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مقدمة
ت�ؤمن جامعة الق�صيم ب�أن الطالب هو حمور العملية التعليمية وغايتها ،و�أهم خمرجاتها .و�أنعك�س
ذلك ب�شكل مبا�شر يف الهدف الثاين من خطتها اال�سرتاتيجية والذي يت�ضمن  4ا�سرتاتيجيات و21
م�شروع ًا ت�سعى اجلامعة من خاللها �إىل حت�سني جميع اخلدمات املقدمة للطلبة (من اجلن�سني
ومن ذوي االحتياجات اخلا�صة) مبا يف ذلك خدمات القبول والت�سجيل ،واخلدمات الأكادميية
والإر�شادية ،والأن�شطة الطالبية ،وخدمات ما بعد التخرج ،واملرافق والتجهيزات يف كافة فروع
اجلامعة و�أ�شطرها.
و�إ�سهام ًا يف التح�سني امل�ستمر خلدمات اجلامعة املقدمة للطلبة� ،أعدت اجلامعة دليل للطالب �شامال كل
ما يهمه يف العملية التعليمية واخلدمات امل�ساعدة ،وينبثق منه جمموعة من الأدلة الفرعية ،ولقد
� ُأعدت هذه الأدلة بغر�ض امل�ساعدة والتب�صري يف �ش�ؤون بعينها ،وت�شمل جمموعة الأدلة فيما ت�شمل
الدليل احلايل «دليل اخلدمات الطالبية» ،ليكون مر�شدا للطالب يب�صره ب�أهم اخلدمات الطالبية
التي توفرها اجلامعة يف املجال التعليمي والثقايف والريا�ضي واخلدمات الغذائية والرعاية الطبية
واال�سكان.
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خدمات عمادة �ش�ؤون الطلبة
خدمات التوجيه والإر�شاد
�إن عملية التوجيه والإر�شاد من العمليات املهمة التي يحتاجها الطالب اجلامعي يف جميع مراحل
درا�سته اجلامعية ،فاملرحلة اجلامعية تختلف متام ًا عما تعود عليه الطالب يف درا�سته يف التعليم
ً
العام .وهي مرحلة هامة يف بناء �شخ�صية الطالب العلمية واالجتماعية ،كما تعترب ً
نوعية
نقلة
خمتلفة عن مراحل التعليم العام ،فالطالب اجلامعي يتوىل �إدارة �أموره العلمية وال�شخ�صية
واالجتماعية ،ويتخذ قراراته بنف�سه فقد تكون مرحلة تفوق ومتيز �أو قد تكون خالف ذلك،
ومل�ساعدة الطالب للتكيف مع احلياة اجلامعية اجلديدة التي حتتاج �إىل �شيءٍ من الدعم والتوجيه،
ف�إن �إدارة التوجيه والإر�شاد بعمادة �ش�ؤون الطالب تعمل جاهد ًة لتحقيق ا�ستقرار الطالب وتكيفهم
مع البيئة اجلامعية اجلديدة.
وحتر�ص الإدارة على متابعة ق�ضايا الطالب العلمية والنف�سية واملادية خا�صة يف هذا الع�صر الذي
تعددت فيه م�صادر املعرفة فكان البد من �إ�ضاءة الطريق ال�صحيح لهم ،والعمل على حت�صينهم،
وم�ساعدتهم يف التغلب على امل�شكالت التي تعرت�ضهم وتعوق حت�صيلهم العلمي و�إر�شادهم وتوجيههم
التوجيه ال�سليم خالل م�سريتهم التعليمية اجلامعية ،ومتابعة ق�ضاياهم وم�شكالتهم باختالف
�أنواعها التي تعيق �أو تت�سبب يف �ضعف حت�صيلهم العلمي وتفوقهم الدرا�سي .ويتبع التوجيه والإر�شاد
وحدات فرعية للتوجيه والإر�شاد يف كل كليات اجلامعة.

�أ -ا�ستقبال الطالب امل�ستجدين:
تدرك �إدارة التوجيه والإر�شاد بعمادة �ش�ؤون الطالب �أهمية توعية وتعريف الطالب املقبولني
حديث ًا باجلامعة (امل�ستجدين) وتهيئتهم حلياتهم اجلامعية اجلديدة فيتم الإعداد والرتتيب
لربنامج ا�ستقبال الطالب والطالبات امل�ستجدين منذ قبولهم باجلامعة حيث ُي�سلم الطالب دعو ًة
حل�ضور حفل اال�ستقبال ومكانه مع �إ�شعار قبوله باجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض التعليمات الهامة
وال�ضرورية التي يحتاج الطالب لإدراكه قبل بدء الدرا�سة .ويهدف الربنامج �إىل تهيئة الطالب
للحياة اجلامعية اجلديدة ،وتعريفه ب�أنظمة امل�ساندة لطالب وطالبات اجلامعة ،وكذلك تعريف
الطالب بالكليات التي التحقوا بها ،وما ُتقدمه لهم ،ومرافق اجلامعة ال�ضرورية التي يحتاجونها
با�ستمرار كاملكتبة واملطاعم وال�صاالت الريا�ضية ومراكز الت�صوير وبيع الكتب واملختربات وغريها.
كرمية من
برعاية
ف�صل درا�سي ،وذلك
يوم درا�سي من كل ٍ
ٍ
ٍ
وتنظم اجلامعة حفل اال�ستقبال يف �أول ٍ
معايل مدير اجلامعة .كما تنظم الكليات لقاءات توجيه و�إر�شاد للطلبة اجلدد مع بداية كل ف�صل
درا�سي.

ب -برامج التوعية الدينية واالجتماعية:
ب�شكل دقيق ،ومبا ُيحقق امل�صلحة العامة ،والتي
حتر�ص الإدارة باختيار مواد الربامج التوعوية
ٍ
ت�ساعد يف توجيه و�إر�شاد الطالب وتثقيفهم ،وحت�صينهم ثقافي ًا وديني ًا واجتماعيا.
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ج -املعار�ض:
تهدف الإدارة من �إقامة بع�ض املعار�ض �إىل توعية الطالب ما ينتج عنه من �آثار �سلبية تعيق م�شواره
الدرا�سي وم�ستقبله ،وفتح الطريق له للأمور الإيجابية التي ُتعينه على بناء م�ستقبل زاهر له.

د -اخلدمات الطالبية:
كتخفي�ض الإركاب من طريان ونقل اجلماعي وقطار و�إ�صدار التعاريف ومتابعة التقارير الطبية

هـ -الدرا�سة االجتماعية وخدمات ذوي االحتياجات اخلا�صة:
حتر�ص �إدارة التوجيه والإر�شاد �إىل م�ساعدة الطالب فيما فيه فائدته التعليمية والرتبوية واملادية
واالجتماعية وذلك بالتن�سيق مع �إدارة �صندوق الطالب بالعمادة ،وحيث �أن بع�ض الطلبة لديهم من
الظروف االجتماعية واملادية ما قد يت�سبب يف تخلفهم �أو تغيبهم من الدرا�سة لذا حر�صت الإدارة
على تقدمي العون املادي بعد �إجراء املقابلة ال�شخ�صية للطالب �أو الطالبة املحتاجة وحتديد مقدار
الإعانة ورفعها ل�صندوق الطالب لإقراره.
ومن خالل االطالع على �أحوال بع�ض الطالب املتعرثين درا�سي ًا ،ومن خالل درا�سة حاالتهم الأكادميية
واالجتماعية والنف�سية والتي قد يكون لها الأثر الكبري يف تعرث الطالب ،و�ضعت �إدارة التوجيه
والإر�شاد برناجما لدرا�سة حاالت الطالب ،ب�إعداد ا�ستمارة يوجد بها م�سميات �إعاقات كثرية ،يتم
تعبئتها عند الأخ�صائي االجتماعي ،وبو�ضع برنامج زمني يتم فيه متابعته من الأخ�صائي ينفذه
الطالب ح�سب تعليماته.

و -برنامج ت�شغيل الطالب والطالبات:
يهدف هذا الربنامج �إىل:
يهدف هذا الربنامج �إىل:
� -1إتاحة الفر�صة للطالب لإبراز ما يكتنزه من مواهب كامنة و�إك�سابه مهارات عملية من خالل
ممار�سته العمل وحتمله امل�س�ؤولية ،وزيادة ثقته بنف�سه.
 -2توفري فر�ص للطالب للح�صول على دخل مادي للتغلب على امل�شكالت املادية التي تعيق �إكمال
درا�سته اجلامعية ب�سبب انقطاع املكافئة اجلامعية مل�ساعدته على موا�صلة م�شواره التعليمي� ،أو
لوجود التزامات مالية ي�ستلزم توفريها من دخل �آخر .وقد �أعدت الإدارة ن�شرة تعريفية بهذا
الربنامج.

ز -برنامج تعليم الأقران:
ترعى اجلامعة جميع طلبتها وتهتم ب�شرائحهم املختلفة ومن �ضمن هذه ال�شرائح الطلبة املتعرثين
ف�أوجدت لهم برنامج يهتم بهذه ال�شريحة ممثلة ب�إدارة التوجيه والإر�شاد بعمادة �ش�ؤون الطالب.
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ويهدف الربنامج �إىل:
 .1م�ساعدة الطلبة املتعرثين الذين يحتاجون �إىل تقوية حت�صيلهم العلمي.
 .2خلق العالقات الإيجابية بني الطالب.
 .3مكافئة الطالب املتميز و�إ�شهار متيزه �أمام الآخرين.
 .4تنمية املهارات والقدرات لدى الطلبة املتميزين واال�ستفادة منها يف م�ساعدة زمالئهم الآخرين.

ح -برنامج تكرمي املتفوقني:
يهدف هذا الربنامج الإ�شادة بالطالب املتفوقني وت�شجيعهم على اال�ستمرار وحتفيز الطالب الآخرين
على التفوق ،وقد و�ضعت �إدارة التوجيه الإر�شاد املعايري التالية لتحديد الطالب املتفوقني يف كليات
اجلامعة:
� -1أن ال يقل املعدل الرتاكمي عن  4,25من 5
� -2أن يكون الطالب قد اجتاز �ستة ف�صول درا�سية يف الكليات التي نظام الدرا�سة فيها ثمان ف�صول
درا�سية وثمانية ف�صول درا�سية يف الكليات التي نظام الدرا�سة فيها �أكرث من ثمان ف�صول درا�سية.
� -3أن ال يكون قد �سبق �أن ر�سب يف �أي مقرر درا�سي.

الرتفيه
يتم الرتفيه عن الطلبة من خالل الأن�شطة الثقافية والريا�ضية واالجتماعية والتي تتم من خالل
الأندية الريا�ضية ،وكذلك فتح ال�صالة الريا�ضية للأن�شطة الريا�ضية وامل�سابقات الطالبية.

الأندية الطالبية
حيث �أن الطالب هو حمور الأن�شطة قررت عمادة �ش�ؤون الطلبة �إن�شاء الأندية الطالبية يف الكليات،
بحيث ي�شرف عليها الطالب وميار�سون الأن�شطة ب�أنف�سهم .ويتكون جمل�س �إدارة النادي من  11طالبا
يختار �أحدهم مديرا للنادي وم�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة �أمام ع�ضو هيئة التدري�س امل�شرف على النادي،
والذي يرتبط وم�شرفو الأندية الأخرى بامل�شرف العام على الأندية يف عمادة �ش�ؤون الطالب.
وميار�س الطلبة �أن�شطة ال�صفية متنوعة من خالل الأندية ،وجترى م�سابقات بني خمتلف الكليات
يف جماالت ثقافية وريا�ضية متنوعة .ويتم ت�صنيف الكليات �سنويا وتكرمي الكليات املتميزة يف
�أن�شطتها.

املرافق الريا�ضية والثقافية باجلامعة
حتر�ص اجلامعة على تطوير املرافق الريا�ضية والثقافية باجلامعة ،وتبا�شر حاليا �إن�شاء «جممع
املرافق الريا�ضية» ،والذي مت االنتهاء من معظم مرافقه ،والتي ت�ضم جمموعة من املرافق واملن�ش�آت
6

عمادة التطوير والجودة

الريا�ضية على �أحدث الطرازات وتقدم جمموعة متكاملة من املالعب واخلدمات ملن�سوبي اجلامعة
من طالب وطالبات و�أع�ضاء هيئة تدري�س وموظفني .ت�شتمل هذه املرافق على:
o

�oصالة البولنج والألعاب الرتفيهية (البلياردو والبيبى فوت �إلخ).

o

�oصالة الألعاب الريا�ضية املتعددة (كرة القدم وكرة ال�سلة والكرة الطائرة والري�شة �إلخ.).

o

oمبنى اخلدمات لل�صالة (للإدارة واحلمامات وغرف خلع املالب�س وخالفه.)...

o

oمبنى حمام ال�سباحة مبدرجات اجلمهور وجمهز لإقامة البطوالت.

o

oاملبنى االجتماعي وجمهز باجلل�سات االجتماعية والكافيرتيا.

o

oجمموعة من املالعب اخلارجية لكرة القدم وال�سلة والتن�س الأر�ضي.

وتبلغ امل�ساحة االجمالية لهذه املرافق ( 89800م )2والتكلفة االجمالية لها  89مليون ريال �سعودي،
ومبنية على �أحدث طرازات االن�شاءات وجمهزة على م�ستوى عايل خلدمة الطلبة وجميع من�سوبي
جامعة الق�صيم.
كما �أن اجلامعة بها العديد من القاعات املجهزة للأن�شطة الثقافية وامل�ؤمترات واملنت�شرة يف مبناها
الإداري وبع�ض كلياتها مبقرها الرئي�س وبع�ض الأفرع .كم �أن بهو اجلامعة مهي�أ لإقامة اللقاءات
والفعاليات املختلفة كحفالت التخرج.
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الإ�سكان اجلامعي
يعترب ال�سكن اجلامعي للطالب داخل املدينة اجلامعية من املكونات الأ�سا�سية للمدينة اجلامعية
و�أمر ًا هام ًا لتوفري اجلو املنا�سب واملريح للطالب ملوا�صلة درا�ستهم اجلامعية ب�سهولة ،وحتفيزهم على
التفوق العلمي ،وا�ستغالل �أوقات فراغهم واال�ستفادة منها مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة من خالل
ما توفره اجلامعة لهم من خدمات داخل املدينة اجلامعية ي�سهل للطالب الو�صول �إليها.
وقد حر�صت الإدارة العامة للجامعة على �إيجاد �سكن للطالب وذلك بتوقيع املرحلتني الأوىل
والثانية لعدد  6عمائر تت�سع حلوايل  1050طالب ًا لكل مرحلة �شاملة املرافق العامة لكل مرحلة.
�إ�سكان جامعي للطالب يف كلية العلوم والآداب مبحافظة الر�س وكلية العلوم ال�صحية بالر�س وكلية
العلوم ال�صحية مبحافظة البكريية وال يزال حتت التهيئة.
�إ�سكان جامعي مبحافظة البكريية والذي يت�سع  105طالب ومنهم طالب املنح وهو م�ست�أجر من جمعية
حتفيظ القرءان بالبكريية.
�إ�سكان يف احلرم اجلامعي يف الفرع اجلنوبي لطالب املنح الفلبينيني.
�إ�سكان جامعي يف حي الو�سطى مت ا�ستئجاره لطالب املنح الألبان والك�سوفا
�إ�سكان جامعي يف حي اخلبيب مت ا�ستئجاره لطالب الدرا�سات العليا من طالب املنح اليمنيني .
وقد �أن�ش�أت عمادة �ش�ؤون الطلبة وحدة ملتابعة الإ�سكان اجلامعي و�إ�سكان الطالب اخلارجي والتن�سيق
مع �إدارات العمادات و�إدارات الإ�سكان اخلا�ص لو�ضع الربامج املنا�سبة لتوعية الطالب وتثقيفهم
وتنمية مهاراتهم وا�ستغالل �أوقات فراغهم.
وقد وفرت �إدارة الإ�سكان و�سائل النقل جلميع الإ�سكان الطالبية وتلبية متطلباتهم واملتابعة
الدائمة.
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خدمات �صندوق الطالب
ي�سعى �صندوق الطالب �إىل توفري اال�ستقرار العلمي والنف�سي واالجتماعي واملايل للطالب والطالبات
املنتظمني درا�سي ًا يف اجلامعة من خالل الدعم املايل لربامج �إدارتي الأن�شطة الطالبية والتوجيه
والإر�شاد بعمادة �ش�ؤون الطالب وتقدمي اخلدمات للطالب والطالبات واملتمثلة يف ال�سلف والإعانات
والقرو�ض املالية وبرنامج الت�شغيل الطالبي وبرنامج تعليم الأقران ،كما يقوم ال�صندوق بالإ�شراف
على املراكز اخلدمية للطالب كمراكز بيع الكتب ومراكز الت�صوير واخلدمات الغذائية ،وكل ذلك يتم
وفق ًا للمهام والربامج املوكلة لعمادة �ش�ؤون الطالب .وال�صندوق ال ي�ألو جهد ًا يف حتقيق كل ما فيه
خدمة الطالب وت�سهيل �سري درا�سته اجلامعية ،وا�ستقراره نف�سي ًا.

�أهداف ال�صندوق:
 -1تقدمي الإعانات والقرو�ض للطالب والطالبات املنتظمني درا�سي ًا باجلامعة.
 -2دعم برامج �إدارتي الأن�شطة الطالبية والتوجيه والإر�شاد باجلامعة وتقدمي اجلوائز للمتفوقني
والبارزين فيها.
 -3دعم الربامج الطالبية مالي ًا كربنامج الت�شغيل الطالبي وبرنامج ت�أمني احلقيبة الدرا�سية لطالب
ال�سنة التح�ضريية باجلامعة.
� -4إقامة م�شروعات خدمية نافعة لطالب وطالبات اجلامعة كاملقا�صف و�أعمال الطباعة والن�سخ
والت�صوير وت�أمني الأدوات املكتبية والعلمية وما مياثلها.
 -5الإ�شراف على ت�شغيل مراكز الت�صوير ومراكز بيع الكتب باجلامعة.

الهيكل التنظيمي ل�صندوق الطالب:
يتكون �صندوق الطالب من الأق�سام الرئي�سية التالية:
 -1ال�ش�ؤون الإدارية
 -2ال�ش�ؤون املالية
 -3اخلدمات الطالبية.

خدمات �صندوق الطالب:
يعمل ال�صندوق على �أن تكون خدماته و�سيلة لتهيئة البيئة العلمية املنا�سبة لطالب اجلامعة وذلك
بتذليل ال�صعوبات املادية التي قد تواجه الطالب خالل م�سريتهم اجلامعية وحتفيزهم على التفوق
يف حت�صيلهم العلمي باجلامعة ،ودعم الربامج والأن�شطة الطالبية غري التعليمية ،وتوفري امل�ستلزمات
املعينة للطالب خالل مرحلة درا�سته اجلامعية .ويقدم ال�صندوق للطالب والطالبات املنتظمني
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درا�سي ًا باجلامعة اخلدمات التالية:

 -1الإعانات الطالبية:
يحتاج بع�ض طالب اجلامعة �إىل م�ساعدة مالية للتغلب على بع�ض الظروف املالية التي قد تواجههم
�أثناء درا�ستهم ودعمهم لتوفري بع�ض امل�ستلزمات ال�ضرورية لعمليتهم التعليمية .ويقوم الباحثون
االجتماعيون بالعمادة بدرا�سة حالة الطالب وتقدير حاجتهم للإعانة ،وتقدم هذه اخلدمة وفق ًا
ل�ضوابط خا�صة و�ضعت لتنظيم اال�ستفادة منها.
�ضوابط �صرف الإعانة الطالبية:
•تقدم هذه اخلدمة جلميع طالب وطالبات اجلامعة املنتظمني درا�سي ًا املقطوعة مكاف�آتهم.
•يجب على الطالب الراغب مب�ساعدة من �صندوق الطالب بعمادة �ش�ؤون الطالب �أن يتقدم
بطلب لإدارة �صندوق الطالب بعمادة �ش�ؤون الطالب مو�ضحا فيه حاجته �إىل الإعانة وظروفه التي
مير بها.
•على الطالب تدعيم طلبه بالأوراق الر�سمية التي تثبت حالته وحاجته للإعانة.
•يجب على الطالب التقيد بالتعليمات ال�صادرة من عمادة �ش�ؤون الطالب ،كحمل البطاقة
اجلامعية وااللتزام بال�سلوك احلميد يف املظهر والتعامل.
•درا�سة حالة الطالب من قبل الباحث االجتماعي يف عمادة �ش�ؤون الطالب لتحديد حاجته
ومن ثم موافقة اللجنة امل�شكلة من قبل جمل�س �إدارة �صب لدرا�سة طلبات الإعانة الطالبية واعتماده
وذلك من قبل جمل�س �إدارة �صندوق الطالب.
•ال يحق للطالب التقدمي على �أكرث من �إعانة يف الف�صل الدرا�سي الواحد.
•تلغى الإعانة �إذا ت�أخر ا�ستالمها �أكرث من �أ�سبوعني من تاريخ اعتماد �صرفه ،وعلى الطالب
تقدمي طلب جديد يف حالة حاجته للإعانة.

� -2إعانة النظارة الطبية
يعاين بع�ض طالب اجلامعة من �ضعف يف النظر وحاجتهم �إىل ا�ستخدام نظارة طبية ( لت�صحيح
م�شاكل النظر لديهم ،ويقوم ال�صندوق مب�ساعدتهم من خالل �صرف ( )%50من قيمة النظارة الطبية،
وذلك بعد �أن تثبت حاجتهم لها من قبل الطبيب املخت�ص يف الوحدة ال�صحية باجلامعة ،وتقوم هذه
اخلدمة وفق ًا ل�ضوابط خا�صة و�ضعت لتنظيم اال�ستفادة منها.
�ضوابط �صرف �إعانة النظارة الطبية:
•تقدم هذه اخلدمة جلميع طالب وطالبات اجلامعة املنتظمني درا�سي ًا.
•يجب على الطالب �أن يح�ضر �إفادة خطية من الطبيب املخت�ص يف الوحدة ال�صحية باجلامعة
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ت�ؤكد حاجته ال�ستخدام النظارة الطبية.
•يجب على الطالب التقيد بالتعليمات ال�صادرة من عمادة �ش�ؤون الطالب ،كحمل البطاقة
اجلامعية وااللتزام بال�سلوك احلميد يف املظهر والتعامل.
•يجب على الطالب �إح�ضار �أ�صل فاتورة �شرائه النظارة الطبية من �أحد املحالت املتخ�ص�صة
مدون ًا فيها ب�شكل وا�ضح ا�سم الطالب رباعي ًا وتاريخ ال�شراء واخلتم الر�سمي للمحل.
•يتحمل �صندوق الطالب ( )%50من قيمة النظارة الطبية املعتمدة يف فاتورة ال�شراء من
املحل املخت�ص على �إال تزيد قيمة النظارة عن ( )500خم�سمائة ريال.
•ال يحق للطالب التقدمي على �أكرث من �إعانة نظارة طبية خالل درا�سته يف اجلامعة.

 -3ال�سلف الطالبية:
يحتاج بع�ض طالب وطالبات اجلامعة �إىل بع�ض االحتياجات املالية لت�أمني بع�ض امل�ستلزمات
الدرا�سية وبع�ض املتطلبات اخلا�صة ،وغالب ًا ما ت�سبب الظروف املالية التي مير بها بع�ض الطالب
بع�ض امل�شكالت الدرا�سية التي قد ت�ؤدي �أحيانا �إىل تعرثهم درا�سيا .لذا يحر�ص �صندوق الطالب
وعلى قدر �إمكاناته املالية الوقوف مع الطالب لتجاوز تلك االحتياجات وتوفري الظروف املنا�سبة
ال�ستقرارهم نف�سي ًا .وتقدم هذه اخلدمة وفق ًا ل�ضوابط خا�صة و�ضعت لتنظيم اال�ستفادة منها.
�ضوابط �صرف ال�سلفة الطالبية
•تقدم ال�سلف املالية جلميع طالب وطالبات اجلامعة املنتظمني درا�سي ًا.
•يجب �أن يكون الطالب م�ستحق ًا للمكاف�أة الطالبية ال�شهرية.
•يجب على الطالب تعبئة منوذج طلب ال�سلفة والتعهد ب�سداد ال�سلفة امل�صروفة له.
•يحدد الطالب ال�سلفة التي يحتاجها ،على �أال تزيد ال�سلفة املطلوبة عن املبلغ املحدد من
قبل �إدارة �صندوق الطالب.
•يجب على الطالب التقيد بالتعليمات ال�صادرة من عمادة �ش�ؤون الطالب ،كحمل البطاقة
اجلامعية وااللتزام بال�سلوك احلميد يف املظهر والتعامل.
•ت�سدد ال�سلفة ب�أق�ساط �شهرية عن طريق ح�سمها �آلي ًا من مكاف�أة الطالب ال�شهرية.
•يجب �أن ت�سدد جميع �أق�ساط ال�سلفة قبل نهاية الف�صل الدرا�سي الذي �صرفت فيه ال�سلفة.
•ال يحق للطالب التقدمي على �أكرث من �سلفة يف الف�صل الدرا�سي الواحد غال يف حالة �سداد
كامل ال�سلفة ال�سابقة.
•تلغى ال�سلفة �إذا ت�أخر ا�ستالمها �أكرث من �أ�سبوعني من تاريخ اعتماد �صرفها ،وعلى الطالب
تقدمي طلب جديد يف حالة حاجته لل�سلفة.
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•يف حال رغبة الطالب ت�أجيل �أو حذف الف�صل الدرا�سي �أو االن�سحاب من اجلامعة ف�إنه يجب
عليه �سداد ال�سلفة امل�ستحقة عليه قبل �إخالء طرفه من اجلامعة.
•ال يحق للحاالت التالية احل�صول على �سلفة مالية:
�أ -الطالب امل�ستجد الذي يدر�س يف امل�ستوى الأول.
ب -الطالب املقطوعة مكاف�أته ب�سبب ح�صوله على �إنذار �أو جتاوزه مدة الدرا�سة النظامية باجلامعة.
ج -الطالب الذي �سبق �أن �أخذ �سلفة ومل ينته بعد من �سداد جميع �أق�ساطها.
د -الطالب الذي عليه م�ستحقات مالية �سابقة لل�صندوق.
هـ -الطالب الذي �صدر بحقه عقوبة ت�أديبية بحرمانه من ميزات اجلامعة ،كالإعانة ،وال�سلف من
�صندوق الطالب وغريها من امليزات الأخرى.

 -4برنامج ت�أمني حقيبة الكتب الدرا�سية لطلبة ال�سنة التح�ضريية
هو �أحد برامج الرعاية العلمية واالجتماعية التي ت�ساعد على اال�ستقرار العلمي والنف�سي
واالجتماعي لطالب اجلامعة من خالل ح�صولهم على كافة املقررات الدرا�سية املعتمدة من قبل
عمادة اخلدمات التعليمية باجلامعة وذلك ب�أ�سعار مناف�سة للمكتبات العامة.
�ضوابط ت�أمني احلقيبة الدرا�سية لل�سنة التح�ضريية:
•يقدم �صندوق الطالب باجلامعة خدمة احلقيبة الدرا�سية جلميع طالب وطالبات اجلامعة
املنتظمني درا�سي ًا.
•يجب �أن يكون الطالب م�ستحق ًا للمكاف�أة الطالبية ال�شهرية.
•يجب على الطالب تعبئة منوذج طلب �سلفة احلقيبة الدرا�سية والتعهد ب�سداد ال�سلفة
امل�صروفة له.
•يجب �أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن  2من .5
•يجب على الطالب التقيد بالتعليمات ال�صادرة من عمادة �ش�ؤون الطالب ،كحمل البطاقة
اجلامعية وااللتزام بال�سلوك احلميد يف املظهر والتعامل.
•ت�سدد ال�سلفة ب�أق�ساط �شهرية عن طريق ح�سمها �آلي ًا من مكاف�أة الطالب ال�شهرية.
•يجب �أال يتجاوز الق�سط ال�شهري املح�سوم ( )%30من املكاف�أة ال�شهرية للطالب.
•ال يحق للطالب التقدمي على �أكرث من �سلفة يف الف�صل الدرا�سي الواحد �إال يف حالة �سداد
كامل ال�سلفة ال�سابقة.
•يف حالة رغبة الطالب ت�أجيل �أو حذف الف�صل الدرا�سي �أو االن�سحاب من اجلامعة ف�إنه
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يجب عليه �سداد ال�سلفة امل�ستحقة عليه قبل �إخالء طرفه من اجلامعة.

 -5برنامج الت�شغيل الطالبي:
هو �أحد برامج الرعاية الرتبوية واالجتماعية التي تقدمه عمادة �ش�ؤون الطالب عن طريق �إدارة
�صندوق الطالب وبالتعاون مع �إدارة التوجيه والإر�شاد بالعمادة .ويركز هذا الربنامج على �صقل
مواهب طالب اجلامعة وتعويدهم على ممار�سة العمل وحتمل امل�سئولية والعطاء من خالل ت�شغيلهم
يف �أحد �إدارات �أو كليات �أو عمادات اجلامعة يف �أوقات الفراغ.
�أهداف الربنامج:
•ا�ستغالل �أوقات فراغ الطالب مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة وتدريبهم على االعتماد على
النف�س وحتمل امل�س�ؤولية.
•�سد حاجة وحدات اجلامعة يف بع�ض الأعمال امل�ؤقتة والتي ال تتطلب موظف دائم� .إتاحة
الفر�صة للطالب يف الإ�سهام عملي ًا يف دعم دور اجلامعة وحتقيق ر�سالتها.
•غر�س حب العمل لدى الطالب.
•تدريب الطالب على مبد�أ التح�صيل مقابل العمل والعطاء ،و�سد بع�ض حاجاتهم املالية.
•�إتاحة الفر�صة وت�شجيع الطالب �أ�صحاب القدرات واملهارات املتميزة (املوهوبني).
�ضوابط الرت�شيح يف برنامج الت�شغيل الطالبي:
• �أن يكون الطالب منتظم درا�سي ًا باجلامعة.
• �أن يقوم الطالب بتعبئة ا�ستمارة ت�شغيل الطالب واعتمادها من �صاحب ال�صالحية والت�صديق
عليها من قبل جهة الت�شغيل.
• �أن ال يتم ت�شغيل الطالب لأكرث من ف�صلني درا�سيني متتاليني �إال يف حالة وجود مربرات مقنعة (مثل
الطالب املقطوعة مكاف�آتهم) وذلك رغبة يف تو�سيع قاعدة ت�شغيل الطالب.
• �أن يقت�صر الت�شغيل الطالبي على املجاالت التي تخدم �أهداف اجلامعة.
• �أال ي�شتغل الطالب يف �أكرث من جهة يف الف�صل الدرا�سي الواحد.
• �أن يكون لدى الطالب ح�ساب جاري يف �أحد فروع م�صرف الراجحي ،على �أن يتم تزويد �إدارة
�صندوق الطالب باجلامعة ب�صورة من بطاقة رقم احل�ساب ،ويف حالة عدم وجود �صورة من رقم
احل�ساب البنكي الطالب لن يتم اعتماد ت�شغيله.
• ال يحق للطالب التي تقل جمموع �ساعات الفراغ لديه يف جدوله الأ�سبوعي عن عدد  ( 3ثالثة
�ساعات) �أن يعمل يف برنامج الت�شغيل الطالبي وذلك حتى ال يت�أثر م�ستواه الدرا�سي وحت�صيله العلمي.
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• �أن يكون العمل الذي يكلف به طالب الت�شغيل ذا م�س�ؤولية تنتهي بنهاية فرتة العمل.
• �أن تلتزم جهة الت�شغيل بالعدد املحدد لها من طالب الت�شغيل ويف حالة رغبتها يف ت�شغيل طالب �آخر
بديل عن طالب معتمد ت�شغيله ال بد من خماطبة العمادة و�إفادتها ب�ش�أنه مرفق مع ا�ستمارة ت�شغيل
الطالب العتمادها.
• على جهة الت�شغيل التقيد باحلد الأق�صى ل�ساعات الت�شغيل املحددة يف الئحة برنامج الت�شغيل
الطالبي وهي ع�شر (� )10ساعات يف الأ�سبوع و�أربعون (� )40ساعة يف ال�شهر.
• يلتزم م�شرف الت�شغيل باعتماد ك�شف احل�ضور واالن�صراف ال�شهري وذلك من خالل توقيعه وختمه
باخلتم الر�سمي للجهة امل�شغلة و�إر�ساله ر�سمي ًا �إىل �إدارة �صندوق الطالب مع نهاية كل �شهر هجري
ويف حالة عدم التقيد بهذا الأمر لن يتم �صرف املكاف�أة امل�ستحقة للطالب.

 -6برنامج الت�شغيل التعاوين:
الت�شغيل التعاوين هو عبارة عن برنامج تعاوين بني �صندوق الطالب والقطاع اخلا�ص لتقدمي
اخلدمات التي يحتاجها الطالب من الت�صوير الورقي وتوفري الكتب الدرا�سية والقرطا�سية وتقدمي
خدمات التغذية اخلفيفة وامل�شروبات وغريها من اخلدمات .ويهدف هذا الربنامج �إىل تقدمي اخلدمة
اجليدة للطالب وب�أ�سعار منا�سبة ،وكذلك تقليل امل�صاريف الت�شغيلية ل�صندوق الطالب من خالل
عقود ت�شغيلية تعاونيه مع القطاع اخلا�ص املتخ�ص�ص وذوو اخلربة يف اخلدمات الطالبية املختلفة.
ومن خالل هذا التعاون يقوم ال�صندوق بت�شغيل مراكز الت�صوير ومراكز بيع الكتب وخدمات الوجبات
وامل�شروبات اخلفيفة تعاوني ًا مع عدد من القطاعات اخلا�صة املتخ�ص�صة يف تلك املجاالت .وي�شغل
ال�صندوق حالي ًا عدد ًا من اخلدمات الطالبية وهي على النحو التايل:

�أ -مراكز بيع الكتب والقرطا�سية:
ُتعنى هذه املراكز بتوفري الكتب الدرا�سية املقررة والكتب العلمية والثقافية املتنوعة وبع�ض
امل�ستلزمات القرطا�سية من �أقالم ودفاتر وغريها .ويتم حتديد الكتب الدرا�سية للمقررات بالتن�سيق
والتعاون مع كليات اجلامعة.
ويوجد ثالثة مراكز لبيع الكتب يف كل من:
 -1مركز بيع الكتب والقرطا�سية يف مبنى الإدارة العامة باجلامعة باملدينة اجلامعية باملليداء.
 -2مركز بيع الكتب والقرطا�سية يف مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات باملدينة اجلامعية باملليداء.
 -3مركز بيع الكتب والقرطا�سية يف مبنى كلية ال�شريعة و�أ�صول الدين.

ب -مراكز الت�صوير الورقي باجلامعة:
14

عمادة التطوير والجودة

نظر ًا الزدياد �أعداد الطالب يف بع�ض الكليات وافتتاح كليات جديدة ،وان�ضمام كلية املعلمني بالر�س
للجامعة فقد لزم الأمر �أن يقوم ال�صندوق بزيادة �أعداد مراكز الت�صوير يف الكليات ،وتقدمي خدمة
الت�صوير يف الكليات اجلديدة عن طريق برنامج الت�شغيل التعاوين ،لذا فقد مت ت�شغيل العديد مراكز
ت�صوير جديدة للت�صوير الورقي� ،إ�ضافة �إىل ما كان م�سبق ًا ،لتنت�شر تلك املراكز وتغطي معظم كليات
اجلامعة ،وعلى �سبيل املثال يوجد مراكز ت�صوير يف ٍّ
كل من
 -1مبنى الإدارة العامة.
 2مبنى كلية االقت�صاد والإدارة.
 -3مبنى كلية الزراعة والطب البيطري.
 -4مبنى كلية العلوم.
 -5مبنى كلية ال�شريعة و�أ�صول الدين.
 -6مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات.
 -7كلية املجتمع مبدينة بريدة- .
 -8كلية املجتمع مبحافظة عنيزة- .
 -9كلية العلوم والآداب بالر�س ) طالب  /طالبات
وكذلك مت ت�شغيل عدد ( )3مكائن ذاتية للت�صوير الورقي يف كل من عمادة اخلدمات التعليمية
وكلية الطب ومركز الدرا�سات اجلامعية للبنات باملدينة اجلامعية باملليداء� .إ�ضافة �إىل ما كان يعمل
م�سبق ًا من املكائن الذاتية للت�صوير يف كل من:
 -1املكتبة املركزية مببنى الإدارة العامة باجلامعة.
 -2املكتبة املركزية بكلية ال�شريعة و�أ�صول الدين.
 -3املكتبة املركزية مبركز الدرا�سات اجلامعية للبنات.

ج -اخلدمات الغذائية:
يحر�ص ال�صندوق على تقدمي اخلدمات الغذائية اخلفيفة والتي ال ميكن توفريها يف مطاعم
اجلامعة �أو مقا�صف الوجبات الرئي�سية مثل امل�شروبات ال�ساخنة والباردة والوجبات اخلفيفة من
خالل حمالت القهوة ))  Coffee Shopالتي يقوم ال�صندوق بت�شغيلها تعاونيا مع القطاع اخلا�ص
املتخ�ص�ص يف هذا املجال لتقدمي خدمة جيدة تتنا�سب مع مكانة اجلامعة العلمية ومن�سوبيها.
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ويحر�ص �صندوق الطالب يف تقدمي خدماته على التميز والتنوع الذي يحتاجه طالب اجلامعة
يف املواقع املهي�أة واملجهزة باجلامعة ،حيث مت ت�شغيل البوفيه الواقع يف بهو مبنى الإدارة العامة
باجلامعة من خالل �إ�سناد ت�شغيله �إىل م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة يف تقدمي امل�شروبات ال�ساخنة والباردة
والوجبات اخلفيفة.

 -7ت�أمني م�شالح وعبايات تخرج طالب وطالبات اجلامعة
ومن �ضمن م�شاركات �صندوق الطالب امل�شاركة يف حفل تخرج الطالب والطالبات من خالل ت�أمني
م�شالح الطالب وعبايات الطالبات والتي يتم توزيعها جما ًنا ،وذلك بعد موافقة معايل مدير اجلامعة
على تو�صية جمل�س �إدارة �صندوق الطالب ب�صرف م�شالح التخرج للطالب جمان ًا على اعتبار �أنها
هدية التخرج وت�شجيع ًا لهم على ح�ضور احلفل.

الرعاية الطبية
الرعاية الطبية حق للطالب ومن هذا املنطلق ف�إن اجلامعة تقوم برعاية طالبها جمانا عن طريق
عياداتها باملقر الرئي�س ،وهي عيادات طبية ب�أنواعها العامة والتخ�ص�صية وتقدم خدمات الرعاية
ال�صحية لكافة من�سوبي اجلامعة من طالب و�أع�ضاء هيئة تدري�س وموظفني .كما �أن امل�ست�شفيات
احلكومية تقوم بتقدمي الرعاية الطبية ملواطني الدولة والوافدين ومنهم الطالب.
وتبا�شر اجلامعة حاليا ا�ستكمال وجتهيز «امل�ست�شفى اجلامعي» وهو �صرح طبي متكامل وجزء من
املدينة الطبية يف املدينة اجلامعية باملليداء والذي �سوف يقدم خدماته ملن�سوبي اجلامعة و�أفراد
املجتمع على حد �سواء.
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