
 

 
 
 
 
 
 
 
 

التقرير السنوي لعمادة شؤون الطالب  

    

  هـ 1435-1434 للعام الدراسي 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 ، ويشىن التكسيس مجيع األٌشطة الطالبية  هـ1435-1434يعد التكسيسي الطٍوي لعىادة شؤوُ الطالب توثيكا إلزلاشات العىادة طواه العاً الدزاضي  

يف كافة اجملاالت املتعددة واملتٍوعة ، وٌعسا لتعدد الفعاليات الطالبية فكد مت تكطيىّا إلي ذلاوز أضاضية وفكا لمٍىوذز  املعتىد وَ عىادة اجلودة 

-باجلاوعة عمي الٍشو التالي  : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 



 

 ادلسابقاث الثقافيت  -:أوال  
 

 املطابكات الجكافية اليت مت تٍفيرِا وأواكَ أقاوتّا وعدد املشازكني. تشىن املطابكات الجكافية مجيع األٌشطة الطالبية اليت تطّي يف اكتشاف املواِب الطالبية وصكمّا  

 الشزحية املستفًدة عدد املشاركني مكاى تهفًذيا اسم املسابقة م

 طالب  ًػازن3000 جاًعٞ اجل٘ف ً٘آب 1

 طالب 290 جاًعٞ اجل٘ف ًطابكٞ اهكسآْ اهلسٍٙ 2

 طالب 145 جاًعٞ اجل٘ف ًطابكٞ اخلطابٞ 3

 طالب 257 جاًعٞ اجل٘ف ًطابكٞ احلدٙح اهػسٙف 4

 طالب 75 جاًعٞ اجل٘ف ًطابكٞ أفطى ضِٚازٙ٘  5

 طالب 25 جاًعٞ اجل٘ف أفطى فٚوٍ ٗثا٢كٛ    6

 طالب 1000 جاًعٞ اجل٘ف  تػسٙدٖأفطى  7

  4792  اإلمجاهٛ 8
 

 

 

مواهب
63%

مسابقة القرآن الكرٌم
6%

مسابقة الخطابة
3%

مسابقة الحدٌث 
الشرٌف

5%

مسابقة أفضل 
سٌنارٌو 

2%

أفضل فٌلم وثائقً    
0%

أفضل تغرٌده 
21%

المسابقات الثقافية



 

  احملاضزاث والندواث -:ثانيا  
 

تشىن احملاضسات والٍدوات مجيع المكاءات اليت تطّي يف شيادة إدزاك الطالب والطالبات بكن وا يتعمل بالعىمية التعميىية ورلسداتّا ، وكيفية االزتكاء والتطويس بالفكس الطالبي 

 ملواكبة التطوز العمىي ، إضافة إلي ووادّة كافة املطتذدات العمىية والعىمية تطّي يف بٍاء الوطَ وزقيْ ، 

 

 الشزحية املستفًدة عدد املستفًديو احملاضز مكاى تهفًذيا الهدوة/عهىاى احملاضزة م

 اهوكا١ اهرتحٚبٟ اهتعسٙفٛ هوطالب اجلدد بِظٍ اجلاًعٞ 1
ًطسح كوٚٞ اهعوَ٘ 

 اهطبٚٞ اهتطبٚكٚٞ
د ٓصاع عبد اهلسٍٙ اهف٘ٙٔٛ 

 د بِدز ًصعى اهػٌسٜ

6000 

 
 طالب

2 
احملاٗز األضاضٚٞ هوٌؤمتس اهعوٌٛ اهطالبٛ اخلاًظ 

 (اهلوٚات األدبٚٞ)هوجاًعات اهطع٘دٙٞ
ًطسح كوٚٞ اهعوَ٘ 

 اهطبٚٞ اهتطبٚكٚٞ
 د حطّ حمف٘ظ

350 

 طاهب ٗعط٘ ٣ٚٓٞ 
طالب ٗأعطا١ ٣ٚٓٞ 

 تدزٙظ

3 
احملاٗز األضاضٚٞ هوٌؤمتس اهعوٌٛ اهطالبٛ اخلاًظ 

 (اهلوٚات اهعوٌٚٞ)هوجاًعات اهطع٘دٙٞ
ًطسح كوٚٞ اهعوَ٘ 

 اهطبٚٞ اهتطبٚكٚٞ
 د ًعتص كاُْ٘

350 

 طاهب ٗعط٘ ٣ٚٓٞ 
طالب ٗأعطا١ ٣ٚٓٞ 

 تدزٙظ

 طالب  طاهب200 د حطّ حمف٘ظ ًطسح كوٚٞ طب األضِاْ أضاضٚات اهبخح اهعوٌٛ 4

 طالب  طاهب200 د ًعتص كاُْ٘ ًطسح كوٚٞ طب األضِاْ خطٞ اهبخح اهعوٌٛ 5

 حطاْ املسغد ًطسح كوٚٞ طب األضِاْ أخالقٚات اهبخح اهعوٌٛ 6
200  

 طاهب
 طالب

7 
زٙادٝ األعٌاي خط٘ٝ خبط٘ٝ 

 
 طالب  150 هؤٜ زض٘اْ . أ ًطسح كوٚٞ اهعوَ٘

8 
حك٘ق املولٚٞ اهفلسٙٞ 

 
 طالب  150 فؤاد زض٘اْ. أ  ًطسح كوٚٞ اهعوَ٘

9 

اإلزغاد املبلس هطالب اهجاُ٘ٙٞ اهعاًٞ عّ جاًعٞ 

 اجل٘ف بإدازٝ تعوٍٚ اجل٘ف

 
 إدازٝ تعوٍٚ اجل٘ف

د ٓصاع عبد اهلسٍٙ اهف٘ٙٔٛ 

د بِدز ًصعى اهػٌسٜ 

د جابس اهسٗٙوٛ 

 د ضعٚد خريٜ

850  

 
طالب 

 ًٗعوٌني ٗأٗهٚا١ أً٘ز



 

10 

 

اإلزغاد املبلس هطالب اهجاُ٘ٙٞ اهعاًٞ عّ جاًعٞ 

 إدازٝ تعوٍٚ ص٘ٙس اجل٘ف بإدازٝ تعوٍٚ ص٘ٙس

د ٓصاع عبد اهلسٍٙ اهف٘ٙٔٛ 

د بِدز ًصعى اهػٌسٜ 

د جابس اهسٗٙوٛ 

 د ضعٚد خريٜ

250 
طالب 

 ًٗعوٌني ٗأٗهٚا١ أً٘ز

11 

 

اإلزغاد املبلس هطالب اهجاُ٘ٙٞ اهعاًٞ عّ جاًعٞ 

 إدازٝ تعوٍٚ طربجى اجل٘ف بإدازٝ تعوٍٚ طربجى

د ٓصاع عبد اهلسٍٙ اهف٘ٙٔٛ 

د بِدز ًصعى اهػٌسٜ 

د جابس اهسٗٙوٛ 

 د ضعٚد خريٜ

1550 
طالب 

 ًٗعوٌني ٗأٗهٚا١ أً٘ز

12 
اإلزغاد املبلس هطالب اهجاُ٘ٙٞ اهعاًٞ عّ جاًعٞ 

  اجل٘ف بإدازٝ تعوٍٚ دًٗٞ اجلِدي
إدازٝ تعوٍٚ دًٗٞ 

 اجلِدي

د ٓصاع عبد اهلسٍٙ اهف٘ٙٔٛ 

د بِدز ًصعى اهػٌسٜ 

 د ضعٚد خريٜ
250 

طالب 

 ًٗعوٌني ٗأٗهٚا١ أً٘ز

 حاجات ذٜٗ االحتٚاجات اخلاصٞ ٗأضسٍٓ  13
ًطسح كوٚٞ اهعوَ٘ 

 اهطبٚٞ اهتطبٚكٚٞ
 70 د حمٌ٘د أًني ُاصس

طالب 

 ًٗعوٌني ٗأٗهٚا١ أً٘ز

 تأٓٚى ذٜٗ االعاقٞ ًّ املِظ٘ز اهػاًى 14
ًطسح كوٚٞ اهعوَ٘ 

 اهطبٚٞ اهتطبٚكٚٞ
 70 د ٗا٢ى حمٌد ًطع٘د

طالب 

 ًٗعوٌني ٗأٗهٚا١ أً٘ز

15 
اهسٙاضٞ ٗذٜٗ االحتٚاجات اخلاصٞ ظاًعٞ اجل٘ف 

 اه٘اقع ٗاملأً٘ي
ًطسح كوٚٞ اهعوَ٘ 

 اهطبٚٞ اهتطبٚكٚٞ
 70 د حطّ عبد اهطالَ حمف٘ظ.أ

طالب 

 ًٗعوٌني ٗأٗهٚا١ أً٘ز

 االضطسابات اهِفطٚٞ هرٜٗ اهكدزات اخلاصٞ 16
ًطسح كوٚٞ اهعوَ٘ 

 اهطبٚٞ اهتطبٚكٚٞ
 70 ُا٢ى األخسع . أ

طالب 

 ًٗعوٌني ٗأٗهٚا١ أً٘ز

 اهتكِٚٞ يف خدًٞ املعاق 17
ًطسح كوٚٞ اهعوَ٘ 

 اهطبٚٞ اهتطبٚكٚٞ
خوٚى إبسآٍٚ  . أ

 اهعطٚد
70 

طالب 

 ًٗعوٌني ٗأٗهٚا١ أً٘ز

18 
ُصا٢ح ٓاًٞ ًّ جتسبٞ حكٚكٞ ًّ خالي خربٝ ٗهٛ أًس 

 ًعاق 
ًطسح كوٚٞ اهعوَ٘ 

 اهطبٚٞ اهتطبٚكٚٞ
 70 مجاي اهفاحل . أ

طالب 

 ًٗعوٌني ٗأٗهٚا١ أً٘ز

19 
اهصع٘بات اهيت ت٘اجٕ املعاقني 

 
ًطسح كوٚٞ اهعوَ٘ 

 اهطبٚٞ اهتطبٚكٚٞ
 70 امحد اهِػٌٛ/ اهطاهب 

طالب 

 ًٗعوٌني ٗأٗهٚا١ أً٘ز



 

20 
ًتط٘ع زغٍ اإلعاقٞ 

 
ًطسح كوٚٞ اهعوَ٘ 

 اهطبٚٞ اهتطبٚكٚٞ
 50 ُاٙف حمٌد اهبٚاهٛ . أ

طالب 

 ًٗعوٌني ٗأٗهٚا١ أً٘ز 

   ًػازن11040   اإلجمالي

 
 

 
 

 
 

اللقاء الترحٌبً التعرٌفً

المحاور االساسٌة 
للمؤتمر للكلٌات االدبٌة

المحاور االساسٌة للمؤتمر 
للكلٌات العلمٌة

اساسٌات البحث العلمً

خطة البحث العلمً

اخالقٌات البحث العلمً

رٌادة االعمال خطوة بخطوة

حقوق الملكٌة الفكرٌة

االرشاد المبكر لطالب الثانوٌة 
العامة بادارة التعلٌم بالجوف

االرشاد المبكر لطالب الثانوٌة 
العامة بادارة التعلٌم بصوٌر

االرشاد المبكر لطالب 
الثانوٌة العامة بادارة 

التعلٌم بطبرجل

االرشاد المبكر لطالب الثانوٌة 
العامة بادارة التعلٌم بدومة 

الجندل

حاجات 
ذوي 

االحتٌاجات 
الخاصة 
واسرهم

تأهٌل ذوي 
االعاقة

الرٌاضة وذوي االحتٌاجات
االضرابات 
النفسٌة لذوي 

القدرات الخاصة

التقنٌة فً خدمة المعاق

نصائح هامة من تجربة حقٌقٌة

الصعوبات التً تواجه 
المعاقٌن

متطوع رغم االعاقة

عنوان المخطط



 

 النشاط االجتماعي  -:ثالثا 
 

تعترب األٌشطة االدتىاعية أسدي ذلاوز األٌشطة اهلاوة لطالب وطالبات اجلاوعة ملا تطّي بْ يف اكتطاب املّازات احلياتية العديدة ، إضافة إلي إضّاواتّا يف البٍاء املتكاون لمطالب 

 والطالبات 

 الشزحية املستفًدة عدد املستفًديو مكاى تهفًذه الهشاط م

 اجملتٌع اخلازجٛ+ طالب   98 داز املالحظٞ باجل٘ف اهوكا١ االجتٌاعٛ اهسٙاضٛ ملِتدب اهعاب اهكٜ٘ ًع داز املالحظٞ باجل٘ف 1

 هكا١ اهػباب يف أضب٘ع اخلدًٞ اهعاًٞ ظاًعٞ اجل٘ف 2
 طالب 100 جاًعٞ اجل٘ف

 (ج٘فِا حو٘ٝ )محوٞ جاًعٞ اجل٘ف  3
 طالب  65 ضلاكا

4 

 

حفى تلسٍٙ ًِتدبات اجلاًعٞ يف األُػطٞ اهسٙاضٚٞ اهيت حككت ًساكص 

 ًتكدًٞ  يف بط٘الت االحتاد اهسٙاضٛ هوجاًعات اهطع٘دٙٞ
ُادٜ اهل٘اٙات بلوٚٞ طب 

 األضِاْ
40  

طالب  

 

 363 اإلمجاهٛ

 

اللقاء االجتماعً الرٌاضً 
لمنتخب العاب القوي مع 

دار المالحظة بالجوف
32%

لقاء الشباب فً 
أسبوع الخدمة العامة 

بجامعة الجوف
33%

حملة جامعة 
الجوف

22%

حفل تكرٌم منتخبات 
الجامعة فً األنشطة 
الرٌاضٌة التً حققت 
مراكز متقدمة  فً 

بطوالت االتحاد الرٌاضً 
للجامعات السعودٌة

13%

النشاط االجتماعي



 

 
اللقاءاث العلميت  /أسابيع اخلدمت العامت/ ادلناسباث الوطنيت-:رابعا 

 

- يشىن ِرا احملوز ثالثة ذلاوز فسعية ِاوة سيح يشىن  : 

 املٍاضبات الوطٍية -

 أضابيع اخلدوة العاوة -

 ( يواملمتكي التشضريي لمىؤمتس العمي- املؤمتس العمىي اخلاوظ لطالب وطالبات داوعات املىمكة  )المكاءات العمىية  -

 

 الشزحية املستفًدة عدد املشاركني مكاى تهفًذه الهشاط م

1 

 

 850 (املدِٙٞ اجلاًعٚٞ)جاًعٞ اجل٘ف (اهوكا١ املفت٘ح ًع ًدٙس اجلاًعٞ)فعاهٚات اهَٚ٘ اه٘طين 

 مشارك

طالب ٗأعطا١ ٣ٚٓٞ تدزٙظ 

 ًٗ٘ظفني

 عٌٚد غؤْٗ اهوكا١ املفت٘ح ًع)فعاهٚات اهَٚ٘ اه٘طين  2

 (اهطالب ٗعٌدا١ اهلوٚات
100 (املدِٙٞ اجلاًعٚٞ)جاًعٞ اجل٘ف 0 

 ًػازن
طالب ٗأعطا١ ٣ٚٓٞ تدزٙظ 

 ًٗ٘ظفني

 طالب ٗأفساد اجملتٌع اخلازجٛ  ًػازن130 ًدِٙٞ ضلاكا  اجناشات ٗطًّٔسجاْ اجلسٜ األٗي مبِاضبٞ اهَٚ٘ اه٘طين 3

 طالب  طاهب150 ًدِٙٞ ضلاكا (طالب اخلدًٞ اهعاًٞ )  اهجالثْ٘أضب٘ع املسٗز اخلوٚجٛ 4

 طالب  ًػازن100 ًدِٙٞ ضلاكا (طالب اجل٘اهٞ )  اهجالثْ٘أضب٘ع املسٗز اخلوٚجٛ 5

6 

 

 طالب ٗأفساد اجملتٌع اخلازجٛ  طاهب100 ًدِٙٞ ضلاكا اهعسٗض اهفِٚٞ )اهجالثْ٘ أضب٘ع املسٗز اخلوٚجٛ 

 (ضباق اهطاحٚٞ )  اهجالثْ٘أضب٘ع املسٗز اخلوٚجٛ 7

 
 طالب ٗأفساد اجملتٌع اخلازجٛ طاهب 200 ًدِٙٞ ضلاكا

 طالب ٗأفساد اجملتٌع اخلازجٛ  طاهب200 ًدِٙٞ ضلاكا  دفاع املدُٛهى  اهَٚ٘ اهعاملًٛٔسجاْ اجلسٜ اهجاُٛ مبِاضبٞ 8

 طالب اجلاًعٞ  طاهب250 ًدِٙٞ ضلاكا أضب٘ع اهػجسٝ 9



 

 ًطازح اجلاًعٞ ٗاهكاعات املوتكٛ اهتخطريٜ اخلاًظ هطالب جاًعٞ اجل٘ف 10
طالب ٗأعطا١   2000

 ٣ٚٓٞ تدزٙظ

11 
املؤمتس اهعوٌٛ اخلاًظ باهسٙاض هطالب ٗطاهبات اجلاًعات 

 اهطع٘دٙٞ
 قاعات املؤمتس باهسٙاض

 طاهب20
 طالب ٗطاهبات

 ُادٜ اهل٘اٙات بلوٚٞ طب االضِاْ دٗزٝ يف أضاضٚات اهتص٘ٙس اهط٢٘ٛ 12
  طاهب35

 طالب

 ُادٜ اهل٘اٙات بلوٚٞ طب االضِاْ دٗزٝ يف أضاضٚات اهتص٘ٙس اهسقٌٛ 13
  طاهب35

 طالب

 ُادٜ اهل٘اٙات بلوٚٞ طب االضِاْ دٗزٝ يف حتسٙس ٗكتابٞ املكاي اهصخفٛ  14
  طاهب35

 طالب

 ًطسح اجلاًعٞ بلوٚٞ طب االضِاْ (االهعاب اهتٌجٚوٚٞ  )دٗزٝ يف املطسح  15
  طاهب30

 طالب

 ُادٜ اهل٘اٙات بلوٚٞ طب االضِاْ دٗزٝ يف االعالَ اجلدٙد 16
  طاهب40

 طالب

 ُادٜ اهل٘اٙات بلوٚٞ طب االضِاْ دٗزٝ يف االضعافات األٗهٚٞ  17
  طاهب40

 طالب

 ُادٜ اهل٘اٙات بلوٚٞ طب االضِاْ دٗزٝ يف اهفِْ٘ اهلػفٚٞ 18
  طاهب50

 طالب

 ُادٜ اهل٘اٙات بلوٚٞ طب االضِاْ اهدٗزٝ اهتأٓٚوٚٞ  هكادٝ اه٘حدات اهلػفٚٞ 19
  طاهب40

 طالب

 ُادٜ اهل٘اٙات بلوٚٞ طب االضِاْ أضاضٚات اهعٌى اهصخفٛ 20
طالب    طاهب40

 

  طاهب5345 االمجاهٛ

 
 
 



 

 
 

(اللقاء المفتوح مع مدٌر الجامعة)فعالٌات الٌوم الوطنً 

اللقاء المفتوح مع عمٌد شؤون الطالب وعمداء )فعالٌات الٌوم الوطنً 
(الكلٌات

مهرجان الجري األول بمناسبة الٌوم الوطنً انجازات وطن

(طالب الخدمة العامة) أسبوع المرور الخلٌجً الثالثون 

(طالب الجوالة) أسبوع المرور الخلٌجً الثالثون 

(العروض الفنٌة) أسبوع المرور الخلٌجً الثالثون 

(سباق الضاحٌة) أسبوع المرور الخلٌجً الثالثون 

مهرجان الجري الثانً بمناسبة الٌوم العالمً للدفاع المدنً 

أسبوع الشجرة

الملتقً التحضٌري الخامس لطالب جامعة الجوف

المؤتمر العلمً الخامس بالرٌاض لطالب وطالبات الجامعات السعودٌة

دورة فً أساسٌات التصوٌر الضوئً

دورة فً أساسٌات التصوٌر الرقمً

دورة فً تحرٌر وكتابة المقال الصحفً 

(االلعاب التمثٌلٌة ) دورة فً المسرح 

دورة فً االعالم الجدٌد

دورة فً االسعافات األولٌة 

دورة فً الفنون الكشفٌة

الدورة التأهٌلٌة  لقادة الوحدات الكشفٌة

أساسٌات العمل الصحفً



 

 الزحالث والزياراث  -:خامسا 
  

الشك أُ السسالت العمىية والصيازات املتٍوعة تطّي يف االزتكاء بالفكس الطالبي ، ملا تطّي بْ يف التعسف عمي أزض الواقع باخلربات العمىية احلديجة لمدوه املتكدوة عمىيا يف العديد وَ 

اجلواٌب ، سيح يكتطب الطالب اخلربات العمىية والعىمية وَ خاله الوقوف عمي جتازب تمك الدوه يف اجملاالت العمىية واألٌشطة الطالبية الفاعمة اليت تطّي يف بٍاء الطالب بٍاءا 

 عمىيا تسبويا وتكاوال 

 الشزحية املستفًدة عدد املشاركني مكاى تهفًذه الهشاط م

 طالب 7 ًاهٚصٙا اهسحوٞ اهعوٌٚٞ اهٛ ًاهٚصٙا 1

 طالب 7 اٙطاهٚا اهسحوٞ اهعوٌٚٞ اهٛ اٙطاهٚا 2

 طالب 10 اهدًاَ زحوٞ ذٜٗ االحتٚاجات اخلاصٞ اهٛ اهدًاَ 3

 طالب 9 اضباُٚا اهسحوٞ اهعوٌٚٞ اهٛ اضباُٚا 4

 طالب 25 ًصِع اجل٘ف حو٘ٝ زحوٞ ملصِع اجل٘ف حو٘ٝ 5

6 
زحوٞ داخوٚٞ جلٌٚع اهطالب املػازكني يف األُػطٞ ًع مجٚع ًِط٘بٛ 

 اهعٌاد
 50 خازج ضلاكا

طالب ًٗ٘ظفني 

 ٗأعطا١ ٣ٚٓٞ تدزٙظ

7 
 زحالت داخوٚٞ آخسٜ

– طربجى –ضلاكا 
 دًٗٞ اجلِدي

 طالب 165

8 
 زحالت خازجٚٞ آخسٜ

ًدْ املٌولٞ 

 املدتوفٞ
 طالب 60

 طالب   30 ًطتػفٛ اهطدٙسٜ شٙازٝ ًطتػفٛ اهطدٙسٜ 9

  طاهب363 االمجاهٛ
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الرحالت العلمية

الرحلة العلمٌة الً مالٌزٌا

الرحلة العلمٌة الً اٌطالٌا

رحلة ذوي االحتٌاجات الخاصة الً الدمام

الرحلة العلمٌة الً اسبانٌا

رحلة لمصنع الجوف حلوة

رحلة داخلٌة لجمٌع الطالب المشاركٌن فً األنشطة مع 
جمٌع منسوبً العماد

(دومة)  رحالت داخلٌة 

رحالت خارجٌة آخري

زٌارة مستشفً السدٌري



 

   ادلعارض-:سادسا 
 

تّتي املعازض باضتعساض كن وطتشدخ ووا ِو دديد يف كافة اجملاالت ووَ أِىّا وعسض الكتاب ، إضافة إلي املعازض اليت تكوً بإبساش وإلكاء الضوء عمي أِي الجسوات لمبيئة اليت 

 حتيط باجلاوعة ، كىا أٌّا تطّي يف التفاعن االدتىاعي ملؤضطات اجملتىع وع اإلوكاٌات العمىية لمذاوعة وكيفية تباده اخلربات اليت تؤدي لسقي اجملتىع مبؤضطاتْ

 

 الشزحية املستفًدة عدد املشاركني مكاى تهفًذه الهشاط م

 مجٚع أفساد اجملتٌع  1000 جاًعٞ اجل٘ف ًعسض اهلتاب  1

 طالب ٗطاهبات اجلاًعٞ ٗاجملتٌع احملوٛ 20000 ضلاكا  اخلوٚجٛ اهجالثًْ٘عسض أضب٘ع املسٗز 2

 طالب ٗطاهبات اجلاًعٞ  15000 ضلاكا ًعسض ًٔسجاْ اهصٙتْ٘ 3

 طالب ٗطاهبات اجلاًعٞ  15000 دًٗا ًعسض ًٔسجاْ اهتٌ٘ز 4

 طالب ٗطاهبات اجلاًعٞ  2000 اهجكافٞ ٗاهفِْ٘ اجلاًعٚٞ ًعسض اهفّ اهتػلٚوٛ 5

 طالب ٗطاهبات اجلاًعٞ 13000 ضلاكا ًعسض املددزات 6

 طالب ٗطاهبات اجلاًعٞ 13000 ضلاكا ًعسض اهتدخني 7

 1000 املدِٙٞ اجلاًعٚٞ ًعسض ذٜٗ االحتٚاجات اخلاصٞ 8
طالب ٗطاهبات اجلاًعٞ  

 

  طاهب80000 اإلمجاهٛ

 
 
 



 

 

 
 
 

1000; معرض الكتاب 

معرض أسبوع المرور الخلٌجً 
20000; الثالثون

15000; معرض مهرجان الزٌتون

15000; معرض مهرجان التمور

2000; معرض الفن التشكٌلً

13000; معرض المخدرات

13000; معرض التدخٌن

;  معرض ذوي االحتٌاجات الخاصة
1000



 

 
 

 الوفود الزائزة  -:سابعا 
 

متجن المكاءات الطالبية بني داوعات املىمكة والصيازات التبادلية ٌوع وَ أٌواع ٌكن اخلربات بني الطالب والطالبات ظاوعات املىمكة ، وخاصة الصيازات بني اجلاوعات املتكدوة 

 واجلاوعات الٍاشئة يف كافة األٌشطة العديدة لكافة اجملاالت 

 
 

 الشزحية املستفًدة العدد اجلًة الهشاط م

 هٛ جاًعات اخلوٚجض٣٘عٌدا١ غؤْٗ اهطالب َٗ 150 جاًعٞ اجل٘ف ٗفد عٌدا١ عٌادٝ غؤْٗ اهطالب مبجوظ اهتعاْٗ اخلوٚجٛ 1

 طالب 65 جاًعٞ اجل٘ف ٗفد جاًعٞ املوم ضع٘د هرٜٗ االحتٚاجات اخلاصٞ 2

 طالب  45 جاًعٞ اجل٘ف ٗفد جاًعٞ حا٢ى هولسٝ اهطا٢سٝ 3

 طالب  45 جاًعٞ اجل٘ف ٗفد جاًعٞ األًري فٔد بّ حمٌد هولسٝ اهكدَ 4

 طالب  45 جاًعٞ اجل٘ف ٗفد جاًعٞ املوم فٚصى هلسٝ اهكدَ 5

 طالب   45 جاًعٞ اجل٘ف  هولسٝ اهطا٢سٝاهعصٙصٗفد جاًعٞ املوم عبد  6

  395 اإلمجاهٛ

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

وفد عمداء عمادة شؤون الطالب بمجلس 
التعاون الخلٌجً

وفد جامعة الملك سعود لذوي االحتٌاجات 
الخاصة

وفد جامعة حائل للكرة الطائرة

وفد جامعة األمٌر فهد بن محمد للكرة القدم

وفد جامعة الملك فٌصل لكرة القدم

وفد جامعة الملك عبد العزٌز للكرة الطائرة



 

 األنشطت الزياضيت الداخليت  -:ثامنا 
 

  
يعد الٍشاط السياضي وَ أِي األٌشطة الطالبية ، ٌعسا ملالئىتّا لطبيعة احلسكة اليت حيتاز اليّا الشباب ، لرلك فّي ِدف ووضيمة تسبوية ميكَ وَ خالهلا حتكيل البٍاء املتكاون 

لمشباب ، مما يٍعكظ اجيابيا عمي اجملتىع يف كافة اجملاالت ووٍّا الصشية  واالقتصادية واألوٍية واالدتىاعية ، لرلك توفس اجلاوعة العديد وَ البطوالت الداخمية لمىٍافطة السياضية 

 بني طالب كميات اجلاوعة

 عدد املشاركني بطىلةال م

 350  1بط٘هٞ كسٝ اهكدَ  1

 500 2بط٘هٞ كسٝ اهكدَ  2

 150 1بط٘هٞ كسٝ اهطا٢سٝ  3

 178 2بط٘هٞ كسٝ اهطا٢سٝ  4

 75 1بط٘هٞ تِظ اهطاٗهٞ  5

 89 2بط٘هٞ تِظ اهطاٗهٞ  6

 300 بط٘هٞ اهوٚاقٞ اهبدُٚٞ  7

 195 1بط٘هٞ اخرتاق ضاحٚٞ  8

 198 2بط٘هٞ اخرتاق ضاحٚٞ  9

 220 بط٘هٞ اخرتاق ضاحٚٞ  10

 150 بط٘هٞ أهعاب اهك٠٘  11

 49 بط٘هٞ اهلازاتٕٚ 12

 2454 االمجاهٛ



 

 
 

 
 
 
 

1بطولة كرة القدم 

2بطولة كرة القدم 

1بطولة كرة الطائرة 

2بطولة كرة الطائرة 

1بطولة تنس الطاولة 

2بطولة تنس الطاولة 

بطولة اللٌاقة البدنٌة 

1بطولة اختراق ضاحٌة 

2بطولة اختراق ضاحٌة 

بطولة اختراق ضاحٌة 

بطولة ألعاب القوى 

بطولة الكاراتٌه



 

 األنشطت الزياضيت اخلارجيت -:تاسعا 
  

تعترب األٌشطة السياضية اخلازدية  دلاه ِاوا وَ دلاالت األٌشطة ، سيح تعطي الفسصة لمىوِوبني واملتىيصيَ يف اجملاه السياضي بكافة دلاالتْ لمتٍافظ والتعازف وع أقساٌّي وَ 

 اجلاوعات الطعودية املختمفة ، وبالتالي حتكيل العديد وَ الكيي الرتبوية لمشباب

 
 

 الرتتًب عدد املشاركني بطىلةال م

 -- 200  بط٘هٞ كسٝ اهكدَ  1

 --- 154 بط٘هٞ كسٝ اهطا٢سٝ 2

 --- 35 بط٘هٞ كسٝ اهطا٢سٝ اهػاط٣ٚٞ 3

 بسُٗصٙٞ  ًٚداه2ٞٚ 15 بط٘هٞ اهلازاتٕٚ 4

 بسُٗصٙٞ  ًٚداه1ٞٚ 10 بط٘هٞ اجل٘دٗ  5

 اهسابع عػس 20 بط٘هٞ اخرتاق اهطاحٚٞ  6

 ---- 28 بط٘هٞ أهعاب اهك٠٘  7

 اهطابع 15 بط٘هٞ تِظ اهطاٗهٞ  8

 -----  8 بط٘هٞ اهتِظ 9

 طاهب 2939 اإلمجاهٛ

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

بطولة كرة القدم 

بطولة كرة الطائرة

بطولة كرة الطائرة الشاطئٌة

بطولة الكاراتٌه 

بطولة الجودو 

بطولة اختراق الضاحٌة 

بطولة ألعاب القوى 

بطولة تنس الطاولة 

بطولة التنس



 

 نشاط عشائز اجلوالت -:عاشزا 
  

 تتعدد ٌشاطات اجلوالة يف وععي املياديَ واجملاالت ، سيح تتطي تمك الٍشاطات بالتطوع واخلدوة العاوة ، وذلك وفل أضظ ووٍعووة عمىية وتكاومة 

 

 عدد املشاركني الهشاط م

 ًػازن120 املعطلس اإلعدادٜ هوخج  يف ًساكص عجسَ 1

  ًػازن58 ًػازكٞ اجل٘اهٞ يف بط٘هٞ اجلاًعات اهطع٘دٙٞ هوج٘دٗ  2

  ًػازن40 ًػازكٞ اجل٘اهٞ يف املوتكٛ اهعوٌٛ اهتخطريٜ اخلاًظ هطالب جاًعٞ اجل٘ف 3

  ًػازن65 ًػازكٞ اجل٘اهٞ يف ُٔا٢ٛ بط٘هٞ كسٝ اهكدَ عوٛ كأع ًعاهٛ ًدٙس اجلاًعٞ 4

  ًػازن90 املػازكٞ خبدًٞ ضٚ٘ف اهسمحّ باملػاعس املكدضٞ 5

  ًػازن50 املػازكٞ مبعطلس أُا اه٘طّ هالحتفاي باهَٚ٘ اه٘طين 6

  ًػازن55 اهدزاضٞ األٗهٚٞ هوػازٝ اخلػبٚٞ 7

  ًػازن100  هوخفاظ عوٛ اهب٣ٚٞاألٗياملدٍٚ اهتط٘عٛ  8

  ًػازن2 املػازكٞ ب٘ زغٞ زضى اهطالَ بأملاُٚا 9

  ًػازن6 املػازكٞ ب٘ زغٞ زضى اهطالَ بط٘ٙطس 10

  ًػازن20 املػازكٞ باهصكس اهلػفٛ 11

  ًػازن15 املػازكٞ بربُاًج زحاي باهطا٢ف  12

  ًػازكني10 تفطري صا٢ٍ باهِادٜ اهصٚفٛ 13

  ًػازن17  املػازكٞ يف ًٔسجاْ اهصٙتْ٘ 14

  ًػازن25 املػازكٞ بأضب٘ع اهػجسٝ 15

 ًػازن  20 املػازكٞ يف احتفاالت عٚد اهفطس املبازن 16

  طاهب693 اإلمجاهٛ
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عشائر الجوالة
المعسكر اإلعدادي للحج  فً مراكز عجرم

مشاركة الجوالة فً بطولة الجامعات السعودٌة 
للجودو 

مشاركة الجوالة فً الملتقً العلمً التحضٌري 
الخامس لطالب جامعة الجوف

مشاركة الجوالة فً نهائً بطولة كرة القدم علً 
كأس معالً مدٌر الجامعة

المشاركة بخدمة ضٌوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

المشاركة بمعسكر أنا الوطن لالحتفال بالٌوم الوطنً

الدراسة األولٌة للشارة الخشبٌة

المخٌم التطوعً االول للحفاظ علً البٌئة

المشاركة بو رشة رسل السالم بألمانٌا

المشاركة بو رشة رسل السالم بسوٌسر

المشاركة بالصقر الكشفً

المشاركة ببرنامج رحال بالطائف 

تفطٌر صائم بالنادي الصٌفً

المشاركة فً مهرجان الزٌتون

المشاركة بأسبوع الشجرة

المشاركة فً احتفاالت عٌد الفطر المبارك



 

 
 الطالبيت  األنديت -:احلادي عشز 

  
تعد بساور األٌدية الطالبية دلىوعة وَ املساكص الطالبية يف العديد وَ اجملاالت ، تأضظ وفل اِتىاوات ووواِب الطالب ، لرلك زلد دلاالت األٌدية وتٍوعة ووتعددة  

 م الربنامج واألنشطة  الهادي املهفذ للهشاط عدد املستفًديو

 1 اخلٌٚٞ اهجكافٚٞ املصاحبٞ ملعسض اهلتاب  ُادٜ اهكسا١ٝ 60

 2 اضتدٙ٘ تص٘ٙس باهَٚ٘ اه٘طين  ُادٜ اهتص٘ٙس 30

 3  صخيت ب٘قاٙيت  اهِادٜ اهصخٛ 77

 4 محوٞ ًلافخٞ اهتدخني  ُادٜ اهتط٘ع 125

 5 ُدٗٝ عّ ُصآٞ  ُادٜ ُصآٞ 81

 6 احلٌوٞ اهصخٚٞ يف أضب٘ع املسٗز اهِادٜ اهصخٛ 121

 7 أضت٘دٙ٘ اهتص٘ٙس اهط٢٘ٛ هألطفاي يف أضب٘ع املسٗز ُادٜ اهتص٘ٙس 130

 8 املػازكٞ يف ٗزغٞ عّ اهتط٘ع يف جاًعٞ طٚبٞ ُادٜ اهتط٘ع 6

 9 تِظٍٚ ًطابكٞ عوٟ ً٘قع ت٘ٙرت بأضب٘ع املسٗز ُادٜ االعالَ  220

 10 املػازكٞ يف خدًٞ احلجٚج يف املػاعس ُادٜ اجل٘اهٞ 120

 11 دٗزٝ أهعاب املٌجوني ُادٜ املطسح 18

 12 شٙازٝ ه٘حدٝ االحتٚاجات اخلاصٞ باهػسقٚٞ ُادٜ االحتٚاجات اخلاصٞ 23

 13 دٗزٝ اهتص٘ٙس اخلازجٛ ُادٜ اهتص٘ٙس 17

 14 دٗزٝ ًعاجلٞ اهص٘ز ُادٜ اهتص٘ٙس 93

 15 أب٘زٙت ختاَ األُػطٞ ُادٜ اإلُػاد 3

 16 املػازكٞ يف دٗزٝ صِاعٞ املرٙع اهِاجح ُادٜ اإلعالَ  4

 اإلمجاهٛ 1128



 

 

الخٌمة الثقافٌة 
المصاحبة 

لمعرض الكتاب 
 ;60

30; استدٌو تصوٌر بالٌوم الوطنً 

77; صحتً بوقاٌتً 

125; حملة مكافحة التدخٌن 

81; ندوة عن نزاهة 

;  الحملة الصحٌة فً أسبوع المرور
121

أستودٌو التصوٌر الضوئً لألطفال 
130; فً أسبوع المرور

المشاركة فً ورشة عن التطوع فً 
6; جامعة طٌبة

تنظٌم مسابقة على موقع توٌتر 
220; بأسبوع المرور

المشاركة فً خدمة الحجٌج فً 
120; المشاعر

18; دورة ألعاب الممثلٌن

زٌارة لوحدة االحتٌاجات 
23; الخاصة بالشرقٌة

17; دورة التصوٌر الخارجً

93; دورة معالجة الصور

3; أبورٌت ختام األنشطة
المشاركة فً دورة صناعة المذٌع 

4; الناجح



 

نادي جامعت اجلوف الصيفي  : الثاني عشز 
  

 ميجن ٌادي داوعة اجلوف الصيفي اسدي املساكص املشعة اليت تكدً األٌشطة العديدة يف كافة اجملاالت لطالب اجلاوعة وأيضا لمىذتىع اخلازدي ، وذلك خاله فرتة األداشة الصيفية 

 عدد املشاركني الهشاط م

 1 571 دٗزٝ كسٝ اهكدَ األٗهٛ هػٔس غعباْ 1

 1 660 دٗزٝ كسٝ اهكدَ األٗهٛ هػٔس زًطاْ 2

 152 ضباق اخرتاق اهطاحٚٞ هوف٣ات اهعٌسٙٞ املدتوفٞ 3

 55 ًٔسجاْ اهطباحٞ 4

 32  اه٘شْٗإُكاصاهوٚاقٞ اهبدُٚٞ  5

 36 بط٘هٞ تِظ اهطاٗهٞ 6

 2000 ًعسض اهتدخني 7

 12 اهوجِٞ اهطبٚٞ 8

 10  اإلعالًٚٞاهوجِٞ  9

 20 اهوجِٞ املِظٌٞ  10

 35 ًدزضٞ تعوٍٚ تِظ اهطاٗهٞ 11

 25 ًسكص تدزٙب تِظ اهطاٗهٞ 12

 25 ًسكص تدزٙب اهعاب اهكٜ٘ 13

 23 ًدزضٞ تعوٍٚ اجلٌباش 14

 240 بط٘هٞ اهلسٝ اهطا٢سٝ 15

 70 ًدزضٞ تعوٍٚ اهلازاتٕٚ 16

 64 (غعباْ  )دٗزٜ اهبالٜ اضتػّ  17

 64 (زًطاْ  )دٗزٜ اهبالٜ اضتػّ  18

 47 دٗزٝ يف فّ احل٘از 19



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2500 املطابكٞ اهجكافٚٞ اهلربٜ 20

 1300 محوٞ ازٗا١ صا٢ٍ هوػٔٚدٝ ُآد اهصٙد 21

 55 زحوٞ ألحد ًصازع املِطكٞ  22

 30 حماضسٝ عّ اهتدخني 23

 30 (عاكف حلفظ اهكسآْ اهلسٍٙ هطالب جاًعٞ اجل٘ف  )زعاٙٞ دٗزٝ  24

 16 دٗزٝ اخلط اهعسبٛ 25

 30 شٙازٝ هداز اهسعاٙٞ  26

 300 ًطابكٞ اهتص٘ٙس اهط٢٘ٛ 27

 ًػازن10377 اإلمجاهٛ



 

 
 

دورة كرة القدم األولً لشهر شعبان

دورة كرة القدم األولً لشهر رمضان

سباق اختراق الضاحٌة للفئات العمرٌة المختلفة

مهرجان السباحة

اللٌاقة البدنٌة وإنقاص الوزن

بطولة تنس الطاولة

معرض التدخٌن

اللجنة الطبٌة

اللجنة اإلعالمٌة 

اللجنة المنظمة 

مدرسة تعلٌم تنس الطاولة

مركز تدرٌب تنس الطاولة

مركز تدرٌب العاب القوي

مدرسة تعلٌم الجمباز

بطولة الكرة الطائرة

مدرسة تعلٌم الكاراتٌه

(شعبان ) دوري البالي استشن 

(رمضان ) دوري البالي استشن 

دورة فً فن الحوار

المسابقة الثقافٌة الكبري

حملة ارواء صائم للشهٌدة ناهد الزٌد

رحلة ألحد مزارع المنطقة 

محاضرة عن التدخٌن

(عاكف لحفظ القرآن الكرٌم لطالب جامعة الجوف ) رعاٌة دورة 

دورة الخط العربً

زٌارة لدار الرعاٌة 

مسابقة التصوٌر الضوئً



 

  الزعايت االجتماعيت -:الثالث عشز 
 
 
 وتّتي عىادة شؤوُ الطالب باجلاٌب االدتىاعي لمطالب وفل ظسوفّي وسالتّي االدتىاعية 

 (بالزيال )املبالغ املصزوفة عدد املستفًديو نىع اخلدمة

  زٙاي79000 طاهب ٗطاهبٞ 71 اإلعاُات اهػٔسٙٞ

  زٙاي30000 ٝ طاهب ٗطاهب30 اإلعاُات املكط٘عٞ

  زٙاي109861  طاهب ٗطاهب73ٞ تدزٙب ٗ تػػٚى اهطالب

  زٙاي218861  طاهب ٗطاهب174ٞ اإلمجاهٛ

 

 
 
 

اإلعانات الشهرٌة
41%

اإلعانات المقطوعة
18%

تدرٌب و تشغٌل 
الطالب

41%

الرعاية االجتماعية



 

 
 تذاكز السفز للطلبت  -:الزابع عشز 

  

 وتعترب تراكس الطرياُ واضتخسادّا ضواء لطالب املٍح  أو املشازكني يف األٌشطة السياضية أو السسالت الطالبية العمىية وَ وّاً عىادة شؤوُ الطالب 

 طالب نىع اخلدمة

 40 اهسحالت اهعوٌٚٞ

 طالب املِح
  تراكس طالب املِح اخلازجٚٞ 6 -

   تركسٝ طاهب املِح اهداخو400ٞٚ -

  اهسٙاضٚٞهألُػطٞتراكس 150 (تركس)أخس٠ 

  تركس590ٝ اإلمجاهٛ

 

 
 
 

40; الرحالت العلمٌة

;  طالب المنح الداخلٌة
6

طالب المنح 
400; الخارجٌة

150; اخرى



 

 

 ( هـ   1435)أعداد الطالب والطالباث ادلشاركني يف األنشطت الطالبيت -:اخلامس عشز 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17%

67%

6%

7%

0%
2% 1%

اعداد الطالب المشاركين باالنشطة

األنشطة الثقافٌة

أنشطة التدرٌب

األنشطة الرٌاضٌة

األنشطة الجتماعٌة

األنشطة المسرحٌة

األنشطة الفنٌة

اخرى تذكر

 عدد املشاركني عدد األنشطة نىع الهشاط

  طاهب20328 30 األُػطٞ اهجكافٚٞ

  طاهب78042 10 أُػطٞ اهتدزٙب

  طاهب6863 33 األُػطٞ اهسٙاضٚٞ

  طاهب8310 57 األُػطٞ الجتٌاعٚٞ

  طاهب50 2 األُػطٞ املطسحٚٞ

  طاهب2300 2 األُػطٞ اهفِٚٞ

  طاهب1143 11 (تركس)أخس٠


