
 خطة ودليل العمل التعاوني للطلبة
 

 ما هو العمل التعاوني؟  .1
 

هو ذلك الجهد أو الوقت أو المال الذي يبذله اإلنسان بصفة اختيارية وبدافع ذاتي في مساادد  اخخارين بادون 
 مادي، دلى أن يساهم هذا العمل في بناء وتماسك المجتمع بصور  فردية أو جمادية.  مقابل

 
   ما هي أبرز قيم العمل التعاوني؟ .2

 
 المسؤولية، اخنتماء، العطاء، المشاركة، اخلتزام، اإليثار، وتقدير قيمة الوقت والعمل الجمادي. 

 
 كيف تنجز ساعات العمل التعاوني في الجامعة؟  .3

 
كماا سادة دمل تعاوني داخل وخاار  الجامعاة تناون مقسامة  120يتوجب دلى كل طالب انجاز ما مجموده 

 يلي: 
 

 80  داخل الجامعة ومع المجتمع وتشمل دوائار ومراناز  التعاونيسادة دمل تشمل أنشطة العمل
 ووحدات ومكاتب الجامعة.

 داخل الجامعة؟  التعاونيكيف تسجل للمشاركة في نشاطات العمل 

  . متابعة ادالنات دماد  شؤون الطلبة دلى صفحة رتا 

  التعاونيالتسجيل اخلنتروني دلى الرابط الخاص بالعمل. 

  .مراجعة صفحة رتا  الخاصة بالطالب 

 .الحضور الى مكان انعقاد النشاط 

  سادة.  40العمل في دوائر ومرانز ووحدات ومكاتب الجامعة بما خ يزيد دن 

 
 40  عااة وتنااون فااي خااار  الجام التعاااونيسااادة دماال يقااوم الطالااب بالمشاااركة فااي أنشااطة العماال

 مرانز مجتمعية غير ربحية. 
 



 خارج الجامعة؟  التعاونيكيف تسجل للمشاركة في نشاطات العمل 

 

  ومان ثام التوجاه  -دلاى رتاا -يتوجب دلى الطالب تعبئة النماوذ  الخااص بالعمال الخاارجي
 الى دماد  شؤون الطلبة خستالم الرسالة. 

 الطالااب احضاار ورقااة تثباات القيااام بالعماال  ودناد اتمااام سااادات العماال المطلوباة يتوجااب دلااى
 .التعاونيالى مكتب العمل 

 
: في حال دادم تاوفر دمال خاار  الجامعاة ب مكاان الطلباة ان يقوماا ب نهااء المطلاوب مان مالحظة

 دمل خارجي ضمن مرافق الجامعة او ضمن انشطة الجامعة مع المؤسسات المجتمعية الشريكة. 
 
 الدورية ؟  التعاونيما هي أبرز نشاطات العمل  .4

 .الحمالت التعاونية: قطف الزيتون، التنظيف، التشجير 

 .المشاريع التعاونية: صديق المسن، إدانة اليتيم، إدانة المريض 

 .النشاطات والفعاليات بالشرانة مع مؤسسات المجتمع المحلي 

 .تجميع النتب الجامعية المستعملة وا دارتها 

  .مخيم العمل الدولي التعاوني 

  .استقبال الطلبة الجدد 

  .نشاطات الجامعة: مهرجان ليالي بيرزيت السنوي، حفل التخريج السنوي 

  .نشاطات النليات الدورية 

 .نشاطات مجلس الطلبة   

 
 كيف تقترح مبادرة طالبية تعاونية؟  .5

الاى واقااع يشاجع برناامج العمال التعااوني اخفكاار الخالقاة واإلبداديااة للطلباة والتاي يسااهم فاي ترجمتهاا 
 دملي ملموس يعود بالفائد  دلى الطلبة الجامعة والمجتمع

 

 داخل وخارج الجامعة؟  ما هي خطة انجاز الطالب لساعات العمل التعاوني .6
 

   :سادة.  40ينجز الطلبة في السنة الدراسية األولى 



   :سادة.  40ينجز الطلبة في السنة الدراسية الثانية 
  سادة.  40سية الثالثة: ينجز الطلبة في السنة الدرا 

 
 : تشمل هذه السادات العمل داخل وخار  الجامعة.مالحظة
: خ يستطيع الطلبة الحصول دلى شهاداتهم بدون أن ينهوا سادات العمل التعاوني المطلوب مالحظة

دلاااى ان كااال  2015/2016دلااايهم انجازهاااا، حياااع سااايتم العمااال ابتاااداء  مااان الفصااال الدراساااي الثااااني 
 ينهي سادات العمل التعاوني قبل التخر  سيحرم من المشاركة في حفل التخر .طالب ان 
 2015/2016: لاان تاادر  أسااماء الطلبااة المتوقااع تخاارجهم ابتااداء  ماان الفصاال الدراسااي اخول مالحظةةة

دلى جدول الطلبة المتوقاع تخارجهم إخ إذا قااموا ب نهااء ساادات العمال التعااوني قبال بداياة  خار سانة 
 دراسية لهم في الجامعة. 

 
 كيف تحصل على شهادة العمل التعاوني؟  .7

 
سادة  400دير من دماد  شؤون الطلبة وبرنامج العمل التعاوني دند انهاء يحصل الطالب دلى شهاد  تق

 دمل تعاوني.
 

 
 


