
عمادة شؤون الطلبة
وحدة األنشطة الطالبية > خطة األنشطة

خطة األنشطة (الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 2022 – 2023)
 

إن تنظيم األنشطة الطالبية يهدف إلى تفعيل دور الطلبة في الحياة الجامعية الالمنهجية وذلك من خالل تنظيم
الفعاليات واألنشطة المختلفة العلمية والثقافية والفنية والصحية والرياضية والتي تساهم في تلبية احتياجات الطالب
المنهجية والالمنهجية وتنمية مهاراته المتعددة مما يؤدي إلى صقل شخصيته في االتجاه اإليجابي المطلوب. ولتحقيق

هذه األهداف يكون للطالب دوراً فعاالً في اختيار نوعية األنشطة والمشاركة في تنظيمها وليس مجرد حضورها فقط.

 

مقر العين

SDGالفعاليات المقترحةنوع النشاطالشهر
4: التعليم الجيداجتماع نادي العين لإلبتكارثقافي واجتماعي يناير    

لقاء وفد الهالل األحمر مع
أعضاء نادي الهالل الطالبي

4: التعليم الجيد

اليوم العالمي للعليم بالتعاون
مع مديرية شرطة العين

17: عقد الشراكات لتحقيق
األهداف

3: الصحة الجيدة والرفاهحملة تطوعية (نحن نرعاكم)
اإلصابات الرياضية وطرقصحي

عالجها
3: الصحة الجيدة والرفاه

بطولة جامعة العين لكرةرياضي 
القدم (الفئة الثانوية)

3: الصحة الجيدة والرفاه

8: العمل الالئق ونموورشة عمل سلوكي هويتيثقافي واجتماعيفبراير    
االقتصاد

ورشة عمل صناعة الذاكرة
العبقرية

4: التعليم الجيد

9: الصناعة واإلبتكاراإلمارات تبتكر
والهياكل األساسية

8: العمل الالئق ونمومعرض التوظيف
االقتصاد

4: التعليم الجيدحفل ديني بمناسبة اإلسراء



والمعراج
4: التعليم الجيدالئحة شرف الجامعة

اليوم العالمي للمتطوعين
(كلية األعمال)

4: التعليم الجيد

اليوم العالمي لإلذاعة (كلية
االتصال واإلعالم)

9: الصناعة واإلبتكار
والهياكل األساسية

3: الصحة الجيدة والرفاهاليوم العالمي للسرطانصحي
3: الصحة الجيدة والرفاهبطولة تنس الريشةرياضي

3: الصحة الجيدة والرفاهبطولة كرة القدم
اليوم العالمي لإلنعدام التامثقافي واجتماعيمارس   

للتمييز (كلية القانون)
16: السالم والعدل
والمؤسسات القوية

يوم اليونسكو العالمي
للهندسة من أجل التنمية

المستدامة

17: عقد الشراكات لتحقيق
األهداف

4: التعليم الجيدلقاء الخريجين
5: المساواة بين الجنسينيوم المرأة
5: المساواة بين الجنسينيوم األم

               3: الصحةفحص للعيون / بنك الدمصحي
الجيدة والرفاه

3: الصحة الجيدة والرفاهاليوم الرياضي الوطنيرياضي
3: الصحة الجيدة والرفاهبطولة رفع االثقال

اليوم العالمي للغة برايل (كليةثقافي واجتماعيابريل  
التربية)

4: التعليم الجيد

اإلفطار الرمضاني الطالبي
السنوي

2: القضاء التام على الجوع

3: الصحة الجيدة والرفاهيوم الصحة العالميصحي
المشاركة في الدورةرياضي

الرمضانية لكرة القدم
3: الصحة الجيدة والرفاه

Ball Wall 3: الصحة الجيدة والرفاهبطولة
5: المساواة بين الجنسينيوم األبثقافي واجتماعيمايو  

اليوم العالمي للتدخين ( فحصصحي
نيكوتين)

3: الصحة الجيدة والرفاه

3: الصحة الجيدة والرفاهبطولة تنس الطاولةرياضي
Rowing Challenge3: الصحة الجيدة والرفاه

حملة توعوية عن أهمية وجبةثقافي واجتماعييونيو 
الفطور

2: القضاء التام على الجوع

3: الصحة الجيدة والرفاهاليوم العالمي للثالسيمياصحي
3: الصحة الجيدة والرفاهبطولة الشطرنجرياضي

13: العمل المناخيحملة حول الوقاية من الحرارةثقافي واجتماعييوليو 



المرتفعة
محضارة توعوية عن تطعيماتصحي

السفر
3: الصحة الجيدة والرفاه

3: الصحة الجيدة والرفاهحصص اللياقة البدنيةرياضي
5: المساواة بين الجنسينيوم المرأة اإلماراتيةثقافي واجتماعيأغسطس

مقر ابوظبي

أهداف التنميةالفعّاليات المقترحةنوع النشاطالشهر
 (SDGs) المستدامة

ورشة عمل بعنوان "كيفثقافي واجتماعي يناير
تخطط لمستقبلك وتنفذ ما

تخطط له"

:4التعليم الجيد/8:العمل
الالئق ونمو االقتصاد

:4التعليم الجيدإرشاد الطلبة الجدد
:4التعليم الجيد/8:العملورش توعوية مرورية

الالئق ونمو االقتصاد
:3الصحة الجيدة والرفاهمباراة كرة القدمرياضي 
فعالية صحية بمناسبة اليومصحي

العالمي لسرطان عنق الرحم
:3الصحة الجيدة والرفاه

فعالية بمناسبة شهر االبتكارثقافي واجتماعيفبراير
في اإلمارات

:4التعليم الجيد/8:العمل
الالئق ونمو االقتصاد

فعالية بمناسبة "اليوم الدولي
لإلخوة اإلنسانية"

3:الصحة الجيدة
والرفاه/10:الحد من أوجه عدم

المساواة
زيارة طالبية إلى المركز

الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
:4التعليم الجيد/ 13:العمل

المناخي
:3الصحة الجيدةفعالية ترفيهية لأليتام

والرفاه/17:عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

فعالية بمناسبة "اليوم العالمي
للعدالة االجتماعية"

1:القضاء على الفقر/8:العمل
الالئق ونمو االقتصاد

فعالية بمناسبة "اليوم العالمي
لإلذاعة"

17:عقد الشراكات لتحقيق
األهداف

حفل تكريم طلبة الئحة شرف
الجامعة

:4التعليم الجيد

:4التعليم الجيد/8:العملورش توعوية مرورية
الالئق ونمو االقتصاد

:4التعليم الجيدبطولة الشطرنجرياضي
فعالية صحية  "بمناسبة اليومصحي

العالمي لمكافحة السرطان"
:3الصحة الجيدة والرفاه



فعالية  بمناسبة يوم المرأةثقافي واجتماعيمارس
العالمي

10:الحد من أوجه عدم
المساواة

فعالية بمناسبة اليوم العالمي
للهندسة من أجل التنمية

المستدامة

8:العمل الالئق ونمو
االقتصاد/7:طاقة نظيفة

وبأسعار معقولة
3:الصحة الجيدة والرفاهفعالية بمناسبة يوم األم

:1القضاء على الفقرمبادرات تطوعية رمضانية
:3الصحة الجيدة والرفاهزيارة دار المسنين

4التعليم الجيد/8:العمل الالئقورش توعوية مرورية
ونمو االقتصاد

:3الصحة الجيدة والرفاهيوم رياضي مفتوحرياضي 
يوم صحي مفتوح بالتعاون معصحي 

مدينة الشيخ خليفة الطبية
3:الصحة الجيدة والرفاه

فعالية بمناسبة اليوم العالميثقافي واجتماعيإبريل
لإلبداع واالبتكار

:4التعليم الجيد/8:العمل
الالئق ونمو االقتصاد

مبادرة تطوعية بمناسبة عيد
الفطر

:3الصحة الجيدة والرفاه

4التعليم الجيد/8:العمل الالئقورش توعوية مرورية
ونمو االقتصاد

3:الصحة الجيدة والرفاهمباراة كرة الطائرةرياضي
فعالية صحية بمناسبة يومصحي

الصحة العالمي
3:الصحة الجيدة والرفاه

4التعليم الجيد/8:العمل الالئق  ورش توعية مروريةثقافي واجتماعيمايو
ونمو االقتصاد

فعاليات متنوعة مع دائرة
الثقافة والسياحة 

3الصحة الجيدة
والرفاه/17:عقد الشراكات

لتحقيق األهداف
3:الصحة الجيدة والرفاهمباراة كرة السلةرياضي 
3:الصحة الجيدةحملة التبرع بالدمصحي

والرفاه/17:عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

4:التعليم الجيد/11: مدنزيارة طالبية إلى مدينة مصدرثقافي واجتماعييونيو
ومجتمعات محلية مستدامة

4:التعليم الجيد/8:العملورش توعوية مرورية
الالئق ونمو االقتصاد

محاضرة بعنوان ”نقصصحي
فيتامين د وأثره على صحة

اإلنسان"

3:الصحة الجيدة
والرفاه/4:التعليم الجيد



عرض الصفحة
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