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أولًا اهلدف االسرتاتيجي للجنة األنشطة الطالبية" تقديم خدمات متميزة تعزز من القدرات التنافسية خلريج الكلية يف سوق العمل"
ثانيا :األهداف التفصيلية خلطة األنشطة الطالبية.

 تصميم وتنفيذ برامج األنشطة الطالبية (ثقافية ،اجتماعية ،رياضية ،فنية ،علمية) بالتنسيق عمادة شؤون الطلبة. متابعة تنفيذ اجلداول الزمنية للندوات واللقاءات وورش العمل والدورات التدريبية واملسابقات والفعاليات والزيارات امليدانية. التواصل مع املرشدين واملرشدات بشأن استكشاف الطلبة ذوي املواهب أو املتفوقني لالستفادة من قدراتهم. إعداد تقارير دورية عن تنفيذ برامج األنشطة الطالبية وعرضها على جمالس األقسام واختاذ اإلجراءات التعويضية الالزمة يف ضوئها. قياس رضا الطلبة عن فاعلية األنشطة الطالبية ومدى مشاركاتهم وفقا للنماذج املعدة هلذا الغرض. إعداد تقرير فصلي عن مدى حتقق أهداف خطة األنشطة الطالبية يف ضوء مؤشرات أدائها واجلدول الزمين لتنفيذ الفعاليات.ثالثاً :مؤشرات أداء حتقق أهداف اخلطة.
-

زيادة نسبة عدد الطلبة املشاركني يف أنشطة طالبية بنسبة  %10عن الفصل السابق.

-

نسبة مشاركة أعضاء وعضوات هيئة التدريس املشاركني يف تنفيذ برامج أنشطة طالبية ال تقل عن %50

-

متوسط نسب رضا الطلبة عن األنشطة الطالبية ال تقل عن .%80
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رابعا :اجلدول الزمين لتنفيذ الفعاليات واألنشطة.
الفعاليات والممارسات

الفئة
المستهدفة

برنامج توعوي باألنشططططططصة ال ططططططفية
وأهميتها في تكوين شطططط ططططية الصال
الجامعي ثقافيا واجتماعيا ورياضطططططططيا
ويتضمن هذا البرنامج:
 ت طططميإ ونع ن مصويات ومصبوعاتعن األنشطططططططصة ال طططططططفية وأهميتها
للصال الجامعي.
 لقططاتات تعريفيططة بصبيعططة األنشطططططططصططةال طططططفية الجامعية وأنواع النشطططططاص
المتططططااططططة والهططططدة منهططططا وكيفيططططة
المشطططططططططاركطططة فيهطططا و ليطططات الطططدعإ
والتافيز المرتبصة بها.
 التن سيق مع وادة اإلر شاد األكاديميبشأن الكشة عن المواه والقدرات
ال طا ططططططططة لطدل الص والصطال بات
وااللتقات بهإ لتعزيز االسطططططططتفادة من
مواهبهإ وقدراتهإ.
 التنسطططيق مع األقسطططاإ العلمية بشطططأنليات مشططططاركة أعضططططات وعضططططوات
هيئة التدريس في تافيز مشطططططططاركة
الص والصالبات في األنشصة.
 اإلع ن عن فرق وجماعات األنشططصةدا ططا الكليططة وتشطططططططكيططا تل ط الفرق
وا تيار رائد ورائدة كا فريق.

الص
والصالبات

مسؤولية
التنفيذ

فترة التنفيذ باألسبوع
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

مؤشرات اإلنجاز (األدلة والشواهد)
-

منسق
ومنسقة لجنة
األنشصة
الص بية

-

منسقي
ومنسقات
األنشصة
الص بية
باألقساإ

-

مصويططططات ومصبوعططططات عن األنشطططططططصططططة
ال فية وأهميتها للصال الجامعي.
تقارير وكشططططوة اضططططور لقاتات تعريفية
تتعلق بصبيعة األنشططصة ال ططفية الجامعية
وأنواع النشططططططططاص المتططااططة والهططدة منهططا
وكيفيططة المشططططططططاركططة فيهططا و ليططات الططدعإ
والتافيز المرتبصة بها.
بيان بالمواه والقدرات ال ا طططططططة لدل
والصططالبططات وااللتقططات بهإ لتعزيز
الص
االستفادة من مواهبهإ وقدراتهإ.
ليات معتمدة لمشططاركة أعضططات وعضططوات
هيئة التدريس في تافيز مشطططططاركة الص
والصالبات في األنشصة.
تشطططططططكيا فرق وجماعات األنشطططططططصة دا ا
الكلية وتشطططططططكيا ت ل الفرق وا تيار رائد
ورائدة كا فريق.

ت صيص وتنفيذ برنامج متكاما للنشاص الثقافي بايث يتضمن:
أ -المسابقات
 أدبية مثا أفضا مقالة اوا الوسصيةواالعتداا ومسابقة شاعر الكلية.

الص
والصالبات

 مصويات ومصبوعات تتعلق بالمسابقات منايطططث التعرية بهطططا وأهطططدافهطططا وصبيعطططة
المشاركة فيها.

لجنة األنشصة
الص بية
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الفعاليات والممارسات

الفئة
المستهدفة

مسؤولية
التنفيذ

فترة التنفيذ باألسبوع
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 فنية مثا أفضطططا طططورة فوتو رافيةأو أفضطططططططططا انفوجرافيططط في مجطططاا
معين مسابقة أجما ص أفضا فيلإ
وثائقي ال ايفة العلمية

 بيان بالفرق المشاركة في كا مسابقة. نمطططاذن من األعمطططاا التي شطططططططططاركطططت فيالمسابقات.
 نماذن التقييإ التي تإ اسطططططططت دامها لتقييإالمشاركات.
 المواد التدريبية والمصبوعات والمصوياتومقاصع الفيديو ذات الع قة بورش العما
التي تإ تنفيذها.
 كشوة توقيع الاضور لورش العما. التقارير الفردية لورش العما وتقييإ راتالمتططدربين في مططدل االسطططططططتفططادة من تل ط
الورش.
 ور توضياية اس المتاح. مططا يفيططد بططاإلع ن عن ورش العمططا علوسائا نع ن م تلفة.
 مططا يفيططد برفع تقرير م طططططططغر عن ورشالعما ونتائجها عل موقع الجامعة.
 نمططاذن تقييإ المتططدربين لورش العمططا التيتإ تنفيذها.
 المواد التدريبية والمصبوعات والمصوياتومقاصع الفيديو ذات الع قة بالمااضططططرات
والندوات التي تإ تنفيذها.
 كشططططططوة توقيع الاضططططططور للمااضططططططراتوالندوات.
 التقارير الفردية للمااضطططططططرات والندواتوتقييإ رات الاضططططور في مدل االسططططتفادة
من تل الورش.
 ور توضياية اس المتاح. ما يفيد باإلع ن عن الندوات والمااضراتعل وسائا نع ن م تلفة.

 الدورات العلمية وتشما: تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية. تنمية مهارات االنترنت والااسطططططططاآللي.
 تطططنطططمطططيططططة مطططهططططارات الطططت طططططططططوريالفوتو رافي.
الص
والصالبات

ن -المااضرات والندوات وتشما:
 دور شبا الجامعات في تاقيق رؤيةالمملكة .2030
 أسططططططططططاليطططط الوقططططايططططة من اإلدمطططانوالم درات
 معا ضد الفساد. اإلسعافات األولية األشغاا اليدوية والتراث السعودي. األنظمة المرورية وم اصر سطططططططرعةالقيادة.
 التغير الذاتي اإليجابي. -أسالي التوا ا االجتماعي الفعاا.

الص
والصالبات

مؤشرات اإلنجاز (األدلة والشواهد)

لجنة األنشصة
الص بية

لجنة األنشصة
الص بية
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الفعاليات والممارسات

الفئة
المستهدفة

مسؤولية
التنفيذ

فترة التنفيذ باألسبوع
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

مؤشرات اإلنجاز (األدلة والشواهد)
 ما يفيد برفع تقرير م طططططططغر عن الندواتوالمااضرات عل موقع الجامعة.
 نمططططاذن تقييإ الاضطططططططور للماططططاضطططططططراتوالندوات التي تإ تنفيذها.

ت صيص وتنفيذ برنامج متكاما للنشاص الثقافي بايث يتضمن:
أ -المشاركة في المناسبات العاإ:
 المشاركة في فعاليات اليوإ الوصني. المشطططططاركة في اليوإ العلمي للع طططططاالبيضات
 المشاركة في اليوإ العالمي للمعلإ. المشاركة في اليوإ العالمي للمعاق. -المشاركة في اليوإ العالمي للتصوع.

 ا لر ا ت ا ل ع ل ميططططة وا لزيططططاراتوالمعارض التعليمية وتشما:
 زيارة لألماكن التراثية بنجران. أقططططامططططل معططططارض لعرض منتجططططاتوأعماا الصلبة.

الص
والصالبات

الص
والصالبات

 المواد التدريبية والمصبوعات والمصوياتومقططاصع الفيططديو ذات الع قططة بططالفعططاليططات
التي تمت المشاركة فيها.
 كشوة توقيع المشاركين التقطططارير الفرديطططة للفعطططاليطططات وتقييإ راتالاضور في مدل االستفادة من الورش.
 ور توضياية اس المتاح. ما يفيد باإلع ن عن صبيعة المشططططاركة فيالمناسبات عل وسائا نع ن م تلفة.
 مططا يفيططد برفع تقرير م طططططططغر عن صبيعططةالمشاركة في المناسبات الم تلفة ونتائجها
عل موقع الجامعة.
 تقرير الزيططططارة ونموذن الزيططططارة والططططذييتضطططططططمن الهططدة منهططا والت صيص للزيطارة
وتنفيذ الزيارة ثإ تقييإ نتائج الزيارة.
 ور توضياية اس المتاح. -رات وتعليقات الاضور للمعارض المنفذة

لجنة األنشصة
الص بية

لجنة األنشصة
الص بية

ت ميإ وتنفيذ برنامج متكاما لألنشصة الرياضية ويشما:
 دوري كرة القدإ. دوري البلياردو. دوري تنس الصاولة مسابقة ا تراق الضااية. مسابقة الفرفيرة تقرير ف طططططططلي عن صة األنشطططططططصةالص بية بشصريها

الص
والصالبات

 بيان بالمشاركين في كا مسابقة. تقرير عن المسابقة ونتائجها. -ور توضياية اس المتاح.

لجنة األنشصة
الص بية

 تقرير ف ططططلي عن صة األنشططططصة الص بيةبشصريها
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