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     النشاط االجتماعيالنشاط االجتماعيإجنازات إجنازات  

        هـهـ34134133//34134100للعام اجلامعي للعام اجلامعي 
  

  

  --وحيتوي على التالي :وحيتوي على التالي :
  
 األنشطة الداخلية : (أ

هااا اااا 13/11/1341هااا التااع  1341/1341أسااعوا التئي ااة ( للااااع ا ااا اي   ) برنااا  -1

 ها11/11/1341األربااء 

اللقاااء التااإلوي ة ارا ا ا اااة  اااي أعااااء هي ااة التااادراجل والطاا   للااااع ا اااا اي        -2

 ها  14/11/1341ها األحد 1341/1341

 الرح ت الالمية :  ( 

الرحلاااة الالمياااة لطااا   التاااإلة الرابااااة بكلياااة الزااايدلة اة ليإليكياااة ل ااااارا           -1

الشاااار ة التاااااو اة للزااااإلاعات الدواايااااة وا)تااااتل  ات الطعيااااة ) زااااإلي األ واااااة  

 سعيما و "(-بالقزيم " الدوااية 

الرحلة الالمية لط   التاإلة الاانياة بكلياة الزايدلة اة ليإليكياة ل ااارا  ر ا          -2

 الا ا  للالوع والتقإلية )سااتك(سلطان بن ععد 

 ال اارات الط بية : (ج

ال اارا الط بية الاانية والاشرون  ا اات و ؤستات التالايم الااالي بادول  لاجل      -1

 التااون لدول اخللي  الاربية .

فااليات إحتفاء  جا اة ا)لك فيزل باو ا صاحب التمو ا)لكاي األ اس سالطان     ( 

 الوطن سا)ًا حبمد اهلل . بن ععدالا ا   آل ساو   إىل أرض

 .الربنا   الرتفيئي  ا)فتوح ألبإلاء  إلتوبي ا ا اة  (ه

 . حفل ختاع األنشطة الط بية (و
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نظم  عما ا شؤون الط   ضمن خطة األنشطة 

 ها  برنا  1341/1341الط بية للااع ا ا اي 

أسعوا التئي ة للط   ا)تتجدان خ ل الفرتا  ن اوع 

ها 11/11/1341اا13التع  إىل اوع األربااء ا)وافق 

والذي ائدف إىل تاراف الط   ا)تتجدان 

باخلد ات اليت تقد ئا جا اة ا)لك فيزل وذلك 

مبشار ة  ن الاما ات واة ارات ا)تاندا با ا اة 

 وهي  التالي : 

 والتتجيل .عما ا القعول  .1

 عما ا شؤون ا)كتعات . .2

 إ ارا اخلد ات الطعية . .4

 إ ارا األ ن والت  ة . .3

  ر   تقإلية ا)الو ات . .5

حيث قا   عما ا شؤون الط   بالتاراف  

باخلد ات الط بية  ن توجيه وإرشا  و إسكان 

وتغذاة وخد ات صإلدوق الط    ن سلف و إعانات 

ئا ) الإلشاط وتشغيل ط بي  واألنشطة اليت تقد 

الاقايف ، االجتماعي ، الفين ، الرااضي  وا)تابقات 

الط بية ا)تإلوعة ( وذلك  ن خ ل توزاي الدليل 

اةرشا ي للطالب ا ا اي و ذلك بطاقة تواصل  ي 

الط   يف األنداة الط بية وهي  التالي ) نا ي 

عشاار ا والة ، نا ي الا قات الط بية ، نا ي 

 ة ، الإلا ي األ بي ، نا ي التزوار أصدقاء العي

الاواي ، نا ي ا)ترح ، الإلا ي الرااضي ( 

وا)شار ات اليت ختص تلك األنداة واألنشطة  اخل 

 ا)ملكة وخارجئا .  

 

 هـ 0341/0340للعام اجلامعي ) برنامج أسبوع التهيئة (

 هـ01/01/0341هـ ــ األربعاء 03/01/0341السبت 

 

 

 
 

موظفي عمادة شؤون الطالب والتعريف باألنشطة 

 واخلدمات املقدمة

 

 

 
 صورة للطالب املستجدين يف بهو العمادة  

 

 
 استفسار من احد الطالب والرد عليه من قبل 

 احد موظفي العمادة 

طة الداخلية
ش

ألن
ا
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و ذلك  ان للاما ات واة ارات ا)تاندا يف 

ا ا اة نزيب  ن التاراف باخلد ات اليت 

 تقد ئا  ل جئة وهي :

عما ا القعول والتتجيل للتاراف  .1

بالقواعد واللوااح ا)إلظمة للدراسة 

واال تحانات وا)واظعة واالعتذار 

وإجراءات االختعارات وغسها  ن األ ور 

 اليت تفيد الطالب ا)تتجد .

عما ا شؤون ا)كتعات للتاراف خبد ات  .2

اةعارا وا)كتعة االلكرتونية والفئرس 

 اآللي .

و ات للتاراف  ر   تقإلية ا)ال .4

 باخلد ات اليت اقد ئا ا)ر   .  

إ ارا اخلد ات الطعية قا   بالتاراف  .3

باة ارا و توزاي الإلشرات وا)طواات 

 التاقيفية عن  رض إنفلون ا اخلإلازار .

إ ارا األ ن والت  ة بتوزاي االستمارات  .5

على الط   ةستخراج العطاقة ا ا اية 

ا اة وتزاراح الدخول  ن بوابات ا 

 ا)خززة لدخوهلم .

حيث قا    ل جئة  شار ة بتوزاي 

الكتيعات وا)طواات والإلشرات التارافية 

 اخلاصة بئا .

 

 

 

 
 استفسار عن شؤون التسجيل من عمادة القبول والتسجيل

 

 
 شرح كيفية التعامل مع نظام البنر للتسجيل

 

 
شرح من ممرض اخلدمات الطبية عن كيفية الوقاية 

 من إنفلونزا اخلنازير

 

 

 

 

طة الداخلية
ش

ألن
ا
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وهإلا تو  عما ا شؤون الط   أن توضح باض 

ا) حظات اليت حزل  أثإلاء برنا   أسعوا التئي ة 

 وهي :

بإلاء على ا)فاهمة الشفئية بني ساا ا عميد  .1

شؤون الط   وساا ا عميد  لية الطب 

بشأن عدع إ كانية إناقا  اليوع األول 

لربنا   أسعوا التئي ة يف قاعة الشيخ حتن 

آل الشيخ وذلك  ن أجل توخي احلذر وأخذ 

االحرتازات ال ز ة  ن انتشار  رض أنفلون ا 

قل الادوى ، اخلإلازار ولتفا ي إ كانية ن

أ ى ذلك إىل نقل  كان إناقا  اليوع األول 

لربنا   أسعوا التئي ة يف بئو  عإلى عما ا 

 شؤون الط   .

تأخر حاور  إلدوبي عما ا القعول  .2

والتتجيل عن الوق  احملد  ، و ذلك 

توزاي  تيب باإلوان )  ليل القعول للااع 

ها (  ون  راعاا يف 1321/1321ا ا اي 

 ت ال ز ة للطالب ا)تتجد .  حتداث العيانا

عدع تواجد  إلدوبي عما ا شؤون ا)كتعات  .4

يف ا)كان ا)خزص ومت توزاي  طواة باإلوان 

ها (  ون 1321)  كتعات ا ا اة يف سطور 

 راعاا يف حتداث العيانات ال ز ة للطالب 

 ا)تتجد .

 

 
 استفسار عن آلية احلصول على البطاقة اجلامعية

 

 
 الرد على االستفسارات من قبل رجال األمن

 

 
سعادة عميد شؤون الطالب وسعادة وكيل العمادة 

وسعادة وكيل العمادة لألنشطة للخدمات الطالبية 

 الطالبية يف حديث جانيب عن سري الربنامج  

 

 

طة الداخلية
ش

ألن
ا
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و ذلك لوحظ يف اليوع األول لربنا   أسعوا 

التئي ة أنه عإلد ا مت استقعال الط   ا)تتجدان 

 ان أ ار التتاؤالت واالستفتارات عن  ا 

خيص ا داول الدراسية وأ ا ن الكليات 

والقاعات الدراسية فعإلاء على تلك االستفتارات 

 نقرتح التالي :

 شار ة  كاتب التتجيل بالكليات  .1

   أسعوا التئي ة مبتاندا  ن يف برنا

عما ا القعول والتتجيل حيث تتتقعل 

 ل  لية ط بئا ا)تتجدان وعمل 

برنا   اوضح فيه آلية احلزول على 

ا داول الدراسية وحتداد أ ا ن 

الكليات والقاعات الدراسية ا)خززة 

و ذلك شرح  فزل عن  يفية 

التاا ل  ي ا)قررات الدراسية  ن حيث 

احلذف واةضافة ، حيث التتجيل و

اكون  ور  كاتب التتجيل يف 

الكليات وعما ا القعول والتتجيل  ور 

 رايتي يف برنا   أسعوا التئي ة .

اكون  ور الاما ات ا)تاندا األخرى  .2

هو تقدام اخلد ات الط بية وعرضئا 

على الط   ا)تتجدان  ل جئة فيما 

خيزئا ) عما ا شؤون الط   ، عما ا 

كتعات ، إ ارا اخلد ات شؤون ا)

الطعية ، إ ارا األ ن والت  ة ،  ر   

 تقإلية ا)الو ات ( .

 

 
 جانب من احلضور

 

 
 اإلطالع على التقويم األكادميي

 

 
 ؤون التسجيل واجلداول الدراسيةاستفسارات عن ش

 

طة الداخلية
ش

ألن
ا
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لقد  ان حاور الط   يف اليو ني األول  وعليه ،

والااني  ن الربنا   حاورًا  ايفًا استفا وا  إله 

يف احلزول على مجيي اخلد ات واألنشطة اليت 

تقد ئا عما ا شؤون الط   ، و بلغ عد  الط   

اللذان ارغعون يف التواصل  ي الاما ا حوالي 

مت  ( طالعًا وذلك وفقًا لعطاقات التواصل اليت333)

 توزاائا على الط   أثإلاء حاورهم الربنا   .

وا دار بالذ ر بأن أسعوا التئي ة هلذا الااع شئد 

 ن الط   والذان قد وا   عسا  شار ة أعدا 

لإلستفتار عن األنشطة واخلد ات اليت تقد ئا 

والاما ات ا)تاندا األخرى  شؤون الط    عما ا

ااع ا)تعقية  ن ا)شار ة يف الربنا   وذلك يف األ

 الربنا   . 

  

 

 

 

 
 استفسارات عن األنشطة واخلدمات

 

 

 

 
 

 جمموعة من الطالب أثناء الربنامج 

 

طة الداخلية
ش

ألن
ا
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نظم  عما ا شؤون الط   ضمن خطة األنشطة 

ها  برنا   اللقاء 1341/1341الط بية للااع ا ا اي 

التإلوي ة ارا ا ا اة  ي أعااء هي ة التدراجل 

ها 14/11/1341والط   وذلك اوع األحد ا)وافق 

وقد  تاًء بقاعة الشيخ حتن آل الشيخ  1عإلد التاعة 

ألستاذ الد تور رعى اللقاء  االي  دار ا ا اة ا

اوسف بن حممد ا إلدان حباور و  ء ا ا اة 

وعمداء الكليات والاما ات ا)تاندا وعد   عس  ن 

ط   ا ا اة وأعااء هي ة التدراجل حيث بلغ عد  

( طالب  ما حاره أ ار  ن 551الط   حوالي )

وابتدأ  ( عاوًا  ن أعااء هي ة التدراجل با ا اة11)

الذ ر احلكيم ثم  لمة لتاا ا الربنا   بآاات  ن 

عميد شؤون الط   والذي رحب فيئا مباالي  دار 

ا ا اة وأصحا  التاا ا و  ء ا ا اة وعمداء 

الكليات والاما ات ا)تاندا وأعااء هي ة التدراجل 

با ا اة و ذلك ط   ا ا اة حيث تطرق عميد 

شؤون الط   إىل اهلدف  ن إقا ة هذا اللقاء التإلوي 

 ارا ا ا اة  ي أعااء هي ة التدراجل والط   ة

والذي اقر  وجئات الإلظر بني إ ارا ا ا اة 

و إلتوبيئا  ما أشا  باةجنازات اليت حتقق  

للجا اة واليت أعط  ا ا اة  االت أوسي يف 

التوسي والراا ا  ما أشار إىل ا)ؤمتر الالمي األول 

الذي سوف لط   وطالعات التاليم الاالي با)ملكة و

ها مبداإلة الرااض 11/4/1341اا  15ااقد يف الفرتا  ن 

 وحث ا ميي على ا)شار ة .

 

 اللقاء السنوي إلدارة اجلامعة

 هـ0341/0340مع أعضاء هيئة التدريس والطالب للعام اجلامعي 

 هـ 04/00/0341األحد 

 

 

 

 

 
 معالي مدير اجلامعة وسعادة وكالء اجلامعة

 

 

 
 معالي مدير اجلامعة أثناء إلقاء كلمته

 

 

 
 جانب من احلضور أثناء اللقاء

 

طة الداخلية
ش

ألن
ا
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وباد ذلك ألقى  ااالي  ادار ا ا ااة  لماة رحاب يف      

بدااتئا باالط   ا)تاتجدان ثام أشاار إىل  ور أعاااء      

هي ة التادراجل يف رعاااة طا   ا ا ااة وإعادا  جيال       

صره  ن  اإلإلا احلإليف ،  ؤ ن اتمي  خبلق اتتمد عإلا

 مااااا متإلااااى  االيااااه ألبإلااااااه الطاااا   بااااالتوفيق يف   

 راسااتئم وأن تقااوع ا ا اااة إ ارا وأساااتذا باادورها يف 

تتااائيل  ئماااتئم وإعااادا هم إعااادا ًا قوااااًا اااات ءع  اااي  

 تطلعااات الازاار وحتدااتااه و ااذلك بلااورا شخزااية    

الطالاااب  ااان خااا ل األنشاااطة ا)تااااد ا الااايت تقاااد ئا    

ا شاؤون الطا   ،  ماا  عاا  االياه       شكورا عماا  

الطاا   للمشااار ة واةسااتفا ا  مااا تقد ااه الامااا ا   

 ااان أنشاااطة ها فاااة هلاااا  ور إباااابي يف صاااقل وبلاااورا 

شخزاااية الطالاااب وت وااااده مباااا اإلفااااه يف أ اااور  اإلاااه  

و نياه  ما أ د  االيه على ضارورا إلتا اع الطا      

ساواًء   باللوااح والقواعد ا)إلظمة لتس الامال با ا ااة  

 ااان  إلئااا الاماال األ ااا لي أو اةلتاا اع بالتااالو       

هي اة التادراجل   أعااء   االيه أوصىاحلميد و ذلك 

إ ارا ا ا اااة للقياااع مبئااا ئم  بالتواصال ا)تااتمر  ااي 

ا)طلوبااااة طاااااه ط بئاااام وأن ااماااال مجيااااي  إلتااااوبي   

جبااد وإخاا ح لتحقيااق تطلاااات وطموحااات  ا ا اااة

عليئااا وذلااك  اان خاا ل تقاادام      والقاااامنيهااذه الع  

خااربني  تميااا ان للمجتمااي وساااوق الاماال ، وأ اااد    

ا ا اااة والااذي   خاا ل اللقاااء التااإلوي ة ارا   االيااه

نظمته عماا ا شاؤون الطا    أن إ ارا ا ا ااة تامال      

االستامار األ ال للموار  ا)تاحة لتوفس ا)تطلعاات   على

 . ال ز ة لتتئيل  ئمة ا ميي

 

 

 
 سعادة عميد شؤون الطالب والكلمة الرتحيبية

 

 
 صورة عامة للحضور

 

 
 سعادة عمداء الكليات والعمادات املساندة

 

 

 

 

 

طة الداخلية
ش

ألن
ا
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باد ذلك مت فتح با  الإلقاش وتوجيه األس لة  ن 

قعل الط   وأعااء هي ة التدراجل وتإلوع  بني 

األس لة ا)كتوبة واألس لة ا)عاشرا واليت أجا  

عليئا  االي ا)دار وتر  ت حول  وضوعات 

 اسا  إلئا :  شا ل التتجيل للمقررات 

الدراسية وط   الكليات الزحية و كافآت 

اف  ألعااء هي ة التدراجل وغسها الط   واحلو

، وقد أتتم هذا اللقاء بروح األخوا بني مجيي 

احلاور .  وقد شار  باض الط    ن األنداة 

الط بية بالاما ا يف التجئي  واةعدا  قعل وأثإلاء 

اللقاء  ال نا ي عشاار ا والة  ونا ي الا قات 

الط بية حيث مت تكليفئم بعاض ا)ئاع  ال توزاي 

اةع نات وتوزاي احلاور على ا)قاعد  ما 

قا وا بتزوار اللقاء فوتغرافيًا . ويف ختاع اللقاء 

تإلاول ا ميي طااع الاشاء يف الزالة الرااضية 

 با ا اة .

 

 
 أحد الطلبة ونقاشه مع معالي مدير اجلامعة

 

 
 طالب نادي عشائر اجلوالة ونادي العالقات الطالبية

 أثناء تنظيمهم اللقاء

 

 
 احلضور وتناوهلم وجبة العشاء

طة الداخلية
ش

ألن
ا
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نظم   لية الزيدلة اة ليإليكية بالتإلتيق  ي عما ا 

الشر ة التاو اة  زاارا علمية إىل  شؤون الط 

للزإلاعات الدوااية وا)تتل  ات الطعية ) زإلي األ واة 

(  11لاد  ) بالقزيم " الشر ة الدوااية سعيما و "( 

طالعًا  ن ط   التإلة الراباة وذلك ضمن األنشطة 

الط بية للكلية خ ل الفزل الدراسي األول 

ها  )دا أرباة أااع  ن اوع األثإلني 1341/1341

ها  41/12/1341ها وحتى اوع اخلميجل 21/12/1341

للتارف على ا)راحل ا)تاد ا وتأتي تلك ال اارا الالمية 

)ختلفة للمتتحارات الدوااية )ا لتزإليي األشكال ا

 لال ذلك  ن استفا ا علمية  عسا للط  .

حيااث باادأت ال اااارا باسااتقعال طاا   الكليااة    وتقاادام    

نعذا عن الشر ة وإجراء  إلاقشة  فتوحة  ي الط  . ثم 

مت عااارض فااايلم تتاااجيلي عااان الشااار ة للتاااارف علاااى      

ا تارخيئا ومجياي أقتاا ئا و إلتجاتئاا و اذلك متا  زااار      

 تاااتو ا ا)اااوا  اخلااااع للتاااارف علاااى الطااارق ا)تعااااة يف      

التخ ان و يفية اةفراج عإلئاا لعادء عملياة التزاإليي.وباد     

ذلاك متا  زااارا قتاام التطاوار بالشار ة والطارق ا)تعاااة       

للإلئوض با)إلتجات الدوااية على صايد صاغس قعال أن ااتم    

 إنتاجئا على صايد التزإليي بكميات  عسا.

را أبدى ط   الكلية إعجابئم )ا وجدوه ويف نئااة ال اا

 ن حتن استقعال وحفاوا بئم  ن قعل ا)تؤولني يف 

 الشر ة التاو اة للزإلاعات الدوااية .

 

 الرحلة العلمية لطالب كلية الصيدلة اإلكلينيكية

 للشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية

 

  

 
 طالب الكلية يف صورة مجاعية أمام ) مصنع األدوية (

 

 
 طالب الكلية وجولة داخل إحدى أقسام املصنع

 

 
 

 أحد الزائرين من الكلية وإطالعه على منتجات املصنع 

 

ت العلمية
ال

الرح
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نظم   لية الزيدلة اة ليإليكية بالتإلتيق  ي عما ا 

زاارا علمية إىل  ر   األ س سلطان بن  شؤون الط  

( طالعًا  25ععد الا ا  للالوع والتقإلية )سااتك( لاد  ) 

 ن ط   التإلة الاانية وذلك ضمن األنشطة الط بية 

ها  1341/1341للكلية خ ل الفزل الدراسي األول 

ها ا)وافق   22/12/1341)دا اوع واحد األربااء بتاراخ 

تلك ال اارا الالمية لتاراف  ع وتأتي 11/12/2112

ط   الكلية على خمتلف الالوع والتقإلية وا)رصد 

الفلكي وباض أقتاع الكااإلات احلية اليت تفيدهم 

عمليًا وعلميًا حتى اتطابق الإلظري الذي اتلقونه يف 

 الكلية  ي الواقي الاملي.

حيااث باادأت ال اااارا باسااتقعال طاا   الكليااة وتااارافئم  

باااا)ر   و األنشاااطة واخلاااد ات الااايت اقاااد ئا للااا وار     

وا)ئاااتمني ثااام بااااد ذلاااك مت اخاااذ جولاااة  اخااال القاعاااات  

الالميااة )اادا ساااعة ونزااف . وباااد ا ولااة مت التوجااه إىل  

القعااة الالميااة ل سااتمتاا مبشاااهدا  ااا ا فيلميااة علميااة      

  زورا . 

اة ال اارا أبدى ط   الكلية إعجابئم )ا وجدوه ويف نئا

 ن حتن استقعال وحفاوا بئم  ن قعل ا)تؤولني يف 

  ر   سلطان بن ععدالا ا  للالوع والتقيإلة .

 

 الرحلة العلمية لطالب كلية الصيدلة اإلكلينيكية

 ملركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية ) سايتك ( 

 ـ ه92/09/0341األربعاء 

 

 

 

 
 طالب الكلية يف صورة مجاعية أمام ) سايتك (

 

 
 أحد طالب الكلية يف جتربة علمية

 

 
 

 جمموعة من الطالب وجتربة علمية أخرى

 

ت العلمية
ال

الرح
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(  22شار   جا اة ا)لك فيزل ضمن ) 

جا اة  ن خمتلف ا ا اات التاو اة وجا اات 

 ول اخللي  الاربية يف ال اارا الط بية الاانية 

ليم الاالي والاشران  ا اات و ؤستات التا

بدول  لجل التااون لدول اخللي  الاربية 

وا)إلاقدا يف رحا  جا اة اة اع حممد بن ساو  

اةس  ية خ ل الفرتا  ن اوع التع  

ها وحتى اوع األربااء 11/1/1341

 ها . 21/1/1341

حيث مت استقعال وفد ا ا اة والوفو  

ها يف فإلدق 11/1/1341ا)شار ة اوع التع  

اهلوليدي إن حبي اةز هار مبداإلة الرااض 

باحلفاوا والرتحيب ، و مت تتكني  الوفد يف 

 الغرف ا)ادا  تعقًا  .

وبلغ عد  ا ا اات ا)شار ة يف ال اارا  إثإلان 

و عشرون جا اة  ن جا اات  ول  لجل 

 لتااون لدول اخللي  الاربية وهي  التالي : ا

 أواًل : ا ا اات التاو اة :

 جا اة ا)لك ساو  .  .1

 جا اة أع القرى . .2

 جا اة ا وف . .4

 جا اة ا)لك فيزل . .3

 جا اة احلدو  الشمالية . .5

 جا اة القزيم . .1

 جا اة ا)لك فئد للعرتول وا)اا ن . .1

 جا اة طيعة . .1

 جا اة تعو  . .2

 اةس  ية .ا ا اة  .11

 جا اة جنران . .11

 الزيارة الطالبية الثانية والعشرون 

 جلامعات ومؤسسات التعليم العالي 

 بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

 

 

 

 
 وفد جامعة امللك فيصل 

 
 وفد جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان

 
 وفد جامعة الكويت بدولة الكويت

 
 وفد جامعة البحرين مبملكة البحرين

البية
ط

ت ال
الزيارا
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 . جا اة جازان .12

 . جا اة ا)لك خالد .14

 . جا اة العاحة .13

 .جا اة حاال .15

 .جا اة ا)لك ععدالا ا   . 11

 . جا اة اة اع حممد بن ساو  اةس  ية11

 ) وهي ا ا اة ا)تتايفة ( .       

 ثانيًا : ا ا اات األخرى :

  ن سلطإلة عمان : .1

 جا اة التلطان قابوس. .أ

ا)داراة الاا ة لكليات الالوع  . 

 التطعيقية

  ن ملكة العحران : .2

 جا اة العحران . .أ

 جا اة اخللي  الاربي . . 

 جا اة الكوا   ن  ولة الكوا  . .4

 

 ها 11/1/1341اوع األحد 

 ظئرًا  12صعاحًا إىل التاعة  2341 ن التاعة 

قا   الوفو  ا)شار ة ب اارا القعة الفلكية 

وا)كتعة ا)ر  اة جبا اة اة اع حممد بن ساو  

 ية حيث تارفوا يف القعة الفلكية على اةس 

االطاهات و ارفة الكوا ب واطلاوا على 

الإلجوع يف مساء  داإلة الرااض  ما استماوا إىل 

شرح  فزل عن طراقة عمل التلتكو  

وشاهدوا عرض اجملموعة الشمتية والإلظاع 

الفلكي يف الفااء اخلارجي وتقتيمات الإلجوع 

ماواة  ن حيث و يفية حتا   واقي األجراع الت

خطوط الطول و واار الارض وتارفوا على طراقة 

 . حتداد ا)واقي يف الإلظاع القدام

 
 وفد جامعة حائل

 
 وفد اجلامعة اإلسالمية

 
 الوفود املشاركة يف زيارة للقبة الفلكية

 
 صورة مجاعية للوفود املشاركة داخل القبة الفلكية

 

 

 

البية
ط

ت ال
الزيارا
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الذي  ان ااتمد على خرااط  واقي الإلجوع 

د  األ رب والد   الد  القطيب والاراا وال

األصغر واستمتاوا ب اارا القعة الفلكية وابدوا 

 اعجابئم مبا رأوه .

و يف ا)كتعة ا)ر  اة اطلي الوفو  على 

الكتب القيمة وا)خطوطات الإلا را اليت 

حتتوائا ا)كتعة  ما تارفوا على اةرث 

الاقايف والالمي اليت حتتواه  ؤلفات أساتذا 

م الدوراات ا ا اة واطلاوا على قت

وا)خطوطات واألقتاع األخرى ونظاع الفئرسة 

ا)وجو  يف ا)كتعة و يفية اةستفا ا  إله عن 

طراق اةنرتن  يف العحث عن ا)راجي ا)توفرا يف 

ا)كتعة وأبدت مجيي الوفو  إعجابئم مبا 

حتتواه ا)كتعة ا)ر  اة  ن وافر الالم 

 وا)ارفة والاقافة .

ة  ن اوع األحد عإلد التاعة و يف الفرتا ا)تااي

عزرًا قا   الوفو  ا)شار ة ب اارا  4341

ا)إلشآت الرااضية با ا اة و رافقئا  ال 

ا)تابح بإلوعيئا ا)غطى وا)كشوف و ذلك 

الزالة الرااضية ا)غلقة واأللاا  اليت تقاع فيئا 

واألستا  الرااضي وا) عب ا)كشوفة وعرب 

  عن إعجابئم الاداد  ن ا)شار ني بالوفو

ال حمدو   ن خ ل اة كانات وا)واصفات 

 الاا)ية اليت متتاز بئا ا)إلشآت الرااضية . 

 

 

 

 
 الوفود املشاركة يف زيارة للمكتبة املركزية

 
 صورة مجاعية للوفود املشاركة من داخل املكتبة 

 
 صورة مجاعية للوفود املشاركة يف املنشآت الرياضية

 
 طالب اجلامعة مع رئيس وفد جامعة طيبة 

البية
ط

ت ال
الزيارا
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 ها 11/1/1341اوع األثإلني 

 ظئرًا 12صعاحًا إىل التاعة  2341 ن التاعة 

ب اارا ا)تحف الوطين  قا   الوفو  ا)شار ه

مبر   ا)لك ععدالا ا  التارخيي اطلاوا 

خ هلا على الازور القدلة والازور 

الوسطى والتسا الإلعواة والدولة األ واة 

والدولة الاعاسية والدولة الاامانية  ما 

تارفوا على الدولة التاو اة األوىل والدولة 

التاو اة الاانية والدولة التاو اة الاالاة 

واستماوا إىل شرح  فزل عن  ل  ولة 

وتارخيئا ثم مت تقدام الارض التلف اوني 

الذي حتدث عن توحيد ا)ملكة الاربية 

التاو اة  ما شاهدوا عرضًا اارب عن 

تااراجل ا)ملكة وجغرافيتئا  ما شاهدوا 

األحجار القدلة واحليوانات ا)إلقرضة خ ل 

الازور القدلة والوسطى و ذلك 

القدلة  ال حاارا مثو  و داان احلاارات 

 صاحل .

عزرًا مت  3أ ا يف الفرتا ا)تااية عإلد التاعة 

عقد اجتماا رؤساء الوفو  ا)شار ني يف 

ال اارا  ي ساا ا و يل عما ا شؤون 

الط   لشؤون األنشطة الط بية جبا اة 

اة اع حممد بن ساو  اةس  ية رحب يف 

ة جدول االجتماا با)شار ني ومت   إلاقش

الفااليات وال اارات وحفل تكرام ا ا اة 

لرؤساء الوفو  واةجابة على اةستفتارات ، 

أ ا يف ا انب اآلخر استمتي الط   

ا)شار ني بربنا   رااضي  فتوح با)إلشآت 

الرااضية وذلك مبمارسة األلاا  الرااضية 

 ا)تاحة .

 

 
 صورة إلحدى الوفود املشاركة يف املتحف الوطين

 
 أحد طالب اجلامعة يف تأمل لبعض املصوغات القدمية

 
 رؤساء الوفود املشاركة واجتماع مع اللجنة املنظمة

 
 رئيس وفد اجلامعة وإطالع على جدول األعمال للزيارة 

البية
ط

ت ال
الزيارا
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 ها 12/1/1341اوع الا ثاء 

 ظئرًا  12صعاحًا إىل التاعة  11341 ن التاعة 

استقعل و يل جا اة اة اع حممد بن ساو  

اةس  ية يف  كتعه رؤساء الوفو  ا)شار ة 

وبدأ اللقاء  رحعًا با)شار ني وحائم على 

احلرح على حتزيل الالم واستخداع  ل  اهو 

جداد و فيد واستطر  يف حدااه بأن جا اات  ول 

اخللي  الاربية تتاى إىل حتقيق   ادًا  ن الإلئاة 

اة والالمية والتقإلية وأن اللقاءات بني اةقتزا 

ا ا اات واليت  إلئا ال اارات الط بية تئتم 

بشكل فاال يف تعا ل اخلربات الالمية والاقافية 

وتكتب الط     ادًا  ن الرقي الالمي 

وا)اريف وقعل ختاع اللقاء سلم و يل ا ا اة 

الدروا التذ اراة لرؤساء الوفو  وتلقى شكر 

ذان عربوا عن إرتياحئم )ا لقوه  ن الوفو  الل

 حفاوا وتكرام

عزرًا أقا    3و يف الفرتا ا)تااية عإلد التاعة 

جا اة اة اع حممد بن ساو  اةس  ية لقاء 

اجتماعيًا للوفو  ا)شار ة يف  اتكر ا والة 

با ا اة ، وقد ختلل اللقاء الاداد  ن الفقرات 

تلفة  ما مت الرتحيعية وا)شار ات الط بية ا)خ

تعا ل اهلدااا بني الوفو  ا)شار ة وإلتقاط الزور 

التذ اراة يف جو رااي تتو ه األخوا واحملعة بني 

الط   ورؤساء الوفو  واللجان التإلظيمية لل اارا 

ويف نئااة اللقاء قاع و يل عما ا شؤون الط   

لشؤون األنشطة الط بية جبا اة اة اع بتقدام 

ا التذ اراة لرؤساء الوفو  الشئا ات والدرو

والط   ا)شار ني يف ال اارا تقدارًا وعرفانًا 

 هلم . 

 

 
 تكريم رئيس وفد اجلامعة من وكيل جامعة اإلمام

 
 رؤساء الوفود وصورة مجاعية مع وكيل جامعة اإلمام

 
 أحد طالب اجلامعة يف مشاركة يف معسكر اجلوالة

 
 إهداء من جامعة اجلوف يتسلمه أحد طالب اجلامعة

 

البية
ط
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الزيارا
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 ها 21/1/1341األربااء 

 عزرًا  3صعاحًا إىل التاعة  2341 ن التاعة 

ب اارا إىل  ر   ا)لك  قا   الوفو  الشمار ة

خالد ألحباث احلياا الفطراة بالاما ة حيث 

 ان يف استقعال ا)شار ني إ ارا ا)ر    

الذان رحعوا بالوفو  ا)شار ة حيث مت 

التاراف با)ر    وهدف إنشاؤه حلمااة احلياا 

الفطراة وإ اار وإمناء أنواا الظعاء الإلا را 

ا)إلاطق  وإجراء الدراسات الالمية يف إ ارا

احملمية وتوفس ا)الو ات واخلربات ا) امة 

للمحافظة على التإلوا األحيااي ولتاز ا)ر   

بقدرات شخزية  تطورا اتم استخدا ئا 

بفاالية )اا ة ا)شك ت ا)رضية إىل جانب 

احتوااه على الكفاءات الالمية ا)تخززة 

واألجئ ا احلدااة ا)تتخد ة يف  ال التزإليف 

ين على اخلزااص الوراثية للغ الن واوجد ا)ع

يف ا)ر   حظاار التوالد اليت تام   ات  ن 

الظعاء أهمئا ) اة  ي والرام (  ما مت عرض 

فلم وثااقي للئي ة الوطإلية حلمااة احلياا 

الفطراة وإمناائا اتحدث عن جئو  اهلي ة يف 

إمناء احلياا الفطراة واحملافظة عليئا و ذلك 

يات الطعياية يف ا)ملكة الاربية  شاهد للمحم

التاو اة حيث عرب الاداد  ن ا)شار ني يف 

ال اارا الط بية عن إعجابئم ال حمدو  مبا 

رأوه يف  ر   ا)لك خالد ألحباث احلياا 

 الفطراة .

ليً  مت  11أ ا يف الفرتا ا)تااية عإلد التاعة 

تو اي وفد جا اة ا)لك فيزل وباض الوفو  

 .   ا)شار ة 

 

 

 

 
 صورة جوية حلظائر التوليد مبركز امللك خالد

 ألحباث احلياة الفطرية بالثمامة

 

 
 صورة لغزال الريم من داخل حظائر التوليد باملركز

 

 

 
 الوضيحي ( الذي يقوم صورة للمها العربي ) 

 مركز امللك خالد برعايته 

 

 

 

 

 

البية
ط

ت ال
الزيارا
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 فعاليات إحتفاء  جامعة امللك فيصل بعودة  

سلطان بن عبدالعزيز  آل سعود   صاحب السمو امللكي األمري 

 إىل أرض الوطن ساملًا حبمد اهلل

 

 

باإلوان ) فرحة ا ا اة باو ا سلطان اخلس (  أقا   جا اة ا)لك فيزل إحتفالية

لإلحتفاء باو ا صاحب التمو ا)لكي األ س سلطان بن ععدالا ا  آل ساو  ولي الائد نااب 

رايجل  لجل الوزراء وزار الدفاا والطسان وا)فتش الااع حفظه اهلل إىل أرض الوطن سا)ًا حبمد 

دت عما ا شؤون الط    موعة  ن الربا   اهلل باد رحلته الا جية يف اخلارج ، وقد أع

والفااليات اخلاصة هلذه ا)إلاسعة الغالية على قلوبإلا مجياًا واليت متال  يف برنا   نفذ )دا 

ها يف رحا  ا ا اة ويف  واقي خمتلفة ، وفيما 2/1/1341أسعوا إبتداًء  ن اوع التع  ا)وافق 

 -الي تقرارًا عن  امت إجنازه :

 

 

 إصدار عد  خاح  ن نشرا إشراقة ا ا اة هلذه ا)إلاسعة اتامن وصول مسو األ س أواًل : مت

سلطان للمملكة باد رحلة الا ج ونشأته وسسته التياسية وإجنازاته الوطإلية والعي ية وباض 

هواااته وخزاله ، و شاعر طلعة و تؤولي ا ا اة و إلتوبيئا  بئذه ا)إلاسعة ،  ما تامن 

ها ووضي حجر األساس للمداإلة 1311ن زاارا مسوه الكرام للجا اة عاع الاد  تقرارًا ع

 ا ا اية باألحتاء .
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ثانيًا : مت تإلفيذ محلة إع نية ضخمة عن اةحتفالية تامإل  وضي لوحات  عسا  اخل ا ا اة 

 A3 جم وخارجئا وإع نات مبوقي ا ا اة اةلكرتوني و إلتداات ا ا اة وإع نات ورقية حب

 وزع  يف  ليات ا ا اة وعما اتئا وإ اراتئا .

 

 

 
 

       
 

 باض اللوحات اةع نية لإلحتفالية
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مت تإلظيم  تابقات رااضية )  را قدع اا  را طاارا (  ي وضي شاار احلملة على  ثالاًا :      

ها يف  لاب ا ا اة 2/1/1341قمزان ال ععني وأقيم  ا)تابقات  تاء اوع التع  ا)وافق 

وا) عب اخلارجية ،  ذلك مت تإلظيم  تابقات رااضية أقيم  يف قاعة األنشطة الرااضية 

 ها  .11/1/1341اح اوع األحد ا)وافق باما ا شؤون الط   صع

 

       
 و يل الاما ا لألنشطة الط بية والط                عميد شؤون الط   وو يلي الاما ا ازافحون ال ععني                

 ا)شار ني يف ا)تابقات الرااضية بالاما ا                                     

 

      
 الاما ا  ي باض ال ععني                        جانب  ن  تابقة  را الطاارا تؤولي 

 

      
 صورا مجاعية للفرق ا)شار ة يف  تابقة  را القدع                        الط   أثإلاء  تابقة العليار و                   
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مت إقا ة أ تية شاراة نعطية للشاعر/ خالد الاتييب جنم  ن جنوع برنا   شاعر ا)ليون  راباًا :  

وخنعة  ن  إلتوبي وط   ا ا اة حيث شار  فيئا  ل  ن الد تور بتيم ععدالاظيم اا 

 لية اآل ا  والطالب علي الشمري اا  لية الزيدلة اة ليإليكية والطالب وليد الشمري اا 

ها  بقاعة الشيخ حتن آل 11/1/1341أقيم  األ تية اوع األحد ا)وافق   لية الالوع ، وقد

شيخ مبقر ا ا اة ، وقد  ان يف  قد ة احلاور  االي  دار ا ا اة وو  ائا وعمداء 

الكليات ،  ما حارها عد   عس  ن طلعة و إلتوبي ا ا اة وباض احلاور  ن خارج 

 ا ا اة .

 

 

       
 جانب  ن احلاور                                          الشاعر خالد الاتييب أثإلاء األ تية  

 

 

 

       
 الشاعر خالد الاتييب أثإلاء األ تية                              دار ا ا اة وو  ائا يف  قد ة احلاور
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 قزيدته                        الطالب علي الشمري أثإلاء إلقاء قزيدتهالد تور بتيم ععدالاظيم أثإلاء تقدام 

 

 

 

 

 

       
 الطالب وليد الشمري أثإلاء تقدام فقرته الشاراة                       صورا تذ اراة )تؤولي ا ا اة  ي الشاعر

 

. 
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خا تًا : مت تقدام أوبرا  وطين وعرضة ساو اة أقيم  يف  لاب ا ا اة وتامإل  توزاي          

ها ، وقد حارها  االي  دار 11/1/1341هدااا على احلاور وذلك  تاء اوع األثإلني ا)وافق 

ا ا اة وو  ائا وعمداء و تؤولي و إلتوبي ا ا اة وشار وا  ي أبإلاائم الط   يف 

ما أشتمل احلفل على  لمة )االي ا)دارنّوه فيئا على حرح ا ا اة الارضة التاو اة ،  

على  شار ة الوطن أفراحه باو ا صاحب التمو ا)لكي األ س سلطان بن ععدالا ا  إىل ارض 

الوطن سا)ًا  اافى   ما ألقى ساا ا عميد شؤون الط    لمة بئذه ا)إلاسعة الا ا ا ،  ما 

أعااء مجاية ا)ااقني باألحتاء ، وأختتم  هذه الليلة بتإلاول  تواجد يف هذه الفااليات باض

 وجعة الاشاء يف الزالة الرااضية .
 

      
  االي  دار ا ا اة وو  ائا اشاهدون الاروض         صورا تذ اراة )االي ا)دار وو  ء ا ا اة                     

     
  شار ة ط بية يف احلفل                   أعااء مجاية ا)ااقني باألحتاء     

      
 جانب  ن األوبرا  الوطين                             شار ة  تؤولي ا ا اة يف الارضة
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 جانب  ن الارضة التاو اة                         طلعة و إلتوبي ا ا اة أثإلاء تإلاول وجعة الاشاء            

 

: مت توزاي  تابقة ثقافية  زاحعة لفااليات فرحة ا ا اة باو ا سلطان اخلس وذلك  سا سًا

خ ل مجيي أااع اةحتفالية ، وقد شار  فيئا عد   عس  ن ط   وطالعات ا ا اة ومت 

 ختزيص جواا  قيمة هلا .
 

 
 قتيمة ا)شار ة يف ا)تابقة الاقافية

 

 
 تابقة الاقافية                       الط   اشار ون يف تاع ة قتاام ا)
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 على الوجعات الط بية مبطام ا ا اة خ ل أااع اةحتفالية . %51ساباًا : مت عمل ختفيض 

 

ثا إلًا : مت تفايل اةحتفالية يف أقتاع الطالعات حيث مت توزاي اهلدااا على طالعات ا ا اة 

 واقا ة عرض  ترحي .

 

ا هذا وتتشرف عما ا شؤون الط   ةسإلا ها  ئمة اةشراف على هذه اةحتفالية الغالية على 

قلوبإلا مجياًا ،  ما تتوجه بالشكر ا  ال لكم  ن ساهم يف جناح اةحتفالية بالشكل 

الذي تتطلي وتطمح له إ ارا ا ا اة ، والشكر  وصول للجميي  ن طلعة و إلتوبي ا ا اة 

و ًا  عسا وجعارا  ن أجل الظئور بفااليات هذه ا)إلاسعة بشكل مي  اليق الذان بذلوا جئ

 حبجم ا)إلاسعة .
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 تاء اوع األحد عما ا شؤون الط   نظم  

ها الربنا   الرتفيئي 24/1/1341ا)وافق 

ا)فتوح ألبإلاء  إلتوبي ا ا اة وذلك يف  لاب 

واشتمل الربنا   على تقدام  ا ا اة ،

ا)تابقات واأللاا  الرااضية ، و تابقات 

ا)لاب الزابوني ،  ما مت توفس األلاا  

اهلوااية ، واشتمل الربنا    ذلك على فقرا 

لوان ويف ختاع الفااليات قاع  ًل الرسم والت

 ن ساا ا عميد شؤون الط   وساا ا و يل 

ا و يل الاما ا لألنشطة الط بية وساا 

الاما ا للخد ات الط بية بتوزاي اهلدااا 

 وا واا  على األطفال ا)شار ني .

     

 

 

 

 ألبناء منسوبي اجلامعةاملفتوح  ربنامج الرتفيهي ال  
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حت  رعااة  االي  دار ا ا اة األستاذ الد تور 

عما ا شؤون نظم  اوسف بن حممد ا إلدان 

ها   1341لااع األنشطة الط بيةختاع حفل  الط   

وقد  ها 23/1/1341وذلك  تاء اوع األثإلني   ها1341

بدأ احلفل بآااٍت  ن الذ ر احلكيم ت ها الطالب 

ثا ر الزواغ ثم قدع عراف احلفل الطالب حممد بن 

لاميد شؤون الط   الد تور حممد  خالد احللييب

إىل  بن رفدان اهلجئوج ةلقاء  لمته واليت أشار فيئا

الداخلي على ا)تتوى  حرا  ا ا اة ال ف 

،  واخلارجي، ومتي ها يف إطارا ا اات الاا)ية

وحتفي   إلتوبي ا ا اة  ن أعااء هي ة التدراجل 

يف إحداث التغيس اةبابي يف  والطلعة ليتئموا

 ما حتدث عن تفايل  ور وحدا التوجيه  ، اجملتمي

واةرشا  للط   يف عما ا شؤون الط   بتقدام 

 12، وتقدام  لط  ا الدورات واحللول )شك ت

ندوا للط   بواقي ندوا لكل  لية حول قلق 

اال تحانات ووضي اخلطة اةسرتاتيجية هلذه الوحدا، 

و الطموح إىل إنشاء  ر   خاح بتطوار الطالب 

ليئتم بتطوار ا)ئارات الذاتية والاملية ا)تاعدا يف 

إعدا  الطالب للوظيفة وا)تاهمة يف توظيفه، ونوه 

شاء نا ي ا)وهعة واةبتكار والعحث عن ساا ته بإن

 واهب وإبداعات جدادا وتشجيائا واألخذ بيدها 

ت  ذلك عرٌض  زور ألنشطة  و عمئا  ا اًا و اإلواًا.

هاواليت 1341-1341عما ا شؤون الط   لاا ئا 

 .أنشطة رااضية واجتماعية وثقافية  مشل 

 

 

 

  حفل ختام األنشطة الطالبية  
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ومت   شار ة نا ي ا)ترح يف الاما ا بتقدام        

 ترحية باإلوان)قص ولزق(، حتكي عن باض 

 شا ل الط   ا)ختلفة و او ياتئم ا ا اية، ثم 

استمتي احلاور بأوبرا  إنشا ي حت  

 الاحيان.عإلوان)ا ا اة(، بإشراف ا)إلشد عمر 

و باد ذلك ألقى  االي  دار جا اة ا)لك فيزل 

األستاذ الد تور اوسف بن حممد ا إلدان  لمة 

أعر  فيئا عن شكره للط   على إعدا  هذا احلفل 

واحلاور ا يد و ونه  يها)مي  وا ئو  ا)عذولة ف

 االيه بالاإلاء  إحدى عإلاصر االنتماء للجا اة وتقدع

اهلجئوج عميد شؤون والشكر للد تور حممد 

 الط   والد تور شا ر الزواغ و يل الاما ا

والد تور فواز الزاعدي و يل  للخد ات الط بية

على جئو هم يف  ا قد وه  الاما ا لألنشطة الط بية

 ن برا   و ن أنشطة خ ل الااع احلالي، و حتدث 

عن باض احملطات اليت شار   فيئا ا ا اة على 

أوصى الامداء بالكليات يف تا ا  ا)تتوى الالمي، و

 كانة ا ا اة بإعطاء  فاة للط   يف اةبداعات 

وا)ئارات اليت سيإلافتون بئا  تتقعً ، و شكر 

عما ا شؤون الط   لرت ي ها على وحدا التوجيه 

ا)وفقة يف التاي لفتح  واةرشا  وأثإلى على اخلطوا

 .وحدا ماثلة ألقتاع الطالعات 

 

 

 

   

 

 

طة
ش

الن
حفل ختام ا
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وباد ذلك مت تكرام ا)تااونني  ي عما ا 

شؤون الط    ن أعااء هي ة تدراجل و ن 

هم  تااونني  ن خارج ا ا اة يف مجيي 

الط بية   ما مت األنشطة وا)تابقات 

اةع ن عن أمساء الط   الفاا ان 

والطالعات الفاا ات يف ا)تابقات الط بية 

ها حيث تشرف 1341/1341للااع ا ا اي 

 ا ميي بالت ع على  االي  دار ا ا اة 

 

 ما مت يف نئااة احلفل تكرام ا)تقاعدان 

 ن ا ا اة  ن أعااء هي ة تدراجل 

 و وظفني .

 

ويف ختاع اللقاء تإلاول ا ميي طااع الاشاء 

 يف  طام ا ا اة  .

 
 معالي مدير اجلامعة وتكرميه للمتعاونني

 مع عمادة شؤون الطالب 

 

 
 معالي مدير اجلامعة وتكرميه للطالب الفائزين 

 الطالبية يف  املسابقات 

 

 
 احلضور وتناوهلم وجبة العشاء

ت
ال

حلفـــــــــ
ا

 
 


