اإلدارة العامة لطالب املنح جبامعة الباحة
الرؤية ،الرسالة ،واألهداف

الرؤية
.التميز يف استقطاب طالب املنح ورعايتهم رعايةً متكاملة

الرسالة
استقطاب طالب املنح من أحناء دول العامل للدراسة يف جامعة الباحة واختيار األكفأ ورعايتهم علمياً
وثقافياً واجتماعياً،

األهداف
:تسعى اإلدارة العامة لطالب املنح إىل حتقيق األهداف التالية .1تبليغ رسالة اإلسالم إىل العامل ،وتعليم اللغة العربية ،ونشر ثقافة الوسطية واالعتدال.
 .2إعداد علماء متخصصني فاعلني يف جمتمعاتهم يف مجيع التخصصات.
 .3استقطاب الطلبة املميزين علمياً ،لتحقيق التنوع وإثراء البحث العلمي.
 .4إقامة الروابط العلمية والثقافية مع املؤسسات التعليمية واهليئات واملؤسسات اإلسالمية والعلمية يف
العامل،
وتوثيقها خلدمة اإلنسانية.
 .5تعزيز التضامن بني اململكة ودول العامل.
 .6تعريف الطالب يف اململكة مبا تشهده من نهضة علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية

مهام اإلدارة
:تسعى إدارة املنح إىل القيام باملهام بالتالية•

رسم السياسات الداخلية لإلدارة لتقديم أفضل اخلدمات لطلبة املنح وحتقيق رؤية ورسالة وكالة اجلامعة للشؤون األكادميية.

•

إعداد قاعدة بيانات شاملة لطلبة املنح لتكون مرجعية يستند عليها اختاذ القرارات.

•

التوصية بنسبة عدد طلبة املنح وجنسياتهم سنويا وفقا لرؤية اجلامعة وتوصيات وزارة التعليم وحتديات آليات القبول.

•

استكمال اإلجراءات الالزمة للطلبة املرشحني للدراسة بعد موافقة وزارة التعليم.

•

التنسيق والتعاون مع اجلهات املعنية باجلامعة للتسهيل على طلبة املنح الدراسية يف متابعة معامالتهم وإجراءاتهم
واخلدمات املقدمة هلم.

•

متابعة إصدار اإلقامة النظامية لطلبة املنح وأرقامهم اجلامعية.

•

متابعة تسكني طلبة املنح وإعاشتهم وصرف مستحقاتهم املالية وتذاكر السفر وتأشريات اخلروج والعودة كل
عام وتأشريات اخلروج النهائي عند انتهاء املنحة.

•

اإلشراف على رعاية طلبة املنح أثناء دراستهم وختصيص منسق هلم بكل كلية.

•

إبرام عقود ا لتعاون والشراكات مع اجلهات الرمسية واخلريية فيما خيتص بدعم طلبة املنح.

•

تشجيع املتميزين من طلبة املنح ماديا ومعنويا.

•

دعم التواصل مع طلبة املنح بعد خترجهم ،وتفعيل أثرهم يف بلدانهم كونهم سفراء للملكة يف جمتمعاتهم.

•

دعوة البارزين من اخلرجيني للمشاركة يف املؤمترات والندوات اليت تقيمها اململكة.

•

دراسة طلبات طلبة املنح فيما خيتص بأمور االعتذار أو االنسحاب أو االنقطاع.

•

إخطار اجلهات الرمسية املعنية يف اململكة بطلبة املنح الذين قبلت تأجيل دراستهم أو اعتذارهم أو الذين انقطعوا عن الدراسة
ألي سبب وذلك الختاذ ما يلزم

وحدة الشؤون األكادميية:
التعريف بالوحدة:
هي وحدة ختتص مبتابعة الشؤون األكادميية لطلبة املنح الدراسية وانتظامهم يف دراستهم ،وتقديم الدعم الالزم هلم يف
براجمهم الدراسية بكلياتهم املختلفة

أهداف الوحدة:
•

تقديم مجيع تسهيالت القبول والتسجيل لطلبة املنح الدراسية.

•

متكني طلبة املنح من مواصلة دراستهم برباجمهم الدراسية بنجاح.

•

تلقي استفسارات طلبة املنح واإلجابة عليها وتقديم الدعم الالزم هلم.

•

التواصل مع منسقي الكليات لطلبة املنح ملتابعة انتظامهم يف دراستهم.

•

اإلشراف على إجراءات خترج طلبة املنح املتوقع خترجهم وتقديم التسهيالت الالزمة هلم.

مهام الوحدة:
•

اقرتاح فرتة اإلعالن عن فتح باب القبول لطلبة املنح ومتابعة إجراءات تسجيل الرغبات ورفعها للوزارة.

•

تنفيذ سياسة إدارة املنح واجلامعة للقبول ،والتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل وكليات اجلامعة (عدا الصحية) ملرحلة
القبول من حيث األعداد والشروط املطلوبة لكل كلية مبا يتفق مع سياسة اجلامعة للقبول ونسب االستيعاب.

•

إحالة طلبة املنح املستجدين إىل اإلدارة الطبية للفحص الطيب الالزم لعملية القبول.

•

إعداد قوائم بأمساء الطلبة املقبولني بربامج املنح الدراسية وتصنيفهم وفقًا جلنسياتهم ودوهلم ورغباتهم الدراسية.

•

توفري قاعدة معلومات وبيانات عن طلبة املنح باجلامعة تكون مرجعية الختاذ القرارات ذات العالقة.

•

النظر يف طلبات االعتذار واالنسحاب والتأجيل والبت فيها.

•

متابعة الشؤون األكادميية والتعليمية لطلبة املنح وفقًا لرباجمهم الدراسية بكلياتهم املختلفة.

•

تذليل العقبات اليت تقابل طلبة املنح أثناء دراستهم وتقديم كافة التسهيالت هلم.

•

التواصل املستمر مع منسقي الكليات لطلبة املنح للوقوف على جوانب القوة والضعف أثناء دراستهم.

•

حصر مشكالت طلبة املنح والعمل على دراسة أبعادها وتقديم احللول املناسبة لعالجها.

•

تلقي مقرتحات طلبة املنح واستفساراتهم والعمل على تلبيتها بعد دراستها وحتليلها.

•

عقد اجتماعات دورية مع منسقي طلبة املنح بكليات اجلامعة لدراسة ومناقشة سري دراسة الطلبة برباجمهم املختلفة وسُبل
تطوير األداء.

•

حترير حماضر لالجتماعات الدورية وكتابة التقارير السنوية عن متابعة سري وانتظام طلبة املنح أثناء دراستهم.

•

متابعة إجراءات خترج طلبة املنح املتوقع خترجهم وتقديم التسهيالت الالزمة هلم وحتديد آليات التواصل معهم بعد التخرج.

•

استقبال طلبات الرتقية ملنح دراسية ودراستها وإبداء الرأي فيها.

•

متابعة من يصدر حبقهم قرار طي القيد للذين انتهت عالقتهم الدراسية باجلامعة الستكمال إجراءات سفرهم.

وحدة الرعاية الطالبية:
التعريف بالوحدة:
هي وحدة ختتص بالتخطيط للرعاية االجتماعية والثقافية والرياضية الطالبية واكتشاف مواهب طلبة املنح وتنميتها
وصقلها ورعايتها واستثمار طاقاتهم اإلبداعية ودمج طلبة الدول املختلفة مع بعضهم البعض وخلق روح الفريق اجلماعي
التعاوني الواحد.

أهداف الوحدة:
تتعدد أهداف وحدة الرعاية الطالبية وهلا على األخص ما يلي:
•

إعداد خطة الرعاية الطالبية كل عام مبا يتناسب مع تلبية وتنمية مواهب طلبة املنح وهواياتهم وصقل شخصياتهم.

•

تقديم الرعاية االجتماعية والثقافية والرياضية لطلبة املنح لدجمهم مع نظرائهم من الطالب السعوديني.

•

استثمار طاقات طلبة املنح اإلبداعية يف اجملاالت االجتماعية والثقافية والرياضية ومتثيل اجلامعة يف املسابقات اإلقليمية
والدولية.

•

املشاركة يف إقامة الفعاليات الطالبية واالندماج يف األنشطة اليت تقدمها اجلامعة.
مهام الوحدة:
يف ضوء تعريف الوحدة وأهدافها تتبلور مهامها فيما يلي:

•

وضع اخلطط السنوية للرعاية االجتماعية والثقافية والرياضية لطلبة املنح ومتابعة تنفيذها على مدار العام اجلامعي.

•

اإلشراف على مجيع سُبل الرعاية االجتماعية والثقافية والرياضية املقدمة لطلبة املنح باجلامعة.

•

التنسيق والتعاون مع عمادة شؤون الطالب يف كل ما خيتص بدعم الرعاية الطالبية لطلبة املنح بهدف دجمهم مع الطلبة
السعوديني املنتظمني.

•

التنسيق مع وحدة السفر بشأن استصدار إقامات طلبة املنح وتأشريات اخلروج والعودة واخلروج النهائي وإصدار تذاكر السفر هلم.

•

التنسيق والتعاون مع اجلهات الفاعلة داخل وخارج اجلامعة من أجل تيسري وتلبية متطلبات الوافدين ومرافقيهم وتقديم
الدعم الالزم يف السكن واإلعاشة وصرف املستحقات املالية هلم.

•

املساهمة يف تنمية طلبة املنح سلوكيًا ومعرفيًا واجتماعيًا وثقافيًا ووجدانيًا يف ظل املبادئ اإلسالمية السمحة.

•

توثيق العالقة مع اجلامعات األخرى من أجل دعم الشراكة فيما بينهم يف جمال الرعاية االجتماعية والرياضية لطلبة املنح
وتبادل الزيارات بني اجلامعات السعودية.

•

تنظيم املسابقات يف جمال الرعاية الطالبية وتشجيع اهلوايات واملواهب املتميزة وتوفري الدعم الالزم لتنمية مواهب طلبة املنح
وهواياتهم ورعايتهم اجتماعيًا وثقافياً ورياضياً.

•

تنظيم الرحالت التثقيفية لطلبة املنح بهدف توعيتهم مبا تشهده اململكة من نهضة علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية
وصحية ودينية.

•

دعم التواصل مع اخلرجيني من طلبة املنح يف دوهلم ومتابعة إجنازاتهم وتقوية الروابط مع املسؤولني يف دوهلم خللق بيئة
حاضنة هلم بعد خترجهم واخنراطهم يف ميدان العمل والتعليم والدعوة واإلرشاد.

•

متكني االستفادة من طلبة املنح املتميزين لتفعيل مشاركاتهم يف وسائل اإلعالم املختلفة باململكة من خالل رفع أمساء من
هلم رغبة منهم لوزارة اإلعالم وكذلك بعض املؤسسات اخلريية لالستعانة بهم.

•

إعداد التقارير السنوية عن أداء الوحدة وعن مجيع أنشطة الرعاية املقدمة ورفعها لسعادة املشرف العام على إدارة املنح.

•

وحدة االتصاالت اإلدارية:

التعريف بالوحدة:
هي وحدة ختتص بشؤون االتصاالت اإلدارية ومتابعة شؤون الوارد والصادر لكافة املعامالت الواردة والصادرة وفهرسة وحفظ
السجالت وكافة التعميمات الواردة من وزارة التعليم واملعامالت الداخلية واخلارجية.
•

أهداف الوحدة:

•

تنظيم الصادر والوارد للمعامالت والتعميمات اإلدارية من وإىل إدارة املنح اخلارجية.

•

فهرسة وحفظ وتوثيق كافة املعامالت اإلدارية إلدارة املنح اخلارجية.

•
•

مهام الوحدة:
استقبال املعامالت والتعميمات الورقية واإللكرتونية الواردة إىل إدارة املنح وعرضها على سعادة املشرف العام على إدارة املنح
لالطالع عليها.

•

إرسال اخلطابات اإلدارية الصادرة عن املشرف العام على إدارة املنح اخلارجية للجهات املعنية وتصديرها عرب نظام املراسالت
اإللكرتونية.

•

حفظ وتوثيق التعميمات الواردة من وزارة التعليم للرجوع إليها عند صناعة أو اختاذ قرارات عمالً مبا جاء فيها.

•

أرشفة كافة املعامالت الواردة إلدارة املنح والصادرة منها وحفظها يف ملفات خاصة حسب تاريخ ورودها وتصديرها.

•

نشر األخبار واإلعالنات عن أنشطة إدارة املنح اخلارجية يف كافة الوسائل اإلعالمية.

•

إعداد وإنتاج مواد إعالمية خاصة بدعم رسالة إدارة املنح اخلارجية باجلامعة.

•

ما يسند إليها من مهام أخرى.

