
مهـاليوممهـاليوممهـاليوممهـاليوم
فبراير-121الثالثاءيناير-123اإلثنينديسمبر-125االحدنوفمبر-125الجمعة

فبراير-222األربعاءيناير-224الثالثاءديسمبر-226اإلثنيننوفمبر-226السبت

فبراير-323الخميسيناير-325األربعاءديسمبر-327الثالثاءنوفمبر-327االحد

فبراير-424الجمعةيناير-426الخميسديسمبر-428األربعاءنوفمبر-428اإلثنين

فبراير-525السبتيناير-527الجمعةديسمبر-529الخميسنوفمبر-529الثالثاء

 فبراير-626األحديناير-628السبتديسمبر-630الجمعةنوفمبر-630األربعاء

فبراير-727اإلثنينيناير-729األحدديسمبر-731السبتديسمبر-701الخميس

فبراير-828الثالثاءيناير-830اإلثنينيناير-801األحدديسمبر-802الجمعة

مارس-901األربعاءيناير-931الثالثاءيناير-902اإلثنينديسمبر-903السبت

مارس-1002الخميسفبراير-1001األربعاءيناير-1003الثالثاءديسمبر-1004األحد

مارس-1103الجمعةفبراير-1102الخميسيناير-1104األربعاءديسمبر-1105اإلثنين

مارس-1204السبتفبراير-1203الجمعةيناير-1205الخميسديسمبر-1206الثالثاء

مارس-1305األحدفبراير-1304السبتيناير-1306الجمعةديسمبر-1307األربعاء

مارس-1406اإلثنينفبراير-1405األحديناير-1407السبتديسمبر-1408الخميس

مارس-1507الثالثاءفبراير-1506اإلثنينيناير-1508األحدديسمبر-1509الجمعة

مارس-1608األربعاءفبراير-1607الثالثاءيناير-1609اإلثنينديسمبر-1610السبت

مارس-1709الخميسفبراير-1708األربعاءيناير-1710الثالثاءديسمبر-1711األحد

مارس-1810الجمعةفبراير-1809الخميسيناير-1811األربعاءديسمبر-1812اإلثنين

مارس-1911السبتفبراير-1910الجمعةيناير-1912الخميسديسمبر-1913الثالثاء

فبراير-2011السبتيناير-2013الجمعة ديسمبر-2014األربعاء

فبراير-2112األحديناير-2114السبتديسمبر-2115الخميس

فبراير-2213اإلثنينيناير-2215األحدديسمبر-2216الجمعة

  فبراير-2314الثالثاء يناير-2316اإلثنينديسمبر-2317السبت
فبراير-2415األربعاءيناير-2417الثالثاءديسمبر-2418األحد

فبراير-2516الخميسيناير-2518األربعاءديسمبر-2519اإلثنين

فبراير-2617الجمعةيناير-2619الخميسديسمبر-2620الثالثاء

فبراير-2718السبتيناير-2720الجمعةديسمبر-2721األربعاء

فبراير-2819األحديناير-2821السبتديسمبر-2822الخميس

فبراير-2920اإلثنينيناير-2922األحدديسمبر-2923الجمعة

ديسمبر-3024السبت

وحدة العالقات العامة واالعالم

تغذية الرياضيين ملنتخب القدم

بطولة االتحاد الرياض ي للجامعات السعودية

دورة تعليم السباحة للمبتدئين 

بطولة الجامعة للرياضات االلكترونية طالب 

بطولة االتحاد الرياض ي للجامعات السعودية

بطريقة التجمع

الجامعة اإلسالمية- املدينة املنورة 

إجازة 

بين الفصلين

الثاني والثالث

 

لكرة الطاولة

يحدد املكان فيما بعد

 تحديد املكان
ً
سيتم الحقا

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن- الدمام   

بطريقة التجمعأللعاب القوى

للتنسبطولة الجامعات السعودية

جامعة امللك عبدالعزيز- جدة بطولة الجامعة لكرة قدم الصاالت طالبات

والعاب القوى لذوي اإلعاقة

جامعة الباحة- الباحة 

بطولة  الجامعات الشطرنجبداية بطولة االتحاد للشطرنج

التصفيات عن بعد

جامعة األميرة نورة- الرياض 

بطولة الجامعات السعودية

بطولة الشطرنج  طالب

 إجازة نهاية أسبوع مطولة
بطولة الجامعات السعودية

اليوم العاملي ملكافحة السمنة برنامج توعوي رياض ي

بطريقة التجمع

جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل- الدمام   

ورشة إعداد وتنظيم البطوالت الرياضية للموظفين واملوظفات 

ورشة تغذية الرياضيين ملنتخب الطائرة طالبات 

بطولة الجامعة لكرة الطاولة طالبات

جامعة شقراء- شقراء 

بطريقة التجمع

مع جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز- الخرج   

اختراق الضاحية

جامعة جازان- جازان 

بطولة االتحاد الرياض ي للجامعات السعودية

(كرة الهدف - العاب قوى )لذوي اإلعاقة  

مع جامعة امللك فيصل- الرياض    

بطولة الجامعات

كرة الطائرة

مع االمام عبدالرحمن- الرياض  بطريقة التجمع  

 إجازة نهاية أسبوع مطولة

للتنستغذية الرياضيين العاب قوى(يوقا للمكفوفات  )اليوم العاملي لذوي اإلعاقة 

كرة الطاولةبطولة الجامعات السعودية

مع جامعة القصيم- الرياض  الدمام  

جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصللكرة قدم الصاالت

العاب قوى عدو سريع  طالبات

بطولة الجامعة لكرة الطاولة طالب ومنسوبين

  بطولة الجامعة لكرة السلة 

 الورش واملحاضرات مباريات كرة الطائرةبطوالت الجامعات دورياالجازات

 

( 5 )شهر جمادى األول  

إجازة 

بين الفصلين

األول والثاني

بداية الفصل الدراس ي الثاني

األيام العاملية

البطوالت الداخلية طالبمباريات كرة السلةبطوالت الجامعات طالباتيوم التأسيس

قطاع التعليم بالهيئة امللكية بالجبيل- الجبيل 

البطوالت الداخلية طالباتمباريات كرة القدمبطوالت الجامعات طالبالدورات التدريبية

مع جامعة حفر الباطن- الرياض    

بطولة الشطرنج  طالبات

بطولة االتحاد الرياض ي للجامعات السعودية

لكرة الطائرة الشاطئية

بطولة الجامعة للرياضات االلكترونية طالبات

( 7 )شهر رجب  ( 6 )شهر جمادى االخر  
األنشطة والبطوالت والفعالياتاألنشطة والبطوالت والفعالياتاألنشطة والبطوالت والفعاليات

م2023-2022 -هـ 1444برامج وأنشطة اإلدارة العامة للشؤون الرياضية الفصل الثاني 

كرة الطاولة منسوباتجامعة الحدود الشمالية- للكاراتيه 

( 8 )شهر شعبان  

األنشطة والبطوالت والفعاليات

يوم التأسيس

للمملكة العربية السعودية بطولة االتحاد الرياض ي للجامعات السعودية

أللعاب القوى

بطولة الجامعات السعودية

سباق القدرة والتحمل بمناسبة يوم التأسيس

بطولة الجامعات السعودية

تغذية الرياضيين التنس

اساسيات الدرجات الهوائية


