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الرؤية والرسالة 



الرسالة

منالطالباتأنشطةمجالفيوالتميزالريادة

ةجامعيحياةلخلقالمالئمةالبيئةتوفيرخالل

ودالجهاستنهاضسبيلفيللطالباتأفضل

باألنشطةوالمساهمةللمشاركةالطالبية

ريةوالفكالثقافيةالمجاالتكافةعلىالطالبية

كــارواالبتاإلبـداععلىالطالباتوحثواالجتماعية

.2030رؤيةلمواكبة

الرؤية

فيتميزهاخاللمنبالكليةالنهوض

قيحقبما,الطالبيةاألنشطةمختلف

،الجامعةكلياتبينرياديةمكانةلها

.األخرىالجامعاتوكذلك

الرؤية والرسالة 



الــتـــكــــلـــيــــــــف





وكالة شؤون الطالب  

بالزلفي  العلوم  كلية 

الطالبات   اقسام 

الخطة المقترحة للفصل الدراسي األول 

هـ 1443-1442لوحدة األنشطة الطالبية لعام 

:اعداد

بدويالطيبماريا/د:الطالباتشؤونوكالةمنسقة

النـــخــــيــــلرحـــــاب/أ:الطالباتألقسامالوحدةمنسقة

الطــوالــهحـــــصـــــة/أ

البـــــــــداححـــــصـــــــة/أ



المشاركات / إصدار إعالن  إعداد تقرير مدعم / قائمة بالطالبات 

النشاط إعالميا  / بالصور وإرساله لوكالة شؤون الطالب  عكس 

الكلية وتويتر  الجامعة االلكتروني وموقع  على موقع  طالبات  البحثية) دورة  القدرة  (  مهارات 

العلمي

المشاركات / إصدار إعالن  ور إعداد تقرير مدعم بالص/ قائمة بالطالبات 

النشاط إعالميا  على موقع / وإرساله لوكالة شؤون الطالب  عكس 

الكلية وتويتر  الجامعة االلكتروني وموقع 

طالبات  العلمي)دورة  البحث  (  مناهج 



المشاركين/ إصدار إعالن بروشور / وجود قوائم بأسماء الطالب 

التحكيم  / المسابقة  ه إعداد تقرير  مدعم بالصور وإرسال/قرار لجنه 

الجامعة / لعمادة شؤون الطالب النشاط إعالميا علي موقع  عكس 

الكلية وتويتر  االلكتروني وموقع 

طالبات  
مسابقة إنتاج فيديو إعالني 

بالكلية   للتعريف 

الثقافي  

والفني 

المشاركات / إصدار إعالن  ور إعداد تقرير مدعم بالص/ قائمة بالطالبات 

النشاط إعالميا  على موقع / وإرساله لوكالة شؤون الطالب  عكس 

الكلية وتويتر  الجامعة االلكتروني وموقع 

طالبات 

وموظفات 

الدراسية ) دورة   الضغوط 

(  أسبابها وعالجها

المشاركات / إصدار إعالن  ور إعداد تقرير مدعم بالص/ قائمة بالطالبات 

النشاط إعالميا  على موقع / وإرساله لوكالة شؤون الطالب  عكس 

الكلية وتويتر  الجامعة االلكتروني وموقع 

طالبات 

وموظفات 

القيادة )دورة  تعلم أسس 

المرور (  وإرشادات 



قائمة بالطالبات / إعداد وطباعة لوحات وبروشرات / إصدار إعالن 

/  إعداد تقرير مدعم بالصور وإرساله لوكالة شؤون الطالب/ المشاركات 

الكلية االلكتروني وموقع  الجامعة  النشاط إعالميا  على موقع  عكس 

وتويتر 

طالبات 

وموظفات 

الوطني ذكرى )برنامج  اليوم 

(  وبيعة

االجتماعي 

المشاركات / إصدار إعالن  ور إعداد تقرير مدعم بالص/ قائمة بالطالبات 

النشاط إعالميا  على موقع / وإرساله لوكالة شؤون الطالب  عكس 

الكلية وتويتر  الجامعة االلكتروني وموقع 

طالبات 

وموظفات 

ثقافة الصحة في ) برنامج

(  الغذاء

قائمة بالطالبات / إعداد وطباعة لوحات وبروشرات / إصدار إعالن 

/  إعداد تقرير مدعم بالصور وإرساله لوكالة شؤون الطالب/ المشاركات 

الكلية االلكتروني وموقع  الجامعة  النشاط إعالميا  على موقع  عكس 

وتويتر 

طالبات 

وموظفات 

العالمي  اليوم  برنامج 

للسكري 



المشاركات / إصدار إعالن  بالطالبات  ور إعداد تقرير مدعم بالص/ قائمة 

النشاط إعالميا  على موقع / وإرساله لوكالة شؤون الطالب  عكس 

الكلية وتويتر  الجامعة االلكتروني وموقع 

طالبات 

وموظفات 
ريادة االعمال  دورة  بعنوان مبادئ  الريادي

المشاركات / إصدار إعالن  بالطالبات  ور إعداد تقرير مدعم بالص/ قائمة 

النشاط إعالميا  على موقع / وإرساله لوكالة شؤون الطالب  عكس 

الكلية وتويتر  الجامعة االلكتروني وموقع 

طالبات 

وموظفات 

من خيرك ساعد )حملة بعنوان  

(  غيرك

ما تم جمعه من الطالبات يتم ارساله :ملحوظة 

لجمعية انسان

العمل 

التطوعي 

قائمة بالطالبات / إعداد وطباعة لوحات وبروشرات / إصدار إعالن 

الطال/ المشاركات  ب إعداد تقرير مدعم بالصور وإرساله لوكالة شؤون 

الكلي/  االلكتروني وموقع  الجامعة  النشاط إعالميا  على موقع  ة عكس 

وتويتر 

طالبات  الطالبات المستجدات استقبال 

التوجيه 

واإلرشاد 

المشاركات / إصدار إعالن الطالبي  بالطالبات  ور إعداد تقرير مدعم بالص/ قائمة 

النشاط إعالميا  على موقع / وإرساله لوكالة شؤون الطالب  عكس 

الكلية وتويتر  الجامعة االلكتروني وموقع 

طالبات  الجامعي)دورة  الطالب  ( أخالقيات 



البـــــــــــــــرامج والــــــدورات 





:بعنوانبرنامجاالطالبيةاألنشطةبوحدةممثلةبالزلفيالعلومكليةنظمت

(المستجداتللطالباتالتعريفياللقاء)

عاءاألربيومتمالجامعيةللدراسةوالتهيئةالمستجداتبالطالباتالترحيباطارفي

:بعدعنالمستجداتالطالباتالستقبالالتعريفياللقاءعقدهـ17/1/1443الموافق

ضمنتووردالبالكمنصةعبرالكليةووكالءالقحيزهانيالدكتورالعميدسعادةبقيادة

شادباإلروالتعريفالجامعيةفيواالختباراتالدراسةبالئحةالطالباتتعريفاللقاء

الجامعيةمسيرتهاخاللالطالبةدعمفياالكاديميةالمرشدةدورو؛األكاديمي



اتالينحو،والتوجيهمعهاالتعاملوكيفيةالجامعيةالمقرراتمنالهدفتوضيحتمأيضا

تواصلال،والياتاألقسامفيالدارسةبأنظمةالطالباتتعريفاللقاءتضمن،كماالتفوق

الجامعيالبريدتفعيلضرورةعلىالتأكيد،وتمبالقسمالتدريسهيئةعضواتمع

.للطالبة

كماردوو البالكمنصةمعالتعاملوكيفيةبعدعنالدارسةبنظامتعريفهنالىباإلضافة

كليةمقرفيهـ21/1/1443االحديومالجددالطالباتاستقبالالتعريفياللقاءتضمن

ريفهموتعالمنشوراتوتوزيعالطبيعيةبالورودواستقبالهموالحفاوةبالترحيبالعلوم

الطالباتعلىوالكماماتالمعقمتوزيعتمكماالكليةبوحدات







ةالعربيالمملكةأبناءجميعلدىوطنيةمناسبةوأهمأغلىهوالسعوديالوطنياليوم
تحملدولةميالدشهدتنجدحيثم1932/9/23يومفيحدثالوطنياليوم0الُسُعودية

كةللمملوالتنميةالتطويرتاريخفياألولىاللبنةذلككانولقد؛(الُسُعودية)اسم

جهودلبفضمسبوقةغيرمكانةمناآلنعليههيماإلىتصلأنمنتمكنتحتىالحبيبة

.عزهمتعالىهللاادامالعهدووليالشريفينالحرمينوخادموأبنائهالمملكةمؤسس



يوم(طنيالواليوماحتفالية)الطالبيةاالنشطةبوحدةممثلةبالزلفيالعلومكليةنظمت

باإلجراءاتالتقيدمع(األرضيالطابق)الكليةبهوفي.م26/9/2021الموافقهـ19/2/1443االحد

:منهافعالياتعدةاالحتفالوتضمناالحترازية

وطنيةالالعباراتلكتابةركن,الوطنياليومهويةعلىالمصممةللمطبوعاتركن,الوطنيةللتوزيعاتركن)

كترالبروجعلىفيديولعرضركن,الغاليللوطنوحبهنمشاعرهنعنالمنسوباتفيهاعبرنوطنيةبلوحة

((دارلناهي)شعارتحتوالتسعينالواحدعامةفيالوطنيباليوملالحتفاء



فــــــــقـــــــرات االحــــــتـــــفـــــال

السالم 

الملكي

القرآن 

الكريم

كلمة الوكيلة 

(منى الحالفي. د)

المسيرة 

الوطنية

قصيدة 

شعرية

عروض 

مرئية

فعاليات 

مختلفة



بسم هللا والحمد لله والصالة والسالم على رسول هللا

لشعبلليجددوالمواطنالوطنوتالحمالتوحيدذكرىلناليعيدعاما  علينايطلوالتسعونالواحدالوطنياليومفي

الحرمينخادملمقامأتقدمأنالغاليةالمناسبةبهذهويسعدنييشرفنيالغالي،الوطنلهذاوالفخرباالنتماء

همحفظسلمانبنمحمداألميرالملكيالسموصاحباألمينعهدهووليالعزيزعبدبنسلمانالملكالشريفين

هوفوطنيالعباراتوالالكلماتتصفهالالوطنلهذاحبناوالتبريكاتبالتهنئةالسعوديالشعبوكافةهللا

عزةنفوسناوتزدادواعتزازافخرا  رؤوسنانرفعالوطنيعيدنافيبثمنيقدرالالذيالكنزوهوالالمحدودالعطاء

والقيمكلاألجيالفيهاتعيعظيمةوقفةاالهومااليومهذاإنالغاليوطنييالكبانتمائنافخراارواحناوتعظم

االعمالقالكيانهذابناءصاحبتالتيالمضيئةالجهودووالتضحياتالمفاهيم منالوطنهذالنعمةواستذكار 

.والسالموالسلمواألمانواألمنوالرخاءاالزدهار,المجد

الرشيدة القيادة  اليوم يع,أسأل هللا تعالى أن يوفقنا جميعا  لنكون في خدمة بالدنا المجيدة تحت هذه  كس لنا فعيدنا 

بألف خير  الغالي  زاهرا  وكل عام ووطننا  .ماض أصيل ويظهر لنا مستقبل 

(منى الحالفي. د)كلمة الوكيلة 



الـــــــعـــــــروض المــرئـــــيــــــــــة















الدعوة



رحاب مسعد / د الدورة معدة 

العلوم  جامعة المجمعة –طالبات كلية  ة الفئة المستهدف

البالك بورد  عن بعد عبر نظام  الدورة :نوع 

هـ23/02/1443 التاريخ

م 6.30-7.30 التوقيت

طالبات8تجاوز  الحضور عدد 

الهامة ومنها  النقاط  الدورة عدد من  تضمنت 

القيم؟                                                        -1 القيم-2ما هي  أنواع 

القيم -4الغاية والوسيلة                                             -2 قائمة 

الجامعية                                -3 القيم األكاديمية -6القيم 

القيم              -4 الثنائيات-8تحديات  الصراع  القيم في 

workshop 9-

الدورة  محاور  







الدعوة



الجاكساره مصطفى  / د الدورة معدة 

الكلية  طالبات ومنسوبات  ة الفئة المستهدف

البالك بورد  عن بعد عبر نظام  الدورة :نوع 

هـ 1443/ 2/ 29 التاريخ

م 8-9 التوقيت

العلمي واهميته في حل المشكال الدورة تعريف للبحث  ت تناولت 

المعرفة كما  الغموض ولزيادة  العلمية ولتجلية  الحاجة  ولسد 

بالتفصيل  تناولت 

التي تتضمن العلمي  البحث  :  مهارات 

البحث-1 البحث-2.                    الشعور بمشكلة  . تحديد مشكلة 

الحلول والفرضيات-3 البيانات وتوثيقها-4.                 وضع  .  جمع 

النتائج وتفسيرها-5 البحث-6.                     تحليل  . كتابة تقرير عن 

الدورة  محاور  

بالزلفي  العلوم  م بالتعاون مع قسم علو) شطر الطالبات(نظمت وحدة األنشطة الطالبية بكلية 

البحثية) :الحاسب والمعلومات دورة عن بعد بعنوان  القدرة  (  مهارات 





الدعوة



م،العالبلدانفيعامكلمنألكتوبرالموافقالثديبسرطانالتوعيةشهرمعتزامنا

:بعنوانبرنامجا  ،الطالبيةاالنشطةبوحدةممثلةبالزلفيالعلومكليةنظمت

(الثديلسرطانالعالمياليوم)

اهممن،عنهالمبكرالكشفوأهميةالثديسرطانمرضمنللحد  توعويابرنامجا

المرضبمراحلالثديسرطانتشخيصمنهالهدفالثانويةالوقايةاستراتيجيات

فيوالمعالجةالتشخيصإجراءاتمنلمزيدالوصولوسائلوتسهيلالمبكر

.المستشفيات



األنديةمعبالتعاونالطالبيالنشاطقسمممثلةبالزلفيالعلومكليةاقامتوقد

ثالثلمدةبالكليةاالرضيالطابقفيم،26/10/2021الموافقهـ20/3/1443االثنينيومالطالبية

.الكليةمنسوباتمنوعددالحالفيمنىالدكتورةالكليةوكيلةبحضور،ايام

رطانسمنوالوقايةالمبكرالكشفبأهميةالجامعةمنسوباتتوعيةإلىالبرنامجويهدف

تهدفالتيالمجتمعيةالمسؤوليةبرامجضمنيأتيالبرنامجهذاإقامةأنونجدالثدي

.الجامعيللمجتمعوالصحيالثقافيالوعيمستوىلرفع

ةأهميعننصائحمنهاوالتثقيفيةالتوعويةاألركانمنالعديدالفعاليةتخللوقدهذا

إلىباإلضافةالمبدئي،الفحصعنشروحاتلعرضوركنللثدي،المبكرالفحص

.توعويةبروشورات









الدعوة



(السكريلمرضالعالمياليوم):بعنوانبرنامجا  بالزلفيالعلومكليةاقامت

،عنهالكشفوأهميةالسكريمرضللحدتوعويا  برنامجا

يومالطالبيةاألنديةمعبالتعاونالطالبيالنشاطبقسمممثلةالكليةاقامتوقد

واحد،يوملمدةبالكليةاالرضيالطابقفيم،22/11/2021الموافقهـ17/4/1443االثنين

لبرنامجاويهدف.الكليةمنسوباتمنوعددالحالفيمنىالدكتورةالكليةوكيلةبحضور

هذاإقامةأنونجدالسكريمرضمنالوقايةبأهميةالجامعةمنسوباتتوعيةإلى

الوعيمستوىلرفعتهدفالتيالمجتمعيةالمسؤوليةبرامجضمنيأتيالبرنامج

.الجامعيللمجتمعوالصحيالثقافي

ميةأهعننصائحمنهاوالتثقيفيةالتوعويةاألركانمنالعديدالفعاليةتخللوقدهذا

.توعويةبروشوراتإلىباإلضافةالوقايةعنشروحاتلعرضوركن،الوقاية







الدعوة



الرحمن/ د عفاف عبد  الدورة معدة 

الكلية  الطالبات ومنسوبات  ة الفئة المستهدف

البالك بورد  عن بعد عبر نظام  الدورة :نوع 

هـ 1443/ 3/ 27 التاريخ

م 6-7 التوقيت

طالبة50تجاوز  الحضور عدد 

األعمالريادةمميزات-األعمالريادةأبعاد-

األعمالريادةأنواع-األعمالريادةأهمية-

األعمالريادةمبتدئ-األعمالريادةاساسيات-
الدورة  محاور  

بالزلفي  العلوم  اون مع بالتع) شطر الطالبات(نظمت وحدة األنشطة الطالبية بكلية 

(  مبادئ إدارة االعمال: )قسم علوم الحاسب والمعلومات دورة عن بعد بعنوان 







الدعوة



شطرةالطالبياالنشطةبوحدةممثلةالطالبلشؤونبالزلفىالعلومكليةكالةونفذت

الضغوط"بعنواندورةالمعلوماتوالحاسبعلومقسممعبالتعاونالطالبات

اإللكترونيالتعليممنصةعبرـه26/3/1443الموافقاإلثنينيوم"عالجهاوأسبابهاالدراسية

بوردالبالك

ليهاإالتعرضللطالبيمكنالتيالنفسيةالضغوطانواععلىالتعرفاليالدورةوهدفت

غوطالضهذهاسبابعلىالضوءتسليطتمحيثالدراسيةالضغوطبينهامنالتيوعامة

الورشةوقدمتتفاديهااولعالجهاالمتبعةاآللياتعلىالتعرفذلكمناالهمو

والحاسبعلومبقسمالمساعدةالحاسبعلومأستاذةعاشورمحمدايمان.د

اقساممختلفمنالجامعةالطالباتوطالبمنومجموعةالورشةحضروقدالمعلومات

.بالزلفيالعلومكلية





بنانسلمالملكوالشريفينالحرمينخادمسيدنالبيعةالسابعةالذكرىعليناحلت

الوالءخاللهامننجددجميعاقلوبناعلىعزيزهمناسبهوهيهللاحفظةعبدالعزيز

البناءفيوالمشاركاتالجهودبذلمواصلةعلىوالعهدالحكيمةلقيادتناوالطاعة

(السابعةالبيعةذكرى)والتنمية

األصعدةمختلفعلىباإلنجازاتمليئةالحرمينخادمسيديلبيعةأعوامسبعة

واتالسنهذهشهدتفقدواالقتصاديةوالصحيةواالجتماعيةالثقافيةوالتعليمية

لىوعالمجتمععلىدائمافيهاالرهانأنالحكيمةقيادتناخاللهامنأكدتنوعيةتحوالت

..الوطنهذااألبناء



األنديةمعبالتعاونالطالبيالنشاطقسمممثلةبالزلفيالعلومكليةاقامتوقد

فيم،26/10/2021الموافقهـ20/3/1443االثنينيوم.السابعةالبيعةلذكرىبرنامجالطالبية

منوعدديالحالفمنىالدكتورةالكليةوكيلةبحضورواحد،يوملمدةبالكليةاالرضيالطابق

.الكليةمنسوبات

البرنامجهذاإقامةأنونجدووطنهمليكةخدمةعلىالمواطنتعزيزإلىالبرنامجويهدف

الوعيو الثقافيالوعيمستوىلرفعتهدفالتيالمجتمعيةالمسؤوليةبرامجضمنيأتي

.الجامعي

عنةالطالبمشاركةمنهاوالتثقيفيةالتوعويةاألركانمنالعديدالفعاليةتخللوقدهذا

تعليقافضلبمسابقةالطالباتمشاركةمعووطنهالملكهاحبها













الدعوة



اماني إبراهيم / د الدورة معدة 

الكلية  الطالبات ومنسوبات  ة الفئة المستهدف

البالك بورد عبرعن بعد  نظام  الدورة :نوع 

هـ 1443/ 4/ 2 التاريخ

م 6-7 التوقيت

الدورة على :وقد اشتملت 

العلمي - المنهج  تعريف 

العلمي - البحث  تعريف منهج 

العلمي أنواع مناهج- البحث 

الدورة  محاور  





معاونبالتع(الطالباتشطر)بالزلفيالعلومبكليةالطالبيةاألنشطةوحدةنظمت

(الفسادلمكافحةالعالمياليوم):بعنوانبرنامجوالمعلوماتالحاسبعلومقسم

حولالبرنامجوتمحورالكليةبهوفي30:9الساعةتمامهـ5/5/1443الخميسيومفي

يا  انتهكسلوكوكلالفساد ادا  فسيعدالنظاميفرضهاالتيوالضوابطالقواعدمنأ

العامةالوظيفةالستخدامإساءةأيوكذلكالعامة،المصلحةيهددسلوككل

ادفالفساالسالميةالشريعةفياماالوضعيالقانونفيهذاخاصةمكاسبلتحقيق

سورة){إصالحهابعداألرضفيتفسدواوال}:تعالىقالالصالحضدهوماكل

بينحكمتموإذاأهلهاإلىاألماناتتؤدواأنيأمركمهللاإن}:تعالىوقال(56()األعراف

سورة){بصيرا  سميعا  كانهللاإنبهيعظكمنعماهللاإنبالعدلتحكمواأنالناس

(58()النساء



ي،والمرتشالراشي،وسلمعليههللاصلىهللارسوللعن"قالثوبانعنأحمداإلماموروى

ةالرشو:مثلمتعددةجرائمتشملالفسادوظاهرة".بينهمايمشيالذييعنيوالرائش،

عامالبالمالالتالعبالمشروع،غيراإلثراءالسلطة،استعمالإساءةبالنفوذ،والمتاجرة

التزوير،المحاسبية،الجرائماألموال،غسيلاستعماله،إساءةأوتبديدهأوواختالسه

.إلخ...التجاريالغشالعملة،تزييف

قويسياسيبدعمتحظىشاملةإصالحبرامجتستلزمالفسادومكافحةالنزاهةحمايةإن

عاونوتاسبابهاومعالجةالمشكلةتشخيصعلىيقوماستراتيجيامضمونا  وتكتسب

االخالقيةوالقيمالمبادئوارساءومؤسساتهالمجتمعومشاركةالحكوميةاالجهزة

النزاهةحمايةانوبما.الدوليةالخبراتمنواالستفادةوتعزيزهاوالمجتمعلإلدارة

مةواالنظاإلسالميةالشريعةفيالثابتةالمبادئمنأشكالهبجميعالفسادومكافحة

يعةالشر واحكاممبادئمنانظمتهاتستمدوهيالسعوديةالعربيةالمملكةفإنالدولية

صورهبكلومحاربتهالفسادمنوالتحذيرواألمانةالنزاهةبحمايةعنيتاالسالمية

.واشكاله















:بعنوانبرنامجا  ،الطالبيةاالنشطةبوحدةممثلةبالزلفيالعلومكليةنظمت

(المرأةضدللعنفالعالمياليوم)

لبشكاالنثىضدعنيفةأفعالبممارسةتتمثلاجتماعيةآفةهوالمرأةضدالعنف

ملويشللمرأةنفسياأمجسديا  ألما  كانسواءنفسيا  وألما  سلبيا  أثرا  ويتركمتعمد

.اةالحيأطرمختلففيللحرياتالتعسفيوالحرمانالعنفمنكلالعنفمنالنوعهذا

تيوالالمرأةضدالعنفلمكافحةالجديدةاستراتيجيةاستعراضاليالبرنامجويهدف

العنفمعدالتخفضأجلمنالمبذولةالجهودوتنسيقتعظيمضماناليتهدف

.المرأةضدالموجهةوالمجتمعياألسري



األنديةمعبالتعاونالطالبيالنشاطقسمممثلةبالزلفيالعلومكليةاقامتوقد

يوملمدةبالكليةاالرضيالطابقفيم،12/11/2021الموافقهـ8/5/1443االحديومالطالبية

.الكليةمنسوباتمنوعددالحالفيمنىالدكتورةالكليةوكيلةبحضورواحد،

هذاإقامةأنونجدالمرأةضدالعنفبأهميةالجامعةمنسوباتتوعيةإلىالبرنامجويهدف

ثقافيالالوعيمستوىلرفعتهدفالتيالمجتمعيةالمسؤوليةبرامجضمنيأتيالبرنامج

.الجامعيللمجتمعوالصحي

ةأهميعننصائحمنهاوالتثقيفيةالتوعويةاألركانمنالعديدالفعاليةتخللوقدهذا

.توعويةبروشوراتإلىباإلضافةالمرأة،ضدالعنفمنالوقاية





محمدنبيناعلىهللا وسلم وصلىهذا

:إشراف

ون   الطالبوكيل الكلية لشؤ

القشعميمحمد  عبدهللا . د

ون   وكيل الكلية لشؤ الطالباتومساعدة 

ي. د و ماريا الطيب بد

:إعداد

وحدة االنشطة الطالبية شطر الطالبات

النـــخــــيــــل /أ (منسقة)رحـــــاب 

(عضو)الطـــــــوالــه حـــــصـــــة  / أ

(  عضو)البــــــــــــــداح حـــــصـــــــة  /أ


