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 محاور الخطة 

 المحور األول : ربط الخدمات المجتمعية بمؤسسات التعليم

 (أنشطة خدمية وفعاليات لخدمة المجتمع  )                                                        



 والمشاركة المجتمعية التعاون   المتبادل مع الجهات المختلفة )الجامعات  ومؤسسات المجتمع المدني(  في تعزيز خدمة المجتمع

 

 

 

 

مسؤولية  الموعد الفئة المستهدفة  األهداف النشاط
 التنفيذ
 

 مكان التنفيذ

مهارات  فن 
القيادة والريادة 
 النسوية

 ماهي سمات اساسيات القيادة .١
 
 ابراز مميزات المراة القائد.٢
 
 التباين بين المراة والرجل في القيادة .٣
 
 في نفسككيف تكتشفي صفات القائد  ..٤
 
ان لم تنطبق عليك صفات القائد كيف .٥

 تصنعيها من نفسك

االربعاء  نساء
16/7/ 

1442/ 
 

 7الساعه 
 مساء

 
لمدة ساعه 

 ونصف

فايزة .د
 الحسين

 
أستاذ 

مساعد اللغة 
 اإلنجليزية

عن بعد 
بالتعاون مع 

مركز التدريب 
النسوي 

المجتمعي 
 بالزلفي

التعلم عن بعد 
في ظل جائحة 
 كورونا

بيان فاعلية التعلم عن بعد في ظل جائحة 
 كورونا

من  المهتمين بالمجال
 قطاع التعليم

األسبوع 
 السادس

28/8/1
442 
 االحد 

 ساعتين
 م 6-8

أحمد 
 البشابشة

المحاضر 
بقسم اللغة 
 اإلنجليزية

 عن بعد
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اسم العضوو  الموعد الفئة المستهدفة الهدف  النشاط
 تخصصه

 

 مكان التنفيذ

برنامج انجليزية 
 األعمال

تطويرالمهارات االساسية 
للخريجين للتواصل في بيئة 

 العمل

زيادة معرفة المتدربين 
بالمصطلحات الشائعة في 

 األعمال التجارية

لالعمال كتابة التقارير 
 التجارية

ادارة االجتماعات و 
 المفاوضات باللغة اإلنجليزية

كتابة البريد االلكتروني و 
تقديم البيانات و صياغة 

 الخطابات

طلبة كلية أدارة 
 األعمال

الخريجين 
 والخريجات

الي  2/7/1442
5/7/1442 

 االحد الي الخميس

 مساء 8-10

  د. صالح الحارثي

 عن بعد

بالتعاون مع 
خدمات مركز 

التوظيف و 
شؤون 

 الخريجين

      
أساسيات النطق باللغة 

 اإلنجليزية
شرح لبعض قواعد النطق 

للكلمات والعبارات واالسئلة 
من خالل تقديم أمثلة 

 وتدريبات عليها

 3/11/2021الخميس طالبات
27/7/1442 

 مساء 7الساعه 

 د. ايمان عبد الرحيم
أستاذ مساعد اللغة 

 اإلنجليزية

بالتعاون عن بعد 
مع مركز 
التدريب 

المجتمعي 
 النسوي

      

      



 

 مقترح قسم الطالب()  العمل التطوعي:. الثالثالمحور

 ) يقدم بالتعاون مع مركز التثقيف والوعي الصحي بمستشفى الزلفي العام(العادات الغذائية الصحية في ظل ازمة كورونا  .1

 

 أعضاء اللجنة

 م االسم الصفه 

 1 د.ايمان عبد الرحيم                 رئيس اللجنة

 2 أ.حسام الثنيان                منسق الطالب    

  د. فايزة الحسين عضوا

 3             أحمد البشابشة .أ عضوا

 4 أ.عثمان الفالح                   عضوا

 5 أ.أماني سلمان عضوا

 6 أ.سليمان الدريميح               عضوا

 


