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خطة وحدة خدمة المجتمع للفصل الدراسي ( )392من العام الجامعي 1440/1439هـ
القسم

عنوان المشاركة

اللغة االنجليزية

-

األسبوع الخامس

كلية البكيرية

أولياء أمور الطالبات

األسبوع الثامن

مدرسة بالبكيرية

طالبات

األسبوع العاشر

كلية البكيرية

األسبوع الحادي عشر

معهد تحفيظ القرآن
للفتيات بالبكيرية

كيفية التغلب على األخطاء اللغوية في المجتمع

التوعية اإلعالمية
ورقية  +رقمية
شراكات مجتمعية
(خارجي)
برامج مشتركة مع العمادة
(داخلي)

الوعي البيئي لدى طالبات قسم اللغة العربية

الدراسات المجتمعية

-

أحكام تجويد وقراءة القرآن الكريم

دورة تدريبية
(خارجية)

منسوبي معهد تحفيظ القرآن

األسبوع الرابع عشر

حملة توعوية (ارشاد)

حملة توعوية

منسوبي الكلية

1440/5/14

كلية البكيرية

اليوم العالمي للسرطان

األيام العالمية

منسوبي الكلية

1440/5/30

كلية البكيرية

السرقة األدبية ((Plagiarism

دورة تدريبية

طالبات المستويات العليا

1440/6/1

قاعة التطوير بالكلية

النساء

1440/7/4

كلية رياض الخبراء

الموظفات  +أعضاء هيئة
التدريس

األسبوع الثالث عشر

-

مطويات توعوية

اللغة العربية

نوع المشاركة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

موقع التنفيذ

عالمات الترقيم وأهميتها

اليوم العالمي للمرأة
دورة لغة انجليزيه
(كيف اطور مهاراتي في اللغة اإلنجليزية)

األيام العالمية
(خارجية)
برامج مشتركة مع العمادة
(خارجي)

القسم

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

موقع التنفيذ

عنوان المشاركة

التوعية اإلعالمية
ورقية  +رقمية
دورة تدريبية
(خارجية)

-

األسبوع الثامن

كلية البكيرية

طالبات  +اداريات +
عضوات

األسبوع التاسع

مستشفى البكيرية العام

مهارات تحديد األهداف

شراكات مجتمعية

الطالبات

األسبوع العاشر

كلية رياض الخبراء

كتابة البحوث باستخدام LaTeX

ورشة عمل

أعضاء هيئة التدريس +
الطالبات

األسبوع العاشر

قاعة التطوير بالكلية

ذوي الهمم

األسبوع الحادي عشر

مرافق هامة في البكيرية

المكفوفين

األسبوع الثاني عشر

معهد النور

كيف تكون ايجابيا

دورة تدريبية

الطالبات

1440/5/16

كلية البكيرية

المهارات القيادية للمدير العصري

ورشة عمل

الطالبات

1440/5/18

كلية البكيرية

استخدامات الطاقة النووية

دورة تدريبية

الطالبات

1440/5/21

كلية البكيرية

نموذج ملهم للنساء

دورة تدريبية

طالبات  +أعضاء +
اداريات

األسبوع الخامس

كلية البكيرية

مخاطر الجوال على االنسان

حملة توعوية
(خارجية)

نساء

االسبوع السابع

كلية الشريعة

التطبيقات الطبية لعلم الفيزياء

ندوة

طالبات

االسبوع التاسع

كلية البكيرية

مطوية  +كتيب
ورقي والكتروني

التوعية االعالمية

-

االسبوع السابع

كلية البكيرية

مطويات توعوية (الزهايمر)
دورة في اإلسعافات األولية

نوع المشاركة

الرياضيات

كلنا ذوي الهمم
أنا عيناك
(كتب صوتية)

الفيزياء

حملة توعوية
(خارجية)
برامج مشتركة مع العمادة
(خارجي)

القسم

الحاسب اآللي

عنوان المشاركة

نوع المشاركة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

موقع التنفيذ

أدوات البحث العلمي

دورة تدريبية

طالبات  +أعضاء هيئة
التدريس

1440/7/6

معمل ( )47بالكلية

MATLAB Software-Part1

دورة تدريبية

طالبات

1440/7/11

قاعة ( )7بالكلية

التخزين السحابي

دورة تدريبية

طالبات

1440/7/18

قاعة ( )7بالكلية

التنمر اإللكتروني

حملة توعوية
(خارجية)

طالبات المرحلة المتوسطة
 +الثانوية

األسبوع العاشر

مدرسة بالبكيرية

ترشيد استهالك الماء والكهرباء باستخدام
التكنولوجيا :نظام SCADA
والمتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة PLCs

شراكات مجتمعية
(خارجية)

الكوادر الفنية العاملة في
مؤسستي المياه والكهرباء

األسبوع الثالث عشر

حملة جامعة القصيم بضرية (مشاركة عميدة الكلية د .ليلى النصار والوكيلة د .آسيا الصقعبي)

مشرفة وحدة خدمة المجتمع بالكلية

عميدة الكلية

أ /رباب التويجري

د /ليلى النصار

شركة الكهرباء والمياه

