نادي طاقات ال تنفد ( نحو القائدة المتميزة )
هو نادي ًيعني برعاية الموهوبات والمبدعات المتفوقات من طالبات الجامعة في مجال تطوير الذات وتنمية قدراتهن وفقا ً
الحتياجاتهن النفسية واالجتماعية عن طريق التعليم والتدريب.
ٌتقام مناشطه في ثالثة مسارات ( الجامعة  +كلية اآلداب  +السكن الجامعي )

.1
.2
.3
.4
.5

أ -أهداف النادي :
بناء شخصية قيادية للطالبة الجامعية.
تنمية المهارات الشخصية لدى الطالبة الجامعية.
تفعيل دور الطالبة في تنمية المجتمع.
رفع مستوى التحصيل والتفكير العلمي ومهارات التعامل مع المجتمع
تزويد الطالب بالمهارات الالزمة للتكيف والتوافق مع المجتمع

ويشمل نادي ( طاقات ال تنفد ) البرامج التالية-:

أو ًالـ برنامج التطوير وبناء القادة
أـ أهداف البرنامج :
 .1تعريف الطالبة بقدراتها المتعددة وأنماط تفكيرها وشخصيتها وأساليبها المعرفية في مجال تطوير الذات.
 .2الرفع من الكفاءة التدريبية وتنمية المهارات .
 .3تنمية مهارة التفكير عند الطالبة .
 .4العمل على تنمية شخصية الطالبة .
ب ــ الفئة المستهدفة  :عضوات النادي  +طالبات الجامعة ومنسوباتها

م

اإلجراء

المكان

اقامة دورات متنوعة في
مجال النادي مثل -:
ـ دورة فن قيادة االفكار بين
العقول
1

األسلوب التنفيذي
المشارك
ــ مشرفة النادي

الدور
ــ التنسيق والمتابعة
واإلشراف العام

فترة
التنفيذ

معيار
اإلنجاز

ـ دورة توليد االفكار االبداعية
ـ دورة التخطيط الفعال

ــ مشرفة األنشطة

ــ القيام بالمعامالت اإلدارية

ـ دورة تنمية مهارات القيادة
ـ التعامل مع الشخصيات
الصعبة
سلسلة دورات مقاييس التقييم
2
الذاتي

ورشة عمل القبعات الست في
3
التفكير

ــ داخل الجامعة
ــ معهد التنمية
األسرية
ــ رئيسة النادي  +أعضاء
النادي
ــ المؤسسات الخارجية ذات
العالقة
ــ مشرفة النادي
ــ مشرفة األنشطة

الفصل
الدراسي
األول
ــ المساهمة في تقديم المادة
والثاني
العلمية
ــ إعداد المطويات
والنشرات
ــ تصميم االعالنات
ــ تفعيل النادي في المنتدى
ـــ تقديم المادة العلمية
ــ التنسيق والمتابعة
واإلشراف العام
ــ القيام بالمعامالت اإلدارية

إقامة
عدة
دورات
وورش
عمل

ثانياًــ برنامج مسابقات مهارية -:
أـ أهداف البرنامج :
 .1تنمية روح التنافس الشريف بين الطالبات .
 .2تنمية مهارات الطالبات في البحث وتشجيعهن على المعرفة في المجاالت العلمية المختلفة
 .3اكتشاف المواهب والعمل على تنميتها
ب ــ الفئة المستهدفة  :عضوات النادي  +طالبات الجامعة ومنسوباتها.
م

اإلجراء

المشارك

مسابقات متنوع مثل-:
ـ مسابقة أفضل عمل تطوعي

ــ مشرفة النادي

ـ مسابقة موهبتي أنميها

ــ مشرفة األنشطة

 1ـ مسابقة موهبة وإيداع
واختراعات
ـ مسابقة ثقافية علمية بين
فريقين

2

المكان

األسلوب التنفيذي

معارض متنوعه مثل -:

ــ داخل الجامعة

ــ رئيسة النادي  +أعضاء
النادي
ــ المؤسسات الخارجية ذات
العالقة

الدور
ــ التنسيق والمتابعة
واإلشراف العام
ــ القيام بالمعامالت اإلدارية
ــ تنسيق المنشط وجمع مادة
المسابقة واعداد المطويات
والنشرات

ـــ تقديم المادة العلمية

فترة
التنفيذ

الفصل
الدراسي
األول
والثاني

معيار
اإلنجاز

إقامة
مسابقتين
 +معرض

 عن اإلعجاز العلميفي التمور
 معرض عن اإلعجازالعلمي في الجمل من
منظور القران الكريم

ــ مشرفة النادي

ــ التنسيق والمتابعة
واإلشراف العام

ــ مشرفة األنشطة

ــ القيام بالمعامالت اإلدارية

ثالثاً ــ برنامج نشر الوعي وخدمة المجتمع -:
أـ أهداف البرنامج :
 .1نشر ثقافة الوعي وخدمة المجتمع الداخلي والخارجي .

ب ــ الفئة المستهدفة  :طالبات الجامعة ومنسوباتها .
م

اإلجراء

المكان

حمالت متنوعه مثل -:
 حملة مرآة في غرفتي 2( اللباس المحتشم )..
1
 ال تضيعيها  ( 2عن الصالة)..
 -أمتي والتقليد األعمى ..

المشارك
ــ مشرفة النادي

ــ داخل الجامعة
استقبال الوفود الزائرة من
طالبات المدراس وتنظيم
 2برنامج خاص لغرض من
الزيارة

األسلوب التنفيذي

ــ مشرفة األنشطة
 +مركز التنمية األسرية
 +جهات او مؤسسات اخرى
لها عالقه بموضوع المنشط

ــ رئيسة النادي  +أعضاء
النادي

الدور
ــ التنسيق والمتابعة
واإلشراف العام

فترة
التنفيذ

معيار
اإلنجاز

ــ القيام بالمعامالت اإلدارية

المشاركة باركان متعددة في
المعرض المندرج ضمن
الحملة
ــ االجتماع مع أعضاء النادي
وتقسيم العمل
ــ تقديم المادة العلمية

الفصل
الدراسي
األول
والثاني

إقامة
حملة
 +استقبال
وفود

