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" إدارة الوقت"كمية العموم والدراسات اإلنسانية بالغاط تقيم محاضرة بعنوان  .1
 لفضيمة الشيخ خالد الصقعبي

 

وذلؾ " إدارة الوقت"العمـو والدراسات اإلنسانية بالغاط محاضرة بعنواف أقامت كمية 

ضمف فعاليات برنامج النشاط الثقافي في الكمية يـو الثالثاء الموافؽ 

حيث حاضر الساعة , ىػ لفضيمة الشيخ الداعية خالد الصقعبي20/11/1432

ائرة األولى بالطمبة ثـ تـ تخصيص ساعة أخرى منفصمة لمطالبات عبر الد

وفي البداية تحدث فضيمة الشيخ عف أىمية الوقت بالنسبة لمطالب وما . التمفزيونية

ىي عواقب التياوف في الوقت وعدـ تنظيمو مستداًل عمى ذلؾ ببعض القصص 

المروية عف السمؼ الصالح وبعض القصص األخرى مف واقعنا الحالي، وقد 

, ؿ تنظيـ الوقت وحسف إدارتوتضمنت المحاضرة العديد مف النصائح واإلرشادات حو

وكيؼ يمكف لممؤمف أف يتدبر وقتو، وعف كيفية مؿء الفراغ بأشياء تعود عمى 
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وفي نياية المقاء تقدـ كؿ مف سعادة المشرؼ عمى . الطالب بالنفع واألجر والفائدة

الكمية الدكتور عبد العزيز بف إبراىيـ الحرة بالشكر الجزيؿ إلى فضيمة الشيخ خالد 

ي متمنيف مف اهلل تعالى أف تترجـ ىذه المحاضرة إلى واقع يعيشو الطمبة في الصقعب

. قبميـ القادـ بمشيئة اهلل تعالىتدبير وتنظيـ شؤوف دراستيـ ومست
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كمية العموم والدراسات اإلنسانية بالغاط في زيارة لمصنع ألبان وعصائر  .2
الهنا في محافظة الغاط 

 
ى ميندس اإلنتاج في المصنع أثناء الزيارةطالب الكمية يستمعوف إؿ   

بزيارة إلي مصنع ( فرع الطالب)قامت كمية العمـو والدراسات اإلنسانية بالغاط 

ىػ، وقد 19/12/1432الينا إلنتاج األلباف والعصائر في الغاط يـو االثنيف الموافؽ 

 طالبًا مف مختمؼ التخصصات والمستويات 30شارؾ بالزيارة ما يقارب عدده 

الدراسية بالكمية، وقد أشرؼ عمى الزيارة كؿ مف الدكتور أحمد الزعبى أميف النشاط 

الطالبي والدكتور توفيؽ المصري عضو ىيئة التدريس بقسـ نظـ المعمومات اإلدارية 

 .بالكمية
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وقد تجوؿ طالب الكمية داخؿ المصنع لمتعرؼ عمى مراحؿ تصنيع المنتجات 

المسؤوؿ عف اإلنتاج بشرح وافي عف خطوات داخؿ المصنع، حيث قاـ الميندس 

اإلنتاج مع اإلشارة الى بعض األساسيات مثؿ قياـ المصنع في  كؿ خطوة مف 

أألوؿ ىو : خطوات اإلنتاج بأخذ عينة مف خط اإلنتاج لتحميميا عمى صعيديف وىما 

يميائيًا التحميؿ فيزيقيًا وذلؾ لمتعرؼ عمى الطعـ والموف والكثافة، والثاني ىو التحميؿ ؾ

مف اجؿ الفيروسات، واليدؼ ضماف جودة المنتج النيائي، وفى حالة اكتشاؼ أي 

. عيب داخؿ العينة يتـ إعداـ الكمية بالكامؿ

وفى إشارة إلي إجابة بعض استفسارات  الطالب عف التعقيـ ونظافة المصنع 

غيير أجاب ميندس اإلنتاج إلي انو يتـ تنظيؼ خط اإلنتاج بشكؿ دوري ودائـ مع ت

نوع المنظؼ لضماف عدـ اكتساب الفيروس لممناعة عند استخداـ نوع واحد في 

إننا نتعامؿ مع عدو خفي وىي الفيروسات لذا يجب : التنظيؼ لمدة طويمة، وأضاؼ

أخذ االحتياط الالـز لمحاربة ىذا العدو عف طريؽ التنظيؼ بشكؿ دائـ ودوري مع 

زيارة تـ شكر المسؤوؿ اإلداري وميندس وفى نياية اؿ. تغيير نوع المنظؼ بانتظاـ

اإلنتاج وكؿ العامميف في المصنع عمى حفاوة المقاء والفائدة التي قدموىا لطالب 

. الكمية أثناء الزيارة
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تقرير زيارة وفد جامعة المجمعة لجامعة الممك سعود  .3

بؿ شاركت كمية العمـو والدراسات اإلنسانية بالغاط بزيارة طالبية تـ تنظيميا مف ؽ

ىػػػ لجامعة الممؾ  12/1432/ 24عمادة شؤوف الطالب بجامعة المجمعة بتاريخ 

طالبًا مف مختمؼ كميات الجامعة  17سعود بالرياض ، وقد شارؾ في الرحمة قرابة الػ 

طالب ، ابتدأت الرحمة بالتجمع  4، وقد مّثؿ كمية العمـو والدراسات اإلنسانية بالغاط 

معة ، وبعد اكتماؿ وصوؿ الطالب وتدقيؽ بياناتيـ في المدينة الجامعية بالمج

انطمقت الحافمة نحو الرياض قرابة الساعة السابعة والنصؼ صباحًا برفقة اثنيف مف 

المشرفيف مف عمادة شؤوف الطالب ، وفور الوصوؿ توجيت الحافمة نحو المدينة 

شاىد الطالب  الجامعية لجامعة الممؾ سعود وبالتحديد لمبيو الرئيسي لمجامعة وىناؾ

عرضًا مرئيًا يوضح مسيرة الجامعة منذ بدايتيا وحتى ما وصمت إليو اآلف مف 

إنجازات وما تطمح إليو مف تطمعات ، بعد ذلؾ توجو الجميع إلى مكتبة األمير 

سمماف ، وقد استقبميـ ممثؿ العالقات العامة في عمادة شؤوف المكتبات ، وقدـ ليـ 

معمومات عف المكتبة ، ثـ صحبيـ في جولة مبسطة عرضًا وثائقيًا يوضح بعض اؿ

في أرجاء المكتبة والتي تضـ عدة طوابؽ مع الشرح لمحتويات كؿ طابؽ ، بعد زيارة 

المكتبة توجو الطالب لكمية السياحة واآلثار وبالتحديد متحؼ الكمية ، وقد قاـ 

ليف عف الطالب بجولة في المتحؼ قرابة النصؼ ساعة ، قدـ خالليا أحد المسؤو

المتحؼ شرحًا وافيًا لمحتويات المتحؼ ، وبعد ذلؾ توجو الطالب إلى كمية العمـو ، 
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وقاموا بجولة في متحؼ عمـ الحيواف مع شرح قاـ بو أحد األخصائييف ، ثـ غادر 

الجميع المتحؼ بعد نياية الجولة قرابة الساعة الواحدة ظيرًا ليتوجيوا لمصمى الكمية 

لعصر جمعًا وقصرًا ، وبعد ذلؾ تناوؿ الطالب طعاـ الغداء ألداء صالتي الظير وا

في مطعـ الجامعة برفقة المشرفيف ، ثـ عاد الجميع لمبيو الرئيسي اللتقاط الصور 

التذكارية ، وقد ودع طاقـ االستقباؿ الطالب والمشرفيف بكؿ حفاوة وتكريـ ، وعاد 

وتنظيـ ، وتمت مناقشة  وفد جامعة المجمعة مسروريف لما شاىدوا مف حسف استقباؿ

زوايا الرحمة في الحافمة وكانت أراء جميع أعضاء الوفد تدؿ عمى رضاىـ 

واستحسانيـ تـ الوصوؿ بحفظ اهلل ورعايتو لممدينة الجامعية بالمجمعة في تماـ 

 –أعد التقرير الطالب محمد بف صالح السيؼ الساعة الرابعة والنصؼ عصرًا، وقد 

 .قسـ المغة اإلنجميزية –اإلنسانية بالغاط كمية العمـو والدراسات 
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تقرير دورة مهارات التفوق الجامعي  .4

أقيمت في كمية العمـو والدراسات اإلنسانية بالغاط دورة حوؿ ميارات التفوؽ الجامعي 

ظيرًا، ( 12-10)ىػػ بواقع ساعتاف مف الساعة  11/1/1433الثالثاء الموافؽ  يـو 

زيد عف الخمسوف طالبًا مف مختمؼ تخصصات الكمية حيث سجؿ في  الدورة ما ي

المحاضرة الدكتور أحمد فايز الزعبي، والذي ركز بمحاضرتو عمى أسرار وقد أعطى .

التفوؽ الجامعي في كافة األصعدة الدراسية واألنشطة الالصفية مف خالؿ تحقيؽ 

ذاتية وغيرىا مف الحماس الذاتي واختيار األصدقاء بعناية فائقة، والوثوؽ  بالقدرات اؿ

.  الميارات 

المدرب ثالثة أمور إلى مف يبحث عف النجاح والتفوؽ  قدـ وفي الختاـ 

أف يدرؾ الطالب أف يمكف أف يجعؿ حياتو توفيؽ اهلل نجاحًا تامًا في دراستو :  أووً 

.  في أي مكاف فكؿ شخص لديو القدرة واالستعداد أف يفعؿ ذلؾ ويحققو بعوف اهلل

ؿ طالب مؤمف مدرؾ راغب في النجاح حثو عمي النجاح وتشجيعو عمي حث ؾ:  انياً 

.  اتخاذ الخطوات السميمة في ذلؾ االتجاه لتحقيؽ ىدفو المنشود 

إعطاء الطالب األدوات المناسبة التي تساعد عمى تحقيؽ اإلنجازات التي :   ال اً 

. يريدىا مف خالؿ دراستو
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ت اإلنسانية بالغاط لطالب كمية العموم والدراسا لقاء توعوي .5

لقاًء ىػ   18/1/1432الموافؽ أقيـ في كمية العمـو و الدراسات اإلنسانية بالغاط 

توعويًا جمع طالب الكمية مع سعادة المشرؼ عمى الكمية األستاذ الدكتور عبدالعزيز 

بف ابراىيـ  الحرة وسعادة أميف النشاط الطالبي الدكتور أحمد فايز الزعبي بالتعاوف 

حيث ألقى سعادة المشرؼ عمى الكمية كممة . مركز الجودة في الكمية يسرئمع 

قصيرة عبر فييا عف سعادتو البالغة بمقاء الطالب، حيث أشار ليـ باف ىذا ىو 

. الوقت وقت الحصاد ومف زرع زرعًا طيبًا يحصد حصادًا طيبًا بإذف اهلل

ا عمى ضرورة أف أميف النشاط الطالبي محاضرة أكد مف خاللو السياؽ وفي ذات 

يحرص الطالب عمى معرفة ما ليـ وما عمييـ مف حقوؽ وواجبات أثناء تأدية 

ىي االلتزاـ باإلرشادات  اط التي أكد عمييااالختبارات النيائية، ومف ابرز النؽ

المعموؿ بيا في جامعة المجمعة كمعرفة تواريخ ومواعيد وأماكف االختبارات 

الموعد المحدد بربع ساعة مع ضرورة إحضار والحضور إلى مكاف االمتحاف قبؿ 

في محاضرتو إلى العقوبات المترتبة عند  كما تطرؽ. عريؼ بوبطاقة الكمية لمت

وفي آخر المقاء تـ تقديـ . مخالفة أي مف التعميمات الخاصة باالختبارات النيائية

عمى النصح لمطالب في كيفية االستعداد لالختبارات النيائية مع ضرورة االعتماد 

. النفس بعد اهلل سبحانو وتعالى



11 

 

 

استراتيجية ريادة اوعمال واوست مار الخاص  .6

استراتيجية ريادة "محـر تـ عمؿ ورشة عمؿ  بعنواف  18في يـو الثالثاء الموافؽ 

تحت اشراؼ االستاذة فاطمة لطيؼ المحاضرة بقسـ  "االعماؿ واالستثمار الخاص

توى الثالث مف قسـ النظـ االدارية وفييا تـ النظـ االدارية وبمشاركة طالبات المس

تشجيع الطالبات الى عمؿ العديد مف المشاريع الخاصة وكيفية عمؿ دراسات الجدوى 

 .وبناء مشروع خاص
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 مشاركة في أسبوع المرور الخميجي .7

ىػ، شاركت كمية العمـو والدراسات اإلنسانية بالغاط في أسبوع  9/3/1433يتاريخ 

خميجي عمى مستوى محافظة الغاط أواًل والجامعة ثانيًا، وذلؾ مف خالؿ المرور اؿ

عمؿ بعض الموحات اإلرشادية والتحذيرية وعرضيا عمى السائقيف عند مداخؿ 

محافظة الغاط الرئيسية وبالقرب مف اإلشارات الضوئية إيمانا مف الكمية في أىمية 

 .دمة الوطف والمجتمع ككؿالمشاركة بمثؿ ىذه المناسبات وتفعياًل لدورىا في خ
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محضر اجتماع تشكيل المجنة اإلعالمية  .8

ىػ مع أميف 25/4/1433ٌعقد اجتماع المجنة اإلعالمية صباح اليـو األحد الموافؽ 

محمد العبيد المشرؼ عمى المجاف / أحمد الزعبي، واألستاذ/األنشطة الطالبية الدكتور

ر العضيب رئيسًا لمجنة اإلعالمية، حيث تـ التصويت إقرار الطالب حساـ بف ناص

والطالب سعود عبدالرحمف الدرويش نائبا لمرئيس، وعبدالرحمف بف سعد الحقيؿ 

. ومحمد بف مينا المداهلل األعضاء المشاركيف بالمجنة 

ومف خالؿ ىذا االجتماع دار الحوار عمى كيفية تطوير الوسائؿ اإلعالمية التقنية 

ة مف المجنة وذلؾ بوضع خطط مدروسة، ويتـ والوصوؿ إلى األىداؼ المأموؿ

مناقشتيا مع منسؽ المجاف إليصاؿ اإلعالف ألكبر عدد ممكف مف الطالب 

وفي نياية االجتماع تـ شكر لمجنة اإلعالمية الجديدة متمنيف ليـ  .والطالبات الكمية 

. التوفيؽ والجد في التفاعؿ مع أنشطة الكمية
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 قافية محضر اجتماع تشكيل المجنة ال .9

ىػ مع أميف 1/5/1433ٌعقد اجتماع المجنة اإلعالمية صباح اليـو السبت الموافؽ 

محمد العبيد المشرؼ عمى المجاف / أحمد الزعبي، واألستاذ/األنشطة الطالبية الدكتور

حيث تـ التصويت عمى إقرار الطالب راشد بف عبداهلل الرومي رئيسًا لمجنة 

لعتيبي نائبا لمرئيس، والطالب عمر عبدالمحسف اإلعالمية، والطالب اسمو محمد ا

العمي والطالب عبدالمحسف منيع المنيع والطالب عبدالرحمف المجالد أعضاء 

. بالمجنة

ومف خالؿ ىذا االجتماع دار الحوار عمى الدور الذي تمعبو المجنة الثقافية في 

ؾ بوضع خطط أنشطة الكمية ، وكيفية الوصوؿ إلى األىداؼ المأمولة مف المجنة وذؿ

وفي نياية االجتماع تـ شكر المجنة الثقافية الجديدة متمنيف ليـ التوفيؽ . مدروسة

. والجد في التفاعؿ مع أنشطة الكمية
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محضر اجتماع تشكيل المجنة الرياضية  .10

ىػ مع أميف 8/5/1433ٌعقد اجتماع المجنة اإلعالمية صباح اليـو السبت الموافؽ 

محمد العبيد المشرؼ / الزعبي، واألستاذ بف فايز أحمد/األنشطة الطالبية الدكتور

عمى المجاف واألستاذ أنس أحمد سامي أبو عيد المشرؼ عمى النشاط الرياضي حيث 

راجو رئيسًا لمجنة اإلعالمية، باإلضافة الى تـ التصويت عمى إقرار الطالب ياسر الع

. العبًا لفريقي كرة الطائرة وكرة القدـ أعضاء 20أكثر مف 

ومف خالؿ ىذا االجتماع دار الحوار عمى الدور الذي تمعبو المجنة الرياضية في 

وفي . أنشطة الكمية ، وكيفية الوصوؿ إلى األىداؼ المرجوة مف المشاركات الرياضية

تماع تـ شكر المجنة الرياضية الجديدة متمنيف ليـ التوفيؽ والجد في نياية االج

. التفاعؿ مع أنشطة الكمية
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المدرسة ال انوية بمحافظة الغاط في ضيافة كمية العموم والدراسات  .11
 اإلنسانية بالغاط

 

وفدًا طالبيا ( فرع الطالب)استقبمت كمية العمـو والدراسات اإلنسانية بالغاط 

ىػ، وقد شارؾ بالزيارة ما يقارب 17/5/1433ية الغاط يـو األحد الموافؽ مف ثانو

طالبًا، حيث كاف باستقباليـ في الكمية كؿ مف سعادة وكيؿ الكمية الدكتور  15عدده 

عمر العمر حيث رحب بيـ أجمؿ ترحيب وقد ابمغيـ التحية والتقدير مف سعادة عميد 

المجنة التأسيسية بالكمية، باإلضافة إلى الكمية يرافقو الدكتور أحمد الزعبى عضو 

 .أعضاء المجنة اإلعالمية بالكمية

وقد تجوؿ الطالب الزائريف بداخؿ الكمية لمتعرؼ عمى كافة مرافقيا مف قاعات 

تدريسية ومختبرات، حيث قاـ الدكتور الزعبي بتقديـ شرح مفصؿ عف لحظات 
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لـ إلى الحقيقة، وقد تطرؽ بالحديث اإلنشاء األولى لمكمية منذ المبادرة األولى مف الح

عف أألقساـ األكاديمية المفتوحة حاليُا مف التخصصات الحادية عشرة التي حددىا 

.  القرار السامي 

وفى إشارة إلى اإلجابة عف بعض استفسارات طالب ثانوية الغاط والمتعمقة 

مور المتعمقة بالشروط العامة لمقبوؿ في الجامعة ونظاـ الدراسة والتسجيؿ وكافة األ

وفى نياية الزيارة، قاـ سعادة وكيؿ الكمية . بالدليؿ التعريفي لألنظمة األكاديمية

الدكتور عمر العمر بتقديـ بعض النصح واإلرشادات لمطالب الوفد الزائر مف خالؿ 

التحمي بالثقة في إمكانياتيـ وقدراتيـ وتوظيفيا في اختيار التخصص الذي يتناسب 

كما حثيـ عمى اكتشاؼ ذاتيـ قبؿ تحديد مسارىـ . اإلمكاناتمع تمؾ القدرات و

والتعرؼ عمى ميوليـ وما يمتمكوف مف ميارات حتى يحسنوف االختيار والتوجو نحو 

ومف جيتيـ عبروا عف امتنانيـ عمى حفاوة المقاء والفائدة التي اكتسبيا . الحقيقة

. لتذكارية ليذه الزيارةطالب الثانوية أثناء الزيارة وقد تـ التقاط بعض الصور ا
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كمية العموم والدراسات اإلنسانية بالغاط تقيم دورة عن كيفية إعداد  .12
دراسة الجدوى إلقامة المشاريع الصغيرة 

 

توفيؽ يونس المصري، األستاذ المساعد بقسـ نظـ المعمومات اإلدارية .أقاـ د

ىػ وبالتنسيؽ مع وحدة 24/5/1433بكمية العمـو والدراسات اإلنسانية بالغاط بتاريخ 

دارة مشروع  النشاط الطالبي بالكمية، دورة عف كيفية إعداد دراسة جدوى إلقامة وا 

وقد استيدفت ىذه . صغير حيث كانت مدة الدورة ثالثة أياـ بواقع ساعتاف في اليـو

الدورة طالب مرحمة البكالوريوس مف المستوى الثالث حتى المستوى الثامف، وذلؾ 

دارة مشروع  صغير  خاص فيو لتزويد الطاؿ ب بميارات كيفية إعداد دراسة جدوى وا 

. بعد تخرجو ودوف الحاجة الى انتظار وظيفة في أي قطاع كاف

وقد حضر الدورة خمسة وعشروف طالبًا مف مختمؼ التخصصات والمستويات 

في الكمية، وقد القت الدورة بفضؿ اهلل استحساف وتفاعؿ كبير جدًا مف الطالب، 
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تعريؼ المشروع : تركزت الدورة عمى محاور ىامة في عالـ االقتصاد مثؿحيث 

الصغير وما ىي دراسات الجدوى ومراحميا وصوال الى استخالص بعض النسب 

 .والمؤشرات المالية
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ط تقيم لقاًء مفتوحًا جمع اكمية العموم والدراسات اإلنسانية بالغ .13
سعادة عميد الكمية بطالب الكمية 

 

 

ىػ في كمية العمـو والدراسات 25/5/1433ـ في صباح يـو الثالثاء اقي

اإلنسانية بالغاط حفؿ المقاء المفتوح بيف سعادة عميد الكمية الدكتور خالد بف عبداهلل 

الشافي يشاركو سعادة وكيؿ الكمية الدكتور عمر بف محمد العمر وطمبة الكمية بجميع 

ف آيات الذكر الحكيـ، ثـ بكممة مف التخصصات، وقد بدأ الحفؿ بتالوة عطرة ـ

الطالب ألقاىا الطالب عبداهلل الياشؿ ثمف فييا االىتماـ الكبير مف قبؿ خادـ 

الحرميف الشريفيف الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز وولي عيده األميف األمير نايؼ بف 

إيمانا  عبدالعزيز حفظيـ اهلل عمى دعـ المسيرة التعميمية في المممكة العربية السعودية

 . منيما بأىمية دور الجامعات في مسيرة التنمية
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حيث ألقى عميد الكمية بعد ذلؾ كممة رحب فييا بجميع الطالب، كما شكر وأثنى عؿ 

جيود أعضاء ىيئة التدريس المبذولة وناشدىـ بالعمؿ الدءوب المتواصؿ مف اجؿ 

إمساؾ دفة الوصوؿ إلى أىداؼ الكمية بخمؽ جيؿ مف الخريجيف القادريف عمى 

التطوير وتوجيييا بما يخدـ األمة، كما ركز أيضا عمى أىمية المشاركة الفاعمة مف 

وتابع سعادتو عمى أف كمية العمـو . قبؿ الطالب في النشاطات التي تقيميا الكمية

والدراسات اإلنسانية بمحافظة الغاط مف أوائؿ الكميات التي أنشئت في جامعة 

لتخصصات العممية واإلنسانية التي ُروعي في اختيارىا المجمعة، وتضـ عددًا مف ا

وقبؿ نياية المقاء أجاب سعادة . التنوع العممي والتوزيع الجغرافي بيف كميات الجامعة

. العميد عمى جميع استفسارات الطالب

حيث كانت " ترقية جياز الحاسب اآللي" وقد صاحب ىذا المقاء ورشة عمؿ بعنواف 

كتور حكمت عبدالجابر وتنفيذ مجموعة مف طالب قسـ تقنية الورشة تحت إشراؼ الد

المعمومات تـ عرضيا عمى شاشات العرض في مكاف الحفؿ، وقد ىدفت ىذه الورشة 

وقد (. تحسيف أداءه)إلى تعريؼ الطالب بمكونات جياز الحاسب اآللي وكيفية ترقيتو 

نسوبي الكمية إلى تمقي قاـ سعادة عميد الكمية في نياية المقاء بدعوة الطمبة وباقي ـ

 .واجب الضيافة كبرىاف مف الكمية عمى محبتيا وتقديرىا ليـ
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" ترقية جياز الحاسب اآللي"خالد الشافي يتفقد سير ورشة العمؿ . سعادة عميد الكمية د
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كمية العموم والدراسات اإلنسانية بالغاط تقيم دورة في استخدام  .14
 لتدريسالسبورة الذكية ألعضاء هيئة ا

 

 

ىػ دورة تدريبية في 1/6/1433أقامت كمية العمـو والدراسات اإلنسانية بالغاط بتاريخ 

كيفية استخداـ السبورة الذكية بالتعميـ الفعاؿ لجميع أعضاء ىيئة التدريس  برعاية 

عميد الكمية سعادة الدكتور خالد بف عبد اهلل الشافي وبحضور وكيؿ الكمية سعادة 

محمد العمر، حيث ركز المدرب عمى كافة االستخدامات األساسية  الدكتور عمر بف

لمسبورة الذكية ثـ تطرؽ بعد ذلؾ إلى الكيفية التي يجب أف تستخدـ مف خالليا 

لتسييؿ العممية التعممية التعميمية ، كما أشار المدرب إلى كيفية تشغيميا بمختمؼ 



24 

 

ؽ التي مف الممكف أف تولد عند المواد التعميمية مبرزًا بذلؾ عناصر الوضوح والتشوي

. الطالب أثناء  متابعة عمميات التعميـ باستخداـ السبورة الذكية

وأخيرًا تقدـ عميد الكمية بالشكر الجزيؿ لجيود المدرب خالد بف محمد منصور 

العضيداف بالشكر الجزيؿ عمى العطاء المتميز و دعا اهلل سبحانو وتعالى أف ينفع 

. لى طمية الكمية حيث أنيـ محور العممية التعميميةبيا ويعود بالفائدة ع
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تقيم ورشة ( فرع الطالبات)كمية العموم والدراسات اإلنسانية بالغاط  .15
عمل تنمية وتطوير مهارات رائدات األعمال 

 

/  6/ 3الثالثاء الموافؽ ( فرع الطالبات)قامت كمية العمـو والدراسات اإلنسانية بالغاط 

قامة ورشة عمؿ بعنواف تنمية وتطوير ميارات رائدات األعماؿ وتحت ىػػ  بإ1433

إشراؼ األستاذة فاطمة لطيؼ المحاضرة بالكمية، وبمشاركة طالبات المستوى الرابع 

وقد بدأت الورشة بتالوة ما تيسر مف آيات الذكر . مف قسـ نظـ المعمومات اإلدارية

ابر بإلقاء كممة االفتتاحية وحثت حيث قامت مشرفة الكمية الدكتورة منى ج. الحكيـ

بيا الطالبات المشاركات وباقي الحضور مف األقساـ األخرى عمى القياـ بمثؿ ىذه 

وقد بدأت . األنشطة البراقة التي تؤىؿ الطالبات إلى حياة عممية ناجحة فيما بعد
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أعماؿ الورشة ببياف أىدافيا والتي تتمثؿ بتنمية وتطوير ميارات رائدة األعماؿ، 

تحفيز الطالبات عمى اكتساب ميارات ذاتية، باإلضافة إلى اكتساب ميارات االتصاؿ 

وميارات التفكير اإلبداعي ، ثـ سارت بالتعريؼ بمساىمات الطالبات مف خالؿ 

مساندة قسـ النشاط الطالبي، وتوالت برامج الندوة عمى قدر كبير مف الحماس 

أفكارىف وأحالميف في المستقبؿ  والتفاعؿ حيث كانت الطالبات يقدمف فقرات عف

وقد سارت ورشة العمؿ . وصواًل إلى الطريقة الصحيحة في البحث عف مفاتيح النجاح

بنجاح كبير بفضؿ مف هلل ورضوانو ثـ بدعـ مف سعادة الدكتور خالد بف عبداهلل 

.  الشافي عميد الكمية
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 (اتفرع الطالب) المشاركة الفعالة في ممتقي المرأة والطفل .16

 6-3قامت الكمية بالمشاركة الفعالة في ممتقي المرأة والطفؿ في المجمعة مف يـو 

ىػػ وقد اشتركت مسئولة النشاط والطالبات في المسرح الثقافي لممرأة في  1433/ 6/

الممتقى و قدمت طالبات الكمية  كممة االفتتاح والقرآف الكريـ وقاـ فريؽ إنشادي 

ـ أنشودة اليـو األوؿ عف الطفؿ اليتيـ واليـو الثاني عف بإنشاد ثالث انشودات كؿ يو

. أالـ واليـو الثالث عف الوطف إلى جانب قصائد مغناه
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مهرجان السوق كمية العموم والدراسات اإلنسانية بالغاط تشارك في  .17
الخيري بمحافظة الغاط 

 

وبتوجيو مف لبات مف خالؿ فرع الطابالغاط  اإلنسانيةشاركت كمية العمـو والدراسات 

سعادة عميد الكمية الدكتور خالد بف عبداهلل الشافي في فعاليات ميرجاف السوؽ 

حيث أقامت الكمية ركنًا . ىػػ 1433/ 6/ 6 -4بمحافظة الغاط مف ( البازار)الخيري 

تعريفيًا خاص بالكمية يبرز مف خاللو وجو الجامعة ودور الكمية مف خالؿ التعريؼ 

يعيما، حيث تدخؿ ىذه المشاركة ضمف أىداؼ التعميـ العالي مف ببرامجيما وبمشار

 .خالؿ خدمة المتجمع

وقد قامت حـر سعادة محافظ الغاط في اليـو االوؿ مف البازار باالفتتاح مشيدة 

بالركف الخاص بكمية العمـو والدراسات االنسانية بالغاط، وأعمنت بأنو قد تـ إشيار 

بعمؿ (  فرع الطالبات)اط ، وترجو التعاوف مع الكمية جمعية خيرية نسائية بمدينة الغ
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دورات في المغة االنجميزية لمطالبات مف مختمؼ األعمار،  كما حضر عدد كبير مف 

. الجميور حيث أبدى الجميع اعجابو بركف الكمية

جاذبا لمجميور فى اليـو الثاني عمى التوالي خاصة  أيضاكاف الركف التعريفي و
لية ونظاـ ثانوية، وكانت معظـ استفساراتيـ تدور حوؿ اقساـ الؾفتيات المرحمة اؿ

( البازار)ميرجاف السوؽ الخيري  أعماؿتـ اختتاـ فقد  أما في اليـو الثالث. الدراسة
حيث استطعف عضوات  بما فييا الركف التعريفي بمزيد مف التفاعؿ مف قبؿ الزائرات

بشرى حمد و األستاذة منى جابر أ ةالدكتور: وهن بالمشاركةىيئة التدريس المكمفات 

الشافعي  إيمان األستاذة و منى السلطان األستاذة والدكتورة سناء بركات و الصعب

  .وهلل الحمدتفساراتيـ دوف استثناء الرد عمى اسمف  سحر العمر األستاذة و
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( قسم المغة اونجميزية طالب وطالبات)مسابقة في الترجمة  .18

أيضا وقسـ المغة االنجميزية خاصة بعمؿ مسابقة في الترجمة تحت وقد قامت الكمية 

إشراؼ األستاذة شادية عمى وقد اختارت األستاذة مقالة مف جريدة تواصؿ وطمبت 

مف الطالبات العمؿ عمى ترجمتيا مع ثالث جوائز قيمة ألفضؿ ثالث ترجمات 

عالف النتائج يـو السبت الموافؽ  . 1433/ 6/ 14وا 
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ية العموم والدراسات اإلنسانية بالغاط تفوز بكأس العمادة لكرة الطائرة كل .19

 

 7/6/1433بتاريخ فوزًا مستحقًا بالغاط حقؽ فريؽ كمية العمـو والدراسات اإلنسانية 

عمى فريؽ كمية العمـو اإلدارية في المجمعة ضمف بطولة كأس العمادة لكرة ىػػػ 

محمد الفايز ،  وليد البصري ، :  ب وىـالطائرة، ومثؿ الفريؽ مجموعة مف الطال

 –بندر الفيري ،  صقر الزنيدي ، احمد العنزي ، فيصؿ الدغيميب ، مسير المطيري 

 .احتياطي

حيث أقيمت المباراة عمى ممعب مدينة األمير سمماف بف عبدالعزيز الرياضية في 

ال شي لمعمـو مدينة المجمعة، وقد استطاع فريؽ الكمية الفوز بنتيجة شوطيف مقابؿ 

وقد تـ تتويج فريؽ الكمية في نياية المقاء بكأس البطولة مف قبؿ عمادة . اإلدارية
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شؤوف الطالب حيث تـ اختيار الطالب وليد البصري وتكريمو كأفضؿ العب 

كما تـ اختيار الطالب . بالبطولة ليكوف صاحب ىذا المقب لمعاـ الثاني عمى التوالي

مرسؿ في البطولة باإلضافة إلى توزيع الميداليات  بندر الفيري وتكريمو كأفضؿ

وقد تسمـ األستاذ انس أبو عيد رئيس المجنة الرياضية . الذىبية عمى باقي الفريؽ

بالكمية ضمف وحدة النشاط الطالبي كأس البطولة نيابة عف سعادة عميد الكمية 

باراة وشحذ فييـ الشافي الذي اجتمع بأعضاء الفريؽ قبؿ الـ عبداهللالدكتور خالد بف 

   .اليمـ لكسب ىذه المباراة داعيًا ليـ بالتوفيؽ


