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 النشاط األول تقرير

 ٍـ1434 -ٍـ 1433 األّل الدراشٕ الفصل اذتاشب ّىظه املعلْمات علْو الهلٔ٘

 الطالبٔ٘ اليعاطمكر  جتَٔس اليعاط مصنٙ ادتناعٕ اليعاط ىْع

 ٍـ22/12/1433 -ٍـ 18/12/1433 السماٌ اليعاط الطالبٕ  مكر املهاٌ

 الطالبٔ٘ بالهلٔ٘ اللذي٘ بالعنل الكاٜه
الطالب  عدد

 املصتفٔدًٓ
 طالب الهلٔ٘ مجٔع

ـٔـ  قامـ   الْاقـع بهلٔــ٘ علــْو اذتاشــب ّىظــه   اليعــاطمكــر  ساللذيــ٘ الطالبٔــ٘ ميــم اشــتالمَا اليعـاط الطالبــٕ بتذَ

ح . ّقــد نــاٌ املكــر ظــبُ فــارا مــً ايتْٓــات األشاشــٔ٘ الــ   تادَــا اليعــاط       203املعلْمــات الــدّر الجــاىٕ مهتــب   

الطالبٕ . لـملو قـاو رٜـٔض اللذيـ٘ الطالبٔـ٘ ةداطبـ٘ إدارٗ الهلٔـ٘ بتـْفت مجٔـع احتٔادـات اليعـاط مـً مهاتـب              

 د قام  إدارٗ الهلٔ٘ معهْرٗ بتْفت مجٔع االحتٔادات املطلْب٘ .ّحنٍْا . ّق رطاشّٔ٘أدَسٗ ّق

 

 

 للنكر فْر اشتالمُ صْرٗ
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 جتَٔسِ قبلأخرٚ للنكر  صْرٗ

 

 

 

 صْرٗ للنكر بعد جتَٔسِ
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 صْرٗ أخرٚ للنكر بعد جتَٔسِ
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 النشاط الثاني تقرير

 ٍـ1434 -ٍـ 1433 األّل الدراشٕ الفصل اذتاشب ّىظه املعلْمات علْو الهلٔ٘

 اليعاط مصنٙ إعالمٕ اليعاط ىْع
لْحات ّاشتاىدات ّتْزٓع  تعلٔل

 برّظْرات إعالىٔ٘ عً اليعاط 

 ٍـ29/12/1433 -ٍـ 25/12/1433 السماٌ اليعاط الطالبٕ  مكر املهاٌ

 الطالبٔ٘ بالهلٔ٘ اللذي٘ بالعنل الكاٜه
الطالب  عدد

 املصتفٔدًٓ
 طالب الهلٔ٘ مجٔع

املكــر ّاــرات نلٔــ٘ اذتاشــب اآللــٕ ّىظــه املعلْمــات بلْحــات ّاشــتاىدات إرظــادٓ٘     بتذَٔــساللذيــ٘ الطالبٔــ٘  قامــ 

 اللذي٘  فّإعالىٔ٘ عً أىعط٘ نلٔ٘ اذتاشب اآللٕ ننا مت تْزٓع برّظْرات علٙ الطالب تْضح رؤٓ٘ ّرشال٘ ّأٍدا

 .بٔ٘ يف خدم٘ الطالب مً الياحٔ٘ األنادمئ٘ ّاألىعط٘ الطال الطالبٔ٘

 

 

 فَٔا رٜٔض اللذي٘ ٓصاعد يف تعلٔل لْحات اليعاط الطالبٕ يف ارات الهلٔ٘ ٓظَر صْرٗ
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 للننرات بعد تعلٔل اللْحات ّ االشتاىدات صْرٗ

 

 

 فَٔا أمني اللذي٘ ٓصاعد يف تعلٔل لْحات اليعاط الطالبٕ داخل مكر اليعاط ٓظَر صْرٗ
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 النشاط الثالث تقرير

 ٍـ1434 -ٍـ 1433 األّل الدراشٕ الفصل اذتاشب ّىظه املعلْمات علْو الهلٔ٘

 الجكافٔ٘ األشبْعٔ٘ املصابكات اليعاط مصنٙ ثكايف اليعاط ىْع

 املهاٌ
علْو اذتاشب ّىظه  نلٔ٘

 املعلْمات
 ٍـ13/2/1434 - ٍـ3/1/1434 السماٌ

 الطالبٔ٘ بالهلٔ٘ اللذي٘ بالعنل الكاٜه
الطالب  عدد

 املصتفٔدًٓ
 طالب الهلٔ٘ مجٔع

ــابكات         ىظنـــ  ــً املصـ ــل٘ مـ ــدأت أىعـــطتَا شلصـ ــم أٌ بـ ــه املعلْمـــات ميـ ــْو اذتاشـــب ّىظـ ــ٘ علـ ــ٘ بهلٔـ ــ٘ الطالبٔـ اللذيـ

 ىعــر املعرفــ٘ ّإ نــاٛ رّح امليافصــ٘ لــدٚ الطــالب .    إىلاألشــبْعٔ٘ الجكافٔــ٘ ّالتدصصــٔ٘ ّالــ  تَــدف مــً خال ــا     

 -ٍـــ 1433اللذيــ٘ الطالبٔــ٘ ّخــالل بــدآتَا يف أىعــطتَا خــالل ٍــما الفصــل الدراشــٕ مــً العــاو ادتــامعٕ   ّناىــ 

عامــ٘  أشــٝل٘عبــارٗ عــً ثالثــ٘  أشــابٔع فهاىــ  املصــابك٘ األّىل ثــٍ٘ـــ  قــد طرحــ  ثالثــ٘ مصــابكات ّزعــ  علــٙ ثال1434

ذتاشب اآللٕ ، ّاملصابك٘ الجالج٘ ناى  عبارٗ ّثكافٔ٘ ، ّاملصابك٘ الجاىٔ٘ عبارٗ عً ثالث٘ أشٝل٘ ختصصٔ٘ يف زتال ا

ٓـ  عبـد امللـو عبـداب بـً     عً أفضل تصنٔه ةياشب٘ ظـفاٛ خـادو اذتـرمني العـرٓفني     ٘  سالعس أبـدٚ   ّقـد  اب  . حفظـ

 رٓال لهل مصابك٘ . 500الطالب تفاعلَه ّتيافصَه يف إرشال اإلدابات ، ّ حصل الفاٜسٌّ علٙ قصاٜه ظرأٜ٘ بكٔن٘ 

 

 ً املصابك٘ األشبْعٔ٘ م منْ ج
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 لبعض الفاٜسًٓ يف املصابك٘ ٓصلنَه عنٔد الهلٔ٘ د. عبداب آل عباط دْاٜسٍه صْر
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 النشاط الرابع تقرير

 ٍـ1434 -ٍـ 1433 األّل الدراشٕ الفصل اذتاشب ّىظه املعلْمات علْو الهلٔ٘

 اليعاط مصنٙ إدارٖ اليعاط ىْع
العنٔد بأعضاٛ اللذي٘  لكاٛ

 الطالبٔ٘

 صباحًا 11ٍـ 11/1/1434 األحد السماٌ اليعاط الطالبٕ  مكر املهاٌ

 الطالبٔ٘ بالهلٔ٘ اللذي٘ بالعنل الكاٜه
الطالب  عدد

 املصتفٔدًٓ
 الطالبٔ٘ بالهلٔ٘ اللذي٘

األحـد املْافـل    ٓـْو عنٔد نلٔ٘ اذتاشب اآللٕ ّىظه املعلْمات د. عبد اب آل عباط بسٓارٗ مكر اللذي٘ الطالبٔـ٘   قاو

ــُ ملــا تكدمــُ اللذيــ٘ الطال      11ٍـــ الصــاع٘  11/1/1434 مــً أىعــط٘ متيْعــ٘ لطــالب    بٔــ٘صــباحًا ، أبــدٚ ظــهرِ ّإعذاب

حد حتٙ تعه الفاٜدٗ دتنٔـع الطـالب . ننـا عـر       الهلٔ٘، ّ أّضح اشتعدادِ التاو لدعه اليعاط الطالبٕ ألقصٙ

 رٜٔض اللذي٘ الطالبٔ٘ حصاو عبداب علْٖ بعض ارتطط املصتكبلٔ٘ لألىعط٘ داخل الهلٔ٘ .

 

 

 مً لكاٛ عنٔد الهلٔ٘ بأعضاٛ اللذي٘ داىب
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 النشاط الخامس تقرير

 ٍـ1434 -ٍـ 1433 األّل الدراشٕ الفصل اذتاشب ّىظه املعلْمات علْو الهلٔ٘

 املفتْح بني الطالب ّالعنٔد اللكاٛ اليعاط مصنٙ ثكايف اليعاط ىْع

 صباحًا 11ٍـ 20/1/1434 الجالثاٛ السماٌ ادتامع٘ ةذنع الصْادٖ مصرح املهاٌ

 الطالبٔ٘ بالهلٔ٘ اللذي٘ بالعنل الكاٜه
الطالب  عدد

 املصتفٔدًٓ
 طالب الهلٔ٘ مجٔع

ٍــ  لكـاٛ مفتـْح    20/1/1434بهلٔ٘ علْو اذتاشب ّىظه املعلْمات صباح ْٓو الجالثـاٛ املْافـل    البٔ٘اللذي٘ الط ىظن 

بني طالب الهلٔ٘ ّعنٔدٍا الدنتْر عبداب آل عباط حٔح رحب رٜٔض اللذي٘ حصـاو عبـداب علـْٖ بعنٔـد الهلٔـ٘      

ً رؤٓـ٘ ّرشـال٘ ّأٍـداف اللذيـ٘     ّالطالب ثه ألكـٙ رٜـٔض اللذيـ٘  ىبـمٗ  تعرٓفٔـ٘ عـً اللذيـ٘ الطالبٔـ٘ تهلـه فَٔـا عـ           

ّاألعنال ّاألىعط٘ ال  تكدمَا للطالب خالل دراشتُ ادتامعٔ٘ بعد  لو ألكٙ عنٔد الهلٔ٘ الـدنتْر عبـداب آل   

عباط نلن٘ رحب فَٔا باذتضْر ّظهر فَٔا ادتي٘ الطالبٔ٘ علٙ تيظٔه ٍما اللكاٛ . بعـد  لـو قـدو عنٔـد الهلٔـ٘      

ٔـ  ًاعرضًا مرٜٔ األبٔـ  الـ  تصـعٙ الهلٔـ٘      اعتنـاد  أٍنَـا ُ عـً عـدٗ ىكـاط أشاشـٔ٘ تَـه الطالـب مـً        للطالب حتدخ ف

ّالتعلـٔه العـالٕ ّمعادلـ٘ بعـض املـْاد ، بعـد  لـو         لعـاو للخصْل علُٔ ، ننا حتـدخ أٓضـًا عـً الفـرم بـني التعلـٔه ا      

ٛ   ّيف ُفتح اجملال للخْار بني الطـالب ّالعنٔـد ، ّقـد ختلـل ٍـما اللكـاٛ الصـخب علـٙ دـْاٜس قٔنـ٘ .            ظـهر  ختـاو اللكـا

 الطالب بهل ظفافٔ٘ ّصدر رحب . أشٝل٘ إىلعنٔد الهلٔ٘ علٙ حضْرِ ّاالشتناع  ٘رٜٔض اللذي٘ الطالبٔ
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 السادسالنشاط  تقرير

 ٍـ1434 -ٍـ 1433 األّل الدراشٕ الفصل اذتاشب ّىظه املعلْمات علْو الهلٔ٘

 اليعاط مصنٙ ثكايف اليعاط ىْع
تعرٓفٕ للنعارنني باملؤمتر  لكاٛ

 العلنٕ الرابع

 صباحًا 11ٍـ الصاع٘ 27/1/1434 السماٌ اليعاط الطالبٕ  مكر املهاٌ

 الطالبٔ٘ بالهلٔ٘ اللذي٘ بالعنل الكاٜه
الطالب  عدد

 املصتفٔدًٓ
 طالب الهلٔ٘ مجٔع

ٕ ٍـ  لكـاٛ  27/1/1434اللذي٘ الطالبٔ٘ بهلٔ٘ علْو اذتاشب ّىظه املعلْمات صباح ْٓو الجالثاٛ املْافل  ىظن   تعرٓفـ

باملؤمتر العلنٕ الرابع ّمعرفَٔه ّبـني ميصـل املـؤمتر بهلٔـ٘ علـْو اذتاشـب ّىظـه املعلْمـات          املعارنني طالبالبني 

ــا ّ    د.زنرٓـ ــؤمتر  ــاّر املـ ــٙ ستـ ــب الطـــالب علـ ــال ، مت تعرٓـ ــاخ    تْنـ ــع األ ـ ــآت رفـ ــارن٘ ّنـــملو معـ ــرّط املعـ ظـ

ّاملعارنات الفئ٘ . ننا مت دعْٗ الطالب املعارنني بأ اخ علنٔ٘ العاو املاضٕ باملؤمتر الجالـح بـارت، ، ّالـمًٓ    

ظهر د . زنرٓا اللذي٘ الطالبٔ٘ علٙ تيظٔه مجل ٍما اللكـاٛ ،   بعدٍاإىل زمالَٜه .  فهارٍهبدّرٍه ىكلْا خ،تَه ّأ

 ظهر اذتضْر مً معارنني ّمعرفني ّضْٔف علٙ االشتذاب٘ لدعْٗ اللذي٘ الطالبٔ٘ .ننا 

 

 داىب مً لكاٛ اللذي٘ الطالبٔ٘ ّميصل املؤمتر بالطالب املعارنني
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 رٜٔض اللذي٘ الطالبٔ٘ ّميصل املؤمتر ٓعرحاٌ للخضْر تفاصٔل املؤمتر

 

 

 املؤمترداىب مً مياقع٘ معريف األ اخ ّاشتفصاراتَه مليصل 
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 السابعالنشاط  تقرير

 ٍـ1434 -ٍـ 1433 األّل الدراشٕ الفصل اذتاشب ّىظه املعلْمات علْو الهلٔ٘

 اليعاط مصنٙ إعالمٕ اليعاط ىْع
اإلعالىٔ٘ عً ىدّٗ أمً  اذتنل٘

 اذتاشب اآللٕ

 ٍـ28/1/1434 - ٍـ24/1/1434 السماٌ مباىٕ ادتامع٘ مجٔع املهاٌ

 الطالبٔ٘ بالهلٔ٘ اللذي٘ بالعنل الكاٜه
الطالب  عدد

 املصتفٔدًٓ
 ميصْبٕ ادتامع٘ مجٔع

ــ  ــب              قامـ ــْو الصـ ــً ٓـ ــبْع مـ ــالل األشـ ــٕ خـ ــب اآللـ ــً اذتاشـ ــدّٗ أمـ ــً ىـ ــ٘ عـ ــ٘ إعالىٔـ ــ٘ ةلـ ــ٘ بمحقامـ ــ٘ الطالبٔـ اللذيـ

 ّناٌ  لو بعدٗ ّشاٜل : ٍـ28/1/1434 األربعاٛ إىل ٍـ24/1/1434

 . A5  ذهإعالىٕ عً اليدّٗ ّستاّرٍا ّمهاىَا ّزماىَا  برظْر 500 تْزٓع .1

 مرت .× أربع٘ اشتاىدات إعالىٔ٘ عً اليدّٗ ّمهاىَا ّزماىَا  ذه مرتًٓ  ىعر .2

 . A3إعالٌ عً اليدّٗ ّمهاىَا ّزماىَا  ذه  30 تعلٔل .3

 مرت . 1.80× مرت  3.65لْحات عنالق٘ ةصرح ادتامع٘  ذه  تعلٔل .4

 ظاظات ادتامع٘ اإللهرتّىٔ٘ . اإلعالٌ علٙ مجٔع ىعر .5

 اإلعالٌ علٙ مْقع ادتامع٘ اإللهرتّىٕ . ىعر .6

 دعْات علٙ ىظاو االتصاالت اإلدارٓ٘ علٙ مجٔع ميصْبٕ ادتامع٘ . تْزٓع .7
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 اإلعالٌ علٙ مجٔع ظاظات ادتامع٘ اإللهرتّىٔ٘  ىعر

 

 

 امع٘اإلعالٌ علٙ مجٔع بْابات ادت ىعر
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 لْحات عنالق٘ ةصرح ادتامع٘ تعلٔل
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 اشتاىدات إعالىٔ٘ عً اليدّٗ ىعر

 

 

 اإلعالٌ علٙ مْقع ادتامع٘ اإللهرتّىٕ ىعر
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 النشاط الثامن تقرير

 ٍـ1434 -ٍـ 1433 األّل الدراشٕ الفصل اذتاشب ّىظه املعلْمات علْو الهلٔ٘

 أمً اذتاشب اآللٕ ىدّٗ اليعاط مصنٙ ثكايف اليعاط ىْع

 صباحًا 10ٍـ 3/2/1434 األحد السماٌ ادتامع٘ ةذنع الصْادٖ مصرح املهاٌ

 بالعنل الكاٜه
 اللذيٍ٘ٔٝ٘ التدرٓض ّ أعضاٛ

  الطالبٔ٘ بالهلٔ٘

الطالب  عدد

 املصتفٔدًٓ
 ميصْبٕ ادتامع٘ مجٔع

ٍـ  ىدّٗ بعيـْاٌ    1434/  2/  3اللذي٘ الطالبٔ٘ بهلٔ٘ علْو اذتاشب ّىظه املعلْمات صباح ْٓو األحد املْافل  ىظن 

أمً اذتاشب اآللٕ   ّ لو ةياشب٘ الْٔو العاملٕ ألمً اذتاشب اآللـٕ باملصـرح الرٜٔصـٕ للذامعـ٘ ، ّ مت بـح اليـدّٗ       

حضـر اليـدّٗ عـدد مـً شـعادٗ ّنـالٛ        ّقـد  يات  ٕ األثآب٘ . ع، الداٜرٗ التلفسْٓىٔ٘ للبيات يف زتنع نلٔات الب

 ادتامع٘ ّعنداٛ الهلٔات ّمدراٛ اإلدارات ّأعضاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓض ّعدد مً طالب ادتامع٘ .

اليدّٗ بآٓات مً الكرآٌ الهرٓه تالٍا األشتا  :  ٔٙ علٕ اذتاج ، بعد  لـو رحـب رٜـٔض اللذيـ٘ الطالبٔـ٘       افتتخ 

حصاو عبد اب علْٖ بامسُ ّباشه أعضاٛ اللذي٘ الطالبٔ٘ باذتضْر الهراو ، بعد  لو قاو عنٔـد الهلٔـ٘ الـدنتْر    

 عهل مْدس عً ىدّٗ أمً اذتاشب اآللٕ .عبداب آل عباط بمحلكاٛ نلن٘ رحب فَٔا باذتضْر ّحتدخ فَٔا ب

رحــب مــدٓر اليــدّٗ الــدنتْر خــتاٌ دبــا  ردــب باذتضــْر ثــه قــاو بتكــدٓه  ٍــمِ اليــدّٗ ّتْضــٔح ستاّرٍــا        بعــدٍا

األشاشٔ٘ ال  شْف ٓـته التخـدخ عيَـا ٍّـٕ : ستـْر أمـً املْاقـع اإللهرتّىٔـ٘ ّستـْر أمـً ال،زتٔـات ّستـْر أمـً              

 ٔاىات.العبهات ّستْر أمً قْاعد الب

 لــو قــاو الــدنتْر الــدًٓ عجنــاٌ بالتخــدخ عــً ستــْر أمــً املْاقــع اإللهرتّىٔــ٘ ، ثــه قــاو الــدنتْر ستنــد               بعــد

 العرديب بالتخدخ عً ستْر أمً العبهات ، ثه قاو الدنتْر أةد طالب بالتخدخ عً ستْر أمً قْاعد البٔاىات.

اذتضْر ، ثه طرح املتخدثٌْ أشٝل٘ عً ايـاّر الـ    فتح باب اذتْار ّاليكا  أداب فُٔ  اذتضْر علٙ أشٝل٘  بعدٍا

مت التخدخ عيَا ّ شلن  ادتْاٜس علٙ ٍمِ األشٝل٘ ّقد ناى  تلو ادتْاٜس مكدم٘ مً اللذي٘ الطالبٔـ٘ امليظنـ٘   

( مـع رخصـ٘    Norton Anti-Virusesلليدّٗ ٍّٕ عبارٗ عً ىصد٘ أصـلٔ٘ مـً مضـاد الفتّشـات العـَت ىـْرتً        

 سٗ ملدٗ عاو .تهفٕ لجالث٘ أدَ

ختــاو اليــدّٗ قامــ  اللذيــ٘ الطالبٔــ٘ بتهــرٓه الطالــب الفــاٜس يف مصــابك٘  أفضــل تصــنٔه( ةياشــب٘ ظــفاٛ خــادو       يف

اذترمني العرٓفني ، ّقد شله عنٔد الهلٔ٘ ادتاٜسٗ للطالب الفاٜس. بعدٍا ظـهر رٜـٔض اللذيـ٘ الطالبٔـ٘ املتخـدثٌْ      

 كط  الصْر التمنارٓ٘ بَمِ املياشب٘ .ّاذتضْر ّمً شاٍه يف إجناح اليدّٗ ، ثه الت
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 مً ىدّٗ أمً اذتاشب اآللٕ داىب

 

 

 مً حضْر اليدّٗ داىب
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 لفاٜسًٓدْاٜس اليدّٗ ل تصلٔه

 

 

 تمنارٓ٘ يف ىَآ٘ اليدّٗ صْرٗ

 

 


