
 

 
 التطوعية   بادرةتقرير امل

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 وبعد    واملرسلني  نيالنبي  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خات 

  املوافق  يوم اإلثننيابلتعاون مع إدارة العمل التطوعي واملسؤولية اجملتمعية  لكلية اجلامعية ابلليث اأقامت  
 هـ 25/8/1443

  :املبادرة  ت قد تضمنو  (يوم املرأة العامليفعالية  تطوعية بعنوان )مبادرة  
 الطالبات املبىن الرئيس حيث   صباًحا شطر 11-9من الساعة  ( حضوريفعالية األركان التوعوية )-1

وفيه ت التعريف ببعض الشخصيات   ركن التطور التارخيي لدور املرأة يف اجملتمع  :زايرة  تضمنت الفعالية
  .ائهن  أمساللوايت سطر التاريخ النسائية  

 
وفيه ت التعريف أبمهية الغذاء الصحي وأمهية الرايضة لصحة املرأة  زايرة ركن صحة املرأة  بعد ذلك متت  

تلك األعراض  األعراض املصاحبة  لتغري اهلرموانت  لدى املرأة وكيفية التقليل من  وكذلك التعرف على  
                                                        .األمراض  صائح حلياة خالية منن  فيديوض ابركود  كما ت عر 



       
 ن الوعي النفسي وفيه ت التعريف ابلصحة النفسية للمرأة يف مجيع مراحلها العمرية ركزايرة  بعد ذلك متت  

عرض حائط  كتبت به عبارات داعمة للصحة النفسية للمرأة  من قبل الزائرات للركن من   من مث تو 
 .أعضاء هيئة التدريس  والطالبات   

  
 

https://e.top4top.io/m_22835m3az0.mov 
 فيديو األركان التوعوية  لفعالية يوم املرأة العاملي  ابط ر

هيئة التدريس  تغذية املرأة احلامل قدمتها د. هدى برانوي عضو  رة  تثقيفية بعنوان  حماض بعد ذلك ألقيت
 .بقسم الرتبية األسرية  

 
 
مبشاركة شطر الطالبات مساًءا    9- 7فعالية ملتقى يوم املرأة )عرب الويبكس( من الساعة -2

 .  وشطر الطالب

https://e.top4top.io/m_22835m3az0.mov


قدم الطالب   بعد ذلك  أسامة حممد العمري  ت من الذكر احلكيم تالها الطالب ـأايب  ىتقامللدأ  قد بو 
ملي والتعريف تعريف بيوم املرأة العاللعرض فيديو  موسى رزق هللا البجايل والطالبة عائشة رزق هللا البجايل  

ألقى الدكتور عبد اجمليد عبد الواحد ومن مث ،    2030ؤية اململكة العربية السعودية  بتمكني املرأة يف ظل ر 
ورقة   اإلسالمية  عضو هيئة التدريس بقسم الدعوة والثقافةوكيل الكلية للشؤون األكادميية و   الشرقي  
عضو هيئة   قدمت األستاذة نوال اجلحديل    ذلكبعد  و  ،"ة يف التشريع اإلسالمي  أمكانة املر "بعنوان  

 حيث ت  "األمن السيرباين واملستقبل الوظيفي للمرأة  "  حماضرة  بعنوان التدريس بكلية احلاسب األيل 
" متكني املرأة يف األمن   حفظه هللا  مببادرة  صاحب السمو امللكي ويل العهد حممد بن سلمان   التعريف  
بعد ذلك قدم الطالب علي بداح احلامتي عرض و طرق احلماية من خماطر األمن السيرباين      "السيرباين  

ت عرض فيديو بعنوان أثر صلة الرحم على الفرد واجملتمع من من مث  بور بوينت لفضل األم على اجملتمع و  
د العصيمي عضو ويف ختام امللتقى قدمت الدكتورة لطيفة سعو إعداد وتقدمي الطالب خالد حيىي املرحيب  

الضوء على سريهتا ودورها    فيها  ألقتواليت    هيئة التدريس بقسم اللغة العربية فقرة "صناع الفرص" 
 .  هبدف حتفيز احلضور على العمل والتطوير   الرايدي يف اجملتمع 

  
 

https://drive.google.com/file/d/1GzIMfw9eDloF3w7rbPhAs1pokP0hcLKe/view?usp=drivesdk 

 2030رابط فيديو فعالية يوم املرأة العاملي واملرأة 
https://b.top4top.io/m_2283l0cc30.mov 

 تمع رابط فيديو أثر صلة الرحم على الفرد واجمل

 مشرفة وحدة العمل التطوعي ابلكلية اجلامعية ابلليث                                                              

  الزبيديالدكتورة/ معينه                                                                       
 منسق العمل التطوعي شطر الطالب                                                           

 األستاذ/ بدر العتيبي                                                                                       
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