
 

 أنشطة وفعاليات ومبادرات القسم
  

 

 وصف للفاعلية أو النشاط عدد احلضور مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد اسم الفاعلية  النشاط أو املبادرة

رشاد االكاديمي للفصل الدراسي االسبوع االول لإل

 الثاني
 طالبة40 كلية التربية هـ25/3/1435

مساعدة الطالبة في تخطي العقبات في  

إعداد الخطط الدراسية و الجدول 

 الدراسي لها

 طالبة120 كلية التربية جامعة المجمعة 17/5/1435 رشاد األكاديميإللبرنامج أسبوع التوعية 

توعيه الطالبات بالصعوبات األكاديمية 

والمهارات الدراسية، وكيفية إعداد 

الخطط الدراسية وجدول تنظيم الوقت، 

حصيلهم وإكسابهم مهارات ترفع من ت

 األكاديمي وتحقق توافقهم الشخصي

 رؤى ايجابية لألجهزة الذكية معلمة25 كلية التربية جامعة المجمعة هـ6/6/1435 تفعيل يوم خدمة المجتمع

 22/4/1435 ومية الرابعةكالزيارة الى الروضة الح

 الروضة الحكومية الرابعة

 طالبة30

شكل روضة االطفال و علي  على التعرف

البيئة الفيزيقية  للمبنى وكيفية تأثيثه 

والتجهيزات والبرامج والخطة الدراسية 

وكيف تتعامل المعلمة مع الطفل داخل 

 هذه البيئة ومواصفات المعلمة

لرياض االطفال  قصتي المشاركة في معرض 

 بمحافظة المجمعة
 هـ1/6/1435

 االدارات النسائية بالمجمعة

33 

التعرف على االنتاج الثقافي  المتنوع 

للروضات في مجال الطفولة و التي 

 تهدف لتنمية الطفل



 

 وصف للفاعلية أو النشاط عدد احلضور مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد اسم الفاعلية  النشاط أو املبادرة

فعالية يوم خدمة المجتمع) اطفالنا واالجهزة الذكية) 

 رؤى ايجابية(
هـ1435- 6-6  

 مسرح الكلية

معلمة 14  

قام قسم رياض االطفال بإقامة 

نشاط مجتمعي  بعنوان رؤى 

ايجابية لألجهزة الذكية وتم 

عرض برنامج النشاط في 

مسرح الكلية  شمل التحدث عن 

الجوانب االيجابية والسلبية 

لألجهزة الذكية ، كما تضمن 

العرض تحليل ألعاب تطبيقات 

يقات افالم االيباد ، وتحليل لتطب

الكرتون واهم القيم التي تبث 

 للطفل من خاللها ، 

 

هـ1435-5-17 برنامج اسبوع التوعية لإلرشاد االكاديمي  

 مسرح الكلية

 جميع المستويات

قام قسم رياض االطفال 

واعضاء القسم بتوعية 

الطالبات باللوائح واالنظمة 

الدراسية بالكلية والقسم ، كما 

الخاصة تم تعريفهم باللوائح 

باللجنة التأديبية ، كما تم 

 يتوعيتهم بالمشكالت الت

االسبوع  يتواجهها الطالبة ف

 االول من الروضة

(ريجنادرية الدول )الركن المص ياالشتراك ف هـ7-6-1435   

 

 

 البهو

الكلية -طالبات القسم   

قامت بعض طالبات القسم 

 يالركن المصر يباالشتراك ف

 يبالتعريف الزى المصر



  -اكالت مصرية – يالفرعون

 االثار المصرية .

هـ1435-7-9  يفعالية برنامج تلفزيون  
 مسرح الكلية

 طالبات المستوى السادس
سوف يتم عرض برنامجين 

 تلفزيونين من اعداد الطالبات 

يعرض مسرح هـ9-7-1435   

 مسرح الكلية

 طالبات المستوى السادس

سوف يتم عرض العديد من 

المتنوعة ما بين المسرحيات 

 -مسرح قفاز -مسرح بشرى

 -مسرح اصبع -مسرح خيال ظل

 مسرح عصا .

رشاد االكاديمي للفصل الدراسي االسبوع االول لإل

 الثاني
 طالبة40 كلية التربية هـ25/3/1435

مساعدة الطالبة في تخطي 

العقبات في  إعداد الخطط 

الدراسية و الجدول الدراسي 

 لها

 طالبة120 كلية التربية جامعة المجمعة 17/5/1435 رشاد األكاديميالتوعية لإلبرنامج أسبوع 

توعيه الطالبات بالصعوبات 

األكاديمية والمهارات الدراسية، 

وكيفية إعداد الخطط الدراسية 

وجدول تنظيم الوقت، وإكسابهم 

مهارات ترفع من تحصيلهم 

األكاديمي وتحقق توافقهم 

 الشخصي

 رؤى ايجابية لألجهزة الذكية معلمة25 كلية التربية جامعة المجمعة هـ6/6/1435 مجتمعتفعيل يوم خدمة ال

 22/4/1435 الزيارة الى الروضة الحومية الرابعة

 الروضة الحكومية الرابعة

 طالبة30

علي  الروضة والتعرف شكل 

البيئة الفيزيقية  للمبنى وكيفية 

تأثيثه والتجهيزات والبرامج 

والخطة الدراسية وكيف تتعامل 

المعلمة مع الطفل داخل هذه 

 البيئة ومواصفات المعلمة



  

 فعالية يوم خدمة المجتمع) اطفالنا واالجهزة الذكية

 ) رؤى ايجابية(
 هـ1435- 6-6

 

 

 

 

 

 مسرح الكلية
 معلمة 14

قام قسم رياض االطفال بإقامة 

نشاط مجتمعي  بعنوان رؤى 

ايجابية لألجهزة الذكية وتم 

عرض برنامج النشاط في 

مسرح الكلية  شمل التحدث عن 

الجوانب االيجابية والسلبية 

لألجهزة الذكية ، كما تضمن 

العرض تحليل ألعاب تطبيقات 

االيباد ، وتحليل لتطبيقات افالم 

التي تبث  الكرتون واهم القيم

  .للطفل من خاللها 

 

 هـ1435-5-17 برنامج اسبوع التوعية لإلرشاد االكاديمي

 

 

 

 مسرح الكلية

 جميع المستويات

قام قسم رياض االطفال 

واعضاء القسم بتوعية 

الطالبات باللوائح واالنظمة 

الدراسية بالكلية والقسم ، كما 

تم تعريفهم باللوائح الخاصة 

كما تم  باللجنة التأديبية ،

 يتوعيتهم بالمشكالت الت

االسبوع  يتواجهها الطالبة ف

 االول من الروضة

 9/7/1435 نشطة طرق  رواية القصة عرض  أل
 مسرح  الكلية 

 المستوى  الرابع 
اهم  اساليب  وطرق  ووسائل  

 رواية  القصة 

 1435/ 9/7 نشطة  المهارات  الحركية  عرض  أل
 مسرح  الكلية  

 الثالثالمستوى  
التدريبات  وااللعاب  الحركية   

 والقصة  الحركية  



 

 

 

 

 

  

 

 

 لبعض األنشطة التقرير المصور

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

  



 

  



 

 

  



 

  









 



 


