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مقدمـة
ً
إيمانااا ماال وكالااة الاادعم األكاااديمي والخاادمات الطالبيااةش متمثلااة اااي عمااادة شااؤون الطالبااات ب ا ن دور
الجامعا ااة اا ااي تنميا ااة اخصا ااية الطالبا ااة و ماهارا يا ااا ال يق ا ا

داخا اال قاعا ااة الا اادرجش با اال يمتا ااد إ ا ا خا ااار اروق ا ااة

املحاضارات ليخلااي ب حااة حاضاانة و محفاازة ماال خاالل تفعياال األنشااطة التوعويااة والثقافيااة واالجتماعيااة والفنيااة
والح ا ا ية والرياض ا اايةش واملاهني ا ااةش والررفهيي ا ااةش و التطوعي ا ااةش وتفعي ا اال األندي ا ااة والجمعي ا ااات الطالبي ا ااةش واملجل ا ااس
االستشاااري الطالبااي ث حيااث تقااوم تلاان األنشااطة املتنوعااة باسااتثمار أوقااات الفارا بمااا يرعا املوالااب الطالبيااةش
وينما ااي روح القيا ااادة وتحما اال املسا ااؤوليةش واغا اارج ثقافا ااة التطا ااو وخدما ااة املجتم ا ا ش ويصا ااقل الشخصا ااية ع ا اار
الدورات التدريبية التي تغطي كافة املجاالت التطويرية
والوكالااة إس تسااا لرعايااة موالااب الطالبااات فإنيااا ارتكاازت حااين وضااع خطااة األنشااطة البيااة عل ا
املح اااور الر س ااية الثالث ااة لر ي ااة اململك ااة 2030وه ااي :مجتما ا حي ااويش اقتص اااد مزدل اارش و اال م ااوحش وتنطل ااي
الوكالة لتحقي األلداف االسرراتيجية للر يةش ومنيا عل سبيل املثال:
.1

تعزيز القيم اإلسالمية والاهوية الو نية.

.2

تمكين حياة عامرة وص ية.

.3

تمكين املسؤولية االجتماعية.

.4

تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال.

.5

تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية اي املجتم .

.6

تعزيز حصانة املجتم تجاه املخدرات.

.7

تو ين الصناعات الواعدة.

.8

تحسين مخرجات التعليم األساسية.

.9

زيادة مشاركة املرأة اي سوق العمل.

.10

دعم الثقافة والررفيه.

وغيرلا الكثير مل األلداف التي تررجم إ فعاليات وأنشطة تتمحور حول الر ية.
وم اال ناحي ااة أخ ااردث ف ااإن وكال ااة ال اادعم األك اااديمي والخ اادمات الطالبي ااة عن ااد إع ااداد خط ااة األنش ااطة
الطالبية وضع بعين االعتبار األلداف االسرراتيجية للجامعةش ومنيا:
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الاهدف االسرراتيجي الخامس:

تقديم الوعليم بطرق مبوكرة خالقة مثل الوعليم اإللكتروني،
والوعلم الذاتي ،والوعليم الوعتوني.

الاهدف االسرراتيجي السادج:

تفعيل أنشطة غير منهجية تؤصل الوفكير النقدي والوتحليلي،
وتنمية مهترا االبوكتر والوياصل لدى الطتلبة.
ــي

الاهدف االسرراتيجي الساب :

تقــديم املشــيرة والويليــل للطتلبــة م ـ خــالس أففــل املمتر ــت
اإلرشتد الطالبي.

الاهدف االسرراتيجي التاس :

التركيز على املجتال البتحثية.

الاهدف االسرراتيجي العاشر:

دعم وتشجيع ثقتفة االبوكتر ،وبراءا االختراع ببنتء عالقت
بتحثية مع البتحثين والشركتء وقطتع االعمتس.

الاهدف االسرراتيجي الراب عشر:

نشر ثقتفة الوطيع ،و الخدمة املجومعية ي الحرم الجتمعي.

الاهدف االسرراتيجي الخامس عشر:

إيجتد بيئة منت بة لراتدة األعمتس ،وتعزاز اآلليت الداعمة لذلك.

الاهدف االسرراتيجي السادج عشر:

تمكين املرأة و معتلجة قفتيتهت ي برامج الجتمعة األكتديمية

الاهدف االسرراتيجي الساب عشر:

الويعية بأهمية صحة املرأة و األ رة والتربية الصحية.

وألن إعااداد الطالبااة ملرحلااة مااا بعااد التخاار يقتبااجي االلتمااام بالجااانبين األكاااديميش والالمنيجاايث فقااد
ً
أول الوكالة التماما بالغا بخطة األنشطة غيار املنهجياةش حياث تضاافر علا إعادادلا ودراساويا ومراجعوياا فرياي
ً ً
كبياار ماال العقااول والخ ارات املمتاادة التااي لاهااا بااا وياال اااي لااذا املجااالش فجاااءت الخطااة منبعااا ثريااا ليصااب اااي
القنوات التالية:
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املجال األول

مجال تطوير الذات وبناء الشخصية
يهدف إلى تتحسين القدرا واملؤهال واإلمكتنت الشخصية لدى الطتلبة مثل
تتحسين القدرا العقلية ،ومهترا الوياصل ،ومهترة الوعتمل مع الذا .

املجال الثاني

مجال الح ة والتغذية
يهدف إلى تيعية الطتلبة واملجومع بأنمتط الوغذية الصحية السليمة التي تنعكس
ً
إيجتبيت على الجسد والنفس والعقل ،واتبتع أففل املمتر ت لليقتية م
األمراض املخولفة ،وتشجيعهت على ممتر ة الراتضت املوعددة.

املجال الثالث

املجال الفني واألشغال اليدوية
يهدف إلى تطيار قدرة الطتلبة على الوفكير والوأمل وتنمية مهتراتهت االبوكتراة
واإلبداعية ،وتشجيعهت على فوح مشتريع راتدة األعمتس.

املجال الراب

مجال التعلم والثقافة
يهدف إلى تنمية شخصية الطتلبة ،وإطالعهت على آخر املسوجدا
وميضيعت هتدفة إلثراء ثقتفتهت وخدمة املجومع .

املجال الخامس

املجال املنهي
يهدف إلى إكستب الطتلبة املهترا الالزمة لتهيئتهت لسيق العمل وتنمية اتجتهتتهت
اإليجتبية نتحي فوح مشتريع راتدة األعمتس.

املجال السادج

مجال األنشطة العامة والررفهيية
يهدف إلى تنفيذ أنشطة عتمة ومجومعية ي لي م املوعة ملستعدة الطتلبة ي
تخطي الفغيطت النفسية وااللومتعية املتحيطة بهت.

املجال الساب

العمل التطوعي والخدمة املجتمعية
يهدف بشقة الوطيعي إلى غرس ثقتفة الوطيع والعطتء ي الطتلبة م خالس
5

ي قفتيت

تنفيذ أنشطة وفعتليت مونيعة خترج أ يار الجتمعة .
أمت بشق املسؤولة املجومعية فهي يهدف إلى تنمية حس املسؤولية ي الطتلبة تجته
املجومع  ،وقفتيت الستعة  ،واملستهمة ي إيجتد حليس للمشكال املجومعية م
خالس القيتم بمبتدرا واعمتس تطيعية داخل الحرم الجتمعي
املجال الثامل

مجال األبحاث العلمية
يهدف إلى تشجيع الطتلبة إلى الوعلم الذاتي واكتستب املعليمت  ،وتطيار
شخصيتهت م حيث الوفكير والسليك وتزوادهت بتملهترا الالزمة إلعداد أبتحتث
علمية وابوكترا

املجال التاس

أنشطة األقسام التعليمية لتنمية املاهارات التخصصية
يهدف إلى دعم املهترا الوخصصية ،وتمكين الطتلبة م إتقتنهت وتعزازهت بمت
ً ً
يؤهلهت بجدارة لسيق العمل ،واجعلهت منتفست قيات ملخرلت الجتمعت األخرى.

املجال العاشر

األنشطة الرياضية
يهدف إلى نشر الثقتفة الراتضية بين األو تط الطالبية  ،وايهئ بيئة راتضية
موكتملة تشجع على ممتر ة الراتضة على أيدي مدربت موخصصت للوأهل ي
املشتركت املتحلية واإلقليمية والدولية .

املجال ال ادي عشر

تقنية املعلومات
يهدف إلى دعم قدرا الطتلبت ي مجتال تقنية املعليمت
تخصصتته العلمية وموطلبت يق العمل املهنية .

بمت يويافق مع

وتتقا اادم وكال ا ااة الجامع ا ااة لل ا اادعم األك ا اااديمي والخ ا اادمات الطالبي ا ااة بالش ا ااكر والتق ا اادير لعم ا ااادة ش ا ااؤون
الطالبااات وجمي ا الكليااات والعمااادات والوكاااالت والوحاادات عل ا مااا قاادموه ماال أنشااطة تحقااي ألااداف الوكالااة
والخطة االسرراتيجية للجامعةش ولر ية اململكة 2030
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أنشطة عمتدة شؤون الطتلبت
وكتلة األنشطة الطالبية

7

وكالة األنشطة الطالبية
الفصل الدراسجي األول

وكتلة األنشطة الطالبية

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد ساعات
التدريب

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

حفل الييم اليطني

26/9/2019

2

ملوقى األندية الطالبية
(#رؤاتي _ قدرتي)
الوعراف بتلسجل املهتري

2/10/2019

لميع األندية
الطالبية بتلكليت

3

حفل الوميز

21/11/2019

وكتلة األنشطة
الطالبية

4

مهرلتن نيرة السينمتئي(
السجتدة الحمراء ،بيث
تصيار ،مستبقت ألمل
لقطة المل ر م ،ألمل
فيديي ،عرض أفالم
وثتئقية )

21/11/2019

لميع الكليت

5

حفل البيعة تدشين ار تء
العلم

4/12/2019

لميع الكليت

8

نو الفعالية

اسم املدرب
لميع الكليت

الفصل الدراسجي الثاني

وكتلة األنشطة الطالبية

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

مهرلتن ترواحي راتض ي
(تلي مت تش)

13/2/2020

املجلس
اال تشتري

2

مستبقة نجيم املسرح ي
دورتهت الثتنية

23/2/2020

الكليت الصحية

3

حفال الوخرج

4

الحفل الخوتمي لألنشطة

لميع الكليت
ولتمعت مدينة
الراتض
02/04/2020

9

لميع الكليت

أنشطة وكالة الخدمات الطالبية
الفصل الدراسجي األول

وحدة الوغذية

وحدة ك الطتلبت

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

1

اللقتء الوعرافي

20/09/2019

03:30

لقتء

أ .هدى البيادري

2

احوفتس (الييم اليطني)

08/10/2019

4

نشتط

أ .هدى البيادري

3

مبتراة كرة قدم

25/10/2019

3

نشتط

أ .هدى البيادري

4

ييم مفويح (بتزار )

01/11/2019

4

السيق املفويح

أ .هدى البيادري

5

مستبقة كرة طتئرة

22/11/2019

3

نشتط

أ .هدى البيادري

6

رحلة ترفيهية

27/12/2020

5

أخرى

أ .هدى البيادري

7

معرض( صنع بيدي)

10/12/2019

4

معرض

أ .هدى البيادري

1

الييم العتلمي ملكتفتحة
السمنة (خطية لحيتة
صحية)

09/10/2019

10

أيتم عتملية

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد ساعات
التدريب

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

2

الييم العلمي ملرض ى
السكري

13/11/2019

أيتم عتملية

3

كيني واعية للمفتفت
الغذائية

03/02/2020

أخرى

وحدة الوغذية

نو الفعالية

4

الحست ية الغذائية
أنياعهت و أعراضهت

02/03/2020

أخرى

5

املكمال الغذائية بين
املسميح و املمنيع

25/03/2020

أخرى

11

اسم املدرب

الفصل الدراسجي الثاني

وحدة ك الطتلبت

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

1

املتراثين

05/02/2020

3

متراثين

أ .هدى البيادري

2

حفل شياء

14/02/2020

3

نشتط

أ .هدى البيادري

3

برنتمج العتلم م حيلنت

06/03/2020

4

مهرلتن

أ .هدى البيادري

4

رحلة ترفيهية

18/03/2020

5

زاترة

أ .هدى البيادري

5

مستبقة فنية
(ر م،مكيتج،خيتطة)

03/04/2020

4

مستبقة

أ .هدى البيادري

6

حفل تكرام ألففل مبنى
وتكرام الطتلبت املوميزا
ي كل مبنى

17/04/2020

12

4

حفل

أ .هدى البيادري

وكتلة الويليل واالرشتد
الطالبي
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أنشطة وكالة التوجيه واإلرشاد الطالبي
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

وحدة الحقيق الطالبية

ي اللقتء

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

30/09/2019
01/10/2019
إلى
23/10/2019

10

برامج

3

دورة تدرابية

1

مشتركة الكليت
الوعرافي
لطتلبت املسوجدا "
منترة نيرة "

2

ورشة عمل تدرابية
بعنيان " اعر ي حقك "

26/09/2019

3

حملة تيعياة تثقيفية
ً
بعنيان " يدا بيد نرسخ
القيم الجتمعية "
ملدة ييمين
اليوم األول :رك تعرافي
ع الحملة وع وحدة
الحقيق الطالبية.

23/10/2019

4

اليوم الثاني :ورشة عمل
تدرابية بعنيان " التزامت
الطتلبة الجتمعية".

24/10/2019

5

6

3

3

نو الفعالية

حملة

دورة تدرابية

ورشة عمل تدرابية
بعنيان
" وثيقوك الجتمعية
الحقيق واليالبت "

21/11/2019

3

دورة تدرابية

ورشة عمل تدرابية بعنيان
" ابرز املختلفت الجتمعية "

06/12/2019

3

دورة تدرابية

اسم املدرب

د .بدراة املطيري

رئيسة وحدة
الحقيق الطالبية
أ وتذة لميلل
أحمد
وطتلبت املجلس
اال تشتري

د.عياطف
القتحطتني

أ .فرح أبي طتلب
د .نهى املال

14

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

وحدة الحقيق الطالبية

7

ورشة عمل تدرابية
بعنيان
" امليثتق االخالقي للطتلبة
الجتمعية "
ورشة عمل تدرابية
بعنيان
"م يسمعني ؟ "
ورشة عمل تدرابية
بعنيان
" تعزبز القيم الجتمعية "
ورشة عمل تدرابية
بعنيان
" إليصتس شكياي"

29/01/2020

3

دورة تدرابية

د .رام الكراديس

25/02/2020

3

دورة تدرابية

د .نتديل العراني

22/03/2020

3

دورة تدرابية

د .مي الحربي

18/04/2020

3

دورة تدرابية

د .نيرة الحمد

1

الوخطيط الشخص ي

28/10/2019

2

دورة تدرابية

عمشتء املطيري

2

السيطرة على مشتعر
الغفب

15/10/2019

2

دورة تدرابية

شيمتء نجيد

3

الرهتب  ..إشراقك
االلومتعي

23/10/2019
24/10/2019

2

دورة تدرابية

صفتء صراني

4

ف الوعتمل مع اآلخرا

12/02/2020

2

دورة تدرابية

حصة السند

5

القلق  ..الكرس ي الهزاز

06/11/2019

2

دورة تدرابية

عتد الحقتن

8

9

10

وحدة اإلرشتد النفس ي وااللومتعي

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

15

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

6
7
8
9
10
11

الونمر  ..ولد لتزدهر
الذكتء العتطفي
االكوئتب  ..نتفذة للحيتة
تنمية الحب
قيتدة االلومتع بتإلموتع
اإلحستن إلى النفس
تعتمل األخصتئي
االلومتعي مع اإلضطرابت
النفسية
اليعي الزواجي
للسة حياراة ع حتال
االكوئتب
للسة حياراة ع حتال
الوعثر الدراس ي
أطلقي راحك
دور االخصتئي مع حتال
العنف

26/02/2020
11/11/2019
19/02/2020
08/10/2019
10/03/2020
18/03/2020

2
2
2
2
2
2

دورة تدرابية
دورة تدرابية
دورة تدرابية
دورة تدرابية
دورة تدرابية
دورة تدرابية

أمبرة متحمد
رام الغتمدي
والء عشري
بهية الحربي
هيفتء الذيتب
بهية الحربي

04/12/2019

2

دورة تدرابية

صتلحة الشليي

18/12/2019

2

دورة تدرابية

فيزاة عسيري

08/04/2020

2

دورة تدرابية

صفتء صراني

25/12/2019

2

دورة تدرابية

عدى صراني

11/02/2020

2

ندوة

فيزاة عسيري

08/04/2020

2

18

خطيط حمراء

30/10/2019

2

ندوة

19

هنت واآلن

21/10/2019

2

حملة

20

صتفتحيهت

16/09/2019

2

حملة

21

خليهت مفوتح خير

01/04/2020

2

حملة

22

ا تثمتر ميهبة

10/09/2019

2

حملة

12
13
وحدة اإلرشتد النفس ي وااللومتعي

14
15
16
17

16

بدراة املطيري
نيف العويبي-
هيفتء الذيتب
وحدة الويليل
واإلرشتد النفس ي
وااللومتعي
وحدة الويليل
واإلرشتد النفس ي
وااللومتعي
وحدة الويليل
واإلرشتد النفس ي
وااللومتعي
وحدة الويليل واإلرشتد
النفس ي وااللومتعي

وحدة البتحث واالبوكتر

17

الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

مستبقة لتمعة األميرة
نيرة بنت عبدالرحم
1

4

للبتحث

مستبقة

و االبوكتر الطالبي على
مسويى لتمعت الراتض
ملوقى تعرافي بتليحدة
2

بتلوعتون مع منسقت

4

حملة

وحدة البتحث واالبوكتر

اليحدة ي الكليت
ورشة عمل ملنسقت
وحدة البتحث و االبوكتر ي
3

الكليت لتهيئتهم

4

ال وقبتس طلبت الطتلبت

ورشة عمل

للمستبقة وتعبئة النميذج
املطليب
4

نمذلة االبوكتر

15/09/2019

4

دورة تدرابية

الطتلبة :أنهتر

كيفية إعداد امللصقت
5

العلمية و العروض
الوقديمية لطتلبت

د .مروة أحمد

اليي ف
16/09/2019

االبوكتر

18

4

دورة تدرابية

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

الحقيق الفكراة و براءا
6

االختراع و كيفية تسجيل

17/09/2019

6

ورشة عمل

براءة االختراع
7
8

ر م االبوكتر بوصميم
ثالثي األبعتد
انترنت األشيتء

18/09/2019

6

ورشة عمل

19/09/2019

4

دورة تدرابية

اسم املدرب
ا.د .ليلى
القتحطتني
د .حنتن األحمد د.
روئ تركسوتني
د  .نجوح القبالن

أ ت يت و أخالقيت
البتحث العلمي
9

منهج و مهترا البتحث
كوتبة البتحث و تصميمل

د .رانيت علي
17/11/2019

5

برامج

العليم  -أحيتء

(بتلوعتون مع مركز أبتحتث
وحدة البتحث واالبوكتر

الهتدي م كلية

كلية العليم)
مهترا ا وخدام قياعد
البيتنت
10

ي كوتبة البتحيث

النشر ي املجال العلمية

18/11/2019

4

برامج

ا.د نياس الراحج

املصنفة  +حقيق الطتلب
ووالبتتل ي النشر
11

كوتبة املرالع العلمية
بت وخدام البرامج

19/11/2019

5

برامج

د .أم كلثيم متحمد
الكمتلي

تتحليل النوتئج و الوتحليل
12

اإلحصتئي و أدواتل
(مركز أبتحتث العليم

20/11/2019

5

برامج

د .منى الغتمدي

الصحية)
13

كيفية إعداد العروض الوقديمية و
امللصقت العلمية لطتلبت البتحث

21/11/2019

19

4

برامج

د .فلية ب ثقفتن الطتلبة
 :لياهر الشهراني

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

لوعراف الطتلبت برواد
االبوكتر
 مبتدرة متهرللشركت و املؤ ست
1

الراعية لالبوكتر
شركة ِعلم-مشكتة-بتدر

02/02/2020
03/02/2020

حملة  -معرض
4

مصتحب

مدينة امللك عبدالعزاز
وحدة البتحث واالبوكتر

للعليم و الوقنية

متحتضرة بعنيان :
“ Putting Humans at the
2

Center of Healthcare

04/02/2020

4

ورشة عمل

د .فتنل املشهدي

Innovation

متحتضرة بعنيان :
3

Innovation through
thinking design

05/02/2020

20

4

ورشة عمل

د .حليمة العمري

وحدة امللكية الفكراة

21

الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

1
2
3

وحدة امللكية الفكراة

4

5

6

7

8

9

اسم الفعالية
للسة حياراة للعراف
بخدمت ادارة امللكية
الفكراة
ورشة عمل :آلية عمل
الطتبعت ثالثية األبعتد
ورشة عمل :آلية تنفيذ
املشتريع بت وخدام
حقتئب لول بيست
للسة حياراة للعراف
بخدمت ادارة امللكية
الفكراة
ورشة عمل :تنفيذ
املشتريع االبوكتراة
بت وخدام االردواني
ورشة عمل :تعلم
أ ت يت الكهربتء
وااللكترونيت
للسة حياراة للعراف
بخدمت ادارة امللكية
الفكراة
دورة تدرابية :كيفية
صيتغة البراءا حسب
مياصفت مكوب البراءا
السعيدي
دورة تدرابية :حقيق
امللكية الفكراة

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

16/09/2019

1

لقتء

19/09/2019

2

ورشة عمل

22/09/2019

2

ورشة عمل

30/09/2019

1

لقتء

08/10/2019

2

ورشة عمل

16/10/2019

2

ورشة عمل

07/11/2019

1

لقتء

12/11/2019

2

دورة تدرابية

20/11/2019

1

دورة تدرابية

22

اسم املدرب

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

10
11
12

وحدة امللكية الفكراة

13

14

15

16

17

18

اسم الفعالية
للسة حياراة للعراف
بخدمت ادارة امللكية
الفكراة
ورشة عمل :آلية عمل
الطتبعت ثالثية األبعتد
ورشة عمل :آلية تنفيذ
املشتريع بت وخدام
حقتئب لول بيست
للسة حياراة للعراف
بخدمت ادارة امللكية
الفكراة
ورشة عمل :تنفيذ
املشتريع االبوكتراة
بإ وخدام االردواني
ورشة عمل :تعلم
أ ت يت الكهربتء
وااللكترونيت
للسة حياراة للعراف
بخدمت ادارة امللكية
الفكراة
دورة تدرابية :كيفية
صيتغة البراءا حسب
مياصفت مكوب البراءا
السعيدي
دورة تدرابية :حقيق
امللكية الفكراة

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

02/01/2020

1

لقتء

12/02/2020

2

ورشة عمل

18/01/2020

2

ورشة عمل

02/02/2020

1

لقتء

11/02/2020

2

ورشة عمل

17/02/2020

2

ورشة عمل

26/02/2020

1

لقتء

06/03/2020

2

دورة تدرابية

14/03/2020

1

دورة تدرابية

23

اسم املدرب

وحدة الويعية الفكراة

24

وحدة التوعية الفكرية
الفصل الدراسجي األول

وحدة الويعية الفكراة

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد ساعات
التدريب

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

عتلم بال حدود

05/02/1441

أخرى

2

أيقينة اليعي

29/02/1441

ندوة

3

ادمتن العصر

25/03/1441

متحتضرة

4

قل هي ريي

07/04/1441

ندوة

5

فوتة الشك

15/04/1441

متحتضرة

6

ولكنل يراني

23/04/1441

أخرى

7

ً
آمنت ي ربل

02/06/1441

متحتضرة

8

عيدية وأفوخر

15/06/1441

ندوة

25

نو الفعالية

اسم املدرب
عفيا هيئة
الودريس بلجنة
الويعية الفكراة
تديرهت أ /ترة
الشهري ود/
اعوداس العبد
الكرام واملتحتمية
 /نيرة الشهراني
د /عتئشة حجتزي
تديرهت د  /هدى
الدغيري وتقيمهت د
 /نيف العيبي ود/
رام السيالم
تديرهت د  /عتئشة
العيس ى واقدمهت
أ.د ختلد الدريس
أ .د /رقية نيتر
أ/هيتء السهلي ،أ
 /ترة الشهري
تديرهت أ/هيتء
السهلي ،تقدمهت
د/هبة كردي
ونخبة م
مبوعثت لتمعة
األميرة نيرة

وحدة الويعية الفكراة

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد ساعات
التدريب

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

9

مياطنة واعية

25/06/1441

زاترة

10

روحي ومت ملكنت يداي
فداه

لم يتحدد

مسرحية

11

ورفع أبيال على العرش

03/07/1441

ندوة

12

حيتة مسوقرة آمنة (
االبتزاز والوتحرش والحمتية
)

11/07/1441

ندوة

13

القدوة الحسنة

19/07/1441

أخرى

14

ملوقى (حصتنة فكر )

05/06/1441

أخرى

26

نو الفعالية

اسم املدرب
د/اهدى أبي معطي
 ،د/عتئشة
العيس ى
د /هدى الدغيري
د/نيف العويبي
تديرهت د /رام
السيالم د /منيرة
الحديثي ،د/
حصة السند
تديرهت د /نيف
العويبي ،تقدمهت
د/مرام الحربي وأ/
نيرة الشهراني
د /آ يت النقلي
وأ.د /رقية نيتز
عفيا هيئة
الودريس بلجنة
الويعية الفكراة

أنشطة تحفيظ القرآن
(مكنون)

27

أنشطة تحفيظ القرآن (مكنون)
الفصل الدراسجي األول

1
2
1

2

تتحفيظ

2

العليم

1

حفصة
رض ي هللا عنهت

1

1

فتطمة بنت متحمد
رض ي هللا عنهت

1

1

الخنستء
رض ي هللا عنهت

1

1

رفيدة األ لمية

1

معهد اللغة
لغير
النتطقت

1

متراة القبطية
رض ي هللا عنهت

كلية اآلداب

التربية

1

ذا النطتقين
رض ي هللا عنهت

1

كلية
املجومع

2

الوصتميم
والفنين

2

خديجة
رض ي هللا عنهت
عتئشة رض ي هللا
عنهت
ميمينة
رض ي هللا عنهت
مرام بنت عمران

2

تلقين
تصحيح

اإلدارة
واألعمتس

مركز
خدمت
الطتلبت
(A4

ك الطتلبت

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات التدريب

نو الفعالية

1
2
3

هـ إلى 9/1/1441
1441/8/9هـ

األميرة نيرة بنت
عبدالرحم
اإللتزة
أم عمتر
رض ي هللا عنهت

تلقين
تصحيح
تتحفيظ
تلقين
تصحيح
تتحفيظ
تلقين
تصحيح
تتحفيظ
تلقين
تصحيح
تتحفيظ
تلقين
تصحيح
تتحفيظ
تلقين
تصحيح
تتحفيظ
تلقين
تصحيح
تتحفيظ
الوأهيل للمستبقت

3

28

اإللتزة
أعفتء هيئة
الودريس

اسم املدرب

أنشطة املصليات

29

أنشطة املصليات

1

دروج علمية

مصل كلية

2

دورة علمية

05/10/2019

مصل كلية

اآلداب

3

دورة علمية

26/09/2019

مصل كلية اآلداب

4

دورة علمية

مصل كلية اآلداب

5

دورة علمية

مصل كلية اآلداب

م

اسم الفعالية

اآلداب

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

الفصل الدراسجي األول
عدد ساعات
تاريخ االنعقاد
التدريب
16/09/2019
30/09/2019
07/10/2019
14/10/2019
21/10/2019
28/10/2019
04/11/2019

12/09/2019
19/09/2019
24/09/2019
03/10/2019
09/10/2019
16/10/2019
31/10/2019
07/11/2019
14/11/2019
28/11/2019
05/12/2019
16/09/2019
06/10/2019
20/10/2019
27/10/2019
03/11/2019
30

نو الفعالية

اسم املدرب

أخرد

أ.د .لولوة القضيبي

أخرد

د .مشاعل الدباج

أخرد

د .سلطانة السالمة

أخرد

د .وضح القحطاني

أخرد

أ .أسماء الاهدلي

مصل كلية

اآلداب

6

دورة علمية

مصل كلية

اآلداب

7

دورة علمية

مصل كلية

اآلداب

8

دورة علمية

مصل كلية

اآلداب

9

دورة علمية

مصل كلية

اآلداب

10

دورة علمية

مصل كلية

اآلداب

11

دورة علمية

12

دورة علمية

مصل كلية

اآلداب

13

دورة علمية

مصل كلية

اآلداب

14

دورة علمية

أخرد

15/10/2019

02/10/2019

أخرد

15/10/2019

أخرد

18/09/2019

أخرد

د .منى القاسم

د .مشاعل الدباج

د .حنان العنزي

د .ابتسام الفالح

مصل كلية اآلداب

24/09/2019

08/10/2019

أخرد

د .مديحة السدحان

أخرد

د .مديحة السدحان

17/09/2019
16/10/2019

أخرد

30/10/2019

د .حياة املطلي

06/11/2019
01/10/2019

أخرد

22/10/2019

د .لناء املطو

15/10/2019

أخرد

05/11/2019

31

أ.ليلة ال راشجي

مصل كلية

التصاميم

15

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

16

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

17

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

18

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

19

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

20

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

21

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

22

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

23

دورة علمية

16/09/2019

أخرد

25/09/2019

أخرد

08/10/2019

أخرد

23/10/2019

22/10/2019

22/09/2019

29/09/2019

أخرد

د .ليلة الاهذال

أخرد

د .منى القاسم

أخرد

32

د .نورة الاهدب

أخرد

أخرد

13/10/2019

د .أمل الغنيم

د .أمل الغنيم

أخرد

23/09/2019

د .موضجي الاهويريني

د .عوا

الجنوبي

د .أمل الشلاهوب

د .عوا

الجنوبي

مصل كلية

التصاميم

24

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

25

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

26

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

27

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

28

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

29

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

30

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

31

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

32

دورة علمية

24/10/2019

أخرد

02/10/2019

أخرد

26/09/2019

أخرد

26/10/2019

17/10/2019

01/10/2019

14/10/2019

أخرد

د .منتهى ال ميميدي

أخرد

أ.د .نالدة الشمروخ

أخرد

33

د .منتهى ال ميميدي

أخرد

أخرد

15/10/2019

د .ابتسام الفالح

د .منتهى ال ميميدي

أخرد

17/09/2019

د .سلطانة السالمة

د .وضح القحطاني

د .مشاعل الخم س

د .مشاعل الخم س

مصل كلية

التصاميم

34

دورة علمية

مصل كلية

التصاميم

35

دورة علمية

اللغات

والررجمة

1

دورة علمية

اللغات

والررجمة

2

دورة علمية

اللغات

والررجمة

3

دورة علمية

اللغات

والررجمة

4

دورة علمية

اللغات

والررجمة

5

دورة علمية

اللغات

والررجمة

6

دورة علمية

اللغات

والررجمة

7

دورة علمية

29/10/2019

أخرد

05/11/2019

أخرد

23/09/2019

أخرد

07/10/2019

14/10/2019

21/10/2019

17/10/2019

أخرد

د .نورة الاهدب

أخرد

د .نس بة الراشد

أخرد

34

د .نس بة الراشد

أخرد

أخرد

27/10/2019

د .مشاعل الخم س

د .نس بة الراشد

أخرد

20/10/2019

د .دالل املسلم

أ .ميمونة الخضيري

د .نورة الشاهري

د .نورة الشاهري

اللغات

والررجمة

8

دورة علمية

اللغات

والررجمة

9

دورة علمية

اللغات

والررجمة

10

دورة علمية

اللغات

والررجمة

11

دورة علمية

اللغات

والررجمة

12

دورة علمية

اللغات

والررجمة

13

دورة علمية

اللغات

والررجمة

14

دورة علمية

اللغات

والررجمة

15

دورة علمية

اللغات

والررجمة

25/09/2019

16

دورة علمية

أخرد

02/10/2019

أخرد

25/09/2019

أخرد

24/09/2019

01/10/2019

28/10/2019

04/11/2019

أخرد

أ .أسماء العبيد

أخرد

د .وضح القحطاني

أخرد

35

د .ليا الجريبة

أخرد

أخرد

29/10/2019

د.خلود الكلثم

أ .أسماء العبيد

أخرد

10/09/2019

د .خلود الكلثم

د .وضح القحطاني

د .دالل املسلم

د .دالل املسلم

العلوم

1

دورة علمية

العلوم

2

دورة علمية

العلوم

3

دورة علمية

العلوم

4

دورة علمية

العلوم

5

دورة علمية

العلوم

6

دورة علمية

العلوم

7

دورة علمية

العلوم

8

دورة علمية

العلوم

23/09/2019

9

دورة علمية

أخرد

17/09/2019

أخرد

01/10/2019

أخرد

08/10/2019

29/10/2019

12/09/2019

24/09/2019

أخرد

د .أمل الغنيم

أخرد

د .ليل البدي

أخرد

36

د .أمل الغنيم

أخرد

أخرد

30/09/2019

د .دالل املسلم

د .دالل املسلم

أخرد

26/09/2019

د .دعاء سندي

د .ليلة الاهذال

د .ليل البدي

د .دعاء سندي

العلوم

10

دورة علمية

العلوم

11

دورة علمية

العلوم

12

دورة علمية

العلوم

13

دورة علمية

العلوم

14

دورة علمية

العلوم

15

دورة علمية

العلوم

16

دورة علمية

العلوم

17

دورة علمية

العلوم

08/10/2019

18

دورة علمية

أخرد

16/09/2019

أخرد

07/10/2019

أخرد

15/09/2019

13/10/2019

10/11/2019

25/09/2019

أخرد

د .البندري الجليل

أخرد

د .البندري الجليل

أخرد

37

د .مديحة السدحان

أخرد

أخرد

23/10/2019

د .مديحة السدحان

د .البندري الجليل

أخرد

09/10/2019

د .حنان العنزي

أ.ليلة ال راشجي

أ.ليلة ال راشجي

أ.ليلة ال راشجي

املجتم

(مصل

التمريض)

1

دورة علمية

املجتم

(مصل

التمريض)

2

دورة علمية

املجتم

(مصل

التمريض)

3

دورة علمية

املجتم

(مصل

التمريض)

4

دورة علمية

املجتم

(مصل

التمريض)

5

دورة علمية

التمريض)

6

دورة علمية

7

دورة علمية

10/10/2019

أخرد

17/09/2019

أخرد

15/09/2019

أخرد

08/10/2019

06/10/2019

د .فريدة العبداملنعم

د .ليل البدي

املجتم
املجتم

(مصل

أخرد

د .فاتل ال مد

املجتم

(مصل

8

دورة علمية

أخرد

د .فاتل ال مد

املجتم

(مصل

أخرد

د .ليل البدي

(مصل

د .دعاء سندي

التمريض)

أخرد

التمريض)

أخرد

د .خلود الكلثم

التمريض)

29/09/2019

د .دعاء سندي

9

دورة علمية

أخرد

د .فاتل ال مد

22/09/2019

38

املجتم

(مصل

التمريض)

10

دورة علمية

املجتم

(مصل

التمريض)

11

دورة علمية

املجتم

(مصل

التمريض)

12

دورة علمية

املجتم

(مصل

التمريض)

13

دورة علمية

املجتم

(مصل

التمريض)

14

دورة علمية

الخدمة

االجتماعية

15

دورة علمية

الخدمة

االجتماعية

16

دورة علمية

الخدمة

االجتماعية

17

دورة علمية

الخدمة

االجتماعية

18

دورة علمية

12/09/2019

أخرد

18/09/2019

أخرد

25/09/2019

أخرد

24/09/2019

15/10/2019

15/09/2019

13/10/2019

أخرد

د .دالل املسلم

أخرد

د .سميرة جالية

أخرد

39

د .نايفة العنزي

أخرد

أخرد

04/11/2019

د .نايفة العنزي

د .دالل املسلم

أخرد

28/10/2019

د .فا مة العمري

د.دعاء سندي

د .نس بة الراشد

د .نس بة الراشد

الخدمة

االجتماعية

19

دورة علمية

الخدمة

االجتماعية

20

دورة علمية

الخدمة

االجتماعية

21

دورة علمية

الخدمة

االجتماعية

22

دورة علمية

الخدمة

االجتماعية

23

دورة علمية

الخدمة

االجتماعية

24

دورة علمية

الخدمة

االجتماعية

25

دورة علمية

الخدمة

االجتماعية

26

دورة علمية

الخدمة

االجتماعية

27

دورة علمية

16/09/2019

أخرد

23/09/2019

أخرد

30/09/2019

أخرد

د .أنوار السويلم

د .أمل الشلاهوب

د .أنوار السويلم

06/10/2019
21/10/2019

13/10/2019

01/10/2019

15/10/2019

أخرد

د .أمل الشلاهوب

أخرد

د .أنوار السويلم

أخرد

د .ليلة الاهذال

أخرد

22/10/2019

40

د .مديحة السدحان

أخرد

د .مديحة السدحان

أخرد

د .فاتل ال مد

الخدمة

االجتماعية

29

دورة علمية

الخدمة

االجتماعية

30

دورة علمية

A4

1

دورة علمية

A4

2

دورة علمية

A4

3

دورة علمية

A4

4

دورة علمية

A4

5

دورة علمية

A4

6

دورة علمية

مركز الخدمات مركز الخدمات مركز الخدمات مركز الخدمات مركز الخدمات مركز الخدمات

الخدمة

االجتماعية

28

دورة علمية

18/09/2019

أخرد

02/10/2019

أخرد

30/10/2019

أخرد

13/10/2019

02/10/2019

30/10/2019

24/09/2019

41

د .رابعة السياري

د .رابعة السياري

أخرد

د .دالل املسلم

أخرد

د .مي ال ربي

أخرد

د .مي ال ربي

أخرد

08/10/2019

د .رابعة السياري

د .أنوار السويلم

أخرد

د .ليلة الاهذال

أخرد

د .ليلة الاهذال

8

دورة علمية

أخرد

أخرد

د .فاتل ال مد

9

دورة علمية

أخرد

د .فاتل ال مد

A4

10

دورة علمية

أخرد

د .حياة املطلي

A4

11

دورة علمية

أخرد

د .حياة املطلي

A4

12

دورة علمية

أخرد

أ.د .نالدة الشمروخ

A4

13

دورة علمية

A4

14

دورة علمية

الطالبات

27/10/2019

د .فاتل ال مد

A4

سكل

7

دورة علمية

A4

مركز الخدمات مركز الخدمات مركز الخدمات مركز الخدمات مركز الخدمات مركز الخدمات مركز الخدمات مركز الخدمات

A4

20/10/2019

15

دورة علمية

15/10/2019

01/10/2019

أخرد

22/10/2019

أخرد

15/09/2019

أخرد

42

د .دالل املسلم

د .دالل املسلم

د .نس بة الراشد

سكل

الطالبات

16

دورة علمية

سكل

الطالبات

17

دورة علمية

سكل

الطالبات

18

دورة علمية

سكل

الطالبات

19

دورة علمية

سكل

الطالبات

20

دورة علمية

سكل

الطالبات

21

دورة علمية

سكل

الطالبات

22

دورة علمية

سكل

الطالبات

23

دورة علمية

سكل

الطالبات

22/09/2019

24

دورة علمية

أخرد

29/09/2019

أخرد

06/10/2019

أخرد

13/10/2019

17/09/2019

21/10/2019

08/10/2019

أخرد

د.ليلة الاهذال

أخرد

د .وفاء الراشد

أخرد

43

د .نس بة الراشد

أخرد

أخرد

22/10/2019

د .صفية العتين

د .صفية العتين

أخرد

15/10/2019

د .بدرية الفريح

د.أمل الشلاهوب

د.خلود الكلثم

د .أمل الشلاهوب

سكل

الطالبات

25

دورة علمية

سكل

الطالبات

26

دورة علمية

سكل

الطالبات

27

دورة علمية

سكل

الطالبات

28

دورة علمية

سكل

الطالبات

29

دورة علمية

سكل

الطالبات

30

دورة علمية

سكل

الطالبات

31

دورة علمية

سكل

الطالبات

32

دورة علمية

سكل

الطالبات

11/09/2019

33

دورة علمية

أخرد

18/09/2019

أخرد

25/09/2019

أخرد

02/10/2019

09/10/2019

16/10/2019

23/10/2019

44

د .لياء الجريبة

د .ابتسام السعدون

أخرد

د .لياء الجريبة

أخرد

د .بدرية السبياي

أخرد

د .لياء الجريبة

أخرد

06/11/2019

د .ابتسام السعدون

د .بدرية السبياي

أخرد

د .لياء الجريبة

أخرد

د .لياء الجريبة

سكل

الطالبات

34

دورة علمية

سكل

الطالبات

35

دورة علمية

سكل

الطالبات

36

دورة علمية

سكل

الطالبات

37

دورة علمية

سكل

الطالبات

38

دورة علمية

سكل

الطالبات

39

دورة علمية

سكل

الطالبات

40

دورة علمية

سكل

الطالبات

41

دورة علمية

سكل

الطالبات

16/09/2019

42

دورة علمية

أخرد

د .حياة املطلي

23/09/2019

أخرد

د .وفاء الراشد

30/09/2019

أخرد

07/10/2019

14/10/2019

28/10/2019

24/11/2019

أخرد

د .حياة املطلي

أخرد

د .حياة املطلي

أخرد

د .حياة املطلي

أخرد

29/10/2019

أخرد

29/10/2019

أخرد

45

د .حياة املطلي

د .حياة املطلي

د.خلود الكلثم

د.خلود الكلثم

األنشطة الرياضية

46

األنشطة الرياضية
الفصل الدراسجي األول
الجهة املنظمة
للدورة/الفعتلية

م

ا م الفعتلية

تتراخ االنعقتد

1
2
3

دورة ليدو -كتراتية
دورة بتحة
دورة اإلصتبت الراتضية
االحوفتس بتلييم اليطني
بت وعراض راتض ي

15/09/2019
16/09/2019
18/09/2019

5

ييم راتض ي

4

النتدي الترفيهي الصحي

6
7
8
9
10
11
12
13
14

بطيلة خمت يت كرة
القدم على مسويى
الكليت
بطيلة كرة السلة
بطيلة السكياتش
بطيلة كرة الطتولة
بطيلة كرة املفرب
بطيلة كرة ألعتب القيى
بطيلة كرة الطتئرة
بطيلة رفع األثقتس
حفل توياج البطيال

عدد تعت
الودراب
2
2
2

نيع الفعتلية

ا م املدرب

دورة تدرابية
دورة تدرابية
دورة تدرابية

يتحدد الحقت
يتحدد الحقت
يتحدد الحقت

26/09/2019

حفل

29/09/2019
08/10/2019

نشتط

29/10/2019

نشتط

29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
25/11/2019

نشتط
نشتط
نشتط
نشتط
نشتط
نشتط
نشتط
نشتط

47

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

النتدي الترفهي الصحي

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

1

دورة ليدو -كتراتية

27/01/2020

2

دورة تدرابية

يتحدد الحقت

2

كرنفتس راتض ي

29/01/2020

نشتط

3

دوري كرة الطتئرة

02/02/2020

نشتط

4

دوري السبتحة

02/02/2020

نشتط

5

دوري كرة الطتولة

02/02/2020

نشتط

6

دوري كرة املفرب

02/02/2020

نشتط

7

دوري ألعتب القيى

02/02/2020

نشتط

8

متراثين بتق الجري

16/02/2019

متراثين

9

ا وفتفة بطيلة

02/03/2020

أخرى

10

مستبقت راتضية

09/03/2020

مستبقة

11

متحتضرة الربتط الصليبي

25/03/2020

48

2

متحتضرة

يتحدد الحقت

خطة أنشطة املجلس
االستشاري الطالبي

49

املجلس االستشاري الطالبي

الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

01/09/2019
05/09/2019

حملة

2

حملة الذوق العتم

15/09/2019
19/09/2019

حملة

3

حفل ا وفتفة املجتلس
الطالبية

08/10/2019

حفل

4

دورة مهترا القيتدة

26/09/2019

5

ييم راتض ي وترفيهي
Gaming day

31/10/2019

ترفيهية

6

رحلة الى مجلس الشيرى

25/09/2019

زاترة

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

حملة تبتدس الخبرا
رحلة الى مركز الحيار
اليطني
دورة قيتدة الذا وقيتدة
االخرا
رحلة مسك
فعتلية ترفيهية كرنفتس
املرح

19/01/2020

حملة

01/02/2020

زاترة

1

حملة ا ألني للمسوجدا

املجلس اال تشتري الطالبي

٢

دورة تدرابية

اسم املدرب

الدكويرة نهى
عالم

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية
املجلس اال تشتري الطالبي

2
3
4
5

16/02/2020

عدد ساعات
التدريب

٢

نو الفعالية

دورة تدرابية

03/01/2020

زاترة

25/03/2020

ترفيهية

50

اسم املدرب

الدكويرة ترة
الثبيتي

أنشطة مركز االرشاد املنهي
والدعم الوظيفي

51

مركز االرشاد املنهي والدعم الوظيفي
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
1
2

مركز االرشتد املنهي والدعم اليظيفي

3

اسم الفعالية
طراقك إلى تدراب ميداني
نتجح
طراقك إلى تدراب ميداني
نتجح
طراقك إلى تدراب ميداني
نتجح

4

برنتمج الوأهيل املنهي
املبكر للطتلبت

5

ملوقى تعرافي بتلفرص
اليظيفية (شركة اكسييم
تليكيم )

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

16/09/2019

2

دورة تدرابية

د.اعوداس
العبدالكرام

17/09/2019

2

دورة تدرابية

أ.رام محجيب

18/09/2019

2

دورة تدرابية

أ.دالس العيادي

01/10/201902/10/2
019

25

برنتمج تدرابي

مركز اإلرشتد املنهي
والدعم اليظيفي
بتلوعتون مع
شركة علي لونمية
القدرا أ.أحمد
مصطفى
مركز اإلرشتد املنهي
والدعم اليظيفي
بتلوعتون مع شركي
اكسييم تليكيم

3

ملوقى

دور القتدة ي دعم ليل
املسوقبل
موطلبت يق العمل
موطلبت يق العمل

07/10/2019

2

دورة تدرابية

د.هدى الدغيري

08/10/2019
09/10/2019

2
2

دورة تدرابية
دورة تدرابية

أ.رام محجيب
أ.ندى الطيال

9

الويازن بين الحيتة والعمل

14/10/2019

2

دورة تدرابية

د.هدى الدغيري

10

الويازن بين الحيتة والعمل

15/10/2019

2

دورة تدرابية

أ.رام محجيب

11

الويازن بين الحيتة والعمل

16/10/2019

2

دورة تدرابية

أ.نيرة الراقي

12
13

الهياة املهنية
الهياة املهنية

21/10/2019
22/10/2019

2
2

دورة تدرابية
دورة تدرابية

د.هدى الدغيري
أ .مية دختخني

6
7
8

52

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية
مركز االرشتد املنهي والدعم اليظيفي

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

14

الهياة املهنية
الوخطيط الشخص ي لعتم
٢٠18
الوخطيط الشخص ي لعتم
٢٠19
الوخطيط الشخص ي لعتم
٢٠٢٠

23/10/2019

2

دورة تدرابية

أ.نيرة العطتوي

28/10/2019

2

دورة تدرابية

أ.ندى القتحطتني

29/10/2019

2

دورة تدرابية

أ.رام محجيب

30/10/2019

2

دورة تدرابية

أ.نيرة الراقي

18

املقتبال الوجرابية

05/11/2019

10

ملوقى

مركز اإلرشتد املنهي
والدعم اليظيفي

15
16
17

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

1
2
3

العالمة الشخصية
العالمة الشخصية
العالمة الشخصية
الحيتة الجتمعية وعالقتهت
بتلحيتة املهنية
الحيتة الجتمعية وعالقتهت
بتلحيتة املهنية
الحيتة الجتمعية وعالقتهت
بتلحيتة املهنية

03/02/2020
04/02/2020
05/02/2020

2
2
2

دورة تدرابية
دورة تدرابية
دورة تدرابية

أ.رام محجيب
أ.ندى الطيال
أ.دالس العيادي

10/02/2020

2

دورة تدرابية

د .هدى الدغيري

11/02/2020

2

دورة تدرابية

د .خليد الدو ري

12/02/2020

2

دورة تدرابية

أ .نيرة الراقي

7

برنتمج تأهيل الخراجت

4
5
6

مركز االرشتد املنهي والدعم اليظيفي

8
9
10

قنتعت مهنية ختطئة
قنتعت مهنية ختطئة
قنتعت مهنية ختطئة

11

ييم املهنة

12
13
14

ا تراتيجيت البتحث ع
وظيفة
ا تراتيجيت البتحث ع
وظيفة
ا تراتيجيت البتحث ع
وظيفة

16/02/2020
17/02/2020
18/02/2020
19/02/2020
20/02/2020
24/02/2020
25/02/2020
26/02/2020
09/03/2020
10/03/2020
11/03/2020

25

برنتمج تدرابي

مركز اإلرشتد املنهي
والدعم اليظيفي
بتلوعتون مع شركة
أرامكي أ.مهت اليبر

2
2
2

دورة تدرابية
دورة تدرابية
دورة تدرابية

د .هدى الدغيري
أ.رام محجيب
أ.أ متء الحسين

18

معرض

مركز اإلرشتد املنهي
والدعم اليظيفي

30/03/2020

2

دورة تدرابية

أ .مية دختخني

31/03/2020

2

دورة تدرابية

د.خليد الدو ري

01/04/2020

2

دورة تدرابية

أ.نيرة الراقي

53

الدورات التدريبية ملركز
النجاح

54

مركز نجاح للتدريب
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

1

برنتمج اإلبداع واالبوكتر

2
3

15

برنتمج تدرابي

أ .مروة الصبتن

دورة نظرات اإلبداع
دورة قية الوفكير املعتكس
دورة مبتدى وممتر ت
الذكتء االصطنتعي
الراتضة وصحة املرأة
writing skills for English
دورة أ ت يت إتيكيت
وبروتيكيس األعمتس
دورة مختطبة الجمتهير

03/09/2019
11/10/2019
24/10/2019
01/11/2019
03/09/2019
03/09/2019

3
3

ورشة عمل
ورشة عمل

أ .عليتء إبراهيم
أ .منى العنزي

03/09/2019

3

ورشة عمل

د .رام املبترك

03/09/2019
03/09/2019

3
4

دورة تدرابية
دورة تدرابية

د .زازي إبراهيم
أ.شيخة الم

04/09/2019

3

دورة تدرابية

د .أمتني عثمتن

04/09/2019

3

دورة تدرابية

د .أ يت النقلي

9

دورة االلقتء الوقديمية

04/09/2019

3

دورة تدرابية

أ .نيف امليانع

10

دورة بنتء عالقت ودية
دورة إدارة الذا وقيتدة
األخرا
دورة مهترا اإلقنتع
صيتغة العقيد
دورة مهترا القيتدة
دورة اتختذ القرار وحل
املشكال اإلداراة
دورة الويزان بين العمل
والحيتة تعزاز اإلنوتلية
وليدة الحيتة

05/09/2019

3

دورة تدرابية

د .عياطف العبيد

05/09/2019

3

دورة تدرابية

أ .ترة الثبيتي

05/09/2019
05/09/2019
08/09/2019

3
2
3

ورشة عمل
ورشة عمل
دورة تدرابية

د .ابتستم القتض ي
أ .مرام الشهري
د .نهتس عالم

08/09/2019

3

دورة تدرابية

أ .فتت صتلح

09/09/2019

3

ورشة عمل

د.هيتم عبدالرحيم

4
5
6
مركز نجتح للودراب

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

7
8

11
12
13
14
15
16

55

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

17

دورة إدارة اليقت والذا

09/09/2019

3

دورة تدرابية

د .أبتستم القتض ي

18

دورة إدارة النزاعت

09/09/2019

3

ورشة عمل

د .أمتني عثمتن

10/09/2019

3

ورشة عمل

أ .تهتني بتكيلي

10/09/2019

3

دورة تدرابية

د .مرام النجعي

10/09/2019

3

دورة تدرابية

د .رام املبترك

10/09/2019

4

دورة تدرابية

د .لطتن
الشراف

11/09/2019

3

دورة تدرابية

د .زازي إبراهيم

11/09/2019

3

دورة تدرابية

أ .عهيد القرني

11/09/2019

3

دورة تدرابية

د .عتيدة عبدهللا

26

دورة ميزان الرقى

11/09/2019

3

دورة تدرابية

د .أ يت النقلي

27

Business Writing Skills

11/09/2019

4

دورة تدرابية

أ .شيخة الم

28

دورة الوفكير اال تبتقي

12/09/2019

3

ورشة عمل

أ .تهتني بتكيلي

29

دورة البعد الوكنيليجي
للونمية املسودامة

12/09/2019

3

دورة تدرابية

د .عتيدة عبدهللا

30

دورة تتحليل البيتنت

15/09/2019

3

ورشة عمل

د .زازي إبراهيم

31

برنتمج مهترا إدارة
املشتريع

03/10/2019
11/10/2019
17/10/2019
24/10/2019
25/10/2019

15

م

19
20
21
22

مركز نجتح للودراب

23
24
25

اسم الفعالية

دورة املهترا املوقدمة ي
الوياصل
دورة الوخطيط والونظيم
والقيتدة
دورة تصميم واإللقتء
العروض الوقديمية
دورة ادارة الوغير
ورشة ا وخدام برنتمج
بتور بيانت
دورة تقنيت كوتبة
الوقترار الفعتلة
االبوكتر والونمية
املسودامة

56

دورة تدرابية

أ .منتس الفرائض ي

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

32

دورة تنظيم املشتريع
دورة طرق الوغلب على
الحيالز
دورة الوتحفيز
دورة املياقف اإلبداعي

03/10/2019

3

دورة تدرابية

أ.مهت اس عقيف

03/10/2019

3

دورة تدرابية

أ .منى العنزي

03/10/2019
06/10/2019

3
3

دورة تدرابية
دورة تدرابية

36

دورة تطيار ثقتفة اإلبداع

06/10/2019

3

دورة تدرابية

37
38

ورشة الخرائط الذهنية
دورة تراز

39

برنتمج االنفيلرافك

9

دورة تدرابية

د .رام املبترك

40

برنتمج الحت ب االلي

06/10/2019
07/10/2019
07/10/2019
إلى
09/10/2019
07/10/2019
إلى
13/10/2019

3
3

ورشة عمل
دورة تدرابية

د .عياطف العبيد
د .أمتني عثمتن
أ .لياهر
العصيمي
د .ابتستم القتض ي
أ .عهيد القرني

25

برنتمج تدرابي

أ .الشيمت مطيع

07/10/2019

3

دورة تدرابية

د .أ يت االنقلي

07/10/2019
08/10/2019
08/10/2019
09/10/2019
08/10/2019

3
3

دورة تدرابية
دورة تدرابية

أ .فتت صتلح
أ .منتير الحتمد

4

ورشة عمل

أ  .ميدة الصبتن

3

ورشة عمل

أ.مهت اس عقيف

08/10/2019

3

دورة تدرابية

أ.مهت اس عقيف

25

برنتمج تدرابي

د .سحر إس شيخ

دورة تدرابية

أ.شيخة الم

دورة تدرابية

أ.بدراة فراح

33

مركز نجتح للودراب

34
35

41
42
43

ا تراتيجيت صنتعة
نجتح
العصف الذهني
القبعت الست

44

الطبتعة ثالثية األبعتد

45

ورشة مهترة الكوتبة املهنية
ورشة القياعد املهنية
للكوتبة
برنتمج أ ت يت األم
براني

م  ٢٠19/٠9/٠1الى
٢٠19/1٠/٠9

48

leader skills

01/09/2019

4

49

ورشة العمل املوقدمة ي
التسياق الرقمي

09/10/2019

3

46
47

57

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
50
51
52
53
54

مركز نجتح للودراب

55
56

اسم الفعالية
برنتمج شبكت

يسكي

دورة اقوصتدية املعرفة
وعالقتهت بتالقوصتديت
العتملية
دورة أهمية االقوصتد
املعر ي
دورة الوتحدث مع الجمهير
والوعتمل مع و تئل
األعالم
ا وخدام برنتمج قياعد
البيتنت Access
دورة الهياة
دورة نصتئح ي مكتن
ً
العمل مسوقبال

57

برنتمج معتلج النصيص

58
59

دورة أدارة عملية الونفيذ
نمذلة األفكتر االبوكترال
ف البيع والعرض
واألعالن
تصميم ملف انجتز
الكترونية
مهترة املقتبلة الشخصة
دورة االدارة بتلقيم
مهترا القيتدة بتللغة
األنجليزية

65

برنتمج القيتدة

60
61
62
63
64

66

املبيعت وا تراتيجيت
التسياق

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

م  ٢٠19/٠9/٠1الى
٢٠19/1٠/٠9

25

دورة تدرابية

أ.غيداء يعقيب

09/10/2019

3

دورة تدرابية

د .هيتم
عبدالرحيم

10/10/2019

3

دورة تدرابية

د .هيتم
عبدالرحيم

10/10/2019

3

دورة تدرابية

أ .مروة الصبتن

10/10/2019
11/10/2019
13/10/2019

8

ورشة عمل

أ.هيفتء الدو ري

3

دورة تدرابية

13/10/2019

3

دورة تدرابية

أ.بدراة فراح
أ .لياهر
العصيمي

13/10/2019
14/10/2019
13/10/2019
13/10/2019

8

برنتمج تدرابي

أ .الشيمت مطيع

3
3

ورشة عمل
ورشة عمل

أ .منتس الفرائض ي
أ .ميدة الصبتن

14/10/2019

2

دورة تدرابية

أ.بدراة فراح

14/10/2020

3

ورشة عمل

أ.أحالم الثبيتي

14/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
15/10/2019
م  ٢٠19/1٠/14الى
٢٠19/1٠/٢٠

3
4

دورة تدرابية
دورة تدرابية

أ .عهيد القرني
د .أروى الخنيزان

7

برنتمج تدرابي

د .نهتس عالم

15

برنتمج تدرابي

د .عياطف العبيد

3

دورة تدرابية

أ .منتس الفرائض ي

14/10/2019

58

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
67
68
69
70
71

مركز نجتح للودراب

72
73
74

اسم الفعالية
إعداد وتتحليل وتقييم
درا ت الجدوى
إدارة الفعتليت
واملؤتمرا
إدارة املهتم املوعددة
وترتيب األوليات و االلتزام
بتملياعيد
نظتم الجرائم املعليمتتية
أ ت يت ومفتهيم
البرمجة لغير املبرمجين
تتحرر م الخيف والخجل
وتقدم بشجتعة
الوفكير اإلبداعي وتقنيت
االبوكتر
إدارة األزمت

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

15/10/2019

3

دورة تدرابية

د.فتطمة حس

16/10/2019

3

دورة تدرابية

د .فتطمة حس

15/10/2019

3

دورة تدرابية

أ .فتت صتلح

15/10/2019
م  ٢٠19/1٠/15الى
٢٠19/1٠/17

2

ورشة عمل

أ .رام الصنيع

9

ورشة عمل

أ.أفنتن الجميعل

16/10/2019

3

دورة تدرابية

أ .منى العنزي

16/10/2019

3

دورة تدرابية

أ .تهتني بتكيلي

16/10/2019
20/10/2019
27/02/2019
03/03/2019
10/03/2019
17/03/2019
20/10/2019
27/02/2019
03/03/2019
10/03/2019
17/03/2019

3

دورة تدرابية

أ .ترة الثبيتي

15

برنتمج تدرابي

د .نهتس عالم

15

برنتمج تدرابي

د .رندة فرج

2

ورشة عمل

أ.أحالم الثبيتي

15

75

برنتمج الثقتفة الصحية

76

برنتمج الثقتفة الراتضية

77

تصميم نمتذج تفتعلية
(ا وبيتنت الكترونية )

20/10/2019

78

برنتمج الوأهيل املنهي

20/10/2019
إلى
24/02/2019

59

برنتمج تدرابي

أ .نتدية السيف

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

21/10/2019

2

دورة تدرابية

أ .تمية الشهراني

21/10/2019

3

دورة تدرابية

أ.مهت الردادي

21/10/2019
23/10/2019

12

برنتمج تدرابي

د.خديجة ختلدي

21/10/2019

4

دورة تدرابية

د .لطتن
الشراف

22/10/2019

3

ورشة عمل

أ.شمتس الدعيجي

23/10/2019

25

برنتمج تدرابي

أ.شمتس الدعيجي

23/10/2019

7

برنتمج تدرابي

أ .عتلية عبدالعزاز

25/10/2019

8

برنتمج تدرابي

أ.الشيمت مطيع

م  ٢٠19/1٠/٢6الى
٢٠19/1٠/31

15

برنتمج تدرابي

ّ
أ.فتطمة اس أحمد

04/11/2019

8

برنتمج تدرابي

أ.هيفتء الدو ري

05/11/2019

2

ورشة عمل

أ.نيف الراشد

05/11/2019

2

دورة تدرابية

د .منى عثمتن

05/11/2019

4

دورة تدرابية

أ.نيرة السيتر

05/11/2019

3

ورشة عمل

ّ
أ .االء الجميعل

93

soft skills

م ٢٠19/11/٠1الى
٢٠19/11/٠3

8

برنتمج تدرابي

أ .دانيل عد
الجميعل

94

التسياق الشبكي

01/11/2019

3

دورة تدرابية

د .أمتني عثمتن

م
79
80
81
82
83

مركز نجتح للودراب

84
85
86
87
88
89
90
91
92

اسم الفعالية
املهترا النتعمة ي راتدة
األعمتس
ا تراتيجيت صنتعة
نجتح
مهترة البتحث ع مصتدر
املعليمت ومنهجية إعداد
البتحث العلمي
دورة يق العمل
بنتء الوطبيقت
االلكترونية
برنتمج الحت ب االلي
برنتمج القيتدة بتللغة
االنجليزية
برنتمج الجداوس
اإللكترونية
برنتمج االبداع واالبوكتر
ا وخدام برنتمج النتشر
املكوبي publisher
القيتدة واإلدارة
اال تراتيجية
ا تراتيجيت الوخطيط
الشخص ي
الجيدة الشخصية
كيفية تصميم املياقع
واملدونت

60

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

م  ٢٠19/11/٠1الى
٢٠19/11/٠٢
م ٢٠19/11/٠1الى
٢٠19/11/٠3
16/10/2019
02/11/2019
16/10/2019
05/11/2019
06/11/2019

4

دورة تدرابية

أ  .خليد الشهري

15

برنتمج تدرابي

أ.نهلة متحمد

2
3
3
3
4

دورة تدرابية
ورشة عمل
ورشة عمل
دورة تدرابية
ورشة عمل

أ.هند العويبي
أ .مشتعل العجمي
أ .هند العويبي
أ .مشتعل العجمي
أ.د نياس الحليه

06/11/2019

3

دورة تدرابية

أ.عمشتء املطيري

06/11/2019

3

دورة تدرابية

أ .وفتء القتحطتني

م  ٢٠19/11/٠1الى
٢٠19/11/٠4

10

ورشة عمل

د.لبنى الهيارى

10

برنتمج تدرابي

أ.نيف متحمد
القتحطتني

15

برنتمج تدرابي

أ .فيزاة املديهيم

02/11/2019

3

ورشة عمل

03/11/2019

3

ورشة عمل

109

نشر ثقتفة الجيدة

02/11/2019

3

دورة تدرابية

110

صنتعة النجتح

04/11/2019

3

دورة تدرابية

م

اسم الفعالية

95

ف الوعتمل ي بيئة العمل

96
97
98
99
100
101

مركز نجتح للودراب

102
103
104

برنتمج ا وخدام الحت ب
األلي ي األعمتس املكوبية
ادارة اليقت
تنمية مهترا الخطيط
مهترا السكرتتراة
مهترا الوياصل الفعتس
تتحرار املر ال اإلداراة
تنمية مهترا االتصتس ي
الحيار
كيف تتحدد مسترك املنهي
برنتمج اال تراتيجيت
العاللية لذوي صعيبت
الوعلم

105

برنتمج االبداع واالبوكتر ٢

106

منهجية االبداع و االبوكتر

107
108

مهترة تتحديد تكلفة
وميزانية املشروع
مهترة تنشيط امليارد
لوميال املشتريع

تاريخ االنعقاد

م  ٢٠19/11/٠6الى
٢٠19/11/٠9
م  ٢٠19/11/٠6الى
٢٠19/11/1٠

61

د .مبروكة حسين
همت
د.مبروكة حسين
همت
أ .فتطمة
القتحطتني
أ.نيف القتحطتني

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
1
2
3

اسم الفعالية
دورة الوفكير الجتنبي ي
العمل
دورة القييد ي مكتن
العمل
دورة أقستم اإلبداع
الثالثة

5
6

writing skills for English
تصميم الهيات الوجتراة

7

برنتمج املوقدمة لألم
السبراني للمخوصين

مركز نجتح للودراب

4

برنتمج تعزاز الشخصية

اجما ي عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

01/01/2020

3

ورشة عمل

أ .منتير الحتمد

01/01/2020

3

دورة تدرابية

أ.مهت اس عقيف

01/01/2020

3

دورة تدرابية

أ .تهتني بت كيلي

تاريخ االنعقاد

01/01/2020
02/01/2020
08/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/202
02/01/2020
03/01/2020
05/01/2020
إلى
08/01/2020
12/01/2020
13/02/2020
14/02/2020
18/02/2020
19/02/2020
20/02/2020
21/02/2020
25/02/2020
إلى
28/02/2020

62

9

برنتمج تدرابي

أ .ترة الثبيتي

4
4

دورة تدرابية
ورشة عمل

أ.شيخة الم
أ .ميدة الصبتن

25

برنتمج تدرابي

د .سحر إس شيخ

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

برنتمج شبكت

يسكي

مركز نجتح للودراب

8

اسم الفعالية

9
10
11
12
13
14
15

دورة أ تليب أعداد
الخطط التسياقية
الوفيق الدراس ي
برنتمج االبوكتر والثقتفة
املؤ سية
دورة ا وكشتف املشتكل
دورة اليعي الذاتي
دورة مهترا الوأثير
والذكتء اإلبداعي
البعد االقوصتدي
وااللومتعي للونمية
املسودامة

تاريخ االنعقاد

اجما ي عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

01/01/202
02/01/2020
03/01/2020
05/01/2020
06/01/2020
07/01/2020
08/01/2020
12/01/2020
13/02/2020
14/02/2020
18/02/2020
19/02/2020
20/02/2020
21/02/2020
25/02/2020
26/02/2020
27/02/2020
28/02/2020

25

برنتمج تدرابي

غيداء يعقيب

02/01/2020

2

دورة تدرابية

د .فتطمة حس

02/01/2020

3

دورة تدرابية

05/01/2020

9

برنتمج تدرابي

05/01/2020
05/01/2020

2
2

ورشة عمل
ورشة عمل

د .أ يت النقلي
أ .لياهر
العصيمي
أ .نيف امليانع
د .أ يت النقلي

05/01/2020

2

ورشة عمل

د .رام املبترك

05/01/2020

3

دورة تدرابية

د .عتيدة عبدهللا

63

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

نو الفعالية

اسم املدرب

دورة تدرابية

أ.شيخة الم

06/01/2020

3

دورة تدرابية

أ .عهيد القرني

06/01/2020

3

ورشة عمل

أ .منى العنزي

06/01/2020
12/01/2020
19/01/2020
20/01/2020

2

ورشة عمل

أ .تهتني بتكيلي

10

برنتمج تدرابي

أ .تهتني بتكيلي

07/01/2020

2

دورة تدرابية

أ .ترة الثبيتي

07/01/2020
07/01/2020
08/01/2020
23/01/2020
30/01/2020
06/02/2020
06/02/2020
13/02/2020

2
3
3

دورة تدرابية
ورشة عمل
دورة تدرابية

د .أمتني عثمتن
أ .منى العنزي
أ.مهت اس عقيف

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

16

Business Writing Skills
دورة الحيار مع مقترنة
الوغير
دورة الوخطيط على
القصير واملدى البعيد
دورة تيليد األفكتر

05/01/2020

17
18
19
20
21

مركز نجتح للودراب

اجما ي عدد
ساعات
التدريب
4

22
23
24

25

26
27
28
29
30

برنتمج تتحسين نمط
الحيتة
حل املشكال واتختذ
القرارا
دورة صيتغة الخطتبت
حل النزاعت والوفتوض
القدرا املعرفية
برنتمج اتقتن نجتح
املشروع ومؤشرا األداء
الرئيسية وليحت الوتحكم
دورة القدرة اإلدراكية ي
املشتريع
دورة التسياق اإللكتروني
االتجتهت الحديثة ي
املبيعت
منهجة الوغير وتطيار
الذا
دورة التسياق االبداعي
لإلعالنت بتملطبيعت
الدوراة

12

برنتمج تدرابي

د .فتطمة حس

09/01/2020

3

دورة تدرابية

أ .مهت اس عقيف

09/01/2020

2

دورة تدرابية

أ .بدراة فراح

09/01/2020

2

دورة تدرابية

أ .ليلى العويبي

09/01/2020

3

دورة تدرابية

د .أ يت النقلي

12/01/2020

2

دورة تدرابية

أ .ليلى العويبي

64

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

تاريخ االنعقاد

اجما ي عدد
ساعات
التدريب

31

برنتمج التسياق املبيعت

م

23/01/2020
02/02/2020
09/02/2020
16/02/2020
23/02/2020

15

برنتمج تدرابي

أ .منتس الفرائض ي

32

مهترا السكرتتراة
اإلبداعية

12/01/2020

3

ورشة عمل

د .أمتني عثمتن

33

برنتمج الحت ب االلي

م ٢٠٢٠/٠1/1٢الى
٢٠٢٠/٠1/16

18

دورة تدرابية

أ.الشيمت مطيع

برنتمج القيتدة بتللغة
االنجليزية
leader skills
تتحيال وتفعيل الخطط
اال تراتيجية إلى واقع
ملميس
الوطيار املنهي وتخطيط
الوعتقب اليظيفي
أ ت يت إتيكيت
وبروتيكيس األعمتس
الجيدة الشخصية

12/10/2020

7

برنتمج تدرابي

12/10/2020

4

دورة تدرابية

13/01/2020

3

ورشة عمل

د .هيتم
عبدالرحيم

13/01/2020

3

دورة تدرابية

أ .لياهر
العصيمي

13/01/2020

3

دورة تدرابية

د .أمتني عثمتن

13/01/2020

4

دورة تدرابية

أعداد درا ة الجدوى

13/01/2020

2

دورة تدرابية

أ.نيرة السيتر
د .أميمة علي شيخ
الدي

14/01/2020

3

دورة تدرابية

أ .عهيد القرني

14/01/2020

3

دورة تدرابية

د .هيتم
عبدالرحيم

14/01/2020

3

ورشة عمل

د .نهتس عالم

34
35
مركز نجتح للودراب

اسم الفعالية

نو الفعالية

اسم املدرب

36
37
38
39
40
41
42
43

الوفتوض وإبرام الصفقت
النتجحة وتسياة النزاعت
الويازن بين العمل والحيتة
 :تعزاز اإلنوتلية وليدة
الحيتة
أدارة السالمة والصحة
املهنية

65

أ .عتلية
عبدالعزاز
أ.شيخة الم

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

44

برنتمج القيتدة

45
46
47

اليقتية ومكتفتحة الحراق
اليعي والحس األمني
مفهيم الوفكير االبوكترى
مهترا الوفكير اإلبداعي
ي دعم القرار

49

برنتمج الوأهيل املنهي

48

50

مركز نجتح للودراب

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

أ ت يت كوتبة اليرقة
العلمية
الوخطيط للمقتبال
الصحفية
الحفير اإللكتروني
الفعتس
كوتبة املتحويى لي تئل
الوياصل االلومتعي
انشتء عروض احترافية
بت وخدام
()powtoonمركز نجتح
لغة الجسد اإلعالمية
الوفكير اإلبداعي ي بيئة
العمل
مفهيم الشميس املتلي
وأهميوة
كوتبة الخبر الصحفي
اصنعي لذاتك عالمة
تجتراة
طراقة تسياق الذا
Linkedin

اجما ي عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

م  ٢٠٢٠/٠1/14الى
٢٠٢٠/٠1/٢٠
19/01/2020
19/01/2020
19/01/2020

15

برنتمج تدرابي

أ .نيف امليانع

3
3
3

ورشة عمل
ورشة عمل
دورة تدرابية

د .نهتس عالم
أ .منى العنزي
د .عتيدة عبدهللا

19/01/2020

3

دورة تدرابية

د .عتيدة عبدهللا

م  ٢٠٢٠/٠1/٢٢الى
٢٠٢٠/٠1/٢6

15

برنتمج تدرابي

أ .نتدية السيف

22/01/2020

3

دورة تدرابية

أ.أفنتن الجميعل

22/01/2020

3

دورة تدرابية

أ .بدراة فراح

23/01/2020

2

دورة تدرابية

أ.أ متء عد

29/01/2020

3

دورة تدرابية

أ .بدراة فراح

29/01/2020

2

دورة تدرابية

أ .أحالم الثبيتي

02/02/2020

3

دورة تدرابية

أ .نيف امليانع

02/02/2020

3

دورة تدرابية

د .مرام النجعي

02/02/2020

3

دورة تدرابية

د .عتيدة عبدهللا

03/02/2020

3

دورة تدرابية

03/02/2020

2

دورة تدرابية

أ.أ متء عد
أ  .تمية
الشهراني

03/02/2020

2

دورة تدرابية

تاريخ االنعقاد

66

ّ
أ.االء الجميعل

مركز نجتح للودراب

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

61

اليثتئق املوعلقة بإدارة
املشتريع

04/02/2020

62

برنتمج تطيار الذا

63
64

معتيير إدارة املشتريع
برنتمج قياعد البيتنت

65

برنتمج الثقتفة الصحية

66

اتختذ القرار وحل
املشكال

67

برنتمج الثقتفة الراتضية

68

قيتدة الذا واألخرا

69

الوفكير االيجتبي ي العمل

70
71
72
73

كيفية ا وغالس فترة متبين
الوخرج واليظيفة
مهترا ادارة املشتريع
الصغير
مهترة املقتبلة الشخصية
تصميم مياقع شخصية

06/02/2020
13/02/2020
20/02/2020
27/02/2020
15/02/2020
15/02/2020
23/02/2020
01/03/2020
08/03/2020
15/03/2020
22/03/2020
23/02/2020

اجما ي عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

3

دورة تدرابية

أ.فتت صتلح

12

برنتمج تدرابي

أ .ترة الثبيتي

3
8

دورة تدرابية
برنتمج تدرابي

أ .فتت صتلح
أ .الشيمت مطيع

15

برنتمج تدرابي

د .نهتس عالم

3

دورة تدرابية

د .عياطف العبيد

24/02/2020
02/03/2020
09/03/2020
16/03/2020
23/03/2020
24/02/2020

15

برنتمج تدرابي

د .رندة فرج

3

دورة تدرابية

24/02/2020

3

دورة تدرابية

د .عياطف العبيد
أ .لياهر
العصيمي

24/02/2020

3

دورة تدرابية

ّ
أ.االء الجميعل

25/02/2020

3

دورة تدرابية

أ .فتت صتلح

25/02/2020
25/02/2020

3
3

دورة تدرابية
دورة تدرابية

أ .عهيد القرني
أ.أحالم الثبيتي

67

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

نو الفعالية

اسم املدرب

دورة تدرابية

أ .تمية الشهراني

21/02/2020

4

ورشة عمل

أ .شمتس الدعيجي

م  ٢٠٢٠/٠٢/٢7الى
٢٠٢٠/٠٢/٢9

9

برنتمج تدرابي

أ .شمتس الدعيجي

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

74

إدارة الحيتة بذكتء
أنشتء دروس الكترونية
تفتعلية

25/02/2020

76

برنتمج الحت ب االلي

75

77
78
79
80
مركز نجتح للودراب

اجما ي عدد
ساعات
التدريب
2

مهترة تطبيق االحصتء على
الحت ب االلي بت وخدام
برنتمج Excel
ورشة مهترة الكوتبة املهنية
ورشة القياعد املهنية
للكوتبة
ورشة العروض الوقديمية

81

برنتمج االبداع واالبوكتر

82

ا وخدام برنتمج الجداوس
الكترونية EXCEL

83

تصميم مياقع اإلنترنت

84

soft skills

85
86
87
88
89
90

الوميال اإل المي األعمتس
الراتدية بتململكة العربية
السعيدية
برنتمج ا وخدام الحت ب
األلي ي األعمتس املكوبية
ف الوتحرار العربي و
أ ت يت الكوتبة العلمية
هند ة الشخصية
ادارة اليقت
انمتط الشخصية

27/02/2020

2

دورة تدرابية

د.منى عثمتن

26/02/2020

3

ورشة عمل

د .بدراة الشتبتني

27/02/2020

3

ورشة عمل

د .بدراة الشتبتني

27/02/2020
م ٢٠٢٠/٠٢/٢7الى
٢٠٢٠/٠3/٠4

4

ورشة عمل

أ .الشيمت مطيع

15

برنتمج تدرابي

ّ
أ.فتطمة اس أحمد

3

ورشة عمل

أ.هيفتء الدو ري

9

ورشة عمل

أ .أفنتن الجميعل

4

برنتمج تدرابي

أ.دانيل عد
الجميعل

07/03/2020
م  ٢٠٢٠/٠3/٠7الى
٢٠٢٠/٠3/٠9
م  ٢٠٢٠/٠3/٠7الى
٢٠٢٠/٠3/1٠
08/03/2020

6

دورة تدرابية

د.خديجة ختلدي

م  ٢٠٢٠/٠3/٠1الى
٢٠٢٠/٠3/٠3

15

برنتمج تدرابي

أ .نهلة متحمد

01/03/2020

3

دورة تدرابية

أ.د نياس الحلية

01/03/2020
01/03/2020
02/03/2020

3
2
3

دورة تدرابية
دورة تدرابية
ورشة عمل

أ.هند العويبي
أ.مشتعل العجمي
أ.هند العويبي

68

مركز نجتح للودراب

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

اجما ي عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

91

تأهيل لسيق العمل

02/03/2020

3

ورشة عمل

أ .مشتعل العجمي

92

الوخطيط الشخص ي

02/03/2020

2

دورة تدرابية

أ .عمشتء املطيري

93

برنتمج االبداع واالبوكتر ٢

م  ٢٠٢٠/٠3/٠3الى
٢٠٢٠/٠3/٠6

10

برنتمج تدرابي

أ.نيف متحمد
القتحطتني

94

مهترا خدمة العمالء

03/03/2020

3

دورة تدرابية

أ.ولدان الكثيري

95

منهجية االبداع واالبوكتر

م  ٢٠٢٠/٠3/٠3الى
٢٠٢٠/٠3/٠7

15

برنتمج تدرابي

أ .فيزاة املديهيم

96

مهترة تكيا الشراكة
لونفيذ املشتريع

06/03/2020

3

ورشة عمل

97

اقوصتدية املعرفة

08/03/2020

3

دورة تدرابية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

98

اقوصتدية املعرفة وقدرا
الطتلبت االبوكتراة
واإلبداعية

12/03/2020

69

3

دورة تدرابية

د .مبروكة حسين
همت
أ.فتطمة
القتحطتني
أ.فتطمة
القتحطتني

أنشطة الكليت

70

أوال  :مجال تطوير الذات وبناء الشخصية
الفصل الدراسجي األول

كلية االدارة كلية
كلية التربية
واالعمتس العليم

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

كلية الوصتميم والفنين

نو الفعالية

اسم املدرب

دورة تدرابية
دورة تدرابية
دورة تدرابية

د .حنتن الجنهي
أ .وعد الشهراني
أ .هدى السهلي

حملة

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1
2
3

الذكتء االلومتعي
املشكال السليكية
االلقتء والوأثير

29/10/2019
30/09/2019
23/10/2019

1

نقطة على السطر

10/10/2019

3

1

اللقتء اال بيعي

17/09/2019

9

10/10/2019

2

15/03/2019

10

3

لقتء مع منسقة االزاتء وخبيرة امليضة
صتحبة حستب Key To Elegance

14/10/2019

2

4

رحلة الى مؤ سة متحير الحرف
(املسويى الرابع ) مقرر تصميم النسيج

07/10/2019

4

13/11/2019

2

1

كلية عليم
الحت ب
واملعليمت

عدد
ساعات
التدريب
2
2
2

2

1

ا وفتفة للخراجة العنيد اليي ف
كيف تبدأ مشروعك الختص وتسيقل
" الفرص تقونص " أو " حقق ثروتك "
مشروع يعزز أهمية تطيار وقدرا
ومهترا الطتلبت وعدم التركيز على
الوتحصيل العلمي فقط .ورشت
حياري وألعتب تدرابية ومقهى
 .ومستبقت فكراة وحركية

قلق االخوبترا

71

د.احالم املشرف -
د.خيلة -أ.منيره
لقتء
السقت
ا وفتفة للخراجة
دورة تدرابية
العنيد اليي ف

حملة

ا وفتفة
ملوتحدثين
ملهمين ي
مجتس
الوخصص
زاتره الربتب
العمل
متحتضرة

طتلبت واعفتء
القسم

صتحبة حستب
Key To Elegance

أ.حصل السديس

نو الفعالية

كلية عليم
الحت ب
واملعليمت

2

مسرحية اصنعي الوغيير

16/10/2019

1

مسرحية

كلية الخدمة االلومتعية

1

اإلدارة النتجحة لليقت

09/09/2019

3

دورة تدرابية

د .الجيهرة الزامل

2

ذاتك الجديدة

15/09/2019

3

دورة تدرابية

د .ولدان املقيل

3

االتكيت واللبتقة االلومتعية

23/10/2019

3

دورة تدرابية

د .حصل السند

كلية
الطب
البشري

1

اخالقك ومهنوك

25/10/2019

2

متحتضرة

د/حنتن دهليي

1

تصميم االعالن

10/10/2019

2

دورة تدرابية

د/ايمتن الروبي

2

عروض ختصة لوعلم اللغة االنجليزية

07/11/2019

2

أخرى

ا وتذه م وحدة
اللغة االنجليزية

3

كيف تسيق لنفسك

21/11/2019

2

دورة تدرابية

أ/نيرة الدايل

1

إنمت األمم أخالق متبقيت

13/09/2019

3

حملة

2

حق لي وحق علي داخل الحرم الجتمعي

23/09/2019

3

لقتء

3

لم النجتح الوفيق الدراس ي

24/11/2019

3

نشتط

1

الوخطيط الشخص ي
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م

كلية
الصيدلة

السنة الوأ يسية

كلية اللغت والترلمة

كلية املجومع

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
ساعات
التدريب

دورة تدرابية

أ /عفتف الصتنع

2

دورة ا وخدام البالك بيرد

11/12/2019

دورة تدرابية

د  /رام املبترك

3

دورة الخط العربي

12/12/2019

دورة تدرابية

أ  /نيرة الحمدان

1

تعزاز الثقة بتلنفس

17/09/2019

72

 4تعت

اسم املدرب

2

ملوقى

كلية الهند ة
عمتدة خدمة
املجومع
والوعليم
املسومر

معهد تعليم
اللغة العربية كلية طب
كلية اآلداب
للنتطقت
األ نتن
بغيرهت

الدكوير /عيد
العميدي
الدكويرة/
الجيهرة الجطيلي

1

دورة البقتء قيد اإلبداع

01/10/2019

01:30

ورشة عمل

2

دورة (نجتحي بيدي)

19/11/2019

02:30

ورشة عمل

1

كيف تقدمين دورتك بنجتح

30/10/2019

3

دورة تدرابة

د .نيرة العيد

1

كيفية الوعتمل مع املرض ي

13/11/2019

ورشة عمل

دنيرة عبد
اللطيف

1

ف األتكيت

19/09/2019

نشتط

أ خديجل مجرش ي

1

الييم العتلمي للسعتدة

11/11/2019
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1

أيتم عتملية

الفصل الدراسجي الثاني

1
2

صنتعة االثر اإليجتبي
الثقة بتلنفس
الشخصية الراتدية ،كيف تكيني رائدة
ي كل مجتس؟
منتظرة أكين أو ال أكين
رحلة الى بيتيك ومشغل مصممة االزاتء
والنسيج ايمتن السحيم (مسويى ثتم
) مقرر مشروع الوخرج
مسرحية بعلمنت نسمي
الوخطيط اال تراتيجي لوتحقيق
األهداف
مهترا اإلدختر الشخص ي
صنتعة الجيدة الشخصية
مهترا االتصتس ي الحيار

11/02/2020
16/02/2020

2
2

دورة تدرابية
دورة تدرابية

أ .لطتنة
العطتوي -أ.ربى
النبهتن -أ.نيره
الهاللي
د .فيزاة الشمري
د .لبنى الهياري

07/01/2020

2

دورة تدرابية

أ.أ متء العمري

22/01/2020

3

منتظرة

16/03/2020

4

زاترا ألربتب
العمل

12/03/2020

1

مسرحية

08/04/2020

2

ورشة عمل

07/01/2020
12/01/2020
05/03/2020

3
3
3

دورة تدرابية أ .البندري الخراجي
دورة تدرابية د .ترة الخمش ي
أ .نيره الدليمي
دورة تدرابية

كلية اآلداب

كلية
كلية كلية
كلية
كلية الخدمة
الطب
االلومتعية
الهند ة الصيدلة املجومع
البشري

كلية عليم
الحت ب
واملعليمت

كلية الوصتميم
كلية العليم
والفنين

1

اللقتء اال بيعي

07/01/2020

10

لقتء

كلية
التربية

نو الفعالية

اسم املدرب

كلية اإلدارة
واألعمتس

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
ساعات
التدريب

1
2
1
1
2
1
2
3

ا وتذا مقرر
مشروع الوخرج

1

اكتشفي ذاتك

01/02/2020

2

متحتضرة

د/ايمتن ليمتن

1

لغة الجسد

05/03/2020

2

دورة تدرابية

أ/نيرة الفرحتن

1

دورة مهترا اعداد العروض وتقديمهت

04/02/2010

2

دورة تدرابية طتلبت  /خراجت

1

دورة الويتز املقتبلة الشخصية د.
تمية العطتر

1
2

تسياق الذا
تجترب ملهمة ""tedex

74

14/04/2020

01:30

ورشة عمل

د .تمية العطتر

27/10/2020

2

دورة تدرابية

د .نهى عالم

11/02/2020

2

لقتء

3

دورة تدرابية

د /نيرة العبيد

متحتضرة

د مشتعل الداعج

1

فيرة الحيار الحفتري

06/02/2020

2

برامج

أ  /ليلية املطيع

2

اال ترختء

م6/2/2020

2

دورة تدرابية

أ /خديجل مجرش ي

3

قية الهدف

17/02/2020

1

دور اال رة ي تنمية الفرد

29/01/2020

معهد تعليم اللغة العربية
للنتطقت بغيرهت

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

كلية طب
األ نتن

نو الفعالية

اسم املدرب

كلية
اآلداب

عدد
ساعات
التدريب

75

ً
ثانيا :مجال الح ة والتغذية
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

17/10/2019

2

متراثين

24/10/2019
08/10/2019
04/11/2019
19/09/2019
26/09/2019

2
2
2
3
2

معرض
حملة
حملة
متراثين
دورة تدرابية

1

أقطعي الشك بتلكشف

14/10/2019

2

أيتم عتملية

2
3
4

بصيرة
األمتن  ..االبوعتد ع اإلدمتن
أكسجين O

26/09/2019
26/11/2019
27/11/2019

2
2
2

أيتم عتملية
حملة
برامج

1

متحتضرة ع موالزمة الجياس

07/10/2019

1

متحتضرة

1

مرض حست ية القمح (السيليتك)

29/10/2019

3

حملة

1

املياد املسرطنة ي غذاءنت

02/10/2019

3

2

الفيوتمينت  :اي ومل

02/02/2019

3

1

فلم تثقيفي صحي

2/12/2019

1

1

حملة الوبرع بتلدم

م

كلية
السنة الصحة
الوأ يسية وعليم
الوأهيل

كلية اللغت والترلمة

كلية
كلية
كلية
الطب
كلية الخدمة االلومتعية
العليم
الومراض
البشري

كلية التربية

1
2
3
4
1
2

اسم الفعالية
مترثين  1راتضة للطتلبت وذوا
الهمم
الوغذية الراتضية
نبض
الييم العتلمي للراتضة
مترثين األصدقتء
اإل عتفت األولية
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اسم املدرب

ترة السليمتن
لميع اقستم
الكلية
د.السيدة ابراهيم
د .رمتح ابي دره
د .السيدة احمد
أ.ندى الجنهي

حملة -
معرض
مصتحب
حملة -
معرض
مصتحب
حملة
حملة

د/ندى بنعجيبة -
أ/ديمت املطيع

معهد تعليم اللغة
العربية للنتطقت
بغيرهت

كلية
السنة
كلية الصيدلة
الوأ يسية
اآلداب

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

2

زاترة لراتض االطفتس

19/12/2019

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

زاترة

1

املسوتحفرا العشبية

24/09/2019

2

حملة

1

ا وفتفة لمعية نقتء

03/11/2019

2

حملة

1

غذائي صحتي

م26/9/2019

2

متحتضرة

د /رلتء الويم

2

السكري الداء الصتمت

م16/10/2019

2

حملة

د  /ندى

77

طتلبت  /خراجت

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

1

ييم املرأة العتلمي

08/03/2020

2

أيتم عتملية

2

تأهب .ا وعد .انطلق راتضة

27/01/2020

2

مستبقة

3

اليان

12/03/2020

2

نشتط

4

نشتط ترفيهي راتض ي

13/01/2020

2

نشتط

5

راتضة بق

15/02/2020

2

نشتط

6

راتضة الييقت

07/03/2020

2

نشتط

1
2

شمرة
كنز الطبيعة

ً
( معت نستهم ) -الصحة والسالمة
البيئية

12/02/2020
25/02/2020

3
3

مستبقة
معرض

27/02/2020

2

حملة

قسم خدمة
الجمتعة

1

خطر تنتوس العقتقير الطبية دون
وصفة عاللية

10/02/2020

3

حملة

الييلد

1

ف االتكيت ي الفتيفة

19/03/2020

2

دورة تدرابية

ا وتذه م قسم
الفندقة والفيتفة

1

ملوقى الصحة والعقل

11/02/2020

2

ملوقى

طتلبت  /خراجت

معهد
عمتدة خدمة تعليم
كلية
كلية
اللغة
املجومع
والوعليم
العربية الهند ة اآلداب
املسومر للنتطقت
بغيرهت

الفصل الدراسجي الثاني

صندوق الطب النبيي

20/02/2020

2

حملة

حملة التشجير

21/04/2020

01:30

حملة

أهمية الغذاء الصحي

م26/2/2020

2

متحتضرة

حملة داء السكري وأضراره

02/02/2020

كلية
الصيدلة

كلية
كلية كلية الطب
الخدمة
املجومع البشري
االلومتعية

كلية
العليم

كلية التربية

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

1

1
1
1
1

78

حملة

اسم املدرب

د  /رلتء الويم

ً
ثالثا  :املجال الفني واألشغال اليدوية
الفصل الدراسجي األول

كلية الطب
البشري

كلية الخدمة
االلومتعية

كلية عليم
الحت ب
واملعليمت

كلية الوصتميم والفنين

كلية اإلدارة
واألعمتس

كلية العليم

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

1

ف السكب ومزج األليان

30/09/2019

2

دورة تدرابية

أ.أمتني الدو ري

2

نزهة إلى الراف

15/10/2019

4

معرض

1

السيق املفويح

9

معرض

1

اعتدة الودوار بت وخدام تقنية
الديكيبتج

21/10/2019

4

املجتس الفني
واألشغتس
اليدواة

أ.بدور االحمد

07/10/2019

2

ورشة عمل

اعفتء قسم
تصميم املنوجت

2

ييم القهية

03/11/2019

4

أيتم عتملية

3

مهترتي الفنية ببستطة اعمتلي اليدواة

03/11/2019

2

حملة

قسم الوخطيط
االلومتعي

25/11/2019

2

ورشة عمل

قسم خدمة الفرد

19/10/2019

3

حملة

الييلد

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

4

1

اعتدة تدوار املنوجت

ف

كب األليان

العالج بتلف

79

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

2

االحترافية ي املكيتج

17/10/2019

2

ورشة عمل

أ/ا متء القتحطتني

1

الوصيار االحترا ي

13/10/2019

3

حملة -
معرض
مصتحب

ال ييلد

1

ر م

01/10/2019

2

ورشة عمل

كلية الوصتميم

1

حملة مسحية صحية لطتلبت كلية
الصحة

21/10/2019

1

حملة

د/أوزمت

1

الييم الهندس ي (الوتحيس الرقمي)

26/11/2019

01:30

ورشة عمل

كلية
اآلداب

1

ف الخط الديياني

07/11/2019

1

معهد تعليم اللغة
العربية للنتطقت
بغيرهت

1

عمتدة خدمة املجومع
والوعليم املسومر

كلية اللغت
كلية الصحة
كلية الهند ة
كلية الصيدلة
وعليم الوأهيل
والترلمة

كلية املجومع

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

2

صنع بتنتملي (السيق املفويح) يتحدد
م قبل العمتدة
صنع بتنتملي (السيق املفويح) يتحدد
م قبل العمتدة

3
3

1

فعتلية صنع بيدي 1

27/09/2019

2

فعتلية صنع بيدي ٢

27/10/2019
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تنفيذ طتلبت
النشتط

الطتلبة /مهت أحمد
دورة تدرابية
عسيري
السيق
أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده
املفويح
السيق
أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده
املفويح
السيق
الييلد
املفويح
السيق
املفويح

الييلد

عمتدة خدمة املجومع والوعليم املسومر

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

3

فعتلية صنع بيدي 3

27/11/2019

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية
السيق
املفويح

ف الديكيبتج ( 1ديكيبتج بترز
4

14/11/2019

وترانسفر-حصة الرشيد-

ورشة عمل

)٠55744٠483
ف الديكيبتج -ديكيبتج طحي على

5

27/11/2019

ليح الخشبي (-حصة الرشيد-
)٠55744٠483
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ورشة عمل

اسم املدرب
الييلد

(-حصة الرشيد-
)٠55744٠483

(-حصة الرشيد-
)٠55744٠483

الفصل الدراسجي الثاني

نشتط
نجيد العسكر

3

مسرحية مستفت

18/01/2020

2

1

ف املكيتج

14/02/2020

2

دورة تدرابية

1

االطبتء والف

28/02/2020

3

حملة

الييلد

1

ا وخدامت مونيعة لعنتصر مأليفة ي
حيتتك الييمية

30/01/2020

3

دورة تدرابية

طتلبت النشتط

2

اصنعهت بنفسك

15/02/2020

3

حملة -
معرض
مصتحب

ال ييلد

3

ورشة عمل الديكيبتج

18/02/2020

2

ورشة عمل

طتلبت  /خراجت

4

ف الر م (حرب األليان )

23/05/2020

01:30

ورشة عمل

تنفيذ طتلبت
مكوب النشتط

1

ف املقتمت إنشتدية

24/02/2020

2

ورشة عمل

د .عتد أبي شتس +
أ زانت أبيعين

كلية
اآلداب

كلية اللغت
كلية الهند ة كلية الصيدلة
والترلمة

كلية التربية

2

بدون فيض ى

04/02/2020

كلية املجومع

2

برامج

1

السيق املفويح

كلية الطب
البشري

9

معرض

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

كلية الخدمة
االلومتعية

نو الفعالية

كلية اإلدارة
واألعمتس

عدد
ساعات
التدريب

تاريخ االنعقاد
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اسم املدرب

قسم خدمة الفرد

معهد تعليم
اللغة العربية كلية العليم
للنتطقت بغيرهت

عمتدة خدمة املجومع والوعليم املسومر كلية اآلداب

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

2

مستبقة ألمل عملي فني بتلودوار

27/02/2020

2

مستبقة

1

فعتلية صنع بيدي 1

07/01/2020

2

فعتلية صنع بيدي ٢

07/02/2020

3

فعتلية صنع بيدي 3

07/03/2020

1

ف املكيتج

1

معرض ملنويلت الطتلبت

83

اسم املدرب

السيق
املفويح
السيق
املفويح
السيق
املفويح

01/01/2020

2

دورة تدرابية

أ.أثير صتئغ

م26/2/2020

2

معرض

أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده

ً
رابعا  :مجال أنشطة األقسام التعليمية لتنمية املاهارات التخصصية
الفصل الدراسجي األول

كلية التربية

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

سجلك املهتري
حيار هتدف بعنيان تعليم ٢٠3٠
والونمية
تتحدي االعمتس -الوخطيط وادارة
املشتريع
السجل املهتري
ا وخدام تقنتيت الجبس
ا وفتفل فنتن  /نتصر الترك
عروض منوصف الترم
زاتره التيل الفنتن نتصر الترك

24/09/2019

2
3

كلية الوصتميم والفنين

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كلية عليم الحت ب
واملعليمت

11

1

النقد املفويح لعروض منوصف
الفصل الدراس ي
ورشة االوردواني
ا فتفة موخصصة ي مجتس تصميم
املجيهرا
زاترة ملصنع الخزف السعيدي
النقد املفويح ي عروض منوصف
الفصل
حملة الوعراف بتلسجل املهتري

لقتء قسم تقنية املعليمت
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عدد
ساعات
التدريب
2

08/10/2019

2

نو الفعالية

اسم املدرب

دورة تدرابية

عتايشة الدعيلج

دورة تدرابية أ البندري العبيدان

14/11/2019

3

مستبقة

أ.الجيهره املزاد

16/09/2019
23/09/2019
06/10/2019
21/10/2019
28/10/2019

2
2
2
2
2

حملة
ورشة عمل
ندوة
معرض
زاترة

21/10/2019

2

لقتءا
هتدفة

14/10/2019

1

ورشة عمل

القسم
اثير شعالن
القسم العلمي
القسم العلمي
د /مروه املصري
اعفتء قسم
تصميم االزاتء
والنسيج
أ.ميدة الصبتن

30/09/2019

1

لقتء

أ.تغراد العبيدي

04/11/2019

4

زاترة

21/10/2019

1

لقتء

16/09/2019

1

حملة

22/09/2019

1

لقتء

اعفتء قسم
تصميم املنوجت
عفيم قسم
تصميم املنوجت
+طتلبل م القسم

معهد تعليم اللغة
العربية للنتطقت
بغيرهت

كلية الطب
كلية الهند ة كلية الصيدلة
البشري

كلية الخدمة االلومتعية

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد
ساعات
التدريب
2
1
3

نو الفعالية

اسم املدرب

دورة تدرابية
دورة تدرابية
دورة تدرابية

أ .نيره الدليمي
د .ظالس مداح
د .فتطمل فؤاد

دورة تدرابية

أ.عبير بيحس
د .هدى الدغيري
أ .نيره الدليمي

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1
2
3

هند ة القرارا
تعة عتدة
أ رارا وخفتيت العقل

16/09/2019
19/09/2019
01/10/2019

4

املهترا االلومتعية ي اللغة االنجليزية

14/10/2019

2

5
6

لغة لسد الطفل
صنتعة القتئد

16/10/2019
21/10/2019

3
2

دورة تدرابية
دورة تدرابية

7

الوأثير والذكتء االلومتعي

27/10/2019

3

دورة تدرابية

أ .تهرة اس فر

8
9

ف تقدير الذا
و تئل الوأثير ي األخرا

03/11/2019
13/11/2019

3
3

دورة تدرابية
دورة تدرابية

د .هدى الدغيري
د .الجيهرة الزامل

10

أفكترك حيتتك

17/11/2019

2

دورة تدرابية

د .رندا احمد

11

كيف أتعرف على شخصيتي؟

19/11/2019

3

دورة تدرابية

أ .امنة البراق

1

ف مهترة االلقتء

08/12/2019

2

متحتضرة

د/فتت الرديني

1

الصيدالنية الصغيرة

12/11/2019

2

دورة

طتلبت  /خراجت

1

دورة إدارة التسياق

12/11/2019

01:30

ورشة عمل

1

ا تراتيجت الوعلم الفصل االوس

م3/9/2019

2

دورة تدرابية

أ تهتني الشتوي

2

املستبقة املنهجية

م5/12/2019

2

مستبقة

أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده
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الفصل الدراسجي الثاني
نو الفعالية

اسم املدرب

1

دورة م فكره الى واقع تتحيال االفكتر
الى مشتريع

13/02/2020

1

دورة تدرابية

الطتلبة امتني
الزعير

1

ورشة تكميلية مهتراة تخصصية

02/03/2020

1

ورشة عمل

اعفتء قسم
تصميم املنوجت

2

ا وفتفة موخصص ي مجتس تصميم
املنوجت

17/02/2020

1

لقتء

أ.دمتحمد عز
عد متحميد

3

زاترة ملصنع الجريس ي لألثتث

23/03/2020

4

زاترة

4

النقد املفويح ي عروض منوصف
الفصل

09/03/2020

3

لقتء

اعفتء قسم
تصميم املنوجت

5

حملة الوعراف بتلسجل املهتري

19/01/2020

1

حملة

عفي م قسم
تصميم املنوجت
+طتلبة

6

التشكيل املجسم بت وخدام الطينل
الخزفيل

10/02/2020

2

ورشة عمل

فيي الغتنم

7

ا وفتفل الفنتن و رلل االعمتس ا/
عبد الرحم دخيل العليتن

24/02/2020

2

أخرى

القسم العلمي

8

ر م املتنيكتن النستئي ي مجتس
تصميم االزاتء

09/03/2020

2

الدورا
وورش العمل

الطتلبة  /هويف
اليحى

كلية الوصتميم والفنين

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

كلية اإلدارة
واألعمتس

عدد
ساعات
التدريب
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كلية الخدمة االلومتعية

كلية عليم
الحت ب
واملعليمت

كلية التربية

كلية العليم

كلية الوصتميم والفنين

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

ا وفتفة
ملوتحدثين
ملهمين ي
مجتس
الوخصص

مصممة االزاتء /
اروى العمتري

9

كيفية املشتركة ي املستبقت املتحلية
والدولية و اال وفتدة منهت ي انشتء
عالمة تجتراة واالنطالق الى عتلم االزاتء

23/03/2020

2

د /مهره صقر

10

دوره تدرابيل ي مجتس الوصيار الرقمي
ومجتال العمل (د /مهر صقر)

09/03/2020

2

ورشة عمل

اعفتء قسم
تصميم االزاتء
والنسيج

11

النقد املفويح لعروض منوصف
الفصل الدراس ي

09/03/2020

2

لقتءا
هتدفة

1

صنتعة األفكتر االبداعية

04/02/2020

2

دورة تدرابية أ البندري العبيدان

1

اعداد الوقترار

19/01/2020

2

دورة تدرابية

د .رام القتحطتني

2

ادارة ضغيط الحيتة

17/01/2020

2

دورة تدرابية

أ .لطتنل العنزي

1

لقتء قسم تقنية املعليمت

10/02/2020

1

لقتء

1

معيقت األبداع

22/03/2020

3

دورة تدرابية

د .والء عتمر

2

وقتي شيكالتل

02/02/2020

2

دورة تدرابية

د .نيف العويبي

87

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

3

ا تراتيجيت وبرامج الوفكير

16/02/2020

2

دورة تدرابية

د .هيفتء الشلهيب

1

مهترا الوعتمل مع املرض ى

05/04/2020

2

متحتضرة

د/نيرة الزامل

كلية اللغت
والترلمة

1

الحفل الخوتمي

15/05/2020

3

حفل

تنفيذ وكتلة
الخدمت بتلكلية

كلية الصيدلة

1

دورا الفيديي الوعليمي (كتموتزات )

24/03/2020

2

كلية الهند ة
كلية الصحة
وعليم الوأهيل

معهد تعليم اللغة العربية
للنتطقت بغيرهت

كلية الخدمة
كلية الطب البشري
االلومتعية

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

دورة تدرابية د .ام كلثيم الكمتلي

1

دورة مهترة كوتبة مقتال وتقترار
هند ية د.هبة لتبر

31/03/2020

2

ورشة عمل

د .هبة لتبر

1

ا تراتيجيت الوعلم

19/03/2020

2

دورة تدرابية

أ تهتني الشتوي

2

دورة الخط العربي

م19/2/2020

2

ورشة عمل

مهت عسيري

1

عرض فيلم وثتئقي لحتال السمع
والوختطب

02/04/2020

1

ورشة عمل

أ/ضيتء الحربي

88

ً
خامسا  :مجال التعلم والثقافة
الفصل الدراسجي األول

كلية الخدمة
االلومتعية

كلية عليم
الحت ب
واملعليمت

كلية الوصتميم والفنين

كلية اإلدارة واألعمتس

كلية العليم

كلية التربية

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

الييم اليطني
ييم العلم
الخط العربي
ييم املعلم
آفتق
مهترا الوياصل والوعلم الفعتس
ليالة
برنتمج تعرافي وترحيبي للطتلبت
املسوجدا
الوعراف بتلنيادي

عدد
ساعات
التدريب
2
2
2
2
3
2
3

حفل
حملة
نشتط
أيتم عتملية
ملوقى
دورة تدرابية
مسيرة

01/09/2019

15

برامج

09/09/2019

6

حملة

3

االدختر واال تثمتر

19/09/2019

1

دورة تدرابية

1

معرض بوفتفر لهيد لميع أعفتء
القسم (ألنل يسوتحق Because it
) deserves
مشروع وطني يتنتوس الييم اليطني م
منظير ا وتحقتق اململكة اهومتم
ابنتئهت بإنجتزاتهت.

23/09/2019

2

مستبقة لوفعيل ييم العلم

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1
2
3
4
1
2
3

26/09/2019
14/11/2019
02/10/2019
05/10/2019
04/09/2019
26/09/2019
25/09/2019

1
2

نو الفعالية

اسم املدرب

أ.عنيد شراحيلي
أ.تهتني بتلعبيد -
أ.حنتن الدريهم
الطتلبة :امتني اس
زعير

10

حملة

طتلبت واعفتء
القسم

2

نشتط

عفي م قسم
تصميم املنوجت

1

بيتنت الثتني

15/09/2019

10

حملة

2

املتس الحرام

18/11/2019

4

حملة

1

منترة نيرة

01/09/2019

3

ملوقى

89

نتدي الرؤاة ولميع
األقستم الوعليمية
واإلداراة

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

2

بتلعــرب ــي

24/11/2019

2

أيتم عتملية

مكوبة الكلية
وقسم خدمة الفرد

3

لعبة األدوار

20/11/2019

2

أخرى

قسم تنظيم
املجومع

كلية الطب
البشري

1

زاترة بنك الدم ي مدينة امللك فهد
الطبية

01/12/2019

4

زاترة

الييلد

كلية املجومع

1

كيفية تيثيق املرالع العلمية

12/09/2019

2

1

2

كلية اللغت والترلمة

كلية الخدمة االلومتعية

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

3

السنة الوأ يسية

1
2
3

دورة تدرابية د/و تم عبدالخلق

أ بيع تعرافي بتألنشطة واألندية
والفرق الوتبعة ليحدة األنشطة
واألندية ي كلية اللغت وآلية السجل
املهتري

02/09/2019

3

لقتء

ال ييلد

قترا العتلم

23/10/2019

3

نشتط

ال ييلد

30/10/2019

3

نشتط

ال ييلد

 4تعت

لقتء

ال ييلد

 4تعت

لقتء

 4تعت

دورة تدرابية

الوعليم ي السعيدية (منذ تأ يس
الدولة إلى وقونت الحتلي)
اللقتء الوعرافي لطتلبت السنة
الوت يسية
اللقتء الوعرافي لطتلبت السنة
الوت يسية
دورة تعرافية ع ميقع بير ين

 /اغسطس 25/
م 2019
اغسطس 28 / /
 ٢٠19م
اغسطس 28 / /
 ٢٠19م
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شركة بير ين

كلية اآلداب

كلية
كلية
الهند ة الصيدلة

السنة الوأ يسية

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
ساعات
التدريب

4

الييم العتلمي للمعلم

06/10/2019

 8تعت

5

اللقتء الوعرافي للوخصصت الطبية

ديسمبر 24-25/

معهد تعليم اللغة العربية
للنتطقت بغيرهت

كلية طب
األ نتن

أيتم عتملية
معرض

1

دورة السجل املهتري

08/10/2019

2

دورة

1

ييم تعرافي ع دورة األلعتب األوملبية
ملوتحدي اإلعتقة٢٠٢4

17/09/2019

01:30

ورشة عمل

1

الصتلين الثقت ي

01/10/2019

2

برامج

2

معرض امليهيبت

12/11/2019

2

معرض

3

تراث األلداد

18/11/2019

1.5

برامج

4

معرض الحفترا

21/11/2019

2

معرض

25/11/2019

1.5

ملوقى

5

عمتدة خدمة
املجومع
والوعليم
املسومر

نو الفعالية

ملوقى ( وأمت بنعمة ربك فتحدث )

أ/هيت السبيعي

معرض

املدراة العتمة
للمخدرا

حفل

أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده
أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده
أ /عليتء الخفيري

1

معرض ع أضرار املخدرا

02/10/2019

1

اللقتء الوعرافي للمسوجدا

5/9/2019

1

2

مركز امللك عبدالعزاز للحيار اليطني

2/10/2019

4

زاترة

3

مترثين القراءة ي مكوبة املعهد

10/10/2019

2

ورشة عمل

1

اللقتء الوعرافي

29/09/2019
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اسم املدرب

لقتء

نو الفعالية

1

اال عتفت االولية

26/01/2020

1

حملة

1

شهداء ل ننستكم

15/01/2020

2

حملة

2

الجنتدراة حقبة م الزم الجميل

19/02/2020

2

نشتط

3

وطننت امتنة ومسؤلية الجميع

24/03/2020

2

متحتضرة

4

القراة الصينية

19/03/2020

2

نشتط

5

ترتيب وتنظيم مقونيتتك

03/02/2020

2

دورة تدرابية

6

مجد نيرة

20/10/2020

2

معرض

1

ريشة أدب

13/01/2020

3

ورشة عمل

1

بيتنت الثتني

02/02/2020

10

حملة

2

امليازنة بين اال رة والوعليم

25/03/2020

2

ندوة

1

أصتلة (الجنتدراة )

07/01/2020

3

برامج

كلية الخدمة كلية عليم الحت ب
واملعليمت
االلومتعية

كلية العليم

كلية التربية

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
ساعات
التدريب

كلية اإلدارة
واألعمتس

الفصل الدراسجي الثاني
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اسم املدرب

د .ا متء الحسين

د .امل الزوم

أ.نهتد الهتشمي

نتدي الرؤاة ولميع
االقستم الوعليمية
واإلداراة

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

كلية الخدمة
االلومتعية

2

أوقف الونمر

26/01/2020

2

حملة

قسم خدمة الفرد
وقسم تنظيم
املجومع

كلية الطب
البشري

1

مسيرتي الطبية

08/03/2020

2

متحتضرة

د/عزه الشيخ

مستشترك النفس ي لبعض املدارس

12/03/2020

6

زاترة

د/فيفيتن
عبداللطيف

الوعراف بتلوخصصت الوتبعة لكلية
اللغت (اللغيات الوطبيقية-األدب-
الترلمة"إنجليزي-فرنس ي")

كلية املجومع

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

كلية الصحة وعليم
السنة الوأ يسية
الوأهيل

كلية اللغت والترلمة

12/01/2020

3

لقتء

ال ييلد

23/02/2020

3

حملة

ال ييلد

3

القيتدة ف وأخالق

29/02/2020

3

زاترة

ال ييلد

4

الجنتدراة

04/03/2020

3

نشتط

ال ييلد

1

تيعية ع مختطر األشعة للمرض ى

16/02/2020

2

زاترة

د/سحر منصير

2

فيلم وثتئقي ع تشراح املخ واألعصتب

10/03/2020

2

متحتضرة

د/رام بت يدان-
د/عزة خليل

2

1
2

Creative learningالوعليم املبكر

هلث اوارنس

ييم الصحة

مستبقة االبتحتث العلمية
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30/01/2020

معرض

20/02/2020

مستبقة

كلية طب األ نتن

كلية اآلداب

كلية الصيدلة

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

1

متحتضرة الوعتمل مع مشتكل الوختطب
والبلع

25/02/2020

2

متحتضرة

كلية الصحة
والوأهيل بتلوعتون
مع د .نسرا
العياجي

1

أعطني فتئدة عتمة م تخصصك

03/02/2020

2

لقتء

2

أ ت يت اللغة الصينية

05/03/2020

2

دورة تدرابية

3

معرض املسكيكت الوتراخية

09/03/2020

2

معرض

4

املرأة ي الحفترة اإل المية

12/03/2020

2

حملة -
معرض
مصتحب

1

املستبقة الثقتفية

22/03/2020

مستبقة

2

مستبقة القرآن الكرام

07/04/2020

مستبقة

3

الطب الشرعي

19/02/2020

معرض

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1
معهد تعليم اللغة العربية للنتطقت بغيرهت

30/1/2020

2

لقتء

2

مهترا الوقنية مبتدئ الحت ب

24/10/2020

2

دورة تدرابية

4

معرض الكوتب الدولي

12/3/2020

2

أيتم عتملية

5

مهرلتن الجنتدراة للتراث والثقتفة

29/1/2020

2

مهرلتن

6

الييم العتلمي للكوتب مكوبة املعهد

27/4/2020

2

ورشة عمل

27/2/2020

3

زاترة

عمتدة خدمة
املجومع والوعليم
املسومر

7

اللقتء الوعرافي للمسوجدا

مركز الفنين العربية واال المية مركز
امللك فيصل ا
أ ت يت الخط العربي "خط الرقعل"(

1

تره السرحتن )٠5٠8348895

2

الجنتدراة
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07/04/2020

ورشة عمل

24/03/2020

مهرلتن

مت ران

أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده
أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده
أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده
أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده
أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده
أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده

ً
سادسا :املجال املنهي
الفصل الدراسجي األول

كلية االدارة
واالعمتس

كلية العليم

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

1

اقونتص الفرص ،كيف ومتى؟

12/09/2019

2

دورة تدرابية

أ.أ متء العمري

2

الويتز املقتبلة الشخصية

16/09/2019

2

دورة تدرابية

تغراد متحمد
حستني

1

ا بيع املهنة

15/09/2019

5

برامج

أ .مية دختخيني

19/09/2019

2

دورة تدرابية

15/10/2019

4

زاترة

متلك نجر

3

أنياع االضتءا

30/09/2019

2

ورشة عمل

أ.غصين رحتن

4

يق العمل

07/10/2019

2

متحتضرة

أ.غصين رحتن

5

تأثير اللين ي الوصميم الداخلي

28/10/2019

2

ورشة عمل

أ.غصين رحتن

6

ختمت التشطيب الداخلي (املياصفت
الداخليل)

04/11/2019

2

متحتضرة

أ.ليلى املصيخ

7

الفكره الوصميميل ()concept

28/10/2019

2

ورشة عمل

أ.غصين رحتن

8

كتش اب

23/09/2019

2

برامج

أ.ليلى املصيخ

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

كلية الوصتميم والفنين

2

الطتلبة  /ترة متحمد البشير (مسويي
تبع)
زاترة لشركة الفنتن السعيدي متلك
نجر مخوص بمجتس االنيميش وموميز
بعملل .
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ترة البشير

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

11/11/2019

2

دورة تدرابية

شركة ليت

10

تصميم األثتث

25/11/2019

2

ورشة عمل

أ.ا متء الصياتن /
أ.ابتستم البتحيث

11

كيفيل تصميم مستحل داخليل

11/11/2019

2

ورشة عمل

أ.ليلى املصيخ

12

تصميم البي ترا

04/11/2019

2

دورة تدرابية

13

إعتدة الودوار

21/10/2019

2

نشتط

أ.ليلى املصيخ

14

معتلجة االخطتء الوصميميل الداخليل

18/11/2019

2

متحتضرة

أ.ليلى املصيخ

15

ثري دي متكس

14/10/2019

2

برامج

أ.ليلى املصيخ

16

مستبقة االميرة نيره بنت عبدالرحم
لوصميم االزاتء

06/10/2019

6

املجتس املنهي

1

اعداد السيرة الذاتية

06/11/2019

3

دورة تدرابية

1

مركز امللك لمتن البتحتث االعتفة

13/10/2019

3

زاترة

قسم الوخطيط
االلومتعي

2

مهترا املقتبلة ي الخدمة االلومتعية
أ .مفتوي املقبل

01/10/2019

3

دورة تدرابية

قسم خدمة الفرد

3

اخالقيت العمل ي املجتس الوعليمي
املدرس ي الطبي

18/10/2019

3

دورة تدرابية

د .رندا احمد

1

ف كوتبة السيرة

16/11/2019

2

متحتضرة

د/هتلل املرشدي

م

كلية الطب
البشري

كلية الخدمة االلومتعية

كلية عليم الحت ب
واملعليمت

كلية الوصتميم والفنين

9

اسم الفعالية
تنميل مهترا الدهتنت
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تاريخ االنعقاد

كلية املجومع

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

اللقتء الوعرافي للطتلبت (منترة نيرة )

09/09/2019

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

6

لقتء

مكوب االنشطة
الطالبي

1

مراحل تطير اللغة عند الطفل

1

الوتثيرا اللينية

8/ 9 /2019

2

السيق املفويح

17/10/2019

3

السيق املفويح

31/12/2019

11/11/2019

1

حملة

أ فتطمل العثمتن

دورة تدرابية

أ  /منيرة العنزي

9

معرض
معرض

1

دورة لينكد إن (كيفية البتحث ع
وظيفية)

15/10/2019

2

دورة تدرابية

د.يت مين مهران

كلية
الهند ة

كيف تصبح موتحدث طلق بتللغة اخرى

06/11/2019

3

دورة تدرابية

اال وتذه  /أ متء
الجميلي

كلية الصيدلة

السنة الوأ يسية

كلية اللغت والترلمة

2

كلية الصحة
وعليم
الوأهيل

How to be Native

1

دورة أنياع الحست ت وتطبيقتتل ي
الصنتعة

15/10/2019

01:30

ورشة عمل

الدكويرة  /مهت
الشين
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معهد تعليم اللغة
العربية للنتطقت
بغيرهت

كلية طب
األ نتن

كلية اآلداب

كلية الهند ة

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

2

دورة اإلرشتد املنهي للهند ة

22/10/2019

01:30

ورشة عمل

الدكوير /لطتن
الشراف

1

الوأليف للطفل ي الشعر والقصة

24/09/2019

2

دورة تدرابية

د .نيرة الحربي

2

َ
َ
كيف تكوبين نصت مسرحيت

30/11/2019

3

دورة تدرابية

د .نياس السيالم

1

ا وقبتس الطتلبت املسوجدا

01/09/2019

برامج

د.هبة بخش

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

السجل املهتري

23/10/2019

1

ورشة عمل

2

مهترا الوقنية مبتدئ الحت ب

5/12/2019

2

دورة تدرابية
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أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده
أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده

الفصل الدراسجي الثاني

كلية الطب
البشري

كلية الخدمة االلومتعية

كلية العليم

كلية عليم
الحت ب
واملعليمت

كلية
كلية اإلدارة
كلية الوصتميم والفنين
واألعمتس
التربية

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

06/02/2020

1

ورشة عمل

الطتلبة امتني
الزعير

1

انطالقة إلى عتلم األنيميش
بت وفتفة األ وتذة والء ندي

02/02/2020

2

ورشة عمل

أ.والء ندي

2

زاترة لقتعة عرض أحد الفنتنين ي
مجتس الوصميم الجرافيكي

01/04/2020

1

زاترة

نتصر الغترم او أي
فنتن عيدي لل
معرض

1

ملف االنجتز

04/02/2020

2

دورة تدرابية

أ .مروة الصبتر

2

املقتبال الشخصية

30/03/2020

3

دورة تدرابية

1

خدمة العمالء بطراقة احترافية

06/01/2020

2

دورة تدرابية

تغراد متحمد
حستني

2

كوتبة الوقترار الصحفية

15/01/2020

2

دورة تدرابية

د.خديجة الحربي

1

(أخصتئيين الومتعيين نتحي انستنية
تشمل الجميع)

15/03/2020

3

أيتم عتملية

نتدي تكتمل ولميع
اقستم كلية
الخدمة االلوملعية

1

دور االخصتئي االلومتعي مع العنف

30/01/2020

3

دورة تدرابية

د .بدراة املطيري

1

ليائح القبةس ي الوخصصت الصحية

23/03/2020

4

حملة

طتلبت االمويتز

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

تسياق الذا
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عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

1

كيفية كوتبة ملخص البتحث

20/02/2020

2

زاترة

د /لمى حسين

1

الشخصية القيتدية

11/03/2020

3

دورة تدرابية

الطتلبة  /أ ية
األنصتري

1

مسرحية تجسيد دور الصيدلي
ومجتالتة اليظيفية

03/03/2020

2

مسرحية

1

دورة كمبييتر( )Latexد .تمية لرقش

07/04/2020

01:30

زاترة

د .تمية لرقش

28/04/2020

01:30

ورشة عمل

د .مي متحميد

09/05/2020

01:30

زاترة

16/03/2020

1

دورة تدرابية

أمتني أس زعير

2

لوكيني القدوة

23/03/2020

2

دورة تدرابية

د هيلة الهذاس

كلية طب
األ نتن

1

الييم العتلمي لطبيب اال نتن

15/04/2020

أيتم عتملية

كلية الصحة
وعليم
الوأهيل

1

صحة بيئة العمل

16/09/2020

حملة

كلية الهند ة

كلية الصيدلة كلية اللغت والترلمة

كلية املجومع

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

2

كلية اآلداب

3
1

متحتضرة السالمة والصحة املهنية د.
مي متحميد
زاترة ملدينة امللك عبدالعزاز للعليم
والوقنية
عمل الفليم القصير بيا طة برامج
الياس
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طتلبت  /خراجت

أ/هديل املتحيت

ً
سابعا :مجال األنشطة العامة والررفهيية
الفصل الدراسجي األول

كلية
كلية
كلية
الطب
الومراض
املجومع
البشري

كلية الخدمة االلومتعية

كلية عليم
الحت ب
واملعليمت

كلية االدارة
واالعمتس

كلية العليم

كلية التربية

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

1

الييم الخليجي للميهبة

23/10/2019

2

أيتم عتملية

2

اال بيع اليطني للميهبة واالبداع

24/11/2019

4

أيتم عتملية

3

ً
وداعت صديقتي

26/11/2019

2

دورة تدرابية

1

املدينة املجندة

01/10/2019

3

مستبقة

2

كرنفتس الطفيلة

14/11/2019

4

حفل

1

ييم املعلم

06/10/2019

1

أيتم عتملية

2

الييم الترفيهي

21/11/2019

3

نشتط

1

الييم اليطني

24/09/2019

5

أيتم عتملية

2

زاترة شركة هياوي

07/10/2019

2

زاترة

1

أمرح وأفرح

20/11/2019

2

برامج

2

أيتدي منوجة

3

السيق
املفويح

3

أطهر ثرى (الييم اليطني)89

23/09/2019

3

حفل

1

احوفتس بتلييم اليطني

26/09/2019

1

حفل

31/08/2019

3

حفل

الييلد

01/10/2019
14/11/2019

6
6

أيتم عتملية
نشتط

طتلبت النشتط
طتلبت النشتط

1
1
2

حفل املسوجدا
ييم عتلمي للقهية
تكرام ذوي ابطتس الحد الجنيبي
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اسم املدرب

بهية الحربي

قسم تنظيم
املجومع

لميع املكتتب
اإلداراة واالقستم
الوعليمية

كلية
اللغت
والترلمة

1
2

بتلعطتء نسمي
العتب ترفيهية

13/11/2019
20/11/2019

كلية
الصحة
وعليم
الوأهيل

1

صديقت الراتضة

17/10/2019

1

ييم مفويح

أكويبر24-

كلية اآلداب

كلية الهند ة

عمتدة
كلية السنة
شؤون
الصيدلة الوأ يسية
الطتلبت

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
ساعات
التدريب
3
3

نو الفعالية

اسم املدرب

حملة
نشتط

ال ييلد
ال ييلد

1

نشتط

أ/نيرة الحميدي

نشتط

1

متراثين راتض ي

22/10/2019

2

مستبقة

1

احوفتلية بتلييم اليطني

24/09/2019

01:30

أيتم عتملية

1

إطالق دوري لراتضة (الشطرنج)
والتسجيل فيهت وتكين املبترات
ً
أ بيعيت

30/09/2019

01:00

نشتط

2

حملة تيعياة (الحد األدنى)

08/10/2019

01:30

حملة

1

ألعتب تراثية م شعيب مخولفة

08/10/2019

2

نشتط

2

زانتي ي حشمتي

02/12/2019

2

برامج

3

السعد ي كفيك

31/10/2019

2

ملوقى

4

م ألعتب الشعيب التراثية

05/11/2019

2

أخرى

5

زاترة مطبعة الجتمعة

24/11/2019

2

زاترة
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طتلبت  /خراجت

د.ابتستم الجريس ي

عمتدة خدمة
املجومع
والوعليم
املسومر

معهد تعليم اللغة
العربية للنتطقت
كلية طب األ نتن
بغيرهت

كلية اآلداب

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

6

زاترة بيابة الدرعية

28/11/2019

4

زاترة

7

ملوقى افنتنين

04/12/2019

3

ملوقى

8

مياقع تتراخية ي شبة الجزارة العربية

29/11/2019

2

ملوقى

9

زاترة موتحف تتراخ العليم بجتمعة
اإلمتم متحمد ب عيد

02/12/2019

4

زاترة

10

ليني حيتتك

13/11/2019

1.5

حملة -
معرض
مصتحب

11

مستبقة تصميم انفيلرفيك

14/11/2019

1

مستبقة

1

ييم املرح

23/10/2019

مهرلتن

2

االحوفتس بتلييم اليطني

25/09/2019

حفل

1

ييم العلم السعيدي

12/09/2019

2

حملة

٢

الييم اليطني بتلتشترك مع مكوبة
املعهد

23/9/2019

1

حفل

الييم اليطني السعيدي

23/09/2019

1
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حفل

اسم املدرب

أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده
أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده

الفصل الدراسجي الثاني

كلية الطب
البشري

كلية الومراض

كلية عليم الحت ب كلية اإلدارة
كلية الخدمة االلومتعية
واملعليمت
واألعمتس

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

1

الييم العتلمي للسعتدة

19/03/2020

1

أيتم عتملية

1

ييم املعلم

01/03/2020

4

أيتم عتملية

2

زاترة معرض الكوتب

05/04/2020

4

زاترة

1

ملة حلية

16/02/2020

3

برامج

1

مهرلتن تراث الثقتفة (الجنتدراة)

27/01/2020

1

مهرلتن

2

ممرضت امليهبت ( nursing got
)talent

02/02/2020

1

مستبقة

3

ييم االم العتلمي

19/03/2020

1

أيتم عتملية

1

الحفل الخوتمي

01/04/2020

3

حفل
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اسم املدرب

نتدي تكتمل وقسم
خدمة الفرد
والجمتعة

الييلد

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

كلية املجومع

1

الحفل الخوتمي لألنشطة

43930

6

حفل

مكوب االنشطة
الطالبية

كلية اللغت
والترلمة

1

)بيالدي وبرا(

18/03/2020

3

حملة -
معرض
مصتحب

ال ييلد

1

ييم االعتقة العتلمي

03/02/2020

ايتم عتملية

أ/مالك الحنتكي

2

ييم الهشتشة العتلمي

20/10/2020

2

ايتم عتملية

د/حليمة هييسة-
د/متحت حس

1

الحفل الخوتمي

14/04/2020

2

حفل

طتلبت  /خراجت

1

حملة الراتضة ي حيتتنت

24/03/2020

01:30

حملة

2

كلية الهند ة

كلية الصيدلة

كلية الصحة وعليم الوأهيل

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

ييم تعرافي بتلوخصصت بتلكلية
وا وفتفة مهند ين ومهند ت ي
هذا املجتس

02/05/2020

01:30

ورشة عمل

تنفيذ طتلبت

3

إنجتزا املرأة السعيدية

16/05/2020

01:30

ورشة عمل

تنفيذ طتلبت

4

حفل خوتم األنشطة الطالبية

30/05/2020

01:30
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تنفيذ طتلبت

كلية العليم

كلية التربية
معهد تعليم
اللغة العربية
للنتطقت
بغيرهت

1

نتدي الفرو ية

10/02/2020

2

زاترة

2

عتلم القهية والشكيالتة

22/01/2020

3

مهرلتن

3

اليعد مترس

05/03/2020

2

نشتط

4

نتحي حيتة عتطفية اكثر نضجت

04/03/2020

2

دورة تدرابية

1

عتلم افتراض ي

22/01/2020

3

مسرحية

2

Got talent 2

20/02/2020

3

مستبقة

1

الييم العتلمي للغة االم بتلتشترك مع
مكوبة املعهد

13/02/2020

1

أيتم عتملية

أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده

2

النتدي الراتض ي بتلجتمعة

05/02/2020

3

مستبقة

أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده

3

مركز امللك عبدهللا الوفتعلي

06/03/2020

3

زاترة

أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده
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بهية الحربي

ً
ثامنا :مجال العمل التطوعي والخدمة املجتمعية
الفصل الدراسجي األول

كلية عليم الحت ب كلية الوصتميم
والفنين
واملعليمت

كلية االدارة واالعمتس

كلية العليم

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

1

حفل األمهت

25/09/2019

3

حفل

2

زاترة مستشفى امللك فيصل
الوخصص ي

02/12/2019

3

زاترة

3

الوتهيل الخوبتر قدرا الجتمعيين

08/10/2019

2

دورة تدرابية

1

تبتدس الكوب

12/09/2019

6

حملة

2

االحوفتس بتلييم اليطني

25/09/2019

3

أيتم عتملية

22/12/2019

15

برامج

4

تبتدس الكوب

30/12/2019

6

حملة

5

السجل املهتري

25/09/2019

2

حملة

1

1

3

برنتمج تعرافي وترحيبي للمسوجدا

مشروع لرافيكتس الوطيعي
الوخصص ي ا وفتفة نيرة الحقبتني
و ترة البشير ( مسويى تبع)

01/11/2019

2

ورشة عمل

ييم املرأه

27/11/2019

4

نشتط
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اسم املدرب

طترق المة

أ.تهتني بتلعبيد-
أ.حنتن الدريهم

نيرة الحقبتني
و ترة البشير

2

أهداف وتتحديت الوطيع

04/11/2019

3

دورة تدرابية

د .تره الخمش ي

كلية الخدمة
االلومتعية

3

كلنت زي بعض

05/11/2019

3

زاترة

نتدي تكتمل /قسم
خدمة الفرد /قسم
الوخطيط
االلومتعي

كلية الومراض

1

زاترة لدار االيوتم

17/11/2019

2

زاترة

كلية الطب البشري

1

الوطيع ي الخدمة االلومتعية

01/12/2019

2

متحتضرة

الوعتون مع
االخصتئية
االلومتعية

كلية املجومع

1

كيف تهزم مختوفك

03/10/2019

2

دورة تدرابية

أ/اراج الحياطي

1

زاترة ملستشفى امللك فهد ألورام
األطفتس

29/10/2019

03:30

زاترة

2

إ وفتفة مدارس ثتنياة للوعراف
بتلكلية

19/11/2019

03:30

نشتط

1

مبتدرة ألنك أ تس الحيتة

21/10/2019

3

متحتضرة

2

لسلل فعتليت مبتدرة حيتتي بيدي

21/10/2019

متحتضرة

3

متحتضرة الويعية بسرطتن الثدي

21/10/2019

أيتم عتملية

كلية الصحة وعليم
الوأهيل

كلية الهند ة

كلية الخدمة االلومتعية

1

خليك مكتنل

10/10/2019

2

مبتدرة

قسم الوخطيط
االلومتعي وخدمة
الفرد
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د.هدى املتحمد
د.هنتدي احمدو -
د.ريهتم امين
طتلبت علم
النفس االكلينيكي

بتشراف د.صفتء
الخيلي ود .ليى
عيض طتلبت
العالج اليظيفي
د.شتهينتز عقيل
هدى املتحمد –
حليمل هييسل –
ريهتم امين

4

مبتدرة تعزاز الصحة النفسية لحيتة
اكثر إنوتلية

10/10/2019

حملة

5

مبتدرة تقدير

15/10/2019

متحتضرة

6

الويعية ع مرض الشراتن الوتجي

18/10/2019

أيتم عتملية

7

لسلل فعتليت مبتدرة حيتتي بيدي

22/10/2019

متحتضرة

8

الويعية ع هشتشة العظتم

22/10/2019

أيتم عتملية

9

مبتدرة عظتم قياة

22/10/2019

أيتم عتملية

10

مبتدرة ألنك كر

14/11/2019

أيتم عتملية

11

مبتدرة مخولف لك مبدع

25/10/2019

دورة تدرابية

د.هنتدي احمدو

12

دورة مندلي وترتيب املرالع ببرنتمج
اندني

27/09/2019

حملة

طتلبت العالج
اليظيفي ود .صفتء
الخيلي
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د.هنتدي احمدو
طتلبت الوأهيل
واالشعة والوثقيف
الصحي
طتلبت الوأهيل
والوغذية والوثقيف
الصحي
طتلبت العالج
اليظيفي و
الوثقيف الصحي
والوغذية
االكلينيكية
والوياصل

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

13

رئوك صحوك

01/04/2019

14

م الل صحة املرأة

04/05/2019

15

الوعراف بتضطرابت السمع و الويازن
 /اضطرابت اللغة املكتسبة

17/03/2019

اخرى

16

م ألل قلب ليم

19/03/2019

اخرى

1

زاترة دار املسنين

19/02/2019

زاترة

2

السلة الرمفتنية

31/03/2019

حملة

3

الييم اليطني

23/09/2019

4

الونمر متحتضرة تيعياة

08/12/2019

متحتضرة

د.زازي كتحلة

طتلبت العالج
الطبيعي و د.شيري
حتمد
طتلبت العالج
الطبيعي و د.شيري
حتمد

حفل

1

الييم العتلمي لصحة النفسية

29/10/2019

2

ييم عتلمي

فراق أنت أفهمك

1

my box Where is؟ أي صندوقي

29/10/2019

01:30

زاترة

1

تفعيل ييم الطفل العتلمي

20/10/2019

2

حملة

2

ف القيتدة

27/11/2019

2

حملة -
معرض
مصتحب

كلية اآلداب

دورة تدرابية

أ.وفتء العراني

كلية الهند ة

 7تعت

نو الفعالية

اسم املدرب

كلية الصيدلة

السنة الوأ يسية

كلية الصحة وعليم الوأهيل

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد
ساعات
التدريب
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28/10/2019

2

ورشة عمل

3

15/10/2019

1

حملة

10/10/2019

3

زاترة

14/10/2019

1

مستبقة

7

كلنت نستعد

04/10/2019

2

حملة

1

زاترة مدارس

15/09/2019

زاترة

2

زاترة مدارس

13/10/2019

زاترة

3

زاترة مدارس

17/10/2019

زاترة

كلية اآلداب

4
5

معهد تعليم اللغة
عمتدة خدمة املجومع
العربية للنتطقت
والوعليم املسومر
بغيرهت

كلية طب األ نتن

6

الوتراخ للجميع
أخالقيت الوياصل عبر الشبكت
االلومتعية
زاترة دار الرعتية للمسنت بمركز امللك
لمتن
مستبقة ترفيهية بين املرا ال
والعتمال

د.مهت آس خشيل

1

زاترة مستشفى امللك عبدهللا

03/10/2019

2

زاترة

أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده

2

برامج وتطبيقت ي تعليم اللغة
العربية

23/10/2019

2

دورة تدرابية

أ.منتر بت عبدار

1

فعتلية ك ذا أثر

ا وفتفة نيرة العطتء
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01/12/2019

حملة

17/10/2019

برامج

الفصل الدراسجي الثاني

كلية الصحة
وعليم
السنة الوأ يسية
الوأهيل

كلية الهند ة

كلية الطب
كلية املجومع
البشري

كلية عليم
الحت ب
واملعليمت

كلية التربية

كلية
كلية
اإلدارة
العليم
واألعمتس

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

1

السجل املهتري

19/01/2020

6

حملة

1

ملوقى العمل الوطيعي TEX

05/02/2020

3

ملوقى

1

عطتء .عتدة.انومتء

30/01/2020

2

حملة

الييلد

2

املبتدرة الوطيعية

02/02/2020

2

حملة

أ/اراج الحياطي

1

وقفة فخر

20/02/2020

4

نشتط

ا وتذه م قسم
الفندقة والفيتفة

1

الويعية بمرض السرطتن

25/03/2020

4

زاترة

1

عيد

06/02/2020

2

معرض

2

ربيع بالدي

26/03/2020

6

دورة تدرابية

أ .مالك الحنتكي

1

زاترة لدار األيوتم (إنستن)

07/04/2020

03:30

زاترة

د .ليى عيض

2

قفتء ييم ي دار املسنين لوقديم
(ألعتب ،عروض قصيره ،الخ)

27/04/2020

03:30

زاترة

أ أشياق الحترثى

1

مبتدرة بسمة فرح

25/02/2020

حملة

طتلبت  /خراجت

1

حملة  /الوعراف بفراق مشتة الراتض
النستئي

02/01/ 2020

زاترة

2

بيثت لمعيت خيرية تطيعية

22-23/01 /2020

معرض

عقل واعي ووط
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اسم املدرب

كلية طب األ نتن

كلية الصيدلة
عمتدة خدمة
املجومع والوعليم
املسومر

1

ملوقى رد الجميل لعتمال كلية
الصيدلة

10/03/2020

1

زاترة مدارس

08/03/2020

زاترة

2

زاترة مدارس

02/02/2020

زاترة

3

زاترة مدارس

16/02/2020

زاترة

22/04/2020

دورة تدرابية

الوطيع ...طراق تتحقيق األمنيت
1

(أمجتد البداح )٠5355899٢٢
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2

ملوقى

خطة وحدة خدمة املجتم ملعاهد اللغة االنجليزية
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

1

الييم العتلمي للترلمة

30/09/2019

3

أيتم عتملية

2

الييم العتلمي للوغذيل

16/10/2019

3

أيتم عتملية

3

4
5
وحدة خدمة املجتم

6
7
8
9
10
11
12

ندوه :املنودى النصف
نيي ملعهد اللغة
االنجليزية
ورشة عمل ع
انعكتس الوعليم علي
الفرد
ورشة عمل "مالحظة
األقران"
ورشة عمل "الودراب:
تأمل وانعكتس"
ورشة عمل "دمج
الوفكير النقدي ملهترة
املتحتدثة"
ورشة عمل "الودراب
على املالحظة الصفية"
ورشة عمل "الوعليم
االلكتروني"
ورشة عمل "منهج
اال وكشتف امليلهل"
ورشة عمل "الوعلم
الذاتي "
ورشة عمل "علم
األصيا الكالمية /
فينيليليت "

اسم املدرب

29/12/2019

3

ندوة

29/12/2019

1

ورشة عمل

دارا أبتالخيل

29/12/2019

1

ورشة عمل

اندرا لنوين

29/12/2019

1

ورشة عمل

هنتدي
الشقيران

29/12/2019

1

ورشة عمل

هيفتء اس الشيخ

29/12/2019

1

ورشة عمل

مني متحمد

29/12/2019

1

ورشة عمل

منتس املبكي

30/12/2019

1

ورشة عمل

دانية عبدهللا

30/12/2019

1

ورشة عمل

منى احمد

30/12/2019

1

ورشة عمل

فوي ليف
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الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
13
14
15
16
17
18

وحدة خدمة املجتم

19
20
21
22
23
24
25
26
27

اسم الفعالية
ورشة عمل "منهجيت
تدريس أ تليب اللغة"
ورشة عمل "وحتلت
الطالب "CEFR
ورشة عمل "تدريس
املفردا "
ورشة عمل "تدريس
اللغة؟ "
ورشة عمل "طرق تدريس
أ تليب الوعلم املخولفة"
ورشة عمل "مستعدة
الطالب ي االمالء"
ورشة عمل "ترتيب
املقتعد الدرا ية"
ورشة عمل "تدريس مهترة
القراءه"
ورشة عمل "الولعيب"
ورشة عمل "لغة الجسد"
ورشة عمل "تتحفيز موعلمي
اللغة"
ورشة عمل "ضبط
الصفيف الكبيره"
ورشة عمل "أنشطة
ابداعية لودريس مهترة
املتحتدثة"
ورشة عمل "تكييف
الومترا ي كوتب املقرر"
ورشة عمل تقنيت تعليم
مهترة الكوتبة

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

30/12/2019

1

ورشة عمل

ابرار الفياحي

30/12/2019

1

ورشة عمل

نتتتشت روك

30/12/2019

1

ورشة عمل

اليسين ميركي

30/12/2019

1

ورشة عمل

ليلى بيلي

30/12/2019

1

ورشة عمل

هدي أحمد

30/12/2019

1

ورشة عمل

د.مهت العتصمي

30/12/2019

1

ورشة عمل

روبلين متنقيانق

31/12/2019

1

ورشة عمل

آيل الصميدعي

31/12/2019
31/12/2019

1
1

ورشة عمل
ورشة عمل

تهمينل زهير
كلير هتتل

31/12/2019

1

ورشة عمل

هدى احمد

31/12/2019

1

ورشة عمل

ميهفش ا الم

31/12/2019

1

ورشة عمل

وفتء قص ي

31/12/2019

1

ورشة عمل

عبير األحمدي

31/12/2019

1

ورشة عمل

منيرة الحلية

تاريخ االنعقاد
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الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
1
2
3

4
5
وحدة خدمة املجتم

6

7
8

9

10

اسم الفعالية
الييم العتلمي
لسرطتن األطفتس
الييم العتلمي للميتة
ندوه "الخبرة ي تعليم
اللغة اإلنجليزية:
االحترافية وتجربة
تدريس اللغة"
ورشة عمل "CEFR
وحتلت الطالب"
ورشة عمل "العمل
مع املعلمت  :إدارة
وتياصل ودعم"
ورشة عمل "تتحفيز
الطتلبت علي
املشتركة الصفية
بت وخدام الياتس
اب"
ورشة عمل "أنشطة
املتحتدثة"
ورشة عمل " تقنيت
لوعليم املتحتدثة"
ورشة عمل "تدريس
الكوتبة لطالب ذو
مسويى موقدم م
خالس الوفكير
النقدي"
ورشة عمل "مهترا
الوفكير النقدي ي
املتحتدثة"

تاريخ االنعقاد

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

15/02/2020

3

أيتم عتملية

22/03/2020

3

أيتم عتملية

05/06/2020

3

ندوة

رام الصقير

05/07/2020

1

ورشة عمل

اندرا لنوين

05/07/2020

1

ورشة عمل

هنتدي
الشقيران

05/07/2020

1

ورشة عمل

مني متحمد

05/07/2020

1

ورشة عمل

منتس املبكي

05/07/2020

1

ورشة عمل

دانية عبدهللا

06/07/2020

1

ورشة عمل

منى احمد

06/07/2020
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1

ورشة عمل

اسم املدرب

فوي ليف

11

12

13

14
وحدة خدمة املجتم

15
16
17

18
19
20
21
22

ورشة عمل "أ تليب
تدريس مهترة الكوتبة
لطالب ذو مسويى
مبوديء"
ورشة عمل "تنمية
الوفكير النقدي ي
مهترتي الكوتبة و
املتحتدثة ي صفيف
تعلم اللغة االنجليزية"
ورشة عمل" األنشطل
املتسخدمة بين
الطالب ذوي
املسويات اللغياة
املوفتوتل"
ورشة عمل "الوعليم
الذاتي"
ورشة عمل "أنمتط
الوفتعل"
ورشة عمل "الوعراف
ب "EQUALS
ورشة عمل " فك
الشفرة ي النص
السمتعي"
ورشة عمل "أنشطة
ي املتحتدثة لونمية
الوياصل الوفتعلي"
ورشة عمل"تقنيت
تعليم مهترة املتحتدثة"
ورشة عمل "ادارة
االداء"
ورشة عمل "أ تليب
الوغذية الرالعة"
ورشة عمل "األنشطل
الحياراة لزاتدة
املهترا الوفتعلية"

06/07/2020

1

ورشة عمل

ابرار الفياحي

06/07/2020

1

ورشة عمل

نتتتشت روك

06/07/2020

1

ورشة عمل

هدي أحمد

06/07/2020

1

ورشة عمل

د.مهت العتصمي

06/07/2020

1

ورشة عمل

روبلين متنقيانق

06/07/2020

1

ورشة عمل

آيل الصميدعي

06/07/2020

1

ورشة عمل

تهمينل زهير

07/07/2020

1

ورشة عمل

مي الخراص ي

07/07/2020

1

ورشة عمل

هدى احمد

07/07/2020

1

ورشة عمل

مهفيش ا الم

07/07/2020

1

ورشة عمل

وفتء قص ي

07/07/2020

1

ورشة عمل

كلير هتتل
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خطة وحدة خدمة املجتم لكلية علوم ال اسب
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

وحدة خدمة املجتم

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

1

تعلم الفرنسية ي ييم
وليلل

28/08/2019

4

برنتمج تدرابي

د.ليلى لمتس

2

الطعتم الصحي

01/09/2019

3

مستبقل

د.دعتء نصتر

3

دورا تعليم الراتض

4

فراق العمل

2/9/2019
9/9/2019
16/9/2019
10/7/2019

4

دورة تدرابية

حسب امليضيع

17/09/2019

3

دورة تدرابية

د .هند
القتحطتني

02/10/2019

3

دورة تدرابية

د.منى الصتدق

6

كيفيل كوتبل اليرقل
العلمية

29/10/2019

3

دورة تدرابية

د .رومتنت

7

املتراثين اليردي

30/10/2019

3

أيتم عتملية

د .دعتء نصتر

8

عرض ازاتء

09/11/2019

2

معرض/
مستبقل

د.حنتن حسني

9

زاترة مستشفى

27/11/2019

4

زاترة

د .مهت عبدالحق

10

الطتلبل املنوجل

04/12/2019

6

معرض

د.ليلى لمتس

11

العروض الوقديميل

02/12/2019

3

دورة تدرابية

د.اميمل
السعيداني

5

مهترا

االتصتس
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الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

1

ييم اليتيم العتلمي

04/01/2020

4

أيتم عتملية

د.منى الصتدق

2

دورا تعليم الراتض

15/4/2020
20/4/2020
27/4/2020
04/5/2020

4

دورة تدرابية

حسب امليضيع

15/01/2020

3

دورة تدرابية

د.منى الصتدق

4

فراق العمل

11/02/2020

3

دورة تدرابية

د .هند
القتحطتني

5

الكأس ملين

12/02/2020

3

مستبقة

د.حنتن حسني

6

دورة تدرابية

20/02/2020

4

دورة تدرابية

د .مهتعبدالحق

04/03/2020

4

دورة تدرابية

د .تره العييني

11/03/2020

3

دورة تدرابية

د .رومتنت

08/04/2020

3

دورة تدرابية

د.اميمل
السعيداني

3
وحدة خدمة املجتم

7
8
9

مهترا

االتصتس

تعلم االملتنية ي ييم
وليلل
كيفيل كوتبل اليرقل
العلمية
العروض الوقديميل
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خطة وحدة خدمة املجتم بكلية التصاميم و الفنون
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
1
٢
3

قسم الوصميم الجرافيكي والي تئط الرقمية

4
5
6
7
8
9
1٠

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية
قسم الوصميم
الجرافيكي
والي تئط
الرقمية

م
1
٢
3

اسم الفعالية

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

3

حملة

لم يتحدد

3

ورشة عمل

أ.والء ندي

3

ورشة عمل

أ،إيمتن لتن

3

ورشة عمل

أ،إيمتن لتن

3

ورشة عمل

أ.هدى النبهتن

2

متحتضرة

د.والء حلمي

3

حملة

لم يتحدد

2

ورشة عمل

د.والء حلمي

2

دورة تدرابية

لم يتحدد

3

زاترة

لم يتحدد

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

13/01/2020

2

متحتضرة

د.رانيت فيزي

16/03/2020
13/01/2020

3
3

حملة
زاترة

لم يتحدد
لم يتحدد

تاريخ االنعقاد

كلنت لبعض) الوعراف(
بيحدة املجومع
ورشة عمل لألشغتس
16/09/2019
الفنية
ورشة عمل
07/10/2019
اإلنفيلرافيك
ورشة عمل أنياع
21/10/2019
البيرتفيليي
ورشة عمل إنشتء
10/12/2019
االخوبتر و تقيمل ع
طراق البالكبيرد
ورشة عمل Social
18/11/2019
Markting Media
تفعيل فعتلية الييم
07/10/2019
اليطني
ورشة عمل Google
23/12/2019
Drive
12/10/2019
فنجتس قهية
تنمية مهترا الفنية
للتراث بصيرة معتصرة 27/11/2019
للمرض ى دائمي اإلقتمة
الفصل الدراسجي الثاني
09/09/2019

اسم الفعالية
متحتضرة & Marketing
Consumer Behaviour
فعتلية "خوتمهت مسك "
زاترة دار املسنت
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خطة وحدة خدمة املجتم بكلية اإلدارة واألعمال
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
1

نادي األنظمة

٢
3
4
5
6

اسم الفعالية
ندوة املدينة الفتضلة
ااقيتدة
حملة تيعياة ع نظتم
العمل والوأمينت
االلومتعية
املؤتمر القتنيني االوس
مستبقة تداوس
ورشة عمل
زاترا

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

ملدة ييم واحد

8

ندوة

ا بيع واحد

40

حملة

25/09/2019
ملدة ييم واحد
تعوين
ملدة ييم واحد

8
8
8
8

أخرى
مستبقة
اخرى
اخرى

اسم املدرب

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

نادي األنظمة

عدد ساعات
التدريب
8
8

ندوة
ندوة

ملدة ييم واحد

8

ندوة

ملدة ييم واحد
ملدة ييم واحد
ملدة ييم واحد

8
8

ندوة
ندوة

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1
٢

ندوة امللكية الفكراة
مدينة نييم
امليانئ الجياة والبتحراة
ملدينة نييم القتنين
البتحري والجيي
زاترا
القيتدة
ورشة عمل
مستبقة املتحكمة
الصيراة

ملدة ييم واحد
ملدة ييم واحد

3
4
5
6
7

ملدة ا بيع
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نو الفعالية

اسم املدرب

خطة وحدة خدمة املجتم بكلية الطب البشري
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

1

حملة الوطعيم ضد
االنفلينزا املي مية

تاريخ االنعقاد
30/09/2019
10/10/2019

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

14

مبتدرة

د هتلة املرشدي

وحدة خدمة املجتم

٢

الصحة النستئية

15/10/2019

3

3

الصحة النستئية

12/11/2019

3

4

رطتن الثدي

29/10/2019

3

5

االنيمت

26/11/2019

3

6

العقتقيروالودخين
واملخدرا

12/12/2019
08/12/2019

3

7

السكوة القلبية

15/01/2019

3

8

رطتن القيلين

29/01/2019

3
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متحتضرا
وعصف ذهني
ومعتض
ومستبقت
متحتضرا
وعصف ذهني
ومعتض
ومستبقت
متحتضرا
وعصف ذهني
ومعتض
ومستبقت
متحتضرا
وعصف ذهني
ومعتض
ومستبقت
متحتضرا
وعصف ذهني
ومعتض
ومستبقت
متحتضرا
وعصف ذهني
ومعتض
ومستبقت
متحتضرا
وعصف ذهني
ومعتض
ومستبقت

د/داليت عد

د/حنتن دهليي

د/رام الحربي

د/مي املشتري
د /ايمتن
املستعد
د /متح
ابراهيم د/عزة
الشيخ
د/رانيت
عبداملطلب

د/مروة رضت

وحدة خدمة املجتم
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

وحدة خدمة املجتم

9

اضطرابت النيم

12/02/2019

3

1٠

مسوتحفرا الوجميل

26/02/2019

3

11

العيتدة النفسية

1٢

فعتليت تطيع خترج
الجتمعة

13

مرض السكر (
)ومفتعفتتل

م

اسم الفعالية

1

دور املسنس

02/03/2020

٢

دور االيوتم

09/03/2020

3

اقستم رطتن االطفتس

16/03/2020

3

23/03/2019

الفصل الدراسجي الثاني
عدد ساعات
تاريخ االنعقاد
التدريب
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متحتضرا
وعصف ذهني
ومعتض
ومستبقت
متحتضرا
وعصف ذهني
ومعتض
ومستبقت
متحتضرا
وعصف ذهني
ومعتض
ومستبقت
متحتضرا
وعصف ذهني
ومعتض
ومستبقت
متحتضرة
ومنتقشة وعصف
ذهني

نو الفعالية
متحتضرة
ومنتقشة وعصف
ذهني
متحتضرة
ومنتقشة وعصف
ذهني
متحتضرة
ومنتقشة وعصف
ذهني

د/عال تركي

د /عزة الشيخ

د/زانب شطت

اعفتء وحدة
املجومع

اسم املدرب
اعفتء وحدة
املجومع
اعفتء وحدة
املجومع
اعفتء وحدة
املجومع

خطة وحدة خدمة املجتم لكلية العلوم
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

الفصل الدراسجي األول
عدد ساعات
تاريخ االنعقاد
التدريب

وحدة خدمة املجتم

م

اسم الفعالية

1

انت لهت

18/9/2019

٢

قد الوتحدي

23/9/2019

2

3

الييم اليطني

23/9/2019

2

فعتلية

4

الوطبيقت العملية ي
مجتس الفيء

10/1/2019

3

فعتلية

5

تطبيقت صنتعية ي
تتحفير البيليمرا

02/10/2019
03/10/2019

4

ورشة عمل

10/6/2019

2

متحتضرة

10/7/2019

2

فعتلية

10/9/2019

2

معرض

10/10/2019

2

معرض

1٠

اليس ي بالد الكيميتء

15/10/2019
16/10/2019
17/10/2019

8

فعتلية

11

الكيميتء م حيلنت

16/10/2019

2

فعتلية

6
7
8
9

تعليم برامج االقوبتس و
ترتيب املصتدر
الكيميتء الخفراء ي
حيتتنت
كيميتء املفتدا الحيياة
كيميتء الفيوتمينت
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نو الفعالية

اسم املدرب

2

حملة  -ورشة
عمل
حملة -زاترة

تنفيذ طتلبت كلية
العليم
تنفيذ طتلبت كلية
العليم
د .مي ب لمعل (
قسم االحيتء)
د.حنتن الغتمدي (
قسم الفيزيتء)
د .نيرة السيف (
قسم الفيزيتء)
د .نسرا تمتم (
قسم الفيزيتء)
ا .البندري العبيدان
( قسم الكيميتء)
مدرب معومد
د .نجالء البرعي (
قسم االحيتء)
د .هنتء ابيملحة (
قسم الكيميتء)
د.لميلة العويبي (
قسم الكيميتء)
د.لميلة العويبي (
قسم الكيميتء)
د .نجالء املسعيد (
قسم الكيميتء)
مدرب معومد  +د.
تغراد اس عمر (
قسم الكيميتء)
د .مزنة الطياــتن (
قسم الكيميتء)

وحدة خدمة املجتم

1٢

االشعتع م حيلنت

29/10/2019

3

فعتلية

13

متحتضرة تثقيفية ي أحد
مجتال االحيتء

30/10/2019

2

متحتضرة

14

لعبة الفيزيتء

31/10/2019

4

نشتط

15

حدود بال أنغتم

11/4/2019

2

أيتم عتملية

16

لسر الوياصل

11/5/2019

3

دورة

17

هي بيننت وال ندرك
مختطرهت

11/6/2019

2

فعتلية

18

كرنفتس الطفيلة

14/11/2019

3

أيتم عتملية

19

برنتمج كبسيال

19/11/2019

2

أيتم عتملية

٢٠

دورة مبتدراتنت تبدأ
بخطية

26/11/2019

2

دورة

٢1

كيف نتحتفظ على التربة
الزراعية ( بمنت بة الييم
العتلمي للتربة )

12/5/2019
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2

حملة

د.حنتن الغتمدي (
قسم الفيزيتء)
د .نيرة السيف (
قسم الفيزيتء)
د .نسرا تمتم (
قسم الفيزيتء)
د .مي ب لمعل (
قسم االحيتء)
د .شذى الدغفق
"د.حنتن الغتمدي (
قسم الفيزيتء)
د .نيرة السيف (
قسم الفيزيتء)
د .نسرا تمتم (
قسم الفيزيتء)
د .غتدة املسند (
قسم الفيزيتء)
د .هتم العيس ي (
قسم الكيميتء)
د .مهت املنيف (
قسم الفيزيتء)
تنفيذ طتلبت كلية
العليم
تنفيذ طتلبت كلية
العليم
ا.سحتب الفليج (
قسم الكيميتء)
مدرب معومد
د .غتدة املسند (
قسم الفيزيتء)

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

الفصل الدراسجي الثاني
عدد ساعات
تاريخ االنعقاد
التدريب

نو الفعالية

1

ورشة ا وخالص DNA
م الفياكل

20/1/2020

2

ورشل عمل

٢

مقدمة الى العلم
االحصتئي R

22/1/2020

3

دورة

3

حملة ك حذرا"

27/1/2020

2

حملة

4

أطفتلنت كتلذهب

4/2/2020

4

نشتط

5
وحدة خدمة املجتم

الوطبيقت املعملية ي
مجتس الحرارة لطتلبت
املرحلة املوي طة .

5/2/2020

3

ورشة عمل

6

دورة بعنيان الجيدة
الشخصية

6/2/2020

3

دورة

7

مقدمة ي Matlab

10/2/2020

4

دورة

8

االشعتع ي الطب

12/2/2020

2

نشتط/متحتضرة

9

دورة الالتكس

13/2/2020

4

دروة

1٠

مقدمة ي Matlab

23/2/2020

4

دورة
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اسم املدرب
ا.سحتب الفليج (
قسم الكيميتء)
مدرب معومد
د.هدى الشنبري (
قسم العليم
الراتضية )
تنفيذ طتلبت كلية
العليم
تنفيذ طتلبت كلية
العليم
د.حنتن الغتمدي (
قسم الفيزيتء)
د .نيرة السيف (
قسم الفيزيتء)
د .نسرا تمتم (
قسم الفيزيتء)
د.وداد البليي (
قسم العليم
الراتضية )
د.أمل الحنتيت (
قسم العليم
الراتضية )
د.حنتن الغتمدي (
قسم الفيزيتء)
د .نيرة السيف (
قسم الفيزيتء)
د .نسرا تمتم (
قسم الفيزيتء)
د.بركة املري ( قسم
العليم الراتضية )
د.أمل الحنتيت (
قسم العليم

وحدة خدمة املجتم

تفتعال الكيميتئية
للكشف ع الجزائت
الكبيرة ي املياد الغذائية

24/2/2020

4

ورشل عمل

1٢

انصت بقلبك

25/2/2020

2

فعتلية

13

ييم املرأة العتلمي

8/3/2020

2

فعتلية

14

كيني مميزة

8/3/2020

2

فعتلية

15

دورة صفت املعلم
النتجح

17/3/2020

2

دورة

16

صتفح كفي

17/3/2020

2

فعتلية

17

18

11

مقدمة ي برنتمج
الراتضيت
Mathematica

18/3/2020

4

دروة

مستبقت كيميتئية

24/3/2020

3

مستبقة
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الراتضية )
ا .البندري العبيدان
( قسم الكيميتء)
مدرب معومد
تنفيذ طتلبت كلية
العليم
د .مي ب لمعل (
قسم االحيتء)
د .نجالء البرعي (
قسم االحيتء)
د.أ متء الثميري (
قسم العليم
الراتضية)
تنفيذ طتلبت كلية
العليم
د.غتدة العمتني (
قسم العليم
الراتضية )
د .نجالء املسعيد (
قسم الكيميتء)
مدرب معومد  +د.
تغراد اس عمر (
قسم الكيميتء)

خطة وحدة خدمة املجتم لكلية الاهندسة
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية
وحدة خدمة
املجتم
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
1
٢

م
1

وحدة خدمة املجتم

٢

3

اسم الفعالية
زاترة ملستشفى امللك فهد
ألورام األطفتس
إ وفتفة مدارس ثتنياة
للوعراف بتلكلية

الفصل الدراسجي األول
عدد ساعات
تاريخ االنعقاد
التدريب

نو الفعالية

29/10/2019

03:30

زاترة

19/11/2019

03:30

نشتط

الفصل الدراسجي الثاني
عدد ساعات
تاريخ االنعقاد
اسم الفعالية
التدريب
03:30
زاترة لدار األيوتم (إنستن) 07/04/2020
دورة الويتز املقتبلة
01:30
14/04/2020
الشخصية د .تمية
العطتر
قفتء ييم ي دار املسنين
03:30
لوقديم (ألعتب ،عروض 27/04/2020
قصيره ،الخ)
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نو الفعالية

اسم املدرب

اسم املدرب

زاترة
ورشة عمل

زاترة

د .تمية العطتر

خطة وحدة خدمة املجتم لكلية الصيدلة

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
1

وحدة خدمة املجتم

2

3

4

اسم الفعالية

الفصل الدراسجي األول
عدد ساعات
تاريخ االنعقاد
التدريب

الوعراف بيحدة خدمة
املجومع وأهميتهت للفرد
واملجومع
ملوقى "هياتي وطني"
بتلتزام مع الييم اليطني
السعيدي
الرشتقة تبدأ م العقل -
تيافقآ مع الييم العتلمي
ملكتفتحة السمنل-
ملوقى الصيدلة املنهي
للطتلبت والخراجت ي
كلية الصيدلة

نو الفعالية

اسم املدرب

10/09/2019

4

لقتء

يتحدد الحقت

26/09/2019

4

ملوقى

يتحدد الحقت

17/10/2019

4

أيتم عتملية

يتحدد الحقت

27/10/2019

8

ملوقى

يتحدد الحقت

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
1

وحدة خدمة املجتم

2

3
4

اسم الفعالية
الويعية بأهمية الحفتظ على
األرض -Earth Day-
حملة تيعياة لطتلبت الكليت
الصحية ع
االحتراق النفس ي الدراس ي
-Burnout
زاترة ألحد دور الرعتية -رفع
الروح املعنيال-
تيعية كتفة منسيبي الجتمعل
ع ضرر اإلفراط ي الجرعت

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

04/02/2020

4

أيتم عتملية

يتحدد الحقت

27/02/2020

4

ندوة

يتحدد الحقت

12/03/2020

4

زاترة

يتحدد الحقت

26/03/2020

4

حملة

يتحدد الحقت
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خطة وحدة خدمة املجتم لكلية الح ة وعلوم الت ليل
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
1

2

اسم الفعالية
دورة مندلي
وترتيب املرالع
ببرنتمج اندني
مبتدرة تعزاز
الصحة
النفسية لحيتة
اكثر إنوتلية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

27/09/2019

٢

دورة تدرابية

د.هنتدي احمدو

10/10/2019

4

أيتم عتملية

طتلبت علم
النفس
االكلينيكي

وحدة خدمة املجتم

3

مبتدرة تقدير (
لوفعيل الييم
العتلمي
للمسنين )

15/10/2019

4

4

حملة

بتشراف
د.صفتء الخيلي
ود .ليى عيض
طتلبت العالج
اليظيفي

الويعية ع
مرض الشراتن
الوتجي

18/10/2019

٢

متحتضرة

د.شتهينتز
عقيل

5

مبتدرة ألنك
أ تس الحيتة

21/10/2019

3

حملة

بتشراف
د.صفتء الخيلي
 د.هنتدياحمدو د.ريهتم
امين -د.هني
بكري طتلبت
الوأهيل
واالشعة
والوثقيف
الصحي

6

مبتدرة حيتتي
بيدي ( رطتن
الثدي )

21/10/2019
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٢

متحتضرة

د.هدى املتحمد

الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

وحدة خدمة املجتم

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

7

متحتضرة الويعية
بسرطتن الثدي

21/10/2019

٢

متحتضرة

8

مبتدرة حيتتي بيدي(
هشتشة العظتم )

22/10/2019

٢

أيتم عتملية

9

الويعية ع هشتشة
العظتم

22/10/2019

٢

متحتضرة

10

مبتدرة عظتم قياة

22/10/2019

٢

أيتم عتملية

11

مبتدرة مخولف لك
مبدع

25/10/2019

4

أيتم عتملية

12

13

اسم املدرب
د.هنتدي احمدو
د.ريهتم امينهدى املتحمد –
حليمل هييسل
– ريهتم امين
د.هنتدي احمدو
طتلبت الوأهيل
واالشعة
والوثقيف
الصحي
طتلبت العالج
اليظيفي و
الوثقيف
الصحي
والوغذية
االكلينيكية
والوياصل

متحتضرة للويعية
بتهمية الحفتظ على
الصحة م خالس
تنظيم الحركة
والغذاء

08/11/2019

٢

دورة تدرابية

د.ليلى الكيالني

مبتدرة ألنك كر

14/11/2019

3

أيتم عتملية

طتلبت الوأهيل
والوغذية
والوثقيف
الصحي

131

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

وحدة خدمة املجتم

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

1

مبتدرة بسمة فرح

25/02/2020

5

حملة

طتلبت العالج
اليظيفي ود.
صفتء الخيلي

2

الوعراف بتضطرابت
السمع و الويازن /
اضطرابت اللغة
املكتسبة

17/03/2020

4

حملة

3

م ألل قلب ليم

19/03/2020

4

أخرى

4

رئوك صحوك

01/04/2020

4

أخرى

5

م الل صحة املرأة

04/05/2020

٢

متحتضرة
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طتلبت قسم
عليم الوياصل
طتلبت العالج
الطبيعي و
د.شيري حتمد
طتلبت العالج
الطبيعي و
د.شيري حتمد
د.زازي كتحلة

خطة وحدة خدمة املجتم ملعاهد تعليم اللغة العربية للنا قات بغيرلا
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية
وحدة خدمة املجتم

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

1

االحوفتء بتلييم اليطني

23/09/2019

4

أيتم عتملية

2

االحوفتء بتلييم العتلمي
للغة العربية

18/12/2019

4

أيتم عتملية

اسم املدرب
رئيسة وحدة
الخدمة
املجومعية
رئيسة وحدة
الخدمة
املجومعية

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

وحدة خدمة املجتم

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

1

زاترة ك الطتلبت

05/01/2020

4

زاترة

2

حملة امسح دمعة،
وأصنع

16/01/2020

2

حملة

3

تقديم دورة على برنتمج
البيربيانت

28/01/2020

1

دورة تدرابية

4

ترلمة مجميعة قصصية
إلى لغة برايل

02/02/2020

4

أخرى

5

تدراب معلمت اللغة
العربية لغة ثتنية

26/03/2020

6

دورة تدرابية
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اسم املدرب
رئيسة وحدة
الخدمة
املجومعية
رئيسة وحدة
الخدمة
املجومعية
رئيسة وحدة
الخدمة
املجومعية
رئيسة وحدة
الخدمة
املجومعية
رئيسة وحدة
الخدمة
املجومعية

وحدة خدمة املجتم

6

زاترة قسم األطفتس ي
مدينة امللك فهد الطبية

7

برنتمج تطيعي لوعليم
اللغة العربية

8

تتحكيم أدوا البتحث
العلمي للبتحثين
والبتحثت

01/05/2020

4

زاترة

م
٢٠٢٠/٠6/٠1
10

أخرى

الى
٢٠٢٠/٠6/٠5
01/06/2020
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أخرى

رئيسة وحدة
الخدمة
املجومعية
رئيسة وحدة
الخدمة
املجومعية
رئيسة وحدة
الخدمة
املجومعية

خطة وحدة خدمة املجتم لكلية السنة الت س سية
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

وحدة خدمة املجتم

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

1

الييم اليطني

23/09/2019

3

حفل

2

زاترة لمعية صي

18/10/2019

3

زاترة

3

زاترة مركز الوأهيل
الشتمل

08/11/2019

3

زاترة

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

اسم املدرب
اعفتء وطتلبت
السنة
الوأ يسية
اعفتء وطتلبت
السنة
الوأ يسية
اعفتء وطتلبت
السنة
الوأ يسية

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

وحدة خدمة املجتم

تيعية بتلبيئة الجتمعية
والكليت الصحية ي
مدارس الوعليم العتم .

06/02/2020

3

زاترة

2

دار املسنين

24/02/2020

3

زاترة

3

لة رمفتنية

31/03/2020

3

نشتط

4

بيثت لمعيت خيرية
تطيعية

م
٢٠٢٠/٠4/٢٢
الى٢٠٢٠/٠4/٢3

3
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حملة

اسم املدرب
اعفتء
وطتلبت السنة
الوأ يسية
اعفتء
وطتلبت السنة
الوأ يسية
اعفتء
وطتلبت السنة
الوأ يسية
اعفتء
وطتلبت السنة
الوأ يسية

خطة وحدة خدمة املجتم لكلية اآلداب
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

1

2

3

وحدة خدمة املجتم

4
5
6
7
8
9
10
11

اسم الفعالية
تقديم دورة لألمهت
الغير قترئت ( قسم
املكوبت واملعليمت )
فراق ( نتشر املعرفة )
الوطيعي
دورة علمني الفتتتحة -
الييم العتلمي ملتحي االمية
لقتء علمي ع تجربة
لطتلبت الدرا ت
العليت فراق ( نتشر
املعرفة )
ندوة علمية حياراة
بمنت بة الييم اليطني
دورة ع آم املعليمت
للميظفت
دورة ي كوتبة البتحث
العلمي للطتلبت
دورة بعنيان اآلم
الفكري
دورة بعنيان تنمية
مهتراتك القرائية
برنتمج (انوم االمل )
الييم العتلمي للصم
والبكم
دورة بعنيان كيفية
تفعيل البالك بيرد
دورة احكتم الحيض
والنفتس ( الطهترة )

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

8/9/2019

2

دورة تدرابية

8/9/2019

3

دورة تدرابية

19/9/2019

5

متحتضرة

24/9/2019

2

حملة

26/9/2019

1

دورة تدرابية

نجتح القبالن

1/10/2019

3

دورة تدرابية

نجتح القبالن

9/10/2019

2

دورة تدرابية

15/10/2019

2

دورة تدرابية

28/10/2019

4

زاترة

1/11/2019

2

دورة تدرابية

4/11/2019

3

دورة تدرابية
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عتلية الهيف

نجتح القبالن -
عتلية الهيف

هدى
العبدالعتس
الجيهرة
العبدالجبتر

والء فيزي

12
13
14
وحدة خدمة املجتم

15

16
17
18

دورة احكتم الحيض
والنفتس ( الطهترة )
زاترة  /الييم العتلمي
للطفل
دورة ي احكتم الصالة
تقديم دورا ي لمعية
املعتقين فراق ( نتشر
املعرفة ) الوطيعي (
قسم املكوبت
واملعليمت )
مستبقة رائدة الوطيع -
الييم العتلمي للوطيع
االحوفتس ( ندوة علمية )
بييم اللغة العربية
العتلمي
أصبيحة شعراة مزامنة
مع احوفتال الجنتدراة

4/11/2019

3

دورة تدرابية

20/11/2019

2

زاترة

1/12/2019

3

دورة تدرابية

3/12/2019

2

زاترة

5/12/2019

3

مستبقة

18/12/2019

2

ندوة

28/12/2019

2

مهرلتن

نيرة العطتوي

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
1

وحدة خدمة املجتم

2
3
4
5

اسم الفعالية
زاترة مبنى األطفتس ي
مدينة امللك عبدالعزاز
الصحية
عداء ( الييم العتلمي
لليتيم)
كيف توخطى الصعتب -
الييم العتلمي للسرطتن
ا وفتفة املدارس لزاترة
املوتحف الوتراخي
دورة يقي لذاتك
بتحترافية عتلية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

15/1/2020

2

زاترة

18/1/2020

2

زاترة

4/2/2020

2

زاترة

15/1/2020

2

زاترة

15/1/2020

2

دورة تدرابية
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اسم املدرب

حصة الزهراني

6
7
8
9

10

وحدة خدمة املجتم

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

امللوقى الحياري الفصلي
للخراجت
حملة تيعياة لحمتية
البيئة بتملدارس بتلوعتون
مع الجمعية الجغرافية
برنتمج مقدم للمسنت
معرض األشغتس الحرفية
للطتلبت

برنتمج العالج بتلقراءة

دورة بعنيان مت دوري
كطتلبة ي تتحقيق الرؤاة
اليطنية ؟
مهترا القراءة السريعة
دورة بعنيان بنتء
االخوبترا اإللكترونية
املرأة السعيدية قيتدة
وراتدة الييم العتلمي
للمرأة
دورة الويحيد اوال
دورة تفسير املعيذتين
ملوقى املرأة ي لمعية
انستن
حملة تيعياة للبيئة
دورة ي تيعية البيئة
للجتليت
برنتمج ( قياة رغم
الظروف )

15/1/2020

2

ورشة عمل

15/1/2020

2

حملة

15/1/2020

2

زاترة

15/1/2020

2

معرض

15/1/2020

2

دورة تدرابية

عتلية الهيف-
هيفتء الزهراني
نيرة العطتوي-والء فيزي-
ي الخزام

15/1/2020

2

دورة تدرابية

هدى
العبدالعتس

15/1/2020

2

ورشة عمل

عتلية الهيف

15/1/2020

2

دورة تدرابية

والء فيزي

8/3/2020

2

متحتضرة

15/1/2020
30/10/2020

2
2

أيتم عتملية
دورة تدرابية

8/3/2020

2

زاترة

15/1/2020

2

حملة

15/1/2020

2

برامج

15/1/2020

2

برامج
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خطة وحدة خدمة املجتم لكلية الرربية
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

صنتعة القيم
ادارة اليقت الصفي
الوعليمي

04/09/2019

3

ثقتفة اداراة

4

2

10/09/2019

عدد ساعات
التدريب
3

نو الفعالية

اسم املدرب

ورشة عمل

4

دورة تدرابية

د .مير الشهري
د عفتف
الجت ر

وحدة خدمة املجتم

8

لقتء

الزهتيمر وكبتر الس
ا وخدام العرض
الرقميفي مجتس تكنليليت
الوعلم
رطتن الثدي الصحة
الجسدية والنفسية
مقيتس تيرنس للوفكير
االبداعي

10/09/2019
24/09/2019
08/10/2019
22/10/2019
05/11/2019
19/11/2019
03/12/2019
17/12/2019
21/09/2019

4

أيتم عتملية

23/09/2019

2

دورة تدرابية

01/10/2019

4

حملة

04/10/2019
10/10/2019

6

دورة تدرابية

8

تعزاز الصحة النفسية

10/10/2019

4

أيتم عتملية

9

5
6
7

د.نيرة البليهد

د .ميرفت بتبعير
طتلبت نتدي
علم النفس
د .صتئب كتمل
الالال
طتلبت نتدي
علم النفس

تيظيف املهترا الفنية
واألدبية ي مجتس أدب
األطفتس

15/10/2019

2

ورشة عمل

د.زانب بهنستوي

10

الوعلم النشط

22/10/2019

2

دورة تدرابية

د عفتف
الجت ر

11

مهترا الكوتبة
االكتديمية

28/10/2019

4

دورة تدرابية

د ندى الربدي
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10/11/2019

4

دورة تدرابية

د .ليى رشدي
احمد صتلح

13/11/2019

4

دورة تدرابية

د عفتف
الجت ر

13/11/2019

3

دورة تدرابية

د .شيمتء عبد
املنعم نعيم

15

الودخل املبكر

16/11/2019
17/11/2019

15

دورة تدرابية

د .صتئب كتمل
الالال

16

زاترة مدارس راتض
أطفتس (نظتم منتسيري)

18/11/2019

3

زاترة

12

وحدة خدمة املجتم

تنمية مهترا امهت
اطفتس ذوي اضطراب
الويحد للوعتمل مع
اطفتله
الكفتيت الوعليمية
للمعلم
فنيت تطبيق إ تراتيجية
تدراب األقران ي برنتمج
ذوي اإلعتقة

13
14
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الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
1

اسم الفعالية

الفصل الدراسجي الثاني
عدد ساعات
تاريخ االنعقاد
التدريب

تهيئة الطفل ملهترا
القراءة والكوتبة
تيظيف البتركيد ي
الوعليم للمعلمت

نو الفعالية

اسم املدرب

10/02/2020

2

دورة تدرابية

25/02/2020

2

ورشة عمل

أ .نيرة أبيهالس

3

املرأة و الوعليم

08/03/2020

4

أيتم عتملية

طتلبت نتدي علم
النفس

4

الذكتء العتطفي

15/03/2020

2

دورة تدرابية

5

الوغيير االيجتبي

20/03/2020

2

ورشة عمل

2

وحدة خدمة املجتم

6
7
8
9
10

تصميم وإنوتج
االنفيلرافيك للمعلمت
والطتلبت
اإلكوئتب متهي وكيف
نوعتمل معل
ييم الطفل الخليجي
مشتركة االطفتس
املتحتربين للسرطتن
اال وخدام اآلم لالنترنت
للطالب ي الوعليم العتم
وأوليتء األمير

طتلبت نتدي علم
النفس

03/04/2020

2

ورشة عمل

د .رام املبترك

07/04/2020

4

أيتم عتملية

قسم علم النفس

20/04/2020

2

متحتضرة

27/04/2020

4

حملة

د .ابتستم املتلد

15/05/2020

4

أيتم عتملية

د .حنتن الزا
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خطة وحدة خدمة املجتم لكلية التمريض
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
1

وحدة خدمة املجتم

2
3
4
5

تاريخ االنعقاد

اسم الفعالية
أحوتج مستعده (ع
صعيبت الوعلم ي
الجتمعة )
الموك يت ت الحبتيب
إبدأ بيديك
حملة تطعيم عمتس
الجتمعة ضد االنفلينزا
السكري االوس صديقي

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

17/09/2019

4

متحتضرة

د.رام
العبداليهتب

01/10/2019
18/10/2019

8
12

أيتم عتملية
أيتم عتملية

د.صفتء لتبر
د.نسرا ابيزاد

03/11/2019

8

حملة

د.وايرا داتير

14/11/2019

4

أيتم عتملية

أ .ندى الجنهي

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

وحدة خدمة املجتم

عدد ساعات
التدريب
8
8
4

نو الفعالية

اسم املدرب

أيتم عتملية
زاترة
متحتضرة
مهرلتن

أ .ليلى الخيتس
د .حنتن الحربي
د.نجالء فوحي
د .نتدية
بغدادي
د .شرافة
الزبيري
د .وفتء املغييلي

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1
2
3

عتملتتنت فخرنت
كلنت ند الطفتلنت
كليوك أمتنة حتفظ عليهت

11/02/2020
16/02/2020
15/03/2020

4

نة املراض٢٠٢٠

22/03/2020

8

5

لست وحدك كلنت معك

02/04/2020

4

أيتم عتملية

6

صحوك بتلدنيت

07/04/2020

4

أيتم عتملية
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خطة وحدة خدمة املجتم لكلية الخدمة االجتماعية

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

الفصل الدراسجي األول
عدد ساعات
تاريخ االنعقاد
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

1

فعتلية قياعد النجتح

٢٠19/٠8/19

4

نشتط

2

تأهيل السجينت

٢٠19/٠8/19

5

دورة تدرابية

برنتمج األ بتب النفسية
وااللومتعية لالنتحراف
زاترة ميدانية ملرض ى
األورام
قيانين االبداع

٢٠19/٠8/٢٠

6

برامج

دكويرة نيره
الدليمى
دكويرة نيف
العويبى
دكويرة نيف
العويبى

٢٠19/٠8/٢٠

4

زاترة

م  /أمنة البراق

٢٠19/٠8/٢1

3

دورة تدرابية

6

قيانين الوتحرش واالبتزاز

٢٠19/٠8/٢1

2

متحتضرة

7

الوفكير االيجتبى

٢٠19/٠9/٠1

3

دورة تدرابية

٢٠19/٠9/٠1

2

دورة تدرابية

٢٠19/٠9/٠4

3

دورة تدرابية

م  /نيرة الدليمى
دكويرة  /نيف
العويبى
دكويرة  /هيفتء
الشلهيب
دكويرة /فتطمة
فؤاد
د /ليهتن عبد
الحميد

٢٠19/٠9/1٠

3

متحتضرة

د /رندا السيد

٢٠19/٠9/1٠

4

نشتط

د /رام الشهرى

12

املهترا القيتدية

٢٠19/٠9/15

4

دورة تدرابية

13
14

صنتعة النجتح
تمكين املرأة املعيلة

٢٠19/٠9/15
٢٠19/٠9/15

4
4

دورة تدرابية
متحتضرة

15

الحيار الفعتس

٢٠19/1٠/٠3

4

دورة تدرابية

3
4
5

وحدة خدمة املجتم

8
9
10
11

اتيكيت الوعتمل مع
االخرا
فعلية الثقة بتلنفس
وتقدير الذا
الوعتمل مع املشكال
الزولية
اضرار الودخين وا بتبة
وكيفية ميالهول
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د /هيفتء
الشلهيب
د /هند الجنهى
د /رندا السيد
د/هيفتء الشلهيب

16
17
18
19
20
21
22
23
24
وحدة خدمة املجتم

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

مبتدرة أم اليط
مسئيليوك
الطفتس املنيمين
بتلكتنسر
زالل السالم
معت مليالهة العنف
املسئيلية االلومتعية
للشبتب
أنمتط الحيتة وتأثيرهت
على ليدة الحيتة
اخالقيت البتحث العلمى
للسة حياراة ع
املخدرا
التسياق الذاتي
كيفية الويتز املقتبلة
الشخصية بنجتح
للسة حياراة ع
الخطيط الحمراء ي
العالقت
ف الحيار اال رى
مستندة أمهت ذوى
االحويتلت الختصة
اتيكيت العالقت
االلومتعية
املرأة وغيتهب السجين
ف الوعتمل مع االخرا
مستبقة الطتلبت
املوفيقت
ميالهة ضغيط العمل
مهترا البتحث ي الخدمة
االلومتعية
مترثين راتض ى لطتلبت
الجتمعة
حملة كينى إيجتبية

٢٠19/1٠/٠3

4

نشتط

د/هند الجنهى

٢٠19/1٠/٠6

4

زاترة

د /رام الشهرى

٢٠19/1٠/٠7
٢٠19/1٠/٠7

4
4

نشتط
ندوة

د /ميره
د  /حصة الجنهى

٢٠19/1٠/٠7

4

حملة

د /هنتء إ متعيل

٢٠19/1٠/٠9

4

نشتط

٢٠19/1٠/٠9

4

متحتضرة

د /السيدة
إبراهيم
د/هيفتء الشلهيب

٢٠19/1٠/14

4

لقتء

د /نيف العويبى

٢٠19/1٠/14

4

دورة تدرابية

د حصة السند

٢٠19/1٠/٢٢

4

لقتء

د /حصة السند

٢٠19/1٠/٢٢

4

ورشة عمل

د /نيف العويبى

٢٠19/1٠/٢3

4

نشتط

م /لمى العنزى

٢٠19/1٠/٢3

4

متحتضرة

د النعمة إبراهيم

٢٠19/1٠/31

4

نشتط

د/حصة السند

٢٠19/1٠/31
٢٠19/11/٠4

4
4

لقتء
دورة تدرابية

د /نيف العويبى
د/حصة السند

٢٠19/11/٠4

4

مستبقة

د هند د /ولدان

٢٠19/11/٠6

4

دورة تدرابية

د/هيت املزاد

٢٠19/11/1٠

4

دورة تدرابية

د /هند الشهرانى

٢٠19/11/1٠

4

متراثين

د/هند الشهرانى

٢٠19/11/14

4

حملة

د/أ متء الذكرى
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٢٠19/11/٢٠

4

ندوة

د /نيف املتلكى

٢٠19/11/٢٠

4

لقتء

د /هند الشهرانى

4

برامج
متحتضرة
متحتضرة

37

إدارة اليقت لدى الشبتب
مياقع الوياصل
االلومتعى وتأثيرهت على
اال رة
اداب النشر ي و تئل
الوياصل االلومتعى

40

برنتمج الوطيع

٢٠19/11/٢٠

41
42

صحتى ي غذائى
املشكال اال راة

٢٠19/11/٢1
٢٠19/11/٢٢

4
4

38
39

وحدة خدمة املجتم

٢٠19/11/19

4

متحتضرة

د /بدراة العمرى

43

برنتمج نخلص ي رعتيتهم

٢٠19/11/٢4

4

برامج

44

كينى نتجحة ي حيتتك
االم اال رى وحروب
الجيل الرابع
مهترا الوعتمل
أوليات البتحث العلمى
الحيار الفعتس
االبداع ي البتحث العلمى
دينى ليكى

٢٠19/11/٢4

4

دورة تدرابية

د /فتطمة عبد
الرازق
د مزاد
د/بدراة العمرى
د /فتطمة عبد
الرازق
د /تره الخشمى

٢٠19/11/٢7

4

ندوة

د  /عبير النعنتعى

٢٠19/1٢/٠1
٢٠19/1٢/٠٢
٢٠19/1٢/1٠
٢٠19/1٢/16
٢٠19/1٢/٢6

4
4
4
4
4

ورشة عمل
متحتضرة
دورة تدرابية
دورة تدرابية
دورة تدرابية

د /ليلية البريكتن
د /تره الخشمى
د /غتدة الطراف
د /غتدة الطراف
د /ليلية البريكتن

45
46
47
48
49
50
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الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

1

ف الوتحفيز

٢٠٢٠/٠1/٠8

4

ورشة عمل

٢٠٢٠/٠1/٠9

4

دورة تدرابية

٢٠٢٠/٠1/1٠

4

ندوة

4

ف إدارة الخالف

٢٠٢٠/٠1/13

4

لقتء

5

صحتى ي نفسيتى

٢٠٢٠/٠1/٢٠

4

نشتط

6

مهترا تميزك ي حيتتك

٢٠٢٠/٠1/٢٢

4

دورة تدرابية

7

أهمية الغذاء الصحى

٢٠٢٠/٠1/٢6

4

نشتط

8

تصميم الخطة البتحثية

٢٠٢٠/٠1/٢7

3

دورة تدرابية

9

مهترا الوفكير االبداعى

٢٠٢٠/٠1/٢9

3

دورة تدرابية

كيفية كوتبة السيرة
الذاتية
دور مراكز اال تشترا
اال راة ي تدعيم االم
اال رى
األطفتس املهملين
بتملستشفيت
الوليث الفكرى

٢٠٢٠/٠٢/٢3

3

دورة تدرابية

د /والء عتمر

٢٠٢٠/٠1/3٠

4

ندوة

د  /عبير
النعنتعى

٢٠٢٠/٠٢/٠5

4

زاترة

د /هيت املزاد

٢٠٢٠/٠٢/1٠

4

ندوة

د /هيت املزاد

14

إدارة اليقت

٢٠٢٠/٠٢/1٢

4

دورة تدرابية

د /والء عتمر

15

مهترا البتحث لعلمى

٢٠٢٠/٠٢/1٢

4

دورة تدرابية

د /عبير
النعنتعى

2
3

وحدة خدمة املجتم

10
11
12
13

كيف تكينى شخصية
نتجحة
الويعية بظتهرة الونمر
وكيفية ميالهتهت
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اسم املدرب
د /الجيهرة
الزامل
د/ليهتن
رمفتن
د /رشت حسين
د /الجيهرة
الزامل
د/حمده
الفرائض
د /الجيهرة
الزامل
د /هنتء
إ متعيل
د /الجيهرة
الزامل
د /الجيهرة
الزامل

16

اقبلنى كمت انت

٢٠٢٠/٠٢/16

4

ورشة عمل

د /مى بشترة

17

األولى أوال
تنمية املسئيلية
االلومتعية للطتلبت
النزاهة ي البتحيث
العلمية
الوغيرا املجومعية
املعتصرة وتأثيرهت على
اال رة السعيدية
االقوبتس والفيابط
األخالقية ي بتحيث
الخدمة االلومتعيىة
تتحديت االلتزام
بتلفيابط األخالقية ي
البتحيث العلمية
حملة أخالقيت البتحث
العلمى
و تئل الوياصل
االلومتعى الى اي ؟؟

٢٠٢٠/٠٢/٢3

4

ورشة عمل

د/والء عتمر

٢٠٢٠/٠٢/٢4

4

ورشة عمل

د /مى بشترة

٢٠٢٠/٠٢/٢7

3

متحتضرة

د /الجيهرة
الهزانى

٢٠٢٠/٠٢/٢8

4

ندوة

د /عبير
النعنتعى

٢٠٢٠/٠3/٠6

4

ندوة

د /عبير
النعنتعى

٢٠٢٠/٠3/٢٠

4

ورشة عمل

د /عبير
النعنتعى

٢٠٢٠/٠3/٢8

4

حملة

م /تهرة

٢٠٢٠/٠4/٠1

4

ورشة عمل

د /والء عتمر

25

بصمة عطتء

٢٠٢٠/٠4/٠5

4

دورة تدرابية

د /مى بشترة

18
19
20
وحدة خدمة املجتم

21

22
23
24
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خطة وحدة خدمة املجتم لكلية اللغات والررجمة
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية
وحدة خدمة املجتم

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

1

الييم العتلمي للمسنين

01/10/2019

3

أيتم عتملية

2

ييم االغذية العتلمي

16/10/2019

3

حملة

3

الييم العتلمي للطفل

20/11/2019

3

حملة

اسم املدرب
د حمدة
الغتمدي
نيشين +لمتال
أ مشتعل
العجمي  +أ
مرام العبد
العتلي

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية
وحدة خدمة املجتم

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

1

الييم العتلمي للسرطتن

04/02/2020

3

حملة

2

للشعر
الييم العتلمي ِ

21/03/2020

3

أيتم عتملية

3

الييم العتلمي للويعية
بمرض الويحد

02/04/2020

3

أيتم عتملية
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اسم املدرب
رزان العيس ى +
هنت القتحطتني
أ عليتء الصتلح
 +د مشتعل
املطيري
ميشيل

خطة وحدة خدمة املجتم لكلية املجتم
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

1

زاترة ميدانيل ملركز افتده
للرعتية النهتري

27/02/2019

2

زاترة

2

حملة ك موطيع

06/03/2019

2

حملة

3

برنتمج منتهفة العنف
ضد املرأة

13/03/2019

2

لقتء

22/09/2019

2

دورة تدرابية

25/09/2019

2

دورة تدرابية

أ-نيره السفيتن

25/09/2019

2

دورة تدرابية

املدربة /أ /نيره
الشهراني

4
5
وحدة خدمة املجتم

6

الشهتدا العتملية ي
الحت ب
تعلم ا ت يت البرمجة
بلغة البتيثين ي تعوين
الذكتء االصطنتعي
Object Oriented
Programming
البرمجة الشيئية
Internet of Things
انترنت األشيتء

اسم املدرب
ا/نيره الفرحتن
 ا متءالقتحطتني
ا/نيرة الفرحتن
ا/نيرة
الفرحتن-ا متء
القتحطتني
املدربة/نياس
القتحطتني

07/10/2019

2

دورة تدرابية

د .اينتس متحمد
هاللي

08/10/2019

2

متحتضرة

د مروة أحمد

9

زاترة ميدانية للوأهيل
الشتمل

10/10/2019

2

زاترة

10

تصفح االنترنت بشكل
ام

28/10/2019

2

دورة تدرابية

11

)علم البيتنت (

29/10/2019

2

دورة تدرابية

12

تخطي صعيبت املشتريع

30/10/2019

2

دورة تدرابية

13

ثقتفة أم املعليمت

01/11/2019

2

دورة تدرابية

7
8
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ا/نيره الفرحتن
 ا متءالقتحطتني
د/أمينة
مقديش
ا .ابرار اس
غتصب
أ.مهت العويبي
أ .وضحى
العويبي

وحدة خدمة املجتم

14

زاترة ميدانية ملركز اطفتس
الويحد

10/11/2019

2

زاترة

ا/نيره الفرحتن
 ا متءالقتحطتني

15

الوعلم الذاتي شرارتك
لوبدأ حيتة مهنية عظيمة

10/11/2019

2

دورة تدرابية

أ-نيره السفيتن

16

ملوقى الوطيع الثتني

11/11/2019

2

ملوقى

17

برمجة االردواني

14/11/2019

3

دورة تدرابية

18

زاترة ميدانيل لمعية
االطفتس املعيقين

10/12/2019

2

حملة

ا/نيره الفرحتن
 ا متءالقتحطتني
د /بثينة دمق
ا/نيره الفرحتن
 ا متءالقتحطتني

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

1

ف الوصميم

09/02/2020

2

دورة تدرابية

املدربة أ/نياس
القتحطتني

14/02/2020

2

دورة تدرابية

د.ليهتن

16/02/2020

2

دورة تدرابية

أ /نيره
السفيتن

17/02/2020

3

ندوة

د/أمينة
مقديش

19/02/2020

2

دورة تدرابية

أ /عنتن

2

وحدة خدمة املجتم

3

4

5

امسية ا ت يت ي
نجتح االعمتس الصغيره
األ تليب املثلى لحمتية
الهزتك
وبيتنتتك وحستبتتك ي
شبكت
الوياصل االلومتعي
From UML/MARTE to
early
sechedulability
analysis of RTES
م نمتذج الى تتحليل
لدولة مبكر النظمة
اليقت الحقيقي
البرمجة ب بليكي Coding
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Blockly with

6
7

برمجة االردویني
دورة ي الحت ب االلي
كيف تجري مقتبلة عمل
نتجحة

9

)الوجترة االلكترونية(

11/03/2020

10

انترنت األشيتء

12/03/2020

2

11

كيف تصممين اعالنك
power efficiency in
embedded systems
لألنظمة كفتءة الطتقة
املدمجة

12/03/2020

2

دورة تدرابية

19/03/2020

3

ندوة

13

الييم العتلمي للويعية
بمرض الويحد

08/04/2020

2

حملة

14

حملة الييم العتلمي
للويعيل بتلصحة ي مكتن
العمل

28/04/2020

8

وحدة خدمة املجتم

12

20/02/2020
23/02/2020

2
4

دورة تدرابية
ندوة

10/03/2020

2

دورة تدرابية

2

دورة تدرابية
دورة تدرابية
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2

حملة

الشهراني و
أ/وضحى
العويبي
د/بثينة دمق
د/اينتس هاللي
د/أمينة
مقديش
أ /ابرار اس
غتصب
املدربة /أ /نيره
الشهراني
أ.وضحى العويبي
د/بثينة دمق
ا/نيره الفرحتن
 ا متءالقتحطتني
ا/نيره الفرحتن
 ا متءالقتحطتني

خطة وحدة خدمة املجتم لكلية ب األسنان
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

وحدة خدمة املجتم

م

اسم الفعالية

1

حمال ي
السياق
الوجتراة

2

برامج تيعياة
ي املدارس

تاريخ االنعقاد
09/09/2019
15/09/2019
22/09/2019
01/10/2019
06/10/2019
18/09/2019
19/09/2019
10/10/2019
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عدد ساعات
التدريب

نو الفعالية

6

حملة

4

زاترة

اسم املدرب

ً
تاسعا  :مجال األبحاث العلمية
عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

كلية االدارة واالعمتس

1

ا ت يت البتحث العلمي

27/10/2019

3

ورشة عمل

د.احالم املشرف

كلية الوصتميم
والفنين

1

كيف احيس بتحثي الي مشروع فني
ثقت ي ( د ايمتن الجتبرا )

21/10/2019

2

متحتضرة

د /ايمتن الجتبرا

كلية الخدمة
االلومتعية

1

اخالقيت البتحث العلمي

07/10/2019

3

دورة تدرابية

د .والء عتمر

كلية الطب البشري

1

طرق البتحث ي املرالع العلمية

23/11/2019

2

متحتضرة

د/مهت املتحيس

السنة
الوأ يسية

1

منتظرة صحية مستبقة debate

31/10/2019

كلية الصيدلة

الفصل الدراسجي األول

1

دورة النشر العلمي للمجال العلمية
املتحكمة

05/11/2019

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد
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منتقشة
علمية

2

دورة تدرابية

مركز األبتحتث

كلية اآلداب

كلية الهند ة

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

1

دورة طراقة كوتبة اليرقة البتحثية()I

05/11/2019

01:30

ورشة عمل

د/مروى ا متعيل

1

تجربتي ي مشروع البتحث

25/11/2019

2

ملوقى

2

القراءة املعتصرة للنص الشرعي

14/11/2019

3

دورة تدرابية

أ.د أ متء السيالم

3

الوتراخ املرئي

22/10/2019

2

ورشة عمل

أ.د حصة الهاللي

28/10/2019

3

دورة تدرابية

أ.د أ متء السيالم

20/11/2019

2

لقتء

24/11/2019

4

زاترة

13/11/2019

1

ورشة عمل

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

4

5

معهد تعليم اللغة
العربية للنتطقت
بغيرهت

6

1

مقدمت منهجية لدرء الشبهت
للسة حياراة بتلوعتون مع عمتدة
شؤون املكوبت
زاترة مركز امللك عبدهللا للبتحيث
البترولية
كيفة إعداد البتحث العلمي
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طتلبت يوتحدث
ع مشروع
تخرله

أ لطيفل الحمد
/هدى الشراده

الفصل الدراسجي الثاني
نو الفعالية

اسم املدرب

1

معتيير وخطيا البتحيث العليمة ي
املجال العليمل املتحكمة

12/01/2020

1

ورشة عمل

د.نياس ادم

1

ييم البتحث التربيي

11/02/2020

2

ورشة عمل

ا متء الحسين

05/02/2020

2

دورة تدرابية

د .ليلية العليتن

دورة اعداد مدربين

01/01/2020

10

برنتمج تدرابي

سحتب الفليج

ليدة البتحث العلمي

06/01/2020

2

دورة تدرابية

د .هيفتء الشلهيب

14/01/2020

3

دورة تدرابية

د .ليهتن رمفتن

3

املهترا اإلحصتئية ي البتحيث العلمية

15/03/2020

3

دورة تدرابية

د .ليهتن رمفتن

1

ييم البتحث العلمي

21/03/2020

2

أيتم عتملية

الييلد

1

دورة اخويتر مجتس البتحث

17/03/2020

2

دورة تدرابية

مركز األبتحتث

1

تجربتي ي مشروع البتحث

06/02/2020

2

لقتء

1

مؤتمر طب اال نتن

08/03/2020

2

كلية
العليم

كلية التربية

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

كلية
اإلدارة
واألعمتس

عدد
ساعات
التدريب

كلية
كلية الطب
كلية الصيدلة
كلية طب األ نتن
البشري
اآلداب

كلية الخدمة االلومتعية

1

2

مهترا البتحث ي القياعد واملعليمت

دليل البتحث ال وخدام متحركت
البتحث
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أخرى

ً
عاشرا  :مجال تقنية املعلومات
الفصل الدراسجي األول

نو الفعالية

اسم املدرب

1

شفرا إلكترونية

10/09/2019

2

ورشة عمل

هدى أبي دلين /
أ.سحتب الفليج

1

ر م مكمال االزاتء بت وخدام برنتمج
االلسويراوير

30/09/2019

2

2

حملة الوعراف بتلسجل املهتري

16/06/2019

2

1

مقدمة ي أ ت يت لغت البرمجة

25/09/2019

4

دورة تدرابية

2

أ ت يت الفيتيشيب

21/10/2019

3

ورشة عمل

1

مهترا برنتمج  Wordي كوتبة البتحيث

09/11/2019

5

دورة تدرابية

د .دعتء النصتر

2

كيفية عمل فيديي

25/09/2019

3

دورة تدرابية

د .دعتء النصتر

1

صيتنة االلهزة االلكترونية

19/09/2019

2

دورة تدرابية

قسم الحت ب

كلية كلية عليم
عمتدة خدمة املجومع والوعليم
كلية املجومع الخدمة الحت ب
املسومر
االلومتعية واملعليمت

كلية الوصتميم والفنين

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

كلية
العليم

عدد
ساعات
التدريب

تصميم امللصقت العلمية (مروة
الصبتن )٠5٠٠٠1618٢
دورة االنفيلرافيك (مروة الصبتن
)٠5٠٠٠1618٢
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الدورا
وورش العمل
تفعيل
السجل
املهتري وعدد
املسجال
فيل بتلقسم

04/11/2019

دورة تدرابية

14/10/2019

دورة تدرابية

أ.شهد املعطتني

ا.عبير القتحطتني

عدد
ساعات
التدريب

نو الفعالية

اسم املدرب

1

حملة الوعراف بتلسجل املهتري

19/01/2020

2

تفعيل
السجل
املهتري وعدد
املسجال
فيل بتلقسم

أ.عبير القتحطتني

1

أ ت يت البتيثين

13/02/2020

4

دورة تدرابية

2

دورة ي إعداد النمتذج Google forms

23/02/2020

2

ورشة عمل

3

How to design a network

16/03/2020

2

متحتضرة

1

صمم صفتحوك على االنترنت بدون
برمجة

04/02/2020

3

دورة تدرابية

د.دعتء النصتر

2

نمتذج ليلل google form

10/02/2020

3

دورة تدرابية

د.دعتء النصتر

3

الوعتمل بتحترافية مع اإليميل

21/10/2020

3

دورة تدرابية

د .دعتء النصتر

4

تصميم الليغي

02/03/2020

3

دورة تدرابية

د.دعتء النصتر

كلية املجومع

1

كيف تطير لغوك االنجليزية

23/02/2020

2

ورشة عمل

أ/العنيد العويبي

عمتدة خدمة
املجومع والوعليم
املسومر

الفصل الدراسجي الثاني

1

كلية الخدمة االلومتعية

كلية عليم الحت ب واملعليمت كلية الوصتميم والفنين

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

كيف تعدي النميذج األولي لوطبيقك
18/03/2020

االلكتروني(أمجتد البداح
)٠5355899٢٢
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دورة تدرابية

األندية  /الجمعيات الطالبية
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الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
الساعات

نو الفعالية

مجال
الدورة/الفعالية

٢٠19/٠9/18

3

ورشة عمل

االبداع واالبوكتر

٢٠19/٠9/٢5

3

دورة تدرابية

مجتس الوعلم
والثقتفة

٢٠19/1٠/٠٢

3

دورة تدرابية

القيتدة

٢٠19/1٠/٠9

3

دورة تدرابية

املجتس املنهي

٢٠19/1٠/٢9

6

زاترة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

٢٠19/1٢/1٢

3

زاترة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

1

/1برنتمج بعنيان
عتلم بال حدود

٢٠19/٠3/1٠

3-٢
تعت

برامج

٢

/٢ندوة بعنيان
أيقينة اليعي

٢٠19/1٠/٢8

3-٢
تعت

ندوة

3

/3متحتضرة بعنيان
ادمتن العصر

٢٠19/11/٢1

3-٢
تعت

متحتضرة

4

/4ندوة بعنيان (قل
هي ربي)

٢٠19/1٢/٠4

3-٢
تعت

ندوة

5

 /5متحتضرة بعنيان
(فوتة الشك)

٢٠19/1٢/1٢

3-٢
تعت

متحتضرة

6

 /6مقهى حياري
(ولكنل يراني)

٢٠19/1٢/19

3-٢
تعت

أخرى

م
1

برنتمج دعم الطتلبت املوفيقت

٢
3
4
5
6

اسم الفعالية
عمل تيليد ورشة,
األفكتر اإلبداعية
دورة يقي لذاتك
بتحترافية عتليل
دورة مهترا القيتدة
دورة حدد فكرة
مشروعك
رحلة الى شركة
املراعي  -الخرج
مركز امللك
عبدالعزاز للحيار
اليطني

نتدي فكر
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مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

اسم املدرب
د .حصة
الهاللي
د .حصة
الهاللي
د .حصة
الهاللي
د .حصة
الهاللي

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية
برنتمج دعم الطتلبت املوفيقت

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
الساعات

نو الفعالية

1

دورة مهترا تنمية
وتطيار الذا

٢٠٢٠/٠٢/1٢

15

دورة تدرابية

٢٠٢٠/٠3/19

4

زاترة

٢

3

مركز امللك
عبدالعزاز الوتراخي
مستبقة اففل
فيديي تعرافي
لبرنتمج دعم
الطتلبت املوفيقت

٢٠19/٠3/٢4

1

 /7متحتضرة بعنيان(
ً
آمنت ي ربل)
 /8مستبقة بعنيان (
حصتنة فكر )
 /9ندوة تيدكس
بعنيان ( عيدية
وأفوخر)
 /1٠زاترة بعنيان (
مياطنة واعية)
 /11مسرحيل روحي
ومت ملكت يداي
فداه
 /1٢ندوة (ورافع
أبيال على العرش )

٢٠٢٠/٢/٢7

7

 /13ندوة (حيتة
مسوقرة آمنة )

٢٠٢٠/٠5/٠3

8

 /14مقهى حياري بعنيان
(القدوة الحسنة)

٢٠٢٠/3/15

٢
3

نتدي فكر

4
5
6

مستبقة

3-٢
تعت
3-٢
تعت

٢٠٢٠/1/٢7
٢٠٢٠/1/3٠

3-٢
تعت
3-٢
تعت

٢٠٢٠/٠9/٠٢
٢٠٢٠/٢/19

3-٢
تعت
3-٢
تعت
3-٢
تعت
3-٢
تعت
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متحتضرة
مستبقة

ندوة
زاترة

أخرى
ندوة

ندوة
أخرى

مجال
الدورة/الفعالية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة

اسم املدرب
أ .مبتركة
الدو ري

عمادة شؤون الطالبات
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
الساعات

نو الفعالية

1

لقتء تعرافي ع
نتدي نزاهة

٢٠19/٠9/1٢

٢

لقتء

٢

ورشة عمل القياعد
السليكية

٢٠19/٠9/1٢

٢

ورشة عمل

3

عمل صنتديق
ال قتط البالغت ي
املجومع الطالبي و
تيفير قنيا مبتشرة
لولقي البالغت

٢٠19/٠9/1٢

تيعياة

نتدي نزاهة

4

دورة كيفية تصميم
الحقيبة الودرابية

٢٠19/٠9/16

٢

دورة تدرابية

5

دورة قية العمل
الوطيعي

٢٠19/٠9/17

٢

دورة تدرابية

٢٠19/٠9/18

٢

دورة تدرابية

6

7

دورة القيتدة
اال تراتيجية
مستبقة اففل
مقطع مرئي لوفعيل
دور النزاهة ي
املجومع

8

فعتلية ابيض وا يد

9

للسة حياراة
دييانية نزاهة تقتم
كل أ بيع

٢٠19/٠9/19

مجال
الدورة/الفعالية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

4

٢٠19/٠9/19

٢
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لقتء

رقية العويق

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
القيتدة

مستبقة

ملوقى

اسم املدرب

مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

اثير القتحطتني
متهر
املتحمدي
رامت املطيري

نتدي نزاهة

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
الساعات

نو الفعالية

1٠

فعتلية تالحم وط

٢٠19/٠9/٢6

3

ملوقى

11

ورشة عمل
بتلشراكة مع نتدي
الكوتب الطتئر

٢٠19/1٠/٠9

٢

ورشة عمل

1٢

رحلة الى الغرفة
الوجتراة

٢٠19/1٠/14

6

زاترة

13

فعتلية بنت االميرة
نيرة

٢٠٢٠/1٠/17

3

ملوقى

14

15

للسة حياراة
بتلشراكة مع نتدي
الكوتب الطتئر

٢٠19/1٠/٢3

٢

لقتء

دورة ادارة الفغيط
ي العمل

٢٠19/1٠/٢9

٢

دورة تدرابية

٢٠19/1٠/3٠

٢

دورة تدرابية

٢٠19/11/٠6

٢

دورة تدرابية

18

حملة اثر نزاهة

٢٠19/11/13

4

ورشة عمل

19

1

16
17

نادي ن راج

دورة كيفيل الصعيد
للقمة
ورشة عمل يرة
بتلشراكل مع نتدي
الكوتب الطتئر

مجال
الدورة/الفعالية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس الوعلم
والثقتفة
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

فعتلية الحفل
الخوتمي لنتدي
نزاهة الترم االوس

٢٠19/11/٢8

3

حفل

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

كتنت تجربل

٢٠19/٠9/٢6

٢

متحتضرة

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
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اسم املدرب

عذاري
الشمري
ترة الرشيدي

اميره متحمد

نتدي نبراس

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
الساعات

نو الفعالية

٢

اضرار املخدرا
وطرق انتشترهت

٢٠19/1٠/٢4

٢

أخرى

3

الوعراف بنبراس

٢٠19/1٠/31

٢

ملوقى

4

روحي فداء

٢٠19/1٢/٠٢

٢

حملة  -معرض
مصتحب

5

افالم قصيرة

٢٠19/٠9/٢6

1

لنوعترف

٢٠19/٠9/1٢

٢

لقتء

٢٠19/٠9/19

٢

مسرحية

٢٠19/٠9/٢5

٢

مهرلتن

4

حلقت إلقتء

٢٠19/٠9/17

٢

حلقت إلقتء

5

دورة كيف نكوب
ً
ً
مشهدا مسرحيت

٢٠19/1٠/٠٢

٢

دورة تدرابية

6

برنتمج اإللهتم

٢٠19/1٠/1٠

٢

برنتمج

7

مستبقة ُ
ص ُدوح

٢٠19/1٠/17

٢

مستبقة

8

مسرحية ع اللغة
العربية

٢٠19/1٠/٢3

٢

مسرحية

9

برنتمج هذا أنت

٢٠19/1٠/14

٢

برنتمج

1٠

متراثين اإللقتء

كل اثنين ملدة شهر

٢

ورشة عمل

٢
3

مسرحية ع الييم
العتلمي للسالم
مهرلتن (نهفة
وط )

اإللقتء و املسرح
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مجال
الدورة/الفعالية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

اسم املدرب

مجتس االنشطة
العتمة
مجتس االنشطة
العتمة
مجتس االنشطة
العتمة
مجتس بنتء
الشخصية
املجتس املنهي
مجتس االنشطة
العتمة
مجتس االنشطة
العتمة
مجتس االنشطة
العتمة
مجتس االنشطة
العتمة
مجتس بنتء
الشخصية

الدكويرة نياس
السيالم
الدكويرة
هتم العبيدي

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
الساعات

نو الفعالية

1

لقتء تعرافي نتدي
نزاهة الطالبي

٢٠٢٠/٠1/3٠

٢

لقتء

٢

للسة حياراة نتدي
نزاهة تقتم كل
أ بيع

نتدي نزاهة

٢

لقتء

3

ملوقى رعتية الفويت

٢٠٢٠/٠٢/1٢

5

ملوقى

4

دورة بنتء الشخصية
النتجحة

٢٠٢٠/٠٢/16

3

دورة تدرابية

5

دورة الحيار
الدبليمتس ي

٢٠٢٠/٠٢/17

٢

دورة تدرابية

6

دورة الووخطيط
التشغيلي

٢٠٢٠/٠٢/18

٢

دورة تدرابية

7

دورة االمتنة العلمية
بتلشراكة مع وحده
حمتية حقيق
الطتلبت

٢٠٢٠/٠٢/19

٢

دورة تدرابية

8

حملة قبس م نير

٢٠٢٠/٠٢/٢4

4

حملة

9

1٠

ملوقى تعرافي بنتدي
نزاهة بتللغة
االنقليزية

٢٠٢٠/٠3/٠٢

3

ملوقى

TED NAZAHA 2

٢٠٢٠/٠3/18

5

ملوقى
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مجال
الدورة/الفعالية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
االبداع واالبوكتر
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

اسم املدرب

حيتة املطلق
ونيف العويبي
هدى السهلي
أمتني آس زعير

نيرة اليرثتن

منتس القصبي

ملوقى االم
السيبراني بتلوعتون
مع الهيئة اليطنية
لالم السيبراني
زاترة اعفتء نتدي
نزاهة الى الهيئة
اليطنية ملكتفتحة
الفستد
فعتلية الحفل
الخوتمي لنتدي نزاهة
للترم الثتني

٢٠٢٠/٠3/٢3

4

ملوقى

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

٢٠٢٠/٠4/٠1

5

زاترة

مجتس الوعلم
والثقتفة

٢٠٢٠/٠4/15

4

حفل

1

مرهينل بتوقتتهت

٢٠٢٠/٠1/3٠

٢

أخرى

٢

اففل فديي تيعيي

٢٠٢٠/٠٢/11

٢

مستبقة

الحت ب اآللي

3

لحيتتك قيمل

٢٠٢٠/٠3/18

٢

حملة

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

4

مستبقة ثقتفية

٢٠٢٠/٠3/٢٠

1

لنوعترف

٢٠٢٠/٠1/٢8

٢

حلقت إلقتء

3

لنعرف املسرح

11

1٢

13

نتدي نبراس

٢

لقتء

٢

حلقت

نتدي األلقتء و املسرح

٢٠٢٠/٠٢/٠9
٢٠٢٠/٠٢/1٠
٢٠٢٠/٠٢/11
٢٠٢٠/٠٢/1٢
٢٠٢٠/٠٢/13

٢

حملة

4

مسرحية الظل

٢٠٢٠/٠٢/٢4

٢

مسرحية

5

حملة هكذا عتملهم

٢٠٢٠/٠3/٠4
٢٠٢٠/٠3/1٠

٢

حملة

165

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

مجتس االنشطة
العتمة
مجتس بنتء
الشخصية
مجتس االنشطة
العتمة
مجتس االنشطة
العتمة
مجتس االنشطة
العتمة

فيفيتن عبد
اللطيف

6
7
8
9

رحلة إلى معرض
الكوتب
برنتمج امليهيبت
!PNU Got talent
مستبقة أففل قلم
نتش ئ
مسرح الصتمت

٢

رحلة

٢٠٢٠/٠3/18

٢

برنتمج

٢٠٢٠/٠3/٢6

٢

مستبقة

٢٠٢٠/٠4/٠6

٢

مسرحية
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مجتس الثقتفة
مجتس االنشطة
العتمة
مجتس االنشطة
العتمة
مجتس االنشطة
العتمة

عمادة شؤون املكتبات
الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

نتدي القراءة

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
الساعات

نو الفعالية

1

كوب مخوترة

٢٠19/٠9/15

16

منتقشة

٢

هل املعرفة تقوصر
على الكوب

٢٠19/٠9/٢5

٢

دورة تدرابية

3

الييم اليطني

٢٠19/٠9/3٠

٢

حفل

4

كيف تفهم نفسك
واآلخرا

٢٠19/1٠/٠7

٢

ورشة عمل

5

ينمت الكوب

٢٠19/1٠/٠9

4

فعتلية
بتالشتراك مع
نتدي درامت

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

6

صبتحت شعراة

٢٠19/1٠/15

٢

ملوقى

املجتس الفني
واألشغتس اليدواة

7

حدثيني ع كوتبك

٢٠19/1٠/٢٠

٢

للسة حياراة

املجتس الفني
واألشغتس اليدواة

8

لنعمرهت (وعيك
يفرق)

٢٠19/1٠/3٠

3

حملة

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

9

you the new
شخصك الجديد

٢٠19/11/٠4

٢

للسة حياراة

1٠

مركز امللك عبدهللا
للطتقة

٢٠19/11/14

4

زاترة

11

القراءة لذوي
االحويتلت الختصة

٢٠19/11/٢٠

٢

دورة تدرابية
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مجال
الدورة/الفعالية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

اسم املدرب

هند بنت ختلد
الصقر

الشيمتء بنت
مطيع املصيري

نيرة بنت فهد
الدو ري -
نيرة بنت
حسين الحربي

منتس بنت
متحمد
الشييعر
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

صفتء بنت
علي ب حقل

الفصل الدراسجي الثاني
الجهة املنظمة
للدورة/الفعتلية

م

ا م الفعتلية

تتراخ االنعقتد

عدد
الستعت

نيع الفعتلية

1

كوب مخوترة

٢٠٢٠/٠٢/٠٢

16

منتقشة

٢

السلطة الرابعة
"االعالم"

٢٠٢٠/٠٢/11

٢

دورة تدرابية

3

مهرلتن اليطني
للتراث والثقتفة (
الجنتدراة )
لست وحدك (
الصحة النفسية )

مجتس
الدورة/الفعتلية
مجتس الوعلم
والثقتفة
املجتس املنهي

٢٠٢٠/٠٢/19

٢

٢٠٢٠/٠٢/٢4

3

حملة

5

كيف تؤلفين كوتبك
؟

٢٠٢٠/٠3/٠3

٢

ورشة عمل

6

فنيت األلقتء

٢٠٢٠/٠3/٠9

٢

دورة تدرابية

االبداع واالبوكتر

7

كيف تبدئين
مشروعك الوجتري؟

٢٠٢٠/٠3/15

٢

ورشة عمل

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

8

تعلمي اللغة الصينية

٢٠٢٠/٠3/٢٢

3

حملة

9

بذرة عطتء

٢٠٢٠/٠3/٢5

3

مع زاترة لدار
املسنين

1٠

تتحدي القراءة

٢٠٢٠/٠3/3٠

٢

مستبقة

٢٠٢٠/٠4/٠8

3

أيتم عتملية

٢٠٢٠/٠4/15

3

حفل

نتدي القراءة

11
1٢

الييم العتلمي للمرأة
" نمتء وعطتء"
حفل خوتم االنشطة
للنتدي "االصدقتء"

168

ا يتء بنت
متحمد
االنصتري

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

الجنتدراة

4

ا م املدرب

مجتس الصحة
والوغذية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

اللغت
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

أثير بنت
عياض
الغفبتني
اموثتس بنت
فهد املرحيم
حصة بنت
أحمد عطيف

كلية اآلداب
الفصل الدراسجي االول
الجهة املنظمة
للدورة/الفعتلية

نتدي الجغرافيت

م

ا م الفعتلية

تتراخ االنعقتد

عدد
الستعت

نيع الفعتلية

1

دورة تعزاز الثقة
بتلنفس

٢٠19/٠9/11

٢

دورة تدرابية

٢

أثر الوطيع ي حيتتك

٢٠19/٠9/18

٢

دورة تدرابية

3

كرة قدم بين فراقين

٢٠19/٠9/٢5

٢

ترفيل وراتضل

4

5

دورة تخصصية ع
املسيحت الحقلية
النبتتية1
دورة تخصصية نظم
املعليمت الجغرافية
الجزء 1

٢٠19/1٠/٠٢

٢

٢٠19/1٠/٠9

٢

تثقيف
بتلوخصص
الدقيق
تثقيف
بتلوخصص
الدقيق

نتدي بقيمي أ مي

1

لقتء تعرافي بتلنتدي

٢٠19/٠9/1٠

ورشة عمل

٢

ً
ً
عيدا حميدا

٢٠19/٠9/18

حملة

3

ابداع ذوي
االحويتلت الختصة

٢٠19/1٠/٠7

حملة  -معرض
مصتحب

4

امليزان

٢٠19/1٠/٢9

حملة  -معرض
مصتحب

5

كتلبنيتن

٢٠19/11/٠6

زاترة

6

الونمر

٢٠19/11/٢5

حملة

7

الحفل الخوتمي

٢٠19/11/٢8

برامج
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مجتس
الدورة/الفعتلية
تطيار الذا
خدمة مجومعية

ا م املدرب
دكويرة /أمنل
األصقل
دكويرة /حصة
السند

تخصص
الجغرافيت

دكويرة /هدى
العياجي

تخصص
الجغرافيت

دكويرة /إيمتن
البنتء

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس الوعلم
والثقتفة
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

٢٠19/٠9/16

٢

حملة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

٢٠19/٠9/19

٢

ملوقى

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

3

دورة مسوقبلك يبدأ
م هنت

٢٠19/٠9/٢5

3

دورة تدرابية

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

4

دورة مصيدة االفكتر
الربتحية

٢٠19/٠9/٢9

3

دورة تدرابية

املجتس املنهي

1
٢

نتدي الحيار

5

6

حملة الوعراف
بنتدي الحيار
املشتركة ي امللوقى
السنيي الوعرافي
بتألندية

زاترة ك الطتلبت
الوتبع لجتمعة االميرة
نيرة بنت
عبدالرحم
للسة حياراة بين
اعفتء النتدي
ومجميعل م
طتلبت املنح ي
لتمعة األميرة نيره
بنت عبدالرحم

نتدي املعرفة

7

دورة اليعي املتلي
وثقتفة االدختر

8

ملوقى نتدي الحيار
الثتني :متذا قبل
الوخرج

1

ملوقى الوعراف
بتألندية ي A4

٢٠19/1٠/٠7

٢

زاترة

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

٢٠19/1٠/13

٢

أخرى

مجتس الوعلم
والثقتفة

٢٠19/1٠/31

3

دورة تدرابية

املجتس املنهي

4

٢٠19/٠9/17
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ملوقى

االبداع واالبوكتر

ملوقى

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

عفي نتدي
الحيار سحر
بنت عربي
عبدالرزاق
عفي نتدي
الحيار امتني
بنت
عبدالرحم اس
زعير

عفي نتدي
الحيار امتني
بنت
عبدالرحم اس
زعير

٢٠19/٠9/٢3

٢

دورة تدرابية

الحت ب اآللي

هنتء عبد
العزاز عبد هللا

٢٠19/1٠/٠1

1

حملة

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

أعفتء النتدى

٢٠19/1٠/٠8

٢

زاترة

مجتس الوعلم
والثقتفة

طتلبت
املسويى األوس

٢٠19/1٠/16

٢

ورشة عمل

الحت ب اآللي

دعتء تمى
خفتلل

6

الذكتء األصطنتعى
وتطبيقتتل

٢٠19/1٠/٢3

٢

دورة تدرابية

الحت ب اآللي

هيادا عبد
اللطيف عبد
الحليم حتفظ

7

ورشة تسياق السيرة
الذاتية عبر مياقع
الوياصل األلومتعى

٢٠19/1٠/3٠

٢

ورشة عمل

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

مرام الربيع

8

معرض إنوتج
املعليمت 1

٢٠19/11/٠7

٢

معرض

األبتحتث العلمية

طتلبت قسم
املكوبت م
مسويات
مخولفة

1

مهترة ()1

٢٠19/٠9/٢7

3

السيق املفويح

املجتس الفني
واألشغتس اليدواة

طتلبت النتدي

٢

مفهيم راتدة األعمتس

٢٠19/1٠/٠8

4

دورة تدرابية

املجتس املنهي

٢٠19/1٠/17

4

دورة تدرابية

املجتس املنهي

٢٠19/1٠/18

4

ورشة عمل

املجتس املنهي

٢٠19/1٠/٢5

4

دورة تدرابية

املجتس املنهي

٢٠19/11/٠6

٢

دورة تدرابية

مجتس تطيار
الذا وبنتء

٢
3

4

5

نتدي ابداع

3
4
5
6

أ ت يت أم
املعليمت
طراق النجتح (
مقيمت النجتح ي
الحيتة الجتمعية
املكوبة املركزاة
بجتمعة األميرة نيرة
بنت عبد الرحم
للطتلبت املسويى
األوس
ورشة عمل إدارة
نظم قياعد البيتنت
sql

طرق تأ يس
املشتريع
حددي فكرة
مشروعك
درا ة لدوى
املشتريع الصغيرة
أ رار فنين األطفتس
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أ .أمل عيد
متطر املطيري
أ .أمل عيد
متطر املطيري
أ .ر مية
بخيت الثبيتي
أ .ر مية
بخيت الثبيتي
د .تمية عبد
العزاز الراشد

الشخصية
7
8
9
1
٢

براءة
تفعيل و تئل
الوياصل ي املشروع
إدارة اال تثمتر
النتجح
دورة مبتدئ اإلقنتع

نتدي آفتق لغياة

للسة حياراة
بعنيان( :الصتلينت
األدبية)
ورشة عمل بعنيان:
(الودقيق اللغيي ي
الصحف)

٢٠19/11/٠7

٢

حملة  -معرض
مصتحب

مجتس الوعلم
والثقتفة

٢٠19/1٠/٢3

4

دورة تدرابية

املجتس املنهي

٢٠19/1٢/1٢

4

دورة تدرابية

املجتس املنهي

٢٠19/٠9/18

٢

دورة

تطيار الذا
وبنتء الشخصية

٢٠19/1٠/٠1

٢

للسة

الوعلم والثقتفة

٢٠19/٠9/٠8

3

ورشة عمل

املجتس املنهي

4

لقتء معر ي

٢٠19/٠9/15

٢

لقتء

الوعلم والثقتفة

5

دورة كيف تكوبين
السيرة الذاتية؟

٢٠19/11/٠5

٢

دورة

املجتس املنهي

6

تكرام أعفتء النتدي

٢٠19/11/19

٢

حفل

أنشطة عتمة
وترفيهية

3
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أ .أمل عيد
متطر املطيري
أ .تمية بنت
عد العويبي
د.عتئشة
العنزي

أ .نيرة
الشراف

هدى السهلي

الفصل الدراسجي الثاني
الجهة املنظمة
للدورة/الفعتلية

م
1
٢

نتدي الجغرافيت

3
4

5

ا م الفعتلية
مهترا الوياصل مع
اآلخرا
دورة اتكيت الوعتمل
مع اآلخرا
ورشة تنسيق الزهير
دورة تخصصية ع
املسيحت الحقلية
الحييانية٢
دورة تخصصصية
نظم املعليمت
الجغرافية رقم٢

تتراخ االنعقتد

عدد
الستعت

نيع الفعتلية

مجتس
الدورة/الفعتلية

ا م املدرب

٢٠٢٠/٠1/٠9

٢

دورة تدرابية

تطيار الذا

د.أمنل األصقل

٢٠٢٠/٠1/15

٢

دورة تدرابية

تطيار الذا

د.حصة السند

٢٠٢٠/٠1/٢٠

٢

ترفيل وف

٢٠٢٠/٠٢/1٠

٢

٢٠٢٠/٠٢/15

٢

تثقيف
بتلوخصص
الدقيق
تثقيف
بتلوخصص
الدقيق

نتدي بقيمي أ مي

1

الومتع أعفتء
النتدي

٢٠19/٠1/٢8

لقتء

٢

تأمل

٢٠19/٠٢/1٢

حملة  -معرض
مصتحب

3

مبدعين صغتر

٢٠19/٠٢/٢6

مستبقة

4

أصدقتء الطبيعة

٢٠19/٠3/٠3

برامج

5

أحييا نتي

٢٠19/٠3/17

برامج

6

بتلقرآن نتحيت

٢٠19/٠3/٢4

برامج

7

الحفل الخوتمي

٢٠19/٠3/٢9

حفل
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تخصص لغرافيت

د.هدى
العياجي

تخصص لغرافيت

د.إيمتن البنتء

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
االبداع واالبوكتر
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس الوعلم
والثقتفة
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

نتدي الحيار

عفي نتدي
الحيار سحر
االبداع واالبوكتر
بنت عربي
عبدالرزاق
عفي نتدي
مجتس تطيار
الحيار امنل
الذا وبنتء
بنت طراد
الشخصية
الشمري
أ.د.منى بنت
األبتحتث العلمية
متحمد الغيث
الطتلبة:فتطمة
املجتس الفني
بنت عبدالعزاز
واألشغتس اليدواة
الجبر
مجتس الوعلم
والثقتفة

1

دورة طرق الوفكير
االبداعي

٢٠٢٠/٠1/٢7

3

دورة تدرابية

٢

دورة الحيار
الدبليمتس ي

٢٠٢٠/٠1/3٠

٢

دورة تدرابية

3

دورة كيف تكوبين
بتحثت علميت

٢٠٢٠/٠٢/٠5

٢

دورة تدرابية

4

ورشة تغليف الهدايت

٢٠٢٠/٠٢/٠9

٢

ورشة عمل

٢٠٢٠/٠٢/13

٢

زاترة

٢٠٢٠/٠٢/19

٢

مهرلتن

٢٠٢٠/٠3/٠1

٢

حملة

٢

زاترة

٢

حفل

ورشة عمل

الحت ب اآللي
الحت ب اآللي
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

5
6

زاترة قصر املربع
الوتراخي
مهرلتن شعري
انشتدي ي الر يس
صلى هللا عليل و لم

نتدي املعرفة

7

حملة ميا م
الطتعت

8

زاترة معرض الكوتب

9

حفل النتدي الخوتمي

٢٠٢٠/٠3/٠5

1

تطبيقت الصير
الرقمية

٢٠٢٠/٠٢/٠3

٢

٢

أ ت يت األم
السيبرانى

٢٠٢٠/٠٢/1٠

٢

دورة تدرابية

3

املييس املهنية
واليظيفية

٢٠٢٠/٠٢/17

٢

ورشة عمل
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مجتس الوعلم
والثقتفة
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس الوعلم
والثقتفة
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
هيادا عبد
اللطيف عبد
الحليم حتفظ
هنتء عبد
العزاز عبد هللا
نيرة العويبى

كيفية ا وخدام
مصتدر املعليمت
واملعرفة
برمجة تطبيقت
اإلنترنت بلغة Java
معرض الكوتب
الدولي

٢٠٢٠/٠٢/٢4

٢

حملة

مجتس الوعلم
والثقتفة

٢٠٢٠/٠3/٠1

٢

ورشة عمل

الحت ب اآللي

٢٠٢٠/٠3/٠7

4

زاترة

مجتس الوعلم
والثقتفة

7

إنوتج املعليمت ٢

٢٠٢٠/٠3/14

٢

معرض

األبتحتث العلمية

1

زاترة ك الطتلبت

٢٠٢٠/٠٢/1٠

٢

زاترة

٢

الحيار ي بيئة العمل

٢٠٢٠/٠٢/1٢

٢

دورة تدرابية

4
5
6

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

أعفتء نتدى
املعرفة
دعتء تمى
خفتلل
أعفتء نتدى
املعرفة
طتلبت قسم
املكوبت م
مسويات
مخولفة

د.آمنل األصقل

نتدي ابداع
نتدي آفتق لغياة

3

الوصيار االحترا ي
بتلجياس

٢٠٢٠/٠٢/13

٢

دورة تدرابية

املجتس املنهي

الطتلبة .أروى
ب لمعل

4

مهترة ()٢

٢٠٢٠/٠٢/٢٠

3

السيق املفويح

املجتس الفني
واألشغتس اليدواة

طتلبت النتدي

5

التسياق الذاتي

٢٠٢٠/٠3/٠3

٢

دورة تدرابية

املجتس املنهي

6

إدارة املشتريع

٢٠٢٠/٠3/٠4

4

دورة تدرابية

املجتس املنهي

7

عمل خطة تسياق
للمشتريع

٢٠٢٠/٠3/٠5

4

دورة تدرابية

املجتس املنهي

8

أرض الف

٢٠٢٠/٠3/1٢

3

نشتط

املجتس الفني
واألشغتس اليدواة

٢٠٢٠/٠٢/13

٢

ورشة عمل

املجتس الفني

٢٠٢٠/٠٢/٢4

٢

للسة

تطيار الذا
وبنتء الشخصية

1
٢

ورشة عمل بعنيان:
(حسني خطك)
للسة حياراة
بعنيان( :صنتعة
النجتح)
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د.حنتن لتبر
الحترثي
أ .أمل عيد
متطر املطيري
أ .أمل عيد
متطر املطيري

مهت عسيري

3

زاترة لدار األيوتم

٢٠٢٠/٠3/٠5

4

3

زاترة

ورشة عمل بعنيان:
(تتحليل النصيص
األدبية).

٢٠٢٠/٠3/3٠

3

ورشة عمل

5

دورة ي مهترة اإللقتء

٢٠٢٠/٠4/٠5

٢

دورة

6

تكرام أعفتء النتدي

٢٠٢٠/٠4/13

٢

حفل

176

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
املجتس املنهي
تطيار الذا
وبنتء الشخصية
أنشطة عتمة
وترفيهية

أ .أمينة
الخنين.
أ .أ متء
عسيري.

كلية الرربية
الفصل الدراسجي األول
الجهة املنظمة
للدورة/الفعتلية

نتدي أصدقتء الطبيعة

تتراخ االنعقتد

عدد
الستعت

نيع الفعتلية

1

مهترا تطيار الذا

٢٠19/٠9/٢6

٢

دورة تدرابية

٢

صنتعة النجتح

٢٠19/1٠/٠3

٢

دورة تدرابية

3

كوتبة القصص

٢٠19/1٠/17

٢

دورة تدرابية

4

لغة اإلشترة

٢٠19/1٠/٢3

3

دورة تدرابية

5

ازرع

٢٠19/11/٠6

٢

حملة

6

ارتيي

٢٠19/11/15

٢

حملة

7

أكرمني

٢٠19/11/٢1

٢

حملة

8

أفشيا السالم بينكم

٢٠19/1٢/٠5

٢

حملة

9

يرة النتحل

٢٠19/1٢/11

٢

مستبقة

1٠

يرة القمر

٢٠19/1٢/19

٢

مستبقة

٢٠19/1٢/٢7

٢

مستبقة

م

11

ا م الفعتلية

أ متء النبتتت

نتدي التربية الختصة

1
٢

ذاتي تسوتحق

٢٠19/٠9/٢5

دورة تدرابية

الكترازمت القيتدية

٢٠19/1٠/٠1

دورة تدرابية
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مجتس
الدورة/الفعتلية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
القيتدة

ا م املدرب
د امنة األصقل

د امنة األصقل
د أ متء
الحسين
أ أمجتد
البداح
رئيسة النتدي
والطتلبت
رئيسة النتدي
والطتلبت
رئيسة النتدي
والطتلبت
رئيسة النتدي
والطتلبت
رئيسة النتدي
والطتلبت
رئيسة النتدي
والطتلبت
رئيسة النتدي
والطتلبت

د .امل لتر هللا
عذاري
الشمري

3

رشفة ورق

ورشة عمل

٢٠19/1٠/1٠

4

5

6

7
8

العصت البيفت

٢٠19/1٠/15

الخطط االنوقتلية
لذوي االحويتلت
الختصة

٢٠19/1٠/31

العالج بتللعب
وفنيتتل
مدينة األمير لطتن
ب عبد العزاز
أيتم ختلية م
الويتر

مهرلتن

دورة تدرابية

٢٠19/1٢/٠1

ورشة عمل

٢٠19/11/٢5

زاترة

٢٠19/1٠/٢3

نشتط

9
املعرض الحي

٢٠19/11/٠5

مهرلتن

1٠

متكوين

٢٠19/11/٠6

دورة تدرابية

11

الييم العتلمي
لالعتقة

٢٠19/1٢/٠3

أيتم عتملية

نتدي الطفيلة املبكرة

1

احوفتس الييم
اليطني

٢٠19/٠9/٢3

3

حفل

٢

ممتر ة الومترا
الهيائيل

٢٠19/1٠/14

3

نشتط
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مجتس الوعلم
والثقتفة
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
د.رام
املهترا
العبداليهتب
الوخصصية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
د .هدى العنزي
الوخصصية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
أنشطة األقستم
د .شرافة
الوعليمية لونمية
الزبيري
املهترا
الوخصصية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
مجتس الوعلم
طتلبت النتدي
والثقتفة
مركز راتض ي
مجتس الصحة
يوم الونسيق
والوغذية
معل الحقت

3

الييم العتلمي للطفل

٢٠19/11/٢٠

3

أيتم عتملية

4

تيعية بعنيان
(صحوك تهمنت)

٢٠19/1٢/17

3

حملة

5

دوره (حمتية
األطفتس م الوتحرش
)

٢٠19/٠٢/٠3

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس الصحة
والوغذية

طتلبت النتدي
طتلبت النتدي

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

ا.نتديل السيف
يوم
الوياصل معهت
الحقت

٢٠19/٠3/19

3

أيتم عتملية

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

طتلبت النتدي

٢٠19/٠3/٢5

3

معرض

املجتس الفني
واألشغتس اليدواة

طتلبت النتدي

1

علم النفس األيجتبي

٢٠19/٠9/1٠

٢

دورة تدرابية

٢

ف اال وموتع
بتلحيتة

٢٠19/٠9/1٢

٢

دورة تدرابية

3

ملوقى طتلبت علم
النفس

٢٠19/٠9/17
٢٠19/٠9/18

٢

ملوقى

4

إدارة الفغيط
النفسية

٢٠19/٠9/3٠

٢

دورة تدرابية

٢٠19/1٠/٠3

٢

أيتم عتملية

٢٠19/1٠/1٠

٢

برامج

7

أخالقيت املهنة

٢٠19/1٠/16

٢

دورة تدرابية

8

حملة تثقيفية ع
االضطرابت

٢٠19/1٠/٢٠
٢٠19/1٠/٢1

٢

حملة

6

7

نتدي علم النفس

5
6

الييم العتلمي لصحة
الفم واأل نتن
لالطفتس
معرض انوتج
الي تئل الوعليمية
م صنع الطتلبت

م هي نيرة بنت
عبدالرحم
الييم العتلمي
للصحة النفسية

3
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دورة تدرابية

مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية

د.شيمتء بتشت
د.ا متء
الحسين

د.شيمتء بتشت

أ.عتئشة
الزكري

النفسية

٢٠19/1٠/٢٢
٢٠19/1٠/٢3
٢٠19/1٠/٢4

9

الودراب امليداني
واملهترا املهنية

٢٠19/1٠/٢9

٢

دورة تدرابية

1٠

قية العمل الوطيعي

٢٠19/1٠/31

٢

دورة تدرابية

11

زاترة ملرض ى
السرطتن

٢٠19/٠4/11

٢

زاترة
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أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

أ.عتئشة
الزكري
الطتلبة/
متهر
املتحمدي

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
الساعات

نو الفعالية

1

أحتديث ي الطبيعة

٢٠٢٠/٠1/٠4

٢

نشتط

٢٠٢٠/٠1/16

٢

نشتط

٢٠٢٠/٠1/٢9

٢

نشتط

4

موتحف صقر الجزارة

٢٠٢٠/٠٢/٠4

٢

نشتط

5

حديقة املعتلم

٢٠٢٠/٠٢/1٢

٢

نشتط

6

إعتدة الودوار

٢٠٢٠/٠٢/٢6

٢

نشتط

7

ر م الطبيعة

٢٠٢٠/٠3/٠5

٢

نشتط

8

ف تغليف الهدايت

٢٠٢٠/٠3/11

٢

نشتط

9

ييم الشتي

٢٠٢٠/٠3/٢1

٢

نشتط

1٠

العنتية بتلزهير

٢٠٢٠/٠3/٢6

٢

نشتط

٢
3

موتحف امللك
عبدالعزاز الوتراخي
واحة امللك لمتن
للعليم

خطة نتدي الطبيعة

1
نتدي التربية الختصة

لغة اإلشترة

دورة تدرابية

٢٠٢٠/٠٢/٠6

٢

3

لمعية صي
كيف تعدي
النميذج األوس
لوطبيقك االلكتروني

زاترة

٢٠٢٠/٠٢/11

ورشة عمل

٢٠٢٠/٠3/٠٢
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مجال
الدورة/الفعالية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس الوعلم
والثقتفة
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية

الحت ب اآللي

اسم املدرب
رئيسة النتدي
والطتلبت
رئيسة النتدي
والطتلبت
رئيسة النتدي
والطتلبت
رئيسة النتدي
والطتلبت
رئيسة النتدي
والطتلبت
رئيسة النتدي
والطتلبت
رئيسة النتدي
والطتلبت
رئيسة النتدي
والطتلبت
رئيسة النتدي
والطتلبت
رئيسة النتدي
والطتلبت

أ .امل املهنت

أ.امجتد البداح

4
5
6

7

اففل القتء
إدارة حستبت مياقع
الوياصل االلومتعي

٢٠٢٠/٠3/17

مستبقة

٢٠٢٠/٠3/18

دورة تدرابية

الييم العتلمي
ملوالزمة داون

٢٠٢٠/٠3/٢٢
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االبداع واالبوكتر

نتدي الفيزيتء

1

دورة اإل عتفت
األولية

٢٠٢٠/٠٢/٠٢

٢

دورة األنمتط
الشخصية

٢٠٢٠/٠9/٠٢

3

٢٠٢٠-٢-16
٢٠٢٠-٢-٢3
٢٠٢٠/٠1/٠3

3

3

4

5

لسلة ورش عمل
"كيفية عمل ألهزة
الفيزيتء الطبية "
زاترة طتلبت قسم
الفيزيتء
ملدينة امللك عبدهللا
لطتقة الذراة
واملوجددة
املعرض الخوتمي
لنتدي الفيزيتء

3

دورة تدرابية

دورة تدرابية

ورشة عمل

٢٠٢٠/٠9/٠3

3

زاترة

٢٠٢٠-3-٢4

3

معرض
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العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية

األبتحتث العلمية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

الطتلبة :مرام
اليحي
الطتلبة :هند
االحمد

طتلبت
املتحتكتة
السراراة

أ.منتس املهيلب

د.نسرا تمتم

1

بلمرا النتني

30/01/2020

1

دورة

علم النتني

د .فتطمة
الزهراني

٢

مخوبرا و أبتحتث
بلمرا النتني

28/01/2020

3

زاترة ميدانية

علم النتني

ميظفي املركز

3

مجلس حيار

30/01/2020

1

مجلس حيار

علم النتني

رئيست
وأعفتء
النتدي م
قسم الكيميتء

4

زاتره للكيمترك

04/02/2020

3

زاترة ميدانية

علم النتني

ميظفي املركز

5

Nano Technology ,
The Science of
21st Century .

6
نتدي النتني

زاترة ملركز النتني ي
لتمعة امللك عبد
العزاز  -لدة

06/02/2020

1

متحتضرة

علم النتني

عفي هيئة
الودريس
بقسم االحيتء

13/02/2020

4

زاترة ميدانية

علم النتني

ميظفي املركز

18/02/2020

1

ورشة عمل

علم النتني

عفي هيئة
الودريس
بقسم الفيزيتء

8

تطبيقت النتني ي
تنقية امليته

25/02/2020

1

زاترة ميدانية

علم النتني

ميظفي املركز

9

النقتط الكمية وأهم
تطبيقتتل ي شتشت
العرض

03/03/2020

1

1٠

النتني الطبية

23/03/2020
24/03/2020
25/03/2020

3

11

امللوقى العلمي األوس
لنتدي تقنية النتني

03/04/2020

4

7

تتحفير مركبت
النتني
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معرض

متحتضرة -دورا
 -عروض

علم النتني

علم النتني

علم النتني

طتلبت و
خراجت قسم
الفيزيتء
اعفتء هيئة
الودريس بكلية
العليم و
طتلبت و
خراجت
الكلية

كلية اإلدارة و األعمال
الجهة املنظمة
للدورة/الفعتلية

م

ا م الفعتلية

1

رحلة الى EY
دورة أ رار ي
املتحت بة املتلية
املهترا املوقدمة ي
ا وخدام برنتمج
االكسل

4

Accounting Show

٢
3

نتدي املتحت بة

ملوقى
5
TechAccounting
 6رحلة الى وزارة املتلية
دورة ملتحت بة ي
7
شركت الوأمين
ورشة عمل مراحل
8
عمل املرالع الخترجي
رحلة الى هيئة يق
9
املتس
معرض الودراب
1٠
الوعتوني ي املتحت بة
11

مؤتمر املرالعة
الداخلية

1٢

حفير مؤتمر دولي
للمتحت بين
القتنينيين

ا وفتفت عبر برامج
الوياصل االلومتعي
13
للحديث ع مجتال
املتحت بة املخولفة

الفصل الدراسجي األول
عدد
تتراخ االنعقتد
الستعت
٢
٢٠19/٠9/٢5
٢

٢٠19/٠9/٢9

نيع الفعتلية
زاترة
ورشة عمل

مجتس
الدورة/الفعتلية
املجتس املنهي
املجتس املنهي

٢٠19/1٠/٠1
٢٠19/1٠/٠٢
٢٠19/1٠/٠3
٢٠19/1٠/٢1
٢٠19/1٠/٢٢
٢٠19/1٠/٠7
٢٠19/1٠/٠8
٢٠19/1٠/14

٢

ورشة عمل

٢

نشتط

٢

ملوقى

٢

زاترة

٢٠19/1٠/17

٢

ورشة عمل

املجتس املنهي

٢٠19/1٠/٢7

٢

ورشة عمل

املجتس املنهي

٢٠19/1٠/3٠

٢

زاترة

٢٠19/11/٠6

٢

حملة  -معرض
مصتحب

٢٠19/11/٠3
٢٠19/11/٠4
٢٠19/11/٠5
٢٠19/11/11
٢٠19/11/1٢
٢٠19/11/13
٢٠19/٠9/1٠
٢٠19/٠9/17
٢٠19/٠9/٢4
٢٠19/1٠/٠1
٢٠19/1٠/٠8
٢٠19/1٠/15
٢٠19/1٠/٢٢

٢

٢

٢
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زاترة

زاترة

أخرى

الحت ب اآللي
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
املجتس املنهي

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس الوعلم
والثقتفة
املجتس املنهي

املجتس املنهي

مجتس الوعلم
والثقتفة

ا م املدرب

٢٠19/1٠/٢9
٢٠19/11/٠5
٢٠19/11/1٢
٢٠19/11/1٢
٢٠19/٠9/٠8
٢٠19/٠9/٠9
٢٠19/٠9/11
٢٠19/٠9/1٢

نتدي اإلدارة و األعمتس

1

الوعراف بتلنتدي

٢

تبتدس الكوب
وترحيب بتلطتلبت

3

الييم اليطني

٢٠19/٠9/٢4

4

دورة القيتدة

٢٠19/٠9/٢٢

5

السيتحة \ تخصص
السيتحة

٢٠19/٠9/3٠

6

دورة االكسل

٢٠19/1٠/٠3

7

الجهت الداعمة ي
بداية مشروعك
الراتدي

٢٠19/1٠/٠6
٢٠19/1٠/٠7
٢٠19/1٠/٠8

حملة
نشتط
أيتم عتملية
٢

دورة تدرابية
حملة

٢

دورة تدرابية
حملة  -معرض
مصتحب

8

دورة تتحمل ضغيط
العمل

٢٠19/1٠/٠9

٢

دورة تدرابية

9

دورة الفيتيشيب

٢٠19/1٠/15

3

دورة تدرابية

1٠

90s vibes

٢٠19/1٠/17

مهرلتن

11

لمعية النهفة

٢٠19/1٠/٢3

زاترة

1٢
13

الوخطيط وإدارة
املشتريع
MASLOW
HIERACHY FOR

٢

٢٠19/1٠/٢8
٢٠19/1٠/٢9
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مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة
الحت ب اآللي
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
الحت ب اآللي

منيرة الحربي

مرام الشبالن

حصة عطيف
أ متء امليس ى

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

دورة تدرابية

املجتس املنهي

حملة

املجتس املنهي

ترة الفياز

NEEDS
14

برنتمج تعرافي
بتلنتدي

٢٠19/1٢/٢6

حملة

1

الوعراف بتألندية

٢٠19/٠9/٠8
٢٠19/٠9/٠9

حملة

٢

تبتدس الكوب

٢٠19/٠9/11
٢٠19/٠9/1٢

حملة

3

دورا مونيعل
طياس الفصل
الدراس ي

4

رحال مونيعل طياس
الفصل الدراس ي

-٠٢ينتير

دورة تدرابية

زاترة

نتدي األنظمة

5

الييم اليطني

٢٠19/٠9/٢4

نشتط

6

ييم املعلم

٢٠19/1٠/٠6

أيتم عتملية

7

املقهى القتنيني

٢٠19/1٠/1٠

لقتء

8

حملة م حقك

٢٠19/1٠/17

حملة

9

إقتمة دورا
لوخصصت خترج
الكلية

٢٠19/1٠/٢٠
٢٠19/1٠/٢3

دورة تدرابية

1٠

ملحمة قتنينية

٢٠19/1٠/31

٢

ملوقى
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مجتس الوعلم
والثقتفة
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية

11

املجلس القتنيني ٢

٢٠19/11/٠6

ملوقى

1

اللقتء الوعرافي

٢٠19/٠9/٠8

1

لقتء

٢

حملة تبتدس الكوب

٢٠19/٠9/11

1

حملة

3

دورا ي مجتس
اإلدارة واألعمتس
خالس الفصل
الدراس ي
رحال لجهت
خترلية خالس
الفصل الدراس ي

املهترا
الوخصصية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية

مجتس الوعلم
والثقتفة

٢

دورة تدرابية

املجتس املنهي

3

زاترة

املجتس املنهي

5

الييم اليطني

٢٠19/٠9/٢4

1

أيتم عتملية

6

ييم املعلم

٢٠19/1٠/٠6

1

أيتم عتملية

7

إقتمة دورة لشهتدة
مهنية

٢٠

دورة تدرابية

املجتس املنهي

8

عمل للست
اقوصتدية أ بيعية

1

لقتء

املجتس املنهي

1

حملة

املجتس املنهي

٢

لقتء

املجتس املنهي

4

تعرافيل

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

4
نتدي األقوصتد

9
1٠
نتدي راتدة
األعمتس

1

تجربتي ي الودراب
امليداني
إقتمة للست
اقوصتدية خترج
الجتمعة
ملوقى األندية

٢٠19/1٠/٢4

٢٠19/٠9/٠8
٢٠19/٠9/٠9
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مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

أعفتء هيئة
تدريس قسم
االقوصتد

٢

تبتدس الكوب

٢٠19/٠9/11
٢٠19/٠9/1٢

1

حملة

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

3

PNU Entre club
""Gathering

٢٠19/٠9/19

1

لقتء

القيتدة

4

ورشة عمل راتدة
األعمتس

٢٠19/1٠/٠3

٢

ورشة عمل

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

5

الييم اليطني

٢٠19/٠9/٢5

٢

حملة االيتم
العتملية

وطنية

6

رحلة منشئت /اوش
اكس

٢٠19/1٠/٠8

1

زاترة خترلية

املجتس املنهي

7

رطتن الثدي

٢٠19/1٠/15

٢

حملة االيتم
العتملية

8

ملة النتدي

٢٠19/1٠/17

1

لقتء

٢٠19/1٠/٢٢

٢

زاترة خترلية

٢٠19/11/٠7

٢

ورشة عمل

حملة تيعياة
تثقيفية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة

رحلة ملثل علي/اوش
9
اكس
للسة لوثقيف
1٠
بتلشهتدا املهنية

11

أال بيع العتلمي
لراتدة أالعمتس

٢٠19/11/1٠
٢٠19/11/11
٢٠19/11/1٢
٢٠19/11/13
٢٠19/11/14

1٢

حملة-معرض-
ايتم عتملية

الوعلم والثقتفة
 +املجتس
املنهي+االبداع
واالبوكتر

ملة النتدي PNU
Entre club
""Gatheringقتعة
درا ية

٢٠19/11/19

1

لقتء

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

13

ييم ترفيهي

٢٠19/11/٢1

٢

نشتط

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

14

زاترة ملثل  :فتنيال-
قدرة -متءا -علم-
sequare events

٢٠19/11/٢4

٢
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زاترة خترلية

املجتس املنهي

شهد الفلعتن

الفصل الدراسجي الثاني
الجهة املنظمة
للدورة/الفعتلية

م

ا م الفعتلية

تتراخ االنعقتد

عدد
الستعت

نيع الفعتلية

1

ُ
حملة تبتدس الكوب

٢٠٢٠/1٠/٢6
٢٠٢٠/1٠/٢7

٢

حملة

٢٠٢٠/٠٢/٠4

٢

ورشة عمل

املجتس املنهي

٢٠٢٠/٠٢/٠9

٢

ورشة عمل

املجتس املنهي

٢٠٢٠/٠٢/1٢

٢

زاترة

املجتس املنهي

٢٠٢٠/٠٢/16
٢٠٢٠/٠٢/17

٢

ملوقى

املجتس املنهي

٢٠٢٠/٠٢/٢5

٢

دورة تدرابية

املجتس املنهي

٢٠٢٠/٠3/٠٢

٢٢

زاترة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

ورشة عمل

املجتس املنهي

٢٠٢٠/٠3/٢5

٢

زاترة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

1٠

ييم السعتدة

٢٠٢٠/٠3/19

٢

أيتم عتملية

1

ف االتصتس
بتلعمالء

٢٠٢٠/٠1/٠4

٢

دورة تدرابية

٢
3
4
نتدي املتحت بة

5
6
7
8

9

أ يت ت الودقيق
الداخلي
دورة الحيكمة ي
الشركت
رحلة الى شركة
Deloitte
ملوقى املتحت بة
دورة املهترا املهنية
مليظفين املتحت بة
رحلة الى مؤ سة
النقد
دورة املرالع الخترجي
ي بيئة يق العمل
رحلة الى الهيئة
السعيدية
للمتحت بين
القتنينيين

٢٠٢٠/٠3/1٠

مجتس
الدورة/الفعتلية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

نتدي إدارة األعمتس

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

ا م املدرب

الجيهر امليس ى

٢

ا وخدام الحت ب
االلي ي الفندقة

٢٠٢٠/٠1/1٢

٢

دورة تدرابية

القيتدة

منى لعفر

3

صنتعة الوغيير

٢٠٢٠/٠1/17

3

دورة تدرابية

القيتدة

ترة الصغير
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4

تيضح أهمية اإلدارة
بتلحيتة

٢٠٢٠/٠1/٠9
٢٠٢٠/٠1/1٠

حملة

5

املسؤولية
االلومتعية

٢٠٢٠/٠1/٢٠

حملة

6

برنتمج لينكد أن

٢٠٢٠/٠1/٢5

حملة

املجتس املنهي

٢٠٢٠/٠3/13

أيتم عتملية

مجتس الوعلم
والثقتفة

٢٠٢٠/٠3/19

أيتم عتملية

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

٢٠٢٠/٠1/٠1

لقتء

أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية

7
8

أهمية القراءة
والوعليم الذاتي
ييم ترفيهي يصتدف
الييم العتلمي
للسعتدة

نتدي األنظمة

1

اللقتء الوعرافي

٢

دورا مونيعل
طياس الفصل
الدراس ي

3

رحال مونيعل طياس
الفصل الدراس ي

٢

زاترة

دورة تدرابية

4

حملة ميثتقنت ..
عدالونت

٢٠٢٠/٠1/٢8

حملة

5

قتنينيت نيرة

٢٠٢٠/٠٢/13

مستبقة

6

للسة حياراة مع
خراجت قسم
األنظمة

٢٠٢٠/٠٢/18

لقتء
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مجتس الوعلم
والثقتفة
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية

7

فعتلية اكثر م
قتنيني

٢٠٢٠/٠٢/٢7

ملوقى

8

املجلس القتنيني 3

٢٠٢٠/٠3/٠5

ملوقى

9

الحفل الخوتمي
للنتدي

٢٠٢٠/٠3/1٢

حفل

1

اللقتء الوعرافي

٢٠٢٠/٠1/٠1

٢

3

4
نتدي االقوصتد

5
6

1

دورا ي مجتس
اإلدارة واألعمتس
خالس الفصل
الدراس ي
رحال لجهت
خترلية خالس
الفصل الدراس ي

لقتء

٢

دورة تدرابية

املجتس املنهي

3

زاترة

املجتس املنهي

1

لقتء

املجتس املنهي

٢٠

دورة تدرابية

املجتس املنهي

٢٠٢٠/٠٢/٢7

٢

حملة

٢٠٢٠/٠4/٠8

1

أيتم عتملية
نشتط

للست اقوصتدية
أ بيعية
إقتمة دورة لشهتدة
مهنية
حملة االقوصتدي
الصغير

أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

7

ييم املرأة العتلمي

8

أ بيع االقوصتد

1٢

9

تنظيم اللقتء
السنيي لجمعية
االقوصتد السعيدية

1٠

ييم السعتدة

٢٠٢٠/٠3/19
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مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

14

ملوقى

املجتس املنهي

1

أيتم عتملية

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

أعفتء هيئة
تدريس قسم
االقوصتد

نتدي االقوصتد

1

لقتء النتدي

٢٠٢٠/٠1/٠٢

1

لقتء

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

رزان العرفج

٢

زاترة خترلية

٢٠٢٠/٠1/٠7

٢

زاترة

املجتس املنهي

عبدهللا
البريدي

3

ورشة عمل

٢٠٢٠/٠1/٢1

1

ورشة عمل

االبداع واالبوكتر

غتدة العرافي

4

مستبقة

٢٠٢٠/٠1/3٠

4

مستبقة

مجتس الصحة
والوغذية

دايت نتر

5

زاترة

٢٠٢٠/٠٢/٠4

٢

زاترة

املجتس املنهي

أحمد الجيالني

6

ورشة عمل

٢٠٢٠/٠٢/13

1

ورشة عمل

مجتس الوعلم
والثقتفة

الجيهرة املزاد

7

زاترة

٢٠٢٠/٠٢/٢4

٢

زاترة

املجتس املنهي

نيرة العندس

8

للسة

٢٠٢٠/٠3/٠5

٢

لقتء

املجتس املنهي

منيرة الخليف
 حصةالغتنم

9

ييم عتلمي

٢٠٢٠/٠3/٠8

٢

أيتم عتملية

1٠

لقتء

٢٠٢٠/٠3/1٠

1

لقتء
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مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

مركز النهفة
رزان العرفج

كلية علوم ال اسب واملعلومات
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد
الساعات
ييمين
بمعدس
تعوين
ي الييم

نو الفعالية

مجال
الدورة/الفعالية

نشتط

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

نتدي ام املعليمت

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

رك تعرافي

٢٠19/٠9/٠8

٢

إعتدة تجهيز مقر
النتدي والوعديل على
تصميم شعتر النتدي

٢٠19/٠9/15

تقتم ملدة
ا بيع

نشتط

3

لسلة دورا منك
و إليك

٢٠19/٠9/٢3

خمسة
أيتم
بمعدس
دورة إلى
دورتتن
ي
األ بيع

دورة تدرابية

عرض فلم وثتئقي
The Net 2.0:
Identity theft
حملة Wall of
secrets
حملة ترشيد
ا وخدام
الوكنيليليت وو تئل
الوياصل االلومتعي

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

الحت ب اآللي

أخرى

مجتس الوعلم
والثقتفة

حملة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

٢٠19/1٢/٠4

حملة

مجتس الوعلم
والثقتفة

7

كرنفتس ترفيهي

٢٠19/1٢/٠7

مهرلتن

1

ً
أهدني كوتبت

٢٠19/٠9/15
٢٠19/٠9/17
٢٠19/٠9/19

حملة

4
5

6

٢٠19/٢٢/1٠
تقتم ملدة
ا بيع

٢٠19/1٠/٢7

نتدي عقيس
الوقنية
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اسم املدرب

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

طتلبت النتدي
الالتي له
شهتدا تقنية
ولدان
العنيزي،
أشجتن
الغرار،
ميسين
الشهراني

٢
3

دورة إدارة اليقت
ورشة عمل كيتش
ني

٢٠19/9/15

٢

متحتضرة

٢٠19/9/٢6

3

ورشة عمل

4
٢٠19/1٠/٢

أيتم عتملية

٢٠19/1٠/6

دورة تدرابية

دورة مهترا القيتدة

٢٠19/1٠/8

دورة تدرابية

الحت ب اآللي
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

7

متحتضرة تتحليل
البيتنت

٢٠19/1٠/14

متحتضرة

الحت ب اآللي

8

ييم املهنة

٢٠19/1٠/٢1

زاترة

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

9

ييم Games Day
اللعب

٢٠19/1٠/31
٢٠19/11/٠7

مستبقة

املجتس املنهي

1٠

دورة الذكتء العتطفي

٢٠19/11/6

دورة تدرابية

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

11

لقتء الوقنية املتلية "
فينوك"

٢٠19/11/13

لقتء

الحت ب اآللي

5

ييم املعلم
دورة أ ت يت
البتيثين

املجتس املنهي
املجتس الفني
واألشغتس اليدواة أ.مروة الصبتن
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

6
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متحمد هرميش
املبتدرة
السعيدية
للمطيرا
املبتدرة
السعيدية
للمطيرا (د.
حميد
الدو ري | د.
ترة الحميد |
د .تهتني
مقبل)\ د.
هديل شيبة

د.نتدية فهد
السيف
\عفي ي
لتمعة االميرة
نيرة

1٢

أ بيع امللهم

1

بيتنت الثتني

٢٠19/11/1٠
٢٠19/11/18
٢٠19/11/19
٢٠19/11/٢٠
٢٠19/11/٢1
م ٢٠19/٠9/15
الى ٢٠19/٠9/19

حملة  -معرض
مصتحب

1٠

حملة

٢

لقتء قسم تقنية
املعليمت

٢٠19/٠9/٢٢

1

لقتء

3

الييم اليطني

٢٠19/٠9/٢4

5

أيتم عتملية

4

دورة تدرابية

4

مقدمة ي أ ت يت
لغت البرمجة

مجتس الوعلم
والثقتفة
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

الحت ب اآللي

م ٢٠19/٠9/٢5
الى ٢٠19/٠9/٢6

نتدي IT club

5

زاترة شركة هياوي

٢٠19/1٠/٠7

٢

زاترة

6

مسرحية اصنعي
الوغيير

٢٠19/1٠/16

1

أخرى

7

أ ت يت
الفيتيشيب

٢٠19/1٠/٢1

3

ورشة عمل

8

ييم املرأه

٢٠19/11/٢7

4

نشتط

9

ييم القهية

٢٠19/11/٠3

4

أيتم عتملية

٢٠19/11/٠6

3

دورة تدرابية

 1٠اعداد السيرة الذاتية

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
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يوم الونسيق
مع إحدى
أعفتء هيئة
الودريس م
داخل الجتمعة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

الحت ب اآللي

يوم الونسيق
مع إحدى
أعفتء هيئة
الودريس م
داخل الجتمعة

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
املجتس املنهي

يوم الونسيق
مع إحدى

أعفتء هيئة
الودريس م
داخل الجتمعة
11

قلق االخوبترا

٢٠19/11/13

٢

متحتضرة

1٢

املتس الحرام

٢٠19/11/18

4

حملة

م

ا م الفعتلية

تتراخ االنعقتد

1

رك تعرافي

٢٠٢٠/1٢/1

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة

الفصل الدراسجي الثاني
الجهة املنظمة
للدورة/الفعتلية

نتدي ام املعليمت

نيع الفعتلية

مجتس
الدورة/الفعتلية

نشتط

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

٢

اللقتء الثتني ع
االم السيبراني

٢٠٢٠/٠1/٢٠

لقتء

الحت ب اآللي

3

لسر الوياصل

٢٠٢٠/٠1/٢7

زاترة

مجتس الوعلم
والثقتفة

4

ملوقى مهنوك ٢

٢٠٢٠/٠٢/٠3

5

6
نتدي
عقيس
الوقنية

1

زاترة إلى مركز
البيتنت Data
Center
الطرق تقنيل لحمتية
األطفتس م مختطر
اإلنترنت
كسية فرح

عدد
الستعت
ييمين
بمعدس
تعوين
ي الييم

تقتم
خالس
أ بيعين
 ،ييم كل
أ بيع
تقتم على
مدى 4
أيتم،

٢٠٢٠/٠٢/17

ملوقى

زاترة

٢٠٢٠/٠3/٠3

حملة

م ٢٠٢٠/٠٢/٢6
الى ٢٠٢٠/٠3/٠5

حملة
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املجتس املنهي

الحت ب اآللي
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة

ا م املدرب

د.يت ر
العصيفير أو د.
بت ل العمير أو
د .نيف الركتن

املجومعية

٢

دورة مهترا
الوياصل

٢٠٢٠/٠٢/٠3

دورة تدرابية

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

3

لقتء راتدة األعمتس

٢٠٢٠/٠٢/13

لقتء

املجتس املنهي

4

ورشة عمل تطيار
األلعتب

٢٠٢٠/٠٢/18

ورشة عمل

الحت ب اآللي

5

Sport Day

٢٠٢٠/٠٢/٢7

مستبقة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

6

ورشة عمل صيتنة
األلهزة

٢٠٢٠/٠3/٠3

ورشة عمل

الحت ب اآللي

7

الييم العتلمي للمرأة

٢٠٢٠/٠3/٠8

أيتم عتملية

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

8

دورة تتحليل األراء
االلومتعية ي مياقع
الوياصل االلومتعي
بت وخدام بتيثين

٢٠٢٠/٠3/16

دورة تدرابية

الحت ب اآللي

9

متحتضرة أم
املعليمت

٢٠٢٠/٠3/٢٢

متحتضرة

الحت ب اآللي

1٠

أ بيع االبوكتر

م ٢٠٢٠/٠3/٢9
الى ٢٠٢٠/٠4/٠1

برامج

االبداع واالبوكتر

11

مبتدرة رد الجميل

٢٠٢٠/٠4/٠5

حملة

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
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املبتدرة
السعيدية
للمطيرا
عبدهللا كينش
| فترس
الشهري |
متحمد األركيبي

أمتني
الفر تني -
املبتدرة
السعيدية
للمطيرا
د .وليد
الروضتن |
متلك
الدو ري

مجتس الوعلم
والثقتفة
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية

نتدي IT club

1

بيتنت الثتني

م ٢٠٢٠/٠٢/٠٢
الى ٢٠٢٠/٠٢/٠6

1٠

حملة

٢

لقتء قسم تقنية
املعليمت

٢٠٢٠/٠٢/1٠

1

لقتء

3

أ ت يت البتيثين

٢٠٢٠/٠٢/13

4

دورة تدرابية

الحت ب اآللي

4

وقفة فخر

٢٠٢٠/٠٢/٢٠

4

نشتط

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

5

دورة ي إعداد
النمتذج Google
forms

٢٠٢٠/٠٢/٢3

٢

ورشة عمل

6

ييم املعلم

٢٠٢٠/٠3/٠1

4

أيتم عتملية

7

مسرحية بعلمنت
نسمي

٢٠٢٠/٠3/1٢

1

أخرى

8

How to design a
network

٢٠٢٠/٠3/16

٢

متحتضرة

الحت ب اآللي

9

امليازنة بين اال رة
والوعليم

٢٠٢٠/٠3/٢5

٢

ندوة

مجتس الوعلم
والثقتفة

1٠

املقتبال الشخصية

٢٠٢٠/٠3/3٠

3

دورة تدرابية

املجتس املنهي
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الحت ب اآللي

يوم الونسيق
مع إحدى
أعفتء هيئة
الودريس م
داخل الجتمعة

يوم الونسيق
مع إحدى
أعفتء هيئة
الودريس م
داخل الجتمعة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
يوم الونسيق
مع إحدى
أعفتء هيئة
الودريس م
داخل الجتمعة

يوم الونسيق
مع إحدى
أعفتء هيئة
الودريس م

داخل الجتمعة
11

زاترة معرض الكوتب

٢٠٢٠/٠4/٠5

1٢

الوخطيط
اال تراتيجي لوتحقيق
األهداف

٢٠٢٠/٠4/٠8

4

٢
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زاترة

ورشة عمل

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

يوم الونسيق
مع إحدى
أعفتء هيئة
الودريس م
داخل الجتمعة

كلية اللغات
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

1

نتدي اللغت املوعددة

٢

3

4

اسم الفعالية
اعطتء الدروس
املعوتدة لكير ت
اللغت (التركي –
اليتبتني -الكيري –
الفرنس ي – أردو –
أملتني  -لغت أخرى)
مبتدئ اللغة –
مصطلحت لديدة
– الجمل اال ت ية
ي الحيتة الييمية –
ترلمة ....... -الخ
تعراف الطتلبت
الجدد بتلفراق
عمل رك ي بعض
الكليت األخرى
واعطتء نبذة ع
الفراق ال وقطتب
معلمت اللغت
والطتلبت ومشتركة
ي تعراف األندية
بتلكلية
دورتين تدرابيوين
ميلهة أل وتذا
النتدي (اتيكيت
الوعتمل مع الطتلبت
ـ مهترا وطرق
الودريس)
تفعيل ع لغة
اإلشترة ولغة البريل

عدد
الساعات

تاريخ االنعقاد

٢

٢٠19/٠9/1٠

٢٠19/٠9/1٠

٢

٢٠19/٠9/17

٢٠19/٠9/٢6
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نو الفعالية

برنتمج تدرابي

مجال
الدورة/الفعالية

اللغت

اسم املدرب

العديد م
عفيا
النتدي

حملة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

دورة تدرابية

املجتس املنهي

آيت بدر
الدي

حملة

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

عفيا نتدي
تعدد اللغت

مجتس الوعلم
والثقتفة

عفيا نتدي
تعدد اللغت

٢٠19/1٠/٠9

أيتم عتملية

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

عفيا نتدي
تعدد اللغت

٢٠19/1٠/1٠

أخرى

املجتس املنهي

عفيا نتدي
تعدد اللغت

٢٠19/1٠/13

أخرى

٢٠19/1٠/16

أيتم عتملية

٢٠19/1٠/17

أيتم عتملية

٢٠19/1٠/٢٠

أيتم عتملية

٢٠19/1٠/٢4

أيتم عتملية

٢٠19/1٠/٢9

أيتم عتملية

14

الشهر العتلمي
لسرطتن الثدي

٢٠19/11/٠4

حملة

15

الييم العتلمي
للنبتتيين وفعتلية
ملوبرعين بتلدم

٢٠19/11/1٢

أيتم عتملية

16

فعتلية ييم للعتمال

٢٠19/11/٢٠

حملة

17

فعتلية االليان
ومهترا الشبتب

٢٠19/11/٢7

نشتط

5
6

7

8
9

تفعيل الييم اليطني
الييم العتلمي
للسيتحة والييم
العتلمي للغة التركية
للسة تعترف ودية
لعفيا النتدي
(ييم ترفيهي) للسة
ترفيهية ومستبقت
لطتلبت النتدي
وعفياتل
فعتلية القهية
والشكيالتة
ييم االبتستمة
العتلمي

 1٠الييم العتلمي للمعلم
11
1٢
13

تفعيل أ بيع
الففتء العتلمي
ييم اللغة اإل بتنية
العتلمي
ييم البريد العتلمي
وفعتلية الصداقة

أيتم عتملية

٢٠19/1٠/٠٢

210

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
اللغت
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس الصحة
والوغذية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت

والر م
18

فعتلية العكس

٢٠19/1٢/٠4

نشتط

19

فعتلية لقسم
اليتبتني

٢٠19/1٢/٠8

نشتط

٢٠

ييم االلعتب

٢٠19/1٢/٢٢

نشتط

٢٠19/1٢/٢6

نشتط

٢٠19/1٢/31

مهرلتن

٢1
٢٢

٢3

فعتلية لقسم
الكيري
الييم العتلمي
للراتضة الجتمعية
مشتركة ي الحفل
الخوتمي للكلية
مشتركة ي الحفل
الخوتمي ليكتلة
األنشطة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
اللغت
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
اللغت
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت

حفل

نتدي واكيبيديت

1

الوعراف بتلنتدي

٢٠19/٠9/11

3

حملة

اللغت

مجميعة م
طتلبت النتدي

٢

ا ت يت الترلمة

٢٠19/٠9/17

٢

دورة تدرابية

اللغت

مليس الدخيل

3

الترلمة األدبية

٢٠19/٠9/18

٢

حملة

اللغت

مجميعة م
طتلبت النتدي

4

الترلمة املنظيرة

٢٠19/٠9/٢4

٢

دورة تدرابية

اللغت

الهتم الجديعي

5

قهيتك مع واكي

٢٠19/٠9/٢5

٢

معرض

اللغت

6

الترلمة الوتبعية

٢٠19/٠9/٢4

٢

دورة تدرابية

اللغت

7

صحة املترلم

٢٠19/11/13

٢

حملة

اللغت

8

الترلمة الفيراة

٢٠19/1٠/٠1

٢

دورة تدرابية

اللغت

9

شكر شهداء اليالب

٢٠19/1٠/٠8

٢

برامج

اللغت
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مجميعة م
طتلبت النتدي
نيرة
القتحطتني
مجميعة م
طتلبت النتدي
مفتوي
القتحطتني
مجميعة م
طتلبت النتدي

1٠

الدبلجة و الترلمة
السنيمتئية

٢٠19/1٠/٠9

٢

حملة

اللغت

11

اللعب مع واكي

٢٠19/1٠/٢3

٢

حملة

اللغت

1٢

الترلمة الوقنية

٢٠19/1٠/1٠

٢

دورة تدرابية

اللغت

13

تطيار اللغة

٢٠19/1٠/17

٢

دورة تدرابية

اللغت

14

املرأة والترلمة

٢٠19/1٠/16

٢

حملة

اللغت

15

يق العمل ي
الترلمة

٢٠19/1٠/٢3

٢

دورة تدرابية

اللغت

16

الترلمة السيتحية

٢٠19/1٠/3٠

٢

دورة تدرابية

اللغت

17

ييم الترلمة العتلمي

٢٠19/٠9/3٠

٢

أيتم عتملية

اللغت

18

ييم الطفل

٢٠19/11/٢٠

٢

أيتم عتملية

اللغت

19

الييم اليطني

٢٠19/٠9/٢3

٢

أيتم عتملية

اللغت

٢٠

ملوقى املترلمت

٢٠19/11/13

٢

ملوقى

اللغت

٢1

تتحدي الترلمة

٢٠19/11/٠6

6

تتحدي

اللغت

٢٢

زاترة مركز امللك
عبدهللا لوقنية

٢٠19/11/٠7

6

زاترة

اللغت

٢3

زاترة دار املسنين

٢٠19/1٠/31

3

زاترة

اللغت

٢٠19/1٠/٠٢

٢

دورة تدرابية

اللغت

٢٠19/1٠/٠7

٢

دورة تدرابية

اللغت

٢٠19/11/٠4

٢

معرض

اللغت

٢4
٢5
٢6

معرض هيايت
املترلمة
أخطتء شتئعة
بتلترلمة الفرنسية
ترلمة النصيص
الدينية
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مجميعة م
طتلبت النتدي
مجميعة م
طتلبت النتدي
غتدة العويبي
صتلحة
اال مري
مجميعة م
طتلبت النتدي
وعد الشمري
مجميعة م
طتلبت النتدي
مجميعة م
طتلبت النتدي
مجميعة م
طتلبت النتدي
مجميعة م
طتلبت النتدي
مجميعة م
طتلبت النتدي
مجميعة م
طتلبت النتدي
مجميعة م
طتلبت النتدي
مجميعة م
طتلبت النتدي
مفتوي
القتحطتني
ترة
القتحطتني
وعد الشمري

٢7
٢8
٢9
3٠
31

1

٢
نتدي الوي ت مت ترز
3

4

5

دور الترلمة الفعتس
ي تطيار مسويى
عملك الوطيعي
دور الترلمة ي
الحيار اليطني
أ س ترلمة مقتطع
الفيديي
تمكين املترلم م
الذكتء العتطفي
تأهيلك لترلمة
املؤتمرا العتملية
الترحيب بأعفتء
النتدي للوعراف
بأهداف بتلنتدي
وآليول
حملة تعرافية
بتلنتدي
+ورشل تعرافية "
نظتم " Pathaways
 +االحوفتس بتلييم
اليطني
منفذ اليرشة أ منى
املطلق+حنتن
العبداللة
ا وفتفة موتحدثين
ملهمين ومؤثرا
د.الهنيف
الدغيشم(تتحديت
النجتح)
ا وتذه ايمتن
الجبري The beauty
of Art
دورة " السيرة
الذاتية ”
+دورة تدرابية

٢٠19/٠9/٢3

٢

أخرى

اللغت

صتلحة
اال مري

٢٠19/1٠/٠7

٢

أخرى

اللغت

الهتم الجديعي

٢٠19/1٠/14

٢

ورشة عمل

اللغت

الهتم الجديعي

٢٠19/1٠/٢1

٢

ورشة عمل

اللغت

مليس الدخيل

٢٠19/٠9/٢8

٢

ورشة عمل

اللغت

مليس الدخيل

436٢5

٢

حملة

(-٢/9/٢٠19
)19/9/٢٠19
()٢5/9/٢٠19

حملة

تعوتن
(-٢9/9/٢٠19
)3/1٠/٢٠19

ورشة عمل

مجتس الوعلم
والثقتفة

مجتس الوعلم
والثقتفة

اللغت

(-6/1٠/٢٠19
)1٠/1٠/٢٠19
تعوتن(1٠/٢٠19
-13/
)17/1٠/٢٠19
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٢

دورة تدرابية

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

أ رزان ابيعبتة مديرة
دعم اتختذ القرار
بتلجتمعة
 +املشتركة ي فعتلية
”صنع بيدي "فرصة
مشتركة الطتلبت ي
السيق املفويح
لعرض مشتريعهم
الصغيرة
دورة تدرابية
(الوتحدث ي االيلتس
بنجتح)
6
Daleen Baker
معهد اللغة
اإلنجليزية
الومتع فصلي
ألعفتء النتدي
ملرالعة الخطة
7
اال تراتيجية
واألهداف
حملة تعرافية ع
النتدي رحلة خترلية
الى ثتنياة لتمعة
8
األميرة نيرة ومدارس
الرواد
حملة "صنتع
السعتدة" الييم
األوس :زالل السعتدة
الييم الثتني :رحلة
9
+عمل انستني خدمة
مجومعية الى لمعية
ند ألطفتس
السرطتن
ييم مستبقة
1٠
الخطتبت الختص

دورة تدرابية

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

(-٢٠/1٠/٢٠19
)٢4/1٠/٢٠19
تعوتن

(-٢7/1٠/٢٠19
)31/1٠/٢٠19

نشتط

مجتس الوعلم
والثقتفة

(-3/11/٢٠19
)7/11/٢٠19

حملة

مجتس الوعلم
والثقتفة

(-17/11/٢٠19
)٢1/11/٢٠19

حملة

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

لم يوم تتحديد
اليقت ألنل

مستبقة

مجتس الوعلم
والثقتفة
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٢

بجتمعة األميرة نيرة
Speech " PNU
“ Conteset

ُيتحدد ع طراق
منظمة الوي ت
مت ترز العتملية

1

تعراف بتلنتدي

٢٠19/٠9/٠5

نشتط

٢

كيف اطير نفس ي
بتلترلمة

٢٠19/٠9/11

٢

دورة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

رئيست
النتدي
منتهل العياد

نتدي اللغة الفرنسية

3

الييم العتلمي
للترلمة

٢٠19/٠9/19

٢

فعتلية

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

عفيا نتدي
اللغة
الفرنسية

4

الترلمة الدينية

٢٠19/1٠/٠٢

٢

دورة

املجتس املنهي

رايف الهتلري

5

دورا فرنسية
مقدمة م الرئيست

٢٠19/1٠/٠9

٢

برنتمج تدرابي

6

ورش عمل متعية

٢٠19/1٠/16

٢

ورشة عمل

املجتس املنهي

7

ورش عمل كوتبية

٢٠19/1٠/٢3

٢

ورشة عمل

املجتس املنهي

8

فعتلية فتش

٢٠19/1٠/3٠

٢

فعتلية

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

9

الترلمة القتنينية

٢٠19/11/٠6

٢

دورة

املجتس املنهي

1٠

الترلمة األدبية

٢٠19/11/13

٢

دورة

املجتس املنهي

منتهل العياد

11

الترلمة السيتحية

٢٠19/11/٢٠

٢

دورة

املجتس املنهي

د.بتتس ي

1٢

ورشة قراءة

٢٠19/11/٢7

٢

ورش عمل

املجتس املنهي

بشتير املديفر

13

الترلمة االحترافية

٢٠19/1٢/٠4

٢

دورة

املجتس املنهي

رايف الهتلري

14

ً
معت لنوعرف على
الثقتفة الفرنسية

٢٠19/1٢/11

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

عفيا نتدي
اللغة
الفرنسية

٢
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فعتلية

اللغت

مجميعة م
الرئيست
د.اينتس
معومري
روان الحربي
عفيا نتدي
اللغة
الفرنسية
الجيهرة
السعيد

15

دورة إثرائية للقياعد
الفرنسية

٢٠19/1٢/18

٢

دورة

املجتس املنهي

د.زانب

16

حفلة لوقدير لهيد
املعلم

٢٠19/1٢/٢٢

٢

املسرح

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

عفيا نتدي
اللغة
الفرنسية

1

رك تعرافي للنتدي
ال وقطتب أعفتء
لدد

٢٠19/٠8/٠9

٢

فعتلية

٢

Movie day 1

٢٠19-9-18

٢

فعتلية

3

تبتدس كوب

٢٠19-9 -٢5

٢

فعتلية

4

٢٠19/٠٢/1٠

٢

ورشة عمل

٢٠19/1٠/1٠

٢

فعتلية

٢٠19/٠9/1٠

٢

فعتلية

7

Pink Marathon

٢٠19/1٠/15

٢

فعتلية

8

Movie day 2

٢٠19/1٠/٢1

٢

فعتلية

9

Code 9

٢٠19/1٠/3٠

٢

فعتلية

٢

دورة

11

فعتلية تيعياة ع
إعتدة الودوار

٢٠19/٠6/11

٢

فعتلية

1٢

Movie day

٢٠19/11/11

٢

فعتلية

13

Final play

٢٠19/11/17

٢

فعتلية

5

نتدي درامت

Guidance to
Creative Drawing
Technique
ييم ملعلم بتلوعتون
مع األندية
ينمت الكوب -
بتلوعتون مع نتدي
القراءة

6

1٠
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فتطمة القرني

هوين الغفيلي

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

1

نتدي اللغت املوعددة

٢

3

4

5
6

اسم الفعالية
اعطتء الدروس
املعوتدة لكير ت
اللغت (التركي –
اليتبتني -الكيري –
الفرنس ي – أردو –
أملتني  -لغت أخرى)
مبتدئ اللغة –
مصطلحت لديدة
– الجمل اال ت ية
ي الحيتة الييمية –
ترلمة ....... -الخ
للسة تعترف ودية
لعفيا النتدي
(ييم ترفيهي) للسة
ترفيهية ومستبقت
لطتلبت النتدي
وعفياتل
دورتين تدرابيوين
أل وتذا النتدي
(اتيكيت الوعتمل مع
الطتلبت -طرق
ومهترا الودريس)
ترواح )(happy hour
ع طتلبت الجتمعة
بعدة أنشطة ختصة
بثقتفت اللغت
.مثل :املصتقيل
فعتلية لقسم
اإلنجليزي
فعتلية االنتقة

عدد
الساعات

تاريخ االنعقاد

٢

نو الفعالية

برنتمج تدرابي

مجال
الدورة/الفعالية

اللغت

اسم املدرب

عفيا نتدي
تعدد اللغت

نشتط

املجتس املنهي

عفيا نتدي
تعدد اللغت

دورة تدرابية

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

آيت بدر
الدي

٢٠٢٠/٠٢/16

نشتط

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

عفيا نتدي
تعدد اللغت

٢٠٢٠/٠٢/٠5

نشتط

٢٠٢٠/٠٢/1٠

نشتط

٢٠٢٠/٠٢/٠4

٢

٢٠٢٠/٠٢/٠5
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اللغت
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت

7

الييم العتلمي
للسرطتن

٢٠٢٠/٠٢/16

أيتم عتملية

8

Running man

٢٠٢٠/٠٢/19

نشتط

9

الييم العتلمي للغة
االم

٢٠٢٠/٠3/٠4

أيتم عتملية

اللغت

1٠

فعتلية لقسم التركي

٢٠٢٠/٠3/19

نشتط

اللغت

11

الييم العتلمي للمرآه

٢٠٢٠/٠3/٢4

أيتم عتملية

٢٠٢٠/٠3/٢6

أيتم عتملية

٢٠٢٠/٠3/31

أيتم عتملية

٢٠٢٠/٠4/٠1

أيتم عتملية

٢٠٢٠/٠4/16

أيتم عتملية

٢٠٢٠/٠4/17

أيتم عتملية

1٢

13

14
15
16

17

الييم العتلمي لقنتة
بيسوين
الييم العتلمي
للسعتدة والييم
العتلمي للغة
اال بتنية
الييم العتلمي للمتء
الييم العتلمي
للراتضة
الييم العتلمي
للصحة
مشتركة ي الحفل
الخوتمي للكلية +
مشتركة ي الحفل
الخوتمي ليكتلة
األنشطة

مجتس الصحة
والوغذية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
اللغت
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية

نتدي واكيبيديت

1

الوعراف بتلنتدي

٢٠٢٠/٠1/٢6

حملة

اللغت

٢

ا ت يت الترلمة

٢٠٢٠/٠1/٢7

دورة تدرابية

اللغت

3

الترلمة األدبية

٢٠٢٠/٠٢/٠3

حملة

اللغت
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عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت
عفيا نتدي
تعدد اللغت

4

الييم العتلمي للغة
االم
دور الترلمة الفعتس
ي تطيار مسويى
عملك الوطيعي

٢٠٢٠/٠٢/٠4

أيتم عتملية

اللغت

٢٠٢٠/٠٢/٠5

دورة تدرابية

اللغت

6

الترلمة املنظيرة

٢٠٢٠/٠٢/٢1

دورة تدرابية

اللغت

7

قهيتك مع واكي

٢٠٢٠/٠٢/٠5

معرض

اللغت

8

تأهيلك لترلمة
املؤتمرا العتملية

٢٠٢٠/٠٢/٠6

دورة تدرابية

اللغت

9

ييم الترلمة العتلمي

٢٠٢٠/٠٢/٠7

أيتم عتملية

اللغت

1٠

الترلمة الوتبعيل

٢٠٢٠/٠٢/1٠

دورة تدرابية

اللغت

11

صحة املترلم

٢٠٢٠/٠٢/1٢

حملة

اللغت

1٢

الترلمة الفيراة

٢٠٢٠/٠٢/13

دورة تدرابية

اللغت

٢٠٢٠/٠٢/17

معرض

اللغت

٢٠٢٠/٠٢/18

أخرى

اللغت

٢٠٢٠/٠٢/19

دورة تدرابية

اللغت

16

شكر شهداء اليالب

٢٠٢٠/٠٢/19

برامج

اللغت

17

الدبلجة و الترلمة
السنيمتئية

٢٠٢٠/٠٢/٢٠

حملة

اللغت

18

اللعب مع واكي

٢٠٢٠/٠٢/٢5

حملة

اللغت

19

الترلمة الوقنية

٢٠٢٠/٠٢/٢6

دورة تدرابية

اللغت

٢٠

أ س ترلمة مقتطع
الفيديي

٢٠٢٠/٠٢/٢7

ورشة عمل

اللغت

5

13
14
15

معرض هيايت
املترلمة
دور الترلمة ي
الحيار اليطني
أخطتء شتئعة
بتلترلمة الفرنسية
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٢1

املرأة والترلمة
الترلمة

٢٠٢٠/٠3/٠1

حملة

اللغت

٢٢

تطيار اللغة

٢٠٢٠/٠3/٠٢

دورة تدرابية

اللغت

٢٠٢٠/٠3/٠٢

ورشة عمل

اللغت

٢٠٢٠/٠3/٠3

دورة تدرابية

اللغت

٢5

الترلمة السيتحية

٢٠٢٠/٠3/1٠

دورة تدرابية

اللغت

٢6

دار املسنين

٢٠٢٠/٠3/11

زاترة

اللغت

٢7

ترلمة النصيص
الدينية

٢٠٢٠/٠3/٠4

دورة تدرابية

اللغت

٢8

تتحدي الترلمة

٢٠٢٠/٠3/٠5

أخرى

اللغت

٢9

زاترة مركز امللك
عبدهللا لوقنية

٢٠٢٠/٠3/1٢

زاترة

اللغت

3٠

ملوقى ملترلمت

٢٠٢٠/٠3/3٠

لقتء

اللغت

31

ييم املرأة

٢٠٢٠/٠3/31

أيتم عتملية

اللغت

٢3
٢4

1

نتدي الوي ت مت ترز

٢

3

تمكين املترلم م
الذكتء العتطفي
يق العمل ي
الترلمة

حملة تعرافية
بتلنتدي وترحيبية
بتألعفتء الجدد
وتيزيع املهتم
موتحدث م مؤ سة
مسك الخيرية
بأهمية دور املرأة
السعيدية ي رؤاة
٢٠3٠
كنيز مخترعت
(PNUالحتصال
على براءة اختراع)
مقترح -1بدور

(٢6/1/٢٠٢٠

حملة

مجتس الوعلم
والثقتفة

(-٢/٢/٢٠٢٠
)6/٢/٢٠٢٠

متحتضرة

مجتس الوعلم
والثقتفة

(-9/٢/٢٠٢٠
)13/٢/٢٠٢٠

لقتء

االبداع واالبوكتر
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4

املغربي عليم الصحة
والوأهيل
على الحتصال (
براءة الختراع )كلية
(-16/٢/٢٠٢٠
الصيدلة-1الجيهرة
-3 )٢٠/1٠/٢٠٢٠
السبيعي -٢نتدية
 4تعت
العنزي  -3نيرة
الحصتن
(-٢3/٢/٢٠٢٠
دورة تدرابية بنتء
)٢7/٢/٢٠٢٠
الثقة بتلنفس أمنى
تعوتن
املطلق
دورة تدرابية تطيار
(مهترا الوياصل
(-1/3/٢٠٢٠
اللومتعي والقيتدة )
)5/3/٢٠٢٠
تقتم م قبل احدى
تعوتن
أعفتء الفراق
 +حملة تعرافية ع
النتدي
ييم مستبقة
الخطتبت الختص
يوم تتحديد
بجتمعة األميرة نيرة
ً
الوتراخ الحقت
Speech " PNU
“ Conteset

نشتط

االبداع واالبوكتر

٢

دورة تدرابية

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

٢

دورة تدرابية

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

مستبقة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

1

تعراف بتلنتدي

٢٠٢٠/٠1/٢٢

٢

املسرح

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

عفيا نتدي
اللغة
الفرنسية

٢

ترلمة تجتراة

٢٠٢٠/٠٢/٠5

٢

دورة

املجتس املنهي

ترة الحربي

٢٠٢٠/٠٢/1٢

٢

دورة

املجتس املنهي

مليتء القتحطتني

٢٠٢٠/٠٢/19

٢

دورة

املجتس املنهي

بشتير املديفر

٢٠٢٠/٠٢/٢6

٢

يق مفويح

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

عفيا نتدي
اللغة
الفرنسية

5

6

7

نتدي اللغة الفرنسية

3
4
5

الترلمة ي املجتس
الوقني
ترلمة اإلنستن ام
الترلمة اآللية
كترنفتس
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6

ترلمة النصيص
اإل المية
دورا فرنسية ملدة
الترم كتمل

٢٠٢٠/٠3/٠4

٢

دورة

املجتس املنهي

خيلة الراجح

٢٠٢٠/٠3/11

٢

برنتمج تدرابي

املجتس املنهي

روان الحربي

8

ورش عمل متعية

٢٠٢٠/٠3/18

٢

ورشة عمل

املجتس املنهي

منتهل العياد

9

ورش عمل كوتبية

٢٠٢٠/٠3/٢5

٢

ورشة عمل

املجتس املنهي

الجيهرة
السعيد

1٠

ورش قراءة

٢٠٢٠/٠4/٠1

٢

ورشة عمل

املجتس املنهي

رايف الهتلري

11

الييم العتلمي
للسعتدة

٢٠٢٠/٠4/٠8

٢

فعتلية

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

1٢

مستبقة غنتئية
وأدبية

٢٠٢٠/٠4/15

٢

مستبقة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

13

7

عفيا نتدي
اللغة
الفرنسية
عفيا نتدي
اللغة
الفرنسية
عفيا نتدي
اللغة
الفرنسية

ً
لنتثقف معت ع
األدبتء الفرنسيين

٢٠٢٠/٠4/٢٢

٢

فعتلية

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

14

حقيقي كمترلم

٢٠٢٠/٠4/٢9

٢

دورة

املجتس املنهي

د.ملك حلبي

15

مجتس الترلمة وامله

٢٠٢٠/٠5/٠6

٢

دورة

املجتس املنهي

د.اينتس
معومري
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كلية التصميم و الفنون
الفصل الدراسجي االول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

نتدي الف

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
الساعات

نو الفعالية

1

مترثين االليان

٢٠19/٠9/3٠

6

متراثين

٢

عندمت يلوقي العلم
والف

٢٠19/1٠/17

4

معرض

3

حملة (رقي) (توكرر
مرتين)

٢٠19/1٠/3٠

5

حملة

4

صنع بيدي

٢٠19/11/18

5

السيق املفويح

م

اسم الفعالية

مجال
الدورة/الفعالية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

اسم املدرب

االبداع واالبوكتر

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

1

تاريخ االنعقاد
٢٠٢٠/٠٢/٠٢

3٠

زاترة

املجتس املنهي

٢٠٢٠/٠٢/15

1٠

ورشة عمل

املجتس املنهي

3

صنع بيدي

٢٠٢٠/٠3/1٠

5

السيق املفويح

االبداع واالبوكتر

4

أ يد وأبيض 4

٢٠19/٠4/1٠

4

معرض

5

رمفتن ي كتد
(أرابيسك)

٢٠٢٠/٠6/٠4

3

معرض

٢
نتدي الف

ليلة فنتن (زاترة
موكررة اربع مرا
كل شهر )
إعتدة تدوار األدوا
الفنية

عدد
الساعات

نو الفعالية

مجال
الدورة/الفعالية
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املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

اسم املدرب

كلية الطب البشري
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد
الساعات

نتدي طبيبة املسوقبل

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

امراض العيين

٢٠19\9\٢4

حملة

٢

دمتؤنت صدقة

٢٠19\1٠\1

حملة

3

أضرار السمنة

٢٠19\1٠ \15

حملة

4

صحة البشرة

٢٠19\1٠\٢٢

حملة

5

ألتهتب الجييب
األنفية

٢٠19\11\5

حملة

6

تكيس املبتيض

٢٠19\11\19

حملة

تصيار القلب
والشرايين بتألشعة
املقطعية
ا ت يت الخيتطة
الجراحية

٢٠19\1٠\8
٢٠19\1٠\1٠

٢

ورشة عمل

٢٠19\1٠\16
٢٠19\1٠\17

٢

ورشة عمل

9

الوياصل الفعتس

٢٠19\1٠\٢9

٢

متحتضرة

1٠

دار رعتية األيوتم

٢٠19\11\1٢

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

فقر الدم

٢٠٢٠/٠٢/٠4

حملة

٢

التهتب املفتصل

٢٠٢٠/٠٢/18

حملة

7
8

نو الفعالية

زاترة

مجال
الدورة/الفعالية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

اسم املدرب
الييلد
الييلد
الييلد
الييلد
الييلد
الييلد
د .غتدة ليهر
د.هيفتء مالئكة
د.لبنت التز

الييلد

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد
الساعات

نتدي طبيبة
املسوقبل
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نو الفعالية

مجال
الدورة/الفعالية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية

اسم املدرب
الييلد
الييلد

3

رطتن عنق الرحم

٢٠٢٠/٠٢/٢5

حملة

4

شلل الرعتش

٢٠٢٠/٠3/17

حملة

االثتر الجتنبية
للمسكنت
واملفتدا الحيياة
فرط الحركة وتشتت
اإلنتبته
دورة End note
املرالع البتحثية

مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية

الييلد
الييلد

٢٠٢٠/٠4/٠7

حملة

مجتس الصحة
والوغذية

الييلد

٢٠٢٠/٠4/٢1

حملة

مجتس الصحة
والوغذية

الييلد

٢٠٢٠/٠٢/11

٢

ورشة عمل

الحت ب اآللي

أ .ترة العي ي

8

اال عتفت االولية

٢٠٢٠/٠3/1٠

٢

ورشة عمل

9

تعزاز الثقة بنفس

٢٠٢٠/٠3/٢4

٢

متحتضرة

1٠

معهد التربية الفكراة

٢٠٢٠/٠3/31

5
6
7

زاترة
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مجتس الصحة
والوغذية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

د .منى عد
د .ايمتن
ليمتن
الييلد

كلية ب األسنان
الفصل الدراسجي األول
الجهة املنظمة
للدورة/الفعتلية

م
1
٢

نتدي I smile

3
4

ا م الفعتلية
الترحيب بطتلبت
السنة األولى
إ عتفت أولية
ختصة بتأل نتن
لغة اإلشترة للوياصل
مع طبيب اال نتن
ا ت يت لغة
اإلشترة للصم والبكم

عدد
الستعت

تتراخ االنعقتد

نيع الفعتلية

٢٠19/9/1م

لقتء

٢٠18/9/16م

حملة

٢٠19/1٠/15م

حملة  -معرض
مصتحب

٢٠19/1٠/٢٠م

دورة تدرابية

٢٠19/11/1٢م

ملوقى

5

TEDX

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

ضرس وة

٢٠٢٠/1/٢م

حملة

٢

خيط اال نتن

٢٠٢٠/1/٢3م

تعليمى وتققيفي

3

تكرام املبتسمت

مجتس
الدورة/الفعتلية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الصحة
والوغذية

ا م املدرب

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

نتدي I smile

4

شرح اخوبتر الجدارة

عدد
الساعات

نو الفعالية

حفل
٢٠٢٠ /4 /19م
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مجال
الدورة/الفعالية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

اسم املدرب

كلية الصيدلة
الفصل الدراسجي االول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
1

اسم الفعالية
الييم الوعرافي
لطتلبت كلية
الصيدلة املسوجدا

عدد
الساعات

تاريخ االنعقاد

نو الفعالية

نتدي الصيدلة

٢٠19/٠9/٠4

٢

ملوقى

٢

ييم الصيدلي
السعيدي

٢٠19/٠9/18

٢

لوقى

3

اخوبري معليمتتك

٢٠19/٠9/٢5

٢

مستبقة

4

تطيار الذا
ilustrators

٢٠19/1٠/٠٢

٢

دورة تدرابية

5

دورة االبتحتث
(الوتحليل االحصتئي )

٢٠19/1٠/٠9

٢

ورشة عمل

6

ييم مفويح

٢٠19/1٠/16

٢

حفل

7

نتدي منترة نيرة الصحفي

ا وخدام االدواة ي
احدى املدارس
وامليال

٢٠19/1٠/٢3

٢

متحتضرة تيعياة

8

اكثر م صيدلي 6

٢٠19/1٠/3٠

8

ملوقى

9

ابتسم 6

٢٠19/11/٠6

٢

حملة

1

دييانية منترة نيره

٢٠19/٠9/16

٠.٠6٢5

ملوقى

٢

دورة الودوا
البصري

٢٠19/٠9/٢3

٠.٠6٢5

دورة تدرابية

3

زاترة مجلة صحفية

٢٠19/٠9/3٠

٠.٠833

زاترة

4

دورة كيفة كوتبة
تقرار صحفي

٢٠19/1٠/٠7

٠.٠6٢5

دورة تدرابية
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مجال
الدورة/الفعالية

اسم املدرب

مجتس الوعلم
والثقتفة

طتلبت /
خراجت

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

طتلبت /
خراجت

مجتس الصحة
والوغذية

طتلبت /
خراجت

طتلبت /
خراجت
طتلبت /
خراجت
كلية الوصتميم
مركز االبتحتث

طتلبت /
خراجت
طتلبت /
خراجت
طتلبت /
خراجت

املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
كلية الوصتميم
والثقتفة
صحيفة
مجتس الوعلم
الجزارة
والثقتفة
مجتس تطيار
طتلبت /
الذا وبنتء
خراجت
الشخصية

5

6

فعتلية نشرالعدد
الثتم م مجلة
منترة نيره
فعتلية نشر العدد
الثتني م املجلل
الوخصصيل منترة
الصيدلة

7

فعتلية ييم املنتظره

٢٠19/1٠/14

٢

حفل

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

طتلبت /
خراجت

٢٠19/1٠/٢1

٢

حفل

املجتس املنهي

طتلبت /
خراجت

٢٠19/1٠/٢8

3

مستبقة

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

طتلبت /
خراجت

الفصل الدراسجي الثاني
الجهة املنظمة
للدورة/الفعتلية

نتدى الصيدلة

م

ا م الفعتلية

تتراخ االنعقتد

عدد
الستعت

نيع الفعتلية

1

رد لميل

٢٠٢٠/٠٢/٠٢

٢

حفل

٢

مسرحية( وصفل)3

٢٠٢٠/٠٢/1٢

٢

أخرى

3

علمني كيف

٢٠٢٠/٠٢/16

٢

دورة تدرابية

4

مهترا الوياصل
الفعتس

٢٠٢٠/٠٢/٢6

٢

دورة تدرابية

5

قهية الصيدلية 5

٢٠٢٠/٠3/٠4

٢

ملوقى

6

بهتر

٢٠٢٠/٠3/11

٢

ملوقى

7

ملوقى طالبي 4

٢٠٢٠/٠3/18

٢

ملوقى

8

احوفتس مسويى 1٠

٢٠٢٠/٠3/٢5

٢

حفل
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مجتس
الدورة/الفعتلية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس الوعلم
والثقتفة
األبتحتث العلمية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

ا م املدرب
طتلبت /
خراجت
طتلبت /
خراجت
طتلبت /
خراجت
طتلبت /
خراجت
طتلبت /
خراجت
طتلبت /
خراجت
طتلبت /
خراجت
طتلبت /
خراجت

نتدى منترة نيرة الصحفي

1

دييانية منترة نيرة

٢٠٢٠/٠٢/٠3

٠.٠6٢5

ملوقى

٢

دورة (فيتيشيب )

٢٠٢٠/٠٢/1٠

٠.٠6٢5

دورة تدرابية

3

دورة تدرابية ي
الوصميم الجرافيكي

٢٠٢٠/٠٢/17

٠.٠6٢5

دورة تدرابية

4

فعتلية ييم املنتظرة

٢٠٢٠/٠٢/٢4

3

مستبقة

5

6

فعتلة نشر العدد
الوت ع م مجلة
منترة نيره
فعتلية نشر العدد
الثتلث م املجلة
الوخصصية منترة
الصيدلة

٢٠٢٠/٠3/٠٢

٢

حفل

٢٠٢٠/٠3/٠9

٢

حفل
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طتلبت /
خراجت

مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس تطيار
كلية الوصتميم
الذا وبنتء
الشخصية
املجتس الفني
كلية الوصتميم
واألشغتس اليدواة
مجتس تطيار
طتلبت /
الذا وبنتء
خراجت
الشخصية
العمل الوطيعي
طتلبت /
والخدمة
خراجت
املجومعية
املجتس املنهي

طتلبت /
خراجت

كلية الح ة و علوم الت ليل
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

1

٢
نتدي العالج الطبيعي

3
4
5

6

نتدي قتدة الصحة

1

٢
3

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

لقتء تعرافي م
الطتلبت الجدد،
عرض أهم إنجتزا
النتدي وفوح بتب
التسجيل
ملوقى األندية
الطالبية بتلجتمعة
للوعراف بتلنتدي
وعرض اهم إنجتزاتل
وفوح بتب التسجيل
على مسويى
الجتمعة
evidence based
املمتر ة practice
البرهتن املبنية على
الييم العتلمي للعالج
الطبيعي
اإلبر dry needling
الجتفة
postural correction
during pregnancy
تصحيح وضعيت
الجسد أثنتء الحمل
ورشة عمل بعنيان
كيف تعرفين
احويتلك الغذائي و
تتحسبين عراتك
امراض القلب (ييم
عتلمي)
حملة بعنيان كيف
تقرأي البطتقة

٢٠19/٠9/٠9

عدد
الساعات
٢

3

٢٠19/٠9/16

نو الفعالية
حملة

مجال
الدورة/الفعالية
أنشطة األقستم طتلبت النتدي
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
اسم املدرب

حملة

أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية

متحتضرة

املجتس املنهي

د.أفراح
املييس

٢٠19/1٠/٠8

٢

أيتم عتملية

املجتس املنهي

طتلبت النتدي

٢٠19/1٠/17

٢

متحتضرة

املجتس املنهي

أ.نيرا املغربي

٢٠19/11/٠6

٢

متحتضرة

املجتس املنهي

أ.مالك العويبي

3

٢٠19/٠9/٢6

ندوة

مجتس الصحة
والوغذية

1

٢٠19/٠9/19

٢٠19/٠9/٢9

3

أيتم عتملية

٢٠19/1٠/٠7

1

ندوة

مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
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طتلبت النتدي

طتلبت
الوغذية
االكلينيكية
مسويى تبع
طتلبت النتدي
طتلبت
الوغذية

الغذائية
4
5
6
7

1

٢
نتدي البتحث و االبوكتر

3
4
5

6

البصر (ييم عتلمي)

٢٠19/1٠/1٠

3

أيتم عتملية

الويحد

٢٠19/1٠/٢4

3

معرض

السكري (ييم عتلمي)

٢٠19/11/14

3

أيتم عتملية

االيدز

٢٠19/1٢/٠1

3

معرض

ملوقى األندية
الطالبية

٢٠19/1٠/٠٢

٢

ملوقى

مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

٢٠19/٠9/3٠

٢

متحتضرة

األبتحتث العلمية

٢٠19/11/٠6

3

ورشة عمل

االبداع واالبوكتر

٢٠19/11/14

٢

دورة تدرابية

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة

األخطتء الشتئعة ي
كوتبة البتحث العلمي
كيف اكين مبوكرة
مهترا املقتبلة
الشخصية
الييم العتلمي للعالج
اليظيفي
زاترة الى املكوبة
املركزاة

٢٠19/1٠/٢9

٢

أيتم عتملية

٢٠19/11/19

٢

زاترة

االكلينيكية
مسويى تبع
طتلبت النتدي
طتلبت النتدي
طتلبت النتدي
طتلبت النتدي
طتلبت نتدي
االبوكتر
والبتحث
العلمي
د.ندى
بنعجيبة
د.صفتء الخيلي
د .سليى
عيض
طتلبت العالج
اليظيفي
طتلبت نتدي
االبوكتر
والبتحث
العلمي

الفصل الدراسجي الثاني
الجهة املنظمة
للدورة/الفعتلية

م

ا م الفعتلية

تتراخ االنعقتد

خطة نتدي العالج
الطبيعي

1

تجربتي بتالمويتز،
بمشتركة خراجت
وطتلبت بمرحلة
االمويتز وأعفتء م

٢٠٢٠/٠٢/٠6

عدد
الستعت
٢
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نيع الفعتلية

لقتء

مجتس
الدورة/الفعتلية
املجتس املنهي

ا م املدرب

طتلبت النتدي

لجنة الودراب
واالمويتز بتلكلية
٢

برنتمج JMP
ICU managment
إدارة وحدة العنتية
املركزة
رعتية الحتال
الحتدة acute care
SIJ muscle energy
تقنية technique
طتقة العفال
حفل خوتمي ألنشطة
النتدي

3

٢٠٢٠/٠٢/13

ورشة عمل

املجتس املنهي

أ .أنهتر خليفة

٢٠٢٠/٠٢/٢٠

٢

متحتضرة

املجتس املنهي

د.رفعل
الدو ري

٢٠٢٠/٠3/٠٢

٢

متحتضرة

املجتس املنهي

د.متلده
السيف

٢٠٢٠/٠3/16

٢

ورشة عمل

املجتس املنهي

د .تمية
القبتني

٢٠٢٠/٠4/٠٢

٢

حفل

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

طتلبت النتدي

1

كيف تخططين
لنظتم غذائي مويازن

٢٠٢٠/٠٢/٠٢

٢

ندوة

مجتس الصحة
والوغذية

طتلبت
الوغذية
االكلينيكية
مسويى تبع

٢

امراض الدم

٢٠٢٠/٠٢/٠4

3

معرض

3

الوبرع بتلدم (حملة
نياة)

٢٠٢٠/٠٢/18

3

حملة

4

ي الوغذية

٢٠٢٠/٠٢/٢3

٢

مستبقة

5

مكتفتحة العدوى

٢٠٢٠/٠٢/٢7

3

معرض

6

الشيخيخة

٢٠٢٠/٠3/1٠

3

معرض

7

التهتبت الكبد

٢٠٢٠/٠3/٢7

3

معرض

1

دورة االمراض
املعدية

٢٠٢٠/٠٢/٠٢

٢

متحتضرة

3
4
5
6

خطة نتدي قتدة الصحة

مستبقت

خطة
نتدي
البتحث و
االبوكتر
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مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية

طتلبت النتدي
طتلبت النتدي
طتلبت
الوغذية
االكلينيكية
مسويى تبع
طتلبت النتدي
طتلبت النتدي
طتلبت النتدي
د .ميرة مرعي

٢

الوفكير اإلبداعي
واالبوكتري
كيفية تجنب
االقوبتس

٢٠٢٠/٠3/11

3

دورة تدرابية

االبداع واالبوكتر

د.صفتء الخيلي

٢٠٢٠/٠3/18

٢

دورة تدرابية

األبتحتث العلمية

د.هني بكري

4

تجربة مخترعة

٢٠٢٠/٠3/٢5

٢

لقتء

االبداع واالبوكتر

طتلبت
وخراجت
مبوكرا

5

كيف نقرأ بت وموتع

٢٠٢٠/٠3/3٠

٢

حملة

مجتس الوعلم
والثقتفة

طتلبت النتدي

6

تجربتي مع تخصص ي

٢٠٢٠/٠4/٠٢

٢

حملة

املجتس املنهي

طتلبت النتدي

7

أففل ابوكتر

٢٠٢٠/٠4/٠5

٢

مستبقة

االبداع واالبوكتر

طتلبت النتدي

8

تجربة تميز

٢٠٢٠/٠4/15

٢

ملوقى

املجتس املنهي

طتلبت العالج
اليظيفي

3
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كلية التمريض
الفصل الدراسجي االول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
الساعات

نو الفعالية

٢٠19/٠9/٢٢

٢

حملة

٢٠19/1٠/٢7

٢

نشتط

٢٠19/11/٢4

٢

حملة

4

زاترة دار االيوتم

٢٠19/1٢/٠8

4

زاترة

5

ك منقذا حملة
تيعياة م الطتلبت

٢٠19/1٢/٢٢

٢

حملة

م
1
٢

النتدي الصحي

3

اسم الفعالية
حملة انت ممرضة
املنفذ طتلبت
فعتلية صحوك
بيئوك
حملة اهمية وصحة
النيم املنفذ طتلبت

مجال
الدورة/الفعالية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

اسم املدرب
طتلبتا كلية
الومراض
طتلبتا كلية
الومراض
طتلبت كلية
الومراض
طتلبت كلية
الومراض
طتلبت كلية
الومراض

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
1

٢
النتدي الصحي

3

4

5

اسم الفعالية
حملة تيعياة ع
امراض الجهتز البيلي
املنمفذ الطتلبت
فعتلية صحوك
لمتلك املنفذ
الطتلبت
حملة نتحي حيتة
اففل (شرب
املتء)املنفذ الطتلبت
دورة اال عتفت
االولية املنفذ
الطتلبت
تثقيف ع الصحة
النفسية املنفذ
الطتلبت

مجال
الدورة/الفعالية

اسم املدرب

عدد
الساعات

٢٠٢٠/٠1/19

٢

حملة

مجتس الصحة
والوغذية

طتلبت كلية
الومراض

٢٠٢٠/٠٢/٢3

٢

نشتط

مجتس الصحة
والوغذية

طتلبت كلية
الومراض

٢٠٢٠/٠3/٠8

٢

حملة

مجتس الصحة
والوغذية

طتلبت كلية
الومراض

٢٠٢٠/٠3/٢٢

٢

ورشة عمل

مجتس الصحة
والوغذية

طتلبت كلية
الومراض

٢٠٢٠/٠4/٠5

٢

متحتضرة

مجتس الصحة
والوغذية

طتلبت كلية
الومراض

تاريخ االنعقاد
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نو الفعالية

كلية الخدمة االجتماعية
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1
٢

عدد
الساعات

نو الفعالية

مجال
الدورة/الفعالية

نتدي تكتمل

رفرف بتألخفر
احوفتس بتلييم
اليطني

٢٠19/٠9/٢3

5

حفل

مجتس الوعلم
والثقتفة

لغة القليب

٢٠19/٠9/٢4

٢

حملة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

٢٠19/1٠/٠7

3

دورة تدرابية

املجتس املنهي

٢٠19/11/٠7

٢

حملة

مجتس الوعلم
والثقتفة

5

زاترة مركز طميح

٢٠19/11/٢٢

3

زاترة

1

درا ة ا وطالعية

٢٠19/٠9/٠3

6٠

أخرى

٢٠19/٠9/11

٢

دورة تدرابية

٢٠19/٠9/٢٠

٢

ورشة عمل

٢٠19/1٠/٠1

4

حملة

٢٠19/٠9/٢5

1

مستبقة

3
4

٢
نتدي الرؤاة ٢٠3٠م

3
4
5

يق العمل
لألخصتئي االلومتعي
اخصتئيين
الومتعيين مبدعين
وملهمين

دورة بعنيان ( رؤاة
الصحل )٢٠3٠
دورة بعنيان (
املشتريع الصغيرة
ورؤاة )٢٠3٠
حملة تيعياة ع
الرؤاة
مستبقة على مسويى
الجتمعة
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العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
املجتس املنهي
مجتس الوعلم
والثقتفة
املجتس الفني
واألشغتس اليدواة

اسم املدرب

د .منيره
السنبل

د .هدى
الدغيري
د .امل الفراح
د .هيت املزاد

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

نتدي تكتمل
نتدي الرؤاة ٢٠3٠م

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
الساعات

نو الفعالية

1

همم تعلقت بتلثريت

٢٠٢٠/٠1/1٠

3

برامج

٢

ينمت تكتمل

٢٠٢٠/٠1/٢3

3

برامج

3

مهترا االتصتس
الفعتس

٢٠٢٠/٠٢/٠6

3

دورة تدرابية

4

الجنتدراة (أصتلة )

٢٠٢٠/٠1/٠7

3

حفل

5

ييم الخدمة العتلمي

٢٠٢٠/٠3/15

4

أيتم عتملية

املجتس املنهي

1

ملوقى علمي ( رؤاة
وط )

٢٠٢٠/٠1/٢5

3

ملوقى

األبتحتث العلمية

٢

املشتركة ي البيعة

٢٠٢٠/٠1/٠5

٢

أخرى

3

الجنتدراة

٢٠19/٠9/٢٢

3

معرض

4

الييم العتلمي
للخدمة االلومتعية

٢٠٢٠/٠3/15

3

أيتم عتملية

5

املشتركة ي ميا م
الحج

٢٠٢٠/٠8/٠1

6

أيتم عتملية
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مجال
الدورة/الفعالية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة

مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس الوعلم
والثقتفة
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

اسم املدرب

د .نيف
العويبي

كلية املجتم
الفصل الدراسجي االول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

نتدي البرمجة

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
الساعات

نو الفعالية

مجال
الدورة/الفعالية

1

لقتء تعرافي بتلنتدي

٢٠19/٠9/15

٢

لقتء

القيتدة

٢

الشهتدا العتملية
ي الحت ب

٢٠19/٠9/٢٢

٢

دورة تدرابية

الحت ب اآللي

3

احوفتس وطني

٢٠19/٠9/٢4

٢

حفل

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

4

صنع بيدي

٢٠19/٠9/٢9

٢

السيق املفويح

االبداع واالبوكتر

5

انترنت األشيتء
Internet Of Things

٢٠19/1٠/٠6

1

دورة تدرابية

الحت ب اآللي

6

كيف اكين قتئدا
نتجحت

٢٠19/1٠/13

٢

دورة تدرابية

٢٠19/1٠/٢٠

٢

معرض

7

معرض ملشتريع
الطتلبت العملية
امللف الطبي امليحد
السعيدية Saudi
Unified Medical
Record

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة

اسم املدرب

ا .نياس
عبدالرحم
مشبب
القتحطتني

ا .فتطمة
عبدهللا
القتحطتني
فوين البقمي

٢٠19/1٠/٢7

3

متحتضرة

الحت ب اآللي

ا .ترة
ابراهيم صتلح
القبيس ي

9

كيفية اعداد السيرة
الذاتية

٢٠19/11/٠3

٢

ورشة عمل

املجتس املنهي

ا .الهنيف
تلم عليتن
العليتن

1٠

صنع بيدي

٢٠19/11/٠5

٢

السيق املفويح

االبداع واالبوكتر

11

تراث اململكة

٢٠19/11/1٠

٢

حملة

1٢

Coding Marathon
متراثين البرمجة

٢٠19/11/14

3

متراثين

8
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مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية

13

٢٠19/11/٢٠

٢

أيتم عتملية

٢٠19/٠9/15

4

لقتء

٢٠19/٠9/٢4

6

أيتم عتملية

3

دورة ع راتدة
األعمتس

٢٠19/11/19

٢

متحتضرة

االبداع واالبوكتر

4

كيف تؤهلين نفسك
لسيق العمل

٢٠19/٠9/3٠

٢

دورة تدرابية

املجتس املنهي

5

TEDxCOC

٢٠19/1٢/٠8

4

نشتط

6

أصدقتئنت األيوتم

٢٠19/11/٠5

4

زاترة

1
٢

ييم الطفل العتلمي

املهترا
الوخصصية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

لقتء تعرافي ع
النتدي
االحوفتس بتلييم
اليطني

نتدي مشروعي الصغير

عفي تدريس
داخلي  -د.
غتدة العرافي
عفي تعليمي
داخلي  -ليلية
الهياري

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

نتدي البرمجة

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

عدد
الساعات

نو الفعالية

مجال
الدورة/الفعالية

1

لقتء تعرافي بتلنتدي

٢٠٢٠/٠٢/٠٢

٢

لقتء

القيتدة

٢

ف الوصميم

٢٠٢٠/٠٢/٠9

٢

دورة تدرابية

املجتس الفني
واألشغتس اليدواة

3

صنع بيدي

٢٠٢٠/٠٢/16

٢

السيق املفويح

االبداع واالبوكتر

4

اهدافك اصنعيهت
بنفسك

٢٠٢٠/٠٢/18

٢

دورة تدرابية

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
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ا .نياس
عبدالرحم
مشبب
القتحطتني

فوين البقمي

نتدي مشروعي الصغير

Embedded C
program on microcontroller

٢٠٢٠/٠٢/٢3

3

ورشة عمل

6

خدمة الوخزا
السحتبي Dropbox

٢٠٢٠/٠3/٠1

٢

دورة تدرابية

7

املقتبلة الشخصية

٢٠٢٠/٠3/٠8

٢

ورشة عمل

8

املكوبة الرقمية
السعيدية

٢٠٢٠/٠3/15

3

ورشة عمل

األبتحتث العلمية

9

صنع بيدي

٢٠٢٠/٠3/٢٢

٢

السيق املفويح

االبداع واالبوكتر

1٠

الييم العتلمي
للويحد

٢٠٢٠/٠4/٠٢

٢

أيتم عتملية

11

زاترة لجمعية
األطفتس املعتقين

٢٠٢٠/٠4/٠5

4

زاترة

1

لقتء تعرافي

٢٠٢٠/٠1/٢٠

4

لقتء

٢

صنع بيدي

٢٠٢٠/٠٢/٠5

6

نشتط

3

تجربتي مع الدبليم

٢٠٢٠/٠3/٠٢

٢

ورشة عمل

4

كيفية اعداد السيرة
الذاتية

٢٠٢٠/٠٢/٠٢

٢

دورة تدرابية

املجتس املنهي

5

عيدي  ..واعي

٢٠٢٠/٠3/11

5

نشتط

مجتس الوعلم
والثقتفة

6

بتدر  ،حتضنة
األعمتس

٢٠٢٠/٠3/٢4

6

زاترة

االبداع واالبوكتر

5
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الحت ب اآللي
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

د -بثينة عتدس
دمق
املصميدي
ا .مرام عمتد
العيمي
ا .الهنيف
تلم عليتن
العليتن
ا .ترة
ابراهيم صتلح
القبيس ي

مجتس الوعلم
والثقتفة
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
مجتس الوعلم
والثقتفة
عفي تعليمي
داخلي  -ا.ندى
القصبي

كلية الاهندسة
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

الفصل الدراسجي االول
عدد
تاريخ االنعقاد
الساعات

نو الفعالية

1

الوتحراب بطالب كلية
الهند ة

٢1٠9/٠9/٠3

٢

لقتء

٢

الوتحراب بطالب كلية
الهند ة

٢٠19/٠9/٠9

٢

لقتء

3

4
خطة نتدي الهندس ي

5

6

7
8
9
1٠

11

Space generation
( + IEEE
العفيات العلمية
املوتحة لطالب
) و البتحثين
ورشة عمل تصميم
اإلنفي لرافيك
بتاللسيتر
مستبقت ثقتفية
عتمة و ألعتب حركية
رحلة خدمة متزاراتي
فيراري
الكوتب الهندس ي و
املكوبة الهند ية
الوتحفير لييم
األلعتب
ييم األلعتب
رحلة إلى شركة
الكهربتء ( متحطت
الويزيع )
الهند ة الصنتعية
و املؤتمرا
الهند ية

مجال
الدورة/الفعالية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

٢٠19/٠9/18

3

ندوة

مجتس الوعلم
والثقتفة

٢٠19/٠9/٢5

6

ورشة عمل

الحت ب اآللي

٢٠19/1٠/٠٢

5

مستبقة

٢٠19/1٠/٠9

3.5

زاترة

٢٠19/1٠/14

٢.5

حملة

٢٠19/1٠/٢1

8.5

نشتط

٢٠19/1٠/٢8

4

نشتط

ليليتن يي ف
العجالن

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

٢٠19/11/٠6

3.5

زاترة

مجتس الوعلم
والثقتفة

٢٠19/11/11

٢.5

ورشة عمل

املجتس املنهي
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املهندس ختلد
القتحيص

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

1٢

حفل تكرام

م

اسم الفعالية

٢.5

٢٠19/11/1٢

الفصل الدراسجي الثاني
عدد
تاريخ االنعقاد
الساعات

حفل

نو الفعالية

1

ا وقبتس األعفتء
الجدد

٢٠٢٠/٠1/19

٢

لقتء

٢

دورة ي أم البيتنت

٢٠٢٠/٠1/٢6

٢.5

ورشة عمل

3

الوتحفير للييم
العتلمي لسرطتن

٢٠٢٠/٠٢/٠٢

٢

أيتم عتملية

4

ييم السرطتن

٢٠٢٠/٠٢/٠9

٢.5

أيتم عتملية

خطة نتدي الهندس ي

5

6
7
8
9
1٠

11

الوتحفير لعرض
عيديت ي مجتس
العمل الهندس ي
املعرض الختص
بسعيديت ي املجتس
الهندس ي
الوتحفير ملستبقة
الييم الهندس ي
مستبقة الييم
الهندس ي
رحلة إلى شركة
املراعي
رحلة مع برنتمج
عيش السعيدية
بتلجتمعة
خوتم األنشطة و
تيزيع الشهتدا

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجال
الدورة/الفعالية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
أنشطة األقستم
الوعليمية لونمية
املهترا
الوخصصية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية

٢٠٢٠/٠3/٠3

٢.5

لقتء

املجتس املنهي

٢٠٢٠/٠3/٠8

٢.5

معرض

املجتس املنهي

٢٠٢٠/٠3/15

٢.5

لقتء

االبداع واالبوكتر

٢٠٢٠/٠3/٢٢

4

مستبقة

االبداع واالبوكتر

٢٠٢٠/٠4/1٢

4

نشتط

مجتس الصحة
والوغذية

زاترة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

حفل

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

٢٠٢٠/٠4/1٢

4

٢٠٢٠/٠4/19
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فتطمة العقيل

عمادة خدمة املجتم والتعليم املستمر
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

نتدي نيرة العطتء الوطيعي
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

1

ملوقى االندية

الفصل الدراسجي األول
عدد
تاريخ االنعقاد
الساعات

نو الفعالية

٢٠19/٠9/٠8

ملوقى

٢٠19/٠9/٢1

أيتم عتملية

٢٠19/1٠/٠1

أيتم عتملية

٢٠19/1٠/15

زاترة

5

الرفق بتلحييان

٢٠19/1٠/٢4

حملة

6

انت ملهمل

٢٠19/11/1٠

حملة

م

اسم الفعالية

٢
3
4

الييم العتلمي
للزهتيمر
الييم العتلمي
للمسنين
زاترة لذوي
االحويتلت الختصة

الفصل الدراسجي الثاني
عدد
تاريخ االنعقاد
الساعات

نو الفعالية

نتدي نيرة العطتء الوطيعي

1

اتقبلك

٢٠٢٠/٠٢/٠3

حملة

٢

امسك يدي

٢٠٢٠/٠٢/٢9

حملة

3

مخولفين

٢٠٢٠/٠3/15

حملة

4

الييم العتلمي
للسعتدة

٢٠٢٠/٠3/٢٠

حملة

زاترة ملستشفى

٢٠٢٠/٠4/٠1

زاترة

5
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مجال
الدورة/الفعالية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
العمل الوطيعي
والخدمة املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة املجومعية
مجال
الدورة/الفعالية
العمل الوطيعي
والخدمة املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة املجومعية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

اسم املدرب

اسم املدرب

عمادة السنة الت س سية
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
1

٢
3

4

نتدي رشتقة الصحي

5

6

7

اسم الفعالية
اللقتء الوعرافي
لطتلبت السنة
الوأ يسية
اللقتء الوعرافي
لطتلبت السنة
الوأ يسية
دورة تعرافية ع
ميقع بير ين
دورة تعرافية
بتملمتر ت
الصحيتحة
بتملخوبرا
دورة تعرافية
بتملمتر ت
الصحيتحة
بتملخوبرا
دورة تعرافية
بتملمتر ت
الصحيتحة
بتملخوبرا

تاريخ االنعقاد

عدد
الساعات

 /٢5اغسطس /
 ٢٠19م

 4تعت

لقتء

 / ٢8اغسطس /
 ٢٠19م

 4تعت

لقتء

مجتس الوعلم
والثقتفة

 / ٢8اغسطس /
 ٢٠19م

 4تعت

دورة تدرابية

مجتس الوعلم
والثقتفة

شركة بير ين

/٢9اغسطس/
 ٢٠19م

دورة تدرابية

فنيلت املخوبر

-3٠أغسطس19-

دورة تدرابية

فنيلت املخوبر

 /31اغسطس
 ٢٠19/م

دورة تدرابية

فنيلت املخوبر

دورة تدرابية

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

أ /عفتف
الصتنع

دورة تدرابية

املجتس املنهي

أ  /منيرة
العنزي

 /1بومبر ٢٠19 /
الوخطيط الشخص ي
م

8

الوتثيرا اللينية

9

حملة الوبرع بتلدم

1٠

الييم اليطني

 4تعت

 /8بومبر ٢٠19/
م
 /19بومبر /
 6تعت
٢٠19
 7تعت

٢٠19/٠9/٢3
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نو الفعالية

حملة
حفل

مجال
الدورة/الفعالية

اسم املدرب

مجتس الوعلم
والثقتفة

ال ييلد

مجتس الصحة
والوغذية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

٢٠19/1٠/٠6

 8تعت

أيتم عتملية

مجتس الوعلم
والثقتفة

1٢

السيق املفويح

٢٠19/1٠/17

 9تعت

معرض

املجتس املنهي

13

ييم مفويح

-٢4أكويبر

نشتط

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

14

منتظرة صحية
مستبقة debate

٢٠19/1٠/31

اخرى منتقشة
علمية

األبتحتث العلمية

15

الونمر متحتضرة
تيعياة

٢٠19/1٢/٠8

دورة تدرابية

16

دورة الخط العربي

٢٠19/1٢/1٢

دورة تدرابية

17

زاترة لراتض االطفتس

٢٠19/1٢/19

زاترة

18

اللقتء الوعرافي
للوخصصت الطبية

 /٢5-٢4ديسمبر

معرض

19

السيق املفويح

٢٠19/1٢/31

معرض

٢٠19/٠1/3٠

معرض

٢1

زاترة دار املسنين

٢٠19/٠٢/19

زاترة

٢٢

مستبقة االبتحتث
العلمية

٢٠19/٠٢/٢٠

مستبقة

٢3

السلة الرمفتنية

٢٠19/٠3/31

حملة

٢4

دورة ا وخدام
البالك بيرد

٢٠19/1٢/11

دورة تدرابية

٢5

لقتء تعرافي لنتدي
الرشتقة الصحي

٢٠19/٠9/18

لقتء

 11الييم العتلمي للمعلم

٢٠

هلث اوارنس
الصحة

ييم
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العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الوعلم
والثقتفة

أ  /نيرة
الحمدان

املجتس املنهي
مجتس الوعلم
والثقتفة
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس الوعلم
والثقتفة
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية
مجتس الوعلم
والثقتفة

د  /رام املبترك

٢6
٢7
٢8

الييم اليطني
الشهر العتلمي
لسرطتن الثدي
زاترة الى مستشفى
امللك عبدهللا

٢٠19/٠9/٢6

حفل

٢٠19/1٠/٠1

أيتم عتملية

٢٠19/11/19

زاترة

٢٠19/1٢/17

حملة

٢9

الغذاء بتلقرآن ""

م

اسم الفعالية

تاريخ االنعقاد

1

حملة  /الوعراف
بفراق مشتة الراتض
النستئي

//٢ينتير ٢٠٢٠

زاترة

٢

بيثت لمعيت
خيرية تطيعية

/٢3-٢٢ينتير
٢٠٢٠/

معرض

3

" املهدرلة الدهين"

٢٠٢٠/٠1/13

حملة

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية
مجتس الصحة
والوغذية

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

عدد
الساعات

نتدي رشتقة الصحي
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نو الفعالية

مجال
الدورة/الفعالية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية
مجتس الصحة
والوغذية

اسم املدرب

معاهد تعليم اللغة العربية للنا قات بغيرلا
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

مجال
الدورة/الفعالية

اسم املدرب

٢٠19/٠9/15

٢

حملة

مجتس الوعلم
والثقتفة

د.نجالء بنت
إبراهيم
الشثري

٢٠19/٠9/٢٢

٢

ورشة تعليمية

مجتس الوعلم
والثقتفة

براءة دختن

٢٠19/1٠/٠6

٢

االلومتع ()1

4

سحر اإللقتء

٢٠19/1٠/٢٠

٢

دورة ترابية

5

نظراة هرم مت ليا

٢٠19/11/٠3

٢

االلومتع ()٢

٢٠19/11/17

٢

االلومتع ()3

٢٠19/1٢/٠1

٢

االلومتع ()4

٢٠19/٠9/18

٢

لقتء

٢

الخط العربي

٢٠19/٠9/18

٢

ورشة عمل

3

املتحتور العتلمي

/ ٢٠19/1٠/٢
٢٠19/9/٢5

٢

ورشة عمل

م
1

٢
نتدي لس للوي ت مت تر

3

6
7

نتدي ثقتفت الشعيب

1

اسم الفعالية
حملة تعرافية
بتلنتدي و أهدافل
وآليول
تعراف الطتلبت
على نظتم املسترا
الوعليمية املوبعة م
قبل منظمة الوي ت
مت تر العتملية
(تنفيذ مرشدة
النظتم الوعليمي
.م .براءة دختن
بإشراف مسؤولة
النتدي)
ف الوعتمل مع
اآلخرا

الطرق الصحيتحة
لبنتء الثقة بتلنفس
اكتشف قدراتك
ومياهبك بنفسك
لقتء تعرافي ببرنتمج
الوبتدس اللغيي

عدد
الساعات

تاريخ االنعقاد
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نو الفعالية

مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة

نيرة العويبي*
لياهر اليكيل
لمى امليس ى*
شهد الحربي*
نيرة العليتن*
أ.أشياق
الحس
أ.مهت عسيري
أ.عبير الشمري
وأ.هنتء آس
الشيخ

4

معرض الحرمين
الشرافين

5

للسة تبتدس لغيي

/ ٢٠19/1٠/31
/ ٢٠19/1٠/17
/ ٢٠19/1٠/3
/ ٢٠19/٠9/19
٢٠19/٠9/5

6

مستبقة ألففل فيلم
قصير و قصة قصيرة
ع (حكتيتتي ي
الوعتيش ي بلد
السالم)

/ ٢٠19/11/13
٢٠19/9/٢5

م

اسم الفعالية

/

٢٠19/1٠/3
٢٠19/9/٢9

٢

٢

٢

معرض

لقتء

مستبقة

مجتس الوعلم
والثقتفة

مجتس الوعلم
والثقتفة

مجتس الوعلم
والثقتفة

تنفيذ الرئت ة
العتمة
للحرمين
الشرافين
تنفيذ عدد
م طتلبت
املعهد

تنفيذ عدد م
طتلبت املعهد

الفصل الدراسجي الثاني
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

1

نتدي لس للوي ت مت تر

٢

حملة تعرافية
بتلنتدي و أهدافل
وآليول
تعراف الطتلبت
على نظتم املسترا
الوعليمية املوبعة م
قبل منظمة الوي ت
مت تر العتملية
تعراف الطتلبت
على نظتم املسترا
الوعليمية املوبعة م
قبل منظمة الوي ت
مت تر العتملية
(تنفيذ مرشدة
النظتم الوعليمي
.م .براءة دختن
بإشراف مسؤولة

مجال
الدورة/الفعالية

اسم املدرب

عدد
الساعات

٢٠٢٠/٠٢/٠٢

٢

حملة

مجتس الوعلم
والثقتفة

د.نجالء بنت
إبراهيم
الشثري

٢٠٢٠/٠٢/٠9

٢

ورشة تعليمية

مجتس الوعلم
والثقتفة

براءة دختن

تاريخ االنعقاد
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نو الفعالية

النتدي)
تعراف النفس
وأنياعهت (تنفيذ
عفيا النتدي)

٢٠٢٠/٠٢/٢3

٢

االلومتع ()5

4

لغة الجسد

٢٠٢٠/٠3/٠7

٢

دورة ترابية

5

اإليثتر

٢٠٢٠/٠3/٢1

٢

االلومتع ()6

6

ر نجتحي

٢٠٢٠/٠4/٠5

٢

االلومتع ()7

٢٠٢٠/٠4/19

٢

االلومتع ()8

3

7
1

السالم الداخلي

مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة

٢٠٢٠/٠٢/٠5

لقتء

٢٠٢٠/٠٢/٠6

ورشة عمل

مجتس الوعلم
والثقتفة

/ ٢٠٢٠/٢/٢6
٢٠٢٠/٢/19

ورشة عمل

مجتس الوعلم
والثقتفة

4

للسة تبتدس لغيي

/ ٢٠٢٠/3/19
/٢٠٢٠/3/5
/ ٢٠٢٠/٢/٢٠
/ ٢٠٢٠/٢/6
٢٠٢٠/1/٢3

لقتء

5

6

٢

خطة نتدي الثقتفت الشعيب

لقتء تعرافي ببرنتمج
الوبتدس اللغيي
ورشة الخطيط
العتملية (صيني،
هندي ،اردو)
الحيار الفكري تنفيذ
املدربت أ.فتطمة
القتحطتني و أ .لمى
العرق

مجتس الوعلم
والثقتفة

3

مجتس الوعلم
والثقتفة

مستبقة ألففل
قصة بعنيان:
(حكتية مغتربة ي
أحفتن السعيدية)

/ ٢٠٢٠/4/٢
٢٠٢٠/٢/13

مستبقة

مجتس الوعلم
والثقتفة

ملوقى الهند الثقت ي

٢٠٢٠/٠٢/٢7

ملوقى

مجتس الوعلم
والثقتفة
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نيرة العويبي*
أ.ليلية املطيع
لمى امليس ى*
شهد الحربي*
نيرة العليتن*

معاهد اللغة اإلنجليزية
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

1

املكوبة الوطيعية

٢

للسة نقتش أدبية
أ بيعية ( فلم-
كوتب)

عدد
الساعات

تاريخ االنعقاد
٢٠19/9/16
٢٠19/9/17
٢٠19/9/18
٢٠19/9/٢3
٢٠19/9/3٠
٢٠19/٠7/1٠
٢٠19/9/٢4
٢٠19/9/17
٢٠19/٠1/1٠
٢٠19/٠8/1٠
٢٠19/1٠/15
٢٠19/1٠/٢٢
٢٠19/٠5/11
٢٠19/1٢/11
٢٠19/11/19
٢٠19/11/٢6
٢٠19/٠3/1٢

نو الفعالية

مجال
الدورة/الفعالية

اسم املدرب

منيره الحليه

1

نشتط

مجتس الوعلم
والثقتفة

أ.أثير اليابل +
طتلبتا

3

كوتبة إقوبت ت
تتحفيزية

٢٠19/9/15
٢٠19/1٠/٢3

1

ورشة عمل

مجتس الوعلم
والثقتفة

4

كوتبة ر تلة شكر
للمعلم

٢٠19/٠6/1٠

1

أيتم عتملية

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

5

نتدي األثراء

العمل الوطيعي
والخدمة
املجومعية

1

معرض

للسة نقتش تجترب
الطتلبت ي تطيار
اللغة

٢٠19/9/٢1

1

نشتط

6

مهترا مسرحيل

٢٠19/11/٢5
٢٠19/11/11

1

نشتط

مجتس الوعلم
والثقتفة

7

اصنعي أكسسياراتك
بنفسك

٢٠19/9/18

1

دورة تدرابية

املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
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اللغت

الطتلبة (
عنتية
الشنياني)
الطتلبة (
عنتية
الشنياني)
الطتلبة (
عنتية
الشنياني)
أ.أثير اليابل +
طتلبتا
الطتلبة (
عزازة
القتحطتني)

8

تيليد األفكتر
اإلبداعية

٢٠19/9/٢5

1

متحتضرة

االبداع واالبوكتر

9

الر م على األكياب

٢٠19/٠٢/1٠

1

نشتط

املجتس الفني
واألشغتس اليدواة

1٠

تجمع متحبين
القصص املصيرة و
مهترة كوتبتهت

٢٠19/1٠/16
٢٠19/1٠/٢3

1

11

أ ت يت الشطرنج

دورة تدرابية

مجتس الوعلم
والثقتفة

الطتلبة (
عزازة
القتحطتني)
الطتلبة (
عزازة
القتحطتني)
الطتلبة (
ولدان
اللحيتن)

٢٠19/9/٢9
٢٠19/9/3٠
٢٠19/٠1/1٠
٢٠19/٠٢/1٠

1

متحتضرة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

أ .نبيلة دانييل

1٢

مستبقة الشطرنج

٢٠19/٠7/1٠

1

مستبقة

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

أ .نبيلة دانييل

13

مستبقت و تتحديت

٢٠19/9/19
٢٠19/1٠/٢6
٢٠19/٠3/1٠
٢٠19/1٠/1٠
٢٠19/1٠/17
٢٠19/1٠/٢4
٢٠19/1٠/31
٢٠19/٠7/11
٢٠19/11/14
٢٠19/11/٢1
٢٠19/11/٢8
٢٠19/٠5/1٢

1

مستبقة

14

تنسيق الر تئل
اليرقية

٢٠19/1٠/٢٠

1

نشتط

15

تجمع متحبين املكيتج

٢٠19/11/٢7

1

نشتط

16

الكتليجرا ي

٢٠19/٠3/11

1

دورة تدرابية

17

مشغيال على
النسيج

٢٠19/9/3٠
٢٠19/1٠/3٠

1

نشتط

250

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

الطتلبل ( مهت
الفتضل)

املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
املجتس الفني
واألشغتس اليدواة

الطتلبة ( زانب
حلياني)
الطتلبة
مشتعل خبراني
الطتلبة
مشتعل خبراني
األ وتذة أثير
اليابل

الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م

اسم الفعالية

1

للسة نقتش أدبية
أ بيعية ( فلم -كوتب)

٢

مهترا مسرحيل

الفصل الدراسجي الثاني
عدد
تاريخ االنعقاد
الساعات
٢٠٢٠/1/٢8
٢٠٢٠/٠4/٠٢
٢٠٢٠/11/٠٢
٢٠٢٠/٢/18
٢٠٢٠/٢/٢5
٢٠٢٠/٠٢/٠3
٢٠٢٠/٠9/٠3
٢٠٢٠/3/16
٢٠٢٠/3/٢3
٢٠٢٠/1/٢9
٢٠٢٠/٢/٢4

نو الفعالية

نتدي األثراء

1

نشتط

1

نشتط

3

تجمع متحبين القصص
املصيرة و مهترة كوتبتهت

٢٠٢٠/٠5/٠٢

1

دورة تدرابية

4

مستبقت و تتحديت

٢٠٢٠/٠٢/13
٢٠٢٠/٠6/٠٢
٢٠٢٠/٢/٢٠
٢٠٢٠/٢/٢7
٢٠٢٠/٠5/٠3
٢٠٢٠/1٢/٠3
٢٠٢٠/3/19

1

مستبقة

5

تنسيق الر تئل اليرقية

٢٠٢٠/٢/٢3

1

نشتط

6

تجمع متحبين املكيتج

٢٠٢٠/1٠/٠٢

1

نشتط

7

الكتليجرا ي

٢٠٢٠/٠1/٠3

1

دورة تدرابية

8

مشغيال على النسيج

٢٠٢٠/1/3٠

1

نشتط

9

مستبقة الر م الحي

٢٠٢٠/1/٢6

1

مستبقة

1٠

فعتليت راتضية

٢٠٢٠/3/٢٢

1

أيتم عتملية
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مجال
الدورة/الفعالية

اسم املدرب

مجتس الوعلم
والثقتفة

أ.أثير اليابل +
طتلبتا

مجتس الوعلم
والثقتفة
مجتس الوعلم
والثقتفة

أ.أثير اليابل +
طتلبتا
الطتلبة ( ولدان
اللحيتن)

مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

الطتلبل ( مهت
الفتضل)

املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

الطتلبة ( زانب
حلياني)
الطتلبة مشتعل
خبراني
الطتلبة مشتعل
خبراني
اال وتذه أثير
اليابل

مركز االرشاد املنهي
الفصل الدراسجي األول
الجاهة املنظمة
للدورة/الفعالية

م
1

اسم الفعالية
الييم اليطني
السعيدي
أ ت يت امليارد "
" البشراة
الييم الدولي للراتضة
الجتمعية
كوتبة السيرة الذاتية
بإحترافية

تاريخ االنعقاد

عدد
الساعات

نو الفعالية

25/09/2019

4

أيتم عتملية

مجال
الدورة/الفعالية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية

اسم املدرب
الييلد

08/09/2019

٢

متحتضرة

املجتس املنهي

أ.د إبراهيم
الحميدان

28/09/2019

6

نشتط

مجتس الصحة
والوغذية

الييلد

05/10/2019

٢

دورة تدرابية

املجتس املنهي

5

املقتبال اليظيفية

11/10/2019

٢

متحتضرة

املجتس املنهي

6

شركة تبك

19/10/2019

4

زاترة

املجتس املنهي

الييلد

26/10/2019

3

حملة

مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

الييلد

05/01/2020

٢

ورشة عمل

املجتس املنهي

أ.أمل البريدي

02/03/2020

٢

متحتضرة

املجتس املنهي

أ .عمتد غزاوي

٢
3
4

7
نتدي تمكين

8
9

نجتحت بدأ ِم
الصفر " " حملة
ِ
تعرافية حيس
دورة ي مهترا
اإلتصتس ي الحيار
Linked in
حملة تعرافية حيس
" اليظتئف
ُ
املسوقبلية وفق رؤاة
اليط ٢٠3٠
رحلة طالبية لـ هيئة
الترفيل

16/03/2020

4

زاترة

23/03/2020

4

أيتم عتملية

1٢

الييم العتلمي للمرأة

08/03/2020

3

معرض

13

الجنتدراة ( مجد و
رؤاة )

25/09/2019

٢

دورة تدرابية

14

قيتدة الوغيير

09/03/2020

1٠

11
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مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
مجتس األنشطة
العتمة والترفيهية
املجتس الفني
واألشغتس اليدواة
مجتس تطيار
الذا وبنتء
الشخصية

أ .رام
املحجيب
د.راتض
الشعيل

الييلد

الييلد
الييلد
أ .نيرة الراقي

الخاتمة
ً
انطالقت م أهداف وكتلة الجتمعة للدعم االكتديمي والخدمت الطالبية ،وأهداف الجتمعة اال تراتيجية ،وأهداف رؤاة
اململكة  ، ٢٠3٠فقد تم إعداد خطط األنشطة غير املنهجية للكليت والعمتدا واليكتال واليحدا للعتم الجتمعي /144٠
1441هـ ،بمت يصقل شخصية الطتلبة وانمي مياهبهت ومهتراتهت ،واثري ثقتفتهت ،واكسبهت الخبرة التي تؤهلهت للمستهمة ي بنتء
املجومع بمت يويافق مع تيلهت وزارة الوعليم ،ويعزز الهياة اإل المية واليطنية.
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