كلية ال علوم واآلداب

برنامج اللغة العربية

وحدة التطوير والجودة

==================================================

تقرير عن متابعة تنفيذ خطة المشاركة المجتمعية ببرنامج اللغة العربية عن العام الجامعي 1438/1437هـ
اهلدف

النشاط
حماضرة عن اللغة

الفئة املستهدفة

مسئول التنفيذ تاريخ التنفيذ

موظفات اجلامعة

1438 / 3 / 19

د .والء قسم

العربية وصلتها

دعم الصلة بني برنامج اللغة العربية واجملتمع النجراني

برنامج ممارس

متخصصي الرتبية

الرتبية اخلاصة

اخلاصة

حماضرة بعنوان

أعضاء مجعية

العصا البيضاء

مشعة أمل

املشاركة يف اليوم

أولياء أمور

العاملي لإلعاقة

الطالبات

د .سحر املعنا
د .سحر املعنا

دورة عن تعليم اللغة
العربية لغري

العامالت باجلامعة

د .سحر املعنا

1438 /5 / 15
1438/ 1 / 15

من شهر ربيع

أ .رشا عبد

املادة العلمية للمشاركة-

√

شهادات احلضور
املادة العلمية للمشاركة-

√

شهادات احلضور
املادة العلمية للمشاركة-
شهادات احلضور

√

املدارس الثانوية

اجلامعي
حماضرة عن اإلبداع
يف التحرير الكتابي

العربية)

 توقيعات السادةاحلضور

األسبوع الثاني
الرؤوف

(لدارسي اللغة

املادة العلمية للمحاضرة
√

الرؤوف

يف التعليم ما قبل

العربية

السادة احلضور

1438 / 3 / 19

أ .رشا عبد

باليوم العاملي للغة

للمحاضرة -توقيعات

األسبوع األول

الناطقني بها

مطوية عن االحتفاء

املادة العلمية

األول
األجنبيات

نشر ثقافة اجلودة

يتم التنفيذ

√

السيد

بالعلوم

مت

مل

جاري

مؤشر اإلجناز

املادة العلمية للمحاضرة

من شهر شعبان

√

األسبوع األخري
د .منال سعيد

املدارس وفروع

احلضور
املادة العلمية للمحاضرة

من شهر رجب

√

1438 / 3 / 19

 توقيعات السادةاحلضور

نسخة املطوية

الكليات باجلامعة
أ .وفاء الشديفات

 -توقيعات السادة

√

 توقيعات أفراداجملتمعي النجراني
باستالم املطوية

===============================================================

تحريرا  1438 / 6 / 6هـ
ً

كلية ال علوم واآلداب

برنامج اللغة العربية

وحدة التطوير والجودة

==================================================

التعليق :
يتضح من اجلدول أن عدد املشاركات اجملتمعية اليت مت إجنازها إىل الوقت احلالي  6مشاركات من أصل  8مشاركات ضمن
خطة املشاركة اجملتمعية هلذا العام اجلامعي ،بنسبة حتقق  ، %75وباقي املشاركات جاري تنفيذها مبشيئة اهلل تعاىل.

منسقة القسم :

منسقة الجودة :
د  .محمود عبد العزيز
أ .رشا عبد الرؤف

رئيس القسم :

د  .يسري محمد
د .عفـاف عبد المنعم

د .زهير العمري

تمت المراجعة من قبل مسؤولة الدعم الفني بالكلية:
أ .د .نشوى نافع

===============================================================

تحريرا  1438 / 6 / 6هـ
ً

