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 المقدمة

 

سيدنا ونبينا حممد صلى اهلل  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني

 وصحبه وسّلم تسليمًا كثريًا إىل يوم الدين وبعد: آلةعليه وعلى 

من أهم اجملاالت اليت ميكن أن تستثمر فيها اجلامعات طاقات ومواهب يعد النشاط الطالبي 

وإبداعات طالبها وفق جماالت ومسارات متنوعة يراعى فيها الرغبات وامليول، ومن هذا املنطلق تأتي 

ابع لعمادة شؤون الطالب جبامعة بيشة، وقد جاءت هذه العينة خلطة النشاط الطالبي التهذه الوثيقة 

 منتظمة يف العناصر التالية:

 .يف العمادة الطالبية ةألداة األنشطاهليكلة التنفيذية )املقرتحة(  -1

 .جدول هيكلة الربامج وبياناتها األساسية وموازناتها املقرتحة -2

 .اخلطة الزمنية للربامج خالل الفصلني الدراسيني -3

 وثائق األنشطة والربامج. -4
 

 :لوكالة األنشطة الطالبية يف العمادة( املقرتحة)التنفيذية اهليكلة أواًل: 

إلدارة األنشطة بالعمادة لتحقيق التكامل بني كافة  (تأتي فكرة اهليكلة التنفيذية )املقرتحة

، ونعتقد بأن اعتماد العلميةاألنشطة الطالبية داخل العمادة والكليات ربامج األطراف ذات العالقة ب

 مثل هذه اهليكلة سيحقق األغراض التالية:

مارسة دورها اإلشرايف على مختفيف األعباء التنفيذية على عمادة شؤون الطالب مبا يفرغها لل .1

 جمريات برامج األنشطة بكفاءة واقتدار.

الفرصة ملشاركة أكرب قدر ممكن من الكفاءات الطالبية وكذلك أعضاء هيئة  إتاحة .2

 التدريس للمشاركة يف املستوى التنفيذي للربامج واألنشطة الطالبية يف الكليات واألندية.

التكامل والتنسيق بني كافة اجلهات ذات العالقة باألنشطة الطالبية يف مستواها حتقيق  .3

 املركز ي والالمركزي.

عمل  تتكون من أربع وحداتيقرتح أن إدارة األنشطة ميكن مالحظة أّن الصورة السابقة من 

 :اسرتاتيجية هي

 اللجان املركزية. 

 .النشاط الثقايف والرياضي واالجتماعي 

 .األندية الطالبية 

 وحدات النشاط للكليات. 
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 وفيما يلي شرح لكل وحدة اسرتاتيجية وبراجمها التنفيذية:
 

 اللجان المركزية تتكون من:أوالً: 

وهي جلان مركزية يتم تشكيلها واعتماده من اجلهة ذات الصالحية وترتبط بعميد شؤون الطالب، 

بهدف اإلشراف وتنسيق على الربامج واألنشطة العامة اليت يتم تنفيذ بشكل مركزي يف كل عام 

 التالية: -املقرتحة- ، وتتضمن اإلشراف على إعداد وتنفيذ الربامج املركزيةدراسي

 .طالب السنة األوىلجلنة استقبال  -أ

 جلنة اليوم الوطين. -ب

 جلنة ختام األنشطة -جـ

 جلنة حفل التخرج. -د

 بالعمادة:إدارات األنشطة الطالبية ثانياً: 

وحدات العمل االسرتاتيجية يف العمادة وهي 

واليت تشرف على إعداد وتنفيذ الربامج 

املركزية ذات الطابع التخصصي يف اجملاالت 

 واالجتماعية(، وفيما  -الثقافية –)الرياضية 

 

 

 

ذكر تلك الوحدات وبرامج املركزية يلي 

 املقرتحة:

 
 



4 
هـ 1442 -هـ 1441

 

 إدارة النشاط الرياضي. -أ
األنشطة  اإلشراف على إعداد وتنفيذ وتتضمن

 التالية: -املقرتحة-

 أنشطة االحتاد الرياضي السعودي -1

 ماراثون اجلامعة -2

 معالي املديردوري  -3

 إدارة النشاط الثقايف. -ب
اإلشراف على إعداد وتنفيذ مسابقة  وتتضمن

األوملبياد الثقايف باجلامعة واليت تتضمن 

التصفيات بني طالب اجلامعة والكليات 

 :التالية -املقرتحة-العلمية يف املسابقات 

 مسابقة خريكم -1

 3روافد مسابقة  -2

 مسابقة خطيب اجلامعة -3

 جامعة بيشةمسابقة شاعر  -4

 3 مسابقة مسو -5

 ون اجلامعةماراث -6

 4برنامج إمكانات-7

 إدارة النشاط االجتماعي. -جـ
األنشطة اإلشراف على إعداد وتنفيذ وتتضمن 

 التالية: -املقرتحة-االجتماعية 

 زيارة ترفيهية -1

 الرحلة الدولية األوىل -2

 الرحلة الدولية الثانية -3

 لطالبلالزيارة احمللية األوىل  -4

 لطالبلالزيارة احمللية األوىل  -5

 لطالبلالزيارة احمللية األوىل  -6

 لطالبلالزيارة احمللية الثانية  -7

 لطالبلالزيارة احمللية الثانية  -8

 لطالبلالزيارة احمللية الثانية  -9

 بللطالالثالثة الزيارة احمللية -10

 بللطالالثالثة الزيارة احمللية -11

 مسابقة جنم اجلامعة -12

 )الطالبات(بازار اجلامعة  -13

 دورة الديكوباج )طالبات( -14

 4نتاجيبرنامج  -15

 

 األندية الطالبية:: ثالثا  
وهي وحدات العمل االسرتاتيجي يف العمادة 

واليت تقوم على استقطاب وتوظيف الطاقات 

الطالبية الفاعلة يف جمال النشاط الطالبي 

ضمن مسارات ختصصية تشمل اجملاالت 

العالقات  -نزاهة -التطوع-)الكشفيالتالية: 

السنة -املسرح -ريادة األعمال -العامة واإلعالم

، وفيما يلي شرح لكل نادي من تلك (األوىل

 وبراجمها املقرتحة.األندية 

 خريكمنادي  -أ
 التالية: -املقرتحة- ويتضمن األنشطة

 تالوة القرآن-1

 التجويد-2

 اللقاء الدوري-3
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 الفكرية(نادي التوعية ) -ب
 دورة تدريبية-1

 لقاء دوري-2

 نادي القراءة-ج
 لقاء دوري-1

 ميدانية للمكتبات زيارة-2

 دورات تدريبية وتطويرية-3

 نادي التطوع -د
 التالية: -املقرتحة- ويتضمن األنشطة

 الدورة التأسيسية التطوعية -1

 املشاركة يف محالت التطوع -2

 العامليةاملشاركة يف أسابيع التطوع  -3

 اللقاء الدوري -4

 نادي نزاهة -هـ
 التالية: -املقرتحة-ويتضمن األنشطة 

 لقاء توعوي -1

 استضافة ندوة عن مكافحة الفساد -2

زيارة اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد  -3

 "نزاهة"

 اللقاء الدوري -4

 املسرح والرتاث الشعبينادي  -و
)سينوغرافيا، الدورة التأسيسية املسرحية  -1

 املمثل املسرحي، املخرج املسرحي(

 مسرحية على مستوى اجلامعة -2

 أوبريت إنشادي -3

 اللقاء الدوري-4

 اخليمة الرتاثية -5

 املعرض الرتاثي الدائم -6

 زيارة املعامل الرتاثية باملنطقة -7

 اإلعالم الشاملنادي  -ز
 ويتضمن األنشطة التالية:

 املعرض املصور -1

 التحرير الصحفي -2

 توثيق املناشط واستقبال الوفود -3

 اللقاء الدوري -4

 رواد األعمالنادي  -ح
 ويتضمن األنشطة التالية:

 الدورة التأسيسية لريادة األعمال -1

 استضافة رائد أعمال -2

 مسابقة مشاريع ريادة األعمال -3

 اللقاء الدوري -4

 اإلنشاد نادي -ط
 ويتضمن األنشطة التالية:

 أوبريت إنشادي -1

 استديوزيارة  -2

 اللقاء الدوري-3
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 السنة األوىل:نادي  -ي
 رة التأسيسية لطالب السنة األوىلالدو -1

 والدراسةدورة مهارات املذاكرة  -2

 اللقاء الدوري -3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وحدات النشاط للكليات تتكون : رابعا  
 من:

عمل االسرتاتيجي اليت يتم من وهي وحدة ال

خالهلا اإلشراف على تنفيذ الربامج 

ن الالمركزية يف الكليات العلمية، وتتضم

وتقوم وحدة كافة الكليات العلمية باجلامعة، 

باإلشراف على إعداد  كل كلية النشاط يف

 التالية: -املقرتحة-األنشطة  وتنفيذ

 الدورة التخصصية األوىل -1

 الدورة التخصصية الثانية -2

 التخصصية األوىلاملسابقة  -3

 املسابقة التخصصية الثانية -4

 امللتقى الدوري مع أعضاء هيئة التدريس -5

 الدوري الرياضي داخل الكلية -6

لطالب النشاط يف الكل اللقاء الدوري -7
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 هـ1439/1440ثانيًا: كشف الربامج واألنشطة املركزية يف اجلامعة للعام الدراسي 

 اسم النشاط) :التفصيلية املتعلقة باألنشطة واليت تتضمن العناصر التالية جمموعة من البياناتيوضح اجلدول أدناه 

 (التكلفة املتوقعة - املدى الزمين - وقت التنفيذ - جهة التنفيذ -

 

 

 

املدى  وقت التنفيذ جهة التنفيذ اسم النشاط نوع النشاط
 الزمني

التكلفة 
 املتوقعة

نشاط اللجان 

 المركزية

استقبال طالب السنة 

 االوىل

جلنة مؤقتة تشكلها 

 العمادة
 1٠٠.٠٠٠ أسبوع الفصل األول

 اليوم الوطين
جلنة مؤقتة تشكلها 

 العمادة
 2٠٠.٠٠٠ يوم الفصل األول

 ختام األنشطة
جلنة مؤقتة تشكلها 

 العمادة
 2٠٠.٠٠٠ يوم الفصل الثاني

 حفل التخرج
جلنة مؤقتة تشكلها 

 العمادة
 300.000 يوم الفصل الثاني

النشاط الثقافي 

والرياضي 

 واالجتماعي

 2٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام إدارة النشاط مسابقة خريكم

 30.000 أسبوع الفصل األول إدارة النشاط مسابقة روافد 

 15.000 أسبوع الفصل األول إدارة النشاط مسابقة خطيب اجلامعة

جامعة مسابقة شاعر 

  بيشة
 الفصل الثاني إدارة النشاط

 أسبوع
15.000 

 20.000 أسبوع الفصل الثاني إدارة النشاط مسابقة السمو

 10.000 مستمر من بداية العام إدارة النشاط مسابقة إعالمي املستقبل

 10.000 مستمر من بداية العام إدارة النشاط مسابقة النص املسرحي 

 10.000 مستمر من بداية العام إدارة النشاط القصة القصرية مسابقة

 30.000 مستمر من بداية العام إدارة النشاط مسابقة فن التصوير 

 10.000 مستمر من بداية العام إدارة النشاط ماراثون اجلامعة

 15.000 أسبوعان الفصل الثاني إدارة النشاط زيارة ترفيهية

 إدارة النشاط األوىلالرحلة الدولية 
نهاية الفصل 

 األول
 100.000 أسبوع

 إدارة النشاط الرحلة الدولية الثانية
نهاية الفصل 

 الثاني
 100.000 أسبوع
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الزيارة احمللية األوىل 

 لطالبل
 20.000 يوم الفصل األول إدارة النشاط

الزيارة احمللية األوىل 

 لطالبل
 20.000 يوم الفصل األول إدارة النشاط

 

 

 

 

 

وقت  جهة التنفيذ اسم النشاط نوع النشاط
 التنفيذ

التكلفة  املدى الزمني
 املتوقعة

 تابع

النشاط الثقافي 

والرياضي 

 واالجتماعي

الزيارة احمللية األوىل لطالب 

 الكليات الطبية

إدارة النشاط 

 االجتماعي
 10.000 يوم الفصل األول

الزيارة احمللية الثانية لطالب 

 الكليات النظرية

إدارة النشاط 

 االجتماعي
 20.000 يوم الفصل الثاني

الزيارة احمللية الثانية لطالب 

 الكليات العلمية

إدارة النشاط 

 االجتماعي
 20.000 يوم الفصل الثاني

الزيارة احمللية الثانية لطالب 

 الكليات الطبية

إدارة النشاط 

 االجتماعي
 10.000 يوم الفصل الثاني

 اجلامعة ممسابقة جن
إدارة النشاط 

 االجتماعي
 15.000 يوم الفصل الثاني

 بازار اجلامعة )الطالبات(
إدارة النشاط 

 االجتماعي
 10.000 أسبوعان الفصل الثاني

 باج )طالبات(كودورة الدي
إدارة النشاط 

 االجتماعي
 8.000 3 الفصل األول

أنشطة االحتاد الرياضي 

 السعودي

النشاط إدارة 

 الرياضي
 300.000 مستمر من بداية العام

 ماراثون اجلامعة
إدارة النشاط 

 الرياضي
 5.000 مستمر من بداية العام

 دوري معالي املدير
إدارة النشاط 

 الرياضي
 3٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 

 

 

 

 نشاط الكليات

 كلية الرتبية

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 4٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 4٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

https://www.ub.edu.sa/web/edub
https://www.ub.edu.sa/web/fms
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تابع نشاط 

 الكليات

 كلية الطب

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 ٥٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 كلية اهلندسة

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 4٥.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 كلية اجملتمع

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 2٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 كلية العلوم

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 2٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 كلية اآلداب

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 ٦٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

كلية احلاسبات وتقنية 

 املعلومات

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 3٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 كلية األعمال

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 4٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 كلية االقتصاد املنزلي

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 2٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 كلية العلوم واآلداب ببلقرن

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 4٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 بالنماص

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 4٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 كلية اجملتمع بالنماص

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 2٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

كلية العلوم واآلداب 

 بالنماص

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 2٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 بتثليث واآلدابكلية العلوم 

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 2٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 5.000 أيام 3 الفصل األول النادي الكشفي الدورة التأسيسية الكشفية 

https://www.ub.edu.sa/web/med
https://www.ub.edu.sa/web/Eng
https://www.ub.edu.sa/web/comb
https://www.ub.edu.sa/web/scien
https://www.ub.edu.sa/web/sab
https://www.ub.edu.sa/web/comscien
https://www.ub.edu.sa/web/comscien
https://www.ub.edu.sa/web/business
https://www.ub.edu.sa/web/sheb
https://www.ub.edu.sa/web/sabq
https://www.ub.edu.sa/web/amsnf
https://www.ub.edu.sa/web/amsnf
https://www.ub.edu.sa/web/comn
https://www.ub.edu.sa/web/sanf
https://www.ub.edu.sa/web/sanf
https://www.ub.edu.sa/web/artscstath
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 نشاط األندية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابع

 نشاط األندية

املشاركة يف أعمال عمرة 

 شهر رمضان
 النادي الكشفي

نهاية الفصل 

 الثاني/الصيف
 20.000 أسابيع 3

 النادي الكشفي املشاركة يف أعمال احلج
بداية الفصل 

 األول/ الصيف
 ٥٠.000 أسبوع

 النادي الكشفي اللقاء الدوري
كل ثالثة 

 أسابيع
 2.000 يوم

 النادي الكشفي املخيم الكشفي
الفصل  بداية

2 
 5.000 أيام 3

 5.000 يومان  نادي التطوع الدورة التأسيسية التطوعية

 نادي التطوع املشاركة يف محالت التطوع
أول يومني من األسبوع الثاني والرابع 

 من كل شهر
1٠.٠٠٠ 

املشاركة يف أسابيع التطوع 

 العاملية
 1٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام نادي التطوع

 نادي التطوع الدورياللقاء 
كل ثالثة 

 أسابيع
 1500 يوم
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وقت  جهة التنفيذ اسم النشاط نوع النشاط
 التنفيذ

املدى 
 الزمني

التكلفة 
 املتوقعة

 تابع

 نشاط األندية

 2.٠٠٠ يوم الفصل األول نادي نزاهة لقاء توعوي

استضافة ندوة عن مكافحة 

 الفساد
 ٥٠٠٠ يوم الفصل األول نادي نزاهة

زيارة اهليئة الوطنية ملكافحة 

 الفساد "نزاهة"
 نادي نزاهة

الفصل 

 الثاني
 ٥٠٠٠ يوم

 نادي نزاهة اللقاء الدوري
كل ثالثة 

 أسابيع
 2٠٠٠ يوم

 نادي الرتاث الشعيب اخليمة الرتاثية

منتصف 

األسبوع الرابع 

 من الفصلني

 10.000 يومني

 2٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام نادي الرتاث الشعيب املعرض الرتاثي الدائم

 زيارة املعامل الرتاثية باملنطقة
نادي الرتاث 

 الشعيب

الفصل 

 الثاني
 ٥٠٠٠ يوم

 اللقاء الدوري
نادي الرتاث 

 الشعيب

كل ثالثة 

 أسابيع
 2000 يوم

 املعرض املصور
نادي العالقات 

 العامة واإلعالم

الفصل 

 الثاني
 3000 يوم

 دورة االتصال التسويقي
نادي العالقات 

 العامة واإلعالم
 5000 أيام 3 الفصل األول

 توثيق املناشط واستقبال الوفود
نادي العالقات العامة 

 واإلعالم
 10.000 مستمر من بداية العام

 اللقاء الدوري
العالقات نادي 

 العامة واإلعالم

كل ثالثة 

 أسابيع
 2٠٠٠ يوم

الدورة التأسيسية لريادة 

 األعمال
 3٠٠٠ يومان الفصل األول نادي ريادة األعمال

 3٠٠٠ يوم الفصل األول نادي ريادة األعمال استضافة رائد أعمال
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مسابقة مشاريع ريادة 

 األعمال
 نادي ريادة األعمال

الفصل 

 الثاني
 3000 أسبوعان

 

 

وقت  جهة التنفيذ اسم النشاط نوع النشاط
 التنفيذ

املدى 
 الزمني

التكلفة 
 املتوقعة

 تابع

 نشاط األندية

 نادي ريادة األعمال اللقاء الدوري
كل ثالثة 

 أسابيع
 1500 يوم

الدورة التأسيسية املسرحية 

)سينوغرافيا، املمثل املسرحي، 

 املخرج املسرحي(

 نادي املسرح
الفصل 

 األول
 6000 أيام 3

 نادي املسرح مسرحية على مستوى اجلامعة
الفصل 

 األول
 20.000 يوم

 نادي املسرح أوبريت إنشادي
الفصل 

 الثاني
 5000 يوم

 نادي املسرح اللقاء الدوري
كل ثالثة 

 أسابيع
 1500 يوم

الدورة التأسيسية لطالب السنة 

 األوىل
 نادي السنة األوىل

الفصل 

 األول
 1٥٠٠ أيام 3

 نادي السنة األوىل دورة مهارات املذاكرة والدراسة
الفصل 

 األول
 5000 أيام 3

 نادي السنة األوىل دورة طريق التفوق
الفصل 

 الثاني
 5000 أيام 3

 نادي السنة األوىل اللقاء الدوري
كل ثالثة 

 أسابيع
 1500 يوم

وحدات 

األنشطة في 

 كل كلية

 وحدة النشاط يف كل كلية الدورة التخصصية األوىل
الفصل 

 األول

يوم 

 واحد
3٠٠٠ 

 وحدة النشاط يف كل كلية الدورة التخصصية الثانية
الفصل 

 الثاني

يوم 

 واحد
3٠٠٠ 

 وحدة النشاط يف كل كلية املسابقة التخصصية األوىل
الفصل 

 األول
 2000 شهر

 وحدة النشاط يف كل كلية املسابقة التخصصية الثانية
الفصل 

 الثاني
 2000 شهر
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امللتقى الدوري مع أعضاء هيئة 

 التدريس
 وحدة النشاط يف كل كلية

آخر يوم من 

 كل شهر
 1000 يوم

 الدوري الرياضي داخل الكلية
وحدة النشاط يف كل كلية 

 بالتنسيق مع النادي الرياضي
 2000 مستمر من بداية العام

 وحدة النشاط يف كل كلية اللقاء الدوري
ثالثة كل 

 أسابيع
 1500 يوم
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 أنشطة اللجان المركزية
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 طالب السنة األولىاستقبال  اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

يف مطلع كل عام جديد تستقبل اجلامعة أعداًدا جديدة من الطالب امللتحقني باجلامعة يف 

أولئك الطالب اجلدد على التكيف مع البيئة كلياتها املختلفة، وهي فرصة مثينة ملساعدة 

اجلامعية اجلديدة والتعرف على أجزاءها ومكوناتها، ومن هذا املنطلق ستقوم عمادة شؤون 

الطالب ممثلة يف وكالة النشاط بإعداد برنامج منهجي للمساهمة يف حتقيق أغراض هذا 

 الربنامج اجلامعي اهلام.

أهداف 
 الربنامج

بالتوجهات االسرتاتيجية للجامعة من حيث الرؤية والرسالة  تعريف الطالب اجلدد -1

 واألهداف االسرتاتيجية.

تعريف الطالب مبرافق اجلامعة وأجزائها األساسية اليت رمبا حيتاج إليها خالل يومه  -2

 اجلامعي.

تعريف الطالب بآليات وجهات التواصل داخل اجلامعة حلل املشكالت اليت قد تواجهه  -3

 اجلامعية. خالل فرتة دراسته

تعريف الطالب بوكاالت عمادة شؤون الطالب عمومًا ووكالة النشاط الطالبي على  -4

وجه اخلصوص مع عرض الربامج واألندية الطالبية اليت ميكن له االلتحاق بها حسب ميوله 

 ورغباته.

 تشكلها العمادة مركزيةجلنة  اجلهة املنفذة

 يوم واحد فقط املدى الزمني

 األسبوع األول –الفصل الدراسي األول  فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 إصدار قرار تكليف اللجنة املركزية من صاحب الصالحية .1

 ترفع اللجنة خطتها التنفيذية للربنامج إىل صاحب الصالحية لالعتماد متضمنة: .2

 أهداف الربنامج 

  التنفيذيةاخلطة 

 امليزانية املقرتحة للربنامج 

 من قبل صاحب الصالحية اعتماد اخلطة التنفيذية .3

 .هلا والتغطية اإلعالميةاخلطة تنفيذ  .4

 تقرير ختامي حول التنفيذ من قبل رئيس اللجنة املركزية، متضمنة:إعداد  .٥

 إحصائيات الربنامج 

 أهم نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية الربنامج .٦

 أوجه الصرف ريال 1٠٠.٠٠٠ التكلفة املتوقعة
 -دعاية وإعالن ومطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 اليوم الوطني اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

من شهر سبتمرب كل عام، وتتذكر فيه تأسيس دولتها  23حتتفل اململكة باليوم الوطين يوم 

املاضي وإجنازاته وكيف محل السابقون أسس احلديثة، ودعائهما وركائزها، تنظر إىل 

الدولة، وإىل احلاضر وكيف تكمل السعودية مسرية التطور والرقي، وإىل املستقبل والرؤية اليت 

تضع السعودية يف مكانها املفرتض هلا وسط مصاف الدول املتقدمة والرائدة. وتعمل اجلامعة على 

الذكرى، لينضموا إىل ركب حاملي مشاعل توعية الطالب بهذه املضامني، واالحتفال بهذه 

 الرتقي والتقدم، وروح األصالة والتجديد مًعا.

أهداف 
 الربنامج

 تعريف الطالب بتاريخ مبسط للدولة السعودية احلديثة. -1

تعريف الطالب بدورهم ومسؤوليتهم الشخصية واجملتمعية الستكمال طريق  -2

 التقدم.

 غرس روح االنتماء والوطنية. -3

 املسؤولية الشخصية جتاه السعودية.غرس روح  -4

 )جلنة اليوم الوطين( عمادة شؤون الطالبمؤقتة تشكلها جلنة  اجلهة املنفذة

 يوم واحد فقط املدى الزمني

فرتة 
 التنفيذ

 هـ 1440حمرم  13األحد  -الفصل الدراسي األول

إجراءات 
 التنفيذ

 التخطيط لربنامج اليوم. -1

 املركزية من صاحب الصالحيةإصدار قرار تكليف اللجنة  -2

 ترفع اللجنة خطتها التنفيذية للربنامج إىل صاحب الصالحية لالعتماد متضمنة: -3

 أهداف الربنامج 

  التنفيذيةاخلطة 

 امليزانية املقرتحة للربنامج 

 اعتماد اخلطة التنفيذية من قبل صاحب الصالحية -4

 اخلطة والتغطية اإلعالمية هلاتنفيذ  -٥

 حول التنفيذ من قبل رئيس اللجنة املركزية، متضمنة:تقرير ختامي إعداد  -٦

 إحصائيات الربنامج 

 أهم نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية الربنامج. -7
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التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 2٠٠.٠٠0
 -ومطبوعاتدعاية وإعالن  -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
 

 

 ختام األنشطة اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

ختتتم وحدة اللجان املركزية أعماهلا طوال العام بيوم يلتقي فيه أعضاؤها والطلبة، يتبادلون فيه 

خواطرهم حول املنجزات اليت أعدتها اللجنة والربامج اليت أعدتها للطلبة، واالقرتاحات التحسينية 

واإلضافات، وتستعرض صوًرا من هذه الفعاليات يف هيئة معرض للطلبة والعاملني، والتعديالت 

لتتوج مسريتها السنوية بيوم مبثابة تقرير ختامي. كما ميكن أن جتذب اللجنة أنظار الطلبة إىل 

 طرٍف من فعاليات العام القادم بعروض تشويقية.

أهداف 
 الربنامج

 العام.استعراض أعمال اللجان املركزية طوال  -1

لفت نظر الطالب والعاملني إىل منجزات اللجان املركزية، وحثهم على املشاركة فيها يف  -2

 األعوام املقبلة.

مجع االقرتاحات واألفكار والتعديالت واإلضافات اليت ميكن أن حتسن من فعاليات  -3

 اللجنة يف املستقبل.

 تشويق الطلبة إىل جوانب من فعاليات العام املقبل. -4

 جلنة مركزية تشكلها العمادة نفذةاجلهة امل

 يوم واحد فقط املدى الزمني

 األسبوع التاسع -الفصل الثاني فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 التخطيط لربنامج اليوم. -1

 إصدار قرار تكليف اللجنة املركزية من صاحب الصالحية -2

 متضمنة:ترفع اللجنة خطتها التنفيذية للربنامج إىل صاحب الصالحية لالعتماد  -3

 أهداف الربنامج 

  التنفيذيةاخلطة 

 امليزانية املقرتحة للربنامج 

 اعتماد اخلطة التنفيذية من قبل صاحب الصالحية -4

 اخلطة والتغطية اإلعالمية هلاتنفيذ  -٥

 تقرير ختامي حول التنفيذ من قبل رئيس اللجنة املركزية، متضمنة:إعداد  -٦

 إحصائيات الربنامج 

 أهم نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية الربنامج. -7
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 أوجه الصرف ريال 2٠٠.٠٠٠ التكلفة املتوقعة
دعاية  -مصاريف تشغيلية -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -وإعالن ومطبوعات
 

 

 حفل التخرج اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

دراسي تودع اجلامعة طالب السنوات األخرية، وحتتفل معهم بإكماهلم برناجمهم الدراسي  يف نهاية كل عام

األكادميي املتميز، الذي يؤهلهم للخروج إىل سوق العمل، متسلحني بقدرات ومهارات تنافسية، ومعرفة مميزة 

طًطا إلكمال تفضلهم على أقرانهم. يتذاكرون أيام االجتهاد والضغط والتحصيل، ويرمسون أفكاًرا وخ

االستثمار يف أنفسهم وتنميتها، ويعاهدون بعضهم على مزيد من الرتقي والصعود يف سلم العلم والعمل، ويوثقون 

 ذكرياتهم األخرية قبل مفارقة صرحهم التعليمي املشيد.

أهداف 
 الربنامج

 االحتفال بتخرج الطلبة وحصوهلم على شهاداتهم اجلامعية. -1

ليس نهاية الطريق وإمنا بدايته ملزيد من التعلم واكتساب تذكري الطلبة بأن هذا  -2

 املهارات.

 حتريك أذهان املتخرجني إىل رسم خطط املستقبل واالستثمار يف التعليم إلحراز التقدم. -3

توثيق ذكريات أخرية للطلبة وإثارة مشاعرهم جتاه اجلامعة اليت ترمز يف نفوسهم إىل  -4

 والتعلم املستدام. التعلم، ففي هذا حتبيب هلم يف العلم

 جلنة مركزية تشكلها العمادة اجلهة املنفذة

 يوم واحد فقط املدى الزمني

 نهاية األسبوع العاشر –الفصل الدراسي الثاني  فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 التخطيط لربنامج اليوم. -1

 إصدار قرار تكليف اللجنة املركزية من صاحب الصالحية -2

 التنفيذية للربنامج إىل صاحب الصالحية لالعتماد متضمنة:ترفع اللجنة خطتها  -3

 أهداف الربنامج 

 اخلطة التنفيذية 

 امليزانية املقرتحة للربنامج 

 اعتماد اخلطة التنفيذية من قبل صاحب الصالحية -4

 تنفيذ اخلطة والتغطية اإلعالمية هلا -٥

 متضمنة:إعداد تقرير ختامي حول التنفيذ من قبل رئيس اللجنة املركزية،  -٦

 إحصائيات الربنامج 

 أهم نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 
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 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية الربنامج -7

 أوجه الصرف ريال 300.000 التكلفة املتوقعة

دعاية  -مصاريف تشغيلية -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -وإعالن ومطبوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة إدارة النشاط االجتماعي
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 زيارة ترفيهية اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

يف فصل الربيع وبنهاية األعباء الدراسية خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي يكون 

الطالب حباجة إىل فرصة للمشاركة يف برنامج يساهم يف بناء الشخصية وتعزيز اجلوانب 

كربنامج تشرف عليه وكالة العمادة  تأتي هذه الزيارة،القيمية والوطنية فيها، ومن هذا املنطلق 

شاط الطالبي ممثلة يف إدارة النشاط االجتماعي خالل فرتة إجازة ما بني الفصلني األول للن

 والثاني.

أهداف 
 الربنامج

تعزيز السمات الفكر املعتدل واالنتماء الوطين يف شخصية الطالب املشاركني من خالل  -1

 الربامج واملسابقات املقدمة يف الربنامج

برنامج يساهم يف ختفيف األعباء الدراسة اجلامعة، منح الطالب فرصة املشاركة يف  -2

 وجيدد لديهم عزمية مواصلة االجتهاد فيما تبقى من العام الدراسي

 إدارة النشاط االجتماعي اجلهة املنفذة

 مخسة أيام املدى الزمني

 إجازة الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 من قبل صاحب الصالحية الزيارةتكليف جلنة مشرفة على  -1

 اللجنة املكّلفة بإعداد برنامج ثقايف واجتماعي حتقق أهداف الربنامج تقوم -2

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -3

 اإلعالن عن الربنامج تسجيل املشاركني يف الربنامج -4

 تنفيذ الربنامج -٥

 تضمنة:إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، م -٦

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -7

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 15.000
تكاليف التنقل  -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -واإلقامة 
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 األولىالرحلة الدولية  اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

تقديًرا جلهود أعضاء هيئة التدريس وعمًلا على تثمني جهودهم املتواصلة وعطائهم األكادميي، تنظم إدارة 

النشاط االجتماعي رحلة خارج السعودية ألعضاء هيئة التدريس، تنطوي على غرضي الرتفيه واإلفادة العلمية 

 ومناذج للعمل األكادميي يف بالد خمتلفة.األكادميية، باالطالع على خربات خمتلفة 

أهداف 
 الربنامج

 .االطالع على جتارب تعليمية لنقل اخلربات وتطوير العملية األكادميية يف اجلامعة 

  بناء جسور تواصل بني أعضاء التدريس باجلامعة وغريها من اجلامعات، مما يفتح أبواب التعاون املشرتك

 واإلفادة النظرية والعملية.

 يق أعمال مشرتكة والتخطيط لربامج التعاون املشرتك.تنس 

 .زيارة األماكن السياحية والرتفيهية بالبلد املزور، واالطالع على طبيعة املكان واملزارات املختلفة 

 إدارة النشاط االجتماعي  اجلهة املنفذة

 أسبوع  املدى الزمني

 األسبوع العاشر –الفصل الدراسي األول   فرتة التنفيذ

  إجراءات

 التنفيذ

 .التخطيط لربنامج الرحلة 

 .اإلعالن عن الرحلة 

 .تسجيل املشرتكني وترتيب إجراءات السفر 

 إصدار قرار تكليف اللجنة املكلفة من صاحب الصالحية 

 :ترفع اللجنة خطتها التنفيذية للربنامج إىل صاحب الصالحية لالعتماد متضمنة 

 أهداف الربنامج 

 اخلطة التنفيذية 

 ية املقرتحة للربنامجامليزان 

 اعتماد اخلطة التنفيذية من قبل صاحب الصالحية 

 تنفيذ اخلطة والتغطية اإلعالمية هلا 

 :إعداد تقرير ختامي حول التنفيذ من قبل رئيس اللجنة املركزية، متضمنة 

 إحصائيات الربنامج 

 أهم نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 ب خالل أسبوع من تاريخ نهاية الربنامجرفع التقرير إىل عمادة شؤون الطال 

التكلفة 
 املتوقعة

 ريال 100.000
أوجه 

 الصرف

 -تكاليف التنقل واإلقامة  -مكافئات فريق العمل  -

 نثريات
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 الرحلة الدولية الثانية اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

وعطائهم األكادميي، تنظم إدارة تقديًرا جلهود أعضاء هيئة التدريس وعمًلا على تثمني جهودهم املتواصلة 

النشاط االجتماعي رحلة خارج السعودية ألعضاء هيئة التدريس، تنطوي على غرضي الرتفيه واإلفادة العلمية 

 األكادميية، باالطالع على خربات خمتلفة ومناذج للعمل األكادميي يف بالد خمتلفة.

أهداف 
 الربنامج

 اخلربات وتطوير العملية األكادميية يف اجلامعة.االطالع على جتارب تعليمية لنقل  .1

بناء جسور تواصل بني أعضاء التدريس باجلامعة وغريها من اجلامعات، مما يفتح أبواب التعاون  .2

 املشرتك واإلفادة النظرية والعملية.

 تنسيق أعمال مشرتكة والتخطيط لربامج التعاون املشرتك. .3

 بالبلد املزور، واالطالع على طبيعة املكان واملزارات املختلفة.زيارة األماكن السياحية والرتفيهية  .4

 إدارة النشاط االجتماعي اجلهة املنفذة

 أسبوع املدى الزمني

 األسبوع العاشر –الفصل الدراسي الثاني  فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 التخطيط لربنامج الرحلة. .1

 اإلعالن عن الرحلة. .2

 إجراءات السفر.تسجيل املشرتكني وترتيب  .3

 إصدار قرار تكليف اللجنة املكلفة من صاحب الصالحية .4

 ترفع اللجنة خطتها التنفيذية للربنامج إىل صاحب الصالحية لالعتماد متضمنة: .٥

 أهداف الربنامج 

 اخلطة التنفيذية 

 امليزانية املقرتحة للربنامج 

 اعتماد اخلطة التنفيذية من قبل صاحب الصالحية .٦

 طية اإلعالمية هلاتنفيذ اخلطة والتغ .7

 إعداد تقرير ختامي حول التنفيذ من قبل رئيس اللجنة املركزية، متضمنة: .8

 إحصائيات الربنامج 

 أهم نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية الربنامج .9

 أوجه الصرف ريال 100.000 التكلفة املتوقعة
 -تكاليف التنقل واإلقامة  -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 لطالبلالزيارة المحلية األولى  اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

تعقد إدارة النشاط االجتماعي زيارة ميدانية ملكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض، حبيث يتجول 

مدونات ومراجع ثقافات طالب الكليات النظرية بني تراث األمة من كتب ومؤلفات، وبني 

 العامل األخرى يف خمتلف الفنون.

أهداف 
 الربنامج

 توسيع مدارك الطلبة إىل حجم املؤلفات يف ختصصاتهم ومقدار العلم املبحوث فيه. .1

 االطالع على مناذج من املؤلفات اجلديدة واملعاصرة ومتابعة التطورات العلمية التصنيفية. .2

 النظرية جمال ختصص الطلبة.مقابلة متخصصني يف العلوم  .3

 املقارنة بني خمتلف املصنفات يف العلوم جمال ختصص الطلبة. .4

 حتبيب الطلبة يف مناخ القراءة والنهل من العلوم. .٥

فتح باب زيارة املكتبات العامة ولفت أنظار الطلبة إىل سهولة الوصول إىل العلوم وعدم  .٦

 ضرورة امتالك اإلمكانات املالية لشراء كل الكتب.

 إدارة النشاط االجتماعي اجلهة املنفذة

 يوم واحد املدى الزمني

 األسبوع الرابع -الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على الزيارة من قبل صاحب الصالحية. .1

وإعداد قوائم مبنهجية إعداد برنامج للزيارة، وتكليف جلنة علمية مرافقة ملصاحبة الطلبة يف جولتهم،  .2

 قراءة الكتب يف كل فن من فنون الطلبة.

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد برنامج حيقق أهداف الربنامج .3

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية .4

 اإلعالن عن الربنامج .٥

 تسجيل املشاركني يف الربنامج .٦

 تنفيذ الربنامج .7

 النشاط االجتماعي، متضمنة: إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة .8

 إحصائيات الربنامج .9

 نتائج الربنامج .1٠

 التوصيات املستقبلية .11

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. .12

 أوجه الصرف ريال 20.000 التكلفة املتوقعة
 -تكاليف التنقل واإلقامة  -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 لطالبلالزيارة المحلية األولى  الربنامجاسم 

وصف 
 الربنامج

تعقد إدارة النشاط االجتماعي زيارة ميدانية ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لطالب 

الكليات العملية، لالطالع على مناذج من املخرتعات والتطورات احلديثة، وتكبري آفاق الطلبة 

 وشحذ هممهم لالبتكار واإلبداع واملساهمة يف ركب التقدم.حنو مثرة العلوم املدروسة، 

أهداف 
 الربنامج

توسيع آفاق الطلبة جتاه املنتجات الفعلية للعلوم اليت يدرسونها، وما ميكن حتقيقه  -1

 بواسطتها.

 االطالع على مناذج من املخرتعات والتقنيات احلديثة. -2

 تعريف الطلبة بطريقة عمل وتطوير بعض املخرتعات. -3

 بيب الطلبة يف بعض التخصصات العلمية بناء على مشاهداتهم.حت -4

 شحذ اهلمم لالبتكار واإلبداع واملساهمة يف ركب التقدم. -٥

 إدارة النشاط االجتماعي اجلهة املنفذة

 يوم واحد املدى الزمني

 األسبوع الرابع -الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 الزيارة امليدانية من قبل صاحب الصالحية. تكليف جلنة مشرفة على -1

إعداد برنامج للزيارة، وتكليف جلنة علمية مرافقة ملصاحبة الطلبة يف جولتهم وتفسري  -2

 التقنيات واملخرتعات...

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد برنامج حيقق أهداف الربنامج -3

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -4

 الربنامجاإلعالن عن  -٥

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٦

 تنفيذ الربنامج -7

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -8

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -9

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 20.000
 -تكاليف التنقل واإلقامة  -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 لطالبلالزيارة المحلية األولى  اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

تنظم إدارة النشاط االجتماعي زيارة ملستشفى أو مستوصف حملي مرموق، يتم فيه معاينة بعض 

املريض، والتعرف على سري عملية احلجز والتسجيل  املمارسات الطبية، وآداب التعامل مع

الطيب، وعمل خمتلف إدارات املستشفى، ومتطلبات وخواص ونطاق عمل كل ختصص من 

 التخصصات الطبية، والتدريب على مهارات طبية مبسطة.

أهداف 
 الربنامج

 معاينة املمارسات الطبية. -1

 خصصات الطبية.التعرف على متطلبات وخواص ونطاق عمل كل ختصص من الت -2

 التعرف على بعض آداب التعامل مع املريض. -3

 التعرف على مبادئ ومعايري اجلودة ومكافحة العدوى يف املستشفيات. -4

 التعرف على وتطبيق آداب التعامل مع املريض. -٥

 التعرف على سري عملية احلجز والتسجيل الطيب. -٦

 إدارة النشاط االجتماعي اجلهة املنفذة

 واحديوم  املدى الزمني

 األسبوع الرابع -الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على الزيارة احمللية من قبل صاحب الصالحية -1

 إعداد خطة الزيارة واملكان املخطط زيارته. -2

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد برنامج ثقايف واجتماعي حتقق أهداف الربنامج -3

 املقرتح من قبل صاحب الصالحيةاعتماد الربنامج  -4

 اإلعالن عن الربنامج تسجيل املشاركني يف الربنامج -٥

 تنفيذ الربنامج -٦

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -7

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 تاريخ نهاية التنفيذ.رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من  -8

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 10.000

 -تكاليف التنقل واإلقامة  -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 لطالبلالزيارة المحلية الثانية  اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

حتت  تعقد إدارة النشاط االجتماعي زيارة ميدانية ملعرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يعقد

رعاية خادم احلرمني الشريفني، حبيث يتجول طالب الكليات النظرية بني تراث األمة من 

 كتب ومؤلفات، وبني مدونات ومراجع ثقافات العامل األخرى يف خمتلف الفنون.

أهداف 
 الربنامج

 توسيع مدارك الطلبة إىل حجم املؤلفات يف ختصصاتهم ومقدار العلم املبحوث فيه. -1

مناذج من املؤلفات اجلديدة واملعاصرة ومتابعة التطورات العلمية االطالع على  -2

 التصنيفية.

 مقابلة متخصصني يف العلوم النظرية جمال ختصص الطلبة. -3

 املقارنة بني خمتلف املصنفات يف العلوم جمال ختصص الطلبة. -4

 إدارة النشاط االجتماعي اجلهة املنفذة

 يوم واحد املدى الزمني

 األسبوع الرابع -الفصل الدراسي الثاني فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على الزيارة من قبل صاحب الصالحية. -1

إعداد برنامج للزيارة، وتكليف جلنة علمية مرافقة ملصاحبة الطلبة يف جولتهم،  -2

 وإعداد قوائم مسبقة لشراء كتب يف الفنون املدروسة من الطلبة.

 بإعداد برنامج حيقق أهداف الربنامج تعد اللجنة املكّلفة -3

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -4

 اإلعالن عن الربنامج -٥

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٦

 تنفيذ الربنامج -7

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -8

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

  املستقبليةالتوصيات 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -9

 أوجه الصرف ريال 20.000 التكلفة املتوقعة
 -تكاليف التنقل واإلقامة  -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 لطالبلالزيارة المحلية الثانية  اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

االجتماعي زيارة ميدانية لنادي العلمي السعودي فرع أبها، لطالب الكليات تعقد إدارة النشاط 

العملية، لالطالع على مناذج من املخرتعات والتطورات احلديثة، وتكبري آفاق الطلبة حنو مثرة 

 العلوم املدروسة، وشحذ هممهم لالبتكار واإلبداع واملساهمة يف ركب التقدم.

أهداف 
 الربنامج

طلبة جتاه املنتجات الفعلية للعلوم اليت يدرسونها، وما ميكن حتقيقه توسيع آفاق ال -1

 بواسطتها.

 االطالع على مناذج من املخرتعات والتقنيات احلديثة. -2

 تعريف الطلبة بطريقة عمل وتطوير بعض املخرتعات. -3

 فتح الباب أمام الطلبة البتكار خمرتعات والبدء يف مشاريع علمية. -4

 التخصصات العلمية بناء على مشاهداتهم.حتبيب الطلبة يف بعض  -٥

 شحذ اهلمم لالبتكار واإلبداع واملساهمة يف ركب التقدم. -٦

 إدارة النشاط االجتماعي اجلهة املنفذة

 يوم واحد املدى الزمني

 األسبوع الثامن -الفصل الدراسي الثاني فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 امليدانية من قبل صاحب الصالحية.تكليف جلنة مشرفة على الزيارة  -1

إعداد برنامج للزيارة، وتكليف جلنة علمية مرافقة ملصاحبة الطلبة يف جولتهم وتفسري  -2

 التقنيات واملخرتعات...

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد برنامج حيقق أهداف الربنامج -3

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -4

 اإلعالن عن الربنامج -٥

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٦

 تنفيذ الربنامج -7

عمل جمموعة على إحدى منصات التواصل أو تطبيقات احملادثة لفوج الزيارة لتبادل  -8

األفكار واملناقشات العلمية واقرتاحات وتصورات ملخرتعات أو ابتكارات أو مشاريع 

 علمية.

 تضمنة:إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، م -9

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -1٠

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 20.000
 -تكاليف التنقل واإلقامة  -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 لطالبلالزيارة المحلية الثانية  اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

تنظم إدارة النشاط االجتماعي زيارة ملركز هيئة اهلالل األمحر السعودي باملنطقة، يتم فيه 

معاينة بعض ممارسات وطرائق اإلسعاف السريع، وطرق اإلسعافات األولية، وآداب العمل يف 

املعدات واألدوية املختلفة اخلاصة بهذه مهنة اإلسعاف وختصص الطوارئ، وكيفية استخدام 

 الطوارئ.

أهداف 
 الربنامج

 التعرف على أهمية اإلسعاف السريع. -1

 التعرف على بعض إحصاءات إجنازات هيئة اهلالل األمحر السعودي. -2

 التدرب على مبادئ اإلسعافات األولية، وكيفية استخدام األدوات واملعدات واألدوية -3

 ال ختصصهالتعرف على طب الطوارئ وجم -4

 متكني الطلية من نشر التوعية جتاه االتصال باجلهات املسعفة وضرورة اإلسراع. -٥

اجلهة 
 املنفذة

 إدارة النشاط االجتماعي

 يوم واحد املدى الزمني

فرتة 
 التنفيذ

 األسبوع الثامن -الفصل الدراسي الثاني

إجراءات 
 التنفيذ

 صاحب الصالحيةتكليف جلنة مشرفة على الزيارة احمللية من قبل  -1

 إعداد خطة الزيارة واملكان املخطط زيارته. -2

 تكليف جلنة علمية ختتص باإلشراف العلمي وإمداد الطلبة بالتفسريات والشروحات -3

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد برنامج حيقق أهداف الربنامج -4

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -٥

 شاركني يف الربنامجاإلعالن عن الربنامج تسجيل امل -٦

 تنفيذ الربنامج -7

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -8

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -9

التكلفة 
 املتوقعة

 الصرفأوجه  ريال 10.000

 -تكاليف التنقل واإلقامة  -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 لطالبل ثالثةالزيارة المحلية ال اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

، حبيث يتجول طالب مهرجان اجلنادرية بالرياض تعقد إدارة النشاط االجتماعي زيارة ميدانية 

 ثقافات العامل األخرى يف خمتلف الفنون.الكليات بني تراث األمة ، وبني مدونات ومراجع 

أهداف 
 الربنامج

 الشعيب.املوروث توسيع مدارك الطلبة إىل حجم  .7

 .ثقافات الشعوباالطالع على مناذج من  .8

 الرتاثية.مقابلة متخصصني يف العلوم  .9

 الثقافات.املقارنة بني خمتلف  .1٠

 

 إدارة النشاط االجتماعي اجلهة املنفذة

 أيامثالثة  املدى الزمني

 األسبوع الرابع -الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على الزيارة من قبل صاحب الصالحية. (1

إعداد برنامج للزيارة، وتكليف جلنة علمية مرافقة ملصاحبة الطلبة يف جولتهم،  (2

 يف كل فن من فنون الطلبة. الرتاثوإعداد قوائم مبنهجية 

 اللجنة املكّلفة بإعداد برنامج حيقق أهداف الربنامجتعد  (3

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية (4

 اإلعالن عن الربنامج (٥

 تسجيل املشاركني يف الربنامج (٦

 تنفيذ الربنامج (7

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: (8

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. (9

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 20.000
 -تكاليف التنقل واإلقامة  -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 لطالبل الثالثةالزيارة المحلية  اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

 الطالب يف مؤمتر التعليم العالي الستقبالخطة تعقد إدارة النشاط االجتماعي 

أهداف 
 الربنامج

 اجلامعة.توسيع مدارك الطلبة إىل حجم  .1

 واألدبية.الكليات العلمية االطالع على مناذج  .2

 مقابلة متخصصني يف العلوم النظرية جمال ختصص الطلبة. .3

 الكليات.املقارنة بني خمتلف  .4

 اجلامعية.الدراسة حتبيب الطلبة يف مناخ  .٥

 

 إدارة النشاط االجتماعي اجلهة املنفذة

 يوم واحد املدى الزمني

 األسبوع الرابع -الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على الزيارة من قبل صاحب الصالحية. .1

إعداد برنامج للزيارة، وتكليف جلنة علمية مرافقة ملصاحبة الطلبة يف جولتهم،  .2

 الزيارة.وإعداد قوائم مبنهجية 

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد برنامج حيقق أهداف الربنامج .3

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية .4

 اإلعالن عن الربنامج .٥

 تسجيل املشاركني يف الربنامج .٦

 الربنامجتنفيذ  .7

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: .8

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. .9

 أوجه الصرف ريال 20.000 التكلفة املتوقعة
 -تكاليف التنقل واإلقامة  -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 مسابقة نجم الجامعة اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

مسابقة طالبية عامة مفتوحة جلميع الطالب املنتظمني يف مرحلة البكالوريوس، ُيختار طالب 

 واحد جنًما للجامعة، بناء على معايري التميز األكادميي واخللقي واالجتماعي والثقايف.

 أهداف
 الربنامج

 حتقيق أهداف النشاط الالصفي. -1

 الكشف عن مواهب الطالب وقدراتهم. -2

 إكساب الطالب مهارات االتصال واحلوار واإلقناع والصفات احملببة لآلخرين. -3

 إذكاء روح التنافس بني الطالب. -4

 تشجيع الكليات بالنشاط الالصفي. -٥

 إدارة النشاط االجتماعي اجلهة املنفذة

 يوم املدى الزمني

 األسبوع التاسع -الفصل الدراسي الثاني فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

إعداد مسودة نظام املسابقة من قبل إدارة النشاط الثقايف يف وكالة النشاط الطالب  -1

 بالعمادة، متضمنة:

 فكرة املسابقة 

 أهداف املسابقة 

 مراحل املسابقة 

 مستويات املسابقة 

 معايري التقييم للطالب املشاركني 

 جوائز املسابقة 

 رفع مسّودة النظام إىل صاحب الصالحية لالعتماد -2

 اإلعالن عن املسابقة يف الكليات وتسجيل املشاركني -3

 البدء بالتنفيذ وفق اخلطة املعتمدة -4

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة: -٥

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -٦

 أوجه الصرف ريال 15.000 التكلفة املتوقعة
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -اجلوائز 
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 بازار الجامعة )الطالبات( اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

االجتماعي للطالبات معرًضا لنموذج من األعمال الفنية يف شتى الفنون، على تعقد إدارة النشاط 

خمتلف اخلامات، ومن خمتلف الثقافات، بغرض العرض والبيع، يف أجواء عرض جاذبة وإبداع 

 ينبع من أذواق املشاركات يف البازار.

أهداف 
 الربنامج

 إبراز قدرات الطالبات اجلامعيات الفنية. -1

 ت الطالبات ومواهبهن إىل أنشطة نافعة.توجيه وصقل قدرا -2

 إبراز الدور اجملتمعي للطالبات، ومتكينهن من التواصل والتأثري. -3

 إتاحة الفرصة لصواحب املواهب الفنية لعرض وتقييم مواهبهن. -4

 إتاحة مصدر دخل للجامعة جنًبا إىل جنب مع الطالبات. -٥

 إدارة النشاط االجتماعي اجلهة املنفذة

 أسبوعان املدى الزمني

 األسبوعان اخلامس والسادس -الفصل الدراسي الثاني فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 اإلعداد والتخطيط لفرتات عرض وبرامج البازار واملواد املشاركة. -1

 تكليف جلنة متابعة لألنشطة الرحبية. -2

 تكليف جلنة مشرفة على البازار من قبل صاحب الصالحية. -3

 بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامجتعد اللجنة املكّلفة  -4

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -٥

 تنفيذ الربنامج -٦

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -7

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 تاريخ نهاية التنفيذ.رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من  -8

 أوجه الصرف ريال 10.000 التكلفة املتوقعة
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 برنامج صنع بيدي بدعم جامعتي اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

برناجما متكامال يسعى لدعم وتطوير مواهب الطالب  جامعيت(بيدي بدعم  )صنعيعد برنامج 

واستثمار أوقات فراغهن حتى تتحول أفكارهن اإلبداعية وانتاجهن اليدوي إىل فرصة عمل حقيقية 

على هيئة مشروع استثماري صغري يقدم للمجتمع من خالل إقامة معرض مرة واحدة يف السنة 

يسهم يف تنمية اجملتمع وحماربة البطالة ودفع الدراسية لعرض وتسويق تلك املشاريع وهو بذلك 

 التنمية.عجلة االنتاج االقتصادي احمللي وادماج املرأة يف عملية 

 

أهداف 
 الربنامج

 تشجيع الطالبات على احلرف اليدوية .1

 الطالبات.احملافظة على الرتاث الشعيب وتعزيز قيمته يف نفوس  .2

يف اجملاالت اجلديدة او املطلوبة فتح فرص عمل غري تقليدية للطالبات واخلرجيات  .3

 يف سوق العمل واليت من شانها فتح آفاق وافكار ومنتجات ومشاريع مبتكره

مساعدة الطالبات على استغالل اوقاتهن وجمهوداتهن يف اعمال مفيدة وادماج  .4

 التنمية.املرأة يف عملية 

 االتصال،رات تعزيز الثقة بالنفس وإدارة الذات وبناء الشخصية وقوة اإلرادة ومها .٥

نها تعمل على ويتم ذلك عن طريق تقديم العديد من الربامج والدورات التدريبية اليت من شأ

 .تاجملاالخدمة هذه 

تنمية اجملتمع وحماربة البطالة ودفع عجلة اإلنتاج االقتصادي احمللي وادماج املرأة  .٦

 التنمية.يف عملية 

 

 إدارة النشاط االجتماعي اجلهة املنفذة

 أسبوعان املدى الزمني

 األسبوعان اخلامس والسادس -الفصل الدراسي الثاني فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 اإلعداد والتخطيط لفرتات عرض برنامج نتاجي واملواد املشاركة. .1

 تكليف جلنة متابعة لألنشطة الرحبية. .2

 لى البازار من قبل صاحب الصالحيةتكليف جلنة مشرفة ع .3

 

 املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامجتعد اللجنة  .4

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية .٥

 تنفيذ الربنامج .٦
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 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: .7

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 سبوع من تاريخ نهاية التنفيذ.رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أ .8

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 50.000
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات

 

 

 دورة الديكوباج )طالبات( اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

فن قص ولصق أشكال -للطالبات  الديكوباجتنظم إدارة النشاط االجتماعي زيارة دورة لتعليم فن 

.لتعليم هذا الفن اإلبداعي وإبراز مواهب الطالبات،  -ورقية يف أمناط مجالية للزينة والتجميل

الالتي ميثلن منابع البهجة ومصانع اجلمال يف بيوتهن وأسواطهن، بأبسط الوسائل وأرخص 

 التكاليف.

أهداف 
 الربنامج

 الطالبات.غرس الروح اجلمالية وإبرازها لدى  -1

 الديكوباجتعليم فن  -2

التنبيه على إمكانية نشر البهجة وصنع اجلمال بأبسط اخلامات وأرخص التكاليف،  -3

 وأن املوهبة ال ترتبط لزوًما مبقدرة معينة.

 خلق جو تنافسي بني الطالبات يف اإلبداع والتصميم. -4

 الرتتيب ملعرض ختامي تعرض فيه أعمال الطالبات. -٥

 إدارة النشاط االجتماعي اجلهة املنفذة

 ثالثة أيام املدى الزمني

 األسبوع السادس -الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على الدورة من قبل صاحب الصالحية -1

 إعداد خطة الدورة واملكان املخطط للتدريب. -2

 الربنامجتعد اللجنة املكّلفة بإعداد برنامج حيقق أهداف  -3

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -4

 اإلعالن عن الربنامج تسجيل املشاركني يف الربنامج -٥

 تنفيذ الربنامج -٦
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عمل جمموعة على إحدى وسائل التواصل أو تطبيقات املراسلة خاصة باملشاركات يف  -7

 الدورة الستدامة األعمال الفنية.

 إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة:إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل  -8

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -9

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 8000
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 إدارة النشاط الثقافيأنشطة 
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 مسابقة خيركم اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

يقول النيب صلى اهلل عليه وسّلم ))خريكم من تعّلم القرآن وعّلمه(( رواه البخاري، انطالقًا من 

هذا احلديث النبوي الشريف، يأتي برنامج  "خريكم" للسعي لتحقيق اخلريية اليت نص عليها 

احلديث الشريف من خالل مسابقة سنوية مرحلية يف حفظ القرآن الكريم على مستوى اجلامعة 

 يف شطري الطالب والطالبات

أهداف 
 الربنامج

حتفيز طالب اجلامعة يف شطري الطالب والطالبات على حفظ القرآن الكريم وإتقانه  -1

 وجتويده.

وسّلم للمهتم بتعّلم كتابه عز وجل حتقيق اخلريية اليت وعد بها النيب صلى اهلل عليه  -2

 وتعليمه.

 إدارة النشاط الثقايف اجلهة املنفذة

 خالل العام الدراسي املدى الزمني

 الفصل الدراسي الثاني(-)الفصل األول  فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

إعداد مسودة نظام املسابقة من قبل إدارة النشاط الثقايف يف وكالة النشاط الطالب  .1

 بالعمادة، متضمنة:

 فكرة املسابقة 

 أهداف املسابقة 

 مراحل املسابقة 

 مستويات املسابقة 

 معايري التقييم للطالب املشاركني 

 جوائز املسابقة 

 رفع مسّودة النظام إىل صاحب الصالحية لالعتماد .2

 اإلعالن عن املسابقة يف الكليات وتسجيل املشاركني .3

 البدء بالتنفيذ وفق اخلطة املعتمدة .4

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة: .٥

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ .٦
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التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 2٠.٠٠٠
 -واإلعالن واملطبوعاتالدعاية  -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -اجلوائز 
 

 

 مسابقة روافد  اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

اخلط  -1مسابقة متعددة اجملاالت، تنظمها إدارة األنشطة الثقافية، تعنى باجملاالت اآلتية: 

العربي: يقدم الطالب أعماًلا فنية ملتزمة بقواعد اخلط العربي يف أحد مخسة خطوط: الثلث، 

اإللقاء: ملوضوع يعد مسبًقا من قبل  -3االبتكارات  -2النسخ، الرقعة، الديواني، الفارسي 

الشعر الفصيح: نصف املسابقة على قصيدة يعدها  -4املتسابق، وموضوع تعطيه اللجنة للملقي 

الطالب، ونصفها ملعارضة بثالثة أبيات على األقل، يعدها يف فرتة مساح مخس دقائق لبيت تعطيه 

مسابقة املساجلة الشعرية: بشعر شعراء مشهود هلم بالنبوغ، مع االلتزام باآلداب  -5اه اللجنة إي

 والقيم الدينية.

أهداف 
 الربنامج

 إبراز مهارات ومواهب الطلبة يف اخلط العربي. -1

 تشجيع الطلبة على تعلم اخلط العربي وإتقان قواعده. -2

 العربي.إذكاء روح االنتماء للغة العربية واخلط  -3

 تشجيع روح االبتكار. -4

 تنمية قدرات الطلبة على التطوير. -٥

 اجلمع بني روح األصالة وعقلية املعاصرة. -٦

 زيادة مهارات اإللقاء عند الطلبة. -7

 الكشف عن مواهب الطالب يف اإللقاء. -8

 لفت االنتباه إىل أهمية اإللقاء وأثره البالغ. -9

 ربي.إثارة االهتمام وزيادة عناية الطالب بالشعر الع -1٠

 دفع الطلبة إىل تناول الرتاث الشعري العربي باحلفظ والفهم والتذوق. -11

 تنمية امللكات الشعرية لدى الطلبة. -12

 تشجيع الطلبة على توظيف الشعر يف القضايا اهلامة واملصريية لألمة. -13

 تليني مأخذ الشعر وربطه باستخدامات يومية. -14

 إدارة النشاط الثقايف اجلهة املنفذة

 أسبوع الزمنياملدى 

 األسبوع اخلامس -الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

إعداد مسودة نظام املسابقة من قبل إدارة النشاط الثقايف يف وكالة النشاط الطالب  -1

 بالعمادة، متضمنة:

 فكرة املسابقة 
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 أهداف املسابقة 

 مراحل املسابقة 

 مستويات املسابقة 

  للطالب املشاركنيمعايري التقييم 

 جوائز املسابقة 

 رفع مسّودة النظام إىل صاحب الصالحية لالعتماد -2

 اإلعالن عن املسابقة يف الكليات وتسجيل املشاركني -3

عمل جمموعة تفاعلية على إحدى منصات التواصل أو تطبيقات املراسلة، تعمل على نشر  -4

 املهارات واملراجع واملواد املختصة.

 خلطة املعتمدةالبدء بالتنفيذ وفق ا -٥

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة: -٦

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -7

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 30.000
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -العملمكافئات فريق  -

 نثريات -اجلوائز 

 

 

 

 مسابقة خطيب الجامعة اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

اخلطابة من فنون الكالم اليت جتعل لصاحبها مكانة خاصة وتأثرًيا يف توجيه حميطه ومن حوله، 

وكان العرب قدمًيا وحشد اجلمهور وتأجيج املشاعر، وتوضيح وبيان األفكار جبالء وبالغة، 

يتفاخرون بالبالغة وبراعة خطباء قبيلة أو بطن، ومن هنا تعقد إدارة النشاط الثقايف مسابقة خطيب 

 اجلامعة انطالًقا من أهمية دور اخلطيب، ومدى تأثريه البالغ يف اجملتمع.

أهداف 
 الربنامج

 تعريف الطالب على أهمية اخلطابة. -1

 يف جمال اخلطابة.إبراز مواهب الطالب واكتشافها  -2

 حتفيز الطلبة إىل تعلم وممارسة والتدرب على اخلطابة ومعرفة آدابها ومهاراتها. -3

 تعيني فريق خطابي للجامعة، حيمل لواء شحذ اهلمم ورفع الروح املعنوية للطالب. -4

 إدارة النشاط الثقايف اجلهة املنفذة

 أسبوع املدى الزمني

 األسبوع السابع -الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ
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إجراءات 
 التنفيذ

إعداد مسودة نظام املسابقة من قبل إدارة النشاط الثقايف يف وكالة النشاط الطالب  -1

 بالعمادة، متضمنة:

 فكرة املسابقة 

 أهداف املسابقة 

 مراحل املسابقة 

 مستويات املسابقة 

 معايري التقييم للطالب املشاركني 

 جوائز املسابقة 

 إىل صاحب الصالحية لالعتمادرفع مسّودة النظام  -2

 اإلعالن عن املسابقة يف الكليات وتسجيل املشاركني -3

عمل جمموعة تفاعلية على إحدى منصات التواصل أو تطبيقات املراسلة، تعمل على نشر  -4

 املهارات واملراجع واملواد املختصة بتطوير مهارات اخلطيب.

كل عام، يف مكتبة وسائط إعداد جلنة مكلفة بتسجيل أرشيف مرئي للخطب الفائزة  -٥

 اجلامعة.

 البدء بالتنفيذ وفق اخلطة املعتمدة -٦

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة: -7

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -8

 أوجه الصرف 15.000 املتوقعة التكلفة
 -اجلوائز  -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 شاعر جامعة بيشةمسابقة  اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

الشعر ديوان العرب، اختصوا به وبرعوا فيه ويف فنونه وفاقوا فيه األمم واللغات، وكانت العرب 

وتعقد لذلك املساجالت الشعرية يف املأل من الناس كما يف سوق عكاظ، بل تفاخر بالشعراء 

من أصحابه  -صلى اهلل عليه وسلم-وتعلق القصائد الطوال املعظمة على الكعبة. وكان للنيب 

شعراء، مثل حسان بن ثابت وعبد اهلل بن أبي رواحة وكعب بن مالك، ينافحون عنه وعن رسالة 

، وجييشون اجليوش ويرفعون ويضعون. وهلذه املكانة البالغة للشعر اإلسالم يف وجوه املشركني

والشعراء تعقد إدارة النشاط الثقايف مسابقة شاعر اجلامعة، لتستخرج من الطلبة املوهوبني من 

 الشعراء، وتبلور مواهبهم وتصقلها، وتنشرها أمام اجلامعة.

أهداف 
 الربنامج

 تعريف الطالب على أهمية الشعر. -1

 مواهب الطالب واكتشافها يف جمال الشعر.إبراز  -2

 حتفيز الطلبة إىل تعلم وممارسة والتدرب على الشعر ومعرفة مهاراته وعلومه. -3

 إثارة محية الطلبة جتاه قضايا األمة اهلامة. -4

 تعيني فريق شعري للجامعة، حيمل لواء شحذ اهلمم ورفع الروح املعنوية للطالب. -٥

 الثقايفإدارة النشاط  اجلهة املنفذة

 أسبوع املدى الزمني

 األسبوع اخلامس -الفصل الدراسي الثاني فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

إعداد مسودة نظام املسابقة من قبل إدارة النشاط الثقايف يف وكالة النشاط الطالب  -1

 بالعمادة، متضمنة:

 فكرة املسابقة 

 أهداف املسابقة 

 مراحل املسابقة 

 مستويات املسابقة 

 معايري التقييم للطالب املشاركني 

 جوائز املسابقة 

 رفع مسّودة النظام إىل صاحب الصالحية لالعتماد -2

 اإلعالن عن املسابقة يف الكليات وتسجيل املشاركني -3

عمل جمموعة تفاعلية على إحدى منصات التواصل أو تطبيقات املراسلة، تعمل على نشر  -4

 مهارات الشاعر. املهارات واملراجع واملواد املختصة بتطوير

إعداد جلنة مكلفة بتسجيل أرشيف مدون لألشعار املؤلفة وامللقاة يف مسابقة الشاعر  -٥

 كل عام، يكون مبثابة "ديوان اجلامعة الشعري".

 البدء بالتنفيذ وفق اخلطة املعتمدة -٦

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة: -7
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 إحصائيات الربنامج 

  الربنامجنتائج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -8

 أوجه الصرف 15.000 التكلفة املتوقعة
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -اجلوائز 
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اسم 
 الربنامج

 مسابقة السمو 

وصف 
 الربنامج

هي مسابقة يف القرآن الكريم، والسنة النبوية، والبحوث العلمية. الفرع األول: القرآن الكريم: حفظ القرآن الكريم كامًلا مع 

، من اجلزء احلادي مع التالوة وتطبيق التجويدالتالوة وتطبيق التجويد، املستوى الثاني: حفظ عشرين جزًءا من القرآن الكريم 

 والعشرينمن اجلزء احلادي عشر إىل الثالثني، املستوى الثالث: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم مع التالوة وتطبيق التجويد 

 إىل الثالثني،

ا. املستوى حديًث 57الفرع الثاني: السنة النبوية: املستوى األول: حفظ أحاديث كتاب األذكار من رياض الصاحلني، البالغ عددها 

 حديًثا. الفرع الثالث: البحوث العلمية. 47الثاني: حفظ أحاديث كتاب اآلداب من رياض الصاحلني، البالغ عددها 

أهداف 
 الربنامج

 حتفيز طالب اجلامعة يف شطري الطالب والطالبات على حفظ القرآن الكريم وإتقانه وجتويده. -1

 ليه وسّلم للمهتم بتعّلم كتابه عز وجل وتعليمه.حتقيق اخلريية اليت وعد بها النيب صلى اهلل ع -2

 السنة النبويةوالعمل بها.حتفيز طالب اجلامعة على حفظ  -3

 تشجيع الطالب على االخنراط يف جمال البحث العلمي وإذكاء روح البحث. -4

اجلهة 
 املنفذة

 إدارة النشاط الثقايف

املدى 
 الزمني

 أسبوع

فرتة 
 التنفيذ

 األسبوع السابع -الفصل الدراسي الثاني

إجراءات 
 التنفيذ

 إعداد مسودة نظام املسابقة من قبل إدارة النشاط الثقايف يف وكالة النشاط الطالب بالعمادة، متضمنة: -1

 فكرة املسابقة 

 أهداف املسابقة 

 مراحل املسابقة 

 مستويات املسابقة 

 معايري التقييم للطالب املشاركني 

 جوائز املسابقة 

 صاحب الصالحية لالعتماد رفع مسّودة النظام إىل -2

 اإلعالن عن املسابقة يف الكليات وتسجيل املشاركني -3

عمل جمموعة تفاعلية على إحدى منصات التواصل أو تطبيقات املراسلة، تعمل على نشر املهارات واملراجع واملواد املختصة  -4

 بتطوير برامج األخالق.

 البدء بالتنفيذ وفق اخلطة املعتمدة -٥

 تنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة:إعداد تقرير حول ال -٦

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -7

التكلفة 
 املتوقعة

 نثريات -اجلوائز  -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل - أوجه الصرف ريال 20.000
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 مسابقة إعالمي المستقبل اسم الربنامج

 وصف الربنامج

 هي جائزة ُتمنح إىل أفضل أداء إعالمي يف جماالت متعددة ختدم جامعة بيشة

اخِلربات اإلعالمية  سيتم تقييم امُلشاركات واختيار الفائزين من قبل جلنة حتكيم َتضم ُنخبة منو

اجلامعة.داخل   

طار حرص جامعة بيشة ممثلة بعمادة شؤون الطالب الدائم على إ املستقبل يفتأتي مسابقة أعالمي 

رعايتها للطالب والطالبات وذلك من أجل حتفيزهم على العمل اجلاد واإلتقان يف مجيع اجملاالت 

إعالميًا.خلدمة اجلامعة  حتقيقا للمزيد من البذل والعطاء والعمل املتفاني  

 الربنامجأهداف 

تنمية مواهب الطالب والطالبات يف خمتلف اجملاالت اإلعالمية وحتفيزهم على اإلجادة يف  -أ

 األعمال اليت يقدمونها خدمة لرسالتهم اإلعالمية.

تعزيز التنافس بني الطالب يف خمتلف اجملاالت اإلعالمية. -ب  

 تطوير جماالت العمل اإلعالميت على تقديم أعمال إبداعية تسهم يف اتشجيع الطالب والطالب-ج

األنشطة الطالبيةإدارة  اجلهة املنفذة  

 خالل العام الدراسي املدى الزمني

الفصل الدراسي الثاني(-)الفصل األول  فرتة التنفيذ  

إجراءات 
 التنفيذ

إعداد مسودة نظام املسابقة من قبل إدارة النشاط الثقايف يف وكالة النشاط الطالب  .1

 متضمنة:بالعمادة، 

 فكرة املسابقة 

 أهداف املسابقة 

 مراحل املسابقة 

 مستويات املسابقة 

 معايري التقييم للطالب املشاركني 

 جوائز املسابقة 

 رفع مسّودة النظام إىل صاحب الصالحية لالعتماد .2

 اإلعالن عن املسابقة يف الكليات وتسجيل املشاركني .3

 البدء بالتنفيذ وفق اخلطة املعتمدة .4

 حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة:إعداد تقرير  .٥

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ .٦

التكلفة 
 املتوقعة

ريال 000.10  أوجه الصرف 
 -واملطبوعاتالدعاية واإلعالن  -مكافئات فريق العمل -

نثريات -اجلوائز   
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اسم 
النص املسرحي   مسابقة  الربنامج  

وصف 
 الربنامج

هي مسابقة ُتعنى بتحفيز جمال كتابة النصوص املسرحية يف اجلامعة؛ من خالل دعم النصوص 

يف حفل ختام األنشطة الطالبية واملشاركة الفائزة ليتم إنتاجها وإخراجها بشكل إبداعي وعرضها 

عرب برامج استثنائية وحصرية. بها يف املنافسات   

أهداف 
 الربنامج

التقصي والبحث عن الطالب والطالبات املبدعني يف جمال املسرح-1  

توفري مكتبة نصوص مسرحية جلامعة بيشة للمشاركة بها يف املنافسات على مستوى -2

 اجلامعات.

الكتاب على تقديم أعماهلم بشكل احرتايف ومميز.حتفيز -3  

اجلهة 
 املنفذة

األنشطة الطالبية إدارة   

املدى 
 الزمني

 خالل العام الدراسي

فرتة 
 التنفيذ

الفصل الدراسي الثاني(-)الفصل األول   

إجراءات 
 التنفيذ

الطالب إعداد مسودة نظام املسابقة من قبل إدارة النشاط الثقايف يف وكالة النشاط  -1

 بالعمادة، متضمنة:

 فكرة املسابقة -أ

 أهداف املسابقة -ب

 مراحل املسابقة -ت

 مستويات املسابقة -ث

 معايري التقييم للطالب املشاركني -ج

 جوائز املسابقة -ح

 رفع مسّودة النظام إىل صاحب الصالحية لالعتماد -2

 اإلعالن عن املسابقة يف الكليات وتسجيل املشاركني -3

 املعتمدةالبدء بالتنفيذ وفق اخلطة  -4

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة: -٥

 إحصائيات الربنامج -أ

 نتائج الربنامج -ب

 التوصيات املستقبلية -ت

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -٦

التكلفة 
 املتوقعة

ريال 000.10  أوجه الصرف 
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

نثريات -اجلوائز   
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اسم 
مسابقة القصة القصرية      الربنامج  

وصف 
 الربنامج

االحداث اجملتمع بكيفية التعامل مع طالب وطالبات اجلامعة و مسابقة تهدف إىل توعويةهي 

يف كتابة ، حيث يتنافس الطالب املوهوبني يف جمال العمل األدبي وطرق الوقاية منها واملوضوعات

وفق موضوعات حمددة . القصرية قصةال  

أهداف 
 الربنامج

القصرية.بث ثقافة اإلبداع يف كتابة القصة وخصوصا القصص -1  

القصرية.التعرف على الطالب املوهوبني يف جمال القصة -2  

.وإظهارها للمجتمع وطالبات جامعة بيشة تشجيع املواهب األدبية لدى طالب  -3  

اجلهة 
 املنفذة

األنشطة الطالبيةإدارة   

املدى 
 الزمني

 خالل العام الدراسي

فرتة 
 التنفيذ

الفصل الدراسي الثاني(-)الفصل األول   

إجراءات 
 التنفيذ

إعداد مسودة نظام املسابقة من قبل إدارة النشاط الثقايف يف وكالة النشاط الطالب  -1

 بالعمادة، متضمنة:

 فكرة املسابقة -أ

 أهداف املسابقة -ب

 مراحل املسابقة -ت

 مستويات املسابقة -ث

 معايري التقييم للطالب املشاركني -ج

 جوائز املسابقة -ح

 رفع مسّودة النظام إىل صاحب الصالحية لالعتماد -2

 اإلعالن عن املسابقة يف الكليات وتسجيل املشاركني -3

 البدء بالتنفيذ وفق اخلطة املعتمدة -4

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة: -٥

 إحصائيات الربنامج 1

 نتائج الربنامج 2

 التوصيات املستقبلية 3

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -٦

التكلفة 
 املتوقعة

ريال 000.10  أوجه الصرف 
 -واإلعالن واملطبوعاتالدعاية  -مكافئات فريق العمل -

نثريات -اجلوائز   
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اسم 
التصوير     ات فن مسابق الربنامج  

وصف 
 الربنامج

 بطريقة مميزة، أو ألهميته يف توثيق األحداث اما حولنظرًا ألهمّية التصوير كفن حبد ذاته ُيظهر 

تسعت دائرة االهتمام بهذا الفن الذي جيمع بني املوهبة اإلبداع وأنواع خمتلفة من تقنيات التصوير ا

زةكان البّد من الرتكيز على حمرتفني وهواة التصوير لتحفيزهم على التقاط صور إبداعّية ومميو  

 وتنمية مواهبهم

أهداف 
 الربنامج

اجلامعة.وطالبات توظيف فن التصوير كوسيلة لتنمية مواهب طالب  -1  

خلق فضاء لتبادل اخلربات بني املصورين داخل اجلامعة. -2  

إبراز املقومات السياحية والبيئية والرتاثية للمنطقة وللجامعة من خالل الصورة. -3  

وتطويرها.تشجيع الطالب والطالبات على ابراز مواهبهم  -4  

اجلهة 
 املنفذة

األنشطة الطالبية إدارة   

املدى 
 الزمني

 خالل العام الدراسي

فرتة 
 التنفيذ

الفصل الدراسي الثاني(-)الفصل األول   

إجراءات 
 التنفيذ

 إعداد مسودة نظام املسابقة من قبل إدارة النشاط الثقايف يف وكالة النشاط الطالب بالعمادة، متضمنة: -1

 فكرة املسابقة -أ

 أهداف املسابقة -ب

 مراحل املسابقة -ت

 مستويات املسابقة -ث

 التقييم للطالب املشاركنيمعايري  -ج

 جوائز املسابقة -ح

 رفع مسّودة النظام إىل صاحب الصالحية لالعتماد -2

 اإلعالن عن املسابقة يف الكليات وتسجيل املشاركني -3

 البدء بالتنفيذ وفق اخلطة املعتمدة -4

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة: -٥

 إحصائيات الربنامج -أ

 الربنامجنتائج  -ب

 التوصيات املستقبلية -ت

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -٦

التكلفة 
 املتوقعة

ريال 000.30  أوجه الصرف 
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

نثريات -اجلوائز   
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اسم 
 الربنامج

 ماراثون الجامعة

 وصف
 الربنامج

الثقافة من أهم عوامل نهضة األمم ومتايزها ورقيها وتفاضلها بني األمم. واألمة املثقفة أمة حتمل بني طياتها مقومات 

النهضة والتصحيح الداخلي. وإذا توفرت الثقافة يف األمة عرفت ماضيها وحاضرها، واستطاعت اإلجابة فعليًّا على 

ما مصريها؟ وكيف نهضتها...، واستطاعت أن تقاوم رياح التغريب وعوامل التشويه األسئلة املصريية: ما دور األمة؟ و

واملسخ احلضاري. وانطالًقا من هذه األهمية القصوى للثقافة، يعقد النادي الثقايف املاراثون الثقايف اجلامعي، الذي هو 

 جية تناسب كل عام دراسي.سباق طويل املدى لقراءة قائمة من الكتب الثقافية املهمة واملعدة بدقة ومنه

أهداف 
 الربنامج

 إكساب الطلبة بعًضا من جوانب الثقافة املختلفة. -1

 وضع أيدي الطلبة على القضايا اهلامة والشائكة الواجب تغطيتها باملعرفة والقراءة. -2

 تعريف الطلبة باألهمية البالغة الثقافة. -3

 يف اجملتمع. تكوين ظهري جامعي من املثقفني يكون نواة لطائفة الثقافة -4

اجلهة 
 املنفذة

 إدارة النشاط الثقايف

املدى 
 الزمني

 طوال العام
فرتة 

 التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة ختتص بإعداد برنامج املاراثون الثقايف كامًلا. -1

 .إعداد قائمة كتب ثقافية تناسب كل سنة دراسية، وتناسب كل جنس من اجلنسني 

  املقروءة ومراحل املاراثون طوال العام.إعداد خطة مرحلية للكتب 

 تكليف جلنة مبتابعة املشاركني يف املاراثون الثقايف: -2

 .عمل جمموعة على منصات التواصل أو تطبيقات املراسلة ملتابعة املشاركني ومشاركة أخبار الربنامج 

 .حتفيز املشاركني إلمتام املاراثون 

 تمادرفع مسّودة الربنامج إىل صاحب الصالحية لالع -3

 اإلعالن عن املاراثون يف الكليات وتسجيل املشاركني -4

عمل جمموعة تفاعلية على إحدى منصات التواصل أو تطبيقات املراسلة، تنشر فيها فوائد من الكتب املقروءة  -٥

 ونبض القراء.

 البدء بالتنفيذ وفق اخلطة املعتمدة -٦

 ة:إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمن -7

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -8

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 10.000
 -اجلوائز  -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات

 
 

 



49 

 

هـ 1442 -هـ 1441

 

اسم 
 الربنامج

 إمكانات برنامج

وصف 
 الربنامج

 .متطورة واسرتاتيجيات حديثة أساليب وتطوير قدراتهم عرب شبابت الإمكانا تنمية يف التميز :الرؤية

أهداف 
 الربنامج

 نتاجيةاإلتنمية إمكانات الطالب والطالبات لزيادة الكفاءة و. 

 وحتصينهم ومحايتهم والطالباتطالب الفكري لدى ال مستوى الوعي رفع 

 احلديثة والفكرية هاريةملوا الثقافية عارفملبا والطالباتالب الط إمداد 

 التحصيل الدراسي وفكريا مبا يساعدهم على ومهاريا وثقافيا معرفيا والطالباتطالب تأهيل ال 

 ومواكبة سوق العمل

  ت(والوقإدارة الذات -التخطيطإبداعي التفكري ا-التطرف ند عوالبع يطالوس ملنهجا)مهارات تعزيز 

 ةاإلسالمي املباديغرس القيم و 

  والطالبات وتوجيهها إجيابا طالبلل اإلبداعيةاكتشاف الطاقات 

 توفري بيئة إبداعية لتحفيز الطالب والطالبات. 

 إدارة النشاط الثقايف اجلهة املنفذة

املدى 
 الزمني

 مفتوح

 غري حمدد فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

عضوة تدريس  (1تدريس لإلشراف على الدورات التدريبية بشطر الطالب ، وعدد )( عضو 2جلنة مكونة من عدد )

 دريبية بشطر الطالبات لتالدورات الإلشرف على 

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال150.000
 -اجلوائز  -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 النشاط الرياضيإدارة أنشطة 
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 أنشطة االتحاد الرياضي السعودي اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

الرياضة مصحة اجلسم، وكما يقولون: العقل السليم يف اجلسم السليم، وتوجيه نشاط الطالب 

أحسن وسائل شغل إىل البناء اجلسدي وصحة اجلسم وتفريغ الطاقات يف الرياضات املثمرة من 

أوقات الفراغ واالستثمار يف قوة البدن. والرياضة حتافظ على الشباب وتطرد األمراض وتقوي 

. وألهمية الرياضة عملت جلنة النشاط الرياضي على املشاركة -مهما تقدم العمر-مناعة اجلسم 

لية نشر ثقافة وإشراك الطلبة يف أنشطة االحتاد الرياضي السعودي، الذي حيمل على عاتقه مسؤو

 الرياضة والعمل على ترسيخها يف السعودية.

أهداف 
 الربنامج

 إبراز مواهب الطلبة وقدراتهم الرياضية. -1

 بث روح التنافس بني الكليات. -2

ختريج أجيال من الرياضيني اجلامعيني تسهم يف النهضة بالفرق املتخصصة ملختلف  -3

 الرياضات السعودية.

 اضة ونشر ثقافتها بني خمتلف فئات الطالب.تشجيع الطلبة على ممارسة الري -4

 إدارة النشاط الرياضي اجلهة املنفذة

 املدى الزمني
 العام الدراسي

 فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

إعداد مسودة نظام املشاركة يف األنشطة من قبل إدارة النشاط الرياضي يف وكالة  -1

 النشاط الطالبي بالعمادة، متضمنة:

 فكرة املشاركة 

 أهداف املشاركة 

 جوائز املشاركة 

 رفع مسّودة النظام إىل صاحب الصالحية لالعتماد -2

 عن الدوري يف الكليات وتسجيل املشاركنياإلعالن  -3

 بالتنفيذ وفق اخلطة املعتمدةالبدء  -4

 تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة:إعداد  -٥

 إحصائيات الربنامج 

  الربنامجنتائج 

  املستقبليةالتوصيات 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -٦

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 300.000
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -اجلوائز 
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 ماراثون الجامعة اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

الرياضات احملببة السهلة على فئات الطالب، واليت متتلك أثًرا بالًغا يف حتسني الصحة  اجلري من

العامة وتقوية عضلة القلب وتنظيم الدورة الدموية وحتسني عادات اجلسم واأليض والنوم... وهلذا 

حرصت إدارة النشاط الرياضي على تنظيم ماراثون اجلامعة لبث روح النشاط والرياضة يف أوساط 

 الطالب، ونشر ثقافة النشاط الرياضي ونبذ حياة الكسل واخلمول.

أهداف 
 الربنامج

 نشر ثقافة النشاط الرياضي، وتعويد الطلبة على ممارسة الرياضة بانتظام. -1

 نبذ حياة الكسل واخلمول. -2

 حتسني الصحة العامة والبنية اجلسدية لطالب اجلامعة. -3

 إدارة النشاط الرياضي اجلهة املنفذة

 دى الزمنيامل
 العام الدراسي

 فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

تعيني جلنة مكلفة مبتابعة النشاط الرياضي واملشرتكني وترتيب فعاليات املارثون الدورية  -1

 طوال العام.

 إعداد الربنامج الرياضي التفصيلي للماراثون. -2

 رفع مسّودة الربنامج إىل صاحب الصالحية لالعتماد -3

 املاراثون يف الكليات وتسجيل املشاركنياإلعالن عن  -4

 البدء بالتنفيذ وفق اخلطة املعتمدة -٥

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة: -٦

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -7

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 5.000
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -اجلوائز 
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اسم 
 الربنامج

 رئيس الجامعةدوري 

وصف 
 الربنامج

تعترب كرة القدم من أكثر أنواع الرياضات شهرة يف أوساط الشباب عمومًا، وهي عادة ما تتضمن مستوى عالي من 

واسعًا يف التنافس املثمر، ومن هذا املنطلق يأتي هذا الربنامج ليستثمر يف إحدى اجملاالت اليت يتوقع أن تلقى اهتمامًا 

حلية بني كليات اجلامعة وتنتهي مبباراة ختامية ينال الفائز املركز أوساط طالب اجلامعة من خالل مسابقة تصفيات مر

 " رئيس الجامعة األول فيها كأس "

أهداف 
 الربنامج

 استثمار أوقات طالب اجلامعة بربامج رياضية تتناسب مع ميوهلم ورغباتهم الرياضية. -1

 حتقيق اجلائزة.بث روح التنافس بني الكليات والعمل بروح الفريق الواحد للوصول إىل  -2

اجلهة 
 املنفذة

 إدارة النشاط الرياضي

املدى 
 الزمني

 العام الدراسي

فرتة 
 التنفيذ

 الفصل الدراسي الثاني )التصفيات اخلتامية( –الفصل الدراسي األول )التصفيات األولية( 

إجراءات 
 التنفيذ

 النشاط الطالبي بالعمادة، متضمنة:إعداد مسودة نظام التصفيات من قبل إدارة النشاط الرياضي يف وكالة  -1

 فكرة التصفيات 

 أهداف الدوري 

 مراحل الدوري 

 جوائز الدوري 

 رفع مسّودة النظام إىل صاحب الصالحية لالعتماد -2

 اإلعالن عن الدوري يف الكليات وتسجيل املشاركني -3

 البدء بالتنفيذ وفق اخلطة املعتمدة -4

 الثقايف، متضمنة:إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط  -٥

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -٦

التكلفة 
 املتوقعة

 اجلوائز: -

حسب ( ريال جوائز نقدية لالعيب الفرق الفائزة باملراكز الثالثة األوىل، توزع بنسب تنازلية 25000) -1

 املركز الفائز يف التصفيات.

 ( ريال مكافئات حمكمي التصفيات.5000) -2

أوجه 
 الصرف

 نثريات -اجلوائز  -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -
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 أنشطة الكليات
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 كلية الرتبية

 
 4٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام النشاط يف الكليةإدارة 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 
 4٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام إدارة النشاط يف الكلية

 كلية الطب

 
 ٥٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام إدارة النشاط يف الكلية

 كلية اهلندسة

 
 4٥.٠٠٠ مستمر من بداية العام إدارة النشاط يف الكلية

 كلية اجملتمع

 
 2٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام إدارة النشاط يف الكلية

 كلية العلوم

 
 2٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام إدارة النشاط يف الكلية

 كلية اآلداب

 
 ٦٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام إدارة النشاط يف الكلية

 كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

 
 3٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام إدارة النشاط يف الكلية

 كلية األعمال

 
 4٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام إدارة النشاط يف الكلية

 كلية االقتصاد املنزلي

 
 2٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام إدارة النشاط يف الكلية

 كلية العلوم واآلداب ببلقرن

 
 4٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام إدارة النشاط يف الكلية

كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 بالنماص

 

 4٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام إدارة النشاط يف الكلية

 كلية اجملتمع بالنماص

 
 2٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام إدارة النشاط يف الكلية

 كلية العلوم واآلداب بالنماص

 
 2٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام إدارة النشاط يف الكلية

 بتثليث واآلدابكلية العلوم 

 
 2٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام إدارة النشاط يف الكلية

https://www.ub.edu.sa/web/edub
https://www.ub.edu.sa/web/fms
https://www.ub.edu.sa/web/med
https://www.ub.edu.sa/web/Eng
https://www.ub.edu.sa/web/comb
https://www.ub.edu.sa/web/scien
https://www.ub.edu.sa/web/sab
https://www.ub.edu.sa/web/comscien
https://www.ub.edu.sa/web/business
https://www.ub.edu.sa/web/sheb
https://www.ub.edu.sa/web/sabq
https://www.ub.edu.sa/web/amsnf
https://www.ub.edu.sa/web/amsnf
https://www.ub.edu.sa/web/comn
https://www.ub.edu.sa/web/sanf
https://www.ub.edu.sa/web/artscstath
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 نادي اإلشراقأنشطة 
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هـ 1442 -هـ 1441

 

 

 

 نادي خيركم اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

نادي  انطلقلطاملا كان القرآن الكريم املصدر األول للعلم واملعرفة لكل مسلم ومن هنا 

 .القران وترتيلة لقرآهخريكم 

أهداف 
 الربنامج

 .نادي خريكمتشجيع الطلبة على االخنراط يف  -1

 .ودراستهالقران الكريم تقريب الطلبة من  -2

 وآدابها عند الطلبة. التالوةإذكاء روح  -3

 .قرآة القران تعويد الطلبة على -4

 نادي اإلشراق اجلهة املنفذة

 ثالثة أيام املدى الزمني

 األسبوع الثاني -الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 صاحب الصالحيةتكليف جلنة مشرفة على الدورة التأسيسية من قبل  -1

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامج -2

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -3

 اإلعالن عن الربنامج -4

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٥

 تنفيذ الربنامج -٦

 تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة:إعداد  -7

 إحصائيات الربنامج 

  الربنامجنتائج 

  املستقبليةالتوصيات 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -8

 أوجه الصرف ريال 5000 التكلفة املتوقعة
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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هـ 1442 -هـ 1441

 

 

 القراءةنادي  اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

 مصدر تقدم األمم وحضارتها ، وهي نور لكل وثقافة ملن مارسها . القراءة

أهداف 
 الربنامج

 .القراءةنادي تشجيع الطلبة على االخنراط  -1

يف أعمال جليلة على املستوى الفردي  امنه فادةستاال ميكنالقراءة بيان أن  -2

 واجلماعي مًعا.

 .القراءةتغيري انطباع اجملتمع عن  -3

 .قراءةبالتعليم الطالب بعض األعمال املتصلة  -4

 .القراءةشحذ همم الطالب  -٥

 نادي اإلشراق اجلهة املنفذة

 ثالثة أسابيع املدى الزمني

 آخر أسبوع يف الفصل الدراسي الثاني )آخر شعبان( وأول أسبوعني من إجازة نصف العام فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 الربنامج من قبل صاحب الصالحيةتكليف جلنة مشرفة على  -1

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامج -2

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -3

 اإلعالن عن الربنامج -4

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٥

 تنفيذ الربنامج -٦

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -7

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -8

 التكلفة املتوقعة
3000 

 ريال
أوجه 

 الصرف

 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -املصروفات التشغيلية

 

  



59 

 

هـ 1442 -هـ 1441

 

 

 نادي التوعية الفكرية الربنامجاسم 

وصف 
 الربنامج

 .عن كل ما يؤلب أفكارهم  واالبتعادتثقيف الطالب بالوسطية 

أهداف 
 الربنامج

 .نادي التوعية الفكريةتشجيع الطلبة على االخنراط يف  -1

ميكن اإلفادة منه يف أعمال جليلة على املستوى التوعية الفكرية نشاط بيان أن  -2

 مًعا.الفردي واجلماعي 

 .بالتوعية الفكريةتعليم الطالب بعض األعمال املتصلة  -3

 

 نادي اإلشراق اجلهة املنفذة

 أسبوع املدى الزمني

 آخر العطلة الصيفية فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على الربنامج من قبل صاحب الصالحية -1

 الربنامجتعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف  -2

 التنسيق مع اجلهات احلكومية املختصة، الراعية واملنسقة للحج -3

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -4

 اإلعالن عن الربنامج -٥

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٦

 تنفيذ الربنامج -7

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -8

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -9

 التكلفة املتوقعة
4000 

 ريال
أوجه 

 الصرف

 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -املصروفات التشغيلية
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هـ 1442 -هـ 1441

 

 

 

 

اسم 
 الربنامج

 اللقاء الدوري

وصف 
 الربنامج

لقاء دوريًّا للعاملني به، لتبادل اخلربات والتقييمات عن الفرتة السابقة لعمل  نادي اإلشراقيعقد 

النادي، واالقرتاحات واملالحظات والتعديالت، وأفكار اخلطط والربامج املستقبلية، واحلديث 

 حول نطاق عمل النادي.

أهداف 
 الربنامج

 والتحاور فيها. تناول نتائج الربامج السابقة -1

 حتليل مالحظات الربامج السابقة واستخراج السلبيات واإلجيابيات. -2

 العمل على تطوير الربامج املستقبلية. -3

 اقرتاح أفكار وبرامج. -4

 نادي اإلشراق اجلهة املنفذة

 املدى الزمني
 يوم كل ثالثة أسابيع

 فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 إعداد برنامج اللقاء. -1

 تقرير حول التنفيذ، يتضمن:إعداد  -2

 إحصائيات اللقاء 

 نتائج اللقاء 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -3

التكلفة 
 املتوقعة

 نثريات -مكافئات فريق العمل - أوجه الصرف ريال 1000
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هـ 1442 -هـ 1441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نادي التطوعأنشطة 
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هـ 1442 -هـ 1441

 

 

 

 الدورة التأسيسية التطوعية الربنامجاسم 

وصف 
 الربنامج

التطوع من ثقافة اجملتمعات املتقدمة، ومن عالمات رقي اجملتمعات ثقل األنشطة واملنظمات 

التطوعية وغري الرحبية، عالوة على ما فيه من ثواب جزيل متعدٍّ يفضل غالًبا ثواب األعمال 

اجملتمع ومساعدة للمحتاجني والضعفاء واملرضى، الفردية، وخدمة لفئات خمتلفة من أوساط 

ترسم البسمة على شفاههم وختفف من ضغوط احلياة عليهم، مما جيعل للتطوع حالوة وطعًما 

 خاصًّا للمشتغلني به.

أهداف 
 الربنامج

 تشجيع الطلبة على االخنراط يف فريق التطوع. -1

 فاعلة.دمج الطلبة يف النسيج اجملتمعي من خالل أدوار حقيقية  -2

 صرف اجلهود والفراغ ومرحلة الشباب يف خري ما تصرف فيه. -3

 إذكاء روح التطوع وآدابه عند الطلبة. -4

 تعويد الطلبة على التطوع والنفع املتعدي. -٥

 نادي التطوع اجلهة املنفذة

 يومان املدى الزمني

 األسبوع السادس -الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 جلنة مشرفة على الدورة التأسيسية من قبل صاحب الصالحيةتكليف  -1

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامج -2

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -3

 اإلعالن عن الربنامج -4

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٥

 تنفيذ الربنامج -٦

 االجتماعي، متضمنة:تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط إعداد  -7

 إحصائيات الربنامج 

  الربنامجنتائج 

  املستقبليةالتوصيات 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -8

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 5000
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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هـ 1442 -هـ 1441

 

 

 

 

 المشاركة في حمالت التطوع الربنامجاسم 

وصف 
 الربنامج

يعمل نادي التطوع على غرس روح املساهمة التطوعية يف أفراده، وترسيخ ثقافة التطوع واخلدمة 

اجملتمعية، لذلك فإنه ينتهز الفرص الساحنة للمشاركة يف أعمال اتطوع يف شتى املواسم 

 أعمال تطوع كبرية.واألوقات، ويرتب النادي فعاليات مشاركة يف 

أهداف 
 الربنامج

 تشجيع الطلبة على االخنراط يف فريق التطوع. -1

 إذكاء روح التطوع يف اجملتمع بأسره. -2

 شحذ همم الطالب على التطوع. -3

 دمج الطلبة يف نسيج اجملتمع عرب املساهمة التطوعية الفاعلة. -4

 نادي التطوع اجلهة املنفذة

 املدى الزمني
 األسبوع الثاني والرابع من كل شهرأول يومني من 

 فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على الربنامج من قبل صاحب الصالحية -1

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامج -2

 تكليف فريق توثيق وتصوير للفعاليات التطوعية وبثها عرب صفحة خاصة -3

 قبل صاحب الصالحية اعتماد الربنامج املقرتح من -4

 اإلعالن عن الربنامج -٥

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٦

 تنفيذ الربنامج -7

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -8

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 نهاية التنفيذ.رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ  -9

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال ١0.000
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -املصروفات التشغيلية
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هـ 1442 -هـ 1441

 

 

 

 المشاركة في أسابيع التطوع العالمية اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

التطوعية، فتخصَّص ألجله األسابيع واجلهود حيتفي العامل بثقافة التطوع واخلدمات واألعمال 

والتكاليف، وهذا األمر أحرى به أتباع املبعوث رمحة للعاملني، لذلك يرتب فريق التطوع برامج 

املشاركة يف أسابيع التطوع العاملية عرب تصوير بعض الفعاليات والفيديوهات املباشرة وبثها عرب 

 الشبكة للتحفيز ونشر ثقافة التطوع.

اف أهد
 الربنامج

 تشجيع الطلبة على االخنراط يف فريق التطوع. -1

 إبراز أصالة ثقافة التطوع لدى املسلمني، ونبوعها من صميم دينهم. -2

 إبراز نقاط االتفاق الصلبة مع الثقافات واحلضارات األخرى. -3

 إذكاء روح التطوع يف اجملتمع والعامل بأسره بواسطة املشاركة املرئية على الشبكة. -4

 م الطالب على التطوع.شحذ هم -٥

 نادي التطوع اجلهة املنفذة

 املدى الزمني
 طوال العام

 فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على الربنامج من قبل صاحب الصالحية -1

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامج -2

 عرب صفحة خاصةتكليف فريق توثيق وتصوير للفعاليات التطوعية وبثها  -3

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -4

 اإلعالن عن الربنامج -٥

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٦

 تنفيذ الربنامج -7

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -8

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ.رفع التقرير إىل  -9

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 1٠.٠٠٠
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -املصروفات التشغيلية
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هـ 1442 -هـ 1441

 

 

 

 

 اللقاء الدوري اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

للعاملني به، لتبادل اخلربات والتقييمات عن الفرتة السابقة لعمل يعقد نادي التطوع لقاء دوريًّا 

النادي، واالقرتاحات واملالحظات والتعديالت، وأفكار اخلطط والربامج املستقبلية، واحلديث 

 حول نطاق عمل النادي.

أهداف 
 الربنامج

 تناول نتائج الربامج السابقة والتحاور فيها. -1

 واستخراج السلبيات واإلجيابيات. حتليل مالحظات الربامج السابقة -2

 العمل على تطوير الربامج املستقبلية. -3

 اقرتاح أفكار وبرامج. -4

 نادي التطوع اجلهة املنفذة

 املدى الزمني
 يوم كل ثالثة أسابيع

 فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 .إعداد برنامج اللقاء 

 :إعداد تقرير حول التنفيذ، يتضمن 

 إحصائيات اللقاء 

 اللقاء نتائج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ 

 نثريات -مكافئات فريق العمل - أوجه الصرف ريال 1.500 التكلفة املتوقعة
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 نادي نزاهةأنشطة 
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 لقاء توعوي اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

األمراض اخلبيثة اليت تستشري يف أوصال اجملتمعات فتقوض بنيانها وتهدم أساسها، الفساد من 

والفساد إذا متكن من منظومة فإنه يضمن فشلها فال تقوم هلا قائمة. ومن هنا فإن نادي نزاهة 

 يرتب لقاء توعويًّا للتنبيه على خطر الفساد والعمل على احليلولة دون وقوعه.

أهداف 
 الربنامج

 التنبيه إىل خطورة الفساد وضرره البالغ على اجملتمع. -1

 تعريف الطلبة بوسائل مكافحة الفساد يف النفس أوًلا ثم يف اجملتمع -2

إشراك الطلبة يف برامج مكافحة الفساد واالستماع إليهم واستجداء األفكار  -3

 واملقرتحات.

 عنه.تنشئة الطلبة منذ شبابهم على روح مقاومة الفساد ونبذه والنوء  -4

 نادي نزاهة اجلهة املنفذة

 يوم املدى الزمني

 األسبوع الثالث -الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على الربنامج من قبل صاحب الصالحية -1

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامج -2

 الصالحيةاعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب  -3

 اإلعالن عن الربنامج. -4

 تنفيذ الربنامج -٥

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -٦

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 .رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ 

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 2.000
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 استضافة ندوة عن مكافحة الفساد اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

الفساد من األمراض اخلبيثة اليت تستشري يف أوصال اجملتمعات فتقوض بنيانها وتهدم أساسها، 

منظومة فإنه يضمن فشلها فال تقوم هلا قائمة. ومن هنا فإن نادي نزاهة والفساد إذا متكن من 

يرتب استضافة ندوة عن مكافحة الفساد يستضيف فيها خمتصني من اجلهات احلكومية املعنية 

 باألمر، إلعطاء حملة عن الدور احليوي والفعال ملكافحة الفساد.

أهداف 
 الربنامج

 البالغ على اجملتمع.التنبيه إىل خطورة الفساد وضرره  -1

 تعريف الطلبة بوسائل مكافحة الفساد يف النفس أوًلا ثم يف اجملتمع -2

إشراك الطلبة يف برامج مكافحة الفساد واالستماع إليهم واستجداء األفكار  -3

 واملقرتحات.

 نادي نزاهة اجلهة املنفذة

 يوم املدى الزمني

 السادساألسبوع  -الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على الربنامج من قبل صاحب الصالحية -1

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامج -2

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -3

 اإلعالن عن الربنامج. -4

 تنفيذ الربنامج -٥

 االجتماعي، متضمنة:إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط  -٦

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -7

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 5.000
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 زيارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

بهدف محاية املال تأسست اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد يف عهد امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

العام، وحماربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهري اجملتمع من آثاره اخلطرية، وتبعاته الوخيمة على 

الدولة يف مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجياهلا، وتعمل اهليئة حاليا على محاية النزاهة 

 الدولة، والشركاتيف اجلهات العامة  يباختصاصاتها وهومكافحة الفساد يف األجهزة املشمولة 

؛ وذلك خللق بيئة عمل يف تلك االجهزة تتسم %25اليت متتلك فيها الدولة نسبة ال تقل عن 

نادي نزاهة واملساواة. وألهمية هذا الدور البالغة يعقد  والعدالة، والصدق، والشفافية، بالنزاهة،

الطالب اإلجراءات امليدانية واجلهود زيارة ميدانية للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد "نزاهة"، ليعاين 

 احلكومية املبذولة ملكافحة هذا املرض اخلطري.

أهداف 
 الربنامج

تنبيه الطلبة إىل حجم اجلهود املبذولة من الدولة ملكافحة الفساد يف شتى صوره  -1

 ومظانه.

 لفت االنتباه إىل خطورة الفساد وضرره البالغ. -2

 عدم الرضا بالواقع السيء.تنشئة الطلبة على حس مقاومة الفساد و -3

تعلية سقف طموحات الطلبة إىل وطن خاٍل من الفساد، اتساًقا مع مبادئ رؤية  -4

2030. 

 نادي نزاهة اجلهة املنفذة

 يوم واحد املدى الزمني

 األسبوع الثالث -الفصل الدراسي الثاني فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 صاحب الصالحية.تكليف جلنة مشرفة على الزيارة من قبل  -1

 إعداد برنامج للزيارة، وتكليف جلنة مرافقة ملصاحبة الطلبة يف جولتهم. -2

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد برنامج حيقق أهداف الربنامج -3

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -4

 اإلعالن عن الربنامج -٥

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٦

 تنفيذ الربنامج -7

 حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة:إعداد تقرير  -8

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -9
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التكلفة 
 املتوقعة

 نثريات -مصاريف التنقل -مكافئات فريق العمل - أوجه الصرف ريال 5000

 

 

 

اسم 
 الربنامج

 اللقاء الدوري

وصف 
 الربنامج

يعقد نادي نزاهة لقاء دوريًّا للعاملني به، لتبادل اخلربات والتقييمات عن الفرتة السابقة لعمل 

النادي، واالقرتاحات واملالحظات والتعديالت، وأفكار اخلطط والربامج املستقبلية، واحلديث 

 حول نطاق عمل النادي.

أهداف 
 الربنامج

 تناول نتائج الربامج السابقة والتحاور فيها. -1

 حتليل مالحظات الربامج السابقة واستخراج السلبيات واإلجيابيات. -2

 العمل على تطوير الربامج املستقبلية. -3

 اقرتاح أفكار وبرامج. -4

 نادي نزاهة اجلهة املنفذة

املدى 
 يوم كل ثالثة أسابيع الزمني

 فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 إعداد برنامج اللقاء. -1

 إعداد تقرير حول التنفيذ، يتضمن: -2

 إحصائيات اللقاء 

 نتائج اللقاء 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -3

التكلفة 
 املتوقعة

 نثريات -مكافئات فريق العمل - أوجه الصرف ريال 2000
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 نادي السنة األولىأنشطة           
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اسم 
 الربنامج

 الدورة التأسيسية لطالب السنة األولى

وصف 
 الربنامج

عادة ما يصاب طالب السنة األوىل حبالة من الصدمة والدوار يف أول حياتهم اجلامعية نتيجة لتغري الطبيعة عن املرحلة 

احمليطة/ وإذا مل ينتبه هلذا األمر فإنه قد يدفع بالطلبة إىل النكوص عن اإلكمال املدرسية، واختالف البيئة والظروف 

يف سلك التعليم، أو الفشل يف حالة اإلكمال، ويف احلالني يعود السلب على اجملتمع وتنتشر نسب البطالة والفقر لضعف 

، اليت تأتي مبثابة تثبيت هلم على طريق املهارات والتعليم. من هنا نشأت فكرة الدورة التأسيسية لطالب السنة األوىل

 التعليم، عرب تعريفهم مبالحمه وكل ما يتعلق باجلوانب الدراسية واإلدارية الالزم معرفتها للطالب اجلدد.

أهداف 
 الربنامج

 تعريف الطلبة اجلدد مبالمح الطريق اجلامعي، وتوعيتهم بالالزم معرفته هلم. -1

 .تسهيل الرحلة اجلامعية على الطلبة -2

 اإلجابة عن التساؤالت الكثرية للطلبة اجلدد. -3

 تشجيع الطلبة على التفوق منذ البداية. -4

 التنبيه على أن من الطبيعي أن تكون لكل مرحلة مالحمها اخلاصة، وأن التغيري يف ذاته ليس سيًئا. -٥

 وضع نواة اإلرشاد األكادميي. -٦

اجلهة 
 املنفذة

 نادي السنة األوىل

املدى 
 الزمني

 أيامثالثة 

فرتة 
 التنفيذ

 األسبوع األول -الفصل الدراسي األول

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على الدورة التأسيسية من قبل صاحب الصالحية -1

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامج -2

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -3

 اإلعالن عن الربنامج -4

 اركني يف الربنامجتسجيل املش -٥

 تنفيذ الربنامج -٦

 عمل جمموعة على منصات التواصل أو تطبيقات احملادثة، لإلجابة الدائمة عن تساؤالت الطالب. -7

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -8

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ.رفع التقرير إىل عمادة  -9

التكلفة 
 املتوقعة

 نثريات -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل - أوجه الصرف ريال 1500
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 دورة مهارات المذاكرة والدراسة اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

اليت متكنهم من املذاكرة وتذكر ما يشكو كثري من الطالب العوز إىل الطرق العملية 

يدرسونه، ويصاب كثري منهم باإلحباط بعد احملاوالت الكثرية اليت تبوء بالفشل، وقد يتنكب 

الطريق بعد أن كان مقبًلا يف أول دراسته اجلامعية، فتؤول حاله إىل ما يندم عليه الحًقا. وهلذا 

راسة، يتناول فيها أهم مهارات املذاكرة يعقد نادي السنة األوىل دورة مهارات املذاكرة والد

واستذكار املعلومات، وشحذ العقل وتسريع الفهم، والعمل على متكن الطلبة من املواد املطلوبة 

 دون عناء.

أهداف 
 الربنامج

 تدريب الطلبة على أسس مهارات التفوق واملذاكرة -1

ها من املهارات حتتاج تسهيل الطريق أمام الطلبة والتنبيه على أن مهارات املذاكرة كغري -2

 إىل تدريب لتكتسب.

 شحذ همم الطلبة إىل التفوق واالجتهاد يف الدراسة األكادميية.. -3

 بيان طرق تقليص الفرتات املطلوبة للمذاكرة. -4

 بيان طرق تقوية الذاكرة وتدريبها. -٥

 نادي السنة األوىل اجلهة املنفذة

 ثالثة أيام املدى الزمني

 األسبوع اخلامس -الدراسي األولالفصل  فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على الدورة من قبل صاحب الصالحية -1

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامج -2

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -3

 اإلعالن عن الربنامج -4

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٥

 تنفيذ الربنامج -٦

عداد خريطة ذهنية مكربة للوسائل املذكورة، تعلق يف اجلامعة وتشارك على صفحة إ -7

 اجلامعة.

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -8

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 نهاية التنفيذ.رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ  -9

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 5000
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 دورة طريق التفوق اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

التفوق األكادميي من مسات األمم الرائدة، ولطاملا قاد املسلمون العامل يف التفوق والسبق العلمي، 

آلت األوضاع إىل ما نراه اآلن من تدنٍّ وختلف نتيجة لضعف اهلمم وانطماس معامل الطريق. لكن 

ومن هنا نبعت أهمية استدراك االحنراف منذ بداية الرحلة األكادميية بتدريب الطلبة على أسس 

 التفوق ومهاراته ووسائل استدامته واالنتفاع منه يف الناحيتني اخلاصة والعامة.

أهداف 
 الربنامج

 .تدريب الطلبة على أسس التفوق ومهاراته ووسائل استدامته -1

بيان أهمية التفوق األكادميي واالستثمار يف العلم، وأنه سبيل الرفعة والتقدم يف هذا  -2

 العصر.

 شحذ همم الطلبة إىل التفوق واالجتهاد يف الدراسة األكادميية.. -3

 تشجيع الطلبة على التفوق منذ البداية. -4

 .يف الناحيتني اخلاصة والعامة التفوق االنتفاع منبيان طرق  -٥

 نادي السنة األوىل اجلهة املنفذة

 ثالثة أيام املدى الزمني

 األسبوع الثاني -الفصل الدراسي الثاني فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 .تكليف جلنة مشرفة على الدورة من قبل صاحب الصالحية -1

 .بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامجتعد اللجنة املكّلفة  -2

 .اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -3

 .اإلعالن عن الربنامج -4

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٥

 تنفيذ الربنامج -٦

إعداد خريطة ذهنية مكربة للوسائل املذكورة، تعلق يف اجلامعة وتشارك على صفحة  -7

 اجلامعة.

 إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة:تقرير حول التنفيذ من قبل إعداد  -8

 إحصائيات الربنامج 

  الربنامجنتائج 

  املستقبليةالتوصيات 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -9

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 5000
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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اسم 
 الربنامج

 اللقاء الدوري

وصف 
 الربنامج

يعقد نادي السنة األوىل لقاء دوريًّا للعاملني به، لتبادل اخلربات والتقييمات عن الفرتة السابقة 

لعمل النادي، واالقرتاحات واملالحظات والتعديالت، وأفكار اخلطط والربامج املستقبلية، 

 واحلديث حول نطاق عمل النادي.

أهداف 
 الربنامج

 تناول نتائج الربامج السابقة والتحاور فيها. -1

 حتليل مالحظات الربامج السابقة واستخراج السلبيات واإلجيابيات. -2

 العمل على تطوير الربامج املستقبلية. -3

 اقرتاح أفكار وبرامج. -4

 نادي السنة األوىل اجلهة املنفذة

املدى 
 يوم كل ثالثة أسابيع الزمني

 فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 إعداد برنامج اللقاء. .1

 إعداد تقرير حول التنفيذ، يتضمن: .2

 إحصائيات اللقاء 

 نتائج اللقاء 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ .3

التكلفة 
 املتوقعة

 نثريات -مكافئات فريق العمل - أوجه الصرف ريال 1500
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 نادي التراث الشعبيأنشطة 
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اسم 
 الربنامج

 الخيمة التراثية

وصف 
 الربنامج

تراث كل أمة من عالمات هويتها، وتراث املسلمني والعرب أعرق تراث العامل، يف االحتفاء به 

يعقد نادي الرتاث حمافظة على اهلوية اإلسالمية واحتفاًظا مبلمح من أهم مالمح احلضارة. وهلذا 

الشعيب خيمة تراثية يستعرض فيها صوًرا من الرتاث الشعيب والفنون الفولكلورية املختلفة، ويقدم 

 نبذة عن تراث السعودية الشعيب.

أهداف 
 الربنامج

 ربط الطلبة باملاضي واالعتزاز به. -1

 بيان مجال الرتاث الشعيب والفنون املتعلقة به -2

 يف الرتاث الشعيب واالحتفاء بهتشجيع الطلبة على املشاركة  -3

اجلهة 
 املنفذة

 نادي الرتاث الشعيب

 يومان املدى الزمني

فرتة 
 التنفيذ

 منتصف األسبوع الرابع من الفصلني

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على اخليمة من قبل صاحب الصالحية -1

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامج -2

 الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحيةاعتماد  -3

 اإلعالن عن الربنامج -4

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٥

 تنفيذ الربنامج -٦

 توثيق فعاليات الربنامج. -7

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -8

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. رفع التقرير إىل -9

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 10.000

الدعاية  -مصروفات تشغيلية -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -واإلعالن واملطبوعات



78 

 

هـ 1442 -هـ 1441

 

 

 

 المعرض التراثي الدائم اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

بها التاريخ احلديث للسعودية. وللعمل على نشره واالحتفاء الرتاث الشعيب من املفاخر اليت يزخر 

به وختليده يعقد نادي الرتاث معرًضا دائًما للرتاث الشعيب طوال العام، يعرض فيه صور الفنون 

 الشعبية وجواهر من الرتاث.

أهداف 
 الربنامج

 ربط الطلبة باملاضي واالعتزاز به. -1

 املتعلقة بهبيان مجال الرتاث الشعيب والفنون  -2

 تشجيع الطلبة على املشاركة يف الرتاث الشعيب واالحتفاء به -3

 نادي الرتاث الشعيب اجلهة املنفذة

 املدى الزمني
 طوال العام

 فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على املعرض من قبل صاحب الصالحية -1

 الربنامجتعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف  -2

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -3

 اإلعالن عن الربنامج -4

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٥

 تنفيذ الربنامج -٦

 توثيق فعاليات الربنامج. -7

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -8

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -9

 فذأوجه الصر ريال 20.000 التكلفة املتوقعة
الدعاية واإلعالن  -مصروفات تشغيلية -مكافئات فريق العمل

 نثريات -واملطبوعات
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 زيارة المعالم التراثية بالمنطقة اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

تورث زيارة املعامل الرتاثية حنيًنا إىل املاضي واعتزاًزا به، واتصاًلا باملتقدمني، واعتباًرا مبآهلم 

وأخذ العربة والفائدة، كما تدفع إىل مزيد من االجتهاد الستكمال مسريتهم وقطع أشواط 

رتاثية باملنقطة، . ولذلك يرتب نادي الرتاث الشعيب زيارة للمعامل البدؤهالتقدم والرقي تتميًما ملا 

 يرافق فيها مرشدون الطلبة ملالحظة املعامل وحكاية أخبارها.

أهداف 
 الربنامج

 ربط الطلبة باملاضي واالعتزاز به. -1

 بيان مجال الرتاث باملنقطة -2

 تشجيع الطلبة على االحتفاء بالرتاث -3

 نادي الرتاث الشعيب اجلهة املنفذة

 يوم املدى الزمني

 األسبوع التاسع -الدراسي الثانيالفصل  فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على الزيارة من قبل صاحب الصالحية -1

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامج -2

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -3

 اإلعالن عن الربنامج -4

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٥

 تنفيذ الربنامج -٦

 توثيق فعاليات الربنامج عن طريق تكليف فريق للتصوير والنشر. -7

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -8

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -9

التكلفة 
 املتوقعة

 نثريات -مصاريف التنقل -مكافئات فريق العمل - أوجه الصرف ريال 5000
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 اللقاء الدوري اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

يعقد نادي الرتاث الشعيب لقاء دوريًّا للعاملني به، لتبادل اخلربات والتقييمات عن الفرتة السابقة 

والتعديالت، وأفكار اخلطط والربامج املستقبلية، لعمل النادي، واالقرتاحات واملالحظات 

 واحلديث حول نطاق عمل النادي.

أهداف 
 الربنامج

 تناول نتائج الربامج السابقة والتحاور فيها. -1

 حتليل مالحظات الربامج السابقة واستخراج السلبيات واإلجيابيات. -2

 العمل على تطوير الربامج املستقبلية. -3

 اقرتاح أفكار وبرامج. -4

 نادي الرتاث الشعيب اجلهة املنفذة

 املدى الزمني
 يوم كل ثالثة أسابيع

 فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 إعداد برنامج اللقاء. -1

 إعداد تقرير حول التنفيذ، يتضمن: -2

 إحصائيات اللقاء 

 نتائج اللقاء 

 التوصيات املستقبلية 

 نهاية التنفيذرفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ  -3

 نثريات -مكافئات فريق العمل - أوجه الصرف ريال 2000 التكلفة املتوقعة
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 اإلنشادنادي أنشطة 
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 استديوزيارة  اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

وتعرب عن  -طالًبا ومدرسني-فئة اجلامعة فيه ختاطب نشيد يف تقديم  اإلنشادتتبلور قدرة نادي 

أوبريت لذلك  اإلنشادمشكلة أو حتكي واقًعا أو تنتقد مظهًرا من مظاهر اخللل. ويقدم نادي 

 على مستوى اجلامعة.

أهداف 
 الربنامج

 .اإلنشاديإبراز مجال الفن  -1

 توظيف املسرح للتعبري عن القضايا اهلامة. -2

 .اإلنشادتشجيع الطلبة على االنضمام لفريق  -3

 بذر بذرة الفن اهلادف واألعمال ذات املغزى، البعيدة عن اإلسفاف والتفاهة. -4

 اإلنشادنادي  اجلهة املنفذة

 يوم املدى الزمني

 األسبوع التاسع -الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على العمل من قبل صاحب الصالحية -1

 املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامجتعد اللجنة  -2

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -3

 هااإلعالن عن -4

 تسجيل املشاهدين -٥

 تنفيذ الربنامج -٦

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -7

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. رفع التقرير -8

 أوجه الصرف ريال 2000 التكلفة املتوقعة
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 أوبريت إنشادي اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

عن تقديم املسرحيات بوساطة أغاٍن  األوبريت لون من الفنون املسرحية اجلميلة، وهو عبارة

وأشعار وقصائد وأناشيد. ومن باب إبراز مقدرة ومواهب طالب نادي املسرح، وإظهار مثرة 

 التدريب املكثف، يقدم نادي املسرح أوبريت إنشادي للجامعة.

أهداف 
 الربنامج

 إبراز مجال الفن املسرحي. -1

 توظيف املسرح للتعبري عن القضايا اهلامة. -2

 الطلبة على االنضمام لفريق املسرح.تشجيع  -3

 بذر بذرة الفن اهلادف واألعمال ذات املغزى، البعيدة عن اإلسفاف والتفاهة. -4

 نادي املسرح اجلهة املنفذة

 يوم املدى الزمني

 األسبوع الثاني -الفصل الدراسي الثاني فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 الصالحية تكليف جلنة مشرفة على العمل من قبل صاحب -1

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامج -2

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -3

 اإلعالن عن األوبريت -4

 تنفيذ الربنامج -٥

 تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة:إعداد  -٦

 إحصائيات الربنامج 

  الربنامجنتائج 

  املستقبليةالتوصيات 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -7

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 4000
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 اللقاء الدوري اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

للعاملني به، لتبادل اخلربات والتقييمات عن الفرتة السابقة لعمل يعقد نادي املسرح لقاء دوريًّا 

النادي، واالقرتاحات واملالحظات والتعديالت، وأفكار اخلطط والربامج املستقبلية، واحلديث 

 حول نطاق عمل النادي.

أهداف 
 الربنامج

 تناول نتائج الربامج السابقة والتحاور فيها. -1

 واستخراج السلبيات واإلجيابيات. حتليل مالحظات الربامج السابقة -2

 التدرب على مهارات جديدة، وممارسة بعض املهارات املسرحية. -3

 العمل على تطوير الربامج املستقبلية. -4

 اقرتاح أفكار وبرامج. -٥

 نادي املسرح اجلهة املنفذة

 املدى الزمني
 يوم كل ثالثة أسابيع

 فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 اللقاء.إعداد برنامج  .1

 إعداد تقرير حول التنفيذ، يتضمن: .2

 إحصائيات اللقاء 

 نتائج اللقاء 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ .3

 نثريات -مكافئات فريق العمل - أوجه الصرف ريال 1000 التكلفة املتوقعة
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 العالقات العامة واإلعالمنادي أنشطة 
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 المعرض المصور اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

يعقد نادي العالقات العامة واإلعالم معرًضا مصوًرا ملنجزات اجلامعة، وتارخيها ومراحل 

تطورها، وأبرز العاملني بها وطرًفا من إسهاماتهم. كما يعرض إجنازات النادي وتوثيًقا مصوًرا 

 املختلفة.للفعاليات 

أهداف 
 الربنامج

 عرض صورة مشرفة عن اجلامعة والكلية -1

 إبراز أهمية التوثيق -2

 تشجيع الطلبة على أن تكون هلم إجنازات عامة -3

 العمل على حتفيز الطلبة على خمتلف األنشطة -4

 نادي العالقات العامة واإلعالم اجلهة املنفذة

 يوم املدى الزمني

 األسبوع السادس -الثانيالفصل الدراس  فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على املعرض من قبل صاحب الصالحية -1

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامج -2

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -3

 اإلعالن عن الربنامج -4

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٥

 تنفيذ الربنامج -٦

 فعاليات الربنامج.توثيق  -7

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -8

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -9

 أوجه الصرف ريال 3000 التكلفة املتوقعة
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -العمل مكافئات فريق -

 نثريات
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 توثيق المناشط واستقبال الوفود اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

حيرص نادي العالقات العامة واإلعالم على توثيق خمتلف املناشط والفعاليات، واستقبال الوفود 

طوال العام للعمل على من خارج اجلامعة من رجال احلكومة أو الزائرين. ويستمر نشاطه هذا 

 أرشفة خربات اجلامعة واالحتفاظ بتارخيها

أهداف 
 الربنامج

 عرض صورة مشرفة عن اجلامعة والكلية -1

 إبراز أهمية التوثيق -2

 تشجيع الطلبة على أن تكون هلم إجنازات عامة -3

 العمل على حتفيز الطلبة على خمتلف األنشطة -4

 للزائرين والوفودنقل صورة إجيابية عن اجلامعة والكليات  -٥

 بناء جسور التواصل األولية بني الوفود وبني اجلامعة -٦

 نادي العالقات العامة واإلعالم اجلهة املنفذة

 املدى الزمني
 طوال العام

 فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على النشاط من قبل صاحب الصالحية -1

 أهداف الربنامجتعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق  -2

 اعتماد الربنامج املقرتح من قبل صاحب الصالحية -3

 تنفيذ الربنامج -4

 تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة:إعداد  -٥

 إحصائيات الربنامج 

  الربنامجنتائج 

  املستقبليةالتوصيات 

 التنفيذ.رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية  -٦

 نثريات -مصروفات تشغيلية-مكافئات فريق العمل - أوجه الصرف ريال 10.000 التكلفة املتوقعة
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 اللقاء الدوري اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

يعقد نادي العالقات العامة واإلعالم لقاء دوريًّا للعاملني به، لتبادل اخلربات والتقييمات عن 

النادي، واالقرتاحات واملالحظات والتعديالت، وأفكار اخلطط والربامج الفرتة السابقة لعمل 

 املستقبلية، واحلديث حول نطاق عمل النادي.

أهداف 
 الربنامج

 تناول نتائج الربامج السابقة والتحاور فيها. -٦

 حتليل مالحظات الربامج السابقة واستخراج السلبيات واإلجيابيات. -7

 بلية.العمل على تطوير الربامج املستق -8

 اقرتاح أفكار وبرامج. -9

 نادي العالقات العامة واإلعالم اجلهة املنفذة

 املدى الزمني
 يوم كل ثالثة أسابيع

 فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 إعداد برنامج اللقاء. .1

 إعداد تقرير حول التنفيذ، يتضمن: .2

 إحصائيات اللقاء 

 نتائج اللقاء 

 التوصيات املستقبلية 

 عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذرفع التقرير إىل  .3

 نثريات -مكافئات فريق العمل - أوجه الصرف ريال 2000 التكلفة املتوقعة
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 نادي ريادة األعمالأنشطة 
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 الدورة التأسيسية لريادة األعمال اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

يكون هلم مصدر دخل يف حرية وختبط بصدد بدء مشروع أو  يقع كثري من الشباب الراغبني يف أن

جتارة أو نشاط رحبي مناسب، وضمان مصدر دخل آخر إىل جانب الدوام احلكومي، أو 

االقتصار عليه بالكلية. ويف املقابل يظن فريق آخر أن ريادة األعمال مضيعة للوقت واجملهود، وأن 

مبحض الصدفة، ولتغيري املفاهيم املتعلقة بريادة رواد األعمال هم أشخاص صادفهم احلظ وجنحوا 

األعمال، وبناء املفاهيم الصحيحة، ينظم نادي ريادة األعمال دورة تأسيسية لريادة األعمال، يتناول 

 فيها مفهوم املصطلح، وأهمية ريادة األعمال، وأثرها وتبين االجتاهات احلديثة هلا.

أهداف 
 الربنامج

 عن ريادة األعمال.تغيري املفاهيم السائدة  -1

 التعريف مبفهوم ريادة األعمال وأهميته. -2

 بيان مهارات ريادة األعمال ووسائل النجاح. -3

 بيان عقبات ومعوقات ريادة األعمال وطرق تالفيها. -4

تشجيع الطالب على االخنراط يف جمال ريادة األعمال، وأن يكون هلم مشاريعهم  -٥

 اخلاصة.

 واستدامتهبيان طرق بدء مشروع وتثمينه  -٦

 نادي ريادة األعمال اجلهة املنفذة

 يومان املدى الزمني

 األسبوع السادس -الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على الدورة التأسيسية من قبل صاحب الصالحية -1

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامج -2

 املقرتح من قبل صاحب الصالحية اعتماد الربنامج -3

 اإلعالن عن الربنامج -4

 تسجيل املشاركني يف الربنامج -٥

 تنفيذ الربنامج -٦

عمل جمموعة على منصات التواصل أو تطبيقات احملادثة، لإلجابة الدائمة عن تساؤالت  -7

 الطالب.

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -8

 مجإحصائيات الربنا 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -9
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التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 3000
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات

 

 استضافة رائد أعمال اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

كثري من الناس أن ريادة األعمال أمر مستحيل، أو صعب بعيد املنال، وأن الفشل مالزم  يظن

لكل من تسول له نفسه أن ينخرط يف هذا اجملال. ويف سبيل تشجيع الناس على ريادة األعمال 

 ينظم النادي استضافة ألحد رواد األعمال املشهود هلم بالنجاح.

أهداف 
 الربنامج

الخنراط يف جمال ريادة األعمال، وأن يكون هلم مشاريعهم تشجيع الطالب على ا -1

 اخلاصة.

 بيان طرق بدء مشروع وتثمينه واستدامته -2

 تغيري املفاهيم السائدة عن ريادة األعمال. -3

 التعريف مبفهوم ريادة األعمال وأهميته. -4

 بيان مهارات ريادة األعمال ووسائل النجاح. -٥

 تالفيها.بيان عقبات ومعوقات ريادة األعمال وطرق  -٦

 نادي ريادة األعمال اجلهة املنفذة

 يوم املدى الزمني

 األسبوع العاشر -الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 تكليف جلنة مشرفة على الربنامج من قبل صاحب الصالحية -1

 تعد اللجنة املكّلفة بإعداد خطة حتقق أهداف الربنامج -2

 قبل صاحب الصالحية اعتماد الربنامج املقرتح من -3

 اإلعالن عن الربنامج. -4

 تنفيذ الربنامج -٥

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط االجتماعي، متضمنة: -٦

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ. -7

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 3000
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 مشاريع ريادة األعمالمسابقة  اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

ميتنع كثري من الطلبة عن املشاركة يف جمال ريادة األعمال خوًفا من الفشل، وبسبب غياب القدوات 

الرفقاء املشجعني، أو بسبب عدم وجود األفكار املناسبة. وهلذا ينظم نادي ريادة األعمال الناجحة، أو 

 مسابقة بني الطلبة حول األفكار اإلبداعية واملشاريع االبتكارية يف جمال ريادة األعمال.

أهداف 
 الربنامج

 تشجيع الطلبة على ابتكار أفكار إبداعية ملشاريع ريادة أعمال. -1

لى االخنراط يف جمال ريادة األعمال، وأن يكون هلم مشاريعهم تشجيع الطالب ع -2

 اخلاصة.

 بيان طرق بدء مشروع وتثمينه واستدامته -3

 تغيري املفاهيم السائدة عن ريادة األعمال. -4

 بيان مهارات ريادة األعمال ووسائل النجاح. -٥

 بيان عقبات ومعوقات ريادة األعمال وطرق تالفيها. -٦

 األعمال نادي ريادة اجلهة املنفذة

 أسبوعان املدى الزمني

 األسبوعان الرابع واخلامس -الفصل الدراسي الثاني فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

إعداد مسودة نظام املسابقة من قبل إدارة النشاط الثقايف يف وكالة النشاط الطالب  -1

 بالعمادة، متضمنة:

 فكرة املسابقة 

 أهداف املسابقة 

 مراحل املسابقة 

  املسابقةمستويات 

 معايري التقييم للطالب املشاركني 

 جوائز املسابقة 

 رفع مسّودة النظام إىل صاحب الصالحية لالعتماد -2

 عن املسابقة يف الكليات وتسجيل املشاركنياإلعالن  -3

 بالتنفيذ وفق اخلطة املعتمدةالبدء  -4

 تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة:إعداد  -٥

  الربنامجإحصائيات 

  الربنامجنتائج 
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  املستقبليةالتوصيات 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -٦

 أوجه الصرف ريال 3000 التكلفة املتوقعة
الدعاية واإلعالن  -اجلوائز -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -واملطبوعات

 

 

 

 

 اللقاء الدوري اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

يعقد نادي ريادة األعمال لقاء دوريًّا للعاملني به، لتبادل اخلربات والتقييمات عن الفرتة السابقة 

لعمل النادي، واالقرتاحات واملالحظات والتعديالت، وأفكار اخلطط والربامج املستقبلية، 

 واحلديث حول نطاق عمل النادي.

أهداف 
 الربنامج

 ة والتحاور فيها.تناول نتائج الربامج السابق -1

 حتليل مالحظات الربامج السابقة واستخراج السلبيات واإلجيابيات. -2

 العمل على تطوير الربامج املستقبلية. -3

 اقرتاح أفكار وبرامج. -4

 نادي ريادة اإلعمال اجلهة املنفذة

 املدى الزمني
 يوم كل ثالثة أسابيع

 فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 إعداد برنامج اللقاء. -1

 إعداد تقرير حول التنفيذ، يتضمن: -2

 إحصائيات اللقاء 

 نتائج اللقاء 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -3

 نثريات -مكافئات فريق العمل - أوجه الصرف ريال 1500 التكلفة املتوقعة
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 الكلياتأنشطة 
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 الدورة التخصصية األولى الربنامجاسم 

وصف 
 الربنامج

تعقد وحدة النشاط بكل كلية دورة ختصصية لطلبة الكلية تتناول مفاهيم أساسية متعلقة 

مبجال التخصص، وتوضح جزئية تنتقى بواسطة جلنة اإلعداد لتغطى بالشرح والرتكيز إبراز 

 أهميتها وزيادة وعي الطالب بها

أهداف 
 الربنامج

 فهم الطلبة للنقطة املتناولة من ختصصهم. تعميق -1

 إبراز أهمية نقطة معينة والعمل على اهتمام الطالب بها. -2

 وحدة النشاط بالكلية اجلهة املنفذة

 يوم املدى الزمني

 األسبوع الرابع -الفصل األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 إعداد برنامج الدورة. .1

 الصالحية لالعتمادرفع برنامج الدورة إىل صاحب  .2

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة: .3

 إحصائيات الدورة 

 نتائج الدورة 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ .4

 أوجه الصرف ريال 3000 التكلفة املتوقعة
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 الدورة التخصصية الثانية اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

تعقد وحدة النشاط بكل كلية دورة ختصصية لطلبة الكلية تتناول مفاهيم أساسية متعلقة 

مبجال التخصص، وتوضح جزئية تنتقى بواسطة جلنة اإلعداد لتغطى بالشرح والرتكيز إبراز 

 أهميتها وزيادة وعي الطالب بها

أهداف 
 الربنامج

 تعميق فهم الطلبة للنقطة املتناولة من ختصصهم. -1

 إبراز أهمية نقطة معينة والعمل على اهتمام الطالب بها. -2

 وحدة النشاط بالكلية اجلهة املنفذة

 يوم املدى الزمني

 األسبوع الرابع -الفصل الثاني فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 إعداد برنامج الدورة. -1

 رفع برنامج الدورة إىل صاحب الصالحية لالعتماد -2

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة: -3

 إحصائيات الدورة 

 نتائج الدورة 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -4

 أوجه الصرف ريال  3000 املتوقعةالتكلفة 
 -الدعاية واإلعالن واملطبوعات -مكافئات فريق العمل -

 نثريات
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 المسابقة التخصصية األولى اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

تعقد وحدة النشاط بالكلية مسابقة بني طلبة الكلية يف جزء مقرر من منهج الدراسة اخلاص، 

 جزئيات التخصص املختلفة والتمكن من املادة العلمية.بغرض تعميق فهم 

أهداف 
 الربنامج

 تعميق فهم جزئيات التخصص املختلفة والتمكن من املادة العلمية. -1

 إظهار نبوغ الطالب التخصصي. -2

 شحذ همم الطلبة للمذاكرة واالجتهاد. -3

 وحدة النشاط بالكلية اجلهة املنفذة

 شهر املدى الزمني

 الفصل الدراسي األول فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

إعداد مسودة نظام املسابقة من قبل إدارة النشاط الثقايف يف وكالة النشاط الطالب  -1

 بالعمادة، متضمنة:

 فكرة املسابقة 

 أهداف املسابقة 

 مراحل املسابقة 

 مستويات املسابقة 

 معايري التقييم للطالب املشاركني 

 جوائز املسابقة 

 النظام إىل صاحب الصالحية لالعتمادرفع مسّودة  -2

 اإلعالن عن املسابقة يف الكليات وتسجيل املشاركني -3

 البدء بالتنفيذ وفق اخلطة املعتمدة -4

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة: -٥

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ رفع التقرير إىل عمادة شؤون -٦

 ريال 2000 التكلفة املتوقعة
أوجه 

 الصرف

 -املصروفات التشغيلية -اجلوائز -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -الدعاية واإلعالن واملطبوعات
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 المسابقة التخصصية الثانية اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

مسابقة بني طلبة الكلية يف جزء مقرر من منهج الدراسة اخلاص، تعقد وحدة النشاط بالكلية 

 بغرض تعميق فهم جزئيات التخصص املختلفة والتمكن من املادة العلمية.

أهداف 
 الربنامج

 تعميق فهم جزئيات التخصص املختلفة والتمكن من املادة العلمية. -1

 إظهار نبوغ الطالب التخصصي. -2

 هاد.شحذ همم الطلبة للمذاكرة واالجت -3

 وحدة النشاط بالكلية اجلهة املنفذة

 شهر املدى الزمني

 الفصل الدراسي الثاني فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

إعداد مسودة نظام املسابقة من قبل إدارة النشاط الثقايف يف وكالة النشاط الطالب  -1

 بالعمادة، متضمنة:

 فكرة املسابقة 

 أهداف املسابقة 

 مراحل املسابقة 

 املسابقة مستويات 

 معايري التقييم للطالب املشاركني 

 جوائز املسابقة 

 رفع مسّودة النظام إىل صاحب الصالحية لالعتماد -2

 اإلعالن عن املسابقة يف الكليات وتسجيل املشاركني -3

 البدء بالتنفيذ وفق اخلطة املعتمدة -4

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة: -٥

 ربنامجإحصائيات ال 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -٦

 ريال 2000 التكلفة املتوقعة
أوجه 

 الصرف

 -املصروفات التشغيلية -اجلوائز -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -الدعاية واإلعالن واملطبوعات
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 ي مع أعضاء هيئة التدريسرالملتقى الدو اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

تعقد وحدة النشاط بالكلية ملتًقى بني طالب الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، يدور فيه 

حوار بناء حول آليات التدريس املتبعة، ومالحظات أعضاء هيئة التدريس، واقرتاحات الطالب، 

 تبنيها. املنطويواخلطط املستقبلية للتحسني، والربامج 

أهداف 
 الربنامج

 فتح قنوات االتصال وخلق حوار جاد ومؤثر بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس. -1

 .الطالب وأعضاء هيئة التدريستسهيل التواصل بني  -2

 مناقشة آليات التدريس املتبعة. -3

 اقرتاح التعديالت ورسم اخلطط واألفكار.. -4

 وحدة النشاط بالكلية اجلهة املنفذة

 املدى الزمني
 يوم كل شهر طوال العام

 فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 إعداد برنامج اللقاء. -1

 رفع الربنامج إىل صاحب الصالحية لالعتماد -2

 البدء بالتنفيذ وفق اخلطة املعتمدة -3

 عمل جمموعة على وسائل التواصل أو تطبيقات املراسلة لضمان التواصل الدائم. -4

 من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة: إعداد تقرير حول التنفيذ -٥

 إحصائيات الربنامج 

 نتائج الربنامج 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -٦

التكلفة 
 املتوقعة

 أوجه الصرف ريال 1000
الدعاية  -املصروفات التشغيلية -اجلوائز -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -واإلعالن واملطبوعات
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 الدوري الرياضي داخل الكلية اسم الربنامج

 وصف الربنامج
تعقد وحدة النشاط بكل كلية دورة رياضية لتحفيز املشاركات الرياضية داخل الكلية، 

 ونشر ثقافة ممارسة الرياضة واملواظبة عليها

أهداف 
 الربنامج

 املشاركة يف األنشطة الرياضية. تشجيع الطلبة على -1

 العمل على حتسني الصحة العامة واللياقة. -2

 واخلمول تعويد الطالب حياة الرياضة ونبذ حياة الكسل  -3

 وحدة النشاط بالكلية اجلهة املنفذة

 املدى الزمني
 طوال العام

 فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 الرياضي ومتابعة النتائج والفرق.تكليف جلنة بوضع والتخطيط لربنامج الدوري  -1

 رفع برنامج الدورة إىل صاحب الصالحية لالعتماد -2

 إعداد تقرير حول التنفيذ من قبل إدارة النشاط الثقايف، متضمنة: -3

 إحصائيات الدورة 

 نتائج الدورة 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -4

 ريال 2000 التكلفة املتوقعة
أوجه 

 الصرف

الدعاية  -املصروفات التشغيلية -اجلوائز -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -واإلعالن واملطبوعات
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 اللقاء الدوري اسم الربنامج

وصف 
 الربنامج

تعقد وحدة النشاط بكل كلية لقاء دوريًّا للعاملني بها، لتبادل اخلربات والتقييمات عن الفرتة 

السابقة لعمل الوحدة، واالقرتاحات واملالحظات والتعديالت، وأفكار اخلطط والربامج 

 عمل الوحدةاملستقبلية، واحلديث حول جمال 

أهداف 
 الربنامج

 والتحاور فيها.تناول نتائج الربامج السابقة  -1

 حتليل مالحظات الربامج السابقة واستخراج السلبيات واإلجيابيات. -2

 العمل على تطوير الربامج املستقبلية. -3

 اقرتاح أفكار وبرامج. -4

 وحدة النشاط بالكلية اجلهة املنفذة

 يوم املدى الزمني

 كل ثالثة أسابيع فرتة التنفيذ

إجراءات 
 التنفيذ

 إعداد برنامج اللقاء. -1

 إعداد تقرير حول التنفيذ، يتضمن: -2

 إحصائيات اللقاء 

 نتائج اللقاء 

 التوصيات املستقبلية 

 رفع التقرير إىل عمادة شؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ نهاية التنفيذ -3

 أوجه الصرف ريال 1500 التكلفة املتوقعة
الدعاية  -املصروفات التشغيلية -اجلوائز -مكافئات فريق العمل -

 نثريات -واملطبوعات واإلعالن
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 كشف البرامج واألنشطة المركزية في الجامعة 

يوضح اجلدول أدناه جمموعة من البيانات التفصيلية املتعلقة باألنشطة واليت تتضمن العناصر التالية: )اسم النشاط 

 التكلفة املتوقعة( -املدى الزمين  -وقت التنفيذ  -جهة التنفيذ  -

 

املدى  وقت التنفيذ جهة التنفيذ اسم النشاط نوع النشاط
 الزمني

التكلفة 
 املتوقعة

نشاط اللجان 

 المركزية

استقبال طالب السنة 

 االوىل

جلنة مؤقتة تشكلها 

 العمادة
 1٠٠.٠٠٠ أسبوع الفصل األول

 اليوم الوطين
جلنة مؤقتة تشكلها 

 العمادة
 2٠٠.٠٠٠ يوم الفصل األول

 ختام األنشطة
تشكلها  جلنة مؤقتة

 العمادة
 2٠٠.٠٠٠ يوم الفصل الثاني

 حفل التخرج
جلنة مؤقتة تشكلها 

 العمادة
 300.000 يوم الفصل الثاني

النشاط الثقافي 

والرياضي 

 واالجتماعي

 20.000 مستمر من بداية العام إدارة النشاط مسابقة خريكم

 30.000 أسبوع الفصل األول إدارة النشاط مسابقة روافد 

 15.000 أسبوع الفصل األول إدارة النشاط مسابقة خطيب اجلامعة

جامعة مسابقة شاعر 

  بيشة
 الفصل الثاني إدارة النشاط

 أسبوع
15.000 

 20.000 أسبوع الفصل الثاني إدارة النشاط مسابقة السمو 

 10.000 مستمر من بداية العام إدارة النشاط ماراثون اجلامعة

 15.000 أسبوعان الفصل الثاني إدارة النشاط زيارة ترفيهية

 إدارة النشاط الرحلة الدولية األوىل
نهاية الفصل 

 األول
 100.000 أسبوع

 إدارة النشاط الرحلة الدولية الثانية
نهاية الفصل 

 الثاني
 100.000 أسبوع

الزيارة احمللية األوىل 

 لطالبل
 20.000 يوم الفصل األول إدارة النشاط

الزيارة احمللية األوىل 

 لطالبل
 20.000 يوم الفصل األول إدارة النشاط
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وقت  جهة التنفيذ اسم النشاط نوع النشاط
 التنفيذ

املدى 
 الزمني

التكلفة 
 املتوقعة

 تابع

النشاط الثقافي 

والرياضي 

 واالجتماعي

الزيارة احمللية األوىل لطالب 

 الكليات الطبية

إدارة النشاط 

 االجتماعي
 10.000 يوم الفصل األول

الزيارة احمللية الثانية لطالب 

 الكليات النظرية

إدارة النشاط 

 االجتماعي
 20.000 يوم الفصل الثاني

الزيارة احمللية الثانية لطالب 

 الكليات العلمية

إدارة النشاط 

 االجتماعي
 20.000 يوم الفصل الثاني

الزيارة احمللية الثانية لطالب 

 الطبيةالكليات 

إدارة النشاط 

 االجتماعي
 10.000 يوم الفصل الثاني

 اجلامعة ممسابقة جن
إدارة النشاط 

 االجتماعي
 15.000 يوم الفصل الثاني

 بازار اجلامعة )الطالبات(
إدارة النشاط 

 االجتماعي
 10.000 أسبوعان الفصل الثاني

 دورة الديكوباج )طالبات(
إدارة النشاط 

 االجتماعي
 8.000 3 األولالفصل 

أنشطة االحتاد الرياضي 

 السعودي

إدارة النشاط 

 الرياضي
 30٠.000 مستمر من بداية العام

 ماراثون اجلامعة
إدارة النشاط 

 الرياضي
 5.000 مستمر من بداية العام

 رئيس اجلامعةدوري 
إدارة النشاط 

 الرياضي
 3٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 نشاط الكليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية الرتبية

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 40.٠٠٠ مستمر من بداية العام

كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 4٠.٠٠٠ بداية العاممستمر من 

 كلية الطب

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 ٥٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 كلية اهلندسة

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 4٥.٠٠٠ مستمر من بداية العام

https://www.ub.edu.sa/web/edub
https://www.ub.edu.sa/web/fms
https://www.ub.edu.sa/web/fms
https://www.ub.edu.sa/web/med
https://www.ub.edu.sa/web/Eng
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تابع نشاط 

 الكليات

 كلية اجملتمع

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 2٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 كلية العلوم

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 20.000 مستمر من بداية العام

 كلية اآلداب

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 ٦٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

كلية احلاسبات وتقنية 

 املعلومات

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 3٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 كلية األعمال

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 4٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 كلية االقتصاد املنزلي

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 20.000 مستمر من بداية العام

 كلية العلوم واآلداب ببلقرن

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 40.000 مستمر من بداية العام

كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية بالنماص

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 4٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

 كلية اجملتمع بالنماص

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 2٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام

كلية العلوم واآلداب 

 بالنماص

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 20.000 مستمر من بداية العام

 بتثليث واآلدابكلية العلوم 

 

إدارة النشاط يف 

 الكلية
 20.000 مستمر من بداية العام

 نشاط األندية

 5.000 أيام 3 الفصل األول النادي الكشفي الدورة التأسيسية الكشفية

املشاركة يف أعمال عمرة 

 شهر رمضان
 النادي الكشفي

نهاية الفصل 

 الثاني/الصيف
 20.000 أسابيع 3

 النادي الكشفي املشاركة يف أعمال احلج
بداية الفصل 

 األول/ الصيف
 ٥٠.000 أسبوع

 النادي الكشفي اللقاء الدوري
كل ثالثة 

 أسابيع
 2.000 يوم

https://www.ub.edu.sa/web/comb
https://www.ub.edu.sa/web/scien
https://www.ub.edu.sa/web/sab
https://www.ub.edu.sa/web/comscien
https://www.ub.edu.sa/web/comscien
https://www.ub.edu.sa/web/business
https://www.ub.edu.sa/web/sheb
https://www.ub.edu.sa/web/sabq
https://www.ub.edu.sa/web/amsnf
https://www.ub.edu.sa/web/amsnf
https://www.ub.edu.sa/web/comn
https://www.ub.edu.sa/web/sanf
https://www.ub.edu.sa/web/sanf
https://www.ub.edu.sa/web/artscstath
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 النادي الكشفي املخيم الكشفي
بداية الفصل 

2 
 5.000 أيام 3

 5.000 يومان  نادي التطوع التأسيسية التطوعيةالدورة 

 نادي التطوع املشاركة يف محالت التطوع
أول يومني من األسبوع الثاني والرابع 

 من كل شهر
1٠.٠٠٠ 

املشاركة يف أسابيع التطوع 

 العاملية
 1٠.٠٠٠ مستمر من بداية العام نادي التطوع

 نادي التطوع اللقاء الدوري
كل ثالثة 

 أسابيع
 1500 يوم
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نوع 
 النشاط

املدى  وقت التنفيذ جهة التنفيذ اسم النشاط
 الزمني

التكلفة 
 املتوقعة

 تابع

نشاط 

 األندية

 2.٠٠٠ يوم الفصل األول نادي نزاهة لقاء توعوي

استضافة ندوة عن 

 مكافحة الفساد
 ٥٠٠٠ يوم الفصل األول نادي نزاهة

زيارة اهليئة الوطنية 

 ملكافحة الفساد "نزاهة"
 ٥٠٠٠ يوم الفصل الثاني نادي نزاهة

 2000 يوم كل ثالثة أسابيع نادي نزاهة اللقاء الدوري

 اخليمة الرتاثية
نادي الرتاث 

 الشعيب

منتصف األسبوع 

 الرابع من الفصلني
 10.000 يومني

 املعرض الرتاثي الدائم
نادي الرتاث 

 الشعيب
 20.000 مستمر من بداية العام

زيارة املعامل الرتاثية 

 باملنطقة

نادي الرتاث 

 الشعيب
 ٥٠٠٠ يوم الفصل الثاني

 اللقاء الدوري
نادي الرتاث 

 الشعيب
 2000 يوم كل ثالثة أسابيع

 املعرض املصور
نادي العالقات 

 العامة واإلعالم
 3000 يوم الفصل الثاني

 دورة االتصال التسويقي
نادي العالقات 

 العامة واإلعالم
 5000 أيام 3 الفصل األول

توثيق املناشط واستقبال 

 الوفود

نادي العالقات 

 العامة واإلعالم
 10.000 مستمر من بداية العام

 اللقاء الدوري
نادي العالقات 

 العامة واإلعالم
 2٠٠٠ يوم كل ثالثة أسابيع

الدورة التأسيسية لريادة 

 األعمال
 3٠٠٠ يومان الفصل األول نادي ريادة األعمال

 3000 يوم الفصل األول نادي ريادة األعمال استضافة رائد أعمال

مسابقة مشاريع ريادة 

 األعمال
 3000 أسبوعان الفصل الثاني نادي ريادة األعمال
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وقت  جهة التنفيذ اسم النشاط نوع النشاط
 التنفيذ

املدى 
 الزمني

التكلفة 
 املتوقعة

 تابع

 نشاط األندية

 نادي ريادة األعمال اللقاء الدوري

كل 

ثالثة 

 أسابيع

 1500 يوم

الدورة التأسيسية املسرحية 

)سينوغرافيا، املمثل املسرحي، 

 املخرج املسرحي(

 نادي املسرح
الفصل 

 األول
 6000 أيام 3

 نادي املسرح مسرحية على مستوى اجلامعة
الفصل 

 األول
 20.000 يوم

 نادي املسرح أوبريت إنشادي
الفصل 

 الثاني
 5000 يوم

 نادي املسرح اللقاء الدوري

كل 

ثالثة 

 أسابيع

 1500 يوم

 نادي السنة األوىل الدورة التأسيسية لطالب السنة األوىل
الفصل 

 األول
 1500 أيام 3

 السنة األوىلنادي  دورة مهارات املذاكرة والدراسة
الفصل 

 األول
 5000 أيام 3

 نادي السنة األوىل دورة طريق التفوق
الفصل 

 الثاني
 5000 أيام 3

 نادي السنة األوىل اللقاء الدوري

كل 

ثالثة 

 أسابيع

 1500 يوم

وحدات 

األنشطة في كل 

 كلية

 وحدة النشاط يف كل كلية الدورة التخصصية األوىل
الفصل 

 األول
 3000 يوم واحد

 وحدة النشاط يف كل كلية الدورة التخصصية الثانية
الفصل 

 الثاني
 3000 يوم واحد

 وحدة النشاط يف كل كلية املسابقة التخصصية األوىل
الفصل 

 األول
 2000 شهر

 وحدة النشاط يف كل كلية املسابقة التخصصية الثانية
الفصل 

 الثاني
 2000 شهر

امللتقى الدوري مع أعضاء هيئة 

 التدريس
 وحدة النشاط يف كل كلية

آخر يوم 

من كل 

 شهر

 1000 يوم
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 الدوري الرياضي داخل الكلية
وحدة النشاط يف كل كلية 

 بالتنسيق مع النادي الرياضي
 2000 مستمر من بداية العام

 وحدة النشاط يف كل كلية اللقاء الدوري

كل 

ثالثة 

 أسابيع

 1500 يوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لـخطة األنشطة الطالبيةوتبلغ القيمة اإلجمالية 
 

 (2.548.500) 
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