كلية التربية بالدوادمي – شطر الطالبات

الملف اإلعالمي لكلية التربية بالدوادمي

الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1442هـ

لقاء تعريفي الكتروني للطالبات المستجدات

أقامت كلية التربية بالدوادمي – شطر الطالبات اللقاء التعريفي االلكتروني للطالبات المستجدات للعام الجامعي 1442/1441هـ خالل
تحت رعاية وكيلة الكلية دكتوره  /هيا إبراهيم الظبيب تضمن  zoomعدة أيام من االسبوع األول واألسبوع الثاني عبر برنامج
:الفعاليات التالية
.أوالً :االعالن عن اللقاء التعريفي االلكتروني بالمستجدات من خالل قناة الكلية بالتيليجرام
 .حيث ضم اللقاء الترحيبي باألسبوع األول العديد من الفقرات يوم األربعاء 1442/1/14هـ
استفتحت سعادة وكيلة الكلية دكتورة  /هيا إبراهيم الظبيب اللقاء بعبارات ترحيبية وتحفيزية للطالبات المستجدات بجامعة شقراء احدى
.مؤسسات الوطن الشامخ وهناتهن بالقبول في كلية التربية
وأسدت لهن النصائح التربوية واألكاديمية كما أكدت على أهم الوصايا لطالبة العلم التي من أهمها إخالص النية هلل والرفقة الصالحة
.ووجهت الطالبات إلى اهمية العمل بجد واجتهاد وليكن نافعات ألنفسهن وأهلهن ومجتمعهن
تال ذلك تهنئة مساعدة الوكيلة للشؤون التعليمية دكتورة  /منال محمد الصعب بالطالبات المستجدات حيث اسدت لهن بعض النصائح
لنجاح مستقبلهن الجامعي وأوضحت لهن أهم مقومات نجاح العملية التعليمية
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:التي يكون أساسها الطالبة من حيث
 .مدى تفاعل الطالبات في البيئة الجامعية ì
.االندماج الفعلي في البيئة التعليمية من خالل التكيف والقبول والحماس والطموح ì
 .االلمام بالخطة الدراسية ì
 .التواصل مع القنوات االرشادية ì
 .فهم اللوائح واألنظمة للدراسة االكاديمية ì
كما وجهت الطالبات إلى ضرورة االطالع على الحقيبة االرشادية للطالب بجامعة شقراء والئحة تنظيم الحقوق والواجبات الطالبية
.بالجامعة والتي تم وضعهما على قناة الكلية بالتيليجرام
تال ذلك كلمة رئيسة قسم رياض األطفال دكتوره  /ابتسام الناهض التي استهلت حديثها بالترحيب بالطالبات المستجدات ببرنامج الطفولة
المبكرة علي صعيد جامعة شقراء وكلية التربية بالدوادمي موضحة لهن الهدف من هذا البرنامج انطالقا ً من رؤية  2030بتطوير
.برامج رياض األطفال
ثم تال ها كلمة وكيلة قسم رياض األطفال دكتوره  /رباب الشافعي التي خصت هذه الفقرة بعرض مفصل لخطة برنامج الطفولة المبكرة
.بما فيها من ساعات دراسية والمتطلبات السابقة
وتعريف الطالبات ببعض المصطلحات االكاديمية واالرشادية التي تزيل العقبات أمام أي استفسار للطالبات المستجدات عقبتها فقرة
).طالبة  zoom (100مفتوحة الستقبال استفسارات الطالبات وكان عدد الطالبات الحضور قد أكتمل العدد في برنامج
كما تم إقامة دورة تدريبية الكترونية للطالبات المستجدات يوم االربعاء 1442/1/21هـ بعنوان منصة التعليم االلكتروني لجامعة شقراء
.لتحقيق التعليم عن بعد تعليمات الدخول للطالبات تقديم الدكتورة  /نجية العناني
وقد حضر الدورة عدد من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية وقد أثمرت الدورة تحقيق هدفها وهو االستعداد الكامل للتعليم
 :عن بعد وتحقيق مخرجات التعلم ،وتضمنت الدورة عدد من المحاور الخاصة منها
.تعريف الطالبة بكيفية إعداد الملف الشخصي لها على منصة الجامعة –
.إعداد الواجبات وكيفية رفعها على المنصة –
كيفية دخول الفصول االفتراضية
أيضا عُقد لقاء للمستجدات يوم األحد الموافق  1442/1/25هـ برؤساء وحدتي تدريب الموهوبات ووحده النشاط الطالبي إلبراز رؤية
ورسالة و أهداف كل وحده للطالبة الجامعية وتم عرض بعض أعمال الطالبات السابقة في وحدة تدريب الموهوبات ،كما تم توزيع
.االستمارات الخاصة
بوحدة تدريب ورعاية الموهوبات الكترونيا عبر قناة الكلية ونشر الخطط الخاصة بالوحدات الطالع الطالبات عليها واستقبال مشاركتهن
.في تنفيذ خطط الوحدات
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اطالق فعاليات األسبوع التوعوي عن مخاطر ادمان الهواتف الذكية والتقنية

انطالقا ً من حرص الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطالب (شطر الطالبات) وبهدف تنمية الوعي الصحي والنفسي بين الطالبات أقامت
وحدة النشاط بكلية التربية بالدوادمي – شطر الطالبات تحت اشراف وكيلة الكلية دكتورة  /هيا إبراهيم الظبيب فعاليات األسبوع الصحي
التوعوي عن مخاطر إدمان الهواتف الذكية والتقنية تحت شعار ( عدو في جيبي) بدءا ً من يوم األحد الموافق  1442/1/25هـ إلى
.الخميس 1442/1/29هـ
:وقد تضمن الفعاليات التالية
.أوالً :االعالن االلكتروني عن النشاط من خالل قناة الكلية بالتيليجرام
.ثانياً :تصميم شعار خاص بالفعالية
ثالثاً :شاركت عضوات قسم الطفولة المبكرة مع الطالبات في تفعيل النشاط حيث بدأت الفعاليات يوم الثالثاء 1442/1/27هـ تحت
.إشراف د/سهام السيد بتقديم فيديو توعوي عن مخاطر إدمان الهواتف الذكية
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كما شاركت مجموعة من الطالبات في إعداد كتيب الكتروني ولوحات إرشادية عن محاور الفعالية  ،وأيضا ً إعداد محاضرة بعنوان
(مخاطر إدمان الهواتف الذكية) من تقديم الطالبات (أحالم أحمد العتيبي – غادة فاهد – فاطمة عبد هللا – سارة معزي – منيرة ضيف
.هللا)
:تضمنت المحاور التالية
.أسباب إدمان الهواتف الذكية وتأثيرها على الدماغ ·
.أمراض تصيب مدمن الهواتف الذكية وكيفية عالجها ·
.تطبيقات تساعد على التقليل من استخدام الهواتف الذكية ·
أيضا ً مشاركة مجموعة من طالبات بمستوى سابع بالدوادمي تحت إشراف د .رباب الشافعي بتقديم محاضرة بعنوان (مخاطر إدمان
الهواتف الذكية) يوم األربعاء 1442/1/28هـ من تقديم الطالبات (عهود فاهد-رهف مهنا -فاطمة عبد هللا -أماني عياد -أسماء عبيد-
:بدور عبيد-النيرة عبيد) تضمنت المحاور التالية
.تعريف وأعراض إدمان الهاتف وكيفية التخلص منه –
.األضرار العضوية التي يسببها الهاتف –
.األطفال وإدمان الهواتف –
.سلبيات وايجابيات امتالك األطفال للهاتف الذكي –
.أضرار وعالج إدمان األطفال للهواتف الذكية –
كما قدموا أيضا مجموعة من الطالبات فيديوهات توعوية ولوحات إرشادية عن مخاطر إدمان الهواتف الذكية وتم رفعها بباركود،
.وتصميم مجلة الكترونية تحتوى على بعض من محاور الفاعلية
واختتمت الفعاليات يوم الخميس  1442/1/29هـ بعرض مشاركات طالبات كلية التربية بالدوادمي والجمش والبجادية تحت إشراف كال
من د .مروة محمود الشناوي – أ .ريم الدغيم – أ .فاطمة العصيمي بعرض شعارات صُممت للفعالية وفيديوهات توعوية ولوحات
.إرشادية ومجالت وكتيبات الكترونية تشمل محاور الفعالية
.وهذا من خالل تصميم فيديو لجميع فعاليات النشاط من إعداد رئيسة وحدة النشاط بالكلية ونشره عبر قناة الكلية على التليجرام
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طالبات كلية التربية يحتفلن باليوم الوطني لتوحيد المملكة

تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام  ،في إطار ذلك احتفلت كلية التربية
بالدوادمي – شطر الطالبات تحت ورعاية وكيلة الكلية د /هيا إبراهيم الظبيب باليوم الوطني لتوحيد المملكة تخليدا ً لهذه الذكرى العطرة
وتجسيدا ً للقيم األصيلة واألسس العظيمة التي قام عليها هذا الوطن تحت شعار (همة حتى القمة)  ،وعليها فقد بدأ االستعداد لالحتفاء بإرسال
.دعوة عبر قناة الكلية بالتليجرام للمشاركة قبل االحتفال بعدة ايام
بدأ االحتفال الساعة الرابعة عصرا ً يوم األحد 1442/2/10:هـ بإرسال حائط الكتروني على قناة الكلية بالتليجرام من إعداد طالبات مستوى
.سابع شعبة الجمش وتم تسجيل عبارات ُمعبره عن مدى حب أبناء الوطن العظيم له
بدأت فقرات الفعاليه الساعة الثامنة مسا ًء وافتتحت بآيات من الذكر الحكيم تال ذلك السالم الوطني  ،تالها كلمة وكيلة الكلية دكتورة  /هيا
.إبراهيم الظبيب احتفاالً بهذه المناسبة العظيمة وتهنئة منسوبات الكلية واإلداريات والطالبات على اليوم الوطني التسعون
تال ذلك مشاركة الطالبة  /هيفاء محمد علي العيد بإنشاد كلمات معبرة فيها عن حبها وتقديرها لوطنها الغالي .ثم مشاركة الطالبة زينب محمد
عل ي العيد بإلقاء قصيدة من تأليفها  ،تال ذلك عرض الطالبة مسيفره حامد العنزي بتصور مقترح عن تفعيل اليوم الوطني بالروضة مع تصميم
فيديو عبارة عن قصة من تأليفها وإخراجها مبرزه فيه جهود المملكة العربية السعودية للتصدي لجائحة كورونا تحت إشراف دكتورة  /نجية
.محمد العناني
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تال ذلك مشاركة وحدة تدريب ورعاية الموهوبات تحت إشراف رئيسة الوحدة دكتورة  /مرفت سليمات بتقديم فيلم وثائقي من إعداد ومونتاج
الطالبات ومشاركة مجموعة من الطالبات عرض لوحات تعبيرية عن حب الوطن وتصوير فوتوغرافي معبرة عن االحتفال من تصوير
.الطالبات
ثم اختتم البرنامج بتقديم مجموعة متميزة من األفالم الوثائقية والصور والعبارات المعبرة عن االحتفال باليوم الوطني والمطويات والمجالت
االلكترونية والتصوير الفوتوغرافي تحت إشراف متميز من عضوات قسم الطفولة المبكرة دكتورة /رباب عبده الشافعي ،دكتورة /مروة توفيق
 .مشعل  ،أستاذه  /ريم الدغيم
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انطالق فعاليات األسبوع البيئي عن إعادة تدوير المخلفات الورقية

ت ُشكل النفايات الورقية واحدة من أبرز القضايا البيئية خطورة في المملكة ،وانطالقا ً من حرص الجامعة متمثلة في عمادة شؤون الطالب
(شطر الطالبات) بهدف تنمية الوعي البيئي بين الطالبات أقامت وحدة النشاط بكلية التربية بالدوادمي – شطر الطالبات تحت اشراف وكيلة
بدءا ً من يوم الكلية دكتورة  /هيا إبراهيم الظبيب فعاليات األسبوع البيئي عن إعادة تدوير المخلفات الورقية تحت شعار (الشجرة تستغيث)
:األحد الموافق  1442/2/17هـ إلى األربعاء 1442/2/20هـ تضمن الفعاليات التالية
.أوالً :االعالن االلكتروني عن النشاط من خالل قناة الكلية بالتيليجرام
.ثانياً :تصميم عدة شعارات خاص بالفعالية من إعداد الطالبات
.ثالثاً :شاركت عضوات قسم الطفولة المبكرة مع الطالبات بالدوادمي والشعب ( نفي – البجادية – الجمش) في تفعيل النشاط
حيث بدأت الفعاليات يوم األحد 1442/2/17هـ تحت إشراف د/رباب الشافعي – د /نجية العناني – د/غيداء الجبالي -د /مرفت سليمان -د/
مروة مشعل  -أ /ريم الدغيم مع الطالبات لتجهيز الفعالية وتجميع مشاركات الطالبات فاشتمل النشاط على العديد من الفعاليات منها لوحات
.إرشادية ومجالت الكترونية تحتوي على محاور الفعالية
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كما تم عرض العديد من الفيديوهات ا لتثقيفية فبعض الفيديوهات تعرض طرق تصنيع الورق  ،منها يضم عرض معلومات لبعض محاور
النشاط للكبار سنا ً وعرض معلومات بشكل كارتوني للصغار سنا ً  ،كما تضمن فيديوهات تعرض أفكار عديدة عن كيفية تدوير األوراق بصنع
.أشياء مختلفة في المنزل
رابعاً :إعداد محاضرة بعنوان (إعادة تدوير المخلفات الورقية) يوم األربعاء 1142/2/20هـ تحت إشراف د.نجية العناني ومن تقديم
 .الطالبات (غادة غالب – نوف بندر -هيفاء عبد هللا -غدير مطلق -افتخار زواح – مهرة محمد)
:تضمنت المحاور التالية
أنواع الورق التي يمكن إعادة -تدوير الورق من الناحية الشرعية -مراحل إعادة التدوير – التعرف على مفهوم إعادة التدوير وأهميته
عرض بعض المواقع المخصصة لمشروع -التعرف على طرق تدوير الورق بالمنزل -التعرف بالشركة السعودية لصناعة الورق -تدويره
.الورق واألثاث الخيري
كما تم عرض مشاركات الطالبات جميعها بعد االنتهاء من تقديم المحاضرة  ،واالستماع إلى مداخالت العضوات والطالبات تعقيبا ً على
.الفيديوهات وما بها من معلومات مفيدة وشيقة للطالبات
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حملة توعوية عن التبرع بالدم

انطالقا ً من إيمان عمادة شؤون الطالب شطر الطالبات بأن التبرع بالدم للقادر عليه من الضروريات المعاصرة  ،وهو عنصر مهم من
عناصر التكافل االجتماعي أقامت كلية التربية حملة توعوية تحت اشراف وكلية الكلية دكتورة  /هيا إبراهيم الظبيب هدفت إلى مشاركة
الطالبات في التو عية ألهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاد حياة شخص تحت شعار ( هللا منعم علي بالصحة) بدأ اإلعالن عن الحملة
 :والتجهيز لها من 1442/2/3هـ حتى 1442/2/17هـ حيث تضمنت الحملة الفعاليات التالية
 .بدأت الحملة باإلعالن للطالبات عن فعاليات الحملة من خالل نشر االعالن عبر قناة الكلية بالتلجرام
:أنشطة الحملة
أوالً :بدأت فعاليات الحملة بتنسيق عضوات قسم الطفولة المبكرة تحت إشراف د/رباب الشافعي – د /نجية العناني -أ /ريم الدغيم -أ/
فاطمة عيد مع الطالبات لتجهيز الفعالية وتجميع مشاركات الطالبات فاشتملت الحملة العديد من الفعاليات منها لوحات إرشادية عن فوائد
 .ومخاطر التبرع بالدم
والتعريف بتطبيق وتين للتبرع بالدم  ،ومن هو الشخص المؤهل بالتبرع بالدم وكمية الدم المتبرع فيها وأنواع فصائل الدم ،كما اشتملت
 .فيديوهات تثقيفية وتوعوية عن التبرع بالدم ،ومجالت الكترونية احتوت على جميع محاور الحملة
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ثانياً :إقامة محاضرة بعنوان (هدية الحياة) يوم األحد الموافق 1442 /2/17هـ من تقديم الطالبات (نوال محمد حمد – رغد مطلق
 .الرويس – شهد نامي)
 :تضمنت المحاور التالية
 .ما هو التبرع بالدم 1-
.أهمية التبرع بالدم 2-
.أنواع التبرع بالدم 3-
.خطوات التبرع بالدم 4-
.فوائد  /مخاطر التبرع بالدم 5-
 .الشخص المؤهل بالتبرع بالدم 6-
.كمية الدم المسموح التبرع بها والفترة الزمنية بين مرات التبرع 7-
.نصائح قبل وبعد التبرع بالدم 8-
وقد تم بعد االنتهاء من إلقاء الطالبات للمحاضرة عرض جميع أعمال الطالبات المشاركات في الفعالية من لوحات ارشادية وفيديوهات
.ومجالت الكترونية وتصميم فيديو باألعمال المشاركة ونشره في قناة الكلية على التيليجرام
:إنجازات الحملة
 .تصميم مجالت الكترونية 1.
 .تصميم فيديوهات توعوية 2.
:نواحي تفرد الكلية في تنفيذ الحملة 3.
مشاركة عدد كبير من الطالبات في جميع فروع كلية التربية (البجادية – جمش – نفي ) لعمل لوحات ارشادية وفيديوهات توعوية
.وتثقيفية تضم محاور النشاط
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حاجاتنا الرياضية

الرياضة يستطيع
الرياضة هي وسيلة الحصول على جس ٍد
ٍ
سليم معافي ،كما أنّها وسيلة للت ّخلص من األمراض ،فاإلنسان الذي يمارس ّ
إنّ ّ
ّ
الرياضة يستطيع وقاية جسده من األمراض ،نظرا ً ألهمية الرياضة أقامت وحدة النشاط
بممارسة
ه
ن
أ
كما
،
قوي
متناسق
جسم
إلى
الوصول
ٍ
ّ
ّ
بكلية التربية بالدوادمي  -شطر الطالبات تحت رعاية كريمة من وكيلة الكلية دكتورة  /هيا إبراهيم الظبيب فعاليات النشاط بعنوان (حاجتنا
 .للرياضة) يوم األحد الموافق  1442/3/22هـ
:تضمن الفعاليات التالية
.أوالً :االعالن االلكتروني عن النشاط من خالل قناة الكلية بالتيليجرام
ثانياً :شاركت عضوات قسم الطفولة المبكرة مع الطالبات بالدوادمي والشعب (نفي – البجادية – الجمش) في تفعيل النشاط حيث بدأت
الفعاليات تحت إشراف د/رباب الشافعي – د/غيداء الجبالي مع الطالبات لتجهيز الفعالية وتجميع مشاركات الطالبات فاشتمل النشاط على
العديد من الفعاليات منها لوحات إرشادية ومجالت الكترونية تحتوي على محاور الفعالية  ،و تم عرض العديد من الفيديوهات التثقيفية عن
.أهمية الرياضة للكبار عامة و األطفال خاصة
كما تم إعداد محاضرة بعنوان (الرياضة في ظل جائحة كورونا) من تقديم الطالبات (منيرة ضيف هللا– شاهانة مليح -سارة معزي -خلود عبد
 .هللا -شجون مشعل)

كلية التربية بالدوادمي – شطر الطالبات

 :تضمنت المحاور التالية  .أهمية الرياضة في حياتنا 
 .مميزات ممارسة الرياضة 
.اآلثار االيجابية للرياضة على الصحة والعقل
 .األكل الصحي أثناء ممارسة الرياضة 
.احتياطات ممارسة الرياضة بعد كورونا 



.فوائد الرياضة على الصعيد ( النفسي-الجسمي -الذهني -االجتماعي)

الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1442هـ

كلية التربية بالدوادمي – شطر الطالبات
الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1442هـ

اليوم العالمي للطفل 2020

كلية التربية بالدوادمي – شطر الطالبات

.احتفت كلية التربية بالدوادمي باليوم العالمي للطفل 2020م تحت شعار (كورونا وطفل اليوم) يوم االثنين 1442/4/8هـ
 :وقد تضمن البرنامج الفعاليات التالية
أوالً  :مشاركة وحدة التدريب ورعاية الموهوبات تحت إشراف  /دكتورة مرفت سليمان باإلعالن عن مسابقة تصميم أفضل شعار يوضح
.موضوع النشاط قبل الفعالية بمدة
.ثانياً :اإلعالن عن الفعاليات عن طريق تصميم دعوة خاصة و دعوة الكترونية تم نشرهما بقناة الكلية
افتتحت الفعالية الساعة السابعة مساءا ً بآيات من الذكر الحكيم (مسجل) ،تاله  :ثالثاً :تفعيل فقرات برنامج الفعالية على النحو التالي
.السالم الملكي (مسجل)
ثم كلمة وكيلة الكلية دكتورة  /هيا إبراهيم الظبيب مبتدئه حديثها بآيات من القرآن الحكيم “ا ْل َما ُل َوا ْلبَنُونَ ِزينَةُ ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َوا ْلبَاقِيَاتُ
الصَّا ِلحَاتُ َخيْر عِن َد َربِّكَ ث َ َوابًا َو َخيْر أَ َم ًال” موضحة أن الدين االسالمي أهتم بمرحلة الطفولة لما لها أهمية كبيرة في بناء شخصية
.ال ُمسلم وبينت ان الدين االسالمي أهتم بحقوق الطفل قبل والدته وحفظ له حقوقه في الحياة
.واختتمت اللقاء بشكر أعضاء هيئة التدريس والحضور الكرام وتكريم الطالبة الفائزة بتصميم أفضل شعار للفعالية
تالها كلمة د .ابتسام عبدالعزيز الناهض رئيسة قسم الطفولة المبكرة التي بدأت حديثها عن الظروف التي يعيشها المجتمع في ظل
.جائحة كورونا موضحة بأن الطفل احد وأهم أفراد المجتمع
وأوضحت أن من حقوق الطفل في هذا اليوم هو استعراض وتقديم ما تم التوصل إليه من حلول ومقترحات ومرئيات تسهم في تجاوز
.األطفال لهذه الجائحة دون أن يكون هناك تأثير على جوانب النمو والتعلم لديه
.واختتمت حديثها بالشكر لكالً من الحضور الكرام وعضوات قسم الطفولة المبكرة والطالبات المشاركات بالفعالية
ثم تالها فقرة دكتورة رباب الشافعي حيث عرضت موضوع عن “دور الروضة في تنمية المهارات الوقائية في ظل جائحة كورونا”
تالها عرض فقرات ُمسجلة من طالبات التدريب الميداني رنا سفر النفيعي – رهام معيض العتيبي وضحن به نموذج نشاط ميداني عن
.كيفية تنمية المهارات الوقائية في ظل جائحة كورونا بالروضة
ُُ ثم تم عرض موضوع عن “دور االعالم السعودي في توعية األسر السعودية ألخطار التعرض لإلصابة بمرض كورونا” إعداد وتقديم
دكتورة نجية محمد العناني  ،تاله عرض موضوع من تقديم وإعداد دكتورة أم هاشم خلف بعنوان ” الروضة بين الواقع والمأمول في
 “.ظل التعليم عن بُعد
ثم تاله عرض بعض مشاركات الطالبات االلكترونية من لوحات إرشادية تحت إشراف دكتوره ماجده خليفة  ،ثم قدمت دكتوره سهام زايد
 “.موضوع من إعدادها بعنوان ” معلمة رياض األطفال والتعليم عن بُعد
كما تم عرض فيديوهات توعوية للوقاية من فيروس كورونا إعداد دكتورة غيداء الجبالي  ،كما أشتركن طالبات مستوى سابع شعبة
الجمش في تقديم نتائج الدراسة االستطالعية عن موضوع بعنوان” دراسة أثر جائحة كوفيد  19-على الوعي التكنولوجي للطفل في
مرحلة رياض األطفال “تحت إشراف دكتورة مروة الشناوي  ،ثم تم عرض مشاركات بعض الطالبات االلكترونية من لوحات إرشادية
.تحت إشراف دكتورة مروة مشعل
كما قدمن طالبات مستوى سابع بالدوادمي نتائج الدراسة االستطالعية عن موضوع بعنوان ” المشكالت التي تواجه معلمات رياض
.األطفال أثناء فترة التعليم عن بعد” تحت إشراف دكتورة شيماء عبد العظيم
.وعرض أيضا كتيب الكتروني بعنوان ” كورونا وتوعية الطفل ” من إعداد طالبات مستوى سابع تحت إشراف دكتورة مروة الشناوي
وأخيرا ً تم عرض فيديو تثقيفي عن أنشطة منزلية مقترحة يمارسها الطفل في ظل جائحة كورونا من إعداد الطالبة  /سعدى عيد العتيبي
.تحت إشراف دكتورة مرفت سليمان
ليعبر الحضور الكرام عن رأيهن في فعاليات نشاط اليوم العالمي meetواختتمت الفاعلية بوضع رابط لحائط الكتروني عبر برنامج
.للطفل 2020
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مسابقة تصميم شعار لالحتفال باليوم العالمي للطفل2020

قامت وحدة تدريب ورعاية الموهوبات بكلية التربية بالدوادمي برئاسة الدكتورة /مرفت علي عبد العزيز سليمان باإلعالن عن مسابقة لتصميم
.شعار لالحتفال باليوم العالمي للطفل 2020
وتمت مشاركة مجموعة من الطالبات الموهوبات بالوحدة باالشتراك في المسابقة وتمت المفاضلة بين التصميمات المقدمة من الطالبات واختيار
.التصميم المقدم من الطالبة /طيف مشعل عبد الرحمن العتيبي للفوز
وتم تكريم الطالبة الفائزة وتسليمها الجائزة وشهادة التكريم من خالل فاعليات برنامج االحتفال باليوم العالمي للطفل  2020المقام من قسم الطفولة
”.المبكرة تحت شعار “كورونا وطفل اليوم
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فريق لنشر ثقافة الجودة بين طالبات الكلية

تحت شعار “ ُمحبي جودة كلية التربية بالدوادمي” قامت وحدة ضمان الجودة بكلية التربية بالدوادمي  /شطر الطالبات بتكوين فريق من طالبات
.الكلية
وكان الهدف من تشكيل الفريق هو نشر ثقافة الجودة بين الطالبات ومنسوبي الكلية ،وكذلك االستمرارية في نشر ثقافة الجودة طوال العام
.الدراسي
باإلضافة إلي التنوع في نشر ثقافة الجودة سواء في حسابات التواصل االلكترونية للكلية أو بالوسائل المطبوعة من بانرات ،ولوحات ،وعروض،
.وفيديوهات تثقيفية
 ،توضح وتؤكد  myUومن أعمال الفريق سلسلة من الفيديوهات ت ُقدم اسبوعيا ً علي قناة الكلية بالتليجرام وعلي حسابات العضوات علي تطبيق
”.تلك الفيديوهات علي ” دور الطالبة في تطبيق نظام الجودة بالكلية
كذلك قام الفريق باالشتراك في تفعيل اليوم العالمي للجودة  2020بالكلية من خالل انتاج فيديوهات تتضمن مفهوم الجودة والهدف من تفعيل يوم
الجودة العالمي في المملكة  ،وأفكار لتفعيل يوم الجودة العالمي ،ومصطلحات في الجودة ،وعبارات تحفيزية للجودة ،وتم نشرها علي قناة الكلية
 myU.بالتليجرام وتطبيق
.وتأتي أعمال الفريق تحت إشراف د /شيماء عبد العظيم رئيس وحدة ضمان الجودة بالكلية
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ورشة عمل "معايير التصنيفات العالمية للجامعات"

احتفلت وكالة التطوير والجودة بكلية التربية بالدوادمي باليوم العالمي للجودة 2020م تحت شعار ( الجودة إيمان وإتقان ) في الفترة من
1442/3/22 :هـ الى 1442/3/2٦هـ وقد تضمن البرنامج الفعاليات التالية
أوالً :نشر ثقافة الجودة بين الطالبات والطالب من قبل أعضاء هيئة التدريس أثناء المحاضرات وحث الطالب على المشاركة في فعاليات اليوم
.العالمي للجودة
.ثانياً -:استقبال مشاركات الطالب والطالبات وتفاعلهم مع اليوم العالمي للجودة
ثالثاً -:إقامة ندوه عن بعد ألعضاء هيئة التدريس بعنوان (الجودة مطلب في مؤسسة التعليم العالمي).تقديم الدكتور سعيد األكلبي والدكتور صالح
.المقاطي بشطر الطالب
.إقامة ورشة عمل عن بعد بعنوان ( معايير التصنيفات العالمية للجامعات)تقديم الدكتورة نجالء هندي
كما تضمنت الفعاليات مشاركات الوحدات التابعة للتطوير والجودة بالكلية والطالبات التي تشتمل على عروض تقديمية وفيديوهات ولوحات
.ومطويات ومحاضرات من تقديم الطالبات على برامج الزووم تحت إشراف رئيسات الوحدات
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كلية التربية تبرز جهود جامعة شقراء في رعاية
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

انطالقا ً من حرص الجامعة متمثلة في عمادة شؤون الطالب (شطر الطالبات) بتوعية الطالبات بحقوق األشخاص ذوي االعاقة وتعزيز المشاركة
في االحتفال في االيام العالمية أقامت وحدة النشاط بالتعاون مع قسم التربية الخاصة بكلية التربية بالدوادمي – شطر الطالبات فعاليات لالحتفاء
.باليوم الدولي لألشخاص ذوي االعاقة  2020تحت شعار( يوم للجميع)
:تضمن الفعاليات التالية
.أوالً :االعالن االلكتروني عن النشاط من خالل قناة الكلية بالتيليجرام
ثانياً :شارك قسم التربية الخاصة بتقديم محاضرة تتضمن عدة محاور من محاور الفاعلية تقديم الطالبات ( هنادي محمد العتيبي – صبرية راشد
العتيبي ) تحت إشراف أستاذة  /سراب الزامل حيث بدأت المحاضرة بعرض فيديو عن حقوق ذوي االحتياجات الخاصة ثم عرض محاور
:المحاضرة والتي تضمنت التاليالمؤسسات التي ترعى حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحماية االجتماعية في المملكة سوا ًء كانت حكومية أو من مؤسسات المجتمع المدني
.واإلجراءات التي تطبقها وزارة الصحة في خدماتها لذوي اإلعاقة
وسائل المواصالت المخصصة لذوي االحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية وجهود جامعة شقراء في رعاية أشخاص ذوي
.االحتياجات الخاصة حيث تم عرض بعض الصور التي توضح مشاركة كلية التربية بشقراء في تفعيل اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة
وفي نهاية المحاضرة تمت مداخلة إثرائية من أم لطفلة تبلغ من العمر 11عاما ً تعاني من طيف توحد وفرط حركة وتشتت حيث تم االستفسار
منها على بعض األسئلة مثل مدى تأثير جائحة كورونا في التعليم عن بُعد على طفلتها ،وما هي أكثر الجهات الحكومة التي تعاونت وقدمت
.المساعدات لالستفادة القصوى من التعليم عن بعد
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محاضرة الكترونية بعنوان "إدارة االزمات"

قامت وحده تدريب ورعاية الموهوبات بكلية التربية بالدوادمي–شطرالطالبات يوم الثالثاء الموافق 1442/4 /22هـ في تمام الساعة الرابعة
مساء ،برئاسة الدكتورة /مرفت علي عبد العزيز سليمان بدعوة منسوبي جامعة شقراء لحضور محاضرة الكترونية عبر تطبيق zoomبعنوان":
إدارة األزمات" قدمتها الدكتورة  /حنان مهيا محمد العنزي  ،قدمت من خاللها عدد من المحاور الهامة لتعريف األزمة والخصائص العامة لألزمة،
واألسباب المؤدية لها ،كما أشارت إلي المراحل األساسية إلدارة األزمة  ،كما قدمت عدد من النماذج لمجموعة من السلبيات واإليجابيات للقيادات
اإلدارية التي تتعرض لألزمات باإلضافة إلي عرض إلستراتيجيات حل األزمات وكيفية التعامل معها ،وقد القت المحاضرة االهتمام والحماس من
الطالبات والسادة الحضور لما بها من معلومات شيقة وغنية ومادة علمية مرتبة تجذب االنتباه ".
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محاضرة الكترونية بعنوان "كيف تنمي موهبتك"

قامت وحده تدريب ورعاية الموهوبات بكلية التربية بالدوادمي– شطرالطالبات يوم األربعاء الموافق1442/4/23هـ الساعة الرابعة مساء،
برئاسة الدكتورة/مرفت علي عبد العزيز سليمان بدعوة طالبات وحدة الموهوبات لحضور محاضرة الكترونية عبر تطبيق meetبعنوان ":كيف
تنمي موهبتك؟" قدمتها الدكتورة/هبه فاروق علي  ،عرضت من خاللها عدد من المحاور لتعريف الموهبة والموهوبين ،وماهي الصفات التي تميز
الموهوبين  ،باإلضافة الي الخطوات التي نستطيع من خاللها الكشف عن الموهوبة ،كما أشارت إلي األسباب التي تؤدي إلي قتل الموهبة ،كما
أبرزت دور المملكة العربية السعودية في تنمية الم وهوبين وفي الختام عرضت نماذج من الموهوبين في المملكة في بعض المجاالت ،وقد القت
المحاضرة الحماس من الطالبات لما بها من معلومات شيقة وغنية ومادة علمية مرتبة تجذب االنتباه ،وسيتم توزيع شهادات للطالبات للحضور من
خالل الرابط المعد لتسجيل الحضور.
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