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البيةــة الطــشطــــــاألن
األول الـــفـــصــل الــدراســي 



حفل افتتاح األنشطة الطالبية

أقـــي  . هــــ حفــل افتتـــاح األنشـــطة الطالبيـــة1437ذو الحجـــة 26أقامــو ولالـــة شـــلوا الطالبـــات  ــباح  ـــو  
الفليــة للشــلوا و و يلــةالطالبــاتو الفليــة لشــلوا الطالبــاتو و ولليــة الحفــل بورــور و يلــة الفليــة لفــر  

.  وطالباتهااأللاد مية ومشرفات األند ة الطالبية  ومنسوبات الفلية الجامعية 

ي املتـــنف  افتـــتل الحفـــل بفلمـــة رئةســـة اللجنـــة العامـــة لأند ـــة الطالبيـــة حيـــ  أ ـــدت    ـــ  أا األنشـــطة  ـــ
 ال تشاف وتطوير وتنمية املواهبو و تعمـل   ـ  ت

ً
 مهما

ً
عّد ملتقا

ُ
شـجي  اببتفـار وتنميـة األول للطالبة  ما ت

ل و لــــإا فــــنا مــــو شــــغهها شــــشل وقــــو فرا هــــا و  ــــقل   صــــي ها وتنميــــة روح العمــــ. اببــــدا  لــــدة الطالبــــة
.املنافسة

. طالبـــاتبعـــد ذلـــ  قامـــو مشـــرفات األند ـــة  بتقـــد    ـــروا تعريفيـــة  ـــو  األند ـــة الطالبيـــة وأهـــدافها لل

.الحفل بجولة تعريفية حول أرلاا األند ة الطالبية للرا بات بالتسجيل فيهانتهى ا



86اليو  الوطني السعودي 

.والحاضر املزهر واملستقبل الوا د بنذا هللا تعال التاريخ املاض ي الوطو هو 

لقا ــــة هـــــ احتفلــــو لليــــة الجبيــــل الجامعيــــة بفــــر  الطالبــــات بــــاليو  الــــوطني فــــي ا1437ذو الحجــــة 25فــــي  ــــو  
أقـــــي  . يااملتعـــــددر األ ـــــراا احتفـــــاًو بـــــإ رة توحيـــــد وقيـــــا  اململلـــــة العربيـــــة الســـــعود ة الســـــاد  و ال مـــــان
ليــــة للشـــــلوا الحفــــل بورــــور و يلــــة الفليـــــة لفــــر  الطالبــــات ولليـــــة الفليــــة لشــــلوا الطالبـــــاتو و و يلــــة الف

.األلاد مية و منسوبات الفلية وطالباتها

لـــــإي ر ـــــو التغســـــة  والتوحيـــــد اال يمـــــة الة،ا يـــــةو ر ـــــو : الحفـــــل   ـــــ  خمســـــة أرلـــــاا رئةســـــية و ـــــياحتـــــوة 
رئــــي يســــتعرا  هــــود امللــــ  امللســــ  فــــي توحيــــد اململلــــةو ور ــــو األمــــو و األمــــاا الــــإي احتــــوة   ــــ   ــــرا م
 و رؤيــــة لتجســــيد نعمــــة األمــــو واألمــــاا فــــي بالدنــــاو  مــــا شــــار و وحــــدر خدمــــة ا جتمــــ  والتعلــــي  املســــتمر بــــر 

الــــــإي مــــــو شــــــغنه تعزيــــــز خطــــــة التنميــــــة ونقــــــل اململلــــــة  لــــــ  مفانــــــة ٢٠٢٠وبرنــــــامو التوــــــول الــــــوطني ٢٠٣٠
 ضـافة . ومرموقـةو  مـا اشـتمل الحفـل   ـ  مسـابقات وطنيـة ومسـاحة خا ـة بالطالبـات للتعبيـ،  ـو الـوط

. ل  ذل  تّ  توزي  بعض الهدا ا التإلارية     الطالبات 



ه حفـــل تلـــري  1438موـــر  9أقامـــو لليـــة الجبيـــل الجامعيـــة فـــر  الطالبـــات  ـــباح  ـــو  
هـــ  واب ـالا  ــو 1437/1436الطالبـة امل اليـة و رــوات ا جلـ  الطاللــي  للعـا  الدرا ـ ي 

بدأ الحفل بـتالور مـو الـإ ر الحلـي و  ـّ  . ه 1438/ 1437ا جل  الطاللي للعا  الدرا  ي 
ي وأ نــو   ــ  تقــدمو و يلــة شــلوا الطالبــات بتقــد   للمــة شــلر و تقــد ر للمجلــ  الطاللــ

.ة امل الية خالل العا  الدرا  يو  ّ  استعرضو معا ي، اختيار الطالب هودهو املبإولة  

فيهـــا و يلـــة بعـــدها تقـــّدمو رئةســـة ا جلـــ  الطاللـــي الطالبـــة ضـــ   العقيـــل بفلمـــة شـــلرت
 ــــّ  . يشــــلوا الطالبــــاتو مشــــرفة خــــدمات الطالبــــات و زميالتهــــا  رــــوات ا جلــــ  الطاللــــ

و ونصـــــــحو توـــــــد و  ـــــــو تجرب هـــــــا  رئةســـــــة للمجلـــــــ  الطاللـــــــي وال  ـــــــ،ات ال ـــــــي ا تســـــــب ها
.الطالبات باستشالل الفرص ال ي تزيد مو املهارات وال  ،ات

لـــــــري   ـــــــّ  تقـــــــدمو ســـــــعادر و يلـــــــة الفليـــــــة لفـــــــر  الطالبـــــــات و و يلـــــــة شـــــــلوا الطالبـــــــات لت
الطالبــة الطالبــات امل اليــاتو حيــ  حصــلو الطالبــة ســمية بنــو   ــي العمــري   ــ   ــائزر
ة امل اليـــة امل اليـــة   ـــ  مســـتوة طالبـــات الســـنة التورـــي، ةو وحصـــلو   ـــ   ـــائزر الطالبـــ

.    مستوة طالبات التخصص الطالبة ض   بنو منصور العقيل

ور العقيـلو ضـ   بنـو منصـ:  قب ذل  تّ  تلري   روات ا جل  الطاللي السابق وهـّو 
عيو  ومنيـ،ر وشهد بنو  ماد الج ـ،و واب هـال بنـو  بـدهللا العيـدو وسـمر بنـو مـرواا الشـاف
او ورؤة بنـــو نـــوراا الرشـــيديو و ائشـــة بنـــو رد نـــي اليفيـــ،يو ودالل بنـــو وليـــد اللحيـــدا

.  بنو   ي الشنيمي

لجد ـــد حيـــ   ـــّ  أ لنـــو أخصـــائية األنشـــطة الطالبيـــة نتـــائو انتخابـــات ا جلـــ  الطاللـــي ا
صــــبل حــــازت   ــــ  أ  ــــ  نســــبة تصــــويو الطالبــــة املر ــــحة  نــــورر بنــــو خالــــد القوطــــاني لت

 
ً
هجـــارو رزاا الشامـــدي و   ـــالف آل: رئةســـة ا جلـــ و  ـــّ  العرـــوات حســـب األ  ـــ  تصـــويتا

.  مها الشويريو أ ي، الحصينيو آالو خالدو فاطمة النجيديو تشريد الشان 

.متمنيا لهّو  ا  حافل بالعطاو م يو بابنجازات ومفلل بالنجاح

حفل تلري  الطالبة امل الية و روات ا جل  الطاللي





 اليو  العاملي للمعل

 ليــــو  املعلــــ  قــــا  نــــادي رفــــد التطــــو ي  ــــو  
ً
هـــــ بتوزيــــ  هــــدا ا تإلاريــــة بســــيطة  1438موــــر  5تفعــــيال

ائل شـــلر و ملنســـوبات الفليـــة مـــو  رـــوات هيحـــة التـــدري و حيـــ  قامـــو طالبـــات الفليـــة بلتابـــة رســـ
زا ــــــل )تقـــــد ر  ملعلمـــــاتهو   ـــــ  تــــــ  تســـــليمها مـــــو قبــــــل مجمو ـــــة مـــــو  رـــــوات النــــــادي حملـــــو اســـــ  

.هإا النشاط      عجاب وتفا ل  بي، و مو منسوبات الفليةحاز (.رفد



ال ديبسرطاا حملة التو ية 

عامــة الأطلقــو ولالــة شــلوا الطالبــات مم لــة باللجنــة
ه 1438موــر  11ألند ــة النشــاط الطاللــي  ــباح  ــو  

 ـــدي الحملـــة التو ويـــة لللشـــن املبلـــر  ـــو ســـرطاا ال
بورــــــــور الـــــــــد تورر ( مــــــــايعرف بعـــــــــد و)توــــــــو شـــــــــعار 

امللحــــــ  و يلــــــة الدراســــــات الجامعيــــــة بجامعــــــةفاطمــــــة 
األمـــــــا   بـــــــدالرحمو الفيصـــــــل و رئةســـــــة وحـــــــدر أشـــــــعة 

للشـــن ال ـــدي فـــي املستشـــف  الجـــامعي و رئةســـة لجنـــة ا
لـــة وتهـــدف الحم. املبلـــر  ـــو ســـرطاا ال ـــدي بالجامعـــة 

الــــــو ي لــــــدة الســــــيدات  ــــــو ســــــرطاا ال ــــــدي نشــــــر  لــــــ  
.  وتو ي هو بغهمية اللشن املبلر  نه

العامـــــــــة ألند ـــــــــة األنشـــــــــطةمشـــــــــرفة اللجنـــــــــة افتتوـــــــــو 
لحملــــــة الطالبيــــــة ا حاضــــــرر بفلمــــــة ترحي يــــــة لرئةســــــة ا

التو ويـــــــــة لللشـــــــــن املبلـــــــــر  ـــــــــو ســـــــــرطاا ال ـــــــــدي فـــــــــي
.امللح املنطقة الشرقية ال ،وفةسورر فاطمة 

لـــــة مواضـــــرتها أا الحمهـــــإا وذ ـــــرت ال ،وفةســـــورر فـــــي 
لشــن لتــو ي هو بغحــدط الطــرق للتســ هدف الســيدات 

بــيا املبلــر  ــو ســرطاا ال ــدي وتعمــي   قافــة الفوــص
وتـل السيدات في ا جتم و وأ ـدت أا سـرطاا ال ـدي  
لعـــال و ال لـــ  مـــو الســـرطانات ال ـــي تصـــةب النســـاو فـــي ا
 ــــابة  مــــا توتــــل املنطقــــة الشــــرقية املر ــــز األول فــــي اب 

. مو بيا مناطق اململلة

لــــو وذ ــــرت الــــد تورر أهميــــة اللشــــن املبلــــر حيــــ   م
فــي حــال اللشــن % 95للمريرـة مواربــة املــرا بنسـبة 

ة املبلـــــــــــرو ودور العوامـــــــــــل الورا يـــــــــــة لغســـــــــــباب رئةســـــــــــي
.  لإل ابة باملرا

قامــــــــو الــــــــد تورر بشـــــــرح تفصــــــــي ي ل طــــــــوات مـــــــا 
.  اللشن الإاتي  و سرطاا ال دي

تهــا مـــ   مــا شــار و أحـــد املتعافيــات تجرب هـــا ومعانا
لعـــب املـــراو حيـــ  أ ـــدت أا النفســـية اب جابيـــة ت

 فــــــي مقاومــــــة املــــــرا ونصــــــحو الحرــــــو 
ً
 مهمــــــا

ً
ر دورا

.  بغهمية اللشن املستمر

 قـــــــدمو الـــــــد تورر فاطمـــــــة امللحـــــــ  نصـــــــائ
ً
ل وأخيـــــــ،ا

لجميـــــــــ  الحرـــــــــور  ـــــــــو  يفيـــــــــة القيـــــــــا  بـــــــــالفوص 
.الإاتي لل دي لل شهر





حلبــــة نـــــص

موـــر  24   ـــو ( حلبـــة نـــص)أقـــا  النـــادي ال قـــافي بفـــر  الطالبـــات لفليـــة الجبيـــل الجامعيـــة مســـابقة
 والحـــوار املســـر ي وامل. هـــ1438

ً
نـــاتراتو فلـــرر املســـابقة مســـتوحار مـــو لـــجال اللشــة العربيـــة قـــد ما

حتــــــوت ا. وللــــــو بغســــــلوب مبتلــــــر مــــــو شــــــغنه  بــــــراز مهــــــارات اببــــــدا  اللشــــــوي للمشــــــارلات باملســــــابقة
لــة ارتجاليــة  ولــة اســتعراا املشــارلات لنصــوص أدبيــة مــو  تابــاتهوو و و : املســابقة   ــ   ــولتيا
. في  طار موضو  معيا

يحــــــة وتـــــ  ترشــــــيل النصـــــوص املشــــــار ة فـــــي املســــــابقة مـــــو قبــــــل لجنـــــة الحلــــــ  امللونـــــة مــــــو أ رـــــاو ه
شــــرين التــــدري  مواضــــرات اللشــــة العربيــــة بقســــ  الدراســــات العامــــة فــــي الفليــــة األســــتاذر ناد ــــة ال

جيعهّو   ـ  حيـ  بـادرت لجنـة الحلـ  مبـادرر مب، ـة بتو يـه الطالبـات وتشـ. واألستاذر أبرار الـدخيل
.االستمرار في اللتابة اببدا ية

 مـو الجمهـور الـإي أسـه  فـي تقيـي
ً
 متميزا

ً
  املشـارلات بعـد الجد ر بالإ ر أا املسابقة شهدت تفا ال

طـاني بـاملر ز الجولة ال انية  و طريق التصويوو وبإل  حسمو النتـائو بفـوز الطالبـة شـوق القو
 "األولو  و مشار  ها 

ً
مـا قلتـه "ار  ها و والطالبـة مـري  الفيـ،وز بـاملر ز ال ـاني  ـو مشـ"ملا رأ ته مود ـا

".ذات بل  وخيبة

ســابقة هــإا وقــد و أبــدة  مهــور املســابقة  عجابــه بطريقــة  ــرا ا حتــوة وتنو ــهو حيــ  شــملو امل
.ال واطر والقصص القصي،ر والشعر



حملة  طاو
البـــات أقيمـــو بتنيـــي  مـــو اللجنـــة العامـــة ألند ـــة النشـــاط الطاللـــي فـــي لليـــة الجبيـــل الجامعيـــة بفـــر  الط

بتــدأت حملــة  طــاو وال ــي تهــدف لــد   مواهــب الطالبــات فــي مشــاريعهو الصــشي،ر   ــ  مــدة  ــالط أ ــا   ا
.هـ1438 فر 29هـ وح ى  و  األرلعاو 1438 فر 27 و  

ات بعـــــرا اشـــــتملو الحملـــــة    ـــــ  بـــــازار  ترـــــمو  أرلـــــاا مختلفـــــة شـــــار و فيهـــــا طالبـــــات الفليـــــة املوهوبـــــ
اسـية و و تابـة أ مالهو  ضافة  ل  مشار ة  احبات املشاري  الصشي،ر   تصمي  األزياو وتصـمي  القرط
.  األسماو بال ة العرلي  ما ت  تنيي  مجمو ة أرلاا لبي  الو بات ال فيفة والحلويات

.حيي البازار     استوساا و قبال مو  مي  منسوبات الفلية

 ــــو  البـــــرمجة

 بعنــــواا 
ً
هـــــ و 1438 ــــفر 23 ــــو  (  ــــو  ال ،مجــــة)نيــــ  نــــادي الحاســــب االــــي بفــــر  الطالبــــات معرضــــا

وقــــد تــــ  . اوالــــإي  هــــدف  لــــ  توضــــيل الفــــرق بــــيا لشــــات ال ،مجــــة و يفيــــة اســــتخدامها واالســــتفادر م هــــ
.لشة برمجة مو تنيي  طالبات النادي11تقسي  اللشات حسب االستخدا  و مناقشة 



اليو  العاملي لإل اقة

 لليو  العاملي لإل اقة ني  ملتب األنشطة الطالبية زيارر للطالبات  ل  مر ز متال 
ً
زمة داوا فـي الجمعيـة تفعيال

هــــــــو 1438ربيــــــ  األول 9فــــــي  ــــــو  (  رادر)ال ي، ــــــة لــــــإوي ابحتيا ــــــات ال ا ــــــة فــــــي مد نــــــة الجبيــــــل الصــــــنا ية 
حر يــــة و ر ــــو للمشــــار ة فــــي تقــــد   برنــــامو ترفيهــــي ألطفــــال ومنســــوبات املر ــــزو  ترــــمو ال ،نــــامو مســــابقات

.وب ها ة الزيارر قامو الطالبات بتوزي  الهدا ا      أطفال املر ز. الرس  ور و الحروف

(Poetry Out Loud)نيـ  نـادي اللشـة ابنجليز ـة مسـابقة بعنـواا 
تابـــــة بتاحــــة الفر ـــــة لعرــــوات النـــــادي املهتمـــــات واملوهبــــات فـــــي  

الشـــــعر بلقـــــاو قصـــــائدهو أمـــــا  الحرـــــور مـــــو  طالبـــــات و أ رـــــاو 
.  مفانيـةهيحة التدري  ولجنـة تولـي  املسـابقة  مـا أتهـر النشـاط

استخدا  الطالبات للشة االنجليز ة في مجال األدب

  مـــو 
ً
(  ـــز األول املر )الطالبـــة أنـــوار الصـــومالي :  فـــازت باملســـابقة  ـــال

االنصـــاري الطالبـــة نــاد و( املر ـــز ال ــاني) اســـميا الحــار ي الطالبــة 
(.املر ز ال ال )

Poetry Out Loud



فـــلــــرر
  هـــدف  لـــ  ترســـي(فلـــرر)نيـــ  نـــادي التصـــمي  الـــداخ ي ملتقـــ  

ً
 ت قيفيـــا

ً
خ أســـ  التفليـــ، و الـــإي يعـــد ملتقـــا

اببدا ي في  قول الطالبات

لحمالت   ـ  مـدار بداو النادي بتنيي  الحمالت اب النية لتوفيز طالبات الفلية     املشار ة و استمرت ا
قـــ  بواســـطة  ال ـــة أ ـــا  فـــي أر ـــاو الفليـــة  مـــا تـــ  تجهيـــز القا ـــة املتعـــددر األ ـــراا بجميـــ  مســـتلزمات امللت

. ال يا متطو ة خالل  وميا فقة

ـــة  س  التفليـــ، داخـــل " : بعنـــواا " Design Ask" بـــدأ امللتقـــ  بمواضـــرر ألق هـــا املهندســـة و ـــد الشـــدي ملس 
ة ملفلــريو وال ــي تناولــو أهــ   نا ــر وأســ  التفليــ، اببــدا ي وذلــ   ــو طريــق طــرح أم لــة حيــ" الصــندوق 

.أدة و يه  الشد د بغهمية تطوير أو خلق أي فلرر  ل  و وله  للنجاح

ر ل ـــوا فـــي هها ـــة امللتقـــ  قامـــو مشـــرفة نـــادي التصـــمي  الـــداخ ي األســـتاذر رواا نصـــين بـــد ور الحرـــو 
لونـة مـو أرلـ  مسـاحاتشيقة وذل  تجربة ترفيهية 

ُ
مختلفـة رئةسـية  و طريق دخول املنطقـة الة،فيهيـة امل

رة –شّي،ها   ] 
ُ
[.فلرر وليدر اللحية –فلرر مجهولة -فلرر ال ت



بو مومد املطلقالد تور  بدهللا الشيخ م  فريلة  اللقاو املفتوح 

و هـو معالي فرـيلة الشـيخ الـد تور  بـدهللا بـ1438ربي  األول 7استقبلو للية الجبيل الجامعية في 
لـد واا امللفـي مومد املطلقو  رو هيحة  بـار العلمـاو و رـو اللجنـة الدائمـة لإلفتـاو واملستشـار فـي ا

.في لقاو مفتوح مو ه ملنسوبات الفلية لافة

مــــا زال بـــدأ الشــــيخ املطلـــق اللقــــاو بفلمــــة أ ـــد مــــو خاللهـــا   ــــ  قــــد   ـــداور الشــــيطاا لبنـــي آد  وأنــــه
. في نير املسل يعمل ليرر املسل  بةز يا املنلرو وتشويه املفاهي  الصحيوة واأل مال الصالحة

ابلةـــــزا   مـــــا ذ ـــــر الـــــد تور أا التوفيـــــق  فـــــي الحيـــــار ال  طلـــــب اال مـــــو  نـــــد هللا ســـــبوانه وتعـــــال  وأا
ســال  ال تــغتي بمنهجــه وهــدي ن يــه اللــري   ســ ب للســعادر الحقيقيــة فــي الــداريوو وأا  ــزر املســل  واب 

لر هللا  مــا أ ــد معاليــه   ــ  أهميــة حفــش الــنع  وأا شــ.  ال بــالتعلق والعمــل  همــا و بفعــل الطا ــات
.تعال  س ب الستمراري ها

قـد ر  لفرـيلة ترمو اللقاو استقبال ألسحلة وفتـاوة الحرـورو وفـي ال تـا  تـ  تو يـة للمـة شـلر وت
 لزيارته اللريمة

ً
.الشيخ ت مينا



وـــــو املواهــــب ت) نفــــإ قســــ   دارر األ مــــال  ـــــو طريــــق نــــادي  دارر األ مـــــال مســــابقته الســــنوية للمـــــرر ال ال ــــة 
لنولو يـا و مهـارات الت:  هدف تنمية مواهب و مفانات الطالبات مو خـالل  شـرر مسـابقات تنافسـية ( ا جهر

الواحـــدر مهـــارات الرياضـــيات و ريـــادر األ مـــالو والرئاســـة التنفيإ ـــةو و مهـــارات التســـويقو ومســـابقة الدقيقـــة
 البو   و اللنز

ً
.فقةو ورحالة العال و ومسابقة ابمالوو وأخي،ا

واهبهو  لـــــ    ـــــراو مهـــــارات الطالبـــــات مـــــو خـــــالل التنميـــــة املتفاملـــــة ملـــــ( مســـــابقة املواهـــــب توـــــو ا جهـــــر)تهـــــدف 
يســــا د و ــــالور   ــــ  ذلــــ و فــــنا ال ،نــــامو. بطريقــــة تنافســــية ممــــا  جعــــل مــــ هو  رــــوات فعــــاالت فــــي ا جتمــــ 

أفرـــل وقـــو لصـــقل الطالبـــات   ـــ  تطـــوير املهـــارات ال ـــي تتطلبهـــا بةحـــة العمـــل الحالّيـــة فـــالفة،ر األلاد ميـــة  ـــي
هــر وال ــي بلــ  شــار و الطالبــات مــو مختلــن التخصصــات فــي مســابقة املوهبــة توــو ا ج. وتعزيــز هــإه املهــارات

. مجمو ها  ل  ستة فرق 

  لــجلو الطالبــة لولــور الســال   مــو فريــق القبرــة القويــة مســمى طالبــة الشــرف للعــا  الحــالي حيــمنوــو و 
.املسابقةال ي  ت  الحصول  ليها للما فازت في فقرات في " النقاط الفرد ة"أ  ،  دد مو 

 مـــو(  املوهبـــة توـــو ا جهـــر)بـــاملر ز األول بمســـابقة " ال ارقـــات " فـــاز فريـــق 
ً
:  الطالبـــات لهـــإا العـــا  ويرـــ   ـــال

ل فريـق لـجنوف ال مي،ي و ونورر السينو وياسميا العسافو وفـاتو العبـدالوهابو وحصـة الدوسـري حيـ  
.  الفرق  دد مو النقاط     باقي أ  ، " ال ارقات " 

ا جهراملواهب توو 



صــــريـــــر الــــورق 

ي معـارا اليهـراا املقـا  فـ( حفا ـا مسـ )ني  النادي ال قافي في للية الجبيـل الجامعيـة بفـر  الطالبـات زيـارر ملعـرا 
".  رير الورق " هـ وذل  لتقد   فقرر  قافية في منصة موة،ف اللتابة بعنواا 1438ربي  األول 23 و  

لــرر و الشــعورو ترـمنو الفقــرر موــاور تخـص اللتابــة ونصــائل للتابـة احة،افيــة أ بــ،و مـو أهمهــا قرــية اللتابـة و الف
شـتملو الزيـارر   ـ  وملاذا نلتبو والر بة باللتابة و اللتابة بيا الهوا ة و الحرفة و  القة الش صيات بالفاتب  ما ا

د و ابنتـــا  و  ولـــة تعريفيـــة بغرلـــاا املعـــرا بـــدًو مـــو موةـــ،ف اللتابـــة  لـــ  موةـــ،ف الرســـ  و منصـــة األنيمةشـــو و اســـت
ســ  ملتبــة  مــا ضــ  املعــرا قســ  مســرح حفا ــا و ق. حيــ  قامــو الطالبــات بتجربــة املنصــات املتاحــة لالرســ  و  يــ،ه

.  وهو قس   ختص بابللة،ونيات" حفا ا ت "حفا ا ال ي تترمو دور نشر متنو ةو و سوق حفا ا و و 

 في نفوسهولانو هإا وقد 
ً
    جابيا

ً
.الزيارر تجربة شيقة و مب، ة للطالبات تر و أ را



PEP TALK

هــ مـو السـا ة ال امسـة 1438ربيـ  األول 28 ـو  ( PEP TALK)أقا  نـادي   ـداد القـادر نشـاط بعنـواا
لية الرــوو   ــ  وفلــرر ال ،نــامو  ــي تســ. مســاًو وح ــى التاســعة بفليــة الجبيــل الجامعيــة فــي فــر  الطالبــات

احـة ا جـال ابنجازات والنجاحات و نقاط التوول والششن في طالبات الفلية أنفسهو وذل  مو خـالل  ت
.  لهو بمشار ة الجمي  تجار هو و نجازاتهو     خشبة املسرح

ســهو و  بــات  هــدف ال ،نــامو  لــ   شــن الســتار  ــو الطاقــات املو ــودر فــي طالبــات الفليــة وزر  ال قــة بغنف
 املشــاهي، أو مــو نــراه    ــ، اب ــال  ال ــاراي فقــة بــل قــد  لونــوا ممــو

ً
حولنــا وللــو أا امللهمــيا لةســو دائمــا

يحـــة حرـــر النشــاط  ـــدد  بيــ، مـــو الطالبــات و ـــدد مــو أ رـــاو ه. لــ  تـــتل لهــ  الفر ـــة لللشــن  ـــو ذلــ 
.التدري  بابضافة  ل  أمهات الطالبات املتود ات

.تخلل ال ،نامو  در أنشطة ترفيهية للجمهور ت  خاللها تقد   بعض الجوائز للمشارلات



ريادي األ ماللقاو 

هــو  هـدف هـإا اللقـاو 1438ربيـ  األول 29الرابـ   ـو  ( األ مـالريـادي )أقا  نادي  دارر األ مال بفر  الطالبات لقاو 
 تاحــــة  لــــ  ابشــــادر بريــــادر األ مــــال  وســــيلة لتوقيــــق الــــإاتو وابشــــارر لأهــــداف االقتصــــاد ة الوطنيــــة مــــو خــــالل
طريقــــة الفر ــــة لطالبــــات الفليــــة لــــتعل  املهــــارات الرياد ــــة م ــــل   ــــداد خطــــة العمــــلو و ــــرا أففــــارهو التجاريــــة ب

.مهنية

عهو الناشـحةو  ما تـ  تنيـي  مسـابقة تنافسـية   ـ  هـاما اللقـاو حيـ  شـار و الطالبـات بعـرا أففـارهو و مشـاري

.و ت  تولي  املتسابقات بناو     أسا  خطة العمل وطريقة تقد   فلرر األ مال



فــرق 8حيــ  شــار  فــي املســابقة . طالبــة100بورــور تجــاوز الـــ " الهالــا وا " نيــ  نــادي الحاســب االــي مســابقة 
.منافسة     اللقب

نشـــــاو الهالـــــا وا هـــــو مصـــــطلع  طلـــــق   ـــــ  حـــــدط  ـــــاملي  جتمـــــ  فيـــــه امل ـــــ،مجيا بغ ـــــحاب تخصصـــــات أخـــــرة ب
. تطبيقات متفاملة

هـــــإا وقـــــد  رضـــــو ا جمو ـــــات مشـــــاريعها أمـــــا  لجنـــــة تولـــــي  ملونـــــة مـــــو أ رـــــاو هيحـــــة تـــــدري  مـــــو  مختلـــــن 
:غلفو اللجنة مو ت. التخصصات ب راو  قول الطالبات بتقد   املالحيات و التعليقات البناوه     املشارلات

.أزال سابوت مواضرر بقس   لو  و هندسة الحاسب االي. أ-

.لافيتا  ينسو مواضرر بقس   لو  و هندسة الحاسب االي.أ-

.أنوار الشهري مواضرر بقس   دارر األ مال.أ-

.الداخ يالتصمي  رواا نا ين مواضرر بقس  .أ-

و الـــإي  ـــرا فلـــرر تطبيـــق يســـا د ا جمو ـــات الدراســـية   ـــ  تقســـي  العمـــل( Synergize)فريـــق و قـــد فـــاز 
.  ة األول ال الباملرا ز و اختت  الها  وا بتلري  الفرق الفائزر  . بالتساوي و  نجاز املشرو  بسهولة

هـا ـــا ـــوا 



اللقاو التو وي األول لة،شيد اس هال  الطاقة

اللـي ني  قس  الدراسات العامـة بالتعـاوا مـ   ا جلـ  الط
( لطاقــة ترشــيد اســ هال  ا)امللتقــ  التو ــوي األول بعنــواا  

  اسـ هال)ندة اسما يل  مواضرر بعنـواا . حي  قدمو د

(.                 الفائض مو الطاقة

تخلـــــــل اللقـــــــاو معرضـــــــيا األول مـــــــو   ـــــــداد طالبـــــــات مـــــــادر 
ا الليميــاو  حيــ   رضــو بعــض مــو مشــار يهو و أمــا املعــر 
و  ـــالط ال ـــاني نيمـــه طالبـــات ا جلـــ  الطاللـــي و ويتلـــوا مـــ

و   املـــاو اســ هالوترشــيد ترشــيد اســ هال  اللهربـــاو : اقســا  

.املبانيترشيد اس هال  الطاقة في 

بالـــــإ ر أا  مهـــــور اللقـــــاو شـــــمل  ميـــــ  منســـــوباتالجـــــد ر 
يــــــــة الفليـــــــة  ضـــــــافة  لــــــــ  نخبـــــــة مـــــــو طالبــــــــات املرحلـــــــة ال انو 

،شـــيد بــــيا والالتـــي تـــ  اســـتقطا هو  وســـيلة لنشـــر  قافـــة الة
. مي  فحات ا جتم 

القرآا اللري  ال ال ةتلري  الفائزات في مسابقة حفل 

ي مسـابقة القـرآا ني  النادي الد ني بفلية الجبيل الجامعية بفـر  الطالبـات حفـل تلـري   الفـائزات فـ
حيــــ  اشــــتملو املســــابقة   ــــ   ال ــــة ( ٣٧١)اللــــري  فــــي دورتهــــا ال ال ــــة خــــالل الفصــــل الدرا ــــ ي األول 

:  فرو  تهت  بوفش القرآا اللري   وتفسي،هو ولانو النتائو لالتالي

:األول الفائزات في الفر  

 واهر البوزلفة: املر ز األول 

و د اليفي،ي : املر ز ال اني

:الفائزات في الفر  ال اني

ر د الصالع: املر ز األول 

شهد العلياني: املر ز ال اني

:  الفائزات في  الفر  ال ال 

شيماو ا حسو: املر ز األول 

دانة الر  ي: املر ز ال اني



البيةــة الطــشطــــــاألن
الــفــصــل الــدراســي الــ ــانــي 



تجري دراسة  لمية؟ ين : العلميبرنامو البو  

( لميـــة؟ يـــن تجـــري دراســـة  : البوـــ  العلمـــي)بتنيـــي  مـــو ملتـــب خـــدمات الطالبـــات تـــ  تنفيـــإ برنـــامو 
ل ،نـــامو  ترــمو ا. الــإي قدمتـــه الــد تورر آشـــا أللســندرو األســـتاذ املشــار  ورئةســـة قســ   دارر األ مـــال

اختيـــار  يفيـــة تود ـــد و : سلســـلة مـــو الـــدورات التدري يـــة فـــي أساســـيات البوـــ  العلمـــي حـــول  ـــدر موـــاور 
ســـــة وســـــائل  مـــــ  املعلومـــــات واختيـــــار فرضـــــيات الدراوالبوـــــوطمشـــــفلة البوـــــ  العلمـــــي ومـــــا ي مصـــــادر 

ائو البوـــــــ  العلمـــــــي وتل ـــــــيص نتـــــــ تابـــــــة والعلميةالبوـــــــ  العلمـــــــي وخطـــــــوات الدراســـــــة مراحل والعلميـــــــة
 ــــــــ  املصــــــــادر واملرا ــــــــ  الالزمــــــــة للدراســــــــة و يفيــــــــة اختيارهــــــــا و  ــــــــراوات وتو يــــــــق املراتود د والدراســــــــة
.واملصادر

 مـــ  اهتمــــا 
ً
وحــــرص ويعـــد هــــإا ال ،نـــامو فر ــــة لتغهيــــل الطالبـــات ب ــــراو بوــــوط  لميـــة أ ــــيلة  تماشــــيا

.الفلية الجامعية  بالبو  العلمي



 رنفال الشتاو

نشـــــطة نيــــ  ا جلــــ  الطاللـــــي بفــــر  الطالبــــات  رنفـــــال الشــــتاو الـــــإي احتــــوة   ــــ  العد ـــــد مــــو األ
يــــــن العــــــبو  هــــــدف  رنفــــــال الشــــــتاو  لــــــ  تخف. والفعاليــــــات واأللعــــــاب الة،فيهيــــــة ملنســــــوبات الفليــــــة

 ــــ   مـــا  هـــدف  لـــ  د. الدرا ـــ ي لـــدة الطالبـــات و ضـــفاو أ ـــواو مـــو املتعــــة والتجد ـــد داخـــل الفليـــة
 مــو داخــل الفليــة وخار هــا18األســر املنتجــة حيــ  تمــو استرــافة 

ً
وقــد القــو الفعاليــة . مشــرو ا
.استوساا و قبال الجمي  مو منسوبات الفلية





 نو هنا
ســـــــنوات   ـــــــ  تغســـــــة  لليـــــــة الجبيـــــــل الجامعيـــــــة أقـــــــا  ا جلـــــــ  الطاللـــــــي بفـــــــر 10احتفـــــــاًو بمـــــــرور 

جمو ـة والـإي ترـمو استرـافة مو ( نو هنـا)بالتعاوا م  نادي  دارر األ مالو نشاط والطالبات

الحيـــار مـــو خريجـــات الفليـــة مـــو  ميـــ  التخصصـــات ليقـــدمو خال ـــة تـــغ ي، تجـــار هو الدراســـية   ـــ 

.ال ريجاتو هدف النشاط  ل   تاحة الفر ة أما  طالبات الفلية لالستفادر مو خ ،ات.املهنية

 ممـــا تقدمـــه الفليـــة والجهـــود ال ـــي تبـــإلها فـــي ســـ يل تخـــريو أ
ً
 ـــدا  املـــة ذات وقـــد أتهـــر النشـــاط بعرـــا
 مـــو الطالبـــات حيـــ  بلـــ   ـــدد الح.  فـــاور ومعرفـــة  اليـــة

ً
  بيـــ،ا

ً
163رـــور وقـــد القـــ  النشـــاط   قبـــاال

.طالبة

"ابسعافات األولية"الدورر التدري ية 

امللليـة بالتعاوا م  برنامو ال دمات الصـحية بالهيحـة
نيـــــــــــ  ملتـــــــــــب خـــــــــــدمات الطالبـــــــــــات دورر ابســـــــــــعافات 

أقيمــو الــدورر . هـــ1438 مــادة األولــ  23األوليــة  ــو  
و وطـرق  هدف تعرين الطالبـات بطـرق ابنعـال القل ـي
. فـــالالتعامـــل مـــ  حـــاالت فقـــداا الـــو ي للبـــالشيا واألط

 مـــــا اشـــــتملو   ـــــ  شـــــرح  يفيـــــة التعامـــــل مـــــ  حـــــاالت
او نزيـــن الـــد  الشـــد در والحـــروق الناتجـــة  ـــو اللهربـــ

طبيق قامــــو الطالبــــات بــــالتفــــي هها ــــة الــــدورر . والنيــــ،اا
العم ــــــــــي لطــــــــــرق ابســــــــــعاف والتعامــــــــــل مــــــــــ  اب ــــــــــابات 

.والحاالت الحر ة



( رط)معرا 

ــالتها ا  التســا  اململلــة وتعــدد   
ً
 للتنــو  العمرانــي الــإي  تميــز بــه الةــ،اط الســعودي نتيجــة

ً
لحرــارية وخصائصــها نيــرا

ــو نــادي التصــمي  الــداخ ي بفـر  الطالبــات بالتعــاوا مــ  قســ  التصـمي  الــداخ يو وتود
ن
 طالبــات مــادر البيئيـة دش

ً
 ــدا

رط)الةــــــ،اط العمرانــــــي الســــــعودي معــــــرا  لبــــــات  هــــــدف املعــــــرا  لــــــ  ترســــــيخ مفــــــاهي  الةــــــ،اط العمرانــــــي لــــــدة الطا(.   
ريــق  مــل اشــتمل املعــرا   ــ   ــدر أرلــاا تم ــل منــاطق اململلــة الل ــ،ة  ــو ط. وتعــريفهو بمزا ــا العمــراا الســعودي

خّصصــة فــي بابضــافة  لــ  استرــافة  هــات متونمــاذ  مصــشرر توتــوي   ــ   ميــ   نا ــر املنطقــة املر ــوب تم يلهــا

  . تورــــي، أ ـــــنافا متنو ـــــة مــــو الطعـــــا  الشـــــع ي لفــــل منطقـــــة 
ً
 مـــــو الجـــــد ر بالــــإ ر أا املعـــــرا اســـــتقبل  ــــددا

ً
بيـــــ،ا

. ضافة  ل   دد مو طالبات مدار  ال انوية بمد نة الجبيلوالزائرات مو منسوبات الفلية



مهر اا األ تا  الساب 

 ة للمرر ال امسة     التوالي تشار  للية الجبيل الجامعية بفر  الطالبات مم لة باللجنة العامة ألنشطة األند
اشتملو . الطالبية في مهر اا األ تا  الساب  الإي تنيمه  معية وهج النسائية ال ي، ة بالجبيل الصنا ية

هد ة لأطفال لفحة البنات 52مشار ة الفلية     فعاليات وأنشطة متنو ة حي     تسلي   معية وهج ال ي، ة 
وو األوالد مقدمة مو ملتب األنشطة الطالبية ونادي اللشة ابنجليز ة 

بتنيي  أرلاا متنو ة حي  ني  ملتب النشاط بالتعاوا م  نادي التصمي  الداخ ي ونادي الفلية شار و ما 

ر األزياو للبنات ور و الرس      الو ه وينتهي بالتصويو الإي  بدأ بر و و  دارر األ مال ر و التجميل لأطفال 

.الفوري
وفي الساحة ال ار ية مو مقر املهر اا شار  نادي   داد القادر ونادي الحاسب االي بتجهيز األلعاب الهوائية 

وشار  نادي رفد التطو ي بر و. و رات التصاد  املطاطية  ما شار  ا جل  الطاللي بغرلاا لألعاب الحر ية
 ضافة  ل  ذل  قد  النادي الد ني و بات مجانية لأطفال وهدا ا للمشار يا في املسابقات . األلعاب الشعبية

.ويجدر بالإ ر أا األرلاا القو استوساا وتفا ل املشارلات في املهر اا. الحر ية





 مري  نجاز

التـاب  للجمعيـة استراف النادي الد ني بفلية الجبيل الجامعية ملتق  نرتقـي للفتيـات(  مري  نجاز)توو شعار 

. وذل  بقامة برنامو  هدف  ل  تعزيز قيمة ابنجازوال ي، ة لتوفيش القرآا اللري  بالجبيل

. ات قيمـة ـرا مسـر يو ومواضـرر قصـي،رو وأرلـاا تو ويـةو ومسـابقات ولـحوب: ترمو ال ،نـامو فقـرات متنو ـة

ومـــدار  البنـــات و ضــافة  لـــ  منســـوبات لليــة الة،بيـــة بالجبيــلو منســوبات الفليـــةمـــو  بيـــ، حيــي ال ،نـــامو بورــور 

.ال انوية



3تمليا

حيـ  استرــاف املهندســة املعماريـة شــهد الشــّديو( 3تملــيا )أقـا  نــادي التصــمي  الـداخ ي نشــاط 
ب هــا فــي العمــل رئةســة قســ  التصــمي  الــداخ ي فــي ملتــب فلــرر التصــمي  الهند ــ يو ال ــي  رضــو تجر 

و  مــــا بعــــد التخــــر  والصــــعوبات ال ــــي وا ه هــــا أو قــــد توا ههــــا خريجــــة التصــــمي  الــــداخ ي والعمــــارر
 مو النصائل ال ي مو شغهها  نجاح تجربة مهندسة التصمي  والعمارر

ً
.  قدمو  ددا

و والـإي  رضـو فيـه مجمو ـة (هـوةو هويـةو هوا ـة)2وبالةزامو م  النشاط ت  تفعيل معـرا هــاو 
اري  مـو أ ـل وفـي ختـا  املعـرا تـ  التصـويو ألفرـل  ال ـة مشـ. مو الطالبـات مشـاريعهو التجاريـة

 بناًو      ودر املنتو املعروا وطريقة تسويقه
ً
 مشارلا

ً
.  ستة  شر مشرو ا



2 و  األلعاب 

  ــــو ( 2 ـــو  األلعـــاب ) ـــو ترفيهـــي نيـــ  مجلــــ  الطالبـــات نشـــاط فـــي 
ً
 هــــدف الةـــ،ويل  ـــو الطالبـــات بعيـــدا

فــة للطالبــات تــ  تجهيــز القا ــة املتعــددر األ ــراا بعــدد مــو األلعــاب الة،فيهيــة ا  تل. الرــشوط الدراســية

دد مـو املشـاري   ضافة  ل  ذل  شار  في تفعيل النشاط  و م ها األلعاب اللوحية وابللة،ونية والحر ية 

.مشاري ٨الناشحة وال ي بل   ددها 

.  طالبة360نال النشاط  قبال الطالبات حي  بل   دد املشارلات والحرور 



GOODATDebateمسابقة ني  نادي  دارر األ مال بفر  الطالبات GOODATبمبادرر مو شر ة  Competition .

 ة فـي قرــا ا منـاترر تنافسـية تهـدف  لـ  تطـوير مهـارات ا حـاورر لــدة الطالبـات مـو خـالل منـاترر الفـرق املشـار و ـي 
.متعلقة باملسلولية اال تما ية

ئزات   ــ  حصــلو  الفــا مــا . و قــد شــار  أ رــاو مــو هيحــة التــدري  بقســ   دارر األ مــال فــي لجنــة تولــي  املســابقة
. وائز نقد ة مقدمة مو الشر ة الرا ية 

GOODAT Debate Competition 

كـــتابة السيـــــــــــرة الـــــذاتيــة 

د التخــر  نيــ  مــو منطلــق الحــرص   ــ  تطــوير الطالبــات وتهيحــ هو لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل بعــ

لـــــد تورر قــــدم ها او" تابـــــة الســــي،ر الإاتيـــــة"ا جلــــ  الطاللـــــي بفــــر  الطالبـــــات ورشــــة  مـــــل بعنــــواا 

يفيـة  تابـة مي، ـ ي  .  رضـو خاللهـا د. أستاذ  دارر األ مال املسـا دو لطالبـات الفليـةومي،  ي شةتا

 رضـها ملهاراتهـا السي،ر الإاتيةو وقدمو بعض النصائل ال ي  جب أا تتبعها الطالبة أو تتجنبهـا لـدة
.في السي،ر الإاتية



أنا  ند تو  بدي لي

أنــــا )نيــــ  النــــادي الــــد ني بفــــر  الطالبــــات مواضــــرر بعنــــواا
فـــر  مـــو تقــد    رــو هيحــة التــدري  ب(  نــد تــو  بــدي لــي

يـــــــد الطــــــالب لفليـــــــة الجبيـــــــل الجامعيـــــــة ســـــــعادر الـــــــد تور ول
و نـــاقا خاللهـــا ســـعادر الـــد تور  ـــدر موـــاور شـــمل. الباللــي

وبو   رــاح معنــى حســو اليــو بــا و ومناقشــة أحــوال القلــ
تمـــــ.  ضـــــافة  لـــــ  أســـــاليب حســـــو اليـــــو بـــــا 

ُ
و هـــــإا وقـــــد خ
 ـــــــي ا حاضـــــــرر بـــــــإ ر  مـــــــار حســـــــو اليـــــــو بـــــــا  واملواضـــــــ  ال

. تجسد فيها حسو اليو با  سبوانه وتعال 

األفال  نا ة 

ورشــــة قــــدمو ال. لطالبــــات الفليــــة ومنســــوباتها(  ــــنا ة األفــــال )نفــــإ مجلــــ  الطالبــــات ورشــــة  مــــل بعنــــواا 
لتقنيـــات هـــدفو الـــدورر  لـــ  تـــدريب املشـــارلات   ـــ  أهـــ  ا. الطالبـــة  ب هـــال العيـــد مـــو قســـ  التصـــمي  الـــداخ ي

بـــدأت . العـــال املطلوبـــة لصـــنا ة األفـــال  ومراحـــل  نتا هـــا وال ـــي تعت ـــ، وســـيلة مهمـــة ب صـــال األففـــار ومخاطبـــة

يـــو  ال ـــاني مـــو وفـــي الوالورشـــة  ومهـــا األول بتـــدريب املشـــارلات   ـــ   تابـــة ســـةناريو األفـــال  وتسلســـل أحـــدا ها

 
ً
.الدورر نفإت املشارلات ما تعلمنه مو الورشة  مليا



لي بفرع الطالبات 
آ
سبوعية لنادي الحاسب ال

أ
سلسلة البرامج والتطبيقات ال

 هــدف وذلــ ( تطبيــق األســبو  ) نيــ  نــادي  لــو  الحاســب سلســلة مــو النشــاطات األســبو ية توــو مســمى 
قاتـــه  بشـــرح بـــدأ النـــادي  أولـــ  سلســـلة تطبي, نشـــر  الـــو ي التقنـــي و املســـا در   ـــ  حفـــش البيانـــات بشـــفل آمـــو

 لصـيانة األ هـزر و  زالـة ال
ً
فا روسـات مـو ماهية الفا روسات  ومس باتها  وطرق التخلص م ها و  ما  هـز  ر نـا

.  أ هزر الطالبات

للة،ونيــة ال ــي وفــي  ــاني سلســلة مــو تطبيقاتــه  ــرف النــادي باختصــارات الحاســب االــي فــي تو يــه األوامــر  اب
ســواو (مو ــه األوامــر)ر ــز النشــاط   ــ  أهميــة معرفــة التعامــل مــ  املشــاللو وقــد تســا د   ــ  حــل   يــ، مــو 

.لطالبات  لو  الحاسب و ي،هو مو منسوبات الفلية

والحـــاالت ال ـــي و  يـــن  ـــت  ومـــا ي اب جابيـــات( التشـــفي،)وتناولـــو  السلســـلة  ال ال ـــة مـــو التطبيقـــات شـــرح  
: اقســا 3مــو حيــ  د ــ   النــادي شــرح املوضــو   بتطبيــق  م ــي للــزوار  ملــوا الحاســبو تســتد ي للتشــفي، فــي 

املشــفررو ة معرفــة الرســالالفلــررو قســ  خا ــه للمشــار ة  لتوضــيل (  ســورر)قســ  لتشــفي، األســماو  و ــن  

.و قس  للشرح العميق  و التشفي،( ف  الشفرر)ومسابقه 

لشيـــــــ، و تناولـــــــو السلســـــــلة  الرابعـــــــة مـــــــو التطبيقـــــــات التعريـــــــن  ـــــــو لشـــــــات ال ،مجـــــــة  بطريقـــــــة ســـــــهلة الفهـــــــ 

هـو نيـا  تشــفي، و Disk Cryptorمصطلــل   النـادي آخـر سلسـلة مــو تطبيقاتـه  بشـرح واختـت  . ا  تصـيا
.  القرص الفامل واملفتوح املُصدر لنيا  التششيل ميلروسوفو ويندوز 



2وميض

  لـ    ـراو ا جتمـ  و تاحـة الفـرص أمـا  امل قفـات لتبـادل تجـار هو أطلـق  النـادي ال
ً
 قـافي فعاليـات سـعيا

 ــاو بموــاورر تــ  افتتــاح ال ،نــامو املســر ي للملتقــ   ــو  ال ال. الــإي اســتمر ملــدر أســبو 2ملتقــ  ومــيض 
 ها الطالبتـاا بيا اليـغ  وال هـوا بقلـ  ال ريجـة و رـو الشـرف بالنـادي ال قـافي بشـا ر مجر ـ يو قـدم

عالا بموــور خــالل ال ،نــامو تمــو استرــافة الروائــي الــد تور ســعود الشــ. فــرح ال نيــاا ونــدة العتي ــي
  هـاما وقـد أقـي    ـ.  ضافة  ل  األستاذر  الية نوحو ضمو موور  نا ة امل قـن. الروا ة وال قافة
.و والإي امتد ألسبو  لامل"نور     نور "امللتق  معرا 

تجـــار هو مـــ  احتـــوة امللتقـــ    ـــ  مســـابقة رحلـــة  تـــابو وال ـــي تنافســـو الطالبـــات خاللهـــا باســـتعراا
تقـ  بمسـابقة اختـت  املل.  وقد حصلو الطالبة  ائشة الدوسري     املر ـز األول فـي املسـابقة. القراور

.أفرل  ورر لشالف  تابو حصلو فيها الطالبة شوق متفي     املر ز األول 



2017قمة علوم الحاسب 

عــــد مــــو أ  ــــ، مســــابقات و " 2017قمــــة  لــــو  الحاســــب "نيــــ  نــــادي  لــــو  الحاســــب االــــي مســــابقة 
ُ
ال ــــي ت

 
ً
بابية فــــي حيــــ  تهــــدف  لــــ   مــــ  الطاقــــات الشــــوأنشــــطة نــــادي الحاســــب االــــي وال ــــي  ــــت  تنفيــــإها ســــنويا

يــة مــ  طالبــات املفيــد النــاف  و شــعال التنــاف  بــيا طالبــات قســ   لــو  وهندســة الحاســب االــي فــي الفل
تنافســو . يةأقسـا  الحاسـب االـي وتقنيــة املعلومـات فـي الجامعــات  األخـرة   ـ  مســتوة املنطقـة الشـرق

ا   بـــد طالبـــات الفليـــة مـــ  طالبـــات قســـ   لـــو  الحاســـب االـــي و طالبـــات لليـــة ا جتمـــ  مـــو  امعـــة ابمـــ
طالبــة مشــار ةو فيمــا بلــ   ــدد الحرــور 70الــرحمو بــو فيصــلو حيــ  بلــ   ــدد املشــارلات فــي املســابقة 

250   .

الدقيقـة ومسـابقة و((Quiz wizاشتملو املسابقة      الط فقرات أساسية  ـي ال ،مجـةو ومسـابقة 
ي فقـــــرات وفـــــي ختـــــا  املســـــابقة تـــــ  توزيـــــ  درو  تإلاريـــــة و ـــــوائز نقد ـــــة لل ال ـــــة مرا ـــــز األولـــــ  فـــــ. الواحـــــدر

الــرحمو بــو املســابقةو وان هــو الفعاليــة بفــوز طالبــات قســ   لــو  الحاســب االــي  فــي  امعــة ابمــا   بــد
.فيصل



قارئة العا 

ال ـي تهـدف  لــ  تعزيـز وتشـجي  القــراور ( 4قارئــة العـا  )أقـا  نـادي اللشـة ابنجليز ــة بفـر  الطالبـات مسـابقة 
 ــة للتعبيــ،  ــو  ضــافة  لــ  ذلــ و تعــزز املســابقة  قــة الطالبــات بغنفســهو ومــنوهو الفر . باللشــة ابنجليز ــة

.  آرائهو باللتب ال ي قرأهها

أ رــــاو مــــو هيحــــة التــــدري  بقســــ  اللشــــة 3وقــــد تــــ  تولــــي  مشــــارلات الطالبــــات مــــو قبــــل لجنــــة ترــــمنو 
داو دقائق لفل متسابقة للتوـدط  ـو اللتـاب الـإي اختارتـه و بـ5-3بدأت املسابقة بتخصيص . ابنجليز ة
ختيـــار الفـــائزات و بنـــاًو   ـــ  النتـــائو تـــ  ااملر ـــحات للجـــائزرتـــال ذلـــ  طـــرح األســـحلة للمتســـابقات . رأ هـــا فيـــه
در و بةنمــا احتلـــو احتلــو املر ــز األول الطالبـــة أنــوار الصــوماليو واملر ـــز ال ــاني الطالبــة ريمـــا املــ. باملســابقة

جليز ـــة األســـتاذر وفـــي هها ـــة املســـابقةو شـــلرت مشـــرفة نـــادي اللشـــة ابن. املر ـــز ال الـــ  الطالبـــة بســـمة املةـــ، 
.ملب، ةشيخة اليل  املتسابقات والحرورو و جع هو     املشار ة وحرور م ل هإه املسابقات ا
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بيـــل بتنيـــي  مـــو ولالـــة شـــلوا الطالبـــات أقامـــو لليـــة الج
الحفـــــــــل الســـــــــنوي ل تـــــــــا  -فـــــــــر  الطالبـــــــــات -الجامعيـــــــــة 

هــــــ  ـــــو  1437/1438األنشـــــطة الطالبيـــــة  للعـــــا  الدرا ـــــ ي 
أقـي  الحفـل بورـور ســعادر . هـــ1438شـعباا 13ال ال ـاو 

ليـــــــة و يلـــــــة الفليـــــــة لفـــــــر  الطالبـــــــاتو و ســـــــعادر و يلـــــــة الف
لشــــــــــلوا الطالبــــــــــاتو وســــــــــعادر و يلــــــــــة الفليــــــــــة للشــــــــــلوا 
األلاد ميـــــــــةو ورئةســـــــــات األقســــــــــا  األلاد ميـــــــــةو وأ رــــــــــاو 

.الهيئتيا ابدارية واأللاد ميةو وطالبات الفلية

و يلـــة ابتـــدأ الحفـــل بفلمـــة ترحي يـــة للحرـــورو  ـــ  تقـــدمو
ةســـات شـــلوا الطالبـــات بفلمـــة شـــلر وتقـــد ر ملشـــرفات ورئ

فــــــي وأ رـــــاو األند ـــــة الطالبيـــــة   ــــــ  مجهـــــوداتهو املبإولـــــة
   ــــ  تــــال ذلــــ. األنشــــطة الالمنهجيــــة خــــالل العــــا  الدرا ــــ ي

للمــــــة شــــــلر وامتنــــــاا مــــــو رئةســــــة اللجنــــــة العامــــــة ألند ــــــة
نجـازات النشاط الطاللي لفل مو ساه  فـي توقيـق هـإه اب 

 أل . املتميــــــزر
ً
هــــــ   ــــــ   رضــــــو أخصــــــائية األنشــــــطة مل صــــــا
عــــا   نجــــازات اللجنــــة العامــــة ألنشــــطة األند ــــة الطالبيــــة لل
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يــة  قــب ذلــ  تــ  تلــري  شــرلاو النجــاح مــو األقســا  ابدار 
ضــافة  لــ  واأللاد ميـات املشــارلات فــي األنشـطة الطالبيــةو  

ّو  . تلري  مشرفات ورئةسات األند ة
ُ
ـو األند ـة بعد ذل  ت   
  التصــــــمي)الفــــــائزر بجــــــائزر أفرــــــل نــــــادا حيــــــ  فــــــاز نــــــادي 

ز ال ـــانيو بـــاملر ( النـــادي ال قـــافي)بـــاملر ز األولو و( الـــداخ ي
   مـــــــا تـــــــ  تلـــــــري. بـــــــاملر ز ال الـــــــ (  دارر األ مـــــــال)ونـــــــادي 

األنشطة الفائزر بجائزر أفرل نشاط طالليو 

  ـ  للمجلـ  الطاللـي( مهر اا الشتاو)حي  حاز  نشاط 
االــي لنــادي  الحاســب( هالــا وا )املر ــز األولو وفــاز نشــاط 
لشــــــة لنــــــادي ال( مســــــابقة الشـــــعر)بـــــاملر ز ال ــــــانيو ونشـــــاط 

 مــــاا هــــإا وفــــازت الطالبــــة. ابنجليز ــــة   ــــ  املر ــــز ال الــــ 
ســـــة أفرـــــل رئة)الســـــعيدي رئةســـــة النـــــادي الـــــد ني بجـــــائزر 

(.نادا 

تــــــ  تلــــــري  أفرــــــل  رــــــور مــــــو لــــــل نــــــادا حيــــــ  حصــــــلو  مــــــا 
ر فـــــي الطالبـــــات التاليـــــة أســـــمائهو   ـــــ   ـــــائزر العرـــــور املميـــــز 

:النادي

نادي  دارر األ مال-رحاب املطي،ي 

نادي   داد القادر والنادي ال قافي-أسماو العقل 

نادي التصمي  الداخ ي-أمجاد العاتي 

نادي الحاسب االي-ر ها  الشقيل 

نادي رفد التطو ي-رازاا القوطاني 

الد نيالنادي -شريفة ال لق 

ي و تــــال ذلــــ  اب ــــالا  ــــو الفــــائزات فــــي مســــابقة القــــرآا اللــــر 
البـــة ومســابقة البوـــ  العلمـــيو واب ـــالا  ـــو نتـــائو  ـــائزر الط
بنــــــو امل اليـــــة لهـــــإا العـــــا  وال ـــــي حصـــــلو  ليهـــــا الطالبـــــة والو

وحصــــــلو .  ســــــاا القــــــوز   ــــــ  مســــــتوة طالبــــــات التخصــــــص
توة الطالبـــة و ـــد بنـــو نـــا ن اليفيـــ،ي   ـــ  الجـــائزر   ـــ  مســـ

.طالبات السنة التوري، ة

ات فـي هإا وانتهى الحفل بتلـري   رـوات الشـرف مـو ال ريجـ

.األند ة الطالبية لهإا العا 





هم 
أ
خالل العام الجامعي الدورات التدريبية والمحاضرات ا
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البحث العلميتدريبية في سلسلة دورات
غادة الصالح.د

ولية»تدريبية بعنوان دورة 
أ
سعافات ال «الإ

مكـتب الخدمات الصحية في الهيئة الملكية

«الجاذبية الشخصية»بعنوان تدريبية دورة 
جمعية واعي

«مهارات التواصل »بعنوان تدريبية دورة
جمعية واعي

الكوفيورشة عمل الخط 
دلل المقبل:الطالبة

«وسعت»ورشة عمل 
فريق عمل وسعت

ورشة عمل تحدي التصميم
نادي التصميم الداخلي

ورشة عمل الرسم الحر
نادي التصميم الداخلي

علمية؟دراسة كيف تجري :برنامج البحث العلمي 
لكسندر .د

أ
شا ا

آ
ا

«كيفية كـتابة السيرة الذاتية»دورة تدريبية بعنوان 
ميرسي تشيتا .د

فـــالم» دورة تدريبية بعنوان 
أ
«صنــاعـــة ال

ب:الطالبة تهال العيداإ

ورشة عمل الخط العربي
ميمونة الطويل



ورش عمل شيرها سلسلة 
نادي التصميم الداخلي

النورانيةةسلسلة دورات القاعد
النادي الديني

Share Your Idea سلسلة
عمال

أ
دارة ال نادي اإ

Passion Seminar 
عداد القادة  نادي اإ

«الفرق بين اسم هللا و الرب»محاضرة بعنوان 
رجاء الغامدي.د

نا عند حسن ظن عبدي بي»محاضرة 
أ
«ا

وليد الباللي.د

المطلقاللقاء المفتوح مع فضيلة  الشيخ الدكـتور عبدهللا بن محمد 

Enhancing your Academic Performance Using Digital Data Set  

 
أ
سبيثا نيكيتا.ا
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