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:إشراف
هند بنت أحمد العصيمي 0د
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لجنة الجودة والبيانات
:مهام اللجنة

عمل روابط التسجيل في الدورات1.
عمل رابط تقيم لجنة األنشطة من قبل الملقية2.
عمل روابط تحضير الدورات التي عن بعد3.
كتابة شهادات عضوات هيئة التدريس والحضور والمتطوعات4.
كتابة تقارير الدورات جميعها والتقرير الختامي5.
تجميع آراء الطالبات ووضعها في ملف وورد 6.

:العضوات
ماسي جباداسميرة بنت 1)

البهاللأمل بنت علي 2)
رغد بنت  عبدالرحمن القحطاني3)
روان بنت أحمد الشمري4)
الحصينيساره بنت حمد 5)
مهرة بنت مسعود القحطاني6)
وداد بنت عمر عبداهللا االموي7)
الجوهرة بنت  فهد بن شهيل8)
روان بنت محمد الزهراني9)
هاجر بنت عبيد حمدان10)

:القائدة
الهنوف يوسف الزريق

:النائبة
سارة محمد الغنيم



لجنة الدعم
:مهام اللجنة

تنظيم الدورات عند إقامتها11.
توفير الضيافة واألدوات المطلوبة للدورة2.
التأكيد من القاعات ومدى فعالية األجهزة3.
التعاون مع الملقية في سير الدورة4.
تسجيل الحضور دخوال وخروجا5.
إرجاع األدوات إلى مقرها6.

:العضوات
مريم بنت صباح الدين سلماني1)

أروى بنت عبيد البلوي2)
مهرة بنت مسعود القحطاني3)
أمجاد بنت علي الحربي4)
المصيليخنورة بنت ناصر 5)
نجد بنت سعيد العجمي6)
بشرى أبو المكرم7)
هاجر بنت عبيد الحمدان8)

:القائدة
الجوهرة بنت عبداهللا المعدي

:النائبة
أسماء بنت حامد الغامدي -نورة بنت فالح العنزي 



لجنة اإلعالنات
:مهام اللجنة

أخذ اإلذن في نشر اإلعالنات في مختلف الكليات بعد طباعتها1.
نشر اإلعالنات باستمرار والتذكير اإللكتروني حال بدء الدورة2.

:العضوات
آسية بنت عبداهللا الخضير1)

أمل بنت مستور الشهراني2)
البهاللأمل بنت علي  3)
البندري بنت محمد العقيل 4)
خلود بنت خالد المدرع5)
سارة القحطاني6)
شادن بنت عبدالعزيز الموسى7)
الجريويلمياء 8)
مرح  بنت عبدالعزيز الرومي 9)
نجالء10)

:القائدة
الجوهرة بنت فهد بن شهيل



لجنة التصميم
:مهام اللجنة

تصميم إعالنات األنشطة1.
)الفواصل -ورقة الكتابة (تصميم ملحقات األنشطة 2.
تصميم تقرير ختامي ألنشطة الفصل3.

:العضوات

وداد بنت عمر عبداهللا األموي1)

نورة بنت عبداللطيف الوابل2)

ريم بنت إبراهيم آل طالب3)

:القائدة
عائشة بنت شهيد اهللا خان



اللجنة اإلشرافية
:مهام اللجنة

جمع االقتراحات من الفصل السابق وفرزها1.
توزيع الطالبات المتطوعات إلى لجان2.
التواصل مع عضوات هيئة التدريس للتنسيق معهن في إلقاء الدورات3.
اإلشراف العام على اللجان 4.
تسليم الشهادات لعضوات هيئة التدريس5.
عقد لقاءات وتقييم العمل المقدم من قبل اللجنة6.

:القائدة
حيمدرهف بنت عبد العزيز أبو 

:النائبة
عائشة بنت شهيد اهللا خان

سارة بنت جمال التركستاني



خطة األنشطة وخدمة المجتمع1.
قائمة بخطة األنشطة كاملة2.
تقارير مفصلة لكل دورة3.



خطة األنشطة وخدمة المجتمع1.

1



خطة األنشطة وخدمة المجتمع1.

2



خطة األنشطة وخدمة المجتمع1.

3



خطة األنشطة وخدمة المجتمع1.

4



خطة األنشطة وخدمة المجتمع1.

5



قائمة بخطة األنشطة كاملة . 2

موعد عنوان الدورةم
اإلتمامالتنفيذ

)لقاءات 7(الدورة العلمية 1
هـ 1441/6/9

إلى
هـ 1441/6/17 

تمت إقامتها 
كاملة

تمتهـ 1441/6/23قواعد في المواريث2

هـ 1441/6/29)لقاءان(التعامل مع الشاملة 3
هـ 1441/6/30

 لم يتم بسبب
الحجر الصحي

 لم يتم بسببهـ 1441/7/8مهارات في الحكمة4
الحجر الصحي

 لم يتم بسبب1441/7/14كوني أصيلة5
الحجر الصحي

آلية استخراج التأويالت من 6
 لم يتم بسببهـ1441/7/20التفسير

الحجر الصحي

)لقاءات 4(غيبيات 7

هـ 1441/7/2
هـ 1441/7/9
هـ 1441/7/19
هـ 144/7/26

لقاءات 3تمت 
)عن بعد 2( 



تقارير مفصلة لكل دورة. 3



الدورة العلمية الرابعة: النشاط األول

من يوم اإلثنين ) أيام 7(تمت إقامة الدورة العلمية لمدة 
هـ 17/6/1441هـ إلى 9/6/1441

:خطوات تنفيذ الدورة
التواصل مع عضوات هيئة التدريس الالتي تمت 1.

الموافقة علهين من قبل إدارة الكلية بهدف تحديد 
.  الوقت واليوم المناسب لهن

تم حجز القاعة في كلية التربية حسب االتفاق على 2.
.الموعد المناسب

تصميم اإلعالن وطباعته ونشره، في الجامعة وعبر 3.
.اإلنترنت كذلك

.أُرفق مع اإلعالن رابط للتسجيل في الدورة4.

إحصاء الحضور والتواصل المستمر مع المنظمات 5.
.والملقيات للدورة وتلبية ما يحتجن من مساعدة

تجهيز الضيافة وأوراق للكتابة وأقالم وميكرفون 6.
. وعرض لكل يوم في الدورة

كتابة تقرير وعمل قائمة االقتراحات من الملقية 7.
.والحضور والتوثيق بالصور لكل يوم

تواجد منظمات الدورة لتسجيل الحضور وتنظيم 8.
.المكان وتهيئته

.تجهيز هدية السحب9.

.تسليم شهادة لملقيات للدورة10.



الدورة العلمية الرابعة: النشاط األول

إعالن الدورة العلمية الرابعة



الدورة العلمية الرابعة: النشاط األول

)توزع على الحضور(ورقة الكتابة 



الدورة العلمية الرابعة: النشاط األول

مسجلة 265:  عدد المسجالت إجماال1.

حاضرة 322: عدد الحضور الفعلي إجماال2.

محتوى رابط التسجيل
1



الدورة العلمية الرابعة: النشاط األول

2

محتوى رابط التسجيل



الدورة العلمية الرابعة: النشاط األول

3

محتوى رابط التسجيل



الدورة العلمية الرابعة: النشاط األول

4

محتوى رابط التسجيل



اللقاء األول من الدورة العلمية الرابعة

نشأة الفرق: اسم المحاضرة1.
رفعة العنزي. د: الملقية2.
م12:45 -ص 11: الوقت3.
مسجلة 92: عدد المسجالت4.
73: عدد الحضور5.
ممتاز: تقييم الحضور6.
7: عدد المتطوعات7.
توجد مرفقات لليوم األول8.



تقرير اللقاء األول من الدورة العلمية الرابعة



عةآراء الطالبات باللقاء األول من الدورة العلمية الراب

1



عةآراء الطالبات باللقاء األول من الدورة العلمية الراب

2



عةاألول من الدورة العلمية الراب باللقاءتقييم الملقية 

2

1



عةاألول من الدورة العلمية الراب باللقاءتقييم الملقية 

23



األول من الدورة العلمية الرابعة عرض اللقاء

23



 األول من الدورة صور من اللقاء
العلمية الرابعة

جانب من التوزيعات

السبورة وأوراق للكتابة



اللقاء الثاني من الدورة العلمية الرابعة

 حق اهللا على العبيد: سم المحاضرة11.
سلطانة آل الشيخ . د: الملقية2.
م12:45-ص11: الوقت3.
مسجلة   118: عدد المسجالت4.
74: عدد الحضور5.
ممتاز: تقييم الحضور6.
8: عدد المتطوعات7.
توجد مرفقات لليوم الثاني8.



عةتقرير اللقاء الثاني من الدورة العلمية الراب



آراء الطالبات باللقاء الثاني من الدورة العلمية 
الرابعة

1



آراء الطالبات باللقاء الثاني من الدورة العلمية 
الرابعة

2



رابعةالثاني من الدورة العلمية ال باللقاءتقييم الملقية 

1



رابعةالثاني من الدورة العلمية ال باللقاءتقييم الملقية 

23



الثاني من الدورة العلمية الرابعة عرض اللقاء

23



الثاني من  صور من اللقاء
الدورة العلمية الرابعة

جانب من التوزيعات



اللقاء الثالث من الدورة العلمية الرابعة

دالالت األلفاظ  : اسم المحاضرة1.
فاطمة البطاح. د: الملقية2.
م12:45 -ص 11: الوقت3.
مسجلة     101: عدد المسجالت4.
53: عدد الحضور5.
ممتاز: تقييم الحضور6.
6: عدد المتطوعات7.
توجد مرفقات لليوم الثالث8.



عةتقرير اللقاء الثالث من الدورة العلمية الراب



ية آراء الطالبات باللقاء الثالث  من الدورة العلم
الرابعة

1



آراء الطالبات باللقاء الثالث من الدورة 
العلمية الرابعة

2



رابعةالثالث من الدورة العلمية ال باللقاءتقييم الملقية 

1



رابعةالثالث من الدورة العلمية ال باللقاءتقييم الملقية 

23



الثالث من الدورة العلمية الرابعة عرض اللقاء

23



الثالث من  صور من اللقاء
الدورة العلمية الرابعة



اللقاء الرابع من الدورة العلمية الرابعة

مخارج الحروف   : اسم المحاضرة 1.
خلود المشعل . د: الملقية2.
ص 11-ص9: الوقت3.
مسجلة 66: عدد المسجالت4.
55: عدد الحضور5.
ممتاز: تقييم الحضور6.
5: عدد المتطوعات7.
توجد مرفقات لليوم الرابع8.



ةتقرير اللقاء الرابع من الدورة العلمية الرابع



ة آراء الطالبات باللقاء الرابع من الدورة العلمي
الرابعة

1



آراء الطالبات باللقاء الرابع من الدورة 
العلمية الرابعة

2



بعةالرابع من الدورة العلمية الرا باللقاءتقييم الملقية 

1



بعةالرابع من الدورة العلمية الرا باللقاءتقييم الملقية 

23



 الرابع من الدورة العلمية عرض اللقاء
الرابعة

العرض مدرج في مقطع فيديو



الرابع من الدورة  صور من اللقاء
العلمية الرابعة

)المادة العلمية كاملة+ أوراق عمل + أوراق للكتابة (توزيعات اللقاء الرابع 



اللقاء الخامس والسادس من الدورة 
العلمية الرابعة

أصول التخريج   : اسم المحاضرة1.
الحميضيأسماء . د: الملقية2.
م 12:45 -ص  11: الوقت3.
مسجلة تقريبا  62: عدد المسجالت4.

اليومين
في اليومين 55: عدد الحضور5.
ممتاز: تقييم الحضور6.
لليومين تقريبا 7: عدد المتطوعات7.
توجد مرفقات ليومي الخامس 8.

والسادس



تقرير اللقاء الخامس من الدورة العلمية الرابعة



تقرير اللقاء السادس من الدورة العلمية الرابعة



آراء الطالبات باللقاء الخامس والسادس من 
الدورة العلمية الرابعة

1



الخامس السادس من الدورة  باللقاءتقييم الملقية 
العلمية الرابعة

1



 الخامس والسادس من الدورة باللقاءتقييم الملقية 
العلمية الرابعة

23



عرض اللقاء الخامس والسادس من 
الدورة العلمية الرابعة



الخامس والسادس  صور من اللقاء
من الدورة العلمية الرابعة

)المادة العلمية كاملة+  أوراق للكتابة (توزيعات اللقاء الخامس والسادس 



اللقاء السابع من الدورة العلمية الرابعة

مذاهب معاصرة: اسم المحاضرة1.
مضاوي البسام. د: الملقية2.
م 12:45 -ص  11: الوقت3.
مسجلة : ..... عدد المسجالت4.
  41: عدد الحضور5.
ممتاز: تقييم الحضور6.
6: عدد المتطوعات7.
توجد مرفقات لليوم السابع8.



تقرير اللقاء السابع من الدورة العلمية الرابعة



آراء الطالبات باللقاء الخامس والسادس من 
الدورة العلمية الرابعة

1



آراء الطالبات باللقاء الخامس والسادس من 
الدورة العلمية الرابعة

2



تقييم الملقية باللقاء السابع من الدورة 
العلمية الرابعة

1



 الخامس والسادس من الدورة باللقاءتقييم الملقية 
العلمية الرابعة

23



عرض اللقاء السابع من الدورة العلمية 
الرابعة

23



السابع من الدورة  صور من اللقاء
العلمية الرابعة



ورشة قواعد : النشاط الثاني
وتطبيقات في علم المواريث 

هـ 1441/  6/  23تمت إقامة الدورة يوم اإلثنين 

:خطوات تنفيذ الدورة
التواصل مع عضوة هيئة التدريس التي تمت 1.

الموافقة عليها من قبل إدارة الكلية بهدف 
.  تحديد الوقت واليوم المناسب لها

تم حجز القاعة في كلية التربية حسب االتفاق 2.
.على الموعد المناسب

تصميم اإلعالن وطباعته ونشره، في الجامعة 3.
.وعبر اإلنترنت كذلك

.أُرفق مع اإلعالن رابط للتسجيل في الدورة4.

إحصاء الحضور والتواصل المستمر مع 5.
ن المنظمات والملقية للدورة وتلبية ما يحتجن م

.مساعدة
تجهيز الضيافة وأوراق للكتابة وأقالم 6.

. وميكرفون وعرض لكل يوم في الدورة
 كتابة تقرير وعمل قائمة االقتراحات من الملقية7.

.والحضور والتوثيق بالصور لكل يوم
تواجد منظمات الدورة لتسجيل الحضور 8.

.وتنظيم المكان وتهيئته
.تسليم شهادة لملقية للدورة9.



بيانات النشاط الثاني

ورشة قواعد : اسم المحاضرة1.
وتطبيقات في علم المواريث 

علياء أبا الخيل. د: الملقية2.
م12 -ص 10: الوقت3.
مسجلة 62: عدد المسجالت4.
26: عدد الحضور5.
ممتاز: تقييم الحضور6.
5: عدد المتطوعات7.
توجد مرفقات للدورة8.



ورشة قواعد : النشاط الثاني
وتطبيقات في علم المواريث 

الـإعالن



ورشة قواعد : النشاط الثاني
وتطبيقات في علم المواريث 

)توزع على الحضور(ورقة الكتابة 



ورشة قواعد : النشاط الثاني
وتطبيقات في علم المواريث 

من توزيعات الدورة



ورشة قواعد : النشاط الثاني
وتطبيقات في علم المواريث 

2

محتوى رابط التسجيل



ورشة قواعد : النشاط الثاني
وتطبيقات في علم المواريث 

3

محتوى رابط التسجيل



تقرير ورشة قواعد وتطبيقات في علم المواريث 



آراء الطالبات بورشة قواعد وتطبيقات في 
علم المواريث 

1



آراء الطالبات بورشة قواعد وتطبيقات في علم 
المواريث 

2



ات تقييم الملقية بورشة قواعد وتطبيق
في علم المواريث 

1 1



تقييم الملقية بورشة قواعد وتطبيقات في علم 
المواريث 

23



عرض ورشة قواعد وتطبيقات في علم 
المواريث 

23



ة التعامل مع المكتب: النشاط الثالث
الشاملة

لم تتم  إقامة الدورة بسبب جائحة 
كورونا

تم التنسيق مع الملقية إلقامة الدورة1.

تم حجز القاعة والترتيبات الالزمة إلقامة الدورة2.

تم تصميم اإلعالن 3.



التعامل مع المكتبة : النشاط الثالث
الشاملة

الـإعالن



مهارات في الحكمة: النشاط الرابع

لم تتم  إقامة الدورة بسبب جائحة 
كورونا

تم التنسيق مع الملقية إلقامة الدورة1.

تم حجز القاعة والترتيبات الالزمة إلقامة 2.
الدورة

تم تصميم اإلعالن ورابط التسجيل3.



مهارات في الحكمة: النشاط الرابع

الـإعالن



مهارات في الحكمة: النشاط الرابع

محتوى رابط التسجيل



كوني أصيلة: النشاط الخامس

لم تتم  إقامة الدورة بسبب جائحة 
كورونا

تم التنسيق مع الملقية إلقامة الدورة1.

تم حجز القاعة والترتيبات الالزمة إلقامة 2.
الدورة

تم تصميم اإلعالن ورابط التسجيل3.



كوني أصيلة: النشاط الخامس

الـإعالن



كوني أصيلة: النشاط الخامس

محتوى رابط التسجيل



آلية استخراج : النشاط السادس
التأويالت من التفسير

لم تتم  إقامة الدورة بسبب جائحة 
كورونا

تم التنسيق مع الملقية إلقامة الدورة1.

تم حجز القاعة والترتيبات الالزمة إلقامة 2.
الدورة

تم تصميم اإلعالن3.



آلية استخراج : النشاط السادس
التأويالت من التفسير

الـإعالن



ددورة حفظ اهللا للعب:  النشاط السابع

هـ 1441/  7/ 9تمت إقامة الدورة يوم األربعاء 

:خطوات تنفيذ الدورة
التواصل مع عضوة هيئة التدريس التي تمت 1.

الموافقة عليها من قبل إدارة الكلية بهدف 
.  تحديد الوقت واليوم المناسب لها

تم حجز القاعة في كلية التربية حسب االتفاق 2.
.على الموعد المناسب

تصميم اإلعالن وطباعته ونشره، في الجامعة 3.
.وعبر اإلنترنت كذلك

.أُرفق مع اإلعالن رابط للتسجيل في الدورة4.

إحصاء الحضور والتواصل المستمر مع 5.
ن المنظمات والملقية للدورة وتلبية ما يحتجن م

.مساعدة
تجهيز الضيافة وأوراق للكتابة وأقالم 6.

. وميكرفون وعرض لكل يوم في الدورة
 كتابة تقرير وعمل قائمة االقتراحات من الملقية7.

.والحضور والتوثيق بالصور لكل يوم
تواجد منظمات الدورة لتسجيل الحضور 8.

.وتنظيم المكان وتهيئته
.لم يتم تسليم شهادة بسبب الحجر الصحي9.



بيانات النشاط السابع

حفظ اهللا للعبد: اسم المحاضرة1.
أسماء السويلم   . د.أ: الملقية2.
م 2 - 12: الوقت3.
مسجلة 62: عدد المسجالت4.
١٥:  عدد الحضور5.
ممتاز: تقييم الحضور6.
5: عدد المتطوعات7.
توجد مرفقات للدورة8.



ددورة حفظ اهللا للعب:  النشاط السابع

)مقطع مرئي(الـإعالن 



دورة حفظ اهللا للعبد:  النشاط السابع

محتوى رابط التسجيل



تقرير دورة حفظ اهللا للعبد



آراء الطالبات بدورة حفظ اهللا للعبد



تقييم الملقية بدورة حفظ اهللا للعبد

1



تقييم الملقية بدورة حفظ اهللا للعبد

23



الرقى والتمائم :  النشاط الثامن
)عن بعد(في ميزان الشرع 

هـ 1441/  7/ 19تمت إقامة الدورة يوم السبت 

:خطوات تنفيذ الدورة
التواصل مع عضوة هيئة التدريس التي تمت 1.

الموافقة عليها من قبل إدارة الكلية بهدف 
تحديد الوقت واليوم المناسب لها

.تصميم اإلعالن ونشره عبر اإلنترنت2.
.إرفاق مع اإلعالن رابط للتسجيل في الدورة3.
إحصاء الحضور والتواصل المستمر مع 4.

ن المنظمات والملقية للدورة وتلبية ما يحتجن م
.مساعدة

)عن بعد(تجهيز فصل افتراضي إلقامة الدورة 5.
 كتابة تقرير وعمل قائمة االقتراحات من الملقية6.

.والحضور والتوثيق بالصور
.تواجد منظمات الدورة لتسجيل الحضور7.
.لم يتم تسليم شهادة بسبب الحجر الصحي8.



بيانات النشاط الثامن

الرقى والتمائم في : اسم المحاضرة1.
ميزان الشرع

أسماء السويلم   . د.أ: الملقية2.
م 3 - 1: الوقت3.
مسجلة 85: عدد المسجالت4.
61:  عدد الحضور5.
ممتاز: تقييم الحضور6.
4: عدد المتطوعات7.
توجد مرفقات للدورة8.



الرقى والتمائم في :  النشاط الثامن
ميزان الشرع

الـإعالن



الرقى والتمائم في ميزان الشرع:  النشاط الثامن

محتوى رابط التسجيل



تقرير دورة الرقى والتمائم في ميزان الشرع



آراء الطالبات بدورة الرقى والتمائم في ميزان الشرع



آراء الطالبات بدورة الرقى والتمائم في ميزان الشرع



آراء الطالبات بدورة الرقى والتمائم في ميزان الشرع



آراء الطالبات بدورة الرقى والتمائم في ميزان الشرع



ي تقييم الملقية لدورة الرقى والتمائم ف
ميزان الشرع

1



رعتقييم الملقية لدورة الرقى والتمائم في ميزان الش

23



عرض دورة الرقى والتمائم في ميزان الشرع

23



صورة من دورة الرقى والتمائم 
في ميزان الشرع



ضوابط وقواعد التبرك : النشاط التاسع
)عن بعد(الممنوع والتبرك المشروع 

هـ 1441/  7/ 26تمت إقامة الدورة يوم السبت 

:خطوات تنفيذ الدورة
التواصل مع عضوة هيئة التدريس التي تمت 1.

الموافقة عليها من قبل إدارة الكلية بهدف 
تحديد الوقت واليوم المناسب لها

.تصميم اإلعالن ونشره عبر اإلنترنت2.
.إرفاق مع اإلعالن رابط للتسجيل في الدورة3.
إحصاء الحضور والتواصل المستمر مع 4.

ن المنظمات والملقية للدورة وتلبية ما يحتجن م
.مساعدة

)عن بعد(تجهيز فصل افتراضي إلقامة الدورة 5.
 كتابة تقرير وعمل قائمة االقتراحات من الملقية6.

.والحضور والتوثيق بالصور
.تواجد منظمات الدورة لتسجيل الحضور7.
.لم يتم تسليم شهادة بسبب الحجر الصحي8.



بيانات النشاط الثامن

الرقى والتمائم في : اسم المحاضرة1.
ميزان الشرع

أسماء السويلم   . د.أ: الملقية2.
م 3 - 1: الوقت3.
مسجلة 119: عدد المسجالت4.
62:  عدد الحضور5.
ممتاز: تقييم الحضور6.
3: عدد المتطوعات7.
توجد مرفقات للدورة8.



رك ضوابط وقواعد التب: النشاط التاسع
)عن بعد(الممنوع والتبرك المشروع 

الـإعالن



ضوابط وقواعد التبرك : النشاط التاسع
)عن بعد(الممنوع والتبرك المشروع 

محتوى رابط التسجيل



تقرير دورة ضوابط وقواعد التبرك الممنوع 
)عن بعد(والتبرك المشروع 



آراء الطالبات بدورة ضوابط وقواعد التبرك الممنوع 
)عن بعد(والتبرك المشروع 



آراء الطالبات بدورة ضوابط وقواعد التبرك الممنوع 
)عن بعد(والتبرك المشروع 



آراء الطالبات بدورة ضوابط وقواعد التبرك الممنوع 
)عن بعد(والتبرك المشروع 



 تقييم الملقية لدورة ضوابط وقواعد التبرك
)عن بعد(الممنوع والتبرك المشروع 

1



وع تقييم الملقية لدورة ضوابط وقواعد التبرك الممن
)عن بعد(والتبرك المشروع 

23



عرض دورة ضوابط وقواعد التبرك الممنوع والتبرك 
)عن بعد(المشروع 

23



صورة من دورة ضوابط وقواعد 
التبرك الممنوع والتبرك 

)عن بعد(المشروع 





الشهادات1.



نموذج شهادات الملقيات



نموذج شهادة حضور

نموذج شهادة المتطوعات



في أرقاماإلنجازات . 2



13
ة شاركتردكتو

17
فعالية أٌعدت 

39
تشارك طالبة

11
نُفذت فعالية

5
لجنة عملت

486
مستفيدة 

حضرت

هـ  1441في الفصل الثاني من عام 
:يلي ما األنشطة لجنة أنجزت



هـ  1441من عام في الفصل الثاني 
ساعة 600بلغت عدد ساعات لجنة األنشطة 

41

32

166

39

300

22

ساعات لجنة األنشطة

ساعات لجنة التصميم ساعات لجنة الدعم

ساعات لجنة الجودة ساعات لجنة اإلعالنات

ساعات القائدات ساعات الفعاليات






