وكالة الكلية للدراسات والتطوير
العام الجامعي  1434 - 1433هـ
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا
وبعد....
حممد وآلة وصحبة امجعني
تطمح الوكالة إىل حتقيق التميز والريادة يف مجيع جوانب
الدراسات والتطوير يف الكلية من خالل عمل مؤسسي يتبنى آليات
تتناسب مع واقع الكلية وطموحها من خالل إعداد الدراسات واإلحصاءات
اليت تساهم يف الوصول إىل أعلى مستويات اجلودة يف اجملال التعليمي
واإلداري وجانب التقنية واملهارات  ,وبذل مزيد من اجلهد يف االهتمام بطالب
الدراسات العليا واالبتعاث  ,اضافة إىل اإلشراف على الربامج التطويرية
داخل الكلية  ,وتشمل الوكالة  :مركز اجلودة وتطوير املهارات
 ,ووحدة شؤون االبتعاث  ,ووحدة الدراسات العليا  ,واملكتبة
 ,ووحدة أنشطة الطالب ,ووحدة أنشطة الطالبات.
املشرف على وكالة الكلية للدراسات والتطوير
د.زياد بن محد العامر
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اهليكل التنظيمي لوكالة الكلية للدراسات والتطوير
املشرف على وكالة الكلية
د .زياد بن محد العامر

سكرتارية الوكيل
أ  .عبد احلميد السويلم

مركز اجلودة وتطوير املهارت
د  .أشرف البسيوني
أ  .مشعل السمحان

وحدة شؤون االبتعاث
د  .حممود جرب

وحدة الدراسات العليا
د  .أشرف البكليش

املكتبة
الطالبات

الطالب

أ.جواهر املنيع

أ  .ثامر الربيه

وحدة األنشطة الطالبية
الطالب

أ  .هاجد العتييب
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الطالبات

أ.هياء السبيعي

تقرير
عن مهام مركز اجلودة وتطوير املهارات
ووحدات اجلودة باألقسام األكادميية

4

يتمثل النشاط يف أربعة حماور رئيسية :
أوالَ  :نشر ثقافة اجلودة بالكلية :
وذلك من خالل :

ثالثاَ :تنفيذ متطلبات عمادة اجلودة وتطوير املهارات باجلامعة :
وذلك من خالل تنفيذ اآلتي دورياَ كل عام دراسي :
َ
سنويا من عمادة اجلودة واخلاصة بالكلية .
 -1عمل اإلحصائيات اليت تطلب
 -2تنفيذ االستبيانات اخلاصة بعمادة اجلودة وتفريغها وحتليلها فيما خيص الكلية وتشمل
(استبانه تقويم خربة الطالب – استبانه تقويم الربنامج – استبانه تقويم مقرر دراسي ) . .
 -3تنفيذ مؤشرات األداء املرجعية لكل عام دراسي .
 -4تنفيذ استبانه تقويم أداء اجلودة بالكليات كل عام دراسي .
 -5تنفيذ ما يستجد من طلبات من عمادة اجلودة خالل العام الدراسي .

 -1تفعيل التواصل اإللكرتوني بني مركز اجلودة ومجيع منسوبي ومنسوبات الكلية .
 -2وجود منسقني ومنسقات للجودة باألقسام .
 -3االجتماعات املتعددة مع األقسام األكادميية لتقديم الدعم الفين فيما خيص اجلودة
واالعتماد .
 -4عمل وحدات جودة جبميع األقسام األكادميية .
 -5توصيل اجلديد من عمادة اجلودة وتطوير املهارات باجلامعة إىل مجيع منسوبي
ومنسوبات الكلية .

رابعاَ :وضع وتنفيذ اخلطة التشغيلية بالكلية :

ثانياَ :جتهيز األقسام األكادميية لالعتماد :

وذلك عن طريق :

وذلك من خالل :

 -1حتليل أبعاد اخلطة اإلسرتاتيجية (دراسة تفصيلية حملتويات اخلطة اإلسرتاتيجية) .
 -2حتليل مبادرات اخلطة اإلسرتاتيجية .
 -3حتديد املطلوب من كل قسم ووحدة وإدارة فيما خيص اخلطة .

 -1تقديم الدعم الفين الكامل جلميع األقسام فيما خيص املطلوب لالعتماد األكادميي .
 -2تبسيط وتفصيل احملكات املطلوبة للجاهزية ومشاركة مجيع األقسام بالكلية يف
تنفيذ مجيع احملكات املطلوبة لألقسام األكثر جاهزية لالعتماد وعددها عشرون
َ
حمكا .
 -3مشاركة مجيع األقسام يف عمل التقويم النجمى اخلاص مبعايري اجلودة اإلحدى عشر
مبا يعكس واقع القسم الفعلي .
 -4عمل مراجعة داخلية دورية على مستندات األقسام املقدمة للجاهزية لالعتماد وحتكيمها
وتقديم الدعم الفين لألقسام يف تنفيذ ما مل ينفذ َ
طبقا ملعايري اجلودة املطلوبة .
 -5تقديم الدعم الفين لألقسام يف عمل مجيع اإلحصائيات املطلوبة وتشمل إحدى عشر
إحصائية
 -6تصميم وتقديم الدعم الفين لألقسام يف تنفيذ االستبيانات املطلوبة كل فصل دراسي
وهى اثين عشر استبانه .
 -7تنفيذ بعض االستبيانات األخرى اليت تدعم اجلودة يف األداء .
 -8تقديم الدعم الفين لألقسام يف وضع نقاط القوة وجتميع األدلة والشواهد وحتديد نقاط
الضعف ووضع خطط التحسني اخلاصة جبميع املؤشرات التابعة ملكونات كل معيار من
معايري اجلودة اإلحدى عشر للوصول إىل نقاط قوة بدرجة تؤهل لالعتماد .
 -9التجهيز لتنفيذ تقرير الدراسة الذاتية السنوي وتقدميه إىل عمادة اجلودة .
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حيث أسفر ذلك عن اآلتي :
أوالَ  :حتليل أبعاد اخلطة اإلسرتاتيجية (دراسة تفصيلية حملتويات اخلطة اإلسرتاتيجية) :
حيث استملت اخلطة على :
 أربعة أبعاد رئيسية . البعد األول عشرة أهداف تفصيلية و  71مبادرة .َ
َ
تفصيليا و  60مبادرة .
هدافا
 البعد الثاني أربعة عشر البعد الثالث تسعة أهداف تفصيلية و  60مبادرة . البعد الرابع مثانية هدف تفصيلي و  20مبادرة . -إمجالي عدد املبادرات  211مبادرة .

ثانياَ :حتليل مبادرات اخلطة اإلسرتاتيجية :
 -بتحليل مبادرات اخلطة االسرتاتيجية .

ثالثاَ :حتديد املطلوب من كل قسم داخل الكلية :
وذلك حسب اجلدول التالي :
القسم أو اإلدارة

م

عدد املهام

1

وحدة خدمة اجملتمع

6

2

وحدة التعليم اإللكرتوني

8

3

وحدة األنشطة الطالبية

17

4

العالقات العامة

7

5

اإلرشاد األكادميي

5

6

وحدة البحوث والدراسات البيئية

23

7

وكيلة الكلية لشئون الطالبات

7

8

مدير إدارة الكلية

2

9

عميد الكلية

36

10

وحدة شئون املعامل واملختربات

4

11

وكيل الكلية للشئون التعليمية

14

12

وحدة شئون اخلرجيات

1
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الدورات التدريبية
فانطالقا من املهام املُوكلة ملركز اجلودة بالكلية ،و ملا مت مناقشته مع سعادة عميد الكلية خبصوص التقدم بربامج تدريبية يف نهاية العام املاضي ،فقد عزمت عمادة الكلية
تفعيل الربامج التدريبية اخلاصة باخلطة االسرتاتيجية ،وذلك من باب إحداث شراكة جمتمعية يف ُجل اجملاالت.

عنوان الدورة
القراءة أهميتها وطرق
اكتسابها

أهداف الدورة
 ) 1اكتساب الخبرة االدبية
 ) 2استخالص المعلومات وتوظيفها
 ) 3مساعدة الطالب على مذاكرة دروسه

تصميم منشورات احترافية
) 1اختصار الوقت في تصميم المنشورات
وصفحات ويب باستخدام
 ) 2القدرة على عمل منشورات إعالنية
برنامج
Microsoft pubisher
 ) 1التعريف بعادات االستذكار غير الجيدة
 ) 2التعرف بفن االستذكار
التدرب على طرق
 ) 3استراتيجيات االستذكار الجيد
اإلستذكار الجيد
 ) 4المراجعة والتجهيز لالمتحان
 ) 5حل المشكالت التي تواجهها الطالبة اثناء المذاكرة
التنمية والقيادة
برنامج مابل لحل مسائل
رياضية
اكتساب اللغة االنجليزية

75

فهوم البحث  ,كيفية تصميم بحث  ,تعريفة

اجلهة املنفذة
وكالة الكلية للدراسات والتطوير
أ/مشعل السمحان
وكالة الكلية للدراسات والتطوير
أ/ديما الزامل

طالب الكلية
 )1أعضاء وحدة العالقات العامة
 )2اعضاء وحدة االنشطة الطالبية

وكالة الكلية للدراسات والتطوير
 )1د .نعمات قاسم
 )2د .علياء السيد

طالبات

وكالة الكلية للدراسات والتطوير
د .جمال حالوة

طالب الكلية والموظفون

)1اعداد الطالب لالستعمال الحاسب االلي الحل مسائل رياضية  .وكالة الكلية للدراسات والتطوير
)2البرنامج يتعلق بـ :
د .الطاهر مومني
أ) حاسب تكافل وتكامل 1
ب) حاسب تكافل وتكامل 2
توضيح بعض االساليب المتبعة إلكتساب اللغة االنجليزية لغير

املستفيدون

وكالة الكلية للدراسات والتطوير

طالب الكلية
الموظفين

تقرير
عن وحدة االبتعاث بكلية العلوم والدراسات االنسانيه
حبوطة سدير
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تقرير عن وحدة االبتعاث بكلية العلوم والدراسات
االنسانيه حبوطة سدير
يف ظل إجنازات اجلامعة يف جمال العملني  :األكادميي ،واإلداري ،فقد استحدثت عمادة الكلية وحدة لشؤون االبتعاث تعين يف املقام االول مبتابعة ُجل ما خيص املبتعثني من
العنصرين :الرجالي ،والنسائي ،وذلك منذ َت َق ُّدمهم برغبتهم يف االلتحاق بإحدى برامج الدراسات العليا :ماجستري ،أو دكتوراة ،سواء كان ذلك يف الداخل أو اخلارج ( ابتعاثا
داخليا كان أو خارجيا) ،وهذا االهتمام وتلك املتابعة موصول أثناء ابتعاثهم يف جامعاتهم اليت التحقوا على إحدى الربامج بها .
وملا كان عدد املعينني من العنصرين ــ يف العامني األخريين ــ يف وظيفة معيد أو حماضر قد ناهز اخلمسة والثالثني ،وكان إمجال عدد املبتعثني من العنصرين ما بني معيد
وحماضر يف الداخل أو اخلارج قارب العشرة ،فقد وضعت عمادة الكلية خطة هدفت من خالهلا على تلبية أهداف اجلامعة يف تيسري ،وتسهيل ،وحتفيز املعيدين واحملاضرين على
سرعة احلصول على موافقة لاللتحاق بأحد برامج الدراسات العليا  ،هذا باإلضافة إىل أن الكلية مل تألو جهدا يف متابعة ورعاية املبتعثني بعد حصوهلم على املوافقة بدراسة أحد
الربناجمني  :املاجستري أو الدكتوراة ،لذا فقد بادرت عمادة الكلية ــ وعلها تكون صاحبة السبق يف ذلك على مستوى اجلامعة ــ يف إنشاء وحدة شؤون االبتعاث  ،ترعى من خالهلا
أمور املبتعثني وتتواصل معهم فى أماكنهم املختلفة حتى حصوهلم على الدرجة العلمية اليت ابتعثوا من أجلها،
ومنذ تكليف سعادة عميد الكليه د /طارق البهالل الدكتور حممود السيد جرب برئاسة هذه الوحدة وا /حممد زيد السهلي منسقا ألقسام الطالب وا /احالم الغيامة منسقة
ألقسام الطالبات.
كانت اجنازات الوحدة على النحو التالي
ً
أوال :
قامت الوحد حبصر املعيدين واملعيدات احملاضرين واحملاضرات يف كل من اقسام الطالب والطالبات وقد تبني للوحد عدم وجود ملفات عن املبتعثني او اى افادات هلم بناءا على
ذلك مت تكليف منسق الوحدة ا حممد السهلي بتجميع نسخ جلميع املبتعثني من منسوبي الكليه من الدراسات العليا يف ادارة اجلامعة
ً
ثانيا :
وبعد دراسة كل حالة ابتعاث بدقه من حيث تاريخ االبتعاث والتخصص عدد سنوات البعثة والتقارير الدورية تبني عدم وجود تقارير متابعه حلالتهم الدراسية وبناءاً على ذلك مت
االتصال باألقسام املعنية حبث املبتعثني لديهم على اهمية وضرورة ارسال تقارير من اجلامعات التلى يدرسون بها اىل القسم وبالتالي اىل الوحدة
ً
ثالثا:

بريعاية عميد الكلية مت استضافة سعادة الدكتور :حمسن بن عبد الرمحن احملسن ،وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ( رئيس جلنة االبتعاث والتدريب باجلامعة)،
وذلك يف يوم حرصت الكلية على تسميته بيوم االبتعاث ــ وقد عزمت الكلية على عقده كل عام ــ للقاء املعيدين واحملاضرين من العنصرين ؛ لإلجابة على كل استفساراتهم .
وقد كان اللقاء احملدد يف يوم االثنني املوافق1434/2/18 :هـ  ،وذلك يف متام الساعة الثانية عشرة ،بقاعة التشريفات يف كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير (أقسام
الطالب) ،وقد نقل تلفزيونيا إىل اقسام الطالبات .
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تقرير مفصل عن لقاء سعادة وكيل اجلامعة باملعيدين واحملاضرين والذى
نظمته وحدة االبتعاث بالكلية برعاية سعادة عميد الكلية
بدأ اللقاء بآيات من الذكر احلكيم تالها املعيد :هيثم اجمللي ،أتبعه كلمة افتتاحية لسعادة الدكتور الدكتور /طارق بن سليمان البهالل ،عميد الكلية ،أوضح فيها جهد
الكلية جتاه تعيني واستقطاب الكوادر الوطنية من داخل ،وخارج اململكة ــ املبتعثني على برنامج خادم احلرمني الشريفني ــ فى العامني املاضيني ،كذلك أوضح ما تصبو إليه
الكلية يف تسهيل وتذليل العقبات اليت قد تطرأ للمبتعثني .
وملا كان هدف اللقاء هو اإلجابة على استفسارات املعيدين واحملاضرين قبل وأثناء بل وبعد ابتعاثهم ــ أي قبل استالمهم للعمل بعد رجوعهم ـــ فقد حتدث سعادة الدكتور /
حمسن احملسن  ،عن احملطات اهلامة ،واخلطوط العريضة اليت جيب أن يتبعها املبتعث بداية من وقت حصوله على موافقة لدراسة برنامج املاجستري أو الدكتوراة حتى بعد عودته،
وحصوله على الدرجة اليت ابتعث عليها  ،واستالمه لعمله يف مقر كليته ،ومن تلك احملطات اهلامة النرية اليت تطرق إليها سعادة الدكتور /حمسن بن عبد الرمحن احملسن ،يف
توجيه املبتعثني كالتالي:
ً
أوال :العمل اإلداري :
أشار سعادة وكيل اجلامعة إىل أهمية إسناد العمل اإلداري للمعيد واحملاضر أثناء فرتة تعيينه ؛ ملا له من أهمية يف ثقل شخصيته ،وبالتالي يمُ َ ِّ
ك ُن هذا اإلنسان أن يعتمد على
نفسه أينما ُو ِجد ،وجيعله قادرا على حل ما قد يواجهه مستقبال اثناء وبعد ابتعاثه .

ثان ًيا :أهمية اختيار مقر البعثة :
َش َّد ّد سعادة وكيل اجلامعة على ضرورة أن تكون هناك استشارة قبل عزم املبتعث على ابتعاثه  ،وذلك مبشورة ذوي اخلربة من عمادة الكلية ،والقائمني على طريقة أمر متابعة
املبتعثني فى وحدة االبتعاث سواء كان ذلك فى الكلية أو اجلامعة .
ثالثا :اطالع املبتعث على طريقة الدراسة يف مكان البعثة .
نصح سعادة وكيل اجلامعة أن يقف املعيد أو احملاضر على طريقة الدراسة يف البلد واجلامعة اليت يود االلتحاق بها ،وأن يتعرف على طبيعة املقررات اإلضافية ،حيث إن هذا
نظام معمول به يف أمريكا ،وبريطانيا .
راب ًعا :اهتمام املبتعث مبوضوع اللغة قبل ابتعاثه .
أوضح سعادة وكيل اجلامعة أن لغة بلد االبتعاث اليت ينوي املعيد أو احملاضر االبتعاث إليها من األهمية مبكان ،إذ إن اللغة اداة املعرفة والتواصل ،خصوصا عند وصول املبتعث
ملقر جامعته اليت ابتعث إليها ،وأشار سعادته إىل أن اجلامعة مل تبخل على أبنائها وهذا ما يتجلى أثره يف إرسال املبتعث ملدة عام ؛ لدراسة اللغة قبل شروعه يف بدء دراسة الربنامج
الذي ابتعث عليه .
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ب املبتعث على املشاكل اليت قد تواجهه بشكل عام .
خامساَ :ت َغلُّ ُ
ً
أشار سعادة وكيل اجلامعة إىل عدد من املشاكل اليت قد تواجه املبتعث ،وتطرق ناصحا إىل كيفية التغلب عليها ،ومنها :
 1ــ قراءة اللوائح املنظمة لشؤون االبتعاث اخلاصة جبامعة اجملمعة .
ذكر سعادة وكيل اجلامعة أن غالبية املبتعثني ال يعكفون على قراءة اللوائح ،والقوانني قبل ابتعاثهم ،وهذه تشكل مشكلة جيب أن ال يستهان بها ،إذ إن هذه اللوائح والقوانني
جيدا ملعرفة ما له وما عليه يف النواحي األكادميية  ،واملالية ،...،إخل .
ما ذكرت إال لتنظم أمور املبتعثني وتضمن حقوقهم ،وبالتالي فإنه على كل معيد ،أو حماضر قرأتها ً
 2ــ متديد االبتعاث :
أوضح سعاة وكيل اجلامعة ان مدة االبتعاث اخلارجي احملددة يف الالئحة ثالث سنوات ،وقد حيتاج املبتعث لتمديد عام آخر؛ كي يكمل حبثه ،وبالتالي جيب عليه أن يتبع
اإلجراء السليم يف مثل هذه احلاالت بأن خياطب امللحق الثقايف يف البلد املبتعث إليها ،والذي بدوره خياطب اجلامعة ،وقد اوضح سعادة الوكيل أن اجلامعة ال متانع يف املوافقة يف
إمتام هذا اإلجراء شريطة أن تكون املخاطبة الواردة للجامعة عن طريق امللحق الثقايف.
3ــ معرفة اللوائح الدراسية للبلد املراد االبتعاث إليها :
ذكر سعادة وكيل اجلامعة ان عدم معرفة لوائح الدراسة يف البلد املراد االبتعاث إليها تشكل أم ًرا ليس باليسري ،إذ رمبا يكون املبتعث يدرس بطريقة ال تتناسب ومتطلبات
ريا أو دكتوراة ،وقد
وشروط جامعة اجملمعة ،وبالتالي معرفة هذه اللوائح الدراسية ترسم للمبتعث اخلطوط العريضة لبداية ونهاية الربنامج الذي ابتعث إليه سواء كان ماجست ً
شدد سعادته ناصحا على املعيدات واحملاضرات الالتي يرغنب يف االبتعاث اخلارجي أن تقرر كل واحدة منهن اهلدف والغرض من ابتعاثها ،ومدى مناسبة ذلك لتخصصها  ،وذلك
قبل شروعها يف االبتعاث حتى ال تذهب وال توفق ،ثم تناشد اجلامعة يف عودتها مرة أخرى .
وملا كان اهلدف الرئيسي هلذا اللقاء املفتوح هو اإلجابة على استفسارات املعيدين واحملاضرين من العنصرين فقد اشار سعادة الدكتور /طارق بن سليمان البهالل ،عميد
الكلية ،إىل أنه ال سقف وال حدود يف اى استفسارات يود احملاضرون واملعيدون طرحها على سعادة الدكتور /حمسن بن عبد الرمحن احملسن ،وكيل اجلامعة (رئيس جلنة
االبتعاث باجلامعة ) فاللقاء منهم وهلم؛ لذا فقد أدار سعادة الدكتور /عمر بن سامل الصعيدي ،وكيل الكلية للشؤون التعليمية ،توجيه عرض االسئلة من معيدي وحماضري
الكلية من العنصرين حيث مت التواصل مع العناصر النسائية عن طريق (الفيديو كونفرنس) ،وقد اجاب سعادة الوكيل على كل ما طرح عليه من أسئلة وما أغلق باب احلوار
إال وقد اجاب على ُج ِّل ما عرض عليه .
ويف النهاية قدم سعادة وكيل اجلامعة عددًا من النصائح للمعيدين واحملاضرين من العنصرين قبل ابتعاثهم حثهم فيها على بذل اجلهد ،وأن ال ينس كل فرد منهم أنه يعترب
ريا لبلده ،وأن يعكس أخالق وتعاليم اإلسالم من خالل اعتزازه باهلوية اإلسالمية ،إذ إن يف ذلك تصحيح لنظرة تلك الشعوب للعرب بشكل عام ،وديننا احلنيف
أثناء بعثته سف ً
بشكل خاص.
وانتهى اللقاء يف متام الساعة الواحدة والنصف ظه ًرا  ،وقدم سعادة الدكتور /طارق بن سليمان البهالل ،عميد الكلية شكره لكل من ساهم وشارك وحضر وكان عامال
مساعدا يف جناح هذا اللقاء َ
وخص منهم :
ً
ــ عمادة تقنية املعلومات على خدماتها اجلليلة ،يف تذليل العقبات يف النقل اإللكرتوني من قسم الطالب إىل أقسام الطالبات .
ــ وحدتا شؤون االبتعاث والعالقات العامة بالكلية .
هذا وقد ثمَ َّ َن سعادة الدكتور /عميد الكليةَ ،ت َ
ك ُّبد سعادة وكيل اجلامعة عناء السفر ،واجتماعاته املتتوالية حبكم أعماله املتنوعة ،ومت التقاط بعض الصور التذكارية مع
منسوبي الكلية من املعيدين واحملاضرين ،وأعضاء هيئة التدريس .
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تقرير الدراسات العليا والتعينات
والرتقيات العلمية
خالل العام الدراسي 1434 - 1433
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أوال :رؤية الوحدة:
العمل على مواكبة التطور الذي تشهده النهضة التعليمية يف العامل من خالل
إجياد أفضل اخلدمات والتجهيزات  ،وكل ما من شأنه تنمية املهارات واملساعدة
على اإلبداع واالبتكار.

ثالثا :أهداف الوحدة:
 -1تزويد طالب املاجستري بقاعدة علمية عريضة ,وعميقة يف جمال التخصص
املنشود الذي يهدف له مستقبال .
 -2أن حيقق طالب املاجستري شروط البحث العلمي ومناهجه املتبعة يف العامل .
 -3حث املسجلني للماجستري على كتابة رسائل جامعية يتبع فيها شروط
اختيار املوضوعات اجلديدة املناسبة  ،واتباع املنهج العلمي.
 -4متكني الطالب من فتح النوافذ على املعرفة العلمية يف العامل؛ كي يكون
على دراية من معرفة ما لدى اآلخرين من إضافات يف هذا الصدد .
 5ـ استقبال أوراق املتقدمني للوظائف التعليمية املختلفة بأقسام الكلية املتنوعة،
واختيار أفضل الكوادر املتقدمة تعليميا متهيداً لعرضها على جملسي:
القسم املختص والكلية ثم رفعها للجنة الدائمة لتعيني املعيدين واحملاضرين
باجلامعة؛ الختاذ ما تراه مناسبا.
 6ـ استقبال ومراجعة أوراق املتقدمني؛ للرتقية للدرجات العلمية املختلفة يف ضوء
ما تسمح به اللوائح ,والقوانني متهيدا لعرضها على جملسي القسم املختص
والكلية ثم أمانة اجمللس العلمي؛ الختاذ ما تراه مناسبا بهذا الصدد.
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ثانيا :رسالة الوحدة:
تتمثل رسالة وحدة الدراسات العليا بالكلية يف استقطاب الطالب املتميزين الراغبني
يف متابعة دراساتهم العلمية يف حقول برامج الدراسات العليا املتنوعة ـ إن شاء اهلل تعالي
ـ الذين يسعون إىل تطوير كفاءتهم العلمية إلمداد املؤسسات التعليمية والعلمية املختلفة
بقطاعيها «احلكومي واخلاص» بالكوادر العلمية املدربة واملؤهلة يف حل املشكالت
العلمية والصناعية اليت تواجه خطط التنمية يف اململكة.

رابعا :بيان حبصر احملاضرين ،واملعيدين بالكلية للعام 1434/1433هـ
القسم

دكتوراه
مواطن متعاقد

اللغة العربية
الحاسب اآللي
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
الكيمياء
التربية وعلم النفس
الدراسات اإلسالمية
إدارة أعمال

ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
1
3
ـــــ

4
ــــ
2
6
5
9
6
3

عدد
المحاضرين

عدد المعيدين

مواطن

متعاقد

مواطن

متعاقد

1
ــــ
2
2
1
1
1
1

ــــ
1
5
2
2
ــــ
ــــ
3

1
5
3
5
5
ــــ
6
4

ــــ
ــــ
ـــــ
ــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ــــ

المجموع
الكلي
6
6
12
15
13
11
16
11

رابعا :بيان حبصر احملاضرين ،واملعيدين بالكلية للعام 1434/1433هـ
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

األسم
تهاني أبراهيم الزكري
وضحى عبد هللا الشيباني
أحالم حمد الهدباني
بينه فيصل السبيعي
هاجر فضل الرشيدي
دليل ناصر المفرج
تغريد حمد الهدباني
وفاء سعود الرخيص
جميلة فهد المطيري
نوف أحمد المعجل
سارة عبد هللا الرويشد
أمل عبدهللا الباللي
ديما عبد الرحمن الزامل
أروى ناصر المفوز
دره صالح البليهي
ريم مفبول الرشيدي
شيرين عبدالعزيز الموسى
وفاء عبدالرحمن المعجل
عزيزه عبد هللا الحوشان
مشاعل عبد هللا الدامغ
ليلى محمد الحيدري

القسم

التخصص

تاريخ التعني

رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
حاسب
حاسب
حاسب
حاسب
حاسب
انجليزي
انجليزي
اللغة اإلنجليزية
انجليزي
اقتصاد منزلي
كيمياء
كيمياء
كيمياء

محاضرة
محاضرة
معيده
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
محاضرة
معيدة
معيدة
معيدة

 1433 / 4 / 24هـ
 1425 / 3 / 27هـ
 1433 / 7 / 1هـ
 1429 / 6 / 3هـ
 1433 7 / 1هـ
 1429 / 5 / 30هـ
 1433 / 7 / 1هـ
 1433 / 3 / 16هـ
 1433 / 4 / 26هـ
 1433 / 4 / 24هـ
 1433 / 3 / 5هـ
 1432 / 8 / 2هـ
 1431 / 1 / 28هـ
 1433 / 7 / 1هـ
 1433 / 8 / 27هـ
1433 / 3 / 8هــ
 1432 / 8 / 18هـ
 1430 / 9 / 9هـ
 1429 / 12 / 30هـ
 1433 / 5 / 2هـ
 1432 / 10 / 15هـ

محاضرة
معيدة
معيدة
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م
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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األسم
ليلى عبد الكريم المنقور
سلطانة محمد الحنيحن
عهود أبراهيم التركي
لمى حماد الحماد
نورة ناصر العصيمي
أمينة عبد العزيز الماجد
بدرية منير العتيبي
فهده عبد هللا الخضيري
ريم هالل العتيبي
مها ذيب العتيبي
مها عبد الرحمن الليفان
هيا سليمان العريج

القسم

التخصص

تاريخ التعني

كيمياء
كيمياء
كيمياء
إدارة أعمال
دراسات
دراسات
دراسات
دراسات
دراسات
دراسات
لغة عربية
لغة عربية

معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
محاضرة
معيدة

 1432 / 5 / 9هـ
 1432 / 8 / 2هـ
 1432 / 8 / 2هـ
1433 / 3 / 8هــ
 1432 / 8 / 2هـ
 1432 / 8 / 15هـ
 1432 / 5 / 2هـ
 1432 / 5 / 12هـ
 1432 / 4 / 22هـ
 1429 / 12 / 1هـ
 1425 / 4 / 27هـ
 1428 / 8 / 28هـ

آلية اختيار املتقدمني ،واملتقدمات لشغل وظائف أكادميية بأقسام الكلية املختلفة:
ــ إرفاق منوذج طلب تعيني معيد أو حماضر أو أستاذ مساعد يتتبع خط سري أوراق املتقدم من
البداية حتى النهاية ,حيث قام على تصميمه سعادة الدكتور عميد الكلية ,الدكتور .طارق
بن سليمان البهالل.
ــــــــ حصر مجيع أوراق املتقدمني يف التخصصات املختلفة لدى الكلية.
ــــــــ إدراج كل جمموعة حلاهلا على حسب الدرجة العلمية لكل متقدم .
ــــــــ ترتيب مجيع أمساء املتقدمني على حسب الدرجة احلاصل عليها كل متقدم ،من خالل
املعدل الرتاكمي.
ــــــــ مراجعة بيانات مجيع املتقدمني على الوظائف األكادميية املختلفة ،من خالل الشروط
الواردة فى حالة وجود إعالن تعلن فيه اجلامعة عن حاجتها لشغل وظائف أكادميية.
ــــــــ بيان حال معاملة كل متقدم من حيث قبوهلا من عدمه ،مع إبداء األسباب يف حالة رفض
ترشيح أي من املتقدمني أو املتقدمات.
ــــ إرفاق صورة من املعامالت اليت صدرت من قبل عمادة الكلية ـــ مشتملة على أمساء من
مت ترشيحهم من قبل جملسي القسم والكلية ــــ لسعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا
والبحث .
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17

أنشطة الكلية

خالل العام الدراسي 1434 - 1433
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قامت وحدة األنشطة الطالبية بالكلية بتفعيل عدد من األنشطة الثقافية للمشاركة فيها،ومن أبرزها :
 -1مسابقة معالي مدير جامعة اجملمعة حلفظ القرآن الكريم ،وقد حصلت طالبات الكلية على مراكز متقدمة فيها.
 -2تكوين جلنة من قسم الدراسات اإلسالمية املعاصرة ملتابعة حفظ وجتويد الطالب املشاركني يف مسابقة معالي
مدير اجلامعة حلفظ القرآن الكريم.
 -3مسابقة (أفديك يا رسول اهلل) يف احلديث الشريف بالتعاون مع مركز التنمية االجتماعية جبنوبية سدير.
 -4زيارة املعرض املصاحب ألسبوع املرور العاملي.
 -5تفعيل الكلمات اإلرشادية بعد صالة الظهر ألعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية املعاصرة.
 -6استقبال الطالب املستجدين خالل الفصل الدراسي األول والثاني من العام اجلامعي 1434-1433هـ وتوزيع اجلوائز
التشجيعية على األسئلة الثقافية املصاحبة.
 -7القيام بزيارة للصندوق الصناعي السعودي مبدينة الرياض .
 -8اجلدير بالذكر أن طالبات الكلية حصلن على مراكز متقدمة يف املؤمتر العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم
العالي مبكة املكرمة.
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أنشطة الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 1434هـ

اسم النشاط

وصف النشاط

حفل استقبال الطالبات املستجدات يوم األحد
املوافق1434/3/22:هـ

ً
حفال الستقبال الطالبات املستجدات حيث تضمن الفقرات التالية :أناشيد ترحيبية ثم
أقامت وحدة األنشطة الطالبية
بدأ احلفل بآيات عطرة من الذكر احلكيم بعد ذلك كلمة وكلية الكلية – كلمة رئيسة وحدة القبول والتسجيل –
كلمة أمينة وحدة األنشطة الطالبية – كلمة الطبيبة  -كلمة وحدة اإلرشاد الطالبي – ثم تشرفت منسقة كل قسم
باحلديث عن القسم واعضائه.

تأهيل لطالبات املتدربات (األسلوب الرتبوي
لتعامل مع الطالبة املراهقة أثناء التدريب)  ,يوم
االثنني املوافق 1434/4/1 :هـ

أقامت وحدة اإلرشاد والتوجيه دورة بعنوان (األسلوب الرتبوي للتعامل مع الطالبة املراهقة أثناء التدريب امليداني )أعدتها
ً
ً
واجتماعيا لعملية الرتبية امليدانية ,كسر
نفسيا
وألقتها أ /جنود املتعب ,اشتملت على احملاور التالية  :اعداد الطالبة املعلمة
حاجز اخلوف والرهبة  ,األدوار اليت تقع على عاتق الطالبة املعلمة يف أثناء فرتة التدريب ,اكساب الطالبة القدرة على
معاجلة املواقف التعليمية  ,جذب انتباه الطالبات أثناء الشرح .

ابتدأ احلفل بكلمه من مشرفه قسم احلاسب أ/جنالء سعيد ,تلتها كلمه الطالبة املثالية وتكرميها بتقديم أ/مجيله
تكريم الطالبة املثالية يوم الثالثاء 1434/4/2هـ ومن ثم كلمه االرشاد االكادميي أ/دميا الزامل وتعريف الطالبات بأهميته ,واختتم الربنامج بافتتاح نادي احلاسب االلي
وتوزيع استمارات ملن لديها الرغبة يف املشاركة بأنشطة النادي قام بالتعريف بها أ/امل الباللي و أ/ساره الرويشد.
برنامج توعوي عن عيد احلب (حتى ال تكوني
امعه) يوم األربعاء  ,املوافق1434/4/3 :هـ

الفيتامينات ( ,حتت شعار غذاؤك عالجك)
يوم :الثالثاء املوافق1434/4/9 :هـ

أقامت وحدة األنشطة الطالبية حماضرة بعنوان (حتى ال تكوني امعه ) تضمنت كلمة ألقتها األستاذة :هيا السبيعي
أوضحت فيها حرمه االحتفال بعيد احلب ووثقت كالمها بعروض مرئية لبعض الفتاوى من أهل العلم واختتم النشاط
باألناشيد والضيافة .
نشاط ثقايف ,تضمن الفقرات التالية :عرض مرئي اشتمل على الفقرات التالية :التعريف بالفيتامينات ,دور الفيتامينات
يف عملية التمثيل الغذائي ,األهمية الغذائية لبعض الفيتامينات ,أعدته الطالبات :امل احلمدان -حصه احلماد -اهلنوف
املوجيد -هند الفايز -ندى الدهمش ,قامت بإلقائه الطالبة :ابتسام ناصر ,مطويات ساهم يف إعدادها كل من الطالبات:
امتنان اجلرب وأمل احلمدان  ,مت كل ذلك حتت إشراف األستاذة  /إقبال صديق
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وصف النشاط

تكريم الطالبات املشاركات والفائزات يف
املؤمتر العلمي الرابع يوم األربعاء ,املوافق:
1434/4/10هـ

أقامت الكلية حفل تكريم الطالبات املشاركات والفائزات يف املؤمتر العلمي الرابع  ,تضمن احلفل الفقرات التالية :
كلمة د /محد القميزي عميد شؤون الطالب ,كلمة د/خالد العفيصان وكيل عمادة شؤون الطالب لألنشطة الطالبية
,كلمة عميد الكلية ألقتها بالنيابة عنه وكيلة الكلية أ /مها الليفان ,كلمة املتسابقات ألقتها الطالبة سلمى العصيمي
,كلمة د /سحر املشرفة على الطالبات املشاركات يف املؤمتر  ,بعد ذلك مت تكريم الطالبات الفائزات يف املسابقة .

اسباب املشكالت النفسية واالجتماعية ,يوم :
السبت املوافق 1434/4/13:هـ

أقام قسم الرتبية وعلم النفس حماضرة حتت عنوان(:أسباب املشكالت النفسية و االجتماعية)أعدتها وألقتها :د /نعمات,
تضمنت الفقرات التالية  :التعريف باملشكالت النفسية واالجتماعية – خصائص الشخصية املمتعة بالصحة النفسية –
االسباب االجتماعية والنفسية اخلاصة باألسرة والوالدين والتنشئة االجتماعية –االسباب املرتسبة اخلاصة بالصراعات
النفسية – احلرمان واالحباط النفسي واسبابه .

ارحنا بها يا بالل
يومي االحد واالثنني 1434/4/15/14هـ
اإلشعاع النووي وأثره على البيئة  ,يوم :األربعاء
املوافق1434/4/17 :هـ

كيفية ختطيط الطالبة ملستقبلها,
يوم :السبت 1434/4/20هـ
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محلة (ارحنا بها يا بالل) مدتها يومان ف اليوم األول تضمن الفقرات التالية  :مقدمة القتها الطالبة  /عرض بوربوينت عن
اهمية الصالة وفضلها  .كلمة عن الصالة قدمتها الطالبة  /أفراح املطريي ,
يف اليوم التالي مت تقديم عرض تطبيقي لصفة الصالة بعدها كلمة ألمينة النشاط ثم طرح مسابقة عن الصالة وتوزيع
اجلوائز كما ختلل الربنامج يف كال اليومني أناشيد وعروض عن الصالة.
نشاط مرئي علمي وتنويري ,حتت عنوان (اإلشعاع النووي وأثره على البيئة ) تضمن الفقرات التالية  :تعريف عام لإلشعاع
_ توضيح بالصور والشرح أثره على اإلنسان والبيئة النباتية ,فوائد اإلشعاع ,قام بإعداده كل من الطالبات :أمل احلمدان -
ابتسام ناصر  -ندى الدهمش -هياء احلسينان  ,بإشراف  /د .مريم العاز.
أقام قسم الرتبية وعلم النفس حماضرة حتت عنوان(:كيفية ختطيط الطالبة ملستقبلها) أعدتها وألقتها ,د  /خدجية
تضمنت الفقرات التالية  (:مفهوم التخطيط ورأي االسالم يف التخطيط للمستقبل_ مفهوم اخلطة _أنواعها – خطواتها
–كيفية حتسني نتائج اخلطة).

اسم النشاط

وصف النشاط

كيف تكتب حبثا علميا وذلك يوم
االحد143/4/21

أقام قسم اللغة العربية عرضا أكادمييا يف اطار املشاركة يف النشاط الالمنهجي لتدعيم أسس البحث العلمي ومساره
لدى طالبات الكلية  ،قدم احملاضرة د .رجاء يوسف شاهني حتت عنوان
مزالق البحث العلمي ( كيف تكتب حبثا علميا خاليا من األخطاء ).

بر الوالدين
يوم/األثنني املوافق1434/4/22/هـ

توعي اجتماعي /تضمن الفقرات التالية  :حث الطالبات على بر الوالدين /عالج مواقف اجتماعية تعزز االهتمام
بالوالدين عمل مسرحية هادفة لتصحيح األخطاء حول بر الوالدين /كلمه توجيهية للطالبات للرب بالوالدين.

التفكري االجيابي لطالبه اجلامعية
يوم الثالثاء 1434/4/23هـ

أقام قسم إدارة االعمال يوم مفتوح بعنوان التفكري اإلجيابي للطالبة اجلامعية حيث يتضمن احلفل الفقرات التالية :بدأ
احلفل بآيات عطره من الذكر احلكيم _كلمة منسقة القسم عن التفكري اإلجيابي للطالبة اجلامعية _ عرض مسرحي
بعنوان ( سنفوره جامعية ) عن مفهوم التفكري اإلجيابي و دورة يف تنمية الذات _مسابقات ثقافية -مسابقات حركية-
إطالق البالون و بصمة التفكري اإلجيابي يف احلرم اجلامعي.

سلوكيات الطالبة اجلامعية
يوم السبت 1434/4/27هـ

بصحبتكم طعم اجلنة
(برنامج ألطفال مجعيه انسان )
يوم :األثنني 29ا  1434 / 4 /هـ

أقام قسم الرتبية وعلم النفس حماضرة حتت عنوان ( :سلوكيات الطالبة اجلامعية)أعدتها وألقتها د /اميان  ,تضمنت
الفقرات التالية  *(:تعريف مبفهوم السلوك للطالبة اجلامعية  *,كيف تكون مبدعا * ,ملاذا التواصل الفعال * ,ملاذا
الثقة بالنفس)
اعد النشاط ألطفال مجعيه انسان  ,إلدخال البهجة على قلوبهم والقيام بواجبنا ودورنا جتاههم كأفراد حيتلون جزء من
اجملتمع  ,وتعزيز ذلك الدور  .تضمن الربنامج الفقرات التالية :
• عرض مسرحي احتوى على أناشيد ومسابقات .
• دخول األطفال على أركان متنوعة أعدت هلم منها  :ركن الرسم  ,ركن الكب كيك  ,ركن األمرية الصغرية  ,ركن
الطباعة  ,ركن اللعب  ,ركن التجميل واالستشوار ،ركن الوجبات  ,ركن الدمى .
• اجتماع األطفال على طاولة األكل وتقديم الكيك والعصري .
• ختام اليوم بتوزيع اهلدايا على األطفال وتوديعهم .
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اسم النشاط
التهاب الكبد الفريوسي
يوم :الثالثاء 1434/4/30هـ

حلقة القرآن الكريم فضلها وآدابها,
يوم :األربعاء 1434/5/1هـ

أقامت طبيبة الكلية د /رهام ,حماضرة صحية عن التهاب الكبد الفريوسي تضمنت الفقرات التالية :أعراض املرض,
انتقال املرض  ,الوقاية من املرض  ,العالج

أقامت وحدة األنشطة الطالبية حماضرة حتت عنوان (حلقة القرآن الكريم فضلها وآدابها)أعدتها وألقتها أ /هيا السبيعي
 ,حثت فيها احلضور على حفظ القرآن الكريم ومدارسته مستشهدة بآيات من القرآن الكريم والسنة النبوية ثم ختم
الربنامج بتكريم املداومات على حضور حلقات احلفظ الصباحية.

كيف تكتب حبثا علميا وذلك
يوم السبت1434/5/4هـ

أقام قسم اللغة العربية عرضا أكادمييا يف اطار املشاركة يف النشاط الالمنهجي لتدعيم أسس البحث العلمي ومساره
خاص مبوظفات الكلية  ،قدم احملاضرة د .رجاء يوسف شاهني حتت عنوان
مزالق البحث العلمي ( كيف تكتب حبثا علميا خاليا من األخطاء ).

(كيف تكتبني خطابا رمسيا ؟)
يوم :األحداملوافق1434/5/5 :هـ

ألقت د /إميان مصطفى حماضرة ,أوضحت فيها كيفية كتابة اخلطابات الرمسية وكيفية عمل التقارير.

عيد امليالد(العيد املظلم)
يوم :الثالثاء املوافق1434/5/7 :هـ
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أقامت وحدة األنشطة الطالبية برنامج حتت عنوان(العيد املظلم) تضمن الفقرات التالية :مقدمة للربنامج ,ألقتها  ,أ/بيان
الراجح _حماضرة عن حكم أعياد امليالد ,ألقتها أ /هيلة املغامس _ طرح ومناقشة نتائج االستبيان أ  /هيا السبيعي تال
ذلك طرح مسابقة تتضمن طرح بعض األسئلة يف الربنامج املقدم مع توزيع اجلوائز ثم ختم الربنامج بتقديم الضيافة وبعض
التوزيعات الدعوية .

اسم النشاط
ألني أحبه
يوم االثنني 1434/5 /20هـ

الوجبات السريعة,
يوم :األربعاء املوافق1434/5/22 :هـ

مهرجان بعنوان (ألني احبه)
يوم االثنني 1434/5/27هـ

وصف النشاط
أطلق قسم الدراسات اإلسالمية محلة عن إحياء السنن حتت شعار (ألني أحبه) ,مت فيها تفعيل بعض السنن الواردة عن
الرسول صلى اهلل عليه وسلم بني مجيع املوظفات والطالبات يف الكلية  ,السنن ( :سنة السواك _ سنة االستغفار_ سنة
تقليم األظافر _ كفارة اجمللس ).

أقامت طبيبة الكلية د /رهام ,حماضرة صحية حتت عنوان(:الوجبات السريعة) ,أوضحت فيها :تأثري الوجبات السريعة
على بنية اجلسم  ,املواد الضارة املكونة منها هذه الوجبات  ,البدائل الصحية من األغذية .
أقام قسم الدراسات اإلسالمية مهرجان بعنوان( :ألني احبه)(,وهو تابع حلملة إحياء السنن ) ,تضمن الفقرات التالية ً :
اوال:
لوحة إلقائيه عن القيم ,هنادي الشبانات ً ,
ثانيا :كلمة للدكتورة زينب املختار ,عن حمبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ,
ً
ثالثا :لقاء مع الطبيبة رهام بعنوان /االثار الطبية للسنن النبوية ً ,
ً
خامسا:
رابعا :جوائز حتت عنوان «عنوانك يف حياتك» ,
جوائز مسابقة السرية النبوية أ .نورة العصيمي و أ .مها العتييب.

املواد املضافة لألغذية بني اإلجيابيات والسلبيات أقام قسم الكيمياء برنامج بعنوان (املواد املضافة لألغذية بني اإلجيابيات والسلبيات) اشتملت على  :التعريف باملواد
املضافة لألغذية بأنواعها املختلفة ,وإعطاء أمثلة هلا والتأثري الصحي هلا من حيث الفائدة والضرر ,قام بتقدميه جمموعه
يوم الثالثاء 1434/5/28هـ
من طالبات القسم حتت إشراف األستاذة /إقبال .
أسبوع القيم النبوية (نيب قدوتي )
من يوم السبت1434/5/25هـ
إىل يوم األربعاء 1434/5/29هـ

مت عمل ركن للنشاط الطالبي بقسم الرياضيات وتفعيل أسبوع القيم النبوية وكل قيمة نبوية توزع بها نشرات وتعرض
ً
وأيضا تفعل الشاشة املرئية بهذه القيمة.
صور وأحاديث ونصائح بالركن
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اسم النشاط
دورة أنا إجيابي
يوم :السبت 1434/6/10هـ

مت تنفيذ دورة انا إجيابي ,من إلقاء الطالبة نهلة اجلعيثن من الفرقة الثالثة رياضيات و مساعدة زميالتها ومن مواضيع
الدورة الفكر والتفكري  ,اجنح جتربة عرفتها البشرية  ,اإلجيابية بالقرآن الكريم وخصائص التفكري اإلجيابي
ومعوقاته .

(أنت رئيسة مجهورية نفسك)
يوم :األربعاء 1434/5/29هـ

أقامت وحدة التوجيه واإلرشاد الطالبي برنامج تربوي بعنوان (أنت رئيسة مجهورية نفسك) أعدته و ألقته أ/متاضر اهلداب
,اشتمل الربنامج على شرح كيفية أن يكون اإلنسان رئيسا على نفسه ,كيف يهذبها ويربيها على فعل اخلريات وترك
املنكرات .

مقهى حوراي بعنوان (الصداقة ) ,
يوم  :السبت 1434/6/3هـ

أقامت وحدة التوجيه واإلرشاد الطالبي ,برنامج تربوي حتت عنوان (مقهى حواري الصداقة ) أعدته وألقته أ/جنود املتعب,
اهلدف منه أن تتعلم الطالبة طريقة احلوار الناجح وتبادل اخلربات واألفكار ,التفاعل االجتماعي فيما بينهن والتعلم من
املوضوع كيفية تكوين عالقات اجتماعية ناجحة بني الناس .

تعظيم اهلل
يوم :الثالثاء 1434/6/6هـ

أقامت وحدة األنشطة الطالبية برنامج بعنوان (تعظيم اهلل ) ,اشتمل على  :حماضرة تضمنت احملاور التالية ( :عظمة ال إله
إال اهلل _عظمة اهلل يف استجابة الدعاء _عظمة اهلل يف خلقه_ عظمة اهلل يف إحياء املوتى ) قام بإلقائها كل من(أ /بيان
الراجح_ أ/هيلة املغامس _ أ/رنا السعود),عروض مرئية وبعض األناشيد.

اليوم العاملي
يوم األربعاء 1434/6/7هـ
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أقام قسم اللغة اإلجنليزية يوم مفتوح حتت شعار (اليوم العاملي)  ,تضمن عدة أركان كل منها جيسد دولة معينة يبني
حضارة الدولة يف زيها واألطعمة اليت اشتهرت بها .

اسم النشاط

وصف النشاط

مشروع تعزيز القيم ونشرها
(مجالي بسمو قيمي)
يوم  :اإلثنني 1434/6 /12هـ

ً
مشروعا لتعزيز القيم ونشرها بعنوان (
أقام قسم الدراسات اإلسالمية بالتعاون مع طالبات قضايا جمتمعية معاصرة
مجالي بسمو قيمي) ،وقد تضمن الفقرات التالية  * :استقبال احلضور بأناشيد ترحيبية * موجز للمشروع قدمته
الدكتورة نهيل صاحل *فقرة (جتربيت) قدمتها الطالبة مشاعل الليفان والطالبة نوره العتييب*عرض مرئي للقيم اليت مت
اختيارها يف املشروع ،قيمة احملبة وقيمة االتقان وقيمة الذوق واجلمال * فقرة األسئلة وتفاعل اجلمهور* فقرة التقييم
الذاتي للقيم *فقرة القيم اجلامعة تروحيية * شكر خاص لطالبات مقرر قضايا جمتمعية ,تقديم الضيافة للحضور.

برنامج العمل التطوعي األول قامت به د/هدى السرحان مع طالباتها ضمن مادة التطوع وذلك لتقدير وتكريم(أخواتنا
احلفل التطوعي األول (تكريم عامالت النظافة) العامالت يف الكلية) ,تضمن -:تالوة -.كلمة ترحيبية ,كلمة الوكيلة أ .مها الليفان - ,أنشودة ترحيبية -,عرض مرئي
(احلياة إجناز)- ,كلمة وعظيه - ,التكريم .
االستعداد للزواج
يوم :الثالثاء 1434/6/13هـ

احلفل اخلتامي
يوم :األربعاء 1434/6 /14هـ

أقامت وحدة اإلرشاد والتوجيه برنامج اجتماعي بعنوان (االستعداد للزواج) أعدته أ/فوزية السعيد _أ /مي احلسني ,كما
شاركت فيه رئيسة الوحدة أ /جنود املتعب  ,اشتمل الربنامج على أهم اخلطوات للزواج الناجح بإذن اهلل وكيف تتعامل
الفتاة مع ما يوجهها من عقبات خالل حياتها .
ً
ً
ختاميا لألنشطة الطالبية للعام اجلامعي1434هـ  ,تضمن الفقرات التالية:
حفال
أقامت وحدة األنشطة الطالبية
* استقبال احلضور بأناشيد ترحيبية * مقدمة احلفل ألقتها األستاذة /بيان الراجح *القرآن الكريم الطالبة/مريم
العتييب*كلمة وكيل الكلية للجودة والتطوير الدكتور /زياد العامر * عرض مرئي احلياة اجناز* كلمة أمينة
النشاط األستاذة هيا السبيعي *عرض مرئي ألنشطة الكلية هلذا العام * تكريم (الكليات املستضافة _ األقسام
املشاركة _ أصحاب املبادرة يف النشاط_ الطالبات املتميزات يف النشاط) ,بعد ذلك مت تقديم وجبة االفطار .للحضور.
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كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية بحوطة سدير  -أقسام الطالبات ـ

27

احللقات النقاشية
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أمناط الطالب وكيفية التعامل معهم
الدكتور :رافع حممود الرويضان
األستاذ املساعد بقسم إدارة االعمال

تتناول هذه احللقة النقاشية ،اليت حتت عنوان( :أمناط الطالب وكيفية التعامل معهم) ،عدة قضايا تتعلق بالطلبة ،وأمناطهم الشخصية ؛ بهدف الرقي بالتعامل مع كافة
الشخصيات والسلوكيات اليت ميكن ان تواجه عضو هيئة التدريس أثناء مسريته التعليمية،حيث مت من خالل النقاش الوقوف على اجلوانب التالية :
أولاً  :التعرف على ماهية الطالب حيث ينظر إىل الطالب على أنه الركيزة األساسي يف االتي:
 حمور العملية التعليمية. املدخل االساسي يف العملية التعليمية. املخرج االساسي يف العملية التعليمية.ثانيا  :التعرف على ماهية عضو هيئة التدريس،وقد نوقشت هذه الفقرة من خالل النظر اىل عضو هيئة التدريس على أنه املشغل االساسي للعملية التعليمية  ،وعلى أنه املراقب،
واملقيم االساسي للعملية التعليمة،وبالتالي فهو العنصر األساسي يف تشغيل الطالب أهم مدخالت العملية التعليمية على االطالق .
ومن هذا املنطلق كان ال بد لنا من البحث يف اآللية اليت جيب أن يتعامل معها املشغل األساسي ( عضو هيئة التدريس ) مع املدخل االساسي ( الطالب ) يف العملية التعليمية ،
حيث تبنى آلية التعامل هذه على منط شخصية الطالب .
وعلى ذلك مت تناول امناط الشخصية اليت حددها علماء السلوك،وعلماء علم النفس وخصائص كل منط من االمناط الشخصية،وكيفية التعامل مع كل منط بهدف إثراء
املعرفة ألعضاء هيئة التدريس حول هذا املوضوع احليوي واهلام ،وكمقدمة لتعزيز إدراك عضو هيئة التدريس ألمناط الطلبة الذين يتعامل معهم ؛ للوصول إىل الكيفية ،واآللية
اليت جيب أن يتعامل معها عضو هيئة التدريس وفق إدراكه ألمناط الطلبة ،
وميكن وضع عدة تصورات لبعض األمناط للطالب بعيدا عن التقسيمات اليت تناول شخصية الطلبة ،وهو ما يتضح من خالل حتديد أمناط عدة من الطلبة ،واليت تواجه أعضاء
اهليئة التدريسية يف مسريتهم األكادميية اجلامعية مت تقسيمها بناء على عدة صفات اساسية مثل اجلدية والقدرة اىل أربعة امناط دار حوهلا النقاش واحلوار.
ويف نهاية النقاش مت التأكيد بان هناك قواعد جيب أن نضعها أمام أعيننا حينما نتعامل مع الطالب والطالبات جتسدت يف ضرورة التعامل اجلاد مع الطلبة والتعامل
باحرتام،ورفق بهدف جذب وحتبيب الطالب يف الدراسة واحلياة اجلامعية  ،ولنا يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسوة حسنة يف هذا اجملال فهو املعلم واملربي والقائد  ،فقد
خماطبا نبيه صلى اهلل عليه وسلم { :فبما رمحة من اهلل لنت هلم ولو كنت ً
ً
فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف
كان حيسن إىل الرب والفاجر واملسلم والكافر ،و قال تعاىل
عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر } آل عمران .159/
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  « :إن الرفق ما يكون يف شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه « رواه مسلم  ،ولعل يف ذلك تكريس آلليات التعامل مع البشر كافة .
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التنمية وجودة التعليم
الدكتور:مجال رضا حالوة
(االستاذ املساعد بقسم إدارة األعمال)

ً
وأيضا أعضاء اهليئة اإلدارية ملنسوبي
يف سلسلة لقاءات ،ألعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم والدراسات اإلنسانية -حوطة سدير -جامعة اجملمعة .وبهدف التفاعل بني أعضاء هيئة التدريس،
الكلية ،من خالل طرح أفكار جديدة وخال ّقة ،واستخدام أسلوب العصف الذهين ،يف املناقشة ،وهو أسلوب متبع ملنح احلرية يف عرض أفكار وآراء يتولد عنها اخلروج ببعض التوصيات البناءة،
واليت ممكن أن تعود إىل كلية العلوم بصفة خاصة ،وجامعة اجملمعة بصفة عامة ،بنتائج علمية جيدة إن شاء اهلل .ألقى الدكتور مجال رضا حالوة من قسم إدارة األعمال ،حماضرة بعنوان التنمية
وجودة التعليم ،ع ّرف من خالهلا التنمية ،وقال بأنها أفضل استغالل للموارد املادية والبشرية بكفاءة وفعالية من أجل تطوير كافة اجلوانب االقتصادية واإلدارية واالجتماعية دون تبعية ،فيما حتدّث عن
فكرة التنمية وكيف بدأت فكرة التنمية وهي عندما اشتدت املنافسة الشديدة بني املعسكرين الرأمسالي بقيادة الواليات املتحدة األمريكية ،واملعسكر االشرتاكي بقيادة االحتاد السوفيييت بعد
انتهاء احلرب العاملية الثانية ،من هنا ظهرت كعلم وكمصطلح وأصبحت تدرس يف اجلامعات ،واملدارس .وقال أن ما يهنا من جماالت التنمية املختلفة ،وهي التنمية االقتصادية واإلدارية والسياسية،
والبيئية ،وغريها من اجملاالت ،هو الرتكيز على التنمية االجتماعية وهي منطلق التنمية يف التعليم وتطبيق أساليب اجلودة للوصول إىل متطلبات التنمية.
وميكن تعريف التنمية بأنها :الدراسة اليت تعنى باإلنسان وكرامته وحريته يف إبداء الرأي ،وتوفر له :التعليم ،والصحة ،والعمل ،واإلسكان ،واألمن ،ومجيع احتياجاته من رفاهية وغريها .فإذا ما
ً
ً
ً
وفرصا قوية لبناء اإلنسان واملواطن الصاحل ،ودعم مؤكد للتنمية واخلروج منها جبودة التعليم اليت نصبوا إليه .
واسعا،
جماال
توفرت هذه األمور أو الشروط سوف يكون هناك
ً
ً
ّ
وميكن بيان مفهوم اجلودة من الناحية اللغوية بأنها :من أصل الفعل (جود) وجاد جودة أي صار جيدا .أما اصطالحا فقد عرفت بأنها اخلصائص املتجمعة ملنتج يرضي احتياجات الزبون (املستهلك)،
كما تع ّرف بأنها اتقان للعمل ،وارتبطت اجلودة بعدة مفاهيم ،أهمها اجلودة الشاملة ،وإدارة اجلودة الشاملة ،واعتماد اجلودة ،ومراقبة اجلودة ،ومعايري اجلودة (اآليزو) ،ومقاييس اجلودة
وحيث إننا نبحث عن اجلودة يف التعليم ،واليت ميكن الوصول إليها من خالل اجلامعات بعد أن يكون هنالك جودة يف التعليم يف املراحل املدرسية.
ومن متطلبات التنمية االجتماعية ،والرتبية من اجلذور ،ومصادرها عدة األهل ،واحلي ،واملسجد ،واملدرسة ،ولكي نستطيع أن حنقق متطلبات التنمية االجتماعية لدى الطالب جيب علينا أن ن ّركز
على بنود ال ميكن جتاهلها وأهمها :اقتناع الطالب منذ الطفولة والرتبية كما أسلفنا بأن التنمية هي هدفنا وهلا متطلبات جيب أن نلتزم بها ،ومبادئ جيب أن حنافظ عليها ،مها األخالق ،واالنتماء
وضرب ً
مثال على الشعب (الشعب الياباني) ،واحلوكمة ،واإلدارة على الكشوف ،وكانت آخر البنود هي توفر رأس املال إذ أن التنمية االجتماعية حتتاج إىل جهد بشري ،من األهل واملدرسة،
واملسجد ،أكثر من احتياجاتها إىل رأس املال ،كما عبرّ عن معايري التنمية يف التعليم اجلامعي فيما يتعلق بالطالب ،وقبول طالب مميزين يف اجلامعات أهمها :عالمة الثانوية العامة ،وحسن سلوك
املراحل املدرسية ،ومقابلة شخصية للطالب قبل قبوله يف اجلامعة ،وأضاف الدكتور مجال بأنه إذا ما أردنا أن نكون جامعة مميزة علينا دراسة احتياجات سوق العمل ،وفتح ختصصات جديدة تتناسب
ومتطلبات سوق العمل .ويتم ذلك من خالل زيارة املسؤولني يف اجلامعات إىل مؤسسات القطاع العام ،والقطاع اخلاص ،وتوجيه األسئلة لتلك املؤسسات ،وبطريقة مباشرة ،ما هي التخصصات املطلوبة من
اجلامعات ،لكي تساعد وتساهم يف بناء مؤسساتكم ،وهل يوجد جماالت جديدة ممكن أن خنوض جتربتها وبالتنسيق مع بعضنا البعض ،ولكي يكون هنالك مجع بني الدراسة النظرية والتطبيق
يف امليدان لكل التخصصات حتى لو كانت علوم شرعية ،ويتم ذلك من خالل الزيارات إىل املساجد ،واحملاكم الشرعية ،أو كليات علمية ،ويتم ذلك بسهولة ويسر أكثر ،وممكن التعاقد مع
املؤسسات على استقطاب طالبنا اخلرجيني وتوظيفهم ،خاصة إذا تدربوا عند تلك املؤسسة خالل فرتة الدراسة وبدون راتب .كما أضاف إذا أردنا أن نتم ّيز علينا متابعة كل ما هو جديد ،وجيب أن
ً
شرطا أن يكون من أجل العمل يف وظيفة .أو ربط مستقبله بها.
يسري الطالب وبقناعة على منهج التعليم من أجل التعليم ،وليس
ّ
وميكن ضرب أمثلة من الواقع على التعليم ،يف عدة دول منها :إيرلندا واليت حققت عشرين مليار دوالر من اإللكرتونيات لوحدها ،وكان سبب هذه التنمية والتقدم هو التعليم ،واليابان اليت اكتسحت
صدرت للعامل أربعة ماليني ونصف
السوق األمريكية بسياراتها عام 1977م حيث اعرتف الرئيس األمريكي جيمي كارتر يف ذاك الوقت أن البضائع اليابانية غزت البيوت األمريكية ،وأن اليابان ّ
مليون سيارة إىل اخلارج ،كان نصيب الواليات املتحدة منها مليوني سيارة ،ومنذ ذلك الوقت بدأ شبح إفالس السيارات األمريكية ،وحاول البعض تفسري هذه الظاهرة بأن األيدي العاملة اليابانية،
أرخص من األيدي العاملة األمريكية ،وقد ثبت أن هذا التفسري ال أساس له من الصحة ،حيث أن أجر العامل الياباني كان أعلى من أجر العامل األمريكي ،ومت التأكيد على أن إنتاجية العامل
الياباني أعلى من إنتاجية العامل األمريكي .باإلضافة إىل عامل االنتماء الذي ذكر يف احملاضرة ،وهي من أسباب التنمية يف اليابان.
ومن الرموز األخرى للتنمية :النمور اآلسيوية القدمية مثل  :كوريا اجلنوبية  ،هونج كونج ،سنغافورة .والنمور اآلسيوية اجلديدة :ماليزيا ،اندونيسيا ،تايالند وغريها من الدول واليت كانت باألصل
دول زراعية بسيطة تعتمد على الزراعة يف حياتها وقوتها اليومي .وأصبحت اليوم من الدول املميزة يف التصنيع وخاصة التكنولوجيا .ويعزو ذلك إىل حتقيق متطلبات وشروط التنمية يف تلك الدول.
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الرياضيات أهميتها وتطبيقاتها
الدكتور :حممود السيد جرب
األستاذ املساعد بقسم الرياضيات

أهداف تدريس الرياضيات:
 أهداف تتعلق باملعرفة (فهم واستخدام مفردات لغة الرياضيات ،من رموز ،ومصطلحات وأشكال ورسوم …اخل) أهداف تتعلق باملهارات الرياضية (القدرة على عرض ومناقشة األفكار الرياضية واكتساب مهارة الربهان الرياضي أهداف تتعلق بأساليب التفكري وحل املشكالت (استخدام األسلوب العلمي يف التفكري ) أهداف وجدانية ( الدقة التنظيم  ،املثابرة  ،واملوضوعية يف احلكم على املواقف  ،واحرتام الرأي اآلخر  ،وحسن استغالل الوقت )فرص العمل خلرجيى الرياضيات:
بعد التخرج ما هى فرص العمل؟
بالتأهيل املناسب فرص العمل و جماالته كثرية:

الصناعة

االقتصاد

إدارة األعمال

البيئة

اهلندسية

املشاريع البيئية

االستثمار التمويل

األرصاد اجلوية

التعليم

من تطبيقات الرياضيات يف احلياة:
 التصميم :تستخدم الرياضيات فى تكوين النماذج الرياضية ،ومتثيلها باحلاسب متهيدا؛ إلنشاء النماذج الفعلية ،ودراسة خصائصها املختلفة لتقييمها ،واستخالص التوصيات املناسبة ،املشاريعاالنشائية،العمل فى دراسة و التحكم فى حركة املرور بشكل عام ،الدراسات اخلاصة بالتقييم البيئى للمشاريع ،النماذج الرياضية لدراسة حركة امللوثات،
دراسة حركة و منسوب املياه اجلوفية ،االستغالل األمثل للطاقة باستخدام النماذج الرياضية.
 دراسة األمثل واحلدود االسرتاتيجية. ) Economy - Inventory Strategist( :استخدام الرياضيات لدراسة احتياجات السوق ،وبالتاىل التنبؤ حبركة العرض ،والطلب املستقبلية ،ووضع التوصيات باخلطط املناسبة وفقا لتلك التوقعات .
 حتليل ملتطلبات السوق) Business - Market Analyst ( :استنباط النماذج الرياضية التى من شأنها حماكاة آليات السوق ،و حتليل أسعار املنتجات و اخلدمات
 استخدام الرياضيات لدراسة تقييم ،حتليل أداء الالعبني و ارشادهم)Sport Advisor - Pharmaceutical Issues( : استخدام النماذج الرياضية لدراسة تغري تركيز جرعات الدواء و حتديد اجلرعة اآلمنة) Forensic Scientist - Environmental Scientist ( : االستعانة بالرياضيات الستخالص نتائج تدعم التحقيقات الشرطية ،واجلنائية. جمال الدراسات البيئية  :كالتصحر ،حركة الرمال احملمولة بالرياح ،حركة الكثبان الرملية ،الدراسات اخلاصة بالبيئة البحريةأمثله من احلياه  :استخدام الرياضيات يف علم املقذوفات  -التحقيقات الشرطيه  -احلروب .
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األخطاء اللغوية الشائعة
د .صالح أمحد عبد اللطيف الوشاحي
األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية

تتسم اللغة العربية بعدد من اخلصائص اليت تنفرد بها دون غريها من اللغات األخرى اليت جعلتها يف مقدمة كل اللغات ،حيث إن اللغة العربية هلا ضوابطها اإلمالئية،
ومساتها الصوتية ،وقواعدها الصرفية ،وقوانينها النحوية ،وحقوهلا الداللية ،فهي لغة ثرية حكيمة؛ وهلذا اقتضت حكمة العلي الكبري أن تكون قالبا تصب فيه
األحكام الشرعية والدينية ،وتكون حمال لقيم اإلسالم وتعاليم الدين ،وهلذا جاءت هذه احملاضرة اليت حتت عنوان «األخطاء اللغوية الشائعة» ،حيث تناولت هذه احملاضرة
األخطاء الشائعة يف اللغة العربية ،وقد اشتملت على أربعة مستويات،،حيث جاء املستوى األول عما يتعلق باإلمالء والنطق  ،كاخلطإ يف نطق وكتابة كلمة(ابن)؛ألن بعض
املثقفني تارة يكتبونها دون (ألف)،وتارة أخرى يرمسونها بـ (األلف)،وال حيسنون فهم القاعدة اخلاصة بكتابة (األلف) أو حذفها من كلمة(ابن)؛فيخطئون يف كتابتها
،وكذلك نطقها ،وكذلك من املثقفني من ال يفرقون بني الظرف ( َثم)،وحرف العطف ( ُثم) عند تأنيثه ،وغري ذلك من األخطاء اليت تتعلق باإلمالء والنطق.
(الدولي)؛حيث ُيرى اخلطأ على ألسنة كثري من املثقفني ممن يعملون يف جمال
(الدولي)،وليس ُّ
أما املستوى الثاني؛فقد جاء احلديث فيه عن الصرف ،مثل كلمة َّ
اإلعالم املقروء أو املسموع ،أو املسموع املرئي؛ ألن النسب فيها يكون للدولة ؛أي  :املفرد ،ال إىل اجلمع ،وهلذا يقال َ(د ْولي)،وليس ( ُد َولي) ،وكذلك الفرق بني (ق ّوم)،و
(ق ّيم)؛ألن (قومت اخلطأ) أصلحته ،بينما (قيمت اجلواهر) حددت قيمتها ،وغري ذلك من األخطاء اليت تتعلق بالصرف.
أما املستوى الثالث ؛فقد جاء احلديث فيه عن النحو ،حيث بينت احملاضرة األخطاء اليت يقع فيها بعض املثقفني ،حيث يدخلون (الباء) على غري املرتوك ،حنو:
استبدلت اجللباب القديم باجللباب اجلديد ،والصواب :استبدلت باجللباب القديم اجللباب اجلديد؛ ألن الصواب أن تدخل (الباء) على املرتوك؛ وهو اجللباب القديم ،ومن
هذه األخطاء اليت تتعلق بهذا املستوى ،لعل املذنب ندم ،ولعل املسافر رجع ،والصواب  :لعل املذنب يندم ،ولعل املسافر يرجع ؛ألن (لعل) تفيد توقع حدوث (املرجو)،والتوقع
آت) ،ال ملا انقضى وانتهى ،وغري ذلك من األخطاء اليت تتعلق بالنحو.
إمنا يكون ملا هو( ٍ
أما املستوى الرابع؛ فقد جاء احلديث فيه عما يتعلق بالداللة ،كتوضيح اخلطإ يف نطق العدد املضاف إىل (املائة)،وكذلك توضيح اخلطإ يف معنى (اهلامة) ،وغري ذلك
من األخطاء اليت تتعلق بالداللة.
ويف نهاية احملاضرة طرح احلاضرون كثريا من االستفسارات واملناقشات اللغوية اليت تتعلق مبوضوع احملاضرة ،وقد أجاب احملاضر على كل هذه االستفسارات واملناقشات.
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