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  هــ 1439/1440 لعام الدراسي ل

تعد وحدة العمل الطالبي من وحدات الكلية المرتبطة مباشرة     
تيح لهن تقديم فاعليات وإقامة برامج تلبي بالطالبات وهي بمثابة منبراً ي

رعاية األنشطة تعمل الوحدة على . و تعبر عن مواهبهن  احتياجهن
من خالل خطط برامج النشاط  الطالبية الثقافية والرياضية واالجتماعية

وتنمية  تسعي الكتشافنها أكما   بي المعدة من الكلية او الجامعةالطال
يل دور الطالبات في القيادة من خالل المجالس الطالبية عالمواهب وتف

ندية رفيه البناء للطالبات من خالل األوسع للتأوتقدم الوحدة مجال 
  الطالبية.

ة لتكون وتأمل الوحدة في المزيد من المشاركات الطالبية للرقي بالكلي
  دائما في مصاف متقدم بين كليات الجامعة.

  الرؤية

النهوض بالعمل الطالبي الى ارقى مستويات التقدم في االنشطة الطالبية 
  .واالجتماعية

  الرسالة 

طالبات في سبيل لتوفير االمكانيات المناسبة لخلق حياة جامعية أفضل ل    

مة في األنشطة الطالبية استنهاض الجهود الطالبية للمشاركة والمساه

وتعزيز مفاهيم المواطنة واالنتماء للوطن  نورعاية مواهبهالالمنهجية 

  . نلديه

  أهداف وحدة العمل الطالبي

 . تنمية المشاركة والعمل بروح الفريق لدى الطالبات  



 

  اإلسهام في بناء شخصية الطالبة ،وتوجيهها لتحقيق الشخصية

  في ضوء العقيدة االسالمية السمحة .المتزنة المحبة لوطنها وقيادتها 

 عة وهادفة حسب  ميولهم استثمار أوقات فراغ الطالبات ببرامج متنو

  ورغباتهم 

  

  وحدة العمـــــــــــــــل الطالبي

  تشكيل المهام االداري التنظيمي للوحدة 

هاتف   الصفة   االسم الرباعي كامال  م
  العمل

  البريد االلكتروني   الجوال
  
  

1
.hessahsaud@hotmail  0535557121  7610  عميدة الكلية  بنت سعود الهزاني د.حصه

com 
2

  د.مي مصطفى  احمد حسن
وكيلة الشؤون 

التعليمية 
  واالكاديمية

7690  0546871370  
m.hassan@psau.edu.s

a  

3
أ/اسالم محمد عبدالقادر 

  العمري

مشرفة وحدة  
  العمل الطالبي

   

7633  0563403280  
eslamom85@yahoo.co

m  

4

أ/اسالم محمد عبدالقادر 
  العمري

  
مشرفة 
األنشطة 

االجتماعية 
  والثقافية

7633  0563403280  

eslamom85@yahoo.co
m  

5
  

  لمياء فهد حمد  آل سالم

منسقة 
المجالس 
  الطالبية

  

7661  0598268099  
  lamia.f.salem@gmail.

com  

6
  أ/فوزية بنت زيد  الجمعه

منسقة االندية 
  الطالبية

7631  0501909606  --Balsam  
@hotmail.com 

 



 

أ/اسالم محمد عبدالقادر 7
  العمري

  

منسقة الملتقى 
  العلمي

7633  0563403280  
eslamom85@yahoo.co

m  

منسقة البرامج   اروى عبدالعزيز الداوود8
  الرياضية

-----  0562007063  -Glare
Hope@hotmail.com  

  

  

  كالتالي : لوحدة العمل الطالبي، المهام اإلدارية للجنة التنظيمية 

  
  عميدة الكلية 

 
  الطالبيمتابعة خطة النشاط   1
  االجتماع الدوري بالوحدة لرقي بالنشاط ومتابعته .  2
  اإلطالع على كافة البرامج التي يتم فيها التواصل مع الجامعة .  3
  التوقيع على خطابات النشاط الخارجية بعد الموافقة واإلطالع عليها .  4
  متابعة موقع الكلية والتأكد من نزول الفعالية .  5
  مناسبة لبعض المهام في االنشطة الطالبية . تكليف من تراه   6

  الكلية وكيلة
  متابعة خطة النشاط الطالبي .  1
  تنوب عن العميدة في حالة عدم تواجدها او مشاغلتها .  2
  حضور الفعاليات وتعزيز دور الطالبات و المنسقات .  3

  وحدة العمـــــــــــــــل الطالبي
    وحدة العمل الطالبي  مشرفة

رفع خطة العمل الطالبي المعتمدة من عمادة الكلية في قسم الطالبات بعمادة شؤون   1
  الطالب لمتابعة اعتمادها من ادارة الجامعة .

التنسيق الدائم اداريا وإعالميا بشأن العمل الطالبي مع وحدة العمل الطالبي بعمادة شؤون   2
.  

  االشراف على تنفيذ خطة وحدة العمل الطالبي .  3
  ترشيح وقيادة مجلس عمل طالبي في الكلية بالتنسيق مع عمادة الكلية .  4
  تحديد هيكلة الوحدة حتى تتم العمل بشكل متكامل .  5
  إعداد ورفع التقارير المرحلية والنهائية الخاصة بالفعاليات والحمالت ومحاور العمل .  6



 

  االجتماع من أجل األعداد للخطة الفصلية والسنوية .  7
الجتماعات الدورة مع منسقات الوحدات واألنشطة والمجالس  باألقسام من أجل الوقوف ا  8

  على سير خطة العمل .
  متابعة حضور الفعاليات النشاط وتشجيعهم على ذلك .  9

  التواصل مع العمادة بالجامعة لمتابعة المستجدات .  10
  الطالبي . اصدار المرسالت والخطابات والتعاميم االزمة لسير العمل  11
شمولية كل ما يستجد بالنشاط لتعزيز النجاحات وتطويرها وإبداء الرأي لالستفادة والرقي   12

 .  
  الرفع بالمقترحات والتوصيات والمبادرات لتطوير وتحسين وحدة العمل الطالبي .  13

    سكرتاريا وحدة العمل الطالبي مساعدة و  
األنشطة وطباعتها مع الصور وتزويد ملف وحدة  استقبال التقارير اليومية من منسقات  1

  العمل الطالبي بذلك .
  نشرها . وتعديلها قبل االعالنات قبل الفعالية متابعة  2
  التصوير لجميع الفعاليات وتزويد مشرفات االنشطة بذلك .  3
  االستعداد ألي فعالية تقام بالمسرح او بخارج مرافق الكلية  .  4
المزودة من كل قسم والعمل عليها كخطة شاملة للوحدة ومتابعة تنفيذها من متابعة الخطة   

  قبل األقسام .
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

الهيكل التنظيمي لوحدة العمل الطالبي بكلية العلوم والدراسات االنسانية 
  هــ 1439/1440بحوطة بني تميم للعام 

 

 

  

  

  

  

  

  

عميدة الكلية 

حصه بنت سعود الهزاني.د

وكيلة الشؤون التعليمية واالكاديمية 

مي مصطفى حسن .د

وحدة العمل الطالبي مشرفة

  اسالم محمد عبدالقادر العمري/أ

مشرفة المجلس 
  الطالبي

 ا.لمياء آل سالم 

  منسقة االندية الطالبية

 ا/ فوزية الجمعة

مشرفة االنشطة 
االجتماعية والثقافية 

  والملتقى العلمي

 ا/ اسالم العمري

وحدة مشرفة 
  الموهوبات 

 ا.مها الصقعبي

 

منسقة البرامج 
  الرياضية

 ا/ اروي الداوود

  مساعدةال

  ا.منال الدحيم

  سكرتاريا

 ا.ندي التميمي



 

  

  

  

  وحدة الموهوبــات

  

  الرسالة 

الفنية الثقافية و نوقدراتهن مواهبه الطالبات الموهوبات وتنميةالكشف عن 

واالستفادة طالباتها الفرصة للتعرف على رغبات  المشرفة منحعن طريق 

منها في القيام ببعض المشروعات البسيطة التي تالئم مستوى تعبيرهم 

مجال خصب لكثير من النشاط، للتصميم  الفني والثقافي وفي هذاوإنتاجهم 

  والزخرفة.والبناء والعمل والتركيب والتصوير 

 

 الرؤية

ها للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وتحويل وهوبات للممجاالت توفير  

في المملكة  لالقتصادإلى عنصر رئيسي للتواصل بين الناس، ورافد 

  العربية السعودية.

  

  



 

  

  

  

   هدافاال

  

  وتنمية مواهبهم وقدراتهم الفنية الطالبات الموهوبات الكشف عن

    .والمهنية

  تربية الفرد ليعيش عيشة جمالية راقية وسط اإلطار االجتماعي

 طالباتنا أثناء المتطور وتعمق المفاهيم والقيم اإلسالمية في نفوس

 .ممارستهم للعمل الفني والنشاط المنهجي والالمنهجي

  بعض الخامات المحلية المختلفة مساعدة الطالب على استخدام

 .  حسب اختيارهم في التعبير عن الموضوعات تتصل بحياتهم العامة

 عن انفعاالتهم  الفرص للتعبير الطالبات وإتاحة تأكيد ذاتية

 .  وتكوين شخصيتهمومشاعرهم 

   .لقدرة على المالحظة والرؤية الدقيقة والنقد والتذوق الفني الهادفا

 التأمل في بديع صنع هللا وموازنة األمورالقدرة على التفكير و . 



 

  مع أعمار  تتالءماكتساب الخبرات والمهارات المتدرجة التي

ومستوياتهم وربطهم ببيئتهم والسير بالثقافة الفنية في مجاالت  باتالطل

  .تراثنا الفني والشعبي

 احترام العمل اليدوي ومن يقومون به  . 

  أي موضوع يختارونه عندما للتعبير عن للطالبات إتاحة الفرصة

 .تقوم الرغبة في نفوسهم للتعبير عنه

  طريق الرسمللتعبير عنه عن  الطالباتإثارة ما يكمن في نفوس 

واألشغال منفعلين ببعض المواقف الشائعة أو واأللقاء واالنشاد والتصميم 

المثيرة ألن تكون وسيلة خارجية إلثارة الرغبة في التعبير واإلنتاج 

   .الفني

  تنمية الذوق واإلحساس الفني عند الطالب واالستمتاع بالقيم

 منها.الجمالية ومعرفة مواطن الجمال في األشياء التي يشاهد 

  

  هيكلة وحدة الموهوبات



 

  

  

  

 

كلية العلوم   المجلس االستشاري الطالبي 
  بحوطة بني تميم   والدراسات اإلنسانية 

  

 الرؤية 

الوصل األقوى بين الطالبة ان يكون المجلس الطالبي حلقة 

 .والجامعة والداعم األفضل لقرارات الطالبة في مسيرتها الجامعية

  

 الرسالة 

ريئسة الوحدة 

مها الصقعبي/ا

مساعدة الوحدة 

منال الدحيم /ا

طالبات المشاركات بالوحدة 



 

  اشتراك الكفاءات الطالبية المتميزة في عملية صناعة القرارات

 وتحمل المسؤولية.

  زيادة تثقيف الطالبات باللوائح واألنظمة الجامعية وتفعيل

 ورفع مستواها.األنشطة (التوعوية والخدمية) 

  

 

  

 اهداف المجلس الطالبي 

 
 .تنمية القيم اإلسالمية لدى الطالبات وتعزيز االنتماء للوطن 

  خلق بيئة تفاعلية في المجال الفكري واالجتماعي والفني داخل

  الجامعة.

 مهام المجلس الطالبي 

 تمثيل وجهة نظر الهيئة الطالبية في القسم والكلية والجامعة وكل ما 

 بالعملية التعلمية.يتعلق 

  تلمس احتياجات البيئة الطالبية ونقلها بكل امانه وموضوعية الى

 الجهات المختصة ذات العالقة. 



 

  تفعيل اليات الحوار ودعم التواصل البناء بين الهيئة الطالبية والهيئة

 التعليمية واإلدارية والقيادات االكاديمية.

 مهارتها. تشجيع القيادات الطالبية وتنميتها وتعزيز 

  تعزيز روح االنتماء للجامعة والكلية والبرنامج األكاديمي من خالل

 اقتراح البرامج والنشاطات الداعمة لذلك.

  تشجيع الطالبات على انشاء النوادي واللجان والمجموعات الطالبية

 وفق أنظمة الجامعة.

  

االندية الطالبية بكلية العلوم والدراسات االنسانية 
  تميمبحوطة بني 

  
  

  الرؤيا
 

شخصية متوازنة محبة لوطنها وقيادتها وصقل طاقتها وتوظيفها فيما هو 

  مثمر ونافع واكتشاف مواهبها والمساعدة على تنميتها...

  

 الرســــالة 
  تسعى إلي اإلسهام في بناء شخصية الطالبه على نحو سوي ومتزن

  وتهيؤه أثناء دراسته ليجسد 



 

 سهم في دفع عجلة التنمية ت لتيانه سمات المواط هابعد تخرج

  . بالمجتمع

  ـداف االهـ
  

  إعداد الطالبة ثقافيا واجتماعيا ورياضيا وفنيا واكتشاف المواهب

 .والمساعدة على تنميتها وتطويرها

  اإلسهام في بناء شخصية والطالبة ثقافيا واجتماعيا وفنيا ، وتوجيهه

 .لتحقيق الشخصية المتزنة المحبة لوطنها وقيادتها

  تنمية الحس الوطني لدى الطالبات من خالل ربطهم بمنجزات

 .الوطن وتعريفهم بها، وتأكيد انتمائهم إليه

  وصقلها وتوظيف  المواهباكتشاف مواهب والطالبات، وتنمية هذه

 .طاقاتهم اإلبداعية فيما هو مثمر ونافع

  وغرس العديد من القيم النبيلة  أضافيةإكسابهم معارف ومهارات

 .يات اإليجابية في نفوسهموالسلوك

  إذكاء روح التنافس الشريف، وتقوية العالقات االجتماعية بزمالئهم

 .وأساتذتهم ومجتمعهم

  



 

  

  

  

  

  

  

االندية الطالبية بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة بني هيكلة 
  تميم

 

  نادي القيم الطالبية

  

  

منسقة االندية الطالبية  

فوزية الجمعة / ا

نادي القيم 
الطالبية 

روان الرقيب . ا

نادي وثبة همم

اروى ال سالم/ ا 

نادي االبداع 

مها الصقعبي/ ا

نادي اللغة 
االنجليزية

فاطمة المشاري/ ا

 الهيكل التنظيمي لنادي القيم الطالبية



 

 

 

  )ثقافي أدبي فني ( نادي االبداع 

 نادي االبداع  الهيكل التنظيمي 

العميــــــــــدة

حصة بنت سعود الهزاني .. د

وكيلة الشؤون التعليمية واالكاديمية بالكلية 

مي مصطفى أحمد حسن. د

منسقة وحدة العمل الطالبي

اسالم محمد العمري/ أ

منسقة األندية الطالبية 

فوزية  بنت زيد الجمعة /أ

نادى القيم الطالبية  منسقةمشرفة و

روان الرقيب  /أ



 

  

 

  نادي وثبة همم

  الرؤية 

  .غرس ثقافة الخدمات التطوعية وفق المعايير اإلسالمية

العميــــــــــدة

حصة بنت سعود الهزاني . د.

وكيلة الشؤون التعليمية واالكاديمية بالكلية 

مي مصطفى أحمد. د

وحدة العمل الطالبيمشرفة 

اسالم محمد العمري/ أ

االندية الطالبية مشرفة 

فوزية بنت زيد الجمعة / أ

مشرفة النادي االبداع 

مها إبراهيم أحمد الصقعبي /أ

مساعدة مشرفة النادي 

حصة عبد هللا الحجي / ا



 

  

   الرسالة

  دعم الطالبات لتقديم خدمات تطوعية متعددة األهداف .

  

  االهداف 

  االجتماعي واإلنساني.استثمار طاقات أفراد المجتمع لصالح العمل  

 . تفعيل البحث العلمي في مجاالت خدمة المجتمع  

  غرس القيم االجتماعية كالعدالة واألمن واحترام العمل واحترام

  الوقت كقيم ايجابية لدفع عجلة التنمية .

 لممارسة  اتبالمعارف العلمية والمهار طالبات والخريجاتتزويد ال

  .العمل االجتماعي

  عليهم وعلى مجتمعهم بالخير . دالطالبات بما يعواستثمار وقت  

  تقديم المشورة للراغبين في التطوع فيما يتعلق بأنواع وطبيعة

األعمال التطوعية مما يمكن المتطوع من اختيار ما يناسب استعداداته 

 ة.ومقدراته وميوله من أعمال تطوعي

 ن تقديم المشورة لمختلف المؤسسات فيما يتعلق بشؤون المتطوعي

ووضع خطط التدريب الالزمة واإلشراف المناسب، إضافة إلى التنسيق 



 

بين رغبات المتطوعين واحتياجات المؤسسات العامة من الجهود 

 التطوعية.

 الهيكل التنظيمي نادي وثبة همم                      

  

  نادي اللغة االنجليزية  

  الرؤية 

  بن عبد العزيز . األمير سطامتعلم إبداعي للغة االنجليزية بجامعة 

   الرسالة

عميدة الكلية

حصة بنت سعود الهزاني .د

وكيلة الشؤون التعليمية واالكاديمية بالكلية 

مي مصطفى .د

رئيسة وحدة العمل الطالبي 
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ر  ة األمي ة بجامع تطوير األنشطة الطالبية وتحسين مهارات اللغة االنجليزي
  بن عبد العزيز . سطام

  االهداف 

  تطوير مهارات اللغة االنجليزية لطالبات كلية العلوم والدراسات

  .اإلنسانية بحوطة بني تميم

 قسم اللغة اإلنجليزية. تحسين المخرجات التعليمة للطالبات في  

 بأنشطة ثقافية واجتماعية وفنية إبداعية ذات أثر. الباتتحفيز الط  

  األخرى في اللغة االنجليزية ألغراض  الكليةمساعدة طالبات أقسام

  .(ESP)محددة 

  .رفع مستوى االنجاز األكاديمي ومهارات الطالبات اإلبداعية والقيادية  

  للغة أجنبية تحاكي الواقعية، والعمل على   تزويد الطالب ببيئة طبيعية

  بحيث يتم "اكتساب" اللغة ال دراستها, بدون جهد أو تركيز. الباتحواس الط

  تنظيم وتطوير بنجاح نوادي متعددة تستند على المهارات

االجتماعية/السلوكية التي تعزز التدفق اللفظي فيما بين أعضاء كل منها , 

  شطة المرحة ( خارج عن المناهج الدراسية).في العديد من األن والمشاركة 

 لكسب شهادات الحضور للنادي و إضافتها إلى  الباتتوفير فرص للط

  .األكاديمي ةالطالب سجل

  الهيكل التنظيمي نادي وثبة همم



 

  

  عميدة كلية العلوم الدراسات االنسانية                                       مشرفة العمل الطالبي

  بحوطة بني تميم                                          اسالم  العمريأ/  

  د. حصة  سعود الهزاني                                                                        
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