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 .10ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ

ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ ﻭﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻛﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺿﻤﺎﻥ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍء ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ،ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻋﻤﺎ ً ﻟﺮﺅﻳﺔ
ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 (1ﺗﺆﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﻓﻲ ﻅﻞ ﻅﺮﻭﻑ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .ﻭﺗﺮﻯ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ
ﻓﺮﺻﺎ ً ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ً ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻓﺴﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺩﻋﻢ ﻧﻤﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺩﻋﻢ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻼﺻﻔﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ.
 (2ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .
 (3ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻼﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 (4ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
 (5ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻛﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ.
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ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺭﻗﻢ ) - (10ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ

1
أ -يجب أن يكون الغرض من إنشاء كل ھيئة وكذلك أنشطتھا متوافقة مع رسالة الجامعة.
ب -بنا ًء على طبيعة وأھداف الھيئة الطالبية يتم تصنيفھا إما أكاديمية أو غير أكاديمية.
ج -يجب أن يكون لكل ھيئة رؤية ورسالة موثقتين وھيكل تنظيمي واضح.
د -يجب على الھيئات الطالبية التسجيل وإعادة التسجيل سنويا ً للحصول على اعتراف الجامعة واالستفادة من
االمتيازات المخصصة للھيئات الطالبية في الجامعة.
ه -يجب على جميع الھيئات الطالبية أن يكون لھا مشرف من أعضاء ھيئة التدريس أو العاملين بالجامعة ،وكحد أدنى
أربعة أعضاء مسؤولين وأحد الطلبة الناشطين كنقطة اتصال .كما يجب أن يكون ھؤالء الطلبة من غير المنذرين
أكاديميا ً ولم توقع عليھم أي عقوبات تأديبية.
و -يجوز للھيئات المسجلة أن تسعى لتوفير الموارد المختلفة لتنفيذ أنشطتھا عن طريق اإلدارة المسؤولة عن األنشطة
والريادة الطالبية في الجامعة  ،كما يحق لھا طلب المساعدات المالية واستخدام مرافق الجامعة المخصصة
للمناسبات واألنشطة.
ز -يجب على الھيئات الطالبية أن تعمل على أساس تطوعي غير ربحي.
ح -لتسجيل واعتماد أي ھيئة طالبية ،يجب عليھا أن تتقدم إلى اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية في
الجامعة بوثائق تشمل رؤيتھا ورسالتھا والھيكل التنظيمي لھا وخطة نشاطھا والميزانية المقترحة واألعضاء
المسؤولين وعضو ھيئة التدريس/العاملين المشرفين.
ط -يجب على الھيئة الطالبية عند التجديد تقديم الوثائق المذكورة أعاله ،باإلضافة إلى الوثائق التي تتعلق باألنشطة
التي تم تنفيذھا خالل العام الجامعي السابق وأية بيانات أخرى تدعم طلبھم وأي مالحظات تأديبية وجھت للھيئة
وقائمة بأعضائھا.
ي -اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية في الجامعة ھي المعنية بالموافقة وتسجيل واعتماد تشكيل جميع
الھيئات الطالبية.

2

تختلف الھيئات الطالبية وفقا ً لطبيعتھا وھدفھا وعوامل أخرى ،ويشير التعريف التالي بوضوح إلى األنواع التي يجوز
أن تندرج تحتھا أي ھيئة طالبية والجھة المعنية بالموافقة على تشكيلھا وتسجيلھا كھيئة معترف بھا تابعة للجامعة:
أ -الھيئات األكاديمية:
 -1ترتبط الھيئات األكاديمية بالتخصصات األكاديمية ،ويھدف ھذا النوع من الھيئات إلى تعميق المعرفة
والمھارات في المجال العلمي للتخصص مثل نادي الكيمياء ونادي العلوم الزراعية وفريق األحياء ومنتدى
الفلسفة وسادة الرياضيات والرابطة المستقبلية للمھندسين المدنيين ورابطة نظم إدارة المعلومات.
 -2يُعنى بالھيئة األكاديمية القسم العلمي المعني من الكلية ،وتقتصر عضوية مثل ھذه الھيئات على طلبة
التخصص ،وال يحق للھيئة تنظيم أية أنشطة غير أكاديمية ،كما ال يحق لھا أن تتقدم لتلقي التمويل من اإلدارة
المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية في الجامعة.
ب -الھيئات غير األكاديمية:
اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية في الجامعة ھي المعنية بھذا النوع من الھيئات الطالبية ،وقد
تكون ھذه الھيئات خدمية وتطوعية مثل الھوايات واالھتمامات الخاصة والمجموعات الثقافية والمجتمعات الدولية.
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3

يجب على كل ھيئة طالبية أن تعين مشرفا ً من أعضاء ھيئة التدريس أو العاملين في الجامعة للمشاركة في مراجعة
خطة النشاط وحل الخالفات والتفاوض في المواقف المثيرة للجدل .ويجب أن يقوم المشرف بما يلي:
 -1ضمان تنظيم كافة األنشطة والفعاليات بما يتوافق مع رسالة ورؤية وسياسات الجامعة.
 -2ضمان القيام باإلعالن عن األنشطة والفعاليات والترويج لھا بما يتوافق مع سياسة الجامعة حول اإلعالن في
الحرم الجامعي.

4

تدعم اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية في الجامعة تشكيل مجلس للطلبة أو أكثر ،وتطوير السياسات
واإلجراءات الخاصة به وتقييم أنشطته وعملياته سنويا ً.

5

نظراً ألھمية الجوالة كحركة ثقافية تطوعية كشفية غير سياسية للشباب ،من شأنھا أن تساھم في النمو الوجداني
والمادي والفكر المتكامل وفي تطوير قدرات الشباب على أن يصبحوا مواطنين سعداء معافين ونافعين ،تقوم الجامعة
بتشجيع الجوالة التي تقدم للطلبة مختلف األنشطة الكشفية .وتقوم اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية في
الجامعة بتطبيق وتقييم وإدارة سياسات وإجراءات األنشطة الكشفية.

6

أ -إن عضوية الھيئات الطالبية المعتمدة والتابعة للجامعة متاحة ألي طالب مسجل من أي كلية أو قسم علمي )على
أن يخضع لشروط عضوية تلك الھيئة( على أن يتقدم الطالب بطلب ويتقيد بقواعد ولوائح الھيئة.
ب -يجوز للطالب أن يكون عضواً فاعالً في العدد الذي يريده من الھيئات الطالبية.
ج -يجوز للطالب أن يكون عضو مجلس إدارة في ھيئة طالبية واحدة فقط في الجامعة.

7

أ -تضع اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية وتنشر معايير التقدم لعضوية مجلس إدارة الھيئات الطالبية.
ب -بالنسبة للتجديد السنوي للھيئة الطالبية يتم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق االنتخاب.

8

أ -الھيئات الطالبية المسجلة ھي فقط التي لھا الحق في التقدم بطلب تمويل.
ب -يمنح ھذا التمويل للھيئة الطالبية مرة واحدة فقط.
ً
ً
ج -يجب على الھيئات الطالبية التي تطلب تمويالً أن تقدم طلبا موثقا حول طبيعة والغرض من الفعالية التي ستمول.

9

أ -من أجل لصق أو نشر أو عرض مادة إعالنية يجب أن تقدم الھيئة نسخة من المادة اإلعالنية مع شرح مكتوب
للغرض منھا وذلك قبل اتخاذ قرار بالموافقة على نشرھا.
ب -عند الموافقة ،تحدد اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية مكان وتاريخ ووقت نشر وتوزيع المادة اإلعالنية.

ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮار ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ رﻗﻢ ) (43ﻟﺴﻨﺔ 2014م
دليل إجراءات عمادة شئون الطلبة
الموضوع

األنشطة والريادة الطالبية
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يجب أن تتوافق كافة األنشطة التي تنظمھا الھيئات الطالبية مع رسالة ورؤية وسياسات وإجراءات الجامعة.
يجب أن تكون الھيئات الطالبية في وضع جيد حتى تتلقي التمويل الداخلي لمثل ھذه األنشطة.
يجب أن تحظى كافة أنشطة جمع التمويل سوا ًء داخليا ً أو خارجيا ً سوا ًء من قبل الھيئة الطالبية أو أي مسؤول بھا،
بموافقة مدير اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية وفقا ً لسياسات الجامعة.
يجب أن يستخدم التمويل سوا ًء كان داخليا ً أو خارجيا ً في دعم الفعاليات واألنشطة ذات الصلة فقط.
ال يجب جمع رسوم المشاركة في أي فعالية أو نشاط إال بعد موافقة نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة بالتنسيق مع
اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية.
ال يجوز تنظيم الفعاليات واألنشطة التي تتضمن اشتراك مؤسسة أو شخص أو مجموعة خارجية إال بعد الموافقة
المسبقة من نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة بالتنسيق مع اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية بما
يتوافق مع اللوائح والقوانين النافذة.
ال تتحمل الجامعة أي مسؤولية عن إصابة أي من المشاركين في األلعاب الجماعية .ويجب إبالغ مشرف األلعاب
الجماعية عن جميع اإلصابات ،مھما كانت طفيفة ،كما يجب توثيقھا.

