المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي -جامعة جازان
كلية العلوم
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تقرير مسابقة المسابقة الثقافية بين أقسام الكلية (رسم – خط – قصة قصيرة –شعر – ابتكارات)
التي عقدت يوم األربعاء الموافق 3415/4/62هـ
 .1اسم الفعالية :مسابقة المسابقة الثقافية بين أقسام الكلية
 .2الجهة المنفذة :كلية العلوم (وحدة األنشطة الطالبية)
 .3تاريخ التنفيذ1435/4/22 :هـ
 .4مكان التنفيذ :مسرح كلية العلوم
 .5عدد المستفيدين 33 :طالب
ما تم تنفيذه:
في إطار خطة األنشطة الطالبية الداخلية لكلية العلوم للعام الجامعي
1435-1434هـ و تحت رعاية سعادة الدكتور /عبدهللا بن يحيى الحسين عميد كلية العلوم ,نظمت وحدة
النشاط الطالبي في الكلية المسابقة الثقافية (رسم – خط – قصة قصيرة –شعر – ابتكارات) بين أقسام
الكلية األربعة ,وقد عقدت فعاليات المسابقة بمقر لجنة األنشطة بكلية العلوم وذلك يوم االثنين /22ربيع
الثاني 1435/هـ وحضور الدكتور /عبدالرحمن فرغلي مشرف وحدة األنشطة الطالبية وبأشراف كالا من
الدكتور /مجدي منصور المشرف الثقافي والدكتور /سعيد جودة مشرف قسم الفيزياء وقد شارك في
المسابقة عشرون طالبا ا من أقسام الكلية المختلفة ,فاز منهم  12طالبا ا وسيتم تكريم الطالب الفائزين في حفل
ختام األنشطة الطالبية برعاية وحضور سعادة الدكتور /عبدهللا الحسين عميد الكلية.
الفائزون في المسابقات
أولا :مسابقة الخطابة
االسم
م

الرقم الجامعي

نوع المسابقة

رقم الجوال

1

عائض قرادى يحيى مداوى

231113103

الخطابة

3545541251

2
3
4
5

أحمد يحيى غزوانى
على عيسى موسى
عبد العزيز محمد على شافعي
فواز سعد عبد هللا الشهرانى

231111210
233031321
231113153
231321535

الخطابة
الخطابة
الخطابة
الخطابة

3523232254
3515131132
3523503052
3532220320
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثانياا :مسابقة الفنية
رقم الجوال
نوع المسابقة
الرقم الجامعي
اإلسم
م
1

يوسف يحيى حسن الفيفى

231311541

الخط العربي

3552414130

2
3
4

سمير حسين حسن الفيفى
ياسر إبراهيم عباس زايد
فواز سعد عبد هللا الشهرانى

231323544
231323550
231321535

الخط العربي
التصوير
التصوير

3553211521
3541222221
3532220320

الرقم الجامعي

نوع المسابقة

رقم الجوال

1

على عيسى موسى

233031321

الشعر

3515131132

2

عبدالرحمن شيبان فقيه

231113555

الشعر

3533535255

3

فواز سعد عبد هللا الشهرانى

231321535

الشعر

3532220320

ثالثا ا :مسابقة األدبية
اإلسم
م

عميد كلية العلوم
د .عبداهلل بن حييى احلسني

