
 
 
 

 عمادة شؤون الطالب

 برنامج الشراكة الطالبية 

 

 برنامج الشراكة الطالبية أحد أهم الربامج الطالبية يف اجلامعة ، ُيعد

 و الذي ُيعنى بتمكني الطلبة داخل اجلامعة و احتضان و دعم امُلبادرات اّلريادية

 االسرتاتيجيةالُطالبية و يأتي اهتمام الربنامج بهذا اجلوانب متاًشيا مع اخلطة 

 من دعم و تطوير لربنامج الشراكة االسرتاتيجيةلعمادة شؤون الطالب و أهدافها 

 الُطالبية و السعي الدائم لتنظيم صوت الطالب داخل اجلامعة و احتضانه

 

 .اجلامعة داخل الطالب صوت تنظيم .1

 .اجلامعة داخل األكادميية البيئة تطوير يف اإلسهام .2

 .واحتضانها الطالبية املبادرات قاتالطا وحتفيز تشجيع .3

 .مشكالته حلل والسعي اجلامعي الطالب حقوق محاية .4

 .واجملتمع اجلامعة جتاه باملسؤولية الشعور تنمية .5

 .الوطن و للجامعة واالنتماء بالفخر الشعور تنمية .6

واصدار  احلجوزات والتصاريح تسهيل أمور العمل من ناحية كتابة اخلطابات   .7

 الشهادات 

 تدقيق الفواتري واغالق السلف ورفع سعات التشغيل وتسليم  و تسهيل رفع الراعيات .8

 الشيكات 

. رفع امساء الطالبات للمؤمترات والدورات اخلارجية والداخلية  والرحالت الداخلية 9

 واخلارجية 

 خربة وشهادة مالية كنقاط الساعات عدد احتساب .10

 الفكرية والتنمية لإلبداع واملناسبة احملفزة البيئة توفري .11



 
 
 

 عمادة شؤون الطالب

 الربنامج يطرحها اليت للدورات القبول يف واألسبقية األولوية حق .12

 اخلاصة للمشاريع الطالبية الشراكة مرافق باستخدام لألعضاء السماح .13

 إلبراز مهاراته واهتماماته واملساعدة يف تطويرها إعطاء العضو فرصة .14

 

 ما يترتب على الطالبة 

 ابالنضمام لعضوية الشراكة الطالبية ويتم منحها العضوية والقبول وفقاً ملا أييت : الطالبة ترغبحيث أن 

املشاركة عدم مشاركة الطرف الثاين مع وحدة التشغيل الطاليب وذلك لتعارض استل املكافاة , ويف حال  .1
 معهم قبل توقيع العقد يتم تبليغ اإلدارة ..

 .االلتزام حبضور االجتماعات وال يسمح التخلف عنها إال بعذر  مقبول .2
 .االلتزام ابملهام املوكلة وحتمل كافة املسؤولية ومينع التخلف عن املهام إال بعذر مسبق .3
 احملدد.االلتزام بتسليم املهام املكلفة من فريق اجلودة يف الوقت  .4
 .تقدمي العون واملساعدة ألعضاء الفريق والفرق األخرى .5
 .حتري الدقة يف مواعيد تسليم األعمال املكلف هبا  .6
احملافظة على سرية العمل وعدم انتهاك حقوق امللكية الفكرية واإلبداعية وعدم تسريب املعلومات واملبادرات  .7

 .خارج نطاق برانمج الشراكة الطالبية
 والتقدير جلميع منسويب الشراكة الطالبية. إظهار االحرتام .8


