الخطة العامة لوحدة الدعم الطالبي (بنات) بكلية العلوم واآلداب بشروره للفصل الدراسي األول للعام الجامعي
 3418-3417هـ
أوالً:النشاط الثقافي مثل المحاضرات المسابقات الثقافية الندوات الدروس األسبوعية نشرات برامج ثقافية
منوعة وغيرها
عدد
مؤشرات
فترة التنفيذ
الفئة
القائم بالنشاط
النشاط
م
المرات
االنجاز
المستهدفة
.1

اللقاء بالطالبات المستجدات مشرفة الدعم الطالبي
بالتعاون مع منسقات

الطالبات

المستجدات

1331/1/3

.2

إعالن مسابقة أفضل رسمه مشرفة الدعم الطالبي
وأفضل خط عربي

بالكلية أ.عزيزة الصيعري

الكلية

المادة العلمية

كشف الحضور

األقسام
جميع طالبات

توثيق بالصور

1

1331/1/11

اإلعالن
توثيق بالصور

1

 .3األسبوع العربي للكيمياء

قسم الكيمياء بالتعاون مع
وحدة الدعم الطالبي

.3

رؤية المملكة 2232

.6

منتدى اللغة االنجليزية

الكلية

مشرفة وحدة الدعم

جميع

الطالبي

طالبات الكلية

أ .عزيزة الصيعري
 .5كيف أحب وطني

طالبات ومنسوبات

قسم التربية ورياض

طالبات

األطفال أ .سناء الكربي

ومنسوبات الكلية

قسم اللغة االنجليزية

جميع طالبات

بالتعاون مع مشرفة النشاط الكلية
بالكلية.

1331/1/23

المادة العلمية

توقيع الحضور

1

توثيق بالصور

1331/2/1

المادة العلمية

توقيع الحضور

1

توثيق بالصور

1331/2/1

المادة العلمية
توقيع الحضور

1

توثيق بالصور

المادة العلمية

كل ثالثاء

توقيع الحضور

توثيق بالصور

مكرر

.7

اليوم العالمي للغة العربية
 +ركن مستمر ألعمال

قسم اللغة العربية بالتعاون
مع وحدة الدعم الطالبي

طالبات

1331/3/11

ومنسوبات الكلية

 .1محاضرة بعنوان فوائد
ومخاطر التواصل
االجتماعي

قسم الحاسب أ .فاطمة
القرني بالتعاون مع وحدة
الدعم بالكلية

توقيع الحضور

توثيق بالصور

الطالبات بالقسم

جميع طالبات
الكلية

المادة العلمية

1

1331/2/1هـ

المادة العلمية
كشف الحضور

1

توثيق بالصور

ثانيا ً:النشاط العلمي مثل المحاضرات المسابقات العلمية الندوات الدروس األسبوعية نشرات برامج علمية
منوعة وغيرها
9

سلسة ألسماء هللا الحسنى

عضو هيئة تدريس من
قسم الدراسات اإلسالمية
د.بشرى العوامي بالتعاون
مع وحدة الدعم الطالبي

طالبات الكلية

0341/0/01

المادة العلمية

مكرر

01

ندوة علمية بعنوان

قسم التربية ورياض

( العناد عند الطفل وكيفية األطفال د .نجالء فتحي
بالتعاون مع وحدة الدعم
التعامل معه)

طالبات الكلية
مستوى سابع

1331/3/5هـ

المادة العلمية
كشف الحضور

1

توثيق بالصور

الطالبي

00

ندوة علمية بعنوان
( كيفية التعرف على
الطفل التوحدي والتعامل
معه )

02

ندوة علمية بعنوان
( فرط الحركة وتشتت

قسم التربية ورياض
األطفال د .نجالء فتحي

طالبات الكلية
مستوى سابع

1331/3/1هـ

المادة العلمية
كشف الحضور

1

توثيق بالصور

بالتعاون مع وحدة الدعم
الطالبي
قسم التربية ورياض
األطفال د .نجالء فتحي

االنتباه عند طفل الروضة) بالتعاون مع وحدة الدعم
الطالبي

طالبات الكلية
مستوى سابع

1331/3/12هـ

المادة العلمية
كشف الحضور
توثيق بالصور

1

03

ندوة علمية بعنوان

قسم التربية ورياض

( التخريب واستخدام األلفاظ األطفال د .نجالء فتحي
البذيئة عند طفل الروضة) بالتعاون مع وحدة الدعم

طالبات الكلية
مستوى سابع

1331/3/15هـ

المادة العلمية
كشف الحضور

1

توثيق بالصور

الطالبي

ثالثا ً:الدورات
41

دورة التعلم االلكتروني

قسم الحاسب د فاطمة دفع جميع طالبات
اهلل.

الكلية

 41دورة (كيف تحمين جهازك قسم الحاسب أ.منى النهدي جميع طالبات
الكلية
من المتطفلين)
بالتعاون مع وحدة الدعم
بالكلية

المادة العلمية

1331/1/17

1331/2/21هـ

توقيع الحضور

1

توثيق بالصور

المادة العلمية
كشف الحضور

1

توثيق بالصور

رابعا ً:النشاط االجتماعي مثل المحاضرات الندوات الدروس األسبوعية نشرات برامج اجتماعية منوعة وغيرها

46

تنمية موهبة الطفل

قسم التربية ورياض

(خارج الكلية )

األطفال د .نجالء فتحي

معلمات روضة

توقيع الحضور

بالتعاون مع مركز التنمية

وابتدائية الثانية

توثيق بالصور

االجتماعية بشرورة

1337/1/23+22هـ المادة العلمية

بشرورة

 41برنامج ( بوح بنات . )2

أ.صالحة شريم

طالبات الكلية

8331/3/5

 41معرض الوسائل التعليمية

مشرفة الدعم الطالبي
أ.عزيزة الصيعري

طالبات الكلية

8331/3/83

المادة العلمية

2

8

توقيع الحضور

توثيق بالصور
توثيق بالصور

8

•

قسم الكيمياء (555لاير)

•

قسم اللغة العربية (555لاير)

(قسم الرياضيات  355لاير) (قسم التربية ورياض األطفال 355لاير ) (قسم علوم الحاسب  355لاير )
•
(قسم الدراسات اإلسالمية  ( ) 355قسم اللغة االنجليزية )555
•

جوائز مسابقات الطالبات 8555لاير

•

ضيافة ومطبوعات وإعالنات  8555لاير

مشرفة وحدة الدعم
الطالبي
أ.عزيزة الصيعري.

