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 تم الترحيب بالطالب و تهنئتهم بالعام الجديد متمنين لهم عام دراسي مثمر

 وتم طرح الهوية الجديدة للمسار و هيكلتها مع عرض نشاطات الفصل الدراسي االول
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11 سبتمبر 2019اللقاء التعريفي01

بحضور جميع طالب المسارعدد الحضور: 25

المزرعة التعليمية8ص – 4م
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قــام كل مــن: أســامة فقيهــي ،ســعد الشــهراني ، طــالل القحطانــي ،عبــداهلل ال ربــاح ،علــي العجمــي بإلقــاء 

ابيــات شــعرية امــام مديــر الجامعــة ،مــن ملحمــة شــعرية و شــعر فصيــح. 

و قام كل من: أسامة القوسي ،

وفارس ال سالم ، وفيصل العجروش ، 

ويزيد الغامدي بتنسيق و تنظيم المشاركة. 
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02
مشاركة ضمن

فعاليات اليوم الوطني
24 سبتمبر 2019

الفئة المستهدفة: مدير الجامعة ومنسوبيهاعدد المشاركين : 9

بهو الجامعة11 صباحًا
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قام مجموعة من الطالب  المتمكنين في مجال الشعر بطرح بعض من قصائدهم وأشعارهم و هم: 

سعد وطالل القحطاني ،علي العجمي ،علي اقديمي .

ثم قام بعض الحضور بمشاركة مواهبهم من كتابات وفنون اإللقاء. 
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30 سبتمبر 2019أمســيــة شعريـــة03

الفئة المستهدفة: طالب المسار األدبي والمتذوقين للشعرعدد الحضور: 18

المركز الترفيهي6ص – 8م
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قدمها الطالب فيصل العجروش من كلية الهندسة و حضرها طالب من مختلف التخصصات في الجامعة ، 

وكانت دورة مثرية حيث إن المتدربين قاموا بطلب جلسة أخرى بعد االنتهاء من الجلسة األولى. 
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30 سبتمبر و 5 أكتوبر 2019دورة مبادئ التصميم04

الفئة المستهدفة: المصممين وطالب التخصصات الهندسيةعدد الحضور: 21

قاعات تطوير المهارات 5م – 9م 
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أعضاء  من  ُمشكلة  بلجنة  المقابالت  هذه  أجريت 

المجلس برئاسة يزيد الغامدي وعضوية كل من: 

سالم،   آل  فارس  عواجي،  صالح  القوسي،  أسامة 

. حجي  محمد  العجروش،  فيصل 
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13-17 أكتوبر 2019مقابالت مع الطالب الجدد05

الفئة المستهدفة: الطالب الراغبين في االنضمام للمسارعدد الحضور: 172 متقدم

مكتبة الملك سلمان المركزية1م – 5م )يوميا(
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تم تقديم الدورة بواسطة المدرب عبداهلل الغامدي
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06
دورة صناعة

تطبيقات الجوال
20 أكتوبر

الفئة المستهدفة: المهتمين بالتطبيقات والراغبين بتطويرهاعدد الحضور: 8

مقر الجوالة4م – 8م
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تم تقديم الدورة بواسطة مدرب من برنامج متقن
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6 نوفمبر 2019دورة اكتشاف الشغف07

الفئة المستهدفة: جميع طالب المسارعدد الحضور: 17

كلية علوم الرياضة والنشاط البدني4م – 8م
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تم تقديم الدورة بواسطة المدرب عبداهلل الحبي
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08
دورة التصميم

والتصوير التشكيلي
17-19 نوفمبر

الفئة المستهدفة: مجال المواهب الفنيةعدد الحضور: 42

قاعة تطوير المهارات 4م – 7م
بكلية اللغات والترجمة
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نفذ مسار الموهوبين لقاء ماتعًا مع أحد أساتذة الجامعة والذي يمتلك عدة مواهب واستعرض تجربته 

الشخصية في مجال تخصصه العلمي ومواهبه المتعددة في الرسم والخط والشعر والتقنية
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20 فبارير  2020لقاء مع عالم متعدد المواهب09

الفئة المستهدفة: جميع الطالبعدد الحضور: 25 طالب

مكتبة الملك سلمان المركزية1م  - 3 م
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أطلق المسار بمناسبة اليوم الخليجي للموهبة واإلبداع 

واألسبوع الوطني لإلبداع مسابقة المواهب والتي رشح 

فيها 50 مشاركة للتصفيات.
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3 مايو  2020مسابقة المواهب10

الفئة المستهدفة: جميع طالب المسارعدد المشاركات: 50 مشاركة

المزرعة التعليمية8ص – 4م
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