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السويلم    عبداهللا عمر بن   .  د
عميد القبول والتسجيل     

عضو اللجنة اإلشرافية لربنامج املهارات     

االجتماع التعريفي ملشريف  
النشاط بعمادة شؤون الطالب   

م٢٠٠٥ نوفمرب ٢٢هـ املوافق ١٤٢٦ شوال ٢٠الثالثاء 

تعريف مبشروع  
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 مشاركة الطالب باختياره وبدون مقابل يف إحدى           بهويقصد   
ااالت التطوعية رغبة منه يف تقدمي خدمة للمجتمع أو          
ألفراده ولتعويد نفسه على العطاء واملساعدة وكسب          
املهارات الشخصية املرتبطة ذا العمل، وتكون هذه         

 .املمارسة بدافع إمياين وإحساس ذايت و مسؤولية وطنية        

يقع مشروع مشاركة الطالب يف العمل التطوعي ضمن         
.مسارات برنامج املهارات الشخصية يف اجلامعة       

 األساسية، مثل  للجدارات  ويهدف إىل اكتساب الطالب    
 واملبادرة، مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين،            الريادة 

العمل ضمن الفريق، القيادة، االهتمام بتطوير اآلخرين،      
.  وغريها من السلوكيات اإلجيابية الذاتية   

אאW،،



٥

אאא

:ومن مثار املشاركة يف العمل التطوعي     

  تنمية السلوك اإلجيايب لدى الطالب وتعويده على حب       -١
.العمل والتعاون والعطاء  

 األساسية اليت  واجلدارات   اكتساب الطالب املهارات    -٢
. تعينه مستقبالً يف عملية التوظيف والتأقلم مع اتمع       

  تنمية روح البذل لدى الطالب بدون مقابل كأحد     -٣
.السلوكيات التربوية اليت حيث عليها ديننا اإلسالمي     
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وعلى مستوى عاملي بلغ عدد املتطوعني     
  مليون، ٦٤يف أمريكا                                 
  مليون، ٧ويف كندا                                   
،   مليون  ٢٢ويف اململكة املتحدة     

 من السكان %٣٠ويف أستراليا تبلغ النسبة    
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م إىل أن ٢٠٠٠وتشري دراسة استطالعية أجريت يف كندا عام     
: فوائد التطوع حسب ما يراه املتطوعون تتمثل يف       

 
  ،%)٧٩( اكتساب مهارات العالقة وفهم اآلخرين      

 ،% ) ٦٨(ومهارات التواصل واالتصال      
  ،%)٦٣(وزيادة املعرفة بقضايا التطوع       

  ،% )٥٧( واملهارات اإلدارية     
%). ٣٣( ومهارات فنية ومكتبية       

وأشار ربع املتطوعني أن سبب مشاركتهم يف التطوع هو         
حتسني فرصهم الوظيفية مستقبالً، خاصة املتطوعني           

من املتطوعني من غري     %  ٤٢ سنة ويف   ٣٤-١٥ذوي األعمار من   
املوظفني    
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يأيت هذا  
ضمن سعي 

اجلامعة 
إلعداد طالب   

متميزين،  
بدقة  

اختيارهم  
أوالً، وانتقاء 

أفضل  
األساتذة   

وتقدمي أجود   
الربامج وتوفري  
أمثل اخلدمات     
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األخالقيات 
القيم 

المهارات 
الشخصية

التجربة
التطبيق  

التدريب

الحاسب اآللي
(ICDL)

مهارات االتصال

اللغةاألنجليزية

العمل التطوعي  

العمل ضمن الفريق

التفكير والتحليل 

المادة العلمية
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المحاضراتالتوجيه واإلرشاد
و 

الدورات

الرقي 
األآاديمي

التميز والجودة
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  :النشاط الطاليب داخل اجلامعة  

جماالت النشاطات الطالبية من خالل األندية العلمية واألندية        
. العامة داخل اجلامعة  

 : النشاط التطوعي خارج اجلامعة   
النشاطات التطوعية ذات الصـبغة االجتماعية أو الثقافية أو       

 أو البيئية أو الصـحية أو التعليمية أو الرياضية         اإلغاثية
وغريها، من خالل اهليئات واجلمعيات ذات العالقة خارج    

. اجلامعة 
  :النشاط التطوعي املهين  

اجلمعيات املهنية والتخصصية من خالل املسامهة يف جلاا       
. و تنفيذ نشاطاا وبراجمها   
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 االشتراك على األقل يف عضوية نادي داخل اجلامعة مدة     -١ 

عام واحد خالل دراسته اجلامعية على أن يتم تقييمه من      
. خالل املشرف على النادي حسب املعايري املعتمدة   

 يف املؤسسات اخلريية أو اجلمعيات التطوعية مبا       املساهـمة-٢
جمموعه ثالثون ساعة على األقل خالل دراسته اجلامعية    

. وتقييم أدائه من اجلهة حسب منوذج التقييم املخصص        

االنتساب أو العضوية إلحدى اجلمعيات العلمية املهنية       -٣
ذات العالقة بتخصصه مدة عام على األقل واملشاركة يف       

.تنفيذ فعالياا ونشاطاا 
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ستقوم اإلدارة املعنية ذا الربنامج مبتابعة الطالب الراغب يف    

االستفادة من هذا الربنامج بتقييم أدائه يف النشاط التطوعي     
: باستخدام منوذج خمصص يتضمن  املعايري التالية    

العالقة الفاعلة مع اآلخرين يف العمل   »
احلماس  للعمل والرغبة فيه   »
روح املبادرة للمهمات     »
جودة األداء   »
االنضباط يف املواعيد   »
االلتزام بأخالقيات العمل»

: وقد مت تصميم النموذج التايل هلذا الغرض
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دور مشريف النشاط وآلية التنفيذ       

آليات 
التنفيذ
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א نرغب أن يكون 
ملشريف  

النشاط دور  
يف تنفيذ  
املشروع   

باقتراح بعض 
اآلليات 

لتنفيذه  
: ومنها  
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