خطة األنشطة الطالبية للعام األكاديمي 2019/2018م
م

الجماعة المنفذة

1

جماعة
الرياضة

2

جماعة الثقافة
اإلسالمية

3

عشائر جوالة
وجواالت

4

جماعة اإلعالم

5

جماعة وطيس
األدب

إسم النشـــــــــاط

التاريخ

بطولة البولينج للفتيات

10/3/2019

العاب القوى للطالبات

7/11/2018

دوري كأس الكلية

4-14/2/2019

الملتقى الرياضي الثاني

4-6/2/2019

المشاركات والمسابقات الخارجية

خالل العام
الدراسي

محاضرات متنوعة (حياتك بيدك)
مشروع اإلجازة القرآنية
االحتفال بالمولد النبوي الشريف
حفل الختام لمسابقة حفظ القرآن
الكريم العاشرة (حامل المسك)

خالل العام
الدراسي
خالل العام
الدراسي
21/11/2018
20/5/2019

المعرض القرآني

6/2/2019

المخيم الكشفي العاشر
للجوالة الجدد ( اوتاد )10

3/1/2019

الملتقى الكشفي

3/2/2019

فعاليات ترفيهية كشفية

6/2/2019

ورش ( المهارات اإلعالمية )

6/2/2019

مذيع الكلية

13/1/2019

معرض تعريفي للجماعة
امسية شعرية

2-3/10/2018
4/12/2018

امسية أدبية

26/11/2018

أوبريت شعري للعيد الوطني

19/11/2018

الهدف
خلق روح التنافس بين الطالبات في المسابقات
الرياضية (البولينج)
ابراز المواهب الرياضية للطالبات وتحفيزهن
لإلستمرار
تجميع الطالب على نشاط رياضي
أكتشاف القدرات الطالبية ألختيارهم في لتمثيل الكلية
في مشاركاتها الخارجية
نشر ثقافة الرياضة بشكل اعمق مابين الطالب
بهدف المشاركة في الفعاليات التي تقيمها المؤسسات
الحكومية والخاصة وتسهم في صقل مهارات الطلبة
والمنافسة
محاضرات دينية ثقافية بهدف تنمية الذات وزرع
القيم التي تهم فئة الشباب
تعلم القرآن الكريم وتجويده
احياء سيرة المصطفى والمساهمة في رفع ثقافته
بسيرة سيد الخلق
تشجيع الطلبة المشاركين بحفظ القرآن الكريم
ومواكبة من سبقهم من الطلبة في مسيرة حفظ
القرآن
نشر الوعي الديني والثقافي بين الطلبة
مخيم مصغر للجوالة الجدد يتم تعريفهم على المبادئ
الكشفية والقوانين وعرض بعض الورش للجوالة
الجدد.
تنمية روح االنضباط وتحمل المسؤلية  ،تنمية
القدرات و العالقات االجتماعية نتيجة اشتراك الفرد
مع زمالئه في النشاطات الكشفية المتعددة
تعليم الطالب الصبر والتفكير قبل اتخاذ القرار عن
طريق مسابقات بطابع كشفي تساعد الطلبة على تعلم
بعض الرموز وحلها حيث اعتادت عشيرة الجوالة
إقامة مسابقة البحث عن كنز لطلبة الكلية.
إقامة ورش بالتعاون مع إعالميين لصقل مواهب
الطلبة في مجال اإلعالم
الرقي بمستوى اإلعالم عن طريق صقل مواهب
الطلبة ،وإعدادهم لخوض غمار المجال اإلعالمي بكل
ثقة.
التعرف على الجماعة واهدافها
تنمية المواهب الشعرية داخل الكلية
تعريف الساحة الشعرية بالقدرة األدبية لجماعة
وطيس األدب
ابراز روح الوطنية واالحتفال بالعيد الوطني

الجماعة المنفذة

إسم النشـــــــــاط

6

التوجية
واالرشاد

ملتقى أولياء االمور

7

جماعة الفنون
التشكيلية

8

جماعة
المسرح

9

جماعة األنشاد

10

مركز رواد
التطوع

م

ورشة في مجال الرصاص
"بوتريه" وااللوان الزيتية
ورش في الخط العربي
ورش في الفنون اليدوية
(االورجامي -االسالك -الجبس-
السعفيات)
ملتقى الفنون التشكيلية
عرض سكتش مسرحي
أمسية مسرحية
مهرجان أفاق المسرحي الثامن
المشاركات بالمسابقات المسرحية
الخارجية

التاريخ
10/10/2018

11
 12جماعة اإلبداع

االلتقاء بأولياء االمور و تعريفهم بقوانين الكلية
واإلجراءات المتبعة

18صقل مواهب الطلبة في مجال الرسم باستخدام
20/9/2018
اقالم الرصاص وااللوان الزيتية
صقل المواهب في مجال الخط العربي واكتساب
11/3/2019
خبرات.
يتم تنفيذ الورش بالتعاون مع هيئة الصناعات
الحرفية ومع بعض االشخاص المهتمين بهذه
14/10/2018
المجاالت بهدف اكساب الطلبة بعض المهارات
الفنيه.
 18/3/2019يهدف الى ابراز نشاط الطلبة وتبادل الخبرات مع
نظرائهم بالكليا ت التقنية
عرض سكتش مسرحي هادف إلبراز روح
12/3/2019
الوطنية والمواطنة يين الطالب
عرض أمسية مسرحية ختامية لفعاليات
2/5/2019
الجماعة السنوية
28/4بث روح المنافسة بين الجامعات والكليات
العمانية و الخليجية
1/5/2019
مشاركة مؤسسات التعليم العالي بالمسابقات
خالل العام
المسرحية الخارجية
الدراسي

أمسية أنشادية

6/2/2019

ابراز مهارات الطالب االنشادية

الملتقى التطوعي السادس

27/1/2019

االحتفال بيوم التطوع العالمي

5/12/2018

بيان أهمية العمل التطوعي كمصدر من مصادر
التعلم وبناء األفراد والمجتمعات.
مشاركة العالم بإحتفالية يوم التطوع العالمي
وحث الطلبة على الخدمة المجتمعية
يتم التنسيق مع متدربين ذو خبره لتعزيز أهمية
التطوع لدى الطلبة ،باالضافه الى تقديم ورش
تطوعية بالمدارس ( المتطوع الصغير)
تقديم خدمات مجتمعية لتشجيع الطلبة على
العطاء لألسر المتعسرة
تقديم فعالية ألطفال الرعاية اإلجتماعية ومرضى
السرطان ودار المسنين
تنمية مواهب الطالب في برامج التصميم

2/12/2018

سفراء القيم

الهدف

ورش في مجال التطوع
فعاليات رمضانية

22/5/2019

فعاليات خدمية للمجتمع

خالل العام
الدراسي

مسابقة تحدي نفسك إلسعاد غيرك

7/10/2018

جلسة قرائية ( قراءه في كتاب)

21/5/2019

مناقشة كتاب بهدف غرس روح القراءه وحث
الطلبة على القراءه

إبداعات التصميم

6/2/2019

تنمية مواهب الطالب في برامج التصميم

م

الجماعة المنفذة

13

نادي التصوير

14

قسم األنشطة
الطالبية
والتخرج

إسم النشـــــــــاط

التاريخ

الهدف

مسابقة نادي التصوير

10/3/2019

معرض نادي تصوير
أمسية نادي التصوير

10/3/2019
10/2/2019
19/11/2018

تبادل الخبرات بين الطلبة وتشجيعهم على
االستمرار بالموهبه
ابراز مهارات الطالب في مجال التصوير

ملتقى الخريجين

17/3/2019

العيد الوطني

اليوم المفتوح
ورشة عمل بلغة اإلشارة
حفل التخرج

6/2/2019
خالل العام
الدراسي
29/101/11/2018

صقل مواهب الطلبة في مجال التصوير

األحتفال بالعيد الوطني التاسع واألربعين المجيد
بهدف أضهار
االلتقاء بالخريجين من الدفعات السابقة
واالستفادة من تجاربهم بسوق العمل
يوم مفتوح لطالب الكلية وتكريم الطلبة
المجيدين في االنشطة الطالبية
نشر ثقافة لغة اإلشارة بين الطلبة والموظفين
تنظيم حفل التخرج

