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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد صاحب السمو الملكي
األميــر محمـد بن سلمـــان آل سعــود
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متابعة
أ/ عمر بن عثمان آل عبد الله
مدير إدارة عمادة شؤون الطالب

إنجازنا ...
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احلمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد:
إن االســتثمار فــي عقــول الشــباب،وتطوير قدراتهــم ومهاراتهــم، وصقــل مواهبهم،هــي أهــداف 
أساســية تســعى لهــا كل مؤسســة تعليميــة تربويــة وعمــادة شــؤون الطــالب بجامعــة األميــر ســطام بن 
ســت جــلَّ طاقِتهــا فــي بنــاء الطــالب بنــاًء ســليماً علــى أســس وقواعــد حديثــة لتطويــر  عبدالعزيــز كرَّ
ــز مخرجــات اجلامعــة وقــدرة تلــك اخملرجــات علــى  قدراتهــم ومهاراتهــم وصقلهــا مبــا يضمــن متيُّ

املنافســة فــي ســوق العمــل واألداء املهنــي الرفيــع.
وبــن يديــك أخــي القــارئ رصــٌد لكافــة األعمــال والبرامــج واملنجــزات التــي حققتهــا العمــادة 
ــم  ــم الدع ــى، ث ــه تعال ــل الل ــوال فض ــم ل ــك ليت ــا كان ذل ــي 1439/1438 هـــ وم ــام اجلامع ــالل الع خ
ــة للشــؤون التعليمــة  ــل اجلامع ــة وســعادة وكي ــر اجلامع ــي مدي ــل معال ــادة مــن قب ــه العم ــذي القت ال
واألكادميية،والتكاتــف والتعــاون بــن العاملــن فــي العمــادة والتفاعــل اجلميــل مــن كليــات اجلامعــة.
أســأل اللــه تعالــى أن يبــارك فــي اجلهــود وأن يوفقنــا خلدمــة أبنائنــا الطــالب وبناتنــا الطالبــات،وأن 
يـُـدمي علــى الوطــن الغالــي أمنــه واســتقراره فــي ظــل حكومــة خــادم احلرمــن الشــريفن وولــي عهــده 

األمن.

كلمة العمادة

عميد شؤون الطالب
د. ثالب بن عبدالله الشكرة



5

األهداف :
•  تطوير قدرات منسوبي العمادة ومهاراتهم.

• العمل على معاجلة أي قصور في سير العمل بوقٍت قياسي.
• توفير احتياجات منسوبي العمادة لضمان سير العمل.

• تأمن حلقة وصٍل بن العمادة وإدارات اجلامعة واجلهات اخلارجية.

المهام :
تعمل الشؤون اإلدارية واملالية بعمادة شؤون الطالب بتولي األعمال واملهام التالية:

1- شؤون الموظفين :
•  متابعــة اإلجــازات وخــارج الــدوام واالنتدابــات والرفــع بهــا , والتواصــل مــع اجلهــات املعنيــة إلنهــاء 

إجراءاتها.
•  متابعة حضور وانصراف املوظفن.

•  الرفع مبباشرات املوظفن املعينن واملنقولن واملكلفن بالعمادة.
•  تنسيق الدورات التطويرية للموظفن.

الشؤون المالية واإلدارية
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2- الشؤون المالية :
• حصر احتياج العمادة مالياً والرفع به إلدارة اجلامعة ومتابعة صرفها مع اجلهات املعنية.

• صرف امليزانيات اخلاصة باألنشطة الطالبية.
• املتابعة مع أقسام العمادة في سداد امليزانيات املصروفة على األنشطة والبرامج وتدقيق    

املستندات والفواتير.
• العمل على سداد السلف املستلمة من اإلدارة املالية باجلامعة.
• اإلشراف على حساب العمادة البنكي، وإعداد التقارير املالية.

3- االتصاالت اإلدارية: وتنقسم إلى قسمين :
1- الصادر:

أ - صادرعام: جميع املعامالت الصادرة إلى خارج اجلامعة.
ب- صادرداخلي: جميع املعامالت الصادرة إلى إدارات اجلامعة وكلياتها وعماداتها.

2-الوارد:
أ - وارد عام: ما يرد من معامالت من خارج اجلامعة إلى العمادة.

ــم  ــة وتشــمل التعامي ــن داخــل اجلامع ــادة م ــى العم ــواردة إل ــع املعامــالت ال ــي: جمي ب - وارد داخل
والقــرارات واللوائــح واألنظمــة.
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األهداف :
1- توثيق اتصال العمادة باحمليط اخلارجي والداخلي.

2- إبراز أنشطة وفعاليات العمادة للمجتمع.
3- تعزيز الصورة الذهنية اجليدة للعمادة لدى مختلف فئات املتعاملن معها.

المهام :
1- التنسيق مع اجلهات داخل اجلامعة وخارجها إلقامة األنشطة والفعاليات اخملتلفة.

2- توثيق الفعاليات واألنشطة.
3- تصميم وطباعة املنشورات والتقارير اخلاصة بالعمادة.

4- إنتاج األفالم الوثائقية.
5- الدعاية واإلعالن للبرامج واألنشطة اخملتلفة.

6- نشــر أخبــار العمــادة مبوقــع العمــادة وموقــع اجلامعــة الرئيســي، والصحف الورقيــة وااللكترونية 
والتنســيق مــع إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم فــي ذلــك، وكذلــك اإلشــراف علــى صفحــة املؤمتــر 

الطالبــي مبوقــع اجلامعــة.
7- استقبال الوفود الرسمية.

العالقات العامة واإلعالم
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استضافة االجتماع الثاني عشر للجنة عمداء شؤون الطالب
12-1439/6/13هـ

• ورشــة عمــل بعنــوان »التكامــل بــن اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة اخملــدرات و وزارة التعليــم وعمــادات شــؤون الطــالب 
باجلامعــات واملديريــة العامــة ملكافحــة اخملــدرات فــي مجــال التوعيــة والوقايــة مــن اخملــدرات«:

ضمــن برنامــج االجتمــاع الثانــي عشــر للجنــة عمــداء شــؤون الطــالب أقامــت اللجنــة الدائمــة ملكافحــة اخملــدرات بــوزارة 
التعليــم بالشــراكة مــع جامعــة األميــر ســطام بــن عبدالعزيــز ممثلــة بعمــادة شــؤون الطــالب وبالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة 
ملكافحــة اخملــدرات »نبــراس« مســاء يــوم األربعــاء 12 / 6 / 1439هـــ ورشــة عمــل بعنــوان »التكامــل بــن اللجنــة الوطنيــة 
ملكافحــة اخملــدرات و وزارة التعليــم وعمــادات شــؤون الطــالب باجلامعــات واملديريــة العامــة ملكافحــة اخملــدرات فــي مجــال 
التوعيــة والوقايــة مــن اخملــدرات« مبقــر »نبــراس« بالريــاض، وذلــك لبحــث ســبل التعــاون بــن اللجنــة واجلامعــات ومديريــة 

مكافحــة اخملــدرات علــى كافــة األصعــدة لتوحيــد اجلهــود وتوجيههــا  لتكــون ذات تأثيــر واســع.
 افتتحــت ورشــة العمــل بكلمــة لألمــن العــام للجنــة الوطنيــة ملكافحــة اخملــدرات الدكتــور فيصــل بــن ســعد الشــثري رحــب 
فيهــا باملشــاركن ذاكــراً بعــد ذلــك أهميــة التكامــل بــن وزارة التعليــم واللجنــة واجلامعــات لتنفيــذ البرامــج وإقامــة احلمــالت 

التوعويــة واالســتفادة مــن اخلبــرات املوجــودة داخــل أروقــة هــذه اجلهــات.
عقبهــا بــدأت اجللســة األولــى مــن الورشــة والتــي كان موضوعهــا وضــع تصــور ومقتــرح إلنشــاء وحــدة للتوعيــة والوقايــة مــن 
اخملــدرات فــي اجلامعــات )الهيكلة،األهداف،املهام،اآلليــات( قدمهــا وناقشــها أ.د. عبدالرحمــن بــن أحمــد هيجــان عضــو 
مجلــس الشــورى،وقدم خاللهــا أهميــة هــذه الوحــدة وأهميــة إنشــائها داخــل اجلامعــات وتفعيلهــا والتنســيق مــع اجلهــات 
ذات العالقــة فــي تفعيلهــا بحيــث تســتهدف كافــة الطــالب والطالبــات بكافــة فئاتهــم، وتنفيــذ األنشــطة والفعاليــات فــي هــذا 

اجملــال مــن خاللهــا.
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بعــد ذلــك ُشــرع فــي اجللســة الثانيــة مــن الورشــة التــي حتــدث ونوقــش فيهــا حــول مجــاالت التكامــل والشــراكة بــن اللجنــة 
الوطنيــة ملكافحــة اخملــدرات ووزارة التعليــم وعمــادات شــؤون الطــالب واملديريــة العامــة ملكافحــة اخملــدرات مــن حيــث املهام 
والواجبــات املناطــة بــكل طــرف مــن أطــراف الشــراكة، ومناقشــة العوائــق التــي تواجــه هــذه اجلهــات، قدمهــا د. علــي بــن 
محمــد الربيعــان رئيــس اللجنــة الدائمــة ملكافحــة اخملــدرات بــوزارة التعليــم، و مبشــاركة العقيــد د. ســامي بــن خالــد احلمــود 
ــي أمــن  ــن عبدالســالم احليان ــة مــن اخملــدرات »نبــراس« و أ.د. عبداملنعــم ب ــي للوقاي الرئيــس التنفيــذي للمشــروع الوطن

جلنــة عمــداء شــؤون الطــالب بجامعــات اململكــة.

واختتمــت أعمــال الورشــة مبشــاركة احلضــور بطــرح اآلراء واملقترحــات بهــذا الشــأن واخلــروج بالعديــد مــن التوصيــات، 
حضــر الورشــة أعضــاء جلنــة عمــادة شــؤون الطــالب باململكــة ونخبــة مــن اخملتصــن واملهتمــن فــي هــذا اجملــال.

كمــا اطلــع املشــاركون فــي الورشــة علــى أقســام اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة اخملــدرات »نبــراس« وعلــى آليــة عملهــم مــن 
اســتقبال البالغــات والتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة ملعاجلتهــا والبرامــج والــدورات التــي نفــذت ومــا حققتــه مــن إجنــازات، 
واطلــع املشــاركون أيضــاً علــى أقســام ومحتويــات املعــرض الدائــم وكيفيــة الضبطيــات وآليــة وطــرق التهريــب التــي مت 

اكتشــافها.

اجتماع اللجنة

اســتضافت جامعــة األميــر ســطام بــن عبدالعزيــز ممثلــة بعمــادة شــؤون الطــالب أعمــال االجتمــاع الثانــي عشــر للجنــة 
عمــداء شــؤون الطــالب بجامعــات اململكــة، ملناقشــة قضايــا عــدة لتطويــر العمل في العمــادات وتطوير مهارات منســوبيها 
واخلدمــات املقدمــة لطــالب وطالبــات اجلامعــات كافة،حيــث شــارك فــي االجتمــاع 30 عضــًوا فــي جلنــة عمــداء شــؤون 

الطــالب، ميثلــون جميــع جامعــات اململكــة واالحتــاد الرياضــي للجامعــات الســعودية.
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صور من اجتماع اللجنة
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وكالة عمادة شؤون الطالب
 للخدمات الطالبية واإلسكان
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التغذية والخدمات الطالبية :
األهداف :

• تقدمي اخلدمات الطالبية في قالبٍ راٍق يليق مبستوى طالب وطالبات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.
• وضع املواصفات والشروط اخلاصة بخدمات التغذية والعمل على تنفيذها.

• حتديد االحتياجات اإلضافية للخدمات الطالبية باجلامعة والعمل على إخراجها حيز التنفيذ.
• التعاقد مع شركات متخصصة في مجال اخلدمات الطالبية والتغذية.

تطوير الخدمات المقدمة للطالب خالل هذا العام الجامعي
مت جتهيــز املطعــم املركــزي للطــالب فــي حــرم اجلامعــة وتأثيثــه بشــقيه للطــالب واملوظفــن متهيــداً الســتثماره مبــا يعــود 
بالنفــع علــى الطــالب ، ويتميــز بنــاء املطعــم مبســاحة كافيــة وبصــاالت متعــددة مت تأثيثهــا وجتهيزهــا وهــي علــى النحــو 

التالــي:

ومت توفيــر جميــع مســتلزمات الطبــخ وتقــدمي الطعــام والتبريــد والتقــدمي، مــع مراعاة الشــروط الصحيــة كماقامت 
الوكالــة بتجهيزاإلســكان الطالبــي واســتحداث هيكلهــا اإلداري ودليلهــا لتنظيم واســتقطاب املوظفــن ذوي الكفاءة 

فــي هذااجملــال، كماقامــت أيضــاً بتنظيــم عمليــة تقــدمي الطــالب علىاإلســكان الطالبي.

السعةالصالة

36 شخصصالة طعام لكبار الشخصيات
للشاي والقهوةصالة استقبال

120 شخصمطعم VIP ألعضاء هيئة التدريس
400 شخصمطعم الطالب
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اإلسكان الطالبي

أهداف اإلسكان الطالبي

اإلســكان الطالبــي هــو خدمــة تقدمهــا جامعــة األميــر ســطام بــن عبــد العزيــز ممثلــًة فــي عمــادة شــؤون الطــالب وذلــك 
بهــدف تهيئــة مــكان إقامــة مناســب لطالبهــا. ويأتــي ذلــك إميانــاً مــن اجلامعــة بتوفيــر املنــاخ املناســب الســتقرار الطــالب 

وتوفيــر كل مــا يســاعدهم علــى التحصيــل والتفــوق العلمــي فــي جــو تســوده الراحــة والطمأنينــة.
إن عمــادة شــؤون الطــالب ممثلــًة فــي إدارة اإلســكان الطالبــي اجلامعــي، تســعى لتوفيــر بيئــة تنظيميــة متكاملــة اجتماعيــاً، 
وثقافيــاً، ورياضيــاً، وذلــك بغــرض إتاحــة الفرصــة لطالبها لتنمية قدراتهــم، وتطوير مهاراتهم، وتلبيــة ميولهم واحتياجاتهم 

فــي ظــل وجــود متخصصــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، واالجتماعيــة، والنفســية، والتربوية وذلــك على مدار الســاعة.

1. تأمن مكان اإلقامة املريح واملالئم للطالب لكي يتفرغوا للدراسة والبحث والتحصيل العلمي. 
2. توفير املرافق واخلدمات وإتاحتها للطالب واالستفادة منها.

3. تقدمي املساعدة للطالب اجتماعياً واقتصادياً وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والعناية بهم.
4. زرع مبدأ األخّوة بن الطالب، وحتقيق مجتمٍع واٍع مثقف متمسك بالقيم اإلسالمية الصحيحة ونبذ التعصب.

5. حــث الطــالب علــى اســتثمار أوقاتهــم وإبــراز مواهبهــم بشــكل أمثــل مــن خــالل املشــاركة فــي البرامــج واألنشــطة 
الثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة املتنوعــة، ملــا لذلــك مــن دور مهــم فــي بنــاء وتنميــة الطــالب جســدياً ومعنويــاً.
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انجازات اإلسكان الطالبي

* يتكــون اإلســكان الطالبــي مــن خمســة مبــاٍنٍ يضــم كل منهــا 110 غرفــة بواقــع 330 طالبــاً ويبلــغ إجمالــي الطاقــة 
االســتيعابية فــي املبانــي اخلمــس 1650 طالبــاً.

* في املرحلة األولى مت تشغيل املبنين ) أ ( و ) ب ( وقد مت تسكن )552( طالباً.
* مت نقــل إدارة اإلســكان الطالبــي مــن مبنــى عمــادة شــؤون الطــالب مــع بدايــة العــام الدراســي 1439/1438هإلــى داخــل 

اإلســكان الطالبــي، وذلــك ســعياً لتســريع عمليــة إجنــاز املبانــي وصيانتهــا ومتابعــة ســير العمــل عــن قــرب.
* قبــل بدايــة تســكن الطــالب مت جتهيــز مقــرات اخلدمــات الطالبيــة مــن مكتبــة وخدمــات تصويــر ومغســلة وســوبر 

ــالب. ــة الط ــال خلدم ــل ح ــي أفض ــون ف ــى أن تك ــرص عل ــة، واحل ــة ذاتي ــن خدم ــالق و مكائ ــت وح مارك
* حرصــت اإلدارة علــى اجنــاز املالعــب الرياضيــة وجتهيزهــا بالتنســيق مــع إدارة املشــاريع، واملالعــب املتوفــرة عبــارة عــن 

أربعــة مالعــب:
•  ملعب قدم سداسي عدد 2 

•   ملعب طائرة عدد 2 
•   ملعب سلة عدد 2 

•  ملعب تنس ارضي عدد2
•  صــاالت داخليــة مغلقــة فــي كل مبنــى )صالــة ترفيهيــة واحــدة( حتتــوي علــى طاولــة بليــاردو، طاولتــي تنــس، طاولتــي كــرة 

قــدم، وأربعــة مكائــن مشــي كهربائــي.
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* مت اســتقطاب عــدد مــن املوظفــن األكفــاء للعمــل كمشــرفن علــى املبانــي الســكنية ومت تدريبهــم وإرســالهم للجامعــات 
ذات التجربــة فــي مجــال اإلســكان الطالبــي لتتــم االســتفادة عــن طريــق االحتــكاك وممارســة اإلشــراف مــع زمالئهــم فــي 

اجلامعــات بهــدف تأهيلهــم للعمــل فــي اإلشــراف.
* مت العمــل علــى إصــدار الئحــة اإلســكان الطالبــي ومتــت وللــه احلمــد املوافقــة عليهــا مــن مجلــس اجلامعــة والعمــل بعــد 

ذلــك مبوجبهــا.
* مت تزويــد اإلســكان الطالبــي بكاميــرات مراقبــة ووضــع نقــاط خدمــات لالنترنــت وجتهيــز مقــرات وكبائــن لألمــن، 

ومقابلــة املتقدمــن للعمــل فــي أمــن اإلســكان بالتعــاون مــع إدارة األمــن الختيــار املناســبن للعمــل وترشــيحهم. 
* بعــد اكتمــال معظــم اخلدمــات مت االفتتــاح بحضــور معالــي مديــر اجلامعــة ووكالء اجلامعــة وســعادة عميــد شــؤون 

الطــالب وســعادة وكيــل العمــادة للخدمــات الطالبيــة واإلســكان بتاريــخ 1439/3/30هـــ
* مت اســتالم النظــام اإللكترونــي اخلــاص بعمليــة تســكن الطــالب مــن عمــادة تقنيــة املعلومــات، وعملــت وكالــة العمــادة 
للخدمــات الطالبيــة واإلســكان علــى تعريــف إعــدادات النظــام مبــا يتناســب مــع الوضــع الفعلــي ملبانــي اإلســكان، والعمــل 
علــى تكييــف النظــام مــع شــروط تقــدمي طلبــات اإلســكان التــي تنــص عليهــا الئحــة اإلســكان الطالبــي، ومــازال التطويــر 

مســتمراً.
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* شــكل ســعادة عميــد شــؤون الطــالب جلنــة خاصــة بعمليــات تســكن الطــالب تتألــف مــن 13 عضــواً وتختــص بجميــع 
مراحــل تســكن الطــالب لضمــان ســير العمليــة بشــكل ســليم وبأقــل وقــت ممكــن. توزعــت مهــام األعضــاء فــي اجملــاالت 

التاليــة: 
- االستقبال والتنظيم

- توقيع عقود الطلبة والتأكد من اكتمال املتطلبات
- التدقيق وتصوير املستندات

- اإلجراءات املالية 

وقد أمتت اللجنة عملها خالل فترة التسكن على أمت وجه، ودون أية مشاكل تذكر.
* بعــد االفتتــاح بــدأت اإلدارة بتوجيــه مــن ســعادة عميــد شــؤون الطــالب وســعادة وكيــل العمــادة بالعمــل علــى تســليم الغــرف 
واملفاتيــح وبطاقــات الطــالب وملصقــات املواقــف وقــد متــت عمليــة تســكينهم بفضــل مــن اللــه وتوفيقــه بطريقــة سلســة 

وبلــغ العــدد اإلجمالــي للطــالب الســاكنن 552 طالــب.
ــة  ــد هــذه اآللي ــاً، وتفي ــب إلكتروني ــة تقــدمي الطل ــة لتســهيل عملي ــات الصيان ــي خــاص بطلب * مت اســتخدام نظــام إلكترون
كذلــك فــي تنظيــم العمــل ومعرفــة اخلالصــة اإلحصائيــة للصيانــة، وقــد ســاعد ذلــك فــي معاجلــة نواحــي القصــور بطريقــة 

سلســة وفــي وقــت وجيــز.
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صور من اإلسكان الطالبي
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صور من التغذية
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وحدة التوجيه
 واإلرشاد الطالبي
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األهداف

• اإلســهام فــي إعــداد بيئــة تعليميــة تربويــة تســاهم فــي تكويــن شــخصية متوازنــة للطــالب حتافــظ علــى هويتــه والتزامــه 
بتعاليــم الديــن اإلســالمي.

• تقــدمي خدمــات اإلرشــاد والتوجيــه الفــردي واجلمعــي لطلبــة اجلامعــة مــن خــالل جلســات إرشــادية منظمــة تهــدف إلــى 
مســاعدة الطــالب فــي حــل مشــاكلهم.

• رصد ومتابعة املظاهر السلوكية السلبية للطالب داخل اجلامعة، والعمل على تقدمي احللول املناسبة لها.
ــة فــي مجــاالت اإلرشــاد التربــوي  ــة امليداني • عقــد احملاضــرات والنــدوات لطــالب اجلامعــة وإجــراء الدراســات التربوي

واملهنــي مــن أجــل مســاعدة الطــالب فــي التكيــف الســوي فــي حياتهــم اجلامعيــة واملســتقبلية.
• تقدمي اخلدمات ألصحاب االحتياجات اخلاصة ورعاية شؤونهم.

• املساهمة في صقل مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم للتحصيل العلمي املتميز والتدريب العلمي الفعلي.
• تعزيز ثقافة احلوار والتعليم واملنافسة واإلبداع.

• رعاية الطلبة املوهوبن واملتفوقن.
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عدد املكانتاريخهاسم البرنامج
نبذة مختصرةاملستفدين 

العام الدراسي عمل دراسة حالة
1438-1439 هـ

وحدة التوجيه 
عمل دراسة حالة متعددة األغراض شملت الواقع األكادميي واألسري وحتديد 85 طالباواإلرشاد

أحقية السلف واإلعانات 0
دورة “فنون العرض

كلية الهندسة 1439/2/3 هـ والتقدمي “
بوادي الدواسر

تهدف الدورة إلي متليك الطالب املهارات الناعمة الالزمة التي تساعدهم في 60طـالباً
التواصل الفعال مع اآلخرين وعكس أفكارهم وآرائهم بطريقة جذابة وسلسة.

دورة تدريبية بعنوان " 
مهارات التعامل مع برمجيات 

ميكروسوفت )ورد، أكسل، 
بوربوينت(

 1439/2/13-9
هـ

كلية الهندسة 
بوادي الدوسر

املساعدة في تأهيل وتدريب الطالب على التعامل مع برامج ميكروسوفت أوفيس 65 طالباً
بدقة واحترافية ملساعدتهم على إعداد التقارير الدراسية ومشاريع التخرج.

أنشطة وحدة التوجيه واإلرشاد 
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عدد املكانتاريخهاسم البرنامج
نبذة مختصرةاملستفدين 

دورة تدريبية بعنوان 
1439/02/8 هـ» أدارة الوقـت »

كلية أدارة 
األعمال 

بحوطة بني 
متيم

55 طالباً
تعريف الطالب على أهمية وأهداف إدارة الوقت واحلاجة إلدارته بكفاءة، 

واستراتيجيات إدارة الوقت الناجحة واخلطوات الالزمة لتطوير اإلدارة الذاتية 
للوقت، ومعرفة التعامل مع مضيعات الوقت والتغلب عليها.

دورة تدريبية بعنوان 
1439/03/12 هـ» اختبارات بال قلق »   

كلية اجملتمع 
40 طالبباخلرج  

هدفت الدورة إلى إعداد وتهيئة الطالب لالختبارات النهائية، من خالل تنمية 
مهارات االستذكار والتدريب على إدارة الوقت بشكل جيد خالل فترة االختبارات 

النهائية، أيضا إزالة الرهبة والتخفيف من حدة القلق والتوتر الذي يصاحب 
الطالب خالل تلك الفترة.

ندوة بعنوان "قادرون 1 
“مبناسبة اليوم العاملي لذوي 

االحتياجات اخلاصة
املسرح 1439/3/24 هـ

اجلامعي 

منسوبـــي 
وطــالب 
اجلامعة، 

مع مشاركة 
مؤسسات 
اجملتمع 
احمللي.

تفعيل اليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة، التعريف عن هذه الفئة الغالية 
باجملتمع، والتعريف بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع اجملاالت 

)التعليمية، الرياضية، الترفيهية، املادية، والدمج اجملتمعي(، وتفعيل الدور 
التوعوي والثقافي لدى فئات اجملتمع اخملتلفة مع مشاركة املؤسسة اخليرية لذوي 

اإلعاقة باخلرج.

ورشة عمل بعنوان " مندل إلدارة 
1439/3/24 هـاملراجع العلمية "

كلية العلوم 
الطبية 

التطبيقية 

2 من 
أعضاء هيئة 

التدريس، 
30 طـــالب

التعريف على البرنامج وطريقة استخدامه، ومعرفة كيفية التسجيل وجلب 
املراجع العلمية وطريقة إنشاء مكتبة بحثية وطريقة استخدامها.

دورة " مهارات االتصال الفعال 
 9 / 7 / 1439 هـوالتأثير على األخرين "

كلية اآلداب 
والعلوم بوادي 

الدواسر 
45 طالب 

معرفة ماهية االتصال والتواصل وأهميتهما ، وكيفية حتقيق اإلبداع عند 
التواصل مع اآلخرين ، وأسس االتصال وأدواته ،وطرق تكوين عالقة دائمة مع 
املستهدفن ، باإلضافة إلى مهارات التسع لالتصال الفعال. كما استعرضت 

الدورة التدريبية استراتيجيات ومهارات االتصال واإلقناع عندمخاطبة اآلخرين، 
وطرق التأثيرفيهم.
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عدد املكانتاريخهاسم البرنامج
نبذة مختصرةاملستفدين 

دورة )مهارات االتصال الفعال 
11/ 7/ 1439هـوالتأثير على اآلخرين (

كلية 
الهندسة 
بوادي 

الدواسر 

70 طالب 
) مقسمه 

جملموعتن (

معرفة ماهية االتصال والتواصل وأهميتهما ، وكيفية حتقيق اإلبداع عند 
التواصل مع اآلخرين ، وأسس االتصال وأدواته ،وطرق تكوين عالقة دائمة مع 

املستهدفن ، باإلضافة إلى مهارات التسع لالتصال الفعال. كمااستعرضت 
الدورة التدريبية استراتيجيات ومهارات االتصال واإلقناع عندمخاطبة 

اآلخرين،وطرق التأثيرفيهم.

أمسية طالبية حتت عنوان 
)مهارات التعامل مع الضغوط 

في الوسط اجلامعي (  
اإلسكان 1439/08/1 هـ

الطالبي 

مجموعة من 
طالب اإلسكان 

الطالبي ، 
وحضور طالب 

من خارج 
اإلسكان .

حتدثت األمسية عن الضغوطات التي تواجه الطالب وأثارها،واستراتيجيات 
التعامل مع الضغوط اجلامعية ،مع حسن أدارة الوقت وترتيب األولويات . 

والتعرف على الطرق التي من خاللها ميكنهم مواجهة الضغوط وحتويلها إلى 
أسباب للنجاح والتطوير ، وتنمية االجتاه اإليجابي في مواجهة هذه الضغوط .
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وكالة عمادة شؤون الطالب
 لألنشطة واألندية الطالبية



36

األنشطة الطالبية

األهداف :
• بناء الشخصية املتكاملة للطالب وفق القيم اإلسالمية وترجمتها إلى أفعال وسلوك

ــا، وتنميــة  ــا، ونفســًيا، وتربوًي • بنــاء الوعــي الوطنــي لــدى الطــالب والطالبــات وصقــل شــخصياتهم اجتماعًي
مهاراتهــم الشــخصية، وتعزيــز والئهــم وانتمائهــم للوطــن وقيادتــه عبــر املشــاركة فــي األنشــطة غيــر املنهجيــة.

• تعزيز االجتاهات االيجابية لدى الطلبة نحو العمل التطوعي.
• تعزيز قيم التنافس اإليجابي والشريف بن الطالب والطالبات، ورعاية املتميزين منهم.

• توفير مناخ مناسب ميكن كل طالب من ممارسة هواياته ونشاطه الترويحي املالئم.
• اكتشاف املواهب الطالبية وتنميتها ورعاية املوهوبن.

• تهيئــة البيئــة املالئمــة للطلبــة لتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم وتبــادل اخلبــرات فيمــا بينهــم والعمــل علــى 
وتكرميهــم. ودعمهــم  تشــجيعهم 

• املشاركة في املناسبات اخملتلفة داخلياً وخارجياً وتبادل اخلبرات وفقاً لألنظمة املعمول بها.
• توثيق اإلنتاج الطالبي وإنشاء قاعدة بيانات للمواهب الطالبية في مختلف اجملاالت.

• تهيئة الطلبة خلوض ميدان العمل وحتمل املسؤولية.
• استثمار أوقات الفراغ لدى الطلبة فيما ينمي معلوماتهم وينوع خبراتهم وينشط قدراتهم   العقلية.

• توثيق الروابط األخوية بن الطلبة وتقوية روح التآلف واحملبة والتعاون بينهم. 

حيث تنقسم األنشطة الطالبية  إلى :
1- النشاط الرياضي.

2- النشاط الثقافي.
3- النشاط االجتماعي

4- األندية الطالبية .
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النشاط الرياضي
• البرامج المقامة داخل الجامعة

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
425 طالبنادي الشعلة1/11 -1439/03/16هـبطولة كأس معالي مدير اجلامعة الثامنة

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
425 طالبنادي الشعلة03/17-1439/04/03هـبطولة اجلامعة لتنس الطاولة

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
56 طالباملدينة اجلامعية1439/05/06هـبطولة اختراق الضاحية

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
240 طالبنادي الشعلة1439/05/13هـبطولة كرة القدم للصاالت
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• المشاركات الخارجية

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
10طالبكليات األفالج26- 1439/06/27هـبطولة كرة الطائرة الشاطئية

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
بطولة االحتاد الرياضي للجامعات السعودية 

في كرة قدم
40 طالبمختلف مناطق اململكة02/13- 1439/07/16هـ

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
40طالبكليات وادي الدواسر01/04 - 1439/01/08هـبطولة ألعاب القوى والسباحة

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
120 طالباً وعضو تدرس مالعب املدينة اجلامعية5 – 1439/9/12هـالدورة الرمضانية الرياضية

وموظف

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
72 طالبكلية الهندسة03/20- 1439/04/03هـالبلياردو- الفريرة - الباليستيشن
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عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
5طالبجامعة بيشة2 - 5/ 1439/2هـبطولة اجلامعات في اختراق الضاحية

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
بطولة االحتاد الرياضي للجامعات السعودية 

في كرة القدم للصاالت
15 طالبجامعة القصيم06/25- 1439/06/29هـ

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
3 طالبجامعة بيشة2 - 5/ 1439/2هـبطولة اجلامعات أللعاب القوى

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
جامعة األمير عبدالرحمن بن 27- 29/ 1439/02هـبطولة اجلامعات للكاراتيه

فيصل بالدمام
3 طالب

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
جامعة األمير عبدالرحمن بن 27- 29/ 1439/02هـبطولة اجلامعات للسباحة

فيصل بالدمام
5 طالب
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صور من النشاط الرياضي
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النشاط الثقافي واالجتماعي

أواًل: المسابقات الثقافية المركزية

عــد القســم الثقافــي واالجتماعــي هــذه املســابقات الثقافيــة امتــداداً للبرامــج الثقافيــة التــي تقيمهــا العمــادة لطلبــة اجلامعــة فــي 
هــذا العــام واألعــوام املاضيــة، حيــث رأى القســم تفاعــاًل كبيــراً مــن قبــل طلبــة اجلامعــة عليهــا، ملــا فيهــا مــن الفوائــد واملنافــع فــي 
التثقيــف بالعلــوم واملعــارف املتنوعــة مــن علــوم الشــريعة اإلســالمية واللغــة العربيــة، وقــد وجــد القســم تفاعــاًل كبيــراً كذلــك هــذا 

العــام مــن قبــل الطلبــة، وقــد رصــدت العمــادة جوائــز ماليــة مجزيــة للفائزيــن.

  أهم األهداف:
1- زرع روح التنافس الشريف بن الطلبة في مجال العلوم والثقافة واملعرفة.

2- حــث الطــالب علــى العنايــة باألصلــن الشــرعين لإلســالم القــرآن الكــرمي واحلديــث النبــوي الشــريف، وتعاهدهمــا حفظــاً 
وتدبــراً وعمــاًل.

3- استغالل مواقع التواصل االجتماعي فيما ينفع ويفيد، وتعويد الطلبة على ذلك.
4- استغالل أوقات فراغ الطالب فيما ينفعهم.
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عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
املسابقة السنوية حلفظ القرآن الكرمي 

وجتويده )العام السابع(
مسرح مبنى كلية العلوم 17إلى1439/3/22هـ

الطبية التطبيقية
48 طالباً  و 38 طالبة

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
38 طالباً  و 35 طالبةمسرح مبنىكلية الهندسة1439/3/11هـاملسابقة الثانية حلفظ احلديث النبوي

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
مسرح مبنى كلية العلوم 1439/3/23هـمسابقة تويترالثانية )ثقافيات 2(

الطبية التطبيقية
48 طالباً

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
29 طالباًعمادة شؤون الطالب1439/3/8هـمسابقة أفضل مقالة الثانية

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
45 طالباًسنابشات1439/2/19Nashat4455هـمسابقة السناب شات2األولى 
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عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
املسابقة اإللكترونية على التويتر )ثقافيات 

رمضانية( 10حلقات ، وملدة عشرة أيام 
حساب تويتر1إلى1439/9/10هـ

Nashat4455
1259 طالباً وطالبة

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
حفل تكرمي الطالب الفائزين في املسابقات 

الثقافية العامة
251 طالباًمسرح كلية الطب1439/3/26هـ

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
53 طالباًسنابشات1439/3/24Nashat4455هـمسابقة السناب شات2 الثانية
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برامج االحتفال باليوم العاملي للغة العربية

املستفيديناملوقعتاريخ التنفيذاسم البرنامجم
مسابقة الشعر العربي الفصيح1

1439/3/30-29

مسرح كلية الطب

التنفيذ/ عمادة شؤون 
الطالب، باملشاركة مع 

قسم اللغة العربية في كلية 
التربية باخلرج

)5( طالب و)6( طالبات

)11( طالباً و)13( طالبةمسابقة اإللقاء واخلطابة2

)7( طالب و)10( طالباتمسابقة القصة القصيرة3

)7( طالب و)5( طالباتمسابقة املقالة األدبية4

)30( طالباً و)34( طالبةإقامة حفل اليوم العاملي للغة العربية وتكرمي الفائزين5
)22( عضو هيئة تدريس 

وموظف

ثانيًا : برنامج اليوم العالمي للغة العربية

ــي  ــة ف ــات الثقافي ــة هــي إحــدى البرامــج والفعالي ــة العربي ــي للغ ــوم العامل ــاء بالي ــي تواكــب االحتف وهــذه املســابقات املتنوعــة الت
جامعــة األميــر ســطام بــن عبدالعزيــز لتوضيــح أهميــة اللغــة العربيــة الفصحــى فــي حيــاة العــرب واملســلمن بــل والعالــم أجمــع.

األهداف : 
1- تعزيز انتماء الطلبة للغة العربية.

2- تشجيع الطلبةعلىتنمية مهاراتهم اللغوية.
3- رفع مستوى طلبة اجلامعة في أداء اللغة العربية حتدثا وكتابة.

4- تعويد الطلبة على استخدام اللغة العربية الفصحى في محادثاتهم، وبخاصة في وسائل التواصل االجتماعي.
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ثالثًا: برامج اللجنة التوعوية لمكافحة المخدرات

مقدمة :
يالحــظ فــي الســنوات األخيــرة هجمــات شرســة تشــنها جهــات معاديــة ضــد اململكــة إلغــراق شــبابها فــي وحــل اخملــدرات، 
ويــدل علــى ذلــك كثــرة املضبوطــات مــن اخملــدرات بكافــة أشــكالها وأنواعهــا فــي الســنوات األخيــرة علــى يــد اخملتصــن 
فــي اجلهــات احلكوميــة، وكذلــك احلــاالت املتعــددة والكثيــرة فــي املستشــفيات العامــة واملتخصصــة حلــاالت العــالج مــن 
ــر اجلامعــة للتثقيــف بأضــرار اخملــدرات وآثارهــا  ــة مــن قبــل معالــي مدي ــة التوعوي اإلدمــان. وقــد مت تشــكيل هــذه اللجن
املدمــرة، ولتفعيــل االتفاقيــة املبرمــة مــع املديريــة العامــة ملكافحــة اخملــدرات، فأعــدت اللجنــة ونظمــت ونفــذت مجموعــة 
مــن الفعاليــات والبرامــج واملعــارض والثقافيــة والتوعويــة للتحذيــر مــن مخاطــر اخملــدرات داخــل أروقــة كليــات اجلامعــة، 

ولبيــان أن هــذه اآلفــة مدمــرة لصحــة اإلنســان، ومؤثــرة فــي تصرفاتــه وســلوكياته وعملــه وإنتاجيتــه.

الرؤية :  املساهمة في توفير بيئة جامعية ومجتمعية خالية من اخملدرات.
الرســالة :  تقــدمي مجموعــة مــن البرامــج والفعاليــات واألنشــطة العلميــة والثقافيــة واالجتماعيــة والتوعويــة ملنســوبي 

اجلامعــة واجملتمــع احمللــي؛ ملكافحــة ظاهــرة اخملــدرات، وصــوالً إلــى مجتمــع صحــي آمــن ومنتــج.

األهداف :
1. تفعيل بنود االتفاقية املبرمة بن اجلامعة واملديرية العامة ملكافحة اخملدرات.

2. تفعيل دور اجلامعة في الشراكة اجملتمعية لإلسهام بالتصدي للمخدرات والتحذير من خطرها.
3. املشاركة في حفظ أمن الوطن واملواطن، وتوجيه اجملتمع ملا يُصلحه وينفعه.
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عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
حفل افتتاح فعاليات اللجنة )حفل خطابي/ 
محاضرة د. محمد قيسي/ معرض توعوي/ 

فيلم توعوي(

مسرح مبنى كلية العلوم 1439/2/16 هـ
الطبية التطبيقية

62طالباً

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
محاضرة توعوية عن أضرار اخملدرات للدكتور 
علي الربيعان، مع معرض توعوي مصاحب عن 

اخملدرات

163 طالباً وعضو هيئة تدريس مسرح مبنى كلية الطب1439/2/16 هـ
وموظف

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
مبنى كلية العلوم الطبية 1439/2/26 هـاملعرض التوعوي عن أضرار اخملدرات

وإدارة األعمال
135طالباً

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
محاضرة توعوية للدكتور/ محمد قيسي عن 

أضرار اخملدرات
مسرح مبنى كلية العلوم 1439/2/26 هـ

اإلنسانية باخلرج
154طالباً
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عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
محاضرة توعوية للدكتور/ محمد قيسي عن 

أضرار اخملدرات
مسرح مبنى السنة 1439/1/15 هـ

التحضيرية
115 طالباً

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
مبنى كلية العلوم اإلنسانية 1439/5/21 هـمعرض توعوي عن أضرار اخملدرات

والتربية باخلرج 
140طالباً

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
93طالباًاإلسكان الطالبي باجلامعة1439/7/23 هـمعرض توعوي عن أضرار اخملدرات

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
محاضرة توعوية عن أضرار اخملدرات للدكتور 
محمد القيسي والدكتور/ عمر بن محمددين، 

مع معرض توعوي مصاحب عن اخملدرات

كلية إدارة األعمال بحوطة 1439/7/24 هـ
بني متيم

124طالباً

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
محاضرة توعوية عن أضرار اخملدرات للدكتور 
محمد القيسي، مع معرض توعوي مصاحب 

عن اخملدرات

113طالباًكليات األفالج1439/7/30 هـ
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عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
محاضرة توعوية عن أضرار اخملدرات للدكتور 
محمد القيسي والدكتور/ عمر بن محمددين، 

مع معرض توعوي مصاحب عن اخملدرات

مسرح مبنى كلية إدارة 1439/8/1 هـ
األعمال

142طالباً

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
اإلشراف على إعداد فيلم توعوي  عن 

اخملدرات، ونشره على احلسابات اخلاصة 
باألنشطة الثقافية واالجتماعية

اللجنة التوعوية باملشاركة مع 1439/5/29 هـ
كلية العلوم اإلنسانية باخلرج

طالب وطالبات اجلامعة

املستفيديناملوقعتاريخ التنفيذاسم البرنامجم
املشاركة في اإلعداد والتنظيم في امللتقى األول 1

لرواد األعمال
مبنى ومسرح كلية إدارة 1438/1/4 هـ

األعمال
كثر من 350 طالب وطالبة 

وعضو هيئة تدريس وموظفن

رابعًا : البرامج الثقافية العامة
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المسابقات الثقافية المركزية
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برنامج اليوم العالمي للغة العربية
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برامج اللجنة التوعوية لمكافحة المخدرات
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البرامج الثقافية العامة
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األندية الطالبية
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نادي الجوالة : )محافظة الخرج(

نادي العالج الطبيعي

املشاركونالبرنامج
32 طالباً-املشاركة في خدمة املعتمرين  1439هـ

18 طالباً-املعسكر اإلعداد خلدمة احلجاج  1439هـ

32 طالباً- خدمة احلجاج في معسكر اخلدمة العامة مبكة املكرمة.   1439هـ

53 طالباً-تكرمي الطالب املشاركن في خدمة احلجاج للعام 1439هـ

32 طالباً-املشاركة في خدمة املعتمرين.   1439هـ

172طالباً-املعسكر الكشفي للدراسة األولية.1438هـ

املشاركونالبرنامج
6 طالب-املشاركة مع الهالل األحمر في خدمة احلجاج 1439هـ
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نادي جرعة

نادي إشراقه

نادي اإلسكان الطالبي

املشاركونالبرنامج
58 طالباً-بطولة الباليستيشن.

14 طالباً-بطولة البلياردو.

87 طالباً-بطولة كرة القدم .

21 طالباً-بطولة كرة الطائرة .

املشاركونالبرنامج
5 طالب-املشاركة مع الهالل األحمر في خدمة احلجاج 1439هـ

املشاركونالبرنامج
5 طالب-املشاركة مع الهالل األحمر في خدمة احلجاج 1439هـ
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نادي الطب

نادي الجوالة : )وادي الدواسر(

املشاركونالبرنامج
5 طالب-املشاركة مع الهالل األحمر في خدمة احلجاج 1439هـ .

43 طالباً-دورة أساسيات قراءة تخطيط القلب . )1439/7/7هـ(

30 طالباً-دورة اإلنعاش القلبي الرئوي "BLS" . )1439/6/11هـ(

15 طالباً-دورة املبادئ األساسية في اجلراحة . )1439/5/14هـ(

املشاركونالبرنامج
57 طالباً-املشاركة في خدمة املعتمرين.   1439هـ

47 طالباً-املعسكر اإلعداد خلدمة احلجاج.   1439هـ

32 طالباً- خدمة احلجاج في معسكر اخلدمة العامة مبكة املكرمة.   1439هـ

57 طالباً-املشاركة في خدمة املعتمرين.   1439هـ
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الرحالت الطالبية
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الرحالت الداخلية :

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
40 طالبمدينة اجلبيل25-1439/7/28هـزيارة طالبية ملدينة اجلبيل
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الرحالت الخارجية :

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
6 طالبكوريا اجلنوبية20-1439/11/25هـاخمليم الكشفي العاملي للفرق الكشفية
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الرحالت الخارجية :

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
طالبناململكة املغربية3-1439/5/10هـاملشاركة في امللتقى الرابع لإلعالم
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الملتقى العلمي الثاني



76

ــا هــي إحــدى  ــة علي ــة امللتقــى العلمــي بإشــراف جلن ــذي تقيمــه عمــادة شــؤون الطــالب وأمان امللتقــى العلمــي الســنوي ال
ــى الطريــق الصحيــح والنهــج الســليم فــي اســتثمار عقــول طــالب اجلامعــة  اخلطــوات التــي نحســب أنهــا قــد ســارت عل
وطالباتهــا، فنتــاج امللتقيــات العلميــة الســابقة مــن أبحــاث ومشــاريع علميــة وثقافيــة وابتكاريــة ورياديــة ومجتمعيــة 
ــا إشــارات واضحــة إلــى رقــي عقــول طلبــة اجلامعــة ونضــج فكرهــم العلمــي، وحرصهــم الشــديد علــى  وتطوعيــة أعطتن
التميــز والتألــق، ممــا حــدى باجلهــات املنظمــة واملنفــذة لهــذه امللتقيــات أن تعيــد الكــّرة مــرة أخــرى، لتعصــف مــا فــي أذهــان 

طلبــة اجلامعــة مــن أفــكار علميــة جديــدة، تطــرح علــى منصــة املنافســة الشــريفة.

1- حتقيق أهداف مشاريع اجلودة والتطوير األكادميي في اجلامعة وحتسن مخرجات التعليم.
2- حتقيق بعض األهداف والركائز األساسية للجامعة وهي: البحث العلمي والشراكة اجملتمعية.

3- رفع املستوى العلمي والثقافي لدى الطالب وتطوير املهارات البحثية واالبتكارية والريادية واإلبداعية فيهم.
4- تثقيف الطالب والطالبات بآليات وضوابط إعداد األبحاث واملشاريع العلمية املتعلقة مبتطلبات التعليم األكادميي.

5- تنميــة روح املبــادرة اجملتمعيــة لــدى طــالب اجلامعــة، ومعاجلــة القضايــا اجملتمعيــة الهامــة، واملشــاركة فــي وضــع 
ــا. ــول املناســبة له احلل

أهم أهداف الملتقى العلمي
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برامج الملتقى

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
اجتماع اللجنة العليا مع منسقي امللتقى في 

الكليات واجملالس الطالبية
قاعة تدريب كبار الشخصيات ومبنى  1439/2/18

الهداية والربط الشبكي مع الكليات 
الواقعة خارج محافظة اخلرج

75 أعضاء هيئة تدريس 
وموظفن وطلبة اجملالس 
االستشارية ذكوراً وإناثاً

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
قاعة تدريب كبار الشخصيات ومبنى  1439/3/9ورشة عمل صناعة األعمال

الهداية والربط الشبكي مع الكليات 
الواقعة خارج محافظة اخلرج

69 طالباً

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
قاعة تدريب كبار الشخصيات ومبنى  1439/3/8ورشة عمل االبتكارات واالختراعات

الهداية والربط الشبكي مع الكليات 
الواقعة خارج محافظة اخلرج

146 طالباً

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
قاعة تدريب كبار الشخصيات ومبنى  1439/3/10ورشة عمل املبادرات اجملتمعية

الهداية والربط الشبكي مع الكليات 
الواقعة خارج محافظة اخلرج

125 طالباً
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عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
مسابقة األبحاث الصحية

من 1439/2/18
إلى 1439/6/27

اإلشراف : في أمانة امللتقى العلمي
التنفيذ : كليات اجلامعة بنن وبنات

)51( طالباً و)25( طالبة

)40( طالباً و)24( طالبةمسابقة األبحاث األساسية والهندسية

)40( طالباً و)41( طالبةمسابقة األبحاث اإلنسانية العامة

مسابقة األبحاث اإلنسانية اخلاصة بقضايا 
الشباب واخملدرات

)14( طالباً و)11( طالبة

)28( طالباً و)30( طالبةمسابقة أفكار صناعة األعمال

)4( طالب و)9( طالباتمسابقة مشاريع صناعة األعمال

)49( طالباً و)55( طالبةمسابقة أفكار املبادرات اجملتمعية التطوعية

مسابقة املشاريع امليدانية للمبادرات اجملتمعية 
التطوعية

)48( طالباً و)59( طالبة

)44( طالباً و)20( طالبةمسابقة االبتكارات

)29( طالباً و)20( طالبةمسابقة األفالم التوعوية
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عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط

اإلشراف على امللتقيات العلمية التحضيرية في 
كليات اجلامعة

من 1439/5/11
إلى 1439/6/15

مسارح وقاعات االحتفاالت في كليات 
اجلامعة

اإلشراف : عمادة شؤون الطالب 
وأمانة امللتقى العلمي

التنفيذ : كليات اجلامعة بنن وبنات

25000 طالب وطالبة
 تقريباً

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
اإلشراف على حتكيم املشاركات العلمية 

والثقافية
من 1439/5/29
إلى 1439/6/27

عمادة شؤون الطالب
أمانة امللتقى العلمي

641 طالب وطالبة

عدد املشاركنمكان التنفيذتاريخ التنفيذالنشاط
قامة فعاليات التحكيم العلني للملتقى وإقامة 

احلفل الرئيسي للملتقى
من 1439/6/23
إلى 1439/6/27

225 طالب وطالبةمسرح كلية الطب
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صور الملتقى العلمي
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الملتقى الصيفي الجامعي
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الهيكل
  التنظيمي

      للملتقى

المدير

النائب

مشرف المسارات واللجان

المسارات

مسار العمل التطوعي

مسار المهارات والتطوير

مسار فكر والتفكير

مسار الثقافة والفنون

مسار الرياضة

اللجان المساندة 

لجنة العالقات العامة واإلعالم

لجنة الخدمات

لجنة المالية

لجنة التقييم والتنظيم
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مسار المهارات والتطوير
تعريف المسار: المسار يعنى بالتدريب وتطوير المهارات

عدد البرامج: 8 برامج
عدد الساعات المقدمة:15 ساعة
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دورة كيف تسوق نفسك ؟

مسرح كلية الهندسةاملكاند. أحمد عجينةتقدمي

األحدالتاريخ
1439/10/17هـ

إلىمنالفترة
9:40 م5:40 م

58 طالبعدد املستفيدين

ــى ورش العمــل التابعــة ملســار املهــارات و  ــاً مــع انطــالق امللتقــى الصيفــي اجلامعــي األول لعــام 1439هـــ، ُقدمــت أول تزامن
التطويــر، والتــي كانــت بعنــوان كيــف تســوق نفســك، قدمهــا د. أحمــد بــن ســهيل عجينــة  حتــدث فيهــا عــن عــدة محــاور  مهمــة 
مثــل : أهميــة التســويق الشــخصي، فنــون ومهــارات التســويق، كيفيــة تقــدمي نفســك بالصــورة املناســبة لســوق العمــل، تــال 
ذلــك احلديــث عــن إعــداد الســيرة الذاتيــة وعــن كيفيــة اجتيــاز املقابلــة الشــخصية بنجــاح، شــهدت الــدورة حضــوراً جيــدا 
فــي اليــوم األول مــن امللتقــى، وفــي نهايــة اللقــاء مت تبــادل الهدايــا التذكاريــة وإعــالن املســارات عــن أدوارهــم وتقــدمي كعكــة 

امللتقــى احتفــاالً ببــدء أنشــطته.
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فعالية الدوري الثقافي

جناح مسار الثقافة والفنوناملكاناملسارتقدمي

اإلثننالتاريخ
1439/11/3هـ

إلىمنالفترة
7:00 م1439/11/3هـ

21 طالبعدد املستفيدين

أقــام مســار املهــارات والتطويــر فعاليــًة ثقافيــة بنظــام الــدوري، وتقــوم فكــرة املســابقة بــأن تتنافــس عــدد مــن الفــرق فيمــا 
ــدوري  ــة ال ــن املشــاركن، وفــي نهاي ــث اتســمت املســابقة باحلمــاس وروح املنافســة ب ــة. حي ــا مــن خــالل أســئلة ثقافي بينه

ــزة. ُكرمــت اجملموعــة الفائ
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دورة تغيير العادات

جناح مسار املهارات والتطويراملكاناملدرب / محمد املضيانيتقدمي

االثننالتاريخ
1439/10/18هـ

إلىمنالفترة
6:00 م5:40 م

22عدد املستفيدين

أقيــم عصــر يــوم اإلثنــن أولــى الســاعات املســارية التابعــة ملســار املهــارات والتطويــر، وكانــت دورة عــن كيفيــة تغييــر العــادات، 
ــاء  ــدرج أثن ــة الت ــى أهمي ــوه املــدرب عل ــرك أخــرى ســيئة، ون ــدة وت ــة اكتســاب عــادة جي ــا حــول كيفي ــث دار النقــاش فيه حي

اكتســاب العــادات وتشــجيع النفــس علــى ذلــك، وفــي نهايــة اللقــاء مت تكــرمي املميزيــن.
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دورة التواصل الذكي

قاعة اخلبراتاملكاند. عبدالله اخلرعانتقدمي

األحدالتاريخ
1439/10/24هـ

إلىمنالفترة
9:40 م5:40 م

38 طالبعدد املستفيدين

مــع بدايــة أنشــطة األســبوع الثانــي فــي امللتقــى، أقــام مســار املهــارات والتطويــر دورة عــن التواصــل الذكــي، ألقاهــا الدكتــور 
عبداللــه اخلرعــان، و قــد نوقــش فــي الــدورة عــدة محــاور أهمهــا:

1- أهمية فهم اآلخرين ومعرفة أمناطهم البشرية.
2- أهمية تفعيل وفهم لغة اجلسد ونبرات الصوتوغيرها.

3- مراعاة الدقة اللغوية أثناء احلديث.
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دورةعن التفكيرالناقد

قاعة اخلبراتاملكاند.حمد القميزيتقدمي

االثنن و الثالثاءالتاريخ
25-1439/10/26هـ

إلىمنالفترة
8:00 م7:00 م

56 طالبعدد املستفيدين

أقيمــت دورة التفكيــر الناقــد يومــي اإلثنــن والثالثــاء حتــت مظلــة مســار املهــارات والتطويــر، ألقاهــا الدكتــور حمــد القميزي، 
وناقشــت الــدورة فــي مجملهــا هــذه احملاور:

1- مفهوم التفكير وأهميته وخصائصه وأنواعه.
2- مفهوم التفكير الناقد وخصائصه وسماته ومهاراته.

3- أهمية الكتابة ودورها في تنمية التفكير الناقد لدى الشخص
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زيارة لمركز رواد لريادة األعمال

مركز رواد بكلية إدارة األعمالاملكاناملســارتقدمي

األحدالتاريخ
1439/11/2هـ

إلىمنالفترة
10:00 م8:20 م

23 طالبعدد املستفيدين

مــع بدايــة أنشــطة األســبوع الثالــث فــي امللتقــى، نظــم مســار املهــارات والتطويــر زيــارًة إلــى مركــز رواد لريــادة األعمــال، حيــث 
كان فــي اســتقبال الزائريــن عــدٌد مــن منســوبي البرنامــج وعلــى رأســهم مديــر إدارة املبــادرات باجلامعــة أ. محمــد الصيعــري. 
حيــث تلقــى الزائــرون شــرًحا مفصــاًل حــول مبــادرة ريــادة األعمــال وأهدافهــا وأبــرز محاورهــا ودورهــا فــي تطويــر مهــارات 
الشــباب وزيــادة خبراتهــم، وأيضــاً إســهامها فــي تنميــة االقتصــاد املعرفــي. فــي ختــام الزيــارة تلقــى منســوبي امللتقــى هدايــا 

تذكاريــة مميــزة ومت التقــاط الصــور التذكاريــة.
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دورة صناعة القائد

قاعة اخلبراتاملكاند. خالد السهليتقدمي

األحدالتاريخ
1439/10/9هـ

إلىمنالفترة
9:40 م5:40 م

42عدد املستفيدين

نظــم مســار املهــارات والتطويــر دورة تدريبيــة بعنــوان صناعــة القائــد، ألقاهــا عضــو هيئــة التدريــس فــي كليــة التربيــة د. 
خالــد الســهلي، حيــث ناقــش فيهــا مفهــوم القائــد وماهــي الصفــات التــي يجــب أن يتحلــى بهــا القائــد، وحتــدث أيضــا عــن 

منــاذج مــن ســيرة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم حــول هــذا األمــر، وفــي نهايــة اللقــاء مت تكــرمي املشــاركن املتفاعلــن.



103



104

مبادرة تبادل العقول

مقر امللتقى الصيفي بالسكن الطالبياملكاناملســارتقدمي

التاريخ
الثالثاء

1439/11/4هـ
وطوال أيام امللتقى

إلىمنالفترة
6:20 م6:00 م

جميع أعضاء امللتقىعدد املستفيدين

ــاب عــن  ــب وأن ال يتوقــف الكت ــادل الكت ــى فكــرة تب ــوم عل ــادل العقــول، وهــي تق ــادرة تب ــر مب ــارات والتطوي نظــم مســار امله
شــخص، لتشــجيع النــاس علــى القــراءة ومشــاركة الكتــب مــع اآلخريــن، والفكــرة مســتوحاة مــن الهنــد حيــث يقــوم مــن لديــه 
كتــاب ال يحتاجــه بإهدائــه إلــى شــخص آخــر مبقابــل أن يهديــه أيضــا لشــخص آخــر حــال انتهائــه منــه، وقــد قامــت اللجنــة 

بتوفيــر مكتبــة ووضعــت فيهــا بعضــاً مــن الكتــب كــي يتــم تبادلهــا علــى نفــس فكــرة املبــادرة.
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مسار الفكر والتفكير
مسار يعنى بتطوير مهارات التفكير والمواضيع الفكرية

عدد البرامج: 7 برامج
عدد الساعات المقدمة: 11 ساعة
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دورة غسيل الدماغ

قاعة اخلبراتاملكانأ. د. خالد الدبيانتقدمي

اإلثنن والثالثاءالتاريخ
19-1439/10/18هـ

إلىمنالفترة
7:40 م6:40 م

39عدد املستفيدين

أقــام مســار الفكــر والتفكيــر دورة مميــزة حــول غســيل الدمــاغ، ألقاهــا عضــو هيئــة التدريــس فــي كليــة التربيــة   د. خالــد 
الدبيــان. حيــث ألقيــت الــدورة علــى يومــن. حتــدث د. خالــد فــي اللقــاء األول حــول مصطلــح غســيل الدمــاغ ومتــى نشــأ ومــن 
أول مــن حــرره، وحتــدث أيضــا عــن عــدة طــرق ونقــاط يتــم بهــا التغريــر بالشــباب مــن اجلماعــات الضالة ونــوه على أن املســلم 
وســط فــال إفــراط وال تفريــط. وفــي اللقــاء الثانــي تركــز احلديــث حــول غســيل الدمــاغ اإللكترونــي ومت فيــه اســتعراض عــدة 

محــاور وتطبيقــات مشــاهدة فــي العالــم اإللكترونــي، وفــي ختــام الــدورة مت تكــرمي د. خالــد والطلبــة املتفاعلــن.



107



108

مسابقة وجهة نظر

جناح مسار الفكر والتفكيراملكاناملسارتقدمي

اإلثننالتاريخ
1439/10/25هـ

إلىمنالفترة
6:10 م5:40 م

33عدد املستفيدين

أقيمــت مســابقة وجهــة نظــر مــع بدايــة أنشــطة يــوم اإلثنــن، وكانــت فكــرة املســابقة بــأن يقســم احلضــور علــى مجموعــات 
وأن يســأل كل فــرد مــن أفــراد اجملموعــة عــدة أســئلة عامــة، وفــي حــال توافقــت إجابــات أفــراد اجملموعــة يحصلــوا علــى 

نقــاط أكثــر وهكــذا، وشــهدت املســابقة تفاعــال جيــدا مــن احلضــور.
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لقاء حول كيف نتعامل مع االختالف

جناح مسار الفكر والتفكيراملكاند. عبدالله العسكرتقدمي

اإلثننالتاريخ
1439/11/3هـ

إلىمنالفترة
8:15 م7:00 م

30عدد املستفيدين

أقــام مســار الفكــر والتفكيــر لقــاًء مــع د. عبداللــه بــن محمــد العســكر رئيــس قســم الدراســات اإلســالمية بكليــة التربيــة، 
ودار اللقــاء حــول موضــوع التعامــل مــع االختــالف والتمييــز بــن أنواعــه، و التعــرف علــى اخلــالف املقبــول و املذمــوم. وشــهد 

اللقــاء تفاعــاًل جيــداً مــن احلضــور، وفــي ختــام اللقــاء ُقِدمــت هدايــا تذكاريــة
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لقاء حول أهمية التمسك بنصوص الكتاب والسنة

جناح مسار الفكر والتفكيراملكاند. خالد العسكرتقدمي

الثالثاءالتاريخ
1439/11/4هـ

إلىمنالفترة
8:15 م7:00 م

32عدد املستفيدين

أقــام مســار الفكــر والتفكيــر لقــاًء مــع د. خالــد بــن عبدالرحمــن العســكر عضــو هيئــة التدريــس بقســم الدراســات اإلســالمية 
بكليــة التربيــة حــول أهميــة التمســك بنصــوص الكتــاب والســنة، وأشــار فضيلتــه إلــى أهميــة االمتثــال ملــا جــاء بالكتــاب و 
الســنة وتعظيــم اللــه ســبحانه وتعالــى وغيرهــا مــن األمــور التــي تعــن املــرء علــى ســلوك النهــج الســليم. بعــد ذلــك أجــاب د. 

خالــد علــى أســئلة احلاضريــن واســتمع إلضافاتهــم. وفــي ختــام اللقــاء ُقِدمــت هدايــا تذكاريــة
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برنامج القبعات الست

جناح مسار الفكر والتفكيراملكاناملسارتقدمي

اإلثننالتاريخ
1439/11/10هـ

إلىمنالفترة
6:30 م5:40 م

22عدد املستفيدين

نظــم املســار برنامــج )القبعــات الســت(، حيــث مت فــي بدايــة اللقــاء شــرح مبســط للقبعــات اخلمــس، وطلــب مــن املشــاركن 
إعطــاء مثــال لــكل منــط مــن هــذه القبعــات، حيــث متثــل كل قبعــة منطــا خاصــا بهــا، وشــهد اللقــاء تفاعــاًل جيــداً، وفــي نهايــة 

اللقــاء مت تســليم اجلوائــز للفائزيــن.



115



116

جلسة نقاش بعنوان جودة حياتك

قاعة اخلبراتاملكاند. خالد السهليتقدمي

اإلثننالتاريخ
1439/11/10هـ

إلىمنالفترة
8:30 م7:00 م

36عدد املستفيدين

نظم مسار الفكر والتفكير جلسة نقاش بعنوان جودة حياتك واجلودة الشخصية، أدار اجللسة
ــي حتــدد اجلــودة الشــخصية، وحتــدث عــن صفــات مــن املهــم توفرهــا  ــا عــن الصفــات الت ــد الســهلي وحتــدث فيه د. خال

ــزة. ــد واجملموعــات الفائ ــاء مت تكــرمي د. خال ــة اللق ــي نهاي ــل، وف ــة العم ــي بيئ ــد ف ــات ناجحــة وأداء جي ــة عالق إلقام
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دورة القراءة الواعية

قاعة اخلبراتاملكاند. محمد الصويغتقدمي

الثالثاءالتاريخ
1439/11/11هـ

إلىمنالفترة
8:00 م7:00 م

22عدد املستفيدين

نظــم مســار الفكــر و التفكيــر لقــاء تدريبيــا حــول القــراءة الواعيــة، قدمهــا د. محمــد الصويــغ، و تــدور محــاور الــدورة حــول 
ــا احلــرص و حــب  ــر فيه ــر مــن منــوذج و قصــة يظه ــراءة، و ةم اســتعراض أكث ــرد للق ــة و حاجــة الف ــراءة الواعي ــة الق أهمي

القــراءة و شــارك فــي ذلــك احلضــور.
وفي نهاية اللقاء مت تكرمي  د. محمد و شكره على ما قدمه.
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مسار العمل التطوعي
عدد البرامج:8 برامج

عدد المبادرات والزيارات 4
عدد البرامج المقدمة: 14 ساعة

عدد الساعات التطوعية: 22 ساعة
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دورة النمط الصحي

جناح مسار العمل التطوعياملكانالطالب / علي القيشانتقدمي

اإلثننالتاريخ
1439/10/18هـ

إلىمنالفترة
6:00 م5:40 م

19عدد املستفيدين

أقــام مســار العمــل التطوعــي عصــر اإلثنــن ســاعة مســارية بعنــوان النمــط الصحــي، حيــث بــن املــدرب أن النمــط الصحــي 
أســلوب حيــاة و ليــس احتــراف، فمجــرد محافظتــك علــى بعــض العــادات واألســاليب ســتعيش حيــاة صحيــة بــإذن اللــه، وفــي 

نهايــة اللقــاء مت تبــادل الهدايــا التذكاريــة.
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دورة كيف تعد مبادرة تطوعية

قاعة اخلبراتاملكاند. أحمد الزاملتقدمي

لثالثاءالتاريخ
1439/10/19هـ

إلىمنالفترة
6:30 م5:40 م

34عدد املستفيدين

نظــم مســار العمــل التطوعــي دورة تدريبيــة بعنــوان )كيــف تعــد مبــادرة تطوعيــة(، ألقاهــا د. أحمــد الزامــل، حتــدث فيهــا عــن 
أســس و مبــادئ إعــداد املبــادرات التطوعيــة، و شــهد اللقــاء تفاعــال مــع هــذه املعلومــات القيمــة، علمــاً بــأن املشــاركن مقبلــن 

علــى إعــداد مبــادرات تطوعيــة فــي مســابقة منــاء، و فــي نهايــة اللقــاء مت تبــادل الهدايــا التذكاريــة.
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برنامج توعوي وترفيهي للجاليات

سكن اجلاليات مبحافظة اخلرجاملكاناملسارتقدمي

األربعاءالتاريخ
1439/10/20هـ

إلىمنالفترة
8:40 م6:40 م

60عدد املستفيدين

قــام مســار العمــل التطوعــي بعمــل برنامــج توعــوي وترفيهــي لبعــض اجلاليــات املســلمة مبحافظــة اخلــرج. بــدأ البرنامــج 
بكلمــة دعويــة ألحــد الدعــاة عــن اإلســالم و فضائلــه و عــن بعــض املســائل الفقهيــة الهامــة، بعد ذلــك أقيمت بعض املســابقات 

الترفيهيــة الترويحيــة و صاحبهــا توزيــع جوائــز حتفيزيــة التــي القــت استحســان احلضــور. ووزعــت بعــد ذلــك منشــورات
 و كتيبات على احلضور
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طالب الملتقى في زيارة إلدارة الدفاع المدني

إدارة الدفاع املدني مبحافظة املكاناملسارتقدمي
اخلرج

األربعاءالتاريخ
1439/10/20هـ

إلىمنالفترة
6:00 م5:00 م

12عدد املستفيدين

نظــم مســار العمــل التطوعــي صبــاح األربعــاء زيــارة إلدارة الدفــاع املدنــي مبحافظــة اخلــرج، حيــث اســتعرض الطــالب فــي 
هــذه الزيــارة أقســام ووحــدات إدارة الدفــاع املدنــي و كيفيــة ســير العمــل و أيضــا مت عــرض املعــدات التــي يســتخدمها الدفــاع 
املدنــي، تــال ذلــك شــرح لكيفيــة التعامــل مــع احلــاالت الطارئــة مثــل احلرائــق و حــاالت االحتجــاز و غيرهــا، و اختتــم اللقــاء 

بعــرض مرئــي ملنجــزات الدفــاع املدنــي و التقــاط الصــور التذكاريــة.
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مسابقة نماء التطوعية

قاعة اخلبراتاملكاناملسارتقدمي

الثالثاءالتاريخ
1439/10/26هـ

إلىمنالفترة
6:20 م6:00 م

22عدد املستفيدين

انطلقــت عصــر يــوم الثالثــاء مســابقة منــاء التطوعيــة بتنظيــم وإشــراف مــن مســار العمــل التطوعــي، و مت تقســيم املشــاركن 
إلــى فــرق تطوعيــة، و تتمثــل املســابقة فــي مبــادرة مجتمعيــة تــدور فكرتهــا حــول املــاء، و مت إيضــاح شــروط املســابقة و موعــد 

تســليم األعمــال مــن قبــل اللجنــة، و يتوقــع مــن هــذه املســابقة فائــدة كبيــرة للمشــاركن و للمجتمــع
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عرض مبادرات مسابقة نماء التطوعية

جناح مسار العمل التطوعياملكاناملسارتقدمي

الثالثاءالتاريخ
1439/11/4هـ

إلىمنالفترة
6:20 م6:00 م

30عدد املستفيدين

عرضــت فــرق مســابقة منــاء التطوعيــة مبادراتهــا التطوعيــة عصــر يــوم الثالثــاء، و شــارك كل فريــق جتربتــه فــي تنفيــذ مبادرتــه 
التطوعيــة و مــا الــذي تهــدف إليــه و مــا هــي نتائــج املبــادرة والقــت املشــاركات استحســان احلضــور، كمــا شــجع مشــرف املســابقة 
علــى مواصلــة اجلهــود فــي املبــادرات القادمــة، وأضــاف مديــر امللتقــى أنــه مــن املمكــن تبنــي املبــادرات و نبــه علــى أهميــة اإلخــالص 

للــه ســبحانه و تعالــى واحتســاب األجــر فــي املبــادرات.
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ورش عمل إلعدادالبرنامج الترفيهي أليتام جمعية إنسان

قاعة اخلبراتاملكاناملسارتقدمي

الثالثاءالتاريخ
1439/10/26هـ

إلىمنالفترة
6:45 م6:20 م

22عدد املستفيدين

نظــم مســار العمــل التطوعــي عــددا مــن ورش العمــل املبســطة لتخطيــط وإعــداد البرنامــج الترفيهــي أليتــام جمعيــة 
إنســان بلجــان أربــع وهــي: البرامــج، األلعــاب، اجلوائــز، املاليــة، وجــاءت هــذه الفكــرة لتفعــل دور املشــاركة بــن 

املنظمــن وأعضــاء امللتقــى.
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البرنامج الترفيهي أليتام جمعية إنسان

مسرح كلية الهندسةاملكاناملسارتقدمي

األربعاءالتاريخ
1439/10/27هـ

إلىمنالفترة
10:30 م7:00 م

50عدد املستفيدين

ببــادرة طيبــة و تكافــل مجتمعــي، نظــم مســار العمــل التطوعــي برنامجــاً ترفيهيــاً أليتــام جمعيــة إنســان، إلضفــاء الســرور و الســعادة 
ــم  ــك مشــاهدة فل ــال ذل ــاب، ت ــى مجموعــة مــن األلع ــدأ البرنامــج مبســابقات عل ــم، و ب ــود له ــة و ال ــار احملب ــى محياهــم و إظه عل
كرتونــي حــول الغيبــة و أثرهــا الســيء، ثــم أخــذ األطفــال قســطاً مــن الراحــة بتنــاول عــدداً مــن األطعمــة اخلفيفــة، و بعــد صــالة 
العشــاء بــدأت املســابقات و األلعــاب احلركيــة التــي القــت تفاعــاًل مميــزا مــن أطفــال اجلمعيــة، و اختتــم البرنامــج بصــور تذكاريــة 

و تنــاول طعــام العشــاء.
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برنامج ثقافة التدوير

جناح مسار العمل التطوعياملكاناملسارتقدمي

اإلثننالتاريخ
1439/11/3هـ

إلىمنالفترة
6:25 م5:50 م

20 طالبعدد املستفيدين

أقيــم فــي مطلــع أنشــطة يــوم اإلثنــن برنامــج عــن ثقافــة التدويروأهميــة تفعيلهــا وتنميتهــا فــي هــذه البــالد. حيــث مت توضيــح معنــى 
التدويــر وأنواعــه و عــن دورنــا جتاهــه، إضافــة إلــى ذلــك مت عــرض منــاذج لــدول جنحــت فــي عمليــة التدويروحولــت اخمللفــات 

لثــروة اقتصاديــة. فــي ختــام البرنامــج مت اإلعــالن عــن انطــالق مبــادرة تُعنــى بالتدويــر فــي محافظــة اخلــرج.
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لقاء تدريبي في اإلسعافات األولية

جناح مسار العمل التطوعياملكاناملسارتقدمي

األربعاءالتاريخ
1439/11/6هـ

إلىمنالفترة
8:20 م7:00 م

17عدد املستفيدين

نظــم مســار العمــل التطوعــي ليلــة األربعــاء لقــاًء تدريبيــا اســتضاف بــه أ. فايــز العنــزي وهــو أحــد أعضــاء الهــالل األحمــر، اُْفتُتــح 
اللقــاء باحلديــث عــن عــدة أمــور مهمــة فــي اإلســعافات األوليــة مثــل أن يكــون املســعف واثقــا وأن يعــرف اجلمهــور بنفســه وأيضــا أن 

ميتــص غضــب مــن حولــه، وبعدهــا شــرح املــدرب عــدة مهــارات مهمــة فــي اإلســعافات األوليــة فــي حــاالت احلــوادث و األمــراض.
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قــام فريــق ســيب التطوعــي بعمــل مبــادرة تعنــى بســقي احليوانــات وذلــك بوضــع مشــربيات حــول األشــجار التــي يصلهــا مــاء 
بشــكل منتظــم وأيضــا بوضــع مشــربيات أخــرى حــول بــرادات امليــاه الســتغالل املــاء املهــدر منها وتوفيــره لســقي احليوانات.

وتهدف هذه املبادرة إلى عدد من األهداف:
• توفير مصدر ماء للحيوانات في ظل حرارة اجلو وقلة األمطار على مدار السنة.

• استغالل كمية بسيطة من املاء اخملصص لري لألشجار في سقي احليوانات.
• إعادة استخدام مياه البرادات املهدرة.

• أن يكون مصدر املياه دائم وال يحتاج للتعبئة بشكل دوري.
أن تدوم املبادرة وال حتتاج للصيانة

قــام فريــق ســيب التطوعــي بعمــل مبــادرة تعنــى بــزرع بــذرة االهتمــام باملســجد مــن قبــل صغــار الســن، وجــاءت فكــرة املبادرة 
مــن خــالل مالحظــة عــدم االهتمــام مــن قبــل صغــار الســن بنظافــة املســجد وملحقاتــه، لــذا مت توكيــل صغــار الســن بالقيــام 
بتنظيــف املســجد ودورات امليــاه وإشــعارهم بأهميــة هــذا األمــر، تــؤدي هــذه املبــادرة علــى املــدى القريــب و البعيــد إلــى 

احملافظــة علــى نظافــة املســجد وأن يكــون احلــرص علــى نظافتــه مغــروس لــدى الصغــار.

مبادرة سقيا الحيوانات :

مبادرة زرع بذرة االهتمام بالمسجد من قبل صغار السن :
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قــام فريــق بصمــة أمــل التطوعــي بعمــل مبــادرة تعنــى بترشــيد اســتهالك امليــاه، وتقــوم فكــرة املبــادرة علــى تركيــب قطــع 
توفيــر اســتهالك امليــاه للحنفيــات فــي دورات امليــاه، ومت تطبيقهــا فــي أحــد املســاجد، وتأتــي أهميتهــا مــن جــراء وجــود 
عــدد مــن احلنفيــات فــي دورات امليــاه التــي تســكب املــاء بشــكل كبيــر يــؤدي إلــى الهــدر، وبعــد التركيــب مت عمــل جتربــة 
بســيطة تبــن حجــم املــاء املســتهلك قبــل وبعــد، حيــث كانــت احلنفيــة حــال فتحهــا ألعلــى درجــة تســكب لتــر فــي 12 ثانيــة 
وبعــد تركيــب القطعــة أصبحــت تســكب لتــر كل 19 ثانيــة، والتوســع فــي تنفيــذ املبــادرة يــؤدي إلــى تقليــل اســتهالك امليــاه 

علــى املــدى القريــب والبعيــد

قــام فريــق بصمــة أمــل التطوعــي بعمــل مبــادرة تعنــى بجعــل البيئــة وحيــاة النــاس أفضــل، حيــث مت تنفيــذ مبادرتــن منهــا، 
ــي اجلــدران التــي عليهــا كتابــات وقــد مت  ــة التشــوه البصــري فــي الشــوارع مــن خــالل طل فكــرة املبــادرة األولــى هــي إزال
طلــي اجلــدران فــي أحــد املناطــق التجاريــة، أمــا فكــرة املبــادرة الثانيــة هــي توعيــة النــاس بأهميــة احلفــاظ علــى املــاء وذلــك 
بتوزيــع أوراق توعويــة ووضعهــا علــى ثالجــات امليــاه فــي عــدد مــن املســاجد، ولــدى الفريــق عــدد مــن األفــكار التــي تنتظــر 

التطبيــق ونتمنــى مــن اجلميــع املســاهمة كــي نرتقــي بالبيئــة واجملتمــع.

مبادرة ترشيد استهالك المياه :

مبادرة نحو بيئة وحياة أفضل :

قــام فريــق قلــوب اخليــر التطوعــي بعمــل مبــادرة تطوعيــة للتخفيــف حــرارة اجلــو علــى العمالــة، حيــث قامــوا بتوزيــع 
عــدد مــن علــب امليــاه والعصائــر فــي أحــد املناطــق النائيــة فــي محافظــة اخلــرج، مدخلــن بذلــك االبتســامة و الســرور 

علــى محيــا العمالــة هنــاك.

مبادرة توزيع علب من المياه والعصائر على العمالة في بعض المناطق النائية :
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أقــام فريــق قلــوب اخليــر التطوعــي نــدوة مبســطة حــول أهميــة ترشــيد اســتهالك امليــاه، حيــث قــام قائــد الفريــق بالتحــدث 
حــول أهميــة ترشــيد االســتهالك وعــن عــدة احصائيــات وأرقــام تبــن أهميــة املــاء ومــدى حاجتنــا لــه فــي هــذه البــالد وعــدة 

بــالد أخــرى للمــاء كوننــا مــن الــدول قليلــة امليــاه، متــت النــدوة بالتعــاون مــع جلنــة التنميــة االجتماعيــة باليمامــة.

قــام فريــق غــوث التطوعــي بعمــل مبــادرة لتعزيــز ثقافــة القــراءة، حيــث قــام بإنشــاء مكتبــة فــي أحــد املقاهــي مبحافظــة 
اخلــرج، ووضــع الفريــق بهــا كتــب متنوعــة فــي عــدة مجــاالت كــي تلبــي ذائقــة مرتاديــن املقهــى وتشــجعهم علــى القــراءة.

قــام فريــق بصمــة خيــر التطوعــي بعمــل مبــادرة تعنــى بصيانــة أجهــزة التكييــف لألســر احملتاجــة، بــدأ العمــل بالتواصــل مــع 
أئمــة املســاجد حلصــر األســر احملتاجــة، بعــد ذلــك مت االتفــاق مــع العمالــة للقيــام بصيانــة أجهــزة التكييــف، حيــث مت إجنــاز 
العمــل وصيانــة أجهــزة التكييــف، ومت بعــد ذلــك توزيــع العصائــر وبعــض احللــوى علــى األســر إلدخــال الســرور والبهجــة 
عليهــم، تنبــع أهميــة هــذه املبــادرة فــي أنهــا طبقــت فــي فصــل الصيــف وقــت شــدة احلــرارة لذلــك بــات مهمــا مســاندة ودعــم 

األســر احملتاجــة.

ندوة مبسطة حول ترشيد استهالك المياه :

مبادرة تعزيز ثقافة القراءة في المجتمع :

مبادرة صيانة أجهزة التكييف لألسر المحتاجة :
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مسار الثقافة والفنون
التعريــف بالمســار: مســار يعنــى بالترفيــه والتثقيــف وإبــراز 

مواهب المشــاركين
عدد البرامج المقدمة: 7برامج

عدد الساعات: 7 ساعات
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مسابقة كيف تضمنها ؟

مسرح كلية الهندسةاملكاناملسارتقدمي

االثننالتاريخ
1439/10/18هـ

إلىمنالفترة
11:30 م9:30 م

34عدد املستفيدين

اشــتعلت أجــواء احلمــاس والتشــويق فــي مســابقة كيــف تضمنهــا التــي أقامهــا مســار الثقافــة والفنــون، وتنوعــت منافســات املســابقة 
مــا بــن فرديــة وجماعيــة وأتــت بعــدة أذواق تناســب اجلميــع، و فــي نهايــة اللقــاء مت توزيــع جوائــز اجملموعــة الفائــزة والتقــاط صــورة 

تذكاريــة جلميــع احلضور.
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فعالية نجوم النغم

مسرح كلية الهندسةاملكاناملسارتقدمي

الثالثاءالتاريخ
1439/10/19هـ

إلىمنالفترة
11:00 م9:30 م

30عدد املستفيدين

تنافســت اجملموعــات فــي مســابقة جنــوم النغــم فــي إلقــاء الشــعر واإلنشــاد ومت فــي ثنايــا اللقــاء اكتشــاف عــدة مواهــب، وشــهدت 
املســابقة تفاعــال مميــزاً مــن املشــاركن واحلضــور، وفــي نهايــة اللقــاء مت تكــرمي الفائزيــن.
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فعالية إمتاع العيون مع الثقافة والفنون

جناح مسار الثقافة والفنوناملكاناملسارتقدمي

إلثننالتاريخ
1439/10/25هـ

إلىمنالفترة
6:45 م6:15 م

35عدد املستفيدين

أقــام مســار الثقافــة والفنــون فعاليــة ترويحيــة اتســمت باخلفــة وروح املــرح، اجتمــع مــن خاللهــا أعضــاء امللتقــى و شــاهدوا مقاطــع 
معرفيــة جميلــة و مســلية، و قدمــت اللجنــة أثنــاء هــذه الفعاليــة أكــواب الفشــار و نافــورة الشــوكوالتة.
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مسابقة كودنايت

قاعة اخلبراتاملكاناملسارتقدمي

اإلثننالتاريخ
1439/10/25هـ

إلىمنالفترة
10:10 م9:15 م

37عدد املستفيدين

اشــتعل جــو اإلثــارة واحلمــاس مســاء يــوم اإلثنــن مبســابقة فريــدة مــن نوعهــا، فقــد أبــدع مســار الثقافــة والفنــون بإخــراج مســابقة 
كــود نايــت بأجمــل حلــة، وكانــت فكــرة املســابقة تقــوم علــى طــرح أســئلة عامــة علــى اجملموعــات الثــالث ومــن يجيــب منهــم أوالً 
يحصــل علــى كــود يتــم فتحــه مــن خــالل اجلــوال ويكــون بداخلــه عــددا مــن النقــاط الســالبة واملوجبــة وهكــذا، واســتمرت املنافســة 

والترقــب حتــى أخــر حلظــة مــن إعــالن اجملموعــة الفائــزة.
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مسابقة ) 4 في 60 (

قاعة اخلبراتاملكاناملسارتقدمي

اإلثننالتاريخ
1439/11/3هـ

إلىمنالفترة
10:10 م9:00 م

36عدد املستفيدين

أقــام مســار الثقافــة والفنــون مســابقة 4 * 60 مســاء يــوم اإلثنــن، فكــرة تنافســية بــن العديــد مــن الفــرق بــأن يقــوم كل فريــق 
بعمــل عــدد مــن األعمــال الفنيــة مــع إضافــة مســاحة لإلبــداع لــكل فريــق، حيــث أدى املشــاركن أداًء جيــدا تُْرِجــم بأعمــال فنيــة 

جميلــة أثــرت ذائقــة احلضــور. ُخِتــم التنافــس بــن الفــرق بتقييــم اللجنــة لألعمــال وإعــالن الفريــق الفائــز
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مسابقة ليات

جناح مسار الثقافة والفنوناملكاناملسارتقدمي

الثالثاءالتاريخ
1439/11/4هــ

إلىمنالفترة
10:20 م9:00 م

38عدد املستفيدين

نظــم مســار الثقافــة والفنــون مســاء الثالثــاء مســابقة ليــات. تقــوم فكــرة املســابقة  علــى تواجــد قارورتــن مــن املاء لــكل مجموعة  
وعليهــم نقــل املــاء بواســطة الليــات مــن القــارورة األولــى إلــى الثانيــة ويكــون ذلــك بإجابــة عــدد معــن مــن األســئلة الثقافيــة. 
اتســم جــو املســابقة بالتنافــس وروح التحــدي واســتمر ذلــك حتــى الدقائــق األخيــرة مــن املســابقة، وفــي نهايــة املســابقة مت توزيــع 

اجلوائــز للفريــق الفائــز.
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)Box-x( مسابقة

جناح مسار الثقافة و الفنوناملكاناملسارتقدمي

اإلثننالتاريخ
1439/11/10هـ

إلىمنالفترة
10:20 م9:30 م

37عدد املستفيدين

نظــم مســار الثقافــة والفنــون آخــر فعالياتــه فــي امللتقــى، فقــد أقــام مســاء اإلثنــن مســابقة Box-x، وتقــوم فكرتهــا علــى 
طــرح أســئلة ثقافيــة علــى اجملموعــات و فــي حــال اإلجابــة تأخــذ اجملموعــة بطاقــة مــن أحــد الصناديــق األربعــة، و كل بطاقــة 
تــدل علــى الصــورة املوجــودة فــي الصنــدوق، و اجملموعــة الفائــزة هــي التــي حتصــل علــى قــدر أكبــر مــن الصناديــق، شــهدت 

املســابقة تفاعــال جيــدا و تنافســا مــا بــن املشــاركن، و فــي نهايــة اللقــاء مت توزيــع اجلوائــز علــى اجملموعــة الفائــزة.
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المسار الرياضي
أقام عدة دوريات رياضية متنوعة في :

عدد البرامج والبطوالت :8
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البرنامج الرياضي

مالعب السكن الطالبياملكاناملسارتقدمي

االثنن والثالثاءالتاريخ
3 - 1439/11/4هـ

إلىمنالفترة
11:30 م10:00 م

48عدد املستفيدين

نظــم املســار الرياضــي عــدًدا مــن األنشــطة الرياضيــة خــالل األســبوع الثالــث مــن امللتقــى، ومتثلــت فــي نشــاط كــرة القــدم و 
كــرة الطائــرة، وبــدأت أيضــا منافســات الــدوري لكــرة القــدم و الطائــرة صاحبهــا تفاعــل مميــز مــن احلضــور. كمــا أقــام املســار 

الرياضــي عــدة دوريــات كالبليــاردو وتنــس الطاولــة وغيرهــا.
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الحفل الختامي للملتقى
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