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املقدمة:



منطلقات مبادرة (أندية نزاهة)

 
 



ملاذا أندية نزاهة يف املؤسسات التعليمية ؟

االجراءات التنفيذية للمبادرة:

قيم النزاهة املستهدفة

الصدق

األمانة

اإلخالص

 IGhÉ°ùŸG

إتقان العمل

العدل

االنضباط

االنتماء والوالء الوطني

الوعي باحلقوق

احملافظة على املمتلكات العامة

 

 

 

٤   الرفع للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبا مت من األنشطة والفعاليات.
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١-  اقتراح عبارات توعوية لتلك األندية العتمادها من خالل أنشطتها.
٢-  دعم األندية باملطبوعات واللوحات املنزلقة.

٣-  دعم الدورات التدريبية واحملاضرات ملنسوبي أندية نزاهة مبدربني ومحاضرين
     من قبل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد حول حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

٤-  رفع املشاركات الطالبية املميزة على حساب الهيئة بتويتر أو قناة اليوتيوب (يف 
     وسائل التواصل االجتماعي)، وعلى موقع الهيئة اإللكتروني ( أندية نزاهة).

٥-  إشتراك بعض منسوبي أندية نزاهة يف الفعاليات التي تقيمها الهيئة.
٦-  التأكيد على البعد اإلعالمي لتغطية نشاط املبادرة يف املؤسسات التعليمية.

دور الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد يف دعم أندية نزاهة:

األنشطة والبرامج التي تعمل عليها أندية نزاهة باجلامعات والكليات:

مالحظاتآليات التنفيذاسم البرنامج

١- حتديد عنوان الورشة.ورش عمل
٢- حتديد املستهدفني يف اجلامعة أو الكلية.

٣- مخاطبة الهيئة لترشيح مدير حوار من قبل الهيئة.
٤- حتديد مكان وزمان انعقاد الورشة.

٥- نشر فعاليات ورش العمل يف وسائل اإلعالم داخل 
   اجلامعات والكليات ومواقع التواصل االجتماعي

    للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.



مالحظاتآليات التنفيذاسم البرنامج

١- مخاطبة الهيئة لتحديد اجلامعة أو الكلية املنظمةلقاء سنوي
    للقاء سنوياً.

٢- حتديد الهدف من اللقاء.
٣- حتديد الزمان واملكان (باألتفاق مع اجلامعات).

٤- عمل برنامج للقاء.
٥- عرض جتارب أندية نزاهة يف اجلامعات والكليات.

٦- االعالن عن اللقاء يف وسائل االعالم، داخل 
    اجلامعات والكليات.

٧- نشر فعاليات اللقاء يف مختلف وسائل اإلعالم داخل 
    اجلامعات والكليات ومواقع التواصل االجتماعي 

    للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.

مالحظاتآليات التنفيذاسم البرنامج

١- وضع أهداف الدورة.دورات تدريبية
٢- حتديد عنوان الدورة.

٣- عمل برنامج تدريبي يف نطاق النزاهة ومكافحة الفساد.
٤- حتديد املستهدفني يف اجلامعة أو الكلية.

٥- مخاطبة الهيئة لترشيح مدرب من قبل الهيئة.
٦- حتديد مكان وزمان انعقاد الدورة.

٧- تقدمي شهادات للمتدربني.
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مالحظاتآليات التنفيذاسم البرنامج
١- التعاون مع الهيئة يف انشاء الرسائل التوعوية.حمالت توعوية

٢- نشر الرسائل التوعوية يف الصحيفة الرسمية للجامعة 
    أو الكلية، أو املوقع االلكتروني.

٣- ارسال رسائل توعوية عن طريق (SMS) لطالب اجلامعة 
    أو الكلية.

٤- نشر لوحات الهيئة املنزلقة التوعوية يف حرم اجلامعة 
    أو الكلية.

٥- األسهام يف مختلف فعاليات اجلامعات والكليات املختلفة 
     بإقامة أركان توعوية فيها.

مالحظاتآليات التنفيذاسم البرنامج
محاضرات توعوية 

وتثقيفية 
١- حتديد عنوان احملاضرة.

٢- االعالن عن احملاضرة يف حرم اجلامعة أو الكلية 
     بواسطة اللوحات املنزلقة.

٣- االعالن عن احملاضرة يف الصحيفة الرسمية.
٤- مخاطبة الهيئة لترشيح محاضر من قبل الهيئة.

٥- حتديد مكان وزمان انعقاد احملاضرة.



مالحظاتآليات التنفيذاسم البرنامج
١- حتديد فكرة املسابقة.مسابقات تفاعلية

٢- االعالن عن املسابقة يف حرم اجلامعة أو الكلية بواسطة 
     اللوحات املنزلقة.

٣- االعالن عن املسابقة يف الصحيفة الرسمية باجلامعة 
     أو الكلية.

٤- حتديد نوع املسابقة الصحيفة الرسمية (مقطع يوتيوب 
     توعوي - نص أدبي أو رسم كاريكاتير).

٥- تقدمي جوائز عينية للفائزين مع نشر املشاركة الفائزة يف
    الوسائل اإلعالمية يف اجلامعة أو الكلية.
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١- تصميم مناذج تقييمية للمبادرة يتم توزيعها بشكل دوري يف اجلامعات والكليات .
٢- تقييم البرامج املنفيذة بواسطة املشاركني بها.

٣- قياس الرأي العام يف موقع الهيئة عبر أسئلة تقييمية للمبادرة.

آليات التقييم واجلودة:
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( معًا ... ضد الفساد)

أخي الطالب / أختي الطالبة

الفساد كالوباء إذا سكتنا عنه انتشر، واذا حاربناه
انحصر ، فكــن شريكــا يف مكــافحة الفســـاد بنبذه
وإنكاره، وعدم التستر عليه، واإلبالغ عن ممارسيه 
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