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القسم

الرياضيات

الفيزياء

صنوان المشاركة

نوع المشاركة

الفئة المستكدفة

تاريخ التنفيذ

موقع التنفيذ

األمن الفكري

اصدار مطبوع

الطالبات

5445/2/55هـ

داخل الكلٌة

االرشاد االكادٌمً الشامل

اصدار منشور

اعضاء هٌئة التدرٌس والطالبات

5445/2/55هـ

موقع الكلٌة االلكترونً

حملة توعوٌة حول سرطان الثدي

شراكة مجتمعٌة

النساء بصفة عامة  :منسوبات
الجامعة والطالبات

5445/2/51هـ

داخل الكلٌة

تطبٌقات جوجل التعلٌمٌة

ورشة عمل

معلمات التعلٌم العام

5445/2/8 -1هـ

االبتدائٌة الخامسة
بالبكٌرٌة

كتابة البحوث العلمٌة باستخدام
LATEX

ورشة عمل

اعضاء هٌئة التدرٌس
الخرٌجات

االسبوع الخامس عشر

الكلٌة التقنٌة

جداول الضرب المرحة

دورة تدرٌبٌة

االطفال – طالبات الصف الثالث
االبتدائً

االسبوع الثانً عشر

االبتدائٌة الخامسة عشر
ببرٌدة

مخاطر بعض ألعاب األطفال
و أثرها على العٌن

دورة تدرٌبٌة

الطالبات

5445/2/22هـ

داخل الكلٌة

الطاقة المتجددة

دورة تدرٌبٌة

الطالبات

5445/3/8هـ

داخل الكلٌة
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اصدارات توعوٌة

اصدار مطبوع

اعضاء هٌئة التدرٌس والطالبات

االسبوع الثانً عشر

اصدار منشور

القسم

اللغة العربية

موقع الكلٌة االلكترونً

صنوان المشاركة

نوع المشاركة

الفئة المستكدفة

تاريخ التنفيذ

موقع التنفيذ

الٌوم العالمً للغة العربٌة

ٌوم عالمً

زوار موقع الفعالٌة

االسبوع الثالث عشر

داخل الكلٌة

اصدار مطبوع
اصدارات توعوٌة

داخل الكلٌة
اعضاء هٌئة التدرٌس والطالبات

االسبوع الثالث عشر

اصدار منشور

اللغة
االنجليزية

داخل الكلٌة

موقع الكلٌة
االلكترونً

تطوٌر الذات

دورة تدرٌبٌة

الطالبات

5445/3/3هـ

داخل الكلٌة

الٌوم العالمً للطفل

ٌوم عالمً

األطفال

5445/3/23هـ

روضة المنٌفً
بالهاللٌة

اصدارات توعوٌة

اصدار مطبوع

اعضاء هٌئة التدرٌس والطالبات

االسبوع الثالث عشر

داخل الكلٌة
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موقع الكلٌة
االلكترونً

اصدار منشور

القسم

صنوان المشاركة

نوع المشاركة

الفئة المستكدفة

تاريخ التنفيذ

موقع التنفيذ

الحاسب اآللي

الٌوم العالمً للسكري

ٌوم عالمً

زوار موقع الفعالٌة

5445/3/23هـ

داخل الكلٌة

مشرفة وحدة خدمة المجتمع بالكلٌة
أ .هناء حنٌظل الجماز

عمٌدة الكلٌة
د .لٌلى بنت علً النصار

