
1التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة



التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة 2



3التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة



التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة 4



: :,1ngl� ooIS 
--

�;JI �;JI cJJ1 ro--uµ

: � 9 (H.lw ]-o-l I 9 .c lµj 1J I \.9 J-W 1 � ro !1.wJ I 9 6 !l..cJ I 9 cJJ .i..o..:J I 9 

,-Ih IE I" 9 /IE I"/\ 0',52-0 l.:;J I ro I.sill Li� � � � � 1 iJ..µ � 1) ,2 _µ.] W q_µµJ I '4b � Li..9 � 9 U J.52..J tl J•..9 .. .. 
c4,.o..l..2.ll rol..w..9UI u� a J.15 II �9-J'' Lo u..o � � rol.9 lj..o.1..o9 I�� a !J'' =' i ll.o..c qj� � 09� H.fiiJ � �

cu�I qjbg 6Jl�j o.:lJ �j-6.JI 29� 0g..lo.s4. ��I olg� �l.µJI lg}l]UJJ ,a o I ·i:1 oJI a..µ.oJI 0l;JJl9 Cl.:!Jl�VI ol��lg 
. (' - ·.- - -11 ct..o � · 1L6..9 ,cl.Jb.J 1 - Cl a Cl..J..C �u I w llil.J I c4,.o..1..2J I a b , ·11 j 1u 1 � 1 .c b .iJ 1 , . ;:.. ·.- 11 I .in . 1 · u cl.JbJ uC-0-J--:-1-0-' LJ-L .. '-?...... .. . 9 .. 9 .. �..,_, J . 9. H.� 2 .P, .. . 
�I a_µLµJI ro9-J-";JW Lego ,·1U) .c� � ,qj!J _1_ o c>";g ct.91�19 j�VI ro,.S ro--wJJ �I o'-!:J�Vw !l.96 H.�I .c� �9 

r, I"· Cl.:! g;J 9 a..sw l;JJ a !. ? }. 'j IJ-1..w U I a b :'.) 11 �I� ct..o Ls2.J I qj J � � H.� I .c � � 9 ,CU)� I J o 'j :'.) 'j 9 6 J g..a.J I � }ilJ 
·0'-ill � I J cµ..iJ I 6\D Li _HJ 9

� 0��19 H.9 b ·i 11 a .1.1511 qJb� J 5,·,1119 ,d..9b a}, 1511 ab ,·,1 iU �� a..swl.:;JI H.lD �l£o.J J 5,·1111 1..o�9 

6�99 Cl.:!J1�v1 01��1 .clw9J9 rol..w..9UI .clwgJ � J�� J 5 ,·11 Ilg ,o�l..u:jg H.�1 1.i..rh (?lpj � J� 9..i.JI ) Th? II 
,rol:uJlg .c..L!,-11 � �9-0,11 cJllg ,_H..lJUJlg J '") 1'i'1 II OIJl..µ: �1 � Lio roT)\ 1..9 �llh.JI 9.�Wl9 �llhJI bl..u.wl 



التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة 6



7التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة

شكر	وتقدير
الحمد هلل والصالة والسالم علي أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد صلي اهلل عليه وسلم، وبعد

فيسعدنا أن نضـــع بيـــن أيديكـــم التقريـــر الســـنوي لكليـــة التربية للعام الجامعي 1439/1438هـ   والـــذي يبـــرز مـــا تحقـــق 
مـــن أهـــداف، ومــــا هــــو جــــاري التحقيــق. خــالل عــام اتســــم بالجديــــة واالجتهــاد والعمــــل الجماعــــي الــــدؤوب والمنظــــم فــــي 
جميــــع األقســام والوحــدات واللجــان المختلفـــة؛ مـــا أدى إلـــى نتائـــج إيجابيـــة فـــي العديـــد مـــن المجــالت ســـتذكر فـــي تفاصيـــل 
هـــذا التقريـــر. يتضمـــن هـــذا التقريـــر العديـــد مـــن اإلحصائيات فـــي مختلـــف المجاالت، كمـــا يرصـــد مختلـــف األنشطة العلميـــة 

والثقافيـــة واالجتماعيــة وخدمـــة الكليــة والمجتمـــع.
ونحن في الكلية نســعى للتطويــر والتحســين المســتمر كل عــام بــإذن اهلل؛ لنحقــق طموحنــا وطمــوح قيــادات هــذه 

الكلية لتكـون متوافقـة ومواكبـة للخطـة االستراتيجية للجامعـة ورؤيـة 2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي بــإذن اهلل.
ختامـــا، نتقــدم بالشـــكر الجزيـــل لســعادة عميــد كليــة التربيــة د. عبــد الرحمــن بــن عبيــد الرفــدي حفظـــه اهلل علـــى دعمـــه 
ــة التدريـــس  ــول لــوكالء ووكيــالت الكليــة ولرؤســاء ورئيســات األقســام ووكالئهــم وأعضــاء هيئـ ــكر موصـ ــه، والشـ ومتابعتـ

والموظفيـــن والطــالب الذيـــن أســهموا فـــي نجاحـــات الكليـــة.
وكل الشكر إلـى 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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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 العــام الدراســي 1418/1417 هـــ انفصلــت األقســام العلميــة بمبنــى مســتقل يقــع شــرق المحافظة-الفيصلية-وفــي 

عــام 1423/1422 هـــ افتتــح قســم جديــد بالكليــة نظــرا لحاجــة المحافظــة لتخصــص التاريــخ.

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:

كفاءة تعليمية عالية، وخريج منافس، بشراكة فاعلة.
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الرسالة:

إعــداد التربوييــن المهنييــن القادريــن علــى المنافســة وتأهيلهــم، بمــا يتوافــق مــع المعاييــر العالميــة فــي بيئــة أكاديميــة 

وبحثيــة جاذبــة، ذات جــودة عاليــة وشــراكة مجتمعيــة فاعلــة ونظــام إداري داعــم فــي إطــار التعاليــم اإلســالمية.

القيم المحورية:

اشــتقت اللجنــة التنفيذيــة للخطــة االســتراتيجية لكليــة التربيــة أربــع قيــم رئيســة مســتمدة مــن هــدي اإلســالم الحنيــف، 

وتشــكل هــذه القيــم القاعــدة التــي تســتند عليهــا الكليــة فــي أدائهــا األكاديمــي واإلداري وهــي اإلطــار الــذي يحكــم أخالقيــات 

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: اإلتقــان، العدالــة، النزاهــة، العمــل بــروح الفريــق والشــفافية والمســاءلة وفيمــا يلــي تعريف لكل من هــذه القيم:

1. اإلتقان: تعني مراقبة اهلل عز وجل في كل عمل، وااللتزام بمعايير الجودة والسعي للتميز والتطوير المستمر.

2. العدالة والنزاهة: تعني معاملة جميع منسوبي الكلية وفق معايير واحدة، دون تحيز أو تمييز أو محاباة.

ــروح الجماعيــة لإلنجــاز، وتشــجيع التعــاون بيــن اإلفــراد والجماعــات لتحقيــق المهــام  ــق: هــي بــث ال ــروح الفري 3. العمــل ب

واألهــداف.

كافــة  عــن  واإلجابــة  بمصداقيــة،  ونشــرها  وتوجهاتهــا،  الكليــة  أداء  تقاريــر  توثيــق  هــي  والمســاءلة:  الشــفافية   .4

تأجيــل. دون  بشــأنها  المتعلقــة  االستفســارات 
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األهداف االستراتيجية:

 إعداد معلمين ومعلمات تربويين على درجة عالية من المهنية والكفاءة.	

 إكساب الطالب والطالبات قيمًا ومهارات وخبرات متنوعة تعزز تعلمهم وفرصهم الحياتية والوظيفية.	

 تطوير أنظمة وأساليب التعليم والتقويم للطالب والطالبات.	

 تفعيل أعضاء هيئة التدريس، واستثمار قدراتهم وطاقاتهم.	

 توفير بيئة عمل جاذبة، ونظم إدارية داعمة.	

 بناء صورة ذهنية إيجابية عن برامج الكلية ومنسوبيها وخريجيها.	

 تقديم خدمات ومبادرات نوعية لخدمة المجتمع.	

 تكوين شراكة فاعلة مع الجهات ذات العالقة محليًا وإقليميا.	

 تطوير الخطط والمقررات الدراسية لجميع أقسام الكلية بما يتناسب مع رؤية 2030م.	
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الهيكل	التنظيمي
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األقسام	العلمية	والبرامج	األكاديمية:

يوجــد بكليــة التربيــة ســتة أقســام علميــة تقــدم عــدًدا مــن البرامــج األكاديميــة للطــالب والطالبــات بمــا فيهــا برامــج 
البكالوريــوس. لحملــة  الماجســتير 

جدول 1: األقسام العلمية والبرامج األكاديمية بالكلية

األقسام العلمية والبرامج األكاديمية 

البرامج األكاديميةاألقسام العلمية

برنامج البكالوريوس

)طالب وطالبات(

البرامج المقترحة 

قيد التفعيل 

برنامج الماجستير

)طالب وطالبات(

-بكالوريوس لغة عربية بنيناللغة العربيةاللغة العربية
الدراسات 

اإلسالمية

ماجستير تفسير وحديث )تم إيقافه هذا العام(الدراسات اإلسالمية

ماجستير فقه وأصوله

-مسار التوحدمسار إعاقة فكريةالتربية الخاصة
-مسار صعوبات التعلم

-رياض األطفال )طالبات(رياض األطفال
األقسام المساندة

المناهج وطرق 

التدريس

ماجستير مناهج وطرق تدريسالصفوف األولية )طالب وطالبات(-

ماجستير إدارة تربوية--العلوم التربوية
---علم النفس

---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:	

تشــكيل لجنــة تطويــر الكليــة للعــام الجامعــي كاالتــي: د. عبدالرحمــن الرفــدي )عميــد الكليــة( رئيســًا، د. فيصــل  . 1
الشــدي )وكيــل الكليــة( نائبــًا، د. مبــارك الــوزرة  )وكيــل الكليــة للدراســات العليــا(  عضــوًا، د. منيــرة العســكر   )وكيلــة 
الكليــة للشــؤون التعليميــة واألكاديميــة( عضــوًا، د. نــورة الغمــالس )وكيلــة الكليــة للتطويــر والجــودة( عضــوا، د. نــورة 
العلــي )وكيلــة الكليــة للشــؤون اإلداريــة والماليــة( عضــوًا، د. مبــارك الحربــي )عميــد معهــد األميــر عبدالرحمــن بــن ناصــر( 
عضــوًا، د. حمــد القميــزي عضــوًا ، د. ســعيد القحطانــي  عضــوًا،  د. عبــد الفتــاح ضــو  عضــوًا،  د. أيمــن الهــادي  مقــررًا  .

تشــكيل فريــق التخطيــط االســتراتيجي بكليــة التربيــة بالخــرج كاآلتــي: د. حمــد القميــزي، د. عبــد اهلل الوهبــي، د. أيمــن . 2
الهــادي، د. نــورة المشــعل، د.  نــورة الفــوزان.     

تشــكيل مجلــس التطويــر والجــودة بكليــة التربيــة كاآلتــي: د. فيصــل بــن عبــد الرحمــن الشــدي )وكيــل الكليــة( رئيســًا، . 3
د. نــوره بنــت عبــد اهلل الغمــالس )وكيلــة الكليــة للتطويــر والجــودة( أمينــًا، 

ــر والجــودة( عضــوًا ، د. عبــد اهلل بــن محمــد العســكر عضــوًا ، د.  د. نجــالء عبــد اهلل مصطفــي )مســاعد وكيــل التطوي
وليــد بــن عبــد اهلل الدوســري عضــوا، د. حســين بــن ردة المالكــي عضــوا، 

ــز التميمــي عضــوا، د. جيهــان علــي محــروس عضــوا، د. أيمــن عبــد الهــادي عضــوًا، د. نجــالء   د. جنــان بنــت عبــد العزي
بــركات عضــوًا، د. فايــزة أحمــد عضــوًا، د. عبيــر إســحق عضــوا.                                                

تشــكيل لجنــة الشــراكات المجتمعيــة للعــام الجامعــي 1438-1439هـــ كاآلتــي: د. عبــد الرحمــن الرفــدي )عميــد الكليــة( . 4
رئيســًا، د. فيصــل الشــدي )وكيــل الكليــة( نائبــًا، د. مبــارك الحربــي )عميــد معهــد األميــر عبــد الرحمــن بــن ناصــر( عضــوًا 

، د. أيمــن الهــادي مقــررًا.
تشكيل لجنة متابعة جائزة عميد كلية التربية للبحث العلمي للطالب والطالبات للعام الجامعي 1438- 1439هــ  . 5
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تشــكيل لجنــة إعــداد خطــط الماجســتير بقســم اللغــة العربيــة كاآلتــي: د. منصــور بــن قزعــان الشــيباني رئيســًا، د. عبــد . 6
الفتــاح فــرح ضــو عضــوًا ، د. ياســر بــن حميــد العتيبــي عضــوًا ، د. ناصــر بــن راشــد الشــيحان عضــوًا ، د. نظيــرة علــي أحمــد 

كنــز عضــوًا ، د. جنــان بنــت عبــد العزيــز التميمــي عضــوًا ، د. نــداء محمــد الحقبانــي عضــوًا. 
تشــكيل لجنــة الخريجيــن )بنيــن( للعــام الجامعــي 1438-1439هـــ كاآلتــي: د. فيصــل القرينــي رئيســًا، د. محمــد العمــري . 7

)بيانــات وإحصــاءات( عضــوًا ، أ. صالــح العرجانــي )منســق التدريــب والتأهيــل( عضــوًا ، د. إبراهيــم العســال )مســؤول 
التواصــل مــع الخريجيــن( عضــوًا ، أ. عيســى زريقــات )مرشــد مهنــي( عضــوًا.  

ــو ســليم رئيســًا، أ. بتــول العنــزي . 8 تشــكيل لجنــة الخريجــات )بنــات( للعــام الجامعــي 1438-1439هـــ كاآلتــي: د. إيمــان أب
عضــوًا ، أ. رشــا العنــزان مقــررًا.             

ــي: د. فيصــل الشــدي )وكيــل الكليــة( . 9 ــا الطالبيــة )بنيــن( للعــام الجامعــي 1438-1439هـــ  كاالت تشــكيل لجنــة القضاي
رئيســًا ، د. عمــر النعيمــي )وكيــل قســم الدراســات اإلســالمية( عضــوًا ،

 د. حسين المالكي )رئيس قسم التربية الخاصة( عضوًا ، د. أيمن الهادي مقررًا.
تشــكيل لجنــة القضايــا الطالبيــة )بنــات( للعــام الجامعــي 1438-1439هـــ كاالتــي: د. منيــره العســكر )وكيلــة الكليــة . 10

للشــؤون التعليميــة واألكاديميــة( رئيســًا، د. نــورة الغمــالس   
)وكيلة الكلية للتطوير والجودة( عضوًا ، د. جنان التميمي )رئيسة قسم رياض األطفال( عضوًا ، د. أديل الوهيبي عضوًا.

تشــكيل وحــدة خدمــة المجتمــع )بنيــن( للعــام الجامعــي 1438-1439هـــ كاآلتــي: د. عبــد الرحمــن الرفــدي )عميــد الكليــة( . 11
رئيســًا، د. محمــد الصويــغ )مســاعد العميــد لألنشــطة( عضــوًا، 

د. علي األسمري عضوًا.
تشــكيل وحــدة تقنيــة المعلومــات للعــام الجامعــي 1438-1439هـــ كاالتــي: د. ســعيد القحطاني رئيســًا، د. أحمد النجمي . 12

عضوًا.
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تشــكيل لجنــة التأديــب )بنيــن( للعــام الجامعــي 1438-1439هـــ كاالتــي: د. مبــارك الــوزرة )وكيــل الكليــة للدراســات العليا( . 13
رئيســًا ، د. عبــداهلل العســكر عضــوًا ، د. ســعيد القحطانــي عضــوًا، د. محمــد المقبــل عضــوًا.

تشــكيل لجنــة التأديــب )بنــات( للعــام الجامعــي 1438-1439هـــ   كاالتــي: د. نــورة العلــي )وكيلــة الكليــة للشــؤون اإلداريــة . 14
والماليــة( رئيســًا، ود. مشــاعه العتيبــي  ع عضــوًا ، د. مريــم العتيبــي ع عضــوًا.

تشــكيل لجنــة متابعــة التعديــالت بخطــط رســائل الماجســتير كاآلتــي: د. مبــارك بــن ســعد الــوزرة رئيســا، د. أمانــي عبــد . 15
التــواب صالــح عضــوًا ، رئيــس القســم المختــص عضــوًا.

تشــكيل لجنة الســالمة )بنين( كاآلتي: د. مبارك الوزرة عضوًا ، د. عبد اهلل العســكر )رئيس قســم الدراســات اإلســالمية( . 16
عضــوًا ، د. وليــد الدوســري )رئيــس قســم اللغــة العربيــة( عضوًا ،  

           د. حســين المالكــي )رئيــس قســم التربيــة الخاصــة( عضــوًا ، أ. فهــد العســكر عضــوًا ، أ. عبــد العزيــز الشــهراني أميًنــا 
للجنــة، أ. إبراهيــم القحطانــي ممثــاًل للطــالب، أ. شــجعان العتيبــي ســكرتيًرا.

تشــكيل لجنــة الســالمة )بنــات( كاآلتــي: د. نــورة العلــي  رئيســًا،  د. جنــان التميمــي )رئيســة قســم ريــاض األطفــال( عضــوًا،  . 17
د. ريــم العلــي )رئيســة قســم المناهــج وطــرق التدريــس( عضــوًا ، د. أمانــي عبدالتــواب )رئيســة قســم علــم النفــس( 
عضــوًا ، د. مشــاعة العتيبــي )رئيســة قســم العلــوم االجتماعيــة( عضــوًا ، د. هــدى الهذلــي )رئيســة قســم العلــوم 
التربويــة( عضــوًا ، د. نجــالء بــركات )وكيلــة قســم الدراســات اإلســالمية( ع عضــوًا ، د. عبيــر محمــد )وكيلــة قســم اللغــة 
العربيــة( عضــوًا ، د. فايــزة أحمــد )وكيلــة قســم التربيــة الخاصــة( عضــوًا ، أ. عبيــر الرفيــق منســًقا، أ. نــوف الدهيمــي أمينــة 

للجنــة، أ. حصــة العســكر ممثلــة للطالبــات، أ. نــوف المحيميــد ســكرتيرة.
تكليـــف د. عطية عبد الحميد عبد القادر على وكياًل لقسم اللغة العربية )لمدة عام(. 18
تكليــف د. عمر أبو المجــد حسين قاســم النعيمـــي وكياًل لقسم الدراسات اإلسالمية )لمـــدة عــام(.. 19
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تكليـــف د. هناء سمير عبد الهادي غنيه مساعدة لقسم المناهج وطرق التدريس )لمدة عام(.. 20
تكليـــف د. جيهان علي محروس رئيس وحدة االعتماد األكاديمي ومنسقة الجودة بالكلية )لمدة عام(.. 21
تكليـــف د. خالدة عباس رئيس وحدة التطوير المهني )لمدة عام(.. 22
تكليـــف د. نادية صفوت الخميس رئيس وحدة التربية الميدانية )لمدة عام(.. 23
تكليـــف د. إيمان حلمي علي عمر مشرفة على وحدة تقنية المعلومات )لمدة عام(.. 24
تكليـــف أ.  فاطمة بنـــت دبيان العصيـــمي مشرفة لوحـــدة خدمــــة المجتمع )لمدة عام(.. 25
تكليـــف أ. هند بنت عبد العزيز الداغري مديرة لشؤون أعضاء هيئة التدريس )لمدة عام(.. 26
تكليف أ.  خلود بنت ناصر الخضير مشرفة على وحدة تقنية المعلومات. بتاريخ 1439/5/4هـ... 27
تكليف أ.  نوف بنت محمد المحيميد مشرفة على وحدة االبتعاث والدراسات العليا بتاريخ 1439/5/4هـ... 28
تكليف أ.  حصة بنت عبد العزيز العثمان مشرفة على وحدة االتصاالت اإلدارية. بتاريخ 1439/5/4هـ... 29
تكليــف أ.   سارة القرين مشرفة على وحدة المكتبات.. 30
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مجلس	الكلية:

موضوعات مجالس الكلية:

عقد مجلس كلية التربية خالل العام الجامعي 1438/ 1439هـــ )26( اجتماعًا وناقش خاللها )224( موضوعًا، واتخذ 
المجلس قراراته بعد عرضها ومناقشتها.

جدول 2: أعداد الموضوعات التي ناقشها مجلس الكلية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ
العددالمواضيع المدرجة بمجلس الكليةالعددالمواضيع المدرجة بمجلس الكلية

1التفرغ العلمي10ترقية ألستاذ مشارك
1تقرير التفرغ العلمي12تعيين على أستاذ مساعد
4مكافأة )تميز، نشر بحث(10تعيين على وظيفة محاضر

18المؤتمرات والندوات4ابتعاث جديد
3اضافة مرجع + اضافة مقرر24تمديد ابتعاث
5التعاون9انهاء ابتعاث
8دراسات عليا4ترقية ابتعاث
36خطط طالب وطالبات الدراسات العليا3نقل خدمات

16تشكيل لجان مناقشة رسالة ماجستير5ندب وتكليف
14شؤون تعليمية4تجديد التعاقد

4استحداث برنامج ماجستير3االستعانة بخدمات عضو هيئة تدريس كمستشار غير متفرغ
20شؤون اكاديمية3طلب صرف عالوة سنوية

2الجودة1تحكيم كتاب
المجموع

224
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رسم توضيحي 1 :  بيان الموضوعات التي ناقشها مجلس الكلية حسب النوع للعام الجامعي 1439/1438هـ
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المجلس	االستشاري:	جدول	3:	أعضاء	المجلس	االستشاري	بالكلية

جدول 3: أعضاء المجلس االستشاري بالكلية

الصفةالمنصب الوظيفياالسم

رئيسًاعميد كلية التربيةد. عبد الرحمن بن عبيد الرفدي 

أمينًاوكيلة الكلية للتطوير والجودةد. نورة بنت عبد اهلل الغمالس 

عضوًاوكيلة الكلية لشؤون التعليمية واألكاديميةد. منيرة بنت عبد اهلل العسكر 

عضوًارئيس قسم رياض الطفال بجامعة الملك سعود أ.د بلقيس داغستاني

عضوًاالرئيس التنفيذي لشركة تطوير الخدمات التعليمية. بإدارة التربية والتعليم بالخرج د. محمد الزغيبي

عضوًاعميد كلية التربية سابقا بجامعة الملك سعود.د. طارق الريس

أ.سارة العسكر عضوًامديرة مركز التأهيل الشامل بالخرج. 

أ.شريفة القرني عضوًامساعدة مدير التعليم بالخرج 

أ.منيرة الحميد عضوًاالمشرفة على مدارس الجامعة األهلية بالخرج. 

أ.نواف القريني عضوًاخريجة قسم التربية الخاصة بكلية التربية – الخرج. 

أ.نجد الدوسري عضوًاخريجة قسم الدراسات إسالمية بكلية التربية – الخرج 
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وحدات	ولجان	الكلية	المساندة:

جدول 4: وحدات ولجان الكلية المساندة

وحدات الكليةوحدات الكلية

وحدة اإلرشاد األكاديمي	 

وحدة الخريجين 	 

وحدة التدريب الميداني 	 

وحدة العمل الطالبي 	 

وحدة التوجيه واالرشاد	 

وحدة الجداول وسير االختبارات 	 

وحدة اإلعالم العالقات العامة.	 

وحدة األمن والسالمة.	 

وحدة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد.	 

وحدة الصيانة.	 

وحدة التطوير والتدريب المهني.	 

وحدة االعتماد األكاديمي	 

وحدة خدمة المجتمع.	 

وحدة االتصاالت اإلدارية.	 

االبتعاث والدراسات العليا	 

لجان الكلية

 لجنة التطوير للكلية التربية 	

 لجنة القضايا الطالبية 	

 اللجنة العلمية 	

 لجنة الخطط والمناهج 	
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أعضاء	هيئة	التدريس	والموظفين:

جدول 5: أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

القسم
الجنسيةالجنسالرتبة العلمية

اإلجمالي
غير سعوديسعوديانثىذكرمتعاونمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

5818158153534591069الدراسات اإلسالمية
05191251182433942اللغة العربية

0317101602620351146التربية الخاصة
01142501310313رياض أطفال

1310110682324731مناهج وطرق التدريس
0384205129817علم نفس

21960051317118العلوم التربوية
01461001211112العلوم االجتماعية

824847134279715119850248اإلجمالي

رسم توضيحي 2:  أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل العام الجامعي 1439/1438هـ )حسب المرتبة العلمية(
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رسم توضيحي 3:  أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل العام الجامعي 1439/1438 هــ )حسب الجنس(

رسم توضيحي 4:  أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل العام الجامعي 1439/1438هـ )حسب الجنسية(
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جدول 6:  أعداد الموظفين/ الموظفات خالل العام الجامعي 1438/ 1439هــ

التصنيف الوظيفي
غير سعوديسعودي

اإلجمالي
انثىذكرانثىذكر

13800093التشكيالت اإلدارية
00000برنامج التشغيل الطبي

62008مستخدمون
00022الكادر الصحي

31004أجور عمال
0110011برنامج األمن والسالمة

229402118اإلجمالي

رسم توضيحي 5 : أعداد الموظفين/ الموظفات خالل العام الجامعي 1438/ 1439هــ
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االبتعاث	:	

جدول 7: أعداد المبتعثين بحسب األقسام االكاديمية حتى العام الجامعي 1438/ 1439هـــ

القسم األكاديمي
الفصل الثانيالفصل األول

المجموعانثىذكر  المجموع انثىذكر
39124812الدراسات اإلسالمية

268268اللغة العربية
11142581018التربية الخاصة
044044العلوم التربوية

112112علم النفس
000022التاريخ

639279المناهج وطرق التدريس
055022رياض األطفال

234265174057المجموع

رسم توضيحي 6: أعداد المبتعثين حسب األقسام األكاديمية للفصل األول من العام الجامعي 1439/1438هـ
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رسم توضيحي 7: أعداد المبتعثين حسب األقسام األكاديمية للفصل الثاني من العام الجامعي 1439/1438هـ

جدول 8: االبتعاث حسب الدرجة العلمية حتى العام الجامعي 1439/1438هـ

القسم األكاديمي
الفصل الثانيالفصل األول

المجموعدكتوراهماجستيرلغةالمجموعدكتوراهماجستيرلغة
0391222812الدراسات اإلسالمية

02680178اللغة العربية
87102568418التربية الخاصة
00440044العلوم التربوية

11021102علم النفس
00000022التاريخ

20791089المناهج وطرق التدريس
04150112رياض األطفال

1117376510133457المجموع
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رسم توضيحي 8:  توزيع المبتعثين باألقسام األكاديمية بحسب الدرجة العلمية للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1439/1438هـ

رسم توضيحي 9:  توزيع المبتعثين باألقسام األكاديمية بحسب الدرجة العلمية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1439/1438هـ
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جدول 9: توزيع المبتعثين باألقسام األكاديمية بحسب دول االبتعاث حتى العام الجامعي 1438 / 1439هــ

القسم األكاديمي

الفصل الثانيالفصل األول

المجموعاستراليابريطانياأمريكاداخليالمجموعاستراليابريطانياأمريكاداخلي

12000121001112الدراسات اإلسالمية
8000880008اللغة العربية

61630255121018التربية الخاصة
4000440004العلوم التربوية

0110202002علم النفس
0000020002التاريخ

6210971109المناهج وطرق التدريس
0131500202رياض األطفال

3620816536155157المجموع

رسم توضيحي 10: توزيع المبتعثين باألقسام األكاديمية بحسب دول االبتعاث خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1438 / 1439هــ
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رسم توضيحي 11: توزيع المبتعثين باألقسام األكاديمية بحسب دول االبتعاث خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1438 / 1439هــ
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التدريب	الميداني:

جدول 10: بيان بأسماء المدارس المرشحة لتدريب طالبات التربية الميدانية

عدد المدارس والروضات – الفصل الثانيعدد المدارس والروضات – الفصل األولالقسم

1616قسم الدراسات اإلسالمية

1213قسم اللغة العربية

22قسم التربية الخاصة – مسار صعوبات تعلم

56قسم التربية الخاصة – مسار إعاقة فكرية

912قسم رياض األطفال

3537المجموع

جدول 11: توزيع طالبات التدريب الميداني على األقسام العلمية

عدد الطالبات – الفصل الثانيعدد الطالبات – الفصل األولالقسم

6285الدراسات اإلسالمية )صباحي(

3720الدراسات اإلسالمية )موازي(

6974اللغة العربية )صباحي(

1315اللغة العربية )موازي(

56111رياض األطفال

1826التربية الخاصة )مسار صعوبات تعلم(

4765التربية الخاصة )مسار إعاقة فكرية(

302396المجموع
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جدول 12: بيان بالمحاضرات التأهيلية لطالبات التدريب الميداني

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

الورشة التنشيطية للتربية 
الميدانية

C-3-44-1439/5/5هـ300أعضاء التربية الميدانية وطالباتهاتهيئة الطالبة والمشرفة للتدريب الميداني

ورشة أعضاء التربية 
الميدانية

D-2-1439/6/247هـ9أعضاء التربية الميدانيةمناقشة مشاكل الميداني والمقترحات

C-3-44-1439/5/5هـ300أعضاء التربية الميدانية و طالباتهاتهيئة الطالبات لكيفية إعداد الدرسالتخطيط للتدريس

المعلم التقني
تدريب الطالب على كيفية استخدام التقنية 

في إعداد الدرس.
C-3-44-1439/5/5هـ300أعضاء التربية الميدانية و طالباتها

C-3-44-1439/5/5هـ300أعضاء التربية الميدانية و طالباتهاتعريف الطالب بطرق إدارة الصف.إدارة الصف

استراتيجيات التدريس 
الفعال

C-3-44-1439/5/5هـ300أعضاء التربية الميدانية و طالباتهاتعريف الطالب بطرق التدريس الفعالة.

التربية الميدانية في رياض 
األطفال

B-2-7-1439/5/5هـ90أعضاء التربية الميدانية و طالباتهاتعريف الطالبات بكيفية التعامل مع األطفال

 ورشة التربية الميدانية مسار 
إعاقة فكرية

إكساب الطالبات المعارف والمفاهيم 
والمهارات الخاصة بالتربية الميدانية في 

مجال اإلعاقة الفكرية
B-1-1439/5/7هـ50أعضاء التربية الميدانية و طالباتها

ورشة التربية الخاصة 
صعوبات تعلم

تعريف الطالبات بمهارات التعامل مع 
الطالبات

B-1-1439/5/78هـ18أعضاء التربية الميدانية و طالباتها
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الشؤون	التعليمية	واألكاديمية:

الطالب/ الطالبات المنتظمين:

أوالً: أعداد الطلبة حسب الجنس والجنسية:

جدول 13: أعداد الطلبة حسب الجنس والجنسية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

التخصص
الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

الجنسيةالجنس
اإلجمالي

الجنسيةالجنس
اإلجمالي

غير سعوديسعوديانثىذكرغير سعوديسعوديانثىذكر

1411058118118119915610581201131214الدراسات اإلسالمية

307507802128142444396776683التربية الخاصة

0121201206606األحياء

0848839984807887835788رياض األطفال

09819671498108588499858اللغة العربية

اإلدارة التربوية - مقررات ورسالة 
ماجستير

272653053242145045

مناهج وطرق التدريس - مقررات 
ورسالة )ماجستير(

57120125712012

الحديث والتفسير- مقررات ورسالة 
)ماجستير(

151934034151934034

الفقه و أصوله - مقررات ورسالة 
)ماجستير(

95140149514014

العلوم التربوية – تخصص عام في 
التربية دبلوم

44631070107405999099
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رسم توضيحي 12:  أعداد الطلبة خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1438 / 1439هـــ - حسب الجنس

رسم توضيحي 13: أعداد الطلبة خالل الفصل ادراسي الثاني من العام الجامعي 1438 / 1439هـــ - حسب الجنس
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الخريجين:
جدول 14: أعداد الطالب الخريجين خالل العام الجامعي 1438 / 1439هـــ

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالقسم

1723التربية الخاصة - صعوبات تعلم

4662التربية الخاصة - إعاقة فكرية

رسم توضيحي 14: أعداد الطالب الخريجين خالل العام الجامعي 1438 / 1439هــ

جدول 15: أعداد الطالبات الخريجات خالل العام الجامعي 1438 / 1439هــ

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالقسم

5374الدراسات اإلسالمية 

811الدراسات اإلسالمية – انتساب

6468اللغة العربية

85اللغة العربية – انتساب

1723التربية الخاصة - صعوبات تعلم

4662التربية الخاصة - إعاقة فكرية

58110رياض أطفال
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رسم توضيحي 15: أعداد الطالبات الخريجات خالل العام الجامعي 1438 / 1439هـــ



التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة 36

مصادر	التعلم:
تهتم مكتبة كلية التربية بدعم العملية التعليمية، وتساند نشاط البحث العلمي عبر إتاحة الوصول إلى مصادر 

المعلومات بأشكالها وأنواعها المختلفة لطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وتحتوي المكتبة على ما يقارب من )1100( 
كتاب موزعة على التخصصات العلمية لبرامج الكلية كما تهدف إلى تحقيق ما يلي:

 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 	

جدول 16: 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

واحدادراج فهرسه ورقيه

4 للطالبات و2 للموظفاتعدد الكمبيوترات

واحدةآالت التصوير

جهازين مختلفيناجهزه الفهرسة واالستعارة
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جدول 17: مقتنيات مكتبة الكلية حسب األقسام العلمية حتى العام الجامعي 1438 / 1439هــ

عدد المجالت والمراجععدد الخرائطعدد األدلةالمرئية والمسموعةعدد المراجعالقسم األكاديمي

1100201074المؤلفات العامة

263الديانات

438علوم اجتماعيه

62اللغات

11العلوم البحتة

82العلوم التطبيقية

78الفنون

121األدب

45التاريخ والجغرافيا والتراجم

جدول 18:  أعداد الزوار والمستعيرين للمكتبة خالل العام الجامعي 1438 / 1439هــ

العدداالستعارة – الزيارات

من 10 – 15 يومياعدد تقريبي للمستعيرين يوميًا

من 30-  40 يومياعدد تقريبي للزوار يوميا
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المرافق	والتجهيزات:
جدول 19: عدد القاعات التدريسية بكلية التربية خالل العام الجامعي 1438/ 1439هـــ

التجهيزاتالعددالمرافق

مكــاتب

3وكيالت

مجهزة بمكاتب بملحقاتها وأجهزة حاسب ونقاط نت

2سكرتاريا وكيالت
8رئيسات اقسام

7سكرتاريا رئيسات اقسام
7أعضاء هيئة تدريس

24وحدات ومكاتب ادارية
9القسم الرجالي

قاعات

مجهزه بمقاعد كافيه وسبورة ذكية وأبوديوم وجهاز عرض الشرائح29قاعات
مجهزه بأجهزة حاسب كافيه وسبورة ذكية وأبوديوم وجهاز عرض الشرائح4معامل حاسب

1معمل علم نفس
مجهزة بمقاعد كافيه وسبورة ذكية وأبوديوم وجهاز عرض الشرائح ووسائل تعليمية مناسبة للمقرر

1معمل الوسائل

خدمات
مجهزة بمطابخ لخدمة الهيئة اإلدارية8خدمة

21غرف تخزين

مرافق أخرى

احداهما 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 عن 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
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اإلنجازات	العلمية	ألعضاء	هيئة	التدريس:
المؤتمرات العلمية والندوات:

جدول 20: المؤتمرات العلمية والندوات

القسم
الدراسات 

اإلسالمية
رياض األطفالالتربية الخاصةاللغة العربية

العلوم 

االجتماعية
العلوم التربوية

مناهج وطرق 

التدريس
علم نفس

المؤتمرات العلمية
24025611090حضور

421900120مشاركة

الندوات العلمية
9041101660حضور

601500040مشاركة

رسم توضيحي 16: المؤتمرات العلمية والندوات خالل العام الجامعي 1438 / 1439هــ
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الدورات	التدريبية	وورش	العمل
جدول 21: الدورات التدريبية وورش العمل

 
الدراسات 
اإلسالمية

رياض األطفالالتربية الخاصةاللغة العربية
العلوم 

االجتماعية
العلوم 
التربوية

مناهج وطرق 
التدريس

علم نفس

دورات مهنية
52107427673319حضور

404431474مشاركة

دورات 

تخصصية

10064926219حضور

101771228137مشاركة

دورات علمية
27098173269حضور

614104904مشاركة

ورش عمل
3115119672416حضور

245573594مشاركة

رسم توضيحي 17:  الدورات التدريبية وورش العمل خالل العام الجامعي 1438 / 1439هــ
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أوراق	البحث	والكتب	والمنشورات:
جدول 22: أوراق البحث والكتب والمنشورات

 
الدراسات 
اإلسالمية

رياض األطفالالتربية الخاصةاللغة العربية
العلوم 

االجتماعية
العلوم التربوية

مناهج وطرق 
التدريس

علم نفس

163255538103أوراق بحث

1521920174تأليف الكتب والنشرات

رسم توضيحي 18: أوراق البحث وتأليف الكتب والمنشورات خالل العام الجامعي 1438 / 1439هــ
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اإلشراف	والتحكيم	على	الرسائل	العلمية	والجوائز	العلمية
جدول 23: اإلشراف والتحكيم على الرسائل العلمية والجوائز العلمية

 
الدراسات 

اإلسالمية
رياض األطفالالتربية الخاصةاللغة العربية

العلوم 

االجتماعية
العلوم التربوية

مناهج وطرق 

التدريس
علم نفس

233277003150اإلشراف والتحكيم على الرسائل العلمية

00300000الحصول على جوائز علمية

00000010إدارة وتصميم مشروعات تعليمية كبرى

رسم توضيحي 19: االشراف والتحكيم على الجوائز العلمية خالل العام الجامعي 1438 / 1439هــ
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التطوير	والجودة:

وكالــة التطويــر والجــودة مرتبطــة بعميــد الكليــة، وتعمــل علــى ضمــان الجــودة والتطويــر فــي األقســام العلميــة للكليــة، 
ووحداتهــا، واإلدارات المســاندة لهــا لتحقيــق رســالة الكليــة وأهدافهــا. وتــم تكليــف الدكتــورة /نــوره بنــت عبــد اهلل الغمــالس 
لرئاســتها، وذلــك اعتبــارًا مــن 1437/8/23هـــ بقــرار رقــم )33711000315( علــى أن تقــوم الوكالــة بتنفيــذ سياســات وكالــة الجامعــة 

للتطويــر والجــودة وآلياتهــا.

رؤية	الوكالة:

تميــز مقومــات نظــم توكيــد الجــودة الداخليــة بكليــة التربيــة، لتكــون نموذجــا رائــدا فــي تطبيــق معاييــر الجــودة بجامعــة 
األميــر ســطام بــن عبــد العزيــز .

رسالة	الوكالة	

تســعى وكالــة التطويــر والجــودة إلــى تحقيــق الجــودة الشــاملة فــي جميــع الممارســات التعليميــة والبحثيــة واإلداريــة 
فــي الكليــة، واالســتخدام األمثــل لجميــع اإلمكانــات والمــوارد المتاحــة للنهــوض بمســتوى التعليــم، وذلــك بمشــاركة جميــع 
منســوبي الكليــة، لمقابلــة حاجــات المجتمــع، ومتطلبــات ســوق العمــل، وفــق رؤيــة 2030 بالتوأمــة مــع معاييــر الجــودة واالعتمــاد 

األكاديمــي. 

الهدف	العام:

توكيــد متطلبــات الجــودة فــي كليــة التربيــة جامعــة األميــر ســطام بــن عبــد العزيــز في إطــار معاييــر هيئة تقويــم التعليم 
العــام ووفــق مراحل زمنيــة معينة.
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األهداف	اإلجرائية:	
تشكيل المجالس واللجان العامة والفرعية للجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية.  -1

التأكيد على ممارسة متطلبات ومعايير الجودة للبرنامج واألقسام المساندة.  -2
استيفاء متطلبات الدراسة الذاتية للمؤسسة.  -3

استيفاء المعايير الخاصة بهيئة تقويم التعليم العام وفق مجموعة من المؤشرات واألدلة والشواهد.  -4
استكمال كافة األدلة والمؤشرات والمتطلبات الجامعة بصورة دقيقة تمهيدا لالعتماد المؤسسي للجامعة.   -5

وحدات	الوكالة:
وحدة االعتماد األكاديمي	 
وحدة خدمة المجتمع	 
وحدة التطوير والتدريب المهني	 
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ويمثل كل وحدة مــا يلي:
رئيــس الوحــدة: وهــو مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ذوي الخبــرة فــي مجــال الجــودة الشــاملة، ويديــر جلســات الوحــدة،   .1

ــرأس الجهــاز اإلداري للوحــدة. ــة وي ــرارات الوكال ــع تنفيــذ ق كمــا يتاب
عضــو ممثــل مــن كل قســم مــن األقســام العلميــة واإلداريــة بالكليــة مــن ذوي الخبــرة والفعاليــة فــي مجــال الجــودة   .2
الشــاملة واالعتمــاد، يمثــل قســمه أو إدارتــه فــي اجتماعــات الوحــدة، ويتولــى مهــام متابعــة أنشــطة الوحــدة، وإبــالغ الجهــة 

ــر والجــودة. ــة الكليــة للتطوي التــي يمثلهــا بمــا يقــره مجلــس وكال

األهداف	االستراتيجية	للوكالة	الكلية	للتطوير	والجودة	وآليات	تحقيقها	خالل	الفترة	من	1438	–	1439هـ:

الهدف األول )اإلسهام في التأكيد على ثقافة الجودة في الكلية(: )أ ( 
توفيــر المعلومــات، واألدلــة والكتيبــات اإلرشــادية وإصــدار نمــاذج بمؤشــرات األداء للتعريــف بنظــام الجــودة واالعتمــاد   •

األكاديمــي.
عقــد لقــاءات واجتماعــات مــع أعضــاء هيئــة التدريــس ومنســوبي الوحــدات المســاندة لتوفيــر المعلومــات، والنمــاذج،   •

والتعريــف بالممارســات الجيــدة داخــل الكليــة وخارجهــا.
•  تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس لتحســين مســتوى الجــودة فــي الكليــة، وذلــك بالتنســيق مــع وحــدة التطويــر 

الجامعــي بالكليــة لتحقيــق مــا يلــي:
- وضع خطة متكاملة لتدريب أعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءتهم ومهاراتهم.

- تنظيــم لقــاءات مــع مجلــس الجــودة بالكليــة حــول ضمــان متطلبــات الجــودة بالبرامج للتعريــف بتجربة الكلية في بنــاء نظام 
الجــودة، ولتوفيــر فرصــة للمهتميــن بقضايــا الجــودة لتبــادل الخبــرات، وطرح ما يســتجد حــول قضايا الجــودة واالعتمــاد األكاديمي.
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)ب( الهدف الثاني )التقويم المستمر لألداء، ومتابعة عمليات تحسين الجودة(:
•      متابعة تطبيق الخطة االستراتيجية داخل الكلية، وتقديم التغذية الراجعة، وإجراء التعديالت الالزمة.

ــم وتهيئتهــا  ــة ومنهــا وحــدة االعتمــاد األكاديمــي فــي الكليــة بإعــداد األدوات الالزمــة للتقوي •       تقــوم وحــدات الوكال
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 االســتراتيجية للكلية(.
•      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(. 
•      تضــع وكالــة الجــودة والتطويــر آليــة واضحــة للتقويــم الذاتــي، وفتــرات محــددة ومعلومــة للجميــع بوقــت كاف قبــل 

التنفيذ.
•     مطالبــة البرامــج األكاديميــة بإجــراء مراجعــة تطويريــة أو تقويــم داخلــي غيــر رســمي بالتبــادل بمــا يســمى مراجعــة 

األقــران لمعرفــة المســتويات المحققــة فــي مجــال الجــودة.
•    مطالبــة الوكالــة لوحــدة االعتمــاد وبشــكل دوري باســتطالع آراء الطــالب وقيــاس رضاهــم عــن البرامــج التعليميــة، 
وجــودة التدريــس، ومصــادر التعلــم، والخدمــات المختلفــة التــي تقــدم لهــم، وأن ينعكــس ذلــك علــى خطــط وإجــراءات 

التطويــر والتحســين. 
•       مراجعة ومتابعة وحدة الخريجين بتوفير قاعدة بيانات عن الخريجين، وتوفير فرص للتغذية الراجعة منهم.
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)ج( الهدف الثالث )الحصول على االعتماد المؤسسي للجامعة(:
عن طريق تجميع كافة األدلة والمؤشرات بالكلية وقفا مع متطلبات الجامعة لالعتماد المؤسسي 

ــم  ــسي مــن قبــل هيئــة تقوي ــات التــي ســوف تخضــع لالعتمــاد المؤســ العمــل علــى أن تكــون الكليــة ضمــن الكلي  •
التعليــم وفقــا لعمليــات التقويــم الفعلــي التــي تنفذهــا الجامعــة والتــي تبــدأ بالعــام الجامعــي 1438 -1439هـــ(.

وحدة	االعتماد	األكاديمي:

نشر ثقافة الجودة ومتطلبات الجودة االعتماد األكاديمي لجميع منسوبي ومنسوبات الكلية.	 
االلتزام برسالة الكلية وأهدافها من أجل تحسين األداء.	 
استطالع آراء الخريجين بهدف تطوير أداء الكلية في ضوء معايير الجودة واالعتماد األكاديمي.	 
متابعــة توصيــف البرامــج والمقــررات الدراســية للكليــة وفــق نمــاذج الهيئــة، ومتابعــة تطويرهــا ومراجعــتها.	 
إعــداد النمــاذج والبرامــج المتخصصــة التــي تتطلــب إجــراء عمليــات القيــاس والتقويــم، وتوفيــر قاعــدة بيانــات 	 

إلكترونيــة.  وخدمــات 
متابعة أنشطة األقسام العلمية والوحدات، لجمع البيانات والمعلومات ذات العالقة بأدائها وخططها.	 
صياغة الخطط التدريبية الالزمة لعمليات التقويم وتوكيد الجودة.	 
الكليــة االســتراتيجية وتوجيــه الجهــود، وتوظيــف اإلمكانــات 	  التنفيذيــة لخطــة  اإلســهام فــي متابعــة الخطــة 

المســتقبلية. لبلــوغ أهدافهــا وطموحاتهــا  الكليــة،  والطاقــات وفــق رســالة 
تقويم مستوى األداء في الكلية.	 
تحديد جوانب التحسين الممكنة واقتراح الخطط والمشاريع الالزمة لتحقيقها.	 
توفيــر المعلومــات حــول التطــورات المتعلقــة بتوكيــد الجــودة واالعتمــاد، وتقديــم التســهيالت الالزمــة لفــرق العمــل 	 

القائمــة علــى تطبيــق الجــودة.
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توثيق أنشطة الجودة في الكلية بشكل مستمر.	 
إعداد التقارير السنوية عن أنشطة الكلية. 	 

أنشطة	وورش	عمل	وكالة	التطوير	والجودة:
جدول 24: أنشطة وورش العمل المقدمة من وكالة التطوير والجودة خالل العام الجامعي 1439/1438هــ

عدد المرشحيناسم الدورة/ الورشة
2التخطيط االستراتيجي لتحسين الجودة

4إدارة الجودة الشاملة والتخطيط المؤسسي 
3التدريس وفق أنماط تعليم الطالب
4تأهيل الجامعة لالعتماد األكاديمي

3االختبارات اإللكترونية
8مهارات التفكير الناقد في التدريس الجامعي

6الفصول االفتراضية
30المجموع

شكل )18(: أنشطة وورش العمل المقدمة من وكالة التطوير والجودة خالل العام الجامعي 1438 / 1439هــ
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وحدة	التطوير	والتدريب	المهني:

جدول 25: أنشطة وحدة التطوير المهني خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

فن إدارة الغضب

- إلمام المتدربة بأسباب الغضب

- إدراك خطورة الغضب على حياة الفرد.

- تنمية قدرة المتدربة على إدارة الغضب.

1439/1/27ه10إداريات
قاعة 

التدريب

التقويم الواقعي

- إكساب المدربة المعارف والمفاهيم والمهارات الخاصة 

بتطبيق التقويم الواقعي.

-تعريف التقويم الواقعي.

-توضيح أنواع التقويم الواقعي.

-مناقشة استراتيجيات التقويم الواقعي.

-تصميم أدوات التقويم الواقعي.

الفيروز25/ 1439/1ه13هيئة التدريس

معايير الجودة )Q M( في المقررات 

اإللكترونية وكيفية تطبيقها

.)QM( التعرف على نشأة وتطور ال-

.)QM(َ إدراك القياس أو نموذج التقييم-

-اإللمام بمعايير جودة المقررات اإللكترونية..

.)QM( المراجعة على مقرر العتماده في-

الفيروز1439/2/6هـ13هيئة التدريس

-التعرف على ماهية الخرائط الذهنية.الخريطة الذهنية ومهارات التعلم
هيئة التدريس

والخريجات
الفيروز1439/2/19هـ17
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مهارات التعلم اإللكتروني من خالل 

البالك بورد

-التعرف على أنظمة البالك بورد ليرن /كوالبورد موبايل.

- التعرف على أهمية استخدام البالك بورد

-التعرف على المتصفحات المعتمدة على البالك بورد.

-التعرف على كيفية الدخول على النظام.

1439/2/4هـ19هيئة التدريس
معمل 

الحاسب

كيفية استخدام المكتبة الرقمية

التعرف على كيفية استخدام المكتبة الرقمية.	 
التعرف على استخدام قواعد البيانات 	 

المتخصصة.
كيفية البحث في قواعد المعلومات العربية 	 

واألجنبية.

1439/3/24ه16هيئة التدريس
معمل 

الحاسب

التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 

SPSS

-التعرف على كيفية استخدام برنامج SPSSفي تحليل 

البيانات وتفسيرها.
1439/4/2هـ13هيئة التدريس

قاعة 
االجتماعات

توصيف المقررات والوزن النسبي 

للنواتج والمهام

إكساب المشاركين المهارات الالزمة الستيفاء نموذج 
توصيف المقرر

1439/6/6هـ19هيئة التدريس
قاعة 

التدريب

تبسيط اإلجراءات اإلدارية
يهدف إلى تنمية وعي المشاركين في اليات تبسيط 

اإلجراءات وتطوير نظم العمل إلداء المهام بكفاءة عالية .
1439/6/24هـ21إداريات

قاعة 
التدريب

1439/6/4هـ6هيئة التدريسإكساب المتدربات نظام العمل بالبالك بوردنظام إدارة التعلم اإللكتروني
معمل 
الحاسب

االختبارات اإللكترونية
إكساب المتدربات إنشاء اختبارات موضوعية وتحريرية على 

نظام العمل بالبالك بورد
1439/6/25هـ6هيئة التدريس

معمل 
الحاسب

معايير الجودة في التعليم 

QM اإللكتروني
1439/7/10هـ3هيئة التدريسإكساب المتدربات معايير الجودة في التعليم اإللكتروني

معمل 
الحاسب

وحدة	خدمة	المجتمع:
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تختص هذه الوحدة بالتخطيط والتنظيم لتنفيذ أنشطة خدمة المجتمع المقدمة من الكلية ومنسوبيها 
للمجتمع والتقويم الدوري لهذه الخدمات بناء على أراء المستهدفين، لتوجيهها إلى حاجات المجتمع في 

المحافظات التي تخدمها الكلية، ورصد وتنظيم وتوثيق أنشطة خدمة المجتمع لكافة منسوبي الكلية من 
هيئة التدريس والطالب والطالبات.

جدول 26: أنشطة وفعاليات وحدة خدمة المجتمع خالل العام الجامعي 1438/ 1439هــ

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
العددنوع الحضور

زيارة مرضى مستشفى الملك خالد 

بالخرج

تهدف الى ادخال الفرح والسرور في قلوب 

المرضى .
مستشفى الملك خالد1438/9/8هـ30طالبات الكلية +المرضى

زيارة طالبات المتوسطة الثانية 

للكلية
كلية التربية بالخرج1438/11/5هـ28طالبات المتوسطةتعريف الطالبات بالكلية وتخصصاتها

ملتقى برمجة السلوك لذوي 

االحتياجات الخاصة
1438/10/24هـ25طالبات الكلية +أطفال تعريف الطالبات ببرمجة السلوك

مركز التميز للتأهيل 

الشامل

إقامة دورة ضوابط استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي
المتوسطة الثانية 1438/10/29هـ99طالبات المتوسطة الثانيةتوضيح الضوابط للطالبات

1439/6/15هـ18طالبات + موظفاتادخال الفرح والسرور على قلوب األمهاتزيارة دار الرعاية للمسنات بالخرج
دار الرعاية االجتماعية 

بالخرج

دورة مهارات الحاسب االلي
تعريف بعض الموظفات ببرامج الحاسب 

االلي
كلية التربية بالخرج1439/7/16هـ14الموظفات
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جوائز	الكلية:

حصلت الكلية على المراكز األولي لجائزة التميز وهي كاآلتي:

جائزة التميز في االنشطة الطالبية للعام الجامعي 1439/1438هـ )المركز األول(.	 

جائزة التميز ألفضل نادي طالبي للعام الجامعي 1439/1438هـ )المركز األول(.	 

جائزة التميز ألفضل مشرف نشاط طالبي للعام الجامعي 1439/1438هـ )المركز الثاني(.	 

صورة 31: جائزة التميز
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حصلت	الكلية	على	مجموعة	من	الدروع:
درع التميز باألنشطة الثقافية واالجتماعية للعام الجامعي 2017-2018م.	 
تميز برامج وحدة تنمية المهارات الطالبية.	 
درع التميز للمجلس الطالبي للعام الجامعي 2017-2018م.	 
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األنشطة	الطالبية	والفعاليات:
جدول 27: األنشطة والفعاليات الطالبية خالل العام الجامعي 1438/ 1439هــ

أنشطة وفعاليات الوحدات

أوالً: وحدة التوجيه واإلرشاد

أهدافهااسم الفعالية

الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

قاعه ب-3-1439/3/2414ه20طالباتتصحيح مفهوم الطالبات لمعنى السعادة الحقيقي وربطه باإليمان.طريقك إلى السعادة

إعداد شخصية متزنة تملك القوى لتنفع دينها و وطنها و أسرتهاال تعاند فطرتك
منسوبات 

الكلية
1439/3/22ه150

مسرح كلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية

10196951الطالباتتشجيع الطالبات وتحفيزهم على الحفظ المتقن للقران الكريممسابقة في حفظ سورة النور وتفسيرها
مكتب وحدة 

التوجيه واإلرشاد

المشاركة في اليوم العالمي للطفل
منسوبات 

الكلية
بهو )أ(1439/3/2ه200

استشعار نعمة األمن و االستقرار في بالدناالمشاركة في اليوم الوطني
منسوبات 

الكلية
قاعة الفيروز1439/1/5ه50

قاعة الفيروز1439/6/4ه75الطالباتأهمية الصحة النفسية للطالب الجامعي ودورها في االرتقاء بمستواهم المعرفيالصحة النفسية للطالب الجامعي

مسابقة أفضل بحث عن الصحابية فاطمة رضي 

اهلل عنها
1439/7/1ه8الطالباتالتمسك بسنة أهل بيت النبي صلى اهلل عليه وسلم

وحدة التوجيه 

واإلرشاد

قاعة الفيروز1439/5/19ه22الطالباتالتعرف على النجاح ومراحلهصناعة النجاح

قاعة الفيروز1439/6/23ه70الطالباتصاحب الهمة العالية يستفيد من حياته ويكون وقته مثمًراالقمة في علو الهمة

1439/5/27ه10الطالباتتشجيع الطالبات ة تحفيزهم على الحفظ المتقن للقرآن الكريم.مسابقة في حفظ سورة النور وتفسيرها
وحدة التوجيه 

واإلرشاد
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ثانيًا: وحدة اإلرشاد األكاديمي

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

أن تتعرف على  دور الكليات  في تفعيل دور اإلرشاد االكاديمي دوره في اإلرشاد األكاديمي
أعضاء 
هيئة 

التدريس
قاعة الفيروز23\12\1438هـــ30 عضو

طالباتأن تتعرف الطالبات على حقوقهن وواجباتهن في أثناء الدراسة الجامعية.اللقاء  التعريفي
150

طالبة
قاعة الفيروز28\12\1438هـــ

دوره في اإلرشاد األكاديمي
تعريف الطالبة باللوائح واألنظمة الخاصة بالحذف واإلضافة و أن تتعرف على أهمية 

اإلرشاد األكاديمي.
طالبات

150
طالبه

قاعة الفيروز28\12\1438هـــ

قاعة الفيروز5\6\1439هـــ25طالباتتعريف الطالبة بالمعدل التراكمي وكيفية حسابه.كيف ترفعين معدلك التراكمي؟

قاعة الفيروز5\6\1439هـــ26طالبات أن تتعرف الطالبة على حقوقها واجبتها خالل مرحله الجامعية.حقوق و واجبات الطالب

التأهيل النفسي واالجتماعي للطالبات 

المستجدات في اللقاء التعريفي

تأهيل الطالبات نفسيا واجتماعيا لتقبل الحياة الجامعية ومعرفة األمور المهمة 

لمتطلبات الحياة الجامعية
قاعة الفيروز5\7\1439هـــ25طالبات

اللقاء التعريفي ف 2

توضيح المفاهيم المهمة للطالبة في الالئحة الدراسة واالختبارات وتوضيح 

دور اإلرشاد األكاديمي في مساعدة الطالبة للوصول إلى هدفها في العملية 

التعليمية.

قاعة الفيروز13\5\1439هـــ70طالبات

قاعة الفيروز3\6\1439هـــ60طالباتالتعرف علي مهارات التفوق الدراسي وسمات الطالبة الموهوبة وطرق إرشادهم.التفوق الدراسي وسمات الطالبة الموهوبة

قاعة التربية الخاصة13\6\1439هـــ25طالباتتعريف الطالبات بسبل النجاح في الدراسة األكاديمية وتجنب الفشل الدراسي.المفاتيح العشرة للنجاح األكاديمي

اإلرشاد األكاديمي
تعريف عضو هيئة التدريس بأهمية اإلرشاد األكاديمي، إضافة إلى أبرز اللوائح 

واألنظمة في الئحة الدراسة واالختبارات

أعضاء علي 
مستوي 
الجامعة

قاعة الفيروز2\3\1439هـــ46

قاعة التربية الخاصة10\7\1439هـــ14طالباتتعريف الطالبات بأهم الممارسات الجامعية الخاطئة وكيفية التغلب عليها .أبرز الممارسات  الخاطئة في الحياة الجامعية
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التخلص من قلق االمتحان
إكساب الطالبات المعارف والمهارات الالزمة للتخلص من قلق االختبار لتحسين 

التحصيل االكاديمي.
قاعة الفيروز3\6\1439هـــ15طالبات

كيفية تطبيق مهارات الدراسة الجامعية
تعريف الطالبات بأبرز المهارات مثل: إدارة الوقت، التحفيز الذاتي، الذاكرة والتذكر، 

قراءة الكتب والتدوين
قاعة التربية الخاصة4\7\1439هـــ32طالبات

ثالثًا: وحدة الخريجات

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

استراتيجيات التقويم الواقعي
تحديد نتاجات التعلم المراد مالحظتها، جديد الممارسات والمهمات المطلوبة 

ومؤشرات األداء

خريجات 
+ متوقع 
تخرجهن

قاعة الفيروز1/25 /1439ه20

تدريب الخريجات مع خطوات تطبيق التعليم النشطاستراتيجيات التعلم النشط الجييسكو(
خريجات 
+ متوقع 
تخرجهن

قاعة الفيروز24/ 1439/1ه30

التعرف على استراتيجيات التدريس وما وراء المعرفةاستراتيجيات التدريس وما وراء المعرفة
خريجات 
+ متوقع 
تخرجهن

قاعة الفيروز3/ 1439/3ه30

مجاالت العمل لخريجة رياض األطفال
- التعريف بالفرص الوظيفية لخريجة رياض األطفال

-كيفية استثمار تخصص رياض األطفال في سوق العمل

خريجات 
+ متوقع 
تخرجهن

قاعة التدريب17/ 1439/3ه25

تأهيل الخريجة الحتراف التعامل مع سوق 
العمل

توعية الخريجات بأسرار سوق العمل
خريجات 
+ متوقع 
تخرجهن

قاعة التدريب24/ 1439/3ه30

التأهيل الجتياز المقابالت الشخصيةالتأهيل الجتياز المقابالت الشخصية
خريجات 
+ متوقع 
تخرجهن

قاعة الفيروز3/23 /1439ه30
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قدرات الجامعين
-تعريف الخريجات باختبارات قدرات الجامعيين

-إكساب الخريجات مهارات اجتياز اختبار القدرات الجزئيين                                                           
) اللفظي – التحصيلي (

خريجات 
+ متوقع 
تخرجهن

قاعة الفيروز9/ 1439/2ه30

الخرائط الذهنية و مهارات التعلم
التعرف على ماهية الخرائط الذهنية

التدريب على استخدامها في العملية التعليمية

خريجات 
+ متوقع 
تخرجهن

قاعة الفيروز19/ 1439/2ه30

التعرف على طريقة استخدام البرنامج في التعليمتوظيف برنامج كمتازيا أستوديو
خريجات 

+ متوقع 
تخرجهن

قاعة الفيروز24/ 1439/2ه30

التعريف ببرنامج هدف
تعريف الطالبات الخريجات بماهية برنامج هدف لدعم ريادة األعمال. الحرص على 
استثمار الخريجات لجميع الخدمات المقدمة من برنامج هدف لدعم ريادة األعمال.

خريجات 
+ متوقع 
تخرجهن

قاعة التدريب18/ 1439/2هـ30

ج-2-114/ 1439/2هـ30خريجاتمهارات أخصائي التخاطب و مراحل تطور القدرات الكالميةإعداد أخصائي نطق

مشروعك الريادي الصغير
معرفة مفهوم الريادة و تحديد سمات الريادي و معرفة نبذة عن تاريخ تطور ريادة 

األعمال
د-2-57-7-1439ه3خريجات

كيف تبدئين مشروعك الصغير
تعريف المتدربة بالمشاريع الصغيرة وأهميتها بالمجتمع وتعريفها بطرق بداية 

المشاريع الصغيرة
متوقع 

تخرجهم
د-2-47-7-1439ه15

الغاية من الدراسات العليا و كيف تستعدين للدراسات العلياالتأهيل للدراسات العليا
متوقع 

تخرجهم
د-2-247-7-1439ه30

فنيات تعديل السلوك
التعرف على أهمية السلوك اإلنساني و التعرف على ماهية تعديل السلوك و 

الوصول إلى فنيات تعديل هذه السلوكيات
متوقع 

تخرجهم
د-2-267-5-1439ه20

تطوير المهارات النفسية
أهمية الصحة النفسية للطالب الجامعي ودورها في االرتقاء بمستواهم المعرفي 

و أهم األمراض و المشكالت النفسية التي قد يتعرض لها الطالب
د-2-47-6-1439ه60طالبات
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رابعًا: أنشطة وفعاليات شطر البنين

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

تنسيق العمل بين المرشديناللقاء التشاوري مع المرشدين
أعضاء 
هيئة 

التدريس
قسم التربية1439/1/1ه15

لقاء المستجدين بعميد القبول والتسجيل 
ورؤساء األقسام

مسرح كلية التربية1439/1/4ه50الطالبتعريفهم بأنظمة الجامعة

ترسيخ مفهوم الوطنية لدى الطالبفعاليات اليوم الوطني :أوبريت اليوم الوطني

الطالب 
+ أعضاء 

هيئة 
التدريس

مسرح كلية العلوم1439/1/4ه100

مسرح كلية العلوم1439/1/4ه30الطالباالعتزاز والفخر بالوطنمسابقة نبض وطن

مسرح كلية العلوم1439/1/4ه23الطالبالتعبير عن حب الوطن واالنتماء إليهعبارات اليوم الوطني

أكاديمية األمير نايف1439/1/13ه21الطالبإعداد الطالب وتثقيفهم بالمجال الوظيفيزيارة أكاديمية األمير نايف

بهو الكلية1439/1/21ه70الطالبتوعية الطالب بضرر المخدراتزيارة معرض المخدرات

قاعة الدراسات العليا1439/1/25ه25الطالبتثقيف الطالب باألمراض النفسيةدورة الصحة النفسية

الحرم الجامعي1439/2/2ه40الطالبتنمية قدرات الطالب القياديةتنظيم عشيرة الجوالة

قاعة الدراسات العليا1439/2/6ه28الطالبجعل الطالب قادرين على عمل مشروع تطوعي بشكل احترافيدورة صناعة التطوع

قاعة الدراسات العليا1439/2/16ه22الطالبتنمية القدرة على صناعة األهداف لدى الطالبدورة حدد هدفك

مسرح كلية الطب1439/2/20ه32الطالباالعتناء بمواهب الطالب وتنميتهامواهب طالبية

قاعة الدراسات العيا1439/2/25ه26الطالبتنمية استراتيجيات للتذكردورة ما وراء الذاكرة

الحرم الجامعي1439/3/1ه20الطالبحث الطالب على المشي والرياضةالجامعة تمشي

قاعة الدراسات العليا1439/3/9ه24الطالبتنمية مهارات الطالب في صناعة المقالة وإعدادهم لمسابقة أفضل مقالةصناعة المقالة
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االهتمام بالمواهب الكرويةخماسيات كروية

الطالب 
وأعضاء 
هيئة 

التدريس

1439/3/16ه35
نادي الطفيل 

الرياضي

إيجاد طرق إبداعية لحل المشكالتبرنامج تريز

أعضاء 

هيئة 

التدريس

قاعة الدراسات العليا1439/3/18ه15

نادي القراءة1439/3/22ه33الطالبتشجيع الطالب على القراءةنادي القراءة

مقر نادي إرادة1439/3/24ه29الطالبتحفيز الطالب على مواصلة الدراسة بعد الجامعةلقاء المجلس الحواري

المسرح1439/3/26ه62الطالبمعرفة فضل ومنزلة طالب العلمحلقة نقاشية خواطر في طلب العلم

محطات البنزين1439/7/3ه10الطالبتشجيع الطالب على القيام باألعمال التطوعيةحملة فينا خير التطوعية

نادي إرادة1439/7/30ه20الطالببيان بأهمية االخالص وأثرهثمرات االخالص

المدينة الجامعية1439/6/27ه40الطالبالمشاركة في يوم الشجرةالمشاركة في أسبوع الشجرة

تقديم برنامج توعوي وترفيهي لنزالء سجن الخرجألنهم منا
نزالء 

السجن
سجن الخرج1439/5/28ه50

قاعة الدراسات العليا1439/6/16ه30الطالبلقاء عملي عن كيفية االستفادة من كتب الفقهاالستفادة من كتب أصول الفقه

نادي إرادة1439/6/4ه20الطالبلقاء تربوي عن أهمية األخالق لطالب العلم خلق طالب العلم

1439/5/21ه20الطالبتوزيع مالبس شتوية على المحتاجين والفقراء فينا خير الثانية

قاعة الدراسات العليا1439/7/11ه30الطالبالتدرب على مهارة التفكري من خالل برامج عملية إدارة التفكر

قاعة الدراسات العليا1439/7/8ه15الطالبالتدريب على الكتابة الصحيحةتدريبات إمالئية

20الطالبحلقة لتحفيظ القرآن الكريم وتدريسهكن مع السفرة

)االحد 
- االثنين - 
الثالثاء( من 
كل أسبوع

بالمسجد الجامع 

شمال كلية العلوم 

االنسانية

1439/6/26ه30الطالبالتعرف على الشركات الرائدة في المحافظةزيارة شركة المراعي
شركة المراعي 

بالخرج
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قاعة الدراسات العليا1439/6/8ه20الطالبتنمية مهارة األعمال المهنيةصيانة الجوالت

قاعة 2-م-ع1439/7/2ه20الطالبتعريف الطالب بأهمية التوثيقطرق التوثيق العلمي

لجنة اليمامة األهلية1439/7/4ه200الطالبالتعرف على هذه الفئةمحاضرة بمناسبة اليوم العالمي لمتالزمة داون .

مسرح كلية الطب1439/7/10ه100الطالبلقاء تربوي مع بعض قيادات الجامعةكنت طالبًا 3

قاعة الدراسات العليا1439/5/28ه20الطالبخيارات العمل عن بعد لمعلمي التربية الخاصةخيارات العمل عن بعد لمعلمي التربية الخاصة

قاعة الدراسات العليا1439/7/6ه20الطالببناء المستقبل المشرق للطالب .ماذا بعد التخرج ؟

بهو الكلية23-1439/6/27ه300الطالبتوعية الطالب بضرر التدخينمعرض التدخين مخاطر ووقاية

مجلس الشورى1439/6/19ه20الطالبزيارة مجلس الشورى

قاعة الدراسات العليا1439/7/18ه20الطالببيان منهج السلف الصالح في االختالف بين العلماءموقف الطالب مع االختالف بين العلماء

1439/6/26ه20الطالبتوعية الطالب بضرر التدخينمخاطر التدخين

قاعة الدراسات العليا1439/7/4ه25الطالبتدريب الطالب على البحث في المصادر اإللكترونيةمهارات البحث في المصادر اإللكترونية

معرض السالمة المرورية والمنزلية )رعاية شركة 

أرامكو(

توعية الطالب والمجتمع بوسائل السالمة المرورية والمنزلية

طالب 

الجامعة 

والمجتمع

2-1439/8/3ه400
كلية التربية – 

مسرح ادارة االعمال

خامسًا: وحدة النشاط الطالبي )طالبات(

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

منسوبات غرس روح المواطنة لدى منسوبات الكليةاليوم الوطني
قاعة الفيروز1439/1/7ه280الكلية

زيارة  مركز شدن
معرفة كيفية تبادل الخبرات الثقافية والتطوعية التي تسهم في رفع وعي 

مركز شدن1439/2/6ه30طالباتالطالبة الجامعية

بازار كلية التربية
إعطاء الفرصة للمراءة السعودية المنتجة ألثبات جدارتها والتعريف بأعمالها 

ونشاطاتها
منسوبات 

الكلية
بهو) أ(1439/2/16ه3500
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زيادة وتيرة التشجير والعناية بها وإضافة الطابع الجماليحملة تشجير أحواض الكلية الخارجية
منسوبات 

الكلية
جميع مرافق الكلية1439/2/13ه1000

رفع الوعي بأهمية ادخار المال والحد من االستهالك لدى األسردورة الوعي المالي وثقافة االدخار
منسوبات 

الكلية
قاعة الفيروز1439/3/24ه50

ترفيه بأحياء الجلسات الشتوية الشعبيةالخيمة الشتوية
طالبات - 
منسوبات

الساحة الخارجية1439/5/12ه400

جامعة سعود1439/7/12ه20طالباتتمثيل  جامعة سطام بالمشاركة في مؤتمر المرأة للملكة عفتمؤتمر تعليم المرأة

معرض الكتاب1439/7/5ه10طالباتتنمية وتشجيع الطالبات على القراءة وكيفية اختيار الكتاب المناسبزيارة معرض الكتاب

سادسًا: وحدة العالقات العامة

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

تبادل التهاني والتبريكاتاحتفال عيد األضحى
األعضاء 

والموظفات
60 موظفة 

وعضوة
قاعة الفيروز1438/12/20ه

اعتزاز وفخر بالوطناحتفال باليوم الوطني
منسوبات 

الكلية 
والطالبات

  80
موظفة 
وعضوة 
وطالبة

مبنى الكلية1439/1/6ه

شكر وعرفان لجهود الدكتورةتكريم د/جوهرة العنبر
منسوبات 

الكلية
بهو المبنى اإلداري1439/3/5ه40 موظفة

لتسليط  الضوء على مناسبة عالمية للصحة النفسية والجسميةاليوم العالمي للطفل
أعضاء 

وطالبات  
الكلية

30 طفل 
من روضة 

نورة
بهو الكلية الرئيس1439/3/3ه

بث روح التكافل والمودة والرحمة بين منسوبات الجامعةدفي غيرك من خيرك
المحتاجين 

وعمال 
النظافة

بهو الكلية الرئيس1439/3/24هغير محدد

تطوير ادارة الموارد المالية على المستوى الشخصيالثقافة المالية
منسوبات 

الكلية 
والطالبات

40 موظفة 
وطالبة

قاعة الفيروز1439/4/2ه
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بهو الكلية الرئيس1439/4/13ه100الطالباتالغذاء الصحي للطا لباتضيافة االختبارات

بهو المبنى اإلداري1439/5/5ه200 خريجةالخريجاتمشاركة الخريجات مشاعر التخرجاحتفال بالخريجات

تشجيع اقتناء الكتب وتشجيع القراءةمعرض الكتاب
منسوبات 

الكلية 
والطالبات

40 موظفة 
وطالبة

1439/7/5ه
معرض الرياض 
الدولي للكتاب

شكر وتقدير للجهود المبذولةالحفل الختامي لألنشطة
منسوبات 

الكلية 
والطالبات

قاعة الفيروز1439/8/3ه50

سابعًا: العيادة

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

التوعية عن الغذاء الصحي والمحافظة على الوزن المثاليدورة عن التغذية الصحية والمحافظة عن الوزن
طالبات 

وموظفات
كلية التربية1439/2/28ه150

تعريف الطالبات عن ادوات وخطوات االسعافات االوليةمحاضرة عن االسعافات االولية
طالبات 

وموظفات

طالبات

وموظفات
كلية التربية1439/1/27ه

محاضرة للتدريب على التنفس الصناعي 
وتنشيط القلب

كلية التربية1439/1/27ه50طالباتتدريب الطالبات على كيفية اسعاف مريض فقد وعيه

التوعية الغذائية وكيفية محاربة السمنةالتغذية الصحيحة
طالبات 

وموظفات
كلية التربية1439/1/27ه107

طالباتاسعافات أوليةدورة إنعاش الطب الرئوي
202 )على 

مدار 3 
أيام(

العيادة الطبية1439/1/20ه

بالتعاون مع اخصائية جلديةالكشف وعالج بعض حاالت الجلدية
طالبات 

وموظفات
العيادة الطبية1439/6/1ه50 حالة

العيادة الطبية1439/7/27ه78 طالبةطالباتتوعية الطالبات عن أورام الثدي وكيفية فحص الثديتوعية تثقيفية للكشف المبكر عن أورام الثدي
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أنشطة وفعاليات األقسام العلمية

أوالً: الدراسات اإلسالمية )طالبات(

أهدافهااسم الفعالية

الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

بهو مبنى أ1439/1/21ه70طالباتبيان   لقيمة األمن على  االسرة .برنامج نحو مجتمع أمن

قاعة الفيروز1439/2/12ه40طالباتبيان ألهمية المهارات الحياتية في اإلسالم.المهارات الحياتية في اإلسالم

دورة أثر تطبيق العقوبات الشرعية في تحقيق 
األمن

قاعة الفيروز1439/3/13ه30طالباتالتعرف على أهداف تطبيق العقوبات الشرعية.

بهو أ1439/3/16ه70طالباتترسيخ قيمة األمة المحمدية واالقتداء بهديهامحاضرة الخصائص العلمية لألمة المحمدية

قاعة الفيروز1439/3/22ه35طالبات.التعرف على آداب طالب العلم.دورة أداب طالب العلم

بهو أ1439/3/24ه70طالباتترسيخ قيم الترابط والتواصل بين الطالباتيوم الدراسات الثقافي

قاعة الفيروز-100طالباتتعريف الطالبات بالقيم الـأخالقية واالجتماعيةمسابقة الطالبة المثالية

قاعة الفيروز1439/3/22ه40طالباتاتاحة الفرصة للطالبات لحفظ وتثبيت القران .استضافة معهد البيان

قاعة الفيروز1439/6/13ه27طالباتاالقتداء بالصحابةفضائل الصحابة

قاعة الفيروز1439/6/17ه45طالباتغرس قيم العلمالعلم في اإلسالم

قاعة الفيروز1439/7/22ه36طالباتتعظيم اهللإنه اهلل

ثالثًا: اللغــــــــــــة العربية

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد نوع الحضور

الحضور

قاعة الفيروز1439/2/3ه70طالباتالتعريف بأدب الطفل وخصائصه.أدب الطفل

قاعة الفيروز1439/2/16ه30طالباتأن تتقن الطالبة أليات تحليل النص الشعريالتناص في الشعر

إقامة جلسة علمية يشارك فيها األعضاء والمهتمين بأوراق العملتفعيل اليوم العالمي للغة العربية
منسوبات 

الكلية
قاعة الفيروز1439/3/29ه300
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قاعة الفيروز1439/6/6ه17طالباتتعزيز مهارات البحث العلميمشكالت البحث العلمي

قاعة الفيروز1439/6/8ه20طالباتتعزيز مهارات اإللقاء لدى الطالباتالعربية بصوتي

قاعة الفيروز1439/7/3ه32طالباتتحفيز الطالبة طرائق جديدة في التعامل مع مختلف النصوصاخبار الدار على باب الدار

رابعًا: التربية الخاصة

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

1439/1/21ه28طالباتإكساب الطالبات خبرة ميدانية غنيةزيارة ميدانية لمدرسة دمج ذوي اإلعاقة الفكرية
المدرسة االبتدائية 

الثامنة والثالثون

قاعة الفيروز1439/1/28ه29طالباتتعريف الطالبات بنسب انتشار االضطرابات السلوكية المصاحبة للتوحداالضطرابات السلوكية المصاحبة للتوحد

قاعة الفيروز1439/2/4ه24طالباتتطبيق المعارف والمفاهيم الخاصة بجني العادات الطيبةكيف تجني ثمار العادات الطيبة

قاعة الفيروز1439/2/11ه30طالباتتعريف الطالبات بمفهوم التأهيل الجامعيالتأهيل النفسي واالجتماعي للمناخ الجامعي

1439/3/5ه28طالباتإكسابهن بعض المهارات االجتماعية ودمجهم بالمجتمعزيارة ترفيهية لمركز التأهيل الشامل
مركز التأهيل 

الشامل
مبادرة التوعية بأسباب اإلعاقة وسبل الوقاية 

منها في االبتدائية الثالثة
االبتدائية الثالثة1439/3/10ه18طالباتتوعية األمهات والمعلمات بأسباب اإلعاقة

التوعية باليوم العالمي لإلعاقة وحقوق المعاقيناليوم العالمي لإلعاقة

منسوبات 
الكلية  

مركز 
السيح 
للرعاية 

النهارية  
مركز روح 

اإلرادة مركز 
التوحد

منتزه مشتل الخرج1439/3/18ه380

قاعة الفيروز1439/5/22ه22طالباتتعريف الطالبات على عشر طرائق لنجاح في الحياة العلمية والعمليةالمفاتيح العشرة للنجاح

قاعة الفيروز1439/5/14ه45طالباتكيفية تميز الطالبة بعد تخرجها كمعلمة وتربويةكيف تكوني معلمة متميزة

قاعة الفيروز1439/5/18ه29طالباتتعريف الطالبة بالموهبة وطرق تنميتهامدمرات الموهية
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خامسًا: رياض األطفال

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

ورشة عمل قدوتي سلوكي
تسليط الضوء على الواجبات المهمة و اتخاذها بالقدوة الحسنة  بشكل خاص 

للشخص, والمجتمع بشكل عام.
قاعة التدريب1439/1/26ه46طالبات

بهو أ1439/2/25ه200طالباتتطوير الجوانب النمو المختلفة.حكاية قصة

اليوم العالمي للطفل
تسليط الضوء على مناسبات عالمية مهمة للصحة الجسمية والنفسية للطفل 

بشكل خاص, والمجتمع بشكل عام.
منسوبات 

الكلية
بهو أ1439/3/2ه200

قاعة الفيروز1439/3/6ه30طالباتتنمية  الحس والتذوق الجمالي العامالتشكيل بالخامات المستهلكة

قاعة الفيروز1439/3/12ه30طالباتتوعية المجتمع بحقوق الحيوان والرفق بهالرفق بالحيوان

الجسر1439/3/19ه40طالباتتستهدف التوعية واألمانة الستقرار الوطن.حملة وطني أمانة

بهو أ1439/3/23ه100طالباتاستعراض أبرز الوسائل المبتكرة.برنامج إنتاجي بيدي

طالباتالتعرف على حقوق الطفلحق الطفل في الحياة
جميع 

البهو1439/6/6هالطالبات

قاعة التدريب1439/6/20ه36طالباتتنمية مهارة إدارة الصفتنظيم البيئة الصفية

قاعة التدريب1439/6/10ه42طالباتتعريف الطالبات بالطرق واألساليب لتعديل سلوك الطفلأساليب تعديل السلوك لطفل الروضة

سادسًا: المناهج وطرق التدريس

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد نوع الحضور

الحضور

معمل الحاسب اآللي1439/2/4ه26طالباتكيفية أنشاء اختبارات عن طريق الجوالدورة المعلم التقني

معمل الحاسب اآللي1439/2/5ه39طالباتإن تتمكن الطالبة من استخدام البالك بورد.دورة التعامل مع البالك بورد

التوعية بأهمية وجمال الكليةجامعتي أجمل
منسوبات 

الكلية
بهو )أ(1439/3/13ه100

للتوعية الصحية داخل الجامعة ومن ثم األسرة ثم المجتمعحياتنا أمانه صحتك تهمنا
منسوبات 

الكلية
بهو )أ(1439/3/9ه100

قاعة التدريب1439/6/11ه15طالباتتأهيل الطالبات للعمل الجماعيبناء فريق العمل
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قاعة التدريب1439/6/25ه24طالباتتنمية مهارات الطالبات للتحول بواقعية نحو حياة أفضلنقطة تحول

قاعة الفيروز1439/6/5ه37طالباتالتعرف على خصائص وسمات األنسان الفعال )اإليجابي(اتركي اثرا وكوني فاعلة

سابعًا: العلوم االجتماعية

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

تعزيز الروح الوطنية من خالل االطالع على جهود الملك المؤسس غفر اهلل لهالتعرف على سيرة المؤسس الملك عبدالعزيز
منسوبات 

الكلية
1439/3/26ه40

ساحة قسم العلوم 
االجتماعية

قاعة الفيروز1439/3/26ه40طالباتإبراز حقوق الطالب الجامعي وتوضيحهادورة حقوق وواجبات الطالب  الجامعي

قاعة الفيروز1439/5/21ه22طالباتإبراز واجبات الطالب الجامعي والضوابط في ذلكحقوق الطالب الجامعي وواجباته

طالباتإبراز ثقافة مناطق المملكة المختلفةالجنادرية
جميع 

الطالبات
البهو1439/6/25ه

قاعة الفيروز1439/73/4ه19طالباتتنمية قدرة الطالبة على كتابة بحثكيف تكتبين بحًثا

ثامنًا: العلوم التربوية

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد نوع الحضور

الحضور
قاعة الفيروز1439/1/19ه29طالباتتعريف الطالبات على حقيقة الحياة الجامعية .دورة )الحياة الجامعية – أسرار النجاح(

قاعة الفيروز1439/1/22ه50طالباتإكساب الطالبة مهارات الحوار واالتصال ولغة الحوار الفعالدورة مهارات الحوار واالتصال

قاعة الفيروز1439/2/2ه27طالباتتعريف المتدربة على مرحلة الدراسات العليادورة كيف تنجحين في مرحلة الدراسات العليا

بهو) ب(1439/2/17ه50طالباتتعريف الطالبات باألنظمة واللوائح الخاصة بالجامعة والكليةمحاضرة تجارب وخبرات

بهو) ب(1439/2/17ه50طالباتتحفيز الطالبات على العمل واالجتهادحملة أنا أقدر

قاعة الفيروز1439/3/19ه44طالباتالتعرف على أساليب تسويق الذاتدورة عمل تسويق الذات

قاعة الفيروز1439/3/30ه44طالباتدعم العمل التطوعي لدى الطالبات وعرض نماذج مميزه للعمل التطوعيحملة تطوعية
استثمار الوقت

قاعة الفيروز1439/7/19ه18طالباتتعريف الطالبات بأهمية الوقت وتنظيمه

قاعة التدريب1439/6/5ه39طالباتتعريف الطالبة بأسس الحياة الجامعيةطريقك إلى حياة جامعية ناجحة
كيف تجتازين اختبار قدرات الجامعيين بنجاح

قاعة التدريب1439/7/12ه42طالباتتعريف الطالبة بطبيعة اختبار قدرات الجامعيين
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تاسعًا: علم النفس

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد نوع الحضور

الحضور

معلمات استخدام اللعب كمهارة للتعليمورشة عمل  “ألعب وتعلم”
روضة حدائق 1439/2/25ه30الروضة

الطفولة

تعريف الطالبات بالخدمات النفسية وطرق اإلرشاد النفسياليوم العالمي للصحة النفسية
منسوبات 

الكلية
بهو) أ(1439/2/13ه100

حملة اإلسعافات النفسية األولية
تقديم بعض الطرق واألساليب التي تساعد على الوقاية من الوقوع في 

االضطرابات النفسية
منسوبات 

الكلية
بهو) أ(1439/3/1ه50

ورشة عمل الصحة النفسية حالة إيجابية 
سعادتك بين يديك

قاعة الفيروز1439/3/15ه40طالباتمساعدة الطالبة على التمتع بالصحة النفسية

قاعة التدريب1439/7/22ه37طالباتتنمية قيم المواطنة لدى الطالباتتعزيز الشخصية السعودية

قاعة الفيروز1439/7/18ه22طالباتتقديم بعض الطرق التي تساعد على الوقاية من االضطرابات النفسيةحل مشكالت المراهقة

قاعة الفيروز1439/7/17ه39طالباتتطبيق نظريات علم النفس المعرفي في مجال التدريستطبيقات عملية على نظريات علم النفس

أنشطة األندية الطالبية

أوالً: نادي شغف

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد نوع الحضور

الحضور

تسليط الضوء على مفهوم الرفق ونبذ العنف والتطرفالرفق
منسوبات 

المدرسة
المتوسطة 1439/2/2718ه20



التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة 68

ثانيًا: نادي بذل التطوعي

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد نوع الحضور

الحضور

بث روح التكافل والمودة والرحمة بين منسوبات الجامعةكسوة الشتاء دفئ غيرك من خيرك
منسوبات 

الجامعة
البهو1439/3/11ه200

الفيروز1439/4/23ه53طالباتتنمية أهمية التطوع لدى فئة الشبابكيف تستفيد من العمل التطوعي

البهو1439/5/26ه150طالباتزرع روح التطوع في نفوس الطالباتاليوم العالمي للتطوع

الفيروز1439/7/10ه40طالباتوضع بصمة بارزة للعمل الطيباترك أثر

ثالثًا: نادي الفنون المسرحية

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

رؤية المملكة في ترسيخ الروح الوطنية لدى الطالباتمسرحية وطن البذل والعطاء
منسوبات 

الجامعة
مبنى هداية1439/1/11ه35

البهو1439/2/24ه250طالباتاحياء العادات والتقاليد القديمة لألعراسالعرس قديمًا

الفيروز1439/5/17ه40طالباتنبذ السلوكيات التي تؤدي الى الطالقمسرحية الطالق الصامت

الفيروز1439/6/25ه35طالباتزيادة الوعي لدى الطالبات للتأكد من صحة المعلوماتاثر االشاعة على المجتمع

الفيروز1439/7/12ه90طالباتالترفيه لألطفال المعاقين عن طريق مسرح العرائسمسرح العرائس

رابعًا: نادي إرادة )شطر الطالب(

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

تكريم   للمعلمين متميزين بمحافظة الخرج في اليوم العالمي للمعلميوم المعلم
طالب - 
معلمين

-1439/1/15همعلمين
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زيارة كلية نايف لألمن الوطني
ربط الشباب بالمؤسسات األمنية في الدولة للمحافظة على فكرهم من االنحراف 

والتطرف.
طالب

أعضاء 
نادي إرادة

1439/2/2ه
كلية نايف لألمن 

الوطني

طالبتعليم الطالب إجراءات االنتخابات وبث روح المنافسة بين الطالب.االنتخابات السنوية
طالب 
الجامعة

-1439/2/25ه

ندوه بعنوان االضطرابات السلوكية 
واالنفعالية

معرفة االضطرابات السلوكية واالنفعالية في ضوء نظرية التحليل النفسي 
لسيجموند فرويد

1439/1/18ه45طالب
قاعة الدراسات 

العليا

تنظيم وتقديم حفل الجمعية السعودية 
لمترجمي لغة االشارة

تعزيز االتجاهات اإليجابية لدى الطالب نحو العمل التطوعي، لتعزيز مهارات الطالب 
القيادية والعمل مع الفريق.

-1439/3/29ه500طالب

شتاء دافئ
يهدف الى تعزيز وتأصيل مبدأ العمل التطوعي وتعزيز المبادئ االنسانية تجاه 

االشخاص المحتاجين.
1439/3/29ه100طالب

يهدف الى تسهيل حركة مرور االشخاص ذوي االعاقة الذين يعانون من االعاقة مبادرة وصول
الحركية في مساجد وجوامع الخرج

1439/3/29ه100طالب

فيديو الملتقى العلمي
صقل مهارات أعضاء النادي في اعداد الفيديوهات التسويقية والتفاعل مع أنشطة 

الجامعة
طالب

طالب 
الكلية

1439/3/17ه

طالبخلق بيئة مختلفة عن البيئة األكاديمية تكون متنفس للطالب.ديوانية إرادة
كل يوم 

أربعاء

مبادرة اهديك كتابي
عادة تدوير الكتب بطريقة تفيد الطالب وتعزز مفهوم االيثار والحرص على تلبية 

االشخاص الذين ال يستطيعون شراء الكتب
طالب

طالب 
الكلية

-

زيارة وفد نادي إرادة لمجلس الشورى 
السعودي

مجلس الشورى1439/6/19ه10طالبمعرفة ماهية المجلس و االطالع على آلية عمل مجلس الشورى السعودي.
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مهارات القيادة في االعمال التطوعية
تأصيل العمل التطوعي بشكل مؤسسي حتى يستطيع الطالب ان يمارس القيادة 

التطوعية بالشكل الصحيح
1439/7/1ه30طالب

قاعة الدراسات 
العليا

اليوم العالمي لمتالزمة داون )ما أقدمه 
لمجتمعي(

المشاركة باليوم العالمي لمتالزمة داون وذلك من خالل تعريف طالب الجامعة بهذه 
الفئة

مقر نادي إرادة1439/7/4ه60طالب

التطوع في المؤتمر الدولي الخامس لإلعاقة 
والتأهيل

اتاحة الفرصة ألعضاء النادي لصقل مهارات التطوعية والقيادة والمساهمة في إنجاح 
اعمال المؤتمر بدون مقابل.

3000طالب
-16

1439/7/17ه

بقاعة الملك فيصل 
للمؤتمرات بفندق 

االنتركونتننتال

أنشطة المجالس الطالبية

أهدافهااسم الفعالية

الفئة المستهدفة

المكانالزمان
نوع الحضور

عدد 
الحضور

ترسيخ مفهوم ودور المجالس الطالبيةالملتقى التعريفي بالمجالس الطالبية
منسوبات 

الجامعة
البهو1439/2/4ه300

الفيروز1439/4/20ه200طالباتاالرشاد األكاديمي لألقسامبويصلة الكلية

البهو1439/5/20ه60طالباتتنمية حب الجامعة لدي الطالباتجامعتي انتمائي

جامعة سعود1439/7/6ه20طالباتسفراء للجامعة في المجتمع المحليجامعتي هويتي
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شكل )19(: أنشطة وفعاليات الوحدات خالل العام الجامعي 1438/ 1439هــ

شكل )20(: أنشطة وفعاليات األقسام العلمية خالل العام الجامعي 1438/ 1439هــ
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شكل )21(: أنشطة وفعاليات األندية والمجالس الطالبية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ
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في المصادر  والمكتبات االلكترونية

األنشطة	في	صور

      صورة 1: بنر فعالية الجامعة تمشي            صورة 2: بنر برنامج حدد أهدافك                     صورة 3: بنر دورة مهارات البحث                   
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صورة 6: بنر برتامج ماوراء الذاكرة صورة 5: بنر حملة فينا خير التطوعية صورة 4: بنر اللقاء مع عميد القبول والتسجيل
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صورة 9: استخدام التقنية في العملية 

التدريسية

صورة 7: دورة كتابة السيرة الذاتية مهارات 

المقابلة الشخصية

صورة 8: بنر دورة العمل الجماعي داخل 

البيئة التعليمية
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صورة 12: بنر البرنامج التطوعي لنزالء 

سجن الخرج

صورة 11: معرض التربية الخاصةصورة 10: بنر عبارات وطنية
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صورة 13: بنر الدورة التدريبية )تريز(

 لحل المشكالت

صورة 14: بنر الدورة التدريبية عن الخدمات االنتقالية لذوي االحتياجات الخاصة
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صورة 15: بنر برنامج ميادين



79التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة

صورة 18: بنر اللقاء التربوي )خلق طالب 

العلم(

صورة 16: بنر اللقاء العلمي لكيفية االستفادة 

من كتب اصول الفقه

صورة 17: بنر اللقاء التربوي اإلخالص
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صورة 21: بنر زيارة شركة المراعي صورة 20: بنر برنامج تدريبات امالئيةصورة 19 بنر دورة ادارة التفكير )القبعات الست(
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