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 كلية االقتصاد املنزيل
 وحدة ضمان اجلودة

 معيار الطالب واخلرجيون
 البيةـــــــــــــطة الطـــــــــــاألنش

٠زغبءي ػٕٙب ؽالة ِٓ أوضش األش١بء اٌزٟ  األنشطة الطالبية تعذ

 اٌغبِؼبد، خبطخ فٝ أٚي عٕٛارُٙ اٌذساع١خ داخً اٌغبِؼخ.

أْ ٠مَٛ اٌطٍجخ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ األٔشطخ داخً اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ عٛاء اٌّذسعخ أٚ ٘ٛ إٌشبؽ اٌطالثٟ ٚ

اٌغبِؼخ، ٚرزؼذد رٍه األٔشطخ ِب ث١ٓ اإلٔغب١ٔخ، ٚااللزظبد٠خ، أٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ، أٚ اٌذػٛح ٌٍزغ١١ش 

بعٟ، ٚوض١شاً ِب أدٜ إٌشبؽ اٌطالثٟ إٌٝ رغ١١ش اٌغ١

ع١بعبد دٍٚي ٚأٔظٍّخ ثؾبٌٙب، ٚرزؼذد أٚعٗ إٌشبؽ 

 .اٌطالثٟ ثزؼذد ِغبالرٗ

 أًىاع األًشطخ الطالثيخ

إٌٝ أوضش ِٓ ٔشبؽ فٝ أوضش  األٔشطخ اٌطالث١خ رٕمغُ

ِٓ ِغبي، ؽ١ش رزٛاعذ فٝ وً عبِؼخ إداسح رزؼذٜ 

اساد سػب٠خ شجبة إداسح سػب٠خ اٌشجبة ٚرؼُ إد

 :ثبٌغبِؼبد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍغبْ ٌألٔشطخ اٌطالث١خ ِٕٚٙب

رٙذف إٌٝ رٛؽ١ذ اٌشٚاثؾ اإلٔغب١ٔخ ٚرٛص١مٙب ث١ٓ اٌطالة ٚث١ُٕٙ ٚث١ٓ  :األضر الجبهعيخ -1

أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ، وّب رغبػذ اٌطالة فٟ رٕف١ز األٔشطخ اٌزٟ رزٛافك ِغ ١ٌُِٛٙ ٚسغجبرُٙ، 

 ٌألعشح، ِٚٓ صُ ٌٍغبِؼخ ٚاٌٛؽٓ.ٚرغشط سٚػ االٔزّبء 

 ٚرؾشص اٌغبِؼخ ػٍٝ أْ رز١ّض األعش داخٍٙب ثّب ٠ٍٟ:

أْ ٠ىْٛ اعُ األعشح ٔبثؼًب ِٓ فىشح رى٠ٕٛٙب، ١ٌٚظ ثأعّبء لبدرٙب أٚ رىشاًسا ألعّبء أٔشطخ  -1

 خبسع١خ ِغغٍخ.

 أْ ٠زُ رغغ١ً أعّبء األػؼبء اٌّؤعغ١ٓ، ٠ٚؼشع رٌه ػٍٝ إداسح سػب٠خ اٌطالة. -2

 أْ ٠ٕؼُ إٌٝ وً أعشح أػؼبء ِٓ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبإلػبفخ إٌٝ اٌطالة. -3

أْ ٠ؾذد ٌىً أعشح ٔظبَ ػًّ ٚخطخ ٌألٔشطخ اٌفظ١ٍخ ٚاٌغ٠ٕٛخ، ٠زُ دػّٙب ِٓ خالي إداسح  -4

 سػب٠خ اٌطالة، ٌز١غ١ش اٌزٕغ١ك ث١ٓ األعش.



 

 

 

األٔشطخ ٚرٕف١ز٘ب رؾذ إششاف ارؾبد ٠زُ رخط١ؾ ٘زٖ  :الٌشبط االجتوبعى والرحالد -2

ؽالة اٌغبِؼخ، ٚرٙذف أ٠ًؼب إٌٝ ر١ّٕخ اٌشٚاثؾ االعزّبػ١خ ث١ٓ اٌطالة ٚث١ُٕٙ ٚث١ٓ أػؼبء 

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّغزّغ اٌخبسعٟ، ٚثش اٌشٚػ اٌغّبػ١خ ٚسٚػ اٌزؼبْٚ ٚاإلخبء ث١ُٕٙ.

خ اٌغّبػ١خ ٚاٌؾفالد ٚاٌّغبثمبد ٠ؼُ ٘زا إٌشبؽ اٌشؽالد ٚاٌّؼغىشاد ٚاألٔشطخ اٌزش٠ٚؾ١

ِغبثمخ اٌطبٌت اٌّضبٌٟ ٚاٌطبٌجخ  –اٌزشف١ٙ١خ، وّب ٠شًّ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغبثمبد ِضً: اٌشطشٔظ 

 .اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٚرٕظ١ُ ٔذٚاد ِٚؤرّشاد رؼش٠ف١خ ٌٍطالة -اٌّضب١ٌخ 



 

 

 هطبثمخ الطبلت الوثبلي

 



 

 

اٌٙٛا٠بد ٚإثشاص ِٛا٘ت اٌطالة اٌف١ٕخ، ِٓ غٕبء ٠ٙذف إٌٝ ر١ّٕخ  :الٌشبط الفٌي واألدثي -3

فشدٞ ٚعّبػٟ، ٚػضف فشدٞ ٚعّبػٟ، ٚرّض١ً ِغشؽٟ ٚفْٕٛ رشى١ٍ١خ، ٚرذػُ اغٍت 

اٌغبِؼبد ٚػٍٝ سأعُٙ عبِؼبد اٌمب٘شح ٚػ١ٓ شّظ ٚؽٍٛاْ ٘زا إٌشبؽ ِٓ خالي ١ِضا١ٔخ 

 .خبطخ ثٗ

ٚرذػُ اٌغبِؼخ ٘زا إٌشبؽ ِٓ خالي ١ِضا١ٔخ خبطخ، ٚرظٙش ٔزبئغٗ فٟ اؽزفبالد اٌغبِؼخ 

اٌغ٠ٕٛخ ِٕٚبعجبرٙب اٌّٛع١ّخ اٌّزؼذدح. ٚلذ رُ رخظ١ض ٚرغ١ٙض غشفخ خبطخ ٌٍّٛع١مٝ، ٠زذسة 

 .خ ثظٛسح ِٕزظّخف١ٙب أػؼبء فشلخ اٌّٛع١مٝ ثبٌى١ٍ

 



 

 

٠زؼٍك ثبٌٕشبؽ اٌش٠بػٟ ٌٍطالة ٚاٌؼب١ٍِٓ ٚرٌه رذػُ اٌغبِؼخ وً ِب  :األًشطخ الريبضيخ -4

 ِٓ خالي:

 رٛف١ش طبٌخ أٌؼبة س٠بػ١خ ِغٙضح ثأؽذس األعٙضح اٌش٠بػ١خ. -1

 رٛف١ش اٌّالػت اٌش٠بػ١خ اٌخؼشاء ا١ٌّٙأح ٌّّبسعخ اٌش٠بػبد اٌّخزٍفخ.-2

شان فٟ االشز –إلبِخ اٌّجبس٠بد –رفؼ١ً إٌشبؽ اٌش٠بػٟ ثبٌى١ٍخ )رشى١ً اٌفشق اٌش٠بػ١خ  -3

االشزشان فٟ طبٌخ األٌؼبة اٌش٠بػ١خ اٌخبطخ  –األٔشطخ اٌش٠بػ١خ اٌزٟ رٕظّٙب اٌغبِؼخ 

 (.GYM"ثبٌغبِؼخ "

 رٛف١ش ِذسث١ٓ ِٚذسثبد فٟ ع١ّغ ِغبالد األٔشطخ اٌش٠بػ١خ ٚاٌف١ٕخ. -4

ِزبثؼخ األٔشطخ اٌش٠بػ١خ، ٚخٍك عٛ رشف١ٟٙ ٌٍطالة داخً ٚخبسط اٌغبِؼخ، ػٓ ؽش٠ك  -5

١بد رؼبْٚ ِغ أوجش إٌٛادٞ ٚاٌّالػت اٌش٠بػ١خ ثّذ٠ٕخ ا١ٌّٕب اٌغذ٠ذح، ِضً: إٌبدٞ ػًّ ارفبل

 "."SPLASH ِٚغّغ األٌؼبة اٌش٠بػ١خ –اٌش٠بػٟ ثب١ٌّٕب 

ِشبسوخ اٌغبِؼخ ِغ شم١مبرٙب ِٓ اٌغبِؼبد اٌخبطخ ٚاٌؾى١ِٛخ فٟ ِغبثمبد اٌذٚسٞ  -6

ّشبسوبد اٌذاخ١ٍخ ٚاألٔشطخ ث١ٓ اٌى١ٍبد اٌش٠بػٟ اٌزٟ رم١ّٙب ٘زٖ اٌغبِؼبد، ثبإلػبفخ إٌٝ اٌ

  ثبإلػبفخ إٌٝ أٔشطخ ٚصاسح اٌشجبة ٚاٌش٠بػخ.

ٚرٕفز اٌغبِؼبد ٘زا إٌشبؽ ػٓ ؽش٠ك رٕظ١ُ ِغبثمبد فٝ وشح اٌمذَ ٚع١ّغ اٌش٠بػبد ٚاالٌؼبة 

 .االخشٜ ٌىبفخ و١ٍبد اٌغبِؼخ ث١ٓ اٌطالة ٚاػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٕشش سٚػ اٌزؼبْٚ ث١ُٕٙ



 

 

 

ز١ؼ إٌشبؽ اٌضمبفٟ فشًطب ػذ٠ذح ٌٍطالة ٌٍزؼج١ش اٌؾش ػٓ آسائُٙ فٟ ٠ :األًشطخ الثمبفيخ -5

لؼب٠ب اٌّغزّغ ٚاٌّشبسوخ فٟ ؽً اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعُٙٙ، ٚوزٌه إربؽخ اٌفشطخ ٌٍطالة 

اٌّجذػ١ٓ فٟ ِغبالد األدة اٌّخزٍفخ؛ إلظٙبس ِٛا٘جُٙ فٟ اٌشؼش ٚاٌىزبثخ اٌمظظ١خ ٚغ١ش٘ب ِٓ 



 
دة األخشٜ، وّب رُ رٛف١ش غشفخ ٌٍّٛع١مٝ ِغٙضح ثىض١ش ِٓ ا٢الد اٌّٛع١م١خ؛ ٌزّى١ٓ فْٕٛ األ

 اٌطالة ِٓ ِّبسعخ إٌشبؽ اٌفٕٟ.

  .ٚرٕفز اٌغبِؼبد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغبثمبد فٝ اٌىزبثخ إلثشاص اٌّٛ٘جخ االدث١ٗ ث١ٓ اٌطالة اٌّز١ّض٠ٓ

ٔذٚاد ِٕزظّخ؛ ٌّٕبلشخ اٌىزت اٌزٟ رُ ٚرزطٍغ اٌى١ٍخ إٌٝ رٕظ١ُ فؼب١ٌبد ٌٕبدٞ اٌىزبة اٌزٞ ٠ؼمذ 

لشاءرٙب ثٛاعطخ األػؼبء، عؼ١ًب ِٓ اٌغبِؼخ ٌؼمذ ِغبثمبد ؽالث١خ ع٠ٕٛخ ِٕزظّخ فٟ اٌضمبفخ 

 ٚاٌّؼٍِٛبد اٌؼبِخ.

 

رشغغ اٌغبِؼخ اٌطالة فشادٜ أٚ عّبػبد ػٍٝ اٌزمذَ  :ًشبط الجىالخ والخذهخ العبهخ -6

سػب٠خ اٌطالة، ٠ٚٙذف ٘زا إٌشبؽ إٌٝ غشط ِجبدئ إٔىبس ثخطخ ٌٍٕشبؽ ا١ٌذٚٞ ِٓ خالي إداسح 

 اٌزاد ٚاالػزّبد ػٍٝ إٌفظ ٚثزي اٌغٙذ ٚاٌؼطبء ٚاٌزؼؾ١خ فٟ عج١ً ا٢خش٠ٓ.

٠ٚشوض ٘زا إٌشبؽ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌّٙبساد ا١ٌذ٠ٚخ ٚاألٔشطخ اٌخبسع١خ، ِضً: اٌّؼغىشاد اٌىشف١خ 

ٟ لذساد اٌطبٌت اٌؼ١ٍّخ ٠ٚٛاصْ ث١ٕٙب ٚ٘ٛ ٔشبؽ ٠ّٕ ٚاٌزشغ١ش ٚاٌذ٘بْ ٚاٌظٕبػبد اٌخشج١خ.

 ٚث١ٓ األٔشطخ اٌفىش٠خ.

 



 

 

 أهويخ األًشطخ الطالثيخ

 

ػٍٝ رٛؽ١ذ اٌشٚاثؾ اإلٔغب١ٔخ ٚرٛص١مٙب ث١ٓ اٌطالة ٚأػؼبء ١٘ئخ  األٔشطخ اٌطالث١خ رؼًّ -1

 .اٌزذس٠ظ

 ٌٍّغزّغ ثبٌخبسط.بِؼخ أٚ رأ١ٍُ٘ٙ ِٓ أُ٘ اٌغجً الٔذِبط اٌطالة ِغ اٌّغزّغ عٛاء داخً اٌغ -2 

 اٌزٟ رزٛافك ِغ ١ٌُِٛٙ ٚسغجبرُٙ.رغبػذ اٌطالة فٟ رٕف١ز األٔشطخ  -3 

 الٔزّبء ٌألعشح، ٚاٌغبِؼخ ٚاٌٛؽٓ.رغشط سٚػ ا -4

اٌّغبّ٘خ فٟ اٌزشف١ٗ ػٓ اٌطالة فٝ فزشح اٌذساعخ ٚ اٌّغبػذح ػٍٝ اوزغبة اٌؼذ٠ذ ِٓ  -5

 .اٌّٙبساد

 ر١ّٕخ اٌزضاَ اٌطٍجخ ثبألخالق اٌؾغٕخ ٚرؼذ٠ً اٌغٍٛن اٌغٍجٟ ٌذٜ ثؼغ اٌطٍجخ.  -6

 دفغ اٌطٍجخ ٌٍشؼٛس ثأ١ّ٘خ ِب ٠ّىٓ أْ ٠فؼٍٖٛ أصٕبء اٌؾ١بح اٌغبِؼ١خ.  -7



 
ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌشخظ١خ ٌذٜ اٌطبٌت، ف١خشط ِٓ ّٔط١خ اٌطبٌت اٌؼبدٞ اٌزٞ ٠مظذ اٌغبِؼخ  -8

ٍمخ، صُ ٠ُمفً ػبئذاً إٌٝ إٌّضي ٚاوزشبف اٌطبٌت ٌجؼغ ِٛا٘جٗ ػٕذ ألخز اٌؼٍَٛ داخً اٌغشف اٌّغ

 ِغبّ٘زٗ فٟ إٌشبؽ اٌطالثٟ. 

 رؼض٠ض اٌظالد ث١ٓ اٌطٍجخ، ٚث١ٓ اٌطٍجخ ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌغبِؼخ.  -9

ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ ارخبر ِٛالف رغبٖ ِب ٠غشٞ داخً أعٛاس عبِؼبرُٙ، ِّب ٠غؼٍُٙ أوضش لٛح  -11

 اٌؾ١بح ٚرمٍت ِٛالفٙب. فٟ ِٛاعٙخ 

 رؼض٠ض شؼٛس اٌطٍجخ ثبالعزمالي، ٚرؾًّ اٌّغؤ١ٌٚخ. -11

وغش اٌؾٛاعض ث١ٓ اٌطٍجخ ٚاٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚعؼٍٙب أوضش عزثبً ٌُٙ، ثفؼً رٕٛع ٔشبؽبرُٙ   -12

 ف١ٙب. 

رط٠ٛش ِٙبساد االرظبي ٌذٜ اٌطٍجخ، ِضً: اٌزؼج١ش ػٓ اٌشأٞ، ِغ أ١ّ٘خ اؽزشاَ ٚرمجً  -13

 ٔظش ا٢خش٠ٓ. ٚعٙخ

ؽش األعبرزح اٌغبِؼ١١ٓ ػٍٝ إٔغبص ٚاعجبرُٙ ؽزٝ ال رزمبؽغ ِغ ٔشبؽ اٌطٍجخ، ٚسفغ عمف  -14

 لذسارُٙ العز١ؼبة ِزطٍجبد اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ اٌغذ٠ذح.

ٕغضاد ٚإٌزبئظ اإل٠غبث١خ اٌزٟ ٠ّىٓ رغغ١ٍٙب ٌظبٌؼ  -15  ُّ خشٚط اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اٌ

 ٛاء اٌطٍجخ أٚ األعبرزح اٌغبِؼ١١ٓ.ع١ّغ األشخبص، ع

خبلذ عجذ الغفبر، وزير التعلين العبلي والجحث العلوي،  أكذ الذكتىر ولمذ

تعتجر هي أهن أضص الوٌظىهخ التعليويخ  األًشطخ الطالثيخ أى

ثبلجبهعبد، حيث تطتهذف صمل شخصيخ الطالة وتسويذهن 

والمذرح على تحول ثبلوهبراد والمذراد، التى توكٌهن هي اإلثذاع 

الوطئىليخ، إضبفخً إلى غرش ليوخ العول التطىعى وتمىيخ العول 

األًشطخ الطالثيخ تعتجر حلمخ الىصل ثيي هرحلخ وأى ، ثروح الفريك

الذراضخ الجبهعيخ وثيي ضىق العول، ألًهب ضتطبعذن على تٌويخ 

الوهبراد العوليخ الوطلىثخ في ضىق العول، هثل اضتخذام ثراهج 

يىتر الوختلفخ أو ثراهج التصوين الجرافيكي أو الفيذيى وغيرهب الكوج

 الكثير، ثجبًت أًهب تطبعذن على تطىير ههبراد الجحث.

 



 

 


