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 :عامة مقدمة
ابجلامعننة والنننف تشننرف علننى  موعنننة املسنناندة  اإلداراتإدارة صننندوا الطننالب حنني إ ننند  

واخلنندمات املسنناندة للعمليننة التعليميننة ابجلامعننة والننف  نندف يف صننفي النشنناط الالبننرامج واسننعة منن  
 ملها إىل االحتمام ابلطلبة و يئة البيئة املناسبة هلم للتحصيل العلمني وتندريبهم يف  ناالت إضنافية 

قنندرا م النحنيننة والبدنيننة وإعنندادحم بشننكل متكامننل ومتننوا   ليت رجننوا منن   لرتقيننة مهننارا م وتنميننة
 اجلامعة مواطنني صاحلني قادري  على املنافسة يف اجملال األكادميي والوظيفي واملهين . 

وفري مسنننتند حننندف تطنننوير األنلمنننة واللنننوائ  لتننن تضنننمنخل اخلطنننة اإلسنننرتاتيوية للصنننندواوقننند 
لف  دف إىل تقنني أعمال الصندوا ضمنها النوا ي املالية وا وم  نلامي جلميع أعمال الصندوا

 ين  أ  من  مهنام عمننادة انؤو  الطنالب وفقنا  للنوائ   لنا التعلنيم العنناي و  يف  نال القسنم املناي
واجلامعنات اإلانراف علننى النشناط الطناليب فننري الصنفي وطيطنا  ومتننويال  ومتابعنة. وتضنطلع العمننادة 

 م   ي  اهليكل املناس  ملمارسة النشاط   وم   ي  متوينل النشناط ابلت طيط للنشاط الطاليب
م  املصادر املالية املتا ة والف تتضم  ميزانينة اجلامعنة وميزانينة صنندوا الطنالب   وفقنا  لالئحتن    
وم  ريع رعاية النشاط الطاليب بعد تسويق برامج النشاط أو رفبنة املؤسسنات العامنة أو اخلاصنة يف 

 . اطرعاية النش
وجتنندر اإلاننارة إىل أ  بعضننا  منن  حنننو اللننوائ  والضننوابط متننخل املوافقننة عليهننا منن  قبننل معنناي منندير 

إجنننا ة حننننو اللنننوائ  والضنننوابط مننن  قبنننل  لنننا إدارة  امعنننة أو مننن  عميننند انننؤو  الطنننالب. وإ اجل
الصننرف منن  ميزانيننة الصننندوا   إضننافة ملننا ميكنن  صننرف   سننوف يسنناعد يف تنلننيمصننندوا الطننالب 

ر امل تلفة التعامل مع األمو والكليات   ويسهل على وكاالت و إدارات العمادة  ميزانية اجلامعةم  
 . املالية 

 والضوابط على التاي: وقد ااتملخل حنو اإلجراءات 
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 :لضوابط املالية الداخلية بالصندوقا
 ضوابط الصرف على برامج النشاط والسلف املاليةو  تإجراءا -1

 دورات تنمية املهاراتضوابط و  تإجراءا -2

 ضوابط مكافآت املتعاونني مع املسرحو  تإجراءا -3

 ضوابط مكافآت املتعاونني مع النشاط الرايضيو  تإجراءا -4

 ضوابط املكافآت املالية وجوائز النشاط الطاليبو  تإجراءا -5

 ضوابط تشغيل الطالب والطالباتو  تإجراءا -6

 املتفوقني دراسيا   وضوابط جائزة قائمة العميد للطلبة تإجراءا -7

 وضوابط مشاركة الطالب يف املؤمترات العلمية تإجراءا -8
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 مقدمةأوالً: 
حلاجة النشاط الطاليب لتقنني موضنو  الصنرف علنى بنرامج النشناط والينة السنلف املالينة نلرا  
علننى جتميننع ا ليننة املتبعننة ووضننعها يف اننكل ضننوابط ليسننهل  لننخل إدارة صننندوا الطننالب  فقنند عم

مبسؤولية الصرف علنى بنرامج النشناط الطناليب مهمنة متابعنة موضنو  احلصنول علنى  على املضطلعني
التمويل الال م لربامج النشاط الف متخل املوافقة عليها وكنلك كيفية تسديد حنو املبنال  النف تصنرف  

 كعهدة على املستفيد واجبة السداد إلبراء النمة.
 ثانيًا: مصادر متويل النشاط الطالبي:

 امعة.ميزانية اجل -1

 ميزانية صندوا الطالب.  -2
 ريع الرعاية الرمسية لربامج النشاط. -3

 ثالثًا: آليات الصرف من ميزانية اجلامعة:
 أ  يكو  الربانمج م  الربامج الطارئة فري املدرجة يف خطة النشاط. -1

أ  يكننو  الننربانمج معتمنند يف خطننة النشنناط اجملننا ة منن   لننا اجلامعننة وتعنننر صننرف  منن   -2
 صندوا الطالب.

يتم رفع الربانمج بكتاب م  عميد اؤو  الطالب لصا   الصال ية )مدير اجلامعة أو   -3
 كيل اجلامعة أو وكيل اجلامعة للشؤو  التعليمية واألكادميية(

بعد احلصول على موافقة صا   الصنال ية علنى النربانمج والتكلفنة املالينة ملنال املعاملنة  -4
سننم الشنن ي الننني يننتم قينند السننلفة املاليننة األصننل لننةدارة املاليننة ابجلامعننة مننع تزوينندحا اب

 ابمس  وبياانت .

 بعد تنفين الربانمج يلزم تسديد السلفة وفقا  لنلام تسديد السلف املالية ابجلامعة. -5

ابلنسننبة لننربامج النشنناط الننف تتطلنن  بنندل انتننداب للمشننرفني فيننتم رفننع اسننتمارة االنتننداب  -6
مرفنق انا صنورة من  موافقنة  لنا اجلامعنة لعمادة اؤو  أعضاء حيئة التدريا واملنوظفني 

 على خطة النشاط أو موافقة صا   الصال ية على الربانمج.
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يرفنع لعمنادة اننؤو  أعضناء حيئنة التنندريا واملنوظفني لصنرف أوامننر إركناب للمشنناركني يف  -7
الربامج الف متخل املوافقة عليهنا من  صنا   الصنال ية ومتنول من  ميزانينة اجلامعنة أو النف 

 صندوا الطالب.متول م  

 رابعًا: )أ( : آليات الصرف من ميزانية صندوق الطالب:
 أ  يكو  الربانمج معتمد يف خطة النشاط اجملا ة م   لا اجلامعة. -1

 توفر ميزانية خمصصة م  صندوا الطالب تغطي تكاليف الربانمج. -2

خل ميزانينة تعبئة استمارة )طل  تنفين برانمج نشاط( واعتمادحا م  الوكيل امل تي إذا كان -3
الربانمج ضم  ميزانية الوكالنة   واعتمادحنا من  عميند انؤو  الطنالب إذا كنا  الصنرف من  

 بند النشاط العام.

يلزم تعبئة استمارة األنشطة وامليزانية املقرت ة وأوج  الصرف اخلاصة ابللوننة املالينة إذا كنا   -4
دة لكننل بننرانمج يننتم متويننل الننربانمج منن  بننند النشنناط العننام   علننى أ  وصنني اسننتمارة وا نن

 فيها توضي  أوج  الصرف ونسبة كل وج  ابلنسبة للمبل  امل صي للربانمج.

ابسم مستلم السلف يف اجلهة الف يتبع  إلدارة صندوا الطالب لتحويل املبل ملال املوافقة  -5
 هلا الربانمج.

ل ابلنسبة ملستلمي السلف من  اإلدارات ومنسنويب صنندوا الطنالب فيلنزم تسنديد سنلفة كن -6
بننرانمج حلنندة مبوجنن  فننواتري وفقننا  للضننوابط الداخليننة لسننلف النشنناط بصننندوا الطننالب يف 

 الفقرة )ب( املبينة أسفل.

ابلنسبة لسلف األندية الطالبية ابلكليات واألندية العامة ذات امليزانية احملددة فيلزم تسديد   -7
لعميننننند انننننؤو  كامنننننل املبلننننن  وترفنننننع أصنننننل الفنننننواتري مطننننناب مننننن  الكلينننننة أو اإلدارة موجننننن  

 الطالب.

 مين  مستلم السلفة بعد التسديد إخالء طرف م  صندوا الطالب. -8

إذا تعنر تنفين الربانمج بعد صرف املبل  فيعاد ايك املبل  مطناب لعميند انؤو  الطنالب  -9
  ويف  النننة كنننو  مبلننن  النننربانمج ضنننم  السنننلفة العامنننة للنننربامج األخنننر  فيلنننزم إعنننادة املبلننن  

 عامة.ضم  تسوية السلفة ال
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إذا رفبننخل اجلهننة يف  جيننل الننربانمج لفصننل دراسنني اخننر بعنند اسننتالم املبلنن  ضننم  السنننة  -10
 املالية الوا دة فيلزم احلصول على موافقة صندوا الطالب.

ال جيننو   جيننل االسننتفادة منن  أي مبلنن  مصننروف لننربامج النشنناط للعننام املنناي التنناي ويلننزم  -11
 إعادة املبل  لصندوا الطالب.

 املبل  املصروف لربانمج وا د بشرط تسديد كامل املبل  يف نفا السنة املالية.جيو  جتزئة  -12

السنننة املاليننة لصننندوا الطننالب حنني السنننة املاليننة للدولننة الننف تبنندأ منن  أول السنننة امليالديننة  -13
 وتنتهي بنهايتها.

 صندوق الطالب:ب الضوابط الداخلية لسلف النشاط)ب(: 
مشنننريف النشننناط ابلكلينننات وأمسننناء املنننوظفني النننني  ضنننرورة تزويننند صنننندوا الطنننالب  مسننناء  -1

ترف  اإلدارات صرف سلفة النشاط  مسائهم   وكنلك أرقام احلساابت البنكية )ا يبنا ( 
 لكل منهم.

مشنننرف النشننناط ابلكلينننة واملنننوظفني املعيننننني مننن  قبنننل وكننناالت وإدارات العمنننادة مسنننؤولني  -2
 مسؤولية اتمة ع  تسديد السلف املقيدة  مسائهم.

علنى أي من  لنةدارة أو الننادي ال جيو  صرف سلف جديدة يف  نال وجنود سنلفة سنابقة  -3
 .  إال بعد سدادحاالني  ينتسبو  هلا أو لغريحا املرفوعة أمسائهم

ال حيننق للوهننة الصننرف منن   سننااا اخلنناا قبننل اسننتالم السننلفة امل صصننة هلننا   مطالبننة  -4
 الصندوا ابلتعويض عما مت دفع .

ات اإلدارات فرتفننع اسنتمارة طلنن  تنفينن نشنناط مسنتوفاة كامننل البيناانت عنن  ابلنسنبة مليزانين -5
النننربانمج وموقعنننة مننن  الوكينننل امل نننتي أو عميننند انننؤو  الطنننالب إذا كاننننخل اإلدارة مرتبطنننة 

 ابلعميد مباارة   ويتم قيد السلفة ابسم املوظف املعني م  الوكالة أو اإلدارة.

( ينوم من  بداينة 30لفقرة السابقة  اكثر م  )يف  الة  خر رفع ميزانيات النشاط  س  ا -6
 الفصل فتحو  السلفة ع  النادي أو اإلدارة .

إذا كننا  الصننرف علننى الننربانمج منن  بننند النشنناط العننام فيلننزم اعتمنناد االسننتمارة منن  اللونننة  -7
 املالية ابلعمادة.
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 .ال جيو   مني أي أجهزة أو أاثث -8

أكثننر   وإ  وجنندت فيونن  إرفنناا  ال ننة ( ألننف أو 10.000ال جيننو  إرفنناا فنناتورة مببلنن  ) -9
عنرو  علننى األقننل وإرفنناا يضنر ترسننية  يشننتمل علننى بيناانت كافننة العننرو  ويننتم الرتسننية 
علنننى أقنننل العنننرو  منننع التوقينننع علنننى يضنننر الرتسنننية مننن  قبنننل  ال نننة أاننن اا مننن  اجلهنننة 

 املستفيدة م  السلفة.

يكنو  اترينا الفناتورة ضنم   جي  أ  تتضم  الفواتري اسم اجلهنة املسنتفيدة من  السنلفة وأ  -10
 فرتة سراي  السلفة   وأي تعديل أو كشط أو عدم تطابق املبل  رقما  وكتابة يلغي الفاتورة.

ال تقبل صور الفواتري   منا عندا الفنواتري الصنغرية الصنادرة من  أجهنزة الكاانيري   وجين  أ   -11
ت اجلهنننة النننف ملمنننل الفنننواتري توقينننع املشنننرف علنننى النشننناط   كمنننا جيننن  تننندوي   ينننع بيننناان

 أصدرت الفاتورة.

إذا مت الصننرف  كثننر منن  املبلنن  امل صنني للسننلفة فننال حيننق املطالبننة ابلفننرا  وإذا وجنندت  -12
 مربرات فيو  احلصول كتابة على موافقة عميد اؤو  الطالب.

يف  الننة وجننود مبلنن  متبقنني منن  السننلفة فيننتم إيداعنن  يف أ نند  سنناابت صننندوا الطننالب  -13
   أوراا تسوية السلفة.وإرفاا فيشة اإليدا  م

يف  النننة  منننني جنننوائز منننن  السنننلفة فيوننن  إرفننناا يضننننر تسنننليم اجلنننوائز   وفنننق النمننننوذ   -14
املوجننننود بصننننندوا الطننننالب   مننننع توقيننننع مشننننرف النشنننناط علننننى احملضننننر وتوقيننننع الطننننالب 

 املستفيدي  وبياان م.

هلدينة وتوقينع يف  الة  مني حدااي م  السلفة فيو  إرفناا يضنر تسنليم حندااي يبنني ننو  ا -15
 املستلم وبياانت  ومشرف النشاط   مع إرفاا فواتري اراء اهلدااي.

جينننن  إرفنننناا  يننننع فننننواتري ومسننننتندات السننننلفة كمحاضننننر تسننننليم اجلننننوائز واهلنننندااي وياضننننر  -16
 االستهالك يف  افلة ورفع احلافلة بكتاب لعميد اؤو  الطالب.

للشنروط وإرجاعهنا ملصندرحا  حيق لصندوا الطالب رفض مستندات السلف فنري املسنتوفية -17
 بكتاب يبني في  النواقي املطلوب استيفائها.
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ال جيننو  االسننتثناء منن  حنننو الضننوابط إال بكتنناب صننري  منن  عمينند اننؤو  الطننالب موجنن   -18
 للمدير التنفيني لصندوا الطالب يبني في  اجلوان  الف يتم استثناءحا م  السلفة.

 لرمسية لربامج النشاط.خامسًا: آليات تسديد سلف مبالغ الرعاية ا

يننتم تطبيننق الضننوابط السننابقة علننى  يننع السننلف اخلاصننة مببننال  الرعايننة الرمسيننة لننربامج النشنناط 
النننف ينننتم توريننندحا يف  سننناب األنشنننطة الطالبينننة وفنننق منننا حنننو مبنننني يف ضنننوابط رعاينننة النشننناط 

 الطاليب.
 .أحكام عامة: سادساً 

 ابلنشاط الطاليب مكافآت وفق اجلدول التاي:جيو  أ  حيصل مستلمي السلف املالية اخلاصة  -1

 املكافأة مبلغ السلفة جمال النشاط م
رايدة النشاط واإلشراف على  1

األنشطة ابلكلية واإلشراف على 
 األندية العامة

100.000 5000  
2 70.000 4000  
3 50.000 3000  
4 

مستلمي سلف النشاط من 
 منسويب العمادة

 2500 ألف فما دون 150من 
 3500 ألف 500ألف إىل  150من  5
 5000 ألف 500ما يتجاوز  7
 رايل 25يعامل معاملة طالب التشغيل مع زايدة قيمة الساعة إىل  رائسة األندية الطالبية 8
  ويف  تكو  املكافأة يف الفصل الدراسي بناء على كامل ميزانية اجلهنة ولنيا علنى سنلفة النربانمج الوا ند -2

 . الة التأخر يف تسديد إىل ما بعد انقضاء العام الدراسي فتحو  املكافأة

مكافننآت املشننرفني علننى األنشننطة ابلكليننات ومشننريف األنديننة العامننة ومسننتلمي السننلف منن   -3
 منسويب العمادة ال تستوىف إال يف  الة تسديد السلفة املسولة عليهم.
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(2) 
 ضوابط إجراءات و 

 تنمية املهارات الطالبيةدورات 
 مبركز احلاسب وتنمية املهارات للتدريب
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 مقدمةأوالً: 
عمنادة انؤو  الطنالب حني إ ند  العمنادات املسناندة النف تشنرف علنى  موعنة واسنعة منن  
الربامج واخلندمات املسناندة للعملينة التعليمينة ابجلامعنة والنف  ندف يف  ملهنا إىل االحتمنام ابلطلبنة 

البيئنننة املناسنننبة هلنننم للتحصنننيل العلمننني وتننندريبهم يف  ننناالت إضنننافية لرتقينننة مهنننارا م وتنمينننة  و يئنننة
قدرا م النحنية والبدنية وإعدادحم بشكل متكامنل ومتنوا   ليت رجنوا من  اجلامعنة منواطنني صناحلني 

 قادري  على املنافسة يف اجملال األكادميي والوظيفي واملهين . 
ت الطالبية تقدم العمنادة  موعنة من  الندورات املت صصنة النف  ندف ويف  ال تنمية املهارا

إىل تدري  الطالب والطالبات وتنمية قدرا م وصقل مهنارا م وحنوااي م وإكسناام معنارف إضنافية 
تعيننننهم يف  ينننا م الدراسنننية والعملينننة . وتقننندم حننننو الننندورات يف مركنننز احلاسننن  وتنمينننة املهنننارات 

( مركز اجلامعنة   كمنا تقندم يف مواقنع طالبينة 17ي ومهيأ يف مبىن رقم )للتدري  وحو مركز مت ص
أخننر  حنني إسننكا  الطننالب ابلنسننبة للطننالب ويف املدينننة اجلامعيننة للطالبننات وإسننكا  الطالبننات. 
حنننا مننع العلننم    مركننز احلاسنن  وتنميننة املهننارات للتنندري  قنند مت اعتمننادو رمسيننا  منن  قبننل املؤسسننة 

(   كمننا 8/1/179001ين واملهننين كوهننة مننرخي هلننا للتنندري  برخصننة رقننم )العامننة للتنندري  التقنن
يننتم اعتمنناد دورات املركننز كننل دورة علننى  نندة عننند اكتمننال متطلبننات اعتمنناد النندورات   علمننا     

 فال  دورات املركز قد مت اعتمادحا.
 نوعية الدورات املقدمةثانيًا: 

 دورات احلاس  ا ي  -1
 ملهارات تقنية املعلوماتاهادة كامربد  الدولية  -2
 الدورات الت صصية  -3
 دورات تطوير النات وبناء الش صية   -4
 الدورات العلمية والفنية  -5
 دورات الصحة والغناء  -6
 دورات العلوم الشرعية والعربية  -7
 دورات اللغات األجنبية. -8
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 الدورات اخلاصة ابلطالبات كالتطريز واحلياكة واملكيا . -9

 أو الطالب أو الطالبات يف تنليمها.أي دورات أخر  ترف  العمادة  -10
 كيفية اختيار الدورات املطلوبةثالثًا: 

عنننن  طرينننننق اسنننننتبانة يننننتم تو يعهنننننا علنننننى الطنننننالب/ الطالبننننات مننننن  خالهلنننننا يوضننننن   -1
 الطال /الطالبة الرفبة يف أقام  دورة دورو جديدة.

البحننن  لننند  املراكنننز املعتمننندة عننن  الننندورات املطلوبنننة لننند  سنننوا العمنننل  والعمنننل  -2
 إدراجها ضم  الدورات. على

مناقشننة املنندربني  ننول النندورات ذات األميننة العلميننة الننف تفينند الطالنن  يف  ياتنن   -3
 العملية.

 الطالبية الدورات يف التسجيل له حيق منرابعًا: 
 .وبكالوريوس دبلوم اجلامعة وطالبات طالب -1
إمكانيننننة تننننوفر   سنننن ( دكتننننوراو   ماجسننننتري) العليننننا الدراسنننناتوطالبننننات  طننننالب -2

 .دمقاع
 (.الدورة رسوم تكلفة ضعف يدفع) يعمل الني العليا الدراساتأو طالبة  طال  -3
 الننندبلوم طنننالب معاملنننة يعامنننل) يعمننل ال النننني العلينننا الدراسننناتأو طالبنننة  طالنن  -4

 (.والبكالوريوس
الطالنن  أو الطالبننة اخلننريج حيننق لنن  االلتحنناا ابلنندورات التدريبيننة يف الفصننل الننني  -5

 رج  مباارة.يلي و

ال حيق للموظفني واملوظفات االلتحاا بدورات تنمية املهارات امل صصنة للطنالب  -6
 والطالبات إال مطاب موافقة م  عميد اؤو  الطالب أو م  يفوض .

قننل منن  احلنند طالبننات املسننولني يف أ نند النندورات أيف  الننة يكننو  عنندد الطالب/ال -7
 الطالب/الطالبات بوقخل كاف.األدىن املعتمد  فيتم إلغاء الدورة وإبالغ 
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مينننن  الطال /الطالبنننة املشنننارك يف الننندورات يف  النننة اجتينننا  الننندورة   وفنننق املعنننايري  -8
املعتمدة  اهادة  ضور واجتيا  ابللغة العربية أو االجنليزينة أو كالمنا   موقعنة من  

 عميد اؤو  الطالب أو م  يفوض  وخمتومة متم عمادة اؤو  الطالب.

النندورات املهنيننة والفنيننة وتطننوير النننات املنلمننة منن  قبننل عمننادة  يننتم تسننويل  يننع -9
انننؤو  الطنننالب يف السنننول املهننناري للطال /الطالبنننة وفنننق نلنننام السنننول املهننناري 

 املعتمد.

يكنننو  وفنننق اجلننندول  الننندورات يفاحلننند األدىن لعننندد الطالب/الطالبنننات للتسنننويل  -10
اب الطالب/الطالبننات املبننني أدانو   ويف  الننة عنندم تسننويل احلنند األدىن أو انسننح

منن  النندورة قبننل تنفينننحا لننا ألفننض العنندد ألقننل منن  احلنند األدىن فيننتم إلغنناء النندورة 
 وإعادة مبل  االارتاك للطالب/الطالبات   بعد إبالفهم إبلغاء الدورة.

 

  يفخامسًا: جدول احلد األدنى لعدد الطالب/الطالبات املسجلني 
 وفق التايل: الدورات 

 

 احلد األعلى لعدد الطالب/الطالبات لعدد الطالب/الطالبات األدىناحلد  نوع الدورة
  15  8 دورات احلاسب اآليل
  35  15 دورات تطوير الذات
 15 8 الدورات التخصصية

  25  10 اللغات األجنبيةدورات 
  25  10 الدورات الفنية 

 25 8 دورات النظام احملاسيب 
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 :الدورات يف لتسجيلاملالية ل سادسًا: اشرتاكات الطالب
تقنننوم العمنننادة بتقننند  الننندورات التدريبينننة )املهنينننة و الفنينننة وتنمينننة الننننات( مقابنننل  -1

اانننرتاكات رمزينننة للطنننالب والطالبنننات وذلنننك لتحفينننزحم وضنننما  جدينننة التسنننويل 
 والتزام الطال /الطالبة حبضور الدورة.

التسنويل فيهنا وفنق جندول دفنع اانرتاك عن  كنل دورة يرفن   يلزم الطال / الطالبة -2
 االارتاكات املعتمد م  العمادة.

تقننوم العمننادة بشننكل دوري ومنن  مننا دعننخل احلاجننة مبراجعننة جنندول االاننرتاكات    -3
 وتصدر بنلك قرارا  م  عميد اؤو  الطالب أو م  يفوض .

يف  النننننننننة إلغننننننننناء الننننننننندورة أو اعتننننننننننار الطال /الطالبنننننننننة فتعننننننننناد قيمنننننننننة االانننننننننرتاك  -4
 للطالب/الطالبات.

 جدول االارتاكات الطالبية املعتمد للدورات كالتاي: -5
 قيمة االشرتاك ابلرايل يف احلد األدىن املدة ابلساعة نوع الدورة

 100 15 دورات حاسب آيل 
 500 40 شهادة كامربدج الدولية ملهارات تقنية املعلومات

 200 15 دورات حاسب آيل )ختصصية(
 300 40 ات األجنبيةدورات اللغ

  50 5 )ليوم واحد(دورات تطوير الذات 
 70 10 )يومني(دورات تطوير الذات 

  100 15 )ثالثة أايم(دورات تطوير ذات 
 150 20 )أربعة أايم(دورات تطوير ذات 

 200 25 دورات تطوير ذات )مخسة أايم(
 300 35 دورات تطوير الذات )ستة أايم(

 150 15 الدورات الفنية 
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 الدورات التدريبية لطالب األندية الطالبية:سابعًا: 
جيننو  أ  تنننلم العمننادة دورات تدريبيننة لطننالب األنديننة منن  خننالل مركننز احلاسنن  وتنميننة  -1

 املهارات للتدري  وفق الضوابط التالية:
 أ  تكو  الدورة وصصية يف  ال نشاط النادي الت صصي. -2

 أ  تكو  الدورة مدرجة يف خطة النادي السنوية. -3

 يتم تعبئة استمارة تنفين دورة تدريبية واستكمال إجراءا ا قبل التنفين.أ   -4

احلصننول علننى موافقننة املشننرف العننام علننى النشنناط ابلكليننة وموافقننة إدارة األنديننة الطالبيننة  -5
 وموافقة مركز احلاس  وتنمية املهارات للتدري  قبل تنفين الدورة.

 املهاري.أ  تكو  الدورة متوافقة مع اروط وضوابط السول  -6

 يطبق على دورات األندية ما ورد يف البند )رابعا ( م  حنو الضوابط. -7

يكننو  املشننرف العننام عنن  النشنناط ابلكليننة مسننؤوال  عنن  صننحة بينناانت الطننالب املسننولني  -8
 يف الدورة.

يقوم النادي بعمل كافة الرتتيبات الال مة مثل ملديد مكا  إقامة الدورة وململ التكناليف  -9
 ميزانية النادي.املالية هلا م  

 يقم النادي ابالتفاا مع املدربني وفق ما ورد يف البند )اثمنا ( م  حنو الضوابط. -10
 ثامنًا: التدريب واملدربني:

ابلتعاقنننننند مننننننع  تقننننننوم العمننننننادة منننننن  خننننننالل مركننننننز احلاسنننننن  وتنميننننننة املهننننننارات للتنننننندري  -1
للحاجنة  مدربني/مدرابت م  داخل اجلامعة أو خارجهنا لتندري  الطالب/الطالبنات وفقنا  

 ووفق ا لية التالية:
  س  املؤحل. .أ 

مو قة سواء داخل اجلامعة أو يف املراكز  سابقة ولدي  خرباتكفاءت   س    .ب 
 .اخلارجية

تزكية املدرب م  خالل استبانة املدرب ورأي بعض املراكز املتميزة يف اجملال  .  
 التدرييب.
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على الطالب  يتم ملديد استمرارية املدرب م  عدم  م  خالل استبانة تو   .د 
وم  خالل متابع  إدارة املركز ألداء املدرب ومد  التزام  ابلعنصر التدرييب 

 م   يع اجلوان .

ينننتم توقينننع العقننند بنننني املدرب/املدربنننة والعمنننادة مننن  قبنننل عميننند انننؤو  الطنننالب أو مننن   -2
 يفوض .

أو عقود  جيو  للعمادة لثلة مبركز احلاس  وتنمية املهارات للتدري  توقيع منكرات تفاحم -3
تدري  أو االسنتفادة من  جتهينزات أو مشنرفني وفنينني مبقابنل منادي أو بندو  منع جهنات 
تدريبيننة داخننل اجلامعننة أو خارجهننا بعنند اعتمنناد حنننو املنننكرات أو العقننود منن  قبننل عمينند 

 اؤو  الطالب أو م  يفوض .

وننندر ا  وفقننا  ملننا يننتم التعاقنند مننع املدرب/املدربننة   بننناءا  علننى نننو  النندورة ومنند ا وأميتهننا  -4
يقدرو مركز احلاس  و تنمية املهارات للتدري    وينتم التعاقند ابلسناعة منع االلتنزام ابحلند 
األعلى إل اي املكافأة وفقنا  جلندول املكافنآت املعتمند من  عميند انؤو  الطنالب أو من  

 يفوض .

ريبينة وني أ ند جيو  أ  يتم التعاقد مع املدرب/املدربنة   مببلن  مقطنو  إلعنداد  قيبنة تد -5
النندورات الننف ينفنننحا املركننز   سننواء أ  قننام املنندرب بتنفيننن النندورة أو قننام اننا فننريو   ويننتم 
اعتماد املكافأة م  عميد اؤو  الطالب أو م  يفوض  بتوصية م  مركز احلاس  وتنمية 

 املهارات للتدري .

لنننوم التطبيقينننة تعننر ف الننندورة النننادرة علنننى أخننا دورة مت صصنننة يف جاننن  مننن  جواننن  الع -6
والننف تكننو  خننار  املنننهج املقننرر وتعامننل كمهننارة إضننافية يف الت صنني العلمنني ومطلوبننة 

 3D Max, PMB, 6 لسنوا العمنل ويقندمها مندرب مت صني   مثنال دورات: ) 

Sigma  وفريحنننا مننن  الننندورات املت صصنننة   فيفنننو  مركنننز احلاسننن  وتنمينننة املهنننارات )
ماد ذلك م  عميد اؤو  الطالب أو من  يفوضن    للتدري  بتقدير مكافأة املدرب واعت
 ( رايل للساعة الوا دة.500على أ  ال تزيد قيمة املكافأة ع  )

 جدول مكافآت املدربني/املدرابت للدورات كالتاي: -7
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 املدة جمال الدورة
 ابلساعة

احلد األعلى 
للمكافأة )املبلغ 
 اإلمجايل( ابلرايل

 املكافأة ابلساعة

 (رايل 150الدبلوم) - 2500 15 اآليلدورات احلاسب 
 (رايل 250بكالوريوس )ال -
 ( رايل 300اجست ر )امل -
 ( رايل500دكتوراه )ال -
  

 4000 40 كامربدج
 3500 40 اللغات األجنبيةدورات 

 2500 5 دورات النظام احملاسيب
 2500 5 )يوم( دورات تطوير الذات
 5000 10 )يومني( دورات تطوير الذات

 7500 15 أايم( 3) دورات تطوير الذات

 10000 20 أايم(4) دورات تطوير الذات

 12500 25 أايم( 5) دورات تطوير الذات

 15000 35 أايم( 6) دورات تطوير الذات

 3000 15 التصوير الفوتوغرايف( –دورات فنية ) اخلط العريب 

 أي دورات أخرى مستحدثة غ ر مضمنة يف هذا اجلدول

( سوووواعات لكوووول دورة مسووووتحدثة  10يكووووون احلوووود األعلووووى )
( رايل للدورة زائداً املكافأة ابلساعة 1000وتكون املكافأة )

وفقًا ملعاي ر املكافأة ابلساعة املبينة يف هذا اجلدول وبناء علوى 
 عدد ساعات كل دورة.

 
 تاسعًا: أحكام عامة:

الدورات م  اجلهة امل تصة )املؤسسة يقوم صندوا الطالب ابلصرف على رسوم اعتماد  -1
 العامة للتدري  املهين والتقين(

يقننوم صننندوا الطننالب بتننأمني مكافننآت املدربني/املنندرابت بعنند اعتمنناد جنندول املكافننآت  -2
 م  عميد اؤو  الطالب وموافقة  لا إدارة صندوا الطالب.

 ارات للتندري يتم وصيي الدعم املقدم م  صنندوا الطنالب ملركنز احلاسن  وتنمينة املهن -3
 )للطالب والطالبات( م  خالل ميزانية دعم النشناط الطناليب السننوية بعند اعتمناد اخلطنة
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وبعنند صنندور امليزانيننة منن  صننندوا الطننالب واعتمادحننا منن   لننا إدارة صننندوا الطننالب 
 .وإقرار احملضر م  معاي مدير اجلامعة

لنندورات املقدمننة للطننالب ابإلعننال  عنن  ا يقننوم مركننز احلاسنن  وتنميننة املهننارات للتنندري  -4
والطالبننات خننالل العننام الدراسنني )الفصننل األول   الفصننل الثنناف   الفصننل الصننيفي( منن  
بدايننة العننام الدراسنني ويعلنن  عنن  ذلننك بكافننة وسننائل اإلعننال  املتا ننة وتوضننع علننى موقننع 

 العمادة على االنرتنخل.

تقرينر سنننوي عنن   )طننالب وطالبنات( برفننع يقنوم مركننز احلاسن  وتنميننة املهنارات للتنندري  -5
الدورات املقدمة وعدد الطالب/الطالبات املشاركني   مع إيضاح املال لات  يال أكثر 
الدورات املطلوبة واجتاحات الطلبة وميوهلم التدريبية وارتباط الدورات حباجة الطلبة وسنوا 

 العمل.

لبنات   أو منا تتم  يع الدورات التدريبية يف الفرتة املسائية ويستثىن من  ذلنك دورات الطا -6
 يوافق علي  عميد اؤو  الطالب أو م  يفوض .

تطبنق حننو الضنوابط علنى  ينع الندورات التدريبينة الطالبينة املقدمنة من  العمنادة للطنالب  -7
 والطالبات.

تسننري وتصنندر حنننو الضننوابط بقننرار منن  عمينند اننؤو  الطننالب  بعنند موافقننة  لننا إدارة  -8
 .  مدير اجلامعةوإقرار احملضر م  معاي صندوا الطالب عليها
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(3) 

 الضوابطإجراءات و 
مكافآت املتعاونني مع املسرح  

 اجلامعي 
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 مقدمةأوالً:  
تشرف عمادة اؤو  الطالب على نشاط املسرح الطاليب اجلامعي الني مت  سيس  يف العنام 

تسنننناحم يف الرقنننني  حننننن واملسننننرح الطنننناليب يعتننننرب منننن  األنشننننطة الثقافيننننة الننننف1394/1395الدراسنننني 
مبستو  طلبنة اجلامعنة الثقنايف والفكنري وتنمينة احلنا الفنين لنديهم وربطهنم وجندانيا  مبشناكل اجملتمنع 
مننن   نننوهلم. ويعتنننرب املسنننرح الطننناليب نشننناط حنننواة حيتنننا  إىل تعزينننزو ابلقننندرات املسنننر ية والفنينننة مننن  

يو وخمنننرجني وفنيننني إضننناءة خنننار  اجلامعنننة   لننننلك ينننتم االسنننتعانة مبنننؤلفني مسنننر يني وكتننناب سنننينار 
وديكنننور للمسنننامة يف تننندري  الطلبنننة وتقنننند  مسنننر يات طالبينننة   عنننالوة علنننى تقنننند  دورات يف 

 الفنو  املسر ية لتأحيل كوادر طالبية يف جوان  النشاط املسر ي امل تلفة.
 الكفاءات املسرحية التي يتم االستعانة بهانوعية ثانيًا: 

 مؤلفي نصوا مسر ية.  -1
 مسر يني.خمرجني  -2
 مساعدي خمرجني مسر يني.  -3
 مهندسي ديكور.   -4
 فنيي مؤ رات صوتية وضوئية.  -5
 عمال مساعدي .  -6
 فنيي مكيا . -7

 خياط مالبا مسر ية.  -8
 التجهيزات املسرحية املطلوبة:ثالثًا: 

 مالبا مسر ية. -1
 اكسسوارات متنوعة. -2

 ديكور مسر ي. -3
 أدوات مكيا . -4
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 مكافآت املتعاونني:رابعًا: 
ا تسنناب مكافنآت املتعنناونني منع املسننرح بنناء علننى العنر  املسننر ي الوا ند ويشننمل ينتم  -1

ذلنننك كافنننة خطنننوات عنننر  املسنننر ية بننندءا  مننن  اعتمننناد النننني منننرورا  ابلربوفنننات امل تلفنننة 
 والتوهيزات و   انتهاء العر  املسر ي.

م ماعنندا مؤلننف الننني بعنند اسننتال  يننتم صننرف املكافننآت بعنند االنتهنناء منن  تنفيننن النشنناط  -2
يؤخنن تعهند خطني علنى املؤلنف    ال يقنوم إبعنادة اسنت دام   و  الني املسر ي مباانرة

 مضي  الث سنوات م  العر  املسر ي.الني جلهة أخر  إال بعد 
ينننتم تقننندير املكافنننآت للعنننر  املسنننر ي الوا ننند بنننناء علنننى األجنننور املعتمننندة لننند   عينننة  -3

 الثقافة والفنو  وفقا  لآليت:

 داخل اجلامعة. -

 اململكة. داخل -
 على مستو  دول اخلليج العربية. -
 على املستو  العريب وا سيوي. -
 على املستو  العاملي. -

تتحمل اجلامعة تكاليف النقل لكافة التوهيزات املسر ية ملكا  العر    وكنلك تنناكر  -4
سننفر  يننع املشنناركني يف العننر  املسننر ي   بعنند اعتمادحننا منن  عمينند اننؤو  الطننالب أو 

 مل يني على ذلك صرا ة يف دعوات رمسية مقدمة للمسرح الطاليب.م  يفوض    ما 

تكاليف اإلعااة واملطبوعات الدعائية واملالبا واإلكسسوارات ينتم تقنديرحا وفقنا  للدولنة  -5
الننف يننتم فيهننا العننر  املسننر ي   علننى أ  تعتمنند منن  قبننل عمينند اننؤو  الطننالب أو منن  

 يفوض .
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 جدول مكافآت املتعاونني:خامسًا: 
يوضننن  اجلننندول التننناي مكافنننآت املتعننناونني منننع املسنننرح الطننناليب وفقنننا  لفئنننا م بنننناء علنننى  -1

 العر  املسر ي الوا د الني يتم تنليم  داخل اجلامعة.
 مقدار املكافأة داخل اجلامعة طبيعة العمل بند الصرف م
مكافآت يتم صرفها بعد  1

االنتهاء من العرض 
املسرحي   ما عدا مؤلف 

ومقي ِّم النص فتكون النص 
وإجازته  بعد استالم النص

 من قبل املختص

 رايل 7000 خمرج العرض املسرحي
 رايل 4000 مساعد املخرج 2
 رايل 4000 مؤلف النص املسرحي 3

 رايل 4000 )مهندس +  عمال( الديكور 4

 رايل 3500 تغذية املمثلني إعاشة 5
 رايل 2500 اللجنة اإلعالمية مطبوعات 6

 رايل 25.000 إمجايل مكافآت العرض املسرحي الواحد
 

يوضننن  اجلننندول التننناي مكافنننآت املتعننناونني منننع املسنننرح الطننناليب وفقنننا  لفئنننا م بنننناء علنننى  -2
 العر  املسر ي الوا د الني يتم تنليم  خار  اجلامعة.

 

 قيمة املكافأة ابلرايل مكان العرض املسرحي طبيعة العمل م
 10.000 وخارجها داخل اململكة للعرض املسرحياملخرج الرئيسي  1
 5.000 وخارجها داخل اململكة مساعد املخرج الرئيسي 5
 4000 يف مجيع األحوال مؤلف النص املسرحي 9

 
مكافنننآت مهنننندس النننديكور والعمنننال وفنننين املكينننا  وفنننين املنننؤ رات الصنننوتية ومطبوعنننات  -3

العننر  إذا كننا  العننر  املسننر ي  اللونننة اإلعالميننة وتغنيننة املمثلننني تقنندر  سنن  مكننا 
 خار  اجلامعة   على أ  ترفع األجور بقائمة لعميد اؤو  الطالب العتمادحا.

متن  مكافنآت يف  النة ملقينق الفرينق املسنر ي ملينداليات ذحبينة أو فضنية أو برونزينة علنى  -4
قنننا  املسنننتو  النننداخلي أو اخلليوننني أو العنننريب أو ا سنننيوي أو العننناملي. ومتنننن  املكافنننآت وف

 للودول التاي لكافة املشاركني يف الفريق املسر ي م  لثلني وخمرجني فقط. 
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 املستوى
 امليدالية

 برونزي فضي ذهيب

 1000 2000 3000 يف مجيع االحوال
 

يف  نننال  صنننل أ ننند أعضننناء الفرينننق املسنننر ي علنننى أي جنننائزة أخنننر  خاصنننة بتمينننزو يف  -5
فننال مننانع منن   عنن  بننني املكافننأة اخلاصننة الننف العننر  املسننر ي الفننائز   نند امليننداليات   

  صل عليها وبني مكافأة فو  الفريق املسر ي.
 

 أحكام عامة:سادسًا: 
تصرف مكافنآت املتعناونني منع املسنرح من  ميزانينة النشناط املسنر ي النف يؤمنهنا صنندوا  -1

  إذا كانننخل املسننر يات ضننم  خطننة يف  نندود امليزانيننة الننف يصنندرحا الصننندوا الطننالب 
النشاط املسر ي اجملا ة م   لا اجلامعة   اريطة أال يكو  أاي  م  حؤالء املتعاونني من  
منننوظفي اجلامعنننة أو صنننندوا الطنننالب   وتصنننرف مننن  ميزانينننة اجلامعنننة إذا كنننا  النننربانمج 

 .خار  خطة النشاط املسر ي السنوية

ر  علننى يف  الننة  ايدة الصننرف مبننا يفننوا مننا حننو مقننرر يف حنننو الضننوابط   فيونن  العنن -2
 .عميد اؤو  الطالب العتماد الزايدة

لعميد اؤو  الطالب  ق تفسري أو تعنديل حننو الالئحنة   وال تكنو  التعنديالت سنارية  -3
وإجا  نننا ضنننم  يضنننر معتمننند مننن   إال بعننند عرضنننها علنننى  لنننا إدارة صنننندوا الطنننالب

 .مدير اجلامعة
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(4) 

 إجراءات و ضوابط 
 النشاط الرياضي مكافآت وجوائز
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 مقدمةأوالً: 
يعترب النشاط الرايضي م  أحم أنشطة اجلامعة ألن  م  األنشطة الشبابية احملببة النف تسنتهوي 
ارحية عريضة م  الطلبة. وتضم األنشطة الرايضية  موعة كبرية م  اللعبات اجلماعية والفردية مثنل  

األرضننني وتننننا الطاولنننة والسنننبا ة وألعننناب القنننو   كنننرة القننندم وكنننرة السنننلة والكنننرة الطنننائرة والتننننا
وفريحننا. ويشنننارك الطلبنننة يف بطنننوالت داخلينننة وخارجينننة علنننى مسنننتو  اململكنننة وعلنننى مسنننتو  دول 
اخللنننيج العربيننننة إضننننافة إىل بطنننوالت ومنافسننننات االملنننناد الرايضننني للوامعننننات السننننعودية. وتتطلنننن  

املبننارايت والتحكننيم والتنندري  للمسنناعدة يف األنشننطة الرايضننية أجهننزة إداريننة وفنيننة مسنناعدة إلدارة 
إقامننة املبننارايت والبطننوالت   كمننا ملتننا  إىل مكافننآت ملفيزيننة للمشنناركني بننناء علننى طبيعننة املشنناركة 

 وخصوصية النشاط الرايضي الني يسعى لتحقيق الفو .
 :مكافآت التعاوننيثانيًا: 

 ( رايل.250مببل  ) بناء على الفرتة الوا دةاملتعاو   يتم مكافأة -1
 . ال ة فرتات  ع فرتات الجي  أ  ال يتواو  عدد  -2

 : املشاركني جدول مكافآتثالثًا: 
 جدول مكافآت و وافز األلعاب اجلماعية -

 املكافأة املزكز م
 رايل 500 األول 1
 رايل 400 الثاين 2
 رايل 300 الثالث 3
 رايل 500 حتقيق رقم قياسي 4

 :أحكام عامة: رابعاً 
 املراد صرف مكافآت هلا مدرجة مطة النشاط. جي  ا  تكو  املسابقة -1

رقنم -اسنم البننك-ا يبا رفع قائمة  مساء ابملشاركني واملتعاونني مرفق اا ارقام  سنااب م) -2
 اهلوية( املراد التحويل عليها.



 

 26 

ة من  جيو  أ  يتم تعديل جنداول املكافنآت املالينة واحلنوافز النواردة يف حننو الالئحنة بتوصني -3
 عميد اؤو  الطالب وموافقة صا   الصال ية يف اجلامعة.

يننتم إعننداد قننوائم املسننتفيدي  للمكافننآت واحلننوافز الننواردة يف حنننو الالئحننة منن  قبننل اجلهننة  -4
 امل تصة   تعتمد م  عميد اؤو  الطالب قبل ملوليها لصندوا الطالب للصرف.

حلند األعلنى   ولعميند انؤو  الطنالب أو من  تعترب املبال  املالية الواردة يف اجلداول مبثابة ا -5
 يفوض  صال ية صرف مبال  أعلى.

تعنننر  الالئحنننة علنننى  لنننا إدارة صنننندوا الطنننالب العتمادحنننا والصنننرف مبوجبهنننا مننن   -6
 ميزانية الصندوا.
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(5) 
 ضوابط إجراءات و 

املكافآت املالية وجوائز النشاط 
 الطالبي
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 مقدمةأوالً: 
النشاط الطاليب ملتم التحفيز واملكافنأة للمشناركني . وتعتنرب اجلنوائز من  األمنور احلتمينة طبيعة 

الننف تعننني علننى إبقنناء جنننوة النشنناط  يننة منن  خننالل املنافسننة الننف تسننتهدف الفننو  وملقيننق النتننائج 
املتقدمننة يف املسننابقات الثقافيننة واالجتماعيننة والرايضننية. ولنننلك تعمننل عمننادة اننؤو  الطننالب علننى 
ملفيننز ومكافننأة الطننالب والطالبننات املشنناركني يف النشنناط وكنننلك اإلداريننني وأعضنناء حيئننة التنندريا 

 الني  يساعدو  يف توجي  وملكيم مسابقات النشاط الطاليب.
 ثانيًا: جماالت املكافآت واجلوائز:

 مسابقة الطال  املثاي على مستو  اجلامعة. -1
 مسابقة الطال  املثاي على مستو  الكليات. -2
 املسابقات الثقافية واالجتماعية )فرسا  اجلامعة(. -3

 أي مسابقات أخر  بعد اعتمادحا م  عميد اؤو  الطالب. -4
 رايدة النشاط الطاليب واإلاراف على أندية النشاط ابلكليات واألندية العامة.  -5
 رائسة األندية الطالبية.  -6

 جدول املكافآت واجلوائز: ثالثًا:
 املكافأة مبلغ السلفة جمال النشاط م
رايدة النشاط واإلشراف على  1

األنشطة ابلكلية واإلشراف على 
 األندية العامة

100.000 5000  
2 70.000 4000  
3 50.000 3000  
4 

مستلمي سلف النشاط من 
 منسويب العمادة

 2500 ألف فما دون 150من 
 3500 ألف 500ألف إىل  150من  5
 5000 ألف 500ما يتجاوز  7
 رايل 25يعامل معاملة طالب التشغيل مع زايدة قيمة الساعة إىل  رائسة األندية الطالبية 8
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 أحكام عامة:رابعًا: 
وأ  تكننو  مدرجننة يف خطننة  جيننو  إضننافة مسننابقات أخننر  فننري املنننكورة وملدينند جوائزحننا -1

 ضمنة امليزانية احملددة لألنشطة.النشاط ومت
حنننو الالئحننة وفقننا  لألنلمننة املاليننة املتبعننة منن  خننالل جينن  أ  تسنندد املبالغننة املصننروفة يف  -2

اعتمنناد يضنننر تسننليم يوقنننع عليننن  املسننتفيد منننع إرفنناا صنننورة مننن  بطاقننة اهلوينننة الوطنينننة أو 
 اإلقامة.

تعترب املبال  املالية النواردة يف اجلندول مبثابنة احلند األعلنى   ولعميند انؤو  الطنالب أو من   -3
 يفوض  صال ية صرف مبال  أعلى.

آت املشرفني على األنشطة ابلكليات ومشريف األندينة العامنة ومسنتلمي السنلف من  مكاف -4
منسويب العمادة ال تستوىف إال يف  الة تسديد السلفة املسولة عليهم يف خاينة كنل فصنل 

جيو  إصنندار الئحننة تنفينيننة هلنننو الضننوابط لتفصننيل دراسنني وال يوجنند عليهننا مال لننات(
 فز.خطوات واروط من  اجلوائز واحلوا

جيو  إصدار الئحة تنفينية هلنو الضوابط لتفصيل خطنوات وانروط منن  اجلنوائز واحلنوافز  -5
 .  وإجا  ا م   لا إدارة صندوا الطالب

جينننو  لعميننند انننؤو  لطنننالب تعنننديل حننننو الضنننوابط وعرضنننها علنننى  لنننا إدارة صنننندوا  -6
 الطالب إلجا  ا(.
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(6) 
 ضوابط إجراءات و 

 والطالباتتشغيل الطالب 
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 مقدمةأوالً: 
يهننندف بنننرانمج تشنننغيل الطنننالب والطالبنننات إىل ملقينننق أحننندافا  اجتماعينننة وتربوينننة فهنننو ينمننني 
نل يف نفنوس الطلبنة ا نرتام العمنل والتعنود علنى العطناء  املواح  والقدرات ويصقل اخلربات كمنا يؤص ل

لطنالب والطالبنات للعمنل يف يف مقابل األخن. وتعمل عمادة انؤو  الطنالب علنى إات نة الفرصنة ل
بعننض إدارات وكلينننات اجلامعننة الكتسننناب اخلننربة وسننند بعننض الننننقي الننني قننند يكننو   اصنننال  يف 
بعض األعمنال النف ال ملتنا  ملنوظفني دائمنني   إضنافة إىل مسناعدة الطلبنة مناداي  مبنا حيصنلو  علين  

 م  أجر نلري األعمال الف يقومو  اا.
 والطالبات:ثانيًا: شروط تشغيل الطالب 

 أ  يكو  الطال /الطالبة مقيدا  يف اجلامعة ومنتلما  يف الدراسة يف وقخل التشغيل. -1
أ  يسننم  اجلنندول الدراسنني للطال /الطالبننة ابلتشننغيل منن  خننالل وجننود فرافننات مناسننبة  -2

 بني احملاضرات.

 أ  تكو  املهام املوكلة لطال  التشغيل متناسبة منع قدراتن  ومؤحالتن  كطالن  جنامعي وال -3
تتضننننم  أعمنننناال  تقننننوم اننننا اننننركات مت صصننننة متعاقنننندة مننننع اجلامعننننة أو أعمنننناال  تتصننننف 
ابلسرية أو الواثئق أو املالية أو التعامل مع بياانت حيلر تداوهلا وأ  ال تكو  األعمال لا 

 يدخل يف مهام موظف  كومي مكلف اا.
 تُعطى أولوية الرتاي  للطلبة وفق التاي: -4

 ط الطاليب.العاملني يف  ال النشا .أ 

الطلبنننننة النننننني  لنننننديهم قننننندرات ومهنننننارات فنينننننة يسنننننتفاد منهنننننا يف أعمنننننال العمنننننادة   .ب 
 كالتصميم الفين والرب ة وإدارة املواقع.

الطلبة الني  لديهم ظروف مادية ملحنة بنناء علنى توصنية املشنرف االجتمناعي أو   .  
 دراسة  الة يف مركز التوجي  واإلرااد الطاليب.

 على فرصة تشغيل م  قبل خالل دراستهم اجلامعية.م  مل يسبق هلم احلصول  .د 
 ال تعطى الفرصة ألي طال /طالبة سبق ل  احلصول على  الث فرا تشغيل م  قبل. -5
 عدم اجلمع بني فرصف تشغيل خالل الفصل الدراسي الوا د.  -6
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( سنناعة خننالل 30( سنناعة وال تقننل عنن  )160أ  ال تزينند سنناعات العمننل املقننررة عنن  ) -7
 لوا د. الفصل الدراسي ا

 يكو  احلد األعلى لعمل الطال /الطالبة يف اليوم  الث ساعات.  -8

 جماالت تشغيل الطالب والطالبات:ثالثًا: 
 .أعمال املساندة اإلدارية -1

 العمل يف  ال النشاط الطاليب. -2

األعمال الفنية كالتصميم الفين وتصميم املواقع وإدخال البياانت وملدي  مواقع االنرتننخل  -3
   والرب ة.وصيانة احلاس

 إجراءات تشغيل الطالب والطالبات رابعًا: 
احلصنننننول علنننننى موافقنننننة عميننننند انننننؤو  الطنننننالب أو مننننن  يفوضننننن  علنننننى تشنننننغيل الطنننننالب  -1

 والطالبات مع ملديد عدد فرا التشغيل املطلوبة وعدد الساعات و االت التشغيل.

 تعبئة االستمارة اخلاصة بتشغيل الطالب والطالبات. -2

الطلبننة املرانحني للتشننغيل من  قلباننل اجلهنات إلدارة صننندوا الطننالب  قائمننة  مسناءإرسنال  -3
 .للتأكد م  عدد مرات التشغيل للطلبة املراحني

بعد تدقيق القوائم م  صندوا الطالب تقوم اجلهات املشغلة بتعبئة منوذ  التشغيل الني  -4
 يعترب مبثابة عقد مع الطال  يلزم توقيع الطلبة علي .

الدراسننننني ينننننتم إرسنننننال النمنننننوذ  )العقننننند( مرفقنننننا  بننننن  كشنننننوف احلضنننننور يف خاينننننة الفصنننننل  -5
واالنصراف لعميد انؤو  الطنالب   علنى أ  تصنل لصنندوا الطنالب قبنل أسنبوعني من  

 خاية الفصل الدراسي.
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 اإلجراءات املالية لتشغيل الطالب والطالبات خامسًا:
سنننننواي  بننننناء علننننى  يقننننوم صننننندوا الطننننالب ابعتمنننناد ميزانيننننة تشننننغيل الطالب/الطالبننننات -1

 .الساعات املعتمدة م  عميد اؤو  الطالب لكامل الفصل الدراسي

جيو   ايدة قيمة الساعة بقنرار من  عميند انؤو    و  ( رايال  10  قيمة الساعة مببل  )ملس -2
الطننالب بننناء علننى طلنن  منن  جهننة التشننغيل يف  ننال كننا   ننال تشننغيل الطال /الطالبننة 

 ( رايال  للساعة.45صة وجهد أكرب حبد أقصى )م  املهام الف تتطل  قدرات خا
صرف مستحقات الطالب والطالبات ع  طريق صندوا الطالب بعند ورود كشنوف يتم  -3

احلضننور واالنصننراف والتأكنند منن  بينناانت الطلبننة   ويننتم إينندا  املبلنن  يف  سنناابت الطلبننة 
 .وفق البياانت املوجودة يف منوذ  التشغيل

 أحكام وتوجيهات عامة: سادسًا: 
تشغيل الطالب والطالبات برانمج رعاية اجتماعية وتدري  البند من  احلنرا علنى ملقينق  -1

أحدافنن  االجتماعيننة والرتبويننة منن  خننالل املتابعننة الدقيقننة والتأكنند منن  قيننام الطال /الطالبننة 
ابلعمننننل ابحلننننرا علننننى كشننننوفات احلضننننور واالنصننننراف وتوصننننيات املشننننرف االجتمنننناعي 

 احلالة.ودراسة 
 احلرا على تو يع الفرا بني الطالب والطالبات وعدم الرتكيز على فئات معينة. -2

 جي  ملديد مهام الطال /الطالبة يف برانمج التشغيل بدقة. -3

تابعننة ملاجلهننة املسننؤولة عنن  بننرانمج التشننغيل ابلعمننادة  جيننو  لعمينند اننؤو  الطننالب ملدينند -4
 .ملقيق الربانمج ألحداف الطلبة والتأكد م  

بعنند إجننا ة التعننديالت منن   و  تعننديل حنننو الضننوابط بقننرار منن  عمينند اننؤو  الطننالبجينن -5
 . لا إدارة صندوا الطالب
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(7) 
 ضوابط إجراءات و 

جائزة قائمة العميد للتفوق 
 الدراسي
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 أوالً: تعريف:
حنن نلامنا  لتكنر  الطنالب 30/12/1429اعتمد  لا عمداء جامعة امللنك سنعود بتناريا 

والطالبننات املتفننوقني دراسننيا  يف الكليننات وذلننك منن  خننالل مننن  جننائزة تفننوا خلمننا منن  الطننالب 
ومخسة م  الطالبات النني  أ نر وا أعلنى معندل دراسني . وتشنتمل اجلنائزة علنى جنائزة مالينة إضنافة 
مليداليننة التميننز أو اننهادة تفننوا دراسنني لكننل منننهم وكنننلك تننوفري لو ننة اننرف يف كننل كليننة إلعننال  

 ء الطالب الفائزي  لتكر  الفائزي .أمسا
وقد أطلق على حنو اجلائزة مسنمى )جنائزة قائمنة العميند للطنالب والطالبنات املتفنوقني(     
مت تشكيل جلنة إلعادة وضع معايري دقيقة للوائزة بقرار وكيل اجلامعة للشنؤو  التعليمينة واألكادميينة 

 يل معايري االستحقاا هلنو اجلائزة.حن ومت تعد19/6/1434( واتريا 249691/64/4رقم )
 ثانيًا:  شروط جائزة قائمة العميد:

أال يكنننو  الطال /الطالبنننة قننند ارتكننن  خمالفنننة اقتضنننخل توجيننن  إنننننار أو عقوبنننة مننن  جلننننة  -1
 التأدي  على مستو  الكلية أو اجلامعة.

 أال يكو  قد جتاو  املدة النلامية للت ر   س  خطة الطال  الدراسية. -2

 صنل علنى تقندير أقنل من  )ب( يف أ ند املقنررات يف السننة الدراسنية النف  أال يكو  قند -3
 مُتن  فيها اجلائزة.

( سنناعة 48أ  يكننو  الطال /الطالبننة قنند أكمننل )يف جامعننة امللننك سننعود( مننا  موعنن  ) -4
 معتمدة بنواح م  خطت  الدراسية ابلكلية.

لدراسي للونائزة )فصنلني يكو  التنافا بني الطالب بناء على املعدل الرتاكمي يف العام ا -5
 أو عام دراسي(

إذا تسنناو  الطننالب يف  يننع املعننايري السننابقة يكننو  التنننافا بننناء علننى املعنندل الرتاكمنني  -6
 العام.

إذا تسننننناو  املرانننننحو  يف  ينننننع املعنننننايري السنننننابقة ينلنننننر يف عننننندد السننننناعات اجملتنننننا ة يف  -7
 الفصلني للعام الدراسي للوائزة.
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املعايري السابقة ينلر يف  مو  الدرجات الكلية للمقررات  إذا تساو  املراحو  يف  يع -8
 اجملتا ة يف الفصلني للعام الدراسي للوائزة.

 قيمة اجلائزة: ثالثًا: 
 رايل. ألف  ال ة( 3000مبل  ) كل فائز/فائزةمين    -1

 مين  الفائزي  اهادة تفوا دراسي. -2

 كليا م.  إعال  أمساء الفائزي  يف وسائل اإلعالم ويف لو ة الشرف يف -3

 إجراءات الرتشيح: رابعًا: 
يننننتم احلصننننول علننننى البينننناانت الدراسننننية منننن  عمننننادة القبننننول والتسننننويل حلصننننر الطننننالب  -1

 والطالبات املتفوقني دراسيا  بناءا  على نتائوهم املسولة.

 تقوم جلنة اجلائزة ابختيار أعلى معدالت دراسية ل  تنطبق عليهم اروط اجلائزة. -2

للكليات لةفادة  ي مال لات   إ  وجدت   علنى الطنالب والطالبنات ترسل األمساء  -3
 املراحني.

إذا تسننناو  أكثنننر مننن  طالبة/طالبنننة يف  ينننع املعنننايري   فيحنننق للوننننة اجلنننائزة منننن  اجلنننائزة  -4
 جلميع املتساويني وفق تقديرحا.

 تعل  األمساء ويتم التكر  يف  فل برعاية مدير اجلامعة. -5

 أحكام عامة: خامسًا: 
جينننو  تنلنننيم  فنننل تكرميننني علنننى انننرف معننناي مننندير اجلامعنننة و ضنننور عمنننداء الكلينننات  -1

 والطالب املكرمني وأولياء أمورحم   وللطالبات يف مقر املدينة اجلامعية للطالبات.
(  ال نة االف رايل عن  كنل 3000بلن  )مبصنندوا الطنالب من  يتم  مني ميزانية اجلنائزة  -2

 .وفائزةفائز 

 ف  فل اجلائزة وامليداليات وقائم الشرف.يتحمل الصندوا تكالي -3

يقنننوم عميننند انننؤو  الطنننالب رئنننيا جلننننة اجلنننائزة بتحديننند اجلهنننة النننف تتنننوىل تنلنننيم  فنننل  -4
 التكر  وتسليم اجلائزة ملستحقيها م  الطالب والطالبات.
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(8) 
 ضوابط إجراءات و 

 مشاركة الطالب يف املؤمتر العلمي 
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 توافرها يف الطالب أو الطالبة:الشروط الواجب  أوالً:
 (.5م  أصل  4.5أ  ال يقل املعدل الرتاكمي ع  )-1

 أ  يكو  الطال  منتلما  ابلدراسة.-2

% على األقل م  املقررات الدراسية يف مر لة املاجستري أو 50أ  يكو  الطال  قد أخى -3
 الدكتوراو.

 (.Oral or Posterأ  تكو  مشاركة الطال  يف املؤمتر ببح  )-4

 أ  ال يسبق للطال  التقدم بنفا البح  ملؤمتر أو سبق نشرو أو تقدمي  للنشر.-5

 أ  يكو  الطال  املتقدم للمؤمتر حو البا   الرئيا.-6

 أ  يكو  املؤمتر ذو صلة بت صي الطال .-7

 تكو  املشاركة حبد أقصى مؤمتري  خالل املر لة الدراسية للطال .-8

 شروط عامة:-ثانيًا 
 أ  يرافق الطال  نس ة م  البح  كامال  مع الطل . -1

أ  يتم اإلاارة يف البح  إىل انتماء الطال  جلامعة امللك سعود )ويتم ذكر كل م  القسنم  -2
 والكلية التابع هلا الطال (.

( أايم مبنننا فيهنننا أايم السنننفر والعنننودة يف  النننة 7أال تزيننند املننندة الزمنينننة لغيننناب الطالننن  عننن  ) -3
 ؤمترات اخلارجية.املشاركة يف امل

يقننوم الطالنن  إبعننداد تقريننر عنن  املشنناركة يف املننؤمتر مبوجنن  النمننوذ  املرفننق وتقدمينن  لعمننادة  -4
 الدراسات العليا.

 التسهيالت التي تقدمها اجلامعة للطالب: ثالثًا: 
يصننرف للطالنن  تنننكرة سننفر ذحننااب  وعننودة علننى الدرجننة السننيا ية  ويف  الننة كننو  املتقنندم  -1

 طالبة فيمك  صرف تنكرة لا لة للمرافق احملرم.حلضور املؤمتر 

رايل( للمنننؤمترات  2000يصنننرف للطالننن  مبلغنننا  مقطوعنننا  مننن  صنننندوا الطنننالب مقننندارو ) -2
رايل( للمننننؤمترات يف 5000رايل( للمننننؤمترات يف النننندول العربيننننة  ومبلنننن  )3500احملليننننة  ومبلنننن  )
 الدول األخر .



 

 39 

   إيصال الرسوم يتم دفع رسوم املؤمتر م  صندوا الطالب مبوج -3

 بعد العودة م  املؤمتر(.)
البكالوريوس(  )ضور الطلبة حل صندوق الطالب  دعمشروط رابعًا: 

 للمؤمترات والندوات وورش العمل احمللية واإلقليمية والعاملية
رفبة م  صندوا الطالب يف املشاركة الفعالة يف تنمية وتطوير قدرات ومهارات الطلبة   

م  خالل دعم الرافبني منهم يف  ضور املؤمترات والندوات وورش العمل احمللية العلمية والعملية 
واإلقليمية والعاملية سواء ابملشاركة  حباث أو أوراا عمل  أو م  خالل متثيل اجلامعة  وذلك م  

 ميزانية صندوا الطالب وفق الضوابط التالية:
 لسني القسنم والكلينة التنابع هلنا  أ  يكو  تراي  الطال  أو الطالبة بناء  على توصنية من   -1

وتكننو  للطلبنننة النننني  لنننديهم حبنننوث أو أوراا عمنننل يف نفنننا الفعالينننة  أو مننن  خنننالل منننادة حبثينننة 
 للمرا   وأ  يتم إرفاا ما يثبخل قبول اجلهة املنلمة حلضور املرا .

أ  ينننتم  صنننول املراننن  علنننى املوافقنننات الرمسينننة مننن  صنننا   الصنننال ية عننن  طرينننق الكلينننة  -2
 هلا. التابع

يننتم الرفننع منن  قبننل الكليننات للمراننحني قبننل موعنند املننؤمتر أو الننندوة مبنندة ال تقننل عنن  سننتة  -3
أسنننابيع مننن  عقننند املنننؤمتر أو النننندوة منننع إرفننناا موافقنننة صنننا   الصنننال ية وموافقنننة اجلهنننة املنلمنننة 

 للمؤمتر  على أال يكو  اجلهة املشرفة على الفعالية تتوىل مصاريف املرا  حلضور الفعالية.

   تكو  حناك عالقة بني موضو  الفعالية ووصي الطال  أو الطالبة.أ -4

 إذا كا  البح  املقدم مشرتكا  بني أكثر م  طال  أو طالبة. -5

 ساعة بنواح.80أ  يكو  املرا  قد أكمل ما  موعة  -6

 (.5م  أصل  4ال يقل املعدل الرتاكمي للمرا  ع  )  أ -7

توقينع اجلنزاء علين  من  قبنل جلنا  التأدين  ال يكو  املران  قند أرتكن  خمالفنة تسنتوج    أ -8
 على مستو  الكلية أو اجلامعة خالل فرتة دراست .

عدم تزام  موعد املؤمتر أو الندوة مع مواعيد االختبارات النهائية ألي فصل دراسي أو ألل  -9
 بسري الدراسة للمرا .
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 جيو  املشاركة ببحوث سبق وأ  مت مشاركتها يف مؤمترات أو ندوات سابقة. ال -11

يسننتثىن منن  كافننة الشننروط والضننوابط الننواردة يف حنننا الننربانمج منن  كننا   ضننورو علننى نفقتنن   -11
 اخلاصة أو على نفقة اجلهة املنلمة.

 يتم املفاضلة بني املتقدمني بناء  على الفرا املتا ة م  صندوا الطالب. -12

يقدم املشارك للقسم التابع ل  بعد عودتن  مبندة ال تتوناو  أسنبوعني انهادة  ضنور للفعالينة  -13
وتقرينننرا  انننامال  عننن  الفعالينننة يتضنننم  عنننناوي  األحبننناث النننف قننندمخل  التوصنننيات الصنننادرة موضنننحا  
الفائنندة الننف عنننادت علينن  منن  تلنننك املشنناركة وكيفيننة توظيفهنننا لصنناذ الكليننة التنننابع هلننا  مننع ذكنننر 

)منع إرفناا   رت ات وا راء التطبيقية والعلمية يف كيفية االستفادة م  نتائج وتوصنيات املنؤمتر. املق
 صورة م  التقرير لصندوا الطالب(. 

 

 للمرشح حلضور الفعالية التايل:املقدم  خامسًا: قيمة الدعم
 وعودةيصرف للمشارك أمر إركاب ذحاب  -1

ية  إضافة إىل رسوم االارتاك إ  وجدت  بعد )على الدرجة السيا ية( ملكا  انعقاد الفعال 
 إ ضار األوراا اخلاصة برسوم الفعالية م  اجلهة املنلمة.

 : يصرف للمرا  التاي -2

 أايم. (3)رايل يوميا  مبا ال يتواو   600للفعاليات احمللية مبل   .أ 

 ( أايم.5) رايل يوميا  مبا ال يتواو  800للفعاليات اإلقليمية مبل   .ب 

 أايم. (5) رايل مبا ال يتواو  1000الدولية مبل  للفعاليات  .  

 ال يزيد املبل  امل صي للمشارك يف أي فعالية مبا فيها رسوم املشاركة إ  وجدت ع   -3

 ( االف10.000) 
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(9) 
 ضوابط إجراءات و 

 رعاية النشاط الطالبي 
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 الً: مقدمة:أو
ات للموتمنع تتمثنل يف املسنامة يف خندمالنشاط الطاليب يتضم  بُعد  تمعي مبنا يقدمن  من  

فرس املثل النبيلة واألخالا الفاضلة. وتسعي الكثري من  اجلهنات احلكومينة والشنركات واملؤسسنات 
يف القطننا  اخلنناا إىل دعننم النشنناط الطنناليب منناداي  منن  خننالل رعايننة برا نن  وذلننك مسننامة منهننا يف 

ربامج النشننناط انطالقنننا  مننن  أحنننداف حننننو ملقينننق أحدافننن  وتشنننويع الطنننالب والطالبنننات لالنضنننمام لننن
كمننننا تسننننعى حنننننو اجلهننننات أيضننننا  أ  تكننننو  اننننريكا     اجلهننننات يف دعننننم العمننننل اجملتمعنننني والشننننبايب

للوامعة يف برا ها اجملتمعية. ومتتلك اجلامعة وضعا  ليزا  م  ان ية املوقع والتوهيزات وعندد ونوعينة 
 األنشطة املنفنة لا جيعلها مهيأة بشكل جيد جلنب الرعاية. 

 ثانيًا: جماالت رعاية برامج النشاط الطالبي:
 هرجاانت واملنافسات الرايضية.رعاية البطوالت وامل -1
 رعاية برامج األندية الطالبية. -2
 رعاية برامج الشراكة الطالبية. -3
 رعاية أنشطة طالب املن  والطالب ذوي اال تياجات اخلاصة.  -4
النوعينننننة كاملسنننننؤولية االجتماعينننننة والثقافيننننة والعلمينننننة وكننننننلك األنشننننطة رعايننننة األنشنننننطة  -5

واملسننننننابقات الثقافيننننننة واملعننننننار  وورش العمننننننل االجتماعيننننننة وبننننننرامج التطننننننو  الطالبيننننننة 
 .. اخل.واملناسبات واال تفاالت الطالبية.

 ثالثًا:  مستويات الرعاية:
 .الراعي البالتيين -1

 .الراعي النحيب -2

 .الراعي الفضي -3
 الراعي الربونزي. -4

 الراعي احلصري. -5
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 رابعًا: آلية الرعاية:
 :أل د حنو ا ليات وفقا  تكو  الرعاية بني اجلهة الراعية وبني العمادة  -1

مطنناب منن  اجلهننة طالبننة الرعايننة موجنن  لعمينند اننؤو  الطننالب تبنندي فينن  رفبتهننا يف  -
بنننرامج   أو كافنننة رعاينننة بنننرانمج معنننني أو عننندة بنننرامج مننن  بنننرامج النشننناط الطالبينننة

علننى أ  يتضننم  اخلطنناب منندة الرعايننة ومسننتواحا وعنندد الننربامج والقيمننة   األنشننطة
 يف تقدميها مقابل رعايت  واملميزات الف يرف  فيها.  املالية الف يرف  الراعي

قيننننام جهننننة وسننننيطة )مؤسسننننة أو انننن ي( بتقنننند  طلنننن  لعمينننند اننننؤو  الطننننالب  -
لتسننننويق بننننرامج النشنننناط الطنننناليب لنننند  رعنننناة يتملننننني   علننننى أ  يتضننننم  طلنننن  
التوسننط اننروط والتزامننات كننل طننرف والنسننبة املتفننق عليهننا مقابننل أتعنناب التوسننط 

 والتسويق.

منننن  خننننالل صننننندوا الطننننالب أو اإلدارات ام العمننننادة بتسننننويق بننننرامج النشنننناط قينننن -
منن  خننالل جلنننة تشننكل هلنننا  وعرضننها علننى اجلهننات الننف ترفنن  يف رعايننة النشنناط

 .الغر  بعمادة اؤو  الطالب
أ ننند إدارات النشننناط الطننناليب بعمنننادة انننؤو  الطنننالب أو  صنننندوا ينننتم االتفننناا بنننني  -2

وقنننع بنننني ي عقننندمبوجننن    أو اجلهنننة املسنننوقة    الرعاينننة اجلهنننة الرافبنننة يفبنننني و  الطنننالب 
ورئيا  لا إدارة صنندوا  الطرفني أو مبوج  املوافقة اخلطية م  عميد اؤو  الطالب

 .الطالب

اؤو  الطنالب ورئنيا  لنا إدارة صنندوا  ة املوافقة على الرعاية م  قبل عميديف  ال -3
فنن   اجلهننة الراعيننة تقننوم بتحريننر اننيك مببلنن    أو اجلهننة املسننوقة   واجلهننة الراعيننةالطننالب 

 جبامعة امللك سعود. صندوا الطالبالرعاية املتفق علي  ابسم 

يف  الننة وجننود وسننيط أو مسننوا فيننتم التعامننل مننع  قننوا اجلهننة الوسننيطة وفقننا  للعقنند  -4
 املربم بني العمادة وحنو اجلهة.

نفين الرعاية  سنبو  يف احلسناب تقوم اجلهة الرافبة يف الرعاية بتسديد قيمة الرعاية قبل ت -5
 الني يعين  عميد اؤو  الطالب يف خطاب املوافقة على الرعاية.
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صننندوا الطننالب جبامعننة امللننك سننعود أو احلسنناب الننني يننتم إينندا  الشننيك يف  سنناب  -6
 .يعين  عميد اؤو  الطالب يف خطاب املوافقة على الرعاية

 خامسًا: املميزات التي حيصل عليها الراعي:
إدارة النشناط امل تصنة بعمنادة منع  للتفناو املميزات الف حيصل عليها الراعي خاضعة  تكو 

وتكننو  اننؤو  الطننالب   أو  صننندوا الطننالب   سنن  مسننتو  الرعايننة و سنن  نننو  النشنناط   
 كلهنا أو وجينو  أ  تشنتمل علنى املمينزات التالينة   الرعايةوقيمة املميزات متناسبة مع  وم ونوعية 

 : س  مستوايت الرعايةبعضا  منها   
 سنواي . صندوا الطالب صدرحا يالف  التقريرتضمني اسم واعار الراعي يف  -1

البنننارات وكافننة  وأالقمااننية  وأالورقيننة  سننواء تضننمني اسننم واننعار الراعنني يف اإلعننالانت -2
 أنوا   اإلعالانت اخلاصة ابألنشطة.

 .الني يتم رعايت  ابلنشاطتضمني اسم واعار الراعي يف بطاقات الدعوة اخلاصة  -3

طباعنننة اسنننم وانننعار الراعننني علنننى املالبنننا الرايضنننية مننن  فنننانيالت وكننناابت رأس وأدوات  -4
 ة يف األنشطة الف يرعاحا الراعي خالل فرتة الرعاية فقط.رايضية مست دم

 تصميم الدرو  واهلدااي وامليداليات لتكر  الفائزي  يف برامج ملخل رعاية الراعي الرمسي. -5

 على االنرتنخل. صندوا الطالبعر  اسم واعار الراعي الرمسي على موقع  -6

ومناسنبا ا واللو نات اخللفينة هلننو األنشنطة عر  اسنم الراعني الرمسني وانعارو يف بنرامج  -7
 . س  مستو  الرعاية الربامج

عمنننننادة انننننؤو  عنننننر  اسنننننم وانننننعار الراعننننني يف كافنننننة اللو نننننات االلكرتونينننننة يف مرافنننننق  -8
 .الطالب

يف املناسنبات  عمنادة انؤو  الطنالبتكر  الش صيات االعتبارية لد  الراعي من  قبنل  -9
 الف تنلمها العمادة.

عمادة اؤو  تنفين برامج نشاط خاصة ابلراعي )كالبطوالت واملسابقات( ابالتفاا مع  -10
 .الطالب وموافقتها اخلطية بتنفين البطولة

 اجلامعة.الطالب بشعار عمادة اؤو  احلصول على اهادات تقدير ودرو  م   -11
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 سادسًا: أحكام عامة:
ورئيا  ال جيو  االتفاا على برامج رعاية بدو  املوافقة اخلطية م  عميد اؤو  الطالب -1

 . لا إدارة صندوا الطالب

بنني  يوقنع عقندمبوجن   يع أمناط الرعاية ) فردية    صرية أو توسط وتسويق ( تكو   -2
   الطرفني.

على القيمنة املالينة  وعمادة اؤو  الطالبرعاية بني الراعي  ةجي  أ  تتضم  أي اتفاقي -3
ومنندة الرعايننة ويشننار إليهننا يف الكتنناب املوجننة بقبننول  واملميننزات الننف حيصننل عليهننا الراعنني

 .الرعاية

أي مبنننال  مالينننة متحصنننلة مننن  الرعاينننة جيننن  أ  تكنننو  بشنننيك مننن  اجلهنننة الراعينننة ابسنننم  -4
يف احلسنناب الننني يعيننن  عمينند اننؤو   أو تننورد  صننندوا الطننالب جبامعننة امللننك سننعود
 .الطالب يف خطاب املوافقة على الرعاية

إدارة النشننناط املعنينننة أي منننواد عينينننة أو تربعنننات مننن  الراعننني ينننتم التصنننرف فيهنننا مبعرفنننة  -5
علنننى أ  تكنننو  موضنننحة يف بينننا    صنننندوا الطنننالب  –أو  عمنننادة انننؤو  الطنننالب ب

  .يوض  نوعها وعددحا وأصنافها

 انؤو  الطنالب عمنادةيف  الة وجود وسنيط مسنوا لنربامج النشناط فنال جينو  أ  تقندم  -6
مبننال  ماليننة للوسننيط قبننل جلنن  الرعايننة املتفننق عليهننا وتورينند  صننندوا الطننالب  أي أو 

كما ال جيو  خصنم نسنبة الوسنيط من   س  خطاب املوافقة على الرعاية   مبل  الرعاية 
ندوا الطالب  س  ما ورد يف بنود العقد املربم صمبل  الرعاية قبل توريدو يف  ساب 

 .بني إدارة النشاط امل تصة ابلعمادة أو صندوا الطالب والوسيط

ورئنيا  لنا  تتم كافة املكاتبات بني العمادة واجلهة الراعية ابسم عميد اؤو  الطنالب -7
 .إدارة صندوا الطالب

الب ملتابعنة تنفينن تشكل عمادة اؤو  الطنالب جلننة خاصنة من  العمنادة وصنندوا الطن -8
العقود املربمة مع الرعاة أو الوسطاء   وتكو  اللونة  لقنة الوصنل بنني الرعناة واملسنوقني 
 وإدارات العمادة امل تصة ابلنشاط   وتقوم اللونة ابإلاراف على إعداد ملف الرعاية.
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 تقنننوم العمنننادة بتزويننند الراعننني بتقرينننر مفصنننل عننن  األنشنننطة النننف قنننام برعايتهنننا   علنننى أ  -9
 يتضم  التقرير صورا  لألنشطة ترب  املميزات الف مت االتفاا عليها بني العمادة والراعي.

تلتزم العمادة مبوج  حنو الضوابط اإليفاء ابملميزات الف مت االتفناا عليهنا بنني العمنادة  -10
والراعي فقط داخل املقار التابعة لعمادة اؤو  الطالب ابجلامعة وضنم  إطنار األنشنطة 

 الف تنفنحا العمادة فقط. الطالبية

جيو  أ  تصدر العمادة قواعد تنفينية هلنو الضوابط تتضم  تفصيال  ملا ُأ ل   على أ   -11
 تصدر حنو القواعد بقرار م  عميد اؤو  الطالب.

وفنري ملزمنة لعمنادة انؤو  أي رعاية خمالفة ملا ورد يف حنو الضوابط تعترب خمالفنة نلامينة  -12
حياسننننن  عليهنننننا املتسنننننب  فيهنننننا وتعرضننننن  للمسننننناءلة و  الطنننننالب أو لصنننننندوا الطنننننالب

 النلامية.
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(10) 
 ضوابطإجراءات و 

  السلف و اإلعانات املقطوعةصرف  
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 أوالً: مقدمة
 استناد ا ملا ورد يف الالئحة املنلمة لصناديق الطلبة ابملؤسسات التعليمية يف املواد التالية: 

يهدف الصندوا إىل تقد  اخلدمات للطالب املنتلمني  :)أحداف الصندوا( املادة الثالثة -
 تقد  اإلعاانت والقرو  للطالب. - 1 وعلى األخي: 

يكنننو  للصنننندوا ميزانينننة خاصنننة تتضنننم  منننواردو ومصنننروفات   والسننننة املالينننة  املنننادة الثامننننة:-
 للصندوا حي السنة املالية للمؤسسة التعليمية.

يعننند الصنننندوا ميزانيتننن  التقديرينننة مشنننتملة علنننى منننواردو  سننن  مصنننادرحا  املنننادة التاسنننعة:-
 ..... اخلومصروفات  املتوقعة 

 املادة الثانية عشرة: تشتمل مصروفات الصندوا على ما يلي:-
 اإلعاانت والقرو  املقدمة للطالب. – 1

 :الصرف يف حال القروض واإلعاناتثانيًا: ضوابط 
 على النموذ  املعد لنلك. تقد  طل  القر  أو اإلعاانت -1
دراسننننة  الننننة الطالنننن  والتنسننننيق يف ذلننننك مننننع اجلهننننات ذات العالقننننة مبننننا يف ذلننننك الكليننننة  -2

 والقسم.
تعر  الطلبات على  لنا اإلدارة للبنخل فيهنا وملديند مبلن  اإلعاننة أو مبلن  القنر  ومندة  -3

 سدادو.
( رايل يف 500جينننو  لنننرئيا  لنننا اإلدارة يف احلننناالت العاجلنننة صنننرف مبلننن  ال يتوننناو  ) -4

( رايل يف  ننال القننر  علننى أ  يعننر  األمننر علننى  لننا اإلدارة 1000 ننال اإلعانننة و )
 يف أول جلسة للعلم واإل اطة.

يننتم تسننديد القننر  يف املوعنند املقننرر وذلننك مصننم  منن  مكافننأة الطالنن  الشننهرية علننى أال  -5
رر  لنا اإلدارة % من  قيمنة املكافنأة الشنهرية وذلنك منا مل يقن25يتواو  منا ألصنم انهراي  

 خالف ذلك.
عنندم إخننالء طننرف الطالنن  املقننرت  منن  املؤسسننة التعليميننة  نن  يننتم التأكنند منن  سننندادو  -6

 لكامل القر .
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جيننو  مبوافقننة  لننا اإلدارة بننناء علننى توصننية رئننيا  لننا اإلدارة إعفنناء الطالنن  منن  سننداد  -7
 ابقي القر  يف احلاالت الضرورية.

 ريال: 1000تزيد عن طلب صرف سلفة اجراءات  ثالثًا:
 أ  يكو  املتقدم بطل  السلفة منتلم يف الدراسة ابجلامعة. -1
أ  يننتم عمننل دراسننة  الننة للمتقنندم )يسننتثىن منن  حنننا البننند  يف  الننة أ  املتقنندم يرفنن  يف  -2

 اراء أجهزة ذكية أو برانمج البيع اإللكرتوف سواء كت   أجهزة... اخل(.
ي املندة املتبقينة للمتقندم سنداد قيمنة السنلفة خنالل أ  تكو  مكافأة املتقدم مستمرة  وتكف -3

 %25فرتة دراست  أو يف  الة  ايدة قيمة قسط السلفة يزيد ع  أكثر م  
 ( فأكثر.3أال يقل معدل املتقدم ع  ) -4
 أ  يكو  املتقدم أمضى أكثر م   الث فصول دراسية ابجلامعة. -5
علين  سنلفة سنابقة   منع مراعناة أ  ال تزيد مبل  السلفة ع  مبل   ال ة االف رايل  ولنيا  -6

تكو  املدة املتبقية للمتقدم تكفي لسداد مبل  السلفة  أما ابلنسبة لألجهزة النكية فيمك  
 رايل. 4500أ  تصل إىل مبل  

دل قيمنة الغرفنة ابلنسبة لسلفة السك  للطلبنة املقيمنني يف سنك  الطنالب تسندد هلنم منا يعنا -7
 )رسم السك  فقط( .

ر مننا مت اإلاننارة إليننن  بعالينن  منن  ضنننوابط فيننتم عننر   النننة املتقنندم علنننى يف  الننة عنندم تنننوف -8
  لا اإلدارة الواذ القرار املناس .

 :صرف سلفة لشراء أجهزة ذكيةضوابط  رابعًا:
 رايل. 3500يكو  مبل  السلفة ال يزيد ع   -1

 أ  يكو  املتقدم بطل  السلفة منتلم يف الدراسة ابجلامعة. -2
مستمرة  وتكفي املندة املتبقينة للمتقندم سنداد قيمنة السنلفة خنالل  أ  تكو  مكافأة املتقدم -3

 %25فرتة دراست  أو يف  الة  ايدة قيمة قسط السلفة يزيد ع  أكثر م  
 ( فأكثر.3أال يقل معدل املتقدم ع  ) -4



 

 50 

أ  يكننو  املتقنندم أمضننى أكثننر منن   ننالث فصننول دراسننية ابجلامعننة  ويسننتثىن منن  حنننا البننند  -5
ملشنننرتكة علنننى أ  ينننتم صنننرف السنننلفة يف بداينننة العنننام الدراسننني وتكنننو  طلبنننة السننننة األوىل ا

ويف  الننة إنسننحاب  منن     تسنندد قبننل إنتهنناء الفصننل الدراسنني.% حبينن30أقسنناط السننلفة 
 .اجلامعة ال يتم إخالء طرف  أو إعفائ  م  ابقي السلفة إال بعد سداد قيمة السلفة

يف خايننة الفصننل الدراسنني األول  ويننتم صننرف سننلفة ألي طالنن  يف السنننة األوىل مشننرتكة   -6
( فيصنننرف لننن  سنننلف  تعنننادل قيمنننة 3أمنننا ابلنسنننبة للمسنننتو  الثننناف أ  ال يقنننل معدلننن  عننن  )

 رايل. 3500املطلوب اراؤو حبي  ال يتواو  مبل  

  صرف إعانة مقطوعة:خامسًا: ضوابط 
 أ  يكو  املتقدم منتلم يف الدراسة ابجلامعة  وليا لدي  مكافأة م  اجلامعة. -1
أ  ينتم عمننل دراسننة  الننة للمتقنندم عنن  طريننق التوجينن  واإلرانناد ابجلامعننة علننى أ  يشننار يف  -2

دراسننة احلالننة عنن  وضننع الطالنن  مرفق ننا بنن  املسننتندات املؤينندة حلاجننة املتقنندم لةعانننة  وبعنند 
دراسننة احلالننة يننتم إرسنناهلا للمنندير التنفيننني لصننندوا الطننالب ومنن    يننتم إ التهننا لقسننم 

 لعمل اإلجراءات الال مة. السلف واإلعاانت
أال يكنو  سننبق للمتقنندم وأ   صننل علننى إعانننة يف نفننا الفصننل الدراسنني الننني تقنندم فينن   -3

 للحصول على إعانة أو مضى على اخر إعانة مدة تزيد ع  أربع أاهر.
أال يكو  املتقدم يعمل يف برانمج التشغيل الطاليب أو يف أي م  الربامج املدعوم  انبي  يف  -4

 لدراسي مثل برانمج حدف )يصرف ل  مبل  ألف رايل تقريب ا(.نفا الفصل ا
ال تتواو   مو  اإلعاانت الف تصرف للطلبة النني  ال يصنرف هلنم مكافنآت انهرية عن  أ -5

رايل )أي ما يعادل مخا إعاانت ال تزيد كل إعانة ع  مبلن  مخسنمائة رايل  2500مبل  
 م   ب (. 3وفق البند 

ة علينن  ابقنني سننلفة  مل تسنندد   ويف  الننة وجننود سننلفة علننى أال يكننو  املتقنندم بطلنن  إعاننن -6
 املتقدم يكو  مبل  اإلعانة مسدد ا لباقي السلفة.

يف  الننة عنندم تنننوفر مننا مت اإلاننارة إليننن  بعالينن  منن  ضنننوابط فيننتم عننر   النننة املتقنندم علنننى  -7
  لا اإلدارة الواذ القرار املناس .
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 :إعانة السكنضوابط  سادسًا:

 م  بند اإلعاانت بصندوا الطالب لكل م : قامة بسك  الطالبيتم سداد رسوم اإل 

ضم  النني  يشنملهم الضنما  رفاا ما يثبخل أن  الضما  االجتماعي على أ  يتم إطالب  -1
 .االجتماعي

 .ية و ركية  فقططلبة ذوي اال تياجات اخلاصة  إعاقة بصر   -2

 :أحكام عامة سابعًا:
ضننرورة قبننل صننرف أي مبلنن  منن  امل صنني لننربانمج السننلف واإلعنناانت وكنننلك التشننغيل  -1

الطاليب أ  يكو  حناك خمصي للصرف من  خالل السنة املالية ألي م  الربامج املوضنحة 
وأ  يكو  املبل  ضم  امليزانية التقديرية الف تقدمها إدارة الصندوا جمللا اإلدارة وبعند أ  

 ملاي م  توفر خمصي للصرف من . يتأكد مسؤوي القسم ا

ابلنسنننبة لةعفننناءات مننن  سنننداد منننا تبقنننى مننن  مبلننن  السنننلف   فيتقننندم )الطالننن  / الطالبنننة(   -2
رمسي لسعادة الدكتور عميند انؤو  الطنالب ورئنيا  لنا إدارة صنندوا الطنالب مطاب 

ء إال وال يننتم اإلعفننايوضنن  فينن  أسننباب طلنن  اإلعفنناء وحييلنن  سننعادة العمينند جمللننا اإلدارة 
 التالية:وفق الضوابط 

أ  يكو  املتقدم مت رج ا م  اجلامعة )ينلر يف طلب  عند إخالء طرف  م  اجلامعة(   .أ 
 ومنقطع عن  املكافأة الشهرية.

 أ  يكو  املتقدم مل يستفد م  برانمج التشغيل الطاليب يف نفا فصل الت ر . .ب 
 % م  إ اي السلفة.50أ  يكو  املتقدم سدد  .  
 سبق للمتقدم وأ   صل على إعانة يف نفا الفصل املتقدم في .أال يكو   .د 
يف  الة عدم  صول املتقدم على إعاانت خالل فرتة دراست  ابجلامعة فيعفى م  ابقي  .ه 

 السلفة على أال يزيد ع  مبل  املتبقي ع  ألف ومخسمائة رايل.
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لة يتم إرساهلا يتم عمل دراسة  الة للطال  ع  طريق التوجي  واإلرااد وبعد دراسة احلا .و 
للمدير التنفيني لصندوا الطالب وم    يتم إ التها لقسم السلف واإلعاانت لعمل 

 ملراجعة دراسة  الة الطال  ومراجعة ضوابط الشروط لصرف اإلعانة.
يف  الة عدم توفر ما مت اإلاارة إلي  بعالي  م  ضوابط فيتم عر   الة املتقدم على  .  

 املناس . لا اإلدارة الواذ القرار 

 


