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2018/2017م

النشاط

1

العنوان

معرض السالمة

التاريخ

1439/1/19هـ املوافق 2017/10/9م

املكان

بهو الكلية

اهلدف

معرض خاص تقيمه إدارة السالمة باجلامعة بالتنسيق مع جلنة السالمة
واملعامل بالكلية عن أدوات السالمة يف املعامل واملختربات وكيفية التعامل معها

النشاط

2

العنوان

اللقاء السنوي األول لطلبة الدراسات العليا

التاريخ

1439/1/21هـ املوافق 2017/10/11م

املكان

قاعة  2164مع البث ألقسام الطالبات على 1048
لقاء مفتوح بني طلبة الدراسات العليا واملسؤولني يف الكلية بدءاً من عميد الكلية

اهلدف

ووكيل الكلية للدراسات العليا ومنسقي الدراسات العليا بكل األقسام ،ملناقشة كل ما
يهم الطلبة وشؤون الدراسات العليا

النشاط

3

العنوان

ورشة عمل عن إمكانيات عمادة شؤون املكتبات واخلدمات اليت تقدمها مكتبة اجلامعة

التاريخ

1439/2/25هـ املوافق 2017/11/14م

املكان

قاعة  2164مع البث ألقسام الطالبات على 1048
قدم الدكتور /هشام البغدادي أحد منسوبي عمادة شؤون املكتبات إللقاء حماضرة

اهلدف

وورشة عمل مت خالهلا استعراض إمكانيات عمادة شؤون املكتبات واخلدمات اليت
تقدمها مكتبة اجلامعة وكيفية استخدام مصادر املعلومات املختلفة وكيفية
االستفادة منها

النشاط

4

العنوان

اليوم العلمي اخلامس لكلية العلوم

التاريخ

1439/3/5هـ املوافق 2017/11/23م

املكان

رحاب كلية العلوم
حبضور معالي مدير اجلامعة وسعادة وكالء اجلامعة مت افتتاح فعاليات اليوم العلمي

اهلدف

اخلامس لكلية العلوم وتدشني املعرض العلمي املصاحب وعمل جولة على معامل
وخمتربات الكلية واستعراض النشاط البحثي للكلية وانتاجها العلمي

النشاط

5

العنوان

مشاركة الكلية مبعرض الدراسات العليا الثاني (معرفة ،تطوير ،ابداع)

التاريخ

1439/3/19هـ املوافق 2017/12/7م

املكان

بهو عمادة شؤون الطالب
شاركت الكلية بعدد من املنشورات والكتيبات اليت توضح برامج الدراسات العليا اليت

اهلدف

تطرحها الكلية ومت استقبال العديد من الطلبة الراغبني يف اكمال دراساتهم والرد
على استفساراتهم

النشاط

6

العنوان

مشاركة الكلية بورشة عمل مناقشة واقع برامج الدراسات العليا

التاريخ

1439/3/24هـ املوافق 2017/12/12م

املكان

قاعة كلية طب االسنان
شاركت الكلية من خالل سعادة عميد الكلية والوكالء ورؤساء األقسام ومنسقي

اهلدف

الدراسات العليا بورشة العمل اليت نظمتها عمادة الدراسات العليا حتت عنوان
(مناقشة واقع برامج الدراسات العليا)

النشاط

7

العنوان

حماضرة بعنوان (تطبيقات التكنولوجية النووية يف البيئة والفالحة والصناعة)

التاريخ

1439/5/26هـ املوافق 2018/2/12م

املكان

مسرح الكلية
قدم سعادة الدكتور فؤاد الغربي من قسم الفيزياء حماضرة علمية عن أهم التطبيقات

اهلدف

التكنولوجية النووية يف البيئة والفالحة والصناعة مبسرح الكلية وقد حضر خنبة من
أعضاء هيئة التدريس واملهتمني والطالب بالكلية

النشاط

8

العنوان

استقبال وفد من كلية اهلندسة لزيارة املعامل البحثية بالكلية

التاريخ

1439/6/17هـ املوافق 2018/3/5م

املكان

كلية العلوم
مت استضافة وفد من كلية اهلندسة برئاسة سعادة عميد كلية اهلندسة وعدد من

اهلدف

أعضاء هيئة التدريس والباحثني لرغبتهم يف استكشاف اإلمكانيات البحثية
والتجهيزية ملعامل كلية العلوم وذلك لزيادة افاق التعاون بني الكليتني وفتح
جماالت أوسع للتعاون العلمي مما سينعكس بشكل إجيابي على الكليتني.

النشاط

9

العنوان

حماضرة بعنوان (النباتات السامة يف اململكة العربية السعودية وآثارها على االنسان)

التاريخ

1439/7/3هـ املوافق 2018/3/20

املكان

مسرح الكلية
قدم سعادة األستاذ الدكتور صالح خطاب من قسم علوم احلياة حماضرة علمية عن النباتات
السامة يف اململكة العربية السعودية وآثارها السامة على االنسان وقد استعرض سعادته كثري

اهلدف

من النباتات السامة اليت تستخدمها اجلامعة يف تزيني املكاتب واملمرات باجلامعة وحذر من
اخطارها مع شرحه للطرق الواجب اتباعها للوقاية منها ،وقد حضر خنبة من أعضاء هيئة
التدريس واملهتمني والطالب بالكلية

النشاط

10

العنوان

حماضرة بعنوان (ماذا حيدث ألجسادنا عند تعاطي السكريات)

التاريخ

1439/7/3هـ املوافق 2018/3/20

املكان

مسرح الكلية
قدم سعادة الدكتور ياسر امحد من قسم الكيمياء حماضرة علمية عن خطورة االفراط يف

اهلدف

استخدام السكريات يف الغذاء مستعرضاً الطرق السليمة للتعامل مع السكريات والقياسات
الدولية الطبية الواجب اتباعها للحيلولة دون الوقوع يف خماطر امراض السكري وغريها من
خماطر صحية حمتملة ،وقد حضر خنبة من أعضاء هيئة التدريس واملهتمني والطالب بالكلية

