
 ها  البرنامج  باألنشطت المجتمعيت التي قدمبيان 

 الجهت المستفيدة تاريخ انعقاده المنشط م
/  3/  4االثُيٍ  انيىو انعبنًي نألشخبص روي اإلعبقت  .1

هـ  1441

 11انًىافق 

 و1112/ 11/

 3/  11 انثالثبء

 هـ 1441/ 

 11 انًىافق

 و1112/  11/

اعضبء انهيئت 

انتذريضيت 

وطبنببث انكهيت 

وانقضى 

ويُضىببث 

 يركز عبىر 

 كهيت طبنببث

 االعًبل أدارة

 –ببنًجًعت

 هيئت اعضبء

 انتذريش
/  3/  5انثالثبء    انًبكر انتذخم في انحذيث انتىجهبث  .1

 هـ 1441

/  13 انًىافق

11  /4  /

 و1112

 انًحهي انًجتًع

 ريبض–

– االطفبل

 اخصبئييٍ

 انًبكرة انطفىنت
 انخًيش نهطفم انعبنًي انيىو فعبنيت  .3

-14 وانجًعت

15 /3  /

 هـ 1441

-11 انًىافق

13 /11  /

 و1112

 األطفبل

 في واصرهى

 انًحهي انًجتًع

 نًحبفظت

 انًجًعت

 يضبر انًيذاَيت انتربيت نطبنببث انتىعىي انيىو  .4

 انفكريت واالعبقت - انتىحذ

 االثُيٍ

-12وانثالثبء

11 /3  /

 هـ 1441

-16 انًىافق

12 /11  /

 و1112

 روي األطفبل

 اإلعبقت

 واالخصبئيبث

 في  وانًعهًبث

 انًركز

   وانًذارس

االثُيٍ  انيىو انىطُي انضعىدي  .5

1/11/1112 

طبنببث كهيت 

انتربيت واعضبء 

 هيئت انتذريش
األحذ  انيىو انعبنًي نهضكري   .6

12/11/1112 

طبنببث كهيت 

انتربيت واعضبء 

 هيئت انتذريش
االحذ  انيىو انعبنًي نهصحت انُفضيت  .2

14/11/1112 

طبنببث كهيت 

انتربيت واعضبء 

 هيئت انتذريش
انثالثبء  يىو انًعهى   .2

1/11/1112 

طبنببث كهيت 

انتربيت واعضبء 



 الجهت المستفيدة تاريخ انعقاده المنشط م

 هيئت انتذريش
االثُيٍ  انتىعيت بضرطبٌ انثذي  .1

11/11/1112 

طبنببث كهيت 

انتربيت واعضبء 

 هيئت انتذريش
 طبنببث انكهيت  2/1/1441 انتأتأة بيٍ انًعرفت وانتعبيم   .11
 األمن الوطنً مسؤولٌة الجمٌع   .11

 
جمٌع منسوبات  هـ9/1/1441

 الطالبات  –الكلٌة 

سيىىلىجيت املساهلت وهيفيت الخعامل مع ابني املساهم )مسهز   .11

 الخدزيب املجخمعي اليسىي( 

 

 خدمت املجخمع 5441/ 2/ 51

 فئاث املجخمع 

 الىالء للىطً كيمت ثابخت ال جخغير  .13

 

9/5/5441  

  خدمت املجخمع

فئاث الطالباث 

وميسىباث وليت 

 التربيت بالزلفي 

اليىم  كاهىن خلىق املعاكين باململىت العسبيت السعىديت  .14

 الىطني 

 

 خدمت املجخمع 9/5/5441

  أهىاعها وأسبابها اثالاعاك  .15

 

خدمت املجخمع  54/2/5441

 السابعتالابخدائيت 

دوز معلم التربيت الخاصت في جلبل املدزست واملجخمع ذوي   .16

 الاخخياجاث الخاصت

 

خدمت املجخمع  54/2/5441

 الابخدائيت السابعت 

مشازهت طالباث الفىسيت بأعماٌ بعىىان بسهامج جلديم   .12

يدويت باملدزست الابخدائيت الثامىت لخعزيز كيمت املىاطىت 

 لديهً

   

 خدمت املجخمع هـ 5/5441/  8

ميسىباث املدزست 

 إلابخدائيت الثامىت 

جلديم بسهامج جدزيبي بعىىان فاعليت الخدماث الاهخلاليت   .12

 لروي إلاعاكت الفىسيت البسيطت  

  

 خدمت املجخمع  هـ5441/ 51/5

مسهز الخدزيب 

 اليسىي املجخمعي

فئاث املجخمع هيل 

 بمدافظت الزلفي 

املشازهت في بسهامج لخفعيل دمج العاديين مع ذوي إلاعاكت   .11

 الفىسيت في ألاوشطت الاصفيت  

 )شازهني كدزحي والجىظسإلعاكتي( 

 جدت عىىان 

 بسهامج خٌى السؤيت إلاعالميت لروي إلاعاكت  

  

ملدزست ميسىباث ا هـ22/2/5441

 -الابخدائيت الثامىت

طالباث التربيت 

 امليداهيت 

 خدمت املجخمع 

 

بعىىان  (88في إلاخخفاء باليىم الىطني )مشازهت  جلديم   .11

ذوي إلاعاكت الفىسيت  بيليت التربيت  عزيز كيمت املىاطىت لديح

جميع ميسىباث  9/5/5441

  وليت التربيت بالزلفي 



 الجهت المستفيدة تاريخ انعقاده المنشط م
 بالزلفي إعداد 

  

 خدمت املجخمع

 

الاهخماء لدي املشازهت في اليىم الىطني الثامً جىميت كيمت   .11

 املعاكين

  

  

 

 هـ9/5/5441

جميع ميسىباث 

وليت التربيت بالزلفي 

 الطالباث  –

بسهامج ملدم بلجىت خدمت املجخمع بلسم التربيت الخاصت   .11

 في 
ً
بالخعاون مع إدازة مدزست الابخدائيت الثامىت ممثال

طالباث التربيت امليداهيت جسبيت خاصت مساز إعاكت علليت  

 بعىىان إعاكتي منها اهطالكتي (بسهامج 

  

ميسىباث املدزست  هـ54/2/5441

مً طالباث الخعليم 

ومعلماتهً  –العام 

معلماث التربيت  –

الفىسيت وطالباتهً 

أسس ذواث  –

 إلاعاكت الفىسيت

بسهامج اخمي هفسً الىكايت مً العىف والاعخداء ضد   .13

 ألاطفاٌ

يىم ألاخد املىافم 

 هـ58/5/5441

جميع ميسىباث 

 اليليت 

جميع ميسىباث  هـ1/2/5441 الاعاكت الخفيت  .14

 املدزست

جميع ميسىباث  هـ1/2/5441 الخىخد  .15

 املدزست

 هـ 1/2/5441 زدود فعل الاسسة  .16

 

جميع ميسىباث 

 املدزست

 هـ 1/2/5441 الخدخل املبىس يللل الاعاكت  .12

 

جميع ميسىباث 

 املدزست

جميع ميسىباث  هـ21/2/5441 والشفافيت وميافدت الفساداليىم العاملي للنزاهت   .12

 اليليت

 

  قدمها البرنامج  الدعويتبيان باألنشطت 
 :وعددهم  صور الفعالٌات

 وم العالمً لالشخاص ذوي اإلعاقة فعالٌة الٌ



 

 



 

 

 صور فعالٌة الٌوم العالمً لفرط الحركة وتشتت االنتباه:



 

 

 



 

 

 

 صور فعالٌة مبادرة صمتً لغتً :



 

 



 

 

 

 

 

 الدورات التدرٌبٌة وورش العمل : 

 

 ورشة عمل التوجهات الحدٌثة فً التدخل المبكر



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 صور ورشة عمل ادارة الجلسات الفردٌة لالطفال ذوي اإلعاقة :



 

 



 

 

 صور ورشة عمل معلم التربٌة الخاصة الفعال:

 



 

 

 

 

 

 صور ورشة عمل "تعلم لغة اإلشارة ": 



 

 

 صور ورشة عمل التأتأة بٌن المعرفة والتعامل :

 

 



 

 



 

  1431/  32أيثهت  نألَشطت انطالبيت انتي عقذث خالل انعبو انجبيعي 

 المستهدفون البرنامج  الٌوم والتارٌخ م

1
1 

 هـ9/1/1441
 

 األمن الوطنً مسؤولٌة الجمٌع 
 د/منى توكل

 –جمٌع منسوبات الكلٌة 
 الطالبات 



           
   

 هـ8/1/1441
 دورة  اختبار الكفاٌات

 )بٌن االستعداد والكفاءة فً األداء( إعداد د. منى توكل السٌد 
 لجىت الخسيجاث 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

            

 

 

51/5/5441 

 

 جطىيس الراث و الىجاح في العمل اعداد

 د سهام طه 

 لجىت الخىعيت والسلىن

 الطالباث 

  العوامل المساعدة على تطوٌر الذات:تطوٌر الذات 

 



 
 جطىيس الراث و الىجاح في العمل اعداد 21/5/5441 

 د سهام طه

 لجىت الخىعيت والسلىن

 الطالباث

 سيىىلىجيت املساهلت وهيفيت الخعامل مع ابني املساهم )مسهز الخدزيب املجخمعي اليسىي(  5441/ 2/ 51 

 د سهام طه

 خدمت املجخمع

 فئاث املجخمع 

  سٌكولوجٌة المراهقةاألنشطة: تقرٌر 

 
 

 الىالء للىطً كيمت ثابخت ال جخغير 9/5/5441 

 د سهام طه

 

 

  خدمت املجخمع

فئاث الطالباث وميسىباث 

 وليت التربيت بالزلفي 



  

 
 اليىم الىطني  كاهىن خلىق املعاكين باململىت العسبيت السعىديت 9/5/5441 

 دمىاهب السشيد 

 خدمت املجخمع



 

 
 

 
 

  أهىاعها وأسبابها اثالاعاك 54/2/5441 

 دمىاهب السشيد

 

خدمت املجخمع الابخدائيت 

 السابعت



 
 

 
 دوز معلم التربيت الخاصت في جلبل املدزست واملجخمع ذوي الاخخياجاث الخاصت 54/2/5441 

 دمىاهب السشيد

خدمت املجخمع الابخدائيت 

 السابعت 



 
 

 

 

 لديهًمشازهت طالباث الفىسيت بأعماٌ يدويت باملدزست الابخدائيت الثامىت لخعزيز كيمت املىاطىت ببعىىان بسهامج جلديم  هـ 5/5441/  8 

 د.جيهان فسيد

 خدمت املجخمع

ميسىباث املدزست إلابخدائيت 

 الثامىت 



                                             

 

                        

 جلديم بسهامج جدزيبي بعىىان فاعليت الخدماث الاهخلاليت لروي إلاعاكت الفىسيت البسيطت   هـ5441/ 51/5 

 د.جيهان فسيد

 خدمت املجخمع 

مسهز الخدزيب اليسىي 

 املجخمعي

فئاث املجخمع هيل بمدافظت 

 الزلفي 

 



         

 

 

 املشازهت في بسهامج لخفعيل دمج العاديين مع ذوي إلاعاكت الفىسيت في ألاوشطت الاصفيت   هـ22/2/5441 

 )شازهني كدزحي والجىظسإلعاكتي( 

 جدت عىىان 

 بسهامج خٌى السؤيت إلاعالميت لروي إلاعاكت  

 د.جيهان فسيد

ملدزست الابخدائيت ميسىباث ا

طالباث التربيت  -الثامىت

 امليداهيت 

 خدمت املجخمع 

 

                               



 

 
 

 في طالباث التربيت  هـ54/2/5441 
ً
بسهامج ملدم بلجىت خدمت املجخمع بلسم التربيت الخاصت بالخعاون مع إدازة مدزست الابخدائيت الثامىت ممثال

 امليداهيت جسبيت خاصت مساز إعاكت علليت  بسهامج بعىىان إعاكتي منها اهطالكتي ( 

ميسىباث املدزست مً طالباث 

 –ومعلماتهً  –الخعليم العام 

التربيت الفىسيت  معلماث

أسس ذواث إلاعاكت  –وطالباتهً 

 الفىسيت



    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 ذوي إلاعاكت الفىسيت  بيليت التربيت بالزلفي  حعزيز كيمت املىاطىت لدي (88في إلاخخفاء باليىم الىطني )مشازهت  جلديم  9/5/5441 

 د.جيهان فسيد

جميع ميسىباث وليت التربيت 

  بالزلفي 

 املجخمعخدمت 



 

         
 

 طريقك الى التربية الميدانية 32/23/2221 

 إعداد

 د أمينة عثمان

 طالبات التدريب الميداني

             

 المشاركة في اليوم الوطني الثامن تنمية قيمة االنتماء لدى المعاقين هـ9/2/2221 

 

 

 الطالبات  –جميع منسوبات كلية التربية بالزلفي 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


