




عميد الكلية
د. مصلـــح أبو مغــــايــظ

ــي  ــاط الطالب ــدة النش ــا وح ــي نقدمه ــاطات الت النش
يف الكليــة هدفهــا االساســي صقــل شــخصية الطالــب 
مــن  لهــم  اإلبداعيــة  القــدرات  وتنميــة  والطالبــة، 
خــالل إتاحــة املجــال أمامهــم ليستكشــفوا قدراتهــم 
اخلاصــة، فيعملــوا علــى تنميتهــا مبــا توفــره لهــم 

اجلامعــة مــن أدوات وإمكانيــات لتحقيــق ذلــك. 
ــوي  ــد ترب ــه بع ــادف ول ــي ه ــاط الطالب ــا أن النش كم
وهــو جــزء أصيــل مــن العمليــة التربويــة التعليميــة، 
واألنشــطة الطالبيــة هــي ذات تأثيــر كبيــر يف حيــاة 
ــتواهم  ــع مس ــاهم يف رف ــي تس ــة، فه ــالب اجلامعي الط
العمــل  لســوق  جاهزيتهــم  مــن  وتزيــد  األكادميــي 
الكليــة  وأنشــطة  برامــج  يف  مشــاركتهم  خــالل  مــن 

والتطوعيــة املجتمعيــة 
رئيــس  ســعادة  الــى  بالشــكر  اتقــدم  اخلتــام  ويف 
جامعــة بيشــة، ولســعادة وكيــل اجلامعــة للشــؤون 
علــى  الطــالب  شــؤون  عميــد  ولســعادة  التعليميــة 
الدعــم واملتابعــة الدائمــة والتــي كان لهــا األثــر البــارز 
يف دعــم النشــاط الطالبــي يف الكليــة كمــا اتقــدم 
بالشــكر اجلزيــل ألعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة 
ملســاهمتهم يف إجنــاح برامــج األنشــطة الطالبيــة، 
وكذلــك أشــكر طــالب وطالبــات الكليــة علــى تفاعلهــم 

الدائــم لكونهــم جوهــر األنشــطة الطالبيــة.
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حملة هنخلى ها املوسم سليم للتطعيم ضد االنلفوانزا املوسمية

االثنــــنياليـــوم :

1442/4/1هـ 

هايبر بنده

من الساعة الرابعة عصرا إلي الساعة التاسعة مساءا

قام الطالب و الطالبات بتطعيم السادة احلضور و التوعية مبخاطر  	
اإلنفلوانزا املوسمية وكيفية الوقاية منها. 

كما مت توعية املترديدين بأهمية تعقيم اليدين لتجنب اإلصابة  	
باألمراض املعدية.

املكـــان :

الزمـــن :

التاريخ:

الهــدف:
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حملة شباب بال مخدرات

اخلميس اليـــوم :

1442/4/4هـ 

مركز توليب مول التجاري

من الساعة الرابعة عصرًا إلي الساعة التاسعة مساءًا

التوعية مبخاطر املخدرات وأنواعها واالدويه املخدرة. 	
فعاليات مصاحبة 	

التوعية مبخاطر املخدرات وأنواعها واالدويه املخدرة.. 1
التوعية بطرق الكشف املبكر عن سرطان الثدي.. 2
التوعية بطرق الوقاية من مرض كورونا املستجد . 	
التوعية باالمراض املعدية وطرق غسل اليدين . 4
التطعيم ضد باالنفلوانزا املوسمية. 	
التوعيه بصحة املسنني و طرق التعامل معهم. 	
قياس الضغط.. 	
قياس السكر.. 	
قياس الوزن. 	

املكـــان :

الزمـــن :

التاريخ:

الهــدف:
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حملة صحتك تهمنا بتوليب مول

اجلمعهاليـــوم :

	/1442/4هـ 

مركز توليب مول التجاري

من الساعة الرابعة عصرًا إلي الساعة التاسعة مساءًا

تهدف احلملة الى توعية السادة احلضور باالمراض املذمنه  	
كالسكري وامراض ضغط الدم

املكـــان :

الزمـــن :

التاريخ:

الهــدف:

فعاليات مصاحبة 	
التوعية مبخاطر املخدرات وأنواعها واالدويه املخدرة.. 1
التوعية بطرق الكشف املبكر عن سرطان الثدي.. 2
التوعية بطرق الوقاية من مرض كورونا املستجد . 	
التوعية باالمراض املعدية وطرق غسل اليدين . 4
التطعيم ضد باالنفلوانزا املوسمية. 	
التوعيه بصحة املسنني و طرق التعامل معهم. 	
قياس الضغط.. 	
قياس السكر.. 	
قياس الوزن. 	
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حملة إفحصي االن و ال تنتظري يف مستشاري رياضي

السبتاليـــوم :

	/1442/4هـ 

مركز مستشاري رياضي

من الساعة الرابعة عصرًا إلي الساعة التاسعة مساءًا

التوعية بطرق الكشف املبكر عن سرطان الثدي. 	

التوعية بطرق الكشف املبكر عن سرطان الثدي.. 1
التوعية بطرق الوقاية من مرض كورونا املستجد . 2
التوعية باالمراض املعدية خاصة باالنفلوانزا املوسمية. 	
توعية املترديدين بأهمية تعقيم اليدين لتجنب اإلصابة باألمراض املعدية. 4
قياس الضغط.. 	
قياس السكر.. 	
قياس الوزن .. 	

املكـــان :

الزمـــن :

التاريخ:

الهــدف:

فعاليات مصاحبة 	
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حملة إفحصي االن و ال تنتظري يف وكالة اجلامعة للبنات

اخلميساليـــوم :

1442/4/11هـ 

وكالة اجلامعة للبنات

من الساعة الرابعة عصرًا إلي الساعة التاسعة مساءًا

التوعية بطرق الكشف املبكر عن سرطان الثدي. 	

املكـــان :

الزمـــن :

التاريخ:

الهــدف:

فعاليات مصاحبة 	
التوعية مبخاطر املخدرات وأنواعها واالدويه املخدرة.. 1
التوعية بطرق الكشف املبكر عن سرطان الثدي.. 2
التوعية بطرق الوقاية من مرض كورونا املستجد . 	
التوعية باالمراض املعدية وطرق غسل اليدين . 4
التطعيم ضد باالنفلوانزا املوسمية. 	
التوعيه بصحة املسنني و طرق التعامل معهم. 	
قياس الضغط.. 	
قياس السكر.. 	
قياس الوزن. 	
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الثالثاءاليـــوم :

	/1442/4هـ 

مركز هايبر بنده التجاري

من الساعة الرابعة عصرًا إلي الساعة التاسعة مساءًا

التوعية باالمراض املذمنة كأمراض السكري وضغط الدم. 	
التوعية مبخاطر االنسداد الرئوي وطرق الوقاية منها. 	

املكـــان :

الزمـــن :

التاريخ:

الهــدف:

حملة صحتك تهمنا
واالحتفال باليوم العاملي االنسداد الرئوي املزمن

فعاليات مصاحبة 	
التطعيم ضد باالنفلوانزا املوسمية. 1
قياس الضغط.. 2
قياس السكر.. 	
قياس الوزن. 4
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اخلميس اليـــوم :

	1 - 4 -1442هـ

مركز هايبر بنده التجاري

من الساعة الرابعة عصرًا إلي الساعة التاسعة مساءًا

التوعية مبخاطر االيدز 	
التوعية باالمراض املعدية خاصة باالنفلوانزا املوسمية 	
التوعيه بطرق الكشف املبكر عن سرطان الثدي 	
توعية املترديدين بأهمية تعقيم اليدين لتجنب اإلصابة باألمراض  	

املعدية.
التوعية مبخاطر السمنه . 	
قياس الضغط. 	
قياس السكر. 	
قياس الوزن . 	

املكـــان :

الزمـــن :

التاريخ:

الهــدف:

اليوم العاملي لإليدز







حمالت فرع النماص



كلية العلوم الطبية التطبيقية٢٢

اخلميساليـــوم :

	/1442/4هـ

مول السرولت 

من الساعة الرابعة عصرًا إلي الساعة العاشرة مساءًا

اهميه الفحص املبكر لسرطان الثدي حتت شعار )الفحص املبكر وعي(. 	
تفعيل اليوم العاملي للسكري لتعزيز الوعي الصحي لكل مريض سكر. 	
تفعيل اليوم العاملي للسمنه حتت شعار )السمنه التليق بي ( ملا لها من  	

مضاعفات خطيره مثل امراض القلب وارتفاع ضغط الدم وامراض الكلى.
تفعيل اليوم العاملي للمسنني حتت شعار )غالني علينا (هم من صنع  	

املستقبل وشق الطريق لنا فحق علينا رد بعض اجلميل لهم باالهتمام 
باملسنني من كل اجلوانب.

احلمله التوعويه باضرار املخدرات على الفرد واالسره واملجتمع  	
قياس الضغط. 	
قياس السكر. 	
قياس الوزن . 	

املكـــان :

الزمـــن :

التاريخ:

الهــدف:

حملة نخلي هاملوسم سليم بالنماص
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الثالثاءاليـــوم :

1442/4/2هـ

وذلك باملدرسة الثانوية االولي للبنات مبحافظة النماص 

من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا 

تفعيل اليوم العاملي للسكري لتعزيز الوعي الصحي لكل مريض سكر 	
اهميه الفحص املبكر لسرطان الثدي حتت شعار )الفحص املبكر وعي(. 	
تفعيل اليوم العاملي للسمنه حتت شعار )السمنه التليق بي ( ملا لها من  	

مضاعفات خطيره مثل امراض القلب وارتفاع ضغط الدم وامراض الكلى.
تفعيل اليوم العاملي للمسنني حتت شعار )غالني علينا (هم من صنع  	

املستقبل وشق الطريق لنا فحق علينا رد بعض اجلميل لهم باالهتمام 
باملسنني من كل اجلوانب.

احلمله التوعويه باضرار املخدرات على الفرد واالسره واملجتمع  	
قياس الضغط. 	
قياس السكر. 	
قياس الوزن . 	

املكـــان :

الزمـــن :

التاريخ:

الهــدف:

حملة صحتك تهمنا بالنماص





كلية العلوم الطبية التطبيقية٢6

االربعاءاليـــوم :

	/1442/4هـ

بنادي وقتك الرياضي  النسائي مبحافظة النماص 

من الساعة الرابعة عصرًا إلي الساعة التاسعة مساءًا

توعيه احلاضرين و الزائرين باالرشادات الصحيه العامه كالسمنه احلمله 	
طرق الوقاية من االمراض املعدية وشرح الطرق الصحيحة لغسل اليد   	
قياس الضغط. 	
قياس السكر. 	
قياس الوزن . 	

املكـــان :

الزمـــن :

التاريخ:

الهــدف:

حملة السمنة ال تليق بالنماص
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اخلميساليـــوم :

1442/4/4هـ

يف السروات مول مبحافظة التماص

من الساعة الرابعة عصرًا إلي الساعة العاشرة مساءًا

التوعية مبخاطر املخدرات وأنواعها واالدوية املخدرة. 	
التوعيه بطرق الوقاية من مرض كورونا املستجد واالمراض املعدية  	

وشرح الطرق الصحيحة لغسل اليد  كما شملت احلمالت التوعيه بصحة 
املسنني و طرق التعامل معهم والتغيرات اجلسمانية والنفسية املتعلقة 

بهذه املرحلة.
توعيه احلاضرين و الزائرين باالرشادات الصحيه العامه كالسمنه. 	
طرق الوقاية من االمراض املعدية وشرح الطرق الصحيحة لغسل اليد   	
قياس الضغط. 	
قياس السكر. 	
قياس الوزن . 	

املكـــان :

الزمـــن :

التاريخ:

الهــدف:

حملة شباب بال مخدرات النماص
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اخلميساليـــوم :

1442/4/4هـ

باإلدارة التعليمية للبنات مبحافظة النماص

من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا 

اهميه الفحص املبكر لسرطان الثدي حتت شعار )الفحص املبكر وعي(. 	
تفعيل اليوم العاملي للسكري لتعزيز الوعي الصحي لكل مريض سكر. 	
تفعيل اليوم العاملي للسمنه حتت شعار )السمنه التليق بي (ملا لها من  	

مضاعفات خطيره مثل امراض القلب وارتفاع ضغط الدم وامراض الكلى.
تفعيل اليوم العاملي للمسنني حتت شعار )غالني علينا (هم من صنع  	

املستقبل وشق الطريق لنا فحق علينا رد بعض اجلميل لهم باالهتمام 
باملسنني من كل اجلوانب.

احلمله التوعويه باضرار املخدرات على الفرد واالسره واملجتمع    	
قياس الضغط. 	
قياس السكر. 	
قياس الوزن . 	

املكـــان :

الزمـــن :

التاريخ:

الهــدف:

حملة افحصي االن ال تنتظري بالنماص







ورش العمل
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االربعاءاليـــوم :

	2 - 	 - 1442هـ

مبعمل املهارات السريرية يف كلية الطب

الورشة 4 ساعات تطبيقية جلميع الطالب

مبشاركة أعضاء هيئة التدريس: د. هاني السيسي رئيس القسم،               	
د. محمد الشهراني، د. مصعب اليامي، د. أحمد املغربي املعيدين بالقسم. 

وقد حضر الورشة 	1 طالب بإشراف أعضاء هيئة التدريس.                                                                  

املكـــان :

املــــدة :

التاريخ:

التقرير:

تشريح مجرى الهواء والرئتني، وأمناط التنفس، وأصوات التنفس
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االثننياليـــوم :

	 - 4 -1442هـ

مبعمل املهارات السريرية يف كلية الطب

الورشة 4 ساعات تطبيقية جلميع الطالب

مبشاركة أعضاء هيئة التدريس: د. هاني السيسي رئيس القسم،               	
د. محمد الشهراني، د. مصعب اليامي، د. أحمد املغربي املعيدين بالقسم. 

وقد حضر الورشة 	1 طالب بإشراف أعضاء هيئة التدريس.                                                                  

املكـــان :

املــــدة :

التاريخ:

التقرير:

العناية بالرئتني ومجرى الهواء
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االثننياليـــوم :

	 - 4 -1442هـ

مبعمل احملاكاة مببنى كلية العلوم الطبية التطبيقية

الورشة 4 ساعات تطبيقية جلميع الطالب

وقد حضر الورشة 12 طالب بإشراف أعضاء هيئة التدريس  	
تهدف الدورة رفع وعي الطالب ملمارسة التثقيف الصحي عن الرضاعة  	

الطبيعية لألمهات.

املكـــان :

املــــدة :

التاريخ:

التقرير:

الرضاعة الطبيعية
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الثالثاءاليـــوم :

	 - 4 -1442هـ

مببنى كلية العلوم الطبية التطبيقية 

الورشة 4 ساعات تطبيقية جلميع الطالب

وقد حضر الورشة 12 طالب بإشراف أعضاء هيئة التدريس  	
تهدف الدورة الى توعية الطالب بضغط الدم وعالقته باألمراض الوعائية  	

ومهارات قياسه اإللكترونية والزئبقية .

املكـــان :

املــــدة :

التاريخ:

التقرير:

ضغط الدم وعالقته باألمراض الوعائية 
ومهارات قياسه اإللكترونية والزئبقية





كلية العلوم الطبية التطبيقية٤٢

اخلميساليـــوم :

	2 - 	 -1442هـ

كليه العلوم الطبية التطبيقية شطر الطالبات بالنماص 

الورشة 4 ساعات تطبيقية جلميع الطالب

كما مت تفعيل ندوه على الرابط 	
	 https://eu.bbcollab.com/guest/b1deeab697b84aabaf4dcab10ef02145

املكـــان :

املــــدة :

التاريخ:

التقرير:

اليوم العاملي لإلسعافات األولية







أعمال تطوعية
وخدمات  مجتمعية



كلية العلوم الطبية التطبيقية٤6

اخلميساليـــوم :

1442/4/4هـ 

) بنك الدم املتنقل( يف حديقة امللك عبداهلل

حيث قام طالب الكلية مبساعدة فريق البنك يف التنظيم واخذ  	
معلومات املرضى وسحب الدم، مع فريق التوعيه بصحة بيشة

املكـــان :

التاريخ:

التقرير:

حملة التبرع بالدم





كلية العلوم الطبية التطبيقية٤8

السبتاليـــوم :

1442/4/2٠هـ   

مستشفي النساء و الوالدة 

مركز الروشن التجاري

حديقه مستشفي الصحة النفسيه و الرعاية املديده

فندق اخلبتي مبحافظة بيشة

شــاركت كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة فعاليــات االحتفــال باليــوم العاملــي  	
للتطــوع حتــت شــعار مبــادرة عطــاء وطــن 

 مبستشــفى النســاء و الــوالدة و كانــت مشــاركة الطالبــات تتمحــور يف التطعيــم  	
ضــد اإلنفلونــزا املوســمية و التثقيــف عــن األطفــال اخُلــدج و مشــاكل احلمــل 

كمــا شــاركوا بتوزيــع الهدايــا و األلعــاب لألطفــال بقســم التنــومي.

مبركــز الروشــن التجــاري و كانــت املشــاركة تتمحــور يف التطعيــم ضــد اإلنفلونــزا  	
املوســمية و قيــاس الســكر و الضغــط و طــرق التوعيــة بنظافــه األســنان و توزيــع 

املنشــورات التوعوية.

املشــاركة  	 كانــت  و  املديــده  الرعايــة  و  النفســيه  الصحــة  مستشــفي  بحديقــه 
تتمحــور يف التوعيــه باالســعافات االوليــه و طــرق تعقيــم اليديــن كمــا مت توزيــع 

املنشــورات التوعويــة عــن مخاطــر االدويــه املخــدرة و طــرق تعقيــم اليديــن.

مشــاركة طــالب وطالبــات كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة يف حفــل تدشــني  	
جائــزة وزيــر الصحــة للعمــل التطوعــي الــذي أقيــم بفنــدق اخلبتــي مبحافظــة 

بيشــة. 

املكـــان :

التاريخ:

التقرير:

املشاركة يف فعاليات اليوم العاملي للتطوع



مستشفي النساء و الوالدة 

مركز الروشن التجاري

حديقه مستشفي الصحة النفسيه و الرعاية املديده

فندق اخلبتي مبحافظة بيشة



كلية العلوم الطبية التطبيقية50

اخلميساليـــوم :

	1442/4/2هـ   

سوق التمور

مشــاركة طــالب كليــة العلــوم الطبيــه التطبيقيــة كمتطوعــني فالهــالل االحمــر  	
الســعودي يف حفــل الضمــان االجتماعــي واالســر املنتجــة حيــث قــام بالشــرح 
للجمهــور طالــب التمريــض محمــد البــدور ، والطالبــة التمريــض هنــوف هــادي 
حتــت اشــراف رئيــس الهــالل رئيــس االحمــر الســعودي وستســتمر الفعاليــات 

علــى مــدار 	 ايــام.

املكـــان :

التاريخ:

التقرير:

املشاركة يف فعاليات حفل الضمان االجتماعي واالسر املنتجة






