
  حملة عاَة

يٓتدب أعطاء اجملًظ . ايهًية َع مجٗوز ايطالب يف ايهًية ؤَ اجًِٗ اجملًظ يعٌُ يف إطاز

اْتدابات غدصية، )وِٖ ايرئ خيتازوٕ طسيكة االْتدابات اّييت تسوم هلِ  بطسيكة دميكساطّية

ودضتوز اجملًظ بٓاء عًى دضتوز ايهًية ( أحصاب، حطب ايطبكة ايعُسّية وَا غاب٘ حطب قوائِ أو

ِّ بإٔ يهوٕ ٖٓاى متجيٌ الئل دتُيع طالب. ودضتوز االْتدابات املٓتدب ايهًية  عًى اجملًظ إٔ يٗت

  (.غاب٘ ايطالب يف ايتدصصات واملطازات املدتًفة، ايطالب ايطعفاء وَا)

اجملًظ مجيع  يتُّجٌ يف ٖرا. وٖو اجملًظ ايري ميجٌ شتتًف طالب ايهًية ويعٌُ َٔ أجًِٗ

ًَة حيّددوٕ عًى أضاع  ممجًِّو األطس. س ايرتبوية يف ايهًية املٓٗجية وغري املٓٗجّيةاألط املُجَّ

وْطيّب يألعطاء املػرتنني يف مجيع  اْتدابات دميكساطية، وجيب احملافظة عًى متجيٌ الئل

  .املُجًِّة األطس

 

 
 

  ايكامسي أنادمية يف ايطالب زتًظ اْتداب َٓظوَة

 ختصص نٌ ؤَ تسبوي إزغاد زتُوعة نٌ عٔ ة/ممجٌ اْتداب َسحًة: األوىل املسحًة       

 املالئِ ايتازيذ( فكط ة/واحد ة/ممجٌ يٓتدب ايعسبية وايًػة ارتاصة ايرتبية ختصص) 

 ايدزاضي ايعاّ بداية بعد ايجايح األضبوع ٖو ايواحدة اجملُوعة داخٌ واالْتداب يًرتغيح

 .األنادميية يف

 خاصة دتًطة اإلزغاد زتُوعات قبٌ َٔ املٓتدبني األعطاء مجيع ايتئاّ: ايجاْية املسحًة 

 اجملًظ يوظائف عسض يتِ حيح زتُوعاتِٗ، قبٌ َٔ اْتدابِٗ بعد ايطًبة عُيد َع

 زئيظ يوظيفة ايرتغيح باب فتح ضيتِ ثِ ؤَ عطو نٌ ضيتوالٖا اييت املٗاّ وحتديد

 وْائب٘ يًسئاضة املسغح تطِ قوائِ طسيل عٔ ذيو ويهوٕ يًسئيظ وْائب ايطًبة زتًظ

 .ايطًبة يعُيد يًرتغيح طًب تكديِ يتِ.ضابًكا عًيٗا َتفل

 زتُوعات قبٌ َٔ اْتدابِٗ مت ايرئ ايطالب عًى َكتصس ايطًبة زتًظ يسئاضة ايرتغيح حل

 .وبمصادقة المرشد التربوي اإلزغاد

 .ايجايجة او ايجاْية ايطٓة طًبة َٔ يهوٕ إ ايسئاضة ملٓصب املسغح وعًى

يهي يهتطب خربة ويطتُس يف  ثاْية أو أوىل ضٓة طًبة َٔ يهوٕ إ ايٓائب ملٓصب املسغح وعًى

 .ايعٌُ حتى َطًع ايطٓة ايكادَة َٔ أجٌ َسافكة افتتاح ايطٓة ادتديدة



 االيتصاّ َع واحد أضبوع ملدة االْتدابية ايدعاية إلجساء فسصة َٓح :ايجايجة املسحًة 

" عدّ اضتعُاٍ الصكات عًى ادتدزإ وايصجاج"ايعاّ  وايٓظاّ ايدميكساطية ايًعبة بكواعد

 "واحملافظة عًى ْظافة املهإ

 يف املتواجدة اذتاضوب غاغات عًى االْتدابي بسْازتِٗ عسض يًُسغخني ايفسصة إتاحة يتِ

 .ة وتكديِ ايربْاَج االْتدابي يعُيد غؤوٕ ايطًبة قبٌ ايٓػسايهًي وَسافل املُسات

 يتِ حواضيب وبواضطة َباغسة تهوٕ االْتدابات عًُية:  االْتدابات يوّ :ايسابعة املسحًة 

 .االْتدابات دتٓة بإغساف األنادميية َدخٌ يف زصدٖا

 يف طايب بطاقة وحيٌُ 4-1 ضٓة َٔ طايب نٌ :-االْتداب -االقرتاع حل أصخاب

 .االضتهُاٍ طالب عدا َا  ايدزاضية ايطٓة يف ايكامسي أنادميية

 دتٓة تعني يتِو ICT  اٍ وحدة َع بايتٓطيل ايهرتوْية تهوٕ االقرتاع عًُية: االْتدابات دتٓة

 ايطالب، ؤَ ايرتبويني املسغدئ عٔ ممجًني ايًجٓة تطِ حيح ايطًبة، عُيد قبٌ َٔ االْتدابات

 عٔ واإلعالٕ ايٓتائج فسش ثِ ؤَ وْصاٖتٗا االْتدابات عًُية عًى تػسف إ ايًجٓة َطؤويية ؤَ

 .ايوقت َٔ َتطعا نإ اذا اييوّ ْٗاية يف وْائب٘ ايسئيظ يوظيفة ايفائصئ

 

 :أٖداف اجملًظ

 ػازنة ايطالبية يف صٓع ايكسازات وتُٓية زوح ايكيادةتعصيص قاعدة امل. 

  وفكا يًدييٌ " واإلضٗاّ يف حًٗا وفل َٓٗج ضًيِايتعبري ايدقيل عٔ َصاحل ايطًبة

 "األنادميي

 تعُيل زوح ايدميكساطية يف ايتعاٌَ واحرتاّ تعدد اآلزاء. 

 انتػاف وتُٓية املواٖب وايكدزات ايجكافية وايعًُية وايفٓية وايسياضية يدى ايطًبة. 

  ّيف بٓاء غدصية ايطايب املطؤوية واملطتكًةزفع َطتوى ايوعي عٓد طًبة ايهًية واإلضٗا. 

   َع ادتاَعات واملعاٖد واملؤضطات املدتًفةتوثيل ايعالقات وشيادة ايٓػاطات املػرتنة. 

  ٘تعصيص ايعالقة بني ايطايب وايهًية وإغعاز ايطايب باْتُائ٘ ملؤضطة حتسص عًى َصاذت

 .وقطايا

 ايعٌُ عًى تُٓية وتطويس َفٗوّ ايتهاٌَ االجتُاعي بني ايطًبة. 



 

 :تػهيٌ زتًظ ايطالب

 :يتػهٌ اجملًظ ايطالب َٔ ايعٓاصس ايتايية

 .اجملًظزئيظ  .1

 .ْائب ايسئيظ .2

 .دتٓة اإلغساف ايعاّ .3

 .دتٓة ايعالقات ايعاَة .4

 .دتٓة املايية .5

 .دتٓة ايجكافة .6

 .دتٓة االيتصاّ ايراتي .7

 .دتٓة ايػهاوى ايطالبية .8

 

 :َٗاّ ايسئيظ

  ميجٌ اجملًظ يف املؤمتسات واالجتُاعات ايطالبية عًى املطتويني ايداخًي

 .توارتازجي مبا يف ذيو املساضالت واالتصاال

 ايدعوة الجتُاعات زتًظ االحتاد. 

  باألخص َهتب ايهًية املدتًفة ، ناإلدازة، االتصاٍ وايتٓطيل َع ٖيئات

 .عُادة غؤوٕ ايطًبة

 يعٌُ نخًكة اتصاٍ بني ايًجإ املدتًفة. 

 يتابع تٓفير قسازات اجملًظ. 

 

 :َٗاّ ْائب ايسئيظ

 يطجٌ وحيفظ وقائع اجتُاعات زتًظ ايطًبة. 

  ٍايسئيظ يف حاٍ غياب٘يكوّ بأعُا. 

 طاء زتًظ ايطًبة عًى ستاضس ادتًطاتيأخر توقيع أع. 



 تٓظيِ جدوٍ أعُاٍ اجملًظ حطب األويوية وتطًطٌ وصوٍ املواضيع. 

 ْ٘حفظ ايطجالت ارتاصة  باجملًظ ودتا. 

 يوقع عًى مجيع اإلعالْات ايصادزة عٔ زتًظ ايطًبة. 

 ًظ وإعالّ َهتب عُادة ايطًبةًظ بصَإ وَهإ عكد جًطة اجملتبًيؼ أعطاء اجمل. 

 

 :َتفسقات عاَة 

 عًى عٌُ زتًظ ايطالب َٔ خالٍ املصادقة  َباغسا إغسافا يػسف َهتب عُادة ايطًبة

 .عًى األوزام، ايسضائٌ، املػازيع وايفعاييات ايصادزة عٓ٘

  يًتصّ زتًظ ايطالب بهافة تعًيُات ايهًية. 

  ايُٓوذج  .عني عًى األقٌيكدّ زتًظ ايطالب اقرتاحات يفعاييات أو َٓاضبات قبٌ أضبو

 ".َوجد يف َوقع عُادة غؤوٕ ايطًبة

 ارتسوج إىل ايصخافة واإلعالّ يتِ بعد َصادقة َهتب عُادة ايطًبة . 

  عٓدَا يكدّ احد األعطاء اضتكايت٘ عًي٘ تكديِ طًب زمسي بريو وعًى ايسئيظ مجع

 .األعطاء وايتصويت  يًُوافكة عًى اضتكايت٘ أّ ال

 

 :بإحرتاّ

 عُيد غؤوٕ ايطًبة 

 عبداهلل طسبي٘ . د


