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 املشاركة يف معرض اجلامعة واجملتمع -3

 لزياراتا رابعاً:
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 اللقاءاتأواًل: 
 اللقاء السنوي بين إدارة الجامعة وطالبها -1

 طالب اجلامعةالفئة المستهدفه: 

 طالب  088عدد المستفيدين :  
 قاعة االحتفاالت الكربى باملدينة اجلامعيةالمكان: 
 هـ3311 /33/ 22 التاريخ:

 قسم النشاط اإلجتماعي: الجهة المنظمة
 

 
 الطالبات من خالل الشبكة اإللكترونية ولقاء إدارة الجامعة  -2

 
  طالبات اجلامعة: الفئة المستهدفه

  طالبة 328:  عدد المستفيدات
  مكتب معايل مدير اجلامعة إدارة اجلامعة المكان:

 قاعة األنشطة بعمادة شؤون الطالبات: الباتالط 
 هـ28/32/3311التاريخ: 

 عمادة شؤون الطالب: الجهة المنظمة
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 االحتفاالت   ثانياً:
 احتفال الجامعة باليوم الوطني الثاني والثمانين للمملكة -1

 منسويب و طالب اجلامعة .: الفئة المستهدفه
 تدريسطالب وموظفني وأعضاء هيئة من  3388:  دد المستفيدينع

 ة االحتفاالت باملدينة اجلامعيةساح: المكان
 هـ3311 /33/ 0 التاريخ:

 قسم النشاط اإلجتماعي: الجهة المنظمة
 

 صور احتفال الجامعة باليوم الوطني الثاني والثمانين للملكة
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 المشاركاتثالثاً: 
 المشاركة في معرض الجامعة والمجتمع -1

 واجملتمع اخلارجي منسويب اجلامعة ,: الفئة المستهدفه
  زائر . 3888: عدد المستفيدين

 القاعة الرئيسة ملطعم الطالب اجلديد باملدينة اجلامعيةالمكان: 
 هـ 3313 /1/ 22 التاريخ:

 قسم النشاط اإلجتماعي: الجهة المنظمة
 

 صورالمشاركة في معرض الجامعة والمجتمع
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 الزيارات رابعاً:
زيارة طالب قسم علم االجتماع بكلية اآلداب بالجامعة لعمادة شؤون  -3

 الطالب 

  طالب قسم علم االجتماع بكلية اآلداب باجلامعة: الفئة المستهدفه
 طالب 288: عدد المستفيدين

 القاعة اخلاصة مبطعم الطالب المكان:
 هـ18/33/3311 التاريخ:

 قسم النشاط اإلجتماعي: الجهة المنظمة
 

بكلية اآلداب بالجامعة لعمادة  من زيارة طالب قسم علم اإلجتماع صور
 شؤون الطالب

 

                 

 
                 

 

 

 

  



 عمادة شؤون الطالب

 

8 
 

 للجامعة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةوفد من طالب  زيارة -2
 طالب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض: الفئة المستهدفه

 طالب ومشرفان 22 :المستفيدينعدد 
 عمادة شؤون الطالبالمكان: 
 هـ20/33/3311 التاريخ:

 قسم النشاط اإلجتماعي: الجهة المنظمة
 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية   صور استقبال وفد من طالب
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الزيارة الطالبية الرابعة والعشرين لجامعات ومؤسسات التعليم العالي  -1
 مجلس التعاون الخليجيبدول 

  طالب اجلامعة: الفئة المستهدفه

 من طالب الكليات وإداري من عمادة شؤون الطالب 2:  عدد المشاركين
 جامعة جازانالمكان:  

 هـ6/2/3313-2 التاريخ:
 جامعة جازان: مقدم البرنامج

 قسم النشاط اإلجتماعي: ظمةالجهة المن
 

 والعشرين لدول الخليجالرابعة  صور الزيارة الطالبية
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 المسابقات الطالبية خامساً: 
مسابقة القرآن هـ 1311/1313للعام الجامعي المسابقات الطالبية  -1

 الكريم , الحفظ والتالوة
 امعةاجلطالب : الفئة المستهدفه

 طالب 22 :عدد المستفيدين
 القاعة اخلاصة مبطعم الطالبمكان: ال
 هـ38/6/3313 تاريخ:ال

 قسم النشاط اإلجتماعي: المنظمةالجهة 
 

مسابقة هـ 1311/1313بية للعام الجامعي المسابقات الطال صور
   الحفظ والتالوة ,القرآن الكريم 

 


