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الرؤية

الريادة في األنشطة الطالبية والتي تسهم في بناء الطالب والطالبة
ليكونوا لبنات صالحة في خدمة دينهم ووطنهم.

   الرسالة

تحقيق التميز والريادة ومواكبة التطورات في مجال األنشطة

والخدمات الطالبية التي تسهم في بناء شخصية الطالب بناًءَ

متكامالً.

 

  القيم 

االنضباط، اإلخالص، العمل بروح الفريق، التعاون، التفاؤل.
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مقدمة:

انطالًقا من استــراتيجية الجامعة ورسالتــها، فإن عمـادة شؤون

الطالب تسعد بتقديم  خدماتها االجتماعية، والثقافية، وأنشطتها

الطالبية المختلفة  الهادفة إىل دعم العملية التعليمية، وقد جعلنا

ُمرتكـــز اهتمامــنا توفير بيـــئٍة جامعــيٍة تراعي ميــول واحتـياج
المتعلمــين بما يُعــزز القيم اإلنـــسانية والمــجتمعية وفـق رؤية

المملــــكة وتراثــــها األصيل، للمـــساهــمة في نهضة المجتمع

السعودي، والمحافظة عىل إرثه الحضاري.

 وقد اتخذت  عمادة شؤون الطالب في سبيل نجاح خطتها اآلتي:
1-مخاطبة الكليات والوحدات لتزويدها بخططهم للعام القادم.

2-االستفادة من خطط وبرامج الجامعات السعودية.
3-استشارة الــطالب والطالبات من خالل استبيانة في الــبرامج

المقدمة.

وقـد حرصـت العــــــمـادة في أنشـــطتها بما يضمن تعزيز دور

الجامعة في تحقيق أهداف رؤيـة المملكة العــــربيـة الســعودية

2030، إضافـة إىل مواءمتـــهـا للخطــــة االســتراتيجية للجامعة
واحتياجات سوق العمل. 
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تعزيز الهوية الوطنية وتعميق القيم اإلسالمية المعتدلة.

اكتشــــاف وصــقل مواهـــب الطالب والطالبات واكسابهم

مهارات قيادية وعملية وحياتية.

تنمية الحس بالمسؤولية االجتماعية لدى الطالب والطالبات.

تفعيل دور الطالب والطـــالبة في تحقيق محاور وبرامج رؤية

المملكة 2030.

تقوم األنشـــطة والبــرامج الالصـفية بتعزيز ماتقدمه الخطط
والبرامــج  المنهجية بحيث تزود أعـــضاءها بالتدريب الالزم

والمـــهارات الضــرورية بما يحقق الــــتكامل بين مـايدرسه

الطالب والطالبات داخل الفصول الــــدراسية وبين األنشطة

التي يمارسونها والمهارات التي يكتسبونها خارجها.

.1

.2

.3

.4

.5

أهداف الخطة:
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األنشطة الثقافية:

األنشطة االجتماعية:

أنشطة المواهب واالبتكار:

األنشطة الرياضية:

 

وتشمل المحاضرات العامة والندوات واللقاءات المفتوحة 

 والمسابقات الثقافية.
 

وتشمل برامج الخدمة العامة والرحالت والزيارات واللقاءات

االجتماعية والرعاية االجتماعية والبحوث والدراسات الميدانية

االجتماعية.

 

و تتضمن النشاط الفني تنظيم مسابقة الرسم، األعمال اليدوية،
الخط العربي، الشعر، وغيرها من األنشطة التي تنمي االبداع

وتدعم الموهبة وتحث عىل االبتكار.

 

وتشمل الــبطوالت الـــرياضية المختلفة مثل كرة القدم والطائرة

وخماسيات كرة القدم ومسابقات تنس الطاولة والبلياردو وغيرها

من بطوالت تنظمها العمادة أو تشارك فيها الجامعة محلياً أو

دولياً.

مجالات الخطة:
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الخطة التشغيلية للفعاليات السنوية :

ا��������ت
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ا�������ت ا�����
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ا������ ا������� 

الفصل األول 

الفصل الثاني 
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دورات ��ر����
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وحدة اإلرشاد والتوجيه
 

و��ات ا����دة

الفصل األول 

الفصل الثاني
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وحدة الخريجين
 

الفصل األول 

الفصل الثاني
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وحدة ذوي اإلعاقة
 

الفصل األول 

الفصل الثاني
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الخطة التشغيلية للكليات
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 األول والثانيالفصـــــــــــــــــل 
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م

 حملة توعوية السرطانحملة توعوية بمخاطر  1
 جامعة بيشة

 المراكز التجارية في بيشة
 التاسع الأحد

 حملة توعوية حملة توعوية بمخاطر مرض الالتهاب الكبدي الوبائي 2
 جامعة بيشة

 المراكز التجارية في بيشة
 السابع الاثنين

 حملة توعوية حملة مكافحة التدخين 3
 جامعة بيشة

 المراكز التجارية في بيشة
 الثامن الثلاثاء

 حملة توعوية حملة التبرع بالدم 4
 جامعة بيشة

 المراكز التجارية في بيشة
 السابع الخميس

 حملة توعوية حملة توعوية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية 5
 جامعة بيشة

 المراكز التجارية في بيشة
 الثامن الاثنين

 حملة توعوية حملة صحتك تهمنا 6
 جامعة بيشة

 المراكز التجارية في بيشة
 السادس الثلاثاء

 حملة توعوية حملة توعوية بمخاطر المخدرات وأنواعها 7
 جامعة بيشة

 المراكز التجارية في بيشة
 التاسع الأربعاء

 حملة توعوية حملة توعوية للتطعيم ضد الكورونا 8
 جامعة بيشة

 المراكز التجارية في بيشة
 الثالث الأحد

 حملة توعوية بمخاطر السكريحملة توعوية  9
 جامعة بيشة

 المراكز التجارية في بيشة
 الثاني عشر الأحد

 حملة توعوية حملة توعوية بمخاطر الانسداد الرئوي 11
 جامعة بيشة

 المراكز التجارية في بيشة
 الثالث عشر السبت

 حملة توعوية حملة توعوية عن كيفية التعامل مع المسنين 11
 جامعة بيشة

 المراكز التجارية في بيشة
 العاشر الثلاثاء

 حملة توعوية حملة توعوية لكيفية الكشف المبكر لسرطان الثدي 12
 جامعة بيشة

 المراكز التجارية في بيشة
 الثامن الخميس

بيشةكلية العلوم الطبية التطبيقية   

طالباتشطر الطالب وشطر ال  
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 حملة توعوية حملة توعوية عن مخاطر الإدمان 13
 جامعة بيشة

 المراكز التجارية في بيشة
 الحادي عشر الثلاثاء

14 
مشاركة لجان التنمية الاجتماعية ودور رعاية الأيتام 

 ومنشأة تحفيظ القرآن في أنشطتهم التطوعية
 حملة توعوية

 دور رعاية الأيتام

 منشأة تحفيظ القرآن
 السابع الاثنين

15 
تقديم دورات توعوية في المدارس عن الأمراض 

 المزمنة وغيرها
 التاسع الأحد المدارس حملة توعوية

 السادس الأربعاء المدارس الثانوية حملة توعوية حملات تثقيفية لطالب الثانوية عن التخصصات الطبية 16

 دورة دورة تدريبية "جودة المختبرات الطبية" 17
 حضوري

 
 الخامس الاثنين

 دورة سلامة المعامل"دورة تدريبية "جودة المختبرات  18
 حضوري

 
 السادس الاثنين

 دورة "طرق سحب العينات"دورة تدريبية  19
 حضوري

 
 الرابع الخميس

 دورة دورة تدريبية "الإسعافات الأولية" 21
 حضوري

 
 الثالث الاثنين

 دورة دورة تدريبية "مكافحة العدوى" 21
 حضوري

 
 الخامس الأحد

 دورة دورة تدريبية "إدارة المستشفيات" 22
 حضوري

 
 الاثنين

 السادس

 دورة الأساسية" دورة تدريبية "التطعيمات 23
 حضوري

 
 الرابع الثلاثاء

 دورة دورة تدريبية "الإنعاش القلبي والرئوي" 24
 حضوري

 
 السابع الأربعاء

 دورة دورة تدريبية "من التنبيب إلى التهوية الميكانيكية" 25
 حضوري

 
 العاشر الخميس

 دورة دورة تدريبية "تشريح مجرى الهواء والرئتين" 26
 حضوري

 
 التاسع الثلاثاء

27 
دورة تدريبية "الرعاية السريرية لمرضى الجهاز 

 التنفسي"
 دورة

 حضوري

 
 الثالث الأربعاء

 حضوري فعالية تفعيل يوم الطفل الخليجي 28
 الأول السبت 

 حضوري فعالية الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان 29
 السادس الأحد
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 حضوري فعالية الاحتفال باليوم العالمي للكلى 31
 الرابع الخميس 

 حضوري فعالية للدرن العالمي الاحتفال باليوم 31
 السادس الخميس 

 حضوري فعالية الاحتفال باليوم الخليجي للتمريض 32
 الخامس الأحد

 شلل الرعاشالاحتفال بالشهر العالمي ل 33

 

 حضوري فعالية
 الثامن الجمعة

 حضوري فعالية والسلامة المهنيةالاحتفال بالأسبوع الخليجي للصحة  34
الأحد 

  

 التاسع

 حضوري فعالية الاحتفال باليوم العالمي للتمريض 35
 الثالث عشر الثلاثاء

 حضوري فعالية الاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم 36
الأحد 

  

 السادس عشر

 حضوري فعالية الاحتفال باليوم العالمي للصحة 37
 الثاني عشر الخميس

 حضوري فعالية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 38
الخميس 

  

 السادس عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19



 

  

 

 

 

 

 

 الفصل األول والثاني
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م

1  
حملة توعوية بطرق الوقاية من مرض الكبد 

 الفيروسي
 حملة توعوية

* كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 بالنماص

 * كلية العلوم والآداب بالنماص 

 * المدارس الثانوية بالنماص

 * المراكز التجارية بالنماص

 السابع الاثنين

2  
حملة توعوية بالطرق المختلفة لصحة الفم 

 والأسنان
 حملة توعوية

* كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 بالنماص

 * كلية العلوم والآداب بالنماص 

 * المدارس الثانوية بالنماص

 * المراكز التجارية بالنماص

 السادس  الأحد

 حملة توعوية حملة الوقاية من الدرن  3

 * كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 * كلية العلوم والآداب بالنماص 

 * المدارس الثانوية بالنماص

 بالنماص* المراكز التجارية 

 الرابع الثلاثاء

4  
طرق الصحيحة للحفاظ على الحملة توعوية عن 

 البيئة
 حملة توعوية

* كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 بالنماص

 * كلية العلوم والآداب بالنماص 

 * المدارس الثانوية بالنماص

 * المراكز التجارية بالنماص

 السابع الاثنين

5  
الآمن من المخلفات حملة توعوية عن طرق التخلص 

 الصحية
 حملة توعوية

 * كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 * كلية العلوم والآداب بالنماص 

 * المدارس الثانوية بالنماص

 * المراكز التجارية بالنماص

 الثامن الأربعاء

 حملة توعوية حملة توعوية عن  أسباب سرطان الأطفال  6
 * كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 * كلية العلوم والآداب بالنماص 
 السابع الأحد

بالنماصكلية العلوم الطبية التطبيقية   

 شطر الطالبات
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 * المدارس الثانوية بالنماص

 * المراكز التجارية بالنماص

7  
دورة تدريبية "طرق التواصل الفعال بين الممرضة 

 والمريض"
 دورة

 حضوري

 
 الخامس الثلاثاء

 دورة دورة تدريبية "تطبيق خطة العملية التمريضية"  8
 حضوري

 
 التاسع الأحد

9  
دورة تدريبية "الإنعاش الرئوي القلبي لدى حديثي 

 الولادة"
 دورة

 حضوري

 
 العاشر الأحد

 دورة دورة تدريبية "غسل الأيدي ومكافحة العدوى"  11
 حضوري

 
 الثامن الثلاثاء

 دورة دورة تدريبية "الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي"  11
 حضوري

 
 السابع الأربعاء

 حضوري فعالية الاحتفال باليوم العالمي لسرطان الطفل   12
 الخامس الثلاثاء

 حضوري فعالية الاحتفال باليوم العالمي للكلى  13
 الثامن الخميس 

 حضوري فعالية للدرن العالمي الاحتفال باليوم  14
 العاشر الخميس

 حضوري فعالية الاحتفال باليوم الخليجي للتمريض  15
 السادس  الأحد

 حضوري فعالية شلل الرعاشالاحتفال بالشهر العالمي ل  16
 الرابع الثلاثاء

17  
الاحتفال بالأسبوع الخليجي للصحة والسلامة 

 المهنية

 حضوري فعالية
 السابع الاثنين

 حضوري فعالية الاحتفال باليوم العالمي للتمريض  18
 الثامن الأربعاء

 حضوري فعالية الاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم  19
 الخامس الثلاثاء

 حضوري فعالية الاحتفال باليوم العالمي للصحة  21
 الحادي عشر الأحد

 حضوري فعالية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة  21
 العاشر الثلاثاء

 فعالية الاحتفال بيوم الطفل الخليجي  22
 الثامن الثلاثاء حضوري
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 الفصـــــــــــــــــل األول
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م

1  
ندوة الوقاية من امراض القلب)بالتزامن مع اليوم 

 للقلب( العالمي
 ندوة

 حضوري
 الخامس الثلاثاء

 حضوري ندوة ندوة طرق الفحص والوقاية من سرطان الثدي  2
 التاسع الأحد

3  

التوازن الأسري لتفادي  محاضرة التوعية بأهمية

 الاضطرابات النفسية

 للصحة النفسية()بالتزامن مع اليوم العالمي 

 محاضرة

 حضوري
 العاشر الأحد

4  
مسابقات عمادة شؤون الطلاب لحفظ القرآن الكريم 

 وشاعر جامعة بيشة
 مسابقات

 حضوري
 الثامن الثلاثاء

 حضوري حملة توعوية 19-المشاركة في حملة التطعيم ضد كوفيد  5
 السابع الأربعاء

 حضوري حملة توعوية الانفلونزا الموسمية ضدالحملة الدورية للتطعيم   6
 الخامس الثلاثاء

7  
برنامج دورة الانعاش القلبي الرئوي لطلاب الطب 

 2والمرحلة الثانوية 
 برنامج

 حضوري
 الثامن الخميس 

زيارة وحملة  زيارة مركز لقاح الكورونا ببيشة   8

 تطوعية

 حضوري
 العاشر الخميس

 زيارة مريض في نسحتها الثالثة  9

 
 حضوري زيارة

 السادس  الأحد

 حضوري حفل حفل استقبال الطلاب والطالبات الجدد  11
 الأول الاثنين

 حضوري حفل حفل اليوم الوطني  11
 السابع الأحد

12  
 الاحترازات بضرورة تطبيقبيشة  لسكانتوعوية حملة 

 الصحية لكورونا المستجد
 حملة توعوية

 حضوري
 الثالث الاثنين

 حضوري لقاء لقاء طلابي اجتماعي  13
 الثاني عشر الثلاثاء

14  
حملة التوعية بعوامل الخطورة للإصابة بالسكري 

 الأسباب(والسمنة )بالتزامن مع 

 حضوري فعالية
 الخامس الأحد

الطب كلية   

تلطالباشطر الطالب وشطر ا  
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 الفصـــــــــــــــــل الثاني
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م

1  

محاضرة الضمان الصحي الحكومي والخاص: مميزات 

اليوم العالمي للتغطية  مع بالتزامنوملاحظات )

 الصحية(

زيارة وحملة 

 تطوعية

 حضوري
 الخامس الثلاثاء

 ندوة صحة المرأة والطفل   2

 
 حضوري ندوة

 التاسع الأحد

 حضوري ندوة ندوة التوعية بمخاطر التدخين والتدخين الالكتروني  3
 العاشر الأحد

4  
الاحتفال بيوم الصحة العالمي بالتعاون مع الصحة 

 المدرسية
 احتفال

 حضوري
 الثامن الثلاثاء

5  
 لتكسب"  اخسرالحملة التطوعية بعنوان "

“Loose to win” 
 حملة تطوعية

 حضوري
 السابع الأربعاء

 حضوري حملة تطوعية 3الحملة التطوعية للكشف المبكر عن النظر   6
 الخامس الثلاثاء

 حضوري مشاركة مشاركة في الدورات التدريبية بوزارة الصحة  7
 الثامن الخميس 

 حضوري دورة دورة الاسعافات الاولية بالتعاون مع الشؤون الصحية   8
 العاشر الخميس

9  
برنامج زيارة المرضى بمستشفى الملك عبد الله في 

 دورته الرابعة
 زيارة

 حضوري
 السادس  الأحد

11  
بنات خارج مدينة بيشة  3مدارس ثانوية بنين و 3زيارة 

 للتعريف بالكلية
 زيارة

 حضوري
 الأول الاثنين

   زيارة فرع الجامعة بتثليث   11

 
 حضوري زيارة

 السابع الأحد

12  
بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى  3حملة التبرع بالدم 

 الملك عبد الله
 حملة تطوعية

 حضوري
 الثالث الاثنين

 حضوري لقاء اللقاء الطلابي الاجتماعي  13
 الثاني عشر الأربعاء

14  
 التوعية بمشاكل التنفس والأمراض الصدرية

 )اليوم العالمي للسل(

 حضوري فعالية
 العاشر الخميس

15  
لحملة التطوعية للكشف عن مشاكل تسوس الاسنان ا

 لدى أطفال المدارس 
 حملة تطوعية

 حضوري
 لم يحدد بعد لم يحدد بعد

16  
 حفل ختام العام الجامعي وتكريم المتميزين

 حفل التخريج الثاني لطلاب الكلية

 حضوري حفل
 الخامس عشر الثلاثاء
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 الفصـــــــــــــــــل األول  
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 الأول  الخميس أون لاين دورة الإلكتروني البلاك بورددورة عن بعد عن التعليم   1

2  

التعريف بسبل الأمان داخل معامل  إلى ورشة عمل تهدف

الكلية وعلى أماكن وتعليمات التشغيل الخاصة بطفايات 

 الحريق والإسعافات الأولية

 حضوري ورشة عمل 
 الثاني الأربعاء

3  
المعامل مع الأحماض  على بورشة عمل تهدف للتدري

 المركزة والمواد المشتعلة داخل غرفة الغازات

 حضوري ورشة عمل 
 الثالث الثلاثاء

4  
ورشة عمل تهدف إلى التعرف على الأجهزة الكهربية 

 وكيفية التعامل معها والقياسات عليها

 حضوري ورشة عمل 
 الثالث الثلاثاء

5  
التي تعلن الاشتراك في المسابقات والأعمال التطوعية 

 عنها عمادة شؤون الطلاب بالجامعة
 مسابقات

 حضوري
 السابع الأحد

 حضوري حفل حفل استقبال طلاب الكلية  6
 الأول الاثنين

 حضوري برنامج البرنامج التعريفي للطلبة الجدد في المستوى الأول  7
 الأول الثلاثاء

 حضوري حفل حفل اليوم الوطني  8
 الخامس الأحد

9  
لموسمية تهدف للتوعية بمخاطر بالأنفلونزا احملة توعوية 

 الموسمية وأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا نفلونزابالأ
 حملة توعوية

 حضوري
 السادس الاثنين

11  
 حملة توعوية بمخاطر السكري

 تهدف للتوعية بمخاطر السكري وارتفاع ضغط الدم 
 حملة توعوية

 حضوري
 السابع الثلاثاء

11  

 حملة توعوية بمخاطر فيروس كورونا 

تهدف للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد وكيفية 

 الوقاية منها

 حملة توعوية

 حضوري
 الثامن الاثنين

12  
 حملة توعوية بمخاطر المخدرات 

 بمخاطر المخدرات بتهدف لتوعية الشبا
 حملة توعوية

 حضوري
 التاسع الثلاثاء

العلوم بيشة كلية   

 شطر الطالب 

24



 

  

 حضوري فعالية تفعيل اليوم العالمي للمسنين  13
 العاشر الأحد

 حضوري فعالية تفعيل اليوم العالمي للإحصاء  14
 العاشر الاثنين

 حضوري فعالية تفعيل اليوم العالمي للصحة النفسية  15
 الحادي عشر الثلاثاء

 حضوري فعالية تفعيل اليوم العالمي للأغذية  16
 التاسع الأحد

 حضوري فعالية تفعيل اليوم العالمي للطفل  17
 الحادي عشر الخميس

 حضوري فعالية تفعيل اليوم العالمي لمرضي السكري  18
 الثاني عشر الأربعاء

 حضوري فعالية تفعيل اليوم العالمي للقضاء على العنف  19
 الثاني عشر الاثنين

 حضوري رياضي دورة كأس معالي مدير جامعة بيشة  21
 التاسع الأحد

 حضوري رياضي مسابقة تنس الطاولة  21
 السابع الأحد

 الفصـــــــــــــــــل الثاني  
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
زيارة وحملة  دورة+ندوة+معرض عمل :الفيزياءيوم   1

 تطوعية

 حضوري
 الثاني الثلاثاء

 حضوري ندوة أسبوع المرور  2
 الخامس الأحد

 حضوري ندوة تفعيل أسبوع البيئة  3
 السادس الثلاثاء

 حضوري احتفال تفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني  4
 السابع الثلاثاء

 حضوري حملة تطوعية تفعيل اليوم العالمي للماء  5
 الثامن الأحد

 حضوري حملة تطوعية تفعيل اليوم العالمي للصحة  6
 السابع الاثنين

 حضوري مشاركة تفعيل اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف  7
 الثالث الأربعاء

 حضوري دورة تفعيل اليوم العالمي للعمل  8
 الرابع الخميس

 حضوري زيارة تفعيل اليوم العالمي للأسرة  9
 الأول الثلاثاء
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 الفصـــــــــــــــــل األول
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 حضوري دورة حفل حفل استقبال المستجدات  1

 الأول الاثنين

2  
توضيح أنظمة الجامعة وتعريف الطالبة بحقوقها  

 وواجباتها

 حضوري دورة
 الأول الثلاثاء

3  
-الأفلام-التصوير–مسابقة وطنية في مجالات الشعر 

الإلقاء-المسرحية-القصة القصيرة  

 حضوري مسابقات
 الثالث الأربعاء

91احتفال الرسمي باليوم الوطني   4  حضوري احتفال 
 الخامس الأحد

5  
معرض صنع بيدي تعرض فيه الطالبات إنتاجهم الذي 

 معرض صنع بأيدي سعودية
 حضوري

 الرابع الاثنين

 حضوري دورة دورة كيفية عمل السيرة الذاتية  6
 السادس الاثنين

7  

 دورة تهيئة الخريجات لسوق العمل

تقدم على مدار ثلاث أيام بالتعاون مع مختصين في 

وخارجها هذا المجال من داخل جامعة بيشة  

 حضوري دورة
 التاسع الأربعاء

8  
 دورة كيفية استخدام برنامج الماتلاب

يقدمها عضو هيئة تدريس من قسم الرياضيات   

 حضوري دورة
 الرابع الثلاثاء

 حضوري دورة دورة عن كيفية استخدام الإكسل  9
 التاسع الأربعاء

11  

 يوم مفتوح لتفعيل المبادرات الطلابية

مكونة من أعضاء وحدة الأنشطة يشرف عليها لجنة 

 الطلابية لتقييم المبادرات وتكريم الفائزات

 مبادرات

 حضوري
 العاشر الثلاثاء

 حضوري فعالية تفعيل اليوم العالمي للمسنين  11
 الحادي عشر الأحد

 شطر الطالبات 
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 حضوري فعالية تفعيل اليوم العالمي للصحة النفسية  12
 التاسع الأحد

 حضوري فعالية تفعيل اليوم العالمي للمعلم  13
 السادس الثلاثاء

 حضوري فعالية تفعيل اليوم العالمي للطفل  14
 الثالث عشر الأحد

 حضوري فعالية تفعيل اليوم العالمي للإحصاء  15
 الثامن الأربعاء

 حضوري فعالية مبادرة إحياء السنن المهجورة  16
 السابع الثلاثاء

 حضوري فعالية برنامج كان خلقه القرآن   17
 التاسع الأربعاء

18  
دورة في التجويد بالتعاون مع عضو من قسم 

الإسلامية بكلية الآداب  تالدارسا  

 حضوري دورة
 الرابع الاثنين

19  

 معرض بعيون سعودية 

تشارك فيه الطالبات بتصويرهن للمعالم والأماكن 

 السياحية السعودية 

 حضوري معرض
 السابع الأربعاء

 حضوري ورشة عمل ورشة عمل تصنيع العطور  21
 السابع الثلاثاء

 حضوري ورشة عمل ورشة عمل صناعة الصابون  21
 الحادي عشر الأحد

 حضوري ورشة عمل ورشة عمل تدوير النفايات  22
 العاشر الاثنين

23  
المشاركة المجتمعية مع المدارس والمؤسسات 

 الحكومية

 حضوري فعالية
 الثاني عشر الثلاثاء

24  
وتكريم الأعضاء ل الختامي للأنشطة الطلابية الحف

 والطالبات المشاركات

 حضوري حفل
 الثالث عشر الأربعاء

 الفصـــــــــــــــــل الثاني
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م

1  

دورة تأهيل الخريجات لاختبار الرخصة المهنية على 

-مدار أربعة أيام في التخصصات العلمية: الرياضيات 

الأحياء-الكيمياء–الفيزياء   
 دورة

 حضوري
 الثاني الثلاثاء
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 حضوري رياضي برنامج عن الرياضة وأهميتها  2
 الثالث الأربعاء

 حضوري فعالية اليوم العالمي للمرأة  3
 الثامن الثلاثاء

 حضوري فعالية تفعيل اليوم الوطني للمشي  4
 الرابع الاثنين

 حضوري فعالية برنامج العمل التطوعي وأهميته  5
 الرابع الخميس

 حضوري فعالية برنامج السمنة وأضرارها  6
 الخامس الأحد

 حضوري فعالية برنامج الزراعة العضوية  7
 الخامس الأربعاء

 حضوري معرض معرض الفن التشكيلي  8
 السادس الاثنين

 حضوري محاضرة تفعيل أسبوع البيئة: محاضرة عن أهمية على البيئة  9
 السادس الثلاثاء

أسبوع البيئة: حملة التشجير داخل الكليةتفعيل   11  حضوري محاضرة 
 السابع الأحد

 حضوري محاضرة تفعيل أسبوع البيئة: حملة تنظيف داخل الكلية  11
 الثلاثاء

 السابع

12  
تفعيل أسبوع البيئة: التوعية بأهمية إعادة التدوير 

 محاضرة وطرقها
 حضوري

 الخميس
 السابع

 حضوري فعالية تفعيل اليوم العالمي للسعادة  13
 الثامن الأحد

 حضوري محاضرة محاضرة عن الوقاية من العدوى  14
 الثامن الثلاثاء

 حضوري برنامج برنامج التخصصات العلمية وأهميتها في سوق العمل  15
 التاسع الاثنين

 حضوري رياضي حملة أهمية الرياضة  16
 التاسع الثلاثاء

 حضوري محاضرة محاضرة في كتابة البحث العلمي بطريقة سليمة  17
 العاشر الأربعاء

 حضوري ورشة عمل ورشة عمل عن التركيبات الكيميائية للأدوية  18
 العاشر الأحد

 حضوري برنامج برنامج جهود المملكة في مكافحة جائحة كورونا  19
 الحادي عشر الاثنين

21  
المشاركة المجتمعية مع المدارس والمؤسسات 

 برنامج الحكومية
 حضوري

 الثامن الثلاثاء 
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21  
برنامج لمسة مبدعة للطالبات الموهوبات في الحرف 

 برنامج اليدوية
 حضوري

 العاشر الخميس

 حضوري محاضرة محاضرة عن الاستعداد للاختبارات  22
 الثاني عشر الأحد

 حضوري برنامج برنامج طريقك للتفوق والنجاح الأكاديمي  23
 الحادي عشر الثلاثاء

24  
الطلابية وتكريم الأعضاء ل الختامي للأنشطة الحف

 حفل والطالبات المشاركات
 حضوري

 الثالث عشر الثلاثاء
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 الفصـــــــــــــــــل األول
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
طلاب المستجدينالحفل استقبال   1  الأول الاثنين أون لاين حفل 

 الأول الثلاثاء حضوري جلسات جلسات إرشادية للطلاب المستجدين  2

91مسابقات اليوم الوطني السعودي   3  الثالث الأحد حضوري مسابقات 

 الخامس الأحد حضوري حفل حفل اليوم الوطني وتكريم الفائزين  4

5  
بمناسبة اليوم  وفعالية رياضيةدورة تدريبية 

 العالمي للرياضة الجامعية
 دورة

 الرابع الاثنين حضوري

 السابع الثلاثاء حضوري رياضي سباق الضاحية بالشراكة مع الدوائر الحكومية  6

 الثامن الأربعاء حضوري حلقات نقاش حلقات نقاش )برامج التوعية الفكرية(  7

8  
وبلديتي أعمال تطوعية بالشراكة مع الجمعيات 

والبشائر بلقرن  

أعمال 

 تطوعية

 التاسع الخميس حضوري

 الخامس الثلاثاء حضوري دورة تدريبية دورة تدريبية يقدمها قسم إدارة الأعمال  9

 السابع الأربعاء حضوري محاضرة محاضرة تقدمها وحدة التوعية الفكرية  11

 الثامن الثلاثاء حضوري فعالية فعالية بمناسبة ذكرى تجديد البيعة السابعة  11

الإنجليزيةاللغة دورة تدريبية يقدمها قسم   12  التاسع الأربعاء حضوري دورة تدريبية 

13  

1442-1442مسابقات عامة للعام الدراسي   

...(-شعر-السنة-القرآن)  

 العاشر الأحد حضوري مسابقات

العلوم واآلداب ببلقرن كلية   

 شطر الطالب 
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 الثامن الأحد حضوري رياضي بطولة كأس سعادة عميد الكلية لكرة القدم  14

علوم الحاسبدورة تدريبية يقدمها قسم   15  الثامن الاثنين حضوري دورة تدريبية 

 الثامن الثلاثاء حضوري محاضرة محاضرة تقدمها وحدة التوعية الفكرية  16

 العاشر الأحد حضوري رياضي الفرفر+بيلياردو+دوري تنس الطاولة   17

الرياضياتدورة تدريبية يقدمها قسم   18  الثامن الثلاثاء حضوري دورة تدريبية 

19  
دورة للطلاب في تحكيم كرة القدم يقدمها 

 حكم من المنطقة

 الحادي عشر الأحد حضوري دورة تدريبية

 العاشر الاثنين حضوري فعالية فعالية بمناسبة اليوم العالمي للسكري  21

 الثامن الثلاثاء حضوري فعالية فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم  21

لذوي الاحتياجات الخاصةاليوم العالمي   22  الثالث عشر الأربعاء حضوري فعالية 

23  
تكريم الطلاب المتطوعين ضمن فعاليات اليوم 

 العالمي للتطوع

 الثالث عشر الأحد حضوري فعالية

24  
فعالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 

 ينظمها قسم اللغة العربية

 الرابع عشر الأربعاء حضوري فعالية

 الفصـــــــــــــــــل الثاني
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 الثاني الأحد حضوري مسابقات إجراء مسابقات العامة والإعلان عن الفائزين  1

 حضوري زيارة زيارة المشتل الزراعي ببلقرن  2
 الثالث الأحد

تدريبيةدورة  دورة تدريبية يقدمها قسم إدارة الأعمال  3  حضوري 
 الثالث الثلاثاء

4  
أعمال تطوعية بالشراكة مع الجمعيات و بلديتي 

 بلقرن و البشائر

أعمال 

 تطوعية

 حضوري
 الرابع الأحد

 حضوري محاضرة محاضرة تقدمها وحدة التوعية الفكرية  5
 الرابع الثلاثاء

الإنجليزيةدورة تدريبية يقدمها قسم اللغة   6  حضوري دورة تدريبية 
 الخامس الاثنين
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 حضوري زيارة زيارة متحف آل سلمة   7
 الخامس الأربعاء

 حضوري دورة تدريبية دورة تدريبية يقدمها قسم علوم الحاسب  8
 السادس الأحد

 حضوري مسابقات المشاركة في مسابقات عمادة شؤون الطلاب  9
 السادس الثلاثاء

 حضوري رياضي تنظيم دورة كرة قدم للمدارس الثانوية   11
 الثامن الأحد

 حضوري دورة تدريبية دورة تدريبية يقدمها قسم الرياضيات  11
 الثامن الثلاثاء

 حضوري محاضرة محاضرة تقدمها وحدة التوعية الفكرية  12
 التاسع الأحد

فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للشعر   13  حضوري فعاليات 
 العاشر الاثنين

 حضوري فعاليات فعاليات أسبوع البيئة  14
 الحادي عشر الثلاثاء

 حضوري رياضي دوري تنس الطاولة   15
 الثامن الأحد

 حضوري رياضي دوري كرة الطائرة  16
 السابع الأحد

 حضوري حقل حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم الطلاب  17
 الثالث عشر الثلاثاء
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 والثاني الفصـــــــــــــــــل األول
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 حضوري حفل اللقاءات التعريفية للطالبات المستجدات  1

 الأول الاثنين

"؟سرقة الأدبية"ماهي الدورة تدريبية   2  حضوري دورة تدريبية 
 الثاني  الثلاثاء

3  
القدرات  استعدي معنا لاختباردورة تدريبية "

 الجامعيين"

 حضوري دورة تدريبية
 الثاني الأربعاء

4  STEP "ارلاختب استعدي معنادورة تدريبية "   حضوري دورة تدريبية 
 الثالث الأحد

الذكاءات المتعددةدورة تدريبية   5  حضوري دورة تدريبية 
 الثلاثاء

 الثالث

"طّوري لغتك الثانية"دورة تدريبية   6  حضوري دورة تدريبية 
 الخميس

 الثالث

الصلاة""ربي اجعلني مقيم   7  حضوري محاضرة 
 الرابع الأحد

"بّلغنا رمضان"  8  حضوري محاضرة 
 الرابع الثلاثاء

 حضوري دورة تدريبية "لا مزيد من القلق والتوتر"  9
 الخامس الاثنين

"لا للتنمر"  11  حضوري محاضرة 
 الخامس الأربعاء

"افهمي ذاتك"  11  حضوري فعالية 
 السادس الاثنين

 حضوري فعالية "يومك يا وطن"  12
 السادس الأربعاء

"الجنادرية"  13  حضوري فعالية 
 السابع الأربعاء

 حضوري فعالية جودة الحياة  14
 الثامن الأحد

"لنزرع معًا"  15  حضوري فعالية 
 الثامن الثلاثاء

 حضوري فعالية "البازار الخيري"  16
 التاسع الأحد

وتقديم الشكر للأسرتكريم الطالبات المتفوقات   17  حضوري احتفال 
 الاثنين

 التاسع

"المشي داخل الكلية "مارسي رياضة  18  حضوري رياضي 
 الأربعاء

 التاسع

آلاف خطوة" ٠١"  19  حضوري رياضي 
 التاسع الخميس
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21  “GOAL!” حضوري فعالية 
 العاشر الاثنين

21  “Let’s play together!” حضوري فعالية 
 الثلاثاء

 العاشر

 حضوري بطولة بطولة الكيرم   22
 الأربعاء

 العاشر

 حضوري ثقافي تحدي الشطرنج  23
 الخميس

 العاشر

 حضوري مسرحية تقديم مسرحية باللغة العربية الفصحى  24
 الحادي عشر الأحد

الانجليزيةتقديم مسرحية باللغة   18  
 مسرحية

 حضوري
 الحادي عشر الاثنين

 حضوري معرض معرض للصور الفوتوغرافية  19
 الحادي عشر الثلاثاء

ورشة عمل عمل ورشة لفنون الرسم  21  حضوري 
 الحادي عشر الأربعاء

 حضوري عمل ورشة ورشة عمل اعمال يدوية  21
 السادس الأحد

22  
دورة أساسيات المكياج بحضور إحدى الخبيرات في 

 المنطقة

 حضوري دورة
 السادس الاثنين

 حضوري دورة تقديم دورة العناية بالبشرة والشعر  23
 السادس الثلاثاء

 حضوري دورة كتابي هو كتابك  24
 الثاني عشر الأحد

 حضوري فعالية "لقاء وقهوة"  25
 الثاني عشر الاثنين

 حضوري فعالية كيف تبدأين مشروعك الخاص؟  26
 الثاني عشر الثلاثاء

 حضوري دورة تدريبية دورة تدريبية "مهارات الاتصال والقيادة"  27
 الثاني عشر الأربعاء

 حضوري ورشة عمل ورشة عمل التفكير الناقد  28
 الثامن الاثنين

 حضوري دورة تدريبية كيف تكونين قادرة على المنافسة في سوق العمل؟  29
 الثامن الثلاثاء

 حضوري مسابقة مسابقة أفضل خط يد  31
 الخميس

 التاسع

 حضوري مسابقة مسابقة أفضل رسم  31
 التاسع الثلاثاء

 حضوري مسابقة مسابقة أفضل عرض بوربوينت  32
 العاشر الأحد

 حضوري مسابقة مسابقة أسئلة عامة  33
 الاثنين

 العاشر
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 حضوري فعالية اليوم العالمي لسرطان الثدي  34
 الخميس

 العاشر

 حضوري فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية  35
 الحادي عشر الخميس

 حضوري فعالية اليوم العالمي للمياه  36
 الحادي عشر الثلاثاء

 حضوري فعالية اليوم العالمي للسعادة  37
عشرالحادي  الأربعاء  

 حضوري فعالية اليوم العالمي للمرأة  38
 الثامن الثلاثاء

 حضوري فعالية اليوم العالمي للقهوة   39
 الخامس الخميس

 حضوري فعالية إدارة الجودة الشاملة  41
 الرابع الثلاثاء

النشر في مجلات العلميةبكل ما يتعلق   41  حضوري دورة 
 الثالث الأحد

 حضوري فعالية "لقاء وقهوة"  42
 السابع الاثنين

كتابمسابقة أفضل   43  حضوري مسابقة 
 السابع الأحد

"ختامها مسك"  44  حضوري حفل 
 الرابع عشر الثلاثاء
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 شطر الطالب 

 الفصـــــــــــــــــل األول والثاني  
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 حضوري محاضرة دينية  محاضرة  1

 الثالث الاثنين

 دورة تطوير اللغة الإنجليزية  2
 حضوري دورة

 الثالث الأربعاء

 دورة الإعداد للاختبارات الدولية   3
 حضوري دورة

 الرابع   الأحد

 دورة عن تهيئة الطالب للمقابلات الشخصية   4
 حضوري دورة

 الرابع   الثلاثاء

5  
 دورة عن برنامج الاكسل 

 حضوري دورة
 الخامس الاثنين

دورة عن المشاريع الاستثمارية وخلق فرص عمل   6

 للخريجين

 حضوري دورة
 الخامس الأربعاء

7  
 وطني الحبيب مسابقةالاحتفال باليوم الوطني 

 احتفال

 

 حضوري
 الخامس الأحد

8  
 مبادرة وارفع الخفاق اخضر

 حضوري مبادرة
 الخامس الاثنين

9  
 مسابقة ذكرى البيعة 

 حضوري مسابقة
 السابع الأربعاء

11  
 تصميم فيديو عن اليوم الوطني السعودي

 حضوري مسابقة
 الثالث الثلاثاء

الطالب في تعزيز السياحة الداخلية  دورة عن دور  11

 في المملكة

 حضوري دورة
 السابع الأحد

12  
 المشاركات المجتمعية 

 حضوري فعاليات
 الثامن الأحد

13  
 المشاركة في إقامة المبادرات المجتمعية

 حضوري فعالية
 الثامن الاثنين

العلوم واآلداب بالنماص كلية   

 شطر الطالب 
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14  
 إقامة دورات ومحاضرات لأفراد المجتمع

 حضوري دورات
 التاسع الأحد

15  
من خلال  ةالمشاركة في الأيام العالمية والخليجي

الدورات وإقامة ركن الكلية في المعارض 

 المصاحبة

 حضوري فعالية
 التاسع الأربعاء

ورشة عمل عن دور التطوع في حفظ التكاثف   16

 المجتمعي

 حضوري ورشة عمل
 العاشر الاثنين

لقاءات أسبوعية بطلاب النشاط ويشمل اللقاء   17

 مسابقات عامة وأنشطة رياضية وترفيهية

 حضوري لقاءات
 العاشر الثلاثاء

 رحلات ترفيهية  18
 حضوري فعالية

 الثامن الأربعاء

 الأقسامدوري كرة القدم بين   19
 حضوري رياضي

 السادس الأحد
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 والثانيالفصـــــــــــــــــل األول 
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م

ورشة عمل لإعادة تدوير الخامات المستهلكة في   1

 إنتاج أعمال فنية ذات طابع جمالي ووظيفي
 ورشة عمل

 حضوري
 الثالث الأحد

2  
 تنظيم مؤتمر طلابي بإشراف لجنة الأنشطة الطلابية

 حضوري مؤتمر
 الرابع الأربعاء

3  
 الاحتفال باليوم الوطني

 حضوري احتفال
 الخامس الأحد

4  
تكريم الطلاب المثالين بحضور أولياء أمورهم 

 وتكريم الاولياء

 حضوري تكريم
 الثاني عشر الثلاثاء

5  
 مسابقة التصوير الفوتوغرافي 

 حضوري مسابقة
 الثالث الثلاثاء

6  
 دورة كيف تكتب سيرتك الذاتية 

 حضوري دورة 
 الرابع ءالأربعا

7  
 الشخصية  ةدورة فن اجتياز المقابل

 حضوري دورة 
 السادس الاثنين

8  
   تدورة كيفية عمل عرض تقديمي في الباوربوين

 حضوري دورة
 السابع الثلاثاء

9  
  دورة القيم الأخلاقية وإدارة الازمات في بيشة 

 حضوري دورة
 الثامن الأربعاء

11  
 الحفل الختامي للأنشطة الطلابية

 حضوري حفل
 الثاني عشر الثلاثاء
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 الفصـــــــــــــــــل األول
 األسبوع اليوم التنفيذمكان  نوعها عاليةاسم الف م
 الرابع الأربعاء حضوري ندوة أثر المخدرات على الضروريات الخمس  1

 الرابع الخميس حضوري ندوة  ظاهرة الطلاق الأسباب والعلاج  2

 الخامس الأحد حضوري دورة العادات الغذائية في بعض الدول وأضرارها على الصحة  3

 الخامس الثلاثاء حضوري فعالية يوم الشعر والأدب   4

5  
مواضيع رياضيات مختارة للجميع على مواقع التواصل 

 الاجتماعي 
 دورة

 السادس الأحد حضوري

 السادس الأربعاء حضوري ندوة الملكية الفكرية في الوطن العربي  6

السابع  الثلاثاء حضوري ندوة آثار المخدرات على المجتمع   7  

المياه والكهرباءمحاضرة توعويه للإرشاد في استعمال   8  الثامن الأربعاء حضوري محاضرة 

 التاسع الأحد حضوري زيارة زيارة المرضى في المستشفيات وتقديم هدايا لهم  9

 العاشر الاثنين حضوري رياضي مارثون تثليث الرياضي  11

 الحادي عشر الثلاثاء حضوري دورة  3D INTERNET    باللغة الإنجليزية   11

 الثاني عشر الأحد حضوري دورة أثر الجامعة في الرقي بالمجتمع   12

 الفصـــــــــــــــــل الثاني
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 دورة الجامعة في المجتمع  1

 دورة
 الرابع الأحد حضوري

 الخامس الثلاثاء حضوري دورة أهمية اللغة العربية لغير المتخصصين فيها  2

العلوم واآلداب بتثليث كلية   

 شطر الطالب 
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 السادس الأحد حضوري دورة أهمية الرياضيات  3

 السادس الأربعاء حضوري دورة النسخة الخاصة  4

السابع  الثلاثاء حضوري محاضرة التلوث البيئي  5  

 الثامن الأربعاء حضوري أعمال تطوعية الأعمال التطوعية لطلاب الجامعة في المجتمع  6

 التاسع الأحد حضوري دورة دور الجامعة في تطوير البحث العلمي  7

8  Human computer interaction العاشر الاثنين حضوري دورة 

 الحادي عشر الاثنين حضوري دورة اتساع اللغة بين بنية المخالفة وظلال المجاز  9
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 الفصـــــــــــــــــل األول
 األسبوع اليوم التنفيذمكان  نوعها عاليةاسم الف م

1  

 تفعيل اليوم الوطني على مستوى الكلية وبمسابقة 

رسمة-صورة-صنع فيلم–أفضل نص نثري   

وتكريم الفائزين   

 مسابقة

 

 حضوري
 السادس  الأحد

عمالأمنهجية تطوير ال  2 تدريبية دورة   حضوري 
 الرابع الثلاثاء

3  
أجل حياة  والاجتماعي مندورة تدريبية في الذكاء العاطفي 

متميزة عملية  

تدريبية دورة  حضوري 
 الخامس الأربعاء

تدريبية دورة الثروة الصناعية الرابعة  4  حضوري 
 العاشر الثلاثاء

 حضوري محاضرة  أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي  5
 الخامس الاثنين

وأثارهاالسمنة   6  حضوري محاضرة 
 العاشر الأربعاء

تدريبية دورة لذة العطاء  7  حضوري 
 السابع الأحد

وسلم المهجورةاحياء سنن الرسول صلى الله عليه   8  حضوري محاضرة  
 التاسع الاثنين

9  
 التحصيل ودورها في الجامعية الطالبة لدى القيم تعزيز

 الأكاديمي

تدريبية دورة  الخامس الثلاثاء حضوري 

فريق ضمن العمل استراتيجية اتقان كيفية  11 تدريبية دورة   التاسع الخميس حضوري 

النجاح مهارات  11 تدريبية دورة   الخامس الأربعاء حضوري 

12  The problems of writing English تدريبية دورة  العاشر الثلاثاء حضوري 

السكري مرض من الوقاية  13  الخامس الأربعاء حضوري محاضرة 

الوقت ادارة  14  
 تدريبية دورة

 حضوري
 العاشر الاثنين

 شطر الطالبات 
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15  Study skills تدريبية دورة  حضوري 
 الخامس الأحد

16  How to improve English language 
 تدريبية دورة

 حضوري
 العاشر الثلاثاء

17  
الأنشطة  والمشاركة في الدراسة بين ما الوقت تنظيم

 الجامعية
 تدريبية دورة

 حضوري
 الخامس الاثنين

مبدعا أكون كيف  18  
 تدريبية دورة

 حضوري
 العاشر الخميس

19  
 العربية المملكة رؤية ضوء في الرحمن ضيوف خدمة

2131 السعودية  

 حضوري محاضرة
 السادس الاثنين

تبدأ مشروعك؟ كيف  21  
 تدريبية دورة

 حضوري
 الخامس الأحد

وعلاجه الدراسي الضعف مشكلة  21  
 تدريبية دورة

 حضوري
 العاشر الخميس

العمل سوق في المرأة مساهمة رفع  22  
 تدريبية دورة

 حضوري
 السادس الأحد

النفطية غير الايرادات زيادة  23  حضوري فعالية 
 التاسع الاثنين

العمل تجويد في وأثرها الحسنة القدوة  24  
 تدريبية دورة

 حضوري
 السادس الثلاثاء

المثالي الوزن  25  
 تدريبية دورة

 حضوري
 السابع الأربعاء

حمهارات النجا  26  
 تدريبية دورة

 حضوري
 العاشر ءالأربعا

الوالدين مع التعامل  27 تدريبية دورة   الخامس الأحد حضوري 

تدريبية دورة القراءة  28  الرابع الثلاثاء حضوري 

الطبية اللقاحات  29  السابع الأربعاء حضوري ندوة 

تدريبية دورة الصدقة  31  العاشر الخميس حضوري 

العلمية التخصصات بين ثقافية علمية مسابقة  31  حضوري مسابقات 
 الاثنين

 السابع

العلمية الموضوعات لبعض معرض تنظيم  32  حضوري معرض 
 الأحد

 التاسع

الاحياء لقسم علمية مجلة انشاء  33  حضوري فعالية 
 الخميس

 الرابع

تخصصاتهم يناسب بما تدريبية او علمية رحلات  34  حضوري فعالية 
 الأحد

 التاسع
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 حضوري فعالية  بسيطة علمية تجارب عمل  35
 الاثنين

 العاشر

 حضوري محاضرة التغذية والسكري  36
 الثلاثاء

 الخامس

ىالعدو لمكافحة العالمي اليوم  37  حضوري فعالية 
 الأربعاء

 التاسع

تدريبية دورة مشروع نيوم وأهدافه المستقبلية  38  حضوري 
 ءالأربعا

 السادس

39  
رؤية  مع تتوافق التي تبلوماوالد الجامعية التخصصات

2131 

تدريبية دورة  العاشر  الأحد حضوري 

ومنطلقات قواعد الاخلاق  41 تدريبية دورة   السادس الثلاثاء حضوري 

القيم من لمجموعة مسابقات  41  العاشر الأربعاء حضوري مسابقات 

42  Future of 5G Wireless System 
 تدريبية دورة

 الخميس حضوري
 الرابع

43  Big Blue Button 
 تدريبية دورة

 حضوري
 العاشر الاثنين

حياتنا اليومية في الاصطناعي الذكاء وجود أهمية  44 تدريبية دورة   حضوري 
 الأحد

 السابع

للطلاب الوقت ادارة مهارة  45 تدريبية دورة   حضوري 
 الخميس

 السابع

السكرتارية مهارات بعنوان تدريبية دورة  46 تدريبية دورة   حضوري 
 الأحد

 الثاني عشر

الاساسية الفيزياء مفاهيم  47 تدريبية دورة   حضوري 
 الاثنين

 العاشر 

الارض طبيعة علم  48 تدريبية دورة   حضوري 
 الثلاثاء

 الثاني عشر

قوقل تطبيقات  49 تدريبية دورة   الخامس الخميس حضوري 

التعامل فن  51 تدريبية دورة   حضوري 
 الاثنين

 السادس

الالكتروني التعلم  51 تدريبية دورة   حضوري 
 الأحد

 العاشر

52  Computer assisted education تدريبية دورة  حضوري 
 الخميس

 الرابع

53  Cyber security تدريبية دورة  حضوري 
 الأحد

 الثاني عشر

54  Listening skills تدريبية دورة  حضوري 
 الاثنين

 الثالث عشر

55  Stress management تدريبية دورة  حضوري 
 الثلاثاء

 الرابع عشر
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الذات تطوير  56 تدريبية دورة   حضوري 
 الأربعاء

 الرابع

الايجابي التفكير  57 تدريبية دورة   حضوري 
 ءالأربعا

 السادس

لأسريةا الروابط تقوية وسائل  58 تدريبية دورة   السابع الأحد حضوري 

الاسلام في العبادة مفهوم  59  السادس الثلاثاء حضوري محاضرة 

الاسلام في الأعضاء وزراعة الارحام تأجير حكم  61  السابع الأربعاء حضوري محاضرة 

والنجاح التفوق الى الطريق  61 تدريبية دورة   الحادي عشر الخميس حضوري 

الكلية وجمالية نظافة حملة  62  حضوري حملة توعوية 
 الاثنين

 السابع

(تغريدة أفضل) مسابقة وعمل المعلم بيوم الاحتفال  63  حضوري فعالية 
 الأحد

 العاشر

64  
 الفعالة الطالبة وتكريم ختام الأنشطة الطلابية حفل

 بالأنشطة

 حضوري حفل
 الخميس

 الثاني عشر

 الفصـــــــــــــــــل الثاني
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 التعليم الحضوري بعد غياب  1

 دورة
 حضوري

 الثاني الاثنين

19جلسة علمية كوفيد   2  حضوري جلسة علمية 
 الثاني الأحد

العمل التطوعي ودوره في تعزيز التكافل المجتمعي   3

 والاجتماعي

 حضوري دورة
 الثاني الخميس

 حضوري دورة الفارق بين المصل واللقاح  4
 الأحد

 الثالث

 حضوري دورة التنمر الإلكتروني  5
 الاثنين

 الثالث

 حضوري دورة دور نظم المعلومات في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة   6
 الثلاثاء

 الثالث

 حضوري دورة الإرشاد الجامعي ماهيته وأهميته  7
 الثالث الأربعاء

 حضوري دورة مهارات النجاح الأكاديمي  8
 الرابع الاثنين

 الرابع الأحد حضوري دورة المسئولية المجتمعية للطالب الجامعي  9

الأسرية طوسائل تقوية الرواب  11  الرابع الثلاثاء حضوري دورة 
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 الرابع الأربعاء حضوري دورة الرد على شبهات دعاة حقوق الإنسان  11

 الخميس حضوري دورة متجري الصغير  12
 الرابع

مدينة ذا لاين حلم الحاضر والمستقبل   13  حضوري دورة 
 الاثنين

 الخامس

 حضوري دورة الذكاء الاجتماعي بين المهارة والاكتساب  14
 الأحد

 الخامس

 حضوري دورة الطاقة وأنواعها  15
 الخامس الخميس

 حضوري دورة طاقة الرياح واستخدامها  16
 الأحد

 السادس

 حضوري دورة التفكير الإيجابي  17
 الاثنين

 السادس

 حضوري دورة تطوير المشاريع   18
 الثلاثاء

 السادس

 حضوري دورة نشاط الأسر المنتجة وأثرها في نهوض المجتمع  19
 العاشر الأربعاء

 حضوري دورة احتياجات سوق العمل  21
 السادس ءالأربعا

 السابع الأحد حضوري دورة قوة التحفيز  21

 السابع الثلاثاء حضوري دورة صناعة النجاح  22

 السابع الأربعاء حضوري دورة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة  23

 الخميس حضوري دورة تأثير جائحة كورونا   24
 السابع

2131المرأة السعودية ورؤية   25  حضوري دورة 
 الاثنين

 الثامن

 حضوري دورة اللغة العربية ودورها في التمكين  26
 الأحد

 الثامن

الإسلام وعلو الهمة "لا أبرح حتى أبلغ"  27  حضوري دورة 
 الثامن الخميس

2131تنمية القدرات البشرية وفق رؤية   28  حضوري دورة 
 الأحد

 التاسع

على الطالب الجامعي 2131تأثير رؤية   29  حضوري دورة 
 الاثنين

 التاسع

31  Stress management حضوري دورة 
 الثلاثاء

 التاسع

 حضوري دورة إنشاء مجلة علمية لقسم الأحياء  31
 الثامن الأربعاء

 حضوري رحلات علمية رحلات علمية أو تدريبية بما يناسب تخصصاتهم  32
 التاسع ءالأربعا
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 العاشر الأحد حضوري فعالية عمل تجارب علمية بسيطة  33

 العاشر الثلاثاء حضوري فعالية اليوم العالمي لمكافحة العدوى  34

تدريبيةدورة  دورة تدريبية بعنوان مهارات السكرتارية  35  العاشر الأربعاء حضوري 

 الخميس حضوري دورة تدريبية الرقابة الذاتية  36
 العاشر

 حضوري دورة تدريبية نادي الرياضيات  37
 الحادي عشر الاثنين

 حضوري فعالية لنزرع شجرة مثمرة   38
 الحادي عشر الأحد

 حضوري فعالية الوطن حب وولاء  39
 الحادي عشر الخميس

والسندات شرعًاالتعامل بالأسهم   41  حضوري محاضرة 
 الثاني عشر الأحد

 حضوري محاضرة حكم بيع الأعضاء والتبرع بالدم في الشريعة الإسلامية  41
 الثاني عشر الاثنين

 حضوري حفل الحفل الختامي للأنشطة  42
 الثالث عشر الثلاثاء
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 الفصـــــــــــــــــل األول
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 كلية الآداب متنوع استقبال الطلاب الجدد وتكريم الطلاب المتفوقين  1

 الأول 22/1/1442

 كلية الآداب دورة الاول الدراسي للفصل الطلاب تهيئة  2
 الأول 24/1/1442

 كلية الآداب مسابقة الوطني اليوم بمناسبة مسابقة عن الاعلان  3
 الثالث 11/2/1442

 كلية الآداب احتفال الاحتفال باليوم الوطني  4
 الرابع 16/2/1442

 كلية الآداب دورة دورة الوسطية في الاسلام  5
 السادس 28/2/1442

 كلية الآداب ورشة التلوث البيئي وانتشار الأوبئة  6
 السابع 7/3/1442

 كلية الآداب رياضة لكرة القدمكأس عميد الكلية   7
 السادس-الرابع 8-21/3/1442

 كلية الآداب دورة الاستعداد للمقابلة الشخصية للتأهيل الوظيفي  8
 التاسع 22/3/1442

 كلية الآداب احتفال ذكرى البيعة السابعة  9
 الحادي عشر 16/4/1442

 كلية الآداب لقاء لقاء العميد وأعضاء هيئة التدريس مع الطلاب  11
 الثاني عشر 23/4/1442

 كلية الآداب منشورات قلق الاختبارات  11
 الثالث عشر 26/4/1442

 كلية الآداب احتفال باليوم العالمي للتطوع الاحتفاء  12
 الرابع عشر 29/4/1442

 كلية الآداب احتفال اليوم العالمي للغة العربية  13
 الخامس عشر 13/5/1442

 الفصـــــــــــــــــل الثاني
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م

1  
تهيئة الطلاب للاستعداد للفصل الدراسي الثاني 

 وتكريم الطلاب المتفوقين
 متنوع 

 كلية الآداب
 الأول 13/6/1443

اآلداب بيشةكلية   

 شطر الطالب 
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 كلية الآداب دورة أهمية القراءة  2
 الثاني 21/6/1443

الآدابكلية  ورشة عمل كيف نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي  3  
 الثالث 27/6/1443

4  
دورة عن أهمية الرياضة والحفاظ على الصحة 

 ةالعام
 دورة

 كلية الآداب
 الرابع 8/7/1442

 كلية الآداب دورة STEPدورة اختبار القدرات و  5
 الخامس 15/7/1442

 كلية الآداب لقاء لقاء مفتوح مع طلاب الكلية والإرشاد الأكاديمي  6
 السادس 19/7/1443

 كلية الآداب رياضة عميد الكلية لكرة الصالاتكأس   7
 السادس-الرابع 8-21/7/43

 كلية الآداب احتفال الأسبوع الوطني للموهبة والابداع  8
 السابع 27/7/1443

 كلية الآداب احتفال اليوم العالمي للشعر  9
 التاسع 17/8/1443

 كلية الآداب لقاء لقاء مع عالم  11
 العاشر 22/8/1443

 كلية الآداب زيارة الختامي للأنشطة الطلابيةالحفل   11
 الحادي عشر 29/8/1443

 كلية الآداب زيارة زيارة للحرمين الشريفين  12
 الثاني عشر 3/9/1443
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 الفصـــــــــــــــــل األول
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
1  

 الباتالجدد وتكريم الط الباتاستقبال الط

 اتالمتفوق
 متنوع

 حضوري
 الأول الاثنين

 حضوري دورة الاول الدراسي للفصل الطالبات تهيئة  2
 الأول الأربعاء

 حضوري مسابقة الوطني اليوم بمناسبة مسابقة عن الاعلان  3
 الثالث الأحد

 حضوري احتفال الاحتفال باليوم الوطني  4
 الرابع الثلاثاء

 حضوري دورة الوسطية في الاسلامدورة   5
 السادس الأحد

 حضوري ورشة التلوث البيئي وانتشار الأوبئة  6
 السابع الثلاثاء

 حضوري دورة الاستعداد للمقابلة الشخصية للتأهيل الوظيفي  7
 التاسع الأحد

 حضوري احتفال ذكرى البيعة السابعة  8
 الحادي عشر الاثنين

 حضوري منشورات قلق الاختبارات  9
 الثالث عشر الثلاثاء

 حضوري احتفال باليوم العالمي للتطوع الاحتفاء  11
 الرابع عشر الخميس

 حضوري احتفال اليوم العالمي للغة العربية  11
 الخامس عشر الأحد

 الفصـــــــــــــــــل الثاني
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 حضوري متنوع  للاستعداد للفصل الدراسي الثاني  تهيئة الطالبات  1

 الأول الاثنين

 حضوري دورة أهمية القراءة  2
 الثاني الثلاثاء

 حضوري ورشة عمل كيف نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي  3
 الثالث الأربعاء

 شطر الطالبات 
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4  
دورة عن أهمية الرياضة والحفاظ على الصحة 

 ةالعام
 دورة

 حضوري
 الرابع الاثنين

 حضوري دورة STEPاختبار القدرات ودورة   5
 الخامس الأحد

 حضوري احتفال الأسبوع الوطني للموهبة والابداع  6
 السابع الأربعاء

 حضوري احتفال اليوم العالمي للشعر  7
 التاسع الثلاثاء

 حضوري لقاء لقاء مع عالم  8
 العاشر الأحد

 حضوري زيارة الحفل الختامي للأنشطة الطلابية  9
 الحادي عشر الثلاثاء
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 والثاني الفصـــــــــــــــــل األول
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
السابع-الرابع الاثنين حضوري محاضرة محاضرات توعوية  1  

الثامن-الخامس الثلاثاء حضوري ندوة ندوات عن أضرار التدخين  2  

 السادس الأربعاء حضوري فعالية اليوم الطبي بالكلية  3

التاسع-الرابع الأحد حضوري دورة دورات تعليمية متعددة  4  

 العاشر الثلاثاء حضوري مسابقات منافسات كلية الهندسة في علم الانشاءات  5

التاسع-الرابع الخميس حضوري زيارات زيارات علمية ومشاركات خارجية  6  

 الخامس الأحد حضوري احتفال مشاركات اليوم الوطني  7

العاشر-السادس الاثنين حضوري رحلات رحلات طلابية اجتماعية  8  

 منافسات الكلية في الأنشطة الرياضية   9

 بلياردو-شطرنج-تنس–قدم 
 السادس الأحد حضوري رياضي

العاشر-السادس الثلاثاء حضوري مسابقات منافسات مختلفة عن بعد  11  

 الأول الاثنين حضوري احتفال تكريم الطلاب المتفوقين واستقبال الطلاب الجدد  11

التاسع-الرابع الأربعاء حضوري تطوعية أعمال تطوعية  12  

 

 

 

 

 

 

الهندسةكلية   

 شطر الطالب 
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  الفصـــــــــــــــــل األول 
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 الخامس الأحد حضوري حفل بالطلاب الجدداللقاءات التعريفية   1

 الخامس الثلاثاء حضوري دورة تدريبية "؟سرقة الأدبية"ماهي الدورة تدريبية   2

 الرابع الاثنين حضوري رياضي بطولة الألعاب الإلكترونية لطلاب الكلية  3

4  
دورة تدريبية متنوعة تحدد من قبل اعضاء هيئة 

 تدريبيةدورة  التدريس 
 السادس الأربعاء حضوري

5  
"مستمرة في تمنية اللغة الانجليزية دورة تدريبية 

 دورة تدريبية في مجال الاعمال 
 السادس الخميس حضوري

6  
تذكر الطلاب  العمل على نشر الاعلانات التي

 فعالية فيروس كرونا ب
 السابع الأحد حضوري

 السابع الاثنين حضوري محاضرة "ربي اجعلني مقيم الصلاة"  7

 السابع الثلاثاء حضوري دورة "لا مزيد من القلق والتوتر"  8

 الثامن الاثنين حضوري محاضرة تدخين"لا "  9

 الخامس الأحد حضوري احتفال "يومك يا وطن"  11

 الثامن الاثنين حضوري دورة "السياحة في المملكة "  11

 التاسع الثلاثاء حضوري دورة جودة الحياة  12

 العاشر الأربعاء حضوري دورة " جيدة "نحو بيئة  13

 السادس الأحد   حضوري رياضي المشاركة في بطولة الصالات لكرة القدم  14

 كلية األعمال بيشة

 شطر الطالب 
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 العاشر الاثنين حضوري رياضي كيلو سير 7  15

 التاسع الأحد   حضوري رياضي المشاركة في بطولة سعادة رئيس الجامعة  16

17  
 الطلابية في تعمل للتعارف على المهاراورشة 

 ورشة عمل  عمال وحصرها كلية الأ
 الحادي عشر الثلاثاء حضوري

 الثامن الأحد حضوري رياضي بطولة كأس العميد لكرة الطائرة  18

 العاشر الأربعاء حضوري دورة كتابي هو كتابك  19

 الحادي عشر الاثنين حضوري دورة دورة تدريبية "مهارات الاتصال والقيادة"  21

 الحادي عشر الخميس حضوري فعالية اليوم العالمي للمحاسبة   21

 الثاني عشر الأحد حضوري فعالية اليوم العالمي للمياه  22

 الثاني عشر الثلاثاء حضوري فعالية اليوم العالمي للسعادة  23

 الثالث عشر الثلاثاء حضوري احتفال الاحتفال بنهاية الفصل الأول )الثاني(  24

 الرابع عشر الاثنين حضوري مشاركة المشاركة في مهرجان صفري بيشة  25

   الثانيالفصـــــــــــــــــل 
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 الخامس الثلاثاء حضوري دورة تدريبية "عامك الجامعي كيف تبدأ دورة تدريبية "  1

 الرابع الاثنين حضوري رياضي بطولة الألعاب الإلكترونية لطلاب الكلية  2

3  
دورة تدريبية متنوعة تحدد من قبل اعضاء هيئة 

 دورة تدريبية التدريس 
 السادس الأربعاء حضوري

4  
"مستمرة في تمنية اللغة الانجليزية دورة تدريبية 

 دورة تدريبية في مجال الاعمال 
 السادس الخميس حضوري

5  
تذكر الطلاب  العمل على نشر الاعلانات التي

 فعالية فيروس كرونا ب
 السابع الأحد حضوري

 السابع الاثنين حضوري محاضرة "ربي اجعلني مقيم الصلاة"  6
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 السابع الاثنين حضوري محاضرة "رمضان ا"مرحب  7

 السابع الثلاثاء حضوري دورة "لا مزيد من القلق والتوتر"  8

 الثامن الاثنين حضوري محاضرة تدخين"لا "  9

 الثامن الاثنين حضوري دورة "السياحة في المملكة "  11

 التاسع الثلاثاء حضوري دورة جودة الحياة  11

12  
وتقديم الدروع  الطلاب المتفوقاتتكريم 

 حفل والجوائز التذكارية  
 الثالث عشر الثلاثاء حضوري

 العاشر الأربعاء حضوري دورة " "نحو بيئة جيدة  13

 السادس الأحد   حضوري رياضي المشاركة في بطولة الصالات لكرة القدم  14

 العاشر الاثنين حضوري رياضي كيلو سير 7  15

 التاسع الأحد   حضوري رياضي المشاركة في بطولة سعادة رئيس الجامعة  16

17  
 الطلابية في تعمل للتعارف على المهاراورشة 

 ورشة عمل  عمال وحصرها كلية الأ
 الحادي عشر الثلاثاء حضوري

 الثامن الأحد حضوري   رياضي بطولة كأس العميد لكرة الطائرة  18

 الثامن الثلاثاء حضوري   ورشة عمل ورشة لفنون الرسم  19

 العاشر الأربعاء حضوري دورة كتابي هو كتابك  21

 الحادي عشر الاثنين حضوري دورة دورة تدريبية "مهارات الاتصال والقيادة"  21

 الحادي عشر الخميس حضوري فعالية اليوم العالمي للمحاسبة   22

 الثاني عشر الأحد حضوري فعالية النفسيةاليوم العالمي للصحة   23

24  
النشر في مجلات العلميةبكل ما يتعلق  وتعزيز  

 النشر لدى الطلاب 

 الثاني عشر الثلاثاء حضوري دورة

"ختامها مسك"  25  الثالث عشر الثلاثاء حضوري احتفال 
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  الفصـــــــــــــــــل األول 
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 الخامس الأحد حضوري حفل الجدد بالطالباتاللقاءات التعريفية   1

 الخامس الثلاثاء حضوري دورة تدريبية "؟سرقة الأدبية"ماهي الدورة تدريبية   2

3  
دورة تدريبية متنوعة تحدد من قبل اعضاء هيئة 

 دورة تدريبية التدريس 
 السادس الأربعاء حضوري

4  
"مستمرة في تمنية اللغة الانجليزية دورة تدريبية 

 دورة تدريبية في مجال الاعمال 
 السادس الخميس حضوري

5  
تذكر الطلاب  العمل على نشر الاعلانات التي

 فعالية فيروس كرونا ب
 السابع الأحد حضوري

 السابع الاثنين حضوري محاضرة "ربي اجعلني مقيم الصلاة"  6

 السابع الثلاثاء حضوري دورة "لا مزيد من القلق والتوتر"  7

 الخامس الأحد حضوري احتفال "يومك يا وطن"  8

 الثامن الاثنين حضوري دورة "السياحة في المملكة "  9

 التاسع الثلاثاء حضوري دورة جودة الحياة  11

 العاشر الأربعاء حضوري دورة " "نحو بيئة جيدة  11

12  
 الطلابية في تعمل للتعارف على المهاراورشة 

 ورشة عمل  عمال وحصرها كلية الأ
 الحادي عشر الثلاثاء حضوري

 العاشر الأربعاء حضوري دورة كتابي هو كتابك  13

 الحادي عشر الاثنين حضوري دورة دورة تدريبية "مهارات الاتصال والقيادة"  14

 الحادي عشر الخميس حضوري فعالية اليوم العالمي للمحاسبة   15

 الثاني عشر الأحد حضوري فعالية اليوم العالمي للمياه  16

 شطر الطالبات 
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 الثاني عشر الثلاثاء حضوري فعالية اليوم العالمي للسعادة  17

 الرابع عشر الاثنين حضوري مشاركة المشاركة في مهرجان صفري بيشة  18

   الثانيالفصـــــــــــــــــل 
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 الخامس الثلاثاء حضوري دورة تدريبية "عامك الجامعي كيف تبدأ دورة تدريبية "  1

2  
دورة تدريبية متنوعة تحدد من قبل اعضاء هيئة 

 دورة تدريبية التدريس 
 السادس الأربعاء حضوري

3  
"مستمرة في تمنية اللغة الانجليزية دورة تدريبية 

 دورة تدريبية في مجال الاعمال 
 السادس الخميس حضوري

4  
تذكر الطلاب  الاعلانات التيالعمل على نشر 

 فعالية فيروس كرونا ب
 السابع الأحد حضوري

 السابع الاثنين حضوري محاضرة "ربي اجعلني مقيم الصلاة"  5

 السابع الاثنين حضوري محاضرة "رمضان ا"مرحب  6

 السابع الثلاثاء حضوري دورة "لا مزيد من القلق والتوتر"  7

 الثامن الاثنين حضوري دورة "السياحة في المملكة "  8

 التاسع الثلاثاء حضوري دورة جودة الحياة  9

11  
وتقديم الدروع  الطلاب المتفوقاتتكريم 

 حفل والجوائز التذكارية  
 الثالث عشر الثلاثاء حضوري

 العاشر الأربعاء حضوري دورة " "نحو بيئة جيدة  11

12  
 الطلابية في تعمل للتعارف على المهاراورشة 

 ورشة عمل  عمال وحصرها كلية الأ
 الحادي عشر الثلاثاء حضوري

 الثامن الثلاثاء حضوري   ورشة عمل ورشة لفنون الرسم  13

 العاشر الأربعاء حضوري دورة كتابي هو كتابك  14
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 الحادي عشر الاثنين حضوري دورة دورة تدريبية "مهارات الاتصال والقيادة"  15

 الحادي عشر الخميس حضوري فعالية اليوم العالمي للمحاسبة   16

 الثاني عشر الأحد حضوري فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية  17

18  
النشر في مجلات العلميةبكل ما يتعلق  وتعزيز  

 النشر لدى الطلاب 

 الثاني عشر الثلاثاء حضوري دورة

"ختامها مسك"  19  الثالث عشر الثلاثاء حضوري احتفال 
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 والثانيالفصـــــــــــــــــل األول 
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م

1  

 بالمعرفة الطلاب ندوة ومعرض تعريفي تزويد

 وكيفية المجتمعية وأهميته التطوع فائدة حول

والمبادرات التطوعية بالأنشطة المشاركة  

 ندوة

 

 الأول الاثنين حضوري

2  

مسابقة أفضل فيديو وطني   

للوطن والانتماءغرس روح المواطنة   
 مسابقة

 الثالث الأحد   حضوري

 احتفال اليوم الوطني بمشاركة طلاب الكلية  3

 

 الخامس الأحد   حضوري جلسات

 السابع الثلاثاء حضوري دورة احتفال ذكرى البيعة  4

الثاني-الأول الثلاثاء حضوري دورة جلسات إرشادية  5  

 الأول الأربعاء حضوري دورة أركان تعريفية بالكلية وأقسامها  6

 الرابع الاثنين حضوري مشاركة دورة اساسيات الإسعافات الأولية  7

 الخامس الثلاثاء حضوري دورة مقدمة للبرمجة باستخدام المايكرو بت  8

 السادس الاثنين حضوري دورة اساسيات الأمن السيبراني  9

 السابع الاثنين حضوري دورة لغة الجافا مقدمة  11

 الثامن الثلاثاء حضوري دورة دورة تصميم السيرة الذاتية  11

 ندوة "كيف ابحث عن فرصة عمل "  12

 
 التاسع الأربعاء حضوري ندوة

 العاشر الأحد حضوري دورة نصائح لاجتياز المقابلات الشخصية  13

بيشة الكلية التطبيقية  

 شطر الطالب 
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14  
 نصائح لاجتياز المقابلات الشخصية

 التطوعية والمشاركة المجتمعيةدعم الأعمال 
 دورة

 الحادي عشر الاثنين حضوري

 السادس الثلاثاء حضوري مسابقة أفضل صورة تظهر جمال مدينة بيشة  15

 العاشر  ءالثلاثا حضوري مسابقة ارسم بشغف  16

 التاسع الأربعاء حضوري مسابقة صنع بيدي  17

 الثاني عشر الثلاثاء حضوري تكريم تكريم المتفوقين  18

 الثاني عشر الثلاثاء حضوري حفل الحفل الختامي للأنشطة الطلابية  19
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 والثانيالفصـــــــــــــــــل األول 
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م

 حفل استقبال الطلاب المستجدين  1
 حفل

 

 الأول الاثنين حضوري

2  

مسابقة أفضل فيديو وطني   

للوطن والانتماءغرس روح المواطنة   
 مسابقة

 الثالث الأحد   حضوري

 احتفال اليوم الوطني بمشاركة طلاب الكلية  3

 

 الخامس الأحد   حضوري جلسات

 السابع الثلاثاء حضوري دورة احتفال ذكرى البيعة  4

الثاني-الأول الثلاثاء حضوري دورة جلسات إرشادية  5  

 الأول الأربعاء حضوري دورة أركان تعريفية بالكلية وأقسامها  6

 الرابع الاثنين حضوري مشاركة دورة اساسيات الإسعافات الأولية  7

 الخامس الثلاثاء حضوري دورة مقدمة للبرمجة باستخدام المايكرو بت  8

 السادس الاثنين حضوري دورة اساسيات الأمن السيبراني  9

 السابع الاثنين حضوري دورة لغة الجافا مقدمة  11

 الثامن الثلاثاء حضوري دورة دورة تصميم السيرة الذاتية  11

 ندوة "كيف ابحث عن فرصة عمل "  12

 
 التاسع الأربعاء حضوري ندوة

 العاشر الأحد حضوري دورة نصائح لاجتياز المقابلات الشخصية  13

بالنماص الكلية التطبيقية  

 شطر الطالب 
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(1دورة تدريبية )  14  الرابع الاثنين حضوري دورة 

 الخامس الأربعاء حضوري الاجتماعي برنامج ترفيهي  15

(2دورة تدريبية )  16  الثامن الاثنين حضوري دورة 

(1حملة توعوية إرشادية )  17  التاسع الاثنين حضوري الاجتماعي 

(2حملة توعوية إرشادية )  18  العاشر الاثنين حضوري الاجتماعي 

 الحادي عشر الأربعاء حضوري الاجتماعي حملة تطوعية  19

21  
 نصائح لاجتياز المقابلات الشخصية

 التطوعية والمشاركة المجتمعيةدعم الأعمال 
 دورة

 الحادي عشر الاثنين حضوري

 السادس الثلاثاء حضوري مسابقة أفضل صورة تظهر جمال مدينة بيشة  21

 العاشر  ءالثلاثا حضوري مسابقة ارسم بشغف  22

 التاسع الأربعاء حضوري مسابقة صنع بيدي  23

 الثاني عشر الثلاثاء حضوري تكريم تكريم المتفوقين  24

 الثاني عشر الثلاثاء حضوري حفل الحفل الختامي للأنشطة الطلابية  25
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  الفصـــــــــــــــــل األول 
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 حفل حفل استقبال الطالبات المستجدات  1

 

 الأول الاثنين حضوري

 الرابع الثلاثاء حضوري حفل حفل اليوم الوطني  2

 الرابع الأحد حضوري زيارة زيارات لدور الرعاية  3

 الخامس الاثنين حضوري فعالية يوم الشجرة  4

5  

همبادرة لزيارة مستشفى الملك عبد الل  

بعنوان "رسائل أمل"   
 حملة تطوعية

 الخامس الأربعاء حضوري

التعامل مع المكتبة الرقميةكيفية   6  السادس الأحد حضوري دورة 

 السادس الثلاثاء حضوري دورة دورة التخطيط الاستراتيجي  7

 السابع الاثنين حضوري دورة إدارة الذات  8

 السابع الأربعاء حضوري دورة إدارة الوقت  9

 الثامن الثلاثاء حضوري دورة الخرائط الذهنية   11

المشكلاتالتفكير الإبداعي وحل   11  الثامن الخميس حضوري دورة 

 التاسع الأحد حضوري ندوة نمشي لنصح  12

 السابع الثلاثاء حضوري دورة تمارين لتعزيز القوة والنشاط  13

 الثامن الأحد حضوري ندوة نعم للصحة والحياة بلا سكري  14

 التاسع الاثنين حضوري فعالية اليوم العالمي لسرطان الثدي  15

 كلية االقتصاد المنزلي بيشة

 شطر الطالبات 
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العالمييوم الغذاء   16  العاشر الثلاثاء حضوري فعالية 

 العاشر الأربعاء حضوري دورة دورة ريادة الأعمال في تخصصات الكلية المختلفة  17

 الحادي عشر الأحد حضوري دورة معًا لنرسم البسمة  18

 الثاني عشر الثلاثاء حضوري دورة الإسعافات الأولية  19

 الثالث عشر الاثنين حضوري ورشة عمل ورشة عمل للأشغال الفنية  21

   الثانيالفصـــــــــــــــــل 
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 الأسبوع الأول الاثنين حضوري دورة  النجاح الأكاديمي  1

 الأسبوع الثاني الثلاثاء حضوري دورة دورة تعزيز مهارات التواصل  2

الرابع الأسبوع الخميس حضوري فعالية الجنادرية  3  

 الثالث الأحد حضوري مبادرة مبادرة عطاء  4

 الخامس الأربعاء حضوري مبادرة مبادرة لفريق سحابه بالكلية ) كسوة الشتاء(  5

 الخامس الأحد حضوري مبادرة مبادرة المشاركة بتشجير حديقة الملك عبد الله  6

7  
الأساليب الحديثة في تكنولوجيا المعلومات 

المؤسسات التعليميةودورها في دعم   دورة 
 السادس الاثنين حضوري

8  
وأثره في تحسين جودة  يالتفكير الاستراتيج  

 دورة البيئة التعليمية
 السادس الثلاثاء حضوري

 السابع الأربعاء حضوري دورة إدارة المشاريع  9

 السابع الخميس حضوري دورة إدارة الموارد البشرية  11

 الثامن الأحد حضوري دورة فن الثقة بالنفس  11

ءالأربعا حضوري دورة تعلم كيف تتعلم  12  الثامن 

 التاسع الاثنين حضوري رياضي التغذية الرياضية  13
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البدنية لياقةتمارين لتعزيز ال  14  التاسع الثلاثاء حضوري رياضي 

 السابع الأربعاء حضوري فعالية اليوم العالمي للتوحد  15

 العاشر الأحد حضوري دورة ريادة الاعمال في تخصصات الكلية المختلفة  16

 الحادي عشر الأحد حضوري ندوة تاريخ وحضارة المملكة  17

18  
الأسرة لتحقيق الحصانة الفكرية لدى  توعية 

 الابناء
 ندوة

 الثاني عشر الاثنين حضوري

النظام الغذائي والتغذية الصحية    19  الثالث عشر الاثنين حضوري ندوة 

 الرابع عشر الثلاثاء حضوري دورة تهادوا تحابوا  21
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 الفصـــــــــــــــــل األول 
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 اجتماع تشكيل المجلس الطلابي  1

 

 الثاني الأحد حضوري

 السابع الثلاثاء حضوري اجتماع الإعداد للمسابقات المركزية  2

 السادس الأحد حضوري رياضي مسابقات فرق كرة القدم  3

(1دورة تدريبية )  4  الرابع الاثنين حضوري دورة 

 الخامس الأربعاء حضوري زيارة زيارة نادي المعلمين ببيشة  5

(2دورة تدريبية )  6  الثامن الاثنين حضوري دورة 

(1حملة توعوية إرشادية )  7  التاسع الاثنين حضوري حملة توعوية 

(2حملة توعوية إرشادية )  8  العاشر الاثنين حضوري حملة توعوية 

 الحادي عشر الأربعاء حضوري حملة توعوية حملة تطوعية  9

 الفصـــــــــــــــــل الثاني 
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 الثاني الأحد حضوري إداري تشكيل المجلس الطلابي  11

الداخليةالمسابقات  مسابقات داخلية  11  السابع الثلاثاء حضوري 

 السادس الأحد حضوري الرياضي مسابقات فرق كرة القدم  12

(1دورة تدريبية )  13  الرابع الاثنين حضوري الثقافي 

 الخامس الأربعاء حضوري الاجتماعي برنامج ترفيهي  14

(2دورة تدريبية )  15  الثامن الاثنين حضوري الثقافي 

 كلية التربية بيشة 

 شطر الطالب 
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(1حملة توعوية إرشادية )  16  التاسع الاثنين حضوري الاجتماعي 

(2حملة توعوية إرشادية )  17  العاشر الاثنين حضوري الاجتماعي 

 الحادي عشر الأربعاء حضوري الاجتماعي حملة تطوعية  18
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 الفصـــــــــــــــــل األول والثاني
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 الخامس الأحد حضوري اجتماعي اليوم الوطني  1

 اسكامبر لتنمية التفكير الابداعي  2
 الرابع الاثنين حضوري معرفي

3  
دور الأنشطة التعليمية في تنمية الذكاءات 

 المتعددة
 معرفي

 السادس الثلاثاء حضوري

4  

للمشتغلين في ورشة عمل عن المجالات البحثية 

البحث العلمي النفسي والتربوي في ضوء رؤية 

2131 

 علمي

 السابع الأربعاء حضوري

5  

تفعيل الشراكة الاجتماعية بين المدرسة والأسرة-  

عناصر خطة البحث-  

الدراسات السابقة وتوظيفها في الدراسات -

 السابقة

 اجتماعي

 معرفي

 تدريبي

 السابع الثلاثاء حضوري

للصحة النفسية اليوم العالمي  6  السابع الأحد حضوري ثقافي 

7  
 تعلم أساسه المخ )نظرية كين وكين(

 الفروقات بين المصطلحات التربوية.

معرفي 

 فكري

 العاشر الثلاثاء حضوري

 رياضي نشاط تنس الطاولة  8

 

 السادس الأحد حضوري

 تدريبي التدريب على عروض البوربوينت  9

 

  

 الأحد حضوري

 

 السابع

 الثامن الأحد حضوري ثقافي رعاية الموهوبينندوة   11

 جودة حياة الطفل  11

 خصائص معلمة الطفولة المبكرة

 ثقافي

 معرفي

 السادس الاثنين حضوري

 شطر الطالبات 
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 التاسع الأربعاء حضوري ثقافي ثقافة الطفل بين الواقع والمأمول  12

13  
العمل التعاوني ودوره في تغيير السلوكيات 

 الاجتماعية

 العاشر الثلاثاء حضوري اجتماعي

14  
المهارات الناعمة للطالبة الجامعية )مهارات سوق 

 العمل(

 الثامن الأحد حضوري تدريبي

15  

 مسابقات للطالبات في:

المبكرة الطفولة تعليم لقسم شعار تصميم  

البيئة واستخداماتها مخلفات تدوير  

 لدى المفاهيم لتنمية صغيرة قصص تأليف

 الأطفال

للأطفال مجلة انتاج  

للأطفال تصميم قصص  

للأطفال عرائس تصميم  

الأطفال لتعليم مجسمات تصميم  

 ثقافي

 ترفيهي

 العاشر الاثنين حضوري

16  
التوجهات البحثية الحديثة للبحوث التربوية في 

2131 المملكة ضوء رؤية  

 الحادي عشر الثلاثاء حضوري معرفي

17  

نشاط مترابط بين مجموعة أنشطة وفنون ثقافية 

أمسية شعرية مع معرض رسم تحت  ةيبدأ بإقام

عنوان "قصيدة وريشة" لكل صورة قصيدة على 

أن تكون عن الوطن وإنجازاته وطموحاته تنتهي 

بإجراء مسابقة بين الطالبات في الإلقاء والرسم 

وجودة التقديم والتنسيق. )برنامج جودة الحياة( 

)برنامج تعزيز )برنامج تنمية القدرات البشرية(

نية(الشخصية الوط  

 وطني

 

 التاسع الثلاثاء حضوري

18  

نشاط صحي يتضمن مشروع رياضي تثقيفي 

توعوي يبدأ بإدارة ندوة عن هذا الجانب بعنوان 

"خطوة جريئة نحو صحة مديدة" نحو تغيير أساليب 

 صحي

 اجتماعي

 العاشر الثلاثاء حضوري
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الحياة الروتينية إلى حركة ونشاط ووعي صحي. 

ثم دورة تدريبية "تنسيقات يومية لحياة أنيقة" ثم 

بمسابقة رياضية يتم فيها توزيع نختتمها 

الطالبات على فرق ومزاولة رياضة جماعية بعنوان 

)برنامج جودة "كوني جديرة بالحياة الجديدة".

الحياة( )برنامج تنمية القدرات البشرية()برنامج 

 تعزيز الشخصية الوطنية(

19  

فعالية بعنوان "بنت الوطن كليل ورد" يستضيف 

شخصيات نسائية بارزة في المجتمع السعودي عبر 

شبكات مواقع التواصل الاجتماعي. دورة تدريبية 

أسس المواطنة الصالحة في بعنوان "تطبيقات 

برنامج تعزيز الشخصية ". )المجتمع السعودي

(الوطنية  

 الحادي عشر الثلاثاء حضوري رياضي
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 الفصـــــــــــــــــل األول
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
ةاللقاء الطلابي المفتوح مع عميد الكلي  1  الأول الاثنين حضوري احتفال 

ةمشاركة مجتمعي  2  الثاني الثلاثاء حضوري مشاركة 

وجوائز الطلاب بين ثقافية مسابقات  3 السادس-الثالث الأحد حضوري مسابقات   

الجامعة وأنشطة معارض في الكلية مشاركه  4 التاسع-السادس الأحد حضوري مشاركات   

 الفصل الأول الاثنين حضوري دورة/محاضرة دورات تعليمية وتدريبية متعددة  5

 الفصـــــــــــــــــل الثاني
 األسبوع اليوم مكان التنفيذ نوعها عاليةاسم الف م
 الأول الاثنين حضوري لقاء  الكلية عميد مع المفتوح الطلابي اللقاء  1

 الثاني الثلاثاء حضوري مشاركة مجتمعية مشاركة  2

السادس-الثالث الأحد حضوري زيارات ميدانية زيارات  3  

الثامن-السادس الثلاثاء حضوري مسابقات وجوائز الطلاب بين ثقافية مسابقات  4  

التاسع-السادس الأحد حضوري مشاركه الجامعة وأنشطة معارض في الكليةمشاركة   5  

 الفصل الأول الاثنين حضوري دورات متعددة وتدريبية تعليمية دورات  6

 

 

 

 

بيشة  كلية الحاسبات وتقنية المعلومات  
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 الفصـــــــــــــــــل األول والثاني
 األسبوع اليوم التنفيذمكان  نوعها عاليةاسم الف م

1  
الوطني احتفال اليوم  الخامس الأحد حضوري احتفال 

 الثالث الأحد حضوري مسابقة أفضل مونتاج   2

 الرابع الثلاثاء حضوري دورة المشروع الأفضل  3

 الخامس الاثنين حضوري دورة لريادة الاعما  4

 السادس الأربعاء حضوري معرض الصغيرة معرض المشاريع  5

 الأول الاثنين حضوري حفل  الطالبات المستجداتاستقبال   6

 السادس الثلاثاء حضوري فعالية فعالية اليوم العالمي للمعلم  7

التاسع-الرابع الاثنين حضوري رياضي الأنشطة الغير صفية   8  

 الثاني عشر الثلاثاء حضوري احتفال  تكريم المتفوقات  9
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