
خطة األنشطة الطالبية املوحدة
لشطر الطالبات

ه١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي 
من العشوائية إىل التخطيط لتحقيق اجلودة الشاملة

 

 إعداد
 ثر عبدهللا اجلار . د

واك اجلامعة للشؤون التعلميیة 

عامدة شؤون الطالب



اآلن؟أين حنن . ١
نصل؟إىل أين نريد أن . ٢
 كيف نصل إىل ما نريد؟. ٣

حتسني جودة األ�شطة الطالبية لشطر الطالبات 



أين حنن اآلن؟







 .إبراز جهود الكليات وتقديرها.١
 .التقليل من استهالك الورق وحرب الطباعة.٢
 .إنشاء بنك لألنشطة الطالبية.٣
 .التحول من النمطّية إىل التميز يف األنشطة.٤

 
 

إىل أين نريد أن نصل؟

األهداف



 كيف نصل إىل ما نريد؟

 التقييم متابعة التنفيذ آلية التنفيذ التخطيط للتحسني



 كيف نصل إىل ما نريد؟

 التقييم متابعة التنفيذ آلية التنفيذ التخطيط للتحسني



 التخطيط للتحسني

 إعداد استمارات أنشطة جتربة أنشطة موحدة 

 نظافة محلة•
 دالواع املستقبل :نيوم مدينة•
 لالختبارات االستعداد محلة•

  كتابة تقرير ختامي





 التخطيط للتحسني

 ه١٤٤٠/١٤٣٩خطة األنشطة الطالبية املوحدة لشطر الطالبات للعام الدراسي 



 ة خطة األنشطة الطالبية املوحد
 لشطر الطالبات 

 وطنية
 االحتفاء بذكرى اليوم الوطين

 اثاملهرجان الوطين للثقافة والرت 
 تقدير النخلة 

 صحية
 صحة املالبس 

 التوعية بسرطان الثدي
 النوم الصحي

 

 بيئية
 ستيكيةالتوعية مبخاطر األكياس البال

 احملافظة على احلياة الفطرية

 ثقافية
مج جودة احلياة   بر

 السربايناألمن 
 يوم املرأة العاملي 

 أكادميية
 االستعداد لالختبارات

 مكافحة الغش 



 التخطيط للتحسني



 التخطيط للتحسني

 ه١٤٣٩/١٤٤٠خطة األنشطة الطالبية للكلية للعام الدراسي 





 كيف نصل إىل ما نريد؟

 التقييم متابعة التنفيذ آلية التنفيذ التخطيط للتحسني



 املتطلبات
 معايري للتقييم•
 جدول زمين •
 استمارات للتقرير •
 حماور للتنفيذ •
 جداول الكرتونية للرصد•

 

 يذآلية التنف
ت تذكري •  خطا
 متابعة الرصد  •
 كتابة تقرير لكل نشاط•
 كتابة تقرير ختامي شامل•
  

 

.رهاوتقديإبراز جهود الكليات :  ١هدف 

ت شكر للكليات من وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية• فمؤشرات حتقق اهلد  .خطا
ت شكر للكليات احلائزة على املراكز األوىل•  .  خطا

 





 املتطلبات
 معايري للتقييم•
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 استمارات للتقرير •
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 املتطلبات
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 يذآلية التنف
ت تذكري •  خطا
 متابعة الرصد  •
 كتابة تقرير لكل نشاط•
 كتابة تقرير ختامي شامل•
  

 

.رهاوتقديإبراز جهود الكليات :  ١هدف 
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 املتطلبات
 إرشادات لكتابة التقارير•
 إرشادات للصور امللحقة  •
 ات استمارات لألنشطة واحملاضر •

 

 يذآلية التنف
ر دليل إرشادي لكتابة تقاري•

 األنشطة الطالبية
 متابعة تقارير الكليات•
 استالم تقارير الكرتونية  •
  

 

.ةالتقليل من استهالك الورق وحرب الطباع:  ٢هدف 

لعمادة• فمؤشرات حتقق اهلد  .توفري مساحات التخزين 
 .  أرشفة مجيع التقارير الكرتونياً •

 





 املتطلبات
 إرشادات لكتابة التقارير•
 إرشادات للصور امللحقة  •
 ات استمارات لألنشطة واحملاضر •

 

 يذآلية التنف
ر دليل إرشادي لكتابة تقاري•

 األنشطة الطالبية
 متابعة تقارير الكليات•
 استالم تقارير الكرتونية  •
  

 

.ةالتقليل من استهالك الورق وحرب الطباع:  ٢هدف 

لعمادة• فمؤشرات حتقق اهلد  .توفري مساحات التخزين 
 .  أرشفة مجيع التقارير الكرتونياً •

 



 نظام أرشفه إلكرتونية• املتطلبات
 

 يذآلية التنف
 استالم تقرير منفصل لكل•

 .نشاط
ة استالم تقرير شامل ألنشط•

 .الكلية
  

 

.إنشاء بنك لألنشطة الطالبية:  ٣هدف 

 .أرشيف سهل االستخدام لألنشطة املختلفة• فمؤشرات حتقق اهلد
 .  أرشيف ألنشطة الكليات•

 







 نظام أرشفه إلكرتونية• املتطلبات
 

 يذآلية التنف
 استالم تقرير منفصل لكل•

 .نشاط
ة استالم تقرير شامل ألنشط•

 .الكلية
  

 

.إنشاء بنك لألنشطة الطالبية:  ٣هدف 

 .أرشيف سهل االستخدام لألنشطة املختلفة• فمؤشرات حتقق اهلد
 .  أرشيف ألنشطة الكليات•

 



 لياتنظام تواصل فوري بني الك• املتطلبات
 معايري تقييم •

 

 يذآلية التنف
مج عرض األنشطة املميزة برب•

 .واتس آب
 .تعميم األنشطة املميزة•
ت شكر•  .خطا
  

 

.طةالتحّول من النمطية إىل التميز يف األنش:  ٤هدف 

 فمؤشرات حتقق اهلد
 .   األنشطةحتسن مدى تنوع •
ألنشطة املخططة•  . حتسن مستوى األنشطة املنفذة مقارنة 
 .متميزة على مستوى اجلامعةأنشطة •

.رفع كفاءة األداء الوظيفي للمنسوبين من خالل تقييم وتقويم األداء •





 لياتنظام تواصل فوري بني الك• املتطلبات
 معايري تقييم •

 

 يذآلية التنف
مج عرض األنشطة املميزة برب•
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 فمؤشرات حتقق اهلد
 .   األنشطةحتسن مدى تنوع •
ألنشطة املخططة•  . حتسن مستوى األنشطة املنفذة مقارنة 
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ألنشطة ا ملخططةنسبة األنشطة املنفذة مقارنة 



 لياتنظام تواصل فوري بني الك• املتطلبات
 معايري تقييم •
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عقد شراكات جمتمعية مع املستشفيات واملدارس 

  كلية الرتبية بعفيف
أسبوع التوعية مبخاطر 
 األكياس البالستيكية

  كلية إدارة العمال بعفيف
مج جودة احلياة   ٢٠٢٠بر

وية الثانوية الثانية والثان
الخامسة بعفيف

تمع كلية احلاسب اآليل واجمل
 بعفيف 

أسبوع التوعية مبخاطر 
 األكياس البالستيكية



استضافات خارجية

  كلية إدارة العمال بعفيف
مج جودة احلياة   ٢٠٢٠بر

كلية العلوم والدراسات 
 اإلنسانية بضرماء
 أسبوع تقدير النخلة



متثيل ومسرح

 كلية الرتبية بشقراء
أسبوع التوعية مبخاطر 
 األكياس البالستيكية 

مسرحية 
أكواب وأطباق 

  كلية إدارة العمال بعفيف
مج جودة احلياة   ٢٠٢٠بر

مسرحية 
جيل ورؤية



ضة وترفيه  شعرية وأصبوحاتر

 راء كلية العلوم الطبية التطبيقية بشق
 السنة التحضريية بشقراء 

لدوا  دمي كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
مج جودة احلياة   ٢٠٢٠بر

كلية العلوم والدراسات 
 اإلنسانية بضرماء
 أسبوع تقدير النخلة

 كلية إدارة األعمال بعفيف
 أسبوع تقدير النخلة

كلية العلوم والدراسات 
 اإلنسانية حبرميالء

ليوم الوطين   االحتفاء 

لدوادمي   كلية الرتبية 
ليوم الوطين   االحتفاء 

 راءكلية احلاسب اآليل بشق
ليوم الوطين   االحتفاء 

كلية إدارة األعمال 
 بعفيف

أسبوع االستعداد 
 لالختبارات



مسابقات 

  كلية الرتبية بعفيف
مج جودة احلياة   ٢٠٢٠بر

  كلية إدارة األعمال بعفيف
 أسبوع تقدير النخلة

  كلية إدارة األعمال بعفيف
أسبوع التوعية مبخاطر 
 األكياس البالستيكية



تصميم برامج وتطبيقات حاسوبية 

  كلية الرتبية بعفيف
مج جودة احلياة   ٢٠٢٠بر

  كلية الرتبية بعفيف
أسبوع التوعية مبخاطر 
 األكياس البالستيكية 

  كلية الرتبية بعفيف
 اراتأسبوع االستعداد لالختب



ت اإللكرتونية وإطالق األومسة  تنصيب اجلدار

  كلية إدارة األعمال بعفيف
ليوم الوطين  االحتفاء 

لدوادمي   كلية الرتبية 
ليوم الوطين  االحتفاء 

لدوادمي   كلية اجملتمع 
ليوم الوطين  االحتفاء 

  كلية إدارة األعمال بعفيف
 اراتأسبوع االستعداد لالختب



اصدار الكتيبات واجملالت 

  كلية الرتبية بعفيف
 أسبوع تقدير النخلة

لدوادمي  كلية الرتبية 
أسبوع التوعية مبخاطر 
 األكياس البالستيكية 

 يف كلية الرتبية بعف
رض أسبوع التوعية مب
 سرطان الثدي

لد  وادميكلية الرتبية 
ض أسبوع التوعية مبر 
 سرطان الثدي

كلية العلوم الطبية 
لدوادمي  التطبيقية 
ليوم الوط  ين االحتفاء 



لكليات محالت تشجري 

لدوادمي  كلية الصيدلة 
 أسبوع تقدير النخلة

 كلية اجملتمع حبرميالء
 أسبوع تقدير النخلة

 كلية إدارة األعمال بعفيف
 أسبوع تقدير النخلة



خدمة جمتمعية 

  كلية الرتبية بعفيف
 أسبوع تقدير النخلة

لدوادمي  كلية الصيدلة 
رطان أسبوع التوعية مبرض س

 الثدي



أعمال تطوعية

  كلية إدارة األعمال بعفيف
 أسبوع تقدير النخلة

  كلية إدارة األعمال بعفيف
أسبوع التوعية مبخاطر 
 األكياس البالستيكية

تمع كلية احلاسب اآليل واجمل
 بعفيف 

أسبوع التوعية مبخاطر 
 األكياس البالستيكية



مبادرات 

لدوادمي  كلية الرتبية 
أسبوع التوعية مبخاطر 
 األكياس البالستيكية 

 السنة التحضريية
 لدوادمي
خاطر أسبوع التوعية مب
 كية األكياس البالستي

 كلية العلوم واآلداب
 بساجر
خاطر أسبوع التوعية مب

 ية األكياس البالستيك

ة طبيقيالعلوم الطبية الت
 بساجر
خاطر أسبوع التوعية مب
 كية األكياس البالستي

 كلية احلاسب األيل
 واجملتمع بعفيف

أسبوع االستعداد 
 لالختبارات



تعاون بني الكليات 

 كلية إدارة األعمال بعفيف
   وكلية الرتبية بعفيف
ياس محلة التوعية مبخاطر األك

 البالستيكية



إجراء دراسات 

   كلية الرتبية بعفيف
 ارات أسبوع االستعداد لالختب



تعاون بني شطر الطالبات والطالب 

  كلية إدارة األعمال بعفيف
 اراتأسبوع االستعداد لالختب



مشاركة الشركات املتعاونة مع عمادة شؤون الطالب 

 مكتبة األصول الشاملة  شركة فطرييت اخلري  ريوقشركة 



 كيف نصل إىل ما نريد؟

 التقييم متابعة التنفيذ آلية التنفيذ التخطيط للتحسني





 .شكراً حلسن االستماع


