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 مساق المواطنة واالنتماء

دة ورائدة ، تجربًة فري كمتطلب جامعة اختياري  2016يأتي مساق المواطنة واالنتماء والذي استحدث عام 

ل الجديد بيقي للجيلتَّطفي الجامعات األردنيَّة، حيث َيجمع المساق بين الجانب النَّظري المعرفي والجانب العملي ا

 . من طلبة الجامعة

 ساق : أهداف الم
لتعرف االدارس مفهوم المواطنة واالنتماء الحقيقي للوطن ومؤسساته من خالل  إكساب إلىيهدف المساق 

لمجتمع اعلى تجارب النجاح للعديد من مؤسسات  واإلطالعالنظرية  التي تفسر هذه المفاهيم  االطرعلى 

 مواطنة ال مفهومرات التي تعزز الطلبة بعض المها إكساب إلىكجائزة الحسن للشباب . كما يهدف المساق 

اب ن للشبجائزة الحس رحالتوالمشاركة في  والمجتمعالصالحة  من خالل التطوع االجتماعي وخدمة الجامعة 

 وتعزيز الحس الوطني وحب الوطن  وروح الفريق .

 

 المخرجات المتوقعة :
 تعزيز روح الوالء واالنتماء عند الطالب . .1

 حة مفهوم المواطنة الصال تعزيز .2

 الواجبات والحقوق.تعريف الطالب  .3

 .الوطني  واألمنيقدر الطالب دور المؤسسات المجتمع في تحقيق الوحدة الوطنية  آن .4

 يكتسب الطالب مهارات التطوع والعمل بروح الفريق . أن .5

 . لوطنيةخدمة جامعته ومدينته وجيرانه هو تكريس لمفهوم الوحدة والهوية وا أنيدرك الطالب  أن .6

 الوطني . واألمنل الطالب مفاهيمه نحو الهوية الوطنية يعد آن .7

 أن يدرك الطالب التحديات التي تواجه المجتمع األردني . .8

 أن يتعلم الطالب من تجارب النجاح في مؤسسات المجتمع األردني . .9

 

 وصف المساق :
 ا .يشمل هذا المساق على التعريف بمفاهيم المواطنة واالنتماء ومقوماتها والعوامل المؤثرة فيه

وتمنية  امعةجملية في مجاالت خدمة المجتمع والعكما يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب  بعض المهارات ال

ناجحة ارب اللالطالع على التجوالتسامح مع اآلخرين . كذلك يوفر المساق فرص عديدة  روح الفريق والتعاون

 في خدمة المجتمع والجامعة والمشاركة في األنشطة الجامعية .

 

 محاضرات جائزة الحسن للشباب وأنشطتها ضمن منهاج التربية الوطنية كمساق تدريبي 

 :لطلبة جامعة اليرموك 

 التعريف بجائزة الحسن للشباب وسابلة الحسن  -

على  التعرفالحسن للشباب و مواقعها الجغرافية وآلية التسجيل بالجائزة وآلية العمل اإلداري لجائزة  -

 سجالتها ودفتر المنجزات الشخصي . 

 التعريف ببرنامج الخدمات في جائزة الحسن للشباب وتنفيذ نشاط خدماتي للمجتمع . - 

 التعريف ببرنامج المهارات في جائزة الحسن للشباب وتنفيذ نشاط مهاري .  -

 يف ببرنامج النشاط الرياضي في جائزة الحسن للشباب وتنفيذ برنامج رياضي . التعر -

 التعريف ببرنامج الرحالت االستكشافية .  -

 التعريف ببرنامج االقامة الخارجي وبرنامج سابلة الحسن وتنفيذ نشاط ثقافة وطنية .  -

 محاضرة عن فوائد برامج جائزة الحسن للشباب .  -

 الجوائز الذهبية وحوار حول تجاربهم  .لقاءات مع حملة  -

 لقاءات مع مسؤولين حول قضايا مجتمعية  . -
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 نشاط خدمة للمجتمع. -

 ليلة )خميس ، جمعة ، سبت ( . 2أيام مع مبيت  3معسكر تدريبي  -

 

 

 

 


