األعمال االجتماعية ألعضاء هيئة التدريس
بقسم الفيزياء لعام 1440هـ

 -1ا .سمية العيسى شرح الجزء العملي لطالبات موهبة بفترة الصيف .2018
 -2مبادرة د .سوسن الصواف بالشرح لنادي فيزيكا عن الخاليا الشمسية .2018 /12/4
 -3استقبال المتحف الفيزيائي للزائرات تحت اشراف د .زينب بوق في يومي األحد واألربعاء من كل اسبوع
خالل عام 2019ـ.
 -4زيارة المتوسطة السابعة عشر للمتحف الفيزيائي وبعض معامل الفيزيائي بإشراف د .زينب بوق ،ا.
حنان الشهري ،ا .ابتسام الحدادي ،ا .امل الحربي .اسماء الطالبات وآرائهن متضمنة في ملف اللجنة
بتاريخ 2018 /12/29ـ.

 -5ورشة عمل د .زينب بوق عن مبادئ تصميم دارات كهربية في المتوسطة السابعة عشر بتاريخ /12/26
2019وتم الحصول على شهادة شكر من المدرسة.
 - -6د .زينب بوق تحكيم ثالث ورقات علمية في مؤتمر النانوتكنولوجي  2019والذي سينعقد في روما
بإيطاليا بتاريخ . 2019/4/16-14
 -7د .زينب بوق عضو في اللجنة العلمية في مؤتمر النانوتكنولوجي المنعقد في روما بإيطاليا بتاريخ -14
.2019 /4/16
 -8د .زينب بوق حضور مؤتمر داخلي مهارات المستقبل وتنميتها في فندق فورسيزين تاريخ 12/ 28- 26
.2018 /
 -9د .زينب بوق حضور مؤتمر وضع المرأة في المجتمعات المتطورة في فندق الفورسيزين تاريخ
2019/4/27
د .زينب بوق القاء ورشة عمل الثانوية 26بعنوان (مبادئ تصميم دارة
-10
كهربية) بتاريخ  2019/2/25وتم الحصول على درع وشهادة شكر وتقدير.

د .زينب بوق القاء ورشة عمل الثانوية 26بعنوان (الجزء العملي من مبادىء تصميم دارة
-11
كهربية) بتاريخ  2019/3/26وتم الحصول على شهادة شكر وتقدير.
د .زينب بوق محاضرات على مدار العام المصلى الرئيسي للجامعة بعنوان التجويد وتصحيح
-12
التالوة لعام 2019
زيارات مدرسية الثانوية  26والمتوسطة  33ومتوسطة االبناء بقاعدة الملك سلمان الجوية
-13
للمتحف الفيزيائي ومعامل الفيزياء بأشراف د .زينب بوق ا .فاطمة السعود ،ه .مشاعل المشعل ،ا .مريم
العتيبي خالل الفترة من .2019/3/5-2/11
-14

د .زينب بوق مشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بتاريخ .2019/1/20

د .زينب بوق اشراف ومشاركة د .اماني العبيدي مشاركة في فعالية اليوم العالمي للتشجير
-15
بتعاون مع قسم النبات جامعة الملك سعود بتاريخ 2019/2/13ـ.
د .زينب البوق األشراف على فعالية الحد من اصابات الحبل الشوكي بكلية العلوم استقبال وفد
-16
من مدينة األمير سلطان الطبية بتاريخ .2019/2/14
د .زينب بوق مشاركة وأشراف ،أ فاطمة السعود مشاركة بركن قسم الفيزياء في فعالية اليوم
-17
العالمي للصحة بكلية العلوم بالتعاون مع قسم علوم التغذية بكلية الزراعة والتغذية د .منال العبيد بتاريخ
.2019/3/20
-18
.2018

د .نرجس بانو القاء محاضرة مطيافية األشعة تحت الحمراء بقسم الفيزياء بتاريخ /10/ 21

د .ريم الردادي ورشة عمل مبادى الوحدات والمقاييس في الفيزياء المتوسطة 17بتاريخ
-19
.2019/3/8
د .ريم الردادي محاضرة بعنوان تطوير الوحدات والمقاييس في الفيزياء كلية العلوم بتاريخ
-20
.2019/3/15
د .سماح البشير القاء محاضرة بعنوان العمليات الفيزيائية الضوئية على النبات بكلية العلوم
-21
ضمن فعالية اليوم العالمي لتشجير بتاريخ 2019/2/14
د .زهراء الفقي محاضرة بعنوان الحد من التلوث وأثاره بكلية العلوم ضمن فعالية اليوم العالي
-22
لألرض بتاريخ 2019/4/4
-23

د .عبير الشمري محاضرة بعنوان مطيافية رامان بكلية العلوم بتاريخ 2019/4/28

د .زينب بوق مشاركة وأشراف ،د .اماني العبيد ،ا .فاطمة السعود مشاركة في فعالية اليوم
-24
العالمي لألرض بتعاون مع وزارة البيئة والزراعة والمياه ووزارة األرصاد وحماية البيئة وقسم الكيمياء
كلية العلوم جامعة الملك سعود بتاريخ 2019/4/4
د .امل العارف ورشة عمل بعنوان ( )Virtual physical laboratoryلمدة ثمان اسابيع كل
-25
خميس من  2-12معمل  103مبنى  5بتاريخ 2019/12/7-10/10
-26
-27

ا .سبأ طالل مشاركة كمساعدة و مترجمة في حملة الحج اليابانية  HISلعام .2018
ا .سبأ طالل لوحة كانت غالف مجلة قوافل التابعة للنادي األدبي بالرياض 2018/12/25

ا .سبأ طالل مشاركة ب  ١٢لوحة في معرض صالون المرفوضات المقام في صالة للتصميم
-28
الجديد في الرياض .بتاريخ 2019/4/6-1
ا .سبأ طالل مشاركة في إتمام عمل لوحتين في المبادرة المقامة في مرسم الجامعة (العالم فن
-29
وجمال) إلنهاء األعمال الناقصة وتوزيعها على مرافق الجامعة .بتاريخ ٢٠١٩ /8/29-7/1
-30

ا .سبأ طالل مشاركة كمساعدة مترجمة في حملة الحج اليابانية .HISلعام 2019

ا .سبأ طالل مشاركة مع مرسم الجامعة في فعالية تعريف الطالبات بأندية ومرافق الجامعة من
-31
خالل عمل لوحة مباشرة أمام الطالبات بتاريخ .2019/9/18
د .عبير الشمري دورة اساسيات الفيزياء الثالثاء من كل اسبوع الفصل الدراسي الثاني لعام
-32
 2019من  11-10قاعة .F003
د .ريم الردادي دورة اساسيات الرياضيات األربعاء من كل اسبوع خالل الفصل الدراسي الثاني
-33
لعام  2019من  1-12قاعة.F003
-34

د .زهراء الفقي فعالية يوم الميكانيكا الخميس 2019/3/28ـ بهو كلية العلوم.

