
1



2



3



4

المحتويات

4كلمة عميد شؤون الطالب

5الهدف العام لخطط وبرامج النشاط الطالبي 1438-1439هـ

6اللجنة العليا للنشاط الطالبي

7اللجنة التنفيذية للنشاط الطالبي

10رؤساء ورواد اللجان العامة

12أمناء اللجان العامة

14وكالة العمادة لألنشطة الثقافية واالجتماعية

15منسقو األنشطة بالكليات

16المشاركات والبرامج العامة

17المحاضرات والندوات العامة

26الدورات

35الرحالت والزيارات

45المهرجانات و الحفالت

46برامج إدارة التطوع

15برامج إدارة الجوالة

54مركز االحتياجات الخاصة

58نادي المسرح

60نادي القراءة

62نادي العالقات

64نادي التصوير الضوئي

66نادي التراث الشعبي

68وكالة العمادة للمنح الدراسية

71نادي نزاهة

73برامج مركز الموهوبين



5

76المسابقات

77الشراع الذهبي

78المؤشر الدوري لقياس األنشطة الطالبية

83مسابقة وطني الحبيب

84مسابقة نجم الجامعة

86مسابقة شاعر الجامعة

88مسابقة فرسان الجامعة

90مسابقة ثمار العقول

92مسابقة القران الكريم

94مسابقة الحديث الشريف

96مسابقة القصة القصيرة

98مسابقة الخطابة

100مسابقة المساجلة الشعرية

102مسابقة البحوث العلمية

104مسابقة البحوث الثقافية واالجتماعية

106مسابقة الهوايات الفنية



6



7



8

اللجنة العليا للنشاط الطالبي

رئيسًامدير الجامعة
نائبًا للرئيسوكيل الجامعة للشؤون التعليمية

عضوًاعميد شؤون الطالب
عضواعميد القبول والتسجيل

عضوًاعميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر
عضوًا)عبر الدائرة التلفزيونية (عميدة شطر الطالبات 

عضوًاالمشرف العام على اإلدارة العامة للموارد الذاتية
عضوًا ومقررًاوكيل عمادة شؤون الطالب للنشاط الثقافي واالجتماعي

عضوًاوكيل عمادة شؤون الطالب للنشاط الرياضي
عضوًاوكيل عمادة شؤون الطالب بفرع الجامعة برابغ

عضوًاوكيل كلية االقتصاد واإلدارة
عضوًا)عبر الدائرة التلفزيونية (وكيلة كلية العلوم  

عضوًا)عبر الدائرة التلفزيونية (وكيلة عمادة شؤون الطالب بشطر الطالبات بفرع رابغ   
عضوًا)عبر الدائرة التلفزيونية (وكيلة عمادة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات

بفرع  الطالبات  ألنشطة  الطالب  شؤون  عمادة  وكيلة 
البنات  

)عبر الدائرة التلفزيونية (
عضوًا

عضوًارئيس اللجنة العامة للنشاط الثقافي والفني
عضوًا)عبر الدائرة التلفزيونية (رئيسة اللجنة العامة للتوعية اإلسالمية   

عضوًامدير إدارة النشاط الثقافي واالجتماعي
عضوًاالطالب / أمين اللجنة العامة لنشاط التوعية االسالمية

عضوًا)عبر الدائرة التلفزيونية (الطالبة / أمينة اللجنة العامة للنشاط 
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اللجنة التنفيذية للنشاط الطالبي 1439/1438هـ

اللجنة

المنصباالسم

عميد شؤون الطالبد/ مسعود بن محمد القحطاني

وكيل عمادة شؤون الطالب للنشاط الثقافي واالجتماعيد. عبدالعزيز بن عمر العماري

وكيل عمادة شؤون الطالب للنشاط الرياضيد. شادي بن أحمد زكائي

وكيل عمادة شؤون الطالب لإلسكان والتغذيةد. إقبال بن محمد إسماعيل

وكيل عمادة شؤون الطالب للخريجيند. عماد بن سامي جاها

وكيل عمادة شؤون الطالب للتطويرد. محمد بن ونيس الربيع

وكيل عمادة شؤون الطالب للمنح الدراسيةد.مهند بن غازي عابد

وكيل عمادة شؤون الطالب لذوي االحتياجات الخاصةد. وجدي بن أحمد وزان

المشرف على وحدة حقوق الطالبد. عثمان أبو بكر باعثمان

وكيل عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيلد. هاني بن سامي برديسي

وكيل عمادة تقنية المعلوماتد. محمد بن حمزة عوض

وكيل عمادة الدراسات العلياد. عائض بن سعد الشهراني

وكيل عمادة خدمة المجتمع«د. حميد بن علي عوض الصمداني

وكيل كلية االقتصاد واإلدارةد. عمر بن زيان الشرقي
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وكيل كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةد.خالد بن سالم السفري

وكيل كلية العلومد. عبدالعزيز بن سليم العوفي

وكيل كلية الهندسةد. علي بن حسين مرفق

وكيل كلية الطبد. سمير بن عيضة الحارثي

وكيل كلية علوم األرضد. رامي بن علي محمد بخش

وكيل كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافةأ.د/ عادل بن ضيف الله القرشي

وكيل كلية علوم البحارد. ربيع بن عبدالقادر هريدي

وكيل كلية طب األسناند.  معاذ هشام عطار

وكيل كلية تصاميم البيئةد. فاروق فؤاد داغستاني

وكيل كلية الصيدلةد. بدر بن مبارك الجعيد

وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقيةد. جمعان سالم الغامدي

وكيل كلية الحاسباتوتقنية المعلوماتد. إياد عدنان كاتب

وكيل كلية الدراسات البحريةد. هاني بن محمد اليامي

وكيل كلية الحقوقد. محمد بن إبراهيم العثمان

وكيل كلية االتصال واإلعالمد. عبدالرحمن بن إبراهيم الحبيب

وكيل كلية المجتمعد. لؤي بن مبارك بالخير

وكيل معهد اللغة العربية للناطقين بغيرهاد. مجدي بن أحمد بامخرمة

وكيل معهد اللغة االنجليزيةد. خالد مفوز الفواز

وكيل كلية السياحةد. ناصر بن نماس البقمي
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وكيل معهد الدراسات العليا التربويةد. علي بن حسن نجمي

رئيس اللجنة العامة للتوعية اإلسالميةد. مسرج بن منيع الروقي

رئيس اللجنة العامة للنشاط الثقافي والفنيد. عادل بن خميس الزهراني

رئيس اللجنة العامة للنشاط االجتماعيد. مازن بن عبدالعزيز زمزمي

رئيس اللجنة العامة للنشاط الرياضيد. فؤاد بن عبدالعزيز أبو لبن

مدير إدارة االنشطة الثقافية واالجتماعيةأ/ياسر بن عيد الصاعدي

مدير إدارة األندية الطالبيةأ/ عبدالله بن عمر باحطاب

مدير إدارة النشاط الرياضيأ/ صالح بن سعد الزهراني
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رؤســـــــاء ورواد اللجـــــان العامة 1439/1438هـ

الجهـــةم
اللجنــــــــــــــــــة

الرياضيـةاالجتماعيةالثقافيـة والفنيـةالتوعيــة اإلسالمية

د. مسرج بن منيع رؤساء اللجان العامة
مطلق الروقي

د. عادل بن خميس 
عبدالله الزهراني

د. مازن بن عبدالعزيز 
عبدالهادي زمزمي

د/ فؤاد  بن عبدالعزيز 
احمد ابو لبن

أ./ عبد العظيم بن االقتصاد1
محمد شمسان عبده

أ./ اياد بن سعيد 
الرفاعي

أ / تركي بن عمر 
محمد العمودي

أ. / محمد بن محمود 
احمد بامانع

د. صالح بن أحمد عبيد اآلداب2
العلوي

د. محمد بن سعيد 
عطية الحويطي

د. أنور بن سعد رده 
الجدعاني

د. عبد المجيب 
بن عبدالله جوهر 

جوهري

د. هاشم بن فيصل العلـــوم3
المغامسي الحربي

أ.عبدالله بن جابر 
احمد عسيري

د /عثمان أبو بكر 
باعثمان

د. / فارس بن سعيد 
الزهراني

د / غسان بن راشد سالم الهندســة4
التويمي

د /   ماجد بن كمال 
عباس نور

د /عصام بن محمد 
عمر بانقيطة

د / محمد بن عبد 
الصمد عناني

د/  جميل بن عبد العزيز الطــــب5
عطا

د / شادي بن أحمد 
زكائي

أ.د/ عبدالرحمن بن 
فهمي أحمد السبع

د / محمد بن ونيس 
عمير الربيع

د / عبدالله بن رميز ع. األرض6
الدين غوث علي

د /   رامي بن علي 
بخش

أ./ محمد بن أحمد 
الشهري

أ./ إبراهيم بن زاهد 
قدسي

أ.د / عمر بن محمد األرصاد7
يعقوب عنبر

د /   رفعت بن عطا 
الله أحمد أبو حسن

د / احمد بن شحاته 
عبد الفتاح

د / مجدي بن علي 
أحمد موسى

د. محمد بن علي حسن ع .البحــار8
غندورة

د. ياسر بن علي 
شعبان دومه

د. تركي بن متعب 
طاهر الردادي

د. عمار بن عبد 
الجليل إسماعيل 

مناع

طــــب 9
األسنــان

د/أحمد بن بيومي 
القطب العكل

أ.د/ محمد بن 
مصطفى كمال 

شحاته

أ.د/  جمال الدين ذو 
الهمه الشرقاوي

أ.د / فاضل بن صبحي 
محمود عثمان

تصاميم 10
د. ممدوح بن محمد د / رجب بن خليل محمدالبيئة

حسين العطار
د. عبدالله بن محمد 

فريد غزال
أ / وسام بن فريد 

خليل عراقي
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د /   أسامة بن عبد الصيـدلة11
الحكيم علي أحمد

د. أحمد بن عبد 
العظيم مهدي

د /عبد الستار بن 
منصور عبيد عمر

د / حسين بن طالل 
حسين بخش

12
العلوم 
الطبية 

التطبيقية

د/ احمد بن محمد 
مصطفى أبو العينين

د/ احمد بن 
عبدالهادي عبدالقادر 

جاد

أ.د. شهاب بن 
محمود المزين

د. رزق الله بن 
مصطفى حسين 

قواقزة

د / أحمد بن عبدالله الحاسبات13
مسفر الزهراني

د /  بندر بن أحمد 
محمد الزهراني

د / رضا بن محمد 
سالمة خليفة

د / بسام بن عبد 
الوهاب احمد ظفر

د / محمد بن عبد العزيز المجتمـع14
عبدالفتاح أمان

د./ أشرف بن محمد 
حسانين الحلواني

د / ميهوب بن عبد 
العظيم ميهوب

د / محمد بن فيض 
محمد احمد

الدراسات 15
البحرية

د / محمد بن السيد 
السبيعي

د /  محمد بن قنديل 
االمام الديسطي

د /  أحمد بن هاني أبو 
العينين

د / محمود بن محمد 
عبد الحميد زيتون

االتصال 16
واإلعالم

أ./ د. حسان بن عمر 
بصفر

د./ احمد بن محمد 
الزهراني

د./ محمد بن طالل 
مساوي

د./ محمد بن حاتم أبو 
الجدايل

أ. / محمد بن يوسف د. زكي بن محمد شناقالحقوق17
عبدالقادر عبد الباري

د /حسين بن زكي 
عبداللطيف حسن

أ. عبد الرحمن بن 
سمير زمر

أ. مقبول بن مصلح السياحة18
د. وليد بن عبدالله أ. ثامر بن بدر العمريالثبيتي

الصيعري
د. محمد السيد عبد 

العزيز محمد

معهد اللغة 19
العربية

د. منصور بن عبد 
أ.د. بالقاسم بن عبد د. بدر بن ندا العتيبيالرحمن الغامدي

السالم اليوبي
أ. سلطان بن صالح 

الزهراني

معهد اللغة 20
االنجليزية

د. أنس بن حامد محمد 
أ. فهد بن ساعد د. لطفي عدونيأ. خالد بن احمد عمرالمحمدي

خيشان السلمي

21

معهد 
الدراسات 

العليا 
التربوية

د.عبدالرحمن بن حامد 
السلمي

د.اشرف بن احمد 
عبدالعزيز

د.عبدالعزيز شوق 
السلمي

د.بدر سلمان 
السليمان

عمادة شؤون 22
الطالب

أ.عبدالله بن عمر علي 
باحطاب

أ. ياسر بن عيد 
الصاعدي

أ. رايد بن عبدالله 
الزهراني

أ. صالح بن سعد 
الزهراني
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أمناء اللجان العامة 1439/1438هـ

التوعيــــة اللجان
الرياضيـــــــــــــةاالجتماعيـــــــــــــةالثقافيــــة والفنيــــــةاإلسالميـــــة

امناء اللجانالكليات

عبدالملك محمد االقتصــــــــــــاد
نبيل ادريس

عبدالله محسن 
يزيد حسن القرشيذياب احمد الغامديباروم

عبدالرحمن سالم اآلداب
فهد حزام القحطانيتركي سعيد محمدمحمد علي الصليميشعيب

عبدالرحمن وصل العلـــــــــــــــــوم
سلمان رشدان المطيريرائد هادي الصمدانيإياد عبدالله خياطالسلمي

عمران يوسف الهندســـــــــة
التركي

سعيد احمد سعيد 
العامودي

سعود فيصل علي 
عزام عاطف إبراهيم بخاريالمحيسني

عبدالرحمن محمد -الطــــــــــب
صالح

بهاء معتوق 
-شيخون

مشاري عبدالله ع . األرض
الزهراني

منتجب محمد 
أحمد عبدالله الشهريسعد ظافر البيشيالحداد

األرصــــــــــــــــــاد
مشاري 

عبدالمهدي 
العنزي

احمد علي حسن يعقوب احمد خان
إبراهيم محمد عليدبش

محمد عبدالعزيز ع .البحــــــــار
المزروغي

بدر عبدالوهاب 
سالمه

عبدالرحمن مازن 
حسن زياد المدنيبوقري

عبدالرحمن محمد ياسر علي العتيبيطـــــــب األسنـــان
كامل صالح

احمد جميل عبدالله 
مهند مجدي تورسباعجاجه

عبدالله محسن حمد خالد البطحيتصاميم البيئة
االحمدي

سليمان كامل 
محمد سعد العمريالزاملي

محمد سعيد احمد خالد باشميلعمر عبدة معشيالصيــــــــــــدلة
محمد احمد مدخليالزهراني

العلوم الطبية 

التطبيقية
اصيل فكري 

محمد محسن خالد البركاتيفلمبان
الزهراني

عبدالعزيز معتوق 
السفياني
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الحاسبات وتقنية 

المعلومات
سعيد خالد 

محمد زكي محمد محمد علي الغامديالغامدي
بيك

عبداللطيف إبراهيم 
الدريوش

حامد حسن المجتمـــــــع
عبدالرحمن حمدان نواف زين جبريلالصبحي

انس احمد هارون عمرسليمان

عبدالله محسن الدراسات البحرية
باعبدالله

إبراهيم منصور 
عاطف سافر السواطخالد قاسم شمسانالحسين

خميس سالم االتصال واإلعالم
باشوار

سعيد صالح 
حنتوش

عبدالعزيز عايض 
محمد علي بالبيدالعتيبي

إبراهيم شعبين الحقوق
إبراهيم حارث

ريان احمد عيسى 
عمار سمير حسناحمد نبيل بليلةخال

معهد اللغة 

العربية
بن يمين محمد سعيدأمين حجيولي الله هالد عيسىولكان كوشديل

معهد اللغة 

االنجليزية
اويس عبدالفتاج 

عمر طارق العموديناجي خالد كابليملفي عقاب الحربيجاجان

احمد عدنان احمد خالد احمد خواجةكلية السياحة
محمد عبدالله العليانيزياد علي الثبيتيقاري
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وكالة العمادة لألنشطة الثقافية واالجتماعية

وكيل العمادة لألنشطة الثقافية واالجتماعيةد.عبدالعزيز بن عمر العماري

مدير إدارة النشاط الثقافي واالجتماعيأ.ياسر بن عيد الصاعدي

مدير إدارة األندية الطالبيةأ.عبدالله بن عمر باحطاب

مدير إدارة الجوالةأ.احمد بن محسن الخرمي

مدير إدارة التطوعأ.عبدالله بن خالد باسلم

النشاط الثقافي واالجتماعيأ.عبداللطيف بن عبدالله سكر

النشاط الثقافي واالجتماعيأ.محمد بن عمر بالبيد

النشاط الثقافي واالجتماعيأ.رائد بن عبدالله الزهراني

النشاط الثقافي واالجتماعيأ.سعد بن عبدالرحمن المغامسي

مخرج مسرحيأ.خالد بن عوض الحربي

مخرج مسرحيأ.احمد بن خالد الصمان

نادي المسرحأ.فيصل بن خالد الحربي

نادي الخط والفنون التشكيليةأ.انس بن عبدالغني طيب

نادي التراث الشعبيأ.سامي بن غنيم الشمراني

مركز الموهبةأ.متعب بن حسين المالكي

نادي القراءةد.بدر بن ندا العتيبي

نادي نزاهةأ.بندر بن عبدالله باغانم

نادي التصويرأ.علي بن حسن القرني

مكتب وكيل العمادة لألنشطة الثقافية واالجتماعيةأ. صالح بن موسى الزهراني

مكتب وكيل العمادة لألنشطة الثقافية واالجتماعيةأ.عبدالرحمن بن عواض المطيري
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منسقوا األنشطة الطالبية في الكليات1439/1438هـ

الكليةالمنسقم

االقتصادأ/ تركي عمر العمودي1

اآلدابأ/ بدر بن عبدالرزاق الفارسي2

العلـومأ/ عبدالله بن جابر عسيري3

الهندســــةأ/ أبو طالب عمر السيد4

الطــــبأ/ عبدالله بن بسام الزهراني5

ع . األرضأ/ ريان بن فريد ثقة6

األرصـــادأ/ خالد بن عمر األحمدي7

ع .البحـــارأ/ نايف حمد العيسى8

طـــب األسنــانأ/ فهد ناصر الغامدي9

تصاميم البيئةأ/ عبدالرحمن بن سالم البالدي10

الصيــدلةأ/ ياسر تاج شاولي11

العلوم الطبية التطبيقيةأ/ سعد سعيد السلمي12

الحاسبات وتقنية المعلوماتأ/ ماجد أحمد عبدالله سحيم13

المجتمـــعسلطان بن لفاء المطيري14

الدراسات البحريةأ/ أحمد حبيب بخش15

الحقوقأ/ عثمان سالم عوض16

االتصال واإلعالمأ/ مناجي بن خليل الزيلعي17

معهد اللغة العربية للناطقين بغيرهاأ./ سلطان بن صالح الزهراني18

معهد اللغة االنجليزيةأ/ حمد علي الحربي19

كلية السياحةأ/ بندر بن عبدالله باغانم20

الدراسات العليا التربويةأ/ شافي بن مشيعل الحارثي21
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المشاركات والبرامج العامة 

التاريخالبرنامجم

1439/1/6هـاالحتفال باليوم الوطني1

1439/11/25هـمسابقة وطني الحبيب2

1439/8/3هـاللقاء السنوي لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية3

1439/3/12هـاليوم الدولي لمكافحة الفساد4

1439/3/26هـمهرجان جدة الدولي للكتاب5

طوال العامسلسلة المحاضرات الفكرية التوعوية6

1439/3/24هـكيف نكون قدوة7

25-1439/5/30هـالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية8

1439/5/28هـحفل التخرج9

1439/4/16هـلقاء عميد شؤون الطالب بموظفي العمادة يوم الوفاء10

1439/5/25هـالبرنامج التعريفي باألنشطة الطالبية11

1439/5/22هـملتقى الربيع الثاني12

1439/7/15هـالملتقى العلمي التاسع13

1439/7/23هـحفل المتقاعدين )يوم الوفاء(14

1439/5/15هـملتقى التميز الدراسي للسنة التحضيرية15

1439/7/2هـسباق المارثون16



19



20

المحاضرات والندوات العامة

عدد اسم المحاضرعنوان المحاضرةم
اللجنةالتاريخالطالب

المنظمة

د.علي العطاسعام جديد1
اإلسالمية الطب1439/1/12هـ30د.عبدالله بابكر

اإلسالمية الطب1439/1/20هـ15د.علي العطاسوليستعفف2

الرياضية المجتمع1439/2/12هـ40د.محمد فيض محمدالتعصب الرياضي3

اخالقيات مهنة الطب من الدين 4
اإلسالمية االسنان1439/1/11هـ35د.اكرم قطباإلسالمي

5

ندوة عن الطرق واألساليب 
المختلفة لتحفيز الطالب على 

الدراسة والبحث واإلبداع العلمي 
والثقافي

الثقافية والفنية االسنان1439/1/6هـ45أ.د محمد شحاته

محاضرة عن البداية لكي تصبح 6
االجتماعية االسنان1439/2/3هـ60د.ابراهيم يمانيطبيب اسنان ناجح

7Sever Stars Pharmacistالثقافية والفنية 1439/3/1هـ65د.خالد محمد حسني
الصيدلة

أ.د خالد نبيلالفكر التصميمي8
الثقافية و الفنية 1439/1/27هـ58د.طارق أبو عوف

تصاميم البيئة

)وقل اعملوا( خبرات في التخطيط 9
اإلسالمية تصاميم البيئة1439/2/11هـ30م.حسن غنيمالعمراني

)وقل اعملوا( االستشارات 10
اإلسالمية تصاميم البيئة1439/2/18هـ30م.حسام عبدالكريمالمعمارية والهندسية

11Advanced Construction Systemم.صالح بن شيهون
الثقافية والفنية 1439/2/4هـ60م.محمد هاشم

تصاميم البيئة

الثقافية والفنية العلوم1439/1/18هـ36د.حسن عسيرياستكشاف عوالم جديدة في الفضاء12

اإلسالمية العلوم1439/2/3هـ40د.مصطفى الزياديالتوازن في حياة الطالب المسلم13

اإلسالمية األرصاد1439/1/20هـ15د.محمد امانوقت الفراغ عند الشباب14

الثقافية والفنية االرصاد1439/1/19هـ10د.رفعت أبو حسنالموارد الطبيعية المتجددة15

الثقافية والفنية علوم 1439/1/14هـ45د.علي عبداللطيفكيفية اختيار التخصص16
األرض

االجتماعية الهندسة1439/2/2هـ160م.سعود الصيعرياإلدارة االحترافية للمناهج17
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االجتماعية الهندسة1439/2/3هـ29د.باسم جمالميثاق يرانا18

الرياضية الهندسة1439/2/7هـ40م.خالد الغامديأهمية الرياضة في حياتنا19

الرياضية الهندسة1439/2/18هـ53أ.علي الشيخيعالقة الرياضة بالدراسة20

اإلسالمية الهندسة1439/1/11هـ85د.موفق كدسةمعرفة الله عن طريق اسمائه21

اإلسالمية الهندسة1439/1/6هـ63م.اسالم داودعام جديد22

23Energy Efficiencyالثقافية الهندسة1439/1/28هـ127د.محمد عجور

الثقافية الهندسة1439/2/2هـ31م.تركي عبدالعزيزنظام التشغيل لينكس24

اإلسالمية الحاسبات1439/1/29هـ22أ.متعب المالكيالموهوب وخدمة المجتمع25

اإلسالمية علوم البحار1439/1/3هـ76د.محمد الشربينياتقان العمل احسان26

اإلسالمية علوم البحار1439/1/6هـ55د.محمد عريفالتربية في زمن المتغيرات27

الثقافية والفنية علوم 1439/1/14هـ84د.ياسر شعبانتحفيز الذات28
البحار

االجتماعية علوم البحار1439/1/8هـ88العميد والوكالءلقاء مفتوح )1(29

االجتماعية علوم البحار1439/1/25هـ83أ.راضي الخنبشيدور الطالب في العمل التطوعي30

الرياضية علوم البحار1439/2/13هـ44د.محمد الشربينيمفاهيم خاطئة في التغذية31

االجتماعية االقتصاد 1439/1/11هـ400أ.مساعد الصالحتخصصك يحقق اهدافك32
واإلدارة

33
مجموعة محاضرات في سلسلة 

تجارب قيادية رياضية , القيادة في 
الرياضية

الرياضية االقتصاد واإلدارة1439/1/13هـ138د.ياسين شعبان

االجتماعية االقتصاد 1439/1/11هـ97أ.د سعود العتيبيالعالقات العربية والمجال األمني34
واإلدارة

محاضرة عن اتخاذ القرارات وحل 35
االجتماعية االقتصاد و 1439/1/15هـ345أ.د عبداللطيف باشيخالمشكالت

اإلدارة

36
سلسلة محاضرات عن أسباب 
إصابات المالعب الشد العضلي 

وأسبابه
الرياضية االقتصاد واإلدارة1439/1/18هـ116د.طلعت الدمرداش

سلسلة محاضرات دينية توعوية 37
اإلسالمية االقتصاد و 1439/1/20هـ412د.صالح السعدطريقك الى السعادة

اإلدارة

االجتماعية االقتصاد 1439/1/22هـ452أ.د هاني العمريهندسة النجاح38
واإلدارة



22

الثقافية والفنية 1439/1/19هـ129د.تميم البساماخالقيات المهنة39
االقتصاد واإلدارة

الرياضية االقتصاد واإلدارة1439/1/28هـ110د.ياسين شعبانالعنف والتعصب الرياضي40

سلسلة محاضرات عن السيرة 41
اإلسالمية االقتصاد 1439/1/29هـ390أ.د عبداللطيف باشيخالنبوية األولى

واإلدارة

االجتماعية االقتصاد 1439/1/26هـ312أ.ايمن كمالالمصلحة العامة في الفكر اإلداري42
واإلدارة

الثقافية والفنية 1439/1/21هـ176د.خالد الديبالمشاكل االقتصادية43
االقتصاد واإلدارة

اإلسالمية االقتصاد 1439/1/12هـ396أ.خالد العموديفن التعامل مع االخرين44
واإلدارة

االجتماعية االقتصاد 1439/2/13هـ463أ.ايمن كمالكيف تكون نجم الجامعة45
واإلدارة

الثقافية والفنية 1439/1/27هـ184د.سعود مندورةالشباب لمشاريعهم المستقبلية46
االقتصاد واالدارة

47
سلسلة محاضرات عن المفاهيم 
الخاطئة في الرياضية التعصب 

الرياضي
الرياضية االقتصاد واإلدارة1439/1/25هـ382أ.فيصل الغامدي

دراسة الجدوى االقتصادية من 48
اإلسالمية االقتصاد 1439/1/25هـ133د.عصام حابسمنظور إسالمي

واإلدارة

اإلسالمية الصيدلة1439/3/16هـ37د. عابد راجى ال شيخكبسوالت توعوية – الصالة49

الثقافية االداب1439/3/1هـ129مشتركةاألصبوحة الشعرية األولى50

اإلسالمية االداب1439/3/23هـ64د.موفق كدسهأسماء الله الحسنى51

االجتماعية االداب1439/3/24هـ175د.محمد هريديأسلوب حياتك يحدد مستقبلك52

الى الطبيب وطالب الطب كيف 53
اإلسالمية طب االسنان1439/2/24هـ45أ.د مصطفى الشيناويتخدم اإلسالم

الثقافية طب االسنان1439/2/27هـ50د.ايهاب الشعيبيصحة الفم لطالب المدارس54

55
طرق تنمية المواهب وكيفية 

استغالل طاقات الشباب للعمل 
التطوعي

الثقافية طب االسنان1439/2/21هـ35أ.احمد جميل

الفرق بين البروتينات الطبيعية 56
الرياضية طب االسنان1439/3/5هـ25أ.د فاضل عثمانوالصناعية لبناء جسم رياضي

الرياضية طب االسنان1439/3/12هـ18أ.اسحاق الساعاتيكيف تنسق بين الدراسة والرياضة57

اإلسالمية تصاميم البيئة1439/3/1هـ36د.احمد الجيالنياخالقيات المهنة58
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اإلسالمية تصاميم البيئة1439/4/7هـ-عرض على الشاشةالتحفيز اإلسالمي لالختبارات59

اإلسالمية الطب1439/3/18هـ35أ.اصيل فلمبانفي رحاب آية60

اإلسالمية الطبية 1439/3/22هـ50د.طالل قدحكن نزيهًا61
التطبيقية

د.عمر حسب الرسول تعلم مهارات اللغة العربية62
الثقافية معهد اللغة 1439/2/26هـ8عثمان

العربية

اللغة العربية والتقنية63

أ.د الحسنين محمد 
البرهمتوشي

أ.د كمال منصور جمبي
د. بندر ندا العتيبي

د.عمر حسب الرسول 
عثمان

الثقافية معهد اللغة 1439/3/30هـ30
العربية

الثقافية معهد اللغة 1439/4/1هـ12د.ادريس محود ربابعةمهارات فن التخاطب واإللقاء64
العربية

اإلسالمية المجتمع1439/3/16هـ25د.محمد عبدالعزيز امانتحقيق العبودية لله65

أهمية تخصص الجرافيك لسوق 66
الثقافية المجتمع1439/3/17هـ27د.تامر إبراهيمالعمل السعودي

الثقافية العلوم1439/2/25هـ36أ.محمد المالكيالبالك بورد67

اإلسالمية العلوم1439/3/3هـ40د.مصطفى زياديالتفاؤل في حياة مسلم68

االجتماعية العلوم1439/3/12هـ40أ.يوسف بخاريبرامج الشبكة العنكبوتية69

ورش عمل70
الثقافية والفنية 1439/3/15هـ65أ.محمد قبالناالتيكيت والذكاء االجتماعي

السياحة

71
ورش عمل

الطريق للنجاح في قطاع السياحة 
والسفر

الثقافية والفنية 1439/3/16هـ80أ.يوسف عطية
السياحة

ورش عمل72
الثقافية والفنية 1439/3/18هـ60د.محمد القرنيالمهارات القيادية لخريجي الجامعة

السياحة

الثقافية والفنية معهد 1439/2/24هـ96د.خالد الحارثياالرشاد االكاديمي لقاء تعريفي73
اللغة االنجليزية

دور األنشطة الطالبية في تحفيز 74
الثقافية والفنية معهد 1439/3/2هـ38أ.ثامر ديابالطالب

اللغة االنجليزية

دور األنشطة الطالبية في تحفيز 75
الثقافية والفنية معهد 1439/3/9هـ34أ.ثامر ديابالطالب

اللغة االنجليزية

كيفية إتقان مهارات اللغة 76
الثقافية والفنية معهد 1439/4/10هـ23أ.جمال حسناألنجليزية

اللغة االنجليزية
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رياضيون ملهمون )محمد علي( 77
الرياضية معهد اللغة 1439/4/10هـ30أ.محمود فرجباللغة االنجليزية

االنجليزية

اإلسالمية الدراسات 1439/2/26هـ150د.محمد السبيعياالعداد الجيد لمشروع التخرج78
البحرية

اإلسالمية الدراسات 1439/3/12هـ75د.محمد السبيعياخالقيات البحث العلمي79
البحرية

محاضر.بسام محمد أهمية اللغة للدراسة الجامعية80
الثقافية الدراسات 1439/4/1هـ60الجحدلي

البحرية

تأثير السلوكيات االجتماعية على 81
الثقافية الدراسات 1439/4/1هـ70محاضر.محمد قمصانيالعمل البحري

البحرية

تحفيز طالب الكلية على المشاركة 82
الرياضية الدراسات 1439/2/26هـ150د.محمود زيتونفي األنشطة الرياضية المختلفة

البحرية

اكتساب المهارات من خالل 83
االجتماعية الدراسات 1439/2/26هـ150د.احمد أبو العنينالمشاركة في األنشطة الطالبية

البحرية

األسس الصحيحة للمشاركة في 84
االجتماعية الدراسات 1439/3/30هـ60د.باسم الجبهانمحاور الملتقى العلمي التاسع

البحرية

اإلسالمية الدراسات 1439/3/4هـ10د.عمر عنبراحاديث نبوية85
البحرية

التجنيد االلكتروني ودور التقنية في 86
الحد منه

د.بندر الزهراني
الثقافية الحاسبات402017/2/19د.يوسف أبو شوخ

كيف تبدأ في مجال أمن 87
نادي امن المعلومات1439/4/2هـ38محمد الغامديالمعلومات

اإلسالمية الهندسة1439/2/4هـ87م.عبدالله عطارالمعهد الموقوت88

اإلسالمية الهندسة1439/2/16هـ89م.عماد التزالاسم الله )الصمد(89

الثقافية الهندسة2352017/12/4م.عمرو المياحدورة الذكاء االصطناعي في التعرف90

الثقافية الهندسة382017/12/6م.اياد مورياكيف تختار مشروع التخرج91

االجتماعية الهندسة1439/4/2هـ70م.مصعب العصيميطرق المذاكرة السليمة92

االجتماعية الهندسة1439/4/11هـ32م.ابراهيم المولدعالقة الهندسة بالرياضة93

الرياضية الهندسة1152017/12/11د.خالد الحارثياإلصابات الرياضية94

الرياضية الهندسة552017/12/6م.سعود المحيسنيإدارة األحداث الرياضية95

اإلسالمية االقتصاد 1439/2/23هـ119د.ياسين شعباناإلدارة في اإلسالم96
واإلدارة

نظم المعلومات في خدمة 97
الثقافية االقتصاد واإلدارة1439/2/25هـ152د.محمد االدريسيالمجتمع
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االجتماعية االقتصاد 1439/3/5هـ364د.هيثم لنجاويالسياسة وأثرها في المجال اإلداري98
واإلدارة

سلسلة تجارب قيادية رياضية 99
الرياضية االقتصاد واإلدارة1439/3/2هـ321د.علي الجفرياالحتراف الرياضي

دورة تطوير اللغة اإلنجليزية 100
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الثقافية االقتصاد واإلدارة1439/3/9هـ89شمسان

الرياضية االقتصاد واإلدارة1439/3/11هـ82أ.ايمن كمالالتعليق الرياضي74

برنامج اوراكل على الحاسب 75
20-29-أ.محمد مباركااللي

27
-23-22

1439/3/24هـ
اإلسالمية االقتصاد 

واإلدارة

االجتماعية االقتصاد 1439/3/25هـ105أ.عبدالعزيز شمسانمتقن76
واإلدارة

تطوير اللغة اإلنجليزية 77
الثقافية االقتصاد واإلدارة1439/4/6هـ81أ.ايمن كمال)المستوى الثاني(

األسباب الرئيسية للياقة 78
الرياضية

أ.عبدالعظيم 
الرياضية االقتصاد واإلدارة1439/4/9هـ74شمسان

اإلسالمية االقتصاد 1439/3/30هـ260د.كمال خوالديإدارة الكوارث واألزمات79
واإلدارة

اإلسالمية علوم البحار1439/4/3هـ21د.رمضان أبو زيدالسيرة النبوية80

اإلسالمية علوم البحار1439/3/25هـ32د.محمد عريفمكارم االخالق81

الثقافية علوم البحار1439/3/29هـ45د.هاني الوحشمهارات التفكير82

االجتماعية علوم البحار1439/3/17هـ37د.ياسر البرعيبرنامج وورد83

االجتماعية علوم البحار1439/3/4هـ53د.ابراهيم غندورفن اإللقاء84

الرياضية علوم البحار1439/4/8هـ23د.ممدوح الحربيطرق الدفاع عن النفس85

الرياضية علوم البحار1439/3/8هـ27أ.سلمان األحمديأسس السباحة86

االجتماعية االرصاد1439/5/13هـ8د.احمد القبيعيتشجير الهرم الجامعي87
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الحاسبات االسالمية1439/5/27هـ56أ. متعب المالكيالقيادة في العمل التطوعي88

ورشة عمل بناء تطبيقات 89
الحاسبات االجتماعية1439/5/12هـ57مجد بيكاألندرويد )1(

اإلسالمية علوم االرض1439/5/28هـ2د/علي عبداللطيفالتعرف على جودة المعادن90

االجتماعية علوم االرض1439/6/20هـ95د/محمة الشافعياالدوات الحقلية للجيولوجي91

االستدامة في المنشاة 92
اإلسالمية الهندسة1439/5/26هـ20م. هتان حلبياالدارية

اإلسالمية الهندسة1439/5/27هـ25أ.أحمد كدورهالحلول الصناعية93

اإلسالمية الهندسة2017/11/15م30د. خالد دقروقماستر في اإلقناع94

الثقافية الهندسة5-2018/2/6م168د.طارق عادل دياباإلسعافات األولية95

أساسيات قواعد البيانات 96
 Oracleالثقافية الهندسة2018/2/13م30م.مرضاح المريباستخدام برنامج

97
 Lab Viewبالتعاون مع 

  IEEEبجامعة الملك عبد 
العزيز بجدة

Eng. Michel25الثقافية الهندسة2018/1/18م

االجتماعية الهندسة2018/2/28م77م. محمد المطرفيأسرار الناجحين98

99OSHAاالجتماعية الهندسة2018/2/28م40مركز التعليم المبكر

100 The Art of Communicating
Efficiently and Effectivelyاالجتماعية الهندسة24-2018/2/29م90د. محمد عجور

االجتماعية الهندسة2018/2/29م12سعود المحيسنيإدارة األندية الطالبية101

102Internet of Things د. محمد حمزة
الرياضية الهندسة2018/2/1م25عوض

الرياضية الهندسة2018/2/9م8حسام الطلحيتطبيق التمارين السويسرية103

104
ورشة عمل بعنوان:  ) تأثير 
المظهر الخارجي على بيئة 

العمل(

أ.خضر جركسي  » 
محاضر 

بكلية السياحة“ 
الثقافية السياحة1439/5/21هـ35

ورشة عمل بعنوان: ) 105
صناعة السياحة(

أ.ثامرالعمري  » 
محاضر 

بكلية السياحة“ 
الثقافية السياحة1439/6/12هـ43

اإلسالمية المجتمع1439/6/9هـ15د.محمد امانرحمة الله بالخلق106
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الرياضية المجتمع1439/5/26هـ25د.محمد فيضالصحة والرياضة107

اإلسالمية اآلداب1439/5/25هـ43د.عبده كدافمقدمة في تخريج األحاديث108

اإلسالمية اآلداب1439/5/20هـ57د.موفق كدسهكيف تكون خطيبا110

مواقع التواصل االجتماعي 111
االجتماعية اآلداب1439/6/19هـ45د.بندر الجعيدوأثرها على األسرة

أساتذة الحلقة اللقاء القرآني112
اإلسالمية معهد اللغة 1439/6/20هـ30القرآنية

العربية

قراءات مهمة لمتعلم اللغة 113
الثقافية معهد اللغة 1439/6/20هـ15أ.د. عبدالنور الماحيالعربية

العربية

مهارات أعداد اللوائح 114
القضائية

د. محمد أبراهيم 
الثقافية الحقوق1439/6/4هـ25العثمان

اإلسالمية االعالم1439/6/20هـ76أ.بدر يمانيفن التعامل مع الجمهور115

الثقافية االعالم9-1439/6/10هـ72أ.تركي الشهريالتقديم التافزيوني والرقمي116

االجتماعية االعالم1439/5/14هـ96د.نوح الشهريقيادة الذات117

الرياضية االعالم1439/6/12هـ511د.بندر الجعيدالعالقات العامة118

تنمية مهارات العروض 119
الثقافية اللغة االنجليزية1439/5/17هـ40د. محمد شكريالتقديمية باللغة االنجليزية

أ.لطفي عدوني - اهمية التبرع بالدم )ورشة)120
االجتماعية اللغة 1439/5/17هـ25أ.مهدي ساليمة

االنجليزية

اعداد الطالب المشاركين في 121
االجتماعية اللغة 1439/5/29هـ10أ. لطفي عدونيدورة السالمة المرورية

االنجليزية

عمادة شؤون دورة السالمة المرورية122
االجتماعية اللغة 1439/6/2هـ10الطالب

االنجليزية

123
اهمية العمل التطوعي 

)ورشة عمل( باللغة 
االنجليزية

أ/لطفي عدوني
االجتماعية اللغة 1439/6/18هـ50 وأ/ مهدي ساليمة

االنجليزية

الثقافية الطب1439/6/20هـ30أ.خلود ناصرتنفس124

الرياضية اللغة االنجليزية1439/6/22هـ30بندر الحربيتعريف عن بناء األجسام125

االسالمية االقتصاد 1439/6/2هـ293ايمن كمالالتوجيه و االرشاد الوظيفي126
واالدارة
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االسالمية االقتصاد 1439/6/9هـ211تركي العمودياعداد التقارير127
واالدارة

االسالمية االقتصاد 1439/6/16هـ188ايمن كمالادوات االتقان128
واالدارة

ادارة اللوجستيات وسالسل 129
االسالمية االقتصاد 1439/5/27هـ73سعود مندورةاالمداد

واالدارة

االسالمية االقتصاد 1439/5/22هـ354اسعد جوهرالثقة بالنفس130
واالدارة

الثقافية االقتصاد واالدارة1439/6/4هـ80حسن المالكياوراكل على الحاسب االلي131

تأهيل الطالب ليصبح 132
الثقافية االقتصاد واالدارة1439/6/10هـ306اسعد جوهرمتحدث بارع
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الرحالت والزيارات 

عدد وجهة الرحلة او الزيارةم
المشرفين

عدد 
اللجنة المنظمةالتاريخالطالب

اعمال أبو بكر الصديق1
اإلسالمية الطب1439/2/3هـ110المستشفى الجامعي

اإلسالمية المجتمع1439/2/17هـ116عمرة ومصنع زمزم2

الثقافية تصاميم البيئة1439/2/18هـ245مشروع كورنيش جدة الشمالي3

الثقافية والفنية العلوم1439/1/13هـ231القبة الفلكية4

االجتماعية العلوم1439/2/10هـ219المجهر االلكتروني5

االجتماعية و الثقافية 1439/1/18هـ233المعرض الفلكي6
العلوم

الثقافية والفنية علوم 1439/2/20هـ320منجم7
االرض

الثقافية والفنية علوم 1439/2/13هـ540مزرعة هدى الشام8
االرض

االجتماعية األرصاد1439/1/21هـ26مركز التأهيل الشامل بجدة9

الرياضية األرصاد1439/2/4هـ15مكتب رعاية الشباب بجدة10

االجتماعية الهندسة1439/2/12هـ29اسمنت المتحدة11

االجتماعية الهندسة1439/2/2هـ390وحدة التدريب بالهندسة12

الرياضية الهندسة1439/2/10هـ19نادي الرجل الرياضي13

الرياضية الهندسة1439/2/16هـ17نادي وقت الرياضة14

اإلسالمية الهندسة1439/1/15هـ18منزل احد أعضاء هيئة التدريس15

اإلسالمية الهندسة1439/1/20هـ12مندوبية شراء الخط السريع16

الثقافية الهندسة1439/2/16هـ15مكتبة الملك فهد17

الثقافية الهندسة1439/2/21هـ12مكتبة كنوز المعرفة18
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الرياضية علوم البحار1439/2/6هـ367مدينة الملك عبدالله الرياضية19

الرياضية علوم البحار1439/2/12هـ225اكاديمية النادي األهلي20

الثقافية والفنية علوم 1439/1/21هـ233المكتبة المركزية21
البحار

الثقافية والفنية علوم 1439/2/8هـ344اكاديمية محمد بن نايف البحرية22
البحار

طالب كلية االقتصاد 1439/2/10هـ28نادي العالقات العامة23
واإلدارة

1439/2/12هـ420رحلة بحرية24
االجتماعية الرياضية 
اإلسالمية الثقافية 

والفنية االقتصاد واإلدارة

1439/3/8هـ225معرض قمتي همتي الدائم25
االجتماعية الرياضية 
اإلسالمية الثقافية 

والفنية االقتصاد واإلدارة

طالب كلية االقتصاد 1439/3/10هـ410عشائر الجوالة26
واإلدارة

1439/4/2هـ220زيارة معهد اإلدارة27
االجتماعية الرياضية 
اإلسالمية الثقافية 

والفنية االقتصاد واإلدارة

اإلسالمية االقتصاد 1439/4/8هـ211زيارة المسجد النبوي28
واإلدارة

الرياضية االقتصاد واإلدارة1439/4/22هـ116زيارة لمتجر نادي االتحاد29

الثقافية والفنية االقتصاد 1439/4/28هـ415رحلة برية30
واإلدارة

الرياضية االقتصاد واإلدارة1439/4/30هـ210رحلة لحضور مباراة من دوري جميل31

طالب كلية االقتصاد 1439/5/4هـ210نادي التراث الشعبي32
واإلدارة

الرياضية االقتصاد واإلدارة1439/5/6هـ216زيارة لمتجر نادي األهلي33

اإلسالمية االقتصاد 1439/5/18هـ220رحلة العمرة الشهرية34
واإلدارة

الرياضية االقتصاد واإلدارة1439/6/4هـ216زيارة ومباراة ودية لفرق حواري جدة35
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اإلسالمية االقتصاد 1439/5/4هـ220زيارة لمصنع زمزم36
واإلدارة

االجتماعية االقتصاد 1439/5/8هـ123زيارة لمصنع لومار للثياب37
واإلدارة

طالب كلية االقتصاد 1439/5/15هـ17نادي المسرح38
واإلدارة

الثقافية والفنية اآلداب2-1439/4/3هـ149زيارة معرض الكتاب الدولي39

الخطوة الطيبة زيارة مرضى 40
االجتماعية اآلداب18-1439/3/19هـ156المستشفى الجامعة

االجتماعية تصاميم 22-1439/3/23هـ230مزرعة الرفيعة41
البيئة

الثقافية تصاميم البيئة1439/4/1هـ25قصر الملك عبدالعزيز المويه42

الرياضية المجتمع1439/3/19هـ116األستاذ الرياضي بالجامعة43

الثقافية والفنية العلوم1439/3/19هـ234القبة الفلكية44

االجتماعية العلوم1439/3/19هـ234المجهر االلكتروني45

46
مركز الملك فيصل للمؤتمرات

)الحفل الختامي لجائزة األمير خالد 
الفيصل لالعتدال(

االجتماعية معهد اللغة 1439/3/15هـ4300
االنجليزية

47
مركز الملك فيصل للمؤتمرات
)اليوم العالمي لألشخاص ذوي 

اإلعاقة(
االجتماعية معهد اللغة 1439/4/1هـ12500

االنجليزية

اإلسالمية الدراسات 1439/3/15هـ330ميناء جدة اإلسالمي48
البحرية

الثقافية الدراسات البحرية1439/4/1هـ340معرض جدة الدولي للكتاب49

االجتماعية الدراسات 1439/3/9هـ225رصيف الشعيبة البحري50
البحرية

االجتماعية الدراسات 1439/3/15هـ225الخطوط السعودية51
البحرية

الثقافية األرصاد1439/3/17هـ27المنطقة التاريخية بجدة52

الثقافية األرصاد1439/4/2هـ25معرض الكتاب53
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االجتماعية علوم األرض1439/4/23هـ450رحلة الى مخيم54

اإلسالمية الهندسة141439/3/18منزل احد أعضاء هيئة التدريس55

اإلسالمية الهندسة1439/4/6هـ16جمعية خيركم56

57Pepsi الثقافية الهندسة2362017/11/16مصنع

الثقافية الهندسة1282017/11/5مصنع فاين تول58

االجتماعية الهندسة1439/3/29هـ325معرض الكتاب59

االجتماعية الهندسة1439/3/14هـ225شركة يوني ليفر60

الرياضية الهندسة2132017/11/22اصطبل النخبة61

الرياضية الهندسة1112017/11/23وقت اللياقة62

1439/3/16هـ29رحلة بحرية63
االجتماعية الرياضية 
الثقافية اإلسالمية 

االقتصاد واإلدارة

1439/3/18هـ28رحلة برية64
االجتماعية الرياضية 
الثقافية اإلسالمية 

االقتصاد واإلدارة

اإلسالمية االقتصاد 1439/3/22هـ27رحلة العمرة الشهرية65
واإلدارة

االجتماعية االقتصاد 1439/3/24هـ29زيارة لجمعية زمزم66
واإلدارة

اإلسالمية االقتصاد 1439/3/26هـ27وتبرع بالماء لمقبرة المعال بمكة67
واإلدارة

لمكتب وزارة العمل و التنمية 68
1439/4/8هـ26االجتماعية بجدة

االجتماعية الرياضية 
الثقافية اإلسالمية 

االقتصاد واإلدارة

الثقافية االقتصاد واإلدارة1439/4/10هـ213الغرفة التجارية بمدينة جدة69

االجتماعية االقتصاد 1439/4/14هـ253مرضى مستشفى الملك عبدالعزيز70
واإلدارة

اإلسالمية علوم البحار1439/3/19هـ226مكتبة الحرمين بمكة71

الثقافية علوم البحار1439/3/12هـ323مكتبة الملك فهد72
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االجتماعية علوم البحار1439/4/6هـ217الغرفة التجارية بجدة73

االجتماعية علوم البحار1439/4/10هـ137اإلدارة العامة للمسح البحري74

الرياضية علوم البحار1439/2/28هـ334النوادي الخاصة لتعليم الغوص75

اإلسالمية تصاميم البيئة1439/6/5هـ18منطقة خيبر76

اإلسالمية تصاميم البيئة1439/6/18هـ115غار حراء77

االجتماعية تصاميم 1439/6/20هـ629ميدان السنة التحضيرية78
البيئة

االجتماعية العلوم 1439/5/1هـ239مدارس اإلخاء األهلية79
الطبية

الثقافية االرصاد1439/5/21هـ16مكتبه الملك فهد العامه80

الثقافية االرصاد1439/5/19هـ210رحله ساحليه بيىيه الي غابات81

الثقافية االرصاد1439/5/19هـ210المانجروف في الشعيبه82

االجتماعية االرصاد1439/5/8هـ210احياء جده القديمه83

الرياضية االرصاد1439/5/28هـ26بيوت الشباب84

الثقافية علوم األرض1439/6/5هـ318معرض فني جولدر مول85

االجتماعية علوم األرض1439/6/6هـ218منجم مهد الذهب86

االجتماعية علوم االرض1439/5/21هـ20107المؤتمر الجيولوجي الدولي87

الرياضية علوم االرض1439/5/28هـ223بيت الشباب88

اإلسالمية الهندسة1439/5/15هـ112مؤسسة خبراء الشباب89

اإلسالمية الهندسة1439/5/22هـ114جمعية خيركم لتحفيظ القران90

اإلسالمية الهندسة1439/5/28هـ113المكتبة المركزية91

الثقافية الهندسة2018/2/9م19مكتبة جرير92

الثقافية الهندسة2018/2/27م18الخطوط السعودية93

الثقافية الهندسة2018/11/16م225مصنع بيبسي94

95Pioneer Technical System Company220الثقافية الهندسة2018/3/8م
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االجتماعية الهندسة2018/2/1م220نفق األندلس تقاطع فلسطين96

االجتماعية الهندسة2018/2/18م29مصنع اسمنت المتحدة97

معرض القوات المسلحة للتصنيع 98
االجتماعية الهندسة2018/2/27م19المحلي

شركة المصنع الوطني لمنتجات 99
االجتماعية الهندسة2018/2/22م230الزهر المحدودة

مقر اللجنة الرياضية 100
االجتماعية الهندسة2018/2/25م112بكلية الهندسة

الرياضية الهندسة1439/5/28هـ115نادي االهلي السعودي101

الرياضية الهندسة1439/6/5هـ115دينه الملك عبدالله الرياضيه102

الرياضية الهندسة1439/6/11هـ118نادي بودي ماستر الرياضي103

الثقافية المجتمع1439/6/17هـ115كلية علوم االرض104

الخطوة الطيبة 2 زيارة مرضى 105
االجتماعية  اآلداب12-1439/5/13هـ162المستشفى الجامعي

الثقافية الحقوق1439/6/20هـ117المحكمة التجارية بمحافظة جدة106

اإلسالمية الحقوق1202017/12/19معرض الكتاب - جدة107

اإلسالمية االعالم1439/5/18هـ115منظمة التعاون االسالمي108

الثقافية االعالم1439/5/5هـ220صحيفة عكاظ109

االجتماعية االعالم1439/5/11هـ228مدينة الملك عبدالله االقتصادية110

الرياضية االعالم1439/5/22هـ112ملعب الجوهرة111

الثقافية اللغة االنجليزية1439/5/26هـ225قاعة المصادر الطالبية112

االجتماعية اللغة 1439/5/28هـ225قاعة المصادر الطالبية113
االنجليزية

الرياضية اللغة االنجليزية1439/6/2هـ225قاعة المصادر الطالبية114

اإلسالمية الطب1439/6/12هـ130قافلة السالمة المرورية115

االسالمية االقتصاد 1439/5/3هـ220زيارة لجمعية زمزم116
واالدارة
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االسالمية االقتصاد 1439/5/20هـ535مطار الملك عبد العزيز الجديد117
واالدارة

االسالمية االقتصاد 1439/5/15هـ19زيارة لمقبرة المعالة118
واالدارة

االسالمية االقتصاد 1439/5/24هـ18زيارة للحرم المكي واداء للعمرة119
واالدارة

الثقافية االقتصاد واالدارة1439/5/20هـ535مطار الملك عبد العزيز الجديد120

الثقافية االقتصاد واالدارة1439/5/3هـ220زيارة لجمعية زمزم121

الثقافية االقتصاد واالدارة1439/5/15هـ19زيارة لمقبرة المعالة122

الثقافية االقتصاد واالدارة1439/5/24هـ18زيارة للحرم المكي واداء العمرة123

االجتماعية االقتصاد 1439/5/15هـ19زيارة لمقبرة المعالة124
واالدارة

االجتماعية االقتصاد 1439/5/24هـ18زيارة للحرم المكي واداء العمرة125
واالدارة

االجتماعية االقتصاد 1439/4/25هـ213لمرضي مستشفى الملك فهد126
واالدارة

زيارة لمدينة الملك عبدالله 127
الرياضية االقتصاد واالدارة1439/5/3هـ332الرياضية

االسالمية العلوم1439/7/2هـ246القبة الفلكية128

الثقافية العلوم1439/6/26هـ239المجهر االلكتروني129

الرياضية العلوم1439/6/24هـ118مسبح الجامعة130

الثقافية طب االسنان1439/6/27هـ750صحة الفم لطالب المدارس131

132

توعية أطفال المدارس بطرق 
وأهمية العناية بنظافة األسنان 

باالشتراك  مع برنامج أطباء األسنان 
في هذا المجال

االجتماعية طب االسنان1439/6/23هـ766

133

فعالية توعوية عن برنامج اعادة 
تأهيل مريض القلب ودور العالج 

الطبيعي في تخفيف ألم العصب 
الوركي

االجتماعية العلوم 1439/7/1هـ325
الطبية
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معرض الرياض للكتاب والمعرفة 134
االسالمية العلوم الطبية1439/6/26هـ21ومكتبة الملك سلمان

االسالمية اللغة دوريا215قاعة المصادر الطالبية135
االنجليزية

االسالمية االداب1439/6/21هـ113مكة المكرمة136

الثقافية االداب1439/6/23هـ111مكتبة الملك فهد العامة بجدة137

الخطوة الطيبة - زيارة المرضى 138
االجتماعية االداب1439/7/2هـ115المستشفى الجامعي

الخطوة الطيبة - زيارة المرضى 139
االجتماعية االداب1439/7/9هـ130المستشفى الجامعي

االسالمية االرصاد1439/7/2هـ26مكتبه الملك فهد140

االسالمية االرصاد1439/6/26هـ16المكتبة المركزية141

الثقافية االرصاد1439/7/5هـ26هدى الشام142

االجتماعية االرصاد1439/7/5هـ410معامل الهواء والمياه143

االجتماعية االرصاد1439/6/24هـ28مركز التأهيل الشامل144

الرياضية االرصاد1439/7/5هـ25رعاية الشباب145

االجتماعية تصاميم 1439/7/3هـ262الواجهة البحرية الجديدة بجدة146
البيئة

االجتماعية تصاميم 1439/7/22هـ215جولة سياحية وعلمية بالطائف147
البيئة

الثقافية االتصال واالعالم1439/7/19هـ220صحيفة المدينة148

االجتماعية االتصال 1439/7/8هـ216مستشفى عرفان149
واالعالم

الرياضية االتصال واالعالم1439/7/11هـ220النادي االهلي150

متحف عبدالرؤوف خليل مدينة 151
اإلسالمية علوم االرض1439/7/12هـ234الطيبات

االجتماعية علوم األرض1439/8/12هـ125فقيه اكواريوم152

الرياضية علوم البحار1439/7/1هـ111مكتب رعاية الشباب153
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الرياضية علوم البحار1439/6/27هـ215نادي اتحاد جده154

االجتماعية علوم البحار1439/7/9هـ223شركة ارامكو155

االجتماعية علوم البحار1439/7/11هـ118القوات البحرية الملكية السعودية156

الثقافية علوم البحار1439/7/9هـ214القبه الفلكية157

مركز دراسات البحر االحمر جامعة 158
الثقافية علوم البحار1439/7/11هـ217الملك عبدالعزيز



47

المهرجانات و الحفالت

المكانالتاريخالنشاطم

عمادة شؤون الطالب1439/1/5هـمهرجان انطالق األنشطة الطالبية1

عمادة شؤون الطالب1439/1/5هـاليوم الوطني2

عمادة شؤون الطالب1438/2/24هـلقاء معالي مدير الجامعة مع الطالب3

عمادة شؤون الطالب1439/5/28هـحفل الخريجين4

عمادة شؤون الطالب1439/7/23هـحفل الوفاء5

عمادة شؤون الطالب1439/7/25هـالحفل الختامي للنشاط الطالبي6

حفل االفتتاح للمهرجان المسرحي 7
عمادة شؤون الطالب1439/3/16هـللكليات

حفل الختامي للمهرجان المسرحي 8
عمادة شؤون الطالب1439/3/23هـللكليات
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برامـج إدارة التطـــوع

• مسابقة التطوع بين الكليات بنسختها الثالثة :	

مسابقة 
الكليةالمركزالمستفيدينالمشروع التطوعيتطوعية

مبادرة 
مجتمعية

أسأل خبير )عيادة استشارية تقوم بتوعية الشباب بمبادئ 
المركز 500التفكر واإلبداع في جميع االنشط ة(

الثالث
االقتصاد 

واالدارة

مبادرة 
مجتمعية

التوعية الرقمية )يهدف الى نشر الوعي بان كل شخص له 
 حق ويستطيع أن يحصل عليه

من خالل التبليغ للجهات المختصة(
كلية 300

الحاسبات

مبادرة 
مجتمعية

حملة )1000( تهدف للتوعية بأهمية إعادة التدوير وحماية 
المسطحات المائية من بحار وأنهار من التلوث قبل وصول 

المخلفات إليها .
300

كلية 
الدراسات 

البحرية

مبادرة 
مجتمعية

جولة سياحية ) تهدف ألخذ طالب االيتام وبعض المدارس 
كلية 40لزيارة كلية السياحة (

السياحة

مبادرة 
مجتمعية

بالعلوم نتطور )توعية المجتمع باهمية العلوم 
كلية 500وتطبيقاتها المهمة في الحياة من حولنا(

العلوم

مبادرة 
مجتمعية

الرعاية الصحية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة بمركز 
المركز 250المعاقين

الثاني

العلوم 
الطبية 

التطبيقية

مبادرة 
مجتمعية

تأهيل وتدريب غواص مياة مفتوحة من دور رعاية األيتام 
المركز 300ليكون مستقال

علوم البحاراالول

• مسابقة آفاق التطوعية :	

الهدف العام :
مسابقة ثقافية تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي و نوعية الطالب بمجاالت التطوع 
و وأهميته و أهدافه من خالل نشر رابط الكتروني يشارك فيه الطالب باإلجابة على االسئلة

عدد الطالب المشاركين خالل عامين على التوالي : 300
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• الدورات وورش العمل والديوانيات	

عدد عنوانهالبرنامج

75افاق التطوع في ظل رؤية 2030الديوانية

75مسؤوليتك نحو مجتمعكالديوانية

ورش عمل عدد 4 بواقع 12 يوم 
65برنامج أيامن التطوعيتدريبي بعدد 60 ساعة تدريبية

250مقومات النجاح في العمل التطوعيدورة تدريبية

250كيف تصبح رائدا مجتمعيادورة تدريبية

464دراية (لنشر ثقافة العمل التطوعيبرنامج توعوي

40صناعة الفعاليات التطوعيةورشة عمل

50كيف تختار مجالك التطوعيدورة تدريبية

100كيف توظف تخصصك في العمل التطوعيورقة عمل

100حقوق المتطوعين ومعايير اختيارهمورقة عمل

100قيادة التطوع السمات والممارساتورقة عمل

100تجربة معرض قمتي همتيتجربة

20إدارة الفرق التطوعيةورشة عمل

30كيف تصمم مشروعك التطوعيورشة عمل

22القيادة في العمل التطوعيدورة تدريبية

80االقناع والتأثير في العمل التطوعيدورة تدريبية

36التطوع بين الواجبات والمسؤولياتديوانية

31دور الشباب في نشر ثقافة العمل التطوعيديوانية
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• الملتقى االول من نوعه على مستوى جامعات المملكة	

ملتقى )عطاء(للتطوع التخصصي

برعاية وتشريف معالي مدير الجامعة

      ملتقى تطوعي يهدف لنشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي )التخصصي( من خالل 
محورين :

• تكوين بيئة تفاعلية ومحفزة لألفراد والفرق والمنظمات التي تهتم بجانب العمل 	
التطوعي التخصصي.

• أن يكون منصة لعرض المبادرات وأوراق العمل التي تصب في العمل التطوعي 	
التخصصي.

عدد المستفيدين من الملتقى )550(.
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• المبادرات المجتمعية المنفذة .	

عدد اسم المبادرة + فكرتهاالبرنامج
المستفيدين

نحو المجتمع( للتوعية بأهمية اختيار التخصص مبادرة مجتمعية
300المناسب

1500أفضل للمجتمع )للتوعية بأهمية التعقيم (مبادرة مجتمعية

500نحن معهم ) زيارة المرضى في التأهيل الشامل (مبادرة مجتمعية

440تنظيف بيوت اللهمبادرة مجتمعية

الظل ) توزيع بين مباني الطالب مظالت والتوعية مبادرة مجتمعية
500بأهمية الوقاية من أضرار الشمس(

مبادرة مجتمعية
الحي االمن ) هدفها تقديم البالغات عبر التطبيقات 

الرسمية لألمور التي تحتاج لصيانة(والتوعية بإستخدام 
التطبيق

1000

كلنا خير ) لتنظيف بيوت الله »المساجد« وتوعية مبادرة مجتمعية
500المصلين بأهمية نظافتها(

مبادرة مجتمعية
معا )تهدف إلدخال السرور على قلوب ساكني مركز 
التأهيل الشامل هذا المكان بعمل برامج ترفيهية 

وإعطائهم الهدايا (
40

أنا قدوة بعملي التطوعي)تهدف إلى تعزيز دور مبادرة مجتمعية
300المتطوع إتجاه مجتمعه (

جنودنا قدوة)تهدف إلى تكاتف المجتمع مع جنودنا مبادرة مجتمعية
200البواسل وتعزيز دورهم لحماية الوطن(

جدة بأيدينا خضراء)زيادة المساحات الخضراء في مدينة مبادرة مجتمعية
300جدة(

شكرا جنودنا)تهدف إلى تكاتف المجتمع مع جنودنا مبادرة مجتمعية
200البواسل وتعزيز دورهم لحماية الوطن(
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برامج إدارة الجوالة

المكانالتاريخالبرنامجم

معسكر الجوالة23 – 25 /1438/11هـالمعسكر اإلعدادي للحج1

مكة – مشعر عرفات11/29 – 1438/12/14هـالمشاركة في معسكرات الخدمة العامة بالحج2

عمادة شؤون الطالب1439/1/5هـالمشاركة في تنظيم االحتفال باليوم الوطني 387

مبنى 1235 – 14 / 1 / 1439هـالبازار الكشفي4

معسكر الجوالة15 / 1 / 1439 هـلقاء العشائر الكشفي والثقافي واالجتماعي األول5

معسكر الجوالة1/29 – 1439/2/1هـالدراسة األولية لقادة الوحدات الكشفية6

معسكر الجوالة1439/2/13هـماراثون التطوع7

أحياء جدة1439/2/18هـمشروع التقني الصغير التطوعي8

أحياء جدة1439/2/18هـمشروع رسم االبتسامة التطوعي9

معسكر الجوالة1439/2/27هـالكرنفال الكشفي ) كن مستعدًا (10

الرياض – جمعية 4 – 1439/3/5هـاجتماع الرواد األوائل ومساعديهم بالجامعات السعودية11
الكشافة

حي الجامعة1439/3/6هـالتطوع في تنظيف مساجد الحي القدوة12

فندق اإلنتركونتنتال1439/3/8هـملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة13

ورشة عمل تطوير البرامج الكشفية التطوعية بجمعية 14
الرياض – جمعية 10 – 1439/3/12هـالكشافة العربية السعودية

الكشافة

حي الهنداوية1439/3/12هـتوزيع السالل الغذائية على الفقراء والمحتاجين األول15

قاعة الملك فيصل 1439/3/15هـتنظيم الحفل الختامي لجائزة األمير خالد الفيصل لالعتدال16
للمؤتمرات
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لقاء العشائر الكشفي والثقافي واالجتماعي الثاني 17
معسكر الجوالة1439/3/26هـ) ختامها مسك (

قاعة الملك فيصل 1439/4/1هـالمشاركة في تنظيم اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة18
للمؤتمرات

األستاد الرياضي1439/5/2هـالمشاركة في تنظيم الماراثون الرياضي19

رابغ1439/5/12هـتنظيم برنامج القدوة برابغ20

سكن أعضاء هيئة 1439/5/22هـالمشاركة في تنفيذ مهرجان الربيع ألبناء المنسوبين21
التدريس

األستاد الرياضي1439/5/28هـالمشاركة في تنظيم حفل الخريجين22

لقاء العشائر الكشفي والثقافي واالجتماعي الثالث23
معسكر الجوالة1439/6/6هـ ) أوزنها صح (

مسرح كلية الحاسبات1439/6/10هـملتقى التميز الدراسي لطالب السنة التحضيرية ) خطة ج (24

الرياض – جامعة الملك 11 – 14 /1439/6هـالمشاركة في ملتقى الجوالة السعودية األول ) ترادف (25
سعود

6/24 – 1439/7/1هـالمشاركة في معرض جائزة جدة لإلبداع26
قاعة الملك فيصل 

للمؤتمرات والردسي 
مول

المشاركة في المخيم الكشفي 2030 لجوالة الجامعات 27
الرياض – لجنة التنمية 26 – 1439/6/29هـالسعودية

االجتماعية

الجبيل – كلية الجبيل 3 – 1439/7/5هـاجتماع الرواد األوائل ومساعديهم بالجامعات السعودية28
الصناعية

حي الهنداوية1439/7/5هـتوزيع السالل الغذائية على الفقراء والمحتاجين الثاني29

المشاركة في الحفل الختامي لفعاليات ملتقى مكة 30
فندق اإلنتركونتنتال1439/7/19هـالثقافي

مسرح العمادة رقم 1439/7/2526هـالمشاركة في الحفل الختامي لألنشطة الطالبية31

معسكر الجوالة1439/7/26هـلقاء العشائر الكشفي والثقافي واالجتماعي الرابع32

معسكر الجوالة1439/8/3هـحفل الجوالة الختامي33
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برامج ذوي االحتياجات الخاصة

عدد الطالبالتاريخالمكانالفعاليةم

االحتفال باليوم العالمي للعصا 1
20 طالب1439/1/3مكتبة الملك فهدالبيضاء

5 مشرفين

قاعة النشاط احتفال تعريفي للطالب الجدد2
50 طالب1439بالعمادة

7 مشرفين

دورة تعليم السباحة لمختلف 3
20 طالب2-1439/2/20مسبح الجامعةاالعاقات

15 طالب6-1439/4/10نادي الفروسيةدورة امتطاء الجياد4

بطولة االتحاد الرياضي للجامعات 5
)التجمع الثاني(

جامعة الملك فيصل 
25 طالب11 -1439/3/14باألحساء

6 اشراف

6

مهرجان نادي المسرح وتقديم 
مسرحية بطولة طالب ذوي 

احتياجات خاصة بعنوان وجهه 
نظر

مسرح عمادة شؤون 
الطالب 26

1/19 الي 
1439/3/14هـ.

15 طالب
2 مشرفين

قاعة الملك فيصل االحتفال باليوم العالمي لإلعاقة7
3/30-1439/4/1للمؤتمرات

ورش عمل على هامش اليوم 8
العالمي لإلعاقة

قاعة الملك فيصل 
3/30-1439/4/1للمؤتمرات

9
المشاركة في معرض الحديقة 

الثقافية ضمن مبادرة كيف نكون 
قدوة

الوجهة البحرية 
3 مشرفين4/24 :1439/5/2الجديدة بجدة

5 طالب

محاضرة بالملتقي الثاني للتوجيه 10
واإلرشاد للطالب والطالبات

سوق العمل للفئات 
محاضر واحد11-1439/5/12الخاصة

18 طالب1439/5/19فرع الجامعة برابغالملتقي األول لكيف نكون قدوة11
3 مشرفين

رحلة ثقافية اجتماعية وزيارة 12
17 طالب20-1439/6/22مدينة ينبع الصناعيةمهرجان الزهور

4 اشراف
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13

ورش عمل وندوات تثقيفية 
للطالب عن: وسائل االتصال 

–االجتهاد الدراسي – سلوكيات 
صحية

الهيئة الملكية 
17 طالب1439/6/21بينبع

مبادرة مسجدنا قدوة في سهولة 14
الوصول

مسجد االميرة حصة 
4طالب1439/6/286بحي الجامعة

مشرفين

المشاركة في مارثون تحت رعاية 15
االتحاد الرياضي بالجامعات

بجامعة الملك عبد 
طالب1439/7/2العزيز

مشرف

المشاركة في ملتقى التوظيف 16
لذوي االحتياجات الخاصة

مستشفى عبد 
9 طالب2018/7/2اللطيف جميل

3 اشراف

االحتفال باليوم العالمي للخدمة 17
4 مشرفين2018/7/9اإلدارة الطبيةاالجتماعية

18
المشاركة بندوة عن سهولة 

الوصول بالمؤتمر الخامس لمركز 
الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

د/وجدي وزان15-2018/7/16الرياض

19

المشاركة في ورشة عمل عن تجربة 
الجامعة في تدريس طلبة التوحد 
في المؤتمر الخامس لمركز الملك 

سلمان ألبحاث اإلعاقة

د/حسين النجار15-2018/7/16الرياض

20

المشاركة ببحث عن االتزان 
الديناميكي للطالب المكفوفين 

في المؤتمر الخامس لمركز الملك 
سلمان ألبحاث اإلعاقة

أ.د/ أحمد السيوفي15-2018/7/16الرياض

21
افتتاح معرض الحياة على عجالت 
ضمن مبادرات المملكة لرؤية 2020 

برعاية معالي مدير الجامعة

مقر الوكالة الجديد 
بعمادة شؤون 

الطالب
7 مشرفين1439/7/24

22

لقاء تثقيفي مع وفد جامعه االمام 
محمد بن سعود للوقوف على 
جهود جامعه الملك عبد العزيز 
لتمكين طالب ذوي االحتياجات 

الخاصة

صالة النشاط بعمادة 
20 طالب1439/8/3شؤون الطالب

7 مشرفين

23
اجتماعات دورية وتواصل مع السادة 

أولياء أمور الطالب 
)ضعاف السمع – التوحد(

مقر مركز ذوي 
االحتياجات الخاصة 

بالجامعة

طوال العام 
الدراسي

4 مشرفين
عديد من الطالب



59

24

عقد اجتماعات للجان الدائمة 
التالية:

1-اللجنة العليا لرعاية ذوي 
االحتياجات الخاصة 2-اللجنة العليا 

لسهولة الوصول

مكتب معالي مدير 
الجامعة

مكتب وكيل 
الجامعة للمشاريع

خالل العام 
جميع األطراف المعنيةالدراسي

وكالة العمادة لذوي اللجنة التنفيذية لسهولة الوصول25
االحتياجات الخاصة

خالل العام 
الدراسي

26
اللجنة الفنية لتنصيف الطالب 

وكالة العمادة لذوي ذوي االحتياجات الخاصة
االحتياجات الخاصة

خالل العام 
الدراسي

27

لجنة متابعة شؤون الطالب 
من ذوي االحتياجات الخاصة في 

مؤسسات التعليم العالي بمجلس 
التعاون الخليجي

1438 هـجامعه االميرة نوره
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برامج نادي المسرح

التاريخالبرنامج

1439/1/12هـمسرحية شكسبير

من الفترة 18/1/1439هـ إلى 5/2/1439هـدورة إعـــــداد الممثل » بالمسرح »

29/1/1439هـإفتتــــاح  صالـــون  نــــــــــــادي » المسرح الثقافي »

16 اكتوبر 2018استضافة الفنان محمد بخش

10/2/1439هـمسرحية » الفيل جاي »

مركز اللغة االنجليزية     25/2/1439هـ   إلى  26/2/1439 هـالبرنامج التعريفي باألنشطة الطالبية

16-22/ صفر /1439هـدورة » كيــــــف تصنــــــع فيلـــــماً 

24/ ربيع االول /1439هـحفل تدشين »الحي القدوة«

مشاركة الجامعة في مهرجان المسرحي االول 
للجامعات السعودية بجامعة الملك خالد بمدينة 

أبها
22-26- ربيع أول 1439هـ

العرض األول1439/3/26هـالعرض المسرحي في معرض الكتاب
العرض الثاني 1439/4/4هـ

استضافة المخرج األستاذ صبحي يوسف. في 
28/ديسمبر/2017صالون نادي المسرح

1439/4/23هـمسرحية االطفال »قوارض«

1439/5/22هـالمشاركة في مهرجان الربيع

مشاركة نادي المسرح في فعاليات المهرجان 
الوطني للتراث والثقافة »الجنادرية« في دورته 

الثانية والثالثين
25 - 30 /5/ 1439هـ

مشاركة نادي المسرح بالمشهد المسرحي 
 تصنيفات عالمية

 في حفل تدشين خطة االستراتيجية الثالثة
3 / 6 / 1439هـ

19/ أكتوبر 2019استضافة الفنان عبدالوهاب بغدادي

1439/8/2هـمسرحية أبو تيوب
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برامج نادي القراءة

عدد الطالبالتاريخالبرنامج

1439/3/370هـبرنامج اثر الثقافي

1439/6/310هـمجلس القراء األول

1439/8/215هـمجلس القراء الثاني

1439/7/11110هـمحاضرة تأثير القراءة

1/218-1439/8/2هـبرنامج جلسة مع الكتاب أربعة جلسات

1439/2/1210هـزيارة مكتبة مثقف

3/2615-1439/6/1هـمسابقة حديث العلوم

7/1114-1439/8/2هـمسابقة قارئ الجامعة

3/2612-1439/4/6هـمشاركة معرض جدة للكتاب

مشاركة المعرض الحديقة الثقافية كيف نكون 
4/2420-1439/5/2هـقدوة

1439/7/2610هـزيارة طالبية معرض الرياض للكتاب

20طوال السنةمنصة اوديو للكتاب

17الفصل الدراسي الثانيمجلة اثر العدد الرابع

1439/8/88هـمعرض الرواد إلهداء الكتب للطالب الدوليين
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برامج نادي العالقات العامة

عدد الطالبالبرنامج

8زيارة مطار الملك عبدالعزيز

3ملتقى التواصل االستشاري

10ملتقى االرشاد االكاديمي

14حفل التخرج 47

11الملتقى الثاني للتوجيه واإلرشاد المهني

14تسليم ارواب الخريجين

12اليوم العالي لإلعاقة

15تدشين فعالية كيف نكون قدوة

4محاضرة استثمر بوعي

8زيارة معرض يوم اإلعاقة العالمي بفندق الهيلتون

4لقاء معالي وزير التعليم الثاني

6ندوة مساهمات المملكة في البيئة

15توزيع بطائق الصراف للطالب المستجدين

10برنامج برد على قلبك لطالب الجامعة

12احتفال اليوم الوطني

7استقبال الطالب المستجدين

7ندوة مساهمات المملكة نحو اتفاقية باريس

12لقاء معالي المدير بالطالب

5تدشين مسابقة بي ام جي لخدمة المجتمع

5اليوم العالمي للصحة النفسية
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برامج نادي التصوير الضوئي

عدد الطالبالتاريخالبرنامج

من الفترة 11/2/1439  إلى دورة أساسيات التصويــــــــر 1
13/2/143910هـ

2020-21 جمادى األول 1439هـدورة التصوير االحترافي

215-3-4/ رجب /1439هـدورة أساسيات التصوير 2
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برامج نادي التراث الشعبي

عدد الطالبالتاريخالبرنامج

1439/5/2212هـالمشاركة في االحتفال باليوم الوطني )87(

البرنامج التعريفي باألنشطة الطالبية
مركز اللغة االنجليزية     

25/2/1439هـ   إلى                   
26/2/1439 هـ

10

2420/ 3 /1439هـحفل تدشين )) الحي القدوة((

1439/5/2220هـمهرجان الربيع

مشاركة نادي المسرح في فعاليات 
المهرجان الوطني للتراث والثقافة 

»الجنادرية« في دورته الثانية والثالثين
2520 - 30 /5/ 1439هـ

2816 / 5/ 1439هـحفل الخريجين

مشاركة نادي التراث الشعبي بكلية السياحة 
استضافة وزراء العمل بدول منظمة العالم 

االسالمي
510 جمادى األخرة 1439هـ

مشاركة نادي التراث الشعبي في لقاء عمداء 
1439/6/2710هـشؤون الطالب

210-1439/7/3مشاركة نادي التراث في مؤتمر التايمز
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إدارة المنح الدراسية

عدد الطالب المكانالتاريخالبرنامج
المشاركين

حلقة تحفيظ وشرح السنة النبوية )عمدة 
مسجد السكن 1/1-1439/4/1هـاألحكام(.

14الجامعي

الدورات التدريبية والمهارية

عدد الطالب المكانالتاريخعنوان الدورة
المشاركين

1439/1/22هــدورة الحوار وتطبيقاته

ي
ع

ام
ج

 ال
ن

ك
س

ال

15

1439/1/297هــدورة التخطيط الشخصي

1439/2/914هــاألساليب النبوية في معالجة األخطاء

1439/2/1312هــمهارات التواصل

1439/2/2014هــالقواعد القرآنية في الرد على المخالف

1439/3/58هــأنشطة تدربية على القيادة والعمل كفريق واحد

1439/3/126هــالدعوة إلى الله

1439/3/2610هــإنا عاملون

ديوانية طالب الدراسات العليا

عدد الطالب المكانالتاريخعنوان الحلقة
المشاركين

1439/1/16هــلقاء افتتاحي للديوانية

ن
ك

س
 ال

ية
وان

دي

20

1439/1/2314هــالذكاء الوجداني  الجزء األول

1439/1/235هــالذكاء الوجداني  الجزء الثاني

1439/3/65هــجلسة حوارية مع الطالب

1439/3/136هــالذكاء الوجداني  الجزء الثالث

1439/3/65هــاإلعجاز العلمي

1439/3/264هــأول الواجبات
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البرامج االجتماعية والرحالت وحفل التكريم

عدد الطالب المكانالتاريخاسم البرنامج
المشاركين

استراحة في مدينة 1439/2/5هــ.رحلة إلى استراحة في مدينة جدة 1
31جدة

استراحة في مدينة 1439/3/6هــرحلة إلى استراحة في مدينة جدة 2
27جدة

42المدينة المنورة24-1439/4/27هـرحلة إلى المدينة المنورة

زيارة طالب المنح الدراسية لمعرض عمارة 
20مكة المكرمة1439/7/9هـالحرمين الشريفين

20جدة1439/6/20هـرحلة طالب المنح الدراسية لشرم أبحر بالقارب

زيارة طالب المنح الدراسية لمعرض اكواريوم 
20جدة1439/6/13هـفقيه

20جدة1439/6/10هـرحلة طالب المنح الدراسية للواجهة البحرية

تكريم الطالب المتميزين والمشاركين في 
مسجد السكن 1439/2/7هـالبرامج

20الجامعي
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برامج نادي نزاهة

البرنامجم

فعاليات جامعة الملك عبد العزيز بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة 1
الفساد

الشاركة في اللقاء السنوي الثاني لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات 2
التعليمية
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برامج مركز الموهبة واالبداع للعام الدراسي  1438 - 1439هـ

الدورات التدريبية وورش العمل

عدد التاريخالبرنامج
المستفيدين

1439/1/7100هـدورة تدريبية تعلم كيف تتعلم1

1439/1/28200هـدورة تدريبية الخرائط الذهنية2

1439/2/19150هـدورة تدريبية القيادة اإلبداعية3

1439/3/1170هـدورة تدريبية استذكر بذكاء4

50--ديوانيات االبداع5

1439/5/15119هـمسابقة ابتكاري 65

21375-1439/5/22هـملتقى الموهبة واالبداع الخامس7

1439/5/2137هـجلسة حوار )لقاء المبتكرين(8

1439/5/2161هـمحاضرة »كل ما يجب معرفته عن براءة االختراع«9

دورة تدريبية  »استراتيجيات التفكير اإلبتكاري نظرية 10
1439/5/21128هـتريز«

جلسة عصف ذهني لمناقشة بعض المشكالت في 11
2139-1439/5/22هـعدة مجاالت مختلفة

1439/5/2241هـدورة تدريبية »طرق استخالص األفكار اإلبداعية«12

1439/5/2240هـنظرية سكامبر للتفكير اإلبداعي13

1439/5/2229هـدورة تدريبية »خطوات االبتكار«14

230-3 /7/ 1439هـبرنامج الشخصية اإلبداعية 151

920-1439/7/10هـبرنامج الشخصية اإلبداعية 162

1489المجموع

المشاركات الدولية في معارض االختراعات )73( جائزة دولية

9 مشاركين وعدد 1439/2/13هـمعرض إينا لالختراعات 2017 - ألمانيا17
الجوائز )14(
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9 مشاركين وعدد 1439/3/13هـمعرض سيؤول لالختراعات 2017 - كوريا18
الجوائز )25(

15 مشاركين وعدد 1439/7/25هـمعرض جنيف لالختراعات 2018 - سويسرا19
الجوائز )34(

المشاركات المحلية

معرض االبتكارات في الحديقة الثقافية – 20
1439/4/2450هـجدة

جائزة جدة لإلبداع – معرض مركز الملك 21
6/252 – 1439/7/1هـفيصل للمؤتمرات

6/257 – 1439/7/1هـجائزة جدة لإلبداع – معرض الردسي مول22

مكتب االختراعات )لدعم المبتكرين من طالب الجامعة(

20--تقديم الدعم للطالب المبتكرين23

الزيارات المحلية

1439/2/420هـزيارة فاب الب جامعة الملك عبدالعزيز24

1439/3/1730هـزيارة جامعة الملك عبدالله )كاوست(25

اجمالي المستفيدين من البرامج والفعاليات
1651
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المسابقات

المكانالتاريخالنشاط

صالة األنشطة الطالبية19-1439/5/21هـمسابقة فرسان الجامعة

عمادة شؤون الطالب5/3-1439/6/27هـمسابقة الحصاد

عمادة شؤون الطالب1/27-1439/3/29هـمسابقة ثمار العقول

عمادة شؤون الطالب5/25-1439/6/27هـمسابقة نجم الجامعة

كلية اآلداب والعلوم االنسانية1439/7/18هـمسابقة شاعر الجامعة

الكليات1438/12/26هـ - 1439/2/20هـالمؤشر الدوري األول

الكليات2/23 - 1439/4/24هـالمؤشر الدوري الثاني

الكليات4/24 - 1439/6/20هـالمؤشر الدوري الثالث

الكليات6/20 - 1439/7/15هـالمؤشر الدوري الرابع

مسابقة الدراسات القرآنية 
جامعة جدة9-1439/6/13هـالكبرى
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المؤشر الدوري لقياس األنشطة الطالبية
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مسابقة شاعر الجامعة1439/1438هـ

              الطالب الفائزين :

الكليةاالســـــــــمالمركز

اآلداب والعلوم عبدالرحمن عبده سبأاألول
االنسانية

اآلداب والعلوم مكرم حيدر عبدالجليلالثاني
االنسانية

تصاميم البيئةناصر سعيد القرنيالثالث
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مسابقة فرسان الجامعة 1439/1438هـ

               الطالب الفائزين :

الكليـــــــــةاالســـــــــمالمركز

األول

محمد محفوظ صالح التميمي

الهندســة
سعيد احمد العمودي

عبد الرحمن عماد خوجه

محمد خالد باعظيم

الثاني

عبدالله فيصل سعيد الفقيه

تصاميم البيئة
عمرو سعد الشهري

عبدالمجيد سعيد األسمري

عبدالله محمد المنجد
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مسابقة ثمار العقول 1439هـ
               الطالب الفائزين :

الجائزةالكليـــــةرقــم التسجيــلاالســــــــــمالترتيب

انوار سعيد سعد احمد 1
جهاز آيبادالعلوم1423817المحمدي الثقفي

جهاز آيبادالعلوم1505828لولو عدنان ابن عبدالله  باروم2

جهاز آيبادالعلوم1428055نوف فيصل ابراهيم محمد3

علي عبدالرحمن محمد 4
جهاز آيبادالهندسة1555580الخطيب

جهاز تاباالتصال واإلعالم1551335وليد عيضه بن صالح المالكي5

جهاز تاباالتصال واإلعالم1551309عبدالله محمد يحيى ولي محمد6

جهاز تاباالتصال واإلعالم1423878اشواق مصطفى يوسف سادس7

جهاز تابالهندسة1740732عبدالله فيصل يسلم باحشوان8

علي عبد الرزاق مسعود 9
مودم هواويالسنة التحضيرية1768360العيناوي

مودم هواويالعلوم1425791سهام عبدالله سعد  الزهراني10

مودم هواويالهندسة1740401احمد محمد احمد ذيبان11

مودم هواويالهندسة1324617عدنان احمد عبدالله حاجب12

سماعة بلوتوثاالقتصاد واالدارة1651318محمد يحي محمد علي13

اآلداب و العلوم 1554750سمير سالم أحمد بوسبول14
سماعة بلوتوثاإلنسانية

سماعة بلوتوثالهندسة1214691القاسم محمد احمد السماوي15

سماعة بلوتوثالسنة التحضيرية1746628بدر عبدالله مبارك مطبق16

شاحن جوالالهندسة1645463محمد قاسم علي السماوي17

شاحن جوالالهندسة1414016عبدالحميد خالد بيبوح18

شاحن جوالالسنة التحضيرية1778839سعاد سيد علي محمد عبدالله19
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شاحن جوالاالقتصاد واالدارة1270105حسين نصر اسماعيل الشيخ20
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 مسابقة القرآن الكريم
        الطالب الفائزين :

1- المستوى األول  أ-  حفظ وتجويد 8 أجزاء ) ربع يس (. 

الجائـــــــزة الماليــــــــــةرقـــم التسجيــلالكليـــــةاســـــم الطالـــــــبالمـــركـــز

1800 الف وثمانمائة ريال1406047الهندسةفراس أحمد مليبارياألول

1500 الف وخمسمائة ريال1650896اآلدابحمزة محمد باوزيرالثاني

1300 الف وثالثمائة ريال1652517الهندسةإبراهيم أحمد عليالثالث

1200 الف ومائتان ريال1763018اآلدابأبوبكر بونكو نجوالرابع

1000 الف ريال1663522االقتصاد واالدارةياسين محمد مونىالخامس

2- المستوى الثاني  ب- ) حفظ وتجويد خمسة أجزاء  (.

1600 الف وستمائة ريال1414659الحاسباتعبد الرحمن مبارك بن مخاشناألول

1400 الف وأربعمائة ريال1648136الهندسةعبد الرحمن أحمد قطميرالثاني

1200 الف ومائتان ريال1324607الهندسةحسن عمر باعبادالثالث

1000 الف ريال1638108اآلدابعبد الرحيم أحمد العموديالرابع

800 ثمانمائة ريال1763014اآلدابخطاب كابك أجمادالخامس

3- المستوى الثالث  ج- ) حفظ وتجويد ثالثة أجزاء  (.

1500 الف وخمسمائة ريال1854113تحضيريياسر علي محمد باشااألول

1300 الف وثالثمائة ريال1503451الهندسةماهر محمود ثابتالثاني

1000 الف ريال1744363اآلدابإبراهيم عثمان فالتهالثالث

800 ثمانمائة ريال1635353العلومعبد الرحمن بشير العنزيالرابع

500 خمسمائة ريال1554750اآلدابسمير سالم بوسبولالخامس

4- المستوى الرابع   د - ) جزء عم(.

1200 الف ومائتان ريال1540819اآلدابفيصل خالد الشهرياألول

1000 الف ريال1763015اآلدابعبد الجبار مكبودي بشيرالثاني

800 ثمانمائة ريال1763008اآلدابنور الدين عبد السالمالثالث
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مسابقة الحديث الشريف

                     الطالب الفائزين :

مسابقة الحديث الشريف  1-) حفظ  األربعون حديثًا النووية  (.

1500 الف وخمسمائة 1855125تحضيريولي الله خالد عيسىاألول
ريال

1300 الف وثالثمائة 1650896اآلدابحمزة محمد باوزيرالثاني
ريال

1200 الف ومائتا ريال1325027الهندسةحامد بابكر يونسالثالث

مسابقة الحديث الشريف 2- ) حصن المسلم (.

حذيفة محمد يوسف األول
1500 الف وخمسمائة 1594051الهندسةالربيدي

ريال
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مسابقة القصة القصيرة

              
                الطالب الفائزين :

مسابقة القصــــــة القصيـــــرة 

مطرقة شغف1315867الهندسةعبد الرحمن علي الشهرانياألول
1500 الف 

وخمسمائة 
ريال

في ظلمات 1778977اآلدابأمنه أنور ديريالثاني
ثالث

1200 الف 
ومائتا ريال

1324583الهندسةعبد الملك محمد الراجحيالثالث
عندما التقيت 

الملك عبد 
العزيز

1000 الف ريال
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مسابقة الخطابة

                         الطالب الفائزين :

مسابقــــــة الخطابــــــــــة 

1500 الف ـــــ185900تحضيريالبراء عبد الرحمن الغامدياألول
وخمسمائة ريال

1200 الف ومائتا ـــــ1554750اآلدابسمير سالم بوسبولالثاني
ريال

1000 الف ريالـــــ1554732الهندسةصالح أحمد بن عبودانالثالث
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مسابقة المساجلة الشعرية

           الطالب الفائز :

1500 الف وخمسمائة ـــــ1502915اآلدابمكرم حيدر عبد الجليلاألول
ريال
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مسابقة البحوث العلمية

              الطالب الفائزين : 

مسابقة البحوث العلمية 

الفلزات الثقيلة1306648علوم البحارطلحة أحمد محمد الدبعياألول
1500 الف 

وخمسمائة 
ريال

المحتوى 1306547علوم البحارفكري مرشد شاهرالثاني
1000 الف ريالالدهني

الثاني 
عملية التناضح 1376439إدارة األعمالفاطمة وحيد عبد الودود محمدمكرر

1000 الف ريالالفكري
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مسابقة البحوث الثقافية واالجتماعية

                      الطالب الفائزين:

مسابقة البحوث االجتماعية و الثقافية

محمد قاسم علي األول
1645463الهندسةالسماوي

دور العمل 
التطوعي في 

خدمة المجتمع

1500 الف 
وخمسمائة 

ريال

عمر عبد الناصر عماد الثاني
1324608الهندسةطاهر

العمل التطوعي 
معوقاته وسبل 

عالجه

1200 الف 
ومائتا ريال

1000 الف ريالمهارات القراءة1539884االقتصادخالد عبدالله باقديمالثالث
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مسابقة الهوايات الفنية

             الطالب الفائزين :

الرســـــــــــــــم  التشكيلــــــي 

تصاميم أسعد عبد الفتاح حيدرهاألول
1214693البيئة

1500 الف 
وخمسمائة 

ريال

1200 الف ومائتا 1439401االقتصادعبد الرحمن اسامة الجنديالثاني
ريال

1000 الف ريال1414657الهندسةعبد الباري هدار احمد عبيدالثالث

 االشغال اليدوية 

تصاميم األمين احمد الغمرياألول
1535648البيئة

1500 الف 
وخمسمائة 

ريال

 التصوير الفوتوغرافي 

1539884االقتصادخالد عبدالله باقديماألول
1500 الف 

وخمسمائة 
ريال

سنة عبد الرحمن عبدالله الزهرانيالثاني
1200 الف ومائتا 1845509تحضيرية

ريال

1000 الف ريال1554721الهندسةعمر سالم بايزيدالثالث
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اإلشراف واإلعداد

د. مسعود بن محمد القحطاني
عميد شؤون الطالب

د. عبدالعزيز بن عمر العماري
وكيل العمادة لألنشطة الثقافية واإلجتماعية

 
      أ. ياسر بن عيد الصاعدي

مدير إدارة  األنشطة الثقافية واإلجتماعية 

أ. رايد بن عبد الله الزهراني      
     أ. سعد  بن عبد الرحمن المغامسي 

أ. عبد اللطيف بن عبد الله  سكر

تصميم الكتيب
أ. إبراهيم بن مهدي مبجر
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