
  االنشطة الثقافیة والفنیة لكلیة التربیة للعلوم االنسانیة

-  االھداف العامة - أ
 عقیدتنا نم النابعة الثقافة مصادر تنویع من خالل الجامعي الطالب شخصیة تنمیة- ١

 .  . الرصینة االجتماعیة و األسس اإلسالمیة
 شخصیات بناء في عدتسا التي و الثقافیة األنشطة في راغالف أوقات استثمار-٢

   الفعالة الفكریة المشاركة ىلعوتدریبھم  الكلیة طالب
 روح موتدعی ، واالطالع البحث ىلع ھموتحفیز یةلالك طالب لدى المعرفیة الجوانب اثراء- ٣

 بینھم فیما الشریفة المنافسة
 رھا تطوی والعمل على,اتھمرھام وتنمیة ھبھموموا الطالب طاقاتاف اكتش- ٤
 في رفوالمعا مولبالع التزود ىلع ھمومعاونت ومجتمعھم ألمتھم الطالب انتماء روح أشاعة- ٥

 كل مجاالتھا 
  حلول لھا  الىصول ولل ھاوعالج االجتماعیة اكلالمش مناقشة في مةھالمسا- ٦
   

    -: انواعھا -ب
على  وتدعي الى اثراء الجانب المعرفي لدى الطالب وتشجیعھم :المسابقات الثقافیة -١

 نیمك ھاخالل نوم ، ھمبین الشریفة المنافسة روح موتدعی فةلالمخت المجاالت فيالبحث 
  وھي  المتمیزین ثقافیا لیمثلوالكلیة الطالب كتشافا
 بةلالط نشؤول عمیدال نمعاو مھاینظ مركزیة ثقافیة مسابقات -
 ، یةلالك مأقسا بین مسابقات -أ:داخل الكلیة وھي على انواع مسابقات -

   یةلالك مستوى ىلع مسابقات -ج ، الطالبیة نجالال مقارخل دا مسابقات -ب
 -:ظوابطھا

 مولوالش التنوع -
 ةلبالط نبی والموضوعیة الحیادیة -
 فیھرك تیش يالذ راسيالدصل الف في مسجالً  نیكو نأ اركالمش الطالب في یشترط -
 مسابقةبكل  الخاصة الشروط تستوفى أن یجب -
 الفصحى العربیة غةبالل زاماللت ا-
   فقط األولى الثالثةراكزملل قیمة جوائز تمنح -
 
  :الخطابي التدریب مسابقة -٢

  -:ظوابطھا
 ھاأحد المتسابق یختار مث بقتسالل المطروحة الموضوعات مالتحكی لجنة تحدد -
 قلاأل ىلعبیوم  المسابقةقبل اجراء  األنشطة إدارة لدى المختارموضوعھ  متسابقال جلیس -
  الفصحى  العربیة غةلبال الخطابة نتكو نأ یشترط -
 
 :الشعر مسابقة -٣

 :اھضوابط
 والقافیة نالوز بشروط التقید -
 اإلسالمیة واآلداب مبالقیااللتزام  -
  ابیت ( 15 ) نع القصیدة قلت ن الأ -



 الفائزة قصائدلل شعریة أمسیة متنظ -
 نشطة األ إدارة ھاترشح متحكیلل لجنة نتكو -
 -د ، 2 والمعاني األلفاظ -ج ، 2 الفنیة الصور-ب ، 2 ظمالن -أ : أساس ىلع الدرجات توزع -

 2 غةلال-ه ، 2 األفكار ترابط
 :الشعریة ةالمساجل مسابقة -٤

 :ھاضوابط
 ومقفاة فصیحة األبیات نتكو نأ -
 اإلسالمیة موالقی الواضحة بالمعانيزام االلت -
   الواحدة المسابقة في الواحد البیتتكرار معد -
 
 :األدبیة المقالة مسابقة -٥

  :ظوابطھا
 اإلسالمیة موالقی بالمبادىءزام االلت -
 الفصحى العربیة غةباللزام االلت -
 المقالة كتابة في المعتبرة الشروط تستوفى نأ -
 المحاكاة فیھا بلتغ أو منقولة نتكو الن أ -
 األنشطة إلدارة نیوصورت صل أ نم اإلنتاج میقد -
   أخرى لمسابقة قدمت قد نتكو الن أ -

 
 :الثقافیة البحوث مسابقة -٦

 :ھاضوابط
  الفصحى العربیة غةلبال صفحات)٣-٢(مابین  صفحاتان تكون ال -
 البحث في عملال خطة األنشطة إدارة متقد -
 بحث نم أكثر في ركیشت نأ طالبللیحق  ال -
 بالمراجع موثقاً  نویكو واضح بخط البحث میقد -
 من قبل جھات اخرىم دق قد البحث نیكو ن الأ -
   نشره لیتسنى نصفحتی حدود في بحثللیرفق ملخص  -
 
   :القصیرة القصة مسابقة -٧

  -:ظوابطھا
 ثالث نعتقل  وال صفحات خمس نع تزید ن الا -
 القصیرة القصة كتابة في المعتبرة الفنیة الشروط تستوفىان  -
 المعاصرةاالجتماعیة او االحوال  القضایا بعض معالجة إلى تھدفان  -
 مسابقاتلل العامة بالشروطااللتزام  -
    األولىبالمراكز الفائزة قصصلل قصصیة ندوة إقامة -
 
 :كتاب خیصلت مسابقة -٨

 -:ظوابطھا
 األنشطة إدارة نم خیصلتلل الكتب نم مجموعة طرح تمی -



 فقو ،م علیھاوالحك خصاتلالم راءةلق وھمنح أو التدریس یئةھ أعضاء نم لجنة اختیار میت -
   المعتبرة خیصلالت شروطو ضوابطال
  

 في اھتنفیذ نیمك المجاالتالدورات في مختلف  نم مجموعة ھيو :األولیةرات الدو -٩
 :اآلتیة الضوابط ضوء

 ورةلكل د ىلواألع األدنى الحد تحدید -
 لكل دورة  الرمزياالشتراك  مرس تحدید -
   نساعتاوفي كل یوم  األسبوع في مأیا أربعةالدراسة  ،ومدة نأسبوعا مدة كل دورة -

  - :انواع الدورات 
  الحدیث تخریج في دورة - ، التجوید في دورة -:انھمدورات شرعیة   - أ

 اإلسعافات  ،  یزیةلاإلنج غةلال میلتع ، التصالا نف، التخطیط نف -:دورات علمیة   - ب
 التحریر  ، ) الخطابة نف ( الخطابي، التدریب غةلال جلمعا في البحث طریقة ، األولیة

  الكتابة وسالمة
   -:دورات في الحساب االلي -ج

 98 النوافذ مونظا الحاسب منظا في مقدمة -
 IBM النصوص ومعالجة البیانات دخالإ -
   ) ورد ( النصوص محرر -
  )اكسل(الجداول االكترونیة  -
  )Access(البیانات قاعدة في دورة -
  والتعامل معھا  االنترنت -
 اآللي الحاسب فيالبرامج العلمیة  -
   بوینت الباور في دورة -
 

 طالب نم الصفوةالى تكریم  المسابقة وتھدف ھذه -:المثالي الطالب مسابقة -١٠
 نویكو فةلالمخت یاتلالك

 ماالقسا مستوى ىلوع یةلالك مستوى ىلع / المثالي الطالب اختیار
  :یمالتقو ضوابط

   اإلسالمي مالعال بواقعوعیھ و الطالب التزام -
  التفوق العلمي  -
 العامة الثقافة  -
 جیةھالالمن األنشطة في المشاركة -
  ومظھره  الطالب شخصیة -

 :المسابقةاجراء  ضوابط
 رواد من األساتذة بعض موتض ھینیب نم أو یةلالك عمید برئاسة یةلالك فى لجنةتشكیل  میت -

  والمشرف االجتماعي النشاط
 مستوى ىلع المثالي الطالب الختیار الطالب نبی األولیة التصفیاتباجراء  جنةلال ذهتقوم ھ -

 ،والذي سیمثل الكلیة في التصفیات النھائیة یةلالك
 الطالب نشؤو عمید نمعاو إلى یةلالك مثل ی الذي الطالب مباس الرفع میت -
 یةلالك مستوى ىلع لیرشح نالمثالیی الطالب نبیمن   االقسام مستوى ىلع لجنةیتم تشكیل  -
  كل كلیة   مستوى ىلع المثالي طالبلل تقدیریة دةھاش متقد -
 



 المحضرات -١١
 -:ضوابطھا

 نعنوا ویوضح ، المحاضرة إقامة ىلع الصالحیة صاحب نم الموافقة ىلعالحصول  -
 نوالمكا نوالزم المحاضرة واسم المحاضر

 بدایة كل فصل دراسي  في المحاضرین بأسماء الرفع میت -
 الندوات موضوعات في ماألقسا طالب اھیحتاج التي مةھالم الجوانب االعتبار في یؤخذ -

 والمحاضرات
   تربویة ، فكریة  ، )شعریة(أدبیة ، اجتماعیة  ، میةلع ، دینیة -:انواعھا 

 
 المشاكل  لمجتمع وابرازا قضایا طرح إلى تھدف: المسرحیة العروض -١٢

 بھالموااكتشاف  إلىكما تھدف  ، مباشر غیر وبلبأس اھمعالجت ومحاولة االجتماعیة
 ) الدرامي( يھالفكا الطابع وذات ورھالجم ةھمواج ىلع القادرة الطالبیةوالقدرات 

 -:ضوابطھا
 اإلسالمیة موالقی الشرعیة بالضوابط االلتزام -
 واحد مسرحيلكل قسم عرض  -
 یزیةلاالنك غةلالقسم  المسرحي یخص العرض كان إذا یزیةلاالنك غةلبال االلتزام -
 الممثل الدور إلیھ یدعو فیما إال الفصحى العربیة غةلبالااللتزام  -
 مالقسفي تمثیل  حسنة قدوة المشاركون الطالب نیكو نأ -
 واجتماعیة إنسانیة موضوعات ویعالج ادفاً ھ النص نیكو نأ -
   الموافقة وأخذ ، المسرحیة بإعالناتفیما یتعلق  الطالب شؤون عمید نمعاو مع لتنسیقا -

   علیھا
 

 الطالبوھي تھدف الى صقل مواھب  :الثقافیة والنواديحفالت التعارف  -١٣
   .األكادیمي الجو عن بعیداً  البريء ھالترفی إلى إضافة ،مھارتھم وتنمیة

 -:ضوابطھا
 األدبیة والنواحي اإلسالمیة موالقی الشرعیة بالضوابط االتزام -
 الفصل الدراسي في واحد ثقافي نادي أو واحدلكل قسم حفل تعارف  -
 ھ واعالناتھإقامت نومكا ھلیع والموافقة النادي اعتماد في الطالب نشؤو عمید معالتنسیق  -
  ھا تحقیق إلى یسعى التى ىلالمث ھدافھأ ھل النادي أو ن الحفلیكو نأ -
 

 القضایا وطرحابة الكتمھارات  تنمیةوھي تھدف الى  :المطویات إصدار -١٤
 الحسنةاالخالق والقیم واالداب  إلىھ والتوجی ، اھعالج ومحاولة یةلالك طالب لدى والمشكالت


