
 

 

 أنشطة الكلية اجلامعية بالليث)طالبات( خطة

 هــ١٤٤١-١٤٤٠الفصل الدراسي "األول" للعام الدراسي 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة أم القرى

 عمادة شؤون الطالب

 وكالة األنشطة والتدريب الطالبي

 -شطر الطالبات-

 

1 

 اسم الفعالية التاريخ م
مساء املشاركني بها أ

 عملهم ةوجه
 أهدافها

 اجلهة املنظمة

 )القسم املنظم(

مكان تنفيذ 

 الفعالية
 الفئة املستهدفة

1 21/1/1441 
القياسات االشعاعية يف 

 الغذائيةالسلسلة 
 د. رانيا فكري

تعريف احلاضرين ببعض القياسات 

 املستخدمة يف تقدير مكونات النباتات
 47معمل  الكيمياء

طالبات قسم 

 الكيمياء

2 28/1/1441 
كل ما يتعلق بالنشر يف 

 اجملالت العاملية
 امال امني عايديه /أ.د

تثقيف اعضاء هيئة التدريس بأهم 

 التعامل جمالت النشر العاملية و طريقة
 60معمل  الكيمياء

أعضاء هيئة 

 التدريس بالكلية

 د. منال حممد خضريي (2) القران و الكيمياء 12/2/1441 3
إكمال اإلعجاز العلمي يف القران و 

 ربطه بالكيمياء
  47معمل  الكيمياء

4 19/2/1441 
مرض السرطان و بعض 

 الطرق النباتية لعالجه
 د. نوف ال عباس

السرطان و بعض البدائل تعريف مرض 

 العالجية النباتية له
 60معمل  الكيمياء

أستاذات و اداريات و 

 طالبات

5 26/4/1441 
نشاط مجاعي جلميع 

 طالبات قسم الكيمياء

أعضاء القسم مع 

 طالبات القسم

يشمل عرض أي منتجات او اعمال 

 قاموا

 خالل الفصل الدراسي كاماَل

 طالبات الكلية  الكيمياء

6 11/2/1441 

دورة عن التلوث البيئي 

واثرة على االنسان 

 والنبات واملياه

 د. امل السيد
توعية الطالبات بأنواع امللوثات وجتنب 

 اخطارها وكيفية التخلص منها
 الفيزياء

الكلية اجلامعية 

 بالليث

طالبات قسم 

 الفيزياء
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة أم القرى
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 وكالة األنشطة والتدريب الطالبي
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7 22/3/1441 
دورة عن اساسيات 

 الفيزياء
 رحاب املهداوي أ.

فكرة عمل العلماء وكيفية عرض 

 تطبيقها
 الفيزياء

الكلية اجلامعية 

 بالليث

طالبات قسم 

 الفيزياء

8 11/4/1441 
دورة عن مهارات 

 االتصال
 د. امل السيد

توعية الطالبات مبهارات التواصل ونشر 

 ثقافتها
 الفيزياء

الكلية اجلامعية 

 بالليث

طالبات قسم 

 الفيزياء

9 25/4/1441 

دورة يف املواد النانونية 

وتطبيقاتها يف 

 التكنولوجيا املتقدمة

 د. نعيمة مطرياوي

توعية الطالبات باستخدامات مواد 

النانو وتطبيقاتها يف التكنولوجيا 

 املتقدمة

 الفيزياء
الكلية اجلامعية 

 بالليث

طالبات قسم 

 الفيزياء

 أنيت االمل 22/2/1441 10

مجيع أعضاء هيئة 

الدعوة التدريس بقسم 

 والثقافة اإلسالمية

تفعيل دور قسم الدعوة والثقافة 

اإلسالمية يف غرس بعض القيم يف 

 األقسام االخرى

الدعوة والثقافة 

 االسالمية

الكلية اجلامعية 

 بالليث

مجيع منسوبات 

الكلية اجلامعية 

 بالليث

11 8/3/1441 Reading club 

 أ/ انوار اخلديدي

 أ/ روعه الفضلي

 السبيعيأ/ سارة 

تنمية مهارة القراءة عند الطالبات ) 

 (٤-١املستويات من 
 اللغة اإلجنليزية

الكلية اجلامعية 

 بالليث

طالبات قسم اللغة 

 االجنليزية

 االبتكار د. ابتسام احلجري عمل املاركر 24/1/1441 12
قسم الرتبية 

 االسرية
 الطالبات الورش
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13 8/2/1441 
دورة متطورة يف صناعة 

 التورتات والشو وتزينها
 االبتكار د. هاجر برعي

قسم الرتبية 

 االسرية
 املطابخ

الطالبات وأعضاء 

هيئة التدريس 

 واالداريات

14 22/2/1441 
طريقة تنفيذ التنورة 

 القصات
 االبتكار د. امل نصر

قسم الرتبية 

 االسرية
 الطالبات الورش

 االبتكار د. رشا جملد الرتيكو الدائري 7/3/1441 15
قسم الرتبية 

 االسرية
 الطلبات الورش

16 15/3/1441 
النانو وتطبيقاته يف 

 جمال املالبس والنسيج
 االبتكار رشا جملد د.

قسم الرتبية 

 االسرية
 الورش

الطالبات وأعضاء 

هيئة التدريس 

 واالداريات

 اليوم العاملي للغة العربية 21/4/1441 17
أعضاء قسم اللغة 

 العربية

االسهام الفكري واملعريف ابراز 

 والعلمي للغة العربية

قسم اللغة 

 العربية

الكلية اجلامعية 

 بالليث
 اجلميع

18 10/3/1441 
ثالثية التخطيط الناجح 

 ملستقبلك

 نوال القارحي أ.

 أ. فاطمة

تعريف الطالبة بأهمية التخطيط 

حملاربة العشوائية والفوضى ولتحقيق 

الزمنية األهداف املطلوبة ضمن الفرتة 

 املخصصة هلا

قسم اخلدمة 

 االجتماعية

الكلية اجلامعية 

 بالليث

طالبات قس اخلدمة 

 االجتماعية
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
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4 

 

19 24/3/1441 
اليوم العاملي لذوي 

 االحتياجات اخلاصة

 والء العتييب أ.

 هند احلازمي أ.

 

التوعية حبقوق ذوي االحتياجات 

اخلاصة يف مجيع اجملاالت والتعرف 

اليت تواجه ذوي على اهم العقبات 

االحتياجات اخلاصة يف حياتهم وسبل 

 تسهيلها

قسم اخلدمة 

 االجتماعية

الكلية اجلامعية 

 بالليث

طالبات قسم اخلدمة 

 االجتماعية

20 23/2/1441 
عرض تعريفي باحلساب 

 الذهين وتطبيقاته

أعضاء هيئة 

التدريس بقسم 

 الرياضيات

 تنمية ذكاء الطالبة
قسم 

 الرياضيات

اجلامعية الكلية 

 بالليث
 طالبات

21 25/1/1441 
التدريس الفعال للطالبة 

 املعلمة
 عوف د. جيهان

تعريف الطالبات على كيفية التدريس 

 اجليد وكيفية التعامل مع الطالبات
 قسم الرتبوي

الكلية اجلامعية 

 بالليث

الطالبة املعلمة 

 "املستوى الثامن"

 عمةان د. فوزية با أدارة اجلودة الشاملة 7/2/1441 22
توضيح مفاهيم اجلودة ومعايرها 

 واإلدارة الشاملة هلا
 قسم الرتبوي

الكلية اجلامعية 

 بالليث

أعضاء هيئة 

 التدريس

23 9/3/1441 

الذكاء الصلب والسائل 

واالجتماعي "املفاهيم 

 وطرق القياس"

 د. مساح عرفة

توضيح أنواع الذكاء ومفاهيمه 

الطالبات يف والفروق الفردية بني 

 القدرات العقلية

 قسم الرتبوي
الكلية اجلامعية 

 بالليث
 الطالبات


