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جاااإعالن ااا ال«رؤيااالالعودااا يلال»2030الم عكباااإرالولةاااإولالعوو ااااً الس ع ،اااإرال دااامتإلالوب اااإعالجًااا الماااو ا ال
قااااإ رال اااااسالو،اااا الع داااااسوًلالسعقااااإوالعوالاااالعرعذالمدااااوالب الالسع

قااااإرالماااا ال اااا العولةااااإولالجااااإعذال

«عولؤياااال»الوواااا رمالراااال العوو اااااً الوا ً،اااا العاليًياااالالب اًً،اااالالم إةاااابلالعالةاااا عالعودًإةاااالالعوو اًً،اااالال
وا،،اكااااللالسرراااا الجاااا يالدلجإباااا لالسحيااااإ يالرإ اًاااالالعوب ااااتالعو ا،اااا لالسب اااا ً الع ياااا ع السع يوكااااإرلال
سب ً،ااالالعو ااالعكلالع،وً ،اااللالسع ربالاااإعالت اااإرعذالسقااا رعذالم دااا ي العوو ااااً السمااا الريااالالعو ابااالالر ااا ال
ثااالسيالع مااالالعوااا الب بااا المااا القااا رتإال ااااسالع ةاااو ع عذالعوا ليااالال ي إد اااإالسالع ةاااواإ يالمااا الي ااا ريال
مدااو،ليوالسال ااا ال اااًعالعوًااا ال ااالال اااا السالركااالالسالنيااا ع اللال ااالعاليودااا الياااإوو رالعودااالي اللال ااالعال
بَ ااا يالرًااا العوالااا العوب اااليلالمااا الي ااا ال عمااا العوو ً،اااللال اًااا الي ااا ذالكاًااالالعو اااا اليإم ااالالع اااا الرً ااا ال
ااااسال إبال اااإالمااا ال ااا قالف وً اااإالعويالإرًااالالسع جو،إ ًااالالعوااا الي ااا الوااا الو عد اااإال اااإ العو اااا اليالقااا ال
عخل،اااا الاليمهًاااالالعو ااااإطالعو ياااا الواااا العو إوباااالالس سر اليإكدااااإ إال ااااإ عذالسةااااا كًإذال اااا ً لال
يااازر السب ً،ااالالج ع اااا السيمااا رالم ،اااالالعال

اااًلالعو إوباااللالرإو ،اًاااالالعوو اًً،ااالالوًداااا ال ااال الباالاااا ال
ااااًلالعو إوباااالالماااا الاًاااا العو اااا ع السيااااتالرس ال

وااااا رطالرالاااايالسنلااااإال اااا ال ،اًاااالالماًاااا يالوب ااااإعال

ع داسوًلالع جو،إ ًلالسع و ع اليإو عذالسو ،الع داسوًل .ال
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رإو إوب الالي ا ع العفإم االالبد اواً الم ا الع
ماااا ال اااا قال اااا الع

ا لالسعوااملعمحالع وإ االال اإالسبواإ ا الم ا ال م اإالم ا العو ااإطال

اااا لالع وإ ااااللالسياااا و البوبااااإ قالي اااا ع العودااااا الع دااااإ الماااا ال م ااااإالرواًاااا ال

سبداااواً المااا ال م اااإالسباااو ا الي ع ااااإالمااا العوداااا السالبكودااا ال اااملعذالنمإيًااالالمااا ال م اااإالمااا ال ااا قال
ووااا العوواإ ااا السع
م ال

قال

ااا للالسواااإسقالي الب ،ااا الو ادااا إالع داااإطاليإ دااااسوًلالسع و،اااإ ال ااااسالعوااا عذال

العو ،اًإذالسع

لالم ال قالع إركلالم العآل لي الم العف،إ إذالع ل .

سيإووااإفالرااإ العو ااإ إذال اامالعو اااًلالةاالسريالما االالبو اب ااإالع ًااإيالعفإم ًاالالر ا الب ا الم ا راعالم ا ال
م ااااإ رالعوك ااااهال اااا الم ع اااا السنمكإ ااااإذالسمًاااا قالعو إوبااااإذالعال ااااوسال ااااإ ذالع

اااا لالعويالإرًاااالال

سع جو،إ ًاالالسعوليإةااًلالع ب ًاالال اااساليةاا النرإ ًاالالرعةاا لالمدااو ،يالماا ال ي ااإالع ًااه.الس اا عالمااإال
و ،سالي ال ك ال الال إ الم ال قالر إوًإذالسي

لالكاًلالعو ا الوا إ العفإم ال 1439-1438ا ال
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 -1يو جًااا المااا الةااا إ يال ً،ااا الكاًااالالعو اااا العوااا كو ر ال بااا عناليااا العيااالع ً العف اااال اللاليقإمااا الالالكاًااالالالعو اااا الال
يأقداااإ العو إوباااإذووالوالاااإعالوو ًيااالالو إوبإتاااإالوواليإ ااالع -الالسكًاااالالعوكاًااالالوا اااي الع كإ رًااالالسع عريااالال
ة ا إ يالعو ا كو ريال ال ا ا الي ا الس ،ا العووًدااإ الالسوو ا الالي ا الع ري ااإعالع عر ا الالواااال 1438 12 22اااال ا ا ال
ب لياًااااإوو ي العوو ًياااالهتالو إوبإتااااإالع دااااو عذاللعالع
ب

قو ااااإالع بإركاااالالماااا العو ر اااالالووووووو 2018هتال

العو إ العفإم الالعو رعة العف ي ال الملر البالليلال إ هتو

 -2ااااااا ذالعوا اااااالالعويالإرًاااااالالرك ااااااإرال و

واااااااإعاليااااااإوً العواااااا يالياااااا الع ث اااااا الع عراااااا ال 1438 1 5اااااااالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

الملر البالليلال إ هتو ال
 -3ظ،ااااا العوا ااااالالعويالإرًااااالاليبكاًااااالالعو اااااا الال سإةاااااليالالن ااااا ع ال اااااتالعوو ااااال الاليااااا العوي ثاااااإعالع عرااااا ال
 1438 1 26اال الملر البالليلال إ هتو
 -4ظ ،ا العوا االالعويالإرًاالاليكاًاالالعو ا ا ال ا ا البك الي ال إوبااإذالع

ا لالو ااإ ال 1438-1437اااالالي ا العخل،ااً الال

29ال ال1ال ال1439ال االو الملر البالليلال إ هت
 -5ظ،ااا العوا ااالالعويالإرًااالاليكاًااالالعو اااا ال االااالال الاااإقال ليالااا الواواااا -الع ااا عكليالعو كًااالالهتاليااا العوي ثاااإعال
ع عر ال1439 2 4الو ملر البالليلال إ هت
 -6ظ،ااا العوا ااالالعويالإرًااالاليكاًااالالعو اااا الال سإةاااليالعةااا لعيإذالعف اااإحالع اااإ السر ااا الع ،ااا الاليااا العوي ثاااإعال
 1439 2 11االوالملر البالليلال إ هت ال
 -7ظ،ااا العوا ااالالعويالإرًااالاليكاًااالالعو اااا ال سإةاااليالمداااو ابإذالعو اااإ الع رتيااالاليااا العوي ثاااإعالع عرااا ال 1439 2 18ااااال
ملر البالليلال إ الهت ال
 -8ظ،اااا العوا اااالالعويالإرًاااالاليكاًاااالالعو ااااا ال سإةااااليالبااااأثمال عماااا الع ااااإ ال اااااسالع دااااإ الياااا العوي ثااااإعالع عراااا ال
 1439 2 25االو ملر البالليلال إ هت ال
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-9ال ظ ،ا العوا االالعويالإرًاالاليكاًاالالعو ا ا ال ر إوًااإذالعوً ا العوليإة ا ال ن الفداا ،ال اً ا ال ا الهتالي ا العوي ثااإعالع عر ا ال
 1439 3 3اال ملر البالليلال إ هتو ال
 -10ظ،ااا العوا ااالالعويالإرًااالاليكاًااالالعو اااا ال سر ااالال ،ااا العةاااو

ع ال ظاااإ العواااب اليااا ر العالعووااا ري اليااا م العوي ثاااإعال

ع عر ال3س 1439 3 10اال ملر البالليلال إ الهتو ال
-11ال ظ،اااا العوا اااالالعويالإرًاااالاليكاًاااالالعو ااااا السإةااااليال ماااا الي اااا،لالعوب ااااإ الوب اااا،لالعف ااااإ الياااا العوي ثااااإعالع عراااا ال
 1439 3 3اال ملر البالليلال إ الهت ال
-12ال ظ،ااااا العوا ااااالالعويالإرًااااالاليالدااااا العواًزياااااإعال والاااااإعال ااااا عر المااااا ال إوباااااإذالقدااااا العواًزياااااإعاليااااا العوي ثاااااإعالالالالالالالالالالالالال
يوإريخال 1439 3 10اال ملر البالليلال إ هت ال
 -13ظ،اااا العوا اااالالعويالإرًاااالاليكاًاااالالعو ااااا الال سر اااالال ،اااا ال و اااامالع ا اااا العو ا،اااا الهتالياااا العوي ثااااإعالع عراااا ال
 1439 3 10اال ملر البالليلال إ هت ال
 -13ظ،اااا العوا اااالالعويالإرًاااالاليكاًاااالالعو ااااا الال سإةااااليال ةااااا كًإذالعو إوباااالالعفإم ًاااالالهتالياااا العوي ثااااإعالع عراااا ال
 1439 3 17اال ملر البالليلال إ هت ال
-14ال ظ،ااااا العوا ااااالالعويالإرًااااالاليكاًااااالالعو اااااا الال م ااااالنال عو باااااإذالسع ًااااا ع العالعوبًيااااالالهتاليااااا العوي ثاااااإعالع عرااااا ال
 1439 3 24اال ملر البالليلال إ هت ال
-15ال ظ،ااااا العوا ااااالالعويالإرًااااالاليكاًااااالالعو اااااا الال سإةاااااليال ر عدااااا الاإرةااااالالعوليإةااااالالهتاليااااا العوي ثاااااإعالع عرااااا ال
 1439 5 6اال ملر البالليلال إ هت ال
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-16ال ظ،ااا العوا ااالالعويالإرًااالاليكاًااالالعو اااا الالسر ااالال ،ااا الال عةاااو

ع اليااالعمحالع لعجااا العو اً،ااالالهتاليااا العوي ثاااإعال

ع عر ال 1439 5 13اال ملر البالليلال إ هت ال
-17ال ظ ،ا العوا االالعويالإرًاالاليكاًاالالعو ا ا الال سإةااليال يثاالالعةااو
عودل إ الهتالي الع

ع العو بإبااإذال عو بًاالالعالع ا الم ا الع

ااإيلالتاالنال

الع عر ال 1439 5 18اال ملر البالليلال إ هت ال

18وال ظ،اااا العوا اااالالعويالإرًاااالاليكاًاااالالعو ااااا الال والااااإعال اااا عر ال ماااا الم دااااالإذالع قدااااإ هتالياااا العوي ثااااإعالع عراااا ال
 1439 5 20اال ملر البالليلال إ هت ال
19وال ظ ،ا العوا االالعويالإرًاالاليكاًاالالعو ا ا اليإوو ااإس الم ا المكو ا الع

ا لالال ااا البااا ال إوبااإذالكاًاالالعو ااا هتالي ا ال

عخل ً،الع عر ال 1439 5 22اال ملر البالليلال إ هت ال
20وال ظ،اااا العوا اااالالعويالإرًاااالاليكاًاااالالعو ااااا ال سإةااااليالم ااااإرعذال اااا الع دااااإد العوليإةااااًلهتالياااا العوي ثااااإعالع عراااا ال
 1439 5 27اال ملر البالليلال إ هت ال
21وال ظ ،ا العوا االالعويالإرًاالاليكاًاالالعو ا ا ال سإةااليالم ع اااإذالن ا ع ال االنالبال ا ر الجً ا هتالي ا العوي ثااإعالع عر ا ال
 1439 6 4اال ملر البالليلال إ هت ال
22وال ظ،ااا العو ااالعكلالع،وً ،ااالاليإوو اااإس المااا الكاًااالالعو اااا ال سإةاااليال20ال قًالااا الةداااًلالب عجااا ال ااالالعو ياااإعال
عو إم ال" الصالرًوإم ال "هتالي العخل ً،الع عر ال 1439 6 4اال ملر البالليلال إ الهت ال
23وال ظ،اااااا العوا اااااالالعويالإرًاااااالاليكاًاااااالالعو ااااااا ال م اااااالنالع وكرتس ًااااااإذالعال ًإب ااااااإهتالياااااا العوي ثااااااإعالع عراااااا ال
 1439 6 11اال ملر البالليلال إ هت ال
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24وال ظ ،ا العوا االالعويالإرًاالاليكاًاالالعو ا ا ال سإةااليالم ع اااإذالن ا ع ال االنالبال ا ر الجً ا هتالي ا العوي ثااإعالع عر ا ال
 1439 6 4اال ملر البالليلال إ هت ال
25وال ظ،ااا الكاًااالالعو اااا اليإوو اااإس المااا العو ااالعكلالع،وً ،ااالال سإةاااليال20ال قًالااالالةداااًلال عج ااالال ااالالعو ياااإعال
عو إم الرًوإم ال هتالي العخل ً،الع عر  1439 6 6اال ملر البالليلال إ هت ال
26وال ظ ،ا العوا االالعويالإرًاالاليكاًاالالعو ااا ال سر االال ،اا العووال ًااإذالع يياالهتالي ا العوي ثااإعالع عر ا ال 1439 6 11اااال
ملر البالليلال إ هت ال
27و ظ،ااا العوا ااالالعويالإرًااالاليالدااا العواًزياااإعاليكاًااالالعو اااا ال م ااالنالع وكرتس ًاااإذالعال ًإب اااإهتاليااا العوي ثاااإعالع عرااا ال
 1439 6 11اال ملر البالليلال إ هتو ال
ال28و ظ،ااا العوا ااالالعويالإرًااالاليكاًااالالعو اااا ال محاااالالب

يااا الوا ااااإيال ااااسالعوبًيااالهتال ااااسالمااا اليةاااب المااا ال-16

 1439 6 20اال ملر البالليلال إ هتو ال
29و ظ،ااا الكاًااالالعو اااا اليإوو اااإس المااا ال ،ااا العو ًاااإ عذالعو بًااالال سريالع ةااا إرإذالع سوًااالهتاليااا العوي ثاااإعالع عرااا 18ال
 1439 6اال ملر البالليلال إ هتو ال
30وال ظ ،ا العوا االالعويالإرًاالاليكاًاالالعو ا ا ال سإةااليالكًً،ااإعالعوو ا بلهتالي ا العخل،ااً الع عر ا ال 1439 6 20اااال ملر ا ال
بالليلال إ هتو ال
31وال ظ،ااا الكاًااالالعو اااا اليإوو اااإس المااا العو ااالعكلالع،وً ،ااالال سإةاااليالع
 1439 6اال ملر البالليلال إ هت ال
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ااابإذالع ً يااالهتاليااا العخل،اااً الع عرااا 20ال

32وال ظ،اا العوا االالعويالإرًاالاليكاًاالالعو ااا ال سإةااليالعوو ليااهاليااإدزيال ياا هتالياا العوي ثااإعالع عراا ال 1439 6 25اااال
ملر البالليلال إ هتو ال
33وال ظ،ااا العوا ااالالعويالإرًااالاليكاًااالالعو اااا ال سإةاااليالعوكًً،اااإعالعووكإماًااالهتاليااا العخل،اااً الع عرااا ال 1439 6 27ااااال
ملر البالليلال إ هتو ال
34وال ظ،ااا العوا ااالالعويالإرًااالاليكاًااالالعو اااا ال سإةاااليالعوءااا ععالعو ااا

السم إ ااالالعفدااا هتاليااا العوي ثاااإعالع عرااا ال

 1439 7 3اال ملر البالليلال إ هتو ال
35و ظ،ااا العوا ااالالعويالإرًااالاليكاًااالالعو اااا ال م ااالنالع إ ااالالةااالالع إرظااالال ااااسالعو ااا لهتاليااا العوي ثاااإعالع عرااا ال
 1439 7 3اال ملر البالليلال إ هتو ال
36وال ظ،اا الكاًاالالعو ااا ال ااا العوو اال الوا ر االالعووإةاا لالسعوي ثاا هتالياا العوي ثااإعالع عراا ال 1439 7 10اااال ملراا ال
بالليلال إ هت ال
37و ظ ،ا العوا االالعويالإرًاالاليكاًاالالعو ا ا اليإوو ااإس الم ا الكاًاالالعآل ع ال سإةااليال ا عذالعووً،اازهتالي ا الع ا الع عر ا ال
 1439 7 16اال ملر البالليلال إ هتو ال
ال38و ظ،ااا العوا ااالالعويالإرًااالاليكاًااالالعو اااا ال سإةاااليالي اااإرالعوو اًااا هتاليااا العوي ثاااإعالع عرااا ال 1439 7 17ااااال
ملر البالليلال إ هتو ال
39و ظ،ااا العوا ااالالعويالإرًااالاليكاًااالالعو اااا ال سر ااالال ،ااا اليكدااا الهتاليااا العوي ثاااإعالع عرااا ال 1439 7 17ااااال ملرااا ال
بالليلال إ هتو ال
ال
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.40نظمت اللجنة الثقافية بكلية العلوم (ورش ة عمل كيفية حتض ل رية لت رية ري ية يوم اخلميس املوافق
1439/7/19هـ (مرفق تقرير خاص).

 .41نظمت اللجنة الثقافية بكلية العلوم (حماض كت ايط ريةب اةظ ةف كوق ريةةاو ية وري ف
الثالاثء املوافق 1439/7/24هـ (مرفق تقرير خاص).
.42نظمت اللجنة الثقافية بكلية العلوم (ري
(مرفق تقرير خاص).

يوم

ا ةة ريةفةا ية ريةةا ة يوم اخلميس املوافق 1439/8/10هـ

.43نـظـم ـ ـ ــت الـلـجـن ـ ـ ــة ا ـ ـم ـ ـ ــا ـي ـ ـ ــة بـكـلـي ـ ـ ــة الـعـلــوم ة ة اع ( ه ئعض

اع ي ة رية

ر

و ن اب ريةافية يوم اخلميس املوافق 1439/1/19هـ (مرفق تقرير خاص)
.44نظمت اللجنة ا ما ية بكلية العلوم زايرة ( شفى ريةشيخ ح ن ريةةفاةق ةفكعا ة ريألواوية
يوم الثالاثء املوافق 1439/3/24هـ (مرفق تقرير خاص)
 .45نظمت اللجنة ا
(مرفق تقرير خاص)
 .46نظم ـ ــت اللجن ـ ــة ا

ما ية بكلية العلوم رحفه(ك رنيش ريخلرب يوم السبت املوافق 1439/3/28هـ
م ـ ــا ي ـ ــة بكلي ـ ــة العلوم ريةفة اع ريةف اي ( ه ئعض

اع ي ة رية ر

و ن اب ريةافية يوم اخلميس املوافق 1439/4/3هـ (مرفق تقرير خاص)
.47نظم ــت اللجن ــة ا م ــا ي ــة بكلي ــة العلوم زايرة ( ص نه ن
1439/3/19هـ (مرفق تقرير خاص)
 .48نظمــت اللجنــة ا

مــا يــة بكليــة العلوم

1439/8/10هـ (مرفق تقرير خاص)
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ة ة ا

يوم األربع ــاء املوافق

ـ (خ ام ريألنش بة وريةف ا
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 ريةشكريكة ريجمل مةية ن (ص  -125ص 159
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خطة اللجنة الثقافية بكلية العلوم للفصل الدراسي األول
1439-1438هـ
الفعالية

نوع النشاط

التاريخ

لقاء التهيئة للطالبات

لقاء وجولة تعريفية

األربعاء

م

2

االحتفاء باليوم الوطني

ركن

3

إعداد حبث التخرج

حماضره

1

4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

2018

حفل تكريم طالبات
األنشطة

لعام 1438-1437هـ

(طريقك للتفوق-املذاكرة
الذكية)

اضطرابات اجلهاز املناعي
وفشل احلمل

مستحلبات النانو املرتية
تأثري عوامل املناخ على
اإلنسان

إن جلسمك عليك حق
استخدام نظام البالك
بورد يف التدريس

من بصمة البنان لبصمة
اجلنان

لقاء حواري مع طالبات
فيزياء

للطالبات اجلدد

األثنني

1439/1/5هـ
الثالثاء

1438/1/26هـ
الثالثاء

حفل

1439/1/27هـ
الثالثاء

حلقة نقاش

1439/2/4هـ
الثالثاء

حماضرة

1439/2/11هـ
الثالثاء

حماضرة

1439/2/18هـ
الثالثاء

حماضرة

كلية العلوم
كلية العلوم
قسم الكيمياء

كلية العلوم
قسم الكيمياء

د .مالك عيسى
قسم علوم احلياة
د .رباب سامل

قسم الكيمياء

د .منال حسني

قسم علوم احلياة

1439/2/25هـ

د .جيهان عمر

فعاليات يوم رياضي

الثالثاء 1439/3/3هـ

د .حسناء على

ورشة عمل

الثالثاء 1439/3/3هـ

د .إنشراح دعنا

الثالثاء

حماضرة

حتضري امللصق العلمي

سلوكيات الطالبة اجلامعية

حماضرة

النبات واحليوان يف البيئة

معرض

1439/3/3هـ

1439/3/10هـ

قسم الفيزياء

الثالثاء

قسم الكيمياء

1439/3/10هـ

د .اميان بباش

الثالثاء

قسم الرياضيات

1439/3/17هـ
الثالثاء
1439/3/24هـ

كلية العلوم

قسم علوم احلياة
د .امينه حسن

الثالثاء

لقاء

ورشة عمل

هيا المقيطيب

1438/12/22هـ
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د .مىن املال

قسم علوم احلياة

الجهة المستهدفة
طالبات دفعة 2018
طالبات ومنسوبات
كلية العلوم

طالبات كلية
العلوم

طالبات نادي
العلوم

طالبات الكلية
طالبات ومنسوبات
كلية العلوم

طالبات ومنسوبات
كلية العلوم

طالبات ومنسوبات
كلية العلوم

طالبات ومنسوبات
كلية العلوم
أعضاء هيئة
التدريس

طالبات ومنسوبات
الكلية

طالبات قسم
الفيزياء

طالبات ومنسوبات
كلية العلوم

طالبات ومنسوبات
كلية العلوم

طالبات كلية
العلوم

خطة اللجنة الثقافية بكلية العلوم للفصل الدراسي الثاني
1439-1438هـ
م

الفعالية

نوع النشاط

1

فوائد ممارسة الرياضة

حماضرة

2

استخدام برامج املراجع
العلمية

أثر استخدام النباتات

3

الطبية يف احلد من اإلصابة

4

حوار مع منسقات األقسام

لقاء حواري

5

حفل التفوق

حفل

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

مبرض السرطان

مهارات حل مسائل
الرياضيات

إعداد عرض تقدميي جيد

اإللكرتونيات يف حياتنا

معرض

التقنيات احلديثة

ورشة عمل

احلفاظ على البيئة

محلة توعية

إسعافات أولية

دوره

كيمياء التوتر

حماضره

املخصبات احليوية

حماضره

التعريف جبائزة نوبل

حماضره

قسم الكيمياء

طالبات ومنسوبات

1439/5/13هـ

د .كوثر العامر

األحد

قسم علوم احلياة

طالبات ومنسوبات

الثالثاء

1439/5/20هـ
اخلميس

1439/5/22هـ
الثالثاء

1439/5/27هـ
الثالثاء

1439/6/4ه
اخلميس

1439/6/6هـ
الثالثاء

1439/6/11ه
الثالثاء

1439/6/11ه
أسبوع كامل

1439/6/ 20-16ه
الثالثاء

1439/6/18ه
الثالثاء

1439/6/20ه
الثالثاء

1439/6/20ه
الثالثاء

1439/6/25ه

كلية العلوم

د .مرفت مصطفى

كلية العلوم
كلية العلوم

1439/5/18هـ

حماضرة

 20دقيقه مشسية
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الثالثاء

حماضره

حماضرة

الثالثاء

قسم الكيمياء

1439/5/6هـ

ورشة عمل

حماضرة

التاريخ
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د .فاديا الشريف

منسقات االقسام
اللجنة الثقايف

مكتب االنشطة
قسم الكيمياء

كلية العلوم

طالبات كلية
العلوم

طالبات الكلية
طالبات ومنسوبات

د .منال حسني

كلية العلوم

قسم علوم احلياة

طالبات ومنسوبات

د .جيهان بدر

الشراكة اجملتمعية
د .جيهان بدر

قسم الفيزياء
قسم الكيمياء

د .منال مجعه

د.أمل إبراهيم

نادي العلوم

كلية العلوم

منسوبات اجلامعة

طالبات ومنسوبات
كلية العلوم
أعضاء هيئة
التدريس

طالبات ومنسوبات
كلية العلوم

جممع العيادات

طالبات ومنسوبات

قسم الكيمياء

طالبات ومنسوبات

الطبية

د .شيبا شايف

الشراكة اجملتمعية
د .نرمني حمسن
قسم الكيمياء
د .إنشراح دعنا

كلية العلوم

كلية العلوم

منسوبات اجلامعة

طالبات ومنسوبات
كلية العلوم

خطة اللجنة الثقافية بكلية العلوم للفصل الدراسي الثاني
1439-1438هـ
م

الفعالية

نوع النشاط

التاريخ

16

الكيمياء التكاملية

حماضره

1439/6/27هـ

معرض

1439/7/3هـ

حماضره

1439/7/3هـ

19

حفل التخرج

حفل

1439/7/10هـ

20

أخطار التعليب

حماضرة

1439/7/17هـ

21

أكسل متقدم

ورشه تدريبة

1439/7/17هـ

ورشة تدريبية

1439/7/19هـ

حماضرة

1439/7/24هـ

مسابقه

1439/8/10هـ

17
18

22
23
24

املناعة سر احملافظة على
الصحة

الغذاء الصحي ومناعة
اجلسم

كيفية حتضري السرية
الذاتية

تكيف الطحالب للظروف
القاسية وامللوثات

املسابقة الثقافية العامة
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الجهة المنظمة

الجهة المستهدفة

قسم الكيمياء

طالبات ومنسوبات

د.منال حسني
فسم الكيمياء
فسم الكيمياء

د .مروه عزمي
كلية العلوم
فسم الكيمياء

د .إميان بياش

فسم الرياضيات
د .عبري عليوه
فسم الكيمياء

د .أمل موسى

قسم علوم احلياة

د .نرمني السمري
مكتب األنشطة

كلية العلوم

طالبات ومنسوبات
كلية العلوم

طالبات ومنسوبات
كلية العلوم

طالبات كلية
العلوم

طالبات ومنسوبات
كلية العلوم

طالبات ومنسوبات
كلية العلوم

طالبات ومنسوبات
كلية العلوم

طالبات ومنسوبات
كلية العلوم

طالبات كلية
العلوم

يوم التهيئة ...بكلية العلوم

(اإلعداد العام)1439-1438

يو جً الم الة إ ي ال  ً،الكاًل العو ا العو كو ر ب عن الي النيلع ً العف ال ل اليقإم الكاًل العو ا اليأقدإ ال
عو إوبإذ الي الوو ًيل ال إوبإتإ الع دو عذ اليإ لع السكًال العوكاًل الوا اس الع كإ رًل السع عريل الة إ يال
عو كو ري ا الي الس ،العووًدإ السم داللالعو اس الع عريلاليإ
ي الع ري إعالع عر ال 1438 12 22االعالع

ع العو إ الع ةوإويال الم سالعولسي السوو ال

قو إالع بإركلالم ال ر لال 2018هتالسوو ال

رال

الم ال

ي إعال ًيلالعوو ري السع ظاإذاليإوكاًلالس إوبإذالعو ر لال2018ال ًتالي عالع ا اليو سيالآيإذالم العو كلال
ع كً الالو ال
ي

إالكا،لالو كًالالعوكاًلال وال ا الي الس ،العووًدإ الي يذالرً إال  ،العنالسعوي إعال اً السعو
اسال مالع بًإعالس ،ال اسالعنال اً السةا لالر ب ال

يإوالب قالسع ،إم ال عالعو ل العو ا ،لالجإم لالع ا الرً

إاليإو إوبإذالع دو عذال عالعو إ الس أت ال
لال ال

سم الي عيلال عالعو إ العو رعة العف ي اليك ذال اً اليمهًلالع ل السي قالعف الوا
عو الي ي العوً ال
ي

يالسعود ال

قالعىلالهنإيلال عالع

عرال

عب الع سىلو ال

إالو ث الي ك الم جزال الكاًلالعو ا ال ًتالب لق النىلالرؤيلالعوكاًلووسرةإوو إالووسي عر إووال

سقً ،إالسب ج إتإلالمتال

إالعوو ليهاليأقدإ الكاًلالعو ا ال قد العوليإةًإذ-قد العواًزيإع-قد العوكًً،إع-ال

قد ال ا الع ًإيهتو
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ي

إالمتالعةو لعناليمهًلالع

بإطال ع العفإم للالم ال قالعوو ي النىلال د لالعووأ ي اليإفإم للالسي ال

عو عييالسع ظ،لالعفإم ًلاللالم ال

قالرالل ال إ اليإ عريالع م اليإفإم لالعوالو إالع ةوإويال الجً العو اللو ال

الباسالوو ال لنالعخل يالعو رعةًلالسع و ابإذالعفإم ًلالوووس لياللالعوود ً السع وإي لال ملال ظإ ال عوب لهتال
ال لنالملد الم الع ع المد الالعوكاًلاليواليم الي قبً الال ل السعوالإع المد الالالعوكاًلالة إ يال الرإ  ،ال
عوال إ اليإوو إس الم ال وال ا الي الس ،العووًدإ ال ًتالمتالب ليهالعو إوبإذال اسالي

الم الع م رالع و االلال

يإو اس الع كإ رًل السع عر الع كإ ر ل السع وظإ الع العو رعةل السع لمإ ل الع و عر السعووأجً ل الع

ال

سع ةإرلووعخلوال ال
ي

إالمتال لنالملد الم الع ع العو قإذالعو إملاليإفإم لالمتال

ع دإ ياليإفإم لالسمإالبال م الم ال مإذ الوا إو ال
لالسعوا إوًإذالع دإ ياليإوكاًلالم القب ال

ع

اليأمهًلالع

لالعو يًلالعو

ع كوبإذالس ،إ يالعوو يلالعفإم السع
عو إ الع

و الب ةًحالي الع عرعذالسعو ،إ عذال

قالررتيال رعةو اليإفإم لاللالي

إالمتال لن الي ال

العوا لالعويالإرًلاليإوكاًلالالع إةلي ال إ الع ً،يال ًتال

اًلال إر العوكاًلالعو الب ل ال اً إال ،إ يال اس العو
لالعو البالإ ال ع العوكاًلاللالي

الس اس ال

لال إ العو ا العو البأة ال

قال

ل السي الالمخ الرل ال يًلالب ل ال اً إالعوا لالعويالإرًلالسعوا لالع جو،إ ًلالسمكو العف يالال

م ال قالم إركلال إوبو الم العو إ المهإالعو إوبلال ال ريالعو ع قإد يالرلي ال إعهتاللالسعو إوبلال ريالعفملع ال
قإد يالرلي الع إ رالعو اً،لهتللاللسم الهنإيلالعومل إمحالمتالب حي الع عيإالعوو كإريلال اسالعو إوبإذلوو ال
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سعالعخلوإ ال كلذالسكًالالعوكاًل الوا اس الع كإ رًلالسع عريلالووالك الم الةإ العالنجنإ العومل إمح الس اسال
رية السكًالالعفإم لالعو إوبإذالة إ يال كو ر رإيزيالع ،إ السة إ يال  ً،الكاًلالعو ا الس ،إ يال اس ال
عو

لال ،إ يالعوالب قالسعوود ً السن عريالع م الس ،إ يالبال ًلالع ا مإذالسايالالن عريالعخل مإذالعو إمللالسكإرلال

م د يإذالعوكاًلالعو ب الةإمه الم إال عالعوً الموً ،لالوا  ً،ال إ ال رعة ال إر المكا اليإو إ لالي
متالعول ال اسالاً العةوادإرعذالعو إوبإذالم القب السكًالالعوكاًلالث الي

إال

العو إوبإذالعالج و ال قالعوكاًلال

سملعرال إوو ال
نمإيًإذاليل إمحالعوو ًيلالوا إوبإذالعف اليكاًلالعو ا الو ال
 -1جتإس ال
-2

رال

-3

ر ال

الكبمالم العو إوبإذال قالعواالإعو
الكبمالم العو إوبإذالع الب ذالوا إ العو رعة العف ي
الكبم الم ال

عذ ال ًيل العوو ري العواالإع السي ك ال إ العو ب الي رة ال إوبإذال

ع دو الع سق
-4

رالم دالإذالع قدإ الوامل إمحالسعول ال اسالعةوادإرعذالعو إوبإذالي أ العوو

صو

 -5جإ زيلالع كإ السع ةو ع الع بكلال ةوالبإقالعو إوبإذالكإ الو ال سرالكبمالعالنمإ العف الع إة ال
واالإعو
 -6عوو إس الي العف إذ الع واال اليإفإم ل الع الع
سعوود ً -ال ،إ يال اس العو

ع السعوو ًز الواالإع الكاًل العو ا ال، -إ ي العوالب قال

ال–الع لكزالعفإم الو ب إقالسع

–العخل مإذالعو إم ووووهت
هيا المقيطيب
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ال–ال ،إ يالبال ًلالع ا مإذال

ةابًإذاليل إمحالعوو ًيلالوا إوبإذالعف اليكاًلالعو ا الو ال
رال397ال إوبلالم الي

العوالب قالعو اليزي ال ال700ال إوبلال عالعو إ و

-1

الع

-2

السج القإ لالكبميالبد الع ع الع الب ذالعالعو ق ال اد الاإاليو ا ال  ،العومل إمحال اسالررتب و

 -3إوبإذالع دو الع سقالي رة المإالي الث ثالمبإ الموالقلال ع اليقدإ العو إوبإذالاإالي ً القًإم ال
ي ولالكإمالالعالآ لالعومل إمحو
الي العو إوبإذالعالج ولالنىلال

نةإرلالعىلالي المب سالعو ا العولدًد اليإ ي لالعفإم ًلالسكإ الم العو

إ لالسمتالع كواإع اليإوو ال ال ع العقدإ العو إوبإذال ًتالب رطالعو إوبلال

قالع دو الع سقال

إ و
-4

الكبمالم العو إوبإذالمتالقب

اليإوكاًلالسر بو الع سىلال العو ا العو

ب ج العةوادإرعت ال النمكإ ًلالعوو ي العىلالكاًإذال
 -5زس ال
إ لال
-6

ًلو

الكبمال الم عالع ةوبإ لالعالآ لالعومل إمحالسع إ تإالسوو اليدب العرببإ
الع ةوبإ إذالعو المتالب بيو إالال189ال–ال

الع

البأم الع عيإالعوو كإريلالعوكإرًلالم القب ال ،إ يال ي العو

هيا المقيطيب
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رال397ال إوبلهتو
ال

اليدًإرعذال

تقييم برنامج تهيئة الطالب الجدد-كلية العلوم – طالبات
نتيجة حضوري برنامج التهيئة بكلية العلوم
موافق
بشدة
أشعر بالترحيب وأكثر راحة عند بدء الدراسة 1.
الجامعية بعد حضور البرنامج
لقد فهمت كلمة عميد الكلية والتوقعات المطلوبة 2.
مني بوضوح
أنا أفهم متطلبات البرنامج الالزمة الستكمال 3.
دراستي ومختلف السياسات والخدمات الجامعية
المتاحة لمساعدتي في اكمال دراستي في الوقت
المحدد
أنا على بينة بمرافق الجامعة المختلفة ويمكنني 4.
إيجاد الخدمات والموارد المتوفرة لمساعدتي في
الدراسة
أنا على دراية بخدمات االرشاد االكاديمي المقدمة 5.
ومسؤليات المرشد األكاديمي في مساعدتي على
الحصول على تجربة تعليمية ناجحة
لقد فهمت التوقعات المأمولة مني ،ومسؤوليات 6.
وحقوق وواجبات الطالب في الجامعة
انا أفهم أهمية االنخراط في األنشطة الالمنهجية 7.
وفرص االنضمام للنوادي الطالبية .
أنا على علم بأنظمة االتصاالت المختلفة وكذلك 8.
الهيكل التنظيمي بالكلية والخدمات التي يمكن أن
توفر لتلبية اهتماماتي واالحتياجات الدراسية
لدي المزيد من المعلومات والفهم حول الكلية 9.
والجامعة نتيجة لالجابات الواضحة التي قدمها
مسؤلي الكلية خالل اللقاء المفتوح
أنا أعرف طريقي حول مباني الحرم الجامعي 10.
بشكل أفضل ولدي معرفة أين وكيف يمكن
الحصول على الدعم الالزم للنجاح األكاديمي
11.
بشكل عام البرنامج ممتاز.

هيا المقيطيب

عدد الطالب المستجيبين ( )189
غير
موافق
موافق
الى حد ما موافق

غير
موافق
بشدة
7

41

70

60

11

44

92

40

11

2

60

77

42

6

4

49

62

61

11

6

40

66

60

21

2

67

82

31

7

2

31

63

67

23

5

23

66

69

17

5

38

68

65

17

1

488

55

63

16

7

56

56

64

6

7
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تقييم برنامج تهيئة الطالب الجدد-كلية العلوم – طالبات
م

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

نتيجة حضوري برنامج التهيئة بكلية العلوم

أشعر بالترحيب وأكثر راحة عند بدء الدراسة
الجامعية بعد حضور البرنامج
لقد فهمت كلمة عميد الكلية والتوقعات المطلوبة
مني بوضوح
أنا أفهم متطلبات البرنامج الالزمة الستكمال
دراستي ومختلف السياسات والخدمات الجامعية
المتاحة لمساعدتي في اكمال دراستي في الوقت
المحدد
أنا على بينة بمرافق الجامعة المختلفة ويمكنني
إيجاد الخدمات والموارد المتوفرة لمساعدتي في
الدراسة
أنا على دراية بخدمات االرشاد االكاديمي المقدمة
ومسؤوليات المرشد األكاديمي في مساعدتي على
الحصول على تجربة تعليمية ناجحة
لقد فهمت التوقعات المأمولة مني ،ومسؤوليات
وحقوق وواجبات الطالب في الجامعة
انا أفهم أهمية االنخراط في األنشطة الالمنهجية
وفرص االنضمام للنوادي الطالبية .
أنا على علم بأنظمة االتصاالت المختلفة وكذلك
الهيكل التنظيمي بالكلية والخدمات التي يمكن أن
توفر لتلبية اهتماماتي واالحتياجات الدراسية
لدي المزيد من المعلومات والفهم حول الكلية
والجامعة نتيجة لالجابات الواضحة التي قدمها
مسؤلي الكلية خالل اللقاء المفتوح
أنا أعرف طريقي حول مباني الحرم الجامعي
بشكل أفضل ولدي معرفة أين وكيف يمكن
الحصول على الدعم الالزم للنجاح األكاديمي
بشكل عام البرنامج ممتاز.
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النسبة المئوية إلجابات الطالب المستجيبين
غير
غير
موافق موافق موافق
الى حد موافق موافق
بشدة
بشدة
ما
3.7
5.8
31.8
37
21.7
23.3

48.7

21.2

5.8

1

31.8

40.7

22.2

3.2

2.1

25.9

32.8

32.3

5.8

3.2

21.2

34.9

31.8

11.1

1

35.5

43.4

16.4

3.7

1

16.4

33.3

35.5

12.2

2.6

16.9

34.9

36.6

9

2.6

20.1

36

34.4

9

0.5

25.4

29.1

33.3

8.5

3.7

29.6

29.6

33.9

3.2

3.7

تقييم برنامج تهيئة الطالب الجدد
60
50
40
30
20
10
0
11

9

10

غير موافق بشدة

8

7
غير موافق

التقييم النهائي لبرنامج تهيئة الطالب الجدد

5

6

4

موافق الى حد ما

موافق
بشدة
24.4

3

موافق

2

موافق بشدة

موافق

موافق
الى حد ما

غير
موافق

36.4

29.9

7.0

التقييم النهائي لبرنامج تهيئة الطالب الجدد

غير موافق بشدة
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1

موافق

موافق بشدة

غير
موافق
بشدة
2.3

ع

إعالع إرك العوو ًيل

م

االسم

م

االسم

1

و ا العووًدإ

9

محوال إ الع ً،ي

3

ر الع دا

10

م سالعولسي

3

ري العو ،م

11

يم الع بمي

4

م إالع ًع

12

ي ري العو ًخ

5

رإ  ،العوال إ

13

عم الي قبً

6

إ الع

14

ًاإعالي

ً

7

مسم الع اًيب

15

م سالع

،خ

8

ابإعالعو ل

16
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عم الع ق
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تهنئة منسوبات وطالبات كلية العلوم
بمناسبة اليوم الوطني ال87

الوااا الوكااال العوًااا العوااا يالعق87الوب اااإالعوءإوًااالالعوااا اليوااا كلالرً اااإاليرااالع العو ااا
اا الع إةاابلالعووإراًاالالعوداا ً يالعواا المتالرً ااإالااا العو اا ،السطال ااوإذالعواا
ااا اليااا الب ًااا ال ااا عالعوكًاااإ العو ،ااا الوالسيااا الع وااازعحالياااإ

زعذالع

اليكااا الر ااالالسي وااازعحال
الع

ااإعالوعوًاا العواا يال

اااإريلالسع ااا القااا مإرالوو اًااا ال

رؤيااالالثإقبااا المداااوالباً ال رؤيااالال2030هتالوالوااا عاليو جًااا المااا الةااا إ يال ً،ااا الكاًااالالعو اااا ال ال بااا عنال
عف اااال السن ااالع الةااا إ ي السكًاااالالكاًااالالعو اااا العوااا كو ريال اااا الي ااا الس،ااا العووًداااإ لاليقاااً الركااا ال
ع واااإد اليااإوً العواا يال داا يإذالس إوبااإذالكاًاالالعو ااا الالسوواا العال اا الكاًاالالعو ااا اليإ ي االالعفإم ًاالال
مب ااااسال47هتال اااابإ الياااا الع ث اااا الع عراااا ال 1439 1 5ااااااللالسقاااا المتال اااا قالعواااالك الالب حياااا العو ااااًإر ال
سبداااا ً ال بااااإرعذالت ياااا ال اااا عالعوًاااا الواااا ال اااا إرالي باااا اليااااإس يالاللالجاااا يلاليإواااا كلالمتالال اااا قال
ع واإقالب حي ال

الم الع عيإالعوو كإريلالت إركلالم ال ،إ يال اس العو

ال

هيا المقيطيب
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الو ال

"تكريم طالبات األنشطة لعام 1438-1437هـ"

يو جًاا الم ا الةاا إ يال  ً،ا الكاًاالالعو ا ا العواا كو رال باا عنالعف ااال السيإ االع الم ا الةاا إ يالسكًااالالكاًاالال
عو ااااا العواااا كو ريال ااااا العووًداااااإ لال ظ،اااا العوكاًاااالالياااا العوي ثاااااإعال 1439-1-27اااااال ااااا البكااااالي ال
" إوبإذال إ العو ا ال"و ال
سقااا العةاااو الع اااا الياااو سيالآياااإذاليً اااإذالمااا العوالااالآ العوكااالي الباو اااإالعو إوبااالال ااا ريالعو ااا ع لالي ااا إالكا،ااالال
سكًااالالعوكاًاالالو ا ث ال

ااإال ا اليمهًاالالع

ااا الرؤيوااا ال ااااسالعووً،ااازالسعولياااإ يالعالع

ا لالعو يًاالالعو ا البال ا ال ااإال إوبااإذال ااإ العو ا ا السعو ا ال
ااا لالعو يًااالالعو اً،ااالالسع ي ع ًااالال ًاااتالعجو ،ااا المخااا ال

رل ال يًلالو المظاو الوو ال الرةإولالةإمًلالسي ع السعة لو ال
ثااا ال اااملذالةااا إ تإال ااا ال اااكل إالودااا إ يال ً،ااا العوكاًااالالي ااااو العوااا ع الع سقالو إوباااإذالعو اااإ لالثااا ال
قااا م العو اااكلالفً،ااا الي اااإعالعو اااإ السقإدااا عذالعواااال العو يًااالالسمااا الي ااال ال ااااً ال ااا قالعو اااإ ال
ع إة الس يو ال اسالم ع الالعوب إعالسعو إعو ال
هيا المقيطيب
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ي ا الوو ا الو ا ث القإد ا عذالعوااال العو يًاالال ا الي ا النجنااإحعذالعوالي ا ال ا قالعو ااإ الع إة ا السمااإال ا ال
 ،إباا السب ا إباا الوا ااإ العوالااإ الس اا القإداا يالرلياا اليااإو ا ال بوكاالالو ًااالالعوواا اللالسقإداا يالرلياا ال ااإعال
اااا ريالعو اااا ع لالسقإداااا يالرلياااا الع ااااإ رالعو اً،اااالال اااا ريالعفااااملع لالسقإداااا يالعوالياااا الع

ماااا الم ااااإس ال

ع مح لالسقإد يالرلي الع،ا العو ي الرسعي العو بً و ال
سعال وإ الع ا المتالبكلي القإد عذالعوال العو يًلالساً العو إوبإذالع إركإذالعال إ العو ا الو ال
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– املذاكرة الذكية " حلقة نقاش "طريقك للتفوق

عوالإد اليإو إط:ال الم الي ال ًدس

عووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 2 4ا

ع كإ :القإ لال 1048هت

عو ق  :ال1-12هت

ي عرالعو الإقالك :الم اليواليو قالعفملع السيوالير إ الع دا ال
عو إ لالعو المتالب إس إ
ي ا يذالع إةااليال ا يي إالي اإوو ليهالعو ااإ ال ا الم ااإرعذالعووا ا العو رعة ا السع اااإبًحالع ةإةااًلال
ك،ال ماااإذالوا اااإ العو رعةااا والمااا الثااا المتالعةاااو لعنالي ااافالم اااإرعذالعوواااا العو رعةااا المااا ال إقااالال
نمإيًلال إوًللال د البلبً الع سو يإذلالعورتكًزالسع اظو ال
الالال سعالعخلوااااإ المتال اااالنال ماااااإ ً اليةإةااااًلالوامل اااالالعواء ياااالالعو اااابًللالعةاااارتعبً ًلالعواااا عكليال
سة عييالرة العخللعديالعو
هيا المقيطيب
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سق الب  ،الع االلالع إسرالعووإوًل :ال
يس :ال م إرعذالعووا العو رعة الس إقلالنمإيًلال إوًلو ال
ثإ ًإ:البلبً الع سو يإذالسم ا رلالةوًا الك عو ال
ثإويإ:العواإدزس :العورتكًزالسع عكليو ال
رعي إ:ال ع اظالسعةرتعبً ًلالعو عكليو ال
إمدإ:ال عومل لالعواء يلالعو بًلالة عييالرة العخللعديالعو

ًل ال

ال
ال
الع

رال15ال إوبلالس10ال

يالب ري والالالالالالالالالالالالالالالالال م يالعووالليلال :والن لع ال إ ال

ال

هيا المقيطيب
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ورشة عمل
اعداد بحث التخرج
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عوالإد اليإو إط :الم إقالع عر الال–ال م الم

اسال ما الي ال ًدسال–ال الك ثلالعو إمل ال

عووإريخ:ال 1439 1 26االالالالالالالالالالالالالالع كإ :الال3059الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعو ق  1-10:30:ال
ال

العناصر التي تم تداولها
ي يذال عو كو ريالما اليإةو لعناليمهًلال تالعوو ل السيسة
ع

ال سرالك الم العو إوبلالسع لرلالعال

ع السع لع العو إد الواب تالسم الث الب لق ال إيمالبالًً العوب تالوك الم الع لرلالسعوا لالع إق لال

س و ،اليب فالعوو ًإذالوا إوبإذالي أ البال ي ال لنالجً الي الع إق لوالث الباو إالعو كو ريالم اليإ يتال
الكًاًلالكوإيلالعوب تالعو ي الم ال
-1عوء

قالعوو ل الوا إسي العووإوًل :ال

ال

-2سعج لالعوب ت ال
 -3ا لالع

عع ال

-4العو كلالسالعووال يل ال
-5قإد،لالع و لعذ ال
-6القإد،لالع و يإذ ال
هيا المقيطيب

كلية العلوم

30

-7قإد،لالع كإقالسالعف عسق ال
-8الما صالعوب ت ال
-9مال ملالعوب ت ال
-10و العوب ت ال
-11العخلإمتلالسالعوو ًإذ ال
-12ع لعج ال
ث الو ث العو كو ريالم إقال الية العوكوإيلالعو اً،لال ًتالب لق الخل عذالعوكوإيلالعو اً،لالم ال قالع إسرال
عووإوًل :ال
 -1ع وًإرالع إة ال ة العوب ت
 -2عوو ًيالعفً الواب ت
 -3عووك ي السجت ً،العوبًإ إذالسب اًو إالسبلبًب إ ال
الال السع العخلوإ الو ث العو كو ري الك ثل ال الم ع اإذ العو لن العووال ر العفً الم ال ق العةو لعنال
م ع اإذالعو لنالعفً السسو يإب السع
الع

إعالعو إد لالعو عج الباإ ي إالعث إعال  ،العو لنو ال

رال89ال إوبلوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليلال :والن لع ال
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الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال

محاضرة اضطرابات الجهاز المناعي وفشل الحمل

عوالإد اليإو إط:ال الريإ المح

عووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 2 11ا

ع كإ :القإ لال 1048هت

عو ق  :ال1-12هت

ب ااامالعو يااا المااا الع اااإثالع ييااالالنىلالعوااا سرالع ااا ر الوا اااإحالع اااإ الوااا الع إمااا العالجناااإ ال
ع ،ااا السعكو،اااإقاللااا العف ااا السب ااا ر اليسالر ااا العو ،ااا الااااإالياااا العىلالع ج اااإناليسال ااا ال ااا سثال
ع  ،المإاليا العىلالمإاليد،ساليإو ال الع إ وال ال
وااا ثالبءااامعذالجزريااالالوا اااإحالع اااإ ال ااا قالرااارتيالع ،ااا السعوااا المااا ال اااأهنإالعو ،ااا ال ااااسالب زيااازال
ع ءاالعطالعف ا العالر اا الع الس زو ا ال ا العوو اال العو اايالم ا القب ا الع وًااإذالع إ ًاالالعو ا الرك ا الي ال
ب لالي السرتإالبا النىلال ل ال إر العول والس ظلعال مهًلالعوو ل ال اسال

هيا المقيطيب
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العووءمعذال ال

ع إ ًااالالوااا الع ااالييالس إ ااالالعوااا البداااو الوا ،ااا اليسال إمااا اليإوا ااا لالرالااا المتالب ظاااً السإةاااليال
بيالًاًاااالالبدااااو

ال إوبااااإذالسم داااا يإذالعوكاًاااالالواو ليااااهالياااا سرالعف ااااإحالع ااااإ العال اااا سثال

ع  ،اليسالعو ال و ال
ع إسرالعولدًدًلالوا ،إةلي :ال
 -1عووءمعذالعو الو ثالوا،لييال قالررتيالع ،
 -2عووءًاااامعذالع إ ًاااالالعواااا البُدااااإ العالع ءاااالعطالع ج َّاااالالس اااا الم إااااا العف ااااإحالع ااااإ الواااا ال
وا
 -3عو س اليث إعالع  ،الس ل العو قإيلالم إ
 -4عة لعيإذالج إحالع إ لالسبأثم ال اسال سثالع  ،الم ال م ال
 -5عو ال الع إ
 -6يمهًلالعو إم العوليزيد ال RH factorهتالوا،أيالع إم
-7
الع

العو ال الع إ
رال 30إوبلالس18ال

يالب ري والالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليلال والريإ المح ال

ال
ال
ال
هيا المقيطيب
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محاضرة المــستحــلبــــات النــانــومتـــريــــه
"التطبيقات وطرق التحضير"

الالالالالالالالعووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 2 18ا

عوالإد اليإو إط:ال الم إقالع عر

عو ق  :ال1-12هت ال

الالالع كإ :القإ لال 1048هت
ي عرالع إةليال:اليواليو قالعفملع السيوالير إ الع دا ال

ي يذالع إةليال يي إاليإوو ليهالعو إ ال الع دو ابإذالسع ع إالس الكًاًلالبك ي الع دو ابإذالسم ال
ث الب لق اليإووا ً العفال ل الو مالمدو ابإذالعو إ السع الإر لالي ال

العو ل السب بًالإتإالعو إ ًلو ال

الالالسعالعخلوإ المتال لنالعو عم الع اثليال ا ال ل الو مالمدو ابإذالعو إ و ال
سق الب  ،الع إةليالع إسرالعووإوًل :ال
يس :العوو ليهاليإ دو ابإذالي ريال إملو ال
ثإ ًإ:العوو ل العفالكًاًلالو مالمدو ابإذالعو إ و ال
هيا المقيطيب
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ثإويإ:الع الإر لالي ال ل العوو

مو ال

رعي إ:العوو بًالإذالعو إ ًلال دو ابإذالعو إ و ال
إمدإ:ال لنالعو عم الع اثليال اسال ل العوو

مو ال

ال
ال
ال
الع

رال57ال إوبلالس16ال

يالب ري والالالالالالالالالالالم يالعووالليل:ال والع لع ال إالالالالالالالال ال

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
هيا المقيطيب
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محاضرة تأثير تغيرات عوامل المناخ علي االنسان

الالالالالالالالعووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 2 25ا

عوالإد اليإو إط:ال الجً إ ال ،ل

عو ق  :ال1-12هت ال

الالالع كإ :القإ لال 1048هت

تاااا

ال اااا الع إةااااليالنفالعوو اااال ال ااااا العووءاااامعذالعو بً ًاااالالوا ،ااااإ اليإ ةااااإرلالنفالي اااا العو عماااا ال

عو بً ًااالالعواااا البدااا العالعووءاااامالع اااإ المياااا ال:الع ااا إ العو ،داااا اللالعوملعكااا اللالعوااااز حقاللالظااااإ ليال
عو ً ااا اللالظاااإ ليالعو ً اااإاللالعواً اااإ إذالسع لعدااا العو بً ًااالالوك،اااإالقااا م الع إةاااليال ااال إالسعرًاااإال ااا ال
عوءاااإحعذالعو عرًيااالالسعوااا البداااب ال ااالعال اااا الع اااإ الميااا ال:الثاااإ اليكداااً العوكليااا اللال اااإحالع ًياااإ اللال
يكداااً العو ااارتسحاللالسعسحس العورتي ةاااامالسعوااا الب ااال اليي اااإاليإةااا ال اااإحعذالع وباااإطالع ااالعر السعوااا ال
ي ذالنفالحيإ يال رجلال لعريالع رنالسبءمال ظإ ال

قالع م إرالس سثال ع هالسع إ مالو ال

ال
هيا المقيطيب
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ك،ااإالب إسواا الع إةااليالبااأثمال اا العووءاامعذال ااا ال اا لالع دااإ ال ًااتالي ذالنفالظ اا رالعو ياا الماا ال
ع مااالعنالعو إجتااالال ااا الم جاااإذالع ااالالعو ااا ي السع و اااإرالعو يااا المااا الع مااالعنالعوامسةاااًلالسعوبكوميااالال
سعوااا ال اااإالباااأثمالةاااابإال اااا ال ااا لالع داااإ السم اااإ:الرااامسطالع ااااا زعالعو ًااا راللالسع ،ااا العو كاًااالاللال
ع ،اااا الع ،اااالععاللالسراااامسطالع ،اااا العو زرًاااالاللالسراااامسطالمحاااا العواااا ع الع و اااا اللالسمحاااا العو اااا لالال
سع يإالس م إالم الع ملعنالو ال
وااا و المااا العجااا المحإيااالالع ًاااإيال اااا الةااا حالعوكاااليالع رةاااًلال اليااا المااا الع إرظااالال اااا العوبًيااالالسبالاًااا ال
كً،اااالالعوءااااإحعذالع ب ياااالال اااا اليدااااو ً الع دااااإ الع الع،اااا ال اداااا السيًيواااا الوالسع اليداااا اليإمكإ إباااا ال
ع وإ ااالالنىلال رعال ااالالعوواااا ثالعوااا اليو ااالنالعوًااا ال ااا ال البو الااا الع ك،ااالالمااا الالع ال وااالالالال"ال الالبالوااا ال
عوبًيلال وسال البالوا ال"وال ال
ال

الع

رال 5إوبإذالس8الي إعالب ري والالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليلال والجً إ ال ،ل ال

ال
ال
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محاضرة من بصمة البنان الي بصمة الجينات

الالالالالالالالعووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 3 3ا

عوالإد اليإو إط:ال اليمً ال د

عو ق  :ال12:30-11:30هت ال

الالالع كإ :القإ لال 1048هت

ي ااا ال اااإطالعوب ااا،إذالعوب اااليلال اااإطال ًااا الس ليااا ال ًاااتاليب اااتالعالق اااإيإال قًالااالالواو ااال ال اااا ال
عوكياااامالماااا اليةاااالعرالع دااااإ الس بإيااااإ العواااا اليس ااااإالعنالةااااب إ السب ااااإفالرًاااا لالوااااو ا ال اااا البااااال ال
س

اااًو لال ًاااتال اليو اااإي اليث اااإ المااا العوب ااالال ااااسالك كااا الع رنلالسعوااا ي اليزيااا ال ااا

ةولالماًإرعذالاإالي قال ا الق ريالس ظ،لالعخلإو الةب إ السب إفو ال
ال
ال
هيا المقيطيب

كلية العلوم

38

ال ااااسال

ال
سإسرالع إةلي :ال
-1الي ااا ع العوب ااا،إذالعوب اااليلال:الب إسوااا الع إةاااليالع ااا يتال ااا ال ااا يالي ااا ع المااا العوب ااا،إذالعوب اااليلالال
س إ ذالنةو عم إالعالع ًإيلالس  :ال
ي اا،لالعوب ااإ لالي ااا،لالعو اا ذلالي اا،لالع و لالي ااا،لالعو اااإيلالي اا،لالع ةااا إ لالي اا،لالعو اا لالي ااا،لال
عوال لالي ،لالع خلالي ،لالعولعد لهت ال
-2الي ااااا،لالعفً اااااإذاليسعوب ااااا،لالعو رعثًااااالالGenetic Fingerprintingالسعوااااا المتيااااا الع ااااا رال
عولدًد الوا ،إةلي :ال
ب ااا العوب ااا،لالعو رعثًااالال ااا الي ااا ثال اااً لالراااسال اااإطالعوب ااا،إذلاليداااو

الرً اااإال

اااإدصالع اااإ يال

عو رعثًلال DNAالهتالرسالعووًً،زالي الع رلع و ال
اليثبااا العو اااا الي ال99.9ال%المااا البواااإي العو ً كاً بًااا عذالعوااا اليوكااا الم اااإالDNAالالراااسالع داااإ ال اااسال
ادااا إالراااسالكااا العوب ااالاللالسي ال0.1ال%الالم اااإالاوااااهالرً اااإالكااا الن داااإ ال ااا العآل ااالال ًاااتال الي جااا ال
يث إ ال ا السج الع رناليو إ إ الرسال

إدصال عالعفزعوال ال

بوً،ز واااإدحالب بًااا العوب ااا،لالعو رعثًااالاليأهناااإالقإ ااالالس البااا ال اااإ الوا ااا لالالوااا و اليداااو
إ السعة ال اسالمدو العو إطالرسال إ ذال ي يالمي :ال ال

هيا المقيطيب
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الالعآل ال اااا ال

اااإقالعوب اااتالعف اااإد الواو ااال ال اااا العف اااإيالعال اااإ ذالعوالوااا السع و اااإ السماااإال اااإي اللالركااا المااا ال
عوال ااااإيإالقإواااا الرً ااااإالعوب اااا،لالعو رعثًاااالالكا،و ااااإال ًااااتاليااااليذالمااااو السي ع اااا اليلياااا اللالعوو اااال ال ااااا ال
ع اال ي الجلععالعوك عرثالعو بً ًلاليسالع لس اللالووووالالس م إو ال
ااإقال زع اااإذالعو داا ال ثباااإذاليسال ااا العوب ااا يلالرااسالع إةااا الكااإ عاليداااو م الر ااإد العوااا العوالًإةاااًلال
اااا عالعوءاااالنلالوكاااا الر ااااإد العواااا الب ااااا العوب اااا يالس البيبو ااااإالر ااااإعذالعوب اااا،لالعو رعثًاااالالوو اااا ال اااا عال
ع اااكإقالر ااااسالبداااو ً الي الب اااااساليسالبيباااا الي ااا يال ااااا الولجاااا الماااإاليسالنماااالييالمااااإالتاااإال الياااا ال ااااإ ال
و ال

وا

ع،إقالعو يبالوو

ًصالع ملعنالعو رعثًلو ال

ع،إ ذالعو اً،لالسعوب يًلال ًتالمل ال عالعوو بً ال ا الك العوكإد إذالع

ال

ال

الع

ر128ال إوبلالس13الم الي إعالب ري والالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليل:ال واليمً ال د ال

هيا المقيطيب
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النشاط الرياضي" ان لبدنك عليك حق "
يل إيلالكلرلالم الة إ يال  ً،الكاًلالعورتيًلالعو كو رالمسً إ الي ال إ لالعول ً السة إ يالسكًالالكاًلالعو ا ال
عو كو ريال ا العووًدإ الالسيو جً الم الة إ يالردً القد العورتيًلالعوب ًلالعو كو رالس ،الي ال
عرووح الر إوًإذ العوً العوليإة الي ع ال"ع الوب

ال اً ال "الو إوبإذ الكاًل العو ا السعو

العوملع ً ال

الي يذ الرإ اًو ال

عودإ لالعووإة لال بإ الي الالعوي ثإعال1439-3-3يأرووإ ًلال بإ ًلالسن إعالن إريالعوب عالم الة إ السكًالال
كاًل العو ا العو كو ري ال ا العووًدإ السيأ لع الة إ ي العو كو ري ال د إع الس ،ال ا اليةوإو الماللر العو
سعواًإقلالسعو الي

العفال لالثالإرلالعوليإةلالعال و ،العو إوبإذال ًتالمتالب  ً،الم

عو ا الالوليإةإذ الكلي العوال العو دإدًل ال,سعوكلي العو إدلي ,السكلي العولي ل العو إدلي ال,سعوو

ال ع ال العوكاًلال
الع رة  ,السكلي العوً ال

سعو المتالرً إالعةوء قالاً الع دإ إذالع رةًلالعالعودإ لالعخلإرجًلالواكاًلالك،إاليقً ال لي الودبإ الع
سعفل العفالجإ الي
سب

لالريإةًلالع ل ال ع ال إولالع

العو إسول العف الجإ العةو

لال

ال

لالمي السث الع ب السعو ي الم الع و إ العو ءميال

الع ج زي العوليإةل المي ال)Exercise Bikeهت العو رعجل العويإيولال

سج إح Treadmillهتالةمالعفل السق ،العو إوبإذاليو ظً العوً العوليإة اليإ العو كو ريال د إعال ا ال
م العو ي الم العو إوبإذالعو ب اليلب ي الح الم

الع ،ال إرالعوليإةلال

سييلسيًك الس ا ال إمعالعوً الق ،ال إوبإذالماللرالعو
ع

رعذالالي لالم يإذال العةلعرالع

سإريل الةل إ العوي
هيا المقيطيب

إرالعوً هتالك،إالي سالمتإري الة ي يلال

لالسعواًإقلاليإرب ععالح الم

رعذالسقإم ال ،

الع ،ال إرالسإريلال

الع ل البلب الح الم

الالع ،ال إرال

اليو حي الم يإذ الب يل الال الةل إ العوي  ,الس ق العو إط العقبإق الم ال العو ظمال
كلية العلوم
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يأ ع ال امي الم العو إوبإذ الع إركإذ ال ًت الس سق المل اليالإ ال إط ال ع الع
عوليإةًلالع و ل السع إ رل السمت العةو
ع و إ العوليإةًل السع

ع العو ق الع

ل السق الي ل الع

السعوك الم الع

لال

ص الوا إط الي ك الباإ ا الم العو إوبإذ الع الاً ال

ر الم العو إوبإذ السم د ي العوكاًل الس إ ل الة إ ي العو كو ريال

ا العووًدإ السكًالالكاًلالعو ا ال الرةإالسع إ الم ال العو ظماليإواإ اًإذالس قلالعوو ظً السع ةواإ يالم ال
عو إولالعوليإةًلو

هيا المقيطيب
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هيا المقيطيب
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هيا المقيطيب
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معدة التقرير :د .حسناء علي

هيا المقيطيب
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حتت رعاية جلنة التطوير بالكلية

تنفيذ ورشة عمل استخدام البالك بورد في العملية التعليمية

الالعووإريخ:الي م العوي ثإعالع عر  1439 3 10-3ا

عوالإد اليإو إط:ال الن لع ال إ

عو ق  :ال12:30-10:30هت ال

الالالع كإ :الم  ،الع إة ال 2060هت

األهداف العامة للدورة:

-1عوو ااال ال ااااسال ااال البالااا ي السو ياااإذالنةاااإرًلالوا،الااالرالياااأكيلالمااا ال ليالااالالةااا ععالي اااك المالااالسعاليسال
ب اليسالك ةإديالمو

يو ال

-2عةو ع الي سعذالعووالًً المي العو عجبإذالسع وبإرعذالسع ةو
 -3عوو ل ال اسالي سعذالعوو ع
-4الر

الم العو إوبإذالم ال قالو لالع

إذو ال
إذالسالع س إذو ال

الس لال رجإذالعو إوبإذاليسورإاليأسقالم ال قالملكزالعووال يلعذو ال

 موإي ااالالعو إوباااإذالسال إ ااالالع و يااالعذالسب زيااازالمبااا يالعوو ع ااا السالعوواإ ااا اليااا العو إوباااإذالسع ااا حالع ا،ل عوزمً ذو ال
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سالق المت ال د العخل لالعوزم ًلالع ة لالعالعف سقالعووإف :ال
ع ة

عوزم
60ال قًالل

 -1عوو ل ال اسالع سعذالع وإ لالعال ظإ العوب كب ر الم ال قالج ولال اسالع الع يال إذال
ع ج يالسع

الم الك الم إال ًتاليو،ك ال

ال ًيلالعوو ري الم الم لرلالاً الع سعذال

سكًاًلالع ةواإ يالم إو ال
إذ ال

30ال قًالل

 -2عوو ل ال اسال ل الع ب إقاليإو إوبإذالم ال قال ظإ الع لعة ذالسع

30ال قًالل

 -3عوو ل ال اسال ل الن إعالسوليلال ا إذالج ي يالكإةإرلال ا لال إ لاليإ إةلعذال
سي ل ال إ لاليإواً ي إذالعوو ةً ًلالسي ل اليإو عجبإذالو ال

60ال قًالل

 -4عورتكًزال اسال ل الع إعالعو عجبإذالسع وبإرعذالس ،اًلالع ةومع السعوو

يلالوا ،و يإذال

س ًإذالع ةيالالع وإ لالسكًاًلالع ودإ العو ق السعو رجإذالع دو الل ال
 30قًالل

 -5عوو ل ال اسال ظإ الملكزالعووال يلعذالسكًاًلالع إعالسوليلالع  ،يالرً ال

30ال قًالل

 -6بال ي الي فالع قرتع إذال دإ يالعو إوبإذالع و يلعذالم ال قال  ،ال  ،إذال السوو ال
يإجلععالكً،لاليكملالم العوو،إري السع وبإرعذالعودلي لال

الع

رال43ال
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لقاء حواري مع طالبات قسم الفيزياء

يف يوووووث الء وووووا 1438/3/10هوووووو مت حبموووود ال لموووووا ل وووووا ووووووا
وةنسووووووبا ط ةووووول سال وووووا ال سووووو  .واةتوووووتق هووووو ا الل وووووا ب

بووووس ةنسووووو ي يسووووو ال ي يوووووا

لموووووي ةووووو ةنسووووو ي ال سووووو

سووووو اد

الوووودةتو هوووود ال نووووا وب وووون ابنسوووووبا وووو مت اسووووت ا ةقوووواةا ال ال ووووا واي ا ووووا
وسوووولت التعلووووص للوووول الاوووو وبا الوووو وا ووووت
لل ال ووووووا ابسووووووتادا واالسووووووت افي ب ووووووا ا
يا

يف ال سوووو باالسووووت اد ةوووو خوووواا ا ل ووووا
ي يووووووي ةءووووووا ل ووووووا

فووووووا اخوووووودة

يف

ةأ وفي  ..يس ال ي يا ).

ويوووود مت وايوووول اىوووودايا للوووول ال ال ووووا ابقووووا ةا يف وووودي الناووووق والوووول  ,ال ووووط وووودي
الضياةي للحضو ة ةنسوبا يس ال ي يا وسال ا ط.
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معدة التقرير  :مح:إيمان بوعلي و مح :منى الراضي
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تحضير الملصقات العلمي

الالعووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 3 10ا

عوالإد اليإو إط:ال النرإ اليًإق

عو ق  :ال1-12هت ال

الالالع كإ :القإ ال 1048هت

ي عريالع إةلي الك الم العو كو رياليمإ الةاً،إ السعو كو ريالم ال ًدسالسع ةوإوياليو ق العفملع السع ةوإويال
عر إ الع دا ال ال
ي يذ الع إةلي ال يي إ اليإوو ليه العو إ ال الع ا الإذ العو اً،ل الس ل الو م إ الي ةإد الدواالال
سعةو لعنالي العو الإط
ع و رليالم ال

ع الع ا

العو ،اًلالس

عذالع إد والث القإم اليإةو لعنالي فالعو ،إو ال

قالعولعييالع ج العالعو لنالع لر والالسعالعخلوإ المتالقإم اليإ ع الل اليمإ الع إةلي الووب ال

كًهالرك الب دًال السبلبًب وال ال
هيا المقيطيب
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سق الب  ،العو ر لالمإاليا :ال ال
عفزعالع سقالعال ك ال لنالي ري ي ال PowerPointهتالسب  ،الع إسرالعووإوًل :ال
يس :العوملعمح ع دو ملالوو

مالع ا

ثإ ًإ:ال الإطالم ،لال الب دً الع ا

العو ا ،ال
السعو  ،و الع إةب لالق ع الع وًإراليو ع العو صال

ال ك العخليلالع

سعخلااًلالوووهتال
ثإويإ:اليمهًلالن رع العو رالسعولة ال
رعي إ:العةرتعبً ًلالج

العوالإرئ

إمدإ:العوو حي الع يإفال و الع ا

ال

يمإالعفزعالعويإ الركإ ال بإريال ال لنالمبإ لالوو بً الكًاًلالو مالع ا
الع

العو ا ،اليإةو ،إقالعوب ري ي و ال

رال39ال إوب الس5الم الي إعال ًيلالب ري والالالالالم يالعووالليلال:ال والن لع ال إ ال

ال
ال
ال
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سلوكيات الطالبة اجلامعية

الالعووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 3 17ا

عوالإد اليإو إط:ال الم سالع

عو ق  :ال1-12هت

الالالع كإ :القإ ال 1048هت

ي ااا المحااا العنالس اااكل السعو ااا يال ااااسالعو ااايبال اًااا العر ااا العو ااا يالسعوودااااً المتاليااا عالع إةاااليال
ي اااالنالآياااالالسال اااا يتال باااا السالييًااااإذال اااا ليلالوااااتال اااااسال داااا العخلااااا السالعووداااااحاليااااإو ا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
ساليمهًلالبال يلالع ا الوال
متالي ااا الووااا ال ااالنالساااإسرالع إةاااليالسعوااا الع الدااا ،العىلالقدااا ،ال,السااا رالعوداااا كًإذال
سالس رالع إرعذالوال
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سااا رالعوداااا كًإذالع اااو ،ال ااااسالعوداااا كًإذالمااا الع رااالع السالعوداااا كًإذالمااا الع إ ياااإذوالمتال ااا قال
عالع رالعوو ل العىلالي فالعودا كًإذالعخلإ يلالوا إوبلالسالكًاًلالباإ ي إالوال
سااا رالع اااإرعذالع اااو ،ال ااااسالع اااإرعذالعو اً،ااالالسع اااإرعذالع جو،إ ًااالالالسالمااا الع اااإرعذالعو اً،ااالال
متال ااالنالالعو ليالااالالعفًااا يالوا،ااا عكلياليً ،اااإالع اااو،ا الع اااإرعذالع جو،إ ًااالال ااااسال اااتالعو إوبااالال
اااااسالالع اااالعطاليأ اااا لالعفإم اااالالس إ اااالالمااااإالبال ماااا ال ،ااااإ يال ااااا العو اااا ال الوا إوبااااإذال,سال
ك و الع رتع اليأ

لالعوكاًلالع و االلاليإو لعكلالع،وً ،لالوال

عالهنإيااالالعو ااالنالمتالب حيااا اليسرع ال ،ااا ال ااااسالعو إوباااإذالوااا الم عقاااهالةاااا كًلالقااا البو ااالنال اااإال
عو إوبااال,السالمتااا الم إق ااالال ااا الع عقاااهالوال ااا الع إق ااالالع االااا العو اااإ الوا إوباااإذالواو بااامال ليااالال
الآرعد الالجتإ الع عقهالع واالالوالال
متالب حياا الي اافالعفااا عدزال اااسالعو إوباااإذالسالمتالعوو ياا ال اااساليمهًااالالعوو اا لالعوالع اليااا الع إةااليالع الااا ال
عالي العوو

العو إ الوال

عالعخلواااااإ المتالب حيااااا العةاااااوبًإ ال ااااا الملدًاااااإذالعو إوباااااإذال ااااا الع إةاااااليال,سالكإ ااااا الم ظااااا ال
عجإيإت الب ً الالت و الع إةليالسالب اليل بو العال
الع

رالسإةلعذالم إ لالوال ال

رال 13إوب الس3الم الي إعال ًيلالب ري والالالالالالم يالعووالليلال والم سالع

ال
ال
هيا المقيطيب
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ال

معرض النبات واحليوان يف البيئة
ال

اااا رالةاااا إ يالالسكًااااالالعفإم اااالالعواااا كو ريال الرااااإيز الع ،ااااإ السر إياااالالةاااا إ يالسكًااااالالكاًاااالالعو ااااا الالالالالالالالالالالالالالالالالالال

عو كو ري السال ا العووًدإ الالسيإ لع العوا لالعويالإرًلاليالد ال ا الع ًإي
يقإ القد ال ا الع ًإيالم لة العود الي العوي ثإعال1439 3 24السعو الكإ ال عالعو إ الي ع الالالالالالالالالالالالالالال
(النبات واحليوان يف البيئة )

لةااااا الرًااااا اليركاااااإرالسي ااااا لالسعيوكاااااإرعذالعو إوباااااإذال ااااا قالعوا ااااا العو رعةااااا المااااا الو اااااإذال
س دااا،إذالسياااإ لعذالسم ياااإذلالجتدااا العوبًياااإذالع إدًااالالسعو ااا لعسيلالسعوءإياااإذالسعوبًيااالالعو إ ياااللالسماااإال
و ياا ال اا العوبًيااإذالماا ال بإباااإذالس ً ع ااإذال إ االاليكاا اليًياالال ااااسال اا لالم ةاا إالرً ااإالعووكًااااإذال
ع وااااالالوا بإباااإذالسع ً اااإذالمااا العوبًياااللالعفالجإ ااا السجااا ال ااا الكبااامالمااا العو ،اااإو الع ًااالالوا بإباااإذال
سع ً ع إذو ال
ك،اااإالع وااا الع ااالنال اااا الركااا ال اااإ الي ةاااحالعو قاااإذالعوو ريااالالوا بإباااإذالي عيااالالمااا العو إوااا ال
سملسرعاليإ زعحيإذالسعورتي يإذال

العو بإبإذالعوب ريلو ال
ةااالالعو رعثًااالهتالعالظ ااا رالي ااا ع الالمااا العو بإباااإذال

يإ ةاااإرلالعفالركااا الي ةاااحال سرالعووال ًاااإذالع ييااالال ع

سع ً ع اااإذالسو يااالال اااا ال ااااإذالج يااا يالطالبكااا الم جااا يالعالعو بً ااالاللالسووااا الي الااا الجً اااإذالنوً اااإال
مااا الكإد ااااإذالي ااال لالمياااا العو بإبااااإذالع اااًيلاللالع رحالعواااا يباللالعوالعسواااالالياااأو ع الدواااااالاللالعو ًاااا راللال
ع مساااإ السع ً ع اااإذالع

وااالالسرعثًاااإالمااا اليًاااإ اليثااالال ااا العوكإد اااإذال ااااسالعوبًيااالاللالمااا ال ااالنالرًااا ي ال

ي ةحالكًاًلال ال العفً إذالي العوكإد إذالع واالو ال
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ركاااا الآ اااالالعواااا ال ااااا اللااااإو ال ًاااالالماااا الع ً ع ااااإذ عوال يهتاللالع رع اااا اللالعو ًاااا راللالع مسااااإ اللال
سعوداااا هاللالعوال عقاااا اللالي ةااااحالعآلثااااإرالعودااااابًلال اااا العوكإد ااااإذالس سر ااااإالرااااسال الاااا الع ماااالعنالعفال
ع دإ و ال
سقاا القإماا ال  ،ااالالماا العو إوباااإذالي اال السب ةاااًحالركااليالكاا الركااا الماا اليركاااإ الع االناللالسع جإيااالال
ا اليةيالالعوزعدلعذو ال
يمسإعالعو إوبإذالع إركإذ :ال
-1ي العوب الي ةهالعفبإر ال
-2م إقالس ،الة العو وً ال
 -3إجلاليإقلالعوالظً ال
-4رإ ،ل ا ال إ لالعودءً ال
-5رإ  ،الي ةهالع زرع ال
ال
م يالعووالليل :واليمً ال د ال
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فوائد ممارسة الرياضة

عوالإد اليإو إط:ال ملر الع

الالعووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 5 6ا

اس

عو ق  :ال1-12هت ال

الالالع كإ :المدل ال 1018هت

ي عرالع إةليالك االالم الع ةوإوياليو قالعفملع السالع ةوإويالعر إ الع دا ال ال
يااا يذالع إةاااليال ااا يي إالياااإوو ليهالعو اااإ ال ااا العوليإةااالالس ظاااليالع ةااا العفالعوليإةااالالسمااا الثااا ال
ب لقاااا اليإووا ااااً العفاليمهًاااالالعوليإةاااالالسكًاًاااالالاإرةاااالالعوليإةاااالالعوب ًاااالالسع العوليإةاااالالبا اااا ال سرال
م العالعو قإيلالم ال

الم الع ملعنو ال

الالالسعالعخلوإ المتال لنالعو إدحالسع ر إ عذالو  ،العوليإةلالعوب ًلالعو
ال

هيا المقيطيب
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ً لو ال

سق الب  ،الع إةليالع إسرالعووإوًل :ال
يس :العوو ليهاليإوليإةلالعوب ًلالي ر ال إملو ال
ثإ ًإ:العوو ل العفاليمهًلالعوليإةلو ال
ثإويإ:الكًاًلالاإرةلالعوليإةلالي ريال
رعي إ:الي ع العو

ً لو ال

ذو ال

إمدإ:ال لنال إدحالسعر إ عذال ،إرةلالعوليإةلو ال
ال
ر11ال إوبلالسال11ال

ع

يالب ري الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليل :واليم الم ةساليإيكل ال

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
هيا المقيطيب
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ورشة عمل استخدام برامج المراجع العلمية
ال
ال

الالعووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 5 13ا

عوالإد اليإو إط:ال ك ثلالعو إمل

عو ق  :ال1-12هت ال

الالالع كإ :المدل ال 1018هت
ال

ي عرع إةاااليالكااا االمااا العوااا كو رياليماااإ الةااااً،إ السعوااا كو ريالع ااالع ال زمااا السع ةاااوإوياليوااا قال
عفملع السالع ةوإويالعر إ الع دا ال ال
يااا يذالع إةاااليال ااا يي إاليكًاًااالالعوب اااتالسمزعياااإالم اااإرالع ا ماااإذالع وكرتس ًااالال اااإدحال إمااا ال
عال ااااًإ لالعةاااارتعبً ًلالعوب ااااتالسالكًاًاااالال اااال العوب ااااتالعالع عقاااا الع وكرتس ًاااالالي ةااااإد الدواااااالال
سعةاااااو لعنالعخلااااا مإذالع ا مإبًااااالالعوااااا البالااااا م إالجإم ااااالالع اااااا الرً ااااا ال دااااا يً إوالثااااا القإمااااا ال
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يإةاااو لعنالي ااافالعو ،اااإو الع وااا رليالمااا ال ااا قالي ااافالسلكاااإذالعوب اااتالع ااا ريال إ ًاااإالسعو ليًااالالعال
عو لنالع لر لالسعالعخلوإ المتالقإم اليإ ع الل اليمإ الع إةلي الووب الكًهالرك الب دًال السبلبًب ال ال
سق الب  ،العو ر لالجزد كإووإف:ال ال
عفزعالع سقالعال ك ال لنالي ري ي ال PowerPointهتالسب  ،الع إسرالعووإوًل :ال
يس :المزعيإالم إ رالع ا مإذالع وكرتس ًلال ال
ثإ ًإ:الم إرعذالعوب تالعو ال وإج إالعالعوبًيلالعولقً،لال)ع وكرتس ًل( ال
ثإويإ:ال إدحال إملال
رعي إ:الع

ال ًإ لالعةرتعبً ًلالعوب ت ال

عذاليسالعواإورتال) ال قالب ًً ال إ العوب ت(

إمدإ:العةو ع الي فالعولم حالعخلإ لالسعو ،اًإذالع الًلال Booleanهت ال
ةإ ةإ:العخل مإذالع ا مإبًلالعو البال م إالجإم لالع ا الرً

ال د يً إ ال

يمااإالعفاازعالعويااإ الركااإ ال بااإريال ا ال االنالمبإ االالوو بً ا الكًاًاالالعوب ااتالعالي اافالسلكااإذالعوب ااتال
عو ا،ااا السكااا و الت قااا الجإم ااا الع اااا الرً ااا المااا العخلااا مإذالع ا مإبًااالالمااا ال ااا قالع كوبااالالع لكزيااالال
سمكوبلالعو إوبإذالسع كوبإذالعخلإ لاليب فالعوكاًإذالسع كوبلالعولقً،لو ال
ال
ع

ر147ال إوبلالسال5ي إعالب ري الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليل :واليمإ الةاً،إ ال
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أثر استخدام النباتات الطبية في الحد من اإلصابة
بمرض السرطان

عوالإد اليإو إط:ال رإ يإالعو ليه

الع عر  1439 5 18ا

الالعووإريخ:الي الع

عو ق  :ال1-12هت ال

الالالع كإ :المدل ال 1018هت
اهم المحاور

 -1كًاًلالبك العخل يإالعودل إ ًلالعالجد الع دإ ال يةبإ إالهتل
 -2دبلالع و إرالالع ع الع واالالم الملنالعودل إ اليإ ،اكلالعو ليًلالعود يل
 -3السعةو

ع العو بإبإذالعو بًلالسمدو ا إتإالالوا الم الع

 -4عوء ععالعوداً السعوء ععالعوءمالعو
ع

إيلاليإ لنلال

الس قو اليإ و إرالع لنال

رالال7ال إوبإذالسال9الي إعالب ري الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليل :والرإ يإالعو ليه ال
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حفل

التفوق ال

يو جًااا المااا الةااا إ يال ً،ااا الكاًااالالعو اااا العوااا كو رال بااا العنالنيااالع ً العف اااال السيإ ااالع المااا الةااا إ يال
سكًااااالالعوكاًاااالالعواااا كو ريال ااااا الس،اااا العووًدااااإ اليقإماااا العوكاًاااالال ااااا الو إوبإتااااإالع وا قااااإذالالعوبااااإو ال
ال88ال إوبلالسوو الي العخل ً،ال 1439-5-22اال اسالمدل العوكاًلال 1018هتو
سقاااا العةااااو الع ااااا اليإو ااااً العواااا يالثاااا الباااا سيال ااااليالماااا العواااا كلالع كااااً الباو ااااإالعو إوباااالال
عوً ةهلالي

اااالال

إالمتالنوالإعالق ً يالي ع ال"العقليالسري الع كل ال"الوا إوبلاليًإ الع ك و ال

ي اا إاليوالاا السكًااالالعوكاًاالالعوااا كو ريالال ااا الس،اا العووًدااإ الكا،ااالالوا إوبااإذالع وا قااإذاللاليكاا ذالمااا ال
ااإال اااسالي العووا ا ال اازالسبك الي الوا ا ا لالسسج ا العو ااكلالو م ااإذال اااسالمااإاليب و ا الم ا الج ا الم ا ال
يجاااا البااااا اليي ااااإد لالك،ااااإال ااااكلذالي ااااإعال ًياااالالعوواااا ري اليإ وبااااإر ال ملعةااااإالي اااال العو لياااا ال
و إوبإت و ال
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ثاا ال اا ذالةاا إ تإالنجنااإحعذالعوو اااً الع

اايالوااا الماا القباا الع ك ماالالعول ااً يال ع ًاالالعنالي العااااظال

عنالعواااب السقإدااا إلالك،اااإال اااكلذالةااا إ يالسكًاااالالعفإم ااالالع كااااالالعوااا كو ريالراااإيزيال اااإ الع ،اااإ ال
ااااسالماااإالبال مااا المااا ال ااا الو إوباااإذالعفإم اااللالسنىلالةااا إ يال ً،ااا العوكاًااالالعوااا كو رال بااا عنالنيااالع ً ال
عف ال ال اسالمإاليب و الم الج الكبميالعالةبً الب وً العو

يإذالعو الب عج ال إوبإذالعوكاًلو ال

ك،ااااإال اااا الةاااا إ تإالعو إوبااااإذالع وا قااااإذالنىلالع ةااااو،لعرالعالعفاااا السع جو ااااإ ال ع ًاااالالعنال اااا ال
عوو رً السعود ع و ال
ي ااا إالمتالبالااا ي ال ااالنالملدااا اليا اااصال ًاااإيالسنجناااإحعذالع ماااميال اااا اليااا ال بااا عنالآقالةااا الس ااال ال
ج وااالالع ءاااا رالوااا الع اااا الرً ااا اليااا ال بااا عو زيزالرمحااا العناللالرعدااا يالعوو ااااً الع سىلاليإ ،اكااالالعو ليًااالال
عود يللالالث اليوال العو إوبلالح لععالعوزرع الكا،لال ًإيلال الع وا قإذو ال
سعالعخلواااإ القإمااا الةااا إ يالسكًاااالالعوكاًااالاليو حيااا ال ااا إ عذالعوواااا ال ااااسالعو إوباااإذالع وا قاااإذاليأقداااإ ال
عوكاًلو ال
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مهارات حل المسائل في الرياضيات

الالعووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 5 27ا

عوالإد اليإو إط:ال م إقالع عر

عو ق  :ال1-12هت ال

الالالع كإ :القإ لال 3057هت

عةااااو ا العواااا كو ريالم ااااإقالع إةاااالياليو ليااااهالع ،اااا قالXالسةااااب العةااااو ع الع اااال السم إ ًاااا ال
يإوءااالالعو ليًااالالسبلاوااا الو بً ًااالالسع ةااابإ ًلوالثااا اليااا يذالياااإوو ليهالعو اااإ ال مهًااالالع ةاااو ع العو ااا ًحال
و وااالالع إةااابلالسةااالسريالعوو بًااا العوليإةااا العو ااا ًحالواالااا ع العوكًً،إدًااالال ااا ال ليااا النبباااإ الق ع ااا ال
اً،ااالالوا

ااا قال ااااسال ااا عبحال ااا ً لالسمااا الثااا العةو لةااا ال والم اااإقالعورتبًااا العو ااا ًحالوا ،اًاااإذال

ع دااااإيًلالم ،اااالاليأميااااالوالالك،ااااإالب لقاااا ال مهًاااالالع ةااااو ع العو

اااا الو واااالالع إةاااابلالس اااا ال

بءًم ااااإالسع و،ااااإ ال ،اًااااإذال دااااإيًلالم لسراااالالعو ااااإبحالواوأكاااا الماااا الجاااا يالع واااالالقباااا العةااااو عم إال
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يإ وباااإرعذوالسقااا المتالبااا ري العو إوباااإذال ااااسالن اااإقالعوكدااا رلالو يااا ال ااا الع رقاااإ الي ااا العو مااالال
عو ليلالع جبلالسعودإوبللالعورتمًزالعو ا ،لالق ع الع ة لالق ع العوا إريو و ال
الالالسعالعخلوااااااإ المتال اااااالنالعو اااااا عذالع ةإةااااااًلالعالعو ظااااااإ العواااااا سفلاليإ دااااااإذالعو اااااا عذال
س ااا عذالعوو يااا والك،اااإالع و،ااا ذالعوااا كو ريالم اااإقالعو يااا المااا الع مياااالالو ااال العخل ااا عذالع وااااالال
وو ي العو

عذال اسالعودب ريالسيإةو ع العو لنو ال

ب  ،الع إةليالع إسرالعووإوًل :ال
يس :البلبً العو ،اًإذالعوليإةًلو ال
ثإ ًإ:الع و الع إةبلالسكًاًلالعةو عمإتإالع ياسو ال
ثإويإ:العو

عذالس لياللالعوو ي و ال

رعي إ:اليميالو ال
ال
ال
ر 67إوبلالسال8ي إعالب ري الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليلال :والم ال ًدس ال

ع
ال
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مواصفات إعداد عرض تقديمي جيد

الالعووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 6 4ا

عوالإد اليإو إط:ال جً إ الي ر

عو ق  :ال1-12هت ال

الالالع كإ :المدل ال 1018هت
ت

الع إةليالعىلالب ليهالعوب ري ي الكإةرتعبً ًلالردًدًلالر إولالعالعوو ري العوا إقالس ر الع إةليال

عىلالكًاًلالع ع العوب ري ي ال اللرال رعة الي لياللال اً،لال
م إرعذال

ً لالعالع إرالب زيزالعو ،اًلالعوو اًً،لالسب زيزال

ال ًيلالعوو ري العوو ريدًلالسيي إالتإاليو إة الم الاً اليلإطالع و ا ،السوو الوزيإ يالعوو ع

ال

عوا إقالي العو إو السع ا ال سوو العالع إرالعف يالوا ،اًلالعوو اًً،لوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
ًتالب  ،الع إةليالعو ي الم العو الإطالع إمل:
العوو ليهالعو ا ،الواب ري ي ال اًزعب الس ً ي-الكًهاليو عر العوب ري ي الم الاً اليلإطالعو
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الكًهاليو الجت ًزال لعدحالعو لنالسع وًإر إالالكًهاليو الع ع الع اللرالعو رعة السبلبًب العوا إق-العو ل العوداً،لالعو اً،لال وًإرالليالعو لنالم ال ًتالعوالإو السعخليالسع

السعو رالسك المإاليو ا ال

يإوو ري العوا إقالم العو لعلالع سىلالعىلالعو لعلالعو إدًل

ع

رال12ال إوب السال7الم الي إعالب ري الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليلال :والجً إ الي ر ال

هيا المقيطيب

كلية العلوم

68

ورشة عمل التقنيات الحديثة في التحليل الكيميائي

عوالإد اليإو إط:ال م إقالا لالس اليم العيلع ً

الالعووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 6 11ا
عو ق  :ال1-12هت ال

الالالع كإ :المدل ال 1018هت

ي يذالعو كو ريالم إقال يي إاليإوو ليهالعو إ ال البال ًلالعوو اً العوك لسكًً،إدًل:العوا ووإمًرت و ال
سق الب لق الوا ،إسرالعووإوًل :ال
يس :العوو ليهالي ل العوو اً العوك لسكًً،إدًلو ال
ثإ ًإ:الواً الم ًإذالعوا ووإم جلع السعو عم الع اثليال اً إو ال
ثإويإ:الب بًالإذالعوا ووإمًرت و ال
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ال
ال
ال
ال
ال
ث ا الو ا ث العواا كو ريالعم ا النياالع ً ال ا البال ًاالالعوو اً ا ال ICPالالم ا ال ا قالعوو ليااهالعو ااإ اليإووال ًاالالسال
عوظاااالس الع إةاااابلال ةااااو عم إالسالع ااااًإعالعواااا الماااا الملع إتااااإالعث ااااإعالو اااامالعو ً اااالالسالعجاااالععال
عوو اً الوا

ع

قال اسالعر

العو وإدحو ال

ر 8إوبإذالسال11ي إعالب ري الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليلال :والم ال ًدس ال
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معرض اإللكترونيات والفيزياء في حياتنا

يل إيل الكلرل الم ال  ً،الكاًل العو ا السردً القد ال
عواًزيإع الة إ ي العو كو ر ال ب عن العف ال السعو كًالال
ة إ يالعو كو ريال ا العووًدإ السم داللالقد العواًزيإعال
ة إ يالعو كو ريال

العوا إ السردًدلالعوا لالعويالإرًلال

سع جو،إ ًلاليإوالد الالة إ يالعو كو ريال لر العو

ال

متال  ،العنالنقإملال"م لنالع وكرتس ًإذالسعواًزيإعالعال
ًإب إال"سوو العال بإ الي العوي ثإعال 11ال1439 6ال
االعالمتإ العودإ ل العو إ لي ال ال بإ إ اليالإ لال1001ال
سق الي و الع لنال اسال ياليركإ الم إو ال
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 -1رك العو ظإري العو دكليل العو البك هال الع وءإ ال:البدإ ال
ع وءإ العالع لس السي المكإ الع لالرً ال لالسوو اليإةو

العو ظإري العو دإكل الواك هال ال

ع الي لالعواًزرو

 -2رك اليثلالعو دبًل العال ًإب إالسبأثم إالعال  GPSال:الس عالرك الب ليا ال البأثمالعو ظليل العو دبًلال
س سر إالعالب رالعووك و جًإالس ًإب إالعوً مًلو
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 -3رك الب ليا اليوإريخاللإو العو ريالسملع العكو إر إال ملالعووإريخ

 -4ركااا العيوكاااإرالرع ااالال ااااا :الس ااا ال باااإر ال ااا الةاااليلالو ااااإقال ااا يي العوااا

يالعوااا ال ااااسال

مالًاااإطالع ااالعريالسعو اااءيالسعوااا ح السي اااإر ال إ ااا الو ااااإقالع اااإي اليااا ععالعو ااااإرم العجااا ال
ي

ب رمالعو ق السعف السولع لالعو ا ال يتالعو
ال
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 -5رك ال إ لالع لس لالعوبدً لالسوو اليإةو ع الي سعذالعةو كً السيإ و،إ ال اسالب ءًا إال
يإو إ العوك ليإد الع دو

الو

العف ع ذ ال

 -6رك العولسي ذال:اليدو

الواو اً السعولة السعوو يلاليإةو
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ع ال عدليالعوكرتس ً

 -7رك الج إحالع عراليإواًزر

 -8رك الع رتع الةإ لالعو عرئال:اليدو

الرً إالGPSالسم إ يالوا،إعالس إالحرالوإل الإوالمو الم الج لال

ع م السعو عرئالالواوالاً الم الع ع ثالسعفلعد العو الو ثالوا ،و ،ال
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 -9رك المبوكل الة يلالواي جل

م يالعووالليلال :وال لر العو
هيا المقيطيب
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حملة التوعية للحفاظ على البيئة
يو جًااا المااا الةااا إ يال ً،ااا الكاًااالالعو اااا العوااا كو رال بااا عناليااا النيااالع ً العف اااال السيإ ااالع الةااا إ يال
سكًااالالكاًاالالعو ا ا العو ا كو ريال ا ا الي ا الس ،ا العووًدااإ اليقااإ ال ااإ العو ا ا اليالق ا العخل ،ا المحااالالب ًاالال
اسالم عراليةب الوا اإيال اسالعوبًيلالم البإريخال 1439 6 20-16االسب  ،المإاليا  :ال
ع

الرلي الع،ا العو ي الب إسقالمإاليا  :ال
 يمهًاالالن ااإ يالعوواا سيلالس سر ااإالعالع اااإيال اااسالعوبًياالالك،ااإمتال االناللااإو ال ااًإعالمتالن ااإ يال
ب سيل إال
 ةل اليميا ال اسالن إ يالعوو سيلال قالعو إطالوكيمالم العو سق
مالسعمهًو السب حي الع ً إذالح رال ءم ال اسال إوبإذالعوكاًل

 عوو

 ب ليهالعو ب إ السبأثم ال اسال
ع ث العوالي الع


لالع دإ السوكلالع إ العو الب إ الم إاليإ ،اكلو

م الب إسقالمإاليا  :ال

،اا الج واا المً ع ًاالال اااسالمكإباا الم داا يإذالعوكاًاالالسيرسقاالالعوكاًاالالوا اا يتالماا العو إوبااإذال
و ال إرال العوبًيلالع ر

البب يالي الهتالم الب حي اليل ر

عوي ثإعالرلي الع إ رالعو اً،لالب إسقالمإاليا  :ال
 ع يتال العو بإبإذالعو الرك الحرع و إالعالع زقالسعةو ع الي فالع

إ الك

 محإيلالعو بإبإذالعالع لعر العو إملالم الم وز إذالس عد ال إملال ،إيلالع إقالعو إ
 ب ةًحاليركإرال إ يالعوو سيلال ال لي ال لنالع يبإ


ل ال محالعو بإبإذالسن إ يالب سيل إ
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ال

 ع ةااااواإ يالماااا الع ًاااالالع ًااااإ الوا ً ،ااااإذالعواااا البدااااو م إالعال اااا إ لالي اااالع ال اااا إ ًلالال
سسة ال ا المًإ الو ة الع ًلالع ًإ
 ب حي ال و ذالسر السة ال اً إال بإرعذال المحإيلالعوبًيل
ع ري إعالرلي ال إعالب إسقالمإاليا  :ال
 ع يتال الع إرظلال اسالعوبًيلاليإ ةو قاليآيإذالم العواللآ العوكلي

ع

 ،المدإيال ال

الرلي اليإو ا ال بوكلالب إسقالمإاليا  :ال
 ب إسقالع يتال ال

الع ً،إذالعالع ،اكلالسييلحاليمسإد إالة ععاليليلاليسال ليل

 ي لالع ً ع إذالسعو بإبإذالعالع ً،إذ
 مدإيالإذال وبإرالم ا مإذالعو إوبإذال الع ً،إذ ال

ال
ال
هيا المقيطيب
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دورة اإلسعافات األولية بالتعاون مع جممع العيادات الطبية

يو جًااا المااا الةااا إ يال ً،ااا الكاًااالالعو اااا العوااا كو رال بااا عنالنيااالع ً العف اااال السيإ ااالع المااا الةااا إ يال
سكًاااالالكاًااالالعو اااا العوااا كو ريال اااا الس،ااا العووًداااإ ال ظ،ااا العوكاًااالال سريالي ااا ع ال"الع ةااا إرإذالع سوًااالال
"الق مو إالع ،لةلال إ العو ز السوو الي العوي ثإعال 1439-6-18االعالمدل العوكاًلال 1018هتال ال
سواااا ث العواااا سريال اااا المإ ًاااالالع ةاااا إرإذالع سوًاااالاللالك،ااااإالي ااااإرذالنىلالع ااااإ ذالعواااا الواااا ثالعال
عفإم ااالالوا إوباااإذالمااا ال"الن ،اااإعاللالسب ااا إذاللالسجااالس الس زياااهاللالس ااالس اللالسكدااا راللالسن اااإقال
عوالا العولد اللالسعوو بماللالسعوو ععالع ري لال"و ال
ك،اااإالب إسوااا العوااا سريالع

اااإعالعو اااإد لال ااا قالع ةااا إرإذالع سوًاااللالسكااا و القإمااا الع ،لةااالال اااإ ال

عو ز اليإجلععالب ريبإذال ،اًلالوا

رال الكًاًلال  ،الع ة إرإذالع سوًلو ال

ال
ع

ر 67إوبلالسال8ي إعالب ري الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال
هيا المقيطيب
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حماضرة كيمياء التوتر

عوالإد اليإو إط:ال

الالعووإريخ:الي العخل ً،الع عر  1439 6 20ا

ًبإال إع

عو ق  :ال11:30-10:30هت ال

الالالع كإ :المدل ال 1018هت

يااا يذالع إةاااليال ااا يي إالياااإوو ليهالعو اااإ الوإلج اااإ السع ااا ع الع ج اااإ السمااا الثااا الب لقااا اليإووا اااً العفال
عو عماا الع دااببلالوإلج ااإ السع لع اا العواا الراالال ااإالعفداا ال اا العوو االنالوإلج ااإ السماا الثاا ال اا الكًاًاالال
باإ العجد،إ إال

العوو لنالوإلج إ  .ال

سعالعخلوااااإ المتال اااالنالع جاااازععالع ،اااالالعالجداااا الع دااااإ السع دااااي ولال اااا العوااااو ك العالعةااااو إيلال
عفد الجتإ الع ج إ السبأثمالع ج إ ال اسالجد الع دإ السكًاًلالبالاً الع ج إ العال ًإب إ .ال
سق الب  ،الع إةليالع إسرالعووإوًل :ال
يس :العوو ليهاليإ ج إ الي ريال إم السعوو ل العفالع ع الع ج إ  .ال

هيا المقيطيب
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ثإ ًإ:العووا ً العالعو عم العو الب

الع ج إ  .ال

ثإويإ:الكًاًلال سثالع ج إ السع لع العو الرلال إالجد الع دإ ال

العوو لنالوإلج إ  .ال

رعي إ:ال لنالعجزععالجد الع دإ الع دي ولال العوو ك العالعةو إيلالعفد الجتإ الع ج إ  .ال
إمدإ:ال لنالبأثمالع ج إ ال ا العج زيالجد الع دإ  .ال
ةإ ةإ:الكًاًلالعووالاً الم الع ج إ العال ًإب إ.
ع

ر 7إوبإذالسال11ي إعالب ري الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليلال :واليم الم ةس ال
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حماضرة جائزة نوبل

الالعووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 6 25ا

عوالإد اليإو إط:ال ن لع ال إ

عو ق  :ال1-12هت ال

الالالع كإ :المدل ال 1018هت

بدأت احملاضرة ديثها ابل عريف العام ن ائزة نوب وسبب تسمي ها وقيم ها م طلبات احلصول
ليها .ومن مث مت اس عراض بعض النماذج من احلاصلني ليها مع الرتكيز لى وائز النساء والكيمياء
والعاملني العريب وا سالمي.
ويف اخل ام مت رض بعض العوام املشرتكة بني ال ائزين واليت تع رب من العوام املسا دة يف
احلصول لى هذا الشرف العلمي الرفيع.
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وقد تضمنت احملاضرة احملاور ال الية:
أو  :ال عريف ابجلائزة و مؤسسها و سبب وضعها.
اثنيا :ال طرق لوصية نوب و شروط اجلائزة و بعض قوانينها.
اثلثا :ال ائزون :طرق ترشيحهم و كي ية ا الهنم.
رابعا :اس عراض مناذج خم ل ة من ال ائزين ابجلائزة.
خامسا :اس عراض بعض وام النجاح يف الوصول للجائزة.
ع

ر 21إوبإذالسال13ي إعالب ري الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليلال :والن لع ال إ ال
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حماضرة الكيمياء التكاملية

الالعووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 6 27ا

عوالإد اليإو إط:ال م إقال د

الالالالعو ق :الم ال 1-12هت

الالالع كإ :المدل ال 1018هت
ال

ظ،اااا العوا اااالالعويالإرًاااالالوالداااا العوكًً،إع كاًاااالالعو ااااا السإةااااليالثالإرًاااالالي اااا ع ال"العوكًً،ااااإعال
عووكإماًااال"اليوالو اااإالعوااا كو ريالم اااإقال دااا ؛الع ةاااوإويالع داااإ يالعالقدااا العوكًً،اااإعالسي عرتاااإالكااا المااا ال
ع ةوإويالعو كو ريالع لع ال إال ال

هيا المقيطيب
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يااا يذالع إةاااليال اااا يي إالياااإوو ليهالعو ااااإ اليإوكًً،اااإعالعووكإماًااالالسب بًالإتااااإالسع ااا العوو اااا يإذال
سعو ااااا يإذالعوااااا الب عجااااا العوباااااإ ي العال إ اااااإالسعالعخلواااااإ المتال ااااالنالي ااااافالع مياااااالالوو بًالإتاااااإالعال
إ ذالدواالو ال
سق الب  ،الع إةليالع إسرالعووإوًل :ال
يس :العوو ليهاليإوكًً،إعالعووكإماًلو ال
ثإ ًإ:الر عد إو ال
ثإويإ:الب بًالإتإو ال
رعي إ:الع العوو

يإذالسعو

يإذو ال

إمدإ:العميالالوب فالعوو بًالإذو ال
ع

ر 22إوبإذالسال4الم أ إعالب ري الالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليلال :والن لع ال إ ال
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معرض املناعة سر احملافظة على الصحة

ظ،ااااااااا العوا ااااااااالالعويالإرًااااااااالالوالداااااااااا ال
عوكًً،إع كاًااااالالعو اااااا السإةاااااليالم ااااالنال
ت إةبلالي العو

لالعو إ الي ع :

ع إ لالةلالع إرظلال اسالعو

ل ال

سوواااا الياااا العوي ثااااإعالع عراااا ال1439 7 3ال
سالقاا الب اا ،الع االنال االسنالي ةاارتعذلال
ب حيااااا الم ياااااإذالت عةاااااً الوعذال قاااااللال
ب حي اااااإذال عدًااااالالسالب لياًااااالاليأ ااااا ع ال
ع ااالنلال ااالنالمالاااإ الرًااا ي المااا الع واااإ ال
عو إوبااااااإذلالسالع اااااالععالي اااااافالعوو ااااااإر ال
عوبدااااااً لالعواااااا ال ااااااإال قاااااالاليأ اااااا ع ال
ع ااالنوالسالقااا الب ااا ،الع ااالنالع اااإسرال
عووإوًااالاليأ ااالع ال ااا عذالعوا ااالالعويالإرًااالال
والد العوكًً،إع :ال
ال
ال

هيا المقيطيب
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ب ليهالعف إحالع إ :ال واليم الم ةسلالمحوالملي العو ً الساليوالير إ الع دا ال ال

عف اااإحالع اااإ ال ااا الع داااإ الال-باااأثمالع ا ثاااإذالعوبًيًااالال ااااسالعف اااإحالع اااإ ال-عووء يااالال
سعف إحالع إ

ال
عملعنالعف إحالع إ :ال واليمإ الساليواليو قالعفملع ال

ع ي حال-العوامسطالعوكب ال-ع دإةًلالس ج إال-ع ج إنالعولعج ال
ب بًالإذالكاً ًكًل:ال والع لع الال إالسال والم الي ال ًدس ال

ر إد العو ال-حرع لالع

إعال-ن وإ العوو ً ال-عخل يإالعف ًل ال

سعالعخلواااإ المتال ،ااا الب ااا ي ال وًاااإرالعر ااا ال3الي ةااارتعذالمااا الةااا ،ال16الي ةااارتالم اااإر ال ًاااتال
ةًو الب حي الج عدزال ر

الع إركإذالم اليإ العوو اًزالسالعوو

ال
ال
م يالعووالليل:الال ع لع ال إ ال
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ً الوا إوبإذو ال
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حماضرة الغذاء الصحي ومناعة اجلسم

الالعووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 7 3ا

عوالإد اليإو إط:ال ملس ال زم

الالالالعو ق :الم ال 1-12هت

الالالع كإ :المدل ال 1018هت
ال

بو  ،الع إةليالب ليهالو ا الع إ لالسكًاًلالع إرظلال اسالم إ لالعفد الم ال

قالعووء يلالعو

ًلالعوداً،لوال

ك،إالبدو لنالع إةليالع الي ع العخل لعسعذالسعواإك لالسع لسيإذالعو بً ًلالعو الب  ،ال اسالحيإ يالم إ لال
عفد السسقإيو الم الع ملعنالع واالوال االسالعو عاليي إالعالع إةليال الع العو عم العو البا العىلالب ممال
عف إحالع إ السم اليمه إالعو إ عذالعوء عدًلالعخلإ يلالمي الب إسقالع لسيإذالعوءإحيلالسم لسيإذالعو إقلالسعو إدلال
ع ا ظلالوعذالعو ك إذالع واالوالعالهنإيلالع إةليالة ال الع العو إدحالعوء عدًلالسعو بًلالوا ،إرظلال اسال
ة ملالم إ لالعفد و ال
ع

رال23ال إوب الس10الم الي إعالب ري الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليلال :وملس ال زم ال
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حفل خترج كلية العلوم التاسع والثالثني

ع وااااا الجإم ااالالع اااا الرً ااا اليو اااليحالك كبااالالمااا ال إوباااإذالكاًااا العو اااا العوباااإو ال ااا

ال700ال إوبااالال

سع الاااا الماااا العو ر اااالالعووإةاااا لالسعوي ثاااا الوا ااااإ العفااااإم ال 1438ال 1439ااااالالياااا العوي ثااااإعال-7-10
 1439اااااليالإ ااالالع وااااإ ذالعوكااامل اليإفإم اااللال

ااا رالةااا إ يالسكًاااالالعفإم ااالالو ااااس العو إوباااإذال

عوااا كو ريالم اااإالي ااا ال اااا الع إجااا لالس ااا المااا السكاااً ذالعوكاًاااإذالسعو ،اااإ عذالع داااإ يالسمااا يلعذال
ع عرعذالسي

إعال ًيلالعوو ري السيم إذالعخللمإذو

سعةاااو الع اااا الياااإ

المداااميالي اااإعال ًيااالالعووااا ري المااا الكاًااالالعو اااا السع الااا الثااا البااا الع داااميال

ع كإ رًلالوا إوبإذالم العوكاًو و ال
سقااا اليااا ئالع اااا الياااو سيال اااليالمااا العوااا كلالع كاااً الباو اااإالع إةاااليال ااا ريالعوا اااا لالثااا الكا،ااالالبل ًبًااالال
م ا ال ليااالالع ااا الع إةاالالم الي العو ااإم لالي الب ااإالكا،االالمداا الال ااإفالماا يلالعفإم االالالعواا كو رالس،اا ال
يااا ال بااا العو زيااازالعو ااا ا الجاااإعالرً اااإ:ال"ماااإاليةااا
سعوو ً،ااالالنىلالمداااوالب العوااا

هيا المقيطيب

إالمااا اليياااإ ال واااا الرً اااإاليزراااإ اليجًاااإقالع لرااالال

العوااا عر الياااإو العنالب اااإىلاليإووالااا السع ح اااإرلالسكااا البااااًفالقا ي اااإالي داااإال
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سر ااالعال ااا عالعو ااالطالعو ا،ااا العوب ااااًحلالعوااا اليو ااا اليلس وااا العالكاااا ال اااإ لالالسكااا الب ًااا الفالعوًاااا ال
م اااإركلالي اااإب العخللماااإذالعو ر ااالالعووإةااا لالسعوي ثااا ال ظاااإذالعودااا إ ياليًااا العوو ااال لالر ًياااإالوكااا ال
عالع واإقالعالر إ الجإم وك الجإم لالع ا الرً

"الو ال

ثااا اليوالااا السكًاااالالعفإم ااالالو ااااس العو إوباااإذالعوااا كو ريالم اااإالي ااا ال اااا الع إجااا الكا،ااالالجاااإعالرً اااإال:ال"ال
عي ااا العخللمااالال اااإالي ااا العوًااا البوااا ج اليواااإ العو اااا لالسقااا ال اااا الماااإالبلجً ااا المااا الةااا لالعواًاااإفالسب ااا ال
عوو

اااً لالس ااا العال ااا عالعوًااا السن الس اااإ ال الريااا الةااا اوال اليااا المااا الج يااا لالر،اااإالعوو ااال الن ال

س لالم الس إذالع ًإيالرإمإالي ال االإ اليسال اوال اليآثإر العالع دوالب العواللي "و ال
ي ااا الووااا اليوالااا ال إوبااالالكاًااالالع الااا ال إد ااالالي ااا ال بااا العنالع ً،ااا الكا،ااالالعخللماااإذالب ااا ،ال
مزمااااإالماااا العوااااال السع مو ااااإ لالجااااإعالرً ااااإ:ال"الي اااا عب العالياااا م الع سقالس وااااسال اااا عالعو اااا رالس اااا ال
عوا ظااااللال ظاااالالعوو اااال لالبااااا العواااا الرنمساااا ال جا ااااإالع اااا لالس س اااا العال ااااأهنإالي مًااااإذالع ااااإ لال
سوإما اااإال جا اااإالع ياااإ لالسقإسم اااإالي ااافالع اااإ اللالراااإوً ال اليمحااا العال ااا ر الم اااإ ل الرالاااياللالسنلاااإال
م إ لاليم السيي لالسم إ لالم ال ا،يالسرعراليلالس إركيال عالع

عرال ا السمل ال"و ال

س اااكلذالعو إوبااالال إد ااالالع ً،ااا الع ةاااوإويالسعفإم ااالالقإداااال:ال"ي ال الاااهال ااااسالم ااالالعوو ااال الي ااايال
ي ال اااكلالي ااا العنالع ةاااوإوالعوااا اليكلم اااإال ا،اااإلالسي إر اااإالركااالعلالس ااا ع إال ااا رعلالي ال ب ااا الوع الع اااا ال
عوااا الير ااا إال اااإالع رت اااإلالسسج اااإال اااإالةاااأو إلالي ال الاااهال ااااسالم ااالالعوو ااال الي ااايالي ال يااايال ااااسال
ااال القااا الع و ااا و إالملعرالااا لالجإم ااالالع اااا الرً ااا العوااا الآم ااا اليااا لالةااا لذالم عر اااإالسج

اااإال

وو ااا الم ااا الل وجاااإالدواااااإالسمااااثلعالعال إوااا لالسع مساااسالمااا الووااا الي ال الاااهال ااااسالم ااالالعوو ااال ال
س الر لالو عو ي إالس إداو إالسس إ"و ال
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سقااا الي ذال لماااإذالكاًااالالع الااا العوالدااا العوالاااإ العوااا اليوالوااا الةااا إ يالع إةااالالم اااسالي ااا النيااالع ً ال
عو إم لالم داللال اس ال إوبإذالكاًلالع ال لالسع وو الع ا اليإود الع اك و ال
قائمة بأسماء املنسوبات املشاركات بحفل التخرج 1437-1438هـ بكلية العلوم
م
1

أمساء املشاركات
مح .نوره الفضلي

م
17

أمساء املشاركات
أ.خلود العبدالقادر

2

مح .مريم النامي

18

أ.غاده اجلهين

3

مح .أمينه النغموش

19

أ.مروه اجلري

4

مح .مشاعل احلربي

20

أ.منى األصمخ

5

م .أسيا النباط

21

ف .لطيفه املرزوق

6

أ.نوره املسلم

22

مح .رجوى الغريب

7

أ.منى الرويشد

23

ف .ساره الصبغ

8

أ.هيا املقيطيب

24

ف .منال األمحد

9

أ.أمريه الدوسري

25

ف .منال اخلرس

10

أ.أمل املبرييك

26

ف.هند املضيف

11

أ.مها احمليش

27

ف  .خدجيه اليوسف

12

أ.بدريه الصنيخ

28

ف.كوثر البحراني

13

أ.غلباء الشهري

29

ف.كوثر الصوالن

14

أ.هيفاء بوشعيب

30

ف.مشاعل احلربي

15

أ.ريم العمري

31

ف .كفاح حداد

16

أ.مسريه احللييب

32

ف .عال املسلم

ال
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حماضرة خطوات التميز بالتعاون مع كلية الرتبية

ال
ال
ال
ال
ال
يو جً ا الم ا الة ا إ يال  ً،ا الكاًاالالعو ا ا العو ا كو رال ب ا عنالي ا النياالع ً العف ااال السيإ االع الم ا الة ا إ يالسكًااالالعوكاًاالال
عوااا كو ريال اااا الي ااا الس،ااا العووًداااإ لال الااا ذالعوا ااالالعويالإرًااالالعالقدااا العواًزياااإعالعالكاًااالالعو اااا اليإوو اااإس المااا الكاًااالال
عورتيًااالالالسإةااا ليالي ااا ع ال"ال ااا عذالعووً،ااازال"القااا مو إالةااا إ يالعوااا كو ريال اااإ اليل ااا اليااا الع ث ااا ال 1439-7-16ااااال
تدااال ال1018اللالب لقااا ال

اااإالنىلالي ااا ال ااا عذالسج ع ااا العووً،ااازال ااا الع ااالييالسي ااا ال ااااإذالعو ااا صالع وً،ااازال

سو يإذالسم قإذالعووً،زو ال
سيسة ا

الة ا إ تإالي الع ،اكاالالبداا سالث رااإال يًياالالواا

الع االييالسمتكً ااإالعالاً ا الع،ااإ ذالم ا ال ا قالال اافال

عو الباااإذالعوااا الب اااإ ر إاللالك،اااإالب لقااا النىلاليمهًااالالن عريالعو قااا الوادااا الواوً،ااازلالسكااا و الك اااا ال ااا العوالااا رعذال
عوليإ ًااالالعوااا الم اااإالعنال ااازالسجااا الوا،ااالييالااااإاليداااإ

إالعالع

ااا قال ااااسالعووً،ااازاللالسع وو،ااا السإةااالتإاليوبًاااإ ال

آثإرالس وإدحالعووً،زال اسالع لييالم العو إ ًلالعو ادًلالسع جو،إ ًلالسع ًلو ال
سعالعخلوإ المتالبكلي الة إ يالعو كو ريال إ اليل الم القب العوكاًلاليوداً ،إال إ يال كلالسبال يلو ال

ع

ر71ال إوبإذالسال5الم الي إعالب ري السع عريإذالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال

هيا المقيطيب

كلية العلوم

97

ورشة تدريبية "إكسل متقدم "2013

الالعووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 7 17ا

عوالإد اليإو إط:ال ن و إرال اً

الالالالعو ق :الم ال 1-12هت

الالالع كإ :الم 2034 ،هت
ال

يو جًاا الم ا الة ا إ يال  ً،ا الكاًاالالعو ا ا العواا كو رال ب ا عنالي ا النياالع ً العف ااال السيإ االع السكًااالالكاًاالال
عو اااا العوااا كو ريال اااا الي ااا الس،ااا العووًداااإ اليقإمااا العوا ااالالعويالإرًااالاليإوكاًااالالسر ااالال ،ااا الي ااا ع الالالالالالالالالالالال
"النكدااا الموالااا ال"2013القااا مو إالعوااا كو ريالع و اااإرال اًااا ياليااا العوي ثاااإعالال 1439-7-17ااااالالالعالم ،ااا ال
""2034و ال
سب إسواااا العو ر اااالالعوو دااااً العو اااال الع و،اااا ال اااااسالعو ااااً السعوو الاااا الماااا العوبًإ ااااإذاليإةااااو ع ال
ع إ ذالعوليإةًلالسعوو اًلالع وال ملو ال
م يالعووالليلال:يوالملس العفل ال
ال

هيا المقيطيب
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حماضرة أخطار التعليب

الالعووإريخ:الي العوي ثإعالع عر  1439 7 17ا

عوالإد اليإو إط:ال نرإ اليًإق

الالالالعو ق :الم ال 1-12هت

الالالع كإ :المدل ال 1018هت

ظ ،العوا لالعويالإرًلالوالد العوكًً،إع كاًلالعو ا السإةليالثالإرًلالي ع ال"الع إرالعوو اً ال"اليوالو إالعو كو ريالعرإ ال
يًإقال؛الع ةوإويالع دإ يالعالقد العوكًً،إعالسي عرتإالك الم العو كو ريالما الي ال ًدسالسالع ةوإوياليو قالي يذالع إةليال
يي إاليإوو ليهالعو إ التا العوو اً الس إ ذالعةو عم الس ب البإراً ال الب رال ،اًلالعوو اً الم الث الب لق اليإووا ً ال
دإ لال ،اًلالعوو اً الم ال قالع يتال  :ال
يس :الع لكبإذالعوكًً،إدًلالعخل ليالع دو ملالعالعوو اً السالدإ ل إال اسالعو

لو ال

ثإ ًإ:العوو اً العو رق و ال
ثإويإ:الع

إرال اسالعوبًيلالم ال قال لنالمال الرً ي الق مو ال

رعي إ:الي فالعوو ًإذالع إملو ال
ع

ر30ال إوب الس6الي إعالب ري الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليلال :والع لع ال إ ال
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ورشة عمل كيفية حتضري السرية الذاتية

الالعووإريخ:الي الع ري إعالع عر  1439 7 18ا

عوالإد اليإو إط:ال يم الم ةس

الالالالعو ق :الم ال 1-12هت

الالالع كإ :المدل ال 1018هت

ظ،ااا العوا ااالالعويالإرًااالالوالدااا العوكًً،إع كاًااالالعو اااا السإةاااليالثالإرًااالالي ااا ع ال"الكًاًااالالو ااامال
عوداااميالعو عبًااالال"اليوالو اااإالعوااا كو رياليمااا الم ةااا الال؛الع ةاااوإويالع داااإ يالعالقدااا العوكًً،اااإعالسي عرتاااإال
ك الم الع ةوإويالو ًالالسالع ةوإويالع عال ال
يااا يذالع إةاااليال ااا يي إالتال مااالال إمااالال ااا العوداااميالعو عبًااالالالسعمهًااالالعوداااميالعو عبًااالالالسمااا الثااا ال
ب لقاا اليإووا ااً العفالعو الااإطالالع إماالالعواا الماا الملع إتااإال اا الكوإياالالعودااميالعو عبًاالالسع اا الع ااإسرال
عو إملالع وا ال اً إال
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الالالسعالعخلواااإ المتال ااالناللاااإو الدوااااالالواداااميالعو عبًااالالس اااإدحال اااملععالعوو ظًاااهالعالع ااا ع العوداااميالال
عو عبًلو ال
سق الب  ،الع إةليالع إسرالعووإوًل :ال
يس :العوو ليهالعو إ اليإودميالعو عبًلالو ال
ثإ ًإ:والمإ العودميالعو عبًلالك،

احالم لس و ال

ثإويإ:والعمهًلالعودميالعو عبًلو ال
رعي إ:والم ع اإذالعودميالعو عبًلال ال
إمدإ:و لناللإو الدواالالوادميالعو عبًلو ال
ةإ ةإ:وال إدحال ملععالعوو ظًهالوعالع ع العودميالعو عبًلو ال
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
ال

رال إوبإذ36الالس4الم الي إعالب ري الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليلال :واليم الم ةس ال

ع
ال

هيا المقيطيب

كلية العلوم

101

حماضرة تكييف الطحالب مع الظروف القاسية وامللوثات

الالعووإريخ:الي الع ري إعالع عر  1439 7 24ا

عوالإد اليإو إط:ال ال لم العود،ل

الالالالعو ق :الم ال 1-12هت

الالالع كإ :المدل ال 1018هت

ب إسقالعو لنالعووال رسالعو إو السالعوًإذالبكًا إ اسالعوبًيإذالع و لرلالسالعوالإةًل مي
-1العووكًهال اسالعوبًيلالعو إوًلالع لعريال
-2عووكًهال اسالعوبًيلالعوبإر ي
-3عووكًهال اسالعوبًيلالع إ ل
-4العووكًهال اسالعوبًيلالوعذالع

لالعوا الي اد ًل

-5العووكًهال اسالع ا ثإذالم العو إ لالعويالًال
سال لنالعو لنال يالعوبًيلالع و لرلالسالعوًإذالعووكًهالم العوبًيإذالع واالالر،ي
هيا المقيطيب
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واوكًهالم الع لعريالعو إوًلاليو العةو ع العمحإنالعمً ًلالب  ،الرسعييالعي ًلالم الحيإ يالعم العوب بإةً السال
ع ء ًدً السالك و الع محإنالع مً ًلالعوكإر لالوا،إع
-واوكًهالم العوملس ياليو ال سثالحيإ يالعكيلالم الع لس لالع ًكاًلالو زرإذالتإال الي

البك ي الرسعييالم ال

ع ي إذال
واوكًهالم الع ا لاليو الحيإ يالع عيإذالع و عراللالسال ل العو-واوكًهالم الع

ي السالع إقالعوب بإةً

لالر العوب اد ًلالاليو العكيإرالعو بءإذالك عق الةد ال

سالع محإنالع مً ًلالع ا يلالووك هنإالسالك و العو ً كاً ةً عذ
-واوكًهالم العو إ لسالع ا ثإذالع

ع

ًلاليو الوو العمإال ال لي الع م إ العسالو يا إالفدً،إذال إ

ر32ال إوبلالالس3الم الي إعالب ري الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليلال :وال لم العود،ل ال
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املسابقة الثقافية العامة

يو جًااااا المااااا الةااااا إ يال ً،ااااا الكاًااااالالعو اااااا العوااااا كو رال ال بااااا عنالعف اااااال السالسكًاااااالالكاًااااالالعو اااااا الالالالالالالالالالالالالالالالالال
عوااا كو ريال ال اااا العووًداااإ المتالب ظاااً الع داااإياللالعويالإرًااالالعو إمااالاليااا العخل،اااً الع عرااا ال 1439 8 10ااااال
تدااال الكاًااالالعو اااا الاليو،اااإ العوداااإ لال 10ااابإ إرلال ًاااتالمتالسةااا الن ااا الوا إوباااإذالوالبالااا م المااا ال
و ال6ال إوبإذالس  :ال
 عث وإ الريلالعولة  :ال
د إعاليمح العولع

رمسلالق لالع  ،هتالالالالالالالرإ  ،ال ب عفاً العفلي ع ال رمسلالعوالا هت ال

 يث وإ الريلال اظالسنوالإعالعو ل :ال
رإ  ،ال إ الآقال  ،ال ق ً يالعوءلي هتالالالالالالالالالالالالح لععاليمح الآقال ب عنال ق ً يالعف ،ليهت ال

هيا المقيطيب
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 يث وإ الريلالبأوًهالسنوالإعال ل:
يًإ البإ المك ال ق ً الس ًلالهتالالالالالالالالالالالالالرقًلاليمح العوب اللعع الق ً يالم دكلالعولمحلهت
قً ،الع ودإيالإذالف لالعوو كً الع ك لالم ال :ال
ة إ يالعو كو ري:الم سالع السكًالال ،إ يالعوالب قالسعوود ً الس-ة إ يالعو كو ريال:ال لر العو

ال

ة إ يالعو كو ريال:ك ثلالعو إملال-ة إ يالعو كو ريال:رإ ي العو ليهال

ال ًيلالعوو ري اليالد العوليإةًإذ ال

ال ًيلالعوو ري اليالد العواًزيإع ال
ال ًيلالعوو ري اليالد العوكًً،إع ال
ال ًيلالعوو ري اليالد ال ا الع ًإي ال

ي ا ااا الف ااالالعوو كاااً العو واااإدحال ًاااتالراااإحذالياااإ لكزالع سقالريااالالعولةااا الالعو إوبااالالرإ ،ااالالعفليااا ع ال
سرااااإحذاليااااإ لكزالع سقالرياااالال اااااظالسنوالااااإعالعو إوباااالالح اااالععالآقال باااا عنالسرااااإحذاليااااإ لكزالع سقالرياااالال
بأوًهالسنوالإعالعو إوبلاليًإ المك اللي الب إالبكلي الي إعالف لالعوو كً ال ال
قااا م الع داااإياللالعو إوبااالال ًاااإالعو سةااال المااا الرليااا ال اااإ العو اااا اللالسجاااإعذالع داااإياللالموزعم ااالالمااا ال
ا ال وإ البكلي الع

لالسعوا إ الو إ ال 1439-1438اال ال

متالب ظً الع دإياللالم القب اليوال ًإالع الً ً المداسولالع

هيا المقيطيب
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خطة اللجنة االجتماعية بكلية العلوم للفصل الدراسي األول
 1439 -1438هـ
م
1

2

3
4

الفعالية

نوع النشاط

لقاء مع أعضاء هيئة
التدريس ومنسوبات
الكلية
زيارة مستشفى الشيخ
حسن العفالق للرعاية
األساسية
رحله ترفيهية ألعضاء
هيئة التدريس الى
كورنيش الخبر
اللقاء الثاني ملنسوبات
كلية العلوم

التاريخ

لقاء

الخميس
1438/1/29هـ

الجهة
املنظمة

الجهة املستهدفة

أعضاء هيئة التدريس-
كلية العلوم
أعضاء الهيئة اإلدارية

العدد
150

زياره

األربعاء
1439/3/24هـ

كلية العلوم

طالبات الكلية

30

رحله

السبت
1439/3/28هـ

كلية العلوم

أعضاء هيئة التدريس

50

لقاء

الخميس
1439/4/3هـ

أعضاء هيئة التدريس-
كلية العلوم
أعضاء الهيئة اإلدارية

150

خطة اللجنة االجتماعية بكلية العلوم للفصل الدراسي الثاني
 1439 -1438هـ
م

الفعالية

زياره ملصنع ندى
1
لأللبان
حفل تكريم ختام
 2األنشطة واللجان
بالكلية

هيا المقيطيب

نوع النشاط
زياره
حفل

التاريخ

الجهة
املنظمة

الجهة املستهدفة

العدد

1439/6/19هـ

كلية العلوم

طالبات الكلية

40

1439/8/10هـ

كلية العلوم

طالبات نادي العلوم
لجان

150
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حفل لقاء " الود"

يو جًااااا المااااا الةااااا إ يال ً،ااااا الكاًااااالالعو اااااا العوااااا كو رال ال بااااا عنالعف اااااال السالسكًاااااالالكاًااااالالعو اااااا الالالالالالالالالالالالالالالالالال
عواا كو ريال ال ااا العووًداااإ ال ااا الوالاااإعال"العواا "العواالااإع"الع سقالفً،ااا ال اا عذال ًيااالالعوواا ري السع ًيااالال
ع عرياااالاليإوكاًاااالالسوواااا الياااا العخل،ااااً الع عراااا ال 1439 1 29اااااالتداااال العوكاًاااالال"ال"1018السيروااااوحال
عواالاااإعاليكا،ااالالمااا السكًاااالالعوكاًااالالعوااا كو ريال ال اااا العووًداااإ ال ًاااتال الاااا الوًاااإذالةااا إ يال ً،ااا ال
عوكاًاالالف ً،ا ال ا عذالعوكاًاالالسبال ا ي العو ااكلال ااإال الالو ا العوكاًاالالم ا النجنااإحعذلالي ا إالو ا ث ال ا ال
ي ااا الع جناااإحعذالعوااا ال
ع كإ ر السب

اااا العالعفإم ااالالسعالمالااا مو إال

الع ي لالعفإم ًلالسع
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وا إم ااااالالسي اااااإرذالعالكا،و اااااإالنىلالال سرال ااااا ال ًيااااالالعووااااا ري العالعفإ ااااا الع كاااااإ ر السعوب يااااا ال
سع ر ااااإ السع عر السوكاااا العالاااا ال اااا ال ًياااالالعوواااا ري الع ربالااااإعالسعووً،اااازال ياااا الماااا العو ،اااا العال
ع،ااااإ ذالع ري اااالالم ااااإراللالك،ااااإالي ااااإرذاليي ااااإالنىلالةاااالسريالع اااارتع الع وبااااإ قالياااا الاًاااا الم داااا يإذال
عوكاًااالال– ااا ال ًيااالالبااا ري ال–ال ًيااالالن عريااالال–ال إوباااإذال–الع ااارتع الم ع ًااا الع إةااالعذالسع ووااازع ال
يإودااااإ إذالع كوبًاااالالسيكاااا ذال اااااساليمهًاااالالمدااااإمهلال اااا ال ًياااالالعوواااا ري العالي ،ااااإقالعوا ااااإ ال
سع ،اااإقالعوو يليااالالةااا ععال اااإر اليسال ع ااا العوكاًااالالسع وو،ااا العواالاااإعالي اااكل إالوا

ااا رالسن ااا ال

إرال عالعو إ ال"ال  ،الم إرالو لقس"ال ال
الي ااا إالمتالبالااا ي الرالاااليالمداااإيالإذالي ااا تإالعوااا كو ريال ال لرااالالعو ااا الااااإاليةاااإ العوب ااالالنىلالجااا ال
عواالإعاللالسعالهنإيلالعواالإعالمتالبال ي العو كلالوا

رالةإدا العنالب إىلال إ ال رعة الم ر الوا  ً،ال ال

سق المتالب ظً العواالإعالم القب العوا لالع جو،إ ًلاليإوكاًلال:الال ال
ال لرلالعو
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زيارة مستشفى الشيخ حسن العفالق للرعاية األساسية
"قسم رعاية املسنني"

حت ـ ـ ــت ر اي ـ ـ ــة س ـ ـ ــعااة مي ـ ـ ــد كلي ـ ـ ــة العل ـ ـ ــوم و شـ ـ ـ ـراف س ـ ـ ــعااة وكيل ـ ـ ــة كلي ـ ـ ــة العل ـ ـ ــوم نظم ـ ـ ــت اللجن ـ ـ ــة
ا

ما يـ ـ ـ ــة زاير ملس ش ـ ـ ـ ـ ى الش ـ ـ ـ ـيخ سـ ـ ـ ــن الع ـ ـ ـ ــالق للر ايـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ــية قسـ ـ ـ ــم ر ايـ ـ ـ ــة املسـ ـ ـ ــنني

وذل ـ ـ ـ ــال ي ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـ ــثالاثء املواف ـ ـ ـ ــق 1439/3/24ه هت ـ ـ ـ ــدف ه ـ ـ ـ ــذ ال ـ ـ ـ ـزايرة ال واصـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ـ ــع ه ـ ـ ـ ــذ ال ـ ـ ـ ــة
«الغالي ـ ــة» ال ـ ــيت س ـ ــاعت يف ف ـ ــرتة م ـ ــن مره ـ ــا برس ـ ــم مسـ ـ ـ قبلها فض ـ ــال ـ ــن العمـ ـ ـ

ل ـ ــى تربي ـ ــة يـ ـ ـ

وبن ـ ـ ــاء أس ـ ـ ــر .وتعزي ـ ـ ــز أ ـ ـ ـ ـواء ال واصـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــع ه ـ ـ ــذ ال ـ ـ ــة ال ـ ـ ــيت أص ـ ـ ــبحت تع ـ ـ ــي

ل ـ ـ ــى «وق ـ ـ ــع م ـ ـ ــن

الـ ـ ــذكرايت» ابإلضـ ـ ــافة إل يـ ـ ــاء اورهـ ـ ــم ال عـ ـ ــال ومـ ـ ــا تركـ ـ ــو مـ ـ ــن بصـ ـ ــمات ـ ـ ــرب يـ ـ ــاهتم .ومت خـ ـ ــالل
ال ـ ـزايرة املـ ــرور لـ ــى غـ ــرف ال نـ ــو لل عـ ــرف لـ ــى سـ ــبب و ـ ــواهم وشـ ــرح ك ـ ـ
ا

ال ـ ـ مـ ــن قب ـ ـ املشـ ــرفة

ما ي ـ ــة أ .ليم ـ ــة واور الر اي ـ ــة يف خ ـ ــدم هم وم ـ ــا تقدمـ ـ ـ الدول ـ ــة م ـ ــن ا ـ ــم

ـ ـ ـوار أص ـ ــحا

املش ـ ـ ى ت مـ ــع توزيـ ــع ايـ ــدااي الصـ ــحية امل يـ ــدة يـ ــم ضـ ــافة لسـ ــي ا الرقيـ ــة الشـ ــر ية ت كـ ــان س ـ ـ قبال
املس ـ ــؤو ت أك ـ ــرب األا ـ ــر يف

ـ ــة ال رص ـ ــة للطالب ـ ــات للح ـ ـوار معه ـ ــم يف ظ ـ ـ ب ـ ــاو بع ـ ــض احل ـ ــا ت

مع الطالبات
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رحله ترفيهية لكورنيش اخلرب

مبناسبة قر ان هاء ال ص الدراسي األول للعام اجلامعي 1439/1438هـ و قب بدايـة ا خ بـارات النهائيـة وإل طـاء
افعة ديدة من الطاقة اإلجيابية بعد مرور وايل أربعة أشهر م واصـلة مـن العمـ الـددو اون انقطـاظت نظمـت اللجنـة
ا

ما ية بكلية العلوم ب و ي ور اية من سعااة وكيلة الكلية للشؤون األكااميية الدك ورة  /خلوا ال يسانت
بقضاء يوم ترفيهي ملنسـوابت كليـة العلـوم مـن أ ضـاء هي ـة ال ـدريس واحملاضـرات واملعيـدات وال نيـات وكـذلال مـن ايي ـة

اإلاارية بكلية العلوم.
وقــد رصــت اللجنــة ا

ما يــة املــوقرة بكليــة العلــوم لــي اخ يــار يــوم الســبت املوافــق 1439/3/28ه ـ يكــون مو ــد

انطالق الر لة يل كورني

اخلرب يت

يؤار لي ان ظام العملية ال دريسية ابلكلية.

 ب ــدأت الر ل ــة يف ع ــام الس ــا ة الثامن ــة و النص ــف م ــن ر ــا

امع ــة املل ــال فيص ـ ـ –املدين ــة اجلامعي ــة أقس ــام

الطالبات‘ برانمج الر لة تضمن:
 زايرة يل كورني اخلرب من السا ة العاشرة صبا ا يل السا ة الثالثة صرا.
 زايرة يل جممع الظهران ال جار من السا ة الثالثة صرا يل السا ة السااسة مساءا.
 العواة يل ر ا املدينة اجلامعية – امعة امللال فيص أقسام الطالبات يف عام السا ة ال اسعة مساء.
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 رافــق الر لــة أتــوبيس خــاص امعــة امللــال فيص ـ وســيارة أمــن واألس ـ اذة نعيمــة بــو ســن مــن األمــن النســائي
ابجلامعة والدك ورة ميان أفكار ضو هي ة تدريس بكلية العلوم.

معدة التقرير د .إيمان أفكار
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اللقاء الثاني ألعضاء اهليئة اإلدارية واألكادميية
يو جًااااا المااااا الةااااا إ يال ً،ااااا الكاًااااالالعو اااااا العوااااا كو رال بااااا عنالنيااااالع ً العف اااااال السيإ ااااالع المااااا ال
ةااااا إ يالسكًاااااالالعوكاًااااالالعوااااا كو ريال اااااا الس،ااااا العووًداااااإ ال الااااا ذالعوا ااااالالع جو،إ ًااااالاليكاًااااالال
عو اااااا ال"العواالاااااإعالعوياااااإ ال

اااااإعال ًيااااالالعووااااا ري السع ًيااااالالع عريااااالالسعوا ًااااالال"الت إةااااابلالقااااال ال

ع و اااااإعالعوا ااااا العو رعةااااا الع سقالوا اااااإ العفاااااإم ال 1438ااااااال ال 1439اااااالالسووااااا اليااااا العخل،اااااً ال
 1439-4-3االعالمدل العوكاًلال 1018هتالو
سقااااا اليوالااااا الةااااا إ يالسكًاااااالالعوكاًااااالالعوااااا كو ريال اااااا العووًداااااإ الكا،ااااالالر بااااا المااااا ال
يإ

اااااإال

اااااا رلالسعةو لةاااااا الي اااااا النجنااااااإحعذالعوكاًاااااالال اااااا قال اااااا عالعوا اااااا لالثاااااا الواااااا ث ال اااااا ال

ع ةااااااو ع الو وبااااااإرعذالعو إدًاااااالالسي اااااا العوو اً،ااااااإذالعواااااا الماااااا ال اااااااسالعفً،اااااا الع وواااااازع ال ااااااإال
سمااااااا الييلح اااااااإال" ااااااا قالعو إوبااااااالاليإوب إقااااااالالعفإم ًااااااالالنىلالقإ ااااااالالع وباااااااإرلالعواااااااز الع و ااااااا ال
وا إوبللالآوًلالعوو ل العالع إ ذالعو إردلالم إ"و ال
سق الي إ ذالة إ تإالي الكإرلالفإ العوكاًلالموً ،لالوا  ً،العوو رً و ال
ال
ال
ال
ال
ال
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زيارة مصنع ندى لأللبان ال
ال
ال
ال
ال
ال

يو جًااااا المااااا الةااااا إ يال ً،ااااا الكاًااااالالعو اااااا العوااااا كو رال بااااا عنالنيااااالع ً العف اااااال السيإ ااااالع المااااا ال
ةااااا إ يالسكًاااااالالعوكاًااااالالعوااااا كو ريال اااااا الس،ااااا العووًداااااإ ال ظ،ااااا العوا ااااالالع جو،إ ًااااالاليكاًااااالال
عو اااااااا اليإوو ااااااااإس الماااااااا المكوااااااا الع

اااااااا لالحيااااااااإر ال اااااااا ال ااااااا الو وبااااااااإ الياااااااا الع ري ااااااااإعال

 1439 6 19ااااااااااليو،ااااااااإ العودااااااااإ لال8:30ال اااااااابإ إروالرعراااااااا العو إوبااااااااإذالع ًاااااااا يال ال ااااااااإ ال
عو ،مال

العوا لالعويالإرًلاليلراللالك االم ال والملس ال زم السمحواليمً العو ء ،ق ال

متالعواااا إ الوا،زر اااالالعووإي اااالالوا ،اااا السعواااا الب اااا الدواااااهالع ً ع ااااإذالماااا العخلًاااا قالسعو ًاااا رال ًااااتال
ع ا ذالعو إوبااإذالج واا الثاا المتالعو ا إ الوا ،ا اليلرالاالالم االر ال ا الج واا المتالب ليااهالسر ا ال إوبااإذال
عوكاًااالال ااااسالم ااا ال ااا الو وباااإ الس سر العالع واااإ العوًااا م الوكإرااالالعوال إ اااإذالع ةاااو كًللالك،اااإالمتال
ن ااا العوزعدااالعذال ااااساليقداااإ الع ااا الم اااإال القدااا الع وباااإ ال–العو اااإدلال–الم ااا العو ،اااإ الهتلالسماااإال
ع لع العو الرلال إاليث إعالعوو ً الس يالع وإ السم الث الب
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يل الوا إر وال ًتالمتالبالدً ،ال

والداا ،الج االال  ،ا الع و ااإذالعو يااالالع ج ا السج االال  ،ا القد ا الع و ااإذالعو إحجاالالم ا البال ا ي ال اال ال
سععالو ،ااا الع ج ااازيالس ،ااا العوبدااارتيالس ،ااا العوزياااإ السكااا و العةاااوالبإقالعةواداااإرعذالعو إوباااإذال ااا ال
 ،اليجزععالم الع ج زيالو ال
عةااااااواإ ذالعو إوبااااااإذالماااااا العوزيااااااإريالي ااااااك الما اااااا ياللسهنإياااااالالمتالعواااااا إ الوااااااإل عريالووداااااااً ال
إ يالعو كلالسعووال يلال يلالع

ال د العةوالبإو و
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م يالعووالليل:ال و إ العو ،م ال
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حفل ختام األنشطة واللجان ال

يو جً الم الالة إ يال  ً،الكاًلالعو ا العو كو رال ال ب عنالعف ال السن لع السكًالالكاًلالعو ا الة إ يالعو كو ريال
ال ا الس ،العووًدإ لاليقً الع ا العخلوإم الو

لالسبكلي العوا إ الي العخل ً،الالع عر ال 1439 8 10اال

تدل ال1018لالي يالع ا اليو سيال ل الم العو كلالع كً الث العود الع اك الث العوال السكًالالعوكاًلالكا،لال
ر ب الرً إاليإ

راللالس كلذالاً الالعو إوبإذال اسالم إركو اليإ

لال اسالم عرالعو إ السك و الي إعال

ًيلالعوو ري السعوكإ رالع عر ال يإوكاًلالساً العوا إ الع إركلالسعو الكإ ال إال سرالر إقالعالجنإ الع
عو ال ظ،و إالعوكاًللالك،إالالر ب الم دالإذالع قدإ اليأ
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إعال ًيلالعوو ري العف العو ي الع  ،عال الع الواكاًلال
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إعال ًيلالعوو ري العو ي ال

ييإرالسيإرك ال

ا عال

اسالج عدزال إركإت العخلإرجًلالالث الباسالوو الكا،لال
قإد عذالعوال العووإي الو إ العو ا ال ًتالب لق عال
ع كودبإذ العو اليةًا ال

اليإ لع

اليأ

ال
لال

عوكاًلال ال
يإووزعم الم ال لن الملد ال

ل العوا ل العويالإرًلال

سع جو،إ ًلالالال اسالم عرالعو إ الالث المتالبكلي ال إوبإذال
لاللالي

ع

ال الة إ يالسكًالالالعوكاًلالنىلال

إال

ي فالعوو اً،إذالعخلإ لالاليا لالةمالع وبإرعذالعال
و إدًلالوكلذال

إال

الم العوو جً إذالع إملالي أ ال

ع وبإرعذ العو إدًلل الباس الوو ال الي
سب حي العو إ عذ الو

إ الجإع البكلي ال

عذالعوا إ السعوكإ رالع عر ال

يإوكاًلالاليقً الع ا اليإووزعم الم الالنقإملالع دإياللالعويالإرًلال
عو إملالوًك ال وإم رإالو

لال ال

ال
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ال
ال
م

ريةباة ا ري شاركا حبفل خ ام ريألنشبة وريةف ا

ري هام
ة ة ري ا ةة ريةفةا ية

1

يا رية ووكي

2

واره رية ي

عك فة ريحلفل

3

حصه ريةي وط

قارئة ريةةكآ

4

ضاوي ريألمح

كفمة قائ ت ريةفك ق ريألعال ي

5

ةبيفة رية نم

كفمة قائ ت ابةةف م ن اك

6

ريةةن د ريةكوجيح

كفمة قائ ت ك ق عباع

7

غفكري رية ةيفي

كفمة قائ ت ريجملف

8

اطمه كحا

كفمة قائ ت ري صادر ريةةفمية

9

إوكريع ريةشهاب

ن يم

10

اطمه ريةةي ى

ن يم

ريةباليب

ال
لاليإوو إس الم اليوال ر الع دا السيوالملس العفل ال

ي ل ال اسالن ع الع ا اليوال ًإالع الً ً المداسولالع
سيواليمم العو إم ال
ال
ال
ال
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فعاليات وأنشطة مشرتكة بني كلية العلوم واجلامعة
أوال :التوعية باستخدام املضادات احليوية
ي ااااإعال اااااسالن إواااالالردااااً العوا اااالالعو ًاااالالوا اااالعثً الع الإسماااالالوا ،ااااإ عذالع ً ياااالالرقاااا ال244430ال
يوااااإريخال 2017 25 10الواو ًاااالاليإ ةااااب العو ااااإ الوا ،ااااإ عذالع ً ياااالاللال اًاااا المتالعةااااو لع الع ااااإ يال
عو اً،االالماا الماا ق الس لةاا إاليإو إ ااإذال اااسالعو إوبااإذال اااسالماا عراليةااب الكإماا الياا ععرالماا البااإريخال
 1439 3 22ا ال
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ً
ثانيا  :معرض اجلودة

ي رتك الكاًل العو ا الت لن العف يالع عر الي الع ري إع ال 1439 7 4ا السيق ،إ الرك المك الم الردًدلالعف يالسال

الم ال

عو إوبإذالع إركإذالسالع ،ي ذالوكاًلالعو ا الالسالب إسقالعولك ال اسالعآلب  .:ال
 1المتالعوو ثال

الرؤيلالعوكاًلالسرةإولالعوكاًلالسالي عر إ ال

 2الو ث إال الم إيمالة،إ العف يالسع و،إ الع كإ ر ال اةدإذالعوو اً العو إفال إ لالم ًإرالعوو ا السالعوو اً السالم ًإرال
عوب تالعو ا ،ال ًتالي العوكاً الم و ،العالج يالعوو اً السالعوب تالعو ا ،و ال
 3متال لنالاً الع

لالعو اليُقً ،اليكاًلالعو ا اليإو رالسكًاًلالري إالم الم إيمالعف يالمي العقإملالع إةلعذاليإو لعكلال

م الع عرطالع ك مً السالعقإملالم لنالع م السالعود م السالع إركلالرً الم الم رةلالج عثإالع اًلاليي إالم إري القل ال
عو إوبإذالسال ي ال اسالعوب تالعو ا ،العو ،ا و ال
 4متال لنالل و اليو  ،ال"البالليلالع اللرالسب ًهالع اللرال"ال اللرالبإي الوكاًلالعو ا و ال
ال
معدة التقرير دكتوره منيره الدايل
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ثالثا ً  :مشاركة طالبات كلية العلوم بجائزة بارز للتميز الطالبي

ي ااإعال اااسالن إواالال  ً،ا ال اااس العو ا

الرقاا ال48632اليوااإريخال 1439 6 12ااااللالسجاا ال  ً،ا الكاًاالالعو ا ا الةاا إ يالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

عواااا كو رال ال باااا عنالعف ااااال اليرت ااااًحال إوبااااإذالماااا العوكاًاااالال
وا ،ااااإركلاليااااإدزياليااااإرحالواوً،اااازالعو ياااا اللال ًااااتالي اااالر ال
سكًاااالالعوكاًااالالةااا إ يالعوااا كو ريال ال اااا الي ااا الس،ااا العووًداااإ الال
اسالبل ًحالك االم العو إوبو ال :ال
1و م

م العو

الم القد العواًزيإع

2و ح لععالعوزعر الم القد ال ا الع ًإي ال
ي ل ال اسالب بيلالعو ،إو السنرةإ إالعو كو رالي ل العخلاًا ال
م د العفإدزياليكاًلالعو ا
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كلية العلوم والشراكة المجتمعية
أوالً :محاضرة إدارة الوقت لطالبات الثانوية السابعة بالهفوف

نظمـ ـ ــت جلنـ ـ ــة الش ـ ـ ـراكة اا معيـ ـ ــة /كليـ ـ ــة العل ـ ـ ــوم اضـ ـ ــرة لطالب ـ ـ ــات الثانوي ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة بعن ـ ـ ـوان إدريرت
رية ق

ألق ه ـ ــا ال ـ ــدك ورة انشـ ـ ـراح ا ن ـ ــاس األسـ ـ ـ اذة املس ـ ــا دة يف قس ـ ــم الكيمي ـ ــاء وأاارهت ـ ــا األسـ ـ ـ اذة

س ـ ـ ـ ــارة اخلال ـ ـ ـ ــد و ذل ـ ـ ـ ــال يف املدرس ـ ـ ـ ــة الثانوي ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ــابعة ابي ـ ـ ـ ــوف ي ـ ـ ـ ــوم ا ربع ـ ـ ـ ــاء  13ربي ـ ـ ـ ــع ا ول
 24( 1439ايسيمرب  )2017يف ال رتة الزمنية .11:00-12:30
عت مناقشة احملاور و األهداف األساسية للمحاضرة وهي:
 -1تعريف م هوم ااارة الوقت.
 -2حتديد األنشطة اليت تس حوذ لى معظم وقت الطالبات.
 -3ال عرف لى نقاط القوة والضعف لدى الطالبات واليت ترتبط إباارة الوقت.
 -4مهارات حتديد األهداف ووضع اجلداول اليومية وا سبو ية وال صلية.
 -5اسرتاتيجيات ال خلص من ال أ ي وال كاس .
وقد بلغ دا احلضور  100طالب
هيا المقيطيب
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ثانياً :ورشة عمل –مستقبلي بعد شهادتي

ب و ي ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ــعااة ميـ ـ ـ ــد كليـ ـ ـ ــة العلـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـ ــدك ور بـ ـ ـ ــد

ب ـ ـ ـ ـراهيم اجلع ـ ـ ـ ــر و ش ـ ـ ـ ـراف وكيلـ ـ ـ ــة

الكلي ـ ـ ـ ـ ــة للش ـ ـ ـ ـ ــؤون األكااميي ـ ـ ـ ـ ــة واإلااري ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ــعااة ال ـ ـ ـ ـ ــدك ورة  /خل ـ ـ ـ ـ ــوا م ـ ـ ـ ـ ــد ال يس ـ ـ ـ ـ ــان نظم ـ ـ ـ ـ ــت
و ـ ـ ـ ـ ــدة اخلرجي ـ ـ ـ ـ ــات بكلي ـ ـ ـ ـ ــة العل ـ ـ ـ ـ ــوم ورش ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ للطالب ـ ـ ـ ـ ــات اخلرجي ـ ـ ـ ـ ــات وذل ـ ـ ـ ـ ــال ي ـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـ ـ ــثالاثء
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق 1439/5 /6ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ة العاش ـ ـ ـ ـ ـ ــرة صـ ـ ـ ـ ـ ــبا ا و ـ ـ ـ ـ ـ ــى الس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ة الوا ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بع ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الظهرت وقد تضمنت الورشة أربع اور أساسية اءت وفق الربانمج ال ايل:
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يف بدايـ ـ ـ ـ ـ ــة الورشـ ـ ـ ـ ـ ــة ر بـ ـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ـ ـ ــعااة الـ ـ ـ ـ ـ ــدك ورة :أروى العليمـ ـ ـ ـ ـ ــي ابلطالبـ ـ ـ ـ ـ ــات وهنـ ـ ـ ـ ـ ــأهتم ابل خـ ـ ـ ـ ـ ــرج
و رضت ليهن اور ورشة العم واليت اءت لى النحو ال ايل:
االسم

المحور

الوقت

م
1
2
3
4
5
6

د /أروى العليمي
د /وفاء العرجان
د /منيره الدايل

مقدمة
االستعداد الختبارات االيلتس
كتابة السيرة الذاتية
استراحة
برنامج خادم الحرمين لالبتعاث الخارجي
التهيئة واالستعداد للمقابالت الوظيفية

مح /مريم الدغيم
د /الشيماء محمد حسن

10:40-10:00
11:20-10:40
11:40 -11:20
12:20-11:40
1-12:20

احملـ ـ ـ ـ ـ ــور األول :قدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـ ـ ــدك ورة :وفـ ـ ـ ـ ـ ــاء العر ـ ـ ـ ـ ـ ــان ( ضـ ـ ـ ـ ـ ــو هي ـ ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ـ ــدريس بقسـ ـ ـ ـ ـ ــم الكيميـ ـ ـ ـ ـ ــاء
بكلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة العل ـ ـ ـ ـ ـ ــوم) ـ ـ ـ ـ ـ ــور ا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عداا خ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ا يل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س تناول ـ ـ ـ ـ ـ ــت في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ النق ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ال الي ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
ال عريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ابخ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ا يل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ست مكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوانت ا م حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانت خصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص ا م حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
اخ بار ا يل س وال وف .
احملـ ـ ـ ـ ــور الثـ ـ ـ ـ ــا  :قدم ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـ ــدك ورة :منـ ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ــداي ( ضـ ـ ـ ـ ــو هي ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــدريس بقسـ ـ ـ ـ ــم لـ ـ ـ ـ ــوم احليـ ـ ـ ـ ــاة
بكلي ـ ـ ـ ـ ـة العل ـ ـ ـ ـ ــوم) ـ ـ ـ ـ ــور ك اب ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ــوة الذاتي ـ ـ ـ ـ ــة تناول ـ ـ ـ ـ ــت في ـ ـ ـ ـ ـ النق ـ ـ ـ ـ ــاط ال الي ـ ـ ـ ـ ــة :م ـ ـ ـ ـ ــاهي الس ـ ـ ـ ـ ــوة
الذاتي ـ ـ ـ ـ ــةت أس ـ ـ ـ ـ ــلو الك اب ـ ـ ـ ـ ــةت كي ي ـ ـ ـ ـ ــة ك اب ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ــوة الذاتي ـ ـ ـ ـ ــةت اي ـ ـ ـ ـ ــدف املهـ ـ ـ ـ ـ ـ ت من ـ ـ ـ ـ ــاذج للس ـ ـ ـ ـ ــوة
الذاتية.
احملـ ـ ـ ــور الثال ـ ـ ـ ـ  :قدم ـ ـ ـ ـ احملاضـ ـ ـ ــر :مـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــدغيم ( ضـ ـ ـ ــو هي ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ــدريس بقس ـ ـ ـ ــم الكيميـ ـ ـ ــاء بكليـ ـ ـ ــة
العلـ ـ ـ ــوم) ـ ـ ـ ــور بـ ـ ـ ــرانمج خ ـ ـ ـ ــاام احلـ ـ ـ ــرمني لالب ع ـ ـ ـ ــاا اخل ـ ـ ـ ــار ي تناول ـ ـ ـ ــت في ـ ـ ـ ـ النقـ ـ ـ ــاط ال الي ـ ـ ـ ــة نب ـ ـ ـ ــذ
ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــربانمجت ش ـ ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـ ـ ـ ــربانمج (الش ـ ـ ـ ـ ــروط العام ـ ـ ـ ـ ــة لالب ع ـ ـ ـ ـ ــاات ش ـ ـ ـ ـ ــروط مر ل ـ ـ ـ ـ ــة املا سـ ـ ـ ـ ـ ـ وت
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـرانمج ا ل حـ ـ ـ ـ ـ ــاق ابلبعثـ ـ ـ ـ ـ ــة) نظـ ـ ـ ـ ـ ــام س ـ ـ ـ ـ ـ ـ وت اجلامعـ ـ ـ ـ ـ ــات املوصـ ـ ـ ـ ـ ــى ـ ـ ـ ـ ـ ــات تعليمـ ـ ـ ـ ـ ــات صـ ـ ـ ـ ـ ــوص
القبول الدراسيت أتشوات الس ر واخلدمات اإللكرتونية.
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احمل ـ ـ ـ ـ ــور الراب ـ ـ ـ ـ ــع :قدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ـ ــدك ورة :الش ـ ـ ـ ـ ــيماء م ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـ ــن ( ض ـ ـ ـ ـ ــو هي ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ــدريس بعم ـ ـ ـ ـ ــااة
الس ـ ـ ـ ــنة ال حضـ ـ ـ ـ ـوية ـ امع ـ ـ ـ ــة املل ـ ـ ـ ــال فيصـ ـ ـ ـ ـ ) ـ ـ ـ ــور ال هي ـ ـ ـ ــة وا سـ ـ ـ ـ ـ عداا للمق ـ ـ ـ ــابالت الوظي ي ـ ـ ـ ــة
تناول ـ ـ ـ ـ ــت فيـ ـ ـ ـ ـ ـ النق ـ ـ ـ ـ ــاط ال الي ـ ـ ـ ـ ــة :مقدم ـ ـ ـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ ــن املقابل ـ ـ ـ ـ ــة الشخص ـ ـ ـ ـ ــيةت كي ـ ـ ـ ـ ــف تسـ ـ ـ ـ ـ ـ عد للمقابل ـ ـ ـ ـ ــةت
أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواظ املقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابالتت األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لة األكثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيو ا يف املقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابالت الشخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيةت ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين للمقابلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الشخصية.
ـ ـ ـ ـ ـ ــدا الطالبـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــال

ضـ ـ ـ ـ ـ ــرن الورشـ ـ ـ ـ ـ ــة ( )29طالبـ ـ ـ ـ ـ ــة خرجيـ ـ ـ ـ ـ ــةت كانـ ـ ـ ـ ـ ــت اهـ ـ ـ ـ ـ ــم املقرت ـ ـ ـ ـ ـ ــات

الال قدمنها ل طوير العم هي:
 زاياة دا الدورات والورش ال دريبية املخصصة للخرجيات. ا ـ ـ ـ ــة وق ـ ـ ـ ــت أك ـ ـ ـ ــرب للورش ـ ـ ـ ــة ي ـ ـ ـ ـ أن ي ـ ـ ـ ــع احمل ـ ـ ـ ــاور هام ـ ـ ـ ــة وت طل ـ ـ ـ ــب املزي ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــنالوقت ل غطي ها بشك كام .
 ال ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاون م ـ ـ ـ ـ ـ ــع وزارة اخلدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة املدني ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو وزارة العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل وض ـ ـ ـ ـ ـ ــي ماهي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرصالوظي ية وااا ت املناسبة وامل ا ة خلرجيي وخرجيات كلية العلوم.
ويف خ ـ ـ ـ ـ ــام الورش ـ ـ ـ ـ ــة مت توزي ـ ـ ـ ـ ــع اسـ ـ ـ ـ ـ ـ بيان ل ـ ـ ـ ـ ــى الطالب ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــال
ا س جاابت لى النحو ال ايل.
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ض ـ ـ ـ ـ ــر و ـ ـ ـ ـ ــاءت

تقييم ورشه عمل -مستقبلي بعد شهادتي
عدد الطالب المستجيبين ( )25
م

السؤال

ممتاز

جيد جدا

1

المام المدرب بمواضيع البرنامج

23

2

2

قدرة المدرب على توصيل المعلومات

22

3

3

طريقة تنظيم العرض( الوضوح والكفاية)

18

5

4

قدرته على شرح محتوى الدورة

22

3

5

مدى تعاونه مع المتدربين

22

3

6

تنوع األنشطة والتمارين والوسائل المستخدمة

19

2

4

7

قدرة المدرب على تحفيز المشاركين على

15

8

1

8

قدرة المدرب على إدارة المداخالت والنقاشات

21

4

9

محتوى البرنامج التدريبي

20

5

10

المادة التدريبية التي وزعت في البرنامج

20

4

1

11

تنظيم وسهولة محتوى المادة العلمية

21

3

1

12

تحقيق اهداف البرنامج

17

7

1

13

مستوى تنظيم البرنامج التدريبي

15

9

1

14

التجهيزات والوسائل المستخدمة

15

7

1

2

15

مدة البرنامج

16

7

1

1

16

مكان البرنامج

21

1

3

17

التوقيت

18

5

1

التفاعل
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جيد

متوسط

2

1

1

ضعيف

تقييم ورشه عمل -مستقبلي بعد شهادتي
السؤال

ممتاز

جيد جدا

1

%92

%8

2

%88

%12

3

%72

%20

4

%88

%12

5

%88

%12

6

%76

%8

%16

7

%60

%32

%4

8

%84

%16

9

%80

%20

10

%80

%16

%4

11

%84

%12

%4

12

%86

%28

%4

13

%60

%36

%4

14

%60

%28

%4

%8

15

%64

%28

%4

%4

16

%84

%4

%12

17

%72

%20

%4
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%4

%4

ضعيف

السؤال األول :
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
السؤال األول
ضعيف

متوسط

جيد

جيد جدا

ممتاز

السؤال الثاني
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
السؤال الثاني
ضعيف
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ممتاز

السؤال الثالث
80
70
60
50
40
30
20
10
0
السؤال الثالث
ضعيف

متوسط

جيد

جيد جدا

ممتاز

السؤال الرابع
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
السؤال الرابع
ضعيف
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ممتاز

السؤال الخامس
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
السؤال الخامس
ضعيف

متوسط

جيد

جيد جدا

ممتاز

السؤال السادس
80
70
60
50
40
30
20
10
0
السؤال السادس
ضعيف
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ممتاز

السؤال السابع
70
60
50
40
30
20
10
0
السؤال السابع
ضعيف

متوسط

جيد جدا

جيد

ممتاز

السؤال الثامن

:
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ضعيف
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ممتاز

السؤال التاسع
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
السؤال التاسع
ضعيف

متوسط

جيد

جيد جدا

ممتاز

السؤال العاشر
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
السؤال العاشر
ضعيف
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ممتاز

السؤال الحادي عشر
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
السؤال الحادي عشر
ضعيف

متوسط

جيد جدا

جيد

ممتاز

السؤال الثاني عشر
80
70
60
50
40
30
20
10
0
السؤال الثاني عشر
ضعيف
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ممتاز

السؤال الثالث عشر

السؤال الثالث عشر
ضعيف

متوسط

جيد

جيد جدا

ممتاز

السؤال الرابع عشر

70
60
50
40
30
20
10
0
السؤال الرابع عشر
ضعيف
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ممتاز

السؤال الخامس عشر
70
60
50
40
30
20
10
0
السؤال الخامس عشر
ضعيف

متوسط

جيد

جيد جدا

ممتاز

السؤال السادس عشر
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
السؤال االسادس عشر
ضعيف
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ممتاز

السؤال السابع عشر
80
70
60
50
40
30
20
10
0
السؤال السابع عشر
ضعيف

التقييم النهائي لورشة عمل -مستقبلي
بعد تخرجي

متوسط

جيد

ممتاز
77.5

جيد جدا

ممتاز

جيد جدا
17.4

متوسط
1.1

جيد
4

التقييم النهائي لورشة عمل -مستقبلي بعد تخرجي

ضعيف
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جيد جدا

ممتاز

ضعيف
-

التقييم النهائي لورشه عمل -مستقبلي بعد شهادتي
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال
السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني الحادي العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول
عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر
ضعيف

متوسط

جيد

جيد جدا

عدد الحضور من الطالبات 25 :
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ثالثا :تقرير زيارة مدرسة نوره الجبر الثانوية
ع

قإالم الرؤيلالعفإم لالعالعوليإ يالس ملالع،و ،السو الر إيلال ال

ة إ يالالسكًالالكاًلالعو ا ال وال ا الي الس ،العووًدإ ال ال
الي الة العوا إ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اظ ،إالعنال ال

سالب جً إذالة إ يالم داللالعوالد ال ال والال

ةوالبإقالسر عالم ال  ،ال ريالعفملالالالعالي الع ري إعال1439 5 14الالوزيإريالم إم العواًزيإعال ال
سي إعال اً المتالعووإفالالال :ال
-

عوو ع

الالم اليةوإويالعواًزيإعالع داسو العالع رةلالالعالع رةلالعويإ يلالت  ،الال ريالعفملالال

ي إ الحيإرت ال إم القد العواًزيإعالال ًتاليرإ ذاليل بو إالعالعوو ل ال اسالم إم العواًزيإعالسال
جلععالي فالجتإر العوكرتس ًإذالتإاليو عر الم الماللرعت الالس ال :ال
aو ع بإيالع

ذالع إفلال

bو عو عي ال
cو عورتع زةو ر
dو عو سعدلالع وكإما ال
-

العوو ًد الم الالر ًلالع  ،الع ةوإويال
عوكرتس ًإذالالمحوال

-

سعالعوً الع ك رالي
يوال

لال ب عنالعو

العوً ةهالوو ًزالع  ،الالسالعةوإويالع اللرالعو ،ا ال  ،ال

العود ً الي ال لنالع ة إذالعو ال

المتالعةوالبإقالعو ر السع ك الم اليةوإوعذالع اللرالعالع رةلالعويإ يلالال‘الال
قالالسالاليوال ي الةإطالعخل،إطالالسال

يإ اإسيالسعورت ً ال ال
ال
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الم العو إوبإعذال ال17الهتال إوب ال

السوو العالعودإ لالعو إ ليالسعو هالياب العوكاًلالعخلإرج السم الث العوو ج ال العىلالم  ،العوكرتس ًإذال ًتال
يو عج الي العوا ًلالال

السالع ةوإويال

الالسعو القإموإالم ك رب اليو ليهالعو إوبإذال اسالال :ال

ي -سو الع الًبلالع وكرتس ًلالم المالإسمإذالسمكياإذالسمااإذالسعو عي ال
 عوو ل ال اسالع العةو عمإذالعو عي ال البال ي الع ج الهتالسوو الم ال قال عدلب المال ال هالع ج السمال الالع ج العوكإمالال
ذ -عوو ل ال اسال سرالع كيهالعالب ً العووًإرال
ث -عوو ل ال اسالج إحالعولعة الس لياللالعوو ك العالبل السج الم ج العو

السعخلل ال

 عوو ل ال اسالعةو ع الع الر مًرتالسالكًاًلالعةو عم العال ،اًلالعوالًإطال عوو ل ال اسالع كإقالعو عي السعوال الي الث إد العوزي لالالسالعوي إد العو إ ال ب ً ال عدلب العوو عفالسعوو عح ال إيًحالسمالإر ال يالع ةإعيالعالع إوو ال عوو ل ال اسالي ع العورتع زةو رعذال-

سعال عالعو أ القإم العو إوبإذالعوزعدلعذاليإجلععالب بً الالي فالعوو إر العوبدً لال

-

سم الث الق ،إاليو جً العو ر العوزعدلالعىلالم  ،العواًزيإعالعو إملالالول ب العو إوبإذاليإوو ل ال اسال
جتإر العو ةإذالسع لعيإالع ج ياليإ  ،ال
سعال وإ العواالإعالعو ،ا المتالالبال ي الي فالعو ًإرلالسب حي العو رس السعو الو ،ال بإرعذالرًزيإدًلالال
سي فالم الع اكلعذالعو الو ،ال رال سعدلالالك ليً الال الب كإرال يالعوزيإريالو ال

-

سب النجلعععذالعو ًإرلالوالإعالعةوإوعذالع رةلالالم الة إ يالم داللالعوالد ال
س

الع لع العوزعدلعذال مل ال الة إ ت السعمو إهن الس كل الوالد العواًزيإعال

ال
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليل:الم داللالعوزيإرياليوالو ًا الالس ،الع لحس ال
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ال
ال

ال
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رابعاً :محاضرة التغذية السليمة لطالبات المدارس

يو جًااا المااا الةااا إ يال ً،ااا الكاًااالالعو اااا العوااا كو رال بااا العنالنيااالع ً العف اااال السيإ ااالع المااا الةااا إ يالسكًاااالالعوكاًااالال
عوااا كو ريال ااااا الس،ااا العووًدااااإ القاااا م العوااا كو ريالماااالسيال زماااسالج ً اااالالياااا الع ري اااإعالع عراااا ال 1439 5 21ااااااال
بابد سوووي ابتوسووو ي الءافيوووي لتح وووي ال ووولان حماضووول التع يوووي السوووليمي ل ال وووا ابووودا

لووو ةووواهو العووو ا العو ااا

ال

سمك اااإذالعوءااا ععالعو ااا سالوإل داااإ السر عدااا الكااا المكااا المااا المك إبااا والع ااالعنال الاااصالعو إ ااالالعوء عدًااالالع إمااالال
و ااا لالعفدااا الوال ااالسطالعوءااا ععالعو ااا سالسم ع ااااإب والعةااالعرالع ااالسيإذالعوءإحيااالال ااااسال ااا لالع داااإ السماااإال
با ااااا ال ع اااا العجدااااإم إالسبإثم ااااإال اااااسالةاااا ملالعو ظااااإ السع ةاااا إ السسةاااا العكياااالالماااا الرًاااا ي الي ةااااحالدإ ل ااااإال
عو اا ًلوالكااا و الع اا يتال ااا الدااإ لالب اااإسقالم االسيإذالعو إقااالالسمااإال اااسالم االسيإذالعو إقااالالسمااإال اااسالعةااالعر إال
اااسال ااا لالع داااإ والراااسالعو إيااالال ااالنال ااا العو اًاًاااإذالعوواااسالب اااً الع داااإ ال وً ااالالوواااا ثالعوءااا ععالعسال وً ااالال
و ااا ال اااسالعوا ااا السع مساااإ الجًااا عالسووااا المااا ال ااا قالعو ااا رالسعواًااا ي إذالعوو ةاااً ًلوالراااسالعو إيااالالبالًً،اااسال
وا ،إةلي:الكإ ال إ ال

الع

رالر إقالم العو إوبإذالرسال ل العو ي الم الع ةيالالسع وبإ الوا ،إةليو ال

ر:ال392ال إوبلالم الع رةو الالالالالالالالالالالالالالالالالالال37ال
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يالب ري السع عريلالسم يلي ال

خامساً :محاضرة  20دقيقه شمسية تواجه خطر الوباء الصامت
(نقص فيتامين د) ال
ال
ال
ال
ال
و ا الر إياالالالة ا إ يالسكًااالالكاًاالالعو ا ا ال وال ااا العووًدااإ السيإوو ااإس الماا العو االعكلالع،وً ،االاليقً،اا ال
سإةاااليال20ال قًالااا الةداااًلالب عجااا ال ااالالعو ياااإعالعو اااإم ال الاااصالرًواااإم ال هتالمااا الن ااا ع السنوالاااإعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
والجً ااااإ الياااا رالياااا العخل،ااااً ال 1439 6 6اااااالتداااال ال1018الماااا العودااااإ لال1-12الظ اااالعرالال ًااااتالال
يظ ااالذالعو رعةاااإذالعو اً،ااالالي الع ،اكااالالعو ليًااالالعودااا يلالبو ااا رالع رقاااإ العوالًإةاااًلالعال الاااصالرًواااإم ال
هتالي داااابلال%80-50الماااا ال اااا الةااااكإهنإالس إ اااالالعو دااااإعوالالي ال الااااصالرًوااااإم ال القاااا الي ااااا الالال
اً ا الكا،االالسيااإعالسوو ا ال و ااإر العو عة ا العوءاامالس ا س ال اااسالرياالالم ً ا السمااإالب ا

ال اا الم ا اليةاالعرال

رإ ااالالسعوااا القااا الببااا يالمااا العف ااا العالي ااا اليمااا العىلالع لع ااا الع وال مااالالمااا العو ،اااللالر ااا اليوداااب العال
اااا السم اااإ اإذالسعةااا لعيإذالعالكإرااالالسظاااإدهالس ،ااا اليج ااازيالعفدااا لالسي اااوحال ااا ال ااا الع اااإك ال
ًلال الصالعالعو إقلالع وإجًلالواال العو الب ك ال اسالع،و ،و ال
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متالي ااا ع ال ااا الع إةاااليالسعوااا التااا

العىلالكًاًااالالعوو ااا العىلال الاااصالرًواااإم ال السووااا ال ااا ال ليااا ال

عوو ًااالالسبالااا ي الع ا مااالالعو اً،ااالالعو ااا ً لالسكًاًااالالبءًاااماللااايالع ًاااإيالسعبباااإ الع ةاااإوً العودااااً،لالعال
ب إسقالعوء ععوال ال
ع  :ال

ي الع

-1اليمهًلالرًوإم ال ال ع العفد و ال
-2ال ل الع

قال اًلالم العوو لنالوا  ،و ال

-3الم إ ر العوء عدًلالال ال
-4الب عح الرًوإم ال ال ع العفد الس قو الي إ لالس لم إذال إم اليإفد ال
-5الي لعنال ال ال ع العفد السع ملعنالعو الق اليودب الرً إ ال
-6الي لعنالحيإ ب الع بإو الرً إ ال
 -6عوو ًإذالع إمل ال
ال
ال
ال
ال
الع

ر:ال 101إوبلالال24

يالب ري الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليل :والجً إ الي ر ال

ال
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سادساً :محاضرة المخصبات

الحيوية ال

و ا الر إياالالالة ا إ يالسكًااالالكاًاالالعو ا ا ال وال ااا العووًدااإ السيإوو ااإس الماا العو االعكلالع،وً ،االاليقً،اا ال
سإةاااليالع

ااابإذالع ً يااالالمااا الن ااا ع السنوالاااإعال وال ااالم العودااا،ل اليااا العخل،اااً ال 1439 6 20ااااال

تدل ال1018الم العودإ لال1-12الظ لعرالال ال
يو اااااإسقالعو ااااالنالعووالااااا رسالع

ااااابإذالع ً يااااالالسالب ليا اااااإالسالب

عوو بًالًاااالالعو ياااا يالعواااا الركاااا العةااااو ع الع

اااااإالع ًااااا السب لياااااهالعو ااااا ع ال

اااابإذالع واااااالالرً ااااإالماااا ال ًااااتالعةااااو لع الع اااا ع ال

عوا إوااااالالالسالبء يااااالالعو باااااإذال اااااإالعسالعةاااااو عم إالعالودااااا القااااا ع العورتيااااالالعسالعةاااااوء قال اااااإ إال
عوادااً و جسالعالع واااإ الماا ع ال إر ااالالكإ م ًاااإالعو إجتاالالمااا البيبًاا العو ًرتسجااا السال ااا عال ب ااإالواوالاًااا المااا ال
عةو ع الع

بإذالعوكً،إسيلالوعذالع ثإرالعو إريالسالعووكاالالعوبإ ظلالسالع ا ثلالوابًيلو ال
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سقااا ال ااالنالعوب اااتال ااااسالي ااا ع العوكإد اااإذالعو قًالااالالعوااا الب واااملالم ااا رعال إماااإالواو

اااً الع ًااا ال

سبء ياالالعو بإبااإذال ًااتالبزي ا الم ا الن وإجًاالالعو بااإذال ظاالعالو ااإطالعوكإد ااإذالعو قًالاالالسعو ا الم ااإاليكرتيااإال
عو ال ا العف رياالالعواا البالاا ال اااسالبيبًاا العو ًرتسج ا السالكاا و اليكرتيااإالعوعياالالعوا ةاااإذالعواا الب  ،ا ال اااسال
ج ااا العوا ةااااإذالعو ااا ل ال ااامالعوااا عد العال ااا ريالموإ ااالالوا باااإذالسالعوا لياااإذالعف ريااالالعوااا الب ،ااا ال
ااااسالعرااالعحالع ااازي العوا ةااااإبًزالسالج ااا العوا ةااااإذالعال ااا ريالموإ ااالالوا باااإذالك،اااإالب ،ااا ال ااااسالحياااإ يال
مدإ لالعمو إ الع إعالسالع م الع وإ الوا الرسالم إالي ع ال ع اًلالسال إرجًلال ال
ال
عمااإالعو إو ا الر ااسالكإد ااإذالال الح لياالالب ااب العو بإبااإذالالوالًإم ااإالي ،اًاالالعوب ااإعالعو ا د السالوو ا ال اااسال
كا رسرًااااا العالسبوً،ااااازاليبداااااإ لالبك ي اااااإالع رر وااااا جسالال رااااااً ال اااااإالجااااا سرالعسالةاااااًالإ العسالعسرع ال
الًالًااالهتالسعوو ااالع الالرااااً ال اااإالع دااا لالس إدًااالالمو
سع ع اااإالسي

ااالوالسقوااااهالعو إوااا الراااسالع اااكإ إال

إم اااإالسالبااارتعس المااا ال اًااالالسع ااا يالبااال الوااا الع ًكلسةاااك العىلالع

اااإ ال  ،قااالال

مو ااا يالعخل ياااإالمتيااا ال إياااإذالوااا الع اااإعالمتوااا الو ااالعذالع ااارتعذوالس اااإ العو إوااا الي عدًااالالعو ااا عيالعسال
عخل ااالععالع زرقااالالعسالعوداااًإ يكرتيإالسالي ااا ع ال يااا يالم اااإال اااإالعوالااا ريال ااااسالبيبًااا العو ًرتسجااا الم و ااالال
ع م ًإالعو الب

الي سر إالعالع وإ الع محإنالع مً ًلالسالعوملسبً إذ ال
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ك،اااإالع ال اااإ العو إوااا العوب ليااالالسالعوااا البوااا رلالمدو ا اااإتإالك،
اااسالعالع ااا ع الع

ااابإذال ً يااالال اااإالبو،وااا اليااا المااا ال

ااا لالوا ،ااا السعواًوإمً اااإذالسالع اااإ السال م اااإالسالعةو

ااا إاليداااًيالث ااا عذال

قاًالو ال
سال ااالنالعو ااالناليي اااإالعمياااالالمااا الي اااإثالب بًالًااالالم اااإالماااإالجااال العالع داااإعال ًاااتالمتالعةاااو ع الال
مدو ا ااااإذالعودااااًإ يكرتيإالسالعو إواااا العوب لياااالالعالق ااااً العو بإبااااإذالعال اااا الماااا العوو ااااإر ال
ع ،اًااالالسالكإ ااا العو واااإدحالنمإيًااالالسالياااالس الم يااالال ااا العوك ااارتسقوالسالي ااامعال ااالنالعوب اااتالو راااإ ال
ع داااوالباًلالعال ،ااا المااازعر المسكًااالال ااا لعسيلالم و،ااا عال ااااسالمًاااإ الع ياااإرالعسالع ًاااإ العف رًااالالعو عريااالال
عخلإوًاالالماا الع ًكلسيااإذالثاا العةااو ع الدااااإذالبااا الع مسااإ العالبء ياالالعو بإبااإذالسال اا عالر ااإ الب اا ال
وا ،و اااإذالعوء عدًااالالر ااا ال ااا الع قو اااإ الع اااإد السالعةاااو ع الداااااإذالع مساااإ العوااا الووااا ال ااااسال
عو إ اااالالعوء عدًاااالالع ةإةااااًلالكإوا ةااااا رالسالعو ًرتسجاااا العالق ااااً العو بإبااااإذال بً ًااااإالسالالن ااااإ يال
عةااااو ع المًااااإ البااااا الع ااااااإذالعالر العو بإبااااإذوالسال اًاااا الرإ اااا اليإماااا الع ال و اااا العىلالبب ااااسالةًإةاااالال
عةاااو ع الع

ااابإذالع ً يااالالي اااك السعةااا البالااااً ال ةاااو ع الع

ااإذالع مسإ العالع زعر العو

ااابإذالعوكًً،إدًااالالسالعةاااوء ال

لعسيلالوود ً،العو بإبإذوالال

ال
الع

ر:ال40ال إوبلالال8الم الي إعال ًيلالعوو ري الالالالالالالالالالالالالالالالم يالعووالليل :وال لم العود،ل ال
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سابعا ً :مشاركة كلية العلوم بمعرض الدفاع المدني في مدرسة جواثا ال
م داللالوا إوبإذال:الة إ يالعو كو ريال لرلالعو
م د العو
ع ا الم العو
1و

ال:الم

ال

رالعو إس ال ال
السعو إوبإذ :ال

رالع لنال يالةإ و ث ثالةإ إذ,الووال ي العو لنالوا  ،رو ال

2وعوو ري ال ا العو لنالم العو كو رالع ي,السعوو ا اليإو ملالسع
لالع إرعذالعو الرواك إالعو

3و

العو إوًلو

الم اليمه إ:المالإيالالعف ،ر,الع والإع,الع إ اليإ إ يالعو اً،لو

4وعوب ت ال المإ ي ال اً،ل ال م لسةإذهت الاك ال ل إ ال ا العف ،ر ,السنرةإ إ النف العو كو ر الع يال
يإوو ري و
5وةًو البكلي العو
ع ا الم ال

ال ا المبديالس إ عذالوا ،إركلالعالع لنو
ال ًيلالعوو ري ال :ال

1وب ري العو ابلالسعو إوبإذال ا المإاليو البال ر الم الم لسةإذ,الم إ :ال
2و قالعود ملالعوكًً،إدًل,الع ع الع ج يالعالع زعر السعوبً ذ,النخل
 . 3قالعود ملالعواًزيإدًل,العوو إم الم الع سعذالعوك ليإدًل,الع

إ إذالم الع ج زيالعوك ليإدًلالسعف ع ذ,ال

نخل
4و

قالعود ملالعوبًيًل,العوو إم الم الع ااإذالعو بًل,السع ااإذالعوء عدًل,النخل
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5و جت ً،الم إركإذالعو

السب ظً ،إالسعوو ال الم إال اً،إرو ال

والم م العو عي ال
م

االسم

1

د .منيره فهد الدايل

2

د .فاديا الشريف

الحضور

جوال

يوم االفتتاح و االشراف على

المساهمة التي
عدد
ترغب بتقديمها
الساعات
استخدام المخلفات المنزلية في انتاج

الطالبات طوال االسبوع

التربة الزراعية

يوم االفتتاح و االشراف على

استخدام المخلفات المنزلية في انتاج
التربة الزراعية

الطالبات طوال االسبوع
زهراء عبدالعزيز
يوم االحد صباحا  +االربعاء
3

العمراني

استخدام المخلفات المنزلية في انتاج
0565836559

12
التربة الزراعية

صباحا
217022149

استخدام المخلفات المنزلية في انتاج

حليمة عبدالحميد النوه
االربعاء صباحا

2

0557644997

6

215032875
بتول محمد البراك

التربة الزراعية
يوم االحد صباحا  +يوم الخميس

3

استخدام المخلفات المنزلية في انتاج
0553821428

217024093

12
التربة الزراعية

صباحا

سكينة عبدالهادي
يوم االحد صباحا  +يوم الخميس
4

الحافظ

استخدام المخلفات المنزلية في انتاج
0538937430

12
التربة الزراعية

صباحا
217024678
 5سندس يحى العمري

يوم الثالثاء صباحا

0558052283

6

217015759

استخدام المخلفات المنزلية في انتاج
التربة الزراعية

 6زينب عبدالمحسن بو

استخدام المخلفات المنزلية في انتاج
6

يوم الثالثاء صباحا

التربة الزراعية

عيسي
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216008743

7

اسراء يوسف
استخدام المخلفات المنزلية في انتاج
البوسرور

6

يوم الثالثاء صباحا

التربة الزراعية
216008316
8

استخدام المخلفات المنزلية في انتاج

اسراء علي المال
يوم االثنين صباحا

0582251149

6
التربة الزراعية

217023972

استخدام المخلفات المنزلية في انتاج

 9زهراء حبيب المبارك
يوم االثنين صباحا

0549923567

6
التربة الزراعية

217023963

استخدام المخلفات المنزلية في انتاج

 10جمانة مبارك الدبل
يوم الثالثاء صباحا

11

0565118446

6

217036030

التربة الزراعية

لجين علي الشايع

استخدام المخلفات المنزلية في انتاج
يوم االحد صباحا  +االفتتاحية 0537705562

217018912

12
التربة الزراعية

ال
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د .نرمين السمري
أسماء الطالبات المشاركات في معرض
االسم باالنجليزية
األرقام
الدفاع المدنى من جامعة الملك فيصل كلية
االكاديمية
العلوم في اطارالشراكة المجتمعية
حوراء عادل ناجي الصايغ
Hawra'a Adel Al-Saig 216015503
فاطمة عبد هللا الشرجى
Fatimah Abdullah Al-Sharji 216015561
أسدية موسي الحمد
Asadiah Mossa AlHamad 216015341
نورة عبد اللطيف عبد العزيز الصقر
Noura AbdElLatif AlSaqr 216004373
أمجاد على العجيل
Amjad Ali Alojeel 216015809
بتول سلمان األصمغ
AlAsmakh Salaman Batool 216006052
حصة عبد الرحمن الخميس
Hissah Abdulrhman Alkhamiss 216004274
أنفال عاشور سلمان الحرز
Anfal Ashoor Alherz 216009128
 Noura Mohamed AbdAllah Alotaibi 216019960نورة محمد عبد هللا العتيبي
جمانة حسن على السلمان
Jomanah Hassan Aly Alsalman 216010065
منار صالح الدندن
Mnar Saleh Al-dandan 216021075
نورة سليم العوينان
Nourah Saleem Alowainan 216014785
دعاء القطيفي
Alqatifi Bassam Doaa 216009620
بنين البحراني
Banin AlBahrani 214017575
الشيماء صالح المحبوب
AlShimaa Saleh AlMahbob 216005706
رويده عبد الرزاق بن شرار العليوي
Rowaida Alalewi 216005145
فدك محمد عبد هللا الضفيري
Fadak Al Dafiri 216011644
حبيبة محمد حمد العبيد
Habiba Mohamed Alobaid 216005845
مارية سعود الشهاب
Maria Saud AlShehab 213113896
عائشة صالح ناصر الملحم
Aisha Saleh Almulhim 216014859

المنسقة :أ.د .نيرمين عادل حسين السمرى
Semary Adel Hussein El Nermin .Professor Dr
األستاذ المشارك بقسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة الملك فيصل
رقم وظيفي 201263
القسم :علوم الحياة –كلية العلوم
عدد أيام الحضور لكل الطالبات المذكورات :يوم واحد
الساعات التطوعية لكل الطالبات4( 7 :عرض 3+اعداد للعرض)
االعداد للعرض من المنسقة :اربع أسابيع
الحضور :يوم االفتتاح
االشراف على العرض 5 :أيام المعرض
—————————————————————————
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معلومات عضو هيئة التدريس
االسم

Name

د /انشراح عزمي

D/ Enshirah Azmi

محمود دعنا

Mahmoud Da’na

الرقم

رقم االقامة

عدد الساعات التطوعية

الوظيفي

2363270725

200581

 8ساعات يوم االفتتاح  6+ساعات
اعداد للبوسترات

 -1اعداد بوستر عدد  2مرفقة صورتها في التقرير
 -2االشراف واعداد ثالث طالبات التالية اسماؤهن للمشاركة في التحضيرات والقاء المعلومات
على الزائرين خالل يوم االفتتاح للمعرض وباقي أيام المعرض كما هو مفصل في الجدول

ما تم انجازه

ادناه.
 -3المشاركة يوم االفتتاح للمعرض من الساعة  4الى الساعة  10:00مساءا.
 -4االشراف على الطالبات واعدادهن للمشاركة بجميع أيام المعرض كما هو موضح ادناه

معلومات الطالبات
االسم
هبه بنت محمد
بن مبارك
الدوالن

Name
Heba Mohammad
Aldoulan

لطيفه بنت محمد

Latifah Mohammad

بن سعد التنم

AlTanam

ساره بنت السيد
محمود بن خليل
محمد

Sara Alsayed
Mohammad
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الرقم االكاديمي

213124498

القسم

الكيمياء

أيام المشاركة

الخميس

الساعات
التطوعية
5

االحد
214013147

الكيمياء

(االفتتاح)

10

والخميس

214030146
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الكيمياء

االثنين

5

ال ال لرلالعو
االسم باللغة العربية

االسم باللغة اإلنجليزية

طرفه حمد صالح الشدي

Tarfa hamad saleh al sheddi

م ا مإذال

ال ًيلالعوو ري ال :ال

 18الةإ لالبالليبإرال ال6الالةإ إذالع رووإ ال+العوي ثإعالال3الةإ إذالال+العخل ً،ال3الةإ إذالال+القب الالع رووإ العخل ً،الال6الةإ إذالهتالال ال
 ع لع ال اسالرك العفإم لالي الال إملالسرك العو ا الي الال إ لالقب الع رووإ السعث إعالع رووإ ال عقالع ةب ال ال-

 ،الي ةرتالع م السعود ملالعالع إم العواًزيإدًلالو ال

 ع لع ال اسالعو إوبإذالع بوكلعذالو ال-

 ،الر بلالوالجإقالسعو دإعالعث إعالع رووإ الاللالسب حي ال عيإالرمزيلال اليك ع الهتالو ال

عدد
االسم باللغة بالعربية
ساعات
التطوع
صافية بنت دعيكان  6ساعات
المري

االسم باللغة اإلنجليزية

الرقم االكاديمي
217017833

ريهام عيسى ابراهيم  6ساعات
العويس

214006937

Riham Essa Ibrahim Al-owais

عسله محمد الحقوي  3ساعات

216013910

Asalah Mohammed Alhuqwi
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عوو ًإذال

ال

-1ال  ،الم لنالي الع بوكلي السع بوكلعذالسب جً ال
عو ععالنىلالاً الم إ الع ،اكلالسو ي الي الد صال
و و الوًود س البب ً السع ةواإ ي الم الع ال ملال
ع،و ،السوو الة ،الب ًإذالمس الع مميالسقإد عذال
ع عرطالسعوزعدلعذالو ال
-2المتال ا الم الي فالع عرطالعوزيإريالنىلال
م عرة ال والإعالع ا مإذالعو المتال لة إال بإ لال
عواإد يالم الوو ال كملال

هيا المقيطيب
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نادي العلوم

السنمإ الي ا الدواالالبو إة ا الم المً قال

يو ا ال إ العو ا النىلالن اابإ الر بإذالعو إوبإذالعالعو  ،العوو

عو إوبإذال اً المتالن إعال إ العو ا السعو الي الو المظاو المخ الرل الب

ً و ال

ي ااااااا الال إ العو ا الوالًالإرالوو ا إذالعوكاًلالعالتًيلاليًيلالب اً ً،الثالإرًلالب يلالوا إوبإذاللالسوو اليإو  ،ال
اسالن ااااااابإ الر بإذالعو إوبإذالعالعو  ،العوو

الب إةااااااا المً

الم ال قالي ااااااا المو

ر بإت لالي يال إ ال 1435ااااااااااال ًتالي ا الرلي الم ااإ العو ا السرلي الب ع ا الي

السب  ،ال

إالمتالبءًمالع داا،سال

وااليال ال إ ال 1436اااااااااالوً اابحالرلي اليثلاليبالسالسرلي ال ًإيالعوالا السعال إ ال 1437اااااااااالسسرالإرالواً ،إذال
ع ييلالم الب

الو المظالالع

المً قالسر بإذالعو إوبإذالعالعو  ،العوو

ااااا لالعو م ًلالومتالةااااا ال

العوال السن إ يال ًكاو إالو المدااا،سال إ العو ا ال ًتالب اااكا المخ الرل ال يًلالب ااال ال اً إال
عوا لالع جو،إ ًلالسعوا لالعويالإرًل :ال
عوالي الع سق:اليإو ا ال بوكلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال
عوالي العويإ :ال إع ال
عوالي العويإوتال:ع

م الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال

عوالي العولعي الع إ رالعو اً،لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال
عوالي العخلإم الع،ا العو ي ال
ال

هيا المقيطيب
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نادي العلوم
الرؤية:
عووً،زالسعوليإ يالعالع

لالعو يًلالعو اً،لالسع ي ع ًل ال

الرسالة:
عةوي،إرال إقإذالعو إوبإذالالعالع

لالعو يًلالسالرر المدو العو

العواكل السعويالإعالسعورتي الم ال قال

رلي ال  ،الموً،زالم العو إوبإذالوو ًيلاليًيلال ا ً،الني ع ًل ال
األهداف:
1و

الرس العوب تالعو ا ،السع يوكإرالسع ي ع ال ال

2و بال ي العواإد يالي ر المبوكل الن إر إالع و لالسع ي ع الم إر
3و لالما الع

الم ال قالب بً العةرتعبً ًإب اليكاإعيالسر إوًلالسقًإ السع ًل

4و لالثالإرلالعوكوإ ال

يال الم التًيلالع كإ الع إة الوااللععيالسع

ال

5و لالثالإرلالعف يالي العو إوبإذال رؤيلالسرةإولالسي ع العفإم لال–رؤيلالسرةإولالسي ع العوكاًلهت
6و ن إعالم لنال عد المو

اليإوكاًلالمالل المو هالعوكاًلال 1001هت ال

القيم:
ع بإ ريالووع مإيًلالووعو زع لالووالع ي ع الووالع و،إع ال
رً،إاليا الع

لالسعوا إوًإذالعو ال ظ ،إالك الرلي الم الرل ال إ العو ا ال د العخل لالع و ،يالوك الرلي  :ال
هيا المقيطيب
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ً
أوال :فريق بالعلوم نبتكر
الرسالة:
عةااااااوي،إرال إقإذالعو إوبإذالسب ً،لالق رعت العو

ًلالعو اً،لالسع ي ع ًلال قال

مدمت الع كإ رًل.
األهداف:
1ون إعالم لنال عد المو

اليإوكاًلالمالل المو هالعوكاًلال 1001هت

2والب  ً،الع رإ اليك،إقال ا العنالب إىلالس قلال
3وال

ال

الرس العوب تالعو ا ،السع يوكإرالسع ي ع ال ال

4وبالي العو إقإذالعوكإم لالو العو إوبإذال ال لي ال  ،الوً ا عالنىلالع رإ السيدإمه العالب ً،لال و ،ال
عوكاًلال ال
5وب ً،لالق رعذالعو إوبإذالسبأ ًا ال اً،إرال ال
6وب

ً العو إوبإذال اسالع يإيليالسع جو إ الم اليج العو نالتدي وًلالعو  ،ال ال

ال
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ال
7والعةوي،إرالسق العوالعغالعالكد العف ي الم الع لرلالعو اً،لال ال
8وب ا اليةإوً ال الع ك ذالسيةإوً الع

قال اسالع لرلالعو اً،لال ال

9وب ري العو إوبإذال اسالعو  ،العف،إ ال ال
10والنثلععالب ري العو ا اليوال ي ال مإذال اً،لالمي ال:ال لنالرا السثإدال ال ال
11والعوو ل ال اسالعويلسعذالعو بً ًلالوا

هيا المقيطيب
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خطة فريق بالعلوم نبتكر ..
الفصل الدراسي األول
األسبوع

اليوم

موضوع
النشاط

المحتوى

تنفيذ الطالبات

ال عرف لى صورة فصائ الدم
الكشف ن نوظ ال صيلة للطالبات
معرفة ما ع از ب ك فصيلة

الثالاثء
األول

1439/3/3

طاء فكرة ن ال ربظ ابلدم

فصائ الدم

ك ا فصائ الدم والغذاء املناسب

منوة املهنا
نعم يونس
روان الرويشد

ا /أل ت الشافعي
معرض ألمساء والشك الكيميائي
للمركبات اليت تدخ يف النبات سواء
كانت سام او م يدة
ذكر بعض ال وائد للمركبات
الثا

الثالاثء
1439/3/24

مثال ال رق بني الزجنبي اا ف
والطازج وما األفض لالس خدام

كيمياء النبات

(..فرق كيميائي )

ها ر اليوسف
نورة الدندن
فاطمة احلرز

كيمياء النبا ت الطبية ا/مهند موا
بيان أضرار بعض مس حضرات
ال جمي
اصنعها بيديال
الثال

الثالاثء

هيا المقيطيب

من ان ية كيميائية و يوية .صنا ة
بدائ ملس حضرات طبيعي آمن

+
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سارة السيد
يهان آل

يان

1439/4/8

مس حضرات

ه كثرة اس خدام احلناء تضر سم

ال جمي

اإلنسان ؟
الصابون الطبيعي
األصباغ الطبيعية من ال واك
واخلضروات
الشموظ
األلوان
كرات الرغوة ( ابا بومب

هيا المقيطيب
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زينب احلماا
سارة املطو

الفصل الدراسي الثاني
اليوم

األسبوع

موضوع
النشاط

المحتوى

تنفيذ الطالبات

ت سو الرموز املو واة لى البالس يال
رض مرئي لصنا ة البالس يال

ريةكري ه

الثالاثء
1439/5/13

البالس يال

ال عريف أبضرار البالس يال

أاو اخلويف

هوس البالس يال يف هذا العصر

مرام الشامي

ك ا البالس ال انوا وأتاو لى

أبرار العرفج

صحة ا نسان ا/أسعد سعيد

أهم املركبات الداخل يف املنظ ات

ريخلا

الثالاثء

املنظ ات

1439/6/4

املنزلية وبدائلها

هيا المقيطيب

رض لبدائ أق ضرر

مرام الباش

بيان مدى خطورت لى اإلنسان من

نورة العليان
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املر ع  /ويكبيداي
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معرفة تركيب الرم
ملاذا وصى الرسول صلى

لي وسلم

بغس اإلانء بعد الكلب سبع مرات
داعا ابلرت .
رية ادس

الثالاثء
1439/6/25

أعي من يع النوا ي مبا ان يشك
الرم

مسا كبوة ابململكة العربية السعواية
.
أتاو لى سحب الطاقة السلبي ه
صحي ام خز بالت.
املر ع  /ويكبيداي

هيا المقيطيب
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طالبات ال ريق

ع لع ال اسالعوالي ال :ال
اليإوا لالعويالإرًلالهت ال

الع لع ال إال

عضوات فريق بالعلوم نبتكر
الرمق

الامس

القسم

1

لطيفه محمد التنم

قائدة

كميياء

2

نورة علي العليان

انئبة

كميياء

3

روان حسين الرويشد

عضوه

كميياء

4

سارة السيد محمد

عضوه

كميياء

5

سارة رشيد المطيري

عضوه

كميياء

6

هاجر حسين اليوسف

عضوه

كميياء

7

أثير يوسف الخوفي

عضوه

كميياء

8

مرام سعد الشامي

عضوه

فيزياء

9

أبرار عبدالرحمن العرفج

عضوه

كميياء

10

مرام أحمد الباش

عضوه

رياضيات

11

نورة الدندن

عضوه

كميياء

12

فاطمة الحرز

عضوه

كميياء

13

منيرة المهنا

عضوه

علوم احلياة

14

نعمه يونس

عضوه

علوم احلياة

15

ريم الشهري

عضوه

علوم احلياة

16

وفاء الخثعمي

عضوه

علوم احلياة

17

فاطمه المهدود

عضوه

هيا المقيطيب
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ً
ثانيا  :فريق عطاء
الرسالة:
اااااالالعوواإرلالعو ي ًلالسبليًلالعو إوبإذال اً إاليإةااااااو ع الم ًإذالبلي يلالسبال ًإذال ييلال ملالرلي ال  ،ال
موً،ز
أهدافه:

1وال لالثالإرلالعو  ،العوو

السيمهًو العال ملالع،و،

2و عولق الي سعب إالسم ال و إالنىلالعوال،لال ي ًإرالس ،اًإرال
.3بل الي ،إذالسآثإرال إو يالعالاً الع إعالكاًو إ
.4بال ي العواإد يالعال ر المبوكل الن إر إالع و لالسع ي ع الم رالإ
.5ع و،إ الت اسالعوكاًلالوًك الم ج رإالودا العو إوبإذال الع ر
6وبك ي ال قإذالعجو،إ ًلال إ الي العو إوبإذالقإد،لال اسالع
7و ر

العالعنالسع

العف ع العودابًلالعال و ،العو إوبإذالس تال ل ال ج إ

8وع إركلالعالعوزيإرعذالعخلإرجًلالسر ال لالعوا لالع جو،إ
هيا المقيطيب
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يالع ة م

الخطة األسبوعية لفريق عطاء
خطة يوميات فريق عطاء لعام 1439هـ
اليوم

وقت
النشاط

موضوع
النشاط

النشاط

القائم على النشاط

ا ألحد

طوال اليوم

تغريده

عبارات اجيابية تعرض عىل شاشات
اللكية ((مرفق مواضيع التغريدات ))

طالبات الفريق

ا ألثنني

9:30
ـ11:00

مواقف وعظة

ركن نمثر فيه العطاء ((مرفق تفاصيل
ركن ملسة عطاء))

طالبات الفريق

الثالاثء

10:30ـ
11:00

ترتيل

حفظ سورة الطور الفصل ا ألول

طالبات الفريق حتت ارشاف
احملارضة  /نورة الفضيل

ا ألربعاء

9:30ـ
11:00

زد رصيدك

مسابقات حول القرآن الكرمي يف هبو
لكية العلوم

طالبات الفريق حتت ارشاف
احملارضة  /نورة الفضيل

امخليس

 10:30ـ
11:30

بك نقتدي

دروس آأس بوعية عن أآخالق الرسول طالبات الفريق حتت ارشاف
احملارضة  /نورة الفضيل
ترافقها مسابقات متنوعه

حفظ سورة النجم الفصل الثاين

كتاب كيف عاملهم الرسول صىل هللا
عليه وسمل للش يخ محمد املنجد
ابلضافة املشاركة يف ا ألايم العاملية ((مرفق مواضيع الاايم))
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التغريدات .
الرمق

املوضوع

التغريدة

التارخي

القامئ عىل التغريدة

1

الصدقة

الصدقة تُدمي النعم ،وتدفع النقم ،ترفع البالء
وتزنل الشفاء تنجي من الكرب وتطفئ غضب
الرب ((وما أآنفقمت من يشء فهو خيلفه))

1439/2/23هـ

نورة العواد

2

التسامح

التسامح هو أآكرب مراتب القوة ،وحب الانتقام
أآحد مظاهر الضعف ،من أآطاع غضبه أآضاع
أآدبه

1439/3/1هـ

سارة امخليس

3

الصرب

الحباط ل يصنع كل ح ًال والاكتئاب ل حيل كل
املشالكت واحلزن لن يرجع كل فقيدا تعمل أآن
تغرس يف قلبك بذرة الصرب واكن هللا يف العون

1439/3/8هـ

أآسامء العسريي

4

ل تفسد يومك

ل تفسد فرحتك ابلقلق

1439/3/15هـ

رمي الشهري

ول تفسد عقكل ابلتشاؤم
ول تفسد جناحك ابلغرور ول تفسد التفاؤل
ابلحباط ول تفسد يومك ابلنظر اىل ا ألمس
5

لون حياتك

عندما ترغب بتلوين حياتك فاس تعن اب أللوان
التالية  :الصرب  ،الابتسامة ،التفاؤل  ،الصدقة
حيهنا س تصبح حياتك مجيهل

1439/3/22هـ

بدور الثاين

6

التفاؤل

رساةل تفاؤلية :

1439/3/29هـ

نورة ادلورسي

رزقك املتأأخر قد يكون أآفضل بكثري من أآرزاقهم
املتقدمة خذها من مبد أآ ((مسع هللا ملن محده ))
تأأملها و تفاءل
7

الابتسامة

ابتسم فس بحان من جعل الابتسامة يف ديننا
عبادة وعلهيا نؤجر

1439/4/6هـ

بدور الثاين

8

اللكمة الطيبة

اللكمة الطيبة والابتسامة الصادقة دواء رابين
لمتصاص الغضب واحلقد من قلوب الاخرين

1439/4/13هـ

غيداء الزهراين

9

لعهل خري

لو مل خترق السفينة لسلبت ولو مل يقم اجلدار
لضاع حق يتميني هللا دامئ يشلك الاحداث ملا
فيه خري هللا يعمل و أآنمت ل تعلمون

1439/4/20هـ

حصه اليوسف

هيا المقيطيب
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الفصل ادلرايس الثاين
10

الكفاح

ان العنرص الفعال يف النجاح هو أآنت فاكحف دامئا
من أآجل الوصول اىل أآفضل ما تس تطيع فمل
يعرث أآحد عىل النجاح دون خوض اخملاطر

1439/5/4هـ

سارة امخليس

11

الثقه ابهلل

سريسل هللا كل يوم ًا من يغطي اجلرح اذلي مل
يرب أآ ومينحك ما تمتناه دون أآن تطلب ثق ابهلل ول
تيأأس ألن هللا عىل لك يشء قدير

1439/5/11هـ

حنان اجليعان

12

ادلعاء

قال أآبو ادلرداء ريض هللا عنه  :جدوا يف ادلعاء
 ،فانه من يكرث قرع الباب يوشك أآن يُفتح هل

1439/5/18هـ

نورة ادلورسي

13

الاس تغفار

مث ان الاس تغفار يُمطر أآرزاق ًا و أآفراحا وحيقق
أآحال ًما قد دفنت و أآماين قد نسيت

1439/5/25هـ

غيداء الزهراين

14

العطاء

العطاء :هو أآن تكون يف احلياة كزجاجة العطر ،
قدم للخرين لك ما بداخكل  ،وان فرغت تبقى
راحئتك طيبة

1439/6/2هـ

نورة العواد

15

حسن الظن ابهلل

لن ُيُ دم حلامً اكن صاحبه يظن ابهلل خرياً

1439/6/9هـ

حصة اليوسف

16

صالة الضحى

والضحى

1439/6/16هـ

نورة العواد

ل يقسم العظمي جل جالهل ال بيشء عظمي فهنيئًا
ملن جعل هل ركعتان يتصدق هبا عن جسده
صاله الضحى = صاله ا ألوابني
17

النجاح

بداية النجاح تكون من اللحظة اليت تقرر فهيا أآن
تكون انحج ًا

1439/6/23هـ

جامنة ادلبل

18

القناعة

القناعة يه رس السعادة فالسعداء ل ميلكون لك
يشء بل مقتنعني بلك يشء

1439/6/30ه

جامنة ادلبل
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مواقف وعظه :

م

موضوع الركن

الهدف

التارخي

القامئ عىل الركن

1

حياتك

كيفية اس تغالل اليوم
وتنظميه فامي ينفع يف ادلنيا
والاخرة وكيفية تمنية القمي
اذلاتية اليت جتعل حيايت
أآفضل

1439/3/2هـ

غيداء الزهراين

2

أآنت أآمجل

حول اللباس الساتر
والعباءة احملتشمة

1439/3/9هـ

زهراء الهالل
حنان اجليعان
مىن العتييب
حصه اليوسف
نورة ادلورسي
بدور الثاين
نورة العواد

الفصل ادلرايس الثاين
4

صاليت جنايت

كيفية الصالة الصحيحة
والاخطاء اليت يقع فهيا
املصلني ((كتاب الطهارة
والصالة ))للش يخ محمد
بن ابراهمي التوجيري

1439/5/19هـ

5

أآيم و أآيب

بر الوادلين والاحسان
الهيم

1439/6/3هـ

بدور الثاين
نورة العواد

نورة ادلورسي
جامنه ادلبل
فاطمة البوعيل
حصه اليوسف
بدور االثاين
نورة العواد
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تفعيل اليوم العالمي

م

اليوم العالمي

الموضوع

التاريخ

هنر العطاء

أآمهية التطوع يف مجيع اجملالت
الاجامتعية

1439/3/23هـ

القائم على النشاط
رمي الشهري

1

( اليوم العاملي للتطوع)

ا ألثنني

غيداء الزهراين
زهراء الهالل

مىن العتييب

جامنه ادلبل

حصه اليوسف

حنان اجليعان

نورة ادلورسي

بدور الثاين
فاطمة البوعيل

الفصل ادلرايس الثاين
سارة امخليس
امخليس

2

اليوم العاملي لليتمي

3

يوم العامل  -كسوة
الش تاء

الصدقة للمحتاجني ((توزيع
كسوة الش تاء عىل عامالت
اللكية))

4

يوم الصحة العاملي

لبدنك عليك حق

1439/5/1هـ

غيداء الزهراين
زهراء الهالل

أآسامء العسريي

جامنة ادلبل

ولء السعد

بدور الثاين

مىن العتييب

عبري الغامدي

نورة العواد

رمي الشهري

سارة امخليس

غيداء الزهراين

أآسامء العسريي

زهراء الهالل

ولء السعد

جامنة ادلبل

مىن العتييب

بدور الثاين

حنان اجليعان

عبري الغامدي

نورة العواد

رمي الشهري

حصه اليوسف
ا ألثنني
1439/7/23هـ

حنان اجليعان
نورة العواد
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اسئلة مسابقة زد رصيدك ( األسبوعية) :
اسئلة مقتبسة من تفسير القران الكريم:
البقرة 25 :
)"١واذا أظلم عليهم قاموا" قاموا أي ثبتوا مكانهم متحيرين وليس معناها أنهم كانوا قعودا فوقفوا  ،ومثله قوله
تعالى " :ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره " تقوم أي تثبت  .وقوله ":ولتقم طائفة منهم معك " أي
لتثبت.
البقرة 46 :
) "2الذين يظنون أنهم مالقو ربهم "  :يظنون أي يتيقنون  ،وهذه من االستعماالت العربية التي قل تداولها في
يشكون .
هذا العصر  ،وليس معناها هناّ :
البقرة 49 :
) "٣ويستحيون نساءكم"  :أي يتركونهن على قيد الحياة وال يقتلونهن كفعلهم بالصبيان  ،ال من "الحياء" .
البقرة ١7١ :
) " 4ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما ال يسمع إال دعاء ونداء " يظن بعض الناس أن هللا شبه الكفار
بالراعي (الناعق بالغنم)  ،والصواب  :أن هللا شبه الكفار بالبهائم المنعوق بها  ،والمعنى أن الكفار كالبهائم
التي تسمع أصواتا ال تدري ما معناها.
البقرة ١9٣ :
) "5وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة"  :الفتنة أي الكفر وليس النزاع والخصومة أو العداوة  ،ومثله قوله تعالى ":
والفتنة أشد من القتل" .
البقرة 207 :
) " 6يشري نفسه "  :أي يبيعها  ،فكلمة "يشري" في اللغة العربية تعني "يبيع"  ،بخالف كلمة يشتري  ،كما أن
يبتاع تعنى يشتري بخالف كلمة يبيع  ،وهذا على األغلب .ومثله قوله تعالى "ولبئس ما شروا به أنفسهم"
وقوله" :فليقاتل في سبيل هللا الذين يشرون الحياة الدنيا باآلخرة" أي يبيعون.
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البقرة 2١9 :
) "7ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو"  :العفو هنا هو الفضل والزيادة  ،أي أنفقوا مما فضل وزاد عن قدر
الحاجة من أموالكم  ،وليس العفو أي التجاوز والمغفرة.
البقرة 2٣٣ :
وتشاور فال جناح عليهما"  :فصاالً أي فطام الصبي عن الرضاعة ،
اض منهما
) " ٨فإن أرادا فصاالً عن تر ٍ
ٍ

وليس كما توهم بعضهم أن الفصال هو الطالق وأنه يشرع التشاور والتراضي على الطالق وهذا خطأ  ،والصواب
ما ُذكر.
آل عمران ١52 :

) "9ولقد صدقكم هللا وعده إذ َت ُح ّسونهم بإذنه"  :تحسونهم أي تقتلونهم قتالً ذريعا بإذنه  ،و ليست من
اإلحساس كما يتبادر  ،وذلك في غزوة أحد
آل عمران ١5٣ :
) "١0إذ ُتصعدون"  :أي تمضون على وجوهكم ؛ من اإلصعاد وهو اإلبعاد على األرض"الصعيد"  ،قال القرطبي:
مستو من األرض وبطون األودية والشعاب .والصعود :االرتفاع على الجبال والسطوح
"فاإلصعاد :السير في
ٍ

والسالليم والدرج" وليس ترقون من الصعود  ،وفي ق ارءة أخرى َتصعدون بفتح التاء وتكون بمعني الصعود ،
وكان ذلك في غزوة أحد.

النساء 40 :
 ) "١١إن هللا ال يظلم مثقال ذرة"  :الذرة هي النملة الصغيرة  ،وقيل ذرة التراب  ،وليست هي الذرة كما في
التصور الفيزيائي والكيميائي الحديث ،فهذا اصطالح حادث للذرة لم يكن مقصود القرآن  ،وان صح المعنى.
النساء 4٣ :
 ) "١2أو جاء أحد منكم من الغائط"  :الغائط هنا هو مكان قضاء الحاجة وليس الحاجة المعروفة نفسها  ،وقد
كنى هللا عن الحاجة بمكانها  ،واال فمجرد إتيان مكان الحاجة ليس موجبا للوضوء.
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النساء 90 :
) "١٣وألقوا إليكم السلم"  :أي انقادوا لكم طائعين مستسلمين  ،وليس المراد  :ألقوا إليكم تحية السالم  ،ومنه
كذلك قوله  ":وألقوا إلى هللا يومئذ السلم" أي استسلموا هلل يوم القيامة ذاّلين منقادين لحكمه  ،بخالف قوله
تعالى :وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا  :فهي تعني إلقاء التحية أي قول (السالم عليكم( .
النساء ١0١ :
) "١4إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا"  :أي إن خفتم أن يعتدوا عليكم فيجوز لكم قصر الصالة  ،وليس يفتنكم
أي يضلوكم عن دينكم.
المائدة ١9 :
) "١5على فترة من الرسل"  :الفترة هنا بمعنى الفتور وليس المدة  ،وذلك أن بين محمد وعيسى عليهما الصالة
والسالم قرابة الستمائة سنة وهي مدة فتور وانقطاع من الوحي  ،فالفترة تعني  :سكون بعد حركة.
المائدة ١05 :
) " ١6يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم "  :يفهمها بعضهم فهما خاطئاً بترك

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والصواب  :أي ال تضركم ذنوب غيركم إن اهتديتم بالقيام بأمر هللا باألمر

بالمعروف  ،ومن تركه وهو مستطيع فهو ضال وليس مهتد  .وروي حول هذا المعنى عن عدد من الصحابة
رضوان هللا عليهم  :أبي بكر  ،وابن عمر  ،وأبي ثعلبة الخشني وغيرهم.
األنعام ٨ :
) " ١7لقضي األمر ثم ال ينظرون"  :أي ال يؤخرون أو ُيمهلون  ،وليس من النظر أي الرؤية.
األنعام ١42 :

) " ١٨ومن األنعام حمولة وفرشا "  :وفرشا هي صغار اإلبل وقيل الغنم وليس المعنى من ِ
الفراش  ،وهذا قول
أكثر المفسرين.
األعراف 4 :
) "١9فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون" :من القيلولة أي في وقت القائلة منتصف النهار  ،وليست من القول.
األعراف 2١ :
القسم أي حلف لهما الشيطان  ،وليست من القسمة.
) "20وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين"  :من َ
األعراف 5٣ :
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) "2١هل ينظرون إال تأويله"  :تأويله أي ما ُوعدوا في القرآن وما يؤول إليه أمرهم من جنة أو نار وقوله "يوم
يأتي تأويله" أي يوم القيامة ،وليس معناها "تفسيره" .

األعراف 92 :
) "22كأن لم يغنوا فيها"  :أي كأنهم لم يقيموا فيها ولم يعيشوا فيها قط  -أي في ديارهم  -وليس معناها يغتنوا
وتكثر أموالهم.
األعراف 95 :
) "2٣ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا"  :أي تكاثروا وكثرت أموالهم وأوالدهم  ،ومنه قول النبي صلى
هللا عليه وسلم في الصحيحين "حفوا الشوارب واعفوا اللحى" أي كثروها وقيل بمعنى اتركوها ؛ وليس "عفوا" من
العفو والتجاوز والمغفرة.
األعراف ١٣0 :
) "24ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات"  :بالسنين أي بالقحط والجدوب وليس المراد بالسنين :
األعوام أي المدة المعروفة  ،وقد ابتالهم هللا بها ألن الشدائد ترقق القلوب وتدفع بالرجوع إلى هللا واإلنابة إليه
األعراف ١76 :
) "25إن تحمل عليه يلهث"  :أي تطرده وتزجره وليس من وضع األحمال عليه ؛ إذ الكالب ال يحمل عليها بهذا
المعنى.
األنفال 2 :
) "26إذا ُذكر هللا وجلت قلوبهم"  :ليس المراد ذكر اللسان فقط بل المراد تذكر هللا ومراقبته فيوجل العبد ويجتنب

يهم بالمعصية ،فيذكر هللا ِ
فينزع عنها" .ومنه قوله :والذين إذا
المعصية أو يتوب منها  ،قال السدي" :هو الرجل ُّ
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا...

األنفال 4٨ :
جار لكم أي أنا
جار لكم" ٌ :
) "27واذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس واني ٌ
مجيركم وأنتم في ذمتي وحماي وليس المراد أنه مقيم بجوارهم.
التوبة 56 :
) "2٨ولكنهم قوم يفرقون"  :أي يخافون ؛ من ال َفَرق وليس من الُفرقة.
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التوبة ١02 :
) "29عسى هللا أن يتوب عليهم"  :عسى في اللغة العربية للطمع في قرب الشيء وحصوله فهي من أفعال
المقاربة كقولك  :عسى أن يأتي محمد  ،أما عسى من هللا في لإليجاب وتحقق الوقوع كهذه اآلية  ،قال عمر
بن علي بن عادل في اللباب  ":اتفق المفسرون على أن كلمة عسى من هللا واجب :ألنه لفظ يفيد اإلطماع ،
ومن أطمع إنساناً في شيء ثم حرمه كان عا اًر ؛ وهللا تعالى أكرم من أن يطمع واحداً في شيء ثم ال يعطيه "
التوبة ١06 :
رجون أي مؤخرون ألمر هللا يحكم فيهم بما
) "٣0وآخرون مرجون ألمر هللا إما يعذبهم واما يتوب عليهم " ُ :م َ
يريد  ،قال القرطبي ِ ":من أرجأته أي أخرته .ومنه قيل :مرجئة ،ألنهم أخروا العمل"  ،وليس ُمرجون من
الرجاء.

هود ١7 :
شاهد منه"  :يتلوه أي يتبعه  ،وليس من التالوة – على الصحيح -
" )31أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه
ٌ
وقد فسر شيخ اإلسالم هذا السطر في ست وأربعين صفحة في المجلد الخامس عشر من الفتاوى ومجمل
القول أن الذي على بينة من ربه هو محمد صلى هللا عليه وسلم والبينة من ربه هو اإليمان ويتبعه شاهد منه
أي شاهد من ربه وهو القرآن.
يوسف 9 :
) "٣2اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً"  :أي ألقوه في أرض بعيدة وليس إيقاعه على األرض .
يوسف ١9 :
نفر من المارة المسافرين  ،وليست اآللة المعروفة.
) "٣٣وجاءت سيارة"  :السيارة ٌ
يوسف ٣١ :
) "٣4فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن "  :أي جرحن أيديهن بالسكاكين حينما ُذهلن بجمال يوسف وليس
قطعنها أي بترنها وأبّنها ،وقال بعض المفسرين بل قطعنها حتى ألقين أيديهن أرضا  .ولكن ُرد ذلك  ،قال ابن
عطية " :فظاهر هذا أنه بانت األيدي ،وذلك ضعيف من معناه ،وذلك أن قطع العظم ال يكون إال بشدة ،ومحال
أن يسهو أحد عنها" .
يوسف 6٣ :
) "٣5أخانا نكتل "  :أي نزداد مكياالً  ،وليس كما توهم البعض من أن "نكتل" اسم ألخي يوسف.
يوسف 65 :
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) "٣6قالوا يا أبانا ما نبغي "  :أي شيء نطلب بعد هذا اإلكرام الجميل  ،حيث َّ
وفى لنا الكيل  ،ورد علينا
بضاعتنا على الوجه الحسن  ،المتضمن لإلخالص ومكارم األخالق؟ وليس من البغي والعدوان وقد قيل به إال
أنه قول ضعيف.
إبراهيم 22 :
) "٣7ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي "  :أي لست بمغيثكم ومنقذكم  ،وليس معناها مناديكم من الصراخ
ّ
والنداء.
إبراهيم 4٣ :
) "٣٨مهطعين مقنعي رؤوسهم "  :مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم في ذل وخشوع من َه ْول ما يرون
فبين تعالى أن حالهم بخالف هذا المعتاد وأنهم
والمعتاد فيمن يشاهد البالء أنه يطرق رأسه عنه لكي ال يراه ّ ،
يرفعون رؤوسهم  ،وليس "مقنعي"من لبس القناع.
الحجر 4 :
) "٣9إال ولها كتاب معلوم "  :أي لها أجل مقدر ومدة معروفة ال نهلكهم حتى يبلغوها .وليس المراد هنا أن
لها كتاباً ُيقرأ.
الحجر ٣6 :
ظر إلي.
رب فأنظرني إلى يوم يبعثون"  :بمعنى أ ّخرني وأمهلني إلى يوم القيامة  ،وليس المراد ان
) "40قال ّ
ُ ّ
ومثله قوله تعالى ":فما بكت عليهم السماء وما كانوا منظرين" أي َّ
مؤخرين  ،وقوله " :فَن ِظَرة إلى ميسرة " أي
تأخير وامهال.
النحل 6 :
) "4١ولكم فيها جمال حين تريحون "  :أي حين تعودون بها إلى منازلها وقت الرواح وهو المساء  ،وليس
من الراحة.
النحل 59 :
) "42أيمسكه على هون أم يدسه في التراب"  :أي يبقي البنت حية على هوان وذل لوالدها ،أو هوان للبنت
فيبقيها والدها مهانة ال يعتني بها وال يورثها ،وليس "على هون" أي على تؤدة ومهل.
اإلسراء 7 :
) "4٣فإذا جاء وعد اآلخرة"  :أي وعد اإلفساد الثاني لبني إسرائيل  ،وليس المقصود به وعد يوم القيامة.
اإلسراء 59 :
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) "44و آتينا ثمود الناقة مبصرة "  :أي أعطينا قوم صالح الناقة آية واضحة بينة ال لبس فيها  ،وليس المراد
أن للناقة بصر تبصر به  ،وان كان لها ذلك  ،قال القرطبي  ":فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن
الناقة كانت مبصرة ،وال يدري بماذا ظلموا ،وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم ،فهذا من الحذف واإلضمار ،وأمثال
هذا في القرآن كثير"
اإلسراء 75 :
) "45إذاً ألذقناك ضعف الحياة وضعف الممات "  :بكسر الضاد أي مثَلي عذاب الحياة الدنيا ومثلي عذاب
الضعف الذي هو ضد القوة.
اآلخرة إن ركنت إلى المشركين أي عذابا مضاعفا  ،وليس من َ

اإلسراء 79 :
) "46ومن الليل فتهجد به نافلة لك "  :أي زيادة في العلو والرفعة لك  ،وليس المراد أنها نافلة أي مندوبة
وغير واجبة عليه صلى هللا عليه وسلم ؛ إذ إن التهجد واجب على النبي صلى هللا عليه وسلم كما قال جمع
من العلماء  ،وعلى القول بعدم وجوبه عليه صلى هللا عليه وسلم فمعنى اآلية أن التهجد زيادة رفعة له إذ ال
سيئات عليه  ،بخالف غيره فإن التهجد يكفر به سيئاته.
الكهف ١7 :
) "47تقرضهم ذات الشمال "  :أي إن الشمس تعدل وتميل عن أصحاب الكهف وتتركهم وتتجاوزهم لئال
تصيبهم بحرها والمعنى  :أنهم كانوا ال تصيبهم شمس ألبتة كرامة لهم  ،وليس تقرضهم أي تقرصهم بحرارتها
كما فهم بعضهم.

الكهف 2٨ :
) " 4٨واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه "  :الغداة أي أول النهار مابين
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس  ،وليس المراد وقت الظهر  ،ومثله قوله تعالى  ":النار يعرضون عليها غدواً

وعشياً " أي أن قوم فرعون يعرضون على النار أول النهار وآخره  ،وفي الصحيحين قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم " :إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة،

وان كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك هللا عز وجل إليه يوم القيامة" .
مريم 2٣ :
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) "49فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة "  :أي ألجأها واضطرها المخاض إلى الجذع ،وليس أجاءها بمعنى
أتاها.
طه ١٨ :
أهش بها على غنمي "  :أي أضرب بعصاي الشجر فتتساقط األوراق لتأكل منه الغنم  ،وليس المراد
) "50و ّ
بالهش  :التلويح بالعصا للزجر.

طه 96 :
) "5١فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها "  :الرسول هنا جبريل وهذا قول عامة المفسرين  ،إذ أخذ
السامري من تراب حافر فرس جبريل وألقاه على ُحلي قوم فرعون  ،واختلفوا متى رآه  ،وليس الرسول هنا
ّ
موسى عليه السالم.
األنبياء ٨7 :
) "52فظن أن لن نقدر عليه "  :أي فظن أن لن "نضيق" عليه من التقدير  ،وليس المراد أن لن "نستطيع"
عليه من القدرة ؛ قال القرطبي  ":وهذا قول مردود مرغوب عنه ؛ ألنه كفر" .
األنبياء ١04 :
) "5٣يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب "  :للكتب أي للمكتوب في السجل والسجل هو الصحيفة فيكون
المعنى  :يوم نطوي السماء كطي السجل على ما كتب فيه  ،وليس الكتب هنا جمع كتاب.
الحج 27 :
) "54وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاالً وعلى كل ضامر"  :رجاالً أي  :على أقدامهم  ،والمعنى يأتوك مشاة
وركبانا وليس المراد هنا  :الذكور .

الحج ٣٣ :

محلها بكسر الحاء أي حيث ِ
) " 55لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق " ِ :
يحل نحرها
 ،وليس المعنى مكانها بفتح الحاء.
الحج ٣6 :
) "56فإذا وجبت جنوبها"  :أي سقطت جنوبها بعد نحرها "أي اإلبل" وليس الوجوب الذي بمعنى اإللزام١١ .
الحج 52 :

هيا المقيطيب

كلية العلوم

182

)" 57إال إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته"  :أي إذا ق أر القرآن ألقى الشيطان الوساوس في قراءته  ،وليس
التمني هنا الذي هو طلب حصول شيء بعيد الوقوع.
المؤمنون 60 :
) "5٨والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة "  :وجلهم هنا من فعل الطاعة أال تقبل منهم وليس من فعل
أمنا عائشة رضي هللا عنها للمصطفى صلى هللا عليه وسلم  :أهم الذين يشربون الخمر
المعصية  ،قالت ّ
ويسرقون؟ قال " :ال يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أال يقبل منهم
أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون " أخرجه الترمذي بسند صحيح  ،وقال الحسن  :لقد أدركنا
أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا عليها"
النور 29 :
) "59ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم"  :المتاع أي االنتفاع والتمتع والمصلحة
وليس المراد بها األغراض أو"العفش"  ،وذلك كدور الضيافة وغرف الطرقات.

النور ٣١ :
) "60وليضربن بخمرهن على جيوبهن"  :جيوبهن أي صدورهن  ،فينسدل الخمار من الوجه إلى أن يغطي
يخبأ فيه المال وما شابه كما هو شائع.
الصدر  ،وليس الجيب بمعنى خبنة الثوب التي ّ
النور ٣5 :
كوة  ،أي شباك صغير مسدود غير نافذ  ،كالذي يوجد في
) "6١مثل نوره كمشكاة فيها مصباح "  :المشكاة ّ
السرج وغيره  ،وهي أجمع للضوء وقيل هي موضع الفتيلة من
البيوت القديمة وغرف التراث توضع عليه ُ
القنديل  ،وقبل أن أضع هذه الكلمة هنا سألت ثمانية من األخوة عن المشكاة فظنوا أنها سراج أو زجاجة أو

ما شابه.
النور 6٣ :
) "62ال تجعلوا دعاء الرسول بينكم "  :أي ال تجعلوا نداءكم له كمناداة بعضكم بعضا  :يا محمد ويا أبا
القاسم ؛بل قولوا يا رسول هللا  ،وكذلك مناداته لكم إذا ناداكم أجيبوه وجوبا  ،وليس المراد من الدعاء هنا
الطلب بل النداء.
الشعراء ٣6 :
) "6٣وابعث في المدائن حاشرين "  :المدائن المقصود بها مدائن مصر  ،جمع مدينة والتي كانت تحت سطوة
فرعون وملكه  ،وليس المراد منطقة المدائن المعروفة .الشعراء 49 :
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) "64ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف" من خالف  :أي ألقطعن اليد اليمنى للواحد منكم ورجله اليسرى أو
العكس  ،وليس المقصود قطع يديه ورجليه من ورائه
الشعراء ١29 :
صنع وأُتقن في بنائه كالقصور والحصون  ،وليست
) "65وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون"  :المصانع أي ما ُ
المصانع التي تنتج األجهزة واآلالت والمنافع وغيرها المعروفة اآلن.
النمل ١0 :
الجن قسيم اإلنس.
جان"  :نوع من الحيات سريع الحركة  ،وليس من ّ
) "66فلما رآها تهتز كأّنها ّ
القصص 5١ :
وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون "  :وصلنا أي أن القرآن نزل متواصالً متتابعاً وليس دفعة واحدة
) "67ولقد ّ
من الوصل  ،وقيل أي مفصال  ،وليس المراد بهده اآلية أنه أوصله إليهم من اإليصال.
لقمان ١٨ :
) "6٨وال تمش في األرض مرحا "  :أي ال تمش مختاالً متكب اًر  ،وقيل هو المشي في غير شغل ولغير حاجة ،
وليس المرح أي السرور والفرح على قول أكثر المفسرين.

لقمان ١ :
) "69واقصد في مشيك "  :القصد أي التوسط  ،أي ليكن مشيك وسط بين البطء الشديد واإلسراع الشديد ،
وليس المراد القصد بمعنى  :النيه أو التمهل أو تحديد الوجهة.
السجدة ١0 :

) "70وقالوا ِأئذا ضللنا في األرض "  :أي متنا وصرنا ترابا واختلطنا في األرض – في سياق إنكارهم للبعث –
وليس المراد إذا تهنا في األرض وأضعنا الطريق.
األحزاب 5٣ :
) " 7١يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه"  :غير ناظرين
أي غير منتظرين  ،و إناه أي نضجه  ،والمعنى ال تتحينوا نضج طعام النبي صلى هللا عليه وسلم فتتطفلون
عليه  ،أو معناها ال تمكثوا عند النبي صلى هللا عليه وسلم منتظرين نضج الطعام واستواءه فتحرجوا رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم بمكثكم عنده  ،وليس المعنى غير مبصرين الوعاء الذي يؤكل فيه.
سبأ 7 :
) "72هل أدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق " أي يخبركم ماذا سيكون مصيركم إذا تمزقت أعضاؤكم
وتحللت أجسادكم وتفرقت في األرض بعد الموت وصرتم تراباً فإن هذا الرجل  -أي محمد صلى هللا عليه وسلم
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 ينبئكم أنكم ستعودون أحياء ترزقون  .وليس معناها أنه ينبئكم إذا تفرقتم وتشتتم في األرض أو حالتمزقكم.
سبأ ١٨ :
) " 7٣وقدرنا فيها السير " أي جعلنا السير فيها مقد اًر بمسافة من منزل إلى منزل ،ومن قرية إلى قرية  ،ال
ينزلون ّإال في قرية ،وال يغدون إّال في قرية  ،وليس المراد بقدرنا أي كتبنا وقضينا.
سبأ ١9 :
) "74ومزقناهم كل ممزق " أي فرقناهم في البالد بعد أن كانت بالدهم متقاربة  ،فتفرقوا بعد أن أغرق هللا
بالدهم  ،وليس المراد أنه أهلكهم وقطع أجسادهم.
سبأ 52 :
) "75وأنى لهم التناوش من مكان بعيد"  :أي التناول والمعنى  :كيف لهم تناول اإليمان وهم في اآلخرة ،
وليس التناوش من المناوشة أي االشتباك واالقتتال.
فاطر 27 :
جادة و ُجّدة ،
) " 76ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ُ " ..ج َدٌد أي ُ
ق تكون في الجبل جمع ّ
طُر ٌ
جدد جمع جديدة أي حديثة.
وليس َ
الصافات 94 :

) " 77فأقبلوا إليه يزفون "  :يزفون من الزف وهو اإلسراع في المشي  ،أي أسرعوا حينما علموا بما صنع
إبراهيم عليه السالم بأصنامهم  ،وليس يزفون أي يمشون بتمهل كزفاف العروس على الصحيح  ،ذكر ذلك
ابن عطية ثم قال ":وزف بمعنى أسرع هو المعروف"
الصافات ١0٣ :
 ) " 7٨فلما أسلما وتله للجبين "  :أسلما أي استسلما وخضعا ألمر هللا بذبح اسماعيل  ،وتله  :أي طرحه
وصرعه أرضاً على جنبه تهيئة للذبح ،وليس تله أي جذبه مع أثوابه كما هو شائع.
الصافات ١4١ :
) " 79فساهم فكان من المدحضين "  :أي اقترع فوقعت القرعة عليه – أي يونس عليه السالم  ، -وليست
من المساهمة أي المشاركة .
الزمر ٣9 :
) "٨0قل يا قوم اعملوا على مكانتكم "  :أي على حالكم وطريقتكم وهي للتهديد ،وليس المراد بالمكانة القدر.
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غافر 55 :
) " ٨١وسبح بحمد ربك بالعشي واإلبكار "  :العشي هو العصر  ،وقيل ما بين الزوال والغروب أي الظهر
والعصر ،وليس المراد وقت العشاء  ،ومثله قوله تعالى "ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا"
الشورى 50 :

) "٨2أو يزوجهم ذكراناً واناثا"  :أي يهب من يشاء أوالداً َّ
مخلطين "إناث وذكور"  ،وليس معناه ُينكحهم.
الزخرف ٣2 :
خريا " ُسخريا – بضم السين  -من التسخير
) " ٨٣ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ُس ّ
أي ليكون بعضهم مسخ اًر لبعض في المعاش  ،به تقوم حياته وتستقيم شؤونه ،وليس بكسر السين من
ِ
خريا حتى أنسوكم ذكري" .
الهزء كما في قوله تعالى  ":فاتخذتموهم س ّ
السخرية و ُ
الزخرف 57 :

ضرب ابن مريم مثالً إذا قومك منه ِ
يصدون"  :بكسر الصاد أي يضحكون ويضجون ِلما ظنوه
) "٨4ولما ُ
تناقضا ،وليس بضمها من الصدود كما في قراءة أخرى.
الزخرف 66 :
) " ٨5هل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة وهم ال يشعرون" أي هل ينتظرون وليس هل يرون  ،وهذا
اللفظ كثير في القرآن العظيم  ،ومنه "هل ينظرون إال أن يأتيهم هللا في ظلل من الغمام " و "هل ينظرون إال
تأويله" .
الزخرف ٨4 :
) " ٨6وهو الذي في السماء إله وفي األرض إله "  :أي أنه سبحانه إله من في السماء واله من في األرض
مستو على عرشه بائن من خلقه جل في
يعبده أهلها وكلهم خاضعون له  ،واال فهو سبحانه فوق سمواته
ٍ

عاله.

الدخان ١٨ :
) "٨7أن أدوا إلي عباد هللا"  :أي سّلم إلي يافرعون عباد هللا من بني اسرائيل كي يذهبوا معي ،وليس معناها
ّ
اعطوني ياعباد هللا.
األحقاف 4 :
) "٨٨أم لهم شرك في السموات "  :أي أم لهم نصيب في خلق السموات  ،فالشرك هنا بمعني الحصة
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والنصيب ،وليس بمعني عبادة غير هللا معه  ،وأخبرني بعض األخوة من أهل اليمن أنهم ال زالوا يستعملون

هذه الكلمة  ،وم ّثل بقولهم  ":لي ِشرك في هذه التركة " أي لي نصيب.
الذاريات 29 :

) "٨9فأقبلت امرأته في َصّرة فصكت وجهها "  :في َصرة أي في صوت وضجة  ،قيل أنها صاحت حينما
صرة
ُبشرت بالولد وهي عجوز فقالت ":يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا" ولطمت وجهها  ،وليس المراد ُ
بضم الصاد وهي كيس المتاع أو النقود.
الذاريات 47 :
) " 90والسماء بنيناها بأيي ٍد وانا لموسعون "  :بأيد أي بقوة  ،مصدر الفعل آد يئيد أيداً أي اشتد وقوي ،وهو
قول عامة المفسرين  ،وليس جمع يد.

الرحمن ١4 :
) "9١خلق اإلنسان من صلصال"  :أي الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة  ،وليس الصلصال المعروف .
الرحمن 24 :
) "92وله الجوار المنشآت في البحر كاألعالم"  :األعالم هي الجبال  ،أي تسير السفن في البحر كالجبال ،
وليس كالرايات.
الحديد ١4 :
) " 9٣وغركم باهلل ال َغرور" ال َغرور هو الشيطان باتفاق المفسرين  ،فالغرور بفتح الغين هو الشيطان وبضمه
هو الباطل  ،ومثله الشكور بفتح الشين هو الشاكر وبضم الشين الشكر والحمد.

الممتحنة 4 :
البُد ّو وليس من االبتداء  ،وهذه من
) "94كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء" وبدا أي ظهر من ُ
اآليات التي يخطئ في معناها وقراءتها الكثير بقراءتها مهموزة.
القلم 2٨ :
) " 95قال أوسطهم ألم أقل لكم لوال تسبحون "  :أوسطهم أي أعدلهم وأفضلهم وخيرهم وليس المراد أوسطهم
السن  ،ومثله قوله تعالى  " :وكذلك جعلناكم أمة وسطا"
في
ّ
المعارج 4١ :

أحد من
) " 96على أن نبدل خي اًر منها وما نحن بمسبوقين " وما نحن بمسبوقين أي لن يعجزنا ولن يفوتنا ٌ
هؤالء الكفار  ،وليس معناها أنه لن يسبقنا أحد في تبديلهم  .ومثله قوله تعالى ":أم حسب الذي يعملون
هيا المقيطيب
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السيئات أن يسبقونا " أي يفوتونا ويعجزونا
الجن ٣ :
) "97وأنه تعالى جد ربنا"  :أي تعالت عظمة ربنا وجالله وغناه  ،وليس معنى الجد هنا الحق وضد الهزل
بكسر الجيم.
الجن ٨ :
) " 9٨وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديدا وشهبا " لمسنا أي تحققنا وطلبنا خبرها وليس معناها :
لمسناها حقيقة.
القيامة 5 :
) "99بل يريد اإلنسان ليفجر أمامه "  :أي يريد أن يبقى فاج اًر فيما بقي من العمر وما يستقبل من الزمان ،
شر
قال ابن جبير  " :يقدم الذنب ويؤخر التوبة .يقول :سوف أتوب ،سوف أتوب :حتى يأتيه الموت على ّ
أحواله وأسوأ أعماله" وليس المراد أن يهلك ما أمامه.
القيامة 7 :
) "١00فإذا برق البصر "  :أي ش ُخص البصر وشق وتحير ولم يطرف من هول ما يرى  ،وليس معناه لمع ،
وهذا يوم القيامة وقيل عند الموت.

اإلنسان 26 :
صل له  ،وليس معناها ذكر اللسان  ،هذا قول أكثر المفسرين.
) "١0١وسبحه ليالً طويال"  :أي ّ
النازعات 2٨ :
السمك بالضم أي
) "١02رفع َسمكها فسواها "  :بفتح السين أي رفع سقفها وارتفاعها  ،وليس المراد هنا ُ
العرض والكثافة.
َ
التكوير 2١ :
مطاع َث ّم أمين "  :يخطئ البعض في معنى َثم وفي نطقها  :فـ " َثم " بفتح الثاء أي  :هناك وبضمها
ٍ ) " ١0٣
مطاع هناك في السماوات أمين  ،ومثله قوله تعالى " :واذا رأيت ثم رأيت نعيما
ُثم  :للعطف  .والمعنى جبريل
ٌ
وملكا كبي ار " أي واذا رأيت هناك في الجنة.

هيا المقيطيب
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االنشقاق 2 :
) "١04وأذنت لربها وحقت"  :أي سمعت وانقادت وخضعت وحق لها أن تسمع وتطيع  ،وليس أذنت بمعنى
سمحت  ،ومنه قول النبي صلى هللا عليه وسلم ":ما أذن هللا لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن،
استماع
يجهر به " أخرجه البخاري ومسلم يعني بذلك :ما استمع هللا لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن،
ٌ
يليق بجالله سبحانه.
االنشقاق 2٣ :
) " ١05وهللا أعلم بما يوعون "  :أي بما يضمرون وما يجمعون في قلوبهم  ،من الوعاء الذي يجمع فيه
وليس من الوعي واإلدراك.
الفجر 9 :
) "١06جابوا الصخر بالواد "  :أي قطعوا الصخر ونحتوه وخرقوه  ،وليس جابوه بمعنى أحضروه كما في
اللهجة العامية .

ال
ال

ال
ع لع ال اسالعوالي ال :ال
ال لر العو

ال
هيا المقيطيب
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اليإوا لالع جو،إ ًلهت ال

عضوات فريق عطاء.
الرمق

الامس

القسم

1

العنود الروجيح

قائدة

فزيايء

2

حصه مشاري راشد اليوسف

انئبة

رايضيات

3

جامنه مبارك أآمحد ادلبل

عضوه

احياء

4

أآسامء سعيد محمد العسريي

عضوه

رايضيات

5

بدور فهد الثاين

عضوه

كميياء

6

فاطمه عيل ايسني البو عيل

عضوه

رايضيات

7

أآثري عبداجمليد محد اللكيب

عضوه

احياء

8

نورة عبدهللا دحمي ادلورسي

عضوه

كميياء

9

عبري محمد صاحل الغامدي

عضوه

كميياء

11

نورة وليد عبدالعزيز العواد

عضوه

رايضيات

12

بدور فهد الثاين

عضوه

كميياء

13

زهره الرقة

عضوه

فزيايء

14

دلل العواد

عضوه

رايضيات

15

رمي الشهري

عضوه

علوم حياة

16

رانيا الراشد

عضوه

كميياء

17

رحاب الشايب

عضوه

فزيايء

18

حوراء املطوع

عضوه

كميياء

الرمق

الامس

19
20
هيا المقيطيب

القسم

فاطمه املطاوعه

عضوه

رايضيات

نوره الفارس

عضوه

رايضيات
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21

وجدان الرش يدي

عضوه

رايضيات

22

فاطمه اليايم

عضوه

رايضيات

23

أآمل الشهراين

عضوه

رايضيات

24

مرمي العتيق

عضوه

رايضيات

25

عهود ادلورسي

عضوه

رايضيات

26

هدى عبده حمسن

عضوه

فزيايء

27

روان العيثان

عضوه

رايضيات

28

الهنوف الرش يدي

عضوه

فزيايء

29

مالك اليايم

عضوه

كميياء

30

منريه الزيد

عضوه

رايضيات

31

بتول اليايم

عضوه

رايضيات

32

منريه اجلوهر

عضوه

كميياء

33

عفاف العتييب

عضوه

فزيايء

34

منريه ادلورسي

عضوه

رايضيات

35

سعده حساين

عضوه

36

سلوى العيىس

عضوه

رايضيات

37

ش اميء الصقر

عضوه

فزيايء

38

زهراء العمراين

عضوه

احياء

هيا المقيطيب
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ً
ثالثا  :الفريق اإلعالمي

الرسالة:
عثالسعوا إوًإذال ع العوكاًلاليإةو

عووً،زالعالبء ًلالع

ع العو ةإد العو اً،لالع ييلالع وإ لو ال

ال
أهدافه:
1و لالما الع
2وبء ًلالي

الم ال قالب بً العةرتعبً ًإب اليكاإعيالسر إوًلالسقًإ السع ًلو ال
لال إ العو ا السر إوًو و ال

3وب زيزالعوو ع

الي العوكاًلالسع،و ،ال ال لي السةإد العوو ع

الع جو،إ

ال

4وعوو ليهالي سرالعوكاًلالسعفإم لالسرةإوو إالع كإ رًلالس سر إالعالبيالًهالع،و ،ال

هيا المقيطيب
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خطة الفريق اإلعالمي لعام  1439 – 1438هـ
الفصل الدراسي األول

الفعاليات

اليوم \
التاريخ

الموضوع

المرجع المستخدم

التغطية

على مدار السنه

تغطية فعاليات الفرق االخرى
وكتابة التقارير وتصميم البنرات
الخاصة بالنادي والدعوات
للفعاليات.

-

بريد الصباح

كل يوم ثالثاء
على مدى
الفصل االول

بث االمل والتفاؤل لفئة الطالبات
وأعضاء هيئة التدريس والعامالت.

كتب عبدهللا المغلوث " غدا
اجمل  , 7:46 ,تغريد في
السعادة والتفاؤل .

القائم عليها
مضاوي عمر االحمد

مبادرة كن
ايجابيا

في االسبوع
الثامن
يوم الخميس
1439-2-27

مبادرة
تخصصي في
يوم

في االسبوع
العاشر
يوم الخميس

يتم التعريف بمبدأ اإليجابية وتطبيقه
في كافة تفاصيل الحياة أثناء التفكير
أو التصرف وتوضيح السبل
العتناق طريق النجاح عن طريق
التفكير اإليجابي.

تعريف الطالبات بأقسام كلية العلوم
بأسلوب شيق وعرض االستكشافات
والمعلومات ومجاالت العمل
الخاصة بالقسم.

ياسمين البادي
عائشه الملحم
نوره الصقر

كتب عبدهللا المغلوث " غدا
اجمل  , 7:46 ,تغريد في
السعادة والتفاؤل  ,مضاد
حيوي  +كتاب ملهمون
لصالح الخزيم.

موقع الجامعة –منسقات
االقسام.

كل عضوات الفريق
عضوات الفريق :
زينب البوعلي  ,نوف
النجدي  ,وصايف
الشراكي  ,وجدان
الذرمان  ,فاطمه
العتيق.
عضوات الفريق :
فاطمه الهالل  ,نوف
القاسم  ,جواهر المري
 ,مالك الخالدي  ,رزان
المطيري.

1439-3-12

مبادرة انا
قدها

في االسبوع
الثاني عشر
يوم الثالثاء

تحفيز الطالبات أكاديميا ً ومعنويا ً
قبل االختبارات النهائية.

 +اقتباسات من فعاليات سابقة
لنفس الفكرة.

1439-3-24

هيا المقيطيب

كتب عبدهللا المغلوث " غدا
اجمل  , 7:46 ,تغريد في
السعادة والتفاؤل  +كتاب
ملهمون لصالح الخزيم +
كلمة كلمتين لساجد العبدلي.
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عضوات الفريق :
اسراء العيسى  ,اسراء
الشهاب  ,بنين
بوخمسين  ,زهراء
الزارعي  ,فاطمه آل
صمع .

الفصل الدراسي الثاني

الفعاليات

اليوم \
التاريخ

تنظيم الوقت

االسبوع
الثاني

انتم تصنعوه

االسبوع
الخامس

اهال بالربيع

االسبوع
الثامن

سينما علميه

االسبوع
العاشر

هيا المقيطيب

المرجع المستخدم

الموضوع
حث الطالبات على اهمية تنظيم
الوقت في العمل والدراسة والمنزل
وااليجابيات المترتبة على ذلك من
استغالل صحيح للوقت واعطاء
جميع االعمال والمهام حقها وانجاز
اكبر قدر من االعمال في الوقت
المحدد.
دعم الطالبات الموهوبات معنويًا
ونشر مواهبهم بمجلة طالبية
خاصة بطالبات العلوم

كتاب ادارة الوقت البراهيم
الفقي.

القائم عليها

عضوات الفريق

-

عضوات الفريق

يهدف الى تزيين الكلية ومرافقها
بالنباتات الطبيعيه والصناعية .

Walgreensموقع

عضوات الفريق

تثقيف الطالبات ببعض المواضيع
العلمية او الظواهر ونشر الوعي
والحقائق عن بعض االمراض
والمتالزمات وتقديم المعلومات
العلمية بطريقة شيقة وممتعة وغير
معتادة من اجل جذب اكبر شريحة
من الطالبات.

قنوات :
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Geo Arabic
DocumentaryHD1

عضوات الفريق

ع لع ال اسالعوالي ال :ال
اليإوا لالعويالإرًلالهتالالالالالالالالالع إةليال الو و الع اًيب

عو كو ريال ال ريالعوداً،إ ال

اليإوا لالعويالإرًل ال

قائمة بأسماء طالبات الفريق االعالمي
م

االسم

1

.مضاوي عمر االحمد

القائدة

2

عائشه الملحم

النائبة

24

3

وعد الفريدان

عضوة

25

فريده الجابري

4

زينب البوعلي

عضوة

26

زهراء الزارعي

عضوة

5

نوف القاسم

عضوة

27

وصايف الشراكي

عضوة

6

هيا الدوسري

عضوة

28

نوف النجدي

عضوة

7

اسراء العيسى-

عضوة

29

خلود الدوسري

عضوة

8

حصه الدويس

عضوة

30

زينب الناصر

عضوة

9

عهود المري

عضوة

31

علياء منصور

عضوة

10

غيداء البطيح

عضوة

32

بنين بوخمسين

عضوة

12

فاطمه الهالل

عضوة

33

بيان المكي

عضوة

13

جواهر المري

عضوة

34

فاطمه العثمان

عضوة

14

اسراء الشهاب-

عضوة

35

كوثر الجابر

عضوة

15

ياسمين البادي

عضوة

36

فاطمه العتيق

عضوة

16

مرام الهالل

عضوة

37

امل العيسى

عضوة

17

مالك الخالدي

عضوة

38

وجدان الذرمان-

عضوة

18

ساره حمزه

عضوة

39

رقيه البوشقراء

عضوة

19

ساجده البحراني

عضوة

40

فاطمه الجريدان

عضوة

20

فاطمه العيسى

عضوة

41

خديجه العلي

عضوة

21

هيام الحسن

عضوة

42

زهراء الخويتم

عضوه

22

فاطمه آل صمع

عضوة

هيا المقيطيب
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االسم

23

نوره الجويسم

عضوة

رزان المطيري

عضوة
عضوه
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ً
رابعا :املصادر العلمية

الرسالة:
السع لرلالعو اً،لالم ال

عوليإ يالسعووً،زالعال لالثالإرلالع

قالتًيلالع كإ ال

ع إة السبال ي العخل مإذالوا إوبإذالتإاليايبالع وًإجإت السعال الرةإ و
األهداف:
1و ع إعالمكوبلالموً،زيال
2و لالعويالإرلالي العو إوبإذ
3و رر الكاإعيالعو إوبإذالاإاليا ا ال وًإرالع دإرالعو
4و لالثالإرلالعوكوإ ال

ًحالع د الوال رعت

يال

5و تالعو إوبإذال اسالحيإريالع كوبلالوااللععيالسع
6و  ،الع ر إ عذالعو حملالوا،كوبلالسسة إالتكإ اليإرح
7و ب دً الآوًلالعةو إريالكو الع كوبل
ال

هيا المقيطيب
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خطة فريق املصادر العلمية لعام  1439 – 1438هـ

ال ص الدراسي األول:
الرقم

اسم الفعالية

تنفيذ

التاريخ

نبذة عنها

1

الطالبات
المشاركات
نورا الجبران

(حلقة نقاش )

فريق مصادر
العلمية

قراءة في المكتبة

 1439 / 2 / 18هـ
الثالثاء

المراجع :
إعداد وكتابة الرسائل – د  /
عادل ريان محمد ريان .
الكتاب األلكتروني – م  /
عبدالحميد بسيوني .
تجمع الفريق مع الطالبات في
مكتبة الكلية لتناقش بالموضوع

2
(حلقة نقاش )

اجتماع الفريق مع الطالبات
بالمكتبة لتناقش في موضوع
الكتب والقراءة

فاطمة اللويم

فريق مصادر
العلمية

المراجع :
إدارة مخاطر األحتيال
في قطاع اإلتصاالت – د /
هيثم حمود الشبلي .

إدمان األنترنت .

مضار التكنولوجيا أ م
مضار مستخدميها !



1 – 10:30

نادي القراءة اليومي

لمياء الجاسم
215009701

 1439 /2 / 25هـ

نورا الجبران

الثالثاء

فاطمة فرحات

1 – 10:30

مودة عثمان
روان الثويقب

مهتمة بالجانب اإليجابي الذي
يحفز الشخص ويمنحه القوة
والقدرة لتيسر الحياة.

الثالثاء

المراجع :

1 – 10:30

لغة الجسد – باربارا و بييز

هيا المقيطيب
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فاطمة
بوجبارة
زهراء المحمد
صالح

طالبة من كلية العلوم ( احياء )

3

بتول الناصر

 1439 /3 /3هـ

الهنوف
الحافظ
فاطمة السني
مريم الشبيب
حورية
الصالح

ال ص الدراسي الثا :
الرقم

اسم الفعالية

نبذة عنها

تنفيذ

التاريخ

الطالبات
المشاركات

طالبة من كلية العلوم ( احياء )

4

لمياء الجاسم
نادي القراءة اليومي

مهتمة بالجانب اإليجابي الذي
يحفز الشخص ويمنحه القوة
والقدرة لتيسر الحياة.

215009701
المراجع :

بتول الناصر
 1439 /5 / 6هـ

سكينة السني

الثالثاء

مريم الناصر

1 – 10:30

بتول الناصر
دعاء الناصر

فيزياء الحزن  -غيورغيغوسبودينوف
طالبة من كلية العلوم (احياء )

5

الطاقة الكونية

مريم الشبيب

مهتمة بالموضوع منذ فترة
طويلة وأخذت بها  3دورات
من أشخاص مختصين

 1439/ 5 /13هـ

ساجدة
العبدرب النبي

الثالثاء

فاطمة العامر

المراجع :

1 – 10:30

زينب العمران

طاقة األرغون ( الطاقة الكونية
العاقلة ) – عالء الحلبي .
مشاركة أهداف الطالبات لما بعد
التخرج
6

( حلقة نقاش )

فريق مصادر
العلمية

ماذا بعد تخرجك ؟

المراجع :
تنمية مهارات التفكير لدى 
المتعلمين – د /سلوى مرتضى
.
اتجاهات تربوية في أساليب 
التدريس – د /محمد فائز .

زهره البقشي

 1439/ 7 / 3هـ

لمياء الجاسم

الثالثاء

مروه الحماده

1 – 10:30

سكينه الجويد

فاطمة فرحات
7

تفعيل يوم الكتاب العالمي

هيا المقيطيب

فريق المصادر
العلمية

تفعيل يوم الكتاب في بهو الكلية
لتوعية الطالبات بأهمية الكتب
والقراءة

كلية العلوم
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 1439/8/8هـ

موده عثمان

الثالثاء

مريم الشبيب

1 – 10:30

الهنوف
الحافظ

ع لع ال اسالعوالي ال :ال
عو كو ريال:عمً لال د ال

اليإوا لالعويالإرًلالهت

عضوات فريق المصادر العلمية
م
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

االسم
فاطمه فرحات

مريم الشبيب

فاطمة بوجبارة

زهراء المحمد صالح

بتول الناصر

نورا الجبران

مودة عثمان

الهنوف الحافظ

فاطمة السني
فاطمه اللويم

حورية الصالح

هيا المقيطيب

التخصص

م

االسم

قائدة الفريق

كيمياء

12

نور المرزوق

عضوة

علوم الحياة

13

عضوة

علوم الحياة

14

عضوة

فيزياء

15

عضوة

علوم الحياة

16

عضوة

كيمياء

17

عضوة

كيمياء

18

عضوة

كيمياء

19

عضوة

كيمياء

20

عضوة

كيمياء

21

عضوة

كيمياء

كلية العلوم

199

فاطمة الناصر

سكينة السني

مروه الحماده

أنيسه العلوان
زهراء البقشي

حورية الصالح

دعاء الناصر

ساجدة العبدرب النبي

مريم الناصر

التخصص
عضوة

كيمياء

عضوة

علوم الحياة

عضوة

راضيات

عضوة

فيزياء

عضوة

كيمياء

عضوة

علوم الحياة

عضوة

كيمياء

عضوة

علوم الحياة

عضوة

فيزياء

عضوة

علوم الحياة

ً
خامسا :اجمللس الطالبي

الرسالة:
عووً،زالعالنمإ اليًيلالباإ اً الي الع عريالسعو إوبإذالم ال قالن ااااااالع العو إوبإذالعالب يلالعفإ الع كإ ر ال
سعورتي

ال

األهداف:
1و لالثالإرلالعف يالي العو إوبإذال عولؤيلالسعولةإول-ع
2و االلالس

ع الوا إم لالسعوكاًلهتوال

الي العو إوبإذالسعف إذالع داسولاليإوكاًلال ي إقالع

قالعوملي الع وكرتس الscpmp@kfu.edu.saال ًتاليو ال

عذالعوءمالمد ،لالسوو الم ال
و العةوالبإقال كإس السمالرت إذال

إوبإذالعوكاًلال اسالم العو إ العو رعة
3و رر المدو العواكلالسع وإ الو العو إوبإذوال
4و بال ي الع بإ رعذالسع الرت إذالعوو يليلالسع جلعععذالسعو إ إذوال
5و ب زيزالرس العوو إس السما العو  ،العف،إ الي العو إوبإذوال

هيا المقيطيب
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خطة الفريق اجمللس الطالبي لعام  1439-1438هـ :
الفصل الدراسي األول
الوقت

اسم المبادرة

الهدف

لقاء طالبات
 +2018مسجالت
الكلية -قبل
التسجيل المبدئي

المشاركة في المحاضرة التوعوية المقدمة
لطالبات دفعة  2017للتعريف بأنظمة الكلية
بأقسامها المختلفة والخطط الدراسية
والتعريف بنظام البنر وآلية التسجيل وذلك
بالتعاون مع مكتب التسجيل بالكلية قبل بداية
التسجيل المبكر

صوتك مسموع

لقاء مباشر مع الطالبات والمجلس الطالبي
واالستماع لمشاكلهم وتدوينها ,والهدف من
هذه المبادرة حل المشاكل التي تواجهها
الطالبات ويكون اللقاء معهم وجها لوجه.

تنفيذ الطالبات
غفران الدليلي

الخميس

أمجاد المذن

1439/3/5

محسنه النجراني
زهره الشايب
منار القناص

الثالثاء

عهد عسيري

1439/3/3

رهف المطيري

3/29

معرض الجامعة
والمجتمع

تغطية ركن كلية العلوم بمعرض الجامعة
والمجتمعال -وتقديم المعلومات القيمة
والمميزة التي تساهم في مساعدة طالبات
المرحلة الثانوية في تحديد التخصصات
المناسبة لهم واالطالع على رؤية و رسالة
الجامعة االكاديمية والمجتمعية وتقديم كافة
المعلومات حول الجامعة

غفران الدليلي  -محسنة النجراني
1439/3/29
1439/3/30
1439/4/1

لطيفه الشمري -يقين الطريبيلي
3/30
غفران الدليلي  -الجوهره الحر
هله السبيعي
4/1
غفران الدليلي  -الجوهره الحر
يقين الطريبيلي  -رهف المطيري

هيا المقيطيب
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الفصل الدراسي الثاني
اسم المبادرة

الوقت

الهدف

بناء حوار بين خرجات الكلية والمنسقات
والطالبات لعرض األسباب لعرض
لقاء حواري مع
األسباب التي تواجه الطالبات في
المنسقات وبعض
تأخرهم عن الخطة الدراسية واإلجابة
خريجات الكلية
على استفساراتهم من قبل المنسقات
واالستفادة من خبرات الخريجات

تعثري ال يعني
فشلي

مناقشة األسباب والمشاكل التي تتعثر بها
الطالبة وتؤدي إلى انخفاض المستوى
األكاديمي وإيجاد حلول لتلك المشاكل
وبث اإليجابية وتحفيز الطالبات
للوصول ألهدافهم وطموحاتهم رغم ما
يواجهونه من تعثر

لقاء طالبات
2018بالتعاون
مع مسجالت
الكلية

يتم تعريف الطالبات بطريقة التسجيل
المبكر للمقررات الدراسية.

يقين الطريبيلي
الثالثاء
1439/5/20هـ

غفران الدليلي
لطيفه الشمري
مريم العماني
أزهار السريج
غفران الدليلي

الثالثاء
1439/6/4هـ

يقين الطريبيلي
محسنه النجراني
لطيفه الشمري
اثير الرصاصي

الثالثاء

بشرى المقاطي

1439/7/3

ردعه المري
زهرة الشايب

ال
ال

هيا المقيطيب

تنفيذ الطالبات
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ع لع ال اسالعوالي ال :ال
ن عريالعوكاًلال– ال
أسماء عضوات فريق المجلس الطالبي

م

اسم الطالبة

التخصص

1

غفران زكي الدليلي

قائدة الفريق

علوم الحياة

2

يقين محمد الطريبيلي

نائبة الفريق

علوم الحياة

3

رهف هابس المطيري

عضوة

علوم الحياة

4

الجوهرة إبراهيم الحر

عضوة

علوم الحياة

5

والء الدوسري

عضوة

كيمياء

6

أساور العبداللطيف

عضوة

احياء

7

لطيفة عبدالعزيز الشمري

عضوة

علوم الحياة

8

أزهار السريج

عضوة

رياضيات

9

زهره عايش الشايب

عضوة

الكيمياء

10

بشرى علوش المقاطي

عضوة

علوم الحياة

11

مريم محمد العماني

عضوة

علوم الحياة

12

أمجاد مجيد المذن

عضوة

علوم الحياة

13

هله السبيعي

عضوة

علوم الحياة

14

آثير احمد الرصاصى

عضوة

علوم الحياة

15

ردعه فهد المري

عضوة

علوم الحياة

هيا المقيطيب
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مإمتالنجنإحالع

لالع رجلالث يالعوال الي

إالسو الييلح إالعوا إوًإذالعو الق م إال إ العو ا المإيا :

منجزات فريق بالعلوم نبتكر

أوالً:ركن فصائل الدم
ظ ا الرلي ا ال"ي اإو ا ال بوكاال"العووااإي الو ااإ العو ا ا الرك اإرالي ا ع ال"الر اإد العو ا ال
"السوواااا الياااا العخل،ااااً ال 1439-3-5اااااالعال اااا الكاًاااالالعو ااااا السقاااا المتال
ااا قالعوااالك ال ااالنالمال ااا الرًااا ي البا اااًا ال ااا ال ليالااالالك اااهال ااا ال
ر ااااًالالعواااا السواااا ثالعواااالك ال اااا المإ ًاااالالر ااااًالالعواااا السي ع ااااإالالالالالالالال
لال Oلال B-لال B+لال Bلال A -لال A+لال Aالالالالال ال
الالهتلالك،اااإالمتالعوو ااال النىلاليمهًااالالعووااامل اليإوااا ال ااا الABلال

Oلال O+ماً الو

هيا المقيطيب
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لالعفد و

ثانياً :ركن البالستيك والمنظفات المنزلية
يو جًاااا الماااا الةاااا إ يال ً،اااا الكاًاااالالعو ااااا العواااا كو رال باااا عنالنياااالع ً العف ااااال ال
سيإ ااالع المااا الةااا إ يالسكًاااالالعوكاًااالالعوااا كو ريالال اااا الس،ااا العووًداااإ لال ظااا ال
رلياااا ال يااااإو ا ال بوكاااالهتالعووااااإي الو ااااإ العو ااااا الرك ااااإالي اااا ع ال"العوب ةااااوً ال
سع ظاااااإذالع زوًاااالال"السوواااا الياااا العوي ثااااإعال 1439-5-27اااااالعال اااا ال
عوكاًلو ال
سقااا الب اااإسقالعوااالك العوب ةاااوً السعةاااو عمإب السن اااإ يالبااا سيل السيةااالعرال
عوب ةاااوً الس ليالااالالعوو اااا لالنةاااإرلالنىلالع ظااااإذالسعوبااا عد العو بً ًااالالعال
،اًاالالعوو ظًااهالمياا ال يًكلي ااإذالعو اا ي ال+العواً،اا ال+العخلاا هتال اا الم ااإك ال
عوبال العو

بلو ال

ال
ثالثاً :ركن أصنعها بنفسك
يو جً الم الة إ يال  ً،الكاًلالعو ا العو كو رال ب عنالنيلع ً العف ال السيإ لع الم ال
ة إ يالسكًالالكاًلالعو ا العو كو ريال ا الس ،العووًدإ ال ظ الرلي اليإو ا ال بوكلالعووإي ال
العو ا اليإوكاًل الرك إال الي ع ال" الع

وإ

إ اليً

ال" السوو

الي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

عخل ً،ال 1439-7-5االعال العوكاًلالو ال
سب إسقالعولك الكًاًلال
–الم

الع ع السعخلا إذالعوو ً،اًلالعالع زقالمي ال"العولس ال

الع ة إ ال–العوك رعذالعوا عريالمل

الواب ليال–م لالج ال"اللالك،إال

متالنجلععالجتليلال"الم بإ الع  ،ال"ال و لالعو إوبإذلالك،إالع و ،العولك ال اسال
مدإياللاليا الب  ً،الرس السن

هيا المقيطيب
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إعالج عدزالوااإدزعذالعالع دإياللو ال

ثانياً :منجزات فريق عطاء
أوالً:التغريدات:
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ثانياً:مواقف وعظة
ًإب
يقااإ الرلي ا ال ااإعالعووااإي الوا ااإ العو ا ،ا اليكاًاالالعو ا ا الرك اإرالي ا ع ال"الي اا اليااا ال
"السوو الي الع ث ال 1439-3-9االعال الكاًلالعو ا و
سقاااا الب ااااإسقالعواااالك ال ليالاااالالعرباااا ععالعوااااز الع ةاااا م ال عو بااااإعيهتلالسيمهًاااالال
ع و اااإ السع ةاااو قال ااااسالووااا المااا العوالااالآ العوكااالي السي إ ياااتالمااا العودااا لال
عو ب يللالك،إالمتالن لع ال إوبإذالعوكاًلاليوال ي العو إدحال قالع و إ و
سقااا القاااا العوااالك المداااإياللالوا إوباااإذالع اااو،ا ال ااااسالبالااا ي ال ااا المااا الع ةااايالال
ع و االلاليإوز الع و لالك،إالمتالبداً العف عدزالوك العواإدزعذ

أنت أجمل

يقاااإ الرليااا ال اااإعالعوواااإي الو اااإ العو اااا اليإوكاًااالالرك اااإالي ااا ع ال"الوااا ال ًإبااا "اليااا الع ث ااا ال
 1439-3-16ااااالعال ااا العوكاًاااللالسووااا اليإوو داااً المااا الةااا إ يالعوااا كو ريال لرااالال
مح العو

و

سقااا الع اااو العوااالك اليواااا ي الع ًاااإياليأاااا الع وااا ع الس ":عو ااامللالسع يوداااإمللال
سعووااااإؤقلالسعو ااا قلال"الاللالس ااا الع وااا ع المااا الي ااا الع وااا ع العوااا العوإج اااإالكااا ال
ن دااااإ العال ًإباااا لالسعووءاااامعذالعواااا الب ااااليال اً ااااإالسكًاًاااالالم عج و ااااإاليااااإوال يال
سعو اااملالسعوو ،ااا السع راااإ الياااإو ا اليإوالااا رالعوكاااإعلالسكًاًااالالم عج ااالالع اااإك ال
يإوا عالنىلالعنالةب إ السب إىلالسع ةو إ الي و الم العواللآ العوكلي و ال

هيا المقيطيب
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ب الجنإب ال ال
يو جً الم الة إ يال  ً،الكاًلالعو ا العو كو رال ب عنالنيلع ً العف ال السيإ لع الم الة إ يال
سكًالالكاًلالعو ا العو كو ريالال ا الس ،العووًدإ ال ظ الرلي ال إعالعووإي الو إ العو ا الرك إرال
ي ع الال"ال

ب الجنإب ال"السوو الي العوي ثإعال 1439-5-20االعال العوكاًلالو ال

سق الب إسقالعولك اليمهًلالعو
عو

يالسبأثم إال اسالعفإ العولس الو الع دإ السرييال

ياليإود إ يالع الًالًللالسمت الع إريالنىلالكًاًلالعو ة عالسجت الع

يلبكب إالع دإ اليث إعالعو ة عالس الكًاًلالعو

يالسيركإهنإو ال

م العف يلالوكل الي المتال  ،الب حي إذال"ة إ عذال–اليوكإرال
العو

إعالعو ال

الع دا ال–الثً،إذال

ي"و ال

ال
رك اليي السيم ال
ال
يو جًااا المااا الةااا إ يال ً،ااا الكاًااالالعو اااا العوااا كو رال بااا عنالنيااالع ً العف اااال ال
سيإ ااالع المااا الةااا إ يالسكًاااالالكاًااالالعو اااا العوااا كو ريال اااا الي ااا الس،ااا ال
عووًدااإ ال ظ ا الرلي ا ال ااإعالعووااإي الو ااإ العو ا ا اليإوكاًاالالرك ااإالي ا ع ال"ال
يم السيي ال"لالسوو الي العوي ثإعال 1439-6-11االعال العوكاًلو ال
سقااا الب اااإسقالعوااالك الر ااا اليااالالعو عوااا ي السع داااإ ال ،اااإالعالعوااا ًإالسماااإال
وااا اليجااالال ظاااً العالعآل اااليلالك،اااإاليااا الكًاًااالالو ااامالعو إوباااإذال ااا عيإال
وا عو ي ال

إقالعودلسرال اً ،إو ال

ال

هيا المقيطيب
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رك ال

و ال

ال
يو جًاا الماا الةاا إ يال ً،اا الكاًااالالعو ااا العواا كو رال باا العنالياا النيااالع ً ال
عف اااال السيإ ااالع المااا الةااا إ يالسكًاااالالعوااا كو ريال اااا الي ااا ال
س،ااا العووًداااإ ال ظااا الرليااا ال اااإعالعوواااإي الو اااإ العو اااا الرك اااإال
ي ااا ع ال"ال ااا و ال"السووااا اليااا الع ري اااإعال 1439-7-18ااااالعال
ااا العوكاًااالوالسقااا الب اااإسقالعوااالك ال ااا لالع داااإ السكًاااهالي وااايال
ي ادااا السعوبكومياااإالعو اااإريالسعو إر ااالالوا دااا السمااا البأثم اااإال ااااسال
ًإب إال ال
ال

ثالثاً :مسابقة زد رصيدك

1و ظ ا الرلياا ال ااإعالعووااإي الو ااإ العو ااا الرك ااإالي اا ع ال"ح الر ااً "الياا ال
عخل،ااااً ال 1439-3-12ااااااالعال ااااا العوكاًااااللالسووااااا التوإي ااااالالمااااا ال
ةااااا إ يالع إةاااااليال ااااا ريالعوا اااااا لال

ااااا رال ااااا الكبااااامالمااااا ال

عو إوبإذو
سق ا الالع ااو العواالك اليواداامالي اافالم ا الآيااإذالعوالاالآ العوكاالي السم ااإ ال
مال عباا لالك،ااإالمتالب ظااً المدااإيالإذال اا قالمااإالمتال ل اا لالي اا الوواا المتال
ب حي العف عدزال اسالعو إوبإذالع إركإذالعالع دإياللو
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ال
ال
ال
ال
2و ظااا الرليااا ال اااإعالعوواااإي الو اااإ العو اااا الرك اااإرالي ااا ع ال"الح الر اااً "2ال
سووااااا اليااااا العخل،اااااً ال 1439-3-26ااااااالعال ااااا العوكاًااااالاليإ ااااالع ال
ع إةاااليال ااا ريالعوا اااا لال

ااا رال ااا المااا الي اااإعال ًيااالالعووااا ري ال

سع ظاااااإذالسعو إوبااااإذوالسقاااا الع ااااو ،العواااالك ال اااااسالسقاااااإذالب يلياااالال
آليااإذالعوالاالآ العوكاالي الب ماا السعقاا ال ًااإيالعو إوبااللالك،ااإالمتالسةاا الحعسياالال
إ االاليأا ا الكا،االال ا قالق و ا الب ااإىلال"الر ا الا ا الي اإوال قالرً  ،ا العو ا ال
عالقابااا المااالنال"لالي ااا الووااا المتالب ظاااً المداااإيالإذال كاااإ ذالياااإوملسجكرتهتال ااا قال
مإالمتال ل لالي

إالمتالب حي العف عدزال اسالعو إوبإذالع إركإذالعالع دإيالل ال

3و يو جًاااا الماااا الةاااا إ يال ً،اااا الكاًاااالالعو ااااا العواااا كو رال باااا عنالنياااالع ً العف ااااال ال
سيإ االع الماا الةاا إ يالسكًااالالكاًاالالعو ااا العواا كو ريال ااا الس،اا العووًدااإ ال
ظ ا الرلي ا ال ااإعالعووااإي الو ااإ العو ا ا الرك ااإالي ا ع ال"الح الر ااً ال"ال
سوو الي العخل ً،ال 1439-6-27االعال العوكاًلو ال
سق ا الب ااإسقالعواالك الع ا العو ا الم ا الي اليو اااسال ااإالك ا الراال العال
ع،و،ااا الةااا ععال"النوالاااإعالعوكا،ااالالعو ًبااالال–النوالاااإعالعودااا ال ااااسالمااا ال
ب اااال الس ااااااسالماااا الطالب ااااال ال-النمإ اااالالع و ال ااااا العو ليااااا ال–ال
عو حال–العو ا ال–الع دإ ال–العو
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ثالثاً :األيام العالمية:

يوم العمال العاملي

توزيع كسوة الشتاء على العامالت

ضـ ــمن ال عاليـ ــات الـ ــيت يقـ ــدمها انا العلـ ــوم ابلكليـ ــة قـ ــام فريـ ــق طـ ــاء مبشـ ــاركة وكيلـ ــة امعـ ــة امللـ ــال
فيص ـ ـ سـ ــعااة  /الـ ــدك ورة فـ ــايز بنـ ــت صـ ــاا احلمـ ــاا ووكيلـ ــة الكيلـ ــة سـ ــعااة  /الـ ــدك ورة خلـ ــوا بنـ ــت
مـ ـ ــد ال يسـ ـ ــان يـ ـ ــوم الـ ـ ــثالاثء املوافـ ـ ــق 1439/3/24هـ ـ ـ ـ يف عـ ـ ــام السـ ـ ــا ة  11صـ ـ ــبا ا ب وزيـ ـ ــع كسـ ـ ــوة
الش ـ ـ اء ل ـ ــى  88امل ـ ـ ابملدين ـ ــة اجلامعي ـ ــة ت وذل ـ ــال انطالق ـ ــا م ـ ــن قول ـ ـ تع ـ ــا لَـ ـ نـن تَـنَـ ــالوا النـ ــرب َ ـ ـ ىى
تـن ق ـ ـوا ىــا حتبَ ــو َن َوَم ــا تـن ق ـ ـوا م ـ نـن َش ـ نـيء فَ ــف ىن ا ى ب ـ ـ َل ــيم ي ـ ـ هت ــدف ال عالي ــة م ــد ي ــد الع ــون
واملسـ ــا دة ألخواتنـ ــا العـ ــامالت والسـ ــعي ل ـ ـ لمس ـ ــا هم و شـ ــعارهم أهنـ ــم ـ ــزء منـ ــا وااخـ ــال السـ ــرور
ل ـ ــى قل ـ ــو ه ـ ــذ ال ـ ــة م ـ ــن اا م ـ ــع كم ـ ــا ان العمـ ـ ـ ال ط ـ ـو ي و ج ـ ــم ا خن ـ ـراط في ـ ـ يع ـ ــد رم ـ ـزا م ـ ــن
رمـ ــوز تقـ ــدم األمـ ــم وازاهارهـ ــا وأعيـ ــة تعزيـ ــز جـ ــم البـ ــذل والعطـ ــاء اإلنسـ ــا و ظهـ ــار الصـ ــورة احلقيقيـ ــة
لديننا احلنيف .
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رابعاً :حفظ القران الكريم
حفظ وتصويب سورة الطور

يو جً ا الماا الةاا إ يال  ً،ا الكاًاالالعو ااا العو ا كو رال باا عنالنياالع ً العف ااال ال
سيإ ااالع المااا الةااا إ يالسكًاااالالكاًااالالعو اااا العوااا كو ريال اااا الس،ااا ال
عووًدااإ ال ظاا الرلياا ال ااإعالعووااإي الو ااإ العو ااا ال االاالالواااًظال
ةاااا ريالعو اااا راليإ اااالع المااااحوال اااا ر العوا ااااا السوواااا الياااا ال
عوي ثإعال 1439-5-20االعالم اسالعوكاًلالو ال
سقااا المتال ااا قالع االااالالع ااا يتال ااا اليمهًااالالقااالععيالعوالااالآ ال
عوكااالي الس اظااا لالسماااإالي قًااا الع داااإ المااا اليلكااالالعالسقوااا ال
س

لال اً و ال

ي اا الوواا القااليذالع إةاالعذالةاا ريالعو اا رالماا العورتبًاا الس اال ال
م إ ً إالسبادمالآيإتإالسم الث العوالًإ ال اظ إو ال
ال
ال
ال
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ثالثاً :منجزات فريق المصادر العلمية
أوالً :حلقة نقاش القراءة في المكتبة
متالب اًااا ال االااالال الاااإقال العوالااالععيالعالع كوبااالالهتالعاليااا العوي ثاااإعاليواااإريخال 1439 3 17ااااالعالمتاااإ العوداااإ لال10:30العالمكوبااالالكاًااالالعو اااا ال
 2001هتالورالااا المتالبدااااًيالعو ااا عال ااااسالكًاًااالالب ااا يلالثالإرااالالعو ااا ص,السووااا المااا ال ااا قالعوكوااا اليسالب ع اااا الع جو،اااإ اللكااا و المتال
العوسع العو إطالسمً

م إق لالع و

الواكو العويالإرًلالسعوب فالع جو،إ ًلالس م إالم العوكو الوال

ثانياً :حلقة نقاش مضار التكنلوجيا أم مضار مستخدميها
متالب اًااا ال االااالال الاااإقال الم اااإرالعووك و جًاااإالع الم اااإرالمداااو مً إال الهتالعاليااا الع ااا اليواااإريخال1439 3 22ال ااااالعالمتاااإ العوداااإ لال
10:30العالمكوبلالكاًلالعو ا ال ال2001الهتالوال ال
متالب ةًحالم الن العووك و جًإالة الوسال ي العالسقو إالعولع الوال ال
الرال المتالم إق لالعمإيًإذالعووك و جًإالسب يل إال؛الر ،النمإيًإتإال:الالال ال


بد ً العوو ع



بد ً العو

الي العو إطالو
قالوا ،ا مإذالوس م الم الع مإيًإذالو ال

سعي إالمتالبداًيالعو عال اسالةابًإتإالوو ًلالعو إوبإذال إالر ،إال :ال
 نبإ لالم عق المدًيلالو
 ع ااا ع العخل

الو

اااًلالوااا الي ااافالعو اااإطال ااا العةاااو ع العواااملعمحالع إوًااالالميااا ال:العودااا إ ال اااإذال-ع داااوءلع الس ااام المااا ال

عوملعمحالو ال
سمتال وإ العو الإقالي ل الي فالعوو ًإذالم ال


عذالعوالي السال إوبإذالعوكاًلالو

ع ل ال اسالملعقبلالعو ا السملعقبلالع اإقال العةو ع الع ج زيالو



با ً اليلعمحال ظلالع عق الع دًيلالو
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ثالثاً :محاضرة الطاقة الكونية
ال
يو جًاااا الماااا الةاااا إ يال ً،اااا الكاًاااالالعو ااااا العواااا كو رال باااا عنالنياااالع ً العف ااااال ال
سيإ اااالع الماااا الةاااا إ يالسكًااااالالكاًاااالالعو ااااا العواااا كو ريال ااااا الس،اااا ال
عووًدااإ الال ظاا الرلياا الع ااإ رالعو اً،االالعووااإي الو ااإ العو ااا السإةااليال
ي اا ع ال"العو إقاالالعوك ًاالال"اليوالو اااإالعو إوباالالماالي العو اابً السووااا ال
ي العوي ثإعال 1439-5-20االعالمكوبلالعوكاًلالو ال
سق ا الو ا ث العو إوباالالم الي العو اابً ال ا العو إقاالالسبأثم ااإال اااسال
عواااال السي ع اااإال العو إقااالالع ا ،ةااالالك،اااإالعالع ااا ععال–العو ااا عال–ال
عو ااا ذالس ااامالع ا ،ةااالالك،اااإالعالع ج ااازيالهتلالك،اااإاليكااا ذاليي اااإال
اسالع الًاللالعو اً،لاليأ الك ال

عالعالعوك اليوك الم الورعذو ال

رابعاً :حلقة نقاش كيف تخطط لمستقبلك

يو جًاااا الماااا الةاااا إ يال ً،اااا الكاًاااالالعو ااااا العواااا كو رال باااا عنالنياااالع ً العف ااااال ال
سيإ االع الم ا الة ا إ يالسكًااالالكاًاالالعو ا ا العو ا كو ريال ا ا الس ،ا العووًدااإ اليقااإ ال
رليااا الع اااإ رالعو اً،ااالالعوواااإي الو اااإ العو اااا ال االااالال الاااإقالي ااا ع الال"الكًاااهال
ق ااايال داااوالبا ال"القااا مو إالعو إوبااالالرإ ،ااالالعوداااياللالسووااا اليااا العوي ثاااإعال
 1439-6-4االعالمكوبلالعوكاًلال 1002هتو ال
سوااا ث العو إوبااالالرإ ،ااالالعودااايال ااا ال الاااإطال بااا ياليو اًااا إالوا ااا قالنىلال
ااا

الم ااا لالنةاااإرلالنىلالم إق ااالالكواااإ العوو اااًيالوا،داااوالب السيمهًااالالعو قااا ال

عالعوو ًيالسيمهًلالقلععيالعوكو العو الوازال اسالعوو
ال
ال
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ًيالوا،دوالب و ال

ً
قارئ
خامساً  :كيف تصبح
يو جًااا المااا الةااا إ يال ً،ااا الكاًااالالعو اااا العوااا كو رال بااا عنالنيااالع ً العف اااال ال
سيإ اااالع الماااا الةاااا إ يالسكًااااالالكاًاااالالعو ااااا العواااا كو ريال ااااا الس،اااا ال
عووًدااااإ لال ظاااا الرلياااا الع ااااإ رالعو اً،اااالالعووااااإي الو ااااإ العو ااااا الرك ااااإال
ي ااا ع الال"الكًاااهالب ااابحالقإرداااإال"اليااا العوي ثاااإعال 1439 5 27ااااالعال
العوكاًلو ال
سب ااااإسقالعواااالك الكًاًاااالالع وًااااإرالعوكوااااإ الع إةاااا السكًاًاااالالتًياااالال
عواا ا الواالاالععيلالك،ااإالعروااوحالعواالك ال ماالال"ال ا المااإالووااإ الس المااإال ال
ووإ ال"الواومل اليإوكو العو

رعةًلو ال

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
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رابعاً :منجزات الفريق اإلعالمي

ئوالً  :ك ريةص اح:
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نياً :ادرت كن إجيايب

يقاااإ العواليااا الع

مااا اليكاًااالالعو اااا الرك اااإرالي ااا ع ال"الكُااا النمإيًاااإال"السووااا العوي ثاااإعال 1439-3-10ااااالعالعوب ااا العخلاااإرج الوكاًااالالعو اااا وال

سع اااو ال عوااالك المااا ال ااا قالماااإالمتال لةااا اليو اااإسقال ع إ ًااالالع مإيًااالهتال ًاااتالنهناااإال إوااالالبااا ر الع داااإ النىلالعووالااا الالسعوو ااا رلالسعو ااال ال
عودااااً،لالعوااا اليكااا الرً اااإالع داااإ النمإيًاااإالسركااا الع

ااا قال اً اااإالمااا ال"الع ااا إ لالسعوبًياااللالسعوظااالس الع جو،إ ًااالووو"لالنةاااإرلال

نىلالببًااإ الكًاًاالالعوااو اصالم ا العو إقاالالعود ا ابًللال ًااتاليااو العوااو اصالم ا العو ا إذالعود اإوبلالع ز االال ع ا الجد ا الع دااإ لالك،ااإالب ااإسقال
عولك البأثمالع و ع ال اسال ادًلالع دإ و ال

عالسق القا العولك ال يالمدإيالإذالوتال اسالع مإيًل ال
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ةفاً :عكض وينما عفمية " ريألرض ور"
ن ذ ال ريق اإل المي يوم اخلميس 1439/3/26هـ رض سينمائي
بعنوان (األرض تدور) ي تضمن رض فلمني ن كوكب
األرض و 10قائق مذهل جمهولة للكثوين ن كوكب
األرض

هيا المقيطيب

كلية العلوم

218

رري ةاً :ركن ئان ق ا

أق ـ ــيم ي ـ ــوم األربع ـ ــاء املواف ـ ــق 1439/4/2ه لق ـ ــاء م ـ ــع الطالب ـ ــات أه ـ ــم أهدافـ ـ ـ
ـ ـ ـ الطالبـ ـ ــات لـ ـ ــى ا س ـ ـ ـ عداا لالخ بـ ـ ــارات ي ـ ـ ـ مت ال حـ ـ ــدا ـ ـ ــن
تنظ ـ ــيم الوق ـ ــت وتثبي ـ ــت املعلوم ـ ــات وتوزي ـ ــع اجل ـ ــداول ال ـ ــيت تس ـ ــا د ل ـ ــى
تنظيم الوقت.
ومت تق ـ ــد حت ـ ــدايت ان ـ ــت ق ـ ــدها وال ح ـ ــدا ـ ــن ال ش ـ ـ ـ ق ـ ــد يك ـ ــون
سـ ـ ــبب للنج ـ ـ ــاح بس ـ ـ ــرا قص ـ ـ ــص العلمـ ـ ــاء .راف ـ ـ ــق ال ـ ـ ــركن توزي ـ ـ ــع ل ـ ـ ــب
العبارات ال ح يزية والضيافة.ـ

خا اً :ركن ن يم رية ق
ال
يو جًااا المااا الةااا إ يال ً،ااا الكاًااالالعو اااا العوااا كو رال بااا عنالنيااالع ً العف اااال السيإ ااالع المااا ال
ةااا إ يالسكًاااالالكاًااالالعو اااا العوااا كو ريالال اااا الس،ااا العووًداااإ لال ظااا العواليااا الع

مااا ال

عوواااااإي الو اااااإ العو اااااا الرك اااااإالي ااااا ع ال"الب ظاااااً العو قااااا ال"السووااااا اليااااا العوي ثاااااإعال
 1439 5 27االعال العوكاًلالو ال
سب اااإسقالعوااالك ال ااال الب ظاااً العو قااا السم اااإرعذالن عريالعو قااا السكًاًااالالعةاااوء و العال
ع اااًإعالع ،اااللالسي ال اااإ اليااالعمحالنوكرتس ًااالالبااا يلالع اااإ العو

اااًلالسعو ةاااإد ال

وو ظاااً العو قااا السيمهًااالالب ظً،ااا الس ااال العوو ظاااً الس ااا ال الملعقبااالالعو قااا لالسسةااا ال
ااالالي مًااالال ااااسالسر لالالس ااا ال ،ااا ال اااإجو اليإو قااا ال ادااا لالسع
وارتكًزال س الي الب و

الو يالهتو ال

ال
ال
ال
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ااازالسقوااا ال

وادواً :ركن ختصصي يف م

ب و ي ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ــعااة ميـ ـ ـ ــد كليـ ـ ـ ــة العلـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـ ــدك ور بـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـراهيم
اجلع ـ ــر وإبش ـ ـراف م ـ ــن س ـ ــعااة وكيل ـ ــة كلي ـ ــة العل ـ ــوم ال ـ ــدك ورة خل ـ ــوا
م ـ ــد ال يس ـ ــان أقام ـ ــت الكلي ـ ــة ركنـ ـ ـا بعنـ ـ ـوان يفصص ـ ــي يف ي ـ ــوم
وذلال يوم الثالاثء 1439-6-18هـ يف و الكلية.
وحت ـ ــدا ال ـ ــركن ـ ــن يفصص ـ ــات الكلي ـ ــة مبنظ ـ ــور مش ـ ــوق و ـ ــرض
ال ج ـ ـ ــار ت وأه ـ ـ ــم العلم ـ ـ ــاء يف جم ـ ـ ــال ال ي ـ ـ ـ ـزايء والكيمي ـ ـ ــاء و ل ـ ـ ــوم
احلي ـ ــاة والرايض ـ ــيات ت كم ـ ــا ا ـ ــوت ال عالي ـ ــة ل ـ ــى ألع ـ ــا خاص ـ ــة
ابل خصصات.

ال
ال
وا ةاً  :ةاةية ئ الً ابةك يه
ال
ال
ب و ي من سعااة ميد كلية العلوم الدك ور بد براهيم اجلع ر
وإبشراف من سعااة وكيلة كلية العلوم الدك ورة خلوا مد
ال يسان نظم ال ريق اإل المي ال ابع لناا العلوم ابلكلية ركنا
بعنوان أهال ابلربيع وذلال يوم األربعاء 1439-6-26هـ
يف و الكلية.
واه ـ ـ م الـ ــركن ب نـ ــاول أعيـ ــة و ـ ــوا الـ ــزرظ األخضـ ــر يف املكـ ــان
الـ ــذ يعـ ــي في ـ ـ اإلنسـ ــان ملـ ــا في ـ ـ مـ ــن طاقـ ــة جيابيـ ــة يبعثهـ ــا
للن س وايواء النقي.
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ك ق ريجملف

ريةباليب

خا اً :ن زري
ً
أوال:معرض التسجيل

( للتعريف بالتسجيل املبكر وما يتعلق به )

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
إشراف مسجلة الكلية
أ /أمل حممد بوقبيع
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يو جً الم الة إ يالسكًالالعو اس الع كإ رًلالي ،إ يالعوالب قالسعوود ً ال م سالع السب جً إالم الة إ يالسكًالال ،إ يالعوالب قال
سعوود ً الوا اس العوا ًلالسعوو يلال دً العوكاً السو الر إيلالسكًالالكاًلالعو ا ال و ا العووًدإ ال
متالعرووإ الم لنالعوود ً الي العخل ً،الع عر  1439 3 5االعودإ لال 9بإ إالعال المب سال50العوالي

الالوو ليهالعو إوبإذال

ع دو عذاليكاًلالعو ا اليأمهًلالعوود ً الع بكلالسك المإاليو ا الي رعةو إال قالمدمتإالعو اً،لالك،إالمتالعرةإقال يالعىلال
م دالإذالع قدإ السعو

عذال

ع وكرتس ًلالع واالالسالبزسي

رالعواالإعالعوو ليا الووزسي

التإالعةو الم ال مإذال ،إ يالعوالب قالسعوود ً الم ال مإذال

اليإ ا مإذالعو القصالعوود ً

ركليالع لنال:
عذهتو الم إملالسو الرك العخلإ

متالع إعال4الرل ال ك الرلي المك الم القإد يال3+ال
 -1رلي العخل لالعو رعةًل
عذالعوالي الم القد العوليإةًإذ
● ةإريالعو وًيبال إو الال عوالإد يهت
● رسع الس ،العو ًيإ ال
● حي ال ا العف ،إ ال
عواكليالو لنالع ا مإذال الكالي الب يلالم الع ةكً،
ع إ
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ب ليهالعو إوبإذاليإخل لالعو رعةًلالس ل الرم ح إالسكًاًلالع والإقالم المدو العىلالع لالسالعمهًلالعودمال اسالعخل لالعو رعةًلال
ال اً إالعو إوبلالعال إقالعووزم اليإخل لالسع إك العال إقال

سع ً،زعذالعو الةو

سسج الب إرنالعالج سقالع وبإرعذالمي و ال

ال
عوود ً السعوو

مالع وكرتس ال

عذالعوالي الم القد ال ا الع ًإي ال
●

السج ع ال إ العو رمإ ال عوالإد يهت ال

●

الم إس ال ،لالع مح ال

●

ال الع الحك العو وًا ال

●

اليإمس ال إ قالعوبإ

ال

●

الع إ ال ً الع
هيا المقيطيب
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الع ووزع اليإخل لالم البك طالع اللرعذال

عواكليالو لنالع ا مإذال الم ًاإذال مع العاليج ععالريً ًل ال
ع إ ال ال
ب ليهالعو إوبإذاليأمهًلالعوود ً الع بكلال م العوو إم الم الكود ً ال الًال هتالسعمهًلالبأكً العوود ً السعوال اليً ،إالووال
عذالم ريهتالسكًاًلالم لرلالعو بلالعخلإ لاليإو إوبلالسمإ ًلالع إك العو الةو إ ر إال

يي إال لياللالبد ً الع اللرعذال

عو إوبلالعث إعالعوود ً العوو ليهال إالسكًاًلال ج إالسبال ي الج عسقالمالرت الوا إوبإذال  ،،الي ك المليحالب  ،ال
وا إوبلالنةإرلالاً الماللرعذالع دو العويإ ال س الب إرنالهت ال

ال
 -2رلي العوب الي ر العوليا
عذالعوالي الم العوكًً،إع
●

الي ةهالعو

ال عوالإد يهت

● س إيهالعو لعك
● ح ليالعو إي
●

بمالس ،العوءإم

عواكليالو لنالع ا مإذال الةإدحالعالعوليه
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ع اااإ ال ال ااالنال اااإم الوااااب اليااا ر اليو ااااا ال ااال العو إوباااإذال مهًوااا السمواااساليداااو
عوودااا ً ال-1الوا ااا

العوااا البااا رطالي وظاااإ ال م إمااا السمالااالرعذال ظليااا البداااو ج ال

العواليداااو

الو ااا

المااا ال

ااا رالعو إوبااالالواالإ ااالهتاليداااو

ال

عواااب اليااا ر العالعوكااا حعذالعوال اااميالسع ااازعقالسوااا الع الااالراليااا قالمااا ال ااالعع المااا المكوبااالالع يااالعرالسب ع ااا المااا المااا رطال
ع إ الي ك العةل
-ال ااا

الياااو العو رعةااا ال اااإال ااا ال ليااا العواااب اليااا ر اليةإةاااإالميااا المالااالرعذالعوداااا ال السعواااال اليااا الع إةااالعذال

ع بإ ااااليالسع داااا الالهتالسعوااااملعمحالع إماااالالوويبًواااا العالعوك،بًاااا بلالسعوو بًالااااإذال زعواااا العالعفاااا عقالس اااا العوءًإيااااإذال
ع د،

ال الع إةلعذالسبداً الع عرال الع وبإرعذالعو اً ال البدا السموسالوالال ال
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 -3فريق الشؤون االكاديمية:
 -4رلي العو اس الع كإ رًل:
عذالعوالي الم القد العواًزيإع
●

إد لالنيلع ً الع

● م

ملالعو

ال عوالإد يهت
ال

● م ميالعو ،
عواكليالو لنالع ا مإذال ال إدلالعوا م

ال اسال إ العوب ل

ع إ ال
ب ليهالعو إوبإذاليإوًلالعوو ي اليإ ع ال و ي الق صال– ال ع ا الي ال
عوكاًإذال– إرج الم الجإم العىلالجإم لالرً

هتالسمإ ال لس ال

سموسالسقو السكًاًلالبال رلالو
يمهًلالبك ي الج سقال رعة العسقاليةب الم العو رعة العسالبال ي البأجً ال عوال الي العووإجً السع و عرالهت
بداً الع عرالعوءًإ ال سإةليال–الع وبإرال ا ال–الع وبإرالهنإد هتالموسالس اليدا و
مإ الع وً ال

السق العو إوبلالعال إولال ع ال إ ال العو رعةلهت ال
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ساليإوو دااً الماا العوم ااسالعولسي اا السالبال ًاالالع ا مااإذالمتال االنالسر االال ،اا المبداا ال اا العووداا ً القإماا ال ااإالعوال
عم الي قبً العالمدل المب س50الكإ الما

 -1عوو ليهاليإوود ً الع بكلالسعمهًو السع

الم الو

 -2الب ةًحالعمهًلالعووال ي العوزميالس ل الع

قال اً و

 -3ل الما

الوا لالعو رعةًلالم الب ةًحالرم ح إال مو ا ال–المدو ال–الم قهتال

 -4ل ال

عذالعوود ً ال

مااا الكًاًااالالعوااا
سع

إال

رالع ج ليالعو اللالس

الم الم دالإذالع قدإ اليإوكاًلالو

قال ااااسال ظاااإ العوباااإ لالس ااال العفااا عسقالعو رعةاااًلالال لرااالالعو ااا

العوااا القاااصال إوباااإذالعو اااا ال

قال اسالCRNالسالعووال ي العوزميالواود ً الع بكلالوو ي البإريخالسسق الروحالعو ظإ الوا ر ل
 -5ب ةًحالع ً،زعذالعو الوظسال إالعو إوبلالعو البد ً السرالإرالوا لالعو رعةًل
 -6يإ الإي الب ةًحالع

إعالعو إد لالعو البال الم العو إوبإذالج ا الم اليإ ظ،لو

م الهنإيلالعو ر لالمتالعةوالبإقاليةيالالعو إوبإذال
عال وااااإ الع اااالنالكااااإ ال ااااإ الم س اااا الوواااا سي العرععالع إةاااالعذال
وا ،ااااااااااالنال ااااااااااا قال
ع لنال

هيا المقيطيب

كلية العلوم

227

سرعييالعوكرتس الوا
ل

قال اسال ا لالب ال4اليةيالال ةاعقالم الك الرك الهتال لرلالعةواإ يالعو إوبإذالم الع ا مإذالعو ال

العالعولك ال

https://docs.google.com/forms/d/1X6GlDBy5sobRlKwHc71a0y9PN2nL1oduu3ozgS53kk/edit?c=0&w=1

عن االلكتروني الرابط نتائج من صورة
الزوار إجابات
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سقااا العيااا الاًااا العواااال الج ااا السعةاااحالعالرااا الني اااإقالع ا مااا السجااا
ع وبااإ العو إوبااإذالسسإسواالالعوا ا حاليأر ا الرلي ا الواا ا حالي اإدزيالعو ا
ع

ال إالهتال

وووالمتالب حي ال عيإالرمزيلال–الب اًالإذالو
ا،إراليإ ال

الع

ال–الف ً،ال

عذالعوال

رالكإ ال380ال إوبلالبالليبإ

سال26الم ال م رةإذالسع عريإذالسمد
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ال

ال عو ا المتال

معدة التقرير :أ .امل بوقبيع
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نياً :ركن ص ك

م ع:

يقااإ الع،ااا العو ي ا اليكاًاالالعو ا ا الرك ااإرالي ا ع ال"ال اا ب المداا ،ال"السوواا العوي ثااإعال 1439-3-10اااالعالعوب ا العخلااإرج الواكاًاالالسقاا ال
عةاااوالب العوااالك ال ااا عرالمااا ال ع اااإك العوااا الب عج اااإالعو إوباااإذالعالعوكاًااالالةااا ععالمااا ال"بدااااً العو ااا إ ي الع

ااالالوا إوباااإذلالسبدااا ً ال

ع ااا ع لالسع ةااا إرالعالعوكإرومياااإال"لال ًاااتالةاااًو ال ااالنالكإرااالالع اااإك العوااا المتالعةاااوالبإ إال ااااسالعف ااالالع و ااالاليإوكاًاااللالك،اااإاليكااا ال
عواالك ال اااسالي اا اليإمكاااإ العو إوبااإذالعوو ع اا المبإ اااليالماا الن عريالعوكاًاالال اا ال ليااا الع،ااا العو ياا الس ااالنالي الم ااكالالباا عج ال ااا ال
لي الع رً ال ال

 scpmp@kfu.edu.saال
ال

ال
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ً
ثالثا :معرض اجلامعة واجملتمع الثامن

اف حـ ـ ــت وكيلـ ـ ــة اجلامعـ ـ ــة سـ ـ ــعااة الـ ـ ــدك ورة فـ ـ ــايز بنـ ـ ــت صـ ـ ــاا احلمـ ـ ــاا فعاليـ ـ ــات معـ ـ ــرض اجلامعـ ـ ــة
واا مـ ـ ـ ــع يـ ـ ـ ــوم األ ـ ـ ـ ــد املوافـ ـ ـ ــق 1439/3/29هـ ـ ـ ـ ـ يف مطعـ ـ ـ ــم الطالبـ ـ ـ ــات ابملدينـ ـ ـ ــة اجلامعيـ ـ ـ ــة ت ضـ ـ ـ ــور
وكيالت الكليات والعمااات املساندة وأ ضاء هي ة ال دريس من كافة الكليات.
اس ـ ـ ـ مر املع ـ ــرض اـ ـ ــالا أايم ت وق ـ ــد نظ ـ ــم مك ـ ـ ــب اجل ـ ــواة ركـ ـ ــن الكلي ـ ــة ابملع ـ ــرض وأش ـ ـ ـ م

ل ـ ــى مـ ـ ــا

يلي:
 ال عري ـ ـ ــف بردي ـ ـ ــة وأه ـ ـ ــداف ورس ـ ـ ــالة الكلي ـ ـ ــة ت توزي ـ ـ ــع الربش ـ ـ ــورات واخلط ـ ـ ــة الدراس ـ ـ ــية ل قس ـ ـ ــام
(ال يزايء-الكيمياء-األ ياء-الرايضيات)
 توزيع ايدااي ال ذكارية للزوار .


رض بار



ـ ــدير ابل ـ ــذكر أن املعـ ــرض أس ـ ـ مر اـ ــالا أايم وق ـ ــد لقـ ــى ال ـ ــركن اخلـ ــاص ابلكلي ـ ــة قبـ ــا كب ـ ـوا

ي أمام اجلمهور اليت تواق الصلة وال ائدة بني أقسام الكلية واا مع.

من قب الزوار ي قدم ال ائدة العلمية يف و ملئ ابلبهجة والسر
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ً
ثالثا :اللقاء احلواري مع منسقات األقسام

يو جً الم الة إ يال  ً،الكاًلالعو ا العو كو رال ب العنالنيلع ً العف ال السيإ لع الم الة إ يالسكًالالكاًلالعو ا العو كو ريال ا الس ،العووًدإ لال
ظ الع،ا العو ي العووإي الو إ العو ا الوالإع ال عريإ الي الم دالإذ الع قدإ السعو إوبإذ الي عر ال و الة إ ال لعياد ل السوو الي العوي ثإعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
ع عر ال 1439-5-20االعالمدل العوكاًلال 1018هتالوال ال
سق ال إر العالعواالإعالم دالإذاليقدإ ال العوكًً،إعال–السعواًزيإعال–السعوليإةًإذالسع
لالالي

إعال–الس ا الع ًإيالهتاللالنةإرلالنىلال

العواالإعالنىلال:الالسق الب  ،العواالإعالقًإ العو إوبإذالي ل الع ةيالالسعول ال اً الي ك المبإ لالم القب الع دالإذو

-الب وً العو

يإذالعو الب عج العو إوبإذالعالمدمت العفإم ًلالو ال

ال لالثالإرلالعوواكمالع مإي الو العو إوبإذال عج الس الم إكا الو الالع تال اسالع ووزع اليإخل لالعو رعةًلالسعوا عدحالعوو ظًً،لالوا إم لو الالع تال اسالعوو ا السع ي ع السع يوكإرو السق الب  ،العواالإعالقًإ العو إوبإذالي ل الع ةيالالسعول ال اً الي ك المبإ لالم القب الع دالإذو ال

الع

رال45ال إوبل ال
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الكبمالم العو إوبإذال

أنشطة مدرجه خبطة اللجنة الثقافية مل يتم تفعيلها
م

الفعالية

التاريخ

الجهة المنظمة

1

إخكريج يفم قصل ادق

1439/7/4

كفية ريةةف م

سبب عدم تفعيلها

مل ة م ئح ن ريةباة ا ةفمشاركة
اب ا ةة

ال
ال

أنشطة مدرجه خبطة اللجنة االجتماعية مل يتم تفعيلها
الفعالية

م

زايرت

1

شفى ئرري ا

التاريخ

الجهة المنظمة

1439/2/25

كفية ريةةف م

سبب عدم تفعيلها

غيل ري ع ن ق ل ري

شفى دو

إشةاران مب ع ئخك

2

زايرت ةافية ري فك وة د ابحلكس رية طين

1439/3/12

كفية ريةةف م

مل م ري ا نا

ع ةفزايرت

3

زايرت ةكض ئرري ا ري ابة هكري

1439/5/26

كفية ريةةف م

مل م ري ا نا

ع ةفزايرت

4

معرض الكتاب

-

الجامعة

5

زيارة ملركزامللك عبدهللا للطاقة

1439/7/19هـ

كفية ريةةف م

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
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مل م إشةاران ن ق ل ريجلا ةة رتشيح
ريةباة ا
مل م ري ا نا

ع ةفزايرت

ال
ال

ل
ا
ن
ل
ا
ع
ح
ل
ا
ع
ع
مدلله لى مة عطاء و مل
م
ت
ن
ن
ف
م
ت
ف
نين أن كون و قنا ما أ جزناه

داا وبميع ال قرير :مسؤولة األنشطة أ .هيا بنت بدالعزيز املقيطيب
شراف  :سعااة وكيلة كلية العلوم /الدك ورة خلوا بنت مد ال يسان
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