
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندية الطالبيةألل ةالقواعد التنظيمي
 التابعة لعمادة شؤون الطالب



 
 مقدمة

1 

 

 

 مقدمة
 

 طلبة اجلامعة مبختلف ميوهلم وختصصاهتم  وتطوير مواهب الكتشافلطالبية من الروافد األساسية ا األنشطةعد ت  

إشعاٍع علمٍي وثقايف  مركز  األندية الطالبية  ترباالبتكار واإلبداع ، كما ت ع هم علىتشجيع دورها الفاعل يف ىلإضافة إ

لزايدة معارفهم  التواصل مع رواد هذه األنشطة داخل اجلامعة وخارجهافرصة  الباتلطللطالب واواجتماعي وفين يتيح 

 .وجتارهبم وخرباهتم العملية املختلفة 

رغبات  اليت تليب احتياجات وندية الطالبية األنشاء عدد من إلعمادة شؤون الطالب تسعى  ومن هذا املنطلق

أعماهلم وإنتاجهم املتنوع يف إطار عمٍل  من خالهلا ايربزو  هواايهتم و ليمارسوااملختلفة ، الطالب والطالبات وميوهلم 

تكاملٍي مجاعي ، ينمي روح التعاون واإلجيابية يف نفوسهم وسلوكهم العملي حىت يكونوا لبنة بناء مثمرة يف جمتمعاهتم 

 مستقبالً .

على عاتقها مسؤولية اإلشراف على هذه األندية وإاتحة الفرصة جلميع  وقد أخذت عمادة شؤون الطالب

وذلك وفق القواعد التنظيمية اليت و ضعت من أجل  ،هتم وميوهلم احبسب رغبها طالب وطالبات اجلامعة لالشرتاك في

، إضافة حتت إشراف العمادة بشكل مباشر إداراهتا و كيفية اشرتاك الطلبة هبا و دورهم يف األندية  آلية إنشاء حتديد

هذه القواعد التنظيمية لتوضيح مجيع ، حيث هتدف توضيح العالقة اليت تربطها ابلكليات وبقية اجلهات يف اجلامعة  إىل

املنشودة إبجياد بيئة حاضنة لطلبة اجلامعة لضمان حتقيقها ألهدافها إجراءات  أعمال و ما يتعلق ابألندية من مهام و

لوطن إبذن هللا .ل ومناءار طاقاهتم وتنمية قدراهتم وتطوير مواهبهم  اليت جتعل  منهم سواعد بناء تعمل على استثم



 

 

 
 
 
 
 

 [الباب األول]
 األندية الطالبية

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب األول : األندية الطالبية                  

 
3 

 

 العامة: االهداف (1-1)

 .يف اجملاالت اليت يتميزون فيها األنديةإقامة األنشطة اليت تربز جهود أعضاء  .1

والعمل على  موتبادل اخلربات فيما بينه مومهاراهت ملتنمية قدراهتالطالبات طالب و للهتيئة البيئة املالئمة  .2

 .موتكرمي جهوده مودعمه متشجيعه

 مما يعّزز تبادل اخلربات. كة يف املناسبات املختلفة داخلياً وخارجياً املشار  .3

 يف خمتلف اجملاالت.بياانت ملخرجات األنشطة وإنشاء قاعدة  ،الطالباتالطالب و توثيق إنتاج  .4

كافة األنشطة والتقومي ل ،واملتابعة ،والتنفيذ ،التخطيط ةلتحمل مسؤوليالطالبات لطالب و لإاتحة الفرصة  .5

 .واخلدمات الطالبية

يف  الفراغواستثمار أوقات  والعمل التعاوين، ،وحب النظام ،على املشاركة يف النشاطالطالبات الطالب و تعويد  .6

على تكوين الشخصية  موتساعده متعود ابلنفع عليه اليت واكتساب املهارات واخلرباتممارسة األنشطة 

 .تميزةامل

 .اجلامعة طلبةالسمحة بني  األخالق اإلسالميةتنمية روح املودة وروابط األخوة والصداقة املبنية على  .7

 :العامة هدافاألحتقيق  وسائل (1-2)

 إقامة الربامج واألنشطة العامة على مستوى اجلامعة  . .1

 .واالجتماعية والفكرية املتنوعة إقامة احلوارات واحملاضرات الدينية والعلمية والثقافية .2

 .الطالباتللطالب و تقدمي اخلربات املختلفة هبدف  ؛ وورش العمل التدريبية الدوراتإقامة  .3

 .مبختلف أنواعها  والثقافيةإقامة املسابقات الدينية والعلمية  .4

املشكالت املعاصرة وقضااي  حلل ةواالجتماعي إقامة الربامج التوعوية يف اجملاالت الدينية والسلوكية واألخالقية .5

 اجملتمع الطارئة.
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 .، والزايرات االجتماعية داخل اململكة وخارجهاوالرتفيهية القيام ابلرحالت العلمية .6

 .واملسرحي اجلانب الفينإقامة املناسبات اليت تنمي  .7

 طالباتطالب و بني  وإحياء الرتاثإقامة املعارض الفنية والعلمية والرتاثية بقصد نشر الوعي الفين والعلمي  .8

 اجلامعة.

 .يف اجملاالت التوعوية والتثقيفية للمجتمعبرامج خارج اجلامعة إقامة  .9

 واألنشطة وحتقق أهدافها بصورة مناسبة .اليت ختدم الربامج التواصل احلديثة وسائل كافة دام  استخ .10

 جماالت األنشطة الطالبية: (1-3)

 .التوعية االسالميةأنشطة  .1

 .االنشطة االجتماعية .2

 .االنشطة الثقافية .3

 .االنشطة العلمية .4

 .االنشطة الفنية .5

 .تدريبيةال ربامجال .6

 على مستوى اجلامعة. برامج عامة .7

 مناشط وبرامج عامة خارج اجلامعة.  .8

 . أخرى متاحةأي انشطة  .9

حيث تقوم أندية النشاط الطاليب بتنفيذ خطة لألنشطة الطالبية ختدم جمااًل أو أكثر من جماالت األنشطة 

 .افهواجتاهاته ومبا حيقق أهدالسابقة الذكر، مبا يتوافق مع مسمى النادي الطاليب 
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 [ب الثاينالبا]
 ةالطالبي ةندياأل أتسيس و إدارة
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 نشاء األندية الطالبية:إآلية  (2-1)

خبطة وتصور متكامل عن النادي املقرتح وأهدافه وجماالت تتقدم اجلهة اليت ترغب يف إنشاء اندي طاليب  .1

 .نشاطه

 .عميدالبقراٍر من و طالب العمادة شؤون  جملس ، وحسب مرئياتله سب احلاجةحبيتم إنشاء النادي  .2

عن الشروط و يف إنشاء النادي  عزمالطالبات اجلامعة عن طالب و اإلعالن ل، يتم بعد صدور قرار إنشاء النادي .3

 .رغب اباللتحاق بهي املفرتض توفرها يف من

 ة يف مرحلة التأسيس./عضو 25النوادي حديثة اإلنشاء ال يقل عن  أن يكون عدد الطالب يفيشرتط  .4

 :األندية الطالبية عضوية شروط (2-2)

 .ة ابجلامعةـ/ة منتظمـ/كون الطالبيأن  .1

 .سن السرية والسلوكح   .2

 طالبات مرحلة البكالوريوس.طالب و كون من يأن  .3

 ا.ـ/توفر وقت الفراغ املناسب ملمارسة املهام املوكلة إليه .4

 االجتماعات اخلاصة ابلنادي على خمتلف الص عد. حضور .5

واحلرص  ، والتعامل مع اجلميع ابحرتام،األخالق احلسنةو  أوقات الصالةعلى واحملافظة  ،االلتزام ابآلداب العامة .6

  لنادي.اعلى متثيل اجلامعة بشكل مشرف أثناء أي نشاط يقوم به 

النادي مصلحة عامة تساهم يف تسهيل تنفيذ أنشطة االلتزام بقوانني وتعليمات العمادة ملا يف ذلك من  .7

 ابألسلوب الصحيح واألمثل.

 . التميز بروح التعاون واملواظبة والعمل اجلماعي .8

 



  األندية الطالبيةالباب الثاين: أتسيس 

 
7 

 

 

 :ة الطالبياألندية و أعضاء  إدارةمهام و واجبات  (2-3)

 :على النادي الطاليب ةـ/املشرفمهام  -أ

 وله/ـا من املهام مايلي:يشرتط أن يكون أحد موظفي عمادة شؤون الطالب، 

 التأكد من التزام النادي أبنظمة العمادة. .1

 ، وكتابة تقرير شهري عن سري العمل.تهألنشطة املعتمدة يف خطامتابعة تنفيذ ، و ل النادياعمأ اإلشراف على .2

النادي ومن مث مناقشتها يف اجتماع  ةـ/املشاركة يف عمل اخلطة السنوية ألنشطة النادي ابلتنسيق مع رئيس .3

 .املختص عمادة شؤون الطالب وكيل/ة وابلتايل رفعها واعتمادها من قبل اجمللس اإلستشاري

 االنتخاابت الدورية اخلاصة بتشكيل إدارة النادي.  اإلشراف على .4

 .الطالبية اعتماد عضوية األندية .5

هبا من ِقبل رئيس/ـة النادي، ورفع النماذج اخلاصة بذلك،  تسهيل أتمني احتياجات النادي املختلفة واليت ي بلغ  .6

 كحجز القاعات وطلب الضيافة واملواصالت وغريها.

 فيما يتعلق أبعمال النادي. بعمادة شؤون الطالب ـة/املختصة ـ/وكيلالالتنسيق املباشر مع  .7

 النادي وتطويرها إن أمكن. ةـ/املقدمة من رئيس الربامج والفعالياتتقدمي املشورة وإبداء الرأي حيال  .8

 فيما يتعلق إبدارة وتنفيذ أنشطة النادي. األعضاءجه أي مشكالت أو عقبات تواحل  .9

 .هلا ـا/يف حالة ترشيحهجملس النشاط الطاليب حضور اجتماعات  .10

 طالب يف متثيل اجلامعة ابملعارض العلمية واألسابيع الثقافية والعلمية على املستوىالمساعدة عمادة شؤون  .11

 احمللي واإلقليمي والدويل عن طريق النادي الذي يشرف عليه. 

 اإلشراف على الرحالت اخلارجية للنادي. .12
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ومجيع  ،لنادي حتتوي أمساء األعضاء، وفعاليات النادياباصة اخللفات بنسخة إلكرتونية من امل االحتفاظ .13

على استالم النسخة الورقية من امللف من والعمل  للنادي، الداخلية واخلارجية املعامالت الرمسية، واخلطاابت

 تكون مبثابة أرشيف للنادي.حبيث ة النادي بنهاية كل فصل دراسي ـ/رئيس

 صصت له.فيما خ  ها التأكد من صرفضمن امليزانية املعتمدة سلفاً، و  حيتاجها النادي اليت العهداستالم  .14

 حتقيقه والوقوف على أسباب ذلك.تقييم خطة النادي ملعرفة مامت حتقيقه من األهداف ومامل يتم  .15

 :الطاليب النادي ةـ/مهام رئيسب_ 

بعد التشاور مع  السنة املالية للصندوق خالل إعداد وتقدمي خطة عمل متكاملة ابألنشطة املراد القيام هبا .1

ومن مث رفعها إىل  املختص/ة عمادة شؤون الطالبوكيل/ة ورفعها مع امليزانية املقرتحة هلا إىل  النادي أعضاء

 .، وذلك خالل الشهر األول من توليه/ـا الرائسة كحٍد أقصىطالب العتمادهاالصندوق جملس 

وترفع الرتشيحات بعد واملستشار/ة األكادميي/ـة للنادي أمني/ـة الصندوق و  انئب/ـة لرئيس/ـة النادي ترشيح .2

 .املختص/ة لعمادة شؤون الطالب لوكيل/ة التشاور

 .السنة املالية للصندوقمتابعة تنفيذ برامج وأنشطة النادي املعتمدة خالل  .3

 النادي. ـة/القاعات واملواعيد املناسبة إلقامة الفعاليات حتت إشراف مشرفاألماكن و حتديد  .4

 ، اللجنة اإلعالمية، جلنة املتابعة ... وغريها(.الفنية)اللجنة  للنادي الطاليباللجان الفرعية تشكيل  .5

مشرف النادي حسب خطة النادي املعتمدة وتعرض على  على اللجاند بيان بتوزيع املسئوليات واملهام إعدا .6

،  من الوكيل/ـة املختص/ـة العتمادها مدير/ة إدارة األندية الطالبية أو من ينوب عنهمتهيدًا لعرضها على 

 .وذلك خالل األسبوع الثالث من توليه/ـا الرائسة
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 املعلومات التالية: تشمل، الدراسية ممعلومات عن أعضاء النادي وجداوهلإنشاء قاعدة  .7

 اهلواايت واملواهب أوقات الفراغ رقم اجلوال التخصص األكادميي الرقم اجلامعي رقم السجل املدين ة/اسم العضو
       
       

 

والشعارات، تصميم العروض رفع احتياجات إقامة الربامج واألنشطة والفعاليات مثل )تصميم اإلعالانت  .8

 ....(املرئية، حجز قاعات، طلب الضيافة، طلب مواصالت

أواًل  واملستجدات ا( والتعرف على التعليماتـ/ب عنهنو )أومن ي جملس النشاط الطاليبماعات حضور اجت .9

 أبول.

وذلك ، واللجان الفرعية ملناقشة مقرتحات واحتياجات النادي عقد اجتماعات دورية ألعضاء النادي .10

 .إن أمكن حبضور املشرف/ـة على النادي

 كتابة التقارير حول نشاط اللجان وتدوين املالحظات عليها.اإلشراف املستمر على عمل اللجان، و  .11

 استطالع رأي الطالب والطالبات للوقوف على احتياجاهتم ومشكالهتم فيما يتعلق ابألنشطة الطالبية. .12

 عرفة املسببات ومعاجلتها.االنتاجية لديهم، ومفعالية و توجيه األعضاء يف حال اخنفاض مستوى ال .13

 املالية وإعادة مجيع العهد العينية. مجيع الع هد  وتسديداملعارض وتنظيمها  إقامة .14

ة ـ/مع مشرف حمتوايت النادي وممتلكاته، ومتابعة جرد احملافظة عليهاو  ممتلكات النادي، حتمل مسئولية .15

 النادي.

 إضافة إىل تقدمي تقرير ختامي عن أنشطة النادي مع هناية كل فصل دراسيتقدمي تقرير عن كل نشاط  .16

 .ملعرفة مدى استمرارية العمل يف النادي وأرشفته وختزينه
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املستجدات يف النادي واألنشطة اليت تتم مزودة ابلصور لنشرها  على كافةإدارة األندية الطالبية اطالع  .17

  إعالمياً ووضعها من ضمن أنشطة النادي.

احلرص على تاليف أي إمهال أو ة الصندوق و ـ/ا من قبل أمنيـ/هد املالية املرفوعة إليهمراجعة فواتري الع   .18

 .ليتم استالم قيمتها املاليةتالعب هبا 

 .جملس النشاط الطاليباملطلوبة يف املواعيد احملددة من قبل  تسليم النماذج والتقارير .19

 أبي حال من األحوال. ـا/النادي من قبل العمادة وعدم ختطيه ـة/االتصال املباشر مبشرف .20

جملس النشاط أو إدارة األندية أو ي الطاليب دة الناـ/مشرفِقبل من مهام من  ـا /وكل إليهالقيام مبا ي   .21

 .الطاليب

 :الطاليب النادي ةـ/رئيس ةـ/انئبمهام ج_ 

ة النادي يف االشراف على سري تنفيذ أنشطة النادي على الوجه األكمل واالشراف على ـ/مساعدة رئيس .1

 .أعضاء النادي واللجان الفرعية للنادي إن وجدت

 .كادميي/ـة للنادياألستشار/ة املو يف ترشيح أمني/ـة الصندوق  ة الناديـ/مساعدة رئيس .2

 يف تشكيل اللجان الفرعية للنادي الطاليب. ة الناديـ/رئيسمساعدة  .3

 .اـ/أو انسحابه اـ/أو مرضه اـ/النادي يف حالة غيابه ةـ/عن رئيس النيابة .4

 .جملس النشاط الطاليبأو إدارة األندية  ة النادي أوـ/رئيس ِقبل ا من مهام منـ/كل إليهالقيام مبا يو   .5

 :النادي الطاليب قصندو  ةـ/مهام أمني  د_

 .اجلديدة وذلك ضمن اخلطة السنوية ألنشطة النادي امليزانية املقرتحة لألنشطةاملشاركة يف وضع  .1
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دد له يف ح   والتأكد من مطابقة املصاريف املالية لكل نشاط مع ما ،يدمتابعة املتطلبات املالية ألنشطة النا .2

 .خطة األنشطة املعتمدة للنادي

 

 

والتأكد من  ،شروط الفاتورة الصحيحةل تهامن حيث مطابق أعضاء الناديمراجعة الفواتري املقدمة من قبل  .3

 (.1رقم  ملحق) جماالت صرفها بدقة

مرفق بكشف أو بيان مبعلومات الفواتري وقيمتها ، اـ/ة النادي أو من ينوب عنهـ/الفواتري لرئيس أصول مجيعرفع  .4

 الفاتورة وجمال صرفها كالتايل:ة ـ/املالية ومعلومات صاحب

 التوقيع ة الفاتورةـ/اسم صاحب جمال صرفها قيمتها رقم الفاتورة
     
     

 

 

 :النادي الطاليب واجبات أعضاء_  هـ

 . حتقيق أهداف النادي .1

 العمل بروح الفريق الواحد. .2

 .اـ/ة النادي أو من ينوب عنهـ/القيام ابإلعمال املوكلة من قبل رئيس .3

 التقيد إبمتام مهام اللجنة املوكل/ـه هبا إن وجدت. .4

 التعاون الفّعال مع اللجان األخرى إن وجدت. .5

 .أبعضاء الناديحضور االجتماعات اخلاصة  .6

 املشاركة يف وضع خطة األنشطة الطالبية السنوية. .7
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إقامة الفعاليات والربامج ة للنادي الختيار الدورات وورش العمل واقرتاح ـ/ة األكادميي/املستشار التشاور مع .8

 اليت تتناسب مع أهداف النادي.

 وتطلعاهتم. الطلبةاملشاركة يف وضع آليات لتنفيذ اخلطة بشكل يتناسب مع أفكار  .9

 احلضور واملشاركة يف الفعاليات املقامة يف النادي. .10

 

 تقدمي املقرتحات واألفكار للنادي والسعي يف تطويرها. .11

 مترات واملعارض اليت ختدم أهداف النادي.املشاركة يف الفعاليات واملؤ  .12

 .متضمنة التوثيق ابلصور عمل التقارير عن األنشطة بعد انتهائها املشاركة يف .13

 .مراعاة ضوابطها وشروطهاو  نشر اإلعالانت املشاركة يف .14

وتوظيف االعالم اجلديد يف نشر  ،ابلنادي والعمادةاخلاصة  شبكات التواصل االجتماعيمع التفاعل  .15

 وذلك إبشراف مشرف/ـة النادي. وأخباره النادي أهداف

 

 املستشار/ة األكادميي/ـة للنادي الطاليب:مهام   -و

 الطالبات على املشاركة يف أنشطة النادي.الطالب و حث  .1

 .وإبرازها الطالبات واالهتمام ابملواهبالطالب و تشجيع االبتكار لدى  .2

 . حنو التميز والفاعليةوالسري به قدماً تنفيذ أنشطته و يف حتقيق أهداف النادي  املشاركة .3

 حضور اجتماعات النادي واملشاركة يف مناقشاهتا بدعوة من النادي. .4

التواصل مع أعضاء النادي الختيار الدورات وورش العمل واقرتاح إقامة الفعاليات والربامج حسب تطلعاهتم  .5

 واليت تتناسب مع أهداف النادي. ومقرتحاهتم
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 :األندية الطالبية  يف االنتخاابتو تسجيل العضوية ( 2-4)

 : أعضاء النادي الطاليب تسجيل آلية أواًل:

عن فتح ابب العضوية  ـة/بعد صدور املوافقة على إنشاء النادي يعلن وكيل/ـة عمادة شؤون الطالب املختص .1

 عضوية.ال احلصول على استمارةالتسجيل وكيفية ويتضمن اإلعالن طريقة يف النادي الطاليب 

 

 .(2)ملحق رقم  إلكرتونياً أو ورقياً  تعبئة استمارات العضويةيقوم الطالب والطالبات ب .2

 الطاليب طوال العام الدراسي .  النادي تستمر إمكانية التسجيل يف عضوية .3

للتأكد من انطباق الشروط على بشكل دوري  مبراجعة بياانت أعضاء النادي على النادي ـة/املشرف يقوم .4

 طالب/ـة العضوية. 

 

 :رئيس/ـة النادي الطاليباختيار آلية   اثنياً:

الرتشيح ابإلعالن عن فتح ابب  وكيل/ـة العمادة املختص/ـة إدارة األندية الطالبية بتوجيه من ة/مدير يقوم .1

ويتضمن اإلعالن اتريخ ( الرئيس )رئيس/ـة النادي، انئب/ـةملنصب النادي الطاليب  بني أعضاء واالنتخاب

 .االنتخابوطريقة احلصول على استمارة  ،ة فرتة االنتخابوهناي ةبداي

 فقط. يوماً( 15) االنتخاابتتكون مدة  .2

االنتخاب على استمارة  توزيعيتم ابالجتماع جبميع أعضاء النادي، ل النادي الطاليبعلى ة ـ/شرفيقوم امل .3

 (، ومن مث تعبئتها وختمها وتسليمها للمشرف/ـة على النادي الطاليب. 3األعضاء )ملحق رقم 

ة على أكرب عدد من ـ/علن احلاصليو  ،تفرز أمام احلضور االنتخاب استماراتبعد االنتهاء من جتميع  .4

 النادي. سةة لرائـ/انئبنصب مب ائزاً فة على الرتتيب الثاين ـ/واحلاصل ،رائسة النادينصب مب ائزاً األصوات ف

 يف عدد األصوات. وقع بينهم التعادليف حالة التعادل ابألصوات يعاد الرتشيح فقط ملن  .5
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 يقبل التوكيل. وال ،جلميع أعضاء النادي أثناء عملية االنتخاب الشخصي ضوراحليشرتط  .6

هنائيًا بعد تكون الرتشيحات معتمدة و  املختص/ـة طالبال شؤون وكيل/ـة عمادةترفع نتائج الرتشيحات إىل  .7

 .موافقته/ـا عليها 

 

 

وميّدد خالل فرتة الصيف إذا  ، الوكيل/ـة املختص/ ـة تكون رائسة النادي لعام دراسي واحد إال ابستثناء من  .8

 كان هناك نشاط معتمد من العمادة.

 من اتريخ املوافقة على ترشيحه من قبل وكيل/ـة العمادة املختص/ـة.  النادي ـة/يبدأ عمل رئيس .9

يف  املشاركةعامًا دراسيًا يف عضوية النادي )أو  مت/ـتكون قد أيأن يشرتط فيمن يتوىل رائسة النادي  .10

، كما يشرتط أن يتبقى على خترجه/ـها عامًا دراسياً  ستثين من ذلك األندية احلديثة التأسيسنشطته(، وي  أ

 .كامالً 

عتمدة لسري األنشطة وااللتزام ابإلجراءات امل ،النادي بتحمل املسؤولية للقيام أبعمال النادي ـة/يتعهد رئيس .11

 والضوابط العامة لألندية الطالبية، ابإلضافة لعدم خمالفة األنظمة والقوانني العامة يف اجلامعة.

 اختيار وكيل/ـة العمادة املختص/ـةن حق فم ،أي مما سبق خمالفةة النادي أو ـ/يف حال استقالة رئيس .12

 سةة للرائ/ة جديدـ/انئب اختيارو  سة،رائالة ملنصب ـ/ة الرئيسـ/أو ترقية انئب،  للنادي دون تصويت يسـ/ـةرئ

 . ، وذلك لفرتة مؤقته إىل حني إعادة االنتخاابت مرة أخرى دون تصويت

 

واملستشار/ة األكادميي/ـة للنادي  واللجان الفرعية الصندوقة ـ/أمنيو  النادي ئيس/ـةة لر ـ/انئبآلية اختيار اثلثاً : 

 :الطاليب
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بعد أخذ موافقة بقية األعضاء ممن  ،ة للصندوقـ/أمنيو  النادي سةة لرائـ/انئببرتشيح  ة الناديـ/رئيس يقوم .1

 .وأخذ موافقة الوكيل/ـة املختص/ـة للمنصب اً يرونه مناسب

أبنشطة  وذلك ألداء املهام املتعلقة ؛النادي أعضاءبتشكيل جلان طالبية فرعية من  ة الناديـ/قوم رئيسي .2

 ،ة النادي مناسباً ـ/اه رئيسير مهام كل جلنة مبا  ددوحت   وغريها،..  اللجنة اإلعالمية، جلنة املتابعة :النادي مثل

 وإجنازه.ويضمن سالسة العمل 

 

 

لنادي يف مطلع كل عام من أعضاء هيئة التدريس أكادميي/ـة لة /رتشيح مستشارالطاليب ب إدارة الناديتقوم  .3

 .ألخذ املوافقة عليه  املختص/ـة ـة/كيلالو والرفع ابمسه/ـا إىل  ، ابجلامعة

 

 :رئيس/ـة النادي الطاليبل املميزات املقدمة(  2-5) 

يعترب رئيس/ـة النادي الطاليب هو الشخص املسؤول أمام عمادة شؤون الطالب عن خطة عمل النادي وخطوات 

عليه يتم تقدمي بعض املميزات اليت تعينه على أداء الواجبات املناطة به، تنفيذها، وتقديرًا من العمادة للجهد املبذول 

 ومن أهم هذه املميزات مايلي:

ت من عمادة شؤون الطالب كأولوية التسجيل يف الدورات والرحالت الطالبية احلصول على بعض التسهيال .1

 واحلصول على بعض الدورات اخلاصة.

عميد شؤون الطالب و فعاليات عمادة شؤون الطالب حبضور إحدى  وأالتكرمي يف احلفل اخلتامي لألنشطة  .2

 وكالء و وكيالت العمادة .

رؤساء وذلك حبسب استمارة تقييم  اندي طاليب جبامعة أم القرىاحلصول على جائزة التميز كأفضل رئيس/ـة  .3

 .(6األندية الطالبية )ملحق رقم 
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 :معايري احلصول على جائزة التميز يف األنشطة الطالبية(  2-6) 

 أوالً : جائزة التميز ألفضل اندي طاليب 

 برامج وأعمال ختامحفل وذلك يف  ، اندي من األندية الطالبيةفضل أل جائزة التميز يف األنشطة الطالبية دمتق

 وفقاً للمعايري التالية: اختيار النادي املتميز حيث يتم أو إحدى فعالياهتا عمادة شؤون الطالب

  .االلتزام ابألنشطة الواردة يف خطة األنشطة الطالبية والعمل على تنفيذها •

 اإلتقان واإلبداع والتميز يف برامج وأعمال وأنشطة النادي . •

 .وسرعة سدادها االلتزام ابمليزانية املخصصة لكل نشاط •

 .االلتزام ابلفرتة الزمنية احملددة لوقت بدء تنفيذ خطة األنشطة للنادي وااللتزام بوقت انتهائها •

 الربامج .يف تنفيذ أعضاء النادي وتعاوهنم وعملهم كفريق واحد مشاركة  •

 .ة ضوابطها وشروطهاالتغطية االعالمية املتميزة واحلرص على عدم خمالف •

 .وأنظمة وقوانني األندية الطالبية خصوصاً  ،ألنظمة والقوانني اجلامعية عموماً ا ةعدم خمالف •

 نيعلى مدار الفصلخالل العام الدراسي يتوىل مشرف/ـة كل اندي طاليب تقييم فعاليات وأنشطة النادي الطاليب 

 ( وترفع للوكيل/ـة املختص/ـة.5وذلك حبسب استمارة تقييم األندية الطالبية )ملحق رقم  الدراسيني

 

 :اندي طاليب رئيس اً : جائزة التميز ألفضل اثني

برامج وأعمال عمادة  ختامحفل وذلك يف  ،طاليب اندي  ـة/رئيسفضل أل جائزة التميز يف األنشطة الطالبية دمتق

 وفقاً للمعايري التالية: النادي املتميز ـة/رئيساختيار  حيث يتم أو إحدى فعالياهتا شؤون الطالب

 حسن إدارة النادي و توزيع املهام واألعمال بني أعضائه . •

 فريق واحد بني أعضاء النادي .ل كالعمدوره يف إحياء روح التعاون و   •
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 وتفيذها يف األوقات احملددة هلا .من قبل إدارة األندية ملهام واألعمال اليت يكلف هبا ابااللتزام  •

 يف أدائها.  التميز وحتقيقبشكل خاص واألنشطة الطالبية بشكل عام لتطوير النادي  تقدمي األفكار واملقرتحات •

 .إدارة األندية الطالبية أو  جملس النشاط الطاليباليت ي دعى إليها من جتماعات الحبضور اتزام لاال •

 .وسعة الصدر يف تقبلها وحلها ،حظة أي خالفات أو مشكالت أو عقباتسرعة مال •

ة النادي الطاليب خالل العام الدراسي على مدار الفصلني رئيس/ـيتوىل مشرف/ـة كل اندي طاليب تقييم  •

 ( وترفع للوكيل/ـة املختص/ـة. 6 األندية الطالبية )ملحق رقمرؤساء الدراسيني وذلك حبسب استمارة تقييم 

 

 ة :املخالفات والعقوابت ألعضاء األندية الطالبي( 2-7)

 التالية: املخالفاتأي من  أحد أعضاء النادي يف حال ارتكاب

 عدم االلتزام ابلضوابط العامة لألندية الطالبية. •

 ارتكاب ما خيالف القوانني أو خيل ابلنظام داخل اجلامعة. •

 االخالل بشروط عضوية النادي. •

 .والتأخري يف إجنازها املوكلة على أمت وجهعدم أداء املهام  •

 ألكثر من ثالث اجتماعات بدون عذر. الرئيسية التغيب عن االجتماعات •

 :فإنه يتم اختاذ اإلجراءات التالية 

 للمشرف على النادي  ابملخالفة يقوم رئيس/ـة النادي ابلرفع (1

 ملدير/ة  إدارة األندية الطالبية متهيداً لرفعها إىل لتوصية ابلعقوبة املناسبة والرفع هباعلى النادي ابيقوم املشرف  (2

 .  لوكيل/ة املختص/ـةا

يتخذ الوكيل/ـة اإلجراء املناسب إليقاع العقوبة على الطالب/ـة املخالف/ـة استناداً على ما مت الرفع به من  (3

 خمالفة الطالب وفق ما يراه مناسباً للمصلحة اخلاصة والعامة. 
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 -اعها على الطالب/ـة املخالف/ـة هي على النحو التايل:العقوابت اليت يتم إيق •

 .لفت النظر .أ

 .اإلنذار .ب

 إيقاف العضوية لفصل دراسي واحد. .ج

 عام كامل ملدة إسقاط العضوية  .د

 .إسقاط العضوية هنائياً  .ه

 

 من التسجيل بعضوية أي من األندية األخرى. املنع .و

 ومحاية حقوق الطالب الرفع إلدارة التأديب  .ز

 

 إلغاء األندية الطالبية:  ( 2-8)

ال يتم إلغاء أي انٍد إال بقرار من جملس عمادة شؤون الطالب حبسب ما يرفعه الوكيل/ـة املختص/ـة يف حال وجود ما 

 يستدعي ذلك وفق مربرات مقنعة.

 

 الطاليب: لس النشاطجم  ( 2-9) 

 : ويتكون من،  عمادة شؤون الطالب ميثل طالب األنشطة الطالبيةتنشأه وهو جملس 

 الوكيل/ـة املختص/ـة )رئيساً جمللس النشاط الطاليب(. •

 .الطاليب األنشطة أنديةرؤساء  •

 مدير/ة أندية األنشطة الطالبية يف الوكالة املعنية )انئباً لرئيس/ـة جملس النشاط الطاليب(. •

 يب(.مشريف أو مشرفات األندية الطالبية )يعني أحدهم أميناً عاماً جمللس النشاط الطال •
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 دعت احلاجة. إذاه تشكيل إعادة عمادةلحيق ل، و  عميد شؤون الطالبمن  اجمللس عتمد تشكيلي  و 
 

 أهداف جملس النشاط الطاليب: .أ

 تنمية املهارات القيادية لدى الطالب والطالبات وبناء شخصيتهم املتوازنة. .1

 الطالب والطالبة على طرح مشكالته ومقرتحاته وإشراكه يف وضع احللول املناسبة هلا. يدتعو  .2

 املعمول هبا يف اجلامعة.توعية الطالب والطالبات حبقوقهم وواجباهتم وفقاً لألنظمة  .3

 دعم األنشطة الطالبية يف اجملاالت العلمية والثقافية واالجتماعية والرايضية. .4

 

 :طاليبالنشاط ال جملسآلية عمل  .ب

 حتديد دورة اجمللس بعام دراسي كامل يتم بعدها إعادة تشكيل اجمللس. .1

القرارات ابألغلبية املطلقة فإذا تساوت األصوات  وتتخذيشرتط لصحة انعقاد اجمللس حضور ثلثي األعضاء،  .2

 يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.

 اجمللس بشكل استثنائي إذا لزم األمر.يعقد اجمللس جلسة واحدة كل شهر، ولرئيس اجمللس الدعوة النعقاد  .3
 

 مهام جملس النشاط الطاليب: .ج

 .األنديةوالتنسيق بينها وكذلك أنظمتها الداخلية مث متابعة أعمال  األنديةدراسة خطة عمل  .1

 .األحوالحسب مقتضيات  األنديةاملختلفة من الربامج املشرتكة بني  األنشطة إقامةعلى  اإلشراف .2

 .لألندية الطالبيةكل بنود القواعد التنظيمية   أوتغيري بعض  أوإبداء الرأي يف تعديل  .3

 واخلدمات الطالبية. األنشطةجديدة يف جمال  نديةتقدمي مقرتح أل .4
 

 :النشاط الطاليب جملسمهام رئيس/ـة  .د

 الدعوة إىل عقد اجتماعات اجمللس. .1
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 اجللسات.رائسة اجتماعات اجمللس والتوقيع على حماضر  .2

 رائسة اجمللس الطاليب وتنظيم أعماله اإلدارية واملالية. .3

 متثيل اجمللس الطاليب يف جمالس األقسام أو جمالس الكلية حني توجيه الدعوة اليه. .4

 رسم االسرتاتيجيات وتوزيع املهام على أعضاء اجمللس. .5
 

 

 

 

 

 

 

 

 :النشاط الطاليب جملسرئيس/ـة  ـة/مهام انئب .ه

 من صالحيات. ـا/اجمللس يف كل ما يفوض اليه ـة/اإلانبة عن رئيس .1

 متابعة التوصيات اخلاصة ابجمللس وتوثيق اجللسات. .2

 إعداد التقارير الدورية عن أعمال اجمللس. .3
 

 :النشاط الطاليب لسجملمهام األمني/ـة العام/ـة  .و

 التنسيق العام بني أعضاء اجمللس يف االتصال والتنظيم. .1

 إليها.تنظيم اجللسات والدعوة  .2

 إعداد حماضر اجللسات وجداول أعمال االجتماعات واملواضيع املطروحة عليها. .3

 ت اجمللس وحفظ مستنداته وأوراقه.سالااستالم مر  .4
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 الضوابط العامة لألندية الطالبية: (3-1)

إبصدار الضوابط التنظيمية لعمل األندية الطالبية، بناًء على األهداف العامة تقوم عمادة شؤون الطالب 

 لألندية الطالبية، وجيب على األندية الطالبية االلتزام هبا على النحو التايل :

تكون مجيع الربامج واألنشطة املنفذة مدرجة ضمن اخلطة املعتمدة من ِقبل عميد شؤون الطالب وجملس أن  .1

 صندوق الطالب.

وموافقته  عدم إقامة أنشطة غري مدرجة يف خطة النادي املعتمدة، إاّل بعد الرفع إىل عميد شؤون الطالب .2

 عليها.

 هيئة التدريس أو أشخاص مؤهلني. أن تقدم الدورات واحملاضرات والربامج من ِقبل أعضاء .3

وأخذ ، داخليًا وخارجياً  بغة املشرتكةمكانية التعاون مع اجلهات ذات العالقة يف تنفيذ الربامج ذات الصِ إ .4

املختصة كالة الو عن طريق التنسيق املباشر مع عمادة شؤون طالب ممثلًة يف املوافقات الالزمة عند احلاجة، 

 وذلك على النحو التايل:

 من اجلهة املعنية اليت ترغب يف مشاركة األندية الطالبية. للوكيل/ـة املختص/ـة طلب رمسي يرفع تقدمي •

 .الوكيل/ـة املختص/ـةموافقة عميد شؤون الطالب أو  •

 حتديد النادي املناسب للمشاركة يف املناسبة أو الفعالية. •

 حتديد املهام والواجبات املراد القيام هبا من النادي كتابياً. •

 .واالعالانت  مراعاة عدم املبالغة واإلسراف يف الضيافة •

 وضع جدول زمين يوضح بداية وهناية الفعالية. •

بعمادة شؤون  للوكيل/ـة املختص/ـة من خارج اجلامعة إن وجدوايف الفعالية  تقدمي أمساء املشاركني •

  .ت الالزمةأشهر على األقل الختاذ اإلجراءا أربعة وذلك قبل الفعالية الطالب لالعتماد
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الراغبة يف مشاركة النادي،  اخلارجية للجهة يرفع ابسم عميد شؤون الطالب النادي خطاابً  ـة/رئيس يعد •

والبد من املوافقة على هذه الطلبات قبل موافقة العمادة  لتنفيذ الفعالية، طلبات املراد توفريهاالحيتوي 

 على املشاركة.

التأكد من أن اجلهات اخلارجية اليت يتعاون معها النادي هي جهات رئيس/ـة النادي النادي و  مشرف على .5

 معتمدة ومصرح هلا )جهات حكومية، جهات خريية معتمدة .. وغريها(.

 .ندية األنشطة الطالبية مزاولة أي نشاط خارج اجلامعة دون أخذ موافقة عمادة شؤون الطالبأل ال حيق .6

حتت مظلة  (مبا فيها األنشطة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت) وإعالانته ومطبوعاته أن تكون مجيع أنشطة النادي .7

 .، وي شار فيها إىل تبعية النادي لعمادة شؤون الطالبطالبالعمادة شؤون 

إال بعد أخذ  خارج اجلامعة مؤسساتالقيام أبجراء أية اتصاالت مع أفراد أو  ندية األنشطة الطالبيةأل ال حيق .8

 شؤون الطالب. عمادةموافقة 

 

 :الطالبية األنديةإعداد ورفع خطة  ضوابط (3-2) 

وكيل / ـة العمادة املختص/ـة خطة األنشطة اخلاصة هبا واليت تعتزم تنفيذها، لرفع يتوجب على كل األندية 

مع  ميزانيتهاو براجمها عميد شؤون الطالب حىت يتخذ بصددها االجراءات الضرورية العتماد والذي بدوره يرفعها ل

  . مراعاة ما سبق من ضوابط

 

 :اهليكل العام خلطة األندية الطالبيةضوابط ( 3-3)

 من جمموع برامج النادي(. % 20برامج يف ختصص النادي ) .1
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 من جمموع برامج النادي(.%  10 برامج ثقافية عامة كالندوات واحملاضرات واللقاءات واملسابقات ) .2

 

 من جمموع برامج النادي(. % 10برامج اجتماعية ) .3

من جمموع  % 10 تنظيم برامج مهنية وتدريبية كالدورات وورش العمل والتأهيلية يف جمال ختصص النادي ) .4

 برامج النادي(.

 من جمموع برامج النادي(. % 10برامج مشرتكة مع النوادي األخرى ) .5

 من جمموع برامج النادي(. % 10برامج وأنشطة رايضية وترفيهية ) .6

 % من جمموع برامج النادي(. 20رحالت وزايرات ) .7

أنشطة وبرامج داخل وخارج اجلامعة حبيث يقابل كل برانمج يقام خارج مقرات اجلامعة برانمج يقيمه النادي  .8

 % من جمموع برامج النادي(. 10داخل مقرات اجلامعة )

 

 الطالبية: األنديةخطة  كتابةضوابط  ( 3-4)

 مبا يتوافق مع السنة املالية للدولة.جيب أن تكون اخلطة لفصلني دراسيني متتاليني  .1

 خطة منفصلة )جدول منفصل(. دراسيكل فصل لأن يكون  .2

اخلطة معلومات مفصلة عن األنشطة املقرتحة فيها، وذلك من خالل إدراجها يف جدول يضم  وفرجيب أن ت .3

 البنود التالية: 

اسم  التاريخ م
 الفعالية

أمساء املشاركني هبا 
 اجلهة املنظمة أهدافها وجهه عملهم

 )القسم املنظم(
مكان تنفيذ 

 الفعالية
الفئة 

 املستهدفة
امليزانية 
 املقرتحة
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 .املختصة املعتمدة لدى وكالة عمادة شؤون الطالب  اخلطة مننسخة مطبوعة وأخرى إلكرتونية  حفظ .4

   بة يف املشاركة يف أنشطة النادي.الذاتية لألشخاص أو اجلهات اخلارجية الراغجيب إرفاق السرية  .5

 

درجة يف خطة النشاط املعتمدة للنادي املغري والدورات اضرات احملالربامج والفعاليات إقامة  ضوابط( 3-5) 

 الطاليب:

 التايل: تضمنأسابيع ي 4قبل املختص/ـة ة ـ/وكيلالطلب إىل  رفعفقة على ذلك جيب اللمو 

  .املقرتح للتنفيذوالوقت ومربراهتا  اإلضافة اً أمهيةلربانمج أو الدورة أو احملاضرة متضمنتصور متكامل ل .1

 . م قدم احملاضرة أو الدورةللمشاركني يف الربانمج أو  السرية الذاتية .2

خارج اجلامعة من إن كان له ابإلضافة للسرية الذاتية أو تفصيلية عن م قدم احملاضرة أو الدورة معلومات   .3

 ربيدالعنوان ، رقم اجلوال ، الاملؤهل العلمي ، جهة العمل ،  الرابعي ، صورة اهلوية الوطنية ، سماال)

 (اإللكرتوين

 التنفيذ . متطلباتو للربانمج أو الدورة أو احملاضرة امليزانية التفصيلية املقرتحة  .4

 

 :والتغطية االعالمية واملطبوعات اإلعالانت ضوابط( 3-6)

 ما يلي: برامج وأنشطة األندية الطالبية عن ةأو اإللكرتوني ةالورقي تإلعالانااملطبوعات و  ي شرتط يف

 للقيم الدينية والشريعة اإلسالمية. حمتواهاعدم خمالفة  .1

  اكي أي من الربامج أو األفكار أو اإلعالانت املخالفة للشريعة اإلسالمية.أال حت .2

ومبوافقة من عمادة شؤون  على دعاية ملؤسسات القطاع اخلاص إال يف حال الرعاة الرمسينيأال حتتوي  .3

 .الطالب
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 توي على صور تشري ملعتقدات أو مظاهر أو مناسبات غري إسالمية.أال حت .4

 

 

 

)إن وجدت( تعود جلهات نسائية )يف شطر الطالبات( وجهات رجالية  يف احملتوىاالتصال  أن تكون أرقام .5

 .)يف شطر الطالب(

 الشعارات التالية:وجود التأكد من  .6

 .شعار اجلامعة •

 .عمادة شؤون طالب شعار •

 .املختصةوكالة الشعار  •

 .شعار النادي •

 التأكد من وجود املعلومات التالية: .7

 الطالب.اسم النادي مقرتانً ابسم عمادة شؤون  •

 اسم الربانمج املراد اإلعالن عنه خبط واضح وابرز. •

 اسم مقدم الربانمج أن وجد خبط واضح وابرز. •

 .موعد الربانمج ابليوم والتاريخ اهلجري وامليالدي •

 .مكان الربانمج خبط واضح وابرز •

 .تقدمي الربانمج ابلساعة والدقيقةزمن  •

 حساابت التواصل االجتماعي للنادي إن وجدت. •

 موعد التسجيل يف الربامج اليت حتتاج إىل تسجيل مسبق.مكان و وجود  .8
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 التأكد من مطابقة التاريخ لليوم. .9

 إن وجدت. للُّغات األخرىلتأكد من صحة الرتمجة ا .10

 

 التأكد من صحة الصياغة وسالمة اللغة واحملتوى. .11

مبقاسات  طباعته ورقياً ، وتناسب واألسود األبيض ابللون تصويرهبطريقة تناسب  أن يكون التصميم .12

 .تعليقه يف االماكن املخصصة لذلك يف أروقة اجلامعةتناسب 

 قبل اعتماد توزيعه ونشره.)بشطر الطالبات( العالقات العامة إدارة ختم  التصميمأن يتضمن  .13

 اتعلى الشاشكذلك لنادي و لعمادة وانشر إعالانت النادي عرب وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة اب .14

    .إن وجدت عمادة شؤون الطالب و وكاالهتا املختلفةاإللكرتونية اخلاصة ب

 وضع اإلعالانت يف األماكن املخصصة هلا.حلرص على ابيقوم النادي الطاليب أن  .15

 .النشاطانت فور االنتهاء من على إزالة االعال حيرص النادي الطاليبأن  .16

طابع اجلامعة وجيب عرضها مسبقاً يف طباعتها مب الرغبةأن تقدم التصاميم مبدة ال تقل عن شهر يف حال  .17

 على الوكالة املختصة لالطالع واالعتماد ومن مث متابعة ارساهلا وطباعتها.

 .وغريها من املطبوعات املنشورات واملطوايت اإلعالانت االقتصاد يف طباعة  .18

 

 :اداخل اجلامعة وخارجهاخلطاابت  ضوابط (3-7)

 سمواب ،لشطر الطالب عميد شؤون الطالب سماباملختلفة  إلدارات اجلامعة رمسيةالطاابت اخلرفع أن يكون  .1

و استفسارات تتعلق ألطلب أي خدمات  شطر الطالبات، وذلكباملوازبة  لجهاتاملختصة لة ـوكيلال

 .ابألنشطة
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جلهات  ةاملوجه)للخطاابت يف مدة ال تقل عن عشرة أايم من بدء تنفيذ الفعالية  رفع اخلطاب رمسياً مراعاة  .2

ال الطلب الذي  وللعمادة رفض( خارج اجلامعةجلهات  ةومدة ال تقل عن شهر )للخطاابت املوجه ،اخلية(د

 ذلك.يتقيد ب

 أن تكون خماطبة اجلهات خارج اجلامعة ابسم عميد شؤون الطالب.  .3

 

 :ضوابط الشهادات( 3-8)

 ات اليت تقيمها األندية الطالبيةوالدورات والفعالي ألنشطةاضرين لالبات احلالب والطتقدم األندية الطالبية للط

وألعضاء هيئة  للطالب والطالبات شهادات شكر وتقدير املختصة كما تقدم الوكالةشهادات حضور معتمدة،  

 .مع الوكالة بشكل أو آبخر لتعاوهنمالتدريس 

 يلي: ويراعى يف تلك الشهادات ما

 .دون سواها املختصةالوكالة  العمادة أو استخدام النماذج املوحدة واملعتمدة من .1

 األنشطةة /طريق مدير أو ،ة على النادي الطاليبـ/يتم احلصول على هذه الشهادة عن طريق املشرف .2

 .ن طريق آخرموال تعتمد اي شهادة تؤخذ  ،الوكالة ي وموظفاتمن موظف ماأو من ينوب عنه ،الطالبية

 وتوقيع، املختصة وكالةختم ال وأ عمادة شؤون الطالب إال بوجود ختم معتمدة رمسياً  ةال تعترب الشهادة املعطا .3

 .املختص/ـةة ـ/وكيلالأو  عميد شؤون الطالب

إال ما يستثىن من قبل  ،ا جلميع ساعات الدورةـ/ة شهادة حضور الدورات يف حالة حضورهـ/تقدم للطالب .4

 اً.مناسب ي رىا حسبمو النادي الطاليب  ـة/مشرفالوكيل/ـة املختص/ـة 

 انواك  سواءً  ،تقدم شهادة الشكر والتقدير ملقدمي وملنظمي األنشطة والدورات وفعاليات األندية الطالبية .5

ن املؤهالت التدريبية املعتمدة لتقدمي األنشطة و طالبات ممن ميلكطالب و أو  ،أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة
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يف تنظيم أو تنفيذ األنشطة  للمشاركنيتقدم ون الطالب على ذلك، كما الطالبية بعد موافقة عميد شؤ 

 .يف إجناحها نيالطالبية واملسامه

 

 

 

 

 االستضافات الداخلية واخلارجية: ضوابط( 3-9)

 االستضافات الداخلية:أواًل: 

إذا كان لدى أحد األندية رغبة يف استضافة شخصية من داخل اجلامعة للمشاركة يف أحد برامج النادي أو زايرة 

 النادي، فيتم ما يلي:مقر 

أو  الطاليب على النادي ةـ/املشرف بعد موافقة الوكيل/ـة املختص/ـة والتواصل معالتنسيق مع الضيف مباشرة  .1

 . رئيس/ـة النادي الطاليب

 حجز املكان املناسب لالستضافة عند احلاجة. .2

 

 االستضافات اخلارجية:: اثنياً 

أو  أو برانمج أو ندوة من خارج اجلامعة يف حماضرة عامة شخصيةن لدى أحد األندية رغبة يف استضافة اإذا ك

 :ت التالية للضيف املعلوماب املختصة ابلوكالةالنادي  ةـ/مشرف تزويدفيجب ،  غريها

 . الرابعي سماال .1

 . اهلوية الوطنيةصورة  .2

 .تواصل ) العنوان ، اجلوال ، الربيد اإللكرتوين (ال ائلوس .3
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 .السرية الذاتية .4

 حمتواها العلمي.نبذة عن أهدافها و احملاضرة و عنوان  .5

 .يها عل اجلهات املختصةموافقة ألخذ االستضافة من موعد )على األقل( ة أشهر أربعيقدم الطلب قبل  .6

 

 

 

 احلصول على دعم من خارج اجلامعة : ضوابط( 3-10)

أو تربعات أو  رمسيني لبعض الفعالياترعاة إما  ، من جهات خارج اجلامعة حلصول على دعماالطالبية  جيوز لألندية

 مايلي: ي راعىولالستفادة من هذا الدعم اخلارجي ، عمادة شؤون الطالب على ذلكبشرط احلصول على موافقة هبات 

 ضار مسمى وعنوان اجلهة ملخاطبتها.، وإحاً مسبقهة الداعمة التنسيق مع اجل .1

 عمادة شؤون الطالب فقط.املخاطبات الرمسية مع اجلهة الداعمة تكون عن طريق  .2

، اسم النادي ه:عند إصدار شيك من اجلهة الداعمة يكتب ابسم صندوق الطالب جبامعة أم القرى وحيدد في .3

 .الربانمج املراد الصرف عليه

 يسلم الدعم العيين إىل إدارة الوكالة املختصة من اجلهة الداعمة مباشرة وبشكل رمسي. .4

من  أو دعم عيين أو أحد األعضاء أن يستلم مبالغ مالية النادي ـة/رئيس أو على النادي ـة/لمشرفال حيق ل .5

 . الداعمة اتهاجل

قبل أسبوع على   اجلامعة على عمادة شؤون الطالبعرض املواد الدعائية واإلعالمية املطلوب الرتويج هلا يفت   .6

 .من أجل اعتماد نشرها ر من موعد الفعالية املراد دعمهاأقل تقدي
 

 :التكرميضوابط ( 3-11)
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تكرمي الشخصيات اليت خدمت النادي سواء  يف حال الرغبة يفخذ موافقة عمادة شؤون الطالب أ ال بد من .1

 من داخل أو خارج اجلامعة.

أن ترسل مندوابً حلضور الفعالية، واملشاركة يف توزيع ألنشطة األندية الطالبية الداعمة اخلارجية  اتجهميكن لل .2

 اجلوائز.اهلدااي و 

 

 

رؤساء و ، يف إجناحها نيواملسامه الطالبية شطةومنظمي األنشطة والدورات وفعاليات األنتكرمي مقدمي  ميكن .3

، أو إحدى فعاليات العمادة  برامج وأعمال عمادة شؤون الطالبيف حفل ختام وأعضاء األندية الطالبية 

 . مع النادي طوال العام الدراسي موتعاوهن مجلهوده تقديراً وذلك 
 

 :إقامة وتنظيم املعارضضوابط ( 3-12) 

 .يف املعارض اليت تتم إقامتها احملافظة على التقاليد واآلداب العامة والتقيد ابألنظمة الشرعيةجيب  .1

 .بداية الفصل الدراسييف اخلطة  درجةاملألي من الربامج أو األنشطة إقامة املعرض  متطلبات تقدمي .2

 .ل واضحبشكواألهداف املرجوة من إقامته  ،حتديد فكرة إقامة املعرض .3

 حتديد املواد املقدمة يف املعرض. .4

 .رض بشكل يتناسب مع الصرح التعليمياملعأركان تنسيق  .5

 فكرة املعرض دون تكرار.كان يف عرض حتديد تسلسل معني لألر  .6

 تشكيل جلان مسؤولة عن املهام املختلفة يف املعرض )تنظيم، ضيافة، ... وغريها(. .7

 شخص لبق وعلم ابملعرضالتعريف ابملعرض وشرح أهدافة وأركانه  على أن يتوىل مهمةاحلرص  .8

 توحيد الزي ولبس بطاقات التعريف جلميع جلان املعرض ومنظميه واملشاركني فيه. .9
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 (.1تقدمي فواتري ابلشروط املتفق عليه )ملحق رقم  .10

 العمادة ض املستلمة من مستودعاتتعترب اجلهة املنفذة للمعرض مسؤولة متامًا عن إعادة مجيع األغرا .11

 واملستخدمة أثناء املعرض.

ي جهات خارجية أو أفراد من خارج اجلامعة حلضور املعرض إال بعد اخذ موافقة ألدعوة تقدمي ال حيق  .12

 عمادة شؤون الطالب واجلهات املعنية. 
 

 

 :الرحالت والزايراتضوابط ( 3-13) 

 قتصر على أعضاء النادي الطاليب فقط.تأن  .1

 20طالب أو طالبة يف الرحالت القصرية و  12أال يقل عدد أعضاء الرحلة من الطالب والطالبات عن  .2

 طالب أو طالبة يف الرحالت الطويلة.

 االلتزام ابلتعليمات والتوقيع على التعهدات والنماذج املطلوبة. الطلبةعلى مجيع  .3

 مع اجلهة املستضيفة.املسبق التنسيق  .4

 ايرة أو الرحلة يرافق الطالب والطالبات. وجود مشرف/ـة على الز  .5

 اإلعالن عن الرحلة وتسجيل أمساء وعدد الطالبات الراغبات يف االشرتاك. .6

 (.6طلب وسيلة نقل مع حتديد نقطة االنطالق والوصول وعدد الطالبات واملشرفات )ملحق رقم  .7

 (.7أخذ موافقة أولياء أمور الطالبات على الزايرة )ملحق رقم  .8

 (.8توقيع منوذج التعهد للطالب )ملحق رقم  .9

 

 :هدة املاليةالع  ضوابط صرف  (3-14)
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 هدة تقدمها عمادة شؤون الطالب.عن طريق ع   اندي طاليبيتم صرف املبالغ املرصودة لكل  .1

 بدقة.و  املعتمدة من صندوق طالب جلميع أنشطة األندية الطالبية مجلًة وتفصيالً حبرص  امليزانية صرفمتابعة  .2

)ملحق جماالت الصرف املعتمدة من قبل عمادة شؤون الطالبواملقبولة و  الصحيحة الفواتري شروطمراعاة  .3

 (1رقم

 جيب أن ال يصرف كامل البند يف نشاط واحد إذا كان املوافق عليه عدة أنشطة. .4

 (.1)ملحق رقم مستوفية للشروط  هد املستلمة جيب أن يوثق بفواتريأي صرف من الع   .5

 املتوازن وعدم اإلفراط يف شراء الكماليات وغري الضرورايت. مراعاة الصرف .6

 

 هدة املالية.على طلب الع   اـ/التوقيع بنفسه ة الناديـ/جيب على مشرف .7

 هدة سابقه مل ت سّدد. ع   اـ/النادي عليه ةـ/هدة مالية ألي نشاط إذا كان مشرفال تصرف ع   .8

على وذلك قبل أسبوعني  ،االلتزامات املالية املرتبطة ابلناديهناء مجيع االلتزام إبالنادي  ةـ/مشرفجيب على  .9

 . ، ويعترب مسؤوالً عن ذلكهناية السنة املالية على وجه التحديدمن األقل 

 

 :طلب الع هدة املالية .أ

 هدة من قبل املشرف/ـة على الناديابستالم الع   إقرارومنوذج  طلب ع هدة لدعم األنشطة الطالبية تعبئة منوذج .1

 .(10 رقم ( )ملحق9رقم )ملحق 

 .املختص/ـةوكيل/ـة الالعهدة بعد اعتماده من النموذج مرفق به خطاب طلب رفع  .2

 

 استالم العهدة املالية: .ب
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عند استالم الشيك يتم تصويرة ومن مث توقيع املشرف/ـة على النادي الطاليب )صاحب/ـة الشيك( على  .1

 الصورة.

 التوقيع عليه خبطاب رمسي لعميد شؤون الطالب.إعادة إرسال صورة من الشيك بعد  .2

املختص/ـة أو مشرف/ـة النادي الطاليب ليتم الصرف على عهد ة ـ/لوكيلليتم صرف مبلغ الشيك وتسليمة  .3

 خطط األنشطة الطالبية.

 :تسديد الع هدة املالية .ج

 ارفاق بيان ابملصروفات جلميع الفواتري واالكتفاء مبعلومات أول سطر يف الفاتورة. .1

 

 

 

 ة الفاتورة وجمال صرفها كالتايل:ـ/املالية ومعلومات صاحباملعلومات  .2

 املبلغ اترخيها رقمها اسم الفاتورة
    
    

 

 بعد تدقيقها والـتأكد من جمموعها اإلمجايل. ترتيب الفواتري .3

 (.11)ملحق رقم  ارفاق منوذج حمضر استالم مع الفواتري بعد تعبئته .4

 .(12رقم  ملحق) النشاطفاق منوذج نقدي للعمال عند تشغيلهم حسب ار  .5

توقيع مشرف/ـة النادي على مجيع الفواتري واعتمادها من قبل الوكيل/ـة املختص/ـة وختمها خبتم عمادة شؤون  .6

 .الطالب أو ختم الوكالة املختصة
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  حسبما تراه مناسباً  لعمادة شؤون طالب تعديل وتفسري هذه الضوابطحيق 



  

 
 

 

 
 
 
 
 

 [املالحق] 
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 [ 1ملحق رقم  ]

 املالية الع هد صرف وجماالت الصحيحة الفاتورة شروط
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 [ 2ملحق رقم  ]

 الطاليب النادي يف العضوية استمارة
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 [ 3ملحق رقم  ]

  الطاليب النادي ـة/رئيس منوذج استمارة انتخاب
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 [ 4ملحق رقم  ]

 الطالبية ديةاستمارة تقييم األن
  

 استمارة تقييم األندية الطالبية

..................................................... نادي  

درجة( 80أوالً/ البرامج )   
 الدرجة المستحقة الدرجة المخصصة فقرات التقييم

  10 لقاءات( 10اللقاءات األسبوعية ) .1
  10 الرحالت القصرية .2
 الدورات التدريبية والتخصص: .3
 حمتوى الدورة ▪
 عدد احلضور ▪
 االلتزام ابملواعيد ▪

 
4 
4 
2 

 

 املشاركة يف الربامج العامة: .4
 املشاركة يف استقبال الطالب املستجدين ▪
 املشاركة يف فقرات احلفل اخلتامي للعمادة ▪
 املشاركة يف الربامج العامة األخرى ▪

 
4 
4 
2 

 

 الرحلة اخلتامية: .5
 فاكثر 20عدد املشاركني  ▪
 4-3-2-1برامج الرحلة عدد:  ▪
 الرحلةالتزام الطالب ابألنظمة أثناء  ▪

 
4 
4 
2 

 

 برانمج ثقايف: حماضرة/ ورشة عمل/ أمسية أدبية .6
 حمتوى الدورة ▪
 عدد احلضور ▪
 االلتزام ابملواعيد ▪

 
4 
4 
2 

 

 برانمج اجتماعي: زايرة/ برانمج توعوي: .7
 حمتوى الدورة ▪
 عدد احلضور ▪
 االلتزام ابملواعيد ▪

 
4 
4 
2 

 

 برانمج ترفيهي/ رايضي: .8
 نظافة املكان ▪
 االلتزام ابملواعيد ▪

 
5 
5 
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 ً درجة( 02) إدارة األندية تقييم  /ثانيا  
 الدرجة المستحقة الدرجة المخصصة فقرات التقييم

  4 تفاعل النادي مع الربامج املشرتكة .1
  4 كحد أدىن(  30عدد أعضاء النادي ) .2
  4 مستوى النادي التنظيمي .3
  4 التجاوب مع مشرف/ـة النادي الطاليب .4
  4 االبداع والتجديد يف الربامج .5

 

 ً التقييم النهائي لترقية النادي الطالبي /ثالثا  
 التقدير الدرجة

فأقل 60   
80إىل  61من    
100إىل  81من    
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 [ 5ملحق رقم  ]
 استمارة تقييم رؤساء األندية الطالبية
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 [ 6ملحق رقم  ]
 منوذج طلب وسيلة نقل
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 [ 7ملحق رقم  ]

 منوذج موافقة ويل أمر الطالبة
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 [ 8ملحق رقم  ]

 منوذج تعهد للطالب
 

 تعهد

من كلية:  ............................ :............................................. رقمي اجلامعي :أتعهد أان الطالب
 ............................. وقسم: ...............................

 هـ14املشارك ابلرحلة الطالبية املتوجهة إىل مدينة ....................... يف الفرتة من:        /        /     

 امن وسالمة الطالب املشاركني هبا واملتمثلة يف مايلي: أن ألتزم ابألنظمة والتعليمات اليت هتدف على إجناح الرحلة واحملافظة على

 االلتزام بتعليمات اهليئة اإلشرافية على الرحلة. .1

 عدم اخلروج من املدينة املزمع تنظيم الرحلة إليها إىل مدينة أخرى إال بطلب إذن خطي توافق عليه اهليئة اإلشرافية على الرحلة. .2

 ة بعد انتهاء املدة احملددة للرحلة.عدم التخلف عن مجاعة الرحلة عند العود .3

 االلتزام أبداء الصلوات يف وقتها. .4

 التخلي ابألخالق احلميدة والسلوكيات احلسنة يف التعامل مع اآلخرين. .5

 احلرص على اصطحاب اهلوية الوطنية. .6

 

 وتقبلوا فائق احترامي وتقديري

................................. االسم/  

................................ التوقيع/  

................................ التاريخ/  
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 [ 9ملحق رقم  ]

 منوذج طلب عهدة مالية لألنشطة الطالبية
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 [ 10ملحق رقم  ] 

 منوذج إقرار استالم عهدة مالية
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 [ 11ملحق رقم  ]

 حمضر استالم
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 [ 12ملحق رقم  ]

 منوذج صرف نقدي للعمال
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 [احملتوايت قائمة  ]

 رقم الصفحة املوضوع
 1 مقدمة

 األندية الطالبيةالباب األول/ 
 3 األهداف العامة( 1-1)
 3 العامةهداف األوسائل حتقيق  (1-2)
 4 الطالبيةجماالت األنشطة ( 1-3)

 األندية الطالبية و إدارة أتسيسالباب الثاين/ 
 6 آلية إنشاء األندية الطالبية( 2-1)
 6 شروط عضوية األندية الطالبية( 2-2)
 7 ألندية الطالبيةاة وأعضاء إدار مهام و واجبات  (2-3)

 7 مهام املشرف/ـة على النادي الطاليبأ: 
 8 مهام رئيس/ـة النادي الطاليبب: 
 10 مهام انئب/ـة رئيس/ـة النادي الطاليبج: 
 10 مهام أمني/ـة صندوق النادي الطاليبد: 
 11 عضاء النادي الطاليبأب الواجبات املناطة هـ:
 12 املستشار/ة األكادميي/ـة للنادي الطاليبمهام  و:
 12 ة الطالبيةاألندياإلنتخاابت يف العضوية و  تسجيل (2-4)

 12  الطاليب النادي تسجيل أعضاءآلية  أوال :
 13 الطاليب لناديا اختيار رئيس/ـةآلية  اثنياً:
النادي الطاليب  أمني/ـة صندوقلرئيس/ـة النادي و  انئب/ـة آلية اختيار اثلثاً:

 واللجان الفرعية واملستشار/ة
 األكادميي/ـة للنادي الطاليب

14 
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 [احملتوايت قائمة  ]

 رقم الصفحة املوضوع
 15 املميزات املقدمة لرئيس/ـة النادي الطاليب (2-5)
 15 معايري احلصول على جائزة التمري يف األنشطة الطالبية (2-6)

 15 جائزة التميز ألفضل اندي طاليب  أوال :
 16 جائزة التميز ألفضل رئيس/ـة اندي طاليب اثنياً:

 17 الطالبية املخالفات والعقوابت ألعضاء األندية (2-7)
 18 الطالبية إلغاء األندية (2-8)
 18 جملس النشاط الطاليب  (2-9)
 18 أهداف جملس النشاط الطاليب أ:

 19 آلية عمل جملس النشاط الطاليب :ب
 19 مهام جملس النشاط الطاليب: ج
 19 مهام رئيس/ـة جملس النشاط الطاليب :د
 20 رئيس/ـة جملس النشاط الطاليب ـة/مهام انئب :هـ
 20 مهام األمني/ـة العام/ـة جمللس النشاط الطاليب :و

الضوابط العامةالباب الثالث/   

 22 الطالبية الضوابط العامة لألندية (3-1)
 23 ضوابط إعداد ورفع خطة النشاط الطالبية (3-2)
 23 اهليكل العام خلطة األنشطة الطالبية ضوابط (3-3)
 24 خطة األنشطة الطالبية كتابةضوابط   (3-4)
 يف درجةامل غري والدورات احملاضراتالربامج والفعاليات و  إقامة ضوابط( 3-5)

 الطاليب للنادي املعتمدة النشاط خطة
25 

 25 والتغطية اإلعالمية اإلعالانت واملطبوعاتضوابط  (3-6)
 27 ضوابط اخلطاابت داخل اجلامعة وخارجها ( 3-7)
 28 ضوابط الشهادات ( 3-8)
 29 ضوابط االستضافات الداخلية واخلارجية( 3-9)
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 29 االستضافات الداخلية  أوال :
 29 االستضافات اخلارجية اثنياً:

 30 ضوابط احلصول على دعم من خارج اجلامعة( 3-10)
 30 ضوابط التكرمي (3-11)
 31 وابط إقامة وتنظيم املعارضض (3-12)
 32 الرحالت والزايراتضوابط  (3-13)
 32 ضوابط صرف العهدة املالية (3-14)
 33 طلب العهدة املالية أ:

 33 استالم العهدة املالية :ب
 33 تسديد العهدة املاليةج: 

 

 [املالحق قائمة  ] 

 رقم الصفحة عنوان امللحق رقم امللحق
 36 شروط الفاتورة الصحيحة وجماالت صرف الع هد املالية 1ملحق رقم 
2ملحق رقم   37 يف النادي الطاليب العضوية ةاستمار  
 38 لنادي الطاليب انتخاب رئيس/ـة ا منوذج استمارة 3ملحق رقم 
4ملحق رقم   39 استمارة تقييم األندية الطالبية 
5 ملحق رقم  41 استمارة تقييم رؤساء األندية الطالبية 

6ملحق رقم   43 منوذج طلب وسيلة نقل 
 44 منوذج طلب موافقة ويل األمر 7ملحق رقم 
8ملحق رقم   45 منوج تعهد للطالب 
9ملحق رقم   46 منوذج طلب عهدة مالية لألنشطة الطالبية 
 47 منوذج إقرار ابستالم العهدة املالية 10ملحق رقم 
11ملحق رقم   48 حمضر استالم 
12ملحق رقم   49 منوذج صرف نقدي للعمالة 

 
 


