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حفل افتتاح األنشطة الطالبية
أقامــو ولالــة شــلوا الطالبــات ــباح ــو  26ذو الحجــة  1437ه ـ حفــل افتتــاح األنشــطة الطالبيــة .أقــي
الحفــل بورــور و يلــة الفليــة لفــر الطالبــاتو و ولليــة الفليــة لشــلوا الطالبــاتو و و يلــة الفليــة للشــلوا
األلاد مية ومشرفات األند ة الطالبية ومنسوبات الفلية الجامعية وطالباتها.
افتــتل الحفــل بفلمــة رئةســة اللجنــة العامــة لأند ــة الطالبيــة حي ـ أ ــدت ـ أا األنشــطة ـي املتــنف
ً ً
األول للطالبة ما ُت ّ
عد ملتقا مهما ال تشاف وتطويروتنمية املواهبو و تعمـل ـ تشـجي اببتفـاروتنميـة
ابب ــدا ل ــدة الطالب ــة .ل ــإا ف ــنا م ــو ش ــغهها ش ــشل وق ــو فرا ه ــا و ــقل ص ــي ها وتنمي ــة روح العم ـل و
املنافسة.
بعــد ذل ـ قامــو مشــرفات األند ــة بتقــد ــروا تعريفيــة ــو األند ــة الطالبيــة وأهــدافها للطالب ــات.
انتهى الحفل بجولة تعريفية حول أرلاا األند ة الطالبية للرا بات بالتسجيل فيها.

اليو الوطني السعودي 86
الوطو هو التاريخ املاض ي والحاضر املزهرواملستقبل الوا د بنذا هللا تعال .
ف ــي ــو  25ذو الحج ــة 1437هـ ـ احتفل ــو للي ــة الجبي ــل الجامعي ــة بف ــر الطالب ــات ب ــاليو ال ــوطني ف ــي القا ــة
املتع ــددر األ ـ ـراا احتف ـ ًـاو ب ــإ رة توحي ــد وقي ــا اململل ــة العربي ــة الس ــعود ة الس ــاد و ال م ــانيا .أق ــي
الحف ــل بور ــور و يل ــة الفلي ــة لف ــر الطالب ــات وللي ــة الفلي ــة لش ــلوا الطالب ــاتو و و يل ــة الفلي ــة للش ــلوا
األلاد مية و منسوبات الفلية وطالباتها.
احت ــوة الحفـ ــل ـ ـ خمسـ ــة أرلـ ــاا رئةسـ ــية و ـ ــي :ر ــو ال يمـ ــة الة،ا يـ ــةو ر ـ ــو التغسـ ــة والتوحيـ ــد الـ ــإي
يس ــتعرا ه ــود املل ـ امللس ـ ف ــي توحي ــد اململل ــةو ور ــو األم ــو و األم ــاا ال ــإي احت ــوة ـ ــرا مرئ ــي
لتجس ــيد نعم ــة األم ــو واألم ــاا ف ــي بالدن ــاو م ــا ش ــار و وح ــدر خدم ــة ا جتم ـ والتعل ــي املس ــتمرب ــر و رؤي ــة
 ٢٠٣٠وبرنـ ــامو التوـ ــول الـ ــوطني  ٢٠٢٠الـ ــإي مـ ــو شـ ــغنه تعزيـ ــزخطـ ــة التنميـ ــة ونقـ ــل اململلـ ــة ل ـ ـ مفانـ ــة
مرموقـةو مـا اشـتمل الحفـل ـ مسـابقات وطنيـة ومسـاحة خا ـة بالطالبـات للتعبيـ ،ـو الـوطو .ضـافة
ل ذل ت ّ توزي بعض الهدا ا التإلارية الطالبات .

حفل تلري الطالبة امل الية و روات ا جل الطاللي
أقامــو لليــة الجبيــل الجامعي ــة فــر الطالبــات ــباح ــو  9موــر  1438ه حفــل تل ــري
الطالبـة امل اليـة و رــوات ا جلـ الطاللــي للعـا الدرا ـ ي 1437/1436ه ـ واب ـالا ــو
ا جل الطاللي للعا الدرا ي 1438 /1437ه  .بدأ الحفل بـتالور مـو الـإ رالحلـي و ـ ّ
تقــدمو و يلــة شــلوا الطالبــات بتقــد للمــة شــلرو تقــد رللمجلـ الطاللـي وأ نــو ـ
هودهو املبإولة خالل العا الدرا يو ّ استعرضو معا ي،اختيار الطالبة امل الية .
بعــدها تقـ ّـدمو رئةســة ا جل ـ الطاللــي الطالبــة ض ـ العقيــل بفلمــة شــلرت فيهــا و يلــة
ش ــلوا الطالب ــاتو مش ــرفة خ ــدمات الطالب ــات و زميالته ــا ر ــوات ا جل ـ الطاللـ ـي .ـ ـ ّ

تو ـ ــد و ـ ــو تجرب ه ـ ــا رئةس ـ ــة للمجل ـ ـ الطالل ـ ــي وال ـ ـ،ات ال ـ ــي ا تس ـ ــب هاو ونص ـ ــحو
الطالبات باستشالل الفرص ال ي تزيد مو املهارات وال ،ات.
ـ ـ ّ تق ـ ــدمو س ـ ــعادر و يل ـ ــة الفلي ـ ــة لف ـ ــر الطالب ـ ــات و و يل ـ ــة ش ـ ــلوا الطالب ـ ــات لتل ـ ــري
الطالبــات امل اليــاتو حيـ حصــلو الطالبــة ســمية بنــو ــي العمــري ـ ــائزر الطالبــة
امل اليــة ـ مس ــتوة طالب ــات الس ــنة التورــي ،ةو وحص ــلو ـ ــائزر الطالب ـة امل الي ــة
مستوة طالبات التخصص الطالبة ض بنو منصور العقيل.
قب ذل ت ّ تلري روات ا جل الطاللي السابق وه ّـو :ضـ بنـو منصـور العقيـلو
وشهد بنو ماد الج ـ،و واب هـال بنـو بـدهللا العيـدو وسـمربنـو مـرواا الشـافعيو ومنيـ،ر
بنــو نــوراا الرشــيديو و ائشــة بنــو رد نــي اليفيــ،يو ودالل بنــو وليــد اللحيــدااو ورؤة
بنو ي الشنيمي.
ـ ّ أ لنــو أخصــائية األنشــطة الطالبيــة نتــائو انتخابــات ا جل ـ الطاللــي الجد ــد حي ـ
ح ــازت ـ ـ أ ـ نس ــبة تص ــويو الطالب ــة املر ــحة ن ــورر بن ــو خال ــد القوط ــاني لتص ــبل
ً
رئةســة ا جل ـ و ـ ّ العرــوات حســب األ ـ تصــويتا :رزاا الشامــدي و ــالف آل هجــارو
مها الشويريو أ ي،الحصينيو آالو خالدو فاطمة النجيديو تشريد الشان .
متمنيا ّ
لهو ا حافل بالعطاو م يو بابنجازات ومفلل بالنجاح.

اليو العاملي للمعل
ً
تفع ــيال لي ــو املعل ـ ق ــا ن ــادي رف ــد التط ــو ي ــو  5مو ــر  1438هـ ـ بتوزي ـ ه ــدا ا تإلاري ــة بس ــيطة
ملنســوبات الفليــة مــو رــوات هيحــة التــدري و حي ـ قامــو طالبــات الفليــة بلتابــة رس ـائل شــلرو
تقـ ــد ر ملعلمـ ــاتهو ـ ـ ت ـ ـ تسـ ــليمها مـ ــو قبـ ــل مجمو ـ ــة مـ ــو رـ ــوات النـ ــادي حملـ ــو اس ـ ـ (زا ـ ــل
عجاب وتفا ل بي ،و مو منسوبات الفلية.
رفد).حاز هإا النشاط

حملة التو ية بسرطاا ال دي
أطلقــو ولالــة شــلوا الطالبــات مم لــة باللجنــة العامــة
ألند ــة النشــاط الطاللــي ــباح ــو  11موــر  1438ه
الحمل ــة التو وي ــة لللشــن املبل ــر ــو س ــرطاا ال ــدي
توـ ـ ــو شـ ـ ــعار(مـ ـ ــايعرف بعـ ـ ــد و) بورـ ـ ــور الـ ـ ــد تورر
فاطمـ ــة امللح ـ ـ و يل ـ ــة الدراسـ ــات الجامعي ـ ــة بجامع ـ ــة
األم ـ ــا ب ـ ــدالرحمو الفيص ـ ــل و رئةس ـ ــة وح ـ ــدر أش ـ ــعة
ال ــدي فــي املستشــف الجــامعي و رئةســة لجنــة اللشــن
املبلــر ــو ســرطاا ال ــدي بالجامع ــة  .وتهــدف الحمل ــة
ل ـ ـ نشـ ــرالـ ــو ي لـ ــدة السـ ــيدات ـ ــو سـ ــرطاا ال ـ ــدي
وتو ي هو بغهمية اللشن املبلر نه.
افتتوـ ـ ــو مشـ ـ ــرفة اللجنـ ـ ــة العامـ ـ ــة ألند ـ ـ ــة األنشـ ـ ــطة
الطالبيـ ــة ا حاضـ ــرر بفلمـ ــة ترحي يـ ــة لرئةسـ ــة الحملـ ــة
التو ويـ ـ ــة لللشـ ـ ــن املبلـ ـ ــر ـ ـ ــو سـ ـ ــرطاا ال ـ ـ ــدي فـ ـ ــي
املنطقة الشرقية ال ،وفةسورر فاطمة امللح .
ه ــإا وذ ــرت ال ،وفةس ــورر ف ــي مواض ــرتها أا الحمل ــة
تسـ هدف الســيدات لتــو ي هو بغحــدط الطــرق لللشــن
املبلــر ــو ســرطاا ال ــدي وتعمــي قافــة الفوــص بــيا
السيدات في ا جتم و وأ ـدت أا سـرطاا ال ـدي وتـل
ال ل ـ مــو الســرطانات ال ــي تصــةب النســاو فــي العــال و
م ــا توت ــل املنطق ــة الش ــرقية املر ــزاألول ف ــي اب ــابة
مو بيا مناطق اململلة.
وذ ــرت ال ــد تورر أهمي ــة اللش ــن املبل ــرحي ـ مل ــو
للمريرـة مواربــة املــرا بنسـبة  %95فــي حــال اللشــن
املبل ـ ـ ــرو ودور العوامـ ـ ـ ــل الورا يـ ـ ـ ــة لغسـ ـ ـ ــباب رئةسـ ـ ـ ــية
لإل ابة باملرا.

م ـ ــا قام ـ ــو ال ـ ــد تورر بش ـ ــرح تفص ـ ــي ي ل ط ـ ــوات
اللشن الإاتي و سرطاا ال دي.

مــا شــار و أحــد املتعافيــات تجرب هــا ومعاناتهــا م ـ
املــراو حي ـ أ ــدت أا النفســية اب جابي ــة تلع ــب
ً
ً
دورا مهمـ ــا فـ ــي مقاومـ ــة املـ ــرا ونصـ ــحو الحرـ ــور
بغهمية اللشن املستمر.
ً
وأخيـ ـ ـ،ا ق ـ ــدمو ال ـ ــد تورر فاطم ـ ــة امللحـ ـ ـ نص ـ ــائل
لجمي ـ ـ ـ الحرـ ـ ــور ـ ـ ــو يفيـ ـ ــة القيـ ـ ــا بـ ـ ــالفوص
الإاتي لل دي لل شهر.

حلب ــة نـ ــص
أقــا النــادي ال قــافي بفــر الطالبــات لفليــة الجبيــل الجامعيــة مســابقة(حلبــة ن ــص) ــو  24موــر
ً
1438ه ـ .فلــرر املســابقة مســتوحار مــو لــجال اللشــة العربيــة قــد ما والحــواراملســر ي واملنــاتراتو
وللـ ــو بغسـ ــلوب مبتلـ ــرمـ ــو شـ ــغنه ب ـ ـرازمهـ ــارات اببـ ــدا اللشـ ــوي للمشـ ــارلات باملسـ ــابقة .احتـ ــوت
املســابقة ـ ــولتيا :ولــة اســتعراا املشــارلات لنصــوص أدبيــة مــو تابــاتهوو و ولــة ارتجاليــة
في طار موضو معيا.
وت ـ ـ ترشـ ــيل النصـ ــوص املشـ ــار ة فـ ــي املسـ ــابقة مـ ــو قبـ ــل لجنـ ــة الحل ـ ـ امللونـ ــة مـ ــو أ رـ ــاو هيحـ ــة
الت ــدري مواض ـرات اللش ــة العربي ــة بقس ـ الدراس ــات العام ــة ف ــي الفلي ــة األس ــتاذر ناد ــة الش ــرين
ّ
جيعهو ـ
واألستاذر أبرارالـدخيل .حيـ بـادرت لجنـة الحلـ مبـادرر مب ،ـة بتو يـه الطالبـات وتشـ
االستمرار في اللتابة اببدا ية.

ً
ً
الجد ر بالإ رأا املسابقة شهدت تفا ال متميزا مـو الجمهـور الـإي أسـه فـي تقيـي املشـارلات بعـد
الجولة ال انية و طريق التصويوو وبإل حسمو النتـائو بفـوز الطالبـة شـوق القوطـاني بـاملر ز
ً
األولو و مشار ها "ملا رأ ته مود ـا"و والطالبـة مـري الفيـ،وزبـاملر زال ـاني ـو مشـار ها "مـا قلتـه
ذات بل وخيبة".
هــإا وقــد و أبــدة مهــور املســابقة عجابــه بطريقــة ــرا ا حتــوة وتنو ــهو حيـ شــملو املســابقة
ال واطر والقصص القصي،ر والشعر.

ــو البـ ــرمجة
ً
نيـ ـ ن ــادي الحاس ــب اال ــي بف ــر الطالب ــات معرض ــا بعن ــواا ( ــو ال ،مج ــة) ــو  23ــفر 1438ه ـ ـ و
وال ــإي ه ــدف لـ ـ توض ــيل الف ــرق ب ــيا لش ــات ال ،مج ــة و يفي ــة اس ــتخدامها واالس ــتفادر م هـ ـا .وق ــد تـ ـ
تقسي اللشات حسب االستخدا و مناقشة  11لشة برمجة مو تنيي طالبات النادي.

حملة طاو
بتنيــي مــو اللجنــة العامــة ألند ــة النشــاط الطاللــي فــي لليــة الجبيــل الجامعيــة بفــر الطالبــات أقيمــو
حملــة طــاو وال ــي تهــدف لــد مواهــب الطالبــات فــي مشــاريعهو الصــشي،ر ـ مــدة ــالط أ ــا ابتــدأت
و  27فر1438هـ وح ى و األرلعاو  29فر 1438هـ.
اش ــتملو الحمل ــة ـ ـ ب ــازار تر ــمو أرل ــاا مختلف ــة ش ــار و فيه ــا طالب ــات الفلي ــة املوهوبـ ـات بع ــرا
أ مالهو ضافة ل مشار ة احبات املشاري الصشي،ر تصمي األزياو وتصـمي القرطاسـية و و تابـة
األسماو بال ة العرلي ما ت تنيي مجمو ة أرلاا لبي الو بات ال فيفة والحلويات.
حيي البازار

استوساا و قبال مو مي منسوبات الفلية.

Poetry Out Loud

نيـ نـادي اللشـة ابنجليز ـة مسـابقة بعنـواا ()Poetry Out Loud
بتاح ــة الفر ــة لعر ــوات الن ــادي املهتم ــات واملوهب ــات ف ــي تاب ــة
الشـ ــعربلقـ ــاو قصـ ــائدهو أمـ ــا الحرـ ــور مـ ــو طالبـ ــات و أ رـ ــاو
هيحة التدري ولجنـة تولـي املسـابقة مـا أتهـرالنشـاط مفانيـة.
استخدا الطالبات للشة االنجليز ة في مجال األدب
ً
فــازت باملســابقة ــال مــو  :الطالبــة أنــوارالصــومالي (املر ــزاألول)
الطالبــة اســميا الحــار ي (املر ــزال ــاني) الطالبــة نــاد و االنصــاري
(املر زال ال ).

اليو العاملي لإل اقة
ً
تفعيال لليو العاملي لإل اقة ني ملتب األنشطة الطالبية زيارر للطالبات ل مر زمتالزمة داوا فـي الجمعيـة
ال ي ،ـ ــة ل ـ ــإوي ابحتيا ـ ــات ال ا ـ ــة ف ـ ــي مد ن ـ ــة الجبي ـ ــل الص ـ ــنا ية ( رادر) ف ـ ــي ـ ــو  9ربي ـ ـ األول 1438ه ـ ــو
للمش ــار ة ف ــي تق ــد برن ــامو ترفيه ــي ألطف ــال ومنس ــوبات املر ــزو تر ــمو ال ،ن ــامو مس ــابقات حر ي ــة و ر ــو
أطفال املر ز.
الرس ور و الحروف .وب ها ة الزيارر قامو الطالبات بتوزي الهدا ا

ف ـل ــرر
ً
ً
ني ـ نــادي التصــمي الــداخ ي ملتق ـ (فلــرر)و الــإي يعــد ملتقــا ت قيفيــا هــدف ل ـ ترســيخ أس ـ التفليــ،
اببدا ي في قول الطالبات
بداو النادي بتنيي الحمالت اب النية لتوفيزطالبات الفلية املشار ة و استمرت الحمالت ـ مـدار
ال ــة أ ــا فــي أر ــاو الفليــة مــا ت ـ تجهيــزالقا ــة املتعــددر األ ـراا بجمي ـ مســتلزمات امللتق ـ بواســطة
ال يا متطو ة خالل وميا فقة.
بــدأ امللتق ـ بمواضــرر ألق هــا املهندســة و ــد الشــدي ملسســة "  " Design Askبعنــواا  " :التفليــ،داخــل
الصــندوق " وال ــي تناولــو أهـ نا ــروأسـ التفليــ،اببــدا ي وذلـ ــو طريــق طــرح أم لــة حيـة ملفلــريو
أدة و يه الشد د بغهمية تطوير أو خلق أي فلرر ل و وله للنجاح.
فــي هها ــة امللتق ـ قامــو مشــرفة نــادي التصــمي الــداخ ي األســتاذر رواا نصــين بــد ور الحرــور ل ــوا
ُ
تجربة ترفيهية شيقة وذل و طريق دخول املنطقـة الة،فيهيـة امللونـة مـو أرلـ مسـاحات رئةسـية مختلفـة
ُ
[ ّ
شي،ها – فلرر ال ترة -فلرر مجهولة – فلرر وليدر اللحية ].

اللقاو املفتوح م فريلة الشيخ الد تور بدهللا بو مومد املطلق

استقبلو للية الجبيل الجامعية في  7ربي األول 1438هـو معالي فرـيلة الشـيخ الـد تور بـدهللا بـو
مومد املطلقو رو هيحة بـارالعلمـاو و رـو اللجنـة الدائمـة لإلفتـاو واملستشـارفـي الـد واا امللفـي
في لقاو مفتوح مو ه ملنسوبات الفلية لافة.
ب ــدأ الش ــيخ املطل ــق اللق ــاو بفلم ــة أ ــد م ــو خالله ــا ـ ق ــد ــداور الش ــيطاا لبن ــي آد وأن ــه م ــا زال
يعمل ليرراملسل بةز يا املنلرو وتشويه املفاهي الصحيوة واأل مال الصالحة في نير املسل .

مـ ــا ذ ـ ــرالـ ــد تور أا التوفيـ ــق فـ ــي الحيـ ــار ال طلـ ــب اال مـ ــو نـ ــد هللا سـ ــبوانه وتعـ ــال وأا ابلة ـ ـزا
بمنهجــه وهــدي ن يــه اللــري سـ ب للســعادر الحقيقيــة فــي الــداريوو وأا ــزر املســل وابســال ال تــغتي
ال بــالتعلق والعمــل همــا و بفعــل الطا ــات .مــا أ ــد معاليــه ـ أهميــة حفــش الــنع وأا ش ـلرهللا
تعال س ب الستمراري ها.
ترمو اللقاو استقبال ألسحلة وفتـاوة الحرـورو وفـي ال تـا تـ تو يـة للمـة شـلروتقـد ر لفرـيلة
ً
الشيخ ت مينا لزيارته اللريمة.

املواهب توو ا جهر
نف ــإ قسـ ـ دارر األ م ــال ــو طري ــق ن ــادي دارر األ م ــال مس ــابقته الس ــنوية للم ــرر ال ال ــة ( املواه ــب تو ــو
ا جهر) هدف تنمية مواهب و مفانات الطالبات مو خـالل شـرر مسـابقات تنافسـية  :مهـارات التلنولو يـا و
مهــارات الرياضــيات و ريــادر األ مــالو والرئاســة التنفيإ ــةو و مهــارات التســويقو ومســابقة الدقيقــة الواحــدر
ً
فقةو ورحالة العال و ومسابقة ابمالوو وأخي،ا البو و اللنز.
ته ــدف (مس ــابقة املواه ــب تو ــو ا جه ــر) لـ ـ ـ ـراو مه ــارات الطالب ــات م ــو خ ــالل التنمي ــة املتفامل ــة ملـ ـواهبهو
بطريق ــة تنافس ــية مم ــا جع ــل مـ ـ هو ر ــوات فع ــاالت ف ــي ا جتمـ ـ  .و ــالور ـ ـ ذلـ ـ و ف ــنا ال ،ن ــامو يس ــا د
ّ
الحاليــة فــالفة،ر األلاد ميــة ــي أفرــل وقــو لصــقل
الطالبــات ـ تطــويراملهــارات ال ــي تتطلبهــا بةحــة العمــل
وتعزيــزهــإه املهــارات .شــار و الطالبــات مــو مختلــن التخصصــات فــي مســابقة املوهبــة توــو ا جهــروال ــي بلـ
مجمو ها ل ستة فرق.
و منوــو الطالبــة لولــور الســال مــو فريــق القبرــة القويــة مســمى طالبــة الشــرف للعــا الحــالي حي ـ لــجلو
أ  ،دد مو "النقاط الفرد ة" ال ي ت الحصول ليها للما فازت في فقرات في املسابقة.
ً
فــازفريــق " ال ارقــات " بــاملر زاألول بمســابقة (املوهبــة توــو ا جهــر) لهــإا العــا وير ـ ــال مــو الطالبــات :
نوف ال مي،ي و ونورر السينو وياسميا العسافو وفـاتو العبـدالوهابو وحصـة الدوسـري حيـ لـجل فريـق
" ال ارقات " أ  ،دد مو النقاط باقي الفرق.

ص ـ ـري ـ ــر الـ ــورق
ني النادي ال قافي في للية الجبيـل الجامعيـة بفـر الطالبـات زيـارر ملعـرا (حفا ـا مسـ ) املقـا فـي معـارا اليهـراا
و  23ربي األول  1438هـ وذل لتقد فقرر قافية في منصة موة،ف اللتابة بعنواا " ريرالورق ".
ترـمنو الفقــرر موــاور تخـص اللتابــة ونصــائل للتابـة احة،افيــة أ بــ،و مـو أهمهــا قرــية اللتابـة و الفلــرر و الشــعورو
وملاذا نلتبو والر بة باللتابة و اللتابة بيا الهوا ة و الحرفة و القة الش صيات بالفاتب ما اشـتملو الزيـارر ـ
ولــة تعريفيــة بغرلــاا املعــرا بـ ً
ـدو مــو موةــ،ف اللتابــة ل ـ موةــ،ف الرس ـ و منصــة األنيمةشــو و اســتد و ابنتــا و
حيـ قامــو الطالبــات بتجربــة املنصــات املتاحــة لالرسـ و يــ،ه .مــا ضـ املعــرا قسـ مســرح حفا ــا و قسـ ملتبــة
حفا ا ال ي تترمو دور نشر متنو ةو و سوق حفا ا و و "حفا ا ت " وهو قس ختص بابللة،ونيات.
ً
ً
هإا وقد لانو الزيارر تجربة شيقة و مب ،ة للطالبات تر و أ را جابيا في نفوسهو.

PEP TALK
أقا نـادي ـداد القـادر نشـاط بعنـواا( )PEP TALKـو  28ربيـ األول  1438ه ـ مـو السـا ة ال امسـة
مسـ ًـاو وح ــى التاســعة بفليــة الجبيــل الجامعيــة فــي فــر الطالبــات .وفلــرر ال ،نــامو ــي تسـلية الرــوو ـ
ابنجازات والنجاحات و نقاط التوول والششن في طالبات الفلية أنفسهو وذل مو خـالل تاحـة ا جـال
لهو بمشار ة الجمي تجار هو و نجازاتهو خشبة املسرح.
هــدف ال ،نــامو لـ شــن الســتار ــو الطاقــات املو ــودر فــي طالبــات الفليــة وزر ال قــة بغنفســهو و بــات
ً
أا امللهمــيا لةســو دائمــا املشــاهي،أو مــو نـراه ــ،اب ــال ال ــاراي فقــة بــل قــد لونــوا ممــو حولنــا وللــو
ل ـ تــتل له ـ الفر ــة لللشــن ــو ذل ـ  .حرــرالنشــاط ــدد بيــ،مــو الطالبــات و ــدد مــو أ رــاو هيحــة
التدري بابضافة ل أمهات الطالبات املتود ات.

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

لقاو ريادي األ مال
أقا نادي دارر األ مال بفر الطالبات لقاو (ريـادي األ مـال) الرابـ ـو  29ربيـ األول  1438هــو هـدف هـإا اللقـاو
ل ـ ابش ــادر بري ــادر األ م ــال وس ــيلة لتوقي ــق ال ــإاتو وابش ــارر لأه ــداف االقتص ــاد ة الوطني ــة م ــو خ ــالل تاح ــة
الفر ــة لطالب ــات الفلي ــة ل ــتعل امله ــارات الرياد ــة م ــل ــداد خط ــة العم ــلو و ــرا أفف ــارهو التجاري ــة بطريق ــة
مهنية.
ما تـ تنيـي مسـابقة تنافسـية ـ هـاما اللقـاو حيـ شـار و الطالبـات بعـرا أففـارهو و مشـاريعهو الناشـحةو
و ت تولي املتسابقات بناو أسا خطة العمل وطريقة تقد فلرر األ مال.

هـا ــا ــوا
نيـ نــادي الحاســب االــي مســابقة " الهالــا وا " بورــور تجــاوز ال ـ  100طالبــة .حيـ شــار فــي املســابقة  8فــرق
منافسة اللقب.
الهالـ ــا وا هـ ــو مصـ ــطلع طلـ ــق ـ ـ حـ ــدط ـ ــاملي جتمـ ـ فيـ ــه امل ـ ــ،مجيا بغ ـ ــحاب تخصصـ ــات أخـ ــرة بنشـ ــاو
تطبيقات متفاملة.
ه ــإا وق ــد رض ــو ا جمو ــات مش ــاريعها أم ــا لجن ــة تول ــي ملون ــة م ــو أ ر ــاو هيح ــة ت ــدري م ــو مختل ــن
التخصصات ب راو قول الطالبات بتقد املالحيات و التعليقات البناوه املشارلات .تغلفو اللجنة مو :

 أ .أزال سابوت مواضرر بقس -أ.لافيتا ينسو مواضرر بقس

لو و هندسة الحاسب االي.
لو و هندسة الحاسب االي.

 أ.أنوارالشهري مواضرر بقس دارر األ مال. أ.رواا نا ين مواضرر بقس التصمي الداخ ي.و قــد فــازفريــق ( )Synergizeو الــإي ــرا فلــرر تطبيــق يســا د ا جمو ــات الدراســية ـ تقســي العمــل
بالتساوي و نجازاملشرو بسهولة .و اختت الها وا بتلري الفرق الفائزر باملرا زال ال ة األول .

حفل تلري الفائزات في مسابقة القرآا اللري ال ال ة
ني النادي الد ني بفلية الجبيل الجامعية بفـر الطالبـات حفـل تلـري الفـائزات فـي مسـابقة القـرآا
الل ــري ف ــي دورته ــا ال ال ــة خ ــالل الفص ــل الدرا ـ ـ ي األول ( )٣٧١حيـ ـ اش ــتملو املس ــابقة ـ ـ ال ــة
فرو تهت بوفش القرآا اللري وتفسي،هو ولانو النتائو لالتالي:
الفائزات في الفر األول:
املر زاألول :واهرالبوزلفة
املر زال اني :و د اليفي،ي
الفائزات في الفر ال اني:
املر زاألول :ر د الصالع
املر زال اني :شهد العلياني
الفائزات في الفر ال ال :
املر زاألول :شيماو ا حسو
املر زال اني :دانة الر ي

اللقاو التو وي األول لة،شيد اس هال الطاقة
ني قس الدراسات العامـة بالتعـاوا مـ ا جلـ الطاللـي
امللتقـ التو ــوي األول بعنــواا (ترشــيد اسـ هال الطاقــة )
حي قدمو د .ندة اسما يل مواضرر بعنـواا (اسـ هال
الفائض مو الطاقة).

تخل ـ ــل اللق ـ ــاو معرض ـ ــيا األول م ـ ــو ـ ــداد طالب ـ ــات م ـ ــادر
الليميــاو حيـ رضــو بعــض مــو مشــار يهو و أمــا املعــرا
ال ــاني نيمــه طالبــات ا جل ـ الطاللــي و ويتلــوا م ـو ــالط
اقســا  :ترشــيد اس ـ هال اللهربــاو وترشــيد اس ـ هال املــاو و
ترشيد اس هال الطاقة في املباني.
الجـ ــد ربالـ ــإ رأا مهـ ــور اللقـ ــاو شـ ــمل ميـ ـ منسـ ــوبات
الفلي ـ ــة ض ـ ــافة لـ ـ ـ نخب ـ ــة م ـ ــو طالب ـ ــات املرحل ـ ــة ال انوي ـ ــة
والالت ــي ت ـ اس ــتقطا هو وس ــيلة لنش ــر قاف ــة الة،ش ــيد ب ــيا
مي فحات ا جتم .

األن ـ ـشط ـة الط ـالبية
ال ـف ـصــل الــدراســي ال ـ ــانــي

برنامو البو العلمي :ين تجري دراسة لمية؟
بتنيــي م ــو ملت ــب خ ــدمات الطالبــات ت ـ تنفي ــإ برن ــامو (البو ـ العلمــي :ي ــن تج ــري دراس ــة لمي ــة؟)
الــإي قدمتــه الــد تورر آشــا أللســندرو األســتاذ املشــار ورئةســة قس ـ دارر األ مــال .ترــمو ال ،نــامو
سلســلة مــو الــدورات التدري يــة فــي أساســيات البو ـ العلمــي حــول ــدر موــاور :يفيــة تود ــد واختيــار
مش ــفلة البوـ ـ العلم ــي وم ــا ي مص ــادرالبو ــوطو وس ــائل مـ ـ املعلوم ــات واختي ــارفرض ــيات الدراس ــة
العلمي ـ ــةومراحل البو ـ ـ العلم ـ ــي وخط ـ ــوات الدراس ـ ــة العلميةو تاب ـ ــة البو ـ ـ العلم ـ ــي وتل ـ ــيص نت ـ ـائو
الدراسـ ـ ــةوتود د املصـ ـ ــادرواملرا ـ ـ ـ الالزمـ ـ ــة للدراسـ ـ ــة و يفيـ ـ ــة اختيارهـ ـ ــا و ـ ـ ـراوات وتو يـ ـ ــق املرا ـ ـ ـ
واملصادر.
ً
ويع ــد ه ــإا ال ،ن ــامو فر ــة لتغهي ــل الطالب ــات ب ـراو بو ــوط لمي ــة أ ــيلة تماش ــيا م ـ اهتم ــا وح ــرص
الفلية الجامعية بالبو العلمي.

رنفال الشتاو
نيـ ـ ا جلـ ـ الطالل ــي بف ــر الطالب ــات رنف ــال الش ــتاو ال ــإي احت ــوة ـ ـ العد ــد م ــو األنش ــطة
والفعاليـ ــات واأللع ـ ــاب الة،فيهيـ ــة ملنس ـ ــوبات الفليـ ــة .ه ـ ــدف رنفـ ــال الش ـ ــتاو ل ـ ـ تخفي ـ ــن الع ـ ــبو
الدرا ـ ي ل ــدة الطالب ــات و ض ــفاو أ ــواو م ــو املتع ــة والتجد ــد داخ ــل الفلي ــة .م ــا ه ــدف ل ـ د ـ
ً
األســراملنتجــة حي ـ تمــو استرــافة  18مشــرو ا مــو داخــل الفليــة وخار هــا .وقــد القــو الفعاليــة
استوساا و قبال الجمي مو منسوبات الفلية.

نو هنا
احتف ـ ـ ًـاو بم ـ ــرور 10س ـ ــنوات ـ ـ ـ تغس ـ ــة للي ـ ــة الجبي ـ ــل الجامعي ـ ــة أق ـ ــا ا جلـ ـ ـ الطالل ـ ــي بف ـ ــر
الطالباتو بالتعاوا م نادي دارر األ مالو نشاط ( نو هنـا)و والـإي ترـمو استرـافة مجمو ـة
مــو خريجــات الفليــة مــو مي ـ التخصصــات ليقــدمو خال ــة تــغ ي،تجــار هو الدراســية ـ الحيــار
املهنية .و هدف النشاط ل تاحة الفر ة أما طالبات الفلية لالستفادر مو خ ،ات ال ريجات.
ً
وقــد أتهــرالنشــاط بعرــا ممــا تقدمــه الفليــة والجهــود ال ــي تبــإلها فــي س ـ يل تخــريو أ ـ اـد املــة ذات
ً ً
فــاور ومعرفــة اليــة .وقــد الق ـ النشــاط قبــاال بي ـ،ا مــو الطالبــات حي ـ بل ـ ــدد الحرــور 163
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الدورر التدري ية "ابسعافات األولية"
بالتعاوا م برنامو ال دمات الصـحية بالهيحـة امللليـة
نيـ ـ ـ ـ ملتـ ـ ـ ــب خ ـ ـ ــدمات الطالبـ ـ ـ ــات دورر ابسـ ـ ـ ــعافات
األوليــة ــو  23مــادة األولـ  1438ه ـ .أقيمــو الــدورر
هدف تعرين الطالبـات بطـرق ابنعـال القل ـيو وطـرق
التعامــل م ـ حــاالت فقــداا الــو ي للبــالشيا واألطفــال.
مـ ــا اشـ ــتملو ـ ـ شـ ــرح يفيـ ــة التعامـ ــل م ـ ـ حـ ــاالت
نزي ــن ال ــد الش ــد در والح ــروق الناتج ــة ــو اللهرب ـاو
والني ـ،اا .ف ــي هها ــة ال ــدورر قام ــو الطالب ــات ب ــالتطبيق
العم ـ ـ ــي لط ـ ـ ــرق ابس ـ ـ ــعاف والتعام ـ ـ ــل م ـ ـ ـ اب ـ ـ ــابات
والحاالت الحر ة.

معرا ( رط)
ً
ً
نيـرا للتنــو العمرانــي الــإي تميــزبــه الةـ،اط الســعودي نتيجــة التســا اململلــة وتعــدد ــالتها الحرــارية وخصائصــها
ً
ن
البيئيـة دشــو نــادي التصــمي الــداخ ي بفـر الطالبــات بالتعــاوا مـ قسـ التصـمي الــداخ يو وتود ــدا طالبــات مــادر
الة ـ ـ،اط العمرانـ ــي السـ ــعودي معـ ــرا ( رط) .هـ ــدف املعـ ــرا ل ـ ـ ترسـ ــيخ مفـ ــاهي الة ـ ـ،اط العمرانـ ــي لـ ــدة الطالبـ ــات
وتعــريفهو بمزا ــا العمـراا الســعودي .اشــتمل املعــرا ـ ــدر أرلــاا تم ــل منــاطق اململلــة الل ــ،ة ــو طريــق مــل
نمــاذ مصــشرر توتــوي ـ مي ـ نا ــراملنطقــة املر ــوب تم يلهــاو بابضــافة ل ـ استرــافة هــات مت ّ
خصصــة فــي
ً
ً
ـناف متنو ــة م ــو الطع ــا الش ــع ي لف ــل منطق ــة  .الج ــد ربال ــإ رأا املع ــرا اس ــتقبل ــددا بيـ ـ،ا م ــو
تور ــي،أ ـ ا
الزائرات مو منسوبات الفليةو ضافة ل دد مو طالبات مدار ال انوية بمد نة الجبيل.

مهر اا األ تا الساب
للمرر ال امسة التوالي تشار للية الجبيل الجامعية بفر الطالبات مم لة باللجنة العامة ألنشطة األند ة
الطالبية في مهر اا األ تا الساب الإي تنيمه معية وهج النسائية ال ي ،ة بالجبيل الصنا ية .اشتملو
تسلي معية وهج ال ي ،ة  52هد ة لأطفال لفحة البنات
مشار ة الفلية فعاليات وأنشطة متنو ة حي
و األوالد مقدمة مو ملتب األنشطة الطالبية ونادي اللشة ابنجليز ة و
ما شار و الفلية بتنيي أرلاا متنو ة حي ني ملتب النشاط بالتعاوا م نادي التصمي الداخ ي ونادي
الو ه وينتهي بالتصوير
دارر األ مال ر و التجميل لأطفال و و الإي بدأ بر و األزياو للبنات ور و الرس
الفوري.
وفي الساحة ال ار ية مو مقراملهر اا شار نادي داد القادر ونادي الحاسب االي بتجهيزاأللعاب الهوائية
و رات التصاد املطاطية ما شار ا جل الطاللي بغرلاا لألعاب الحر ية .وشار نادي رفد التطو ي بر و
األلعاب الشعبية .ضافة ل ذل قد النادي الد ني و بات مجانية لأطفال وهدا ا للمشار يا في املسابقات
الحر ية .ويجدر بالإ ر أا األرلاا القو استوساا وتفا ل املشارلات في املهر اا.

مري نجاز
توو شعار( مري نجاز) استراف النادي الد ني بفلية الجبيل الجامعية ملتق نرتقـي للفتيـات التـاب للجمعيـة
ال ي ،ة لتوفيش القرآا اللري بالجبيلو وذل بقامة برنامو هدف ل تعزيز قيمة ابنجاز.
ترمو ال ،نـامو فقـرات متنو ـة :ـرا مسـر يو ومواضـرر قصـي،رو وأرلـاا تو ويـةو ومسـابقات ولـحوبات قيمـة.
حيــي ال ،نــامو بورــور بيــ،مــو منســوبات الفليــةو ضــافة ل ـ منســوبات لليــة الة،بيــة بالجبيــلو ومــدار البنــات
ال انوية.

تمليا 3
أقـا نــادي التصــمي الـداخ ي نشــاط (تملــيا  )3حيـ استرــاف املهندســة املعماريـة شــهد الشـ ّـديو
رئةســة قسـ التصــمي الــداخ ي فــي ملتــب فلــرر التصــمي الهند ـ يو ال ــي رضــو تجرب هــا فــي العمــل
بع ــد التخ ــر والص ــعوبات ال ــي وا ه ه ــا أو ق ــد توا هه ــا خريج ــة التص ــمي ال ــداخ ي والعم ــاررو م ــا
ً
قدمو ددا مو النصائل ال ي مو شغهها نجاح تجربة مهندسة التصمي والعمارر.
وبالةزامو م النشاط ت تفعيل معـرا هــاو ( 2هـوةو هويـةو هوا ـة)و والـإي رضـو فيـه مجمو ـة
مو الطالبـات مشـاريعهو التجاريـة .وفـي ختـا املعـرا تـ التصـويو ألفرـل ال ـة مشـاري مـو أ ـل
ً
ً
مشارلا ً
ودر املنتو املعروا وطريقة تسويقه.
بناو
ستة شرمشرو ا

و األلعاب 2
ً
ف ــي ــو ترفيه ــي ني ـ مجل ـ الطالب ــات نش ــاط ( ــو األلع ــاب  )2ه ــدف الة ــ،ويل ــو الطالب ــات بعي ــدا ــو
الرــشوط الدراســية .تـ تجهيــزالقا ــة املتعــددر األ ــراا بعــدد مــو األلعــاب الة،فيهيــة ا تلفــة للطالبــات
م ها األلعاب اللوحية وابللة،ونية والحر ية و ضافة ل ذل شار في تفعيل النشاط دد مـو املشـاري
الناشحة وال ي بل ددها  ٨مشاري .
نال النشاط قبال الطالبات حي بل

دد املشارلات والحرور  360طالبة.

GOODAT Debate Competition
بمبادرر مو شر ة  GOODATني نادي دارر األ مال بفر الطالبات مسابقة . GOODATDebate Competition
و ـي منـاترر تنافسـية تهـدف لـ تطـويرمهـارات ا حـاورر لــدة الطالبـات مـو خـالل منـاترر الفـرق املشـار ة فـي قرــا ا
متعلقة باملسلولية اال تما ية.
و قــد شــار أ رــاو مــو هيحــة التــدري بقسـ دارر األ مــال فــي لجنــة تولــي املســابقة .مــا حصــلو الفــائزات ـ
وائز نقد ة مقدمة مو الشر ة الرا ية .

ك ــتابة السي ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ــذاتيــة
مــو منطلــق الحــرص ـ تطــويرالطالبــات وتهيح ـ هو لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل بع ـد التخــر ني ـ
ا جلـ ـ الطالل ــي بف ــر الطالب ــات ورش ــة م ــل بعن ــواا " تاب ــة الس ــي،ر الإاتي ــة"و ق ــدم ها ال ــد تورر
مي ،ي شةتاو أستاذ دارر األ مال املسـا دو لطالبـات الفليـة .رضـو خاللهـا د .مي ،ـ ي يفيـة تابـة
السي،ر الإاتيةو وقدمو بعض النصائل ال ي جب أا تتبعها الطالبة أو تتجنبهـا لـدة رضـها ملهاراتهـا
في السي،ر الإاتية.

أنا ند تو بدي لي
ني ـ الن ــادي ال ــد ني بف ــر الطالب ــات مواض ــرر بعن ــواا (أن ــا
نــد تــو بــدي لــي) مــو تقــد رــو هيحــة التــدري بفــر
الط ـ ــالب لفلي ـ ــة الجبي ـ ــل الجامعي ـ ــة س ـ ــعادر ال ـ ــد تور ولي ـ ــد
الباللــي .نــاقا خاللهــا ســعادر الــد تور ــدر موــاور شــملو
رــاح معنــى حســو اليــو بــا و ومناقشــة أحــوال القلـوبو
ُ
ض ــافة لـ ـ أس ــاليب حس ــو الي ــو ب ــا  .ه ــإا وق ــد ختمـ ـو
ا حاض ـ ــرر ب ـ ــإ ر م ـ ــارحس ـ ــو الي ـ ــو ب ـ ــا واملواضـ ـ ـ ال ـ ــي
تجسد فيها حسو اليو با سبوانه وتعال .

نا ة األفال
نف ــإ مجل ـ الطالب ــات ورش ــة م ــل بعن ــواا ( ــنا ة األف ــال ) لطالب ــات الفلي ــة ومنس ــوباتها .ق ــدمو الورش ــة
الطالبــة ب هــال العيــد مــو قس ـ التصــمي الــداخ ي .هــدفو الــدورر ل ـ تــدريب املشــارلات ـ أه ـ التقنيــات
املطلوبــة لصــنا ة األفــال ومراحــل نتا هــا وال ــي تعت ــ،وســيلة مهمــة ب صــال األففــارومخاطبــة العــال  .بــدأت
الورشــة ومهــا األول بتــدريب املشــارلات ـ تابــة ســةناريو األفــال وتسلســل أحــدا هاو وفــي اليــو ال ــاني مــو
ً
الدورر نفإت املشارلات ما تعلمنه مو الورشة مليا.

أ
آ
سلسلة البرامج والتطبيقات السبوعية لنادي الحاسب ال لي بفرع الطالبات
نيـ نــادي لــو الحاســب سلســلة مــو النشــاطات األســبو ية توــو مســمى ( تطبيــق األســبو ) وذل ـ هــدف
نشــر الــو ي التقنــي و املســا در ـ حفــش البيانــات بشــفل آمــو ,بــدأ النــادي أول ـ سلســلة تطبيقاتــه بشــرح
ً
ماهية الفا روسات ومس باتها وطرق التخلص م ها و ما هـز ر نـا لصـيانة األ هـزر و زالـة الفا روسـات مـو
أ هزر الطالبات.

وفــي ــاني سلســلة مــو تطبيقاتــه ــرف النــادي باختصــارات الحاســب االــي فــي تو يــه األوامــر ابللة،ونيــة ال ــي
تســا د ـ حــل يــ،مــو املشــاللو وقــد ر ــزالنشــاط ـ أهميــة معرفــة التعامــل مـ (مو ــه األوامــر) ســواو
لطالبات لو الحاسب و ي،هو مو منسوبات الفلية.
وتناولــو السلســلة ال ال ــة مــو التطبيقــات شــرح (التشــفي )،و يــن ــت ومــا ي اب جابيــات والحــاالت ال ــي
تســتد ي للتشــفي،فــي الحاســبو حيـ د ـ النــادي شــرح املوضــو بتطبيــق م ــي للــزوار ملــوا مــو  3اقســا :
قسـ لتشــفي،األســماو و ــن ( ســورر) خا ــه للمشــار ة لتوضــيل الفلــررو قس ـ معرفــة الرســالة املشــفررو
ومسابقه (ف الشفرر) و قس للشرح العميق و التشفي.،
و تناول ـ ــو السلس ـ ــلة الرابع ـ ــة م ـ ــو التطبيق ـ ــات التعري ـ ــن ـ ــو لش ـ ــات ال ،مج ـ ــة بطريق ـ ــة س ـ ــهلة الفه ـ ـ لشي ـ ــ،
ا تصـيا .واختـت النـادي آخـرسلسـلة مــو تطبيقاتـه بشـرح مصطلــل  Disk Cryptorو هـو نيـا تشــفي،
القرص الفامل واملفتوح ُ
املصدر لنيا التششيل ميلروسوفو ويندوز.

وميض 2
ً
سـعيا لـ ـراو ا جتمـ و تاحـة الفـرص أمـا امل قفـات لتبـادل تجـار هو أطلـق النـادي ال قـافي فعاليـات
ملتقـ ومــيض  2الــإي اســتمرملــدر أســبو  .تـ افتتــاح ال ،نــامو املســر ي للملتقـ ــو ال ال ــاو بموــاورر
بيا اليـغ وال هـوا بقلـ ال ريجـة و رـو الشـرف بالنـادي ال قـافي بشـا رمجر ـ يو قـدم ها الطالبتـاا
فــرح ال نيــاا ونــدة العتي ــي .خــالل ال ،نــامو تمــو استرــافة الروائــي الــد تور ســعود الشـعالا بموــور
الروا ة وال قافة .ضافة ل األستاذر الية نوحو ضمو موور نا ة امل قـن .وقـد أقـي ـ هـاما
امللتق معرا "نور نور"و والإي امتد ألسبو لامل.
احتــوة امللتق ـ ـ مســابقة رحلــة تــابو وال ــي تنافســو الطالبــات خاللهــا باســتعراا تجــار هو م ـ
القراور .وقد حصلو الطالبة ائشة الدوسري املر ـزاألول فـي املسـابقة .اختـت امللتقـ بمسـابقة
أفرل ورر لشالف تابو حصلو فيها الطالبة شوق متفي املر زاألول.

قمة علوم الحاسب 2017
ُ
ني ـ ن ــادي ل ــو الحاس ــب اال ــي مس ــابقة "قم ــة ل ــو الحاس ــب  "2017ال ــي تع ــد م ــو أ ــ،مس ــابقات و
ً
أنش ــطة ن ــادي الحاس ــب اال ــي وال ــي ــت تنفي ــإها س ــنويا وحي ـ ته ــدف ل ـ م ـ الطاق ــات الش ـبابية ف ــي
املفيــد النــاف و شــعال التنــاف بــيا طالبــات قسـ لــو وهندســة الحاســب االــي فــي الفليــة مـ طالبــات
أقسـا الحاسـب االـي وتقنيــة املعلومـات فـي الجامعــات األخـرة ـ مســتوة املنطقـة الشـرقية .تنافســو
طالبــات الفليــة م ـ طالبــات قس ـ لــو الحاســب االــي و طالبــات لليــة ا جتم ـ مــو امعــة ابم ـا بــد
الــرحمو بــو فيصــلو حيـ بلـ ــدد املشــارلات فــي املســابقة  70طالبــة مشــار ةو فيمــا بلـ ــدد الحرــور
.250
الط فقرات أساسية ـي ال ،مجـةو ومسـابقة ))Quiz wizو ومسـابقة الدقيقـة
اشتملو املسابقة
الواح ــدر .وف ــي خت ــا املس ــابقة تـ ـ توزيـ ـ درو تإلاري ــة و ــوائزنقد ــة لل ال ــة مرا ــزاألولـ ـ فـ ـي فقـ ـرات
املســابقةو وان هــو الفعاليــة بفــوز طالبــات قسـ لــو الحاســب االــي فــي امعــة ابمــا بــد الــرحمو بــو
فيصل.

قارئة العا
أقـا نـادي اللشـة ابنجليز ــة بفـر الطالبـات مسـابقة (قارئــة العـا  )4ال ـي تهـدف لـ تعزيـزوتشـجي القـراور
باللشــة ابنجليز ــة .ضــافة لـ ذلـ و تعــزز املســابقة قــة الطالبــات بغنفســهو ومــنوهو الفر ــة للتعبيــ ،ــو
آرائهو باللتب ال ي قرأهها.
وق ــد ت ـ تول ــي مش ــارلات الطالب ــات م ــو قب ــل لجن ــة تر ــمنو  3أ ر ــاو م ــو هيح ــة الت ــدري بقس ـ اللش ــة
ابنجليز ة .بدأت املسابقة بتخصيص  5-3دقائق لفل متسابقة للتوـدط ـو اللتـاب الـإي اختارتـه و بـداو
رأ هــا في ــه .ت ــال ذل ـ ط ــرح األس ــحلة للمتس ــابقات املر ــحات للج ــائزرو بن ـ ًـاو ـ النتــائو ت ـ اختي ــارالف ــائزات
باملســابقة .احتلــو املر ــزاألول الطالبــة أنــوارالصــوماليو واملر ــزال ــاني الطالبــة ريمــا امل ـدر و بةنمــا احتلــو
املر ــزال ال ـ الطالبــة بســمة املةــ . ،وفــي هها ــة املســابقةو شــلرت مشــرفة نــادي اللشــة ابنجليز ــة األســتاذر
شيخة اليل املتسابقات والحرورو و جع هو املشار ة وحرور م ل هإه املسابقات املب ،ة.

الحفل ال تامي لأنشطة الطالبية لعا  1438/ 1437هـ
بتني ــي م ــو ولال ــة ش ــلوا الطالب ــات أقام ــو للي ــة الجبي ــل
الجامعي ـ ـ ــة  -ف ـ ـ ــر الطالب ـ ـ ــات  -الحف ـ ـ ــل الس ـ ـ ــنوي ل ت ـ ـ ــا
األنشـ ــطة الطالبيـ ــة للعـ ــا الدرا ـ ـ ي  1437/1438ه ـ ـ ـ ــو
ال ال ـاو  13شـعباا  1438ه ـ .أقـي الحفـل بورـور ســعادر
و يل ـ ــة الفلي ـ ــة لف ـ ــر الطالب ـ ــاتو و س ـ ــعادر و يل ـ ــة الفلي ـ ــة
لش ـ ـ ــلوا الطالب ـ ـ ــاتو وس ـ ـ ــعادر و يل ـ ـ ــة الفلي ـ ـ ــة للش ـ ـ ــلوا
األلاد مي ـ ـ ــةو ورئةس ـ ـ ــات األقس ـ ـ ــا األلاد مي ـ ـ ــةو وأ ر ـ ـ ــاو
الهيئتيا ابدارية واأللاد ميةو وطالبات الفلية.
ابتــدأ الحفــل بفلمــة ترحي يــة للحرــورو ـ تقــدمو و يلــة
شــلوا الطالبــات بفلمــة شــلروتقــد رملشــرفات ورئةســات
وأ رـ ــاو األند ـ ــة الطالبيـ ــة ـ ـ مجهـ ــوداتهو املبإولـ ــة فـ ــي
األنش ــطة الالمنهجي ــة خ ــالل الع ــا الدرا ـ ـ ي .ـ ت ــال ذلـ ـ
للم ـ ــة ش ـ ــلروامتن ـ ــاا م ـ ــو رئةس ـ ــة اللجن ـ ــة العام ـ ــة ألند ـ ــة
النشاط الطاللي لفل مو ساه فـي توقيـق هـإه ابنجـازات
ً
املتميـ ــزر .ـ ـ رضـ ــو أخصـ ــائية األنشـ ــطة مل صـ ــا أله ـ ـ
نج ــازات اللجن ــة العام ــة ألنش ــطة األند ــة الطالبي ــة للع ــا
 1437/1438هـ.
قــب ذل ـ ت ـ تلــري شــرلاو النجــاح مــو األقســا ابداريــة
واأللاد ميـات املشــارلات فــي األنشـطة الطالبيــةو ضــافة لـ
ُ
تلري مشرفات ورئةسات األند ة .بعد ذل ت ّو ـو األند ـة
الف ـ ــائزر بج ـ ــائزر أفر ـ ــل ن ـ ـ اـاد حي ـ ـ ف ـ ــازن ـ ــادي (التص ـ ــمي
الــداخ ي) بــاملر زاألولو و(النــادي ال قــافي) بــاملر زال ــانيو
ون ـ ــادي ( دارر األ م ـ ــال) ب ـ ــاملر زال الـ ـ ـ  .م ـ ــا تـ ـ ـ تل ـ ــري
األنشطة الفائزر بجائزر أفرل نشاط طالليو
حي حاز نشاط (مهر اا الشتاو) للمجلـ الطاللـي ـ
املر ــزاألولو وفــازنشــاط (هالــا وا) لنــادي الحاســب االــي
بـ ــاملر زال ـ ــانيو ونشـ ــاط (مسـ ــابقة الشـ ــعر) لنـ ــادي اللشـ ــة
ابنجليز ــة ـ املر ــزال الـ ـ  .ه ــإا وف ــازت الطالب ــة م ــاا
الس ــعيدي رئةس ــة الن ــادي الـ ــد ني بج ــائزر (أفر ــل رئةسـ ــة
ناد).
ا

مـ ــا ت ـ ـ تل ـ ــري أفر ـ ــل ر ـ ــور م ـ ــو ل ـ ــل ن ـ ـ اـاد حي ـ ـ حص ـ ــلو
الطالبـ ــات التاليـ ــة أسـ ــمائهو ـ ـ ـ ــائزر العرـ ــور املميـ ــزر فـ ــي
النادي:
رحاب املطي،ي  -نادي دارر األ مال
أسماو العقل -نادي داد القادر والنادي ال قافي
أمجاد العاتي -نادي التصمي الداخ ي
ر ها الشقيل -نادي الحاسب االي
رازاا القوطاني -نادي رفد التطو ي
شريفة ال لق -النادي الد ني
ت ــال ذلـ ـ اب ــالا ــو الف ــائزات ف ــي مس ــابقة الق ــرآا الل ــري و
ومســابقة البو ـ العلمــيو واب ــالا ــو نتــائو ــائزر الطالبــة
امل اليـ ــة لهـ ــإا العـ ــا وال ـ ــي حصـ ــلو ليهـ ــا الطالبـ ــة والو بنـ ــو
سـ ــاا القـ ــوز ـ ـ مسـ ــتوة طالبـ ــات التخصـ ــص .وحصـ ــلو
الطالبــة و ــد بنــو نــا ن اليفيــ،ي ـ الجــائزر ـ مس ـتوة
طالبات السنة التوري ،ة.
هإا وانتهى الحفل بتلـري
األند ة الطالبية لهإا العا .

رـوات الشـرف مـو ال ريجـات فـي

أ
اهم الدورات التدريبية والمحاضرات خالل العام الجامعي
 1438/1437هـ

سلسلة دورات تدريبية في البحث العلمي
د.غادة الصالح

دورة تدريبية بعنوان «الجاذبية الشخصية»
جمعية واعي

برنامج البحث العلمي :كيف تجري دراسة علمية؟
آ أ
د.اشا الكسندر

أ
دورة تدريبية بعنوان «ا إلسعافات الولية»
مكـتب الخدمات الصحية في الهيئة الملكية

دورة تدريبية بعنوان «مهارات التواصل »
جمعية واعي

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

أ
دورة تدريبية بعنوان « صنــاع ــة الف ــالم»
الطالبة :إابتهال العيد

ورشة عمل الخط الكوفي
الطالبة :دلل المقبل

ورشة عمل تحدي التصميم
نادي التصميم الداخلي

ورشة عمل الرسم الحر
نادي التصميم الداخلي

ورشة عمل «وسعت»
فريق عمل وسعت

ورشة عمل الخط العربي
ميمونة الطويل

سلسلة ورش عمل شيرها
نادي التصميم الداخلي

سلسلة دورات القاعدة النورانية
النادي الديني

سلسلة Share Your Idea
أ
نادي إادارة العمال

Passion Seminar
نادي إاعداد القادة

اللقاء المفتوح مع فضيلة الشيخ الدكـتور عبدهللا بن محمد المطلق

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

أ
محاضرة «انا عند حسن ظن عبدي بي»
د.وليد الباللي

Enhancing your Academic Performance Using Digital Data Set

أ
ا.سبيثا نيكيتا

@ucj2006

StudentActivities-f@ucj.edu.sa
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