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ال زاهــر ًا لطالبهــا
تتطلــع كليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية مســتقب ً
مــن خــالل مســيرة التنميــة الشــاملة التــي تكفــل لهــا دميومــة تأثيرهــا
وانطالقاتهــا ،وهــذا األمــر حتــم ضــرورة بنــاء العقليــات املبــادرة املبدعــة
يف جوانــب متعــددة ،والقــادرة علــى البحــث والتخطيــط والتنظيــم
والتفكيــر الدقيــق واتخــاذ القــرار الســليم ،التــي تتمتع بجوانــب ابداعية
يف املجــاالت األدبيــة والفنيــة  ،للتعامــل مــع املســتقبل بكفــاءة أكبــر.
وانطالق ـ ًا مــن أهــداف الكليــة االســتراتيجية بتحســن برامــج
اكتشــاف الطلبــة املوهوبــن؛ كانــت مبــادرة الكليــة بوضــع دليــل
متكامــل؛ لفعاليــات الترشــح للمؤمتــر العلمــي اخلامــس ،متضمن ـ ًا
اإلجــراءات التنفيذيــة والــورش التدريبيــة وامللتقيــات التوعويــة واملــدة
الزمنيــة.
وقــد ارتــأت عمــادة الكليــة وضــع برنامــج تكاملي توعوي يشــارك
فيــه أطــرف عــدة ،وجلــان مختلفــة؛ ولهــذا جــاء هــذا التقريــر لتوضيــح
وتفصيــل اللجــان املختلفــة التــي شــاركت يف برامــج الفعاليــات ،وذلــك
رغبــة يف االرتقــاء بشــخصية الطالــب وتدريبــه وصقــل مهاراتــه ،مــن أجــل
النهــوض مبســتوى الكليــة مــن خــالل املشــاركة الفاعلــة يف املؤمتــرات
الطالبيــة ،يف جـ ّـو مــن املــودة الصادقــة
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الباب األول
الجانب التنظيمي لفعاليات الترشيح للمؤتمر
العلمي الخامس في كلية العلوم والدراسات
اإلنسانية بحوطة سدير
( الخطة والورش التدريبية والمعرض)
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أوال  :الخطوات اإلجرائية لعمل البرنامج :
ً
ُيفتــرض ألي عمــل أو برنامــج أن يخطط له
التخطيــط الســليم؛ ولهــذا بــدأ البرنامــج بأهــم
خطــوة مــن خطــوات التنفيــذ وهــو إصــدار قــرار
مــن عمــادة الكليــة بتكويــن عــدة جلــان وتوزيع
املهــام والصالحيــات فيمــا بينهــا ،وتوثيــق ذلــك
بصــورة قــرار صــورة مرفقــة ،وتبعــه دليــل
إجرائــي للمهــام التفصيليــة واملــدد الزمنيــة
لعمــل اللجــان والتفصيــالت املطلوبــة يف مثــل
هــذه احلــاالت صــورة مرفقــة ،وقــد عمــم هــذا
القــرار والدليــل علــى جهــات الكليــة املختلفــة؛
لكــي يبــدأ العمــل يف الوقــت احملــدد ،اجلــدول
اآلتــي يوضــح تفاصيــل تلــك اخلطــوات التــي متــت.

الخطوات اإلجرائية للبرنامج
التاريخ

مالحظات

1

إصدار قرار من
عمادة الكلية
يتكون جلنة
رئيسية مشرفة
على فعاليات املؤمتر
العلمي اخلامس
داخل الكلية.

11 /22
1434هـ

مرفق
القرار

2

إصدار خطة
تنظيمية توضح
االجراءات
التفصيلية مبرمجة
زمني ًا

11 /28
1434هـ

مرفق
اخلطة

3

ابتداء البرنامج
بتاريخ

4

اختتام البرنامج
وتسليم التقارير

ً
ثانيا  :رسالة وأهداف البرنامج
العمــل املتميــز والناجــح ،البــد لــه مــن
رســالة وأهــداف محــددة وموثقــة بن مســتهديف
البرنامــج وقــد صيغــت الرســالة كمــا يأتــي:
رسالة البرنامج :
يســعى البرنامــج؛ لالرتقــاء بشــخصية
الطالــب اجلامعــي وتدريبــه وصقــل مهاراته،مــن
أجــل النهــوض مبســتوى الكليــة مــن خــالل
املشــاركة الفاعلــة يف املؤمتــرات العلميــة
الطالبيــة علــى مســتوى اململكــة ،يف جـ ّـو مــن
املــودة والتنافــس الفاعــل.
أهداف البرنامج :
يهدف البرنامج إلى:
 العنايــة بخصائــص الطــالب املشــاركنومواهبهــم وقدراتهــم.
 تعريــف الطــالب باملجــاالت االبداعيــةالتــي ميكــن أن يجــدوا ذواتهــم بهــا.
 اكتشاف املوهوبن من الطالب. الدعــم احلقيقــي مــن أجــل النهــوضمبســتوى اجلامعــة والكليــة.
 املشــاركة الفاعلــة يف املؤمتــرات العلميــةالطالبيــة واملســابقات البحثيــة والتقنيــة
علــى مســتوى اململكــة العربيــة الســعودية.

12 /2
 1434هـ
2 /24
1435هـ

مرفق
التقارير
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ً
ثالثا  :لجة اإلشراف على البرنامج وتوزيع أعمالها
بتكليــف مــن عمــادة الكليــة مت تعيــن
منســقة الكليــة للمؤمتــر العلمــي اخلامــس
ومســاعدة لهــا ،تعمــل علــى التخطيط واإلشــراف
جلميــع الفعاليــات املقامــة يف الكليــة ،وقــد
أعــدت اللجنــة خطــة تفصيليــة للفعاليــات والــورش
التدريبيــة ،وهــي مبينــة يف اجلــدول اآلتــي:

خطة لجنة اإلشراف على البرنامج

الزمن

قائمة الفعاليات
• وضع خطة مبرمجة زمني ًا
بهدف التعرف على فعاليات
اللجنة املشرفة على مشاركات
الطالبات يف املؤمتر التحضيري
للجامعة.
• دعوة مشرفات األقسام إلى
اجتماع بهدف التعرف على
أهداف اللجنة وفعاليات املؤمتر
التحضيري وأهمية املشاركة
وحتفيز الطالبات للمشاركة.

األسبوع األول

•تصميم بطاقات دعوة خاصة
للطالبات املتميزات الى (ملتقى
االجناز والتميز).
• تصميم إعالن مرئي
جلميع الشاشات يحوي اسم
املؤمتر،الشروط ،املنسقات
احملاور.
• تصميم عرض تقدميي للتعريف
بأهمية املشاركة يف املؤمترات
الطالبية وشروطه ومحاوره
وحرص الكلية للبحث عن
املوهوبات.
• عرض منوذج خاص من
املشاركات يف املؤمتر السابق
بغرض التحفيز.

٦

• حتديد املوعد القادم الختيار
املشاركات املقدمة ألجل
تصفيتها.

الزمن

قائمة الفعاليات

األسبوع الثاني

• جمع أعمال الطالبات املقدمة وحتكيمها.
• تنفيذ املقترح اخلاص ببطاقة خروج الطالبة ألجل املشاركة يف ورش العمل.
• ورشة عمل بعنوان :مهارات البحث العلمي وأسسه.
• ورشة عمل بعنوان :مهارات الرسم والرسم الكاريكاتيري.

األسبوع الثالث األسبوع الرابع األسبوع اخلامس األسبوع السادس األسبوع السابع األسبوع الثامن

• الدعوة إلى امللتقى الثاني مع الطالبات املشاركات بعنوان " :ملتقى اإلبداع"
• ورشة عمل بعنوان :مهارات اإللقاء
• ورشة عمل بعنوان :التدريب على اخلدمة االجتماعية (أفكار وتصميم ).
• ورشة عمل بعنوان :األفالم الوثائقية ( أسس وضوابط ).
• ورشة عمل بعنوان :اخلط العربي (فن وابداع).
• ورشة عمل بعنوان :مهارات اإللقاء
• ورشة عمل بعنوان :التصوير الضوئي ( أفكار ومهارة ).
• الدعوة الى اجتماع الطالبات ملتابعة األعمال املنجزة.
• ورشة عمل بعنوان :تنمية املهارات الشخصية (حترير الطاقات).
• متابعة األعمال وتقدمي النصح واالرشاد.
• اقامة امللتقى الثالث بعنوان " :تقدير التميز" كلمة من عمادة الكلية
وشكر املشاركات وحتفيزهن.
• تنسيق معرض لألعمال املقدمة.
• تنسيق الستضافة مسابقة االلقاء يف الكلية وتقدمي املقترح لعمادة الكلية
وعمادة شؤون الطالب.
• تكرمي جميع من شاركوا يف االجناز والتطوير ضمن أعمال اللجنة.

٧

ً
رابعا  :التكاليف المالية للبرنامج
التكلفة

االحتياجات
طباعة الصور ليزر

2000

فطور جماعي للطالبات

1000

ضيافة الورش التدريبية

على نفقة املنسقات

ال شــك ان التمويــل وســيلة إلجنــاز وحتقيــق
الهــدف ،فالبرنامــج مــن وســائل جناحــه هــو
االســتعداد باملطبوعــات وتكاليــف االحتفــاالت؛
الســتقبال الطلبــة وبعــض التجهيــزات ،وقــد بلغت
كلفــة البرنامــج قرابــة ثالثــة آالف ريــال توزعــت.

املطبوعات للورش وامللتقيات على نفقة الكلية

ً
خامسا  :مجاالت المشاركة في المؤتمر
الخامس وأعداد المشاركات.

ويوضــح الرســم البيانــي نســبة
املشــاركات يف املؤمتــر العلمــي اخلامــس
مــن طالبــات كليــة العلــوم والدراســات
اإلنســانية بحوطــة ســدير.
نسبة المشاركات من طالبات الكلية

٨

شــاركت طالبــات الكليــة بعــدد كبيــر يف
مجــاالت مختلفــة ،وكانــت نســبة املشــاركات
مشــرفة نســبة إلــى عــدد طالبــات الكليــة أجمــع
ونســبة إلــى الطالبــات املشــاركات يف جامعــة
املجمعــة بشــكل عــام ،وهــي موضحــة بالشــكل
اآلتــي:
 )١نســبة الطالبــات المشــاركات فــي الكليــة إلــى
مجمــوع عــدد طالباتهــا عمومـًـا:
بلــغ عــدد الطالبــات املشــاركات يف مجــاالت
مختلفــة حوالــي  ١٢٣طالبــة مــن أصــل ١٠٦٩
طالبــة ،وهــذا يعنــي أن نســبة عــدد الطالبــات
املشــاركات يف املؤمتــر العلمــي اخلامــس % ١٠مــن
مجمــوع عــدد الطالبــات يف الكليــة.

 )2أمــا بالنســبة لمجــاالت المؤتمــر العلمــي
الخامــس التــي تمــت المشــاركة بهــا فهــي
كاآلتــي:
 -سبع مشاركات يف مجال البحث العلمي

ويوضــح الرســم البيانــي اآلتــي عــدد
املشــاركات يف كل مجــال مــن مجــاالت
املؤمتــر العلمــي اخلامــس يف كليــة العلــوم
والدراســات اإلنســانية بحوطــة ســدير.

 ثالثــون مشــاركة يف مجــال االلقــاء العربــي(اخلطابــة).
 ست وثالثون مشاركة يف مجال التصوير. اثنتــان وعشــرون مشــاركة يف مجــال األفــالمالوثائقيــة.
 سبع مشاركات يف مجال ريادة األعمال. أربعة عشر مشاركة يف مجال الرسم. سبع مشاركات يف مجال اخلط العربي.ً
سادسا :الورش التدريبية
كان إلقامــة الــورش التدريبيــة يف مجــاالت
املؤمتــر العلمــي دور فاعــل يف جنــاح البرنامــج،
حيــث إن مجــاالت املشــاركة يف املؤمتــر اخلامــس
مــادة خصبــة لتدريــب الطالبــات املشــاركات
علــى املهــارات الالزمــة للشــخصية الفاعلــة يف
احليــاة ،فهــي تكتســب مهــارات البحــث واإللقــاء
وريــادة األعمــال واالبتــكار ،وكذلــك املهــارات
االلكترونيــة واملهــارات الفنيــة مثــل التصويــر
والرســم وغيرهــا.
وهــذا بالطبــع مــا حتتاجــه الشــخصية
املتكاملــة ،والتــي هــي هــدف من أهــداف املؤمتر
العلمــي ويــدل علــى ذلــك الســماح للمشــارك
بالدخــول يف أكثــر مــن مجــال؛ لتصقــل مهاراتــه
ومواهبــه ،وميكــن تلخيــص أهــم هــذه الــورش
باآلتــي:

٩

 ورش اإللقاء العربي الخطابة :
تســعى وزارة التعليــم العالــي عبــر هــذه
الفعاليــة إلــى تعزيــز قيمــة الفصحــى يف نفــوس
الطــالب والطالبــات  ،واستكشــاف املهــارات
اخلطابيــة واإللقائيــة لديهــم مــن خــالل إذكاء
روح التنافس يف إطار اللغ ِة الفصيحة  ،واألدب
الرفيــع  ،كمــا تهــدف إلــى الرقــي مبســتوى
التحــدث باللغــة العربيــة الفصحــى لــدى الطالــب
 ،وتنميــة قدراتــه التعبيريــة والتحاوريــة ،
وتشــجيعه علــى اكتســاب القــدرة علــى تطبيــق
القواعــد النحويــة بشــكل ســليم أثنــاء احلديــث
والنقــاش  ،وبنــاء شــخصية قــادرة علــى اإلقنــاع
والتفســير  ،واكتشــاف املواهــب والطاقــات
يف مجــال اإللقــاء واخلطابــة  ،وتطويــر مهــارات
اإللقــاء والتحــدث لــدى الطــالب املشــاركن
 ،واإلســهام يف خدم ـ ِة اللغ ـ ِة العربيــة  ،وتعزيــز
حضورهــا يف احملافــل العلميــة  ،واملنتديــات
اجلامعيــة  ،وتعميــق االهتمــام بالقضايــا الدينيــة
واالجتماعيــة واألخالقيــة.

التجهيزات الفنية لورش االلقاء العربي
جتهيزات الفنية يف املسرح من حيث الترتيب
والتنظيم املناسبن
العارض الضوئي ( الداتاشو)
العرض االلكتروني للمادة العلمية املعد من قبل
املدربة
أجهزة الصوت
طاولة ضيافة
مقاعد استقبال الطالبات ،وطاوالت خدمة

1٠

وبقرار من عمادة الكلية مت اختيار مدربة
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس لهــذه الفعاليــة ،إذ
قامــت مشــكورة بجهــد كبيــر يف تدريــب
املشــاركات علــى األســس الســليمة والقواعــد
الصحيحــة ،وقــد بلــغ عــدد املشــاركات ٣٠
طالبــة.
وقــد ســاهمت التجهيــزات الفنيــة يف مســرح
الكليــة يف رفــع مســتوى كفــاءة هــذه الــورش
التدريبيــة ،حيــث مت ترتيــب املــكان بالطريقــة
املناســبة ،والتأكــد مــن التجهيــزات األخــرى
كالعــارض الضوئــي وامليكرفــون ،لــذا فــإن
التجهيــزات القائــم عليهــا البرنامــج متثلــت
باآلتــي :

أهم محاور الورشة التدريبية:
مــن احملــاور األساســية للورشــة التدريبيــة
التعريــف بأساســيات فــن اإللقــاء ،والتعريــف
باخلطابــة ،وعناصــر اخلطابــة (املــادة وامللقــي)
والشــروط الواجــب توافرهــا يف كل منهمــا
وفنياتــه .
أنــواع اإللقــاء ّ
صور من ورش اإللقاء:
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 ورش البحث العلمي :
احملــور األول  :محــور العلــوم اإلنســانية
ويتضمــن علــوم الشــريعة والثقافــة اإلســالمية
واآلداب واللغــات والتربيــة والعلــوم االجتماعيــة
وعلــوم اإلدارة واالقتصــاد ونحــو ذلــك .
احملــور الثانــي  :محــور العلــوم األساســية
والهندســية  ،ويتضمــن العلــوم البحتــة والهندســة
وعلــوم احلاســب اآللــي والتقنيــة احليويــة والزراعــة
ونحــو ذلــك .
احملــور الثالــث  :محــور العلــوم الصحيــة
 ،ويتضمــن الطــب واجلراحــة والعلــوم الطبيــة
والصيدلــة والتمريــض ونحوهــا .
هــذا وقــد شــاركت الكليــة يف محوريــن
منهــا همــا :احملــور األول واحملــور الثانــي ،نظــر ًا
للتخصصــات املتواجــدة فيهــا ،وبلــغ عــدد
املشــاركات املقدمــة للملتقــى التحضيــري ســبعة
مشــاركات باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة.

التجهيزات الفنية لورش االلقاء العربي
جتهيزات الفنية يف املسرح من حيث الترتيب
والتنظيم املناسبن
العارض الضوئي ( الداتاشو)
دليلك إلى البحث العلمي من إعداد املدربة.
طاولة ضيافة

1٢

وقــد هدفــت الــورش البحثيــة إلــى تدريــب
الطالبــات علــى األســس الصحيحــة للبحــث
ال عــن
ال متكام ـ ً
العلمــي ،وقدمــت لهــن دلي ـ َ
أســس البحــث وشــروطه ومراحلــه ،ومتــت خــالل
هــذه الــورش متابعــة األبحــاث ومراجعــة مادتهــا
علمي ـ ًا ولغوي ـاً ،كمــا عملــت املنســقات علــى
حتديــد مشــرفة لــكل بحــث.
كمــا ســاهمت التجهيــزات الفنيــة يف
مســرح الكليــة يف رفــع مســتوى كفــاءة هــذه
الــورش التدريبيــة ،مــن طــرق ترتيــب املقاعــد
ووجــود التجهيــزات األخــرى كالعــارض
الضوئــي ،لــذا فــإن التجهيــزات القائــم عليهــا
البرنامــج متثلــت باآلتــي :

أهم محاور الورشة التدريبية :

صور من ورش البحث العلمي :

مــن أهــم احملــاور التــي عرضــت يف الــورش
التدريبيــة :املــراد بالبحــث العلمــي ،خصائــص
الباحــث ،مراحــل مــادة البحــث العملــي :وتتكــون
مــن ســت خطــوات هــي :اختيــار عنــوان البحــث
وضــع خطــة البحــث ،جمــع املراجــع ،كتابــة
البحــث ،تســليم البحــث ،املناقشــة ،ولــكل
مرحلــة تفصيالتهــا.
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 ورشة ريادة األعمال :
صور من ورش ريادة األعمال :

تهــدف فعاليــة ريــادة األعمــال إلــى عــرض
جتــارب ناجحــة أو أفــكار رياديــة قابلــة للتطبيــق
والتحويــل إلــى واقــع يف املجــال التجــاري أو
الصناعــي  ،ونشــر وتعزيــز ثقافــة اإلبــداع وريــادة
االعمــال بــن الطالب والباحثــن يف التعليم العالي
واكتشــاف املواهــب والطاقــات التــي ميتلكهــا
الطلبــة يف هــذا املجــال ،واســتغاللها وتوظيفهــا
يف حــل مشــكالت علــى أرض الواقــع ،أو تطويــر
منتجــات وخدمــات يكــون املجتمــع بحاجــة إليهــا
وتعزيــز التواصــل مــع القطــاع اخلــاص  ،وتقوية قيم
الريــادة االجتماعيــة ،وتطويــر مخرجــات التعليــم
العالــي ،وإثــراء الســاحة األكادمييــة ،وتنميــة
االقتصــاد املعــريف الــذي حتقــق فيــه املعرفــة اجلــزء
األعظــم مــن القيمــة املضافــة .
هــذا وقــد شــاركت الكليــة يف هــذه
الفعاليــة  ،وبلــغ عــدد املشــاركات املقدمــة
للملتقــى التحضيــري ســبع مشــاركات ،وقــد
هدفــت الــورش التدريبيــة إلــى نشــر ثقافــة اإلبــداع
وريــادة االعمــال ،وتدريــب الطالبــات علــى األســس
الصحيحــة لكتابــة املشــروع ،ضمــن الشــروط
املطلوبــة.
أهم محاور الورشة التدريبية:
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مــن أهــم احملــاور التــي عرضــت يف الــورش
التدريبيــة :املــراد بريــادة األعمــال ،كيفيــة تقــدمي
تقريــر متكامــل يوضــح خطــة العمــل وماهيــة
املشــروع ومــدى قابليتــه للتطبيــق مــع دراســة
جلــدواه االقتصاديــة ،واملقترحــات التطبيقيــة
لتحقيــق اإليــرادات ،والتوقعات املالية والتســويقية
املســتقبلية ،وأثــر املشــروع االجتماعــي ،والوقــت
املتوقــع لتحويــل الفكــرة إلــى واقــع عملــي
وحتديــد الســوق املســتهدف.

 ورش المشاركات الفنية :

صور من ورش المشاركات الفنية :

تهــدف املشــاركات الفنيــة إلــى تشــجيع
امليــول والقــدرات الفنيــة لــدى املشــاركن،
وتنميــة احلــس اجلمالــي لديهــم ،وتتعــدد مجــاالت
املشــاركات الفنيــة مثــل :الرســم التشــكيلي
 Drawingالتصويــر التشــكيلي Painting
الرســم الكاريكاتــوري Caricature
اخلــط العربــي  ،Calligraphyالفــن الرقمــي
 Digital aالتصويــر الضوئــي .Photograp
هــذا وقــد شــاركت الكليــة يف عــدة
محــاور هــي :ســتة وثالثــون مشــاركة يف مجــال
التصويــر ،إثنــن وعشــرون مشــاركة يف مجــال
األفــالم الوثائقيــة ،أربعــة عشــر مشــاركة يف
مجــال الرســم ،ســبعة مشــاركات يف مجــال
اخلــط العربــي.
وقــد هدفــت الــورش البحثيــة إلــى تدريــب
الطالبــات مواهبهــن يف عــدة مجاالت ،كالرســم
واخلــط والتصويــر ،وقــد تقدمــت مدربــات مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس يف هــذه املجــاالت
مشــكورات مببــادرة التطويــر والتميــة واملتابعــة،
كمــا ســاهمت التجهيــزات الفنيــة يف مســرح
الكليــة يف رفــع مســتوى كفــاءة هــذه الــورش
التدريبيــة ،مــن طــرق ترتيــب املقاعــد ،ووجــود
التجهيــزات األخــرى كالعــارض الضوئــي ،لــذا
فــإن التجهيــزات القائــم عليهــا البرنامــج متثلــت
باآلتــي :
أهم محاور الورشة التدريبية :
مــن أهــم احملــاور التــي عرضــت يف الــورش
التدريبيــة :العمــل الفنــي مفهومــه وأهدافــه،
شــروط تقــدمي العمــل الفنــي مــن حيــث الفكــرة
واألدوات واخلامــات ،الشــروط املطلوبــة
للمشــاركات الفنيــة يف املؤمتــر العلمــي اخلامــس.

التجهيزات الفنية لورش االلقاء العربي
جتهيزات الفنية يف املسرح من حيث الترتيب
والتنظيم املناسبن
جهاز حاسوب محمول عدد ٢
العارض الضوئي ( الداتاشو)
أدوات الرسم وأقالم اخلط
طاولة ضيافة
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ً
سابعا  :الملتقيات مع المشاركات
أقامــت الكليــة ثالثــة ملتقيــات مــع طالبــات الكليــة بهــدف التعريــف باملؤمتــر اخلامــس ومجاالتــه،
باإلضافــة الــى التحفيــز والتشــجيع للوصــول إلــى الطالبــات املبدعــات يف الكليــة وتدريبهــن وصقــل
مواهبهــن ،وكانــت امللتقيــات التــي أقيمــت يف الكليــة ثالثــة هــي:
الملتقى األول  :ملتقى االنجاز
أقيــم ملتقــى االجنــاز بتاريــخ ١٤٣٤/١٢/٣هــ ،وقــد هــدف إلــى بيــان ماهيــة املؤمتــر وطريقــة
املشــاركة ومجاالتــه وشــروطه ،وعــرض منــوذج ســابق مــن املشــاركات ،كمــا بــن امللتقــى أهميــة
التميــز للطالبــة وضــرورة االجنــاز يف احليــاة بشــكل عــام.
كمــا أعطيــت الطالبــات منــوذج ورقــي للتســجيل بهــدف جمــع البيانــات املطلوبــة ،وقــد أســفر
امللتقــى عــن نتائــج ايجابيــة بعــد الــروح احلماســية التــي بثهــا ،مــن خــالل تســجيل  ٤٢طالبــة يف اليــوم
ذاتــه.
من صور الملتقى األول :

1٦

الملتقى الثاني  :بعنوان ملتقى االبداع
ـداء مــن البحــث
أكــد امللتقــى علــى فكــرة اإلبــداع والفكــرة املتميــزة يف كل املجــالت ابتـ ً
ـاء باملشــاركات الفنيــة ،والتأكيــد علــى أن كل انســان لديــه التميــز واالبــداع لكنــه
العلمــي وانتهـ ً
يحتــاج إلــى اخراجــه بالصــورة املناســبة ،لــذا عليــه االجتهــاد يف ذلــك ،وقــد عرضــت منــاذج مــن االبــداع
االلهــي يف الكــون  ،ومنــاذج أخــرى مــن اجنــازات البشــر الفنيــة واألدبيــة والعلميــة.
وقــد أســفر املؤمتــر عــن نتائــج مذهلــة حيــث ارتفــع عــدد املشــاركات إلــى  ٩٨مشــاركة ،مت
تســجيلها الكتروني ـ ًا مــن قبــل املنســقات.

صور الملتقى الثاني:

1٧

الملتقى الثالث  :ملتقى التقدير
انبثقــت فكــرة امللتقــى الثالــث مــن إشــارة عمــادة الكليــة العمــادة بوجــوب االجتمــاع
باملشــاركات وإقامــة فطــور جماعــي لهــن ،وهــذا مــن بــاب التقديــر حلجــم املشــاركة الفاعلــة مــن
طالبــات الكليــة ،وقــد أكــد امللتقــى علــى ضــرورة التأثيــر يف اآلخريــن وتكويــن قــدوة حســنة لبقيــة
طالبــات الكليــة.
وقــد أتيحــت الفرصــة جلميــع املشــاركات للتعبيــر عــن أفكارهــن ومشــكالتهن يف لقــاء
مفتــوح مــع عميــد الكليــة ،حيــث شــجعهن بــدوره علــى املواصلــة والتميــز واالبــداع للنهــوض مبســتوى
الكليــة ،وكان مــن نتائــج امللتقــى أن ارتفــع عــدد املشــاركات إلــى  ١٣٠مشــاركة ،وهــذه نســبة
مرتفعــة مقارنــة ببقيــة كليــات اجلامعــة.
من صور الملتقى الثالث :
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َ
ثامنا  :االتصال والتواصل
مــن العوامــل الرئيســة يف جنــاح العمــل أي ـ ًا كان عمليــة االتصــال والتواصــل ،فكلمــا كانــت
الرســالة واضحــة يف ذهــن املرســل واملســتقبل كانــت النتائــج أكثــر جناح ـاً ،ويف هــذا البرنامــج
تتلخــص عمليــة االتصــال والتواصــل إليصــال الغايــة املرجــوة منــه يف أربعــة جهــات ،هــي:
االتصال والتواصل مع عمادة الكلية
كانــت عمليــة االتصــال والتواصــل مــع العمــادة شــبه يوميــة ،وهــذا بســبب حــرص عمــادة
الكليــة علــى متابعــة اجلديــد بشــأن فعاليــات املؤمتــر ،وأخــذ التقاريــر األســبوعية واألحــداث املســتجدة
وذلــك بعــدة طــرق منهــا ك البريــد االلكترونــي ،والرســائل النصيــة  ، SMSواملكاملــات الهاتفيــة.
االتصال والتواصل مع عمادة شؤون الطالب
مت التواصــل مــع عمــادة شــؤون الطــالب ،حيــث ظهــرت كثيــر مــن احلــاالت التــي احتاجــت
التواصــل مباشــرة مــع مكتــب الوكالــة لإلجابــة عن االستفســارات ،فيما يخص مجاالت املشــاركة
يف املؤمتــر العلمــي ،وفيمــا يخــص ارســال اخلطــة والتقاريــر ،كمــا مت التواصل بشــأن بعــض املقترحات
مــن قبــل املنســقات ،وقــد كان التواصــل يف تلــك املــرات ايجابيـ ًا حيــث إنــزال غالبيــة اإلشــكاليات
كمــا كانــت االســتجابة مــن قبلهــم ذات بعــد راقٍ وفاعليــة واضحــة.
االتصال والتواصل مع الطالبات المشاركات
نظــر ًا للعــدد الكبيــر املشــارك يف فعاليــات املؤمتــر العلمــي ،فقــد قســمت الطالبــات يف مجموعات
(( ،group wats upحتــى تتــم االجابــة عــن االستفســارات مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى ليتــم
ارســال االعالنــات والتعاميــم بطريقــة أكثــر ســهولة ،وقــد كان لهــذه الوســيلة نتائــج إيجابيــة منهــا:
إقامــة عالقــات تواصــل بــن املشــاركات يف املجــال الواحــد ،تبــادل املعلومــات التــي تثــري التخصــص
وتنمــي املوهبــة ،إقامــة ورش الكترونيــة ،االجابــة عــن جميــع االستفســارات ،ســهولة الدعــوة
واالعــالن مــن قبــل املنســقات.
االتصال والتواصل مع المنسقات والطالبات المشاركات من الكليات األخرى
أقيمــت مجموعــة خاصــة ملنســقات الكليــات التابعــة جلامعة املجمعة ،بهــدف التواصل والتعاون،
كمــا متــت ارســال الدعــوات اخلاصــة بالكليــة عن طريق االمييــل group ، wats up،والتويتر.
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ومن صور هذه عمليات التواصل:

٢٠

ً
تاسعا  :معرض المشاركات الفنية
بذلــت املشــاركات مجهــود ًا كبيــر ًا يف امتــام أعمالهــن ،وقــد قدمــت الكليــة تقديــر ًا لهــذا
املجهــود فكــرة إقامــة معــرض لألعمــال الفنيــة ،وحضــر املعــرض أعضــاء هيئــة التدريــس وطالبــات
الكليــة.
وقــد الق املعــرض اقبــا ًال كبيــر ًا مــن قبــل املنتســبن للكليــة ،بســبب اتســامه بالتنظيــم
واجلماليــة ودقــة التنســيق ،والصــور أدنــاه توضــح فعاليــات املعــرض واألعمــال املقدمــة مــن قبــل
املشــاركات ،والصــورة تتكلــم.
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٢٢

الباب الثاني
برنامج استقبال الملتقى التحضيري للمؤتمر
العلمي الخامس فعالية اإللقاء ( الخطابة)
في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
بحوطة سدير
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أوال  :الخطوات اإلجرائية لعمل البرنامج
ً
بــدأ البرنامــج بأهــم خطــوة مــن خطــوات التنفيــذ وهــو إصــدار قــرار مــن عمــادة الكليــة بتكويــن
عــدة جلــان وتوزيــع املهــام والصالحيــات فيمــا بينهــا ،وتوثيــق ذلــك بصــورة قــرار صــورة مرفقــة  ،وتبعــه
دليــل إجرائــي للمهــام التفصيليــة واملــدد الزمنيــة لعمــل اللجــان والتفصيــالت املطلوبــة يف مثــل هــذه
احلــاالت صــورة مرفقــة  ،وقــد عمــم هــذا القــرار والدليــل علــى جهــات الكليــة املختلفــة؛ لكــي يبــدأ
العمــل يف الوقــت احملــدد ،اجلــدول اآلتــي يوضــح تفاصيــل تلــك اخلطــوات التــي متــت.

الخطوات اإلجرائية للبرنامج
التاريخ

مالحظات

1

إصدار قرار من عمادة الكلية يتكون من جلنة عليا وجلان فرعية.

1435/1 /20هـ

مرفق القرار

2

إصدار خطة تنظيمية توضح االجراءات التفصيلية مبرمجة زمنياً.

1435/1 /22هـ

مرفق اخلطة

3

ابتداء البرنامج

1434/2 /1هـ

4

اختتام البرنامج وتسليم التقارير

1435/2/12هـ

مرفق التقارير

ً
ثانيا  :رسالة وأهداف البرنامج
رسالة البرنامج :
يســعى البرنامــج لتنميــة الوعــي لــدى الطالبــات املشــاركات بفعاليــات املؤمتــر العلمــي اخلامــس
لالرتقــاء بشــخصيها وصقــل مهاراتهــا ،وتقــدمي صــورة مشــرفة تســهم يف وضــوح مســتوى الكليــة مــن
خــالل املشــاركة احلقيقيــة يف املؤمتــرات الطالبيــة واملســابقات علــى مســتوى اململكــة ،يف جـ ّـو مــن
املــودة الصادقــة والتعــاون الفاعــل.
أهدافه :
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 )١الدعــم احلقيقــي للجامعــة مــن خــالل املســاهمة الفاعلــة يف فعاليــات املؤمتــر العلمــي اخلامــس
باالســتفادة مــن مرافــق الكليــة وجلانهــا.
 )٢تهيئة الطالبة املشاركة نفسي ًا وذهني ًا خلوض مسابقة االلقاء بكل راحة وطمأنينة.
 )٣تعريف الطالبة املشاركة واحلضور مبرافق الكلية وتسهيل وصولهن إلى مكان املسابقة.
 )٤التعرف على جلان ووحدات الكلية ودورهم يف خدمة الطالبات داخل الكلية وخارجها.

ً
ثالثا  :لجان البرنامج
يســعى البرنامــج لتنميــة الوعــي لــدى الطالبــات املشــاركات بفعاليــات املؤمتــر العلمــي اخلامــس
لالرتقــاء بشــخصيها وصقــل مهاراتهــا ،وتقــدمي صــورة مشــرفة تســهم يف وضــوح مســتوى الكليــة مــن
خــالل املشــاركة احلقيقيــة يف املؤمتــرات الطالبيــة واملســابقات علــى مســتوى اململكــة ،يف جـ ّـو مــن
املــودة الصادقــة والتعــاون الفاعــل.
أ  :اللجنة العليا لإلشراف على البرنامج
مهام اللجنة التفصيلية :
 )١تعميم قرار تكوين اللجان إلى املعنين به .
 )٢مخاطبــة اجلهــات املعنيــة بالكليــة بالطلبــات املطلــوب جتهيزهــا قبــل البــدء بالبرنامــج ملــدة أســبوع
حســب اجلــدول الزمنــي املعــد لذلــك .
 )٣عقد اجتماع مع جميع اللجان حسب اجلدول الزمني احملدد لذلك .
 )٤املتابعة واإلشراف على العمل بشكل يومي حتى انتهائه .
 )٦التواصل مع عميد الكلية وإبالغه باإلجراءات وسير العمل على الوجه املطلوب.
 )٧متابعــة إرســال رســائل جــوال للطلبــة عــن تفاصيــل البرنامــج وكذلــك عبــر البريــد اإللكترونــي
والتويتــر وغيــره مــن الوســائل املتاحــة وذلــك عــن طريــق وحــدة العالقــات العامــة بقســمي الكليــة.
 )٨إعداد تقرير متكامل عن البرنامج وتقدميه ملجلس الكلية يف أقرب موعد.
 )٩حتديــد احتياجــات اللجنــة واللجــان التابعــة لهــا ومخاطبــة اجلهــات املعنيــة داخــل الكليــة وخارجهــا
بتوفيرهــا .
بناء على تنظيم يضعه رئيس اللجنة .
 )١٠التواصل املباشر مع عمادة شؤون الطلبة ً
ب  :لجنة استقبال الضيوف والطالبات
مهام اللجنة التفصيلية :
 )١يكــون مقرهــا يــوم  ٢/٩يف الســاحة الرئيســية للكليــة ويف مســرح الطالبــات يف الــدور الثالــث
يف قســم الطالبــات.
 )٢ترتيب اآللية املناسبة للمحافظة على األمن والهدوء داخل أرجاء الكلية .
 )٣اســتقبال الضيوف والطالبات املشــاركات يف فعالية االلقاء والرد على استفســاراتهن وإرشــادهن
إلــى األماكــن املخصصــة الســتقبالهن ،والتنســيق املباشــر مــع اجلهــات املختلفــة بالكليــة بهــذه
اخلصوص.
 )٤التواصل مباشرة مع رئيس اللجنة العليا لتنفيذ البرنامج يف حال وجود أي خلل يف التنفيذ.
 )٥التنسيق مع وحدة العالقات العامة واإلعالم والتعاون معها لظهور شكل مشرف لالستقبال .
 )٦االشــراف علــى تســجيل أســماء احلضــور مــن كليــات اجلامعــة املشــاركة وتقــدمي البروشــات املعــدة
للضيــوف وللمشــاركات يف فعاليــة اإللقــاء والتــي حتــوي شــعار املؤمتــر لتميزهــن.
 )٧تقدمي بطاقات األرقام للطالبات املشاركات بحسب األرقام املوجودة يف القائمة.
 )٨تخصيص مصعد ألغراض استقبال احلضور واحملافظة على خلوه من الطالبات لهذا الغرض.
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جـ  :اللجنة التنظيمية :
 مهام اللجنة التفصيلية :
 )١تنظيم املسرح واملكان وجتهيزه مبا يلزمه من اضاءة وجتهيزات واعالنات للفعالية املقامة.
 )٢التواصل مع اللجان السابقة وجتهيز ما تتطلبه اللجان من جتهيزات واعدادات .
 )٣التواصل مع جلنة االستقبال والتعاون معهم يف حال وجود حاجة تنظيمية.
 )٤االعالن عن الفعالية يف الشاشات مع ما تستلزمه من أناشيد ترحيبية.
 ) ٥املشاركة يف تنظيم االستقبال واملسابقة املصاحبة.
 )٦تنظيــم املطبوعــات واملنشــورات الالزمــة وتصميــم برشــور ترحيبــي باحلضــور وتوزيعهــا علــى الضيوف
والطالبــات يف امللتقى.
 )٧التواصــل مــع اللجــان واســتالم احملتــوى اإلعالنــي واإلعالمــي واإلشــراف علــى نشــره يف الوســائل
املتاحــة.
 )٨رفع محتوى التقارير على موقع الكلية موثق بالصور
 )٩تصميم بطاقات دعوة للكليات املشاركة ولعمادة شؤون الطالب.
 )١٠استالم أسماء الطالبات املشاركات من الكلية وإدخالها على نظام  smsللتواصل.
د  :وحدة أنشطة الطالبات (لجنة الضيافة)
 مهام اللجنة التفصيلية :
 )١إعداد برنامج متكامل لضيافة احلضور واستقبال الطالبات يف مسرح الكلية.
 )٢متابعة اعدادات الضيافة والتأكد من حضورها يف اليوم احملدد.
 )٣اختيار طالبات الوصالت اإلنشادية التي تتخلل املسابقة ومتابعة تدريبهن.
 )٤عمل بروفات للطالبات املشاركات من الكلية بهدف تدريبهن على األماكن املخصصة.
 )٥كتابة تقرير عن ضيافة احلفل ورفعه على موقع الكلية بوساطة العالقات العامة.
هـ :اللجنة التنظيمية (رجال)
 مهام اللجنة التفصيلية :

٢٦

 )١إعداد برنامج متكامل الستقبال الضيوف من الرجال.
 )٢متابعة التجهيزات يف الشبكة والتأكد من فاعليتها.
 )٣استقبال الضيوف احملكمن من اجلامعة والقيام بواجبهم على أكمل وجه.

و  :لجنة قياس مدى رضا المستفيدين
 مهام اللجنة التفصيلية :
 )١تصميم استبيان الكتروني مستويف على تقييم مهام كل جلنة .
 )٢حتليل محتوى االستبيان
 )٣رفع النتيجة للجنة املشرفة.
 )٤كتابــة نتائــج االســتبيان مرفــق بصــور للتجهيــزات ورفعــه ملوقــع الكليــة ومجلــة تواصــل بعــد
اعتمــاده مــن اللجنــة املشــرفة ووكالــة الكليــة .
ز  :نتائج استطالع رضا المستفيدين من البرنامج
بعد انتهاء البرنامج عملت اللجنة على جمع النتائج وحتليلها ،فخرجت بالنتائج اآلتية:
التحليل اإلحصائي لقياس رضا المستفيدين من الحضور لفعاليات اإللقاء والمنعقدة في  1٢من
صفر للعام  1435بكلية العلوم و الدراسات اإلنسانية بحوطة سدير
م
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البــــــــند
تصميم بطاقات الدعوة للكليات املشاركة.
توقيت إرسال الدعوات قبل الفعالية .
أسلوب اإلعالن عن الفعالية
سهولة التواصل مع وحدة العالقات العامة.
استقبال الضيوف و الطالبات املشاركات يف فعالية اإللقاء .
اإلجابة على االستفسارات.
توجيه احلضور ملكان الفعالية ( املسرح)
تهيئة املصعد الستقبال احلضور
تسجيل أسماء احلضور.
عملية اإلرشاد ألماكن اجللوس داخل املسرح .
تقدمي البروشور املعد للضيوف.
تقدمي بطاقات األرقام للطالبات املشاركات بحسب األرقام
املوجودة بالقائمة
نظافة و تنظيم املسرح .
إضاءة املسرح و املؤثرات البصرية.
أداء الطالبات للوصالت اإلنشادية
اختيار الوصالت اإلنشادية
مستوى الضيافة من حيث الكمية و النوعية
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٢٧

أما عن النتائج فكانت كما يبينها االستطالع اآلتي:

تحليل النتائج :
حتليــل اإلحصائــي لنتائــج تطبيــق اســتبانة مــدى رضــى املســتفيدين مــن فعاليــات اإللقــاء املقــام
ضمــن فعاليــات املؤمتــر العلمــي يتضــح اآلتــي:
 نالت كل من البنود التالية نسبة اتفاق  %1٠٠من رضى جميع الحضور وهى : )١سهولة التواصل مع وحدة العالقات العامة.
 )٢استقبال الضيوف و الطالبات املشاركات يف فعالية اإللقاء .
 )٣اإلجابة على االستفسارات.
 )٤توجيه احلضور ملكان الفعالية ( املسرح)
 )٥تهيئة املصعد الستقبال احلضور
 )٦عملية اإلرشاد ألماكن اجللوس داخل املسرح
 )٧نظافة و تنظيم املسرح .
 )٨تقدمي البروشور املعد للضيوف.
٢٨

 )٩مستوى الضيافة من حيث الكمية و النوعية.

 وجاء في المرتبة الثانية من حيث نسبة االتفاق على التميز واإلتقان  %٩4البنود االتية : )١تقدمي بطاقات األرقام للطالبات املشاركات بحسب األرقام املوجودة بالقائمة
 )٢مستوى الضيافة من حيث الكمية و النوعية.
 بينما جاءت البنود التالية لتحتل مرتبة اقل : %٨٨ )١إضاءة املسرح و املؤثرات البصرية.
 )٢أداء الطالبات للوصالت اإلنشادية.
 )٣اختيار الوصالت اإلنشادية.
ويمكن استقراء النتائج السابقة كما يلى :
اوال  :داللة النسب السابقة
ً
 )١جنــاح الفعاليــات اإللقــاء املقامــة يف كليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية فــرع البنــات بصفــة عامــة
علــى مســتوى جميــع اللجــان املســئولة حيــث ان اقــل نســب التميــز  %٨١يف حــد ذاتهــا تعبــر عــن
مســتوى مرتفــع للداللــة اإلحصائيــة .
 )٢البنــود التــي لــم تلــق نســب اتفــاق مرتفعــة هــي الضيافة ونوعية اضاءة املســرح والوصالت اإلنشــادية
كلهــا تنــدرج حتــت األذواق الشــخصية وال تــدل علــى عدم كفــاءة التنظيم او الترتيب .
ثانيـًـا  :مــن خــالل اإلجابــة علــى األســئلة المفتوحــة المتضمنــة فــي االســتبيان عــن أهــم مــا نــال اعجــاب
الحضــور ومــا لــم يعجبهــم ومقترحاتهــم يمكــن اســتخالص اآلتي :
 )١أبدت احلاضرات اعجابهن بحسن االستقبال واحلماسة املوجودة لدى املنسقات.
 )٢نال حسن التنظيم واالستقبال إعجاب جميع احلاضرات.
 )٣اقتــرح البعــض جتهيــز املســرح بســتارة مســرحية ليماثــل مســابقات اإللقــاء املقامــة يف أماكــن
أخــرى وإضفــاء اجلــو املســرحي فعلي ـ ًا علــى املســابقة .
 )٤نالــت الكيفيــة التــي مت بهــا ترتيــب ظهــور املتســابقات علــى املســرح مــن خــالل القرعــة العلنيــة
استحســان احلضــور لــدرء شــبهة املجاملــة .
 )٥اشــتكت منســوبات كليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بالغــاط مــن عــدم وصــول دعــوات إليهــن
وقلــة الدعايــة بكليتهــن.
 )٦كان هنــاك تعليــق بضــرورة اهتمــام جلنــة التحكيم -الطاقم النســائي من االهتمــام مبعايير النقد
بصــورة أفضــل مــن حيــث إبــراز اإليجابيــات قبــل الســلبيات والتدعيم النفســي للمشــاركات.
 )٧مت اقتــراح اختيــار أفضــل خمــس مشــاركات وتدريبهــن بحيــث يصبحــن ممثــالت الكليــة يف
االحتفــاالت واملســابقات.

٢٩

الباب الثالث
حصاد طالبات كلية العلوم والدراسات
اإلنسانية بحوطة سدير في الملتقى التحضيري
لجامعة المجمعة
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حصاد طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
بحوطة سدير على مستوى جامعة المجمعة
أحــرزت طالبــات الكليــة العديــد مــن املراكــز املتقدمــة علــى مســتوى اجلامعــة ،وتأتــي هــذه
االجنــازات ثمــرة اجلــد املتواصــل مــن قبــل العمــادة واملشــاركات واملنســقات وكل مــن شــارك يف
التدريــب والتحفيــز ،وكانــت النتائــج كاآلتــي:
 في مجال البحث العلمي
املركز األول  :الطالبة تقى املوسى

مجال البحث يف العلوم اإلنسانية.

املركز الرابع  :الطالبة ريا البراهيم

مجال البحث يف العلوم اإلنسانية.

املركز الرابع  :الطالبة جميلة

مجال البحث يف العلوم الصحية.

 في مجال االلقاء العربي ( الخطابة)
املركز الثاني  :الطالبة وفاء العصيمي.
املركز الثالث  :الطالبة عائشة النجعي.
املركز الرابع  :الطالبة ساره الشبانات.
املركز اخلامس :الطالبة أفنان اجلاراهلل.
 في مجال ريادة األعمال
املركز الثالث  :الطالبات هدى املطيري ،ليلى املطيري ،ووفاء املروان ،ابتهاج الزيد
املركز اخلامس  :الطالبة أثير العبدان و هيلة الدحوم.
 في مجال التصوير الفوتوغرافي
املركز الثاني :الطالبة هدى الغنام
3٢

 مجال األفالم الوثائقية
املركز اخلامس :الطالبة سارة العتيبي.

ويوضح الرسم البياني اآلتي نسبة المراكز التي حازتها
 في مجال الرسم التشكيلي
طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير في
املركز الثاني  :الطالبة نوره العبداهلل
الملتقى التحضيري لجامعة المجمعة.
املركز الثالث  :اجلوهرة املسعودي
املركز اخلامس  :روان البصري
 في مجال الكاريكاتير
املركز الثاني :جنود العيسى
 في مجال التصوير التشكيلي
املركز الثالث :أبرار العبدالكرمي
 في مجال الخط العربي
املركز اخلامس :جنود العيسى
رسم توضيحي يبين نسبة المراكز التي حازتها طالبات الحوطة في
الملتقى التحضيري لجامعة المجمعة مقارنة مع كليات الجامعة
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توصيات التقرير
بناء على ما سبق ميكن التوصل إلى عدد من التوصيات من أبرزها:
ً
 )١ضــرورة االهتمــام والرعايــة لفعاليــات املؤمتــر العلمــي ملــا لــه مــن أثــر يف ايقــاظ حــس االبــداع عنــد
الطــالب والطالبــات يف اجلامعــات ألنهــا مغمــورة حتتــاج إلــى مــن يكتشــفها ويعمــل علــى تنميتهــا
بــل إلــى تطويرهــا.
 )٢إضافــة مجــاالت مــن املواهــب واالبــداع يف املؤمتــرات الطالبيــة بهــدف زيــادة عــدد الشــريحة
املنتميــة لــه مــن الطــالب والطالبــات يف كل ســنة ،مثــل حفــظ القــران الكــرمي وقراءاتــه وعلومــه
وتفســيره ،االنشــاد ،كتابــة اخلواطــر ،واألعمــال اليدويــة .
 )٣إقامــة مركــز دائــم يف كل كليــة يهتــم باملواهــب وابداعــات الطالبــة ،فذلــك يســاهم يف رفــع
مســتواها االبداعــي والفنــي ،واشــغال فكرهــا بــكل مــا هــو مفيــد ،باإلضافــة إلــى إعــداد
مجموعــة مــن الطــالب يكونــون قــادة احملافــل اجلامعيــة ،ونخبــة تعتــز كلياتهــم بهــم.
 )٤إعــداد كتيبــات خاصــة تبــن عنايــة الكليــة بصقــل مواهــب الطالبــات  ،بحيــث تعتنــي
بإجنازاتهــن ،وتســجل مراكزهــن ،وتنشــر أعمالهــن ،فلذلــك أثــر نفســي كبيــر يف نفســها
خاصــة اذا شــوهدت مــن قبــل بقيــة الطالبــات.
 )٥تخصيــص زاويــة أو حائــط يف الكليــة لعــرض منتجــات املشــاركات الفنيــة حتــى يســتفاد مــن
األعمــال املقدمــة للمؤمتــر وتبقــى ذات أثــر لصاحبهــا ففــي ذلــك دعــم حقيقــي ملوهبتــه.
 )٦االســتفادة مــن الطــالب املبدعــن يف مجــال الكتابــة واألبحــاث ضكــن برنامــج تشــغيل الطالب
لكتابــة األخبــار واملقــاالت ،وكذلــك تشــغيل مجموعــة كمســاعد بحــث ليفيــد ويســتفيد مــن
الناحيــة العلميــة والبحثيــة.
 )٧بالنســبة للطالبــات املبدعــات يف مجــال األفــالم وتصميــم الفوتوشــوب فيمكــن اإلفــادة مــن هــذه
املواهــب يف الكليــة.
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