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 المالحظات الجهة المنظمة يخالتار اليوم البرنامج م
 جامعة الملك عبدالعزيز نادي القراءة هـ1440/1/6 االثنين برنامج أثر الثقافي 1

 - نادي المسرح هـ7/1/1440-6 االثنين 3دورة إعداد الممثل  2

 مسرح العمادة مركز الموهبة واالبداع هـ1440/1/9 االربعاء دورة خطوات االبتكار 3

4 
التوعوية عن اضرار التدخين انطالق الحملة 

 بعنوان )التدخين يدمر حياتي(
 كليات مختارة وحدة مكافحة التدخين هـ1440/1/9 االربعاء

 قاعة المؤتمرات وحدة مكافحة التدخين هـ9/1/1440 األربعاء المشاركة بركن في األسبوع االرشادي للطالب 5

 هـ15/1/1440-13 االثنين بطولة التايكواندو 6
العمادة لألنشطة وكالة 

 الرياضية
القرية  -صالة الدفاع عن النفس 

 الرياضية

 471مبنى  إدارة البرامج والمسابقات  هـ14/1/1440 االثنين االحتفال باليوم الوطني وانطالق االنشطة 7

 هـ28/1/1440-20 االثنين كرة السلة 8
وكالة العمادة لألنشطة 

 الرياضية
القرية  –صالة األلعاب المتعددة 

 الرياضية

  KAU فاب الب مركز الموهبة واالبداع هـ1440/1/22 االربعاء  KAUزيارة فاب الب 9

 جامعة الملك عبدالعزيز نادي القراءة الفصل الدراسي االول  ؟ حملة إعالمية لماذا نقرأ 10

 عبدالعزيزجامعة الملك  نادي القراءة الفصل الدراسي االول  حملة إعالمية كيف نقرأ ؟ 11

 نادي القراءة شهريا - لقاء الشهر 12
-المكتبة المركزية -السكن الطالبي

 صالة النشاط الطالبي

 نادي القراءة شهريا - جلسة مع كتاب 13
 -السكن الطالبي  -المكتبة المركزية 

 صالة النشاط الطالبي

 المكتبة المركزية نادي القراءة فصلي - مجلس القراء 14

 ـــ نادي القراءة فصلي - مكتبة مثقفزيارة  15

 هـ6/2/1440-4 االثنين كرة الطاولة 16
وكالة العمادة لألنشطة 

 الرياضية
القرية  –صالة كرة الطاولة 
 الرياضية

 موقع عمادة شؤون الطالب  إدارة البرامج والمسابقات  هـ5/2/1440 الثالثاء ثمار العقول مسابقة  17

 مسرح العمادة مركز الموهبة واالبداع هـ1440/2/8 الجمعة المشكالتدورة تريز لحل  18

 هـ12/2/1440 الثالثاء اختراق الضاحية 19
وكالة العمادة لألنشطة 

 الرياضية
 الحرم الجامعي -االستاد الرياضي 

 هـ18/2/1440-17 االحد التنس األرضي 20
وكالة العمادة لألنشطة 

 الرياضية
 مالعب التنس األرضي

 هـ20/2/1440-19 الثالثاء السباحة 21
وكالة العمادة لألنشطة 

 الرياضية
 القرية الرياضية –المسبح 

 مصنع مركز الموهبة واالبداع هـ21/2/1440 الخميس زيارة منشأة صناعية 22

 االمارات نادي القراءة 1440/2/22 الجمعة 2018زيارة معرض الشارقة الدولي للكتاب  23

 ـــ إدارة البرامج والمسابقات  هـ23/2/1440 الخميس (1الطالبية ) األنشطةمؤشر قياس  24

 - نادي المسرح هـ26/2/1440 األحد 4مهرجان مسرح الكليات  25

26 
 مواجهة التدخين والمخدرات سيكولوجيا

 )محاضرة ومعرض مصاحب(
 مسرح العمادة وحدة مكافحة التدخين هـ28/2/1440 الثالثاء

 جامعة الملك عبدالعزيز نادي القراءة طوال العام ـــ الثقافيةمجلة أثر  27

 جامعة الملك عبدالعزيز نادي القراءة طوال العام ـــ مبادرة أوديو كتاب 28

 جامعة الملك عبدالعزيز نادي القراءة طوال العام ـــ مبادرة كوفي بوك 29

 مركز الموهبة واالبداع واالبداعمركز الموهبة  هـ3/3/1440 االثنين 6مسابقة ابتكاري  30

 هـ4/3/1440-3 االثنين ألعاب القوى 31
وكالة العمادة لألنشطة 

 الرياضية
 االستاد الرياضي

 مسرح العمادة مركز الموهبة واالبداع هـ6/3/1440 الخميس دورة استكشاف األفكار 32

 مركز الموهبة واالبداع الموهبة واالبداعمركز  هـ13/3/1440-12 االربعاء 1برنامج الشخصية اإلبداعية  33

 - نادي المسرح هـ17/3/1440 األحد 2دورة صناعة األفالم  34

 صالة النشاط الطالبي بالعمادة وحدة مكافحة التدخين هـ18/3/1440 االثنين تعزيز القدرات النفسية واالجتماعية 35

 مسرح العمادة التدخين وحدة مكافحة هـ21/3/1440 الخميس دورة تثقيف األقران 36
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 المالحظات الجهة المنظمة التاريخ اليوم البرنامج م
 معرض جدة الدولي نادي القراءة هـ26/3/1440 الثالثاء جدة الدولي للكتاب المشاركة في معرض 37

 - إدارة البرامج والمسابقات  هـ13/4/1440 الخميس (2الطالبية ) األنشطةمؤشر قياس  38

 محافظة ينبع مركز الموهبة واالبداع هـ23/4/1440-20 السبت ملتقى اإلبداع الربيعي 39

 جامعة الملك عبدالعزيز نادي القراءة  هـ1440/4/30 الثالثاء مسابقة قارئ الجامعة 40

 جنيف -كوريا  مركز الموهبة واالبداع متنوع - المشاركة في معارض االختراع الدولية 41

 مركز الموهبة واالبداع مركز الموهبة واالبداع الدراسيطوال الفصل  - لدعم االفكار -مكتب االختراع  42

 صالة النشاط الطالبي مركز الموهبة واالبداع لقاء شهري - ديوانية اإلبداع 43

 مسرح العمادة مركز الموهبة واالبداع هـ10/5/1440 الخميس نظرية سكامبر للتفكير اإلبداعي 44

 جدة التاريخية نادي القراءة 1440/5/14 االثنين لجدة التاريخية زيارة ثقافية للطالب الدولين 45

 إدارة البرامج والمسابقات  هـ16/5/1440-15 الثالثاء مسابقة فرسان الجامعة 46
 مسرح عمادة شؤون الطالب 

 25مبنى 

 القاهرة نادي القراءة 1440/5/20 االحد 2019زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب  47

 مسرح العمادة مركز الموهبة واالبداع هـ24/5/1440 الخميس الذكاءات المتعددةدورة  48

 هـ25/5/1440-24 األربعاء كرة الطائرة 49
وكالة العمادة لألنشطة 

 الرياضية
 القرية الرياضية –صالة األلعاب المتعددة 

 إدارة البرامج والمسابقات  هـ28/5/1440 االحد مسابقة نجم الجامعة 50

 التصويت
 هـ28/5/1440األحد 

 االختبار والمقابلة الشخصية
 هـ22/6/1440

 - نادي المسرح هـ28/5/1440 األحد مهرجان أفالم الكليات 51

 هـ29/5/1440-28 االثنين الطائرة الشاطئية 52
وكالة العمادة لألنشطة 

 الرياضية
 نادي الفروسية

 جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية مركز الموهبة واالبداع هـ30/5/1440 االربعاء زيارة جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية 53

 مدينة الملك عبدهللا االقتصادية مركز الموهبة واالبداع هـ30/5/1440 االربعاء زيارة مدينة الملك عبدهللا اإلقتصادية 54

 ـــ إدارة البرامج والمسابقات  هـ2/6/1440 الخميس (3الطالبية ) األنشطةمؤشر قياس  55

 مركز الموهبة واالبداع مركز الموهبة واالبداع هـ8/6/1440-7 االربعاء ( 2) برنامج الشخصية اإلبداعية  56

 عمادة شؤون الطالب إدارة البرامج والمسابقات  هـ16/6/1440 الخميس مسابقة القران الكريم والحديث الشريف 57

 مسرح العمادة مركز الموهبة واالبداع هـ15/6/1440 الخميس !موهبتك؟دورة كيف تكتشف  58

 ـــ نادي القراءة هـ1440/6/18 األحد زيارة مكتبة جامعة لندن 59

 هـ20/6/1440-19 االثنين الكاراتيه 60
وكالة العمادة لألنشطة 

 الرياضية
 القرية الرياضية –صالة الدفاع عن النفس 

 آخر موعد للمشاركة  إدارة البرامج والمسابقات  هـ16/6/1440 الخميس الفنيةمسابقة الهوايات  61

 آخر موعد للمشاركة إدارة البرامج والمسابقات  هـ16/6/1440 الخميس مسابقة المساجلة الشعرية 62

 آخر موعد للمشاركة إدارة البرامج والمسابقات  هـ16/6/1440 الخميس مسابقة القصة القصيرة 63

 آخر موعد للمشاركة إدارة البرامج والمسابقات  هـ16/6/1440 الخميس مسابقة شاعر الجامعة 64

 مركز الملك فيصل للمؤتمرات مركز الموهبة واالبداع هـ27/6/1440-26 االثنين ملتقى الموهبة واإلبداع السادس 65

 مركز الملك فيصل للمؤتمرات واالبداع مركز الموهبة هـ26/6/1440 االثنين محاضرة طرق تسجيل براءة االختراع 66

 هـ27/6/1440-26 االثنين الجودو 67
وكالة العمادة لألنشطة 

 الرياضية
 القرية الرياضية –صالة الدفاع عن النفس 

 القرية الرياضية –صالة بناء األجسام  وكالة العمادة لألنشطة الرياضية هـ29/6/1440-28 األربعاء رفع األثقال 68

 القرية الرياضية –صالة األلعاب المتعددة  وكالة العمادة لألنشطة الرياضية هـ13/7/1440-4 االثنين قدم الصاالتكرة  69

 مسرح العمادة مركز الموهبة واالبداع هـ7/7/1440 الخميس نظرية هيرمان –دورة بوصلة التفكير  70

 ـــ إدارة البرامج والمسابقات  هـ14/7/1440 الخميس (4الطالبية ) األنشطةمؤشر قياس  71

 - نادي المسرح هـ20/7/1440-19 الثالثاء االحتفال بيوم المسرح العالمي 72

 - نادي المسرح هـ25/7/1440 األثنين دورة صناعة الفيلم أفالمعرض  73

 ـــ إدارة البرامج والمسابقات  هـ26/7/1440 الثالثاء مسابقة الشراع الذهبي 74

 25مسرح عمادة شؤون الطالب مبنى  إدارة البرامج والمسابقات  هـ26/7/1440 الثالثاء الختامي للنشاط الطالبيالحفل  75


