
النادي الثقافي االجتماعي )الطالبية األندية 

( واالندية التخصصية  

ة  العلوم  امعة  الملك سعود –كلي  ج   



هداف    الأ 
.ترسيخ وتعميق قيم التآلف واإلنتماء والتواصل بين طالب الكلية -  

توطيد وتنمية الروابط اإلجتماعية بين الطالب من جهة وبين أعضاء هيئة  -
.التدريس من جهة أخرى وذلك بتوفير األجواء المناسبة وإزالة الجواج فيما بينهم  

المساهمة في إثراء ثقافة الحوار والنقاش وتعزيز اجانب االجتماعي لدى طالب  -
.الكلية من خالل اللقاءات االجتماعية والثقافية  

.تعزيز روح المنافسة والمشاركة في المسابقات الثقافية -  

.إكتشاف المواهب الطالبية وتنمية مهاراتهم اإلدارية -  

االستفادة من طاقات الطالب في خدمة المجتمع وذلك بتعزيز المشاركات  -  

.التطوعية واالنسانية  

.إقامة الدورات وورش العمل العلمية من خالل االندية التخصصية -  

.الزيارات للمؤسسات العلمية -  



ة   ي  ان  الطلاب  لج 
طة  ال ش 

ن   ا 
:تنقسم أنشطة األندية الطالبية إلى قسمين  

قسم يتمثل في المشاركة التفاعلية المباشرة مع الطالب  وذلك من 
خالل إقامة الدورات والندوت والمحاضرات  وأيضاً من خالل 

تنظيم مواضيع النقاشات في اللقاءات اإلجتماعية لألندية الطالبية  أو 
الجلسات الثقافية وذلك ن أجل صقل مواهب الطالب وتنمية 

.مهاراتهم وتوسيع مداركهم وتوجيهه التوجيه الصحيح  

قسم أخر يتمثل في المشاركة التفاعلية الغير مباشرة مع الطالب 
خالل إثراء المحتوى في مواقع األندية الطالبية بكلية العلوم على 

صفحات التواصل اإلجتماعي ببعض المواد الثقافية والعلمية 
. المناسبة  



ة   ي  ان  الطلاب  لج 
مامات  ال هت   ا 

.تشجيع وتحفيز الطالب للمشاركة في األنشطة غير لصفية بكلية العلوم -  

. إعداد البرامج واللقاءات اإلجتماعية والثقافية الهادفة -  

إقامة الندوات والجلسات الثقافية والدورات التخصصية عن طريق  -
.إستضافة كبار رجال الثقافة واألدب والصحة  

.تنظيم مسابقات ثقافية على مستوى الكلية -  

.تعزيز القيم اإلجتماعية البناءة لدى الطالب -  

.إكتشاف المواهب الطالبية -  

تنمية المهارات القيادية لدى الطالب من خالل إتاحة الفرص لهم إلدارة  -
.بعض المهام  

. العلوم االلكترونية لألنشطة الطالبية بكلية النشرة »إصدار نشرة فصلية   -  

.إقامة الدورات العلمية وورش العمل من خالل األندية التخصصية -  



ة  العلوم كلي  اط  ب  ش  دارة  الن  مي  لأ   
ت ط  ي  الي 

كل   الهي 

المشرف العام على 
 النشاط بالكلية

نادي علوم 
 الحياة والبيئة

نادي أصدقاء 
 البيئة

 نادي الكيمياء
النادى الثقافي 

 االجتماعي

مجلس النشاط 
 بالكلية



ة  العلوم كلي  ة  ب  ي  ة  الطلاب  دب  ي  الأب 
ل ف  ي  السج 

ج   مود 
 ن 

 
:االسم  

:الرقم الجامعي  

:النادي المراد المشاركة به  

:االيميل  

:رقم الجوال  

 
 

:تسلم الى مدراء االندية على العناوين التالية   

83أ2مكتب  5كلية العلوم مبنى : نادي أصدقاء البيئة  

Enviro.club.ksu@outlook.sa 
0554004777 

94أ1مكتب  5كلية العلوم مبنى : نادي الكيمياء  

clupchem@hotmail.com 
0505533274 

76ب 1مكتب  5كلية العلوم مبنى : نادي علوم الحياة والبيئة   

Lifeclubksu@hotmail.com 
0556833163 

43ب 1مكتب  4كلية العلوم مبنى : النادي الثقافي اإلجتماعي   

Culturalclubksu@hotmail.com 
0537445078 

 

mailto:Enviro.club.ksu@outlook.sa
mailto:clupchem@hotmail.com
mailto:Lifeclubksu@hotmail.com
mailto:Culturalclubksu@hotmail.com


ماعي  
ت  ي  الأج 

اف  ق  ادي  الث  طة  الي 
 خ 

 التاريخ الوصف النشاط م

.1
إقامة اللقاء التعريفي باألندية 

 الطالبية بداية الفصل الدراسي

لقاء مع الطلبة للتعريف باألنشطة الطالبية بالكلية 

 والية التسجيل
 الثالث-االسبوع الثاني

 فعالية اليوم الوطني1.

إقامة ركن لإلحتفال باليوم الوطني مع توزيع علم 

المملكة وبعض المطويات التعريفية عن تاريخ 

 ..المملكة وإستعراض كلمة الملك عن االرهاب الخ

29/11/1435 

.1
إنشاء نشرة فصلية إلكترونية  بإسم 

النشرة الفصلية لألنشطة الطالبية "

 "بكلية العلوم 

يقوم الطالب بإعدادها و إخراجها و إرسالها 

إلكترونيا وورقياً لجميع منسوبي الكلية و عن طريق 

 تواصل

مستمر خالل الفصل  

 الدراسي

.1
عقد لقاءات دورية داخل  وخارج 

 الكلية

المساهمة في إثراء ثقافة الحواروالنقاش من خالل 

 اللقاءات الطالبية

 –االسبوع الخامس 
الثالث -العاشر –السابع 

 عشر

.1
إنشاء موقع إلكتروني مرتبط بمواقع 

كلية العلوم على الشبكة العنكبوتية و 

 تويتر و فيس بوك

حتى يتم التواصل مع الطالب ويتسنى لهم معرفة 

 األنشطة المستقبلية

مستمر خالل الفصل  

 الدراسي

.1
محاضرة  تثقيفية وتوعية بعنوان 

مدخل الى التحصين : التفكير الناقد

 الفكري

:  محاضرة  تثقيفية وتوعية بعنوان التفكير الناقد

مدخل الى التحصين الفكري يلقيها الدكتور خالد 

 (كلية التربية)العتيبي 

 االسبوع الثامن

.1
القيام زيارات لبعض المؤسسات 

العلمية و الخاصة و استقبال طالب 

 .المدارس الحكومية و الخاصة

مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية و شركة 

 سابك و برنامج موهبه والمدارس المجاورة
 االسبوع التاسع

.1
زيارات للمرضى ودار العجزة 

 وااليتام
 االسبوع الحادي عشر تعزيز الجانب اإلجتماعي لدى الطالب

 ندوة السالمة واالنظمة المرورية 1.
ندوة تثقيفية عن النظام المروري وخطر الحوادث 

 المرورية يلقيها أحد ضباط المرور
 االسبوع التاسع

 االسبوع الرابع عشر لترسية التآلف اإلجتماعي بين الطالب إقامة رحالت ترفيهية1.

.1
دورة االسعافات االولية والتبرع 

 بالدم

دورة عن أساسيات االسعافات االولية يعقبها التوجة 

 للتبرع بالدم 
 االسبوع العاشر

 معرض الكتاب الثقافي وفن التصوير1.
ركن الكتاب يقام لمدة إسبوع يتبادل خالله الطالب 

 الكتب الثقافية الموجوده لديهم وجائزة أفضل صورة
 االسبوع العاشر

.1
الخط  -الرسم-جائزة القصة القصيرة

 العربي

يتم خالل معرض الكتاب مسابقات للقصة القصيرة 

 والرسم والخط العربي
 االسبوع العاشر

.1
الحفل الختامي  لألندية الطالبية 

 وتكريم المتميزين  

إقامة حفل ختامي ألنشطة الكلية وتكريم االندية 

 واالعضاء المتميزون
 االسبوع الخامس عشر

 التاريخ الوصف النشاط م

.1
إقامة الركن التعريفي 

باألنشطة في بداية الفصل 

 الدراسي في مبنى كلية العلوم

يقوم الطالب بالتعريف بأنشطة االندية 

 بالكلية وحث زمالئهم على المشاركة

-االسبوع الثاني

 الثالث

.1
إنشاء نشرة فصلية إلكترونية  

النشرة الفصلية لألنشطة "بإسم 

 "الطالبية بكلية العلوم 

يقوم الطالب بإعدادها و إخراجها و 

إرسالها إلكترونيا وورقياً لجميع منسوبي 

 الكلية و عن طريق تواصل

مستمر خالل  

 الفصل الدراسي

.1
إعطاء دورات تعريفية مبسطة 

عن فن التصوير 

 الخط العربي -الفوتوغرافي

االستعانة بأحد المحترفين في هذا المجال 

 داخل الجامعة

االسبوع الخامس 

 السابع -

.1

اإلستفادة من مواهب الطالب 

المتميزين بتقديم محاضرات و 

ورش عمل بسيطة لزمالئهم 

 اآلخرين

الغرض هو تنمية و تطوير مهارات 

 الطالب بشكل صحيح
 االسبوع الثامن

 الدوري الثقافي1.
إقامة مسابقات ثقافية بين طالب االقسام 

 على مستوى الكلية

  -االسبوع التاسع

 العاشر

.1

القيام زيارات لبعض 

المؤسسات العلمية و الخاصة 

و استقبال طالب المدارس 

 .الحكومية و الخاصة

مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

و شركة سابك و برنامج موهبه والمدارس 

 المجاورة

 االسبوع التاسع

.1
زيارات للمرضى ودار 

 العجزة وااليتام
 تعزيز الجانب اإلجتماعي لدى الطالب

االسبوع الحادي 

 عشر

.1
معرض الكتاب الثقافي وفن 

 التصوير

ركن الكتاب يقام لمدة إسبوع يتبادل خالله 

الطالب الكتب الثقافية الموجوده لديهم 

 وجائزة أفضل صورة

 االسبوع العاشر

.1
  -الرسم-جائزة القصة القصيرة

 الخط العربي

يتم خالل معرض الكتاب مسابقات للقصة 

 القصيرة والرسم والخط العربي
 االسبوع العاشر

 االسبوع التاسع رحلة الى مكة الداء العمرة رحلة الى مكة المكرمة1.

 زيارة مهرجان الجنادرية1.
زيارة لمهرجان الجنادرية وحضور بعض 

 الفعاليات الثقافية
 لم يجدد بعد

.1
الحفل الختامي  لألندية 

 الطالبية وتكريم المتميزين  

إقامة حفل ختامي ألنشطة الكلية وتكريم 

 االندية واالعضاء المتميزون

االسبوع الرابع 

 عشر

.1
القيام بتخطيط و إعداد و 

تنفيذ حفل ختامي في نهاية 

 العام الدراسي

يقوم الطالب بإعداد وتنسيق الحفل و 

 دعوة أعضاء هيئة التدريس

االسبوع الخامس 

 عشر

شعار النادي إن 

 وجد
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ة   ي  ن  اء الي  ادي  اصدق  طة  ن 
 خ 

 التاريخ الوصف النشاط م

 الثاني –االسبوع االول  تعريف بالنادي والقسم والنصح  بخصوص المقررات  1بداية خير 1.

 الثالث-الثاني  تجميع فرق العمل وهيكلة النادي وتسجيل العضويات  انطالقة االنشطة 1.

.1
المشاركة في إقامة الركن التعريفي  

باألنشطة في بداية الفصل الدراسي في 

 مبنى كلية العلوم

يقوم الطالب بالتعريف بأنشطة االندية بالكلية وحث 

 زمالئهم على المشاركة
 الثالث-االسبوع الثاني

.1
العمل على تجهيز الكتيبات 

 واالرشات
 الرابع  –الثالث  التعامل مع مطابع الجامعة لتجهيز الفعاليات 

 الرابع  بالتنسيق مع مركز التدريب بالجامعة  محاضرة ألهمية البيئة 1.

 المشاركة  في فعالية اليوم الوطني 1.

إقامة ركن لإلحتفال باليوم الوطني مع توزيع علم المملكة 

وبعض المطويات التعريفية عن تاريخ المملكة وإستعراض 

 ..كلمة الملك عن االرهاب الخ

29/11/1435 

 السادس-الخامس  يكون هناك مطبوعات وتوعية للتدوير للمحافظة على البيئة  حملة توعوية للتدوير 1.

 السابع  تخصصية لطالب القسم الستخدام طرق التحلل الحيوي  ورشة عمل 1.

 الثامن بقيادة طالبية لمركز المختبرات بالهيئة العامة  رحلة لهيئة الغذاء والدواء1.

.1
محاضرة ألهمية المحافظة على 

 البيئة 
 التاسع  .......يلقيها الدكتور 

 الحادي عشر–العاشر  (لطالب المدارس للمرحلة االبتدائية)زيارة لمدرستين   حملة تطوعية 1.

 الثاني عشر  الترفيه  استراحه1.

 الثالث عشر  التوعية البيئية بصيغة األسئلة  مسابقة تويتر1.

 الرابع عشر  تكريم عضو النادي  المميز تكون شهرية  أنت األفضل 1.

 الرابع عشر  لمركز األبحاث للحياة الفطرية  رحلة علمية ختامية للنادي 1.

.1

 الكتاب معرض في المشاركة

 التصوير وفن الثقافي

 الطالب خالله يتبادل إسبوع لمدة يقام الكتاب ركن

 أفضل وجائزة لديهم الموجوده الثقافية الكتب

 صورة

 العاشر االسبوع

.1
المشاركة في الحفل الختامي   

 لألندية الطالبية وتكريم المتميزين  

إقامة حفل ختامي ألنشطة الكلية وتكريم االندية 

 واالعضاء المتميزون
 االسبوع الخامس عشر

 التاريخ الوصف النشاط م

 تعريف بالنادي والقسم والنصح  بخصوص المقررات  2بداية خير 1.
–االسبوع االول 

 الثاني 

 الثالث-الثاني  تجميع فرق العمل وهيكلة النادي وتسجيل العضويات  انطالقة االنشطة 1.

.1

المشاركة في إقامة الركن  

التعريفي باألنشطة في بداية 

الفصل الدراسي في مبنى كلية 

 العلوم

يقوم الطالب بالتعريف بأنشطة االندية بالكلية 

 وحث زمالئهم على المشاركة
 الثالث-االسبوع الثاني

.1
العمل على تجهيز الكتيبات 

 واالرشات
 الرابع  –الثالث  التعامل مع مطابع الجامعة لتجهيز الفعاليات 

.1
دورة التعامل مع االجهزة 

 بالمختبرات الحيوية 
 الرابع  بالتنسيق مع مركز التدريب بالجامعة 

 حملة توعوية للتدوير 1.
يكون هناك مطبوعات وتوعية للتدوير للمحافظة على 

 البيئة 
 السادس-الخامس 

 السابع  تخصصية لطالب القسم الستخدام طرق التحلل الحيوي  ورشة عمل 1.

 الثامن بقيادة طالبية لمركز المختبرات  رحلة للمصانع أو البلدية 1.

.1
محاضرة ألهمية المحافظة على 

 البيئة 
 التاسع   .......يلقيها الدكتور 

.1
إستقبال طالب المدارس في حملة 

 تطوعية 
 الحادي عشر–العاشر  (لطالب المدارس للمرحلة االبتدائية)أستقبال مدارس

 الثاني عشر  التدوير الورق وتقسم النفايات  حملة بالجامعة 1.

.1
 مسابقة استخرج المعلومة 

 من كتب علمية 
 الثاني عشر  زرع روح التنافس 

 الثالث عشر  التوعية البيئية بصيغة األسئلة  مسابقة تويتر1.

 العاشر الترفيه استراحه1.

 الرابع عشر  تكريم عضو النادي  المميز تكون شهرية  أنت األفضل 1.

.1
 الكتاب معرض في المشاركة

 التصوير وفن الثقافي

 خالله يتبادل إسبوع لمدة يقام الكتاب ركن

 وجائزة لديهم الموجوده الثقافية الكتب الطالب

 صورة أفضل

 العاشر االسبوع

.1
المشاركة في الحفل الختامي   

 لألندية الطالبية وتكريم المتميزين  

إقامة حفل ختامي ألنشطة الكلية وتكريم االندية 

 واالعضاء المتميزون
 االسبوع الرابع عشر

.1
القيام بتخطيط و إعداد و تنفيذ 

حفل الكلية الختامي في نهاية العام 

 الدراسي

يقوم الطالب بإعداد وتنسيق الحفل و دعوة 

 أعضاء هيئة التدريس

االسبوع الخامس 

 عشر
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.1

المشاركة في إقامة الركن  

التعريفي باألنشطة في بداية 

الفصل الدراسي في مبنى 

 كلية العلوم

يقوم الطالب بالتعريف بأنشطة االندية 

 بالكلية وحث زمالئهم على المشاركة

-االسبوع الثاني

 الثالث

.1
دورة مفصلة عن السالمة 

 الكيميائية
 هـ20/11/1435 تثقيفية

.1
دورة عن جهاز الطرد 

 المركزي
 هـ22/11/1435 تدريب الطالب

 هـ26/12/1435 تدريب الطالب IRدورة في جهاز 1.

.1
المشاركة  في فعالية اليوم  

 الوطني

إقامة ركن لإلحتفال باليوم الوطني مع 

توزيع علم المملكة وبعض المطويات 

التعريفية عن تاريخ المملكة وإستعراض 

 ..كلمة الملك عن االرهاب الخ

29/11/1435 

 هـ6/1/1436 تثقيفية زيارة مدرسية 1.

 هـ13/1/1436 تدريب الطالب دورة في الحسابات الكيميائية1.

 هـ2/2/1436 لغرض معرفة سوق العمل  زيارة سابك1.

 هــ3/2/1436 تدريب الطالب مسابقة ثقافية للجدول الدوري1.

 الخامس التعامل مع مطابع الجامعة طباعة كتيبات ونشرات1.

 ه5/2/1436 للترفيه استراحة 1.

 هــ9/2/1436 تدريب الطالب nmrدورة على جهاز 1.

 هــ9/2/1436 تدريب الطالب GCدورة على جهاز 1.

.1
المشاركة في معرض الكتاب 

 الثقافي وفن التصوير

ركن الكتاب يقام لمدة إسبوع يتبادل 

خالله الطالب الكتب الثقافية الموجوده 

 لديهم وجائزة أفضل صورة

 االسبوع العاشر

.1
المشاركة في الحفل الختامي   

لألندية الطالبية وتكريم 

 المتميزين  

إقامة حفل ختامي ألنشطة الكلية وتكريم 

 االندية واالعضاء المتميزون

االسبوع الخامس 

 عشر

.1
شراء بعض االحتياجات 

 الضرورية لمقر النادي
 - ..اوراق تصوير الخ–ماء  -شاي

 التاريخ الوصف النشاط م

  

المشاركة في إقامة  

الركن التعريفي باألنشطة 

في بداية الفصل الدراسي 

 في مبنى كلية العلوم

يقوم الطالب بالتعريف بأنشطة 

االندية بالكلية وحث زمالئهم على 

 المشاركة

-االسبوع الثاني

 الثالث

 هـ13/4/1436 لغرض معرفة سوق العمل زيارة مصنع البالستيك  

  
زيارة شركة عدوان 

 للكيمياويات
 هـ15/4/1436 لغرض معرفة سوق العمل

  
دورة في االمتصاص 

 الذري اللهبي
 هـ22/4/1436 تدريب الطالب

 الخامس التعامل مع مطابع الجامعة طباعة منشورات للنادي  

 هـ11/5/1436 تثقيفية nmrدورة على جهاز   

  
دورة في الحسابات 

 الكيميائية
 هـ21/5/1436 تدريب الطالب

 هـ6/6/1436 لغرض معرفة سوق العمل  زيارة ارامكو الشرقية  

 هـ17/6/1436 تثقيفية مسابقة ثقافية علمية  

 هـ19/6/1436 للترفيه استراحة   

 هـ23/6/1436 تدريب الطالب IRدورة على جهاز   

  
دورة في الحسابات 

 2الكيميائية 
 هـ2/7/1436 تدريب الطالب

  

المشاركة في معرض 

الكتاب الثقافي وفن 

 التصوير

ركن الكتاب يقام لمدة إسبوع يتبادل 

خالله الطالب الكتب الثقافية 

الموجوده لديهم وجائزة أفضل 

 صورة

 االسبوع العاشر

  

المشاركة في الحفل  

الختامي  لألندية الطالبية 

 وتكريم المتميزين  

إقامة حفل ختامي ألنشطة الكلية 

وتكريم االندية واالعضاء 

 المتميزون

االسبوع الرابع 

 عشر

  

القيام بتخطيط و إعداد و 

تنفيذ حفل الكلية الختامي 

 في نهاية العام الدراسي

يقوم الطالب بإعداد وتنسيق الحفل 

 و دعوة أعضاء هيئة التدريس

االسبوع الخامس 

 عشر
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 التاريخ الوصف النشاط م

.1
المشاركة في إقامة الركن التعريفي  

باألنشطة في بداية الفصل الدراسي في 

 مبنى كلية العلوم

يقوم الطالب بالتعريف بأنشطة االندية بالكلية وحث 

 زمالئهم على المشاركة
 الثالث-االسبوع الثاني

.1

 الطالب إستقبال : والتعارف الترحيب

 عليهم والتعارف بهم والترحيب الجدد
 .والنادي والقسم بالكلية وتعريفهم

  

 تحتوي شنط وتوزيع بالطالب والتعارف الترحيب مع يتم

 واهدافه القسم حول تثقيفية وبروشورات منشورات على

 العام مسابقة جوائز توزيع التوظيف ومجاالت وخططه

 هيئة واعضاء الطالب بعض وتكريم الثقافية الماضى

 إفطار حفل مع .النادى انشطة فى ساهموا الذين التدريس

 .القسم وطالب منسوبي كل يشمل

 االسبوع الثالث

.1
 الحيواني االنتاج وطرق التعقيم طرق على للتعرف  المراعى شركة الى زيارة

 في للمشاركين غداء وجبة , للشركة األخرى واالنشطة

 . الرحلة

 الثالث االسبوع

.1
 الرابع االسبوع المجهرية العينات تحضير فى تدريبية دورة

 المشاركة  في فعالية اليوم الوطني 1.

إقامة ركن لإلحتفال باليوم الوطني مع توزيع علم المملكة 

وبعض المطويات التعريفية عن تاريخ المملكة 

 ..وإستعراض كلمة الملك عن االرهاب الخ

29/11/1435 

.1
 الخامس االسبوع االعضاء كفاءة تعيين فى النانو تقنية استخدام فى تدريبية دورة

.1
 العاشر الجامعة مطابع مع التعاون للنادي تعريفية منشورات طباعة

.1
 الطبيعية المحميات الحدى استكشافية رحلة تنظيم بيئية رحلة

 بالمملكة

 السابع االسبوع

.1
 العاشر ترفيه استراحه

.1
 التاسع االسبوع المجهري والحقن الخارجي االخصاب  تدريبية ودورة محاضرة

.1
 + الطبية فهد الملك مدينة الى زيارة

    تدريبية دورة

 وتدريب الحديثة التحاليل تقنيات احدى على للتعرف

 الطالب بعض

 الثامن االسبوع

.1

تقديم محاضرة أو ورشة عمل لتعزيز أهمية المحافظة  زيارة الى المدارس المجاورة 

 على البيئة مع تقديم بعض المسابقات الشيقة 

 االسبوع الحادي عشر

.1
رحلة الى المزرعة التعليمية التابعة للجامعة بديراب  رحلة تعليمية

 للتعرف على تنوع البيئات فيها

 االسبوع التاسع

 إحتياجات النادي1.

)  مواد تموينية , غالية ماء , وجود جهاز تكييف 

مالعق واكواب بالستيكية . سكر , شاي , قهوة 

) 

 خالل الفصل

.1

المشاركة في معرض الكتاب الثقافي 

 وفن التصوير

ركن الكتاب يقام لمدة إسبوع يتبادل خالله الطالب الكتب 

 الثقافية الموجوده لديهم وجائزة أفضل صورة

 االسبوع العاشر

.1
المشاركة في الحفل الختامي  لألندية  

 الطالبية وتكريم المتميزين  

إقامة حفل ختامي ألنشطة الكلية وتكريم االندية 

 واالعضاء المتميزون
 االسبوع الخامس عشر

 التاريخ الوصف النشاط م

.1

المشاركة في إقامة الركن التعريفي  

باألنشطة في بداية الفصل الدراسي في مبنى 

 كلية العلوم

يقوم الطالب بالتعريف بأنشطة االندية بالكلية وحث زمالئهم 

 على المشاركة
 الثالث-االسبوع الثاني

.1

 المتخصصين أحد استضافة : الخبير رأي
 .البيئة علم في أو الحياة علوم في

  

 علم في أو في أو الحياة علوم في المتخصصين أحد استضافة

 .البيئة

 االسبوع الثانى

.1
 الثالث االسبوع االجنة نقل في تدريبية دورة   متخصصة دورات

.1
 الرابع االسبوع البيولوجية والحماية التعقيم طرق علي للتعرف نسلة لشركة علمية زيارة

.1

   متخصصة دورات + علمية محاضرة
  

 دراسة في المتخصصين الدكاترة احد يلقيها علمية محاضرة

 دورة وبعدها العربية الجزيرة شبه في السامة الحيوانات

 وتحليلها الحيوانات من السموم استخراج كيفية عن تدريبية

  سميتها من والتقليل ومعالجتها

 الخامس االسبوع

.1
 الصحراوية البيئة من حيوانية عينات تجميع بكيفية للتعلم  برية رحلة

 .بالمعمل والتحليل الفحص بغرض

 الثامن االسبوع

 دورة تدريبية + محاضرة علمية 1.

محاضرة علمية يلقيها احد الدكاترة المتخصصين عن 

الخاليا الجذعية وعلم وظائف األعضاء ويصحبها 

دورة تدريبية عن كيفية استخراج الخاليا الجذعية  

 .وزرعها 

 االسبوع الحادي عشر 

 الخامس منشورات تعريفية طباعة منشورات النادي 1.

.1

تقديم محاضرة أو ورشة عمل لتعزيز أهمية المحافظة على  إستقبال وفود طالبية من المدارس المجاوره 

 البيئة مع تقديم بعض المسابقات الشيقة 

 االسبوع الحادي عشر

 إحتياجات النادي 1.
مالعق , سكر , شاي + قهوة ) اغراض تموينية 

 (  واكواب بالستيكية 
  

.1

المشاركة في معرض الكتاب الثقافي وفن 

 التصوير

ركن الكتاب يقام لمدة إسبوع يتبادل خالله الطالب الكتب 

 الثقافية الموجوده لديهم وجائزة أفضل صورة

 االسبوع العاشر

.1
 العاشر ترفيه استراحه

.1
المشاركة في الحفل الختامي  لألندية  

 الطالبية وتكريم المتميزين  

إقامة حفل ختامي ألنشطة الكلية وتكريم االندية واالعضاء 

 المتميزون
 االسبوع الرابع عشر

.1
القيام بتخطيط و إعداد و تنفيذ حفل الكلية 

 الختامي في نهاية العام الدراسي

يقوم الطالب بإعداد وتنسيق الحفل و دعوة أعضاء هيئة 

 التدريس
 االسبوع الخامس عشر
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  للتواصل 

المشرف العام على األنشطة بكلية العلوم     

علي الدلبحي. د  

aaldalbahi@ksu.edu.sa 
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