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 التاريخ النشاط م. 
 7/2/1440 الجندل ، دومة المحاضرة العامة: "الطاقة المتجددة" 1

 13/2/1440   الطالب المتفوقين من كلية العلوم واآلداب بطبرجل للكلية تنظيم زيارة  2

3 
والتحديات"، منتدى الطاقة المتجددة، الكلية  المحاضرة العلمية: "الطاقة الشمسية بين المميزات  

 التقنية بالجوف 
17/3/1440 

 18/3/1440 ورشة عمل عن "الطاقة الشمسية"، منتدى الطاقة المتجددة، الكلية التقنية بالجوف  4

 20/3/1440 المحاضرة الطالبية "كيف تصبح مخترعاً" 5

 17/5/1440 مهرجان الزيتون  فيهندسة لكلية اللمشاركة المجتمعية ا 6

7 
"، الملتقى العلمي الطالبي التاسع، كلية طب  االبتكارطرق وأساسيات المحاضرة الطالبية "

 األسنان
16/6/1440 

 28/7/1440 ية كتابة تقرير التدريب الصيفي" كيفالمحاضرة الطالبية " 8

 10/8/1440 "تطبيقات الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء"   عن  والهيئات  للشركات محاضرات تخصصية   9
 

  



 المحاضرة العامة: "الطاقة المتجددة"
قام د/ عماد محمود بإلقاء محاضرة عامة، وقد استهدفت المحاضرة توعية المجتمع بأهمية الطاقة المتجددة وسبل  النشاط:

 ترشيد الطاقة. 

 نادي الحي في ثانوية األمير نايف بن عبد العزيز بمحافظة دومة الجندل.  المكان:

 7/2/1440 التاريخ:

 المجتمع المدني بمحافظة دومة الجندل.  المستفيدين:

 20 عدد الحضور:

 



 

 

 

  



 الطالب المتفوقين من كلية العلوم واآلداب بطبرجلزيارة 
 المختلفة المعامل على والتعرف للكلية زيارة في بطبرجل واآلداب العلوم كلية من المتفوقين الطالب الكلية استقبلت النشاط:

 .والميكانيكية والمدنية الكهربائية الهندسة بأقسام

 معامل الكلية بأقسامها الثالث. المكان:

 13/2/1440 التاريخ:

 .بطبرجل واآلداب العلوم كلية من المتفوقين الطالب المستفيدين:

 12 عدد الحضور:

 



 

 



 

 

  



 المحاضرة العلمية: "الطاقة الشمسية بين المميزات والتحديات"
، وقد بالجوف التقنية الكليةب المتجددة الطاقةعلمية في اليوم األول من منتدى  قام د/ عماد محمود بإلقاء محاضرة النشاط:

استهدفت المحاضرة توعية المشاركين بطرق استغالل الطاقة الشمسية المختلفة، ومميزاتها، والتحديات المصاحبة لها، 

 التقنيةدسة بجامعة الجوف والكلية وجدير بالذكر أن المؤتمر استمر لمدة يومين وتم تنظيمه بالمشاركة بين كلية الهن

 .بالجوف

 .بالجوف التقنية الكليةب المتجددة الطاقة منتدى المكان:

 17/3/1440 التاريخ:

 المجتمع المدني واألفراد والهيئات المهتمة بتقنيات الطاقة المتجددة.  المستفيدين:

 70 عدد الحضور:

 



 

 

 

  



 ورشة عمل عن "الطاقة الشمسية"
، وقد استهدفت بالجوف التقنية الكليةب المتجددة الطاقةمن منتدى  ثانيفي اليوم الشة عمل ور عقدب أحمد فتحيقام د/  النشاط:

تعريف الحاضرين بالطاقة الشمسية وكيفية تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية وتطبيقاتها، وكذلك المحاضرة 

، وجدير بالذكر أن المؤتمر استمر لمدة يومين وتم خطوات تركيب نظام شمسي من الوحدات الفوتوفولتية علىالتعرف 

 .بالجوف قنيةالتتنظيمه بالمشاركة بين كلية الهندسة بجامعة الجوف والكلية 

 .بالجوف التقنية الكليةب المتجددة الطاقة منتدى المكان:

 18/3/1440 التاريخ:

 المجتمع المدني واألفراد والهيئات المهتمة بتقنيات الطاقة المتجددة.  المستفيدين:

 35 عدد الحضور:

 



 



 

  



 المحاضرة الطالبية "كيف تصبح مخترعاً"
بإلقاء محاضرة طالبية لتعريف الطالب الفرق بين اإلبداع واالختراع واإلبتكار، والمهارات  قام د/ خالد كعنيش النشاط:

 المطلوبة لإلبداع، مع ضرب أمثلة ألفكار تحولت لمشاريع مربحة. 

 قاعة الندوات بعمادة السنة التحضيرية.  المكان:

 20/3/1440 التاريخ:

 .طالب الجامعة المستفيدين:

 11 عدد الحضور:

 



 

 

  



 مهرجان الزيتون فيهندسة لكلية اللمشاركة المجتمعية ا
 الجوف بجامعة الهندسة بكلية التدريس هيئة أعضاء  من، قام عدد الهندسة لكلية المجتمعية المشاركة إطار في النشاط:

 في الهندسة كلية شاركت ، حيثعشر نيالثا الزيتون مهرجان بحضور األقسام مختلف من الكلية طالب من ومجموعة

، وقد  الشمسية  الطاقة تطبيقات ضمنها ومن الكلية طالب أعمال من لبعض نماذج عرض تم حيث الجوف، جامعة جناح

 توافد الزوار على جناح الكلية طيلة أيام المهرجان.

 بسكاكا الحضاري اإلله عبد األمير مركز المكان:

 17/5/1440 التاريخ:

 بمنطقة الجوف، وخارجهاالمجتمع المدني  المستفيدين:

  500 عدد الحضور:

 



 



 

  



 طرق وأساسيات االبتكار"المحاضرة الطالبية "
لتعريف الطالب  كلية طب األسنانب الملتقى العلمي الطالبي التاسعشارك د/ خالد كعنيش بمحاضرة طالبية في  النشاط:

 بأساسيات ومهارات االبتكار.

 .الملتقى العلمي الطالبي التاسع، كلية طب األسنان المكان:

 16/6/1440 التاريخ:

 طالب الجامعة. المستفيدين:

 35 عدد الحضور:

 

  



 كيفية كتابة تقرير التدريب الصيفي"المحاضرة الطالبية "
بمحاضرة طالبية في الندوة التي أقيمت لطالب الكلية عن التدريب الصيفي، تحدث فيها عن د/ ياسر خلف  شارك النشاط:

 عند كتابة التقرير.العناصر األساسية لكتابة تقرير التدريب الصيفي، مع بعض النصائح الفنية التي ينبغي مراعاتها 

 كلية الهندسة المكان:

 28/7/1440 التاريخ:

 الهندسة.طالب كلية  المستفيدين:

 19 عدد الحضور:

 

 



 

 

 

  



والهيئات عن "تطبيقات الطاقة المتجددة في شبكات  للشركاتمحاضرات تخصصية 

 الكهرباء"
والهيئات بمنطقة الجوف: الشركة السعودية للكهرباء، الشركة استضافت كلية الهندسة عدداً من ممثلي الشركات  النشاط:

السعودية لالتصاالت، بريد الجوف، صحة الجوف، أمانة الجوف، حيث القى عليهم كال من د/ عماد محمود ود/ ياسر خلف 

الذكر أن  ، وجدير ببتطبيقات الطاقة المتجددة ودمجها في شبكات الكهرباء والمدن الذكيةمحاضرتين لتعريف الحضور 

  سعادة عميد الكلية التقى في نهاية الندوة بالحضور وأخذ صورة جماعية معهم.

 قاعة الندوات بعمادة السنة التحضيرية.  المكان:

 10/8/1440 التاريخ:

 المجتمع المدني من الشركات والهيئات. المستفيدين:

 9 عدد الحضور:

 



 

 



 

 


