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غُادة الخثلُف  مطخفُدة 21

 الصحي

6– 3 – 2442 

3 Oct 2019 

 2 حىان الشاًدي لحمل صحي وآمً محاضزة

في املدًىت  مطخفُدة 66

الجامػُت 

 للطالباث

 هـ2442ربُؼ أول 27 -23

 1629أكخىبز  26-24

 الخثلُف الصحي في دكُلت واحدة

One Minute Health Education 

ت  (مخحزكت )كافلت جىغٍى

 1 الػجزي  أضماء لحمل صحي وآمً

مطخفُد و  266

 مطخفُدة 

 مطدشفى امللك

 خالد الجامعي

 2442ربُؼ اول  7

 1629هىفمبر  4

ركً جىغىي ضمً مػزض الزضاغت 

الطبُػُت ضمً بزهامج ألاضبىع 

 الػالمي للزضاغت الطبُػُت

 الػجزي  أضماء مشاركت في مػزض الزضاغت الطبُػُت

 حىان الشاًدي

3 

غُادة الخثلُف  مطخفُداث 26

 الصحي

 2442ربُؼ ألاول  9

 1629–هىفمبر -6

 

ه غً الىىم  محاضزة  4 غبُد الػفُف د. هىره الصحيمحاضزة جىغٍى

في املدًىت  مطخفُدة 75

الجامػُت 

 للطالباث

 2442ربُؼ اول  14 – 16

 1629هىفمبر  27-12

 الخثلُف الصحي في دكُلت واحدة

One Minute Health Education 

ت مخحزكت)  (كافلت جىغٍى

ت غً مزض الطكزي  ُٔ  5 الػجزي  أضماء مػلىماث خاط
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اضدشارة هاجفُت  46

مً داخل الجامػت و 

 خارجها 

غُادة الخثلُف 

 الصحي 

 2442صفز  27مً 

جمادي الاخزة  16الى 

2442 

ت غبر هاجف  اضدشاراث جىغٍى

 الػُادة

 الػجزي  أضماء الخثلُف الصحي غبر الهاجف

 6 حىان الشاًدي

 مطخفُدة 24
غُادة الخثلُف 

 الصحي

 1629أكخىبز  13

 2442صفز  14
 7 حىان الشاًدي مػدن الكمال جلطت حػلُم جماعي

 مطخفُداث 9
غُادة الخثلُف 

 الصحي

 1629أكخىبز  36

 2442ربُؼ اول  1
 8 حىان الشاًدي فاءاث الصحت جلطت حػلُم جماعي

 مطخفُدة 22
غُادة الخثلُف 

 الصحي

 1629أكخىبز  36

 2442ربُؼ اول  1
 9 الػجزي  أضماء فلُكً طػامك افضل دواء لك جلطت حػلُم جماعي

 مطخفُداث 8
غُادة الخثلُف 

 الصحي

 1629أكخىبز  32

 2442ربُؼ اول  3
 26 الػجزي  أضماء صىدوق الغذاء جلطت حػلُم جماعي

 مطخفُدة 21
غُادة الخثلُف 

 الصحي

 2442صفز  18

 1629أكخىبز  17
 22 الشاًدي حىان حىلحن كاملحن مجمىغت دغم

 مطخفُدة  25
غُادة الخثلُف 

 الصحي

 2442ربُؼ اول  6

 1629هىفمبر  3
 21 الشاًدي حىان أكىاب 8 مجمىغت دغم

غُادة الخثلُف  مطخفُداث 26

 الصحي

 2442ربُؼ اول  17

 1629هىفمبر  14

ذ الىجباث الُىمُت مجمىغت دغم  الشاًدي حىان جفٍى
23 

غُادة الخثلُف  مطخفُدة 21

 الصحي

 2442ربُؼ الاول  6

 1629هىفمبر  3

 الػجزي  أضماء الخػاٌش مؼ ألامزاض املشمىت مجمىغت دغم
24 

غُادة الخثلُف  مطخفُدة  23

 الصحي

 2442صفز  14

 1629اكخىبز  13

 حغحر حُاجكهصف  جلطت حػلُم جماعي
ً
 الشاًدي حىان ضاغت ًىمُا

25 
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غُادة الخثلُف  مطخفُدة  22

 الصحي

 2442صفز  18

 1629اكخىبز  17

الخػامل مؼ ضغىطاث الحُاة للطالبت  مجمىغت دغم

 الجامػُت

 الػجزي  أضماء
26 

في املدًىت  مطخفُدة  64

الجامػُت 

 للطالباث

 2442صفز  24-28

 1629اكخىبز  23-27

 الخثلُف الصحي في دكُلت واحدة

One Minute Health Education 

ت مخحزكت)  (كافلت جىغٍى

 الػجزي  أضماء الخىغُت غً ضزطان الثدي

27 

في البهى الزئِس ي  مطخفُدة  237

للمدًىت 

الجامػُت 

 للطالباث

 2442صفز  7-22

 1629اكخىبز 6-26

 

 مػزض جىغىي 

 

 املػزض الخثلُفي الخىغىي 

 )غطاه حظ ماًىطفي(

 الشهاًمز ملزض

 الػجزي  أضماء

 حىان الشاًدي
28 

الزئِس ي في البهى  مطخفُدة  58

للمدًىت 

الجامػُت 

 للطالباث

 1616ًىاًز  17-18

 2442جمادي الاخزة  1-3

في  هبدأ للاء حػٍز
ً
في بػىىان ) مػا  الػجزي  أضماء ( للاء حػٍز

 حىان الشاًدي
29 

 طالبت 56

مدرضت 

يب  ابخدائُت ٍس

 بيذ الػىام

22-3-1629 

 2442رجب  26

ت للمدارص  محاضزة جىغٍى

 
ه غً الزبى   محاضزة جىغٍى

 

 16 الػجزي  أضماء

 طالبه 48

مدرضت 

يب  مخىضطت ٍس

 بيذ محمد

26-6-2442 

 1616فبراًز  26

ت للمدارص  محاضزة جىغٍى

 
ه غً فحروص كىروها   محاضزة جىغٍى

 

 12 حىان الشاًدي

 طالبت 48

مدرضت 

يب  مخىضطت ٍس

 بيذ محمد

26-6-2442 

 1616 فبراًز 26
ت للمدارص ه غً صحت الاضىان  محاضزة جىغٍى  محاضزة جىغٍى

 

 11 حىان الشاًدي
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 مطخفُدة 56

 طالباث و ميطىباث

 املدرضت

ت غزكت  ثاهٍى

 -للبىاث 

 ملزراث

2/7/2442 

 1616فبراًز  15

ت محاضزة ت ملكافحت الطمىت جىغٍى  مىحرة غبدالزحمً املهىا محاضزة جىغٍى

13 

 مطخفُدة 481

طالباث و ميطىباث 

 املدرضت

 26/7/2442 139املخىضطت 

 1616مارص  5

ت ت ملكافحت الطمىت محاضزة جىغٍى  غبدالزحمً املهىامىحرة  محاضزة جىغٍى

14 

غُادة الخثلُف  مطخفُدة 23

 الصحي

 1629هىفمبر  14

 1629هىفمبر  17

 2442جمادي الاخزة  36

 2442رجب  3

 الػجزي أضماء  الطكزي الصدًم جلطت حػلُم جماعي

15 

 مطخفُدة 17
غُادة الخثلُف 

 الصحي

 م2/21/1629

 2442ربُؼ ثاوي  4
 ما جخليها تهشمك جلطت حػلُم جماعي

 الشاًدي حىان
16 

  1616فبراًز  F12 3كاغت  مطخفُدة  13

 2442جمادي الاخز  9

ت  الػجزي  أضماء محاضزة غً الزبى محاضزة جىغٍى
17 

  1616ًىاًز  F12 36كاغت  مطخفُدة 36

 2442جمادي الاخز  5

ت أضىاهك ضز جمال ابدطامخك  محاضزة جىغٍى

 وصحخك

 الػجزي أضماء 
18 

غُادة الخثلُف  مطخفُدة 24

 الصحي

 1616فبراًز   14

 2442جمادي الاخز  36

 مجمىغت دغم غً )الزبى( جلطت حػلُم جماعي

 بػىىان )ربى جحذ الطُطزة(

 حىان الشاًدي
19 

غُادة الخثلُف  مطخفُدة 21

 الصحي

 1616فبراًز  16

 2442رجب  1

 اضماء الػجزي  جلطت حػلُم جماعي ) مىاوؼ الحمل( جلطت حػلُم جماعي
36 
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غُادة الخثلُف  طالبت 25

 الصحي

 1616فبراًز  14

 2442الاخزة جمادي  36

مجمىغت دغم ) الضغىطاث  مجمىغت دغم

 الدراضُت(

 حىان الشاًدي
32 

 مطخفُدة 866

 (طالباث و مىظفاث)

املدًىت 

الجامػُت 

 للطالباث

 1616فبراًز  1-23

 2442جمادي الاخزة  8-29

ت  الخثلُف الصحي في دكُلت واحدة كافلت جىغٍى

 )فحروص كىروها املطخجد(

 اضماء الػجزي 

 31 حىان الشاًدي

 1616فبراًز  F12 26كاغت  مطخفُدة  16

  2442جمادي الاخزة  26

ت  محاضزة غً )فحروص كىروها  محاضزة جىغٍى

 املطخجد (

 اضماء الػجزي 
33 

 مىظفت  25

 الىظافت مطؤوالث

 1616فبراًز  F44 22مػمل 

 2442جمادي الاخزة  27

ت محاضزة غً )فحروص كىروها  محاضزة جىغٍى

 )املطخجد

 

 اضماء الػجزي 
34 

اض  مػلمت  16 مػلماث ٍر

اطفال ضكً 

جامػت امللك 

 ضػىد

 1616فبراًز  29

 2442جمادي الاخزة  15

 

ت  محاضزة جىغٍى

 

 محاضزة غً ربى ألاطفال

 

 حىان الشاًدي
35 

طالباث  |  طالبت 56

يب  مخىضطت ٍس

بيذ محمد 

صلى هللا غلُه 

 وضلم

 1616 فبراًز 22

 2442-جمادي الاخزة-27

 

ت  اضماء الػجزي  محاضزة غً الزبى للمدارص محاضزة جىغٍى

36 

ميطىباث و  مىظفت 16

مىظفاث كلُت 

 الصُدلت

تمحاضزة  1616فبراًز  15   محاضزة غً فحروص كىروها املطخجد جىغٍى

 37 اضماء الػجزي 
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 – 11F44كاغت  مطخفُدة  15

كلُت الػلىم 

الطبُت 

 الخطبُلُت

 1616فبراًز  6

 هـ 2442جمادي الاخزة  21

ت  محاضزة جىغٍى

أغضاء هُئت الخدَرظ و املىظفاث 

 مً جمبؼ الكلُاث

 

 محاضزة غً فحروص كىروها املطخجد

 

 اضماء الػجزي 
38 

ت  46  غبر الاًمُل و  رضالت جىغٍى

مىاكؼ الخىاصل 

 الاجخماعي

 :الحملة من الاولى املرحلة

 1616 فبراًز 23 الى 1 مً

 :الحملة من الثاهية املرحلة

 املجزلي الحجز فترة

ل 23الى  صمار  23 مً   ابٍز

1616 

 خالل فت
ً
 رة حملت اكثر وغُا

 وخالل فترة الحجز املجزلي 

ت ًىمُت غبر الاًمُل و   رضائل جىغٍى

مىاكؼ الخىاصل الاجخماعي غً 

 فحروص كىروها

 

 اضماء الػجزي 

39 

طالبت للمزاحل  156

 الابخدائُت

 مدرضه

الابخدائُت 

 الثالثت غشز

19-3-2442 

 1629هىفمبر  16

ه للمدارص  محاضزة جىغٍى

 
ه غً )مزض الطكزي(  محاضزة جىغٍى

 

 حىان الشاًدي

 

46 

 طالبت 15

مدرضت 

املخىضطت 

الطادضت 

 لخحفُظ اللزان

3-3-2442 

 1629اكخىبز 32

ت للمدارص  محاضزة جىغٍى

 
 محاضزة غً )الاضػافاث ألاولُت(

 

 حىان الشاًدي
42 

 طالبه 36

مدرضت 

املخىضطت 

الطادضت 

 لخحفُظ اللزان

15-1- 2442 

 1629اكخىبز  14

ت للمدارص  محاضزة جىغٍى

 
 محاضزة غً )الىظافت الشخصُت(

 

 

 حىان الشاًدي
41 

 مطخفُدة 36
روضت جامػت 

 امللك ضػىد

27-6-2442 

 1629فبراًز  22

ه  للمدارص محاضز جىغٍى

 

محاضزة غً )الىكاًت مً فاًزوص 

 كىروها(

 اضماء الػجزي 
43 
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 طالبت 115

مدرضت 

الابخدائُت 

 الثالثت غشز 

1-3-1441 
 1616اكخىبز  19

ه  للمدارص محاضز جىغٍى

 
ت محاضزة  الػظام هشاشت غً جىغٍى

 حىان الشاًدي 

44 

استشارات بعيادات وغيرها، معارض وحمالت ثوعوية، مشاركات عبر التلفزيون ، الاراعة أو حسابات  محاضرات ثوعوية، دورات ثذريبية،  *هوع النشاط :
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