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اليــوم وحينما نقف أمــام حصــاد عام 
ونتاج جهد مضى، نستعرض كيف كّنا 

وأين وصلنا 
ال يسعنــا في هـذا المقــام سـوى 
أن نشكر تلك األنامل البيضاء التي 

كانت خير سند لنا في تحقيق أهداف 
وطموحات وكالة شؤون الطالبات في 

كلية المجتمع، قلوب وهبت العطاء 
بسخاء فكانت ينبوع ال ينضب

فشكًرا من القلب لمعالي مدير 
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

الدكتور عبدالله الربيش، ولسعادة 
عميد شؤون الطالب الدكتور علي بن 

طراد الدوسري 
والشكر موصول لكل من شارك في 

أنشطة وبرامج وأندية وكالة شؤون 
الطالب من أعضاء الهيئة التعليمية 

واإلدارية بالكلية

كما ال يفوتنا الشكر لألنامل الذهبية 
التي ساهمت في إخراج هذا التقرير 

األستاذة:  مروه التيسان - هياء المانع
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كلمة
عميدة كلية المجتمع



محمد  نبينا  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  الحمدلله 
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

كما عودتنا وكالة الشؤون الطالبية  بعرض لوحة رائعة متعددة 
األلوان... لفت نظرنا في أنشطة هذا العام االهتمام بالصحة 
النفسية واألفكار البناءة التي حملتها تلك األنشطة لتبني بها 

شخصية سوية تطلع إلى المستقبل بنظرة متفائلة.

استمرت الوكالة خالل هذا العام في تقديم باقة من البرامج 
واهتمت  والتوعوية  والتاريخية  والوطنية  الثقافية  المتنوعة 
االهتمام  مع  عام  بشكل  للصحة  وحمالت  فعاليات  بإقامة 

بفئات ذوي االحتياجات الخاصة واألنشطة الترفيهية.

شكرنا لسعادة وكيلة الكلية للشؤون الطالبية، والشكر والتقدير 
كادر  من  الطالبية  الشؤون  وكالة  في  العاملين  جميع  لجهود 
وبرامجهم  اإلبداعية  أفكارهم  على  وطالبات  وتطوعي  إداري 

المتميزة.



كلمة
وكيلة شؤون الطالبات



الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه: “وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون” والصالة السالم على نبينا 

محمد خير العالمين والعاملين، وبعد
لطالما آمنت أن العمل المتقن يترك أثره في المجتمع ونفوس 
بين  أضع  أن  يسرني  لذا  منه،  والمستفيدين  به  العاملين 
شؤون  لوكالة  الالمنهجية  لألنشطة  السنوي  التقرير  أيديكم 
من  عام  لنا مسيرة  يحكي  حيث  المجتمع،  كلية  الطالبات في 
التابعة  الطالبية  األندية  لحراك  العطاء  فصول  وقصة  البذل 
من  نرجو  والتي  هـ   ١٤٣٩/١٤٣٨ الدراسي  العام  خالل  للوكالة 

الله أن يتقبلها من الجميع ويجعلها شهادة لنا ال علينا.
وإلن وكالة شؤون الطالبات تدرك أن شباب اليوم هم القوة 
لما   ٢٠٣٠ رؤية  اعتمدتها  التي  التنمية  عجلة  في  المحركة 
يملكون من طاقات عالية وأفكار متجددة، حرصت الوكالة على 
والمجتمع  والوطن  الدين  يخدم  بما  الطاقات  هذه  استثمار 
وفق خطط ودعم عمادة شؤون الطالبات بصقل شخصياتهم 
وتطوير مهارتهم وتسليحهم بتحمل المسؤولية والتعاون في 
وتعويدهم  الصحيحة  العادات  لغرس  بأيديهم  واألخذ  العمل، 

على المبادرة وحب الخير.
ومما ال شك فيه أن الفضل في نجاحات هذا العام يعود بعد 
توفيق الله تعالى إلى أسرة متكاملة من إدارة وأعضاء الهيئة 
الترابط  يميزهم  طالبات  رأسهم  وعلى  واإلدارية  التعليمية 
وقت  من  لديهم  ما  كل  قدموا  فقد  الفريق  وروح  والتالحم 

وجهد في ظهور النشاط بهذا الشكل والجمال. 
سّدد الله خطا الجميع واستعملنا وإياكم في رضاه
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نادي نقرأ
الثـقافي

نادي أفنانين
 الفني

 النــــادي
 الصحي

1437 1440 1440
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دي
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ا

 نادي وسم
 التطـوعــي

 نادي نبـض
 المجتـمعي

1435 1436



16

 نادي وسم التطوعي

بإشراف/ أ. مروه التيسان ، أ. إيمان بهلول

 نــادي طالبي تطوعي يتبع وكــالة شؤون الطالبـــات بكلية المجتمع تهدف
فعاليــاته إلى نشــر اإليجابيــة وتـرك األثـر الالمنتهي في النفـوس
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أهـداف النـادي

تعزيز األخالق اإلسالمية وروح الوطنية 
واالنتماء للجامعة والكلية.

تحقيق التأثير اإليجابي لألنشطة في صنع بيئة 
جامعية جاذبة للطالبات.

مساعدة الطالبات على تنمية مداركهم 
ومعارفهم.

 
نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطالبات.



معلـومــــات البـرنــــامــج

 عدد الحضور الفترة الزمنية
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مسابقة أمجاد
 - عقول تخدم المجتمع -

٣٠٠ مستفيدة  ٣ أشـهـــر



19

 األهداف

واعطاء  الالمنهجية  األنشطة  تطوير 
للطالبات فرص لعرض افكارهم.

االحتفاء بالوطن قلبا وقالبا مما يزيد من 
كفاءة الطالبات في خدمة  وطنهم.

اتباع النهج القائم على رؤيه 2030 واعطاء 
هذه  لتطبيق  للطالبات  وتحفيز  توجيه 

الرؤية.

وان  الوطن  لهذا  الطالبات  كفاءة  دعم 
هذا  من  أفراد  كوننا  علينا  واجب  العطاء 

الوطن لنسمو بروية 2030.

الوصف 

تخدم  عقول   – الوطنية  أمجاد  مسابقة 
هي  الرابع،  موسمها  في   - المجتمع 
التابع  وسم  نادي  اطلقها  سنوية  مبادرة 
والتي  بالوطن  احتفاء  المجتمع  لكلية 
تهدف من خاللها إلى استقطاب األفكار 
المبادرة والمواهب المتميزة التي تسعى 
لتحقيق رؤية 2030 وتساهم في ترسيخ 
االنتماء لهذا الوطن، وابراز انجازاته التي 

ال حدود لها، وتشجيع الطالبات للمساهمة 
بمقولة  محتذيين  تطويره  في  الفعالة 
 : الله  رعاه  بن سلمان  العهد محمد  ولي 
نموذجا  بالدنا  تكون  أن  األول،  “هدفي 
االصعدة  كافة  على  العالم  في  ورائدا 
ذلك”.  تحقيق  على  معكم  وسأعمل 
وكان ذلك في يوم الثالثاء الموافق: 29 
بطريقة  الحفل  بدأ  وقد  هـ.   1440 محرم 
فريدة جذبت الحاضرين كبرنامج تلفزيوني 
وسم  نادي  متطوعات  فيه  تقمصت 
أدوار مختلفة كمذيعات وممثالت وزارات 
عن  أدوارهن  خالل  من  وتحدثن  مختلفة، 
بخصوص  الوزارات  وتطلعات  إيجابيات 
إيصال  من  تمّكن  حيث   2030 رؤية 
للتقدم  سعيها  في  وزارة  كل  طموحات 
وحرصها على استقطاب األفكار االبداعية 
تضمن  وقد  المبادرة.  الشابة  والدماء 
الحفل فقرة شعرية ألقتها الطالبة: شهد 
الدليمي، وفقرة فنية أبدعت بها الطالبة: 
العهد  لولي  صورة  برسم  العيسى  رنا 
مباشرة  الله  حفظه  سلمان  بن  محمد 
وفقرة  آرت،  البوب  بنمط  المسرح  على 
غير تقليدية لفن المكياج السنيمائي حيث 
بتجسيد  المضحي  نجود  الطالبة:  قامت 
احدى  وجه  على  الدماء  من  تنزف  جرح 
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رسم  تضمن  الذي  القصير  فلمها  عن 
زيه  مرتديا  الوطن  جنود  ألحد  رقمي 
في  انجاز  كل   “ قائلة:  وعبرت  العسكري 
هذا الوطن الغالي تم بفضل الله أوال ثم 
الحكومة الرشيدة والجنود البواسل الذين 

يحمونه”.
وفازت بجائزة 500 في محور اللوح الفنية، 
الطالبة: عقيلة الصاخن – كلية المجتمع-، 
عن لوحتها الفنية مؤسس المملكة، والتي 
رسمت فيها صورة للملك عبد العزيز رحمه 
مستخدمة  المحفزة،  بكلماته  محاطا  الله 
ألوان األكريليك وورق الذهب. ثم قدمت 
الدكتورة:  الطالبات  شؤون  وكالة  وكيلة 
أن  للفائزات بعد  الجوائز  الشمري،  فوزية 
ألقت كلمة تحفيزية وملهمة موجهة لنادي 
وسم القائم على المسابقة، ولكل طالبة 
لها  يكتب  ولم  المسابقة  في  شاركت 
التأهل، ولطالبات الكلية عامة تقوي فيها 
في  المبادرة  على  وتحثهم  عزائمهم  من 
التي تساهم في  المسابقات  مثل هذه 
في  وتساهم  الطالبة  شخصية  تشكيل 
بناء الوطن. وختم الحفل بكلمات مسجلة 
السعودية  العربية  المملكة  لملوك 
السابقين الذي عبرت كلماتهم عن آمالهم 
والذي  الحكم  توليهم  عند  وأهدافهم 
قاموا بتحقيقها بالفعل، والتي تدفع بكل 
وصدق  بحرص  والفخر  لإليمان  مواطن 
ملوك هذا الوطن الغالي ثم العمل جميًعا 

من أجل بناءه ونماءه وصناعة أمجاده.

الطالبات، وعبرت عن تجسيدها لهذا الجرح 
قائلة: “منظر الدماء مؤلم، ودافعي من 
البواسل  جنودنا  بآالم  نشعر  أن  تمثيله 
حيث  الغالية،  مملكتنا  لحماية  المرابطين 
آالمهم  من  جزء  هو  كهذا  بسيط  جرح  أن 
المشاركات  عرضت  ثم  وآمالهم”. 
عدد  بلغ  حيث  بأمجاد4،  للفوز  المتأهلة 
مشاركة،   29 المسابقة  في  المشاركات 
في  مشاركتين  مشاركات:   7 منها  تأهل 
نورة  للطالبتين:  اإلبداعية  األفكار  محور 
ومشاركتين  صالح،  آل  ونوف  القحطاني 
في محور األفالم للطالبتين: نورة الجعفر 
مشاركات  وثالث  القحطاني،  نوف  و 
عقيلة  للطالبات:  الفنية  اللوح  محور  في 
الصاخن و ريم المقعدي وشيخة الزواوي.  
وقد تم تحكيم المشاركات عن طريق لجنة 
عن  الحضور  وأراء   50% بنسبة  التحكيم 
%50 بعدما  تويتر بنسبة  طريق تصويت 
تحدثت كل متحدثة عن فكرتها وهدفها من 

المشاركة. 
ثم تم اعالن الفائزات في كل محور في 
جو مليء بالحماس والهتاف والتصفيق؛ 
محور  في  ريال   2000 بجائزة  فازت  حيث 
األفكار اإلبداعية الطالبة: نورة القحطاني 
الرياضيات،  بالجبيل، قسم  التربية  – كلية 
الثالث- عن فكرتها في إطالق  المستوى 
مبادرة رؤية وطن التي تهدف من خاللها 
إلى تسهيل فهم رؤية 2030 وتوضيحها 
تخدم  مشاريع  لتقديم  الطالب  وتشجيع 
بجائزة  وفازت  الرؤية.   وتحقق  الجامعة 
1000 ريال في محور في محور األفالم، 
المجتمع-،  كلية   – الجعفر  نورة  الطالبة: 
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معلـومــــات البـرنــــامــج

 عدد الحضور الفترة الزمنية
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٨٥ مستفيدة  ٢ أسبـــــــوع

فعـاليـة حلــم
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األهداف

أن تعرف المشاركة أن أول خطوات النجاح 
معرف الذات .

أن تتعرف المشاركة على نمط 
شخصيتها.

تعي المشاركة مصادر القوة  بشخصيتها 
بلوغ  في  لتسخيرها  الضعف  ومكامن 

حلمها.

الوصف

حلم فعالية تفاعلية، تحفز الطالبات على 
التعرف  سبيل  في  فريدة  تجربة  خوض 
التصنيف  حسب  شخصيتها  نمط  على 
معرفة  من  لتتمكن  MBTI؛  للـ  العالمي 
ضعفها  ونقاط  فتنميها  قوتها  نقاط 

فتحسن التعامل معها.
األيباد  أجهزة  بتقديم  الفعالية  وبدأت 
في االستقبال لتجري االختبار الذي يحدد 
بعدها  على  لتحصل  شخصيتها،  نمط 
نمط  يحوي  الذي  األولى  بطاقتها  على 
شخصيتها ونبذة مختصره عنها. ثم تنتقل 
للمرحلة التالية حيث تدخل القاعة التدريبية 
يدوي  كشاف  بصحبة  تماما  المظلمة 
وتبدأ باستكشاف طريقها، حيث تواجهها 
العقبة تلو األخرى ومع كل عقبة تتجاوزها 

تحصل على بطاقة تكشف لها المزيد عن 
شخصيتها. 

حيث تكون عقبتها األولى ممر ضيق تحتاج 
للزحف من خالله، ثم يليه عقبة مائية حيث 
بالماء  أن تسير في حوض ممتلئ  يجب 
والصابون، ثم حوض آخر يحوي كور ملونه، 
تحصل بعدها على بطاقتها الثانية، حيث 
العقبات  أن  األولى  العقبة  هدف  كان 
تفكيرك  وطريقة  وأنِت  دائمًا  تواجهك 
هي ما يحدد نظرتك لهذه العقبات! هب 
هي تحدي ممتع أم تحدي محفز أو سبب 

لالنسحاب!

في  مختبئ  لغز  فهو  الثانية  العقبة  أم 
لكتاب  اللغز  يقود  للكتب،  مكتبة  أرفف 
الكتاب على شفرة  معين، ويحوي غالف 
وتهدف  والصفحة؛  االقتباس  إلى  تقود 
األولى  رسالتين:  إليصال  المرحلة  هذه 
للقوة  مصدًرا  ستكون  دائًما  القراءة  أن 
الطموح  أن  الثانية:  والرسالة  والمعرفة. 
صاحبها  دام  ما  للتحقيق  قابلة  واألحالم 

يعرف ذاته ويفهم نفسه.
ينتقل بعدها للعقبة الثالثة حيث يجد أجهزة 
الالب توب مجهزة بمقاطع فيديو تتحدث 
عن أنماط مختلفة من الشخصيات؛ حيث 

تشاهد وتعي وتبحث أكثر عن نمطها. 
المرحلة األخيرة تبحث عن كنز وجائزة  في 
عن  عبارة  وهو  العقبات،  هذه  تجاوزها 
والتصميم  مكان،  في  مخبأ  صورة  إطار 
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داخل اإلطار في مكان اآلخر، حيث تجدهم 
وتدخل التصميم في اإلطار بعد أن تخط 
عليه بيدها حلمها الذي تسعى جاهدة في 

تحقيقه. 

تجربة  من  دقائق  وتنتهي  األنوار  تفتح 
نفسها  على  تعرفها  بالذاكرة  محفورة 
أثر  لتصنع  تقليدية  غير  بطريقة  ونمطها 

أكير ممتد بإذن الله. 
إيجابية  تعليقات  الفعالية  القت  وقد 
خطتها المشاركات بأيديهم قبل مغادرتهم 

القاعة.
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معلـومــــات البـرنــــامــج

 عدد الحضور الفترة الزمنية
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٣٠٠ مستفيدة يوم

 مهرجـــــــان
الجنـــــادرية
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األهداف

تشجيع اكتشاف التراث الشعبي وبلورته 
أدبية  أعمال  في  والتوظيف  بالصياغة 

وفنية ناجحة. 

الشعبي  بالتراث  االهتمام  على  الحث 
من  بحفظه  والتعهد  وصقله  ورعايته 

الضياع وحمايته من اإلهمال.

العمل على التعريف بالموروث الشعبي 
بكل  الماضي  عن  حية  صورة  وإعطاء 

معانيه الثقافية والفنية. 

وفاء األبناء لجيل اآلباء واألجداد.

الوصف

بوكالة  ممثلة  المجتمع  كلية  احتفلت 
الالمنهجية  األنشطة   – الطالبات  شؤون 
للتراث  الوطني  بالمهرجان   – بالقطيف 
يوم  في  وذلك  )الجنادرية(،  والثقافة 

الثالثاء الموافق ٢٣ جمادى األولى.
كلية  تتبناها  سنوية  مبادرة  وهي   
انطالًقا  وذلك  عام،  كل  في  المجتمع 
في  تاريخية  مناسبة  الجنادرية  كون  من 
للداللة  عميق  ومؤشرًا  الثقافة  مجال 
على االهتمام بالتراث والثقافة والتقاليد 

والقيم العربية األصيلة، كما أنها مناسبة 
تاريخنا  عبق  نشاطاتها  في  تمتزج  وطنية 

المجيد بنتاج حاضرنا الزاهر.
جّهز موقع المهرجان بنصب الخيام وفرش 
السجاد لخلق شعور ذهني وحسي جميل 
شعبية  أركان  ُجّهزت  ثم  الخيال.  يشحذ 
تجديل  )عملية  السليل  كركن  متنوعة 
المصنوعة  )السالل  والقفف  الخوص( 
من الخوص(، وركن الحّناء، وركن األلعاب 
الشعبية، وركن الصوتيات وذلك لتحقيق 
وهو  أال  المهرجان  هذا  أهداف  أهم 
تشجيع اكتشاف التراث الشعبي وبلورته 
حرفية  أعمال  في  والتوظيف  بالصياغة 
أركان  لتجهيز  باإلضافة  ناجحة.  وفنية 
المتنوعة  الشعبية  بالمأكوالت  مختصة 
الشعبية  الضيافة  وركن  التاوه  وركن 
وذلك إلعطاء صورة حّية عن الماضي بكل 
اوبريت  بتشغيل  المهرجان  وختم  معانيه 
الجنادرية لتعزيز وغرس أهمية وفاء األبناء 

لجيل اآلباء واألجداد.
وقد القا المهرجان تفاعاًل ممتاًزا وحضوًرا 
كبيًرا من موظفات وطالبات الكلية والذي 
موروثنا  تأصيل  بأهمية  الوعي  على  دّل 
اإلبقاء  ومحاولة  جوانبه  بشتى  الوطني 
لألجيال  ماثاًل  ليبقى  عليه  والمحافظة 

القادمة.



معلـومــــات البـرنــــامــج

 عدد الحضور الفترة الزمنية
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فعاليـة حدثني التاريخ

٢٠٠مستفيدة  أسبـــــــوع
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األهداف

في  الحسنة  القدوة  أهمية  توضيح 
 الحياة.

غرس السلوكيات الجيدة في 
سير  عرض  خالل  الطالبات  نفوس 
يومنا  إلى  أثارهم  مازالت  لقدوات 

الحاضر.
 

بالسلوكيات  يتسمون  أفراد  إنتاج 
على  المثابرة  مثل  الجيدة  ولصفات 

العمل والنجاح.
 

بناء مجتمع متماسك وقوي يستطيع 
مواجهة التهديدات الخارجية

الوصف

تحفيز  إلى  يهدف  ثقافي  معرض 
الطالبات للقراءة في تاريخ شخصيات 
لها  االستماع  أو  مؤثرة  ناجحة 
لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة 
لإلنسان الناجح المتوازن لتمكنهم من 
االستفادة من تجارب اآلخرين وتعمق 
الحسنة  القدوة  أهمية  أنفسهم  في 

في الحياة.
حيث ُصممت أجزاء مؤثرة من السيرة 
لعرضها  المختارة  للشخصيات  الذاتية 
حيث  متفرقة،  كبنرات  المعرض  في 
المعرض  أروقة  بين  الطالبات  تتنقل 
ويمكنها  القدوات،  سير  في  وتقرأ 
في  السير  قصص  قراءة  استكمال 

الكتيب الخاص بالمعرض.
وتميز المعرض بتوفير عدد من أجهزة 
مسموعة  القصص  تحوي  باد  اآلي 

موزعة في أركانه. 
تحوي  مكتبة صغيرة  لتجهيز  باإلضافة 
عدد من كتب السير الذاتية التي يمكن 
فيها  ماتع  وقت  قضاء  من  الزوار 
برفقة كتبهم وأكواب القهوة من ركن 

الضيافة. 
من  عدد  المعرض  استضاف  وقد 
لطالبات  بإضافة  المدارس  طالبات 

الكلية ومنسوبيها. 



معلـومــــات البـرنــــامــج

 عدد الحضور الفترة الزمنية
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زاجل السعادة

٣٠٠ مستفيدة شهرين
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األهداف

تحابوا(  )تهادوا  الرسول  بقول  العمل 
وخلق بيئة جامعية إيجابية

طالبات  بين  والمحبة  األلفة  من  جو  خلق 
الكلية

التركيز على النظرة اإليجابية لكل شخص 
استبدال المشاعر السلبية بأخرى إيجابية 

الوصف

زاجل السعادة عبارة عن عربة أنيقة تحوي 
كالورد  متنوعة  رمزية  هدايا  مجموعة 
الممتعة  والكتب  الظريفة  واألكواب 
الشكوالتة  وألواح  األنيقة  واإلكسسوار 

اللذيذة. 
حيث تستطيع الطالبة شراءها لزميالتها أو 
نفسها بعد طلب تغليفها بأناقة وإتقان، 
المرسل  الشخص  ورقم  اسم  ثم تسجل 
السعادة  زاجل  فريق  يتكفل  حيث  إليه، 

بتوصيلها. 
باالبتسامات  مليء  يوم  الكلية  فتعيش 
بالتفاصيل  والسعادة  المفاجئة  وقفزات 

الصغيرة.



معلـومــــات البـرنــــامــج

 عدد الحضور الفترة الزمنية

32

فعالية غيمة

٢٣ مستفيدة يوم
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األهداف

بظروف  يمر  انسان  كل  أن  على  التأكيد 
التخطي  وبإمكانه  كثيرة  مختلفة وصعاب 

باإلصرار والتحدي.

وكيفية  علينا  الكثيرة  الله  نعم  استشعار 
توظيف النعم لتذليل الصعاب.

لكسر  للطالبات  وقيمية  ترفيهية  مساحة 
الروتين الدراسي وتعلم المزيد. 

الوصف

تعرض  مصغرة  بسينما  أشبه  غيمة: 
خاضوا  لمتحدثين  تحفيزية  قصيرة  أفالم 
تجارب غير تقليدية في الحياة تعلموا منها 
الكثير من الدروس، ثم حرصوا على نقلها 

ونشرها لآلخرين. 
واالعتبار  للتحفيز  لطالبتها  تنقلها  وغيمة 

والتأمل ثم المضي قدًما بأمل.
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 نادي نبض المجتمعي

بإشراف/ أ. هياء المانع ، أ. إيمان بهلول
نادي طالبي مجتمعي تهدف أنشطته وفعالياته لتقديم الخدمات مجتمعية 

وبناء شراكات مجتمعية مع المؤسسات المختلفة للنهوض بالمجتمع ونماءه.
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  أهـداف النـادي

تعزيز قیم الدین اإلسالمي المجتمعية

إعداد الطالبة لحیاة منتجة بتوفير فرص تبرز 
مواهبها وإمكانياتها

نشر الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية 
النشطة الفاعلة

ربط الجامعة ومخرجاتها التعليمية باحتياجات 
المجتمع ومشكالته



معلـومــــات البـرنــــامــج
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فعالية متنفس
- تنّفس ال تنفس -

١٥٥ مستفيدة يوم
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األهداف

تهيئة مكان لتنفس الطالبات عن ضغوط 
االختبارات.

رفع وعي الطالبة لمعرفة الوسائل التي 
تخفف من حدة الضغوط لديها .

 
الصـحـة  على  المحــــافـظــة  مـــن  التـمـكــن 

النفسية للطالبة.

على  وتساعد  التـوتــر  تخفف  توفير 
التنفس وتفريغ الطاقة والضغط والتوتر.

الوصف

أهمية  عن  توعوية  تحفيزية  فعالية 
التخفيف من الضغوط والقلق والمحافظة 
تفاعلية  بطريقة  النفسية  الصحة  على 
واقعية؛ حيث جهزت أركان منوعة تناسب 
الطالبات  من  المختلفة  الشخصيات 
المثلى  الطرق  اكتشاف  وتمنحهم فرصة 

للتخفيف من الضغوط والتنفيس عنها.
لتلوين  ركن  بين  األركان  تنوعت  فقد 
الرسوم والزخارف وركن للرسم الحر، وركن 

واليوغا،  للتأمل  وركن  اللوحية،  لأللعاب 
وركن المقهى لتبادل أطراف الحديث. 

للطالبات  األفعال  ردود  كانت  حيث 
تطالب  وسعيدة  إيجابية  والمنسوبات 
بالمزيد من هذا النوع من الفعاليات التي 
تمدهم بفرصة للتنفس، وشحنهم لعطاء 

أكبر. 



معلـومــــات البـرنــــامــج
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 صوت نبض

١٢٣ مستفيدة  ٣ أيام
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األهداف

الثانوية  المرحلة  طالبات  تعريف   
باألندية الطالبية في كلية المجتمع.

 
المجتمعية  الخدمة  بمفهوم  تعريفهم 

والتطوع.
 

نقل  في  النادي  لطالبات  فرصة  تقديم 
تركهم  الذي  واألثر  التطوع  في  تجاربهم 

في أنفسهم.
 

المدارس  مع  مجتمعية  شراكة  تقديم 
الستثمار ساعة النشاط للطالبات.

الوصف

إحدى مبادرات كلية المجتمع ممثلة بوكالة 
للشراكة  نبض  نادي   - الطالبات  شؤون 
في  الثانوية  المدارس  مع  المجتمعية 

استثمار ساعة النشاط.
يعّرف  حواري  جماهيري  برنامج  وهو 
والتطوع  المجتمعية  الخدمة  بمفهوم 
في  للتطوع  الملموس  األثر  عن  ويحكي 
من  فيها  المتطوعات  شخصيات  صقل 

لها،  لالنضمام  ويحفز  األندية  طالبات 
باإلضافة للتعريف باألندية الطالبية في 

كلية المجتمع. 
خفيف  تفاعلي  بنشاط  البرنامج  يبدأ 
النادي وطالبات  بين طالبات  الجليد  لكسر 
للتعارف،  ظريفة  فقرة  ثم  المدرسة، 
الخدمة  مفهوم  عن  حوارية  جلسة  تليها 
المجتمعية والتطوع حيث يتبادل الطالبات 
وأفكارهم.  وأراءهم  تجاربهم  خالصة 
باإلضافة لتحفيز الطالبات للتطوع والبحث 
في  الكبير  لدوره  به؛  للقيام  فرصة  عن 
صقل شخصياتهم وإلنه يعطي لحياتهم 

معنى وأثر.
كل  استحسان  البرنامج  القى  وقد 
المدارس  وطالبات  النادي  طالبات  من 

ومعلمتهم أيًضا بفضل الله ومنته. 
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 النــــادي الصحــي

بإشراف/ الممرضة. سارة الربح ، الممرضة. تغريد الوداعي

نادي طالبي توعوي تهدف أنشطته وفعالياته لتفعيل األيام الصحية الوطنية 
والعالمية ونشر الوعي.
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  أهـداف النـادي

نشر الوعي بأهمية المحافظة على الصحة 
الجسدية والنفسية.

إقامة الفرصة للطالبات للتطوع واكتساب 
الخبرات.



معلـومــــات البـرنــــامــج

 عدد الحضور الفترة الزمنية
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 التعامل مع ذوي
اإلحتياجات الخاصة

١٠ مستفيدين يوم
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األهداف

تعريف ذوي االحتياجات الخاصة.

معرفة أسباب فقدان السمع.

لوقاية  العالمية  الصحة  توصيات منظمة 
السمع.

طرق التواصل مع ضعيفي السمع.

التوحد، أسبابه، سمات الطفل التوحدي، 
طرق التعامل مع الطفل التوحدي وتأهيله.

الوصف

العمل  بتجهيز ورشة  الصحي  النادي  قام 
الطالبات  الستقبال  المكان  وتنظيم 
باإلعاقة  التثقيفي  العرض  ومشاركتهم 
لتوزيع  باإلضافة  والتوحد،  السمعية 

المطويات التثقيفية.



معلـومــــات البـرنــــامــج
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 فعــــاليـــــة
متالزمة داون

٢٢ مستفيدة يوم
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األهداف

التعريف بمتالزمة داون 
واعراضها.

بين  والعقلي  الجسدي  النمو  مقارنة 
الطفل العادي وطفل الداون.

الفئة األكثر عرضة إلنجاب أطفال  معرفة 
الداون.

الحركي  التاهيل  على  المساعدة  األلعاب 
الطفال الداون.

الوصف

العمل  بتجهيز ورشة  الصحي  النادي  قام 
الطالبات  الستقبال  المكان  وتنظيم 
لمتالزمة  التثقيفي  العرض  ومشاركتهم 
المطويات  لتوزيع  باإلضافة  داون، 
بعض  يحوي  ركن  وتجهيز  التثقيفية، 
دعم  على  المساعد  والصلصال  األلعاب 

عضالت اليدين



معلـومــــات البـرنــــامــج
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 الفطور الصحي

٢٠٠ مستفيد يوم
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األهداف

وأهمية  الصحي  الغذاء  مفهوم  تعزيز 
وجبة اإلفطار.

توعية الطالبات ومنسوبات الكلية بأهمية 
الغذاء الصحي وأثرة المنعكس على صحة 

الفرد الجسدية والعقلية.

الكلية  لمنسوبات  التجربة  فرصة  إتاحة 
لتناول فطورا صحيا  شهيا.

الطول،  )الوزن،  الجسم  قياسات  أخذ 
بالوزن  وتوعية  الجسم(  كتلة  حساب 

المثالي.

الوصف

بوكالة  ممثلة  المجتمع  كلية  سعدت 
الفطور  فعالية  بافتتاح  الطالبات  شؤون 
الطالبات  شؤون  وكيلة  بحضور  الصحي 
المجتمع  د. فوزية الشمري و وكيلة كلية 
د. فاطمة الرواجح وعدد من أعضاء الهيئة 

التعليمية واإلدارية . 
وذلك حرًصا منها على نشر الوعي بأهمية 

الغذاء الصحي وأثره المنعكس على صحة 
وأتاحتفرصة  والفردية،  الجسدية  الفرد 
فطوًرا  لتناول  الكلية  لمنسوبات  التجربة 
مطعم  مع  بالتعاون  وذلك  شهًيا  صحًيا 
إفطار  قائمة  طلب  تم  حيث  السندباد؛ 
األلبان  ومنتجات  السلطة  تحوي  صحية 

والبيض والبقول بأنواعها.
باإلضافة لتجهيز ركن مع اخصائية التغذية 
الوزن  ثقافة  لنشر  الوادعي  تغريد  أ. 

المثالي ومضار زيادة الوزن



معلـومــــات البـرنــــامــج
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 التثقيف الصحي
 داء بالسكــــــــري

٧٠ مستفيدة يوم
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األهداف

 ، تعريـفـه   : بالسكــــري  بمرض   التوعية 
جسم  على  السلبية  اثــــــاره   ، اعراضه 

االنسان.

الفئات  عند  السكري  وجود  عن  الكشف 
المعرضة للمرض بعمل فحص السكر.

تعريف الفئات األكثر عرضة للسكري.

الرياضة  الصحي وممارسة  الغذاء  أهمية 
للوقاية من السكري.

الوصف

عبد  اإلمام  جامعة  حرص  من  انطالقا 
الوعي  نشر  على  فيصل  بن  الرحمن 
إدارة  مع  التنسيق  تم  السكري،  بمرض 
الستقدام  الصحي  المستوصف 
للسكري  تحليل  لعمل  وطبيبة  ممرضتين 
لمنسوبات الكلية وتقديم النصائح الالزمة 
تعريفي  ركن  لتجهيز  باإلضافة  لهن، 
بالسكري، والفئات األكثر عرضة، واالجابة 
بمرض  المتعلقة  استفساراتهن  عن 

السكري.



معلـومــــات البـرنــــامــج
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 تطعيـــمة
األنفلونـزا

٢٩ مستفيدة يوم



51

األهداف

وأهمية  باالنفلونزا  بمرض   التوعية 
التطعيم الوقائي منه.

تعريف الفئات األكثر عرضة لالنفلونزا.

تطعيم  منسوبات الكلية بلقاح االنفلونزا 
االمــراض  مرضـى  )الحـــوامــل،  وخاصة 

المزمنة(.

الوصف

عبد  اإلمام  جامعة  حرص  من  انطالقا 
الوعي  نشر  على  فيصل  بن  الرحمن 
إدارة  مع  التنسيق  تم  التطعيم،  بأهمية 
الستقدام  بالقطيف  الوقائي  المكتب 
التطعيم  لتقديم  وطبيبة  ممرضتين 
لتجهيز  باإلضافة  الكلية،  لمنسوبات 
والفئات   ، باإلنفلونزا  تعريفي  ركن 
براد  اللقاحات في  ، ووضع  األكثر عرضة 

مخصص لذلك.
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 نادي نقرأ الثقافي

بإشراف/ أ. هياء المانع

نادي طالبي ثقافي تهدف أنشطته وفعالياته لخدمة مجتمع الّقراء وتشجيع 
غير القارئين لالنضمام له.

نادي نقرأ الثقافي
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 أهـداف النـادي

تنمية الوعي العام بأثر القراءة على الفرد 
والمجتمع.

مشاركة الكتب مع الجميع بطريقة مشجعة 
وجاذبة للقراءة.

تنمية مهارات القراءة والنقد للقارئ.

إقامة الجلسات الثقافية وتبادل األفكار. 



معلـومــــات البـرنــــامــج

 عدد الحضور الفترة الزمنية
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 إليك كتــابي

٧٠ مستفيدة يوم
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األهداف

منح الكتب حياة جديدة عن طريق تبادل 
الكتب بين القراء.

القراءة  تجربة  لخوض  الغير  تشجيع 
وحثهم على االستمرار عليها.

واستثمار  الحرة  القراءة  ثقافة  نشر 
أوقات الفراغ في الكلية.

الوصف

تملكين كتاًبا جمياًل؟  ترغبين في منحه 
حياة أخرى! أو تمنحي بــــه حيـــاة جديدة!
فعالية تتيح الفرصة لمنسوبات الكلية 
لتبادل الكتب وعرضها لالستعارة؛ حيث 
الفعالية  عن  للتعريف  إعالن  نشر  تم 
ترغب  التي  الكتب  استقبال  وبدء 
أو  لالستعارة  عرضها  في  القارئات 

التبادل. 
مكتبة  تنسيق  تم  الفعالية  يوم 
عرضت  الطلق  الهواء  في  متواضعة 
قوائم  وأعدت  االستعارة،  كتب  فيها 
وأرقام  المستعيرات  أسماء  لتسجيل 
وحثهم  معهم  للتواصل  هواتفهم 
من  تدويره  ليتم  الكتاب،  قراءة  على 

جديد. 

بين  جميلة  أصداء  للفعالية  كان 
والراغبات  القراءة  ومحبات  الطالبات 

في بناء عالقة جديدة مع الكتب.
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  نادي أفانين الفني

بإشراف/ أ. نوره الجبر

نادي طالبي ثقافي وفني تهدف أنشطته وفعالياته الستثمار الطاقات 
الفنية للطلبة ونشر ثقافة الفن بجميع انواعه.
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أهـداف النـادي:

توفير مكان مالئم لممارسة األعمال الفنية 
ومشاركتها.

تعلم اساسيات الفنون بكل أنواعها.

استثمار الطاقات الفنية للطلبة ونشر ثقافة 
الفن بجميع انواعه.

توعية المجتمع بأهمية الفن في ثقافة 
الشعوب، وتطوير المواهب الشابة.
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وخير   ، نهاية  بداية  لكل  وهكذا 
العمل ما حسن آخره وخير الكالم 
الجهد  هذا  وبعد  ودل  قل  ما 
وفقنا  نكون  أن  نتمنا  المتواضع 
المقامة  الفعاليات  سرد  في 
وال  فيه  ملل  ال  سردا  السابقة 
اإليجابية  اآلثار  موضحا  تقصير 
والسلبية لهذا الموضوع الشائق 
لما  وإياكم  الله  وفقنا   ، الممتع 

فيه صالحنا.




