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لو �شاألنا الطالب الجامعي عن اأهم هدف يحر�ص على تحقيقه من وراء دخوله 
الجامعــة ف�شتكــون الإجابــة : الح�شول على �شهــادة البكالوريو�ــص، وال�شبب 
لأنــه يــدرك اأن ال�شهــادة هي الطريــق الوحيــد لح�شوله على عمــل منا�شب ، 
لذلك هو يهتم طيلة �شنوات الدرا�شة بمحا�شراته وتح�شيله العلمي وي�شتعد 
لختباراتــه بــكل ما لديــه من علــم ومعرفه ، لكنــه يغفل عن جانــب مهم قد 
يحقق لــه م�شتقباًل تعجز كل �شهادات الدنيا عن تحقيقه وهو تنمية مهاراته 
ومواهبــه الخا�شــة ، فكثير من الطــالب ين�شغل بدرا�شته ويهمــل موهبته ول 

ي�شعى لتطويرها حتى تندثر .
فــاإذا كانت المحا�شــرات والمذكرات والجداول الدرا�شيــة هو �شبيله الوحيد 
للتحقيــق هــدف والح�شول علــى ال�شهادة فــاإن الأن�شطة والفعاليــات العلمية 

والثقافية والريا�شية هي �شبيله الوحيد لتطوير مواهبه ومهاراته .
�شحيح اأن ال�شهادة مطلب اأ�شا�شي في تاأمين الم�شتقبل والح�شول على وظيفة 
لكن ل بد اأن يدرك الطالب اأن موهبته قد تكون �شببًا في ح�شوله على وظيفة 

اأكثر دخاًل واأعلى قيمة . 
ال�شحفــي والأديــب والالعب المحتــرف والممثــل والم�شمم الفنــي والكاتب 
كل هــوؤلء لم ي�شلوا اإلى ما و�شلوا اإليه ب�شبــب �شهاداتهم الدرا�شية بل ب�شبب 

مواهبهم الخا�شة ومهاراتهم الخا�شة .
ح�شنًا .. كيف يمكن للطالب اكت�شاف مواهبه ورعايتها وتنميتها؟ 

هنا ياأتي دور الأن�شطة الالمنهجية التي - لالأ�شف ال�شديد -  يرى البع�ص اأنها 
اأمور هام�شية ل ينبغي التركيز عليها واإعطائها اأكبر من قيمتها .

الن�شــاط الجامعــي بيئــة خ�شبة لكت�شــاف المواهب ومجال رحــب لرعايتها 
و�شقلهــا ،  مــن خــالل مــا يطــرح مــن فعاليــات وم�شابقــات وبرامــج فــي كافــة 

المجالت .
لكــن رغم اأهمية الن�شاط ودوره البارز في بنــاء �شخ�شية الطالب وفي تنمية 
مهاراتــه اإل اأنــه ل يح�شــا بالمكانــة التــي تليق بــه ، حتى اأن بع�ــص من�شوبي 
الجامعــة من اأكاديمييــن واأ�شاتذة يعتبــره م�شيعة للوقت ويقــف منه موقف 
العــداء والرف�ــص ، ول زلــت اأذكر عندما كنــت طالبًا في كليــة المعلمين كنت 
اأحد اأع�شاء فريق كرة الطائرة بالكلية حيث �شاركنا في اأول بطولة ريا�شية 
لكليــات المعلميــن وكانــت في منطقة الريا�ــص ، تلك الم�شاركــة اأبعدتني عن 
المحا�شــرات لمدة اأ�شبوعين ، وعندما عدت واجهتني الكثير من الم�شاكل مع 
بع�ــص الأ�شاتــذة و لم اأجــد اأي تقدير لظــروف غيابي حتى اأننــي وفي نهاية 

العام خرجت باأقل المعدلت. 



المحتويات

• النشاط العلمي 	

• النشاط الثقافي واالجتماعي	

• النشاط الرياضي	

• نشاط فريق الجوالة	

• وحدة التوجيه واإلرشاد	

• أنشطة وبرامج مختلفة	

• أنشطة األندية الطالبية	
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      كّثفت جامعة الجوف ا�شتعداداتها للم�شاركة في الموؤتمر 
العلمــي الرابع  لطالب وطالبــات التعليم العالــي؛ حيث ُعقد 
الجتماع الأول لمن�شقي الموؤتمر العلمي واللقاء التح�شيري 
لكليــات الجامعــة بمقــر عمادة �شــوؤون الطالب؛ وفيــه نعميد 
�شــوؤون الطــالب الدكتــور بــدر المعيقــل �شكــر معالــي مديــر 
الجامعة وتقديره لجهود الجميع في التح�شير للم�شاركة في 
الموؤتمــر؛ كما حث المن�شقين على الم�شاركة المتميزة وبذل 
مــا فــي الو�شع لتحقيــق الهــدف المن�شــود، بعد ذلــك نوق�شت 
اإجــراءات الإعــالن عــن الموؤتمــر والعــدد المتوقــع للطالب 
الم�شاركين وتحديد موعد ومكان اإقامة اللقاء التح�شيري .

     اإثــر ذلــك اأكد المن�شق العام على اأنه انطالقًا من توجيهات 
معالي مدير الجامعة اأ.د ا�شماعيل الب�شري على �شرورة بذل 
المزيــد من الجهد في ت�شجيع الطــالب وتحفيزهم من خالل 
تقديم كافة اأ�شكال الدعم المادي والمعنوي في �شبيل تنفيذ 

اأعمالهم وم�شاركاتهم .
     كما وتوؤكد جامعة الجوف من خالل هذه الجتماعات على 
حر�شهــا ال�شديــد اأن يظهــر اأبنائها بالمظهر الالئــق والفّعال 
والموؤثر فــي م�شاركتهم لهذا العام واأنهم قادرون على تحقيق 

اأف�شل النتائج في كافة محاور واأق�شام الموؤتمر . 
هــذا وتهيــب عمــادة �شــوؤون الطــالب بالمبدعيــن مــن طالب 
وطالبــات الجامعة لال�شتعداد بما لديهــم من موا�شيع واأفكار 
وبحــوث علمية واأفالم ومنتجات فنية ، وتقديمها قبل موعد 
اإجــازة منت�شــف العام في مبنى عمادة �شــوؤون الطالب ، حيث 
�شيعقــد في الأ�شابيع القادمة لقــاء تح�شيري تناف�شي داخل 
الجامعــة وذلــك لتحديــد البحــوث والبتــكارات والأعمــال 
الفنية الفائزة والتي �شيتم تر�شيحها للم�شاركة في الموؤتمر 
العلمــي الرابــع. علمــًا بــاأن العمــادة خ�ش�شت جوائــز قيمة 

للطالب الفائزين في جميع المجالت .

جامعة الجوف تكثف جهودها للمشاركة 
في المؤتمر العلمي الرابع
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نشرة النشاط

 انطلقت �شباح يوم الإثنين 1434/4/1هـ فعاليات الملتقى 
التح�شيــري الرابع لطالب جامعة الجوف وذلك بمقر كلية 
العلوم الطبية التطبيقية بالمدينة الجامعية تحت رعاية 
معالــي مدير الجامعه ال�شتــاذ الدكتور محمد بن ا�شماعيل 
الب�شــري وبح�شور �شعادة وكيل الجامعة للدرا�شات والبحث 
العلمي الدكتــور ماهر العنزي و�شعادة عميد �شوؤون الطالب 
الدكتــور بدر المعيقــل ونخبة من عمــداء الكليات واأع�شاء 
هيئــة التدري�ص وجمٌع من طالب الجامعة حيث بداأ الحفل 
باآيــات من القران الكريم، بعدها األقيت كلمه ل�شعادة عميد 
�شــوؤون الطــالب تالهــا كلمــة للطــالب الم�شاركيــن وبعدها 
األقــى معالــي مديــر الجامعة الدكتــور الب�شــري كلمة بهذه 
المنا�شبــة �شــدد فيهــا علــى اأهميــة البحــث و�شــرورة حث 
الطالب علــى الم�شاركة وال�شتفــادة واأن ل يكتفي الطالب 
فقــط بالمواد والمقررات الدرا�شية ثم يتخرج ولي�ص لديه 
الخبــرة الكافيــة فــي الكثير مــن المجــالت، بعدهــا اأعلن 
افتتــاح الملتقى حيث تجول مدير الجامعه داخل المعر�ص 
الفنــي الم�شاحب ثم ح�شر اأولى حلقات المناق�شة لأبحاث 
كليــه العلــوم الطبيــة التطبيقيــة هــذا وي�شتمــر الملتقــى 
التح�شيــري لمــدة ثالثــة اأيــام وذلــك لعر�ــص ومناق�شــة 
وتقييــم الم�شــاركات والأعمــال حيــث تــم تق�شيــم لجــان 
التحكيم اإلــى ق�شمين الأولــى لمناق�شة البحــوث وتقييمها 
علــى م�شرح المدينة الجامعية والثانية لمناق�شة العرو�ص 
وتقييمهــا وذلك في الفتــرة الم�شائية على م�شرح كلية طب 

الأ�شنان.

جامعة الجوف تنظم فعاليات الملتقى 
التحضيري الرابع 
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�شــارك جوالة جامعة الجوف في مع�شكــرات الخدمة العامة  
بخدمــة �شيــوف الرحمــن لمو�شــم الحــج لهــذا العــام  بعــدد 

فرقتين 34 طالب من ع�شائر الجامعة 
وقد اأ�شاد الم�شئولون في جمعية الك�شافة العربية ال�شعودية 
بجهــود جوالــة جامعة الجوف وتواجدهــم المميز في طيلة 

اأيام الحج مما اأك�شبهم �شمعة طيبة بين ع�شائر الجوالة 
وكان لجوالــة جامعة الجوف ح�شور مميز منذ الأيام الأولى 
للحــج كمــا برزت جهودهــم في اإر�شــاد الحجــاج التائهين يوم 

عرفه .
اإلــى ذلك فقد بين الجوال محمد العلي قائد ع�شائر الجوالة 
اأنهم انتقلوا في اأول اأيام الت�شريق اإلى منى حيث بداأ الجوالة 
فــي ال�شتالم في مراكز الإر�شاد وقــد عملوا في اأربعة مراكز 
اإر�شــاد بم�شعــر منــى اإ�شافــة اإلــى مركــز الأطفــال التائهيــن 
ونقــاط الإر�شاد المتجول عبر اآلية دقيقة من حيث التناوب 
اأو الت�شجيــل اللكترونــي ، ويتبــع الجوالة اآليــة محددة في 
عمليــة الإر�شــاد حيــث تتــم بدايــة ت�شجيــل بيانــات الحاج 
التائــه المدونــة علــى المع�شم ومــن ثم ت�شجل فــي الحا�شب 
الآلــي وتتحــدد بعد ذلــك الموؤ�ش�شة التي يتبعهــا في�شطحبه 
احــد الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإر�شادي والخريطة 

الإر�شادية للم�شعر حتى يتم اإي�شاله اإلى مقر اإقامته.
هــذا وقــد ح�شلــت جوالــة جامعــة الجــوف علــى دروع تميز 
واأو�شمــة ذهبيــة منهــا درع التميــز ودرع التميــز بالم�شح ورد 
التميز بالبرامج وفولــدر التميز الخا�ص بالجهات الحكومية 
الم�شاركة وتعد الم�شاركة  في الحج بفرقتين هي الأولى منذ 

تاأ�شي�ص الجامعة .

استعدادات فريق جوالة جامعة الجوف 
لموسم حج
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نشرة النشاط

فعاليــات  جاكرتــا  الندوني�شيــة  العا�شمــة  فــي  اختتمــت 
الدرا�شــات الك�شفيــة لقادة الوحدات التــي اقامتها جمعية 
الطــالب  �شــوؤون  لعمــداء  ال�شعوديــة  العربيــة  الك�شافــة 
ووكالوؤهم ومن في حكمهم من اأع�شاء هيئة التدري�ص حيث 
اأقيم حفل خطابي تكريمي بح�شور الدكتور عبداهلل الفهد 
نائب رئي�ص جمعية الك�شافة العربية ال�شعودية والم�شرف 
على الدرا�شات والذي القى كلمة اأكد فيها على ان الجمعية 
تقيم مثل هــذه الدرا�شات لتفي الحركة الك�شفية بر�شالتها 
التربويــة وتقــوم بمهامها التطوعيــة بفاعليــة م�شيدًا بما 
تحظــى به الجميع مــن دعم ورعايــة ومتابعة مــن �شاحب 
ال�شكــو الميــر في�شل بن عبداهلل بن محمــد اآل �شعود وزير 
التربية والتعليم رئي�ص الجمعية ، ثم القى قائد الدرا�شات 
الدكتــور محمــد النذيــر كلمة بين فيهــا ان �شيا�شــة تنمية 
القيــادات تعمل وفق برنامج منظم لإدارة الموارد الب�شرية 
مــن اجــل تح�شين فاعليــة والتــزام ودافعية القــادة للعمل 
الك�شفــي بمختلــف محــاوره وابعاده ممــا يوؤدي الــى توفير 
برامــج اأف�شــل للمنت�شبيــن للحركــة الك�شفيــة ب�شــكل اأكثر 

كفاءة .
هــذا وقــد مثــل جامعــة الجــوف �شعــادة الدكتــور بــدر بن 
محمــد المعيقــل عميــد �شــوؤون الطــالب، وتنــاوب الدكتور 
اأحمــد ال�شنتلــي والدكتــور �شعــود ال�شمــري باإلقــاء كلمات 
عــن الدار�شيــن اأ�شــادوا فيها بجهــود الجمعيــة واثنوا على 
التح�شيــر المميز للدرا�شات والمادة العلمية والعملية التي 
تلقوها والتــي �شينعك�ص اثرها في القريــب العاجل ان �شاء 
اهلل علــى الميدان الك�شفي في قطاعاتهــم التي ينتمون لها 

تحت مظلة الجمعية .

بمشاركة جامعة الجوف 
اختتام الدراسات الكشفية التأهيلية السعودية في 

جاكرتا
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عّبــر معالي مدير الجامعة عن �شعادتــه بالنقد الهادف الذي 
قدمــه مجموعــة مــن الطــالب علــى خ�شبــة الم�شــرح �شبــاح 
هــذا اليوم، وقال فــي كلمة اختتم بها حفــل تد�شين الأندية 
الطالبيــة وتكريم الطــالب المتفوقين الــذي اأقامته عمادة 
�شوؤون الطالب، كما اأعلن عن تاأ�شي�ص مجل�ص لطالب الجامعي 
ي�شهــم في �شنع القــرارات، واإدارة للمدينــة الجامعية تتولى 

حل الإ�شكالت وتتابع العمل من جميع نواحيه ..
     وقــال فــي كلمتــه الموجهــة للطالب:"بقــدر �شعادتــي بما 
�شاهدتــه مــن كــوادر وقــدرات علــى الم�شــرح، اإل اإن �شعادتي 
اأكثــر بمــا �شاهدته من نقد هادف وبنــاء، وهذه هي الطريقة 
التــي نريــد اأن نتناول بهــا م�شكالتنا داخــل الجامعة ونبحث 
عــن حلول منا�شبة لها، فال يمكــن الإ�شالح من غير ال�شفافية 
والعقالنيــة والطــرح المو�شوعــي الــذي يذكــر الإيجابيــات 

وال�شلبيات في اآن واحد.."
  كمــا ت�شمنــت الكلمة تاأكيــدًا من معالي مديــر الجامعة على 
اأن المبانــي التــي يدر�ــص فيهــا طــالب الجامعة فــي المدينة 
الجامعيــة لم يتــم ا�شتالمها حتى اليوم مــن المقاولين، وكان 
النتقــال اإليهــا قــرارًا �شائبــًا مــن اإدارة الجامعــة فــي فترة 
�شابقــة حيث هدفت اإلــى توفير بيئة راقية مــع وجود بع�ص 

النواق�ص التي �شيتم ا�شتكمالها قريبًا اإن �شاء اهلل .
   وحــث الدكتــور الب�شــري الطــالب الح�شــور وجميــع طالب 
الجامعــة وطالباتهــا علــى التعامــل الواعــي ماي�شتجــد مــن 
ق�شايــا واأحداث، ومايتــم طرحه في و�شائــل الإعالم، وعدم 
الن�شيــاق وراء النقد ال�شلبي غير المعتمد على روؤية �شائبة 
ونيــة �شليمة، " بــل علينا جميعًا اأن ندرك باأن جامعتنا برغم 
عمرهــا الق�شير اإل اإنها اليوم تنه�ص يومــًا بعد يوم، بمبانيها 
وم�شروعاتهــا العمالقة، وبرامجها التــي ت�شمل كل الجوانب 

المهمة،

تدشين األندية الطالبية وتكريم الطالب 
المتفوقين الذي أقامته عمادة شؤون الطالب
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برعايــة معالــي مديــر جامعــة الجــوف ال�شتــاذ الدكتــور 
اإ�شماعيــل الب�شري، اأقامــت عمادة �شوؤون الطــالب اإحتفاًل 
بمنا�شبــة �شفاء خادم الحرميــن ال�شريفين الملك عبداهلل 
بــن عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه اهلل ورعاه - �شباح اليوم 
الأثنين بم�شرح كلية العلــوم الطبية التطبيقية بالمدينة 

الجامعية. 
وبداأ الحفل بالقراآن الكريــم ، تالها كلمة ل�شعادة الدكتور 
بــدر المعيقــل عميــد �شــوؤون الطــالب، حمــد اهلل فيها على 
�شالمــة خــادم الحرميــن ال�شريفيــن و األقــى ق�شيــدًة بهذة 

المنا�شبة :
قد حباها الإله تمرًا و زيتًا .. و ولًء ل�شخ�شكم و كرامة 

و بعــد ذلــك، األقــى معالــي مديــر جامعــة الجــوف ال�شتاذ 
الدكتور اإ�شماعيل الب�شري كلمة بهذة المنا�شبة، حمد اهلل 
فــي بدايتها علــى تماثل خادم الحرميــن ال�شريفين لل�شفاء 
و خروجــه مــن الم�شت�شفى، و دعــا اهلل ان يديــم ال�شحة و 
العافيــة، و ذكر في كلمتــه النه�شة ال�شريعــة التي حققتها 
المملكــة العربيــة ال�شعودية فــي �شتى النواحــي العلمية و 

العمرانية وغيرها. 
و �شملت فقرات الحفل على ق�شيدة للطالب �شال�ص الرويلي، 
و تالهــا كلمــة للـدكتــور ماهــر وكيــل الجامعــة المكلــف و 
الدكتــور نايــف �شالــح المعيقــل عميــد كليــة ال�شيدلــة و 
الدكتور يحــى �شالح ال�شرحان العلوم الدارية و الن�شانية 
والدكتــور نجــم الح�شيني عميد البحث العلمــي و الم�شرف 
على عمادة الدرا�شات العليا و الدكتور خالد ال�شوحة ع�شو 

هيئة التدري�ص بكلية العلوم الدارية و الن�شانية. 

تنظيم احتفال بمناسبة سالمة 
المليك
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نيابــة عن معالي مدير الجامعة الدكتور اإ�شماعيل الب�شري  
قــام  الدكتور ماهــر العنزي وكيل جامعــة الجوف بتد�شين 
اللقــاء التفاعلي لذوي الحتياجــات الخا�شة تحت عنوان 

واإرادة"  تحد  "الإعاقة 
 الــذي اأقامته  جامعة الجوف ممثلة بعمادة �شوؤون الطالب 
وبح�شــور  الخا�شــة   الحتياجــات  ذوي  بوحــدة  ممثلــة 
ممثلــي لكل مــن اإدارة التربيــة والتعليم ومديريــة ال�شوؤون 
الجتماعيــة ومركــز التاأهيــل ال�شامــل وجمعيــة الأطفال 

المعاقين وفرع رعاية ال�شباب في منطقة الجوف
حيــث بــداأ الحفل باآيات من الذكر الحكيــم ثم األقى �شعادة 
عميد �شــوؤون الطالب الدكتور بدر المعيقل كلمة ترحيبية  
ا�شتعر�ــص فيهــا الخدمات المقدمة لهــذه الفئة الغالية من 

قبل عمادة �شوؤون الطالب
بعــد ذلــك األقى الطالب ناجــي الفهيقي كلمــة بالنيابة عن 
ذوي الحتياجــات الخا�شة بالجامعــة ا�شتعر�ص فيها اأهم 
التحديات التي يواجههــا المعاق في المجتمع والطموحات 

والإرادة
األقيــت بعد ذلك ق�شيدة �شعرية تحت عنوان "اأعمى يحاور 
اأبــاه" ثــم بعــد ذلك تــم عر�ص م�شهــد م�شرحي مــن اإخراج 
نادي الم�شرح يتحدث عن اأهم المحبطات التي قد يتعر�ص 

األيها المعاق وكيفية التغلب عليها
فــي الختام تم توزيع الــدروع وال�شهادات لبع�ص الم�شاركين 
وللموؤ�ش�شــات المتعاونة مع جامعــة الجوف ثم قام الح�شور 
بتجربــة كر�شــي الإعاقــة ومــدى المعانــات التــي واجههــا 
المعاق وكان العمــل مقدم من لجنة الأن�شطة الطالبية في 

كلية الطب بالتعاون مع عمادة �شوؤون الطالب .

اللقاء التفاعلي األول لذوي 
االحتياجات الخاصة
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حملة )غذائي عنوان لصحتي( 
في المدينة الجامعية بالجوف

برعايــة معالــي مديــر جامعة الجــوف الأ�شتــاذ الدكتور / 
اإ�شماعيــل بن محمد الب�شري اأقامــت جامعة الجوف ممثلة 
بعمادة �شئون الطالب �شباح هذا اليوم الثنين الموافق 11 
/ 2 / 1434هـ احتفاًل في كلية العلوم الطبية التطبيقية 
وذلــك بمنا�شبــة نجــاح العمليــة الجراحية التــي اأجريت 
موؤخــرًا لمقــام خــادم الحرميــن ال�شريفيــن – حفظه اهلل 

ورعاه -.
وم�شاحبــة مــع هــذا الحتفــال اأقامــت لجنــة الأن�شطــة 
الطالبيــة بكليــة الطــب حملة توعويــة بعنــوان )غذائي 
عنــوان ل�شحتي( ، والتي ا�شتهدفت جميــع من�شوبي جامعة 
الجــوف من طــالب واإداريين بعــدد مبدئي يقــدر بـ )400( 
فــرد تقريبــًا ، وقــد ا�شتمــل مقر الحملــة على ركــن خا�ص 
بقيا�ــص معــدل وزن الج�شــم )BMI( ، وركــن اآخــر لقيا�ص 
لن�شبــة الدهون بالج�شم ب�شكل عــام ، وكذلك تم  التعريف 
باأنــواع الغــذاء ال�شحــي ال�شليــم عــن طريــق و�شــع مج�شم 
تفاعلــي للهــرم الغذائــي يحتــوي علــى جميــع المكونــات 

الغذائية بح�شب ترتيب اأهميتها . 
يذكــر اأن الحملــة التوعويــة د�شنت مــن قبل معالــي مدير 
الجامعــة الدكتــور الب�شــري وذلــك بح�شــور �شعــادة وكيل 
الجامعــة المكلف الدكتور/ ماهر العنزي وعدد من عمداء 
الكليــات والعمــادات الم�شاندة ، وقــد كان الدكتور الب�شري 
اأول مــن خ�شــع لإجراء فح�ــص ن�شبة الدهــون بالج�شم ثم 
قــام بعد ذلــك الدكتور الب�شــري بتقطيع الكيكــة ال�شحّية 
)الخالية من ال�شكر( وذلك اإيذانًا بتد�شين اأعمال الحملة. 
ويلفــت  اأخيرًا اإلى اأن هــذه الحملة تاأتي تنفيذًا لتوجيهات 
معالــي وزير التعليم العالي الدكتور / خالد العنقري والتي 
اأتــت وفقــًا لتو�شيات اأقرتهــا اللجنة الم�شتركــة والمكونة 
باأمــر �شامــي من عدد مــن الــوزارات والجهــات ذات العالقة 
المعنيــة وذلك لدرا�شــة مخاطر الوجبــات ال�شريعة و�شبل 

الت�شدي لها .
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عقــد نــادي الت�شويــر ال�شوئــي بجامعــة الجــوف دورة "اأ�شا�شيــات 
الت�شويــر الفوتوغرافــي" للم�شور : نادر فهد ال�شمــري بالتعاون مع 
جمعيــة الثقافــة و الفنون، ولمدة ثالثــة اأيام ابتداًء مــن الأحد و 

حتى الثالثاء 14-1434/4/16هـ .
و�شلم �شهادات الح�شور �شعــادة وكيل عمادة �شوؤون الطالب، د. هزاع 
الفويهــي بح�شور مدير الأندية الطالبيــة الأ�شتاذ ب�شير ال�شلماني، 
كمــا قدم وكيل العمادة لمدرب الــدورة الم�شور/ نادر ال�شمري درعًا 
نظيــر تقديمــه للــدورة، و درعــًا لمدير جمعيــة الثقافــة و الفنون، 
الدكتور / نواف ذويبان الرا�شد، ل�شت�شافة الجمعية لهذا الن�شاط.

وثمــن الدكتور نواف ذويبــان الرا�شد، مدير فــرع جمعية الثقافة و 
الفنــون بالجــوف، جهود نادي الت�شويــر ال�شوئي فــي اإقامة الدورة 

وتفعيل التفاقية بين الجامعة و الجمعية.
و لقيــت الدورة اإقباًل كبيرًا حيث اأ�شتفــاد منها 91 م�شور، منهم 56 

طالبًا في الجامعة و 35 من خارجها.
و بــداأت الدورة فــي اليوم الأول ب�شرح نظري عــن تعريف الت�شوير 
الم�شطلحــات  اأهــم  و  التعري�ــص  مثلــث  �شــرح  و  الفوتوغرافــي 

الفوتوغرافية
وفي اليوم الثاني، قدم الم�شور نادر ال�شمري �شرحًا عمليًا على طريقة 
ا�شتخــدام الكاميــرا، حيــث تــم تق�شيــم المتدربين اإلــى مجموعات 

لكاميرات كانون و نايكون، و قدم �شرحًا لكل اأنواع الكاميرات.
و فــي اليــوم الثالث، قــدم الم�شور نــادر ال�شمري �شرحــًا عمليًا على 
اإعــدادات الفال�ص الخارجــي للكاميرا، و �شرحًا عــن اأنواع الت�شوير 

الفوتوغرافي و طرق ت�شوير كل نوع، بالإ�شافة اإلى ن�شائح عامة.

تصوير جامعة الجوف يعقد دورة 
»أساسيات التصوير الفوتوغرافي«
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�شمــن البرامج التربويــة والأن�شطة الال�شفية والتي 
تقدمهــا عمــادة �شــوؤون الطــالب نظمــت وحــدة ذوي 
الحتياجــات الخا�شــة بالعمادة رحلــة لطالب ذوي 
الحتياجــات الخا�شــة بجامعــة الجوف اإلــى مدينة 
جــده ومكــة المكرمــة بهــدف تنمية الح�ــص الوطني 
وروح النتمــاء والــولء للوطن ، وتنميــة روح الحوار 
وتقبــل الــراأي الأخــر ،وذلك يــوم الثنيــن الموافق 
1434/4/22 هـــ ، وكانــت اأولــى محطاتها زيــارة اإلى 
الم�شجد الحرام بمكة المكرمة لأداء العمرة  . وكانت 
ثاني محطاتها زيارة جامعة الملك عبد العزيز بجده 
حيــث تــم ا�شتقبــال الوفد بحفــاوة �شديــدة  من قبل 
عميد �شوؤون الطــالب ومدير مركز ذوي الحتياجات 
الخا�شة بالجامعة ، بوجود عدد كبير من طالب ذوي 
الحتياجــات الخا�شة بجامعة الملــك عبد العزيز  ، 
حيــث �شرح الدكتــور وجدي الوزان مديــر مركز ذوي 
الحتياجــات الخا�شــة عــن الخدمــات التــي يقدمها 
المركز لطالب ذوي الحتياجات الخا�شة واأعدادهم 
،  وخططهم الم�شتقبلية ،وبعد ذلك قام وفد جامعتنا 

بزيارة مرافق الجامعة .
وفــي اليــوم التالي قــام الطــالب بزيارة اإلــى جمعية 
، وقــام  اإب�شــار لتدريــب وتاأهيــل المعاقيــن ب�شريــا 
الطــالب بالطالع علــى مرافق الجمعيــة والخدمات 

التي تقدمها لهذه الفئة من المجتمع .
وفــي اأخــر محطاتهــا زيارة اإلــى عالم البحــار ) فقيه 
اكواريــوم ( والــذي يحتوي على عرو�ــص متنوعة من 

الأ�شماك والحيوانات البحرية المختلفة  .  

رحلة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة 
بجامعة الجوف إلى جده
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اأقــام نادي الحــوار بجامعة الجوف ملتقى الحــوار الطالبي الأول 
�شباح يوم الثنين وبم�شاركة من كليات مختلفة بالجامعة .

وقــد بــدا الحفل فــي تمام ال�شاعــة العا�شــرة �شباحا علــى م�شرح 
كليــة التربية بح�شــور وكيل عمادة �شوؤون الطــالب الدكتور هزاع 
الفويهــي كما ح�شر �شعــادة الأ�شتاذ عبد العزيــز الحموان م�شرف 

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالجوف 
وقــد قام اأع�شــاء النــادي وباأ�شراف مــن رئي�ص النــادي الطالب /

عمر زايــد الرويلي با�شتقبال ال�شيــوف والم�شاركين حيت تلخ�ص 
هذا الملتقى الــى فعاليتين الولى حفل الفتتاح على م�شرح كلية 
التربيــة والفعالية الثانية فــي قاعة عمادة �شــوؤون الطالب وقد 
ا�شتهــل حفل الفتتاح باآيات من الذكر الحكيــم تالها على م�شامع 
الح�شــور الطالــب / اإبراهيم علي وبعد ذلك األقــى �شعادة الدكتور 
هــزاع الفويهــي وكيــل عمــادة �شــوؤون الطــالب كلمة عميــد �شوؤون 
الطــالب بالنيابــة �شــرح من خاللهــا اهميــة الحــوار وتعزيز هذه 
الثقافــة لأنها اأ�شا�ص الت�شــال بالمجتمع كما �شكر اأع�شاء النادي 
علــى هذا البــادرة الحميــدة اآمال منهم بــذل المزيــد لخدمة هذا 
النادي كما القى رئي�ص النادي الطالب / عمر الرويلي كلمة و�شكر 
فيهــا الح�شور �شرح فيهــا طبيعة واأهداف الملتقــى و�شرد المحاور 
الرئي�شيــة للملتقــى وقــدم الحفــل الطالب / ظاهــر الع�شي�ص بعد 
ذلــك انتقل الطــالب لقاعة عمادة �شــوؤون الطالب لبــدء مناق�شة 
المحــاور الأ�شا�شيــة كالمجال�ــص الطالبيــة والبيئــة الجامعيــة 
وال�شعوبــات التــي تواجــه الطــالب ليتــم بعدهــا اخــذ ا�شتراحة 
وتنــاول طعــام الإفطار ليكملو بعــد ذلك جل�شتهــم النقا�شية التي 
ات�شمــت بالجديــة وال�شفافية وقد �شدد الطــالب الم�شاركين على 
�شــرورة اإي�شــال اأ�شواتهــم وان ليكون كالمهم مجــرد كالم ولبد 
وان ي�شــل اإلــى الم�شئوليــن وان ينظــروا اإلية بعيــن العتبار وقد 
ادار جل�شة الحوار الدكتور هاني عز الدين والدكتور محمد فاروق 

والدكتور محمد برهان وبم�شاركة من الدكتور هزاع ا لفويهي

ملتقى الحوار الطالبي األول
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فــي بادرة هــي الأولى مــن نوعها محليًا فــي المجال 
التوعــوي اأقام نــادي حيــاة ال�شحي بعمــادة �شوؤون 
الطــالب بجامعة الجوف ع�شر هــذا اليوم الخمي�ص 
جولة بالدراجات الهوائية انطلقت من الم�شطحات 
طريــق  فــي  وانتهــت  حــي......  فــي  الخ�شــراء 
نــادي العروبــة بالجــوف فــي  الموا�شــالت مقابــل 

م�شافة تقدر ب )20( كيلومتر .
الحملــة التــي اأطلــق عليهــا النــادي ا�شــم ) قلوبنــا 
غالية( تهدف اإلى توعيــة اأفراد المجتمع ب�شرورة 
ممار�شــة الريا�شــة وذلك للحــد من اأمرا�ــص القلب  
التــي تعتبــر الم�شبــب الرئي�شــي والأول للوفــاة في 
ال�شعوديــة بح�شب درا�شــات اأجرتهــا جمعية القلب 

ال�شعودية.
وفــي ت�شريح لرئي�ص نادي حيــاة ال�شحي الطالب /

ر�شــي الكبيدان اأفاد باأن هذه الحملة تاأتي بمتابعة 
وتوجيــه مــن قبــل معالــي مديــر جامعــة الجــوف  
و�شعــادة عميــد �شــوؤون الطــالب الدكتوالجولة كما 
وتوجــه بال�شكر الجزيل ل�شعــادة عميد كلية الطب 
الدكتــور نايــف الواكــد لحثــه لطــالب كليــة الطب 
علــى الم�شاركة فــي مثل هذه المنا�شــط التي تخدم 

المجتمع. 
تجدر الإ�شارة اأخيرًا اإلى اأن الحملة قد لقت اإقباًل 
كثيفًا بالأخ�ص من قبل الجمهور الحا�شرين لمباراة 

العروبة واأبها بعد الخروج من اأر�ص الملعب. 

الدراجات الهوائية تجوب ميادين سكاكا 
للتوعية بأمراض القلب وأهمية الرياضة
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نيابــة عن �شعادة عميد �شــوؤون الطالب افتتح وكيــل العمادة �شعادة 
الدكتــور هزاع الفويهــي يــوم ال�شبــت 1434/5/25 )مركزاللياقه 
البدنيــه والتاأهيل الحركــي( وذلك في كلية طــب الأ�شنان بجامعة 
الجــوف. ويعتبــر هــذا المركز من اأحــدث المراكــز الريا�شية التي 
توفرها الجامعة لطالبها لما ي�شمه من اأن�شطة متعددة تحت اإ�شراف 
فنيين مخ�ش�شين. وتدعيمه باأحدث الأجهزة حيث يتوفر بالمركز 
ن�شاطات مختلفة من بناء الأج�شام وح�ش�ص لتمارين اللياقة وتن�ص 
اأر�شي وبلياردو، لكي يتنا�شب مع احتياج جميع الم�شتركين بالمركز.

حققــت جامعــة المركــز الثامن على م�شتــوى جامعــات الممكلة في 
بطولــة الكاراتيــه التــي ينظمها وي�شــرف عليها التحــاد الريا�شي 
للجامعــات ال�شعوديــة، فــي حائــل وذلــك بح�شــول الطالــب اأ�شعــد 
المطــرود علــي برونزيه لوزن 70كجــم وقد تم تكريــم الم�شاركين 

بح�شور رئي�ص التحاد الريا�شي للجامعات ال�شعودية.

�شمن اأن�شطتها الال منهجية وتفعيال لتعزيز القيم المتعلقة ببرنامج 
نزاهــه قدمت عمادة �شــوؤون الطالب اولى برامجهــا متمثلة بحلقة 
نقا�ــص بعنــوان الغ�ــص مدخــل للف�شــاد. وقــد قــدم الدكتــور احمد 
يو�شف الدرديــري المحور الول المتعلق بموقف ال�شالم من الغ�ص 
. والمحــور الثاني الروؤية القانونية لمن يت�شف بهذا ال�شلوك قدمه 
د. محمد محمود برهــان. هذا وقد ادار النقا�ص وكيل عمادة �شوؤون 
الطــالب د. هــزاع الفويهــي و�شهد حلقــة النقا�ص ح�شــورًا وتفاعاًل 

كبيرًا من طالب الجامعة وعدد من اأع�شاء هيئة التدري�ص

وكيل شؤون الطالب يفتتح 
مركزاللياقه البدنيه والتأهيل الحركي

بطولة الكاراتيه بحائل

حلقة بعنوان الغش مدخل الفساد
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�شــارك نــادي ع�شائــر الجوالــة بمخيــم ال�شــالم الك�شفــي العالمــي 
للجوالــة بجمهوريــة اندوني�شيــا 2013 في الفترة مــن 5-20-12-

1434هـ و�شم وفد الجامعة كاًلمن
1- محمــد خليــل العلــي قائــدًا للوفــد 2- مو�شى حمــد القا�شب 3- 
عبدالعزيز محمد العلي 4- اأحمد عبداهلل الروي�شد 5- عبدالعزيز 

�شالح الم�شبح 6- محمد �شالم الزيد 
واو�شــح العلــي قائــد الوفــد اأن  مثــل هــذه المنا�شبــات تعــود علينا 
بالمنفعــة واكت�شــاب الخبــرات والمهــارات من خــالل الطالع على 
المنا�شط العالمية والتعرف على م�شاركين من كافة دول العالم هذا 

وقد ح�شلوا الوفد على �شهادة ر�شل ال�شالم التخ�ش�شية 

جوالة الجامعة في اندونيسيا

كلية تحقق بطول تنس الطاولة

مسرحية أحالم أيتام بجامعة الجوف

اختتمــت م�شاءال�شبــت 1432/9/20 هـــ فعاليــات بطولــة جامعــة 
الجــوف لتن�ــص الطاولــة فــي مركــز الهوايات بكليــة طــب الأ�شنان 
بتحقيــق كلية الطــب للمركز الأول حيث جمعــت المباراة النهائية 
الطالبيــن عــادل �شامن الــذي حقــق المركزالأول/ومعتــز المفرح 

المركزالثاني.

ي�شــر نــادي الم�شــرح بعمــادة �شــوؤون الطــالب بجامعــة الجــوف اأن 
تدعوكــم لح�شــور م�شرحيــة اأحــالم اأيتــام وذلــك في يــوم الثنين 
الموافق 1434/6/12 بعد �شالة المغرب مبا�شرة بم�شرح كلية طب 

ال�شنان
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بتوجيه مبا�شر من معالي مدير الجامعة اأ. د. اإ�شماعيل بن 
محمد الب�شــري وبمتابعة من �شعادة الدكتــور بدر المعيقل 
عميــد �شوؤون الطالب  �شاركت جامعة الجوف ممثلة بعمادة 
�شوؤون الطالب في معر�ــص اأ�شبوع المرور الخليجي بمدينة 
�شــكاكا ومحافظة دومــة الجندل وذلك من خــالل اإ�شرافها 
المبا�شــر على جناحي الجامعــة ، حيث تم تجهيز وطباعة 
العديــد مــن الن�شــرات والمطويــات الخا�شــة بالمنا�شبــة ، 
وتنظيــم العديــد مــن الفعاليــات والمحا�شــرات والأن�شطه 

الريا�شية.
هــذا وقد  زار �شاحب ال�شمو اأميــر المنطقة جناح الجامعة 
وتعــرف علــى مــا تــم عر�شــه هنــاك، وكان فــي ا�شتقبالــه 
الدكتــور هــزاع الفويهي وكيــل عمادة �شــوؤون الطالب الذي 
و�شــح اأن م�شاركــة الجامعــة لهــذا العــام جــاءت مختلفــة 
عــن �شابقاتها وذلــك با�شتحداث فقــرة الم�شت�شــار النف�شي 
والم�شت�شــار القت�شــادي حيث يتواجد في جنــاح الجامعة 
عدد مــن المخت�شين لتوعية الزوار باأهــم اأ�شرار الحوادث 
المروريــة علــى الفــرد والمجتمــع، بالإ�شافــة للعديــد من 
الفعاليــات والأن�شطــة وتوزيــع مجموعــة مــن المطبوعات 

والن�شرات المميزة.

المستشار النفسي واالقتصادي 
إضافة جديدة لجناج الجامعة في معرض أسبوع المرور
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اأقــام نــادي الت�شويــر ال�شوئــي بجامعــة الجوف ع�شــر اأم�ص 
الإربعــاء، ور�شــة ت�شويــر لأع�شاء النــادي بعنــوان "ت�شوير 

البورترية الخارجي" في حديقة دار الجوف للعلوم .
و �شــارك في الور�شة 22 م�شورًا من اأع�شاء النادي ، هم : فهد 
ال�شفق، مالــك الحبالني، م�شلــح البديوي، معت�شــم المعيقل، 
اأحمــد الخالــدي، اأن�ص الوقيــد، بندر فرحــان، خالد الهادي، 
عبدالعزيــز ثانــي، عبــداهلل البراهيــم، فار�ــص م�شــل، فهــد 
الرا�شــد، فهد المريح، في�شــل حمدان، مهنــد التيماني، نايف 

العتيبي، نايف الهادي، يا�شر ال�شمري، محمد البديوي.
حيــث اإ�شتملــت الور�شــة علــى الت�شويــر علــى �شــوء ال�شم�ص 
باإ�شتخدام عواك�ص ال�شــوء، بالإ�شافة اإلى الت�شوير باإ�شاءة 
واحــدة والت�شويــر باإ�شائتين، و تــدرب اأع�شــاء النادي على 
طريقــة توزيع الإ�شاءة في الت�شويــر الخارجي و باإ�شتخدام 

م�شدرين لالإ�شائه و عاك�ص.
و وزع على الم�شاركين في الور�شة من�شور يحتوي على عدد من 

الأ�شا�شيات في ت�شوير البورترية الخارجي.

تصوير جامعة الجوف يقيم ورشة تصوير 
البورترية
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اقيمت �شباح يــوم ال�شبت الموافــق 1434/6/3هـ ال�شاعة 
التا�شعــة �شباحــًا فــي عمــادة �شــوؤون الطــالب بالمدينــة 
الجامعيــة ، ور�شة العمل الخا�شة بو�شــع اللبنات الخيرة 
فــي بناء خطــة الن�شطة المنهجية ، بح�شــور عميد �شوؤون 
الطــالب وبع�ص عمــداء الكليــات واأع�شاء هيئــة التدري�ص 
. حيــث ت�شمنــت  المختلفــة  الجامعــة  لكليــات  الممثليــن 
الور�شــة التــي : 1- كلمــة ل�شعــادة عميــد �شــوؤون الطالب 
2- عر�ــص بوربوينــت يو�شح ما يجب اأن يتــم عند تو�شيف 
الن�شطــة المختلفــة . 3- مناق�شــات بيــن اع�شــاء هيئــة 
التدري�ــص ومن�شقــي الق�شــام لــكل كليــة علــى حــده حول 
اللم�شــات الخيرة في خطط الن�شطة المنهجية المقدمة 
من قبل الق�شــام والتي ا�شتمرت لمدة �شاعتين . 4- ت�شليم 
الخطــط لعمــادة �شــوؤون الطــالب ب�شورتها النهائيــة . هذا 

وقد انتهت الور�شة في تمام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرًا .

بناء خطة االنشطة المنهجية 
لألقسام االكاديمية
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�شاركــت جامعــة الجــوف فــي الرحلــة الدوليــة ال�شاد�شــة 
لتبادل الزيارات والثقافات لطالب و�شباب الجامعات والتي 
نظمهــا الإتحاد العالمي للك�شــاف الم�شلم تحت �شعار - تعلم 
فلي�ص المرء يولد عالمًا - والتي كانت لدولة اأ�شبانيا خالل 

الفترة 8-15جمادى الأولى 1434هـ .
ومــن خالل البرنامج المعد للزيارات توجه الوفد بالحافلة 
اإلــى مدينــة ملقا لزيــارة جامعة ملقــا ، كان فــي ا�شتقبالهم 
نائب مديــر الجامعة ومدير العالقــات الدولية ثم اتجهوا 
اإلــى قاعــة الموؤتمــرات وبــداأ اللقــاء بكلمــة تعريفية عن 
الجامعــة ومنجزاتها ومكانتها العالميــة ثم بعد ذلك كانت 
الكلمــة لعميــدة الكليــات الإن�شانية والفنــون تحدثت فيه 
باإ�شهــاب عــن كليات الجامعــة والأق�شــام المختلفة وبرامج 
الدرا�شــات العليا بالإ�شافة اإلــى برنامج تبادل الطالب بين 

الجامعات.
اإلــى متحــف تاريــخ تقنيــة  الرحلــة  اأع�شــاء  ثــم توجــه 
الت�شل�شلــي  التاريــخ  لم�شاهــدة  اأ�شبانيــا  فــي  المعلومــات 
لكت�شافات واختراعات اأ�شبانيا،ثم قاموا بجولة بالحافلة 
حــول المدينــة التجارية ال�شناعيــة في الحــرم الجامعي 

وحول المرافق المختلفة في الجامعة .

طالب جامعة الجوف يستعدون للمنافسة في 
المؤتمر العلمي الرابع
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�شاركــت جامعــة الجــوف فــي الرحلــة الدوليــة ال�شاد�شــة 
لتبادل الزيارات والثقافات لطالب و�شباب الجامعات والتي 
نظمهــا الإتحاد العالمي للك�شــاف الم�شلم تحت �شعار - تعلم 
فلي�ص المرء يولد عالمًا - والتي كانت لدولة اأ�شبانيا خالل 

الفترة 8-15جمادى الأولى 1434هـ .
ومــن خالل البرنامج المعد للزيارات توجه الوفد بالحافلة 
اإلــى مدينــة ملقا لزيــارة جامعة ملقــا ، كان فــي ا�شتقبالهم 
نائب مديــر الجامعة ومدير العالقــات الدولية ثم اتجهوا 
اإلــى قاعــة الموؤتمــرات وبــداأ اللقــاء بكلمــة تعريفية عن 
الجامعــة ومنجزاتها ومكانتها العالميــة ثم بعد ذلك كانت 
الكلمــة لعميــدة الكليــات الإن�شانية والفنــون تحدثت فيه 
باإ�شهــاب عــن كليات الجامعــة والأق�شــام المختلفة وبرامج 
الدرا�شــات العليا بالإ�شافة اإلــى برنامج تبادل الطالب بين 

الجامعات.
اإلــى متحــف تاريــخ تقنيــة  الرحلــة  اأع�شــاء  ثــم توجــه 
الت�شل�شلــي  التاريــخ  لم�شاهــدة  اأ�شبانيــا  فــي  المعلومــات 
لكت�شافات واختراعات اأ�شبانيا،ثم قاموا بجولة بالحافلة 
حــول المدينــة التجارية ال�شناعيــة في الحــرم الجامعي 

وحول المرافق المختلفة في الجامعة .

جامعة الجوف تشارك بالرحلة الدولية السادسة 
لدولة أسبانيا
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نشرة النشاط

نفذ نادي التطوع بجامعة الجوف �شباح هذا اليوم الثالثاء 
حملة بعنوان “ كفى ت�شويه لمدينتنا الجامعية “ وت�شمنت 
الحملة تنظيف جميع مرافق الجامعة من اأعقاب ال�شجائر 
والنفايات وكذلك تنظيف الطاولت في القاعات الدرا�شية 
فــي كلية العلوم الطبيــة التطبيقية بالمدينــة الجامعية ، 
وت�شتمر هذه الحلمة لمدة يومين في جميع كليات المدينة 

الجامعية

 ، �شمــن فعاليــات الأن�شطــة الريا�شيــة لكليــات الجامعــة 
اختتمت اأم�ص دوري الجامعة لكرة القدم والذي �شارك فيه 
اأثنــى ع�شر فريقا يمثلوا كليات الجامعة المختلفة ، وكانت 
المبــاراة النهائية اأم�ص الثنين الموافق 1433/11/29هـ 
علــى مالعــب الجامعة بكليــة طب الأ�شنــان والتــي اأقيمت 
ال�شاعــة التا�شعــة م�شــاء بين فريقــي – كليــة الهند�شة مع 
كليــة ال�شريعة والقانون ، وفــازت كلية الهند�شة بنتيجة 2 
/ 1 – وتــوج بطــال للجامعة وح�شل علــى كاأ�ص معالي مدير 
الجامعــة في ح�شور �شعــادة الدكتور عميد كليــة الهند�شة 

و�شعادة الدكتور وكيل عمادة �شوؤون الطالب

نادي التطوع ينضم حملة » كفى تشويه 
لمدينتا الجامعية » 

كلية الهندسة تفوز بكأس معالي مدير الجامعة 
لكرة القدم
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نشرة النشاط

أنشطة منوعة

بطولة الجامعة الختراق الضاحية ) أسبوع الدفاع المدني ( .

حيث تناف�ص فيها 40 م�شارك مل�شافة 7 كم بداأ ال�شباق من اأما كلية طب الأ�شنان 
وانتهــى مبركز الدفاع املدين بال�شارع العــام وفاز باملراكز الأوىل الطالب التالية 

اأ�شمائهم :

 

مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية :

حيــث ت�شارك اجلامعــة يف بطولــة اجلامعات ال�شعوديــة يف الألعــاب الريا�شية 
التالية :

كــرة القــدم – كــرة ال�شلة – كــرة الطائــرة ال�شاطئيــة – األعاب القــوى – تن�ص 
الطاولة – اجلودو – الكاراتيه – اخرتاق ال�شاحية – ال�شباحة .

ومازالت بع�ص من هذه امل�شابقات قائمة حتى تاريخه ونتمنى التوفيق ملنتخبات 
اجلامعة يف املباريات التي تخو�شها .

 

 
كرة الطائرة

بطولة الجامعة في ألعاب القوى .

م�شاركــة منتخب اجلامعة لكرة الطاولة يف بطولــة الحتاد الريا�شي للجامعات 
ال�شعوديــة والتــي �شتقــام بــاإذن اهلل يف الفــرتة مــن 7 – 9 / 5 /1433هـــ والتي 

ت�شت�شيفها جامعة الدمام.

والتــي اأقيمت على مالعب نادي العروبة يــوم الثالثاء املوافق 1434/3/24هـ ، 
و�شارك فيها 35 طالب تناف�شوا يف م�شابقات خمتلفة منها 100م – 400م – عدو 

– وثب  طويل  – وثب  جلة  – دفع  رمح  – رمي 
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