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المســاندة  العمــادات  مــن  الطــالب  شــؤون  عمــادة  تعــد 
ــر  ــب غي ــم بالجوان ــا تهت ــث إنه ــة؛ حي ــل الجامع ــة داخ المهم
ا�كاديميــة فــي حيــاة الطالــب، المتمثلــة فــي إيجــاد بيئــة 
أدائــه ا�كاديمــي، وتأهيلــه  لــه تؤثــر فــي حياتــه، و  مناســبة 
واجتماعيــة  نفســية  وخبــرات  بمهــارات  بتزويــده  المهنــي 
بنــاء  فــي  وتســهم  الكامنــة،  وطاقاتــه  مواهبــه  توقــظ 
فاعليتــه  مــن  وتزيــد  بنفســه،  ثقتــه  وتــزرع  شــخصيته، 
ونشــاطه مــن خــالل برامــج ا�نشــطة الالصفيــة والرعايــة 

والخدمات التي تقدمها عمادة شؤون الطالب. 
ــا  ــل خطته ــالل تفعي ــن خ ــؤوليتها –م ــادة بمس ــوم العم وتق
االســتراتيجية  الخطــة  مــع  تتفــق  التــي  االســتراتيجية 
الطالبيــة؛  ا�نشــطة  رئيســيين:  مجاليــن  فــي  للجامعــة- 
والفنيــة  والعلميــة  الثقافيــة  ا�نشــطة  وتتضمــن 
المهــارات،  وتنميــة  والتدريــب  والرياضيــة  واالجتماعيــة 
ومجــال الخدمــات الطالبيــة؛ ويتمثــل فــي خدمــة الطــالب 
والتوجيــه  والتغذيــة،  ا´ســكان،  ناحيــة  مــن  والطالبــات 

وا´رشاد، وا´صدارات الطالبية ورعاية طالب المنح.

وقــد حققــت العمــادة العديــد مــن ا´نجــازات علىمســتوياتها 
كافــًة، ومنهــا: االنتهــاء مــن الهيــكل التنظيمــي للعمــادة 

واعتماده، والعمل جاٍر على مشروعينا هما: 

• تحديث الخطة االستراتيجية للعمادة.
• تطوير ا�نشطة الحقوقية وإصدار مدونة الحقوق 

والواجبات الطالبية.

وتشــرف العمــادة علــى مجموعــة واســعة مــن ا�نشــطة 
للعمليــة  المســاندة  الطالبيــة  والرعايــة  والخدمــات 
إلــى  مجملهــا-  -فــي  تهــدف  والتــي  بالجامعــة،  التعليميــة 
لهــم  المناســبة  البيئــة  وتهيئــة  بالطلبــة،  االهتمــام 
ــز  للتحصيــل العلمــي، وتدريبهــم فــي مجــاالت إضافيــة لتعزي

مهاراتهم.

5



تعريف بعمادة شؤون الطالب وإداراتهاالمحتوى
الرؤية، الرسالة، ا�هداف

الهيكل التنظيمي لعمادة شؤون الطالب

وكالة العمادة للتطوير والجودة
وكالة العمادة لÀنشطة الطالبية
وكالة العمادة للخدمات الطالبية

ا´دارة العامة للشؤون الرياضية
مركز التوجيه وا´رشاد الطالبي

صندوق الطالب
إدارة العمادة

وحدة العالقات العامة وا´عالم

تعريف بعمادة شؤون الطالب وإداراتها

إنجازات العمادة  للعام الجامعي ١٤٣٩ - ١٤٤٠ هـ

كلمة سعادة عميد عمادة شؤون الطالب
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تعــد عمــادة شــؤون الطــالب إحــدى العمــادات المســاندة التــي تشــرف علــى مجموعــة واســعة مــن ا�نشــطة والرعايــة والخدمــات 
الطالبيــة المســاندة للعمليــة التعليميــة بالجامعــة التــي تهــدف فــي مجملهــا إلــى االهتمــام بالطلبــة، وتهيئــة البيئــة المناســبة لهــم 
للتحصيــل العلمــي وتدريبهــم فــي مجــاالت إضافيــة لترقيــة مهاراتهــم، وتنميــة قدراتهــم الذهنيــة والبدنيــة وإعدادهــم بشــكٍل 

متكامٍل ومتوازٍن ليتخرجوا من الجامعة مواطنين صالحين قادرين على المنافسة في المجال ا�كاديمي والوظيفي والمهني. 

وتســعى العمــادة إلــى توفيــر أنشــطة الصفيــة عاليــة الجــودة وبنيــة أساســية وتجهيــزات فائقــة وفــق أفضــل المواصفــات العالميــة ووفــق 
أهدافها المتمثلة في اÄتي:

١. تخطيــط وتنفيــذ ا�نشــطة الثقافيــة والعلميــة واالجتماعيــة 
والرياضيــة للطــالب لتحقيــق رســالة الجامعــة فــي إعــداد الطلبــة 

كي تتحقق لهم الشخصية المتوازنة المتكاملة.

٢. تدريــب الطلبــة وتنميــة مهاراتهــم ومواهبهــم وتوظيفهــا 
وحســن  الفــراغ  أوقــات  مــن  ا¬فــادة  مــع  مثمــر  عمــل  فــي 

توجيهها.

الطالبــي فــي جوانبــه  التوجيــه وا¬رشــاد  ٣. تخطيــط وتنفيــذ 
المختلفــة ا�كاديميــة والســلوكية وتوفيــر الرعايــة الصحيــة 

والنفسية للطلبة.

٤. توفير السكن المناسب والغذاء الصحي لطلبة الجامعة.

٥. عقــد شــراكة فعالــة بيــن الطالــب والجامعــة تســاهم 
فــي خلــق الشــعور باالنتمــاء لــدى الطالــب وتعــده للنجــاح 

في حياته العملية.

وتوفيــر  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  الطلبــة  رعايــة   .٦
خدمات التوجيه وا¬رشاد والرعاية االجتماعية لهم .

٧. الرعايــة الدراســية لطــالب المنــح غيــر الســعوديين 
وا�نشــطة  الصحيــة  والرعايــة  ا¬ســكان  وتوفيــر 
بعــد  معهــم  والتواصــل  لهــم  المناســبة  الجامعيــة 

تخرجهم.

٨. إنمــاء ثقافــة العــدل وا¬نصــاف بيــن الطلبــة وتقديــم 
وتبصيرهــم  لهــم  الالزمــة  القانونيــة  االستشــارات 
بحقوقهــم الجامعيــة وكيفيــة الحصــول عليهــا باللجــوء 

8إلى القنوات الشرعية والرسمية داخل الجامعة.



تقديم أنشطة وخدمات طالبية متميزة لتخريج كوادر ذاتالتميز و الريادة العالمية في ا�نشطة والخدمات الطالبية
مهارات عالية وقادرة على التنافس محلًيا ودولًيا من خـالل
تـوفـير أنـشطة الصـفية عــالــية الجــودة وبـنيـة أسـاســـية

وتجهيزات فائقة وفق أفضل المواصفات العالمية

9



• تحقيق الجودة في ا�نشطة والخدمات والرعاية الطالبية كافة.
• االبتكار والتجديد والتميز في برامج النشاط الالصفي.

• تطوير ا´عالم الطالبي.
• تطوير نظم الحوافز للطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

• تطوير المهارات الطالبية ورفع كفاءة التدريب الطالبي.
• رفع الوعي الطالبي بالحقوق والواجبات.

• تحقيق شراكة طالبية فاعلة ومتميزة.
• تطوير الخدمات الطالبية المساندة (ا´سكان الطالبي، الخدمات الغذائية، المنشآت الطالبية)

• رفع كفاءة الرعاية الطالبية (التوجيه وا´رشاد الطالبي، الدعم المالي)
• رعاية ذوي االحتياجات الخاصة.
• رعاية الطالب غير السعوديين.

• تطوير ا�نظمة واللوائح.
10• تنويع المصادر المالية.
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الدكتورة/ رؤى بنت محمد القفيدي رؤى
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تهــدف الوكالــة إلــى تحديــد معاييــر الجــودة المطلــوب تطبيقهــا علــى أنشــطة وخدمــات العمــادة، والعمــل علــى تنفيــذ ومتابعــة تطبيــق معاييــر 
الجــودة علــى أعمــال وأنشــطة وخدمــات العمــادة، وتقويــم مســتوى ا�داء فــي مجــال ا�نشــطة والخدمــات بالعمــادة، وإجــراء دراســات عــن 
المســتفيدين مــن الطــالب والطالبــات وغيرهــم لتحديــد اتجاهاتهــم ورغباتهــم  ووجهــات نظرهــم حيــال أنشــطة وخدمــات العمــادة، ورعايــة 
وتنميــة المواهــب العلميــة وحســن توجيههــا وصقلهــا فــي إطــار تربــوي، وإتاحــة الفرصــة لطلبــة الجامعــة الكتســاب المهــارات العلميــة 

والتقنية.
وتضم وحدة التطوير والجودة، ووحدة الدراسات والبحوث، ووحدة ا´حصاء والمعلومات، ووحدة حماية الحقوق الطالبية. 
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وحدة التطوير والجودة:

تعمــل علــى تطويــر العمــل ا´داري، وتحقيــق الجــودة فــي كل ا�نشــطة 
ــا  ــا وإداراته ــالب بوكاالته ــؤون الط ــادة ش ــا عم ــي تقدمه ــات الت والخدم

كافًة.

وحدة الدراسات والبحوث:

ــتفيدين  ــا المس ــة رض ــاس درج ــات لقي ــوث والدراس ــراء البح ــوم بإج تق
الوظيفــي  الرضــا  ومســتوى  وخدماتهــا،  العمــادة  أنشــطة  مــن 

لمنسوبيها.

وحدة ا¬حصاء والمعلومات:

تقــوم بعــدة مهــام تشــمل تنظيــم المعلومــات الخاصــة بالعمــادة 
وحفظهــا، وتوحيــد المصــدر للحصــول علــى أي معلومــة تخــص العمــادة 
تخطيــط  أجــل  مــن  ا�داء  جــودة  تقويــم  فــي  القــرار  صنــاع  وتســاعد 

مستقبلي ناجح.

وحدة الحقوق الطالبية:

لمواجهــة  قدراتــه  وتنميــة  الجامعــى  الطالــب  شــخصية  بنــاء 
صميــم  مــن  أمــراً  أصبــح  مســيرته  تعرقــل  التــي  المشــكالت 
فيهــا  النظــر  الجامعــة  تمعــن  التــى  ا�كاديميــة  االهتمامــات 
وتســعى إلــى تحقيقهــا مــن خــالل الــدور الــذي تقــوم بــه وحــدة 
حمايــة الحقــوق الطالبيــة فــي تفعيــل وثيقــة حقــوق والتزامــات 
حيــث  العملــي؛  التطبيــق  موضــع  ووضعهــا  الجامعــي  الطالــب 
تهــدف هــذه الوثيقــة إلــى توعيــة الطــالب بحقوقهــم ا�كاديميــة 
´مكاناتهــا،  وفقــًا  الجامعــة  لهــم  تقدمهــا  التــي  والخدميــة 
وكيفيــة الحصــول علــى هــذه الحقــوق والجهــة المختصــة بذلــك. 
ــك  ــة، وذل ــاه الجامع ــم تج ــم بالتزاماته ــى توعيته ــدف إل ــا ته كم
حرصــًا مــن الجامعــة علــى جــودة العمــل ا�كاديمــي ومــا يرتبــط بــه 
ــتاذ  ــة وا�س ــن جه ــب م ــن الطال ــة بي ــة وثيق ــن صل ــر م ــك ا�م ذل
الجامعــي وا�جهــزة والوحــدات الجامعيــة مــن جهــة أخــرى، ومــا 
الشــفافية  مــن  العالقــة  تلــك  حــال  عليــه  يكــون  أن  ينبغــي 
ــه  ــي مجاالت ــي ف ــل الجامع ــات العم ــف مكون ــع مختل ــوح م والوض

المختلفة.
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المســؤولية  المســرح، وحــدة  الجوالــة، وحــدة  الطالبيــة، وحــدة  ا�نديــة  الطالبيــة، وحــدة  الطالبيــة والشــراكة  ا�نشــطة  إدارة  تضــم 
االجتماعية والعمل التطوعي.

ــاء  ــع، وبن ــي المجتم ــًال ف ــواً عام ــب عض ــل الطال ــي تجع ــدة الت ــادات الجي ــارات والع ــاب المه ــى اكس ــا عل ــالل إداراته ــن خ ــة م ــل الوكال وتعم
الجســم والعقــل والــروح بنــاًء قويــًا متوازنــًا علــى أســاس مــن العقيــدة الصحيحــة وا�خــالق الفاضلــة، وتربيــة النــوازع الخّيــرة عنــد الطالــب 
وغــرس روح التعــاون وا´يثــار والتضحيــة والعطــاء فــي النفــس، وتنميــة قــدرات ومواهــب الطــالب وتحريــك طاقاتهــم المعطلــة 

واستثمارها فيما يعود عليهم بالمصلحة.

وكالة العمادة لÅنشطة الطالبية
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ــد  ــة. ويُع ــة الفاعل ــة والعالمي ــراكة المحلي ــم الش ــب دع ــى جان ــة، إل ــة المتنوع ــة والثقافي ــطة االجتماعي ــة ا�نش ــة بإقام ــي إدارة مختص وه
اكتشــاف مواهــب الطلبــة وصقلهــا ورعايتهــا هــو أحــد أهــم أهــداف هــذه ا´دارة، إضافــة إلــى اســتثمار طاقاتهــم ا´بداعيــة؛ للمســاهمة فــي 
تأســيس جيــل يؤمــن بالعمــل والمســؤولية االجتماعيــة، ويمتلــك القــدرة علــى تنميــة ذاتــه، مــن خــالل تطويــر أنفســهم ســلوكيًا 

ومعرفيًا ووجدانيًا، وتمكين الطالب من خالل إيصال صوته التطويري ودعم المبادرات الريادية الطالبية وتحفيزها.
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تعد أندية النشاط الطالبي ملتقى مهمًا الكتشاف المهارات والمواهب وتطويرهما وتنميتهما، والعمل على تشجيع االبتكار وا´بداع لدى الطلبة

عدد الطالب والطالبات المستفيدين من أنشطة وبرامج ا�ندية الطالبية
(مع مالحظة أن ا´حصائيات أدناه تعكس االستفادة المتعددة وإن كانت من مستفيد واحد)

1020254
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الطالب المستفيدون

الطالب والطالبات المستفيدون من أنشطة ا�ندية
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تقرير المسرح الجامعي (قسم الطالبات)

تقرير المسرح الجامعي (قسم الطالب)
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يهــدف نشــاط الجوالــة إلــى تحقيــق الريــادة الكشــفية، ويســعى إلــى بنــاء قــادة مميزيــن ذوي شــخصيات متكاملــة يســاهمون فــي تنميــة 
المجتمع عن طريق التعلم بالممارسة في بيئة تطويرية وداعمة.
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تطوع الطالب

تطوع الطالبات
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وكالة العمادة 
للخدمات الطالبية



تشمل إدارة االسكان، وإدارة التغذية، وإدارة المنح ورعاية الطالب الوافدين، ومركز رعاية الطالب ذوي ا´عاقة.

وتعمــل علــى تهيئــة المســاكن المناســبة ´قامــة الطــالب القادميــن مــن خــارج مدينــة الريــاض با´ضافــة إلــى طــالب المنــح الرســمية 
وتزويدهــم بجميــع ا´مكانيــات التــي توفــر  لهــم ا´قامــة المريحــة، وتوفيــر مختلــف ا´مكانيــات والخدمــات التــي تتطلبهــا الحيــاة اليوميــة 

للطالب الجامعي كالتغذية وخدمات الغسيل والنظافة والصيانة والسوق والمرافق العامة وغيرها.
وتقدم الرعاية للطلبة ذوي ا´عاقة ومتابعتهم وتقديم المساعدة لهم وتأمين متطلبات حياتهم اليومية.

وكالة العمادة للخدمات الطالبية
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 تشــرف العمــادة علــى إســكان الطــالب بالمدينــة الجامعيــة، وإســكان الطالبــات المســتأجر خــارج الجامعــة. ويعــد ســكن الطــالب وســكن 
ــي  ــكان الطالب ــدف ا´س ــاض. ويه ــة الري ــارج مدين ــن خ ــن م ــا القادمي ــة لطلبته ــا الجامع ــي تقدمه ــية الت ــات ا�ساس ــن الخدم ــات م الطالب
الباحثيــن  ومســاعدي  الرســمية  المنــح  طــالب  إلــى  با´ضافــة  والطالبــات  الطــالب  ´قامــة  المناســبة  البيئــة  تهيئــة  إلــى  بشــقيه 
المســتقطبين مــن خــالل برنامــج االســتقطاب وتزويدهــم بجميــع ا´مكانيــات التــي توفــر لهــم ا´قامــة المريحــة حتــى يتفرغــوا للدراســة 
فــي جــو صحــي ونفســي واجتماعــي ســليم. كل ذلــك وفــق قواعــد الســلوك االجتماعــي القويــم، وإتاحــة الفرصــة للتعــارف والتعــاون والتآلــف 
مــن خــالل ممارســة عمــل جماعــي يتمثــل فــي النشــاط غيــر الصفــي داخــل إطــار الســكن الجامعــي واســتغالل أوقــات الفــراغ لــدى الطــالب 
ــة  والطالبــات فــي أعمــال مفيــدة، مــع توفيــر مختلــف ا´مكانيــات والخدمــات التــي تتطلبهــا الحيــاة اليوميــة للطالــب الجامعــي كالتغذي
وخدمــات الغســيل والنظافــة والصيانــة والســوق والمرافــق العامــة وغيرهــا، كذلــك توفيــر الرعايــة االجتماعيــة والنفســية للطــالب 

والطالبات المقيمين.
وقــد هيئــت مبانــي ا´ســكان كاملــة مــن الناحيــة ا´نشــائية والبنيــة التحتيــة الالزمــة والتشــجير؛ لتســتوعب الطــالب والطالبــات 
المحتاجيــن ل×ســكان بجانــب إدخــال الخدمــات العصريــة الضروريــة كخدمــات ا´نترنــت وذلــك بمعــدل نقطتــي توصيــل داخــل كل غرفــة 

إضافة إلى إمكانيات االتصال الالسلكي، إضافة إلى تأمين عيادة طبية تعمل على مدار (٢٤) ساعة.
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تقدم الجامعة وجبات غذائية للطالب والطالبات في المطاعم الجامعية بأسعار مخفضة. وإضافًة إلى ذلك، أدخلت خدمة 
المقاهي المتميزة في مجال خدمات الكافتيريات، وقاعة طعام تكون مجمعًا للمطاعم وذلك في خطوة لتنويع مصادر 

الوجبات الغذائية للطالب ومنسوبي الجامعة. 

تقرير الخدمات الغذائية بالجامعة خالل العام الجامعي ١٤٣٩ - ١٤٤٠ هـ
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تعمــل عمــادة شــؤون الطــالب -مــن خــالل  مركــز ذوي االحتياجــات الخاصــة- علــى تهيئــة الطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة، وإعدادهــم 
نفســيًا واجتماعيــًا لمســاعدتهم علــى االندمــاج فــي الحيــاة الجامعيــة بجميــع أوجــه نشــاطاتها وفعالياتهــا المتعــددة، وذلــك مــن خــالل 

ممارسة بعض ا�نشطة التي تتناسب مع ظروفهم وأوضاعهم االجتماعية والجسدية.

45





ا¬دارة العامة للشؤون الرياضية

تشــمل إدارة البرامــج وا�نديــة، وإدارة المنتخبــات، وإدارة المنشــآت والمرافــق، وتهــدف الوكالــة مــن خــالل إداراتهــا إلــى إكســاب المهــارات 
الرياضيــة التــي تجعــل الطالــب صحيــح البــدن وعضــواً عامــًال فــي المجتمــع، وبنــاء الجســم والعقــل والــروح بنــاًء قويــًا متوازنــًا علــى أســاس 

من العقيدة الصحيحة وا�خالق الفاضلة تحقيقًا لمقولة: «العقل السليم في الجسم السليم».

شــاركت ا´دارة العامــة للشــؤون الرياضيــة فــي تنظيــم وإدارة عدد من اللقاءات الرياضيــة، كما نظمت خالل العام الجامعــي  ١٤٣٩ - ١٤٤٠ هـ 
عدًدا من الدورات والبطوالت الرياضية بين كليات الجامعة.

عدد الطالب والطالبات المشاركين في ا�نشطة الرياضية للعام الجامعي ١٤٣٩ - ١٤٤٠

63704
(مع مالحظة أن ا´حصائيات أدناه تعكس المشاركات المتعددة في نشاطات مختلفة وإن كانت من مشارك واحد)
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يهدف إلى مساعدة ا�فراد على تحسين توافقهم النفسي واالجتماعي وا�كاديمي والمهني، ومعاونتهم في التغلب على 
الضغوط التي تعترض مسيرتهم ، ومساندتهم في حل المشكالت التي تواجههم  بما يساهم في صقل شخصياتهم 

وتنمية صحتهم النفسية.

الطلبة المستفيدون من الرعاية الصحية والتوجيه التربوي والنفسي
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٦,٢٧٨,٣٩٨  رياًال

٣,٠٦٨,٣٤٥ رياًال

٤,٤٦٧,٠٩٠ رياًال

٩,٤٢١٫٠٨٥ رياًال

٢٣,٢٣٤,٩١٨  رياًال
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إدارة العمادة



تضم إدارة العمادة وحدة الشؤون المالية، ووحدة الشؤون ا´دارية، ووحدة الخدمات المساندة.

ــواردة،  ــادرة وال ــالت الص ــجيل المعام ــا، وتس ــواردة إليه ــادة  وال ــن إدارات العم ــادرة م ــالت الص ــل المعام ــة أص ــد ومتابع ــى قي ــل عل وتعم
وإصــدار أوامــر إركاب الرحــالت العلميــة الخاصــة بطــالب الجامعــة، والقيــام بالمهــام المســاندة والمكملــة �عمــال ا´دارة؛ حتــى تتفــرع 

ا´دارات لمهامها الرئيسة. 

إدارة العمادة

820
عدد موظفي وموظفات عمادة شؤون الطالب 

512 موظفًا  و 308 موظفة 

%62

%38
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وحدة العالقات
العامة وا¬عالم



ــي  ــادة ف ــاعدة إدارات العم ــار ومس ــات وا�خب ــق الفعالي ــي وتوثي ــل االجتماع ــع التواص ــات مواق ــادة ومنص ــمي للعم ــع الرس ــم بالموق تهت
الجوانب ا´عالمية والتنظيمية.

وحدة العالقات العامة وا¬عالم

ا�خبار المنشورة لعمادة شؤون الطالب

موقع العمادةأخبار تخص

٧٢

ا¬رشاد والتوجيه

ا�نشطة الرياضية

٧

٤

الشراكة وا�نشطة الطالبية

المسرح 

٩

٢

الدورات وتنمية المهارات

مركز ذوي ا¬عاقة

٢

٦

٤٢ا�ندية الطالبية

ا¬جمالي

١١٧

١٠

٨

١٥

٤

٤

١٤

٦٢

رسالة الجامعة

٣

٤

٦

٢

٢

٨

٢٠

٤٥ ا¬جمالي
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وستستمر عمادة شؤون الطالب في رحلة عطائها بتقديم الخدمات
والرعاية واألنشطة الالزمة لطالبها؛ األمر الذي من شأنه المساهمة
في خلق بيئة مناسبة لتفوق طلبة الجامعة وإبداعهم، في سبيل

خدمة وطنهم، ومجتمعهم وأمتهم.




