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 هـ1440/1441من العام الجامعي  الثاني خطة الأنشطة الطلابية في كلية )  التمريض  ( للفصل الدراسي 

 نوع النشاط شعار النشاط اسم النشاط تاريخ النشاط

 اجتماعي  فهم األنظمة و اللوائح بداية النجاح اللقاء التعريفي للطالبات املستجدات  األسبوع األول بداية الفصل الثاين 

 هدف النشاط
وحقوق واجبات الطالبات واالداب واالرشاد االكادميي  بتوصيف املقررات والتحويل واالعتذار والتأجيل، ابإلضافة إىل تعريف الطالبات كلية تعريف الطالبات ابألنظمة واللوائح اخلاصة ابل

 واالخالقيات ابلكلية 
 مكان التنفيذ مسؤول التنفيذ

 4قاعة  النشاط الطاليب +مشرفةاالكادميي املشرفة

 آلية التنفيذ

  جتهيز  اللقاء التعريفي من خالل 
 ماع مع فريق األنشطة الطالبية واللجنة الطالبية عقد اجت -1
 اعالم إدارة الكلية ومنسوابهتا مبوعد اللقاء التعريفي لتجهيز الكلمات اخلاصة هبن  -2
 جتهيز عرض بوربوينت مبحتوى اللقاء التعريفي  -3
 مبوعد اللقاء التعريفي اإلعالن للطالبات على موقع الكلية ولوح اإلعالانت  -4

  الرتحيب ابلطالبات من خالل منسقة الكلية 
   مشرفة وحدة التطوير واجلودة ( -مشرفة األنشطة الطالبية -مسؤولة شؤون الطالبات -املرشدة االكادمييةل)كلمة كلمات لكل من 
  ومهمه كل عضو هبم حضور مجيع منسويب الكلية لتعريف الطالبات 
  توزيع املطبوعات اخلاصة ابلكلية الليت هتم الطالبات 
  الكليةوجتهيزات جولة تعريفية للطالبات لتعريف الطالبات مبرافق 
 الميزانية المقترحة تقويم النشاط متطلبات التنفيذ

  ضيافة –بروجكتور–مطبوعات الكلية –لوحة بنرترحيبة ابلطالبات املستجدات 
 +استاند ترحييب هبا عبارات ترحيبية ورود هدااي للمستجدات مكتوب

 .كتابة تقرير مصور عن النشاط 
 يف تنفيذ النشاط. استطالع رأي الطالبات 
  استطالع رأي الطالبات يف احتياجاهتن

 لالنشطةالالصفية .

 رايل 600

 

 المملكة الــعــربية الســـعوديـة

 وزارة الـــــــــتــــعـــلـيــــــــــم 

 جـــــــامــعـــة نـــــــــجـــــران

 عـــــمــادة شـــــؤون الـــطالب

 األنــــشطــــة الــطالبــــيــــــة
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 هـ1440/1441من العام الجامعي  ثاني ( للفصل الدراسي ال التمريض خطة الأنشطة الطلابية في كلية )  

 نوع النشاط شعار النشاط اسم النشاط تاريخ النشاط

 مل حيدد
احماضرة عن كيفية االستعداد و التهيئة لدخول 

  اختبار اهليئة السعودية للتخصصات الصحية
  تعليمي  مستقبلك بني يديك

 اختبار اهليئة السعودية للتخصصات الصحية كمتطلب أساسي للتوظيف يف اجملال الصحيهتيئة اخلرجيات لدخول و اجتياز  هدف النشاط
 مكان التنفيذ مسؤول التنفيذ

  1قاعة  متحدثة من خارج الكلية لديها خربة 

 آلية التنفيذ

 حماضرة عن اختبار اهليئة و أمهيته للقطاع الصحي 
 عرض مناذج الختبارات اهليئة 
 حل النماذج بواسطة الطالبات ابشراف األستاذة الزائرة 

 الميزانية المقترحة تقويم النشاط متطلبات التنفيذ

  ورد للزائرة+ بوكيه بروجكتور +ضيافة 
  

 .كتابة تقرير مصور عن النشاط 
 600 رايل 

 
 

   
 

   

عــربية ــالمملكة ال

 ةـعوديـــالس

وزارة 

 ـــم ـــــيـــــتــــعـــلــــــالـ

ــامــعـــة ــــجـ

 نـــــــــجـــــران

عـــــمــادة شـــــؤون 

 الـــطالب

األنــــشطــــة 

 الــطالبــــيــــــة
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 هـ1440/1441من العام الجامعي ( للفصل الدراسي الثاني  التمريض خطة الأنشطة الطلابية في كلية )  

 نوع النشاط شعار النشاط اسم النشاط تاريخ النشاط

 هـ15/6/1441
 اجتماعي و نشاطك الذهين حافظي على لياقتك  التحصيل األكادمييالرايضة يف  أمهية 

  والرايضي نشر الوعي الصحي  هدف النشاط
 مكان التنفيذ مسؤول التنفيذ

  الفناء اخلارجي للكلية النشاط الطاليب  مشرفة+   وفاءد  +أ. رشيده 

 آلية التنفيذ

 حماضرة عن الرايضة و أمهيتها يف التحصيل األكادميي  
  عمل بعض التمارين مع احلضور 
  الطالباتعمل مسابقة جري بني 

 الميزانية المقترحة تقويم النشاط التنفيذمتطلبات 

  هدااي للفائزات يف املسابقة+طباعة منشورات + + ضيافةبروجكتور.  .كتابة تقرير مصور عن النشاط 
 استطالع رأي املشاركات يف تنفيذ النشاط.

 700 رايل 
 

 

 

 

عــربية ــالمملكة ال

 ةـعوديـــالس

وزارة 

 ـــم ـــــيـــــتــــعـــلــــــالـ

ــامــعـــة ــــجـ

 نـــــــــجـــــران

عـــــمــادة شـــــؤون 

 الـــطالب

األنــــشطــــة 

 الــطالبــــيــــــة
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 هـ1440/1441من العام الجامعي التمريض  ( للفصل الدراسي الثاني خطة الأنشطة الطلابية في كلية )  

 نوع النشاط شعار النشاط اسم النشاط تاريخ النشاط

 اجتماعي  كوين قدوة فانت احلياة   االحتفال ابليوم العاملي للمراة 2020مارس  8
 2030ومتكينها يف ضوء رؤية  للداللة على االحرتام العام، وتقدير وحب املرأة هدف النشاط

 مكان التنفيذ مسؤول التنفيذ

 املسرح   النشاط الطاليب  مشرفة+  عائشة العنزي . أ

 آلية التنفيذ

  برانمج متكامل عن اليوم العاملي للمراةتنسيق 
  إجنازات النساء السعودايت يف شىت اجملاالت عرض حيتوي 
  

 الميزانية المقترحة تقويم النشاط متطلبات التنفيذ

  ضيافة +استاند لالحتفال –منشورات  .كتابة تقرير مصور عن النشاط  500 رايل 
 

 

 

 هـ1440/1441من العام الجامعي التمريض ( للفصل الدراسي الثاني خطة الأنشطة الطلابية في كلية )   

 نوع النشاط شعار النشاط اسم النشاط تاريخ النشاط

عــربية ــالمملكة ال

 ةـعوديـــالس

وزارة 

 ـــم ـــــيـــــتــــعـــلــــــالـ

ــامــعـــة ــــجـ

 نـــــــــجـــــران

عـــــمــادة شـــــؤون 

 الـــطالب

األنــــشطــــة 

 الــطالبــــيــــــة

عــربية ــالمملكة ال

 ةـعوديـــالس

وزارة 

 ـــم ـــــيـــــتــــعـــلــــــالـ

ــامــعـــة ــــجـ

 نـــــــــجـــــران

عـــــمــادة شـــــؤون 

 الـــطالب

األنــــشطــــة 

 الــطالبــــيــــــة
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 اجتماعي  حيدد الشعار من قبل الوزارة  االحتفال بيوم التمريض اخلليجي  هـ18/7/1441
 حمليًّا وعامليًّا مهنة التمريض تعزيز ودعم  هدف النشاط

 مكان التنفيذ مسؤول التنفيذ

 الساحة الداخلية  طالبات املستوى الثامن +النشاط الطاليب  مشرفة+ رمي عسريي أ.

 آلية التنفيذ

  عروض _ أانشيد  –كلمات  تنسيق برانمج متكامل عن اليوم العاملي للتمريض اخلليجي 
  مسابقة افضل ركن لالحتفال بيوم التمريض اخلليجي اجراء 
  لالقسام املختلفة مبهنه التمريض معرض حيتوي اركان متعددة 

 الميزانية المقترحة تقويم النشاط متطلبات التنفيذ

  لتمريض اخلليجي لوح فلني لرسم شعار اليوم العاملي ل –ضيافة –منشورات
 رايل  1000 كتابة تقرير مصور عن النشاط.  +طباعة اكواب واقالم+طاوالت +مفارش +استاند لالحتفال +ابلوانت 

 

 

 

 

هـ1440/1441من العام الجامعي التمريض  ( للفصل الدراسي الثاني خطة الأنشطة الطلابية في كلية )    

 نوع النشاط شعار النشاط اسم النشاط تاريخ النشاط

  / اجتماعيثقايف قطف الثمر  حفل ختام األنشطة الطالبية    شعبانمن شهر  ولاألسبوع األ

عــربية ــالمملكة ال

 ةـعوديـــالس

وزارة 

 ـــم ـــــيـــــتــــعـــلــــــالـ

ــامــعـــة ــــجـ

 نـــــــــجـــــران

عـــــمــادة شـــــؤون 

 الـــطالب

األنــــشطــــة 

 الــطالبــــيــــــة
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 تكرمي املشاركات يف األنشطة  هدف النشاط
 مكان التنفيذ مسؤول التنفيذ

 املسرح  + الطالباتالنشاط الطاليب  مشرفة

 آلية التنفيذ

  جتهيز احلفل من خالل 
  األنشطة واللجنة الطالبية شرفة اجتماع مع معقد 
  اعالم إدارة الكلية مبوعد احلفل 
 من أنشطة خالل العام احلايل  هاجناز  مت اعداد عرض مبا 
  طباعة دعوات حلضور احلفل 
  تكرمي املشاركات ابالنشطة من عضوات هيئة التدريس وطالبات 

 

 الميزانية المقترحة تقويم النشاط متطلبات التنفيذ

  استاند لالحتفال –تكرمي املشاركات واملتميزات يف األنشطة  –ضيافة  كتابة تقرير النشاط  1000 رايل 
 

/ مشرفة النشاط الطلابي             ريال                                                                                                                          4400الميزانية المقترحه /

 د. ناهد الفكي


