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    بأقسام الطالبات  الطالبعمادة شؤون  
    

هـ4141-3311لعام ة والربامج املنفذة بوحدة التوجيه واإلرشاد بيان باألنشط  

( طالباتأقسام ال) ؤون الطالبعمادة شب  
 

 

 م النشاط نوعه موقعها تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ الجهة المستهدفة عدد الحضور

 داخلي خارجي

( من منسوبات 06) -

 الجامعة

( طالبة 066) -  

طالبات ومنسوبات 

 جامعة الملك فيصل

قاعة االنشطة   -

( 92بمبنى رقم )

 بأقسام الطالبات

مسرح كلية اآلداب -  

مسرح كلية العلوم  -

 )االقسام العلمية (

 

ابتداء من يوم السبت الموافق 

هـ31/33/3311  

إلى يوم االربعاء الموافق 

هـ31/33/3311  

   مصدر اعتزازي"" أنوثتي  حملة  3 

( طالبه390) -  

( عضوات من وحدة 1) -

 التوجيه واإلرشاد

طالبات ومنسوبات 

وحدة التوجيه واإلرشاد 

 في جامعة الملك فيصل

قاعة النخيل  -

بمبنى رقم 

( بأقسام 90)

 الطالبات

 الثالثاء واالربعاء الموافق

هـ91-93/33/3311  

    دورة

 تدريبية

" مهارات التخلص من 

النفسية" المشكالت  

9 

( طالبه16) طالبات جامعة الملك  

 فيصل

مسرح كلية اآلداب  -

 بكلية اآلداب

 السبت واالحد الموافق

3311/هـ96-93/33  

    دورة

 تدريبية

" كوني نفسك فأنت غير 

 مكررة "

1 

( من منسوبات الجامعة0) -  

( طالبة 13) -  

( طالبه16) قاعة النخيل بمبنى  

( بأقسام الطالبات90)  

الثالثاء الموافق 

هـ99/33/3311  

   3 " المشدات مالها وما عليها" محاضرة 



( طالبه93) طالبات جامعة الملك  

 فيصل

مسرح كلية العلوم 

 ) االقسام العلمية (

هـ90/39/3311الثالثاء      مهارات التفوق الدراسي  ورشة عمل "

" 

5 

أقباال كبير من طالبات 

 ومنسوبات الجامعة

ومنسوبات طالبات 

 جامعة الملك فيصل

(90ساحة مبنى ) االربعاء الموافق  

هـ99/39/3311  

   معرض العلوم والنفس  معرض "

 البشرية "

0 

( طالبة في اللقاء االول05)  

  

( من أعضاء هيئة 3) 

 التدريس

 

قاعة االنشطة   - طالبات كلية اآلداب

( 92بمبنى رقم )

 بأقسام الطالبات

 

االثنين الموافق 

هـ39/3/3313  

 

    محاضرة

عن التوجيه 

واإلرشاد 

 النفسي

قسم علم اجتماعل لقاء علمي  1 

( طالبة في اللقاء الثاني03)  

 

( من أعضاء هيئة 3)

 التدريس

قاعة االنشطة   - طالبات كلية اآلداب

( 92بمبنى رقم )

 بأقسام الطالبات

االربعاء الموافق 

ه33/3/3313  

    محاضرة

عن التوجيه 

واإلرشاد 

 النفسي

 0 لقاء علمي لقسم علم اجتماع

( طالبة في اللقاء الثالث05)  

 

( من أعضاء هيئة 3)

 التدريس

 

قاعة االنشطة   - طالبات كلية اآلداب

( 92بمبنى رقم )

 بأقسام الطالبات

هـ1/9/3313االحد الموافق   

 

    محاضرة

عن التوجيه 

واإلرشاد 

 النفسي

 2 لقاء علمي لقسم علم اجتماع

طالبة في اللقاء الرابع( 00)  

 

( من أعضاء هيئة 3)

 التدريس

قاعة االنشطة   - طالبات كلية اآلداب

( 92بمبنى رقم )

 بأقسام الطالبات

االثنين الموافق 

هـ3/9/3313  

 

    محاضرة

عن التوجيه 

واإلرشاد 

 النفسي

 36 لقاء علمي لقسم علم اجتماع

( طالبة في اللقاء 06)

 الخامس

 

 ( من أعضاء هيئة3)

 التدريس

قاعة االنشطة   - طالبات كلية اآلداب

( 92بمبنى رقم )

 بأقسام الطالبات

هـ33/9/3313االربعاء       محاضرة

عن التوجيه 

واإلرشاد 

 النفسي

 33 لقاء علمي لقسم علم اجتماع

( طالبة369) الطالبات الراغبات  

بالمشاركة في المؤتمر 

 العلمي الطالبي الرابع

قاعة االنشطة   -

( 92رقم ) بمبنى

 بأقسام الطالبات

 

 االثنين والثالثاء الموافق

هـ39-31/3/3313  

    دورة

 تدريبية

 39 " أساسيات البحث العلمي "

( طالبة366) الطالبات الراغبات   مسرح كلية اآلداب - دورة     االثنين والثالثاء الموافق   31 " أساسيات البحث العلمي "



بالمشاركة في المؤتمر 

 العلمي الطالبي الرابع

هـ39-31/3/3313   تدريبية 

أقباال كبير من طالبات 

 ومنسوبات الجامعة

طالبات ومنسوبات 

وأعضاء هيئة تدريس 

 جامعة الملك فيصل

قاعة النخيل بمبنى  -

( بأقسام 90رقم )

 الطالبات

االربعاء الموافق 

هـ33/3/3313  

   33 " ثقتي سر نجاحي " ندوة علمية 

( طالبة11) السكن الجامعيطالبات   االحد الموافق  السكن الجامعي 

هـ30/3/3313  

   برنامج زيارة تعريفيه  زيارة

للسكن الجامعي لوحدة 

 التوجيه واإلرشاد

35 

( من منسوبات 31) -

 الجامعة

( طالبة 399) -  

طالبات ومنسوبات 

 جامعة الملك فيصل

 

االثنين الموافق  مسرح كلية اآلداب

هـ32/3/3313  

   30 " المواقع االباحية " ندوة علمية 

( طالبه396)  

( معلمة ومرشده 96)

 طالبية

( من منسوبات الوحدة1)  

المعلمات والمرشدات 

الطالبيات وطالبات 

الثانوية الخامسة وعدد 

من منسوبات وحدة 

 التوجيه واإلرشاد 

مسرح الثانوية 

 الخامسة بالمبرز

االثنين الموافق 

هـ90/3/3313  

   الثانوية الخامسة زيارة  زيارة

 بالمبرز

31 

( طالبه396)  

( معلمة ومرشده 96)

 طالبية

( من منسوبات الوحدة1)  

المعلمات والمرشدات 

الطالبيات وطالبات 

الثانوية الخامسة وعدد 

من منسوبات وحدة 

 التوجيه واإلرشاد 

مسرح الثانوية 

 الخامسة بالمبرز

االثنين الموافق 

هـ90/3/3313  

   طريقك إلى الصحة النفسية  ندوة علمية"

" 

30 

( متدربة 56)   

( من منسوبات وحدة 3)

 التوجيه واإلرشاد

 المرشدات الطالبيات

ومنسوبات وحدة 

التوجيه واإلرشاد 

 بالجامعة

قاعة االجتماعات 

بإدارة التدريب 

التربوي بإدارة التربية 

والتعليم للبنات في 

 االحساء

 

السبت واألحد واالثنين  

هـ1/9/3313-3الموافق   

    دورة

 تدريبية

"االرشاد النفسي فن 

 ومهارة"

32 

( طالبة بأقسام 13)-

الطالبات من الكليات 

 المختلفة

طالبات جامعة الملك 

 بأقسام الطالبات  فيصل

مسرح كلية اآلداب-  

 

االثنين الموافق 

هـ90/3/3313  

 

   إنتاج الفيلم الوثائقي  ورشة عمل "

 والتصوير الضوئي "

96 



( طالبة من كلية 10)-

 اآلداب

 طالبات كلية اآلداب

  

أقسم الطالبات ، -

عمادة تقنية 

 المعلومات

ه9/9/3313السبت الموافق      إنتاج الفيلم الوثائقي  " ورشة عمل

 " والتصوير الضوئي

93 

إقباال كبير من طالبات 

 ومنسوبات الجامعة

طالبات ومنسوبات 

 جامعة الملك فيصل

بمبنى قاعة االحساء 

(91)  

االربعاء الموافق 

هـ0/9/3313  

   99 "ساعد تسعد " معرض 

إقباال كبير من طالبات 

 المرحلة الثانوية

طالبات المرحلة 

 الثانوية

المدينة الجامعية بمبنى 

 كلية التربية للبنات

ابتداء من يوم االحد الموافق 

هـ92/1/3313  

إلى يوم الثالثاء الموافق 

هـ 9/3/3313  

   91 "الجامعة والمجتمع " معرض 

( أخصائية ومراقبة 35)

ومعلمة من موظفات دور 

 التربية االجتماعية

االخصائيات 

االجتماعيات 

والمراقبات بدور 

التربية االجتماعية 

 باألحساء

دار التربية 

االجتماعية للبنات في 

 االحساء

 االثنين والثالثاء الموافق

هـ3-9/3/3313  

   دورة 

 تدريبية

تنمية الذات " طرق 

والسلوك االيجابي لدى 

 الطالبات "

93 

( طالبة15) طالبات جامعة الملك  

 فيصل

قاعة هجر بمبنى 

(15)  

 

هـ1/3/3313االحد الموافق      95 "الذات االيجابية " محاضرة 

( أخصائية ومراقبة 35)

ومعلمة من موظفات دور 

 التربية االجتماعية

االخصائيات 

االجتماعيات 

بدور والمراقبات 

التربية االجتماعية 

 باألحساء

دار التربية 

االجتماعية للبنات في 

 االحساء

 االثنين والثالثاء الموافق

هـ0-2/3/3313  

   دورة 

 تدريبية

" مهارات المقابلة 

 الشخصية "

90 

( طالبة133) طالبات جامعة الملك  

 فيصل

قاعة االنشطة   -

( 92بمبنى رقم )

 بأقسام الطالبات

 

الموافق السبت واالحد  

هـ31-33/3/3313  

    دورة

 تدريبية

"مهارات االتصال وبناء 

 العالقات االجتماعية "

91 

( أخصائية ومراقبة 35)

ومعلمة من موظفات دور 

 التربية االجتماعية

االخصائيات 

االجتماعيات 

والمراقبات بدور 

التربية االجتماعية 

 باألحساء

دار التربية 

االجتماعية للبنات في 

 االحساء

 االثنين والثالثاء الموافق

هـ35-30/3/3313  

   دورة 

 تدريبية

" االساليب الفنية للعالج 

 الفردي والجماعي "

90 

منسوبات مكتب  إقبال كبير من الحضور قاعة العزيزية  االثنين      مشاركة في " يوم اليتيم العربي" الذي  92 



المتابعة االجتماعية 

ومنسوبات وحدة 

التوجيه واإلرشاد و 

 حضور غفير

هـ99/3/3313الموافق لالحتفاالت نظمته مكتب المتابعة  فعاليات 

 االجتماعية باألحساء

منسوبات وحدة التوجيه  

 واإلرشاد

مركز مطمئنه 

 بالرياض

من السبت إلى االثنين 

هـ31/5/3313 -33الموافق   

    دورة

 تدريبية

زيارة تدريبية  لمركز 

 مطمئنة الطبي بالرياض

16 

 


