نشأة العمادة

أنشئت عمادة شؤون الطالب بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين امللك
عبد هللا بن عبد العزيزآل سعود رئيس مجلس الوزراء  ،ورئيس مجلس التعليم
العالي رحمه هللا على قرار مجلس التعليم العالي في جلسته الثامنة والخمسين
وذلك في يوم األربعاء  17ربيع األول  1431ه املوافق  3مارس  2010م .
وهي إحدى العمادات املساندة التابعة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية
بالجامعة ،وتسهم العمادة في تحقيق رسالة الجامعة من خالل خدماتها
وأنشطتها التي تسعى لتوفير بيئة جامعية تساعد الطالب على تحقيق التقدم
والنجاح.

رؤيتنا

أن تكون عمادة شؤون الطالب بجامعة املجمعة متميزة في أدائها ،مبدعة في
خدماتها وأنشطتها الطالبية.

رسالتنا

تقديم الخدمات واألنشطة الطالبية التي تسهم في تحقيق جودة الحياة الجامعية
للطالب ،وبناء قدراتهم ،وتطويرمهاراتهم؛ ليتحملوا مسؤولية املشاركة في تنمية
املجتمع.

قيمنا املؤسسية
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أهدافنا

إعداد وتكوين شخصية الطالب املتوازنة واملتكاملة بما يخدم
الدين والوطن.
تنمية املهارات الحياتية لدى الطالب بالجامعة .
إكساب الطالب املعارف واملهارات في مجاالت متنوعة وتدريبه على
استخدام وسائل املعرفة الحديثة.
تنمية القيم األخالقية والسلوكية لدى الطالب.
توعية الشباب الجامعي وتدعيم شعورهم باالنتماء لوطنهم وأمتهم .
تنمية مواهب الطالب وتوظيفها في خدمة أنفسهم ومجتمعهم .
رعاية الطالب من خالل تقديم الدعم املادي وإشباع الحاجات
النفسية واالجتماعية لهم.
تقديم الخدمات الغذائية الصحية واملتميزة للطالب.
توفير الرعاية الثقافية والعلمية واالجتماعية والرياضية للطالب
ليكونوا لبنات فاعلة في مجتمعهم .

الهيكل التنظيمي

األنشطة الثقافية

تهدف إلى زيادة املخزون الثقافي لدى الطالب وتنمية مهارات التفكير لديهم ،من
خالل الدورات التدريبية واملحاضرات والندوات واملسابقات واكتشاف املواهب
وصقلها ورعايتها وترسيخ املبادئ والقيم اإلسالمية واالنتماء الوطني.

األنشطة االجتماعية

هي برامج تسهم في تقوية وترسيخ العالقات االجتماعية بين الطالب وبعضهم
وبينهم وبين املجتمع ،وذلك من خالل أنشطة داخلية وخارجية ودولية مثل
الزيارات والرحالت واللقاءات مع املسؤولين داخل وخارج الجامعة.

األنشطة الرياضية

تمارس األنشطة الرياضية داخل الجامعة من خالل تنظيم البطوالت مثل كأس
معالي مديرالجامعة لكرة القدم ،سباقات املاراثون.
خارج الجامعة من خالل مشاركة فرق الجامعة في البطوالت التي يتم تنظيمها في
الجامعات ،أو ممثلين عن الجامعة في مسابقات األلعاب الفردية.

األنشطة الكشفية

هي أنشطة خدمية تقدم من خاللها خدمات للمجتمع يقوم بتنظيمها ومتابعة
تنفيذها مجموعة يطلق عليها في الجامعات (عشائرالجوالة).

األنشطة العلمية

وهي كل نشاط طالبي يتصل باألعمال البحثية النظرية والتطبيقية في
التخصصات اإلنسانية أو العلمية كالبحوث واالبتكارات واملعارض.

األنشطة الفنية

يقصد بها جميع ما يقوم به الطالب من نتاج فني مثل اإلنشاد واإللقاء والتصوير
بأنواعه والرسم بأنواعه واألشغال اليدوية.

األنشطة املسرحية

هي األنشطة التي تتم على خشبة املسرح وتهدف إلى إخراج كادرمسرحي متكامل
يخدم الجامعة في حفالتها املسرحية ويهدف إلى صقل املواهب وإشباع الهوايات
الطالبية.

األندية الطالبية:

تعد األندية الطالبية بجامعة املجمعة بوابة االنطالق نحو إشباع هوايات
الطالب واكتشاف وتنمية مواهبهم في مجاالت مختلفة؛ بما يسهم في صقل وبناء
شخصيات متكاملة للطالب ومن هذه األندية:

خدمات التغذية

تشرف عمادة شؤون الطالب على تقديم الوجبات الغذائية للطلبة في مطاعم
الجامعة والكافتيريات ومكائن البيع الذاتي بداية من إبرام العقود مع املشغلين
ومتابعة وتقييم أداء الخدمة للطالب على الوجه األكمل.

التصديق على الخدمات الطالبية

يستقبل قسم الخدمات الطالبية مخاطبات الجهات الرسمية فيما يتعلق
بالشؤون الطالبية ،وكذلك التصديق على تحويل الطلبة للجهات املختصة
للحصول على الخدمات سواء من داخل الجامعة أو من خارجها مثل استقبال
التقاريرالطبية وتحويل الطالب للمستشفيات الداخلية ونماذج تعريف طالب
وتخفيض قطارسار.

خدمات التصوير

تسعى الجامعة لتوفير كافة احتياجات الطالب من الخدمات التي تعينهم
على التحصيل العلمي ،فتوفر مشغلين لعدد من مراكز التصوير وخدمات
القرطاسية داخل مقرات الجامعة.

صناديق األمانات

وهي خدمة تقدمها العمادة للطالب للحفاظ على ممتلكاتهم العلمية والشخصية
وتجنب بعض العادات السلبية من ترك املمتلكات مبعثرة في الطرقات وتعرضها
للتلف أو الضياع.

صندوق الطالب

يقدم صندوق الطالب برامج الدعم املالي املتمثل في األتي:
•دعم األنشطة الطالبية املركزية بالجامعة ،ودعم األنشطة
الطالبية بالكليات.
•الدعم املادي الشخ�صي للطالب من خالل تقديم اإلعانات
والسلف للطالب ،وخدمة التشغيل الطالبي.
ويعمل الصندوق وفق الالئحة املنظمة لصناديق الطالب باملؤسسات التعليمية.

املنح الطالبية

تقوم إدارة املنح على إعداد خريجين متخصصين يحملون ثقافة االعتدال
والوسطية ويشاركون في تعزيزالتواصل بين اململكة العربية السعودية
ودول العالم ،كما تقوم بتهيئة البيئة التعليمية املناسبة لهم وذلك بتوفير
الخدمات املعيشية لهم من تغذية وسكن وخدمات طبية وممارسة األنشطة
الطالبيةاملختلفة الثقافية والدينية واالجتماعية والرياضية.

مركزالتوجيه واإلرشاد الطالبي

ً
ً
ً
يقوم املركز بتوجيه وإرشاد الطالب نفسيا واجتماعيا وسلوكيا لتحسين جودة
الحياة الجامعية؛ لتحصيل علمي مميز.
خدمات املركز:
•إرشاد جماعي مباشر ،من خالل محاضرات توجيهية وإرشادية
تربوية وحلقات نقاش.
•إرشاد فردي خاص ملن يحتاجه من الطالب.
•إرشادات هادفة بأوقات االختبارات.
•توجيهات اجتماعية تربوية غير مباشرة  ،من خالل(الواتس اب
 وتويتر).•الرد على استشارات الطالب من خالل ايقونات املركز على
املوقع اإللكتروني للجامعة .
•خدمات توجيهية مباشرة للمجتمع املحلي.

