
شقراء جامعة يف  املتميزة املمارسات أفضل ملتقى
 الطالبات شطر- بشقراء الرتبية كلية مشاركة

١٤٤٠-١٤٣٩
صقرعبد العزيز  عزيزة .أ للمشاركة التنسيق مسؤولة

العمارعبدهللا  هتاف .د إلقاء



لعرض املمارسة املعنية 
 ارتباط املمارسة بنظم اجلودة ومعايري االعتماد



 مشروع وعي

ليه الرتبية لطالبات قسم علم النفس، املستوى السابع يف ك) نفس ٤٨٦(هو متطلب مشروع التخرج 
مشروع عملت  ٢٨ه وهو مقسم لعدد ١٤٤٠-١٤٣٩بشقراء، جامعة شقراء يف العام اجلامعي 

 .طالبة ١٢١عليه 



عة من األحباث وتزويد املكتبة العربية مبجمو  إثراء املعرفة؛يهدف مشروع وعي إىل 
لصحة العضوية والنفسية يف  تعليم العام واملرحلة يف مدارس ال شقراء حمافظةاملتعلقة 

مشاريع "د فواز سع. كما يهدف مشروع وعي إىل حتقيق مقرتح د. اجلامعية وأسرهم
ا  ثروة مهدرهالتخرج  ا أ على توجيه  الطلبة وأعضاء هيئه التدريس تشجعميز

 ". وخلق األثر أفكارهم وأحباثهم اإلبداعية حنو السوق والتجارة
. 

 مشروع وعي



  قهاوحتقي ملمارسةا متيز يف سامهت اليت العوامل

طوير االستفادة من اإلنتاج العلمي للكلية يف خدمة اجملتمع واملسامهة يف ت
إلنشاء  لصناع القرار يف حمافظة شقراء وجامعة شقراء توصياتتقدمي و أفراده 

مج جودة برمبا يتوافق مع حاجات األفراد، ومبا يتوافق مع وتطوير اخلدمات 
ويعىن بتحسني " ٢٠٣٠وهو أحد برامج حتقيق رؤية اململكة  ٢٠٢٠ احلياة

سلوب حياة متوازن "منط حياة الفرد واألسرة وبناء جمتمع ينعم أفراده 



 ).  حماضرة نظرية ٣٠(احملاضرات األسبوعية •

  -جمموعة  ٢٨ -اجتماعات  ٨(االجتماعات األسبوعية مع جمموعات العمل •
 ).  اجتماع ٢٢٤

 إجراءات وخطوات التنفيذ



ت أهم عليها التغلب وطرق الصعو



  من تحققال فعالية لقياس استخدمت اليت واملؤشرات املقاييس أهم
احملققة النتائج و املمارسة

ر النشر واملشاركة يف املؤمت•
الثاين لنمو وسلوكيات 

األطفال يف جامعة امللك 
لوم سعود بن عبدالعزيز للع
حلرس الوطين  الصحية 







اث العمل على إهداء بعض أحب•
د التخرج ملكتبة امللك فه

 الوطنية

  من تحققال فعالية لقياس استخدمت اليت واملؤشرات املقاييس أهم
احملققة النتائج و املمارسة



 املشاركة يف املسابقات العلمية•

  من تحققال فعالية لقياس استخدمت اليت واملؤشرات املقاييس أهم
احملققة النتائج و املمارسة



 التوصيات واملقرتحات

لتوصيات التالية•  :  ألن املعرفة تراكمية أشارت األحباث 

ت اليت اتضحت لدى بعض اجملموع•  . ات عينة الدراسةعمل برامج وقائية تثقيفية وعالجية للصعو

   .العمل على تنفيذ األحباث على عينات أخرى وحمافظات أخرى يف نطاق جامعة شقراء•

نشاء وتطوير اخلدمات•  .    تقدمي توصية لصناع القرار يف اجلامعة واحملافظة 



 شكر خاص 

ن .د بسعادة ممثلة واجلودة التطوير عمادة• ن أمحد عد   .العمادة منسويب وكافة الور

بشقراء الرتبية بكلية العمل فريق•

 أمحد عبدالفتاح سناء .د•

موينع بن صر مىن .د•

احلميضي حممد مسة .أ •

العمار عبدهللا هتاف .د•

التخرج مشروع مقرر طالبات•



 شكرًا الستماعكم


