
الفصل الدراسي الثاني
لعـــــام 1442-1443هـ

 

التقرير النهائي
لوحدة األنشطة

 الطالبية 



الخطة المقترحة للفصل الدراسي
الثاني لوحدة األنشطة الطالبية

لعام ١٤٤٢ - ١٤٤٣ هـ 

وكالة شؤون الطالب
كلية العلوم �لزلفي
أقســــــــــام الطالبات



العلمي
الخطة المقترحة للفصل الدراسي الثاني لوحدة

األنشطة الطالبية لعام ١٤٤٢ - ١٤٤٣ هـ 



الخطة المقترحة للفصل الدراسي الثاني لوحدةالثقافي
األنشطة الطالبية لعام ١٤٤٢ - ١٤٤٣ هـ 



التوجية واإلشاد
الخطة المقترحة للفصل الدراسي الثاني لوحدة الطالبي

األنشطة الطالبية لعام ١٤٤٢ - ١٤٤٣ هـ 



الخطة المقترحة للفصل الدراسي الثاني لوحدةاالجتماعي
األنشطة الطالبية لعام ١٤٤٢ - ١٤٤٣ هـ 



الر�دي
الخطة المقترحة للفصل الدراسي الثاني لوحدة

األنشطة الطالبية لعام ١٤٤٢ - ١٤٤٣ هـ 



برنامج
يوم المعلم



 
يعد المعلم صاحب الدور األكبر في عملية بناء المجتمع واليه يعود الفضل في نشوء الحضارات

وقيام الدول اذا ان الخبرات والمهارات العلمية التي ينقلها تسهم في نشر العلم وتعزيز الثقافة
لدى أبناء مجتمعه األمر الذي يؤدي بدوره الي تحويل العلم النظري لنظام حياة تطبيقي وتزامنًا

مع يوم المعلم أقامت كلية العلوم �لزلفي برنامج عن يوم المعلم
  يوم الثالثاء الموافق 5 / 8 / 1443هـ 

(يوم المعلم)
اقامت كلية العلوم �لزلفي برنامجًا بعنوان:

 





برنامج
استقبال الطالبات

المستجدات



يهدف البرنامج الى تعريف الطالبات المستجدات �نظمة الجامعة ولوائحها
أقيم في األسبوع الثاني في الفصل الدراسي الثاني لعام 1442-1443هـ

 

نظمت وحدة األنشطة الطالبية ركن تعريفي للوحدات (النشاط الطالبي –القبول
والتسجيل-االرشاد االكاديمي)

وتم توزيع ضيافة وتوزيعات الستقبال الطالبات المستجدات في تمام الساعه
التاسعه صباحًا 





برنامج

 كوني صحية 
السمنة أسبابها وأضرارها

وطرق عالجها والوقاية منها



 
حيث نظمت وحدة األنشطة الطالبية �لتعاون مع نادي اكتف برنامج كوني

صحية يوم االحد الموافق 24 /8 / 1443هـ الساعة التاسعة صباحًا
 بحضور عدد من الطالبات ومنسو�ت الكلية.

ونجد أن إقامة هذا البرنامج �تي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي
تهدف لرفع مستوى الوعي الثقافي والصحي للمجتمع الجامعي.

هذا وقد تخلل الفعالية العديد من األركان التوعوية والتثقيفية منها نصائح
عن أهمية الوقاية من السمنة وطرق العالج منها

 

يهدف البرنامج تعزيز الثقافة البدنية والصحية والتعرف على السمنة
وأضرارها وطرق العالج والوقاية منها �لتغذية السليمة 







مسابقة

اقــــــــــــــــرأ



نظمت كلية العلوم �لزلفي ممثلة بوحدة االنشطة الطالبية،
 مسابقة بعنوان:

(أقــــــــــــــــــــــــــرأ)
 

أقامت كلية العلوم �لزلفي مسابقة ثقافيه بعنوان اقرأ �لتعاون مع مجمع
المكتبات والتي استمرت لمدة أسبوع واحد وقد روعي في اختيار هذه

المسابقة التنويع لتتوافق مع مهارات الفئات الطالبية �لجامعة.
 



دورة

التميزو االبداع
في الحاسب االلي 



قدمت وحدة األنشطة الطالبية �لتعاون مع قسم علوم الحاسب و المعلومات
محاضرة بعنوان " التميزو االبداع في الحاسب االلي " 

وذلك يوم الثالثاء  الموافق 01/03/ 2022 
 
 
 
 

قدمتها أ. شفيقة العبيدي عوني



 تم شرح المحاور التالية خالل الدورة
 

 - مفهوم
الحاسب اآللي

 و أهميته.
 

- مقومات التميز
 في الحاسب اآللي

 

- مفهوم االبداع
و التميز.

 

-  آليات التميز و
االبداع في الحاسب

اآللي
 





دورة

 االيجابيات
 في حياتنا



نظمت كلية العلوم �لزلفي ممثلة بوحدة االنشطة الطالبية ، دورة بعنوان:
(اإليجابيات في حياتنا)

في يوم االربعاء 8/7/1443 في تمام الساعة 8 مساء  

قدمتها د.سارة مصطفى الجاك
تضمنت محاور الدورة:

تعريف للطاقة االيجابية

حضر الدورة  جمع كبير واتحفوها �رائهم ومشاركاتهم القيمة

اثر الطاقة االيجابية علي الفرد

التفكير االيجابي وفوائده كيف اكون ايجابيا؟

تاثير التفكير االيجابي علي الفرد وصحته وفي عمله وفي مجتمعه وفي اجتماعياته
 





برنامج

التعلم �الكتشاف
والبحث واللعب

 (في المدرسة اإلبتدائية السابعة) 



نظمت كلية العلوم �لزلفي ممثلة بوحدة االنشطة الطالبية �لتعاون مع نادي العلوم ،
 برنامجا بعنوان:

(التعلم �الكتشاف والبحث واللعب )

الهدف : 
يقوم الطالب داخل المدرسة �لقيام بعدة أنشطة ومهارات وتعمل هذه

األنشطة على اكتشاف مواهب الطالب وتنمية قدراتهم وتخلق داخل
المدسة جو من الحماس والتحدي وهناك أنواع من األنشطة متعددة مثل

األنشطة الر�ضية والثقافية واالجتماعية . 

في المدرسة اإلبتدائية السابعة





دورة

خطوات واجراء
البحث العلمي



خطوات البحث العلمي قدمت وحدة األنشطة الطالبية �لتعاون مع قسم علوم الحاسب
 و المعلومات محاضرة بعنوان " خطوات واجراء البحث العلمي  " 

وذلك يوم الثالثاء  الموافق 26/8/ 1443هـ

قدمتها د.عفاف عبدالرحمن 

تضمنت محاور الدورة:

  تعريف البحث العلمي

مفهوم البحث العلمي

أهمية البحث العلمي



برنامج

يوم التأسيس



كلمات قيادات 
الكلية بمناسبة 
يوم التأسيس



كلمة عميد كلية العلوم �لزلفي
 د. هاني بن علي القحيز  

يوم التأسيس هي ذكرى غالية على جميع المواطنين ،
معبرين عن حبهم لهذه البالد التي ننعم فيها جميعًا
�ألمن والرخاء، نستحضر هذا اليوم الذي بدآ من ثالثة
قرون كان أمة وملوك هذه البالد الذين بذلوا الغالي

والنفيس من جهد وتضحيات لنراه شاهدًا اليوم في نمو
بالدنا ومكانتها الرفيعة في العالم. 

https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%81%D9%8A?src=hashtag_click


كلمة وكيل الكلية لشؤون الطالب 
 د. عبدالله محمد القشعمي  

يوم التأسيس السعودي هو يوم وطني متميز تعود أصوله
ليوم تأسيس الدولة السعودية األولى على يد اإلمام محمد بن

سعود عام ١١٣٩ وقد اعتمدته دولتنا المباركة في هذا العام
لتؤكد العمق التاريخي والثقافي والحضاري لهذه الدولة خالل

أكثر من ثالثة عقود أرسى خاللها حكام هذه البالد وحتى عصرنا
الحديث مبادئ العدل واإلنصاف وأسسوا نظام حكم رشيد

أسهم في تحقيق االزدهار والنماء ورغد العيش .
نسأل الله أن يحفظ حكامنا وبالدنا وأن يديم علينا نعم األمن
واألمان ويزيد الخير والرخاء في ظل قيادة الحكومة الرشيدة

حفظهم الله. 



كلمة وكيلة كلية العلوم �لزلفي
 د. منى الحالفي

ثالثة قرون عريقة من يوم بدأنا في رفع راية هذه البالد والتي 
تحمل في طياتها قصص األمجاد وانتصار االبطال .إن� يوم

التأسيس السعودي هو يوم من أ�م المجد العظيمة لهذه
الدولة التي حفظ قادتها العظام هذه البالد بعد توفيق الله

بعزيمة وإصرار، وهمة عالية منقطعة النظير . يوم التأسيس إبراز
للعمق التاريخي والحضاري لها واحتفاء �إلرث الثقافي المتنوع

ووفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من األئمة والملوك
والمواطنين في هذا اليوم الجميل ذكرى تأسيس بالدنا الغالية
يغمرنا شعور الفخر واالعتزاز فقد بدأت فيه مسيرة هذه الدولة

العظيمة نحو التقدم واإلنجاز جعله الله يوم خير وسالم .
 

https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%81%D9%8A?src=hashtag_click








إشراف :
وكيل الكلية الطالب 

د/عبدالله محمد القشعي 
 

ومساعدة وكيل الكلية لشؤون الطالبات 
د/مار� الطيب بدوي

إعداد :
وحدة االنشطة الطالبية شطر الطالبات

أ/ رحاب النخيل (منسقة )
أ/ حصة الطوالة (عضو )

أ/حصة البداح (عضو)


