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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

  الرؤية:

 ت  لبنا اليكونو لطالبةوا لطالبا ءبنا في تسهم لتيا لطالبيةا ألنشطةا في دةلرياا

 . طنهموو  ينهمد خدمة في صالحةً

 الرسالة:

 لطالبيةا تلخدماوا َألنشطةا لمجا في راتلتطوا كبةاموو دةلرياوا لتميزا تحقيقـ  

  .متكامال ءبنا لطالبا شخصية لبناء

 .الطالبية كافة ألنشطةا تل مجا فير لتطوا كبةاموو دةلرياوا لتميزا تحقيقـ 

  القيم: 

 ة، تؤمن عمادة شؤون الطالبيقيم الجامعلل ووفقافي ضوء اللتزام بالقيم اإلسالمية، 

 باآلتي:

 لجامعة.وا لوطنل نعزز ثقافة الولء والنتماء الوالء واالنتماء: 

 تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع أنشطة وخدمات العمادة.  الجودة: 

 ثقافة العمل كفريق واحد.  ترسيخ الجماعي: لالعم

 .نصاف في التعاملالفرص واإل  تكافؤلتحقيق مبدأ العمادة تسعى  العدالة:
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 مقدمة

تسعد بتقديم  ؛بلطالا ون شؤدة اـعمن فإ، هاــسالتور لجامعة ا تيجيةارــستانطالقا من ا 

لعملية اعم د ىلإفة دلهاالمختلفة الطالبية انشطتها ، وألثقافية، والجتماعيةاخدماتها 

 اتجياـحتل واوــعي مياتر ؛يةــئة جامعـــتوفير بي اهتمامناز ـــمرتك قد جعلنا، ولتعليميةا

ــلمملاية رؤ ق ـفوجتمعية ــلمواسانية ـــإلنالقيم ز ازــين بما يُعــلمتعلما  ألصيلاها ــــثاتروكة ــ

  .ري لحضااثه إر علىلمحافظة دي، والسعوا لمجتمعافي نهضة  إسهاما

 :ما يليخطتها ح في سبيل نجاب لطالون اشؤدة عمات تخذاقد و

ألنشطة الالصفية المتسقة مع مسارات التزويدها بخطط ت لكلياامخاطبة  .1

 اديمية في كل كلية.البرامج األك 

 .يةدلسعوت الجامعاامج ابرومن خطط دة لستفاا .2

 .في صناعة خطة األنشطة والبرامج الالصفيةت لطالباب واطالــلا إشراك .3

لجامعة في تحقيق دور ايضمن تعزيز  على ماطتها ـــنشأفي دة اـمــــــلعات ـد حرصـقو

ة ــــا للخطـهـــمتاءمو ىلإة ـضافإ، 2232ية دعوــلساة ـربيــــلعالمملكة اة ـيرؤو اف هدأ

 .لعملق اسوت حتياجاواها يجائص خريوخص تيجية للجامعةاترــلسا
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 أهداف الخطة

 .لمعتدلةاإلسالمية القيم اتعميق ولوطنية الهوية اتعزيز  .1

القيادية  المهارات كسابهمإت و لطالباب والطالاب ـــهاقل موــصف واــــكتشا .2

 .العملية والحياتيةو 

 .تلطالباب والطالى الجتماعية لدالية وبالمسؤ اإلحساستنمية  .3

 2232.لمملكة ا يةرؤ مج ابرور والبة في تحقيق محاـــلطوالطالب دور اتفعيل  .4

يب رها بالتدءضاـــعود ألمنهجية بحيث تزاج ــمالبروالخطط اتقدمه  ما تعزيز .5

 بلطالاسه ريد اـتكامل بين مــــلابما يحقق و ،يةور رــلضرات اهاـــلمزم والالا

رات لمهاواسونها رلتي يماا ألنشطةابين وسية رادــــلل الفصواخل ت دالطالباوا

 .جهارلتي يكتسبونها خاا
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 مجاالت الخطة

  :وتشمل الحتفال باليوم الوطني السعودي وذكرى البيعة االحتفاالت الوطنية

 .لخادم الحرمين الشريفين

 :والندوات واللقاءات المفتوحة وتشمل املحاضرات العامة  األنشطة الثقافية

 والمسابقات الثقافية.

 :وتشمل برامج الخدمة العامة والرحالت والزيارات واللقاءات  األنشطة االجتماعية

 والدراسات الميدانية. الجتماعية والرعاية الجتماعية والبحوث

 :الرسم :تضمن النشاط الفني تنظيم مسابقاتيو  أنشطة المواهب واالبتكار ،

تدعم بداع و اليدوية، الخط العربي، الشعر، وغيرها من األنشطة التي تنمي اإل  األعمال

 الموهبة وتحث على البتكار.

 :اهب ع المو يتهدف إلى بث الروح الرياضية بين الطالب وتشج األنشطة الرياضية

الرياضية، والعمل على تنميتها وتنظيم النشاط الرياض ي، بما في ذلك تكوين الفرق 

وغيرها من  ،وإقامة المباريات والمسابقات والمهرجانات الرياضية ،اضيةالري

. البطولت التي
ً
 أو دوليا

ً
 تنظمها العمادة أو تشارك فيها الجامعة محليا

  :ية توجه المملكة العرب صب في كل ما يخبرفع وعي الطال  ىتعناألنشطة التوعوية

 السعودية.

  مات خريجي س مكسابهإعلى المهارات التي تدعم ب الطال تهتم بتدريب  :تدريبيةأنشطة

 .الجامعة
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 للفعاليات السنوية ةالخطة التشغيلي

  تاالحتفاال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 استقبال الطالب المستجدين الستراتيجية للجامعةالخطة  1

 )السنة األولى(

 )الفصل األول( األسبوع األول  جامعة بيشة تعريفي

 الخامس )الفصل األول(األسبوع  جامعة بيشة ثقافي احتفال اليوم الوطني 2232رؤية المملكة  2

 الرابع )الفصل الثاني(األسبوع  جامعة بيشة ثقافي  حفل التأسيس 2232رؤية المملكة  3

 التاسع )الفصل الثالث(األسبوع  جامعة بيشة    ثقافي حفل ختام األنشطة الخطة الستراتيجية للجامعة 4

 العاشر )الفصل الثالث(األسبوع  جامعة بيشة  ثقافي واجتماعي حفل الخريجين 2232رؤية المملكة  5

وتوعوي  ثقافي يوم المرأة العالمي  2232رؤية المملكة  6

  وتدريبي

 الرابع )الفصل الثالث(األسبوع  جامعة بيشة

سوق العمل السعودي  7

 ومتطلباته

اجتماعي وتوعوي  -مسارات –يوم المهنة 

  وتدريبي

 الثالث )الفصل الثالث(األسبوع  جامعة بيشة

 )الفصل الثاني(السادس األسبوع  جامعة بيشة  ثقافي واجتماعي معرض ذكرى البيعة  2232رؤية المملكة  8
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  العامةالمسابقات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 )سمات الخريجين(

عمادة شؤون  ثقافي ن الكريممسابقة القرآ

 الطالب

 السابع األسبوع 

 )الفصل الثالث(

 الخطة الستراتيجية للجامعة 2

 )سمات الخريجين(

عمادة شؤون  ثقافي السنة النبويةمسابقة 

 الطالب

 السابع األسبوع 

 )الفصل الثالث(

 الخطة الستراتيجية للجامعة 3

 )سمات الخريجين(

عمادة شؤون  ثقافي مسابقة األفالم الوثائقية

 الطالب

 السابع األسبوع 

 )الفصل الثالث(

 الخطة الستراتيجية للجامعة 4

 )سمات الخريجين(

عمادة شؤون  ثقافي التصويرمسابقة فن 

 الطالب

 السابع األسبوع 

 )الفصل الثالث(

 الخطة الستراتيجية للجامعة 5

 )سمات الخريجين(

عمادة شؤون  ثقافي التطوعية األعمالمسابقة 

 الطالب

 السابع األسبوع 

 )الفصل الثالث(

 الخطة الستراتيجية للجامعة 6

 )سمات الخريجين(

عمادة شؤون  ثقافي المتميزةمسابقة الطالبة 

 الطالب

 السابع األسبوع 

 )الفصل الثالث(

 الخطة الستراتيجية للجامعة 7

 )سمات الخريجين(

عمادة شؤون  ثقافي مسابقة الطالب المتميز

 الطالب

 السابع األسبوع 

 )الفصل الثالث(

 الخطة الستراتيجية للجامعة 8

 )سمات الخريجين(

عمادة شؤون  ثقافي فن المسرحمسابقة 

 الطالب

 السابع األسبوع 

 )الفصل الثالث(

 الخطة الستراتيجية للجامعة 9

 )سمات الخريجين(

عمادة شؤون  ثقافي مسابقة القصة القصيرة

 الطالب

 السابع األسبوع 

 )الفصل الثالث(

 الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 )سمات الخريجين(

شؤون عمادة  ثقافي مسابقة إعالمي المستقبل

 الطالب

 السابع األسبوع 

 )الفصل الثالث(

 الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 )سمات الخريجين(

عمادة شؤون  ثقافي مسابقة البحث العلمي

 الطالب

 السابع األسبوع 

 )الفصل الثالث(

03/01/44التاريخ000312-22-58/1/11رقم القيد 03/01/44التاريخ000312-22-58/1/11رقم القيد 03/01/44التاريخ000312-22-58/1/11رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 05/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 05/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 05/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 06/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 06/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 06/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 07/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 08/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 11/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 11/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 12/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 22/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 23/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

  األنشطة الرياضية 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 الفصل األول  

عمادة شؤون  رياض ي  كرة الطائرة لالعمادة ل كأس الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 الطالب

 السادساألسبوع 

عمادة شؤون  رياض ي العمادة لكرة السلة  كأس الخطة الستراتيجية للجامعة 2

 الطالب

  السابعاألسبوع 

 

  السابعاألسبوع  الصالة الرياضية  رياض ي بطولة تنس الطاولة  الخطة الستراتيجية للجامعة 3

  الثامناألسبوع  الملعب الخارجي  رياض ي (طالبدوري كرة القدم السداس ي ) الخطة الستراتيجية للجامعة 4

 السابع األسبوع  الصالة الرياضية  رياض ي  (طالبات)دوري كرة القدم للصالت  الخطة الستراتيجية للجامعة 5

  الثامناألسبوع  الصالة الرياضية  رياض ي  (طالبات)بطولة البلياردو  الخطة الستراتيجية للجامعة 6

 الفصل الثاني

عمادة شؤون  رياض ي بطولة األلعاب اإللكترونية  الخطة الستراتيجية للجامعة 7

 الطالب

 الرابعاألسبوع 

 السابع األسبوع  الصالة الرياضية  رياض ي العمادة لبطولة كرة القدم  كأس الخطة الستراتيجية للجامعة 8

 الثامن األسبوع  عن بعد رياض ي ة يدورة تدريب الخطة الستراتيجية للجامعة 9

 الثامن األسبوع  الصالة الرياضية  رياض ي العمادة لبطولة البلياردو كأس الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 الثالثالفصل 

عمادة شؤون  الكتروني بطولة األلعاب اإللكترونية )طالبات( الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 الطالب

 الرابعاألسبوع 

 السابع األسبوع  الصالة الرياضية رياض ي اليوم العالمي للرياضة الجامعية الخطة الستراتيجية للجامعة 12

عمادة شؤون  رياض ي  الشطرنج طالبات  الخطة الستراتيجية للجامعة 13

 الطالب

 الثامن األسبوع 

03/01/44التاريخ000312-22-58/1/11رقم القيد 03/01/44التاريخ000312-22-58/1/11رقم القيد 03/01/44التاريخ000312-22-58/1/11رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 05/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 05/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 05/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 06/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 06/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 06/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 07/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 08/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 11/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 11/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 12/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 22/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 23/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد



8 |  
 

 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

  دورات رياضية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 الفصل األول  

 الرابعاألسبوع  لم يحدد بعد دورة تدريبية نفس يالتوازن لتدريبات حركية ل الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 الثامن األسبوع  بعدلم يحدد  دورة تدريبية ثقافة الغذاء الخطة الستراتيجية للجامعة 2

 الفصل الثاني

 الرابعاألسبوع  لم يحدد بعد دورة تدريبية صحتك في غذائك الخطة الستراتيجية للجامعة 3

 الثامن األسبوع  لم يحدد بعد دورة تدريبية ممارسة الرياضة أهمية الخطة الستراتيجية للجامعة 4

 الثالثالفصل 

 الرابعاألسبوع  لم يحدد بعد دورة تدريبية أسماء األجهزة والتمارين الرياضية الخطة الستراتيجية للجامعة 5

 الثامن األسبوع  لم يحدد بعد دورة تدريبية إدارة التغيير في البيئة الرياضية الخطة الستراتيجية للجامعة 6

03/01/44التاريخ000312-22-58/1/11رقم القيد 03/01/44التاريخ000312-22-58/1/11رقم القيد 03/01/44التاريخ000312-22-58/1/11رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 05/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 05/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 05/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 06/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 06/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 06/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 07/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 08/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 11/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 11/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 12/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 22/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 23/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 األندية الطالبية 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

دور األندية الطالبية في تعزيز  الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 المسؤولية املجتمعية  

 الرابعاألسبوع  عن بعد   ندوة

 السادس األسبوع  عمادة شؤون الطالب محاضرة  األندية الطالبية والتثقيف الصحي   الخطة الستراتيجية للجامعة 2

في تهيئة الطالب لسوق  ةدور األندي سوق العمل السعودي ومتطلباته 3

 العمل 

 الثامن األسبوع  عن بعد  محاضرة

تأهيل الطالب لقيادة األندية  الخطة الستراتيجية للجامعة 4

 الطالبية  

 التاسعاألسبوع  عمادة شؤون الطالب   دورة تدريبية 

 الفصل الثاني

مبادرة عمادة شؤون الطالب لزرع  2232رؤية المملكة  5

شجرة في محيط الجامعة 122

 وفروعها

 األسبوع الرابع الجامعة وفروعها مبادرة

 السادساألسبوع  عن بعد محاضرة أصالة واعتزاز –اللغة األم  2232رؤية المملكة  6

 األسبوع الثامن الجامعة مبادرة مبادرة كسوة الشتاء الخطة الستراتيجية للجامعة 7

 األسبوع التاسع عمادة شؤون الطالب مسابقة مسابقة شعرية الخطة الستراتيجية للجامعة 8

 الثالثالفصل 

التطوع والمشاركة في مبادرات  الخطة الستراتيجية للجامعة 9

 صحية

المركز الطبي  مبادرة

 الجامعي

 األسبوع الرابع

 األسبوع السادس عمادة شؤون الطالب مسابقة أفضل مبادرة لألندية الطالبية الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 األسبوع الثامن المسرح الجامعي محاضرة مكافحة الفساد وأثرها في التنمية 2232رؤية المملكة  11

فعالية تطوعية بمناسبة اليوم  للجامعةالخطة الستراتيجية  12

 السكري  ىالعالمي لمرض 

المركز الطبي  فعالية

 الجامعي

 األسبوع التاسع

03/01/44التاريخ000312-22-58/1/11رقم القيد 03/01/44التاريخ000312-22-58/1/11رقم القيد 03/01/44التاريخ000312-22-58/1/11رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 05/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 05/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 05/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 06/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 06/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 06/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 07/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 08/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 11/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 11/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 12/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 22/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 23/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 دورات تدريبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

التهيئة النفسية لمرحلة الدراسة  الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 الجامعية

 الثالثاألسبوع  عن بعد دورة

وكيفية التعامل فهم الشخصيات  الخطة الستراتيجية للجامعة 2

 معها

 الرابع األسبوع  عن بعد دورة

 األسبوع الخامس عن بعد دورة كيف نؤكد ذواتنا سوق العمل السعودي ومتطلباته 3

اختيار مهنة المستقبل )الدافع  سوق العمل السعودي ومتطلباته 4

 والطموح(

 السادساألسبوع  عن بعد دورة

 السابعاألسبوع  عمادة شؤون الطالب مسابقة موهبتك أبرز  سوق العمل السعودي ومتطلباته 5

 السابعاألسبوع  عمادة شؤون الطالب مسابقة تصميم فيديو لذوي اإلعاقة الخطة الستراتيجية للجامعة 6

المشاركة في اليوم العالمي لصحة  الخطة الستراتيجية للجامعة 7

 النفسية

 الثامناألسبوع  عمادة شؤون الطالب ىملتق

 السابعاألسبوع  عمادة شؤون الطالب حملة خطر املخدرات والتدخين الخطة الستراتيجية للجامعة 8

رعاية المتفوقين والموهوبين في  2232رؤية المملكة  9

 المملكة

 األسبوع الثامن عن بعد ملتقى

 السادساألسبوع  عن بعد دورة الثقة بالنفس الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 العاشراألسبوع  عن بعد دورة قلق الختبارات العمل السعودي ومتطلباتهسوق  11

المشاركة في اليوم العالمي لذوي  الخطة الستراتيجية للجامعة 12

 اإلعاقة

الثاني األسبوع  عن بعد ملتقى

 عشر

 األسبوع الثامن عمادة شؤون الطالب دورة كيف تحدد مشروعك سوق العمل السعودي ومتطلباته 13

03/01/44التاريخ000312-22-58/1/11رقم القيد 03/01/44التاريخ000312-22-58/1/11رقم القيد 03/01/44التاريخ000312-22-58/1/11رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 04/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 05/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 05/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 05/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 06/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 06/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 06/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 07/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 08/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 11/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 11/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 12/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 22/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد 23/01/44التاريخ000098-22-58/1/11/2رقم القيد
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 

  برنامج إمكانات 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

 الرابعاألسبوع  عن بعد دورة لقاء والتأثيرفن اإل سوق العمل السعودي ومتطلباته 1

  الخامساألسبوع  عن بعد دورة كتابة التقرير  سوق العمل السعودي ومتطلباته 2

 األسبوع السادس عن بعد دورة صناعة الفكرة الريادية  سوق العمل السعودي ومتطلباته 3

 للتسويف  سوق العمل السعودي ومتطلباته 4
ً
 السابعاألسبوع  عن بعد دورة ضع حدا

 األسبوع الثامن  عن بعد دورة مايكروسوفت بروجكت سوق العمل السعودي ومتطلباته 5

مبادئ وأسس التصميم الجرافيكي  العمل السعودي ومتطلباتهسوق  6

 باستخدام برنامج الفوتوشوب

 األسبوع التاسع عن بعد دورة

 الثانيالفصل   
 الرابعاألسبوع  عن بعد دورة قيادة الذات  سوق العمل السعودي ومتطلباته 7

 الخامس األسبوع  عن بعد دورة أنماط الشخصية   الخطة الستراتيجية للجامعة 8

 األسبوع السادس عن بعد دورة كيف نؤكد ذواتنا الخطة الستراتيجية للجامعة 9

 السابعاألسبوع  عن بعد دورة قواعد التعامل مع البيئة الجامعية   الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 األسبوع الثامن  عن بعد دورة البيانات علمأساسيات  سوق العمل السعودي ومتطلباته 11

 األسبوع التاسع عن بعد دورة تحليل البيانات باستخدام لغة اإلكسل سوق العمل السعودي ومتطلباته 12

 الثالثالفصل   
 الرابعاألسبوع  عن بعد دورة ليات القراءة السريعة  آ سوق العمل السعودي ومتطلباته 13

 الخامس األسبوع  عن بعد دورة األساسية في الحاسب اآلليالمفاهيم  سوق العمل السعودي ومتطلباته 14

 األسبوع السادس عن بعد دورة مهارات التفوق الدراس ي   سوق العمل السعودي ومتطلباته 15

 السابعاألسبوع  عن بعد دورة فن القراءة والبحث السريع   سوق العمل السعودي ومتطلباته 16

 األسبوع الثامن  عن بعد دورة SPSSالبحث والتحليل اإلحصائي  سوق العمل السعودي ومتطلباته 17

 األسبوع التاسع عن بعد دورة دورة تصميم مواقع اإلنترنت سوق العمل السعودي ومتطلباته 18
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Plan of Activites 
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 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 الثالثالفصل   

 الثالثاألسبوع  عن بعد دورة عمل بوعيا الستراتيجية للجامعةالخطة  1

 الرابع األسبوع  عن بعد دورة التخطيط الشخص ي الخطة الستراتيجية للجامعة 2

 األسبوع الخامس عن بعد دورة دال الخطة الستراتيجية للجامعة 3

 السادساألسبوع  عن بعد دورة ملتقى التوجيه المنهي الخطة الستراتيجية للجامعة 4

 السابعاألسبوع  عن بعد دورة فرق  الخطة الستراتيجية للجامعة 5

 الثامناألسبوع  عن بعد دورة وازن  الخطة الستراتيجية للجامعة 6

 التاسعاألسبوع  عن بعد دورة سند الخطة الستراتيجية للجامعة 7
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

  والتوجيه اإلرشاد    وحدة 

 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

التهيئة النفسية لمرحلة الدراسة  الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 الجامعية

 الثالثاألسبوع  عن بعد دورة

الشخصيات وكيفية التعامل فهم  الخطة الستراتيجية للجامعة 2

 معها

 الرابع األسبوع  عن بعد دورة

  السابعاألسبوع  عن بعد حملة خطر املخدرات الخطة الستراتيجية للجامعة 3

 السادساألسبوع  عن بعد دورة الثقة بالنفس الخطة الستراتيجية للجامعة 4

 األسبوع العاشر عن بعد دورة قلق الختبارات الخطة الستراتيجية للجامعة 5

 الفصل الثاني

 األسبوع الرابع عن بعد دورة الذكاء العاطفي والجتماعي 2232رؤية المملكة  6

 الخامساألسبوع  عن بعد دورة السلوك التوكيدي 2232رؤية المملكة  7

 السابعاألسبوع  عن بعد دورة اسرار الشخصية الخطة الستراتيجية للجامعة 8

 العاشراألسبوع  عن بعد دورة قلق الختبارات الستراتيجية للجامعةالخطة  9

 األسبوع السادس عن بعد زيادة سالمتك تهمنا الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 الثالثالفصل 

 األسبوع الرابع عن بعد  دورة كيف نواجه المصاعب  الخطة الستراتيجية للجامعة 11

التهيئة النفسية لمرحلة الدراسة  للجامعةالخطة الستراتيجية  12

 الجامعية

 األسبوع السادس عن بعد دورة 

المشاركة في اليوم العالمي للصحة  الخطة الستراتيجية للجامعة 13

 النفسية

 الثامناألسبوع  عن بعد ملتقى 

 األسبوع التاسع عن بعد دورة الشخصية الناجحة  الخطة الستراتيجية للجامعة 14
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 وحدة الخرجين 

 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

فهم الشخصيات وكيفية التعامل  الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 معها

 الرابع األسبوع  عن بعد دورة

 الخامس األسبوع  عن بعد دورة عداد السيرة الذاتية إ سوق العمل السعودي ومتطلباته 2

 اختيار مهنة المستقبل سوق العمل السعودي ومتطلباته 3

 )الدوافع والطموح( 

 السابع األسبوع  عن بعد دورة

 الثامن األسبوع  عن بعد دورة كيف تحدد مشروعك سوق العمل السعودي ومتطلباته 4

 السادساألسبوع  عن بعد دورة الثقة بالنفس الخطة الستراتيجية للجامعة 5

 األسبوع العاشر عن بعد دورة قلق الختبارات الخطة الستراتيجية للجامعة 6

 الفصل الثاني

 األسبوع الرابع عن بعد دورة العلمي البحثأساسيات  سوق العمل السعودي ومتطلباته 7

 الخامساألسبوع  عن بعد دورة السلوك التوكيدي سوق العمل السعودي ومتطلباته 8

 السابعاألسبوع  عن بعد دورة اسرار الشخصية الخطة الستراتيجية للجامعة 9

 العاشراألسبوع  عن بعد دورة قلق الختبارات الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 األسبوع الثامن عن بعد دورة مهارات عن العمل والتوظيف  سوق العمل السعودي ومتطلباته 11

 األسبوع التاسع عن بعد دورة جين يأسبوع المهنة للخر  ومتطلباتهسوق العمل السعودي  12

 الثالثالفصل 

 العاشراألسبوع  عن بعد دورة قلق الختبارات الخطة الستراتيجية للجامعة 13

 الرابعاألسبوع  عن بعد دورة التأقلم مع الحياة الجامعية الخطة الستراتيجية للجامعة 14

 السابعاألسبوع  عن بعد دورة طرق النجاح والتميز ومتطلباتهسوق العمل السعودي  15

 الثامناألسبوع  عن بعد دورة كيف تعد نفسك للوظيفة سوق العمل السعودي ومتطلباته 16
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

  ذوي اإلعاقةوحدة 

 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

التهيئة النفسية لمرحلة الدراسة  الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 الجامعية

 الثالثاألسبوع  عن بعد دورة

وكيفية التعامل فهم الشخصيات  الخطة الستراتيجية للجامعة 2

 معها

 الرابع األسبوع  عن بعد دورة

المشاركة في اليوم العالمي لذوي  الخطة الستراتيجية للجامعة 3

 اإلعاقة

الحادي األسبوع  عن بعد ملتقى

 عشر 

 السادساألسبوع  عن بعد دورة الثقة بالنفس الخطة الستراتيجية للجامعة 4

 األسبوع العاشر عن بعد دورة الختباراتقلق  الخطة الستراتيجية للجامعة 5

 الفصل الثاني

 الثانياألسبوع  عن بعد دورة  اليوم العالمي للغة برايل  سوق العمل السعودي ومتطلباته 6

 الخامساألسبوع  عن بعد دورة السلوك التوكيدي سوق العمل السعودي ومتطلباته 7

 السابعاألسبوع  عن بعد دورة سرار الشخصيةأ الخطة الستراتيجية للجامعة 8

 التاسعاألسبوع  عن بعد فعالية   داون اليوم العالمي لمتالزمة  الخطة الستراتيجية للجامعة 9

 العاشراألسبوع  عن بعد دورة قلق الختبارات الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 الثالثالفصل 

 الرابعاألسبوع  عن بعد  دورة صعوبات التعلم  الخطة الستراتيجية للجامعة 11

قواعد الرعاية والتأهيل لذوي  الخطة الستراتيجية للجامعة 12

 الحتياجات 

 الخامساألسبوع  عن بعد دورة

 السادساألسبوع  عن بعد دورة  تعليم لغة اإلشارة سوق العمل السعودي ومتطلباته 13

 السابعاألسبوع  عن بعد مسابقة  تصميم فيديو لذوي اإلعاقة سوق العمل السعودي ومتطلباته 14
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 )كلية العلوم بيشة )شطر الطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

 األول   مبنى الكلية حفل حفل استقبال الطالب الجدد الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 األكاديمياإلرشاد ملتقى  الخطة الستراتيجية للجامعة 2

باللوائح  )التعريفورش عمل 

 –كاديمي أ إرشاد  جلسة  – واألنظمة

 التواصل الفعال(

 الثاني  مبنى الكلية  برنامج

ي لكترونعن بعد( عن التعليم اإلدورة ) الخطة الستراتيجية للجامعة 3

 البالك بورد
 الرابع عن بعد دورة

ورشة عمل تهدف التعريف بسبل  سوق العمل السعودي ومتطلباته 4

 ىمان داخل معامل الكلية وعلاأل 

ماكن وتعليمات التشغيل الخاصة أ

 ية األولبطفايات الحريق والسعافات 

 الخامس  معمل الكيمياء ورشة

 علىورشة عمل تهدف للتدريب  سوق العمل السعودي ومتطلباته 5

 المركزة والموادالتعامل مع الحماض 

 المشتعلة داخل غرفة الغازات

 السابع معمل الكيمياء ورشة

 علىورشة عمل تهدف الي التعرف  سوق العمل السعودي ومتطلباته 6

جهزة الكهربية وكيفية التعامل معها األ 

 والقياسات عليها

 السادس معمل الفيزياء ورشة

 الخطة الستراتيجية للجامعة 7
  حفل الوطني( )اليومحفل 

بهو ال-مبنى الكلية 

 األكاديمي
 الثامن

 األعمالالشتراك في المسابقات و  الستراتيجية للجامعةالخطة  8

التطوعية التي تعلن عنها عمادة شئون 

 الطالب بالجامعة

 اشرعال -الثالث  الجامعة فعاليات

دورة  لالختبارات:أسبوع التهيئة  الخطة الستراتيجية للجامعة 9

  الستعداد لالختبارات
 العاشر  مبنى الكلية  دورة

 الثانيالفصل 

 حملة توعوية بمخاطر السكري  الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 للتوعية بمخاطر)تهدف 

 السكري وارتفاع ضغط الدم(

اجتماعي 

 تثقيفي
 الثاني  مبنى الكلية

 حملة توعوية بمخاطر املخدرات الخطة الستراتيجية للجامعة 11

)تهدف لتوعية الشباب بمخاطر 

 املخدرات(

اجتماعي 

 تثقيفي
 الثالث مبنى الكلية

فعالية أيام  لإلحصاءتفعيل اليوم العالمي  سوق العمل السعودي ومتطلباته 12

 عالمية
 الرابع مبنى الكلية
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفعيل اليوم العالمي للصحة النفسية الخطة الستراتيجية للجامعة 13

 النقاهة لمستشفىزيارة ميدانية 

فعالية أيام 

 عالمية

 مستشفى

  النقاهة
 الخامس

فعالية أيام  تفعيل اليوم العالمي للمسنين الخطة الستراتيجية للجامعة 14

 عالمية

عة قا-مبنى الكلية 

 األنشطة
 السادس

فعالية أيام  تفعيل اليوم العالمي للمعلم الخطة الستراتيجية للجامعة 15

 عالمية

عة قا-مبنى الكلية 

 األنشطة
 السابع

 الخطة الستراتيجية للجامعة 16
  العالمي للمرأة اليوم

فعالية أيام 

 عالمية

عة قا-مبنى الكلية 

 األنشطة
 الثامن

 الثالثالفصل 

 الخطة الستراتيجية للجامعة 17

 أسبوع البيئة
 فعالية ومبادرة

  تطوعية

-الجامعة

المؤسسات 

 التجارية

 الثاني

الشتراك في المسابقات الرياضية التي  الخطة الستراتيجية للجامعة 18

 عمادة شئون الطالب تنظمها
 العاشر -األول   الجامعة تطوعية

 يوم الفيزياء  سوق العمل السعودي ومتطلباته 19

 )عمل دورة + ندوة + معرض(
  دورة تدريبية

م قس-مبنى الكلية 

 الفيزياء
 الثالث

 العاشر -األول   مبنى الكلية  دورة تدريبية تفعيل األيام العالمية الخطة الستراتيجية للجامعة 21

 السادس زيارة  دورة تدريبية  زيارة ميدانية لمدينة علمية سوق العمل السعودي ومتطلباته 21

 التاسع  مبنى الكلية فعالية  فعالية التهنئة بالعيد الخطة الستراتيجية للجامعة 22

 الحادي عشر األكاديميالبهو  حفل حفل ختام األنشطة الخطة الستراتيجية للجامعة 23
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 )كلية العلوم بيشة )شطر الطالبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

حفل  استقبال المستجدات الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 وبرنامج

 األول  حضوري

الجامعة وتعريف  أنظمةتوضيح  الخطة الستراتيجية للجامعة 2

 الطالبة بحقوقها وواجباتها

 األول  حضوري دورة

األكاديمي  اإلرشاد    ماهية  الخطة الستراتيجية للجامعة 3

 وأهميته

 الثاني حضوري دورة

األمن والسالمة في املختبرات  سوق العمل السعودي ومتطلباته 4

 العلمية

 الثالث حضوري دورة

 الرابع حضوري مسابقة اليوم الوطني مسابقة 2232رؤية المملكة  5

حفل اليوم الوطني وتكريم الفائزة  2232رؤية المملكة  6

 في المسابقة

 الخامس حضوري حفل

 السابع  حضوري فعالية اليوم العالمي للمعلم الخطة الستراتيجية للجامعة 7

 العاشر حضوري برنامج ذكرى البيعة 2232رؤية المملكة  8

 الحادي عشر حضوري دورة دورة علمية السعودي ومتطلباتهسوق العمل  9

 الحادي عشر  حضوري مبادرة مبادرة كسوة الشتاء الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 الفصل الثاني

تقان استراتيجية العمل ضمن إ سوق العمل السعودي ومتطلباته 11

 الفريق

 األول  حضوري دورة

 الثاني حضوري محاضرة الصالة في حياتنا أهميةمحاضرة  الخطة الستراتيجية للجامعة 12

 الثالث حضوري فعالية الجنادرية الخطة الستراتيجية للجامعة 13

اليوم العالمي للعلوم من أجل  الخطة الستراتيجية للجامعة 14

 السالم والتنمية

 الرابع حضوري فعالية

ثانوية للتعريف مدارس  3زيارة  الخطة الستراتيجية للجامعة 15

 بكلية العلوم

 الرابع حضوري زيارة

المقابلة الشخصية للتأهيل  سوق العمل السعودي ومتطلباته 16

 الوظيفي

 الخامس حضوري دورة

اليوم العالمي للمرأة في مجال  الخطة الستراتيجية للجامعة 17

 العلوم

 السادس حضوري فعالية

 السادس حضوري مسابقة أجمل تصويرمسابقة  الخطة الستراتيجية للجامعة 18

 التاسع حضوري دورة الرياضة والصحة الخطة الستراتيجية للجامعة 19

 التاسع حضوري رياض ي خطوة1222المش ي  الخطة الستراتيجية للجامعة 21
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زيارة مرض ى مستشفى النقاهة  الخطة الستراتيجية للجامعة 21

 لتفعيل اليوم العالمي للمسنين

 العاشر حضوري مبادرة

برنامج  استخدامدورة عن كيفية  سوق العمل السعودي ومتطلباته 22

 األكسل

 العاشر حضوري دورة

 الثالثالفصل 

 األول  حضوري دورة السيرة الذاتية سوق العمل السعودي ومتطلباته 23

 األول  حضوري تطوع حملة التبرع بالدم الخطة الستراتيجية للجامعة 24

فعالية  البيئة أسبوع 2232المملكة رؤية  25

 ومبادرة

 الثاني حضوري

 الثالث حضوري مبادرة ودورة مبادرة رمضان الخطة الستراتيجية للجامعة 26

 الرابع حضوري فعالية التوعية بمرض السكري  الخطة الستراتيجية للجامعة 27

أعمال تطوعية بالشراكة مع  الخطة الستراتيجية للجامعة 27

المؤسسات الحكومية 

 الخيرية والجمعيات

 الخامس حضوري تطوع

 التاسع حضوري فعالية فعالية العيد الخطة الستراتيجية للجامعة 28

 العاشر حضوري فعالية متجري الصغير سوق العمل السعودي ومتطلباته 29

 الحادي عشر حضوري دورة واألثر النفس يالختبارات  سوق العمل السعودي ومتطلباته 31

 الثاني عشر حضوري حفل حفل اختتام األنشطة الطالبية الخطة الستراتيجية للجامعة 31
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 
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 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

حفل استقبال الطالب  الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 نالمستجدي
 األسبوع األول  داخل الكلية  اجتماعي 

 األسبوع األول  داخل الكلية  توعوي  األكاديمي اإلرشاد    ملتقى  الستراتيجية للجامعةالخطة  2

دورة تدريبية: استخدام البالك  الخطة الستراتيجية للجامعة 3

 دبور 
 األسبوع الثاني داخل الكلية  دورة

 الثانياألسبوع  داخل الكلية  مسابقة 22 مسابقات اليوم الوطني 2232رؤية المملكة  4

 األسبوع الثالث داخل الكلية  حفل حفل اليوم الوطني 2232رؤية المملكة  5

 األسبوع الثالث داخل الكلية  ندوة ندوة بمناسبة اليوم الوطني 2232رؤية المملكة  6

 الذاتية واإلعدادكتابة السيرة  سوق العمل السعودي ومتطلباته 7

 للمقابالت الشخصية
 األسبوع الثالث داخل الكلية  دورة

 األسبوع الرابع داخل الكلية  دورة مهارات التفوق الدراس ي سوق العمل السعودي ومتطلباته 8

السجل المهارى في حياة  أهمية الخطة الستراتيجية للجامعة 9

 الطالب الجامعية
 األسبوع الرابع داخل الكلية  دورة

 األسبوع الخامس داخل الكلية  دورة اللغة اإلنجليزية أساسيات تعلم سوق العمل السعودي ومتطلباته 11

 األسبوع الخامس  داخل الكلية  ثقافي  اليوم العالمي للمعلم 2232رؤية المملكة  11

 األسبوع السادس  داخل الكلية  ثقافي  مسابقات ذكرى تجديد البيعة  2232رؤية المملكة  12

مسيرة ملؤها اإلنجاز  محاضرة: 2232رؤية المملكة  13

  والمستقبل الواعد
 األسبوع السادس  داخل الكلية  ثقافي 

 األسبوع السابع  داخل الكلية  فعالية اليوم العالمي للرياضة الجامعية الخطة الستراتيجية للجامعة 14

 األسبوع السابع  داخل الكلية  محاضرة أصول النحراف الفكري  2232رؤية المملكة  15

 األسبوع السابع  داخل الكلية  فعالية اليوم العالمي للسكري  الخطة الستراتيجية للجامعة 16

 األسبوع السابع  داخل الكلية  فعالية اليوم العالمي للمعلم الخطة الستراتيجية للجامعة 17

 األسبوع الثامن  داخل الكلية  فعالية اليوم العالمي لذوي اإلعاقة الخطة الستراتيجية للجامعة 18

 األسبوع الثامن  داخل الكلية  فعالية اليوم العالمي للتطوع الخطة الستراتيجية للجامعة 19

 األسبوع الثامن  داخل الكلية  دورة نشر ثقافة العمل التطوعي الخطة الستراتيجية للجامعة 21

 األسبوع التاسع  داخل الكلية  مسابقة اليوم العالمي للغة العربية الخطة الستراتيجية للجامعة 21

  الخطة الستراتيجية للجامعة 22
ً
 األسبوع العاشر  داخل الكلية  دورة كيف تلخص كتابا

 الفصل الثاني
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 الخطة الستراتيجية للجامعة 23

 

أعمال تطوعية بالشراكة مع 

 الجمعيات
 األسبوع الثالث محافظة بلقرن  تطوعية

 األسبوع الرابع داخل الكلية  رياض ي عميد الكلية لكرة القدم كأس ةللجامعالخطة الستراتيجية  24

 األسبوع السادس داخل الكلية محاضرة  محاضرة األمن الفكري  الخطة الستراتيجية للجامعة 25

 األسبوع السابع  داخل الكلية  دورة  األعمالدورة تدريبية: ريادة  سوق العمل السعودي ومتطلباته 26

المشاركة في دوري عمادة شؤون  الخطة الستراتيجية للجامعة 27

 الطالب لكرة القدم
 األسبوع السابع  الجامعة رياض ي

 األسبوع الثامن داخل الكلية  دورة دورة تدريبية: تعلم البايثون  سوق العمل السعودي ومتطلباته 28

 األسبوع الثامن داخل الكلية  دورة األشياء أنترنتدورة تدريبية:  سوق العمل السعودي ومتطلباته 29

الصحة والسالمة  تدريبية:دورة  الخطة الستراتيجية للجامعة 31

 المهنية
 األسبوع التاسع داخل الكلية  دورة

المشاركة في دورة عمادة شؤون  الخطة الستراتيجية للجامعة 31

 الطالب لكرة الطائرة
 األسبوع التاسع  الجامعة رياض ي

دورة تدريبية: الستعداد  الستراتيجية للجامعةالخطة  32

 لالختبارات
 األسبوع العاشر داخل الكلية  دورة

 الثالثالفصل 

 الخطة الستراتيجية للجامعة 33

 

أعمال تطوعية بالشراكة مع 

 الجمعيات
 األسبوع الثالث محافظة بلقرن  تطوعية

على الفرد األمن الفكري وأثره  الخطة الستراتيجية للجامعة 34

 واملجتمع
 األسبوع الرابع داخل الكلية  محاضرة

 األسبوع الخامس داخل الكلية  محاضرة التوعية بأضرار املخدرات الخطة الستراتيجية للجامعة 35

مبادرة  أسبوع البيئة                2232رؤية المملكة  36

 تطوعية 
 األسبوع الخامس  الكلية  وخارجداخل 

دورة تدريبية يحددها قسم إدارة  العمل السعودي ومتطلباتهسوق  37

 األعمال
 األسبوع السادس  الكلية  وخارجداخل  دورة 

دورة تدريبية يحددها قسم إدارة  سوق العمل السعودي ومتطلباته 38

 األعمال
 األسبوع السادس  داخل الكلية  دورة 

يحددها قسم دورة تدريبية  سوق العمل السعودي ومتطلباته 39

 اإلسالمية تالدارسا
 األسبوع السابع  داخل الكلية  دورة 

دورة تدريبية يحددها قسم اللغة  سوق العمل السعودي ومتطلباته 41

 اإلنجليزية
 األسبوع الثامن  داخل الكلية  دورة 

دورة تدريبية يحددها قسم علوم  سوق العمل السعودي ومتطلباته 41

 الحاسب
 األسبوع التاسع  داخل الكلية  دورة 

حفل األنشطة الطالبية + حفل  الخطة الستراتيجية للجامعة 42

 التخرج
 لثامناألسبوع ا داخل الكلية  حفل
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 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

وني الخطة الستراتيجية للجامعة 1
ُ
 لم يحدد بعد داخل القسام توعوية جميلة الحياة ايجابية، ك

انطلقي، عيش ي وجربي، الحياة  الستراتيجية للجامعةالخطة  2

 ليست في جهاز
 لم يحدد بعد داخل القسام توعوية +ترفيهية

 لم يحدد بعد داخل القسام توعوية كوني واعية الخطة الستراتيجية للجامعة 3

 بعدلم يحدد  داخل األقسام توعوية جمال الشكل ليس كل ش يء الخطة الستراتيجية للجامعة 4

سوق العمل السعودي  5

 ومتطلباته
 لم يحدد بعد داخل األقسام توعوية ثقافة الدخار

 2232رؤية المملكة  6
 تثقيفية "فخورة بلهجتي"

المسرح + داخل 

 األقسام
 لم يحدد بعد

 2232رؤية المملكة  7
 DIYثقافة إعادة التدوير 

+  إرشادية

  ترفيهية

الساحات 

 الخارجية
 لم يحدد بعد

سوق العمل السعودي  8

 ومتطلباته
 لم يحدد بعد أونالين ية + ترفيهيةإرشاد حيل لتسهيل استخدام الشياء

 الخطة الستراتيجية للجامعة 9
 توعوية طبق صحي ولذيذ "

الساحات 

 الخارجية
 لم يحدد بعد

 لم يحدد بعد معرض ترفيهية صورة من إبداعك 2232رؤية المملكة  11

 2232رؤية المملكة  11
 يدويةالعمال لأل ورشة 

ترفيهية + 

 اجتماعية

الساحات 

 الخارجية
 لم يحدد بعد

تميزي بصنع طبق من الحلى  2232رؤية المملكة  12

 وشاركيه مع زميالتك

ترفيهية + 

 اجتماعية
 لم يحدد بعد بازار

 لم يحدد بعد الكلية محاضرة بصاراليوم العالم لإل  الخطة الستراتيجية للجامعة 13

 الفصل الثاني

 الخطة الستراتيجية للجامعة 14

 
 اليوم العالمي لمكافحة العدوى 

 بالكلية محاضرة
 لم يحدد بعد

 لم يحدد بعد بالكلية محاضرة ي سبوع العالمي للسكر األ  ةالخطة الستراتيجية للجامع 15

 لم يحدد بعد بالكلية محاضرة اليوم العالمي للطفل الخديج الخطة الستراتيجية للجامعة 16

سوق العمل السعودي  17

 ومتطلباته

األسبوع العالمي للرضاعة 

 الطبيعية

 بالكلية محاضرة
 لم يحدد بعد

 لم يحدد بعد بالكلية محاضرة الرياضة اليومية أهمية الخطة الستراتيجية للجامعة 18

سوق العمل السعودي  19

 ومتطلباته
التغذية السليمة والتحصيل 

 األكاديمي

 بالكلية محاضرة
 لم يحدد بعد
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سوق العمل السعودي  21

 ومتطلباته
 السمنة

 بالكلية محاضرة
 لم يحدد بعد

" السرقة األدبية "  ةبييدورة تدر  الخطة الستراتيجية للجامعة 21

مدى خطورتها والطرق السلمية 

  لتجنبها

 لم يحدد بعد  عن بعد دورة تدريبية

كتابي هو كتابك عمل نادي  الخطة الستراتيجية للجامعة 22

  لقراءة ا
 لم يحدد بعد  مكتبة الكلية فعالية

مارس ي رياضة المش ي داخل   23

  الكلية
 لم يحدد بعد  فناء الكلية رياض ي

 لم يحدد بعد  عن بعد  األيام العالمية  اليوم العالمي للمياه 2232رؤية المملكة  24

بحضور  المكياجأساسيات دورة  الخطة الستراتيجية للجامعة 25

  حدى الخبيرات في المنطقةإ
 دورة

مبنى اللغة 

  العربية
 لم يحدد بعد

 الخطة الستراتيجية للجامعة 26
 مسابقة   مسابقة أفضل مكتب

مكاتب أعضاء 

 هيئة التدريس
 لم يحدد بعد

 الثالثالفصل 

 الخطة الستراتيجية للجامعة 27

 
 توعوية طبق صحي ولذيذ

الساحات 

 الخارجية
 لم يحدد بعد

 2232رؤية المملكة  28
 ترفيهية صورة من إبداعك

الساحات 

 الخارجية
 لم يحدد بعد

 2232رؤية المملكة  29
عمال يدويةأورشة   ترفيهية 

الساحات 

 الخارجية
 لم يحدد بعد

 الخطة الستراتيجية للجامعة 31

 

 تميزي بصنع طبق من الحال

 وشاركيه مع زميالتك
 ترفيهية

الساحات 

 الخارجية
 لم يحدد بعد

سوق العمل السعودي  31

 ومتطلباته
يةإرشاد لدي تجربة شخصية مفيدة  لم يحدد بعد المسرح 

 للجامعةالخطة الستراتيجية  32
 توعوية الحتيال اإللكتروني

المسرح 

 ونالينأ+
 لم يحدد بعد

 الخطة الستراتيجية للجامعة 33

 ترفيهية برنامج ترفيهي

المسرح + 

الساحات 

 الخارجية

 لم يحدد بعد

سوق العمل السعودي  34

 ومتطلباته
 لم يحدد بعد المسرح تثقيفية محاكاة المقابلة الشخصية

السعودي سوق العمل  35

 ومتطلباته

سيرتي الذاتية: المتحدثة 

 سمياالرسمية ب
 لم يحدد بعد المسرح تثقيفية

 الخطة الستراتيجية للجامعة 36

 ترفيهية مسابقة حركية وأسئلة عامة

المسرح + 

الساحات 

 الخارجية

 لم يحدد بعد

 الخطة الستراتيجية للجامعة 37
 اليوم العالمي للمرأة

تفعيل األيام 

 العالمية
 لم يحدد بعد داخل القسام
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 الخطة الستراتيجية للجامعة 38
 اليوم العالمي للمعلم

تفعيل األيام 

 العالمية
 لم يحدد بعد داخل القسام

 لم يحدد بعد المسرح فعالية "ختامها مسك" الخطة الستراتيجية للجامعة 39

 الخطة الستراتيجية للجامعة 41
 دورة تدريبية والتوترل مزيد من القلق 

اللغة  ىمبن

 العربية
 لم يحدد بعد

 لم يحدد بعد  فناء الكلية فعالية لنزرع معا 2232رؤية المملكة  41

اليوم العالمي لسرطان  الخطة الستراتيجية للجامعة 42

            الثدي
 لم يحدد بعد عن بعد  األيام العالمية

 الخطة الستراتيجية للجامعة 43
  
 محاضرة  اجعلني مقيم الصالة رب 

اللغة  ىمبن

 العربية
 لم يحدد بعد

 لم يحدد بعد  مكتب األعضاء فعالية   لقاء وقهوة الخطة الستراتيجية للجامعة 44

سوق العمل السعودي  45

 ومتطلباته

ين مشروعك ئكيف تبد

 الخاص؟
 دورة تدريبية

اللغة  ىمبن

 العربية
 لم يحدد بعد
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

  الطالب والطالبات( ا)شطر  كلية العلوم الطبية التطبيقية بيشة 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

حملة توعية بمخاطر  الخطة الستراتيجية للجامعة 1

مرض اللتهاب الكبدي 

 الوبائي

 

 حملة توعوية

  جامعة بيشة

 التجاريةالمراكز 

 البنوك الحكومية
 لم يحدد بعد

 برنامج توعوي  الخطة الستراتيجية للجامعة 2

  الكلى أمراضعن 

  

 حملة توعوية

   جامعة بيشة

 لم يحدد بعد  المراكز التجارية

 برنامج توعوي  الخطة الستراتيجية للجامعة 3

 الدرن والربو

 حملة توعوية 

   جامعة بيشة

  المراكز التجارية

  الحدائق العامة

المدارس الثانوية 

  عداديةواإل 

 لم يحدد بعد

سوق العمل السعودي  4

 ومتطلباته

 مكافحة العدوي 
 لم يحدد بعد الكلية دورة تدريبية

سوق العمل السعودي  5

 ومتطلباته

 إدارة المستشفيات
 دورة تدريبية

 الكلية
 لم يحدد بعد

سوق العمل السعودي  6

 ومتطلباته

 األولية اإلسعافات 
 دورة تدريبية

 الكلية
 لم يحدد بعد

 لم يحدد بعد الكلية فعالية اليوم العالمي للطفل الخديج الخطة الستراتيجية للجامعة 7

 لم يحدد بعد الكلية فعالية اليوم العالمي للصحة الخطة الستراتيجية للجامعة 8

الحتياجات اليوم العالمي لذوي  الخطة الستراتيجية للجامعة 9

 الخاصة

 الكلية فعالية
 لم يحدد بعد

 لم يحدد بعد الكلية فعالية اليوم العالمي لمكافحة السل الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 لم يحدد بعد الكلية فعالية اليوم العالمي للكلى الخطة الستراتيجية للجامعة 11

للتوعية عن زيارات مدرسية  الخطة الستراتيجية للجامعة 12

بعض املخاطر الصحية 

 والصحة المدرسية

 11-6الفئة العمرية: 

المشاركة 

 املجتمعية
 لم يحدد بعد زيارات

التعاون مع برامج الصحة  الخطة الستراتيجية للجامعة 13

 المدرسية في إدارة تعليم بيشة

المشاركة 

 املجتمعية
 لم يحدد بعد زيارات

 والخريجاتكريم الخرجين ت الخطة الستراتيجية للجامعة 14

المتميزين وعرض قصص 

 نجاحهم

 لم يحدد بعد الكلية قصص نجاح
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 

البنين والبنات  شطري  مشاركة الخطة الستراتيجية للجامعة 15

لجامعة افي جميع أنشطة 

 الرياضية

 لم يحدد بعد عمادة شؤون الطالب األنشطة الرياضية

 الفصل الثاني

 عةللجامالخطة الستراتيجية  16

 

 حملة توعية بمخاطر السرطان

  
 حملة توعوية

  جامعة بيشة

  المراكز التجارية

الثانوية المدارس 

  واإلعدادية

 لم يحدد بعد

 حملة مكافحة املخدرات ةالخطة الستراتيجية للجامع 17

 

 حملة توعوية

   جامعة بيشة

  المراكز التجارية

 البنوك الحكومية

الثانوية المدارس 

  واإلعدادية

 لم يحدد بعد

برنامج توعوي عن سرطان  الخطة الستراتيجية للجامعة 18

  األطفال

 

 حملة توعوية

   جامعة بيشة

  المراكز التجارية

 البنوك الحكومية

 لم يحدد بعد

سوق العمل السعودي  19

 ومتطلباته
 لم يحدد بعد الكلية دورة تدريبية التطعيمات األساسية

السعودي سوق العمل  21

 ومتطلباته

دورات تدريبية لطالب العالج 

 التنفس ي
 دورة تدريبية

 الكلية
 لم يحدد بعد

سوق العمل السعودي  21

 ومتطلباته

 اإلنعاش القلبي والرئوي 
 دورة تدريبية

 الكلية
 لم يحدد بعد

 بعدلم يحدد  الكلية فعالية األطفالاليوم العالمي لسرطان  الخطة الستراتيجية للجامعة 22

 لم يحدد بعد الكلية فعالية اليوم العالمي للسرطان الخطة الستراتيجية للجامعة 23

 لم يحدد بعد الكلية فعالية اليوم العالمي للمرأة الخطة الستراتيجية للجامعة 24

 لم يحدد بعد الكلية فعالية داون  العالمي لمتالزمةاليوم  الخطة الستراتيجية للجامعة 25

عن  العالمي لالمتناعاليوم  الستراتيجية للجامعةالخطة  26

 التدخين

 الكلية فعالية
 لم يحدد بعد

الفحص الستكشافي لطالب  الخطة الستراتيجية للجامعة 27

 المدارس

 13-6الفئة العمرية: 

المشاركة 

 املجتمعية

 الكلية

 لم يحدد بعد

 بالمشاركةحملة للتبرع بالدم  الخطة الستراتيجية للجامعة 28

 ىمع مستشف

 الملك عبد الله )معان(

المشاركة 

 املجتمعية

 الكلية

 لم يحدد بعد

 والخريجاتتكريم الخرجين  الخطة الستراتيجية للجامعة 29

المتميزين وعرض قصص 

 نجاحهم

 قصص نجاح

 

 لم يحدد بعد الكلية
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Plan of Activites 

 

 

 البنين والبنات شطري  مشاركة الخطة الستراتيجية للجامعة 31

 لجامعةافي جميع أنشطة 

 الرياضية 

 لم يحدد بعد عمادة شؤون الطالب األنشطة الرياضية

 الثالثالفصل 

 حملة صحتك تهمنا الخطة الستراتيجية للجامعة 31

 

 جامعة بيشة الحمالت التوعوية

 المراكز التجارية

 المدارس الثانوية

  واإلعدادية

 لم يحدد بعد

 حملة توعية بالمسنين عةللجامالخطة الستراتيجية  32

 

 جامعة بيشة الحمالت التوعوية

 المراكز التجارية

 البنوك الحكومية

 لم يحدد بعد

 لم يحدد بعد الكلية دورة تدريبية جودة المعامل 2232رؤية المملكة  33

سوق العمل السعودي  34

 ومتطلباته

 العناية المركزة
 دورة تدريبية

 الكلية
 لم يحدد بعد

العمل السعودي  سوق  35

 ومتطلباته

 األولية اإلسعافات 
 عمل ةورش

 الكلية
 لم يحدد بعد

سوق العمل السعودي  36

 ومتطلباته

 اإلنعاش القلبي والرئوي 
 عمل ةورش

 الكلية
 لم يحدد بعد

 لم يحدد بعد الكلية فعالية اليوم العالمي للرياضة الخطة الستراتيجية للجامعة 37

الحتفال باليوم العالمي لصحة  عةللجام الخطة الستراتيجية 38

 األسنانو الفم 

 الكلية فعالية
 لم يحدد بعد

 لم يحدد بعد الكلية فعالية اليوم العالمي لمرض باركنسون  الخطة الستراتيجية للجامعة 39

 لم يحدد بعد الكلية فعالية اليوم العالمي للهيموفيليا الخطة الستراتيجية للجامعة 41

 لم يحدد بعد الكلية فعالية يوم الرض العالمي الستراتيجية للجامعةالخطة  41

 لم يحدد بعد الكلية فعالية اروالبتكاليوم العالمي لألبداع  الخطة الستراتيجية للجامعة 42

 لم يحدد بعد الكلية فعالية اليوم العالمي للمالريا الخطة الستراتيجية للجامعة 43

 لم يحدد بعد الكلية فعالية اليوم العالمي للملكية الفكرية عةللجام الخطة الستراتيجية 44

لتعريف  ةعمل زيارات مدرسي الخطة الستراتيجية للجامعة 45

الطالب على مرافق الكلية 

لتشجيع طالب المستقبل 

والحث على النضمام في 

الفئة  التخصصات الصحية

 11-13العمرية: 

 الكلية فعالية

 لم يحدد بعد

حملة )مد إيدك( لتوعية   46

 املجتمع بمخاطر السكر

 الكلية فعالية
 لم يحدد بعد
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Plan of Activites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والخريجاتتكريم الخرجين  الخطة الستراتيجية للجامعة 47

قصص  وعرضالمتميزين 

 نجاحهم

 قصص نجاح

 

 لم يحدد بعد الكلية

البنين والبنات  شطري  مشاركة الخطة الستراتيجية للجامعة 48

لجامعة افي جميع أنشطة 

 الرياضية 

 لم يحدد بعد عمادة شؤون الطالب األنشطة الرياضية
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

  الطالب والطالبات( ا)شطر  بيشة الطبكلية 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

الترحيب بالطالب والطالبات  الخطة الستراتيجية للجامعة 1

المستجدين وتعريفهم بالنظم 

 واللوائح والحقوق والواجبات

 حفل

 مبنى الطالب الطالبات

 األول 

حملة التوعية بأسلوب حياة  الخطة الستراتيجية للجامعة 2

 وصحية ونفسية أفضل اجتماعية
 بيشة

 سوق التمور 
 الثاني

منافسات كرة قدم وكرة طائرة  الخطة الستراتيجية للجامعة 3

وتنس طاولة لكل من فرق البنين 

 ةوالبنات على حد

ألعاب قوى ومنافسات ألعاب 

 إلكترونية

 رياض ي

ندية رياضية مختارة + أ

 صالت الجامعة

 الثالث

دورة تدريبية لكيفية التعامل مع  الخطة الستراتيجية للجامعة 4

 ارتفاع وانخفاض السكر بالدم
 رياض ي

المدارس المتوسطة 

 والثانوية
 الرابع

منافسات ثقافية وتراثية وأدبية  الخطة الستراتيجية للجامعة 5

 ووطنية
 ثقافي

 كليات الجامعة

 والسواق
 الخامس

حملة توعية بتأثير داء السكري على  الخطة الستراتيجية للجامعة 6

 القلب
 فعالية

 مركز صحي الجامعة
 السادس

حملة توعية بالرعاية الصحية  الخطة الستراتيجية للجامعة 7

 للمسنين بداء السكري 

 دور الرعاية الجتماعية فعالية
 السادس

الحملة التطوعية للكشف المبكر  للجامعةالخطة الستراتيجية  8

 3عن النظر 

المدارس البتدائية بنين  فعالية

 وبنات
 السابع

حملة التوعية بعالقة داء السكري  الخطة الستراتيجية للجامعة 9

 بالسمنة

 كليات الجامعة الطرفية فعالية
 السابع

حملة التوعية بالغذاء الصحي  الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 المتكامل

العامة  الحدائق فعالية

 والمولت
 الثامن

الحملة الوطنية للوقاية والتعامل مع  الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 السكري 

 التاسع يالحدائق وفندق الخبت فعالية

المولت التجارية والقرى  فعالية فحص وتوعية الرجال بداء السكري  الخطة الستراتيجية للجامعة 12

 املجاورة

 العاشر

حملة التوعية بعالقة المش ي بداء  الخطة الستراتيجية للجامعة 13

 السكري 

الندية الرياضية صالة  فعالية

 الجامعة الرياضية
 الحادي عشر

 الخطة الستراتيجية للجامعة 14
 حملة فحص والتوعية بالسكري 

المولت التجارية  فعالية

 والحدائق العامة
 الثاني عشر

 الفصل الثاني
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إطالق منصة توعية إلكترونية  الخطة الستراتيجية للجامعة 15

( لتربح  اخسرببرنامج )
ً
 Loose“دائما

to win forever” 

 فعالية

الكلية/مجمعات 

الجامعة بنين وبنات 

 والمدارس والسواق

 الثاني

والمراهقين عن  األطفالتوعية  الخطة الستراتيجية للجامعة 16

 السكري 
 فعالية

البتدائية المدارس 

 ةطوالمتوس
 الثالث

 فحص وتوعية المرأة عن السكري  الخطة الستراتيجية للجامعة 17
 فعالية

طالبات الثانوي 

 والجامعة والمعلمات
 الرابع

 بداء السكري ومضاعفاته ةالتوعي الخطة الستراتيجية للجامعة 18
 فعالية

مراكز الرعاية الصحية 

 األولية 
 الخامس

حملة التوعية بعالقة السكري  الستراتيجية للجامعةالخطة  19

 األسنانو بصحة الفم 
 فعالية

دارس المتوسطة مال

والثانوية بالشراكة مع 

 األسنانمركز طب 

 الخاصة

 السادس

حياة صحية  ألسلوبحملة توعية  الخطة الستراتيجية للجامعة 21

 والتحكم بداء السكري  للوقايةلألم 
 فعالية

ية/ ر المولت التجا

 الحدائق العامة
 السابع

حملة فحص وتوعية بمرض  الخطة الستراتيجية للجامعة 21

 السكري 
 فعالية

 المولت التجارية
 الثامن

حملة التوعية بكيفية التعامل مع  الخطة الستراتيجية للجامعة 22

 ارتفاع وانخفاض السكر في العمل
 فعالية

المنطقة الصناعية 

 وسوق الغنم
 التاسع

 الثالثالفصل 

مراكز الرعاية الصحية  فعالية العالمي ئلييوم العاال الخطة الستراتيجية للجامعة 23

  األولية 
 الثاني

الحدائق العامة  فعالية اليوم العالمي لرتفاع ضغط الدم الخطة الستراتيجية للجامعة 24

 والمولت التجارية
 الثالث

المنطقة الصناعية  فعالية التدخين لمكافحةاليوم العالمي  الخطة الستراتيجية للجامعة 25

 وسوق الغنم
 الرابع

 الخطة الستراتيجية للجامعة 26
 اليوم العالمي لآلباء

المدارس المتوسطة  فعالية

 والثانوية
 الخامس

 السادس دور الرعاية الجتماعية فعالية اليوم العالمي للمجتمع الخطة الستراتيجية للجامعة 27

مستشفى الولدة  فعالية اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية الخطة الستراتيجية للجامعة 28

 األطفالو 
 السابع

 الثامن البهو الرياض ي بالجامعة فعالية اليوم العالمي للشباب الخطة الستراتيجية للجامعة 29
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  ات(الطالب والطالب اشطر ) بالنماصكلية العلوم واآلداب والكلية التطبيقية 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

الخطة الستراتيجية  1

 للجامعة

لطالبات للطالب وااللقاء التعريفي 

  المستجدات
 األول   داخل الكلية  لقاء

  الرابع  داخل الكلية  حفل اليوم العالمي للمعلم  األيام العالمية 2

الخطة الستراتيجية  3

 للجامعة

األنشطة غير الصفية 

 الجاذبة

 اليوم الجتماعي الترفيهي

بإقامة أنشطة ترفيهية واجتماعية داخل 

 الجامعة

 السادس  داخل الكلية يوم ترفيهي

وبرامج رؤية المملكة محاور  4

2232 

 تنمية مهارات القيادة

سياحية مرتبطة  )مبادراتمسابقة 

باستراتيجية تطوير منطقة عسير _ قمم 

مجموعات وشيم_( حيث يتم تشكيل 

من الطالبات ويكون الفريق الفائز  عمل

ومن ثم  ،فضل تقديم وعرضأصاحب 

  العمل على توفير الدعم لهذه المبادرة

 الخامس  لكليةداخل ا  مسابقة

الخطة الستراتيجية  5

 للجامعة
عي والترفيهياليوم الجتما  السادس  داخل الكلية يوم ترفيهي 

الخطة الستراتيجية  6

 للجامعة

 

بالطالب ويشمل برامج  أسبوعيلقاء 

 ترفيهيةوأنشطة رياضية ومسابقات 
 أسبوعي  خارج الكلية لقاء

سوق العمل السعودي  7

 ومتطلباته
  السابع  داخل الكلية  دورة  السيرة الذاتية كتابة

سوق العمل السعودي  8

 ومتطلباته

 دورة 1سلسة دورات تأهيلية لسوق العمل 
  داخل الكلية

السادس 

 والسابع

 الفصل الثاني

الخطة الستراتيجية  9

 للجامعة

تقديم مبادرات مجتمعية 

 فاعلة

تقديم مجموعة من املحاضرات 

التثقيفية التوعوية عن الغذاء والرياضة 

في مدارس المنطقة للمرحلة البتدائية 

 طالبات الجامعة والمتوسطة بمشاركة

مبادرة 

  مجتمعية

مدارس المرحلة 

البتدائية 

   والمتوسطة

 الثالث

محاور وبرامج رؤية المملكة  11

2232 

تعزيز قيم المواطنة 

   للوطن والنتماء

 حفل اليوم الوطني

 حفل ذكرى البيعة

 حفل ذكرى التأسيس

 الخامس  داخل الكلية  حفل
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الخطة الستراتيجية  11

 للجامعة

تعزيز القيم والنتماء 

 المعتدل  والفكر

 السادس عبر البالك بورد دورة دورة األمن الفكري 

سوق العمل السعودي  12

 ومتطلباته

لمشروعات ندوة تعريفية عن مقترحات 

صغيرة تخدم سوق العمل السعودي 

 وتؤدي متطلباته

  السابع داخل الكلية دورة

مبادرة   اليوم العالمي للتطوع  األيام العالمية 13

  تطوعية

خارج داخل و 

  الكلية
  الرابع

 الثامن  داخل الكلية حفل اليوم العالمي للغة العربية  األيام العالمية 14

 سوق العمل السعودي 15

 ومتطلباته

 التاسع    داخل الكلية     ندوة  ندوة" كيف ابحث عن عمل"

سوق العمل السعودي  16

 ومتطلباته

طالب دورة داخل الكلية السابع لسوق 

 2العمل 

  السابع     داخل الكلية     دورة   

 الثالثالفصل 

الخطة الستراتيجية  17

مبادرات  متقدي :للجامعة

 مجتمعية فاعلة

مستشفى  مبادرة زيارة مريضحملة 

 النماص

 الرابع

مبادرة  اليوم العالمي للبيئة األيام العالمية 18

 تطوعية

داخل وخارج 

 الكلية
 الرابع

الخطة الستراتيجية  19

 للجامعة
 الثامن داخل الكلية حفل تكريم المتفوقين على مستوى األقسام

الخطة الستراتيجية  21

 للجامعة

 دورة الدراس ياسرار التفوق 
 داخل الكلية

 الخامس

محاور وبرامج رؤية المملكة  21

2232 

بناء شخصية الطالب 

 وتنمية البداع

 مسابقة مسابقة التصوير الفوتوغرافي

عبر وسائل 

التواصل 

 الجتماعي

 الخامس

محاور وبرامج رؤية المملكة  

2232 

 

 رياض ي دوري كرة القدم بين األقسام

 خارج الكلية
الفصل 

 الدراس ي

سوق العمل السعودي  22

 ومتطلباته

ورشة عمل تحسين مهارات التحدث 

 نجليزيةباللغة اإل 
 السابع داخل الكلية دورة

مبادرة  أسبوع البيئة األيام العالمية 23

 تطوعية

خارج داخل و 

 الكلية
 الرابع
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الخطة الستراتيجية  24

 للجامعة

 حفل األنشطة الطالبية + حفل التخرج
 الثامن الكلية داخل حفل

سوق العمل السعودي  25

 ومتطلباته

 السابع داخل الكلية دورة 2طالب دورة داخل الكلية لسوق العمل 

الخطة الستراتيجية  26

 للجامعة

زيارة إلى إحدى المعالم األثرية بمنطقة 

 عسير
 الثامن خارج الكلية زيارة

الخطة الستراتيجية  27

 للجامعة

 حفل األنشطة الطالبية
 حفل

 داخل الكلية
 اسعالت
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 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

سوق العمل السعودي  1

 ومتطلباته

 محاضرات وندوات بالكلية
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد محاضرة

سوق العمل السعودي  2

 ومتطلباته

 دورات تعليمية متعددة
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد دورة

زيارات علمية ومشاركات خارجية  2232رؤية المملكة  3

 للطلبة الخريجين
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد زيارة

أعمال  أعمال تطوعية الخطة الستراتيجية للجامعة 4

 تطوعية
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد

منافسات الكلية في األنشطة  الخطة الستراتيجية للجامعة 5

 الرياضية

 ( بلياردو-شطرنج –تنس ) 

 لم يحدد بعد لم يحدد بعد رياض ي

المشاركة في الحتفالت الوطنية  2232رؤية المملكة  6

 والعالمية
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد حفل

 الفصل الثاني

سوق العمل السعودي  7

 ومتطلباته

 محاضرات وندوات بالكلية
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد محاضرة

العمل السعودي  سوق  8

 ومتطلباته

 دورات تعليمية متعددة
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد دورة

زيارات علمية ومشاركات خارجية  2232رؤية المملكة  9

 للطلبة الخريجين
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد زيارة

سوق العمل السعودي  11

 ومتطلباته

 زيارات الي المصانع
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد زيارة

منافسات الكلية في األنشطة  الخطة الستراتيجية للجامعة 11

) الرياضية طائرة - -قدم ) 
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد رياض ي

المشاركة في الحتفالت الوطنية  2232رؤية المملكة  12

 والعالمية
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد حفل

 الثالثالفصل 

سوق العمل السعودي  13

 ومتطلباته

 وندوات بالكليةمحاضرات 
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد محاضرة

سوق العمل السعودي  14

 ومتطلباته

 دورات تعليمية متعددة
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد دورة

زيارات علمية ومشاركات خارجية  2232رؤية المملكة  15

 للطلبة الخريجين
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد زيارة
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لم يحدد بعد لم يحدد بعد زيارة زيارات الي المصانع الخطة الستراتيجية للجامعة 16

 لم يحدد بعد لم يحدد بعد ثقافي  منافسات علمية بين الطالب الخطة الستراتيجية للجامعة 17

المشاركة في الحتفالت الوطنية  2232رؤية المملكة  18

 والعالمية
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد حفل

سوق العمل السعودي  19

 ومتطلباته

المشاركة في األنشطة الموحدة 

 بالجامعة
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد ثقافي
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Plan of Activites 
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 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

حفل  استقبال الطالبات المستجدات الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 وبرنامج

 األول  حضوري

سوق العمل السعودي  2

 ومتطلباته

أنظمة الجامعة وتعريف توضيح 

 الطالبة بحقوقها وواجباتها

 األول  حضوري دورة

حفل  حفل اليوم الوطني 2232رؤية المملكة  3

 وبرنامج

 الخامس حضوري

 السابع حضوري فعالية يوم المعلم الخطة الستراتيجية للجامعة 4

 العاشر حضوري مبادرة زيارة دار اليتام الخطة الستراتيجية للجامعة 5

حفل  ٧ ـذكرى البيعة ال 2232رؤية المملكة  6

 وبرنامج

 العاشر حضوري

 الفصل الدراس ي حضوري دورة ملتقى توعية بأضرار املخدرات الخطة الستراتيجية للجامعة 7

 الفصل الثاني

حضور لقاء سمو أمير المنطقة  الخطة الستراتيجية للجامعة 8

ن المشهد الحضاري أبش

 لمنطقة عسير

 األول  حضوري لقاء

 الثاني حضوري حفل هـ1٧2٧يوم التأسيس  2232رؤية المملكة  9

 الثالث حضوري فعالية الجنادرية 2232رؤية المملكة  11

سوق العمل السعودي  11

 ومتطلباته

حضور  يوم المهنة

 لقاء

 حضوري
 لم يحدد بعد

اليوم العالمي للمرأة حضور  الخطة الستراتيجية للجامعة 12

 لتطوير بيئة عمل ندوة 
ً
"معا

 المرآة"

 السادس حضوري دورة

المشاركة في المعرض الفني  2232رؤية المملكة  13

 والبحثي

 السادس حضوري مسابقة

سوق العمل السعودي  14

 ومتطلباته

حضور دورة أثر الغضب على 

 الموظف واملحفزات المهنية

 التاسع حضوري دورة

 الخامس حضوري تطوع حملة التبرع بالدم الخطة الستراتيجية للجامعة 15

 السادس حضوري فعالية أسبوع البيئة الخطة الستراتيجية للجامعة 16

سوق العمل السعودي  17

 ومتطلباته

حضور ورشة عمل بعنوان 

نشاء حساب لينكدان إ"كيفية 

 احترافي"

 السادس حضوري دورة
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوق العمل السعودي  18

 ومتطلباته

"مقدمة في حضور دورة بعنوان 

 نظم الطاقة الشمسية"

 السادس حضوري دورة

سوق العمل السعودي  19

 ومتطلباته

حضور دورة بعنوان " مزايا 

 البريد الجامعي"

 السادس حضوري دورة

سوق العمل السعودي  21

 ومتطلباته

أساسيات حضور دورة بعنوان "

الهندس ي باستخدام  التصميم

 وتوكاد"برنامج األ 

 السادس حضوري دورة
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 
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 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

 األول  مبنى الكلية  حفل حفل استقبال الطالب الجدد الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 األكاديمي اإلرشاد    ملتقى  الخطة الستراتيجية للجامعة 2

باللوائح  )التعريفورش عمل 

 إرشاد  جلسة  – واألنظمة

 التواصل الفعال( – أكاديمي

 الثاني مبنى الكلية   برنامج

 حفل اليوم الوطني السعودي 2232رؤية المملكة  3

 –ندوة  –)مسابقة ثقافية 

-مونتاج  أفضلمسابقة 

 مبادرة(

 الرابع مبنى الكلية   احتفال

اليوم العالمي للسياحة )زيارة  2232رؤية المملكة  4

 ميدانية(
 الخامس مبنى الكلية  فعالية

 السابع مبنى الكلية  احتفال  ذكرى البيعة 2232رؤية المملكة  5

 الخطة الستراتيجية للجامعة 6
 اليوم العالمي لمرض ى السكري 

فعالية أيام 

 عالمية
 السادس مبنى الكلية 

 اإلسعافاتأساسيات دورة  الستراتيجية للجامعةالخطة  7

  األولية 
 الثامن مبنى الكلية   دورة تدريبية

 والسعودياليوم العالمي  الخطة الستراتيجية للجامعة 8

تدشين  –للتطوع )ورشة عمل 

  مبادرة تطوعية(

  التاسع مبنى الكلية  فعالية

ورة د لالختبارات:أسبوع التهيئة  الخطة الستراتيجية للجامعة 9

  الستعداد لالختبارات
 العاشر مبنى الكلية  دورة تدريبية

 الفصل الثاني

 يةاإلرشادالكبسولة  الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 ورشة الستعداد لالختبارات

 واألبحاثدورة اعداد التقارير 

 دورة اعداد العروض التقديمية

 دورة تدريبة
قاعة -مبنى الكلية 

 األنشطة
 الثاني

حملة تثقيفية لطالبات  2232رؤية المملكة  11

الثانوية عن برامج الدبلوم 

 التطبيقي

اجتماعي 

 تثقيفي
 الخامس  المدارس الثانوية

أسبوع البرمجة دورات في مجال  2232رؤية المملكة  12

أساسيات الحاسب )دورة 

تصميم  –السيبراني األمن

 دورة تدريبية
قاعة -مبنى الكلية 

 األنشطة
 السادس
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-المواقع اللكترونية 

 لة(اآل تعلمأساسيات 

سوق العمل السعودي  31

 ومتطلباته
   اليوم الوطني المش ي

فعالية أيام 

 عالمية رياض ي

قاعة -مبنى الكلية 

 األنشطة
 السابع

 الخطة الستراتيجية للجامعة 31
  اليوم العالمي للمرأة

فعالية أيام 

 عالمية

قاعة -مبنى الكلية 

 األنشطة
 الثامن

 2232رؤية المملكة  31
  فعالية  معرض صنع بيدي

قاعة -مبنى الكلية 

 األنشطة
 التاسع

 الفصل الثالث

 2232رؤية المملكة  16
 أسبوع البيئة

 فعالية ومبادرة

  تطوعية

قاعة -مبنى الكلية 

 األنشطة
 الثاني

شهر  الخير فيمبادرة سلة  الخطة الستراتيجية للجامعة 17

  رمضان
 تطوعية

شراكة مع مؤسسات 

  خيرية
 الرابع

سوق العمل السعودي  18

 ومتطلباته
  دورة تدريبية دورة تصميم السيرة الذاتية

قاعة -مبنى الكلية 

 األنشطة
 الخامس

سوق العمل السعودي  19

 ومتطلباته
 بحث عن عملأورشة كيف 

قاعة -مبنى الكلية   دورة تدريبية

 األنشطة
 السادس

سوق العمل السعودي  21

 ومتطلباته

ورشة مهارات اجتياز المقابلة 

  الشخصية

قاعة -مبنى الكلية   دورة تدريبية

 األنشطة
 السادس

 الخطة الستراتيجية للجامعة 21
 فعالية  فعالية التهنئة بالعيد

قاعة -مبنى الكلية 

 األنشطة
 التاسع

 الخطة الستراتيجية للجامعة 22
 حفل حفل ختام األنشطة

قاعة -مبنى الكلية 

 األنشطة
 الحادي عشر
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 
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 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

حفل استقبال الطالب للعام  الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 الجديد
 األول  كلية الحاسبات اجتماعي

 اد    اإلرشندوة األنشطة الطالبية و  الستراتيجية للجامعةالخطة  2

 األكاديمي
 الثاني كلية الحاسبات توعوي 

تشكيل فريق كرة قدم الكلية  الخطة الستراتيجية للجامعة 3

ة وأنشطوالشتراك في فاعليات 

 الجامعة

 الثاني كلية الحاسبات متنوع -رياض ي 

 الثالث كلية الحاسبات تعزيز قيم المواطنة الوطني ندوة وحفل اليوم 2232رؤية المملكة  4

سوق العمل السعودي  5

 ومتطلباته
 الرابع كلية الحاسبات تثقيفي دورة تطوير الذات

سوق العمل السعودي  6

 ومتطلباته
 الخامس كلية الحاسبات تثقيفي -تعليمي  دورة المن السيبراني

 الفصل الثاني

فريق كرة قدم الكلية والشتراك  الخطة الستراتيجية للجامعة 7

 الجامعةوأنشطة في فاعليات 
 الثاني كلية الحاسبات متنوع -رياض ي 

تثقيفي -تعليمي  ندوة تثقيفية الخطة الستراتيجية للجامعة 8  الثالث كلية الحاسبات 

سوق العمل السعودي  9

 ومتطلباته
 كلية الحاسبات تثقيفي -تعليمي  دورة برمجة الويب

 –الرابع 

 الخامس 

 الفصل الثالث

فريق كرة قدم الكلية والشتراك  الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 الجامعةوأنشطة في فاعليات 
 الثاني كلية الحاسبات متنوع -رياض ي 

 الثالث كلية الحاسبات تعزيز قيم المواطنة مسابقة ثقافية وعلمية الخطة الستراتيجية للجامعة 11

العمل السعودي سوق  12

 ومتطلباته
 كلية الحاسبات تثقيفي -تعليمي  دورة برمجة الجوال

 –الرابع 

 الخامس
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 شطر الطالبات( كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بيشة( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

  تعزيز الهوية السعودية  1

 الوطني والنتماء
 لم يحدد بعد حضوري احتفال طنياحتفالية اليوم الو 

  تعزيز الهوية السعودية  2

 الوطني والنتماء
 مسابقة نيمونتاج وط

 حضوري
 لم يحدد بعد

 لم يحدد بعد حضوري فعالية المبرمجة الصغيرة 2232رؤية المملكة  3

 لم يحدد بعد حضوري فعالية خطوة 122,222 2232رؤية المملكة  4

 لم يحدد بعد حضوري تدريبيةدورة  مشروع التخرج كفرصة استثمارية 2232رؤية المملكة  5

 لم يحدد بعد حضوري دورة تدريبية هاكثون تصميم تجربة مستخدم 2232رؤية المملكة  6

الخطة الستراتيجية  7

 للجامعة
 استقبال طالبات السنة األولى

 حضوري فعالية
 لم يحدد بعد

الخطة الستراتيجية  8

 للجامعة
 اليوم العالمي للمعلم

 حضوري فعالية
 يحدد بعدلم 

 لم يحدد بعد حضوري دورة تدريبية تعلمي البرمجة من أجل الكلية 9

 لم يحدد بعد حضوري دورة تدريبية ساعة مساعدة من أجل الكلية 11

 لم يحدد بعد حضوري فعالية اليوم العالمي للغة العربية   مناسبات وأيام عالمية 11

 لم يحدد بعد حضوري فعالية اليوم العالمي للتطوع مناسبات وأيام عالمية 12

 الفصل الثاني

تعزيز الهوية السعودية  13

 والنتماء للوطن
 ذكرى يوم التأسيس

 فعالية
 لم يحدد بعد حضوري

تعزيز الهوية السعودية  14

 والنتماء للوطن
 صورة التأسيس

 حضوري فعالية
 لم يحدد بعد

 لم يحدد بعد حضوري فعالية يوم السعادة العالمي : املجتمع الحيوي 2232رؤية  15

 لم يحدد بعد حضوري فعالية خطوة 122,222 : املجتمع الحيوي 2232رؤية  16

: القتصاد 2232رؤية  17

 المزدهر
 دورة تدريبية في عالم التقنية األعمالريادة 

 حضوري
 لم يحدد بعد

 لم يحدد بعد حضوري مسابقة أفضل مشروع تطوعي : الوطن الطموح2232رؤية  18

 لم يحدد بعد حضوري دورة تدريبية تعلمي البرمجة من أجل الكلية 19

 لم يحدد بعد حضوري دورة تدريبية  ساعة مساعدة من أجل الكلية 21

 لم يحدد بعد حضوري فعالية اليوم العالمي للتعليم مناسبات وأيام عالمية 21
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجيا تكنولاليوم العالمي للفتيات في مجال  مناسبات وأيام عالمية 22

 المعلومات
 لم يحدد بعد حضوري فعالية

 الفصل الثالث

تعزيز الهوية السعودية  23

 والنتماء للوطن
 لم يحدد بعد حضوري فعالية ذكرى البيعة

تعزيز الهوية السعودية  24

 والنتماء للوطن
 دورة تدريبية قبل وبعد

 حضوري
 لم يحدد بعد

 لم يحدد بعد حضوري فعالية والتقنيةرمضان  : املجتمع الحيوي 2232رؤية  25

 لم يحدد بعد حضوري فعالية خطوة 122,222 : املجتمع الحيوي 2232رؤية  26

: الوطن الطموح2232رؤية  27  لم يحدد بعد حضوري مسابقة أفضل مشروع تطوعي 

الخطة الستراتيجية  28

 للجامعة
 تكريم تكريم المتفوقات

 حضوري
 لم يحدد بعد

الستراتيجية الخطة  29

 للجامعة
 حفل حفل التخرج

 حضوري
 لم يحدد بعد

الخطة الستراتيجية  31

 للجامعة
 معرض معرض كلية الحاسبات

 حضوري
 لم يحدد بعد

الخطة الستراتيجية  31

 للجامعة
 لم يحدد بعد حضوري فعالية ساعة مساعدة

 لم يحدد بعد حضوري فعالية عيد الفطر مناسبات وأيام عالمية 32

 لم يحدد بعد حضوري فعالية اليوم العالمي للمرأة مناسبات وأيام عالمية 33
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 ( الطالب شطر كلية العلوم واآلداب بتثليث) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

 الرابع حضوري يوم وطني اليوم الوطني الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 السابع حضوري ثقافي الفعالمهارات التصال  الخطة الستراتيجية للجامعة 2

 ورشة عمل بعنوان  الخطة الستراتيجية للجامعة 3

 )بناء الفرق التطوعية(

 الخامس حضوري تدريبي

حفل استقبال الطالب   الخطة الستراتيجية للجامعة 4

 المستجدين

 الثاني حضوري اجتماعي

التشجير وحماية الغطاء   الخطة الستراتيجية للجامعة 5

 النباتي

 السادس حضوري اجتماعي

 الثامن حضوري اجتماعي زيارة مريض  الخطة الستراتيجية للجامعة 6

 العاشر  حضوري توعوي  ضرار املخدراتأالتوعية ب  الخطة الستراتيجية للجامعة 7

 الحادي عشر حضوري فعالية اليوم العالمي للمعلم الخطة الستراتيجية للجامعة 8

 الفصل الثاني

 الرابع حضوري ثقافي النهضة القتصادية في المملكة الخطة الستراتيجية للجامعة 9

 الثالث حضوري يوم وطني ذكرى البيعة الثامنة الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 الخامس حضوري اجتماعي فن التعامل الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 السادس حضوري رياض ي الرياض ياألولمبياد  الخطة الستراتيجية للجامعة 12

 الثامن حضوري توعوي  السالمة المرورية الخطة الستراتيجية للجامعة 13

كسوة  –شبابنا هم عماد الوطن  الخطة الستراتيجية للجامعة 14

 الشتاء

 العاشر حضوري تطوعي

اليوم العالمي  –عطاء وطن  الخطة الستراتيجية للجامعة 15

 للتطوع

 الثامن حضوري يوم عالمي

 الفصل الثالث

 الثاني حضوري يوم وطني يوم التأسيس الخطة الستراتيجية للجامعة 16

 الخامس حضوري تدريبي التصال الفعال في بيئة العمل الخطة الستراتيجية للجامعة 17

 السادس حضوري اجتماعي كيد الذاتأت الخطة الستراتيجية للجامعة 18
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Plan of Activites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسؤولية الشباب عن دينهم   الستراتيجية للجامعةالخطة  19

 ووطنهم

 الثامن حضوري توعوي 

 الثاني حضوري تطوعي مبادرة إفطار صائم  الخطة الستراتيجية للجامعة 21

 العاشر حضوري أسبوع عالمي أسبوع البيئة  الخطة الستراتيجية للجامعة 21

الوظيفي لتخصصات المستقبل  الخطة الستراتيجية للجامعة 22

 الكلية

 الرابع حضوري ثقافي

 الثاني حضوري يوم وطني يوم التأسيس  الخطة الستراتيجية للجامعة 23
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 ( شطركلية العلوم واآلداب بتثليث )الطالبات 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل 

 الرابع حضوري حفل اليوم الوطني الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 الثامن حضوري دورة تدريبية جودة الحياة 2232رؤية المملكة  2

 السادس حضوري دورة تدريبية امن المعلومات 2232رؤية المملكة  3

 السابع حضوري دورة تدريبية تكنولوجيا النانو 2232رؤية المملكة  4

 Vision 2232 and 2232رؤية المملكة  5

transformation of education is 

Saudi Arabia 

 الثامن حضوري دورة تدريبية

تطبيق الخصخصة في المملكة  2232رؤية المملكة  6

 العربية السعودية

 الخامس حضوري دورة تدريبية

 السابع حضوري دورة تدريبية مبادرة تعلم مدى الحياة 2232رؤية المملكة  7

 الخامس حضوري دورة تدريبية 2232السياحة ورؤية  2232رؤية المملكة  8

 السادس حضوري تدريبيةدورة  التنمية البشرية 2232رؤية المملكة  9

 السابع حضوري دورة تدريبية ورشة إدارة إنتاجية الفرد 2232رؤية المملكة  11

تنمية القتصاد للمملكة العربية  2232رؤية المملكة  11

 2232السعودية ورؤية 

 السادس حضوري دورة تدريبية

 العاشر حضوري دورة تدريبية 2232التعليم في روية  2232رؤية المملكة  12

 الخامس حضوري محاضرة الوعي الفكري  2232رؤية المملكة  13

 السابع حضوري دورة تدريبية األمة الطموح 2232رؤية المملكة  14

مواسم الحج والعمرة   2232رؤية المملكة  15

 محاضرة  وجهود المملكة
 السادس حضوري

أثر نظم المعلومات في   الخطة الستراتيجية للجامعة 16

 دورة تدريبية  اإلدارة الستراتيجية
 السابع حضوري

 الثامن حضوري دورة تدريبية تنظيم الوقت  الخطة الستراتيجية للجامعة 17
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استراتيجية الخرائط الذهنية  الخطة الستراتيجية للجامعة 119

 دورة تدريبية واستخدامها في حفظ القرآن
 السابع حضوري

 الرابع حضوري دورة تدريبية فرص رمضانية الخطة الستراتيجية للجامعة 111

 الثالث حضوري فعالية اليوم العالمي للمرأة الخطة الستراتيجية للجامعة 111

 العاشر حضوري فعالية اليوم العالمي للصحة الخطة الستراتيجية للجامعة 112

 السابع حضوري فعالية أسبوع البيئة الخطة الستراتيجية للجامعة 113

 الرابع حضوري فعالية مبادرة كسوة الشتاء الخطة الستراتيجية للجامعة 114

 العاشر حضوري فعالية تحابوا ؛تهادوا الخطة الستراتيجية للجامعة 115

 العاشر حضوري فعالية كن سمحا الستراتيجية للجامعةالخطة  116

 العاشر حضوري فعالية سالل رمضان الخطة الستراتيجية للجامعة 117

 الثامن حضوري فعالية السياحة في منطقة عسير استراتيجية عسير 118

 السادس حضوري فعالية Asir traditional culture استراتيجية عسير 119

مكارم األخالق ودورها في املجتمع  سوق العملمتطلبات  121

 دورة تدريبية الوظيفي
 التاسع حضوري

 الثامن حضوري دورة تدريبية فن المقابلة الشخصية متطلبات سوق العمل 121

 مارس حضوري دورة تدريبية مبادرة مستقبلي وتخصص ي متطلبات سوق العمل 122

 Language Skills needed for متطلبات سوق العمل 123

business دورة تدريبية 
 التاسع حضوري

كيفية تنمية المهارات الالزمة  متطلبات سوق العمل 124

 دورة تدريبية لدخول سوق العمل
 السادس حضوري

التغيرات النفسية التي تصاحب  متطلبات سوق العمل 125

 لىإالتحول من الحياة الطالبية 

 األداء فيالحياة العملية وأثرها 
 دورة تدريبية

 الثامن حضوري

 التزان النفعالي وإدارة الغضب متطلبات سوق العمل 126
 دورة تدريبية

 التاسع حضوري

 العاشر حضوري دورة تدريبية كيف تخطط لمستقبلك؟ متطلبات سوق العمل 127
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

  شطر الطالب(بيشة ) األعمالكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

 األول  األعمالكلية  اجتماعي استقبال الطالب للعام الجديد الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 الرابع   األعمالكلية  حفل الوطنياليوم  الخطة الستراتيجية للجامعة 2

 الخامس األعمالكلية  دورة دورة تطوير الذات سوق العمل السعودي ومتطلباته 3

 السابع والثامن األعمالكلية  رياض ي العميد لكرة القدم كأسبطولة  سوق العمل السعودي ومتطلباته 4

 العاشر األعمالكلية  توعوي  الستعداد لالختبارات الخطة الستراتيجية للجامعة 5

 الفصل الثاني

 األول  األعمالكلية  اجتماعي استقبال الطالب للفصل الجديد سوق العمل السعودي ومتطلباته 6

 الرابع   األعمالكلية  محاضرة ري حملة توعوية عن مرض السك الخطة الستراتيجية للجامعة 7

 السابع األعمالكلية  فعالية المشاركة بيوم البيئة 2232رؤية المملكة  8

 السادس األعمالكلية  فعالية العميد لكرة القدم كأسبطولة  الخطة الستراتيجية للجامعة 9

 العاشر األعمالكلية  زيارة الستعداد لالختبارات الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 الثالثالفصل 

 األول  حضوري دورة LIFE-E إقامة بطولة سوق العمل السعودي ومتطلباته 11

 األول  حضوري تطوع مهارات التفاوض الناجح سوق العمل السعودي ومتطلباته 12

قامة رحلة للطالب لزيارة المواقع إ 2232رؤية المملكة  13

 ببيشة ثريةاأل

 الثاني حضوري فعالية ومبادرة

 الثالث حضوري مبادرة ودورة الستعداد لالختبارات الخطة الستراتيجية للجامعة 14
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

  شطر الطالبات(بيشة ) األعمالكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

 األول  األعمالكلية  اجتماعي استقبال الطالبات للعام الجديد الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 الرابع األعمالكلية  حفل اليوم الوطني 2232رؤية المملكة  2

 الخامس األعمالكلية  دورة دورة تطوير الذات سوق العمل السعودي ومتطلباته 3

 السابع األعمالكلية  توعوي  اليوم العالمي لسرطان الثدي الخطة الستراتيجية للجامعة 4

 الفصل الثاني

 األول  األعمالكلية  اجتماعي استقبال الطالبات للفصل الجديد  سوق العمل السعودي ومتطلباته 6

 الرابع  األعمالكلية  توعوي  حملة توعوية عن مرض السكر  الخطة الستراتيجية للجامعة 7

 السابع  األعمالكلية   دورة  كيف تؤهلين نفسك لسوق العمل  2232رؤية المملكة  8

 الثامن  األعمالكلية   دورة  الستعداد لالختبارات  الخطة الستراتيجية للجامعة 9

 الثالثالفصل 

 األول  األعمالكلية  اجتماعي استقبال الطالبات للفصل الجديد الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 الثالث األعمالكلية  توعوي  مهارات التفاوض الناجح 2232رؤية المملكة  11

 الخامس األعمالكلية  يوم العالمي  يوم المرأة العالمي سوق العمل السعودي ومتطلباته 12

 السابع األعمالكلية  يوم العالمي  يوم األم العالمي سوق العمل السعودي ومتطلباته 13

 األول  األعمالكلية  اجتماعي استقبال الطالبات للفصل الجديد الخطة الستراتيجية للجامعة 14
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 ( كلية اآلداب بيشة)شطر الطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

تهيئة الطالب لالستعداد للفصل الدراس ي  الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 األول وتكريم الطالب المتفوقين
 األول  اآلدابكلية  حفل

لقاء العميد وأعضاء هيئة التدريس مع  2232رؤية المملكة  2

 الطالب
 الثاني المسرح لقاء

عن مسابقة بمناسبة اليوم  اإلعالن سوق العمل السعودي ومتطلباته 3

 الوطني
 لثالثا اآلدابكلية  مسابقة

 الرابع اآلدابكلية  حفل الحتفال باليوم الوطني 2232رؤية المملكة  4

الوسطية في اإلسالمدورة  2232رؤية المملكة  5  الخامس  اآلدابكلية  محاضرة 

 السادس اآلدابكلية  محاضرة التلوث البيئي وانتشار األوبئة 2232رؤية المملكة  6

 الخطة الستراتيجية للجامعة 7
عميد الكلية لكرة القدم كأس  اآلدابكلية  رياض ي 

الخامس 

 والسادس

للمقابلة الشخصية للتأهيل الستعداد  سوق العمل السعودي ومتطلباته 8

 الوظيفي
 السابع اآلدابكلية  دورة تدريبية

 الثامن اآلدابكلية  فعالية ذكرى البيعة السابعة 2232رؤية المملكة  9

 التاسع المسرح توعوي  قلق الختبارات الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 الفصل الثاني

 لالستعداد للفصل الدراس ي تهيئة الطالب سوق العمل السعودي ومتطلباته 11

 الطالب المتفوقين الثاني وتكريم
 األول  اآلدابكلية  فعالية

 الثاني اآلدابكلية  فعالية حتفاء باليوم العالمي للتطوعا الخطة الستراتيجية للجامعة 12

 اإلرشاد    لقاء مفتوح مع طالب الكلية و  2232رؤية المملكة  13

 األكاديمي
 لثالثا اآلدابكلية  

 الرابع اآلدابكلية  فعالية اليوم العالمي للغة العربية سوق العمل السعودي ومتطلباته 14

ةالقراء أهمية 2232رؤية المملكة  15  الخامس  اآلدابكلية  دورة تدريبية 

كيف نستفيد من وسائل التواصل  الخطة الستراتيجية للجامعة 16

 ؟الجتماعي
 السادس اآلدابكلية  دورة تدريبية

الرياضة والحفاظ على الصحة  أهمية الخطة الستراتيجية للجامعة 17

 العامة
 السابع اآلدابكلية  توعوي 

 الثامن اآلدابكلية  دورة تدريبية stepدورة اختبار القدرات و   سوق العمل السعودي ومتطلباته 18

 العاشر اآلدابكلية  فعالية يوم التأسيس 2232رؤية المملكة  19

 العاشر اآلدابكلية  فعالية واإلبداعألسبوع الوطني للموهبة ا 2232رؤية المملكة  21
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 خطة األنشطة
Plan of Activites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

تهيئة الطالب لالستعداد للفصل الدراس ي  الخطة الستراتيجية للجامعة 21

 الطالب المتفوقين الثالث وتكريم
 األول  اآلدابكلية  فعالية

 الثاني اآلدابكلية  فعالية العالمي للشعراليوم  الخطة الستراتيجية للجامعة 22

 لثالثا اآلدابكلية  محاضرة الغة القرآن الكريم والحديث النبوي ب سوق العمل السعودي ومتطلباته 23

 الرابع اآلدابكلية  دورة تدريبية أسس البحث العلمي سوق العمل السعودي ومتطلباته 24

 الخامس  اآلدابكلية  دورة تدريبية اللغة اإلنجليزية أهمية سوق العمل السعودي ومتطلباته 25

 السادس اآلدابكلية  دورة تدريبية األدب السعودي خصائصه وأبرز رواده سوق العمل السعودي ومتطلباته 26

 السابع اآلدابكلية  محاضرة التراث العمراني وأهميته 2232رؤية المملكة  27

 الثامن اآلدابكلية  فعالية عسيرلسياحة في ا 2232رؤية المملكة  28

 التاسع اآلدابكلية  دورة تدريبية الترجمة لطالب اللغة اإلنجليزية أهمية سوق العمل السعودي ومتطلباته 29

 العاشر اآلدابكلية  فعالية السياحة في المملكة 2232رؤية المملكة  31
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Plan of Activites 
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 األسبوع مكان التنفيذ نوعها ليةااسم الفع المحور  م

 األولالفصل   

األخطاء اإلمالئية في المكاتبات  الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 اليومية داخل الكلية
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية ؟كيف تنمي موهبتك األدبية 2232رؤية المملكة  2

سوق العمل السعودي  3

 ومتطلباته

 ؟كيف تكتبين سيرتك الذاتية
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

علم العروض بين الشعر القديم  الخطة الستراتيجية للجامعة 4

  والمعاصر
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

علم الصرف في القضاء على  أهمية الخطة الستراتيجية للجامعة 5

بعض األخطاء اللفظية وربطه 

  بالعلوم األخرى 

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

المدارس النحوية وأثر الخالف  الخطة الستراتيجية للجامعة 6

 القواعد.النحوي في وضع 
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

بالغة القرآن الكريم والحديث  الخطة الستراتيجية للجامعة 7

  للتطبيق(النبوي )نموذج 
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

وأهم األبحاث مناهج البحث العلمي  الخطة الستراتيجية للجامعة 8

 التي تخدم املجتمع 
 تحدد بعدلم  اآلدابكلية  دورة تدريبية

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  فعالية  يوم التأسيس السعودي 2232رؤية المملكة  9

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية  ؟كيف تنمي موهبتك التاريخية الخطة الستراتيجية للجامعة 11

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية  التسويق السياحي 2232رؤية المملكة  11

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية  اآلثار وأهميتها 2232رؤية المملكة  12

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  فعالية  رحالت وزيارات ميدانية للمتاحف الخطة الستراتيجية للجامعة 13

التعرف على أهم المعالم متحف ابن  الخطة الستراتيجية للجامعة 14

 هتيل ومتحف الحيفة 
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  تدريبيةدورة 

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  حفل  استقبال الطالبات المستجدات الخطة الستراتيجية للجامعة 15

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  محاضرة  فضل العلم واهميته       الخطة الستراتيجية للجامعة 16

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  فعالية احتفال باليوم الوطني 2232رؤية المملكة  17

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  فعالية احتفال بيوم التأسيس 2232رؤية المملكة  18

سوق العمل السعودي  19

 ومتطلباته

شرح تطبيق حزمة مايكروسوفت 

word-power point   
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  فعالية يوم المعلم الخطة الستراتيجية للجامعة 21

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  محاضرة  تمتع بصحة جيدة الخطة الستراتيجية للجامعة 21
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السينما واألدب من منظور طالبة  الخطة الستراتيجية للجامعة 22

 قسم اإلنجليزية
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  فعالية الرسمفن  الخطة الستراتيجية للجامعة 23

تأثير مواقع التواصل الجتماعي على  الخطة الستراتيجية للجامعة 24

 التواصل الواقعي بين الناس
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية فن إدارة الوقت الخطة الستراتيجية للجامعة 25

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية رؤية مستقبل طالب الترجمة الخطة الستراتيجية للجامعة 26

كيف تتعلم اإلنجليزية بعيدا عن  الخطة الستراتيجية للجامعة 27

 كتب الدراسية
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  ورشة عمل أسرار الحصول على معدل مرتفع  الخطة الستراتيجية للجامعة 28

والمكانة التاريخية لمدينة  النشأة الخطة الستراتيجية للجامعة 29

 بيشة
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  محاضرة

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  محاضرة تقييم األثر البيئي الخطة الستراتيجية للجامعة 31

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  محاضرة في بيشة النمو العمراني الستراتيجية للجامعةالخطة  31

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  فعالية السياحة في عسير 2232رؤية المملكة  32

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية أسس كتابة البحث العلمي الخطة الستراتيجية للجامعة 33

موضوع الجغرافيا وعالقته بالعلوم  الستراتيجية للجامعةالخطة  34

 األخرى 
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

استخدام الستبيان اللكتروني في  الخطة الستراتيجية للجامعة 35

 البحث العلمي
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

 الفصل الثاني

األخطاء الشائعة في الرسائل  الخطة الستراتيجية للجامعة 36

    القصيرة

 نموذجا(آب  )واتس 

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

األسس التي تقام عليها الكتابات  الخطة الستراتيجية للجامعة 37

 األدبية
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

أهميتها وكيفية  ةاإلداريالرسائل  الخطة الستراتيجية للجامعة 38

 كتابتها 
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

النحو  يمعوقات تدريس علم الخطة الستراتيجية للجامعة 39

والصرف وكيفية القضاء عليها بين 

 طالب الجامعة

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

الحوار علم البالغة وأثره في لغة  الخطة الستراتيجية للجامعة 41

 اليومي
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية مميزات األدب في العصر الحديث الخطة الستراتيجية للجامعة 41

لهجة بيشة ومقارنتها باللهجة  الخطة الستراتيجية للجامعة 42

  الفصيحة
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  محاضرة
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الصعوبات التي يواجهها الطالب عند  الستراتيجية للجامعة الخطة 43

كتابة البحث العلمي وكيفية القضاء 

  عليها

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

ألبرز الشخصيات  ةلقاءات تعريفي 2232رؤية المملكة  44

 التاريخية
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

المملكة وإنجازاتها في التعليم عهد  2232رؤية المملكة  45

 خادم الحرمين الشريفين
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  محاضرة

سوق العمل السعودي  46

 ومتطلباته

 ؟كيف تكتبين سيرتك الذاتية
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  ثقافي وحدة المسرح الخطة الستراتيجية للجامعة 47

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  نشاط ةأنشطة رياضية وترفيهية ثقافي الخطة الستراتيجية للجامعة 48

أنشطة تخص الطالب ذوي  الخطة الستراتيجية للجامعة 49

 الحتياجات الخاصة
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  نشاط

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  مبادرة  مبادرة عليكم بسنتي الخطة الستراتيجية للجامعة 51

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  فعالية  يوم المرأة العالمي الخطة الستراتيجية للجامعة 51

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  محاضرة  فقه الصالة الخطة الستراتيجية للجامعة 52

هم الكتب في أصول الشريعة أ الخطة الستراتيجية للجامعة 53

 ومنهجها
 تحدد بعدلم  اآلدابكلية  محاضرة

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  محاضرة  مبادرة جهاد النفس الخطة الستراتيجية للجامعة 54

الحتياجات لذوي اليوم العالمي  الخطة الستراتيجية للجامعة 55

 الخاصة
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  فعالية

مهارة الكتابة بالنسبة ألقسام  أهمية الخطة الستراتيجية للجامعة 56

اللغات ومشاركة الطالبات في اقتراح 

وسائل لستعادة مهارة الكتابة بعد 

ثرت سلبا بسبب التعلم عن تأأن 

 بعد أثناء جائحة كورونا.

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

التعامل مع ضغوط الدراسية  الخطة الستراتيجية للجامعة 57

  تجاوزهاوكيفية 
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

سوق العمل السعودي  58

 ومتطلباته

 فن اتخاذ القرار
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية  تعليم المرأة وتمكينها 2232رؤية المملكة  59

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية تنترنالتدريس عبر اإل مزايا وعيوب  الخطة الستراتيجية للجامعة 61

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية قوة الوحدة الخطة الستراتيجية للجامعة 61

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية الوقت والصبر للمحاربين األقوياء الخطة الستراتيجية للجامعة 62

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية لماذا يجب أن نتعلم لغة أخرى  2232رؤية المملكة  63

 لىعالكوارث الطبيعية بالتطبيق  الخطة الستراتيجية للجامعة 64

 منطقة عسير
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية
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التصحر بالمملكة العربية  الخطة الستراتيجية للجامعة 65

 )عسيروالحلول السعودية األسباب 

 نموذج(

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

تقييم األثر القتصادي لجائحة  الخطة الستراتيجية للجامعة 66

 المملكة علىكورونا بالتطبيق 
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

تدهور انتاج التمور في بيشة  2232رؤية المملكة  67

 األسباب والحلول 
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  تدريبيةدورة 

األسس التي يقوم عليها كتابة البحث  الخطة الستراتيجية للجامعة 68

 علمي على )تدريبالعلمي الجغرافي 

 بعض النماذج(

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

سد الملك فهد التاريخ والنشأة  الخطة الستراتيجية للجامعة 69

 المزارعين(والثار )استطالع اراء 
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  محاضرة

توزيع الخدمات الصحية في بيشة  الخطة الستراتيجية للجامعة 71

 بواسطة نظم المعلومات الجغرافية
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

 الثالثالفصل 

 سوق العمل السعودي 71

 ومتطلباته

 قوم عليها كتابة البحثتاألسس التي 

علمي على بعض  )تدريبالعلمي 

 النماذج(

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

موازنة بين العصور األدبية وأكثرها  الخطة الستراتيجية للجامعة 72

 تأثيرا في الحياة األدبية
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

فن كتابة القصة القصيرة وأشهر  الستراتيجية للجامعةالخطة  73

 العربيروادها في الوطن 
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

تبسيط القواعد النحوية والتدريب  الخطة الستراتيجية للجامعة 74

  اإلعراب على
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

ا كثرهموازنة بين العصور األدبية وأ الخطة الستراتيجية للجامعة 75

  تأثيرا في الحياة األدبية
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

األدب السعودي خصائصه وأبرز  الخطة الستراتيجية للجامعة 76

  رواده
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

وضع أثر القراءات القرآنية في  الخطة الستراتيجية للجامعة 77

  القواعد العربية
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  محاضرة

سوق العمل السعودي  78

 ومتطلباته

 
ً
 علميا

ً
 ؟كيف تكتب بحثا

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

مسابقات تحفيزية كالتصوير  الخطة الستراتيجية للجامعة 79

 آلثار بيشة ومعالمها يالفوتوغراف
 تحدد بعدلم  اآلدابكلية  مسابقة

حمالت ترشيد وتطوع للمحافظة  الخطة الستراتيجية للجامعة 81

 على اآلثار والتراث
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  حمالت

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية .المشاريعالسياحة في المملكة وأهم  2232رؤية المملكة  81

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية السياحي والفندقة اإلرشاد     2232رؤية المملكة  82

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية التراث العمراني وأهميته 2232رؤية المملكة  83
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سوق العمل السعودي  84

 ومتطلباته

 معرض صنع بيدي 

 السنوي للمشاريع الصغيرة
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  معرض

التحديات والحلول التي يواجهها  الستراتيجية للجامعةالخطة  85

 املجتمع المسلم في العقيدة
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

طريقة كتابة الورقة العلمية  الخطة الستراتيجية للجامعة 86

 لطالبات مرحلة البكالوريوس
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  مبادرة الكريم(القران  مبادرة )تدبر الستراتيجية للجامعةالخطة  87

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  برنامج ؟بالقراءة(برنامج )كيف نبدأ  الخطة الستراتيجية للجامعة 88

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  برنامج برنامج فقهي الخطة الستراتيجية للجامعة 89

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية التعامل مع الضغوطات املحبطة  الستراتيجية للجامعةالخطة  91

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  برنامج اليوم الوطني 2232رؤية المملكة  91

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  برنامج يوم التأسيس 2232رؤية المملكة  92

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  برنامج األرضيوم  الخطة الستراتيجية للجامعة 93

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  برنامج يوم المعلم الخطة الستراتيجية للجامعة 94

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  برنامج   اليوم العالمي للمرأة الخطة الستراتيجية للجامعة 95

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  برنامج  اليوم العالمي للبيئة 2232رؤية المملكة  96

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  برنامج  اليوم العالمي للمياه 2232رؤية المملكة  97

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  برنامج اليوم العالمي للمدن الذكية الخطة الستراتيجية للجامعة 98

خالقيات البحث أالتمسك بأسس و  الخطة الستراتيجية للجامعة 99

 العلمي
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  تدريبيةدورة 

ظهار الوعي والمسئولية البيئية إ الخطة الستراتيجية للجامعة 111

 كلية اآلداب( على)تطبيق 
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

ي يقوم عليها كتابة البحث األسس الت الخطة الستراتيجية للجامعة 111

)تدريب علمي على بعض العلمي 

 (النماذج

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  ورشة عمل التغيرات المناخية في عسير الخطة الستراتيجية للجامعة 112

سوق العمل السعودي  113

 ومتطلباته

 لكترونيالتسوق اإل
 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

التقنيات الحديثة في استخدام  2232رؤية المملكة  114

معالجة نقص المياه في منطقة 

  عسير

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  دورة تدريبية

 لم تحدد بعد اآلدابكلية  فعالية  تأسيس الدولة السعودية الخطة الستراتيجية للجامعة 115
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استقبال الطالبات  الخطة الستراتيجية للجامعة 1

 المستجدات
 لم تحدد بعد حضوري حفل

 لم تحدد بعد حضوري حفل الوطنيحفل اليوم  2232رؤية المملكة  2

 لم تحدد بعد حضوري فعالية اليوم العالمي للمعلم الخطة الستراتيجية للجامعة 3
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العمل التطوعي  ماهية الخطة الستراتيجية للجامعة 8

 وأهدافه
  دورة تدريبية

 حضوري
 لم تحدد بعد

 حتى يغيروا ما بأنفسهم الخطة الستراتيجية للجامعة 9

 ةنحو نفس مطمئن
  دورة تدريبية

 حضوري
 لم تحدد بعد

 لم تحدد بعد حضوري زيارة زيارة لمصنع التمور  2232رؤية المملكة  11

 الفصل الثاني

 لم تحدد بعد حضوري دورة تدريبة يوم التأسيس الخطة الستراتيجية للجامعة 33

 لم تحدد بعد حضوري ثقافي الجنادرية الخطة الستراتيجية للجامعة 32

 لم تحدد بعد حضوري  فعالية المهنةيوم  سوق العمل السعودي ومتطلباته 31
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 الفصل الثالث

 لم تحدد بعد حضوري دورة تدريبية الشباب ونهوض الذات 2232رؤية المملكة  21
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 السالمةالدفاع المدني قواعد  الخطة الستراتيجية للجامعة 23

 والعمل بالمنزل 
 دورة تدريبية

 حضوري
 لم تحدد بعد

 لم تحدد بعد حضوري  دورة تدريبية التجاريةتجربتي  سوق العمل السعودي ومتطلباته 24

 لم تحدد بعد حضوري  دورة تدريبية صحتك في غذائك الخطة الستراتيجية للجامعة 25

 لم تحدد بعد حضوري دورة تدريبية متجري الصغير سوق العمل السعودي ومتطلباته 26

 العربية المملكةفي  السياحة الخطة الستراتيجية للجامعة 27

 السعودية
 فعالية

 حضوري
 لم تحدد بعد

 لم تحدد بعد حضوري فعالية طبق صحي ولذيذ الخطة الستراتيجية للجامعة 28

 لم تحدد بعد حضوري فعالية هال رمضانأ الخطة الستراتيجية للجامعة 29

 لم تحدد بعد حضوري دورة تدريبية ؟الذاتيةكيف تكتب سيرتك  سوق العمل السعودي ومتطلباته 31
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