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 والثاني  ولللفصل الدراسي األ واألنشطة  جدول الفعاليات

 هـ4114-4114للعام 

 تاريخ التنفيذ المستهدفين الهدف عنوان النشاط م
عدد 

 الساعات
 مكان النشاط المحاضر/المدرب

مجتمع كلية التربية /  98االحتفال باليوم الوطني  برنامج متنوع  4

طالبات + أعضاء هيئة 

 التدريس +الموظفين 

 الطالبات  يوم مفتوح  41/4/4114

+ 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مسرح الكلية 

 + 

 البهو

بعنوان : ضوابط اختيار  دورة تدريبية 4

 عنوان البحث العلمي وكتابته

تدريب الطالبات على كيفية اختيار  

 عنوان البحث وكتابته

مبنى قسم اللغة  د/ هند عمر  ساعة  4114/ 7/3 طالبات كلية التربية 

 9العربية قاعة 

دورة تدريبية بعنوان :طريقك إلى للنجاح  3

 والتميُّز  

بيان األسس والقواعد المهمة 

 لتحقيق النجاح ومن ثمَّ  التميُّز 

 د/ هند عمر ساعة  44/3/4114 طالبات كلية التربية 

  د/ رجاء شاهين 

مبنى قسم اللغة 

 9العربية قاعة 

 فن اإللقاء، والثقة بالنفس 1

 

تنمية مهارات التواصل الشخصي 

 وبناء الثقة بالذات 

األربعاء  الخريجات 

42/4/4114 

مبنى قسم اللغة  د/أسماء عناقرة  ساعة

 8العربية قاعة 

 رات الختباواسة رالدالتعريف بلوائح ا 5

 المجمعة. بجامعة 

سة رالدالتعريف بلوائح ا

 رات بجامعة المجمعةالختباوا

  د/ عزة عالم ساعة  49/4/4114 طالبات القسم المستجدات

 دورة تأهيلية للطالبات الجتياز اختبار 2

 كفايات المعلمين.

أهمية دور المعلم في العملية 

 التعليمية 

 إلى 9/3/4114 طالبات قسم اللغة العربية

44/3/4114 

 

مبنى قسم اللغة  د/ عزة عالم  ساعات9

  2العربية قاعة 

7  

 )قراءة القراءة(

  43/4/4114 طالبات قسم اللغة العربية تنمية مهارات القراءة

 إلى  

45/4 /4114 

 المكتبة الفرعية  أ/هيا العريج  ساعتان 

 

 

 

 

ندوة بعنوان : اللغة العربية والذكاء  9

 االصطناعي 

مجتمع كلية التربية  االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية 

 /طالبات 

 د/ عزة عالم   44ــ8 1/4114/ 2

الطالبة / شيخة 

 السناني 

إدارة د/ رجاء 

 شاهين 

مسرح كلية التربية 

 / طالبات 
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مجتمع كلية التربية  االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية أركان ومعارض وفقرات متنوعة  

 /طالبات

على مدار  1/4114/ 2

 اليوم 

الطالبات + 

 أعضاء القسم 

مسرح الكلية + 

 البهو

القدرات العامة ومهاراتها ) القسم  8

 اللفظي(

 في التهيئة وتدريب الطالب 

 عامل مع اختباري القدرات 

مركز التدريب  د. عزة عالم ساعات3 44/7/4114 طالبات المرحلة الثانوية 

 التربوي

بتعاث بنات الوا 

بإدارة التعليم 

 بمحافظة المجمعة
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