عمادة النشاط والرعاية الطالبية :بين الواقع والمرتجى
د .لطيفة حسٌن الكندري

http://www.latefah.net
من مالمح الواقع
تعىن عمادة النشاط والرعاية الطالبية يف اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتقدمي اخلددما
املطلوبددة للطددالا والطالبددا وجبميددن ينسددياضم وبظددن الناددر عددىل تنندداضم بددعيا إ تنميددة الطددالا
فكري ددا وايتماعي ددا ووفس دديا ويس ددميا وديني ددا وح ددص مش ددكالضم وت دديفليص الن ددعاا الد د تد دواي م يف ا ق ددص
األكادميي وغًنه كي يكوووا عناصر خًنة داخص الوطىل وخاريو.
تتكون العمادة مىل أربعة حماور مفنلية تتمثص يف القطاعا التالية:
قطاع النشاط الطاليب
قطاع الرعاية الطالبية
قطاع التويية الطاليب
القطاع الرياضي
وىددي موموع ددا اا اتدداكا مدديفكورة وأوشددطة متنددلة تبددة النددها اليوميددة أخبارىددا وتظطددي
بعددن أوشددطت ا م بدديما إعالميددا يف حفددال تددرث املتفددوقٌن حيددة تددتم صددت رعايددة كبددار الش ندديا .
وعددالوة علددك الددا صاددك املعددارل الفنيددة الد تت ددمىل وتدداث الطددالا والفنددون علددك الكثددًن مددىل ا عودداا
وتولد يف طالبنا بناتنا الف ر بأعماهلم ،والثقة بأوفس م ،والتفاؤل مستقبل م.
وم شددا أن امتدداكا الد قدددمت ا وماكالددت تقدددم ا عمددادة النشدداط والرعايددة الطالبيددة يف اهليئددة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كثًنة وليس املقام مقام برد هلا ولكىل السداال الديفي ميكدىل طرحدو ىدو مدا
اآلفاق اجلديدة ال ميكىل فته ا يف املستقبص؟
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مقترحات لتحسين المخرجات
علك ضوء خربيت يف التعامص من الطالبا يف الكلية عرب الندوا ال قدمت ا للومعية الرتبوية
يف القسم وعرب جلان الكلية اخلاصة بشاون الطالبا وامبتشارا الرتبوية واميتماعية ال أقدم ا
للطالبا كمديرة ومستشارة يف املركز ا قليمي للطفولة واألمومة ،فإوين بوف أقوم بالتنسيق من العمادة
يف عمص ملتقيا وفعاليا لتنمية الطالبا إيتماعيا وتربويا والا بالتنسيق من مابسا اجملتمن
املدين .إن العملية الرتبوية م تعين العمص علك صسٌن مستوى التهنيص الدرابي فهسب بص يشمص
التنمية الشاملة للفرد حبية يتعلم يف الفنص وخاريو مىل معلميو وكمالئو وغًنىم.
فيم ددا يل ددي إش ددارة إ جمموع ددة مقرتح ددا م ددىل ش ددأطا صس ددٌن اخل دددما الطالبي ددة يف كلي ددة الرتبي ددة
األبابية:
 .1وضدن خطدة بدنوية لتهقيدق امل دام املنوطدة بوسيفدة مسداعد العميدد للشداون الطالبيدة حبيدة تت دمىل علددك
املاشرا الزمنية والكمية امللموبة لنواح اخلطة ومتابعت ا.
 .2عمص درابة مسهية لبيان يواوب التهديا ال توايو العمادة اا النلة بق ايا الطالبا .
 .3ا فادة مىل خربا اجل ا املناسرة حمليا وعامليا لرفن بقا امتاك .
 .4توعية الطلبة مبت دام امورتوت يف عملية التسويص واخلدما األخرى.
 .5التنسيق من رئيس مكتب التوييو وا رشاد يف الكليا لتقدمي اخلدما ا رشادية للطالبا .
 .6تفعيص دور األخنائيا اميتماعيا وتوثيق عالقت ىل بأع اء ىيئة التدريس .
 .7وض ددن خط ددة واض ددهة وفاعل ددة مب ددتيعاا الط ددالا والطالب ددا م ددىل اوي امحتياي ددا اخلاص ددة وتلبي ددة
طموحاضم ،ورعاية مواىب م ،وتوييو طاقاضم.
 .8تقدمي أوشطة لطالبا املنح الدرابية (كيارا خاصة ،دورا ضيئة.)....
 .9وشر أوشطة العمادة علدك شدبكة امورتودت إا أن التعريدا بالعمدادة م يكفدي بدص م بدد مدىل وضدن ي دد
للعم ددادة علددك الشددبكة

إعالمددي إضددايف لبيددان فعاليددا العمددادة والددا ملددام وم دااكرة اجل ددزء امل ن د
العنكبوتية بنفة منتامة.
 .11إجيدداد ب درامة مشددرتكة بددٌن القطاعددا يف الكليددة بظددرل التنسدديق بددٌن اجل ددود املبيفولددة لتقدددمي اخلدددما

للطالبا .
 .11امىتمام بالعمص التطوعي مىل خالل تقدمي اصدارا وعمص منتديا ثقافية ت الق ايا اجملتمعية.
 .12تعزيددز ا جيابيددا يف العمددادا السددابقة م بدديما امب دتفادة مددىل خ دربا د .هبيوددة هبب دداين ود .حيدداة
جمادي واكمال مسًنضم.
 .13ابتهداث جلنة األبرة لتقوم بتنايم الدورا التدريبية واملعارل اخلاصة بالتوعية اميتماعية.
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 .14عمددص درابددة حددول يدددوى لفكددرة إوشدداء ح دداوة لفطفددال(يف اهليئددة العامددة للتعلدديم التطبيقددي وبالتنسدديق
من اجل ا املناسرة) ملساعدة الطالبا علك التواصص اميتماعي والنفسي من أطفاهلىل.
 .15تفعي ددص موق ددن الرعاي ددة الطالبي ددة عل ددك ش ددبكة امورتو ددت بش ددكص تف دداعلي؛ عم ددص اب ددتفتاء بن ددفة منتام ددة
مب ددتطالع راء الطالب ددا ح ددول ق دداياىىل وف ددتح قن د دوا ا د دوار املباش ددر يف ب دداعا معين ددة ،وتق دددمي
ابتشارا تربوية .
تشكيص جلنة منظرة دائمة تساود العميد املساعد للشاون الطالبية يف الفنص
.16
يف القرارا واملشكال امبتثنائية.
امفادة مىل مقرتحا التقرير الوطين للتعليم العايل بدولة الكويت املقدم إ
.17
املاملر ا قليمي العريب حول التعليم العايل مايو 2119م واخلاصة باهليئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب علك ببيص املثال تظيًن النارة اميتماعية للتعليم الفين وامل ين
والتشوين علك املتهاق باجملام التكنولويية والفنية وغًنىا.
امبتفادة مىل األيام العاملية اا النلة بالطالبا .
.18
امرتقاء بأداء اجلمعيا الرتبوية التابعة لفقسام العلمية حبية ت ن يف كص
.19
عام خطة كمنية واضهة ميكىل تقييم ا بنورة ملموبة.
 .21امىتمام بالرعاية الطبية :
جياد عيادة طبية تقدم اخلدما التالية :
 إبعاف أي حالة إغماء أو حالة طارئة. صرف بعن األدوية اخلاصة بالعالث الطالبا . تكثيا التوايد واخلدما النهية أثناء أداء امختبارا .امبتفادة مىل املراين التالية لت طيط وتنايم النشاط الطاليب:
مجعية املعلمٌن الكويتية (2116م) .اخلطة ا برتاتيوية جلمعية املعلمٌن الكويتية .الكويت.

الربيعي ،بعد بىل محد (2118م) .التعليم العايل يف عنر املعرفة :التظًنا والتهديا و فاق

املستقبص .ط ،1عمان :دار الشروق للنشر والتوكين.
قسم ا دارة الرتبوية (يامعة امللا بعود) .اخلطة ا برتاتيوية لتهسٌن اجلودة يف قسم ا دارة

الرتبوية ( .تاريخ الدخول :)2111-11-14
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/O
leshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/EducationMa
nagementDept/Pages/plan.aspx
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كليد ددة الرتبيد ددة األبابد ددية (2116م) .مشد ددروع إب د درتاتيوية تطد ددوير كليد ددة الرتبيد ددة األباب ددية (مد ددايو
2116م ،ص .)2116
حمم ددد ،أمح ددد عل ددي (1423ه2111 -م) .الت ط دديط الرتب ددوي امبد درتاتيوي :الفك ددر والتطبي ددق.
ط ،1األردن :دار املسًنة.
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