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من خالل برنامج متميز يلبي احتياجات سوق العمل وفقا للقيم 

 "اإلسالمية. 

 
 

 
 

 

 

 

  

ادارة  للطالبات التعريفي اللقاء برنامجتقرير 
 اعمال 

 هجرية1440 لعام املستجدات(الطالبات  )تهيئة 

 
 
 

 الطالبية  األنشطةوحدة 
 علياء الحارثيا/ 

 
 هـ6/1/1440

 المملكة العربية السعودية
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 قسم إدارة اعمال 
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 

 ادارة اعمال  للطالبات التعريفي اللقاء برنامجتقرير 
 هجرية1440 لعام املستجدات(تهيئة الطالبات 

 

 مقدمة: -1

  والسالم على اشرف الخلق والمرسلين نبيناالحمد هلل رب العالمين والصالة 

  اما بعد

ه في تمام الساعة 6/1/1440 الموافقالخميس  الطالبات يوم اإلدارية قسمكلية العلوم أقامت 
الكلية تم خاللها  في المستجدات لتهيئة الطالبات برنامجاالكلية مسرح صباحا في  عاشرةال

الرؤية  التطرق الى اإلدارة العامة( من حيث األعمال، )ادارةالكلية الدراسية  تعريفهم ببرامج
بلوائح ونظام  ايضا برنامج كما تم تعريفهم كلات لخريجوالرسالة واالهداف وفرص العمل المتاحة 

برنامج  وتضمن ومسئولة األنشطة بالكلية  األكاديميبحضور مسئولة االرشاد  وذلكالدارسة 
  التالية:البنود التهيئة 

 اعالنات عن اللقاء التعريفي  -1
 تجهيز المسرح تقنيا و فنيا -2
 قراءة آيات من الذكر الحكيم في بداية البرنامج المقدمة/   -3
  ترحيبيةفقرة  -4
 )القهوة/ الورد/الكب كيك/ الحال و المعجنات/ المطويات (  الضيافة -5
 جديد،عام دراسي  فيوالنجاح لهم التوفيق  وترحيبها بالحضور متمنيةمنسقة الكلية كلمة سعادة  -6

وقدمت لهم مجموعة من االرشادات والقواعد واالنظمة التي يجب على الطالبة المستجدة 
 معرفتها.
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باللقاء كلمة ترحيبية بالطالبات الجدد والتعريف  أ/تهاني االحمديمنسقة قسم ادارة عامة ت قام -7 
 بأقسام الكلية ودورها

باللقاء كلمة ترحيبية بالطالبات الجدد  لناسأ/ شيماء ابو ات منسقة قسم إدارة اعمال قام -8
 والتعريف بأقسام الكلية ودورها

 الحذف وكيفية بالوحدة الطالبات تعريف و  التسجيل وحدة مسئولة تحدثت كما -9
 و الطالبة بين والعالقة االكاديمي االرشاد و والتأجيل االعتذار ومواعيد واالضافة
 .االكاديمية مرشدتها

 خدمة في االداريات دور عن وتحدثت بالحضور قريشة سلوى االستاذة رحبت كما -11
 غيره و الزيئ في المخلفات وعن الخدمات من وغيرها الطالب شؤون من الطالبات

  
 التهيئة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا  انتهى برنامجهذا وقد  -11

وحدة االنشطة  قامتعامة ادارة متطلبات معايير االعتماد البرامجي لبرنامج  ضوء تحقيقفي و

 اللقاء برنامج يتضمنها التي الفقرات عن الحضور السادة رأي استطالعالى  استبانة تهدفبتوزيع 

االستبيان بشكل عشوائي  وقد وزع. فقرات 6االستبيان على  وقد شمل الجدد،للطالبات  التعريفي

 .نامجرالب( من اجمالي عدد الطالبات المسجالت في )على عينة ممثلة ب 

 

 االستبيان:يبين نتائج تحليل  والجدول التالي

 االحصائي:التحليل  -2

النسب المئوية  العبارة م
 للعبارة  المتحققة

 سعة المكان وتجهيزاته مناسبة وتحقق متطلبات برنامج اللقاء 1
100%  

 %97.5 الفقرات التي تم تقديمها مالئمة للهدف المقدم من اجله. 2

 %96 أداء المسئولين عن تنفيذ اللقاء متميز ويتسم بالحداثة واالبتكار 3

 %92.6 تم االجابة علي أي استفسار لسعادتكم بوضوح وشفافية. 4

 %87.65 شعرتي بالملل أثناء مشاهدة فقرات البرنامج. 5

 البرنامج ساهم في اكسابك معلومات مهمة لم تكن واضحة لديكي. 6
97%  

%95 االستبانةنسبة الرضا عن   
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 الخالصة : 

استطالع رأي السادة الحضور عن الفقرات يتبين من الجدول السابق ان نسبة الرضا العام عن 

 معظميتبين ان و في ضوء هذه النسبة 95% تتمثل بالتي يتضمنها برنامج اللقاء التعريفي الجدد 

 .مع بعض نقاط الضعف فقرات االستبانة تشكل نقاط قوة

  نقاط القوة في االستبانة 

  الفقرات التي تم تقديمها مالئمة للهدف المقدم من اجله 

 أداء المسئولين عن تنفيذ اللقاء متميز ويتسم بالحداثة واالبتكار 

 اللقاء برنامج متطلبات وتحقق مناسبة وتجهيزاته المكان سعة 

  نقاط الضعف في االستبانة. 

  - مجبرناال فقرات مشاهدة أثناء لملالب تشعر. 

 
  خطة التحسيناهم خطوات 

 القادمة التعٌرفٌة اللقاءات اثناء تحفٌٌزة برامج اضافة-1

 اللقاء ف   توجد أن جبٌٌ  الت   الفقرات اهم عن الطالبات لمقترحات استٌبان عمل- 2

 .القادمة التعٌرفٌة اللقاءات ف   بها العمل تسنئٌٌ  لك   التعٌرف  

 ال لك   العلٌمة اقسامها مع اإلداٌرة العلوم وكلٌة نجران لجامعة تحفٌزي فٌٌدو عرض- 3

 .التعٌرف   اللقاء برنامج فقرات حضورها اثناء الملل ف   الطالبة تشعر


