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 للمشاركات المجتمعية ألعضاء قسم اللغة العربية التقرير السنوي
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 ثانيا: نوع المشاركات المقدمة من أعضاء قسم اللغة العربية: 

  

 

 

 

 

 

 

 عدد المشاركات الجهة  م
 6 جمعيات، عضويات   .4

 3 تطوع في جمعيات   .3
 1 استشارات   .9
 8 تحرير كتاب، تحكيم   .1
 8 عضوية لجان   .3
 46 تحكيم مسابقة، ملصقات  .6
 99 إدارة ملتقيات، أو مشاركات  .7
 3 التقويم األكاديمي البرامجي للغة العربية  .8
 1 مبادرات  .3
 3 قراءة في كتاب )للتثقيف(  .44
 9 مشاركات في أعمال وحدة الخدمة المجتمعة  .44

 3 تدقيق لغوي  .43
 37 التدريبيةالدورات   .49
 3 رحلة مركز األمير سلطان للخدمات اإلنسانية.  .41
 3 رحلة إلى مركز الصم.  .43
 1 رحلة إلى جمعية األطفال المعاقين  .46
 3 أصبوحة أدبية   .47
 4 كتابة مسرحة وتدريب الطالبات لوحدة األمن الفكري  .48
 3 مشاركة في مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز  .43
 4 للغة العربية، وزارة التعليمبرنامج األولمبياد   .34



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
 كلية اآلداب

 الخطة االستراتيجية لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

                                                                      3 
 

 

 

 

 

 
 

4% 1% 3%
6%

6%

11%

24%1%3%
4%

2%
4%

19%

1% 1% 3% 4% 1% 1% 1%

نوع المشاركات المقدمة من قسم اللغة العربية 
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استشارات  تحرير كتاب، تحكيم 

عضوية لجان  تحكيم مسابقة، ملصقات

إدارة ملتقيات، أو مشاركات التقويم األكاديمي البرامجي للغة العربية

مبادرات (للتثقيف)قراءة في كتاب 

مشاركات في أعمال وحدة الخدمة المجتمعة تدقيق لغوي

الدورات التدريبية .رحلة مركز األمير سلطان للخدمات اإلنسانية

.رحلة إلى مركز الصم رحلة إلى جمعية األطفال المعاقين

أصبوحة أدبية  كتابة مسرحة وتدريب الطالبات لوحدة األمن الفكري

مشاركة في مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز برنامج األولمبياد للغة العربية، وزارة التعليم
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 ثالثا: نسبة العضوات المشاركات: -

 ( 39عدد العضوات المشاركات: )

 ( 444 ) عدد أعضاء القسم 

 (%39)النسبة: 
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 الخدمة المجتمعية المقدمة من نادي آفاق لغوية:  رابعا:

 المكان النشاط
 هـ4114 -4193عام

نادي جامعة األميرة   المشاركة في تشكيل علم المملكة -
 نورة

 كلية اآلداب   فعالية دارنا -
 مقر النادي  الصحافة اإللكترونية-
األميرة روضة جامعة  ل روضة جامعة األميرة نورة.زيارة أطفا-

 نورة
 فندق الفور سيزون منتدى أسبار الدولي -
 كلية اآلداب. أمي إليك من قلبي-

 مقر النادي مناقشة كتاب 
 كلية اآلداب مخيم عصون الود-
 كلية اآلداب مسابقة ثقافية "حروف".-
 كلية اآلداب دورة تدريبية :"الصعود للقمة".-
 اآلدابكلية  برنامج :"كتاب غير حياتي" -
 كلية اآلداب أصبوحة شعرية نقدية.-
 كلية اآلداب ، هن وأمهاتهن، في الكلية. 193استقبال طالبات االبتدائي )صف خامس( من مدرسة -
 جريدة الجزيرة زيارة جريدة الجزيرة-

 هـ4114النشاط عام 
 في النادي نشاط الصالون الثقافي 

الملك فهد مدينة  العالج بالقراءة لمرضى السرطان
 الطبية

 1محطة  التعريف بمركز الخدمات 
 كلية اآلداب مسرح الدمى باستضافة أطفال الروضة مع أمهاتهم

مسرح كلية الحاسب  (TEDX PNUمنصة اإللهام )
 اآللي.

 *مرفق التقرير.
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O1.3 

 

 بيان أبمساء الطالبات املتطوعات ومتوسط ساعات التطوع
 

 

 

 عدد ساعات التطوع  اسم الطالبة م

 ساعة 17 خلود بنت خالد الغامدي 1
 ساعات14 غدير بنت أمحد الشهري 2
 ساعة 18 مي بنت فهد الروقي 3
 ساعات 8 نسرين بنت عويد العنزي 4
 ساعة 14 حنان بنت فهيد العنزي 5
 ساعات 9 سارة بنت سويلم العنزي 6
 ساعات 8 شذا بنت خالد الشويقي 7
 ساعات 9 مصلح العتيبـيشروق بنت  8
 ساعات 3 صيتة بنت حمسن الدوسري 9

 ساعات 3 غادة بنت ماجد احلريب 10
 ساعات 8 غدير بنت أمحد الشهري 11
 ساعة 12 غرام بنت علي القحطاين 12
 ساعات 3 لطيفة بنت فهد النجيم 13
 ساعات 8 ملى بنت راشد اخلالدي 14
 ساعات 6 مرام بنت سعيد مبارك 15
 ساعات 5 مدينة ابشريوفنا ابشريوفنا 16

 ساعات 3 منال بنت عمر الوسيدي 17
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    ساعات 5 منرية بنت شبيب الدوسري 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساعات 5 موضي بنت بندر بن عريعر 19
 ساعات 3 خلود بنت إبراهيم احلفاف 20
 ساعات 3 دالل بنت راشد العتيبـي 21
 ساعات 3 رهام بنت عبدهللا الشايع 22
 ساعات 3 ريناد بنت فهيد البقمي 23
 ساعات 3 سارة بنت عايض الزايدي 24
 ساعات 3 صغرية بنت علي مكارامبون 25
 ساعات 3 عبري بنت سعد العبيد 26
 ساعات 3 عبري بنت غالب العتيبـي 27
 ساعات 3 ملى بنت منصور بن جرب 28
 ساعة 30 مالك بنت أمحد احلريب 29
 ساعات 3 منار بنت حممـد الصقري 30
 ساعات 3 منال بنت مشعل احلريب 31
 ساعات 3 مها بنت بدر العنزي 32
 ساعات 3 هتاين بنت محود القحطاين 33

 ساعة 30 خلود بنت خالد الغامدي 34

 ساعات 9 شهد بنت بندر احلريب 35

 ساعة سارة بنت سويلم العنزي 36

 ساعة       13        غدير بنت أمحد الشهري 37

 ساعة نورة بنت عبدهللا القاسم 38

 ساعات 3 أريج بنت انصر الشويعر 39
 ساعات 3 حنان بنت عامر عسريي 40
 ساعات 3 خلود بنت خالد الغامدي 41
 ساعات 3 سارة بنت محد الدوسري 42
 ساعات 3 شهد بنت عبدالرمحن معدي 43
 ساعات 3 شوق بنت عدانن احلميدان 44
 ساعات 3 نسرين بنت عويد العنزي 45
 ساعات 3 هنادي بنت عثمان احلداد 46
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 بيان بمنسوبي الكلية المساهمين في خدمة المجتمع 

 (4114-4193)عام 
 

اسم العضو)التعليمي أو 
 اإلداري (/الطالبة

 اسم المشاركة

 أد. نوال الحلوة
 
 

 

 عضو في جمعية الحسنى.-
 هـ.4114مشاركة في مؤتمر اإلعالم الجديد واللغة العربية  في الجامعة اإلسالمية  -
 هـ4114تقديم دورة تدريبية في مركز دعم مهارات الطالبات "نجاح"  -
تحرير كتاب: األعمال التطبيقية في الكتابة العربية: دراسات وصفّية نقدّية وببلوجرافيا، الصادر عن -

 لخدمة اللغة العربية.مركز الملك عبد الله 
تقديم دورة تدريبية:"إستراتيجيات مقترحة لتطوير برامج الدراسات العليا" في عمادة الدراسات -

 هـ  4114العليا  
 هـ. 4114عضو في لجنة تعديل الئحة الدراسات العليا، -

 
 هـ4193تحكيم مسابقة "ساعي" للبريد السعودي  د. زكية العتيبي 

 ملتقى الرياض الثقافي.إدارة أمسية في 
 هـ4114المشاركة في التقويم األكاديمي البرامجي لبرنامج اللغة العربية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، 

 هـ4114تقديم محاضرة بعنوان: "تجربة في كتابة اإلبداع ونقده"، نادي المدينة المنورة األدبي، 
 مؤسسة الراجحي اإلنسانية.المشاركة في مبادرة: "العربية دون قواعد" في 

 

 4193قراءة في كتاب قديم، برنامج مقدم للطالبات،  د. هيفاء الحمدان 
 4114-4193عضو فريق تشكيل اختيار الموظفات المتميزات 

 هـ4114مشاركة بقصيدة في حفل جائزة الجامعة للتميز البحثي 
عضو اللجنة التنفيذية في جائزة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

 هـ 4114بدول مجلس التعاون الخليجي )انتماء وتنمية( عام 
 هـ4114قسم اللغة العربية  -مشاركة في: ختام أعمال وحدة الخدمة المجتمعية

 هـ4114عضو تطوير مقررات متطلبات الجامعة العامة. 

 

 متعاونة مع مكتب محاماة لتدقيق العقود بكافة أنواعها - د. هدى الدريس 
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 مجموعة من الدورات  د. ليلى الدخيل

المشاركة في مبادرة "عربية هي لغتي" في اليوم العالمي للغة العربية، المكتبة المركزية جامعة األميرة نورة،  د. فاطمة القبيسي
 هـ4114

 د. منال المحيميد 
 
 

 

 هـ4193تقديم دورة تدريبية : الفصول االفتراضية وكيفية إعدادها واالختبارات في نظام البالك بورد 
 هـ4193دورة تدريبية: كيفية كتابة الرسالة اإلدارية، مقدمة لجمعية ذوي شهداء الواجب-
 4114إدارة محاضرة علمية بالتعاون مع مركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربية -
 4114ة مسرحية وتدريب الطالبات عليها مقدمة لوحدة األمن الفكري كتاب-
 هـ4193تحكيم مسابقة "ساعي" للبريد السعودي -
 4193قراءة في كتاب قديم: "أدب الكاتب" البن قتيبة، برنامج مقدم للطالبات -
 هـ4114تحكيم ملصقات علمية للدراسات العليا، -

 _____________ 
4114-4114 

 .4114ركز األمير سلطان للخدمات اإلنسانية، ضمن برنامج: قوية رغم الظروف.رحلة إلى م-
 رحلة إلى مركز الصم، ضمن برنامج: أنتم األمل، في اليوم العالمي للصم والبكم.-
 رحلة إلى جمعية األطفال المعاقين، في اليوم العالمي للطفل.-
 غة العربية، ومبادرة "عربية" عمل: أصبوحة أدبية "األدب واألرض" في اليوم العالمي لل-

 
 

 4114إدارة مناقشة علمية مع مركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربية - د. زكية السائح
مشاركة في مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز في الملتقى التنسيقي لعمداء كليات اللغة  د.رائدة المالكي

 هـ4193العربية ورؤساء أقسامها في السعودية. 
تحكيم بحث مقدم من النادي األدبي الثقافي في حائل، بعنوان:"لغة الجسد في القرآن الكريم، 

 دراسة تركيبية سياقية داللية" 
 هـ .4198مشاركة في أدب الشباب، ضمن كرسي الجزيرة. - د. نوال المنيف

 هـ 4198تحكيم مسابقة أدبية "نص وتعليق، ضمن كرسي الجزيرة -
 هـ 4198متعاونة مع الجمعية العلمية السعودية للغة العربية -
 هـ 4198تحكيم مسابقة "المؤلف الشاب"، مركز الملك سلمان، -
 هـ 4198مشاركة في الحفل لليوم الوطني في مركز المؤتمرات،  -
 هـ 4198المشاركة في ندوة المؤرخ واألديب، النادي األدبي، -
 هـ 4198إنجاز مهام التقويم الذاتي -
المشاركة في المقهى الحواري "ادفع بالتي هي أحسن" تزامنا مع اليوم العالمي  -

 هـ4198للتسامح،
 هـ . 4193المشاركة في البرنامج التدريبي لألولمبياد للغة العربية، وزارة التعليم، -

 
 
 
 
 

 
 

 هـ كلية اآلداب. 4114تقديم دورة القائد الناجح، - 
 أخصائي سعادة والتفكير اإليجابي. HDTCعضوة في مركز -
 تقديم دورة "النقد المرئي )الفيلم الوثائقي إنموذجا"-
 هـ 4114تقديم دورة: اإليجابية وإدارة الذات، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، -
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 تقديم دورة تدريبية، - د. هيلة المنيع
 هـ4114في عدة مدارس،  اإلشراف على طالباتها في تقديم برامج ودورات تدريبية-

 هـ 4193تقديم أمسية شعرية في دار الخنساء النسائية لتحفيظ القرآن - د. أحالم القحطاني
 هـ 4193حضور فعاليات مهرجان ربيع الشعر، مؤسسة البابطين، الكويت، -
 هـ 4114أمسية شعرية وطنية، بإسكان الحرس الوطني -
 هـ .4114قلوبنا" فعالية أصبوحة شعرية، "الوطن في -
 هـ 4193جلسة حوارية في البرنامج الثقافي المصاحب لفعاليات االحتفاء بذكرى البيعة الثالثة، -
 هـ 4114المشاركة في أصبوحة أدبية نقدية، كلية اآلداب، -
ضمن أنشطة وحدة خدمة المجتمع في  المشاركة في فعالية "المرأة السعودية منبر ومنارة" ،-

 هـ 4114كلية اآلداب، 
 هـ 4198مشاركة في ضياء الثقافة، -
 تحكيم ديوان شعري، "أطراف الوهاد" -
 المشاركة في صالون السهام الثقافي، بأمسية شعرية. -
 هـ .4198مشاركة في أدب الشباب، التابع لكرسي الجزيرة، -

  ونثرا شعرا القسم طالبات لإبداع نقدية جلسة : الثقافي الصالون - د. فوزية العندس

  بالقسم الطلابية الأنشطة وحدة

 هـ ١٤٤١ / ٣ / ٦
 

  أصبوحة شعرية نقدية بالتزامن مع اليوم العالمي للشعر-

 طالبات المستوى الثامن / قسم اللغة العربية

 هـ ١٤٤٢/  ٧/  ٠٢

مشاركة في حلقة نقاش وكيالت عمادات شؤون الطالب بالجامعات السعودية، في مجمع كليات  - د. سعاد أبو شال  
 هـ. 4114البنات بسكاكا،

ألقاء قصيدة "جنة الكلمات فصحى" في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية،  -
 هـ 4114بالشراكة مع مركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربية. 

 هـ 4114شاركة في األمسية الشعرية "لبنان في عيون العرب" في السفارة اللبنانية، م -
 هـ 4114العمل في وكالة األنشطة الطالبية،  -
 هـ 4114المشاركة في األمسية الشعرية في النادي األدبي باألحساء، -
 هـ. 4114تنظيم حفل اليوم الوطني ، -

 4193برنامج مقدم للطالبات، قراءة في كتاب قديم،  د.هدى السراء 
 هـ4114المشاركة في التقويم األكاديمي لبرنامج اللغة العربية في جامعة الملك سعود 

  النحويةاستيعاب المفاهيم  تحكيم  اختبار
الكفايات النحوية لطالب المستوى الثاني بمدارس التعليم العام المعد  لوحدة تحكيم دليل المعلم: 

 للتدريس وفق تكامل استراتيجية الجدول الذاتي واستراتيجية المتشابهات لتنمية المفاهيم النحوية
 

 هـ 4114عضو تطوير مقررات متطلبات الجامعة العامة. - د. أفراح العجالن 
 فعاالت"، في مركز إشراقة للتنمية األسرية.تقديم دورة تدريبية: "ضبط االن-
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 هـ4193مشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للغة العربية ، األمارات العربية المتحدة.  - د. نوال الثنيان 
 هـ4197التعاون مع وزارة التربية والتعليم، بتنفيذ ندوة عن:" اللغة العربية والعلوم"  -
بعنوان: "تعليم اللغة العربية في جمهورية إندونيسيا: الواقع المشاركة في الندوة الدولية -

 3448والمستقبل" 
 هـ4193مستشارة غير متفرغة في وزارة الثقافة واإلعالم -
المشاركة في اللقاء التشاوري الرابع لعمداء كليات اللغة العربية ومعاهدها ورؤساء أقسامها في -

 هـ41193الجامعات السعودية. 
 ليم د.منيرة الس

 
 

 

 بية لموظفات األمن في الجامعة دورة األخطاء الكتا-

 هـ 4114عضو تطوير مقررات متطلبات الجامعة العامة.  د. مها الشايع
 تقديم دورات تدريبية.- د. مريم آل جابر   

  أ.نجوى الالفي
 أ.منال الهزاع 

 

 هـ4193تحكيم مسابقة "ساعي" للبريد السعودي 
 تقديم دورة تدريبية "حّل المشكالت" في لجنة التنمية االجتماعية األهلية .-
 هـ4193تقديم دورة تدريبية: "بين اإلنتاج والتسويق للكتابة"-

تقديم ورش خاصة لبرنامج تمكين أعضاء الهيئة التعليمة من مهارات التدريس اإللكتروني )المسار 
 هـ4193الكامل(

وى من الظروف" في مركز األمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات تقديم دورة تدريبية " أق-
 هـ4114المساندة. 

 هــ .4193مشاركة في حفل "ممارسات الجودة في كلية اآلداب" -
 هـ4193تقديم حفل "يوم التميز العلمي الثاني" في جامعة األميرة نورة -
 هـ.4114تنظيم معرض الملصقات العلمية. -
 هـ. 4114تحكيم مسابقة المملكة العربية السعودية بلد السالم، -
 هـ.4114تنظيم معرض الملصقات العلمية. -
 هـ4114تقديم الندوة العلمية "التجربة الروائية النسوية السعودية: قضايا ورؤى"-
 هـ4114المشاركة في فعالية "المرأة السعودية: منبر ومنارة" -
 دوة "جهود المملكة العربية السعودية في إعادة األمل لليمن" .تنظيم المعرض المصاحب لن-
 هـ4114مشاركة في ندوة "التجربة الروائية السعودية: قضايا ورؤى" -
 هـ. .4114تنظيم المؤتمر األول لدراسات المرأة السعودية في جامعة األميرة نورة، -
 إدارة جلسة سعوديات مكرمات. -

 هـ 4114عضو تطوير مقررات متطلبات الجامعة العامة. 
 _____________ 

4114-4114 
 .4114رحلة إلى مركز األمير سلطان للخدمات اإلنسانية، ضمن برنامج: قوية رغم الظروف.-
 رحلة إلى مركز الصم، ضمن برنامج: أنتم األمل، في اليوم العالمي للصم والبكم.-
 معاقين، في اليوم العالمي للطفل.رحلة إلى جمعية األطفال ال-
 عمل: أصبوحة أدبية "األدب واألرض" في اليوم العالمي للغة العربية، ومبادرة "عربية" -

 هـ. في كلية اآلداب.4114تقديم دورة تدريبية بعنوان" الصعود نحو القمة"  أ.أسماء عسيري 

 أ.نورة الشريف 
 

 

نادي أفات لغوية، مذكورة في الجدول  تقديم مجموعة مشاركات وبرامج وفعاليات في
 الرابع أعاله.
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 أ. أمينة الخنين
 

 
 أ. خلود الشتيوي 

 هـ 4114رحلة إلى جمعية األطفال المعاقين، في اليوم العالمي للطفل  أ.أريج الشويعر

 أ.حنان عسيري
 

 

 هـ4114رحلة إلى جمعية األطفال المعاقين، في اليوم العالمي للطفل 
 هـ 4198-4197تقديم دورات ضمن برامج مركز النجاح عام  الروميد. سمية 

 4193قراءة في كتاب قديم، برنامج مقدم للطالبات، 
 تقديم دورات تدريبية تطوعية ضمن نشاط وحدة التطوير وتنمية المهارات في قسم اللغة العربية. 

 4198ي معهد أم أيمن بالرياض، تدريس طالبات الدبلوم مقرر: اللغة العربية، الفصل الدراسي األول ف
تقديم دورات تدريبية تطوعية ضمن نشاط وحدة التطوير وتنمية المهارات في قسم اللغة العربية 

 لموظفات األمن، ضمن برنامج تدريب وتطوير منسوبات إدارة األمن.
 هـ 4114المشاركة بفعاليات اليوم العالمي للغة العربية بالتوعية، وإلقاء محاضرة، 

 4114تقديم دورات تطوعية لطالبات المنح؛ لتسهيل النحو العربي، ضمن نشاط وحدة التدريب، 
 هـ 4114التعاون مع مكتب التعليم بالشفا في تحكيم مبادرة: قلم ووالء 

 هـ.4114تحكيم مشروع المسرح المدرسي على مستوى مكاتب التعليم - د. ملحة الحربي
 هـ.4114خدمة نادي الصم بالرياض، إقامة أمسية شعرية بالتعاون مع -
تحكيم أعمال الفرق المتأهلة على مستوى مكاتب التعليم لمشروع المهرجان الثقافي للصغار، -

 هـ.4114
 تقديم دورات تدريبية. د. فوزية العندس 

 حتى اآلن. 4193عضوة مؤسسة في جميعة بنيان، منذ  د. هند السليمان 

 جمعية بنيان.عضوية في - د. عائدة بصلة
دليل المعلم للتدريس بتكامل  -3، .اختبار استيعاب المفاهيم النحوية -4، تحكيم أدوات البحث -

 .استراتيجيتين تدريسيتين

 تحكيم استبانة.-
 تحكيم ملصقات علمية للدراسات العليا. -
 عضوة في اللجنة االستشارية، في وحدة البحث واالبتكار. -
 تقديم دورة تدريبية كيفية إعداد خطة البحث. -

 
 

 متطوعة في تدقيق لغوي ألبحاث لغوية.-
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إذاعة الرياض في حلقة خاصة بيوم الشعر العالمي بعنوان  –المشاركة في برنامج )الروشن(  - د. سهام العبودي 
 )المرأة والشعر( مع د. فاطمة القرني. 

 . جامعة األميرة نورة –المشاركة في فعاليَّة )الوطن في قلوبنا( بكليَّة اآلداب  -
تقديم قراءة في كتاب )سنة القراءة الخطرة( ضمن أنشطة )نادي آفاق لغويَّة( بقسم اللغة  -

 . جامعة األميرة نورة –العربيَّة 
  دية: قضايا ورؤى()التجربة الروائية النسوية السعوإدارة الجلسة األولى من ندوة: -

بجامعة األميرة نورة بالتعاون مع مركز الملك عبد الله الدولي  قسم اللغة العربيةالتي نظمها 
 لخدمة اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربيَّة

إدارة األصبوحة الشعريَّة لملتقى )المرأة السعودية منبر ومنارة(، وحدة خدمة المجتمع بكلّية  -
 اآلداب. 

 تقديم ورقة نقديَّة بعنوان )قلق الوجود في مجموعة بانتظار النهار( -
هام الثقافي –وحدة التدريب والتطوير بقسم اللغة العربيَّة   . بالتعاون مع صالون السِّ

 ة: سعوديات مكرَّماتضيفة جلس -
 عرض تجارب المؤلفات السعوديات الحاصالت على جوائز في مجال الكتابة والتأليف

ة  - اصو األحقاف( ضمن أنشطة مكتبة الملك عبد العزيز العامَّ تقديم قراءة نقديَّة لرواية )غوَّ
 )ملتقى كتاب الشهر(

 المشاركة في ورشة عمل صياغة وثيقة مبادرة )بيت الثقافة( -
 تحكيم النصوص –المشاركة في نشاط )الصالون الثقافي( الخاص بطالبات الجامعة  -
 أصالة( –المشاركة في ورشة عمل )تطوير مبادرة الفصحى بدون قواعد  -

 تقديم دورة تدريبية في مركز مكين، ضمن مبادرة حرف. د. نوال السويلم 
 4114-4193تعاون تدريسي في معهد مكنون لمعلمات القرآن الكريم،  لتدريس مقرر نحو  د. نعيمة الغسالن 

 هـ4193تقديم دورة تدريبية "فن اإلقناع والتأثير" في دار األميرة نورة  نورة البشري 
 هـ4114تطوع في الجمعية الخيرية لرعاية األيتام "إنسان"  -
 هـ4114دلة   تطوع في فعالية "أكتوبر الوردي" في مستشفى-

 

 متعاونة عملت في التدقيق اللغوي لشركة جذور التقنية. ابتسام التميمي

 اإلبتدائية 919تقديم دورة: إستراتيجة التعليم بالمقلوب في مدرسة أ.أسماء العتيبي 

 هـ4114-4193المهارات، تقديم دورة تدريبية "كيف تكتبين مقاال احترافيا" في وحدة التطوير وتنمية - منيرة الدعجاني
 هـ.4114تقديم لقاء "التخطيط أساس النجاج"، في مركز وفاق لالستشارات والدراسات االجتماعية، -
 هـ .4114-4193مساهمتها في إنجاح مركز التدريب اللغوي، جامعة الملك سعود،  - 

دراسات االجتماعية، تقديم دورة"تنظيم الوقت وإدارة األولويات"، في مركز وفاق لالستشارات وال -
 هـ.4114

 هـ4193تقديم دورة تدريبية بعنوان: "إدارة األولويات والنجاح" -
 


