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	 كلمـة	العميـد	

بسم اهلل الرحمن الرحيم

والحمد هلل العلي الكبير، القائل »وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون« والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وبعد.

فيســعد عمــادة كليــة التربيــة بالخــرج ويشــرفها أن تضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي لمــا أنجــز مــن أعمــال فــي العــام الجامعــي 1441هـــ فــي صفحــات تمثــل 

جهــًدا قــام بــه فريــق مــن منســوبي الكليــة ضــم أفــراًدا مــن األقســام العلميــة والوحــدات اإلداريــة فضــال عــن الوحــدات الفنيــة فــي الكليــة. عملــوا بــروح الفريــق 

م فــي خدمــة المجتمــع وقــد تأثــرت هــذه الجهــود بجائحــة كورونــا  ورصــدوا بإخــالص وشــفافية األنشــطة العلميــة والثقافيــة واالجتماعيــة فــي الكليــة , ومــا ُقــدِّ

ــر حافــال باإلحصائيــات التــي ترســم  فــي الفصــل الثانــي والتــي تــم التغلــب علــى إفرازاتهــا باالعتمــاد علــى األنشــطة واللقــاءات االفتراضيــة , وقــد جــاء التقري

عــددًا مــن اإلنجــازات وأهدافهــا وتفصيالتهــا , كمــا جــاء مشــفوًعا ومدعوًمــا بالرســوم البيانيــة والصــور التــي تقــرب الصــورة وتختصــر المعلومــة , والتقريــر فــي 

صورتــه العامــة جــاء مســتال مــن خطــة الكليــة اإلســتراتيجية، ومواكًبــا فــي فقراتــه لخطــة الجامعــة وأهدافهــا اإلســتراتيجية , والشــكر فــي ذلــك بعــد اهلل تعالــى 

موصــول لمعالــي رئيــس الجامعــة لمتابعتــه ألنشــطة الكليــة وبرامجهــا كافــة , ولتوجيهاتــه ومرئياتــه ومالحظاتــه القيمــة , والشــكر لوكالــة الدراســات العليــا 

والبحــث العلمــي والجــودة وخدمــة المجتمــع علــى الجهــد المبــذول فــي إعــداد صفحــات هــذا التقريــر وإخراجــه , وكــذا الشــكر لجميــع وكالء الكليــة ورؤســاء 

األقســام العلميــة, ورؤســاء الوحــدات اإلداريــة، ووحــدة النشــاط الطالبــي، واألنديــة الطالبيــة كافــة،  فلهــم منــا جزيــل الشــكر , ووافــر التقديــر, واهلل الموفــق فــي 

البــدء والختــام .

             عميد الكلية
د. عبدالرحمن بن عبيد الرفدي        
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شكـر	وتقديـر

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 1441هـ   والـذي يبـرز مـا تحقـق مـن أهـداف.  خالل عام

 هزت فيه جائحة كورونا العالم ولكنه عام اتســم لدينا بالجديــة واالجتهاد والعمــل الجماعــي الــدؤوب والمنظــم فــي جميــع األقسام والوحدات واللجان 

المختلفـة؛ مـا أدى إلـى نتائـج إيجابيـة 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 عبيدالرفدي حفظـه اهلل علـى دعمـه ومتابعتـه، والشـكر موصـول 

لرؤساء ووكيالت األقسام وأعضاء هيئـة التدريـس والموظفيـن والطالب الذيـن أسهموا فـي نجاحـات الكليـة.

وكل الشكر إلـى فريـق عمـل إعـداد هـذا التقريـر وكل مـن شـارك فـي إعـداده وإخراجـه المميـز.

ونسأل اهلل أن يجعلنا ممن يحسن العمل ويتقنه.

                                                                                                                     وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي والجودة وخدمة المجتمع
                                                                                                                                د. مبارك بن سعد الوزرة
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أهداف	التقرير

يهدف هذا التقرير للتالي : 

1 - رصد إنجازات الكلية في عام جامعي كامل.

2 - بيان مستوى التقدم في العمل.

3 - تحديد مواطن القوة أو الضعف في مسار األداء.

4 - تسجيل المعوقات التي وقفت في طريق اإلنجاز.

5 - بيان خطة معالجة المعوقات.

6 - رسم الطموحات المستقبلية للكلية.



15

التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة

مقدمة عن كلية التربية – الخرج

نبذة عن الكلية:

أنشئت كلية التربية للبنات في محافظة الخرج في العام 1403هـ وكانت تمنح درجة الدبلوم فقط. وفي 1414/11/29 هـ صدر قرار معالي الرئيس العام 
لتعليم البنات رقم 1/1597 والقاضي بتطوير الكلية المتوسطة بالخرج اعتبارا من العام الدراسي 1416/1415هـ إلى كلية تربية وفق نظام السنوات األربع، 

وتمنح الطالبة فيها بموجب القرار درجة البكالوريوس.

وفي عام 1418/1417 هـ انفصلت األقسام العلمية بمبنى مستقل يقع شرق المحافظة-الفيصلية-وفي عام 1423/1422 هـ افتتح قسم جديد بالكلية 
نظرا لحاجة المحافظة لتخصص التاريخ.

وفي عام 1424/1423 هـ صدرت موافقة معالي نائب وزير المعارف لشؤون تعليم البنات بفتح باب القبول لالنتساب بكليات البنات بالمملكة إلتاحة 
الفرصة لقبول أكبر عدد ممكن من الطالبات.

وفي عام 1430/1429 هـ انضمت الكلية لجامعة الملك سعود، وفي عام 1431 هـ انضمت الكلية لجامعة الخرج والتي تغير مسماها لجامعة سلمان بن 
عبد العزيز ثم بأمر ملكي تم تغيير المسمى لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز.

الرؤية:

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

الرسالة:

تقديم تعليم تربوي متميز وتطوير بحوث تربوية إبداعية وتعزيز الشراكة المجتمعية من خالل بيئة أكاديمية محفزة وموارد بشرية وتقنية متميزة.

القيم الجوهرية:

اشتقت اللجنة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية لكلية التربية ست قيم رئيسية مستمدة من هدي اإلسالم الحنيف، وتشكل هذه القيم القاعدة التي 
تستند عليها الكلية في أدائها األكاديمي واإلداري وهي اإلطار الذي يحكم أخالقيات التعامل بين منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين 

والطالب.
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والقيم التي تتبناها كلية التربية بالخرج هي أيضا مستمدة من قيم جامعة األمير سطام بن عبد العزيز وأهدافها وهي: الهوية الوطنية، العدالة، 
روح الفريق، االتقان والشفافية والمسؤولية وفيما يلي تعريف لكل من هذه القيم:

الهوية الوطنية : االلتزام بقيم االنتماء والمواطنة.

العدالة : معاملة كل منسوبي الكلية بمعيار واحد دون محاباة أو تمييز.

روح الفريق : تشجيع الروح الجماعية إلنجاز األهداف.

اإلتقان : مراقبة اهلل وااللتزام بمعايير الجودة، والتطوير المستمر.

المسؤولية : تشجيع تحمل األعباء والمسؤولية الفردية والمجتمعية.

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

األهداف اإلستراتيجية:

• تعزيز الصورة الذهنية للكلية محليًا وإقليميًا.	

• تمكين الخريج من المنافسة في سوق العمل.	

• تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم في الكلية.	

• تنمية الموارد البشرية في الكلية وتطوير مهاراتها.	

• تطوير برامج الدراسات العليا.	

• تحسين ممارسات الجودة وتطبيقاتها في الكلية.	

• تطوير برامج داعمة للمسؤولية المجتمعية وبناء شراكات مجتمعية فاعلة.	
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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 األكاديمة بالكلية خالل العام الجامعي 1441هـ

األقسام العلمية والبرامج األكاديمية

األقسام العلمية
البرامج األكاديمية

برنامج البكالوريوس
)طالب وطالبات(

البرامج المقترحة
)قيد التفعيل(

برنامج الماجستير
)طالب وطالبات(

الدراسات 

اإلسالمية
-

ماجستير تفسير وحديث

ماجستير فقه وأصوله

اللغة العربية )طالبات(اللغة العربية
بكالوريوس لغة عربية بنين

ماجستير األدب والنقدماجستير نحو ولغة

التربية الخاصة
مسار إعاقة فكرية

ماجستير التربية الخاصةمسار التوحد مسار صعوبات التعلم

--رياض األطفال )طالبات(رياض األطفال

األقسام العلمية
البرامج المساندة

برنامج البكالوريوس
)طالب وطالبات(

البرامج المقترحة
)قيد التفعيل(

برنامج الماجستير
)طالب وطالبات(

المناهج وطرق 

التدريس
الصفوف األولية )طالب وطالبات(-

- ماجستير المناهج وطرق تدريس
- ماجستير اآلداب في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس

-العلوم التربوية
- ماجستير اآلداب في التربية تخصص أصول التربية

- دكتوراه اإلدارة التربوية
- ماجستير اآلداب في التربية تخصص اإلدارة والتخطيط التربوي

---علم النفس

---العلوم االجتماعية



19

التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة

الشؤون	اإلدارية

د. عبدالرحمن عبيد الرفدي
عميد الكلية

د. مبارك سعد الوزرة
وكيل الكلية للدراسات العليا

       د. منيرة عبدهللا العسكر
 وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية والتعليمية

            د. نورة عبدهللا الغمالس
          وكيلة الكلية لشؤون الطالبات وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية والتعليمية          وكيلة الكلية لشؤون الطالبات
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مجلـس	الكليـة

موضوعات مجالس الكلية :
عقد مجلس كلية التربية خالل العام الجامعي 1441هـ )23( اجتماعًا وناقش خاللها )186( موضوعًا، واتخذ المجلس قراراته بعد عرضها ومناقشتها.

جدول 2 : أعداد الموضوعات التي ناقشها مجلس الكلية خالل العام الجامعي  1441هـ
عدد المعامالتالموضوع

24التعيينات والترقيات
28االبتعاث

10شؤون الطالب
7اعتماد خطط طالب الماجستير وطالباته 
16تشكيل لجان لمناقشة رسائل الماجستير

9صرف بدل تميز بحثي
18صرف مكافأة نشر بحث باللغة اإلنجليزية

7نقل خدمات
5التكليفات

4تحكيم كتاب
1ترجمة كتاب

2الندب واإلعارة
2التفرغ العلمي

6التعاون
2تجديد التعاقد

16المؤتمرات
5الدورات التدريبية
23شؤون أكاديمية

4شؤون الدراسات العليا
1استحداث برنامج دكتوراه

190المجموع
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رسم توضيحي 1: الموضوعات التي ناقشها مجلس الكلية للعام الجامعي 1441هـ

رقيات
والت

ت 
يينا

التع

بتعاث
األ

ن الطالب
شئو

البه
ر وط

ستي
ماج

ب ال
د خطط طال

عتما
ا

تير
جس

الما
الة 

رس
شة 

مناق
ن ل

لجا
يل 

شك
ت

بحثي
يز 

ل تم
ف بد

صر

زية
جلي

األن
غة 

 بالل
 بحث

افأة
 مك

صرف

دمات
ل خ

نق

ليفات
التك

 كتاب
كيم

تح

 كتاب
جمة

تر

ارة
الع

 و ا
الندب

علمي
غ ال

تفر
ال

ون
لتعا

ا

عاقد
 الت

ديد
تج

مرات
مؤت

ال

يبية
تدر

ت ال
ورا

الد

مية
كادي

ن ا
شئو

عليا
ت ال

اسا
لدر

ن ا
شئو

راه
كتو

 الد
مج

رنا
ام ب

تخد
اس



22

التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة

وحدات ولجان الكلية المساندة :
جدول 3: بيان بوحدات الكلية ولجانها المساندة خالل العام الجامعي 1441هـ

أعداد العاملين على الوظيفةالنوعمسمى الوكالة/ القسم/الوحدة / اللجنة
موظفأعضاء هيئة التدريسإداريةأكاديمية

وكاالت الكلية

)3(

22أكاديميةوكيل الدراسات العليا والبحث العلمي والجودة وخدمة المجتمع
11أكاديميةوكيلة الشؤون التعليمية واألكاديمية

12أكاديميةوكيلة شؤون الطالبات

وحدات الكلية 

اإلدارية واألكاديمية

)31(

2أكاديميةشؤون الطالبات
4أكاديميةمدخالت البيانات في شؤون الطالبات

11أكاديميةوحدة الجداول
1أكاديميةوحدة االختبارات

4أكاديميةوحدة النشاط الطالبي
1أكاديميةالمجالس الطالبية

1أكاديميةوحدة التوجيه اإلرشاد
11أكاديميةوحدة اإلرشاد األكاديمي

12أكاديميةوحدة الخريجات والتربية الميدانية
11إداريةوحدة اإلحصاء

11أكاديميةوحدة اإلعتماد األكاديمي
11إداريةوحدة التطوير والتنمية المهنية

1إداريةوحدة خدمة المجتمع
1إداريةمديرة اإلدارة

1إداريةسكرتيرة مجلس الكلية
2إداريةوحدة شؤون الموظفات

1إداريةوحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس
2إداريةوحدة العالقات العامة واإلعالم
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3إداريةوحدة الخدمات والصيانة
1أكاديميةوحدة الدراسات العليا والبحث العلمي

1أكاديميةوحدة االبتعاث
1إداريةوحدة المالية

1إداريةوحدة االتصاالت اإلدارية
2إداريةوحدة العهدة

2أكاديميةالمكتبة
3إداريةوحدة تقنية المعلومات والدعم الفني

1أكاديميةوحدة التعلم االلكتروني

1إداريةمسؤولة التكيف

1إداريةالمراسالت
1إداريةاألمن والبوابات

البرامج األكاديمية

)4(

23أكاديميةقسم الدراسات اإلسالمية
32أكاديميةقسم اللغة العربية

32أكاديميةقسم التربية الخاصة
12أكاديميةقسم رياض األطفال

األقسام المساندة

)4(

22أكاديميةقسم العلوم التربوية
22أكاديميةقسم المناهج وطرق التدريس

11أكاديميةقسم علم النفس
11أكاديميةقسم العلوم االجتماعية
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لجان الكلية

)13(

71أكاديميةاللجنة اإلشرافية لتأهيل البرنامج

101اللجنة التنفيذية لتأهيل البرنامج )لجان االعتماد األكاديمي(

91أكاديميةلجنة مؤشرات األداء للبرنامج )لجان االعتماد األكاديمي(

71أكاديميةلجنة الصياغة والتدقيق )لجان االعتماد األكاديمي(
4أكاديميةلجنة القضايا الطالبية )بنات(

22أكاديميةلجنة اإلخباريات والجداول )طالبات(

4أكاديميةلجنة القضايا الطالبية )بنين(

42أكاديميةلجنة الجداول واالختبارات
4أكاديميةلجنة التأديب )بنين(

لجنة لدراسة البرامج والتخصصات المطلوب استحداثها بما يتفق 
مع األبعاد التنموية والمرتكزات األساسية التي تتضمنها رؤية 

المملكة 2030
4أكاديمية

4إداريةلجنة التميز بالكلية

102إداريةلجنة التعليم اإللكتروني وتقنية المعلومات بالكلية

       3أكاديميةلجنة التأديب )بنات(
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أعضاء هيئة التدريس والموظفين :

أعضاء هيئة التدريس :
جدول 4 : أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل العام الجامعي 1441هـ

القسم

الجنسيةالجنسالرتبة العلمية

اإلجمالي
أستاذ

أستاذ 
مشارك

أستاذ 
مساعد

إجمالي 
أعضاء 
هيئة 

التدريس

متعاونمعيدمحاضر
إجمالي 
من في 
حكمهم

سعوديأنثىذكر
غير 

سعودي

الدراسات 
172930481159-9151842107اإلسالمية

12172234539-111152784اللغة العربية

41014151713820121-التربية الخاصة

1411314-12313711-رياض األطفال

مناهج وطرق 
681617724-5131851-التدريس

54119615-281041-علم نفس

171218119--2610181العلوم التربوية

العلوم 
11-1111-6-32551-االجتماعية

12477813735228657812416834202اإلجمالي
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رسم توضيحي 2: أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل العام الجامعي 1441هـ )حسب المرتبة العلمية(



27

التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة

رسم توضيحي 3: أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل العام الجامعي 1441هـ)حسب الجنس(
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رسم توضيحي 4: أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل العام الجامعي 1441هـ)حسب الجنسية(
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إحصائية الموظفين والموظفات:
جدول 5 : أعداد الموظفين/ الموظفات خالل العام الجامعي 1441هـ

التصنيف الوظيفي
غير سعوديسعودي

اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكر

79--1465التشكيالت اإلدارية

3-21-مستخدمون

11-0-الكادر الصحي

4---4أجور عمال

10--55برنامج األمن والسالمة

23721197اإلجمالي

رسم توضيحي 5: أعداد الموظفين حسب الجنسية خالل العام الجامعي 1441هـ
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رسم توضيحي 6: أعداد الموظفات حسب الجنسية خالل العام الجامعي 1441هـ
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االبتعاث :

المبتعثون بحسب األقسام األكاديمية

جدول 6: أعداد المبتعثين بحسب األقسام األكاديمية خالل العام الجامعي 1441هـ

القسم األكاديمي
الفصل الثانيالفصل األول

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

57124610الدراسات اإلسالمية

279178اللغة العربية

3811279التربية الخاصة

11-22-العلوم التربوية

33-33-علم النفس

22-22-التاريخ

0--11-المناهج وطرق التدريس

11-11-رياض األطفال

10314172734المجموع
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رسم توضيحي 7: أعداد المبتعثين بحسب األقسام األكاديمية خالل العام الجامعي 1441هـ
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االبتعاث حسب الدرجة العلمية
جدول 7: االبتعاث حسب الدرجة العلمية حتى العام الجامعي 1441هـ:

القسم األكاديمي
الفصل الثانيالفصل األول

المجموعدكتوراهماجستيرلغةالمجموعدكتوراهماجستيرلغة

1910-11112-الدراسات اإلسالمية

178-189-اللغة العربية

279-13711التربية الخاصة

11--22--العلوم التربوية

23-231-1علم النفس

22--22--التاريخ

0---11--المناهج وطرق التدريس

11--11--رياض األطفال

253441142934المجموع
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رسم توضيحي 8: االبتعاث حسب الدرجة العلمية حتى العام الجامعي 1441هـ



35

التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة

االبتعاث بحسب دول االبتعاث
جدول 8: توزيع المبتعثين باألقسام األكاديمية بحسب دول االبتعاث حتى العام الجامعي 1441هـ

القسم األكاديمي
الفصل الثانيالفصل األول

المجموعاستراليابريطانياأمريكاداخليالمجموعاستراليابريطانياأمريكاداخلي

10---1210---12الدراسات اإلسالمية
8---98---9اللغة العربية

9-11522-443التربية الخاصة
1---21---2العلوم التربوية

3-2-31-1-2علم النفس
2---22---2التاريخ

المناهج وطرق 
0----1---1التدريس

1--1-1--1-رياض األطفال
32540412734034المجموع
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رسم توضيحي 9: توزيع المبتعثين باألقسام األكاديمية بحسب دول االبتعاث حتى العام الجامعي 1441هـ
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التدريب الميداني :

توزيع المدارس المرشحة لتدريب الطالبات
جدول 9: بيان بتوزيع المدارس المرشحة لتدريب طالبات التربية الميدانية خالل العام الجامعي 1441هـ:

عدد المدارس والروضات – الفصل الثانيعدد المدارس والروضات – الفصل األولالقسم
1615قسم الدراسات اإلسالمية

156قسم اللغة العربية
3    5قسم التربية الخاصة – مسار صعوبات تعلم
25قسم التربية الخاصة – مسار التربية الفكرية

711قسم رياض األطفال
4540المجموع 

إحصائيات طالبات التدريب الميداني
جدول 10: توزيع طالبات التدريب الميداني على األقسام العلمية خالل العام الجامعي 1441هـ:

عدد الطالبات – الفصل الثانيعدد الطالبات – الفصل األولالقسم
8270الدراسات اإلسالمية )صباحي(

21الدراسات اإلسالمية )موازي(
7260اللغة العربية )صباحي(

22اللغة العربية )موازي(
9070رياض األطفال

4060التربية الخاصة )مسار صعوبات تعلم(
3150التربية الخاصة )مسار التربية الفكرية(

319313المجموع
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المحاضرات التأهيلية لطالب التدريب الميداني وطالباته
جدول 11: بيان بالمحاضرات التأهيلية لطالب التدريب الميداني وطالباته خالل العام الجامعي 1441هـ

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

واجبات وحقوق طالب التربية 
الميدانية )لوائح ونماذج(

تمكين الطلبة من المعرفة بنظام 
التربية الميدانية ولوائحها

قاعه الفيروزمن 8 _8012الطالبات

فن إدارة العالقات المهنية لطالب 
التربية الميدانية

تمكين الطلبة من مهارات التعامل 
السليم والناجح لعالقاتها المهنية مع 

الجميع
قاعه الفيروز8_7011الطالبات

إستراتيجيات التدريس الفعالة 
في تدريس ذوي اإلعاقة الفكرية

تمكين الطلبة المعلمة من المعرفة 
والمهارة النتقاء وتخطيط وتنفيذ 

االستراتيجيات المالئمة لتدريس ذوي 
االعاقة الفكرية

B1_814_5010الطالبات
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الشؤون التعليمية واألكاديمية:

أعداد الطلبة حسب الجنس والجنسية:
جدول 12: أعداد الطلبة حسب الجنس والجنسية خالل العام الجامعي 1441هـ

اإلجماليأنثىذكر
أنثىذكرغير سعوديةسعوديةغير سعوديسعوديالتخصص

155111586311661617الدراسات اإلسالمية
542-5384--الدراسات اإلسالمية-انتساب

140--140--الدراسات اإلسالمية-موازي
129--129--الدراسات اإلسالمية-انتظام موازي

213238321541التربية الخاصة
38414011385402التربية الخاصة-صعوبات تعلم
327158817328605التربية الخاصة-التربية الفكرية

1263-124617--رياض األطفال
1378-135721--اللغة العربية

442-4384--اللغة العربية-انتساب
68--68--اللغة العربية-موازي

133--133--اللغة العربية-انتظام موازي
636-36-6ماجستير اآلداب في التربية تخصص )المناهج وطرق التدريس(
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1323-23-13ماجستير اآلداب في التربية تخصص)اإلدارة والتخطيط التربوي(
ماجستير اآلداب في الدراسات اإلسالمية – مرحلة الرسالة – 

510-10-5التفسير والحديث

ماجستير اآلداب في الدراسات اإلسالمية – مرحلة الرسالة –الفقه 
74-4-7واألصول

517-17-5ماجستير في اآلداب في التربية تخصص )التربية الخاصة(
4--4--ماجستير في اآلداب في التربية تخصص )اللغة العربية(

رسم توضيحي 10 : أعداد الطالب خالل العام الجامعي 1441هـ )بكالوريوس(
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رسم توضيحي 11: أعداد الطالبات خالل العام الجامعي 1441هـ )بكالوريوس( 
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رسم توضيحي12: أعداد الطالب والطالبات خالل العام الجامعي 1441هـ )ماجستير(
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الخريجون:
رسم توضيحي 13: أعداد الطالب الخريجين والخريجات خالل العام الجامعي 1441هـ

التخصص
الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

أنثىذكرأنثىذكر

961273-الدراسات اإلسالمية

1-1-الدراسات اإلسالمية-انتساب

----الدراسات اإلسالمية-موازي

12152642التربية الخاصة-صعوبات تعلم

1723723التربية الخاصة-التربية الفكرية

109-97-رياض األطفال
42-78-اللغة العربية

----اللغة العربية-انتساب
----اللغة العربية-موازي

12--ماجستير اآلداب في التربية تخصص )المناهج وطرق التدريس(
--22ماجستير اآلداب في التربية تخصص)اإلدارة والتخطيط التربوي(

1333ماجستير اآلداب في التربية تخصص )الدراسات اإلسالمية(

----ماجستير في اآلداب في التربية تخصص )التربية الخاصة(

----ماجستير في اآلداب في التربية تخصص )اللغة العربية(
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                                رسم توضيحي 14: خريجو برنامج البكالوريوس وخريجاته الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1441هـ
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                                رسم توضيحي 15: خريجو برنامج البكالوريوس وخريجاته الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ
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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 )11000( كتاب موزعة على التخصصات العلمية لبرامج الكلية كما 
تهدف إلى تحقيق ما يلي:

إتاحة الوصول 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 13: تجهيزات المكتبة خالل العام الجامعي 1441هـ

العددالنوع

عددها 10 مزودة بأرففدواليب
7 رفوف لكل دوالبالرفوف
18 مقعد للباحثين ومقعدان ألمينة المكتبة ومساعداتها ومقعدان للخدمةالمقاعد

3 طاوالت بحث 4طاوالت قراءه 6 طاوالت كمبيوتر ومكتبان مع ملحقاتهماالطاوالت

أربع دواليب حامالت مجالت وواحدة لحاملة الصحفحوامل المجالت والصحف

بروجكترالوسائل التعليمية
واحدحامل للحقائب

واحدادراج فهرسة ورقية
4 للطالبات و2 للموظفاتعدد الكمبيوترات

واحدةآالت التصوير
جهازان مختلفينأجهزة الفهرسة واالستعارة
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جدول 14: مقتنيات مكتبة الكلية حسب األقسام العلمية حتى العام الجامعي 1441هـ:

عدد المجالت والمراجععدد الخرائطعدد األدلةالمرئية والمسموعةعدد المراجعالقسم األكاديمي

000201074-999المؤلفات العامة

200-299الديانات

300-390علوم اجتماعيه

400اللغات

500-590العلوم البحتة

600-690العلوم التطبيقية

700-790الفنون
800- 890االدب

900-999التاريخ والجغرافيا والتراجم

جدول 15: أعداد الزوار والمستعيرين للمكتبة خالل العام الجامعي 1441هـ
العدداالستعارة – الزيارات

من 10 – 15 يومياعدد تقريبي للمستعيرين يوميًا

من 30-40 يومياعدد تقريبي للزوار يوميا

ويالحظ قلة األعداد وذلك لتعليق الدراسة نسبة لجائحة كورونا التي عمت العالم وأصبحت الدراسة عن بعد، وأكتفت الطالبات بموجودات المكتبة 
الرقمية واالعتماد على اإلنترنت إال ما ندر.
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المرافق والتجهيزات:

جدول 16: المرافق والتجهيزات بكلية التربية خالل العام الجامعي 1441هـ

التجهيزاتالعددالمرافقالنوع

مكــاتب

2وكيالت

مجهزة بمكاتب بملحقاتها وأجهزة حاسب ونقاط نت

2سكرتاريا وكيالت

8رئيسات أقسام

7سكرتاريا رئيسات اقسام

7أعضاء هيئة تدريس

22وحدات ومكاتب ادارية

9القسم الرجالي

قاعات

مجهزه بمقاعد كافيه 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 1معمل علم نفس
تعليمية مناسبة للمقرر 1معمل الوسائل

خدمات
مجهزة بمطابخ لخدمة الهيئة اإلدارية9خدمة

مجهزة بأرفف للتخزين17غرف تخزين
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مرافق 
أخرى

2قاعة اجتماعات
إحداهما مجهزة بطاولة اجتماعات وابوديوم وسبورة ذكية والثانية بطاولة 

اجتماعات فقط
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 صالتي طعام1كافتيريا

1مكتبة
مجهزة بأرفف للكتب وطاولة قراءة وأجهزة كمبيوتر للبحث وسبورة ذكية 

وجهازعرض الشرائح

1فصل تعليمي
فصل مصغر عن فصول رياض األطفال مجهز باألثاث المناسب للمقرر من كراسي 

وطاوالت وسبورة ذكية

مجهز بآالت تصوير وأدوات مكتبية لخدمة الطالبات1مركز تصوير

مجهز بكتب علمية ومراجع للطالبات وأجهزة كمبيوتر1مركز بيع الكتب

مجهز لخدمة الطالبات1كافي

مجهزة بخزن لحفظ األسئلة-آالت تصوير-طاوالت اجتماعات وكراسي كافية1ورش رياض أطفال

غير مجهز1الخزن
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رسم توضيحي 16: بيان بمرافق وتجهيزات الكلية خالل العام الجامعي 1441هـ
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اإلنجازات العلمية ألعضاء هيئة التدريس:

المؤتمرات العلمية والندوات:
جدول 17: المؤتمرات العلمية والندوات خالل العام الجامعي 1441هـ

الدراسات القسم
اإلسالمية

اللغة 
العربية

التربية 
الخاصة

رياض 
األطفال

العلوم 
االجتماعية

العلوم 
التربوية

مناهج وطرق 
التدريس

علم نفس

1159529318حضورالمؤتمرات والندوات العلمية
7361431061مشاركة

                                                           رسم توضيحي 17: المؤتمرات العلمية والندوات خالل العام الجامعي 1441هـ
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الدورات التدريبية وورش العمل
جدول 18: الدورات التدريبية وورش العمل خالل العام الجامعي 1441هـ:

الدراسات  
اإلسالمية

اللغة 
العربية

التربية 
الخاصة

رياض 
األطفال

العلوم 
االجتماعية

العلوم 
التربوية

مناهج وطرق 
التدريس

علم نفس

دورات مهنية
656533-1054158حضور

10133--4-1مشاركة

دورات تخصصية
25459-55253حضور

4351-122-53مشاركة

دورات علمية
1029527-514حضور

16161-23-12مشاركة

ورش عمل
89632276-12حضور

1641-74-7مشاركة
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رسم توضيحي 18: الدورات التدريبية وورش العمل خالل العام الجامعي 1441هـ
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أوراق البحث والكتب والمنشورات:
جدول 19: أوراق البحث والكتب والمنشورات خالل العام الجامعي 1441هـ:

 
الدراسات 
اإلسالمية

اللغة 
العربية

التربية 
الخاصة

رياض 
األطفال

العلوم 
االجتماعية

العلوم 
التربوية

مناهج وطرق 
علم نفسالتدريس

49101236202314أوراق بحث
11312-63تأليف الكتب والنشرات

                                                           رسم توضيحي 19: أوراق البحث والكتب والمنشورات خالل العام الجامعي 1441هـ
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اإلشراف والتحكيم على الرسائل العلمية والجوائز العلمية
جدول 20: اإلشراف والتحكيم على الرسائل العلمية والجوائز العلمية خالل العام الجامعي 1441هـ:

الدراسات  
اإلسالمية

اللغة 
العربية

التربية 
الخاصة

رياض 
األطفال

العلوم 
االجتماعية

العلوم 
التربوية

مناهج وطرق 
علم نفسالتدريس

244941647834اإلشراف والتحكيم على االستبيانات
29124-22-27اإلشراف والتحكيم على الرسائل العلمية

001-----الحصول على جوائز علمية

                            رسم توضيحي 20: اإلشراف والتحكيم على الرسائل العلمية واالستبيانات والجوائز خالل العام الجامعي 1441هـ
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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. 

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:	

• تشكيل المجالس واللجان العامة والفرعية للجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية.	

• التأكيد على ممارسة متطلبات ومعايير الجودة للبرنامج واألقسام المساندة.	

• متابعة تحديث كافة النماذج الجديدة والمعتمدة والصادرة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب ببرامج الدراسات العليا والبكالوريوس.	
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• استيفاء المعايير الخاصة بهيئة تقويم التعليم العام وفق مجموعة من المؤشرات واألدلة والشواهد. 	

• استيفاء متطلبات االعتماد البرامجي لبرامج الدراسات العليا بالكلية.	

• مراجعة تقارير الدراسة الذاتية لبرامج الدراسات العليا بالكلية.	

• التحقق من جودة األدلة والوثائق وتحديث مؤشرات برامج الدراسات العليا.	

وحدات الوكالة:

• وحدة االعتماد األكاديمي	

• وحدة اإلحصاء	

• وحدة خدمة المجتمع	

• وحدة التطوير والتدريب المهني	

• وحدة التخطيط والمتابعة	
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ويمثل كل وحدة مــا يلي:

رئيس الوحدة: وهو من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة في مجال الجودة الشاملة، ويدير جلسات الوحدة، كما يتابع تنفيذ قرارات الوكالة ويرأس   .1
الجهاز اإلداري للوحدة.

عضو ممثل من كل قسم من األقسام العلمية واإلدارية بالكلية من ذوي الخبرة والفعالية في مجال الجودة الشاملة واالعتماد، يمثل قسمه أو   .2
إدارته في اجتماعات الوحدة، ويتولى مهام متابعة أنشطة الوحدة، وإبالغ الجهة التي يمثلها بما يقره مجلس وكالة الكلية للتطوير والجودة.

األهداف االستراتيجية للوكالة الكلية للتطوير والجودة وآليات تحقيقها خالل الفترة من 1441هـ

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

توفير المعلومات، واألدلة والكتيبات اإلرشادية وإصدار نماذج بمؤشرات األداء للتعريف بنظام الجودة واالعتماد األكاديمي.  •

عقد لقاءات واجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الوحدات المساندة لتوفير المعلومات، والنماذج، والتعريف بالممارسات الجيدة داخل   •
الكلية وخارجها.

•تدريب أعضاء هيئة التدريس على تحسين مستوى الجودة في الكلية، وذلك بالتنسيق مع وحدة التطوير الجامعي بالكلية لتحقيق ما يلي:

- 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 بقضايا الجودة لتبادل الخبرات، وطرح ما يستجد حول قضايا 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.

•تقوم وحدات الوكالة ومنها وحدة االعتماد األكاديمي في الكلية بإعداد األدوات الالزمة للتقويم وتهيئتها لالستخدام بالتنسيق مع عمادة التطوير 
والجودة بالجامعة، واالستفادة من نماذج التقويم التي أعدتها. ويمكن البدء في ذلك بالتقارير السنوية للبرامج والمقررات.
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•مساعدة األقسام العلمية واإلدارية في الكلية على تحديد مؤشرات األداء، ومقاييس المقارنة )وهذا جزء من الخطة اإلستراتيجية للكلية(.

•مساعدة األقسام العلمية على مراجعة وتعديل توصيف البرامج والمقررات؛ وفقا لنماذج هيئة تقويم التعليم العام الصادرة كل عام الستكمال 
متطلبات الجودة بالبرامج األكاديمية )وليكن هذا جزء من الخطة التنفيذية لكل قسم(. 

•تضع وكالة الجودة والتطوير آلية واضحة للتقويم الذاتي، وفترات محددة ومعلومة للجميع بوقت كاف قبل التنفيذ.

•مطالبة البرامج األكاديمية بإجراء مراجعة تطويرية أو تقويم داخلي غير رسمي بالتبادل بما يسمى مراجعة األقران لمعرفة المستويات المحققة في 
مجال الجودة.

•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 البرامجي لبرامج الدراسات العليا وخاصة )برنامج اإلدارة والتخطيط التربوي(.

عن طريق تجميع كافة األدلة والمؤشرات بالبرنامج وقفا مع متطلبات االعتماد البرامجي.

العمل على أن يكون برنامج اإلدارة والتخطيط التربوي ضمن البرامج الدراسات العليا التي سوف تخضع لالعتماد البرامجي من قبل هيئة تقويم   •
التعليم والتدريب وفقا لما تم االتفاق عليه من التقدم العتماد البرامجي مع هيئة تقويم التعليم والتدريب للعام 1441ه  - 1442هــ 

االعتماد األكاديمي

نشر ثقافة الجودة وتعزيزها على مستوى الكلية.

وضع خطط العمل؛ لتحسين أداء الكلية في ضوء معايير هيئة تقويم التعليم واالعتماد األكاديمي والعمل على تنفيذها.

تقديم المشورة والدعم ألقسام والبرامج في وضع خطط تنفيذية لتحقيق أهداف الكلية اإلستراتيجية المحققة لخطة الجامعة اإلستراتيجية.

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

التعاون مع برامج الدراسات العليا بالكلية على استيفاء متطلبات االعتماد البرامجي مع هيئة تقويم التعليم والتدريب.
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متابعة ومراجعة ملفات البرامج والمقررات وفق نماذج هيئة تقويم التعليم واالعتماد األكاديمي.

متابعة استيفاء ملف البرامج بكل محتوياته وملف المقرر لهيئة التدريس ومن في حكمهم واحتواءه على كافة المتضمنات وفق خطوات إعداده.

إعداد قاعدة بيانات عن هيئة التدريس والمشاركات البحثية والمؤتمرات الدولية واإلقليمية 

مراجعة مؤشرات أداء برامج وأنشطة الكلية وتأسيسها كقاعدة بيانات يتم االستناد عليها كمصدر لوضع خطط الكلية التطويرية.

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.

إعداد التقارير الدورية والسنوية للكلية لرصد إنجازات البرامج واألقسام ووحدات الكلية بكافة أنشطتها وفعالياتها.

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

القيام بأي مهام وأعمال تطلبها وكيلة التطوير والجودة.

أنشطة وورش عمل وكالة التطوير والجودة:
جدول 21: أنشطة وورش العمل المقدمة من وكالة التطوير والجودة خالل العام الجامعي 1441هــ

عدد المرشحيناسم الدورة/ الورشة
5   كيفية إعداد توصيف مقرر  نموذج الجديد 

3مخرجات التعلم وأساليب التقييم 
10تمكين القيادة  من مهارات الفعالة 

7كيف تعد توصيف برنامج علي النموذج الجديد
4تجارب في التأهيل للمتطلبات االعتماد البرامجي 

29المجموع
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                                          رسم توضيحي 21: أنشطة وورش العمل المقدمة من وكالة التطوير والجودة خالل العام الجامعي 1441هــ
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التطوير والتدريب المهني:
جدول 22: أنشطة وحدة التطوير المهني خالل العام الجامعي 1441هـ

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان عدد نوع الحضور
الحضور

االنفوجرافيك في 
التعليم 

-التعرف على مفهوم االنفوجرفك 
- وصف ماال يمكن شرحه بالنصوص والكلمات

-عرض حقائق بطريقة ممتعة
-عمل مقارنات أو إحصائيات

 -تسويق لمنتج معين عرض فكرة

1441/2/2هـ  30أعضاء هيئة التدريس
قاعة 

التدريب

إدارة الفصول االفتراضية 
بالك بورد

-التعرف على طريقة الدخول على الفصل االفتراضي.
- التعرف على عملية التفاعل مع الطالبات.
- التعرف على رفع الصور والوسائل التعليمية.

-التعرف على كيفية إنشاء جلسات
-التعرف على واجهة الجلسات وكيفية استخدامها.

أعضاء هيئة التدريس
+طالبات ماجستير

1441/2/16هـ25
قاعة 

االجتماعات

تفعيل إستراتيجية حل 
المشكالت في التعليم 

الجامعي

-التعرف على مفهوم حل المشكالت 
-كيفية تفعيل إستراتيجية حل المشكالت في التعليم 

الجامعي.
1441/2/17هـ27أعضاء هيئة التدريس

قاعة 
التدريب

مهارات البحث في 
المكتبة الرقمية 

السعودية )االولى(

-كيفية الدخول على المكتبة الرقمية.  
-كيفية البحث في قواعد المعلومات.

-كيفية تنزيل الكتب واألبحاث وحفظها 

أعضاء هيئة التدريس
+ طالبات الماجستير

قاعة أ-2-1441/3/99هـ20
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مهارات البحث في 
المكتبة الرقمية 

السعودية )الثانية(

 -كيفية الدخول على المكتبة الرقمية.  
-كيفية البحث في قواعد المعلومات.

-كيفية تنزيل الكتب واألبحاث وحفظها

أعضاء هيئة التدريس
+ طالبات الماجستير

قاعة أ-2-1441/3/129هـ14

أساسيات البالك بورد

 -إعداد وتنمية الكوادر البشرية لتكون قادرة على تطبيق 
وتطوير نظم التعلم اإللكتروني. 

- تأمين بيئة تعليمية تقنية حديثة ومتكاملة لتلبية 
تطورات أساليب التعلم اإللكتروني.

أعضاء هيئة التدريس
+ طالبات الماجستير

قاعة أ-2-1441/4/49هـ25

كيفية التعامل مع 
ضغوط العمل 

- توفر الهّمة والعزم المناسبين لدى صاحب العمل.
- تنظيم الوقت،وحسن استغالله،فتنظيم—الوقت من 

أهم عوامل التغلب على ضغوطات العمل.
-التعرف على ضغوط العمل.

- أسباب ضغوط العمل 
- كيف تتعاملي مع ضغوط العمل.

1441/4/5هـ15أعضاء هيئة التدريس
قاعة 

التدريب

دور عضو هيئة التدريس 
في خدمة المجتمع

- التعرف على مفهوم خدمة المجتمع.
- تنمية االتصال المباشر لخدمة المجتمعي.

- تنمية العالقات القائمة على االلتزام بالنشاط المشترك.
- تنمية تبادل الخبرات المشتركة. 

- تنمية خدمة العمل المجتمعي

 1441/4/7هـ17أعضاء هيئة التدريس
قاعة 

التدريب

سلوكيات الوظيفة 
العامة

-التعرف على قواعد السلوك الوظيفي.
-التعرف على أخالقيات الوظيفة العامة.

-تنمية االلتزام بقواعد السلوك الوظيفي
1441/3/27هـ17إداريات

قاعة 
التدريب
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رسم توضيحي 22: أعداد الحضور في أنشطة وحدة التطوير المهني خالل العام الجامعي 1441هـ
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خدمة المجتمع:
تختص هذه الوحدة بالتخطيط والتنظيم لتنفيذ أنشطة خدمة المجتمع المقدمة من الكلية ومنسوبوها 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 23: أنشطة وفعاليات وحدة خدمة المجتمع خالل العام الجامعي 1441هـ.

المكان الزمان
الفئة المستهدفة

الهدف نوع الحضورالفعالية عدد الحضور
الثانوية الثالثة 

عشر
1441/2/15 هـ

ذوي االحتياجات 
الخاصة 15

إدخال الفرح والسرور لذوي االحتياجات 
الخاصة

بصمة فرح

روضة نوره 1441/3/22 هـ أطفال الروضة 23 تعليم األطفال القيم السامية بقيمي اسمو

مكتبة كلية 
التربية

1441/3/13 هـ
طالبات المرحلة 

االبتدائية
13

توجيه طالبات الصفوف الدنيا ألهمية 
القراءة مبادرة اقرأ

مركز خطوات 
األمل

1441/1/25 هـ
المعلمات 
واألمهات .

20 تعريف المعلمات واألمهات بالجديد في 
طيف التوحد

ورشة بعنوان : كشف خفايا اضطراب 
طيف التوحد

مدرسة 2 
االبتدائية. 1441/2/15 هـ

معلمات مدارس 
التعليم العام 

واإلداريات

24
تبصير المشاركات بمهارات التواصل 

الفعالة مع اآلخرين على اختالف 
شخصياتهم وأعمارهم وحالتهم 

ورشة بعنوان : مهارات التواصل مع 
اآلخرين
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المدرسة 17 
االبتدائية

1441/3/17
معلمات مدارس 

التعليم العام. 23

تعريف المعلمات بكيفية تصميم 
الوسائل التفاعلية المعينة لطالبات 

الصعوبات وكيفية استخدامها األمثل 
خالل الدرس

ورشة بعنوان : كيف أصمم وسيلة 
تفاعلية لطالبات صعوبات التعلم

قاعة التدريب 1441/1/30 هـ
معلمات التربية 

الخاصة
18

تدريب معلمات ذوي اإلعاقة على 
استخدام المقياس 

دورة بعنوان: مقياس فينالند للنضج 
االجتماعي

مركز خطوات 
األمل

1441/1/22 هـ
معلمات مركز 
خطوات األمل 

20
تدريب معلمات التربية الخاصة على كتابة 

األهداف بشكل منطقي ومتسلسل 
لمنع عرقلة تطبيق األهداف 

دورة بعنوان: تسلسل األهداف 
للمهارات االستقاللية لدى األطفال 

المعاقين عقليا

برنامج زووم 1441/8/28 هـ
معلمات وأمهات 

ذوي اإلعاقة
25

تعريف األمهات والمعلمات بفنيات 
تعديل السلوك لألطفال

استخدام فنيات تعديل السلوك 
لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

برنامج زووم 1441/9/21 هـ
معلمات التربية 

الخاصة
22

تعريف المعلمات بإستراتيجيات تحليل 
السلوك التطبيقي لألطفال ذوي 

اضطراب التوحد

إستراتيجيات تحليل السلوك 
التطبيقي لألطفال ذوي اضطراب 

التوحد
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رسم توضيحي 23: أعداد الحضور ألنشطة وفعاليات وحدة خدمة المجتمع خالل العام الجامعي 1441هـ
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األنشطة الطالبية والفعاليات:
جدول 24:  األنشطة والفعاليات الطالبية خالل العام الجامعي 1441هـ

أنشطة وفعاليات الوحدات

أوالً: وحدة التوجيه واإلرشاد

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

مهارات مواجهة الجمهور
اكتساب المشاركات مجموعة من 

المهارات الالزمة للتمكن من مواجهة 
الجمهور في الحياة العملية

قاعة الفيروز8-10-1441هـ22طالبات

قاعة الفيروز29-3-1441هـ25طالباتمعرفة أهمية الوقت وآلية تنظيمهادارة الوقت

قاعة الفيروز30-6-1441هـ23طالباتتعريف الطالبة بفترة ما بعد الجامعةماذا بعد الجامعة؟

كل اثنين واربعاء15موظفاتلقاءات تربوية

ثانيًا: وحدة اإلرشاد األكاديمي )طالبات(

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

كيف ترفعين معدلك 
التراكمي

_تعريف الطالبة بالمقصود بانخفاض 
المعدل التراكمي.

_تعريف الطالبة بطرق رفع المعدل

طالبات 
الكلية بجميع 

المستويات
قاعة التدريب1441/3/12هـ150

اختيار المسار المناسب 
للتخصص الدقيق

. توعية طالبات قسم التربية الخاصة 
يكل مسار حتى تتمكن من االختيار 

المناسب

طالبات الكلية 
المستوى 

الثالث
قاعة التدريب24/ 3 / 1441هــــ100
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اللقاء التعريفي

_أن تتعرف الطالبات على حقوقهن 
وواجباتهن أثناء الدراسة الجامعية.

_ أن تتعرف الطالبة على قسمها 
األكاديمي.

طالبات الكلية 
مستوى األول 
) قسم رياض 

األطفال (

قاعة الفيروز1441/4/9هـ120

تعريف الطالبة بطبيعة الحياة الجامعية نصائح لحياة جامعية ناجحة
قاعة الفيروز1441/5/10هـطالبات الكليةومتطلباتها وُسبل النجاح فيها

أهدافنا وإدارة الوقت
توعية الطالبات بأهمية إدارة الوقت 

وطرق إدارته
توعية الطالبات بأهمية ترتيب األولويات

قاعة الفيروز1441/5/21هـ60طالبات الكلية

كيف ترفعين معدلك 
قاعة الفيروز1441/5/25هـطالبات الكليةتعريف الطالبة بطرق رفع المعدلالتراكمي

إستراتيجية التعلم النشط 
الجيسكو

.تدريب الطالبات على إستراتيجيات 
طالبات الكليةحديثة في التعلم النشط) الجيسكو (.

10/ 1441/5هــــ
قاعة الفيروز

اختيار المسار المناسب 
للتخصص الدقيق

. توعية طالبات قسم التربية الخاصة 
يكل مسار حتى تتمكن من االختيار 

المناسب

طالبات الكلية 
المستوى 

الثالث

1441/6/26هـ
قاعة ب – 1 – 13

اللقاء اإلرشادي للطالبات
توعية الطالبات بأهم أنظمة الجامعة 

ولوائحها من خالل التواصل المباشر مع 
المسؤولين.

طالبات الكلية
5/ 1441/7هــــ

بهو الكلية

مهارات النجاح األكاديمي 
للطالبة الجامعية

تبصير الطالبات بمهارات الدراسة التي 
تساعدهن على الحصول على معدل 

أكاديمي أفضل.
قاعة التدريب19 /1441/7هـطالبات الكلية
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ثالثًا: وحدة الخريجات

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

طريقك إلى النجاح بعد 
التخرج

تهدف الدورة إلى تزويد الطالبات بالمهارات 
الالزمة لمرحلة ما بعد التخرج , ورسم 

خطوات إلى الحياة بعد التخرج من الجامعة

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز331441/1/19

مقاييس النضج االجتماعي 
لذوي اإلعاقة

تهدف الى تعريف الخريجات بمقاييس 
النضج االجتماعي لذوي االعاقة

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز381441/2/22

كيفية التعامل مع ذوي 
اضطراب التوحد

تهدف الى توجيه الخريجات الى كيفية 
التعامل مع ذوي اضطراب التوحد

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز831441/2/25

تهدف الدورة الى تعريف ببرنامج االبتعاث الخارجي
االبتعاث وأهدافه وشروطه.

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز251441/3/13

االختبارات األكاديمية 
لتشخيص ذوي صعوبات 

التعلم

تهدف إلى إلى تبصير الطالبات باالختبارات 
األكاديمية المستخدمة في تشخيص ذوي 

صعوبات التعلم

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز361441/3/22

تحديد المسار في الدراسات 
العليا

تهدف الدورة إلى التعريف بأهمية 
الدراسات العليا التي تضم كال من درجة 

الماجستير والدكتورة

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز281441/3/9

تهدف إلى التعريف بأهمية الوقت إدارة الوقت
وأساسيات إدارته

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز221441/3/29
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كيف تسوق لذاتك لجهة 
العمل

تهدف إلى تعريف الخريجات كيفية 
إعداد السيرة الذاتية لتقديمها لسوق 

العمل

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز681441/2/18

نحو بيئة آمنه

تهدف تأهيل المعلمات بالمعارف 
والمهارات الالزمة لحماية طفل ما قبل 

المدرسة من أنواع اإليذاء والعنف 
واإليذاء المحتملة

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز501441/3/27

مهارات مواجهة الجمهور
تهدف الدورة إلى إكساب المشاركات 

مجموعة من األسس الالزمة المتالك فن 
اإللقاء ومواجهة الجمهور

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز111441/3/22

كفايات المعلمات
تهدف الدورة لمساعدة الخريجة 

في اجتياز اختبار الكفايات المهنية 
للمعلمات

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز1031441/2/3

تعريف الطالبات برنامج التوظيف طاقاتطاقات بوابة التوظيف
خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز431441/4/11

تهتم الدورة بالتجارة اإللكترونية التجارة اإللكترونية
المنزلية وكيفية

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز101441/7/8

الكتابة اإلدارية
تهدف الدورة إلى إكساب المشاركات 

بمجموعة من المعارف العلمية المتعلقة 
بالكتابة اإلدارية

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز331441/6/23

اإلسعافات األولية
تهدف الدورة 

لمساعدة الخريجة اكتساب المهارات 
األساسية لإلسعافات األولية

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز651441/6/12
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مهارات التعامل مع األطفال 
ذوي صعوبات التعلم

تهدف الورشة التنمية مفهوم الخريجات 
بماهية صعوبات التعلم والسلوكيات 

الشائعة لديهم وكيفية التعامل معها.

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز251441/6/17

مهارات القرن 21 واإلعداد 
لسوق العمل

تهدف الدورة إلىتهدف الدورة 
إلى إكساب المشاركات المهارات التي 

يحتاجونها في الحياة والعمل في القرن 
الحادي والعشرين،

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز351441/6/10

اإلدارة الصفية
تهدف الدورة لمساعدة الخريجة اكتساب 
المهارات الخاصة باإلدارة الصفية وتنمية 

وعي المعلمات بأنماط اإلدارة الصفية

خريجات 
–متوقع 
تخرجهن

الفيروز471441/7/3

رابعًا: وحدة النشاط الطالبي )طالب(

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

حلقات إتقان القرآن
تهدف الحلقات إلى متابعة ومراجعة 
حفظ المشاركين لكتاب اهلل بشكل 

متقن وصحيح.
كلية التربية – 30 /1/ 1441ھـ25الطالب

شطر الطالب

حرك اإلحساس ، أصبوحة 
كلية التربية – 1441/2/17هـ40الطالبقصائد شعرية حول االحساسإنشاديه

شطر الطالب

االجتماع بالمشاركين في 
كلية التربية – 7 /3 /1441 ھـ20الطالبتعريف المشاركين بآلية المسابقة.مسابقة القرآن

شطر الطالب
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مهارات في تخريج األحاديث 
النبوية

تعريف الطالب بمهارة البحث في تخريج 
كلية التربية – 22 /3 /1441 ھـ20الطالباألحاديث النبوية

شطر الطالب

عنوان الوصول إلى فهم 
األصول

تسهيل الوصول إلى فهم علم األصول 
والعلم بالقواعد التي وضعت للوصول 

الى استنباط االحكام الشرعية من 
أدلتها

كلية التربية – 17 /3 /1441 ھـ25الطالب
شطر الطالب

كلية التربية – 1441/3/29 ھـ20الطالبتعريف الطالب بمفهوم دراسة االسانيددراسة األسانيد
شطر الطالب

تعريف الطالب بالطريقة الصحيحة كيف تتعامل مع ورقة االختبار
كلية التربية – 1441/4/7 ھـ25الطالبللتعامل مع ورقة االختبار

شطر الطالب

تعريف الطالب بمفهوم البحوث مناهج البحث
كلية التربية – 1441/3/28 ھـ20الطالبوإعدادها

شطر الطالب

االحتفال باليوم الوطني 8

تعريف الطالب باإلنجازات التي تحدث 
في الوطن وغرس القيم والمبادئ في 

حب الوطن لدى المواطنين ليستكملوا 
المسيرة

منسوبي 
الكلية 
والطالب

كلية التربية – 1441/1/2هـ80
شطر الطالب

جلسة تطويرية )خطواتك 
نحو النجاح(

تعريف الطالب بأهمية النجاح وأهم 
كلية التربية – 17 /3 / 1441 ھـ30الطالبالطرق لتحقيقه

شطر الطالب

االحتفاء بيوم اللغة بحضور 
تعريف الطالب بأهمية اللغة العربيةمحافظ الخرج

للمعلمين 
والمعلمات

كلية التربية – 1441/4/21 ھـ120
شطر الطالب

برنامج موارد التدريبي برعاية 
بنك الجزيرة )لمدة خمسة 

أيام(
كلية التربية – 1-5 /6 /1441ھـ45للمجتمعالتوعية بالبرنامج التدريبي

شطر الطالب
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ندوة اللغة العربية والذكاء 
االصطناعي برعاية معالي 

مدير الجامعة

التعريف بمساهمة الذكاء االصطناعي 
في ازدهار اللغة العربية

للمعلمين 
والمعلمات و 
أعضاء هيئة 

التدريس
كلية التربية – 1441/6/16 ھـ240

شطر الطالب

كيف تجعل من ابنك قائدًا 
متميزًا

تعريف المجتمع بالطريقة الصحيحة من 
بناء القائد المتميز في شخصيات أبنائنا  

االستفادة منه فى عمليتى التعليم والتعلم
كلية التربية – 1441/7/1 ھـ132للمجتمع

شطر الطالب

إدارة الميزانية الشخصية 
واألسرية

تعريف المجتمع بطرق إدارة الميزانية 
كلية التربية – 1441/7/9 ھـ120المجتمععلى المستوى الشخصي واالسري.

شطر الطالب

توعية الطالب بكيفية الوقاية من المسابقة التوعوية الوقائية
1441/7/20 ھـ100المجتمعالمخاطر

كلية التربية – 
شطر الطالب

المسابقة الفقهية 
اإللكترونية

التنافس بين الطالب في القضايا 
كلية التربية – 8/6 /1441ھـ70المجتمعالفقهية

شطر الطالب

تنظيم اختراق الضاحية على 
30 /1 / 1441ھـ47الطالبتشجيع الطالب على المنافسة الرياضيةمستوى الجامعة

كلية التربية – 
شطر الطالب

دورة في جماليات الخط 
العربي

تعريف الطالب بأنواع الخط العربي 
كلية التربية – 1441/2/10هـ25الطالبوجمالياته

شطر الطالب

التعريف بأهمية المعلم ودوره في االحتفال بيوم المعلم
كلية التربية – 1441/2/7هـ35الطالبالمجتمع

شطر الطالب

تشجيع الطالب على إبراز مالديهم من تنظيم مسابقة مواھب
كلية التربية – 1441/2/9هـ25الطالبمواهب

شطر الطالب

الترحيب بهم وتعريفهم بطبيعة استضافة طالب المنح
1441/2/17هـ13طالب المنحالبرنامج

كلية التربية – 
شطر الطالب
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زيارة كلية الملك عبدالعزيز 
كلية التربية – 23 /2 /1441 ھـ30الطالبتعريف الطالب الكليةالحربية

شطر الطالب

إكساب ذوي اإلعاقة المهارات 
الحياتية واالجتماعية

تعريف الطالب بالمهارات الحياتية 
كلية التربية – 16 /3 / 1441 ھـ20الطالبواالجتماعية التي يكتسبها ذوو االعاقة

شطر الطالب

كلية التربية – 24 /3 / 1441 ھـ15الطالبالترفيه عن الطالبنزهة برية
شطر الطالب

تعريف الطالب بآلية كتابة ملخص كتابة ملخص البحث
كلية التربية – 1441/4/5 ھـ20الطالبالبحث بطريقة صحيحة

شطر الطالب

تعريف أعضاء هيئة التدريس بطرق إدارة الفصول االفتراضية
إدارة الفصول االفتراضية

اعضاء هيئة 
كلية التربية – 11 /2 / 1441ھـ25التدريس

شطر الطالب

توصيف البرامج والمقررات 
األكاديمية

تعريف أعضاء هيئة التدريس بآلية 
كتابة توصيفات البرامج والمقررات 

االكاديمية

اعضاء هيئة 
كلية التربية – 1441/4/5 ھـ25التدريس

شطر الطالب

برنامج تعديل السلوك 
بمتوسطة المدينة

تعريف الطالب بأهمية السلوك الجيد 
وطرق التعديل من أي سلوك خاطيء

طالب 
كلية التربية – 7 /3 / 1441ھـ40المتوسطة

شطر الطالب

أهمية القدوة في ثانوية أبي 
بن كعب

تعريف الطالب بأهمية القدورة وأثرها 
كلية التربية – 8 /3 / 1441ھـ50طالب الثانويةعلى الشخص

شطر الطالب

المناعة الفكرية لطالب ابن 
كلية التربية – 1441/3/22 ھـ40الطالبالتعاون بين مدارس التعليمالعميد

شطر الطالب

استخدام نظام البالك بورد 
)ألعضاء هيئة التدريس(

تعريف أعضاء هيئة التدريس بآلية 
استخدام نظام البالك بورد

اعضاء هيئة 
كلية التربية – 1441/7/16 ھـ35التدريس

شطر الطالب
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تعزيز المناعة الفكرية لطالب 
كلية التربية – 1441/6/30 ھـ40الطالبالتوعية الفكريةمدارس األجيال

شطر الطالب

تعريف الطالب على عجائب وبدائع اللغة من بدائع اللغة العربية
كلية التربية – 1441/7/8 ھـ25الطالبالعربية

شطر الطالب

خامسًا: وحدة النشاط الطالبي )طالبات(

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

احتفاء باليوم الوطني

تعميق شعور االعتزاز بالدين اإلسالمي 
والتعريف بالجهود التي قام بها الملك 

عبد العزيز ورجاالته في سبيل توحيد 
وتأسيس المملكة وبناء وحدتها 

العظيمة

منسوبات 
قاعة الفيروز1441/1/26هـ820الكلية

منسوبات اليوم العالمي للدفاع المدني
الجسر9/ 7/ 1441هـ135الكلية

ركن توعوي عن فايروس 
كورونا

كيفية مواجهة األزمات.
توضيح جهود المملكة في مواجهة 

كورونا.

أعضاء هيئة 
التدريس

الهيئة اإلدارية
الطالبات

بهو مبنى أ1441/6/25هـ150

سادسًا: وحدة العالقات العامة

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان عدد الحضورنوع الحضور

استقبال طالبات الكلية
اعضاء هيئة 

التدريس 
وطالبات

بهو الكلية 1441/1/2هـ100
الرئيسي
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لتوعية الحضور بهذا المرض وكيفية التوعية بمرض السكري
المحافظة على النفس وكيفية تجنب 

المرض

اعضاء هيئة 
التدريس 
واالداريات

قاعة 1441/1/7هـ30
االجتماعات

االستعداد لضيافة االختبارات 
لطالبات الكلية

مشاركة الطالبات معنويًا وتشجيعهن 
بهو الكلية 1441/2/24هـ200طالبات الكليةعلى االجتهاد

الرئيسي

الحملة التوعوية بسرطان 
نشر المعرفة والوعي الوقائي حول الثدي

سرطان الثدي

اعضاء هيئة 
التدريس 
واالداريات 
والطالبات

بهو الكلية 1441/2/27هـ300
الرئيسي

حملة للتوعية بفيروس 
التعريف بمرض الكارونا واالجراءات كورونا

االحترازية للوقاية منه

اعضاء هيئة 
التدريس 
واالداريات 
والطالبات

بهو الكلية 1441/7/27هـ100
الرئيسي

بازار تسويقي
اعضاء هيئة 

التدريس 
واالداريات

بهو الكلية 1441/8/3هـ300
الرئيسي

محاضرة تثقيفية توعوية 
 Corona Virus بعنوان

وكيفية الوقاية منه

التعريف بفيروس كورونا، وكيفية 
انتشار المرض وأعراضه، وطرق الوقاية 

منه.
قاعة 1441/8/8هـ30الهيئة االدارية

االجتماعات

احتفال الكلية باليوم 
الوطني 89

أهمية الوطن وثروة األمن واألمان 
ودور جنود الوطن في المملكة ورؤية 

المملكة السامية.

اعضاء هيئة 
التدريس 
واالداريات

1441/2/27هـ200
قاعة الفيروز 
وبهو الكلية 

الرئيسي
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سابعًا: العيادة

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

التوعية بسرطان الثدياليوم العالمي لسرطان الثدي

أعضاء هيئة 
التدريس-

الهيئة اإلدارية
-الطالبات

الفيروز1441/2/21هـ150

الفيروز1441/2/26هـ150طالباتالتوعية بأهمية االسعافات األوليةاالسعافات األولية

الفيروز1441/3/5هـ100طالباتالتوعية بأهمية الغذاء الصحييوم الغذاء العالمي
عالقة التغذية السليمة 

الفيروز1441/3/6هـ99طالباتالتوعية بتأثير التغذية على الصحةبالصحة

الفيروز1441/3/1هـ85طالباتالتوعية بأهمية التبرع بالدمأهمية التبرع بالدم

الفيروز1441/3/18هـ100طالباتالتوعية بأهمية الصيدلية المنزليةالصيدلية بالمنزل

الفيروز1441/3/9هـ79طالباتالتعريف بالصحة النفسيةالصحة النفسية

الفيروز1441/3/18هـ80طالباتالتوعية بالغذاء الصحيالتفاح األخضر

قاعة 1441/7/27هـ50موظفاتالتوعية بفيروس كروناكرونا
االجتماعات

الفيروز1441/7/29هـ150طالباتالتوعية بأهمية اإلسعافات األوليةاالسعافات األولية

الفيروز1441/8/1هـ100طالباتالتوعية بأهمية اإلجراءات االحترازيةاإلجراءات االحترازية لكرونا

اإلصابات الرياضية وكيفية 
تفاديها

منسوبات 
الفيروز1441/7/6هـ50الكلية
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أنشطة وفعاليات األقسام العلمية

أوالً: الدراسات اإلسالمية

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

قراءة في كتاب الشمائل 
المحمدية

ترسيخ قيمة فهم السنة النبوية 
1441/2/22هـ حتى 25طالباتوتطبيقها

قاعة الفيروز1441/3/13هـ

إلمام الطالبة في المنهج النبوي في اإلعجاز في الطب النبوي
قاعة الفيروز1441/2/29هـ37طالباتالطب

مسابقة: مرقاة في متون 
قاعة الفيروز1441/3/9هـ20طالباتترسيخ قيم العقيدة اإلسالميةالعقيدة

تشجيع الطالبات على حفظ كتاب اهلل مسابقة القران الكريم
قاعة الفيروز1441/3/10هـ66طالباتواالنتفاع به

ثانيًا: اللغــــــــــــة العربية

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان عدد الحضورنوع الحضور

الضعف اإلمالئي: أسبابه 
وحلوله

التعرف على أهمية المطالعة الذاتية 
في التأثير في نسب األخطاء اإلمالئية 

لدى الطالبات .
قاعة التدريب1441/2/8هـ44الطالبات

قراءة في مصادر اللغة

عرض محتويات الكتاب المخصص.
التعرف بمؤلف الكتاب ومكانته في 

المكتبة العربية.
قراءة تحليلية نقدية في الكتاب للوقوف 

على قيمته في األدب والنقد والبالغة

المكتبة1441/2/15هـ28الطالبات
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التماسك النصي: مفهومه و 
أدواته

تعريف الطالبة بعلم النص والتماسك 
قاعة الفيروز1441/3/2هـ76طالباتالنصي والشكلي والداللي

فن كتابة السيرة الذاتية 
باحترافية

توضيح مفهوم السيرة الذاتية.
قاعة التدريب1441/3/15هـ45طالباتتحديد أهم محتويات السيرة الذاتية .

بث روح الحماس والمثابرة على الفائدة مسابقة الحروف
قاعة التدريب1441/3/24هـ49طالباتواالرتقاء بالجانب المعرفي والثقافي .

معرفة أنواع التقارير الفعالة .كيفية كتابة التقارير
قاعة التدريب1441/3/30هـ57طالباتمعرفة أجزاء وخطوات كتابة التقارير .

الدعوة إلى الجمال من خالل الربط بين فن الخط العربي
قاعة التدريب1441/6/23هـ52طالباتالشكل والمعنى .

قراءة في مصادر اللغة

عرض محتويات الكتاب المخصص.
التعرف بمؤلف الكتاب ومكانته في 

المكتبة العربية.
قراءة تحليلية نقدية في الكتاب للوقوف 

على قيمته في األدب والنقد والبالغة

المكتبة1441/6/30هـ30طالبات

تصحيح لغوي )قل وال تقل (

تحديد األخطاء الشائعة المشهورة
بيان المعدول عن أصله في بعض 

التراكيب اللغوية.
تصويب األخطاء اللغوية الشائعة .

تقويم المعدول عن أصله في بعض 
التراكيب اللغوية .

قاعة الفيروز1441/7/8هـ43طالبات
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رفع مكانة مهنة التعليم واإلشادة بدور اليوم العالمي للمعلم
المعلمين وتقدير جهودهم

أعضاء هيئة 
التدريس

الهيئة اإلدارية
الطالبات

الفيروز1441/2/9هـ99

اللغة العربية والذكاء 
االصطناعي لفئة ذوي 

االحتياجات الخاصة

إظهار أهمية اللغة العربية
بث روح الفخر واالعتزاز باللغة العربية 

بين أبنائها
ممارسة التحدث باللغة العربية الفصحى

أعضاء هيئة 
التدريس

الهيئة اإلدارية
والطالبات

1441/6/16هـ250

مسرح كلية 
العلوم 

والدراسات 
االنسانية

ثالثًا: التربية الخاصة

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

حملة بعنوان )يكفيني أني 
التعزيز ورفع الوعي حول مرض الزهايمرأعرفك(

منسوبات 
الكلية

الفيروز1441/1/7هـ241

رسم الشخصية الكرتونية 
لذوي االحتياجات الخاصة

التعرف على كيفية صنع أفالم كرتونية 
الفيروز1441/1/18هـ51الطالباتبشكل إحترافي

وسائل وتصاميم لذوي 
اإلعاقة

التعرف على الوسائل واألساليب 
للتقييم المناسب لذوي اإلعاقة العقلية 

وصعوبات التعلم
الفيروز1441/3/6هـ395طالبات

مستشارك في صعوبات 
التعلم

توعية وتثقيف الطالبات ومنسوبات 
الكلية من خالل قيام الطالبات 

المختصات بدور المرشد
الفيروز1441/3/15هـ356طالبات
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اليوم العالمي لإلذاعة

التعريف باإلذاعة في المملكة العربية 
السعودية ومتى أنشئت وماذا قدمت 

من خالل عرض برامج قديمة وحديثه 
خالل مقاطع فيديو

منسوبات 
الفيروز24/ 6/ 1441هـ54الكلية

أنواع المقاييس لذوي 
االحتياجات الخاصة

التعرف على معلومات نظرية عن 
المقاييس المختلفة بأنواعها الخمسة

استعراض بعض المواقف العملية 
وتطبيق جزء نظري عليها

الفيروز271441/7/13طالبات

تدريب المعلمات على استخدام مقياس فينالند لإلعاقة
المقياس

معلمات 
الفيروز1441/1/30هـ10التعليم العام

اليوم العالمي لصعوبات 
التعلم

يهدف المعرض إلى تبصير الطالبات 
بماهية صعوبات التعلم وطرق 

تدريسهم وإمكانياتهم

أعضاء هيئة 
التدريس

الهيئة اإلدارية
الطالبات

الفيروز1441/2/8هـ299

رفع مكانة مهنة التعليم واإلشادة بدور اليوم العالمي للمعلم
المعلمين وتقدير جهودهم

أعضاء هيئة 
التدريس

الهيئة اإلدارية
الطالبات

الفيروز1441/2/9هـ99

اليوم العالمي للعصا 
البيضاء

تفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى 
فئات المجتمع الطالبي المختلف.

الدعم النفسي واالجتماعي لمن لديم 
من ذوي اإلعاقة البصرية

أعضاء هيئة 
التدريس

الهيئة اإلدارية
الطالبات

البهو1441/2/14هـ76
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اليوم العالمي لإلعاقة

توعية األعضاء والطالبات من األقسام 
األخرى بتعاريف اإلعاقات

عرض نماذج وتجارب للمعاقين من 
جميع اإلعاقات

عرض وسائل تخدم فئة ذوي االحتياجات 
الخاصة

األطفال 
واألخصائيات 
بمركز عين 

السيح

الفيروز1441/4/7هـ52

رابعًا: رياض األطفال

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

تجويد البيئة الصفية في 
رياض االطفال

تعريف التجويد الصفي للبيئة– 
المقييس العالمية والمحلية لتجويد 

البيئة الصفية رياض االطفال
قاعة التدريب1441/2/7هـ33الطالبات

صناعة الدمى
إلقاء الدور على إنتاجية الطالبة 

للوسائل واألنشطة الفنية والحركية 
والرياضية واللغوية

قاعة الفيروز1441/2/16هـ157الطالبات

توضيح دور برنامج األمان األسري الوطني معًا لطفل آمن
لمساعدة األطفال وجمايتهم

منسوبات 
الكلية

قاعة الفيروز1441/3/9هـ314

لغات الحب التي يحتاجها 
الطفل

التعرف على طرق إشباع الحاجةإلى 
قاعة التدريب1441/6/18هـ35طالباتالحب عند الطفل

دور الخرائط الذهنية في تنمية اإلبداع خرائط العقل والطفل المبدع
قاعة التدريب1441/6/22هـ30طالباتعند الطفل
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تحقيق األهداف في ظل رؤية 
قاعة التدريب1441/7/1هـ27طالباتكيفية بناء االهداف وفق رؤية 20302030

)فضاؤنا( اليوم العالمي 
للطفل

نسترجع معًا مرحلة الطفولة بشكل 
آخر في عالم الكواكب وانجوم

أطفال رياض 
األطفال 
بالخرج

قاعة الفيروز1441/3/23هـ140

خامسًا: المناهج وطرق التدريس

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

أنماط الشخصية وطرق 
التعامل معها

تعريف الطالبات بالشخصية ومقوماتها 
وكيفية التعامل مع أنماط الشخصية 

قاعة التدريب1441/2/16هـ70الطالباتالمختلفة.

تعزيز الثقة بالنفس والقدرات وعرض كيف أكون مبتكرًا
قاعة التدريب1441/2/17هـ63الطالباتنماذج من المبتكرين

الهولوجرام وتطبيقاته 
بالتعليم

التعرف على الهولوجرام, وكيف يعمل , 
المراحل التي يمر بها،أنواعه وخصائصه

عرض تجارب الهولوجرام في العالم 
العربي

قاعة التدريب1441/2/18هـ39الطالبات

حل المشكالت ووضع القرارات
تعريف الطالبة بالطرق اإلبداعية لحل 

المشكالت التي تمّر فيها، وكيف تتخذ 
حيالها القرارات الصائبة.

قاعة التدريب1441/3/8هـ47طالبات

مفهوم وتقنية الجرائم 
المعلوماتية

التعريف بمفهوم الجرائم اإللكترونية
التعرف على انواع الجرائم وأشكالها

توضيح العقوبات المترتبة عليها وسبل 
الوقاية

قاعة الفيروز1441/6/12هـ30طالبات
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سادسًا: العلوم االجتماعية

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

رشاقتي في لياقتي

-التثقيف بالعادات الصحية السيئة 
المنتشرة وأثرها في صحة األنسان .

- إكساب الطالبات مهارات متنوعة في 
المجال الصحى

منسوبات 
الكلية

قاعة التدريب1441/1/30هـ142

الحديث عن آلية تنمية المواهب هذه مواهبي
قاعة التدريب1441/2/24هـ53طالباتواستثمارها في المجتمع.

أهمية التسامح في اإلسالم
.معرفة الطالبة لمبادئ التسامح واثره 

على العالقات االجتماعية.
2.الحث على التسامح وبيان أهميته.

قاعة الفيروز1441/6/18هـ42طالبات

التغير المناخي

معرفة ظاهرة التغيير المناخي.
بيان أسباب التغيير المناخي واثاره.

توعية الطالبات بأخطار التلوث بأنواعه 
على األرض.

قاعة التدريب1441/6/26هـ32الطالبات

سابعًا: العلوم التربوية

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

االدخار واالستثمار
1-تعريف المتدربة أنواع االدخار 

واالستثمار المناسب وطرقه وترشيد 
االستهالك

قاعة التدريب1441/1/25هـ34الطالبات
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تعريف الطالبة بأسس الحياة بشكل ترتيب األولويات
قاعة التدريب1441/2/3هـ42الطالباتعام

الطريق إلى الدراسات العليا

تعريف المتدربة على أهداف مرحلة 
الدراسات العليا

تعريف المتدربة على شروط مرحلة 
الدراسات العليا

والتعرف على أهم صفات طالبة 
الدراسات العليا

قاعة التدريب1441/2/14هـ55الطالبات

كيف تشاركين في مؤتمر 
علمي

التعريف بالمؤتمر العملي – اهميته – 
انواعه – التعريف بخطوات المشاركة 

بالمؤتمر العلمي
قاعة التدريب1441/2/21هـ28طالبات

جامعتي بيئتي

التعريف بأهمية البيئة, العالقة بين 
البيئة والجامعة.

التعرف على اهمية الحفاظ على نظافة 
المجتمع , االستفادة من بعد خامات 

البيئة لخدمة العملية التعليمية في 
الجامعة

بهو الكلية1441/3/23هـ314طالبات

أخالقيات المهنة
تعميق مفاهيم أخالقيات وقيم 

العمل لدى الحاضرات تنمية الشعور 
بالمسؤولية في العمل

قاعة التدريب1441/3/23هـ53طالبات

تعريف الطالبات على آلية اتخاذ القرار مهارات اتخاذ القرار
قاعة التدريب1441/6/15هـ18طالباتبشكل صائب

_ تعريف الطالبة بطريقة كتابة السيرة السيرة الذاتية األكاديمية
قاعة التدريب1441/6/16هـ20طالباتالذاتية األكاديمية.
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مهارات المستقبل
تعريف الطالبات على مهارات منوعة 

تفيدها في المستقبل العلمي 
والعملي

قاعة التدريب521441/7/3طالبات

ثامنًا: علم النفس

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

تطوير الذات

تخطي العقبات التي تحول بينها وبين 
تحقيق اهدافها

كسر الملل والرتابة عن طريق العادات 
العشر للنجاح

أن تصبح شخصية ميزة وتمتلك الثقة 
واالعتزاز

قاعة التدريب1441/2/29هـ44طالبات

المشكالت السلوكية للطفل

التعرف غلى مخاطر إدمان األلعاب 
اإللكترونية على األطفال

التعرف على اكثر االمراض شيوعًا مثل 
السكري والسمنة

منسوبات 
الكلية

البهو1441/3/7هـ371
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كيف تنمي الذكاء االجتماعي

التعريف بالذكاء االجتماعي وانواعه
توضيح اهميته والفوائد

الفرق بين الذكاء العاطفي والذكاء 
االجتماعي

قاعة التدريب1441/3/15هـ72طالبات

أنشطة األندية الطالبية

أوالً: نادي نماء القيم

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

توضيح أهداف النادي ورؤيته ورسالته الحملة التعريفية للنادي
البهو1441/1/29هـ200طالباتواستعراض بعض من انجازاته

تعريف الطالبات بسيرة عدد من العلماء أولئك آبائي
قاعة الفيروز1441/2/25هـ120طالباتوتأثيرهم في االخرين

تعريف الطالبات بسيرة عدد من العلماء رحماء بينهم
قاعة الفيروز1441/3/29هـ120طالباتوتأثيرهم في االخرين
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بالتأني تدرك الفرص

تعريف الطالبات بالصبر
عرض نماذج الطالبات الناجحات الالتي 

استطعن تحقيق اهدافهن رغم 
المشاق والصعوبات

قاعة الفيروز1441/4/14هـ120طالبات

تعريف الطالبات بأهمية الكتب وكيفية احترام الكتاب
قاعة الفيروز1441/6/15هـ120طالباتاالستفادة منها

أهمية الوعي الفكري
التعرف على الوعي الفكري وأهمية 

تطهير الوعي من الشوائب والعالقة 
بين اهميته وتنمية الفكر االنساني

قاعة الفيروز1441/6/29هـطالبات

مهارات التواصل في القرن 21

_ إكساب الطالبات مهارات تشكيل فرق 
العمل وتقسيم األعمال واختيار فريق 

الفيروز1441/7/9هـ30طالباتعمل ناجح.

ثانيًا: نادي بذل التطوعي

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

حملة تعريفية بالنادي
توضيح اهداف النادي ورؤيته ورسالته 

واستعراض بعض من إنجازاته
البهو1441/1/30هـ200طالبات
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مشروع حفظ النعمة
تهدف إلى رفع مستوى الوعي في حفظ 

النعمة والمحافظة عليها
قاعة التدريب1441/2/15هـ120طالبات

تهدف إلى التهذيب على الصدقة السلة الغذائية
قاعة الفيروز1441/3/29هـ120طالباتوالبذل واستشعار النعمة

إحياء روح البذل والتعاون بين الطالبات مشروع سقي الماء
1441/4/15هـ120طالباتوتثقيفهم بمعنى الصدقة والعطاء

البهو 
الرئيسي

إعادة تدوير الحقيبة 
المدرسية

استهالك الحقائب القديمة من خالل 
تجديدها واالستفادة منها تعبيرًا 

عن عمق التالحم والتكاتف بين افراد 
المجتمع

1441/4/26هـ120طالبات
البهو 

الرئيسي

ترشيد استهالك الماء 
والكهرباء

حملة توعوية عن ترشيد استهالك الماء 
قاعة الفيروز1441/6/2هـ120طالباتوالكهرباء واالرتقاء بفكر الجميع

إعادة تدوير الكتاب الجامعي

نشر ثقافة االهتمام بالكتب واحترامها 
وبيان قيمتها

خفض التكاليف المادية للطالبات 
بتوفير المراجع للطالبات الجدد

الجسر1441/6/14هـ120طالبات

تفعيل البرامج التوعوية في الكلية لبث الصحة خير و ثروة
قاعة التدريب1441/6/23هـ200طالباتالوعي بين الطالبات

ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعًا

توعية الطالبات باإلسعافات األولية 
وتوزيع حقائب صغيرة تحتوي على 

مجموعة االسعافات االولية
قاعة الفيروز1201441/6/29طالبات
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البهو1201441/7/1طالباتتهدف إلى زرع روح العطاء والبذلأدفأني

حملة تحث على حماية البية وزرع بقي أثرا جمياًل
البهو1201441/7/6طالباتالشتالت الزراعية والمحافظة عليها

ثالثًا: نادي شغف

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

توضيح أهداف النادي ورؤيته ورسالته حملة تعريفية بالنادي
البهو2001441/1/29طالباتواستعراض بعض من إنجازاته

مهارات الحوار التواصل
تعريف الطالبات بفن الحوار و أساليب 

االقناع وإكساب الطالبات ومهارات 
التواصل اللفظية

قاعة التدريب401441/2/5طالبات

إظهار إبداع الطالبة في صنع طبق 1+2+3 صنعت طبقي
قاعة التدريب501441/2/19طالباتمثالي

تدريب الطالبة على كيفية التعامل مع االسعافات االولية
قاعة التدريب501441/2/2طالباتبعض الحاالت التي تواجهها

أهمية الرفق بالحيوان وكيفية البذل نستطيع رعايتهم
قاعة الفيروز501441/2/13طالباتألجلهم

كسر الروتين لدى الطالبات وإخراجهم حفلة شاي
البهو501441/5/14طالباتمن جو االختبارات
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نشر روح التفاؤل بين الطالبات وتنظيم حملة )بادر(
البهو2001441/5/30طالباتادارة الوقت

مهارات ادارة العالقات 
والتفكير االيجابي مع االخرين

تهدف إلى تنمية مهارات التفكير 
قاعة التدريب401441/6/5طالباتاإليجابي

إكساب الطالبات علم فن الطبيعة فن التيراريوم
البهو1001441/6/16طالباتالمصغرة

نشر البسمة والود بين الطالبات تفضلي فهذه لك
البهو1501441/7/6طالبات)تهادوا تحابوا(

رابعًا: النادي األدبي المسرحي

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

توضيح اهداف النادي ورؤيته ورسالته حملة تعريفية بالنادي
البهو2001441/2/7طالباتواستعراض بعض من انجازاته

تنمية مهارة القراءة للنصوص الشعرية قراءة في قصيدة
البهو401441/2/29طالباتأمام الجمهور

البهو351441/2/5طالباتقراءة في كتاب

قاعة الفيروز451441/4/6طالباتالتعرف على فن المقامة ونشأته وأعالمهفن المقامات

من قصص البخالء
ندوة تهدفإلى الوقوف على األدب 

وتذوق الشعر من فئة معينة من الناس 
وهم البخالء

قاعة الفيروز451441/4/16طالبات



93

التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة

كتابك القديم كتابي الجديد
التشجيع على القراءة لجميع منسوبات 

الكلية وتعزيز مبدأالتبادل المعرفي 
بين الطالبات

الجسر2001441/5/3طالبات

تهدف الى إطالق العنان لألفكار مسابقة وسم اإلبداعية
قاعة الفيروز1201441/6/15طالباتاالبداعية

كسر الروتين عند الطالبات وتحفيز أصبوحة شعرية
قاعة الفيروز351441/6/19طالباتالمواهب الطالبية

تهدف إلى التمكن من فهم عناصر مهارات التذوق االدبي
قاعة التدريب401441/7/1طالباتالعمل األدبي

خامسًا: سفراء الطفولة

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

توضيح اهداف النادي ورؤيته ورسالته حملة تعريفية بالنادي
البهو2001441/2/16طالباتواستعراض بعض من انجازاته

تهدف إلى اكتشاف الطفل المبدع طفلي نجم
قاعة التدريب1201441/2/30طالباتوكيف تنمية ابداعه

تعريف الطالبات على التطبيقات تطبيقات طفلي
البهو 1201441/3/3طالباتالمناسبة للطفل وكيفية اختيارها

الرئيسي

نشر الوعي بين الطالبات عن معنى احموا أطفالنا من التنمر
قاعة الفيروز1201441/4/18طالباتالتنمر وآثاره الناتجة على الطفل
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طفل 2030
تهدف إلى التعرف على اهداف رؤية 2030 

التي تعمل المملكة من خالل محاولة 
وجود تكافؤبين الخريجين وسوق 

العمل
البهو 1001441/5/10طالبات

الرئيسي

أصنع وجبتي
تعريف الزوار والطالبات على أهمية 

البهو2001441/6/5طالباتوجبة الطفل ومحتوياتها

سادسًا: نادي موهبة

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

توضيح أهداف النادي ورؤيته ورسالته الحملة التعريفية بالنادي
البهو2001441/2/10طالباتواستعراض بعض من انجازاته

أهمية اكتشاف المواهب وتعزيزها كيف تستكشفين موهبتك
قاعة التدريب301441/3/1طالباتوالدعم المعنوي لها

تعزيز مواهب الطالبات بإبرازها في معرض المواهب
البهو الرئيسي1201441/4/15طالباتالمعرض ومشاركتها مع زميالتها

حملة تهدف استهراض نماذج من ُملهمات
قاعة الفيروز481441/6/11طالباتالطالبات الموهوبات وعرض تجاربهن

تهدف الى التعرف على أخالقيات اخالقيات موهبة
قاعة التدريب201441/6/15طالباتالموهبة لدى الموهوبين

تهدف إلى طرق اكتشاف مواهب موهبة طفل
قاعة التدريب201441/7/6طالباتاالطفال في سن مبكرة
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جدول 24:  األنشطة والفعاليات الطالبية خالل العام الجامعي 1441هـ

فريق العمل التطوعي

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

سمات المتطوع 
الناجح

تهدف الدورة إلى التعرف علي سمات 
المتطوع الناجح و نبني قيمة التطوع في 

نفوس الطالبة بفعالية

طالبات+ 
قاعة التدريب بالكلية1441/2/16هـ44خريجات+ ادريات

لنسعدهم

-ترفيه وخلق جو من السعادة لذوى 
اإلعاقة من التوحد ، المعاقين فكريا .... 

.الخ
-التعرف على طريقة عمل المركز وطريقة 

العنايه واالهتمام بذوي اإلعاقة .

طالبات+ مجتمع 
مركز التأهيل الشامل 1441/2/18هـ60محلي

بالخرج

مبادرة ايالجة

تهدف المبادرة إلى تحفيز الطالبات على 
القراءة والنقاش ، وكذلك فتح آفاق أوسع 
وأشمل للتفكير والمتعة والفائدة في أٍن 

واحد وتبادل األفكار والخبرات

مكتبة الكلية1441/3/22هـ51طالبات+ اداريات

عاليات الهمم
تدريب ذوي االعاقة على المهارات الحركية 

الدقيقة. وتعليمهم بعض االنشطة 
التعليمية بأسلوب اللعب

مركز روح االرادة للرعاية 1441/2/17هـ48طالبات+ امهات
النهارية بالخرج
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جلسة تخطيط

تهدف المبادرة الي نشر االيجابية وكيفية 
تخطي العقبات التي قد تواجه الطالبة 
اثناء االختبارات النهائية من ضغوط او 

مشاكل أسرية.

كلية التربية بالخرج 1441/3/22هـ47طالبات
قاعةب7-1

فعالية ترفيهية 
لذوي االعاقة

تهدف الفعالية إلتاحة الفرصة لذوي 
االحتياجات الخاصة للتفاعل مع من 

حولهم، وإدخال السعادة إلى قلوبهم. و 
رسم البسمة على وجوههم

طالبات+ أطفال 
قاعة ماكدناولدز1441/3/29هـ30االعاقة

االحتفال باليوم 
العالمي لإلعاقة

تهدف االحتفالية إلى مشاركة األطفال 
ذوي اإلعاقة والتوعية المجتمع باالعاقة

طالبات+ أطفال 
مشتل الخرج1441/4/1هـ75االعاقة

اليوم العالمي 
للتطوع

توعية مجتمع الكلية باليوم العالمي 
بالتطوع

- رفع مستوى الوعي العام بقيمة العمل 
التطوعي

قاعة الفيروز1441/4/15هـ34طالبات

لنكن واحد
تهدف المبادرة لمساعدة األسر المحتاجة, 

والحث على الخروج خارج إطار دعم ذوي 
اإلحتياجات الخاصة ودعم األسر المتعففة.

طالبات+ اسر 
المحتاجين 

بالخرج
جمعية البر بالخرج601441/6/10

تعلم إشارتي أهديك

ابتسامتي

تهدف المبادرة لتعليم الطالبات على 
كيفية التواصل مع ذوي االعاقة السمعية 

للوصول إلى مستوى ثقافي عالي 
وللقدرة على مساعدتهم في تلبية 

متطلباتهم في مختلف نواحي الحياة.

قاعة ب1-8 بالكلية 501441/6/12طالبات+ خريجات
التربية بالخرج
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مبادرة )غرس(

تهدف إلى المبادرة لزيادة الوعي بأهمية 
التشجير، ونشر سنة محمد عليه الصالة 

والسالم وقد نهى عن قطع األشجار 
لما لها من فوائد جمة وحث على زراعة 

الشجر حتى ولو كان الوقت هو وقت 
قيام الساعة. ومعالجة التشوه البصري 

وزراعة األماكن القاحلة وتحسين المشهد 
الحضري .

بهو كلية التربية بالخرج531441/6/13طالبات+ اداريات

وقفة شكر بكلية 

التربية بالخرج

تضمنت تقديم إفطار متكامل لرواد 
الكلية ) من أولياء أمور وسائقين وحراس 

أمن (

عمال الجامعة 
ورجال االمن+ 
طالبات- ادريات

621441/6/23
أمام مدخل الكلية 
الرئيسي بوابة رقم 1

مبادرة فن التراريوم

- تعريف الطالبات بفن التراريوم.

- صناعة حديقة مصغرة لمحبي اقتناء 
النباتات الداخلية.

-تعريف الطالبات على طرق زراعة النباتات 
الحديثة

- تعريف الطالبة بالتربة الصالحة لزراعة.

- تجسيد مناظر طبيعية مصغرة تبعث 
السكينة والهدوء

ساحةمبني ب2كلية 501441/6/25طالبات+ اداريات
التربية بالخرج
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ملتقي الفرق 
التطوعية بكلية 

التربية بالخرج

المشاركة بموجز تقرير في الملتقي 
التطوعي لعمادة شئون الطالب

طالبات+ اداريات 
+ أعضاء هئية 

تدريس
مسرح كلية العلوم اال 251441/6/26

إنسانية بالخرج

مهارات التفوق 
الجامعي

تعريف الطالبات علي مهارات التفوق 
قاعة ب2-8 بالكلية 331441/6/27طالباتالجامعي

التربية بالخرج

ساحة مبني ب بالكلية 401441/6/28طالباتتهدف الي كتابة رسائل إيجابية للطالباتمبادة تطوع بدقيقة
التربية بالخرج

استخدام فنيات 
تعديل السلوك 

لألطفال ذوي االعاقة

استخدام فنيات تعديل السلوك لألطفال 
ذوي االعاقة

طالبات+ 
عبر برنامج زووم451441/7/27معلمات + امهات

النشاط الرياضي

أهدافهااسم الفعالية
الفئة المستهدفة

المكانالزمان
عدد الحضورنوع الحضور

الحملة التعريفية 
بالنشاط الرياضي

تهدف إلي نشر الوعي الرياضي ، والثقافة 
الرياضية والتعاليم الصحية بين الطالبات 

قاعة الفيروز1441/6/23هـ150منسوبات الكلية

أهمية الرياضة
تساعد في إعداد الطالبة جسميًا وتحقيق 
قاعة التدريب1441/2/15هـ150منسوبات الكليةمقولة الجسم السليم في العقل السليم 

الصحة في الرياضة

تهدف إلي نشر الثقافة الرياضية 
والتعاليم الصحية بين الطالبات .

المشاركة المنتظمة في األنشطة 
الرياضية والبدنية توفر فوائد اجتماعية 

وصحية .

منسوبات 
الكلية

الصالة الرياضية1441/3/13 هـ35
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افتتاح الصالة 
الرياضية

الهدف أن عمادة شؤون الطالب جهزت 
الصالة الرياضية مع بداية العام الدراسي 

1441هـ في كلية التربية قسم الطالبات 
وزودتها ببعض األلعاب الرياضية المناسبة 

كمرحلة أولى تمهيدا لممارسة األلعاب 
الرياضية النافعة من قبل الطالبات وفق 
ما قررته رؤية المملكة)2030( التي أكدت 

أهمية بناء الجسم السليم وإتاحة المجال 
للطالبات لممارسة األلعاب الرياضية ضمن 

شروط ومعايير محدده أقرتها وكالة 
الطالبات بعمادة شؤون الطالب.

الصالة الرياضية1441/3/20 هـ150منسوبات الكلية

اإلصابات الرياضية 
وكيفية تفاديها

الهدف توعية الطالبات بنوعية اإلصابات 
قبل ممارسة النشاط الرياضي

قاعة التدريب1441/7/6هـ50منسوبات الكلية

امشي من أجل 
صحتك

تفعيل رؤية ) 20-30 ( من تنشيط النشاط 
الرياضي -- تفعيل الجانب الحركي

المشي يقلل من خطر السمنة و يقلل 
من الشعور بالملل والتعب ، جانب 

الترفيهي إدخال السرور والمرح للطالبات .

الساحة الشرقية1441/6/15هـ70منسوبات الكلية
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رسم توضيحي 24: أنشطة وفعاليات الوحدات خالل العام الجامعي 1441هــ
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رسم توضيحي 25: أنشطة وفعاليات األقسام العلمية خالل العام الجامعي 1441هـ
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رسم توضيحي 26: أنشطة وفعاليات األندية والمجالس الطالبية خالل العام الجامعي 1441هـ



103

التقريــــر السنــــوي لكليـــــة الرتبيـــــة

مستوى التقدم فى األداء

يالحــظ تقــدم مســتوى األداء رغــم العوائــق المتمثلــة فــي جائحــة كورونــا وذلــك عمــا تــم رصــده من إنجــازات في العام الســابق في مجال الــدورات التخصصية، 

والتعليم اإللكتروني، واألنشــطة الطالبية، وأنشــطة التطوير المهني، وكذا في ممارســات التطوير والجودة وأنشــطة خدمة المجتمع.

باإلضافة لما ذكرنا فهناك إضافات في هذا العام يمثلها الجدول أدناه: 

جدول 25 : بيان بمستوى التقدم في األداء خالل العام الجامعي 1441هـ

المنجز
نسبة اإلنجاز 

مقارنة بالعام الماضي

100%تحقيق المركز الثاني والثالث والرابع في مسابقة القرآن الكريم في دورتها التاسعة.

100%افتتاح الصالة الرياضية بالكلية.

100%تحقيق المركز األول في مسابقة هاكسون اللغة العربية والذكاء االصطناعي.

100%المشاركة في المعرض الطوعي )مبادرتي(.

100%إقامة المعرض العلمي الثاني لملصقات بحوث األطفال.

100%إقامة ندوة اللغة العربية والذكاء االصطناعي.

100%إنشاء نادي )موهبة( ضمن أندية العمل الطالبي.
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معوقات العمل

جدول 26: بيان بمعوقات العمل خالل العام الجامعي 1441هـ

الحلول المقترحة والمنفذةالمعوق
التفعيل اإليجابي للتعليم اإللكتروني من قبل أعضاء هيئة التدريس تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا واللجوء للدراسة عن بعد.

كافة
استحداث أقسام جديدة مواكبة الحتياجات سوق العمل، وإعداد إيقاف القبول في مرحلة البكالوريوس في أقسام الكلية.

دبلومات المعلم.
زيادة أعداد الموظفاتتوزيع العمل في أكثر من مبنى.

تجهيز مسرح الكلية واستثمارهعدم وجود بيئة مناسبة إلقامة الفعاليات.
المسارعة في اعتماد السجل المذكور.تأخر اعتماد السجل المهاري لتحفيز الطالبات لإلقبال على األنشطة.

استحداث مميزات ومحفزات االستمرار في مهام األنشطةالتغير الحاصل في منسقات األنشطة مما يؤثر في تنفيذ الخطة
تشكيل وحدة الموهوبات بالكلية.قصور في تطوير مهارات الموهوبات 

الربط الشبكي بين قاعة التدريب بالكلية والجامعة.صعوبة حضور منسوبات الكلية لجميع الورش التي تقدم في الجامعة 
تنظيم يوم المهنة بالكلية.صعوبة الحصول على وظائف لخريجى وخريجات الكلية 

السماح بالتعاون في المقررات التي تحتاج إلى ذلك.قلة المتعاونين والمتعاونات لتدريس بعض المقررات 

الطموحات المستقبلية
• أن تكــون الكليــة رائــدة فــي مجــال الدراســات العليــا، وذلــك بالتوســع فــي برامــج الماجســتير واســتحداث برامــج الدكتــوراه، والحصــول علــى 	

االعتمــاد األكاديمــي. 

• أن تكــون الكليــة متميــزة فــي مجــال البحــث التربــوي؛ وذلــك بحــث أعضــاء هيئــة التدريــس علــى تصميــم البحــوث اإلبداعيــة المبتكــرة 	
بالتعــاون مــع عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة، والنشــر فــي منصــات النشــر العالميــة المرموقــة.

• أن تكــون الكليــة رائــدة فــي خدمــة المجتمــع الحاضــن؛ وذلــك بتقديــم برامــج توعويــة وإرشــادية، وتقديــم استشــارات تربويــة وخدمــات لغويــة 	
وإحصائيــة، فضــاًل عــن المشــاركة فــي فعاليــات المجتمــع. 
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األنشطة فى 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

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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