
جامعة اجلوف

عمادة شؤون الطالب

إدارة النشاط الرياضي



املراكز التي احزرها طالب جامعة اجلوف 

يف بطوالت االحتاد الرياضي 

للجامعات السعودية



هـ1439-1438العام اجلامعي 
املركز الثاني يف بطولة اجلامعات السعودية أللعاب القوي

)رمي الرمح(



هـ1439-1438العام اجلامعي 
يه الثالث يف بطولة اجلامعات السعودية للكاراتاملركز 

)واحدة فضية وأربعة برونزية(خبمس ميداليات 



هـ1439-1438العام اجلامعي 
دية اخلامس يف بطولة اجلامعات السعواملركز 

جامعة25بني لكرة الصاالت 



هـ1440-1439العام اجلامعي 
املركز األول يف بطولة اجلامعات السعودية أللعاب القوي

ويعد اول اجناز جلامعة اجلوف) مسابقة العشاري(



هـ1440-1439العام اجلامعي 
املركز الثاني يف بطولة اجلامعات السعودية أللعاب القوي

)رمي الرمح(



هـ1440-1439العام اجلامعي 
طائرة لكرة الالثالث يف بطولة اجلامعات السعودية املركز 

ويعد أول اجناز جلامعة اجلوف



هـ1440-1439العام اجلامعي 
حية الخرتاق الضاالثالث يف بطولة اجلامعات السعودية املركز 

ويعد أول اجناز جلامعة اجلوف



هـ1440-1439العام اجلامعي 
انضمام الطالب عمر ضامن ملنتخب الشباب لكرة القدم

دماالوليمبي لكرة القملنتخب طعيسان انضمام الطالب ماجد 



هـ1440-1439العام اجلامعي 
 للظهور املشرف ملنتخبات جامعة اجلوف يف بطولة االحتاد ال

ً
رياضي نظرا

للجامعات السعودية مت ترشيح جامعة اجلوف للمشاركة يف بطولة 
م2019/ 4/ 10-1اجلامعات اخلليجية بدولة الكويت يف الفرتة منن 



االستضافات



هـ1439-1438العام اجلامعي 
اجلامعة بطولة اجلامعات السعودية استضافت 

جامعة21لكرة الطائرة الشاطئية مبشاركة 



هـ1440-1439العام اجلامعي 
عات اجلامالتجمع الثالث لبطولة اجلامعة استضافت 

جامعات4مبشاركة السعودية لكرة الطائرة 



احصائيات



املستفيدين

4873األنشطة الرياضيةعدد املستفيدين من بلغ 
هـ1439-1438يف العام اجلامعي مشارك 



نسبة الطالب املشاركني يف(تتبع مؤشر األداء 
)باألنشطة الرياضية بالنسبة إلمجايل عدد الطال
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يل عدد الطالبنسبة الطالب املشاركني يف األنشطة الرياضية بالنسبة إلمجا(مؤشر األداء 
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ما تطمح

إدارة النشاط الرياضي لتحقيقه



هو حتقيق هدف

2030اململكة رؤية 

نيبزيادة نسبة املمارس

%40اىل 

شعار حتت 

جمتمع حيوي



النادي الصيفي جبامعة اجلوف



جبامعة اجلوفالنادي الصيفي 
االحتاد السعودي لكرة القدم والذييستضيف 

Cللرخصة دورة مدربي االحتاد االسيوي  ينظم 



ة اعداد املشاركني يف األنشط(تتبع مؤشر األداء 
)الرياضية بالنادي الصيفي جلامعة اجلوف
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ضية اعداد املشاركني يف األنشطة الريا(مؤشر األداء 
)اجلوفبالنادي الصيفي جلامعة 
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ااخلدمات واألنشطة التي قدمته

إدارة النشاط الرياضي

اىل اتمع



االحتفال باليوم الوطني-1



االحتفال باليوم الوطني-1



دائية تعزيز اهلوية لدي تالميذ املرحلة االبت-2
 باليوم الوطني

ً
مبنطقة اجلوف احتفاال



»يال منشي«مهرجان -2
وفباجلالصحية ديرية الشؤون مبالتعاون مع 



ا شعار شهدائنا يف قلوبنحتت » إدارة وفاء«فعالية -3
بالتعاون مع إدارة تعليم اجلوف



ة اجلامعة لذوي االحتياجات اخلاصاالحتفال بطالب -4
وف اجلبنادي السلة كرة فريق يف صعود واملساهمني 

األوىلالدرجة لدوري لذوي االحتياجات اخلاصة 



ااخلدمات واألنشطة التي تقدمه

إدارة النشاط الرياضي

اىل طالب اجلامعة



القدممعاىل مدير اجلامعة لكرة كأس -1



الطائرةجامعة اجلوف لكرة بطولة -2



بطولة جامعة اجلوف للسباحة-3



بطولة جامعة اجلوف لتنس الطاولة-4



بطولة جامعة اجلوف للياقة البدنية-5



الصاالتبطولة جامعة اجلوف لكرة -6



بطولة جامعة اجلوف أللعاب القوي-7



بطولة جامعة اجلوف الخرتاق الضاحية-8



الدورة التدريبية العداد حكام كرة القدم-9



بطولة جامعة اجلوف لذوى االحتياجات اخلاصة-10



االيام الرياضية لكليات اجلامعة-11



تابع االيام الرياضية لكليات اجلامعة



تدريب منتخبات اجلامعة-12



فعاليات رياضية بفرع) 8(إقامة عدد -13
اجلامعة بالقريات وطربجل
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