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 اسم الفعالية التاريخ م
مساء املشاركني بها أ

 وجهه عملهم
 أهدافها

 اجلهة املنظمة

 )القسم املنظم(
 الفئة املستهدفة مكان تنفيذ الفعالية

 هـ17/3/1438 1

معرض عن حضارة وتاريخ 

الواليات املتحدة 

 األمريكية

منسوبات وطالبات 

 قسم اللغة االجنليزية

تعريف الطالبات باحلضارة 

 األمريكية 

اهلدف تثقيفي وامتداد للمنهج 

 الدراسي

 قسم اللغة االجنليزية
الكلية اجلامعية بالليث 

 )صالة األنشطة(

طالبات قسم 

 اللغة االجنليزية

 هـ13/1/1439 2
االحتفال باليوم الوطين 

 السعودي

منسوبات الكلية 

 اجلامعية بالليث

 االحتفال بذكرى توحيد اململكة

 ترسيخ مشاعر الوالء لولي األمر

تعزيز قيم املواطنة الصاحلة يف 

 نفوس الطالبات

الكلية اجلامعية 

 بالليث

الكلية اجلامعية بالليث 

 )صالة األنشطة(

طالبات 

ومنسوبات 

الكلية 

اجلامعية 

 بالليث

 هـ16/1/1439 3
بداية العام الدراسي حفل 

 لكل قسم

منسوبات الكلية 

 اجلامعية بالليث

حفل بداية العام الدراسي لكل 

 قسم

الكلية اجلامعية 

 بالليث

الكلية اجلامعية بالليث 

 )صالة األنشطة(

 طالبات الكلية

اجلامعية  

 بالليث

 كرا بب أ.سارة spssدورة يف برنامج  هـ20/2/1439 4
تدريب الطالبات على استخدام 

 يف حتليل البيانات spssبرنامج 
 قسم الرياضيات

الكلية اجلامعية بالليث 

 )صالة األنشطة

طالبات قسم 

 الرياضيات
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 معرض حياتنا دالة هـ20/4/1439 5
مجيع عضوات قسم 

 الرياضيات

التعريف بأهمية الرياضيات يف 

 حياتنا اليومية
 قسم الرياضيات

اجلامعية بالليث الكلية 

 )صالة األنشطة

طالبات قسم 

 الرياضيات

 هـ1439 /1 /15 6
العمل التطوعي بني 

 طالبات اجلامعة

 ليلى العبود  أ.

 سلمى اجملنوني أ.

 هند احلازمي أ.

 فاطمة الزهراني أ.

 خدجية اجلميعي أ.

تنمية روح التطوع لدى الطالب 

 اجلامعي

قسم اخلدمة 

 االجتماعية

اجلامعية بالليث الكلية 

 )صالة األنشطة(

طالبات قسم 

اخلدمة 

 االجتماعية

 هـ 5/3/1438 7
جماالت اخلدمة 

 االجتماعية

 ليلى العبود  أ.

 سلمى اجملنوني أ.

 هند احلازمي أ.

 فاطمة الزهراني أ.

 خدجية اجلميعي أ.

تعريف الطالبات مبجاالت اخلدمة 

 االجتماعية

قسم اخلدمة 

 االجتماعية

اجلامعية بالليث الكلية 

 )صالة األنشطة(

طالبات قسم 

اخلدمة 

 االجتماعية

 50قاعة  قسم الرتبية األسرية التثقيف دعاء بيومي  د. التغذية يف مراحل احلمل هـ2/1/1439 8

طالبات الكلية 

اجلامعية 

 بالليث
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 قسم الرتبية األسرية التثقيف  أماني القرشي أ. إدارة غذائك هـ15/2/1439 9
 اجلامعية بالليث الكلية

 صالة األنشطة

طالبات الكلية 

اجلامعية 

 بالليث

 الفالفني هـ2/1/1439 10
 هاجر برعي د.

 
 قسم الرتبية األسرية التثقيف

 الكلية اجلامعية بالليث

 صالة األنشطة

طالبات قسم 

 الرتبية األسرية

 الفيزياء والطب هـ 24/2/1438 11
أعضاء القسم 

 والطالبات

 الطيبزيادة الوعي 

 
 قسم الفيزياء

 الكلية اجلامعية بالليث

 صالة األنشطة

طالبات قسم 

 قسم الفيزياء

 هـ 23/2/1438 12
الرضاعة الطبيعية 

 وسرطان الثدي
 أعضاء القسم

زيادة الوعي الصحي بأهمية 

 الرضاعة الطبيعية
 قسم الفيزياء

 الكلية اجلامعية بالليث

 صالة األنشطة
 طالبات الكلية 

 كوني واثقة هـ24/2/1438 13
 أمل املرشد .د

 أميمة حليب أ.
 زيادة الوعي بني الطالبات

قسم الدراسات 

 االسالمية

 الكلية اجلامعية بالليث

 صالة األنشطة

مجيع طالبات 

 القسم

 حماضرة نقتدي لنهتدي هـ28/2/1438 14
منسوبات قسم الدعوة 

 والدراسات االسالمية

عليه االقتداء بالرسول صلى اهلل 

 وسلم

قسم الدراسات 

 االسالمية

 الكلية اجلامعية بالليث

 ةصالة األنشط
 طالبات قسم 

 هـ29/1/1439 15
يتعلق برباءات  كل ما

 االخرتاع واملشاريع البحثية
 منال خضريي د.

الشرح املفصل لرباءات االخرتاع 

واهمية التقديم للدعم املالي 

للمشاريع البحثية وطرق التقديم 

 عليها 

 47معمل  الكيمياء قسم

استاذات 

واداريات 

 وطالبات
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 هـ22/4/1439 16
يتعلق بزيت القلي  كل ما

 وكيفية اختياره
 منال خضريي د.

التعريف بأضرار القلي املتعدد يف 

الزيت وكيفية االستغالل التجاري 

 له بعد االستخدام

 60معمل  قسم الكيمياء
اعضاء هيئة 

 التدريس

 هـ2/52/1439 17
املسكنات اسبوع عن 

  واملضادات احليوية

جلنة خدمة اجلامعة 

واجملتمع مع خنبة من 

 طالبات القسم

التعريف بالطرق الصحيحة 

 الستخدام املسكنات واضرارها
 قسم الكيمياء

الكلية اجلامعية 

 بالليث)فناء الكلية(
 طالبات الكلية

 هـ1439|2|9 18
مرض السكري واسباب 

 انتشاره
 نهاد الشاعر. د

ثقافة االهتمام بنوعية الطعام نشر 

 وحتسني العادات الغذائية
 60معمل  قسم الكيمياء

استاذات 

واداريات 

 وطالبات

 هـ1439 /23/2 19
اثر العادات احملمدية على 

 الراحة اجلسدية
 منال السميح د.

إظهار فائدة الكيميائيني يف حياة 

 البشر
 60معمل  الكيمياء

استاذات 

واداريات 

 وطالبات

 رانيا فكري د. التلوث البيئي هـ16/2/1439 20

توعية الطالبات بأنواع امللوثات 

وجتنب اخطارها وكيفية التخلص 

 منها

 47معمل  الكيمياء

استاذات 

واداريات 

 وطالبات
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 اسبوع الكيمياء هـ30/2/1439 21

جلنة خدمة اجلامعة 

واجملتمع مع خنبة من 

 طالبات القسم

اظهار مجال الكيمياء وابداع 

 اخلالق فيها
 فناء الكلية الكيمياء

استاذات 

واداريات 

 وطالبات

 هـ7/3/1439 22

يتعلق برباءات  كل ما

االخرتاع واملشاريع البحثية 

2 

 منال خضريي د.

الشرح املفصل لرباءات االخرتاع 

واهمية التقديم للدعم املالي 

للمشاريع البحثية وطرق التقديم 

 عليها

 47معمل  الكيمياء
هيئة اعضاء 

 التدريس

 نوف آل عباس د. Cفيتامني  هـ17/3/1439 23
والتحذير من  cالتعريف بفيتامني 

 االفراط فيه وكيفية استخدامه
 60معمل  الكيمياء

استاذات 

واداريات 

 وطالبات

 منال السميح د. شجرة الزيتون هـ24/3/1439 24
عرض قيمة الزيتون وزيته وكيفية 

 استخدامه 
 60 معمل قسم الكيمياء

استاذات 

واداريات 

 وطالبات

 هـ2/4/1439 25
معرض الكيمياء 

 االنتاجية

اعضاء القسم مع 

 طالبات القسم

عرض طرق وجتارب تعطي افكار 

جلعل الكيمياء مصدر رزق 

 للخرجيات

 طالبات الكلية 100قاعة  قسم الكيمياء
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 هـ20/1/1439 26
سرار جناح املقابلة دورة أ

 الشخصية
 دالل الدعدي أ.

مساعدة الطالبات على االستعداد 

 للمقابالت الشخصية 

قسم الرتبية وعلم 

 النفس

الكلية اجلامعية بالليث 

 صالة األنشطة

الطالبات 

 اخلرجيات

 ختام خليل أ. كيف تكوني داعية هـ20/3/1439 27
تدريب الطالبات على املهارات 

 األساسية للدعوة

قسم الرتبية وعلم 

 النفس

بالليث الكلية اجلامعية 

 صالة األنشطة
 طالبات الكلية

 هـ20/1/1439 28
مسابقة شعرية )كتابة 

 شعر أو إلقاء(

منسوبات قسم اللغة 

 العربية

تنمية الذوق األدبي الرفيع لدى 

 الطالبات

التذكري بإمكانيات اللغة العربية 

الواسعة يف التعبري عن كل سنن 

 من شؤون احلياة 

 قسم اللغة العربية
اجلامعية بالليث الكلية 

 صالة األنشطة

طالبات الكلية 

اجلامعية 

 بالليث

 هـ20/2/1439 29
مناظرة بني اللغة العربية 

 الفصحى واللغة العامية

منسوبات قسم اللغة 

 العربية

االرتقاء باللغة العربية وإعالء 

 شأنها

ممارسة التحدث باللغة العربية 

 الفصحى

بث روح الفخر واالعتزاز باللغة 

 العربية

 قسم اللغة العربية
الكلية اجلامعية بالليث 

 صالة األنشطة
 طالبات الكلية


