
 

 

1-2-11 (أعضاء الهيئة التعليمية ات املجتمعية املقدمة في املدارس )لخدما  
اسم   املدرسة  نوع املشاركة 

 املشاركة

دورة تدريبية بعنوان: فن اإللقاء 

هـ 1437  

أ.نوال بنت   مركز الجمان لتعليم وتدبر القرآن الكريم 

 إبراهيم الحلوة 

تقديم دورات تدريبية لغويةـ من عام  

هـ 1438-1440  

د. أسماء   معهد النجاح لتعليم الوحيين 

   العساف 

 

 

 

 

 

 

مراجعة وتطوير الكتب املدرسية 

هـ ملواد  1440-1439للعام الدراس ي 

 اللغة العربية

 شركة تطوير للخدمات التعليمية

مراجعة األطر التخصصية، ملجاالت 

هـ  1440التعليم،   

 هيئة تقويم التعليم والتدريب، اإلدارة العامة لتقويم املناهج  

هـ  1439توصيف مقرري النحو   د. زينب الّزين   معهد البرهان إلعداد معلمات القرآن   

هـ 1438ساعات تطوعية.   الجمعية الخيرية لرعاية األيتام  

 

البشري د. نورة   

دورة تدريبية بعنوان: فن اإلقناع  

هـ 1439والتأثير،   

  دار األميرة نورة بنت عبد الرحمن  

مسابقة الخط العربي/ كتابة تهنئة 

 لخادم الحرمين بمناسبة البيعة

 د. هيلة املنيع   439مدرسة ابتدائية 

 تحكيم أدوات البحث:  

اختبار استيعاب املفاهيم النحوية-ا  

املعلم للتدريس بتكامل  دليل -2

 استراتيجيتين تدريسيتين 

 د. عائدة بصلة  تحكيم

تدريس مقرر النحو للدبلوم العالي 

واقع )  ( ساعة. 24ب  

 د. نعيمة الغسالن  معهد مكنون ملعلمات القرآن الكريم 

هـ  1346تدريس،   د. فاطمة القبيس ي  مدرسة أم أيمن لتعليم القرآن الكريم وعلومه   

 تقديم محاضرة: عربيتنا هويتنا 

هـ 1435  

 د. ليلى الدخيل   مدراس التربية األهلية 

هـ 1440برنامج: "ضبط االنفعاالت"   د. أفراح العجالن  مركز إشراقة للتنمية األسرية  

اإلنسانيةمعهد ابن سينا للعلوم  عضو مؤسس   د. نوال الثنيان  



 

 

   هـ 1441تحكيم مسابقة املسرحية 

 

 تحكيم أعمال الفرق املتأهلة. 

.  مكاتب التعليم ملشروح املسرح املدرس ي -  

مكاتب التعليم ملشروع املهرجان الثقافي للصغار في ابتدائية دار -

 العلوم األهلية. 

 

 د. ملحة الحربي 

التعليمدورة: الذكاء العاطفي في   أ.نجوى الالفي  مدارس املدينة األكايمية   

الخدمات الطالبية في جامعة األميرة  

هـ 1440نورة   

البرنامج اإلثرائي الصيفي للطالبات املتفوقات للمرحلتين  

 الثانوية، والجامعية 

 د. هدى العسكر 

هـ 1437تدريس، عام   سمية الروميد.  مدرسة رياض الجنان لتعليم القرآن الكريم وعلومه    

تدريس مقرر اللغة العربية عام  

هـ 1437  

لتعليم القرآن الكريممدرسة أم أيمن    

تحكيم مسابقة مبادرة )قلم ووالء( 

هـ 1440  

  مكتب التعليم بالشفا  

برنامج فصحى بال قواعد )الفئة 

-املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية

ملتوسطة(, ا  

   زكية العتيبي د.  مؤسسة الراجحي اإلنسانية

هـ  1438مشاركة ،   د. هند السليمان  مدارس أطياب األهلية   

أهمية الحوار في تعديل السلوك،  

هـ 1440  

183ابتدائية   د. أمل الحربي 

مراجعة وتدقيق االستشارات وكتابة 

هـ  1439املوضوعات التربوية   

)طفلي ثروتي( جمعية البر الخيرية  

هـ 1440تحكيم مبادرة )قلم ووالء(   مكتب التعليم بالشفا 

دورة تدريبية: استراتيجية التعلم 

هـ 1441باملقلوب   

هـ  343االبتدائية   أ.أمل العتيبي  

   

 

 مالحظة: األدلة والوثائق لهذا املعيار ُمدرجة في ممارسات الخدمة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس

2- 7-2 -11في املعيار الفرعي:    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

طالبات برنامج بكالوريوس اللغة العربية –لخدمات املجتمعية املقدمة في املدارس ا  
 

 

 اسم املشاركة املدرسة  نوع املشاركة 

هـ  1441 -   )لغة عربية (  نـــشاط تدريبي  تقديم     سارة الحميدي الرشيدي  مدرسة ُدرة بن أبي سلمة  

هـ   1441 - عربية ( )لغة  نـــشاط تدريبي  تقديم    ة     رهف العمري  مدارس الطموح األول العامليَّ

هـ   1441 - )لغة عربية (  نـــشاط تدريبي  تقديم    ة    أمل سعيد الغامدي  مدارس الطموح األول العامليَّ

هـ   1441 - )لغة عربية (  نـــشاط تدريبي  تقديم    ة مدارس الطموح األول   العامليَّ  البندري ناصر الشهري  

هـ  1441  - حلقة نقاش الكفايات املهنية   شهد سعود الحربي  ابتدائية أم املؤمنين خديجة   

 تقديم محاضرة بعنوان: ) تعليم اللغة العربية ألبنائها وتنميتها( 

هـ  1441 -  

 شهد سعود الحربي  ابتدائية أم املؤمنين خديجة 

هـ 1441 –مسابقة الخط العربي  برنامج تدريبي  + طالبات املستوى      439ابتدائية  

هـ 1438الخامس / دفعة   

واقع التواصل االجتماعي   استبيان لغوي ) دقق لغوًيا ( على م

هـ1441)تويتر(   

مشارك   46.289بلغ عدد املتفاعلين مع االستبيان  

 بإشراف : د. منيرة السليم ، أستاذة مقرر/ التدقيق اللغوي 

تقييم طلبة اللغة العربية  

 ومتخصصيها

طالبات املستوى السابع  

هـ 1437دفعة   
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