

















































































































Namaa marathon عورشمل ةیذیفنتلا ةطخلا     

 

Namaa marathon  عورشملا مسا  
 عمتجملا و لصیف كلملا ةعماج ةبلط ىدل يضایرلا بناجلا ةیمنتو زیزعت ىلع ثحی يضایر عورشم

 .اًضیأ
عورشملا لاجم  

 زكارملا ىلع نوسفانتی روكذ و ثانإ نیقیرف نم نوكتت ةیضایرو ةیسفانت ةقباسم نع ةرابع
 .ىلوألا ثالثلا

عورشملا فصو  

  .يحصلا و يضایرلا بناجلا زیزعتو عمتجملا تائف عیمج باطقتسا-
 .ةرمتسم ةداع ةضایرلا لعج -
 .ةضایرلا قیرط نع طوغضلا نم صلختلا-

عورشملل ةماعلا فادھألا  

 زاجنإلا ةرتف طاشنلا فصو ةیریدقتلا ةفلكلا
 ةدملاو

 عورشملل ةیلیصفتلا ةطشنألا ةفدھتسملا ةئفلا

١٠٠٠ 
 و تایلادیملل
 ضعبو سوؤكلا
 ناكملا تاجایتحا
 تاربكم لثم
 و توصلا
 .تاصنملا

 قیرف لك ءاضعأ نیب ضكر ةقباسم
 ، ملك ٣-٢ براقی ام يرج يھو
  ىلوأ زكارم ٣ كانھ نوكیس و
 : تاجایتحإلا نمض نم
 .فاعسإ ةرایس-
  .میظنتلل رورم ةرایس-
 .میظنتلل نیعوطتملا نم ددع-
 طغضلا سایقل نیعوطتملا نم ددع-
 .ءدبلا لبق نیقباستملل ركسلاو
 توصلل تاربكم-
 )يعار( نیزئافلل ةصنم-
 نیقباستملا ىلع ةقصال تاحول-
 نیمظنملل تارتس-
 )ةاعر( ءاملل تاجالث-
 زئافلل سأكو زكارم ٣ لوأل تایلادیم-
 ) روكذ و ثانإ ( لوألا
 

 ةبلط - دحاو موی
 ةعماج
 كلملا
  لصیف

 ّيبوسنم -
 ةعماج
 كلملا
 لصیف

 عیمج -
 تائف
 عمتجملا

+١٨ 
  

 
 

  نیقیرف نم ةقباسملا نوكتت

 ) ةعماجلا ىشمم ( روكذلا قیرف-١
 ) ةعماجلا بعلم ( ثانإلا قیرف-٣

 ٣ ةدمل ةیناجم كارتشا - 
 يضایر يدان يف روھش
 ) ةاعر( لوألا زئافلل

 وأ يضایر يدان يف مصخ -
 زئافلل ةیحص تابجو معطم
 ) ةاعر(.ثلاثلاو يناثلا

 

 ) روكذ و ثانا( زئاوجلا  

     

     
     
 ةاعرلا معدو ةدعاسمب ةیقبلا و لایر ١٠٠٠  عورشملل ةیریدقتلا ةفلكتلا عومجم 

  



ممھلا يوذ عورشمل  ةیذیفنتلا ةطخلا  
 

ممھلا يوذ 	 عورشملا مسا 	

ةصاخلا تاجایتحالا يوذل يھیفرت عورشم 	 عورشملا لاجم 	

ةصاخلا تاجایتحالا يوذل ةیھیفرت تایلاعف ةماقإ متیس لماشلا لیھأتلا راد ةكراشمب 	 عورشملا فصو 	

 يف يباجیإ رییغت ثادحاو ةصاخلا تاجایتحالا يوذ بولق ىلع رورسلا لاخدا
مھسفنأب مھتقث زیزعت ىلا ةفاضألاب مھموی 	

عورشملل ةماعلا فادھألا 	

 
ةیریدقتلا ةفلكلا 	 طاشنلا فصو 	  زاجنإلا ةرتف

ةدملاو 	
ةفدھتسملا ةئفلا 	 عورشملل ةیلیصفتلا ةطشنألا 	

	  عم قافتالا
 لیھأتلا زكرم
 ةماقأل لماشلا

 يف ةیلاعف
 ال ةدمل مھزكرم

 3 نع دیزت
	 تاعاس

دحاو موی 	  تاجایتحالا يوذ
ةصاخلا 	

 يوذل باعلاو تایلاعف زیھجت
 يف اھتماقاو ھصاخلا تاجایتحالا

لماشلا لیھأتلا زكرم 	

	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	

لافطألل ایادھ میدقل هاعر :ةیریدقتلا ةفلكلا 	

 



KFU	Ted-x	   عورشمل ةیذیفنتلا ةطخلا
KFU	Ted-x	 عورشملا مسا 	

 مھتاراھم ریوطتب نیمتھملا باطقتساب متھی -يسفانت-يفاقث-يھیفرت عورشم
	TED-X ةیملاعلا ةقباسملا نم ىحوتسم ةیئاقلإلا

عورشملا لاجم 	

 نم ةعومجم مامأ رحلا ثدحتلاو ءاقلإلا تاراھم ریوطت ىلا عورشملا فدھی
 عمتجملا تائف عیمج فدھتست مدقتملا ةركف نوكت نأ ىلع قئاقد 10 نع سانلا
 يف تایلكلا ةبلط عیمج باطقتسا متیسو طقف يحصلا لاجملا ىلع رصح سیلو

ةكراشملا لجأ نم لصیف كلملا ةعماج  

عورشملا فصو 	

 ةینمز ةرتف لالخ ةركفلا لاصیإ ىلع ةردقلا ةراھم ةیمنت -
	ةددحم

	ةبلطلا ىدل رحلا ثدحتلاو ءاقلإلا ةراھم زیزعت -

عورشملل ةماعلا فادھألا 	

 

 

 

ةیریدقتلا ةفلكلا 	  فصو
طاشنلا 	

 زاجنإلا ةرتف
ةدملاو 	

 ةئفلا
ةفدھتسملا 	

عورشملل ةیلیصفتلا ةطشنألا 	

 ةفایض •
	500:روضحلل

	1100:عورد •
	500:تارناب •
	1000:روكیدلا •
 نیمظنملل تاقاطب •

	50:نیكراشملاو
	30:تاداھش •

	  نم نیرھش
 ریضحتلا
 – عورشملل

 دحاو موی
	 ةیلاعفلا ةماقإل

 بالط
 تابلاطو
 كلملا ةعماج

 لصیف
 نیثدحتمك
 عمتجملاو
روضحك 	

 لجأل نیمھلم فویض ةفاضتسا-
 نیقباستملا مییقتو ةرقف میدقت
 :نیحرتقملا فویضلا

	يدماغلا نانفأ .د •
	يدرك مساب .د •
	يولعلا بنیز .د •
	مامحلا فیان .د  •
	باقشملا هایح .د •
	ينارھشلا دمحم .د •

	 	 	 	 :نوحرتقملا هاعرلا  
	ينف معد-بال باف •
	يلام معد-يعودجملا •
 دمصلادبع •

-يشرقلا میھاربإ/يشرقلا
	نیزئافلل ایادھ

	تانوبوك-ریرج •
4000	 عورشملل ةیریدقتلا ةفلكلا عومجم 	



 الخطة التنفيذية لمشاريع نادي عطاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم المشروع حملة التبرع بالدم
مجتمعي -صحي   مجال المشروع 

التبرع  عرباتحملة تثقيفية مجتمعية تقام في المجمعات التجارية واألماكن العام بالتزامن مع 
 المتنقلة حول األحساء  بالدم 

 وصف المشروع

 تعزيز ثقافة التبرع بالدم -
 توى الصحي لدى الفئات المستهدفةالمسرفع -
 دعم بنوك الدم -

 األهداف العامة للمشروع

فترة اإلنجاز  وصف النشاط الكلفة التقديرية
 والمدة

 األنشطة التفصيلية للمشروع الفئة المستهدفة

بالتبرع الدم وعدد من  التثقيف الصحي ١٠٠٠-٥٠٠٠
في المجمعات  األركان المصاحبة

 التجارية واألماكن العامة 

 التثقيف الصحي - جميع فئات المجتمع أيام ٣

التبرع بالدم لجمع  عرباتتنقل - ٠
التبرعات من الفئات المستهدفة على 

 أيام  ٣مدار 

فئات المجتمع من  أيام ٣
 فما فوق ١٨سن 

 تبرع بالدم المتنقلةال عربات-

الجامعة  السباق الخيري بين كليات - ٠
 لجمع أكبر عدد من التبرعات

جميع الفئات  أيام٣
المشاركة في التبرع 

 بالدم

السباق الخيري لجمع أكبر عدد من -
 التبرعات

     

     

 التكلفة التقديرية للمشروعمجموع  ١٠٠٠-٥٠٠٠



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم المشروع معرض الصحة النفسية
مجتمعي -صحي   مجال المشروع 

معرض توعوي بنمط المحاكاة االفتراضية لألمراض والحاالت النفسية إلى جانب عدد من 
 األركان التثقيفية العامة و اإلستشارات الطبية و تقنيات تحسين الحالة النفسية

 وصف المشروع

 رفع المستوى الثقافي باألمراض والحاالت النفسية الشائعة وكيفية التعامل معها  -
 تسليط الضوء على المشكالت االجتماعية الشائعة -
 الدعم المعنوي للفئات المستهدفة-

 األهداف العامة للمشروع

فترة اإلنجاز  وصف النشاط الكلفة التقديرية
 والمدة

 األنشطة التفصيلية للمشروع الفئة المستهدفة

١٥٠٠٠-
٢٠٠٠٠ 

بنمط المحاكاة معرض توعوي 
النفسية  لألمراض والحاالتاالفتراضية 

إلى جانب عدد من األركان التثقيفية 
و تقنيات ة و اإلستشارات الطبية العام

 تحسين الحالة النفسية

 بنمط المحاكاة االفتراضية معرض توعوي جميع فئات المجتمع أيام ٣-٢

     

     

     

     

١٥٠٠٠-
٢٠٠٠٠ 

 التكلفة التقديرية للمشروعمجموع 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم المشروع الحركي حملة العظام والجهاز
مجتمعي -صحي   مجال المشروع 

والجهاز والحركي، وأمراض العظام الشائعة لدى األطفال  العظامبصحة التثقيف الصحي 
 والرياضة و العالج الطبيعي التوعية بالنظام الغذائي الصحي ، باإلضافة إلى وكبار السن

 وصف المشروع

 وكيفية الوقاية منهابأمراض العظام والجهاز الحركي  رفع المستوى الثقافي -
والقصور الناتجة عن الطفرات  القصور الحركية لدى كبار السنةتسليط الضوء على  -

 الوراثية
 توعية بأهمية النظام الغذائي الصحي والرياضة ال-

 األهداف العامة للمشروع

فترة اإلنجاز  وصف النشاط الكلفة التقديرية
 والمدة

 األنشطة التفصيلية للمشروع الفئة المستهدفة

١٠٠٠٠-
١٥٠٠٠ 

الصحي بصحة أركان توعوية للتثقيف 
بالعظام والجهاز والحركي، وأمراض 

العظام الشائعة لدى األطفال وكبار السن، 
باإلضافة إلى التوعية بالنظام الغذائي 

 الصحي والرياضة و العالج الطبيعي

 التثقيف الصحي  جميع فئات المجتمع أيام ٢

     

     

     

     

١٠٠٠٠-
١٥٠٠٠ 

 التكلفة التقديرية للمشروعمجموع 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اسم المشروع حملة األمراض الوراثية
مجتمعي -صحي   مجال المشروع 

 وصف المشروع الشرقية وبالمنطقة بالمملكة الشائعة الوراثية باألمراض والتوعية للثقيف مجتمعية حملة
 الزواج ماقبل وفحوصات الدورية الفحوصات، وأهمية الوراثية باألمراض المجتمع توعية-
 الوراثية األمراض انتقالرفع المستوى الثقافي بكيفية -
 الوراثية الدم أمراض إلى التطرق -

 

 األهداف العامة للمشروع

اإلنجاز فترة  وصف النشاط الكلفة التقديرية
 والمدة

 األنشطة التفصيلية للمشروع الفئة المستهدفة

 باألمراض بالتوعية تعنى ثقيفية أركان ١٠٠٠٠-٥٠٠٠
 والتطرق مجتمعنا، في السائدة الورثية

 ما وفحوصات الدورية الفحوصات إلى
 المرض انتقال كيفية الزواج، قبل

 الدم أمراض عن والحديث الوراثي،
 . الوراثية

 التثقيف الصحي  فئات المجتمع جميع أيام ٢

     

     

     

     

 التكلفة التقديرية للمشروعمجموع  ١٠٠٠٠-٥٠٠٠



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم المشروع األمراض الجلديةحملة 
مجتمعي -صحي   مجال المشروع 

 مع التعاملكيفية  الشائعة، الجلد وأمراض البشرة، بصحة والتوعية للثقيف مجتمعية حملة
 . ةالبشر لعالج الحديثة التقنيات الشمس، من والوقاية بالبشرة العناية باإلضافة الحروق،

 وصف المشروع

 الشمس من والوقاية بالبشرة العناية،والشائعة الجلد امراضو  البشر بصحة الصحي التثقيف
  البشرة لعالج الحديثة التقنيات،

 

 األهداف العامة للمشروع

فترة اإلنجاز  وصف النشاط الكلفة التقديرية
 والمدة

 األنشطة التفصيلية للمشروع الفئة المستهدفة

١٠٠٠٠-
١٥٠٠٠٠ 

 وذكر البشرة بصحة تعنى تثقيفية أركان
 من الوقاية وكيفية الشائعة الجلد أمراض
 عليها، المترتبة والمشاكل الشمس
 لعالج الحديثة التقنيات إلى التطرق
 البشرة

 التثقيف الصحي - المجتمعجميع فئات  أيام ٢

 أطباء قبل من تقدم طبية استشارات ركن ٠
 استفسارات عن لإلجابة مختصين

 المستفيدين

 االستشارات الطبية جميع فئات المجتمع أيام ٢

     

     

١٠٠٠٠-
١٥٠٠٠٠ 

 التكلفة التقديرية للمشروعمجموع 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

لمشروع   نفيذيةالخطة الت  

 

 اسم المشروع جولة طالب وطالبات الثانوية
 مجال المشروع أكاديمي إرشادي 

 وصف المشروع برنامج إرشادي لطالب وطالبات الثانوية لمساعدتهم في اختيار التخصص الجامعي المناسب
توجيه طالب وطالبات الثانوية المهتمين بتخصص الطب البشري الختيار  -

 التخصص الصحيح  
إعطاء طالب وطالبات الثانوية تصور عن طريقة سير الدراسة في المرحلة   -

 الجامعية 
 تقديم محتوى تعليمي مقتبس من مناهج المرحلة الثانوية في مختلف معامل الكلية  -

 األهداف العامة للمشروع

فترة اإلنجاز   وصف النشاط  ة التقديريةالكلف
 والمدة 

 األنشطة التفصيلية للمشروع الفئة المستهدفة 

صفحة يحتوي  ٢٠ -١٠كتيب مكون من  اير  ٢٠٠
 على خطوات اختيار التخصص المناسب 

وطالبات   أسبوع  طالب 
 المرحلة الثانوية 

إرشادي الختيار التخصص اعداد كتيب 
 المناسب

جولة حول معمل التشريح والكيمياء  اير ٠
 الحيوية وشرح محتوياتهم 

وطالبات   يومان  طالب 
 المرحلة الثانوية 

 جولة حول معامل كلية الطب 

 
 اير ٠   

اعداد عرض تقديمي يحتوي على جميع  
المعلومات التي من شأنها اعانة الطلبة 
في اختيار تخصصهم في مختلف قاعات  

 الكلية 

وطالبات   يومان  طالب 
 الثانوية 

 تقديم محتوى إرشادي الختيار التخصص  

     

     

 التكلفة التقديرية للمشروعمجموع  اير  ٢٠٠



  عورشمل ةیذیفنتلا ةطخلا

 

عورشملا مسا ةیثحبلا Sail  ةسردم  
عورشملا لاجم  يبیردت – يمیلعت  

 ةیقیبطت ةیبیردت شرو ةدع ةماقإ متی ثیح ،ةیبالط تاعومجم لیكشتب ةیثحب ةسردم ةماقإ
 ھتباتكو يملعلا ثحبلا تایساسأب مھنیكمتو بالطلا فیرعت ىلإ فدھت ددحم ينمز لودج يف
  .ةیساردلا ةنسلا لاوط مھلمع ریس ةعباتم عم

عورشملا فصو  

  ةبلطلا نیب يملعلا ثحبلا يعو رشن -
  يملعلا ثحبلا نم جرختلا ىلع نیلبقُملا ةبلطلا نیكمت -
  ةبلطلا نیب ھتاراھم لیصأتو يملعلا ثحبلا ةلیصح ةدایز -

عورشملل ةماعلا فادھألا  

 زاجنإلا ةرتف طاشنلا فصو ةیریدقتلا ةفلكلا
 ةدملاو

 عورشملل ةیلیصفتلا ةطشنألا ةفدھتسملا ةئفلا

 لكلً ایروضح ماقت ةیبیردت لمع شرو لایر2000
 كولب لك ةیادب يف ةیثحبلا تاعومجملا
 يرظنلا حرشلا ھیف متیس ،يسارد
 تایساسأ ىلعً ایلمع بالطلا بیردتو
 لیلحتلا( نمضتی يذلاو يملعلا ثحبلا
 ... ،عجارملا قیسنت جمارب ،يئاصحالا
 بالطلل ةعوبطم تابیتُك ریفوت عم ،)خلا
  .ةمّدقملا تامولعملا ھیف صخلتت

 لمع شرو ٥
 ماعلا لالخ

 لك ، يساردلا
 زواجتتال ةشرو
 . ناموی اھتدم

 تابلاطو بالط
 ةیثحبلا تاعومجملا

  ةیقیبطت ةیبیردت لمع شرو

 تاعومجملل ةیماتخ ةیسفانت ةقباسم ماقت لایر3000
 ضرع ھیف متی ،ةنسلا ةیاھن يف ةیثحبلا
 لوألا مویلا يف ثاحبألا تارتسوب
 متیو .میكحتلا ةنجل لبق نم اھمییقتو
 يف زئاوجلا میدقتو نیزئافلا نع نالعإلا
  .يناثلا مویلا

 ماعلا ةیاھن
 ةدمل ،يساردلا

 نیموی

 تابلاطو بالط
 ةیثحبلا تاعومجملا
 حتف ةیناكمإ عم (
 بالط ةیقبل لاجملا
 ةیلكلا تابلاطو
 ) ةكراشملل

  ةیماتخلا ةقباسملا

 لایر 5000 :عورشملل ةیریدقتلا ةفلكتلا عومجم 



  عورشمل ةیذیفنتلا ةطخلا

 

عورشملا مسا يملعلا ثحبلا رمتؤم  
عورشملا لاجم يبیردت - يملع  

 ةیحصلا تاصصختلا تابلاطو بالطل ةصرفلا ةحاتا ھیف متی يملع يثحب رمتؤم ةماقإ
 مامتھالا ةفاقث زیزعتل اھب اوماق ةیثحب تاصخلمو تاقصلمب ةكراشملا قیرط نع ةسفانملا
   .يملعلا ثحبلاب

عورشملا فصو  

  .مھنیب تاربخلا لدابتو مھثاحبأ ضرع ىلع نیثحابلا بالطلا عیجشتو زیزعت -
  .يثحبلا لاجملا يف نیبوھوملا بالطلا زاربا  -
 .يملع ثحب لمع يف ءدبلا ىلع مھعیجشتو نیئدتبملا بالطلا ماھلا -

عورشملل ةماعلا فادھألا  

 زاجنإلا ةرتف طاشنلا فصو ةیریدقتلا ةفلكلا
 ةدملاو

 عورشملل ةیلیصفتلا ةطشنألا ةفدھتسملا ةئفلا

 نم يملعلا ثحبلا تادجتسم ةشقانم 1000لایر
 لاجملا اذھ يف نیزیمتملا لبق نیكمتل

.هرامثتساو هاوتسم عفرو ھتیمھأ  

 ماعلا ةیاھن
 كولبلا( يساردلا
 ناموی ةدمل )ثلاثلا

 تابلاطو بالط
  ةیحصلا تاصصختلا
 ةئیھ ءاضعأو
   .سیردتلا

 ةیشاقن تاسلج

 بالطلا بیردتل ھفثكم لمع شرو ماقت لایر3000
 يملعلا ثحبلا تایساسأ ىلع نیئدتبملا
 ءدبلا ىلع مھدعاسیو ھمھف نم مھنّكمیل
  .يثحبلا مھلمع ةریسم يف

 ماعلا ةیاھن
 كولبلا( يساردلا
 ناموی ةدمل )ثلاثلا

 تابلاطو بالط
  ةیحصلا تاصصختلا
 ةئیھ ءاضعأو
   .سیردتلا

  ةفثكم لمع شرو

 ثحبلا لاجم يف نیزیمتملا بالطلا موقی لایر2000
 تاقصلم ضرعب ةكراشملا ىلع يملعلا
 عم مھتاربخ لدابتل ،مھثاحبأل ةیصیخلت
 .مھنیب لصو ةقلح نیكمتو ةبلطلا ةیقب

 ماعلا ةیاھن
 كولبلا( يساردلا
 ناموی ةدمل )ثلاثلا

 تابلاطو بالط
   ةیحصلا تاصصختلا

  ةیثحبلا تارتسوبلا ناكرأ

 لایر  6000 :عورشملل ةیریدقتلا ةفلكتلا عومجم 



لمشروع   نفيذيةالخطة الت  

 

 اسم المشروع ورشة التفكير االبداعي
 مجال المشروع ورش عمل

يأخذون الطالب في رحلة إلى منبع  ورشة عمل مقدّمة من خبراء في الفكر اإلبداعي، حيث
اإلنسان خارج  باالستعانة باستراتيجيات مثبتة علمياً من واقع خبرتھم، لمعرفة كيف يفّكر  الفكراإلبداعي، 

 الصندوق؟ وكيف يخرج بأفكار تحدث التغيير عندما تطبق على أرض الواقع
 

 وصف المشروع

 األهداف العامة للمشروع  الفكر اإلبداعي  وزيادة الوعي بتنميةتغيير طابع التفكير التقليدي 

فترة اإلنجاز   وصف النشاط  الكلفة التقديرية
 والمدة 

 األنشطة التفصيلية للمشروع الفئة المستهدفة 

 اير  ٣٠٠
or 

 اير مع ١٠٠
التعاون مطبعة 

 الجامعة

استقبال الطلبة والتأكد من تسجيلهم، 
حامل بطائق، طباعة ملفات تحوي  توفير

كتيب وقلم واجندة الورشة ، توجيه  
 الطالب لمقر الورشة 

يوم واحد سيتم 
اقامته في الفترة  

 14-10مابين 
October  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٥- ٢٠ 
 طالب و طالبة  

 استقبال الطلبة في مقر الفعالية  

 مقدمة الورشة دقائق ١٠ يقدمها أحد المنظمين للورشة  

يتم تحضير نشاطات الورشة من قبل   
 المدرب الذي سيتم التعاون معه 

 ١محتوى الورشة  التعليمي  دقيقة ٤٥

نشاط تفاعلي تطبيقي بين الطالب   
 والمتحدث يقوم بإدارته من قبل المحدث  

 و بتعاون مع منظمين نادي رؤية 

 نشاط تفاعلي  دقيقة ٣٠
 

 اير  ٥٠٠
or 

تعاون مع احد  
 الرعاة

 استراحة  دقائق ١٥ توفير ضيافة

سيتم وضع جدول بمحتوى الورشة   
 وموضوعاتها بدقة من قبل المتحدث  

 

 ٢محتوى الورشة التعليمي  دقيقة ٤٥

 خاتمة  دقائق ١٠ اختتام الفعالية و تكريم  المتحدثين.  

  التكلفة التقديرية للمشروعمجموع  اير  ٨٠٠
 

 



لمشروع   نفيذيةالخطة الت  

 
 

 

 اسم المشروع ورش فاب الب 
 مجال المشروع ورش عمل

مختلفة إلبراز دورھا    ةيمھتمة بمجاالت تقنمقدمة من مدربين معتمدين في فاب الب،   ةيميورش تعل
والقطاع   ة يالتقن خصي مايالخاصة بالطلبة ف اإلبداعيةاألفق  عيتوس يًضافي المستقبل الطبي وأ

 ةي: الطباعة الثالثھايوإعطاء الطلبة فرصة لإلبحار ف اتھايالصحي. المجاالت المراد طرح أساس
 األبعاد، الروبوتات، والبرمجة.

 وصف المشروع

الطبي  المجال في ةيمعرفتھم بدور التقن عيفرص للطلبة لتوسالتاحة إ -١  
القطاع الصحي  نيلھا دور في تحس ةيأفكار تقن نيللطلبة لتكو ةيإنشاء مساحة إبداع -٢  
ة يللمشاكل الصح ةيبدائل وحلول عمل جاد يإل  ةيالفئة المستھدفة لتبّني التقن زيتحف -٣  

 األهداف العامة للمشروع

فترة اإلنجاز   وصف النشاط  الكلفة التقديرية
 والمدة 

 األنشطة التفصيلية للمشروع الفئة المستهدفة 

لليوم   لاير ٦٠٠
 الواحد للتوزيعات 

 

سيتم استقبال الطلبة المسجلين للورش في  
اليوم األول للمشروع والموافق  

وتوجيھھم للمعمل  ١٧/٠١/٢٠٢٢
الخاص بورشتھم وتزويدھم باألدوات 

 المطلوبة لكل ورشة.  
مالحظة: اليوم الثاني الموافق  

 خاص بالطالبات.  ١٨/٠١/٢٠٢٢

بداية اليوم  الفترة: 
األول والثاني  

- ١٧للورشة )
١٨/٠١/٢٠٢٢ ) 

   نصف ساعةالمدة: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طالب وطالبات كلية  
الطب بجامعة الملك  

 فيصل

استقبال الطلبة في المعمل الرقمي "فاب  
 الب" 

  مقدمة عن ءعطاإعطاء المدربين وقت إل 
طبيعة العمل والمھام التقنية الخاصة 

بالمجال المطروح في الورشة والتفاصيل  
الخاصة به. كما يُذكر أھمية المجال التقني 

المطروح وعالقته بالقطاع الصحي 
 ومستقبل ھذا المجال في القطاع الصحي.  

ساعة المدة: 
 ونصف 

إعطاء مقدمة وشرح أساسيات المجال تقني 
 الخاص بالورشة 

 لاير  ٥٠٠
 لليوم الواحد

او توفير احد  
 الداعمين  

 استراحة  دقيقة  ١٥المدة:  توفير ضيافة 

يتم تكليف الطلبة الحاضرين للورش  
بمشروع عملي ذو فائدة للقطاع الصحي  
يتم تطبيقه خالل فترة الورشة ومراجعته  

 من قبل المدربين.  

 تطبيق عملي  ساعتانالمدة: 

 لاير  ٨٠٠
او توفير دروع 
 من قبل الكلية 

مراجعة أھم النقاط المذكورة في الورشة 
وإعطاء الطلبة فكرة. عن المستقبل المھني  

واإلبداعي لكل مجال تقني في قطاع  
 الرعاية الصحية. 

وتوزيع   اختتام الفعالية و تكريم  المتحدثين
 الدروع 

 خاتمة   ساعةالمدة: 

 التكلفة التقديرية للمشروعمجموع  لاير ٣٠٠٠

 



لمشروع   نفيذيةالخطة الت  

 اسم المشروع الهاكثون الصحي
 مجال المشروع مسابقة 

تتم إقامتها على مستوى الطلبة الصحيين في األحساء كافة، بالتعاون مع الكليّات  محليةمسابقة 
طلبة كلية الموسى وجامعة الملك سعود للعلوم  ومعاألخرى بالتنسيق مع مركز اإلبتكار بالجامعة 

الصحية باألحساء، يتم قبل بدايتها عرض مشكلة في القطاع الصحي، ويتم تسجيل الفرق الراغبة 
 كة واتباع خط زمني يبدأ بوقت االعداد للحل، إلى العرض وتقييم الفائزين. بالمشار

 وصف المشروع

إتاحة الفرص لطالب األحساء للخوض في مجال اإلبداع الصحي  -١  

تكوين حلول تخدم الوسط الصحي. -٢  

تشجيع الطالب للسعي إلى التغيير -٣  

معروفة.تبني أفكار الطلبة من قبل المؤسسات اللتوفير فرصة  -٤  

 األهداف العامة للمشروع

فترة اإلنجاز   وصف النشاط  الكلفة التقديرية
 والمدة 

 األنشطة التفصيلية للمشروع الفئة المستهدفة 

عرض المشكلة الصحية على منصات   
بالمجلس   ةالتواصل االجتماعي الخاص

الطالبي واإلعالن عن مسابقة تطمح 
إليجاد حلول مبتكرة من قبل الطالب. يتم  

نشر رابط للتقديم على المسابقة يوضح  
الشروط والمدة الزمنية للهاكثون. يتم  

تزويدنا ببيانات المتقدمين، الفرق، عدد 
 األعضاء والحل المطروح.   

فترة اإلنجاز:  
٢٠٢٢/ ٢٣/٠٢ 

 المدة: أسبوع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جميع الطلبة الصحيين  
 باألحساء

إعالن المشكلة المراد إيجاد حلول لها 
 وشروط التقديم إلى المسابقة 

االجتماع بالفرق المتقدمة وتوضيح طريقة   
المسابقة بشكل مفصل واألهداف الخاصة  

بكل مرحلة من المسابقة وإعطاء 
التعليمات المتعلقة بالمرحلة القادمة وآلية 

الترشيح. بعد ذلك سيتم االنتقال لفقرة 
 استقبال أسئلة الفرق واإلجابة عليها.  

فترة اإلنجاز:  
٢٠٢٢/ ٠٥/٠٣ 

 ساعتانالمدة: 

 اللقاء التوجيهي

بعد نهاية اليوم التوجيهي وإعطاء  
التعليمات يتم منح الفرق مهلة لرسم خطة 
أوضح للحلول المقترح واإلرشاد من قبل  

مرشدين لتشكيل خططهم بشكل أكثر  
فعالية، ،تمتد هذه المرحلة لمدة أسبوعين. 
عند إنقضاء أسبوعين يتم عرض الخطط  

نقاط للتحسين من   على المقيّمين واقتراح
 الخطة.  

فترة اإلنجاز:  
٢٠٢٢/ ١٩/٠٣ 

 المدة: أسبوعان 

 مرحلة العرض األولى )تشكيل الخطة(

سيقوم كل فريق خالل هذين األسبوعين   
من المسابقة بمراجعة المالحظات 

والتعليمات المعطاة لهم في نهاية المرحلة  
األولى وإجراء تحسينات عليها. يُتوقع من  

خطة متكاملة قابلة للتطبيق الفرق صنع 
  نليتم عرضها في المرحلة النهائية م

المسابقة. بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة  
يتم عرض الخطط على المقيّمين واختيار  

 للمرحلة األخيرة.   نالمرشحين النهائيي

 فترة اإلنجاز: 
٢٠٢٢/ ٠٢/٠٤ 

 المدة: أسبوعان 

 والتحسين(مرحلة العرض الثانية )التطوير 

خالل األسبوعين األخيرين من المسابقة  
سوف تقوم الفرق المرشحة بتجهيز  

خططها لتكون متكاملة وقابلة للعرض 
على لجنة التحكيم في اليوم األخير من  

 المسابقة. 

 فترة اإلنجاز: 
٢٠٢٢/ ١٦/٠٤ 

 المدة: أسبوعان 

 المرحلة األخيرة )االستعداد للنهائيات( 

تجهيز األركان 
 ١٠٠٠للمعرض: 

 لاير 

يتوقع أن يقام هذا اليوم في قاعة  
االحتفاالت الستقبال ممثلي الكليات ولجنة  
 التحكيم وإنشاء معارض للفرق وحلولهم.  

 فترة اإلنجاز: 
٢٠٢٢/ ١١/٠٥ 

 المدة: يوم واحد 

 يوم التحكيم واختيار الفائزين 



 

:  (٥) الدروع
 لاير  ١٠٠٠

 ٩٠٠الضيافة: 
 لاير

سيتم استالم أعمال الفرق بعد المرحلة 
اليوم األخيرة ليتم تجهيز المعارض قبل 

 النهائي بأسبوعين

 التكلفة التقديرية للمشروعمجموع  لاير ٢٩٠٠



 

 
 

فترة اإلنجاز   وصف النشاط  الكلفة التقديرية
 والمدة 

األنشطة التفصيلية   الفئة المستهدفة 
 للمشروع 

تكلفة للمتحدث 
الواحد من خارج  

األحساء من 
سكن 

 ومواصالت: 
 لاير ٢٥٠٠

فقرات تحدثيه على المسرح الرئيسي  
 الخاص في المؤتمر تقام على يومين. 

التنسيق مع 
المتحدثين 
والتواصل  

 معهم يبدأ من:
 ٢٠٢٢يناير 

 

ذوي الخبرة في مفهوم الحصول على  -
 براءة إختراع الطبية والجراحية

المتخصصين في التقنيات الحديثة مثل  -
 االستخدام العالجي للخاليا الجذعية 

المتخصصين في الهندسة الطبية  -
 وتقنياتها الحديثة في المجال الطبي

ذوي الخبرة في الطب التدخلي  -
 في المجال الطب  ةوتقنياته التسهيلي

 

استضافة العدد من  
الضيوف للمشاركة  

 كمتحدثين في المؤتمر.

تكلفة المعرض 
 أو الركن الواحد:

 لاير  ٦٠٠-٤٠٠

يلي فقرات المتحدثين هذه المعارض 
االطالع عليها من قبل   المصاحبة  ليتم

الحضور )في حال كان الركن تفاعلي 
فيكون هناك تسجيل مسبق على الرابط 

 لحضور الورشة( 

التنسيق مع 
القائمين على  
المعارض 
 واألركان: 

 ٢٠٢٢يناير 

البحث  - مجال  في  متخصصه  منشأة 
العلمي التطويري، لتكوين ركن خاص  

 بالبحث العلمي
الصحي - الكليات  خريجي  و  ة  الطالب 

طبية   اختراع  براءة  على  الحاصلين 
العمل  خالل  تجاربهم  لمشاركة 

 والبحوث على إنجازهم
يسلط  - خاص  ركن  لتقديم  الب  فاب 

الثالثية   الطباعة  تقنية  على  الضوء 
 األبعاد وأهميتها في المجال الطبي

محاكاة  - أجهزة  تشارك  طبية  شركة 
اتاحة   ليتم  الجراحة  على  للتدريب 

ب المؤتمر  لحضور  تجربتها  الفرصة 
 )مثل جهاز محاكاة الالبروسكوب(

المعارض    تنسيق عدد من 
 المصاحبة 

 
 
 
 
 
 
 
 

تتكون من حملة دعائية ومن ثم تغطية   
مكثفة للملتقى وفقراته في حساب المجلس  

 الطالبي الطبي.

التنسيق مع 
 اللجنة يبدأ من: 

 ٢٠٢٢مارس 

 تغطية إعالمية للملتقى    ـ بإدارة من اللجنة اإلعالمية

التوزيعات  
 بالمجمل: 

 لاير٥٠٠٠ 
 
 

 : العامة الضيافة
٤٠٠٠ 

 لليوم الواحد

باركود  - بالملتقى   تكوين  خاص 
الخاص   الجدول  على  يحتوي 
بالملتقى باإلضافة إلى تعريفات  

 للمتحدثين واألركان
  توزيع بروشورات وتذكارات -

تحتوي شعار   ومقتنيات مكتبية
المجلس الطالبي وشعار  

 المؤتمر
 ركن للضيافة  -

االعداد  
 للمحتوى:

 ٢٠٢٢أبريل 

يتم توفيره لمن سّجل للحضور بالملتقى   -
 والضيوف

ومنشورات  التوزيعات 
 للملتقى و الضيافة  

 تكلفة الدرع: 
٣٠٠-٢٠٠ 

والمشاركين   -  دروع شكر وتقدير  - للضيوف  توفيرها  يتم 
 بالفقرات والمعارض 

وشهادات   دروع  توفير 
 للحضور 

 التكلفة التقديرية للمشروعمجموع  

Illuminate conference –  اسم المشروع مؤتمر إلومينيت 
وتطويري علمي   مجال المشروع 

يسلط المؤتمر الضوء على أحدث تطورات الطب في مجاالت االبداع الطبي وبراءة االختراع 
والتقنيات الحديثة، باالستعانة بعدد من المتحدثين ذوي الخبرة ليقدموا فقرات المؤتمر، وتكوين  

 معرض مصاحب يعنى بالشؤون ذاتها، خطة المؤتمر تنقسم على يومين. 

لمشروعوصف ا  

 لوصول إلى جودة صحية ٔاعلى  ا •
تبادل الخبرات والنصائح تقليل فرص الخطأ والمضاعفات الجراحية باستخدام ابتكارات   •

 حديثة
 مناقشة بعض القيود لبعض التقنيات التقليدية واقتراح حلول لها  •
 األطباء وطلبة الطب نحو االبتكار الطبي إرشاد  •
 استفادة األطباء والطلبة في نفس المجال من الخبرات الناجحة السابقة  •

 

 األهداف العامة للمشروع


