
 
 
 

 عمادة شؤون الطالب

 وحدة صندوق الطالب 

 

 األهداف:

تقديم اإلعانات والسلف و سلفة احلاسب اآللي و مكافآت التشغيل الطالبي و جائزة العميد للمتفوقات و  -1

 دعم الطالبات املثاليات و دعم حضور الطالبات للمؤمترات.

 دعم األنشطة الطالبية يف الكليات و األندية و مراكز التدريب و الشراكة الطالبية.  -2

إقامة مشاريع استثمارية نافعة للطلبة كالتموينات و أعمال الطباعة والنسخ و التصوير و تأمني األدوات  -3

 املكتبية وما مياثلها.

 

 الربامج املدعومة من صندوق الطالب:

 :برنامج السلف 

بة من خالل البوا و التقديم عليه الشهريةيتم من خالل هذا الربنامج تقديم القروض للطالبات و ختصم من مكافأتهم 

 اإللكرتونية اخلاصة بالطالبة.

 

 :برنامج اإلعانة 

 ريال( خالل الفصل الدراسي ويتم عن طريق:  500يتم من خالل هذا الربنامج تقديم اإلعانة املقطوعة )

 إرفاق األوراق الثبوتية حسب احلالة. -1

 أن يكون املتقدم مسجاًل يف الفصل الدراسي  -2

طريق زيارة األخصائيات االجتماعيات داخل الكليات أو زيارة مركز التوجيه واإلرشاد وميكن طلب اإلعانة عن 

 الدور الثاني. 25مبنى 
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 :برنامج التشغيل الطالبي 

يتم من خالل هذا الربنامج ترشيح الطالبات املطلوب تشغيلهم خالل الفصل الدراسي عن طريق الكلية بالتنسيق مع 

 ط التالية:عمادة شؤون الطالب وفق الضواب

أن تتاح فرض اولوية التشغيل للطالبات ذوي احلاجة املادية ممن مل يسبق هلم العمل بالربنامج منذ  -1

 التحاقهم باجلامعة.

 عدم تشغيل أي طالبة سبق هلا العمل ثالث مرات خالل فرتة الدراسة باجلامعة. -2

 الواحد.عدم السماح للطالبة اجلمع بني فرصيت تشغيل خالل الفصل الدراسي  -3

 ساعة. 30ساعة و ال تقل عن  160أن ال تزيد ساعات عمل الطالبة عن  -4

 ساعات. 3أن ال تزيد ساعات عمل الطالبة خالل اليوم عن  -5

 تقدر مكافأة التشغيل على حسب عدد ساعات العمل للطالبة. -6

 

 برنامج األجهزة الذكية بالتقسيط 

ك ألهمية األجهزة الذكية يف العملية التعليمية متاشيًا مع أهداف يتم من خالل هذا الربنامج تقديم الدعم للطالبات وذل

 طلبة اجلامعة و حاجتهم هلذه التقنية وفقًا للضوابط التالية: ما خيدمالصندوق يف تقديم كل 

 أن ال تقل املدة املتبقية للمتقدم عن عام دراسي و شرط استمرار املكافأة الشهرية. -1

% من قيمة اجلهاز لصاحل 40 ما نسبتهريال، وتلتزم الطالبة بسداد  4000 قيمة اجلهاز عن مبلغ ال تزيدأن  -2

 )شركة حجز االتصاالت املتواجد يف كلية الرتبية( ويقوم الصندوق بسداد املتبقي كسلفة على الطالبة.

 مدين بسلفة سابقة لصندوق الطالب. ال يكونوأن  2,5املعدل الفصلي للمتقدم عن  ال يقلأن  -3
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  قائمة العميد للطلبة املتفوقنيبرنامج 

طالبات،  5طالب و  5يقوم صندوق الطالب بدعم هذا الربنامج )قائمة العميد( لطالب و طالبات اجلامعة مبعدل 

ريال لكل طالب و طالبة وذلك نهاية العام  3000وطبيعة التكريم عبارة عن ميدالية باإلضافة إىل مكافأة مالية قدرها 

 الدراسي.

 الطالبات املثاليات برنامج دعم 

يتم من خالل هذا الربنامج منح طالبات اجلامعة املثاليات على مستوى الكلية واجلامعة مكافآت مالية من برنامج دعم 

 طة الطالبية نهاية كل عام دراسي.األنش

 

  برنامج دعم حضور الطالبات )البكالوريوس والدراسات العليا( للمؤمترات و الندوات و

 لية واإلقليمية و العامليةورش العمل احمل

يتم من خالل هذا الربنامج تقديم الدعم للطالبات رغبة من صندوق الطالب يف املشاركة الفعالة يف تنمية و تطوير قدرات 

 و مهارات الطالبات العلمية والعملية وذلك من ميزانية صندوق الطالب وفق الضوابط اخلاصة بها.

 

 مركز بيع الكتب 

الدور األرضي كلية الطب مستشفى امللك خالد اجلامعي الدور  25البات يف املدينة اجلامعية مبنى خيدم املركز الط

 الثالث.

يضم املركز املقررات اخلاصة بالكليات العلمية و الطبية اجملازة من جمالس أقسام الكليات، كما يسمح للطالبة بشراء 

 .بدعم من صندوق الطالبالكتب املقررة هلا يف الفصل الدراسي بنصف السعر وذلك 


