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كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة

اخلطة املقرتحة للنشاط الطاليب وخدمة اجملمتـع يف قسم الرايضيات بلكيــة العلـوم والآداب للبنات بشــرورة
للعام ادلرايس  1439-1438هـ
تكمن الخدمات التي يمكن ان يقدمها قسم الرياضيات للمجتمع بهدف المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع كاالتي:
 -1اقامة الندوات والمحاضرات العلمية التي تهم المجتمع في علوم الرياضيات.
 -2اقامة دورات تدريبية علمية للمعلمات للتنشيط ولرفع المستوى االكاديمي لهم في فروع الرياضيات المختلفة .
-3عقد دورات تدريبية على البرامج الجاهزة لتدريس الرياضيات.
 -4اقامة محاضرات خاصة لتوعية طالبات المرحلة الثانوية بأهمية الرياضيات والترغيب لاللتحاق بالقسم .

التوقيت

الجهة المنفذة

الجهة المستهدفة

االنشطة

لجنااة النشاااط وخدمااة

اعضاء نادي
الرياضيات من
هيئة تدريس

مشرف التنفيذ

تفعيل نادي الرياضيات بكلية الطالبات

وطالبات

طالبااااااات قساااااام المجتماااااااااااع بقسااااااااااام
الرياضااااااااااااايات الرياضااايات ووحااادة
واعضاااااء هيئااااة خدمة المجتمع بالكلية
التدريس

طالبات قسم
الفصل الدراسي االول

اعضاااااااااء هيئااااااااة
التااااااااااااااااااادريس
(ايمان الكثيري)

الرياضيات
اقامة دورة بعنوان "أسس إثبات النظريات الرياضية"
1439/2/25

لجنااة النشاااط وخدمااة

واعضاء هيئة المجتماااااااااااع بقسااااااااااام
التدريس
الرياضااايات ووحااادة
خدمة المجتمع بالكلية

لجنااة النشاااط وخدمااة
اعضاااااااااء هيئااااااااة
التدريس (ايماان
الكثيري)

اقامة ندوة بعنوان " الطريق الصحيحة لمذاكرة
الرياضيات "
1439/3/17
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طالباااااااات قساااااااام
الرياضااااااايات
بالكلية

المجتماااااااااااع بقسااااااااااام
الرياضااايات ووحااادة
خدمة المجتمع بالكلية
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لجنااة النشاااط وخدمااة
اعضاااااااااء هيئااااااااة اعضااااء هيئاااة التااادريس اقاماااة دورة تدريبياااة لبرناااامج
التدريس (صفية
عبدهللا)

حاسوبي بعنوان " SPSSللتحليل االحصائي "

المجتمااااااااع بقساااااااام
المعلمات

الرياضيات ووحدة
خدماااااااة المجتماااااااع

1439/3/21

بالكلية
طالبات قسم
اعضاااااااااء هيئااااااااة
الفصل الدراسي الثاني

التدريس
(ايمان الكثيري)

طاارق اثبااات معادلااة " Young's Inequality
"for Products

اعضاااااااااء هيئااااااااة اقاماااة محاضااارة بعناااوان "المهاااارات الال ماااة
امتحان قدرات الجامعيين "
التدريس
(ايمان الكثيري)

تياااا

الرياضيات
واعضاء هيئة
التدريس

طالبااااااااات قساااااااام
الرياضاااااايات +
الخريجات

1439/7/25

منســـقة لجنة النشاط الطالبي بالقسم (بنات)

لجنة النشاط وخدمة
المجتمع بقسم
الرياضيات ووحدة
خدمة المجتمع بالكلية
لجنااة النشاااط وخدمااة
المجتماااااااااااع بقسااااااااااام
الرياضااايات ووحااادة
خدمة المجتمع بالكلية

منســـــق القــســـــم
د .سامي دريقان

أ .ايمان الكثيري
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