
  2023/   الثاني  كانونلشهر الكهربائية  ةللكلية التقنية الهندسي النشاطات الخاصة بتمكين المراة

النشاط عنوان ت اقامته تاريخ  اسطر ثالثة اليتجاوز محتواه عن ملخص   النشاط عن صورتان 
 لالوامر توثيق مع
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ورد وبصيغة cd قرص  
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دور ) بعنوانالكترونية عمل  ورشة
المراة في تنظيم وقت العائلة ايام 

( االمتحانات    

مبكر الوالتخطيط بشكل صحيح وتعليم افراد االسرة على االستيقاظ ضرورة تقسيم العمل  ـ 1 2023 /8/1     

 .وعدم السهر والنوم الكافي 
 .اليومية وواجباتهم في دروسهم تابعة  االوالد مـ التقليل من استخدام الهاتف المحمول و 2

 

مرفق االمر 
 االداري

 

دور بعنوان )  الكترونيةورشة عمل  2
 (  تنمية المجتمع المراة في 

 دور المراة المحوري في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة . ـ 1 2023 /4/1     

   ـ قدرتها على التغيير االيجابي في تلك المجتمعات . 2

 االمر مرفق
 االداري

 

المراة ورشة عمل حضورية بعنوان )  3
 ( القيادية ودورها في المجتمع   

 ـ المراة لها دور كبير في قيادة المجتمعات والتقدم الى االمام نحو تحقيق االهداف . 1 2023 /5/1ـ  4

 المراة لها دور تاريخي في تطور المجتمعات قديما وحديثا . ـ 2

  تشارك الرجل في التطور والتقدم . ـ المراة 3

 االمر مرفق
 االداري

 cd قرص مع

المراة ) بعنوان حضورية عمل ورشة 4
  ( ومهارات القيادة االدارية 

 تعتبر المراة نصف المجتمع فهي قائدة فعالة ايا كان موقعها في العمل او الحياة الخاصة .ـ  1 2023 /9/1

صهوة القيادة فعليها ان تتحلى بعدة صفات تمكنها من االمساك بزمام  ـ عندما تمتطي المراة 2

 االمور .
 

 االمر مرفق
 االداري

 cd قرص مع

والتعرف على الجمعية واعمالها ونشاطاتها العامة  تم زيارة الجمعية التعاون الخيرية 2023 /8/1 زيارة الى جمعية التعاون الخيرية  5
مشاركة في التبرع من قبل منتسبي كليتنا الى االطفال الوتم وخاصة رعاية االيتام  بانواعها

 .االيتام في الروضة والمدرسة الجواديين )ع(

 االمر مرفق
 االداري

 cd قرص مع

روضة والمدرسة الزيارة الى  6
االماميين الجواديين ) ع( االبتدائية 

 المختلطة 

في المدرسة والروضة وتم االطالع على احتياجات االطفال خاصة االيتام  تم االقاء باالطفال 2023 /8/1
راسي دمنهم  وتم االطالع على احوالهم وامورهم والسبل حول رفع مستواهم المعاشي وال

 الخيرية .بالتعاون مع الجمعية التعاونية 

 االمر مرفق
 االداري

 cd قرص مع

 


