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األندية الطالبية

النشاط الطالبي

الخدمات الطالبية

المحتويات

الرؤية واألهداف

صندوق الطالب

اللوائح التنظيمية

تواصل معنا

المؤتمر العلمي



• ر�ؤية العمادة:	
أن تك���ون عم���ادة ش���ؤون الط���اب بجامع���ة الج���وف م���ن أوائ���ل الجه���ات المحلية 
واإلقليمي���ة و الدولي���ة بما تقدمه م���ن خدمات و أوجه رعاية ذات مس���توى راقي, و 
ذلك لرفد المجتم���ع بأجيال واعية معتزة بانتمائها لوطنها ووالئها لقادتها وأمتها 

العربية و اإلسامية.

• ر�سالة العمادة :	
المس���اهمة في إع���داد كوادر متمي���زة من خال برام���ج ريادية لتنمي���ة التحصيل 
والتفوق العلمي و اس���تثمار أوقات الفراغ ودعم وتحفيز المواهب المتميزة وتعزيز 
روح اإليجابي���ة والمش���اركة و تنمية االنتم���اء للوطن وااللتزام باألع���راف و القيم 

اإلسامية.



• اأهداف العمادة :	
1- المس���اهمة في إعداد ش���خصية طابية متزنة من خال المس���اعدة 

في تهيئة بيئة أكاديمية صحيحة و متميزة.
2- تقدي���م أنش���طة علمي���ة و ثقافي���ة و رياضي���ة ذات مس���توى عال في 

الجامعة وخارجها.
3- تقديم المساعدة االجتماعية و النفسية و التربوية و إرشاد الطاب 
لتج���اوز العقبات الت���ي تعترض مس���يرة تحصيلهم العلمي س���واء كانت 
مشكات ش���خصية أو دراس���ية وذلك من خال وحدات متخصصة في 

العمادة.
4- تقديم الخدمات الطابية المتنوعة بطرق سهلة وميسرة.

5- دعم التميز و تحفيز المواهب الطابية وتوظيفها بالشكل المفيد.
6- تش���جيع الطاب على اس���تثمار أوقاتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى 

مجتمعهم .
7- العمل على االلتزام بالس���لوك اإلس���امي الرفيع واألخاق الكريمة 

وأعراف وتقاليد المجتمع الحسنة.
8- تنمية وتعزيز اإليجابية و روح المبادرة والمشاركة لدى الطاب.

9- تنمية وتعزيز روح االنضباط الجامعي والتقّيد باألعراف األكاديمية.
10- دع���م الط���اب ذوي االحتياج���ات الخاص���ة ب���كل الس���بل و الوس���ائل 

الممكنة. 





الن�شاط االجتماعي: •	
ي�ساه��م هذا الق�س��م  باأ�سل�به العملي م��ع المنهج الدرا�سي 
في رعاية النم� ال�سامل للطالب، �النم� الجتماعي على 
�جه الخ�س��ض، لت�فير اأن�سب الظر�ف التي ت�ساعد على 

اكت�ساف م�اهبهم �قدراتهم ل�سقلها �تنميتها.



الن�شاط الريا�شي:  •	
الإع��داد �الإ�سراف على تنفي��ذ البرام��ج الريا�سية التي 
ت�سمل الألعاب الجماعية �الفردية، �الرتقاء بالم�ست�ى 
البدن��ي � المه��اري للم�ساركي��ن �تط�يره��ا تح��ت اأي��دي 
مدربين متخ�س�سين، �اإقامة المراك��ز التدريبية لألعاب 
الدفاع عن النف�ض )كاراتيه، ج�د�، تايك�ند�( �ال�سباحة 

��سالة اللياقة البدنية �التخ�سي�ض.



االأندية الطالبية   	
اهدافها :

�العلمي��ة . 1 الفكري��ة  �المحا�س��رات  الح���ارات  اإقام��ة 
�الثقافية، المتنا�سبة مع طبيعة كل ناٍد.

اإقامة �ر���ض عمل تدريبي��ة لتقديم الخب��رات المختلفة . 2
للطالب في مجالت الأن�سطة الطالبية 

) مث��ل ال��د�رات التدريبية في مج��ال التنمي��ة الب�سرية . 3
، �الإب��داع ، �البت��كار ، �الفن���ن ، �الت�سامي��م �تح�سين 

الخط العربي �الحا�سب الآلي ...... الخ (
اإقامة الح�ارات �المحا�سرات الفكرية �العلمية �الثقافية . 4

، المتنا�سبة مع طبيعة كل ناٍد.
اإقام��ة الم�سابقات الدينية العلمية �الثقافية �الإبداعية . 5

�الفنية �الريا�سية.
ت�سجي��ع البحث العلم��ي �الفكري �الجتماع��ي في نطاق . 6



الجامعة ح�ل م�سكالت الع�سر �ق�ساياه الم�ستجدة.
ن�سر البح���ث الثقافية �العلمي��ة �الجتماعية التي تهم . 7

الطالب ، لتحقيق اأكبر ا�ستفادة ممكنة له.
القيام بالرحالت العلمية �الترفيهية.. 8
الأن�سط��ة . 9 ر�اد  لتدري��ب  التدريبي��ة  الملتقي��ات  اإقام��ة 

�غيرهم من الأع�س��اء المنتمين لالأندية �تنمية القدرة 
على تنظيم الأن�سطة المختلفة.

اإقامة المعار�ض الفنية �الفعالي��ات الإبداعية �الثقافية . 10
�العلمي��ة �التراثية بق�س��د ن�سر ال�ع��ي الثقافي �الفني 

�العلمي �التراثي بين طالب الجامعة.
اأي��ة ��سائل اأخ��رى م�ستجدة م�ستقباًل مما يمك��ن اأن ي�ؤدي . 11

خدمة لطالب الجامعة بعد م�افقة عميد �س�ؤ�ن الطالب.



مجالت الأندية الطالبية : 
نادي القراءة.. 1
نادي الحا�سب.. 2
ناديا لح�ار الطالبي.. 3
النادي ال�سحي.. 4
النادي العلمي.. 5
نادي الم�سرح.. 6
نادي الفن�ن الت�سكيلة.. 7
نادي الج�الة.. 8
نادي طالب المنح الدرا�سية.. 9

نادي الإن�ساد.. 10
نادي الإعالم الجديد.. 11
نادي التط�ع.. 12



الم�ؤتمر العلمي :
اأهم م�سابقة تقيمها �زارة التعليم العالي لطالب �طالبات المملكة: 

المحا�ر الأ�سا�سية
1/ - البتكارات �براءات الختراع .

2/  مح�ر العل�م الإن�سانية �الجتماعية
3/  مح�ر العل�م الأ�سا�سية �الهند�سية

4 / مح�ر العل�م ال�سحية
الفعاليات الم�ساحبة:

• م�ساريع ريادة الأعمال .	
• م�ساريع الخدمة	

• المجتمعية.	

• الإلقاء العربي .	
• الأفالم ال�ثائقية .	
• الم�ساركات الفنية.	



الطالبية الخدمات  �حدة  •	
ه���ي �ح�����دة م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ق���م 
ب���خ���دم���ة ط������الب ال��ج��ام��ع��ة 
الإداري���ة  الإج���راءات  �ت�سهيل 
اإ�سدار   ( مثل  لهم  �الأكاديمية 
تخفي�ض  ن��م���ذج   - ال��ت��ع��اري��ف 
من  الطرف  �اإخ��الءات  الطيران 

عمادة �س�ؤ�ن الطالب �خالفة (



الطالبي  ال�سند�ق  •	
للط��الب  الخدم��ات  تقدي��م  اإل��ى  ال�سن��د�ق  �يه��دف 

المنتظمين مثل :
. للطالب  �القر��ض  الإعانات  	••••••••تقديم 

	•••••••••اإقامة م�سر�عات ا�ستثمارية خدمية نافعة للطالب 
كالمقا�س��ف �اأعمال الطباعة �الن�س��خ �الت�س�ير �تاأمين 

الأد�ات المكتبية �العلمية �ما يماثلها .
	•••••••••دعم الأن�سطة الطالبية بكافة مجالتها �تن�عاتها 



املخ�لف�ت الت�أديبية 
والتق�ليد  واللوائح  ب�لأنظمة  اأو  واآدابه�  ال�شريعة  ب�أحك�م  اإخالل  كل 

اجل�معية يعترب خم�لف�ت ت�أديبية وعلى الأخ�ص:
كل فعل اأو قول مي�ص الدين داخل اجل�معة اأو خ�رجه�.  .1

احلي�ء  يخد�ص  اأو  والكرامة  ال�شرف  مي�ص  ق��ول  اأو  فعل  كل   .2
اأو  اجل�معة  داخل  املرعية  والآداب  وال�شلوك  ال�شرية  بح�شن  يخل  اأو 

خ�رجه�.
ارتك�ب اأي فعل ين�يف �شف�ت ط�لب العلم، وعدم اللتزام ب�لزي   .3
الن�ش�ئي  اللب�ص  و�شوابط  اجل�معي  احلرم  داخل  العلم  لطلبة  املن��شب 

للط�لب�ت.    
والوحدات  العلمية  واملراكز  الكلي�ت  بنظ�م  املخلة  الأعم�ل   .4

ال�شكنية اجل�معية و�ش�ئر الأمكنة اجل�معية الأخرى،

لئحة ت�أديب الطالب والط�لب�ت 
بج�معة اجلوف



كل م�ش��ص ب�شمعة اجل�معة يف الداخل اأو اخل�رج.  .5
اإدخ���ل  اأو   ، فيه  املطلوب  وال��ه��دوء  المتح�ن  بنظ�م  الإخ��الل   .6

الط�لب اأو الط�لبة بديال عنهم يف المتح�ن.
التق�رير  الغ�ص يف  اأو حم�ولة غ�ص يف المتح�ن، وكذا  كل غ�ص   .7

والواجب�ت وم�ش�ريع التخرج ور�ش�ئل امل�ج�شتري والدكتوراه.
دخول الط�لب اأو الط�لبة احلرم اجل�معي بدل عن غريهم.  .8

على  املح�فظة  وعدم  ومرافقه�،  الكلي�ت  مب�ين  داخل  التدخني   .9
نظ�فة اجل�معة ومرافقه�. 

 ( مثل  العملية  الدرو�ص  اأو  املح��شرات  خالل  ب�لنظ�م  الإخالل   .10
العبث ب�لأجهزة ونحوه� ( .

و  التدري�ص  هيئة  اأع�ش�ء  من  اجل�معة  من�شوبي  على  العتداء   .11
موظفني وطالب اأو اإه�نتهم.

•   الن�صخ���ة الكامل���ة متوفر على �صفحة 	
العم���ادة مبوق���ع اجلامع���ة الإلكرتوين



•   الن�صخ���ة الكامل���ة متوفر على �صفحة 	
العم���ادة مبوق���ع اجلامع���ة الإلكرتوين







عبر صفحة العمادة في موقع الجامعة

عبر صفحة العمادة في تويتر

www.ju.edu.sa

@dssa_jouf
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