تقرير فعاليات نادي صحة المجتمع -لجنة التثقيف الصحي
لِعام 1438-1439هـ
بإشراف األستاذة:
هديل السعدون.
رئيسة اللجنة
للفصل الدراسي األول  -الطالبة :رهام العبيد
للفصل الدراسي الثاني  -الطالبة :مي البقمي

● النادي الطالبي للتثقيف الصحي:
تعد أندية النشاط الطالبي ملتقى مه ًم الكتشاف وتطوير وتنمية المواهب ،والعمل على تشجيع االبتكار
واإلبداع لدى الطلبة ،لذا سعى القسم لتحفيز الطالب إلنشاء نادي التعليم الصحي الذي يعد مركز
إشعاع علمي وثقافي واجتماعي وفني يتيح لطلبة التواصل مع رواد هذه األنشطة داخل الجامعة
وخارجها ومصدر رئيسي لعرض نتاجهم حتى يكونوا لبنة تُثري المجتمع ومكتسب نفتخر به.

● رؤية النادي:
"تعزيز صحة منسوبات الجامعة من خالل رفع الوعي الصحي والحفاظ على البيئة".
"مساعدتهن على تبني أنماط حياتية صحية سليمة".

● رسالة النادي:
التواصل المستمر لطالبات وخريجات برنامج التعليم الصحي لتوحيد الجهود وتوظيف الطاقات
وصقل المهارات التوعوية واالتصالية من أجل تعزيز صحة منسوبات الجامعة كخطوة أولى ننطلق
بعدها لخدمة المجتمع من خالل الترويج لصحة وتقديم رسائل توعوية تحث على تبني أنماط حياتية
سليمة في نسق ثقافة مجتمعنا وتعاليم ديننا الحنيف.
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الرئيسي

22

400

4

األسبوع التوعوي باضطراب فرط
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توعوي

1439/3/20
1439/3/23
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علمي
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5-4
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الكتابي في المجال
الصحي

علمي

6\23

كلية العلوم الطبية
التطبيقية

4

109

15

زيارة مدرسية (داء
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دورة اإلنفوجرافيك
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الكليات الصحية في
الجامعة
كلية العلوم الطبية
التطبيقية
كلية العلوم الطبية
التطبيقية
كلية العلوم الطبية
التطبيقية
كلية العلوم الطبية
التطبيقية
كلية العلوم الطبية
التطبيقية

3

300

9

55

9

300

10

104

1

22

15

270

7

46

9

14

7

15

6

11

7

أعضاء
النادي

األسبوع التعريفي
اليوم والتاريخ:
األحد  -الخميس 1438/12/30-26هـ
الفئة المستهدفة:
طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية
معد الفعالية:
الطالبة رهام العبيد
محاور/مواضيع الفعالية:
-1تعريف الطالبات المستجدات بالتخصص والخطة الدراسية.
- 2اإلجابة على استفسارات الطالبات المستجدات.

بإشراف:
األستاذة /هديل السعدون

احتفالية اليوم الوطني
اليوم والتاريخ:
األثنين 1439/1/5هـ
الفئة المستهدفة:
طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية
معد الفعالية:
الطالبة رهام العبيد
محاور \مواضيع الفعالية:
 المشاركة بالتعبير عن حب الوطن والوالء عن
طريق الرسائل الصوتية.
 إظهار أهمية بناء الوطن بجميع اإلمكانيات.
 إظهار أهمية المرأة السعودية في صنع الوطن.
 ركن إلصدار هوية خاصة باليوم الوطني.
 غرس  87زهرة بمناسبة  87عام من العطاء.
بإشراف:
األستاذة /هديل السعدون

فعالية سرطان الثدي
اليوم والتاريخ:
من األحد الى االربعاء 1439/2/6-2هـ
الفئة المستهدفة:
منسوبات جامعة الملك سعود.
معد الفعالية:
الطالبة رهام العبيد.
محاور \مواضيع الفعالية:
 تعريف الحضور بسرطان الثدي.
 توضيح أهمية الفحص المبكر ومدى فعاليتها في تجنب مضاعفات المرض.
 شرح طريقة الفحص الذاتي المنزلي بمساعدة نموذج الثدي.
 تعريف الحضور بأماكن الفحص في الرياض.
بإشراف:
األستاذة /هديل السعدون

األسبوع التوعوي باضطراب فرط الحركة
اليوم والتاريخ:
من االثنين الى االربعاء 1439/1/28-26هـ
الفئة المستهدفة:
منسوبات جامعة الملك سعود.
معد الفعالية:
الطالبة غدي الكثيري.
محاور/مواضيع الفعالية:
 تعريف الحضور باضطراب فرط الحرمة.
 توضيح الفرق بين فرط الحركة والنشاط لدى األطفال.
 توضيح ما يشعر به المصاب باضطراب فرط الحركة.
 توضيح دور المثقف الصحي لهذه الفئة.
 عرض طرق تسهل لهم تنظيم مهامهم وعرض ألعاب تساعدهم على التركيز.
بإشراف:
األستاذة /هديل السعدون

دورة المطبوعات التثقيفية:
اليوم والتاريخ:
 1439ه/ 3 /األحد 1
الفئة المستهدفة:
طالبات برنامج التعليم الصحي.
معد الفعالية:
الطالبة منيرة القحطاني.
محاور \مواضيع الفعالية:
•التعرف على طريقة تصميم المطبوعات التثقيفية.
•التعرف على برامج تصميم المطبوعات التثقيفية.
•إعداد المطبوعات التثقيفية بطريقة مناسبة ومالئمة.
بإشراف:
األستاذة /هديل السعدون

دورة أساسيات البحث العلمي
اليوم والتاريخ:
األحد 1439/3/29
الفئة المستهدفة:
طالبات برنامج التعليم.
معد الفعالية:
الطالبة أسماء المطيري.
محاور \مواضيع الفعالية:
 تعريف بأساسيات البحث العلمي في المجال الصحي.
 تعريف بمصادر األبحاث العلمية.
التعرف على خطوات عمل البحث العلمي.
التعرف على طرق تصميم البحث العلمي.
بإشراف:
األستاذة /هديل السعدون

محاضرة المستقبل الوظيفي للمثقف الصحي
اليوم والتاريخ:
يوم الخميس  26ربيع األول1439
الفئة المستهدفة:
طالبات التثقيف الصحي
معد الفعالية:
ريم التويجري
محاور \مواضيع الفعالية:
 تعريف الطالبات على مجاالت الوظيفة المتاحة
مستقبالا للمثقف الصحي
 شرح كيفية كتابة السيرة الذاتية
 االطالع على سلم الرواتب للمثقف الصحي.
بإشراف:
األستاذة /هديل السعدون

محاضرة التثقيف الصحي والدراسات العليا.
اليوم والتاريخ:
االحد
1439 / 3 / 22
الفئة المستهدفة:
طالبات تخصص التثقيف الصحي.
معد الفعالية:
الطالبة ياسمين العسيري.
محاور \مواضيع الفعالية:
 تعريف طالبات تخصص التثقيف الصحي بمجاالت الدراسات العليا للتثقيف الصحي.
 تعريف طالبات تخصص التثقيف الصحي بشروط القبول للدراسة بالخارج.
 اإلجابة على استفسارات الطالبات بما يخص التخصصات المتاحة وشروط القبول للدراسة
بالخارج.
بإشراف:
األستاذة /هديل السعدون

فعالية النظافة ونظافة اليدين ) زيارة روضتين(
اليوم والتاريخ:
الخميس 1439/2/20هـ
األحد 1439/2/23هـ
الفئة المستهدفة:
روضة الجامعة
روضة السفارات
معد الفعالية:
الطالبة سارة الوطبان
الطالبة ايمان أبوقمزة
محاور \مواضيع الفعالية:
 تعريف األطفال بأهمية نظافة اليدين.
 شرح طريقة غسل اليدين الصحيحة.
 تقديم أنشطة ترفيهية لألطفال تشجعهم على غسل اليدين.
 توضيح األوقات ا
الالزمة لغسل اليدين.
بإشراف:
األستاذة /هديل السعدون

محاضرة استخدام رموز الطوارئ بالمستشفيات
اليوم والتاريخ:
الخميس 1439/2/6هـ
الفئة المستهدفة:
طالبات برنامج التعليم الصحي وعلوم المختبرات.
معد الفعالية:
الطالبة رهام العبيد.
محاور \مواضيع الفعالية:
 التعرف على رموز الطوارئ بالمستشفيات.
التعرف على أساسيات األمن والسالمة في المستشفيات.
 التعرف على طرق الوقاية من المخاطر.
بإشراف:
األستاذة /هديل السعدون

الندوة السعودية األولى لصحة المجتمع بعنوان صحة المرأة
اليوم والتاريخ:
األربعاء الموافق 1439/3/4
الخميس الموافق 1439/3/5
الفئة المستهدفة:
العاملين والطلبة في المجال الصحي.

معد الفعالية:
قسم صحة المجتمع – كلية العلوم الطبية التطبيقية.
محاور \مواضيع الفعالية:
 استعراض أحدث األبحاث المتعلقة بصحة المرأة بشكل عام ،والصحة النفسية والجسدية.
 واالجتماعية والحالة الغذائية وممارسة الرياضة و برامج التدخل الصحي في المملكة.
 تعزيز السلوكيات والممارسات الصحية بين السيدات السعوديات.
 إتاحة فرص التعاون والتواصل المستقبلي فيما بين المهتمين بقضايا صحة المرأة.
 توثيق التوصيات المستقبلية لألبحاث والمشاريع التي تعزز صحة المرأة في المملكة
بإشراف :
األستاذة :هديل السعدون

الفصل الدراسي الثاني

اليوم التعريفي للتغذية اإلكلينيكية والتثقيف الصحي
اليوم والتاريخ:
الثالثاء 1439-5-20هـ
الفئة المستهدفة:
طالبات التغذية االكلينيكية وطالبات التثقيف الصحي (مستوى ثالث ورابع)
معد الفعالية:
رهام العبيد
محاور الفعالية:

-1
-2
-3
-4
-5

تعريف الطالبات المستجدات بأقسامهم والخطة الدراسية لكل برنامج.
تعريف طالبات تخصص التثقيف الصحي والتغذية اإلكلينيكية مفهوم الكتابة األكاديمية وأعداد العروض و
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تعريف الطالبات بمجاالت عمل أخصائي التثقيف الصحي وفرص العمل
تعريف الطالبات بمجاالت عمل أخصائي التغذية العالجية وفرص العمل
تعريف طالبات تخصص التثقيف الصحي والتغذية اإلكلينيكية بدور اإلرشاد األكاديمي

بإشراف األستاذة:
هديل السعدون

الجلسة الحوارية األولى :جلسة تعارف بين أعضاء النادي
اليوم والتاريخ:
الثالثاء 1439-6-11هـ
الفئة المستهدفة:
أعضاء نادي التثقيف الصحي
معد الفعالية:
منى العنزي
محاور الفعالية:
 -1تعارف بين األعضاء
 -2مناقشة خطط النادي
بإشراف األستاذة:
هديل السعدون

محاضرة اعداد المادة العلمية للمطبوعات الصحية
اليوم والتاريخ:
األربعاء 1439-6-19هـ
الفئة المستهدفة:
طالبات جامعة الملك سعود
معد الفعالية:
مي البقمي
محاور الفعالية:
 -1تعريف الطالبات بمعنى المادة العلمية للمطبوعات الصحية

 -2إيضاح مفهوم السرقة األدبية للطالبات

 -3تعليم الطالبات كيفية تفادي السرقة األدبية
بإشراف األستاذة:
هديل السعدون

محاضرة التلخيص الكتابي في المجال الصحي
اليوم والتاريخ:
األحد 1439-6-23هـ
الفئة المستهدفة:
طالبات جامعة الملك سعود
معد الفعالية:
رهام العبيد
محاور الفعالية:
 -4بيان مفهوم التلخيص الكتابي وبيان الخطوات الصحيحة لكتابة المقال األكاديمي

 -5مساعدة الطالبات على كيفية التخطيط للتلخيص الكتابي
 -6مساعدة الطالبات في تلخيص األفكار الصحية

بإشراف األستاذة:
هديل السعدون

الجلسة الحوارية الثانية :كيف تأثير تخصص التعليم الصحي على نمط حياة طالبات التخصص
اليوم والتاريخ:
الثالثاء 1439-6-25هـ
الفئة المستهدفة:
طالبات تخصص التثقيف الصحي
معد الفعالية:
وجدان العنزي
محاور الفعالية:
 -1دراسة مدى تأثير تخصص التعليم الصحي على نمط حياة الطالبات
 -2أخذ اآلراء من الطالبات حول الموضوع
 -3أخذ اقتراحات وحلول من الطالبات
بإشراف األستاذة:
هديل السعدون

زيارة مدرسية (داء السكري)
اليوم والتاريخ:
الثالثاء 1439-7-3هـ
الفئة المستهدفة:
طالبات متوسطة التاسعة والعشرون
معد الفعالية:
ياسمين عسيري
محاور الفعالية:
 -1توعية وتثقيف الطالبات بمرض السكري
بإشراف األستاذة:
هديل السعدون

التعريف بالتخصص في مدارس التربية النموذجية
اليوم والتاريخ:
الثالثاء واألربعاء 4و1439-6- 5هـ
الفئة المستهدفة
طالبات الثانوية
معد الفعالية:
رهام العبيد
محاور الفعالية:
 -1تعريف الطالبات بتخصص التثقيف الصحي
بإشراف األستاذة:
هديل السعدون

ملتقى اختيار التخصص الجامعي السابع
اليوم والتاريخ:
من االثنين-االربعاء 1439/6/12-10هـ
الفئة المستهدفة:
طالبات المرحلة الثانوية
معد الفعالية:
مي البقمي
محاور الفعالية:
 -1تعريف طالبات المرحلة الثانوية بتخصص التثقيف الصحي
بإشراف األستاذة:
هديل السعدون

مساري لتعريف بالتخصصات
اليوم والتاريخ:
االربعاء 1439-6-25هـ
الفئة المستهدفة:
طالبات السنة التحضيرية
معد الفعالية:
وجدان العنزي
محاور الفعالية:
 -1تعريف الطالبات بتخصص التثقيف الصحي
بإشراف األستاذة:
هديل السعدون

فعالية نظافة اليدين
اليوم والتاريخ:
األحد 1439-7-15هـ
الفئة المستهدفة:
أطفال روضة ب  34بأم الحمام
معد الفعالية:
مي البقمي
محاور الفعالية:
 -1تعليم االطفال األوقات المناسبة لغسل اليدين
بإشراف األستاذة :
هديل السعدون

ندوة التثقيف الصحي
اليوم والتاريخ:
من الثالثاء إلى الخميس 1439\7\26-24هـ

الفئة المستهدفة:
طالب وأخصائيين واألطباء
معد الفعالية:
منيرة القحطاني
محاور الفعالية:
 -1تعريف دور الممرض والصيدلي وأخصائي المختبر واالشعة في التثقيف الصحي.
بإشراف األستاذة :
هديل السعدون

زيارة مدرسية لتوعية الطالبات بنظافة االسنان
اليوم والتاريخ:
األربعاء الموافق 1439\7\4
الفئة المستهدفة:
طالبات المرحلة االبتدائية
معد الفعالية:
رهام العبيد
محاور الفعالية:
 -1تقديم نصائح للمحافظة على نظافة األسنان
 -2شرح الطريقة الصحيحة لتفريش األسنان
 -3تعريف األطفال على تكوين االسنان وفائدتها
بإشراف األستاذة:
هديل السعدون

دورة اإلنفوجرافيك
اليوم والتاريخ:
األربعاء والخميس
الموافق 1439\7\5-4
الفئة المستهدفة:
طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية
معد الفعالية:
مي البقمي ومنيرة القحطاني
محاور الفعالية:
 -1تعليم الطالبات كيفية استخدام برنامج االليستريتور
 -2تعليم الطالبات كيفية صناعة اإلعالنات والبروشورات
بإشراف األستاذة:
هديل السعدون

اليوم العالمي لنظافة األيدي

اليوم والتاريخ:
طوال شهر إبريل
الفئة المستهدفة:
طالبات الكليات الصحية
معد الفعالية:
وزارة الصحة
محاور الفعالية:
 -1توعية طلبة الصحي بأهمية نظافة اليدين
 -2تعليمهم اللحظات الخمس التي يجب حينها غسل اليدين
 -3تصميم وطباعة البوسترات
بإشراف األستاذة:
هديل السعدون

جلسة الحوارية الثالثة  :مجموعة الدعم

اليوم والتاريخ :
الخميس 5/7/1439
الفئة المستهدفة :
طالبات جامعة الملك سعود الكليات الصحية
معد الفعالية :
الفريق الثقافي
محاور الفعالية :
 -1تحديد أسباب التوتر وقت االختبارات
 -2التعرف على الطرق تقليل التوتر
 -3مشاركة أساليب المذاكرة
بإشراف األستاذة :
أ.هديل السعدون

جلسة الحوارية الرابعة
اليوم والتاريخ :
يوم االربعاء1439/7/18
الفئة المستهدفة :
طالبات جامعة الملك سعود الكليات الصحية
معد الفعالية :
الفريق الثقافي
محاور الفعالية :
 -1دعم طالبات التثقيف من خالل مجموعة دعم.
 -2تبادل المعلومات بين الطالبات عن مجاالت الدراسات العليا الداخلية والخارجية.
 -3تبادل المعلومات بين الطالبات عن اماكن التدريب الصيفي
 -4مشاركة الكتب المفيدة بين الطالبات
بإشراف األستاذة :
أ.هديل السعدون

الجلسة الحوارية الخامسة
اليوم والتاريخ:
الثالثاء  1شعبان
الفئة المستهدفة:
أعضاء النادي
معد الفعالية:
الفريق الثقافي
محاور الفعالية:
 -1عرض انجازات كل فريق من فِرق النادي.
 -2نشاط ترفيهي ختامي للترفيه عن عضوات النادي.
بإشراف األستاذة:
أ.هديل السعدون

