انرؤيت املستقبهيت نعمادة شؤون انطالب Vision of the Deanship of Student Affairs
"التمٌز و الرٌادة العالمٌة فً األنشطة والخدمات الطالبٌة"
رسانت عمادة شؤون انطالب Message of the Deanship of Student Affairs
" تقدٌم أنشطة وخدمات طالبٌة متمٌزة لتخرٌج كوادر ذات مهارات عالٌة وقادرة على التنافس محلٌا ودولٌا من خالل توفٌر أنشطة الصفٌة عالٌة الجودة
وبنٌة أساسٌة وتجهٌزات فائقة وفق أفضل المواصفات العالمٌة".
 انقيى اجلوهريت نعمادة شؤون انطالب :Core Values
اجلودة والريادة انعامليت

تعمل عمادة شؤون الطالب على تحدٌث أنظمتها وآلٌات العمل بها لتحقٌق الجودة والرٌادة العالمٌة وفق أفضل الممارسات فً الجامعات الرائدة فً مجال
األنشطة والخدمات الطالبٌة.
املشاركت وانعمم بروح انفريق

تلتزم عمادة شؤون الطالب بالتشاور مع جمٌع األطراف المعنٌة وإتاحة الفرص للجمٌع إلبداء رأٌه تجاه القضاٌا المشتركة.
انعدانت واننزاهت

تلتزم عمادة شؤون الطالب بتطبٌق مبادئ العدالة االجتماعٌة والنزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص والتنوع الثقافً والفكري.

انشفافيت واملساءنت

تعمل عمادة شؤون الطالب على متابعة وتقٌٌم األداء من خالل إنشاء نظم رقابٌة محاٌدة تحقق الشفافٌة والمسائلة.
احرتاو االجتاهاث وامليول

تضمن عمادة شؤون الطالب االحترام الكامل والتقدٌر لجمٌع المٌول واالتجاهات والتً تحقق االحترام الكامل لحقوق اإلنسان.
تقدير انقدراث واالستعداداث

تعمل عمادة شؤون الطالب على اتخاذ التدابٌر الالزمة لتنمٌة القدرات الشخصٌة واالستعدادات لدى الطالب بما ٌشجع اإلبداع واالبتكار والتمٌز.
تكافؤ انفرص

تلتزم عمادة شئون الطالب بترسٌخ مبادئ تكافؤ الفرص بٌن الطالب والطالٌات ومنسوبً العمادة.
املشاركت اجملتمعيت

تعمل عمادة شؤون الطالب على أنها جزءا من المجتمع تؤثر فٌه وتتأثر به.

األهداف اإلسرتاتيجيت نعمادة شؤون انطالب Strategic Objectives of the Deanship of Student Affairs

و

1

تحقٌق الجودة فً كافة األنشطة والخدمات والرعاٌة الطالبٌة.

2

االبتكار والتجدٌد والتمٌز فً برامج النشاط الالصفً

3

تطوٌر اإلعالم الطالبً.

4

تطوٌر نظم الحوافز للطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن.

5

تطوٌر المهارات الطالبٌة ورفع كفاءة التدرٌب الطالبً

6

رفع الوعً الطالبً بالحقوق والواجبات.

7

تحقٌق شراكة طالبٌة فاعلة ومتمٌزة.

8

تطوٌر الخدمات الطالبٌة المساندة (اإلسكان الطالبً -الخدمات الغذائٌة -المنشئات الطالبٌة)

9

رفع كفاءة الرعاٌة الطالبٌة (التوجٌه واإلرشاد الطالبً  -الدعم المالً)

 10رعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة.
 11رعاٌة الطالب غٌر السعودٌٌن.
 12تطوٌر األنظمة واللوائح الطالبٌة
 13تنوٌع المصادر المالٌة.

