
 هـ1441/1441بيان باألنشطة واإلنجازات للعام الجامعي 

 الشراكة املجتمعية

 الجهة المستفيدة تاريخ االنعقاد األنشطة التي تم تنفيذها

 الٌوم الوطنً السعودي

 همة حتى القمة

فً االبتدائٌة  الرابعة 1441/ 52/1

 فً مركز عبور 03/1/1443، 

أعضاء هٌئة التدرٌس وطالبات الكلٌة والقسم 

 االبتدائٌةومنسوبات مركز عبور ومنسوبات المدرسة 

 الرابعة 

طالبات كلٌة التربٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس ومنسوبات  6/13/5319الموافق 7/5/1441 الٌوم العالمً للمعلم 

 للرعاٌة النهارٌة  مركز عبور

 طالبات كلٌة التربٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس  16/5/1441 الٌوم العالمً للصحة النفسٌة 

 طالبات كلٌة التربٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس 1/0/1441 الٌوم العالمً لسرطان الثدي 

 الدور االجتماعً لمعلم التربٌة الخاصة
1441/5/7 

طالبات كلٌة التربٌة ومنسوبات مركز عبور للرعاٌة 

 النهارٌة 

الصحة النفسٌة لذوي االحتٌاجات 

 الخاصة
1441/0/5 

 طالبات كلٌة التربٌة 

 طالبات كلٌة التربٌة 1441/0/9 مهارات النجاح والتفوق الدراسً

 طالبات كلٌة التربٌة  1441/5/51 المهارات اإلٌجابٌة لمعلم التربٌة الخاصة

 معلم التربٌة الخاصة الفعال
1441/5/7 

طالبات كلٌة التربٌة ومنسوبات مركز عبور للرعاٌة 

 النهارٌة

 طالبات كلٌة التربٌة 1441/5/16 تنمٌة مهارات الذات األكادٌمٌة

 طالبات كلٌة التربٌة  1441/0/9 النجاح والتفوقمهارات 

 طالبات كلٌة التربٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس واالدارٌٌن 03/0/1441 لإلعاقةالٌوم العالمً 

ورشة عمل بعنوان ألٌة الكشف عن نسبة 

االقتباس العلمً باستخدام برنامج 

turnitin 

" وكالة الجامعة للدراسات العلٌا 

 والبحث العلمً"
 كلٌة التربٌة بالزلفً 

آلٌة النشر واختٌار المجالت العلمٌة 

 Scopus و  ISIالمصنفة فً 

 للتخصصات اإلنسانٌة واإلدارٌة

" وكالة الجامعة للدراسات العلٌا 

 والبحث العلمً"
 كلٌة التربٌة بالزلفً 

 األسبوع العالمً لرٌادة األعمال

"رٌادة األعمال النسائٌة " الفرص 

 والتحدٌات"

"ابتكار حلول أعمال جدٌدة فً عصر 

 متعدد التخصصات"

The future of fintec  

entrepreneurship in Saudi 

Arabia 

" وكالة الجامعة للدراسات العلٌا 

 والبحث العلمً"

 كلٌة التربٌة بالمجمعة

ورشة عمل اإلضافة البحثٌة واإلبداع 

 العلمً
" وكالة الجامعة للدراسات العلٌا 

 العلمً"والبحث 
 كلٌة التربٌة بالمجمعة
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 كلٌة التربٌة بالزلفً التوجٌه اإلرشاد الطالبً  فن التعامل مع التغٌٌر

ورشة عمل لطالبات التربٌة المٌدانٌة 

 بعنوان 

 وواجبات ( –التربٌة المٌدانٌة )حقوق 

 وحدة التدرٌب بقسم التربٌة الخاصة 

 كلٌة التربٌة بالزلفً

 كلٌة التربٌة بالزلفً وحدة التدرٌب بقسم التربٌة الخاصة التربٌة المٌدانٌةطرٌقك الى ورشة عمل 

 إلارشاد والدعم الطالبي

 هـ1441-1-15 متطلبات النجاح األكادٌمًورشة عمل 

مهارات التعامل مع األطفال ورشة عمل 

 ذوي اإلعاقة 
 هـ0-5-1441

 هـ1441-5-7 المسؤولٌة االجتماعٌة للمعلمورشة عمل 

مفردات متعارف علٌها فً كتابة دورة 

 الرسائل العلمٌة 
 هـ13-5-1441

)الصحٌة النفسٌة لمعلم التربٌة دورة 

 الخاصة وطرق تجنب االحتراق النفسً(
 هـ11-5-1441

 هـ1441-5-16 مهارات تطوٌر الذات ورشة عمل 

العادات السبع لألشخاص ذوي دورة 

 اإلعاقة 
 هـ50-5-1441

 هـ1441-5-57 طرق تدرٌس ذوي اإلعاقة الفكرٌة دورة 

 هـ1441-0-9 اعداد السٌرة الذاتٌةورشة عمل 

مهارات التعامل مع اسر ورشة عمل 

 ذوي االحتٌاجات الخاصة
 هـ51-0-1441

أثر فرٌق العمل فً نجاح ورشة عمل 

 عملٌة الدمج
 هـ57-0-1441

 هـ1441-4-8 كٌفٌة اجتٌاز المقابالت الشخصٌة دورة 

إعداد البرامج التربوٌة ورشة عمل 

 والفردٌة 
 هـ11/4/1441

األخطاء الشائعة فً كتابة ورشة عمل 

 البحوث العلمٌة
 هـ 14/4/1441

 هـ 58/2/1441 مهارات كتابة المشكلة البحثةدورة 

 هـ 50/0/1441 لغة اإلشارةدورة 

الدخول إلى نظام التعلم اإللكترونً دورة 

 )بالك بورد(
 هـ16/5/1441

كٌفٌة االستفادة من مصادر التعلم دورة 

 التكنولوجٌة فً تنمٌة مهارة التعلم الذاتً
 هـ17/5/1441
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 53/5 أدوار المرشد الفعالدورة 

 13/0 كن متمٌزادورة 

نصائح وارشادات مهمة للطلبة دورة 

 أثناء فترة االختبارات النهائٌة
11 /4 /1441 

 هـ1441-5-57   اللوائح واألنظمة ورشة عمل 

 هـ1441-0-9 التفوق الدراسً دورة 

 هـ1441-1-15 الحرمان والغٌابورشة عمل 

 هـ1441-5-0 مواجهة ضغوط االختبارات دورة 

 هـInnovation   8  /5 /1441دورة االبتكار

 هـ1441/ 5/  12 مهارات كتابة السٌرة الذاتٌةدورة 

 هـ1441/ 0/  5 فن اإللقاءدورة 

 دورة اختبار كفاٌات المعلمٌن 

 ) تطبٌقات عملٌة(

 هــ1441/ 0/ 58-/ 57

استخدام برامج التواصل االجتماعً 

 للتعلم  
 هـ1441/ 0/ 7

 هـ12/0/1441 دورة رٌادة األعمال 

 هـ1441-7-10 الٌوم العالمً للمرأة

 هـ1443-7-6 األسبوع التوعوي للتعداد السكانً

 هـ1441-6-16 العالمً للفسادالٌوم 

 أنشطة التطوير للهيئة التعليمية والجهاز المساند

 المهارات البحثٌةدورة 

 فن إعداد الملصق العلمً

 مهارة إعداد المشارٌع البحثٌة  دورة

 معوقات تطبٌق البحث العلمً دورة

 أسس البحث العلمً ومهاراته دورة

 أسباب قبول ورفض نشر البحوث العلمٌة وكٌفٌة إعداد صفحة الغالف وصفحة العنوان قبل الرفع للمجالت العلمٌة العالمٌة المصنفة دورة

 Google form" تصمٌم وبناء االستبانات االلكترونٌة باستخدام نماذج جوجل  دورة
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