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مقدمة: 
تعــد األنديــة الطالبيــة ملتقــى مهمــً لبنــاء شــخصية الطالــب والطالبــة 
واكتشــاف مواهبهــم اإلبداعيــة ومهاراتهــم القياديــة وتنميتهــا، باإلضافــة 
إلــى أنهــا تشــجع االبتــكار واإلبــداع لــدى الطــالب والطالبــات، كمــا تعــد مركــز 
إشــعاع علمــي وثقافــي واجتماعــي، ومصــدرًا رئيســً لعــرض منجــز الطــالب 

ــه. اإلبداعــي علــى المجتمــع لالســتفادة منــه والمفاخــرة ب

األهداف العامة لنادي الطالب في الجامعة:
1. تعزيز الوالء بين الطالب والجامعة.

2. إتاحــة الفرصــة للطــالب لتحمل مســؤوليات التخطيــط والتنفيــذ والمتابعة 
والتقويــم لكافــة األنشــطة والخدمــات الطالبية.

3. تدريــب الطــالب علــى المشــاركة فــي إدارة األنشــطة واســتثمار وقــت 
فراغهــم فــي تنميــة مهاراتهــم القياديــة.

تنميــة روح المــودة وروابــط األخــوة والصداقــة المبنيــة علــى العقيــدة   .4
اإلســالمية الســمحة بيــن الطلبــة فــي الجامعــة.

ــي  ــاالت الت ــي المج ــادي ف ــاء الن ــود أعض ــرز جه ــي تب ــطة الت ــة األنش 5. إقام
يتميــزون فيهــا.

6. اكتشاف مواهب الطالب وصقلها.
7. تهيئــة البيئــة المالئمــة للطلبــة لتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم وتبــادل 
الخبــرات فيمــا بينهــم والعمــل علــى تشــجيعهم ودعمهــم وتكريمهــم.
ــادل  ــزز تب ــا يع ــً مم ــً وخارجي ــة داخلي ــبات المختلف ــي المناس ــاركة ف 8. المش

ــرات.  الخب
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1- نادي الطالب:
هــو الكيــان الطالبــي الــذي يمثــل 
وطالباتهــا،  الجامعــة  طــالب 
بينهــم  الربــط  إلــى  ويهــدف 
وصقلهــا  مهاراتهــم  واكتشــاف 
إقامــة  خــالل  مــن  وتطويرهــا 
المختلفــة،  الطالبيــة  األنشــطة 
وذلــك برعايــة ودعــم مــن عمــادة 

الطــالب. شــؤون 

2- رئاسة نادي الطالب: 
عــن  المســؤولة  الجهــة  هــي 
واألنديــة  الكليــات  أنديــة  عمــل 
ــة  ــطتها، باإلضاف ــة وأنش المتخصص
مــع  التنســيق  فــي  دورهــا  إلــى 
لرســم  الطــالب  شــؤون  عمــادة 
الطــالب،  لنــادي  العامــة  الخطــط 
ــة  ــطة العام ــم األنش ــة لتنظي إضاف
نــادي  رئيــس  وتشــمل  الكبــرى. 
ــد  ــاعديه، وتع ــه ومس ــالب ونواب الط
ضروريــة  )المكتوبــة(  موافقتهــا 

نشــاط. أي  إلقامــة 

3- أندية الكليات:
هــي أحــد أقســام نــادي الطــالب، 
تنظيــم  مهمــة  تــوكل  وإليهــا 
ــات  ــل الكلي ــة داخ ــطة المقام األنش
المختلفــة، ولــكل كليــة مــن كليــات 
الجامعــة فــرع يمثــل نــادي الطــالب 
يحمــل اســم الكليــة، ولــه ممثــل 
يرتبــط إداريــً برئاســة نــادي الطــالب.

4- األندية المتخصصة:
هــي أحــد أقســام نــادي الطــالب، 
تكونــت  متخصصــة  أنديــة  وهــي 
الجامعــة  طــالب  ميــول  حســب 
واحتياجاتهــم،  واهتماماتهــم 
ــر  ــادي خي ــون -ن ــادي الفن ــا: )ن ومنه
ــن(،  ــادي لي ــكاة -ن ــادي مش ــة -ن أم
ولــكل نــاد متخصــص رئيــس يرتبــط 

الطــالب. نــادي  برئاســة 

5- األنشطة العامة الكبرى:
تقيمهــا  التــي  األنشــطة  وهـــي 
بشــكل  الطــالب  شــؤون  عمــادة 
مــن  محــدد  توقيــت  فــي  ســنوي 
ــج  ــل: برنام ــالب، مث ــادي الط ــالل ن خ
الطــالب  »اســتقبال  خيــر  بدايــة 
التخصصــات  وبرنامــج  الجــدد«، 
التحضيــري  والمؤتمــر  الصحيــة، 
والبرنامــج  الطالبــي،  للمؤتمــر 
الجامعــي،  والماراثــون  الثقافــي، 
لألنشــطة  الختامــي  والحفــل 
الطالبيــة، باإلضافــة إلــى المشــاركة 
للتــراث  الوطنــي  المهرجــان  فــي 
ومعــرض  )الجنادريــة(،  والثقافــة 
ــي  ــوم الوطن ــي، والي ــم العال التعلي
وغيرهــا مــن األنشــطة التــي تقرهــا 

الطــالب. شــؤون  عمــادة 

6- األنشطة الداخلية:
الكليــات  أنديــة  فعاليــات  وهــي 
المقامــة  المتخصصــة  األنديــة  أو 
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الجامعــي  الحــرم  داخــل 
أساســي  بشــكل  والموجهــة 
أو  بالكليــة  للطالب/للطالبــات 

عمومــً. الجامعــة 
ــة المقامــة  7- األنشــطة الخارجي

خــارج الحــرم الجامعــي:
وهــي األنشــطة ذات العالقــة بزيــارة 
بعــض  إقامــة  أو  الجهــات،  بعــض 
الخدمــة  أو  التثقيفيــة،  الحمــالت 
المجتمعيــة وغيرهــا مــن األنشــطة 
المقامــة خــارج الحــرم الجامعــي. 

8- البرامج المستمرة:
التــي  الطــالب  نــادي  برامــج  هــي 
مثــل:  العــام،  مــدار  علــى  تمتــد 
ــي،  ــج نقاط ــدني، وبرنام ــج أرش برنام
وبرنامــج صوتــك مســموع، وبرنامــج 

متأكــد.
9- المركز اإلعالمي:

ــات  ــة بالتغطي ــة المختص ــو الجه ه
باألنشــطة  الخاصــة  اإلعالميــة 
الطالبيــة المختلفــة ويرتبط برئاســة 
المركــز  ويعــد  الطــالب،  نــادي 
اإلعالمــي حلقــة الوصــل بيــن نــادي 
الطــالب وعمــادة شــؤون الطــالب 
اإلدارة العامــة للعالقــات الجامعيــة 

واإلعــالم.
10- بوابة إنجاز:

الــذي  اإللكترونــي  الموقــع  هــي 
الطــالب  نــادي  واجهــة  يمثــل 
يتــم  التــي  والبوابــة  اإللكترونيــة 
األنشــطة  إدارة  خاللهــا  مــن 
ــات  ــع الطلب ــث رف ــن حي ــة م الطالبي

تقديــم  إلــى  إضافــة  والمتابعــة، 
المتعلقــة  الخدمــات  مــن  عــدد 
بالبرامــج المســتمرة لنــادي الطــالب، 
مثــل برنامــج إعــارة الكتــب، وبرنامــج 
صوتــك مســموع، وبرنامــج نقاطــي. 

11- برنامج أرشدني:
تشــاركية  بيئــة  يوفــر  برنامــج  هــو 
بمختلــف  الجامعــة  طلبــة  بيــن 
ويعــزز  الجامعيــة،  مراحلهــم 
فــي  والمشــاركة  التعــاون  روح 
المشــكالت  وحــل  الخبــرات  نقــل 
االجتماعيــة واألكاديميــة والنفســية 
فــي  للطالــب  تعتــرض  قــد  التــي 

األكاديمــي. مشــواره 
12- برنامج نقاطي:

خاللــه  مــن  يتــم  برنامــج  هــو 
احتســاب نقــاط لــكل مــن شــارك 
وفــي  الطالبيــة،  األنشــطة  فــي 
يتــم  األكاديمــي  العــام  نهايــة 
بجوائــز  نقاطــً  األعلــى  تكريــم 
وتقديــر  شــكر  وشــهادات  قيمــة 
الختامــي  الحفــل  فــي  وذلــك 

الطالبيــة.  لألنشــطة 
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أواًل: رئاسة نادي الطالب:

1- رئيس نادي الطالب:
هــو المســؤول األول عــن جميــع فعاليــات نــادي الطــالب فــي المــدن 
ــيق  ــن التنس ــؤول ع ــاء( والمس ــدة واألحس ــاض وج ــالث )الري ــة الث الجامعي
مــع عمــادة شــؤون الطــالب لرســم خطــط نــادي الطــالب وإعــداد برامجــه، 
كمــا يتولــى تقييــم وتطويــر األنشــطة لــدى الفــروع، وهــو الممثــل للنــادي 

ــالب. ــؤون الط ــادة ش ــدى عم ل

2- نائب رئيس نادي الطالب:
هــو حلقــة الوصــل بيــن فــروع نــادي الطــالب وعمــادة شــؤون الطــالب. وهــو 
المســؤول عــن متابعــة تنفيــذ خطــط النــادي وتقييــم وتطويــر أداء األنديــة 
المتخصصــة وأنديــة الكليــات )التابعــة لــه بحســب الفــرع( والتنســيق بينهــا، 
واإلشــراف علــى المركــز اإلعالمــي فــي مدينتــي جــدة واألحســاء، باإلضافــة 

لقيــادة تنظيــم بعــض األنشــطة العامــة علــى مــدار العــام األكاديمــي. 

3- مساعد رئيس نادي الطالب:
هــو المرشــح مــن قبــل رئيــس نــادي الطــالب لمســاعدته فــي إدارة شــؤون 
نــادي الطــالب علــى أال يتجــاوز عــدد المســاعدين ثالثــة طــالب )أو طالبــات(، 

ويحــدد مهامــه رئيــس نــادي الطــالب. 

ثانيًا: رئاسة المركز اإلعالمي:

ــادي الطــالب وتنظيمــه  تتولــى مهــام اإلشــراف علــى العمــل اإلعالمــي لن
ــم  ــا يت ــع م ــن جمي ــؤواًل ع ــي مس ــز اإلعالم ــد المرك ــرع(، ويع ــب الف )بحس
نشــره مــن أخبــار النــادي فــي الوســائل اإلعالميــة المتعــددة، فهــو حلقــة 
ــالب،  ــادي الط ــا ن ــي يقيمه ــطة الت ــي واألنش ــب الجامع ــن الطال ــل بي الوص

ــة: ــداف التالي ــق األه ــك وف وذل
1- اإلشــراف علــى العمــل اإلعالمــي لنــادي الطــالب وتنظيمــه وتوزيــع 

المهــام.
2- تقييم أداء األندية إعالميً وتطوير عملها متى ما استلزم األمر.

3- متابعة جميع حسابات النادي اإلعالمية.
4- مراجعة مواد وتقارير النادي إعالميً ونشرها.

5- تزويد بقية الفروع على الخطط اإلعالمية )بداية كل شهر(.
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6- توثيق الفعاليات فوتوغرافيً ومرئيً.
● ويتعيــن علــى رئيــس المركــز اإلعالمــي ترشــيح األعضــاء خالل شــهر 

مــن انتخابــه كالتالي:
● محــررون:  ويتولــون متابعــة القــادة اإلعالمييــن فــي األنديــة ومراجعــة 
لألنشــطة  األخبــار  تحريــر  يتولــون  كمــا  وتحريرهــا،  الصحفيــة  التقاريــر 
العامــة الكبــرى، باإلضافــة لمتابعــة حســابات النــادي والوســائل االعالميــة 

المختلفــة.
ــا،  ــا أو مرئي ــا فوتوغرافي ــات وتوثيقه ــر الفعالي ــون تصوي ــورون: يتول ● مص

ــة. ــة المختلف ــائل االعالمي ــادي والوس ــابات الن ــة حس ــة لمتابع باإلضاف
باإلضافــة  الطــالب،  نــادي  مطبوعــات  تصميــم  يتولــون  مصممــون:   ●

المختلفــة. االعالميــة  والوســائل  النــادي  حســابات  لمتابعــة 
ثالثً: برنامج أرشدني:

تتمحور مهمته في تحقيق األهداف التالية:
البيئــة الجامعيــة  1- المســاهمة فــي ســرعة التأقلــم والتعــرف علــى 

المســتجد. للطالــب  ومتطلباتهــا 
2- رفــع مســتوى التحصيــل األكاديمــي للطــالب المســتجدين عــن طريــق 

االســتفادة مــن خبــرات زمالئهــم المتميزيــن.
المســتجدين  الطــالب  بيــن  والتواصــل  التعــارف  عمليــة  تســهيل   -3

األخــرى. المراحــل  مــن  وزمالئهــم 
التعليميــة  العمليــة  فــي  وأهميتــه  كمعلــم،  الطالــب  دور  تفعيــل   -4

وثمــرة مشــاركته لخبراتــه مــع زمالئــه الجــدد.
5- تعزيز روح التطوع اإلرشادي لدى طالب الجامعة.

6- تحفيــز الطــالب علــى االجتهــاد فــي التحصيــل العلمــي مــن خــالل عدد 
ــدني  ــم أرش ــي )قس ــدني اإللكترون ــج أرش ــا برنام ــن أهمه ــج م ــن البرام م

فــي بوابــة إنجــاز وحســاب أرشــدني فــي تويتــر(.
● ويتعيــن علــى مســؤول برنامــج أرشــدني ترشــيح أعضــاء البرنامــج خــالل 

شــهر مــن انتخابــه. 

رابعًا: نادي الطالب في الكليات:

● ممثل نادي الطالب في الكلية:
ــة  ــادي الكلي ــل ن ــن قب ــّدة م ــطة المع ــن األنش ــؤول ع ــادي مس ــل الن ممث
أو المقترحــة وتوزيعهــا بيــن الفــرق ومتابعتهــا بتفاصيلهــا إلــى أن يتــم 
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اســتلزم(.  مــا  )متــى  الفريــق  أداء  وتطويــر  المــراد،  بالشــكل  تنفيذهــا 
ــه  ــا أن ــالب، كم ــادي الط ــة ن ــة ورئاس ــالب الكلي ــن ط ــل بي ــة الوص ــو حلق وه
كمــا  الطــالب.  شــؤون  عمــادة  أنشــطة  اجتماعــات  فــي  الكليــة  يمثــل 
ــت  ــدرج تح ــطة. وتن ــذ األنش ــي تنفي ــه ف ــادة كليت ــع عم ــيق م ــى التنس يتول
ــق  ــي، الفري ــق االجتماع ــي، الفري ــق الثقاف ــي: الفري ــرق وه ــؤوليته ٤ ف مس

الرياضي/الترفيهــي. الفريــق  اإلعالمــي، 

● قائد الفريق الثقافي:
ــً  ــب علمي ــات الطال ــري معلوم ــي تث ــة الت ــطة الثقافي ــن األنش ــؤول ع مس
للمســابقات  باإلضافــة  المختلفــة  الحياتيــة  المواضيــع  ضمــن  وعمليــً 
التنافســية. كمــا تنــدرج تحــت مهامــه تحفيــز ثقافــة القــراءة وتطويــر 

واللغــوي. الثقافــي  الجانــب 
● قائد الفريق االجتماعي:

مســؤول عــن مشــاركة طــالب كليتــه فــي األنشــطة االجتماعيــة كالزيــارات 
الخارجيــة والحمــالت التوعويــة الصحيــة للمجتمــع بفئاتــه المختلفة داخل 

وخــارج الحــرم الجامعــي، ويعــد عضــوا فــي نــادي ليــن التطوعــي.

● قائد الفريق اإلعالمي:
مســؤول عــن تحريــر التقاريــر واألخبــار ونشــرها واإلعــالن عنهــا عبــر منافــذ 
التواصــل، والتنســيق مــع المركــز اإلعالمــي لتصويــر الفعاليــات، ويتبــع 
إداريــً نــادي الكليــة وتنظيميــً المركــز اإلعالمــي. ويحــق للمركــز اإلعالمــي 

ــك. ــة لذل ــال الحاج ــي ح ــة ف ــام اإلعالمي ــه بالمه تكليف

● قائدة الفريق الترفيهي )طالبات(:
مســؤولة عــن تنظيــم األنشــطة الترفيهيــة للطالبــات بمــا يعــود عليهــن 
ترفيهيــة  ومســابقات  أنشــطة  مــن  الدراســية  األجــواء  وتغييــر  بالنفــع 

وترويحيــة.

● قائد الفريق الرياضي )طالب(:
مســؤول عــن تنظيــم األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة التــي تســهم فــي 
تغييــر األجــواء الدراســية للطالــب وبمــا يعــود عليهــم بالنفــع البدنــي، 
ويعــد عضــوا فــي مجلــس البرامــج الرياضيــة فــي عمــادة شــؤون الطــالب.
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خامسًا: مجلس البرامج الرياضية:

ــالب  ــة الط ــن أندي ــة م ــرق الرياضي ــادة الف ــع ق ــم جمي ــس يض ــو مجل وه
عمــادة  فــي  الرياضيــة  البرامــج  مســؤول  المجلــس  ويتــرأس  بالكليــات 

الطــالب. شــؤون 
سادسًا: األندية المتخصصة:

1- نادي مشكاة:
وتتمحور مهمته ضمن األهداف التالية:

1- نشر ثقافة البحث العلمي وتنظيم الفعاليات المتعلقة بها.
2- اإلسهام في تعريف الطالب بطرق البحث العلمي.

3- تشجيع ثقافة اإلبداع واالبتكار.
4- مساعدة الطالب وتطوير مهاراتهم في محور االبتكار واإلبداع.

5- تطوير المهارات واإلبداعات التقنية.
6- نشر ثقافة أخالقيات التقنية والبحث العلمي واالبتكار.

2- نادي خير أمة:
األهــداف  ضمــن  مهمتــه  وتتمحــور 

: ليــة لتا ا
اإلســالمية  الهويــة  علــى  الحفــاظ   -1
للشــباب المنتمــي إلــى المجــال الصحــي.

المســلم  الطبيــب  شــخصية  إبــراز   -2
المتميــزة بالوســطية والمتمثلــة بتطبيــق 
وال  إفــراط  بغيــر  الســمحة  الشــريعة 

تفريــط.
3- تعزيز الجانب الروحي واإليماني.

الكريــم  بالقــرآن  العنايــة  تحفيــز   -4
النبويــة. والســنة 

3- نادي الفنون:
األهــداف  ضمــن  مهمتــه  وتتمحــور 

: ليــة لتا ا
1- رعايــة المواهــب الطالبيــة وتنميتهــا 
التاليــة:  المحــاور  ضمــن  وصقلهــا 
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)التصويــر، الفنــون الكتابيــة، الفنــون 
األدائيــة،  الفنــون  التشــكيلية، 

المرئيــة(. العــروض 
لــدى  الفنــي  الجانــب  تحفيــز   -2

الجامعــة. طــالب 
3- اإلســهام فــي إقامــة المعارض 
ــية  ــة الدراس ــين البيئ ــة وتحس الدائم
مــن خــالل عــرض منجــزات الطــالب 
المناســبة  األماكــن  فــي  الفنيــة 

ــك. لذل

4- نادي لين التطوعي:
ــداف  ــن األه ــه ضم ــور مهمت وتتمح

ــة: التالي
1- الســعي لبنــاء مجتمــع تطوعــي 
داخــل الحــرم الجامعــي وتطويــر 

ــوع. ــباب المتط ــارات الش مه
العمــل  بأهميــة  الوعــي  نشــر   -2
فئــات  كافــة  لــدى  التطوعــي 

. لمجتمــع ا
التحفيزيــة  البيئــة  توفيــر   -3
المتطــوع  للشــباب  المتكاملــة 
االجتماعــي. التكافــل  لتنميــة 

المناســبات  فــي  المشــاركة   -4
المميــزة. التطوعيــة  الطبيــة 

المجتمــع  أفــراد  تثقيــف   -5
الشــائعة  األمــراض  أبــرز  حــول 

الصحيــة.   والســلوكيات 
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المادة األولى:

الديــن  مــع  مايتعــارض  كل  مــن  خاليــة  األنشــطة  تكــون  أن  يجــب 
الدولــة. وأنظمــة  ولوائحهــا  الجامعــة  وأهــداف  والسياســة 

المادة الثانية:

هــذه الالئحــة خاصــة باألنشــطة الداخلــة ضمــن برنامــج نقاطــي    .1
التكريمــي وهــي األنشــطة المدعومــة مــن قبــل عمــادة شــؤون الطــالب 
والمنفــذة برعايــة وإشــراف رئاســة نــادي الطــالب وممثليهــا فــي الكليــات 

ــة. ــة المتخصص واألندي
ــط  ــن ضواب ــة م ــذه الالئح ــي ه ــاء ف ــا ج ــة لم ــر الخاضع ــطة غي 2.  األنش
تدخــل  وال  التكريمــي  نقاطــي  برنامــج  ضمــن  التحتســب  وتعليمــات 
ــي  ــص ف ــادي المتخص ــة أو الن ــالب بالكلي ــادي الط ــل ن ــم عم ــن تقيي ضم
نهايــة العــام األكاديمــي، كمــا أنــه ليــس مــن مســؤوليات عمــادة شــؤون 
الطــالب دعمهــا، كمــا أن عمــادة شــؤون الطــالب ورئاســة نــادي الطــالب 
وممثليهــا فــي الكليــات غيــر مســؤولين عــن اإلشــراف عليهــا وتنفيذهــا؛ 

ــؤوليةكاملة. ــا مس ــة له ــة المنظم ــؤوليات الجه ــن مس ــد م وتع

المادة الثالثة:

تعــد رئاســة نــادي الطــالب هــي المرجعيــة األولــى لممثلــي نــادي الطالب 
بالكليــات ورؤســاء األنديــة المتخصصــة، واليحــق ألي ممثــل كليــة أو 
رئيــس نــاد متخصــص تنفيــذ أي نشــاط أو المشــاركة فيــه دون الحصــول 

علــى موافقــة مكتوبــة مــن قبــل رئاســة نــادي الطــالب.

المادة الرابعة:

ممثلــو نــادي الطــالب بالكليــات ورؤســاء األنديــة المتخصصــة مســؤولون 
عــن اقتــراح أنشــطتهم وتنظيمهــا، ويقتصــر دور عمــادة شــؤون الطــالب 
ورئاســة نــادي الطــالب فــي هــذه األنشــطة علــى توفيــر االحتياجــات 
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ضمــن  ليدخــل  النشــاط  تســجيل  مــع  المتاحــة(،  اإلمكانيــات  )حســب 
برنامــج نقاطــي التكريمــي وتقييــم عمــل نــادي الطــالب بالكليــة أو النــادي 
المتخصــص فــي نهايــة العــام وتكريمهــم حســب النقــاط التــي يحصلون 

عليهــا.

المادة الخامسة:

فــي حــال كانــت فكــرة النشــاط لطالــب يجــب أن يذكــر اســمه فــي طلــب 
النشــاط لضمــان حقوقــه عنــد تقديــم البرنامــج ألحــد المنافســات. ويحــق 

لنــادي الطــالب أن يكــرر الفعاليــة دون الرجــوع لصاحــب الفكــرة.

المادة السادسة:

ــليم  ــص تس ــادي المتخص ــس الن ــة ورئي ــالب بالكلي ــادي الط ــل ن ــى ممث عل
خطــة فصليــة لرئاســة النــادي الطالبــي علــى أن يتــم رفــع طلــب أول )5( 
فعاليــات قبــل نهايــة األســبوع الثانــي مــن الفصــل الدراســي األول ويلتــزم 
ــطة  ــن األنش ــى م ــد األعل ــاوز الح ــأال يتج ــزام ب ــرورة االلت ــع ض ــا، م بتنفيذه
ــد  ــن الح ــل ع ــا 15 وأال يق ــي وعدده ــل الدراس ــالل الفص ــا خ ــموح به المس
األدنــى مــن األنشــطة وعددهــا 8 أنشــطة، وعلــى أن تتنــوع أنشــطة نــادي 

ليــن التطوعــي بيــن:
● أنشطة اجتماعية

● أنشطة داخل المستشفى
● حملة تثقيفية في أحد األماكن العامة.

أمــا أنشــطة أنديــة الكليــات فيجــب أن يتضمــن الحــد األدنــى مــن األنشــطة 
ــى اآلتي: عل

● نشــاط اجتماعــي واحــد فــي كل فصــل دراســي )يشــترط أن يكــون فــي 
مجــال تخصــص الكليــة إذا كان مشــاركة ضمــن حملــة تطوعيــة(.

●  3-لقاءات عامة لطالب الكلية.  
● مسابقة ثقافية. 

● نشاط ترفيهي\ رياضي.
● جلستان ثقافيتان ضمن برامج القراءة ومناقشة الكتب.
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1- تلتــزم األنديــة باالنضبــاط والتقيــد بأوقــات النشــاط أو الحملــة وفــق 
ــة  ــادة والجه ــن العم ــل بي ــاب المرس ــاط والخط ــب النش ــي طل ــاء ف ــا ج م

المشــاركة فيــه )إن وجــدت(.
2- عنــد تغييــر موعــد النشــاط أو إلغائــه يلتــزم ممثــل النــادي بإبــالغ رئاســة 
نــادي الطــالب والموظــف المســؤول عــن النشــاط قبــل ٤8 ســاعة مــن 
النشــاط مــع توضيــح األســباب، ويحــق لرئاســة النــادي وعمــادة شــؤون 

ــتقباًل. ــاط مس ــة النش ــاء إقام ــة إلغ ــذه الحال ــي ه ــالب ف الط
3- عنــد الموافقــة علــى تغييــر موعــد النشــاط مــن قبــل عمــادة شــؤون 
الطــالب يتكفــل الموظــف المســؤول بالتواصــل مــع الجهــة الخارجيــة )إن 

وجــدت(.

المادة الثامنة:

النــادي  أو  الكليــة  نقــاط  مــن  الحســم  الطــالب  نــادي  لرئاســة  يحــق   .1
المتخصــص عنــد قيــام نــادي الطــالب فــي الكليــة أو النــادي المتخصــص 

بمخالفــة الدليــل التنظيمــي لألنشــطة الطالبيــة.
2. عنــد إقامــة أو مشــاركة أي مــن األنديــة بــأي نشــاط مــن دون الحصــول 

علــى موافقــة رئاســة نــادي الطــالب:
أ- يتحمل مسؤوليته وكافة اإلجراءات المترتبة عليه.

ب- يحــق لرئاســة نــادي الطــالب الحســم مــن نقــاط النــادي المنظــم بمــا 
يــوازي نقــاط النشــاط المقــام فــي الئحــة التقييــم.

ج- ال يحــق لــه اســتخدام أي وســيلة مــن وســائل نــادي الطــالب بمــا فيهــا 
البريــد اإللكترونــي الرســمي للنــادي لإلعــالن عــن النشــاط أو تغطيتــه.

د-لن يتم احتساب النشاط ضمن برنامج نقاطي التكريمي.
3. عنــد عــدم تنفيــذ نــادي الكليــة أو النــادي المتخصــص لنشــاط تمــت 
الموافقــة عليــه دون عــذر مقبــول أو عــدم تنفيــذه حســب الموعــد الموعد 
ــه  ــول؛ فإن ــذر مقب ــاط دون ع ــب النش ــي طل ــه ف ــة علي ــت الموافق ــذي تم ال
ــوازي  ــا ي ــادي بم ــك الن ــاط ذل ــن نق ــم م ــالب الحس ــادي الط ــة ن ــق لرئاس يح

ــم. ــة التقيي ــب الئح ــاط حس ــاط النش نق

المادة السابعة: 
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المادة التاسعة:

ــى  ــد األدن ــص للح ــادي المتخص ــة أو الن ــادي الكلي ــذ ن ــدم تنفي ــال ع ــي ح ف
مــن األنشــطة وفــق مــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة السادســة يحــق 
ــادي أو  ــالق الن ــالب إغ ــؤون الط ــادة ش ــع عم ــاورة م ــادي بالمش ــة الن لرئاس
اســتبدال ممثــل النــادي بعــد مناقشــته حــول أســباب عــدم االلتــزام بتنفيــذ 

الحــد األدنــى مــن األنشــطة. 

المادة العاشرة:

1. يجــب أن يكــون أي نشــاط ُيقــام مــن قبــل نــادي الطــالب فــي الكليــة أو 
األنديــة المتخصصــة داخــاًل ضمــن أهــداف النــادي ومحــاوره. 

2. إذا كان هنــاك تداخــل فــي موضــوع النشــاط بيــن نادييــن فاألولويــة 
لمــن تقــدم بطلــب إقامــة النشــاط أواًل.

المادة الحادية عشرة:

يجــب التعامــل مــع أي موظــف أو مشــارك فــي النشــاط أو مســتفيد منــه 
ــدود  ــي ح ــاس( ف ــة الن ــفى أو عام ــة أوالمستش ــن إدارة الجامع ــواًء م )س
األدب والــذوق العــام، وأي تصــرف غيــر الئــق يصــدر مــن الطالــب أو الطالبــة، 
يعفــى الطالــب مــن إكمــال مشــاركته فــي النشــاط وســيتم اتخــاذ إجــراء 

رســمي بحقــه مــن قبــل موظفــي شــؤون الطــالب.

المادة الثانية عشرة:

جميــع التصاميــم والمنشــورات والتجهيــزات التــي تقــوم عمــادة شــؤون 
الطــالب بتوفيرهــا ألي مــن فــروع نــادي الطــالب تعتبــر ُملــك لعمــادة 
ــه دون  ــوم ب ــاط تق ــي أي نش ــتخدامها ف ــا اس ــق له ــالب ويح ــؤون الط ش

ــرة. ــا أول م ــب طباعته ــن طل ــوع لم الرج
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المادة الثالثة عشرة:

ــورات  ــم والمنش ــع التصامي ــى جمي ــالب عل ــادي الط ــعار ن ــع ش ــب وض يج
ــاط. ــذ ألي نش ــي تنف ــو الت ــع الفيدي ومقاط

المادة الرابعة عشرة:

1.  فــي حــال قيــام ممثلــي ورؤســاء األنديــة بشــراء مســتلزمات لألنشــطة 
ــليم  ــترط تس ــالب، يش ــادي الط ــة ن ــن رئاس ــوب( م ــبق )مكت ــد إذن مس بع
ــاء(  ــدة واألحس ــي ج ــا ف ــن يمثله ــالب )أو م ــؤون الط ــادة ش ــر لعم الفواتي
فــي مــدة التتجــاوز األســبوع مــن إقامــة النشــاط، وفــي هــذه الحالــة تلتــزم 
ــليم  ــاء( بتس ــدة واألحس ــي ج ــا ف ــن يمثله ــالب )أو م ــؤون الط ــادة ش عم
مطابقــة  الفاتــورة  كانــت  إذا  مباشــرة  الطــالب  نــادي  لرئاســة  المبلــغ 

ــادة. ــذه الم ــن ه ــث م ــد الثال ــي البن ــورة ف ــات المذك للمواصف
المــدة المذكــورة أعــاله،  الفاتــورة خــالل  2.  فــي حــال عــدم تســليم 

مبلغهــا.   توفيــر  عــن  مســؤولة  غيــر  الطــالب  شــؤون  فعمــادة 
ــد أن تكــون الفاتــورة خاليــة مــن التعديــالت )الكشــط(، كمــا يجــب  3.  الب

أن تشــتمل علــى:
- التاريخ 

- اسم العميل: جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية
- توقيع صاحب المحل 

- تفصيل ألسعار المشتريات باللغة العربية
- المبلــغ كامــاًل؛ فعلــى ســبيل المثــال: لــو كانــت قيمــة الفاتــورة 500 
ــال،  ــو كتــب فيهــا مدفــوع 300 والباقــي 200 ري ــورة ل ــال فلــن تقبــل الفات ري
وتقبــل فــي حالــة واحــدة فقــط وهــي أن يكتــب فــي الفاتــورة إجمالــي 

ــال. ــوع: 500 ري المدف

المادة الخامسة عشرة:

ــالت  ــن حف ــوع م ــر أي ن ــن توفي ــؤولة ع ــت مس ــالب ليس ــؤون الط ــادة ش عم
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ــتثنى  ــاعات، ويس ــن 5س ــل ع ــا تق ــي مدته ــرة الت ــطة القصي ــاي لألنش الش
ــرى. ــة الكب ــطة العام ــك األنش ــن ذل م

المادة السادسة عشرة:

آلية ترشيح الطالب للمشاركة في النشاط:
1.  إرســال إيميــل للمركــز اإلعالمــي لإلعــالن عــن الفعاليــة مــع توضيــح 

موعــد فتــح التســجيل للمشــاركة فيهــا.
2.  التسجيل للمشاركة في أي فعالية عن طريق بوابة إنجاز.

3.  اختيــار المشــاركين بنــاًء علــى أولويــة التســجيل، مــع منــح األولويــة 
لمــن لــم يســبق لــه المشــاركة فــي أنشــطة النــادي خــالل العــام الحالــي، 
وُيســتثنى منظمــي النشــاط مــن الدخــول فــي المنافســة على المشــاركة.

المادة السابعة عشرة:

البريــد  التاليــة:  عنــد اإلعــالن عــن األنشــطة يجــب اســتخدام الوســائل 
داخــل  اإلعالنــات  لوحــة  )أساســي(،  للطلبــة  الجامعــي  اإللكترونــي 
 ،www.ksau-hs.com ــت ــى اإلنترن ــات عل ــالب والطالب ــى الط ــة، ملتق الكلي
الحســابات الرســمية لنــادي الطــالب فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي 

)  Twitter, Facebook, Keek&Instagram Vine(

المادة الثامنة عشرة:

والملتقيــات  المؤتمــرات  فــي  والطالبــات  الطــالب  مشــاركة  تنقســم 
قســمين: إلــى  والخارجيــة  الداخليــة 

● مشــاركات بحثيــة: وهــذا النــوع مــن مســؤلية مجلــس أبحــاث الطــالب 
فــي الجامعــة.

● مشــاركات أخــرى: وهــذا النــوع يتــم الترشــيح لــه مــن قبــل العمــادة 
وفــق الضوابــط اآلتيــة:

ــى  ــابيع عل ــة أس ــا بأربع ــد انعقاده ــل موع ــاركة قب ــب المش ــول طل 1. وص
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ــل. األق
ــطة  ــاركة باألنش ــي المش ــن ف ــن المتميزي ــة م ــب/ الطالب ــون الطال 2. أن يك

ــة. الطالبي
أو  للملتقــى  المنفــذة  الجهــة  حــول  ملحوظــات  وجــود  حــال  فــي   ●
ــب/  ــاركة الطال ــض مش ــالب رف ــؤون الط ــادة ش ــق لعم ــه يح ــة فإن الفعالي

الطالبــة.

المادة التاسعة عشرة:

عنــد تنفيــذ أي نشــاط مــن قبــل نــادي طــالب الكليــة فــإن 80% مــن مقاعــد 
ذلــك النشــاط يعــود لطــالب /طالبــات الكليــة المنفــذة للنشــاط بينمــا 
ُتتــاح الـــ 20% المتبقيــة لطــالب /طالبــات باقــي الكليــات، ويســتثنى مــن ذلــك 
ــح  ــم فت ــي يت ــة والت ــل أي كلي ــن قب ــم م ــي تنظ ــابقات الت ــاءات والمس اللق

ــة. ــالب الجامع ــكل ط ــا ل ــال فيه المج

المادة العشرون:

يحــق لعمــادة شــؤون الطــالب رفــض أي نشــاط تــرى أنــه غيــر مالئــم دون 
ذكــر التفاصيــل.
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● األنشطة العامة الكبرى.
● أنشطة أندية الكليات واألندية المتخصصة.

أواًل: األنشطة العامة الكبرى
وهـــي األنشــطة المســتمرة ســنويً فــي توقيــت محــدد، مثــل: برنامــج 
بدايــة خيــر »اســتقبال الطــالب الجــدد«، والمؤتمــر الطالبــي، والماراثــون 
ــم  ــرض التعلي ــة بمع ــاركة الجامع ــي مش ــالب ف ــل الط ــي، وتمثي الجامع
العالــي، والبرنامــج الثقافــي، وتمثيــل الطــالب فــي مشــاركة الجامعــة فــي 
ــي  ــل الختام ــة، والحف ــات الصحي ــج التخصص ــة، وبرنام ــان الجنادري مهرج

لألنشــطة الطالبيــة.

المادة 
األولى:

دور عمادة شؤون الطالب:
)أو مــن تقــوم عمــادة شــؤون الطــالب بتفويضــه 
فــي فرعــي جــدة واألحســاء لمتابعــة هــذه النوعيــة 

مــن األنشــطة(

مواعيدهــا  وإعــالن  الدراســي  العــام  بدايــة  قبــل  الفعاليــات  تحديــد   .1
للكليــات.

2. التنســيق مــع رئاســة نــادي الطــالب لرســم خطــة الفعاليــة، وإبــداء 
الالزمــة. والتوجيهــات  االقتراحــات 

3. توفيــر كافــة احتياجــات النشــاط المقترحــة مــن رئاســة نــادي الطــالب 
ــات المتاحــة. حســب اإلمكان

4. التواصــل اإلداري مــع مختلــف الجهــات للتنســيق واإلعــالن والحجــوزات 
وتقديــم الدعــوات.

ــمة  ــالب مقس ــادي الط ــة ن ــن رئاس ــتالمها م ــد اس ــة - بع ــال قائم 5. إرس
ــاركين  ــات المش ــالب والطالب ــماء الط ــة بأس ــكل كلي ــات - ل ــب الكلي بحس
ــاركة إذا كان  ــب المش ــمح للطال ــه ال يس ــً بأن ــة، علم ــم الفعالي ــي تنظي ف
حاصــاًل علــى إنــذار كتابــي بســبب غيابــه، كمــا ال يســمح لــه بالحضــور فــي 

.PBL  ــة ــات المناقش ــه أو حلق ــع اختبارات ــاط م ــارض النش ــال تع ح
6. ضبــط النظــام العــام لســير الفعاليــة واإلشــراف علــى مشــاركة الكليات 

وإعــداد تقريــر كامــل حــول الفعالية.
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المادة 
دور الكلياتالثانية: 

الكليــة  مقترحــات  إلبــداء  الطــالب  شــؤون  عمــادة  مــع  التنســيق   .1
الفعاليــة. حــول  ومرئياتهــا 

العامــة  األنشــطة  فــي  المشــاركين  والطالبــات  الطــالب  تحضيــر   .2
.PBL نقــاش  أو حلقــات  اختبــارات  لديهــم  تكــن  لــم  إذا  الكبــرى 

3. حضــور موظــف مــن شــؤون الطــالب/ الطالبــات لإلشــراف علــى 
الطــالب  حضــور  مــن  والتأكــد  )للمتابعــة  كليتــه  طــالب  مشــاركة 

الفعاليــة(. وقــت  طيلــة  وذلــك  المنشــط  فــي  المشــاركين 
ــح،  ــة واللوائ ــن األنظم ــة ألي م ــب أو طالب ــة أي طال ــال مخالف ــي ح 4. ف

ــالزم. ــاذ ال ــة اتخ ــف الكلي ــى موظ ــن عل يتعي
ــل:  ــج، مث ــذه البرام ــض ه ــي بع ــة ف ــاركة الكلي ــات مش ــم احتياج 5. دع
ــن  ــد رك ــة، وتزوي ــل الكلي ــي داخ ــم الفن ــة الدع ــات، وتهيئ ــر القاع )توفي

ــة(.  ــي الكلي ــرة ف ــات المتوف ــض المتطلب ــة ببع الكلي
6. تشــجيع طــالب الكليــة وطالباتهــا علــى حضــور هــذه الفعاليــات 

العامــة الكبــرى واالســتفادة منهــا.

المادة 
الثالثة: 

دور العالقات الجامعية واإلعالمية

1. تصميم المطبوعات المطلوبة في الفعالية.
2. طباعة التصاميم المطلوبة في الفعالية.

الورقيــة  )النســخة  الجامعــة  نبــض  فــي  اإلعالميــة  التغطيــة   .3
تويتــر. وحســاب  واإللكترونيــة(، 

4. نشــر أخبــار الفعاليــة فــي الصحــف والقنــوات المختلفــة )يشــمل تحريــر 
المــواد اإلعالميــة والتصويــر والتواصــل مــع المنافــذ اإلعالميــة(.

ــؤون  ــادة ش ــا عم ــي تقترحه ــة الت ــات الخارجي ــوات للجه ــم الدع 5. تقدي
ــالب. ــادي الط ــة ن ــالب ورئاس الط
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ثانيا: أنشطة أندية الكليات واألندية المتخصصة

المادة 
األولى:

 دور نادي الطالب

النــادي  رئيــس  أو  الكليــة  فــي  الطــالب  نــادي  ممثــل  علــى  يجــب   .1
النشــاط  فيهــا  ســيقام  التــي  الكليــة  مــع  التنســيق  المتخصــص 
والحصــول علــى كافــة الموافقــات والحجــوزات الالزمــة إلقامــة النشــاط 
ــيق  ــرورة التنس ــاء ض ــدة واألحس ــي ج ــي فرع ــاف ف ــة. )ويض ــل الكلي داخ
المســبق بيــن النــادي المنظــم للنشــاط ونائــب رئيــس نــادي الطــالب فــي 

الفــرع قبــل إرســال طلــب النشــاط للكليــة ألخــذ موافقتهــا(
2. يقــوم ممثــل نــادي الطــالب فــي الكليــة أو رئيــس النــادي المتخصــص 
ــة إنجــاز اإللكترونيــة، )مــع  بإرســال طلــب إقامــة النشــاط مــن خــالل بواب
ضــرورة توقيــع عمــادة الكليــة فــي فرعــي جــدة واألحســاء علــى نمــوذج 
ــن  ــً م ــة موقع ــب الميزاني ــوذج طل ــع نم ــه، م ــل رفع ــاط قب ــب النش طل

قبــل عميــد الكليــة/ العميــد المشــارك التــي ســيقام فيهــا النشــاط(. 
3. فــي حــال تــم طلــب التعديــل علــى طلــب النشــاط مــن قبــل عمــادة 
ــاط،  ــض النش ــم رف ــبوعين يت ــالل أس ــك خ ــم ذل ــم يت ــالب ول ــؤون الط ش

ويحــق للنــادي رفعــه مجــددًا فــي وقــت آخــر.
4. عند الرغبة في استضافة أي ضيف يالحظ اآلتي:

أ. إذا كان الضيــف مــن داخــل الجامعــة يكــون التواصــل مــن قبــل 
االحتيــاج  حــال  وفــي  المتخصــص.  النــادي  رئيــس  أو  النــادي  ممثــل 
لمخاطبــة الضيــف رســميً فتتولــى عمــادة شــؤون الطــالب )أو مــن 
ــي  ــاط ف ــا النش ــيقام فيه ــي س ــة الت ــي الكلي ــن موظف ــا م ــوب عنه ين

فرعــي جــدة واألحســاء( المخاطبــة والتواصــل مــع الضيــف.
ب. إذا كان الضيــف مــن خــارج الجامعــة فيجــب علــى ممثــل نــادي 
الطــالب فــي الكليــة أو رئيــس النــادي المتخصــص أخــذ الموافقــة 
المبدئيــة مــن رئاســة نــادي الطــالب قبــل مخاطبــة الضيــف، وبعــد 
الحصــول علــى الموافقــة المبدئيــة مــن الرئاســة يتــم رفــع طلــب 

إقامــة الفعاليــة مرفقــً معــه ســيرة الضيــف الشــخصية.
ــص  ــادي المتخص ــس الن ــة ورئي ــي الكلي ــالب ف ــادي الط ــل ن ــى ممث 5. عل
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ــزام بالمــدة الزمنيــة عنــد رفــع أي طلــب حســب التالــي: االلت
ــاط  ــكل نش ــك ل ــاط: وذل ــذ النش ــخ تنفي ــن تاري ــل م ــوم عم ــل 30 ي أ. قب
تصميــم  أو  الجامعــة  إدارة  مــن  موافقــة  علــى  الحصــول  يتطلــب 
وطباعــة، مــع ضــرورة تســليم المــادة العلميــة للمــواد المــراد تصميمهــا 
ــذا  ــزم به ــذي ال يلت ــاط ال ــول النش ــم قب ــن يت ــب، ول ــع الطل ــا م وطباعته

الشــرط.
ــة  ــة إدارة الجامع ــتدعي مخاطب ــاط اليس ــكل نش ب. قبــل 4 أســابيع: ل

ــة. ــم وطباع ــات تصمي ــن متطلب وال يتضم
ج. قبــل أســبوعين: لــكل نشــاط داخــل الجامعــة وال يتطلــب ســوى 
الحصــول علــى موافقــة رئاســة نــادي الطــالب ليكــون داخــاًل ضمــن 

برنامــج نقاطــي التكريمــي.
6. عنــد الرغبــة فــي تنفيــذ أي زيــارة وحرصــً علــى تســريع اإلجــراءات يجــب 
ــة  ــك الجه ــي تل ــؤول ف ــخص المس ــة أو الش ــات العام ــم العالق ــاق رق إرف

مــع طلــب النشــاط.
7. تقــوم رئاســة نــادي الطــالب بدراســة طلــب النشــاط وتحويلــه إلكترونيــً 

لعمــادة شــؤون الطــالب.
الموظــف  مــع   - عليــه  الموافقــة  عنــد   - النشــاط  تنفيــذ  متابعــة   .8
المختــص فــي عمــادة شــؤون الطــالب )أو مــن ينــوب عنــه فــي جــدة 

واألحســاء(.
بأســماء  قائمــة  إرســال  الكليــة  فــي  الطــالب  نــادي  ممثــل  علــى   .9
ــتئذان  ــة لالس ــي الكلي ــالب ف ــؤون الط ــاط إلدارة ش ــي النش ــاركين ف المش
لهــم عــن المحاضــرات -إن وجــدت -قبــل ٤8 ســاعة مــن تنفيــذ النشــاط، 
وعلــى موظفــي شــؤون الطــالب فــي الكليــة تقــع مســؤولية متابعــة 
ــب  ــمح للطال ــه ال يس ــً بأن ــاط. علم ــم للنش ــن حضوره ــد م ــالب والتأك الط
المشــاركة إذا كان حاصــاًل علــى إنــذار كتابــي بســبب غيابــه، كمــا ال يســمح 
لــه بالحضــور فــي حال تعــارض النشــاط مــع اختباراتــه أو حلقات المناقشــة 

 .PBL
10. علــى رئيــس النــادي المتخصــص إرســال قائمــة بأســماء المشــاركين فــي 
النشــاط لرئاســة نــادي الطــالب وعمــادة شــؤون الطــالب )أو مــن ينــوب عــن 
العمــادة فــي فرعــي جــدة واألحســاء( لالســتئذان لهــم عــن المحاضــرات 
-إن وجــدت -قبــل ٤8 ســاعة مــن تنفيــذ النشــاط. علمــً بأنــه ال يســمح 
للطالــب المشــاركة إذا كان حاصــاًل علــى إنــذار كتابــي بســبب غيابــه، كمــا 
ال يســمح لــه بالحضــور فــي حــال تعــارض النشــاط مــع اختباراتــه أو حلقــات 

.PBL ــة المناقش
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المادة 
 دور عمادة شؤون الطالبالثانية:

1. دراســة النشــاط ومــن ثــم اتخــاذ القــرار بالموافقــه عليــه أو االعتــذار عــن 
تنفيذه.

ــادة  ــادي، وعم ــل الن ــة لممث ــالة إلكتروني ــل رس ــذار تص ــال االعت ــي ح 2. ف
ــاط. ــة النش ــن إقام ــادة ع ــذار العم ــح اعت ــة توض الكلي

3. فــي حــال الموافقــة يحــال النشــاط لموظــف عمــادة شــؤون الطــالب 
ــي  ــه ف ــوب عن ــن ين ــص )أو م ــادي المتخص ــة أو الن ــن الكلي ــؤول ع المس
لتوفيــر  النشــاط(  فيهــا  ســيقام  التــي  الكليــة  مــن  واألحســاء  جــدة 
ــف  ــادي وموظ ــل الن ــع ممث ــل م ــيق والتواص ــاط بالتنس ــات النش متطلب

ــاط. ــا النش ــيقام فيه ــي س ــة الت ــي الكلي ــالب ف ــؤون الط ش
4. توفيــر الدعــم المــادي باســم عميــد الكليــة/ العميــد المشــارك التــى 

ســيقام فيهــا النشــاط )خــاص بفرعــي جــدة واألحســاء(.
ــاط )أو  ــن النش ــؤول ع ــالب المس ــؤون الط ــادة ش ــف عم ــوم موظ 5. يق
ــا  ــيقام فيه ــي س ــة الت ــن الكلي ــاء م ــدة واألحس ــي ج ــه ف ــوب عن ــن ين م
مثــل:  النشــاط،  نــوع  بحســب  الالزمــة  المخاطبــات  بإجــراء  النشــاط( 
)األمــارة، إدارة الجامعــة، المواصــالت، الممتلــكات، العالقــات الجامعيــة، 

إدارة التغذيــة، إدارة األمــن والســالمة، الضيــوف(. 
6. الحضــور فــي موعــد الفعاليــة للتأكــد مــن توفــر جميــع المتطلبــات 

واإلشــراف علــى تنفيذهــا وســيرها حســب الخطــة المعــدة لذلــك.
المتخصــص  النــادي  رئيــس  إرســال قائمــة - بعــد اســتالمها مــن   .7
فــي  المشــاركين  بأســماء  كليــة  -لــكل  الكليــات  بحســب  مقســمة 
فعاليــات األنديــة المتخصصــة. أمــا أســماء المشــاركين فــي أنشــطة 

أنديــة الكليــات فيرســلها ممثــل نــادي الكليــة لكليتــه. 
ــاط  ــذ النش ــي تنفي ــتعملة ف ــات المس ــع المتطلب ــادة جمي ــة إع 8. متابع

ــة. ــاء الفعالي ــد انته ــالب بع ــؤون الط ــادة ش ــازن عم لمخ
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المادة 
الثالثة:

 

دور شؤون الطالب في الكلية

1. تحديــد موظــف مســؤول عــن األنشــطة الطالبيــة وتزويــد عمــادة شــؤون 
الطــالب باســمه وبياناتــه لتســهيل التنســيق معــه بخصــوص األنشــطة 

الطالبيــة.
2. حجز القاعات وتجهيزها بالدعم الفني داخل الكلية.

ــؤول  ــالب المس ــؤون الط ــادة ش ــف عم ــع موظ ــيق م ــة والتنس 3. المتابع
ــح  ــدول يوض ــق ج ــص. )مرف ــادي المتخص ــة أو الن ــادي الكلي ــطة ن ــن أنش ع

ــة( ــن األندي ــؤولين ع ــالب المس ــؤون الط ــادة ش ــي عم ــماء موظف أس
4. إعــادة تســليم متطلبــات النشــاط لعمــادة شــؤون الطــالب بعــد انتهــاء 

الفعاليــة.
5. تحضيــر الطــالب/ الطالبــات المشــاركين فــي النشــاط إذا لــم يكــن 

  .PBL نقــاش  أو جلســات  اختبــارات  لديهــم 

 
المادة 

الرابعة: 
دور العالقات الجامعية واإلعالمية

1. تصميم المطبوعات المطلوبة في الفعالية.
2. طباعة التصاميم المطلوبة في الفعالية.

الورقيــة  )النســخة  الجامعــة  نبــض  فــي  اإلعالميــة  التغطيــة   .3
تويتــر. وحســاب  واإللكترونيــة(، 

4. نشــر أخبــار الفعاليــة فــي الصحــف والقنــوات المختلفــة )يشــمل تحريــر 
المــواد اإلعالميــة والتصويــر والتواصــل مــع المنافــذ اإلعالميــة(.

5. نشــر تغطيــات المركــز اإلعالمــي فــي مجلــة نبــض الجامعــة والصحــف 
. لمختلفة ا
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تعريف بالمركز وهيكلته
- مهام المركز

- الوسائل المتاحة التي يعمل بها 
المركز

- قوانين المركز العامة وقوانين النشر
- آلية اإلعالن والنشر

أ. تعريف بالمركز اإلعالمي بنادي الطالب: 

هــو فريــق يضــم عــدد مــن طــالب وطالبــات الجامعــة يمثلــون فــروع 
النــادي المختلفــة، ويتــم اختيــار رئيســه باالنتخــاب، ويتبــع إداريــً رئيــس 
الطــالب فــي فرعــي  نــادي  رئيــس  الريــاض ونائــب  الطــالب فــي  نــادي 
ــد  ــا يع ــً كم ــادي إعالمي ــل الن ــى تمثي ــق عل ــل الفري ــاء. ويعم ــدة واألحس ج
ــادي  ــا الن ــي يقيمه ــطة الت ــي واألنش ــب الجامع ــن الطال ــل بي ــة الوص حلق

والمجتمــع الخارجــي. وتتكــون هيكلــة المركــز مــن:
● رئيس المركز االعالمي

● األعضاء: 
1. أعضاء الفريق المساند للمركز اإلعالمي، ومهامهم:

1- التحرير
مكافــآت  وتحتســب  األخــرى(:  للمهــام  )باإلضافــة  التصميــم   -2

كالتالــي: المصمميــن 
ــة العــام  ــال وتســلم فــي نهاي ــون 100 ري * لــكل تصميــم احترافــي كوب
المركــز  أعضــاء  مكافــأة  مجموعهــا  يتجــاوز  أال  بشــرط  األكاديمــي 

اإلعالمــي )راجــع آليــة التكريــم(  
3- التصوير )باإلضافة للمهام األخرى(:

* التصويــر يكــون خــاص فــي البرامــج العامــة، أو مــا يطلــب المركــز 
تغطيتــه. اإلعالمــي 

ــام  ــة الع ــي نهاي ــلم ف ــال وتس ــون 100 ري ــة كوب ــة احترافي ــكل تغطي * ل
المركــز  أعضــاء  مكافــأة  مجموعهــا  يتجــاوز  أال  بشــرط  األكاديمــي 

اإلعالمــي )راجــع آليــة التكريــم(
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● متابعة البرامج العامة للمركز اإلعالمي.
2. جميع ممثلي المركز اإلعالمي في الكليات

3. رؤساء األندية المتخصصة )أو من ينيبونهم(
 

ب. مهام عمل رئاسة المركز االعالمي وآليتها: 

1. جمــع التقاريــر مــن ممثلــي المركــز اإلعالمــي ومــن األنديــة الفرعيــة 
)بشــكل أســبوعي( وإرســالها لرئاســة نــادي الطــالب )بشــكل شــهري(

2. نشر تقرير دوري عن أنشطة النادي عبر وسائل إعالن نادي الطالب.
3. تفعيل مشاركات الطلبة في مجلة نبض الجامعة. 

4. تولي مهمة إرسال إعالنات رئاسة نادي الطالب.
5. إعــداد وتجهيــز كتيــب نــادي الطــالب عــن األنشــطة الطالبيــة فــي نهاية 

العــام )بالتنســيق مــع بقية الفــروع(.
والمرئيــة«  »الفوتوغرافيــة  والمصــورة  المكتوبــة  التغطيــات  تفعيــل   .6

األنشــطة. لجميــع 
النــادي مــن دورات وورش عمــل  التطويريــة ألعضــاء  البرامــج  إقامــة   .7

الخطابــات(.  - الصحفيــة  )الكتابــة 
8. التواصــل مــع إدارة العالقــات الجامعيــة والجهــات اإلعالميــة الخارجيــة 

مــن خــالل عمــادة شــؤون الطــالب )مثــل: طلــب المصوريــن والمحرريــن(.
9. إعــداد عــرض عــن منجــزات نــادي الطــالب فــي حفــل ختــام األنشــطة 

ــة. الطالبي
10. اإلعــالن عــن طــرق التواصــل مــع نــادي الطــالب وأنديــة الكليــات واألنديــة 

المتخصصة.   
ــً  ــا إعالمي ــراف عليه ــالب واإلش ــادي الط ــع ن ــي تتب ــطة الت ــة األنش 11. متابع

ــالب. ــادي الط ــة لن ــذ اإلعالمي ــى المناف ــراف عل ــى اإلش ــة إل باإلضاف
12. تجهيز سجل للزوار والضيوف والمسؤولين المشاركين في البرامج.

13. تطبيــق ضوابــط الكتابــة وقوانيــن والنشــر الخاصــة بالنــادي. )انظــر 
قوانيــن النشــر ضوابــط الكتابــة(

14. إقامــة االجتماعــات الدوريــة مــع القــادة اإلعالمييــن ومتابعــة ســير 
العمــل وتطويــره. 

ــة  ــائل اإلعالمي ــى الوس ــي عل ــز اإلعالم ــروع المرك ــة ف ــع بقي ــاق م 15. االتف
ــل. ــة العم ــي آلي ــات ف ــام والتحديث ــكل ع ــتخدمة ل المس

16. يعــد اإليميــل الجامعــي هــو الوســيلة الرســمية للتواصــل مــع األنديــة 
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واألعضــاء والجهــات المختلفــة.
ــراه  ــا ي ــة بم ــذه الالئح ــي ه ــر ف ــي التغيي ــز اإلعالم ــس المرك ــق لرئي 17. يح
مناســبا بعــد االتفــاق مــع رؤســاء المركــز اإلعالمــي فــي بقيــة الفــروع، 
وبشــرط موافقــة رئاســة نــادي الطــالب وعمــادة شــؤون الطــالب علــى 

ــك. ذل

تسلسل هيكلة المركز اإلعالمي:
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النــادي  ج. الوســائل المتاحــة الســتخدامها فــي تغطيــة مناشــط 
وإعالناتــه:

1. البريد الجامعي اإللكتروني.
2. بوابة إنجاز.

3. وسائل التواصل االجتماعي )مثل: تويتر، فيسبوك، انستقرام(.
4. وسائل النشر المرئي )مثل: يوتيوب، سناب شات، فاين(

5. مجلة نبض الجامعة والصحف المحلية.
6. اإلعالن الورقي والشاشات اإلعالنية.

مالحظة:
● عمــل المركــز اإلعالمــي يجــب أن يتواكــب مــع المســتجدات التقنيــة 

واإلعالميــة.
ــاد  ــر(، واعتم ــل تويت ــدة )مث ــة واح ــل اجتماعي ــيلة تواص ــاد وس ــم اعتم ● يت
وســيلة للصــور )مثــل انســتقرام(، ووســيلة للمقاطــع المتحركــة القصيــرة 
)مثــل فايــن أو ســناب شــات أو تويتــر(، ووســيلة للفيديوهــات الطويلــة 
ــيلة  ــة( ووس ــض الجامع ــر )نب ــار والتقاري ــدة لألخب ــيلة واح ــوب(، ووس )اليوتي
ــاز(،  ــج )إنج ــة للبرام ــدر ومرجعي ــل( ومص ــمي )اإليمي ــالن الرس ــدة لإلع واح
باإلضافــة إليجــاد أرشــيف لصــور النــادي )تتــم بالتشــاور بيــن فــروع المركــز 

ــي(. اإلعالم

د. قوانين النشر واإلعالن العامة للمركز اإلعالمي:

1. االلتــزام بتعاليــم الديــن الحنيــف وعــدم نشــر المحتويــات المخالفــة 
اإلســالمية. للشــريعة 

للمنظومــة  أو  للجامعــة  أو  الطــالب  لنــادي  يســيء  مــا  نشــر  عــدم   .2
منســوبيها.  مــن  أحــد  أو  جهــة  ألي  أو  الصحيــة 

ــن  ــة بي ــر الهادف ــات غي ــات والنقاش ــر النزاع ــد يثي ــا ق ــن كل م ــاد ع 3. االبتع
ــادي. ــة بالن ــالن الخاص ــوات اإلع ــن قن ــي أي م ــتفيدين ف ــة/ المس الطلب

4. ضــرورة موافقــة رئاســة النــادي وعمــادة شــؤون الطــالب علــى محتــوى 
وشــكل اإلعــالن أو الخبــر قبــل إعالنــه.

ــخصية  ــح ش ــادي لمصال ــة بالن ــالن الخاص ــوات اإلع ــتخدام قن ــدم اس 5. ع
ــكال. ــن األش ــكل م ــأي ش ب

6. الحرص على الكتابة السليمة الخالية من األخطاء اإلمالئية واللغوية.
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7. ال يســمح ألي مــن منســوبي النــادي نشــر أي أخبــار عــن النــادي خــارج إطــار 
القنــوات المحــددة وللمصــرح لهــم فقط.

المركــز  اإلعــالن وإعــداده مــن مهــام ممثــل  تعــد مهمــة صياغــة   .8
اإلعالمــي فــي الكليــة / المســؤول الخــاص فــي األنديــة المتخصصــة.
ــن  ــا م ــي ترده ــات الت ــة اإلعالن ــة بصياغ ــي مهتم ــز اإلعالم ــة المرك 9. رئاس
ــم(.  ــة به ــام المنوط ــرع والمه ــب الف ــط )بحس ــالب فق ــادي الط ــة ن رئاس

10. يعــد القائــد اإلعالمــي هــو المســؤول األول عــن نشــر أخبــار كليتــه 
وإعالنــات نشــاطاتها الخاصــة، وال تلتــزم رئاســة المركــز اإلعالمــي بنشــرها 

ــم. له
11. يعــد المركــز اإلعالمــي مرجــع ممثــل الكليــة والقائــد اإلعالمــي فيهــا 
ــا  ــن عنه ــطة المعل ــل األنش ــده بتفاصي ــم تزوي ــره، ويت ــم نش ــا يت ــكل م ل

العتمادهــا.
12. يعــد المركــز اإلعالمــي هــو وســيلة القائــد الوحيــدة للتواصــل مــع 

الجامعيــة. العالقــات 
ال يســمح بإقامــة أي نشــاط أو برنامــج إلكترونــي أو فتــح حســابات   .13
للنــادي دون إذن مكتــوب مــن رئاســة المركــز اإلعالمــي، ومــن يخالــف ذلــك 
ــالب.  ــؤون الط ــادة ش ــام عم ــة أم ــبة النظامي ــؤولية المحاس ــل مس يتحم

14. التنبيه على المميزات والحوافز » في جميع الوسائل اإلعالنية ».
15. تقــوم رئاســة المركــز اإلعالمــي بحــذف المخالفــات الحاصلــة مــع 

تنبيــه ممثــل الكليــة ولفــت نظــره.
16. يتعــرض مــن يخالــف أي مــن القوانيــن المذكــورة أعــاله لتنبيــه أول وثان، 

وبعدهــا تتــم مخاطبــة عمــادة شــؤون الطــالب لتغييره.
اإلعالمييــن  للمثليــن  دوري  تقييــم  بعمــل  المركــز  رئاســة  تلتــزم   .17
ــن  ــى كل م ــوع عل ــرح الموض ــد ط ــر بع ــتلزم األم ــا اس ــى م ــم مت وتغييره

رئيــس نــادي الطــالب وممثــل الكليــة.
18. علــى جميــع القــادة اإلعالمييــن وممثلــي الكليــات ورؤســاء األنديــة 
المتخصصــة الــرد علــى جميــع رســائل بريــد رئاســة المركــز اإلعالمــي 
حســب الوقــت المحــدد فــي نــص الرســالة إن وجــد أو فــي مــدة ال تتجــاوز  

ــالها.  ــن إرس ــاعة م 12 س
19. يلتــزم قائــد الفريــق اإلعالمــي فــي الكليــة بمــا ورد فــي صيغــة التعهــد 

والتــي يوقــع عليهــا عنــد اســتالم حســابات المركــز الخاصــة باإلعــالن. 
20. يتــم اعتمــاد شــعار نــادي الطــالب )الرســمي( فــي جميــع مطبوعــات 

النــادي وتصاميمــه.
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هـ. آلية اإلعالن والنشر:

خطوات النشر إجمااًل:

● قبل المنشط:
أ. بالنســبة لألنشــطة التــي تحتــاج دعايــة إعالنيــة » التســجيل فــي الحمــالت 

مثــاًل:
الخــاص  الرابــط  )دون  إنجــاز  موقــع  فــي  النشــاط  تفاصيــل  وضــع   -1

. بالتســجيل(
اإلعالميــة  المنافــذ  النشــاط عبــر  إعالنيــة فيهــا تفاصيــل  حملــة    -2
المعتمــدة عــن موعــد طــرح رابــط التســجيل » 2٤ ســاعة قبــل طــرح رابــط 

التســجيل« 
3- إرسال رابط التسجيل عبر اإليميل الجامعي في الوقت المحدد.
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4- التغريــد عبــر تويتــر تحــوي رابــط التســجيل واإلشــارة الــى كــون الرابــط 
متــاح حاليــا.

ب. أمــا بالنســبة للبرامــج التــي ال تحتــاج إلــى دعايــة » المحاضــرات الثقافيــة 
مثــال » فيتــم اإلعــالن عنهــا فــي إنجــاز، ومــن ثــم تويتــر والبريــد الجامعــي. 

● أثناء المنشط:
- تصوير )فوتوغرافي ومرئي(

- وضــع صــور ومقاطــع أثنــاء المنشــط فــي الوســائل اإلعالميــة المختلفــة 
)مثــل تويتــر وانســتقرام وفايــن(.

- نقــل مقتطفــات وفوائــد مــن الفعاليــات )ويســمح للطالبــات بمضاعفــة 
العــدد المســموح بــه مــن التغريــدات عنــد اســتخدام هــذه الفقــرة(

●  بعد المنشط:
- يقــوم القائــد اإلعالمــي فــي الكليــة برفــع تفاصيــل الفعاليــة ورفــع 

تقريــر صحفــي. 
علــى  ومونتاجهــا«  مراجعتهــا  بعــد   « المرئيــة  التغطيــة  رابــط  نشــر   -

اليوتيــوب.
ــور  ــدد الحض ــيطة )ع ــل بس ــع تفاصي ــة بوض ــل الكلي ــوم ممث ــر: يق - تويت
ــي  ــور ف ــط الص ــل راب ــة )مث ــط المتعلق ــال( والرواب ــزوار مث ــاركين وال والمش

ــوب(  ــي اليوتي ــة ف ــة المرئي ــط التغطي ــوك وراب ــس ب الفي
●  نشر خبر المنشط في مجلة نبض الجامعة والصحف المحلية:

بحســب  التقاريــر  وتعديــل  بمراجعــة  اإلعالمــي  المركــز  رئاســة  تقــوم 
الحاجــة بالتعــاون مــع ممثــل المركــز اإلعالمــي بالكليــة أو صاحــب التقريــر 
ــي  ــر ف ــترط للنش ــة. ويش ــض الجامع ــة نب ــي مجل ــر ف ــاله للنش ــرض إرس بغ
الصحــف المحليــة أخــذ الموافقــة مــن عمــادة شــؤون الطــالب واإلدارة 

العامــة للعالقــات الجامعيــة.
ــبق  ــا س ــاع م ــا اتب ــن فيه ــي ال يمك ــة والت ــة والطارئ ــاالت الخاص ــي الح * ف
ــاعدة.  ــي للمس ــز اإلعالم ــة المرك ــا لرئاس ــوع فيه ــم الرج ــاط فيت ــن النق م

و-تفاصيل خطة المركز اإلعالمي:

أوال: تويتر   
 يعطــى الحســاب لجميــع قــادة المركــز اإلعالمــي بالكليــات ورؤســاء 
ــب  ــتخدامه حس ــم اس ــث يت ــم( بحي ــن يمثله ــة )أو م ــة المتخصص األندي

الشــروط الموضحــة أدنــاه.
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●  االحتياطات
لألنديــة  اإلعالمييــن  والممثليــن  اإلعالمــي  المركــز  لممثلــي  يحــق   -
المتخصصــة فقــط دخــول الحســاب عــن طريــق األجهــزة الذكيــة فقــط. 
)باســتخدام أحــد األنظمــة التاليــة: IOS  أو Android  ( وذلــك وفــق نظــام 
األمــان اإللكترونــي الــذي يتيــح أرقــام ســرية تســتخدم خــالل ســاعة لمــرة 
واحــدة لتنشــيط الحســاب )عنــد تنشــيط الحســاب يصبــح فعــاال حتــى يتــم 
ــز( ــة المرك ــالل رئاس ــن خ ــيط م ــاء التنش ــز  أو إلغ ــو المرك ــن عض ــه م حذف

النــادي الرســمي فــي تويتــر)  ●  شــروط الكتابــة وآليتهــا فــي حســاب 
:)studentsofksauh

- باإلضافة للقوانين العامة 
الكليــات  وأنديــة  النــادي  أخبــار  إعالنــات/  لـــنشر  الحســاب  ُيســتخدم   -
واألنديــة المتخصصــة فقـــط دون التحيــز ألخبــار الشــخصيات أو حتــى 

اإلشــارة لهــا إال مــا كان مــن إدارة النــادي / رئاســة المركــز اإلعالمــي.
- يمنــع وضــع » mentions«، وكذلــك الوســم Hashtag، وهــي فقــط مــن 
ــة  ــه رئاس ــق علي ــن تواف ــي أو م ــز اإلعالم ــادي والمرك ــة الن ــات رئاس صالحي

ــي. ــز اإلعالم المرك
- عند وضع روابط، فتكون لبوابة إنجاز أو من خاللها.

- عدم وضع الروابط اإلعالنية إال ما كان ألنشطة النادي.
ــور  ــر / أو بـــ ٤ ص ــى األكث ــدات عل ــه بـــ ٤ تغري ــاء إقامت ــاط أثن ــة النش ●  تغطي
ــار  ــد إلظه ــور دون تعم ــار الص ــم اختي ــه يت ــى أن ــه عل ــا ُينّب ــر. كم ــى األكث عل

ــن. ــخص معي ــورة ش ص
- البــد أن يبيــن فــي كل منشــط المســتفيد منــه ســواء مــن الطــالب 

المعنيــة. والكليــة  والطالبــات 
ــى  ــات عل ــادي واإلعالن ــار الن ــة ألخب ــة المصاحب ــدات الطويل ــب التغري - ُتكت
شــكل سلســلة مرقمــة مــع مراعــاة طــول التغريــدات بــأن ال يتعــدى ٤ 

ــبقها. ــي تس ــدة الت ــى التغري ــرد عل ــع ك ــة وتوض ــدات مرقم تغري
التغريــدات  وتنشــر  بنشــرها  البــدء  قبــل  التغريــدات  تجهيــز  يتــم   -

تغريــدة. أول  مــن  دقيقتيــن  خــالل  المتسلســلة 
- بإمــكان القائــد اإلعالمــي بالكليــة إعــادة نشــر اإلعــالن الخــاص بنشــاطه 

بمــا ال يزيــد عــن 3 مــرات يوميــا تفصــل بينهــم 5 ســاعات علــى األقــل. 
 10( بيــن اإلعــالن عــن نشــاطين مختلفيــن  - أن يكــون الوقــت الفاصــل 

دقائــق علــى األقــل(.
- الريتويت من حق رئاسة النادي ورئاسة المركز اإلعالمي فقط.
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●  يســتثنى مــن ذلــك الرتويــت لحســابات فــروع نــادي الطــالب المعتمــدة 
فــي األنشــطة.

الــرد علــى جميــع  التغريــدة مســؤوال عــن   / - يكــون صاحــب اإلعــالن 
األكثــر. علــى  ســاعة   12-  8 خــالل  بشــأنها  الــواردة  االستفســارت 

ــواردة  ــارات ال ــن االستفس ــة ع ــز اإلجاب ــة المرك ــادي / رئاس ــى إدارة الن - تتول
ــر الخاصــة باألنشــطة المعلنــة مــن الكليــات. غي

- من يكتب اسمه في تويتر:
●  يكتب اسم النادي والفريق المنفذ والمشارك.

●  ال يكتــب أســماء الطــالب المنظميــن، ويكتفــى بكتابــة أســماء قــادة 
فــرق العمــل عندمــا يكونــوا متغيريــن )إن وجــد(. 

●  يكتب أسماء الفائزين في المنافسات / المسابقات.
●  يكتب اسم من يمثل الجامعة في أي منافسة.

●  يكتــب اســم الدكتــور / المســؤول / الضيــف المشــارك فــي تنفيــذ 
النشــاط.

ــط  ــا للضواب ــة وفق ــرفيها بالكتاب ــزم مش ــتقلة يلت ــابات المس ــي الحس - ف
المذكــورة ســابقا

●  البــد أن يقــدم النــادي المتخصــص خطــة للمركــز االعالمــي للموافقــة 
علــى فتــح الحســاب أو اســتمراريته.

●  البــد أن يحصــل المركــز اإلعالمــي علــى كلمــات الســر بجميــع الحســابات 
ــا  ــا، كم ــد تغييره ــز عن ــعار المرك ــه وإش ــالب وفروع ــادي الط ــة بن المتعلق

يتــم ربطهــا بإيميــل النــادي.
:)ksau_events(الحساب الخاص بالفعاليات الكبرى -

●  وهــو حســاب لتغطيــة الفعاليــات الكبــرى التــي تســتهدف المجتمــع أو 
طــالب وطالبــات الجامعــة كافــة.

●  ويتولــى اإلشــراف عليــه المشــرف علــى الفعاليــة أو البرنامــج وتتابــع 
اإلعالمــي وال يخضــع  للمركــز  العامــة  الشــروط  تنفيــذ  المركــز  رئاســة 

للشــروط الخاصــة بتويتــر.
ــات  ــرفي الفعالي ــاب لمش ــليم الحس ــالب تس ــادي الط ــة ن ــى رئاس ●  تتول

ــي. ــم اإلعالم ــع أداءه ــي وتتاب ــز اإلعالم ــة المرك ــم بآلي وتبليغه
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آلية المتابعة على الحساب في تويتر:
●  أي حساب يتبع لـ: 

KSAU-HS -
 NGHA -

ــات  ــة باهتمام ــون ذات صل ــمية وتك ــابات رس ــون الحس ــرط أن تك - بش
ــالب  الط

●  أي حساب له عالقة بالنادي:
- األندية الفرعية المعتمدة من قبل المركز اإلعالمي

- البرامج المقدمة من النادي.
●  مسؤولو الجامعة:
- وكالء الجامعة 

- العمداء والعمداء المشاركين للكليات
- العميد والعمداء المشاركين لشؤون الطالب 

- مديرو شؤون الطالب بالكليات.
●  حسابات كل من:

- الرئيس المؤسس للنادي.
- رئاسة نادي الطالب السابقة.

- رئاسة النادي ورئيس المركز اإلعالمي في العام الحالي.
●  أخرى: )تندرج تحت الشروط التالية(:

- حســابات بعــض األطبــاء والمتخصصيــن المتعاونيــن مــع أنشــطة 
ــتمر ــكل مس ــالب بش ــادي الط ن

- حساب يتبع لـ نشاط بمشاركة مع النادي.
والمركــز  النــادي  رئاســتي  مــن  عليــه  الموافقــة  يتــم  حســاب  أي   -

وأهدافــه. الطــالب  نــادي  يخــدم  لمــا  اإلعالمــي 

● حسابات الجامعة المعتمدة:

الحساب الجهة
@KSAU_HS )جامعة العلوم الصحية )الرئيسي

@KSAU_HS_CAMS كلية العلوم الطبية التطبيقية
@CPHHI_KSAU كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

@KSAU_HS_COD كلية طب األسنان
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@KSAU_HS_COP كلية الصيدلة
@KSAU_Admission القبول والتسجيل

@uppp_ksau كلية العلوم والمهن الصحية
@KSAU_DSA عمادة شؤون الطالب

@KFMCKSAUHS كلية الطب في مدينة الملك فهد الطبية
@KSAUHS_JD كلية الطب بجدة

@CON_RIYADH كلية التمريض بالرياض
@postgraduatetc  الدراسات العليا

@StudentsofKSAUH نادي الطالب
@SC_CONJ نادي الطالب بكلية التمريض بجدة

@StudentClub_JD نادي الطالب بجدة
@ KSAUHS_Pulse مجلة نبض الجامعة
@KSAU_AlAhsa جامعة العلوم الصحية - األحساء
 @KSAU_Rec التوظيف
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ثانيا: البريد الجامعي اإللكتروني:  

●  يعتبــر الطريقــة الرســمية فــي نشــر اإلعالنــات وهــي مــن مهــام رئاســة 
المركــز اإلعالمــي فقــط.

●  ال يســمح لألنديــة باســتخدام اإليميــالت إلرســال رســائل منفــردة للطــالب 
أو للطالبــات. 

الشروط:
●  باإلضافة للقوانين العامة:

●  الرسالة الموحدة:
* ويتــم إرســاله يــوم الســبت مــن كل أســبوع يحــوي جميــع أنشــطة 
األســبوع ويكــون إيميــل مخصــص لجميــع الطــالب وإيميــل مخصــص 

الطالبــات. لجميــع 
* يتم وضع جميع األنشطة المدرجة في تقويم بوابة إنجاز

* يجــب إرســال رســالة للمركــز اإلعالمــي قبــل يــوم الســبت مــن كل 
أســبوع فــي حــال: 

ــة  ــي بواب ــبوع ف ــم األس ــي تقوي ــدرج ف ــر م ــاط غي ــود نش ــة وج ــي حال ●  ف
ــه. ــالن عن ــادي باإلع ــب الن ــاز ويرغ إنج

●  فــي حالــة وجــود تصميــم يرغــب النــادي بإرســاله ضمــن إعالنــات إيميــل 
األســبوع. 

●  ويفضل أن ترسل على شكل دفعتين: 
- الدفعة األولى يوم السبت )لبرامج األحد واإلثنين(

- الدفعــة الثانيــة يــوم اإلثنيــن )لبرامــج الثالثــاء واألربعــاء والخميــس ومــا 
) يليه

●  يســتثنى مــن ذلــك البرامــج العامــة والبرامــج المميــزة فترســل بشــكل 
ــتقل.  مس

ــان  ــكان والزم ــن الم ــة وع ــل الفعالي ــن تفاصي ــر ع ــكل مختص ــب بش - يكت
وآليــة الترشــيح وموعــد فتــح رابــط التســجيل أو رابــط التســجيل وايميــل 

للتواصــل. 
- عند وضع روابط فتكون لبوابة إنجاز أو من خاللها. 

- ترسل الرسائل للفئة المستهدفة فقط. 
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ثالثا: التصوير  

●  تعتبــر التغطيــة المصــورة )فوتوغرافيــا أو مرئيــا( ضمــن مهــام المركــز 
اإلعالمــي والممثليــن اإلعالمييــن فــي كل كليــة.

●  يتــم التواصــل مــع نــادي الفنــون متــى مــا احتــاج المركــز اإلعالمــي 
إلــى ذلك.

●  يرفع طلب التغطية المصورة قبل أسبوعين )1٤ يوم( من الفعالية.
●  توزع المهام بين الفريق بحسب الشاغر وبحسب اإلنجاز.

●  يحــق لرئيــس المركــز االعالمــي أن يطلــب مــن عمــادة شــؤون الطــالب 
رفــع طلــب تغطيــة للعالقــات الجامعيــة أو للخدمــات اإلعالميــة فــي 
الفعاليــات الكبــرى أو عنــد ضيــق الوقــت أو عنــد انشــغال األعضــاء ويشــترط 

أن يرفــع الطلــب قبــل أكثــر مــن عشــرة أيــام عمــل.
●  يتــم نشــر جميــع المقاطــع المرئيــة عبــر حســاب النــادي علــى يوتيــوب 

أو غيــره.

أنواع التغطيات:
●  أ. التصوير الفوتوغرافي

●  ب. التصوير المرئي التوثيقي لألنشطة:
وهــو عــرض مرئــي مطــول عــن فعاليــات النشــاط، يتــم تصويرهــا ورفعهــا 

علــى اليوتيــوب بعــد كل نشــاط.

- يكــون التصويــر المرئــي التوثيقــي اختيــاري ألنشــطة األنديــة المختلفــة 
وإلزامــي للبرامــج الكبــرى فــي نــادي الطــالب.

ويفضل أن تحوي التالي:
●  شرح للفعالية وتاريخها ومكانها والنادي المنظم.

●  تصوير األنشطة الثقافية واألكاديمية كاملة )بحسب النشاط(.
●  يوضع شعار نادي الطالب على كامل الفيديو

●  مراجعــة ومونتــاج المقاطــع مــن قبــل رئاســة نــادي الطــالب ويجــب 
ــا  ــل رفعه ــا قب ــة عليه ــالب للموافق ــؤون الط ــادة ش ــى عم ــا عل عرضه

عبــر منافــذ نــادي الطــالب.
●  ج. التغطيات القصيرة: 

ــة  ــاط أو كدعاي ــاء النش ــا أثن ــون إم ــرة وتك ــرة مختص ــع قصي ــي مقاط وه
ــره  ــن نش ــا يمك ــط، كم ــة أي منش ــي تغطي ــتخدامه ف ــن اس ــه. ويمك قبل

ــا. ــتقرام وغيره ــن أو انس ــدة كفاي ــذ المعتم ــر المناف عب
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شروط وآليات التصوير: 
ــالب،  ــؤون الط ــكان )ش ــن الم ــؤولة ع ــة المس ــن الجه ــة م ــذ موافق ●  أخ
األســواق وغيرهــا( مــع مراعــاة قوانيــن المــكان الــذي يتــم التصويــر فيــه.
●  أن يكــون تحــت إشــراف مباشــر مــن ممثــل نــادي الكليــة أو رئيــس النــادي 

المتخصــص والقائــد اإلعالمــي فيها.
●  عــدم وجــود مــا يخالــف الديــن أو السياســة أو أنظمــة الجامعــة والجهة 

التــي يتــم التصويــر فيها.
●  أال تحوي الصور توقيع المصمم أو شعارات أيا كانت.

●  أن يكون التصوير عالي الجودة والدقة.
- التأكــد مــن إضــاءة المــكان المســتهدف للتصويــر وعمــل االحتياطــات 

الالزمــة لذلــك
●  موافقته للقوانين العامة الخاصة بالنادي.

●  يمنع تصوير النساء أو نشر صورهن.
توضــح  ال  بانوراميــة  صــور  أخــذ  باإلمــكان  االجتماعيــة  للفعاليــات   -

العامــة(. التعليمــات  توافــق  أن  )بشــرط  المالمــح 
●  للمركــز اإلعالمــي وعمــادة شــؤون الطــالب أحقيــة حــذف الصــور التــي 

يراهــا مخالفــة دون إبــداء الســبب.

رابعا: البرامج االجتماعية لمشاركة الصور: انستقرام:  

●  حســاب إلبداعــات نــادي الفنــون وللتغطيــات المباشــرة لفعاليــات النــادي 
بإشــراف نــادي الفنــون ورئاســة المركــز اإلعالمي.

●  شروطه:
●  يخضع للقوانين العامة للمركز اإلعالمي.

●  يســمح بنشــر 15 صــورة )أو مقطــع فيديــو( يوميــا فقــط لجميع مناشــط 
ــادي الطالب. ن

●  يتــم نشــرها خــالل مــدة النشــاط )نشــر إعــالن قبــل النشــاط، وخــالل يــوم 
تفعيــل النشــاط، ويوميــن بعــده كمتابعة( 
●  مدة النشاط بحسبها: يوم .. يومين ...الخ

● ينبــه علــى القائــد اإلعالمــي التثبــت مــن الحســاب الــذي قــام بتســجيل 
الدخــول مــن خاللــه منًعــا لنشــر صــوره الشــخصية مــن خــالل حســاب 

ــد. ــادي دون قص الن
أي  مــن  صورتيــن  وضــع  فباإلمــكان  المجتمعيــة  البرامــج  غيــر  فــي   ●



47

الباب الخامس: المركز اإلعالمي: ضوابط وآليات

منشــط، أمــا الفعاليــات المجتمعيــة فيمكــن نشــر خمــس صــور يوميــا )إال 
ــي(. ــز اإلعالم ــة المرك ــن رئاس ــتثنى م ــا يس م

خامسا: المقاطع المرئية القصيرة )فاين وتويتر(:  

تهــدف  أو  الفعاليــات  تغطــي  التــي  القصيــرة  للمقاطــع  وتســتخدم 
المجتمعيــة. للتوعيــة 

شروطها:
● باإلضافة للشروط العامة وشروط التصوير

● أال تتجاوز عشر مقاطع يوميا إال ما يستثنى من المركز اإلعالمي.

سادسًا: اليوتيوب  

● وفق شروط النادي العامة وشروط التصوير
● إدارة القناة من مهام رئاسة المركز اإلعالمي

● البد من موافقة المركز اإلعالمي لنشره

سابًعا: األرشيف المصور: فلكر  

● يخضع لقوانين النادي العامة.
● يعــد األلبــوم الكامــل للصــور واألرشــيف الخــاص بالنــادي للفعاليــات 
ــكل دوري. ــا بش ــم تعبئته ــج ويت ــة وبرام ــى أندي ــف إل ــث يصن ــا، بحي وغيره

ثامنًا: التصميم  

تعد بعض التصاميم ضمن مهام المركز اإلعالمي، وآليتها كالتالي:
ــن  ــبوعين م ــل أس ــم قب ــب التصمي ــدم بطل ــادي أن يتق ــكل ن ــترط ل ● يش

المنشــط وســتكون األولويــة ألهميــة المنشــط ولألســبقية.
● يكــون تحويــل المهــام بيــن أعضــاء المركــز بحســب اإلنجــاز، كمــا يحــق 

لرئيــس المركــز طلــب التصميــم مــن أعضــاء خــارج المركــز اإلعالمــي.
ــة  ــارج عضوي ــم خ ــآت ألي تصامي ــي أي مكاف ــز االعالم ــل المرك ● ال يتحم

ــوب. ــرار مكت ــي دون إق ــز اإلعالم المرك
● عنــد انشــغال فريــق التصميــم أو ضيــق المــدة يحــق لرئيــس المركــز 
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اإلعالمــي طلــب تصميــم مــن عمــادة شــؤون الطــالب.
ال يســمح للمصمميــن بوضــع تواقيعهــم علــى التصاميــم وإال فــال   ●

يســتحق عليهــا أي مكافــآت.
● يجب أال تتجاوز المكافآت الحد المقدر ألعضاء المركز االعالمي.

● أن تكون التصاميم ذات جودة عالية.

تاســعًا: مجلــة نبــض الجامعــة والصحــف المحليــة والوســائل   
األخــرى اإلعالميــة 

ــر  ــم عب ــرض آرائه ــم وع ــال صوته ــي إيص ــالب ف ــاركة الط ــل مش 1.  تفعي
ــة: ــا التالي ــة بالزواي ــض الجامع ــة نب مجل

● ال 100 تقول: الستطالع آراء الطالب والطالبات حول اهتماماتهم.
● ســكرب: زاويــة ســاخرة تحكــي وتــدون مذكــرات الطــالب وحياتهــم 

الجامعيــة.
● مقاالت طالبية.

● فنون طالبية )كالرسم والتصوير والتصميم(
2.  تعد وسيلة أساسية لنشر تقارير النادي وأخباره وإعالنات األنشطة. 

3.  تحتســب المشــاركة فــي المجلــة ســواء بمقــال/ صــورة بـــ نقطــة ضمــن 
ــاركة  ــالب )أي مش ــك للط ــن ذل ــرط أن ُيعل ــي، بش ــاط التكريم ــج النق برنام
ــج  ــن برنام ــب ضم ــي ال تحتس ــز اإلعالم ــة المرك ــل موافق ــر قب ــة تنش طالبي

نقاطــي(
ــض  ــي نب ــر ف ــص النش ــا يخ ــر وكل م ــاركات والتقاري ــال المش ــد إرس 4.  يع
الجامعــة وغيرهــا مــن مســؤولية رئاســة المركــز اإلعالمــي وليــس لممثلــي 
الكليــات / النــوادي المتخصصــة، وتلتــزم إدارة العالقــات الجامعيــة بعــدم 

نشــر مــا يخــص نــادي الطــالب إال مــن خــالل المركــز اإلعالمــي فقــط.
5. مــن أراد نشــر خبــر صحفــي فــي الصحــف المحليــة فعليــه إرســاله »مــع 
ــخ  الصــور« لرئاســة المركــز اإلعالمــي خــالل يوميــن كحــد أقصــى مــن تاري
إقامــة النشــاط شــريطة أن يكــون الخبــر يمثــل كفــاءة وجــودة نــادي 
الطــالب، ويجــب أخــذ موافقــة عمــادة شــؤون الطــالب قبــل إرســاله، كمــا 

ــة. ــات الجامعي ــالل إدارة العالق ــن خ ــاله م ــب إرس يج
6. قبــل اإلعــالن عــن أي منشــط ضمــن اختصاصــات نبــض الجامعــة )مثــل 
نشــر المشــاركة الفائــزة فــي نبــض الجامعــة(، البــد مــن موافقــة مكتوبــة 

مــن اإلدارة العامــة للعالقــات واإلعــالم.
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7. تكــون هنــاك زوايــا لألنديــة المتخصصــة تقــدم فيهــا مــا يخــدم أهــداف 
النــادي وإثــراء رؤيتــه )غيــر التغطيات(.

 
عاشًرا: اإلعالن الورقي  

بتوزيــع إعالنــات ورقيــة فــي كليتــه وباقــي  يقــوم كل قائــد إعالمــي 
الكليــات وبإمكانــه التعــاون مــع الممثليــن اإلعالمييــن فــي األنديــة األخــرى، 
ويتأكــد ذلــك فــي حــال انطبقــت عليهــم شــروط المشــاركة فــي النشــاط 
وعلــى القــادة اإلعالمييــن فــي الكليــات األخــرى توزيعهــا بشــكل عاجــل.

● يشترط أن ترسل قبل النشاط بيومين على األقل. 
● يكــون القائــد اإلعالمــي مســؤوال عــن إزالــة اإلعالنــات الورقيــة بعــد 

النشــاط.
● باإلمــكان طباعتهــا عنــد شــؤون الطــالب فــي الكليــة أو لــدى نــادي 

الطــالب. 
● يشــترط أن يؤخــذ األذن مــن قبــل المســؤول لــدى شــؤون الطــالب فــي 

ــة. ــن المخصص ــي األماك ــا ف ــل تعليقه ــى قب كل مبن
*بالنسبة للرول أب )راجع آلية األنشطة الطالبية(

الحادي عشر: الشاشات  

مــن اختصاصــات كل نــادي مــن أنديــة الكليــات أو األنديــة المتخصصــة، 
وعليــه أن يســتثمرها فــي إيصــال رســالته، كمــا تســتخدم فــي اإلعــالن عــن 

برامــج النــادي.
شروطها:

● باإلضافة للقوانين العامة 
● موافقــة رئاســة المركــز اإلعالمــي علــى المــواد المنشــورة والوقــت 
ــلة  ــواد الُمرس ــن الم ــف ع ــوى يختل ــاك أي محت ــرها إن كان هن ــي لنش الزمن
للمركــز اإلعالمــي، أمــا بالنســبة لإلعالنــات والفيديوهــات التــي تــم إرســالها 
للمركــز اإلعالمــي ُمســبقا فــال ُتشــترط موافقــة رئاســة المركــز لوضعهــا 
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ــات.  ــي الشاش ف
● التواصل مع قسم التقنية أو شؤون الطالب بكل كلية لنشرها.

● يفضل أن تكون قصيرة قدر اإلمكان )يفضل أال تزيد عن 30 ثانية(

 
الثاني عشر: الكتيب  

يعــد مــن مســؤولية رئاســة المركــز، حيــث يتــم اإلعــداد لــه قبــل شــهرين 
الكليــات  ممثلــي  وبمشــاركة  الطالبيــة  األنشــطة  ختــام  حفــل  مــن 
جميعهــم فــي فــروع الجامعــة الثالثــة، ويجــب موافقــة عمــادة شــؤون 

ــره. ــه ونش ــاد طبع ــل اعتم ــه قب ــالب علي الط
● ويشــمل الكتيــب تغطيــة للبرامــج المميــزة لــكل نــاد باإلضافــة للبرامــج 

العامــة فــي كافــة المــدن الجامعيــة الثــالث.
● كما يشتمل على أسماء قادة نادي الطالب كالتالي:

- رئاسة نادي الطالب )الرئيس والنائب ومساعديه(
- رئاسة المركز اإلعالمي )الرؤساء وأعضاء الفريق المساعد(

- برنامــج أرشــدني )مســؤول البرنامــج واثنيــن مــن األعضــاء الفاعليــن فــي 
كل فــرع(

- مشرفو بوابة إنجاز وملتقى نادي الطالب
- ممثلو وقادة الفرق بأندية نادي الطالب بالكليات

- رؤساء األندية المتخصصة وثالثة من األعضاء الفاعلين بكل نادي
● ويقسم الكتاب لفصول كالتالي:

- افتتاحية وكلمة عمادة شؤون الطالب
- هيكلة رئاسة النادي والمركز اإلعالمي

- إحصائيات عامة )اإلحصائيات اإلعالمية إن وجد(
- البرامج العامة الكبرى

- أندية الكليات
- األندية المتخصصة

وفــي حــال كانــت المــادة اإلعالميــة مــن مدينتــي جــدة واألحســاء   ●
أو األنديــة المتخصصــة فــي كل فــرع كافيــة يتــم وضعهــا كأقســام 

. مســتقلة
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● يتم اختيار البرامج التي تعرض بالتفاصيل بحسب التالي:
- أهمية البرنامج للمجتمع وللطالب

- عدد الحضور
- وجود صور واضحة

- وجود وصف واضح للبرنامج
● بقية البرامج يتم وضعها كأرشفة لكل نادي في نهاية قسمه.

الثالث عشر: بوابة إنجاز  

فــي  خصوصــا  الطــالب  لنــادي  المعتمــدة  الرســمية  الواجهــة  وتعتبــر 
اإلعــالن والتســجيل لألنديــة والبرامــج )راجــع آليــة رفــع األنشــطة مــن خــالل 

ــاز( ــة إنج بواب
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شروط الترشح وآلية االنتخابات:

الشروط العامة:
● أن يكون طالبا منتظمً خالل العام األكاديمي الذي سيترشح له.

● ال يحق لطالب سنة االمتياز الترشح لالنتخابات.
● الترشــح يعنــي ملكيــة خطــط وأفــكار المتقدميــن للعمــادة حتــى فــي 

حالــة عــدم الفــوز.
ــروف  ــوز إال بظ ــد الف ــحاب بع ــدم االنس ــرار بع ــة وإق ــو موافق ــح ه ● الترش

ــالب. ــؤون الط ــادة ش ــا عم ــق عليه تواف
● الترشح إقرار بعدم البوح بأي من أسرار نادي الطالب.

● اليحــق للمترشــح االستفســار عــن ســبب خروجــه مــن المنافســة خــالل 
أي مــن مراحلهــا.

● عنــد تنافــس عــدد كبيــر لمنصــب معيــن ســيتم اختيــار أفضــل خمســة 
خطــط وســير ذاتيــة فقــط واالختيــار ســتقرره لجنــة االنتخابــات.

ــق  ــه عوائ ــون لدي ــلوك وأال يك ــيرة والس ــن الس ــح حس ــون المترش ● أن يك
أكاديميــة أو أخالقيــة. 

● أاليقل معدله عن 3.25 من 5.
● ال يحق للطالب الترشح لنفس المنصب ألكثر من عامين متتالين.

● يحــق للجنــة االنتخابــات تعديــل الشــروط واآلليــات وترشــيح مــن تــرى 
ــك. ــة لذل ــد الحاج ــبً عن مناس

الشروط الخاصة للترشح لمناصب نادي الطالب:

أواًل: رئيس نادي الطالب

● باإلضافة للشروط المذكورة في الشروط العامة.
● أن يكــون عمــل فــي النــادي لعاميــن علــى األقــل )إحداهــا فــي منصــب 

قيــادي(.
- المنصــب القيــادي ال يشــمل العضويــات )فــي أي مــن فــروع النــادي( 

وال قــادة الفــرق فــي أنديــة الكليــات.
● أال يقل معدله عن ٤ من 5.

● هذا المنصب متاح للطالب فقط )في فرع الرياض(.
● ســيكون انتخابــه باآلليــة التاليــة )50% للطــالب؛ 50% لعمادة شــؤون الطالب 
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ورئيــس نــادي الطــالب الحالي(.
- العمادة تقسم فيها النسبة كالتالي:

● 30% للعميد والعمداء المشاركين في عمادة شؤون الطالب.
● 10% إلدارة األنشطة الطالبية في عمادة شؤون الطالب.

● 10% لرئيس نادي الطالب الحالي.
● ســيتم عــرض جميــع خطــط المرشــحين )بعــد ترميزهــا( علــى العمــادة 
ولجنــة االنتخابــات لتقييمهــا واســتبعاد الخطــط التــي ال تنطبــق عليهــا 

شــروط الترشــح.

ثانيًا: نائب رئيس نادي الطالب:

● باإلضافة للشروط المذكورة في الشروط العامة.
● أن يكون عمل في النادي لعام على األقل في منصٍب قيادي.

- المنصب القيادي ال يشمل العضويات.
● سيكون االنتخاب باآللية التالية:

- تصويت طالب وطالبات الجامعة.
- باإلضافــة لتصويــت عميــد شــؤون الطــالب والعمــداء المشــاركين 
ــوات  ــة أص ــوات كبقي ــب األص ــادة )تحتس ــالب بالعم ــؤون الط وإدارة ش

الطــالب(.

ثالثا: رئيس المركز اإلعالمي:

● باإلضافة للشروط المذكورة في الشروط العامة.
● أن يكون عمل في النادي لعام.

- يشمل األعضاء الفاعلين في فروع النادي 
● سيكون االنتخاب باآللية التالية:

- تصويت طالب وطالبات الجامعة.
- باإلضافــة لتصويــت عميــد شــؤون الطــالب والعمــداء المشــاركين 
ــوات  ــة أص ــوات كبقي ــب األص ــادة )تحتس ــالب بالعم ــؤون الط وإدارة ش

الطــالب(.
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رابعًا: مساعدو رئيس النادي:

● باإلضافة للشروط المذكورة في الشروط العامة.
● يتــم ترشــيحهم مــن قبــل رئيــس النــادي لمســاعدته فــي إدارة شــؤون 
نــادي الطــالب خــالل شــهر مــن انتخــاب رئيــس نــادي الطــالب )كإنجــاز 

ــا(. ــي وغيره ونقاط
● يجــب أن توافــق لجنــة االنتخابــات وعمــادة شــؤون الطــالب علــى تعييــن 

المســاعدين.

خامسًا: ممثلو نادي الطالب بالكليات:

● باإلضافة للشروط المذكورة في الشروط العامة.
● سيكون االنتخاب باآللية التالية:
- تصويت طالب الكلية فقط.

● اكتمــال الفريــق خــالل الترشــح )يحــوي قــادة الفــرق: الثقافــي واإلعالمــي 
ــي والرياضي/الترفيهي(. واالجتماع

● يشــترط عــدم اعتــراض عمــادة الكليــات علــى الطالــب المترشــح )خــالل 
الفتــرة التــي تحددهــا لجنــة االنتخابــات(. 

● أن يترشــح النــادي بالحــد األدنــى مــن األنشــطة خــالل العــام األكاديمــي 
المترشــح لــه.

- الحد األدنى من األنشطة هو:
ــج  ــراءة وبرنام ــن للق ــة وبرنامجي ــابقة ثقافي ــة ومس ــاءات عام ● 3 لق

ــي. ــل دراس ــة( كل فص ــة )رياضي ــابقة ترفيهي ــي ومس اجتماع
● أال يقــل عــدد طــالب الكليــة عــن 50 طالبــا خــالل العــام األكاديمــي 

القــادم المترشــح لــه.
- فــي حالــة كان العــدد أقــل مــن 50 طالبــً يتــم ترشــيح مســاعدا 
للممثــل فــي النــادي المشــابه ويكــون مســؤوال عــن تنظيــم األنشــطة 

ــة. ــة المعني ــي الكلي ف
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سادسًا: رؤساء األندية المتخصصة:

● باإلضافة للشروط المذكورة في الشروط العامة.
● أن يتقدم بخطة تحتوي على الحد األدنى من البرامج:

- الحــد األدنــى ثمانيــة أنشــطة غيــر مكــررة كحــد أدنــى مــع آليــات 
تنفيذهــا.

● سيكون االنتخاب باآللية التالية:
-رتصويت طالب وطالبات الجامعة )بحسب الفرع(.

سابعًا: مسؤول برنامج أرشدني:

● باإلضافة للشروط المذكورة في الشروط العامة.
● أن يكون عمل في النادي لعام.

- يشمل األعضاء الفاعلين في فروع النادي.
● أال يقل معدله عن ٤ من 5.

● سيكون االنتخاب باآللية التالية:
- تصويت طالب وطالبات الجامعة )بحسب الفرع(.
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فـــي األنــشـطــــة
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أواًل: التكريم في الحفل الختامي

يتــم التكريــم فــي الحفــل الختامــي بنــاء علــى حســاب النقــاط لــكل 
طالــب/ طالبــة )برنامــج نقاطــي( بنــاء علــى الجــدول التالــي:

عدد ساعات 
تنفيذ النشاط

عدد النقاط نوع المشاركة

1 نقطة المشاركة في نشاط

2 نقطتان اإلعداد والتنسيق لنشاط

3 نقاط *المساهمة بفكرة نشاط رئيسية

* بشرط تنفيذ الفكرة
وفــي نهايــة العــام األكاديمــي يتــم تكريــم الطــالب/ الطالبــات األعلــى 
الختامــي  الحفــل  خــالل  وتقديــر  شــكر  وشــهادات  بجوائــز  نقاطــا 

لألنشــطة، وفــق اآلتــي:

1. الجوائز التكريمية:
● يتــم تقســيم الجوائــز إلــى ٤ فئــات )أ، ب، ج، د( وقبــل الحفــل الختامــي 
الطــالب  النــادي مــع عمــادة شــؤون  رئيــس  بشــهر ونصــف يجتمــع 

ــات. ــك الفئ ــز لتل ــة الجوائ ــد نوعي لتحدي
األنشــطة  فــي  المتميزيــن  للطــالب  نقاطــي  برنامــج  جوائــز   ●

الطالبيــة:

● أواًل: التكريم في الحفل الختامي
● ثانيً: التكريم الخاص بتنظيم األنشطة 

العامة الكبرى
● ثالثً: التكريم المصاحب ألنشطة أندية 

الكليات واألندية المتخصصة
● رابعً: تكريم الضيوف المتحدثين



59

الباب السابع: آلية تكريم المشاركين في األنشطة

● يتــم تكريــم أعلى50طالــب بمجمــوع النقــاط فــي برنامــج نقاطــي طوال 
العــام األكاديمــي، وتــوزع كالتالي:

● المركز األول على مستوى الجامعة: جائزة من فئة )أ(
● المركز الثاني وحتى المركز الخامس: جائزة من فئة )ب(

● المركز السادس وحتى المركز العشرون: جائزة من فئة )ج(
ــن  ــزة م ــون: جائ ــز الخمس ــى المرك ــرون وحت ــد والعش ــز الواح ● المرك

ــة )د( فئ
● يتــم تســليم الفائزيــن شــهادات تكريميــة كمــا هــو موضــح فــي قســم 

الشــهادات التكريميــة مــن هــذه الالئحــة

● جوائز ممثلي وقائدي الفرق في أندية نادي الطالب بالكليات:
ــاًء  ــام بن ــة الع ــي نهاي ــات ف ــة بالكلي ــة الطالبي ــل األندي ــم عم ــم تقيي ● يت

ــة. ــطة المقام ــة األنش ــدد ونوعي ــى ع عل
● المركــز األول: جائــزة فئــة )أ+د( لممثــل الكليــة وجائــزة فئــة )أ( لــكل 

قائــد فريــق.
ــد  ــة )أ( لممثــل الكليــة وفئــة )ب( لــكل قائ ــزة فئ ● المركــز الثانــي: جائ

فريــق.
● المركــز الثالــث والرابــع: جائــزة فئــة )ب( لممثــل الكليــة وفئــة )ج( لــكل 

ــد فريق. قائ
● المركــز الخامــس والســادس: جائــزة فئــة )ج( لممثلــي الكليــات وفئــة 

)د( لــكل قائــد فريــق.
● المركــز الســابع فمــا بعــد: جائــزة فئــة )د( لممثلــي الكليــات وفئــة )د( 

لــكل قائــد فريــق.
● يتــم تســليم الشــهادات والجوائــز المقترحــة لهــم فقــط فــي حــال تــم 

تنفيــذ الحــد األدنــى مــن األنشــطة.

● جوائز األندية المتخصصة:
ــى  ــاًء عل ــام بن ــة الع ــي نهاي ــة ف ــة المتخصص ــل األندي ــم عم ــم تقيي ● يت

ــة. ــطة المقام ــة األنش ــدد ونوعي ع
● المركز األول: جائزة فئة )أ( لرئيس النادي وفئة )ج( ألنشط 5 أعضاء.

ــط 5  ــة )د( ألنش ــادي وفئ ــس الن ــة )ب( لرئي ــزة فئ ــي: جائ ــز الثان ● المرك
ــاء. أعض

المركــز الثالــث والرابــع: جائــزة فئــة )ج( لرئيــس النــادي وفئــة )د(   ●
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أعضــاء.  3 ألنشــط 
● المركز الخامس فما بعد: جائزة من فئة )د( لرؤساء األندية.

● يتــم تســليم الشــهادات والجوائــز المقترحــة لهــم فقــط فــي حــال تــم 
تنفيــذ الحداألدنــى 8 مــن األنشــطة.

● يتــم تقييــم األنديــة المتخصصــة ذات القســمين عند الطــالب والطالبات 
ــً  ــد نادي ــات يع ــالب والطالب ــد الط ــون عن ــادي الفن ــد، فن ــاد واح ــا ن باعتباره

واحــدًا عنــد التقييــم، وهكــذا باقــي األنديــة المتخصصــة.

ــن عبــد  ــز ملتقــى طــالب وطالبــات جامعــة الملــك ســعود ب ● جوائ
ــز: العزي

ــاطهم  ــى نش ــاًء عل ــى بن ــاء الملتق ــرفي وأعض ــل مش ــم عم ــم تقيي ● يت
ــداف  ــع أه ــارض م ــاطهم ال يتع ــون نش ــرط أن يك ــم، بش ــدى فعاليته وم

الجامعــة:
● المشرف العام على الملتقى 

● أنشط3 مشرفين: جائزةمن فئة )ج(
● أنشط3 أعضاء: جائزةمن فئة )د(

● جوائز رئاسة نادي الطالب:
يتم تسليم كل من اآلتي في الحفل الختامي لألنشطة الطالبية:

● رئيس نادي الطالب: جائزة من فئة )أ+ب(
● نائب رئيس نادي الطالب: جائزة من فئة )أ+ب(.
● رئيس فريق إدارة بوابة إنجاز: جائزة فئة )أ + ج(.

● رئيس فريق تطوير بوابة إنجاز: جائزة فئة )أ + ج(.
● أعضاء فريقي إدارة وتطوير بوابة إنجاز: جائزة فئة )ب(.

● مساعد رئيس نادي الطالب: جائزة فئة )أ+ج(.
● رئيس المركز اإلعالمي للنادي: جائزة فئة )أ+ج(.

● أعضاء المركز اإلعالمي: جائزة فئة )ب(.
● المصــورون والمصممــون يتــم تكريمهــم فــي وقــت النشــاط وليس في 

الحفــل الختامــي بشــرط أال تتجــاوز مكافآتهــم عضو المركــز اإلعالمي.
● مسؤول برنامج أرشدني: جائزة من فئة )أ(.

يحــق لرئاســة نــادي الطــالب منــح جائــزة تكريميــه اســتثنائية التتجــاوز فئــة 
)أ( ألي طالــب تميــز فــي خدمــة نــادي الطــالب وبرامجــه.
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2. الشهادات التكريمية:
● شهادة شكر وتقدير فئة )أ(:

● تكتــب باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة وتوّقــع مــن قبــل عميــد شــؤون 
الطــالب والعمــداء المشــاركين وتمنــح لــكل مــن:

ــم  ــن كان له ــالب مم ــؤون الط ــادة ش ــارج عم ــل وخ ــن داخ 1. الموظفي
بصمــة واضحــة فــي دعــم األنشــطة الطالبيــة ويتــم تحديد أســمائهم 

مــن قبــل رئاســة النــادي.
2. إدارة نــادي الطــالب )الرئيــس، نائــب الرئيــس، ومســاعد الرئيــس، رئيــس 

المركــز اإلعالمــي ونائبــه، مســؤول برنامــج أرشــدني(
3. ممثلي وقائدي الفرق للكليات أصحاب المراكز األربعة األولى.

4. رؤساء األندية المتخصصة أصحاب المراكز الثالث األولى.
5. المراكز العشرة األولى في برنامج نقاطي.

●  شهادة شكر وتقدير فئة )ب(
ــع مــن قبــل أحــد العمــداء  ● تكتــب باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة وتوقَّ

المشــاركين فــي عمــادة شــؤون الطــالب، وتمنــح لــكل مــن:
● ممثلي وقائدي الفرق للكليات أصحاب المركز الخامس وما بعد.

● رؤساء األندية المتخصصة أصحاب المركز الرابع وما بعد.
● من المركز الحادي عشر وحتى المركز الخمسين من برنامج نقاطي.

ــن كل  ــاء م ــط 5 أعض ــات، وأنش ــي الكلي ــة ف ــة المتخصص ــي األندي ● ممثل
ــع. ــث والراب ــي والثال ــز األول والثان ــي المراك ــص ف ــادي متخص ن

● أفضل 10 منسقي دفعات.
● أنشــط 3 مشــرفين وأنشــط 3 أعضــاء مــن ملتقــى طــالب وطالبــات 

جامعــة الملــك ســعود بــن عبــد العزيــز

● شهادة شكر وتقدير فئة )ج(:
ــع مــن قبــل أحــد العمــداء  ● تكتــب باللغــة العربيــة واإلنجليــزي وتوقَّ

المشــاركين فــي عمــادة شــؤون الطــالب، وتمنــح لـــ:
● كل طالــب تجــاوز مجمــوع نقاطــه 20 نقطــة فــي برنامــج نقاطــي 

التكريمــي فــي الحفــل الختامــي لألنشــطة الطالبيــة.

● كل من شارك في حملة تثقيفية تقام خارج الجامعة.
● كل من ألقى ورشة عمل مستقلة نظمها النادي.
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● ملحوظات مهمة جدًا:
1. فيما يخص الشهادات:

- يلتــزم ممثــل نــادي الكليــة بحصــر وإرســال أســماء الطــالب المشــاركين 
للموظــف  -وإرســالها  واإلنجليــزي  بالعربــي   - الشــهادات  وصيغــة 
المســؤول عــن نــادي الكليــة أو النــادي المتخصــص فــي عمــادة شــؤون 
ــهادات. ــة الش ــاء( لطباع ــدة واألحس ــي ج ــه ف ــوب عن ــن ين ــالب )أو م الط
- يلتــزم ممثــل نــادي الطــالب فــي الكليــة أو رئيــس النــادي المتخصــص 
باســتالم الشــهادات مــن عمــادة شــؤون الطــالب خــالل أســبوع مــن 

ــة. ــاء الفعالي انته
- بعــد مضــي أســبوع علــى انتهــاء الفعاليــة ال يحــق ألي طالــب أو عضــو 
أو مســؤول فــي نــادي الطــالب المطالبــة بشــهادة تثبــت مشــاركته فــي 

الفعاليــة. 
- ال ُتمنح شهادات حضور للمحاضرات العامة.

- تقتصــر الشــهادات علــى بعــض البرامــج الكبــرى، والحمــالت التطوعيــة، 
ومــا تســتثنيه عمــادة شــؤون الطــالب.

2. فيما يخص الكوبونات:
ــاط، وال  ــن النش ــت كاف م ــل وق ــي قب ــات نقاط ــب كوبون ــزام بطل - االلت

ــاط. ــدة النش ــى م ــبوع عل ــاء أس ــد انقض ــون بع ــب أي كوب ــمح بطل يس
3. الدروع التكريمية:

- الــدروع التكريميــة فــي الحفــل الختامــي لألنشــطة الطالبيــة، وتحــدد 
مــن قبــل رئاســة نــادي الطــالب:

ــالل  ــالب خ ــادي الط ــع ن ــت م ــي تعاون ــة الت ــادات وإدارات الجامع - للعم
ــي. ــام األكاديم الع

- ألفضل 5 موظفين من عمادة شؤون الطالب
تميــزوا  والذيــن  الطــالب  شــؤون  عمــادة  خــارج  مــن  للموظفيــن   -

الطــالب نــادي  مــع  بتعاونهــم 
4. وسام التميز: 

ــادي  ــزوا بخدمــة ن - وهــو وســام يقــدم ألفضــل موظــف و٤طــالب تمي
الطــالب، ويتــم تحديدهــم مــن قبــل عمــادة شــؤون الطــالب رئاســة 

ــالب. ــادي الط ن
- يســتثنى مــن الوســام كاًل مــن )العمــداء، مديراألنشــطة الطالبيــة، 

ــس( ــب الرئي ــالب، نائ ــادي الط ــس ن رئي
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ثانيا: التكريم الخاص بتنظيم الفعاليات الكبرى:
ــوم  ــي - الي ــج الثقاف ــي - البرنام ــل الختام ــتقبال الطالب-الحف ــل اس حف
الوطنــي  معــرض التعليــم العالــى - الجنادرية-المارثــون الجامعــى - 
البرنامــج اإلثرائــي للتخصصــات الصحيــة، حيــث يتــم تشــكيل فريــق عمــل 
مــن قبــل رئاســة نــادي الطــالب لتنظيــم هــذا البرنامــج وفــي ختــام هــذه 
ــم  ــل جهده ــم مقاب ــالب بتكريمه ــؤون الط ــادة ش ــوم عم ــطة تق األنش

ــم. ــي التنظي ــذول ف المب

واألنديــة  الكليــات  أنديــة  ألنشــطة  المصاحــب  التكريــم  ثالثــَا: 
: لمتخصصــة ا

العــام  خــالل  والفعاليــات  والمنافســات  المســابقات  جوائــز   ●
األكاديمــي:

ــطة،  ــة األنش ــب إقام ــوذج طل ــي نم ــز ف ــة الجوائ ــدد ونوعي ــراح ع ــم اقت يت
حــال  فــي  النشــاط  فتــرة  خــالل  للطــالب  وتســليمها  توفيرهــا  ويتــم 

اعتمادهــا مــن قبــل عمــادة شــؤون الطــالب.
وذلــك مــن خــالل كوبونــات تــوزع علــى المشــاركين والفائزيــن فــي النشــاط 

المقــام، وتكــون علــى النحــو التالي:
● كوبون بقيمة 500 ريال للمركز األول.
● كوبون بقيمة 300 ريال للمركز الثاني
● كوبون بقيمة 100 ريال للمركز الثالث

رابعًا: تكريم الضيوف:
● ضيــف مــن داخــل الجامعــة: يعطــى شــهادة شــكر وتقديــر مــن عمــادة 
شــؤون الطــالب ويلتــزم ممثــل نادي الطــالب بالكليــة أو النــادي المتخصص 

بتســليم نــص الشــهادة بعــد اعتماد النشــاط.
ــالب  ــؤون الط ــادة ش ــن عم ــى درع م ــة: يعط ــارج الجامع ــن خ ــف م ● ضي
ويلتــزم ممثــل نــادي الطــالب بالكليــة أو النــادي المتخصــص بتســليم نــص 

الشــهادة بعــد اعتمــاد النشــاط.
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أواًل: هيكلة رئاسة نادي الطالب للعام 2015/ 2016م:

مالحق مهمة
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v

ممثل نادي الكلية
الطالب

موظف عمادة 
شؤون الطالب

موظف عمادة 
الكلية

كلية العلوم 
والمهن 

الصحية  
طالب

عبد الكريم 
الحربي

حجاج الحربي
تحويلة: 95٤67

إيميل:
harbiha@ksau-

hs.edu.sa

منير العجمي
تحويلة: 95526

إيميل:
ajmim@ksau-

hs.edu.sa

كلية الصيدلة 
خالد الحربيطالب

عبدالخالق الخالق 
القرني

تحويلة: 95٤69
إيميل: 

qarnia@ksau-hs.
edu.sa

بدران العمر
تحويلة: 95029

إيميل:
omarba@

ksau-hs.edu.
sa

كلية الطب 
طالب

عبد الملك 
العيدي

يحيى الحقوي
تحويلة: 9517٤

إيميل: 
haqwaiy@

ksau-hs.edu.
sa

ثانيًا: أسماء ممثلي نادي الطالب بالكليات مع الموظف المسؤول 
عن أنشطة الكلية من عمادة شؤون الطالب وعمادة الكلية:



67

مالحق مهمة

كلية طب 
األسنان طالب

عبد الرحمن 
بن عبيد

ريان الطريقي
تحويلة: 95٤66

إيميل:
toraiqir@ksau-hs.

edu.sa

عبد العزيز بن 
حمد

تحويلة 95713
إيميل:

hamedab@
ksau-hs.edu.

sa

كلية العلوم 
الطبية 

التطبيقية 
طالب

عبد اهلل 
الشيباني

محمد الحربي
تحويلة: 95٤67

إيميل:
Harbimo@ksau-

hs.edu.sa

علي العمري
تحويلة: 95215

إيميل:
alamrial@

ksau-hs.edu.
sa

كلية الصحة 
العامة 

والمعلوماتية 
الصحية
طالب

أنس العريج

 عبدالعزيز 
الهدلق، 

تحويلة: 95٤37 
إيميل: 

alhadlagab@
Ksau-hs.edu.

sa
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كلية الطب  
طالبات

حبيبة 
سرديدي

دالل العلوال
تحويلة: 95292

إيميل:
aloulad@ksau-

hs.edu.sa

سارة بلبحيث
تحويلة: 510٤5

إيميل:
belbehiths@
ksau-hs.edu.

 sa
وجدان العلوان
تحويلة: 51052

إيميل:
alwanw@

ksau-hs.edu.
sa

كلية الصيدلة 
أثير الكريديسطالبات

شهد الموسى
تحويلة: 950٤7

إيميل: 
musash@

ksau-hs.edu.
sa

كلية 
نور بدرانالتمريض

 نهلة العباسي
تحويلة: 95282

إيميل
abbasin@ksau-

hs.edu.sa

نادية السليم
تحويلة: 51209

إيميل
saleemna@

ksau-hs.edu.
sa

كلية طب 
األسنان  
طالبات

حنان 
الغامدي

وفاء الضلير
تحويلة: 95716

إيميل
althukairw@
ksau-hs.edu.

sa
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كلية العلوم 
الطبية 

التطبيقية 
طالبات

أسماء 
المطيري

أميمة الحكمي
تحويلة: 95289

إيميل
hakamio@ksau-

hs.edu.sa

سارة الرزوق
تحويلة: 51323

إيميل
razzooqs@ 

ksau-hs.edu.
sa

كلية العلوم 
والمهن 

الصحية  
طالبات

غادة المجري

أمل الفريح
تحويلة: ٤7888

AlFraiha@
ksau-hs.edu.

sa
أمل البدر

تحويلة: ٤7888
Baderam@ 

ksau-hs.edu.
sa

مرام الفاخري
تحويلة: ٤7897

Fakhrim@
ksau-hs.edu.

sa

كلية 
سالي لنقاالتمريض

نهلة العباسي
تحويلة: 95282

إيميل 
abbasin@ksau-

hs.edu.sa

إيمان سباك
تحويلة: ٤6056
sabbakeo@
ksau-hs.edu.

sa

ممثل نادي الكلية
الطالب

موظف عمادة 
شؤون الطالب

موظف عمادة 
الكلية
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كلية العلوم 
والمهن 
الصحية 
طالبات

عبير نفادي

أميمة الحكمي
تحويلة: 95289

إيميل 
hakamio@ksau-

hs.edu.sa

نسرين القرشي
تحويلة: ٤5٤13

إيميل
alqurashini@
ngha.med.sa

كلية طب 
طالب

باسل 
المهمان

عبد الخالق القرني
تحويلة: 95٤69

إيميل 
qarnia@ksau-hs.

edu.sa

محمد مندورة
تحويلة: 51209

إيميل
saleemna@

ksau-hs.edu.
sa

كلية العلوم 
والمهن 
الصحية 
طالب 

محمد دبروم

حجاج الحربي
تحويلة: 95٤67

إيميل 
harbiha@ksau-

hs.edu.sa

فؤاد العتيبي 
تحويلة: ٤5٤0٤

إيميل
Alotaibif01@
ngha.med.sa

ممثل نادي الكلية
الطالب

موظف عمادة 
شؤون الطالب

موظف عمادة 
الكلية
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ثالثًا: أسماء رؤساء األندية المتخصصة مع الموظف المسؤول من 
عمادة شؤون الطالب وعمادة الكلية:

كلية العلوم 
الطبية 

التطبيقية 
طالب 

سعيد 
الزهراني

سهى السهالوي
تحويلة: 28137

إيميل
alsahlawiso@
ngha.med.sa

عبد الرحمن 
الهذيل

تحويلة: 28030
إيميل 

alhuthailab@
ngha.med.sa

كلية العلوم 
الطبية 

التطبيقية 
طالبات

عال الجعفري

نهى المبارك
تحويلة: 28٤92

إيميل 
 alalshaikhno

@ksau-hs.
edu.sa

كلية 
ريم العليانالتمريض 

ناديا العفالق
تحويلة: 28506

إيميل 
alafaleqna@
ksau-hs.edu.

sa
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رئيس النادي
المتخصص

رئيس النادي
المتخصص
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موظف عمادة 
الكلية

رئيس النادي
المتخصص

رئيس النادي
المتخصص
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موظف عمادة 
الكلية

رئيس النادي
المتخصص

رئيس النادي
المتخصص
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رئيس النادي
المتخصص

رئيس النادي
المتخصص
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رئيس النادي المتخصصرئيس النادي المتخصصرئيس النادي المتخصص
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رئيس النادي المتخصص
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رئيس النادي المتخصص رئيس النادي المتخصصرئيس النادي المتخصص رئيس النادي المتخصص
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رابعًا: برامج عمادة شؤون الطالب وفعالياتها الكبرى للعام 
األكاديمي 2015/ 2016م
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