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 اسم الفعالية التاريخ م
سماء المشاركين أ

 بها وجهه عملهم
 أهدافها

 الجهة المنظمة
 )القسم المنظم(

 الفئة المستهدفة مكان تنفيذ الفعالية

1 7/٥/1440 

 دوره بعنوان
االستطباب بالنباتات 

بعض  وكيفية استخدام
 منها
 

أ.د. امال امين 
 عايديه

نشر ثقافة االستخدام الصحيح 
 لبعض النباتات

 60معمل  الكيمياء
أستاذات و اداريات و 

 طالبات

2 21/٥/1440 

 دوره بعنوان
انتاج المشروم كمادة 
غذائية طبيعية غنية 
 بالمعادن و الفيتامينات

د. منال محمد 
 خضيري

 د. منال يحي سميح

و   شرح طريقة استنبات المشروم
استغالل هذه الطريقة إلنتاج  كيفية

المشروم في المنزل و استخدامه 
 بشكل واسع

 طالبات قسم الكيمياء 60معمل  الكيمياء

3 2٨/٥/1440 

محاضره بعنوان 
تكنولوجيا االشعاع 
االمن في تحضير 

 البوليمرات

د. رانيا خضر 
 فكري

 التعريف بمعنى االشعة و كيفية
 استخدامها في الكيمياء

 60معمل  الكيمياء
أعضاء هيئة التدريس 

 و الطالبات بالكلية

 القران و الكيمياء 1440/٦/12 4
د. منال محمد 

 خضيري

إظهار اإلعجاز العلمي في القران 
 و ربطه بالكيمياء

 60معمل  الكيمياء
أستاذات و اداريات 

 طالباتو

5 
24-2٨ 

/٦/1440 

أسبوع صحتك في 
 غذائك

جميع اعضاء قسم 
الكيمياء بإشراف 

نسرين  الدكتورة
 الذويبي

نشر ثقافة االهتمام بنوعية الطعام 
 و تحسين العادات الغذائية

 طالبات الكلية فناء الكلية الكيمياء
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 أ. سهى السرواني الكيمياء و الطب 1440/٥/9 6
شرح بعض العالقات بين 

االمراض و المواد الكيميائية و 
 كيفية تجنبها

 طالبات الكلية 47معمل  الكيمياء

7 23/٦/1440 

ستخدام البوليمرات ا
زالة الملوثات إل

من مصادر  ةالكيميائي
 المياه

 د. رانيا فكري
توعية الطالبات أنواع الملوثات 

وتجنب أخطارها وكيفية التخلص 
 منها

 47معمل  الكيمياء
أستاذات و اداريات و 

 طالبات

8 7/7/1440 
االكثر تأثيرا الكيميائيين 

 في العالم
 د. منال السميح

إظهار فائدة الكيميائيين في حياة 
 البشر

 60معمل  الكيمياء
أستاذات و اداريات و 

 طالبات

9 9/٥/1440 

محاضرة عن 
المجموعة الشمسية 

 والكواكب القزمة
 الفيزياء إضافة معلومات قيمة للطالبات نوف الحرقانيأ. 

الكلية الجامعية 
 بالليث

 طالبات قسم الفيزياء

 معرض في الفيزياء 1440/٦/1 10
عضوات قسم 

 الفيزياء
توعية الطالبات وحثهن على كيفية 

 استخدام التجارب العلمية
 الفيزياء

الكلية الجامعية 
 بالليث

 طالبات قسم الفيزياء

11 2٦/7/1440 
دورة في الحساب 

 الذهني
 د. نعيمة مطيراوي

مهارة توعية الطالبات حول كيفية 
 حساب العمليات الحسابية بسرعة

 الفيزياء
الكلية الجامعية 

 بالليث
 طالبات قسم الفيزياء

 الفيزياء مرجع للطالبات لالستفادة منها أ. سعاد العمري مجلة فيزيائية 7/1440/2٦ 12
الكلية الجامعية 

 بالليث
 طالبات قسم الفيزياء
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 انامل ندية 1440/٦/17 13

 أ/ مزهرة الشميلي

 أ/غالية الرفاعي

 أ/ صالحة المالكي

 أ/فاطمة الزنبحي

تفعيل دور قسم الدعوة والثقافة 
اإلسالمية في التوجيه المهني 

 للطالبات

الدعوة والثقافة 
 اإلسالمية

الكلية الجامعية 
 بالليث

طالبات الكلية 
 الجامعية بالليث

14 ٥/3/1440 
IELTS&TOEFL 

Workshop 

 الكثيري أروىأ/ 
 الفضليأ/ روعه 

 أ/ سارة السبيعي

توعية الطالبات بأهمية ومتطلبات 
 اللغة اإلنجليزية (٨-٦البرنامج ) المستويات من 

الكلية الجامعية 
 بالليث

طالبات قسم اللغة 
 االنجليزية

 االبتكار د. ابتسام الحجري أزياء بال حياكة 1440/٥/22 15
قسم التربية 

 االسرية
 الورش

الطالبات وأعضاء 
التدريس هيئة 

 واالداريات

 التثقيف د. هاجر برعي الغذائيةالسمنة واسبابها  1440/٦/1 16
قسم التربية 

 االسرية
 ٥٠قاعة

الطالبات وأعضاء 
هيئة التدريس 

 واالداريات

 االبتكار د. امل نصر الباترون المسطح 1440/٦/٦ 17
قسم التربية 

 االسرية
 الطالبات الورش

18 1٥/٦/1440 
وتطبيقاته في النانو 

 مجال المالبس والنسيج
 االبتكار د. رشا مجلد

قسم التربية 
 االسرية

 الورش
الطالبات وأعضاء 

هيئة التدريس 
 واالداريات

19 29/٦/1440 
الوسائط التشكيلية في 

 اثراء العمل الفني
 االبتكار أ.هاجر القحطاني

قسم التربية 
 االسرية

 الطالبات ٦٥ورشة 
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20 11/7/1440 
استخدام بعض طرق 

 األجهزة الطبية
 التثقيف د.منى النقيب

قسم التربية 
 االسرية

 الورش
الطالبات وأعضاء 

هيئة التدريس 
 واالداريات

 أ.سوسن كمال الدين اساسيات االعراب 1440/24-2٥/٥ 21
تيسير االعراب للمبتدئات بشكل 

 مختصر وعام
قسم اللغة 

 العربية
الكلية الجامعية 

 بالليث
 الطالبات

 مسابقة ابداع 1440/٦/٨ 22
أعضاء هيئة 

التدريس بقسم اللغة 
 العربية

ابراز مهارات الطالبات في الكتابة 
 اإلبداعية

قسم اللغة 
 العربية

الكلية الجامعية 
 بالليث

 الطالبات

23 14/7/1440 
اليوم العالمي للخدمة 

 االجتماعية

 عبودالليلى  أ.
 سلمى المجنوني أ.

 هند الحازمي  أ.
 نوال القارحي أ.
أ. والء العتيبي  

 أ.خديجة الحميعي

التعريف الفعلي بأبعاد الخدمة 
االجتماعية واهميتها في التكوين 

 االجتماعي

قسم الخدمة 
 االجتماعية

الكلية الجامعية 
 بالليث

طالبات ومنسوبات 
 الكلية الجامعية بالليث

24 21/7/1440 

مسابقة طالبية تستهدف 
هوايات الطالبات من 
رسم وتصوير والقاء 

 وشعر

 عبودالليلى  أ.
 سلمى المجنوني أ.

 هند الحازمي  أ.
 نوال القارحي أ.
أ. والء العتيبي  

 أ.خديجة الحميعي

التعرف على مهارات وهوايات 
طالبات الخدمة االجتماعية 
وتشجيعهم على االهتمام بها 

 وتطويرها

قسم الخدمة 
 االجتماعية

الكلية الجامعية 
 بالليث

طالبات قسم الخدمة 
 االجتماعية
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 اليوم العالمي للتوحد 7/1440/2٨ 25
 أ.نوال القارحي
 أ. والء العتيبي

توعية المجتمع الجامعي عن 
اضطراب التوحد والتعرف على 

القدرات والمهارات الفريدة 
 لألشخاص المصابين بالتوحد

قسم الخدمة 
 االجتماعية

الكلية الجامعية 
 بالليث

طالبات الكلية 
 الجامعية بالليث

26 1٨/٨/1440 

فعالية يوم الكتاب 
العالمي وحقوق المؤلف 
 )اليوم قارئ وغدا قائد(

 أ.خديجة الحميعي

التوعية بأهمية القراءة في تكوين 
المعارف ألفراد المجتمع وصقل 
الشخصية /توضيح أهمية القراءة 
في توعية النشء ودورها في بناء 
 شخصية الطالب االجتماعي المثقف

 الواعي

قسم الخدمة 
 االجتماعية

الكلية الجامعية 
 بالليث

طالبات الكلية 
 الجامعية بالليث

27 21/٦/1440 
تصميم مجلة لقسم 

 الرياضيات

أعضاء هيئة 
التدريس بقسم 

 الرياضيات
 قسم الرياضيات التعريف بقسم الرياضيات

الكلية الجامعية 
 بالليث

طالبات وأعضاء هيئة 
 تدريس

28 14/٦/1440 
معرض لقسم 

 الرياضيات

أعضاء هيئة 
التدريس بقسم 

 الرياضيات
 قسم الرياضيات التعريف بقسم الرياضيات

الكلية الجامعية 
 بالليث

طالبات وأعضاء هيئة 
 تدريس

29 2٨/٦/1440 
جولة حول المملكة 

 العربية السعودية
 د. جيهان عوف

التعرف على األماكن المختلفة في 
وأهم ما المملكة العربية السعودية 

 يميز كل مكان
 قسم التربوي

الكلية الجامعية 
 بالليث

 الطالبات

 عمةان د. فوزية با كتابي كتابك 1440/٦/٦ 30

مبادرة تطوعية تهدف الى استثمار 
الكتب المستخدمة سابقا وتأسيس 

مكتبة مخصصة يتم تنظيمها بنظام 
اإلعارة )عبارة عن حاويات 

 قسم التربوي
الكلية الجامعية 

 بالليث
 طالبات
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مخصصة لجمع الكتب يتم وضعها 
 ممرات الكلية(في 

 د. سماح عرفة الذاكرة واالستذكار 7/1440/٦ 31

تعريف الطالبات بأنواع الذاكرة 
وكيفية تنميتها والمحافظة عليها 
وكيفية االستفادة القصوى منها 

ومن اإلمكانات العقلية في 
 االستذكار

 قسم التربوي
الكلية الجامعية 

 بالليث
 طالبات


