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شكر وتقدير

الحمد هلل والصالة والسالم علي أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد صلي اهلل عليه وسلم، وبعد
يشرفنا أن نضـع بيـن أيديكـم التقريـر السـنوي لكليـة التربية للعام الجامعي 1440/1439هـ   والـذي يبـرز مـا تحقـق 
مـن أهـداف، ومــا هــو جــاري التحقيق. خالل عام اتســم بالجديــة واالجتهاد والعمــل الجماعــي الــدؤوب والمنظــم فــي 

جميــع األقسام والوحدات واللجان المختلفـة؛ ممـا أدى إلى نتائـج إيجابية فـي العديـد مـن المجاالت سـتذكر فـي تفاصيـل 
هـذا التقريـر. يتضمـن هـذا التقريـر العديـد مـن اإلحصائيات فـي مختلـف المجاالت، كمـا يرصـد مختلـف األنشطة العلميـة 

والثقافيـة واالجتماعية وخدمـة الكلية والمجتمـع.
ونحن في الكلية نســعى للتطويــر والتحســين المســتمر كل عــام بــإذن اهلل؛ لنحقــق طموحنــا وطمــوح قيــادات 

هــذه الكلية لتكـون متوافقـة ومواكبـة للخطـة اإلستراتيجية للجامعـة ورؤيـة   2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي بــإذن اهلل.
ختامـا، نتقدم بالشـكر الجزيـل لسعادة الدكتور عميد كلية التربية د. عبد الرحمن بن عبيد الرفدي حفظـه اهلل 

علـى دعمـه ومتابعتـه، والشـكر موصـول لرؤساء ووكيالت األقسام وأعضاء هيئـة التدريـس والموظفيـن والطالب الذيـن 
أسهموا فـي نجاحـات الكليـة.

وكل الشكر إلى فريـق عمـل إعـداد هـذا التقريـر وكل مـن شـارك فـي إعـداده وإخراجـه المميـز.
ونسأل اهلل أن يجعلنا ممن يحسن العمل ويتقنه.

وكالة التطوير والجودة
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كلمة العميد
بسم اهلل الرحمن الرحيم

                                      والحمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وبعد:

فيسعدنا ويشرفنا في كلية التربية بالخرج، أن نضع بين أيديكم حصاد جهدنا للعام الجامعي 1440/1439هـ، في 

سجل تقرير تجدون في طياته عًمال نحسبه جاًدا ومثمًرا قام به جمع من منسوبي الكلية يمثلون األقسام العلمية 

والوحدات اإلدارية واللجان الفنية المختلفة، سهروا الليالي ذوات العدد يعملون بروح الفريق تحت إدارة وكالة الجودة 

بالكلية إلخراج هذا التقرير الذي جاء راصًدا لألنشطة العلمية والثقافية واالجتماعية في الكلية، فًضال عن خدمة المجتمع. 

وقد جاء التقرير حاًفال باإلحصائيات التي ترسم كم اإلنجاز وأهدافه وتفصيالته، كما جاء مشفوًعا بالرسوم البيانية التي 

تقرب الصورة وتختصر المعلومة، وقد جاء التقرير في صورته العامة مواكًبا للخطة اإلستراتيجية للجامعة ولرؤية 2030 

ولبرنامج التحول الوطني.

وختاًما الشكر لمعالي مدير الجامعة لمتابعته ألنشطة الكلية كافة، والشكر لوكالة التطوير والجودة على الجهد 

الذي بذل في إخراج هذا التقرير وإعداده، والشكر موصول لجميع رؤساء األقسام ورؤساء الوحدات اإلدارية، ووحدة النشاط 

الطالبي، والنادي الطالبي فلهم منا جميًعا أجمل عبارات الشكر والتقدير، واهلل الموفق في البدء والختام. 

                                                                                                                                                            عميد الكلية
  د. عبدالرحمن بن عبيد الرفدي
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مقدمة عن كلية التربية -  الخرج  
نبذة عن الكلية:

أنشــئت كليــة التربيــة للبنــات فــي محافظــة الخــرج عــام 1403هـــ وكانــت تمنــح درجــة الدبلــوم فقــط. وفــي 1414/11/29 هـــ 
صــدر قــرار معالــي الرئيــس العــام لتعليــم البنــات رقــم 1/1597 والقاضــي بتطويــر الكليــة المتوســطة بالخــرج اعتبــارا مــن العــام 
الدراســي 1416/1415هـــ إلــى كليــة تربيــة وفــق نظــام الســنوات األربــع، وتمنــح الطالبــة فيهــا بموجــب القــرار درجــة البكالوريــوس.

وفــي عــام 1418/1417 هـــ انفصلــت األقســام العلميــة بمبنى مســتقل يقع شــرق المحافظة)الفيصلية(وفي عــام 1423/1422 هـ 
افتتــح قســم جديــد بالكليــة نظــرا لحاجــة المحافظة لتخصــص التاريخ.

وفــي عــام 1424/1423 هـــ صــدرت موافقــة معالــي نائــب وزيــر المعــارف لشــؤون تعليــم البنــات بفتــح بــاب القبــول لالنتســاب 
بكليــات البنــات بالمملكــة إلتاحــة الفرصــة لقبــول أكبــر عــدد ممكــن مــن الطالبــات.

وفــي عــام 1430/1429 هـــ انضمــت الكليــة لجامعــة الملــك ســعود، وفــي عــام 1431 هـــ انضمــت الكليــة لجامعــة الخــرج والتــي 
تغيــر مســماها لجامعــة ســلمان بــن عبــد العزيــز ، ثــم بأمــر ملكــي تــم تغييــر المســمى لجامعــة األميــر ســطام بــن عبــد العزيــز.

الرؤية:
كلية متميزة في التعليم وفي البحث التربوي وفي الشراكات المجتمعية ومنافسة في سوق العمل.

الرسالة:
ــة  ــة أكاديمي ــة مــن خــالل بيئ ــز الشــراكة المجتمعي ــة وتعزي ــة إبداعي ــر بحــوث تربوي ــز وتطوي ــوي متمي ــم تعليــم ترب تقدي

ــزة. ــة متمي محفــزة ومــوارد بشــرية وتقني
القيم الجوهرية:

اشــتقت اللجنــة التنفيذيــة للخطــة اإلســتراتيجية لكليــة التربيــة ســتة قيــم رئيســة مســتمدة مــن هــدي اإلســالم الحنيــف، 
وتشــكل هــذه القيــم القاعــدة التــي تســتند عليهــا الكليــة فــي أدائهــا األكاديمــي واإلداري وهــي اإلطــار الــذي يحكــم أخالقيــات 
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التعامــل بيــن منســوبي الكليــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن والطــالب.
والقيــم التــي تتبناهــا كليــة التربيــة بالخــرج هــي أيضــا مســتمدة مــن قيــم جامعــة األمير ســطام بــن عبد العزيــز وأهدافها 

وهــي: الهويــة الوطنيــة، العدالــة، روح الفريــق، االتقــان والشــفافية والمســؤولية وفيمــا يلــي تعريف لكل مــن هذه القيم:
الهوية الوطنية: االلتزام بقيم االنتماء والمواطنة.  .1

العدالة: معاملة كل منسوبي الكلية بمعيار واحد دون محاباة أو تمييز.  .2
روح الفريق: تشجيع الروح الجماعية إلنجاز األهداف.  .3

االتقان: مراقبة اهلل وااللتزام بمعايير الجودة، والتطوير المستمر.  .4
المسؤولية: تشجيع تحمل األعباء والمسؤولية الفردية والمجتمعية.  .5

الشفافية: الصدق في نشر الوثائق والتقارير واالستعداد لإلجابة عن االستفسارات حولها في كل وقت وحين.  .6

األهداف اإلستراتيجية:
تعزيز الصورة الذهنية للكلية محليًا واقليميًا.  .1
تمكين الخريج من المنافسة في سوق العمل.  .2
تحسين عمليات التعليم والتعلم في الكلية.  .3

تنمية الموارد البشرية في الملية وتطوير مهاراتها.  .4
تطوير برامج الدراسات العليا.  .5

بناء شراكات إستراتيجية فاعلة.  .6
تحسين ممارسات الجودة وتطبيقاتها في الكلية.  .7

تطوير برامج داعمة للمسؤولية المجتمعية وبناء شراكات مجتمعية فاعلة.  .8
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الهيكل التنظيمي
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األقسام العلمية والبرامج األكاديمية:

يوجد بكلية التربية أربعة أقسام علمية تقدم عدًدا من البرامج األكاديمية للطالب والطالبات بما فيها برامج 
الماجستير لحملة البكالوريوس.

                                            جدول 1: األقسام العلمية والبرامج األكاديمية بالكلية

األقسام العلمية والبرامج األكاديمية 

األقسام العلمية
البرامج األكاديمية

برنامج البكالوريوس
)طالب وطالبات(

البرامج المقترحة 
قيد التفعيل 

برنامج الماجستير
)طالب وطالبات(

-بكالوريوس لغة عربية بنيناللغة العربيةاللغة العربية

الدراسات اإلسالمية    الدراسات اإلسالمية
ماجستير تفسير وحديث

ماجستير تفسير وحديث )تم إيقافه هذا العام(

-مسار التوحدمسار إعاقة فكريةالتربية الخاصة
-مسار صعوبات التعلم

-رياض األطفال )طالبات(رياض األطفال

األقسام المساندة

ماجستير مناهج وطرق تدريسالصفوف األولية )طالب وطالبات(-المناهج وطرق التدريس

---العلوم التربوية

---  علم النفس

ماجستير إدارة تربوية--العلوم االجتماعية
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الشؤون اإلدارية:

د. عبدالرحمن عبيد الرفدي
عميد الكلية

د. فيصل عبدالرحمن الشدي
وكيل الكلية

د. مبارك سعد الوزرة
وكيل الكلية للدراسات العليا

د. نوره عبدالعزيز العلي
وكيلة الكلية للشؤون املالية واإلدارية 

د. منيرة عبدهللا العسكر
وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية والتعليمية

د. نورة عبدهللا الغمالس
وكيلة الكلية للتطوير والجودة
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أبرز القرارات اإلدارية: 

تاريخهارقم الجلسةالموضوع

موضوع استحداث كلية اآلداب المبني على خطاب سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية المكلف رقم 
13933041457    1439/9/13هـ.

1440/1/1هـاألولى 

1440/1/22هـالثانية ترشيح عضو هيئة تدريس ممثاًل عن الكلية بمجلس عمادة الدراسات العليا.

1440/1/22هـالثانية استحداث برنامج ماجستير التربية الخاصة )تعليم الصم( بعد اعتماد النسخة النهائية للبرنامج 

1440/2/21هـالخامسة استحداث برنامج ماجستير التربية الخاصة )تح ليل السلوك التطبيقي(

الخطاب الوارد من سعادة عميد الدراسات العليا رقم 14042006355    1440/2/5هـ بشأن تعديل مسمى برنامج الماجستير 
في الخدمات االنتقالية.

1440/2/21هـالخامسة 

1440/3/19هـالتاسعةالطلب المقدم من قسم التربية الخاصة والذي يتضمن رغبة القسم في إنشاء مجلة علمية عن اإلعاقة والتأهيل.

1440/3/19هـالتاسعةطلب قسم التربية الخاصة الموافقة على اعتماد مفردات وتوصيف مقرر لغة اإلشارة وإدراجه كمقرر حر على مستوى الجامعة.

1440/4/11هـالحادية عشراستحداث برنامج ماجستير التربية الخاصة/اإلعاقات الفكرية والنمائية بنظامي )مقررات ومشروع بحثي( و)مقررات ورسالة(.

1440/4/11هـالحادية عشراستحداث برنامج ماجستير التربية الخاصة/التعليم الشامل بنظامي )مقررات ومشروع بحثي( و)مقررات ورسالة(

1440/4/11هـالحادية عشراستحداث دبلوم الترجمة بلغة اإلشارة.

1440/7/12هـالتاسعة عشراعتماد توصيف مقرر التاريخ الوطني )ترخ 101( وتدريسه كمادة حرة على مستوى الجامعة.

اعتماد كتاب: “المهارات اللغوية” ليكون مرجعًا رئيسًا لمقرر المهارات اللغوية )101 عرب( وكتاب “التحرير العربي” ليكون 
مرجعًا رئيسًا لمقرر التحرير العربي )103 عرب( والمعدّين من قبل اللجنة العلمية بالقسم.

1440/7/12هـالتاسعة عشر

1440/7/12هـالتاسعة عشراستحداث برنامج الدكتوراه في القيادة التربوية بعد اعتماد النسخة النهائية للبرنامج من قبل القسم.

1440/8/4هـالعشروناعتماد برامج إعداد المعلم التي تمت الموافقة عليها مبدئيًا من قبل وزارة التعليم

1440/8/4هـالعشروناعتماد الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية للعام الجامعي 1440/1439هـ

1440/8/25هـالثالثة والعشروناعتماد الخطة الدراسية لوحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية التربية بالخرج.

جدول 2 : أبرز القرارات اإلدارية التي أقرها مجلس الكلية خالل العام الجامعي 1439 / 1440 هــ
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مجلس الكلية :
موضوعات مجالس الكلية:

      عقد مجلس كلية التربية خالل العام الجامعي 1439 / 1440هـــ )23( اجتماعًا وناقش خاللها )210( موضوعات، واتخذ 
المجلس قراراته  بعد عرضها ومناقشتها.

جدول :3 أعداد الموضوعات التي ناقشها مجلس الكلية خالل العام الجامعي 1439/ 1440هـــــــ

العددالمواضيع المدرجة بمجلس الكليةالعددالمواضيع المدرجة بمجلس الكلية
7استحداث برامج ماجستير ودكتوراه30التعيينات والترقيات

1اعتماد خطة برامج إعداد المعلم8ابتعاث جديد
5التعاون20تمديد ابتعاث
3الندب واالعارة2إنهاء ابتعاث
8نقل خدمات1قطع ابتعاث
1تقرير التفرغ العلمي1رحلة علمية

30تشكيل لجان لمناقشة رسائل الماجستير )طالب وطالبات(18المؤتمرات
29خطط طالب الدراسات العليا و طالباتها3الدورات التدريبية

9الدراسات العليا7مكافآت )تميز، نشر علمي(
2الجودة15شؤون أكاديمية

1اعتماد خطة وحدة اللغة العربية لغير الناطقين بها9شؤون تعليمية

المجموع
210
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رسم توضيحي 1 : بيان الموضوعات التي ناقشها مجلس الكلية حسب النوع للعام الجامعي   1439/ 1440هـــــــ
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المجلس االستشاري:
جدول4: أعضاء المجلس االستشاري بالكلية

جهة العمل               أعضاء المجلس االستشاري                                                           

      د. عبد الرحمن بن عبيد الرفدي                 عميد كلية التربية

      د. فيصل عبدالرحمن الشدي                    وكيل الكلية

      د. نورة بنت عبد اهلل الغمالس       وكيلة الكلية للتطوير والجودة

     د. منيرة بنت عبد اهلل العسكر       وكيلة الكلية لشؤون التعليمية واألكاديمية

     د. حسين المالكي                                  رئيس قسم التربية الخاصة

     د. خالد باسندي                                  جامعة الملك سعود )قسم اللغة العربية(

     أماني الحصان                                  قسم المناهج وطرق التدريس

     سارة العبدالكريم                                  قسم رياض أطفال

     د. خالد العتيبي                                  مدير التعليم بالخرج

     ليلى الشهراني                                  إدارة التربية والتعليم

     أماني العتيبي                                  خريجة

     محمد عبداللطيف الحميدي                    خريج
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وحدات ولجان الكلية المساندة:
جدول 5: وحدات الكلية و لجانها لمساندة

                               وحدات الكلية                                                                وحدات الكلية 

    وحدة اإلرشاد األكاديمي                                                           - وحدة التطوير والتدريب المهني .

    وحدة الخريجين                                                                     - وحدة االعتماد األكاديمي 

    وحدة التدريب الميداني                                                 - وحدة خدمة المجتمع .

    وحدة العمل الطالبي                                                               - وحدة االتصاالت اإلدارية.

    وحدة التوجيه واالرشاد                                                 -  االبتعاث والدراسات العليا

لجان الكلية    وحدة الجداول وسير االختبارات 
    وحدة اإلعالم العالقات العامة.                                                                   

    وحدة األمن والسالمة.                                                             لجنة التطوير للكلية التربية

    وحدة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد.                           لحنة القضايا الطالبية

    وحدة الصيانة.                                                                         اللجنة العلمية

                                                                                                    لجنة الخطط والمناهج
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أعضاء هيئة التدريس والموظفين:

جدول 6: أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل العام الجامعي 1440/1439هـ

اإلجمالي
                                                          الرتبة العلمية                                                      الجنس         الجنسية                    

القسم
           

                                           أستاذ        أستاذ مشارك        أستاذ مساعد       محاضر         معيد      متعاون      ذكر     أنثى      سعودي         غير سعودي

الدراسات اإلسالمية            5              8                         18              15               8              15        35  34            59         10                     69

اللغة العربية                      0              5                         19              12              5                1         18  24            33         9              42

التربية الخاصة                    0             3                         17               10              16                0         26  20             35         11              46

رياض أطفال         0              1                          1                4              2                5             0  13              10         3              13

مناهج وطرق التدريس         1             3                         10                11               0                 6          8   23            24         7              31

علم نفس                           0             3                         8                4              2                0            5   12              9         8              17

العلوم التربوية        2              1                         9                6              0                 0            5   13             17         1              18

العلوم االجتماعية          0             1                         4                6               1                0             0         12               11          1              12

اإلجمالي                          8                   24                           84              71             34            27             97  151           198                     50           248
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رسم توضيحي 2: اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل العام الجامعي 1440/1439هـ )حسب المرتبة العلمية(
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رسم توضيحي 3 : اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل العام الجامعي 1440/1439هـ )حسب الجنس(
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رسم توضيحي 4: اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل العام الجامعي 1440/1439هـ )حسب الجنسية(
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جدول 7: أعداد الموظفين/ الموظفات خالل العام الجامعي 1439 / 1440هــ

اإلجمالي
                               سعودي                                غير سعودي                      

      التصنيف الوظيفي
                                                ذكر                     أنثى          ذكر         أنثى 

التشكيالت اإلدارية                         14                      72                         0                          0                           86

مستخدمون                                        0                        2                         1                           0                            3

الكادر الصحي                                        0                         0             0                          2                             2

أجور عمال                                       4                         1             0                          0                             5

برنامج األمن والسالمة                         5                        8                          0                           0                            13

اإلجمالي                                     23                       83                          1                          2                           109
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جدول 7: أعداد الموظفين/ الموظفات خالل العام الجامعي 1439 / 1440هــ

اإلجمالي
                               سعودي                                غير سعودي                      

      التصنيف الوظيفي
                                                ذكر                     أنثى          ذكر         أنثى 

التشكيالت اإلدارية                         14                      72                         0                          0                           86

مستخدمون                                        0                        2                         1                           0                            3

الكادر الصحي                                        0                         0             0                          2                             2

أجور عمال                                       4                         1             0                          0                             5

برنامج األمن والسالمة                         5                        8                          0                           0                            13

اإلجمالي                                     23                       83                          1                          2                           109

رسم توضيحي 5: أعداد الموظفين/ الموظفات خالل العام الجامعي 1439 / 1440هــ
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االبتعاث: 

جدول 8: أعداد المبتعثين بحسب األقسام األكاديمية حتى العام الجامعي 1439 / 1440هـــ      

                                         الفصل األول   الفصل الثاني
      القسم األكاديمي 

                                                                   ذكر             أنثى             المجموع            ذكر                أنثى             المجموع

الدراسات اإلسالمية                           3                    7                  10              3           6                     9

اللغة العربية                            2                    10                  12               2                 9                     11

التربية الخاصة                             9                    6                  15                     10           6                     16

العلوم التربوية                             0                    3                   3                      0           3                    3

علم النفس                                          1                     1                   2                1            1                     2

التاريخ                              0         2                    2                0           2                     2

المناهج وطرق التدريس                            1          6                    7                     1           5                      6

رياض األطفال                                           0          2                    2            0           2                     2

المجموع                                         16         37                   53               17          34                     51
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االبتعاث: 

جدول 8: أعداد المبتعثين بحسب األقسام األكاديمية حتى العام الجامعي 1439 / 1440هـــ      

                                         الفصل األول   الفصل الثاني
      القسم األكاديمي 

                                                                   ذكر             أنثى             المجموع            ذكر                أنثى             المجموع

الدراسات اإلسالمية                           3                    7                  10              3           6                     9

اللغة العربية                            2                    10                  12               2                 9                     11

التربية الخاصة                             9                    6                  15                     10           6                     16

العلوم التربوية                             0                    3                   3                      0           3                    3

علم النفس                                          1                     1                   2                1            1                     2

التاريخ                              0         2                    2                0           2                     2

المناهج وطرق التدريس                            1          6                    7                     1           5                      6

رياض األطفال                                           0          2                    2            0           2                     2

المجموع                                         16         37                   53               17          34                     51

رسم توضيحي 6: أعداد المبتعثين حسب األقسام األكاديمية الفصل األول من العام الجامعي 1440/1439هـ
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رسم توضيحي 7: أعداد المبتعثين حسب األقسام األكاديمية الفصل الثاني من العام الجامعي 1440/1439هـ
جدول 9: االبتعاث حسب الدرجة العلمية حتى العام الجامعي 1440/1439هـ:

القسم األكاديمي
الفصل الثانيالفصل األول

المجموعدكتوراهماجستيرلغةالمجموعدكتوراهماجستيرلغة

019100189الدراسات اإلسالمية

02101202911اللغة العربية

2761537616التربية الخاصة

00330033العلوم التربوية

01120112علم النفس

00220022التاريخ

00770066المناهج وطرق التدريس

01120112رياض األطفال

21239533123651المجموع
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جدول 9: االبتعاث حسب الدرجة العلمية حتى العام الجامعي 1440/1439هـ:

القسم األكاديمي
الفصل الثانيالفصل األول

المجموعدكتوراهماجستيرلغةالمجموعدكتوراهماجستيرلغة

019100189الدراسات اإلسالمية

02101202911اللغة العربية

2761537616التربية الخاصة

00330033العلوم التربوية

01120112علم النفس

00220022التاريخ

00770066المناهج وطرق التدريس

01120112رياض األطفال

21239533123651المجموع



التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة 34

رسم توضيحي 8: توزيع المبتعثين باألقسام األكاديمية بحسب الدرجة العلمية للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1440/1439هـ
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رسم توضيحي  :9توزيع المبتعثين باألقسام األكاديمية بحسب الدرجة العلمية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1440/1439هـ
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جدول 10: توزيع المبتعثين باألقسام األكاديمية بحسب دول االبتعاث حتى العام الجامعي 1439 / 1440هــ

القسم األكاديمي
الفصل الثانيالفصل األول

المجموعاستراليابريطانياأمريكاداخليالمجموعاستراليابريطانياأمريكاداخلي

100001090009الدراسات اإلسالمية

12000121100011اللغة العربية

31200153130016التربية الخاصة

3000330003العلوم التربوية

1100211002علم النفس

2000220002التاريخ

6100751006المناهج وطرق التدريس

0020200202رياض األطفال

3714205334152051المجموع
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رسم توضيحي 10 : توزيع المبتعثين باألقسام األكاديمية بحسب دول االبتعاث 
خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1439 / 1440هــ
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رسم توضيحي 11: توزيع المبتعثين باألقسام األكاديمية بحسب دول االبتعاث 
خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1439 / 1440هــ
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التدريب الميداني:
جدول 11 : بيان بأسماء المدارس المرشحة لتدريب طالبات التربية الميدانية:

عدد المدارس والروضات – الفصل الثانيعدد المدارس والروضات – الفصل األولالقسم

1827قسم الدراسات اإلسالمية
1821قسم اللغة العربية

13قسم التربية الخاصة – مسار صعوبات تعلم
35قسم التربية الخاصة – مسار التربية الفكرية

149قسم رياض األطفال
5465المجموع

جدول 12: توزيع طالبات التدريب الميداني على األقسام العلمية:

عدد الطالبات – الفصل الثانيعدد الطالبات – الفصل األولالقسم
83114الدراسات اإلسالمية )صباحي(
710الدراسات اإلسالمية )موازي(

7263اللغة العربية )صباحي(
25اللغة العربية )موازي(

7198رياض األطفال
1031التربية الخاصة )مسار صعوبات تعلم(
2650التربية الخاصة )مسار التربية الفكرية(

271356المجموع
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جدول13: بيان بالمحاضرات التأهيلية لطالب التدريب الميداني و طالباته

المحاضرات التأهيلية لطالبات التدريب الميداني

اسم الفعالية
أهدافها

الفئة المستهدفة
المكانالزمان

عدد الحضورنوع الحضور

مشروع )تمكين(

تمكيــن مشــرفات التربيــة الميدانيــة 
مــن عنصــر المعرفــة الوظيفيــة ألهــم 
كمشــرفات  بهــن  المنوطــة  المهــام 
)الكليــة،  العالقــة  الجهــات ذات  تجــاه 

المدرســة( الطالبــة، 

1439/12/22هـ168الطالبات
قاعة 

التدريب 
مبني د

مشروع )تمكين(
الوعــي  مــن  المشــرفات  تمكيــن 
التقييمــي ألداء الطالبــة المعلمــة فــي 
مجــال التخطيــط والتدريــب والتقويــم 

1439/12/23هـ103الطالبات
قاعة 

التدريب 
مبني د

مشروع )تمكين(

تمكيــن المشــرفة من مهــارات صناعة 
ذات  الجهــات  مــع  الناجحــة  العالقــات 
)لقســم  الميدانيــة  بالتربيــة  العالقــة 

الدراســات(

1349/12/22هـ168الطالبات
قاعة 

التدريب 
مبني د

مشروع )تمكين(

االنتفــاع  مــن  المشــرفة  تمكيــن 
التعامــل  فــي  الزميــالت  بخبــرات 
قــد  التــي  المشــكالت  مــع  بفعاليــة 
تظهــر أثنــاء اإلشــراف وفــق منهجيــة 
علميــة عمليــة ســليمة )لقســم اللغــة 

لعربيــة( ا

1349/12/22هـ168الطالبات
قاعة 

التدريب 
مبني د

مشروع )تمكين(
التربيــة  طالبــة  وواجبــات  مهــام 
العربيــة( اللغــة  )لقســم  الميدانيــة 

1349/12/22هـ168الطالبات
قاعة 

التدريب 
مبني د

مشروع )تمكين(

تمكيــن الطالبــات من عنصــر المعرفة 
الميدانيــة  التربيــة  ولوائــح  لنظــام 
الموثقــة فــي دليــل التربيــة الميدانيــة 

لقســم الدراســات

1439/12/23هـ103الطالبات
قاعة 

التدريب 
مبني د

مشروع )تمكين(

مهــارات  مــن  الطالبــات  تمكيــن 
التعامــل الســليم والناجــح لعالقاتهــا 
المهنيــة جميــع األطــراف ذات العالقــة 
بالتربيــة الميدانيــة )لقســم الدراســات

1439/12/23هـ103الطالبات
قاعة 

التدريب 
مبني د
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مشروع )تمكين(

االنتفــاع  مــن  المشــرفة  تمكيــن 
التعامــل  فــي  الزميــالت  بخبــرات 
قــد  التــي  المشــكالت  مــع  بفعاليــة 
تظهــر أثنــاء اإلشــراف وفــق منهجيــة 
علميــة عمليــة ســليمة )لقســم اللغــة 

لعربيــة( ا

1349/12/22هـ168الطالبات
قاعة 

التدريب 
مبني د

مشروع )تمكين(
التربيــة  طالبــة  وواجبــات  مهــام 
العربيــة( اللغــة  )لقســم  الميدانيــة 

1349/12/22هـ168الطالبات
قاعة 

التدريب 
مبني د

مشروع )تمكين(

تمكيــن الطالبــات من عنصــر المعرفة 
الميدانيــة  التربيــة  ولوائــح  لنظــام 
الموثقــة فــي دليــل التربيــة الميدانيــة 

لقســم الدراســات

1439/12/23هـ103الطالبات
قاعة 

التدريب 
مبني د

مشروع )تمكين(

مهــارات  مــن  الطالبــات  تمكيــن 
التعامــل الســليم والناجــح لعالقاتهــا 
المهنيــة جميــع األطــراف ذات العالقــة 
بالتربيــة الميدانيــة )لقســم الدراســات

1439/12/23هـ103الطالبات
قاعة 

التدريب 
مبني د
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برنامج التعليم 
المصغر 

فــي  المشــرفات  أداء  تطويــر  يهــدف 
وتمكينهــن  اإلشــراقية،  الممارســات 
مــن المعرفــة والمهــارة الالزمــة لذلــك، 
المعــارف  مــن  الطالبــات  وتمكيــن 
والمهنيــة  التربويــة  والمهــارات 
الالزمــة لســالمة الممارســة، وقــد امتــد 
وفــق  الفصــل،  مــدار  علــى  البرنامــج 
االحتياجــات  أولويــات  شــمل  جــدول 
مــن  حصرهــا  تــم  التــي  التدريبيــة 

مســبقا.  والطالبــات  المشــرفات 

القاعات 1501440/3/10طالبات
الدراسية

المحاضرات التأهيلية لطالب التدريب الميداني

اسم الفعالية
أهدافها

الفئة المستهدفة
المكانالزمان

عدد الحضورنوع الحضور
البرنامج 

التعريفي 
للميداني

طالب تعريف بمهام الطالب المتدرب
كلية التربية361440/5/2الميداني

فنيات تعديل 
السلوك

تدريب على إستراتيجيات تعديل 
السلوك

طالب 
كلية التربية311440/5/16الميداني 

مشكالت في 
الميداني التربوي

طالب تدريب على حل مشكالت الميدان
كلية التربية291440/5/28الميداني

مهام معلمي 
الصعوبات

مراجعة ألهم مهام معلمي 
الصعوبات

طالب 
الميداني 
صعوبات

كلية التربية301440/6/9

طرق تدريس 
الفكرية

مراجعة ألهم إستراتيجيات التدريس
طالب 

الميداني 
فكرية

كلية التربيةاألسبوع 357

طرق تدريس 
الصعوبات

مراجعة ألهم إستراتيجيات التدريس
طالب 

الميداني 
صعوبات

كلية التربيةاألسبوع 298

طالب متطلبات ملف إنجازبناء ملف اإلنجاز
كلية التربيةاألسبوع 3312الميداني
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مشكالت في 
الميداني التربوي

طالب تدريب على حل مشكالت الميدان
كلية التربية291440/5/28الميداني

مهام معلمي 
الصعوبات

مراجعة ألهم مهام معلمي 
الصعوبات

طالب 
الميداني 
صعوبات

كلية التربية301440/6/9

طرق تدريس 
الفكرية

مراجعة ألهم إستراتيجيات التدريس
طالب 

الميداني 
فكرية

كلية التربيةاألسبوع 357

طرق تدريس 
الصعوبات

مراجعة ألهم إستراتيجيات التدريس
طالب 

الميداني 
صعوبات

كلية التربيةاألسبوع 298

طالب متطلبات ملف إنجازبناء ملف اإلنجاز
كلية التربيةاألسبوع 3312الميداني
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الشؤون التعليمية واألكاديمية:

الجوائز 

حصدت كلية التربية العديد من الجوائز في مختلف أنشطة الملتقي العلمي للعام الجامعي 1439 / 1440هـــ حيث تسلم الطالبات 
في حفل نظمته عمادة شؤون الطالب العديد من الجوائز وهي كالتالي:

1. جائزة التميز على مستوي الكليات في األنشطة الطالبية 

2. المركز األول في األنشطة الثقافية 

3. المركز األول في األندية الطالبية )نادي شغف( 

4. المركز األول في محور المبادرات التطوعية على مستوي الجامعة )مبادرة ترياق علم( 

5. المركز الثاني علي مستوي الجامعة في محور األفالم التطوعية )فيلم توكلي وانطلقي( 
 

 

التخصص

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

الجنسيةالجنس
اإلجمالي

الجنسيةالجنس
اإلجمالي

غير سعوديسعوديأنثىذكرغير سعوديسعوديأنثىذكر

1137588492287110759684920703الدراسات اإلسالمية
0440400000الدراسات اإلسالمية-انتساب
0101001005505الدراسات اإلسالمية-موازي

0434304304141041التربية الخاصة
106103209020984721560156التربية الخاصة-صعوبات تعلم
431602012203271101352137التربية الخاصة-التربية الفكرية

0707701670706846786684رياض األطفال
0580572858004624548462اللغة العربية

030300000اللغة العربية-انتساب
01001003303اللغة العربية - موازي

171027027171027027اإلدارة التربوية – اإلدارة والتخطيط التربوي

46100104610010مناهج وطرق التدريس -مقررات ورسالة )ماجستير(

131427027131427027الحديث والتفسير-مقررات ورسالة )ماجستير(
75120127512012الفقه وأصوله -مقررات ورسالة )ماجستير(
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 الطالب/ الطالبات المنتظمين:
أعداد الطلبة حسب الجنس والجنسية:

جدول 14:  أعداد الطلبة حسب الجنس والجنسية خالل العام الجامعي 1440/1439هـ

التخصص

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

الجنسيةالجنس
اإلجمالي

الجنسيةالجنس
اإلجمالي

غير سعوديسعوديأنثىذكرغير سعوديسعوديأنثىذكر

1137588492287110759684920703الدراسات اإلسالمية
0440400000الدراسات اإلسالمية-انتساب
0101001005505الدراسات اإلسالمية-موازي

0434304304141041التربية الخاصة
106103209020984721560156التربية الخاصة-صعوبات تعلم
431602012203271101352137التربية الخاصة-التربية الفكرية

0707701670706846786684رياض األطفال
0580572858004624548462اللغة العربية

030300000اللغة العربية-انتساب
01001003303اللغة العربية - موازي

171027027171027027اإلدارة التربوية – اإلدارة والتخطيط التربوي

46100104610010مناهج وطرق التدريس -مقررات ورسالة )ماجستير(

131427027131427027الحديث والتفسير-مقررات ورسالة )ماجستير(
75120127512012الفقه وأصوله -مقررات ورسالة )ماجستير(
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رسم توضيحي 12 : أعداد الطلبة خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1439 / 1440هـــ - حسب الجنس:
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رسم توضيحي 13: أعداد الطلبة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1439 / 1440هـــ -حسب الجنس:
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الخريجين:
جدول 15   :أعداد الطالب الخريجين خالل العام الجامعي 1439 / 1440هـــ

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالقسم
715التربية الخاصة -صعوبات تعلم

2615التربية الخاصة -تربية فكرية

رسم توضيحي  14 : أعداد الطالب الخريجين خالل العام الجامعي 1439 / 1440هــ



49التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة

جدول 16: أعداد الطالبات الخريجات خالل العام الجامعي 1439 / 1440هــ

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالقسم

98134الدراسات اإلسالمية 

92الدراسات اإلسالمية – انتساب

73الدراسات اإلسالمية – موازي

9896اللغة العربية – موازي

13اللغة العربية – انتساب

136اللغة العربية

1031التربية الخاصة -صعوبات تعلم

2549التربية الخاصة -تربية فكرية

74104رياض أطفال
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رسم توضيحي   :15أعداد الطالبات الخريجات خالل العام الجامعي 1439 / 1440هـــ
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مصادر التعلم:

ــى مصــادر  تهتــم مكتبــة كليــة التربيــة بدعــم العمليــة التعليميــة، وتســاند نشــاط البحــث العلمــي عبــر إتاحــة الوصــول إل

المعلومــات بأشــكالها وأنواعهــا المختلفــة للطالبــات وأعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة وتحتــوي المكتبــة علــى مــا يقــارب مــن 

)11000( كتــاب موزعــة علــى التخصصــات العلميــة لبرامــج الكليــة كمــا تهــدف إلــى تحقيــق مــا يلــي:

 إتاحة وصول مصادر المعلومات لمنسوبي الكلية.	

 تنمية المقتنيات والمراجع في كافة التخصصات الموضوعية بشكل متوازن.	

 تنظيم مصادر المعلومات بما يتماشى مع أحدث التقنيات والوسائل الحديثة.	

 التعاون مع مرافق المعلومات والجهات ذات العالقة بالجامعة لتقديم أفضل الخدمات 	
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جدول 17: تجهيزات المكتبة

العدد

عددها 10 مزوده برفوفدواليب

7رفوف لكل دوالبالرفوف

18 مقعد للباحثين و2 مقاعد ألمينه المكتبة ومساعداتها 2 للخدمةالمقاعد

3 طاوالت بحث 4طاوالت قراءه 6 طاوالت كمبيوتر ومكتبين مع ملحقاتهاالطاوالت

أربع دواليب حامالت مجالت وواحده لحامله الصحفحوامل المجالت والصحف

بروجكترالوسائل التعليمية

واحدحامل للحقائب

واحدإدراج فهرسه ورقية

4 للطالبات و2 للموظفاتعدد الكمبيوترات

واحدهآالت التصوير

جهازين مختلفينأجهزه الفهرسة واالستعارة
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جدول 18 : مقتنيات مكتبة الكلية حسب األقسام العلمية حتى العام الجامعي 1439 / 1440هــ:

عدد المجالت عدد الخرائطعدد األدلةالمرئية والمسموعةعدد المراجعالقسم األكاديمي
والمراجع

000201074-999المؤلفات العامة

200-299الديانات

300-390علوم اجتماعية
400اللغات  

500-590العلوم البحتة

600-690العلوم التطبيقية
700-790الفنون
800- 890األدب

900-999التاريخ والجغرافيا والتراجم

جدول 19: أعداد الزوار والمستعيرين للمكتبة خالل العام الجامعي 1439 / 1440هــ

العدداالستعارة – الزيارات

من 10 – 15 يومياعدد تقريبي للمستعيرين يوميًا

من 30-40 يومياعدد تقريبي للزوار يوميا



التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة 54

المرافق والتجهيزات: 

جدول 20: المرافق والتجهيزات بكلية التربية خالل العام الجامعي 1439/ 1440هـــ

التجهيزاتالعددالمرافقالنوع

مكــاتب

3وكيالت

مجهزة بمكاتب بملحقاتها وأجهزة حاسب ونقاط نت

2سكرتاريا وكيالت

8رئيسات اقسام

7سكرتاريا رئيسات اقسام

7أعضاء هيئة تدريس

21وحدات ومكاتب ادارية

9القسم الرجالي

قاعات

مجهزه بمقاعد كافية وسبورة ذكية وأبوديوم وجهاز عرض الشرائح30قاعات

مجهزه بأجهزة حاسب كافية وسبورة ذكية وأبوديوم وجهاز عرض الشرائح4معامل حاسب

مجهزة بمقاعد كافية وسبورة ذكية وأبوديوم وجهاز عرض الشرائح ووسائل تعليمية 1معمل علم نفس

مناسبة للمقرر 1معمل الوسائل

خدمات
مجهزة بمطابخ لخدمة الهيئة اإلدارية9خدمة

17غرف تخزين
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مرافق 
أخرى 

إحداهما مجهزة بطاولة اجتماعات وابوديوم وسبورة ذكية والثانية بطاولة اجتماعات فقط2قاعة اجتماعات

مجهزة بطاولة اجتماعات وسبورة ذكية1قاعة دراسات عليا

مجهز بسجاد صالة1مصلى

مجهزة بأجهزة طبية وأسرة1عيادة

مجهزة بمسرح ومقاعد وطاوالت وجهاز عرض الشرائح1قاعة أنشطة

مجهزة بمقاعد وطاوالت وجهاز عرض الشرائح وسبورة ذكية1قاعة تدريب

تحتوي على نقطة بيع إضافة إلى صالتين طعام1كافتيريا

مجهزة بأرفف للكتب وطاولة قراءة وأجهزة كمبيوتر للبحث وسبورة ذكية وجهاز عرض الشرائح1مكتبة

فصل مصغر من فصول رياض األطفال مجهز باألثاث المناسب للمقرر1فصل تعليمي

مجهز بآالت تصوير وأدوات مكتبية لخدمة الطالبات1مركز تصوير

مجهز بكتب علمية ومراجع للطالبات وأجهزة كمبيوتر1مركز بيع الكتب

مجهز لخدمة الطالبات1كافي

1ورش رياض أطفال

1الخزن
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اإلنجازات العلمية ألعضاء هيئة التدريس:

المؤتمرات العلمية والندوات:
جدول 21: المؤتمرات العلمية والندوات:

القسم
الدراسات 
اإلسالمية

اللغة 
العربية

التربية 
الخاصة

رياض 
األطفال

العلوم 
االجتماعية

العلوم 
التربوية

مناهج وطرق 
التدريس

علم 
نفس

المؤتمرات 
والندوات 
العلمية

7410404360حضور

13212012120مشاركة

رسم توضيحي 16: المؤتمرات العلمية والندوات خالل العام الجامعي 1439 / 1440هــ
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      الدورات التدريبية وورش العمل
جدول  22: الدورات التدريبية وورش العمل :

الدراسات  
اإلسالمية

اللغة 
العربية

التربية 
الخاصة

رياض 
األطفال

العلوم 
االجتماعية

العلوم 
التربوية

مناهج 
وطرق 

التدريس

علم 
نفس

دورات 
مهنية

101026150524138حضور

923110342212مشاركة

دورات 
تخصصية

142216035173حضور

101005840مشاركة

دورات 
علمية

5283023614حضور

202001520مشاركة

ورش 
عمل

1823242262721حضور

203840111416مشاركة
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رسم توضيحي 17: الدورات التدريبية وورش العمل خالل العام الجامعي 1439 / 1440هــ
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أوراق البحث والكتب والمنشورات:
جدول 23: أوراق البحث والكتب والمنشورات:

 
الدراسات 
اإلسالمية

اللغة 
العربية

التربية 
الخاصة

رياض 
األطفال

العلوم 
االجتماعية

العلوم 
التربوية

مناهج 
وطرق 

التدريس

علم 
نفس

3672920652614أوراق بحث

150340333تأليف الكتب والنشرات

رسم توضيحي 18: أوراق البحث وتأليف الكتب والمنشورات خالل العام الجامعي 1439 / 1440هـ
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اإلشراف والتحكيم على الرسائل العلمية والجوائز العلمية

جدول 24: اإلشراف والتحكيم على الرسائل العلمية والجوائز العلمية:

 
الدراسات 
اإلسالمية

اللغة 
العربية

التربية 
الخاصة

رياض 
األطفال

العلوم 
االجتماعية

العلوم 
التربوية

مناهج 
وطرق 

التدريس

علم 
نفس

اإلشراف والتحكيم على 
االستبانات

00117000020

اإلشراف والتحكيم على 
الرسائل العلمية

120470265102

10001200الحصول على جوائز علمية



61التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة

رسم توضيحي 19: اإلشراف والتحكيم على الرسائل العلمية واالستبانات والجوائز خالل العام الجامعي 1439 / 1440هــ
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التطوير والجودة: 

وكالة التطوير والجودة مرتبطة بعميد الكلية، وتعمل على ضمان الجودة والتطوير في األقسام العلمية للكلية، 

ووحداتها، واإلدارات المساندة لها لتحقيق رسالة الكلية وأهدافها. وتم تكليف الدكتورة /نوره بنت عبد اهلل الغمالس 

لرئاستها، وذلك اعتبارًا من 1437/8/23هـ بقرار رقم )33711000315( على أن تقوم الوكالة بتنفيذ سياسات وكالة الجامعة 

للتطوير والجودة وآلياتها.

رؤية الوكالة:

تميز مقومات نظم توكيد الجودة الداخلية بكلية التربية، لتكون نموذجا رائدا في تطبيق معايير الجودة بجامعة األمير 

سطام بن عبد العزيز 

رسالة الوكالة 

تسعى وكالة التطوير والجودة إلى تحقيق الجودة الشاملة في جميع الممارسات التعليمية والبحثية واإلدارية في 

الكلية، واالستخدام األمثل لجميع اإلمكانات والموارد المتاحة للنهوض بمستوى التعليم، وذلك بمشاركة جميع 

منسوبي الكلية، لمقابلة حاجات المجتمع، ومتطلبات سوق العمل، وفق رؤية 2030 بالتوأمة مع معايير الجودة واالعتماد 

األكاديمي. 
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الهدف العام:

توكيد متطلبات الجودة في كلية التربية جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في إطار معايير هيئة تقويم التعليم العام 
ووفق مراحل زمنية معينة.

األهداف اإلجرائية: 

1- تشكيل المجالس واللجان العامة والفرعية للجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية.

2- التأكيد على ممارسة متطلبات ومعايير الجودة للبرنامج واألقسام المساندة.

3- استيفاء متطلبات الدراسة الذاتية للمؤسسة.

4- استيفاء المعايير الخاصة بهيئة تقويم التعليم العام وفق مجموعة من المؤشرات واألدلة والشواهد.

5- استكمال كافة األدلة والمؤشرات والمتطلبات الجامعة بصورة دقيقة تمهيدا لالعتماد المؤسسي للجامعة. 

وحدات الوكالة:

وحدة االعتماد األكاديمي	 
وحدة خدمة المجتمع	 
وحدة التطوير والتدريب المهني	 
وحدة التخطيط والمتابعة	 



التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة 64



65التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة

       ويمثل كل وحدة مــا يلي:

1.رئيــس الوحــدة: وهــو مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ذوي الخبــرة فــي مجــال الجــودة الشــاملة، ويديــر جلســات الوحــدة، كمــا 
ــة ويــرأس الجهــاز اإلداري للوحــدة. يتابــع تنفيــذ قــرارات الوكال

2.عضــو ممثــل مــن كل قســم مــن األقســام العلميــة واإلداريــة بالكليــة مــن ذوي الخبــرة والفعاليــة فــي مجــال الجــودة الشــاملة 
واالعتمــاد، يمثــل قســمه أو إدارتــه فــي اجتماعــات الوحــدة، ويتولــى مهــام متابعــة أنشــطة الوحــدة، وإبــالغ الجهــة التــي يمثلها 

بمــا يقــره مجلــس وكالــة الكليــة للتطويــر والجودة.

األهداف اإلستراتيجية للوكالة الكلية للتطوير والجودة وآليات تحقيقها خالل الفترة من 1439 – 1440هـ.

) أ  (  الهدف األول )اإلسهام في التأكيد على ثقافة الجودة في الكلية(:

الجــودة واالعتمــاد  األداء للتعريــف بنظــام  اإلرشــادية وإصــدار نمــاذج بمؤشــرات  المعلومــات، واألدلــة والكتيبــات  • توفيــر 
األكاديمــي.

• عقــد لقــاءات واجتماعــات مــع أعضــاء هيئــة التدريــس ومنســوبي الوحــدات المســاندة لتوفيــر المعلومــات، والنمــاذج، 
والتعريــف بالممارســات الجيــدة داخــل الكليــة وخارجهــا.

ــر الجامعــي  • تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس لتحســين مســتوى الجــودة فــي الكليــة، وذلــك بالتنســيق مــع وحــدة التطوي
بالكليــة لتحقيــق مــا يلــي:
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- وضع خطة متكاملة لتدريب أعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءتهم ومهاراتهم.

- تنظيم لقاءات مع مجلس الجودة بالكلية حول ضمان متطلبات الجودة بالبرامج للتعريف بتجربة الكلية في بناء 
نظام الجودة، ولتوفير فرصة للمهتمين بقضأيا الجودة لتبادل الخبرات، وطرح ما يستجد حول قضأيا الجودة واالعتماد 

األكاديمي.

)ب( الهدف الثاني )التقويم المستمر لألداء، ومتابعة عمليات تحسين الجودة(:

•  متابعة تطبيق الخطة اإلستراتيجية داخل الكلية، وتقديم التغذية الراجعة، وإجراء التعديالت الالزمة.

•  تقــوم وحــدات الوكالــة ومنهــا وحــدة االعتمــاد األكاديمــي فــي الكليــة بأعــداد األدوات الالزمــة للتقويــم وتهيئتهــا لالســتخدام 
بالتنســيق مــع عمــادة التطويــر والجــودة بالجامعــة، واالســتفادة مــن نمــاذج التقويــم التــي أعدتهــا. ويمكــن البــدء فــي ذلــك 

بالتقاريــر الســنوية للبرامــج والمقــررات.

•  مســاعدة األقســام العلميــة واإلداريــة فــي الكليــة علــى تحديــد مؤشــرات األداء، ومقاييــس المقارنــة )وهــذا جــزء مــن الخطــة 
اإلســتراتيجية للكليــة(.

• مســاعدة األقســام العلميــة علــى مراجعــة وتعديــل توصيــف البرامــج والمقــررات؛ وفقــا لنمــاذج هيئــة تقويــم التعليــم العــام 
الصــادرة كل عــام الســتكمال متطلبــات الجــودة بالبرامــج األكاديميــة )وليكــن هــذا جــزء مــن الخطــة التنفيذيــة لــكل قســم(. 

• تضع وكالة الجودة والتطوير آلية واضحة للتقويم الذاتي، وفترات محددة ومعلومة للجميع بوقت كاف قبل التنفيذ.
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• مطالبــة البرامــج األكاديميــة بإجــراء مراجعــة تطويريــة أو تقويــم داخلــي غيــر رســمي بالتبــادل بمــا يســمى مراجعــة األقــران 
لمعرفــة المســتويات المحققــة فــي مجــال الجــودة.

• مطالبة الوكالة لوحدة االعتماد وبشكل دوري باستطالع آراء الطالب وقياس رضاهم عن البرامج التعليمية، وجودة 
التدريس، ومصادر التعلم، والخدمات المختلفة التي تقدم لهم، وأن ينعكس ذلك على خطط وإجراءات التطوير 

والتحسين. 

• مراجعة ومتابعة وحدة الخريجين بتوفير قاعدة بيانات عن الخريجين، وتوفير فرص للتغذية الراجعة منهم.

)ج( الهدف الثالث )الحصول على االعتماد المؤسسي للجامعة(.

عن طريق تجميع كافة األدلة والمؤشرات بالكلية وقفا لمتطلبات الجامعة لالعتماد المؤسسي 

• العمل على أن تكون الكلية ضمن الكليات التي سوف تخضع لالعتماد المؤســسي من قبل هيئة تقويم التعليم وفقا 
لعمليات التقويم الفعلي التي تنفذها الجامعة والتي تبدأ بالعام الجامعي 1438 -1439هـ(.

االعتماد األكاديمي

نشر ثقافة الجودة وتعزيزها على مستوى الكلية.	 

وضــع خطــط العمــل؛ لتحســين أداء الكليــة فــي ضــوء معاييــر هيئــة تقويــم التعليــم واالعتمــاد األكاديمــي والعمــل 	 
علــى تنفيذهــا.
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تقديــم المشــورة والدعــم ألقســام والبرامــج فــي وضــع خطــط تنفيذيــة لتحقيــق أهــداف الكليــة اإلســتراتيجية 	 
اإلســتراتيجية. الجامعــة  لخطــة  المحققــة 

المشاركة في تنفيذ الخطة التنفيذية للكلية وبرامجها لتحقيق معايير ضمان الجودة.	 

متابعة ومراجعة ملفات البرامج والمقررات وفق نماذج هيئة تقويم التعليم واالعتماد األكاديمي.	 

متابعــة اســتيفاء ملــف البرامــج بــكل محتوياتــه وملــف المقــرر لهيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم واحتوائــه علــى 	 
كافــة المتضمنــات وفــق خطــوات أعــداده.

أعداد قاعدة بيانات عن هيئة التدريس والمشاركات البحثية والمؤتمرات الدولية واإلقليمية 	 

مراجعــة مؤشــرات أداء برامــج وأنشــطة الكليــة وتأسيســها كقاعــدة بيانــات يتــم االســتناد عليهــا كمصــدر لوضــع 	 
خطــط الكليــة التطويريــة.

متابعة تحديث األدلة ومؤشرات األداء وتحديثها وفق المستحدثات بالعملية التعليمية للبرامج واألقسام.	 

اإلشراف على آلية تقويم العملية التعليمية بالبرامج وتحليل نتائجها وتقديمها للبرامج الكلية لبناء خطط 	 
تطويرية في ضوئها. 

 التنسيق لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية بالتنسيق مع عمادة التطوير والجودة، 	 
ووحدة التطوير المهني بالكلية.
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أعداد التقارير الدورية والسنوية للكلية لرصد إنجازات البرامج واألقسام ووحدات الكلية بكافة أنشطتها 	 
وفعالياتها.

متابعة توافر األدلة على إنجاز المهام المنوط بها كافة لجان اإلرشاد األكاديمي، ولجنة الخريجات، ولجنة التواصل 	 
مع المجتمع الخارجي.

القيام بأي مهام واعمال تطلبها وكيلة التطوير والجودة.	 

أنشطة وورش عمل وكالة التطوير والجودة:

جدول 25: أنشطة وورش العمل المقدمة من وكالة التطوير والجودة خالل العام الجامعي 1439/1440هــ

عدد المرشحيناسم الدورة/ الورشة

5معايير ضمان الجودة العتماد البرامجي المطورة ومتطلبات تحقيقها

5مخرجات التعلم للبرامج األكاديمية وخطط تقيمها

10المجموع



التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة 70

شكل )20(: أنشطة وورش العمل المقدمة من وكالة التطوير والجودة خالل العام الجامعي 1439 / 1440هــ
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التطوير والتدريب المهني:

جدول 26: أنشطة وحدة التطوير المهني خالل العام الجامعي 1440/1439هـ

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد نوع الحضور

الحضور

مهارات المشاركة في 
المؤتمرات

 •التعريف بالمؤتمر العلمي – أهميته -أنواعه 
•التعريف بخطوات المشاركة في المؤتمر 

 العلمي. 
•التنبيه إلى األخطاء التي يجب تجنبها عند 

المشاركة في المؤتمر العلمي.

أعضاء هيئة 
قاعة الفيروز121440/2/7التدريس

أساسيات التعامل 

مع نظام إدارة التعلم 

Blackboard

• التعرف على كيفية الدخول للنظام. 

• التعرف على واجهات النظام. 

• التعرف على كيفية إضافة محتوى.

•التعرف على كيفية إضافة واجبات 
وتصحيحها.

أعضاء هيئة 
111440/2/8التدريس

معمل 
الحاسوب 

ج-2-1
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كيفية استخدام 
النظام

• التعرف على كيفية الدخول لصفحة 
الخدمات اإللكترونية.

• التعرف على الخدمات التي تخدم 
الموظفات.

• التعرف على خدمة البريد اإللكتروني 
وكيفية استخدامه.

• التعرف على خدمة طلب اإلجازة وكيفية 
 تقديم اإلجازة بجميع أنواعها. 

• التعرف على خدمة الحضور واالنصراف 
وكيفية طلب االستئذان.

9 /51440/2الموظفات
معمل 

الحاسوب 
ج-2-1

تطبيقات جوجل في 
التعليم

• التعريف بالتزامن وأساسيات استخدام 
 الدرأيف

 • التعريف بالتطبيقات التنظيمية للجيميل 
 • التعريف بترجمة األيميالت من داخل األيميل 

 • التعريف تصنيف األيميالت وفلترتها 
•تطبيقات حول مشاركة الملفات بأستخدام 

 درأيف
• التطبيق على طريقة إنشاء مستندات على 

جوجل

أعضاء هيئة 
61440/2/19التدريس

معمل 
الحاسوب 

ج-2-1
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الكاريزما

)الشخصية الساحرة(

 • القدرة على إعطاء رسالة صائبة 
 • القدرة على قراءة المشاعر بذكاء 

 • القدرة على التكيف مع اآلخرين 
 • القدرة على تنمية مهارتي االستماع واالقناع 

•القدرة على صياغة الكالم بأسلوب جيد

اعضاء هيئة 
التدريس+ 

الخريجات
7 قاعة الفيروز71440/2/21

استخدامات الحاسب 
اآللي 

 • التعرف على كيفية تشغيل الكمبيوتر

• التعرف على واجهات الويندوز وكيفية 

 التعامل مع البرامج والملفات. 

•التعرف على برنامج معالج النصوص )وورد( 

بشكل مبسط.

الهيئة 
51440/2/23اإلدارية

معمل 
الحاسب اآللي

الفصول المقلوبة 

• تنمية معارف المشاركات عن الفصل 
 المقلوب. 

• مقارنة بين الفصل المقلوب والفصل 
 التقليدي 

 • اإللمام بأدوات الفصل المقلوب 
• تعزيز اتجاهات المشاركات نحو طريقة 

 تنفيذ الفصل المقلوب. 
 • اإللمام بمميزات الفصل المقلوب 

• مناقشة معيقات الفصل المقلوب

أعضاء هيئة 
قاعة التدريب91440/2/29التدريس
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دورة تعزيز النزاهة 
في المجتمع

• يشرح المفاهيم األساسية للنزاهة 

 ومكافحة الفساد 

• يعدد بعض صور الفساد في المجتمع 

 المحلي 

• يذكر أهم أسس مدونة السلوك الوظيفي 

واخالقيات الوظيفة العامة

اعضاء هيئة 
التدريس+ 

الهيئة 
اإلدارية

قاعة الفيروز61440/2/30

الفصول االفتراضية

 • التعرف على خدمة الفصول االفتراضية. 
 • التعرف على كيفية إنشاء جلسات.

• التعرف على واجهة الجلسات وكيفية 
 استخدامها. 

•التعرف على كيفية مشاهدة التسجيالت 
وتنزيلها.

أعضاء هيئة 
21440/2/30التدريس

معمل الحاب 
اآللي
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تقييم األداء 

الوظيفي الجديد

• التعرف على أداء الموظفين بالشركة 
بشكل علمي ومدى تحقيق ادارة الشركة 

 لمهامها. 
• التعرف علي اسباب تأخر العمل عن 

المقياس المحدد له وأي مشاكل تواجه 
العاملين ومناقشة الحلول المقترحة لهذه 

 المشاكل. 
• تحديد حركة التنقالت وترقية العاملين 

بالشركة علي أساس علمي من خالل تقييم 
 أداء كل عامل 

•يسهم تقييم ورقابة األداء في دفع أداء 

العاملين إلى االفضل ومنع أداء العاملين من 
السير بشكل خاطئ مما يعمل علي تحقيق 

األهداف.

الهيئة 
231440/2/23اإلدارية  

قاعة 
الماجستير

الهيئة 
201440/3/12اإلدارية

قاعة 
الماجستير

الهيئة 
201440/3/5اإلدارية

قاعة 
الماجستير
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الفصول المعكوسة 

• تمكين المشاركات من استخدام 
التكنلوجيا الحديثة في العملية التعليمية 

 لتحسين مستوى 
• تنمية معارف المشاركات عن الفصل 

 المعكوس
• مقارنة بين الفصل المعكوس والفصل 

التقليدي. • اإللمام بأدوات الفصل المعكوس.

• تعزيز اتجاهات المشاركات نحو طريقة 
 تنفيذ الفصل المقلوب. )المعكوس(
• اإللمام بمميزات الفصل المعكوس.
مناقشة معيقات الفصل المعكوس.

أعضاء هيئة 
10التدريس

1440/5/17
الفيروز

مهارات واساليب 
التقويم

• تعرف الرؤيا الحديثة للتقويم 

• تعرف الدور الجديد لكل من المعلم 
والطالب في عملية التقويم في اطار الفكر 

 التربوي المعاصر
 • تعرف على اغراض التقويم

 • تعرف على اساليب وادوات التقويم 
• تكون اتجاهات إيجابية نحو التقويم 

وممارساته

أعضاء هيئة 
5التدريس

1440/5/27
التدريب
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توظيف

 برنامج كمتازيا 

استوديو في التعليم

• تعريف المشاركات على مكونات برنامج 

 كمتازيا استوديو

• إلمام المشاركات بكيفية تشغيل برنامج 

 كمتازيا استوديو

• إكساب المشاركات مهارات تنزيل الصور 

 والوسائط على كمتازيا

• إكساب المشاركات المهارات الالزمة لعمل 

فيديو تعليمي.

 • تعريف المشاركة بعمل المونتاج

• اإللمام المشاركة بتسجيل الصوت على 

الملف التعليمي.

أعضاء هيئة 
التدريب81440/6/1التدريس
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مهارات أعداد التقارير 
الفعالة 

• معرفه أنواع التقارير

 • تحديد أجزاء التقارير 
 • تطبيق خطوات أعداد التقارير

• تطبيق المهارات الفنية في أعداد وتصميم 
 التقارير 

• تطبيق الشروط الشكلية والموضوعية 
 للكتابة

• معرفه القواعد والمهارات اللغوية في كتابه 
التقارير والمراسالت بوجه عام.

• تطبيق شروط تقديم التقرير

•تحديد أهمية التقارير بوصفها وسيله أتصال 

فعاله في كافة المؤسسات

الهيئة 
الفيروز191440/6/5اإلدارية

تمكين المشاركات من اإلدارة الفعالة قس إدارة القاعة الجامعية 
القاعة الجامعية

أعضاء هيئة 
التدريب201440/6/13التدريس

خدمة المجتمع:
 تختــص هــذه الوحــدة بالتخطيــط والتنظيــم لتنفيــذ أنشــطة خدمــة المجتمــع المقدمــة مــن الكليــة ومنســوبيها للمجتمــع
ــى حاجــات المجتمــع فــي المحافظــات التــي ــاء علــى أراء المســتهدفين، لتوجيههــا إل ــدوري لهــذه الخدمــات بن ــم ال  والتقوي
 تخدمهــا الكليــة، ورصــد وتنظيــم وتوثيــق أنشــطة خدمــة المجتمــع لكافــة منســوبي الكليــة مــن هيئــة التدريــس والطــالب

والطالبــات.
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جدول 27 : أنشطة وفعاليات وحدة خدمة المجتمع خالل العام الجامعي 1439 / 1440هــ

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
العددنوع الحضور

مهارات كتابة التقرير الفعال
تدريــب المعلمــات علــى 
التقريــر  كتابــة  مهــارات 

الفعــال

معلمات التعليم 
مركز التدريب بإدارة التعليم1440/2/23هـ30العام

اإلستراتيجيات العالجية 

لضعف الطالبات في القراءة 

والكتابة

تدريــب المعلمــات علــى 
اإلســتراتيجيات العالجيــة 
فــي  الطالبــات  لضعــف 

والكتابــة القــراءة 

معلمات التعليم 
مركز التدريب بإدارة التعليم1440/2/30هـ30العام

كيفية التعامل مع ثالث 

سلوكيات شائعة لدى 

األطفال ذوي صعوبات 

التعلم

القـــــائميـــــــن  تبصيـــــــر 
فئــة  مــع  والمتعامليــن 
التعلــم  صعوبــات  ذوي 
سمــــــاتهــــــــن  ببعـــــض 
ــة  ــة وكيفيـــــــ الشخصيـــــ

معهــا التعامــل 

المدرسة االبتدائية الثانية181440/1/29معلمات المدارس

كفاءة المعلمة التدريسية 

وطرق التعامل مع 

المشكالت السلوكية

علــى  المعلمــات  تدريــب 
الحديثــة  اإلســتراتيجيات 
للتعلــم النشــط وطــرق 
اإلدارة الصفية للمشكالت 

لألطفــال الســلوكية 

معلمات التعليم 
المدرسة االبتدائية 161440/2/2138العام
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إستراتيجيات التدريس 

الفعالة لذوي اإلعاقة الفكرية

علــى  المعلمــات  تدريــب 
اختيــار وتخطيــط وتنفيذ 
التدريــس  إســتراتيجيات 
السلــــــــــــوك  وتعديــــــــل 
والفعــــالـــــــــة  المالئمــــــــة 
اإلعاقــة  ذوات  للطالبــات 

الفكريــة

معلمات التعليم 
المدرسة االبتدائية 191440/2/2938العام

معايير كتابة القصة 

االجتماعية لذوي االحتياجات 

الخاصة

التعريــف بمعاييــر كتابــة 
االجــتمـاعــيــــــة  القصـــــــة 
وكيتـفــيـــة اســتخدامها 
لتطويـــــــــــر مهــارات ذوي 

االحتياجــات الخاصــة

معلمات التربية 
الخاصة وأولياء أمور 

ذوي االحتياجات 
الخاصة

مركز روح اإلرادة بالخرج151440/2/19

مفاهيم أساسية في أعداد 

البرنامج التربوي الفردي

توعية المعلمات وطالبات 
بفهــم  الخاصــة  التربيــة 
أساسيات البرنامج التربوي 
الفــردي لتحقيــق األهــداف 
الخطــة فــي  المطروحــة 

معلمات ومعلمي 
التربية الخاصة 

طالبات وطالب التربية 
الخاصة

قاعة التدريب بالكلية251440/3/3

دورة تعريفية عن اضطراب 

التصرف المنتشر في 

المدارس العادية

المــــــعــــلمات  تـــوعــــيـــــة 
باضطــراب التصــرف لــدى 
بـــــعــــض الــطـــــــالب فــي 

لمــدارس ا

معلمات التعليم 
المدرسة المتوسطة 231440/1/2022العام
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كفاءة المعلمة التدريسية 

وطرق التعامل مع 

المشكالت السلوكية 

لألطفال

تـعـــريف  إلــــــــى  تــــــهدف 
المعلمات بطرق التعامل 
مع المشكالت السلوكية 

لألطفــال

مركز خطوات االمل121440/3/17معلمات المركز

أدوات التقويم المعتمد على 

األداء

الـــمـــعـــــلمات  تــــعـــــريف 
بـــــأدوات الــتــقــويـــــــــــــــــم 

المــــــعتمد علــى األداء

معلمات التعليم 
إدارة التعليم29/5/1440العام

إستراتيجيات القراءة 

وإستراتيجيات الكتابة

تـــعــــريـــــف الــمــعـــــلمات 
بإســتراتيجيات الــــــــقراءة 

والكتابــة

معلمات التعليم 
إدارة التعليم4015/6/1440العام

ندوة بعنوان: طرق إدارة 

المشكالت السلوكية لدى 

األطفال.

تــــــــوضــــيـــــــــح األســاليب 
الفــعـــالـــــــة فـــــــــــــي إدارة 
ــشكالت الســلوكية  المــــ

لــدى األطفــال

ألمهات أطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة 

بالخرج. 
كلية التربية10-5-1440هـ20

معرض حول الوسائل 

التعليمية المستخدمة 

لعالج المشكالت السلوكية.

عــرض وســائل تعليميــة 
ــي عــالج  ــاعدة فـــــ مـــــســـ
المشكـــــــالت الســلوكية 
ــال أثنــاء  ــدى األطـــــفــــــ لــــ
تــــدريـــــــب علــــــى تعديل 

الســلوك.

معلمات مدارس 
التعليم العام. 

مدرسة 38 اإلبتدائية18-7-1440هـ42
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فعالية بعنوان: التوعية 

باضطراب العناد والتحدي 

وأساليب تعديله.

ــوم  ــح مـــفـــهـــ تــــوضـــيـــــ

الــعـــناد  اضـــطــــرابــــــــات 

ــب  ــض الــــجـــــوانــ وبــــعــــــ

المــتعـــــلقة بـــــه وكيفيــة 

خفــض حدتــه.

معلمات مدارس 
التعليم العام. 

المدرسة 38 اإلبتدائية 191440/8/6

دورة تدريبية بعنوان: 

إستراتيجيات تدريس القراءة 

والفهم القرائي لألطفال 

ذوي صعوبات التعلم.

اإلســتراتيجيات  توضيــح 

الفعــــالة فــــــي تــــدريس 

القــراءة والفهــم القرائــي 

لألطفــال ذوي صعوبــات 

التعلــم.

معلمات التربية 
الخاصة ومعلمات 
مدارس التعليم 

العام. 

المدرسة الثانية اإلبتدائية.13-6-144هــ17

فعالية بعنوان: طرق 

التواصل للصم وضعاف 

السمع.

التــــوعية  إلــى  تــــهــــدف 

ــعالة  ــرق الفـ ــول الــطـــ حــ

فــــــي التـــــــواصل لألصــم 

الســمع. وضعــاف 

معلمات مدارس 
التعليم العام.

اإلبتدائية 121440/8/2017
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فعالية اليوم العالمي 

للتوحد

تــــــهدف إلــــــــى تفعــــــيل 

هــــــــذا الـــــــيـــــوم ألطفــال 

التوحــد وأهاليهــم مــن 

خــالل نشــاطات مختلفــة 

تتضمــن تنميــة العديــد 
الخاصــة  المهــارات  مــن 

بأطفــال التوحــد.

أطفال التوحد 
مركز روح اإلرادة بالخرج 21-7-1440 هــ43وأهاليهم

دورة تدريبية بعنوان: دور 

معلمة الصف العادي في 

اكتشاف وتحسين مستوى 

التلميذات ذوي صعوبات 

التعلم

تــــــــهـــــدف إلـــــــــى توعيــة 

الـــــــمـــــعلــــــــمات بأهميــة 

اكتــــــــــشـــــــــــاف مستوى 

ــات  التلميــذات ذو صعوب

التعلــم.

معلمات التعليم 

العام
اإلبتدائية 141440/8/617

برنامج توعوي عن الرشاقة 

والتغذية

ــة  ــف بالتغذي التـــــعــــريــــــ

الســــــــليـــــــــــمة والغــذاء 

المتــوازن 

الكبيرات واألطفال 
في الدار

دار عمرة لتحفيظ القران401440/8/3

احياء السنن المهجورة
التعـــــــــريـــــف بالســــنــــن 

المهجورة

الكبيرات واألطفال 

في الدار
دار عمرة لتحفيظ القران1440/8/3
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فعاليات خدمة المجتمع  لألقسام العلمية:

 جدول 28: أنشطة وفعاليات خدمة المجتمع التابعة لقسم علم النفس:

المكان الزمان الفئة المستهدفة الهدف الفعالية

قاعة الفيروز 7/ 1440/6هــ 
فئات الشباب من الطالبات 

واألمهات وجميع أطياف مجتمع 
الخرج 

إدارة  فــي  الفـــــــعالة  األســــــاليب  توضـــــيح 
ومـــــواجــهــــــة مـــــــــشكلة اإلدمــان وســبل 
مواجــــــــهة هــــــذه اآلفــة والتعامــل معهــا 

منهــا  والوقأيــة 

ملتقي

 ) أسر بين األمان 
واإلدمان (

قســم التوجيــه واإلرشــاد 

بــإدارة التعليــم بالخــرج 
1440-6-21 معلمات مدارس التعليم العام.

المــــشكالت  عــــــــالج  فــــــي  المـــــســـــاعدة 
السلوكــــــية لـــــــــدى األطفــال علــى ضــوء 

شــخصياتهم  أنـــــماط  علــى  التعــرف 

دورة أنماط 
الشخصية 

واضطراباتها 

بهو كلية التربية  7/ 1440/5هــ طالبات الكليات
تـــوضيــح كافة االستفسارات والتنظيمات 

األكاديمية واللوائح اإلدارية للطالبات 

ملتقي التوعية 

واإلرشاد األول 

قاعة الفيروز 15/ 1440/6هــ طالبات 
بـيان دور المساعدات الخيرية الصحيحة 

في الترابط والتراحم بين اآلخرين
مساعدة الغير – 

خير 

قاعة الفيروز 28/ 1440/5هــ طالبات ومعلمات المدرسة.
تهدف إلى التوعية حول أهمية التطوع 

وفوائده للمجتمع.
التطوع – حضارة 
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 جدول 29: أنشطة وفعاليات خدمة المجتمع التابعة لقسم العلوم التربوية:

المكان الزمان الفئة المستهدفة الهدف الفعالية

مركز روح اإلرادة 28/ 1440/6هــ األطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة

نشر ثقافة دمج ذوي 
االحتياجات الخاصة 

بالمجتمع

برنامج حول دمج ذوي 
االحتياجات الخاصة 

بالمجتمع

مبنى العمادات 
المساندة - الهدأية

2/ 1440/7هــ الطالبات تعريف المتدربات 
بمناهج البحث وأدواته 
في مرحلة الماجستير

دورة مناهج البحث في 
الماجستير وأدواته

جدول 30: أنشطة وفعاليات خدمة المجتمع التابعة لقسم رياض أطفال:

المكان الزمان الفئة 
المستهدفة الهدف الفعالية

قسم رياض األطفال 
بالشراكة مع مكتب 

التوجيه واالشراف
28/ 1440/5هــ

الطالبات 
والمعلمات

•التعرف على ماهية الخرائط الذهنية

•التدريب على عمل الخرائط الذهنية

•التدريب على استخدامها في 
العملية التعليمية

ورشة عمل: )الخرائط الذهنية رؤى 

تربوية وتطبيقات عملية(
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قسم رياض األطفال 
ومدارس الجامعة

اليوم العالمي 
للطفل األطفال 

يشتمل على ثالثة أركان رئيسية:

• الركن العلمي

• المهارات اللغوية 

• مسرح الطفل

فقرة استشارات سلوكية 	 

بمشاركة الدكتورة / رهام أنور

 تم فيها االجابة عن  بعض المشكالت 
السلوكية الشائعة التي تواجه معلمة 

رياض األطفال.

تقديم األناشيد لألطفال بواسطة 
مسرح الظل

 مشاركة من طالبات قسم رياض 
األطفال

معرض بعنوان حديقتي التعليمية
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األنشطة الطالبية والفعاليات:

الملتقي العلمي للطالب والطالبات للعام 1439/ 1440هــ

جدول 31: أنشطة وفعاليات الملتقى العلمي خالل العام الجامعي 1439 / 1440هــ

األنشطة والفعاليات للملتقى العلمي الثالث

الملتقيات التعريفية في الكلية 

اليوم والتاريخالمكانالفئة المستهدفةالفعالية

17/جمادى األولى/ 1440هـقاعة الفيروزأعضاء هيئة التدريس الطالباتلقاء تعريفي للملتقى

7/جمادى األولى/ 1440هـالبهوأعضاء هيئة التدريس الطالباتالركن التعريفي

7/جمادى األولى/ 1440هـالبهوأعضاء هيئة التدريس الطالباتالركن التعريفي

17/جمادى األولى/ 1440هـالبهوأعضاء هيئة التدريس الطالباتالركن التعريفي

23/جمادى األولى/ 1440هـالبهوأعضاء هيئة التدريس الطالباتالركن التعريفي
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الدورات التدريبية المصاحبة للملتقى العلمي الثالث في الكلية 

اليوم والتاريخالمكانالفئة المستهدفةالفعالية

9/جمادى األولى/ 1440هـالقاعة التدريبيةأعضاء هيئة التدريس الطالباتآلية تقديم مقترح بحثي

11/جمادى األولى/ 1440هـالقاعة التدريبيةأعضاء هيئة التدريس الطالباتمهارات البحث العلمي

17/جمادى األولى/ 1440هـالقاعة التدريبيةأعضاء هيئة التدريس الطالباتكيفية تحكيم األبحاث

23/جمادى األولى/ 1440هـالقاعة التدريبيةأعضاء هيئة التدريس الطالباتالطريق إلى ريادة األعمال

24/جمادى األولى/ 1440هـالقاعة التدريبيةأعضاء هيئة التدريس الطالباتمهارات العمل التطوعي

كيف تقدمين مشاركتك بالملتقى 
العلمي

2/جمادى الثاني/ 1440هـالقاعة التدريبيةالطالبات

2/جمادى الثاني/ 1440هـالقاعة التدريبيةالطالباتاالبتكارات

2/جمادى الثاني/ 1440هـقاعة الفيروزالطالباتصناعة األفالم
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أبرز مشاركات الملتقى العلمي وعنوانها ومحاورها

جدول 32: أبرز مشاركات الملتقى العلمي خالل العام الجامعي 1439 / 1440هــ

اسم الطالبةالعنوانالمحور

البحث 
العلمي

شيخه شديد الدوسريأثر استخدام قصص الخيال العلمي في تنمية المفاهيم العلمية لدى طفل الروضة

وضحى فهد الدوسريتأثير العنف العائلي على السلوك لطالبات المرحلة المتوسطة

وجدان عبدالرحمن العتيبيالمشكالت التي تواجهه الطلبة الموهوبين بمنطقه الرياض من وجهه نظر معلميهم

صعوبات تعلم القراءة ومدى تأثيرها على باقي المواد الدراسية من وجهة نظر معلمات التعليم 
األساسي

منار فياض العنزي
هديل شتيوي العنزي

المدينة الريفية
هاجر سعد الشهري 

ندى احمد هزازي

تصميم برنامج تدريبي مقترح لرفع وعي االسرة في أعداد الطفل للمستقبل وفق رؤية 2030 
رغد البياهي 

غدير المحيسن 

المدينة الريفية
هاجر سعد الشهري 

ندى احمد هزازي

االبتكارات
واالختراعات

متحدى انفجار الغاز
  رناد عبداهلل التميمي

روان عبدالرحمن ال معدى
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 مبادرات
التطوعية

 
 
 
 

ترياق العلم

شعاع العنزي
غاليه القحطاني
دالل الدوسري
بشرى العريدي

اسماء القحطاني
عبير العجمان
اثير السعران
هيام هزازي

لمياء الهاجري
لمى الداوود

 المبادرات
التطوعية

مها بادي الدوسريإستراتيجية مقترحة النشاء مركز نماء القيم

أفنان الحربيمصنع او ورشة النتاج الوسائل التعليمية بأيدي فتيات سعودياتريادة اعمال

 األفالم
التوعوية

جسدي ملكي انا
  ريم خالد المسلم

  شهد فهد الخنين
حصه محمد اليمني

 مبادرات
التطوعية

غيمة الخير
 حصه منصور مقرن

جواهر فهد ال عنيزان
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 المبادرات
التطوعية

ادخل عالمي
  وجدان عبدالرحمن العتيبي

سلمى سعيد الزهراني

 المبادرات
التطوعية

بطاقة الجسد الواحد
أسماء سعيد القحطاني

 بشرى عبدالرحمن العريدي

جدول 33: األنشطة والفعاليات الطالبية خالل العام الجامعي 1439 / 1440هــ

أنشطة الوحدات و فعالياتها

أوالً: وحدة التوجيه واإلرشاد

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

دورة في جزء عم
تصحيــح تــالوة األيــات والتخلــص 

مــن اللحــون
المصلىكل اربعاء10الطالبات

التأثير وااللقاء 
الجماهيري

التــردد والخــوف  التخلــص مــن 
مــن التحــدث امــام الجمهــور

التدريب211440/6/22الطالبات

حفظ األربعين 
النووية

تـــــــــــــدريــــــــــــب الطالبــات علــى 
المصلى201440/6/26الطالباتالتمســك بســيرة النبــي
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مسابقة حفظ 
سورة النور

تصحيــح األيــات والتخلــص مــن 
المصلى151440/7/3الطالباتاللحــن

كل اثنين الطالباتتوعية الطالبات تربويالقاءات تربوية
المصلىواربعاء

تصحيــح تــالوة األيــات والتخلــص دورة في جزء عم
المصلىكل اربعاء10الطالباتمــن اللحــون

ثانيًا: وحدة اإلرشاد األكاديمي

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد نوع الحضور

الحضور

مهارات الدراسة 
الفعالة من أجل 

تحصيل أكاديمي 
أعلى

ــالبات بمهــارات  ــر الطـــــ تبصـــيــــ
الـــــدراســـــــــة التــي تســاعدهن 
معــدل  علــى  الحصــول  علــى 
أكاديـــــــــمي أفــــضـــــــــل، وهــذه 
ــارات مــــنها النفســي.  المهـــــــــــــ

كمــا تهــدف الـــدورة إلــى إعطــاء 
تطبيقيــة  نمــاذج  المشــاركات 
حيــه وتطبيــق مهــارات الدراســة 

عليهــا.

طالبات كلية ذوات المعدل 
الضعيف

قاعة 1440-3-10 10 
التدريب
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دورة 

)كيف ترفعين 
معدلك التراكمي(

- تــــــعريــــف الطالبــة بالمعــدل 
التراكمــي وكيفيــة حســابه.

بالمقصــود  الطالبــة  تعريــف   -
الــــــمــــــعــــــــدل  بــــــــانخفــــــــــاض 

  -تعريــف الطالبــة بطــرق رفــع 
التراكمــي. المعــدل 

قاعة 12الطالبات
التدريب

ثالثًا: وحدة اإلرشاد األكاديمي

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

واجباتي الجامعية
ماهــي واجباتــي الجامعيــة، مــا 
دوري فــي الكليــة، نصائــح هامــه

16-2-241440الطالب
قاعة 

الدراسات 
العليا 

إعادة النظر في 
خطتي

أهميــة الخطـــــــة المســتقبلية، 
الخطــة، محــاكات  مـــــــــواصفات 
إعـــــــادة النـــظــــــــر فــي خطتــي 

لمســتقبلية ا

28-2-281440الطالب
قاعة 

الدراسات 
العليا 
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العمل التطوعي 
وتأثيره على 

الشخصية

العمــل التطوعــي، تأثيــره فــي 

الفــرد، تأثيــره فــي المجتمــع
30الطالب

قاعة 
الدراسات 

العليا 

االستعداد لإلنجاز
تحديــد  اإلنجــاز،  علــى  الـــــــقدرة 
اإلجــــــــــرائية، خطــوات  األهــداف 

النجــاح تحقيــق 
12-3-191440الطالب

قاعة 
الدراسات 

العليا 

الية االختبار
االستعـــــداد لالخــــتبـــــار، اليــــــــة 
الدراســة، تنظيم وقت الدراســة

18-3031440الطالب
قاعة 

الدراسات 
العليا 

رابعًا: وحدة الخريجات

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

برنامج تأهيل 
التدريبي 

الخريجــات  الطالبــات  إكســاب 
المــــــــــهـــــارات المهنيــة الالزمــة 
مــن خــالل إقامــة دورات وورش 
عمــل ومحاضــرات فــي مجــاالت 
علــى  والتعــرف  تخصصاتهــم 
التــي  الــــــــــــــتدريبية  البــــــــرامج 

جهــا تحتا

الخريجات 
عدد 

المسجالت 
198

برنامج 
مستمر 

طوال الفصل 
الدراسي األول

عبر موقع 
قوقل 
درأيف 
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دورة ماذا بعد 
التخرج؟؟

مســاعدة الخريجــة علــى رســم 
التخــرج  بعــد  خارطــة طريقهــا 

بــكل يســر وســهوله 
1440/1/24هـ13الخريجات 

قاعة 
الفيروز

دورة تدريبية بعنوان 
)كيف تجتازين اختبار 

الكفايات بأعلى 
الدرجات(

التعريــف باالختبــارات المهنيــة 
وتأهيــل الخريجــات الجتيازهــا 

8/2/1440هـ35الخريجات 
قاعة 
الفيروز

دورة تدريبية 
بعنوان )طريقك 
إلى الماجستير(

ــىـ مســاعدة  ــدف إلـــــــ تـــــــــــهــــــــ
مرحلــة  اتمــام  بعــد  الخريجــات 
البكالوريــوس فــي اتخــاذ القــرار 
إلكمــال مرحلــة الدراســات العليــا

13/2/1440هـ55الخريجات 
قاعة 
الفيروز

دورة تدريبية 
)مهارات النجاح(

الخريجــة  إكســاب  إلــى  تهــدف 
التــي  المهــارات  مــن  مجموعــة 
والتــي  بعنايــة،  اختيارهــا  يتــم 
فــي  الرغبــة  بتنميــة  ترتبــط 
الدافعيــة  وتعزيــز  التعلــم 
الخريجــات  وإكســاب  للنجــاح، 
بمــا  المهمــة  المهــارات  بعــض 
يتناســـــــــــــــب مــع خصائصهــم 
وحاجاتهــم فــي هــذه المرحلة...

الخريجات ومتوقع تخرجهن 
وطالبات

15/2/1440هـ19
قاعة 

التدريب
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دورة تدريبية )قياس 
الميول والقدرات 

المهنية(

تخطيــط  إلـــــــــــــــــــى  تهـــــــــــدف 
المســتقبل المهنــي والتعــرف 

علــى ميولهــا المهنيــة.
23/2/1440b-2-5هـ80المتوقع تخرجهن

دورة تدريبية 
)الكاريزما(

تهــدف إلــى االرتقــاء بالمتدربــة 
رفــع  فــي  اعلــى مســتوى  إلــى 

الشــخصي حضورهــا 
21/2/1440هـ31الخريجات والموظفات 

قاعة 
الفيروز

دورة تدريبية تعزيز 
النزاهة في المجتمع 

تـــــهـــــــــــدف الــدورة إلــى تعزيــز 
النزاهة حـــــــيــــــــــــــــــث إنها مبدأ 
مهــم وقيمــة أخالقيــة يتوجــب 
يقــوم  عمــل  كل  فــي  توفرهــا 
بهــا اإلنســان، وتتضمــن العديد 
ــيم الفرعيــة منهــا،  ــن القـــ مــــــــــ
األمانــة، الشــفافية، المصداقيــة، 

والموضوعيــة، وغيرهــا

30/2/1440هـ27خريجات وموظفات 
قاعة 
الفيروز

دورة تدريبية

 )ادارة األزمات( 

المتدربــة  تعريــف  إلــى  تهــدف 
بالضغــوط النفســية التــي تمــر 
علــى الفــرد فــي حياتــه وكيفيــة 
الســيطرة علــى هــذه الضغــوط 
التصــرف  حســن  خــالل  مــن 

المشــكالت لمواجهــة 

5/3/1440هـ17خريجات 
قاعة 
الفيروز
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اللقاء التعريفي 
بقسم رياض 

األطفال

ــى التعــرف علــى  ــدف إل يــــــــــهـــــ
مجـــــــــاالت عمــل خريجــة ريــاض 
األطــــفال واهــم خطــط الــوزارة 
لالرتقــاء بالتخصــص والجــدارات 
المطلــــــــــــــــــوبة للتعييــن فــي 
الروضـــــــات الحكوميــة وشــروط 
االســتثمارات  فــي  العمــــــــــــــــل 

بالمجــال. الخاصــة 

6/3/1440هـ68متوقع تخرجهن وخريجات 
قاعة 

التدريب 
مبنى ج 

 خامسًا: وحدة الخريجين

أهدافهااسم الفعالية

الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد نوع الحضور

الحضور

بوابة التعليم 
اإللكتروني 
)بالك بورد(

تدريــب الخريجيــن علــى البوابــة 
االسبوع االول30الخريجيناإلكترونيــة 

قاعة 
الدراسات 

العليا

لقاء توجيه 
الخريجين

االسبوع 40الخريجينتوعية الخريجين
الثاني

قاعة 
الدراسات 

العليا
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تعديل السلوك في 

الميدان للخريجين

تعديــل  علــى  الخريــج  تدريــب 
المــــــــيدان فـــــي  السلـــــوك 

االسبوع 40الخريجين
الثالث

قاعة 
الدراسات 

العليا

كتابة السيرة 
الذاتية

ــة  ــب بكيفي ــف الـطالـ تــــــــعريــــــــ
صياغــة الســيرة الذاتيــة

االسبوع الرابع40الخريجين
قاعة 

الدراسات 
العليا

مستقبلي بعد 
التخرج

ــف الــــــطالب بالفــرص  تــعريـــــــــــــ
المتاحــة لــــهــــــم فـــــــي ســـــــوق 

العمــل
االسبوع 40الخريجين

الخامس
قاعة 

الدراسات 
العليا

التأهيل الجتياز 

المقابالت الشخصية
ــالت  ــياز المقاب ــل الجـــتـــ التـــأهيـــ

الشــخصية
االسبوع 40الخريجين

السادس
قاعة 

الدراسات 
العليا

أساليب التدريس
تدريــــــــــــب الخريــج علــى كيفيــة 

ممارســة أســاليب التدريــس
االسبوع 40الخريجين

السابع
قاعة 

الدراسات 
العليا

قياس كفايات 

للمعلمين

مهــارات  علــى  الخريــج  تدريــب 
نمــاذج  عــرض  كفايــات  اختيــار 
فــي  المتفرقــة  األسئـــــلة  مــــن 

الكفايــات اختبــار 

االسبوع 30الخريجين
الثامن

قاعة 
الدراسات 

العليا
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تأهيل الخريج 
الحتراف التعامل مع 

سوق العمل

توعية الطالب أسرار سوق 
العمل

التاسع40الخريجين
قاعة 

الدراسات 
العليا

التعريف ببرنامج 
هدف لريادة األعمال

التعريــف بماهيــة برنامــج هــدف 
لدعــم ريــادة األعمــال والحــرص 
علــى اســتثمار الخريــج الخدمــات 
هــدف  برنامــج  مــن  المقدمــة 

لدعــم ريــادة االعمــال

العاشر30الخريجين
قاعة 

الدراسات 
العليا

الخطة التربوية 
الفردية لمعلم 
التربية الفكرية

تــــدريـــــــب الــخــريجــــين عــلــــــــى 
للخطــط التربويــة

الحادي عشر30الخريجين
قاعة 

الدراسات 
العليا

إستراتيجيات 
تدريس القراءة 
لطالب التدريب 

الميداني

تــــعــــــــــريف الخـــريجـــــين بطــرق 
وإســتراتيجيات القــراءة

الثاني عشر 25الخريجين
قاعة 

الدراسات 
العليا

قدرات الجامعيين
تعريــف الخريــج باختبــار قــدرات 
الخريــج  -إكســاب  الجامعييــن 
مهــارات اجتيــاز اختبــار القــدرات

الثالث عشر40الخريجين
قاعة 

الدراسات 
العليا
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التأهيل للعمل بعد 
التخرج

بعــد  للعمــل  الخريــج  تأهيــل 
العــــــمل مواكبــــــــــــة ســـــــوق 

الرابع عشر30الخريجين
قاعة 

الدراسات 
العليا

الخامس عشر30الخريجينتأهيل الخريج لريادة االعمالدورة لريادة االعمال
قاعة 

الدراسات 
العليا

تطوير المهارات 
الشخصية

تـطــــــــــــويــــر مـــهــارات الــخـــريج 
الشـــــخصية

السادس 30الخريجين
عشر

قاعة 
الدراسات 

العليا

رابعًا: وحدة النشاط الطالبي )طالب(

أهدافهااسم الفعالية

الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد نوع الحضور

الحضور

ندوة دور المعلم 
في تحقيق رؤية 

2030 من خالل بناء 
شخصية الطالب

ــعلمي ومعلمــات  ــف مــــــ تـثـقـيــ

ادارة الخــرج بدورهــم فــي ضــوء 

رؤيــة 2030

6/ 7/ 1440 هــ250معلمي ومعلمات ادارة الخرج
مسرح 
كلية 
الطب
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الوقاية من 
المخدرات 

والفاعليات 
المصاحبة

تـــــــــــوعـيــــة المجتمع بخطورة 

واضرار المخدرات

طالب إدارة التعليم وجهات 
مجتمعية مختلفة

150 /7 / 27-26
14410 هــ

مسرح 
كلية 

العلوم 
اإلنسانية 

وبهو 
الكلية

تمكين األشخاص 
ذوي اإلعاقة في 

ضوء رؤية المملكة 
2030

توعية المجتمع بحقوق ذوي 

االعاقة
الطالب والمهتمين بذوي 

27/ 7/ 1440 60اإلعاقة
هــ

مسرح 
كلية 

الهندسة

ورشة عمل بعنوان 
اعادة النظر في 

خطتي 
3028/2/1440الطالبأهمية وضع خطة مستقبلية 

قاعة 
الدراسات 

العليا

احتفالية باليوم 
الوطني 

الطالب واعضاء هئية ذكرى توحيد المملكة 
مسرح 5013/1/1440التدريس

الكلية 

دورة قوة التحكم 
بالذات 

بــــــث اإليجـــــابية فــــــي نفوس 
الطالب 

201/2/1440الطالب
قاعة 

الدراسات 
العليا
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استضافة الكلية 
لطالب المنح

مكتب 102/2/1440الطالبالتواصل معهم
العميد

مسرح 2513/3/1440الطالب ترويح عن النفس للطالبساعة امشادية 
الكلية 

ورشة عمل بعنوان 
واجباتي الجامعية 

2016/2/1440الطالبوعي الطالب
قاعة 

الدراسات 
العليا

المشاركة في 
اختراق الضاحية 

خارج 14/2/1440الطالبوعي الطلب
الجامعة 

التواصل 14/2/1440الطالب والطالباتمسابقاتمسابقة   الونيس
االجتماعي

دورة بعنوان 
اختبارات كفايات 

4014/3/1440الطالبوعي الطالب
قاعة 

الدراسات 
العليا

ابتداء من 35الطالبتحسين التالوةحلقات اتقان القرآن
الفصل األول

جامع 
الجامعة 
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ساحة 7515/2/1440الطالبترويح عن النفس للطالبخيمة تعليمية 
الجامعة 

حلقة نقاش بعنوان 
إعداد خطة بحث 
رسالة الماجستير 

2013/2/1440الطالبكيفية أعداد الخطة 
قاعة 

الدراسات 
العليا

لقاء علمي 
إستراتيجية الذكاء 

االجتماعي في 
تحفيز الطالب

2528/2/1440الطالبتحفيز الطالب
قاعة 

الدراسات 
العليا

محاضرة بعنوان 
مستقبلي بعد 

التخرج
207/2/1440الطالباالستفادة من الوقت

قاعة 
الدراسات 

العليا

دورة تصميم 
وتخطيط التعلم 

151440/1/1الطالبتخطيط التعلم 
قاعة 

الدراسات 
العليا
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دورة تطبيقات 
تعديل السلوك 

2011/3/1440الطالباهمية السلوك 
قاعة 

الدراسات 
العليا

دورة الوقاية من 
المخدرات

256/3/1440الطالبوعي الطالب
قاعة 

الدراسات 
العليا

لقاء نزالء السجن وتقديم زيارة للسجن 
سجن 306/3/1440السجناءالهدايا

الخرج

البر1518/3/1440الطالبترويح عن النفس للطالبطلعة برية 

تنظيف أحد 
المنتزهات 

105/3/1440الطالبتطوع 
احد 

منتزهات 
الخرج

حملة توعوية 
لالختبارات 

2/4/1440الطالبتفوق الطالب 
قاعة 

الدراسات 
العليا
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خامسًا: وحدة النشاط الطالبي )طالبات(

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد نوع الحضور

الحضور

حفل اليوم الوطني
حفــــــــل لليــوم الوطنــي أركان 

لألقســام
1501440/1/16منسوبات الكلية

قاعة 
الفيروز/
البهو

حملة التوعية 
باليوم العالمي 
لسرطان الثدي

الكلـــــية  مــجــــتمــــع  تـــوعــــيــــة 
حيــث  مــــن  الـــــثدي  بســــرطان 
الكشــف الـــمــبـــــــكر واألســباب 

والوقايــة

مجتمع الكلية)طالبات 
بهو ا1501440/2/12ومنسوبات الكلية(

الكلية

بازار نوفمبر
عــرض المبيعــات الخاصة باألســر 
المنتجــة والشــركات المختلفــة 

بالتعــاون مــع إدارة الكليــة

أعضاء هيئة 
التدريس+الموظفات+المجتمع 

المحلي+الطالبات
بهو 2801440/2/26

الكلية

تنميــة قــدرة الطالبــات عـــــــــلى الصيدلية المنزلية
ــنزلية ــيدلية مــــ ــميم صــــ تـــصــــ

أعضاء هيئة التدريس 
البهو541440/3/18+موظفات +طالبات

الجنادرية
االحتفــال بيــوم الجنادريــة )33( 
عامــا مــن الفخــر علــى مســتوى 

الكليــة طالبــات ومنســوبات
أعضاء هيئة  

)20( أعضاء 
هيئة 

 التدريس
 )25(

 الموظفات
)150( طالبات

البهو  1440/5/24 هـ
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سادسًا: وحدة العالقات العامة

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد نوع الحضور

الحضور
احتفال عيد االضحى 

المبارك
أعضاء هيئة التدريس والهيئة تواصل الموظفات وتهنئتهم 

قاعة 1439-12-8516اإلدارية
الفيروز

االحتفال باليوم 
الوطني)88(

أعضاء هيئة التدريس والهيئة تنمية الوالء للوطن والملك
قاعة 1501440/1/13اإلدارية وطالبات الكلية

الفيروز

ــات جميــع )بازار تسويقي( ــبية احتــــياجـــــــــ تــــلـــــ
منســوبات الكليــة

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
بهو 26-2-1440هـ1500اإلدارية وطالبات الكلية

الكلية 
حفل تكريم 

الفائزات بجائزة 
العميد للبحث 

العلمي

تحقــــــــيق رؤيـــــــــــة الكليــة فــي 

التعليــم الريــادة فــي 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
اإلدارية وطالبات الكلية

قاعة 1202-2-1440
الفيروز

حملة مكافحة 
سرطان الثدي

الثــدي  ســرطان  علــى  التعــرف 
وطــرق  ومســبباته  وأعـــــــراضه 

الوقايــــــــــة منــه

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
اإلدارية وطالبات الكلية

بهو 12014-10-2018
الكلية 

منسوبات كلية 
التربية بالخرج تحت 
ة مجلس الشورى ُقبَّ

االطــالع علــى إســهامات المــرأة 
فــي  الـــــفاعـــــــــــلة  الســــــعودية 

الشــورى مجلــس 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
اإلدارية

مجلس 15-2-1440هـ25
الشورى
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يوم الطفل العالمي
الطفــل  حقــوق  علــى  التعــرف 
العــادي غيــر  والطفــل  العــادي 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
اإلدارية وطالبات الكلية

بهو 1440/3/13هـ150
الكلية 

زيارة متحف 
الموسى 

متحف 1440-5-2018الهيئة اإلداريةالتعرف على تراث المملكة 
الموسى

البيعة الرابعه 
لخادم الحرمين 

الشريفين
أعضاء هيئة التدريس والهيئة تنمية الوالء للوطن والملك

1440-1-8016اإلدارية
بهو 

المبنى 
االداري

االستعداد الختبارات 
الطالبات 

بيـــــــــئة مناســبة  تـــــــــهيـــــــــــئة 
لمســاعدة الطالبــات علــى األداء 

ــارات. الفاعــل فــي االختب
بهو 1440-4-10002طالبات الكلية 

الكلية 

ــميع بازار ربيع سطام ــياجات جـــــــ ــية احــــتـــــ تلـبـــــ
الكليــة منســوبات 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
اإلدارية وطالبات الكلية

بهو 150026-6-1440
الكلية 

زيارة معرض الرياض 
الدولي للكتاب

الرفــع مــن المســتوى الثقافــي 
لإلنســان والمعرفــي 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
اإلدارية

1513-7-1440
المعرض 
الدولي 
للكتاب

االحتفال بتراث المملكةالجنادرية33
أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

اإلدارية وطالبات الكلية
بهو 100024-5-1440

الكلية 
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سابعًا: العيادة

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

عالقة الصحة 
بالتغذية الصحية

التغذيــة  بــــأهـــــمية  التوعـــــــية 
الصحيــة ومــا يحتاجــه الجســم 
مــن غــذاء صحــي، إضافــة إلــى 
الـــــــطرق الصـــــــــحيحة إلنقــاص 

الــوزن

مبنى - د351439/10/2الطالبات

اإلسعافات األولية
تـــــــعليم الــــــــطالبات مــــــــبادئ 

األوليــــــة اإلســعافات 
قاعة 251440/2/8الطالبات

الفيروز

إنعاش القلب 
الرئوي

تعليــــــــم الطــــــــالبات مـــــــــبادئ 
إنعــاش القلــب الرئــوي

301440/3/12الطالبات
قاعة 

محاضرات 
مبنى د

عالقة الصحة 
بالرياضة الصحية

الـــــــرياضة للصحــــــة  أهـــــمـــــــية 
والنــــفـــســـــية. 251440/3/13الطالباتالجســــــدية 

قاعة 
محاضرات 

مبنى د

سرطان الثدي
ــرطان الثـــــــدي  التــــــعريف بســــــ
وعالماتــه وأعـــــــراضه وكــــــيفية 

فحــص الثــدي دوريــًا
مبنى ب371440/3/15الطالبات+ الموظفات



109التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة

التفاح األخضر
الحيــاة  بــــــأهمية  التـــــــوعيــــــــة 
الصــــــحية والغــــــــذاء الصـــــــحي 

والرياضــة
مبنى ج151440/4/29الطالبات

الرياضة أسلوب 
حياة

للــــــصحة  الرياضــــــــة  أهمـــــــية 
الجــــــســـديــــــــة والنـــــفــــــــسية.

مبنى د101440/5/1الطالبات

معرض مكافحة 
المخدرات

التحـــــــذيــــــــر مـــــــــن المخــدرات، 
والتوعيــة بأنواعهــا ومشــاكلها 

ومخاطرهــا
مبنى ب251440/6/4الطالبات

أنشطة وفعاليات األقسام العلمية

أوالً: الدراسات اإلسالمية )طالبات(

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد نوع الحضور

الحضور

القيم التربوية في 
الصالة

تـــــــــعــــــــريف الطالبــات بالقيــم 
قاعه 321440/1/22الطالباتالتربويــة فــي الصــالة

الفيروز

إنه اهلل
تعريــف الطالبــات بصفــات اهلل 

قاعه 571440/1/23الطالباتتعإلــى وأســمائه
الفيروز
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وقفات مع سورة 
الفاتحة

توضيــح فوائــد ســورة الفاتحــة 
وأهميتهــا

قاعة 2-451440/1/28الطالبات
الفيروز

مصحفي صحبتي

تــــــــــوعــــــــــــية الطالبــات بأهمية 

المواظبــة علــى حفــظ وقــراءة 

القــرآن الكريــم

قاعة 381440/2/9الطالبات
الفيروز

التثبيت في 
األحاديث النبوية

ــات بأهيمــة  ــية الطالبــــــــــــ توعـــــ

التثبيــت وطرقــه فــي األحاديــث 

ــة النبوي

قاعة 381440/2/9الطالبات
الفيروز

توعيــة الطالبــات بضــرورة إحيــاء إحياء السنن
قاعة 451440/2/15الطالباتالســنن النبويــة الشــريفة

الفيروز

تجربتي بالحياة
إكســاب الطالبـــــــــات المهــارات 
خبراتهــن  مــن  لإلفــادة  الالزمــة 

الســابقة
قاعة 181440/3/19الطالبات

التدريب

النزاهة في طلب 
العلم

علــى  الطالبــات  قــدرة  تنميــة 
طـــــــلـــــــب العلــم والنزاهــة فــي 

ذلــك
قاعة 231440/3/21الطالبات

التدريب
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الهواء في السنة 
النبوية الشريفة

ــف الطالبــات بنفحــات مــن  تعري
ــة الشــريفة الســنة النبوي

قاعة 1440/6/20هـ32طالبات
الفيروز

آفة اإلسراف وسبل 
معالجتها

عـــــــــرض مجموعــة مــن األفــكار 
اإلســراف لمحاربــة 

الطالبات وعضوات هيئة 
التدريس

الطالبات 
60+عضوات4

قاعة 1440/6/27
الفيروز

التدوير واالقتصاد
تــــــــعـــــــريف الـــــطالبات بســبل 

والتدويــر التوفيــر 
قاعة 501440/6/27الطالبات

الفيروز

ولو أية
تــــعريف الطالبــات بأهمية نشــر 

قاعة 521440/7/5الطالبات50+العضوات2الوعــي بالقــرآن الكريــم
الفيروز

قاعة 541440/7/5الطالباتتعريف الطالبات بأنواع الزواجالزواج الصوري
الفيروز

يوم اليتيم العالمي
تــــــــــــــوعية الطـــــــــالبات بحقــوق 

قاعة 1101440/7/13األيتــام
الفيروز

األخطاء الخفية 
في تجويد األيات 

القرآنية

الـــــــــــــــــــــــــطالبات  تــــــــــــوعية 
الــــــــتــــــــجويد بــــــــــأخــــــطـــــاء 

قاعة 521440/7/13الطالبات
التدريب
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تــــوعــيـــــــة الطـــــــــالبات بفضــل منصة مرقاة
الشــريف قاعة 601440/7/21الطالباتالحديــث 

الفيروز

ثالثًا: اللغــــــــــــة العربية

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد نوع الحضور

الحضور

بــــسنة مخمصة الطــــالبــــــات  توعــــــية 
ــة )المجاعة(مــن خــالل  المخمصــ

تراثــي معــرض 
قاعة 701440/2/12الطالبات ومنسوبات الكلية

الفيروز

التحليل األسلوبي 
للنص

بكيفيــة  الطالبــــــــــات  توعيـــــــة 
بطريقــة  الـــــــــــنصوص  تحليــل 

أســلوبية
قاعة 181440/2/14الطالبات

التدريب

األخطاء الشائعة 
في كتابة الكلمات

ــرز األخطــاء  توعيــة الطالبــات بأب
معظــم  كتابــة  فــي  الشــائعة 

الكلمــات
قاعة 231440/2/19الطالبات

الفيروز

لغتي لغة القران
توعيــة مجتمــع الكليــة بمكانــة 
لغــة  كونهــا  العربيــة  اللغــة 

الكريــم القــران 
الجسر3/6/ 501440الطالبات
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مسابقة ثقافية 
أدبية

علــى  الكليــة  طالبــات  تحفيــز 
المســابقات  فــــــي  المشــــــاركة 

األدبيــة

أعضاء هيئة التدريس+ 
قاعة 1440/5/14 هـ50طالبات

الفيروز

توعيــة الطالبــات بطرق االنشــاد فن اإلنشاد
قاعة 1440/6/1هـ57الطالباتوفنونه

الفيروز

مهارات االتصال 
الخطابي

تــــــعريف الطــــــــالبات بأســاليب 
الخطابــي قاعة 1440/6/6هـ28الطالباتالتواصــل 

التدريب

عــرض مجموعة مــن المعارضات معارضات شعرية
قاعة 461440/6/26طالباتالشعرية

التدريب

فن كتابة القصة 
القصيرة

تـــعـــريــــــــف الطالبــات بكيفيــة 
قاعة 431440/7/3الطالباتكتابــة القصــص القصيــرة

الفيروز

إلقــاء إلقاء الشعر الطالبــات بطــرق  توعيــة 
قاعة 311440/7/10الطالباتالشــعر

الفيروز

مهارات التصحيح 
اللغوي

تعريـــــــــــف الــــطالبات بمهــارات 
اللغــوي قاعة 241440/7/21الطالباتالتصحيــح 

الفيروز
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رابعًا: التربية الخاصة

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد نوع الحضور

الحضور

إضاءات في التعامل 
مع ذوي اإلعاقة

ــف الطالبــات التعامــل مــع  تعري
قاعة 281440/1/20الطالباتذوي االعاقــة

الفيروز

تجربتي الشخصية 
مع نظام التواصل 

بالصور)بيكس(

بنظــام  الطالبــات  تـــــــعـــريــــف 
بيكــس الخــاص بتبــادل الصــور 

التوحــد ألطفــال 
قاعة 1440/2/20 24الطالبات

الفيروز

اللغة والتواصل 
لدى المعاقين 

سمعيا )لغة اإلشارة(

إكســـــــــــــاب الطالبــات المهــارات 
مــع  التـــــواصل  فــي  األساســية 

الســمعية اإلعاقــة  ذوي 
قاعة 171440/2/26الطالبات

الفيروز

الوسائل التعليمية 
لذوي االحتياجات 

الخاصة

عــرض الــــوســـــــائل التعليميــة 
الخــــــــــــاصـــــــــــــة بالطـــــــلبة ذوي 
االحتياجــات الـــــخاصــــــــــــة علــى 

الطالبــات

أعضاء هيئة 
البهو14 /541440/3التدريس+الطالبات

أهمية التدخل 
المبكر لذوي اإلعاقة

المهــارات  الطالبــات  إكســاب 
األساســية فــي التدخــل المبكــر 

الخاصــة االحتياجــات  ذوي  مــع 
الفيروز19   /241440/3الطالبات
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اليوم العالمي 
لإلعاقة

توعــــــــــــــــــــــية الطالبــات باإلعاقة 
أســبابها كيفيــة الوقايــة منهــا 
وسبـــــــــــــــــل التعامــل مــع ذوي 

اإلعاقــة وحقوقهــم

اأعضاء هيئة 
البهو20 /311440/3التدريس+لطالبات

مدرسة الحياة 
التفاعلية

توعيـــــــــــــــــــــة الطالبــات بكيفية 
التعامــل مــع االخريــن بطريقــة 
وخــارج  الجامعــة  فــي  تفاعليــة 

الجامعــة

قاعة 1440/5/23 هـ43 طالبةالطالبات
الفيروز

تصاميم لذوي 
االعاقة

ــريف الطالبــات بالوســائل  تـــعـــــ
المســتخدمة مــع الطلبــة ذوي 

االحتياجــات الخاصــة
861440/7/6الطالبات80+عضوات6

بهو 
التربية 
الخاصة

نحو مجتمع يقدر 
الموهبة

تـــــــــــعـــــريف الطالبــات بأهميــة 
تنميــة الموهبــة وتقديرهــا فــي 

المجتمعــات
البهو651440/7/11الطالبات60+العضوات5

تعـــــــــريف الطالبــات باضطــراب كشف خفايا التوحد
قاعة 341440/7/12الطالباتالتوحــد

الفيروز

اليوم العالمي 
للتوحد

تــــــوعــــيـــــة الــطــــالبـــــات باليوم 
البهو1051440/7/17الطالبات 100+العضوات 5العالمــي للتوحــد

اليوم العالمي لذوي 
صعوبات التعلم

باليــــــــوم  الطالبــــــــات  توعيــــــة 
العالمـــــــي لــــــذوي صعوبــــــــات 

لتعلــم ا
البهو831440/7/18الطالبات80+العضوات3
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اإلسعافات األولية 
والطوارئ

إكســاب الطالبــات مهــارات 
األوليــة  اإلســـــــــــــــــعافـــــــــات 

والطــوارئ
قاعة   561440/2/26الطالبات

التدريب

استخدام األيباد 
في انتاج أفالم 

تعليمية متحركة

إكســاب الطالبــات مهــارات 
إلنتــاج  األيبــاد  اســتخدام 
وتصميــم األفــالم الكرتونية

  301440/3/14الطالبات
معمل 

الحاسب 
اآللي

البالك بورد
تــــعـــــريف طــــالبات الكليــة 
بأساسيـــــــــــــــــــات اســتخدام 

ــورد فــي التعليــم البــالك ب
  1440/5/23 هـ56 طالبةالطالبات

معمل 
الحاسب 

اآللي

أساليب التدريس 
ودورها في اإلبداع 

والتفوق

بكيفيــة  الطالبــات  تعريــف 
اإلبــداع والتفــوق باســتخدام 
إســتراتيجيات التـــــــــــدريس 

ــة الفعال

قاعة     1440/5/29 54طالبات
الفيروز

طرق المذاكرة 
الصحيحة

توعـــــــــــيـــة الطالبــات بطــرق 

المذاكــرة الصحيحــة
عضوات هيئة التدريس 

الطالبات

عضوات 
هيئة 

 التدريس )4(
الطالبات 

)80(

البهو  1440/6/9هـ

كيف نبدع في 
العطاء للوطن

توعيـــــة الطالبــات بكيفيــة 
العطــاء للـــــــوطن

قاعة 21طالبات
التدريب
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تخطيط وتصميم 
االنفوجرافيك 

التعليمي

الطالبــات  تــــــــــــــعــــــريـــــــــف 
وتنفيــذ  تصميــم  بكيفيــة 

التعليمــي االنفوجرافيــك 
قاعة   1440/6/16هـ52طالبات

الحاسب

األمن السبيراني
تــــــــــــوعية الطالبــات باألمــن 

الســبيراني بالمملكــة
قاعة  871440/7/5الطالبات85+عضوات2

الفيروز

سابعًا: العلوم االجتماعية

أهدافهااسم الفعالية

الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

اليوم العربي 
للزراعة

تـــــعـــــــريف الطالبات باليوم 
العربــي للزراعة

بهو   801440/1/29الطالبات
الكلية

يوم السياحة 
العالمي

تـــوعـــيـــة الطالبــات باليــوم 
الــــــــعــــــــــالـــــمـــي للســياحة 
تشــجيع  علــى  والتركيــز 
الـــداخــــــــــــــــــــــلية  الســياحة 

لمملكــة با

قاعة   1201440/2/14الطالبات ومنسوبات الكلية
الفيروز
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اليوم العالمي 
للغذاء

تــــــوعيـــــــة مجـــتمع الكليــة 
للغــذاء  العالمــي  باليــوم 
وأهـــــــمـيـــــة تــــنـــاول الغذاء 

الصحــي
كفتريا   1581440/3/5أعضاء هيئة التدريس+الطالبات

الكلية

مهارات االتصال 
الفعال

إكســاب الطالبــات مهــارات 
قاعة   181440/3/10الطالباتاالتصــال الفعــال مــع اآلخرين

التدريب

األنماط الشخصية 
وأساليب التعامل 

معها

تـــعــــــــرف الـــــطالبات كيفيــة 
التعامــل مـــــع شتــــــــى أنواع 

الشــخصيات
قاعة   1440/5/23 هـ45 الطالبات

الفيروز

جودة التعليم 
طموحات وآمال

تــــــوعية الطالبــات بأســاليب 
قاعة    1440/6/5هـ41الطالباتتجويــد التعليــم

التدريب

تــــوعــــــية الــطــــالبات بطرق كن منتجًا
االنتاج

الطالبات وعضوات هيئة 
البهو    1440/6/6هـ70التدريس

تعريــف الـــــطالبات بأهميــة همم نحو القمم
البهو  1440/6/21هـ 68طالبات+أعضاء هيئة تدريسالتحلــي بــروح اإلرادة

اليوم العالمي 
للمرأة

تعريــــــــــــف الطالبات باليوم 
العالمــي للمرأة

الطالبات 150+العضوات 10+ 

موظفات 5
البهو  1651440/7/3

المخدرات 
حقيقتها 

،خطورتها وطرق 
الوقاية منها

بخطــورة  الطالبــات  توعيــة 
ــة  ــة الوقاي المخــدرات وكيفي

منهــا
البهو  971440/7/13العضوات7+الطالبات90
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ثامنًا: العلوم التربوية

أهدافهااسم الفعالية

الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

كيف تكتبين 
سيرة ذاتية

الطالبــات بطريقــة  تعريــف 
كــــــتــــــــابـــــــــــة ســـــيرة ذاتيــة 

اكاديميــة
قاعة   191440/1/20الطالبات

الفيروز

تنمية مهارات 
االتصال في الحوار

مهــارات  الطالبــات  تعريــف 
الحــوار قاعة     271440/1/21الطالباتاالتصــال فــي 

التدريب 

طريقة إلى حياة 
جامعية ناجحة

تــعـــريـــــــف الطالبــات بطــرق 
قاعة   251440/1/22الطالباتالحيــاة الجامعيــة الناجحــة

التدريب
الطرق اإلبداعية 

في حل 
المشكالت واتخاذ 

القرارات

اإلبداعيــة  الطــرق  توضيــح 
واالبـــتـــــــكـــــارية فــــــــــــي حل 
المشــكالت واتخــاذ القــرارات

قاعة     231440/1/27الطالبات
التدريب

تعريــــــــــــف الطالبــات بطــرق سينما تربوية
قاعة   181440/2/1الطالباتالنقــد التربــوي البنــاء

التدريب

كيف تحصلين 
على معدل 

جامعي مشرف

تــــعــريـــــــف الطالبــة بطــرق 
الحصــول عـــلــــــــــــى مــــعدل 

جامعــي مشــرف
قاعة   211440/2/5الطالبات

التدريب
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األخطاء الشائعة 
في كتابة البحث 

العلمي

بكيفيــة  الطالبــات  تعريــف 
تجنــب األخطــاء فــي كتابــة 

البحــث العلمــي
قاعة   201440/2/7الطالبات

التدريب

التغيير واإلنجازات 
في المجتمع 

السعودي ورؤية 
2030

توعـــــية الطـــــــــــالبات بتغير 
بنــاء  الســعودي  المجتمــع 
علــى الرؤيــة الســامية 2030

قاعة    301440/2/9الطالبات
التدريب

مخمصة
بســنة  الطالبــات  تــــوعـــــية 
مــن  ) عة لمجا ا ( لمخمصة ا

تراثــي معــرض  خــالل 
قاعة   701440/2/12الطالبات ومنسوبات الكلية

الفيروز

تـــــــــــوعية الطالبــات بســبل صناعة النجاح
قاعة   281440/2/19الطالباتتحقيــق النجــاح وصناعتــه

التدريب

مهارات العمل 
التطوعي

ــدرة الطالبــات  ــة قــــ تــنــــمــيــ
والعمــل  المبــــــــــادرة  علــى 
واكتســاب  التطوعـــــــــــــــي 

مهاراتــه
قاعة    1001440/2/23أعضاء هيئة التدريس+الطالبات

التدريب

بناء األجيال
بمراحــل  الطالبــات  توعيــة 
فــي  مــرت  التــي  التعليــم 

لمملكــة ا
البهو    1440/3/4 78اعضاء هيئة التدريس+الطالبات

أساليب االرتقاء 
بالبحث العلمي 

والجامعي

توعيــــــــــــــة الطالبات بسبل 
البحــث  وتحســين  االرتقــاء 

العلمــي والجامعــي
قاعة   341440/3/5الطالبات

التدريب
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المبادرة 
التطوعية 

)شتائكم دافئ(

تــــــــــنـــمـيـــــة روح الــمــــبادرة 
الطالبــات  لــدى  والتطـــــوع 
التبــرع بكســوة  مــن خــالل 

الكليــة لعامــالت  الشــتاء 

أعضاء هيئة 
التدريس+الطالبات+عامالت 

الكلية
البهو  851440/3/7

التبرع بالدم
ــنمية روح التبــرع بالــدم  تــــــــ
وشــرح  الـــــطـــــــــالبات  لــدى 

فوائدهــا
البهو  431440/3/10أعضاء هيئة التدريس+الطالبات

تطور التعليم 
بالمملكة ضمن 

رؤية 2030

الـــطــالــبــــات  إكــــــــــــســـــــاب 
المعلومــات األساســية حــول 
كيفـــيـــــة تــــطـــــور التعليــم 
ــة 2030  بالمملكــة ضمــن رؤي
اســتعراض  إلــى  باإلضافــة 
ــدول  ــليم بال ــور التعـــ تـــــطـــ
األخــرى ومقارنتهــا بالتطــور 
الكبـــيـــــــر فـــــــــــــي التعليــم 

بالمملكــة

البهو   661440/3/11أعضاء هيئة التدريس+الطالبات

المشروع 
التطوعي

تنميــة قــدرة الطالبــات علــى 
البهو   521440/3/18أعضاء هيئة التدريس+الطالباتعمــل المشــاريع التطوعيــة

عادات طلبة 
الجامعة الناجحين

تعريــــــــف طـــــالبات الكليــة 
بالعــادات التــي تميــز طلبــة 

الناجحيــن الجامعــة 
قاعة   1440/5/18 هـ43الطالبات

التدريب
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التغيرات 
االجتماعية 

في المجتمع 
السعودي وأثرها 

في التربية

تعريـــــــــف الطـــالــبـــــات بأبــرز 
طــرأت  التــي  المتغيــرات 
الســعودي  المجتمــع  علــى 
تطــور  علــى  أثــرت  وكيــف 

فيهــا التعليــم 

قاعة    1440/5/21 هـ36الطالبات
الفيروز

لــدى كلنا للوطن المواطنــة  روح  تعزيــز 
الطالبــات

الطالبات+أعضاء هيئة 
البهو  1440/6/7هـ95التدريس

مناهضة العنف 
بأنواعه

بطــرق  الطالبــات  تعريــف 
بأنواعــه العنــف  قاعة     1440/6/13هـ34طالباتمناهضــة 

التدريب

مهارات القيادة 
التربوية

تعريــف الطالبــات بمهــارات 
قاعة     1440/6/20 هـ43طالباتالقيــادة التربويــة

التدريب

بمهــارات المهارات الناعمة الطالبــات  توعيــة 
الناعمــة قاعة  411440/6/28الطالبات العلــم 

التدريب

أخالقيات المهنة
بكيفيــة  الطالبــات  توعيــة 
ادخــال الســرور علــى قلــوب 

األطفــال
قاعة   4614403/7/3الطالبات 

التدريب

جامعتي مراتي 
تعكس صورتي

البهو 831440/7/12الطالبات70+العضوات3تعزيز االنتماء للجامعة
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تاسعًا: علم النفس

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

التفكير اإليجابي 

وآليات إدارة الحياة

توعـــية الطــــــــالبات بكيفيــة 
والتفكيــر  الحـــيــــــــــــاة  إدارة 

بطريقــة إيجابيــة
قاعة   191440/2/12الطالبات

التدريب

الثقة بالنفس 
باستخدام 
الكلمات 
المشجعة

بكيفيــة  الطالبــات  تعريــف 
استـــــثــــمـــار الــكـــلـــــــمــــــات 
ــعزيز الثقــة  المشــجعة لــتــــــ

بالنفــس
قاعة   261440/2/22الطالبات

الفيروز

إشراقة أمل في 
إدارة الوقت

إكســاب الطالبــات مهــارات 
الوقــت قاعة     1440/3/4 20الطالباتإدارة 

التدريب

فنيات العالج 
النفسي

إكــســـــاب الــــطالبات أفكـــــار 
أساسيــــــة حــــــول فنــــــــيات 

النفســي العــالج 
قاعة    1440/3/11 17الطالبات

الفيروز

التعريف بالصحة 
النفسية

تـــوعــيــــــة الطالبات بالصحة 
ألربعاء 33أعضاء هيئة التدريس+الطالباتالنفســية وأهميتهــا للفرد

الفيروز1440/3/20

بلغــة لغة الجسد الطـــالبــــات  تعــــريف 
قاعة    381440/6/27الطالباتالجســد وكيفيــة تفســيرها

التدريب
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اضطرابات 
الشخصية

تــــــوعـــــيــــــــــــة الـطــــالــبــــات 
الشــخصية قاعة   361440/7/10الطالباتباضطرابـــــــات 

التدريب

رسوماتي تعبر 
عني

عــرض رســومات تعبــر عــن 
ــية وانعكاســاتها البهو   521440/7/11العضوات2+الطالبات50الشخصــــ

التفكير 
العقالني وعالقته 

باالضطراب 
النفسي

ــات  ــف الــــــــطـــــالـــبــ تـعــريــــــــ
باالضــطـــرابــــات النــفــســــية 
ــر  وعــالقــتــــها بـالتــفـكــــــــــيــ

الالعقالنــي

قاعة  341440/7/12الطالبات 
التدريب

أنشطة األندية الطالبية

أوالً: نادي شغف

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

حملة التعريف 

بنادي شغف 

وتوضيــح  بالنــادي  التعريــف 

الرؤيـــــــــــة والــــرسالة واألهداف 
بهو ب2001440/1/23الطالبات 
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محاضرة خلق 
الرفق 

وأهميــة  بالرفــق  التعريــف 
أهـــــدافـــــــــة فـــــي الحيــــــــاة 
ــالبة بالجانــب  و تذكيــر الطـــ
األخـــــالقـــــــي ويــــــــــأتي فــي 
مـــــــــــقـــدمتها الرفــق و هــو 
الليــن و التفكيــر و التالحــق 
مفاهيــم  فــي  التشــاور  و 
فهــي  الرفــق  مثــل  مهمــة 

الحكمــة  رأس 

قاعة 251440/2/21الطالبات
التدريب

صحتك بالدنيا 

التـــعــــريف بـــــأهمية الصحــة 
بالدنيــا و الـــــتــــعريف علــى 
بعـــــض االســعافات األوليــة 
للحفــاظ  نصائــح  إعطــاء  و 
ــة العامــة و  ــى الصــحـــ عــــــلـــ
التعــرف علــى المــــــــشكالت 

الشــائعة  الصحيــة 

قاعة 301440/2/27الطالبات
التدريب

معرض الفنون 
الجميلة 

اكتشــاف المواهــب الفنيــة 
ــالبات ودعــم  ــدى الطــــــــــ لــــــ
قدراتهــم و صقــل مواهــب 
الطالـــــبـــــات وتحويلهــا إلــى 
أنـــــــــشطة مميــزة و تنميــة 
وادراك  الــفـنـــــــــي  الــحــــس 
الجماليــات و اســتثمار وقــت 
الطالبــة بمــا يشــبع رغباتهــا 

قاعة 301440/2/29الطالبات
الفيروز 
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مسابقة فكر 
معنا 

تـــنــمـيـــة ونــــشر الــــــوعــــي 
الــــثقافي بيــن الطالبــات و 
اكتشــاف مواهــب الطالبــات 

والعمــل علــى تنميتهــا 

قاعة 401440/3/4الطالبات
الفيروز 

مهارات النجاح 

ــة وعــي الطالبــات  تـــــــنـــمــيــ
بــــأهمية مـــــــــهارات الــــنجاح 
وتحـــديــــد األهـــــــــداف وبنــاء 
بـــــــــالنفس وعــدم  الثقـــــــة 

بالقــدرات  االســتهانة 

قاعة 301440/3/6الطالبات
الفيروز 

إلهامي في ضوء 
تخصصي 

صــــــــــقــــــــــــل الـــطــــالـبــــــات 
ــة  ــم اآلدائــيــــ ومـــــــهــــاراتــهــ
ــداع  ــلى اإلب ــم عــ وتحـــفيزهــ

فــي مجــال تخصصهــم 

قاعة 12-3-251440الطالبات
الفيروز 

أهمية التخطيط 
للوصول لألهداف 

المستقبلية 

دور التخطيــط فــي تحقيــق 

األهــداف المســتقبلية 
قاعة 28-5-1201440الطالبات

التدريب

إبداعي بدأ من 
ملهمتي فمن 

ملهمتك 

ــثلة  ــخاذ أمـــ ــراز أهميــة اتــــ إب
إيــجـــابــيـــــة للتحفيــز عـــلى 

اإلبــداع واإلنــــــــجاز  
الجسر 8-6-1201440الطالبات
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الضغوطات 
وكيفية التخلص 

منها 

الـتـــركــــيــــــز عــــــلى عـــــــــدد 
مـــــــــــــــن طموحــات الطالبــة 
والتــنـــــسيق بيــن األولويــات 
ــط جــو مليــئ  ــز وســــــ لتنجــ

بالمهــام 

قاعة 12-6-351440الطالبات
التدريب

أزهاري كيف 
أقدمها 

ابــداع الطالبــة فــي  إظهــار 
الجسر 15-6-1201440الطالباتتنســيق عــدد مــن األزهــار 

إبــــــــــراز عــــــــــدد مــن مواهب موهبتي تتحدث 
البهو 30-6-1201440الطالباتالطــــالـــــــــــــــــبــــــــات 

حملة التعريف 
بنادي شغف 

التعريــف بالنــادي وتوضيــح 
ــة والرســالة واألهــداف  بهو ب2001440/1/23الطالباتالرؤي

محاضرة خلق 
الرفق 

التعريف بـــــــــالرفق وأهــمية 
أهدافــه فــي الحيــاة وتذكيــر 
الطالــــبــــة بالجانب األخالقي 
ويأتــي فــي مقدمتهــا الرفق 
وهــــــو  الـــــلين و التفكيــر و 
فــي  التشــاور  و  الـتــالحـــــق 
مـــفــــاهــــيــــــم مهمــة مثــل 
الرفــق فهــي رأس الحكمــة 

قاعة 251440/2/21الطالبات
التدريب
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صحتك بالدنيا 

التـــعـــــريف بـــــأهمية الصحة 
بــــــالدنـــــــيا والتعريــف علــى 
بــــــــعض االســعافات األوليــة 
و اعطــاء نصــــــائح للحفــاظ 
و  العامــة  الصــــــــــــحة  علــى 
التعــرف علـــــــــــى المشــاكل 

الصحيــة الشــائعة 

قاعة 301440/2/27الطالبات
التدريب

معرض 

الفنون الجميلة 

اكتشــاف المواهــب الفنيــة 
ــات ودعــم  ــدى الطـــالـــبـــــــ لـــ
مواهــب  قدراتهــم وصقــل 
ــات وتحويلهــا إلــى  الطالبـــــــ
أنــــــشطـــــة مميــزة و تنميــة 
وادراك  الــــــفــنــــي  الحــــــس 
الجماليــات و اســتثمار وقــت 
الطالبــة بمــا يشــبع رغباتهــا 

قاعة 301440/2/29الطالبات 
الفيروز 

مسابقة

 فكر معنا 

ــر الوعــي  ــة ونــشــــــ تـــنــمـــيــ
و  الطالبــات  بيــن  الثقافــي 
اكتشــاف مواهــب الطالبــات 

والعمــل علــى تنميتهــا 

قاعة 401440/3/4الطالبات 
الفيروز 
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مهارات النجاح 

تـــنـــمــــيــــة وعـــــــي الطالبات 
بـــــــــأهمـــــية مهــارات النجــاح 
وتحـــــديـــــــــــد األهــداف وبناء 
ــة بالنفــس وعــدم  الثــــقـــــــــــ

االســتهانة بالقــدرات 

قاعة 301440/3/6الطالبات 
الفيروز 

الهامي في ضوء 
تخصصي 

صقل الطالبــات ومهاراتهم 
ــة وتحفيزهــم  اآلدائــــــيـــــــــــــــــ
عــــــلى اإلبـــــــــــــداع فــي مجــال 

تخصصهــم 

قاعة 12-3-251440الطالبات 
الفيروز 

أهمية التخطيط 
للوصول لألهداف 

المستقبلية 

دور التخطيــط فــي تحقيــق 
األهــداف المســتقبلية 

قاعة 28-5-1201440الطالبات 
التدريب

إبداعي بدأ من 
ملهمتي فمن 

ملهمتك 

ابــــــــــــراز أهميــة اتخــاذ أمثلــة 
للـــــــــــــتحفيز علــى  إيجابيــة 

اإلبــداع و االنجــاز 
الجسر 8-6-1201440الطالبات 

الضغوطات 
وكيفية التخلص 

منها 

التــــــــــــركـــــيــــــــــز علــى عــدد 
و  الطالبــة  طموحــات  مــن 
التنــســـــيـــــق بيــن األولويات 
لتنجــــز وســــــــــط جــو مليــئ 

بالمهــام 

قاعة 12-6-351440الطالبات 
التدريب
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أزهاري كيف 
أقدمها 

ابــداع الطالبــة فــي  اظهــار 
تنســيق عــدد مــن األزهــار 

الجسر 15-6-1201440الطالبات 

موهبتي تتحدث 
إبـــــــراز عــــــــــــدد مــن مواهــب 

الطــالبات 
البهو 30-6-1201440الطالبات 

ثانيًا: نادي بذل التطوعي

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

حملة التعريف 
بنادي بذل 

التعريــف بالنــادي وتوضيــح 

ــة والرســالة واألهــداف  الرؤي
بهو ب2001440/1/23الطالبات

حافظي على 
النعم لتدوم 

بضــرورة  الطالبــات  توعيــة 
فــي  االســتهالك  ترشــيد 
الطـــــعـــــام و الــــــماء وتوزيــع 
مجموعــة مــن الســالل فــي 
ــلوس الطالبــات  أماكــن جــــــ
ــا الخبــز  خاصــة بتجميــع بقاي

الطعــام  و 

بهو ب1201440/1/23الطالبات
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حملة الحقيبة 
الشتوية 

بضــرورة  الطالبــات  توعيــة 
الــــتـــطـــــــوع و أهــمـــيـــتـــــــة 
بالمجتمــع و توزيــع مجموعة 
من الحــقـــائـــــب الــشـــــــتوية 

علــى العامــالت بالكليــة 

بهو أ1201440/2/14الطالبات

حملة بيئة جميلة 

تـــوعــــيـــــة الطالبات بأهمية 
البيئــة و الحفــاظ عليهــا و 
توزيــع مجموعــة مــن نباتــات 
الزينــة عــلــــــــــــى الطالبــات و 

الموظفــات 

بهو أ801440/2/29الطالبات

لتدوم
العنايــة و المحافظــة علــى 
النعــم مــن حولنــا اســتجالبًا 

لدوامهــا
بهو ب11-3-1201440الطالبات

مبادرات حديثة 
في العمل 
التطوعي 

تحفيــز الطلبــة علــى العمــل 
قاعة 13-7-401440الطالباتالتطوعي 

الفيروز 

الحقيبة الشتوية 
دعــــــــــــــم العمالــة بالحقيبــة 

البهو 5-7-1201440الطالبات و العامالتالشــتوية 

معًا كالجسد 
الواحد 

الصالحــة  المالبــس  جـــمــــع 
ــدام واعــــــــــــــــــــــادة  لإلستخـــ

توزيعهــا 
البهو 28-6-1201440الطالبات

لنتضامن 
تزويــد دورات الميــاة بالفوط 

الكلية 7-6-501440الطالباتالصحية 
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يد واحدة و أجر 
واحد 

ــياء  ــي إحـــــــ ــام فــــــــ اإلســـهـــ
الكليــة  فــي  الكلية 12-7-501440الطالباتالمصليــات 

ثالثًا: نادي الفنون المسرحية

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

حملة التعريف 
بالنادي األدبي 

المسرحي 

التعريــف بالنــادي وتوضيــح 
ــة والرســالة واألهــداف  الرؤي

بهو ب2001440/1/23الطالبات

عندما كنت 
طالبة 

الـــــــــطـــــالبات علــى  وقــوف 
تــــجــــــــارب أعـــــضــــــــاء هيئــة 

التدريــس 
قاعة 501440/3/6الطالبات

الفيروز 

مسرحية 
فاستبشر 

لــدى  والمبــادئ  القيــم  زرع 
قاعة 17-3-301440الطالباتالطالبــات 

الفيروز 

أصبوحة شعرية 
تنـــــمــــــــــية التـــذوق األدبــي 
والحــس الشــاعري وتحفيــز 

االســتاذات علــى اإلبــداع 
قاعة 8-5-351440الطالبات واألستاذات

التدريب 

مجالس لغوية 
تطويــر مهــارات القــراءة فــي 
التــراث اللغــوي وتنميــة فــن 

اإلبــداع 
قاعة 26-6-301440الطالبات

الفيروز 
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قاعة 11-7-351440الطالبات واألستاذاتتطوير القدرات البحثية ندوة أدبية 
الفيروز 

تجربتي مع 
معرض الرياض 
الدولي للكتاب 

ــز الطالبــات علــى  تحفـــــــــيـــــ
القــراءة وزيــارة المعــرض 

قاعة 17-7-301440الطالبات واألستاذات
الفيروز 

رابعًا: نادي سفراء الطفولة

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

حملة التعريف 
بنادي سفراء 

الطفولة 

التعريــف بالنــادي وتوضيــح 
ــة والرســالة واألهــداف  الرؤي

بهو ب2001440/1/23الطالبات

زيارة الروضة 
العاشرة

تفعيــل الـــــيــــــــوم العالمــي 
للطفــل 

الروضة 14-3-1201440أطفال الروضة
العاشرة 

وسائل التعلم 
باللعب 

االســتفادة مــن تأثيــر اللعــب 
علــى األطفــال 

البهو 16-5-1201440الطالبات

ألطفــال زيارة روضة  ترفيهيــه  فعاليــة 
الروضة 14-7-1201440أطفال الروضةالروضــة 

الرابعة 
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غدًا أنا فنان 
الطفــل  شــخصية  كشــف 

رســمة  خــالل  مــن 
البهو 30-5-1201440الطالبات و األطفال

رسالة من طفل 
مــن  الحــد  مــن  تــــــــــهــــدف 

االلــــــكتـــــــروني  البهو 24-5-1301440الطالبات و األطفالاالدمــــــان 

خامسًا: نادي نماء القيم

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

حملة التعريف 
بنادي نماء القيم 

التعريــف بالنــادي وتوضيــح 
ــة والرســالة واألهــداف  الرؤي

بهو ب2001440/1/23الطالبات

غرس حب الوطن 

ســرد تاريــخ الوطــن ومجــدة 
الطالبــات  دافعيــة  وإثــارة 
للدفــاع عــن الوطــن وتعزيــز 

حــب الوطــن 

بهو أ1501440/1/23الطالبات

اهلل جميل يحب 
الجمال 

بالجمــال  الطالبــات  تعريــف 
تقديــر  وأهميــة  الداخلــي 

الجمــال 
بهو ب1001440/2/13الطالبات
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كن مبادرًا

اســتخدام طاقــات الشــباب 
التطوعــي  العمــل  لتعزيــز 
باألنشــطة  والمشــــــــــــــاركة 
التطوعيــة والتحفيــز علــى 
اإلقــدام للمبــادرة وان كانــت 

بســيطة 

بهو ب1201440/2/22الطالبات

التغير الرقمي 
ــالبة بأهميــة  ــريف الطـــــ تـعــ
التغيــر الــــــرقمي وأهميتــه 

بهــذا العصــر 
قاعة 24-5-1001440الطالبات

الفيروز 

اإليثار 
تــــــعـــــــريف الطالبــة بأهمية 
اإليــــــــــــــثار وحقيقتــه وادراج 

قصــص واقعيــة 
البهو 14-6-1201440الطالبات

نتعايش بالعدل 
سويًا

بأهميــة  الطالبــات  تعريــف 
العــدل وأنــه أســاس نهضــة 

األمــم 
البهو 21-6-1201440الطالبات

بإبداعنا نرتقي 
بأهميــة  الطالبــة  تعريــف 
ــداع فــي تنميــة اقتصــاد  اإلب

لمجتمــع  ا
البهو 13-7-1201440الطالبات
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سادسًا: نادي النشاط الرياضي

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

تدشين نادي 
النشاط الرياضي

التعريــف بالنــادي وتوضيــح 
ــة والرســالة واألهــداف  قاعة 11-3-1501440الطالبات الرؤي

الفيروز 

الصحة في 
الرياضة 

الرياضيــة  الثقافــة  نشــر 
الطالبــات  بيــن  قاعة 13-3-351440الطالبات والصحيــة 

التدريب 

سابعًا: نادي إرادة )طالب(

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد نوع الحضور

الحضور

فعالية اليوم 
الوطني 88

التزامــن مــع اليــوم الوطنــي 
وترســيخ القيــم والعــدادات 
والتقالــــيــــــــد الـــــــــصــــحيحة 

لالحتفــال

1281440/1/21طالب

زيارة اإلسكان 
اإلسكان 1440/1/23طالبالطالبي

الطالبي
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تكريم المعلمين 

في اليوم 

العالمي للمعلم

زيــادة حـــمــــــــاس المعلميــن 
فـيـمـــا بـيـنـهـــم مــن خــالل 
خــالل  مــن  األفضــل  إعطــاء 
تعـــليم الطـــالب وأيـــــــــــــضا 
ــعلم وإعطائــه  ــر المــــــــ تقدي

حقــه كمعلــم

المعلمين

3 طالب 
من 

النادي + 
المعلمين 
المكرمين

1440/2/2   

محاضرة بعنوان 

الصحة النفسية

األشـــــيــــــاء الـــــــتـــــي تعرض 
الشــــــخـــــــــــص مــن اإلصابــة 
باالكتئــاب المحبط وتجنبها

  91440/2/12الطالب

فن التحفيز 
الذاتي

“ماذا لو لم 
يحفزك اآلخرون 
بالقدر الكافي” ؟

الــتــحــكــــم فــي الــــــــــمؤثرات 

الداخلــــيـــة والـــخـــــــــــارجـــــية 
والدوافع للسلوك البشري

تاريخ 151440/2/13الطالب

أسبوع الشجرة
 التعريــف بأهميــة األشــجار 

واالهتمــام بهــا 
التاريخ 2/29 /31440 المجتمع

برنامج رسائل 
طالبية

كســب الثقــة فــي النفــس 
وعلــو الهمــة 

المجتمع وخاصة طالب 
 التاريخ 1440/3/3الجامعة
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برنامج رسائل 
طالبية الحلقة 

الثانية

أن تـــــــــــــــــكـــــــون مســتعدا 
والســعـــــــي لـلـرقــــــــــــي في 

حياتــك
تاريخ 3/9 /1440المجتمع وطالب الجامعات

دورة التغيير 
الذاتي

ومبرراتــه  الذاتــي  التغييــر 
والمتـــــــــــــــطلبات الضروريــة 

إلحداثــه 
 1440/3/13 طالب المرحلة المتوسطة

حفظ النعمة
ــة  حفــظ النعمــة وعــدم رمي
فيـــ المخلفــات الباقيــة وفــي 

مــكان مخصــص
  3/19 الطالب

دورة التغيير 
الذاتي

إلــى  الـــــــفرد  ذات  تــغـيــيــــر 
االحــســـن وطـــــــــــــرق تغييــر 
علــى  التعــرف  بعــد  ذاتــك 
المتطــــــلـــــــبـــــــات الضرورية 

ألحداثــه 

 3/13 /301440طالب المرحلة المتوسطة

الحقائب الشتوية
مساعدة المحتاجين من 

    5/14 /51440األسر و العمالةالعوائل والعمالة



139التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة

افهموهم ال 
تلوموهم

التعريــف بالصحــة النفســية 
و بــــــعـــــض الـــــــــمصطلحات 
الخاطئــة لـــــــــــــــــدى البعــض 
و أســـــــبـــاب تعــــرض الناس 

للعزلــة

  5/16 /301440الطالب

إنتاج فيديو عن 
مرض الرهاب 

االجتماعي

التـعــــــريــــف بمرض الرهاب 

االجتماعي 
/5 /81440الطالب

الطريق إلى اإلبداع 

الــطـــــريــــــق إلـــــى اإلبــــــــداع 
وتــــقــديــــــــم آخــــــر جزء ألحد 
الطــالب والقــول بــان اإلبــداع 
ال طــــريــــــــق لــــــــه ومفهومه 

ودوافعــه 

  5/23 /241440الطالب

توزيع وجبات

إظــهـــــــار ان الخير باقي وان 

الـــنـــاس بــــــاقي علــى فعــل 

الخيــر وتــقــــديـــــمــــــــه لألســر 

الفقيــرة

العوائل
قام 

بتوزيعه 4 
اشخاص

1440/ 5/23 
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مشاركة زيارة 
مركز الملك 

عبدالعزيز للحوار 
الوطني الذي 
نظمه نادي 

حاضرين 

التـعـــــــــريف بــــهـــــذا المركــز 
يقدمهــا  التــي  والخدمــات 
التــي  العديــدة  المحــاالت  و 
تـــعــطــيــــــــك انطباعــًا جيدًا 

بالنظــر مــن بعيــد

   5/24 /21440الطالب

تصميم ومنتاج 
فيديو لزيارة مركز 
الملك عبدالعزيز 

للحوار الوطني

 5/24 /1440الطالب

زيارة حلقة تحفيظ 
القرآن

تحفيــظ  طلــــبة  تــحــفــيـــــز 
القــران بالمتابعــة علــى هــذا 

النهــج الطيــب و االرتقــاء 
 6/12 /71440طالب تحفيظ القرآن

زبارة متنزه وثيالن 
الوطني

بالـــــمناطق  تـــعـــريــفــهــــم 
المجـــــاورة وعــــلــــى االبــــــل و 
بعــض مــن القصــص وكــرم 

الســعودية .
 6/16 /381440طالب المنح

فطور جماعي من 
األسر المنتجة

تــعـــريـــفــهــم بــاألكـــــــــــــالت 
السعــــــــوديــــــــــة وكــــــــــــــرم 

الســعودية 
6/20 /1440طالب المنح 
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دورة أساسيات 

التصوير

أن يكونــــون قـــــــادرين علــى 
توثيـــــق أي شـــــــــــيء بدقــه 
عاليــة والتعــرف عليهــا اكثر

 6/27 /91440الطالب

رحلة لجمعية 

إنسان ) لأليتام (

إدخــــــــــال الفرحــة والســرور 

علــى هـــؤالء األيتــام 
32األيتام 

    

1440/ 6/30

مونتاج فيديو 

عن يوم المرأة 

العالمي

تقــوم  ومــا  للمــرأة  تقديــرا 
بــه ألجــل زوجهــا و أبنائهــا و 
المجتمــع أيضــا مــن جهــود 

طيبــة 

المجتمع 
    

1440/ 7/3

المشاركة في 
تنسيق و أعداد 
و تنظيم دورة 
دور المعلم في 
تحقيق رؤية 2030 

في  بناء شخصية 
الطالب 

و  الطالــب  شــخصية  بنــاء 
الطــرق الصحيحــة والعلمية 
فــــــــي ايــــــــصال المعلومــات 
للـــــــطـــــــــالب و نقــاش حــول 
األســـــــــــــــاليب المســتخدمة 
والمـــــــــمــــكن تـــــعــديـــــــلها

1301440/7/6 المعلمون 
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دعوة نادي 
حاضرين الطالبي 

لنادي إرادة 

الــتـــكـــــــاتــــــــف  تــحــقــيــــــق 
ــق روح  ــة خــــــلــ المجــتمــعــيــ
التــــعـــــاون في النــشـــاطات 

الطالبيــة 

طالب الجامعة

4 المدير 
والنائب 
من كل 

الطرفين 
فقط 

1440/ 7/7 

زيارة مستشفى 
الملك خالد 

تـــــــحــــــقـــــيــــــــق للـمـــبادرات 
والمســؤوليات االجتماعيــة 

  7/7 /81440المرضى 

أنشطة المجالس الطالبية

أهدافهااسم الفعالية

الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

االجتماع األول 

انـــتـــخـــــاب رئيــس المجلــس 
ونــــــــائب الــرئـــــيس و آمـين 
الســر والتعريــف بالمجلــس 
اإلسـتـــــــــشــــــاري الــــــــطالبي 
ومــــــــهـــــام كـــــــل عضو من 

االعضــاء

طالب المجلس اإلستشاري 
الطالبي

جميع 
االعضاء 

وعددهم 
ستة

1440 / 3 / 11
غرفة 

اجتماعات 
الكلية
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االجتماع الثاني

ــود  ــة بـــوجـ ــالغ الطـــــــلـبــــ إبـــــ
الـــمــــــجـلــــــــس االســــــتشاري 
وكــذلك أخبارهم عن دور كل 
عضــو مــن أعضــاء المجلــس ، 
ووضــع خطــة عمــل المجلس 

اإلستشــاري  لمــدة ســنة 

طالب المجلس اإلستشاري 
الطالبي

جميع 
االعضاء 

وعددهم 
ستة

1440/ 4 / 20
غرفة 

اجتماعات 
الكلية

االجتماع الثالث

التحضيــر ألنشــطة الكليــة 
ــام الــــفاعل فيهــا ،  واإلسهـــ
حـــــــــــث الـــــــــطـــــــــــلبة علــى 
الـمـشـاركـــة فــــــــي األنشطة 
ــلية ،  ــمها الكـــــ ــتي تقـــيــ الــ
خاصــة  أنـــــــشطة  وعـمـــــل 
ــجلس اإلستشــاري  بـــــــــــالمـــ

الطالبــي 

طالب المجلس اإلستشاري 
الطالبي

جميع 
االعضاء 

وعددهم 
ستة

1440/ 6 / 1
غرفة 

اجتماعات 
الكلية

االجتماع الرابع

تقديــــم اقتراحــات المجلــس 
اإلستـــشـــــاري الـطـــــالبــــــــي 
لعـــــــــميد الكليــة ، اإلســهام 
فــــــــــــي نشـــــــــــاطات الكلية 
الريـــــاضــية و مـــــنها نشاط 

الدراجــات الهوائيــة

طالب المجلس اإلستشاري 
الطالبي

جميع 
االعضاء 

وعددهم 
ستة

1440/ 7 / 5
غرفة 

اجتماعات 
الكلية
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شكل )19(: أنشطة الوحدات وفعالياتها خالل العام الجامعي 1439 / 1440هــ
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شكل )20(: أنشطة األقسام وفعالياتها العلمية خالل العام الجامعي 1439 / 1440هــ
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شكل )21(: أنشطة األندية والمجالس الطالبية وفعالياتها خالل العام الجامعي 1439/1440هـ
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األنشطة في صور
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التواصل مع الكلية

التحويلةالجهةم

اإلدارة العليا بالكلية

011588-7110عميد الكلية1

011588-7115وكيل الكلية2

011588-7116وكيل الكلية للدراسات العليا3

011588-7130وكيلة الكلية للشؤون المالية واإلدارية4

011588-7150وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية والتعليمية5

011588-7192وكالة التطوير والجودة6

األقسام العلمية

011588-7180قسم الدراسات اإلسالمية1

011588-7171قسم اللغة العربية2

011588-7178قسم التربية الخاصة3

011588-7188قسم رياض األطفال4
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وحدة شؤون هيئة التدريس والموظفين

011588-7133شؤون هيئة التدريس1

011588-7132شؤون الموظفات2

وحدة النشاط الطالبي

011588-7155وحدة النشاط الطالبي1

وحدة الخريجين

011588-7167وحدة الخريجين1

الموقع االلكتروني

https://edu.psau.edu.sa/ar

حساب التويتر
@c_edu_k
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