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املقدمــــة

رؤية العمادة:
الريادة والتميز يف االنشطة واخلدمات الطالبية إلعداد جيل مفكر ومبدع وطموح.
الرسالة:
املساهمة يف بناء شخصية الطالب الرتبوية والفكرية والبدنية ،وتنمية مهاراته الدراسية واإلبداعية ،وتقديم اخلدمات
املساندة لذلك.
االهداف:
 دعم مبادئ الوطنية والوسطية لدى الشباب.
 توفري كل ما حيتاجه الطالب من خدمات طالبية تضمن له حياة جامعية مميزة.
 بناء الطلبة فكريا وثقافيا واجتماعيا وبدنيا وفق أسس علمية سليمة.
 تنمية مهارات القيادة والريادة والتميز لدى طلبة اجلامعة.
 إرشاد وتوجيه الطلبة حنو كل ما من شأنه تذليل العقبات والصعوبات اليت تواجههم.
 املساهمة مع كليات اجلامعة يف تنفيذ برامج متخصصة لالرتقاء مبهارات وقدرات الطالب والطالبات.
 توطني أواصر الشراكة اجملتمعية مع اجلهات ذات العالقة حنو ما من شأنه دعم إمكانات الطالب وقدراتهم.
 دعم أسس املسؤولية االجتماعية ،وحتفيز الطلبة حنو كل ما من شانه مشاركة اجملتمع يف همومه وأفراحه وقضاياه.
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الالئحة التنظيمية إلنشاء األندية الطالبية جبامعة الطائف:

املادة األوىل :مصطلحات الالئحة:
يراد بالتعريفات التالية حيثما وردت يف هذ الالئحة املعنى املوضح قرين كل منها.
التعريف
املصطلح
م
النادي هو نادي يضم جمموعة من طلبة اجلامعة املهتمني مبجال أو موهبة مشرتكة ،حبيث يقيم النادي و يدير فعالياته
أوالً
الطالبي ضمن جمال اهتمامات النادي ،على أن تقتصر عضوية النادي على طالب أو خرجيي اجلامعة.
ثانياً

مشرف
النادي

هو أحد منسوبي اجلامعة من موظفني أو أعضاء هيئة التدريس ،أو أحد املختصني يف جمال النادي من خارج
اجلامعة ،و الذي يقوم باإلشراف على برامج و فعاليات النادي الطالبي.

هو أحد طالب اجلامعة و الذي يقوم بوضع خطط النادي مع أعضاء جملس إدارة النادي ،كما يعمل على تنفيذ
ثالثاً رائد النادي
برامج النادي حتت إشراف عمادة شؤون الطالب.
رابعاً نائب الرائد هو أحد طالب اجلامعة و الذي ينوب عن رائد النادي يف حالة غيابه ،و يسند له مهام حيددها جملس إدارة النادي.

هو جمموعة من طلبة أو خرجيي اجلامعة املنتسبني للنادي الطالبي ،و يتمحور دورهم يف التعاون لوضع خطط و
جملس إدارة
مسارات النادي ،و االستشارة يف كل ما يتعلق بأمور النادي و إسناد تنفيذ األعمال و الرفع بها لرائد النادي
خامساً
النادي
لتنفيذ اخلطط بعد أخذ املوافقات الرمسية.
هي فكرة مقدمة من طالب جامعة الطائف مع خطة عمل يتم طرحها حلل أو معاجلة قضية أو مشكلة اجتماعية،
املبادرات
قد تتطور إىل مشروع مستديم طويل أو قصري املدى.
سادساً
الطالبية
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املادة الثانية :أهداف األندية الطالبية
.1

تعزيز القيم اإلسالمية السمحة  ،و تعزيز السلوكيات و األخالق احلميدة من خالل األنشطة الطالبية املختلفة.

.2

تعزيز روح املواطنة لدى الطلبة و توجيهها حنو خدمة هذا الوطن املعطاء.

.3

صقل وتنمية مهارات طالب اجلامعة و اكتشاف املواهب الطالبية ورعاية املوهوبني من خالل تهيئة البيئة املناسبة للطالب.

.4

تعزيز ثقافة االبتكار واإلبداع  ،وحتفيز و تشجيع الطلبة على اكتساب املهارات املختلفة ،والتعليم و التدريب الذاتي املستمر عرب جمموعة
برامج تطويرية خمتلفة ،مثل إقامة املعارض وتنظيم الدورات التدريبية و املسابقات التنافسية.

.5

توجيه و إبراز الطاقات الشابة املتقدة من أعضاء النادي املميزين فيما يعود على الطالب و اجملتمع بالفائدة.

 .6تعويد الطلبة على حتمل مسؤولية إقامة الربامج و التخطيط و التنفيذ عرب القنوات الرمسية.
.7

اإلسهام يف بناء شخصية الطلبة ثقافياً و معرفياً و اجتماعياً و تنمية القدرة على التميز يف مجيع اجملاالت.

.8

توطيد العالقة بني الدراسة األكادميية والتطبيق العملي ،من خالل األندية الطالبية التخصصية اليت ترعاها الكليات.

.9

تعزيز الرابط االجتماعي من خالل ربط الطالب باجملتمع و ذلك بإقامة املعارض والدورات و املسابقات التنافسية املختلفة و تنظيم الندوات ،
واملشاركة الفاعلة يف األنشطة اليت تقيمها اجلامعة خارج احلرم اجلامعي .

 .10استثمار أوقات الطلبة فيما يعود عليهم بالنفع.
 .11توطيد العالقة األخوية بني الطلبة بعضهم البعض ،و بني الطلبة و أعضاء هيئة التدريس.
 .12توثيق االنتاج الطالبي وانشاء قاعدة بيانات للمواهب الطالبية يف خمتلف اجملاالت.
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املادة الثالثة :أنواع األندية الطالبية
 .1أندية طالبية متخصصة (حسب الكلية) :وهي األندية اليت تقوم على الطلبة يف الكلية الواحدة حسب النظام.
 .2أندية عامة :وهي األندية الطالبية اليت تضم الطالب أو الطالبات أو كالهما ،وتكون أنشطتها حتت إشراف أحد منسوبي اجلامعة من موظفني أو
أعضاء هيئة التدريس ،أو أحد املختصني يف جمال النادي من خارج اجلامعة.

املادة الرابعة  :تأسيس األندية الطالبية
أوالً :شروط تأسيس نادي طالبي

 .1تقديم مقرتح رمسي موضحاً فيه اسم النادي والرؤية والرسالة واألهداف.
 .2أن ال يقل عدد طالب النادي عن  15طالب و/أو طالبة.
 .3أن يتعهد أفراد النادي بااللتزام بلوائح وأنظمة اجلامعة.
 .4أن يكون للنادي هيكل تنظيمي.
 .5احلصول على املوافقة الرمسية من عمادة شؤون الطالب.
 .6مدة العمل يف النادي سنة دراسية واحدة ويتم التجديد بشكل سنوي.
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ثانياً :إجراءات إنشاء األندية الطالبية:
األندية التخصصية
 .1الرفع مبقرتح النادي الطالبي لعمادة الكلية.
 .2خماطبة عمادة شؤون الطالب من قبل الكلية بعد مراجعة املقرتح.
 .3دراسة املقرتح من قبل عمادة شؤون الطالب.
 .4الرفع باألندية مكتملة الشروط إىل سعادة عميد شؤون الطالب العتمادها.
األندية العامة
 .1الرفع مبقرتح النادي الطالبي لعمادة شؤون الطالب.
 .2دراسة املقرتح و إبداء الرأي من قبل عمادة شؤون الطالب.
 .3الرفع باألندية مكتملة الشروط إىل سعادة عميد شؤون الطالب العتمادها.
ثالثاً :اهليكل التنظيمي للنادي الطالبي
 .1مشرف النادي ( على أن يكون أحد أعضاء هيئة التدريس أو املوظفني أو أحد املختصني من خارج اجلامعة ).
 .2رائد النادي
 .3نائب رائد النادي.
 .4جملس إدارة النادي (مخس طلبة على األقل و سبعة على األكثر ،شاملة الرائد و النائب)
 .5أعضاء النادي.
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رابعاً :شروط ترشيح الطلبة لعضوية جملس إدارة النادي:
 .1أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالب أو الطالبة عن تقدير جيد جداً بنهاية العام الدراسي الذي يسبق الرتشح للعضوية.
 .2املشاركة بفعالية يف األنشطة الطالبية داخل الكلية أو اجلامعة ( ارفاق إفادة).
 .3أن يكون مشاركاً بفعّالية يف األنشطة الطالبية الالمنهجية أو األعمال التطوعية.
 .4أن يكون الطالب أو الطالبة منتظم يف دراسته غري منسحب أو موقف أو مطوي قيده.
 .5أن يكون قد مضى على قبوله يف اجلامعة فصل دراسي على األقل.
 .6أن يكون حسن السرية والسلوك ،وال يكون قد صدر حبقه أي عقوبة تأديبية ،أو أي سلوك يتنافى مع التوجه العام للجامعة.
 .7أن يتمتع مبهارات االتصال والعمل بروح الفريق.
 .8أن حيصل مجيع أعضاء جملس اإلدارة على دورة تأهيل الرواد (القيادات) املقدمة من عمادة شؤون الطالب.
خامساً :مهام و مسؤوليات جملس النادي:
.1
.2
.3
.4

إعداد اخلطط حسب اللوائح و األنظمة.
جيتمع اجمللس بشكل دوري على األقل ثالث مرات خالل الفصل الدراسي .
يشرتط حضور ثلثي عدد أعضاء اجمللس لصحة انعقاده .
الرفع بالطالب أو الطالبة املتغيب عن اجمللس ألكثر من مرتني بدون عذر مقبول.

8

 .5يصدر اجمللس توصيات  ،وينظر يف اعتمادها من قبل مشرف النادي.
 .6للمجلس أن يرفع توصية باستبعاد أي عضو من أعضاء اجمللس من الطلبة أو اخلرجيني إذا صدر منه أي خمالفة .بعد الرفع باملربرات لعمادة
شؤون الطالب.
 .7يتم اعتماده من عميد شؤون الطالب.
سادساً :العضوية
 حيق لكل طالب أو طالبة يف اجلامعة أن ينتمي للنادي سواءً كان الطالب منتظم أو منتسب.
 كما حيق خلرجيي اجلامعة االنضمام لألندية الطالبية مبا ال يزيد عن سنتني منذ خترجه.
 حيق خلرجيي اجلامعة الذين مضى على خترجهم أكثر من سنتني ،االنضمام للنادي بعضوية خاصة (مبميزات حيددها جملس إدارة النادي بعد
موافقة عمادة شؤون الطالب).

املادة اخلامسة  :برامج األندية الطالبية
أوالً :مقرات األندية الطالبية
 .1يكون مقر مجيع األندية الطالبية العامة داخل مقرات عمادة شؤون الطالب.
 .2يكون مقر األندية الطالبية التخصصية يف الكلية.
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ثانياً :جماالت األندية الطالبية
 أوالً :األندية العامة:
-1أدبية أو ثقافية

 -2علمية أو تقنية

-3اجتماعية

 -4تطوعية

-5موهبة أو هوايات

 -6مسرحية

-7فنية (الفنون املختلفة كالتشكيلية و الصوتية).........

 -8كشفية

-9صحية

 -10إعالمية

-11رياضية
 ثانياً :األندية التخصصية (أندية الكليات) :هي األندية التابعة للكليات ،ضمن جمال الكلية التخصصي فقط.
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ثالثاً :اخلطط و الربامج:
 يقدم كل نادي خطة برامج اسرتاتيجية و تنفيذية شاملة تشمل الربامج و الفعاليات و اجلدول الزمين مع مراعاة املناسبات الرمسية و االجازات
و أوقات الصالة و جداول االختبارات و اختيار األماكن املناسبة( .وفق النموذج املعد لذلك ).
 أن تكون خطة النادي ضمن مسار و توجه النادي.
 أن ال يكون هناك تكرار للفعاليات أو ازدواجية مع األندية األخرى.
 أن ختدم فعاليات النادي اخلطة االسرتاتيجية للجامعة.
 أن تتضمن اخلطة إقامة فعالية على األقل لطالب اجلامعة.
 تسليم اخلطة املقرتحة إىل مشرف النادي
 احلصول على املوافقة الرمسية على كامل اخلطة من قبل عمادة شؤون الطالب.
رابعاً :شروط إقامة الفعاليات :
 .1أن تكون الفعالية ضمن برامج النادي املعتمدة مسبقاً.
 .2تعيني مشرف على النادي من منسوبي اجلامعة من املوظفني أو أعضاء هيئة التدريس أو املختصني يف اجملال على الفعاليات.
 .3أن يكون احلضور املتوقع للدورات  20طالبأ منتظماً على األقل.
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 .4التنسيق للفعالية قبل أربع أسابيع من وقت الفعالية على األقل ،من خالل النماذج املخصصة.
 .5عدم طباعة أو نشر أي مطبوعات أو نشر أي إعالنات للنادي قبل أخذ املوافقات الرمسية خطياً من عمادة شؤون الطالب.
 .6تطبيق لوائح اجلامعة يف استضافة أي شخصيات من خارج اجلامعة.
 .7أولوية إلقاء الدورات و الندوات ملنسوبي اجلامعة من موظفني و أعضاء هيئة تدريس على أن يتوفر املؤهل الالزم يف التخصص.
 .8يتم التنسيق للفعاليات اخلارجية حسب النظام املتبع يف اجلامعة.

املادة السادسة  :االمتيازات و احلوافز
 .1ميثل رائد النادي طالب النادي يف اجتماع جملس الطالب مع عميد شؤون الطالب أو وكيل العمادة املختص.
 .2ألعضاء جملس اإلدارة أولوية يف الرحالت الداخلية و اخلارجية و برامج التدريب.
 .3يكرم رؤساء األندية و األعضاء املميزين يف حفل تكريم ختام األنشطة الطالبية قبيل نهاية العام الدراسي.
 .4مينح رواد األندية و نوابهم شهادات باألدوار القيادية خالل فرتة ريادة النادي ،تسجل يف السجل املهاري.

املادة السابعة  :الدعم املالي:
يتم تطبيق الئحة صندوق الطالب على األمور املالية.
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املادة الثامنة  :املبادرات الطالبية:
 .1جيب الرفع باملبادرات الطالبية إىل عمادة شؤون الطالب من قبل طلبة اجلامعة فقط.
 .2أن حتقق املبادرة أحد أوجه رؤية اململكة الطموحة .2030
 .3أن تكون املبادرة فكرة مستحدثة و ليست من ضمن إحدى برامج األندية املعتمدة .و مل يسبق حصوهلا على أي جائزة.
 .4أن تكون املبادرة املرشحة غري مسجلة حتت مظلة داخلية أو خارجية.
 .5أن تعاجل املبادرة املرُشّحة مشكلة ظاهرة أو تساهم يف حلها.
 .6أن ختدم املبادرة أحد األهداف االسرتاتيجية للجامعة.
 .7يطبق على املبادرات شروط إقامة الفعاليات.
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 األندية الطالبية بعمادة شؤون الطالب :
 -1نادي املوهبة.
 -4نادي عاون .
 -7نادي املسرح.
 -10نادي القراءة.
 -13نادي األلعاب الفردية.
 -16نادي األمن الفكري .
 -19نادي السالمة املرورية .
 -22نادي السينما.
-25نادي االبتكار و ريادة األعمال.

 -2النادي اإلعالمي .
 -5نادي نزاهة .
 -8النادي العلمي .
 -11نادي املشي.
 -14نادي األلعاب اجلماعية.
 -17نادي ذوي االحتياجات اخلاصة .
 -20نادي التبغ .
Toasdtmaster -23

 -3نادي الفنون .
 -6نادي نرباس .
 -9النادي الثقايف .
 -12نادي الياقة والصحة.
 -15النادي الرياضي لالحتياجات اخلاصة .
 -18نادي املتفوقني واملتفوقات.
 -21نادي التاريخ و الرتاث الوطين .
 -24نادي اإلرشاد اجلامعي.

 وحدة النشاط الكشفي :
وتضم وحدة النشاط الكشفي عدد من الفرق باجلامعة :
 شطر الطالب : فريق عشائر اجلوالة بالكلية اجلامعية برتبة .
 فريق عشائر اجلوالة بالكلية اجلامعية برنية.
 فريق عشائر اجلوالة بالكلية اجلامعية باخلرمة.
 فريق اجلوالة بشطر الطالبات.
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 األندية الطالبية يف كليات اجلامعة :
تعد األندية الطالبية بالكليات رافدا مهما لطالب وطالبات اجلامعة يف تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم  ،وقد حرصت عمادة شؤون الطالب على
تفعلي دور الكليات حلث الطالب على ممارسة األنشطة الطالبية وفيما يلي بيان تفصيلي بعدد األندية يف كليات اجلامعة :
الكلية

م
1

كلية الطب

2

كلية العلوم الطبية التطبيقية

3

الكلية اجلامعية برتبة

4

الكلية اجلامعية برنية

5

كلية الصيدلة

6

كلية اآلداب

7

كلية العلوم

النادي

 -1نادي عدسة الطب.
 -2نادي أثر.
 -3نادي أوج.
 -1نادي كلية العلوم الطبية التطبيقية.
 -1النادي الرياضي.
 -2نادي اللغات والرتمجة بالكلية اجلامعية برتبة،
-1نادي فنون.
 -2نادي ابداع بالكلية اجلامعية برنية
 -1نادي كلية الصيدلة.
 -1نادي السياحة واآلثار.
 -2نادي ريادة البحوث اإلنسانية.
 -3نادي اللغات والرتمجات بكلية اآلداب
 -1نادي البيئة.
 -2نادي وقاية.
 -3نادي غذاؤنا.
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8

كلية الشريعة واالنظمة

9

كلية احلاسبات

10

كلية إدارة األعمال

11
12
13
14

كلية اهلندسة
كلية الرتبية
الكلية اجلامعية باخلرمة
طب االسنان

15

كلية التصاميم و الفنون التطبيقية

 -1نادي طالب الشريعة
 -2نادي افياء الذكر
 -3نادي العدالة
 -1نادي االمن السرباني.
 -2نادي التقنية والربجمة.
 -1نادي التسويق.
 -2نادي احملاسبة.
 -3نادي نظم املعلومات.
 -1نادي كلية اهلندسة
 -1نادي اإلبداع.
 -1نادي الكلية اجلامعية باخلرمة الرياضي
 -1نادي نواجذ.
 -1نادي فكرة.
 -2نادي لتصميم األزياء.
 -3نادي قاعدة الفن.
 -4نادي اجياد.
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