


 إدارة نبی مشترك برنامج ھو المتحدة العربیة اإلمارات جامعة  في للطلبة  فنار برنامج إن
 یثح   ؛الجامعة  في السكنیة الحیاة وإدارة الطالبیة، األنشطة  إدارةو  الطالبیة، الخدمات

ً   البرنامج  ھذا  یعد ً  برنامجا  وسھولة ةبسالس  لالنتقال  الجامعة طلبة  لمساعدة  صمم  انتقالیا
 تحسین  إلى  البرنامج  ھذا  یھدف  .الجامعیة المرحلة إلى الثانویة الدراسة مرحلة من

 .لدیھم القیادیة المھارات تعزیزو الجامعة لطلبة األكادیمي المستوى

 لةالمرح في نجاحھم  لضمان للطلبة  مساندة أكادیمیة وخدمات  فعالة إرشادیة خدمات  توفیر
 أنسب لىإ المستجدین  الطلبة  بتوجیھ  للطلبة فنار برنامج  یقوم  ،  ھابعد  لما وتأھیلھم الجامعیة
 :مثل  المساندة الخدمات من العدید توفیر طریق عن  األكادیمي  مسارھم خالل التعلم طرق
 افةباإلض الدراسة، مھارات  وتطویر  الجماعي، أو الفردي النفسي  واإلرشاد  األكادیمي، اإلرشاد
.األخرى الخدمات من العدید إلى

الرسالة

 العربیة اإلمارات جامعة خدمات  حول  إثرائیة  معلومات على  الحصول1.
.للطلبة المقدمة ومواردھا المتحدة

.للطلبة وصدیقة ودیة بیئة توفیر2.

.میةاألكادی أھدافھم لتحقیق المطلوبة الموارد تحدید في الطلبة مساعدة3.

.الطلبة لدى القیادیة المھارات تعزیز4.

.والسلوكیة الدراسیة المھارات تعزیز على الطلبة مساعدة5.

 تھممشارك خالل من الجامعي  لمجتمعا إلى  باالنتماء  الطلبة شعور تقویة6.
.القیادیة األنشطة في الفعالة

 وإرشادیة  وتربویة قیادیة برامج  وتوفیر  للطلبة  النجاح تعزیز
.والعالمیة المحلیة المستویات أفضل على

الرؤیة

األھداف



تعلیمیة  كما أنھا تضم تجاربمتنوعة المخرجات التعلیمیة الخاصة ببرنامج فنار للطلبة إن 
. متنوعة

:في نھایة برنامج فنار الطلبة، سیتمكن الطالب المستجد من

الدراسیةالسلوكیات 
ت، لالمتحانااالستعداد وإظھار معرفة بمھارات الدراسة الفعالة مثل مھارة كتابة المالحظات، 1.

 استخدام المكتبة والبحث عن المعلومات، واستراتیجیة استرجاع المعلومات منمھارة و 
.الذاكرة

المخرجات التعلیمیة لبرنامج فنار الطلبة

الفنار األكادیمي
.الحصول على الخدمات األكادیمیة المناسبة وذات الجودة العالیة بطریقة فعالة ومنھجیة1.

اختیار المسار األكادیمي والوظیفي 
.واھتماماتھم وقدراتھم ،التعرف على الوظائف المتالئمة مع شخصیاتھم، 1.

.الذي یدعم أھدافھم األكادیمیة والوظیفیةواختیار البرنامج الدراسي المناسب 2.

المعرفة بالموارد الجامعیة المتوفرة
.ادیمیةتمییز وتسمیة اثنان من الموارد الجامعیة المتوفرة لمساعدتھم في تحقیق أھدافھم األك1.

ولیة القدرة على شرح دور ومسؤولیة الطالب في عملیة اإلرشاد األكادیمي في مقابل دور ومسؤ2.
.المرشد األكادیمي

تنمیة المھارات القیادیة
.إظھار تطور في مھارات إدارة الوقت 1.

.إظھار تطور في مھارات حل المشاكل واتخاذ القرارات2.

.إظھار تطور في مھارات التخطیط3.



 الطلبة ارفن لبرنامج المفتوح الیوم من الھدف  إن  :  للطلبة فنار لبرنامج المفتوح  الیوم
 أبطال ىعل للتعرف  بفرصة  الطلبة وتزوید  برنامج،ال ھذا  مكونات حول الطلبة توجیھ ھو

 الطلبة  سیمنح ھفإن  ذلك، إلى باإلضافة  .)فنار برنامج نادي أعضاء(  البرنامج
 بةلطل المتوفرة الخدمات على والتعرف جدیدة صداقات تكوین  فرصة  المستجدین
.الجامعیة الحیاة في تواجھھم التي والقضایا الجامعة

جامعة للطلبة في یتكون برنامج فنار 
اإلمارات العربیة المتحدة من ستة مكونات 

: كالتالي

 لطلبةا یقوم  ،  فنار برنامج من المشروع ھذا في  :  المستجدین  للطلبة فنار برنامج استقبال
 سكنوال الجامعي، الحرم في الجامعیة المباني  واستكشاف  الجامعي، المجتمع أسس على باالطالع
 راسةوالد الحیاة على  باإلعتیاد  للطلبة یسمح مما الجامعة، في المقدمة الخدمات ومختلف الداخلي،

 رفةلمع وذویھم المستجدین للطلبة مھمة  فرصة یتیح كما المتحدة؛  العربیة اإلمارات جامعة في
 .لھم المتوفرة الخدمات مختلف

 حلةالمر من  االنتقال  على الطلبة لیساعد البرنامج صمم لقد  :الكلیات على التعرف
 یس،التدر ھیئة أعضاء لمقابلة للطلبة الفرصة توفیر طریق عن للجامعة الثانویة

 جامعة يف النجاح لمتطلبات وتوقعاتھم تطلعاتھم على التعرف و واإلداریین والموظفین
 عیةالجام كلیاتھم على بالتعرف للطلبة البرنامج یسمح  .المتحدة العربیة اإلمارات
 لوكیاتالسو التدریس،  وطرق  الدراسیة، المناھج ومتطلبات الجامعیة  الحیاة مع  والتأقلم
.للطلبة االجتماعیة الحیاة وأنماط الدراسیة القاعاتو المطلوبة،



 عن  بةللطل القیادیة المھارات لتطویر المبادرة ھذه صممت  :فنار لبرنامج القیادة مبادرة
 میةتعلی بیئة في القیادیة المھارات مختلف على للتدرب عدیدة فرًصا منحھم طریق
 لبرنامجا  خالل المختلفة القیادیة المھارات على التدریب  من  الطلبة  سیتمكن  كما   .مناسبة
 ندمجسی القیادیة، مھاراتھم تطبیق على الطلبة لمساعدة .األولى السنة في التدریبي
 طلبةال سیقوم المبادرة ھذه خالل .فنار لبرنامج القیادة مبادرة في المستجدین الطلبة
 جماعي  عمشرو )  األول  الدراسي  الفصل(  وتطبیق )الثاني الدراسي الفصل خالل(  بتصمیم
 لمنحا مثل للطلبة الدعم من متنوعة سلسلة المبادرة ھذه  تمنح الجامعي  المجتمع لتطویر
.وغیرھا والموارد المطلوبة والمصادر المالیة،

 لكل األكادیمي النجاح معدل زیادة ھو البرنامج ھذا من الھدف  :للسعادة فنار برنامج
 ةمعرف في مساعدتھم طریق عن "الواعدین"  و "الھمم أصحاب"  و المستجدین الطلبة

 من الطلبة ھؤالء سیتمكن  خاص، بشكل   .الجامعة في للنجاح المطلوبة المھارات
 طلبة،لل فردي بشكل التدریس  :مثل  المساندة التعلیمیة الخدمات مختلف على الحصول

 عمل ورش وتقدیم الدراسة، مھارات  تطویرو النفسي،  اإلرشادو األكادیمي،  اإلرشادو
 موجھ أو مرشد توفیر طریق عن التلمذة، برنامج أو اإلرشادي  البرنامج یقدم كما  مختلفة
 اھذ یقوم ،)محددة معاییر حسب المرشدین اختیار یتم(  تخرجھم المتوقع الطلبة من

.المستجدین للطلبة واإلرشاد والمساندة النصح بتقدیم المرشد

 على ینالمستجد الطلبة لمساعدة البرنامج ھذا یھدف  :المھني  لالستكشاف  فنار برنامج
 نواألماك  والشخصیات ،المھنو ،المعارفو التخصصات،  أنواع مختلف على التعرف
 مساعدةب البرنامج یقوم ذلك، إلى باإلضافة  .المستقبل فى بھا یعملوا أن یمكن التى
 بتوفیر  ومیق كما .الوظیفي التخطیط و لدیھم القوة  نقاطو تطلعاتھم، على  التعرف  الطلبة
 .المستقبلیة والوظیفة الدراسي التخصص اختیار حول مختلفة عمل ورش



للطلبةبرنامج فنار منسق 

ةأستاذ مشارك في التربیة الخاص، الحویرصھالة . د

aeac.uaeu.halae@

037136270: ھاتف

 

للطلبةنادي برنامج فنار 

:للتواصل


