
 2014) لسنة 15تابع قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم (
 دليل سياسات عمادة شؤون الطلبة السياسةرقم  10-ش.ط

 بدء العمل بالسياسةتاريخ  02/03/2014 
 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013

 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 األنشطة والريادة الطالبية

الجامعة لشؤون الطلبة نائب مدير المكتب المسئول:  هذه السياسة اتصفحعدد  1 من  1
 والتسجيل

 

 الريادة الطالبيةواألنشطة . 10

 نظرة عامة
 القواعد واللوائح المتعلقة بأنشطة الطلبة في الجامعة. واإلجراءات الخاصة بها سياسةال ههذ توضح

 مجال التطبيق
الفعاليات الطالبية وجميع  والمبادراتوالمراكز  الهيئات الطالبية كالمجلس الطالبي واألنديةعلى كافة هذه السياسة نطبق ت

دارة اإلرياضية والترفيهية التي تندرج تحت األنشطة الالقيادية والتنمية كاألنشطة الثقافية واالجتماعية والفنية والطالبية 
 في الجامعة. الطالبية المسؤولة عن األنشطة والريادة

 الهدف
في  الطالبية المسؤولة عن األنشطة والريادةدارة اإلوأقسام األنشطة في  الطالبية الهيئاتنشطة أ أداء وفعالية كفاءة ناضم

 لرؤية دعماً وتنمية المهارات القيادية، وذلك  والترفيهية، ةيوالرياضوالفنية  واالجتماعية الثقافيةاألنشطة  مثل الجامعة
 .الجامعة ورسالة

 

 السياسة
وترى أن . عديدة ومتنوعة ظروف ظلفي واألشكال  من متنوعة مجموعة في همكان يأخذ التعلم أنب الجامعة تؤمن )1

 وفرت الطالبية الهيئاتو في الجامعةالطالبية  والريادةالمسؤولة عن األنشطة دارة أنشطة اإل في والمشاركة المساهمة
 تنمية في الطالبية هيئاتلل المهم بالدور اعترافاً و. الجامعي الحرم في الحياة عززكما ت مهاراتهم تطويرل للطلبة فرصاً 

هذه الهيئات كما ستواصل دعم  نمو دعم الجامعةفستواصل  الجامعة،تقدم ل وفرهاتالتي  كبيرةال مساهمةالو الطالب
 .األنشطة الالصفية بوجه عام

األنشطة  المسؤولة عن دارةاإليتم تشكيل الهيئات الطالبية بما يتوافق مع سياسات الجامعة والمعايير التي تضعها  )2
 .في الجامعة  الريادة الطالبيةو

االجتماعية و األنشطة الثقافيةو لفنون الجميلةاو تقوم الجامعة بتشجيع األنشطة الالصفية المتنوعة في مجاالت المسرح )3
مساعدة وبما يؤدي إلى ال، بما يتفق مع السياسات واالجراءات ية وتنمية المهارات القياديةة والترفيهيوالرياض يةوالتراث

 في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة.

 .البية المناسبةالطألنشطة جميع ار المرافق والموارد والتسهيالت الالزمة ليتوفلالجامعة تسعى  )4

وضع الخطط والتنسيق مع اإلدارات وكليات ب في الجامعة اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية تقوم )5
  لتنظيم األنشطة. المختلفة الجامعة

 
  



 م2014) لسنة 43تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  10- ش.ط

 دليل إجراءات عمادة شئون الطلبة
 01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات

01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة
 01/09/2016  األنشطة والريادة الطالبية   تاريخ المراجعة القادم

 3 من  1  عدد صفحات اإلجراءات
نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول: 

  والتسجيل
 

 الريادة الطالبيةو األنشطة -) 10السياسة رقم ( إجراءات

1 

 مع رسالة الجامعة.يجب أن يكون الغرض من إنشاء كل ھيئة وكذلك أنشطتھا متوافقة  -أ 

 ھداف الھيئة الطالبية يتم تصنيفھا إما أكاديمية أو غير أكاديمية.أعلى طبيعة و بناءً  - ب 

 .واضح وھيكل تنظيميموثقتين  الةرسھيئة رؤية ولكل ن يكون أجب ي - ج 

ً  يةيجب على الھيئات الطالب -د  واالستفادة من للحصول على اعتراف الجامعة  التسجيل وإعادة التسجيل سنويا
 المتيازات المخصصة للھيئات الطالبية في الجامعة.ا

دنى أوكحد  ،الجامعةب عاملينھيئة التدريس أو الأعضاء ن يكون لھا مشرف من ية أيجب على جميع الھيئات الطالب -ه 
رين كما يجب أن يكون ھؤالء الطلبة من غير المنذ .كنقطة اتصالمسؤولين وأحد الطلبة الناشطين عضاء أأربعة 

 عقوبات تأديبية.  أكاديمياً ولم توقع عليھم أي

عن األنشطة اإلدارة المسؤولة  عن طريقن تسعى لتوفير الموارد المختلفة لتنفيذ أنشطتھا أالمسجلة  للھيئات وزيج -و 
استخدام مرافق الجامعة المخصصة طلب المساعدات المالية ويحق لھا ، كما  في الجامعة والريادة الطالبية

 للمناسبات واألنشطة.

 طوعي غير ربحي.تن تعمل على أساس أيجب على الھيئات الطالبية  - ز 

في  عن األنشطة والريادة الطالبيةإلى اإلدارة المسؤولة قدم تأن تعليھا يجب  ،بيةي ھيئة طالألتسجيل واعتماد  - ح 
عضاء خطة نشاطھا والميزانية المقترحة واألبوثائق تشمل رؤيتھا ورسالتھا والھيكل التنظيمي لھا و الجامعة

 .ينالمشرف عاملينالمسؤولين وعضو ھيئة التدريس/ال

الوثائق التي تتعلق باألنشطة  إلىباإلضافة ، يجب على الھيئة الطالبية عند التجديد تقديم الوثائق المذكورة أعاله -ط 
وأي مالحظات تأديبية وجھت للھيئة  السابق وأية بيانات أخرى تدعم طلبھمعام الجامعي التي تم تنفيذھا خالل ال

   .وقائمة بأعضائھا

واعتماد تشكيل جميع وتسجيل الموافقة المعنية بھي  في الجامعة اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية - ي 
 ھيئات الطالبية.ال

 

2 
ً لطبيعتھا وھدفھا وعوامل أخرى، ويشير التعريف التالي بوضوح إلى األنواع التي يجوز  تختلف الھيئات الطالبية وفقا

 أن تندرج تحتھا أي ھيئة طالبية والجھة المعنية بالموافقة على تشكيلھا وتسجيلھا كھيئة معترف بھا تابعة للجامعة:

 الھيئات األكاديمية: -أ 
ويھدف ھذا النوع من الھيئات إلى تعميق المعرفة  األكاديمية،كاديمية بالتخصصات ألالھيئات ا طبتتر -1

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.

القسم العلمي المعني من الكلية، وتقتصر عضوية مثل ھذه الھيئات على طلبة  يُعنى بالھيئة األكاديمية -2
اإلدارة كما ال يحق لھا أن تتقدم لتلقي التمويل من غير أكاديمية، يحق للھيئة تنظيم أية أنشطة  وال ،التخصص

 .المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية في الجامعة

 الھيئات غير األكاديمية: - ب 
، وقد بھذا النوع من الھيئات الطالبيةھي المعنية  في الجامعة مسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبيةاإلدارة ال

 المجموعات الثقافية والمجتمعات الدولية.وتكون ھذه الھيئات خدمية وتطوعية مثل الھوايات واالھتمامات الخاصة 



 م2014) لسنة 43تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  10- ش.ط

 دليل إجراءات عمادة شئون الطلبة
 01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات

01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة
 01/09/2016  األنشطة والريادة الطالبية   تاريخ المراجعة القادم

 3 من  2  عدد صفحات اإلجراءات
نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول: 

  والتسجيل
 

3 
ً طالبية  يجب على كل ھيئة مراجعة لمشاركة في العاملين في الجامعة  لتدريس أو الھيئة  اءعضمن أأن تعين مشرفا

 ما يلي:بالمشرف  قومويجب أن ي .لجدلالمثيرة لحل الخالفات والتفاوض في المواقف خطة النشاط و
 ضمان تنظيم كافة األنشطة والفعاليات بما يتوافق مع رسالة ورؤية وسياسات الجامعة. -1
م باإلعالن عن األنشطة والفعاليات والترويج لھا بما يتوافق مع سياسة الجامعة حول اإلعالن في ضمان القيا -2

 الحرم الجامعي.
  

4 
سياسات ال، وتطوير أو أكثر تشكيل مجلس للطلبة اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية في الجامعةدعم ت
ً الخاصة به وتقييم أنشجراءات اإلو   .طته وعملياته سنويا
  

5 
من شأنھا أن تساھم في النمو الوجداني  ،غير سياسية للشباب كشفية كحركة ثقافية تطوعية الجوالةنظراً ألھمية 

 الجامعةتقوم ، ونافعين معافينوالمادي والفكر المتكامل وفي تطوير قدرات الشباب على أن يصبحوا مواطنين سعداء 
اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية في قوم تو .التي تقدم للطلبة مختلف األنشطة الكشفية الجوالةبتشجيع 
  بتطبيق وتقييم وإدارة سياسات وإجراءات األنشطة الكشفية. الجامعة

 

6 
(على  علمي طالب مسجل من أي كلية أو قسمإن عضوية الھيئات الطالبية المعتمدة والتابعة للجامعة متاحة ألي  -أ 

 بقواعد ولوائح الھيئة. بطلب ويتقيد الطالب مأن يخضع لشروط عضوية تلك الھيئة) على أن يتقد
 يجوز للطالب أن يكون عضواً فاعالً في العدد الذي يريده من الھيئات الطالبية. - ب 
 في الجامعة.فقط ن يكون عضو مجلس إدارة في ھيئة طالبية واحدة أيجوز للطالب  - ج 

 

7 
 مجلس إدارة الھيئات الطالبية. ويةتقدم لعضلنشر معايير اتو الريادة الطالبيةالمسؤولة عن األنشطة و دارةاإلتضع  -أ 
 .عن طريق االنتخاب أعضاء مجلس اإلدارةختيار يتم االطالبية  بالنسبة للتجديد السنوي للھيئة - ب 

 

8 
 التقدم بطلب تمويل.ھي فقط التي لھا الحق في الطالبية المسجلة  الھيئات -أ 
 يمنح ھذا التمويل للھيئة الطالبية مرة واحدة فقط. - ب 
 الفعالية التي ستمول.طبيعة والغرض من وثقاً حول طلباً ميجب على الھيئات الطالبية التي تطلب تمويالً أن تقدم  - ج 

 

9 
مع شرح مكتوب نسخة من المادة اإلعالنية الھيئة دم أن تقمن أجل لصق أو نشر أو عرض مادة إعالنية يجب  -أ 

 قبل اتخاذ قرار بالموافقة على نشرھا.للغرض منھا وذلك 
 اإلعالنية.المادة نشر وتوزيع مكان وتاريخ ووقت  اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبيةحدد ت ،عند الموافقة - ب 



 م2014) لسنة 43تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  10- ش.ط

 دليل إجراءات عمادة شئون الطلبة
 01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات

01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة
 01/09/2016  األنشطة والريادة الطالبية   تاريخ المراجعة القادم

 3 من  3  عدد صفحات اإلجراءات
نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول: 

  والتسجيل
 

10 
 إجراءات الجامعة.ووسياسات ورؤية يجب أن تتوافق كافة األنشطة التي تنظمھا الھيئات الطالبية مع رسالة  -أ 
 تلقي التمويل الداخلي لمثل ھذه األنشطة.حتى تجيد  وضعيجب أن تكون الھيئات الطالبية في  - ب 
ً داخليجمع التمويل سواًء يجب أن تحظى كافة أنشطة  - ج  ً أو خارجي ا أي مسؤول بھا، من قبل الھيئة الطالبية أو  سواءً  ا

 سياسات الجامعة.اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية وفقاً لبموافقة مدير 
 .فقط دعم الفعاليات واألنشطة ذات الصلةفي كان داخلياً أو خارجياً  يجب أن يستخدم التمويل سواءً  -د 
بالتنسيق مع ن الطلبة ؤوشنائب مدير الجامعة لال يجب جمع رسوم المشاركة في أي فعالية أو نشاط إال بعد موافقة  -ه 

 .اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبية
 موافقةالال يجوز تنظيم الفعاليات واألنشطة التي تتضمن اشتراك مؤسسة أو شخص أو مجموعة خارجية إال بعد  -و 

بما  اإلدارة المسؤولة عن األنشطة والريادة الطالبيةبالتنسيق مع ن الطلبة ؤوشنائب مدير الجامعة ل المسبقة من
 يتوافق مع اللوائح والقوانين النافذة.

ال تتحمل الجامعة أي مسؤولية عن إصابة أي من المشاركين في األلعاب الجماعية. ويجب إبالغ مشرف األلعاب  - ز 
 اإلصابات، مھما كانت طفيفة، كما يجب توثيقھا.  الجماعية عن جميع




