
 

 

                                  المملكة العربیة السعودیة                             بسم هللا الرحمن الرحیم                                                  
 وزارة التعلیم      

                                                       جامعھ الجوف                                                                  
 عمادة شؤون الطالب       

 ملخص ألبرز إجنازات النشاط الثقايف بعمادة شؤون الطالب -

  هـ 1440 -1439للعام اجلامعي 

 بلنشاط الثقايف بعمادة شؤون الطالل اتمعية جنازاتاإلألبرز  عدد الفعاليات واملشاركني)  2جدول ( 

 هـ 1440 -1439للعام اجلامعي  

 

  ااالت  واملشاركني الفعالية  م 

 

إمجايل 

 املشاركني 

 ااالت

 ندوة وورش عمل  15 طالب  450 هـ 1440/  3/  28 – 19معرض الكتاب  1

 1440/  5/  25 – 22املشاركة �� ملتقى سفراء الوسطية الثالث بجامعة طيبة  2

 هـ 

 ( طالب وطالبات جامعة ا�جوف) طالب 6

 ( ا�حصول ع�� املركز األول �� محور ا�حاور )

 إقامة اللقاء السنوي الثالث ألندية نزاهة بمؤسسات التعليم باململكة  3

 هـ  1440/  5/  28

 جامعة ومؤسسة �عليمية باململكة  32 مشارك 128

 مهرجان ا�جنادر�ة  مشار�ات مجتمعية لألندية الطالبية 4

 هـ  1440الفصل الدرا��ي األول 

  أندية طالبية  5 طالب  40

الفصل الدرا��ي األول  مهرجان الز�تون مشار�ات مجتمعية لألندية الطالبية 

 هـ 1440

 أندية طالبية  8 طالب  60

الفصل ا�حملة الوطنية مل�افحة السمنة  للنادي الص�� ��مشار�ات مجتمعية 

 هـ 1440الدرا��ي األول 
 طالب النادي الص��  طالب 15

الفصل الدرا��ي األول  بجامعة ا�جوف  املد�يملتقى اليوم العاملي للدفاع  5

 هـ 1440

مؤسسات  8

أندية طالبية   و

 مؤسسات من ا�جتمع املد�ي  6

 من األندية الطالبية ( ا�جوالة والتطوع )  2و 

 أندية طالبية  9 طالب  36 ملتقي نبض الشباب ( التحديات واملستقبل ) 6
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ھـ1440/ 3/ 28–19معرض الكتاب 
…امعة طیبة المشاركة في ملتقى سفراء الوسطیة الثالث بج

…إقامة اللقاء السنوي الثالث ألندیة نزاھة بمؤسسات
ھـ 1440/ 5/ 28

ة مشاركات مجتمعیة لألندیة الطالبیة مھرجان الجنادری
ھـ 1440الفصل الدراسي األول 

…ون مشاركات مجتمعیة لألندیة الطالبیة مھرجان الزیت
…نیة مشاركات مجتمعیة للنادي الصحي في الحملة الوط

…ملتقى الیوم العالمي للدفاع المدني بجامعة الجوف

)التحدیات والمستقبل ( ملتقي نبض الشباب 

إجمالي المشاركین 
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إجمالي المشاركین 
/  3/ 28–19معرض الكتاب 

ھـ1440

یة المشاركة في ملتقى سفراء الوسط
/ 5/ 25–22الثالث بجامعة طیبة 

ھـ 1440

نزاھة إقامة اللقاء السنوي الثالث ألندیة
بمؤسسات التعلیم بالمملكة 



 ( طالب ) األندية الطالبيةبرامج وفعاليات ) 3جدول (

 ، ـ جبامعة اجلوف هـ 1440-1439للعام اجلامعي 

عدد  فعاليات  م

 الفعاليات

عدد الطالب 

 املشاركني

عدد 

 الساعات

فعاليات ا�حافظة ع�� املمتل�ات العامة والبيئة بالتعاون  1

 مع نادي ا�جوالة

10 100 150 

للسلوكيات االيجابية بالتعاون مع النادي فعاليات توعو�ة  2

 الص��

8 80 120 

 

فعاليات تر�و�ة و��سانية لذوي االحتياجات ا�خاصة  3

بالتعاون مع نادي التطوع ونادي ذوي االحتياجات 

 ا�خاصة

3 30 45 

 110 110 11   بالتعاون مع نادي نور  فعاليات قيم املواطنة 4

 75 75 15 فعاليات النادي الصيفي  5

 500 395 47 جما�� اإل 
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التعاون فعالیات المحافظة علي الممتلكات العامة والبیئة ب
مع نادي الجوالة

ن مع النادي فعالیات توعویة للسلوكیات االیجابیة بالتعاو
الصحي

صة فعالیات تربویة وإنسانیة لذوي االحتیاجات الخا
…بالتعاون مع نادي التطوع ونادي ذوي االحتیاجات

فعالیات قیم المواطنة بالتعاون مع نادي نور  

فعالیات النادي الصیفي 

عنوان المحور

ور
مح

 ال
ان

عنو

)طالب ( برامج وفعالیات األندیة الطالبیة 
ھـ ـ بجامعة الجوف ،1440-1439للعام الجامعي 

عدد الساعات عدد الطالب المشاركین #REF!
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عدد الطالب المشاركین
فعالیات المحافظة علي الممتلكات
العامة والبیئة بالتعاون مع نادي 

الجوالة

جابیة فعالیات توعویة للسلوكیات االی
بالتعاون مع النادي الصحي

فعالیات تربویة وإنسانیة لذوي 
ادي االحتیاجات الخاصة بالتعاون مع ن
ات  ا ت ناد ذ اال ع  التط


