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النشاط عنوان ت اقامته تاريخ  اسطر ثالثة اليتجاوز محتواه عن ملخص   النشاط عن صورتان 
 لالوامر توثيق مع

 الخاصة االدارية
 على محملة بالنشاط

 وبصيغة cd قرص
 ورد

1 
 

دور ) بعنوان عمل حضورية  ورشة
( المرأة في المجتمع األسالمي   

 . ة العاملةأضرورة العمل بأخالص في حال كانت االمر ـ 1 2022 /1/11      

 , توطيد العالقة بين افراد العائلة والمجتمع  ـ 2

 ـ نشر تعاليم الدين االسالمي الصحيح  3

 

مرفق االمر 
 االداري

 cdمع قرص 

ورشة عمل الكترونية بعنوان )  2
طان الثدي رمعالجة الس كيفية

بتجميد الورم ثم ازالته دون 
 استخدام الكيمياوي (

 ـ فحص الثدي بشكل دوري للمرأة للمدة كل ستة اشهر . 1 2022/  1/11     

  كيمياوي او األشعاع مباشرة ـ نوصي بالمعالجة بالطرق الحديثة وليس باستخدام ال 2

 االمر مرفق
 االداري

ورشة عمل حضورية بعنوان ) دور  3
المراة في التعليم التقني في ضوء 

 رؤية مستقبلية (

 ـ ابراز دور المرأة في التعليم التقني من خالل البرامج التي تتعلمها وتطورها . 1 2022/  11/  6

الحلول واعطاء  ـ المرأة في التعليم التقني لها القدرة على األستجابة الفورية أليجاد 2

النتائج وبالتالي تتمكن المراة في التعليم التقني من اكتساب المهارات العملية والتي 
 تمكنها من العمل في وظيفتها بنجاح.  

 االمر مرفق
 االداري

 cd قرص مع

)  بعنوان حضورية عمل ورشة 4
  الطالق .. اسباب ومعالجات ( 

 وعي مجتمعي يقود الى ضرورة األختيار الصحيح وزيادة ثقافة المتزوجين  ـ تاسيس 1 2022/  11/  7

سن الزواج واعتماد التجربة االسيوية ففي ادخال المقبلين على الزواج في  ـ رفع 2

 دورات توعوية  

   ـ رفع مستوى األقتصادي للمتزوجين وتعزيز الدور المجتمعي 3 

 االمر مرفق
 االداري

 cd قرص مع

)  بعنوان حضورية عمل ورشة 5
  اخالقيات مهنة التدريس والمرأة (

واسس واخالقيات والخصائص االخالقية الواجب توفيرها في التدريس  تناولت مباديء 2022 /11/  10
مما لها من دور مهم في تهيئة اجيال المستقبل ضمن وزارة التعليم العالي ودور المرأة 

 الواضح والمميز في السنوات األخيرة لدخول عدد اكبر من النساء في مجال التعليم  

 االمر مرفق
 االداري

 cd قرص مع
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