
 

 

 

 

 

 

 هـ للفصلين 1441عام  خدمات المجتمعية التي قدمها قسم اللغة العربية ال 

   ( الزيارات المجتمعية  ) 
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مقدم  اسم   
 الخدمة 

القائم على الخدمة )طالبة/ عضو  
 هيئة تعليمية/ عضو هيئة إدارية( 

مكان اقامة  
 الفعالية 

نوعها )  
محاضرة,  

دورة ,لقاء ,  
حملة , او  

 غيرها( 

الفئة المستهدفة  
 وعددهم 

 عدد الساعات 

وحدة   
الخدمة  
 -المجتمعية

قسم اللغة 
 -العربية

 
 سارة بنت سويلم األسمر العنزي 

 
 
 

معهد األمل  
 للصم 

 
 
 

برنامج:قوية  
 رغم الظروف  

 
 
 

 الموظفات وطالبات الثانوية 
 ساعة  

 غدير بنت أحمد بن عبدالعزيز الشهري  

 بن محمد القاسم نورة بنت عبدالله 

 
 ميد المحي بنت صالح . منالد 

 الهزاع بنت عبد الله أ. منال 
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 مقدم الخدمة اسم   م 

القائم على الخدمة  
)طالبة/ عضو هيئة  

تعليمية/ عضو هيئة  
 إدارية( 

 مكان اقامة الفعالية 
نوعها ) محاضرة,  

حملة ,  دورة ,لقاء ,  
 او غيرها( 

الفئة  
المستهدفة  

 وعددهم 
 عدد الساعات 

وحدة الخدمة   
قسم   -المجتمعية

 -اللغة العربية

صالح  د. منال بنت
 المحيميد  

 

مير سلطان  ركز األم
   ةللخدمات المساند

برنامج:قوية رغم  
 الظروف  

 األهالي  
30 

 ساعتان
أ.منال بنت عبد الله  

 الهزاع.
 مدي خلود خالد الغا 

 
 شهد بندر الحربي   

قوية  مسمى الخدمة :  
   ظروف رغم ال 
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 مقدم الخدمة اسم   م 

القائم على الخدمة  
)طالبة/ عضو هيئة  

تعليمية/ عضو هيئة  
 إدارية( 

مكان اقامة  
 الفعالية 

نوعها ) محاضرة, دورة  
 حملة , او غيرها( ,لقاء ,  

الفئة المستهدفة  
 وعددهم 

عدد  
 الساعات 

وحدة الخدمة   
قسم   -المجتمعية

 -اللغة العربية

 د. منال بنت صالح المحيميد  
 

 
فال  طجمعية األ

   المعاقين  

  
 لمي للطفل  اليوم العا

 
 

 

 األطفال المعاقين  
 (  60م: )عدده

 تانساع

   الهزاع  عبد اللهأ.منال بنت  

  

 يري.  أ.حنان بنت شاهر عس
  

 صر الشويعر.  ج بنت ناريأ.أ 
 د خالد الغامدي.  خلو

 .  سرين بنت عويد العنزين
 شوق بنت عدنان الحميدان. 

  

مي  اليوم العال مسمى الخدمة :  
   للطفل  
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 مقدم الخدمة اسم   م 
القائم على الخدمة )طالبة/ عضو هيئة تعليمية/  

 عضو هيئة إدارية( 
مكان اقامة  

 الفعالية 

نوعها ) محاضرة,  
حملة  دورة ,لقاء ,  

 , او غيرها( 

الفئة المستهدفة  
 وعددهم 

 عدد الساعات 

وحدة الخدمة  
قسم   -المجتمعية 

 - اللغة العربية 

 المحيميد. د. منال 
 زاع. أ.منال اله

 

دار الرعاية 
    االجتماعية
 )المسنات( 

 
 لقاء

 
 

 

 المسنات  
 (60عددهن: )

 ثالث ساعات 

 د. إيمان مدني   
 أ.زهراء مقري.  

  

 امدي.  الغخلود 
   دانشوق الحمي 

 سري.  نورة الدو
 ماني جابرأ

  

 عشرة ظهرا   ثانية الساعة : التاسعة صباحا   إلى ال   األربعاء.  يوم :       144  1/       6/     5  تاريخها :    ظروف قوية رغم ال مسمى الخدمة :  
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 مقدم الخدمة اسم   م 
القائم على الخدمة )طالبة/  
عضو هيئة تعليمية/ عضو  

 هيئة إدارية( 
 مكان اقامة الفعالية 

نوعها ) محاضرة,  
حملة  دورة ,لقاء ,  

 , او غيرها( 
 الفئة المستهدفة وعددهم 

عدد  
 الساعات 

وحدة الخدمة  
قسم   -المجتمعية 

 - اللغة العربية 

 
 المحيميد د.منال 

 الهزاع.نال أ.م

 مدينة الملك فهد الطبية  
سرطان  مرضى ال  مركز

 طفال( )األ

 زيارة 
 

 

 فال  األط
(30 ) 

 تان اعس

 منيرة السليم.  د.  
 ريم المطيري.  د. 

 نزي د. نورة الع
 أ.زهراء مقري.  

 امدي. الغخلود 
 وسري.  الد نورة

 . نسرين العنزي
 الهنوف العبد الواحد
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