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 هـ.1440-39من العام اجلامعي  الثانيالتقرير الفصلي لألنشطة التي أقيمت يف الفصل الدراسي 
 

 وذلـ  أبيدي طالب الكلية ومبسـاعدمم لتنميـة مـواه  مفعاليته واشطته الطالبية لتقدمي سعى النادي الطاليب بكلية التمريض خبميس مشيط  
للتفاعل مـع الطـالب بشـكل من خالل انشاء فريق عمل طاليب من مجيع املستوايت ابلكلية وانشاء حساابت يف وسائل التواصل االجتماعي 

 .متواصل
 
 
 
 
  
 
 

 
 تلفةــــــــــــــــــــــوالــــيت  ثـــري الطالــــحل يف جوانـــحل ا يــــاة املخ الالصـــفيةاىل زايدة وعــــي الطـــالب يف الكليــــة أب يـــة االنشــــطة  ســــعى النـــادي كمـــا

واليت من شاهنا استثمار اوقات الفراغ مبا يعود ابلنفع علي م وعلى اجملتمع و نميـة م ـارامم ا يا يـة مبـا معل ـم  (االجتماعية، الثقافية، الرايضية)
املوىل الربكة وحتقيق رواد املستق ل، ومتت هذه االنشطة حتت دعم كامل وإشراف م اشر من عمادة شؤون الطالب جبامعة املل  خالد، سألني 

دعــا النــادي طــالب الكليــة ل نضــمام عــادل وإعطــاء الفرصــة جلميــع الطــالب ومــن منطلــق مؤسســي  االهــداف املنشــودة مــن هــذه الفعاليــات. 
 عن طريق جلان النادي املختلفة.لعضويته و نمية مواه  م 
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 (.رياضية-ماعيةاجت – ختصصية –األنشطة املعتمدة يف خطة النادي )ثقافية  •
 ) حفل إستقبال الطالب املستجدين( الفعالية األوىل: -
هـــ و ضــمنت  1440-1439أقــام يدي عنايــة جبامعــة امللــ  خالــد أوىل فعاليــات األنشــطة الطالبيــة للفصــل الدراســي الثــاين للعــام اجلــامعي  

ة إىل  دشـني فعاليـات الفصـل الدراسـي الثـاين وذلـ  يـوم الـثال ء الفعالية استق ال الطالب املسـتددين ابلكليـة للعـام اجلـامعي اجلديـد ابإلضـاف
هـ مبسرح الكلية بلعصان حبضور عميد كلية التمريض خبميس مشيط الـدكتور ع ـد ب بـن ع ـد ااسـن السـ عاين ووكيـل  16/5/1440املوافق 

يس ابلكلية. افتتح ا فل بتالوة عذبه من القران الكـرمي  ـاله  الكلية للتطوير واجلودة الدكتور امحد ع د ب عسريي ومجع من أعضاء هيئة التدر 
كلمة  رحي ية اب ضور القاها مقدم ا فل.   ع ا اللقاء مفتوح مع سعادة عميد الكلية رححل يف بدايته ابلطالب املسـتددين وقـدم هلـم بعـض 

ى رائد النشاط الطاليب ابلكلية أ. رائـد ع ـدب القاطـاين كلمـة النصائح األكادميية وبعد ذل  قام ابإلجابة على أسئلت م واستفسارامم. مث الق
 عن ا ية األنشطة الالصفية وأ يت ا يف  طوير مواهحل الطالب و نمية قدرامم مما ينعكس امااب علـى اداء الطالـحل االكـادميي. عقـحل ذلـ  م

 صل الدراسي الثاين وانت ى ا فل ابلتقاط الصور التذكارية.استعرض فيديو عن اجنازات النادي للفصل الدراسي األول و دشني فعاليات الف
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 )بطولة عميد كلية التمريض لكرة القدم(:الثانيةالفعالية 
هــ  1440-1439دشن النادي الطاليب بكلية التمـريض خبمـيس مشـيط مـن ضـمن أنشـطته الرايضـية للفصـل الدراسـي الثـاين مـن العـام اجلـامعي 

هـــ وقـد ضــم الـدوري أربـع فــراي مـن مسـتوايت هتلفــة، وانت ـت ال طولــة  21/5/1440يـة التمــريض لكـرة القـدم يــوم األحـد املوافـق دوري عميـد كل
هـ وقد كرم عميد الكلية د.ع دب الس عاين الفريق الفائز. ومدف هذه الفعالية لت يئة 24/5/144بفوز فريق اليويف يف امل اراة الن ائية يوم األربعاء 

وإظ ــار مــدت التقــدم في ــا و شــديع  الكليــة للمشــاركة يف األومل يــاد الرايضــي الــذي  قيمــه عمــادة شــؤون الطــالب ودعــم الرايضــة الســعودية طــالب
. وأييت ذل  متوافقاً 2030الش اب على ممارست ا، حيث  سعى اجلامعة للتاول بشكل  درمي إىل جمتمع صاي ورايضي، دعماً لرؤية اململكة 

 ي عناية، واملتمثلة يف نشر الوعي الرايضي والتعاليم الصاية بني طالب الكلية.مع أهداف يد
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 ) اللقاء التفاعلي الرابع + واملسابقة الثقافية ( :و الرابعة الثالثةالفعالية  -
مسـاء يف اسـحاحة الـحف  رابعـةالسـاعه ال 24/5/1440وذلـ  يـوم األربعـاء املوافـق  يباللقاء التفاعلي الرابع ابلشراكة مع وحدة اإلرشـاد الطـال

ب السـ عاين ووكيـل الكليـة للتطـوير واجلـودة الـدكتور  مـد  اباالة. وقد حضر اللقاء سعادة عميـد كليـة التمـريض خبمـيس مشـيط الـدكتور ع ـد
، ابتـداء بـدوري كـره الطـائرة مث مسـابقة . وقد مشل اللقاء التفاعلي العديـد مـن الفعاليـاتدريس وعدد كثري من الطالبمعيض وأعضاء هيئة للت

. وائر على الفائزين ابملسابقةاجل وم  وزيع مشلت ) اسئلة عامة وختصصية، مسابقة امجل  الوةن أمجل قصيدةن امجل قصة معربة(  ثقافية علميه
، ن النقـاط املتعلقـة أبنشـطة النـاديثـري مـ لى ذل  لقاء  فاعلي بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس وعميد الكلية وقـد مشـل اللقـاء مناقشـة الك

بعد ذل  م  كرمي اعضاء هيئة التدريس واإلداريني والطالب وجملـس ادارة النـادي الـذي سـا وا يف  واألكادميية.وس ل حتسني العملية التعلمية 
ض لكــرة القــدم وعــرض فيــديو عــن انشــطة جنــاح االنشــطة الطالبيــة يف الفصــل الدراســي االول و كــرمي الفريــق الفــائز بــدوري عميــد كليــة التمــري

ب واختتمت الفعاليات بلقاء اخلربه حيث م  قدمي النصائح لطالب املستوت  أبذنالنادي السابقة وانفوجرافي  لالنشطة املعتمدة هلذا الفصل 
د الكليـة علـى ج ـود جملـس ادارة النـادي . وقد كان  فاعل ا ضور اكثر من رائع واثىن عميـن طالب املستوت الثامن واالمتيازالثالث والرابع م

 مبا قدموه وخالل الفصل الدراسي األول وطالحل ابالستمرار واملزيد من النداح يف الفصل الدراسي الثاين، وي دف النادي من إقامة مثل هـذه
هـحل و طورهـا كمـا حتـرى علـى نشـر روح اللقـاءات بشـكل دوري إىل إمـاد بيئـة أكادمييـة متميـزة  شـمل اجلوانـحل املعرفيـة واإلبداعيـة و نمـي املوا

يـة، الفريق الواحد بني جمتمع الكلية من طالب واعضاء هيئه  دريس وطاقم إداري و كسر ا واجز بين م عرب االلتقاء يف اجواء  رفي يه غري رمس
 واملشاركة يف أنشطة رايضية وثقافية مشحكة.
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 ( للمشرفني على معهد الرتبية الفكرية ابهبا(BLSساسي ))تقدمي دورة دعم احلياة األ:اخلامسةالفعالية  
   دورة دعـم ا يـاة األساسـي 12/6/1440أقـام يدي عنايـة ومـن ضـمن أنشـطته اجملتمعيـة هلـذا الفصـل الدراسـي صـ اح اليـوم األحـد املوافـق 

(BLS) ني ع اجملمع من مدرسني و إداريني ، وأقيمت وذل  مبدمع األمري فيصل بن خالد للحبية اخلاصة ، وكانت الدورة  ست دف املشرف
  األول: رئيسـني،االسـتاذ منصـور الشـ راين . وقـد مشلـت الـدورة علـى  ـورين  حبضور مدير عام إدارة الحبيـة اخلاصـة ادارة  علـيم عسـري  الدورة 

، وااـور والرضـع(األطفال   )ال الغني،للمصابنيكيفية فاص وعمل إنعاش قليب رئوي مع استخدام ج از الصدمات الك رابئي األو وما يكي 
. وقد ختلل الدورة  دريحل ا ضور علـى م ـارات االنعـاش القلـيب والرضع(، األطفال، )لل الغنيكيفية إنقاذ املصاب ابنسداد جمرت اهلواء   الثاين:

 ر.واستالم ش ادات الشك الدورةالرئوي واختتمت ابلشكر للنادي وأعضائه على  قدمي هذي 
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 )زايرة إدارة التمريض مبنطقة عسري وهي من ضمن برانمج حنو_متريض_متميز( :السادسة الفعالية
نادي ويف اول فعاليات بريمج #حنو_متريض_متميز زايرة إلدارة التمـريض مبنطقـة عسـري والـيت  عتـرب اعلـى سـلطة يف اهلـرم اإلداري مل نـة الأقام 

، وختلل الزايرة لقاء مبدير االدارة االستاذ عائض عسريي ورئيس قسم التطوير  2٨/6/1440املوافق التمريض مبنطقة عسري وذل  يوم الثال ء 
 والتدريحل االستاذ ع دالرمحن االمسري وعدد من منسويب االدارة  استمع الطالب خالهلا معلومات عن دور االدارة واهليكـل التنظيمـي والفـرى

لتطـوير واالبتعـا، ، بعـد ذلـ  قـام الطـالب ابلتدـول يف أقسـام االدارة املختلفـة . وقـد يلـت الـزايرة الوظيفية املستق لية مل نه التمـريض وفـرى ا
 استاسان الطالب كوهنا وسعت آفاق م عن امل نه وواقع ا وفرى التوظيف والتطوير وقد م اال فااي يف الزايرة على التايل : 

 اقرما وزارة الصاه مؤخراً  عمل فعاليه مشحكه عن االعتزاز مب نه التمريض واليت -1
  وفري مقاعد لتدريحل الطالب واكتساب اخلربه خالل فحة الصيف . -2
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 تقدمي الرعاية التمريضية يف املخيم الصحي ببارق :ابعةالسالفعالية 

 هـ1440 لعام ابراي يف السابع والتوعوي والتثقيفي الصاية املل  خالد نادي ومن ضمن انشطته اجملتمعية التطوعية  يف بريمج  جامعالارك ش
بلغ عدد املستفيدين من اخلدمات اليت قدم ا   وقد ،4/7/1440 االثنني وحىت 29/6/1440 قفاملوا االربعاء من أايم ستة ملدة استمر والذي

ر والضغط وقياس سكر الدم ، زائر من كافة شرائح اجملتمع ، قدم الفريق عدد من اخلدمات مشلت :  فاص السك 1200فريق النادي يقارب 
اطاين بعمل قياس كتلة اجلسم ، وعمل ختطيط القلحل والغيارات الط يه و قدمي النصائح التمريضيه، كما قام رائد النادي االستاذ رائد بن ع دب الق

املراحل اليت  سري وفق ا اجراءات الفاص لقاءات هتلفة مع عدد من اعضاء هيئة التدريس املشاركني يف االقسام املختلفة للتعريف بدور كل قسم و 
اشاد جب ود  للزائرين بدأً من االستق ال وانت اء ابلصيدلية، كما التقى فريق النادي بسعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة د/ مرزن الش راين الذي

ملركز االول يف جمال اخلدمة اجملتمعية على مستوت النادي التطوعية ورشح اعضاءه لدورة قادة العمل التطوعي نظرياً لتميزهم وحصوهلم على ا
قد أدت اجلامعة، وقد كان   فاعل الزائرين إمايب وعربوا عن امتناهنم ملا  قدمه اجلامعة من خدمات متنوعة ونسأل ب ان  كون هذه الفعالية 

 .عية و فعيل دور الكليات يف خدمة اجملتمعاهلدف املرجو من ا و أن  ساهم يف حتقيق رسالة اجلامعة اب رى على الشراكة اجملتم
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 الثامنة: زايرة اثنوية الفهد للتعريف مبهنة التمريض وهي من ضمن برانمج حنو_متريض_متميز(الفعالية 
وذل   بريمج حنوـتمريض_متميز ابلتعاون مع إدارة التمريض ابلشؤون الصاية مبنطقة عسري زايرة لثانوية الف د أبهباالنادي من ضمن أقام  
ومدف هذه  ، واييت هذا التعاون نتيدة التوصيات اليت أقرها الطرفني يف زايرة النادي إلدارة التمريض،   هـ 4/7/1440إلثنني املوافق ا يوم

هداف الرئيسية الزايرة لتعريف طالب الثانوية مب نة التمريض وزايدة جاذبية امل نة للطالب املتميزين و نمية االعتزاز هبذه امل نة وهي أحدت اال
واليت  نص على زايدة االعتزاز مب نة التمريض و وفري ، وقد ابتدأت الزايرة بلقاء الطالب وشرح عام عن م نة التمريض ومن مث  2030لرؤية 

هذه الزايرة  االجابة عن اسئلة الطالب مث  قدمي دورة عن االسعافات االولية أست دفت طالب واعضاء هيئة التدريس ابملدرسة ونسأل ان  ؤيت
 ُأكل ا. 
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 ) دورة ختصصية يف قراءة ختطيط القلب وهي من ضمن برانمج حنو_متريض_متميز(  :التاسعةالفعالية 
-7-6هـ مشيط يوم األربعاء املوافق  1440-1439من ضمن أنشطته الثقافية للفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي و أقام النادي الطاليب 

ور / علي ع يد ال شابشي االستاذ املشارك ، واليت قدم ا سعادة االستشاري الدكتECGرة بعنوان قراءة ختطيط ك رابئية القلحل هـ، دو 1440
بكلية الطحل جبامعة املل  خالد. وقد  شرف النادي حبضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، ابإلضافة إىل عدد ك ري من الطالب من هتلف 

 طالحل. 200التخصصات الصاية جتاوز 
ناقشة امل ادئ األساسية لفيسيولوجية الك رابئية القل ية، وصف نظام ، م ECGوقد  ضمنت الدورة  اخلطوط العريضة للمفاهيم األساسية لقراءة 

 .ECGالتوصيل يف القلحل، مناقشة أساسيات قراءة ختطيط القلحل 
ورة ويف هناية اااضرة قام الدكتور ال شابشي ابلتفاعل مع أسئلة ا ضور واإلجابة عن ا مث طرح أسئلة عن مواضيع الدورة و لخيص أهداف الد

لي أكد من حتقيق األهداف من ا ، اخرياً قدم النادي الطاليب حبضور عميد الكلية  ورائد النشاط الطاليب درع  ذكاري  إىل سعادة الدكتور عوالت
 ال شابشي  قديراً له على  قدميه للدورة القّيمة وم التقاط الصور اجلماعية
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 وهي من ضمن برانمج حنو_متريض_متميز ( ٨لطالب املستوى  ( BLS)إقامة دورة دعم احلياة األساسي ) :لعاشرةاالفعالية 
(واملعتمدة من BLSدورة دعم ا ياة األساسي ) 1440/7/10انشطة بريمج حنو متريض نتميز يوم االحد املوافق  أقام النادي من ضمن

ة يف املستويني السابع والثامن من مجيع مجعية القلحل السعودي يف العيادات اخلارجية ابجلامعة. است دفت الدورة طالب السنة االخري 
طالحل، كما مشلت الدورة على  ورين رئيسني ، األول : كيفية فاص وعمل إنعاش  42التخصصات الصاية حيث جتاوز عدد املستفيدين 

اور الثاين : كيفية إنقاذ قليب رئوي مع استخدام ج از الصدمات الك رابئي األو وما يكي للمصابني   ) ال الغني ، األطفال و الرضع (، وا
 املصاب ابنسداد جمرت اهلواء ) لل الغني، األطفال، والرضع (. وقد ختلل الدورة  دريحل ا ضور على م ارات االنعاش القليب الرئوي . وقد

رشاني وقد اجتاز مجيع الطالب الدوره بنداح وهلل ا مد
ُ
 .ش دت الدورة  فاعل ك ري من الطالب امل
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 ) سلسة_نصائح_صحية_متريضية بصحتكم_نعتين ُمبتكرة( :احلاية عشرالفعالية 
و اليت  تكون من سلسة  هـ 7/6/1440ا لثال ء املوافق  بصاتكم_نعتين وذل  يومالثقافية و اجملتمعية #النادي من ضمن أنشطته أطلق  

التثقيف الصاي ملن يعانون من األمراض املزمنة. و ست دف هذه  دميلوقاية من االمراض و كذل   قنصائح  ثقيفية صاية متريضية ختتص يف ا
واصل االجتماعي طال ات جامعة املل  خالد. وسيتم عرض هذه السلسة التثقيفية عرب مواقع التو  اطياف اجملتمع مبا في م طالب ا ملة كافة

 السناب شات(. ، االنستقرام و  ويحللنادي الطاليب )
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 منا( ُمبتكرة–ُكن -) مبادرة #وثيقة :الثانية عشر فعاليةال
 دشن معايل مدير جامعة املل  خالد ا.د. فاحل بن رجاء ب السلمي م ادرة "وثيقة كن منا" واليت اقام ا النادي الشراكة مع يدي نزاهة

، وقد افتتح حفل التدشني آبايت من القران الكرمي 9يف م ىن أ هبو مدخل  11/7/1440بعمادة شؤون الطالب وذل  يوم االثنني املوافق 
 الها الطالحل  مد بن ع دالعزيز الش ري وبعد ذل  كلمة  رحي ية اب ضور قدم ا الطالحل مشعل القاضي مث كلمة عن م ادرة "وثيقة كن 

 رئيس يدي عناية مث كلمة راعي ا فل معايل منا" واليت مدف لتعزيز األمانة العلمية وا د من ظاهرة الغش قدم ا أ/رائد ع دب القاطاين
 مدير اجلامعة والذي اشاد هبذه امل ادرة وحث طالب و طال ات جامعة املل  خالد ابالنضمام هلذي امل ادرة .  لى ذل  التدشني االلكحوين

الرئيسي ابالضافة اىل بث رسائل نصيه للفعاليه والذي  ضمن عرض فيديو  عريفي عن امل ادرة مع رابط لالنضمام هلا على موقع اجلامعة 
يل جلميع طالب و طال ات جامعة املل  خالد حتث م على املشاركة يف هذي امل ادرة . واختتم التدشني بتكرمي الداعمني هلذه امل ادرة من معا

ورقي يسلم للمنضمني للم ادرة مدير اجلامعة . اجلدير ابلذكر ان هناك معرض متنقل للم ادرة حيتوي ع بو،  عريفي عن كن منا وميثااي 
و على بركة ب ( ، وسيكون  املعرض يف املدينة  )ابلتوفيق بابالضافة اىل التوقيع على اللوحه اجلدارية للم ادرة واليت دشن ا راعي ا فل 

مريض والعلوم الط ية التط يقية خبميس ويوم اخلميس يف كلية الت 7واألربعاء م ىن ج بوابة  9اجلامعية ابلقريقر يوم الثال ء يف م ىن أ بوابة 
 17/7/1440، كما  ستمر ا ملة االلكحونية لتاريخ مشيط
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 )عيش العاب الطيبني( ُمبتكرة  :عشرالثالثة الفعالية  -
الس عاين ومشرف  وقد شرف الفعالية حضور عميد الكلية الدكتور ع دب بن ع دااسن الطاليب فعالية عيش العاب الطي ينب الناديأقام  

، وم إضافة هذه الفعالية لتكون فعالية ُم تكرة كما مدف لتعريف طالب النادي على  االندية الطالبية ابلكليات االستاذ ايسر الساملي 
ش دت وهي مقطار، برجون، كريم وشد ا  ل. وقد ألعاب  4وقد مشلت الفعالية . وسائل الحفيه لدت اجليل السابق بعيدا عن التقنية 

د من الفعالية محاس ك ري من الطالب كما م إشراك ك ار السن من اعضاء اهليئة اإلدارية ابلكلية يف املسابقات مما اضفى علي ا الفائدة ومزي
حتضري (، ابالضافة اىل  حالوت بقرةاملرح. وقد أختتمت الفعالية بتقدمي اجلوائز على الفائزين واليت مشلت ) مشاغ العقل، بسكوت ميزان ، 

 وج ة الفطار الشعيب واليت مشلت على ) عريكة ومسن، وخ ز ميفا، ورضيفه، وق وه وشاهي(. 
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 حفل ختام األنشطة   :رابعة عشر واألخرية الالفعالية  -
هـ وذل   1440هـ/ 1439بكلية التمريض خبميس مشيط حفل ختام األنشطة للفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي الطاليب  الناديأقام  

ارك برعاية و حضور عميد الكلية الدكتور ع دب بن ع دااسن الس عاين ووكيل الكلية للشؤون التعليمية و األكادميية الدكتور ع دب م 
بن ع دب منصور ورائد النشاط الطاليب االستاذ رائد  ومشرف االندية الطالبية بعمادة شؤون الطالب االستاذ ايسر الساملي الش راين

من القاطاين ومجيع اعضاء هيئة التدريس واهليئة االدارية ابلكلية ابالضافة اىل طالب كلية التمريض خبميس مشيط. وقد أٌفتتح ا فل ابايت 
الثاين. بعد ذل   القران الكرمي ،  ال ذلط كلمة  رحي ية القاها الطالحل عادل الش راين مث عرض فيديو ألنشطة النادي خالل الفصل الدراسي 

كلمة النادي قدم ا رائد النادي مث كلمة راعي ا فل الذي أثىن على أنشطة النادي الطاليب واالهداف اليت حتققت هذا الفصل الدراسي 
لذين ووعد ابملزيد من الدعم للنادي الطاليب كم حث بقية الطالب ابالنضمام لعضوية و انشطة النادي. بعد ذل  م  كرمي مجيع الطالب ا

  واختتم ا فل بصورة مجاعية للاضور.  ، كما م  كرمي الطالب املتفوقني ابلكليةشاركوا يف انشطة النادي
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 فعاليات الغيت ومت اضافة فعاليات مكانهاك •

 
 ألغى النادي الطاليب الفعاليات التالية:

ابلدم، والعمل على  قدمي خدمات متريضية يف طوارئ مستشفى  فعالية ا د اجلنويب حيث كانت  شتمل على ) زايرة املصابني، والتربع -1
القوات املسلاة( وحيث ان الفعالية كانت برعاية املعايل ووجه ابن  قام ابلشراكة مع عمادة خدمة اجملتمع خالل الفصل ا ايل، وملن 

( ، وكان النادي على ام االستعداد القامة الفعالية وجه الدكتور مرزن الش راين  ابن  قام الفعالية الفصل القادم. ) اخلطاب يف املرفقات
 ولكن وجحل علينا ا  اع  وجي ات القيادات العليا ابجلامعة. 

مارثون املشي :  والس حل يف عدم اقامته ابنه وضع كفكرة م تكرة ولكن فوجئنا ابن الفعالية كانت من ضمن برامج عمادة شؤون  -2
 الطالب .

رف على اندية الكليات على است دال الربامج امللغاة، كما م ارسال بذل  امييل بذل  اىل وحدة األندية علما أبنه م اخذ موافقة املش
 الطالبية.

 الربامج املضافة:
 لفعالية ا د اجلنويب.( لطالب املستوت الثامن ، وهذا الربيمج بديل  BLSدورة دعم ا ياة )  -1

 ديلة لفعالية مارثون املشي. فعالية عيش ألعاب الطي ني ) فكرة م تكرة( وهي ب -2
 
 

 : اركة يف أنشطة عمادة شؤون الطالباملش •

 

 

 حضور مجيع اللقاءات واالجتماعات اخلاصة برائد النادي ورئيس النادي. .1

 النشر االعالمي جلميع انشطة العمادة. .2

 مشاركة رائد النادي يف ورشة العمل اخلاصة بفرز امل ادرات التطوعية يف ملتقى عطاء. .3

على مستوت اجلامعة ، وم حصول النادي وهلل ا مد على املركز االول يف جمال اخلدمة  طالب النادي يف االومل ياد الثقايف مشاركة .4
 اجملتمعية ، كما م ا صول على املركز الثالث يف الشعر الن طي.

 ، وذل  من خالل جلنة الربامج املصاح ة.مشاركة رائد النادي يف جلان التنظيم لألومل ياد الثقايف على مستوت اجلامعات السعودية .5

 املشاركة يف مارثون املشي من خالل اعضاء هيئة التدريس و الطالب. .6

 املشاركة يف األومل ياد الرايضي ووصول النادي لدور الثمانية يف بطولة كرة القدم.  .7

 مشاركة رئيس النادي يف مجيع ما يطلحل منه يف انشطة عمادة شؤون الطالب.  .٨
 
 
 

 ات : الشراك •
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 زيارة مقر إدارة التمريض بالشؤون الصحية - إدارة  التمريض بالشؤون الصحية بمنطقة عسير

 زيارة ثانوية الفهد -

 فعالية كن منا نزاههنادي 

 ، واللقاء التفاعلي الرابعمن خالل حفل المستجدين  وحدة اإلرشاد الطالبي بالكلية

 BLSدعم الحياة األساسي  دورة  إبدانادي 

 دورة قراءة تخطيط القلب كلية الطب

مجمع األمير فيصل بن خالد للتربية الخاصة 

 )معهد التربية الفكرية(

 BLSمن خالل القيام بزيارة لنزالء المجمع وإقامة دورة 

 تخصصية للمختصين برعاية النزالء.

 فعالية كن منا أدارة تقنية المعلومات

 قالمخيم الصحي ببار عمادة خدمة المجتمع
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 :األنشطة اإلعالمية •
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 عمادة شؤون الطالب
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 طالب 3٧= 5+ أعضاء جملس اإلدارة  32عدد الطالب املسجلني يف النادي:                                                          

 
 الربامج م

 ( نوعية الربانمج )اإلشارة اىل نوع الربانمج بعالمة 
عدد 

 املستفيدين

عدد الطالب 
املنظمني 
 للربانمج

عدد ساعات  الوقت املكان
 ختصصي الربانمج

 )علمي(
 رايضي قايفت اجتماعي

 تدرييب
 أخرى فين

ةورش دورة  
 ساعتان صباحا  10 مسرح الكلية ٧ 200       ✓  حفل استقبال الطلبة املستجدين 1
 مخس ساعات مساء  4 اسرتاحة الرتف ٦ ٧0      ✓ ✓  اللقاء التفاعلي الرابع 2
 اعة واحدةس مساء  ٦ اسرتاحة الرتف ٦ ٧0      ✓   مسابقة ثقافية 3
 ثالث ساعات مساء   ٧ ملعب ابعاد الرايضة 5 40     ✓    بطولة عميد كلية التمريض لكرة القدم 4

5 
تقدمي الرعاية التمريضية يف املخيم 

 الصحي ببارق
 

خدمة 
 جمتمعية

     ✓ 
 املخيم الصحي ببارق 2 1200 تطوعي

 م 12 -ص ٨
 م٨-م4

 اايم ٦
 ساعة4٨

لشؤون الصحية زايرة إدارة التمريض اب ٦
 ساعتان صباحا  10 مقر اإلدارة 2 20        ✓ مبنطقة عسري

 ساعتان صباحا  10 مسرح الكلية 5 200  ✓  ✓    ✓ دورة ختطيط القلب ٧
زايرة اثنوية الفهد للتعريف بتخصص  ٨

 ثالث ساعات صباحا  9 مقر املدرسة 2 150        ✓ التمريض

 BLSدورة اإلنعاش القليب الرئوي  9

  للمشرفني على معهد الرتبية الفكرية ابهبا
 
 
 

 ساعتان صباحا  10 مسرح اجملمع 5 40    ✓  
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 عناية رائد اندي

 رائد بن عبد هللا القحطاين االسم:                                                                                                                                                        

 التوقيع:                                                                                                                            

 - - تويرت النادي 5 500       ✓ ✓ ائح صحية متريضيةسلسلة نص 10
 ثالث ساعات مساء  4 العيادات اخلارجية BLS     ✓  ✓  42 2دورة اإلنعاش القليب الرئوي  11
12 

 ٨ ٧50      ✓ ✓  مبادرة كن منا
الكرتوين ويف مقرات 

 اجلامعة
 ساعتان صباحا  10

 ثالث ساعات صباحا  9 ساحة الكلية 4 ٦5     ✓  ✓  فعالية عيش أايم الطيبني 13
 ساعتان صباحا  10 ضيافة الكلية ٧ 200       ✓  حفل ختام االنشطة 14

 ساعة ٧٨ - - ٦٦ 354٧ 1 2 - 3 2 3 ٧ 4 اجملموع 


