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االجتماع األول
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االجتماع الثالث
جامعة حائل 

 ذو القعدة 1434هـ
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االجتماع الخامس
جامعة طيبة

 صفر 1436هـ
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االجتماع السابع
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

 صفر 1437هـ
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االجتماع الثامن
سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة 

اإلسالمية 
 جمادى اآلخرة 1437هـ
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االجتماع العاشر
جامعة جدة 

 جمادى اآلخرة 1438هـ
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االجتماع الحادي عشر
جامعة الطائف 
 محرم 1439هـ
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االجتماع الثاني عشر
جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

 جمادى اآلخرة 1439هـ
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

 جمادى اآلخرة 1439هـ

االجتماع الثالث عشر
جامعة الملك فيصل

 صفر 1440هـ
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االجتماع الرابع عشر
جامعة الحدود الشمالية 
 جمادى اآلخرة 1440هـ
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االجتماع الخامس عشر
جامعة الملك سعود 

 صفر 1441هـ
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االجتماع السادس عشر
الجامعة اإلسالمية

 رجب 1441هـ
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                                             المؤتمرات الدولية لعمداء شؤون الطالب

شارك مجموعة من عمداء شؤون الطالب في المؤتمرات الدولية للقيادة األكاديمية ومنها:  

 1( المؤتمر الدولي السنوي للجمعية الدولية للقيادة األكاديمية أكتوبر 2018م في مدينة ويست بالم
بيتش بفلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية

2( مؤتمر القيادة الدولية العلمي والمهني
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الرحالت الدولية الطالبية التي نفذتها وأشرفت 

عليها لجنة عمداء شؤون الطالب بجامعات المملكة:

 رحلة الطالب إلى كوريا الجنوبية - رجب 1438هـ( 1

تمت الرحلة خالل الفترة 10-2 / 7 / 1438هـ الموافق 30/3 -7/4/8/2017م، وكانت رحلة   
استكشافية بغرض البحث والتعلم عن أسرار ومفاتيح التنمية والتطور في تلك البالد من خالل 

استخدام أبرز مهارات االستكشاف واإلبداع، وشملت 65 طالًبا من 13 جامعة من مختلف جامعات 
المملكة ممن تميزوا في األنشطة الطالبية، وهدفت الرحلة إلى عدد من األهداف، أبرزها:

• تطوير المهارات المعرفية لدى الطالب.	
• تطوير مهارات القيادة لدى الطالب من خالل حضور ورش العمل المختلفة.	
• رعاية الكفاءات المميزة من الطالب وتكريمهم وتحفيزهم.	
• توثيق العالقات بين طالب الجامعات في المملكة وخارجها.	
• تقديم نموذج مشرف للطالب السعوديين من حيث االنضباط وااللتزام.	
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 رحلة الطالبات إلى كوريا الجنوبية - صفر 1438هـ( 2

تمت الرحلة خالل الفترة 17/2/1438-9هـ الموافق 18/11/2016-10م، وشملت طالبات من   

مختلف جامعات المملكة ممن تميزن في األنشطة الطالبية، حيث هدفت الرحلة إلى عدد من األهداف، 
أبرزها:

• تطوير المهارات المعرفية لدى الطالبات من خالل التعرف عن قرب على ثقافة وتقاليد الشعب 	
الكوري وأهم المعالم السياحية وأحدث ما توصلوا إليه من عمل وتطوير في كافة المجاالت.

• تطوير مهارات القيادة لدى الطالبات من خالل حضور ورش العمل المختلفة.	
• رعاية الكفاءات المتميزة من الطالبات وتكريمهن وتحفيزهن.	
• توثيق العالقات بين طالبات الجامعات في المملكة وخارجها.	
• تقديم نموذج مشرف للطالبات السعوديات من حيث االنضباط وااللتزام.	

كما تم وضع برنامج تطويري ترفيهي متكامل شمل زيارة أماكن مختلفة في كوريا مثل: متاحف 
تاريخية وعلمية، جامعات، السفارة السعودية، المركز اإلسالمي، حدائق، أسواق شعبية، مجمعات 

تجارية، أماكن ترفيهية، حضور عروض ثقافية وفلكلورية، حيث شارك في الرحلة عدد )19( طالبة 
بمرافقة عدد )13( محرم وعدد )4( مشرفات من أصل )6( جامعات من المملكة.

 رحلة الطالب إلى الواليات المتحدة األمريكية - ذو القعدة 1439هـ( 3
تمت الرحلة خالل الفترة 21-15 / 11 / 1439هـ الموافق 28/7 -3/8/2018م، وشملت طالبًا من مختلف 

جامعات المملكة ممن تميزوا في األنشطة الطالبية، وهدفت الرحلة إلى عدد من األهداف، أبرزها:

• تطوير المهارات المعرفية لدى الطالب.	
• تطوير مهارات القيادة لدى الطالب من خالل حضور ورش العمل المختلفة.	
• رعاية الكفاءات المميزة من الطالب وتكريمهم وتحفيزهم.	
• توثيق العالقات بين طالب الجامعات في المملكة وخارجها.	
• تقديم نموذج مشرف للطالب السعوديين من حيث االنضباط وااللتزام.	
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 رحلة الطالبات إلى ماليزيا - ذو الحجة 1440هـ( 4
تمت الرحلة خالل الفترة 29-20 / 12 / 1440هـ. الموافق 21 – 30/8/2019م، وشملت طالبات   

من مختلف جامعات المملكة ممن تميزوا في األنشطة الطالبية، وهدفت الرحلة إلى عدد من األهداف، 
أبرزها:

• تطوير المهارات المعرفية لدى الطالبات.	
• تطوير مهارات القيادة لدى الطالبات من خالل حضور ورش العمل المختلفة.	
• رعاية الكفاءات المميزة من الطالبات وتكريمهم وتحفيزهم.	
• توثيق العالقات بين طالبات الجامعات في المملكة وخارجها.	
• تقديم نموذج مشرف للطالبات السعوديات من حيث االنضباط وااللتزام.	
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 رحلة الطالب إلى سنغافورة - ذو القعدة 1440هـ( 5
تمت الرحلة خالل الفترة 11-2 / 11 / 1440هـ الموافق 5 – 14/7/2019م، وشملت طالبًا من مختلف 

جامعات المملكة ممن تميزوا في األنشطة الطالبية، وهدفت الرحلة إلى عدد من األهداف، أبرزها:

• تطوير المهارات المعرفية لدى الطالب.	
• تطوير مهارات القيادة لدى الطالب من خالل حضور ورش العمل المختلفة.	
• رعاية الكفاءات المميزة من الطالب وتكريمهم وتحفيزهم.	
• توثيق العالقات بين طالب الجامعات في المملكة وخارجها.	
• تقديم نموذج مشرف للطالب السعوديين من حيث االنضباط وااللتزام.	
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                          الجهات التي استضافتها لجنة عمداء شؤون الطالب في اجتماعاتها

تعاونت لجنة عمداء شؤون الطالب مع الجهات التالية:

 االتحاد الرياضي للجامعات السعودية( 1

 االتحاد العالمي للكشاف المسلم( 2

 جمعية الكشافة العربية السعودية( 3

 الجمعية السعودية للسالمة المرورية( 4

 اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات بوزارة التعليم( 5

 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )نزاهة(( 6

 الهيئة السعودية للحياة الفطرية( 7

االتحاد الرياضي
 للجامعات السعودية

 االتحاد العالمي
 للكشاف المسلم

 جمعية الكشافة 
العربية السعودية

الجمعية السعودية
 للسالمة المرورية

 الهيئة الوطنية
 لمكافحة الفساد 

)نزاهة(

اللجنة الدائمة 
لمكافحة المخدرات 

بوزارة التعليم

 الهيئة السعودية
 للحياة الفطرية

الجهات التي استضافتها اللجنة

1

2

3

4

5

6

7
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الموقع االلكتروني

للجنة عمداء شؤون الطالب بجامعات المملكة

تم إنشاء موقع لجنة عمداء شؤون الطالب االلكتروني بناء على التوصية التي جاءت في   

االجتماع الثالث بجامعة حائل.

يحتوي الموقع على األيقونات التالية:

 1-أعضاء اللجنة الحاليين والسابقين       2-بيانات التواصل مع أعضاء اللجنة
 3-محاضر اجتماعات اللجنة                     4-اجتماعات اللجنة القادمة والسابقة

 5-الملف الصحفي                                  6- معرض الصور
 7-مواقع تهمك
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القواعد المنظمة لعمل لجنة عمداء شؤون الطالب

 بجامعات المملكة - اإلصدار األول - شعبان 1434هـ

          مقدمة:

لعمداء  اجتماع  تم عقد  الموافق 10 مارس 2013م  األول 1434هـ  ربيع  األحد 28  يوم  في   
شؤون الطالب بجامعات المملكة في رحاب جامعة الملك عبد العزيز بجدة، تم فيه االتفاق على 
تشكيل لجنة لعمداء شؤون الطالب بجامعة المملكة، على أن يكون مقر األمانة في جامعة الملك 
عبد العزيز لمدة أربعة سنوات، كما تم تشكيل لجنة لدارسة القواعد المنظمة لعمل اللجنة -والتي 
قامت بإعدادها جامعة الملك عبد العزيز-واالستفادة منها في صياغة القواعد المنظمة المعتمدة 

للجنة عمداء شؤون الطالب بجامعات المملكة. وقد ضمت اللجنة كاًل من:

سعادة أ.د. عبد المنعم بن عبد السالم الحياني.. 1
 عميد شؤون الطالب

منسقًا بجامعة الملك عبد العزيز 

 عميد شؤون الطالبسعادة د. عبد الرحمن بن عبد اهلل الصغير.. 2
عضوًا بجامعة اإلمام

 عميد شؤون الطالب سعادة أ.د. فهد بن محمد القريني.3. 
عضوًا بجامعة الملك سعود

 عميد شئون الطالب سعادة د. عبد اهلل بن علي آل كاسي.. 4
عضوًابجامعة الملك خالد

 عميد شؤون الطالب سعادة د. خالد بن عبد العزيز الشريدة.. 5
عضوًابجامعة القصيم

 عميد شؤون الطالب سعادة د. فهد بن سعد الجهني.. 6
عضوًابجامعة الطائف

 عميد شؤون الطالبسعادة د. بدر بن محمد المعيقل.. 7
عضوًا بجامعة الجوف

 عميدة شؤون الطالب سعادة د. انتصار بنت عبد العزيز المطوع.. 8
عضوًابجامعة األميرة نورة

حيث اجتمعت هذه اللجنة وقامت بمناقشة وإعادة صياغة القواعد المنظمة لعمل اللجنة، ووفقًا 
لذلك أعدت المقترح األولي لعمل لجنة العمداء الذي نوقش مرة أخرى في االجتماع الثاني لعمداء 
شؤون الطالب الذي ُعقد في رحاب الجامعة السعودية اإللكترونية بالرياض يوم الثالثاء 28 جمادى 
األولى 1434هـ الموافق 9 ابريل 2013م، حيث تم اقتراح بعض التعديالت واإلضافات ومن ثم تم 

إعداد القواعد المنظمة لعمل اللجنة بصيغتها النهائية.
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                  المادة األولى: تعريفات:

اللجنة: لجنة عمداء شؤون الطالب بالجامعات السعودية.. 1
الالئحة: الالئحة المنظمة لعمل اللجنة.. 2
االجتماع: اجتماع اللجنة المجدول والمحدد مسبقًا من قبل األمانة.. 3
مع . 4 بالتنسيق  األعمال  وتحديد جدول  اللجنة  اجتماعات  تنظيم  المسؤولة عن  الجهة  األمانة: 

أعضاء اللجنة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة. 
أمين اللجنة: هو عميد شؤون الطالب في الجامعة التي مقرها أمانة اللجنة.. 5

                  المادة الثانية: أهداف اللجنة:

حلقة اتصال بين عمادات شؤون الطالب في الجامعات السعودية.. 1
تنظيم خطط األنشطة الطالبية المشتركة بين الجامعات السعودية وتنسيقها.. 2
تحقيق أقصى استفادة من اإلمكانات الجامعية المتاحة بالجامعات السعودية.. 3
االستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين عمادات شؤون الطالب في مجاالت الخدمات والرعاية . 4

واألنشطة الطالبية.
مجال . 5 وفي  الطالب  ومساعدة  دعم  في  دورها  وتفعيل  الطالب  صناديق  عمل  آليات  تطوير 

االستثمار.
تبادل الخبرات في التغلب على العوائق والصعوبات التي تواجه عمادات شؤون الطالب.. 6
التنسيق بين العمادات في استخدام المرافق التابعة لعمادات شؤون الطالب.. 7
التأكيد على معايير الجودة وضمانها في كل أعمال شؤون الطالب بالجامعات السعودية.. 8

                  المادة الثالثة: مهام اللجنة وصالحياتها:

طرح الموضوعات ذات االهتمام المشترك ومناقشتها.. 1
الطالب . 2 شؤون  عمادات  تواجه  التي  المشكالت  ألبرز  المناسبة  الحلول  تقديم  في  المبادرة 

بالجامعات السعودية.
تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها.. 3
إقرار خطة عمل اللجنة واإلشراف على تنفيذها وتفعيلها.. 4
التنسيق مع الجهات ذات العالقة فيما يحقق أهداف اللجنة.. 5
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انتخاب رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة وأمانة اللجنة بحسب اآللية المحددة في المواد الخامسة . 6
والسادسة والسابعة.

رفع التوصيات المقترحة من قبل اللجنة إلى مقام معالي وزير التعليم العالي.. 7

                 المادة الرابعة: عضوية اللجنة: 

جميع عمداء شؤون الطالب في الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وللجنة الحق في 
إضافة أعضاء آخرين بما يخدم أهداف ومصالح اللجنة.

                 المادة الخامسة: رئيس اللجنة وآلية اختياره ومهامه:

قابلة  سنتين  لمدة  السعودية  بالجامعات  الطالب  شؤون  عمداء  لجنة  قبل  من  اللجنة  رئيس  ُينتخب 
للتجديد لمرة واحدة فقط.   ويقوم الرئيس بالمهام التالية:

1. إدارة االجتماعات ومخاطبة الجهات ذات العالقة.

التوصيات  االجتماعات وتنفيذ  اللجنة واإلشراف على تنظيم ومتابعة  اجتماعات  إرسال محاضر   .2
بالتنسيق مع أمانة اللجنة.

وفي حال انتهاء فترة عمادة الرئيس يتولى نائب الرئيس مهامه إلى حين عقد أول اجتماع للجنة يتم 
من خالله اختيار رئيس جديد للجنة.

                 المادة السادسة: نائب رئيس اللجنة وآلية اختياره ومهامه:

ُينتخب نائب رئيس اللجنة من قبل لجنة عمداء شؤون الطالب بالجامعات السعودية لمدة سنتين قابلة 
للتجديد لمرة واحدة فقط.  وينوب عن رئيس اللجنة في حال غيابه على أن يقوم بالتالي: 

1. إدارة االجتماعات ومخاطبة الجهات ذات العالقة.

التوصيات  االجتماعات وتنفيذ  اللجنة واإلشراف على تنظيم ومتابعة  اجتماعات  إرسال محاضر   .2
بالتنسيق مع أمانة اللجنة.

وفي حال انتهاء فترة عمل نائب الرئيس، يتم انتخاب نائب للرئيس في أول اجتماع للجنة على أن يكون 
له صالحيات رئيس اللجنة.
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                  المادة السابعة: أمانة اللجنة:

يتم اختيار أمانة للجنة عمداء شؤون الطالب بالجامعات السعودية يكون مقرها إحدى عمادات شؤون 
الطالب بجامعات المملكة، على أن يكون مقر األمانة دائمًا في جامعة حكومية ويكون عميد شؤون 

الطالب في تلك الجامعة هو األمين العام للجنة وفقاً للضوابط التالية:

قابلة ( 1 أربع سنوات  لمدة  العزيز  عبد  الملك  بجامعة  األولى  دورتها  في  اللجنة  أمانة  مقر  يكون 
للتجديد.

تكون مهام األمين العام للجنة كاآلتي:( 2
إعداد جداول األعمال لجميع اجتماعات اللجنة بالتنسيق مع الرئيس، على أن تصل إلى جميع . 1

األعضاء قبل أسبوعين على األقل من موعد انعقاد اجتماع اللجنة.
إعداد محاضر االجتماعات وإرسالها لألعضاء خالل أسبوع من تاريخ عقد االجتماع.. 2
متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة.. 3
حفظ وتوثيق جميع مناشط اللجنة.. 4

سكرتير اللجنة: يتم اختياره من قبل األمين العام للجنة، ويتولى جميع أعمال السكرتارية والتواصل ( 3
مع األعضاء.

ال يتم الجمع بين رئاسة اللجنة وأمانتها.( 4

                  المادة الثامنة: دورية ولقاءات اللجنة: 

تجتمع اللجنة بشكل دوري بما ال يقل عن اجتماعين سنويًا، وللرئيس الحق في طلب اجتماع استثنائي 
عند طلب أكثر من ثلثي األعضاء. وال تكون اجتماعاته صحيحة إال إذا حضرها ثلثا أعضاءه على األقل

                  المادة التاسعة: توصيات اللجنة:

ُتقّر توصيات اللجنة بغالبية أصوات الحاضرين )50% + 1( وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب 
الذي فيه الرئيس على أال يقل عدد الحاضرين عن ثلثي األعضاء، وترفع اللجنة توصياتها إلى معالي 

وزير التعليم العالي خالل ثالثة أسابيع من انتهاء االجتماع.
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                  المادة العاشرة: جدول أعمال اجتماعات اللجنة: 

تعلن أمانة اللجنة عن موعد االجتماع قبل شهر على األقل من موعد االجتماع.( 1
مع ( 2 الموضوع  عنوان  أن يصل  على  اللجنة  ألمانة  المقترحة  الموضوعات  بإرسال  األعضاء  يقوم 

ملخص له ألمانة اللجنة قبل ثالثة أسابيع من موعد االجتماع.
تقوم أمانة اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة بإعداد جدول األعمال.( 3
اجتماع ( 4 انعقاد  موعد  من  األقل  على  أسبوعين  قبل  األعمال  جدول  بإرسال  اللجنة  أمانة  تقوم 

اللجنة.

                  المادة الحادية عشرة: 

يتكون جدول األعمال من الفقرات التالية: 

متابعة قرارات المحضر السابق. . 1
عرض موضوعات االجتماع ومناقشتها.. 2
ما يستجد من أعمال.. 3
تحديد موعد ومكان انعقاد االجتماع القادم.. 4

             المادة الثانية عشرة: 

• اللجنة هي المخولة بتفسير نصوص هذه الالئحة » على أن يكونوا من أصحاب الخبرة األكاديمية 	
في شؤون الطالب.
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استعراض قرارات اللجنة وما تم منذ تأسيسها )من االجتماع األول إلى السادس عشر(

مالحظاتالمتابعةالموضوعم

االجتماع األول بجامعة الملك عبدالعزيز - ربيع األول 1434هـ

منشورة على الصفحة تم عملها واعتمادهاالقواعد المنظمة لعمل اللجنة1
اإللكترونية للجنة

جلسة العصف الذهني ألوجه2
التعاون بين عمادات شؤون الطالب

تم اعتماد ما دار في 
الجلسة

تم جدولة الموضوعات التي 
نوقشت في الجلسة ضمن 

اجتماعات اللجنة
االجتماع الثاني بالجامعة السعودية اإللكترونية - جمادى األولى 1434هـ

تم تصميم الشعار مناقشة اقتراح تصميم شعار للجنة3
تمواعتماده

مناقشة اقتراح تصميم موقع إلكتروني 4
للجنة

تم تصميم الموقع 
واعتماده

قلة استخدام
أعضاء اللجنة للموقع

االجتماع الثالث بجامعة حائل - ذو القعدة 1434هـ

مناقشة اللوائح واألنظمة5
الخاصــة بصناديــق الطـــــالب

تم عقد عدة اجتماعات
بهذا الخصوص، وتم 
مناقشة الموضوع في 

جامعة الملك سعود

تم وضع الئحة استرشادية 
جديدة لصناديق الطالب 
وتم رفعها إلى الوزارة 

ورأت الوزارة تأجيل البت 
فيها حتى االنتهاء من لوائح 

النظام الجديد للجامعات

مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات6
السعوديــة )اإليجابيــات والتحديـــات(

تم إضافة سعادة األمين
تنسيق مستمرالعام لالتحاد إلى اللجنـة

وضع آلية موحدة للحوافز والجوائز 7
تمتم اعتمادهاالخاصة باألنشطة الطالبية

خطابات الوزارة للجامعاتتمويل أعمال ونشاطات اللجنة8
لم يتم صرف

أي دعـم من الـــوزارة
وتم التوجيه بالصرف من 

اشتراك تساهم به الجامعات

الرحالت الطالبية الخارجية9
تم التنسيق مع االتحاد

العالمي للكشاف المسلم، 
وتم تشكيل لجنة إشرافيه

تحتاج إلى
تفعيـل بشكـل أفضــل

االجتماع الرابع بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – جمادى اآلخرة 1435هـ

مقترح إنشاء مجلة10
ثقافية اجتماعية للجنة

تم رفض
انتهى الموضوعالمقترح من قبل الوزارة

11
اقتراح إقامة ملتقى لعمادات شؤون 
الطالب بجامعات المملكة لعرض 

خبراتهم في مجال تقديم وتطوير 
الخدمات الطالبية

تم عقد الملتقى
تمفي جامعــة تبــوك
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مالحظاتالمتابعةالموضوعم

12
عقد لقاء لتطوير مراكز اإلرشاد 

الجامعي في عمادات شؤون الطالب 
بجامعات المملكة

تم إعداد ورقة 
بالتوصيات

في جامعة الملك سعود
وإرسالها للجامعات

تم

13
 اقتراح مشاركة عمداء شؤون الطالب

 بالجامعات والكليات األهلية في
 لجنة عمداء شؤون الطالب بجامعات

المملكة
تمتم رفضه

تطوير الخدمات14
المقدمة لطالب المنح

تم عقد ورشة عمل وعقد 
عدة اجتماعات بالجامعة 
اإلسالمية وتم إعداد 

ورقة بالتوصيات وإرسالها 
للجامعات

تم

تطوير خدمات15
ذوي االحتياجات الخاصة

تم عقد ورشة عمل وعقد 
عدة اجتماعات بجامعة 
الملك سعود وتم إعداد 

ورقة بالتوصيات وإرسالها 
للجامعات

تم

االجتماع الخامس بجامعة طيبة – صفر 1436هـ

16
وضع تصور مقترح عن إضافة األعمال 
التطوعية الطالبية والخدمة المجتمعية 

ضمن متطلبات التخرج في الجامعات

تم تشكيل لجنة لدراسة 
اآلليات والحوافز لدعم 
مشاركة الطلبة في 
األنشطة الالصفية 

لم تجتمع اللجنة
وتم إلغاء القرار

االجتماع السادس بجامعة الملك خالد – جمادى اآلخرة 1436هـ

مقترح لضوابط السلف المالية17
المعطـــاة للكليـــات والموظفيــــن

تم مناقشة الموضوع 
ووضع تصور واعتماده 

من قبل الوزارة
تم

18
إضافة رابط الصفحة اإللكترونية للجنة 

إلى الصفحات اإللكترونية لعمادات 
شؤون الطالب بجامعات المملكة

تم طلب ذلك
من أصحاب السعادة
عمداء شؤون الطالب

تم

االجتماع السابع بجامعة الدمام – صفر 1437هـ

19
مقترح تنفيذ ورشة عمل في جامعة 
جدة لمناقشة آليات دعم وتطوير 
سلوكيات الطلبة والتوعية الفكرية

تم تم تنفيذ الورشة

20
التعاون بين لجنة عمداء شؤون 
الطالب وجمعية الكشافة العربية 

السعودية

تم تشكيل لجنة من 
العمداء للبحث في أوجه 

التعاون
تم
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مالحظاتالمتابعةالموضوعم

21
مستجدات المؤتمر العلمي السابع 
لطالب وطالبات التعليم العالي 

بالمملكة

تمت التوصية بتوفير 
الدعم الالزم من قبل 

الجامعات لتحقيق أهداف 
المؤتمر العلمية

المؤتمر متوقف

الرحلة الطالبية إلى مانشستر بالمملكة 22
المتحدة 19-1436/8/27هـ

تم تنظيم الرحلة وتقديم 
تقرير عنها من قبل 
المشرف على الرحلة

تم

االجتماع الثامن بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – جمادى اآلخرة 1437هـ

23
تقرير اللجنة المشكلة حول تطوير 
سبل التعاون بين اللجنة واالتحاد 

الرياضي للجامعات السعودية

تمت التوصية بإعداد 
ورقة عمل مفصلة بعد 
اجتماع اللجنة ومخاطبة 

معالي الوزير
تمت مخاطبة الوزارة

24
تقرير اللجنة المشكلة للبحث في 

الشراكة بين اللجنة واالتحاد العالمي 
للكشاف المسلم

استعراض ما تم من 
مفاهمات بين الجهتين 
وتم التأكيد على أهمية 

إشراف لجنة العمداء 
على رحالت االتحاد وتم 
تكليف سعادة د. هاشم 

بالخير مديرا تنفيذيا لرحلة 
الواليات المتحدة األمريكية

تم

رحلة الطالب والطالبات إلى كوريا 25
الجنوبية

تم تنظيم الرحلة للطالب 
والطالبات، وتم تقديم 

تقارير عن الرحلتين
تم

التجارب الناجحة26
يتم تقديم سلسلة في 
كل اجتماع عن التجارب 

الناجحة للجامعات
مستمر

االجتماع التاسع بجامعة القصيم – محرم 1438هـ

تطوير خدمات وأنشطة طلبة المنح 27
الدراسية

التأكيد على أهمية إنشاء 
وكاالت لشؤون طلبة 

المنح الدراسية بالجامعات
تم إنشاء وكاالت في عدد 

من الجامعات

تأسيس أندية السالمة المرورية في 28
الجامعات

تمت التوصية بتأسيس 
أندية للسالمة المرورية 

بالجامعات
تم إنشاء أندية في عدد من 

الجامعات

االجتماع العاشر بجامعة جدة – جمادى اآلخرة 1438هـ
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مالحظاتالمتابعةالموضوعم

التصور المقترح لتطوير الموارد المالية 29
لصناديق الطالب

تمت التوصية بدعم 
العمادات والصناديق 
بميزانيات ثابتة من 
الميزانية العمومية، 

وتسهيل دور العمادات 
في استثمار المرافق، 

وأهمية مساهمة البنوك 
في رعاية األنشطة

تم اعتماد التصور

30
تطوير مهارات عمداء شؤون الطالب 
القيادية لإلسهام في تطوير األنشطة 

والخدمات الطالبية

تمت التوصية بأن يقوم 
سعادة د. سعود النايف 
بتقديم تصور إلقامة 
ورشة بهذا الخصوص

تمت التوصية بحضور 
المؤتمرات الدولية وتم 

التنفيذ

االجتماع الحادي عشر بجامعة الطائف – محرم 1439هـ

31
التعاون بين لجنة عمداء شؤون 
الطالب واللجنة الدائمة لمكافحة 

المخدرات بوزارة التعليم

تمت التوصية بإنشاء 
إدارات/وحدات في 

الجامعات تحت مظلة 
عمادات شؤون الطالب 

للوقاية من المخدرات

تم

االجتماع الثاني عشر بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز – جمادى اآلخرة 1439هـ

32
الشراكة بين لجنة عمداء شؤون 
الطالب والهيئة السعودية للحياة 

الفطرية

تمت التوصية بإقامة 
ورشة عمل وجوالت 

طالبية لعدد من 
المحميات في مناطق 

المملكة

لم تتم بسبب التغييرات 
التي طرأت على مجلس 

إدارة الهيئة

33
التعاون بين لجنة عمداء شؤون 

الطالب واالتحاد الرياضي للجامعات 
السعودية

تمت التوصية بترشيح 
عدد 2 من عمداء شؤون 
الطالب لتمثيل اللجنة في 
لجنة المسابقات باالتحاد 

الرياضي

تم

ورشة عمل استراتيجية عمادات شؤون 34
الطالب في ضوء رؤية المملكة 2030

تمت التوصية بإقامة 
ورشة العمل في جامعة 

الملك سعود
تم

االجتماع الثالث عشر بجامعة الملك فيصل – صفر 1440هـ

رحلة الطالب إلى الواليات المتحدة 35
األمريكية

تم تنظيم الرحلة وتقديم 
تقرير عنها من قبل 
المشرف على الرحلة

تم
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ورقة عمل عن مقترح جمع اللوائح 36
واألنظمة بعمادات شؤون الطالب

التوصية بضرورة إيجاد 
لوائح وأدلة تنظيمية 

لعمادات شؤون الطالب 
)استرشادية(

تأجيل بدء العمل في جمع 
هذه اللوائح حتى صدور 

نظام الجامعات الجديد

اجتماع مديري إدارات األنشطة 37
الطالبية

تمت التوصية بعقد 
االجتماع في جامعة 

الحدود الشمالية
تم

االجتماع الرابع عشر بجامعة الحدود الشمالية– جمادى اآلخرة 1440هـ

38
مقترح إضافة عمداء شؤون الطالب 
بالجامعات األهلية إلى لجنة عمداء 

شؤون الطالب

تمت التوصية بعدم 
مناسبة إضافة الجامعات 
األهلية إلى لجنة عمداء 

شؤون الطالب

تم تقديم مقترح بأن 
تستضاف الجامعات األهلية 

ممثلة بعمادات شؤون 
الطالب في الجامعات التي 

يمكن أن يستفاد من 
تجاربها

االجتماع الخامس عشر بجامعة الملك سعود – صفر 1441هـ

رحلة الطالب إلى سنغافورة39
تم تنظيم الرحلة وتقديم 

تقرير عنها من قبل 
المشرف على الرحلة

تم

رحلة الطالبات إلى ماليزيا40
تم تنظيم الرحلة وتقديم 

تقرير عنها من قبل 
المشرفة على الرحلة

تم

اجتماع وكيالت عمادات شؤون الطالب 41
لألنشطة

تمت التوصية بعقد 
االجتماع في جامعة الملك 

خالد
تم

مقترح مهرجان المسرح الجامعي 42
السعودي األول للديودراما

تمت التوصية بالموافقة 
على إقامة المهرجان 

وتكون نسخته األولى في 
جامعة جازان

متوقف حتى اآلن

االجتماع السادس عشر بالجامعة اإلسالمية– رجب 1441هـ
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مقر أمانة اللجنة43

تمت التوصية بنقل أمانة 
اللجنة من جامعة الملك 
عبدالعزيز إلى جامعة 

جازان في دورتها الثالثة 
لمدة 4 سنوات

تم

انتخاب رئيس ونائب اللجنة44

تمت التوصية بتكليف 
سعادة الدكتور/ عبداهلل 
بن منصور آل عضيد 

رئيسًا للجنة وذلك لمدة 
سنتين، وتكليف سعادة 

الدكتور/ بندر بن معيض 
البقمي نائبًا للرئيس 
لمدة سنتين استنادًا 

على القواعد المنظمة 
لعمل لجنة عمداء شؤون 

الطالب

تم

رحلة الطالب إلى اسبانيا45

تمت التوصية بتأجيل 
الرحلة المجدولة للطالب 

إلى اسبانيا من نهاية هذا 
العام الدراسي 1441هـ 
إلى إجازة بين الفصلين 

من عام 1442هـ، 
خالل الفترة من 18-

1442/5/27هـ. بإشراف 
عميد شؤون الطالب 
بجامعة الملك سعود

متوقفة حتى اآلن

رحلة الطالبات إلى سنغافورة46

تمت التوصية بتأجيل 
الرحلة المجدولة للطالبات 
إلى سنغافورة من نهاية 

هذا العام الدراسي 
1441هـ إلى إجازة 

بين الفصلين من عام 
1442هـ، خالل الفترة 

من 18-1442/5/27هـ. 
بإشراف عميدة شؤون 

الطالبات بجامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن

متوقفة حتى اآلن
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اجمالي قرارات اللجنة وما تم منذ تأسيسها )من االجتماع األول إلى السادس عشر(

اللجان الفرعية التي انبثقت من لجنة عمداء شؤون الطالب

اإلجراءاسم اللجنةم

1
عقد لقاء لتطوير مراكز اإلرشاد 

الجامعي في عمادات شؤون الطالب 
بجامعات المملكة

تم إعداد ورقة بالتوصيات في 
جامعة الملك سعود وإرسالها 

للجامعات

تطوير الخدمات المقدمة لطالب 2
المنح

تم عقد ورشة عمل وعقد عدة 
اجتماعات بالجامعة اإلسالمية وتم 
إعداد ورقة بالتوصيات وإرسالها 

للجامعات

تطوير خدمات ذوي االحتياجات 3
الخاصة

تم عقد ورشة عمل وعقد عدة 
اجتماعات بجامعة الملك سعود 

وتم إعداد ورقة بالتوصيات 
وإرسالها للجامعات

اجتماع مديري إدارات األنشطة 4
الطالبية

تم عقد االجتماع في جامعة 
الحدود الشمالية وتم تبادل 

الخبرات والتجارب

اجتماع وكيالت عمادات شؤون 5
الطالب لألنشطة

تم عقد االجتماع في جامعة الملك 
خالد وتم تبادل التجارب بين 

الوكيالت ثم عقد لقاء آخر في 
جامعة الملك عبدالعزيز
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