
 

1 

 

فترة  التنفيذ المكان جراءاإل
 التنفيذ

 معيار اإلنجاز

 الدور المشارك
احلاسب اآليل وتقنية ) تنظيم ندوتني بعنوان 

  (املعلومات 
  
احلاسب اآليل وتقنية بعنوان ) قامة ورشتنيا

   ( املعلومات
 

احلاسب اآليل وتقنية إقامة اربع حماضرات بعنوان )
  (املعلومات 

  
  (احلاسب اآليل وتقنية املعلوماتودورتني بعنوان )

 
برامج ميكن ترشيحها يف حينها حسب جملس 

  أعضاء النادي

 
 

 – داخل اجلامعة
حسب القاعات 

 املتوفرة. 

 

 
 

  ، ومن يستعني به.  النادي مشرف
 

طالب  6+  )طالب( النادي رئيس
 مشغلني. 

أعضاء النادي األساسيني  
 واملتعاونني. 

 
 
 
 املؤسسات اخلارجية ذات العالقة 

 اليت يتم املوافقه عليها. 

التنسيق ، و شراف العام اإل -
 . واملتابعة

االجتماع مع أعضاء  -1
  .النادي وتوزيع العمل

املتابعة املستمرة جلميع  -2
حتت إشراف  املناشط

 النادي مشرفشخصي من 
 اإلعالناتتفعيل  - 3 

 اخلاصة بالنادي على مستوى 
اجلامعة ، الورقية ، الرسائل ، 

  اإلمييل ، موقع اجلامعة. 
 تقعيل النادي يف املنتدى  -4
استقطاب الكفاءات  -5

 املتميزة يف ذات اجملال. 
 أخرى. -6

 
 
 
 
 
 

الفصل 
الدراسي 

 األول

 

اإلداري تكوين اهليكل -
 لنادي.ل

استقطاب أعضاء -
 للنادي. متميزين

تنظيم ندوتني يف نفس -
 اجملال. 

يف نفس ورشتني  تنظيم-
 اجملال.

تنظيم حماضرتني يف نفس -
 اجملال.

تنظيم ورش عمل يف -
 اجملال.نفس 

برامج أخرى حسب -
  جملس النادي. 
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 التنفيذ المكان جراءاإل

 
فترة 
 التنفيذ

 معيار اإلنجاز

 الدور المشارك
 

احلاسب اآليل وتقنية معرض متخصص يف ) تنظيم 
  ( املعلومات

 
احلاسب اآليل وتقنية متخصصة يف تنظيم مسابقة 

  املعلومات
 على مستوى اجلامعة. تنظيم شعار للنادي

 
برامج ميكن ترشيحها يف حينها حسب جملس 

  أعضاء النادي. 

 

 
 

 – داخل اجلامعة
 القاعاتحسب 
 املتوفرة. 

 

 
 

  ، ومن يستعني به.  النادي مشرف
 طالب مشغلني 6عدد  

 )طالب( النادي رئيس
أعضاء النادي األساسيني  

 واملتعاونني. 
 
 
 املؤسسات اخلارجية ذات العالقة 

 بعد املفامهة واإلتفاق. 

التنسيق ، و شراف العام اإل -
 . واملتابعة

االجتماع مع أعضاء  -1
  .النادي وتوزيع العمل

 اإلعالناتتفعيل  - 3
 اخلاصة بالنادي على مستوى 

الرسائل ،  اجلامعة ، الورقية ،
  اإلمييل ، موقع اجلامعة. 

تنفيذ ومتابعة كل ما  -3
واملسابقة  يتعلق باملعرض

 ومجيع الفعاليات املنفذه .. 
 اىل آخره. 

  

 
 
 

الفصل 
الدراسي 

 األول

 

يف إقامة معرض واحد -
احلاسب االيل وتقنية 

 املعلومات. 

 

تنظيم مسابقة يف -
احلاسب اآليل وتقنية 

 املعلومات. 
برامج ميكن ترشح يف -

حينها حسب جملس 
   النادي. 

 

 


