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 مقدمة:

 الكتشاف وتطوير وتنمية املواهب، والعمل على تشجيع االبتكار واإلبداع لدى 
ً
تعد األندية الطالبية ملتقى مهما

 رئيس لعرض نتاجهن، كما تعد مركز إشعاع علمي وثقافي واجتماعي ورياض ي وفني ومصدر وتهيئتهن لسوق العمل الطالبات

 سبلبنة تثري املجتمع ومك تى يكنح
ً
 نفخر به. ا

 :واملعاني صطلحاتامل :املادة األولى

 معانيها املوضحة إال إذا دلت قرينة أخرى داللة مباشرة على غير ذلك: اآلتيةيكون للمصطلحات 

 األميرة نورة بنت عبد الرحمن جامعة الجامعة:

 عمادة شؤون الطالبات  العمادة:

 إحدى كليات ومعاهد جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الكليات واملعاهد:

 جميع طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الطالبات:

تنظيمات طالبية تحتضن األنشطة الطالبية يتم إنشاؤها تحت إشراف وكالة األنشطة الطالبية   :األندية الطالبية

 وبقرار من عميدة شؤون الطالبات ووكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية  

 

إحدى أعضاء الهيئة التعليمية أو اإلدارية التي ترشحها الكلية لتكون مسؤولة عن اإلشراف واملتابعة  : األنشطةمنسقة 

  األندية الطالبية التابعة للكلية على 

عضاء الهيئة اإلدارية لألندية العامة التي أأو إحدى أعضاء الهيئة التعليمية لألندية التخصصية  مشرفة النادي: 

 لإلشراف على النادي الطالبي التابع لهاترشحها الكلية 

 لرئاسة النادي  انتخابهاإحدى طالبات الجامعة من أعضاء النادي الطالبي والتي تم  رئيسة النادي: 

إحدى طالبات الجامعة املنتظمات التي لديها رغبة في املشاركة بأنشطة النادي الطالبي واالنضمام  عضو النادي:

 إليه

 األندية الطالبية: أنواع: املادة الثانية

تهتم بتنمية الفكر العلمي والعملي للطالبات ودعمهن باملهارات اإلدارية والقيادية من خالل إقامة  :أندية تخصصية .1

 فعاليات متخصصة، وربط الجانب النظري واألكاديمي بالحياة العملية.

واملجتمع وتعزيز القيم وروح املواطنة واكتشاف تهتم بنشر الوعي في كل ما يخدم طالبات الجامعة  أندية عامة: .2

 مواهب الطالبات واستثمار طاقاتهن، والعمل على تعزيز ثقافة االبداع واالبتكار.
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 الطالبية: ألنديةأهداف ا :املادة الثالثة

   .التي تحقق خطة الجامعة هداف التنمية املستدامةأو  2030ات املختلفة وربطها برؤية تنمية مواهب الطالب .1

 تعزيز روح املواطنة والثقافة والقيمة الوطنية. .2

 تنمية الشخصية القيادية لدى الطالبات وتشجيعهن على صناعة القرار. .3

 تمكين املسؤولية االجتماعية. .4

 تعزيز قيم الوسطية والعزيمة واملثابرة. .5

 دعم النواحي األكاديمية التخصصية من خالل ربط الجوانب النظرية بالحياة العملية  .6

 .الطالبات في تقديم مبادرات طالبية هادفةدعم  .7

  : آلية إنشاء األندية الطالبية: املادة الرابعة

 يتم إنشاء نادي عام حسب الحاجة ،ومرئيات عمادة شؤون الطالبات.  .1

واحد فقط في كل كلية أو عمادة أو معهد )باسم الجهة( وتندرج تحتها مسارات حسب  تخصص ي نادي إنشاء يتم .2

 األقسام التخصصية للجهة.

  تقوم الجهة التي ترغب في .3
ً
 كامال

ً
إنشاء النادي الطالبي بتعبئة استمارة إنشاء النادي التي تتضمن خطة وتصورا

 ووكيلة من عميدة شؤون الطالبات وأخذ االعتمادعن النادي املقترح وتقوم وكالة األنشطة الطالبية بدراستها 

 .والخدمات الطالبية األكاديميالجامعة للدعم 

( ثالثين طالبة وأن يضم النادي الطالبي 30بي في مرحلة التأسيس عن )يقل عدد أعضاء النادي الطال أاليجب  .4

يقل عدد األعضاء في أي وقت من األوقات عن عدد أال أي عدد من الطالبات املنتظمات في الجامعة بشرط 

 املؤسسين.

إنشائه إذا لم تحقق األهداف املرجوة من عميدة شؤون الطالبات  بقرار منيتم إيقاف نشاط النادي الطالبي  .5

 أو صدرت منه مخالفات صريحة ألنظمة الجامعة ولم يلتزم بضوابط األنشطة الطالبية.

يتم التعاون مع الجهات ذات العالقة في تنفيذ البرامج ذات الصيغة املشتركة، عن طريق التنسيق املباشر مع  .6

 عمادة شؤون طالبات.

املعهد أو حدى تخصصات الكليات إت تحت النادي التخصص ي بشرط أن يخدم مسارا إدراج يحق لكل كلية .7

 مسارات.  6يزيد عدد املسارات عن  أو العمادة بحيث ال

نشطة إقامة أي نشاط غير معتمد في خطة األ بنت عبدالرحمن ال يسمح لألندية الطالبية في جامعة األميرة نورة .8

وأي نادي يخالف ملوافقة الرسمية من عميدة شؤون الطالبات الالمنهجية داخل أو خارج الجامعة دون أخذ ا

 ذلك يتم تعليق نشاطه وإلغاء عضوية أعضائه ملدة عام دراس ي كامل.

الجامعة للدعم  يلةوكو  يمنع تغيير اسم النادي الطالبي بعد اعتماده إال بموافقة من عميدة شؤون الطالبات. .9

 . كاديمي والخدمات الطالبيةاأل
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  الهيكل التنظيمي لألندية الطالبية:  :لخامسةاملادة ا

 ، وتتكون من:األشرفية اللجنة -أ

(.  عميدة شؤون الطالبات •
ً
 )رئيسا

(. وكيلة األنشطة الطالبية في العمادة •
ً
 )عضوا

(رئيسة وحدة األندية الطالبية في وكالة األنشطة الطالبية بالعمادة  •
ً
 .)عضوا

افية:   مهام اللجنة اإلشر

 األندية الطالبية.اإلشراف على  .1

ةةةاديمي والخةةةةدمةةةةات الطالبيةةةةة في رفع خطةةةةة األنشةةةةةةةةةةةةةةطةةةةة املعةةةةدة إ ى  .2 ةةةالةةةةة الجةةةةامعةةةةة للةةةةدعم األكة مجلس الجةةةةامعةةةةة وكة

 . العتمادها

 الرفع بامليزانية املقترحة السنوية لألندية الطالبية لصندوق الطالبات. .3

 متابعة تنفيذ وتقييم أنشطة األندية الطالبية في الكليات. .4

 .لوكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبيةمراجعة تقارير األندية الطالبية ورفعها  .5

 تطبيق جميع اإلجراءات اإلدارية ملا يستجد من أنشطة في حينها. .6

طة الطالبية متمثلة بعمادة شةةةةةةةةةةةةةةؤون الطالبات مسةةةةةةةةةةةةةةئولية مراجعة الخطط التي ترد من شةةةةةةةةةةةةةةأن تتو ى وكالة األن .7

  .الكليات واملعاهد

 

 وتتكون من: التنفيذية:اللجنة  -ب

 إدارية(. وأعضو هيئة تعليمية لمنسقة النشاط بالكليات واملعاهد ) •

 إدارية(. وأعضو هيئة تعليمية لمشرفة النادي الطالبي ) •

 رئيسات األندية )طالبة(. •

 .نائبة رئيسات األندية )طالبة( •

 

 مهام اللجنة التنفيذية:

النادي الطالبي حسةةةةةةةةةب النموذج املعتمد، والتأكد من احتوانها على أنشةةةةةةةةةطة إعداد الخطة السةةةةةةةةةنوية ألنشةةةةةةةةةطة  .1

 الطالبية. ة لتحقيق أهداف الناديمتنوعة وكافي

   .لألندية الطالبيةإعداد قائمة ألوجه صرف امليزانية السنوية املخصصة  .2

 الخاصة بأنشطة النادي الطالبي.اإلدارية متابعة األمور  .3

 الطالبي بعد كل فعالية. إعداد تقرير ألنشطة النادي .4

 وتكريمهن في نهاية العام الجامعي. .5
ً
 وخارجيا

ً
 ترشيح الطالبات املتميزات للمشاركة في مختلف املناسبات داخليا

 تشكيل لجان طالبية من أعضاء النادي ألداء مهام متعلقة بنشاط النادي. .6
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  :الهيكل التنظيمي لألندية الطالبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عميدة شؤون الطالبات

)
ً
 )رئيسا

  

 منسقة النشاط بالكليات واملعاهد 

 إدارية( و أ)عضو هيئة تعليمية 

 وكيلة األنشطة الطالبية بالعمادة  

)
ً
 )عضوا

رئيسة وحدة األندية الطالبية بوكالة 

 األنشطة الطالبية بالعمادة

 

 مشرفة النادي الطالبي

 إدارية( و أ)عضو هيئة تعليمية  

  ئيسة النادي ر 

 )طالبة(

  ئيسة النادي ر نائبة 

 )طالبة(

 اللجنة التنفيذية 

افياللجنة     ةاإلشر
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 :الطالبي إلطار العام ألنشطة الناديا :املادة السادسة

رؤية ورسةةةةةةةةةةالة تحقق و على أن تصةةةةةةةةةةب في أهداف النادي بالتحديد التنوع والجودة في أنشةةةةةةةةةةطة األندية الطالبية  .1

  .النادي

 .البرامج الثقافية )ندوات _ محاضرات _ لقاءات _ مسابقات( .2

 .مل(االجتماعية )رحالت _ زيارات_ ورش ع البرامج .3

 البرامج املهنية التدريبية )دورات تدريبية وتأهيلية في مجال تخصص النادي(. .4

 املعارض واملؤتمرات. .5

 أو اإلقليمية.األمور السياسية أو الطائفية الخوض في  عدم .6

 على النحو اآلتي: حسب عدد املسارات في النادي وذلك يتم تحديد عدد الفعاليات التي تقيمها الجهة  .7

 .10فعالية في السنة وال يقل عن  20ال يزيد عدد الفعاليات عن فأكثر من مسارين للنادي إذا كان         

 .5فعاليات في السنة وال بقل عن  10الفعاليات عن ال يزيد عدد فقل أمساران أو  للناديإذا كان         

 في وكالة األنشطة الطالبية: الطالبية األنديةمهام رئيسة وحدة   :املادة السابعة

 مراجعة جميع خطط األندية الطالبية قبل رفعها ملجلس الجامعة العتمادها.  .1

 إعداد قاعدة بيانات خاصة باألندية الطالبية، .2

 .لسنة امليالديةابداية في  لهمامليزانية املخصصة  يتم صرفل إلدارة صندوق الطالبات املعتمدة الرفع باألندية .3

 تنظيم ملتقى تعريفي بداية كل عام دراس ي لألندية الطالبية على مستوى الجامعة. .4

 وعام دراس ي.كل شهر الكليات نهاية املقامة في  لألنشطة تقارير األندية الطالبية جمع .5

 .ختامي سنوي عداد تقرير إ .6

 (:ةو إداريأتعليمية هيئة  عضو ل)منسقة النشاط بالكليات واملعاهد مهام   :املادة الثامنة

 اإلشراف املباشر ومتابعة سير عمل األندية الطالبية التابعة للكلية.  .1

 أو خارجها املشاركة في تفعيل الخطة املركزية لعمادة شؤون الطالبات وما يستجد من فعاليات داخل الجامعة  .2

حضور اجتماعات وفعاليات األندية الطالبية التابعة للكلية بصفة دورية وكذلك اجتماعات وكالة األنشطة  .3

 الطالبية في عمادة شؤون الطالبات. 

وجمعها واعتمادها من عميدة الكلية وإرسالها إ ى وكالة األنشطة األندية الطالبية أنشطة مراجعة جميع خطط  .4

  .الطالبية

 للضوابط التي وضعتها عمادة  التحقق .5
ً
من أن األندية التابعة للكلية تقوم بتنفيذ األنشطة املعتمدة بالخطة وفقا

 شؤون الطالبات.

 فيما يتعلق بأنشطة األندية الطالبية.التنسيق مع الجهات املختصة داخل الجامعة وخارجها  .6

والتحقق من أوجه الصرف  السنة امليالدية بدايةالتأكد من استالم امليزانية املخصصة لألندية الطالبية في  .7

 وتدقيق الفواتير حسب األنظمة واللوائح. 

 تكون حلقة الوصل بين األندية الطالبية ووكالة األنشطة الطالبية في عمادة شؤون الطالبات. .8
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 على اسم مشرفة النادي ، ورئيسته، وأعضاءه، والبريد تحتوي إعداد قاعدة بيانات عن األندية الطالبية  .9

 اإللكتروني ، ورقم الجوال. 

باإلحصائيات والصور والسنوية الخاصة بأنشطة األندية الطالبية مدعمة  الشهريةجمع ومراجعة التقارير  .10

 الطالبات.  شؤونحسب النموذج الخاص بها ورفعها لعمادة 

 الختامي.الحرص على تكريم الرئيسات واألعضاء املتميزات في األندية الطالبية خالل الحفل  .11

 (.ةو إداريأمشرفة النادي الطالبي )عضو هيئة تعليمية مهام   : املادة التاسعة
 

 .الطالبي إعداد الخطة السنوية ألنشطة النادياإلشراف على  .1

إعداد قاعدة بيانات عن النادي الطالبي في الكلية التابعة لها تحتوي على اسم رئيسة النادي ونائبتها وأعضاء  .2

 اإللكتروني، ورقم الجوال لكل عضو.النادي والبريد 

 للضوابط التي وضعتها العمادة تنفيذ  .3
ً
  .وعدم استحداث أنشطة جديدةاألنشطة املعتمدة بالخطة وفقا

 الطالبي التابع للكلية.  جها فيما يتعلق بأنشطة الناديالتنسيق مع الجهات املختصة داخل الجامعة وخار  .4

مدعمة باإلحصائيات والصور حسب  الطالبي النادي لية ألنشطةالشهرية أو بعد كل فعاإعداد التقارير  .5

 .ورفعها ملنسقة النشاط بالكليةالنموذج الخاص بها 

واالجتماعات التي تنظمها وكالة األنشطة  الطالبي ى االجتماعات التي يعقدها الناديالحضور واإلشراف عل  .6

 .الطالبية بعمادة شؤون الطالبات

صرف الجه التأكد من أو و  السنة امليالديةبداية استالم امليزانية املخصصة للنادي الطالبي التابعة للكلية في  .7

 لوائح. النظمة و األ وتدقيق الفواتير حسب 

 تكون حلقة وصل بين أعضاء النادي ومنسقة النشاط في الكلية.  .8

 الحرص على اخراج الفعاليات بطريقة مبتكرة وعالية للتنافس. .9

 جردها وحفظها واستالمها وتسليمها. وتتابع، الطالبي ة مباشرة عن ممتلكات الناديتكون مسؤول .10

الكلية قبل عتمادها من وكيلة شؤون الطالبات في او  الطالبي إلعالنات الخاصة بفعاليات الناديمراجعة ا .11

 نشرها.

الطالبية ليتم تكريمهن في الحفل الختامي لألنشطة  األنشطة لوكالةهن شيح األعضاء املتميزات ورفع أسمانتر  .12

  عمادة شؤون الطالبات.الذي تقيمه 

 مهام رئيسة النادي الطالبي )طالبة(: :املادة العاشرة

 تمثيل النادي الطالبي أمام الجهات املسؤولة في الجامعة. .1

 ترأس االجتماعات الدورية وتوزيع املهام بين أعضاء النادي الطالبي. .2

االجتماع مع أعضاء النادي إلعداد خطة عمل لألنشطة املراد تنفيذها خالل العام الدراس ي ومراجعتها مع  .3

 املشرفة. 

الحرص على إدراج فعاليات متنوعة في خطة األنشطة السنوية للنادي الطالبي وتنفيذها بمهارة عالية للتنافس  .4

ة أفضل فعالية بناء على ترشيح وكالة األنشطة الطالبية على جائزة النادي )الذهبي ، الفض ي ، البرونزي( أو جائز 

 بالعمادة.
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وحسن التعامل مع االلتزام باآلداب العامة والحرص على تمثيل الجامعة بشكل مشرف أثناء أي نشاط ينفذ،  .5

  .األعضاء والطالبات

أنشطة النادي الطالبي االلتزام بضوابط األنشطة الطالبية ملا في ذلك من مصلحة عامة تساهم في تسهيل تنفيذ  .6

 باألسلوب الصحيح واألمثل.

 مهام نائبة رئيسة النادي الطالبي )طالبة(: :ةعشر  ةالحادياملادة 

 تنوب عن رئيسة النادي الطالبي في حالة غيابها أو مرضها أو انسحابها.  .1

 تقوم باألعمال التي تطلبها منها رئيسة النادي الطالبي.  .2

  أعضاء النادي الطالبي:مهام  :ةعشر  ةالثانياملادة 

 تقديم أفكار ومقترحات لفعاليات وأنشطة الخطة السنوية ألنشطة النادي الطالبي.  .1

 القيام باألعمال املوكلة إليهن من قبل الرئيسة. .2

 للحصول على جائزة النادي  .3
ً
الذهبي ، الفض ي )دعم النادي الطالبي في تحقيق األهداف التي أنش ئ من أجلها سعيا

 .(، البرونزي 

املشاركة الفعالة في تنفيذ خطة أنشطة النادي الطالبي الختيارها من بين املرشحات الالتي سيتم تكريمهن في  .4

    الحفل الختامي لألنشطة الذي تقيمه وكالة األنشطة الطالبية.

 : الطالبي الناديسة ارئلترشيح الشروط  :عشر ةالثالثاملادة 

 :  يأتيما  الطالبي النادييشترط في الطالبة التي ترشح نفسها لرئاسة 

 أن تكون الطالبة مقيدة منتظمة في إحدى الكليات. .1

 عام دراس ي.بالجامعة أن يكون قد مض ى على التحاقها  .2

 .(5.00من ) (3.00) ال يقل معدلها التراكمي عنأ .3

 يكون قد صدر بحقها أية عقوبة تأديبية. أن الأن تكون حسنة السيرة والسلوك و  .4

 . طالبي ىال يسمح للطالبة الترشيح لرئاسة أكثر من ناد .5

ال تكون الطالبة منتسبة إ ى برنامج طالبي آخر داخل الجامعة مثل )الشراكة الطالبية ،أو املجلس االستشاري أ  .6

  .الطالبي(

  بعد ترشيح طالبة جديدة.  تجرى  عامين دراسيينهي مدة الرئاسة  .7

 :الطالبي آلية ترشيح رئيسة للنادي :عشر ةالرابعاملادة 

 .رئيسةالبمهام الرئيسة إ ى حين اختيار  الطالبي الناديتقوم مشرفة  .1

 30يتم فتح باب الترشيح لرئاسة النادي ونائبة الرئيسة خالل ) .2
ً
 .بداية العام الدراس يمن ( يوما

لرئاسة النادي الطالبي ممن تنطبق عليها شروط الترشيح تعبئة االستمارة الخاصة على من ترغب في الترشح  .3

 .بذلك
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ستمارات الترشيح وتحديد بعد فرز ا الطالبي النادي أعضاءيتم اختيار الرئيسة بناًء على تصويت تقوم به  .4

  .تتجاوز مدة الرئاسة عامين دراسينال أ ىعل املرشحات

 

  :الطالبي للناديآلية اختيار نائبة رئيسة  :عشر ةالخامساملادة 

 .الطالبي لناديايتم اختيار املركز الثاني بعدد األصوات بعد رئيسة  .1

 .فيها جميع الشروط املطلوبة في الرئيسةوافر يجب أن تت .2

 :الطالبيشروط الترشيح لعضوية النادي  عشر: ةالسادساملادة 

 الكليات.أن تكون الطالبة مقيدة منتظمة في إحدى  .1

 أن تكون حسن السيرة والسلوك، وأن ال يكون قد صدر بحقها أية عقوبة تأديبية. .2

3. .
ً
 تجديد العضوية سنويا

  تعبئة االستمارة الخاصة بطلب العضوية .4

 :الطالبي آلية اختيار أعضاء الناديعشر:  ةالسابعاملادة 

سابيع ة األ عن فتح باب العضوية للنادي خالل األربع أو من يقوم مقامها اإلعالن الطالبيالنادي تتو ى رئيسة  .1

 لعضوية.التسجيل ليغلق بعدها باب  - العام الدراس يمن بداية ى  األو 

 .تعبئة نموذج العضوية لدى إدارة الناديعضوية الطالبات الراغبات في الحصول على ال يجب على .2

العضوية ملشرفة النادي في الكلية خالل ثالثة أيام من وقوائم  بتسليم استمارة رئيسة أو من ينوب عنهاتقوم ال .3

 .للمنتسبات التأكد من انطباق شروط العضويةأن يتم ، بعد إغالق باب العضوية

 إال في أحدهما، وبحد أقص ى أبشرط  أكثر من ناد   االشتراك في عضوية يحق للطالبة .4
ً
 إداريا

ً
 أندية.  3ال تكون عضوا

 : األندية اجتماعات: عشر ةالثامناملادة 

 الطالبية نظامية بحضور ثلثي األعضاء. تكون اجتماعات األندية .1

تساوت األصوات يؤخذ عن طريق التصويت وإذا  لطالبية بأغلبية األعضاء الحاضراتا تصدر قرارات األندية .2

النادي وترفع بمحضر إ ى عميدة شؤون الطالبات لالطالع وإبداء الرأي واملصادقة  ةؤيده رئيسالجانب الذي ت

 عليها.

 :العقوبات :عشر ةالتاسعاملادة 

الكلية املختصة  معها من قبليتم التحقيق  ، وفي حالة املخالفةالطالبية األندية وضوابط أنظمةاحترام  الطالبةيتعين على 

 :اآلتيةويجوز توقيع العقوبات  ،شؤون الطالبات عمادة أو

 التنبيه ولفت النظر .1

 .الشفهي نذاراإل  .2

 اإلنذار الكتابي. .3
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 ملدة عام دراس ي إيقاف العضوية  .4

5. .
ً
 إسقاط العضوية نهائيا

 لجنة االنضباطتقرها  أي عقوبات أخرى  .6

 

 :العضويةإسقاط  ن:العشرو املادة 

 :اآلتيةالنهائية في الحاالت العضوية سقاط يتم إ

 )السادس عشر(إذا فقد واحد أو أكثر من شروط العضوية  .1

 مقبول. التغيب عن اجتماعات األندية أربع مرات بدون عذر .2

 .الطلب الخطي من الطالبة بإلغاء العضوية .3

 املوارد املالية:   :والعشرون ةالحادياملادة 

  الطالبية من: لألنديةتتكون املوارد املالية 

 .أنشطة األندية صندوق الطالبات لدعم هما يخصص .1

 بالتعاون مع إدارة االستثمار وفق النظاماستقطاب رعاة لتقديم الدعم املادي والعيني بموجب عقود  .2

  .وبموافقة عميدة شؤون الطالبات




