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 تعريف أندية النشاط الطالبي: املادة األولى:

عد أند    
ُ
 الت

ً
ب الطالبية، والعمل على كتشاف وتطوير وتنمية املواهية النشاط الطالبي ملتقى مهما

في أماكن  ،أنشطة ذات صبغة تطوعية، من خالل القيام بأعمال وبرامج و بتكار واإلبداع لديهم تشجيع اال 

شطة داخل حتضان النشاطات الطالبية وفق النشاط املستهدف، وتتيح لهم التواصل مع رواد هذه األنا

 الكلية/املعهد وخارجها.

 مصطلحات: املادة الثانية:

)كلية الجبيل  ويضملهيئة امللكية بالجبيل في اشرف على التعليم ما بعد الثانوي الجهة التي ت القطاع:

 معهد الجبيل التقني(. –كلية الجبيل الصناعية  –الجامعية 

 الوكالة: وكالة الكلية/املعهد لشؤون الطالب / وكالة الكلية لشؤون الطالبات.

 الوكيل: وكيل الكلية/املعهد لشؤون الطالب / وكيلة شؤون الطلبات.

: رئيس قسم/مشرف خدمات الطالب بفرع الطالب/ مشرفة وحدة رئيس قسم/مشرف خدمات الطالب

 خدمات الطالبات بفرع الطالبات.

 الطلبة : طالب وطالبات القطاع.

وهو املسؤول عن تخطيط  ،منسوبي قطاع الكليات واملعاهد )أكاديميين وإداريين(النادي : أحد  رئيس

 /املعهد لشؤون الطالب.ومتابعة وتقويم النشاط، ويتم ترشيحه من قبل وكيل الكلية

 : هو أحد طلبة الكلية/املعهد من أعضاء النادي. مشرف النادي

 األنشطة ومشرف النادي ورئيسه. أخصائيالهيئة التنفيذية : تتكون من 

التعاون مع مشرف ورئيس النادي لتنفيذ  هطلبة الكلية/املعهد يقع على عاتقعضو النادي: هو أحد 

 أنشطة النادي.
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 أهداف النشاط الطالبي: لثالثة:املادة ا

 غرس الدافع الذاتي للبذل والعطاء. .1

 إقامة النشاطات التي تبرز جهود أعضاء النادي في املجاالت التي يتميزون فيها. .2

 كتشاف املواهب الطالبية ورعاية املوهوبين.ا .3

ينهم والعمل تهيئة البيئة املالئمة للطلبة؛ لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتبادل الخبرات فيما ب  .4

 على تشجيعهم ودعمهم وتكريمهم.

؛ لال املشاركة في املناسبا .5
ً
 وخارجيا

ً
 طالع وتبادل الخبرات.ت املختلفة داخليا

 العمل بروح الفريق الواحد و التعود على تحمل املسؤولية. .6

 صقل املواهب اإلدارية والقيادية للطالب والتدريب عليها. .7

 التصال والتعامل مع اآلخرين.اكمهارات  ،جتماعيةكتساب و تنمية املهارات اال ا .8

 نتماء لدى الطلبة للكلية/املعهد.تعميق روح اال  .9

 

 :آلية إنشاء األندية املادة الرابعة:

دمج أندية النشاط الطالبي حسب الحاجة، بناًء على مرئيات الوكيل  يتم إنشاء أو تعليق أو .1

 بقرار  من مجلس الكلية/ املعهد.

طالبي لرئيس قسم خدمات الطالب بخطة وتصور  في إنشاء ناد   دم الجهة التي ترغبتتق .2

 متكامل عن النادي املقترح وأهدافه ومجاالت نشاطه.

يقل أعضاء النادي املقترح في مرحلة التأسيس عن خمسة أعضاء، يتم تقديم يجب أن ال  .3

 النشاط. خصائيبياناتهم أل 

شرط أال تقل العضوية في أي وقت يجوز أن يضم النادي أي عدد من الطلبة بالكلية/املعهد ب .4

 من األوقات عن عدد املؤسسين.
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 الهيكل التنظيمي ألندية النشاط الطالبي: املادة الخامسة:

تشرف الوكالة على أندية النشاط الطالبي من خالل لجنة تسمى اللجنة العامة ألندية النشاط الطالبي     

 تشكل لهذا الغرض وتتكون من:

       ؤون الطالبرئيس قسم ش /وكيل .1
ً
 رئيسا

      مشرف الخدمات الطالب .2
ً
 للرئيس ومقررا

ً
 نائبا

 عضًوا           األنشطة الطالبية  أخصائي .3

 عضًوا      رؤساء األندية .4

 

 املهام والواجبات: املادة السادسة:

 مهام وواجبات اللجنة العامة ألندية النشاط الطالبي: .أ 

 ألندية.من ا تشكيل الهيئة التنفيذية لكل ناد   -1

 من مدير الكلية/املعهد. العتمادهانشطة الطالبية التوصية على خطة األ -2

 تقدير ميزانية النادي من صندوق الطالب. -3

 متابعة تخطيط وتنفيذ وتقويم نشاطات النادي وبرامجه.  -4
 

 مهام وواجبات الهيئة التنفيذية: .ب 

املقترحة خالل العام  اتنشاطلتشمل كافة ال ؛إعداد الخطة وامليزانية السنوية للنادي وجدولتها -1

 النشاط (. أخصائيالدراس ي ) الرئيس، 

 النشاط (. أخصائي، الرئيسمن مدير الكلية/املعهد )  اعتمادهامتابعة تنفيذ الخطة بعد  -2

متابعة السلف متابعة األمور اإلدارية الخاصة بنشاطات النادي كإصدار بطاقات العضوية ،  -3

 النشاط (. أخصائية باملشاركات ) جراءات الخاصنهاء اال ااملالية ، 

ادي وفق الخطة املعتمدة ) الرئيس (. -4
ّ
 تنفيذ برامج الن

 توزيع املهام على أعضاء النادي ومتابعتهم و تقويم أدائهم بالتنسيق مع مشرف النادي -5

 (.)الرئيس
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 (. الرئيستقديم املقترحات الخاصة بتحسين األداء )  -6

 النشاط ، الرئيس (. أخصائيلنادي بعد توثيقها وصياغتها ) إعداد التقارير الدورية ألنشطة ا -7

 أخصائيللنشاط الطالبي )  إعداد تقرير شهري عن النادي يسلم لرئيس اللجنة العامة -8

 (.النشاط

 إعداد التقرير السنوي ألنشطة النادي ) الرئيس (. -9

 اإلشراف على انتخابات رئيس النادي. -11

 

 ترشيح رئيس النادي: .ج 

النادي على أن  رئيسستئناس برأي لتصويت من قبل أعضاء النادي وباال النادي بايتم ترشيح رئيس 

 يتحقق في املرشح التالي:

 أن يكون حسن السيرة والسلوك.  -1

 أن ال يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية. -2

3-  
ً
 دراسي أن يكون قد أنهى فصال

ً
  ا

ً
 في الكلية/املعهد. كامال

 قل.أن يبقى على تخرجه سنة كاملة على األ -4

 أكثر من ناد واحد إال باستثناء من الوكيل. قيادةيتولى  أن ال -5

النادي لفترتين متتاليتين إال باستثناء من رئيس اللجنة العامة ألندية  قيادةال يجوز تولي  -6

 النشاط الطالبي.

 

 مهام وواجبات العضو : .د 

 العمل على تحقيق أهداف النادي. -1

 العمل بروح الفريق. -2

 كلة إليه من قبل رئيس النادي.عمال املو القيام باأل  -3
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 آلية اختيار أعضاء النادي وشروط العضوية: املادة السابعة:

 :آلية اختيار األعضاء .أ 

يتولى رئيس قسم/مشرف خدمات الطالب اإلعالن عن فتح باب العضوية للنادي مع بداية كل  -1

 عام دراس ي.

النشاط لتعبئة  أخصائية يقوم الطلبة الراغبون في الحصول على عضوية النادي بمراجع -2

 نموذج العضوية.

مدة  نتهاءاستمارة وقوائم العضوية ملشرف النادي بعد ابتسليم النشاط  أخصائييقوم  -3

 التقديم.

لرئيس اللجنة العامة ألندية  ع نسخة من قوائم العضوية لكل ناد  النشاط  رف أخصائييتولى  -4

 النشاط الطالبي لعرضها على الوكيل.

 :شروط العضوية  .ب 

1-  
ً
 الكلية/املعهد.في أن يكون الطالب منتظما

 تعبئة االستمارة الخاصة بطلب العضوية. -2

 أن يبقى على تخرجه سنة كاملة على األقل ) ال تشمل فصل التدريب امليداني (. -3

4- .
ً
 تجدد العضوية سنويا

 

 نظام مشاركة األندية بمناسبات الكلية/املعهد: املادة الثامنة:

ة الركيزة األساسية في مساعدة األقسام األكاديمية واإلدارات في تنظيم تمثل األندية الطالبي    

مناسبات الكلية/املعهد املختلفة مثل املؤتمرات، وورش العمل، والندوات واملحاضرات وغيرها، إذ تحث 

 تباع اآلتي:اي هذه املناسبات ولكن يجب عليها الوكالة األندية الطالبية على املشاركة ف

ي من الجهة املعنية التي ترغب في مشاركة األندية الطالبية لرئيس اللجنة تقديم طلب رسم .1

 العامة ألندية للنشاط الطالبي.

 موافقة وكيل الكلية/املعهد لشؤون الطالب. .2

 تحديد النادي املناسب. .3

رئيس النادي أو من يمثله مع الجهة صاحبة الطلب لتحديد املهام والواجبات املراد  جتماعا .4

 القيام بها.
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 نظام إقامة محاضرات عن طريق األندية الطالبية: املادة التاسعة:

يحق لألندية الطالبية دعوة أشخاص من داخل الكلية/املعهد إللقاء محاضرات عامة أو تخصصية    

بعد املوافقة الخطية من الوكيل، وذلك بتقديم طلب لرئيس اللجنة العامة ألندية النشاط الطالبي 

 أسابيع مبين 4قبل 
ً
وقت املحاضرة، واملتطلبات الالزمة  ،موضوع املحاضرة اسم املحاضر، :فيه ا

 إلقامتها.

 اإلجراءات املتبعة في اإلعالنات:املادة العاشرة: 

 للقيام باألنشطة املختلفة تسعى األندية لإلعالن عنها لتوصيل الرسالة املراد تبليغها وفق اإلجراء التالي:    

 لعامة ألندية النشاط الطالبي.من رئيس اللجنة ا اعتماده .1

 ختم اإلعالن من مكتب رئيس قسم/مشرف خدمات الطالب. .2

 يتم نشر اإلعالن وفق القنوات واألنظمة املتبعة. .3

 إجراءات الدورات القصيرة والشهادات:  املادة الحادية عشرة:

ذه الدورات شهادة وتقدم في نهاية ه ،تقوم األندية الطالبية بتنظيم دورات دراسية قصيرة للطالب    

 حضور دورة موقعة من مقدم الدورة ومعتمدة من الوكيل. 

 تعليمات للدورات: .أ 

أن تكون مدرجة في ميزانية النادي املعتمدة من قبل مجلس صندوق الطالب، وضمن الخطة  .1

 املعتمدة من قبل مدير الكلية/املعهد.

 الدورات العلمية يجب أن تقدم من قبل أشخاص مؤهلين في املجال أو أعضاء هيئة تدريس. .2

 تباع اإلجراءات التالية:اعتماد لشهادات الدورات يجب اللحصول على  .ب 

 . إعداد النادي للشهادات وطباعتها.1

 . توقيع الشهادات من مقدم الدورة.2

 . العتمادها . تسليمها لصاحب الصالحية3

 نتهاءا حقين من املشاركين خالل أسبوع منى النادي مسؤولية تسليم الشهادات للمست. يتول4

 الدورة.
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 ستضافات الداخلية والخارجية: اال  املادة الثانية عشرة:
 

: اال 
ً
 ستضافات الداخلية:أوال

ة في إذا كان لدى أحد األندية الطالبية رغبة في استضافة شخصية من داخل الكلية/املعهد للمشارك    

 أحد برامجها، فيجب:

 ستضافة مدرجة ضمن خطة النادي املعتمدة أو موافقة الوكيل.أن تكون اال  .1

 من قبل النادي. .2
ً
 التنسيق مع الضيف مباشرة

 ستضافة.املكان املناسب لال  حجز  .3

 ستضافة.قبل أسبوع من موعد اال  إشعار الوكيل .4

: اال 
ً
 ستضافات الخارجية:ثانيا

ستضافة شخصية من خارج الكلية/املعهد في محاضرة، فيجب على اية رغبة في لدى أحد األندإذا كان     

، بل شهر من موعد الزيارةالهيئة التنفيذية التنسيق مع رئيس اللجنة العامة ألندية النشاط الطالبي ق

مكان عنوان املحاضرة،  وإرفاق: السيرة الذاتية للضيف، وأخذ املوافقة املسبقة من مدير الكيلة/املعهد

 املحاضرة ووقتها.
 

 الزيارات والرحالت العلمية:  املادة الثالثة عشرة:

 للقيام بزيارات أو رحالت خاصة باألندية الطالبية فيجب اتباع التالي:

 إذا كانت الرحلة داخل مدينة الجبيل: .أ 

 أن تكون ضمن الخطة املعتمدة للنادي أو موافقة الوكيل. .1

 ف الكامل على الرحلة.يتولى مشرف النادي أو من ينوبه اإلشرا .2

تقديم الطلب لرئيس اللجنة العامة ألندية النشاط الطالبي قبل موعد الزيارة بعشرة أيام على  .3

 أقل تقدير.

 مخاطبة الجهة املراد زيارتها حسب األنظمة املتبعة. .4

 النشاط. أخصائيحجز الحافلة عن طريق الشؤون اإلدارية واملالية من قبل  .5
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 ارج مدينة الجبيل:إذا كانت الرحلة خ .ب 

 يضاف إلى ما سبق التالي:

 ختصاص وحسب األنظمة املتبعة.ب قبل موعد الزيارة للجهة ذات اال تقديم الطل .1

 يرفق مع الطلب كشف باألسماء الثالثية للمشاركين في الرحلة. .2

 عمل الحجوزات املبدئية ،حسب الجهة و املوعد املقترح. .3

 ة.موافقة صاحب الصالحية على إقامة الرحل .4

 الخدمات الطالبية أو من ينوب عنه بمتابعة كافة األنشطة والرحالت.يقوم رئيس قسم  .5

 

 املميزات التي يحصل عليها من يشارك في أنشطة األندية:  املادة الرابعة عشرة:

 ملا يقوم به رئيس النادي     
ً
 من مشرف وبإشراف من مهام لتنفيذ خطة النادي وأعضاؤهنظرا

 مفتوفر له به الكلية/املعهد لشؤون الطالب في املقابل تراعي وتقدر الجهد الذي يقومون  النادي، فإن وكالة

العديد من املميزات الحسية واملعنوية التي تعينهم على أداء املهام املنوطة بهم، و من أهم هذه املميزات ما 

 يلي:

 تصريح دخول لسيارة رئيس النادي من قسم األمن حسب اإلمكانية. .1

وأعضاء،  حفل تكريم لطالب النادي من رؤساءختامي سنوي لألنشطة يتضمن  قامة حفلإ .2

 القطاع.  مسؤولييحضره مدير عام الكليات واملعاهد وكبار 

ندية النشاط الطالبي أخاصة باملتميزين في  ،تخصيص بعض الجوائز في الحفل الختامي لألنشطة .3

الطالبي واعتمادها من الوكيل على ل رئيس اللجنة العامة ألندية النشاط ببعد ترشيحهم من ق

  -النحو التالي: 

 من األندية.  يحصل عليها أفضل رئيس ناد   ،جائزة التميز في األنشطة الطالبية - أ

 ثالث جوائز ألفضل ثالثة أندية خالل العام الدراس ي. - ب

 على النحو التالي:  الطالبية نشطةاملتميزين في األ تقوم الوكالة بترشيح بعض الطالب .4

يح للعمل مع بعض اللجان الدائمة بالكيلة/املعهد والتي لها عالقة بهم ) مثل مجلس الترش - أ

 صندوق الطالب/ اللجنة العامة ألندية النشاط الطالبي/ الهيئة التنفيذية(.
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 الترشيح للمشاركة في وفود طالبية تمثل الكلية/املعهد أو اململكة  - ب
ً
 ) مثل مؤتمر قاد إقليما

ً
 ةأو دوليا

ط الطالبي، الزيارة العلمية، وفد اململكة لهيئة األمم املتحدة بأمريكا، الزيارة الطالبية النشا

 السنوية لجامعات دول مجلس التعاون الخليجي(.

 يحصل رئيس النادي على مكافأة تشجيعية من صندوق الطالب ضمن بند التشغيل. .5

 

 أندية النشاط الطالبي: املادة الخامسة عشرة:

اط الطالبي بالكلية/املعهد على العديد من األندية التي تغطي كافة التخصصات األكاديمية يشتمل النش    

 ية والرياضية وعشيرةجتماعاال  املوجودة في الكلية/املعهد، إلى جانب األنشطة الثقافية والدينية و

العلمية،  واملشاريع الجوالة. وتتركز أهم أعمال أندية النشاط الطالبي على الزيارات امليدانية واملحاضرات

واملعارض، والدورات التدريبية ، والرحالت الرياضية واملعسكرات ، واإلسهام في األسابيع الثقافية والبرامج 

 العلمية التي تستضيفها الكلية/املعهد، ومن هذه األندية ما يلي :

 األنـديـة الـعـلمـية :

االهتمام باملجال الذي يخصه، وتتركز أنشطة  ناد   ، ويتولى كل به األدوار الرئيسة لهذه األنديةتتشا    

 األندية العلمية فيما يلي : 

 بتكارات العلمية. اال املشاريع و  .1

 البحوث العلمية.  .2

إلى مناطق جيولوجية أو أثرية أو إلى مؤسسات  سواء ،الزيارات امليدانية إلى جميع مناطق اململكة .3

ى أعضاء النادي بالفائدة في مجال حكومية وشركات متخصصة، وتعود هذه الزيارات عل

 تخصصهم وتزيد من معرفتهم بالنواحي العلمية التطبيقية. 

 املحاضرات العلمية والدورات القصيرة وبرامج الحاسب اآللي.  .4

 املعارض العلمية الداخلية والخارجية.  .5

 .االختراعات واملوهوبيننادي االبتكارات و  –نادي الحاسب اآللي  –ومن أمثلة هذه األندية نادي الهندسة    
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 أندية النشاط الطالبي العامة:

كانت  سواء ،وهي أندية طالبية رئيسة، ال تتكون اللجنة العامة ألندية النشاط الطالبي إال بقيامها    

  منفصلة أو مدمجة وهي:

 

 النـادي الثقـافـي: .1

ما بحياة الطلبة ، وتسهم في تعليمهم ويهتم بإقامة البرامج الثقافية التي تثري الجانب املعرفي في     

 هو نافع ومفيد.

  

 ـي:جتماعالنـادي اإل  .2

ية مناسبة داخل الكلية جتماعاية تهدف إلى إيجاد حياة جتماعايهتم النادي بعمل برامج     

وخارجها، وتعمل على شغل أوقات فراغ الطلبة بما يفيد ، كما يعمل على إقامة املحاضرات 

الطلبة الجامعية يلقيها أساتذة متخصصون، باإلضافة على عمل البحوث  ية حول حياةجتماعاال 

 ية. جتماعاال 

 

 النـادي الرياضـي: .3

لشغل أوقات الفراغ لدى الطلبة وتنشيط ، ويهتم بإقامة املسابقات الرياضية في جميع األلعاب    

 أذهانهم.

 

 نادي عشيرة الجوالـة : .4

لكلية/املعهد وتمثيل الكلية/املعهد في البرامج الكشفية يهتم النادي باألنشطة الكشفية داخل ا    

 الداخلية والخارجية. 

 

 نادي اللغة االنجليزية: .5

يهتم النادي بعمل برامج تهدف لزيادة الوعي بأهمية اللغة االنجليزية في حياة الطلبة أثناء دراستهم     

االنجليزية من خالل إقامة بعض  وبعد تخرجهم، كما يهدف النادي إلى زيادة حصيلة الطلبة في اللغة

 املسابقات داخل الكلية/املعهد واملشاركة في املسابقات الخارجية.
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 أحكام عامة

 

ال يتم قبول أي طلب سلفة جديدة ما لم تسدد السلفة السابقة إال بموافقة رئيس مجلس صندوق  .1

 الطالب. 

ات املالية املرتبطة بالنادي وذلك قبل لتزامعن إنهاء جميع اال الهيئة التنفيذية هي الجهة املسؤولة .2

 أسبوعين من نهاية الفصل الدراس ي الثاني. 

ال يتم إقامة أنشطة غير مدرجة في خطة النادي املعتمدة إال بعد اخذ املوافقات الالزمة من صاحب  .3

 الصالحية.

خذ موافقة من داخل أو خارج الكلية/املعهد، البد من أ سواء ،لتكريم الشخصيات التي خدمت النادي .4

 صاحب الصالحية قبل ذلك.

وتحديد كافة اإلجراءات واألنظمة  ،يحق ملجلس الكلية/املعهد تفسير  أي مادة من مواد هذه الضوابط .5

 الالزمة لتنفيذها.

 من األنديةيحق للكلية / املعهد إضافة ما تر  .6
ً
وفق ما يحقق رسالة ورؤية قطاع الكليات ، اه مناسبا

 واملعاهد.

 

 


