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 النشاط الثقافي 
 

 هـ4141/4141للعام  أنشطة النادي الصحيخطة 
 
 

 أوالً : برنامج المحاضرات والدورات وورش العمل 
 أ ــــ أهداف البرنامج : 

 ومنسوبي الجامعة باألمراض المنتشرة في المجتمع وتقديم بعض اإلرشادات للتصدي لها .  والطالبات تعريف الطالب .1

 وإكسابهم مهارات متنوعة في المجال الصحي .ومنسوبي القطاعات الحكومية الصحية باألحساء  توالطالباتدريب الطالب  .2
 ومنسوبي القطاعات الحكومية  الصحية باألحساء ومنسوبي الجامعة . طلبة ب ــــ الفئة المستهدفة : 

 
 

 م
 المكان اإلجراء

فترة  األسلوب التنفيذي
 التنفيذ

معيار 
 رالدو المشارك اإلنجاز

 محاضرات في المجال الصحي ثالث إقامة  1

داخل 

 الجامعة

 وخارجها

المشرف على النادي بالتعاون مع 
النادي وبعض  وطالباتطالب 

 األندية الطالبية األخرى 
 التنسيق للمحاضرات

الفصلين 
األول  
 والثاني

إقامة 
محاضرة 

 واحدة
 تقديم المادة العلمية المحاضرون

 ورات في المجال الصحي د ثالثتنظيم  2

المشرف على النادي بالتعاون مع 
النادي وبعض  وطالبات طالب

 األندية الطالبية األخرى 
إقامة دورة  التنسيق للدورات

 واحدة

 تقديم المادة العلمية المدربون

 ورش عمل في المجال الصحي  ثالث تنفيذ 3

المشرف على النادي بالتعاون مع طالب 
النادي وبعض األندية الطالبية وطالبات 

 األخرى 
إقامة ورشة  التنسيق لورش العمل

 عمل واحدة
 تقديم المادة العلمية المحاضرون
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 ثانياً : برنامج الزيارات للمرضى .

 
 أ ــــ أهداف البرنامج : 

 مشاركة المرضى والتخفيف من وطأة وآالم المرض عليهم . .1

 المجتمع الخارجي .نشر ثقافة الوعي الصحي وخدمة  .2
 المؤسسات الصحية . ب ــــ الفئة المستهدفة : 

 

 م
 المكان اإلجراء

فترة  األسلوب التنفيذي
 التنفيذ

معيار 
 الدور المشارك اإلنجاز

1 
زيارات للمرضى في المؤسسات  تنفيذ ثالث

 الصحية  
المؤسسات 
 الصحية  

المشرف على النادي بالتعاون مع 
نادي وبعض ال وطالباتطالب 

 األندية الطالبية األخرى 
 التنسيق للزيارة

الفصلين 
األول  
 والثاني

إقامة 
 زيارتين

 
 
 

 ثالثاً : برنامج الحمالت الطبية التوعوية .
 

 أ ــــ أهداف البرنامج : 
 نشر ثقافة الوعي الصحي وخدمة المجتمع الخارجي . .1

 التوعية واإلرشاد لبعض األمراض الشائعة . .2

 الصحة العالمية .وأسابيع  تفعيل أيام .3

 ومنسوبي الجامعة ومؤسسات المجتمع الخارجي . وطالباتطالب  ب ــــ الفئة المستهدفة : 
 

 م
 المكان اإلجراء

 األسلوب التنفيذي
 فترة التنفيذ

معيار 
 الدور المشارك اإلنجاز

1 
أو ثابتة حمالت طبية توعوية متنقلة  ثالثإقامة 

الصحة وأسابيع داخل وخارج الجامعة وتفعيل أيام 
 العالمية   

داخل 
وخارج 

 الجامعة  

المشرف على النادي بالتعاون مع 
النادي وبعض  وطالباتطالب 

 األندية الطالبية األخرى 

 ــ التنسيق للحمالت 
ــ إعداد المطويات 

 والنشرات

الفصلين 
األول  
 والثاني

إقامة 
 حملتين

 التنسيق مع العمادة  هدفة الجهة المست
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 رابعاً : برنامج المشاركة في المعارض العامة والطبية .
 

 أ ــــ أهداف البرنامج : 
 والنادي إعالمياً للمجتمع من خارج الجامعة . والطالباتإبراز جهود الطالب  .1

 ومنسوبي الجامعة والمجتمع الخارجي ببعض األمراض . وطالباتتثقيف طالب  .2

 الجامعة بين مؤسسات المجتمع المختلفة .نشر ثقافة  .3

 ومنسوبي الجامعة و المجتمع الخارجي . وطالباتطالب  ب ــــ الفئة المستهدفة : 
 

 م
 المكان اإلجراء

فترة  األسلوب التنفيذي
 التنفيذ

معيار 
 الدور المشارك اإلنجاز

1 
 المشاركة في المعارض العامة والطبية

 الداخلية والخارجية

 داخل
وخارج 
   الجامعة

المشرف على النادي بالتعاون مع 
النادي وبعض األندية  وطالباتطالب 

 الطالبية األخرى 

 ــ التنسيق للمعارض
 ــ إعداد وتجهيز المادة 

الفصلين 
األول  
 والثاني

المشاركة 
في 

 معرضين 
 التنسيق مع العمادة  الجهات المقيمة للمعارض 

 
   رات لمراكز علمية وطبية داخل وخارج المملكة   خامساً : برنامج الزيا
 أ ــــ أهداف البرنامج : 

 اإلطالع على أهم المراكز والمنظمات العلمية والطبية .1

 التبادل المعرفي بين طالب جامعة الملك فيصل والجامعات األخرى  .2

 .التعرف عن قرب عن التنوع الثقافي والعلمي والطبي والحضاري في الدول المتقدمة  .3

  أعضاء النادي الصحي ب ــــ الفئة المستهدفة : 
 

 م
 المكان اإلجراء

فترة  األسلوب التنفيذي
 التنفيذ

معيار 
 الدور المشارك اإلنجاز

1 

القيام بأربع زيارات لمراكز ومستشفيات 
ومنظمات علمية وطبية وجامعات داخل 

طالب لكل زيارة  22وخارج المملكة بعدد 
 -مثل :

  ب/ أستراليا      ج/ ألمانيا أو النمسا       اأ/ أمريك 

داخل 
وخارج 
 المملكة  

  المشرف على النادي بالتعاون 
 مع طالب النادي

 ــ التنسيق للزيارات
ــ إعداد وتجهيز احتياجات 

 الزيارات
الفصلين 
األول  
 والثاني

المشاركة 
في 

  زيارتين
  

 


