النشاط األكادٌمً

 1436-1435هـ

يعرف النشاط الطالبي بأنه النشاط غري ادلنيدِ ًّعررب خضءا ميماا العميْاح الرعيْمْاح ياٌ ض ٌّنا ماه
أخل الرت ْو قط تل إوو ًن ً قاً ألىذاف عيمْح ًذشتٌّاح ططاط ذلاا مااثقاًًّ .قصاذ تالنشااط الرتتْاح
ألٌان مرعذدج مه الفعالْاخ اليت مياسسيا الطالب داطال أُ راشذ ذعيْماِ أً طاسخاو عياَ أن ذااٌن اسساح
ذيقائْح غري مرايفاح ذياح زاخااخ الطالثااخ ًسغثاام ً تاذ أن ّرٌا اا النشااط الطالتاِ ً اا اذساخ
الطالثاخ ًمٌْذل ًسغثام ًإمااوْام ًمبا ّشث زاخام حبْث حيقا ىذف ذشتٌُ .
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كل تشوامح ّر ذنفْزه ىٌ أريو حيقا ىذ اً ًىزا اذلذف تذ أن ّاٌن مشسٌماً ًًانسا.
ّيذف وادُ كيْح العيٌم ليثناخ تأهبا إىل -:
 صقل شخصٌة الطالبة الجامعٌة وإبراز وتنمٌة مهاراتهن وقدراتهن المختلفة.
 غرس المفاهٌم والقٌم الصحٌحة التً تبنً شخصٌة الطالبة روحٌا ً وفكرٌا َ ونفسٌا ً بناء متوازنا.
 تنمٌة الذوق المهنً واإلنتاجً لدي الطالبات  ،وقضاء أوقات الفراغ لدٌهن ببرامج هادفة بما ٌعود علٌها وعلى مجتمعها بالفائدة.
 التحول من الدراسات النظرٌة إلى خبرات عملٌة تصقل معارف الطالبة وتوسعها.

 أن ٌكون النشاط الطالبً وسٌلة إلزالة الحواجز بٌن الطالبات وأساتذتهن ،وتوفٌر بٌئة جٌدة للحوار الراقً والهادف وإقامة العالقات
والصالت الوثٌقة بٌنهن  ،وتحقٌق مناخ تربوي فً الكلٌة ٌسوده الود واالحترام.
 تنمٌة شعور الطالبات باالنتماء والوالء للكلٌة  ،والتأكٌد على واجب الطالبات فً خدمة بالدهن والتفاعل مع قضاٌا مجتمعهن.
 زرع روح المنافسة الشرٌفة لدى الطالبات من خالل المشاركة فً المسابقات المتنوعة.

 تنمٌة الروح الجماعٌة عند الطالبات وذلك عن طرٌق إشراكهم فً عمل جماعً.
 زٌادة عدد الطالبات المشاركات فً األنشطة الطالبٌة.
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زْث أن النشاط الغري رفِ ىٌ مه أساسْاخ ادلنيح ً ذاميح
لو ً ّعنَ ترنمْح شخصْح الطالثح
ًرلك عه طشّا ًن تشامح وا عح حتقا أىذاف ً غاّاخ
الايْح ً .صّادج دسخح الٌعِ
اجملرم إونا ورطي إىل وشش ثقا ح داطل الايْح ً احلشم اجلامعِ
ًطاسخو مجْ النٌازِ الرعيْمْح ًا خرماعْح ًالثقا ْح
ًادلينْح .
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 .1كاش سًذني الرعيْ النمطِ.
 .2حتفْض الرٌارل تني الطالة ً األسرار.
 .3طذمح اجملرم عه طشّا الرٌعْح داطل ً طاسج اجلامعح.
 .4زث الطالثاخ عيَ اسرقاء ادلعيٌماخ مه عذج مصادس.
 .5مٌاكثح الرطٌس اجملال ًسذ الفدٌج ما تني ادلقشساخ الذساسْح ًا كرشا اخ احلذّثح.
 .6حتقْا الراامل العيمِ ترغطْح اجلٌاوة اليت ذ غفيد عنيا اخلطط ًادلناىح الذساسْح.
 .7ذنمْح خاوح الرعي الزاذِ ًالرعي الرعاًوِ لذٍ الطالثاخ.
 .8ذنمْح الثقح وفٌط الطالثاخ ًاكرااب أساسْاخ احلٌاس ًادلنا شح.
 .9ذنمْح زة ا طالع ًالثسث العيمِ.
 . 10رر الثاب أمام الطالثاخ زرَ ّرماه مه ا لرقاء تاخلرباء ًادليرمني اجملال ًصّادج شص الرعاًن
ادلطيٌتح.
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v

متابعة تنفيذ خطة النشاط الطالبي السنوية.

v

األشراف على تنفيذ البرامج والفعاليات الغير مخططة.

v

تنفيذ الفعاليات الخاصة بحفل استقبال الطالبات الجدد وحفل ختام األنشطة واالحتفاالت العامة.

v

عقد الندوات والدورات التوعوية تشمل مختلف الجوانب الثقافية واإلبداعية لزيادة االحتكاك بين طالبات الكلية ومنسوبيها من جهة
وبين عدد من الضيوف والمبدعين من قطاعات مختلفة من جهة أخرى.

v

التنسيق مع الوحدات واللجان داخل الكلية كل فيما يخصه.

v

القيام بالرحالت العلمية واالجتماعية للطالب بهدف رفع الوعي الثقافي واالجتماعي لدى الطالب.

v

العمل على وضع برنامج لمكافأة وتحفيز المتفوقات في األنشطة الطالبية المختلفة.

v

توفير الخدمات واألدوات التي تحتاجها الطالبات لممارسة األنشطة المختلفة وتساعدها في تطوير الجوانب المتعددة لشخصية الطالبة.

v

توفير قدر من التنوع في األنشطة الطالبية ،بحيث تراعي الفروق الفردية ،بين الطالبات لتجد كل طالبة ما يناسبها من أنشطة ،وما
يتفق مع ميولها وقدراتها.

v

اإلشراف على اختيار وترشيح العناصر المتميزة من الطالبات لتمثيل الكلية في المسابقات الجامعيّة المختلفة.

