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مقدمة:
تعــد األنشــطة الطالبيــة ملتقــى مهمــ ًا لبنــاء شــخصية الطالــب والطالبــة واكتشــاف مواهبهــم اإلبداعيــة ومهاراتهــم القياديــة
وتنميتهــا ،لــذا جــاء االهتمــام بهــا وتشــجيعها مــن خــال تأســيس أنديــة طالبيــة تحتــوي هــذه الفعاليــات وتشــجع االبتــكار واإلبــداع
لــدى الطــاب والطالبــات ،كمــا تعــد مركــز إشــعاع علمــي وثقافــي واجتماعــي ،ومصــدراً رئيســي ًا لعــرض منجــز الطــاب اإلبداعــي علــى
المجتمــع لالســتفادة منــه.

األهداف العامة من أنشطة نادي الطالب في الجامعة:
 .1تعزيز الوالء بين الطالب والجامعة.
 .2إتاحة الفرصة للطالب لتحمل مسؤوليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم لكافة األنشطة والخدمات الطالبية.
 .3تدريب الطالب على المشاركة في إدارة األنشطة واستثمار وقت فراغهم في تنمية مهاراتهم القيادية.
 .4تنمية روح المودة وروابط األخوة والصداقة المبنية على العقيدة اإلسالمية السمحة بين الطلبة في الجامعة.
 .5إقامة األنشطة التي تبرز جهود أعضاء النادي في المجاالت التي يتميزون فيها.
 .6اكتشاف مواهب الطالب وصقلها.
 .7إيجاد بيئة طالبية تساعد على تكيف الطالب مع البيئة الجامعية وتخفيف الضغوط الدراسية والنفسية عن الطالب.
 .8المشاركة في المناسبات المختلفة داخلي ًا وخارجي ًا مما يعزز تبادل الخبرات بين الطالب.
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األنشطة المستمرة

هــي برامــج مســتمرة تهــدف إلــى تنميــة مجموعــة مــن المهارات
الشــخصية لــدى الطالب
مثــل :متأكــد ،كشــكول ،أرشــدني ،ســراج ،برودكاســت الجامعــة،
وغيرهــا مــن البرامــج التــي تقرهــا عمــادة شــؤون الطــاب.

أنشطة الكليات

 -كلية الطب

 -كلية العلوم الطبية التطبيقية

 -كلية التمريض

 -كلية العلوم والمهن الصحية

 -كلية طب االسنان

 -كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

 -كلية الصيدلة

أنواع األنشطة

أنشطة الكليات
و األندية المتخصصة
أنشطة األندية

األنشطة الكبرى

 -نادي الفنون

 -نادي مشكاة

 -نادي بصيرة

 -نادي لين

 -بداية خير

 -تيدكس

 -حياكم

 -األولمبياد والماراثون الجامعي

 -مؤتمر التخصصات الصحية

 -الحفل الختامي

 -البرنامج الثقافي
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البـــاب األول

الباب األول :تعريفات
 -1نادي الطالب:
هــو الكيــان الطالبــي الــذي يمثــل طــاب الجامعــة وطالباتهــا  ،ويهــدف إلــى الربــط بينهــم واكتشــاف مهاراتهــم وصقلهــا وتطويرهــا
مــن خــال إقامــة األنشــطة الطالبيــة المختلفــة ،وذلــك بإشــراف ودعــم مــن عمــادة شــؤون الطــاب

 -2رئاسة نادي الطالب:
هــي الجهــة المســؤولة عــن عمــل أنديــة الكليــات واألنديــة المتخصصــة وأنشــطتها ،باإلضافــة إلــى دورهــا فــي التنســيق مــع عمــادة
شــؤون الطــاب لرســم الخطــط العامــة  ،إضافــة لتنظيم األنشــطة العامــة الكبرى .وتشــمل رئيس نــادي الطالب ونوابه ومســاعديه،
وتعــد موافقتهــا (المكتوبــة) ضروريــة إلقامــة أي نشــاط.

 -3المركز اإلعالمي:
هــو الجهــة المختصــة بالجانــب اإلعالمــي والتغطيــات اإلعالميــة الخاصــة باألنشــطة الطالبيــة المختلفــة ويرتبــط برئاســة نــادي
الطــاب ،ويعــد المركــز اإلعالمــي حلقــة الوصــل بيــن نــادي الطــاب وعمــادة شــؤون الطــاب واإلدارة العامــة للعالقــات الجامعيــة
واإلعــام.

 -4أندية الكليات:
هــي أحــد أقســام نــادي الطــاب ،المســؤولة عــن تنظيــم األنشــطة المقامــة داخــل الكليــات المختلفــة ،ولــكل كليــة مــن كليــات
الجامعــة فــرع يمثــل نــادي الطــاب يحمــل اســم الكليــة ،ولــه ممثــل يرتبــط إداري ـ ًا بالكليــة.

 -5األندية المتخصصة:
هــي أحــد أقســام نــادي الطــاب ،وهــي أنديــة متخصصــة تكونــت حســب ميــول طــاب الجامعــة واهتمامهــم واحتياجاتهــم ،ومنهــا:
(نــادي الفنــون  -نــادي بصيــرة  -نــادي مشــكاة  -نــادي ليــن) ،وكل ماتســتحدثه العمــادة مــن أنديــة ولــكل نــاد متخصــص رئيــس يرتبــط
برئاســة النــادي وعمــادة شــؤون الطــاب.
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البـــاب األول

 -6األنشطة الكبرى:
وهـــي األنشــطة التــي تقيمهــا عمــادة شــؤون الطــاب بشــكل ســنوي فــي توقيــت محــدد ،مثــل :برنامــج بدايــة خيــر «اســتقبال الطــاب
الجــدد»،و تيديكــس ،وحياكــم ،ومؤتمــر التخصصــات الصحيــة ،والمؤتمــر التحضيــري للمؤتمــر الطالبــي ،والبرنامــج الثقافــي،
واألولمبيــاد الجامعــي ،والحفــل الختامــي لألنشــطة الطالبيــة ،ومعــرض التعليــم ،واليــوم الوطنــي وغيرهــا مــن األنشــطة التــي تقرهــا
عمــادة شــؤون الطــاب.

 -7البرامج المستمرة:
هــي برامــج نــادي الطــاب التــي تمتــد علــى مــدار العــام ،مثــل :برنامــج أرشــدني ،وبرنامــج نقاطــي ،وبرنامــج (متأكــد!) ،وبرنامــج ســراج،
وبرنامــج كشــكول وبودكاســت الجامعــة ،وغيرهــا مــن البرامــج التــي تقرهــا عمــادة شــؤون الطــاب.

 -8األنشطة الداخلية:
وهــي فعاليــات أنديــة الكليــات أو األنديــة المتخصصــة المقامــة داخــل الحــرم الجامعــي والموجهة بشــكل أساســي للطــاب  /للطالبات
بالكليــة أو الجامعــة عموم ًا.

 -9األنشطة الخارجية المقامة خارج الحرم الجامعي:
وهــي األنشــطة ذات العالقــة بزيــارة بعــض الجهــات ،أو إقامــة بعض الحمــات التثقيفيــة ،أو الخدمــة المجتمعية وغيرها من األنشــطة
المقامــة خــارج الحــرم الجامعي.

 -10بوابة إنجاز:
هــي الموقــع اإللكترونــي الــذي يمثــل واجهــة نــادي الطــاب اإللكترونيــة والبوابــة التــي يتــم مــن خاللهــا إدارة األنشــطة الطالبيــة مــن
حيــث رفــع الطلبــات والمتابعــة ،إضافــة إلــى تقديــم عــدد مــن الخدمــات المتعلقــة بالبرامــج المســتمرة لنــادي الطــاب.
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البـــاب الثاني

الباب الثاني :هيكلة نادي الطالب

الرئيس

المركز اإلعالمي

مساعدو الرئيس

فريق بوابة
إنجاز

نائب رئيس النادي
(الرياض)

رؤساء أندية
الكليات

رؤساء البرامج
المستمرة

نائب رئيس النادي
(جدة)

رؤساء األندية
المتخصصة

المركز اإلعالمي

المركز اإلعالمي

رؤساء أندية
الكليات

رؤساء أندية
الكليات

رؤساء األندية
المتخصصة

رؤساء البرامج
المستمرة

رؤساء األندية
المتخصصة
رؤساء البرامج
المستمرة
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نائب رئيس النادي
(األحساء)

البـــاب الثاني

تمهيد:
يتكــون نــادي الطــاب مــن رئيــس للنــادي باإلضافــة إلــى نائــب للرئيس فــي كل مدينــة جامعية وترفــع عمادة شــؤون الطــاب الهيكلة
التفصيليــة للنــادي بعــد انتهــاء االنتخابــات الطالبيــة لوكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة للموافقــة عليهــا واعتمادهــا بشــكل
ســنوي علــى أن تكــون الهيكلــة مشــتملة علــى المناصــب التاليــة:

أو ً
ال :رئاسة نادي الطالب:
 -1رئيس نادي الطالب:
هــو المســؤول عــن جميــع فعاليــات نــادي الطــاب فــي المــدن الجامعيــة الثــاث (الريــاض وجــدة واألحســاء) والمســؤول عــن التنســيق
مــع عمــادة شــؤون الطــاب لرســم خطــط األنشــطة الطالبيــة وإعــداد برامجــه ،كمــا يتولــى تقييــم وتطويــر األنشــطة لــدى الفــروع،
وهــو الممثــل للنــادي لــدى عمــادة شــؤون الطــاب.

 -2نائب رئيس نادي الطالب:
هــو حلقــة الوصــل بيــن فــروع نــادي الطــاب وعمــادة شــؤون الطــاب .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 الكبــرى علــى مــدار العــام األكاديمــي.

 -3مساعد رئيس نادي الطالب:
هــو المرشــح مــن قبــل رئيــس نــادي الطــاب لمســاعدته فــي إدارة شــؤون نــادي الطــاب علــى أال يتجاوز عــدد المســاعدين ثالثــة طالب
(أو طالبــات) ،ويحــدد مهامــه رئيــس نــادي الطالب.
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البـــاب الثاني

ثاني ًا :رئاسة المركز اإلعالمي:
تتولــى مهــام اإلشــراف علــى العمــل اإلعالمــي لنــادي الطــاب وتنظيمــه (بحســب الفــرع) ،ويعــد المركــز اإلعالمــي مســؤو ً
ال عــن جميــع
مــا يتــم نشــره مــن أخبــار النــادي فــي الوســائل اإلعالميــة المتعــددة ،ويتكــون المركــز اإلعالمــي مــن:

 .1رئيس المركز اإلعالمي:
هــو حلقــة وصــل بيــن الطالــب الجامعــي واألنشــطة التــي يقيمهــا النــادي حيــث يتولــى اإلشــراف علــى العمــل اإلعالمــي لنــادي الطــاب
وتنظيمــه ويكــون معــه فريــق مســاند يتولــون بعــض المهــام الموكلــة إليهــم ،كمــا يحــق لــه ترشــيح نائــب له مــن الفريق المســاند.

 .2نائب رئيس المركز اإلعالمي:
وهو المرشح من قبل رئيس المركز اإلعالمي ويكون أحد أعضاء الفريق المساند.

 .3أعضاء الفريق المساند:
وهــم فريــق عمــل المركــز اإلعالمــي وتــوزع مهامهــم بيــن التصميم،والتغطيــات اإلعالميــة ،وتصويــر الفعاليــات ،وكتابــة التقاريــر،
وذلــك بحســب ماجــاء فــي البــاب الخامــس مــن هــذه الالئحــة.

ثالث ًا :برنامج أرشدني:
تتمحور مهمته في تحقيق األهداف التالية:
1.1المساهمة في سرعة التكيف والتعرف على البيئة الجامعية ومتطلباتها للطالب المستجد.
2.2رفع مستوى التحصيل األكاديمي للطالب المستجدين عن طريق االستفادة من خبرات زمالئهم المتميزين.
3.3تسهيل عملية التواصل بين الطالب المستجدين وزمالئهم من المراحل األخرى.
4.4تفعيل دور الطالب كمعلم ،وأهميته في العملية التعليمية وثمرة مشاركته لخبراته مع زمالئه الجدد.
5.5تعزيز روح التطوع اإلرشادي لدى طالب الجامعة.
6.6تحفيــز الطــاب علــى االجتهــاد فــي التحصيــل العلمــي مــن خــال عــدد مــن البرامــج مــن أهمهــا برنامــج أرشــدني اإللكترونــي
(قســم أرشــدني فــي بوابــة إنجــاز وحســاب أرشــدني فــي تويتــر).

مالحظة:

يتعين على مسؤول برنامج أرشدني ترشيح أعضاء البرنامج خالل شهر من انتخابه.
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رابع ًا :نادي الطالب في الكليات:
ممثل نادي الطالب في الكلية:
المعدة من قبل نادي الكلية وتوزيعها بين الفرق ومتابعتها
ممثل النادي يرتبط إداري ًا بعمادة كليته وهو مسؤول عن األنشطة
ّ
بتفاصيلها إلى أن يتم تنفيذها بالشكل المراد ،وتطوير أداء الفريق (متى ما استلزم) .وهو حلقة الوصل بين طالب الكلية وعمادة
الكلية ،كما أنه يمثل الكلية في اجتماعات رئاسة نادي الطالب  .وتندرج تحت مسؤوليته  ٤فرق وهي :الفريق الثقافي ،الفريق
االجتماعي ،الفريق اإلعالمي ،الفريق الرياضي/الترفيهي.

قائد الفريق الثقافي:
مسؤول عن األنشطة الثقافية التي تثري معلومات الطالب علمي ًا وعملي ًا ضمن المواضيع العلمية والحياتية المختلفة باإلضافة
للمسابقات التنافسية .كما تندرج تحت مهامه تحفيز ثقافة القراءة وتطوير الجانب الثقافي واللغوي.

قائد الفريق االجتماعي:
مسؤول عن مشاركة طالب كليته في األنشطة االجتماعية كالزيارات الخارجية والحمالت التوعوية الصحية للمجتمع بفئاته
المختلفة داخل وخارج الحرم الجامعي ،بصفته ممث ً
ال لنادي كليته.

قائد الفريق اإلعالمي:
مسؤول عن تحرير التقارير واألخبار ونشرها واإلعالن عنها عبر منافذ التواصل ،والتنسيق مع المركز اإلعالمي لتصوير الفعاليات،
ويتبع إداري ًا نادي الكلية وتنظيمي ًا المركز اإلعالمي .ويحق للمركز اإلعالمي تكليفه بالمهام اإلعالمية في حال الحاجة لذلك.

قائدة الفريق الترفيهي (طالبات):
مسؤولة عن تنظيم األنشطة الترفيهية للطالبات بما يعود عليهن بالنفع وتغيير األجواء الدراسية من أنشطة ومسابقات
ترفيهية وترويحية.

قائد الفريق الرياضي (طالب):
مسؤول عن تنظيم األنشطة الرياضية والترفيهية التي تسهم في تغيير األجواء الدراسية للطالب وبما يعود عليهم بالنفع
البدني ،ويعد عضوا في مجلس البرامج الرياضية في عمادة شؤون الطالب.

الالئحة المنظمة لألنشطة الطالبية 15

البـــاب الثاني

خامس ًا :مجلس البرامج الرياضية (الرياض)
وهو مجلس يضم جميع قادة الفرق الرياضية من أندية الطالب بالكليات في الجامعة ويترأس المجلس مسؤول البرامج الرياضية
في عمادة شؤون الطالب.

سادس ًا :األندية المتخصصة:
 -1نادي مشكاة:
وتتمحور مهمته ضمن األهداف التالية:
 نشر ثقافة البحث العلمي وتنظيم الفعاليات المتعلقة بها. اإلسهام في تعريف الطالب بطرق البحث العلمي. تشجيع ثقافة اإلبداع واالبتكار. مساعدة الطالب وتطوير مهاراتهم في محور االبتكار واإلبداع. تطوير المهارات واإلبداعات التقنية. -نشر ثقافة أخالقيات التقنية والبحث العلمي واالبتكار.

 -2نادي بصيرة:
وتتمحور مهمته ضمن األهداف التالية:
 تنفيذ البرامج الوقائية التي تسهم في خلق شخصية إنسانية واعية ومتوازنة علىالمستوى النفسي والفكري واالجتماعي.
 تعزيز مبادئ اللحمة الوطنية وقيم المواطنة واالنتماء ونبذ العنف بكافة أشكاله. تحصين المجتمع العامي من األفكار المتطرفة وزيادة الوعي لدى أعضاءالمجتمع الجامعي حول األفكار المضللة للفرق المتطرفة والمنحرفة فكريا
والتعريف بأساليبها.
 تصحيح المفاهيم المغلوطة حول اإلسالم وعدالته وسمحاته ونشر القيماإلسالمية السليمة.
 نشر وتعزيز رؤية ورسالة المملكة العربية السعودية في محاربة اإلرهاب والفكرالضال بجميع صوره وأشكاله.
 تعزيز الجوانب اإليجابية لدى الطالب والطالبات وتنمية مهاراتهم من خالل البرامجواألنشطة المتنوعة.
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 -3نادي الفنون:
وتتمحور مهمته ضمن األهداف التالية:
 رعاية المواهب الطالبية وتنميتها وصقلها ضمن المحاور التالية:(التصوير ،الفنون الكتابية ،الفنون التشكيلية ،الفنون األدائية ،العروض المرئية).
 تحفيز الجانب الفني لدى طالب الجامعة. اإلسهام في إقامة المعارض الدائمة وتحسين البيئة الجامعيةمن خالل عرض منجزات الطالب الفنية في األماكن المناسبة لذلك.

 -4نادي لين :
وتتمحور مهمته ضمن األهداف التالية:
 نشر الوعي بأهمية العمل التطوعي لدى كافة فئات المجتمع. توفير البيئة التحفيزية المتكاملة للشباب المتطوع لتنمية التكافل االجتماعي. المشاركة في المناسبات الطبية التطوعية المميزة. -تثقيف أفراد المجتمع حول أبرز األمراض الشائعة والسلوكيات الصحية.
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الباب الثالث :ضوابط عامة حول تنفيذ األنشطة
المادة األولى:
يجب أن تكون األنشطة خالية من كل مايتعارض مع الشريعة اإلسالمية وأنظمة الدولة وأهداف الجامعة ولوائحها.

المادة الثانية:
أ .هــذه الالئحــة خاصــة باألنشــطة الداخلــة ضمــن برنامــج نقاطــي التكريمــي وهــي األنشــطة المدعومــة مــن قبــل عمــادة شــؤون
الطــاب والمنفــذة برعايــة وإشــراف العمــادة مــع رئاســة نــادي الطــاب.
ب .أنشــطة أنديــة الكليــات مــن مســؤولية عمــادة الكليــة ويقتصــر دور عمــادة شــؤون الطــاب علــى المخاطبــات الخارجيــة
والدعــم المــادي واللوجســتي حســب اإلمــكان.
ج .األنشــطة غيــر الخاضعــة لمــا جــاء فــي هــذه الالئحــة مــن ضوابــط وتعليمــات التحتســب ضمــن برنامــج نقاطــي التكريمــي وال
تدخــل ضمــن تقييــم عمــل نــادي الطــاب بالكليــة أو النــادي المتخصــص فــي نهايــة العــام األكاديمــي ،كمــا أن عمــادة شــؤون
الطــاب ورئاســة نــادي الطــاب غيــر مســؤولين عــن اإلشــراف عليهــا وتنفيذهــا؛ وتعــد مــن مســؤوليات الجهــة المنظمــة
لهــا مســؤولية كاملــة.

المادة الثالثة:
تعــد رئاســة نــادي الطــاب مرجعــا إشــرافي ًا لممثلــي نــادي الطــاب بالكليــات ورؤســاء األنديــة المتخصصــة ،واليحــق ألي ممثــل كليــة
أو رئيــس نــاد متخصــص تنفيــذ أي نشــاط أو المشــاركة فيــه دون اســتكمال الموافقــات الالزمــة مــن عمــادة الكليــة ،ورئاســة نــادي
الطــاب ،وعمــادة شــؤون الطــاب.

المادة الرابعة:
ممثلــو نــادي الطــاب بالكليــات ورؤســاء األنديــة المتخصصــة مســؤولون عــن اقتــراح أنشــطتهم وتنظيمهــا ،ويقتصــر دور عمــادة
شــؤون الطــاب ورئاســة نــادي الطــاب فــي هــذه األنشــطة علــى توفيــر االحتياجــات (حســب اإلمكانيــات المتاحة) ،مع تســجيل النشــاط
ليدخــل ضمــن برنامــج نقاطــي التكريمــي وتقييــم عمــل نــادي الطــاب بالكليــة أو النــادي المتخصــص فــي نهايــة العــام وتكريمهــم
حســب النقــاط التــي يحصلــون عليهــا.

المادة الخامسة:
فــي حــال كانــت فكــرة النشــاط لطالــب يجــب أن يذكــر اســمه فــي طلــب النشــاط لضمــان حقوقــه عنــد تقديــم البرنامــج ألحــد
المنافســات .ويحــق لعمــادة شــؤون الطــاب أن تكــرر الفعاليــة دون الرجــوع لصاحــب الفكــرة.
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المادة السادسة:
يتم تحديد رفع األنشطة بالفترات التالية:
 الفترة األولى :من بداية اإلعالن عن فتح رفع األنشطة على بوابة إنجاز إلى نهاية األسبوع األول من كل فصل دراسي . الفترة الثانية :األسبوع الخامس من كل فصل دراسي. الفترة الثالثة :األسبوع التاسع من كل فصل دراسي.مع التأكيد على اإللتزام بما جاء في الباب الرابع (ثاني ًا) المادة الثالثة والعشرون الفقرة الخامسة من هذه الالئحة .
مــع ضــرورة االلتــزام بــأال يتجــاوز الحــد األعلــى مــن األنشــطة المســموح بهــا خــال الفصــل الدراســي وعددهــا  8وأال يقــل عــن الحــد
األدنــى مــن األنشــطة وعددهــا 4أنشــطة ،وعلــى أن تتنــوع أنشــطة نــادي ليــن بيــن:
1.1أنشطة اجتماعية
2.2أنشطة داخل المستشفى
3.3حملة تثقيفية في أحد األماكن العامة
أما أنشطة أندية الكليات فيجب أن يتضمن أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية /ترفيهي.

المادة السابعة:
 .1تلتــزم األنديــة باالنضبــاط والتقيــد بأوقــات النشــاط أو الحملــة وفــق مــا جــاء فــي طلــب النشــاط والخطــاب المرســل بيــن العمــادة
والجهــة المشــاركة فيــه (إن وجــدت).
 .2عنــد تغييــر موعــد النشــاط أو إلغائــه يلتــزم ممثــل النــادي بإبــاغ رئاســة نــادي الطــاب والموظــف المســؤول عــن النشــاط مــن
عمــادة الكليــة وعمــادة شــؤون الطــاب قبــل  48ســاعة مــن النشــاط مــع توضيــح األســباب ،ويحــق لرئاســة النــادي وعمــادة
شــؤون الطــاب فــي هــذه الحالــة إلغــاء إقامــة النشــاط مســتقب ً
ال.
 .3عنــد الموافقــة علــى تغييــر موعــد النشــاط مــن قبــل عمــادة شــؤون الطــاب يتكفــل الموظــف المســؤول بالتواصــل مــع الجهــة
الخارجيــة (إن وجــدت).
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المادة الثامنة:
 .1يحــق لعمــادة شــؤون الطــاب و رئاســة نــادي الطــاب الحســم مــن نقــاط الكليــة أو النــادي المتخصــص عنــد قيــام نــادي الطــاب فــي
الكليــة أو النــادي المتخصــص بمخالفــة أي مــن بنــود هــذه الالئحــة.
 .2عنــد إقامــة أو مشــاركة أي مــن األنديــة بــأي نشــاط مــن دون الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة والمشــار إليهــا فــي البــاب الثالــث
(المــادة الثالثــة).
أ.
ب.
ج.
د.

يتحمل مسؤوليته وكافة اإلجراءات المترتبة عليه.
يحق لرئاسة نادي الطالب الحسم من نقاط النادي المنظم بما يوازي نقاط النشاط المقام في الئحة التقييم.
ال يحــق لــه اســتخدام أي وســيلة مــن وســائل نــادي الطــاب بمــا فيهــا البريــد اإللكترونــي الرســمي للنــادي لإلعــان عن النشــاط
أو تغطيته.
لن يتم احتساب النشاط ضمن برنامج نقاطي التكريمي.

 .3عنــد عــدم تنفيــذ نــادي الكليــة أو النــادي المتخصــص لنشــاط تمــت الموافقــة عليــه دون عــذر مقبــول أو عــدم تنفيــذه حســب
الموعــد الــذي تمــت الموافقــة عليــه فــي طلــب النشــاط دون عــذر مقبــول؛ فإنــه يحــق لرئاســة نــادي الطــاب الحســم مــن نقــاط
ذلــك النــادي بمــا يــوازي نقــاط النشــاط حســب الئحــة التقييــم.

المادة التاسعة:
فــي حــال عــدم تنفيــذ نــادي الكليــة أو النــادي المتخصــص للحــد األدنــى مــن األنشــطة وفق مــا هو منصــوص عليه فــي المادة السادســة
مــن هــذا البــاب يحــق لعمــادة شــؤون الطــاب بعــد التنســيق مــع عمــادة الكلية ورئاســة نــادي الطــاب إغــاق النــادي أو اســتبدال ممثل
النــادي بعــد مناقشــته حــول أســباب عــدم االلتــزام بتنفيــذ الحــد األدنى من األنشــطة.

المادة العاشرة:
 .1يجب أن يكون أي نشاط ُيقام من قبل نادي الطالب في الكلية أو األندية المتخصصة داخ ً
ال ضمن أهداف النادي ومحاوره.
 .2إذا كان هناك تداخل في موضوع النشاط بين ناديين فاألولوية لمن تقدم بطلب إقامة النشاط أو ً
ال.

المادة الحادية عشرة:
ـواء مــن إدارة الجامعــة أوالمستشــفى أو غيرهــم مــن
يجــب التعامــل مــع أي موظــف أو مشــارك فــي النشــاط أو مســتفيد منــه (سـ ً
المشــاركين والمســتفيدين وفقـ ًا لمــا ورد فــي هــذه الالئحــة) فــي حــدود األدب والــذوق العــام ،وأي تصــرف غيــر الئــق يصــدر مــن الطالب
أو الطالبــة ،يعفــى الطالــب مــن إكمــال مشــاركته فــي النشــاط وســيتم اتخــاذ إجــراء رســمي بحقــه مــن قبــل موظفــي شــؤون الطــاب
حســب الالئحــة التنفيذيــة لحقــوق الطــاب وواجباتهــم.
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المادة الثانية عشرة:
جميــع التصاميــم والمنشــورات والتجهيــزات التــي تقــوم عمــادة شــؤون الطــاب بتوفيرهــا ألي مــن فــروع نــادي الطــاب تعتبــر ُملــك
لعمــادة شــؤون الطــاب ويحــق لهــا اســتخدامها فــي أي نشــاط تقــوم بــه دون الرجــوع لمــن طلبهــا أول مــرة.

المادة الثالثة عشرة:
يجــب وضــع شــعار نــادي الطــاب واألنديــة والبرامــج المعتمــدة مــن قبــل إدارة الجامعــة على جميــع التصاميــم والمنشــورات ومقاطع
الفيديــو التــي تنفذ ألي نشــاط.

المادة الرابعة عشرة:
 .1فــي حــال قيــام ممثلــي ورؤســاء األنديــة بشــراء مســتلزمات لألنشــطة الطالبيــة بعــد إذن مســبق (مكتــوب) مــن عمــادة شــؤون
الطــاب ورئاســة نــادي الطــاب ،يشــترط تســليم اصــل الفواتيــر لعمــادة شــؤون الطــاب فــي مــدة ال تتجــاوز ( )7أيــام عمــل مــن
نهايــة النشــاط ،وفــي هــذه الحالــة تلتــزم عمــادة شــؤون الطــاب بتســليم المبلــغ لرئاســة نــادي الطــاب مباشــرة إذا كانــت
الفاتــورة مطابقــة للمواصفــات التــي ورد ذكرهــا فــي البنــد الثالــث مــن هــذه المــادة.
 .2فــي حــال عــدم تســليم اصــل الفاتــورة خــال المــدة المذكــورة أعــاه ،فعمــادة شــؤون الطــاب تخلــي مســؤوليتها عــن تســديد
قيمــة الفاتــورة بعــد ذلــك.
 .3البد أن تكون الفاتورة خالية من التعديالت (الكشط) ،كما يجب أن تشتمل على:
 التاريخ اسم العميل :جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية توقيع صاحب المحل تفصيل ألسعار المشتريات باللغة العربية المبلــغ كامـ ًا؛ فعلــى ســبيل المثــال :لــو كانــت قيمــة الفاتــورة  500ريــال فلــن تقبــل الفاتــورة لــو كتــب فيهــا مدفــوع  300والباقــي
 200ريــال ،وتقبــل فــي حالــة واحــدة فقــط وهــي أن يكتــب فــي الفاتــورة إجمالــي المدفــوع 500 :ريــال.

المادة الخامسة عشرة:
عمــادة شــؤون الطــاب ليســت مســؤولة عــن توفيــر أي نــوع مــن حفــات الشــاي ألنشــطة أنديــة الكليــات أو األنشــطة القصيــرة التــي
مدتهــا تقــل عــن 5ســاعات ،ويســتثنى مــن ذلــك األنشــطة العامــة الكبــرى.
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المادة السادسة عشرة:
آلية ترشيح الطالب للمشاركة في النشاط:
 .1إرسال بريد إلكتروني رسمي للمركز اإلعالمي لإلعالن عن الفعالية مع توضيح موعد فتح التسجيل للمشاركة فيها.
 .2التسجيل للمشاركة في أي فعالية عن طريق بوابة إنجاز.
ـاء علــى أولويــة التســجيل ،مــع منــح األولويــة لمــن لــم يســبق لــه المشــاركة فــي أنشــطة النــادي خــال
 .3اختيــار المشــاركين بنـ ً
العــام الحالــي مــع تزويــد رئاســة نــادي الطــاب بأســماء الطــاب المشــاركين ،و ُيســتثنى منظمــي النشــاط مــن الدخــول فــي
المنافســة علــى المشــاركة.

المادة السابعة عشرة:
عنــد اإلعــان عــن األنشــطة يجــب اســتخدام وســائل متعــددة مثــل :البريــد اإللكترونــي الجامعــي للطلبــة (أساســي) ،لوحــة اإلعالنــات
داخــل الكليــة ،الحســابات الرســمية لنــادي الطــاب فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي.

المادة الثامنة عشرة:
تنقسم مشاركة الطالب والطالبات في المؤتمرات والملتقيات الداخلية والخارجية إلى قسمين:
 مشاركات بحثية :وهذا النوع من مسؤلية مجلس أبحاث الطالب في الجامعة. مشاركات أخرى :وهذا النوع يتم الترشيح له من قبل العمادة وفق الضوابط اآلتية: .1وصول طلب المشاركة قبل موعد انعقادها بأربعة أسابيع على األقل
 .2أن يكون الطالب /الطالبة من المتميزين في المشاركة باألنشطة الطالبية.
 فــي حــال وجــود ملحوظــات حــول الجهــة المنفــذة للملتقــى أو الفعاليــة فإنــه يحــق لعمــادة شــؤون الطــاب رفــض مشــاركة الطالب/الطالبة.

المادة التاسعة عشرة:
يحق لعمادة شؤون الطالب رفض أي نشاط ترى أنه غير متوافق مع ماورد في هذه الالئحة.
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الباب الرابع :أنواع األنشطة والجهات المسؤولة عنها
أو ً
ال :األنشطة الكبرى
وهـــي األنشــطة المقامــة ســنوي ًا فــي توقيــت محــدد ،وهــي :برنامــج بدايــة خيــر «اســتقبال الطــاب الجــدد» ،و مؤتمــر التخصصــات
الصحيــة ،واألولمبيــاد الجامعــي ،و تيديكــس  ،برنامــج حياكــم  ،تمثيــل الطــاب فــي مشــاركة الجامعــة بمعــرض التعليــم العالــي،
والبرنامــج الثقافــي ،وتمثيــل الطــاب فــي مشــاركة الجامعــة فــي مهرجــان الجنادريــة ،والحفــل الختامــي لألنشــطة الطالبيــة.

المادة العشرون :دور عمادة شؤون الطالب
 .1تحديد الفعاليات قبل بداية العام الدراسي وإعالن مواعيدها للكليات.
 .2التنسيق مع رئاسة نادي الطالب لرسم خطة الفعالية ،وإبداء االقتراحات والتوجيهات الالزمة.
 .3توفير كافة احتياجات النشاط المقترحة من رئاسة نادي الطالب حسب اإلمكانات المتاحة.
 .4التواصل اإلداري مع مختلف الجهات للتنسيق واإلعالن والحجوزات وتقديم الدعوات.
 .5التنسيق مع الكليات لتكليف أحد موظفي/موظفات شؤون الطالب لإلشراف على مشاركة طالب  /طالبات الكلية.
 .6إرســال قائمــة  -بعــد اســتالمها مــن رئاســة نــادي الطــاب مقســمة بحســب الكليــات  -لــكل كليــة بأســماء الطــاب والطالبــات
المشــاركين فــي تنظيــم الفعاليــة ،علمـ ًا بأنــه لــن يســمح للطالــب بالمشــاركة إذا كان حاصـ ً
ا علــى إنــذار كتابــي بســبب غيابــه،
كمــا ال يســمح لــه بالحضــور فــي حــال تعــارض النشــاط مــع اختباراتــه أو حلقــات المناقشــة.
 .7ضبط النظام العام لسير الفعالية واإلشراف على مشاركة الكليات وإعداد تقرير كامل حول الفعالية.
 .8فــي حــال مخالفــة أي طالــب أو طالبــة ألي مــن األنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا يتعيــن علــى الموظــف المســؤول الرفــع بالمخالفــة
للجنــة التأديبيــة بعمــادة شــؤون الطالب
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المادة الحادية والعشرون :دور الكليات
 .1التنسيق مع عمادة شؤون الطالب إلبداء مقترحات الكلية ومرئياتها حول الفعالية.
 .2اســتالم قائمــة أســماء الطــاب المشــاركين فــي الفعاليــة مــن عمــادة شــؤون الطــاب لحــذف الغيــاب عنهــم مــن كشــوفات
التحضيــر إذا لــم تكــن لديهــم اختبــارات أو حلقــات مناقشــة.
 .3دعــم احتياجــات مشــاركة الكليــة فــي بعــض هــذه البرامــج ،مثــل( :توفيــر القاعــات ،وتهيئــة الدعــم الفنــي داخــل الكليــة ،وتزويــد
ركــن الكليــة ببعــض المتطلبــات المتوفــرة فــي الكليــة).
 .4تشجيع طالب الكلية وطالباتها على حضور الفعاليات العامة الكبرى واالستفادة منها.

المادة الثانية والعشرون :دوراإلدارة العامة للعالقات الجامعية واإلعالم
 .1تصميم المطبوعات المطلوبة في الفعالية.
 .2طباعة التصاميم المطلوبة وتوزيعها في الفعالية.
 .3التغطية اإلعالمية في مجلة الجامعة «نبض الجامعة» (النسخة الورقية واإللكترونية) ،وحسابات التواصل االجتماعي.
 .4نشــر أخبــار الفعاليــة فــي الصحــف والقنــوات المختلفــة (يشــمل تحريــر المــواد اإلعالميــة والتصويــر والتواصــل مــع المنافــذ
اإلعالميــة).
 .5تقديم الدعوات للجهات الخارجية التي تقترحها عمادة شؤون الطالب ورئاسة نادي الطالب.

المادة الثانية والعشرون :دوراإلدارة العامة للعالقات الجامعية واإلعالم
 .1تصميم المطبوعات المطلوبة في الفعالية.
 .2طباعة التصاميم المطلوبة وتوزيعها في الفعالية.
 .3التغطية اإلعالمية في مجلة الجامعة «نبض الجامعة» (النسخة الورقية واإللكترونية) ،وحسابات التواصل االجتماعي.
 .4نشــر أخبــار الفعاليــة فــي الصحــف والقنــوات المختلفــة (يشــمل تحريــر المــواد اإلعالميــة والتصويــر والتواصــل مــع المنافــذ
اإلعالميــة).
 .5تقديم الدعوات للجهات الخارجية التي تقترحها عمادة شؤون الطالب ورئاسة نادي الطالب.
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ثانيا :أنشطة أندية الكليات واألندية المتخصصة
المادة الثالثة والعشرون :دور نادي الطالب
 .1يجــب علــى ممثــل نــادي الطــاب فــي الكليــة أخــذ موافقــة كليتــه علــى فكــرة النشــاط وكافــة متطلباتــه المتعلقــة بالحجــوزات
والدعــم التقنــي للقاعــات ،والمخاطبــات الداخليــة مــع إدارات الجامعــة المختلفــة .أمــا بشــأن ممثــل النــادي المتخصــص فيجــب
عليــه التواصــل مــع مســؤول النــادي المتخصــص فــي عمــادة شــؤون الطــاب لمناقشــة فكــرة النشــاط وكافــة متطلباتــه.
 .2يقــوم ممثــل نــادي الطــاب فــي الكليــة بإرســال طلــب إقامــة النشــاط مــن خــال بوابــة إنجــاز اإللكترونيــة مــع نمــوذج متطلبــات
النشــاط.
 .3فــي حــال تــم طلــب التعديــل علــى طلــب النشــاط مــن قبــل عمــادة شــؤون الطــاب ولــم يتــم ذلــك خــال أســبوعين يتــم رفــض
النشــاط ،ويحــق للنــادي رفعــه مجــدداً.
 .4عنــد الرغبــة فــي اســتضافة أي ضيــف يجــب أخــذ موافقــة عمــادة شــؤون الطــاب علــى ذلــك كمــا تتولــى مخاطبتــه بشــكل رســمي
إال فــي حالــة تفويــض عمــادة شــؤون الطــاب لعمــادة الكليــة.
 .5على ممثل نادي الطالب في الكلية ورئيس النادي المتخصص االلتزام بالمدة الزمنية عند رفع أي طلب حسب التالي:
أ .قبــل  30يــوم عمــل مــن تاريــخ تنفيــذ النشــاط :وذلــك لــكل نشــاط يتطلــب الحصول علــى موافقــة مــن إدارة الجامعــة أو تصميم
وطباعــة ،مــع ضــرورة تســليم المــادة العلميــة للمــواد المــراد تصميمهــا وطباعتهــا مــع الطلــب ،ولــن يتــم قبــول النشــاط الــذي
ال يلتــزم بهــذا الشــرط.
ب .قبل  4أسابيع :لكل نشاط اليستدعي مخاطبة إدارة الجامعة وال يتضمن متطلبات تصميم وطباعة.
ج .قبــل أســبوعين :لــكل نشــاط داخــل الجامعــة وال يتطلــب ســوى الحصــول علــى موافقــة رئاســة نــادي الطــاب ليكــون داخ ـ ً
ا
ضمــن برنامــج نقاطــي التكريمــي.
 .6عنــد الرغبــة فــي تنفيــذ أي زيــارة وحرص ـ ًا علــى تســريع اإلجــراءات يجــب إرفــاق رقــم العالقــات العامــة أو الشــخص المســؤول فــي
تلــك الجهــة مــع طلــب النشــاط.
 .7تقوم رئاسة نادي الطالب بدراسة طلب النشاط وتحويله إلكتروني ًا لعمادة شؤون الطالب.
 .8متابعــة تنفيــذ النشــاط عنــد الموافقــة عليــه مــع موظــف شــؤون الطــاب فــي الكليــة بالنســبة ألنشــطة الكليــات ،ومــع موظــف
عمــادة شــؤون الطــاب بالنســبة ألنشــطة األنديــة المتخصصــة.
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 .9علــى ممثــل نــادي الطــاب فــي الكليــة إرســال قائمــة بأســماء المشــاركين فــي النشــاط إلدارة شــؤون الطــاب فــي الكليــة
لالســتئذان لهــم عــن المحاضــرات -إن وجــدت -قبــل  48ســاعة مــن تنفيــذ النشــاط ،وعلــى موظفــي شــؤون الطــاب فــي الكليــة
تقــع مســؤولية متابعــة الطــاب والتأكــد مــن حضورهــم للنشــاط .علمـ ًا بأنــه ال يســمح للطالــب المشــاركة إذا كان حاصـ ً
ا علــى
إنــذار كتابــي بســبب غيابــه ،كمــا ال يســمح لــه بالحضــور فــي حــال تعــارض النشــاط مــع اختباراتــه أو حلقــات المناقشــة.
 .10علــى رئيــس النــادي المتخصــص إرســال قائمــة بأســماء المشــاركين فــي النشــاط لرئاســة نــادي الطــاب وعمــادة شــؤون الطــاب
لالســتئذان لهــم عــن المحاضــرات -إن وجــدت -قبــل  48ســاعة مــن تنفيــذ النشــاط .علمـ ًا بأنــه ال يســمح للطالــب المشــاركة
إذا كان حاص ـ ً
ا علــى إنــذار كتابــي بســبب غيابــه ،كمــا ال يســمح لــه بالحضــور فــي حــال تعــارض النشــاط مــع اختباراتــه أو حلقــات
المناقشــة.

المادة الرابعة والعشرون :دورالكليات
 .1تحديــد موظــف مســؤول عــن األنشــطة الطالبيــة وتزويــد عمــادة شــؤون الطــاب باســمه وبياناتــه لتســهيل التنســيق
معــه بخصــوص األنشــطة الطالبيــة( .ســيتم تزويــد الموظــف باســم مســتخدم وكلمــة مــرور علــى بوابــة إنجــاز لمراجعــة
أنشــطة نــادي الكليــة ومناقشــتها مــع ممثــل النــادي وأخــذ موافقــة عمــادة الكليــة عليهــا قبــل الرفــع بهــا).
 .2حجز القاعات وتجهيزها بالدعم الفني داخل الكلية.
 .3إجراء جميع المخاطبات الداخلية (بين إدارات الجامعة) الالزمة لتنفيذ النشاط.
 .4التنسيق مع عمادة شؤون الطالب في حال وجود اي دعم أو متطلبات وافقت العمادة على توفيرها عند رفع النشاط.
 .5الحضــور فــي موعــد الفعاليــة للتأكــد مــن توفــر جميــع المتطلبــات واإلشــراف على تنفيذها وســيرها حســب الخطــة المعدة
لذلك.
 .6إعادة تسليم متطلبات النشاط لعمادة شؤون الطالب خالل يومين من انتهاء الفعالية.
 .7اســتالم قائمــة أســماء الطــاب المشــاركين فــي الفعاليــة مــن ممثــل نــادي الطــاب لحــذف الغيــاب عنهــم مــن كشــوفات
التحضيــر إذا لــم تكــن لديهــم اختبــارات أو حلقــات النقــاش.
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المادة الخامسة والعشرون :دور عمادة شؤون الطالب
 .1دراسة النشاط ومن ثم اتخاذ القرار بالموافقه عليه أو االعتذار عن تنفيذه.
 .2في حال الموافقة أو االعتذار تصل رسالة إلكترونية لممثل النادي ،وعمادة الكلية توضح اعتذار العمادة عن إقامة النشاط.
 .3فــي حــال الموافقــة علــى أنشــطة الكليــات يحــال النشــاط لممثــل النــادي وموظــف شــؤون الطــاب فــي الكليــة ،أمــا أنشــطة األنديــة
المتخصصــة فيحــال النشــاط لموظــف عمــادة شــؤون الطــاب لتنفيذ النشــاط.
 .4يقــوم موظــف عمــادة شــؤون الطــاب المســؤول عــن األنديــة المتخصصــة بإجــراء المخاطبــات الالزمــة بحســب نــوع النشــاط،
مثــل( :األمــارة ،إدارة الجامعــة ،المواصــات ،الممتلــكات ،العالقــات الجامعيــة ،إدارة التغذيــة ،إدارة األمــن والســامة ،الضيــوف)،
مــع حضــوره لموقــع النشــاط وإشــرافه الكامــل علــى توفــر المتطلبــات وســير النشــاط بحســب الخطــة المعــدة.
 .5إرســال قائمــة  -بعــد اســتالمها مــن رئيــس النــادي المتخصــص مقســمة بحســب الكليــات -لــكل كليــة بأســماء المشــاركين فــي
فعاليــات األنديــة المتخصصــة.
 .6متابعة إعادة جميع المتطلبات المستعملة في تنفيذ النشاط لمخازن عمادة شؤون الطالب بعد انتهاء الفعالية.
 .7يقــوم الموظــف المســؤول عــن النشــاط بإعــداد تقريــر مفصــل عــن كل فعاليــة وفــق النمــوذج المخصــص لذلــك ورفــع التقريــر
علــى بوابــة إنجــاز.

المادة السادسة والعشرون :دور اإلدارة العامة للعالقات الجامعية واإلعالم
 .1تصميم المطبوعات المطلوبة في الفعالية.
 .2طباعة التصاميم المطلوبة في الفعالية.
 .3التغطية اإلعالمية في نبض الجامعة (النسخة الورقية واإللكترونية) ،وحساب تويتر.
 .4نشــر أخبــار الفعاليــة فــي الصحــف والقنــوات المختلفــة (يشــمل تحريــر المــواد اإلعالميــة والتصويــر والتواصــل مــع المنافــذ
اإلعالميــة).
 .5نشر تغطيات المركز اإلعالمي في مجلة نبض الجامعة والصحف المختلفة.
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الباب الخامس :المركز اإلعالمي ضوابط وآليات
تعريف بالمركز اإلعالمي بنادي الطالب
هــو فريــق يضــم عــدد مــن طــاب وطالبــات الجامعــة يمثلــون فــروع النــادي المختلفــة ،ويتــم اختيــار رئيســه باالنتخــاب ،ويتبــع إداريـ ًا
رئيــس نــادي الطــاب فــي الريــاض ونائــب رئيــس نــادي الطــاب فــي فرعــي جــدة واألحســاء .ويعمــل الفريــق علــى تمثيــل النــادي إعالميـ ًا
كمــا يعــد حلقــة الوصــل بيــن الطالــب الجامعــي واألنشــطة التــي يقيمهــا النــادي والمجتمــع الخارجــي .وتتكــون هيكلــة المركــز مــن:
 رئيس المركز االعالمي نائب الرئيس الفريق المساند وهم كالتالي: .1أعضاء الفريق المساند للمركز اإلعالمي ،ومهامهم:
أ .التحرير
ب .التصميم
ج .التصوير
 .2جميع ممثلي المركز اإلعالمي في الكليات
 .3رؤساء األندية المتخصصة (أو من ينيبونهم)

تعريف بالمركز اإلعالمي بنادي الطالب
-
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متابعة رفع التقارير من قبل ممثلي المركز اإلعالمي بشكل دوري والتحقق من اكتمالها على بوابة إنجاز.
نشر تقرير دوري عن أنشطة النادي عبر وسائل إعالن نادي الطالب.
تفعيل مشاركات الطلبة في مجلة نبض الجامعة.
تولي مهمة إرسال إعالنات رئاسة نادي الطالب.
إعداد وتجهيز كتيب نادي الطالب عن األنشطة الطالبية في نهاية العام (بالتنسيق مع بقية الفروع).
تفعيل التغطيات المكتوبة والمصورة «الفوتوغرافية والمرئية» لجميع األنشطة.
إقامــة البرامــج التطويريــة ألعضــاء النــادي مــن دورات وورش عمــل (الكتابــة الصحفيــة  -الخطابــات) التواصــل مــع إدارة العالقــات
الجامعيــة والجهــات اإلعالميــة الخارجيــة مــن خــال عمــادة شــؤون الطــاب (مثــل :طلــب المصوريــن والمحررين).
إعداد عرض عن منجزات نادي الطالب في حفل ختام األنشطة الطالبية.
اإلعالن عن طرق التواصل مع نادي الطالب وأندية الكليات واألندية المتخصصة.
متابعة األنشطة التي تتبع نادي الطالب واإلشراف عليها إعالمي ًا باإلضافة إلى اإلشراف على المنافذ اإلعالمية لنادي الطالب.
تجهيز سجل للزوار والضيوف والمسؤولين المشاركين في البرامج.
تطبيق ضوابط الكتابة وقوانين النشر الخاصة بالنادي( .انظر قوانين النشر ضوابط الكتابة).
إقامة االجتماعات الدورية مع القادة اإلعالميين ومتابعة سير العمل وتطويره.
االتفاق مع بقية فروع المركز اإلعالمي على الوسائل اإلعالمية المستخدمة لكل عام والتحديثات في آلية العمل.
يعد البريد اإللكتروني الجامعي هو الوسيلة الرسمية للتواصل مع األندية واألعضاء والجهات المختلفة.
يحــق لرئيــس المركــز اإلعالمــي التغييــر فــي هــذه الالئحــة بمــا يــراه مناســبا بعــد االتفــاق مــع رؤســاء المركــز اإلعالمــي فــي بقيــة
الفــروع ،وبشــرط موافقــة رئاســة نــادي الطــاب وعمــادة شــؤون الطــاب علــى ذلــك.
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تسلسل هيكلة المركز اإلعالمي:

رئيس نادي الطالب

نائب رئيس
نادي الطالب
رئيس المركز
اإلعالمي

رئيسة المركز
اإلعالمي

نائب رئيس
المركز اإلعالمي

نائبة رئيسة
المركز اإلعالمي

الفريق المساند
(طالب)

الفريق المساند
(طالبات)

قادة الكليات
واألندية المتخصصة
(طالب)

قادة الكليات
واألندية المتخصصة
(طالبات)

رئيســ/ـة المركز
اإلعالمي

الفريق المساند

قادة الكليات
واألندية المتخصصة

في جدة و األحساء

في الرياض
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الوسائل المتاحة الستخدامها في تغطية مناشط النادي وإعالناته
-

البريد اإللكتروني الجامعي
بوابة إنجاز
وسائل التواصل االجتماعي (مثل :تويتر ،تيليجرام ،سناب شات ،انستقرام)
وسائل النشر المرئي (مثل :يوتيوب ،سناب شات)
مجلة نبض الجامعة والصحف المحلية
اإلعالن الورقي والشاشات اإلعالنية

مالحظة:
 عنــد اســتحداث أي وســيلة إعالميــة أو برامــج جديــدة فيجــب إقرارهــا مــن قبــل عمــادة شــؤون الطــاب لمنــح المركــز اإلعالمــيصالحيــة اســتعمالها.
 عمل المركز اإلعالمي يجب أن يتواكب مع المستجدات التقنية واإلعالمية. يتــم اعتمــاد وســيلة تواصــل اجتماعــي واحــدة (مثــل تويتــر) ،واعتمــاد وســيلة للصــور (مثــل انســتقرام) ،ووســيلة للمقاطــعالمتحركــة القصيــرة (مثــل فايــن ،ســناب شــات ،تويتــر) ،ووســيلة للفيديوهــات الطويلــة (اليوتيــوب) ،ووســيلة واحــدة لألخبــار
والتقاريــر (نبــض الجامعــة) ووســيلة واحــدة لإلعــان الرســمي (البريــد اإللكترونــي الجامعــي) ومصــدر ومرجعيــة للبرامــج (إنجــاز)،
باإلضافــة إليجــاد أرشــيف لصــور النــادي (تتــم بالتشــاور بيــن فــروع المركــز اإلعالمــي).

قوانين النشر واإلعالن العامة للمركز اإلعالمي
أ .االلتزام بتعاليم الدين الحنيف وعدم نشر المحتويات المخالفة للشريعة اإلسالمية.
ب .عدم نشر ما يسيء للجامعة أو لنادي الطالب أو للمنظومة الصحية أو ألي جهة أو أحد من منسوبيها.
ج .االبتعــاد عــن كل مــا قــد يثيــر النزاعــات والنقاشــات غيــر الهادفــة بيــن الطلبــة /المســتفيدين فــي أي مــن قنــوات اإلعــان الخاصــة
بالنــادي.
د .ضرورة موافقة رئاسة النادي وعمادة شؤون الطالب على محتوى وشكل اإلعالن أو الخبر قبل إعالنه.
ه .عدم استخدام قنوات اإلعالن الخاصة بالنادي لمصالح شخصية بأي شكل من األشكال.
و .الحرص على الكتابة السليمة الخالية من األخطاء اإلمالئية واللغوية والطباعية.
ز .ال يسمح ألي من منسوبي النادي نشر أي أخبار عن النادي خارج إطار القنوات المحددة وللمصرح لهم فقط.
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ح .تعد مهمة صياغة اإلعالن وإعداده من مهام ممثل المركز اإلعالمي في الكلية  /المسؤول الخاص في األندية المتخصصة.
ط .رئاســة المركــز اإلعالمــي مهتمــة بصياغــة اإلعالنــات التــي تــرد إليهــا مــن رئاســة نــادي الطــاب فقــط (بحســب الفــرع والمهــام
المنوطــة بهــم).
ي .يعــد القائــد اإلعالمــي هــو المســؤول األول عــن نشــر أخبــار كليتــه وإعالنــات نشــاطاتها الخاصــة ،وال تلتــزم رئاســة المركــز اإلعالمــي
بنشــرها لهم.
ك .يعــد المركــز اإلعالمــي مرجــع ممثــل الكليــة والقائــد اإلعالمــي فيهــا لــكل مــا يتــم نشــره ،ويتــم تزويــده بتفاصيــل األنشــطة
المعلــن عنهــا العتمادهــا.
ل .يعد المركز اإلعالمي هو وسيلة القائد الوحيدة للتواصل مع العالقات الجامعية.
م .ال يســمح بإقامــة أي نشــاط أو برنامــج إلكترونــي أو فتــح حســابات للنــادي دون إذن مكتــوب مــن رئاســة المركــز اإلعالمــي ،ومــن
يخالــف ذلــك يتحمــل مســؤولية المحاســبة النظاميــة أمــام عمــادة شــؤون الطــاب.
ن .التنبيه على المميزات والحوافز «في جميع الوسائل اإلعالنية».
س .تقوم رئاسة المركز اإلعالمي بحذف المخالفات الحاصلة مع تنبيه ممثل الكلية ولفت نظره.
ع .يتعرض من يخالف أي من القوانين المذكورة أعاله لتنبيه أول وثان ،وبعدها تتم مخاطبة عمادة شؤون الطالب لتغييره.
ف .تلتــزم رئاســة المركــز بعمــل تقييــم دوري للمثليــن اإلعالمييــن وتغييرهــم متــى مــا اســتلزم األمــر بعــد طــرح الموضــوع علــى
كل مــن رئيــس نــادي الطــاب وممثــل الكليــة.
ص .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  ١٢ســاعة مــن إرســالها.
ق .يلتــزم قائــد الفريــق اإلعالمــي فــي الكليــة بمــا ورد فــي صيغــة التعهــد والتــي يوقــع عليهــا عنــد اســتالم حســابات المركــز الخاصــة
باإلعــان ،مــع ضــرورة االلتــزام بعــدم تغييــر الرقــم الســري لحســاب النــادي وصــورة الحســاب إال بــإذن مــن المركــز اإلعالمــي.
ر .يتم اعتماد شعار نادي الطالب (الرسمي) في جميع مطبوعات النادي وتصاميمه.
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آلية اإلعالن والنشر

 -تجهيز محتوى اإلعالن والنشاط المرافق

قبل النشاط

 اإلعالن عن الفعالية قبل موعدها بوقت كاف عبر وسائل اإلعالن -اإلجابة عن االستفسارات الواردة من الطلبة بخصوص

أثناء النشاط

 -تغطية النشاط عبر الوسائل المختلفة

 -كتابة تقرير النشاط والخبر الصحفي

بعد النشاط

 نشر الصور والتغطيات المرئية -نشر الروابط المتعلقة بالبرنامج عبر نوافذ النادي
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خطوات النشر إجما ً
ال:
قبل المنشط:
 .1بالنسبة لألنشطة التي تحتاج تسجيل « التسجيل في الحمالت مث ً
ال»:
أ .وضع تفاصيل النشاط في موقع إنجاز (دون الرابط الخاص بالتسجيل).
ب .حملة إعالنية فيها تفاصيل النشاط عبر المنافذ اإلعالمية المعتمدة عن موعد طرح رابط التسجيل
«  24ساعة قبل طرح رابط التسجيل»
ج .إرسال رابط التسجيل عبر البريد اإللكتروني الجامعي في الوقت المحدد.
د .التغريد عبر تويتر تحوي رابط التسجيل واإلشارة الى كون الرابط متاح حاليا.
 .2أمــا بالنســبة للبرامــج التــي ال تحتــاج إلــى تســجيل « المحاضــرات الثقافيــة مثــا» فيتــم اإلعــان عنهــا فــي إنجــاز ،ومــن ثــم تويتــر
والبريــد الجامعــي.

أثناء المنشط:
 تصوير (فوتوغرافي ومرئي). وضع صور ومقاطع أثناء المنشط في الوسائل اإلعالمية المختلفة (مثل تويتر وانستقرام وسناب شات و تيليجرام). نقــل مقتطفــات وفوائــد مــن الفعاليــات (ويســمح للطالبــات بمضاعفــة العــدد المســموح بــه مــن التغريــدات عنــد اســتخدام هــذهالفقرة).

بعد المنشط:
 يقوم القائد اإلعالمي في الكلية برفع تفاصيل الفعالية ورفع تقرير صحفي بحسب اآللية التي يحددها المركز اإلعالمي. -نشر رابط التغطية المرئية « بعد مراجعتها ومونتاجها» على اليوتيوب.

الالئحة المنظمة لألنشطة الطالبية 33

البـــاب الخامس

نشر خبر المنشط في مجلة نبض الجامعة والصحف المحلية:
تقــوم رئاســة المركــز اإلعالمــي بمراجعــة وتعديــل التقاريــر بحســب الحاجــة بالتعــاون مــع ممثــل المركــز اإلعالمــي بالكليــة أو صاحــب
التقريــر بغــرض إرســاله للنشــر فــي مجلــة نبــض الجامعــة .ويشــترط للنشــر فــي الصحــف المحليــة أخــذ الموافقــة مــن عمــادة شــؤون
الطــاب واإلدارة العامــة للعالقــات الجامعيــة.

مالحظة:
فــي الحــاالت الخاصــة والطارئــة والتــي ال يمكــن فيهــا اتبــاع مــا ســبق مــن النقــاط فيتــم الرجــوع فيهــا لرئاســة المركــز اإلعالمــي
للمســاعدة.

تفاصيل خطة المركز اإلعالمي:
أو ً
ال :تويتر
يعطــى الحســاب لجميــع قــادة المركــز اإلعالمــي بالكليــات ورؤســاء األنديــة المتخصصــة (أو مــن يمثلهــم) بحيــث يتــم اســتخدامه
حســب الشــروط الموضحــة أدنــاه.

االحتياطات:
يحــق لممثلــي المركــز اإلعالمــي والممثليــن اإلعالمييــن لألنديــة المتخصصــة فقــط دخــول الحســاب عــن طريــق األجهــزة الذكيــة
فقــط( .بإســتخدام أنظمــة األجهــزة الذكيــة) وذلــك وفــق نظــام األمــان اإللكترونــي الــذي يتيــح أرقــام ســرية تســتخدم لمــرة واحــدة
خــال ســاعة وذلــك لتنشــيط الحســاب (عنــد تنشــيط الحســاب يصبــح فعــا ً
ال حتــى يتــم حذفــه مــن عضــو المركــز أو إلغــاء التنشــيط
مــن خــال رئاســة المركــز).
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شروط الكتابة وآليتها في حساب النادي الرسمي في تويتر(:)studentsofksauh
باإلضافة للقوانين العامة:
 ُيســتخدم الحســاب لـــنشر إعالنــات /أخبــار النــادي وأنديــة الكليــات واألنديــة المتخصصــة فقـــط دون التحيــز ألخبــار الشــخصيات أوحتــى اإلشــارة لهــا إال مــا كان مــن إدارة النــادي  /رئاســة المركــز اإلعالمــي.
 يمنــع وضــع «  ،»mentionsوكذلــك الوســم  ،Hashtagوهــي فقــط مــن صالحيــات رئاســة النــادي والمركــز اإلعالمــي أو مــن توافــقعليــه رئاســة المركــز اإلعالمــي.
 عند وضع روابط ،فتكون لبوابة إنجاز أو من خاللها. عدم وضع الروابط اإلعالنية إال ما كان ألنشطة النادي أو مايتم طلبه من عمادة شؤون الطالب. البد أن يبين في كل منشط المستفيد منه سواء من الطالب والطالبات والكلية المعنية. ُتكتــب التغريــدات الطويلــة المصاحبــة ألخبــار النــادي واإلعالنــات علــى شــكل سلســلة مرقمــة مــع مراعــاة طــول التغريــدات بــأن اليتعــدى ( )4تغريــدات مرقمــة وتوضــع كــرد علــى التغريــدة التــي تســبقها.
 يتم تجهيز التغريدات قبل البدء بنشرها وتنشر التغريدات المتسلسلة خالل دقيقتين من أول تغريدة. أن يكون الوقت الفاصل بين اإلعالن عن نشاطين مختلفين ( 10دقائق على األقل). الريتويت من حق رئاسة النادي ورئاسة المركز اإلعالمي فقط.مالحظة :يستثنى من ذلك الرتويت لحسابات فروع نادي الطالب المعتمدة في األنشطة.
 يكون صاحب اإلعالن  /التغريدة مسؤوال عن الرد على جميع االستفسارت الواردة بشأنها خالل  ١٢- ٨ساعة على األكثر. -تتولى إدارة النادي  /رئاسة المركز اإلجابة عن االستفسارات الواردة غير الخاصة باألنشطة المعلنة من الكليات.
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من يكتب اسمه في تويتر:
 يكتب اسم النادي والفريق المنفذ والمشارك. ال يكتب أسماء الطالب المنظمين ،ويكتفى بكتابة أسماء قادة فرق العمل عندما يكونوا متغيرين (إن وجد). يكتب أسماء الفائزين في المنافسات  /المسابقات. يكتب اسم من يمثل الجامعة في أي منافسة. يكتب اسم الدكتور  /المسؤول  /الضيف المشارك في تنفيذ النشاط. في الحسابات المستقلة يلتزم مشرفيها بالكتابة وفقا للضوابط المذكورة سابقا. البد أن يقدم النادي المتخصص خطة للمركز االعالمي للموافقة على فتح الحساب أو استمراريته. البــد أن يحصــل المركــز اإلعالمــي علــى كلمــات الســر بجميــع الحســابات المتعلقــة بنــادي الطــاب وفروعــه وإشــعار المركــز عنــدتغييرهــا ،كمــا يتــم ربطهــا بالبريــد اإللكترونــي الخــاص بالنــادي.

الحساب الخاص بالفعاليات الكبرى(:)ksau_events
 وهو حساب لتغطية الفعاليات الكبرى التي تستهدف المجتمع أو طالب وطالبات الجامعة كافة. ويتولــى اإلشــراف عليــه المشــرف علــى الفعاليــة أو البرنامــج وتتابــع رئاســة المركــز تنفيــذ الشــروط العامــة للمركــز اإلعالمــي واليخضــع للشــروط الخاصــة بتويتــر.
 -تتولى رئاسة المركز اإلعالمي تسليم الحساب لمشرفي الفعاليات وتبليغهم بآلية المركز اإلعالمي وتتابع أداءهم اإلعالمي.

آلية المتابعة على الحساب في تويتر:
أي حساب يتبع )NGHA( :و ()KSAU-HS
 -بشرط أن تكون الحسابات رسمية وتكون ذات صلة باهتمامات الطالب

أي حساب له عالقة بالنادي:
 األندية الفرعية المعتمدة من قبل المركز اإلعالمي. -البرامج المقدمة من النادي.
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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):
 حسابات بعض األطباء والمتخصصين المتعاونين مع أنشطة نادي الطالب بشكل مستمر حساب يتبع لـ نشاط بمشاركة مع النادي. -حساب يتم الموافقة عليه من رئاستي النادي والمركز اإلعالمي لما يخدم نادي الطالب وأهدافه.

ثانيا :البريد اإللكتروني الجامعي:
-

باإلضافة للقوانين العامة
الرسالة الموحدة
ويتــم إرســاله يــوم الســبت مــن كل أســبوع يحــوي جميــع أنشــطة األســبوع ويكــون بريــد اإللكترونــي مخصــص لجميــع الطــاب
وبريــد اإللكترونــي اخــر مخصــص لجميــع الطالبــات
يتم وضع جميع األنشطة المدرجة في تقويم بوابة إنجاز
يجب إرسال رسالة للمركز اإلعالمي قبل يوم السبت من كل أسبوع في حاالت التالية:
 .١في حالة وجود نشاط غير مدرج في تقويم األسبوع في بوابة إنجاز ويرغب النادي باإلعالن عنه
 .٢في حالة وجود تصميم يرغب النادي بإرساله ضمن إعالنات البريد اإللكتروني األسبوعي

 يكتــب بشــكل مختصــر عــن تفاصيــل الفعاليــة وعــن المــكان والزمــان وآليــة الترشــيح وموعــد فتــح رابــط التســجيل أو رابــطالتســجيل وبريــد اإللكترونــي للتواصــل
 عند وضع روابط فتكون لبوابة إنجاز أو من خاللها -ترسل الرسائل للفئة المستهدفة فقط.
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ثالثا :التصوير
 تعتبر التغطية المصورة (فوتوغرافي ًا أو مرئي ًا) ضمن مهام المركز اإلعالمي والممثلين اإلعالميين في كل كلية. يتم التواصل مع نادي الفنون متى ما احتاج المركز اإلعالمي إلى ذلك. يرفع طلب التغطية المصورة قبل أسبوعين ( )14يوم ًا من الفعالية. توزع المهام بين الفريق بحسب الشاغر وبحسب اإلنجاز. يحــق لرئيــس المركــز االعالمــي أن يطلــب مــن عمــادة شــؤون الطــاب رفــع طلــب تغطيــة للعالقــات الجامعيــة أو للخدمــاتاإلعالميــة فــي الفعاليــات الكبــرى أو عنــد ضيــق الوقــت أو عنــد انشــغال األعضــاء ويشــترط أن يرفــع الطلــب قبــل أكثــر مــن عشــرة
أيــام عمــل.
 -يتم نشر جميع المقاطع المرئية عبر حساب النادي على يوتيوب أو غيره.

أنواع التغطيات:
أ .التصوير الفوتوغرافي.
ب .التصويــر المرئــي التوثيقــي لألنشــطة :وهــو عــرض مرئــي مطــول عــن فعاليــات النشــاط ،يتــم تصويرهــا ورفعهــا علــى اليوتيــوب
بعــد كل نشــاط.
ج .يكــون التصويــر المرئــي التوثيقــي اختيــاري ألنشــطة األنديــة المختلفــة وإلزامــي للبرامــج الكبــرى فــي نــادي الطالب.ويفضــل أن
تحــوي التالــي:
-

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 الطــاب ويجــب عرضهــا علــى عمــادة شــؤون الطــاب للموافقــة عليهــا
قبــل رفعهــا عبــر منافــذ نــادي الطــاب.

د .التغطيــات القصيــرة :وهــي مقاطــع قصيــرة مختصــرة وتكــون إمــا أثنــاء النشــاط أو كدعايــة قبلــه .ويمكن اســتخدامه فــي تغطية
أي منشــط ،كمــا يمكــن نشــره عبــر المنافذ المعتمــدة كفايــن أو انســتقرام وغيرها.
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شروط وآليات التصوير:
-

أخــذ موافقــة مــن الجهــة المســؤولة عــن المــكان (شــؤون الطــاب ،األســواق وغيرهــا) مــع مراعــاة قوانيــن المــكان الــذي يتــم
التصويــر فيــه
أن يكون تحت إشراف مباشر من ممثل نادي الكلية أو رئيس النادي المتخصص والقائد اإلعالمي فيها
عدم وجود ما يخالف الدين أو السياسة أو أنظمة الجامعة والجهة التي يتم التصوير فيها
أال تحوي الصور توقيع المصمم أو شعارات أيا كانت
أن يكون التصوير عالي الجودة والدقة
التأكد من إضاءة المكان المستهدف للتصوير وعمل االحتياطات الالزمة لذلك
موافقته للقوانين العامة الخاصة بالنادي
يمنع تصوير النساء أو نشر صورهن
للفعاليات االجتماعية باإلمكان أخذ صور بانورامية ال توضح المالمح (بشرط أن توافق التعليمات العامة)
للمركز اإلعالمي وعمادة شؤون الطالب أحقية حذف الصور التي يراها مخالفة

رابعا :البرامج االجتماعية لمشاركة الصور :انستقرام:
حســاب إلبداعــات نــادي الفنــون وللتغطيــات المباشــرة لفعاليــات النــادي بإشــراف نــادي الفنــون ورئاســة المركــز اإلعالمــي وشــروطه
علــى النحــو التالــي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يخضع للقوانين العامة للمركز اإلعالمي.
يسمح بنشر  15صورة (أو مقطع فيديو) يوميا فقط لجميع مناشط نادي الطالب.
يتم نشرها خالل مدة النشاط (نشر إعالن قبل النشاط ،وخالل يوم تفعيل النشاط ،ويومين بعده كمتابعة)
مدة النشاط بحسبها :يوم  ..يومين ...الخ
منعــا لنشــر صــوره الشــخصية مــن
ينبــه علــى القائــد اإلعالمــي التثبــت مــن الحســاب الــذي قــام بتســجيل الدخــول مــن خاللــه ً
خــال حســاب النــادي دون قصــد.
فــي غيــر البرامــج المجتمعيــة فباإلمــكان وضــع صورتيــن مــن أي منشــط ،أمــا الفعاليــات المجتمعيــة فيمكــن نشــر خمــس
صــور يوميــا (إال مــا يســتثنى مــن رئاســة المركــز اإلعالمــي).

خامسا :المقاطع المرئية القصيرة (سناب شات وتويتر):
وتســتخدم للمقاطــع القصيــرة التــي تغطــي الفعاليــات أو تهــدف للتوعيــة المجتمعيــة مــع اإللتــزام بالشــروط العامــة وشــروط
التصويــر التــي ســبق ذكرهــا.
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سادس ًا :اليوتيوب
 وفق شروط النادي العامة وشروط التصوير إدارة القناة من مهام رئاسة المركز اإلعالمي -البد من موافقة المركز اإلعالمي لنشره

سابعا :األرشيف المصور (فلكر)
ً
 يخضع لقوانين النادي العامة. يعــد األلبــوم الكامــل للصــور واألرشــيف الخــاص بالنــادي للفعاليــات وغيرهــا ،بحيــث يصنــف إلــى أنديــة وبرامــج ويتــم تعبئتهــابشــكل دوري.

ثامن ًا :التصميم
تعد بعض التصاميم ضمن مهام المركز اإلعالمي ،وآليتها كالتالي:
 .1يشــترط لــكل نــادي أن يتقــدم بطلــب التصميــم قبــل أســبوعين مــن المنشــط وســتكون األولويــة ألهميــة المنشــط
ولألســبقية.
 .2يكــون تحويــل المهــام بيــن أعضــاء المركــز بحســب اإلنجــاز ،كمــا يحــق لرئيــس المركــز طلــب التصميــم مــن أعضــاء خــارج
المركــز اإلعالمــي.
 .3ال يتحمل المركز االعالمي أي مكافآت ألي تصاميم خارج عضوية المركز اإلعالمي دون إقرار مكتوب.
 .4عند انشغال فريق التصميم أو ضيق المدة يحق لرئيس المركز اإلعالمي طلب تصميم من عمادة شؤون الطالب.
 .5ال يسمح للمصممين بوضع تواقيعهم على التصاميم
 .6أن تكون التصاميم ذات جودة عالية.
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تاسع ًا :مجلة نبض الجامعة والصحف المحلية والوسائل اإلعالمية األخرى
.1

تفعيــل مشــاركة الطــاب فــي إيصــال صوتهــم وعــرض آرائهــم عبــر مجلــة نبــض الجامعة مــن خــال  :المقــاالت ،األعمــال الفنية،
الحــوارات ،وغيرهــا مــن أشــكال التحريــر.

 .2تعد وسيلة أساسية لنشر تقارير النادي وأخباره وإعالنات األنشطة.
 .3تحتســب المشــاركة فــي المجلــة ســواء بمقــال /صــورة بـــ نقطــة ضمن برنامــج النقــاط التكريمــي ،بشــرط أن ُيعلن ذلــك للطالب
(أي مشــاركة طالبيــة تنشــر قبــل موافقــة المركــز اإلعالمــي ال تحتســب ضمــن برنامــج نقاطــي).
 .4يعــد إرســال المشــاركات والتقاريــر وكل مــا يخــص النشــر فــي نبــض الجامعــة وغيرهــا مــن مســؤولية رئاســة المركــز اإلعالمــي
وليــس لممثلــي الكليــات  /النــوادي المتخصصــة ،وتلتــزم إدارة العالقــات الجامعيــة بعــدم نشــر مــا يخــص نــادي الطــاب إال مــن
خــال المركــز اإلعالمــي فقــط.
 .5مــن أراد نشــر خبــر صحفــي فــي الصحــف المحليــة فعليــه إرســاله «مــع الصــور» لرئاســة المركــز اإلعالمــي خــال يوميــن كحــد
أقصــى مــن تاريــخ إقامــة النشــاط شــريطة أن يكــون الخبــر يمثــل كفــاءة وجــودة نــادي الطالب،ويجــب إرســاله مــن خــال المركــز
اإلعالمــي بعمــادة شــؤون الطــاب.
 .6قبــل اإلعــان عــن أي منشــط ضمــن اختصاصــات نبــض الجامعــة (مثــل نشــر المشــاركة الفائــزة فــي نبــض الجامعــة) ،البــد مــن
موافقــة مكتوبــة مــن اإلدارة العامــة للعالقــات واإلعــام.
 .7تكون هناك زوايا لألندية المتخصصة تقدم فيها ما يخدم أهداف النادي وإثراء رؤيته (غير التغطيات) .
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عاشرا :اإلعالن الورقي
ً
يقــوم كل قائــد إعالمــي بتوزيــع إعالنــات ورقيــة فــي كليتــة وباقــي 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 حســب اإلجــراء التالــي:
أ .يشترط أن ترسل قبل النشاط بيومين على األقل.
ب .يكون القائد اإلعالمي مسؤوال عن إزالة اإلعالنات الورقية بعد النشاط.
ج .باإلمكان طباعتها عند شؤون الطالب في الكلية أو لدى نادي الطالب.
د .يشترط أن يؤخذ األذن من قبل المسؤول لدى شؤون الطالب في كل مبنى قبل تعليقها في األماكن المخصصة.

مالحظة:
بالنسبة للرول أب (راجع آلية األنشطة الطالبية)

الحادي عشر :الشاشات
مــن مســؤوليات كل نــادي مــن أنديــة الكليــات أو األنديــة المتخصصــة التواصــل والتنســيق مــع عمــادات الكليــات واإلدارات لالســتفادة
مــن الشاشــات الموجــودة فــي مختلــف المواقــع واســتثمارها فــي إيصــال رســالة النــادي واإلعــان عــن برامجــه.

شروطها:
باإلضافة للقوانين العامة :
أ.

موافقــة رئاســة المركــز اإلعالمــي علــى المــواد المنشــورة والوقــت الزمنــي لنشــرها إن كان هنــاك أي محتــوى يختلــف عــن المــواد
المرســلة للمركــز اإلعالمــي ،أمــا بالنســبة لإلعالنــات والفيديوهــات التــي تــم إرســالها للمركــز اإلعالمــي ُمســبقا فــا ُتشــترط
ُ
موافقــة رئاســة المركــز لوضعهــا فــي الشاشــات.

ب .التواصل مع قسم التقنية أو شؤون الطالب بكل كلية لنشرها.
ج .يفضل أن تكون قصيرة قدر اإلمكان (يفضل أال تزيد عن  30ثانية).
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الثاني عشر :الكتيب
يعــد مــن مســؤولية رئاســة المركــز ،حيــث يتــم اإلعــداد لــه قبــل شــهرين مــن حفــل ختــام األنشــطة الطالبيــة وبمشــاركة ممثلــي
الكليــات جميعهــم فــي فــروع الجامعــة الثالثــة ،ويجــب موافقــة عمــادة شــؤون الطــاب عليــه قبــل اعتمــاد طبعــه ونشــره.
 .١ويشمل الكتيب تغطية للبرامج المميزة لكل ناد باإلضافة للبرامج العامة في كافة المدن الجامعية الثالث.
 .٢كما يشتمل على أسماء قادة نادي الطالب كالتالي:

.٣

.٤
.٥

.٦

 رئاسة نادي الطالب (الرئيس والنائب ومساعديه). رئاسة المركز اإلعالمي (الرؤساء وأعضاء الفريق المساعد). برنامج أرشدني (مسؤول البرنامج واثنين من األعضاء الفاعلين في كل فرع). 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 الكبرى أندية الكليات األندية المتخصصةوفــي حــال كانــت المــادة اإلعالميــة مــن مدينتــي جــدة واألحســاء أو األنديــة المتخصصــة فــي كل فــرع كافيــة يتم وضعها كأقســام
مستقلة.
يتم اختيار البرامج التي تعرض بالتفاصيل بحسب التالي:
 أهمية البرنامج للمجتمع وللطالب عدد الحضور وجود صور واضحة وجود وصف واضح للبرنامجبقية البرامج يتم وضعها كأرشفة لكل نادي في نهاية قسمه.

الثالث عشر :بوابة إنجاز
وتعتبــر الواجهــة الرســمية المعتمــدة لنــادي الطــاب خصوصــا فــي اإلعــان والتســجيل لألنديــة والبرامــج (راجــع آليــة رفــع األنشــطة
مــن خــال بوابــة إنجــاز)
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الباب السادس:ترشيحات نادي الطالب
شروط الترشح وآليته:
الشروط العامة:
 .1أن يكون طالبا منتظم ًا خالل العام األكاديمي الذي سيترشح له
 .2أاليقل معدله عن  3.25من 5
 .3ال يحق لطالب سنة االمتياز الترشح لالنتخابات
 .4الترشح يعني ملكية خطط وأفكار المتقدمين للعمادة حتى في حالة عدم الفوز
 .5الترشح هو موافقة وإقرار بعدم االنسحاب بعد الفوز إال بظروف توافق عليها عمادة شؤون الطالب
 .6الترشح إقرار بعدم البوح بأي من أسرار نادي الطالب
 .7عند تنافس عدد كبير لمنصب معين سيتم اختيار أفضل خمسة خطط وسير ذاتية فقط واالختيار ستقرره لجنة االنتخابات
 .8أن يكون المترشح حسن السيرة والسلوك وأال يكون لديه عوائق أكاديمية أو أخالقية
 .9ال يحق للطالب الترشح لنفس المنصب ألكثر من عامين متتالين
 .10يحق للجنة االنتخابات تعديل الشروط واآلليات وترشيح من ترى مناسب ًا عند الحاجة لذلك
 .11أن يتم تأييد الترشيح من عميد الكلية.

الشروط الخاصة للترشح لمناصب نادي الطالب:
أو ً
ال :رئيس نادي الطالب
باإلضافة للشروط المذكورة في الشروط العامة:
 .١أن يكون عمل في النادي لعامين على األقل (إحداها في منصب قيادي).
 المنصب القيادي ال يشمل العضويات (في أي من فروع النادي) وال قادة الفرق في أندية الكليات. .٢أال يقل معدله عن  4من 5
 .٣هذا المنصب متاح للطالب فقط (في فرع الرياض)
 .٤سيكون انتخابه باآللية التالية ( %50للطالب؛  %50لعمادة شؤون الطالب ورئيس نادي الطالب الحالي).
 العمادة تقسم فيها النسبة كالتالي:  %30للعميد والعمداء المشاركين في عمادة شؤون الطالب  %10إلدارة األنشطة الطالبية في عمادة شؤون الطالب  %10لرئيس نادي الطالب الحالي .٥ســيتم عــرض جميــع خطــط المرشــحين (بعــد ترميزهــا) علــى العمــادة ولجنــة الترشــيحات لتقييمهــا واســتبعاد الخطــط التــي ال
تنطبــق عليهــا شــروط الترشــح.
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ثاني ًا :نائب رئيس نادي الطالب:
باإلضافة للشروط المذكورة في الشروط العامة:
منصب قيادي (المنصب القيادي ال يشمل العضويات)
 .١أن يكون عمل في النادي لعام على األقل في
ٍ
 .٢سيكون االنتخاب باآللية التالية:
 تصويت طالب وطالبات الجامعة باإلضافة لتصويت عميد شؤون الطالب والعمداء المشاركين وإدارة شؤون الطالب بالعمادة (تحتسب األصوات كبقيةأصوات الطالب)

ثالثا :رئيس المركز اإلعالمي:
باإلضافة للشروط المذكورة في الشروط العامة:
 .١أن يكون عمل في النادي لعام ،ويشمل األعضاء الفاعلين في فروع النادي
 .٢سيكون االنتخاب باآللية التالية:
 تصويت طالب وطالبات الجامعة باإلضافة لتصويت عميد شؤون الطالب والعمداء المشاركين وإدارة شؤون الطالب بالعمادة (تحتسب األصوات كبقيةأصوات الطالب).

رابع ًا :مساعدو رئيس النادي:
باإلضافة للشروط المذكورة في الشروط العامة:
 .١يتم ترشيحهم من قبل رئيس النادي لمساعدته في إدارة شؤون نادي الطالب خالل شهر من انتخاب رئيس نادي الطالب
(كإنجاز ونقاطي وغيرها).
 .٢يجب أن توافق لجنة الترشيحات وعمادة شؤون الطالب على تعيين المساعدين.
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خامس ًا :ممثلو نادي الطالب بالكليات:
باإلضافة للشروط المذكورة في الشروط العامة:
 .١سيكون الترشيح باآللية التالية:
 تصويت طالب الكلية فقط .٢اكتمال الفريق خالل الترشح (يحوي قادة الفرق :الثقافي واإلعالمي واالجتماعي والرياضي/الترفيهي)
 .٣يشترط موافقة عمادة الكلية على الطالب المترشح (خالل الفترة التي تحددها لجنة االنتخابات)،وفي حال اعتراضها تزويد
عمادة شؤون الطالب بشكل سري بأسباب الرفض
 .٤أن يترشح النادي بالحد األدنى من األنشطة خالل العام األكاديمي المترشح له
 .٥أال يقل عدد طالب الكلية عن  50طالبا خالل العام األكاديمي القادم المترشح له والمقرر ب  4أنشطة خالل الفصل الدراسي
الواحد

مالحظة:
في حالة كان العدد أقل من  50طالب ًا يتم ترشيح مساعداً للممثل في النادي المشابه ويكون مسؤو ً
ال عن تنظيم األنشطة في
الكلية المعنية.

سادس ًا :رؤساء األندية المتخصصة
باإلضافة للشروط المذكورة في الشروط العامة:
.١
.٢

أن يتقدم بخطة تحتوي على الحد األدنى من البرامج و المقرر بــــ ( )4أنشطة خالل الفصل الدراسي الواحد
سيكون الترشيح باآللية التالية:
 -تصويت طالب وطالبات الجامعة (بحسب الفرع).

سابع ًا :مسؤول برنامج أرشدني:
باإلضافة للشروط المذكورة في الشروط العامة:
.١
.٢
.٣
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أن يكون عمل في النادي لعام ،ويشمل األعضاء الفاعلين في فروع النادي
أال يقل معدله عن  4من 5
سيكون الترشيح باآللية التالية:
 -تصويت طالب وطالبات الجامعة (بحسب الفرع).
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الباب السابع :آلية تكريم المشاركين في األنشطة
تمهيد
يتــم تقســيم الجوائــز التكريميــة إلــى ( )6فئــات وهــي( :أ ،ب ،ج ،د ،هـــ ،و) علــى أن تكــون مــن صالحيــات عمــادة شــؤون الطــاب تقديــم
القيمــة التقديريــة لــكل فئــة عنــد الرفــع بطلــب صــرف المكافــأة لــإدارة الماليــة.

أو ً
ال :الجوائز التقديرية :
 -1الجوائز العامة:
جائزة الطالب والطالبة المثالية

		

جائزة فئة (أ  +ب)

 -2جوائز المشاركات في المؤتمرات التي تنظمها عمادة شؤون الطالب:
أ.

األبحاث المقدمة بطريقة العروض التقديمية ( )Oral presentationتمنح عشر جوائز على النحو التالي:
 من المركز األول و حتى المركز الخامس -من المركز السادس وحتى المركز العاشر

جائزة فئة (أ)
جائزة فئة (د)

ب .األبحاث المقدمة بطريقة الملصقات ( )Postersتمنح خمسة جوائز على النحو التالي:
 المركز األول المركز الثاني -المراكز من الثالث إلى المركز الخامس

جائزة فئة (أ)
جائزة فئة (ب)
جائزة فئة (د)

 -3تكريم المشاركين في األنشطة الالصفية:
يتم التكريم بناء على حسب النقاط لكل طالب /طالبة ( برنامج نقاطي) وفق ًا للجدول التالي :
نوع المشاركة
المشاركة في نشاط
اإلعداد والتنسيق لنشاط
المساهمة بفكرة نشاط رئيسية*

عدد النقاط

عدد ساعات تنفيذ النشاط

 1نقطة
 2نقطة
 3نقاط
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على أن يتم توزيع الجوائز التكريمية على النحو التالي:

أ .المتميزون في األنشطة الطالبية (أندية الطالب بالكليات واألندية المتخصصة):
		
		

 المركز األول المركز الثاني المركز الثالث -المركز الرابع و المركز الخامس 		

جائزة من فئة (أ)
جائزة من فئة (ب)
جائزة من فئة (ج)
جائزة من فئة (د)

ب .الفائزون ببرنامج نقاطي:
			
 المركز األول المركز الثاني حتى المركز الخامس 				
 المركز السادس حتى المركز العشرين -المركز الحادي والعشرون حتى المركز الخمسين

جائزة من فئة (أ)
جائزة من فئة(ج)
جائزة من فئة (د)
جائزة من فئة (هـ)

 -1التكريم الخاص بتنظيم الفعاليات الكبرى والبرامج المستمرة:
			
 رئيس البرنامج		
 مساعدو رئيس البرنامج		
 قادة الفرق التنظيمية -األعضاء المتطوعون

جائزة من فئة (ب)
جائزة من فئة (ج)
جائزة من فئة (د)
جائزة من فئة (هـ)

 -2التكريم الخاص بالمسابقات التنافسية بين الطالب:
عنــد تنظيــم أي مســابقة طالبيــة مــن ِقبــل أحــد األنديــة أو البرامــج المســتمرة يتــم تكريــم الفائزيــن بجوائــز تقدرهــا عمــادة شــؤون
الطــاب بحســب نوعيــة المســابقة بشــرط أال تتجــاوز قيمــة أعلــى جائــزة مجمــوع الفئــات الســتة المشــار إليهــا فــي الفقــرة ()1
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 -3جوائز رئاسة نادي الطالب :
يتم تسليم كل من اآلتي في الحفل الختامي لألنشطة الطالبية:
-

		
رئيس نادي الطالب
نائب رئيس نادي الطالب 			
		
رئيس فريق بوابة إنجاز
		
أعضاء وفريق بوابة إنجاز
		
مساعد رئيس نادي الطالب
رئيس المركز اإلعالمي للنادي 		
		
نائب رئيس المركز اإلعالمي
		
أعضاء المركز اإلعالمي
مسؤول برنامج أرشدني 		

جائزة من فئة (أ  +ب)
جائزة من فئة (أ  +ج)
جائزة من فئة (أ)
جائزة من فئة (ب)
جائزة من فئة (أ)
جائزة من فئة (أ  +د)
جائزة من فئة (أ)
جائزة من فئة (ب)
جائزة من فئة (ب)

مالحظة:
يحق لعمادة شؤون الطالب منح جائزة تكريمية ال تتجاوز فئة (أ) ألي طالب تميز في خدمة نادي الطالب وبرامجه.

ثاني ًا :الشهادات التكريمية
أ .شهادة شكر وتقدير فئة (أ) على النحو التالي:
تكتــب باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة وتو ّقــع مــن قبــل مديــر الجامعــة أو وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة ،وتمنــح للطــاب اللذيــن
أســهموا بجهــد أو بأعمــال نوعيــة ســجلت لهــم ووضعــت للجامعــة مكانــة ضمــن الجامعــات فــي مناســبات كبــرى.

ب.شهادة شكر وتقدير فئة (ب) على النحو التالي:
.1

الموظفون داخل وخارج عمادة شؤون الطالب ممن كان لهم بصمة واضحة في دعم األنشطة الطالبية ويتم تحديد
أسمائهم من قبل رئاسة النادي.

 .2إدارة نادي الطالب (الرئيس ،نائب الرئيس ،ومساعد الرئيس ،رئيس المركز اإلعالمي ونائبه ،مسؤول برنامج أرشدني).
 .3ممثلو وقائدو الفرق للكليات أصحاب المراكز األربعة األولى.
 .4رؤساء األندية المتخصصة أصحاب المراكز الثالث األولى.
 .5المراكز العشرة األولى في برنامج نقاطي.
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ج .شهادة شكر وتقدير فئة (ج) على النحو التالي:
َّ
وتوقع من قبل أحد العمداء المشاركين في عمادة شؤون الطالب ،وتمنح لكل من:
تكتب باللغة العربية واإلنجليزية
-

ممثلو وقائدو 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
ممثلو األندية المتخصصة في الكليات ،وأنشط  5أعضاء من كل نادي متخصص في المراكز األول والثاني والثالث والرابع.

د .شهادة شكر وتقدير فئة (د):
َّ
وتوقع من قبل أحد العمداء المشاركين في عمادة شؤون الطالب ،وتمنح لــ:
تكتب باللغة العربية واإلنجليزية
-

كل من شارك في حملة تثقيفية تقام خارج الجامعة
كل من ألقى ورشة عمل مستقلة نظمها النادي

ثالث ًا :تكريم الضيوف
بناء على النحو التالي:
يتيم تكريم الضيوف
ً
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-

ضيف من داخل الجامعة :يعطى شهادة شكر وتقدير من عمادة شؤون الطالب ويلتزم ممثل نادي الطالب أو النادي
المتخصص بتسليم نص الشهادة بعد اعتماد النشاط.

-

ضيف من خارج الجامعة :يعطى درع من عمادة شؤون الطالب ويلتزم ممثل نادي الطالب بالكلية أو النادي المتخصص
بتسليم نص الشهادة بعد اعتماد النشاط.
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أحكام ملحقة :
.1

يتم تسليم الشهادات والجوائز المقترحة في حال تم تنفيذ الحد األدنى من األنشطة.

 .2يتم تقييم األندية المتخصصة ذات القسمين عند الطالب والطالبات باعتبارها ناد واحد ،فنادي الفنون عند الطالب والطالبات
يعد نادي ًا واحداً عند التقييم ،وهكذا باقي األندية المتخصصة.
 .3فيما يخص الشهادات:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
.4

يلتزم ممثل نادي الكلية بحصر وإرسال أسماء الطالب المشاركين وصيغة الشهادات  -بالعربي واإلنجليزي  -وإرسالها
للموظف المسؤول عن نادي الكلية أو النادي المتخصص في عمادة شؤون الطالب (أو من ينوب عنه في جدة واألحساء)
لطباعة الشهادات.
يلتزم ممثل نادي الطالب في الكلية أو رئيس النادي المتخصص باستالم الشهادات من عمادة شؤون الطالب خالل
أسبوع من انتهاء الفعالية.
بعد مضي أسبوع على انتهاء الفعالية ال يحق ألي طالب أو عضو أو مسؤول في نادي الطالب المطالبة بشهادة تثبت
مشاركته في الفعالية.
ال ُتمنح شهادات حضور للمحاضرات العامة.
تقتصر الشهادات على بعض البرامج الكبرى ،والحمالت التطوعية ،وما تستثنيه عمادة شؤون الطالب.

فيما يخص الكوبونات:
االلتزام بطلب كوبونات نقاطي قبل وقت كاف من النشاط ،وال يسمح بطلب أي كوبون بعد انقضاء أسبوع على مدة
أ.
النشاط.

.5

الدروع التكريمية:
أ.
ب.
ج.

.6

الدروع التكريمية في الحفل الختامي لألنشطة الطالبية ،وتحدد من قبل رئاسة نادي الطالب
للعمادات وإدارات الجامعة التي تعاونت مع نادي الطالب خالل العام األكاديمي
للموظفين من خارج عمادة شؤون الطالب والذين تميزوا بتعاونهم مع نادي الطالب

وسام التميز:
-

وهو وسام يقدم ألفضل ٤طالب تميزوا بخدمة نادي الطالب ،ويتم تحديدهم من قبل عمادة شؤون الطالب و رئاسة
نادي الطالب
يستثنى من الوسام ك ً
ال من رئيس نادي الطالب ،ونائب الرئيس
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