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 لجنة النشاط الطالبي بالقسم
 

 ه6341/6341بقسم التربية الخاصة لمعام الجامعي  ةالطالبي ةطنشألالئحة تنظيم ا
 الالئحة وبدء العمل بها: اسم  -6

لمعام  التربية الخاصةبقسم  تسمي ىذه الالئحة )الئحة تنظيم النشاط الطالبي
قسم أعضاء مجمس اعتمادىا من ( ويعمل بيا من تاريخ ه6341/6341الجامعي 

 عمييا.قسم التوقيع رئيس و التربية الخاصة 
أو  اجتماعية ثقافية أو يقصد بو أي ممارسة منظمة فكرية أو النشاط الطالبي:

أو خارجو  صةقسم التربية الخارياضية أو عممية تصدر من طالب أو طالب داخل 
 .قسم التربية الخاصة باسمإذا كان 
بكمية  قسم التربية الخاصةمجمس أعضاء يقصد بيا الموائح التي يصدرىا  الموائح:

منظم ل الكمية وفقا   أورئيس قسم التربية الخاصة أو أي جيات أخري يحددىا  التربية
 . ربيةبكمية الت العممية قسامباأل الطالبية ألنشطةلالمنظمة  األساسية

 ثوابت ومجاالت وأماكن النشاط الطالبي
 يجوز ممارسة النشاط الطالبي وفق الثوابت وحسب النظم اآلتية:

)أ( يعتبر النشاط الطالبي اليادف ذو بعد تربوي وىو جزء أصيل من العممية 
 .لقسم التربية الخاصة التربوية التعميمية

 عملفي إطار عممي ال عن فكرهلمطالب حرية التعبير  النشاط )ب( يكفل
فيما يختص بالتربية الخاصة وخدمة المجتمع وذي  الطالب وأنشطة

 .االحتياجات الخاصة
الحوار واحترام الرأي واآلخر والتمسك بأدب  يم)ج( استخدام منيج الحوار السم

 .المعنيالطالبي في إدارة النشاط 



يقرىا التي  موائح)د( االلتزام بممارسة النشاط الطالبي وفق النظم األساسية وال
 .والكمية قسم التربية الخاصة

 األنشطة ىاإلشراف عم لقسم التربية الخاصة دور مباشر في أن يكون )ىـ( 
 .وفقا  لموائح الكمية ويصدر الموائح والقواعد التي تنظم ذلك ةالطالبي

 يشمل النشاط الطالبي المجاالت اآلتية:
مة الندوات الفكرية والمحاضرات )أ( النشاط الفكري ويشمل منابر الحوار، إقا

 قسميقرىا التي  وأي نشاط طالبي فكري وذلك وفق النظم األساسية والموائح
 .والخاصة بتنظيم األنشطة الطالبية التربية الخاصة

 )ب( النشاط الثقافي ويشمل المحاضرات والندوات الثقافية والمنتديات والميالي
ة والمعارض وذلك وفق القانون النظم األدبية والميرجانات التراثيالثقافية و 

 .بالقسم األساسية والموائح
  ويشمل ممارسة األنشطة الرياضية بكافة صورىا. )ج( النشاط الرياضي

وذلك  واالحتفاالتويشمل لقاءات التعارف والرحالت  االجتماعي)د( النشاط 
بتنظيم األنشطة  المتعمقة التربية الخاصة قسمب وفق النظم األساسية والموائح

 .بالكمية الطالبية
 إصدار الصحف الحائطية الطالبية وفقًا لمشروط اآلتية : 

 جية و أي أ تحت إشراف القسم ومنسق النشاط بالقسمن يكون اإلصدار أ)أ( 
 .قسم التربية الخاصةرئيس حددىا ي ى أخر 

المصدرين ليا وعضو ىيئة  الطالبوأسماء  اإلصدارة)ب( أن تسجل 
 .قسم التربية الخاصة ىلد عمييا المشرف التدريس

 أماكن النشاط الطالبي
الكمية أو أي أماكن أخرى تحددىا بقسم التربية الخاصة يمارس النشاط الطالبي  -

 .وقسم التربية الخاصة
عات المحاضرات إال بعد الحصول إقامة أي محاضرات عممية داخل قا عدم -

ت إشراف عضو ىيئة وتح رئيس قسم التربية الخاصةإذن مكتوب  ىعم
 التدريس المعني بذلك النشاط الطالبي.



 إقامة أي نشاط طالبي من معارض وممصقات وندوات ومحاضرات وعدم  -
، أو حرم قسم التربية الخاصةومنابر حوار ومخاطبات لمطالب داخل  احتفاالت

 .لذلك المنشط رئيس قسم التربيةوخالفو إال بإذن مكتوب من  كمية التربية
 النشاط الطالبمتابعة 

 قسم التربية الخاصةيقوم المشرف بمتابعة ممارسة النشاط الطالبي القائم في  -
  .رئيس قسم التربية الخاصةوبالتنسيق والتشاور مع والموائح وفقا  لمضوابط 

رئيس قسم يقوم المشرف بالتنسيق مع  القسمعند ممارسة أي نشاط طالبي ب -
 -فذة لمنشاط الطالبي باإلجراءات اآلتية:والجية المنظمة والمنالتربية الخاصة 

 )أ( تقديم طمب من الجية المنظمة لمنشاط الطالبي لممشرف. 
 )ب( تحديد أسماء الطالب المشرفين عمى النشاط الطالبي.

 القسم)ج( تحديد أسماء المشاركين في النشاط الطالبي من داخل وخارج 
 بذلك. قسم)د( رفع تقرير لم

 :قواعد عامة
مال اإلجراءات إال بعد استك القسمبإقامة أي نشاط طالبي في داخل ال يسمح  -

 .القسمحددىا يالخاصة بذلك التي 
 يجب أال يتعارض أي نشاط طالبي مع تعاليم األديان السماوية. -
في أي  القسمبمشاركة أي جيات أو شخصيات من خارج  القسميجب إخطار  -

 نشاط طالبي.
 داخل قسم التربية الخاصة بيالطالب عند ممارسة أي نشاط طال ىعم -

 في أي مكان وزمان. القسمكل ممتمكات  ىالمحافظة عم
 لمطالب في مكان واحد وزمن واحد. إقامة منشطين أو أكثر عدم -

 
 د. عوض هللا دمحم أبو القاسم دمحم                                                                           

 رئيس لجنة النشاط بالقسم                                                          
 


