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 د.أريج جالل \مشرفة النادي 

 الرئيسه سمية العفاري/ قائدة فريق التخطيط

 فاطمه الصامل/ لجنة العالقات العامه

 ه الفنيه والمسرحيةعبير الدوسري/ اللجن

 ريم العنزي/ لجنة الدورات 

 وعد الصواط/ اللجنه االعالميه

 عنود الورقان/ لجنة االبداع و االبتكارال

 سابيه محمد / لجنة اصدقاء نادي األحياء

 

 

 

 موجز أخبار نادي االحياء :

 تاريخ التنفيذ املحتوى  النشاط م

 الفصل الدراس ي األول 

 فعالية 1

 ابديها صح 

 المنفذ: اعضاء النادي )الطالبات(

 توضيح مفهوم المرحلة الجامعيةالهدف: 

 2 ت:عدد الساعا

  المحاور:

توضيح المعارف التي يجب تعلمها واكتسابها  -

 في هذه المرحلة 

 المهارات التي احتاجها في المرحلة الجامعية   -

 .كيف اجعل الحياة الجامعية مثمرة -

 



 المهارى السجل في األساسية النقاط توضيح -

 يساعدك وكيف األحياء؟؟ لك نادي يقدم ماذا -

 المهارى؟؟ السجل إتمام في

2       

 حملة        

 الشيزوفرينيا )الفصام(

أعضاء نادي األحياء بالتعاون مع الجمعية المنفذ: 

السعودية الخيرية لمرضى الفصام وبالتعاون مع مركز 

  ترابط لالستشارات األسرية بجامعة األميرة نورة

 2عدد الساعات: 

التوعية بالصحة النفسية بشكل عام ومرض الهدف: 

والتعرف على طرق التعامل مع الفصام بشكل خاص 

 المصابين بالمرض

 

 

 فعالية  

 يوم ميالد عزك ياوطن 

 المنفذ: لجان نادي األحياء

 2عدد الساعات: 

 الحنيف، اعالء االسالمي بالدين االعتزازالهدف: 

 المواطنة قيم االمر، تعزيز لولي الوالء وترسيخ مشاعر

 الطالب ابنائنا نفوس في الصالحة

 – هللا رحمه – العزيز عبد الملك لمؤسسا دور ابراز

 بدور وتوحيد الوطن، االعتزاز الشمل لم في وابنائه

 الوطن، استشعار بناء واالجداد واسهامهم في االباء

 على واللحمة الوطنية المحافظة واالمان االمن نعمة

 التنموية المشاريع والفخر بها وتقدير الوطن مكتسبات

  الوطن. تجاه ات االيجابيةوالمبادر وتأصيل الممارسات

 

 دورة 3

كيفية استفادة اإلنسان من بعض الميكروبات لعالج 

 اآلفات واألورام )السرطان(

 الدكتور محمد آل قمبر المنفذ:

  4عدد الساعات:

توضيح كيفية استخدام اإلنسان لبعض الهدف: 

 الميكروبات لعالج اآلفات واألورام والسرطان  

 

 األمراض“ و ”لميكروباتا“ تعريف  -1:المحاور

 التاريخية وعالقتها ”والحديثة القديمة واآلفات الوبائية

 باإلنسان

 للوقاية وكوسائل كعالج الميكروبات استعمال آليات-2

 واآلفات األوبئة من

 .مستقبلية وخطط حديثة أمثلة-3

 

 ندوة       4

 انسجام مع الذات

 المنفذ: أ. عهود الدوسري

 2عدد الساعات :

 فهم الذات واحتياجاتها : فالهد

 المحاور: 

13/1/1441 



 هذه إلى الوصول وكيفية الفكري النضوج على التعرف

 المرحلة

 التعرف على نقاط القوة والضعف 

 

 دورة 5

 للمبتدئات() بالفوتوشوب اإلعالنات تصميم

 المنفذ: أ. أروى عكفة )طالبة(

 2عدد الساعات :

 ببرنامج اإلعالنات تصميم كيفية الطالبة معرفة الهدف :

 .الفوتوشوب 

 المحاور:

 الفوتوشوب. برنامج الطالبة أن تعرف -

 معرفة كيفية تحميل البرنامج

 إعالن لعمل المستخدمة األدوات الطالبة تعرف

 بالفوتوشوب

 الفوتوشوب برنامج على عملي تطبيق

 

 حملة      6

 "أهم حياتك.. اهتم "

 الصحية األنماط حملة

 ألحياء بالتعاون مع وزارة الصحة المنفذ: نادي ا

 4عدد الساعات :

 نسبة خفض في المساندة إلى الحملة تهدفالهدف: 

 السكري وداء الوعائية القلب وأمراض السمنة حدوث

 خالل من حدوثها تأجيل أو السرطانات، أنواع وبعض

 المعارف بتعزيز وذلك الخطورة، عوامل من الحد

 الغذائي التوازن اليمج في الصحية والممارسات والفهم

 البدني. والنشاط

 المشكلة بحجم للتعريف إعالمية حملة إقامة وتشمل

 بالمرض، التحكم أو الوقاية وطرق الخطورة وعوامل

 .ومكوناتها بالحملة والتعريف التأييد، حشد إلى باإلضافة

 

 دورة 7

 تقدير الذات والثقة في النفس

 المنفذ: د. هيفاء القحطاني

د المشاركين بالمعلومات والمهارات وتعريفهم تزوي الهدف:

بالسلوك الالزم للقائد وكيفية االعداد المميز لبناء اتصاالت 

 .جيدة

 3عدد الساعات : 

  المحاور:

 ما هو تقدير الذات -

 ما هي صفات المقدرين ألنفسهم -

 كيف نزيد تقدير الذات لدينا -

 لماذا احتاج لتقدير الذات -

 



 ما هو التفكير السلبي -

 بين تقدير الذات والثقة بالنفس  الفرق -

 مفهوم الثقة بالنفس -

 الثقة والغرور والفرق بينهما -

 متى تهتز الثقة بالنفس -

 عالمات فقد الثقة بالنفس -

 كيف تكتسب الثقة بالنفس -

 قوانين وخطوات لزيادة الثقة في النفس -

 

 

 دورة 8

 اللغة تعلم ومبادئ الصينية الثقافة:  الدورة عنوان

 الصينية

 الزعاقي حمد ابراهيمنفذ: الم

 الثقافية الخصائص أهم على الضوء تسليط:  الهدف

 اللغة حول الخاطئة المفاهيم وتصحيح الصين لجمهورية

 لها الهيكلي للبناء وشرح الصينية

 4عدد الساعات: 

  المحاور:

 الصينية  الثقافة

  الصين في التجارة

  الصين في السياحة

  الصينية اللغة

 

 

     مسابقة  9

 

 مسابقة كتابة التقارير العلمية

 المنفذ: الطالبات

 2عدد الساعات : 

تحفيز وتعليم الطالبات كيفية إجراء التقارير الهدف: 

 العلمية بشكل صحيح

 

 دورة 10

 االحترافي التصوير أساسيات

 المنفذ: أ. أروى عكفة 

 2عدد الساعات :

 االحترافي التصوير أساسيات الطالبة معرفة: الهدف

 المحاور:

 االحترافي بالتصوير الطالبة تعرف

 االحترافية الكاميرا أدوات الطالبة تعرف

 أن تحسن الطالبة اختيار زاوية التصوير 

 طرح أفكار لخلفيات التصوير

 االحترافية الكاميرا على عملي تطبيق

 

ورشة  11

 عمل

 طرق التعرف على النباتات البرية وكيفية حفظها

 لشايع المنفذ: د. نجالء ا

  2عدد الساعات: 

التعريف بالمعشبة واهميتها والخدمات التي الهدف: 

 تقدمها للطالبات والباحثات .

 لمحاور:ا

 



طرق التعرف على النباتات البرية وتصنيفها تصنيفاً 

 علمياً صحيحا

التطبيق العملي في كيفية جمع عينات النباتات البرية 

 وتجهيزها للحفظ الجاف والرطب.

ة مع الطالبات لجمع النباتات البرية من رحلة حقلي

 الحرم الجامعي 

ورشة  12

 عمل

 اساسيات الزراعة المنزلية

 المنفذ: أ. ندى الجويزع

 2عدد الساعات : 

 الهدف: تدريب الطالبة على الزراعة

 :المحاور

 اهداف الزراعة المنزلية 

 أسس اختيار المكان والنبات

 ها أنواع الزراعة المنزلية وامثلة علي

 طرق اكثار النبات

 

 زيارة 13

 مركز األبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي

  3عدد الساعات :

 الهدف:

 التعرف على أهداف وأقسام المركز

 التعرف على االجهزة والتقنيات المستخدمة في المركز 

 

 

 

 

 الفصل الدراس ي الثاني

 دورة 1

( vegas pro ( مونتاج الفيديو ببرنامج 

 أ. أروى عكفة  المنفذ:

 2عدد الساعات :

 فيديو مونتاح عمل كيفية الطالبة معرفة: الهدف

 فيغاس السوني ببرنامج

 المحاور:

 فيغاس السوني برنامج الطالبة أن تعرف

 معرفة كيفية تحميل البرنامج

 بالسوني فيديو لمونتاج المستخدمة معرفة األدوات

 فيغاس

 فيغاس السوني برنامج على عملي تطبيق

 

 

 معرض 2

 من ايدي سعودية 

 جميع اللجان )طالبات(المنفذ : 

 3عدد الساعات :

استغالل واستعراض أعمال الطالبات  الهدف :

 واأليادي المنتجة

 

  كن أنت األمل حملة  4



 المنفذ: جميع اللجان

 2عدد الساعات : 

 الهدف :  

 الجذعية الخاليا بأهمية السعودي المجتمع توعية -1

 بها والتبرع

 ليكون السعودي بالسجل توضيح أهمية الوصول-2

 إقليميا   الجذعية بالخاليا للمتبرعين سجل أكبر

 

 

 زيارة  5

 دار رعاية المسنين

 3عدد الساعات : 

 الهدف : ادخال الفرحة إلى قلوبهم 

 عمل برنامج  ترفيهي 

 

 دورة         6

 فن مقابلة الجمهور والكاريزما الشخصية

 دوسريعهود ال المنفذ :

 2: عدد الساعات

اكتساب المهارات الالزمة لمقابلة الجمهور الهدف: 

 والتعرف على الكاريزما ومميزاتها وطريقة اكتسابها

 

 

 دورة       7

 باستخدام التصميمو اإلعالنات عمل دورة

  Photoshop illustrator 

 المنفذ: أ. أروى عكفة

 2عدد الساعات:

 ببرنامج اإلعالنات ملع كيفية الطالبة معرفة: الهدف

 المتوسط( المستوى) والفوتوشوب االليستيليتور

 المحاور :

 -والفوتوشوب االلستيليتور برنامج الطالبة أن تعرف 

 ببرنامج اإلعالن لعمل المستخدمة معرفة األدوات -

 والفوتوشوب االلستيليتور

 والفوتوشوب االليستيليتور برنامج على عملي التطبيق-

 

 دورة 8

 اآلخرين في والتأثير االتصال فن

 المنفذ: د. هيفاء القحطاني

 الالزمة والقدرات المهارات المشاركين اكسابالهدف: 

 وتعريفهم كفاءتهم ورفع والتواصل االتصال عملية في

 معها التعامل وكيفية البشرية باألنماط

 3عدد الساعات : 

 المحاور:

 -؟ االتصال هو ما

 -االتصال تطور مراحل

 -األساسية االتصال مبادئ

 – الفعال االتصال أهمية

 -الفعال واالتصال الناجح المدير

 -االتصال مهارات تنمية

 المعلومة استقبال حيث من الناس نماط -

 



معها والتفاعل  

 دورة 9

قيادة المرأة السعودية تجسم القيادة األمنة وسالمة المرور 

 على الطريق

 المنفذ: د.كوثر عابد

 4عدد الساعات: 

تقديم أهم المعلومات التي تساعد المرأة على تحقيق هدف: ال

القيادة األمنة وسالمة المرور واحترام حقوق االخرين 

 المرورية.

 المحاور:

 عوامل السالمة المرورية  -

 اإلشارات المرورية -

 المستندات المطلوبة إلصدار رخصة القيادة -

 المخالفات المرورية في السعودية -

 منةنصائح عامة للقيادة اآل -

 

 

 دورة 10

 قوة العمل التطوعي 

 المنفذ: أ. هيفاء العقيل 

 2عدد الساعات : 

 توعية الطالبات بأهمية العمل التطوعي ومجاالتهالهدف: 

 المحاور:

 مفهوم العمل التطوعي

 أهمية العمل التطوعي 

 مجاالت العمل التطوعي 

 متى اتطوع؟

 أين اتطوع؟

 حقوق المتطوعة وواجباتها 

 ة في نجاح العمل التطوعيدور الطالب

 

 مسابقة 10

 مسابقة كتابة البحث العلمي

 المنفذ : الطالبات 

 2عدد الساعات : 

 تحفيز الطالبات على إجراء البحوث العلميةالهدف : 

 

 حملة 11

 أنت أجمل بال تدخين 

نادي األحياء بالتعاون مع جمعية نقاء الخيرية  المنفذ:

 لمكافحة التدخين

 2عدد الساعات :

التوعية بأضرار التدخين على المستوى الشخصي  الهدف :

 الجسدي والنفسي .

 المحاور:

 التوعية بالتدخين القسري وأضراره

 التعرف على الطرق المساعدة لإلقالع عن التدخين 

 التعريف ببرنامج مكافحة التدخين 

 

 معرض 12

 العلم والفن

 المنفذ: ) الطالبات (

 2عدد الساعات : 

 ربط بين العلم والفنون المختلفة الالهدف: 

 



 

 ابراز مواهب وقدرات الطالبات

 

 فعالية 13

 ختامها مسك                            

 جميع لجان النادي )طالبات(  المنفذ :

 3عدد الساعات : 

تكريم كل المتسابقين والمساهمين في تفعيل أنشطة  الهدف :

 النادي

 

 

 


