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تقرير األنشطة الطالبية بكلية التربية
للفصل الدراسي األول لعام  ١٤٣٧-١٤٣٦هـــ

إعـــداد
وحدة األنشطة الطالبية

2

تعد األنشطة الطالبية ميدان رحب يمارس فيه الطالب هواياتهم
ويعبروا فيه عن ميولهم ويشبعوا فيه احتياجاتهم .ويمكنهم من
خاللها تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم .وقد شملت خطة كلية التربية
اإلستراتيجية من بين أهدافها توفير بيئة تنظيمية وتقنية محفزة
وداعمة لإلبداع واالبتكار في البرامج والنشاطات التي تقدمها .والذي
يتم تحقيقه من خالل تنظيم البرامج التي توفر المتطلبات واالحتياجات
الالزمة لجعل الكلية بيئة تعلم وتعليم تتميز بالفاعلية والكفاءة.
لذا فقد اهتمت كلية التربية بتنظيم برامج النشاطات الطالبية
المتنوعة في المجاالت الثقافية واالجتماعية والفنية والرياضية .وعملت
الكلية على توفير كافة التجهيزات واإلمكانات المناسبة إلتاحة الفرص
لجميع الطالب لممارسة ما يناسبهم من أنشطة ويقابل احتياجاتهم.
لقد خطت كلية التربية خطوات ملموسة في سبيل تعزيز وتنفيذ
العديد من األنشطة الطالبية خالل الفصل األول من العام الجامعي
1437-1436هـ كان من أبرزها توفير قاعة لألنشطة الطالبية في
الكلية مجهزة بكافة األجهزة واألدوات المناسبة لممارسة أنواع متعددة
من األنشطة ،وكذلك تعزيز األندية الطالبية التخصصية المتنوعة .وتم
تنفيذ عددا من الفعاليات المهمة مثل اليوم العالمي للصحة النفسية،
وأسبوع الصحة الذي شارك فيه عددا من الجهات مثل جمعية نقاء
لمكافحة التدخين ،وجمعية السكري السعودية الخيرية ،ومركز وقت
اللياقة .إضافة إلى تنظيم عددا من المسابقات الثقافية واالجتماعية
والرياضية.
إن لكلية التربية تاريخ عريق في مجال األنشطة الطالبية المتنوعة
وهاهي اليوم تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجاد والطموح لتقديم
بيئة تعليمية فاعلة ونشطة من أجل مستقبل أفضل.

عميد كلية التربية
أ .د .يوسف بن عبدالرحمن الشميمري
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يتمثل الدور األساسي والحيوي الذي تمثله األنشطة الطالبية
بجامعة الملك سعود في ترسيخ مفهوم العمل الجماعي من خالل
بناء وصقل خبرات الطالب في بيئة جاذبة تراعي اهتمامات الطالب
المختلفة .حيث يتم تعزيز وتكريس مفهوم روح االنتماء بين
الجامعة والطالب في بيئة تفيض بالغزارة العلمية واألكاديمية
من خالل صرح ثقافي يقوم بتوفير العديد من الفرص للتواصل
والتفاعل اإليجابي لبناء المسؤولية االجتماعية بين الطالب إلثراء
خبراتهم واكتشاف طاقاتهم.
لذلك حرصت كلية التربية بجامعة الملك سعودعلى تهيئة
مناخ جامعي مناسب لخلق ثقافة في المجتمع الطالبي تتمحور
في أن األنشطة سوا ًء الثقافية و االجتماعية و الفنية و الرياضية
تعتبر جزءاً من حياة الطالب في هذا الصرح األكاديمي .لذلك تم
تجهيز قاعة األنشطة الطالبية بكلية التربية بمختلف التجهيزات
التي تتناسب مع مستوى اهتمام الطالب من خالل إقامة العديد
من األنشطة المختلفة من لقاءات توعوية ورياضية والمشاركة
في مختلف األنشطة الثقافية واالجتماعية داخل وخارج الجامعة
لتتكون لدى الطالب هوية وانتماء لجامعة الملك سعود ذلك الصرح
األكاديمي األبرز على مستوى العالم العربي.

مشرف األنشطة الطالبية
د .ماجد بن عبدالرحمن السالم
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الرؤية:
تنبثق رؤية وحدة األنشطة الطالبية في دور الريادة والتميز في دعم النشاط الطالبي من خالل
اكتشاف المواهب والقدرات وتنمية الطاقات االبداعية بين الطالب في شتى المجاالت والنهوض
بالعمل الطالبي إلى أرقى المستويات وإثراء األنشطة الطالبية الثقافية والفكرية واالجتماعية
والرياضية.

الرسالة:

توفير المناخ والبيئة المالئمة لخلق حياة جامعية من خالل تقديم أنشطة متنوعة وهادفة
في مختلف المجاالت حيت تلبي احتياجات المجتمع الطالبي من خالل المساهمة في تأسيس
جيل يقوم على العمل والمسؤولية االجتماعية وتنمية روح اإلبـداع واالبتكـارمما يسهم في
تطورالطالب معرفياً وسلوكياً ووجدانيًا.

األهداف:

• صقل شخصية الطالب من خالل األنشطة المختلفة وإيجاد بيئة خصبة تساعد على اإلبداع

واالبتكار.
• االهتمام بالمواهب الطالبية واستثمارها وتوجييها من خالل بناء قدرات الطالب في مجال
المهارات الحياتية.
• تفعيل دور الكلية في مجال العمل التطوعي وتنمية حس المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع.
• تنمية روح التطوع والعطاء لدى الطالب بغرض صقل شخصية الطالب الجامعي.
• استثمار وقت فراغ الطالب في برامج هادفة ومفيدة.
• تنمية دور المشاركة والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدى الطالب.
• فتح المجال للطالب لممارسة أنشطتهم وهواياتهم المفضلة والتعبير عن رأيهم عن طريق
األندية التخصصية العلمية والنوادي الثقافية واالجتماعية على أن ال تتعارض مع الحريات العامة.
• تعزيز المهارات الحياتية والقيادية والثقة بالنفس وغرس روح المبادرة لدى الطالب.
• ربط األنشطة التي يمارسها الطالب بالمواد العلمية التي يدرسها وترجمتها إلى أفعال
وسلوكيات إيجابية.
• تطوير البنية التحتية الالزمة لتحقيق أهداف العمادة بما يتناسب مع حجم الخدمات والبرامج
واألنشطة.
• التعبير عن والئنا وانتمائنا للوطن.
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تدشين شعار الوحدة
تم تدشين شعار وحدة األنشطة الطالبية تماشيًا مع شعار الجامعة من ناحية
األلوان والمفهوم الذي تتفرد به الجامعة مع االحتفاظ بهوية كلية التربية،
حيث تم استخدام شعار النادي في جميع المناسبات التي تقيمها وحدة
األنشطة الطالبية على مستوى الجامعة.

قاعة األنشطة الطالبية (المرحلة األولى)
تم العمل على تدشين قاعة األنشطة الطالبية من خالل المرحلة األولى
قبل التدشين الرسمي حيث تم تجهيزها قبل بداية الدراسة لتكون جاهزة
الستقبال الطالب بتوفير جميع األجهزة والمستلزمات.

استقطاب جميع الطالب:
تهدف وحدة األنشطة الطالبية على استقطاب وجذب جميع الطالب للمشاركة
في الفعاليات المقامة حيث يتم استقبال الطالب الجدد في بداية كل فصل
دراسي لتعريفهم باألنشطة واألندية التخصصية وكذلك تسجيل بيناتهم
للتواصل معهم.
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توزيع المنشورات
من أهم الخطوات في بداية كل فصل دراسي توزيع اإلعالنات على
جميع مرافق الكلية بروابط ذكية للتسجيل في األنشطة المختلفة
من خالل االيميل ،تويتر والباركوود.

االجتماعات

تعد االجتماعات من أهم األمور التي نوليها اهتمامًا خاصًا وذلك من

خالل عقد عدة اجتماعات مع رؤساء ومشرفي األندية الطالبية بالكلية
لمناقشة الخطط للعام الدراسي ووضع المقترحات والتصورات لبناء
خطة متكاملة عن جميع األنشطة داخل وخارج الكلية.

األندية التخصصية:
بدأت جميع األندية التابعة للكلية بعمل اإلعالنات في مختلف أرجاء
الكلية الستقطاب الطالب حسب التخصصات واالهتمامات من خالل
الروابط الذكية لسهولة التسجيل.
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اللقاء المفتوح مع العميد
كأول باكورة األنشطة لهذا العام ،بدأت من خالل لقاء مفتوح وشفاف
مع عميد الكلية سعادة األستاذ الدكتور .يوسف الشميمري في القاعة
الرئيسية للكلية.

مؤتمر معلم المستقبل
مشاركة األنشطة الطالبية في تنظيم مؤتمر «معلم المستقبل»
بمناسبة أسبوع المعلم.

اليوم العالمي للصحة النفسية
إقامة معرض في بهو الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للصحة
النفسية
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المسابقات

تم تنظيم عدة منافسات ومسابقات مختلفة جماعية وفردية في مقر األنشطة على مدار األسبوع ،وكذلك

إفطار جماعي وذلك لخلق روح التواصل واالنتماء بين الجامعة والطالب.
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أسبوع الصحة
إقامة أسبوع صحي وتثقيفي وتوعوي ورياضي لمدة أسبوع كامل
بمشاركة عدة جهات صحية ورياضية مختلفة.

مراسم افتتاح األسبوع الصحي
تم تدشين المعرض بحضور عميد شؤون الطالب د .فهد القريني
وعميد كلية التربية د .يوسف الشميمري
تم تعريف زوايا المعرض من خالل تقديم د .ماجد السالم نظرة عامة
لسعادة عميد شؤون الطالب د .فهد القريني وعميد كلية التربية د.
يوسف الشميمري.
حيث شارك في أسبوع الصحة عدة جهات متمثلة في:
جمعية نقاء لمكافحة التدخين مع توفيرعيادة لمكافحة التدخين حيث
تم استقبال العديد من المراجعين وذلك لإلقالع عن التدخين.

جمعية السكري السعودية الخيرية وذلك لقياس نسبة السكر في الدم
وكذلك قياس الضغط وإعطاء نصائح طبية عامة.

مركز وقت اللياقة من خالل الجانب الرياضي والذي يهدف لقياس
الوزن ،الكتلة العضلية ونسبة الشحوم في الجسم وإعطاء تقرير
للمشاركين لتوعيتهم.
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صور متنوعة من أسبوع الصحة

أسبوع الصحة في عيون الصحافة
تم نشر خبر أسبوع الصحة في أكثر من  15جريدة محلية والعديد من مواقع التواصل االجتماعي.
صور من بعض الصحف التي نشرت الخبر.
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الشراكات مع األندية األخرى

التعاون مع طالب كلية طب األسنان إلقامة يوم تعريفي بصحة األسنان

اللقاءات بين الطالب وأعضاء
هيئة التدريس

تنظيم لقاء طالب قسم التربية الخاصة مع رئيس القسم

المشاركة في تنظيم الملتقى الشرعي لألشخاص ذوي األعاقة
في مدرج كلية التربية بحضوراالمير الدكتور محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز.

المشاركات الرياضية لطالب الكلية

تنظيم المسابقات على مستوى الكلية بشكل مستمر
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تنظيم وتعاون مع المدينة الطبية في حملة التطعيم ضد األنفلونزا
الموسمية في بهو كلية التربية.

إقامة محاضرة توعوية عن أخطار الجلوس وكيفية ممارسة
الرياضة بشكل غير تقليدي.

تكريم د .محمد األحمدي بعد محاضرة الكرسي القاتل.

التعاون مع مسرح الجامعة في فعالية المسرح الثقافي من خالل
مسرح الشارع

تكريم عميد الكلية للمشاركين في مسرح الشارع
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إقامة ندوة بعنوان اإلعاقة وطرق عالجها ضمن فعاليات األسبوع
التثقيفي لإلعاقة.

تنظيم دورة إستراتيجيات التعلم واالستذكار

نادي علم النفس يمثل جامعة الملك سعود في ندوة التعليم في علم
النفس العيادي المقامة في مستشفى األمل بالرياض

إقامة معرض بمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة في بهو كلية التربية
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إقامة دورة مقياس وكسلر(للراشدين)

قاعة األنشطة الطالبية (المرحلة الثانية)
تم العمل خالل اإلجازة بين الفصلين على تغييير قاعة األنشطة
بشكل أكثر جاذبية للطالب للفصل الدراسي الثاني ،حيث قامت الكلية
من مورادها الذاتية بالعمل على تحسين الجو العام لقاعة األنشطة بما
يساهم في جذب الطالب.
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ً
ختاما
تم عمل خطة للفصل الدراسي الثاني حيث سيتم مضاعفة الجهد
لتكون كلية التربية رائدة للنشاط الطالبي في هذا الصرح األكاديمي.
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