
 نادي"  نزاهة "

 الرؤية :

 بين األندية الطالبية المتميزة التي تسعى لتحقيق النزاهة كواجب ديني, وسلوك أخالقي وعمل وطني. من أن يكون

 الرسالة :

الذاتية, وتعزيز النزاهة, وتحصين األجيال القادمة ضد  الرقابةتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في اإلصالح و مكافحة الفساد, عن طريق تنمية 

  الفساد.

 أألهداف :

 ومكافحة الفساد.إلصالح ا. تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في 1

 الجامعة و المجتمع.. تنمية الرقابة الذاتية لدى طالب 2

 . تحصين المجتمع من آفة الفساد وبيان مخاطره وآثاره.3

 . نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.4

 . تنظيم الملتقيات و الندوات وورش العمل التي تخدم وتعزز النزاهة.5

 ونبذه.. تفعيل دور اإلعالم بمختلف وسائله و أدواته للتوعية بمضار الفساد و أهمية مكافحته 6

 . اقامة ورش العمل التي تبحث عن الحلول الجذرية الجتثاث آفة الفساد من المجتمع.7

 . اشراك الطالب في برنامج النزاهة.8

 المبادئ :

 . الترابط المجتمعي.1



 . البرامج ذات الجودة و الخدمات ذات القيمة.2

 العالقة التعاونية المتبادلة.. 3

 العوائد.. األداء المالي واستدامة 4

 . المساءلة والمحاسبة.5

 . التعليم والتطوير والتدريب. 6

 : الفئة المستهدفة

 .  منسوبات جامعة الملك فيصلجميع 

 

 

                                                       

 

 

 

 



 برامج النادي                                                     

 

 

 

 
 

  م
 اإلجراء

 
 مكان التنفيذ

 معيار اإلنجاز فترة التنفيذ األسلوب التنفيذي
 الدور المشارك

إقامة سلسلة من البرامج التثقيفية التوعوية عن  1
 الرقابة الذاتية –األمانة  –النزاهة  –: القيم 

,  الجامعة داخل
 وخارج الجامعة

  
 

مشرفة وحدة التوجيه 
 واإلرشاد 

 .التنسيق والمتابعة واإلشراف العام -
 

الفصل 
الدراسي األول 

 والثاني

إقامة  - 
 برنامجين

 . القيام بالمعامالت اإلدارية  - األنشطةمشرفة 
 التنسيق والمتابعة واإلشراف العام. - مشرفة النادي

برامج تدريبية و ورش عمل متخصصة في  2
 مجال النزاهة ومكافحة الفساد 

 ألعضاء هيئة التدريس  -1
 للموظفات . -2
 للطالبات .  -3

المؤسسات الخارجية 
 ذات العالقة

إقامة ثالث  العلمية.تقديم المادة  -
دورات او ورش 

 عمل

 حمالت توعوية تحت شعار :  3
 "نعم للنزاهة ...ال للفساد "  -1
 "النزاهة مسئوليتنا جميعًا "  -2
 "الرقابة الذاتية "  -3
 " من يحمل األمانة " -4

المشاركة في إعداد وتقديم   - عضوات النادي 
البرامج الثقافية والمسابقات 

والمشاركة في التنظيم واالستقبال 
. 

 االجتماع وتقسيم العمل والمهام -

 إقامة حملتين

 مسابقات ثقافية  4
 خطابة  –مقال  –شعر  –قصة قصيرة 

إقامة مسابقة  
 ثقافية

 مسابقات فنية  5
رسم  -رسم تشكيلي-تصوير تشكيلي

 خط عربي –فن رقمي  -كاريكاتيرى

إقامة مسابقة 
 فنية

 إقامة معرض إقامة معرض للنزاهة ومكافحة الفساد 6


