
 

 

 

 

 

 ي الجدول الزمني ألهم برامج النشاط الطالب

 الفصل الدراسي األول  
 

 

 إدارة البرامج والمسابقات

 المكان  التاريخ اسم البرنامج  م

 -   هـ 1442محرم,  11األحد,  بداية العام الدراسي األول  1

2 

 انطالق مسابقات اليوم الوطني 

أجمل  –" التصوير الفوتوغرافي 

 أبيات شعرية"

 موقع المسابقة على األنترنت   هـ 1442محرم,  18األحد, 

3 
إطالق المسابقة الثقافية على  

 لليوم الوطني  تويتر
 حساب العمادة على تويتر   هـ 1442صفر,  06األربعاء, 

 - هـ  1442صفر,  06األربعاء,  90اليوم الوطني  4

5 
 االحتفال باليوم الوطني 

 وانطالق األنشطة  
 برنامج زووم  هـ  1442صفر,  10األحد, 

 هـ  1442صفر,  12الثالثاء,  انطالق ثمار العقول  6

 7 موقع المسابقة على األنترنت
السنوية  انطالق مسابقات الحصاد 

 الحديث(  -)القرآن 
 هـ  1442صفر,  17األحد, 

 هـ    1442األول,  ربيع 01األحد,  مسابقة أشرح انطالق   8

 - هـ   1442األول,  ربيع 16اإلثنين,  مسابقة أجمل صوت  9

 موقع المسابقة على األنترنت هـ    1442األول,  ربيع 22األحد,  (الفنية الهوايات)انطالق مسابقات  10

 عمادة شؤون الطالب  هـ 1442الثاني,  ربيع 01اإلثنين,  إقامة فرسان الجامعة 11

12 
 البحوث انطالق مسابقات 

 علمية( –اجتماعية  – )ثقافية
 هـ 1442الثاني,  ربيع 07األحد, 

 موقع المسابقة على األنترنت

13 
  األدبيةمسابقات الانطالق 

 (القصة- )المقالة
 هـ 1442الثاني,  ربيع 07األحد, 

 أون الين هـ 1442الثاني,  ربيع 15اإلثنين,  القرآن والحديث اختبار مسابقة  14

 مؤشر قياس األنشطة الفترة األول 15
األولى,  جمادى 09الخميس, 

 هـ 1442
 عمادة شؤون الطالب 



 

 

 
 ي الجدول الزمني ألهم برامج النشاط الطالب

 الثاني الفصل الدراسي  

 

 والمسابقاتإدارة البرامج 

 المكان  التاريخ اسم البرنامج  م

 - 1442الثانية,  جمادى 04األحد,  بداية الفصل الدراسي الثاني 1

 موقع المسابقة على االنترنت 1442الثانية,  جمادى 11األحد,  مسابقة شاعر الجامعة 2

 المسابقة   إقامة 1442الثانية,  جمادى 12اإلثنين,  مسابقة اشرح   3

 موقع المسابقة على االنترنت 1442رجب,  06الخميس,  موعد لترشيح النجوم آخر  4

5 
 مؤشر قياس األنشطة 

 الفترة الثانية 
 عمادة شؤون الطالب  1442رجب,  06الخميس, 

 1442رجب,  16األحد,  الجامعةتصويت نجم  6

 موقع المسابقة على االنترنت

7 
 آخر موعد الستالم المشاركات

 والمقالةمسابقة القصة  
 1442رجب,  20الخميس, 

8 
 مشاركات الستالمآخر يوم 

 شاعر الجامعة
 1442رجب,  20الخميس, 

9 
 آخر موعد الستالم المشاركات

 مسابقة الهويات الفنية 
 1442رجب,  20الخميس, 

 عمادة شؤون الطالب  1442شعبان,  03الثالثاء,  الجامعة نجممسابقة اختبارات  10

 عمادة شؤون الطالب  1442شعبان,  12الخميس,  نهاية التصويت  11

12 
 مؤشر قياس األنشطة 

 الفترة الثالثة 
 عمادة شؤون الطالب  1442شعبان,  17الثالثاء, 

13 
 مسابقة الشراع الذهبي

 والحفل الختامي
 1442شعبان,  24الثالثاء, 

   26مسرح 

 بعمادة شؤون الطالب 


