
 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

 الوكيلة

بشرى بنت أحمد الحماد/ الدكتورة   



:  نشأت وكالة الجامعة   

 
  

 زلمد بن أمحد .د التعليم وزير معايل قرار على بناءً  الطالبات لشؤون اجلامعة وكالة أنشئت
 إطار يف اجلامعة اسرتاتيجية حتقيق لتتوىل  هـ16/6/1439 وتاريخ 650 رقم العيسى

 واإلشراف اختصاصها رلال يف بادلملكة التعليمية والسياسات التعليم لوزارة العامة االسرتاتيجية
 وكالء بقية مع ادلباشر والتنسيق بالتعاون الطالبات أقسام يف واالكادميي اإلداري العمل سري على

 بن سطام األمري جلامعة وكيلة  كأول  احلماد أمحد بنت بشرى الدكتورة تكليف مت وقد , اجلامعة
  . الطالبات لشؤون عبدالعزيز

    

 



  رؤية الوكالة

 .تطوير األداء األكادميي واإلداري يف أقسام الطالبات •
 



 رسالة الوكالة 

الريادة يف صناعة بيئة تعليمية زلفزة على اإلبداع يف أقسام الطالبات وفق رؤية 
 . 2030ادلملكة 



 أهداف الوكالة
اسرتاتيجية اجلامعة يف إطار االسرتاتيجية العامة لوزارة التعليم والسياسات التعليمية حتقيق 

 .بادلملكة

 .تطوير العمل األكادميي واإلداري والفين وادلايل يف أقسام الطالبات

 .التطوير ادلستمر للخدمات ادلقدمة للطالبات
 .تقدمي منوذج تعليم عال ومرن متميز يدعم مهارات التعلم

 .تقدمي تعليم عال مبين على أفضل مناذج التعليم

 .تطوير القدرات وحتسني مستوى األداء من خالل تقدمي الربامج والدورات التدريبية
 ادلسامهة يف رفع روح التعاون بني أقسام الطالبات اإلدارية واألكادميية وتوثيق الصلة بينهما



:مهام ومسؤوليات الوكالة   

 •   

 الطالبات وبشطر عام، بوجه اجلامعة أهداف بتحقيق ادلتعلقة اجلامعة ورللس التعليم وزارة من وادلعتمدة اجلامعي للتعليم العليا بالسياسات اخلاصة القرارات تنفيذ1.
 .االختصاص حسب اجلامعة وكالء مع الكامل وبالتنسيق اخلصوص وجه على

 .اختصاصها رلال يف بالدولة العامة التعليمية والسياسات التعليم لوزارة العامة االسرتاتيجية إطار يف اجلامعة اسرتاتيجيات حتقيق على العمل2.

 للكليات والعمداء اجلامعة وكالء مع والتنسيق هبا ادلرتبطة الطالبات شطر لقطاعات وادلايل والفين واإلداري األكادميي العمل لسري ادلستمرة وادلتابعة ادلباشر اإلشراف3.
 .ادلزدوجة

 .للجامعة العليا اإلدارة يف الطالبات بشطر واإلدارات وادلراكز العمادات و الكليات مجيع دتثيل4.

 برنامج – للمستجدات األكادميي اإلرشاد برنامج – العامة القبول امتحانات) الطالبات بشطر ادلقامة التعليمية واألنشطة الفعاليات مجيع على العام اإلشراف5.
 .العالقة ذات اجلهات مع ذلك يف والتنسيق (ادلهنة يوم – التخرج حفالت وتنظيم إعداد – الكليات دلختلف األكادميي اإلرشاد

 .(ورياضية ثقافية أنشطة – صحية خدمات – تغذية – مواصالت – سكن) للطالبات ادلقدمة اخلدمات على اإلشراف يف باجلامعة ادلختصة اجلهات مع التنسيق6.

 .ادلختصة اجلهات مع بالتنسيق الطالبات شطر لقطاعات االسرتاتيجية اخلطة إعداد7.

 .أداءها عن سنوية تقارير ورفع هبا واالرتقاء تطويرها آليات واقرتاح الطالبات شطر لقطاعات التطوعية اجلامعة أنشطة مجيع على اإلشراف8.

 .ادلختصة اجلهة مع ذلك يف والتنسيق الطالبات، شطر لقطاعات األكادميي االعتماد عمليات خطط تنفيذ على اإلشراف9.
 .وادلساواة العدالة حيقق مبا واإلدارات الوحدات بني وتوزيعها ادلتاحة واإلمكانات النسائي، للعنصر البشرية للموارد األمثل واالستغالل الرتشيد على العمل10.
 .ذلا التابعة الكليات يف واألقسام التخصصات يف والدراسية العلمية واخلطط الربامج يف النظر إعادة اقرتاح11.

• .اقرتاح ادلشروعات والربامج التطويرية ادلتعلقة بالشؤون اإلدارية لشطر الطالبات  



 :الهيكل التنظيمي للوكالة 
 



 إحصائية بأعداد الطالبات بالجامعة حسب المقر للفصل
 : الدراسي األول  

 

 العدد املقر الجغرافي

 7573 الخرج

 1498 الدلم

 1345 حوطة بني تميم

 1666 الافالج

 824 السليل

 2227 وادي الدواسر



 إحصائية بأعداد الطالبات بالجامعة حسب المقر للفصل
 : الدراسي الثاني   

 
 العدد املقر الجغرافي

 7301 الخرج

 1527 الدلم

 1461 حوطة بني تميم

 1622 الافالج

 756 السليل

 2221 وادي الدواسر



 مقارنة بإحصائية بأعداد الطالبات بالجامعة حسب المقر للفصل الدراسي
 : هـ 1441و العام الحالي 1440األول  بين العام الجامعي السابق  

 
 هـ  1440ألاعداد في عام  ه 1441ألاعداد في عام  املقر الجغرافي

 8329 7573 الخرج

 1632 1498 الدلم

 1308 1345 حوطة بني تميم

 1796 1666 الافالج

 866 824 السليل

 2429 2227 وادي الدواسر



 إحصائية بأعداد الطالبات بالجامعة حسب المقر للفصل الدراسي الثاني  بين العام الجامعي
 : هـ 1441و العام الحالي 1440السابق  

 
 هـ 1440 في عام داالاعد هـ 1441الاعداد في عام املقر الجغرافي 

 7748 7301 الخرج

 1547 1527 الدلم

 1234 1461 حوطة بني تميم

 1629 1622 الافالج

 759 756 السليل

 2336 2221 وادي الدواسر
   

 



 :ه  1441زيارات وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات ألقسام الطالبات باجلامعة للعام اجلامعي 

 
هـ  قامت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات بزيارات تفقدية ألقسام الطالبات في مختلف 1441خالل العام الجامعي •

 : المحافظات التابعة للجامعة و الحضور و المشاركة للفعاليات  وهي على النحو التالي 

للقاء التعريفي للطالبات زيارة تفقدية لعمادة السنة التحضريية و ذلك بداية الفصل الدراسي األول و ختلل ذلك  رعايتها ا -1•
 . هـ1441ادلستجدات للعام اجلامعي 

 .زيارة  تفقدية لسري العملية التعليمية يف كلية إدارة األعمال باخلرج وذلك بداية الفصل الدراسي األول . -2•

 زيارة  تفقدية لسري العملية التعليمية يف كلية اجملتمع باخلرج وذلك بداية الفصل الدراسي األول -3•

حبوطة بين دتيم   األنسانيةزيارة وكلية اجلامعة لشؤون الطالبات الدكتورة بشرى بنت أمحد احلماد لكلية العلوم و الدراسات  -4•
 .هـ 1441لتفقد سري االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 

زيارة وكلية اجلامعة لشؤون الطالبات الدكتورة بشرى بنت أمحد احلماد لكلية الرتبية بالدمل لتفقد سري االختبارات النهائية  -5•
 .هـ 1441للفصل الدراسي األول 

زيارة وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات الدكتورة بشرى بنت أمحد أقسام الطالبات كليات اجلامعة يف زلافظة وادي الدواسر و  -6•
 .السليل 

 

https://vrfsa.psau.edu.sa/ar/news/1-534
https://vrfsa.psau.edu.sa/ar/news/1-534
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 : تكرمي وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات على مشاركتها يف تفعيل احلمالت التوعوية 

 
مت تكرمي سعادة وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات الدكتورة بشرى بنت أمحد •

احلماد على مشاركة اجلامعة جبميع كلياهتا و فروعها يف تفعيل محلة أكتوبر 
 .  م للتوعية بسرطان الثدي من قبل مجعية زهرة  2019

 



 :فعاليات وكالة  الجامعة لشؤون الطالبات 
 

 الطالباتنظمت وكالة اجلامعة لشؤون  -1•

 (احلوار يف بيئة العمل ) دورة تدريبية بعنوان  

   الكحلوتجنوى بنت زلمد : قدمتها ادلدربة 

 الوطينمدربة معتمدة من أكادميية احلوار  

 تدريبية ساعات (  10) و ذلك دلدة يومني مبعدل  

 كانت الفئة ادلستهدفة من  منسوبات اجلامعة و  

 . متدربة  26من : بلغ عدد ادلتدربنيو 

 



 فعاليات وكالة  الجامعة لشؤون الطالبات :
 

نظمت وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات بتفعيل محلة أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي 
بالتعاون مع مجعية زهرة  يف مجيع كليات أقسام الطالبات باجلامعة تزامناً مع محلة شهر 

م للتوعية بسرطان الثدي وأمهية الكشف ادلبكر عنه حيث هدفت 2019أكتوبر
ادلبادرة توعية الطالبات و اعضاء اذليئة االكادميية واالدارية ورلتمع اخلرج  بطرق الوقاية 
من ادلرض  و احلث على الكشف ادلبكر و ذلك من خالل تقدمي العديد من الربامج 

التوعوية الربوشوراتواحملاضرات و ورش العمل و توزيع   



 فعاليات وكالة  الجامعة لشؤون الطالبات :
 الطالباتبرعاية كرمية من وكيلة اجلامعة لشؤون  

 ،الدكتورة بشرى بنت أمحد احلماد   

 الطالباتنظمت وكالة اجلامعة لشؤون   

 ،بالتعاون مع و مجعية زهرة مارثون للمشي   

 طالباتحيث وجهت الدعوة جلميع   

 جامعة األمري سطام للمشاركة يف ادلارثون ،   

 كان يف الساحة اخلارجية والذي  

 العلوم والدراسات اإلنسانية للطالبات باخلرج ، بكلية 

 وكبرية من الطالبات مبشاركة  

 .يعمها التشجيع واحلماس هبذا احلدث التوعوي أجواء 

 
 



 فعاليات وكالة  الجامعة لشؤون الطالبات :
 

نظمت وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات زيارة   حتت رعاية وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات•
يف ادلتحف الوطين بالرياض والذي تنظمه وزارة "  بينالسور"للمعرض الفين العادلي 

، بالتعاون 2030الثقافة ضمن برنامج جودة احلياة، أحد برامج حتقيق رؤية ادلملكة 
  .  احلكومية يف األرجنتني" فابريرودي ترس دي  ناسيونال يونيفرسيداد"مع جامعة 

 



 فعاليات وكالة  الجامعة لشؤون الطالبات :

نظمت وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات محلة للتوعية  بعنوان  -
(   19 كوفيد)التوصيات للحد من التعرض لإلصابة بفايروس كورونا )

مبشاركة رلموعة من الطالبات حيث هدفت ادلبادرة توعية الطالبات و 
اعضاء اذليئة االكادميية واالدارية بطرق الوقاية من ادلرض  و ذلك من 

. التوعوية  عن الفايروس  الربوشوراتخالل تقدمي العديد من   



 فعاليات وكالة  الجامعة لشؤون الطالبات :

جدذ زعاًت وكيلت الجامعت لشؤون الطالباث بالخعاون مع كليت •
العلىم و الدزاساث الاوساهيت بالخسج مبادزة الخىميت الراجيت و املهىيت 

  فسح زضىان/ الدكخىزة  الكىحشيىجلطالباث الجامعت جقدمها مدزبت 
خيث تهدف املبادزة لخعصيص الثقت بالىفس والخعسف على مىاطً القىة 

ومىاطً جدسين الشخصيت ، وضع ألاهداف وجدقيقها ، جىظيم 
الىقذ و إدازجه ، إدازة العالقاث الاحخماعيت واملهىيت ، كل ما ًخعلق 

 .الشخصيت واملهىيت   ألاهخقاليتباألمىز املهىيت والىظيفيت و املساخل 



 : مشاركة طالبات جامعة األمير سطام في المحافل الداخلية و الدولية 

 :مشازكت طالباث في بسهامج سفساء الىسطيت السابع الري هظمخه حامعت طيبت باملدًىت املىىزة وهً • 

 خصت عبدالعصيص الفهيد مً كليت هىدست وعلىم الحاسب:الطالبت •

 زوان علي القسيني مً كليت التربيت بالخسج: الطالبت •

 لمى عبدالسخمً املقسن مً كليت إدازة ألاعمال: الطالبت •

في املؤجمس واملعسض ( ميسك)شسوق خمدي مً كليت هىدست وعلىم الحاسب بالخسج التي جخددي إلاعاقت بقىة إلازادة وحسىق البخكازها  ابخكاز الطالبت  -2•

 .السعىدي الدولي الثالث إلهترهذ ألاشياء

املقامت في ( البرمجت وألاعمال  هاكثىن )مً كليت هىدست وعلىم الحاسب   في املسابقت البرمجيت الىطىيت الثالثت  السمازي زشان خالد /  مشازكت الطالبت  -3•

 . حامعت خائل خيث زشحذ مشازكتها إلى العشسة املساكص ألاولى للعسض على املسدثمسيً وللخصفياث النهائيت 

 : مشازكت طالباث و طالب الجامعت في امللخقى الثالث للجان الشباب بمىطقت السياض وذلك باملشازكت في مبادزة ِعىان الخطىعيت وهً كالخالي -4•

 هجىد بيذ عبيد آل حجاب  -1•

 .بيذ خسين املدمدي  زيىاد -2•

 .سازه بيذ عبدهللا العخيق  -3•

 .أثير بيذ زاشد آل خماد  -4•

 هىزه بيذ هاصس الكثيري  -5•

 .أبساز بيذ مدمد القاسم  -6•

 . املسغالويعبدهللا بً فيصل  -7•

 .أسامت بً شيد الدكان  -8•



 للتواصل مع وكالة الجامعة  
 

  /0115881910 

  /0115881911 

      affairs@psau.edu.sa-Gstud 

arhttps://vrfsa.psau.edu.sa/ 
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