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        انطلق���ت عم���ادة ش���ؤون الطالب ف���ي جامعة الجوف كعمادة مس���تقلة في 
شهر شعبان 1428 ه�، واضعة في حسبانها عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها 
تج���اه هذا الصرح العلمي الكبير )جامع���ة الجوف(، حيث تعد من أهم العمادات 
المس���اندة وأكثرها قربًا وتواصاًل مع الطالب ، فه���ي التي تعنى بالطالب خارج 
قاعات الدراس���ة ، وهي المس���ئولة عن تقديم العديد من الخدمات واإلسهامات 
التي من شأنها أن تعين طالب الجامعة على مواصلة مشوارهم األكاديمي بكل 

يسر وسهولة .
وتتركز إس���هامات العمادة في محورين رئيسيين هما ) خدمة ورعاية ( طالب 

وطالبات الجامعة .
أم���ا الخدمة فتبرز م���ن خالل ما تقدم���ة العمادة من توجيه وإرش���اد أكاديمي 
ورعاي���ة لذوي االحتياجات الخاصة عبر وحدة التوجيه واإلرش���اد، وما تمنحه 
من مساعدات وإعانات للطالب المحتاجين من خالل صندوق الطالب وكذلك 
ما توف���ره من خدمات متنوعة لتلبية متطلب���ات الطالب الجامعي عن طريقة 

وحدة الخدمات الطالبية. 
وأما الرعاية فتأتي من خالل ما تنظمه العمادة من فعاليات وأنشطة في جميع 
المجاالت االجتماعية والثقافية واألدبية والرياضية واإلبداعية، وذلك بهدف 
صياغة الطالب سلوكيًا وجسديًا وفكريًا واكتشاف مهاراته ومواهبه مما يساهم 
في بناء شخصيته وتوجيهه الستثمار طاقاته فيما يشبع طموحه وينمي ميوله 

ويحقق له التفوق . 
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عميد شؤون الطالب

وحدة المالية والشيكات

وكيل عمادة شؤون الطالب 

إدارة العمادة
النشاط واإلرشاد

الصندوق الطالبي

مدير اإلدارة 

وحدة اإلعالم والنشر

االتصاالت اإلدارية 

وحدةوحدة اإلرشاد الطالب
ذوي االحتياجات الخاصة النشاط الطالب

النشاط الثقايف واالجتماعي

الجواله

المدير التنفيذي للصندوق 

الخدمات الطالبية

النشاط الرياضي
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• روؤية العمادة:	
أن تك���ون عم���ادة ش���ؤون الط���الب بجامعة الج���وف من أوائ���ل الجه���ات المحلية 
واإلقليمي���ة و الدولية بما تقدم���ه من خدمات و أوجه رعاية ذات مس���توى راقي, 
و ذل���ك لرفد المجتم���ع بأجيال واعية معت���زة بانتمائها لوطنه���ا ووالئها لقادتها 

وأمتها العربية و اإلسالمية.

• ر�سالة العمادة :	
المس���اهمة ف���ي إعداد كوادر متميزة م���ن خالل برامج ريادي���ة لتنمية التحصيل 
والتفوق العلمي و استثمار أوقات الفراغ ودعم وتحفيز المواهب المتميزة وتعزيز 
روح اإليجابية والمش���اركة و تنمية االنتماء للوطن وااللت���زام باألعراف و القيم 

اإلسالمية.
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• اأهداف العمادة :	
1- المساهمة في إعداد شخصية طالبية متزنة من خالل المساعدة في تهيئة 

بيئة أكاديمية صحيحة و متميزة.
2- تقدي���م أنش���طة علمي���ة و ثقافية و رياضية ذات مس���توى عال ف���ي الجامعة 

وخارجها.
3- تقديم المساعدة االجتماعية و النفسية و التربوية و إرشاد الطالب لتجاوز 
العقبات التي تعترض مس���يرة تحصيلهم العلمي سواء كانت مشكالت شخصية 

أو دراسية وذلك من خالل وحدات متخصصة في العمادة.
4- تقديم الخدمات الطالبية المتنوعة بطرق سهلة وميسرة.

5- دعم التميز و تحفيز المواهب الطالبية وتوظيفها بالشكل المفيد.
6- تشجيع الطالب على استثمار أوقاتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم .

7- العمل على االلتزام بالسلوك اإلس���المي الرفيع واألخالق الكريمة وأعراف 
وتقاليد المجتمع الحسنة.

8- تنمية وتعزيز اإليجابية و روح المبادرة والمشاركة لدى الطالب.
9- تنمية وتعزيز روح االنضباط الجامعي والتقّيد باألعراف األكاديمية.

10- دعم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بكل السبل و الوسائل الممكنة. 
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عمادة ش���ؤون الطالب معني���ة بوضع خطة س���نوية متكاملة تس���توعب رغبات 
الط���الب وتتواف���ق م���ع ميوله���م وهواياته���م وتصق���ل مهاراتهم ف���ي المجاالت 
الثقافي���ة واالجتماعية والرياضية دون تعارض مع الجدول الدراس���ي وأوقات 
التحصيل واالس���تذكار وتقوم بمس���ؤولياتها تجاه الطالب والطالبات من خالل 

سبعة أقسام أساسية :
• ق�سم الخدمات الطالبية	
• ق�سم الن�ساط الطالبي	
• ق�سم التوجيه والإر�ساد	
• ق�سم ذوي الحتياجات الخا�سة	
• ق�سم الإعالم والن�سر	
• ق�سم الت�سالت الإدارية	
• ق�سم ال�سندوق الطالبي	
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• ق�سم الخدمات الطالبية	
 هي وحدة متكاملة تقوم بخدمة طالب الجامعة وتطوير وتبس���يط اإلجراءات 
اإلداري���ة واألكاديمية لهم مثل ) إصدار اإلجازات - التعاريف - نموذج تخفيض 
الطيران وإخالءات الطرف من عمادة ش���ؤون الطالب وخالفة ( وتقديم خدمة 
متمي���زة وراقي���ة مبنية عل���ى التطوي���ر والتقني���ة الحديثة تحت مظل���ة إدارة 
ش���ؤون الطالب باإلضافة إل���ى توجية الطالب والمراجعين لتس���هيل وصولهم 
إلى وكاالت وإدارات العمادة بيس���ر, وذلك حرصًا لتوفير الوقت والجهد للطالب 
والمراجعين على حد س���واء وتسهيل س���ير المعامالت وضمان دقتها , بدعم من 

عمادة شؤون الطالب الواعية ذات الحرص المستمر على خدمة الطالب .

• ق�سم التوجيه والإر�ساد	
ه���و مكان مخصص يجم���ع بين األخصائي االجتماعي أو النفس���ي في مناخ ذي 
خصوصية وس���رية تامة لتقديم النصح واإلرش���اد والمش���ورة والمس���اعدة في 
حي���اة الطالب لالس���تفادة من قدراته الذاتي���ة و المهارية في مناقش���ة القضايا 
والمش���كالت التي قد تعترض حياته الدراسية أثناء مرحلته الجامعية وفهمها 
ومحاول���ة إيجاد الحلول لها بما يناس���ب قدراته وإمكانيات���ه عن طريق تزويده 
بالمعلومات اإلرش���ادية واألستفاده من الخبرات العلمية التي يحصل عليها من 

قبل األخصائيين االجتماعيين. 
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• ق�سم الن�ساط الطالبي:	
تعتبر األنش���طة الطالبية من مكونات المنهج بمفهومه الواسع الذي ال يقتصر 
عل���ى المعلوم���ات والمعارف الت���ي يقدمها الكتاب المدرس���ي، حي���ث إن المنهج 
بمفهومه الواس���ع يقوم على أساس نش���اط الطالب وإيجابيتهم ومشاركتهم في 

مختلف األمور المرتبطة بالتعليم والتربية.
كم���ا أن الحركة والنش���اط من أه���م الخصائص الت���ي تميز الط���الب وتجعلهم 
يش���تركون ف���ي بعض األنش���طة التي يغلب عليه���ا الحركة كالنش���اط الرياضي 
والكش���في، ومن هنا تبرز أهمية تنويع النشاط ليلبي احتياجات الطالب ويحدد 

ميولهم ويبرز قدراتهم ويوجهها ويصقلها لتحقيق األهداف المنشودة.
ويتنقسم النشاط الطالبي إلى ثالثة أقسام :

• الن�ساط العلمي والثقافي:	
يس���اهم قس���م النش���اط الثقافي عب���ر برامج���ه المختلفة في تكوين ش���خصية 
الطال���ب وصقلها والعمل عل���ى تنمية مواهبه وقدرات���ه اإلبداعية في المجاالت 
األدبي���ة والثقافية والعلمي���ة المختلفة، باإلضافة إلى تنمية معارف الش���باب 
وتش���جيعهم عل���ى البح���ث العلم���ي اله���ادف والدراس���ات اإلس���المية والعلمية 

واالجتماعية.
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• الن�ساط الجتماعي:	
يساهم هذا القسم  بأسلوبه العملي مع المنهج الدراسي في رعاية النمو الشامل 
للطالب، والنمو االجتماعي على وجه الخصوص، لتوفير أنس���ب الظروف التي 

تساعد على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم لصقلها وتنميتها.
وذلك لبناء الش���خصية المتكاملة المتوازنة وفق ما تقرره الشريعة اإلسالمية 
الس���محة ليصب���ح مواطن���ًا صالح���ًا يرتب���ط بوطن���ه ويعتز ب���ه. ترس���يخ القيم 
االجتماعية البناءة عن طريق الممارس���ة التربوية لبرامج النش���اط المختلفة 

والتوعية بتلك القيم.

• الن�ساط الريا�سي: 	
يش���رف القس���م على البرامج الرياضية التي تخدم منس���وبي الجامعة وأعضاء 
هيئ���ة التدري���س وأبناءه���م وذويهم، باإلضاف���ة إلى طالب الجامع���ة والمعاهد 

العلمية التابعة لها، وصقل مواهبهم الرياضية وتطويرها.
وم���ن مهام���ه اإلعداد واإلش���راف عل���ى تنفي���ذ البرام���ج الرياضية التي تش���مل 
األلعاب الجماعية والفردية، واالرتقاء بالمستوى البدني والمهاري للمشاركين 
وتطويره���ا تحت أيدي مدربين متخصصين، وإقامة المراكز التدريبية أللعاب 
الدف���اع عن النفس )كراتيه، جودو، تايكوندو( والس���باحة وصالة اللياقة البدنية 

والتخسيس.
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• وحدة الإعالم والن�سر:	
يهتم هذا القس���م بمتابعة الصحافة بأنواعها سواءاً كانت المرئية أو المسموعة 
أو المقروءة و استخالص ما يتعلق بشؤون العمادة من جميع الجوانب وجمعه، 
وكذلك مراس���لة الوسائل اإلعالمية بما يس���تجد من أخبار العمادة فيما يتعلق 
بالفعالي���ات و األنش���طة و نح���و ذل���ك ، وكذلك يناط بهذا القس���م عم���ل تقرير 
دوري إلنج���ازات العمادة وكافة إداراتها وتصميم المطبوعات الخاصة بالعمادة 

واإلشراف على األجنحة التي تشترك عمادة شؤون الطالب في تنظيمها.

• وحدة الت�سالت الإدارية:	
وح���دة االت��ص���االت اإلدارية هي حلقة الوصل بين مكتب س���عادة عميد ش���ؤون 
الطالب وق�طاعات الجامعة المختلفة من جانب ، و الجهات خارج الجامعة من 

جانب آخر.
و تع���د وح���دة االتصاالت اإلدارية الناف���ذة األولى الس���تقبال المعامالت الواردة 
إل���ى العم���ادة  والوح���دات التابعة لها، والمحط���ة األخيرة لتصدي���ر المعامالت 
من مكت���ب العميد وبقية الوحدات إلى الج��هات المعني���ة. وعليه يقع على هذه 
الوحدة مسؤولية كبيرة في إعطاء صورة إيجابية لعمادة شؤون الطالب تتمثل 
في الدقة وس���رعة اإلنجاز والتع���اون غير المحدود مع جمي���ع المتعاملين مع 

الوحدة.
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• ال�سندوق الطالبي :	
يع���د صندوق الط���الب إدارة مالي���ة وإدارية مس���تقلة ترتبط مباش���رة بمعالي 
مدي���ر الجامع���ة من خالل مجل���س إدارة الصندوق الذي يرأس���ه عميد ش���ؤون 

الطالب في الجامعة .
يكون لصندوق الطالب ميزانية مس���تقلة وحس���اب رئيس���ي في مؤسسة النقد 

العربي أو بأحد البنوك الوطنية تودع بها أرصدة وموارد الصندوق،
تت���م مراجع���ة حس���ابات الصندوق م���ن قبل مراجع حس���ابات خارج���ي ، ويقدم 

تقاريره إلى مجلس اإلدارة تمهيدا لرفعها لمعالي مدير الجامعة. 
يخض���ع الصن���دوق لرقاب���ة دي���وان المراقبة العام���ة وفقا لصالحي���ات الديوان 

المقررة بنظامه وفي إطار األحكام الواردة بهذه الالئحة
يتول���ى إدارة صن���دوق الط���الب مجل���س إدارة يش���كل بق���رار من معال���ي مدير 

الجامعة ويهدف الصندوق إلى تقديم الخدمات للطالب المنتظمين مثل :
تقديم اإلعانات والقروض للطالب .

 إقام���ة مش���روعات اس���تثمارية خدمي���ة نافعة للط���الب كالمقاص���ف وأعمال 
الطباعة والنسخ والتصوير وتأمين األدوات المكتبية والعلمية وما يماثلها .

دعم األنشطة الطالبية بكافة مجاالتها وتنوعاتها .
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• وحدة ذوي الحتياجات الخا�سة:	

أنش���أت هذه الوحدة لتقدي���م الرعاية الخاصة لطالب وطالب���ات الجامعة ذوي 
االحتياج���ات الخاصة من النواحي التعليمية واالجتماعية والثقافية والبحثية 
وتس���هيل جميع الخدمات الت���ي تمكنهم من إكمال مش���وارهم التعليمي ليكونوا 

أفراد فاعلين في مجتمعهم.
ومن أهم أهدافها :

 توس���عة دائ���رة الرعاي���ة الخاصة ب���ذوي االحتياج���ات الخاصة وتش���مل . 1
رعاي���ة  الطالب ذوي اإلعاقة البصري���ة والحركية من النواحي التعليمية 

واالجتماعية .    
تس���هيل عملي���ة دمجهم داخ���ل المجتم���ع الجامعي وخارج���ة عن طريق . 2

المشاركة في كافة األنشطة الثقافية واالجتماعية والفنية
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•  Unit of the Special Needs :

The unit was established to provide special care for both 
male and female university students with special needs in 
educational, social, cultural and research fields and facilitate 
all kinds of services that let them complete their career and 
education to be active in their community.
The aims of the unit:
  1. Expansion of the scope of health care for people with 
special needs, including the care of students with disabilities, 
visual and kinetic aspects of educational and social life.
  2. Facilitate the process of integration within the university 
community and beyond by participating in all activities - cultural, 
social and technical. 
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• The Student Fund :

The Student Fund is an independent financial management 
and directly related to His Excellency the Rector through the 
management of the Student Fund which is headed by the Dean of 
student affairs at the University.
The fund has its independent budget and a major account in 
Arabian Monetary Agency, or one of the national banks to 
deposit the resources of the fund. Accounts of the Fund are 
reviewed by an external auditor who writes a report to the Board 
of Directors in preparation for submission to His Highness the 
University Rector.
The fund has to be under the supervision of General Control 
Office and according to its systems and rules.
Students Fund Administration is managed by the directorate, 
who forms a decision that is made by His Highness the University 
Rector. The Fund aims to provide services to regular students, 
such as:
• Subsidies and loans for the students. 
• Establishment of investment projects to serve students, such as 
canteens, printing and all sorts of stationeries.
• Provide the students activities in all fields and variations. 
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• The Department of Archives and Media :

This department is responsible for following up all kinds of press, 
whether visual or audio, to collect all affairs about the Deanship, 
as well as contacting the media to report the new achievements 
and activities of the Deanship. As well as this, the department 
usually reports the achievements of the Deanship and all its 
departments.

• Communications and administrative Units :

Communications and administrative Units are the link between 
the Office of the Dean of the Students Affairs and the university 
different sectors, besides, other outside different destinations. 
Communications and administrative Units are to be as the first 
window for the coming transaction receptions towards the 
Deanship and for subordinate units and the last station for 
exporting transactions form the Office of the Dean to the target 
destinations.  Thus, this unit has a big responsibility to reflect 
an excellent and positive image for the Dean of students Affairs 
that represents the accuracy, the fast delivery and unlimited 
cooperation among those who have a link with the unit.
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• The Department of Social Activity :
This department is responsible for the overall growth of the 
students and their social growth in particular, to provide the most 
suitable conditions that help them discover their talents and 
abilities. It helps the students to build a confident personality 
according to the tolerant Islamic Sharia to become a good 
citizen and proud of his homeland. This department also establishes 
social values through the practice of different educational 
programs and awareness of their values.

• The Department of Sporting Activities:
This department is responsible for the sports programs for 
the employees of the university, the faculty members and their 
children and their families as well as the students of the 
university and its scientific institutes to refine and develop their 
sporting talents.
Responsibilities:
Preparing and supervising the sports programs that include 
collective and individual games. Moreover, it is upgrading the 
physical level and skills of the participants under the supervision 
of professional specialists and the establishment of 
trainingcenters for exercise in self-defense 
(karate, judo, Taekwondo) and swimming and a fitness hall.
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• Department of Student Activities :

The student activities are considered as basic components of the 
curriculum in its broadest sense, which is not limited to information 
and knowledge provided by the textbook, as the curriculum in its 
broadest sense is based on the activity of students and their positive 
participation in various matters related to education.
Also,  students' movement and activity are  the most important 
characteristics of the students that  make them participate in 
some activities that are characterized by  movement such as 
sports and Scouts, hence the importance of diversification to 
meet the needs of students and determine their orientation and 
highlight their abilities and guide them as well as to achieve 
targets, because the material alone  is not  enough to provide 
students with skills and individual and social experiences they 
need in their daily lives.

• The Department of Educational Activity 
The Department of Educational Activity contributes through its 
various programs to the development of the student's personality 
and works on developing his creative talents and abilities in the 
literary, cultural and scientific fields, as well as improving young 
people's knowledge and encourage them in scientific research 
and Islamic, scientific and social studies. 
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•  Unit of Student Services :
It is an integrated unit serving university students, simplifying 
and developing the administrative and the academic procedures 
for the students such as (issuing vacations, model of reduction of 
aviation and the release from the Deanship of Student Affairs). 
It will also provide outstanding and prestigious services, built on 
development and modern technology under the umbrella of the 
Department of Student Affairs as well as to guide students and 
auditors to facilitate their arrival to agencies and departments 
easily in order to safe students effort and time and to ensure and 
facilitate the flow and specification of transactions with support 

from the Deanship of Students Affairs.

• Unit of Direction and Guidance :
It is a dedicated place that combines social workers and 
psychologists in an atmosphere of privacy and confidentiality to 
provide advice and guidance, advice and assistance to students 
in order to take advantage of their capabilities and skills in the 
discussion of issues and problems that might hinder their 
academic life during the stage of university and understand 
it  and try to find solutions that  suit the student‘s abilities and 
potentialities  by providing  him with information and consultation.
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•  Sections of Deanship :

1 - Department of Student Services
2 - Department of Student Activities
3 - Department of Guidance and Counseling
4 - Department of Special Needs
5 - Department of Information and Archiving
6 - Department of Administrative Communications
7 - Department of the Student Fund
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•  Objectives of the Dean :

1. To contribute to the preparation of a balanced personal student by 
helping to create a correct and distinct academic environment.

2. Provide scientific and cultural activities and sports to a high level, 
both inside and outside the university.

3. Social assistance, psychological, educational and counseling students 
to overcome the obstacles that obstruct the course of their education, 
whether academic or personal problems through specialized units in 
the Deanship.

4. To provide student with varied services in easy and affordable ways.
5. Support excellence and stimulate students' talents, using them in a 

useful way.
6. To encourage students to invest their time for the benefit of 

themselves and to their community and their homeland.
7. Commitment to the high Islamic values and ethics and noble 

traditions of the community.
8. The development of positive values and fostering a spirit of initiative 

and participation of students.
9. Develop and promote the spirit of discipline and adherence to 

academic norms.
10. Support students with special needs in all possible ways and means.
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•  Deanship vision :

That the students affairs at the University be 
one of the first local, regional and international 
universities, providing services and aspects of superior 
care in order to provide the society with generations of 
conscious pride in belonging to the homeland and 
loyalty to their leaders and the Arab and Islamic 
nation.

• Deanship Message :

Contribute to the preparation of cadres through distinct 
programs leading to the development and achievement 
of scientific excellence and leisure investment, support 
and motivate top talent and develop the spirit of positive 
development, participation and belonging to the
homeland and a commitment to norms and Islamic 
values.
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Dean of Student Affairs

Checks

Vice Dean of Student Affairs

 the management
Activities and Guidance 

Student Fund
Administration

 Information

Communications

Guidance and
Counseling 

Special Needs Student Activities

Educational Activity

The Scout

Administration

Student Services

Sporting Activities
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The Deanship of Student Affairs at Al-Jouf University launched as an  independent 
deanship in the month of Sha’ban 1428 H and taking into account the magnitude 
of its responsibility towards this scientific large edifice at Al-Jouf University, where 
it is considered one of the most important Deanships and the closest and continue 
with the students which is dealing with the students outside the classroom and it 
is  responsible for many of the services and contributions that would appoint the 
university students to pursue academic careers easily and conveniently.
Deanship contributions focus on two main axes in service and care about 
university students.
The service is clear through what the Deanship provides of academic 
directions and care for people with special disabilities through the 
unit of direction and guidance and grant of aid and subsidies for 
needy students through the Student Fund as well as the availability of 
a variety of services to meet the requirements of university students 
through student services unit.
The care comes  through what the Deanship organizes of events and activities 
in all areas - social, cultural, literary, sports and creative - in order to formulate 
the student behaviorally, physically, and intellectually and discover skills and 
talents, thus building character and directing him to invest his energies with 
full ambition and develop his tastes and lead him to excel.
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2 - Department of Student Activities

3 - Department of Guidance and Counseling

4 - Department of Special Needs

5 - Department of Information and Archiving

6 - Department of Administrative Communications

7 - Department of the Student Fund
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