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المساق بین الجانب الَّنظريتجربة فریدة ورائدة في الجامعات االردنیَّة، حیث َیجمع
طلبة الجامعة .المعرفي والجانب العملي التَّطبیقي للجیل الجدید من

أھداف المساق
الحقیقي للوطن ومؤسساتھیھدف المساق إلى إكساب الدارس مفھوم المواطنة واالنتماء

واالطالع على تجاربمن خالل التعرف على االثر النظریة التي تفسر ھذه المفاھیم
. كما یھدف المساق إلىالنجاح للعدید من مؤسسات المجتمع كجائزة الحسن للشباب
الصالحة من خالل التطوعإكساب الطلبة بعض المھارات التي تعزز مفھوم المواطنة

جائزة الحسن للشباباالجتماعي وخدمة الجامعة والمجتمع والمشاركة في رحالت
وتعزیز الحس الوطني وحب الوطن وروح الفریق .

المخرجات المتوقعة 

تعزیز روح الوالء واالنتماء عند الطالب .●
تعزیز مفھوم المواطنة الصالحة●
تعریف الطالب الواجبات والحقوق.●
الوطنیة واالمنآن یقدر الطالب دور المؤسسات المجتمع في تحقیق الوحدة●

الوطني .
أن یكتسب الطالب مھارات التطوع والعمل بروح الفریق .●
لمفھوم الوحدةأن یدرك الطالب أن خدمة جامعتھ ومدینتھ وجیرانھ ھو تكریس●

والھویة والوطنیة .
.أن یعدل الطالب مفاھیمھ نحو الھویة الوطنیة واالمن الوطني●
.أن یدرك الطالب التحدیات التي تواجھ المجتمع االردني●
االردني.أن یتعلم الطالب من تجارب النجاح في مؤسسات المجتمع●

 وصف المساق
ومقوماتھا والعوامل المؤثرةیشمل ھذا المساق على التعریف بمفاھیم المواطنة واالنتماء

العملیة في مجاالتفیھا . كما یھدف ھذا المساق إلى إكساب الطالب بعض المھارات
مع اآلخرین . كذلك یوفرخدمة المجتمع والجامعة وتمنیة روح الفریق والتعاون والتسامح
المجتمع والجامعةالمساق فرص عدیدة لالطالع على التجارب الناجحة في خدمة

والمشاركة في األنشطة الجامعیة .



محاضرات جائزة الحسن للشباب وأنشطتھا ضمن منھاج التربیة الوطنیة كمساق تدریبي
لطلبة جامعة الیرموك 

التعریف بجائزة الحسن للشباب وسابلة الحسن●
الجغرافیة وآلیة التسجیل آلیة العمل اإلداري لجائزة الحسن للشباب و مواقعھا●

.بالجائزة والتعرف على سجالتھا ودفتر المنجزات الشخصي
نشاط خدماتي للمجتمعالتعریف ببرنامج الخدمات في جائزة الحسن للشباب وتنفیذ●

.
نشاط مھاري .التعریف ببرنامج المھارات في جائزة الحسن للشباب وتنفیذ●
وتنفیذ برنامجالتعریف ببرنامج النشاط الریاضي في جائزة الحسن للشباب●

ریاضي .
التعریف ببرنامج الرحالت االستكشافیة .●
وتنفیذ نشاط ثقافة وطنیةالتعریف ببرنامج االقامة الخارجي وبرنامج سابلة الحسن●

.
محاضرة عن فوائد برامج جائزة الحسن للشباب .●
لقاءات مع حملة الجوائز الذھبیة وحوار حول تجاربھم .●
لقاءات مع مسؤولین حول قضایا مجتمعیة .●
نشاط خدمة للمجتمع.●
.)سبت،جمعة،(خمیسلیلة2مبیتمعأیام3تدریبيمعسكر●


