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 الهصريح ننظىنح الأنشطح الطلاةيح ةالجانعاخ

 والهشكلاخ الذى دؤدي الى عزوف الطلاب عن نهارسح الأنشطح
 

 تقدٌم

,حةػ  ينطاػػؽ رتػاطييا نػف د رىػػا  ياطجانةػا جػز  نػػف ننظ نػ  اطةناةػ  اطيةاةنةػػ  األنشػط  اططبيةػ  
اطيػ  يننػنيـ نػف يػ ض نةػارؾ  اطذى ةيةاػؽ يقػ ؿ شيقػة  اططػبز  يز ةػدىـ ياطنيػارا   اط ػدرا  اطيري ي

 اطحةاة . في  نةداف يقز طإليداع  اطي دـ ف  ناف  نجاال  اطةا ـ  اطنةرف  .
 

حنؿ ي طذطؾ يحرص اطجانة  ياالىيناـ ياألنشط  اطنيياف  طرعاة  اطشياز ييدؼ إعداد جةؿ قادر عا   
 طياػ غ ىػذا حيةػز . نقػرنا اطلاطةػ  أدراؾ  تة  رؤة  طنيطايا  نتػةرة اطيننةػ  ط طننػا اط  اطنتئ طة  عف فيـ 
 يتةي طيح ةؽ األىداؼ اطفرعة  اآلية  اطجانةا اطيدؼ اطةاـ فإف 

 
يحة    ةنطاؽ نف اطيةد االجيناعي  يا غو ةحياج اطي انيتاز اططبز اطن اطن  اطقاطح  ,  يننة  ث افييـ   -1

 نجنع يةف اطةاـ  اطةنؿ  اطنةرف   اطنشاط  اطياؽ.
 
طيةد اطشيقي  يا غو ةحياج اطي يح ةؽ اطنن  اطتاةـ طاطاطز جتنةًا  ع اةًا  عاطفةًا  جناطةًا , ةنطاؽ  نف ا -2

 يا ةػًا  ر حةػًا  ةحيػػاج اطػي ية ةػػد اططاطػز عاػػي إي ػاف اطةنػؿ  احيرانػػو  االىينػاـ يالنيػػاج ,  ةحيػاج طيننةػػ  
اطيح  عػف اطح ة ػ   ةيطاػز الةنػاف اطيفنةر اطةاني ياعيياره اط تةا  طحؿ اطنشنب  اطشيقة   االجيناعة    

ياطنشارن   اطيةا ف اطفةاؿ  ينافؤ اطفرص  اطةنؿ عاي يجنز التػراؼ  االىينػاـ ياالقيقػاد  االديػار  قػةان  
 .اطنانة  اطةان   الةناف يح و ف  اطحةاة اطنرةن   ح و ف  اطيةيةر عف نفتو يأتا ز تاةـ

 
يػاج يح ة ػو اطػي يةنةػؽ نفػاىةـ اطيةػا ف اطةريػي  يننةػ  االيجاىػا  ةنطاؽ  نف اطيةد اطةريي  اطةاطني ,  ةح -3

اطنفتة   اطنيارا  اطفردة  طان اطف اطةريي نف جي  ,   الةناف ينؿ جيد ةيذؿ نف أجؿ نشر اطتبـ اطةاطني 
ف اطد طي ألنو اطفرق  اط حةدة طايفاىـ اطةاطني  اطيةا ف  االزدىار  اطي دـ , الةناف ي ةن  اطنشارن  ف  اطيةا 

  اط ضا  عا  اطيياؼ  يح ةؽ اطريا  
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 ال شؾ أف يا غ اطيدؼ اطةاـ اطنشار إطةو ,  يح ةؽ األىداؼ اطفرعة  اطثبث  اطيي يػؤدي إطةػو ةةػد أنػرًا قػةيًا 
إف طػـ ةنػػف نتػيحةًب نيػػي اقيقػر اطةنػػؿ اطجػػانةي عاػ  اطةاػػـ األنػادةني نينػػثًب فػ  اطنحاضػػرا   اطتناشػػف 

نف ىنا نان  أىنة  األنشط  اططبية  اطيي ةري يةض اططبز يطأ أنيا جز  نناطي ةننف أف  حا ا  اطيح    
ييح ؽ رتاط  اطجانة  يجاه طبييا يد نو . اطح ة   أنيػا ال ةيجػزأ نػف نيػج اطجانةػ  لعػداد طبييػا طاحةػاة , 

ننا ىي جز  نقاحز  نننؿ  نينـ طو , جز  ال ةيجزأ ننو .  طةت  يارج اطننيج  ا 
 

 ٌمكن تحدٌد االتى كنظام عمل لمنظومة األنشطة الطالبٌةو
 اوال : االستراتٌجٌة 

ييدؼ التيرايةجة  اطي إةجاد آطة  جدةدة لدارة األنشط  اططبية  ياطجانةا  نف يػبؿ اطاجنػ  اطةاةػا 
ي تػ ا  عاػػ  طألنشػط  اططبيةػ   ذطػؾ يإنشػا   حػدا  طيػا فػػي جنةػع طناةػا  طيح ةػؽ األىػداؼ  االييقاقػا

نتػػي ي اطيط طػػ  ا  نتػػي ي اطننارتػػ   ةنػػ ف طيػػا اتػػي بطيا اطػػذايي فػػي نياشػػرة أ جػػو األنشػػط  اطنييافػػ  
 اتػػيلبؿ األنػػ اؿ فػػي يح ةػػؽ إغراضػػيا فػػي حػػد د اطتةاتػػ  اطةانػػ  طاد طػػ   قػػان ف ينظػػةـ اطجانةػػا  رقػػـ           

 1975( طتػن  75 اطرةاضػ  رقػـ )ـ  يةدةبيو  قان ف ينظةـ اطيةئػا  اطياقػ  طاشػياز 1972( طتن   49) 
  يةدةبيو

 
 ثانٌا الرؤٌة

يينثؿ اطرؤة  اطنتي ياة  في ن ف يقنةؼ اطاجنػ  اطةاةػا طألنشػط  اططبيةػ  ىػي اطنتػئ ط  عػف جنةػع 
أ جػو ننارتػ  اطنشػػاط  يطػ ةره نػػف يػبؿ  حػػدا  دايػؿ اطناةػا    ضػػع نظػاـ داياػػي  أتػا ز إدارة اطةنػػؿ 

 ع نتي ي اطننارت   اطيط ط  دايؿ اطجانةا   اطيرانج  اطيطط اطنفةا  طرف
  

 ثالثا األهداف 

 ييايص األىداؼ في االيي :
زةادة قاعدة اطننارت  يةف طػبز اطجانةػ  ييػدؼ اطنحافظػ  عاػي اطقػح  اطةانػ   نشػر ث افػ  ننارتػ   – 1

 األنشط  اططبية  .
عدادىـ   - 2   رعاةييـ .االري ا  ينتي ي اطيط ط   انيشاؼ اطن ىةةف  ق ايـ   ا 
 رعاة  اطنيف قةف  ياق  االيطاؿ اطرةاضةةف  ي فةر اطنناخ اطنبئـ  التينرار يف قيـ . – 3
 

 رابعا المهام واالغراض واالختصاصات .

 يياشر اطاجن  اطةاةا طبنشط  اططبية    حداييا اييقاقاييا طيح ةؽ االىداؼ  االغراض اطياطة  :
  يشجةع فرص اطننارت  طاطبز 00000اعة   اطفنة   نشر اطث اف  اطرةاضة   االجين – 1
 
 اطيي يريط يةف اطاجن  اطةاةا  فر عيا في اطناةا  .   اطييطةطة   ضع اطتةات  اطينظةنة – 2
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 4اطينتةؽ يةف يرانج  انشط  اط حدا  دايؿ اطناةا   اطةنؿ عاي ينانايا  اتينناؿ أ جو اطن ص فةيػا  – 3
 الداري يةف اطاجن  اطةاةا  فر عيا .اطيةا ف اطفني  اطناطي  ا –
 نياية  نشاط اط حدا   ينظةـ جي دىا ينا ةة د ياطنفع اطةاـ . – 5
ي دةـ اطنة نا   الرشادا  اطفنة  طافر ع  اطةنؿ عاي رفع نتي ي اط ةادا  ييا نف يبؿ يػرانج اطيننةػ   – 6

 اطيشرة   يشجةع اطةنؿ اطيط عي .
 االحيةاجػػا  اطياقػػ  يننارتػػػ  االنشػػط  عاػػي نتػػي ي اطجانةػػ   اطفػػػر ع اطةنػػؿ عاػػي يػػ فةر األد ا   – 7

 ياطناةا  .
يشجةع اطيح  اطةاني في نجاؿ األنشط  اططبية   اطيةا ف اطدائـ نػع ناةػ  اطيريةػ  اطرةاضػة  ينػا ةيػدـ  – 8

 نقاح  اطجانة   اط حدا  .
 اطنتي ةا   . اطنشارن  اطفةاط  في االيحادا   اطجنةةا  اطنناثا  عاي جنةع – 9
 

 خامسا  : التنظٌم اإلداري

 اطاجن  اطةاةا  طألنشط  اططبية    - 1
 اطجنةة  اطةن نة  }  يةير عف اطفر ع ياطناةا  { – 2
 اطجياز اطينفةذي } طجاف نةا ن  طنياية  ينفةذ اطتةات  اطةان   اطةنؿ عاي االري ا  ياطن احي الدارة    - 3
 إةرادا   – 4
 نقر فا  – 5
 الئح  داياة   – 6
 الئح  ناطة   – 7
 الئح  فنة   – 8
 أي طجاف أيري يري اطاجن  اطةاةا إضافييا  – 9
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 التالٌة مقترحات ال ٌمكن وضع وعلً ذلك 
 لجذب الطالب لممارسة االنشطة فى شتى المجاالت

 
 أولاً : صياغح نظام شانل لذنهيح الأنشطح الطلاةيح ةهدف الذنهيح الهذكانلح

 لشخصيح الطالث وحفز قدراده الإةداعيح والإةذكاريه :                   

 تعمٌق مشاعر الوطنٌة والتماسك .  -أ 
 

 تعظٌم مشاعر االنتماء والوالء . –ب 
  ةيـ يح ةؽ ىذه األىداؼ عف طرةؽ  اآليي :     
 ع د نؤينرا   ند ا  اطي عة  اطتةاتة   اط  نة  . -
ص إةراداييػػػا طاطػػبز اطلةػػر قػػػادرةف النينػػاؿ ننظ نػػ  اطينافػػػؿ ينظػػةـ اطنةػػارض اطيةرةػػػ  اطيػػي ييقػػ -

 االجيناعي طانجينع اططبيي .

اطيةػا ف نػػع اطنؤتتػػا   اطيةئػػا  اطنييافػػ  يػػاطنجينع طػػريط اططاطػػز ينجينةػػو  اطيةػػرؼ عاػػي قضػػاةاه  -
  نشنبيو طيح ةؽ األنف االجيناعي 

عا  اطةنبقػػ  طا قػػ ؼ عاػػي يػػارة  نقػػر اطػػرحب  اط  نةػػ  طاطػػبز طزةػػارة األنػػانف  األثرةػػ   اطنشػػر   -
  ث افييا   حضارييا  النجازا  اطحدةث  طيدن  أينا  اط طف .

 ينظةـ نةتنرا    رش عنؿ طيننة  اطنيارا  اط ةادة   ططبز اطجانة  . -

 

 جدةدة طنةتنرا  اطيدن  اط  نة  ييدؼ :  إتيرايةجةا -

  نشر اط عي اطتةاتي  اطث افي  االقيقادي  االجيناعي. 
 . ي عة  اططبز ياط ضاةا  اطيحدةا  اطيي ي اجو اطنجينع 

 . رؤة  ث افة   اتة   نيجددة 

 يفةةؿ د ر اططبز نف يبؿ نشارنييـ في اطنشر عا  النياجة  االتيثنارة  دايؿ اطجانة  . -

ائح األيذ في االعييار آرا   ن يرحا  اططبز في يط ةر اطةناة  اطيةاةنةػ   نشػارنييـ فػي يطػ ةر اطاػ   -
 اطداياة  طاناةا  .

نشارن  اططبز في إعداد يطط اطيرانج  اطنشر عا  اططبية   اشيرانيـ فػي األشػراؼ عاةيػا  نراحػؿ  -
 ينفةذىا  ياق  نشر عا  يدن  اطيةئ   يننة  اطنجينع عاي اطنتي ي اطنحاي  اط  ني  
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 .  امعةتشجٌع التواصل بٌن الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن فً الج –ج 
يفةةؿ د ر اطرةادة اطةانة  يينظػةـ  رش عنػؿ نػع اططػبز طنناقشػ  اطن ضػ عا  اطييققػة   اطةانػ   -

 طريط اططبز يأتايذييـ .

 اطيأنةد عا  ضر رة اف ييضنف اطجد اؿ اطدراتة  تاعا  ننيي  ةةاف عنيا طاطبز  -

 ناةف ف  األنشط  اططبية .اطيأنةد نف يبؿ ط ائح جانةة  عا  اشيراؾ أعضا  ىةئ  اطيدرةس  اطةا -

 اططبية  في يط ةر اطةناة  اطيةاةنة  .  اطيأنةد عاي د ر األنشط -

 يفةةؿ د ر ايحاد اططبز في إقان  جت ر اطي اقؿ يةف اططبز  اطةاناةف  أعضا  ىةئ  اطيدرةس . -

 يةظةـ د ر ر اد األنشط  نف أعضا  ىةئ  اطيدرةس ياطناة   اطجانة  طريطيـ ياططبز . -

نؿ يرانج ية ةضة  طانناىج  اطن ررا  اطدراتة  ي اتط  أعضا  ىةئ  اطيدرةس ططبز األنشط   ذطؾ ع -
 يشجةةًا طاطبز عاي ننارت  األنشط 

 

ن الخييدمات التييً ٌتلقاهييا الطييالب داخييل الحيرم الجييامعً والمييدن الجامعٌيية وأميياكن النشيياط  –د  تحسٌي

 . الرٌاضً
إعفا  اطفرؽ اطرةاضة   ننيييػا  األنشػط  اطنييافػ  نػف دفػع رتػ ـ ننارتػ  اطنشػاط دايػؿ اط حػدا   -

 ذا  اططايع اطياص ياطجانة .

  إنشا  نجنع يدنا  طبية  عػاـ ةشػنؿ جنةػع احيةاجػا  اططػبز االتػييبنة   اطيرفةيةػ   اطير ةحةػ -
 دايؿ اطجانة  .

 د ا   اطبزن  طاننارت  اطة نة .اطنبعز اطنفي ح  ط اؿ اطة ـ  اطنجيزة ياأل -

يرنػػانج اطةػػ ـ اطنانػػؿ طنػػؿ ناةػػ  عاػػي حػػدة ) ةػػ ـ فػػي األتػػي ع طننارتػػ  األنشػػط  اطرةاضػػة   اطفنةػػ   -
  االجيناعة   اطث افة  ( ينشارن  اططبز  اطةاناةف  أعضا  ىةئ  اطيدرةس .

  ايؿ ذطؾ .نشارن  اططبز في اطنشر عا  النياجة  دايؿ اطجانة   ننحيـ ننافأة ن -

 دعـ األنشط  اططبية  في جنةع اطنجاال  دايؿ اطندف اطجانةة  . -

 نرنز يدنا  طبية  دايؿ نؿ  حدة تننة  . -

 رش حرفة  إنياجة  دايؿ اط حدا  اطتننة  طيدرةز اططبز عاي اطنيف اطنيياف  ) فػي إطػار نشػر ع  -
 اططاطز اطننيج ( .

 ع رت ـ اطندةن  اطجانةة  .إعفا  طاطز اطنشاط اطنينةز ياطندةن  نف دف -

 –يلذةػ   –إقانػ   –نشارن  اططبز في األشراؼ عاي اط حدا  اطتػننة  فػي اطنػدف اطجانةةػ ) نشػاط  -
 يدنا  أيري .

 ع دة ايحاد طبز اطندف اطجانةة  حيي ةننف ننارت  اطنشاط عف طرةؽ ىةنؿ نةيند  يط  ندر ت . -

 
 
 معةتفعٌل دور اتحاد الطالب داخل الكلٌة والجا -
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شػةارىـ يػأىنةييـ  يينػي أفنػارىـ فػ  اططرةػؽ  حرقا عا  يةنةؽ نفيػ ـ االنينػا  اطػ طني طػدي اططػبز  ا 
ةجاد قن ا  شػرعة  آلرائيػـ  ن يرحػاييـ فةجػز أف يػنص اطبئحػ  عاػ  أف ةنػ ف أنػةف االيحػاد  اطقحةح  ا 

ؿ رعاةػ  اطشػياز ياطناةػ  ياطناة   اطجانة  عض ا أتاتةا في ىةئ  الشراؼ عا  األنشط  اطيي ييـ نف يب 
أ  اطجانة   ةن ف طو حؽ حض ر االجيناعا  اطيي ية د طإلعداد  اطيجيةز طيذه األنشط  ,  طو حؽ اقيراح 
يرشةح اططبز طألنشط   اطنػد ا   اطػد را   األتػفار اطنييافػ . نػع دعػـ أنشػط  ايحػاد اططػبز ياطجانةػ  

 ألنشط  اططبية  ( .ناطةا نف  زارة اطيةاةـ اطةاطي ) نةزانة  دعـ ا
 

 

 ثالثا : دعو الأنشطح الطلاةيح ودشجيع اكذشاف الهذهيزين والهتدعين  :
 

اتينرار األنشط  اططبية  ط اؿ اطةاـ نف يبؿ نرانز يدرةز اطي اةا   يةاـ اطحرؼ اطنيياف  نع  -
 ي فةر اطدعـ اطبـز طيا نف اطجانة .

 رى ) عرية   أجنية  (  اطياق  ياطييادؿ اططبيي .زةادة االيفاقةا  يةف اطجانة   اطجانةا  األي -

 .  اطنجاس اط  ن  طاشياز  اطنجاس اط  ن  طارةاض دعـ ناطي نف  زارة اطيةاةـ اطةاطي  -

 ق ؿ اطنةزانةا   قيؿ يداة  اطةاـ اطدراتػي  لننانةػ  ينفةػذ األنشػط  فػي  قػ  نينػر حيػ  ال  ضر رة -
 األ ؿ  اطثاني .نع ظر ؼ انيحانا  اطفقؿ اطدراتي  ضةيةار 

 ع دة اطنةتنرا   اطرحب  اطقةفة  عاي اطنتي ي اط  ني  اطياق  ي زارة اطيةاةـ اطةاطي. -

يشػػجةع نشػػػاط أندةػػػ  اطةاػػػ ـ  نرانػػػز اطفنػػ ف   نػػػادي األدز  األندةػػػ  اطرةاضػػػة  اطقػػػةفة  النيشػػػاؼ  -
 .  جيا  االييقاصاطنينةزةف  اطنيدعةف  دعـ ىذه اطنرانز نف 

   طاطبز اطنيف قةف عانةًا .عنؿ نةتنرا  قةفة -

 ييقةص انانف نحددة طاندف اطجانةة  طاطبز اطنيف قةف عانةًا. -
 تكرٌم الطالب الفائزٌن والحاصلٌن علً مراكز وبطوالت وٌقترح التالً  -

ً مستوي الجامعات   :*  الطالب الحاصلون علً مراكز من االول الً الثالث عل
نف اطنرنز األ ؿ اطي اطثاط  نف دفع اطنقر فا  اطدراتة  يبؿ اطةاـ ةةفي اططاطز اطحاقؿ عاي يط ط   – 1

 اطجانةي اطذي حقؿ فةو عاي اطيط ط .
 طو األ ط ة  في االطيحاؽ ياطندةن  اطجانةة  ياطجانة   ةةفي نف دفع نقر فا  اطندةن  اطجانةة  . – 2
 طو األ ط ة  في االشيراؾ في اطنةتنرا   اطرحب  اطقةفة . -3

و األ ط ة  يةد اطييرج في اطيةةةف  يرعاة  اطشياز ياطجانة  طانشارن  في يدرةز اطفرؽ اطرةاضة  أ  ط – 4
 اطث افة  أ  اطفنة  أ  االجيناعة  .
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 *  الطالب الحاصلون علً مراكز أو بطولة من المركز الرابع الً العاشر علً مستوي الجامعات :

 اطةاـ اطجانةي اطذي حقؿ فةو عاي اطيط ط . ةةفي نف يةض اطنقر فا  اطدراتة  يبؿ – 1
 األ ط ة  في االطيحاؽ ياطندةن  اطجانةة  ياطجانة  . -2
 اطنشارن  في اطنةتنرا   اطرحب  نجانًا , نةتنر  احد في اطتن  اطدراتة  . – 3
 .طو األ ط ة  في االشيراؾ في اطنةتنرا   اطرحب  اطقةفة  – 4

   من المركز األول الً الثالث علً مستوي الجامعةالطالب الحاصلون علً بطولة * 

 ةننح نتاعدة ناطة  طندة ينس شي ر ط اؿ اطةاـ اطدراتي اطحاقؿ فةو عاي اطيط ط  . – 1
 . طو األ ط ة  في االشيراؾ  ف  اطنةتنرا   اطرحب  اطقةفة  – 2

  جامعةالطالب الحاصلون علً بطولة من المركز الرابع الً العاشر علً مستوي ال* 

 ةننح نتاعدة ناطة  طندة شيرةف . – 1
  طو األ ط ة  في االشيراؾ في اطنةتنرا   اطرحب  اطقةفة  – 2

 
 راةعاً : رفع كفاءج الخدناخ الهقدنح للطلاب والاهذهام ةذىفير  الرعايح الثقافيح والإعلانيح

 

عي طيا أعبـ اطفنر  األدز االىيناـ ياطند ا  ذا  اططايع اطث افي  العبني اطيي ييص اططبز ةد -
  اطةا ـ  رجاؿ اطدةف عاي اطنتي ي اط  ني .

ع د ايفاقةا  يةف اطجانةا    زارة اطشياز طييقةص فيرا  زننة  قةفة   شي ة  في ية   اطشياز  -
 ططبز اطجانةا  في اطنحافظا  اطنيياف   ياق  اطندف اطتاحاة  .

 –نشر عا  إنياجة  ةدةرىا اططبز  –) دعـ اطد ط   زةادة ن ارد قند ؽ اطينافؿ االجيناعي طاطبز -
 اطياق  ياطجانة  طقند ؽ اطينافؿ االجيناعي طاطبز ( . ؽييرعا  نف اطقنادة

 دعـ  زارة اطيةاةـ اطةاطي طنةزانة  ايحاد اططبز  نذطؾ دعـ األنشط  اطنيياف  . -

ـ اط تائؿ اطنيياف  ) تنةة   - عف اطنشر عا   األنشط  اطيي   رقة  ( في العبـ –يقرة   –اتييدا
ييـ دايؿ اطجانة   اطيأنةد عاي  ق ؿ ىذه اطنةا نا  اطي انير عدد نننف عف طرةؽ قن ا  ايقاؿ 

 ثايي  نف اططبز  أعضا  ىةئ  اطيدرةس  اطةاناةف .

نط ةا  ( طاي عة  اطث افة  في اطنناتيا  اط  نة  دايؿ  –نشرا   –زةادة اطنطي عا  ) نجب   -
أعضا  ىةئ   –عاناةف  –   أنانف ينفةذ األنشط  عف طرةؽ نجن ع  يين ف نف ) طبز اطندرجا

 يدرةس ( .

 
 
 

 خانساً : الاهذهام ةالرعايح الصحيح للطلاب ودطىير أداء الهسذشفياخ الجانعيح

 وعياداخ الطلتح  ةها يحقق كفاءج الخدنح وفعاليذها                  
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قايا  اطنبعز دعـ اطةةادا  اططية  ياطننشآ -   اطرةاضة  يأطيا   نييققةف في اططز اطرةاضي  ا 
  اطةبج اططيةةي حيي ين ف اطيدن  نينانا .

 اطيأنةد عاي  ج د عةادا  طية  نجيزة ياط حدا  اطتننة  ياطندف اطجانةة  .  -
ا يجيةز نتيشفةا  اططبز يجنةع األجيزة  اطنتيازنا  اططية  لجرا  جنةع اطجراحا  طاطبز يي -

  ة يقر اطيح ةؿ طانتيشفي اطجانةي عاي اطحاال  اطيي يةد يارج إننانةا  نتيشفي اططاي  .

يز ةد نتيشفةا  اططبز ياألجيزة  األطيا  اطنييققةف في ناف  فر ع اططز لننانة  ي دةـ اطرعاة   -
 اطقحة  اطنانا  طاطبز في أترع  ق  حرقًا عاي ي فةر أ قا  اطدرات  .

اطنيقق  طةبج اططبز نظرًا الريفاع أتةار األد ة   اطنتيازنا   زةادة أعداد  دعـ اطنةزانةا  -
 اططبز اطنيرددةف عاي طاز اطيدن   اريفاع يناف  عبج يةض األنراض .

 
 فٌما ٌخص القائمٌن علً العمل مع الشباب

 

ةيا  اتينرارا طضناف اطنحافظ  عاي نا ى  قائـ  نا يـ يط ةره  ينشةا نع اطن يرحا  اط اردة  يين -
طننظ ن  اطةنؿ فانو اليد نف اطنظر طا ائنةف عاي اطييطةط  اطينفةذ طيذه اطنشر عا  ت ا  نف 

 اطةاناةف أ  أعضا  ىةئ  اطيدرةس حة  أنيـ عقز اطننظ ن   طذطؾ ة يرح اآليي :

   ع د د را  يدرةية  ني دن  عاي اطنتي ي اط  ني في نجاؿ رعاة  اطشياز في اطنجاال
 ف  ينشارن   زاريي اطيةاةـ اطةاطي  اطشياز .اطنييا

   ع د نؤينرا  ق نة  يق رة د رة  ينشارن  أتايذة اطجانةا    اط ةادا  اطشياية   اطتةاتة
 نتئ طي األنشط  النيتاز اطييرا   عرض أ راؽ اطةنؿ  األيحا  اطيي ييص نجاؿ اطةنؿ 

 نع اطشياز.

 اطنشر عا   يدؿ إط ا  اطنحاضرا   اطيدرةز  ننافآ  األشراؼ عاي ينفةذ اطيأنةد عا  قرؼ
 -اطشياز اطنجاس اط  ن  جاتا  اطيحنةـ   رش اطةنؿ نف نقادر اطين ةؿ اطنيياف  ) 

 اطجانة  ...(. – زارة اطيةاةـ اطةاط    -اطنجاس اط  ن  طارةاض  

 اي أف نظاـ ح افز طاةاناةف اطنجدةف  ينرةنيـ في احيفاال  رتنة  طيشجةع ياقي اطةاناةف ع
ةيـ ذطؾ تن ةاً نع يداة  اطةاـ اطدراتي في احيفاال  اتي ياؿ اططبز اطجدد ) ج ائز يشجةةة ( 

 ياطناةا   عاي نتي ي اطجانة   اطنتي ي اط  ني


