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 القسم األول 

 النشاط الطالبي: 

تؤكد البحوث التربوية والنفسية الحديثة على أهمية مراعاة خصائص نمو المتعلم وكيفية تعلمة واكتسابة 

للخبرات كما تؤكد على ان التعليم يجب ان يكون شامل ال يقتصر على جانب واحد بحيث يشمل ميول 

 .عيةواالجتما خقاييةية واال انالعقلية والجسمالطالب ورغباته واستعداداته والجوانب 

 ويساهم النشاط الطقابي في تمكين الطقاب من المنافسة التطوعية والعالمية وتهيئتهم لسوق العمل.

 أهداف النشاط الطالبي:

 النبيلة. وفضائلهاألصيلة  هترسيخ مبادئ الدين االسقامي وييم 

 .تنمية القيم الوطنية والمسؤولية املجتمعية والعمل التطوعي 

  العلمي  السليم وبناء استراتيجيات ومهارات التفكير االبداعي واالبتكاري تعزيز مناهج التفكير

 بأنماطة المتنوعه.

 .تعزيز مجاالت الشراكة والتعاون واالندماج اإليجابي مع املجتمع بمكوناته المتعددة 

 مجاالت النشاط:

 مجاالت النشاط الطالبي مكونات الشخصية

تتضمن المبادئ والمعتقدات والقيم التي تربط مجموعة البرامج التي  الجانب الروحي

 الطالب بخالقة تعالى.

البرامج التي تتضمن الخبرات المتصلة بالمعرفة والتعلم والبحث والتفكير  الجانب المعرفي

 واتخاذ القرار خقال برامج وطنية وثقافية.
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 البدني\الجانب الحركي

 -نفسوتنمية مهارات ال البرامج التي تتضمن الخبرات المتصلة  بصحة البدن

حركية مشتملة على عناصر اللياية البدنية المرتبطة بالمهاراة وعناصر 

 اللياية البدنية المرتبطة بالصحة.

البرامج التي تتضمن الخبرات المتصلة بتنمية الجانب العاطفي من خقال  الجانب الوجداني

 األنشطة الفنية و األدابيه والثقافية ونحوها.

البرامج المتصلة بإدارة شؤون وعقايات املجتمع الجامعي والبيئة وتتضمن  جتماعيالجانب األ 

برامج الخدمة االجتماعية والعمل التطوعي وبرامج عقاج المشكقات 

 املجتمعية.

 

 سمات النشاط:

يتسم النشاط الطقابي بمجموعة من السمات التي تميزة بسبب طبيعتة وبيئة تنفيذة التي تحاكي الموايف 

حقيقية للحياة من حيث تلقائية التأثير وسهولة التنفيذ ويمكن استعراض أهم هذة السمات على النحو ال

 التالي:

I. :إثارة دافعية المتعلم واستقطابة نحو مواصلة التعلم من خقال ممارسة  التشويق والجاذبية

 النشاط.

II. :بحياتهويتصل  حاجاتهحرية اختيارة للنشاط الذي يلبي  االختيار  
 
ققالية واست ذاتهعلى  معتمدا

 .تفكيره

III. :تقديم النشاط بأسلوب يثير الدافعية ويطلق الطايات الكامنة لدى الطقاب ويبتعد عن  التحفيز

 الملل و التوتر.

IV. :التكيف والتقاؤم مع تغيرات البيئة او الظروف االجتماعية املحيطة. المرونة 

V. :اقعية  بعيدآ عن االفتراض والخيال. تهيئة موايف للتعلم تحاكي وايع الحياة الو

 معايير برامج النشاط:

 :على كونهايستند تنفيذ برامج النشاط الطالبي 

I. .تلبي االحتياجات ذات األولوية 
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II. .تعزز الهوية التطوعية 

III.  ورغباتة. الطالبتلبي احتياجات 

IV. .تعزز عمليتي التعلم والتعليم 

V. .تنمي القيم التي ينشدها املجتمع 

VI.  السلبية وتساهم في عقاجها.تقي من الظواهر 

VII. .تراعي الفروق الفردية بين الطلبة 

VIII. .تعزز المعارف و المهارات 

IX. للعمل وإعدادهم لمهنة المستقبل. الطلبةفي تهيئة  تساهم 

X. .تحفيز الطلبة نحو االبداع واالبتكار 

 نواتج النشاط الطالبي:

 نواتج النشاط الطالبي يمكن تصنيفها الى:

 نواتج وجدانية:  .1

  الروحية.القيم 

 .القيم التطوعية 

 .القيم النفسية 

 .القيم المعرفية والعقلية 

 .القيم الصحية والبدنية 

 .القيم االجتماعية 

 .القيم الجمالية التعبيرية 

 نواتج معرفية: .2

 .المعرفة الدينية 

 .المعرفة الطبيعية 

 .المعرفة االجتماعية 

 .المعرفة اإلنسانية 
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 .المعرفة التطبيقية 

 

 

 

 نواتج مهارية: .3

 .المهارات العقلية 

 .المهارات الحركية 

 .المهارات االجتماعية 

 

 توزيع نواتج النشاط وفقآ للمراحل الدراسية:

 

 مجاالت النشاط الطقابي

 المرحلة الدراسية

سنة 

 رابعة

سنة 

 خامسة

 األمتياز

المعرفي
 

 اتمفاهيم ومعلومات مجاالت النشاط

 اضيةالري\الفنية\الكشفية\االجتماعية\الثقافية\العلمية

   

مهاري 
 

    المهارات الحياتية

    العولمةمهارات 

  اتمهارات مجاالت النشاط

 اضيةالري\الفنية\الكشفية\االجتماعية\الثقافية \العلمية

   

وجداني
 

    االتجاهات والميول والقيم و المبادئ

    سمات شخصية

    األجمالي  
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 القسم الثاني: اإلطار  اإلداري و التنظيمي للنشاط الطالبي.

 برامج النشاط في خطة الكلية.

على تمكين الكلية من مراجعة أدائها ذاتيآ وبناء خططها وتتضمن برامج  النشاط الطقابييعمل برنامج 

 وأنشطة عملية وثقافية واجتماعية ورياضية... وغيرها من البرامج والتي تهدف إلى االرتقاء بمستوى الطالب.

المسؤولون عن النشاط الطقابي في الجامعة بإعداد وتصميم برامج النشاط الطقابي بناءا على عملية  يقوم

المراجعة الذاتية للكلية واحتياجات مكتب النشاط على المستوى الجامعي. ويمثل الجدول التالي نموذج 

 تطبيقي لبرامج النشاط الطقابي في خطة الكلية:

 

 

 للنشاط الطقابي ضمن خطة الكلية مثال تطبيقي لبرامج تنفيذية

 كلية الطب  الكلية 

اسم 

 المشرف

 

 توفير أنشطة وبرامج تعزز القيم الوطنية لدى الطقاب الهدف
وع
شر

لم
ج ا

ام
برن

ال
 

 

 

االجراءات واالنشطة 

 الرئيسية

ستهدفة
الفئة الم

ت التنفيذ 
طلبا

مت
 

سؤلية التنفيذ
م

 

ريخ التنفيذ تا
ت االداء 

شرا
مؤ

جاز ذالتنفيمتابعة  
سبة االن

ن
 

لم  نفذ

 ينفذ
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 المشاركون في بناء و تنفيذ برامج النشاط:

 منسق النشاط الطقابي. .1

 الطقاب. .2

 الموظفون. .3

 املجتمع املحلي) حسب حاجة البرنامج(. .4

 مهام المشاركين في برامج النشاط:

 منسق النشاط الطالبي: .1

المسؤول عن ييادة النشاط الطقابي لتحقيق الهدف المنشود وتتضمن مهمته القيادية في وهو 

 النشاط الطقابي بالمهام التالية:

 .اإلشراف العام على برامج النشاط الطقابي للكلية 

 .متابعة تنفيذ خطط و برامج أنشطة الطقاب و تقويمها 

 جهيزات ومتطلبات تنفيذ النشاط.حصر وتحديد احتياجات النشاط الطقابي من اللوازم والت 

 .التنسيق مع الجهات المسؤولة في الجامعة إلعداد تنفيذ و تيسير النشاط الطقابي 

 .تنظيم وثائق وسجقات النشاط الطقابي وفق التعليمات و الضوابط 

 .إعداد التقارير الدورية و السنوية للنشاط الطقابي في الكلية 
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 الطالب: .2

النشاط الطقابي حسب ميولة ورغباتة في البرامج التي تتيحها الكلية في فرق  المشاركة الفاعلة في

النشاط الطقابي المتنوعة تبعآ للقواعد واالنظمة التي تحددها الكلية مع الحرص على القيام 

 بالمهام األتية:

 .تفهم أهداف النشاط الطقابي وأهميتة ونظمة المعلنة بالكلية 

 مات النشاط الطقابي.االلتزام بتطبيق يواعد وتعلي 

 .التحلي بالمسئولية والقيم األخقايية في كافة ممارسات النشاط الطقابي 

 .المشاركة في أيتراح واختيار أنشطة البرامج واالسهام الفاعل في االعداد لها 

 .التوازن بين التحصيل الدراس ي والمشاركة في برامج النشاط 

 املجتمع املحلي: .3

  املجتمع املحلي والتي يمكن معالجتها وتنميتها من خقال األسهام في حصر احتياجات

 األنشطة الطقابية.

 تنظيم بيئة النشاط:

تنظيم البيئة المقائمة للنشاط الطقابي سيؤدي الي نجاح برامج النشاط في تحقيق األهداف التربوية 

وضيحها كما مراحل يمكن توالتعليمية للكلية ويتم تنظيم بيئة النشاط الطقابي ضمن بيئة الكلية في عدة 

 يلي:

 التنظيم اإلداري:  .1

 .توفير المصادر المرجعية واللوائح المنظمة للنشاط الطقابي كأطر ومرتكزات محددة 
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  تشكيل فرق العمل المناسبة لتنفيذ النشاط الطقابي وتحديد أعداد هذة الفرق واختيار

 مشرفيها ومجاالتها حسب معطيات بيئة الجامعة.

 ني:التنظيم المكا .2

 .يتم توفير المكان المقائم من المرافق المتاحة لممارسة النشاط و التنسيق فيما بينها 

 التنظيم الزماني: .3

 .تحديد الزمن واألويات الكافية لتنفيذ البرامج وأنشطتها الفردية والجماعية 

 تنظيم المشاركة: .4

 يها وفق عهم علنشطة للطلبة وتحديد آليات مشاركتهم فيها وتوزييتناول كيفية إتاحة اال

 ميولهم و رغباتهم.

 التنظيم المالي: .5

 .توفير مخصص مالي ميزانية الكلية لتأمين احتياجات تنفيذ برامج النشاط 

 فرق النشاط:

يتم أختيار فريق النشاط الطقابي لمدة عام دراس ي وفقآ ملجاالت النشاط كونة يعد نموذجآ مناسبآ لتنظيم 

 هذا النموذج بالمرونة الكافية ويمكن عرض النموذج من خقال ما يلي:بيئة النشاط في الجامعة حيث يتميز 

 أدوار فرق النشاط:

   التركيز على مهارات االتصال والعمل بروح الفريق والمسؤولية املجتمعية وإدارة المعرفة والتفكير

 النايد.

 .التشجيع على القيادة المبكرة 

  ة وصاحب يرار في بناء وتنفيذ وتقويم برامج أن يكون الطالب عنصرآ نشيطآ وفاعآل ومصدرآ للخبر

 النشاط.

 .توفير أجواء من الحرية المناسبة لتمكين الطالب من االختيار لممارسة نوع األنشطة 

 

 برامج فرق النشاط:
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لبرامج فرق النشاط الطقابي بمشاركة منسق النشاط الطقابي للكلية من فاعلة يتم وضع خطة سنوية 

بإشراف من رئيسهم بحيث تلبي هذة البرامج ميول ورغبات الطلبة بعد تضمينها في خطة  الفريقاعضاء 

النشاط الطقابي للكلية ويتم البدء في تفعيلها بعد اعتمادها من إدارة الكلية وتتضمن مجموعة من البرامج 

 المتنوعة مثل:

 

 

 :النشاط الرياض ي 

 القدم الخماسية. كرة 

 السلة. كرة 

 .الشطرنج 

 الطائرة. كرة 

 اليد. كرة 

 .األلعاب االلكترونية 

 .العاب القوى 

 .القوة البدنية 

 الطاولة. كرة 

 المضرب. كرة 

 .البلياردو 

 .االسكواش 

 .الفروسية 

 يدم الطاولة. كرة 

 .كمال األجسام 

 .المقاكمة 
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 :النشاط الثقافي 

 .المشاركة في الندوات والحفقات التي تقام برعاية مكتب النشاط 

  إعداد الجريدة الحائطية.المشاركة في 

 .المشاركة في إنشاء صحيفة رياضية بالجامعة 

 .المشاركة في مسابقات الشعر والرسم 

 :النشاط االجتماعي 

  دور الرعاية.لالمشاركة في الزيارات 

 .المشاركة واإلشراف على الرحقات 

 .المشاركة في االعمال الخيرية 

 .التبرع بالدم 

 محددات تنفيذ النشاط:

 مستوى تنفيذ فعاليات النشاط بعدد من العوامل من أبرزها:يتحدد 

 طبيعة األداء: .1

 حيث يتطلب عند تنفيذ النشاط تحديد ما إذا كان نشاطآ فرديآ أو جمعيآ:

 :األنشطة التي يمكن أن تؤدي فرديآ أو جميعآ دون الحاجة الى المشاركة االخرين  المستوى الفردي

 ة,الفردية,البحث...مثل الرسم,التصوير,األنشطة الرياضي

 :األنشطة التي تؤدي من خقال تعاون مجموعة من األفراد مثل:ورش العمل  المستوى الجماعي

 والمشروعات...

 ذوي األحتياجات الخاصة: .2

الجسدية  حيث يتم تحديد نشاطات لذوي االحتياجات الخاصة التي تتمش ى مع أوضاعهم

 والنفسية.
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 التي يقوم بها مكتب النشاط الطالبي.العمليات األساسية إجراءات و 

 العمليات التي يقوم بها مكتب النشاط الطالبي و إجراءات تنفيذها

رقم 

 العملية

 أسم العملية

 خطة النشاط الطالبي. 1..1

  يجب ان يكون لدى منسق النشاط الطقابي نسخة من األجندة الدراسية و يوائم بأسماء

 الطلبة و السنة الدراسية.

  عن  النشاطات الطقابية التي يجب أدراجها في الخطة وأيضآ لتسجيل الطلبة اإلعقان

 الراغبيين.

  يقوم منسق النشاط الطقابي بإعداد خطة النشاط الطقابي وفقآ للنموذج المعد بحيث يتم

 تحديد الفترة الزمنية و أنواع النشاط الطقابي.

  على مستوى الكلية.يقوم منسق النشاط الطقابي بإعداد نموذج النشاط الطقابي 

 الميزانية التقديرية للنشاط الطالبي. 1..2

  يقوم منسق النشاط الطقابي بإعداد مقترح بخصوص النشاط الطقابي وارسالة الى إدارة

 الكلية لتخصيص ميزانية تقديرية للنشاط الطقابي ضمن الميزانية التقديرية للكلية.

 الطالبي.المتطلبات والموارد لتنفيذ النشاط  1..3

  التواصل بالوسائل المتاحة مع الجهات ذات الصلة لبحث أوجة التكامل وعدم التعارض

 معها من حيث زمن تنفيذ البرنامج أو مكانه أو االمكانات المطلوبة لتنفيذ النشاط.

  التواصل مع الجهات المعنية بالجامعة أو خارجها للحصول على الموافقات القازمة في حالة

 ك.االحتياج لذل
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  التواصل بالوسائل المتاحة مع الجهات ذات الصلة بهدف استثمار ما لديها من إمكانات

 وموارد مساندة واتخاذ القازم لقاستفادة منها.

 تسجيل الطالب في النشاط الطالبي. 1..4

  يقوم منسق النشاط الطقابي بتسجيل الطلبة الراغبين بالتسجيل في النشاط وفقآ لنموذج

 المعد.تسجيل الطالب 

 تقارير عن سالمة سير العمليات. 1..5

  يقوم منسق النشاط الطقابي عن إعداد تقارير بعد كل نشاط  طقابي يتم إجراءه ويشمل هذا

 التقرير:

  ويت النشاط, اسماء الطلبة المشاركين, نوع النشاط ,ومكان النشاط, و المشاكل التي

 النشاط.واجهت تنفيذ النشاط.وكل ماتم إجراءه لتنفيذ هذا 

 التقارير الدورية والسنوية متضمنة مقترحات التطوير. 1..6

  يقوم منسق النشاط الطقابي بإعداد تقرير كامل خقال العام الدراس ي يشمل جميع

 النشاطات الطقابية التي تم إجراءها ويتم كتابة التقرير كما تم توضيحة سابقآ.

  لتطوير عملية النشاط.كما يقوم منسق النشاط الطقابي بكتابة مقترحات 

 ق جميع النماذج التي تم التطرق إليها سابقآ.اوأرف 

 تقييم النشاط الطالبي. 1..1

  عند االنتهاء من النشاط يقوم مكتب ضمان الجودة بالكلية بإعداد تقييم ألستطقاع رضا

 المشاركين بالنشاط.

 .أعداد تقرير بخصوص رضا المشاركين عن الطلبة 

  منسق النشاط الطقابي و إدارة الكلية.إرسال التقرير الى 

  تنزيل أعقان للطلبة على منظومة المناهج االلكترونية)المودل( بخصوص نتائج تقييم

 المشاركين لنشاط الطقابي.
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 نماذج المستخدمة للنشاط الطالبي:

 خطة النشاط الطقابي على مستوى الكلية. -

 الطقاب.نموذج تقييم جودة النشاط الطقابي من يبل  -

 توزيع نواتج النشاط الطقابي وفقآ للمراحل الدراسية. -

 تنفيذ نشاط الطقابي في خطة الكلية. -

 

 


