األندية التخصصية بالكلية

تقرير فعاليات نادي صحة اجملتمع – جلنة التثقيف الصحي
لعام 7341 -7341هـ
بإشراف األستاذة:
هديل السعدون
رئيسة اللجنة  -الطالبة:
للفصل الدراسي األول الطالبة ماهية بن هذلول
للفصل الدراسي الثاني الطالبة رهام العبيد

النادي الطاليب للتثقيف الصحي:
تعد أندية النشاط الطاليب ملتقى همامً الكتشاف وتطوير وتمنية املواهب  ،والعمل
عىل تشجيع الابتاكر واالإبداع دلى الطلبة  ،ذلا سعي القسم لتحفزي الطالب
الإنشاء اندي التعلمي الصحي اذلي يعد مركز اإشعاع علمي وثقايف واجامتعي
وفين يتيح للطلبة التواصل مع رواد هذه النشطة داخل اجلامعة وخارهجا ومصدر
رئيس لعرض نتاهجم حىت يكونوا لبنة ترثي اجملمتع ومكتسب نفخر به.

رؤية النادي:
"تعزيز حصة منسوابت اجلامعة من خالل رفع الوعي الصحي واحلفاظ عىل البيئة"
مساعدهتن عيل تبين أمناط حياتية حصية سلمية"

رساةل النادي:

التواصل املس متر لطالبات وخرجيات برانمج التعلمي الصحي لتوحيد اجلهود
وتوظيف الطاقات وصقل املهارات التوعوية واالتصالية من أجل تعزيز حصة
منسوابت اجلامعة كخطوة أويل ننطلق بعدها خلدمة اجملمتع من خالل الرتوجي
للصحة وتقدمي رسائل توعوية حتث عىل تبين أمناط حياتية سلمية يف نسق ثقافة
جممتعنا وتعالمي ديننا احلنيف.

م

نوع
امس النشاط
النشاط

1

الس بوع التعريفي

ثقايف

0

اليوم الوطين

ثقايف

4

ملتقى املثقفات

علمي

3

معر الزهور

توعوي

5
2
1

اليوم العاملي ملاكحفة
السمنة
اليوم العاملي ملاكحفة
توعوي
السمنة
ورشة معل اعداد و
علمي
تصممي املواد
التعلميية
توعوي

1

حصة املرأة

توعوي

9

زايرة مرىض أطفال
الرسطان

ثقايف

12

محةل واعي

توعوي

11

زايرة مدارس

ثقايف

10

برانمج مساري

ثقايف

14

لقاء تعريفي لطالبات
الثانوية

ثقايف

13

بطانة الرمح الهاجرة

توعوي

15

دورة CPR

دورة

12

مبادرة يقظة

مسابقة

11

اعداد البحث
العلمي

علمي

وقت التنفيذ
الحد – الربعاء
1341\10\02-11
هـ
يوم الثالاثء
1341\10\02
يوم الربعاء
1341-1-11هـ
يوم الربعاء
0212-11-9
يوم الثالاثء
1341-0-09هـ
يوم الربعاء
1341-4-1
يوم امخليس
1341-4-9هـ
يوم الثالاثء
1341-4-13هـ
يوم الثالاثء
1341-4-13هـ
يوم الربعاء
1341-4-09

ماكن التنفيذ

عدد
عدد
املشاراكت املس تفيدين

هبو لكية العلوم الطبية

0

152

هبو لكية العلوم الطبية

3

022

33

22

2

022

لكية الآداب

02

322

مدينة املكل سعود الطبية

10

222

لكية العلوم الطبية

0

10

34

922

35

3

2

112

مدرج  23بلكية العلوم
الطبية التطبيقية
مرسح مدرسة متوسطة
32

الهبو الرئييس للمدينة
اجلامعية
مركز املكل فهد لورام
الطفال
لكية العلوم الطبية

الفصل ادلرايس الثاين
يوم الربعاء
1341-5-05
يوم الثالاثء
1341-2-1هـ
1341/2/03-02هـ
يوم الاحد
1341-2-02هـ
يوم االثنني
1341-2-02هـ
يوم الاحد
1341-1-19هـ
يوم الثالاثء
1341-2-1هـ

مدارس الرتبية الاهلية

4

1222

الس نة التحضريية

0

122

هبو لكية العلوم الطبية

0

522

هبو لكية العلوم الطبية

5

52

لكية العلوم الطبية

0

12

أمام املكتبة املركزية

9

22

لكية العلوم الطبية

4

15

األسبوع التعريفي بتخصصات كلية العلوم
الطبية التطبيقية
اليوم والتاريخ:

من األحد الى األربعاء 7341\70\02-71
الفئة المستهدفة:
الطالبات المستجدات في كلية العلوم الطبية
التطبيقية
معد الفعالية:
الطالبة ماهيه عبدهللا بن هليل
محاور /مواضيع الفعالية :
 التعريف بتخصص التثقيف الصحي
 تزويد الطالبات بالمعلومات المهمة اكاديميا
 اجابة استفسارات الطالبات
بإشراف:
 األستاذة  /هديل السعدون

فعالية اليوم الوطني
اليوم والتاريخ:

يوم الثالثاء 7341/70/02هـ
الفئة المستهدفة:
طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية
معد الفعالية:
طالبات نادي التثقيف الصحي
محاور /مواضيع الفعالية :
 مسيرة وطنية.
 أركان لتفعيل هذا اليوم.
بإشراف:
 األستاذة  /هديل السعدون

ملتقى المثقفات الصحيات

اليوم والتاريخ:

يوم األربعاء 7341-7-71هـ
الفئة المستهدفة:
طالبات التثقيف الصحي المستجدات
معد الفعالية:
الطالبة المها الحزاب.
محاور /مواضيع الفعالية :
 التعريف بتخصص التثقيف الصحي
 التعريف بمجاالت عمل التخصص
 شرح الخطة االكاديمية والمستقبل الوظيفي
 ذكر تجارب طالبات حاليات وحديثات التخرج
بإشراف:
 األستاذة  /هديل السعدون  -األستاذة/أسماء العنزي

فعالية عمر الزهور
اليوم والتاريخ:

يوم األربعاء

0272-77-9م

الفئة المستهدفة:
طالبات متوسطة 32
معد الفعالية:
الطالبة ماهيه بن هليل.
الطالبة رهام العبيد.
محاور /مواضيع الفعالية :
 التعريف بمرحلة البلوغ.
 شرح التغييرات النفسية والجسدية خالل مرحلة البلوغ.
 التعريف بالدورة الشهرية و اعراضها المرتبطة.
بإشراف:
األستاذة  /هديل السعدون

اليوم العالمي لمكافحة السمنة
اليوم والتاريخ:

يوم الثالثاء 7341/0/09هـ
الفئة المستهدفة:
طالبات كلية اآلداب وزوار الكلية والعاملين فيها
معد الفعالية:
الطالبة ماهيه بن هليل.
الطالبة رهام العبيد.
 التوعية عن السمنة وعوامل الخطر المسببة لها.
 التعريف بأساليب خفض الوزن.
 التعريف بجراحات السمنة وأنواعها.
محاور /مواضيع الفعالية :
 بيان شروط إجراء جراحات السمنة.
 أنواع عمليات خفض الوزن وكيفية عملها بشكل مبسط.
بإشراف:
األستاذة  /هديل السعدون

اليوم العالمي لمكافحة السمنة
اليوم والتاريخ:

يوم األربعاء 7341/4/7هـ
الفئة المستهدفة:
مراجعي مدينة الملك سعود الطبية والعاملين فيها
معد الفعالية:
الطالبة ماهيه بن هليل.
الطالبة رهام العبيد.
األهداف:
 التوعية عن السمنة وعوامل الخطر المسببة لها.
 التعريف بأساليب خفض الوزن.
 التعريف بجراحات السمنة وأنواعها.
محاور /مواضيع الفعالية :
 بيان شروط إجراء جراحات السمنة.
 أنواع عمليات خفض الوزن وكيفية عملها بشكل مبسط.
بإشراف:
األستاذة  /هديل السعدون

ورشة عمل اعداد وتصميم المواد التعليمية
اليوم والتاريخ:

يوم الخميس 7341/4/9هـ
الفئة المستهدفة:
طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية
معد الفعالية:
الطالبة ماهيه بن هليل.
الطالبة رهام العبيد.
محاور /مواضيع الفعالية :
 التعرف على أساسيات اعداد المواد التوعوية
 شرح عن طريقة عمل البروشورات.
بإشراف:
األستاذة  /هديل السعدون

فعالية صحة المرأة
اليوم والتاريخ:

يوم الثالثاء 7341/4/73هـ
الفئة المستهدفة:
طالبات وموظفات المدينة الجامعية للطالبات
معد الفعالية:
الطالبة ماهيه بن هليل.
األهداف:
 التوعية والتعريف بالمواضيع المهمة لرفعة صحة المرأة.
 توجيه المرأة لموفري الخدمات الصحية واالجتماعية والنفسية المهمة لها عند
الحاجة.
محاور /مواضيع الفعالية :
 صحة األم والطفل ،سوء التغذية ،اضطرابات الدورة الشهرية ،العنف ضد
المرأة و أمراض الرحم.
بإشراف:
األستاذة  /هديل السعدون  ،األستاذة  /نورة السدحان

زيارة لمركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال بالتعاون مع جمعية سند
اليوم والتاريخ:

الثالثاء 7341-4-01هـ
الفئة المستهدفة:
اطفال مرضى السرطان  -شفاهم هللا -
معد الفعالية:
الطالبة ساره الرشيد.
محاور /مواضيع الفعالية :
 ادخال الفرح والسرور على االطفال المنومين
 المساعدة في تعليم االطفال ومساندتهم وتشجيعهم
بإشراف:
األستاذة  /هديل السعدون

حملة واعي
اليوم والتاريخ:

األربعاء 7341-4-09هـ
الفئة المستهدفة:
طالبات وموظفات كلية العلوم الطبية التطبيقية
األهداف:
 توعية المجتمع بخطر تداول المعلومات وتأثيرها على الفرد من الناحية
االجتماعية والصحية.
 عرض تطبيق مفيد للتحكم بوصول أجهزة االطفال لالنترنت.
 مشاركة المعلومات الصحية السليمة في وسائل التواصل عن طريق هاشتاق
#كن_واعيا بتويتر.
معد الفعالية:
الطالبة ريم السليمي.
محاور /مواضيع الفعالية :
 التوعية بالمعلومات الصحية الخاطئة الناتجة من وسائل اإلعالم.
 التعريف بأضرار التكنلوجيا واإلعالم على صحة الطفل.
 التعريف بتطبيق .ourpact
بإشراف:
األستاذة  /هديل السعدون

تقرير فعاليات نادي صحة اجملتمع – جلنة التثقيف الصحي
الفصل الدراسي الثاني

اسم الفعالية  :زيارة مدارس التربية األهلية للتعريف بالقسم.

اسم النادي  :لجنة التثقيف الصحي

اسم الكلية  :كلية العلوم الطبية التطبيقية

التقرير المفصل لشهر جمادى األول لعام 1438ه

نوع النشاط

زيارة

اليوم والتاريخ

٨٣٤١/٢/٥٢

املكان

مدارس التربية األهلية

الوقت

٨٥-١

عدد املستفيدات

 ٨١١١مستفيدة

أهداف النشاط :
1

التعريف بالتخصص لطالبات المرحلة الثانوية.

إجراءات تنفيذ النشاط:
1
2
٣

تجهيز المواد التعريفية الّتي ستوزع على الطالبات.
تجهيز األدوات للركن التعريفي.
اختيار الطالبات المنفذات.

مالحظات وتوصيات املشرفة على النشاط :

املرفقات

معدة التقرير
املشرفة على النشاط

رهام عبدالحكيم العبيد.
أ.هديل السعدون

اسم الفعالية  :التعريف بالتخصص في برنامج مساري لطالبات السنة التحضيرية

اسم النادي  :لجنة التثقيف الصحي

التقرير المفصل لشهر جمادى اآلخر لعام 1438ه

نوع النشاط

يوم تعريفي.

اليوم والتاريخ

٨٣٤١/٦/٨

املكان

مبنى السنة التحضيرية للطالبات في عليشة.

الوقت

٨-٩

عدد املستفيدات

 ١١١مستفيدة.

أهداف النشاط :
1

التعريف بالقسم لطالبات السنة التحضيرية

إجراءات تنفيذ النشاط:
1
2
٣

اسم الكلية  :كلية العلوم الطبية التطبيقية

اعداد الركن وتجهيزه للطالبات.
تجهيز المواد التعريفية الّتي ستوزع على الطالبات.
اختيار الطالبات المنفذات.

مالحظات وتوصيات املشرفة على النشاط :

املرفقات

معدة التقرير
املشرفة على النشاط

رهام عبدالحكيم العبيد.
أ.آالء الميمان  -أ.هديل السعدون

اسم الفعالية  :التعريف بالقسم في بهو الجامعة لطالبات المرحلة الثانوية.

اسم النادي  :لجنة التثقيف الصحي

اسم الكلية  :كلية العلوم الطبية التطبيقية

التقرير المفصل لشهر جمادى اآلخر لعام 1438ه
نوع النشاط

فعالية.

اليوم والتاريخ

٨٣٤١/٦/٥٣-٥١

املكان

بهو المدينة الجامعية للطالبات.

الوقت

٨-١

عدد املستفيدات

 ٢١١مستفيدة

أهداف النشاط :
1

التعريف بالقسم لطالبات المرحلة الثانوية

إجراءات تنفيذ النشاط:
1
2

اعداد الركن وتجهيزه للطالبات.
تسجيل المتطوعات.

مالحظات وتوصيات املشرفة على النشاط :

املرفقات

معدة التقرير
املشرفة على النشاط

رهام عبدالحكيم العبيد.
أ.عزة الشهري  -أ.هديل السعدون

بصحة البيئة.
اسم الفعالية  :زيارة مدرسيّة للتوعية ّ

اسم النادي  :لجنة التثقيف الصحي

اسم الكلية  :كلية العلوم الطبية التطبيقية

التقرير المفصل لشهر رجب لعام 1438ه
نوع النشاط

زيارة

اليوم والتاريخ

٨٣٤١/٧/٥٦

املكان

مدرسة  ٧٨االبتدائية

الوقت

٨٥-٧

عدد املستفيدات

 ٤١مستفيدة.

أهداف النشاط :
توعية الطالبات بأهمية المحافظة على البيئة وتدوير النفايات.

1
 2نشر مفهوم التعلم الممتع.
إجراءات تنفيذ النشاط:
1
2
٣

عمل التصاريح الالزمة من المدرسة.
تهيئة المكان واحضار األدوات الالزمة لورش عمل الطالبات.
تجهيز المادة العلمية للمحاضرة.

مالحظات وتوصيات املشرفة على النشاط :
أعمال الطالبات

املرفقات

معدة التقرير
املشرفة على النشاط

رهام عبدالحكيم العبيد.
أ.هديل السعدون

اسم الفعالية  :فعالية التعريف بمرض بطانة الرحم المهاجرة.

اسم النادي  :لجنة التثقيف الصحي

اسم الكلية  :كلية العلوم الطبية التطبيقية

التقرير المفصل لشهر جمادى اآلخر لعام 1438ه
نوع النشاط

مسابقة

اليوم والتاريخ

٨٣٤١/٦/٥٧

املكان

بهو كلية العلوم الطبية التطبيقية.

الوقت

٨-٩

عدد املستفيدات

 ٢١مستفيدة.

أهداف النشاط :
التعريف بمرض بطانة الرحم المهاجرة.

1
 2توعية منسوبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بطرق الوقاية والعالج.
إجراءات تنفيذ النشاط:
1
2

عمل التصاريح الالزمة.
تجهيز المكان واعداده.

مالحظات وتوصيات املشرفة على النشاط :

املرفقات

معدة التقرير
املشرفة على النشاط

رهام عبدالحكيم العبيد.
أ.هديل السعدون

اسم الفعالية  :دورة اإلنعاش القلبي الرئوي.

اسم النادي  :لجنة التثقيف الصحي اسم الكلية  :كلية العلوم الطبية التطبيقية
التقرير المفصل لشهر جمادى اآلخر لعام 1438ه
نوع النشاط

دورة

اليوم والتاريخ

٨٣٤١/٦/٥٧

املكان

كلية العلوم الطبية التطبيقية

الوقت

٥-٩

عدد املستفيدات

 ٨١طالبات.

أهداف النشاط :
الرئوي.
تدريب الطالبات وتهيئتهم لإلنعاش القلبي ّ

1
 2تمكينهم من تطبيق اإلسعافات األولية بصورة صحيحة.
إجراءات تنفيذ النشاط:
1
2
٣

عمل التصاريح الالزمة
تسجيل الطالبات في الدورة.
تهيئة المكان وتجهيزه.

مالحظات وتوصيات املشرفة على النشاط :
املرفقات
معدة التقرير
املشرفة على النشاط

رهام عبدالحكيم العبيد.
أ.هديل السعدون

اسم الفعالية  :ختام مبادرة يقظة.

اسم النادي  :لجنة التثقيف الصحي

اسم الكلية  :كلية العلوم الطبية التطبيقية

التقرير المفصل لشهر رجب لعام 1438ه
نوع النشاط

مسابقة

اليوم والتاريخ

٨٣٤١/٧/٨٩

املكان

أمام المكتبة المركزية.

الوقت

٨-٨٥

عدد املستفيدات

 ٦١مستفيدة.

أهداف النشاط :
الوعي الصحي.
نشر
ّ

1
 2نشر مفهوم التعلم الممتع.
إجراءات تنفيذ النشاط:
1
2
٣
٤
٥
٦

تفعيل المسابقة األسبوعية لمدة شهرين كاملة في حسابات التواصل االجتماعي.
االعداد لختام المسابقة في المدينة الجامعية
عمل التصاريح الالزمة.
تسجيل المتطوعات ،المستفيدات.
اعداد الجوائز وشرائها وتجهيز احتياجات المبادرة.
نشر اإلعالنات في أنحاء الجامعة.

مالحظات وتوصيات املشرفة على النشاط :

املرفقات

معدة التقرير
املشرفة على النشاط

رهام عبدالحكيم العبيد.
أ.هديل السعدون

اسم الفعالية  :دورة اعداد البحوث الصحيّة.
اسم الكلية  :كلية العلوم الطبية التطبيقية
اسم النادي  :لجنة التثقيف الصحي
التقرير المفصل لشهر رجب لعام 1438ه
نوع النشاط

دورة

اليوم والتاريخ

٨٣٤١/٧/٥١

املكان

كلية العلوم الطبية التطبيقية

الوقت

٨٥-٩

عدد املستفيدات

 ٨٢طالبة

أهداف النشاط :
1
2

التعرف على أساسيات اعداد البحوث الصحيّة
تعلّم كيفيّة اعداد البحوث الصحيّة واختيار مواضيعها وخطواتها.

إجراءات تنفيذ النشاط:
1
2
٣

التواصل مع الدكتورة الّتي ستقدم الدورة.
حجز القاعة وعمل التصاريح الالزمة.
تسجيل اليوم المناسب للمستفيدات مع األولوية لطالبات التخصص.

مالحظات وتوصيات املشرفة على النشاط :

املرفقات

معدة التقرير
املشرفة على النشاط

رهام عبدالحكيم العبيد.
أ.هديل السعدون

