أحصائيات أعداد الطالبات لل الث سنوات األخيرة
900
800
700

600
500
400
300
200

100
0

التقرير السنوي لكلية التربية بالدلم عن العام الجامعي 6347 – 6341هـ

29

حيث تم تنفيذ كافة فعاليات تطوير الكلية منها التدريب والتطوير ،المؤتمرات ،الندوات ،العمل الطالبي ،وخدمة المجتمع،

وذلك بتغطية إعالمية متميزة من وحدة العالقات العامة واإلعالم بالكلية.

التدريب:
م

تطوير الجهاز األكاديمي:

عنوان ورشة العمل أو المحاضرة

6341/66/3هـ

د .سحر عبده

قاعة األنشطة

الطالبات

6341/66/77هـ

د/سحر عبد
الرحيم

قاعة الخنساء

أعضاء هيئة التدريس
اعضاء الهيئة االدارية

4

القواعد النحوية مهارات وتطبيق

6347/6/77

د/الزالل علي

قاعة الخنساء

أعضاء هيئة التدريس والطالبات

7

الخريطة المفاهيمية لمهارات الكتابة العربية

6347/6/77

فن التعامل في بيئة العمل

6347/7/68هـ

د/وداد عبد
الفتاح
د .سحر عبده

ادارة الغضب

6347/7/3هـ

االلعاب التربوية التدريبية

6347/7/3هـ

المبنى اإلضافي أعضاء هيئة التدريس والهيئة
االدارية والطالبات
قاعة األنشطة أعضاء هيئة التدريس
أعضاء الهيئة اإلدارية
قاعة األنشطة أعضاء هيئة التدريس
أعضاء الهيئة اإلدارية
المبنى اإلضافي أعضاء هيئة التدريس
أعضاء الهيئة اإلدارية

6
7

1
7
8

أساليب مبتكرة في التخطيط

تاريخها

اسم الملقي

المكان

الفئة المستهدفة

التخطيط االستراتيجي
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د .منى عبد
اللطيف
د .وداد
الشرعبي
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م
3

61

66
67
64
63
67
61
67

عنوان ورشة العمل أو المحاضرة
ادارة الوقت

تاريخها
6347 |7 |76

اعداد االختبار وفقا للمصفوفة
اخالقيات المهنة في االسالم
حفل استقبال الطالبات المستجدات-الئحة الدراسة
واالختبارات بجامعة سطام بن عبد العزيز
البحث اإلجرائي
الخطاب على الشبكات االجتماعية

المبنى االساسي:
6347/7/73هـ
المبنى االضافي:
6347/7/77هـ
المبنى االساسي:
6347/7/77هـ
6347/3/73هـ
6347/7/7هـ
6347/1/68هـ

اسم الملقي

المكان

د .سميرة ركزة قاعة األنشطة
د .سحر عبده

الفئة المستهدفة
الطالبات

قاعة األنشطة

أعضاء هيئة التدريس
الطالبات

د .أحالم مكي

قاعة األنشطة

أعضاء هيئة التدريس

قاعة األنشطة

الطالبات

د .سحر عبده
د .هويدا عبد
القادر
د .سحر عبده

قاعة األنشطة

الطالبات

د .سحر عبده

قاعة األنشطة

أعضاء هيئة التدريس والهيئة
االدارية والطالبات

محاضره بعنوان االرشاد األكاديمي مستشارك
ورشة عمل بعنوان النزاهة في العمل

6341/3/74هـ

د .أحالم مكي

قاعة األنشطة

محاضره بعنوان اإلرشاد األكاديمي في العملية
التعليمية

-71
6341/3/77هـ

أ.عائدة
السلمان

المبنى اإلضافي هيئة التدريس
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هيئة التدريس +الهيئة اإلدارية

31

م

عنوان ورشة العمل أو المحاضرة

تاريخها

اسم الملقي

المكان

الفئة المستهدفة

الفصل الدراسي الثاني

أ .أمل علي زين

قاعة األنشطة

هيئة التدريس

أ .أمل علي زين

قاعة كيمياء 21

هيئة التدريس +الطالبات

قاعة األنشطة

هيئة التدريس +الطالبات
هيئة التدريس +الهيئة اإلدارية +الطالبات
الطالبات

68

ورشة عمل بعنوان اخالقيات المهنة

63

ورشة عمل بعنوان خصائص االستاذ الجيد

الفصل الدراسي الثاني

71

كيف تذاكرين بطريقة ذكية

الفصل الدراسي الثاني

د .منال زاهد

76

المفاتيح العشرة للنجاح الدراسي

الفصل الدراسي الثاني

د .وداد عبد الفتاح

قاعة األنشطة

77

طريقة االستذكار الجيـــد

الفصل الدراسي الثاني

أ.أمل علي زين
أ.فاطمة شاذلي

المبنى اإلضافي

74

إجــــازة سعيــدة
اإلرشاد األكاديمي  -التجربة والممارسة

77

How to prepare for a job interview.كيفية التحضير لمقابلة عمل
A visit to the doctor.زيارة الى الطبيب.
Introducing yourselfكيف تعرفين بنفسك؟
Self Learning in English Language
التعلم الذاتي للغة االنجليزية
The qualities of a good teacher
مميزات األستاذ الكفء

73

71
77
78
73

قاعة األنشطة

الطالبات

الفصل الدراسي الثاني
أ .أمل علي زين

قاعة األنشطة

الطالبات

2341/5/21هـ

ا  /جهان محمد
بنعبيد

قاعة األنشطة

الطالبات

2341/5/23هـ

أ /كوثر محجوب

قاعة األنشطة

الطالبات

2341/5/23هـ

أ .أمل علي زين

قاعة األنشطة

الطالبات

2341/6/21هـ

ا .نورة عبد الرحمن
الذياب

قاعة األنشطة

الطالبات

2341/6/21هـ

أ .أمل علي زين
أ.أبرار اليمني

قاعة األنشطة

الطالبات

الفصل الدراسي الثاني
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ورش العمل الخارجية:
الفصل الدراسي األول
م

اسم الورشة

تاريخ الورشة

مكان الورشة

األعضاء الحضور

6

برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد
والقدامى

66/71 –66/73
6341/هـ

مبنى هداية

د /وداد عبدالفتاح – أ /محسنه القرني
أ /شريفه آل طالب – أ /نسرين بابكر
أ /نوره الحماد – أ /عزيزه الحقباني
أ /نوره القحطاني

7

الدراسة الذاتية للبرامج

6341/67/76هـ

مبنى هداية

أ /منيره الجماز

4

Assessment of Learning
Outcomes

6347/6/ 7-6هـ

3

طرق التدريس

6347/6/67هـ

7

استخدام التقنية في التدريس

6347/6/77هـ

مبنى هداية

مبنى هداية
مبنى هداية
تم تأجيلها
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د /هبه السيد  -د /وصال حسنيين
أ /جهان بنعبيد
أ /أميره الجيزاني – أ /مها الطعيس
أ /شريفه ال طالب أ /فاتن منصور
د /نجالء فتحي – د /منى طه
أ /عائده السلمان – أ /اماني الدخيل

33

1

External Review Training

6347/6/73هـ

مبنى هداية

7

Risk Management & Strategic
Planning

6347/7/76 -71هـ
تم تقديم الورشة

مبنى هداية

8

المؤتمر الدولي ال اني للقياس والتقويم
( قياس نواتج التعلم )

 76-63صفر
6347هـ
 4-6ديسمبر 7167م

قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق
اإلنتركونتيننتال

3

برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد
والقدامى

66/71 –66/73
6341/هـ

مبنى هداية

د /وداد عبدالفتاح – أ /محسنه القرني
أ /شريفه آل طالب – أ /نسرين بابكر
أ /نوره الحماد – أ /عزيزه الحقباني
أ /نوره القحطاني

61

الدراسة الذاتية للبرامج

6341/67/76هـ

مبنى هداية

أ /منيره الجماز

66

Assessment of Learning
Outcomes

6347/6/ 7-6هـ

67

طرق التدريس

6347/6/67هـ

مبنى هداية

مبنى هداية
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أ /دالل الخضيري – د /باسم محمد

أ /دالل الخضيري

د /وداد شرعبي – أ /اميره الجيزاني
أ /مها الطعيس – أ /عائده السلمان

د /هبه السيد  -د /وصال حسنيين
أ /جهان بنعبيد
أ /أميره الجيزاني – أ /مها الطعيس

34

الفصل الدراسي ال اني
م

اسم الورشة

تاريخ الورشة

مكان الورشة

األعضاء الحضور

64

اللقاء األول لوكيالت ومنسقات
الجودة بالكليات والبرامج للعام
الدراسي 47/41 :هـ

األحد
6347/3/78هـ

مبنى الهداية

الحضور :
وكيلة الجودة  +رئيسات األقسام
 +منسقات الجودة بالبرامج.

63

مواصفات االختبارات ونواتج التعلم

6347/7/64هـ
6347/7/63هـ

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
واألكاديمية  -وحدة القياس والتقويم
والتميز في التعلم والتعليم
د .سحر عبده
المبنى االساسي -المبنى االضافي

عضوات هيئة التدريس ومن في حكمهم والمتعاونات

67

استراتيجية المحاضرة المتمركزة حول
الطالبة

6347/7/61هـ

مبنى الهداية

عضوات هيئة التدريس ومن في حكمهم والمتعاونات

61

التدريس باستخدام الخرائط

6347/7/77هـ

مبنى الهداية

عضوات هيئة التدريس ومن في حكمهم والمتعاونات

67

تطبيقات نظرية الذكاءات المتعددة في
التدريس

6347/7/78هـ

مبنى الهداية

عضوات هيئة التدريس ومن في حكمهم والمتعاونات

68

المخدرات الرقمية وتأ يرها على الشباب
العربي

6347/7/3هـ

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

63

ورشة العمل الدولية للتعليم اإللكتروني

6347/7/3هـ

مبنى الهداية

التقرير السنوي لكلية التربية بالدلم عن العام الجامعي 6347 – 6341هـ

د /باسم خليل – أ /سارة الدوسري  -أ /مها الطعيس
د /باسم خليل – أ /عائشة حسن  -د /سحر عبده
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أوالً :األنشطة العامة :

-1

-2
-3
-4

-5

اسم الفعالية
اللقاء
الترحيبي
بالطالبات
المستجدات
لقاء الطالبات مع
وكيلة شؤون
الطالبات
لقاء مع وكيلة
العميدة للشؤون
التعليمية
فضل عشر ذي
الحجه
لوحة المعلومات
المتجددة

الفئة المستهدفة
ع

أهدافها
/1
ى
ع
/2
.
/3
/4
ح
 /1ض
ى
/2
/3
ح
 /1ض
ى
/2
/3
/1إحياء سنن الرسول صلى هللا عليه وسلم

الزمان

المكان

المن ّفذون

114
1431/11/11هـ

.

أل
12--11
114

41
41

/2التذكير بنعم هللا والتزود بالطاعات
/1اكتساب المعلومات الجديدة من كل أسبوع
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+

+

/ه
1431/11/22هـ
12---11
ث
1431/11/31هـ
ه1--12
االثنين
1341/12/1هـ
الساعه1—11

31

1341/12/2هـ الثالثاء
طول الفصل الدراسي

أل
ى
قاعة
االنشطة

ه

.
الدراسات
االسالمية

أ.ماريه الخرعان
المبنى
االضافي

قسم الرياضيات

36

-1

معايدة الطالبات

 /1تهنئة الطالبات بعيد االضحى

الطالبات

جميع
الطالبات

الطالبات

جميع
الطالبات

 /2زرع االبتسامة على وجه الطالبات
-

مبادرة صديقات /1اكساب الطالبة خبرة ادارية
اإلدارة
/2استغالل وقت فراغ الطالبات

1341/12/22هـ

الساحة
الداخلية

وحدة العمل
الطالبي

االثنين
طول العام الدراسي

الكلية

وحدة العمل
الطالبي
أ .نوره البرك

/4تنمية روح التعاون لدى الطالبات
 -2االحتفال باليوم
الوطني
-2

أفكار صغيره
الحياة السعيدة

11
-

تدشين يوم
الصحة النفسية

11
-

دورة المحادثة
في اللغة
االنجليزية

12
-

جنودنا البواسل
على الحد
الجنوبي

/1
/2
/3

ى

ح

11

ع

/1تعلم حقائق الحياة السعيدة

ى
1431/12/25هـ
11

/2تعلم فن التجاهل والتخلص من عادة اشترار األحزان

منسوبات
الكلية

 /1التعرف بالصحة النفسية

الطالبات

جميع
الطالبات

1341/12/22هـ

الطالبات

32

ثالث أيام

 /2توعية الطالبة بمفهوم الصحة النفسية
 /1زيادة حصيلة الطالبة لغويه بالمصطلحات المستخدمة في
الحياه اليومية

21

الخميس
1341/12/22هـالساعة
12-11
االحد

قاعة
االنشطة

د .منال الزاهد
الساحة
العامة
قاعة
االنشطة

/2تعزيز روح الوالء لدى الطالبة

قسم علم نفس
د .سحر عبدالرحيم
قسم اللغة االنجليزية
أ.كوثر علي
أ .جهان عيبد

 /2تزويد المتدرب بالخصائص العامة للغة وتطوير مهارة
المحادثة االستماع والمحادثة لدى المتدرب
/1مساندة الجنود على الحد الجنوبي

قسم العلوم
التربوية

أ.أمل الزين

منسوبات
الكلية
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21

االربعاء
1341/1/8هـ

قاعة
االنشطة

قسم الدراسات
االسالمية

37

/4التعاون بين ابناء هذا الوطن في وجه من أراد السوء به
13
-

اختيار شريك
الحياه

14
-

أهمية اللغة االنجليزية

 /1تثقيف الطالبات بأهمية اختيار الزوج الصالح
/2توعية الطالبات بالمفهوم الشرعي للزواج

الساعه12--11
منسوبات
الكلية

11

االربعاء
1341/1/8هـ
الساعة12--11

32

الخميس
1341/1/2هـ
الساعه12-11

22

االحد
1341/1/12هـ

/4تنمية القدرة لدى الطالبات على اختيار القرار السليم

English

Why is

?important

15
-

التخطيط
وصناعة
االهداف

11
-

العودة الى
الحجاب

 /1تعريف الطالبة بأهمية اللغة االنجليزية في كثيرمن المجاالت
 /2زيادة وعي الطالبة في أهمية تعلم اللغة االنجليزية
 /4تعريف الطالبات بعض المواقع اإللكترونية لتعلم االنجليزية
 /1تحديد مفهوم التخطيط أهميته وفوائده

الطالبات

 /2معرفة خطوات التخطيط الناجح
 /4اعداد خطة زمنية وعمليه بالمستقبل
 /1ترغيب الطالبات بااللتزام بالحجاب الشرعي

الطالبات

13

الطالبات

 /2تنمية روح المواطنة لدى الطالبة
 /4تعريف الطالبة على طرق االرهاب المختلفة وتسليط الضوء
على االرهاب االلكتروني
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21

االثنين
1341/1/14هـ
الساعه12--11
االثنين
1341/1/14هـ
الساعة 11

أ.فاطمة الشاذلي

+المبنى
االضافي

+أ.أمل الزين

قاعة
االنشطة

اللغة االنجليزية

قاعة
االنشطة

أ.أمل الزين
قسم العلوم
التربوية
أ.جواهر اليوسف
 +أ.نوره السيف

الساعه11--8

 /2توضيح مواصفات الحجاب الشرعي للطالبات

 1مكافحة االرهاب  /-1تثقيف الطالبات على خطورة االرهاب
-

الطالبات

قاعة
االنشطة

العمل الطالبي +

قاعة
االنشطة
المبنى
االضافي

قسم الدراسات
االسالمية-الداعية
/مريم الدرويش

قسم الرياضيات

38

 11األسرة وبناء قيم  /1تعزيز قيم النزاهة في األسرة
النزاهة
/2تنمية الوازع الديني ومحاربة الفساد

الطالبات

11

الثالثاء
1341/1/13هـ
الساعة 1--11

11

1341/1/12هـ
االربعاء
الساعه12--11

41

االثنين
1341/1/21هـ
الساعة 11--8
االربعاء
1341/1/22هـ
الساعه12--11

21

الخميس
1341/1/24هـ
الساعه12--11

 /4شرح المفاهيم االساسية في النزاهة
12
-

االستعداد الختبارات
تحديد المستوى
االنجليزية /التوفل
How to prepare for
the English
proficiency tests.

 21فوائد ومخاطر
 االشعاعات 21بناء قيم النزاهة
 -في المجتمع

 /1التعريف بأهمية اختبارات وتحديد المستوى

الطالبات

 /2تقديم نبذه عن مكونات االساسية لالختبار وكيفيه التعامل
بشكل جيد
 /2توعية الطالبات من مخاطر االشعاعات

الطالبات

 /1توضيح كيفية تفادي التعرض لإلشعاعات
 /2تعزيز قيمة النزاهة في المجتمع

الطالبات

11

 /1توضيح بعض صور الفساد في المجتمع المحلي
 /4شرح المفاهيم االساسية في النزاهة

22
-

توجيهات عن كيفية
تحسين الطالقة في
تحدث اللغة االنجليزية"

/2اهمية تعلم لغة اجنبية ثانية وايجاد التحدث بها

الطالبات

 /1تنمية مهارة االستماع والمخاطبة

 /4 improve yourحث الطالبات على ممارسة اللغة االنجليزية في الحياة اليومية

قاعة
االنشطة

د.منى عبداللطيف
بالتعاون مع التنمية
االجتماعية بالدلم
 +العمل الطالبي

قاعة
االنشطة

قسم اللغة
االنجليزية
أ.جهان عبيد

قاعة
االنشطة
قاعة
االنشطة

قاعة
االنشطة

23
-

تعريف بكلية
التربية بالدلم
لطالبات الثانوية
الثالثة بالدلم

/1تعريف الطالبات بجامعة سطام بشكل عام
 /2تعريف الطالبات بكلية التربية والتخصصات التي تقدم فيها
 /4إعطاء الطالبات فكره عن الكلية ومرافقها العامة

طالبات
الثانوية
الثالثة
بالدلم
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12

1341/1/21هـ
الساعه11--8

أ.فاتن منصور
أ.فاطمة الشاذلي
(العمل الطالبي
بالتعاون مع لجنة
التنمية بالدلم)
قسم اللغة
االنجليزية
أ/كوثر محجوب

fluency in English

االثنين

قسم الكيمياء

قاعة
االنشطة

قسم الكيمياء
بمشاركة االقسام
االخرى

39

24
-

ملتقى المرآه
االول

25
-

كيف تكتبين
بحث علمي

 /1التعريف بالمرآه ودورها بالمجتمع
 /2االجابة عن بعض التساؤالت التي تخص المرآه

منسوبات
الكلية

22

1341/1/22هـ

 /4بيان الغذاء الصحي وعالقته بجمال المرآه
 /1توضيح مفهوم البحث العلمي

الطالبات

22

 /2توضيح طريقة اختيار موضوع البحث
 /4تدريب الطالبات على كتابات أساسيات البحث

 21اسرار التفوق /1ارشاد الطالبات عن كيفية الحصول على التفوق
والنجاح الدراسي والنجاح
2

االحتفال باليوم
العالمي للغة
العربية

21
-

االمن والسالمة

22
-

فن التعامل مع
بيئة العمل

 /1تعريف الطالبة باليوم العالمي للغة العربية

الطالبات

41

الطالبات

31

 /2تنمية موهبة الطالبات في مجال االلقاء
 /4تنمية الحس الموسيقي بالشعر العربي
/1تعليم الطالبة كيفية التعامل مع طفاية الحريق

الطالبات

41

/2توعية الطالبات بكيفية التعامل مع الحوادث المنزلية
/1معرفة قواعد التعامل مع بيئة العمل في مدرسة رسولنا
الكريم
/2تحليل واقع التعامل مع بيئة العمل داخل الكلية
/4اكتشاف خصائص القواعد المبدعة في بيئة العمل

االربعاء

الطالبات

التقرير السنوي لكلية التربية بالدلم عن العام الجامعي 6347 – 6341هـ

41

الساعه1---8
االثنين
1341/2/3هـ
الساعة 12--11
الثالثاء
1341/2/2هـ
االربعاء
1341/2/1هـ
الساعه12-11
االحد
1341/2/11هـ
الساعه11
1341/2/18هـ
وايضا
1341/2/21هـ
الساعه11

أعضاء علم النفس
+د.زينب حسن

قاعة
االنشطة
+الساحة أ .بدرية اليوسف
الداخلية
أ.نوره التميمي
قاعة
االنشطة

قسم العلوم
التربوية
د .منى طه
قسم علم نفس

المبنى
االضافي د.منى عبداللطيف
قاعة
االنشطة

المبنى
االضافي
قاعة
االنشطة
والمبنى
االضافي

قسم اللغة العربية
د .أمنه الرماضنه
قسم الرياضيات
قسم العلوم
التربوية
د.سحر عبده

40

31
-

معا ً ضد
االرهاب

 /1تثقيف الطالبات على خطورة االرهاب

الطالبات

31

1341/2/12هـ
الثالثاء
الساعه12---8

منسوبات
الكلية

جميع
طالبات
الكلية

االربعاء
1341/2/21هـ
الساعه12--2

الساحة
الداخلية

منسوبات
الكلية

41

الخميس

قاعة
االنشطة

 /2تنمية روح المواطنة لدى الطالبة
 /4تعريف الطالبة على طرق االرهاب المختلفة وتسليط الضوء
على االرهاب االلكتروني

 31معرض االعجاز  /1اظهار عظمة كتاب هللا عز وجل
العلمي في القران  /2بيان ان القران الكريم يحتوي جميع العلوم
الكريم
 /4تشجيع الطالبات نحو البحث والتدبر نحو كتاب هللا عز وجل
32
-

إدارة ميزانية
االسرة

33
-

احتسي كوبك
الساخن

 /1التعرف على معنى الميزانية
 /4كيفية التدبر الميزانية ووضع خطة لالدخار

 /2المحاولة للتقليل من توتر الطالبة
 /4االجر والتقرب هلل تعالى بتقديم المشروبات الساخنة المجانية
بهذه االجواء الباردة.

الساعه12--11
منسوبات جميع
الطالبات
الكلية
والمنسو
بات
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خالل فترة االختبارات
كاملة

قسم الدراسات
االسالمية
أ .بتالء الحبشان

1341/2/21هـ

 /2كيفية التخطيط لميزانية اسبوعية شهرية سنوية

 /1تهيئة اجواء مريحة للطالبات فترة االختبارات

وحدة العمل
قاعة
االنشطة الطالبي +جميع
+الساحة االقسام
الداخلية

الساحة
االداخلية

أ .نوره التميمي
(+وحدة العمل
الطالبي بالتعاون
مع لجنة التنمية
االجتماعية بالدلم)
وحدة
العمل
الطالبي

41

انيا ً  :مجلس الطالبات :
الفعالية
-6

التعريف بالمجالس الطالبية
وكيفية الترشيح لها

-7
انتخابات مجالس الطالبية
-4

التعريف بوظائف المجالس
الطالبية

-3
كيف تكتبين السيرة الذاتية
-7
الدراسات العليا واهميتها
-1
كتابة الرسائل االدارية

أهـــدافها
*
*
*
*
*
*ث
* ض

ه
ه

الزمان

المكان

ع
1431/12/11هـ

المبنى
الرئيسي
واالضافي

1431/12/31هـ

مبنى الرئيسي
واالضافي

ع

الساحة العامة

ح
ح
ث

ى
ى

ه

الفئة المستهدفة

المشرف على
الفعالية

الطالبات

وحدة العمل الطالبي
+مشرفة المجالس
الطالبية

الطالبات

وحدة العمل الطالبي
+مشرفة المجالس
الطالبية
أ.دالل الخضيري+
اعضاء المجلس
الطالبي االستشاري
أ.دالل الخضيري

جميع الطالبات

ق

* ماهية السيرة الذاتية.
* كيفية كتابة السيرة الذاتية بطريقة
صحيحة.
*االجابة على كل ما يدور في ذهن
الطالبات فيما يتعلق في الدراسات العليا.
* نقل الوعي الكافي للطالبات في مزايا
الدراسات العليا والتغذية الراجعة
للطالبة منها.
* كيفية كتابة الرسائل اإلدارية
* الطريقة الصحيحة للتواصل بصفة
رسمية بين الجهات الحكومية واألهلية.

يوم واحد
1341/ 1 /21هـ
 12-11ص
1341/1/22هـ
12-11ص

1341 / 1/ 41هـ -11
12ص
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قاعة الخنساء

قاعة الخنساء

قاعة الخنساء

جميع الطالبات

جميع الطالبات

جميع الطالبات

أ .شيخة الدوسري
بالتنسيق مع طالبات
المجلس الطالبي
لقسم الدراسات
اإلسالمية
أ .سحر الهويمل
بالتنسيق مع طالبات
المجلس الطالبي
لقسم العربي
42

*

-7
لقاء اعضاء المجلس الطالبي
االستشاري مع العميدة

إى

*

 1341 /2 / 2هـ
 12-2ص

.
ض

مكتب العميدة

ع

طالبات المجلس
االستشاري
الطالبي

أ .دالل الخضيري

.

*

ض
.

-8
ابداعات في الرياضيات

*
*
*

-3
كيميائي
-61
استخدام تقنية الهواتف الذكية
في التعليم
-66
نشاط ( معا ً ضد اإلرهاب)

*
*
*

الحساب في القرآن.
مجاالت حسابات الرياضيات في
مجاالت الحياة المختلفة.
تعريف الطالبات االقسام االخرى في
قسم الكيمياء.
توعية الطالبات بأخطار ومنافع المواد
الكيميائية.
تصميم الصور باستخدام المصمم
االستفادة من تقنية برامج الجوال في
التعلم االلكتروني

ه
*
ه .

ه

 -67جمع الكتب المستعملة ( الجزء * تدوير الكتب الدراسية واالستفادة منها.
* تقليل التكاليف على الطالبات.
األول)

1341 / 2 /2هـ  12-11كلية التربية
بالدلم ,المبنى
ص
اإلضافي
الساحة العامة
143 /2 /1هـ
في المبنى
12-11ص
الرئيسي
1341 / 2 / 11هـ
 11:41-11ص
1341 /2 /12هـ
12-11
1341 / 4 / 21-11هـ
طول اليوم
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كلية لتربية
بالدلم ,
المبنى
اإلضافي
الساحة العامة

الساحة العامة

والمبنى
اإلضافي

جميع الطالبات

اعضاء المجلس
الطالبي لقسم
الرياضيات
اعضاء المجلس
الطالبي لقسم
الكيمياء

جميع الطالبات

اعضاء المجلس
الطالبي لقسم
االقتصاد المنزلي

جميع الطالبات

طالبات المجلس
الطالبي االستشاري
بالتعاون مع وحدة
العمل الطالبي.
أ.دالل الخضيري+
اعضاء المجلس
الطالبي االستشاري

جميع الطالبات

جميع الطالبات
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م
6

7

4

ال ا ً  :األندية الطالبية :
المشرفة على
اسم
النادي النادي

الفعالية

هدفها

زمن التنفيذ

/1التعرف بالنادي ونشاطاته
التعريف بالنادي /2معرفة كيفية االلتحاق بالنادي
أ .عائشة حسن
/4توزيع بعض انشطة النادي من السنه
نادي القيم
الماضية
/1اتباع هدى رسولنا الكريم
إحياء سنن
/2ابتغاء للوصول للرضاء االسمى وهو
رضاء هللا سبحانه
 /4إحياء سنن النبوية التي يقل العمل بها
بين المسلمين في وقتنا الحاضر
 12/22الى
 /1تعزيز قيمة التطوع لدى الطالبات
قيمة
وممارسة مهارات التخطيط للعمل التطوعي 1/11
التطوع
أ

المكان

المنفذون

اللجنة التأسيسية
االربعاء
قاعة االنشطة للنادي ،وأعضاء
النادي
1341/11/18ه
ـ
أعضاء نادي
الساحة
 11/22الى
القيم
الداخلية
12/1

.
نادي القيم
ع
ا
ئ
ش

(حملة الخير
لكسوة الغير)

الساحة
الداخلية

أعضاء نادي
القيم

/2التعرف على التطوع وأثره على المجتمع
/4أن تتعرف الطالبة على اسس التطوع
الصحيحة لتجنب االخطاء عند ممارسة
االعمال التطوعية
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