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:طالب  -أعضاء وحدة األنشطة الطالبية ❖

 ئيسارالقشعميأمحدبنعبدالعزيز•

 ضواعالفرهودحممدبنسعود•

 ضواعالرشيدرشيدعبدالرمحن•

 ضواعامللحمصاحلبنمقبل•



:  خطة وحدة األنشطة الطالبية ❖

مؤشرات النجاح وشواهد التنفيذفترة التنفيذاألنشطةاملبادراتالوحدة

وحــدة

األنشطة 

الطالبية

االسبوع األول استقبال الطالب املستجدينمبادرات النشاط االجتماعي
إعداد تقرير مصور وإرساله لوكالة شؤون -إصدار إعالن 

 -الطالب 
 
نشر النشاط إعالميا

األسبوع الثانيندوة تثقيفية عن لقاح كورونامبادرات النشاط الثقافي
إعداد تقرير مصور وإرساله لوكالة شؤون -إصدار إعالن 

 -الطالب 
 
نشر النشاط إعالميا

األسبوع الثالثمسابقة ثقافية بمناسبة اليوم الوطنيمبادرات تعزيز العمل الوطني
إعداد تقرير مصور وإرساله لوكالة شؤون -إصدار إعالن 

 -الطالب 
 
نشر النشاط إعالميا

األسبوع الرابعتنفيذ برامج مخصصة عن اليوم الوطنيمبادرات النشاط االجتماعي
إعداد تقرير مصور وإرساله لوكالة شؤون -إصدار إعالن 

 -الطالب 
 
نشر النشاط إعالميا

األسبوع الخامسدوري كرة قدم صاالت بين أقسام الكليةمبادرات النشاط الرياض ي
إعداد تقرير مصور وإرساله لوكالة شؤون -إصدار إعالن 

 -الطالب 
 
نشر النشاط إعالميا

األسبوع السادسشكيليمسابقة الكلية للخط العربي والرسم التمبادرات النشاط الفني
إعداد تقرير مصور وإرساله لوكالة شؤون -إصدار إعالن 

 -قرار لجنة التحكيم -الطالب 
 
نشر النشاط إعالميا

األسبوع السابعدوري باليستيشن بين طالب الكليةمبادرات النشاط الرياض ي
إعداد تقرير مصور وإرساله لوكالة شؤون -إصدار إعالن 

 -الطالب 
 
نشر النشاط إعالميا

األسبوع الثامنندوة توعوية ألضرار التدخينمبادرات النشاط الثقافي
إعداد تقرير مصور وإرساله لوكالة شؤون -إصدار إعالن 

 -الطالب 
 
نشر النشاط إعالميا



مؤشرات النجاح وشواهد التنفيذفترة التنفيذاألنشطةاملبادراتالوحدة

وحــدة

األنشطة 

الطالبية

االسبوع التاسعزيارة لجمعية انسانمبادرات العمل التطوعي
نشر -إعداد تقرير مصور وإرساله لوكالة شؤون الطالب -إصدار إعالن 

 
 
النشاط إعالميا

األسبوع العاشرالبمسابقة الكلية ألفضل بحث علمي للطمبادرات النشاط العلمي
جنة قرار ل-إعداد تقرير مصور وإرساله لوكالة شؤون الطالب -إصدار إعالن 

 -التحكيم 
 
نشر النشاط إعالميا

األسبوع الحادي عشرلقاء مفتوح مع قيادات الكليةمبادرات النشاط االجتماعي
نشر -إعداد تقرير مصور وإرساله لوكالة شؤون الطالب -إصدار إعالن 

 
 
النشاط إعالميا

األسبوع الثاني عشرزيارة متحف الضويحيمبادرات النشاط الثقافي
نشر -إعداد تقرير مصور وإرساله لوكالة شؤون الطالب -إصدار إعالن 

 
 
النشاط إعالميا

األسبوع الثالث عشرمدعوة للمشاركة املجتمعية للتبرع بالدمبادرات العمل التطوعي
نشر -إعداد تقرير مصور وإرساله لوكالة شؤون الطالب -إصدار إعالن 

 
 
النشاط إعالميا

األسبوع الرابع عشرزيارة أحد مصانع املحافظةمبادرات النشاط االجتماعي
نشر -إعداد تقرير مصور وإرساله لوكالة شؤون الطالب -إصدار إعالن 

 
 
النشاط إعالميا

األسبوع الخامس عشر(املرء على دين خليله)محاضرة بعنوان مبادرات النشاط الثقافي
نشر -إعداد تقرير مصور وإرساله لوكالة شؤون الطالب -إصدار إعالن 

 
 
النشاط إعالميا

:  خطة وحدة األنشطة الطالبية ❖



والدوراتالربامج



الثقافيةاألنشطة



كورونالقاحعنتثقيفيةندوة
بعنوانتوعويةندوةالطالبيةاألنشطةبوحدةممثلةالطالبشؤونوكالةأقامت

اخلدماتمنالقاضيإبراهيم/الدكتورسعادةقدمها"كورونالقاحأهمية"

املواطنبصحةالعنايةيفالقيادةجهودخالهامناستعرضاجلامعةيفالطبية

مواجهةيفوالفعالةاآلمنةاللقاحاتأفضلتوفريخاللمناململكةيفواملقيم

حيثألخذهواملبادرةاللقاحعلىاحلصولأهميةبَينبعدهاواملتحوراتالفايروس

.الطبيعيةللحياةوالعودةبسالماجلائحةمنللخروجالوحيدالسبيليعد

ة للوصول  كما أوضح ضرورة استكمال جرعات اللقاح خالل املواعيد احملدد

ات وأثرها على زيادة ملستوى التحصني املطلوب، بعدها بَين مأمونية خلط اللقاح

لشخص جبرعتني  مستوى التحصني لإلنسان حيث يتضاعف مستوى التحصني ل

سعادة الدكتور خمتلفتني عن الشخص جبرعتني من نفس النوع، بعدها أجاب

ى احلضور على استفسارات احلضور، ويف اخلتام قدم شكره للجميع عل

.وحسن االستماع



كليةوكالةنظمتالطالبيةاألنشطةوحدةوخططبرامجضمن

الطالبيةاألنشطةبوحدةممثلةالطالبلشؤونبالزلفيالعلوم

قدمها،اجلامعيالطالبأخالقياتبعنوانتوجيهيةحماضرة

جيباليتالصفاتأبرزعنفيهاحتدثالطوالةحذيفةبنسلطان.د
وشددخصيتهشتكوينعلىوأثرهااجلامعيالطالبفيهايتحلىأن

هلمتوجهليتاوالنصائحالتوجيهاتاتباععلىاحلرصأهميةعلى

 .اجلامعينيأساتذتهممن

شكرهيةالطالباألنشطةوحدةرئيسقدماحملاضرنهايةويف

وحسناركةاملشعلىوللحضورالطوالهسلطانللدكتوروتقديره

.االستماع

أخالقيات الطالب اجلامعي 





بوحدةممثلةالطالبلشؤونبالزلفيالعلومكليةوكالةأقامت

االستخدام"بعنوانللطالبتوعويةحماضرةالطالبيةاألنشطة

هيئةعضواجلماليمهديالدكتورقدمها "لألنرتنتاآلمن

.واملعلوماتاحلاسبعلومبقسمالتدريس

لألنرتنتاآلمناالستخدام





ندوةالطالبيةاألنشطةبوحدةممثلةالطالبشؤونوكالةأقامت

سليمان /الدكتورسعادةقدمها "خليلهدينعلىاملرء"بعنوانتوعوية

خالهلابَيناجملمعةجبامعةالتدريسهيئةعضوالقشعميعبداهللبن

اإلنسانحيثاملسلماألنسانوأثرهاالصاحلةالصحبةاختيارأهمية

اخلريأهلمصاحبةاالنسانعلىجيبأنهبنيكمايصاحبمبنيتأثر

أهلمصاحبةمنوحذروأخراهدنياهيفعليهاألثرمنلهملاوالصالح

شكرهاألنشطةوحدةرئيسقدمالندوةختامويف،واآلثامالشرور

دةشهالهوقدمللندوةتقدميهعلىالقشعميسليمانللدكتوروتقديره

طالبمنعددالندوةهذهحضر،املناسبةبهذهوتقديرشكر

.اجلامعة

هخليلدينعلىاملرء





توعويةندوةالطالبيةاألنشطةبوحدةممثلةالطالبشؤونوكالةأقامت

بنالعزيزعبد /د.أسعادةقدمها "وعالجهأسبابهالفكرياالحنراف"بعنوان

بدأتحيثبالزلفيالرتبيةبكليةاملقارنالفقهأستاذالعليويأمحد

بعدهاالطالبيةاألنشطةوحدةرئيسسعادةمنترحيبيةمبقدمةاحملاضرة

بأسباالعليويالعزيزعبدالدكتورسعادةخالهلابَيناليتاحملاضرةبدأت

 .الوطنيةالوحدةوعلىاجملتمععلىوأثرهوخماطرهالفكرياالحنراف

وأخذشأنهممنالتقليلوعدمالعلماءمكانةعلىاحلفاظأهميةبنيكما

وأثرهاالصاحلةالصحبةاختيارأهميةعلىشددكما،منهمالفتاوى

علىجيبأنهبنيكمايصاحبمبنيتأثراإلنسانحيثاملسلماألنسان

وأخراهدنياهيفعليهاألثرمنلهملاوالصالحاخلريأهلمصاحبةاالنسان

وحدةرئيسقدمالندوةختامويف،واآلثامالشرورأهلمصاحبةمنوحذر

تقدميهعلىالعليويالعزيزعبدللدكتوروتقديرهشكرهاألنشطة

يفاحملاضرأقيمت،املناسبةبهذهوتقديرشكرشهادةلهوقدمللمحاضرة

.اجلامعةطالبمنعددهاوحضرالكليةمسرح

وعالجهأسبابهالفكرياالحنراف





الفسادومكافحةالنزاهة
ووطينشرعيواجب

ندوةالطالبيةاألنشطةبوحدةممثلةالطالبشؤونوكالةأقامت

 "ووطينشرعيواجبالفسادومكافحةالنزاهة“بعنوانتوعوية

لشؤون مقرن بن عبدالرمحن املقرن وكيل الكلية ل/د.سعادةقدمها
األمور املرتبطة  حتدث فيها عن أن النزاهة ليس حكرا علىالتعليميلة

دأ النزهة ديدن  يف باملال فقط  بل جيب على كل شخص أن جيعل مب

قاعة حلقة يفضراحملاأقيمت. مجيع تعامالته سواء املالية أو الوظيفية

.الكليةطالبموظفي ومنعددوحضرهاالكليةالنقاش يف





الرياضيةاألنشطة



كليةدوري
لكرةالعلوم
صاالتالقدم



 صاالت -دوري كلية العلوم لكرة القدم❖

لومالعكليةعميدسعادةرعايةحتت

وبإشرافيزالقحعليبنهاني.دبالزلفي

شؤونلالكليةوكيلسعادةمنمباشر

لقشعمياحممدبناهللعبد.دالطالب

دوريولةبطالطالبيةاألنشطةوحدةنظمت

ذلكوصاالت-القدملكرةالعلومكلية

.رياضيالالزلفيناديصالةملعبعلى

العاملي،التعاون،)فرقستةفيهاوشاركأيامعشرةمدىعلىأقيمتالبطولة

ةاملنافسفيهاحضرتالعبًا(50)يقاربمبا(العميدالبافاري،األول،الزعيم،

الفنيةاملهاراتالعبونالفيهاوأظهرالالعبني،بنيالرياضةوالروحوالنديةواألثارة

.العالية



موعتنياجملبنظامالبطولةتنظيممت

فرقاألوىلاجملموعةضمتحيث

ضمتمافي(التعاونالعاملي،األول،)

ي،البافار)فرقالثانيةاجملموعة

رقفواستطاعت(العميدالزعيم،

(التعاون،العاملي،الزعيم،البافاري)

أولابتحقيقهماجملموعتنيعنالتأهل

.جمموعةكلوثاني

املجموعة األولى 

التعاون 

العاملي 

األول 

املجموعة الثانية 

الزعيم 

البافاري 

العميد

 :  دور اجملموعات❖



حيثاملغلوبخروجبنظاماإلقصائيةاألدوارأقيمت

للمباراةالوصولمنوالعامليالتعاونفريقياستطاع

والبافاريالزعيمفريقيعلىتغلبهمابعدالنهائية

.البطولةمنواقصائهما

 :  ةاألدوار النهائي❖



البالطلشؤونالكليةوكيلسعادةوبحضور جماهيري حضور وسط
الثانيربيع03األثنينمساءأقيمتالقشعميمحمدبنهللاعبد .د

بنتيجةءاللقاكسبالتعاون فريقواستطاعالنهائيةاملباراةهـ1443
العاملييقفر حصلفيماالذهبيةوامليدالياتبالبطولةوالتتويج2-0

 .الفضيةوامليدالياتالثانياملركزعلى

ية املباراة النهائ❖



نلشؤوالكليةوكيلسعادةرعايةحتت

الطالبلشؤونكليةالوكالةأقامتالطالب

دوريبطولةالطالبيةاألنشطةبوحدةممثلة

حيثطالبًا40منأكثرفيهشاركباليستيشنال

،بعدعنالبطولةيفاألوليةاألدواراقيمت

فنايواملطريينوافالطالبانخالهلامنواستطاع

تأقيماليت،النهائيةللمباراةالتأهلمناملطريي

الطالبخالهلامنواستطاعالنقاشحلقةقاعةيف

بالبطولةالتتويجمناملطريينواف

باليستيشنالدوري



القدملكرةاجلامعةلبطولةبطالالقدملكرةالعلومكليةمنتخب
صاالت

-القدملكرةعةاجملمجامعةببطولةبالزلفيالعلومكليةمنتخبتوج

وكيلعادةسرعايةحتتأقيمالذياللقاءنهايةبعدوذلك-صاالت

العبودياحلصبنحممدالدكتوراالستاذالتعليميةللشؤوناجلامعة

 3-4بنتيجةاهلندسةكليةعلىبتغلبه

ياملليفعبداحملسن،القشعميأمحد،السكرانعبدالعزيز، احلمدعمر

رالعاممعاذ،املطرييحممد،البداحعبداحملسن،الباتلتركي،

الكليةمنتخبقائمة





االجتماعية األنشطة



 "إنسان"األيتاملرعايةاخلرييةللجمعيةطالبيةزيارة

ممثلةالطالبلشؤونبالزلفي_العلوم_كليةوكالةنظمتاجملدولةالزياراتبرامجضمن

باستقباهلموكان "إنسان"األيتاملرعايةاخلرييةللجمعيةطالبيةزيارةالطالبيةاألنشطةبوحدة

جماليفاجملتمعيودورهااجلمعيةوبرامجأنشطةعنموجزشرحقدموالذياحملياصاحل. أ

 .األيتامرعاية



بية برنامج سرية ومسرية ممثلة يف وحدة األنشطة الطالالعلوم بالزلفيكليةنظمت وكالة شؤون الطالب بـ 

بادرات تعزيز التواصل واملتمثل بزيارة طالبية إىل الوجيه الشيخ مقبل بن صاحل امللحم وذلك يف إطار م

 .االجتماعي

سرية ومسرية 



ةطالبيزيارةالطالبيةاألنشطةبوحدةممثلةالطالبلشؤونبالزلفيالعلومكليةوكالةنظمت

لشؤوناألسنانطبكليةوكيلاجلرباهللعبد .دباستقباهلمكانحيث،األسنانطبلكلية

.الكليةألقسامتعريفيةعلميةجبولةمبرافقتهمقاموالذيالطالب

زيارة طالبية لكلية طب األسنان



بالزلفيالنموذجيةالربدايةملزارعطالبيةزيارة

الطالبيةاألنشطةبوحدةممثلةالطالبلشؤونبالزلفيالعلومكليةوكالةنظمت

وكانبالزلفيالنموذجيةالربدايةملزارعطالبيةزيارةاألحياءناديمعوبالتعاون

للطالبتعريفيةعلميةجبولةمبرافقتهمقاموالذيخليفةأمحد .مباستقباهلم



االحتفاالت والفعاليات



91اليوم الوطين 



احتفاالبالزلفيالعلومكليةنظمت "دارلناهي"شعارحتت

والتسعونالواحدالسعوديالوطيناليومذكرىمبناسبة

بنهاني .دالكليةعميدسعادةحبضوروذلك،للمملكة

وأعضاءاألقسامورؤساءالوكالءمنومنسوبيهاالقحيزعلي

.الطالبمنوعددواملوظفنيالتدريسهيئة

91اليوم الوطين 









ذكرى البيعة السابعة 

ألنشطةابوحدةممثلةالطالبلشؤونالكليةوكالةأقامت

لتوليبعةالسابالذكرىاخلاصةالفعالياتمنعددالطالبية

مشلتاململكةيفاحلكممقاليدالشريفنياحلرمنيخادم

باإلضافةمليموناالعهديفاملنجزاتأبرزتربزالشاشةعربعروض

بهذهمشاعرهماجلامعةوطالبمنسوبيفيهاسجلفنيةلوحةإىل

.املناسبة


