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وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير
                                                                  

أ.د.يوسف بن عبـده عسيري

تقديم

أبنائي الطالب .. بناتى الطالبات
يسر وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة أن ترحب بكم يف بداية العام اجلامعي 1437/ 1438هـ 
اجلامعة  هذه  رحاب  يف  واملعرفة  العلم  لنيل  ساعني  اجلامعة،  يف  أوىل خطواتكم  ختطون  وأنتم 

العريقة.
بني  نضع  أن  يسرنا  امللك سعود،  اندماجكم يف رحاب جامعة  تسهيل  الوكالة يف  من  ورغبة 
أيديكم هذا الدليل اإلرشادي املبسط الذي حيتوي على نبذة تعريفية عن اجلامعة، وعن أهم 

األنظمة واللوائح واألنشطة املنظمة لشؤونكم، واخلدمات الطالبية اليت توفرها اجلامعة لكم.
معامل  تتحدد  فعلى ضوئها  دقة؛  وأكثرها  حياتكم،  مراحل  أهم  متّثل  املرحلة  هذه  أن  الشك 

مستقبلكم، والدور الذي سيناط بكم يف خدمة وطنكم.
لذا اغتنم هذه املناسبة ألحّث أبناءنا الطالب والطالبات على استثمار فرصة التحاقهم باجلامعة، 
وما وّفرته خلدمتكم من أعضاء هيئة تدريس أكفاء، وجتهيزات متمّيزة، وأنشطة وخدمات طالبية 
عديدة؛ للتفاعل اإلجيايب معها، وبذل اجلهد، واملثابرة يف التحصيل العلمي راجياً اهلل هلم التوفيق 

والنجاح.
واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل،،،
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نبذة عن الجامعة 

أنشئت جامعة امللك سعود يف عام 1377هـ )1957م( كأول جامعة سعودية 
وتقوم  اإلسالمية،  الشريعة  هدي  على  تعمل  وثقافية  علمية  مؤسسة  لتكون 
والنهوض  العليا  والدراسات  اجلامعي  التعليم  بتوفري  التعليمية  السياسة  بتنفيذ 
نطاق  يف  اجملتمع  وخدمة  والنشر  والرتمجة  بالتأليف  والقيام  العلمي،  بالبحث 
اختصاصها. وبدأ نشاط اجلامعة بافتتاح كلية اآلداب يف عام 1377هـ مث تواىل 
الكليات، وتقّدم اجلامعة برامـج أكادمييـة متميـزة  العديد من  بعد ذلك إنشاء 
تنسجـم مع خطـط التنميـة واحتياجـات سوق العمـل من خـالل بيئـة تعليميـة 
حمفزّة وشراكة جمتمعية فاعلة. من خالل  )24( كلية تشمل كليات فرع املزامحية 
تتنوّع جماالهتا ما بني كليات إنسانية، وكليات علمية وهندسية، وكليات صحية،  
للطالبات ومعهد  التحضريية، ومدينة جامعية  للسنة  وكليات جمتمع ،وبرنامج 
اللغويات العربية، ويوجد باجلامعة أكثر من )117( قسًما أكادمييًّا تقدم 512 

درجة علمية .

رؤية الجامعة

ريادة عاملية ومتّيز يف بناء جمتمع املعرفة .

رسالة الجامعة

تقدمي تعليم ممّيز، وإنتاج حبوث إبداعّية ختدم اجملتمع وتسهم يف بناء اقتصاد 
املعرفة، من خالل إجياد بيئة حمفزة للتعلم واإلبداع الفكري، والتوظيف األمثل 

للتقنية، والشراكة احمللية والعاملية الفاعلة.

األهداف االستراتيجية للجامعة

* اإلجادة يف مجيع اجملاالت، والتميز يف جماالت حمددة.
 * أعضاء هيئة تدريس مميزون.

 * الكيف وليس الكم .
 * تعزيز قدرات اخلرجيني.
 * بناء جسور التواصل.
 * بيئة تعليمية داعمة.
 * مستقبل مستدمي. 
 * املرونة واملساءلة.

 * بناء تنظيم إداري داعم.
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أُنشئت عمادة القبول والتسجيل يف عام 1394 هـ؛
http://dar.ksu.edu.sa/

توثيق  ومتابعة  وتسجيلهم،  والطالبات  الطالب  بقبول  املتعلقة  املهام  لتتوىل 
تقدمهم يف مراحل الدراسة اجلامعية. وتضم العمادة النظام األكادميي اجلديد 

.)edugate( والبوابة اإللكرتونية للنظام األكادميي ،)e-register(
https://edugate.ksu.edu.sa/ksu/init

احلذف،  عمليات  إجراء  تشمل:  خمتلفة،  خدمات  للطالب  األخري  ويتيح 
واإلضافة، والتعديالت على اجلدول الدراسي، والتأكد من تثبيت التسجيل، 

وطباعة اجلدول الدراسي.

العمادة من عدة أقسام متكاملة، ولكل قسم مهامه اليت خيتص هبا،  تتكون 
وتسعى مجيعها إىل خدمة الطالب يف أموره األكادميية املختلفة:

- القبول.   
- التسجيل والنظام االكادميي

- شؤون اخلرجيني وخدمات الطالب. 
- التوثيق.  

- املكافآت.
- قبول الطالبات وتسجيلهن.

- شؤون السنة التحضريية.
- الشؤون اإلدارية واملالية. 

- الدعم واملساندة.
املعنية  فهي  اجلامعة؛  احليوية يف  املهام  من  بعديد  باالضطالع  العمادة  وتقوم 

بأعمال القبول والتسجيل، ومتابعة الطالب والطالبات أكادميياً حىت التخرج،
الطالب  وأعداد  القبول  معايري  لتحديد  الكليات؛  مع  التنسيق  أعمال  وتتوىل 
ويف  وختصصاهتا.  اجلامعة  من كليات  يف كل كلية  قبوهلم  املقرتح  والطالبات 
ضوء ذلك، ترفع العمادة إىل صاحب الصالحية ؛إلقرار ما مت التنسيق بشأنه، 
وتقوم بتهيئة برامج القبول اإللكرتوين الذي طبقته اجلامعة منذ سنوات للطالب 
يف  القبــــول  شـــروط  عن  اإلرشادية  النشرات  إعداد  ذلك،  يسبق  والطالبات. 
أهنا  واالمتحانات، كما  الدراسة  ونظام  وختصصاهتا،  اجلامعة  أقســـام كليات 
تعّرف باخلدمات اإللكرتونية، والتفاعل مع تساؤالت الطالب وأولياء األمور، 

وتوزيع النشـرات والكتيبات اإلرشادية على املدارس الثانوية، واستقبال طالب 
املدارس وطالباهتا الزائرين للعمادة، ومن مهام العمادة األساسية –أيًضا- تطبيق 
اخلطط الدراسية جلميع أقسام كليات اجلامعة، ومتابعة سري الطالب على تلك 
اخلطط، كما أهنا تتابع مع الكليات عمليات إعداد اجلداول الدراسية وتنسيقها 
التسجيل اآليل جلميع طالب اجلامعة  وإدخاهلا يف احلاسب، وتقوم بعمليات 
وطالباهتا ، وتصدر اجلداول الدراسية وقوائم الشعب قبل بدء الدراسة، وتتابع 
الدراسة  نظام  يقتضيه  ما  وفق  اجلداول،  على  التعديل  عمليات  ذلك  بعد 

باجلامعة.
كذلك تتلقى العمادة طلبات االعتذار عن الفصل الدراسي، وطلبات االعتذار 
القيد،  وإعادة  الفرص  منح  وطلبات  الدراسة،  تأجيل  وطلبات  مقرر،  عن 
وطلبات إخالء الطرف واالنسحاب من اجلامعة وتدقيقها وتنفيذها إلكرتونياً. 
كما تعتمد كشوف رصد الدرجات املرصودة بوساطة أعضاء هيئة التدريس، 
والطالبات  الطالب  بيانات  وتعّد  النظام،  يف  اعتمادها  عمليات  ومتابعة 
اخلرجيني، وإعداد مذكرة التخرج وتدقيقها؛ لكي تكون جاهزة يف الوقت احملدد 
للعرض على جملس اجلامعة، يلي ذلك أعمال طباعة وثائق اخلرجيني واخلرجيات، 
وتوزيعها عليهم بعد استكمال إجراءات إخالء طرفهم من اجلامعة، وتزويد من 
يرغب من هؤالء اخلرجيني بسجالهتم األكادميية بعد املصادقة عليها، كما تتوىل 
العمادة مجيع املهام املتعلقة بإدارة مكافآت الطالب والطالبات بكليات اجلامعة 
يف مقراهتا املختلفة، وتتوىل إصدار البطاقات اجلامعية، وتوفر املعلومات الكافية 
من  واملطلوبة  الالزمة  اإلحصائيات  وعمل  وختصصاهتا،  وكلياهتا  اجلامعة  عن 
اجلهات املختلفة داخل اجلامعة وخارجها. والزالت العمادة تقدم الدعم الفين 

واملساندة اإلدارية لعدد من جامعات اململكة الناشئة.

القبول والتسجيل
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على  تعتمد  حبيث  برنامج،  طبيعة كل  متباينة حبسب  معايري  اجلامعة  طبقت 
االختبارات التحصيلية واختبار القدرات العامة، باإلضافة إىل معايريها األخرى 
مبدأ  مبا حيقق  الشخصية،  واملقابالت  اخلاصة  والنسب  العامة  الثانوية  كنسبة 

اجلودة لقبول األفضل من املتقدمني واملتقدمات.

وتستقبل طلبات االلتحاق بكليات الجامعة بحسب الفترات المعلنة، 
وفق الشروط اآلتية:

1( أن يكون  الطالب حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من 
داخل اململكة أو خارجها.

2( أن يكون املتقدم سعودي اجلنسية، أو غري سعودي على أن تكون والدته 
سعودية، ومقيًما إقامة دائمة باململكة.

3( أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادهلا مدة 
تزيد على مخس سنوات.

4( أن يكون حسن السرية والسلوك.
5( أن جيتاز أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها جملس اجلامعة.

6( أن يكون الئقاً طبياً.
7( أن حيصل على موافقة من مرجعه، إذا كان يعمل يف أية جهة حكومية 

أو خاصة.
وقت  وتعلن  اجلامعة،  جملس  حيددها  أخرى،  شروط  أي  يستويف  أن   )8

التقدمي.
9( أال يكون مفصواًل من جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو تعليمية.

يعادهلا  ما  أو  البكالوريوس  شهادة  على  احلاصلني  قبول  جيوز  ال   )10
االستثناء  اجلامعة  جمللس  وجيوز  أخري،  مرة  بكالوريوس  على  للحصول 

من هذا الشرط. 

ملعايري  الشروط عليهم، وفقاً  تنطبق مجيع  املتقدمني ممن  املفاضلة بني  وتكون 
االختبار  ويضاف  القدرات،  واختبار  العامة  الثانوية  نسبة  تشمل  اليت  القبول 
التحصيلي للقبول يف الكليات الطبية والصحية واهلندسية، باإلضافة إىل اجتياز 

املقابلة الشخصية لبعض الكليات.

يبدأ القبول اإللكرتوين بتقدمي طلب االلتحاق عرب اإلنرتنت:
http://dar.ksu.edu.sa/E_admission

وينتهي بإرسال امللفات للمقبولني  ؛ حيث تتحمل اجلامعة رسوم الربيد املمتاز، 
دون احلاجة إىل احلضور ملقر اجلامعة أو فروعها، باستثناء الكليات اليت تتطلب 
اآللية من منطلق حرص اجلامعة على  مقابلة شخصية. وقد  مت تطبيق هذه 
على  واجلهد  الوقت  اختصار  حيقق  مبا  وتيسريها،  القبول  إجراءات  تسهيل 

اجلامعة وكافة املستفيدين من خدماهتا.
احلكومة  مفهوم  تطبيق  حنو  اهلل-  -حفظها  الدولة  توّجه  مع  يتماشى  ومبا 

اإللكرتونية.

ويهدف القبول اإللكتروني الموحد إلى:
- تسهيل إجراءات القبول وتوحيدها، من أجل توفري الوقت واجلهد على 
اجلامعات،   ملقر  احلضور  مشقة  من  أمورهن  وأولياء  والطالبات  الطالب 

وتاليف تكرار إدخال البيانات يف اجلامعات.
  

 - زيادة أعداد املقبوالت فعلياً يف اجلامعات عن طريق عدم تكرار قبول 
املقاعد  يف  اهلدر  من  واحلد  جامعة،  من  أكثر  يف  الطالبة  أو  الطالب 

اجلامعية بسبب انسحاب بعض الطالب أو الطالبات. 

 - االستفادة من املقاعد املتاحة يف اجلامعات احلكومية بالرياض، واالستثمار 
األمثل لإلمكانات املتاحة يف كل جامعة. 

الوقت  يف  جامعة  من  أكثر  يف  التقدمي  من  الطالبة  أو  الطالب  متكني   -
نفسه، حبسب رغبة الطالب أو الطالبة، مع إمكانية التعّرف على البدائل 

املناسبة. 

- الوضوح والشفافية يف إجراءات القبول، وضمان فرص متساوية وعادلة 
للجميع يف القبول وفق معايري القبول املعتمدة لكل ختصص.

القبول اإللكتروني  الموحد شروط  القبول بكليات الجامعة
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1- دخول الطالب والطالبة إىل الختبارات الالزمة اليت جيريها املركز الوطين 
للقياس والتقومي يف التعليم العايل.

2- االطالع على شروط القبول عرب موقع بوابة القبول اإللكرتوين أو موقع 
عمادة القبول والتسجيل. 

http://dar.ksu.edu.sa
القبول  بيانات طلب االلتحاق والرغبات من خالل موقع بوابة  تعبئة   -3

اإللكرتوين. 
http://dar.ksu.edu.sa/E_admission

يف الفرتة احملددة لذلك.
طريق  عن  القبول  سيتم  اإللكرتوين،  للتقدمي  احملددة  املدة  انتهاء  بعد   -4
املفاضلة بني املتقدمني، ممن تنطبق مجيع الشروط عليهم، تنافسياً وبشكل 
اليت يرغب  الكلية  املركبة، حبسب  املقابلة  أو  املكافئة  النسب  آيل، وفق 

يف القبول هبا.
5- اجتياز املقابلة الشخصية شرط للقبول يف بعض الكليات.

6- املفاضلة بني املتقدمني واملتقدمات تنافسياً يف ضوء مؤشراهتم التحصيلية، 
اليت تشتمل: النسبة الرتاكمية العامة، ودرجة االختبار التحصيلي، ودرجة 

اختبار القدرات.
بعد املفاضلة، تُعلن نتائج القبول، ويتعني على املرشحني للقبول الدخول إىل 
الرتشيح.  نتيجة  ملعرفة  اإللكرتوين؛  القبول  بوابة  موقع  عرب  اخلاص  حساهبم 
الربيد اإللكرتوين، ورسائل نصية عرب  إرسال رسائل عن طريق  ويساعد ذلك 

اجلوال.

اإلجراءات  المنظمة
للقبول اإللكتروني 

يتم تسجيل املقررات الدراسية يف كل فصل دراسي بشكل آيل، وفق ضوابط 
حمددة. وميكن للطالب أو الطالبة الدخول إىل بوابة النظام األكادميي          
https://edugate.ksu.edu.sa/ksu/init

واإلضافة  احلذف  عمليات  إلجراء  املرور؛  وكلمة  املستخدم  اسم  باستخدام 
اجلدول  وطباعة  التسجيل،  تثبيت  من  والتأكد  اجلدول،  على  والتعديالت 
الفصل  من  األول  األسبوع  خالل  تسجيله  تأكيد  الطالب  وعلى  الدراسي. 
الدراسي، واحلد األدىن للعبء الدراسي للطالب )12( وحدة دراسية، واحلد 
األعلى )20( وحدة دراسية، مبا يتناسب مع معدل الطالب الرتاكمي، والبد 
من تقدمي طلب رفع اإليقاف إىل الكلية اليت يدرس هبا الطالب؛ وذلك بالنسبة 

إىل الطالب املوقوف أكادميًيا.
آخر  أي فصل  أو  أول فصل  الدراسة يف  يرغب يف  الذي ال  الطالب  وعلى 
أن يتقدم بطلب التأجيل أو االعتذار؛ ألن عدم التأجيل أو االعتذار يعرضه 
الحتساب املقررات رسوباً، ويف حالة وجود إشكال يف تسجيل الطالب فعليه 

مراجعة مرشده األكادميي أو شؤون الطالب بالكلية.

تسجيل المقررات الدراسية 

حيسب الغياب من أول يوم يف الدراسة، وجيب على الطالب أن يواظب على 
ودخول  املـادة  يف  االستمرار  من  وحيرم  العملية،  والدروس  احملاضرات  حضور 
االمتحـانات النهائيـة هلا إذا قلت نسبته يف احلضـور عن )75%( من احملاضرات 
والدروس العملية احملددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي. ويعّد الطالب الذي 
حرم من دخول االمتحان بسبب الغياب راسباً يف املقرر. وحيصل الطالب على 
إنذار إذا اخنفض معدله الرتاكمي عن )2.00( ، ويفصل من اجلامعة إذا حصل 

على ثالثة إنذارات متتالية.

الغياب واإلنذارات
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الفصل  من الجامعة

يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية:
1( إذا حصل على ثالثة إنذارات الخنفاض معدله الرتاكمي عن احلد األدىن 
)2.00(، ويعطى فرصة رابعة ليتمكن من رفع معدله الرتاكمي بافرتاض 
حصوله على  48 نقطة من دراسة 12 وحدة دراسية،  على أن يتم 

حساب ذلك وتنفيذه آلًيا.
املدة  أقصاها نصف  مدة  التخرج خالل  متطلبات  الطالب  ينه  مل  إذا   )2
فرصة  إعطاء  الكلية  وجمللس  الربنامج  مدة  على  عالوة  لتخرجه،  املقررة 
استثنائية للطالب إلهناء متطلبات التخرج، حبد أقصى ال يتجاوز ضعف 
املدة األصلية احملددة للتخرج، وفق الشروط املوضحة يف الئحة الدراسة 

واالختبارات للمرحلة اجلامعية والقواعد التنفيذية.

يعد  أن  دون  دراسي  فصل  دراسة  يف  االستمرار  عن  االعتذار  للطالب  جيوز 
راسباً، إذا تقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية خبمسة أسابيع 
الدراسية فيجوز هلم  السنة  اليت تطبق نظام  الكليات  أما طالب  على األقل. 
وبالنسبة  األقل،  أسابيع على  بثمانية  النهائية  االختبارات  بداية  قبل  االعتذار 
للدورات القصرية فيجوز هلم االعتذار قبل بداية االختبارات مبا يعادل ثلث مدة 
الدورة. ويف مجيع هذه احلاالت، يقوم عميد الكلية باختاذ القرار خالل ثالثة 
أيام من تاريخ تقدمي الطلب عرب البوابة اإللكرتونية، وإذا مل يبت عميد الكلية 
املنصوص  الضوابط  وفق  آلياً  االعتذار  ينفذ  احملددة،  الفرتة  الطلب خالل  يف 
املدد،  هذه  من  االستثناء  القصوى  الضرورة  حالة  يف  اجلامعة  وملدير  عليها، 
ويرصد للطالب تقدير )ع( ،  وحيتسب هذا الفصل من املدة الالزمة إلهناء 

متطلبات التخرج .
ثالثة فصول  أو  متتاليني،  دراسيني  االعتذار فصلني  تتجاوز فصول  أال  جيب 
فال جيوز  الدراسية،  السنة  نظام  تطبق  اليت  الكليات  أما طالب  متتالية،  غري 
االعتذار لسنتني متتاليتني، وجيب أال تتجاوز سنوات االعتذار سنتني دراسيتني 
غري متتاليتني طيلة بقاء الطالب يف اجلامعة، مث يطوى قيده بعد ذلك، وملدير 

اجلامعة االستثناء من ذلك.

االعتذار  عن الدراسة 
) حذف فصل دراسي ( 

التأجيل  أو االنقطاع عن الدراسة 

جيوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل هناية األسبوع األول من بدء 
التأجيل  مدة  تتجاوز  أال  على  اإللكرتونية،  البوابة  الكلية عرب  لعميد  الدراسة 
)أما طالب  متتالية  غري  دراسية  فصول  ثالثة  أو   ، متتاليني  دراسيني  فصلني 
التأجيل لسنتني متتاليتني، كما ال  الكليات اليت تطبق نظام السنة، فال جيوز 
بقائه  أقصى طيلة  متتاليتني( كحد  التأجيل سنتني غري  تتجاوز مدة  أن  جيوز 
يف اجلامعة، مث يطوى قيده بعد ذلك، وجيوز جمللس اجلامعة يف حالة الضرورة 
إلهناء  الالزمة  املدة  ضمن  التأجيل  مدة  حتتسب  وال  ذلك،  من  االستثناء 
متطلبات التخرج. ويقوم عميد الكلية باختاذ القرار خالل ثالثة أيام من تاريخ 
تقدمي الطلب عرب البوابة اإللكرتونية، وإذا مل يبّت عميد الكلية يف الطلب خالل 

الفرتة احملددة ينفذ التأجيل آليًّا.

التخرج من  الجامعة

تقوم عمادة شؤون القبول والتسجيل يف هناية كل فصل دراسي بإعداد مذكرة 
التخرج، ورفعها إىل جملس اجلامعة الذي يقوم باملصادقة عليها، وال يعّد الطالب 
مراجعة  املتوقع خترجهم  الطالب  املذكور، وعلى  اجمللس  إال مبصادقة  متخرجاً 
عمادة شؤون القبول والتسجيل؛ للتأّكد من استكمال مجيع متطلبات التخرج، 
األول  األسبوع  ذلك يف  ويكون  اخلرجيني،  بدليل  املتعلق  النموذج  واستكمال 
من الفصل املتوقع خترجهم فيه مصطحبني معهم املستندات اليت يعلن عنها يف 
حينه، مثل: صورة من بطاقة األحوال الشخصية، أو اهلوية الوطنية،  أو دفرت 
العائلة للطالبات، وصورة من جواز السفر ) الصفحة األوىل ( ملن يرغب ترمجة 

امسه إىل اللغة اإلجنليزية، وصور شخصية ) للطالب فقط (.
هبذه  االحتفال  ومشاركتها  التخرج  حفل  إىل حضور  دائماً  تدعوكم  واجلامعة 
املناسبة، وعلى اخلريج مراجعة عمادة شؤون القبول والتسجيل )شعبة امللفات( 
، واحلصول على منوذج إخالء الطرف واستكمال التوقيعات الالزمة من جهات 
االختصاص، ليتسلم امللف من شعبة امللفات بعد انتهاء اإلجراءات وإعالن 

النتائج، مث يتوجه بعد ذلك إىل املكان املخصص لتوزيع وثائق التخرج.
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مراتب الشرف بالجامعة 

من  تراكمي  معدل  على  احلاصل  للطالب  األوىل  الشرف  مرتبة  متنح   -1
)4.75( إىل )5.00( من )5.00(. 

من  تراكمي  معدل  على  احلاصل  للطالب  الثانية  الشرف  مرتبة  متنح   -2
)4.25( إىل أقل من )4.75( من )5.00(.

شروط الحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي:
1- أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة 

أخرى.
2- أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط 

املدة بني احلد األدىن واحلد األقصى للبقاء يف كليته.
3- أن يكون الطالب قد درس يف اجلامعة اليت سيتخرج منها ما ال يقل عن 

)60%( من متطلبات التخرج.

التحويل  من الجامعة وإليها
أ- التحويل إلى جامعة أخرى :

جيوز مبوافقة عميد الكلية اليت يرغب الطالب التحويل إليها قبول حتويله من 
خارج اجلامعة وفق الضوابط اآلتية:

 - أن يكون الطالب قد درس يف كلية أو جامعة معرتف هبا.
 - أال يكون مفصواًل من اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية.

 - أن تنطبق عليه شروط التحويل اليت حيددها جملس الكلية.
احملول  الطالب  من  يطلب  اليت  املقررة  الوحدات  عدد  يقل  أال  جيب   -  
دراستها يف جامعة امللك سعود عن ) 60%( من عدد الوحدات املقررة 

املطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من اجلامعة.
 - يقوم جملس الكلية مبعادلة املقررات اليت درسها الطالب خارج اجلامعة 
السجل  يف  وتثبت  املقررات،  هذه  تقدم  اليت  األقسام  توصية  على  بناء 
األكادميي للطالب املقررات اليت مّت معادلتها له، وال تدخل يف احتساب 

معدله الرتاكمي.
- إذا اتضح بعد حتويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية أو تعليمية، 

فيـَُعدُّ قيده ملًغى من تاريخ قبول حتويله للجامعة .

وفقاً  أخرى،  إىل  أي فصل دراسي من جامعة  الطالب يف  يتم حتويل   - 
الضوابط  ضوء  يف  إليها  احملول  اجلامعة  يف  املعلنة  واملواعيد  لإلجراءات 

العامة للتحويل.

ب- التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة:
- جيوز مبوافقة عميدي الكليتني املعنيتني التحويل من كلية إىل أخرى، وفًقا 

للشروط اليت يقرها جملس الكلية اليت يرغب الطالب يف التحويل إليها.
مجيع  أخرى  إىل  من كلية  احملول  للطالب  األكادميي  السجل  يف  تثبت   -
املواد اليت سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية 
والرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة ، أما بالنسبة إىل الطالب الذين يتم 
اليت  املواد  فتتم معادلة  اجملتمع،  التأهيلية يف كليات  الربامج  حتويلهم إىل 

اجتازوها بدون أن تدخل يف حساب املعدل الرتاكمي.

ج- التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية:
التحويل من ختصص إىل آخر داخل  الكلية  جيوز للطالب بعد موافقة عميد 
الكلية، وفق ضوابط يضعها جملس الكلية. وتثبت يف السجل األكادميي للطالب 
احملّول من ختصص إىل آخر املواد اليت سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات 

واملعدالت الفصلية والرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة.
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المكافآت

يف  املنتظمني  السعوديني  والطالبات  الطالب  جلميع  املكافآت  تصرف   -
املرحلة اجلامعية ومرحلة الدراسات العليا، الذين ال يعملون يف أية جهة 
أمهات  من  الذين  اخلارجية،والطالب  املنح  طالب  وكذلك  حكومية، 
سعوديات. ويتم إيداع مكافآت الطالب يف حساباهتم يف البنك، وتسلم 
املكافأة لطالب  الكلية، ومقدار  الصراف اآليل عن طريق  بطاقات  هلم 
الدراسات العلمية هو ) 1000( لاير، ولطالب األقسام األدبية )850( 

لاير، ولطالب الدراسات العليا )900( لاير.
املقررة  الربنامج  النظامية، وهي مدة  املدة  املكافأة خالل  - يستمر صرف 
للتخرج حبسب اخلطة الدراسية املعتمدة من جملس اجلامعة )مثال: املدة 
النظامية لكلية اآلداب هي أربع سنوات( ، وحتتسب املدة النظامية من 
الفصل الذي مت فيه قبول الطالب يف اجلامعة، مبا يف ذلك فصول االعتذار 

والتحويل، وال يدخل ضمنها فصول التأجيل.
- ال تصرف املكافأة للفصل الصيفي إال إذا سجل فيه الطالب، أو درس 

الفصل الدراسي الثاين السابق للفصل الصيفي.
- ال تصرف املكافأة للطالب املعتذرين واملؤجلني للفصل الدراسي.
ْنَذر الذي يقل معدله عن ) 2 (.

ُ
- ال تصرف املكافأة للطالب امل

- يصرف لطالب الدراسات العليا بدل كتب ومراجع )900( لاير عن كل 
سنة دراسية، وكذلك بدل طباعة رسالة املاجستري )3000( لاير، ورسالة 

الدكتوراه )4000( لاير.
لفصلني  امتياز  تقدير  على  احلاصلني  للطالب  تفوق  مكافأة  تصرف   -

دراسيني خالل السنة الواحدة.
- يتم خصم )10( رياالت من املكافأة لصندوق الطالب شهرياً. 

- يتم اسرتجاع املكافأة يف حال عدم سحبها من قبل الطالب خالل 90 
يوًما من نزوهلا.

يصرف للطالب اجلامعي من ذوي االحتياجات اخلاصة بدل إعاقة، وينقسم 
البدل فئتني:

الفئة األولى: تشمل الطالب شديد اإلعاقة.
الفئة الثانية: تشمل الطالب متوسط اإلعاقة، وحُتدد هذه الفئة عن طريق 
طريق  عن  اإلعاقة  بدل  طلبات  وتُقدم  االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزارة 

عمادة شؤون الطالب.

إجراءات صرف بدل اإلعاقة:
- يتقدم الطالب املستجد إىل مركز االحتياجات اخلاصة يف عمادة شؤون 

الطالب، وتتم تعبئة استمارة خاصة لتحديد الفئة.
بوزارة  املهين  التأهيل  مركز  إىل  الطالب  من  املقدم  الطلب  استمارة  رفع   -
الشؤون االجتماعية ؛لُيفحص الطالب، وحتدد املكافأة املستحقة، مث يعاد 
الطلب إىل املركز الذي يرفعها بدورة إىل عمادة القبول والتسجيل لصرف 

املكافأة.
- طالب معهد النور، أو طالب الدمج من كفيفي البصر، ُيصرف الشيك 
وُيسلم لعمادة شؤون الطالب بدون احلاجة إىل رفع االستمارة إىل وزارة 

الشؤون االجتماعية؛ لتحديد نوع اإلعاقة.
اخلاصة،  االحتياجات  مركز  من  الطالب  على  البدالت  شيكات  تُوزَّع   -

وتتسلم الطالبات شيك البدل من وحدة احملاسبة يف املركز.

خدمات ذوي االحتياجات الخاصة
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التعاريف الجامعية والتسجيل

اجلامعة؛  طالب  جلميع  األساسية  التعاريف  الطالب  شؤون  عمادة  تصدر 
والتسجيل  القبول  عمادة شؤون  املختلفة، وختتص  األغراض  الستخدامها يف 
اجلامعة،  يف  األكادميية  الناحية  من  الطالب  بسري  املتعلقة  التعاريف  بإصدار 

والتعاريف اخلارجية اليت تستخدم خارج اململكة.

البطـاقـات الجامعية والتسجيل

تصرف بطاقة جامعية لكل طالب مقبول يف اجلامعة الستخدامها فيما يلي:
- إثبات اهلوية يف املدينة اجلامعية.

- تسلم املكافأة الشهرية.
- استعارة الكتب من املكتبة.

- شراء الكتب الدراسية من مركز بيع الكتب باجلامعة .
- دخول املالعب الرياضية.

- تأدية االمتحانات مبوجبها.
- دخول املطاعم وصاالت املعيشة.

وبعد اإلعالن عن مواعيد استخراج البطاقات اجلامعية للطالب املقبولني يف 
رسالة اجلامعة، ويف الكليات، جيب على كل طالب إحضار إشعار القبول 
وبطاقة األحوال الشخصية، ومراجعة  قسم القبول بالعمادة، وجيب عليه 

احملافظة على البطاقة من التلف والضياع.
وىف حالة فقد البطاقة اجلامعية، أو تلفها ميكن للطالب إصدار بطاقة جامعية 

بدل مفقود، متبعاً ما يلي من إجراءات:
- يقوم الطالب بالتوقيع على إقرار بفقدان البطاقة األصلية والتعهد بإعادة 
البطاقة اليت استخرجت له عند العثور على البطاقة األصلية، مع تعرضه 
للجزاء إذا ما ثبت استخدامه أو تسهيل استخدام غريه إلحدى البطاقتني 

أثناء دراسته أو بعد خترجه.
- أخذ إفادة خطية من الطالب عن أسباب وظروف فقد البطاقة.

االنسحاب  من الجامعة  

إخالء  إجراءات  استكمال  بعد  هنائياً  اجلامعة  االنسحاب من  للطالب  ميكن 
الثبوتية إلعادة  البطاقة اجلامعية، وإحضار أوراقه  الطرف من اجلامعة، وإعادة 
امللف األصلي له، وإذا رغب الطالب بالعودة إىل اجلامعة بعد انسحابه، فتطبق 
عليه النصوص اخلاصة باالنقطاع. ويرتتب على انسحاب الطالب من اجلامعة 

ما يلي:
- حتسب املدة اليت أنسحب خالهلا الطالب من اجلامعة كما لو كان منقطعاً 

عن الدراسة.
لفصل  تسجيله  إىل حني  الفصل  من  املنسحب  الطالب  مكافأة  وقف   -

آخر.
- جيب إخالء الطرف من السكن، وكذلك إخالء الطرف من املكتبة وبقية 

مرافق اجلامعة.



19

ل
جي

س
لت

وا
ل 

بو
لق

ا

أواًل: االختبارات
الفصل  هناية  ىف  واحدة  مرة  يعقد  املقرر  يف  اختبار  هو  النهائي:  االختبار 
الدراسي، حيدده جملس الكلية بناًء على اقرتاح رئيس جملس القسم الذي يتوىل 
تدريس املقرر، وتكون درجة األعمال الفصلية ما بني )40-60%( من الدرجة 

الكلية للمقرر.
االختبارات الفصلية: هي اختبارات يف املقرر، يعقده مدرس املقرر الحتساب 

درجات األعمال الفصلية هلذه املقرر، اليت حتسب بإحدى طريقتني:
- االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث، واختبار حتريري واحد.

- اختبارين حتريريني على األقل.
أن  املختص،  القسم  توصية من جملس  بناًء على  التابع،  الكلية  وجيوز جمللس 
وحيدد  شفهية،  أو  عملية  اختبارات  مقرر  أي  يف  النهائي  االختبار  يضمن 

الدرجات اليت ختصص هلا من درجات االختبار النهائي.

ثانيًا: المعدالت
المعدل الفصلي: هو حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب 
على جمموع الوحدات املقررة جلميع املقررات اليت درسها يف أي فصل دراسي، 
وحتسب النقاط بضرب الوحدة املقررة يف وزن التقدير الذي حصل عليه يف كل 

مقرر درسه الطالب.
المعدل التراكمي: هو حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب 
يف مجيع املقررات اليت درسها منذ التحاقه باجلامعة على جمموع الوحدات املقررة 

لتلك املقررات. 
املادة  مدرس  توصية  على  بناًء  املقرر  تدريس  يتوىل  الذي  القسم  جيوز جمللس 
الدراسية السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر يف الفصل الدراسي 
 )IC( أو )التايل، ويرصد للطالب يف سجله األكادميي تقدير غري مكتمل )ل
، وال حيسب ضمن املعدل الفصلي أو الرتاكمي إال التقدير الذي حيصل عليه

الطالب بعد استكماله متطلبات ذلك املقرر. وإذا مضى فصل دراسي واحد، 
ومل يتغري تقدير غري مكتمل ) ل ( أو )IC( يف سجل الطالب لعدم استكماله، 
فيستبدل به تقدير راسب ) هـ( أو ) F ( ،  وحيسب ضمن املعدل الفصلي 

والرتاكمي.

االختبارات والمعدالت
التقديرات التي يحصل عليها الطالب في  حساب 

كل مقرر كما يلي:

وزن التقدير رمز التقدير التقدير الدرجة المئوية

5 أ+ ممتاز مرتفع 95 - أقل من 100

4.75 أ ممتاز 90 - أقل من 95

4.5 ب+ جيد جًدا مرتفع 85 - أقل من 90

4 ب جيد جدًا 80 - أقل من 85

3.5 جـ+ جيد مرتفع 75 - أقل من 80

3 جـ جيد 70 - أقل من 75

2.5 د+ مقبول مرتفع 65 - أقل من 70

2 د مقبول 60 - أقل من 65

1 هـ راسب اقل من 60

مثال: لحساب المعدل الفصلي والمعدل 
التراكمي

معدل الفصل األول

عدد المقرر
الوحدات

الدرجة 
المئوية

رمز 
التقدير

وزن 
التقدير

عدد 
النقاط

4.59ب +103285 سلم

39جـ334370 كيم

4.7514.25أ235392 ريض

416ب312480 فيز

1248.25اجملموع

معدل الفصل األول =  
مجموع النقاط ) 48.25 (   

مجموع الوحدات ) 12 (  
4.02 =
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معدل الفصل الثاني

عدد المقرر
الوحدات

الدرجة 
المئوية

رمز 
التقدير

وزن 
التقدير

عدد 
النقاط

510أ +104296 سلم

412ب327383 كيم

312جـ314371 ريض

412ب326481 فيز

1246اجملموع

معدل الفصل الثاني =  
مجموع النقاط ) 46.00 (    

مجموع الوحدات ) 12 (  

المعدل التراكمي للفصلين

المعدل التراكمي   
مجموع النقاط ) 48.25 + 46 ( 

مجموع الوحدات ) 12 + 12 ( 

3.83 =

3.93 =

الئحة  مكافحة التدخين بالجامعة

أثبتت أدلة علمّية قوية أّن حظراً تاماً على التدخني يف األماكن العامة من شأنه 
أن ينقذ حياة كثريين، ويساعد على حتسني الصحة يف عدة أشكال؛ لذلك وافق 
جملس اجلامعة يف جلسته الرابعة بتاريخ 1430/1/22هـ على الئحة مكافحة 
الالئحة،  تطبيق  ملتابعة  ُشكلت جلنة  وقد  باجلامعة.  أضراره  ومعاجلة  التدخني 
تسمى: )اللجنة الدائمة ملكافحة التدخني(، تتكون عضويتها من عمادة شؤون 
التدريس  هيئة  أعضاء  شؤون  وعمادة  والتسجيل،  القبول  وعمادة  الطالب، 
واملوظفني، واملستشفيات اجلامعية، وإدارة السالمة واألمن اجلامعي. واستناًدا إىل 
أهداف األمر السامي الكرمي رقم )87/7م( وتاريخ 1404/1/11هـ، القاضي 
مبنع التدخني مبكاتب الوزارات واملصاحل احلكومية واملؤسسات العامة؛ وحفاظاً 
على صحة منسويب هذه اجلامعة وسالمتهم؛وحرصاً على محاية حقوق اآلخرين 
من أذى التدخني السليب على الصحة، ومساعدهتم على تركه واإلقالع عنه، 
وتوفري بيئة خالية من التدخني، وخفض أعداد املرضى والوفيات من احلاالت 
املرضية اليت يسببها التدخني؛ وحرصاً على حتقيق هدف جامعة امللك سعود 

)جامعة بال تدخني (، 

فقد تم تفعيل الئحة مكافحة التدخين بجامعة الملك سعود، التي اشتملت 
على العقوبات اآلتية:

- المخالفة األولى :  توجيه لفت نظر خّطي للمخالف، مع توجيهه لعيادة 
مكافحة التدخني يف حال رغبته يف االستفادة من خدماهتا، وُتسّجل يف 

ملفه.  
- المخالفة الثانية:  توجيه إنذار خّطي للمخالف، وُتسّجل يف ملفه.

- المخالفة الثالثة:  يغّرم املخالف غرامة مالية  مقدارها ) 500( لاير ، يتم 
توثيقها حبسب النموذج املخصص لذلك.

- المخالفة الرابعة:  حيال املخالف، سواًء أكان طالباً أم موظفاً أم عضو 
هيئة تدريس، إىل اللجنة التأديبية، كٌل حبسب جلنته؛ لتتخذ اإلجراءات 

واجلزاءات النظامية حبقه.
- يف حال كان املخالف ليس من منسويب اجلامعة،  فيتم تنبيهه وإعالمه 
بنظام حظر التدخني يف مرافق اجلامعة كافة، ويف حال عدم جتاوبه يُطلب 
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منه مغادرة من اجلامعة.

من  عقوبة  حبقه  ملن صدرت  حيق  فإنه  عشرة،  الثانية  املادة  يف  ورد  ملا  ووفقاً 
العقوبات املنصوص عليها يف هذه الالئحة، التظلم لدى وكيل اجلامعة خالل 
أسبوعني من تاريخ إبالغه هبا، على أن يُنصَّ على حقه يف التظلم يف منوذج 
املالية  الغرامات  على ختصيص مجيع  عشرة  الثالثة  املادة  نصت  الضبط. كما 
التدخني  مكافحة  عيادة  جهود  لدعم  الالئحة  هذه  أحكام  مبوجب  احملصلة 

وبراجمها التثقيفية والتوعوية.
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السنة التحضيرية
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املقررات  إهناء مجيع  الطالب  يتوجب على  إذ  نظام سنوي؛  التحضريية  السنة 
مث  استثنائي(،   صيفي  فصل   + دراسيني  )فصلني  واحدة  دراسية  سنة  يف 
ُتدرج التقديرات احلاصل عليها الطالب يف مقررات السنة التحضريية بسجله 
األكادميي، وحتسب التقديرات ضمن املعدل الرتاكمي للدراسة اجلامعية وملزيد 

من املعلومات ميكنكم الدخول على الرابط:
(http://ksu.edu.sa/sites/py/ar/Pages/pyintro.aspx)

التسجيل

 ) B أو A( يسجل الطالب يف الفصل الدراسي األول آليًّا يف إحدى جمموعتني
حبسب املسار، مثّ تسجل مقررات الفصل الدراسي الثاين بناًء على نتائجه يف 
الفصل األول، ويتحمل الطالب مسؤولية رسوبه يف املقررات، اليت قد حتول دون 

تسجيله لبعض املقررات يف الفصل الدراسي الثاين.
الطالب مسؤول مسؤولية كاملة عن التأكد من عدم وجود أخطاء يف جدوله، 
الطالب يف  التعارض يف أوقات احملاضرات، أو تسجيل مقرر مل ينجح  مثل: 
الطالب يف حال  فيه، وعلى  أن جنح  مقرر سبق  أو تسجيل  متطلباته،  أحد 
وجود أخطاء يف اجلدول سرعة مراجعة وحدة شؤون الطالب بالعمادة يف أثناء 

الفرتة احملددة لذلك.
اجلدول  صدور  بعد  الدراسية  الشعب  أو  احملاضرات  مواعيد  تغيري  ميكن  ال 

الدراسي.

جتري عمادة السنة التحضريية من خالل قسم مهارات اللغة اإلجنليزية يف بداية 
التعريفي(،  الربنامج  )أثناء  دراستهم  الطالب  يبدأ  أن  وقبل  الدراسي،  العام 
من خالل  التعرف  يتم  اإلجنليزية.  اللغة  الطالب يف  مستوى  لتحديد  اختبارًا 
هذا االختبار إىل قدرات الطالب يف مهارات اللغة اإلجنليزية املختلفة؛ هبدف 
من  املرجوة  الفائدة  حيققوا  لكي  ؛  قدراهتم  تناسب  مستويات  إىل  تصنيفهم 
برنامج اللغة اإلجنليزية املكثف. وال يدخل اختبار حتديد املستوى يف نظام تقييم 
االختبار يف  الطالب. ونظرًا ألمهيته هذا  الطالب، وال حيتسب ضمن معدل 
حتديد املستوى املناسب لكل طالب، فإنه على كل طالب توخي اجلدية والدقة 
يف اإلجابة عن أسئلة هذا االختبار، واالبتعاد عن العشوائية؛ ألن ذلك سوف 
يؤدي إىل وضع الطالب يف مستوى ال يتناسب مع  قدراته، ويتحمل الطالب 

اختبار تحديد المستوى في اللغة 
اإلنجليزية 

مسؤولية عدم الدقة يف اإلجابة عن أسئلة االختبار. وحتديد املستوى هو قرار 
اللجنة األكادميية يف قسم مهارات اللغة اإلجنليزية، والقرار ملزم؛ إذ ال حيق ألي 
طالب أن يطلب وضع نفسه يف مستوى مغاير يريده. وبناًء على اختبار حتديد 
املستوى، يدرس الطالب يف الفصل الدراسي األول يف إحدى ثالث مستويات، 
األول   املستوى  يدرس طالب  حيث   ، الدراسية  الساعات  عدد  يف  تتفاوت 
300 ساعة ، ويدرس طالب املستوى الثاين 225 ساعة ، ويدرس طالب 
املستوى الثالث 120 ساعة ، أما يف الفصل الثاين ، فيدرس طالب املستوى 

األول 300 ساعة ، ويدرس طالب املستوى الثاين والثالث 225 ساعة.

إعادة القيد

قبل  وسجّله  برقمه  قيده  إعادة  بطلب  التقدم  قيده  املطوي  للطالب  ميكن 
االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:

1-أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي 
القيد.

2-أن يوافق جملس العمادة  واجلهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.
3-إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر ، فبإمكانه 
التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إىل سجله الدراسي السابق، 
على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول املعلنة يف حينه ، وجمللس اجلامعة 

االستثناء من ذلك وفقاً لضوابط يصدرها اجمللس.
4-ال جيوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ، وجمللس اجلامعة –يف 

حال الضرورة-االستثناء من ذلك.
5-ال جيوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصواًل أكادميياً.

التأجيل والحذف

التحضريية، أو حذف فصل دراسي  بالسنة  الدراسة  تأجيل  للطالب  ال جيوز 
إال ألسباب قاهرة خارجة عن إرادته، ويتم تنفيذ ذلك بناًء على موافقة جملس 
تقدمي  بعد  والتسجيل،  القبول  عمادة  مع  بالتنسيق  التحضريية،  السنة  عمادة 
الوثائق الداعمة لطلبه من العيادات الطبية واملستشفيات املعتمدة، أو عمادة 
شؤون الطالب، أو وحدة اإلرشاد الطاليب، وتطبق مواعيد السماح بالتأجيل 
أو احلذف املعلنة من قبل عمادة القبول والتسجيل، وإذا مل يعد الطالب إىل 
الدراسة بعد فرتة التأجيل املمنوحة له فسوف يطوى قيده من السنة التحضريية.
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التحويل للبرنامج الموازي

مرتني  مقرر  )DN( يف  تقدير )حمروم(  أو حصل على  الطالب  1-إذا رسب 
اإلجنليزية وبعض  اللغة  اليت هلا متطلب )مقررات قسم  للمقررات  متتاليتني 

مقررات قسم العلوم األساسية( .
2-إذا رسب الطالب ثالث مرات يف أحد مقررات السنة التحضريية.

3-إذا مل ينه الطالب مجيع مقررات السنة التحضريية خالل مدة أقصاها فصلني 
دراسيني وفصل صيفي استثنائي وفقاً لنظام اجلامعة.

الغياب والحرمان

التحضريية يف  السنة  املواعيد وااللتزام حبضور احملاضرات يف عمادة  إن مراعاة 
مواعيدها املقررة، يعدُّ من مسؤوليات الطالب، وقد يرتتب على عدم حضور 

احملاضرات عواقب يتحمل الطالب مسؤوليتها بالكامل، وفًقا للقواعد اآلتية:
الفصل  من  األول  اليوم  يف  األوىل  احملاضرة  من  بداية  الغياب  حيتسب   -

الدراسي إىل آخر يوم قبل االختبارات النهائية.
النظام  يف  اجلدول  تسجيل  تاريخ  الطالب  غياب  احتساب  يف  يراعى   -

األكادميي .
يتحمل الطالب مسؤولية معرفة نسبة غيابه يف كل مقرر.  -

يتحمل الطالب مسؤولية غيابه عن احملاضرات ألي سبب كان.  -
حُيرم الطالب يف املقرر إذا زادت نسبة غيابه عن 25 % من الساعات   -
الفعلية احملددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي، ويرصد له )حمروم( يف 

النتيجة النهائية، ويعيد دراسة املقرر.
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ساعات الحرمان

عدد ساعات احلرمان يف مقررات السنة التحضريية

المقررم

لساعات المسجلة 
حسب النظام األكاديمي

ساعات الحضور 
الفعلي أسبوعيًّا

مجموع ساعات الحضور 
خالل الفصل الدراسي

 )15 أسبوع (

نسبة الـ 25 % بالساعات

)عدد الساعات التي إذا تخطاها ) الساعات المعتمدة (
الطالب يكون محروًما(

14182030075 جنم )املسار الصحي(1

14281522557 جنم )املسار الصحي(2

1438812030 جنم )املسار الصحي(3

14682030075 جنم )املسار الصحي(4

14781522557 جنم )املسار الصحي(5

14182030075 جنم )املسار اهلندسي(6

14281522557 جنم )املسار اهلندسي(7

1438812030 جنم )املسار اهلندسي(8

15382030075 جنم )املسار اهلندسي(9

15481522557 جنم )املسار اهلندسي(10

13582030057 جنم )املسار اإلنساين(11

13681522557 جنم )املسار اإلنساين(12

1378812030 جنم )املسار اإلنساين(13

15182030075 جنم )املسار اإلنساين(14

15281522556 جنم )املسار اإلنساين(15

140234512 ريض16

130234512 ريض17
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المقررم

لساعات المسجلة 
حسب النظام األكاديمي

ساعات الحضور 
الفعلي أسبوعيًّا

مجموع ساعات الحضور 
خالل الفصل الدراسي

 )15 أسبوع (

نسبة الـ 25 % بالساعات

)عدد الساعات التي إذا تخطاها ) الساعات المعتمدة (
الطالب يكون محروًما(

150346015 ريض18

140234512 احص19

140346015 تقن20

140234512 علم21

140234512 عرب22

140346015 هنج23

10112308 ريد24

15011154 صحة25

مالحظة
مت احتساب نسب احلرمان على أساس أن عدد األسابيع الدراسية )15( أسبوًعا.

اجتياز المقررات
يعد الطالب ناجًحا في المقرر إذا  حصل على 60 % على األقل من الدرجة النهائية للمقرر.
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المنهج الدراسي والتخصيص

الخطط الدراسية

مسار الكليات الصحية

اخلطة الدراسية ملسار الكليات الصحية )املستوى األول(

الساعات اسم المقررالرقم والرمز
الساعات الفعليةالمعتمدة

820لغة إجنليزية141 جنم

815لغة إجنليزيةأو 142 جنم

88لغة إجنليزيةأو 143 جنم

23مقدمة يف الرياضيات140 ريض

34مهارات احلاسب اآليل140 تقن

23مهارات االتصال140علم

30 أو 25 أو 1518المجموع

اخلطة الدراسية ملسار الكليات الصحية )املستوى الثاين(

الرقم 
الساعات اسم المقرروالرمز

المعتمدة
الساعات 

الفعلية
المتطلبات 

السابقة

141جنم820لغة إجنليزية146جنم

142جنم 815لغة إجنليزيةأو147جنم
أو143جنم

مقدمة يف 145كيم
22الكيمياء العضوية

33فيزياء عامة145فيز

34علم األحياء145حني

22اإلحصاء احليوي145إحص

31 أو 1827المجموع

يتــم تخصيــص طــالب المـســار الصحـي  وفـقــًا 
للمعادلـة اآلتيــة 10x المعــدل التراكمـي للسنة 

التحضيرية + x 0.5 النسبة المركبة للقبول :

)1( كلية الطب البشري
أنشئت الكلية يف عام )1387هـ( ومتنح درجة البكالوريوس يف الطب واجلراحة، 

ودرجة املاجستري والدكتوراه والزمالة يف بعض األقسام.

األقسام األكاديمية: 
قسم التشريح - قسم التخدير – قسم العناية املركزة - قسم الكيمياء احليوية - 
قسم األمراض اجللدية - قسم طب األسرة واجملتمع  - قسم األمراض الباطنية 
- قسم النساء والوالدة - قسم الطب وجراحة العيون - قسم جراحة العظام 
- قسم طب األطفال - قسم علم األمراض - قسم علم األدوية - قسم 
علم وظائف األعضاء- قسم اجلراحة - قسم وحدة األمراض النفسية - قسم 
األشعة والتصوير الطيب- علم األمراض واألحياء الدقيقة – طب الطوارئ – 

علوم القلب – قسم االنف واالذن واحلجنرة.
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)2( كلية طب األسنان
أنشئت الكلية عام )1395هـ( ومتنح درجة البكالوريوس يف طب األسنان؛ كما 

تقدم برامج للدراسات العليا يف ختصصات عدة من طب األسنان.

األقسام األكاديمية: 
الفم وعلوم  الوجه والفكني -  قسم طب  أسنان عام - قسم جراحة  طب 
األنسجة  قسم   - األسنان  وتقومي  األطفال  أسنان  قسم طب   - التشخيص 
احمليطة باألسنان وصحة أسنان اجملتمع - قسم علوم االستعاضة السنية - قسم 

علوم إصالح األسنان.

)3( كلية الصيدلة
يف  واملاجستري  البكالوريوس  درجيت  ومتنح  )1379هـ(  عام  الكلية  أنشئت 

الصيدلة، ودرجة الدكتوراه يف قسمي العقاقري والكيمياء الصيدلية.

األقسام األكاديمية: 
الكيمياء  الصيدلة اإلكلينيكية - قسم  العقاقري - قسم  صيدلة عام - قسم 

الصيدلية - قسم الصيدالنيات  -قسم علم األدوية والسموم.

)4( كلية العلوم الطبية التطبيقية
يف  واملاجستري  البكالوريوس  درجيت  ومتنح  )1396هـ(  عام  الكلية  أنشئت 

التخصص.

األقسام األكاديمية: 
قسم التكنولوجيا الطبية احليوية - قسم علوم البصريات - قسم علوم التأهيل -  
قسم علوم صحة األسنان - قسم علوم صحة اجملتمع - قسم علوم املختربات 

اإلكلينيكية – قسم علوم األشعة.

)5( كلية التمريض
أنشئت عام )1425هـ( ومتنح درجيت البكالوريوس واملاجستري يف التمريض.

األقسام األكاديمية: 
والعقلية - قسم  النفسية  والصحة  اجملتمع  متريض عام - قسم متريض صحة 
متريض صحة األمومة والطفولة - قسم متريض الباطين اجلراحي - قسم إدارة 

وتعليم التمريض.

)6( كلية األمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة
أنشئت عام )1429هـ( بكلية العلوم الطبية التطبيقية قسم صحة اجملتمع.

الدرجة العلمية: 
تعتمد الكلية منهجية الربنامج املوحد للكليات الصحية، وقبل التخرج يطالب 

اخلريج بالتطبيق بوصفها سنة امتياز.

األقسام األكاديمية:
قسم اخلدمات الطبية الطارئة.

الصحي  المسار  كليات  جميع  في  التخصيص 
السنة  التراكمي في  الطالب  تعتمد على معدل 

التحضيرية

مسار الكليات الهندسية والعلمية

اخلطة الدراسية ملسار الكليات الصحية )املستوى األول(

الساعات اسم المقررالرقم والرمز
الساعات الفعليةالمعتمدة

820لغة إجنليزية141جنم

815لغة إجنليزيةأو 142جنم

88لغة إجنليزيةأو 143جنم

23مقدمة يف الرياضيات140ريض

34مهارات احلاسب اآليل140تقن

23مهارات االتصال140علم

30 أو 25 أو 1518المجموع

اجملموعة األوىل:
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الساعات اسم المقررالرقم والرمز
الساعات الفعليةالمعتمدة

820لغة إجنليزية141جنم

815لغة إجنليزيةأو 142جنم

88لغة إجنليزيةأو 143جنم

23مقدمة يف الرياضيات140ريض

مهارات التعلم 140هنج
34والتفكري والبحث

12ريادة األعمال101ريد

1 )لياقة(1الصحة واللياقة150صحة

30 أو 25 أو 1518اجملموع

اجملموعة الثانية:

اخلطة الدراسية ملسار الكليات اهلندسية والعلمية )املستوى الثاين(

اجملموعة األوىل:

الرقم 
الساعات اسم المقرروالرمز

المعتمدة
الساعات 

الفعلية
المتطلبات 

السابقة

لغة إجنليزية 153جنم
141جنم820أكادميية

لغة إجنليزية أو 154جنم
142جنم 815أكادميية

أو143جنم

140 ريض34حساب التفاضل150ريض

مهارات التعلم 140هنج
34والتفكري والبحث

12ريادة األعمال101ريد

1 )لياقة(1الصحة واللياقة150صحة

31 أو 1626المجموع

اجملموعة الثانية:

الرقم 
الساعات اسم المقرروالرمز

المعتمدة
الساعات 

الفعلية
المتطلبات 

السابقة

لغة إجنليزية أو 153جنم
141جنم820أكادميية

لغة إجنليزية أو 154جنم
142جنم 815أكادميية

أو143جنم

140 ريض34حساب التفاضل150ريض

مهارات احلاسب 140تقن
34اآليل

23مهارات االتصال140علم

31 أو 1626المجموع

الكليات  مسار  طالب  تخصيص  يتم  التخصيص: 
في  القبول  لشروط  وفًقا  والعلمية  الهندسية 

الكليات اآلتية:

)1( كلية العلوم
البكالوريوس  درجات  الكلية  ومتنح  )1378هـ(  عام  العلوم  كلية  أنشئت 

واملاجستري والدكتوراه يف التخصص.

األقسام األكاديمية: 
قسم اإلحصاء وحبوث العمليات -  قسم الفيزياء والفلك - قسم اجليولوجيا 
الكيمياء احليوية -  الكيمياء - قسم  الرياضيات -قسم  واجليوفيزياء - قسم 

قسم علم احليوان - قسم النبات واألحياء الدقيقة .

)2( كلية الهندسة
يف  البكالوريوس  درجة  الكلية  ومتنح  )1382هـ(  عام  اهلندسة  أنشئت كلية 

اهلندسة، ودرجيت املاجستري والدكتوراه يف التخصص.

األقسام األكاديمية: 
اهلندسة الكهربائية- اهلندسة الصناعية - اهلندسة الكيميائية - اهلندسة املدنية  

- اهلندسة امليكانيكية - هندسة البرتول والغاز الطبيعي.
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)3( كلية العمارة والتخطيط 
أنشئت كلية العمارة والتخطيط يف عام )1387هـ( ومتنح درجات البكالوريوس 

واملاجستري والدكتوراه يف التخصص.

األقسام األكاديمية: 
قسم العمارة وعلوم البناء - قسم التخطيط العمراين .

)4( كلية علوم الحاسبات والمعلومات
املاجستري  ودرجيت  البكالوريوس  درجة  الكلية  ومتنح  )1404هـ(  يف  أنشئت 

والدكتوراه يف علوم احلاسبات واملعلومات.

األقسام األكاديمية: 
قسم علوم احلاسب - قسم هندسة احلاسب - قسم نظم املعلومات - قسم 

هندسة الربجميات - قسم تقنية املعلومات.

)5( كلية إدارة األعمال
املاجستري  ودرجيت  البكالوريوس،  درجة  متنح  و  )1379هـ(  عام  يف  أنشئت 

والدكتوراه يف إدارة األعمال.

األقسام األكاديمية: 
قسم اإلدارة- قسم االقتصاد - قسم التسويق- قسم املالية-  قسم احملاسبة 

-قسم نظم املعلومات اإلدارية- قسم التحليل الكمي.

)6( كلية علوم األغذية والزراعة 
أنشئت يف عام )1385هـ( ومتنح درجة البكالوريوس يف علوم األغذية والزراعة، 

ودرجيت املاجستري والدكتوراه وفًقا لكل قسم من أقسام الكلية.

األقسام األكاديمية: 
الزراعية - االقتصاد  الرتبة –اهلندسة  النبايت – علوم  اإلنتاج  النبات –  وقاية 
الزراعي – علوم األغذية والتغذية – اإلنتاج احليواين، اإلرشاد الزراعي واجملتمع 

الريفي.

ضوابط التخصيص لمسار الكليات الهندسية والعلمية

شروط التخصيصالكليةم

بناًء  على معدل السنة التحضريية العلوم1

اهلندسة2

عام بعد التحضيرية )80.50(، حيث يكون 
التنافس بناء على المعيار التالي:

x 0.25 االختبار التحصيلي
+ x 0.25 درجة اختبار القدرات

+  x  5 املعدل الرتاكمي + نقاط 140 ريض 
+ نقاط 150 ريض

العمارة 3
والتخطيط

حيث يكون التنافس بحسب المعايير اآلتية:
x0.2 اختبار القدرات + x 0.2  اختبار 
تحصيلي + x 4 المعدل التراكمي للسنة 

التحضيرية + x 0.4 اختبار القبول الخاص 
بالكلية.

علوم احلاسبات 4
واملعلومات

حيث يكون التنافس بناء على النسب اآلتية:
x 0.25 االختبار التحصيلي

+ x 0.25 درجة اختبار القدرات
+ x  5 املعدل الرتاكمي + نقاط 140 ريض 

+ نقاط 150 ريض.

بناًء  على معدل السنة التحضريية إدارة األعمال5

علوم األغدية 6
بناًء  على معدل السنة التحضريية والزراعة

بناًء  على معدل السنة التحضريية واختبار كلية الرتبية7
املقابلة الشخصية 
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مسار الكليات اإلنسانية

اخلطة الدراسية ملسار الكليات اإلنسانية )املستوى األول(

الساعات اسم المقررالرقم والرمز
الساعات الفعليةالمعتمدة

820لغة إجنليزية135جنم

815لغة إجنليزيةأو 136جنم

88لغة إجنليزيةأو 137جنم

23مبادئ الرياضيات130ريض

34مهارات احلاسب اآليل140تقن

23مهارات االتصال140علم

30 أو 26 أو 1528المجموع

اجملموعة األوىل:

اجملموعة الثانية:

الساعات اسم المقررالرقم والرمز
الساعات الفعليةالمعتمدة

820لغة إجنليزية135جنم

815لغة إجنليزيةأو 136جنم

88لغة إجنليزيةأو 137جنم

23مقدمة يف اإلحصاء140إحص

مهارات التعلم 140هنج
34والتفكري والبحث

23املهارات الكتابية140عرب

1 )لياقة(1الصحة واللياقة150صحة

31 أو 26 أو 1619اجملموع

اخلطة الدراسية ملسار الكليات اإلنسانية )املستوى الثاين(

اجملموعة األوىل:

الرقم 
الساعات اسم المقرروالرمز

المعتمدة
الساعات 

الفعلية
المتطلبات 

السابقة

لغة إجنليزية 151جنم
131جنم820أكادميية

لغة إجنليزية أو 152جنم
132جنم815أكادميية

أو133جنم

مقدمة يف 140إحص
23اإلحصاء

مهارات التعلم 140هنج
34والتفكري والبحث

23املهارات الكتابية140عرب

1 )لياقة(1الصحة واللياقة150صحة

31 أو 1626المجموع

اجملموعة الثانية:

الرقم 
الساعات اسم المقرروالرمز

المعتمدة
الساعات 

الفعلية
المتطلبات 

السابقة

131جنم820لغة إجنليزية151جنم

132جنم 815لغة إجنليزيةأو 152جنم
أو133جنم

مبادئ 130ريض
23الرياضيات

مهارات احلاسب 140تقن
34اآليل

23مهارات االتصال140علم

30 أو 1525المجموع
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الكليات  مسار  طالب  تخصيص  يتم  التخصيص: 
اإلنسانية وفًقا لمعدل السنة التحضيرية باإلضافة 
إلى اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول في 

كليتي التربية وعلوم الرياضة والنشاط البدني :

)1( كلية اآلداب
أنشئت يف عام )1377هـ(، ومتنح درجات البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه  

يف التخصص.

األقسام األكاديمية: 
قسم اللغة العربية - قسم اللغة اإلجنليزية - قسم التاريخ - قسم اجلغرافيا  -قسم 

الدراسات االجتماعية - قسم اإلعالم - قسم علوم املكتبات واملعلومات.

)2(  كلية الحقوق والعلوم السياسية
يف  واملاجستري  البكالوريوس  درجيت  ومتنح  )1427هـ(،  عام  يف  أنشئت 

التخصص.

األقسام األكاديمية:  
قسم القانون العام - قسم العلوم السياسية.

)3(  كلية اللغات والترجمة
البكالوريوس  اللغات والرتمجة يف عام )1397هـ(، ومتنح درجيت  أنشئت كلية 

واملاجستري يف اللغات والرتمجة.

األقسام األكاديمية: 
قسم اللغة اإلجنليزية والرتمجة – قسم اللسانيات ودراسات الرتمجة – قسم اللغة 

الفرنسية والرتمجة – قسم اللغات احلديثة والرتمجة.

)4( كلية التربية 
أنشئت عام )1386هـ( ومتنح درجة البكالوريوس، ودرجيت املاجستري والدكتوراه 

يف الرتبية.

األقسام األكاديمية: 
قسم   - الفنية  الرتبية  قسم  اإلسالمية-  الدراسات  قسم  النفس-  علم  قسم 
الرتبية  احلركة  - قسم  الرياضية وعلوم  الرتبية  التدريس- قسم  املناهج وطرق 
وسائل  قسم   – الرتبوية  اإلدارة  قسم   – القرآنية  الدراسات  قسم   – اخلاصة 

وتكنولوجيا التعليم – قسم السياسات الرتبوية .

)5( كلية السياحة واآلثار  
ودرجيت  السياحة،  يف  البكالوريوس  درجة  ومتنح  )1426هـ(  عام  أنشئت 

املاجستري والدكتوراه يف السياحة  واآلثار .

األقسام األكاديمية: 
الرتاث  موارد  إدارة  قسم  اآلثار-  قسم  والفندقية-  السياحية  اإلدارة  قسم 

واإلرشاد السياحي. 

)6( كلية علوم الرياضة والنشاط البدني:   
البدنية  الرتبية  يف  البكالوريوس  درجة  ومتنح  )1384هـ(،  عام  يف  أنشئت 

والرياضية.

األقسام األكاديمية: 
قسم الرتبية البدنية.
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مهارات اللغة اإلنجليزية
اللغة  يف  الطالب  تطوير كفايات  إىل  اإلجنليزية  اللغة  مهارات  قسم  يهدف 
دراستهم  يف  حيتاجوهنا  اليت  األساسية  اللغوية  باملهارات  وتزويدهم  اإلجنليزية، 
التواصل بشكل فعَّال  املهنية يف املستقبل، ومتكينهم من  األكادميية، وحياهتم 
املهارات  وإكساهبم  خمتلفة،  وألغراض  متعددة،  مواقف  يف  اإلجنليزية  باللغة 
وبرنامج  األكادميي.  للنجاح  الضرورية  التعلم  وعادات  األساسية،  األكادميية 
اللغة اإلجنليزية هو برنامج مهاري خيضع فيه الطالب لتدريب مكثف يف اللغة 
أسبوعيًّا  أو 8( ساعة  أو 15،  اإلجنليزية ملدة فصلني دراسيني مبعدل )20، 
ثالثة  الربنامج  ويقدم  اإلجنليزية.  اللغة  يف  الطالب  طالقة  مستوى  حبسب 

مقررات، وهي:  
مقرر ) 141 جنم أو 142 جنم أو 143 جنم للمسار الصحي، 141 جنم أو 
142 جنم أو 143 جنم للمسار اهلندسي، 135 جنم أو 136 جنم أو 137 
الطالب  جلميع  إجباري  مقرر  وهو  األول(:  )الفصل  اإلنساين  للمسار  جنم 
بغض النظر عن املسارات، وهو متطلب سابق للمقررين اآلخرين، ويركز هذا 
املقرر على اإلجنليزية العامة (English General(  )أي استخدام اللغة 
اإلجنليزية يف التواصل الفعَّال يف سياقات ومواقف اجتماعية متعددة، وألغراض 

خمتلفة(.
مقرر 146 جنم أو 147 جنم )الفصل الثاين(: ملسار الكليات الصحية ومقرر 
153 أو 154 جنم )الفصل الثاين( ملسار الكليات اهلندسية والعلمية، ومقرر 
ويتم  اإلنسانية،   الكليات  ملسار  الثاين(  )الفصل  أو  152 جنم  151 جنم 
 ،)English Academic) األكادميية   اإلجنليزية   على  فيهما  الرتكيز 

واإلجنليزية لألغراض اخلاصة
(ESP) (Purposes Specific English for) .  

املواد التعليمية املستخدمة يف برنامج اللغة اإلجنليزية تصدرها دور نشر عاملية 
عريقة مثل: دار نشر جامعة كامربيدج، وجامعة أكسفورد. وهناك ثالثة أنواع 
املنهج  العامة ضمن  اإلجنليزية  يقدم  األول:  النوع  األولية:  التعليمية  املواد  من 

التكاملي للمهارات اللغوية األساسية 
(approach  integrated - English General)

وهي سلسلة New Headway  املتدرجة الشهرية يف تعليم اللغة اإلجنليزية، 
اليت تصدرها جامعة أكسفورد، واملعدة خصيًصا للسنة التحضريية يف جامعة 

السعودية. البرامج األكاديمية العربية  للمملكة  والثقافية  احلضارية  اجلوانب  وتراعي  امللك سعود، 
والنوع الثاين: يُعىن باإلجنليزية األكادميية

والنوع   ،ESP اخلاصة  لألغراض  واإلجنليزية   ،)English Academic)
الثالث: خاص بالتحضري لالختبارات املعيارية.

العلوم األساسية
يهدف قسم العلوم األساسية إىل إعداد الطالب يف جمايل الرياضيات واإلحصاء 
مبا يساعدهم على مواصلة دراستهم اجلامعية بكل اقتدار، من خالل مساعدهتم 
على إتقان املهارات الرياضية األساسية، وحتقيق مبدأ استمرارية التعلم من خالل 
تزويدهم مبهارات التعلم ، وتكوين اجتاهات إجيابية لديهم حنو تعلم الرياضيات، 

ويقدم القسم املقررات اآلتية، اليت يتم تدريسها باللغة اإلجنليزية.
واملهارات  املفاهيم  املقرر  هذا  يتناول  ريض(:   140( الرياضيات  يف  مقدمة 
الرياضية األساسية مثل: حل املتباينات، واملعادالت، واألعداد املركبة، والدوال 
املختلفة، كما  احلياتية  وتطبيقاهتا  واملثلثية،  واللوغاريتمية،  واألسية  الرتبيعية، 
على  والعمليات  اخلطية،  املعادالت  وأنظمة  املخروطية،  القطوع  إىل  يتطرق 

املصفوفات.
حساب التفاضل )150 ريض(: يتناول هذا املقرر املفاهيم واملهارات األساسية 
مبختلف  الدوال  واشتقاق  واالتصال،  النهايات،  حساب  مثل:  التفاضل  يف 

أنواعها، كما يتناول التطبيقات املختلفة للمشتقة. 
مبادئ الرياضيات )130 ريض(: يتناول هذا املقرر املفاهيم واملهارات الرياضية 
األساسية مثل: حل املتباينات، واملعادالت، واألعداد املركبة، والدوال الرتبيعية، 
أنظمة  إىل  يتطرق  املختلفة، كما  احلياتية  وتطبيقاهتا  واللوغاريتمية،  واألسية، 

املعادالت اخلطية والعمليات على املصفوفات.
مقدمة يف اإلحصاء )140 احص(: يتناول هذا املقرر املهارات املتعلقة بتصنيف 
البيانات، وتبويبها، ومتثيلها، ومقاييس النزعة املركزية، ومقاييس التشتت، كما 
يتناول مقدمة عن االحتماالت، واالرتباط، واالحندار، والتوقع ملتغريات عشوائية 

منفصلة ومتصلة.
جيب على الطالب اجتياز مقرر )140 ريض(؛ ليتمكن من دراسة مقرر )150 

ريض(. وقام قسم العلوم األساسية بإعداد نسخ خاصة
(Editions Custom( من الكتب املعدة لتدريس هذه املقررات لطالب 

السنة التحضريية.  
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مهارات تطوير الذات
يهدف قسم مهارات تطوير الذات إىل إعداد طالب جامعي متميز يف املهارات 
الذايت واملستمر داخل اجلامعة  التعلم  تنمية قدرته على  الشخصية من خالل 
وخارجها، وممارسة كافة أمناط التفكري املختلفة وفًقا ملتطلبات العصر احلايل، 
وإجراء البحث العلمي الدقيق مستخدًما كافة اإلمكانات التقنية املتاحة، وتطوير 
ذاته من الناحية الصحية واجلسدية، والتواصل الناجح مع ذاته واآلخرين، وفريق 
العلمية والوظيفية،  الكتابة  العمل، ومن مث اجملتمع كاماًل، وتطوير مهاراته يف 
خالل  من  األهداف  هذه  حتقيق  ويتم  التجارية.  للمشروعات  رؤيته  وتنمية 

املقررات اآلتية:

إىل  املقرر  التعلم والتفكير والبحث )140 نهج(: يهدف  1-مهارات 

التحضريية  السنة  طالب  لدى  والبحث  والتفكري  التعلم  مهارات  تنمية 
اجلامعية  حياهتم  يف  املهارات  تلك  وتطبيقهم  سعود،  امللك  جامعة  يف 

والعملية.

األساسية  املفاهيم  املقرر  يتناول  علم(:    140( االتصال  2-مهارات 
لعملية االتصال، ومهارات التعرف إىل الذات وأدوات اكتشاف الذات، 
التعامل  ومهارات  األسري،  اجملال  يف  االتصال  مهارات  وتطبيقات 
االتصال  ومهارات  التدريس،  هيئة  أعضاء  من  واألساتذة  الزمالء  مع 
ومهارات  واخلطابة،  واإللقاء  والتفاوض  اإلقناع  اجلماهريي، كمهارات 
االجتماعي،  العمل  يف  القيادة  ومهارات  املختلفة،  الثقافات  استيعاب 

ومهارات االتصال يف فريق العمل، ومهارات االتصال اإللكرتوين.  

 ، الرتقيم  عالمات  املقرر  يتناول  عرب(:   140( الكتابية  3-المهارات 
واإلعراب باحلروف ، والنواسخ ، واألساليب النحوية ، وصياغة األعداد ، 
والبحث يف املعاجم ، وكتابة اهلمزة ، وكتابة األلف والتاء يف هناية الكلمة 

، وفن املقال، والرسائل.

4-ريادة األعمال )101 ريد(: يهدف املقرر إىل إكساب الطالب املعرفة 
مشاريع  إىل  وحتويلهما  واالبتكارات،  األفكار،  لتوليد  الالزمة  واملهارات 
جتارية فاعلة على أرض الواقع بناًء على أساسيات ريادة األعمال ومبادئها، 
وتطبيقاهتا العملية يف إعداد املشاريع التجارية الناجحة، من خالل فهم 
املتطلبات الرئيسة لرائد األعمال وصفاته الفاعلة، وكيفية التخطيط األمثل 

والتمويل،  والتشغيل،  التسويق،  خطة  يف  املمثلة  املشروع  خطة  إلنشاء 
واخلطوات العملية إلدارة املشروع. 

املتعلقة  اجلوانب  املقرر  يتناول  صحة(:   150( واللياقة  5-الصحة 
يشمل  الذي  الصحي  احلياة  ومنط  واللياقة،  بالصحة  املرتبطة  باملفاهيم 
من  والوقاية  الصحي،  والنوم  البدين،  النشاط  وممارسة  والغذاء،  الصحة 
مع  التعامل  وآلية  احلركة،  نقص  أمراض  من  والوقاية  الصحة،  مدمرات 

الضغوط النفسية، والصحة اإلجنابية، ومهارات اإلسعافات األولية.
األنشطة  خالل  من  الصحية  واملهارات  االجتاهات  على  املقرر  يركز  كما 
الكلية األمريكية  البدين )برنامج  النشاط  باملقرر، وهي : وصفة  املرتبطة 
للطب الرياضي(، دورة اإلسعاف األويل، مشروع حتسني الصحة بأسلوب 
برنامج  1000خطوة،  برنامج  الرياضية،  األلعاب  دورة  املشكلة،  حل 

القياسات البدنية والفسيولوجية.

6- مهارات الحاسب اآللي:  يهدف املقرر إىل  تدريب الطالب على 
أسس استخدام احلاسب اآليل، وإكساهبم املهارات الالزمة للتعامل مع 
األخرى  التقنيات  استخدام  بطريقة  وتزويدهم  عالية،  بكفاءة  احلاسب 
املتعلقة بالعملية التعليمية، واالرتقاء مبستوى الطالب يف مهارات احلاسب 
املعايري  أعلى  وفق  دويل  دراسي  مقرر  على  تدريبهم  خالل  من  اآليل 
احلاسب  مهارات  تطبيق  طرق  من  الطالب  ومتكني  الدولية،  واألسس 
اآليل احلديثة، والتطبيقات العملية لتقنية املعلومات، األمر الذي يؤهلهم 
التعلم للطالب  للنجاح يف حياهتم األكادميية والعملية، وتسهيل عملية 
من خالل تزويدهم بأحدث مصادر التعلم، وهتيئة مناخ جذَّاب وماتع 
الطالب واملدربني، وتوفري بىن  بناء عالقة قوية بني  للطالب من خالل 

حتتية تقنية متميزة لتحفيز الطالب املوهوبني وتشجيعهم.
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شؤون الطالب

إحدى   )http://sa.ksu.edu.sa) الطالب  شؤون  عمادة  تعد 
والرعاية  األنشطة  من  واسعة  جمموعة  على  تشرف  اليت  املساندة  العمادات 
واخلدمات الطالبية املساندة للعملية التعليمية باجلامعة، واليت هتدف يف جمملها 
إىل االهتمام بالطالب والطالبات، وهتيئة البيئة املناسبة هلم للتحصيل العلمي 
وتدريبهم يف جماالت إضافية؛ لرتقية مهاراهتم، وتنمية قدراهتم الذهنية والبدنية، 
صاحلني  مواطنني  اجلامعة  من  ليتخرجوا  ومتوازن؛  متكامل  بشكل  وإعدادهم 

قادرين على املنافسة يف اجملال األكادميي والوظيفي واملهين. 
وتسعى العمادة إىل حتقيق رؤيتها املتمثلة يف التمّيز والريادة العاملية يف األنشطة 
واخلدمات الطالبية؛ من خالل تقدمي أنشطة وخدمات طالبية متميزة؛ 
لتخريج كوادر ذات مهارات عالية وقادرة على املنافسة حملياً ودولياً؛ من 
خالل توفري أنشطة ال صفّية عالية اجلودة، وبنية أساسية، وجتهيزات فائقة 
وفق أهداف اخلطة اإلسرتاتيجية لعمادة شؤون الطالب 1431 /1441 

هـ ؛ من اهلدف الرابع إىل اهلدف الثاين  عشر على النحو اآليت :
التدريس(  هيئة  وأعضاء  للطالب  احلوافز  نظم  )تطوير  الرابع:  الهدف   -

على أن يضم ) الطالب املثايل والطالبة املثالية(.
التدريب  ورفع كفاءة  الطالبية،  املهارات  )تطوير  الخامس:  الهدف   -

الطاليب(، ويتضمن ) التدريب الطاليب(.        
- الهدف السادس: )رفع الوعي الطاليب باحلقوق والواجبات(، ويتضمن       

)احلقوق الطالبية(.
 ( ويضم  ومتميزة(،  فاعلة  طالبية  شراكة  حتقيق   ( السابع:  الهدف   -
الطالبية  ،األندية  املسرحية  األنشطة  واالجتماعية،  الثقافية  األنشطة 
واملشاركات  الطالبية  ،الرحالت  اجلوالة  واجملتمعية،  التوعوية  ،األنشطة 
التطوع الطالبية، الشراكة الطالبية،  الزيارات اخلارجية، برامج  اخلارجية، 

األنشطة الرياضية، خدمات توظيفية، اجمللس االستشاري الطاليب(.
- الهدف الثامن: )تطوير اخلدمات الطالبية املساندة(، ويشمل )خدمات 

إسكان الطالب ، و التغذية الطالبية(.  
ويتضمن)التوجيه  الطاليب(،  والتوجيه  اإلرشاد  )تطوير  التاسع:  الهدف   -
واإلرشاد الطاليب، التوجيه واإلرشاد النفسي واالجتماعي، التوعية بأضرار 

املخدرات، عيادة مكافحة التدخني(.
- الهدف العاشر: )رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة(، ويتضمن) خدمات 

طالب ذوي االحتياجات اخلاصة(. 

- الهدف الحادي عشر: )رعاية الطالب غري السعوديني(، ويشتمل على 
)نادي الطالب الوافدين،و املنح الدراسية(.      

ويتضمن            ، الطالبية(  واللوائح  األنظمة  )تطوير  عشر:  الثاني  الهدف   -
) تأديب الطالب(.      

شؤون  عمادة  تقدمها  اليت  والرعاية  واخلدمات  لألنشطة  عرض  يلي  وفيما 
الطالب لطالب جامعة امللك سعود وطالباهتا، حبسب ترتيب ورودها بأهداف 

اخلطة اإلسرتاتيجية لعمادة شؤون الطالب 1431 /1441 هـ :

ُيكرم يف هناية كل سنة دراسية الطالب املثايل والطالبة املثالية على مستوى كل 
كلية، مث خيتار الطالب املثايل والطالبة املثالية على مستوى اجلامعة من خالل 
املتمّيز،  األكادميي  األداء  على:  تشتمل  معايري  وفق  تشكل الختيارمها،  جلنة 
واملظهر  الطالبة،  أو  الطالب  جييدها  اليت  األجنبية  واللغات  العامة،  والثقافة 
والسلوك العام، واإلسهام يف خدمة اجملتمع، واملشاركة الفاعلة يف العمل الطاليب 
اجلائزة عن طريق  لنيل هذه  والطالبات  الطالب  ويُرشح  الالصفية.  واألنشطة 

كلياهتم.

الطالب المثالي والطالبة 
المثالية 

التدريب الطالبي 

معريف  جمتمع  بناء  يف  التمّيز  على  سعود  امللك  جامعة  حرص  من  انطالقًا 
الطالبية  املهارات  تنمية  أُنِشئ مركز  والفنية ورعايتها،  العلمية  املواهب  وتنمية 
http://sa.ksu.edu.sa/csd

الفرصة لطالب  بعمادة شؤون الطالب يف عام 1405 هـ؛ من أجل إعطاء 
هواياهتم  وممارسة  اآليل،  احلاسب  وبرامج  نظم  إىل  للتعرف  وطالباهتا  اجلامعة 
لالستفادة  جديدة؛  مهارات  وتكسبهم  مواهبهم،  تنمي  اليت  والفنية،  العلمية 
من أوقات الفراغ لديهم؛ حيث إن سوق العمل يف اململكة يتطلب مهارات 
يف  التسجيل  وميكن  األكادميي،  للتحصيل  مساندة  تكون  أساسية،  وقدرات 

الدورات التدريبية عرب الرابط :
https://eservices.ksu.edu.sa/StudentsTraining-
Course
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الحقوق الطالبية

الطالبية، هتدف إىل إجياد مناخ داعم  اجلامعة وحدة حلماية احلقوق  أنشأت 
فرعية  دائمة، وجلان  قانونية، تضم: جلنة  املبنية على أسس  الطالبية  للحقوق 
يف كل كلية، وجلنة عليا للنظر يف شكاوى الطالب واختاذ الالزم بشأهنا. كما 
أصدرت اجلامعة وثيقة للحقوق والواجبات الطالبية؛ لتبصري الطالب حبقوقهم 
والواجبات اليت عليهم، وعلى الطالب الذي لديه مظلمة أو شكوى أن يتقدم 
هبا للجنة الفرعية حلماية احلقوق الطالبية يف كليته، وميكن للطالب أن يستأنف 
رقم  مببىن  الرابع  بالدور  الطالبية  احلقوق  حلماية  الدائمة  اللجنة  لدى  شكواه 

)17( - مركز اجلامعة.

وتوضح األسئلة واألجوبة التالية آلية عمل الوحدة:
السؤال األول: ما األهداف اليت تسعى اجلامعة إىل حتقيقها من وراء إنشاء 

وحدة حلماية احلقوق الطالبية ؟
الجواب : 

هتدف اجلامعة من إنشاء وحدة حلماية احلقوق الطالبية إىل:
- حتقيق جمتمع جامعي متجانس، تسود فيه روح التعاون املتبادل بني منسوبيها.

- إقرار مبادئ العدل واإلنصاف كدعامة أساسية يف بناء جمتمع مثايل داخل 
اجلامعة.

املطبقة  واللوائح  األنظمة  مع  تتوافق  أسس،  على  الطالب  حقوق  دعم   -
باجلامعة، ومبا ال يتعارض معها.

الثاني : كيف تستطيع الوحدة أن حتقق األهداف اليت أنشئت من  السؤال 
أجلها ؟

الجواب : 
تقوم الوحدة بعدد من املهام اليت من شأهنا أن حتقق األهداف اليت أُنشئت من 

أجلها، وهذه املهام هي:
- التحقيق والفصل يف الشكاوى والتظلمات اليت يتقدم هبا الطالب.

- إمناء ثقافة العدل واإلنصاف بني الطالب.
- تقدمي االستشارات الالزمة للطالب فيما خيص مشكالهتم األكادميية وغري 

األكادميية املرتبطة باجلامعة.
- تبصري الطالب حبقوقهم اجلامعية وكيفية احلصول عليها باللجوء إىل القنوات 

الشرعية والرمسية داخل اجلامعة يف إطار القواعد واألنظمة املعمول هبا.

السؤال الثالث : ما اإلجراءات والضوابط اليت جيب على الطالب  أن يلتزم هبا 
عند التقدم بشكواه إىل اللجنة الفرعية ؟

الجواب: جيب على الطالب إن يلتزم يف تقدميه لشكواه بعدد من اإلجراءات 
والضوابط، هي :

- أن يتقدم بشكواه إىل مقر اللجنة الفرعية املشكلة داخل كليته أو معهده .
- أن يكون تقدمي الشكوى خالل ثالثني يوماً من تاريخ حدوث الواقعة حمل 
الشكوى أياً كانت هذه الواقعة ) على سبيل املثال: إعالن نتيجة اختبار، 
الطالب من استخدام  الفعل  منع  أو  بالقول  الطالب  اعتداء وقع على 
حق من حقوقه الواردة بوثيقة حقوق الطالب اجلامعي والتزاماته.. إخل (.

- ال جيوز للطالب أن يتقدم بشكواه بعد مرور ثالثني يوماً من تاريخ حدوث 
الواقعة حمل الشكوى، كما ال جيوز له التقدم بأكثر من شكوى واحدة 

عن ذات الواقعة.
- أن يقوم مبلء النموذج املعد للشكوى واستيفاء كافة البيانات الواردة به 
بالدقة والوضوح الالزمني وباالختصار الذي ال خيل باملضمون، ويتسلم 

هذا النموذج من سكرتري اللجنة.
منه  ويتسلم  اللجنة،  استيفائه إىل سكرتري  بعد  يسلم منوذج شكواه  أن   -

إيصااًل، يفيد تسليمه للشكوى، وقيدها بسجل اللجنة.
- متابعة الطالب لشكواه وما مت فيها مدة ثالثني يوماً، تبدأ من تاريخ تقدميه 

للشكوى، وذلك مبراجعة سكرتري اللجنة وسؤاله يف املقر املعد لذلك.

السؤال الرابع : ما الضمانات اليت تكفل احليادية واملوضوعية يف عمل الوحدة؟
أقسام  اليت متت مراعاهتا يف تشكيل  الضمانات  الجواب : يوجد عديد من 

الوحدة واختصاصاهتا، واإلجراءات املتبعة أمامها، ومن هذه الضمانات:
- توفري أكرب قدر ممكن من التوازن بني عدد أعضاء هيئة التدريس وعدد 

الطالب يف تشكيل اللجان الفرعية. 
من  أعضاؤها  يكون  بأن  الدائمة  اللجنة  تشكيل  يف  احليادية  مراعاة   -
اللجنة  لتتمتع  التدريس؛  هيئة  أعضاء  خارج  من  القانونيني  املستشارين 
عليها،  املطروحة  والتظلمات  الشكاوى  نظر  يف  الكاملة  باالستقاللية 
وخباصة أن التوصيات الصادرة منها تُعتمد مباشرة من معايل مدير اجلامعة.

وذلك  اللجنة،  إطار  خارج  ضغوط  أو  عوامل  بأية  التأثر  عدم  ضمان   -
عن طريق استبدال أي عضو باللجنة يكون لديه مانع أديب، حيول دون 
مشاركته يف اختاذ القرار املناسب يف إحدى القضايا املطروحة على اللجنة 
اللجنة  الفرعية، وكذلك  اللجان  أمام  املتبعة  واإلجراءات  املواعيد  - ضبط 
الدائمة لضمان عدم اإلمهال أو التسويف يف حل مشكالت الطالب، 
وذلك بتحديد مدة ) 30 ( يوًما لكل جلنة للفصل خالهلا يف الشكوى 

أو التظلم.
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- جعل النظر والفصل يف شكاوى الطالب على مرحلتني أو درجتني؛ ليتيح 
ذلك للطالب أن يتظلم من قرار اللجنة الفرعية » اليت متثل أول درجة 
» أمام اللجنة الدائمة » اليت متثل ثاين درجة » يف حالة اعرتاض الطالب 
الشاكي على هذا القرار، وتلك ضمانة مهمة جداً ملراجعة قرارات اللجان 

الفرعية والرقابة عليها .
- وجود جلنة عليا تضع اإلسرتاتيجية العامة لعمل الوحدة، وحبث القضايا 
ذات األمهية اخلاصة طبقاً ملا ورد بالقواعد املنظمة للوحدة؛ يعد ضمانة 
أخرى مهمة جداً لضبط عمل الوحدة، وتفعيل دورها باستمرار؛ لتكون 
طالهبا  بني  اجلامعة  داخل  املطلوب  التوازن  وإجياد  الطالب،  خدمة  يف 

ومنسوبيها.

السؤال الخامس : مىت تنعقد اللجنة الفرعية، وكيف تصدر قراراهتا ؟
الجواب : تنعقد اللجنة الفرعية مرة واحدة -على األقل- كل مخسة عشر يوماً 
بناًء على دعوة رئيسها، ويكون االنعقاد صحيحاً حبضور أغلبية أعضائها، على 
أن يكون من بينهم الرئيس، وتثبت كافة املناقشات والقرارات مبحضر أعمال 
اجللسة، ويوقعها  األعضاء احلاضرون، وتصدر اللجنة قراراهتا بأغلبية األعضاء 
احلاضرين، ويف حالة تساوى األصوات يرجح اجلانب الذي فيه صوت الرئيس. 

السؤال السادس: ما اإلجراءات اليت تقوم هبا اللجنة الفرعية للتحقيق والفصل 
يف شكوى الطالب؟ 

سبيل  يف  اإلجراءات  من  عدًدا  تتخذ  أن  يف  احلق  الفرعية  للجنة  الجواب: 
التحقيق والفصل يف شكوى الطالب، وهذه اإلجراءات تتمثل فيما يلي :

- يقوم سكرتري اللجنة مبجرد تقدمي الشكوى بإدراجها جبدول أعمال أقرب 
جلسة جتتمع فيها اللجنة .

- تقوم اللجنة خالل اجللسة ببحث شكوى الطالب والتحقق من التزامه 
حدوث  تاريخ  من  تبدأ  يوماً  ثالثني   « القانوين  امليعاد  خالل  بتقدميها 
اللجنة  فإن  امليعاد  هذا  الطالب  فإذا جتاوز   ..  « الشكوى  الواقعة حمل 

تنتهي يف أثناء اجللسة إىل إصدار قرارها بعدم قبول الشكوى شكاًل .
- يف حالة التزام الطالب بامليعاد القانوين تبحث اللجنة موضوع الشكوى، 
فيها،  للفصل  بالشكوى كافية  املرفقة  واملستندات  األوراق  فإذا كانت 

تصدر اللجنة القرار الذي تراه مناسباً يف اجللسة نفسها.
فإّن  املوضوع،  للفصل يف  واملستندات  األوراق  أما يف حالة عدم كفاية   -
للجنة يف هذه احلالة أن تطلب من املشكو يف حقه موافاهتا برده كتابياً 
على ما ورد بالشكوى، خالل مدة أسبوع من تاريخ إخطار رئيسه املباشر 
باملثول أمام اللجنة  بذلك رمسياً، دون أن يكون املشكو يف حقه ملتزماً 
بشخصه، كما جيوز للجنة االستعانة برأي رئيس القسم املعين بالشكوى، 
دون أن يكون لرئيس القسم احلق يف التصويت على القرار الذي سيصدر 

من اللجنة .
- تصدر اللجنة قرارها يف أول جلسة ترى فيها أن األوراق أصبحت كافية 
اللجنة بامليعاد املنصوص  تلتزم  للفصل يف موضوع الشكوى، وجيب أن 
عليه بالقواعد املنظمة لعمل الوحدة، وذلك بأن يتم الفصل يف الشكاوى 
املنظورة أمام اللجنة الفرعية يف ميعاد أقصاه ثالثون يوماً، تبدأ من تاريخ 

تقدمي الشكوى.
- حتيل اللجنة ملف الشكوى كاماًل إىل صاحب الصالحية املختص طبقاً 
للوائح واألنظمة املعمول هبا يف اجلامعة، وذلك ليقوم باعتماد القرار الذي 

صدر من اللجنة وإنفاذه.
وذلك  الشأن،  ذوي  إىل  اعتماده  بعد  اللجنة  من  الصادر  القرار  يعلن   -
بأن يستدعى الطالب الشاكي ملقر اللجنة، ويبلغ مبضمون القرار، ويقوم 
الطالب بالتوقيع باإلطالع والعلم على النموذج املعد لذلك ، كما يعلن 
القرار خبطاب يوجه إىل كافة اجلهات املنوط هبا تنفيذ القرار وإعمال أثره.

السؤال السابع : ما اإلجراء الذي جيوز للطالب اختاذه يف حالة عدم صدور 
بثالثني  احملددة  القانونية  املدة  خالل  شكواه  موضوع  يف  الفرعية  اللجنة  قرار 

يوماً ؟
الجواب : يف حالة عدم صدور قرار اللجنة الفرعية يف موضوع الشكوى خالل 
املدة القانونية احملددة بثالثني يوماً، جيوز للشاكي التقدم للجنة الدائمة بطلب 
النظر والتحقيق يف موضوع شكواه، وذلك على النموذج املعد هلذا الغرض مبقر 

اللجنة بعمادة شئون الطالب مبركز اجلامعة.

الفصل يف  الفرعية عدم  للجنة  فيها  اليت جيوز  احلاالت  ما   : الثامن  السؤال 
الشكوى ؟

يف  أمامها  املقدمة  الشكوى  يف  الفصل  عدم  الفرعية  للجنة  : جيوز  الجواب 
حالتني، مها :

- إذا كانت احلالة املعروضة تتمتع بأمهية خاصة، وهذه األمهية تقدرها اللجنة 
حبسب مقتضيات احلال.

- وجود مانع أديب لدى اللجنة يف شكوى بعينها، حيول دون اختاذ القرار 
املناسب .

اللجنة  إىل  حبالته  املوضوع  بإحالة  احلالتني  هاتني  يف  الفرعية  اللجنة  وتقوم 
الدائمة؛ لتباشر اختصاصها بشأنه.

القرار  من  يتظلم  أن  فيها  للطالب  جيوز  اليت  احلاالت  ما   : التاسع  السؤال 
الصادر من اللجنة الفرعية ؟

الفرعية يف  اللجنة  القرار الصادر من  الجواب : جيوز للطالب أن يتظلم من 
حالتني مها :

- صدور قرار حبفظ أو رفض الشكوى .
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- صدور قرار معتمد من صاحب الصالحية، ال حيقق رغبة الطالب، أو ال 
يعيد إليه كامل حقوقه اليت يطالب هبا يف شكواه. 

القرارات  من  بتظلمه  الطالب  إليها  يتقدم  اليت  اجلهة  ما   : العاشر  السؤال 
الصادرة من اللجان الفرعية ؟ وهل يتم ذلك خالل ميعاد حمدد ؟

الجواب:
مبركز  الطالب  شؤون  عمادة  ومقرها  الدائمة،  اللجنة  أمام  التظلم  يكون   -
اجلامعة خالل مخسة عشر يوماً،تبدأ من تاريخ توقيع الطالب بالعلم واإلطالع 
على القرار الصادر من اللجنة الفرعية، ويقدم التظلم بأن يقوم الطالب مبلء 
واستيفاء النموذج املعد لذلك يف مقر اللجنة  الدائمة، ويسلمه سكرتري هذه 

اللجنة إيصااًل يفيد التسليم.

يف  واملشاركة  اجلامعة،  تقدمها  اليت  االجتماعية  والرعاية  باإلعانة  التمتع   •
األنشطة املقامة فيها وفقاً للوائح والتعليمات اجلامعية املنظمة لذلك.

• احلصول على الرعاية الصحية الكافية بالعالج داخل املستشفيات واملراكز 
الصحية التابعة للجامعة .

• االستفادة من خدمات اجلامعة ومرافقها ) الكتاب اجلامعي – السكن 
اجلامعي – املكتبات املركزية والفرعية – املالعب الرياضية – املطاعم – 
مواقف السيارات - ...وغريها (؛ وذلك وفقاً للوائح والنظم املعمول هبا 

باجلامعة .
للطالب  السيما  نظامياً  املقررة  املادية  واملكافآت  احلوافز  على  احلصول   •

املتفوق. 
• الرتشيح للدورات التدريبية والربامج والرحالت الداخلية واخلارجية، وزيادة 
مشاركته يف األنشطة الثقافية، وكذلك املشاركة يف أنشطة خدمة اجملتمع 

احمللي واألعمال التطوعية .
هيئة  بأعضاء  عالقته  يف  منه  يتضرر  أمر  أي  من  التظلم  أو  الشكوى   •
التدريس أو القسم أو الكلية أو أي وحدة من وحدات اجلامعة ، ويكون 
احلقوق  محاية  لوحدة  املنظمة  للقواعد  وفقاً  التظلم  أو  الشكوى  تقدمي 
الطالبية ، ومتكني الطالب من معرفة مصري شكواه من ِقبل اجلهة املسؤولة 

عنها.

• متكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي جهة باجلامعة يف أي قضية تأديبية 
تُرفع ضده ، وعدم صدور العقوبة يف حقه إال بعد مساع أقواله، وذلك 
ما مل يثبت أن عدم حضوره كان لعذر غري مقبول، وذلك بعد استدعائه 

للمرة الثانية .
للقواعد املقررة يف  • التظلم من القرار التأديبـي الصادر ضده، وذلك وفقاً 

هذا الشأن مبوجب أحكام تأديب الطالب .
وعدم  معه،  التعامل  ونزاهة  اجلامعة  داخل  ملفه  حمتويات  على  احلفاظ   •
تسليم أٍي منها إال للطالب نفسه أو ويل أمره أو من يفوضه بذلك رمسياً، 
ما عدا احلاالت اليت يُطلب فيها تسليم أو معرفة حمتويات ذلك امللف من 
ِقبل جهات التحقيق أو أجهزة القضاء أو جلهٍة حكومية أخرى، وال جيوز 
إفشاء أو نشر حمتويات ملفه ما مل يكن ذلك النشر نتيجة لقرار بعقوبة 

تأديبية يف حق الطالب.
اخلدمة  على  احلصول  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوى  من  الطالب  حق   •

الالئقة واملناسبة حلاجاته وفقاً لألنظمة والقواعد املرعية.
المجال  في  والتزاماته  الجامعي  الطالب  حقوق 

غير األكاديمي

التزامات الطالب الجامعيحقوق الطالب الجامعي

الصادرة  والقرارات  وتعليماهتا،  ولوائحها،  اجلامعة،  بأنظمة  الطالب  التزام   •
تنفيذاً هلا وعدم التحايل عليها أو انتهاكها أو تقدمي وثائق مزورة للحصول على 

أي حق أو ميزة خالفاً ملا تقضي به األحكام ذات العالقة. 
وتقدميها  باجلامعة،  وجوده  أثناء  يف  اجلامعة  البطاقة  حبمل  الطالب  التزام   •
للموظفني أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها من ِقبلهم، وعند إهناء أي معاملة 

للطالب داخل اجلامعة .
• التزام الطالب بعدم التعرض ملمتلكات اجلامعة باإلتالف، أو العبث هبا، أو 
تعطيلها عن العمل أو املشاركة يف ذلك، سواًء ما كان منها مرتبطاً باملباين أم 

التجهيزات .
بالتعليمات اخلاصة برتتيب وتنظيم واستخدام مرافق اجلامعة  التزام الطالب   •
وجتهيزاهتا لألغراض املخصصة هلا ، ووجوب احلصول على إذٍن مسبق من اجلهة 
املختصة الستعمال تلك املرافق أو التجهيزات عند الرغبة يف  استخدامها أو 

االنتفاع منها يف غري ما أعّدت له .
• التزام الطالب بالزي والسلوك املناسبني لألعراف اجلامعية واإلسالمية ، وبعدم 
داخل  املرعّية  العامة  اآلداب  أو  اإلسالمية  باألخالق  خمّلة  أعمال  بأية  القيام 

اجلامعة .
• التزام الطالب باهلدوء والسكينة داخل مرافق اجلامعة، واالمتناع عن التدخني 
فيها، وعدم إثارة اإلزعاج أو التجمع غري املشروع أو التجمع املشروع يف غري 

األماكن املخصصة لذلك. 
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األنشطة  الثقافية  واالجتماعية

تشتمل األنشطة الثقافية واالجتماعية على املسابقات، واحملاضرات، والندوات، 
واألسابيع التوعوية، واملعارض العلمية والتوعوية، والرحالت الطويلة والقصرية، 
احلميدة  املثل  غرس  إىل  واالجتماعي  الثقايف  النشاط  ويهدف  والزيارات. 
الشخصية  لتتحقق هلم  اجلامعة وطالباهتا؛  نفوس طالب  اجليدة يف  والعادات 
املتوازنة، وحسن توجيههم وتبصريهم حنو كرمي األخالق، وحسن التعامل حىت 
يتخرج للمجتمع وهو ناضج العقل ومتزن السلوك، وميكن للطالب االشرتاك يف 
برامج األنشطة الثقافية واالجتماعية من خالل جلان النشاط الطاليب يف كليته 

أو مبراجعة إدارة األنشطة الثقافية.

األندية  الطالبية

تعد أندية النشاط الطاليب ملتقى مهماً الكتشاف املهارات واملواهب وتنميتها 
وتطويرها، والعمل على تشجيع االبتكار واإلبداع لدى الطالب والطالبات، 
كما تعد مركز إشعاع عمليًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا ورياضيًّا وفنيًّا يتيح هلم التواصل 
مع رواد هذه األنشطة داخل اجلامعة وخارجها، ومصدرًا رئيًسا لعرض نتاجهم 
حىت يكونوا لبنة تثري اجملتمع ومكتسًبا نفخر به. وتشرف العمادة على أندية 
النشاط الطاليب اليت تشتمل على أندية عامة، وأندية ختصصية، وأندية مشرتكة.

األنشطة  التوعوية والمجتمعية

تُقّدم األنشطة التوعوية واجملتمعية من خالل برنامج التخصصات الصحية الذي 
يشمل طالب الكليات الصحية )الطب، طب األسنان، الصيدلة، التمريض، 
تربية  على  يعمل  تربوي  طاليب  نشاط  برنامج  وهو  التطبيقية(،  الطبية  العلوم 
الطالب تربية متزنة ومتكاملة من النواحي: الوجدانية، واالجتماعية، والبدنية، 
والعقلية . والصحية... عن طريق برامج ومحالت يف جماالت متعددة بإشراف 
الربنامج  ويقوم طالب  الربنامج.  أهداف  حتقيق  على  تعمل  متخصصة  قيادة 
بتنفيذ برامج توعوية صحية ذات أهداف جمتمعية تثقيفية وتوعوية. وقد نفَّذ 

الربنامج عدداً من األنشطة بالتعاون مع جهات أخرى.

الجـــوالـــة 

تعد اجلوالة املرحلة األخرية من املراحل الكشفية اليت تشتمل على: األشبال، 
إعداد  إىل  الكشفي  النشاط  ويهدف  اجلوال.  املتقدم،  الكشاف،  الفتيان، 
الشباب لالرتقاء بأنفسهم وخدمة جمتمعهم من خالل التكّيف اإلجيايب وتنمّية 
قدراهتم على ممارسة التعليم الذايت، وقد نّفذ النادي جمموعة أنشطة، لعل من 
أمهها املشاركة يف معسكر اخلدمة العامة للحج، باإلضافة إىل عدد من الدورات 
التأهيلية القيادية واملهرجانات الرتفيهية لطالب اجلامعة وأسابيع اخلدمة العامة. 

األنشطة المسرحية 

يهدف النشاط املسرحي يف جامعة امللك سعود إىل خلق منوذج متمّيز للمسرح 
الرتبية  ،وبني  والرتفيه  املتعة  بني  جيمع  الذي  الرتبوية  الصبغة  ذي  اجلامعي 
والتهذيب، مع االلتزام بالتعاليم اإلسالمية السامية، كما يهدف هذا النشاط 
إىل تنشئة وإعداد جيل من الشباب الواعي والقادر على التعبري عن نفسه وعن 
جمتمعه بطريقة راقية ومقبولة؛ حىت يستفيد الشاب من وقت فراغه يف صقل 

وتنمية شخصيته ومواهبه املسرحية. 

صندوق  الطالب

جمال  يف  وطالباهتا  اجلامعة  لطالب  حيوية  خدمات  الطالب  صندوق  يقدم 
املالية  واإلعانات  السُّلف  وتقدمي  الطاليب،  النشاط  ميزانية  ودعم  الرعاية، 
تدريب  مراكز  دعم  مثل:  األخرى،  اخلدمات  من  وعديد  للطالب حملتاجني، 
وطالبة،  طالب  لكل  آيل  حاسب  جهاز  وبرنامج  باجلامعة،  اآليل  احلاسب 
الغذائية ،  وبرنامج دعم الكتاب اجلامعي املخفَّض ، وبرنامج دعم الوجبات 

وبرنامج دعم مشاحل التخرج وعباءاته.
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الرحالت  الطالبية

مثل:  اململكة وحمافظاهتا،  مناطق  من  لعدد  والطويلة  القصرية  الرحالت  تنظَّم 
مكة املكرمة، واملدينة املنورة، وجزيرة فراسان، وتبوك، وجدة، وحائل، واملنطقة 
الشرقية.. وهتدف هذه الرحالت إىل تعريف الطالب بوطنهم، إضافة إىل توثيق 
عن  الرحالت  هذه  املشاركة يف  وميكن  ببعض،  بعضهم  الطالب  بني  العالقة 

طريق التسجيل لدى جلان النشاط بالكليات عندما يتم اإلعالن عنها.

المشاركات الخارجية 

يشارك طالب اجلامعة يف عدد من املشاركات اخلارجية على مستويات العاملي 
واخلليجي والعريب، فعلى املستوى اخلليجي توجد أنشطة مشرتكة، هي: األسبوع 
الثقايف والعلمي، والزيارة الطالبية املشرتكة، ومعسكرات اجلوالة املشرتكة، والدورة 
االحتياجات  بذوي  خاصة  مشرتكة  وأنشطة  املسرحي،  واملهرجان  الرياضية، 
اخلاصة. وعلى املستوى العريب توجد مشاركات رياضية، وعلى املستوى العاملي 

توجد مشاركات جلوالة اجلامعة يف معسكرات الكشافة العاملية.

الزيارات الخارجية

اجلامعة خربات  من طالب  متمّيزة  إكساب شرحية  إىل  الربنامج  هذا  يهدف 
ثقايف  موروث  ذات  خارجية  بلدان  زيارة  خالل  من  وعلمية  ثقافية  ومعارف 
للرؤية اجلديدة للجامعة، واخلاصة بالتواصل والشراكة  وحضاري عريق؛ حتقيقاً 
ومد اجلسور مع اجلامعات ومراكز البحث العاملية، كما يعّد هذا الربنامج نوعاً 
جمال  يف  إسهامات  هلم  وممن  أكادميياً  املتفوقني  للطلبة  والتحفيز  املكافأة  من 

العمل الطاليب يف األنشطة الالصفية وخدمة اجملتمع.

برامج التطوع الطالبية

هتدف برامج التطوع الطالبية إىل إذكاء روح البذل والعطاء وخدمة اجملتمع يف 
إتاحة  الطالبية على  التطوع  برامج  اجلامعة وطالباهتا، وتشتمل  نفوس طالب 
الفرصة للطالب يف إعداد برامج تطوعية خلدمة اجملتمع واملشاركة فيها حبسب 
ختصصاهتم؛  ففي جمال العلوم والطب يقوم الطالب خبدمات )العمل التطوعي 
اإلسعايف( يف جماالت: أمراض القلب، وأمراض السكري، واإلسعافات األولية، 
واحملافظة على البيئة؛ ويف جمال الدراسات اإلنسانية يقدمون خدماهتم يف جمال 
اإلرشاد األسري واخلدمات االجتماعية؛ ويشارك الطالب يف هذه الربامج من 

خالل خطة النشاط بالكلية اليت ينتمون إليها.

الشراكة الطالبية

امللك  جامعة  لطالب  تتيح  إجيابية،  بيئة  خلق  إىل  الطالبية  الشراكة  هتدف 
سعود وطالباهتا الفرصة لتحقيق ذواهتم واكتشاف قدراهتم من خالل االبتكار 
والتطوير واإلسهام يف املشاريع والفعاليات اليت تنظمها اجلامعة أو تشارك فيها، 
والوطن واإلحساس  للجامعة  واالنتماء  بالوالء  الشعور  تنمية  إىل  كما هتدف 
وتشجيعها  الطالبية  املبادرات  إطالق  حتفيز  على  العمل  مع  باملسؤولية، 
واحتضاهنا، وإكساب الطالب خربات ومهارات النجاح؛ لتأهيله حلياته العملية، 
وحتقيق حاجات سوق العمل، تشجيع حس ريادة األعمال وتنميته، إضافة إىل 
االستفادة من القدرات واملواهب املتوافرة لدى الطالب والطالبات، وتوظيفها 
يف خدمة اجلامعة واجملتمع.كما تقوم الشراكة الطالبية بتنفيذ مبادرات ومشاريع 
طالبية ذات أهداف مهنية وثقافية وتطوعية وجمتمعية، منها: مشروع التثقيف 
والتشغيل  األعمال،  وريادة  عيوننا،  يف  واجلامعة  أرشدين،  ومبادرة  الصحي، 
اآليل،  احلاسب  لقيادة  الدولية  الرخصة  على  للحصول  والتدريب  الطاليب، 
والدورات التدريبية يف خمتلف اجملاالت، ومركز الشراكة التطوعي، ومبادرة واعد 
وزارة  تقيمها  اليت  العلمية  للمؤمترات  التحضريية  واللقاءات  املهنية،  والشراكة 

التعليم العايل، ومبادرة اعرف جامعتك، وغريها.
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األنشطة الرياضية 

هتتم عمادة شؤون الطالب باألنشطة الرياضية ودورها الرتبوي؛ فالرياضة حتقق 
املألوف  ومن  للخلق،  ومسو  للنفس  تربية  فهي  للشخصية؛  التكويين  التكامل 
أن يقرتن ذكر اجلسم الرياضي مع اخللق الرياضي: )العقل السليم يف اجلسم 

السليم(. 
تشرف العمادة على برامج النشاط الرياضي اليت تشتمل على دوري كرة القدم. 
املشاركة  ذات  للطالب  التنشيطية  الدورات  الرياضية:  األنشطة  برامج  ومن 
املفتوحة يف ألعاب مخاسيات كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد؛ 
معايل  وكأس  العام،  الدوري  مثل:  اجلماعية،   لأللعاب  التنشيطية  والدورات 
املدير لكرة القدم، وبطوالت اجلامعة املفتوحة؛ واأللعاب الفردية، مثل: بطولة 
اإلسكواش،  وبطولة  الطاولة،  تنس  وبطولة  السباحة،  وبطولة  القوى،  ألعاب 
إضافة  النفس؛  عن  الدفاع  ألعاب  مراكز  وبطوالت  الطائرة؛  الريشة  وبطولة 
السلة،  لكرة  اجلامعة  بطولة  مثل:  اجلماعية،  لأللعاب  اجلامعة  بطوالت  إىل 
تنظيم  على  عالوة  الطائرة؛  لكرة  اجلامعة  وبطولة  اليد،  لكرة  اجلامعة  وبطولة 
املهرجانات واملسابقات، مثل: اليوم الرياضي املفتوح، وسباق اجلامعة للتحمل، 
ومهرجان املعوقني، وبطولة املصّنفني للتنس، ومهرجان األلعاب وبطولة اجلامعة 
مركز  مثل:  املختلفة،  األلعاب  على  التدريب  مراكز  توجد  للمنسوبني؛ كما 
تدريب اللياقة البدنية، ومركز تعليم السباحة، ومراكز ألعاب الدفاع عن النفس 
)كاراتيه، جودو، تايكوندو(، ومركز تدريب كمال األجسام، ومراكز تدريب 
املشاركة يف كافة  للطالب  الفردية واجلماعية واملمارسة احلرة. وميكن  األلعاب 
األنشطة الرياضية احملببة إليهم من خالل مراجعة املشرف الرياضي يف كليتهم أو 

مراجعة إدارة النشاط الرياضي باجلامعة.

خدمات توظيفية 

التعامالت  وعمادة  الطالب  شؤون  عمادة  بني  بالشراكة  جديدة  خدمة 
يف  وطالباهتا  اجلامعة  طالب  تسويق  إىل  هتدف  واالتصاالت،  اإللكرتونية 
طريق  عن  إلكرتونياً  اخلدمة  تقدمي  ويتم  وميزات.  جودة  ذات  نوعية  وظائف 
توفري السرية الذاتية لطاليب العمل من خرجيي اجلامعة أو على وشك التخرج، 

وتقدميها بقالب مناسب لقطاعات خمتلفة على الصعيدين اخلاص واملؤسسات 
موظفني يف  عن  الباحثني  قبل  من  إليها  الدخول  اخلدمة  تتيح  العامة، حيث 
ختصصات ومؤهالت وخربات معينة ،واالختيار والتنسيق معهم لبدء العمل. 
وتعّد » وظيفة » البداية األوىل لباقة من اخلدمات التوظيفية للطالب والطالبات، 
اليت  واملميزات  املناسب،  الوقت  يف  املناسبة  الوظائف  توفري  إىل  تسعى  اليت 

تناسب خمرجات اجلامعة. 

المجلس االستشاري الطالبي

أنشأت اجلامعة جملساً استشارياً طالبياً، يضم طالباً ممثلني لكل كلية، ويرأسه 
معايل مدير اجلامعة، ويهدف إىل التواصل بني اجلامعة وطالهبا مبا يساعد على 
حسن سري العملية األكادميية والرتبوية واخلدمية، وتقدمي النصح واملشورة ملدير 
اجلامعة يف اجملاالت اليت هتم الطالب والطالبات، ويتم اختيار أعضاء اجمللس من 
الطالب والطالبات عن طريق ترشيح ممثل لكل كلية، وميكن للطالب التواصل 
مع ممثلي كلياهتم لطرح األمور اليت يرغبون مناقشتها من خالل هذا اجمللس.

إسكان الطالب

تشرف العمادة على إسكان الطالب باملدينة اجلامعية. ويعد سكن الطالب 
من اخلدمات األساسية اليت تقدمها اجلامعة لطالهبا القادمني من خارج مدينة 
الطالب،  إلقامة  املناسبة  البيئة  هتيئة  إىل  الطالب  سكن  ويهدف  الرياض، 
باإلضافة إىل طالب املنح الرمسية ومساعدي الباحثني املستقطبني من خالل 
برنامج االستقطاب، وتزويدهم جبميع اإلمكانيات اليت توفر  هلم اإلقامة املرحية؛ 
حىت يتفرغوا للدراسة يف جو صحي ونفسي واجتماعي سليم؛ وذلك وفق قواعد 
للسلوك االجتماعي القومي، وإتاحة الفرصة للتعارف والتعاون والتآلف من خالل 
ممارسة عمل مجاعي يتمثل يف النشاط غري الصفي داخل إطار السكن اجلامعي، 
خمتلف  توفري  مع  مفيدة،  أعمال  يف  الطالب  لدى  الفراغ  أوقات  واستغالل 
اإلمكانات واخلدمات اليت تتطلبها احلياة اليومية للطالب اجلامعي، كالتغذية، 
وغريها.  العامة،  واملرافق  والسوق،  والصيانة،  والنظافة،  الغسيل،  وخدمات 
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التغذية الطالبية

وجبات  تقدمي  على  التغذية  إدارة  خالل  من  الطالب  شؤون  عمادة  تشرف 
غذائية للطالب والطالبات يف املطاعم اجلامعية بأسعار خمفضة تصل إىل لاير 
واحد للفطور وريالني للغداء والعشاء. كما مت يف إطار تطوير خدمات التغذية 
خدمات  جمال  يف  )د.كيف(  مثل:  املتميزة،  املقاهي  خدمة  إدخال  باجلامعة 
إقامة مراكز للوجبات الصحية حتت اسم )دايت سنرت  الكافترييات، وكذلك 
موانع صحية  لديهم  الذين  لتقدمي وجبات لألشخاص   )Diet Centers
قائمة طعام  الذي مشل  التطوير  العادي. هذا باإلضافة إىل  الطعام  تناول  من 
الفنادق  أرقى خدمات  متميزًا يضاهي  اليت أصبحت ذات مستوى  احلفالت 
للمطاعم  جممعاً  تكون  طعام  قاعة  لتأسيس  جاري  العمل  أن  املشهورة. كما 
املشهورة عاملياً يف تقدمي خدمات الفاست فود (Food Fast(، وذلك يف 
خطوة لتنويع مصادر الوجبات الغذائية للطالب ومنسويب اجلامعة. وللتواصل 

مع إدارة التغذية ميكن مراجعة اإلدارة بالدور الثاين مبىن رقم )17(.

اإلرشاد والتوجيه الطالبي

النفسي واالجتماعي،  التوجيه واإلرشاد  الطاليب،  )التوجيه واإلرشاد  يتضمن: 
التوعية بأضرار املخدرات، عيادة مكافحة التدخني(.

أ- التوجيه  واإلرشاد  الطالبي

واإلرشاد،  التوجيه  مركز  من خالل  الطاليب  واإلرشاد  التوجيه  خدمات  تقدم 
يف  وطالباهتا  اجلامعة   لطالب  اإلرشاد  خدمات  تنظيم  على  يشرف  الذي 
اجملاالت األكادميية واالجتماعية والنفسية والتوعوية واملهنية،  كما يشرف املركز 
على عيادة مكافحة التدخني، وعيادة التربع بالدم، وكذلك على وحدة التوجيه 

واإلرشاد النفسي واالجتماعي.

ب- التوجيه  واإلرشاد  النفسي واالجتماعي 

بالدرجة  تؤدي  اليت  الوقائية  اخلدمات  الطاليب  واإلرشاد  التوجيه  وحدة  تقدم 
والطالبات،  للطالب  السوي  النمو  لتحقيق  املناسبة  الظروف  األوىل إىل هتيئة 
التدريس  هيئة  وأعضاء  زمالئه،  مع  للطالب  إجيابية  اجتماعية  عالقات  وبناء 
ومنسويب اجلامعة، وكذلك بناء استجابات ناجحة يف مواجهة املشكالت اليت 
تعرتضه يف املواقف املختلفة اليت تنشأ من خالل تعامله اليومي، باإلضافة إىل 
االنفعالية  واملشكالت  السلوكية  االضطرابات  مع  للتعامل  العالجية  اخلدمات 
واملشكالت التوافقية وغريها بالتعاون مع مستشفى امللك خالد اجلامعي )ممثاًل 
بعيادات الطب النفسي(، كما تقدم الوحدة جلسات العالج اجلمعي، اليت من 
خالهلا ميكن تفعيل اجلانب اإلمنائي للطالب، ومن أبرز مهامها: دراسة احلالة 
النفسية، وحل  واملقاييس  االختبارات  وتطبيق  للطالب،  النفسية واالجتماعية 

بعض املشكالت السلوكية واملادية للطالب، ومتابعة الطالب املتعّثر دراسياً.

ج- عيادة مكافحة التدخين

عيادة مكافحة التدخني متّثل إحدى اخلدمات العامة ألفراد اجملتمع اليت يقدمها 
الطالب، وقد مت وألول مرة  لعمادة شؤون  التابع  مركز اخلدمات االجتماعية 
إدخال اخلدمات العالجية يف هذه العيادة اليت كانت سابقاً تركز على برامج 

التوعية.
والعيادة تقدم خدماهتا بدون رسوم، وتفتح أبواهبا يف أيام األسبوع من الساعة 
فيه  يتم  عالجي،  برنامج  إىل  العيادة  مراجع  وخيضع  ظهراً،   2  - صباًحا   9
تعريفه باحلكم الشرعي للتدخني، وبأخطار التدخني الصحية والنفسية، مع أخذ 
بيانات عن املراجع، مث يأخذ املراجع كل يوم جلسة ملدة 25 دقيقة؛ حيث 
يقوم اجلهاز بإرسال ذبذبات إىل الدماغ إلفراز مادة ) اإلندروفني( اليت تساعد 
على تقليل األضرار االنسحابية للنيكوتني، وبذلك يصبح التخلص من التدخني 
أمرًا يسريًا، مث يتم تقدمي جمموعة من اهلدايا ملن َمّن اهلل عليه باإلقالع عن عادة 
التدخني، باإلضافة إىل رحالت اجتماعية وعمرة جمانية، وتقع العيادة يف الدور 

اخلامس مبىن رقم )17( .
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د- التوعية بأضرار المخدرات 

املخدرات  ملكافحة  توعوية  برامج  تنظيم  على  واإلرشاد  التوجيه  مركز  يشرف 
باجلامعة، بالتنسيق والتعاون مع اجلمعية الوطنية اخلريية للوقاية من املخدرات، 
ومعارض  وأسابيع  عامة،  وندوات  حماضرات،  على:  الربامج  هذه  وتشتمل 
توعوية. ويتم يف هذه الربامج توزيع مطويات وكتيبات وإعداد إعالنات حتذيرية 
وتوعوية ضد آفة املخدرات، كما يتم استضافة شخصيات متخصصة للتحدث 
والصحية  والنفسية  واالجتماعية  الدينية  النواحي  من  املخدرات  أضرار  عن 

واملالية.

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

ويتضمن خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل ) مركز جامعة امللك 
سعود خلدمات ذوي االحتياجات اخلاصة (، الذي يهدف إىل هتيئة الطالب 
على  ملساعدهتم  واجتماعياً؛  نفسياً  وإعدادهم  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي 
االندماج يف احلياة اجلامعية جبميع أوجه نشاطاهتا وفعالياهتا املتعددة، وذلك من 
خالل ممارسة بعـض األنشطة اليت تتناسب مع ظـروفهم وأوضاعهم االجتماعية 

واجلسدية.

ويشتمل على )نادي الطالب الوافدين،و املنح الدراسية(. 

أ- نادي  الطالب  الوافدين 

يهدف النادي إىل تقدمي الرعاية واالهتمام بالطالب الوافدين من خالل ما يقدمه 
هلم من خدمات ملساعدهتم على التكيف مع ظروفهم األكادميية واالجتماعية 
تليّب حاجاهتم، وتعّمق فكرة  اليت  اجلديدة؛ وذلك من خالل بعض األنشطة 
والزيارات  الكرمي،  القرآن  حتفيظ  كحلقات  اإلسالمي  للمجتمع  انتمائهم 
. وامللتقيات   ، الرياضية  واملسابقات  العلمية،  الدينية  والدروس  والرحالت، 

ب- المنح الدراسية

األخرى  الدول  من  للدراسة  الوافدين  الطالب  رعاية  الطالب  شؤون  تتوىل 
على منح دراسية، أو الطالب من اجلنسيات غري السعودية املقبولني للدراسة 
الطالب  هؤالء  شؤون  على كافة  اإلشراف  خالل  من  منح  بدون  باجلامعة 
واستخراج  استقدام  من  العامل،  يف  بلدان   )103( حوايل  من  القادمني 
من  وغريها  وإسكان  دراسة  وإهناء  وتسجيل  وعودة  وسفر  الرمسية  البطاقات 
مدة  انتهاء  بعد  الوافدين  الطالب  مع  بالتواصل  العمادة  تقوم  املهام، كما 
اجلسور  ومد  باململكة،  لربطهم  بلداهنم؛  إىل  ومغادرهتم  باجلامعة  دراستهم 
الذي يقوم  الوافدين  الطالب  نادي  معهم، هذا باإلضافة إىل اإلشراف على 
رحالت  مثل:  الطالب،  من  الشرحية  هبذه  اخلاصة  الالصفية  األنشطة  بتوفري 
تراث  واملعارض كمعرض  وامللتقيات  واملهرجانات  والزيارات  والعمرة،  احلج 
اللوائح واألنظمة  إعداد  العمادة يف  يقام سنوياً، كما تسهم  الذي  الشعوب، 
واللجان اخلاصة بطالب املنح الدراسية. وتشرف على خدمات الطالب غري 
السعوديني إدارة املنح ورعاية الطالب الوافدين مببىن رقم )17( الدور الثالث.

رعاية الطالب غير السعوديين

خدمات طالب ذوي االحتياجات الخاصة
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تطوير األنظمة واللوائح الطالبية 

تعمل اللجنة الدائمة لتأديب الطالب على تطبيق النظام حبق الطالب الذين 
يرتكبون خمالفات داخل اجلامعة؛ حيث يعد كل خروج على التقاليد اإلسالمية 
واألنظمة واللوائح والتعليمات اجلامعية خمالفة تقتضي التأديب، وتشتمل قائمة 

املخالفات على اآليت دون أن تقتصر عليها:
والسلوك، داخل  السرية  أو خيل حبسن  والكرامة  الشرف  فعل ميس  - كل 

اجلامعة أو خارجها.
- األعمال املخلة بأنظمة اجلامعة وتعليماهتا.

- االمتناع عن حضور احملاضرات والتمرينات والدروس العملية وغريها من 
األعمال اليت تقضي اللوائح املواظبة عليها مبا ال يتعارض مع املادة)9( من 

الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية.
التقارير  يف  الغش  ذلك  ويتبع  فيه،  الشروع  أو  امتحان  أي  يف  الغش   -

واملشاريع الدراسية.
- اإلخالل بنظام االمتحان أو اهلدوء املطلوب له.

- تنظيم األنشطة أو اجلمعيات املخالف للوائح املعمول هبا يف اجلامعة.
أو  املواد  أو  اجلامعية واألجهزة  للمنشآت  إتالف  أو حماولة  إتالف  - كل 

الكتب ومجيع مقتنيات املكتبات اجلامعية.
- إساءة استعمال مرافق اجلامعة وملحقاهتا وحمتوياهتا.

- إصدار النشرات أو توزيعها أو مجع أموال أو توقيعات دون موافقة من 
اجلامعة.

- دخول الطالب االمتحان بداًل من غريه أو دخول سواه بداًل منه، سواًء 
أكان ذلك داخل اجلامعة أم خارجها.

- التزوير بكل أشكاله.
- التدخني داخل مباين اجلامعة أو عدم احملافظة على النظافة.

تأديب الطالب

- اخلروج على آداب اللياقة يف تصرفاته مع زمالئه، أو املوظفني، أو أعضاء 
اجلامعة  بالعمل يف  القائمة  الشركات  أو عمال  باجلامعة،  التدريس  هيئة 
وموظفيها، أو التعدي عليهم بالقول أو الفعل، وتشتمل الئحة العقوبات 
موقع  على  لالئحة  الرجوع  وميكن  خمالفة،  لكل  عديدة  عقوبات  على 

العمادة.
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العملية  أولت اجلامعة اهتمامها مبكتباهتا؛ لكوهنا إحدى الركائز األساسية يف 
التعليمية والبحثية، فأنشأت عمادة شؤون املكتبات يف عام )1394هـ( بغية 
العلمي  والبحث  املعرفة  متطلبات  لتواكب  اجلامعة؛  مكتبات  بأداء  النهوض 
والطالب  واملوظفني  والباحثني  التدريس  هيئة  أعضاء  من  اجلامعة  ملنسويب 
املنطلق  هذا  ومن  اهلدف.  هذا  خلدمة  املختلفة  املعلومات  ووفرت  وغريهم، 
املعلومات،  وعلم  املكتبات  التطورات يف جمال  مواكبة  على  العمادة  حرصت 
وذلك إسهاماً منها يف حتقيق أهداف اجلامعة الثالثة: التعليم، والبحث العلمي، 

وخدمة اجملتمع.

مكتبات جامعة الملك سعود

التواصل أوقات العمل اسم المكتبة م

ت: 8061000

Email:
library@ksu.edu.sa                                                              

من األحد إىل 
اخلميس للرجال

8 صباحاً إىل 9 
مساًء

مكتبة الملك 
سلمان المركزية 1

السبت للنساء
8 صباحاً إىل 5 

مساء

ت: 8061000
ت: 8050235
ت: 8050529
ت: 8052208

Email:
libraryrs@ksu.edu.sa

من األحد إىل 
اخلميس للنساء

8 صباحاً إىل 2 
مساًء

المكتبة المركزية
 بالمدينة 
الجامعية 
للطالبات

2

أواًل / المكتبات المركزية، ونستعرضها في اآلتي:

ثانياً / المكتبات الفرعية، ونستعرضها في اآلتي:

أوقات العمل اسم المكتبة م

من األحد إلى الخميس 
8 صباحاً إىل 8 مساًء

السبت 
8 صباحاً إىل 4 مساء

مكتبة كلية الطب ومستشفى 
الملك خالد الجامعي 1

من األحد إلى الخميس 
8 صباحاً إىل 3مساًء

مكتبة مستشفى الملك 
عبدالعزيز الجامعي 2

من األحد إلى الخميس 
8 صباحاً إىل 2:30 مساًء

مكتبة كلية العلوم الطبية 
والتطبيقية بالدرعية للطالب 3

من األحد إلى الخميس 
8 صباحاً إىل 2:30 مساًء

مكتبة كلية الدراسات التطبيقية 
وخدمة المجتمع 4

من األحد إلى الخميس 
8 صباحاً إىل 2:30 مساًء مكتبة كلية المعلمين 5

من األحد إلى الخميس 
8 صباحاً إىل 2:30 مساًء

مكتبة كلية المجتمع بالرياض 
)شارع الستين( 6

من األحد إلى الخميس 
8 صباحاً إىل 2:30 مساًء مكتبة عمادة السنة التحضيرية 7

مكتبات الرجال
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مكتبات النساء

أوقات العمل اسم المكتبة م

من األحد إلى الخميس 
8 صباحاً إىل 2 مساًء القاعة النسائية في مكتبة 

الملك سلمان المركزية  1

من األحد إلى الخميس 
8 صباحاً إىل 2 مساًء

مكتبة أقسام العلوم 
والدراسات الطبية بالملز 2

من األحد إلى الخميس 
8 صباحاً إىل 2 مساًء

مكتبة كلية العلوم الطبية 
التطبيقية  3

من األحد إلى الخميس 
8 صباحاً إىل 2 مساًء مكتبة سكن الطالبات  4

من األحد إلى الخميس 
8 صباحاً إىل 2 مساًء

مكتبة كلية خدمة المجتمع 
والدراسات التطبيقية  5

من األحد إلى الخميس 
8 صباحاً إىل 5 مساًء

مكتبة كلية طب األسنان 
بالدرعية  6

من األحد إلى الخميس 
8 صباحاً إىل 2 مساًء مكتبة كلية التمريض  7

من األحد إلى الخميس 
8 صباحاً إىل 2 مساًء مكتبة كلية الصيدلة بالدرعية  8

خدمات مكتبات جامعة الملك 
سعود

وأعضاء  الطالب  من  ملنسوبيها  املعلوماتية  خدماهتا  اجلامعة  مكتبات  تقدم 
هيئة التدريس واملوظفني والباحثني وغريهم من املستفيدين، وذلك من خالل 

املكتبات اجلامعية على النحو اآليت:

تتوفر باملكتبة قاعة بالطابق األول متكن املستفيدين من إجراء عمليات البحث 
اإلنرتنت،  أو  اجلامعة  ملكتبات  اآليل  النظام  خالل  من  املعلومات  واسرتجاع 

والوصول إىل قواعد املعلومات املتاحة مبكتبات اجلامعة.

أواًل / خدمات البحث اآللي:

تقدم اخلدمات املرجعية واإلرشادية للمستفيدين من املكتبة بشكل مباشر أو 
غري مباشر من خالل اهلاتف، الربيد، الفاكس أو الربيد اإللكرتوين عرب وحدة 

اخلدمة املرجعية أو على موقع العمادة، عرب اآليت:
بكيفية  والتعريف  املتوفرة  املعلومات  أوعية  إىل  املكتبات  رواد  ارشاد   -

استخدامها والوصول إليها.
النظام  املعلومات املختلفة عرب  البحث عن أوعية  الباحثني يف  - مساعدة 

اآليل ملكتبات اجلامعة.
- تقدمي الدورات التدريبية لطالب اجلامعة اجلدد عن كيفية استخدام املكتبة 

والنظام اآليل وقواعد املعلومات باملكتبة.
وتنقسم اخلدمة املرجعية إىل قسمني: 

أواًل: الخدمة المباشرة )حضور المستفيد(
حيث يقوم أمني املكتبة بالرد على مجيع استفسارات املستفيدين داخل املكتبة 
على  تدريبهم  وامكانية  مع  بسيط،  بشكل  املطلوبة  املعلومات  اىل  وارشادهم 

الوصول اىل املعلومات يف وقت وجيز.
ثانياً: الخدمة الغير مباشرة وتتكون من التالي:

أ. االتصال باهلاتف اخلاص باخلدمة املرجعية )4677292 -4676130( 
حبيث ميكن التواصل مع أمني املكتبة باهلاتف لتقدمي أي استفسارات مرجعية.

ثانيًا / الخدمة المرجعية: 
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ب. الربيد اإللكرتوين )bese@ksu.edu.sa( حبيث ميكن التواصل مع 
أمني املكتبة لتقدمي أي استفسارات مرجعية.

أمني  مع  التواصل  للمستفيدين  اإللكرتونية: حبيث ميكن  املرجعية  اخلدمة  ج. 
املكتبة للحصول على املعلومة بشكل الكرتوين وذلك من خالل الدخول على 
اخلدمة  ايقونة  باختيار  وذلك  االنرتنت،  شبكة  على  االلكرتوين  املكتبة  موقع 

املرجعية االلكرتونية:
https://eservices.ksu.edu.sa/CentralLibraryEServices/
Login.aspx

هي خدمة تقدمها املكتبة ميكن بواسطتها االستفادة من جمموعاهتا عن طريق 
تصوير كتاب أو جملة وغريها، وميكن عرضها حسب اآليت: 

- تصوير مجيع أوعية املعلومات الورقية من الكتب واجملالت واملراجع وغريها.
- التصوير امليكروفيلمي للمخطوطات والصحف واجملموعات اخلاصة.

- استنساخ املصغرات الفيلمية والطباعة منها.
- طباعة األدلة والنشرات والتقارير اخلاصة بالعمادة وتغليفها وجتليدها.

- توفري آالت تصوير خبدمة ذاتية باستخدام بطاقات مسبقة الدفع يف مجيع 
مكتبات اجلامعة.

ينقسم التصوير يف املكتبة إىل عدة أقسام نتناول أبرزها: 
أواًل: التصوير الذايت، وتتيح للطالب تصوير متطلباته بنفسه وذلك بنسبة %30

ثانياً: التصوير باملاسح الضوئي، وتتيح املكتبة خدمة التصوير اإللكرتوين اجملاين 
الكرتوين  ملف  يف  ومجعها  العلمية  متطلباته  بتصوير  يقوم  حبيث  للمستفيدين 

بنسبة 30% وفق التعليمات املوضحة عليه.

ثالثًا / خدمة التصوير: 

تقدم خدمة اإلعارة واالسرتجاع للكتب ومصادر املعلومات املختلفة ملنسويب 
اجلامعة من طالب وأعضاء هيئة التدريس وموظفني، وكذلك الباحثني من غري 

منسويب اجلامعة، وتقدمي إخالء الطرف ملنسويب اجلامعة.

المواد التي ال يسمح بإعارتها:
- مصادر املعلومات ذات الصبغة املرجعية مثل: دوائر املعارف، والقواميس، 

واملعاجم، واخلرائط، واألطالس، واألدلة، وما يف حكمها.
- املخطوطات والوثائق والنوادر.

- املواد غري الورقية )السمعية والبصرية، واملصغرات الفلمية(.

رابعًا / خدمة اإلعارة:

- الكتب اجملزأة اَليت تزيد أجزائها عن ثالثة.
العلمية  - الكتب احملجوزة: كاملطبوعات احلكومية، الدوريات، والسالسل 

ذات املوضوع املتصل.
- الكتب ذات النسخة الوحيدة.

- الرسائل اجلامعية.
عدد الكتب المسموح بإعارتها: 

مدة اإلعارة عدد الكتب الفئة م

90 يوم 30 أعضاء هيئة التدريس 1

90 يوم 20 المحاضرون والمعيدون 2

90 يوم 20 طالب الدراسات العليا 3

90 يوم 20 منسوبو المكتبة من 
الموظفين 4

30 يوم 10 طالب البكالوريوس 5

30 يوم 10 الُمنتسبون إلى المكتبة من 
خارج الجامعة 6

30 يوم 10 منسوبو الجامعة من 
الموظفين 7

30 يوم 5 المتقاعدين 8
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تجدد مدة اإلعارة: 
املستعري  يكون  ال  أن  شريطة  اآلتية:  الطرق  بأحد  الكتب،  إعارة  مدة  جتدد 
متأخرا يف إعادهتا، حضور املستعري إىل املكتبة بنفسه أو االتصال تليفونيا بقسم 
أو  املوحد )8061000(  الرقم  أو  اهلاتف رقم )4675168(  اإلعارة على 

bese@ksu.edu.sa :إرسال رسالة على الربيد اإللكرتوين

الغرامات: 
مسموح  معلومات  وعاء  إعادة  تأخري  أو  املعار،  الكتاب  رد  تأخري  حالة  يف 

بإعارته يعمل باآليت:
يغرم املستعري لكل كتاب )لاير واحد( عن كل يوم تأخر فيه عن التسليم   •

ملدة تسعني يوما.
ال يسمح للمستعري باستعارة كتب أخرى ما مل يِعد الكتب املتأخرة لديه   •

ألكثر من شهر.
إذا جتاوزت مدة التأخري تسعني يوما يعد الكتاب مفقودا ويغرم املستعري   •

تكلفة الكتاب مضاعفة.
الكتاب  رد  يتأخر يف  من  االستعارة كل  من  أن حترم  احلق يف  للمكتبة   •
للمكتبة إذا طلبت الكتاب من املستعري يف حدود شهر قبل هناية موعد 
إعادة الكتاب. ويف حال تكرار ذلك مرتني، هلا احلق يف إلغاء االستعارة 

اخلاص به ملدة فصل دراسي واحد.
حيق للمكتبة حرمان املستعري من اإلعارة ملدة فصل دراسي واحد إذا تكرر   •

منه جتاوز املوعد األقصى للتأخري ثالث مرات.
ومل  احملددة  املدة  انتهاء  قبل  املستعار  الكتاب  إعادة  املكتبة  طلبت  إذا   •
يستجب املستعري لطلب املكتبة؛ حتسب غرامة تأخري )رياالن( عن كل 
يوم تأخري، تبدأ بعد ثالثة أيَام من تاريخ إبالغ املستعري بإعادة الكتاب.

المركزية  سلمان  الملك  بمكتبة  العضوية  بطاقة  على  الحصول  شروط 
للمستفيدين من خارج الجامعة:

إيداع قيمة التأمني 1000 لاير يف حساب املكتبة عن طريق بنك سامبا   •
)يف حال التحويل من بنك آخر فالبد من احضار سند احلوالة خمتوم من 

قبل البنك(.

جيب أن يكون املودع هو نفس الشخص املستفيد من املكتبة رقم اآليبان:   •
اإلعارة  تأمني  احلساب:  اسم   SA3740000000002680175697

باملكتبة املركزية.
إحضار تعريف من مرجع املستفيد أو صورة من بطاقة العمل.  •

إحضار صورة شخصية.  •

خدمة حجز المقصورات الدراسية:
التدريس  هيئة  وألعضاء  للطالب  والبحث  للدراسة  الغرف  بعض  خصصت 

واحدا أو جمموعة، وحتجز عن طريق قسم اإلعارة وفقا لآللية اآلتية:
جيب احلجز املسبق بتعبئة النموذج املعد لذلك.  .1

يتحمل الشخص الذي حجز مسؤولية احملافظة على حمتويات الغرفة.  .2
التكلفة  يف حالة وجود أي أضرار ناجتة عن سوء االستخدام؛ حتسب   .3

على من حجز الغرفة، ويفقد حقة يف حجز الغرفة مرة ُأخرى.
يفتح أمني املكتبة الغرفة للمستفيد اَلذي عليه إبالغ األمني عند االنتهاء   .4

منها لتسليمها له.

اجملتمع  ختدم  اليت  املعلومات  بأوعية  سعود  امللك  جامعة  مكتبات  وإلثراء 
تلبية  من  فيها  ملا  إقرتح كتاباً  املكتبات خدمة  تقدم عمادة شؤون  األكادميي 

للرغبات واالحتياجات العلمية على الرابط التايل: 
https://library.ksu.edu.sa/ar/node/1305

خامسًا / خدمة اقترح كتابًا:

تقدم عمادة شؤون املكتبات خدماهتا للباحثني ورواد مكتباهتا وذلك بتمكينهم 
من استخدام مصادر املعلومات املختلفة ومراجع العلوم املتخصصة اليت تغطي 

مجيع جماالت املعرفة.
الكتب يف مجيع  إتاحة  املستخدم يف  النظام  املفتوحة هو  األرفف  نظام  يعترب 
والبحث بشكل  القراءة واالطالع  واملستفيدين على  الرواد  لتشجيع  القاعات 
مباشر )خدمة ذاتية( وفق الضوابط الالزمة. وتنقسم القاعات حسب تصنيف 

ديوي العشري حسب اآليت: 

سادسًا / خدمة االطالع الداخلي:
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المجاالت الموضوعية التصنيف

املعارف العامة )املخطوطات والكتب النادرة، 
الصحافة والصحف، عامل املكتبات( 099-000

الفلسفة )فروع علم النفس وعلم النفس الكاذب، 
املباحث الفلسفية، علم النفس العام، الفلسفة يف 

العصور والوسطى والقدمية(
199-100

الديانات )الدين اإلسالمي، القرآن الكرمي وعلومه، 
احلديث وعلومه، الديانات والتقاليد( 299-200

العلوم اإلجتماعية )علم السياسة، اإلقتصاد، 
القانون، اإلدارة العامة، الرتبية، التعليم، اخلدمات 

العامة، العادات والتقاليد(
399-300

علوم اللغات )اللغة العربية ، لغات أخرى( 499-400

العلوم البحثية )الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علوم 
األرض، علوم النبات، أخرى( 599-500

التكنولوجيا والعلوم التطبيقية )العلوم الطبيعية، 
اهلندسية، الزراعية، اإلقتصاد املنزيل، إدارة األعمال 

وطرقها، إنشاء املباين(
699-600

الفنون اجلميلة )املناظر الطبيعية، فنون الرسم 
والزخرفة، التصوير( 799-700

آداب اللغات )األدب العريب، آداب اللغة اإلجنليزية، 
آداب اللغات األخرى( 899-800

التاريخ واجلغرافيا )اجلغرافيا والرحالت، وصف 
البلدان، التاريخ القدمي، تاريخ أوروبا، آسيا، أفريقيا، 

أمريكا( 
988-900

ويمكن االطالع على مواد المكتبة عبر القاعات التالية:

1. قاعة الصحف اليومية واملعلومات الصحفية: تقع بالطابق األول، وحتتوي 
اليومية باألعداد احلديثة والقدمية، وتوفر جمموعة مصورة  على الصحف 

لصحف حملية وورقية وميكروفلمية.

2. قاعة املطبوعات احلكومية: تقع بالطابق الثالث وهي حتتوي على كتب 
الصادرة من  التقارير  أو  الزراعية  الوزارات مثل اإلحصائيات  صادرة من 

وزارة الصحة أو التعليم وغريها.

3. قاعة املراجع العربية واألجنبية: تقع بالطابق الثالث وهي لالطالع فقط 
إذ حتتوي على كتب يف مجيع التخصصات يف الرتبية والتاريخ - الرتاجم 
- الدين بفروعه - اجلغرافيا واألطالس وغريها من الكتب وهذه القاعة 

ذات نسخ وحيدة ال يسمح بإعاراهتا.

4. قاعة الرسائل اجلامعية: تقع بالطابق الثالث وهي تضم النتاج الفكري 
من رسائل ماجستري والدكتوراه ملنسويب جامعة امللك سعود، وتُعد الرسائل 

اجلامعية من أقوى مصادر املعلومات وأقرهبا إىل روح البحث العلمي.

املطبوعات  تضم  وهي  الثالث  بالطابق  تقع  النادرة:  املطبوعات  قاعة   .5
املنشورة يف املائة سنة األوىل من تاريخ الطباعة يف أي بلد يف العامل، وقد 
ينخفض هذا املدى الزمين إىل مخسني سنة يف بعض الدول حديثة العهد 

بالطباعة مثل دول اخلليج العريب.

على  وحتتوي  الرابع  بالطابق  تقع  واألجنبية:  العربية  الدوريات  قاعة   .6
الدوريات املطبوعة باللغة العربية واألجنبية يف خمتلف أفرع املعرفة البشرية، 
العشري وال  البطاقي حسب تصنيف ديوي  الفهرس  القاعة نظام  وتتبع 
يسمح بإعارهتا، وهتدف إىل إتاحة الدوريات يف اجملاالت املختلفة خلدمة 

منسويب جامعة امللك سعود.

7. قاعة الكتب العامة )العربية(: تقع بالطابق اخلامس وتضم جمموعة كبرية 
من الكتب العربية املتاحة لإلعارة اخلارجية.

السادس وتضم جمموعة  بالطابق  تقع  )األجنبية(:  العامة  الكتب  قاعة   .8
كبرية من الكتب األجنبية املتاحة لإلعارة اخلارجية.
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سابعًا / خدمات المخطوطات: 

إدراكاً من إدارة اجلامعة ألمهية الرتاث اإلسالمي املخطوط، وماله من مكانة 
كبرية يف جمال البحث العلمي املعاصر، فقد أسست يف سنة 1390هـ قسماً 
يُعىن بشؤون املخطوطات العربية، ويهتم باملخطوطات من خالل مجع النسخ 
األصلية واملصورة، وحفظها، وصيانتها، وفهرستها، وإتاحتها للباحثني، وتتمثل 

اخلدمات اليت تُقدم للباحثني يف اآليت:

- تقدمي خدمة االطالع على املخطوطات والوثائق للباحثني، وإتاحة مجيع 
اخلدمات املرجعية والبحثية يف جمال املخطوطات سواء بطرق مباشرة أو 

غري مباشرة.
الرقمية  بالصيغة  املخطوطات وتصويرها هلم  الباحثني من  تنفيذ طلبات   -

ألغرض البحث أو التحقيق والنشر.

قامت جامعة امللك سعود بإنشاء البوابة اإللكرتونية للمخطوطات اليت حتتوي 
تصفح  املستفيد  يستطيع  حبيث  خمطوطة  ألف  عشر  احدى  من  أكثر  على 
املخطوطات وقرائتها، ويأيت ذلك انطالقاً حنو مواكبة التطورات احلديثة، وتوفري 
سبل الوصول إىل املخطوطات عرب البيئة الرقمية وتلبية احتياجات املستفيدين، 

البوابة اإللكرتونية للمخطوطات:
http://makhtota.ksu.edu.sa

ثامنًا / خدمة البوابة اإللكترونية:

شؤون  لعمادة  اإللكرتونية  البوابة  عرب  خدماهتا  املكتبات  شؤون  عمادة  تقدم 
املكتبات على موقع اجلامعة، حيث حتتوي على معلومات تفصيلية عن العمادة 
البوابة  تقدم  خاصة، كما  بصفة  املركزية  سلمان  امللك  ومكتبة  عامة  بصفة 

معلومات عن املكتبات الفرعية التابعة للعمادة على الرابط التايل:
http://library.ksu.edu.sa/ar

أبرز الخدمات التي تقدمها البوابة اإللكترونية: 

- الفهرس املتاح على اخلط املباشر: تستخدم مكتبات جامعة امللك سعود 
عملية  يف  يساعد  والذي   ،)Symphony( سيمفوين  اآليل  النظام 
البحث عن مقتنيات مكتبات اجلامعة من كتب ومراجع ودوريات وغريها 

ديوي  تصنيف  حسب  البشرية  للمعرفة  املوضوعية  اجملاالت  معظم  يف 
أنه  حيث  املتكاملة  اآللية  األنظمة  أحدث  من  النظام  ويعد  العشري، 
يتوافق مع املعايري الدولية، إضافة للدعم الكامل لالنرتنت وتوفري املساعدة 

ملستخدمي النظام، وميكن زيارته عرب الرابط التايل.
http://catalog.library.ksu.edu.sa

- قواعد املعلومات: مت االشرتاك يف 80 قاعدة من قواعد البيانات الببليوجرافية 
واملستخلصات والنصوص الكاملة عن طريق SDL ،)4( قواعد اشرتاك 
فردي عن طريق اجلامعة، ويصل عدد العناوين اىل  6.500.000 عنوانا 
مابني كتاب و جملة ورسالة جامعية ، إضافة إىل ذلك يتم االشرتاك يف 
قواعد معلومات متخصصة ألعمال املكتبات، وهى تقدم قواعد بيانات 
ببليوجرافية عن الكتب والدوريات األجنبية للمساعدة يف عملية االختيار 
سواء للباحثني أو إلدارة اإلجراءات الفنية بالعمادة، ومن تلك القواعد: 
قاعدة بيانات الكتب Baker & Taylor، وقاعدة بيانات الكتب 
للقواعد  الدخول  الدوريات Ulrich، وميكن  بيانات  وقاعدة   ،BIP

عرب الرابط التايل: 
http://www.ac-knowledge.net/ksu 

- الرسائل اجلامعية )احلاوية العلمية(: مكتبة متكاملة حتتوي على ملفات 
وحبوث علمية للجامعة يستطيع من خالهلا منسويب اجلامعة رفع حبوثهم 
منها  االستفادة  من  ليتمكنوا  للجميع  معروضة  لتكون  العلمية  واوراقهم 

على الرابط التايل:
http://repository.ksu.edu.sa/jspui
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خدمة تقوم على تزويد ذوي االحتياجات اخلاصة )املكفوفني، ضعاف البصر، 
الصم، املقعدين. ...إخل( باخلدمات املعلوماتية عرب تعليمهم كيفية اإلفادة من 
املكتبة ومقتنياهتا، وتلبية احتياجاهتم اخلاصة واملتنوعة مع تأمني زادهم الفكري 

والثقايف وحقهم املشروع يف تعزيز وجودهم يف اجملتمع عرب اآليت:
االحتياجات  لذوي  املتوفرة  األجهزة  على  التعرف  من  الطالب  1. متكني 

اخلاصة.
)توجيه،  املكتبة  داخل  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  الطالب  مساعدة   .2

ارشاد ... إخل( وتقدمي اخلدمة هلم.
3. إنشاء قاعدة بيانات للطالب، للتواصل معهم وتقدمي املقرتحات.

اللوائح واألنظمة:    

المادة )1(:
تقدم عمادة شؤون املكتبات خدمات للرواد يف جمايل البحث والتعليم.

المادة )2(:
إثبات  ببطاقة  واالحتفاظ  وإغالقها،  املكتبة  فتح  مبواعيد  االلتزام  الرواد  على 

الشخصية أثناء الوجود يف املكتبة.

المادة )3(:
على الرواد استخدام مقتنيات املكتبة املتاحة مبسئولية، وأن حيافظوا على األثاث 

واألدوات، ويعطوا الفرصة لغريهم لالستفادة منها.

المادة )4(:
تعتمد هوية املكتبة على التزام اهلدوء التام، وحتظر إزعاج اآلخرين بالصوت أو 

احلركة، كما حتظر تناول األطعمة واملشروبات داخلها.

المادة )5(:
يلزم مراعاة اآلداب، واحرتام الذوق العام بارتداء املالبس املناسبة، فيمنع دخول 

املكتبة بثياب النوم أو املالبس غري الالئقة.

المادة )6(:تاسعًا / خدمات ذوي االحتياجات الخاصة:
الغرض داخل  القاعات املخصصة هلذا  الداخلي والبحث يكون يف  االطالع 

املكتبة.

المادة )7(:
يقتصر استخدام املكتبة على األغراض املخصصة لذلك، كما يف املاّدة )1(، 

ومينع استخدامها للنوم أو التجمع لغري البحث والتعلم.

المادة )8(:
كل األفراد الذين يستخدمون املكتبة خاضعون لنظام اجلامعة العام، وعلى أمني 
املكتبة حفظ النظام داخلها، وتقدمي تقرير عن املخالفات. وكل من خيالف نظام 

املكتبة وتعليماهتا يعرض نفسه ملا تراه جلنة املكتبة من إجراءات.

المادة )9(:
على الرواد ترك أوعية املعلومات على الطاوالت، وعدم إعادهتا إىل األرفف.

المادة )10(:
حيظر إساءة استعمال أوعية املعلومات، كالتعليق عليها، أو وضع عالمة، أو 
الكشط، أو التمزيق، أو إضافة مواد أخرى، أو تدوين أي معلومات جديدة، 

أو غري ذلك من أشكال االعتداء على الوَعاء املعريف.
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