
 مجال تطوير الذات وبناء الشخصية/  1

 تاريخ التنفيذ المحتويات نوع النشاط م الكلية

الصحة و علوم 

 التأهيل

 الفصل الدراسي األول

1 

  

  

  

 محاضرة

  

 طرق التواصل الفعال

 د. سلوى عوض
 هـ1438محرم  15

 الفصل الدراسي الثاني

 ورشة عمل 1
 الشخصية القيادية الفعالة

 غالية كيالتنظيم أ. 

 هـ1438ربيع الثاني  9

 (ساعتان)

2 
  

 محاضرة

  

 فن التعامل مع الضغوط الدراسية

 د. سلوى عوض

  

 1438جمادى األول  16

 هـ

        

 

  

 

 

 

 

 



 مجال الصحة والتغذية  / 2

 تاريخ التنفيذ المحتويات نوع النشاط م الكلية

الصحة و علوم 

 التأهيل

 الفصل الدراسي األول

 أيام عالمية 1

  

 حملة توعوية تزامنا مع اليوم العالمي للسكري

  

 هـ1438صفر  14

 حملة 2

  

 (حملة بعنوان : )وسائل االتصال البديل

  

 هـ1438صفر  28

 محاضرة 3
 التغذية السليمة

 د. سحر عادل

 هـ1438ربيع األول  5

  

 حملة 4

  

 (حملة بعنوان : )طنين األذن اسبابه و طرق عالجه

  

 ه1438ربيع األول  13

 الفصل الدراسي الثاني

 يوم عالمي 1
 حملة توعوية تزامنا مع اليوم العالمي للسرطان

  

جمادى األول  7

 هـ1438

 يوم عالمي 2
 حملة توعوية تزامنا مع يوم الصحة العالمي

  

جمادى  27

 هـ1438  اآلخر

 يوم عالمي 3
 لسمنةحملة توعوية تزامنا مع اليوم العالمي ل

  
 هـ1438رجب  13

 حملة 4
حملة توعوية حول اضطرابات التواصل عند 

 االطفال
 هـ1437شعبان  9

  



 :المجال الفني واألشغال اليدوية  / 3

 تاريخ التنفيذ المحتويات نوع النشاط م الكلية

الصحة و علوم 

 التأهيل

 الفصل الدراسي األول

 معرض 1
 ُصنع بيدي

 (صحية والسنة التأسيسيةمشترك بين الكليات ال)
 هـ1438محرم  22

 معرض 2
 معرض مبدعات كلية الصحة و علوم التأهيل الثاني

  

ربيع األول  21

 هـ1438

 الفصل الدراسي الثاني

 فعالية 1
 السوق المفتوح

 (مشترك بين الكليات الصحية والسنة التأسيسية)

جمادى االخر  14

 هـ 1438

2 
 ورشة عمل

  

 صوير الضوئيأساسيات الت

 المصورة : لمياء الصديقي

 هـ1438رجب  2

 (ساعات 3)

  

 مجال التعلم والثقافة /  4

 تاريخ التنفيذ المحتويات نوع النشاط م الكلية

الصحة و علوم 

 التأهيل

 الفصل الدراسي األول

 ندوة 1
 ندوة تثقيفية حول بسرطان الثدي

 تنظيم د. سحر عادل

 1438  محرم 3

  

2 

  

 ةزيار

  

 هـ1438محرم  29 زيارة للمكتبة المركزية بجامعة األميرة نورة

 الفصل الدراسي الثاني

 أيام عالمية 1
حملة توعوية تزامنا مع يوم حقوق المريض 

 الخليجي
 هـ1438ربيع األخر  3



 حملة 2

  

 حملة تثقيفية حول الكشف عن هشاشة العظام

  

 1438جمادى الثاني  1

 ه

 ورشة عمل 3
 ف تصممين عرض تقديمي فعال ؟كي

 تنظيم د. سحر عادل

 ه1438رجب  5

 (ساعتان)

  

 المجال المهني/  5

 تاريخ التنفيذ المحتويات نوع النشاط م الكلية

  

 الفصل الدراسي األول

 أيام عالمية 1

 حملة عن دور أخصائي األشعة

 تزامنا مع اليوم العالمي لألشعة

  

 هـ1438صفر  7

 ورشة عمل 2

 يف تجتازين المقابلة الشخصيةك

 نجالء زكي  د

  

 هـ1438صفر  13

 (ساعات 3)

 أيام عالمية 3

حملة توعوية حول مرض السكري و السمنة 

 تزامنامع

 اليوم العالمي لمرضى السكري والسمنة

 (مشترك بين الكليات الصحية والسنة التأسيسية) 

 هـ 1438صفر  23

 أيام عالمية 4
 ي العالج الطبيعيحملة عن دور أخصائ

 تزامنا مع اليوم العالمي للعالج الطبيعي
 هـ1438ربيع أول  9

 أيام عالمية 5
 حملة عن دور أخصائي العالج الوظيفي

 تزامنا مع اليوم العالمي للعالج الوظيفي
 هـ1438ربيع أول  16



 الفصل الدراسي الثاني

 معرض 1
 يوم المهنة

 (مشترك بين الكليات الصحية)

شعبان  4،5،6،7،8،9

 هـ1438

2 
 ندوة

  

ندوة مهنية تفاعلية لتعريف طالبات االمتياز 

 بحقوقهن و واجباتهن خالل فترة االمتياز

 تنظيم منسقات االمتياز باألقسام

 هـ1438شعبان  21

 (ساعات 4)

  

 مجال األنشطة العامة والترفيهية/  6

 تاريخ التنفيذ المحتويات نوع النشاط م الكلية

  

 فصل الدراسي األولال

 حفل 1
 االحتفال باليوم الوطني السعودي

  
 هـ1438ذو الحجة  26

 مسابقة 2
 سباق مارثون بين أقسام كلية الصحة و علوم التأهيل

  
 هـ1438ربيع األول  9

 مسابقة  

 أحلى صوت

 مسابقة ألجمل صوت تالوة القرآن ، االنشاد، اإللقاء

 (لسنة التأسيسيةمشترك بين الكليات الصحية وا)

 1438ربيع األول 18

 هـ

 الفصل الدراسي الثاني

1 

  

 ورشة عمل

  

 صحتي في حركتي

 تنظيم د. سحر عادل

 هـ1438شعبان  8

 (ساعتان)

2 

  
 مسابقة

 مسابقة ثقافيه بين االقسام

 تنظيم وحدة األنشطة الطالبية بالتعاون بين األقسام
 هـ1438شعبان  25

  



 التطوعي والخدمة المجتمعيةمجال العمل  /  7

 a)  األنشطة المقترحة لوحدة األنشطة : 

 تاريخ التنفيذ المحتويات نوع النشاط م الكلية

كلية الصحة و 

 علوم التأهيل

 الفصل الدراسي األول

1 

2 

3 

4 

 محاضرة

محاضرات تثقيفيه  -  رفع الوعي بهشاشه العظام

  في المدارس الثانويه

  ا حسن ابوصالحد. هويد تحت إشراف : 

 هـ1438  صفر 15

 الفصل الدراسي الثاني

1 

2 

3 

4 

 حملة

ركن توعوي بغرناطه  - التوعيه بسرطان الثدي 

 مول

 , االسباب , االعراض  سرطان المبيض ,

 وسائل العالج  الوقايه ,

لسرطان   ورشه عمل لشرح اهم االسباب المؤدية

 . و طرق الوقايه المتاحه  المبيض

 اض المرض ووسائل العالج الحديثهوشرح اعر

 اشراف د. ريهام أمين

    و د. هويدا حسن ابوصالح 

 هـ 1438شعبان  13

  

 

 

 

 



b)  األنشطة المقترحة لوحدة الخدمات المجتمعية 

 تاريخ التنفيذ المحتويات نوع النشاط م الكلية

الصحة وعلوم 

 التأهيل

 الفصل الدراسي األول

1 

مبادرة 

 -مجتمعية 

 ل الصحةمجا

مدارس الرواد  -كيف تختارين غذائك الصحي 

 االهلية

 اشراف أ. ديمة و د. ندى بن عجيبة

15-1-1438 

2 
مبادرة 

 مجتمعية

األسباب المؤدية لإلصابة بالسرطان، وكيفية 

 الوقاية منه

  طرق عالج مرض السرطان

عرض لجميع انواع الطرق المقدمه لعالج 

و الكيمائي السرطان وتشمل العالج الجراحي 

  واألشعاعي والهرموني والمناعي

 .سرطان الثدي االسباب , الوقاية ,الكشف المبكر

 وفحص سريري تطوعي

لبيان اهم اسباب   ورشه عمل مدتها خمس ساعات

سرطان الثدي وطرق الوقاية منه والكشف المبكر 

وعمل فحص   تعليم الحضور الفحص الذاتي

من يرغب. مع ل  سريري للثدي والغدد الليمفاوية

بالشراكة مع   امكانيه توفير جهاز ماموجرافي

 مركز الزهرة

 اشراف د. ريهام أمين

 اشراف د. نرمين فهمي

3-1-1438 

3 

مبادرة 

 -مجتمعية 

المجال 

 -التطوعي 

 زيارة

 مسح السمع لألطفال

اقامتها في مدراس رياض االطفال من قبل طالبات 

 السمعيات

 اشراف أ. غادة الجربوع

11- 1-1438 

4 
مبادرة 

مجتمعية 
 احنا لكم للمسنين

3-1-1438 



المجال   -

 -التطوعي 

 زيارة

 فعاليات بدور المسنين

 اشراف د. صفاء الخولي

5 

مبادرة 

 -مجتمعية 

 تطوير الذات

 ( ملهمات جامعة األميرة نورة ) تدكس

مركز المؤتمرات بجامعة األميرة نورة ويتم دعوة 

 دة العميدةشخصيات عامة على شرف سعا

 تنفيذ : د. صفاء الخولي

21-3-1438 

6 

مبادرة 

 -مجتمعية 

 ثقافة وصحة

 من اجل سلوك صحي أفضل

 اشراف د. هني بكري
3-1438 

 الفصل الدراسي الثاني

1 

مبادرة 

 -مجتمعية 

 تطوعي

 التثقيف الغذائي لكبار السن

 مبادرة توعوية بمركز الملك سلمان االجتماعي

 اشراف أ.ديمة

14-6-1438 

2 
مبادرة 

 مجتمعية

و التوعية بأهمية النشاط   طرق مكافحة السمنة

 البدني لمرضى السكري

 محاضرات بمدرسة جامعة االميرة نوره

 و د. ليلى اشراف د. ندى بن عجيبة 

27-7-1438 

3 

مبادرة 

 -مجتمعية 

 محاضرات

الرعاية التلطيفية.. وأهميتها لمرضى األمراض 

  المستعصية

وأهميتها وكيف تتم   الرعاية التلطيفية  فالتعري

 ولمن تقدم ومن هو الفريق المختص بذلك

 اشراف د. نرمين فهمي

7-6-1438 

  4 

مبادرة 

 -مجتمعية 

 عمل تطوعي

 التعريف بأضطرابات السمع و التوازن

 ( اقامتها في اماكن عامة ) مجمعات تجارية

 اشراف أ. غادة الجربوع

14 - 8 0- 1438 



  5 

درة مبا

 -مجتمعية 

 عمل تطوعي

 ندعمك لتكن ايجابيا للمعاقين

 التأهيل فعاليات وندوات وورش عمل ب

جمعية  -مدينة االمير سلطان للخدمات االنسانية  )

 مدينة االمير سلطان -االطفال المعاقين 

 ( الطبية العسكرية

   اشراف د. صفاء الخولي

8-6-1438 

  

 مجال األبحاث العلمية /  8

 تاريخ التنفيذ المحتويات نوع النشاط م الكلية

  

 الفصل الدراسي األول

 ورشة عمل 1

 SPSS ورشة عمل عن

 تنظيم أ. غالية كيال

  

 هـ1438صفر  6 

 (ساعات 3)

 محاضرة 2
 الطريقة العلمية للكتابة البحثية

 د نهى فكري

 هـ1438صفر  20

 (ساعتان)

 الفصل الدراسي الثاني

1 
 ورشة عمل

  

للمكتبة االكترونية بجامعة األميرة   قواعد البيانات

 نورة

 تنفيذ موظفات المكتبة

جمادى الثاني  7

 هـ1438

 (ساعات 3)

 معرض 2

أبحاث طالبات كلية  (Posters) معرض لملصقات

 الصحة و علوم التأهيل

  

 هـ1438رجب  28

  

 



  جدول أنشطة األندية والجمعيات الطالبية

 بتكارنادي البحث واال . 1

 تاريخ التنفيذ المحتوى النشاط م

 الفصل الدراسي األول

 ملتقى       1
جدد   الستقبال أعضاء ملتقي تعريفي بالنادي 

 وعرض إنجازات النادي

 ه1/1438/  8

ساعات من  3مدة الفعالية 

9-12 

 دورة تدريبية       2
 فنيات التعامل مع االخرين

 تنفيذ: د. نهال عالم

  

 ه15/1/1438

  

 ساعات3مدة الدورة:

 دورة تدريبية          3
 مراحل تطور اللغة عند االطفال

 تنفيذ: الطالبة مالك العنزي

16/١/1438 

 ساعات3مدة الدورة :

 دورة تدريبية          4

 استضافة خارجية من دون مقابل

 تنفيذ: المدربة أ. وفاء العتيبي

  

 هـ1438/١/23

 مدة الدورة: ساعتان

 زيارة          5
 زيارة للمكتبة المركزية بالجامعة

 نشاط طالبي

19-1-1438 

  

 دورة تدريبية          6

 قصة نجاح بعنوان األلم بداية التغيير 

 (قصة نجاح)

 تنفيذ: الطالبة وعد الشمري

22/1/1438 

 مدة الدورة: ساعتان

 دورة تدريبية          7
 فن اتخاذ القرار

 تنفيذ: د. سهير محول

23/1/1438 

 مدة الدورة: ساعتان     



 دورة تدريبية          8

 نحو مستقبل باهر

 تنفيذ: د. نسرين العواجي

  

  

29/1/1438 

 مدة الدورة: ساعتان

 ورشة عمل          9

How to avoid plagiarism 

 كيفية تجنب االقتباس في األبحاث العلمية

 تنفيذ: د هنى محمد امين

  

 ه30/1/1438

 ساعات 3ورشة مدة ال

 ورشة عمل      10
 كيفية كتابة تقارير ومستندات في الحياة العملية

 د/ريم الوهيبي

 ه21/2/1438

 3مدة ورشة العمل 

 ساعات

 الفصل الدراسي الثاني

 ورشة عمل                      1
 الطريقة العلمية للكتابة

 د/نهال عالم

 ه1438/5/8

 ساعات3امدة الورشة :

 دورة تدريبية                      2
 ( استضافة خارجية ) فن التواصل

 تنفيذ: أ نجالء ابو غنيم

 هـ1438/5/15

 مدة المحاضرة/ساعتان

 دورة تدريبية                      3

 التطوع

 تنفيذ: أ. خلود الشهري

  

 هـ1438/5/18

15-2-2017 

 االربعاء

 مدة المحاضرة/ساعتان

 دورة تدريبية                      4

 تجربة وتميز

 تنفيذ: الطالبة مرام الراشد 

  

1438/5/22 

19-2-2017 

 ساعات2مدة المحاضرة:



 حملة                      5

 تزامنا مع اليوم العالمي لسرطان األطفال

 مشاركة من األقسام

  

  

19-5-1438 

 ساعات3مدة المحاضرة:

 دورة تدريبية                      6
 ك نحو االبداعطريق

 تنفيذ: د. رشا محفوظ

 هـ1438/4/3

 ساعات 3مدة الورشة :

 ورشة عمل                      7

evidence based practice 

 التطبيق المبني على األدلة والبراهين

 تنفيذ: الطالبة مالك العنزي

 هـ4/4/1438

 ساعات3مدة الورشة:

  

 دورة تدريبية                      8

 يات التفكير االبداعينظر

 تنفيذ: د. نهال عالم

  

 هـ10/4/1438

 ساعات 3مدة الورشة:

 زيارة                      9
 زيارة للمكتبة المركزية بالجامعة

  
 هـ4/1438/ 12

 محاضرة                  10
 األخطاء الشائعة في كتابة البحث العلمي

 تنفيذ: د. سهير محول

 ه13/6/1438

 االحد

 ة المحاضرة: ساعتانمد

  

  :نادي العالج الطبيعي . 2

 تاريخ التنفيذ المحتوى النشاط م

 الفصل الدراسي األول

        

 انماط الشخصيات المختلفه

 تلقيها د. نهى فكرى

 هـ1438محرم  11

     



  

  

   لقاء       2

  

 الطالبات مع خريجات الكليه لقاء 

  

  

  

  

 هـ 1418صفر  11

  

  

 أيام عالمية          3

 تزامنا مع اليوم العالمي للسكري

 دعونا نتحكم في السكرى 

 د نهال عالم 

  

 هـ1438صفر  14

  

  

 محاضرة          4

  

                               اإلصابات الرياضية

 تلقيهاأ. مضاوي الجويعي

  

  

 هـ1438ربيع أالول  1

  

  

 زيارة          5

ة تثقيفية و اطالعية لمستشفى الملك عبدهللا رحل

 الجامعي

 طالبات التأهيل الصحي

 1438محرم  29

 محاضره          6

المستقبل الوظيفي و المجاالت المتاحة الخصائي العالج 

 الطبيعي

 ( تقديم:لمياء أبو ثنين ) خريجة

 طالبات قسم التأهيل

 1438صفر  7



 محاضره          7

 تكامل الحسيمحاضرة عالج ال

Sensory intergration therapy 

 د نهى فكرى  تقديم:

 1438صفر  1

  

  ورشة عمل          8
  الجبائر لألطراف العلويه

 د صفاء الخولى
 1438صفر  15

 محاضره 9
 كيف تنقذين حياة مريض

 تقديم د. نهال عالم
 2016اكتوبر  15

 مسابقة 10
 علوم التأهيلسباق مارثون بين أقسام كلية الصحة و 

 تنظيم وحدة أالنشطة الطالبية

 هـ1418ربيع أالول  9

  

 احتفال 11

 االحتفال باليوم الوطني السعودي

  

  

 هـ1437ذو الحجة  26

  

  

 حملة 12
 فن التعامل مع المعاقين

 (تنفيذ فريق تمكين التطوعي) خارج الكلية

 1438ذو الحجه  30

  

 حملة 13
 اليوم العالمي للمعاقين

 (فيذ فريق تمكين التطوعي ) خارج الكليةتن
 1438ربيع األول  6

 محاضره 14
 التقنيات الحديثة للعالج اليدوي

 سحر عادل  تقديم د.
 1438ربيع االول  19

 الفصل الدراسي الثاني

 محاضرة 1

 فن التعامل مع الضغوط الدراسية

  

 د. سلوى عوض

  

جمادى أالول  11

 هـ 1438

  

 11فبراير  2016



  

  

 محاضرة 2                   

 ( تحدي إالعاقة ) قصة نجاح رغم إالعاقة

  

 أ. هند الشويعر

  

  

  

جمادى  8

 هـ1438آالخر

 ساعات 3

 ورشة عمل 3                 

 الشخصية القيادية الفعالة

  

 د نهال عالم

 هـ1438ربيع الثاني  9

 ساعات 3

  

 لةحم 4                
 حملة توعوية تزامنا مع اليوم العالمي للتصلب اللويحي

 قسم التأهيل الصحي
 1438شعبان  9

 معرض احدث مستلزمات ذوي االحتياجات الخاصة معرض 5

 هـ1438رجب  6

  

  

   مؤتمر 6                
 المؤتمر الطبي للتخصصات الصحية

 جميع الكليات الصحية

رجب  8  الى 5من 

1438 

 ضرةمحا 7 

 بعنوان العالج المعرفي السلوكي
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