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 محاور الخطة 

 الخدمات المجتمعية بمؤسسات التعليمالمحور األول : ربط 

 (أنشطة خدمية وفعاليات لخدمة المجتمع  )                                                        

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

 

 

 

 

 

مسؤولية  الموعد الفئة المستهدفة  األهداف النشاط
 التنفيذ
 

 مكان التنفيذ

المصطلحات  
البنكية باللغة 
 اإلنجليزية

 التعريف ببعض المصطلحات و المفردات 
 والتعبيرات التجارية البنكية

عامة الراغبات في العمل 
المصرفي/ موظفات 

 المصرف

12/11/2
020 

د. إيمان 
 عبدالرحيم

 

online 

      
      
      



 التطوعية دورات اللغة االنجليزية /المحور الثاني :.تجارب وخبرات تعليم وتعلم اللغه اإلنجليزية/ إستشارات مجتمعية

 

 



اسم العضوو  الموعد الفئة المستهدفة الهدف  النشاط
 تخصصه

 

 مكان التنفيذ

 
التعليم عن بعد: أدوار جديدة 

 حتى ننجح

 

التعريف باهم االدوار التي يتطلبها 
التعليم عن بعد من افراد االسرة 

 وقيمتها في انجاحه

 

  
  النساء 

 د. بثينة عبد الشهيد 17/10/2020

أستاذ مساعد اللغة 
 اإلنجليزية

عن بعد ببرنامج 
 البالك بورد

 أو الزووم

Mothers' Roles in 
controlling  kids' 

during online 
learning 

دور االمهات في مراقبة 
أطفالهن اثناء التعليم 

  االلكتروني

 

تفعيل دور عضو هيئة 
 التدريس في خدمة المجتمع

توعية االمهات بكيفية متابعه 
أثناء التعلم و مراقبة اإلبناء 

 عن بعد

د. فايزة عبد هللا  و الفصل الثاني النساء
 الحسين

عن بعد البالك 
 بورد او الزووم

.  A virtual 

gathering for 
graduates  

لقاء أفتراضي مع  
 الخريجات

 
Share ideas about what to 
do after graduation. What 

is the next step?  

حلقة نقاش عن ما يمكن عمله 
بعد التخرج ومناقشة األهداف 

 وتحديد االولويات

 حنان الصعيب 11/11/2020 الخريجات

بقسم اللغة معيدة 
 اإلنجليزية

عن بعد ببرنامج 
 البالك بورد

خطوات نحو الدراسات  
 العاليا

How to get and pursue the 
high education or looking 

for their target job 

التشجيع على أستكمال الدراسات 
 العاليا بعد التخرج

 منى الدعفس 11/11/2020 الخريجات

المحاضر بقسم اللغة 
 اإلنجليزية

مركز التدريب 
المجتمعي 

 النسوي

Open Discussion 
about How to 
choose your 

Academic Major 

 طالبات الثانوي االستعداد للمرحلة الجامعية
/20/6/2021 

 الفصل الدراسي الثاني
مركز التدريب  د. موضي وسيحم

المجتمعي 
 النسوي



 ) اختيار االنشطه التي سيتم الموافقع عليها) العمل التطوعي:. الثالثالمحور

 كسوة الشتاء

 يوم الطفل

 يوم المرأه

 

 

لقاء مفتوح عن كيفية  
اختيار التخصص 

األكاديمي و الدراسة 
 الجامعية

مساعد اللغة أستاذ 
 اإلنجليزية

  
أساسيات النطق باللغة 

 اإلنجليزية
النطق باللغة كيفية تنميه 
 اإلنجليزية

مركز التدريب  د. ايمان عبد الرحيم الفصل الدراسي الثاني/ جتمع النسويأفراد الم
 النسوي

دور االستاذ الجامعي 
 في خدمة المجتمع

االستاذ الجامعي تفعيل دور 
 في خدمة المجتمع

اعضاء هيئة التدريس من اي 
 جانعات اخرى وكليات مختلفه

 عن بعد د فايزه الحسين 28/10/2020

      


