
         

  

بحوطة  بني تميم اإلنسانيةالتقرير الفصلي للفعاليات واألنشطة في الكلية العلوم والدراسات   

 

هـ1438-1437 الثانيوحدة الخدمة المجتمعية الفصل الدراسي  -أوالً : األنشطة العامة  :  

 الزمان المكان المنفذون
 الفئة المستهدفة

 م اسم الفعالية أهدافها
عدد 

 الحضور
نوع 

 الحضور
 المجتمعية الخدمة وحدة

 العمل وحدة مع بالتعاون
 الطالبي

 مسرح الكلية
هـ3/6/1438  

 

 بالمجتمع  المحتاجون
75             المحلي  

استشعار قيم أعمال 
 الخير

الفقير البائس أطعموا  1 

الدراساتطالبات قسم   ساحة الكلية 
6/6/1438  

 

 وموظفات إداريات
20 الكلية  

الحاسب أساسيات دورة تعليمية  2 

 ساحة الكلية طالبات قسم نظم المعلومات
7/6/1438  

 
الكلية مجتمع السالم إفشاء سنة إحياء تثقيفية   3 

منسوبات قسم نظم 
 المعلومات

معمل الحاسب 
 بالكلية

هـ13/6/1438  
 

 ومنسوبات طالبات
150       الكلية  

تفعيل أسبوع المرور 
 الخليجي

المرور أسبوع  4 

وحدة تقنية المعلومات 
بالتعاون مع وحدة خدمة 

 المجتمع

مسرح وساحة 
 الكلية

هـ6/8/1439  
اداريات ومنسوبات 

 الكلية
التقنية يوم تثقيفية  5 

 



         

  

زيارات خارجية :: ثانيًا  

الزيارةأهداف  الزمان الفئة المقصودة بالزيارة  
 م جهة الزيارة القائمون بالزيارة

   نوعهم عددهم
هـ16/6/1438 طالبات المدرسة عشر الثالثة االبتدائية طالبات قسم اللغة االنجليزية تعليمي   1 
هـ29/6/1438 طالبات المدرسة طالبات التربية الميدانية من قسم  تثقيفي حول أهمية اإليثار 

 الدراسات
بالحريق الثانوية مدرسةال  2 

هـ14/7/1438 أطفال الروضة  
 

العربية اللغة قسم طالبات تثقيفي بالحوطة األولى الروضة   3 

هـ15/7/1438 أطفال الروضة بالحوطة األولى الروضة طالبات قسم اللغة اإلنجليزية تعليمي ترفيهي   4 
هـ22/7/1438 أطفال الروضة تعليمي حول آداب  

 االستئذان
دراسات اإلسالميةال قسم طالبات بالحريق األولى الروضة   5 

المدرسة طالبات هـ27/7/1438  األعمال  حول تثقيفي 
 التطوعية

 قسم من الميدانية التربية طالبات
 الدراسات

الثانوية الحريق مدرسة  6 

المدرسة طالبات هـ7/8/1438   
 

أعمال   حول تثقيفي
 الخير

 قسم من الميدانية التربية طالبات
 الدراسات

األولى الثانوية المدرسة  7 

 

 

 



         

  

  نقاط القوة :- مشاركة الطالبات في جميع الفعاليات  داخل وخارج الكلية  

 

نقاط الضعف  :- صعوبة التواصل مع بعض الجهات الخارجية، تقلل من فرص التواصل مع المجتمع الخارجي – تقديم فترة االختبارات النهائية نتج عنه 
   اإلداري.في الجانب  اإلجرائيةبعض الصعوبات  –الفصل الدراسي القادم  إلىبعض الفعاليات  تأجيل تنفيذ

 

 أوجه التحسين:- تحفيز وتشجيع الطالبات لالنخراط  في األعمال الطوعية  وخدمة المجتمع.  

 

  

 د/أميرة محمد صالح

 رئيسة :وحدة الخدمة المجتمعية

 

 

 

 



         

  

 

 

 

 

 

 

 


