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 :الرؤية
 حافًزا للطالب والطالبات على تنمية مهاراتهم ، وصقل الطالبية؛ لتكون تقديم خدمات متميزة في األنشطة 

 إبداعاتهم وخبراتهم، ونشرها فى مختلف منصات الكلية والجامعة .
 :الرسالة
وغرس القيم النبيلة والسلوكيات اإليجابية في نفوسهم ,  إضافية،الطالب والطالبات معارف ومهارات  إكساب

 لديهم . وتنمية وتطوير المواهب الطالبية
 :األهداف

 وصقلها وتوجيهها. الطلبةتنمية مواهب  .1
األنشطة والفعاليات لحصيلة المعرفية والخبرات من خالل المشاركة والتنظيم في الطلبة ل اكتساب .2

 المختلفة.
 والمشاركات المجتمعية. تفعيل برامج خدمة المجتمع .3
 :نشطة الطالبية لجنة األ مهام 

إعداد خطة عمل زمنية لألنشطة والفعاليات المقرر إقامتها بناء على اقتراح أعضاء قسم االتصال  -1
 .الجماهيري 

إعداد قائمة بالفعاليات الطالبية الالصفية، وأنشطة خدمة المجتمع المزمع مشاركة القسم بها، من خالل  -2
 .وتقديم تقرير بذلك التدريس،التنسيق مع السادة أعضاء هيئة 

 .اإلشراف على تنفيذ األنشطة الطالبية الالصفية حسب الخطة والخريطة الزمنية المتفق عليها -4

ي باألنشطة الطالبية التي يتم تنفيذها مزودة الوثائق واألدلة لنشرها بعد اعتمادها من رئيس رفع تقرير دور  -5
 .اللجنة لعميد الكلية

 .تفعيل الشراكات المجتمعية مع المؤسسات اإلعالمية إلقامة مجموعة من األنشطة والفعاليات -6

مسابقات مثل المعارض والمنتديات تشجيع الطالب على المشاركة الخارجية باألنشطة والفعاليات وال -7
 وغيرها.والملتقيات اإلعالمية وورش العمل والندوات 

 الطالبية.. التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب مع الكليات المناظرة في مجال األنشطة 8

 .اإلسهام في تطوير شخصية الطالب والطالبات علميًا، وعمليًا، وثقافيا، واجتماعياً . 9
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ب والطالبات على أن يكونوا قياديين، وقادرين على تحمل المسؤولية، والنهوض بأعباء تدريب الطال. 10
 .الحياة

 .توثيق الروابط بين الطالب وأساتذتهم بما يتيح نقل الخبرات وتوارثها. 11

إتاحة الفرص أمام الطالب والطالبات لتعلم بعض األساليب والجدارات اإلدارية، واكتساب المهارات في  .12
 والفاعليات.ال العالقات العامة وتنظيم األحداث مج

دورات وورش عمل للطالب من خالل تنظيم  اإلسهام في اكتشاف المواهب الطالبية، وصقلها، ورعايتها. 13
 لتنمية مهاراتهم ومعارفهم.

 والسلوكي.رفع درجة الوعي المعرفي والثقافي بين الطالب، واالرتقاء بمستواهم الفكري .14

 روح المنافسة بين الطالب، وذلك بالمشاركة في المسابقات الثقافية، والرياضية، واالجتماعية.رفع .15

 والورش والندوات. المشاركة في إعداد تقرير الكلية السنوي فيما يتعلق باألنشطة الطالبية.16

مع أعضاء قسم االتصال الجماهيري  والتنسيق بالتشاوراألنشطة الطالبية  خطةتم وضع  آلية العمل:
الكلية وإجراء مجموعات نقاش مراعاة نتائج دراسة احتياجات الطلبة من الخدمات الالصفية المقدمة من وب

 ة.درجة رضاهم عن األنشطة المقدممركزة مع الطلبة واألساتذة ترصد 

 أهداف لجنة األنشطة الطالبية : 

في تكوين شخصية الطالب،  والمشاركة، الكلية طلبةدى إيجاد بيئة خصبة لإلبداع واالبتكار ل-

 واكتشاف قدراته ومواهبه وتنميتها.

السعي الستثمار أوقات الفراغ لدى الطالب بأعمال نافعة تقوده إلى تحقيق أهدافه. وبناء  -

قدرات الطالب في مجال المهارات الحياتية تنمية المشاركة والعمل بروح الفريق لدى طالب 

 .الكلية
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 أدوات قياس لتقوية النشاط الطالبي

 االستبانات -1

 المقابالت -2

 والطلبة.. مالحظات المجتمع 3

 ذاته. النشاط يومسؤولالتقرير الذاتي من جانب رواد  -4

 العمل:آلية 

مراعاة نتائج دراسة احتياجات بو القسم العلميبالتشاور مع أعضاء تم وضع الخطة مع ي     

درجة الكلية واجراء مجموعات نقاش مركزة ترصد الطلبة من الخدمات الالصفية المقدمة من 

 .ةرضاهم عن األنشطة المقدم

 جاالت األنشطةم

 .أوال: األنشطة العامة

المشاركة ، دورة تدريبية، زيارة ، رحلة،  ندوة، حملة تطوعية ،معسكر ،عمل  محاضرة، ورشة
 .لمناسبات الرسمية، المشاركة في اؤتمرم المشاركة في،  ملتقىب

عضوية األندية وحدات ،." المراكز واألندية الطالبية - ثانيا: عضوية " اللجان العامة والفرعية
 .األنشطة الطالبية

 االبتكار واالختراعالتي ترتكز على العلمية  المجتمعيةواإلعالمية الثقافية،  ثالثا: المسابقات

 .اإلبداعيةوتطوير المهارات 
 اإلعالن عن األنشطة الطالبية

ومطويات التي  وروالبيتم اإلعالن عن األنشطة الطالبية بمختلف الوسائل ، مثل : لوحة إعالنات الكلية  
التسجيل في األنشطة المختلفة من خالل أرقام الجواالت  للطلبةتتيح التعرف عليها واالستفادة منها ، ويمكن 

  وصفحة الكلية . المعلن عنها بالنشاط و الجهة المحددة
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 األفالم الوثائقية  العلمية، المتخصصة مثل البحوثوتتضمن المسابقات اإلعالمية  :أوالً: األنشطة الثقافية 

اليكتروني، تصميم أفضل موقع التلفزيونية، البرامج ، البرامج اإلذاعية ،التصوير الضوئي، الخدمة المجتمعية
 . أفضل تحقيق صحفي،  أفضل حملة إعالنية  

 -ورش العمل والدورات التدريبية :ثانيا : 

 مقترحات للتطوير  -

 شهادات لحضور ورش العمل التدريبية للطلبة من كلية االتصال  -

 نشاط ثقافي: -

في تنمية  وأدبية تسهم ومسابقات علميةوورش عمل  تطويريةوندوات ودورات يتمثل في محاضرات عامة 
 .األدبي والثقافي والعلمي الوعي

 نشاط مجتمعي وكشفي:  -

الطلبة مما يساعد  المختلفة؛يتمثل في التواصل مع المجتمع المحلي ومشاركته في المناسبات 
 الكلية،لجان ويمكن الطالب من المشاركة في  مواهبهم،وتنمية  االجتماعيتنمية الجانب  على

 .والتي تؤدي دورا مهما في النشاط المجتمعي
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 آليات تنفيذ ومتابعة وتقييم األنشطة الطالبية

 تشكيل لجنة معتمدة لألنشطة الطالبية بالكلية وتحديد مهامها.

بالتنسيق مع عمادة الكلية و القسم و  مجلسوضع الخطة التنفيذية والزمنية لجميع األنشطة، واعتمادها من •  
 . شؤون الطلبة  عمادة

قدراته ، وزيادة معارفه  وتطوير الطالب،ودورها في بناء شخصية  الطالبية،توعية الطالب بأهمية األنشطة -
اإلعالن عن األنشطة الطالبية بمختلف الوسائل الطالبية، . . مشاركة الطالب في وضع مقترحات األنشطة 

 منها ، واالهتمام بتطويرها وتصميمها .  التعرف عليها ، واالستفادة التي تتيح

 ومجالس استشارية . حالت طالبية ، وزيارات ميدانية ، تنفيذ ر • 

: مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي  إقامة المسابقات لمختلف األنشطة بالتنسيق مع عمادة شئون الطالب .• 
وغيرها : تنظيم الدورات  اإلعالمية الحكومية و  للمؤسسات في المناسبات الوطنية ، وتنظيم زيارات ميدانية

المختصين داخل وخارج  والجلسات الحوارية مع كبار الشخصيات اإلعالمية معالتدريبية ، وورش العمل ، 
 .الكلية 

 الخدمات  وقياس مدى رضى المستفيدين من المستهدفة،ئات لفل ات رأىاستطالعتنفيذ -

 وأدلة وشواهد اإلنجاز.  المنفذة،إعداد دليل لألنشطة مدعمة بالصور والفعاليات  -

 .األكاديمية هيئة الوأعضاء  والمشرفين، الطلبة،تكريم الفائزين والمتميزين من  -
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 الورش والدورات التدريبية

 النشاط م
مسؤول 

 التنفيذ
 التوثيقمؤشرات  التنفيذ تاريخ صور الحدث 

1 

دورات  كلية االتصال تنظم

مهنية في أساسيات 

 السيناريو

 

 

 

16/03/2022 https://bit.ly/3SiMmao 

2 

كلية االتصال تنظم ورشة 

تدريبية في صحافة 

 الهواتف الذكية

 

 

 

10/03/2022 

 
https://bit.ly/3feV8r6 
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3 
ورشة في أسس ومبادئ 

 التصميم الجرافيكي

 

 

 

23/11/2021 https://bit.ly/3fl2hq5 

4 

بالتعاون مع المكتب 

اإلعالمي لحكومة الشارقة 

"اتصال القاسمية" تنظم 

دورة تنمية المهارات 

 لتجنب التضليل اإلعالمي

 

 

 

20/03/2021 https://bit.ly/3DOzGU8 

5 
كلية االتصال تختتم سلسلة 

 دورات السيناريو لطالبها

 

 

 

24/03/2022 

 
https://bit.ly/3Su9hz8 
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6 

كلية االتصال تقدم ورشة 

عمل في تصميم المواقع 

لطلبة الجامعة اإللكترونية 

 بنظام التعليم المدمج

 

 

 

14/03/2021 

 
https://bit.ly/3RkdX9S 

7 

الجامعة القاسمية تُنظم 

دورة تدريبية في صناعة 

 البرامج التلفزيونية

 

 

 

01/03/2021 https://bit.ly/3fjfxLN 
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8 

بالتعاون مع المكتب 

اإلعالمي لحكومة الشارقة 

الجامعة القاسمية تنظم 

"افتراضية" حول دورة 

 "أسس التصميم واإلخراج

 

 

 

14/02/2021 https://bit.ly/3xQcKjI 
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 3- المحاضرات والندوات والجلسات الحوارية والبرامج التطوعية 

 التوثيقمؤشرات  التنفيذ تاريخ صور الحدث النشاط م

2 

طلبة كلية االتصال 

ينتجون سلسلة برامج 

"الصوم والسكر 

 "أصدقاء

 
 

19/04/202

2 

 

https://bit.ly/3r2CUf4 

3 

تغطيات إعالمية من 

طلبة االتصال لصالح 

جمعية السكري 

 بالشارقة

 
 

16/03/202

2 

 

https://bit.ly/3R6se9L 

4 

كلية االتصال تقدم 

مبادرات إعالمية 

لصالح جمعية أصدقاء 

 مرضى السكري

 

 

17/02/202

2 
https://bit.ly/3fjrNMf 
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5 

كلية االتصال طلبة 

تشارك بملتقي الشبكات 

 اإلخبارية المحلية

 

 

29/11/202

1 
https://bit.ly/3xSxW8G 

6 

محاضرة لطلبة كلية 

االتصال عن التوجهات 

الحديثة لمنصة اإلعالم 

الذكي التابعة لحكومة 

 الشارقة

 

 

17/11/202

1 
https://bit.ly/3r3aHEY 
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7 

وزير الذكاء 

االصطناعي في جلسة 

حوارية مفتوحة مع 

الطلبة بالجامعة 

 القاسمية

 
 

01/04/202

1 
https://bit.ly/3Shq74r 

8 

جميلة بنت الشيخة 

محمد القاسمي 

تستعرض مسيرتها في 

العمل اإلنساني وخدمة 

 ذوي اإلعاقة

 

 

01/04/202

1 
https://bit.ly/3r553lL 
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9 

طالبات كلية االتصال 

يتدربن على  بالقاسمية

مهارات التصوير 

معرفة لمن  التلفزيوني

التعامل مع مختلف 

 الكاميرات.

 

 

23/03/202

1 
https://bit.ly/3BGUTww 

10 

كلية االتصال بالجامعة 

القاسمية تناقش واقع 

 األخالقيات اإلعالمية

 

 

09/12/202

0 
https://bit.ly/3BBX18E 
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11 

الجامعة القاسمية 

تستضيف فريدة 

الحوسني في جلسة 

 افتراضية مع الطلبة

 

 

22-03-

2021 
https://bit.ly/3UF2pk4 

 

 



17 
 

 3- الزيارات الميدانية  

 التوثيقمؤشرات  صور الحدث  التنفيذ تاريخ  النشاط م

1 

طالبات كلية االتصال 

يزرن مدينة الشارقة 

 لإلعالم)شمس(

04/07/2022 

 

https://bit.ly/3LJ5k7l 

2 

المكتب وفد من 

الثقافي واإلعالمي 

بالمجلس األعلى 

لشؤون األسرة يزور 

 كلية االتصال

 

24/03/2022 

 

 

https://bit.ly/3SyjsT0 

3 

وفد هيئة إذاعة 

وتلفزيون الشارقة 

يطلع على 

استوديوهات كلية 

 االتصال

 

02/03/2022 

 

https://bit.ly/3ReUkzI 
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4 

تدريب ميداني لطلبة 

 كلية االتصال بالمكتب

اإلعالمي لحكومة 

 الشارقة

 

22/11/2021 

 

https://bit.ly/3r3avFK 

5 

وفد كلية االتصال 

يزور الطلبة 

المتدربين في 

 مواقعهم الميدانية

 

10/11/2021 

 

https://bit.ly/3dAWbkV 
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6 

مشاركة متميزة 

ألساتذة وطلبة كلية 

االتصال بالجامعة 

القاسمية بفعاليات 

المنتدى الدولي 

الحكوميلالتصال   

 

28/09/2021 

 

https://bit.ly/3LKklFZ 
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 االحتفال باأليام العالمية والمناسبات الوطنية    -4

 التوثيقمؤشرات  التنفيذ تاريخ المتابعة النشاط م

1 

في يوم الطالب 

اإلعالمي كلية 

االتصال تبرز 

إبداعات ومشاريع 

 طلبتها

  

28/06/2022 
https://bit.ly/3UAy06E 

 

2 

كلية االتصال 

بالجامعة القاسمية 

تبرز إبداعات 

ومشاريع طلبتها 

في )يوم الطالب 

 اإلعالمي(

  

27/06/2022 .ly/3LGMXjxhttps://bit 

https://bit.ly/3UAy06E
https://bit/
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االحتفال باليوم  3

 العالمى لإلذاعة 

 

24/2/2022 https://bit.ly/3r3y3uj 

 


