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 اسم الفعالية التاريخ م
مساء املشاركني أ

 بها وجهه عملهم
 أهدافها

 اجلهة املنظمة

 )القسم املنظم(

مكان تنفيذ 

 الفعالية
 الفئة املستهدفة

 هـ1/4/1439 1
حفل خرجيات لكل 

 األقسام

منسوبات الكلية 

 اجلامعية بالليث
 حفل خترج جلميع األقسام بالكلية 

الكلية 

 اجلامعية بالليث

الكلية اجلامعية 

بالليث صالة 

 الرياضية

طالبات الكلية 

 اجلامعية بالليث

 هـ25/5/1439 2

امللتقى العلمي الثاني 

لطالبات الكلية 

 اجلامعية بالليث

  رشا جملد د.
الكلية 

 اجلامعية بالليث

اجلامعية الكلية 

بالليث صالة 

 الرياضية

طالبات الكلية 

 اجلامعية بالليث

 هـ22/5/1439 3

ورشة االرشاد 

االكادميي خاص 

بعضوات وطالبات قسم 

 الر ياضيات

 إميان اللهييب د.
تعريف الطالبات بأهمية االرشاد 

 االكادميي
 قسم الرياضيات

الكلية اجلامعية 

بالليث صالة 

 األنشطة

طالبات قسم 

 الرياضيات

 هـ25/5/1439 4

ندوة عن الضغوط 

الدراسية وتطوير 

 مهارات االستذكار

 رندة د.

حتسني مستوى الطالبات ملواجهة 

الضغوط لدراسة وتطوير مهارات 

 الطالبات اخلاصة باالستذكار

 قسم الرياضيات

الكلية اجلامعية 

بالليث صالة 

 األنشطة

طالبات قسم 

 الرياضيات
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 هـ13/6/1439 5
التوجيه واالرشاد 

 االكادميي

 ليلى العبود  أ.

 سلمى اجملنوني أ.

 هند احلازمي أ.

 فاطمة الزهراني أ.

 خدجية اجلميعي أ.

توعية الطالبات بأهمية دور 

 االخصائي االجتماعي يف املدرسة

قسم اخلدمة 

 االجتماعية

الكلية اجلامعية 

بالليث صالة 

 األنشطة

طالبات قسم اخلدمة 

 االجتماعية

 هـ4/7/1439 6
اليوم العاملي للخدمة 

 االجتماعية

 ليلى العبود  أ.

 سلمى اجملنوني أ.

 هند احلازمي أ.

 فاطمة الزهراني أ.

 خدجية اجلميعي أ.

توعية الطالبات بدور االخصائي 

 االجتماعي

قسم اخلدمة 

 االجتماعية

الكلية اجلامعية 

بالليث صالة 

 األنشطة

طالبات قسم اخلدمة 

 االجتماعية

 هـ24/6/1439 7
مسابقة نثرية )كتابة 

 ,قصة, خاطرة(

منسوبات قسم اللغة 

 العربية

التشجيع على الكتابة وحماولة نشر 

 جتاربهم االبداعية

تطوير مقدرات الطالبة وامتالكها 

 لتقنيات الكتابة

متليك الطالبة معارف نقدية أولية 

 مهمة ملمارسة الكتابة

قسم اللغة 

 العربية

الكلية اجلامعية 

بالليث صالة 

 األنشطة

طالبات الكلية 

 اجلامعية بالليث
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 هـ20/7/1439 8
الرسم بالشعر أو 

 الكلمات

منسوبات قسم اللغة 

 العربية

التذكري بإمكانيات اللغة العربية 

الواسعة يف التعبري عن كل شأن من 

 شؤون احلياة

 تنمية خيال الطالبات وتوسيع افاقهم

تنمية روح التعاون بني طالبات 

 الكلية

قسم اللغة 

 العربية

الكلية اجلامعية 

بالليث صالة 

 األنشطة

طالبات الكلية 

 اجلامعية بالليث

 هـ24/6/1439 9
دورة إعداد السرية 

 الذاتية
 دالل الدعدي أ.

لتدريب الطالبات على كيفية اعداد 

 السرية الذاتية بطريقة احرتافية 

قسم الرتبية 

 وعلم النفس

الكلية اجلامعية 

صالة  بالليث

 األنشطة

 الطالبات اخلرجيات

 نورة الزهراني أ. االستعداد لالختبارات هـ20/73/1439 10
مساعدة الطالبات على االستعداد 

 النفسي والذهين لالختبارات

قسم الرتبية 

 وعلم النفس

الكلية اجلامعية 

بالليث صالة 

 األنشطة

 طالبات الكلية

 هـ20/5/1439 11

معا ميكن ان حندث 

اجل املرأة يف فرق من 

 العلوم والتكنولوجيا

 آمال عايديهأ.د/ 

توعية أعضاء هيئة التدريس 

بكيفية اعداد البحوث والعمل 

 للرتقية 

 60معمل  الكيمياء
اعضاء هيئة التدريس 

 بالكلية
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 اسبوع الكتاب هـ29/5/1439 12

جلنة خدمة اجلامعة 

و اجملتمع مع خنبة 

 من طالبات القسم

القراءة والكتاب نشر ثقافة حب 

 بني الطالبات
 طالبات الكلية فناء الكلية الكيمياء

 منال خضريي د. القرآن والكيمياء هـ12/6/1439 13
إظهار االعجاز العلمي يف القران 

 وربطه بالكيمياء
 60معمل  الكيمياء

استاذات واداريات 

 وطالبات

 هـ20/6/1439 14
أسبوع صحتك يف 

 غذائك

جلنة خدمة اجلامعة 

اجملتمع مع خنبة و 

 من طالبات القسم

نشر ثقافة االهتمام بنوعية الطعام 

 وحتسني العادات الغذائية
 طالبات الكلية فناء الكلية الكيمياء

 هـ27/6/1439 15

استخدام البوليمرات 

إلزالة امللوثات 

الكيمائية من مصادر 

 املياه

 رانيا فكري د.

توعية الطالبات انواع امللوثات 

اخطارها وكيفية التخلص وجتنب 

 منها

 47معمل  الكيمياء
استاذات واداريات 

 وطالبات

 هـ2/7/1439 16
األكثر  الكيميائيني

 تأثريا يف العامل
 منال السميح د.

إظهار فائدة الكيميائيني يف حياة 

 البشر 
 60معمل  الكيمياء

استاذات واداريات 

 وطالبات

 هـ10/7/1439 17
يتعلق بالنشر يف  كل ما

 اجملالت العلمية
 آمال عايديةأ.د/

تثقيف أعضاء هيئة التدريس بأهم 

جمالت النشر العلمية وطريقة 

 التعامل

 أعضاء هيئة التدريس 60معمل  الكيمياء
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 منال خضريي د. 2القرآن والكيمياء هـ17/7/1439 18
إكمال االعجاز العلمي يف القران 

 وربطه بالكيمياء
 47معمل  الكيمياء

واداريات استاذات 

 وطالبات

 هـ24/7/1439 19
مرض السرطان وبعض 

 الطرق النباتية لعالجه
 نوف آل عباس د.

تعريف مبرض السرطان وبعض 

 البدائل العالجية النباتية له
 60معمل  الكيمياء

استاذات واداريات 

 وطالبات

 هـ1/8/1439 20
نشاط مجاعي جلميع 

 طالبات قسم الكيمياء

اعضاء القسم مع 

 القسمطالبات 

يشمل عرض أي منتجات او اعمال 

قاموا بها خالل الفصل الدراسي 

 كامال

 طالبات الكلية  الكيمياء

 إىل أين؟ هـ24/5/1439 21

 رمحة عسريي أ.

 عائشة احلرقاني أ.

 نورة احلربي أ.

 تصحيح مسار الطالب املستجد 
قسم الدراسات 

 االسالمية

الكلية اجلامعية 

بالليث صالة 

 األنشطة

الطالبات املستجدات 

 واخلرجيات

 هـ25/6/1439 22

 محلة رواسي

فريضة السماء وسائل 

 الثبات

 للقيم الشاخمة

منسوبات قسم 

الدعوة والدراسات 

 االسالمية

توعية الطالبات بالوسائل اليت تعني 

 على الثبات على الدين

 أهمية الصالة واحملافظة عليها

 فضائل احلجاب واحلشمة

قسم الدراسات 

 االسالمية

الكلية اجلامعية 

بالليث صالة 

 األنشطة

طالبات الكلية 

 اجلامعية بالليث

 أسبوع املرور هـ2/6/1439 23
أعضاء القسم 

 والطالبات

 زيادة الوعي بقواعد املرور

 التعريف بقواعد السالمة املرورية 
 قسم الفيزياء

الكلية اجلامعية 

بالليث صالة 

 األنشطة

اعضاء هيئة التدريس 

 والطالبات
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 أعضاء القسم أسبوع الشجرة هـ23/6/1439 24
 زيادة الوعي واحملافظة على البيئة

 التوعية بقواعد السالمة املرورية
 قسم الفيزياء

الكلية اجلامعية 

بالليث صالة 

 األنشطة

اعضاء هيئة التدريس 

 والطالبات

 االبتكار أمل نصر د. الباترون املسطح للعباءة هـ8/5/1439 25
 الرتبية قسم

 األسرية

الكلية اجلامعية 

 بالليث )الورش(

 الرتبية طالبات قسم

 األسرية

 هـ10/6/1439 26

دور الغذاء يف تنمية 

الذكاء والقدرات 

 العقلية

 التثقيف هند هوساوي أ.
 الرتبية قسم

 األسرية

الكلية اجلامعية 

بالليث صالة 

 األنشطة

 الرتبية طالبات قسم

 األسرية

 هـ22/7/1439 27
طرق استخدام بعض 

 األجهزة الطبية
 التثقيف د. منى النقيب

 الرتبية قسم

 األسرية
 50قاعة 

 الرتبية طالبات قسم

 األسرية


