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مقدمة
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمـد للـه خالـق اإلنسـان معلمـه البيـان جاعـل العقل نعمـة والفكر موهبة أسـبغ علينـا ألـوان املعرفة وجعل
مـن أهـم ركائزهـا القـراءة واإلطالع وأداتهـا القلم لرنتقي إىل أسـمى أنواع املعـارف وهي معرفة «الإلـه إال الله».
طالبتنا الغالية:
نهـدي لـك دليلنـا هـذا وإىل كل مـن يجمعنـا بهـا ربـاط العلـم واملعرفـة ،متضمنـاً ألهـم الخدمـات املقدمـة من
جميـع قطاعـات ومرافـق الجامعـة حتـى يكـون لـك عونـاً وسـندا ً خلال مراحـل دراسـتك الجامعيـة ومابعدهـا
وذلـك متاشـياً مـع رؤى الجامعـة وتطلعاتهـا والتـي هـي جـزء أصيـل مـن رؤيـة اململكـة « ،»2030لـذا عملنـا
جاهديـن على أن يرقـى إىل املسـتوى املأمـول الـذي نطمـح يف تحقيقـه لـك يف ظـل مختلـف الخدمـات املاليـة
والرتفيهيـة واإلرشـادية والتوجيهيـة والتدريبيـة والتأهيليـة والحواريـة املقدمـة مـن خاللـه ،إليجـاد بيئـة علميـة
إبداعيـة ثقافيـة تنافسـية تعينـك على إبـراز مالديـك مـن إمكانـات تسـاهم يف جعلـك رشيـكاً لنـا يف النهـوض
مبسـتوى الخدمـات يف العمادة للوصـول بهـا إىل مصـاف القطاعـات املتقدمـة.
وأخيرا ً نسـأل اللـه عـز وجـل لك التوفيـق والنجاح متمنني لك سـنوات دراسـية مليئـة باإلنجـازات واإلبداعات يف
ظـل جامعـة املؤسـس جامعـة امللك عبـد العزيز لتقديـم كل مافيه خدمـة وفائدة للوطـن املعطاء.

		

عامدة شؤون الطالب بشطر الطالبات
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جامعة الملك عبدالعزيز في سطور
تأسسـت جامعـة امللـك عبدالعزيـز يف عـام (1387ه 1967 /م) بصفتهـا جامعـة أهليـة هدفهـا نشر التعليـم
العـايل يف املنطقـة الغربيـة مـن اململكـة العربيـة السـعودية ،وبـدأت الجامعـة عامهـا الـدرايس األول يف عـام
(1388هــ 1968 -م) بافتتـاح برنامـج الدراسـة اإلعداديـة ،بعـدد قليل من الطلاب والطالبـات (  68طالب – 30
طالبـة ) ،ويف العـام التـايل مبـارشة افتتحـت أول كليـة يف الجامعـة ( كليـة االقتصـاد واإلدارة ) ويف العـام الـذي
يليـه أنشـئت كلية اآلداب والعلـوم اإلنسـانية ،وبعـد صـدور قـرار مجلـس الـوزراء املوقـر يف عـام (1394هــ/
1973م) بضـم الجامعـة إىل الدولـة تحولـت الجامعـة مـن أهليـة إىل حكومية ،ولقـد كان لتبني حكومـة اململكة
لهـذه الجامعـة الناشـئة ومـا وفرتـه لهـا مـن دعـم كبير ،أثـر واضـح يف تحولهـا إىل جامعـة عرصية تحتـل مكانة
متميـزة بين مؤسسـات التعليـم العـايل يف اململكـة ويف غضـون خمسـة عقـود أصبحـت جامعة امللـك العزيز من
أبـرز مؤسسـات التعليـم العـايل على املسـتوى املحيل واإلقليمـي ،حيث تقـدم برامـج تعليمية إلعـداد الخريجني
ملامرسـة املهـن املختلفـة التـي تتماىش مـع املتطلبـات التعليميـة املتجـددة للمجتمع.
وقـد توسـعت الجامعـة مـزودة بكافـة املرافـق الدراسـية والثقافيـة والرياضيـة ،وامتـدت لفرعها برابـغ إلتاحة
الفرصـة ألكبر عـدد ممكن مـن أبناء وبنـات الوطـن لاللتحـاق بالتعليـم الجامعي.
ومل تقتصر الجامعـة على منهـج الدراسـة باالنتظـام بـل اعتمـدت الدراسـة عـن طريـق االنتسـاب والتعليـم
عـن بعـد ،وتوسـعت يف مجـال الدراسـات العليـا يف معظـم كلياتهـا للدراسـة يف مرحلتـي املاجسـتري والدكتـوراة
لكي تواكـب التطـورات العلميـة والتقنيـة والحضاريـة ،وتسـهيالً على الراغبين مـن الطلاب والطالبـات مواصلة
مسيرتهم الدراسـية يف مجـال التعليـم العـايل والسير قدمـاً نحـو غـد أفضـل.
وقـد شـهدت الجامعـة منـذ إنشـائها تطـورا ً ومنـوا ً مضطـردا ً ،كماً وكيفـاً ،وذلـك بتعـدد وتنـوع التخصصـات
النظريـة والعلميـة ،إضافـة النفرادهـا ببعـض الكليـات والتخصصات عـن بقية جامعـات اململكة مما جعلها من
أبـرز جامعـات اململكـة مـن حيـث عـدد الطلاب والطالبـات ،والتخصصـات والخدمـات املتاحة.
كما حققـت الجامعـة العديـد مـن االنجـازات بحصولهـا على العديـد مـن االعتمادات األكادمييـة للعديد من
الكليـات والعمادات ،إضافـة إىل متيزهـا يف التصنيفـات العامليـة ،حيث جـاءت يف املركز الـ  186عامليـاً ،ويف املركز
األول عربياً.
وماهـذه النجاحـات والتطـورات التـي مـرت بهـا الجامعـة إال نتيجـة تظافـر جهـود جبـارة مـن العمـل الحثيـث
واملضنـي مـن اإلدارة العليـا للجامعـة وكافـة القطاعات .وذلـك تحقيقاً لألهداف املنشـودة التي تسـعى لتقدميها
جامعـة املؤسـس أال وهـي خدمـة الوطـن وأبناؤه.
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الئحة الطالب الجامعي

الئحة الطالب الجامعي
الحقوق والواجبات
ميثل الطالب الجامعي أحد أهم الركائز التي يعول عليها املجتمع يف بناء املستقبل ،وتحقيق التفاعل مع املتغريات
الفكرية والعلمية والثقافية واالقتصادية واالجتامعية ،والتكيف مع مستجداتها ومن ثم إرساء دعائم النهضة
والتنمية املستدامة.
وانطالقا من رضورة التذكري بحقوق الطالب وواجباته  ،فقد تم وضع صيغة الئحة تحرص عىل ضامن حقوق
الطالب والتوعية بواجباته وتحليه بالسلوكيات اإلسالمية والجامعية الفضىل ،والعمل عىل تنمية شعوره باالنتامء
ملجتمعه ووطنه.
وقد تم تقسيم محتوى الالئحة إىل محورين أساسيني يتعلقان بحقوق وواجبات الطالب يف املجالني األكادميي وغري
األكادميي ،وذلك عىل النحو املبني فيام ييل:

•حقوق الطالب:

ويقصد بها تلك الحقوق التي تكفلها أنظمة الجامعة يف املجالني األكادميي وغري األكادميي لتوفري بيئة تعليمية
داعمة تضمن له حياة جامعية مستقرة وفقاً إلمكاناتها.

•واجبات الطالب:

ويقصد بها الواجبات األكادميية وغري األكادميية التي يجب عىل الطالب االلتزام بها تجاه الجامعة وذلك لالرتقاء
بجودة العمل األكادميي ،والعمل عىل توثيق العالقة بني الطالب من جهة واألستاذ الجامعي والقطاعات الجامعية
من جهة أخرى.

التعريف باملصطلحات الواردة يف الالئحة:
•الالئحة :األنظمة والضوابط التي توضح للطالب ماله من حقوق وما عليه من واجبات.
•الطالب :الطالب أو الطالبة يف جامعة امللك عبد العزيز.
•منسوبو الجامعة :أعضاء هيئة التدريس ،وجميع املوظفني والعاملني.
•األمن الحيس والنفيس :عدم تعرض الطالب ألي تهديد باإليذاء الجسدي ،أو املعنوي سواء كان ذلك عن
طريق حرمانه حقه من الدرجات ،أو اإليذاء النفيس بالتجاهل ،أو السخرية ،أو التقريع ،أو التعدي باأللفاظ
الجارحة.
•اليوم اإلرشادي :يوم تخصصه الجامعة لتوعية الطالب بحقوقه وواجباته وبأنظمة الجامعة الدراسية
واإلدارية وإمكاناتها املختلفة ،األكادميية وغري األكادميية التي تساعده يف تسهيل سري دراسته.
•لجان الطالب االستشارية :لجان تشكل من قبل عامدة شؤون الطالب وتعمل تحت إرشافها ،تهدف إىل
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ملن هذه الالئحة؟

هذه الالئحة موجهه إىل جميع الطالب والطالبات (انتظام-انتساب-تعليم عن بعد) الذين يدرسون بجامعة امللك
عبد العزيز ،وكافة منسويب الجامعة الذين لهم عالقة مبارشة مع الطالب أو الطالبة.

أهداف الالئحة:

•تبصري الطالب بحقوقهم وواجباتهم الجامعية.
•تعريف كل من له عالقة بالطالب داخل الجامعة بحقوق الطالب وواجباته.
•تحقيق األمن االجتامعي والنفيس والصحي لتهيئة بيئة تعلم وبحث وإبداع للطالب.
•نرش الوعي بالضوابط الجامعية العامة التي تؤدي إىل تحفيز الطالب عىل مامرسة سلوكيات تتسق مع املعايري
الجامعية املتميزة.
•دعم قيم العدالة والنزاهة واألمانة واالنتامء واملواطنة لدى الطالب الجامعي.

الجهات املعنية املشار إليها يف بنود الالئحة:
(((1عامدة شؤون الطالب.
(((2عامدة القبول والتسجيل.
(((3القسم العلمي.
(((4إدارة الكلية.

املحور األول :حقوق الطالب
أوالً :حقوق الطالب يف املجال األكادميي

من حق الطالب:
1.1توفري البيئة الدراسية واملناخ العلمي املناسب له للحصول عىل تعلم ذي جودة عالية يتناغم مع رسالة
الجامعة.
2.2املحافظة عىل رسية املعلومات والخصوصية التامة يف كل ما يتعلق به وعدم السامح باالطالع أو استخدام
املعلومات الشخصية ،السجل األكادميي ،امللف الشخيص ،وكشف الدرجات الخاص به إال للمرصح لهم فقط.
3.3إشعاره قبل اتخاذ أي قرار بحقه ولفت نظره عند وقوع أي مخالفات ،وإخطاره كتابيًا مبا تم اتخاذه من
قرارات بحقه ،مع إعطائه حق الدفاع واملناقشة يف أي قرار يتعارض مع مصلحته األكادميية ،وفقًا ألنظمة
5
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التعرف عىل مشكالت الطالب ،واملعوقات التي تواجههم يف سري دراستهم الجامعية ومشاركة الطالب يف
وضع املقرتحات وإيجاد الحلول املناسبة لها.
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ولوائح الجامعة.
4.4حرية التعبري عن الرأي واملناقشة يف األمور التعليمية والرتبوية التي تخصه ،عىل أن يكون ذلك يف حدود
السلوكيات الالئقة ووفقًا ألنظمة ولوائح الجامعة.
5.5التظلم لدى الجهة املعنية يف حالة عدم الحصول عىل حقوقه املذكورة يف هذه الالئحة)1( .
6.6التزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مبواعيد وأوقات املحارضات ،والساعات املكتبية ،وفرتات الراحة بني
املحارضات ،وعدم إلغاء املحارضات أو تغيري أوقاتها إاليف حالة الرضورة ،وبعد اإلعالن عن ذلك عىل أن يتم
إعطاء محارضات بديلة عن تلك التي تم إلغاؤها أو التغيب عنها مبا ال يتعارض مع وقت الطالب أو قدرته
عىل االستيعاب)3( .
لالطالع عىل الالئحة كاملة:
http://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=168737&fn=Student+Rights+and+Obligations.pdf

6

مادة ()1
تطبق هذه الالئحة عىل جميع الطالب والطالبات بالجامعة مبا يف ذلك طالب وطالبات االنتساب والتعليم عن بعد
والدراسات العليا ،وكل من يلتحق بالجامعة ويكتسب صفة طالب ضمن أي برنامج تعليمي أو تدريبي أو تأهييل
من برامج الجهات املتعاملة مع الجامعة ويخضعون جميعهم طيلة فرتة التحاقهم بالجامعة لألحكام املبينة يف
مواد هذه الالئحة دون االخالل بالعقوبات النظامية التي تقع تحت مسؤولية الجهات األمنية والحقوقية خارج
الجامعة عىل النحو التايل:
مادة ()3
كل إخلال بأنظمـة ولوائـح الجامعـة وبالتقاليـد واآلداب العامـة داخـل الجامعـة يعتبر مخالفـة تقتضي معاقبة
مرتكبهـا وفـق أحـكام هـذه الالئحـة ومنهـا عىل سـبيل املثـال ال الحرص:
1.1االعمال املخلـة بنظـام الجامعـة والكليـات والعمادة واملعاهـد واملراكـز العلميـة والوحـدات السـكنية
التابعـة للجامعـة وسـائر مرافـق الجامعـة األخـرى.
2.2كل فعـل أو قـول ميثـل خروجـاً على أحـكام الديـن اإلسلامي أو يخـدش الحيـاء أو يخل بحسـن السيرة
والسـلوك واآلداب املرعيـة داخـل الجامعـة.
3.3املسـاس بسـمعة الجامعـة بـأي طريقة كانت سـواء كان فعالً أو لفظـاً داخل الجامعـة وخارجها أياً كانت
وسيلته وصوره.
4.4االعتـداء لفظيـاً أو جسـدياً عىل أي شـخص داخل الجامعة سـواء من منسـويب الجامعة مـن أعضاء الهيئة
التعليميـة أو املوظفين أو الطلاب أو مـن منسـويب الشركات واملؤسسـات املسـندة إليهـا تنفيـذ أعمال
داخـل الجامعـة أو تلـك التي لهـا اسـتثامرات يف الجامعة.
5.5كل إخلال بنظـام االختبـارات مبـا يف ذلـك دخـول الطالـب اختبـار مـادة هـو غير مسـجل بهـا أو إثـارة
الشـغب والفـوىض داخـل قاعـات االختبـار.
6.6كل صـورة مـن صـور الغـش بـأي طريقـة كانـت أو أي محاولـة للغـش يف أي مـن االختبـارات املنعقـدة
بالجامعـة أو تحـت أرشافهـا.
7.7تعطيـل أي برنامـج أو أنشـطة داخـل الجامعـة أو الوحـدات السـكنية بالجامعـة سـوا ًء بطـرق مبارشة أو
غير مبارشة.
8.8اإلتلاف أو التخريـب أو غير ذلـك مما يعترب إسـاءة يف اسـتعامل ممتلكات أو منشـاة الجامعة والسـكن
الطلايب الجامعـي ومـا يحتويـه مـن تجهيزات ثابتـة أو منقولة كاملبـاين واألثاث وكذلك محتويـات املراكز
العلميـة والفصـول الدراسـية واملعامـل مبافيهـا من أجهـزة وأدوات ووسـائل تعليمية وخرائـط ومقتنيات
املكتبـة املركزيـة واملكتبـات الفرعيـة واملتاحـف واملالعـب والحدائق واملعـارض ومرفقاتها وكافة وسـائل
النقـل الجامعـي مكـن حافلات وغريهـا مـن وسـائل النقـل ومـا يف حكمهـا وكل مـا مـن شـأنه اإلسـاءة
7
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ملقتنيـات الغير داخـل الجامعـة أو الشروع يف ذلك.
9.9االحتفاظ باألسلحة النارية بكافة صورها الحقيقية منها سوا ًء كانت مرخصة أو غري مرخصة والغري حقيقية
أو أي وسيلة ميكن استخدامها للتخويف أو اإليذاء أياً كانت صورها أو األسلحة البيضاء وحيازة املواد
القابلة لالشتعال أو االنفجار وكذلك حيازة املواد املخدرة واملسكرة وما يف حكمها من مواد ،وتداول
وترويج النقود املزورة ،وحيازة وتداول األفالم واملقاطع التسجيلية الصوتية منها أو املرئية والصور
واملجالت واألدوات املنافية لآلداب واألخالق اإلسالمية داخل السكن الجامعي وسائر مرافق الجامعة.
1010كل تنظيم أو اشرتاك يف تنظيم أو املشاركة يف اجتامعات أو مؤمترات أو جمعيات أو مسريات بكافة
صورها و أشكالها  ،أو اصدار النرشات والصحف واملجالت أو توزيعها ،أو البيع والرشاء  ،أو جمع أموال
للتربعات أو توقيعات جامعية أو فردية يجب أن يكون بترصيح كتايب من الجهات املختصة بالجامعة ،
وكذلك نقل أي أخبار عن الجامعة ومنسوبيها لوسائل االعالم املختلفة (مسموعة –مقروءة -مرئية) و
مواقع التواصل االجتامعي أو انشاء مواقع عىل الشبكة العنكبوتية (االنرتنت) متعلقة بجميع ما سبق
يجب الحصول عىل ترصيح كتايب من الجهات املختصة بالجامعة.
1111الرسقة أو الرشوع يف الرسقة داخل الجامعة سواء كانت عينية مثل( :أموال ،معدات،أدوات ،أجهزة )...أو
علمية او فكرية مثل(:أبحاث ،كتب ،مشاريع تخرج ،تكليف بواجبات جامعية أو فردية ،الرسقات العلمية
واالعتداء عىل الحقوق الفكرية.)...
1212إجراء تعديل أو تغيري أو تزوير يف املحررات الرسمية وغري الرسمية سواء الصادرة عن الجامعة أو عن أي
جهة خارجها وإتباع طرق غري مرشوعة للحصول عليها.
1313ادخال الطالب/الطالبة بديالً عنهم (انتحال شخصية) يف املحارضات أو االختبارات أو يف أي مرفق من
مرافق الجامعة أو دخولهم كبديل عن غريهم يف تلك املحارضات أو االختبارات أ ,مرافق الجامعة كافة.
1414امتناع الطالب /الطالبة عن حضور التحقيق أو عدم االمتثال للعقوبة التي اقرتها الجهة املختصة بإصدار
العقوبة.
1515إخالل بالنظام أو التعليامت خالل املحارضات أو الدروس العملية أو خالل االجتامعات أو املؤمترات أو
الندوات وما شابه ذلك أو محاولة عرقلة سريها بأي شكل من األشكال.
1616التصوير بالكامريات أو بأجهزة الهاتف الجوال أو أجهزة الحاسوب املحمول (الالب توب) أو أي أداة
مزودة بكامريا داخل املباين الدراسية أو القاعات العامة وأثناء املحارضات وخاصة يف مباين وساحات شطر
الطالبات وسكن الطالبات التابع للجامعة بدون الحصول عىل إذن من الجهة املختصة مسبقاً ،أو يف أي
مكان مينع فيه التصوير.
1717التدخني داخل مباين ومرافق الجامعة ممنوع منعاً باتاً ،ويعاقب من يرتكب هذه املخالفة طبقاً للقواعد
التأديبية بهذه الالئحة.
1818كل إخالل بنظام ولوائح اإلسكان الطاليب الجامعي عىل سبيل املثال ال الحرص :دخول السكن بدون
ترصيح ،أو إيواء أشخاص غري مرخص لهم بالسكن ،أو استقبال الزوار خارج أوقات الزيارة الرسمية ،أو
عدم املحافظة عىل نظافة السكن وكل ما تحتويه أنظمة ولوائح اإلسكان الطاليب الجامعي من مخالفات.

مادة ()4
كل طالب أو طالبة يرتكب إحدى املخالفات املنصوص عليها يف البندين ( )6-5من املادة ( )3يخضع للقواعد
والعقوبات التالية:
1.1إذا ثبت عليه/عليها الغش أو محاولة الغش يف اختبارات أعامل الفصل الدرايس سواء الدوري أو النصفي
أو مايف حكمها من االختبارات املخصصة ألعامل الفصل الدرايس يحرم من درجة ذلك االختبار ويحرم من
املادة كل من تكرر منه ذلك ويعترب راسبا فيها.
2.2إذا ثبت عليه/عليها الغش أو محاولة الغش يف االختبار النهايئ يحرم من درجة املادة ويعترب راسباً فيها
وذلك يف املرة األوىل.
3.3كل من ثبت عليه مخالفة الغش أو محاولة الغش للمرة الثانية يعاقب بأي من التايل أو بهام جميعا
الحرمان من املادة ويعترب راسباً فيها والفصل من الجامعة لفصل درايس واحد وال يسمح له بالتسجيل يف
الفصل الدرايس الصيفي.
4.4يفصل من الجامعة نهائياً كل من ثبت عليه تكرار الغش أو محاولة الغش للمرة الثالثة.
5.5التحفظ عىل جميع األدوات املستخدمة يف عملية الغش مهام كان نوع هذه األداة املستخدمة إىل حني
االنتهاء من تطبيق العقوبة املقررة وفق هذه الالئحة.
مادة ()6
العقوبات التأديبية التي يحق تطبيقها منفردة أو مجتمعة أو جزء منها أو تكرار تطبيقها بحسب الصالحيات ،هي:
1.1توجيه اللوم شفاه ًة مع توقيع الطالب /الطالبة تعهدا ً خطياً إن لزم األمر.
2.2اإلنذار كتابياً يف املرة األوىل وتوقيع الطالب /الطالبة عىل تعهد خطي يف املرة الثانية.
9
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1919تسجيل أو تصوير املحارضات أو محاولة التسجيل أو التصوير سواء كان باستخدام األجهزة التقليدية أو
استخدام التقنية الحديثة قبل أخذ موافقة املحارض الخطية.
2020كل اعتداء (قرصنة) عىل موقع الجامعة اإللكرتوين أو املواقع االلكرتونية للكليات والعامدات واملعاهد
واملراكز العلمية بالجامعة والهيئة التعليمية واملوظفني والعاملني والطالب أو انتهاك الخصوصية الكرتونياً
لكافة منسويب الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية واملوظفني والطالب.
2121إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو التحريض عليها أو اذكاء الفتنة بكافة األساليب وكل ما من شأنه
املساس باألمن والوحدة الوطنية.
2222إجراء أي تعديل أو تغيري أو نقل ملحتويات السكن الطاليب الجامعي أو املعامل أو الفصول الدراسية أو
املكتبات العامة بالجامعة قبل موافقة الجهة املعنية.
2323املخالفات املرورية والقيادة املتهورة ومخالفة تعليامت األمن والسالمة داخل املدينة الجامعية.
2424كل اعتداء عىل حقوق امللكية الفكرية سواء بالنسخ أو االقتباس الغري مرشوع أياً كانت الوسيلة املتبعة
يف تحقيق هذا االعتداء ومكان حدوثه.
2525النظر يف هذه املخالفات ال يلغي النظر فيها من الجهات األمنية والحقوقية خارج الجامعة ويتعارض معها.
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3.3حرمان الطالب /الطالبة بصفة مؤقتة من بعض الخدمات( :مثل األنشطة الطالبية أو تخفيض تذاكر
الطريان أو غريها من الخدمات املقدمة للطالب والطالبات) ملدة ال تتجاوز فصل درايس واحد.
4.4إلغاء نتيجة اختبار مادة أو أكرث واعتبار الطالب /الطالبة راسباً فيها.
5.5الحرمان من اإلقامة بالسكن الطاليب الجامعي ملدة فصل درايس واحد.
6.6الحرمان النهايئ من اإلقامة بالسكن الطاليب الجامعي.
7.7الفصل من الجامعة ملدة فصل درايس أو أكرث عىل أن ال تتجاوز ثالثة فصول دراسية.
8.8تأخري تسليم وثيقة التخرج للطالب/الطالبة ملدة فصل درايس واحد كحد أقىص إذا وقعت املخالفة يف
فصل التخرج.
9.9العقوبات البديلة الهادفة لضبط سلوكيات طالب وطالبات الجامعة وتتوىل اللجنة الدامئة للتأديب تحديد
نوعية هذه العقوبات وطرق تنفيذها.
1010الفصل النهايئ من الجامعة.
مادة ()7
يف حالة عدم حضور الطالب /الطالبة يف املوعد املحدد للتحقيق واملبلغ به ومل يقدم عذرا ً مقبوالً يعطى موعدا ً
آخر ويف حال عدم الحضور يسقط حقه يف سامع أقواله وتعقد اللجنة وتتخذ قراراتها يف غيابه.
مادة ()10

الجهات املختصة بتوقيع العقوبات التأديبية هي:
1.1لعميد الكلية أو املعهد أو من ينيبه من وكالئه ولعميدة شطر الطالبات أو من تنيبها من الوكيالت توقيع
العقوبتني األوىل والثانية املنصوص عليهام يف املادة (.)6
2.2لعميد شؤون الطالب أو من ينيبه توقيع العقوبات ( )3-2-1من املادة (.)6
3.3اللجنة الدامئة للتأديب لها توقيع جميع العقوبات املبنية يف املادة ( )6ويف حالة حدوث إخالل بالنظام
ينتج عنه عدم انتظام الدراسة واالختبارات أو اإلقامة يف السكن الجامعي يتوىل وكيل الجامعة املختص
جميع االختصاصات املخولة للجنة الدامئة للتأديب بعد أخذ رأي عميد شؤون الطالب ويصدر وكيل
الجامعة املختص القرار التأديبي يف مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ وقوع املخالفة.
مادة ()17
ال يعفى الطالب بحجة عدم علمه بلوائح وأنظمة الجامعة ومبا فيها من تعليامت.
لالطالع عىل الالئحة كاملة:

الئحة=https://fams.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=297674&Lng=AR&fn
.pdfضبط+سلوك+الطالب+والطالبات+
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وحدة رسمية تابعة لعامدة شؤون الطالب بجامعة امللك عبد العزيز تتوىل تحقيق العالقة الرتابطية بني الطالبات
ومنسوبات الجامعة لتحقيق مجتمع جامعي متجانس تسود فيه روح التعاون املتبادل.

أهدافها:

•التحقق والفصل يف الشكاوى والتظلامت التي تتقدم بها الطالبات.
•تقديم االستشارات الالزمة للطالبات فيام يخص مشكالتهن األكادميية وغري االكادميية املرتبطة بالجامعة.
•تبصري الطالبات بحقوقهن الجامعية وكيفية الحصول عليها ،واللجوء اىل القنوات الرشعية والرسمية داخل
الجامعة.
•متكني الطالبات من االعرتاض عىل العقوبات الصادرة بحقهن.
•مراجعة االجراءات املتبعة مع الطالبات املخالفات ألنظمة الجامعة.
•إقرار مبادئ العدل واإلنصاف كدعامة أساسية يف بناء مجتمع مثايل داخل الجامعة.
•دعم حقوق الطالبات عىل أسس تتوافق مع األنظمة واللوائح املطبقة بالجامعة ومبا ال يتعارض معها.

مقر الوحدة:

•شطر الطالبات بالسليامنية :مبنى ( ،)65الدور األول مكتب ( ،)2A-3هاتف ( ،)012600000تحويلة (-73252
.)73260
•مباين السنة التحضريية بالسليامنية :مبنى ( )235الدور األول مكتب ( ،)FF65تحويلة (.)41054
الربيد اإللكرتوينdsag-py-srpu@kau.edu.sa :
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الطالبات
دخولالطالب
بواباتحقوق
حماية

وحدة حماية حقوق الطالب

المكافآت الطالبية

المكافآت الطالبية:

متنح لطالبات االنتظام ملراحل البكالوريوس ،املاجستري ،الدكتوراة ،الدبلوم الرتبوي ،الدبلوم العايل يف الرتبيه
الخاصة ،ماجستري تقنيات التعليم ،ماجستري االدارة الرتبوية ،ماجستري اإلرشاد والتوجيه الرتبوي والدراسات
التطبيقية.

•مكافآت طالبات البكالوريوس:

تحصل الطالبة عىل املكافأة الشهرية حسب رشوط استحقاق املكافأة التالية:
1.1أن تكون الطالبة منتظمة.
2.2ان يكون الجدول الدرايس مسجل.
3.3أن تكون الطالبة سعودية أو من أم سعودية أو حاصلة عىل منحة خارجية ( تبادل ثقايف).
4.4أالّ تكون الطالبة موظفة.
5.5ترصف املكافأة للطالبة خالل املدة النظامية لكل كلية حسب الجدول التايل:
عدد الفصول قيمة املكافأة الشهرية بعد
الكلية
حسم الصندوق( )10ريال
الدراسية
990
9
كلية االقتصاد واإلدارة ( جميع األقسام العلمية)
840
8
كلية االقتصاد واإلدارة ( قسم إدارة عامة)
840
8
كلية الحقوق
840
8
كلية االقتصاد
840
8
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
840
8
كلية االتصال واإلعالم
990
9
كلية العلوم
990
10
كلية الحاسبات
990
10
كلية الهندسة
840
8
كلية السياحة
990
12
الكليات الصحية ( الطب البرشي  -طب األسنان -الصيدلة )
990
8
الكليات الصحية (العلوم الطبية التطبيقية  -التمريض -العالج
الطبيعي – التأهيل الطبي)
990
8
كلية علوم االنسان والتصاميم (مسار علمي)
840
8
كلية علوم االنسان والتصاميم (مسار أديب)
12

طالبات املاجستري (جميع التخصصات)
طالبات الدكتوراة (جميع التخصصات)
دبلوم اللغة العربية لغري الناطقني بها
دبلوم الدراسات التطبيقية -مستجد
دبلوم الدراسات التطبيقية-إدارة شبكات
دبلوم الدراسات التطبيقية  -تعقيم

•مكافآت طالبات الدراسات العليا:

تحصل طالبات املاجستري والدكتوراة عىل املكافأة الشهرية حسب الرشوط التالية:
1.1أن تكون الطالبة منتظمة.
2.2ان يكون الجدول الدرايس مسجل لكل فصل
3.3أن تكون الطالبة سعودية أو من أم سعودية أو حاصلة عىل منحة خارجية (تبادل ثقايف).
4.4أالّ تكون موظفة.
التقديم عىل املكافاة الشهرية الكرتوين عن طريق االودس.

•ايقاف املكافأة الشهرية:

1.1عند االعتذار عن الدراسة (بعد صدور الجدول الدرايس) يتوقف رصف املكافأة وال يتم تعويض الطالبة
عن الفصل الذي يزيد عن املدة املقررة للتخرج من القسم.
2.2عند التأجيل ( قبل صدور الجدول الدرايس) يتوقف رصف املكافأة يف الفصول املؤجلة وتعوض عنها
لفصول دراسية إضافية.
3.3عند حصول الطالبة عىل إنذار أكادميي بسبب انخفاض معدلها الرتاكمي عن (.)2
4.4الفصل الرابع تحضريي
5.5الفصل التاديبي
6.6بعد انتهاء املدة النظامية للتخرج.
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المكافآت الطالبية

الكلية

عدد الفصول قيمة املكافأة الشهرية بعد
حسم الصندوق( )10ريال
الدراسية
890
4
890
6
840
4
1000
4
1000
6
1000
5

المكافآت الطالبية

•البدالت:

•بدل كتب ومراجع وبدل طباعة لطالبات الدراسات العليا:

1.1تحصـل طالبـة الدراسـات العليا (ماجسـتري) على مكافأة بـدل كتب ومراجـع لعامني متتاليين ومقدارها
( 900ريال).
2.2تحصل طالبة الدراسات العليا (دكتوراة) عىل مكافأة بدل كتب ومراجع لثالثة أعوام متتالية ومقدارها
( 900ريال).
3.3تحصل طالبة املاجستري عىل مكافأة بدل طباعة رسالة ومقدارها ( 3000ريال) بعد استالم وثيقة التخرج.
4.4تحصل طالبة الدكتوراة عىل مكافأة بدل طباعة رسالة ومقدارها ( 4000ريال) بعد استالم وثيقة التخرج.
يتم التقديم عىل البدل الكرتونيا من االودس الخاص بالطالبة (طريقة التقديم):
الطالب  -معامالت الكرتونية (دراسات عليا) – معاملة جديدة – اختيار البدل املطلو

•بدالت طالبات املنح الخارجية:

1.1تحصل طالبة املنحة الخارجية (تبادل ثقايف) عىل مكافأة بدل تجهيز عند قدومه (مقدار مكافأة شهرين).
2.2تحصل طالبة املنحة الخارجية (تبادل ثقايف) عىل مكافأة بدل تخرج لشحن الكتب (مقدار مكافأة ثالثة
أشهر).

•بدالت ( طالبات ذوي االحتياجات الخاصة ):

متنح طالبات ذوات االحتياجات الخاصة بدل باإلضافة للمكافأة الشهرية ويستمر البدل حتى بعد توقف
املكافأة .حيث يتم تصنيفها بناء عىل خطاب من املرشف العام عىل مركز ذوي االحتياجات الخاصة.
نوع اإلعاقة
الطالبة الكفيفة
الطالبة املعاقة (إعاقة سمعية-
إعاقة حركية)

نوع البدل
بدل قارئ من الدرجة األوىل
بدل قارئ من الدرجة الثانية
بدل إعاقة من الدرجة األوىل
بدل إعاقة من الدرجة الثانية

•مكافأة االمتياز  :لطالبات البكالوريوس املنتظامت فقط:

قيمة البدل
 5240ريال شهريًا
 1500ريال شهريا
 5240ريال شهريًا
 1500ريال شهريًا

تحصل الطالبة عىل مكافأة امتياز مقدارها ( )1000ريال حسب الرشوط التالية:
1.الحصول عىل معدل فصيل ( )4.5وما فوق خالل فصلني متتاليني.
2.أن تكون الطالبة سعودية الجنسية أو من أم سعودية أو حاصلة عىل منحة خارجية.
3.أن يكون االمتياز ضمن املدة النظامية للمكافأة الشهرية.
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•بطاقة الرصاف اآليل:

.أإصدار بطاقة الرصاف (مدى) للمستجدات:

•الستالم بطاقة الرصاف عىل الطالبة املستجدة احضار املستندات التالية:
•أصل وصورة بطاقة األحوال.
•أصل وصورة البطاقة الجامعية.
•التوجه إىل مركز خدمة الطالب مبباين السنة التحضريية مبنى( )235حيث سيتواجد البنك لتسليم بطاقات
الرصاف اآليل حسب املواعيد املحددة.
يتم اإلعالن عن موعد استالم بطاقة الرصاف اآليل (مدى) يف موقع الجامعه والكليات والشاشات والبوابات
بداية كل عام درايس.

.بالبطاقة املنتهية:

مدة انتهاء تاريخ صالحية بطاقة الرصاف اربع سنوات ،ويتم بعدها تسليم الطالبة بطاقة مجددة من مركز
خدمة الطالب مبنى (. )65

.جالبطاقة التالفة أو املفقودة:

التوجه إىل البنك إلصدار بطاقة بديلة.

تـنـبـيه :

1.1حساب املكافأة هو حساب خاص باملكافأة وليس حساب جار ولذلك الميكن أن يودع أو يحول
عليه أي مبالغ مالية.
2.2عىل طالبات الفروع مراجعة اإلدارة املالية بكلياتهن أوالً قبل الحضور ملقر الجامعة بالسليامنية.
3.3الفصول الدراسية التي درستها الطالبة (انتساب  -تأهييل – تعليم عن بعد – انتظام موازي –
الفصل الرابع من السنة التحضريية االعتذار) تحسب ضمن املدة النظامية للمكافأة.

ملراجعة إدارة املكافآت الطالبية بعامدة شؤون الطالب:

شطر الطالبات :مبنى ( ،)65غرفة ( ،)2A-4تحويلة73262-73263 :
مباين السنة التحضريية :مبنى ( ،)235غرفة ( ،)FF22تحويلة41487 :
الربيد اإللكرتوينdsag-py-fru@kau.edu.sa :
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المكافآت الطالبية

4.يتم إيداع مكافأة االمتياز آلياً يف الحساب الخاص باملكافأة الشهرية (بطاقة رصاف الطالبة).

اإلعانات والقروض

اإلعانات والقروض:

يسعى صندوق الطالب لتقديم أفضل الخدمات والفرص لدعم الطالبات مادياً عن طريق اإلعانات ،والقروض ،مع
توفري فرص عمل بالساعة ،كام يقدم الصندوق خدمة تقسيط أجهزة الحاسب اآليل واألجهزة الكهربائية وذلك من
أجل تحقيق كل ما فيه فائدة للطالبة وتسهيل سري دراستها الجامعية واستقرارها النفيس.

•اإلعانات:

تصرف اإلعانـة املاليـة سـواء املسـتمرة أو املقطوعـة للطالبـة إذا كان لديهـا ظـرف معين ولديهـا مـن األوراق
الرسـمية مـا يؤكـد هـذا الظـرف.
اإلعانة املستمرة
املبلغ

املدة
الرشوط
املستندات
املطلوبة

اإلعانة املقطوعة

 400ريال مبلغ ثابت يرصف للطالبة مرة
يرصف املبلغ شهرياً يف حدود املكافأة
الشهرية ( 850ريال كليات نظرية 990 ،ريال واحدة فقط يف الفصل الدرايس .وميكن
تكرار طلب اإلعانة املقطوعة يف كل فصل
كليات علمية).
درايس عىل حده.
فصل درايس واحد.
فصل درايس واحد أو فصلني حسب قرار
مجلس الصندوق.
•أن تكون الطالبة سعودية أو من أم سعودية.
•أن تكون الطالبة منتظمة يف الدراسة ومل يصدر بحقها قرار تأديبي.
•أن تكون مكافأتها الشهرية توقفت إلنتهاء املدة النظامية لرصف املكافأة.
•إفادة بانتظام الطالبة.
•صورة من الجدول الدرايس.
•إحضار أي من األوراق الرسمية التالية والتي تؤكد صدق الظرف (كعقد ايجار املنزل،
تقارير طبية ،شهادة وفاة ،إفادة بالراتب ،إفادة الضامن االجتامعي ،قروض بنكية ،صك
طالق ،إفادة من عمدة الحي بعدم عمل ويل األمر.) ... ،

آلية التقديم:
•يتـم التقديـم لطلـب الحصـول على اإلعانـة املسـتمرة يف صندوق الطلاب ويف ظـل جائحة كورونـا عن طريق
اإلمييـل الخـاص بـإدارة صنـدوق الطلاب كالتـايل dsag-sfm@kau.edu.sa :حيـث يتـم التواصـل مـع الطالبة
واسـتكامل اجـراءات ارسـال املرفقـات الخاصة بطلـب اإلعانة.
•أمـا بالنسـبة لإلعانـة املقطوعـة تقـوم الطالبة بالتقديم عليهـا إلكرتونياً أوال من نظام الـ  Odusومن ثم ارسـال
املرفقـات املطلوبة عن طريق االمييـل التايلdsag-sfm@kau.edu.sa :
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ميكن للطالبة الحصول عىل قرض إما مببلغ ( 750أو  1000ريال) لدعم مسريتها خالل فرتة الدراسة ،ويتم استقطاع
قيمة القرض من املكافأة الشهرية للطالبة مببلغ ( )250ريال ابتدا ًء من الشهر التايل الستالم القرض وال ميكن
للطالبة الحصول عىل قرض جديد إال بعد تسديد القرض السابق .ويسمح للطالبة بالتقديم عىل طلب القرض
مرتني فقط طوال فرتة دراستها .كام يتم التقديم عىل القرض إلكرتونياً عن طريق الـ .Odus
ومن ثم تحويل مبلغ القرض عىل الحساب البنيك الخاص باملكافأة الشهرية للطالبة خالل  5أيام من تاريخ تقديم
الطلب.
مالحظة:
يف حالة وجود مشكلة لدى الطالبة بخصوص القرض يرجى مراجعة إدارة صندوق الطالب مبنى ( )65غرفة
(.)1B-3
•أن تكون الطالبة سعودية أو من أم سعودية.
•أن تكون مستمرة يف الدراسة وتستلم مكافأة شهرية.
•أن تكون الطالبة أمضت سنة دراسية كاملة ومعدلها الرتاكمي ال يقل عن (.)3
رشوط الحصول عىل القرض
•أن يبقى عىل تخرج الطالبة عىل األقل سنة دراسية كاملة كحد أدىن.
•أن ال تكون طالبة دراسات عليا.
•يحق للطالبة التقديم عىل القرض مرتني فقط خالل فرتة الدراسة.

•نظام العمل بالساعة :

توفر عامدة شؤون الطالب بشطر الطالبات فرصة الحصول عىل عمل للطالبة داخل مرافق الجامعة أثناء فرتة
دراستها الجامعية وتعطى األولوية يف العمل للطالبة التي تعاين من ظروف مادية أو انقطاع املكافأة الشهرية.
الحد األقىص لعدد ساعات التشغيل ( 50ساعة شهرياً).
( )10رياالت.
قيمة ساعة العمل
•أن تكون الطالبة منتظمة ومستمرة بالدراسة.
رشوط االلتحاق بالعمل بالساعة •أن تعمل الطالبة يف جهة واحدة فقط خالل الفصل الدرايس.
•ال يحق العمل بنظام الساعة للطالبة ذات الربامج املدفوعة
(كالدبلوم والتأهييل) .
الجدول الدرايس.
املستندات املطلوبة
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اإلعانات والقروض

•القروض:

اإلعانات والقروض

آلية التقديم:
عىل الطالبة الراغبة يف العمل بالساعة التسجيل عن طريق مسؤولة العمل بالساعة.
االستفسار:
لدى مسؤولة العمل بالساعة مبنى ( )65مكتب (.)1B-7

•رشاء أجهزة الحاسب اآليل واألجهزة الكهربائية باألقساط:

توفر عامدة شؤون الطالب بشطر الطالبات فرصة الحصول عىل (جهاز حاسب آيل محمول ،iPad ،جالكيس نوت،
آيفون) أو أجهزة كهربائية (ثالجة ،غسالة ،مكيف )... ،من رشكات متخصصة بأقساط ميرسة تحسم من املكافأة
الشهرية للطالبة ملدة سنة دراسية كاملة.
الرشوط الواجب توفرها يف الطالبة لالستفادة من
برنامج األقساط
•أن تكون منتظمة ومستمرة يف الدراسة ولها مكافأة
شهرية.
•أن تكون الطالبة مابني املستوى الثالث واملستوى
السادس بحيث يبقى عىل تخرجها عىل األقل سنة
دراسية كاملة.
•أالّ يقل املعدل الرتاكمي للطالبة عن (.)2.80

املستندات املطلوبة
•عدد ( )1صورة من بطاقة األحوال.
•عدد ( )1صورة من البطاقة الجامعية.
•عدد ( )1صورة من الجدول الدرايس.

آلية التقديم:
1.1عىل الطالبة الراغبة يف الحصول عىل األقساط الذهاب للرشكة إلحضار منوذج طلب الرشاء.
2.2تقوم الطالبة بتقديم الطلب الكرتونياً عن طريق نظام الـ .Odus
3.3مراجعة مسؤوالت الوحدة الستكامل اإلجراءات مبنى ( )65غرفة (.)1B-4
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عامدة القبول والتسجيل هي بوابة الطالبة للجامعة وهي التي تعنى بشؤونها التعليمية.
وعىل موقع الجامعة ← عامدات ← عامدة القبول والتسجيل الكثري من املعلومات التي ننصحك باالطالع

عليها وهي:

•دليل القبول.
•دليل السنة التحضريية.
•الئحة الدراسة واالختبارات.
•دليل ( .) Odus plus

املركز الشامل :مبنى ()66
مركز متكامل يقوم بخدمة طالبات الجامعة وتقديم خدمة متميزة وراقية تقوم عىل التطوير والتجديد والتقنية
الحديثة يف مكان واحد وذلك لتوفري الوقت والجهد للموظفات والطالبات واملراجعات عىل حد سواء وتسهيل سري
املعامالت وضامن دقتها .ومهامه هي :
•إصدار البطاقات الجامعية لطالبات فرع السليامنية يف حالة :
•تغيري بطاقة الطالبة بعد التخصص بإصدار بطاقة جديدة وسحب بطاقة السنة التحضريية .
•فقدان أو تلف البطاقة الجامعية ويكون إصدار البطاقة الجديدة مقابل (50ريال) يتم سدادها من
خالل البنك لحساب صندوق الطالب يف بنك (سامبا) وذلك بعد مراجعة عامدة شؤون الطالبات .
•طباعة كشف درجات رسمي مقابل (10ريال ) يتم سدادها لحساب صندوق الطالب يف بنك سامبا .
•تغيري الرقم الرسي للطالبات .
•ختم الشهادات وكشف الدرجات مع إمكانية وضعها يف أظرف الجامعة إذا لزم وختم الظرف .
•اجراءات السحب النهايئ للطالبات .
•الرد عىل استفسارات الطالبات بالخط املبارش هاتف ، 012-6952000 :تحويلة ()26553-26552-26551
وتوجيه ومساعدة الطالبة .
•ميكن للطالبة االستفسار وتقديم معاملة عن طريق الربيد اإللكرتوين لعامدة القبول والتسجيل بشطر
الطالبات . darg.tasjeel@kau.edu.sa
مالحظة:
طالبات السنة التحضريية يراجعن فرع املركز الشامل مبباين السنة التحضريية باملبنى ( )235بالدور األريض.

آلية التسجيل:

يجب عىل الطالبة متابعة موقع الجامعة وتسجيل القبول اإللكرتوين وإتباع املطلوب.
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القبول والتسجيل /المركز الشامل

القبول والتسجيل

للتواصل مع عامدة القبول والتسجيل (مبنى (:))66
الجهة
وحدة القبول
وحدة السنة التحضريية

رقم املكتب
البدروم B9
البدروم B15

رقم التحويلة
63550
63106

الربيد اإللكرتوين
kaukau55@gmail.com
kau kau44@gmail.com

املركز الشامل للخدمات
الطالبية
وحدة الخدمات الكرتونية
وحدة التدقيق واملعلومات
وحدة التسجيل والجداول
الدراسية
االرشاد االكادميي (انتظام )
االرشاد االكادميي (انتساب
– وتعليم عن بعد )

البدروم B27

26552

dang.tasjeel@kau.edu.sa

االريض B25
االريض G115
االريض 126

63684
63152
63769

eservice kau@gmail.com
kaukau697@gmail.com
ragistir.kau@gmail.com

124
121

63031
52110
63225

kaukau62@gmail.com
kaukau788@gmail.com

االريض
االريض

األسئلة املتكررة:

•كيف ميكنني الحصول عىل كشف درجات معتمد ؟

1.1سداد الرسوم املقررة (  10ريال ) لحساب صندوق الطالب ببنك سامبا.
2.2التوجه إىل موظفة االستقبال باملركز الشامل للخدمات الطالبية بسند اإليداع الستالم الكشف.

•كيف ميكنني الحصول عىل وثيقة بدل فاقد  /تالف ؟

1.1سداد الرسوم املقررة (  50ريال ) لحساب صندوق الطالب ببنك سامبا.
2.2التوجه إىل موظفة االستقبال باملركز الشامل للخدمات الطالبية بسند اإليداع الستالم الوثيقة.

•كيف ميكنني إصدار بطاقة بدل فاقد  /تالف ؟

1.1مراجعة عامدة شؤون الطالب بشطر الطالبات للتبليغ عن فقدان البطاقة واستالم بطاقة مؤقتة ملدة شهر.
2.2سداد الرسوم املقررة (  50ريال ) لحساب صندوق الطالب بعد انتهاء فرتة البطاقة املؤقتة.
3.3التوجه إىل موظفة االستقبال باملركز الشامل للخدمات الطالبية بسند اإليداع الستالم البطاقة الجديدة.
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•كيف ميكنني عمل إخالء طرف او االنسحاب من الجامعة ؟
1.1الدخول عىل قامئة «الطالب» عىل نظام .Odus Plus
2.اختيار «معامالت الطالب».
3.اختيار «االنسحاب النهايئ من الجامعة إلكرتونياً».

•كيف ميكنني تقديم معاملة الكرتونية ؟

1.1الدخول عىل موقع الجامعة ومن ثم الضغط عىل الخدمات اإللكرتونية.
2.2الضغط عىل الخدمات األكادميية – طالب.
3.3إدخال رقم الطالبة وكلمة املرور.
4.4الضغط عىل أيقونة تقديم معاملة.

قراءة الجدول الدرايس

رموز التخصص الذي تتبعه املادة

عدد ساعات املادة

إنشاء بريد إلكرتوين:

•يتم إنشاء بريد إلكرتوين لكل طالبة عند قبولها بالجامعة بشكل تلقايئ ( .) @kau.edu.sa
•وميكن للطالبة استخدام هذا الربيد من خالل الصفحة الرئيسية للجامعة ← بريد الجامعة ← بريد الطالب
وذلك باستخدام رقم الطالبة الجامعي كاسم املستخدم ورقم الهوية أو الرقم الذي اختارته ككلمة مرور.
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المنح الدراسية

إدارة المنح الدراسية

•خدمات اإلدارة:
أنواع املنح الدراسية:
•داخلية:

سام للدراسة
تحصل عليها الطالبة غري السعودية و املقيمة يف اململكة العربية السعودية و الحاصلة عىل أمر ٍ
فقط  ،وال تحصل الطالبة عىل مكافأة و ال أمر إركاب (تذكرة سفر).

•خارجية:

•طالبات دول مجلس التعاون الخليجي (اإلمارات العربية املتحدة – مملكة البحرين – عامن –
الكويت):

1.1تعامل الطالبة القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الطالبة السعودية فيام يتعلق بعدم
الحاجة إلصدار إقامة أو تأشرية سفر.
2.2متنح الطالبة أمر إركاب (تذكرة سفر) ذهاب و إياب مرة واحدة خالل العام الدرايس .
3.3وللحصول عىل هذه الخدمة يجب عىل الطالبة التقديم عن طريق األدوس ( )Odus Plusالخاص بها.
4.4عىل الطالبة التوجه إلدارة املنح الدراسية بعامدة شؤون الطالب بشطر الطالبات الستالم التأشرية.

•طالبات من دول أخرى :
•إصدار إقامة :
الرشوط:
•أصل جواز السفر.
•عدد ( )2صورة شخصية.
•كشف طبي.
•تجديد اإلقامة :
الرشوط:
•أن يكون التقديم قبل تاريخ انتهاء اإلقامة بشهر عىل األقل.
•تعبئ الطالبة النموذج االلكرتوين للطلب من األودس ( )Odus Plusالخاص بها.
•تأشرية خروج و عودة :
•تعبئ الطالبة النموذج االلكرتوين للطلب من األودس ( )Odus Plusالخاص بها.
•التوجه إلدارة املنح الدراسية بشطر الطالبات الستالم التأشرية.
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•تأشرية خروج نهايئ:
•تعبئ الطالبة النموذج االلكرتوين للطلب من األودس ( )Odus Plusالخاص بها بعد االنتهاء من
إجراءات التخرج.
•التوجه إلدارة املنح الدراسية بشطر الطالبات الستالم التأشرية.
•إلغاء تأشرية:
•تعبئ الطالبة النموذج االلكرتوين للطلب من األودس الخاص بها.
•طلب (أمر االركاب) تذكرة الذهاب و اإلياب عند رغبة الطالبة آخر العام :
•تعبئ الطالبة النموذج االلكرتوين للطلب من األودس ( )Odus Plusالخاص بها.
•التوجه إلدارة املنح الدراسية بشطر الطالبات الستالم أصل أمر اإلركاب.

•خدمات أخرى:

1.1يرصف لطالبات املنح الخارجية ( غري السعوديات) مكافأة شهرية وهي كالتايل:
(الكليات العلمية 1000ريال – الكليات النظرية 850ريال ) بعد حسم ( 10ريال ) للصندوق .وتستمر
هذه املكافأة إىل أن تتخرج الطالبة من الجامعة .
2.2رشوط استحقاق مكافأة امتياز حسب الرشوط التالية :
•أن تكون طالبة بكالوريوس.
•أال يقل املعدل الفصيل ( )4.5فام فوق خالل فصلني متتاليني.
3.3تقدم اإلدارة لطالبات املنح الدراسية خدمة القبول بسكن الطالبات :
وللحصول عىل هذه الخدمة يجب عىل الطالبة مراجعة إدارة السكن الجامعي للطالبات (مبنى إدارة
السكن رقم  9غرفة  )1مع ويل أمرها وإحضار الوثائق الطلوبة:
•خطاب قبول الطالبة بالجامعة .
•أصل إقامة الطالبة.
•الكشف الطبي.
•بطاقة الطالبة الجامعية.

للتواصل:

عامدة شؤون الطالب بشطر الطالبات ،مبنى ( - )65الدور الرابع  -غرفة ()5B-8)- (5B-9
 012 6952000تحويلة73374 :
dsag-scholarships@kau.edu.sa
dsag_s
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اإلرشاد واالستشارات

مركز اإلرشاد الجامعي:

مركـز االرشـاد الجامعـي هـو مركـز متخصـص لخدمـة الطالبـة ومسـاندتها يف تنميـة مهاراتهـا وصقـل قدراتهـا
للتكيـف مـع الحيـاة ومتطلبـات النجاح ومسـاعدتها إليجـاد الحلـول املمكنة للمشـكالت التي تواجههـا لتحقيق
التكيـف والتوافـق النفسي ويتـم ذلـك مـن خلال اإلرشـاد الفـردي والجامعـي حيـث تقـوم بـه مجموعـة مـن
األخصائيـات املؤهلات يف جميـع النواحـي ( النفسـية  ،االجتامعيـة  ،األكادمييـة وغريهـا ) للطالبـة واملنسـوبة ،
كما يسـتقبل املركـز الحـاالت املحولة مـن الجهـات املختلفة والكليـات مبختلـف تخصصاتها ،باإلضافـة إىل إعداد
وتنظيـم العديـد مـن الـدورات التدريبيـة وورش العمـل املقدمـة مـن خلال برامـج املركـز.

خدمات مركز اإلرشاد الجامعي:
•اإلرشاد الفردي :

تقوم به مجموعة من األخصائيات املؤهالت يف جميع النواحي (النفسية ،االجتامعية ،الدراسية ،وغريها) للطالبة
واملنسوبة ملساعدتهن يف حل املشكالت التي قد تواجههن لتحقيق التكيف والتوافق النفيس.

•مجموعات اإلرشاد الجمعي:

هي جامعات صغرية العدد تتشكل عادة من مجموعة يشرتكن يف موضوع واحد أو مشكلة واحدة بهدف مساعدة
بعضهن بعضاً ،وإشباع حاجاتهن املشرتكة كالتغلب عىل الصعوبات الدراسية ،أو إحداث تغيريات شخصية أو
اجتامعية مرغوبة ،وتعمل هذه الجامعات عىل توفري املساعدة والدعم واملساندة العاطفية ألعضائها.

•الرعاية االجتامعية (اإلعانات):

هي تقديم املساندة املادية ملن هن بحاجة إليها بسبب أوضاع أرسية أو اقتصادية وذلك بعد مقابلة األخصائية
النفسية وإعداد دراسة حالة لعرضها عىل اللجنة املختصة.

أنواع اإلعانات:

1.1اعانة مقطوعة :تقدم للطالبة التي متر بظروف اقتصادية مؤقتة وتعطى مرة واحدة خالل الفصل الدرايس.
2.2اعانـة مسـتمرة :تقـدم للطالبـة التـي متـر بظـروف مسـتمرة (اقتصاديـة ،اجتامعية ،نفسـية) قـد تعيقها
عن اسـتكامل الدراسـة.
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برامج مركز اإلرشاد الجامعي:

•أوالً :برنامج الصحة النفسية للجميع:

•الهدف
تقديم لقاءات توعوية لتعزيز الصحة النفسية.
•الفئة املستهدفة
طالبات جامعة امللك عبد العزيز.

•ثان ًيا :الربنامج التدريبي لطالبات (قسم علم النفس وقسمي الخدمة االجتامعية وعلم االجتامع):

•الهدف
إعداد الطالبات وتأهيلهن ملامرسة العمل امليداين يف مجاالت التخصص النفيس واالجتامعي.

•الفئة املستهدفة
طالبـات مرحلـة البكالوريـوس املكلفـات بالتدريـب العملي مـن قسـمي علـم النفـس وعلـم االجتماع والخدمة
االجتامعيـة حيـث يتـم االلتحـاق بـه عبر وحـدة التدريـب املوجـودة يف مركـز خدمة الطالـب بالعمادة بتوجيه
مـن أعضـاء هيئـة التدريس مـن األقسـام املذكورة سـابقاً.

•ثالثًا :ملتقيات ومؤمترات:
•الهدف
تقديم ملتقيات ومؤمترات يف املجال النفيس واالجتامعي ألنها تعترب مؤرشا ً هاماً يف تحقيق جودة حياة االنسان.
•الفئة املستهدفة
طالبات جامعة امللك عبد العزيز.

ملساعدتك وحجز موعد التواصل مع مركز اإلرشاد الجامعي

dsag.gcc@kau.edu.sa
شطر الطالبات :مبنى ( ،)65الدور األول ،مكتب (.)2B-2) - (2B-3
هاتف ( )210-0002596تحويلة ()73601( - )73595( - )73598( - )73387
جوال ()0565040232
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التوجيه التربوي

التوجيه التربوي:

وهي إدارة تابعة لعامدة شؤون الطالب بشطر الطالبات مسؤولة عن استكامل اجراءات ومتابعة املخالفات التي
تقوم بها الطالبات داخل الحرم الجامعي.

•االسرتاتيجيات واألسس التي تقوم عليها الوحدة :

•اإلميـان بـأن الطالبـة هـي صانعـة ملسـتقبلها وهي مصـدر لقراراتها وبأنها تسـتطيع السـيطرة بزمـام األمور
وتوجيههـا إذا مـا توفـرت لها املعرفـة السـليمة واإلدارة الصالحة.
•اليقني بإمكانية إصالح الخطأ واالستهداء من جديد إىل الطريق السليم.
•االعرتاف بقدرة الطالبة عىل التحسن مبا يكفل لها القدرة عىل التكيف والوصول إىل النضج النفيس.

•األهداف :

•النظر يف الشكاوي املقدمة من الطالبات ودراستها وتقديم الحلول املناسبة لها.
•التحكيم واإلصالح فيام يقع بني الطالبات من خالفات.
•تقديم أفضل الخدمات لتصحيح السلوكيات غري املرغوب فيها التي ال نقترص فيها عىل جانب العقوبة ولكننا
نقوم بتوجيه الطالبات للمشاركة يف األنشطة املختلفة التي تقدمها الجامعة.
•السعي الحثيث يف اشرتاك الطالبات الآليت تم عرضهن عىل اللجان التأديبية يف الربامج العالجية أو الوقائية
أو التنموية التي ينظمها مركز اإلرشاد الجامعي بوكالة عامدة شؤون الطالب بشطر الطالبات.

للتواصل
بشطر الطالبات:
مبنى ()65
مبباين السنة التحضريية:
مبنى ( )235الدور األول ،مكتب ( ) 58 ( - ) 64
 0126400000تحويلة72892 :
dsag-py-egu@kau.edu.sa
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وهو مركز يقدم الخدمات الطالبية بكل يرس وسهولة لتوفري الوقت والجهد للطالبة يف استالم وتسليم الخدمة
من مكان واحد والرد عىل استفسارات الطالبات من خالل وسائل التواصل اإللكرتونية الحديثة الخاصة بالعامدة.

أهم الخدمات التي يقدمها مركز خدمة الطالب:
•خزن األمانات

•تتوفر خزن األمانات للطالبات لحفظ متعلقاتهن الشخصية ،يف املواقع الخاصة بشطر الطالبات :
املباين الدراسية( :مبنى – 7مبنى  – 4مبنى  -3مبنى - 8مبنى - 41مبنى  -61مبنى  - 420مبنى كلية
الهندسة  -مبنى  -67مبنى .)12

•آلية االشرتاك يف خزن األمانات:

•يتاح التجديد للطالبات املشرتكات سابقاً يف الخزن والتسجيل عرب رابط يتم اإلعالن عنه عرب حساب العامدة
يف (تويرت) ملدة أسبوعني من بداية كل فصل درايس
•ويف حال توفرخزن شاغرة يتم اإلعالن والتسجيل عرب رابط يف حساب العامدة يف تويرت
•يتم الدفع لرسوم االشرتاكات عرب جهازالدفع االلكرتوين (مدى)مبركز خدمة الطالبه او التحويل البنيك لحساب
صندوق الطالب

•شهادات التفوق:

تُ نح الطالبة املتفوقة دراسياً شهادة تفوق تقديرا ً لتفوقها ومتيزها وذلك بعد تحقق الرشوط التالية:
•أن تكون الطالبة يف مرحلة البكالوريوس ( انتظام – انتساب – تعليم عن بُعد) أو طالبة ماجستري.
•أن تكون الطالبة حاصلة عىل معدل درايس ( )4.5فام فوق لفصلني دراسيني متتاليني.
وتستطيع الطالبة طباعة شهادة تفوقها إلكرتونيا وذلك من خالل صفحتها يف األودس،
( الدخول عىل صفحة الطالب ← شهادات وإفادات الطالب ← شهادة التفوق).
وميكن للطالبات الاليت يتعذر عليهن طباعتها مبارشة مراجعة مركز خدمة الطالب وطباعتها من ركن اإلنرتنت
( )A4أبيض وأسود.

•التدريب:

يقدم املركز خدمة التنسيق واملتابعة والتوجيه للطالبة الراغبة يف التدريب إمياناً منه بدور العامدة يف الجامعة
يف صقل شخصية الطالبة الجامعية باملهارات العملية الالزمة لها لدخول سوق العمل بعد التخرج.
يوجه املركز الطالبة للتدريب داخل املركز وإدارة وحدات العامدة وخارجها من كافة قطاعات وعامدات
الجامعة ويقدم لها خيارات متعددة تناسب تخصصها وقدراتها وإمكانياتها.
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مركز خدمة الطالب:
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•أنواع التدريب:

•التدريب (التكليف ) من أستاذة املادة.
•التدريب (التطوعي )من قبل الطالبة.

•رشوط التدريب:
.أرشوط التدريب اإللزامي من أستاذة املادة

1.1الحد األدىن لعدد الساعات املتوقعة للتدريب ( )10ساعات
2.2أن تكون الطالبة منتظمة ومستمرة بالدراسة.
3.3أن يكون تدريب الطالبة جزء من متطلبات مادة علمية لدى الطالبة.
4.4التزام الطالبة بساعات التدريب.
5.5إحضار خطاب من أستاذة املادة موضح به (اسم الطالبة -رقمها الجامعي -الكلية-اسم املادة-اسم
األستاذة-عدد الساعات التدريبية املطلوبة -الربيد اإللكرتوين الجامعي لألستاذة -الربيد اإللكرتوين
الجامعي للطالبة للتواصل معها -القسم املطلوب تدريب الطالبة فيه) إىل بريد وحدة التدريب:
training.dsag@kau.edu.sa
6.6توفر منوذج تقييم من أستاذة املادة للطالبة يتم تعبئته الحقا من املرشفة عىل التدريب.

ب .رشوط التدريب التطوعي من قبل الطالبة:
1.1أن تكون منتظمة ومستمرة بالدراسة.
2.2أن تسجل الطالبة قبل البدء بالتدريب.
3.3الحد األدىن للتدريب التطوعي ( )15ساعة.

•ترصيح فقدان أو نسيان البطاقة الجامعية:

.أإجراءات نسيان البطاقة الجامعية:

يتطلب من الطالبة عند نسيانها بطاقتها الجامعية مراجعة شباك رقم( )2باملركز لختم الترصيح املؤقت ليسمح
لها بالخروج من الجامعة علامً بأن تكرار مخالفة النسيان تعرض الطالبة:
1.1كتابة تعهد بعدم تكرار املخالفة.
2.2يوجه للطالبة إنذار أول ثم إنذار ثاين.
3.3يف حالة تكرارها للمرة الرابعة تدفع الطالبة غرامة مالية مقدارها ( )50رياالً عرب جهاز الدفع االلكرتوين
(مدى) يف مركز خدمة الطالبة

.بإجراءات فقدان البطاقة الجامعية:

•التبليغ عرب نظام األودس عن املفقود أو أي من املتعلقات الشخصية ومتابعة البالغ.
•يصدر للطالبة ترصيح مؤقت بدل للبطاقة الجامعية.
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•إجراءات استالم وتسليم املفقودات:

إذا فقدت الطالبة متعلق (عيني -مايل) أو يف حال العثور عىل مفقود ،يجب عليها مراجعة شباك رقم()3
باملركز وإتباع اآليت:
•يف حال البالغ عن املفقود :يكون البالغ إلكرتوين عن طريق األودس.
•أما يف حالة العثور عىل مفقود (عيني – مايل) :يتم تسليمه لشباك رقم( )3باملركز لتتمكن من التواصل
مع صاحبة املفقود يف حال توفر بياناتها ،وإذا مل يُتعرف عىل بياناتها يتم االحتفاظ باملفقود ملدة ( 3شهور)
ويخيل املركز مسؤوليته بعد ذلك.

•خدمات الدورات :

تستطيع الطالبة التسجيل بالدورات إلكرتونياً عن طريق نظام األودس ←الطالب ← األنشطة الالصفية ←االطالع
عىل جدول مواعيد الدورات ← التسجيل.

مالحظة :

عند حضور الطالبة للدورة :
•يسجل اسمها يف كشف اسامء الحارضات للدورة .وميكن االطالع عىل األنشطة التي حرضتها الطالبة من
خالل قامئة (استعراض أنشطتي).
•اذا تم التسجيل يف الدورة ومل تتمكن الطالبة من الحضور يظهر لها يف حالة التسجيل عن طريق األودس
بلس (سجلت ومل تحرض).
•يف حالة اعتذار مقدمة الدورة ،يُرسل بريد إلكرتوين للطالبات املسجالت يف الدورة بأنه تم تأجيلها ،ونرجو
منكم متابعة املوقع ملعرفة املوعد الجديد للدورة.

•ركن اإلنرتنت:

تستطيع الطالبة االستفادة من ركن اإلنرتنت يف طباعة كل ما يخص املتطلبات الجامعية (مجاناً) إضافة إىل
تقديم خدمة التصفح اإللكرتوين بكل يرس وسهولة.
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 .التسجيل بالدورات
 .تصفح األودس
 .خطاب التدريب
 .الجدول الدرايس
 .التسجيل بالجامعة
 .نتيجة القدرات بقياس  .التصفح اإللكرتوين
 .كشف الدرجات
.جدول االختبارات النهائية  .استامرة القبول بالجامعة  .تقديم معاملة االعتذار  .الحذف واإلضافة
 .التسجيل باملنح الدراسية
 .تغيري كلمة املرور
 .الدخول عىل االمييل
 .اإلفادة
.تحديث البيانات الشخصية  .تقييم جهة التدريب  .منوذج املنح الدراسية
 .منوذج إخالء الطرف
الخاص بوزارة الشؤون
 .تقديم طلب السكن أو  .منوذج املنح الدراسية
 .منوذج التسجيل
الخاص باألحوال املدنية االجتامعية
التحويل
بالسكن الجامعي

للتواصل مع مركز خدمة الطالب:

بشطر الطالبات :مبنى ( )65الدور األول
 012- 6952000تحويلة73382 :
واتساب()0560602586
@studentsaffair
مبباين السنة التحضريية :مبنى ( )235الدور األول
 012- 6952000تحويلة73241 :
dsag-py-seu@kau.edu.sa
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يسمح للطالبة بطباعة ما ييل:

األشخاص ذوي اإلعاقة

مركز األشخاص ذوي اإلعاقة:

تقـدم عمادة شـؤون الطلاب بشـطر الطالبـات خدمـات لطالبـات ذوات االحتياجـات الخاصـة مـن خلال مركز
األشـخاص ذوى اإلعاقـة مبـا يتوافـق مـع نوعيـة اإلعاقـة واالحتياج.

األهداف:

•تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه طالبات ذوات اإلعاقة أثناء مسريتهن الدراسية بتوفري الوسائل
التعليمية والتقنيات املساعدة حسب الحاجة.
•توفري بيئة مناسبة ومهيأة لذوات االحتياجات الخاصة.
•تهيئة طالبات ذوات اإلعاقة وإعدادهن نفسياً واجتامعياً ملساعدتهن عىل االندماج يف الحياة الجامعية واملجتمع
من خالل الدورات النفسية والربامج التأهيلية.
•متكني طالبات ذوات اإلعاقة من املشاركة باألنشطة الالمنهجية املتاحة للطالبات داخل الجامعة.
•العمل عىل بناء وتنمية أوارص التعاون بني املركز ومختلف الكليات والعامدات ملا فيه مصلحة الطالبات.

الفئات املستهدفة:

•اإلعاقات البرصية «كفيفات ،ضعاف برص».
•اإلعاقات الحركية.
•اإلعاقات السمعية «صم ،ضعاف سمع».
•صعوبات التعلم.
•األمراض املزمنة (الرصع ،أمراض القلب.)....

الخدمات املقدمة من املركز:
•الخدمات التعليمية واإللكرتونية:

يقدم املركز عدد من الخدمات التعليمية و اإللكرتونية بهدف تذليل العقبات والصعاب التي تواجه الطالبة أثناء
مسريتها الدراسية وهي مقسمة كالتايل:

أ.خدمات طالبات االنتظام:

وتشمل الخدمات التعليمية ابتدا ًء من التسجيل بالجامعة وحتى التخرج ،وهي كالتايل:
1.1إنهاء إجراءات القبول والتسجيل للطالبات املستجدات.
2.2استالم البطاقة الجامعية من عامدة القبول والتسجيل وتسليمها للطالبة.
3.3إنهاء إجراءات رصف بدل اإلعاقة.
4.4تسكني الطالبات يف الكليات.
5.5تعديل الجداول (الحذف واإلضافة).
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•وللحصول عىل هذه الخدمات يُتبع التايل:
•مراجعة مسؤولة الوحدة يف املبنى ( )65الدور الرابع غرفة ( )5A-4لتسجيل البيانات الشخصية للطالبة.
•تبليغ املوظفة املسؤولة عن مواعيد االختبارات ليتم توفري كاتبة أثناء فرتة االختبارات الدورية والنصفية.
•طلب املساعدة من املوظفة املسؤولة لحل أي صعوبات أكادميية.

ب .خدمات طالبات االنتساب والتعليم عن بعد:

وتشمل الخدمات التعليمية ابتدا ًء من التسجيل بالجامعة وحتى التخرج ،وهي كالتايل:
1.1إنهاء إجراءات القبول والتسجيل للطالبات املستجدات.
2.2استالم البطاقة الجامعية من عامدة القبول والتسجيل وتسليمها للطالبة.
3.3تدريب الطالبات عىل برنامج (البالك بورد).
4.4إعفاء الطالبات من الرسوم الدراسية.
5.5تعديل الجداول (الحذف واإلضافة).
6.6اإلرشاف عىل اختبارات الطالبات النهائية.
7.7تأمني كاتبات ملساعدة الطالبات أثناء االختبارات النهائية.
•للحصول عىل هذه الخدمات يُتبع التايل:
•مراجعة مسؤولة الوحدة يف املبنى ( )65غرفة ( )1B-9وتسجيل البيانات الشخصية للطالبة.
•تبليغ املوظفة املسؤولة عن مواعيد االختبارات ليتم توفري كاتبة للطالبات أثناء فرتة االختبارات النهائية.

•ثانياً :الخدمات النفسية واالجتامعية

يتوفر باملركز أخصائية اجتامعية بوحدة االستشارات النفسية واالجتامعية الخاصة بطالبات املركز تقوم عىل
دراسة حالة جميع الطالبات من الناحية النفسية واالجتامعية ملساعدتهن عىل تخطي الصعوبات وحل املشكالت
النفسية واالجتامعية ضمن إطار من الخصوصية والرسية التامة.
•للحصول عىل الخدمة
مراجعة األخصائية االجتامعية املتواجدة باملبنى ( )65غرفة (.)1B-1

•ثالثاً :طباعة املناهج بطريقة برايل

ميكن للطالبة طباعة املناهج العلمية للمواد التي تقوم بدراستها بطريقة برايل وذلك مبراجعة غرفة رقم ()5A-4
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6.6اإلرشاف عىل اختبارات الطالبات الدورية والنهائية.
7.7تأمني كاتبات ملساعدة الطالبات أثناء االختبارات النصفية والنهائية.

األشخاص ذوي اإلعاقة

يف املبنى رقم ( )65واتباع اإلجراءات التالية:
1.1حفظ املادة العلمية عىل ( )usbمن قبل الطالبة.
2.2تسليم ( )usbللموظفة املسؤولة يف غرفة ( )5A-4مبنى(.)65
3.3تقوم املوظفة املسؤولة بطباعة املادة العلمية بربايل ومن ثم تحديد موعد مع الطالبة لالستالم.

•رابعاً :التدريب عىل التقنيات املساعدة

ميكـن لطالبـات االنتظـام واالنتسـاب الكفيفـات الحصـول على تدريب وتعليـم عىل الربامـج الناطقـة والتقنيات
املسـاعدة لألشـخاص ذوى اإلعاقـة يف األجهـزة والربامـج التاليـة (برايـل سـنس ،الربنامـج الناطـق ،الربنامـج املكرب،
اسـتخدام العصـا البيضاء).
•للحصول عىل التدريب
1.1تستعلم الطالبة عن الربامج التدريبية املقرتحة لكل فصل درايس من املوظفة املسؤولة عن التدريب
باملبنى ( )65غرفة (.)1B-9
2.2يف حال رغبة الطالبة يف التسجيل يف إحدى الدورات التدريبية يتم أخذ رقم هاتفها للتواصل معها
وتبليغها مبوعد الدورة ومكانها.
3.3تحصل الطالبة عىل شهادة معتمدة من عامدة شؤون طالب بشطر الطالبات يف جميع الدورات التي
ينظمها املركز.

تنبيه:

يحق ألي طالبة من ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة امللك عبد العزيز حضور أي برنامج تدريبي
موجه للطالبات بشكل عام .أما عن الربامج التدريبية التي يقدمها املركز فهي برامج خاصة بهن ال تقدم
من قبل أي جهة أخرى ،كام أنها متخصصة من حيث املوضوع والهدف لذوي االحتياجات الخاصة.

•خامساً :األنشطة الطالبية

تهدف األنشطة املختلفة إىل دمج الطالبات ذوات االعاقة باملجتمع الجامعي من خالل إقامة العديد من الفعاليات
يف النواحي التالية:
•الرتفيهية (الرحالت،الزيارات ،يوم مفتوح ،حفل شواء).
•واالجتامعية (حفل تعارف ،حفل اليوم الوطني).
•والتثقيفية(اليوم العاملي لإلعاقة ،اليوم العاملي للتوحد ،اليوم العاملي للعصا البيضاء).
•آلية املشاركة يف األنشطة:
1.1مراجعة مسؤولة األنشطة مبنى ( )65غرفة ( )1B-9لالستفسار عن خطة األنشطة لكل فصل عىل حده.
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تنبيه:

يحق ألي طالبة من ذوات اإلعاقة بجامعة امللك عبد العزيز املشاركة والحضور ألي نشاط طاليب ترفيهي
موجه للطالبات بشكل عام .أما عن األنشطة التي يقدمها املركز فهي أنشطة خاصة بهن ال تقدم من
قبل أي جهة أخرى ،كام أنها متخصصة من حيث املوضوع والهدف لذوات االحتياجات الخاصة.

للتواصل :

إدارة املركز :مبنى ( )65مكتب ()1B-9
للخدمات الطالبية :مبنى ( )65مكتب ()5A-4
 012- 6952000تحويلة)41552- 73581( :
dsag.sn@kau.edu.sa
مبباين السنة التحضريية :مبنى ( )235الدور األول ،مكتب ()26
 0126400000تحويلة)41058-26948 ( :
dsag-py-snu@kau.edu.sa
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2.2التسجيل لدى املوظفة املسؤولة يف حال الرغبة يف املشاركة يف النشاط.
3.3يتم إرسال رسائل نصية عىل هاتف الطالبات الراغبات باملشاركة يف النشاط.

مرشدات السنة التحضيرية

وكالة عمادة شؤون الطالب للسنة التحضيرية

هـي إحـدى وكاالت عمادة شـؤون الطلاب بشـطر الطالبـات والتـي أنشـئت حديثـاً .وتهتـم الوكالـة بتقديـم
خدماتهـا املتنوعـة االستشـارية واملاليـة واإلرشـادية لطالبـات السـنة التحضريية ،مـن خالل وحداتهـا املتعددة مبا
يسـاعد على أن تكـون البيئـة الجامعيـة بيئـة جاذبـة محققـة لرؤيـة الجامعة ورسـالتها.

الرؤية

ريادة يف الرعاية ،رقي يف الخدمات ،متيز يف اإلرشاد

الرسالة

تهيئة بيئة جامعية جاذبة وبرامج محفزة تسهم يف تنمية شخصية طالبات السنة التحضريية ومهاراتهن.

األهداف:

•توفري الخدمات لطالبات السنة التحضريية.
•استثامر الربامج اإلرشادية لتكوين شخصية فاعلة ومتزنة.
•التواصل املستمر بني الطالبات والوكالة يف السنة الجامعية األوىل (السنة التحضريية) مبا يسهم يف دميومة
هذا التواصل مع العامدة بشكل عام.

دليل وكالة عامدة شؤون الطالب للسنة التحضريية:

ميكنك االطالع عىل الخدمات املقدمة من وحدات الوكالة من خالل املسح عىل الباركود أدناه

برنامج مرشدات السنة التحضريية:

برنامج يعنى بطالبة السنة التحضريية ،ملساعدتها يف الوصول إىل التوافق والنجاح يف حياتها الجامعية ،مبشاركة
نخبة من طالبات التخصصات املختلفة املنتظامت بالدراسة والراغبات يف املشاركة.

•الرؤية:

أن تكون السنة التحضريية يف جامعة امللك عبد العزيز رائدة يف برامجها ومحققة ألهدافها.

•الرسالة:

تقديم برنامج علمي عايل الجودة يهيئ الطالبة للدراسة الجامعية ويساهم يف تكوين شخصيتها وتطوير قدراتها
ويزودها بعدد من املهارات التي تساعدها عىل التفوق يف حياتها األكادميية واملهنية.
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هن طالبات من تخصصات متعددة منتظامت بالدراسة يرغنب املشاركة يف مساعدة طالبات السنة التحضريية،
وه ّن عىل نوعني:
 - 1مرشدات دروس تقوية:
مساعدة الطالبات عىل تخطي الصعوبات الدراسية من خالل تقديم دروس تقوية لجميع مواد السنة
التحضريية ،وجميع املعلومات املتعلقة بنظام الدراسة واالختبارات.
 - 2مرشدات الحياة الجامعية:
مساعدة الطالبات عىل التكيف مع الدراسة الجامعية من خالل املساندة يف تقديم اإلرشاد والتوجيه لهن
وتقديم برامج ودورات وورش عمل تدريبية بإرشاف الوحدة.

•األهداف الخاصة بالربنامج:

•طالبة السنة التحضريية:

1.1إمداد طالبة السنة التحضريية بأهم احتياجاتها من املهارات والكفايات األساسية لالندماج يف املجتمع
الجامعي ومساعدتها للتوافق أكادميياً واجتامعياً وشخصياً.
2.2تزويد طالبات السنة التحضريية بأخبار الجامعة ،وتعريفهن بأهم الخدمات التي تقدم لهن من وكالة
عامدة شؤون الطالب للسنة التحضريية.
3.3دعمهن للنجاح يف حياتهن العلمية من خالل تقديم دروس تقوية لكل مواد السنة التحضريية باختالف
مساراتها.

•الطالبة املرشدة:

1.1تنمية املهارات الشخصية والقيادية للطالبة املرشدة وتعزيز مبادئ التمييز واالنضباط والشعور
باملسؤولية والثقة بالنفس لديها.
2.2إعداد املرشدة للمشاركة الفعالة يف الربامج الخاصة بطالبات السنة التحضريية وغرس روح املبادرة
والتعاون لديها.

•من مخرجات برنامج مرشدات السنة التحضريية:

•ساعد الربنامج ما يزيد عىل ( )3000طالبة من املتعرثات دراسياً من خالل تقديم دروس تقوية لهن.
•استقطب الربنامج أكرث من ( )55طالبة من الطالبات املتفوقات الراغبات بتقديم املساعدة لزميالتهن يف
السنة التحضريية.
•شاركت أكرث من ( )100طالبة من الطالبات املرشدات يف إعداد وتقديم الربامج املوجهة لطالبات السنة
التحضريية.
37

مرشدات السنة التحضيرية

•التعريف باملرشدات:

مرشدات السنة التحضيرية

•مثّل الربنامج أكرث من ( )100طالبة من الطالبات املتميزات يف الربامج الداخلية والخارجية خري متثيل.
•اكتسبت الطالبة املرشدة عددا من املهارات الشخصية واالجتامعية وأصبحت عضوة فعالة.
•ق ّدم الربنامج مبادرة زيارات املدارس إلرشاد طالبات املرحلة الثانوية وتعريفهن بالحياة الجامعية ،قمنا
بزيارة أكرث من ( )30مدرسة ،وما زالت املبادرة مستمرة.
•انبثقت ( )4فرق طالبية ،منها :فريق مناء التطوعي.

•ملاذا علينا أن نستمر؟

•لتعزيز التحصيل العلمي للطالبات وتقليل فرص التعرث األكادميي ،وذلك بتقديم دروس تقوية لكل مواد
السنة التحضريية باختالف مساراتها.
•لتكوين عالقات جيدة بني الطالبات ،ومنه استطعنا تكوين فرق عمل طالبية.
•للمساهمة يف بناء جيل متمكن قادر عىل التعلم والتعليم بكفاءة وفاعلية.
•لتهيئة بيئة تحفيزية وتطويرية للطالبات.
•لتقديم املساعدة لطالبات السنة التحضريية وتوصيل املعلومات بأيرس الطرق.
•لدعم الطالبات لألنشطة الالصفية بأفكار جديدة ومتميزة.

للتواصل:

مباين السنة التحضريية :مبنى ( )235مكتب ()FF009
 012- 6400000تحويلة72895 :
dsag-py-ugu@kau.edu.sa
@dsagpy
@kau_ads

38

انطالقًـا مـن رؤيـة اململكـة  ٢٠٣٠والتـي تعزز دور املرأة يف بناء املجتمع وتوجه الشـباب والشـابات إىل اسـتغالل
طاقاتهـم نحـو التنميـة املجتمعيـة ،ومتاشـ ًيا مـع رسـالة الجامعة بأن تكـون مسـؤوليتنا املجتمعية تطويـر املعرفة
والبحـث العلمـي واالبتـكار وريـادة األعامل .وتحقيقًـا لدورنا يف وكالة أنشـطة الطالبات الذي يحتـم علينا العمل
وفـق رسـالة واضحـة الغايـة وأهـداف محـددة النتائـج حتـى تكتمـل الصـورة النموذجيـة بالرشاكة مـع مختلف
القطاعـاتُ ،ملتزمين يف ذلـك باإلطـار الذي ننتمي إليه وهو رؤية الجامعة ومسـاراتها االستراتيجية ،بتشـكل بيئة
حاضنـة للطالبـات يف شـتى املجـاالت لتسـعى بدورهـا لتقديـم مسـاحة لهـن للمشـاركة يف النشـاط وتعمـل عىل
تطويـر املواهـب واالبتكار ضمـن األنشـطة املقدمة فيها.
وتحـرص على االهتمام بتنـوع وجـودة مخرجـات األنشـطة الالصفيـة ،ألنهـا تـدرك أن إتاحـة مثـل هـذه الفرص
لطالباتنـا سـيزيد بشـكل ضمنـي مـن فرصهـم يف التحصيـل العلمـي وتأهيلهـم لسـوق العمـل وصقـل مهاراتهـم
وقدراتهـم مبـا ينعكـس على شـخصيتهم وقدرتهـم على التفاعـل اإليجـايب داخـل بيئـة الجامعـة وخارجها.
أمينات اللجان وقائدات وسفريات األندية واإلدارات بوكالة عامدة شؤون الطالب لألنشطة واملهارات بشطر
الطالبات:
هـن طالبـات لديهـن مهـارات إرشافية واإلبـداع لإلرشاف على الهيكلة الطالبية والتنسـيق بين وحداتها يف جميع
اللجـان واألندية واإلدارات بوكالة األنشـطة.
تحصـل الطالبـة على شـهادة الخبرة املهارية ،وتحسـب لها سـاعات العمـل ضمن وثيقـة األنشـطة الالصفية كام
تحصـل الطالبـة عىل عضويـة مجلس النخبـة الطاليب.
مجلس النخبة الطاليب:
منصة حاضنة للنخبة الطالبية ت ُعنى بجمع وتبادل املهارات والخربات والتجارب املتميزة واالطالع عىل املشكالت
واالقرتاحات التي تهم الطالبة بهدف تنمية االتصال الف ّعال وتطوير املجتمع الطاليب.
معايري اختيار أمينة اللجنة/قائدة الفريق (األندية الطالبية – املراكز):
•أن تساهم يف تنفيذ خطط اللجان –األندية –املراكز.
•أن متتلك الطالبة عدة مھارات شخصية:
(االلقاء والتأثري -حل املشكالت – التواصل – الحوار – رسعة البدیھة -فن االقناع – التفاوض)
•أن تكون لدى الطالبة روح القيادة واملبادرة والتعاون.
•أن يكون لدیھا الشغف يف التجديد والتطوير.
•أن تكون لدیھا مبادئ يف تصميم االعالنات.
•القدرة عىل تحمل ضغوط العمل.
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األنشطة الطالبية

األنشطة الطالبية

األنشطة الطالبية

•اللجان الطالبية:

تتألف اللجان الطالبية من أربعة لجان عامة ،ترشف إداريًّا عىل اللجان الفرعية املامثلة لها يف جميع الكليات،
واملكونة من أمينات اللجان (طالبات) رائدات اللجان (منسوبات) وتعترب حلقة الوصل الرسمية بني وكالة عامدة
شؤون الطالب لألنشطة واملهارات بشطر الطالبات وجميع الكليات ،تهتم بتفعيل األنشطة الالصفية يف الكليات
بجودة وشمولية ،كام تهتم بربط األنشطة باملواد العلمية وتعزيز املهارات الحياتية والقيادية وغرس روح املبادرة
والشعور باملسؤولية لدى الطالبة من خالل الندوات وورش العمل واملسابقات واللقاءات الحوارية.

•األنشطة العامة:

•املسابقات العامة:
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إدارة رائدة ذات مخرجات متميزة لبناء الوعي الفكري وتحسني منط جودة الحياة الطالبية .وتعزيز التنمية املستدامة
واملواطنة الفعالة للطالبة وصناعة الكوادر الطالبية القيادية .ومتكني الطالبة من حفظ كتاب الله وتجويده ومساعدتها
عىل تثبيت األحاديث النبوية .وبناء جسور التواصل داخل الجامعة وخارجها بربامج مجتمعية مختلفة .وخلق بيئة
تنافسية تتحقق من خالل املسابقات العامة واملتخصصة.
اهدافنا:
•تعزيز املواطنة الفعالة للطالبة.
•صناعة الكوادر الطالبية القيادية.
•تعزيز الوعي الذايت للطالبة.
•بناء جسور التواصل داخل الجامعة وخارجها بربامج مجتمعية مختلفة.
•خلق بيئة تنافسية تتحقق من خالل املسابقات العامة واملتخصصة.
وحدات اإلدارة:
وحـدة جـودة الحيـاة الطالبيـة  -وحدة تعليم القـران الكريم والسـنة النبوية -وحدة املسـابقات -وحدة التنمية
املستدامة

•ثانياً :إدارة األندية الطالبية:
ﺷﻌﺒﺔ

ﺷﻌﺒﺔ

ﺷﻌﺒﺔ

41

األنشطة الطالبية

•أوالً :إدارة الربامج العامة واملسابقات:

األنشطة الطالبية

رسالتنا:
املساهمة يف االرتقاء بالطالبات علميًا وثقافيًا واجتامعيًا وتفعيل دورهم الهام يف خدمة املجتمع وتأهيلهم لسوق
العمل متاشيًا مع برنامج التحول الوطني لرؤية اململكة 2030

خدماتنا:
•تقديم دورات وورش عمل يف مجاالت متخصصة
•تقديم استشارات بحثية
•توعية الطالبات من خالل الحمالت واملبادرات الخاصة باأليام العاملية
للتواصل:
مبنى  65غرفة (3ب)8/
تحويلة73610 :

•ثالثاً :إدارة النشاط الريايض:

ادارة النشـاط الريـايض احـدى ادارات وكالـة عامدة شـؤون الطالب لألنشـطة واملهارات بشـطر الطالبـات املعنية
بنشر الوعـي الريايض وتعزيـز البيئة الرياضيـة املوجهة.
بطوالتنا:
•مسابقات رياضية مفتوحة ومقيدة.
•دوري الكليات.
•كأس الوكيلة.
•اوملبياد جامعة املؤسس.
أنشطتنا وبرامجنا:
•برامج إنقاص الوزن.
•برامج لياقة بدنية.
•رياضات فردية-جامعية.
•مسابقات صحية-ثقافية.
•لقاءات-دورات-محارضات-مهرجانات رياضية-معسكرات-رحالت
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رسالتنا:
إخراج كوادر تطوعية ذات مسؤولية اجتامعية عالية.
أهدافنا:
•تحسني انتاجية الفرق التطوعية من خالل تبني الفرق املستدامة والتي تقدم أثر نوعي.
•املساهمة يف تعزيز مفهوم التطوع لدى االفراد متاشياً مع رؤية اململكة  2030وبرنامج جودة الحياة يف العمل
التطوعي.
خدماتنا:
•استشارات.
•نقطة إلتقاء املتطوعني بالجهات املعنية بالتطوع.
•تبني املبادرات النوعية أفراد-فرق.
•دورات -ورش عمل تخصصية.
•املساهمة يف تعزيز مفهوم التطوع لدى االفراد املتطوعني
ملتابعة برامج وأنشطة اإلدارة :قنوات التواصل االجتامعي:
تويرت – انستغرام – تيلجرامmvwkau :

خامسا :مركز صنع بيدي للمشاريع الصغرية:
• ً

متكامل يسـعى لدعم وتطويـر مواهـب الطالبات واسـتثامر أوقـات فراغهن حتى
ً
يعـد مركـز صنـع بيـدي مركـ ًزا
تتحـول أفكارهـن اإلبداعيـة وإنتاجهـن اليـدوي إىل فـرص عمـل حقيقيـة على هيئـة مشروع اسـتثامري صغير
يقـدم للمجتمـع مـن خلال إقامـة معـرض سـنوي لعـرض وتسـويق تلـك املشـاريع وهـو بذلـك يسـهم يف تنمية
املجتمـع ومحاربـة البطالـة ودفـع عجلـة اإلنتـاج االقتصـادي املحلي وإدمـاج املرأة يف عمليـة التنميـة .كام يقدم
املحـارضات والـدورات وورش العمـل التـي يتـم مـن خاللهـا توعيـة الطالبـات بأهمية املشـاريع الصغيرة وإثراء
ثقافتهـن ومهارتهـن وتقديـم املعرفـة والفكـر يف كل ما يعمـل عىل زيادة اإلنتاجية وتشـجيع الصناعـات اليدوية.
ويعـد املركـز همـزة وصـل بين املشتركني والجهـات الداعمـة املهتمـة بتبنـي املشـاريع الصغرية وذلـك من خالل
ترشـيحهم وتلقـي العديـد مـن العـروض املقدمة لهم من دورات ومسـابقات وبـازارات ومعارض محليـة ودولية.
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صنع بيدي

•رابعاً :إدارة العمل التطوعي:

الطالبات
االجتماعي
بوابات دخول
االبتكار

األهداف:
•تنمية روح وثقافة الريادة واالبتكار واإلنتاجية لدى الطلبة.
•تعظيم أهمية املشاريع الصغرية واملنتجات الطالبية ودورها يف تقليص نسبة البطالة ودفع عجلة االقتصاد املحيل.
•العناية بالطلبة يف املراحل األوىل من مبادراتهم الريادية.
•ربط املبادرات املميزة بالجهات املختلفة التي تتبناها.
•مساعدة الطلبة يف الوصول لسوق العمل واملعارض املحلية والعاملية للمشاركة مبنتجاتهم لتعزيز القدرة
التنافسية.

•سادساً :مركز االبتكار االجتامعي:

مركـز يعنـى باسـتثامر طاقـات الشـباب وقدراتهـم وتفعيل االبتـكارات يف املامرسـات املجتمعية لتحقيـق التنمية
الشـاملة والرفاهيـة املسـتدامة يف مجتمعاتهـم مـن خلال حرص املشـكالت املجتمعيـة التي تشـكل العقبة االكرب
يف طريـق التنميـة ومـن ثـم معالجتهـا وتصدير املنتجـات االكرث كفـاءة وفعالية.
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•سابعاً :مركز املوهبة واإلبداع:

أسـس املركـز ليقـوم باكتشـاف الطالبات املوهوبـات ويعمل على تنمية مواهبهـن وتفكريهن ،وتطويـر قدراتهن
الشـخصية يف مختلـف مجـاالت الحيـاة ،ومن ثم املسـاهمة يف إيجاد حضـور محيل وعاملي فيه نفـع هذا الوطن.
خدماتنا:
•تقديم الدورات والربامج وورش العمل التي تخدم الطالبة املوهوبة
•مساعدة الطالبة يف الحصول عىل براءة االخرتاع
•مساعدة الطالبة يف الحصول عىل حامية امللكية الفكرية
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الموهبة واإلبداع

شهادة االجتياز املهاري:
نظـام يقـوم بتصميـم وتنفيـذ مجموعـة من املهارات يف مجـاالت مختلفة بهـدف تلبية احتيـاج الراغبني يف توثيق
خرباتهـم املهاريـة مـن جهـة مختصـة ومعتمـدة ،كما يسـاهم النظـام يف خلـق حافـز متيـز لديهـم وتنميـة روح
املبـادرة واملنافسـة للوصـول إىل الجـودة واإلتقـان وضمان احرتافية العمـل واإلنتاج.

البرامج اإللكترونية

• دعم الطالبات لتنفيذ مشاريعهن االبتكارية وتقديم االستشارات حول االبتكارات
•تقديم دورات وورشة عمل واستشارات لطالبات التعليم العام امتدادا ً للرشاكة القامئة بني الجامعة والتعليم العام
•تأهيل الطالبة للمشاركة يف املسابقات واملعارض املحلية والدولية
آلية التسجيل:
يُشرتط اجتياز اختبار قياس االبداع لدى الطالبة للقبول يف الربامج والدورات
ويتم تقسيم درجات االجتياز كالتايل:
من ( 30إىل  )15يؤهل الطالبة للدورات التخصصية
من ( 14إىل  )10يؤهل الطالبة للدورات العامة
دورات جامهريية تقدم لجميع طالبات الجامعة
برامجنا:
•اإلبداع العلمي :يهتم مبجاالت علمية متعددة لتنمية مهارات الطالبة يف النواحي التالية :األحياء – الفيزياء –
الكيمياء – الطب.
•اإلبداع التقني :يضم دورات وورش عمل تواكب تكنولوجيا العرص.

•وحدة الربامج اإللكرتونية:

تم انشاء وحدة الربامج اإللكرتونية لالرتقاء مبستوى خدمة الطالبة واالنفتاح عىل آفاق واسعة من املستجدات
الحديثة ،ولتتلقى الطالبة جميع دوراتها عن بُعد وبطريقة تفاعلية ممتعة وسهلة.
األهداف:
•تغيري املفهوم التقليدي لحضور الدورات وملواكبة التطور العلمي والرثوة املعرفية والتحول اإللكرتوين.
•االرتقاء بالطالبة ومساعدتها عىل كسب املهارات عن بُعد.
•طرح دورات مختلفة يف مجاالت عديدة يتسنى للطالبة االختيار والحصور بكل سهولة.
•مساعدة الطالبة عىل تحصيل نقاط يف األنشطة الالصفية مام يسهم يف رفع كفاءة سريتها الذاتية.
القيم التي نعمل من خاللها:
•االلتزام والجودة واالبتكار واالبداع
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•وحدة األنشطة يف السنة التحضريي واملجمع الطبي:

تهتـم وحـدة األنشـطة يف السـنة التحضيري واملجمـع الطبـي بتفعيل األنشـطة الالصفيـة التابعة لعامدة شـؤون
الطالب لألنشـطة واملهارات بشـطر الطالبات وتسـعى من خالل تنظيم وإدارة الفعاليات واالنشـطة ،إىل تسـهيل
تنفيـذ خطـط وأنشـطة اإلدارات واملراكـز بالعمادة من فعاليـات ومسـابقات وورش عمـل ودورات متخصصة يف
مجـاالت متنوعـة لتطويـر الذات وتنميـة املهارات.
كما تسـعى الوحـدة إلتاحـة الفرصـة ألكبر عـدد ممكـن مـن الطالبـات لتحقيـق رغباتهـن واكتشـاف مواهبهـن
واسـتثامر اوقـات فراغهـن.
خدماتنا:
•اعداد شخصية مؤهلة للطالبات من خالل استثامر اوقات فراغهن بتسهيل إقامة أنشطة ثقافية واجتامعية
ورياضية فنية وصحية
•تشجيع وتنمية روح املبادرة واالبداع لدى الطالبات.
•افادة الطالبات يف املجمع الطبي ومباين السنة التحضريي باي استفسار بخصوص انشطة الطالبات.
•اقامة انطالقة ألنشطة العامدة اول كل فصل درايس يف شطر الطالبات واملجمع الطبي ومباين السنة التحضريي.

•وثيقة األنشطة الالصفية
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•التعاون واملشاركة.
•التم ّيز يف الدورات.
خدماتنا:
تنسيق وتنفيذ (دورات – لقاءات -جلسات – مسابقات وتحديات) الوكالة الكرتونيا عن بعد

اللجنة االستشارية الطالبية

اللجنة االستشارية الطالبية :

هـي لجنـة استشـارية ميثلهـا مجموعـة مـن طلاب وطالبـات الجامعـة وتقـوم مبعاونـة معـايل مديـر الجامعـة
لتحقيـق التواصـل املبـارش مـع طلاب وطالبـات الجامعـة مبـا يسـهم يف تحقيـق تطلعاتهـم ورغباتهـم وارتباطهم
باملنظومـة التعليميـة والرتبويـة بالجامعـة وتعقد اجتامعاتها ملـرة واحدة عىل األقل يف الفصـل الدرايس الجامعي.

أهداف اللجنة

•تأصيل مفهوم املشاركة اإليجابية للطالب والطالبات يف العملية التعليمية.
•التعـرف على املشـاكل واملعوقـات التـي تواجـه الطلاب والطالبات ومناقشـتها وفـق أولويـات تأثريها عىل
دراسـتهم الجامعيـة وبيئتهـم التعليمية.
•الوقوف عىل آراء الطالب والطالبات واهتامماتهم ورغباتهم ووضع الحلول الالزمة لتحقيقها.
•توعية الطالب والطالبات بحقوقهم وواجباتهم وفقاً ألنظمة الجامعة وحفاظاً عىل منجزاتها ورفعة شأنها.
•تحقيق التواصل املبارش بني قيادات الجامعة ومسؤوليها مع أبنائها الطالب.
•نرش ثقافة الحوار لدى طالب وطالبات الجامعة لكل ما له عالقة بالبيئة الجامعية .
•تطويـر املهـارات اإلداريـة والقياديـة لـدى الطلاب والطالبات وتأصيـل روح التنافـس بينهم سـعياً للوصول
إىل عضويـة اللجنة االستشـارية.
•اإلفادة من املقرتحات اإليجابية لدى طالب وطالبات الجامعة.
•إطالع الطالب عىل الجهود التي تبذلها الجامعة لخلق منظومة تعليمية متكاملة.
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هو عبارة عن مدينة سكنية متكاملة املرافق مصممة بأحدث األساليب املعامرية الحديثة من أجل توفري فرصة
السكن للطالبات املغرتبات وقد أنشئ عام (1396-1395هـ).
تضم وحداته ( )8وحدات سكنية تتسع ألكرث من ( )600طالبة ،بحيث ترتافق كل  4طالبات يف جناح مكون من:
( 4غرف نوم ،وصالة ،وسريفس صغري ودوريت مياه).

إدارة اإلسكان الطاليب :مبنى ( )9مكتب ()17

هي الجهة املسؤولة عن قبول طالبات البكالوريوس يف السكن وإمتام إجراءات القبول والتسكني خالل ساعات
العمل الرسمية فقط ،من األحد إىل الخميس من الساعة (  ) 7.30صباحاً وحتى (  ) 2.30ظهرا ً .حيث تعمل
إدارة اإلسكان الطاليب عىل مساعدة الطالبة منذ قبولها يف السكن وحتى تخرجها.

إدارة األجنحة التعليمية :مبنى ( )8مكتب ()104

هي الجهة املسؤولة عن قبول طالبات الدراسات العليا (طالبات الدكتوراه وطالبات املاجستري) وطالبات
االمتياز وطالبات الدبلوم يف السكن وتقديم الخدمات لهن.

•أوالً :آلية االلتحاق بالسكن الجامعي :
يتم القبول يف السكن إلكرتونياً عىل النحو التايل:
•عند قبول الطالبة بالجامعة تتابع الطالبة موقع عامدة شؤون الطالب ملعرفة مواعيد التسجيل يف السكن
الجامعي ومن خالل حسابها يف  odus plusميكنها رفع طلب االلتحاق بالسكن  -االطالع عىل الرشوط
واألوراق املطلوبة.
•تحميل املستندات املطلوبة عرب املاسح الضويئ.
•بعد منح املوافقة االلكرتونية تراجع طالبة البكالوريوس إدارة اإلسكان الطاليب ،وتراجع طالبة الدراسات
العليا أو االمتياز أو الدبلوم إدارة األجنحة التعليمية مع ويل أمرها وإحضار أصول املستندات املطلوبة
والصور للمطابقة واستكامل إجراءات التسكني.
•الحضور إىل السكن الطاليب برفقة ويل األمر واستالم سندات رسوم اإلقامة يف السكن مببلغ وقدره ( 1200ريال)
غري مسرتد يف بداية كل فصل درايس.
•تستطيع من خالل اسم املستخدم معرفة املبنى والشقة والغرفة التي تم تسكينها فيها من قبل اإلدارة.
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وكالة عمادة شؤون الطالب لإلسكان والتغذية بشطر الطالبات

السكن الطالبي

يخص طالبة البكالوريوس املقيمة
•ثانياً :إدارة اإلسكان الطاليب هي الجهة املسؤولة عن كل ما ّ
بالسكن يف األمور التالية:
•جميع تصاريح الطالبات للخروج إىل الجامعة املركز الرئييس.
•تصاريح املستشفيات واإلدارة الطبية.
•تصاريح مراجعة املستشفى الجامعي أو اإلدارة الطبية خالل الفرتة الصباحية.
•متابعة الحالة الدراسية للطالبة.
•إخالء طرف الطالبة من السكن.
•تصاريح الدوام من خارج السكن.
•تصاريح التدريب العميل للطالبات وتصاريح الزيارات امليدانية.
•تسجيل زيارة األهل للطالبات (التسجيل يومي األربعاء والخميس فقط).
يخص التدريب العميل والزيارات امليدانية.
•حل مشاكل الطالبات فيام ّ
حل مشكلة الطالبة.
•نقل الطالبة غري املتوافقة مع زميلتها إىل غرفة بديلة بعد ّ

يخص طالبة (املاجستري
•ثالثاً :إدارة األجنحة التعليمية هي الجهة املسؤولة عن كل ما ّ
والدكتوراه – االمتياز – الدبلوم) املقيمة بالسكن يف األمور التالية:

•تصاريح الدخول أو الخروج للطالبات.
•تصاريح الدوام من خارج السكن.
•خطابات طلب السامح بالخروج للتدريب العميل والزيارات امليدانية أو املستشفى الجامعي ومركز
الخدمات الطبية الجامعي ولتوفري املواصالت لهن.
•خطاب طلب للسامح بذهاب الطالبة إىل مكتبة امللك فهد العامة ولتوفري املواصالت لها من األحد إىل
الخميس من الساعة  4عرصا ً حتى الساعة  8مساء.
•تسجيل زيارة األهل للطالبات (التسجيل يومي األربعاء والخميس فقط).
•متابعة الحالة الدراسية للطالبة.
•تقديم املساعدة وحل مشاكل الطالبات الخاصة بالسكن وتقديم الحلول لهن.
•تعريف الطالبة باملرافق والخدمات التي تقدمها لها إدارة األجنحة التعليمية وباملبنى والشقة والغرفة
التي تسكن فيها وتسليمها مفتاح غرفتها.
•نقل الطالبة إىل وحدة سكنية أخرى حسب اإلمكانات املتاحة.
•إخالء طرف الطالبة من السكن.
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•االلتزام بالزي املحتشم.
•التقيد بأنظمة وقوانني السكن املدرجة عىل موقع الجامعة.
•إشعار إدارة اإلسكان الطاليب بالتغ ّيب عن السكن يف الحاالت أو الظروف الطارئة ،ويف حال تغيب الطالبة عن
السكن ملدة أسبوعني أو أكرث :يطوى قيدها من السكن.
•لعودة الطالبة املتغي ّبة عن السكن يتطلب:
•حضور ويل األمر شخصياً يف الفرتة الصباحية.
•كتابة إقرار ملعرفة أسباب الغياب أو احضار تقرير طبي.

•أوالً :الوكالء الذين يحق لهم إخراج الطالبة من السكن:

•املحارم ( األب ،األم ،األخت املتزوجة ،العم ،العمة ،الخال ،الخالة ).
•يلحق مبن سمح لهم إخراج الطالبة من الفئات املذكورة أعاله كل من :
الجد ،الجدة ،األخ من الرضاعة ،األخت من الرضاعة ،ابن األخت ،زوجة األب ،زوجة األخ ،ومن يرغب ويل األمر
بتوكيلها من السيدات املتزوجات( .وقت العطل فقط :إلجازة آخر األسبوع ،إجازة منتصف العام الدرايس ،وإجازة
نهاية العام الدرايس ،وإجازات األعياد) بدون أن متنح بطاقة وكيلة وإمنا يكتفى بإدراج اسمها بامللف ويدون أمام
االسم نوعية اإلجازة فقط.

•ثان ًيا :أنظمة دخول وخروج الطالبة يف نهاية األسبوع والعطالت الرسمية:

•عىل ويل األمر أو من ينوب عنه من الوكالء الرشعيني مراجعة مكتب اإلرشاف الخارجي مصطحباً معه هويته
التي تثبت شخصيته وبطاقة الوكالة:
•للحصول عىل ترصيح خروج الطالبة .عند مغادرتها السكن.
•لتسليم ترصيح خروج الطالبة للمرشف ويسجل عليه بيانات دخولها.
•عىل الطالبة عند مغادرتها السكن تسجيل بياناتها يف سجل الخروج الخاص باملبنى الذي تقيم فيه ومن ثم
الحصول عىل ترصيح الخروج من مرشفة املبنى.
•عىل الطالبة عند دخولها إىل السكن:
•تسليم الترصيح ملراقبة األمن مختوماً من مكتب اإلرشاف الخارجي عند دخولها وتسجيل اسمها لديها.
•تسجيل بياناتها يف سجل العودة الخاص باملبنى الذي تقيم فيه.

•ثالثًا :املخالفات التي تستوجب توقيع العقوبات عىل الطالبة :

•عـدم االلتـزام بالبنـود واألنظمة الخاصة بالسـكن والتي تسـتلمها الطالبـة وتوقع باإلطالع عليهـا قبل قبولها
لإللتحاق بالسكن.
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أنظمة وقوانني السكن:
أمور هامة البد من معرفتها:

السكن الطالبي

•التطاول عىل أي موظفة من منسوبات السكن أو أية عاملة أوطالبة.
•ارتداء املالبس غري املحتشمة واملنافية لآلداب اإلسالمية.
•التدخني.
•فقدان البطاقة الجامعية وعدم التبليغ عن فقدانها.
•استخدام البطاقة الجامعية من قبل طالبة أخرى.
•عدم التوقيع يف كشــف املبيت دون إشعار الطالبة شخصياً للمرشفات املناوبات يف الفرتة الليلية عن أسباب
ذلك.
•عدم تسجيل البيانات والتوقيع يف سجل الدخول والخروج.
•نوم الطالبة يف غرفة غري غرفتها املحددة يف كشف املبيت.
•إتالف ممتلكات السكن.
•إحداث تلفيات يف الشقة أو الغرفة املقيمة بها ،أو يف مرفق من مرافق السكن (كالعبث بدهان الجدران،
تكسري جهاز اإلنذار ،رمي املخلفات مام يؤدي إىل انسداد املواسري وطفح البالوعات ،رمي املخلفات من
النوافذ ،التسبب يف إحداث حريق السمح الله).
•االعتذار عن الدراسة والبقاء يف السكن دون إشعار إدارة اإلسكان الطاليب أو إدارة األجنحة التعليمية
ومغادرة السكن.
•الحضور إىل السكن بدون ويل أمر أو الوكيل.
•التأخر عن الحضور إىل السكن بعد الساعة ( )11مسا ًء.

•رابعاً :ال يجوز إقامة الطالبة يف السكن الداخيل يف األحوال التالية :

•التخرج أو اإلنقطاع عن الدراسة ألي سبب من األسباب.
•الفصل من الجامعة أكادميياً بقرار إداري.
•الفصل من السكن بقرار إداري.
•الغياب عن اإلقامة بالسكن ألسبوعني وأكرث بدون عذر مقبول.
•اإللتحاق بوظيفة.
•اإلصابة مبرض معد أو مزمن يتطلب رعاية خاصة كأمراض السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم واألنيميا
والفشل الكلوي وأمراض الدم.
•انتهاء العام الدرايس واإلجازات الرسمية.
•أن تكون متزوجة ،ويف حالة زواجها يخىل طرفها نهائياً وبشكل فوري لطالبات البكالوريوس.
•اإلعتذار عن الدراسة فصالً دراسياً أو نهائياً .

52

•التنبيه شفهياً وكتابياً.
•اإلنذار.
•حرمان الطالبة من املكافأة أو املنحة لشهر واحد.
•الحرمان املؤقت من بعض الخدمات كالتغذية واإلسكان واألنشطة الطالبية ملدة ال تتجاوز فصالً دراسياً.
•حرمان الطالبة من مادة أو أكرث واعتبارها راسبة فيها.
•الحرمان من اإلقامة بالسكن الجامعي ملدة ال تتجاوز سنة دراسية.
•الفصل من الجامعة ملدة ال تتجاوز فصالً دراسياً مع حرمانها من مكافأتها.
•الحرمان النهايئ من اإلقامة بالسكن الداخيل أو بعض الخدمات األخرى أواألنشطة الطالبية.
•الفصل من الجامعة ملدة التزيد عن فصل درايس .
•الفصل النهايئ من الجامعة.

•سادساً :استقبال الزوار :

•إذا أرادت الطالبة استقبال زائرات عىل طالبة البكالوريوس التوجه إلدارة اإلسكان الطاليب بينام تتوجه
طالبة (الدراسات العليا أو االمتياز أو الدبلوم) إلدارة األجنحة التعليمية يومي (األربعاء والخميس)
وتسجيل زائرات يوم الخميس ملوعد الزيارة من الساعة ( )4مساءا ً وحتى ( )11مسا ًءا.
•يف حال استقبال زائرات يُرجى مراعاة التايل:
•خروج الزائرة يف الوقت املحدد النتهاء الزيارة.
•عىل الزائرة التق ّيد بأنظمة السكن.
•عند تأخر خروج الزائرة تُحرم من دخول السكن لفصل درايس واحد.
•عدم اصطحاب األطفال.

األدوات الكهربائية واألعيان (غري املسموح) بدخولها إىل سكن الطالبات:
•التلفاز الذي يزيد عن  21إنش.
•التوصيالت الرديئة.
•األباجورات األرضية الكبرية.
•األلعاب النارية (الطراطيع).
•الحيوانات األليفة والطيور وأسامك الزينة.
•الشموع ،الفحم ،البخور ،السجائر ،الكربيت ،األرجيلة.
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•خامساً :الالئحة التأدبية للطالبات (الفقرة  29مادة  )4تنص عىل اآليت :

السكن الطالبي

أهم الخدمات املقدمة من السكن :
•التغذية الطالبية :
.أاملطعم :موقعه ( املبنى )6

يقدم وجبة فطور وغداء وعشاء فقط.

.بالكافترييا:

موقعها (أمام بوابة االتصال إىل الجامعة)

•أوقات العمل :من الساعة  10صباحاً وحتى الساعة  10مسا ًء.
•الخدمة املقدمة :توفر وجبات رسيعة ،وجبات إفطار وغداء ،مرشوبات ساخنة و باردة.

.جميني ماركت  :موقعه (املبنى )3

•أوقات العمل  :من الساعة  9صباحاً وحتى الساعة  10مساًء.
•الخدمة املقدمة  :توفر أغلب احتياجات الطالبات من املواد الغذائية ،والخرضوات والفواكه ،واملواد
االستهالكية كمواد التنظيف والخردوات.

.دالقرطاسية  :موقعها (املبنى )4

•أوقات العمل  :من الساعة  5عرصا ً وحنى الساعة  10مسا ًء.
•الخدمة املقدمة  :توفري أدوات القرطاسية وخدمة الطباعة والتصوير والكتب املنهجية والهدايا.

خاصة بالسكن.
.هخدمة استالم وتسليم الطلبات من املواقع الخارجية وفق آلية وإجراءات ّ

•اإلرشاف الطاليب العام:

تتواجد موظفات مكاتب اإلرشاف الداخيل عىل مدار ( )24ساعة طوال أيام األسبوع.

.أالخدمات املقدمة من إدارة اإلرشاف الطاليب العام:

•إثبات دخول الطالبة إىل السكن كطالبة مستجدة بتسليم أمر اإلسكان.
•اإلرشاف عىل توقيع الطالبة يف كشف املبيت بشكل يومي.
•اإلرشاف عىل حضور و ّيل األمر (أو من ينوب عنه من الوكالء) الصطحاب الطالبة خارج السكن وإنهاء
إجراءات خروجها.
•عمل ترصيح الخروج.
•متابعة تسجيل بيانات الطالبة يف سجل الخروج والعودة.
•اإلرشاف عىل موعد مراجعة الطالبة إىل املستشفيات والعودة إىل السكن (طالبات الكليات الصحية).
•طلب تلقي العالج الطبي ألي وعكة صحية قد تتعرض الطالبة لها ال سمح الله.
•مرافقة الطالبة إىل اإلدارة الطبية يف الفرتة املسائية.
•اإلرشاف عىل الطالبات وحل مشاكله ّن وتأمني متطلباته ّن داخل السكن.

54

الوحدة مسؤولة عن خدمات (الصيانة ،النظافة ،األثاث) .آلية طلب الخدمة:
•التوجه إىل مبنى ( – )2شقة ( )104مكتب خدمات الغرف ( )1يف الفرتة الصباحية من يوم األحد إىل الخميس.
•أو التوجه يف الفرتة املسائية والليلية إىل املرشفات املناوبات يف مكاتب اإلرشاف باملباين.)8 ،5 ،3 ،1( :
•التسجيل يف منوذج خدمات الغرف.

.جوحدة التوجيه واإلرشاد:

مبنى ( )9مكتب ()4

تقدم الوحدة االستشارات الرتبوية والنفسية واالجتامعية ملساعدة الطالبة يف توجيه منوها توجيهاً سليامً من
النواحي الرتبوية والنفسية واالجتامعيةً.
•تـدرس الوحـدة املشـكالت السـلوكية والظواهـر السـلبية التـي قـد تظهر عند بعـض الطالبـات وتعمل عىل
مسـاعدتهم يف إيجـاد الحلول املناسـبة لها.
•تقديم الخدمات اإلرشادية للطالبة يف جو يسوده الثقة املتبادلة مع التأكيد عىل الرسية التامة ملا تطرحه
الطالبة والعمل عىل التوصل إىل حلول مناسبة.

.دالخدمات املقدمة من إدارة املرافق العامة:

•الصيانة  ( :مبنى  ) 1مكتب ()104
تقدم ادارة املرافق العامة جميع أعامل الصيانة من ( :كهرباء  -سباكة  -تكييف  -دهان  -نجارة ).
•الخدمات ( :مبنى  ) 1مكتب ()102
تقدم إدارة املرافق العامة جميع الخدمات من:
	• نظافة املباين واملرافق العامة
	• صيانة للهاتف
	• رش مبيد
	• باإلضافة إىل أعامل الزراعة يف أرجاء السكن

•النشاط الطاليب بالسكن :موقعه مبنى ( )9مكتب ( )6-3مبنى ()10

تقام األنشطة يف مبنى النشاط الطاليب ( )10الذي يشمل :قاعة للمحارضات ،ومرسح لألنشطة الطالبية ،والنادي
الفني ،وصالة لأللعاب الرياضية واآليروبيك ،ومسبح .عدد ( )2ملعب كرة السلة .الش ّوايات العامة بالسكن.
الخدمات املقدّ مة:
•استقبال الطالبات املستجدات يف السكن وتعريفهن باألنظمة املتبعة يف السكن وكيفية املشاركة يف األنشطة
الطالبية.
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.بوحدة خدمة غرف الطالبات:

السكن الطالبي

•تنظيم املحارضات والندوات والدورات التدريبية وورش العمل.
•إعداد وتنظيم الرحالت والزيارات الخارجية للطالبات.
•إعداد وتنظيم املهرجانات والحفالت السنوية.
•استقبال زيارات اللجان الطالبية من مختلف قطاعات الجامعة من شطر الطالبات إىل السكن الداخيل.
•إىل جانـب العديـد مـن األنديـة والتـي ميكن للطالبة االنضمام إليها وفقـاً مليولها ورغباتها السـتغالل أوقات
فراغهـا يف الفترات املسـائية مبا يعود عليهـا بالنفع.

•وحدة املوهبة واالبتكار :مبنى ( )9مكتب ()10

افتتحت الوحدة حديثاً بوكالة العامدة لإلسكان والتغذية يف عام (1440هـ) حيث تقوم باكتشاف الطالبات
املوهوبات واملتميزات واملبدعات يف شتى املجاالت الثقافية والفنية وغريها من املجاالت.
الخدمات املقدمة:
•إقامة برامج تعريفية داخل سكن الطالبات الكتشاف املواهب والتعرف عىل ابداع طالبات السكن
وانضاممهن للوحدة .
•تنظيم بعض األنشطة الداخلية والخارجية والزيارات للطالبات املوهوبات واملبتكرات.
•إقامة دورات وورش عمل للطالبات املوهوبات كل فيام يخصه .
•تنظيم لقاءات دورية للطالبات املوهوبات واملبتكرات.

•املرافق العامة للسكن الداخيل:
.أالعيادة الطبية:

(مبنى )5

ُوجدت إلجراء الكشف الطبي عىل الطالبات يف الحاالت املرضية وتقديم اإلسعافات األولية ،وترشف عىل العيادة
طبيبة عامة تساعدها ممرضة الستقبال الحاالت املرضية وتقديم العالج األويل واإلرشاف عىل تحويل الحاالت إىل
مركز الخدمات الطبية الجامعي أو املستشفى الجامعي.
الخدمات املقدمة:
•تقديم الخدمة الطبية بعيادة الطب العام خالل الفرتة الصباحية بطبيبة عامة من الساعة  8صباحاً  3 -عرصا ً.
•الخدمات التمريضية و اإلسعافية.
•خدمات طوارئ للحاالت الطارئة من قبل ممرضة مؤهلة من ( 8ص –  3م).
•التحويل لعيادات مركز الخدمات الطبية عند الحاجة.
•تقـوم عيـادة السـكن بتأمين األدوية وعنـد عدم توفر األدويـة الالزمة يتم رصف الوصفـة الطبية من اإلدارة
الطبية بشـطر الطالبات أو اإلدارة الطبية بقسـم البنني.
•تقديـم خدمـات التمريـض بكافـة أنواعهـا مـن :غيار جـروح التضميـد وحقن وإسـعافات أولية يف سـاعات
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.بالنادي الريايض( :مبنى )10

ص ّمم بأحدث املعايري و ُمجهز بأجهزة رياضية حديثة ،ويتكون من:
•صالة مغلقة مجهزة بجميع األلعاب الرياضية.
•حوض سباحة ملحق بصالة األلعاب .وهو مص ّمم بحيث يناسب املبتدئات يف تعلم السباحة.
•ملعبان لكرة السلّة.

.جقاعة الدورات:

(مبنى )10

جهــزت القاعة إلقامة الدورات التدريبية املختلفة التي تقيمها اللجان واألندية الطالبية للطالبات املقيامت خالل
الفرتة املسائية.

•خدمة النقل الطاليب (الحافالت):

•حرصت الجامعة عىل توفري حافالت حديثة مك ّيفة لنقل الطالبات من السكن إىل مباين الكليات الصحية،
ومباين السنة التحضريية بشكل ترددي عىل مدار الساعة.
•كام تقوم بنقل طالبات السكن إىل أماكن التدريب العميل.
•كام تقوم بنقل طالبات الدراسات العليا من السكن إىل مقر تدريبه ّن ودراسته ّن..
•كام تق ّدم خدمات نقل طالبات الجامعة للتدريب العميل والزيارات امليدانية لكافة القطاعات من خالل
تعبئة منوذج الكرتوين خاص بذلك.

•خدمة االنرتنت والدعم الفني:

موقع الدعم الفني مبنى ( )9مكتب ()21

•تسعى وحدة الدعم الفني و املساندة لتقديم كافة أشكال الدعم التقني للطالبات أثناء فرتة الدوام
الرسمي يف الفرتة الصباحية من ( 7صباحاً) إىل ( 2ظهرا ً) يف األمور التالية:
57

السكن الطالبي

العمـل املوضحـة أعاله.
•إحالـة الطالبـات واملنسـوبات عنـد الحاجـة إىل اإلدارة الطبيـة لالسـتفادة مـن الخدمـات التخصصيـة مثـل
األشـعة واملختبر والعيـون والعظـام .حيـث ميكنهـن املراجعـة يف الفترة املسـائية يف بعـض التخصصـات.
•تحويل بعض الحاالت املرضية الطارئة لقسم الطوارئ باملستشفى الجامعي يف ساعات العمل.
•إصدار التقارير الطبية ومنح اإلجازات املرضية عند الحاجة لذلك بعد إجراء الكشف الطبي.
•القيـام مبهمـة التوجيـه والتثقيـف الصحي للطالبات واملنسـوبات وذلـك بتوزيع النرشات وتقديـم الندوات
وإلقـاء املحـارضات الصحيـة خاصـة يف املناسـبات الصحيـة العامليـة كيـوم الصحـة العاملـي ،ويـوم السـكر
العاملـي ،يـوم مكافحـة التدخين ..وغير ذلك.
•إنشاء ملف طبي الكرتوين موحد ُيكّن املنسوبة والطالبة من االستفادة من خدمات املستشفى الجامعي
املختلفة.
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•مساعدة الطالبات يف اعدادات الشبكة الالسلكية لكافة أنواع املتصفحات ألنظمة التشغيل املتعددة.
•صيانة نقاط الشبكة الالسلكية والسريفرات بالتواصل مع عامدة تقنية املعلومات.
•توجد يف جميع غرف الطالبات خدمة اإلنرتنت عىل مدار (  24ساعة) يومياً ،و بإمكان الطالبة الرجوع
لوحدة الدعم الفني و املساندة يف حالة وجود أي مشاكل لحلها.

•خدمة استالم األغراض الخاصة بالطالبة:

يستطيع و ّيل أمر كل طالبة أو وكيلها الرشعي إحضار أي غرض للطالبة ويسلمه إىل مكتب اإلرشاف الخارجي ،وقد
وضعت إجراءات دقيقة تضمن دخول ما هو مسموح يف حينه.

•اإلدارة العامة لخدمات األمن:

موقعها مبنى ( )2غرفة ()103

•أوقات العمل :يعمل عىل مدار ( )24ساعة للحفاظ عىل األمن والسالمة.
•الخدمات املقدمة:
•اإلرشاف عىل خروج الطالبات املقيامت يف السكن إىل املباين الدراسية بالجامعة وعودتهن من البوابة
الخاصة بذلك.
•اإلرشاف عىل دخول وخروج الطالبات من وإىل السكن يف اإلجازة األسبوعية والعطالت الرسمية.
•اإلرشاف عىل دخول حاجيات الطالبات الواردة من من أولياء األمور.
•القيام بجوالت تفقدية عىل مدار  24ساعة يف جميع أنحاء السكن وحول املباين واملرافق خاصة يف
الفرتة املسائية لتوفري مزيد من األمن.
•اإلرشاف عىل دخول وخروج زائرات السكن والتأكد من مغادرتهن يف األوقات املحددة.
•اإلرشاف عىل دخول وخروج متعهدي الخدمات من وإىل السكن.

للتواصل مع وكالة عامدة اإلسكان والتغذية بشطر الطالبات:
السنرتال)012( 6952000 :

الجهة
إدارة وكالة العامدة
لإلسكان والتغذية
إدارة اإلسكان الطاليب
إدارة سكن األجنحة
التعليمية
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رقم املكتب
1

رقم التحويلة
49001

الربيد اإللكرتوين
dsag-vdo@kau.edu.sa

17
مبنى 8
مكتب 104

49006
42112 - 42001

dsag-sha@kau.edu.sa
kalhadrami@kau.edu.sa

إدارة التغذية الطالبية
إدارة النقل الطاليب
إدارة النشاط الطاليب
وحدة الدعم الفني والتقني
وحدة املوهبة واالبتكار

7-5
22
9-3
21
8

40823
41003
41101
40701
41994

dsag-snd@kau.edu.sa
mtjalseidi@kau.edu.sa
haalshamrani@kau.edu.sa
dacg.tsu@kau.edu.sa
-
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الجهة
إدارة اإلرشاف الطاليب العام
اإلرشاف الداخيل (نساء)
اإلرشاف الخارجي (رجال)

رقم املكتب
4
-

رقم التحويلة
52108
43333 - 47000
61689

الربيد اإللكرتوين
hhlawi@kau.edu.sa
-

المكتبة المركزية

المكتبة المركزية بشطر الطالبات

تعليامت استخدام املكتبة

عزيزيت املستفيدة ليك تتمتعي بتجربة جيدة يف املكتبة نرجو منك:
•املحافظة عىل الهدوء داخل املكتبة فذلك يساعدك يف توفري بيئة جيدة لالطالع والبحث.
•الوضع الصامت للجوال رضورة قبل الدخول اىل املكتبة.
•يحظر إدخال الطعام والرشاب إىل املكتبة نهائياً.
•رضورة املحافظة عىل مقتنيات املكتبة ومالحظة متعلقاتك الشخصية.
•ال ترتددي يف طلب املساعدة من املرشدات يف املكتبة.

عضوية املكتبة (حسايب) :

عضوية املكتبة متكنك من االستفادة من خدمات املكتبة مثل (البحث يف املصادر االلكرتونية ،طلب مراجع أو
مصادر الكرتونية ،اقرتاح كتاب أو مرجع ،خدمة حجز قاعة ،عضوية املكتبة ،مستشارك ،أراء ومقرتحات)  ،و هي
متاحة لجميع منسوبات جامعة امللك عبد العزيز.
وللحصول عىل العضوية ميكنك إنشاء حساب خاص بك عىل موقع املكتبة االلكرتوين من خالل (خدمة حسايب
الخاص) وذلك باستخدام الربيد الجامعي كالتايل:
موقع الجامعة ← العامدات ← عامدة شؤون املكتبات ← حسايب

خدمات املكتبة

ميكن للطالبات االستفادة من الخدمات املتاحة يف املكتبة اما حضوريا أو عن بعد من خالل موقع عامدة شؤون
املكتبات عىل صفحة الجامعة www.kau.edu.sa
الخدمات التي تقدمها املكتبة كالتايل:

•خدمة الفهارس

•الفهرس :هو مفتاح املكتبة ودليل ملحتوياتها من كتب ودوريات ومراجع ورسائل علمية وميكن البحث يف
الفهرس اآليل باملؤلف ،العنوان وموضوع الكتاب.
•عنـد البحـث يف الفهـرس اآليل تتـاح ِ
لـك كافة املعلومـات التي تحتاجني لهـا عن الكتاب مثـل (العنوان واملؤلف
والطبعـة وبيانـات النشر ورقـم التصنيـف (رقـم االسـتدعاء للكتـاب) وعدد النسـخ املتوفـرة ومـكان تواجدها
سـواء يف مكتبـة الطالبـات أو املكتبة املركزية -شـطر الطلاب أو يف املكتبـات الفرعية).
•تتوفـر أجهـزة الفهـرس اآليل يف جميـع أدوار املكتبـة وميكـن الوصـول إليهـا أيضـا باسـتخدام اجهزة الحاسـوب
الشـخصية أو باسـتخدام الهواتـف املحمولـة مـن خلال املوقـع االلكتروين لعامدة شـؤون املكتبـات .متاح عرب
الرابـط التـايل http://library.kau.edu.sa
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هـي خدمـة متكـن الطالبـات مـن الحصـول على الكتـب التـي يرغبن يف قراءتهـا أو االطلاع عليهـا خـارج مبنى
املكتبـة .ولالسـتفادة مـن هـذه الخدمـة عليـك الحصـول على عضويـة املكتبـة بالطريقـة التالية:
1.1تعبئة منوذج العضوية إلكرتونياً.
2.2احضار البطاقة الجامعية.

العضوية متنحك املميزات التالية:

•استعارة الكتب من املكتبة وفق النظام املسموح به.
•استعاره الكتب من مكتبة جامعة أم القرى وجامعة الطائف عن طريق (اإلعارة التبادلية).
•استعارة الكتب من املكتبة املركزية وفروعها وذلك بتعبئة النموذج إلكرتونياً عن طريق خدمة حجز الكتب.

نظام اعارة الكتب:
.أعدد الكتب املسموح باستعارتها ومدة اإلعارة:
الفئة
طالبات االنتظام
طالبات الدراسات العليا

الحد األقىص لعدد الكتب
6
10

الحد األقىص ملدة اإلعارة
( )15يو ًما
( )30يو ًما

.برضورة االلتزام باملدة املقررة لإلعارة املشار إليها سابقا.
.جبإمكان املستفيدة تجديد الكتب بالحضور مبارشه لقسم اإلعارة قبل انتهاء مدة اإلعارة بيومني.
.دغرامات التأخري والكتب املفقودة :

•يف حالة تأخري إعادة الكتاب عن املدة املقررة له تحرم املستفيدة من االستعارة مدة تساوي ضعف مدة التأخري.
•يف حالة فقدان الكتب أو إتالفها من قبل املستفيدة متنح املستفيدة مهلة لرشاء بديل عنه أو تدفع غرامة مالية.
•يف حالة أن يكون الكتاب املفقود يقع ضمن مجموعة أو سلسلة متكاملة تدفع املستفيدة مثن املجوعة كاملة.

.هاملواد غري املسموح باستعارتها:

املراجـع ،الدوريـات ،املطبوعـات الحكوميـة ،الرسـائل العلميـة ،الكتب النـادرة ،وأوعية املعلومات غير التقليدية
والكتـب ذات النسـخة الواحدة.
املكان :يقع قسم االعارة إىل اليمني من مدخل الطابق األريض يف مبنى املكتبة املركزية.
للتواصل :تحويلة ( ،)63603بريد إلكرتوين. dlag@kau.edu.sa :
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•خدمة اإلعارة

المكتبة المركزية

•الخدمة املرجعية

وتقدم هذه الخدمة من قسم املراجع الذي يضم :دوائر املعارف -املوسوعات -املعاجم اللغوية – معاجم البلدان
الرتاجم – األطالس-األدلة –الكشافات –املستخلصات – الببليوجرافيات – القواميس – اإلحصائيات والكتبالسنوية.
الخدمات التي يقدمها قسم املراجع:
•ارشاد وتوجيه املستفيدات إىل املصادر التي تحتوي عىل املعلومات ذات العالقة مبواضيع أبحاثهن.
•اإلجابة عىل أسئلة واستفسارات املستفيدات والباحثات عىل معلومات معينة يف املصادر املرجعية.
•تدريب املستفيدات عىل الطريقة الصحيحة الستخدام األوعية املرجعية املناسبة للوصول للمعلومات
املطلوبة يف البحث والدراسة.
•توفري الوقت والجهد عىل املستفيدات بالبحث عن املعلومة وتقدميها مبارشة.

1.1خدمات إرشاديه

تتمثل يف إرشاد املستفيدات ملا يحتويه القسم من مصادر معلومات وكيفية االستفادة منها.

آلية الحصول عىل خدمة االرشاد يف قسم املراجع بطريقتني:
•مبارشة بحضور املستفيدة.
•ضمن مجموعة من خالل الربامج اإلرشادية املقامة يف املكتبة.

2.2خدمات معلومات مرجعيه

•اإلجابة عىل األسئلة أو االستفسارات التي تتوجه بها املستفيدة طلبا للحصول عىل معلومات معينة.
•االرشاد إىل املصادر التي تحوي معلومات لها صلة بالبحث أو الدراسة.
•تدريب املستفيدات عىل كيفية استخدام األوعية املرجعية ومصادر املكتبة بصفة عامة للحصول عىل املعلومات
واستخدامها يف عمليات البحث والدراسة.

3.3تصوير املراجع

تتمثل يف إتاحة الفرصة للمستفيدة بتصوير صفحات من مصادر املعلومات املطبوعة للمراجع.

آلية خدمة التصوير:
•يسمح للمستفيدة التصوير من املراجع بعد اخذ موافقة مسؤولة القسم.
•تحرض املستفيدة بطاقتها الجامعية وتسلمها للمسؤولة عن القسم إىل حني انتهاء التصوير.
•تسجل املستفيدة بيانات املراجع التي ترغب يف تصويرها يف استامرة التصوير.
•بعد االنتهاء من ذلك تعيد املستفيدة املراجع للقسم واستامرة التصوير للمسؤولة لتسرتد بطاقتها.
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•تستخدم املراجع داخل القسم فقط وال يسمح بخروجها من القسم إال بترصيح من املسؤولة.
•الجلوس يف قسم املراجع للمستفيدات من املراجع فقط.
• يسمح بالتصوير الورقي من املراجع بترصيح مينح للمستفيدة عند تسليم بطاقتها الجامعية ملسؤولة القسم
واستالمها عند االنتهاء من التصوير.
•يوجد نظام حجز مرجع للمستفيدات بوضع بطاقة الحجز داخل املرجع بشكل ظاهر عىل أن تكون مدة الحجز
يوم واحد فقط.
•ال يسمح بإدخال املرشوبات واألطعمة يف القسم.
•للتواصل :تحويلة ( ،)63612بريد إلكرتوينdlag@kau.edu.sa :

•خدمات قسم الدوريات

يوفـر قسـم الدوريـات املقـاالت والدراسـات امل ُحكمـة واملتخصصـة يف مختلف فـروع املعرفة البرشيـة إىل جانب
املجلات الثقافيـة العامـة والصحـف الرقميـة .والدوريـات مرتبـة وفـق تصنيـف (ديـوي العشري) وهـي متاحة
باللغـة العربيـة ولغـات أجنبيـة أخرى.
ويقدم قسم الدوريات الخدمات اآلتية:
•ارشاد وتوجيه املستفيدات للوصول إىل املقاالت والدراسات العلمية.
•خدمة التصوير.
•االجابة عىل استفسارات املستفيدات.
•خدمة اإلحاطة الجارية للدوريات الحديثة.
•توفري أدوات إرشادية وقوائم ببليوجرافية بعناوين الدوريات.
كام يوجد ركن للقراءات الخفيفة إلتاحة املجالت الثقافية العامة.
للتواصل :تحويلة ( ،)63600بريد إلكرتوينdlag@kau.edu.sa :

•خدمات قسم املجموعات الخاصة

يتضمن هذا القسم مجموعة من املصادر وهي كالتايل:
•املطبوعات الرسمية :هي املطبوعات التي تصدر من الوزارات واملؤسسات والهيئات الحكومية بصفة
رسمية مثل (اإلحصائيات والتقارير والكتب السنوية واألنظمة واللوائح).
•الرسائل العلمية :يحتوي القسم عىل الرسائل العلمية املجازة من جامعة امللك عبد العزيز.
•املخطوطات :تتوفر املخطوطات األصل يف مكتبة شطر الطالب ويتم توفريها حسب الحاجة إليها ويشرتط
عىل الباحثة إحضار خطاب من الجهة التابعة لها إلثبات مدى حاجتها للمخطوطة.
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لوائح وأنظمة القسم
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خدمات القسم

•اإلرشاد والتوجيه يف كيفية استخدام مجموعات القسم وكيفية اسرتجاع أوعية املعلومات املطلوبة.
•خدمة التصوير.
•اإلجابة عىل استفسارات الباحثات.

للتواصل :تحويلة ( ،)26163بريد إلكرتوينdlag@kau.edu.sa :

•خدمات املصادر اإللكرتونية

توفر املكتبة الخدمات اإللكرتونية لطالبات الجامعة من خالل بوابة املصادر االلكرتونية Deep Knowledge
«دييب نولدج» وهي متاحة عىل موقع عامدة شؤون املكتبات https://kau.deepknowledge.io/KAU
حيث ميكن للمستفيدات اجراء عمليات البحث املوحد والوصول إىل جميع املصادر االلكرتونية وقواعد البيانات
العاملية والعربية مثل (مجالت علمية وكتب الكرتونية ورسائل جامعية وأعامل املؤمترات باإلضافة إىل الكشافات
واملستخلصات والصور ومقاطع الفيديو التي تغطي مختلف التخصصات العلمية).
٭ لالسـتفادة مـن بوابـة املصادر االلكرتونيـة  Deep Knowledgeيتطلب منك تعبئة بيانات التسـجيل الخاصة
بـك ألول مرة فقط.
•املكتبة الرقمية السعودية:
هـي مـن الخدمـات املتاحـة على بوابـة املصـادر االلكرتونيـة و توفـر أكبر تجمـع أكادميـي ملصـادر املعلومـات
يف العـامل العـريب ،حيـث تضـم أكثر مـن  262ألـف مرجـع علمي ،تغطـي جميـع التخصصـات األكادمييـة ،وتقوم
بالتحديـث املسـتمر لهـذا املحتـوى ،وقـد تعاقـدت املكتبـة مـع أكثر مـن  300نـارش عاملي.
•طلب مراجع ومصادر االلكرتونية:
بإمكانك عزيزيت املستفيدة طلب مراجع ومصادر الكرتونية إضافية مثل (كتب الكرتونية ،مقاالت علمية) من
املكتبة الربيطانية و ذلك عن طريق تعبئة استامرة (طلب مصادر) املتاحة عىل بوابة املصادر االلكرتونية أيضاً.
•خدمة اإلنرتنت:
•تتاح خدمة االنرتنت الالسلكية يف جميع طوابق املكتبة،
•وميكـن للطالبـة أيضا اسـتخدام االجهزة املتصلة باإلنرتنـت لألغراض البحثية يف معمـل الخدمات االلكرتونية
يف الطابـق الثالـث والذي يتضمن ( )52جهاز حاسـب آيل متصل بشـبكة اإلنرتنت.
•لالستفادة من هذه الخدمة ميكنك فقط بعد تعبئة منوذج االستخدام املتاح يف املعمل نفسه.
•التدريب عىل استخدام املكتبة الرقمية:
•يتـم التدريـب وفـق تنسـيق معين وذلـك بعد تعبئـة النمـوذج (التدريـب عىل اسـتخدام املكتبـة الرقمية)
وتحديـد املوعـد املطلوب.
•املستفيدات من هذه الخدمة منسوبات الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطالبات.
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•منصة جامعة امللك عبد العزيز العلمية:

منصـة الكرتونيـة تحتـوي على املقاالت العلمية والرسـائل الجامعية املنشـورة يف جامعة امللك عبـد العزيز بنصها
الكامل.
تتيح املنصة العلمية للطالبات والباحثات واالكادمييات الخصائص اآلتية:
•إمكانية البحث بالنص الكامل داخل املقاالت والرسائل العلمية.
•إمكانية عمل تظليل ونسخ واقتباس لصفحات أو فقرات كاملة من املقاالت والرسائل.
•إمكانية حفظ املقاالت أو الرسائل ضمن مكتبة خاصة باملستخدم للرجوع اليها الحقا.
•إتاحة املجال للطالبة لرفع رسالتها بعد أخذ املوافقات الالزمة وبشكل الكرتوين.
للدخول إىل املنصة باتباع الخطوات اآلتية:
1.1تسجيل الدخول للبوابة إلكرتونية لعامدة شؤون املكتبات من خالل الرابط:
https://kau.deepknowledge.io
2.2اختيار منصة الرسائل من خالل تبويب املصادر اإللكرتونية.
3.3تصفـح املقـاالت العلميـة والرسـائل أو اسـتخدام خصائـص البحـث البسـيط واملتقدم من خلال الصفحة
الرئيسية.
خطوات تقديم رسالة جامعية عرب منصة جامعة امللك عبد العزيز العلمية:
•الدخول إىل منصة جامعة امللك عبد العزيز من خالل الرابط  https://kaupp.saواختيار «منصة الرسائل»
من ضمن املصادر اإللكرتونية.
وكذلك الدخول متاح من خالل بوابة عامدة شؤون املكتبات https://kau.deepknowledge.io
•مبجرد الدخول للمنصة ستجد يف أعىل يسار الشاشة زر «تقديم أطروحة»
•من خالل النقر عىل «تقديم أطروحة» ستفتح شاشة تقديم الرسائل.

•منصة املقررات الدراسية فايتال سورس ( :)Vital Source

منصة املقررات الدراسية فايتال سورس متكن أعضاء هيئة التدريس وطالبات الجامعة من الحصول عىل كتب
املقررات الدراسية بنسختها االلكرتونية ،وبالتعاون مع عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد تم ربط
املنصة بنظام البالك بورد لضامن تجربة تعليمية سلسة يف الفصول االفرتاضية .وتحوي املنصة العديد من املواد
املساندة من صور وفيديوهات ،باإلضافة إىل األدوات التفاعلية اإللكرتونية املختلفة والتي تعزز التواصل بني
استاذة املادة والطالبة.

•أسأل مكتبي

أحد أشــكال الخدمة املرجعية الرقمية والتي توفرها مكتبة جامعة امللك عبد العزيز ،وهي مبثابة حلقة وصل بني
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للتواصل :تحويلة ( ،)27660بريد إلكرتوينdlag@kau.edu.sa :

المكتبة المركزية

املستفيدة واملكتبة ،حيث تتمكن املستفيدة من إرسال استفسارها للمكتبة عرب وسائل التواصل املختلفة.

هدفنا:

•إيصال املعلومة بأرسع وقت للمستفيدات.
•ربط املستفيدات مبصادر املعلومات.

شعارنا :

إتاحة منفذ معلومايت للباحثات.

من نحن :

•فريق عمل اسأل مكتبي مبكتبة جامعة امللك عبد العزيز عىل استعداد لتوفري جميع أنواع املعلومات من
مختلف األوعية (كتب-رسائل جامعية-دوريات-مراجع).
•يتلقى فريق العمل سؤالك ويبحث عن اإلجابة خالل 48ساعة عمل من الطلب.
•إذا كان سؤالك خارج نطاق عملنا سيتم إعالمك عن طريق الربيد االلكرتوين.
•األسئلة التي تصل خالل عطلة نهاية األسبوع أو العطالت الرسمية قد تتطلب مزيدا ً من الوقت يف الرد عليها.
•يشجع فريق العمل املستفيدات عىل القيام بالبحث واستخدام املصادر املتوفرة لدينا يف املكتبة أو عىل
املوقع اإللكرتوين.
•ملن ترغب يف املزيد من املعلومات ،تتقدم بإرسال طلب لفريق عمل اسأل مكتبي.علامً أن مجاالت خدمة
البحث ال تتضمن تجميع بببليوجرافيات واسعة النطاق ،أو عمل البحوث والتكاليف الدراسية ،أو الرتجمة.

للتواصل :تحويلة ( ،)27660بريد الكرتوينdlag@kau.edu.sa ، library@kau.edu.sa :

•خدمة ذوي االحتياجات الخاصة

بد ًءا من دخول املستفيدة إىل املكتبة وحتى الخروج منها هناك العديد من الوسائل والسبل التي سعت املكتبة
جاهدة لتوفريها لتقديم خدمات ذو االحتياجات الخاصة عىل الوجه األمثل ومنها ماييل:
•لوحات إرشادية للكفيفات بطريقة برايل يف أروقة املكتبة فتوجد لوحات تدل عىل مكان املصاعد الكهربائية،
لوحات ارشادية ألدوار املكتبة ولوحات ارشادية تبني خطوات استخدام الفهارس اآللية.
•النظام اآليل الناطق يف املكتبة( :برنامج  )NVDAيتاح هذا الربنامج للكفيفات وضعاف البرص وميكن
التفاعل معه بصوت ناطق عرب إحدى آالت النطق اآللية ومن اهم مميزاته إمكانية تصفح اإلنرتنت والبحث
يف قواعد البيانات والفهرس اآليل.
•تقديم جميع الخدمات من ِقبل املسئوالت يف األقسام وفق احتياجات املستفيدة من مراجع وكتب ودوريات
علمية ورسائل جامعية وقواعد البيانات ،يرجى طلب املساعدة من مسئولة املكتبة ليتم تقديم الخدمة عىل
الوجه املطلوب.
•مساعدة املستفيدة يف جلب الكتب من األرفف لتجنب عناء البحث.
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•أوالً  :املواد املسموح بتصويرها
جميع املواد التي تحمل ختم مكتبات جامعة امللك عبد العزيز.
•ثانياً  :املواد غري املسموح بتصويرها:
•املطبوعات واملستندات واألوراق الشخصية والخاصة.
•املذكرات واملحارضات املكتوبة باليد أو باآللة الكاتبة.
•املخطوطـات األصليـة أو املصـورة أو تلـك التـي مل يؤخذ ترصيح بها من قسـم املخطوطات بنـا ًء عىل قواعد
تصوير املخطوطات.
•رسـائل املاجسـتري والدكتـوراه بجامعـة امللـك عبـد العزيـز غري املنشـورة إال بإذن مـن مؤلفها .واملنشـورة ال
تزيـد عـن  25صفحة مـن صفحات الرسـالة.

برامج وأنشطة املكتبة

برنامج الوعي املعلومايت ()Information literacy Program

يهدف برنامج الوعي املعلومايت اىل نرش الثقافة املعلوماتية لدى املستفيدات من املكتبة من خالل تقديم مجموعة
من األنشطة والفعاليات للطالبات ومنسوبات الجامعة كاملحارضات وورش العمل والدورات التدريبية من أجل
تقديم جيل مثقف معلوماتياً قادرا عىل الوصول للمعلومات ومصادرها بأشكالها املختلفة واختيار املناسب منها
وتقييمها والحكم عىل مدى دقتها ومناسبتها لحاجته املعلوماتية وتتمثل أنشطة برنامج الوعي املعلومايت فيام ييل:

•الربنامج اإلرشادي:

هو برنامج للتعريف باملكتبة وخدماتها حيث يوفر اإلرشاد للمستفيدات عن طرق التعامل مع املكتبة وأنظمتها
وسياساتها ومعرفة مصادر املعلومات املتوفرة فيها بكافة أشكالها وطرق استخدامها والبحث بها.
مستويات الربنامج:
يتم تقديم الربنامج اإلرشادي مبستويات مختلفة لتتناسب مع احتياجات كافة منسويب الجامعة ،عىل النحو اآليت:
•ارشاد مستمر (كافة منسوبات الجامعة).
•ارشاد مخصص (املستجدات يف التخصصات العلمية).
•ارشاد السنة التحضريية (بداية كل عام درايس جديد).
أشكال وأساليب اإلرشاد:
•الجوالت اإلرشادية.
•املحارضات التعريفية.
•ورش عمل للتعريف مبصادر املعلومات االلكرتونية.
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المكتبة المركزية

نظام التصوير يف مكتبات جامعة امللك عبد العزيز

المكتبة المركزية

•نادي أصدقاء املكتبة:

تأسـس نـادي أصدقـاء املكتبـة عام 1431هـ  ،ويقيـم العديد من األنشـطة والفعاليات ومنها الـدورات التدريبية،
عـروض الكتـب ،مناقشـة الكتب ،املحـارضات ،الندوات العلميـة وورش العمل .بهدف التسـويق لخدمات املكتبة
والتعريف بها و بأنشـطتها.

•ورش املكتبة الرقمية:

ورش عمـل مجانيـة لتنميـة املهـارات املعلوماتيـة والتقنية بالتطبيق العميل ،لتعليم اسـتخدام مصـادر املعلومات
اإللكرتونيـة ،بهـدف التعريـف بــقواعد املعلومـات املشتركة بهـا املكتبـة وكيفيـة اسـتخدامها والبحـث فيهـا
واالسـتفادة منها.

•ملتقى املعلوماتية السنوي:

حرصـت املكتبـة منذ عام 1430هـ عىل تنفيذ سلسـلة سـنوية مللتقـى املعلوماتية ضمن برنامـج الوعي املعلومايت
بــهدف نشر الثقافـة املعلوماتيـة لدى منسـويب الجامعـة واملسـتفيدات من خارجهـا .يتناول موضوعـات حديثة
تتناسـب مـع املجتمـع األكادميـي ،ويتضمن العديد مـن الفعاليات واألنشـطة واملعارض املصاحبـة للملتقى.

•بوابة الوعي املعلومايت:

عبارة عن موقع إلكرتوين يتيح:
•قوائم مصادر املعلومات الورقية املتوفرة داخل قاعات االطالع الداخيل باملكتبة.
•مصادر معلومات الكرتونية مفتوحة املصدر متاحة بشكل مجاين:
•دروس تعليمية :لتنمية مهارات استخدام أدوات البحث (الفهرس اآليل – قواعد البيانات)...
•أفالم وعروض تعريفية بأقسام املكتبة وخدماتها.
•نرش مطبوعات ومطويات ورقية وإلكرتونية.

•نرشات  Info expressااللكرتونية:

رسائل الكرتونية تعريفية تصدر بصفة دورية عرب الربيد االلكرتوين ملنسوبات الجامعة عىل النحو االيت:
•عاملنا :رسائل تعريفية بخدمات ومصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونية الخاصة باملكتبة.
•عندك خرب :رسائل تذكريية بجديد املكتبة من برامج وأنشطة وفعاليات.
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المكتبة المركزية

•ومضات معرفية :رسائل تحمل تعريفات باملصطلحات واملفاهيم العلمية.
•ماذا لو؟ رسائل تحمل حلول رسيعة للرد عىل استفسارات املستفيدات.

•املشاركة يف فعاليات وأنشطة الجامعة:

املشاركة يف فعاليات وأنشطة الجامعة املختلفة مبحارضة تعريفية وركن توعوي ومعارض مصاحبة.

مكتب الدعم املعلومايت

يوفر الرد عىل كافة االستفسارات التي تهمك معرفتها عن املكتبة ،يرجى زيارتنا يف الطابق األريض بجوار خدمة
اإلعارة أو ميكنك االتصال عىل الرقم 0126952000 :تحويلة.27273/27272/63999 :

الدور األريض

املكتبة املركزية بشطر الطالبات مبنى ()14

الدور األول والثاين
الدور الثالث
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ساعات العمل:

•املكتبة املركزية بشطر الطالبات :من األحد إىل الخميس من الساعة  8صباحاً إىل الساعة  4عرصا ً،
وذلك خالل فصيل العام الدرايس.
•زيارة مكتبة شطر الطالب :يوم السبت يف مواعيد يتم اإلعالن عنها.

املكتبة املركزية – شطر الطالبات

املكتبة املركزية مبنى ( )14بجوار اإلدارة الطبية.

املكتبات الفرعية  -السليامنية:

•املكتبة الفرعية للكليات الصحية  -املركز الطبي مبنى رقم (.)1
•املكتبة الفرعية للسنة التحضريية  -املبنى رقم ( )235الطابق الثاين.

للتواصل

http://library.kau.edu.sa
library-g.kau
library_g_kau
وكالة عامدة شؤون املكتبات

70

•أوالً :الخدمات املقدمة من مركز الخدمات الطبية الجامعي بشطر الطالبات:

1.1تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية لجميع منسوبات وطالبات الجامعة ورصف العالج.
2.2الكشف الطبي عىل:
•منسوبات الجامعة امللتحقات حديثا بالعمل ،وكشف متديد خدمة أعضاء هيئة التدريس
•الطالبات املستجدات واملحوالت للجامعة
3.3إحالـة منسـوبات وطالبـات الجامعـة إىل العيـادات التخصصيـة مبركز الخدمـات الطبية الجامعي بشـطر
الطلاب أو املستشـفى الجامعـي ملتابعـة العلاج وإجراء بعـض الفحوصـات املتقدمة إذا لـزم األمر.
4.4إحالـة املصابـات مـن منسـوبات الجامعة والطالبـات بأمراض معديـة للجهات الصحية املالمئة والكشـف
عىل املخالطـات ومتابعتهن.
5.5تقديم خدمات اإلسعافات األولية داخل الحرم الجامعي.
6.6تحويل الحاالت املرضية الطارئة لقسم طوارئ املستشفى الجامعي إذا لزم األمر.
7.7توفري الخدمات الصحية الشاملة لطالبات السكن الداخيل.
8.8إصـدار اإلجـازات املرضيـة ملنسـوبات الجامعـة وطالبـات الجامعـة االنتظـام إذا اسـتدعت الحالـة بعـد
الكشـف عليهـن.
9.9توفري الخدمات الوقائية مثل:
•متابعة الحمل واستشارات ما بعد الوالدة
•إعطاء التطعيم املوسمي لألنفلونزا
•تسهيل الحصول عىل تطعيمه الكبد الوبايئ أ من شطر الطالب
1010تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي.
 1111تفعيل املناسبات الصحية العاملية.
1212توفري فريق طبي خالل فعاليات الجامعة املختلفة لتقديم الرعاية الطبية.
1313توفري خط االستشارات الساخن عىل رقم الواتس اب  0553496601يوميا من الساعة 8ص – 3م.

• ثان ًيا :العيادات املتوفرة مبركز الخدمات الطبية الجامعي:

•العيادات مبركز الخدمات الطبية الجامعي بشطر الطالبات:
 عيادة اإلقالع عن التدخني		
 الطب العام		
 عيادة األمراض املزمنة		
 طب األرسة			
 عيادة السمنة عيادة متابعة الحمل عيادة األخصائية النفسية  -عيادة الباطنية والغدد الصامء -عيادة االستشارية النفسية  -عيادة متكني املرأة

 عيادة التغذية والتثقيف الصحي عيادة املدرب الصحي -عيادة األسنان
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الخدمات الطبية

الخدمات الطبية

الخدمات الطبية

•الخدمات املساندة:
 أشعة األسنان		
 الصيدلية املخترب				
 -الوحدة اإلسعافية الطارئة

 الوحدات اإلسعافية الطوارئ -عيادة الضامد

•ثالثًا :مواعيد العيادات والخدمات املساندة:

•مواعيد العيادات والخدمات املساندة بشطر الطالبات:
التخصص

األيام

5 ،4

األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة

الطب العام

جميع أيام األسبوع 8ص3 -م

طب األرسة

جميع أيام األسبوع 8ص3 -م  12،13،14األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة

الباطنية والغدد
الصامء

االثنني

8ص3 -م

14

األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة

متابعة الحمل

األربعاء

8ص3 -م

12

األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة

األربعاء ،الخميس 8ص3 -م

6

يجب الحجز املسبق بالتنسيق مع
األخصائية

الطبيبة النفسية

األحد ،الثالثاء

8ص3 -م

6

األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة

متكني املرأة

األحد

 3-1م

15

األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة

السمنة

األربعاء

8ص3 -م

14

األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة

8ص3 -م

15

األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة

األخصائية النفسية

األحد ،االثنني،
التغذية والتثقيف
األربعاء ،الخميس
الصحي
الثالثاء
املدرب الصحي
االثنني ،الخميس
األمراض املزمنة
اإلقالع عن التدخني جميع أيام األسبوع
جميع أيام األسبوع
طب األسنان
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الوقت

رقم
العيادة

مالحظات

8ص3 -م
8ص3 -م
8ص3 -م
8ص3 -م

 15األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة
 14 ،13األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة
 12،13،14األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة
يجب الحجز املسبق
9 ،8

الصيدلية
الضامد
الطوارئ
العالمات الحيوية
العيادة االفرتاضية

جميع أيام األسبوع 8ص – 3م

16

8ص2:15 -م
8ص2:15 -م
8ص2:15 -م
8ص – 3م

3
3
2
-

جميع أيام األسبوع
جميع أيام األسبوع
جميع أيام األسبوع
جميع ايام االسبوع

وجود الوصفة الطبية اإللكرتونية
وإثبات الهوية
األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة
األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة
األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة
-

•مواعيد العيادات والخدمات املساندة يف السكن الداخيل:
التخصص
عيادة السكن
الداخيل-طب عام
االخصائية النفسية

األيام

الوقت

رقم
العيادة

جميع أيام األسبوع 8ص – 3م
األحد

8ص -
2:30م

الصيدلية

جميع أيام األسبوع 8ص – 3م

التمريض

جميع أيام األسبوع  24ساعة

مالحظات
األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة

مبنى 4

يشرتط أخذ موعد مسبق
وجود وصفة طبية إلكرتونية وإثبات
هوية
األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة

•مواعيد العيادات والخدمات املساندة يف الوحدة الطبية مبباين السنة التحضريية
التخصص
عيادة الوحدة الطبية-
طب عام
االخصائية النفسية

رقم
العيادة

مالحظات

جميع أيام األسبوع 8ص – 3م
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األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة

8ص – 3م

45

شرتط أخذ موعد مسبق

األيام

االربعاء

الوقت
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التخصص

األيام

الوقت

رقم
العيادة

مالحظات

الخدمات الطبية

التخصص

الوقت

األيام

رقم
العيادة

عيادة اإلقالع عن
التدخني

جميع أيام األسبوع 8ص – 3م

الصيدلية

جميع أيام األسبوع 8ص – 3م
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التمريض

جميع أيام األسبوع 8ص – 3م

52

مالحظات
وجود الوصفة الطبية وإثبات الهوية
وجود وصفة طبية إلكرتونية وإثبات
هوية
األرقام حسب األسبقية وطبيعة الحالة

•مواعيد الطوارئ
التخصص

الوقت

األيام

الوحدات اإلسعافية جميع أيام األسبوع

8ص -
3:30م

املكان
املنطقة الشاملية أمام املبنى التاسع بشطر الطالبات
املنطقة الرشقية بجانب مبنى  6بشطر الطالبات
املركز الطبي بالكليات الصحية مبنى 4

•راب ًعا :االجراءات لتقديم الخدمة:
الخدمة
اإلجراء املطلوب
النامذج
املستندات املطلوبة
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فتح امللف الطبي اإللكرتوين يف العيادات العامة و التخصصية
•التوجه لالستقبال يف مبنى الخدمات الطبية الجامعي مبنى17
•إحضار األوراق املطلوبة وإعطائها ملوظفة االستقبال
•أخذ موعد مع الطبيبة
منوذج بيانات املريضة املسجل يف ملفها اإللكرتوين
•الهوية الوطنية للسعوديات
•بطاقة اإلقامة للمقيامت
•صورة من جواز السفر لطالبات املنح الدراسية
•البطاقة الجامعية لكافة املنسوبات و الطالبات

مالحظات

•لفتح امللف الطبي البد من وجود رقم وظيفي للمنسوبات ورقم جامعي
للطالبات
•أن تكون املريضة من منسوبات أو طالبات فرع السليامنية و املركز
الطبي الجامعي والسكن الداخيل بالسليامنية
•إحضار املستندات املطلوبة أعاله

الخدمة
اإلجراء املطلوب

فتح امللف الطبي يف عيادات األسنان
•التوجه لالستقبال يف مبنى الخدمات الطبية الجامعي مبنى17
•إحضار األوراق املطلوبة وإعطائها ملوظفة االستقبال
•تعبئة منوذج فتح ملف األسنان وتوقيعه

النامذج

•منوذج بيانات املريضة املسجل يف ملفها اإللكرتوين
•منوذج فتح ملف األسنان الورقي

املستندات املطلوبة

•الهوية الوطنية للسعوديات
•بطاقة اإلقامة للمقيامت
•صورة من جواز السفر لطالبات املنح الدراسية
•البطاقة الجامعية لكافة املنسوبات والطالبات

مالحظات

•لفتح امللف الطبي البد من وجود رقم وظيفي للمنسوبات ورقم جامعي
للطالبات
•إجراء الكشف من قبل طبيبة األسنان لتحديد الحالة الصحية ألسنان
املريضة
•إحضار املستندات املطلوبة أعاله

الخدمة
تعريف الخدمة

مراجعة عيادات الطب العام والعيادات التخصصية
مراجعة الطبيبة يف العيادات العامة والعيادات التخصصية يف حالة استدعي
االمر لذلك.
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الخدمات الطبية

الخدمة

فتح امللف الطبي اإللكرتوين يف العيادات العامة و التخصصية

الخدمات الطبية

الخدمة
االجراء املطلوب من املستفيدة

مراجعة عيادات الطب العام والعيادات التخصصية
•التوجه لالستقبال يف مبنى مركز الخدمات الطبية الجامعي ( )17مع
احضار بطاقة املراجعة أو رقم امللف الطبي.
•ابراز الهوية الوطنية  /اإلقامة وبطاقة الجامعة ملوظفة االستقبال يف حالة
عدم احضار رقم امللف الطبي أو فقدانه.
•تسجيل موعد للطبيبة املراجعة لها أو الدخول إىل العيادة كزائرة.
•التوجه لغرفة العالمات الحيوية رقم (.)3
•الدخول للطبيبة يف حالة عدم وجود مريضة.

إجراءات الجهة التابعة لها
املستفيدة
إجراءات اإلدارة الطبية

تزويد املراجعة منوذج طلب كشف طبي مسجل برقم صادر رسمي.

النامذج
املالحظات
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•تسجيل موظفة االستقبال موعد للمريضة عند الطبيبة عىل رقم امللف
والبطاقة الجامعية.
•يتم توجيه املريضة ألخذ العالمات الحيوية يف غرفة .13
•يف حالة االحتياج للتحويل ملركز الخدمات الطبية شطر الطالب أو
املستشفى الجامعي يتم التحويل من قبل الطبيبة املعالجة.
•يف حالة االحتياج إلجراء تحاليل أو اشعة يتم التحويل من قبل الطبيبة
املعالجة.
•منوذج طلب الكشف الطبي
•منوذج اإلحالة الطبية
•منوذج التحليل واالشعة
•بطاقة املراجعة املدون بها رقم امللف الطبي
•اثبات الهوية
•لتسجيل موعد للمريضة البد من تزويد موظفة االستقبال برقم امللف
الطبي أو الهوية الرسمية أو رقم الهاتف الجوال لتتمكن من خدمة
املريضة.

النامذج

•منوذج الكشف الطبي
•منوذج اإلحالة الطبية
•منوذج التحاليل واألشعة

املستندات املطلوبة

•إثبات الهوية
•البطاقة الجامعية لكافة املنسوبات و الطالبات

مالحظات

•يف حالة االحتياج للتحويل أو التحاليل أو األشعة تقوم الطبيبة بتعبئة
النموذج الالزم
•يف حالة النموذج الورقي يجب ختم النموذج من اإلدارة
•بعد ختم ورقة التحويل من اإلدارة التوجه لالستقبال ألخذ نسخة من
التحويل وعمل رقم له
•أخذ موعد مسبق من موظفة االستقبال

الخدمة
اإلجراء املطلوب
النامذج

الخدمات الطبية

الخدمة
اإلجراء املطلوب

مراجعة عيادة األسنان
•التوجه لالستقبال يف مبنى الخدمات الطبية الجامعي مبنى17
•إعطاء موظفة االستقبال بطاقة الجامعة وإثبات الهوية
•التأكد من وجود املوعد مع الطبيبة
•الدخول عىل الطبيبة يف حالة عدم وجود مريضة بالداخل

رصف األدوية من الصيدلية
زيارة الطبيبة
منوذج الوصفة اإللكرتونية

املستندات املطلوبة

•إثبات الهوية
•البطاقة الجامعية لكافة املنسوبات والطالبات

مالحظات

•يجب وجود الوصفة اإللكرتونية من قبل الطبيبة يف ملف املريضة
•إعادة الوصفات املكررة يكون عن طريق الطبيبة شهريا

الخدمة
اإلجراء املطلوب

مراكز اإلسعاف والطوارئ
توجه املريضة للطوارئ غرفة رقم 2
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الخدمات الطبية

الخدمة
النامذج

مراكز اإلسعاف والطوارئ
•منوذج إشعار عن حالة مريضة مراجعة
•منوذج رفض العالج (يف حالة تم رفض العالج)
•منوذج إثبات حالة
•منوذج نقل حالة طارئة بسيارة اإلسعاف (يف حالة الحاجة)
•منوذج متابعة حالة
•منوذج التحاليل واألشعة

مالحظات

الحاالت الطارئة مثل الرصع  ,ارتفاع أو انخفاض الضغط ,حاالت اإلغامء,
حالة انخفاض السكر أو ارتفاعه الشديد ,الربو الشديد و خالفه

الخدمة
اإلجراء املطلوب

مراجعة عيادة الضامد
•التوجه لالستقبال يف مبنى الخدمات الطبية الجامعي مبنى17
•إعطاء موظفة االستقبال بطاقة الجامعة وإثبات الهوية
•التوجه لعيادة الضامد رقم 2
•الدخول عىل الطبيبة يف حالة عدم وجود مريضة بالداخل

النامذج

•منوذج تحويل
•منوذج معاينة حالة

املستندات املطلوبة

•إثبات الهوية
•البطاقة الجامعية لكافة املنسوبات والطالبات

مالحظات

•التحويل من قبل الطبيبة
•التحويل من قبل املسعفات
•ال يحتاج إىل موعد مسجل مسبقا يف بعض الحاالت

الخدمة
اإلجراء املطلوب

مراجعة العيادة العامة والعيادات التخصصية
•التوجه لالستقبال يف مبنى الخدمات الطبية الجامعي مبنى17
•إعطاء موظفة االستقبال بطاقة الجامعة وإثبات الهوية
•بعد تسجيل العيادة التوجه لعيادة العالمات الحيوية رقم 3
•الدخول عىل الطبيبة يف حالة عدم وجود مريضة بالداخل
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النامذج

املستندات املطلوبة

الخدمات الطبية

الخدمة

مراجعة العيادة العامة والعيادات التخصصية
•منوذج الكشف الطبي
•منوذج رخصة القيادة
•منوذج املالمئة الرياضية
•منوذج اإلحالة الطبية
•منوذج التحاليل و األشعة
•إثبات الهوية
•البطاقة الجامعية لكافة املنسوبات والطالبات

مالحظات

•يف حالة االحتياج للتحويل أو التحاليل أو األشعة تقوم الطبيبة بتعبئة
النموذج الالزم
•يف حالة النموذج الورقي يجب ختم النموذج من اإلدارة
•بعد ختم ورقة التحويل من اإلدارة التوجه لالستقبال ألخذ نسخة من
التحويل وعمل رقم له

الخدمة
اإلجراء املطلوب

الخدمات الوقائية
•التوجه لالستقبال يف مبنى الخدمات الطبية الجامعي مبنى17
•إعطاء موظفة االستقبال بطاقة الجامعة وإثبات الهوية
•بعد تسجيل العيادة التوجه لعيادة العالمات الحيوية رقم 3
•الدخول عىل الطبيبة يف حالة عدم وجود مريضة بالداخل

النامذج

امللف الطبي اإللكرتوين

املستندات املطلوبة

•إثبات الهوية
•البطاقة الجامعية لكافة املنسوبات والطالبات

مالحظات

•مراجعة الطبيبة
•توفر اللقاح
•متابعة الحمل
•الفحص الوقايئ للثدي
•فحص الدرن للحاالت املشتبه بها و املخالطة
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الخدمات الطبية

الخدمة
اإلجراء املطلوب

الكشف الطبي للطالبات املستجدات والسكن الداخيل
•التوجه لالستقبال
•إعطاء موظفة االستقبال إثبات الهوية
•إحضار منوذج الكشف الطبي للطالب
•تسجيل موعد مع الطبيبة
•التوجه لغرفة العالمات الحيوية رقم 3
•بعد زيارة الطبيبة يتم زيارة مركز الخدمات الطبية الجامعي بشطر
الطالب لعمل التحاليل واألشعة الالزمة

النامذج
املستندات املطلوبة
مالحظات

•منوذج طلب الكشف الطبي للطالب
•منوذج التحاليل واألشعة
إثبات الهوية
•تكون الطالبة مستجدة ومسجلة يف نفس الفصل الدرايس
•النموذج من  :موقع الجامعة ← عامدة القبول والتسجيل ← الصفحة
الرئيسية ← امللفات

الخدمة
اإلجراء املطلوب

خط االستشارات الساخن
التواصل مع رقم الواتس آب من 8ص – 3م

مالحظات

•إعطاء نبذة عن الحالة املرضية للطبيبة
•يف حال االحتياج لعمل تحاليل أو أشعة أو رصف دواء التوجه ملركز الخدمات
الطبية الجامعي حسب توجيهات الطبيبة

الخدمة
االجراء املطلوب

إصدار التقارير الطبية للطالبات واملنسوبات
•دخـــول املريضـــة للطبـــيبة.
•تعبـــئة الــجزء األول من نـــموذج الـــتقرير األويل من قبل املريضـــة
حيــث أن تعبـــئة كافــة العناصــر مـــطلوبة إلصدار التقرير وعدم
استفاءها سيؤدي لعدم إصدار التقرير.
•تعبئة الجزء املتبقي من قبل الطبيبة.
•ت ُسلم الطبيبة النموذج لرئيسة وحدة االستقبال.
•إسـتالم املريضة رسالة هاتفية من منصة صحة برقم التـقرير ورابط املنصة.
•الدخـــول عىل رابط املنـــصة لطـــباعة التـــقرير.
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النامذج
املستندات املطلوبة
املالحظات

للتواصل واالستفسار:

شطر الطالبات:
 االستقبال العام واألسنان ،تحويلة63223 : السكن الداخيل :مبنى ( ،)4تحويلة41482 : الخط الساخن0553496601 : الوحدة اإلسعافية يف املركز الطبي بالكليات الصحية :مبنى ( ،)4تحويلة72159 : الوحدة اإلسعافية يف شطر الطالبات: أمام مبنى ()9 بجوار مبنى ()63 الوحدة الطبية يف مباين السنة التحضريية:مبنى ( - )235غرفة  ، 52تحويلة41072 :
مبنى ( - )235غرفة  ، 53تحويلة72879 :
 -لطلب اإلسعاف الداخيل 26666 :لطلب عمليات الجامعة
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الخدمات الطبية

الخدمة

إصدار التقارير الطبية للطالبات واملنسوبات
منوذج التقرير االويل
•إثبات الهوية
•البطاقة الجامعية لكافة املنسوبات والطالبات
•تعطي الطبيبة اإلجازة املرضية يف حالة رأت الطبيبة استدعاء الحالة لإلجازة
•تعتمد اإلجازة من قبل إدارة مركز الخدمات الطبية الجامعي وترفع عىل
منصة صحة من قبل اإلدارة وستصل املوظفة/الطالبة رسالة عىل رقم الجوال
املسجل يف امللف اإللكرتوين برقم اإلجازة

خدمات النقل

خدمات النقل (عربات الجولف):

هي خدمة مجانیة ترشف علیها عامدة شؤون الطالب بشطر الطالبات تسهل عىل الطالبات واملوظفات وأعضاء
هیئة التدریس االنتقال بین املباين والكلیات داخل الحرم الجامعي.

أهم الخدمات املقدمة:

1.تسهیل تنقل الطالبات واملوظفات وأعضاء هیئة التدریس داخل الحرم الجامعي.
2.تسهیل تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة (الكفیفات ،ذوات اإلعاقة الحركیة) عن طریق تحدید عربة خاصة
بهن.
3.تقوم بنقل الطالبات الاليت يعانني من مشاكل صحية عارضة يف فرتة معينة.
4.املشاركة يف الفعاليات الخاصة بعامدة شؤون الطالبات لتوصيل الضيوف القادمني للفعالية.
5.املشاركة يف استقبال زوار املدارس من البوابة والقيام بعمل جولة داخل الحرم الجامعي.
6.املشاركة يف فعاليات سباق املارثون التي تقوم بها الكليات .
7.املشاركة يف فرته االنتساب مع مركز االحتياجات الخاصة .
للتبلیغ عن أي شكوى أو مخالفة او مقرتح
التواصل عىل ( )6400000تحويلة ()73246
جوال () 0546022681
الربيد اإللكرتوينemalmetere@kau.edu.sa :
مبنى ( )65عامدة شؤون الطالب بشطر الطالبات

حركة سري عربات الجولف:

تعمل عربات الجولف ضمن مسارات محددة وتتوقف عند محطات ثابتة ال تتغیربرسعه التتجاوزالـ ( )10كيلومرت

تعليامت السالمة املرورية:

1.1رضورة االلتفات یمیناً ویسارا ً قبل عبور الشارع للتأكد من عدم مرور عربة الجولف.
2.2یمنع القفز من عربة الجولف أو النزول إال بعد توقفها متاماً.
3.3رضورة التأكد من رفع العباءة واملالبس عند صعود العربة وذلك لسالمتك .
4.4تجنب وضع سامعات يف أذنك أثناء عبورك الشارع أو أثناء وجودك داخل عربة الجولف وذلك لسامع
إرشادات السائقة.
5.5استخدام حافة الرصیف األیمن للطریق يف حالة الصعود أو النزول من عربة الجولف.
6.6االنتظار أو النزول يف املحطات املخصصة لعربة الجولف.
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خدمات النقل

7.7یمنع الجري خلف العربة أو التعلق بها أثناء سیرها.
8.8یمنع جلوس أكرث من  3أشخاص يف مقعد عربة الجولف.
9.9یمنع البقاء يف عربة الجولف ألكرث من دورة واحدة.
1010یمنع التحدث مع السائقة .
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المخالفات الجامعية

المخالفات الجامعية:
•وحدة الخدمات االرشافية:

هي وحدة تابعة لعامدة شؤون الطالب بشطر الطالبات بالسليامنية تهدف إىل املحافظة عىل األنظمة والقوانني
الخاصة باللبس واملظهر الالئق بالحرم الجامعي واملشاركة يف سري العملية التعليمية من خالل متابعة سلوكيات
الطالبات داخل املباين الدراسية.

•مهام مرشفة وحدة الخدمات االرشافية:

1.مراقبة تطبيق األنظمة والقوانني الخاصة باللبس واملظهر الالئق بالحرم الجامعي.
2.متابعة املحافظة عىل هدوء املبنى قدر اإلمكان.
3.االهتامم باملصليات التابعة لعامدة شؤون الطالب داخل املبنى.

•مخالفات تسحب فيها بطاقة الطالبة الجامعية:
 .1مخالفات األنظمة والقوانني

•لبس غري الئق بالحرم الجامعي والذي تنص قوانني الجامعة عىل أن املمنوع منها هو:
•البنطال (الضيق  -الفرهول الضيق  -الرتنق الضيق  -الربمودة – االسرتتش – اللقن – البنطال الضيق
االسكيني – البنطال املمزق حتى وان كان مبطن).
•البلوزة (الكت – الشفافة – املخرمة – القصرية التي ال تغطي الورك –البلوزة ذات فتحة صدر كبرية–
البلوزة ذات فتحة كم).
•التنورة (القصرية التي اليصل طولها لكاحل القدم – املفتوحة).
علامً بأن تكرار املخالفة أكرث من ثالث مرات سيعرض الطالبة إىل دخول لجنة تأديبية وتطبيق العقوبة،
حساب عدد املخالفات يكون طوال مسريتها الجامعية منذ دخولها للجامعة وحتى تخرجها وليس سنوياً
ويشمل السنة التحضريية .
•الجلوس أو األكل والرشب يف املصىل.
•الجلوس أو األكل يف الفصول الدراسية.
•إقامة حفلة بدون ترصيح.
•العبث يف ممتلكات الجامعة.
•اإلزعاج داخل املبنى.

 .2مخالفات سلوكية

•قصات شعر غري الئقة بالحرم الجامعي.
•مظاهر غري الئقة بالحرم الجامعي.
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الملتقيات:

وهي أماكن تم توفريها لراحة الطالبات وقضاء أوقات الفراغ وعمل الفعاليات الرتفيهية واملناسبات الخاصة،
مجهزة بالشاشات واألجهزة الصوتية لخدمة جميع قطاعات الجامعة.
األنشطة املسموح بها:
•الربامج واألنشطة التوعوية  -الثقافية  -االجتامعية التابعة للقطاعات داخل الجامعة (عامدات  -مراكز -
إدارات  -كليات).
•حفالت (النجاح  -التخرج  -التكريم).
آلية حجز امللتقيات :
يتم حجز امللتقى بخطاب رسمي يرسل من الجهة محدد به (املوعد والربنامج املراد عمله مع اسم املنسقة
املسؤولة ووسيلة التواصل).
اسم امللتقى
امللتقى الرئييس ( ) 18
امللتقى الغريب
امللتقى الشاميل ()30
امللتقى ()420

املوقع
بجوار بوابة شاملية ()2
أمام مبنى الخنساء ()42
بجوار بوابة شاملية ()1
الدور االول مبنى ()420

المصليات:

ترشف وحدة الخدمات االرشافية عىل جميع املصليات داخل امللتقيات وبعض املصليات يف املباين الدراسية بتوفري
جميع احتياجتها واملحافظة عىل قدسيتها.

املصليات التابعة لعامدة شؤون الطالب بالسليامنية:
•املبنى الثامن – الدور األول
•املبني الثالث  -الدور األريض
•املبنى ( - )10الدور األريض
•املبنى الخامس – الدور األول
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الملتقيات والمصليات

•الجلوس بوضع غري الئق.
•التطاول عىل أحد منسوبات الجامعة.
علامً بأن هذه املخالفات سيعرض الطالبة إىل دخول لجنة تأديبية وتطبيق العقوبة.

الملتقيات والمصليات

•املبنى الرابع – الدور األول
•املبنى التاسع – الدور األول
•املبنى ( – )12الدور األريض
•مصليات مبنى ( : )420عدد ( )1مصىل يف الدور األريض – عدد ( )2مصىل يف الدور األول
•مصىل ملتقى ()18
•مصىل امللتقى الغريب
•مصىل امللتقى الشاميل

للتواصل:

شطر الطالبات إدارة وحدة الخدمات االرشافية:
 012 6952000تحويلة41895 ، 73594 :
malsobhe@kau.edu.sa ، halsaeed@kau.edu.sa
لحجز امللتقيات:
aasabdullh@kau.edu.sa
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الملتقيات والمصليات

امللتقى الرئييس

مصىل امللتقى الشاميل

امللتقى الشاميل
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الكافتريات والقرطاسيات

الكافتريات والقرطاسيات:

•آالت البيع الذايت بشطر الطالبات
املوقع

اسم الرشكة

نوع الخدمات املقدمة

مبنى العلوم ( )42( , )41( , )7سناك ،مرشوبات ساخنة قهوة،
رشكة ذايت الخليج «ال فينت»
 )420(. )63(, )4(, )67( , )65(,مياه ،مرشوبات غازية
تقديم عصائر طازجة وسلطات
•مبنى ()420
«»Healtyh Kiosk
فواكه وخرضوات متنوعة
•مبنى كلية العلوم ()7
رشكة البدائل الصحية
•مبنى ()8
•امللتقى ()18
تقديم املثلجات واآليس كريم
مبنى الخزف
الرشكة السعودية ملنتجات األلبان
املبنى ()67( , )65(, )4(, )9
واألغذية «سدافكو»
)64(, )61(,
تقديم سلطات وساندويتشات
رشكة املذاق األخرض املحدودة (رووتس) مبنى ()61( , )9(, )42
متنوعة
•جميع مباين شطر الطالبات سناك ،مرشوبات ساخنة قهوة،
رشكة ميد التجارية
مياه ،مرشوبات غازية
• بوابة شاملية ()3(, )1
•بوابة غربية ()2(, )1
•بوابة جنوبية

•آالت البيع الذايت مبباين السنة التحضريية
اسم الرشكة
رشكة ذايت الخليج «ال فينت»
«»Healtyh Kiosk
رشكة البدائل الصحية
الرشكة السعودية ملنتجات األلبان
واألغذية «سدافكو»
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املوقع

نوع الخدمات املقدمة

جميع مباين السنة التحضريية سناك ،مرشوبات ساخنة قهوة ،مياه
مبنى ()235
مبنى ( ،)205مبنى ()235

تقديم عصائر طازجة وسلطات
فواكه وخرضوات متنوعة
تقديم املثلجات واآليس كريم

اسم الرشكة

رشكة املذاق األخرض املحدودة (رووتس) مبنى ( ،)205مبنى ( )235تقديم سلطات وساندويتشات
متنوعة
جميع مباين السنة التحضريية سناك ،مرشوبات ساخنة قهوة ،مياه
رشكة ميد التجارية

•الكافترييات والقرطاسيات املتواجدة مبباين شطر الطالبات
املوقع

اسم املحل
رشكة وليد أبو الجدايل «بيتزا اآلن»

امللتقى الشاميل
كلية الهندسة
خلف املبنى ()420
بجوار املبنى ()6

رشكة املصنع السعودي لأليس كريم
املحدودة (كوالتي)
رشكة خرباء الغذاء (بريسو كافيه)

امللتقى الغريب
امللتقى الغريب

رشكة سجانا (منش)

امللتقى الغريب

مؤسسة البدر «تشيكن ميكس»
مؤسسة خالد الخليدي «موفمبيك»

اسرتاحة ()18
كلية االقتصاد واإلدارة
اسرتاحة ()18

مؤسسة العبود «كنز»

خلف بنك سامبا

رشكة الحبيب «املطعم املركزي»

مبنى الخنساء

رشكة رابيس التجارية

رشكة الواتن العربية للخدمات السياحية املبنى ()8
«خفايف فرن وصاج»

نوع الخدمات املقدمة
كافترييا
تقديم األطعمة واملرشوبات
كافترييا
تقديم األطعمة واملرشوبات
تقديم املثلجات
كافترييا
تقديم األطعمة واملرشوبات
كافترييا
تقديم األطعمة واملرشوبات
كافترييا
تقديم األطعمة واملرشوبات
تقديم املثلجات
كافترييا
تقديم األطعمة واملرشوبات
تقديم وجبات غذائية
« فطور /غداء»
كافترييا
تقديم األطعمة واملرشوبات
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الكافتريات والقرطاسيات

املوقع

نوع الخدمات املقدمة

الكافتريات والقرطاسيات

املوقع

اسم املحل
رشكة بونون املتحدة

كلية الحاسبات

رشكة وليد أبو الجدايل
«الجامعة ماركت»

املبنى ()9

مؤسسة عاديات اإلميان للخدمات
التجارية

كلية العلوم مبنى ()7

دار خوارزم العلمية للنرش والتوزيع

مبنى الخنساء
املبنى ()12

نوع الخدمات املقدمة
تقديم القهوة واملرشوبات
واملخبوزات الخفيفة
بيع املرشوبات الباردة والساخنة
واملياه واملواد الغذائية مبختلف
أنواعها واملخبوزات
قرطاسية  +تصوير وبيع الكتب
واملالزم
قرطاسية  +تصوير وبيع الكتب
واملالزم

•الكافترييات والقرطاسيات املتواجدة مبباين السنة التحضريية
اسم املحل
مؤسسة البندر السعودية لخدمات
اإلعاشة «تشكن مكس»
مؤسسة درع الشموخ «تاميز اسكوير»

املوقع
مبنى ()235
مبنى ()237

كشك يف الساحة الخارجية
رشكة رابيس التجارية
مقابل مبنى ()236
مؤسسة محمد أحمد الغامدي التجارية كشك يف الساحة الخارجية
مقابل مبنى ()237
« بارن كافية»
رشكة الواتن العربية للخدمات السياحية كشك يف الساحة الخارجية
مقابل مبنى ()237
« خفايف فرن وصاج »
كشك يف الساحة الخارجية
دار خوارزم للنرش والتوزيع
مقابل مبنى ()236
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نوع الخدمات املقدمة
كافترييا
تقديم األطعمة واملرشوبات
كافترييا
تقديم األطعمة واملرشوبات
كافترييا
تقديم األطعمة واملرشوبات
تقديم القهوة واملرشوبات
واملخبوزات الخفيفة
كافترييا
تقديم األطعمة واملرشوبات
قرطاسية  +تصوير وبيع الكتب
واملالزم

الستقبال الشكاوى واملالحظات التي تتقدم بها طالبات ومنسوبات جامعتنا العزيزات وكذلك يف حال وجدت
أي مخالفة أو اقرتاح بخصوص الخدمات الغذائية املقدمة وكذلك الخدمات الطالبية للمستثمرين (قرطاسيات)
الرجاء التواصل مع إدارة االستثامر يف كال من فرعيها:
•بشطر الطالبات:
•املبنى السادس مكتب)637/632/631/626/629( :
•هاتف 0126950000 :عىل التحويالت التالية:
الجهة
نائبة املرشف العام عىل إدارة
االستثامر
مديرة قسم التغذية
رئيسة وحدة االرشاف عىل
الخدمات الغذائية
اخصائيات التغذية
مسئولة الدعاية واإلعالن
رئيسة وحدة الربامج التنفيذية
ومكائن البيع الذايت

رقم التحويلة
53395

الربيد اإللكرتوين
-

27167
41608
27898 - 26045
41523 - 26230
41522
41617
46122

nawlia@kau.edu.sa

•السنة التحضريية:
•املبنى ( )235مكتب رقم ()50/49
•عىل التحويالت التالية:
الجهة
اخصائيات التغذية

رقم التحويلة
72887
41021

الربيد اإللكرتوين
lmalturki@kau.edu.sa

91

الكافتريات والقرطاسيات

مالحظة:

الكليات العلمية

الكليات العلمية وأقسامها

•كلية االقتصاد واإلدارة (بالسليامنية)

تأسسـت كليـة االقتصـاد واإلدارة بجامعـة امللـك عبدالعزيـز يف عـام 1967م ،وقـد تطـورت خلال الزمـن لتصبـح
إحـدى الكليـات الرئيسـية يف اململكـة .بدأت الدراسـة يف الكلية بسـنة تحضريية ،ثم تواىل ظهور األقسـام العلمية
بكليـة االقتصـاد واإلدارة تباعـاً .حيـث كان قسـم إدارة األعامل وقسـم االقتصاد باكورة أقسـامها ،ثم تـواىل افتتاح
باقي األقسـام العلمية.
أقسام الكلية واملجاالت الوظيفية:
القسم
إدارة أعامل*

االقتصاد:
مسار اقتصاديات النقود
واملؤسسات املالية.
املســـار العلمــي

املحاسبة*

إدارة الخدمات الصحية
واملستشفيات
نظم املعلومات اإلدارية*
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املجاالت الوظيفية
•مديرات الخدمات العامة  -املرشفات اإلداريات  -رئيسات األقسام.
•باحثات وأخصائيات التطوير اإلداري والتخطيط وامليزانية وشؤون
املوظفني.
•القيام بأعامل االستشارات يف القطاع الخاص.
•وزارة االقتصاد والتخطيط  -وزارة الخارجية  -قطاع البنوك التجارية.
•مؤسسات الوساطة املالية  -قطاع وزارة املالية والبنوك املركزية.
•األقسام اإلدارية يف املستشفيات  -مكاتب الدراسات االقتصادية.
•مؤسسة النقد العريب السعودي -صندوق النقد الدويل -هيئة االستثامر.
•العمل يف أقسـام الحسابات باملؤسسـات والهيئـات الخاصة والعامـة
وباملصالح الحكومية واملؤسسات املالية (بنوك ،تأمني ،استثامر ،سوق
املال ،تداول).
•أعامل الفحص الرضيبي والزكوي.
•مديرات املستشفيات -مديرات املراكز الصحية -مديرات فروع بهيئة
الهالل األحمر.
•أخصائيات إداريات يف املستشفيات أو املراكز الصحية أو املستوصفات.
•إدارة وتطوير نظم املعلومات املعتمدة عىل التقنية.
•تحليل وتصميم نظم األعامل -إدارة الشبكات -تحليل وتصميم قواعد
البيانات.
•إدارة مشاريع التقنية -إدارة مراكز املعلومات -تشغيل أنظمة
املعلومات -صيانة وتطوير أنظمة املعلومات.
•تشغيل معامل الحاسبات.

إدارة املوارد البرشية*

املســـار العلمــي

التمويل*
التسويق*

•التوظيف والتدريب  -وضع جداول مرتبات ومزايا العاملني.
•األبحاث واالستشارات يف مجال وضع اسرتاتيجيات املوارد البرشية،
وتخطيط القوى العاملة.
•إدارة أنشطة التوظيف والتدريب وتطوير املستقبل الوظيفي.
•املكاتب االستشارية والتعليم والتدريب يف املؤسسات.
•البنوك بجميع أنواعها -الرشكات االستثامرية بجميع أنواعها.
•صناديق االستثامر -رشكات التأمني -قسم املالية/إدارة مالية يف الرشكات.
•الوحدات الصحية والتعليمية والخدمية -الوحدات الحكومية.
•العمل يف مجاالت التسويق والرتويج والبيع واإلعالن والبحوث
التسويقية لدى منشآت األعامل اإلنتاجية والخدمية مثل املصانع
والبنوك والفنادق واملستشفيات ووكاالت السفر والسياحة ومؤسسات
الحج والعمرة ووكاالت اإلعالن ،ودور النرش ،ورشكات االسترياد ،والتصدير.

مالحظة :العالمة (*) املذكورة عند كل قسم توضح أنه يتم التخصص فيه بعد ثالثة فصول دراسية يف الكلية.
القسم
املســـار اإلداري اإلنســـاين

اإلدارة العامة

املجاالت الوظيفية
•العمل يف قطاع عام (املنظامت الحكومية).
•العمـل يف قطـاع خـاص (مرشفـات إدارات ،الخدمـات العامـة ،رئيسـات
األقسـام ،الوظائـف اإلرشافيـة املتوسـطة ،التنظيـم اإلداريـة ،التخطيـط
وامليزانية).
•العمـل يف املنظمات الغير ربحيـة مثـل (الجمعيات الخرييـة ،منظامت
األعمال التطوعيـة ،الشـؤون االجتامعية).
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الكليات العلمية

القسم

املجاالت الوظيفية

الكليات العلمية

املهارات الالزمة للنجاح يف كلية االقتصاد واإلدارة
(املسار العلمي):
1.1القدرة عىل التعامل مع األرقام ،والتحليل واملقارنة والتنظيم.
2.2التعامل مع الحاسب االيل.
3.3التعامل مع االخرين والعمل الجامعي.
4.4مهارات حل املشكالت املعقدة.
5.5مهارات التخطيط والتنظيم وإدارة البيانات.
6.6القدرة عىل جمع املعلومات وتحليلها وتلخيصها.
(املسار اإلداري اإلنساين):
1.1التعامل مع الحاسب اآليل.
2.2إتقان فن التعامل مع اآلخرين والعمل بروح الفريق.
3.3مهارات حل املشكالت املعقدة.
4.4مهارات التخطيط والتنظيم وإدارة البيانات.
5.5القدرة عىل جمع املعلومات وتحليلها وتلخيصها.
للتواصل مع الكلية:
الجهة

رقم التحويلة

الربيد اإللكرتوين

رئيسة وحدة الشؤون التعليمية
مساعدة رئيسة وحدة الشؤون التعليمية
مسؤولة الجداول والغرف الدراسية بوحدة
االنتظام
مسؤولة االختبارات بوحدة االنتظام

41561
42818
41683

namulla@kau.sa.edu
falshakeri@kau.edu.sa
taljamel@kau.edu.sa

41595
41831
41643
41970
42146
41970

amawlawe@kau.edu.sa
gmdiab@kau.edu.sa
ibadiwy@kau.edu.sa
nalfawaz@kau.edu.sa
dmalangari@kau.edu.sa
ralmishaiel@kau.edu.sa

مسؤولة الخريجات بوحدة االنتظام
مسؤولة اإلرشاد األكادميي والتسجيل
مسؤولة املعادالت بوحدة االنتظام
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أنشـئت كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية يف العام الجامعـي (1390-1389هــ1970-1969 /م ) لتلبـي احتياجات
اململكـة العربيـة السـعودية للكفـاءات العلميـة الوطنيـة املؤهلـة التـي تعنـى باإلنسـان ومـا تتطلبـه صياغتـه
الذهنيـة والروحيـة واالجتامعيـة ،وتعـد هـذه الكليـة يف الوقـت الحـارض واحـدة مـن أكرب وأبـرز كليـات اآلداب
والعلـوم اإلنسـانية باململكـة والخليـج العـريب مـن حيـث عـدد طالبهـا وأقسـامها ومخرجاتهـا العلميـة ،ومتنـح
الكليـة درجـة البكالوريـوس بنظامـي االنتظـام واالنتسـاب كام متنـح درجة املاجسـتري ودرجة الدكتـوراة يف بعض
تخصصاتهـا ،كما تضطلـع بتدريـس كافـة متطلبـات الجامعـة مـن مـواد اللغـة العربية والدراسـات اإلسلامية.
رؤية الكلية :
تحقيق الجودة التعليمية من خالل برامج أكادميية وبحثية متنوعة وكفاءات مؤهلة ورشاكات متعددة.
رسالة الكلية :
التميـز يف مجـال اآلداب والعلـوم اإلنسـانية ضمـن بيئـة تعليميـة وبحثية تسـهم يف تطوير املجتمـع وتحافظ عىل
هويته.
أهداف الكلية :
•الحصول عىل االعتامد األكادميي.
•التوسع يف برامج الدراسات العليا.
•تشجيع البحث العلمي وتطويره.
•االرتقاء مبستوى الطالب العلمي والفكري وتنمية مهاراته.

95

الكليات العلمية

•كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية (بالسليامنية)

الكليات العلمية

أقسام الكلية واملجاالت الوظيفية:
القسم

املســـار اإلداري اإلنســـاين
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املجاالت الوظيفية

•التدريس الجامعي.
اللغات األوربية وآدابها
•التدريس يف املدارس الحكومية والخاصة ،الدعوة اإلسالمية
•اللغة اإلنجليزية
داخل وخارج اململكة.
•اللغة الفرنسية
•الرتجمة من اللغة اإلنجليزية والفرنسية و الصينية( .القطاع
•اللغة الصينية
الخاص).
•مجاالت تتطلب التمكن من اللغات اإلنجليزية او الفرنسية او
الصينية.
علم االجتامع والخدمة االجتامعية •باحثة اجتامعية يف مختلف القطاعات التنموية والتوعوية ويف
جميع قطاعات الدولة الخاصة والعامة.
•مساعد باحث اجتامعي.
•مرشدة طالبية  -اخصائية اجتامعية.
•أخصائية نفسية يف املستشفيات ،مراكز االستشارات النفسية.
علم النفس
•مرشدة نفسية يف الجامعات ،املدارس ،السجون ،مراكز
االحتياجات الخاصة ،دور األيتام.
•العمل يف وزارة الشؤون االجتامعية.
•عضو هيئة تدريس يف الجامعات ،معلمة.
•مرشدة طالبية يف املدارس -مرشدة مهنية يف رشكات او مؤسسات.
•وزارة التعليم (معيدة ،مدرسة).
الرشيعة اإلسالمية
•الهيئة العامة إلفتاء والدعوة واإلرشاد (مفتية ،داعية ،مرشدة).
•النيابة العامة (محققة -وكيلة نائب عام).
•وزارة العدل (كاتبة عدل ،كاتبة ضبط ،محامية ،مستشارة).
•هيئة الرقابة والتحقيق واملباحث اإلدارية (محققة إدارية).
•الهيئات الرشعية يف املصاريف اإلسالمية (مدققة).
•مراكز البحوث الرشعية (مساعدة باحث).
•أستاذ جامعي ،مدرسة.
اللغة العربية وآدابها
•أمني رس الدوائر القضائية.
•مراقب الربامج -مستقبل االخبار -مذيع -مراقب مطبوعات.
•مصحح لغوي -مرشف تربوي -محرر صحفي -باحث مساعد.

املســـار اإلداري اإلنســـاين

الجغرافيا ونظم املعلومات
الجغرافية

•العمل يف مختلف أجهزة الدولة املدنية والعسكرية.
•العمل يف تدريس باملراحل العلمية املختلفة
•العمل يف القطاعات السياحية واإلرشاد واملتاحف.
•العمل يف وزارة الحج والعمرة ورشكات الحج والعمرة.
•الوظائف التعليمية :مراقبي الطالب والتدريس الجامعي.
•الوظائف اإلدارية واملالية :باحثي وأخصايئ شؤون املناطق،
باحثي وأخصايئ البلدية واالنتخابات.
•الوظائف الفنية والفنية املساعدة :رسم الخرائط.
•الوظائف الفنية والفنية املساعدة (مسار نظم املعلومات
الجغرافية) :املسح الجوي ،املسح الجيودييس ،الرسم الكاتوغرايف.

املهارات الالزمة للنجاح يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
1.1اإلملام باللغة العربية واملهارات التعبريية والكتابية.
2.2القدرة عىل االتصال والتفاعل مع اآلخرين.
3.3القدرات البحثية والقراءة الرسيعة.
4.4الربط واالستنتاج وقوة املالحظة.
5.5الخلفية الثقافية الواسعة.
6.6القدرة عىل النقاش وتفسري الحقائق وتجسيد اآلراء بدقة وإتقان.
7.7القدرة عىل تحديد املشكلة ومراجعة املعلومات املتصلة بها.
8.8القدرة عىل إقناع اآلخرين والتأثري عليهم.
للتواصل مع الكلية:
الجهة
الشؤون التعليمية

رقم التحويلة

الربيد اإللكرتوين

-

salsalih@kau.edu.sa
aalmutery@kau.edu.sa
rbasyouni@kau.edu.sa
ehbaabbad@kau.edu.sa
aaabokhari@kau.edu.sa
awafi@kau.edu.sa
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الكليات العلمية

القسم
التاريخ

املجاالت الوظيفية

الكليات العلمية

•كلية العلوم (بالسليامنية)

أنشـئت كليـة العلـوم يف العـام الجامعـي 1394/1393هــ املوافق 1977/1973م وكانت تشـمل األقسـام العلمية
التالية :
 قسم الرياضيات  -قسم الفيزياء  -قسم الكيمياء  -قسم الجيولوجيا  -قسم األحياء قسم علوم البحار  -قسم األرصاد و شعبة للعلوم الفلكية تابعة لقسم الفيزياءو مـع مطلـع العـام الجامعـي 1399/1398هــ انفصـل قسـم علـوم البحـار حيـث أصبـح معهـدا ً مسـتقالً قامئاً
بذاتـه تابعـاً للجامعـة وتحـت إرشافهـا ثم عدل اسـمه يف العام الجامعـي 1401/1400هـ إىل كليـة علوم البحار
كما انفصـل يف نفـس العـام قسـم األرصاد وتحول إىل معهد عايل سـمي بكليـة األرصاد ودراسـات املناطق الجافة
الـذي عـدل اسـمه فيما بعـد إىل كليـة األرصـاد والبيئة وزراعـة املناطق الجافـة .كما إن قسـم الجيولوجيا انضم
إىل معهـد الجيولوجيـا التطبيقيـة الـذي كان يتبـع الجامعـة مـن الناحيـة األكادمييـة بالتعـاون مـع وزارة البترول
والثروة املعدنيـة حيـث كونا كلية علـوم األرض.
ويف مطلـع العـام الجامعـي  1400/1399هــ انفصلـت شـعبة الفلـك عن قسـم الفيزيـاء وأصبحت قسما للعلوم
الفلكيـة .وملواكبـة التطـور العلمـي والتقني وإلعـداد الطاقات البرشية املؤهلة فقد تم اسـتحداث قسـم اإلحصاء
وشـعبة لعلـوم الحاسـبات تابعـة لقسـم الرياضيـات وكذلـك شـعبة للكيميـاء الحيوية تابعـة لقسـم الكيمياء ثم
انفصلت شـعبة الكيمياء الحيوية عن قسـم الكيمياء يف العام الجامعي 1405/1404هـ وأصبحت قسما للكيمياء
الحيويـة .ويف العـام الجامعـي 1406/1405هــ انفصلت شـعبة الحاسـبات عن قسـم الرياضيات وأصبحت قسما
لعلـوم الحاسـبات ومـن ثـم إىل كلية مسـتقلة تحت مسـمى كلية علوم الحاسـبات وتقنيـة املعلومات.
أقسام الكلية واملجاالت الوظيفية:
القسم
الرياضيات
املســـار العلمــي
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الفيزياء
•شعبة فيزياء عام
•شعبة فيزياء طبية

املجاالت الوظيفية
•قطاع التعليم العام (التدريس) ،الكليات والجامعات.
•مراكز األبحاث وتقنية املعلومات باحثني ومحلالت بيانات.
•البنوك وغريها يف هذا املجال.
•العمل يف جهات حكومية كااللتحاق بالجامعات للعمل األكادميي أو
الفني أو التدريس (وزارة الرتبية والتعليم) يف املدارس واملعاهد.
•مساعد باحث يف مراكز األبحاث مبدينة امللك عبد العزيز.
•العمل يف املصانع الوطنية؛ كمصانع الحديد والصلب والبرتوكيامويات
والزجاج .مثل :أرامكو ،سابك ،معادن ،وغريها.
•مراكز البحوث العلمية والتقنية ومختربات الجودة النوعية التابعة لوزارة
التجارة وهيئة املواصفات واملقاييس.

اإلحصاء
الكيمياء

املســـار العلمــي

الكيمياء الحيوية

األحياء
•شعبة أحياء دقيقة
•شعبة أحياء نبات
•شعبة أحياء حيوان

•باحث إحصايئ يف مراكز األبحاث واملستشفيات.
•محللة بيانات.
•االستشارات اإلحصائية يف املؤسسات الحكومية والخاصة.
•مصانع األدوية والعقاقري.
•مصانع العطورات وأدوات التجميل ،مصانع لألصباغ واألنسجة،
مصانع البرتوكيامويات ،املصانع الكيميائية.
•هيئة املواصفات واملقاييس ومختربات الجودة النوعية.
•مختربات وزارة الصحة واملستشفيات  -الصيديات -حامية البيئة.
•مختربات وزارة الصحة واملستشفيات الحكومية والخاصة .
•مصانع األدوية والعقاقري.
•مصانع األغذية والزيوت والصابون واملنظفات  -مصنع األصباغ واألنسجة.
•هيئة املواصفات واملقاييس ومختربات الجودة النوعية.
•حامية البيئة.
•وزارة الصحة  -املختربات  -وزارة الزراعة.
•مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
•الهيئة الوطنية لحامية الحياة الفطرية  -هيئة املساحة الجيولوجية.
•املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة.
•القطاع الخاص الذي يشتمل عىل مختربات(رشكات األغذية -األدوية)
وتعبئة التمور .مراكز األبحاث.

املهارات الالزمة للنجاح يف كلية العلوم
1.1الدقة وقوة الحفظ ،إدراك األبعاد والتفكري املنطقي.
2.2التنظيم وإدارة البيانات.
3.3املثابرة والصرب.
4.4املهارة يف االستنتاج الريايض.
5.5مهارة إجراء العمليات الحسابية.
6.6القدرة عىل التحليل املنطقي والتحليل الريايض واإلحصايئ.
7.7مهارة التعامل مع األرقام.
8.8القدرة عىل استخدام الوسائل العلمية للقيام بالتجارب والتحقق منها.
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الكليات العلمية

القسم

املجاالت الوظيفية

الكليات العلمية

للتواصل مع الكلية:
الجهة

رقم التحويلة

الربيد اإللكرتوين

مديرة الشؤون التعليمية
نائبة مديرة الشؤون التعليمية
مسؤولة وحدة التسجيل
والجداول الدراسية
مسؤولة وحدة االختبارات واملواد
العامة
السكرتارية  -مسؤولة وحدة
التحويل والتخصص
مسؤولة وحدة الخريجات
ومنسقة االنتساب -
مسؤولة معادلة املواد
مسؤولة وحدة الفصول الدراسية
ومنسقة التعليم عن بعد

61039
27742
27746
27745
27743

zgabrah@kau.edu.sa
ammalgahtani@kau.edu.sa
aamalghamdi3@kau.edu.sa
ssaber@kau.edu.sa
ajfelemban@kau.edu.sa

27749

rmaljehani@kau.edu.sa

63107

smalghamdi6@kau.edu.sa

27747

fmalhazmi@kau.edu.sa
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أنشئت كلية الطب عام 1395هـ 1975/م ،لتضم عددا ً من األقسام ،والشعب العلمية ،بلغت يف مجملها ()22
قسامً وشعبة ،وبعد أن تم انتقال الكلية إىل املركز الطبي الجديد يف بداية العام الدرايس 1415هـ اتسعت رقعة
الكلية ،وأصبحت تضم أكرث من ( )9مبان بقسم الطالب ،وعددا ً مامثالً لها بقسم الطالبات باإلضافة إىل املستشفى
الجامعي الجديد ،ومركز امللك فهد للبحوث الطبية.
رسالة الكلية:
تلتزم كلية الطب –جامعة امللك عبد العزيز بتقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية ودعم البحث العلمي
والرشاكة مع املجتمع السعودي.
أهداف الكلية:
•تدعيم الخدمات الصحية يف اململكة بالكفاءات العالية من األطباء.
•تعليم وتدريب الطالب ،واألطباء يف مجال الطب.
•االرتقاء بالسلوك الصحي الوقايئ يف املجتمع.
•تقديم خدمات صحية عالية النوعية يف املستويات املتدرجة من املستوى األول حتى الثالث.
الدرجات العلمية:
متنح الكلية الدرجات العلمية التالية وهي:
•بكالوريوس الطب والجراحة.
•درجة املاجستري ،ودرجة الدكتوراه.
•درجة الزمالة.
األقسام و الشعب العلمية:
 قسم الترشيح الرسيري قسم علم وظائف األعضاء الرسيري قسم الكائنات الدقيقة والطفيليات الطبية قسم علم األمراض قسم الكيمياء الحيوية الرسيرية قسم الوراثة الطبية قسم طب األطفال قسم األنف واألذن والحنجرة والرأس والعنق -قسم طب األرسة

 قسم طب وجراحة العيون  -قسم طب األمراض قسم الجراحة قسم أمراض الدم قسم التعليم الطبي قسم األشعة قسم علم األمراض الجلدية قسم جراحة العظام قسم التخدير والعناية املركزة  -قسم علم األدوية الرسيرية قسم جراحة املسالك البولية  -قسم طب املجتمع قسم الطوارئ قسم طب الباطنة قسم طب النساء والوالدة101

الكليات العلمية

•كلية الطب (بالسليامنية)

املسـار العلمـي

الكليات العلمية

القسم
الطب والجراحة

املجاالت الوظيفية
•املستشفيات  -املستوصفات  -املراكز الصحية.
•التعليم األكادميي.
•مراكز األبحاث الطبية والعلمية.

للتواصل مع الكلية:
الجهة
مديرة الشؤون التعليمية
مسؤولة التسجيل
مسؤولة األنشطة
مسؤولة الخريجات
مسؤولة املالية واالختبارات
مسؤولة املواد العامة
مسؤولة الفصول الدراسية
والوسائل التعليمية
منسقة املواد األساسية
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رقم التحويلة

الربيد اإللكرتوين

23057
73896
72844
73837
73838
72844
73855

sajalamri@kau.edu.sa
anaderah@kau.edu.sa
galmehdar@kau.edu.sa
akotob@kau.edu.sa
knagheti@kau.edu.sa
galmehdar@kau.edu.sa
nhaalzahrani@kau.edu.sa

27374
73838
73836

aaralsaadi@kau.edu.sa
knagheti@kau.edu.sa
smhalkahtanee@kau.edu.sa

إن كلية التمريض بجامعة امللك عبد العزيز تم إنشائها عام 1976م كقسم ضمن كلية الطب ويف عام 1442هـ
تم ضمها ضمن اقسام كلية العلوم الطبية التطبيقية ويف  7شوال 1433هـ تم فصلها لتكون كلية مستقلة .وقد
حصلت الكلية عىل االعتامد األكادميي الدويل لربنامج بكالوريوس التمريض  ACENمن أمريكا عام 2014م
وقد تم حصول الكلية عىل تجديد االعتامد يف عام 2019م ملدة سبعة سنوات حتى عام 2027م .حصلت الكلية
عىل االعتامد األكادميي الوطني لربنامج بكالوريوس التمريض من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكادميي يف
عام 2021م .وعدد الطالبات يزداد سنويا ليصبح اجاميل الخريجات حتى عام 2019م يقدر بحوايل 1096طالبة
ومعظم خريجات هذا الكلية اليوم من قائدات يف عمل التمريض اإلكلينييك وإدارة التمريض او تعليم التمريض
يف املرافق الصحية والتعليمية املختلفة باململكة بالقطاعني العام والخاص .وتقوم الكلية مبراجعة دقيقة وتجديد
للخطة الدراسية املنهجية كل خمسة اىل ستة أعوام من قبل أعضاء هيئة التدريس ليك يتوافق مع تطورات
واحتياجات سوق العمل واملتغريات التي طرأت عىل املهنة واالحتياجات الصحية للمجتمع السعودي .تطبق
الكلية اختبار نهاية «الربنامج املعياري»  Exit examيف نهاية السنة الرابعة متريض .العام اإلكادميي -1441
1442هـ تم تسجيل أول دفعة متريض طالب وعددهم  26طالب .كام حصلت الكلية عىل شهادة (األيزو) لنظام
الجودة طبقاً للمواصفة  ISO 9001:2015يف يوم األحد 1442/8/29هـ
القسم
املســـار العلمــي

األمومة والطفولة
الباطني جراحي
الصحة العامة
الطوارئ
العناية الحرجة
التمريض النفيس

املجاالت الوظيفية
•املستشفيات
•مراكز األبحاث
•مراكز النقاهة
•املدارس
•املراكز الصحية
•العناية املنزلية
•كليات التمريض

للتواصل مع الكلية:
nurs-aa@kau.edu.sa
الجهة
مديرة وحدة الشؤون التعليمية
موظفات الوحدة
مديرة وحدة الدعم واإلرشاد
منسقة وحده التعليم االلكرتوين

رقم التحويلة
23957
24511
23636
-

الربيد اإللكرتوين
rkelantan@kau.edu.sa
damalzahrani@kau.edu.sa
mfassi@kau.edu.sa
aalhofaian@kau.edu.sa
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الكليات العلمية

•كلية التمريض (بالسليامنية)

الكليات العلمية

•كلية علوم االنسان والتصاميم (بالسليامنية)

تـم انشـاء شـعبة االقتصاد املنـزيل يف الفصل الـدرايس األول عـام (1402/1401هـ) هـ تحت مظلـة كلية االقتصاد
واالدارة .ثـم تقـرر رسـمياً يف عـام (1403هــ) إنشـاء قسـم االقتصـاد املنزيل مسـتقالً عـن كلية االقتصـاد واإلدارة
وانبثقـت اقسـام االقتصـاد املنـزيل ( .)5تالهـا تطويـر الخطـط الدارسـية واضافـة السـنة التحضرييـة خلال عـام
(1429-1428هــ) وبتاريـخ (1441/3/14هــ) صـدر القـرار الـوزاري رقـم ( )33224بإعـادة هيكلـة أقسـام كليـة
االقتصـاد املنـزيل اىل ( )6اقسـام وتعديـل املسـمى لتصبـح كليـة علـوم االنسـان والتصاميم.
أقسام الكلية واملجاالت الوظيفية:
القسم
الغذاء والتغذية

االزياء والنسيج
املســـار العلمــي

التصميم الداخيل
واالثاث
العلوم األرسية

املسار العلمي
واملسار اإلداري
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الطفولة املبكرة

بعض املجاالت الوظيفية
•العمل كمتخصصة يف املؤسسات التغذوية والصحية وخدمة املجتمع.
•متخصصة يف إعداد وتصنيع األغذية يف مؤسسات اإلنتاج الغذايئ وتغذية
الجامعات.
•العمل يف مراكز األبحاث العلمية.
•إقامة املرشوعات الصغرية والعمل من املنزل.
•وظائف اإلدارة الفنية  -وظائف إرشافية مبصانع املالبس.
•وظائف املدربني  -وظائف الباحثني العلميني.
•وظائف باحثي وأخصايئ املبيعات والتسويق.
•وظائف مساعدي مديري املعاهد الفنية.
•العمل كمصممة داخلية يف املكاتب االستشارية.

•العمل يف مجال تصميم األثاث الحديث واألثاث الرتايث -ومجال مصانع األثاث.

•العمل يف املتاحف الرتاثية كمنسقة للتصميم الداخيل -معارض األثاث.
•العمل يف مجال إخراج مشاريع التصميم الداخيل باستخدام الحاسب اآليل.
•باحثة ميدانية يف مجال االرسة  -باحث ارسة وطفولة مساعد  -باحث اجتامعي.
•مرشف تنمية اجتامعية مساعد.
•وظائف يسعى القسم إىل استحداثها :مرشدة ومثقفة ارسية يف الشؤون
االجتامعية ومؤسسات خدمة االرسة -مدققة اعالم ارسي (وزارة االعالم) -
متخصصة ومدربة حياة.
•معلمة مبدارس الطفولة املبكرة  -مرشفة يف الحضانات.
•معلمة مساعدة يف تعليم الفئات الخاصة.
•معدة ومنسقة أنشطة ترفيهية وتثقيفية لألطفال.
•معدة ومنسقة برامج تثقيفية وتوعوية لالرسة.

الكليات العلمية

املهارات الالزمة للنجاح يف كلية علوم االنسان والتصاميم
للمسار العلمي:
1.1معرفة باألسس واملفاهيم املتعلقة بالتخصص.
2.2القدرة عىل إقامة عالقات عمل فعالة مع اآلخرين.
3.3القدرة عىل إعداد التقارير والبحوث يف مجال التخصص.
4.4القدرة عىل التفكري العلمي املمنهج اليجاد حلول للمشكالت التى تواجهها.
5.5االهتامم مبجاالت الصحة املختلفة.
6.6املهارات العلمية التطبيقة والبحثية.
7.7القدرة عىل االبتكار وسعة الخيال.
8.8القدرة عىل املالحظة والتصور وتنمية الحس الفني.
للمسار اإلداري اإلنساين:
1.1القدرة عىل عقد املقارنات وايجاد البدائل والحلول.
2.2القدرة عىل اختيار أفضل الحلول من الناحية املنطقية ملختلف مواقف الحياة العملية.
3.3تقدير دور املعلم واالنتامء ملهنة التدريس.
4.4القدرة عىل التعامل مع االطفال.
5.5مهارات التواصل الجيدة.
6.6القدرة عىل االبتكار وسعة الخيال.
للتواصل مع الكلية:
الجهة
وحدة الشؤون التعليمية

رقم التحويلة
53220
26047

الربيد اإللكرتوين
aalserihi@kau.edu.sa
stshami@kau.edu.sa
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الكليات العلمية

•كلية طب األسنان (بالسليامنية)

تم إنشاء كلية طب االسنان بأقسامها العلمية األربعة وشعبها املختلفة يف عام 1405هـ لتكون ضمن منظومة كليات
جامعة امللك عبد العزيز العريقة وهي الكلية الثانية عىل مستوى اململكة بعد كلية طب األسنان يف جامعة امللك
سعود ،وقد تخرجت أول دفعة من الكلية يف عام ( )1992-1993وكانت بعدد ( )9طالب وعدد ( )18طالبة.
وتم إعادة هيكلة األقسام العلمية بكلية طب األسنان لتصبح عرشة أقسام بشعبها املختلفة وذلك بعد صدور قرار
معايل وزير التعليم العايل بتاريخ (1435/2/2هـ) ،وتقدم الكلية من خالل أقسامها العلمية العرشة الربامج التالية:
 برنامج ماجستري طب أسنان األطفال. برنامج بكالوريوس طب وجراحة األسنان. برنامج ماجستري طب األسنان-االستعاضات السنية.		
 برنامج ماجستري تقويم األسنان. برنامج ماجستري جراحة الفم والوجه والفكني. برنامج ماجستري عالج الجذور ولب األسنان. برنامج الدكتوراه يف طب أسنان األطفال.		
 برنامج ماجستري الصحة العامة لألسنان. برنامج ماجستري إصحاح األسنان.واستمرت الكلية يف تطوير خدماتها لطالبها ومرضاها وعملت بأسلوب التقويم الذايت املستمر لالرتقاء مبستوى
خدماتها ألعىل معايري الجودة العاملية .ووضعت خطة طموحة لتنفيذ أهدافها االسرتاتيجية وتحقيق رؤيتها
لتخريج أجيال من أطباء األسنان األكفاء املؤهلني مبعايري دولية يكونوا قادرين عىل املنافسة عاملياً يف كل مجاالت
طب األسنان.
وقد حصلت كلية طب األسنان عىل االعرتاف األكادميي من املنظمة األوروبية لتعليم طب األسنان ()ADEE
عام(2008م) وعىل االعتامد األكادميي الربامجي الوطني من املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي ()NCAAA
عام(2017م) وملدة سبع سنوات ويف العام (2018م) ،كام حصلت عىل جائزة امللك عبد العزيز الوطنية للجودة
يف دورتها الرابعة نتيجة للمعايري العاملية يف أدائها.
وقد بلغ عدد الدفعات املتخرجة من الكلية ( )28دفعة ،واآلن أصبح عدد الخريجني سنوياً أكرث من ( )185طالب
وطالبة سنويا.
القسم
املسـار
العلمي

طب األسنان

املجاالت الوظيفية
•املستشفيات –املستوصفات – الوحدات الصحية.
•مراكز األبحاث – رشكات مواد طب األسنان.

للتواصل مع الكلية:
رقم التحويلة

الربيد اإللكرتوين

الجهة
مديرة وحدة الشؤون التعليمية

23357

saaljudaibi@kau.edu.sa

منسقات الوحدة

23358
23359

falkole@kau.edu.sa
waalbogami@kau.edu.sa

106

من منطلق االهتامم والنهضة الشاملة التي تشهدها اململكة يف مختلف املجاالت وخاصة مجاالت الصحة والتعليم
لإلرتقاء بالخدمات الصحية والعالجية املقدمة للمواطن ،فقط صدر القرار السامي الكريم رقم  89بتاريخ -02-06
1422هـ بإنشاء كلية الصيدلة بأقسامها املختلفة لتكون ضمن منظومة جامعة امللك عبدالعزيز العريقة ،والكلية
الثانية للصيدلة عىل مستوى اململكة ،واألوىل التي قدمت برنامج دكتور صيدلة .Pharm D
الرسالة:
التميز يف التعليم واملامرسة الصيدالنية والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
األهداف:
املسؤولية ،الرشاكة اإلنتاجية ،الجودة ،اإلبداع ،الريادة ،االستدامة ،االنتامء.
أقسام الكلية واملجاالت الوظيفية:
القسم
الصيدلة

املجاالت الوظيفية

املســـار العلمــي

•القطاعات الصحية كمشارك يف التخطيط العالجي ضمن الفريق
الطبي باملستشفيات الحكومية والخاصة.
•صيدليات املجتمع.
•صيدليات املستشفيات الحكومية والخاصة.
•مصانع انتاج األدوية واملستحرضات التشخيصية والعالجية والتجميلية.
•الجهات املختصة يف الرقابة الدوائية ومكافحة املخدرات والكشف عن
السموم ومعالجة اإلدمان.
•مراكز البحوث العلمية والدوائية.
•االلتحاق بالكادر األكادميي يف املؤسسات التعليمية املختلفة.
•مبارشة الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء.

للتواصل مع الكلية:
الجهة

رقم التحويلة

الربيد اإللكرتوين

مديرة الشؤون التعليمية
وحدة خدمات الطالبة
وحدة الخريجات واإلرشاف االجتامعي
وحدة األنشطة الطالبية

23300
23620
23016
23012

mtsindi@kau.edu.sa
nsalotaibi@kau.edu.sa
nabader@kau.edu.sa
maalattas@kau.edu.sa
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الكليات العلمية

•كلية الصيدلة (بالسليامنية)

الكليات العلمية

•كلية العلوم الطبية التطبيقية (بالسليامنية)

أنشـئت كليـة العلـوم الطبيعيـة التطبيقية يف عـام 1424هـ ،وذلك بتحويـل برامج العلوم الطبية املسـاعدة بكلية
الطـب والعلـوم الطبيـة إىل كليـة مسـتقلة لتكـون إحـدى الكليـات الصحية السـتة باملركـز الطبي بجامعـة امللك
عبـد العزيـز بجـدة ،وقـد تـم إنشـاؤها بهـدف الوفـاء بحاجـة املجتمـع مـن الكـوادر الصحيـة املؤهلـة يف شـتى
املجـاالت العالجيـة والوقائيـة والتشـخيصية لتواكـب يف تأهيلهـا مسـتوى الخدمـة الصحيـة املطـورة وترقـى إىل
مسـتوى التقـدم العلمـي والتقنـي يف املجـاالت الصحيـة عامة.
وتتكون كلية العلوم التطبيقية من األقسام التالية:
 تقنية املختربات الطبية  -التغذية اإلكلينيكية  -تقنية األشعة التشخيصية.متنح الكلية ملنسـوبيها من الطالب والطالبات بعد قضاء أربع سـنوات دراسـية ،وسـنة اإلمتياز درجة البكالوريوس،
التـي تتيـح لهـم مامرسـة مهنتهم كأخصائيين مبجاالتهـم الطبية الدقيقـة املختلفة بعـد إجتيازهم اإلمتحـان املعد
مـن قبـل هيئـة التخصصات الطبية السـعودية ،لحصولهم عىل رخصـة وإجازة للعمل مبختلـف القطاعات الصحية
باململكة.
أقسام الكلية واملجاالت الوظيفية:
القسم
تقنية املختربات الطبية

املســـار العلمــي

التغذية اإلكلينيكية

تقنية األشعة التشخيصية
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املجاالت الوظيفية
•املستشفيات – املختربات -املجال األكادميي (التعليم الجامعي).
•مراكز األبحاث الطبية – املعامل الجنائية – عيادات الخصوبة –
رشكات األجهزة واملعدات الصحية.
•املستشفيات و العيادات  -مراكز الرعاية الصحية األولية و الرعاية
الخارجية  -مراكز التأهيل.
•أقسام التغذية الطبية لرشكات األدوية  -القطاع الخاص أو العيادات
الخارجية  -مراكز البحوث.
•املدارس  -دور األيتام – النوادي الصحية  -املجال األكادميي (التعليم
الجامعي).
•التصوير التشخييص و العالج اإلشعاعي لألمراض يف املستشفيات و
مراكز األشعة  -مراكز أبحاث يف مجال االشعة.
•املجال األكادميي (التعليم الجامعي).

رقم التحويلة

الربيد اإللكرتوين

الجهة
مديرة وحدة الشؤون التعليمية

23148

oalfadal@kau.edu.sa

نائبة مديرة وحدة الشؤون التعليمية

41797

aalqabaa@kau.edu.sa

منسقة قسم تقنية املختربات الطبية

41797

aalqabaa@kau.edu.sa

منسقة قسم التغذية اإلكلينيكية

23573

hkhoug@kau.edu.sa

منسقة قسم تقنية األشعة التشخيصية

23662

halsamman@kau.edu.sa

الكليات العلمية

للتواصل مع الكلية:

املهارات الالزمة للنجاح يف الكليات الصحية وكلية العلوم الطبية التطبيقية:
1.1إجادة اللغة اإلنجليزية.
2.2اليقظة ودقة املالحظة يف تفسري النتائج.
3.3املهارة والتآزر الحريك التوافقي إلجراء العمليات.
4.4التفكري االستداليل ،وإدراك العالقات.
5.5التحليل واالستنتاج.
6.6القدرة عىل التعامل مع األجهزة الدقيقة.
7.7التحكم يف القدرات البرصية والعضلية.
8.8االتسام باالتزان اإلنفعايل واملثابرة.
9.9القدرة عىل اتخاذ القرار ومواجهة املواقف الصعبة ،وضبط النفس.
1010مهارة األيدي واألصابع والدقة يف الحركات التوافقية.
1111القدرة عىل إجراء التجارب املختربية.
1212ارتفاع مستوى الحس اإلنساين ،والعمل الجامعي.
1313املرونة يف السلوك والثقة بالنفس.
1414سالمة الحواس والبنية البدنية السليمة.
1515التسلسل املنطقي.
1616االستعداد العام ملساعدة املرىض وتقديم العون لهم.
1717القدرة عىل الحفظ واسرتجاع املعلومات.
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الكليات العلمية

•كلية الحاسبات وتقنية املعلومات (بالسليامنية)

بـدأت مسيرة الكليـة كشـعبة تابعة لقسـم الرياضيات بكليـة العلوم ،ويف بدايـة عام 1406–1405هــ تم تحويل
هـذه الشـعبة إىل قسـم مسـتقل يتبـع كليـة العلـوم كأحـد أقسـامها املختلفـة األخرى تحت مسـمى قسـم علوم
الحاسـبات ،وكان القسـم يسـاهم يف إعـداد املتخصصين يف مجـال الحاسـب اآليل وبرمجتـه وتطبيقاتـه وتخريـج
جيـل مـن التقنيين املحرتفين الذين يسـاهمون بفعالية يف نرش الثقافـة اإللكرتونية بني طبقـات املجتمع املختلفة
ويسـاهمون أيضـا يف دفـع عجلة التنميـة للوطن.
وقـد اسـتمر العطـاء يف ذلـك القسـم مـدة واحـد وعشرون عامـاً إىل حين صـدور األمـر امللكي السـامي الكريـم
عـــــام (1426هــ) بتأسـيس “كلية الحاسـبات وتقنيـة املعلومات”و يف عــــام (1434هـ) اصبحـت برامج الكلية
ملرحلـة البكالوريـوس معتمـدة مـن هيئة االعتماد األكادميـي “.”ABET
الرؤية:
أن يكـون للكليـة التميـز يف تقديم الربامج الدراسـية والبحثية واالستشـارية يف علوم الحاسـبات وتقنية املعلومات
عىل املسـتوى اإلقليمي.
الرسالة:
كليـة الحاسـبات وتقنيـة املعلومـات جهـة أكادمييـة متخصصة يف علوم الحاسـبات تسـعى لتقديم برامج دراسـية
وبحثية واستشـاريه عالية املسـتوى.
األهداف:
•خدمة الخطط التنموية للدولة من خالل إعداد الكوادر البرشية املتخصصة بطريقة تلبي احتياجات املجتمع
من املتخصصني يف علوم الحاسبات.
•املساهمة يف تطوير املعرفة اإلنسانية يف حقل املعلوماتية من خالل تشجيع وتبني برامج بحثية متقدمة.
•تنمية املهارات العملية واملعرفية والقيادية لطالب الكلية.
•املساهمة بصورة فعالة يف خدمة املجتمع من خالل توفري االستشارات التي تعني بحل املشاكل التقنية ذات
الطابع املحيل.
•التحديث املستمر ملحتوى الربامج الدراسية والبحثية ملواكبة الجديد يف الحقل املعريف ويف احتياجات املجتمع.
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أقسام الكلية واملجاالت الوظيفية:
القسم

املجاالت الوظيفية

املســـار العلمــي

علوم الحاسبات

•تقنيات وتطبيقات االنرتنت
•تحليل وتصميم وبرمجة وتطوير وصيانة الربمجيات
•هندسة الربمجيات
•مصمم ومطور قواعد البيانات
•تصميم وتطوير شبكات الحاسب
•تطوير تقنية الوسائط املتعددة.
•ذكاء اصطناعي.

نظم املعلومات

•أمن املعلومات
•محلل نظم
•مدير مشاريع
•أخصايئ نظم معلومات
•مستشار نظم معلومات

•تقنيات وتطبيقات االنرتنت.
تقنية املعلومات
•تصميم وبرمجة وتطوير وصيانة الربمجيات.
•هندسة الربمجيات.
•تصميم وتطوير شبكات الحاسب.
•إدارة النظم.
•تطوير تقنية الوسائط املتعددة.
•الدعم الفني.
املهارات الالزمة للنجاح يف كلية الحاسبات وتقنية املعلومات
1.1القدرة عىل تعلم اللغة اإلنجليزية.
2.2اإلملام بأساسيات استخدام الحاسب اآليل.
3.3القدرة عىل التحليل املنطقي لصياغة املسائل والتعامل مع األرقام.
4.4القدرة عىل التعامل مع األعداد والرسوم البيانية واإلحصائية.
5.5القدرة االبتكارية لعمل الربامج والتصميامت وصياغتها.
6.6املهارة والدقة يف التعامل مع األجهزة الدقيقة والتقنية والرسعة يف األداء.
7.7املامرسة املستمرة يف التطبيق.
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للتواصل مع الكلية:
رقم املكتب ()S102
الجهة

رقم التحويلة

الربيد اإللكرتوين

مديرة وحدة الشؤون التعليمية
 +مسؤولة التخصيص واملعادالت
مسؤولة الجداول الدراسية
مسؤولة االختبارات واملواد العامة
مسؤولة اإلرشاد األكادميي والخدمات
الطالبية +متابعة املعامالت

72180

walubi@kau.edu.sa

72195
74473
72192

aalzhrani1@kau.edu.sa
aalsulame@kau.edu.sa
nalghatani@kau.edu.sa
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أنشيء قسـم األنظمـة يف عـام 1407هــ تنفيذا ً لقـرار مجلس الـوزراء رقم  176وتاريـخ 1401/9/14هــ بتدريس
األنظمـة السـعودية (القوانين) يف جامعـة امللـك عبدالعزيـز تلبيـة لحاجـة ملحـة لتأمين كافة مؤسسـات الدولة
وقطاعاتهـا بالكـوادر املؤهلـة واملتخصصـة يف حقـل العلـوم النظاميـة (القانونيـة) ملواجهـة مـا اسـتجد وماقـد
يسـتجد من األنظمة املختلفة املتعلقة بشـؤون الحكم والشـورى والقضاء والتحقيق وإدارات الحقوق باإلمارات
واإلدارة املحليـة وغريهـا مـن الحقـول األخـرى .ثـم تـم تحويـل قسـم األنظمـة إىل كليـة مبسـمى كليـة الحقـوق
1433/8/17هـ.
أقسام الكلية واملجاالت الوظيفية:
القسم
القانون العام
املسار اإلداري

القانون الخاص

املجاالت الوظيفية
•البنوك.
•العمل يف وزارة الداخلية والخارجية.
•العمل يف املجال األكادميي.
•العمل يف هيئة الرقابة والتحقيق.
•العمل يف الرشكات الخاصة بأي إدارة قانونية.
•مامرسة مهنة املحاماة يف مكاتب املحاماة واالستشارات القانونية.

املهارات الالزمة للنجاح يف كلية الحقوق
1.1اإلملام باللغة العربية واملهارات التعبريية والشفهية والكتابية.
2.2القدرة عىل الربط واالستنتاج وقوة املالحظة.
3.3اإلملام البسيط بالعلوم الرشعية.
4.4القراءة الرسيعة ورسعة البديهة.
5.5التحدث وإلقاء الخطب والحوار مع مجموعة من األشخاص.
6.6تحليل مظاهر املشكلة وتحديد اإلجراءات املناسبة لحلها.
للتواصل مع الكلية:
الجهة
وحدة الشؤون التعليمية

رقم التحويلة
41582
41581
41566

الربيد اإللكرتوين
aialsolami@kau.edu.sa
mghneim@kau.edu.sa
eaalasmari@kau.edu.sa
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•كلية الحقوق (بالسليامنية)

الكليات العلمية

•كلية الهندسة (بالسليامنية)

أنشـئت كليـة الهندسـة للطالبـات عـام ( 1434/1433هــ) ،بخلاف نظريهـا يف شـطر البنين الـذي تأسـس عـام
(1395/1394هــ) ،وذلـك ملواكبـة النهضـة الشـاملة التـي تشـهدها اململكة العربية السـعودية يف شـتى املجاالت
الصناعيـة واإلنتاجية.
وتضم الكلية قسمني:
•قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات.
•قسم الهندسة الصناعية.
أقسام الكلية واملجاالت الوظيفية:
القسم
الهندسة الكهربائية وهندسة
		
الحاسبات

املســـار العلمــي

الهندسة الصناعية

املجاالت الوظيفية
•شبكات الحاسب – معامل الحاسبات املتخصصة.
•أقسام تقنية املعلومات.
•التخطيط وتصميم نظم وخطوط اإلنتاج.
•تصميم وتشغيل وصيانة نظم قواعد املعلومات.
•تحليل النظم وحل املشكالت.
•مجال املرشوعات إعداد دراسات الجدوى الفنية.
•شبكات االتصال.
•إدارة املرشوعات.
•إدارة املوارد.
•تخطيط االنتاج.
•(تصميم ،تقييم ،تحليل) النظم.

املهارات الالزمة للنجاح يف كلية الهندسة
1.1القدرة يف التعامل مع األجهزة الدقيقة يف هذا املجال.
2.2القدرة يف التفكري االستداليل والتحلييل واالستنتاجي.
3.3املهارات اليدوية والدقة يف األداء.
4.4القدرة عىل إيجاد الحلول بأبسط الطرق وأقلها تكلفة وأكرثها فعالية.
5.5الخيال الخصب وقوة الربط يف االستنتاج واملوازنة.
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الجهة
مديرة الشؤون التعليمية
وحدة الجداول
وحدة اإلختبارات
وحدة الشؤون اإلدارية
وحدة التدريب والخريجات

رقم التحويلة
73123
73298
73121
73126
73127

الكليات العلمية

للتواصل مع الكلية
الربيد اإللكرتوين
atagal@kau.edu.sa
hmhelaby@kau.edu.sa
taalnumani@kau.edu.sa
dalmeshaly@kau.edu.sa
analshehri@kau.edu.sa
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•كلية االتصال واإلعالم (بالسليامنية)

أنشئت كلية االتصال واالعالم يف عام 1433هـ بهدف توفري الكوادر الوطنية املؤهلة يف مجاالت االتصال وفنونه
واإلعالم ووسائله املختلفة؛ لإلسهام يف تحقيق األهداف التنموية وإبرازها عرب وسائل اإلعالم محليًّا وعامليا.
أقسام الكلية واملجاالت الوظيفية:

املسار اإلداري

القسم

املجاالت الوظيفية

الصحافة واالعالم الرقمي

•إنتاج وإعداد املحتوي الرقمي يف املؤسسات العامة والخاصة.
•العمل يف أقسام العالقات العامة واالعالم يف جميع القطاعات
الحكومية املدنية منها والعسكرية وأيضاً القطاع الخاص.
•مجال التصميم وإنتاج املطبوعات يف وكاالت اإلعالن واالعالم الرقمي.
•العمل يف صناعة األفالم الوثائقية.
•العمل يف مجال الصحافة االلكرتونية والتحرير االخباري لألخبار.
•العمل يف رشكات االعالم الجديد ورشكات الدعاية واالعالن.
•العمل يف الصحف واملؤسسات اإلعالمية واملراكز اإلعالمية التابعة
للمؤسسات العامة والخاصة.
•العمل يف وكاالت االنباء وامللحقات اإلعالمية والثقافية يف وزارات
الثقافة ووزارات الخارجية
•محطات التلفزيون ،الصحف ،املجالت ،املواقع اإلخبارية عىل النت.
•التصميم الجرافييك  -إنشاء الصحف االلكرتونية  -إنشاء املواقع االلكرتونية.
•إدارة العالقات العامة يف الوزارات والدوائر الحكومية واملؤسسات العامة.
•العمل يف مجال خدمة العمالء واالستقبال واإلرشاد.
•إدارة املناسبات املختلفة من حيث التنظيم والتخطيط.
•العمل يف املراكز اإلعالمية يف القطاع الحكومي والخاص.
•العمل يف رشكات اإلعالم الجديد ورشكات الدعاية واإلعالن.
•اإلخراج يف قنوات اإلعالم الجديد والتلفزيون واإلذاعة.
•العمل يف صناعة األفالم الوثائقية واالعالنية والرتويجية.
•تقديم الربامج يف الراديو والتلفزيون واالنرتنت.
•العمل يف املراكز اإلعالمية يف القطاع الحكومي والخاص.
•العمل يف رشكات اإلعالم الجديد ورشكات الدعاية واالعالن.
•كتابة السيناريو.

العالقات العامة

اإلنتاج املريئ واملسموع
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املسار اإلداري
االتصال

الكليات العلمية

القسم
االتصال التسويقي

املجاالت الوظيفية
•إدارة العالمات التجارية  -إدارة التوزيع.
•خدمة العمالء  -بحوث التسويق.
•تصميم اإلعالنات عرب السوشال ميديا.
•التسويق الدويل.
•إدارة االعامل والتجارة االلكرتونية.
قسم مساند بدون خطة دراسية

املهارات الالزمة للنجاح يف كلية االتصال واإلعالم
1.1اإلملام باللغة العربية واملهارات التعبريية والكتابية.
2.2القدرة عىل االتصال والتفاعل مع اآلخرين.
3.3القدرات البحثية والقراءة الرسيعة.
4.4الربط واالستنتاج وقوة املالحظة.
5.5الخلفية الثقافية الواسعة.
6.6القدرة عىل النقاش الهادف وتفسري الحقائق وتجسيد اآلراء بدقة وإتقان.
7.7القدرة عىل تحديد املشكلة ومراجعة املعلومات املتصلة بها.
8.8القدرة عىل إقناع اآلخرين والتأثري عليهم.
للتواصل مع الكلية:
الجهة
رئيسة وحدة الشؤون التعليمية
مسؤولة الجداول والفصول الدراسية
مسؤولة التخصيص واملعادالت
رئيسة وحدة االختبارات اإللكرتونية
املرشفة عىل الشؤون التعليمية بالسنة التحضريية
منسقة الشؤون التعليمية

رقم التحويلة
41160

الربيد اإللكرتوين
fcmg-ea@kau.edu.sa

41141
41142
41142
-

ayfayoumi@kau.edu.sa
galsaedi@kau.edu.sa
dbaamer@kau.edu.sa
fbukary@kau.edu.sa
sdakeel@kau.edu.sa
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•كلية السياحة (بالسليامنية)

أنشئ معهد السياحة بجامعة امللك عبد العزيز املخصص للطالب بدرجة الدبلوم يف عام 1428هـ بحضور سمو
األمري مشعل بن ماجد محافظ مدينة جدة وقد تم تغيري املسمى إىل «كلية السياحة» يف عام 1437هـ.
ويف عام 1439هـ استقبلت كلية السياحة أول دفعة طالبات حيث تم افتتاح قسم الطالبات يف ذلك العام وبدأت
الكلية بقسم واحد وهو قسم إدارة الفعاليات وقد كان أول قسم علمي عىل مستوى جامعات الرشق األوسط
الذي يقدم درجة البكالوريوس يف تخصص إدارة الفعاليات واملناسبات.
لغة التدريس يف الكلية هي اللغة اإلنجليزية باإلضافة إىل دراسة مقرر اللغة الفرنسية كامدة إجبارية يف مستواها
األول واختيارية يف مستواها الثاين ،ويف السنة األخرية من برنامج بكالوريوس إدارة الفعاليات يوجد تدريب عميل
( )Internshipبالتنسيق مع جهات خارجية يف نفس مجال التخصص.
ولتحقيق تطلعات رؤية اململكة  2030وبرنامج التحول الوطني ،لذا فإن كلية السياحة حرصت عىل عمل رشاكات
متعددة مع كثري من الجهات املرموقة كالوزارات والهيئات واملنظامت باإلضافة إىل جهات تعليمية ورشكات
ومؤسسات مختلفة .وتتضمن هذه الرشاكات جهات محلية وأخرى عاملية ،فقد كانت أوىل رشاكات كلية السياحة
مع عدة جهات عاملية كجامعة هونج كونج بوليتكنك ،مدرسة واشنطن للربتوكول ،ومدرسة إيكول هوتلري لوزان
ورشاكات محلية كرشكة متوين السعودية ومعاهد الحكري باإلضافة إىل رشاكات مع جامعات أخرى كجامعة امللك
سعود وجامعة الطائف ،ومن أحدث رشاكات الكلية كانت توقيع مذكرة تعاون مع هيئة الرتفيه واملنظمة العربية
للسياحة ووزارة السياحة ووزارة الحج وغريها من الوزارات والهيئات واملنظامت.
أقسام الكلية واملجاالت الوظيفية:
القسم
إدارة فعاليات ومناسبات
املسار العلمي واملسار اإلداري
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املجاالت الوظيفية
مدير عمليات الفعاليات ،مخطط للفعاليات ،مساعد مخطط
للفعاليات ،منسق فعاليات ،مستشار إقامة فعاليات ،مدرب إلقامة
الفعاليات.
يف القطاعات أو الجهات التالية:
•قطاعات االحتفاالت بأنواعها (أفراح ،مناسبات التواصل االجتامعي،
 ...إلخ)
•املعارض بأنواعها  -املؤامرات والندوات واالجتامعات بأنواعها
•هيئة الرتفيه  -هيئة السياحة والرتاث  -وزارة السياحة
•املراسم بوزارة الخارجية  -االتحاد األوملبي للرياضة بأنواعها
•الفنادق واملنتجعات
•وغريها من الجهات التي تحمل نفس الطابع أعاله

املجاالت الوظيفية

القسم

الكليات العلمية

املهارات الالزمة للنجاح يف كلية السياحة
1.1إتقان اللغة اإلنجليزية.
2.2إجادة لغة أخرى مثل اللغة الفرنسية.
3.3إتقان مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين والربوتوكول.
4.4االنتظام واملواظبة عىل حضور املحارضات.
5.5املسؤولية والكفاءة والجدية يف الدراسة والعمل.
6.6املشاركة يف نشاطات وفعاليات الكلية (داخل الكلية ،داخل الجامعة ،خارج الجامعة)
للتواصل مع الكلية:
الجهة
رئيسة وحدة الشؤون التعليمية

رقم التحويلة
41316

مديرة وحدة الشؤون التعليمية

42916

الربيد اإللكرتوين
tourismf@kau.edu.sa

42617
رئيسة وحدة اإلرشاد األكادميي
tourismf-tdu@kau.edu.sa
رئيسة وحدة التطوير والتدريب
41126
منسقة وحدة التطوير والتدريب
باإلضافة إىل أنه ميكن للطالبات التواصل مع كلية السياحة بشطر الطالبات عن طريق نظام الـ  ERSاإللكرتوين.
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الكليات العلمية

•كلية علوم التأهيل الطبي (بالسليامنية)

تم استحداث كلية علوم التأهيل الطبي بقرار سامي يف العام 1435-1434ه ،لتكون كلية مستقلة رائدة يف تقديم
برامج دراسية و بحوث علمية يف علوم التأهيل الطبي بجامعة امللك عبد العزيز بجدة ،وقد تم إنشاؤها بهدف
الوفاء باحتياجات اململكة من تخصصات علوم التأهيل الطبي للذكور واإلناث و تم البدء بقبول الطلبة والطالبات
بأقسام الكلية يف عام 1440-1439هـ.
وتتكون كلية علوم التأهيل الطبي من األقسام التالية:
•العالج الطبيعي.
•العالج التنفيس.
•العالج الوظيفي.
•عالج علل السمع وإضطرابات التخاطب.
•األطراف الصناعية و األجهزة التعويضية.
متنح الكلية ملنسوبيها من الطالب والطالبات بعد قضاء أربع سنوات دراسية ،وسنة اإلمتياز درجة البكالوريوس،
التي تتيح لهم مامرسة مهنتهم كأخصائيني مبجاالتهم الطبية الدقيقة املختلفة بعد إجتيازهم اإلمتحان املعد
من قبل هيئة التخصصات الطبية السعودية ،لحصولهم عىل رخصة وإجازة للعمل مبختلف القطاعات الصحية
باململكة.
أقسام الكلية واملجاالت الوظيفية:
القسم
العالج الطبيعي

املســـار العلمــي

العالج الوظيفي

عالج علل السمع
وإضطرابات التخاطب
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املجاالت الوظيفية
املستشفيات  -مراكز األبحاث – مراكز التأهيل – املراكز الرياضية و
األندية الصحية – املجال األكادميي (التعليم الجامعي) – العيادات
الخارجية.
املستشفيات – مراكز األبحاث – مراكز التأهيل  -املدارس والجامعات
– املجال األكادميي(التعليم الجامعي) – الرعاية الصحية الخاصة –
مستشفى الرعاية الصحية الحادة – رعاية كبار السن – التمريض
املنزيل والرعاية السكنية – إدارة الرعاية الصحية – الرعاية األولية
واملجتمعية.
املستشفيات – مراكز األبحاث – مراكز التأهيل  -املجال األكادميي
(التعليم الجامعي) – العيادات الخاصة – دور املسنني – املدارس –
رشكات صناعة السامعات واملعدات الطبية.

املســـار العلمــي

وحدات العناية املركزة املختلفة سواء كانت للبالغني ،األطفال ،أو
حديثي الوالدة (الخدج)  -أقسام تنويم املرىض املختلفة – املعامل و
املختربات املتخصصة يف إجراء فحوصات وظائف الرئة و الفحوصات
األخرى التي لها عالقة بالقلب – دور الرعاية للمسنني ،عيادات
الصدرية و العيادات املشابهة التي تقدم خدمات رعاية تنفسية و
تشخيصية – دور املرىض و منازلهم خصوصا ذوي األمراض الرئوية
املزمنة – املجال األكادميي (التعليم الجامعي).

األطراف الصناعية و األجهزة املستشفيات – مراكز األبحاث – مراكز التأهيل – املجال األكادميي
(التعليم الجامعي) – العيادات الخارجية.
التعويضية
للتواصل مع الكلية:
رقم التحويلة
-

الربيد اإللكرتوين
fmrs-au@kau.edu.sa

الجهة
وحدة الشؤون التعليمية
مديرة وحدة الشؤون التعليمية

43107

usaleh@kau.edu.sa

منسقة وحدة الشؤون التعليمية

41983

aaealgamdi@kau.edu.sa
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الكليات العلمية

القسم
العالج التنفيس

املجاالت الوظيفية

الكليات العلمية

•كلية الدراسات التطبيقية (بالسليامنية)

انضمـت كليـة املجتمـع شـطر الطالبات إىل منظومـة كليات جامعة امللك عبـد العزيز عام 1434هــ بهدف تقديم
دبلـوم وبرامـج تعليميـة متميـزة بجودتهـا وذات االرتباط الوثيق باحتياجات سـوق العمـل .ويف  28صفر 1441هـ
صـدرت موافقـة معـايل وزيـر التعليم عىل تعديل مسـمى الكلية اىل كلية الدراسـات التطبيقية تأكيدا ً عىل سـعيها
لتلبيـة متطلبـات سـوق العمل ومتاشـياً مـع رؤية اململكة  2030لتصبـح اليوم رصحاً تعليميـاً متميزا ً.
أقسام الكلية واملجاالت الوظيفية:
املجاالت الوظيفية

القسم
املسار العلمي واإلداري املسار العلمي

الحاسب االيل وتقنية املعلومات
()CIT

العمل يف مجال إدارة أنظمة شبكات الحاسب االيل ،
أمن الشبكات ،وخدمات الدعم الفني للحاسب االيل.

إدارة األعامل ()BA

العمل يف مجاالت املحاسبة والتأمني والتسويق واملبيعات يف
القطاع الحكومي والخاص.

تقنية املعلومات الصحية ()HIT

العمل يف املستشفيات والعيادات واملنشآت الصحية.

املهارات الالزمة للنجاح يف كلية الدراسات التطبيقية
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اجادة اللغة اإلنجليزية
مهارة اجراء العمليات الحسابية والتعامل مع االرقام
االملام بأساسيات استخدام الحاسب اآليل
مهارة االيدي واالصابع والدقة يف الحركات التوافقية
اتقان فن التعامل مع االخرين والعمل بروح الفريق
مهارة التواصل الفعال
تنويه هام :
ال يحق لطلبة برامج القبول املبارش يف كلية الدراسات التطبيقية التحويل بعد الدراسة مستقبال
اىل أي كلية تخضع لربنامج السنة التحضريية
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رقم التحويلة
-

الربيد اإللكرتوين
fasg-vd@kau.edu.sa

الجهة
إدارة الشؤون التعليمية

-

fasg-aao@kau.edu.sa

وحدة التواصل واملعلومات

-

afakeha@kau.edu.sa

وكيلة الكلية

الكليات العلمية

للتواصل مع الكلية:
fas.kau.edu.sa
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الكليات العلمية

•كلية األعامل (برابغ)
أقسام الكلية واملجاالت الوظيفية:
القسم

املســار اإلداري
124

املجاالت الوظيفية

املحاسبة

•محاسب مايل (مساعد أو رئييس) يف القطاع التجاري أو الخدمي.
•محاسب بقطاع املصارف والبنوك ورشكات التأمني واملنشآت املالية
املتخصصة.
•مدقق حسابات.
•محاسب رضيبي مبصلحة الزكاة والدخل.

املوارد البرشية

•قسم املوارد البرشية ،شعبة التدريب والتطوير ،تقييم اآلداء.
•بناء أنظمة الحوافز ،بناء سلم الرواتب يف الرشكات الخاصة.
•كقسم شؤون املرىض والسجالت الطبية.
•قسم االتصاالت اإلدارية سكرتارية املدارس واملؤسسات التعليمية.

إدارة الخدمات الصحية •أخصائية تأمني صحي ،مديرة الخدمات االجتامعية.
•مديرة املامرسة الطبية ،مديرة مستشفى.
واملستشفيات
•إدارة املختربات ،استشارية رعاية صحية.
نظم املعلومات اإلدارية •محلل نظم معلومات ،مصمم نظم معلومات.
•مدير مراكز املعلومات ،استشاري نظم املعلومات.
•مدير قواعد البيانات ،إدارة وتطوير األعامل اإللكرتونية.
القانون

•مامرسة مهنة املحاماة.
•تقديم االستشارات القانونية والقيام بالوظائف القانونية يف:
 القطاع الحكومي (الوزارات واإلدارات والهيئات الخ.)... القطاع الخاص (الرشكات واملؤسسات والبنوك الخ.)... -املحاكم.

التمويل

•تحليل مايل.
•تقييم املشاريع.
•االستثامر وتنمية الخدمات البنكية.
•العمل يف الدوائر املالية يف القطاع الحكومي والخاص.

املســار اإلداري

الكليات العلمية

القسم
التسويق

املجاالت الوظيفية
•ادارة التسويق.
•التسويق املبارش.
•االعالن والرتويج.
•خدمة العمالء.
•العالقات العامة.
•مدير تسويق -التسويق اإللكرتوين.

للتواصل مع الكلية:
يتم الرد عىل جميع استفسارات الطالبات عن طريق نظام املعامالت اإللكرتوين  ERSعىل الرابط التايل:
http://ers.kau.edu.sa
الجهة
الشؤون التعليمية لطالبات االنتظام
الشؤون التعليمية لطالبات االنتساب
الشؤون التعليمية لطالبات التعليم عن بعد

رقم التحويلة
-

الربيد اإللكرتوين
cobgrb-aer@kau.edu.sa
cobgrb.aee@kau.edu.sa
cobgrb.aedl@kau.edu.sa
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الكليات العلمية

•كلية العلوم واآلداب (برابغ)
أقسام الكلية واملجاالت الوظيفية:
القسم
الرياضيات

•وزارة التعليم (املدارس -الجامعات).
•باحثة يف املراكز البحثية املتخصصة.
•األعمال املتعلقـة بالتأمين واملحاسـبة والبنـوك والتدقيـق الحسـايب وتحليـل
البيانات.
•وزارة التعليم (املدارس -الجامعات).
•رشكات ومصانع األدوية واملحاليل واملواد الكيميائية -رشكات البرتوكياموية.
•مراكز التحاليل الطبية  -قسم التحاليل الطبية باملستشفيات واملستوصفات
التابعة لوزارة الصحة.
•رشكات تسويق املنتجات املعملية والكيميائية.
•مراكز األبحاث العلمية -هيئة املواصفات واملقاييس.
•محطات تحلية وفحص املياه.
•مراكز فحص السموم واملنشطات

الفيزياء

•وزارة التعليم  :الجامعات(العمل األكادميي أو الفني) – املدارس.
•مراكز األبحاث العلمية  -مراكز تقنية النانو تكنولوجي.
•مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
•املصانع الوطنية (مصنع الذهب -الحديد الصلب -والبرتوكيمياويات).
•هيئة املواصفات واملقاييس  -محطات تحلية املياه.
•املستشفيات العامة والخاصة يف مجال األشعة والتصوير االشعاعي.

األحياء

•وزارة التعليم (املدارس-الجامعات).
•فنيات مخترب يف املختربات الطبية واملستشفيات الخاصة.
•باحثات يف املراكز البحثية.
•مراكز تقنية النانوبيوتكنولوجي لخريجات البيوتكنولوجي.
•مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
•املصانع الوطنية لأللبان والعصائر واملياه واملعبأة واألغذية (لتخصص احياء دقيقة).
•العمل يف مختربات الرتبة واملياه والرثوة الحيوانية.
•العمل يف مجاالت الهيئة الوطنية لحامية الحياة الفطرية.
•العمل يف هيئة املواصفات واملقاييس يف مجاالت مختربات الجودة التوعية.

الكيمياء

املســـار العلمــي
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املجاالت الوظيفية

املســـار العلمــي
اللغة االنجليزية

الكليات العلمية

القسم
الكيمياء الحيوي

املجاالت الوظيفية

املســار اإلداري

•أعضاء هيئة تدريس بالجامعات.
•فنيني وأخصائيني يف املختربات للمستشفيات الحكومية والخاصة.
•مراكز األبحاث.
•مصانع األدوية والعقاقري واألغذية والزيوت والصابون أو املنظفات.
•محطة تحلية املياه ومصلحة األرصاد وحامية البيئة.
•هيئة املواصفات واملقاييس ومختربات الجودة النوعية.
•األبحاث الجنائية وفحوصات املخدرات والسموم.
•العمل برشكات البرتوكياموية.
•وزارة التعليم (املدارس-الجامعات).
•رشكات القطاع الخاص.
•مراكز ووكاالت الرتجمة.
•البنوك  -رشكات التسويق.
•الهيئات والوزارات والجهات الحكومية التي تتطلب استخدام اللغة
االنجليزية كوزارة الخارجية والجوازات واملطارات.

للتواصل مع الكلية:
الجهة
وحدة الشؤون التعليمية

رقم التحويلة
-

الربيد اإللكرتوين
csag-eau-rabigh@kau.edu.sa
naalaslani@kau.edu.sa
bmalyobi@kau.edu.sa
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•كلية الحاسبات وتقنية املعلومات (برابغ)
أقسام الكلية واملجاالت الوظيفية:
القسم
تقنية املعلومات

املســـار العلمــي

علوم الحاسبات

املجاالت الوظيفية
•مدير شبكات
•مربمج
•مدير أمن األنظمة واملعلومات •مهندس تطبيقات
•مهندس عىل شبكة اإلنرتنت
•مطور قاعدة البيانات
•تصميم وتطوير وتنفيذ حلول •محلل أمن املعلومات
تقنية املعلومات
•مربمج
•مهندس برمجيات
•مطور صفحات ويب

•محلل أنظمة
نظم املعلومات
•مدير قواعد بيانات
•مدرب وتربوي
•باحث يف علوم الحاسب
•محلل إداري
•محلل شبكات
املهارات الالزمة للنجاح يف كلية الحاسبات وتقنية املعلومات

•مدير تقنية
•محلل نظم
•مطور تطبيقات الهواتف املحمولة
والربمجيات
•مصمم صفحات عىل اإلنرتنت
•مصمم نظم
•استشاري تقنية معلومات
•مربمج حاسب
•دعم فني لتقنية املعلومات
•أمن املواقع اإللكرتونية

1.1القدرة عىل تعلم اللغة اإلنجليزية.
2.2اإلملام بأساسيات الحاسب اآليل.
3.3القدرة عىل التحليل املنطقي لصياغة املسائل والتعامل مع األرقام.
4.4القدرة عىل التعامل مع األعداد والرسوم البيانية واإلحصائية.
5.5القدرة اإلبتكارية لعمل الربامج والتصميامت وصياغتها.
6.6املهارة والدقة يف التعامل مع األجهزة الدقيقة والتقنية والرسعة يف اآلداء.
7.7املامرسة املستمرة يف التطبيق.
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رقم التحويلة

الربيد اإللكرتوين

الجهة
مديرة الشؤون التعليمية
نائبة مديرة الشؤون التعليمية

21609
21618

mqalyobi@kau.edu.sa
nmaalyobi@kau.edu.sa

قسم الخريجات

21618

nmaalyobi@kau.edu.sa

الكليات العلمية

للتواصل مع الكلية:
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الخريجات

وكالة عمادة شؤون الطالب للخريجات

حرصاً من جامعة املؤسس لالستمرار يف تقوية ودعم االتصال بني الجامعة وخريجاتها بشكل دائم وبني الجامعة
واملجتمع وذلك عن طريق تحفيز آليات التواصل مثل اللقاءات واملعارض والدورات التدريبية ،أنشئت عامدة
شؤون الطالب للخريجات بقرار من معايل مدير الجامعة برقم /6079ق وتاريخ (1426/3/29هـ).
وتهتم الوكالة مبتابعة الخريجات واملتدربات املتوقع تخرجهن كام تهتم بالتنسيق الوظيفي للخريجات عن طريق
إنشاء قاعدة بيانات تحتوي عىل بيانات كاملة عن الخريجات ملساعدتهن يف إيجاد فرص وظيفية.
تعريف بوكالة العامدة للخريجات
تسعى الوكالة للتواصل مع خريجات الجامعة ،رفع مهاراتهن العلمية والعملية ،ودعم أهدافهن يف البحث عن
فرص العمل مناسبة لهن من خالل تقديم الخدمات يف املجاالت املختلفة عن طريق اإلدارات التالية:

•أوال :التدريب

تنظم وكالة الخريجات الربامج التدريبية املناسبة داخل الجامعة وخارجها باملهارات العلمية والعملية املناسبة
التي تؤهلهن للعمل يف مجاالت مختلفة ،باإلضافة إىل توفري فرص تدريبية للطالبات املتوقع تخرجهن وللخريجات
يف القطاع الخاص واملراكز التدريبية مبا يتالءم مع متطلبات مناهج التدريب العميل.

•الخدمات التي تقدمها إدارة التدريب:
•برنامج «تأهيل» التدريبي:

هو برنامج يهدف إىل املوامئة بني مهارات خريجات جامعة امللك عبد العزيز ومتطلبات سوق العمل عن طريق
تأهيلهن ببناء قدراتهن الفردية وتنمية مهاراتهن ضمن برنامج تدريبي متكامل بالتعاون مع قطاعات من داخل
الجامعة وعىل أيدي مجموعة من أعضاء هيئة التدريس األكفاء.
تقدم هذه الدورات التأهيلية والتطويرية تحت إرشاف وكالة عامدة شؤون الخريجات وبعد حضور املتدرب
لهذه الدورات واجتياز االختبار املقدم من قبل املدربة يحصل عىل الشهادة املعتمدة من الجهة املرشفة ،وهي
عبارة عن دورات تدريبية يف «اللغة اإلنجليزية يف مجال العمل» و دورة عن «استخدام الحاسب اآليل لألعامل
املكتبية» ومن ثم مجموعة من الدورات املتخصصة يف مهارات العمل اإلداري باإلضافة إىل دورات تتامىش مع
متطلبات سوق العمل.
رشوط االلتحاق بالربنامج:
•بحسب الرشوط املعلن عنها يف الرابط.
•ان ال يقل معدل الطالبة عن ( 3من .)5
آلية التسجيل:
الدخول عىل الرابطhttps://studentaffairs.kau.edu.sa/Pages-273586.aspx :
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دورات تدريبية تواكب متطلبات سوق العمل يف الخريج لسد الفجوة بني مخرجات الجامعة واملهارات الالزمة
لالنخراط يف سوق العمل بنجاح.
رشوط االلتحاق بالربنامج:
بحسب الرشوط املعلن عنها يف الرابط.
آلية التسجيل:
الدخول ملوقع جامعة امللك عبد العزيز  > www.kau.edu.saالعامدات > عامدة شؤون الطالب > وكاالت
العامدات> شطر الطالبات > وكالة الخريجات > الدورات التدريبية – التسجيل عن طريق جدول الدورات

•دورات تدريبية «عن بعد»

عبارة عن برامج تدريبية مطورة يف مختلف املجاالت منها مهارات القرن الحادي والعرشينعن طريق نظام
تفاعيل الكرتوين متكامل ميكن من إقامة دورة تدريبة عن بعد عىل أيدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس
بجامعة املؤسس مام يتيح للمدربة التفاعل مع املتدربات خارج القاعات التدريبية عن طريق تلقي الدورة
التدريبية بأجهزة الحاسوب.
رشوط االلتحاق بالربنامج:
بحسب الرشوط املعلن عنها يف الرابط.
آلية التسجيل:
الدخول ملوقع جامعة امللك عبد العزيز  > www.kau.edu.saالعامدات > عامدة شؤون الطالب > وكاالت
العامدات> شطر الطالبات > وكالة الخريجات > الدورات التدريبية – التسجيل عن طريق جدول الدورات.

•ثانياً :رابطة الخريجات:

تقوم الوكالة بتوثيق سبل التواصل الفعال مع جميع خريجات الجامعة للمشاركة يف الفعاليات واألنشطة التي
تنظمها الجامعة واالستفادة من خربات الخريجات يف مجال تقديم االستشارات وتطوير برامج الجامعة وخططها
االسرتاتيجية من خالل املشاركة يف لجان األنشطة واللجان التطويرية.

•الخدمات التي تقدمها رابطة الخريجات:
•برنامج الندوات الحوارية

منذ تأسيس العامدة ومع انطالقتها الرائدة تم التفكري يف كيفية نرش ثقافة الحوار يف كافة كليات الجامعة بشكل
يتناسب مع إمكانيات العامدة وتم حينها طرح العديد من اآلراء والشخصيات املختلفة من كافة املجاالت العلمية
واالجتامعية اال ان فكرة ترشيح خريجات وخريجني من جامعة امللك عبدالعزيز ذو شخصيات حوارية رائدة يف
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•برنامج تدريبي تفاعيل

الخريجات

املجتمع نالت استحسان قيادة العامدة لدينا ولذلك عىل أساس الخربة والتفوق يف املجال العميل والعلمي  ،ومن
ثم تبلورت فكرة اعداد اللقاءات الحوارية بني بعض الشخصيات الرائدة يف املجتمع وخريجات وخريجني الجامعة
يف جلسات حوارية حول اإلنجازات والتفوق العلمي والعميل لهذه الشخصيات .
حيث يتعاون املتحاورون عىل معرفة طريق االستدالل الصحيح للنجاح وتتمثل أهميته باستخدام أساليب الحوار
البناء إلشباع حاجة االنسان لالندماج والتواصل مع االخرين ،فالحوار يحقق التوازن بني حاجة االنسان لالستقاللية
وحاجته للمشاركة والتفاعل مع االخرين.
وتسعى عامدة شؤون الطالب للخريجات اىل توفري البيئة املالمئة الداعمة للحوار بني افراد املجتمع وفئاته (الذكور
واإلناث) مبا يحقق املصلحة العامة ويحافظ عىل الوحدة الفكرية.
وذلك من خالل استضافة شخصية رائدة يف املجتمع لالستفادة من خرباتها والتعرف عىل مسريتها وأسباب نجاحها
واملعوقات التي واجهتها.

األهداف

•إبقاء الخريجة عىل اتصال دائم باملناخ العلمي لتحديث املعلومات مبتابعة ما يستجد من تطورات فيه.
•توفير منبر للخريجـات لطـرح قضاياهـم وتطلعاتهـم مـن خلال حـوارات تسـهم تثقيفهـن واالسـتفادة مـن
خبرات وتجـارب الشـخصيات البـارزة املسـتضافة مما يسـهل خوضهـم الحيـاة العمليـة بنجـاح.

الية التسجيل:

يتم اإلعالن عن تفاصيل الربامج يف حينها من خالل:
•الصفحة الرئيسية للعامدة.
•وسائل التواصل الخاصة بالوكالة.
ومن ثم يتم التسجيل عن طريق مكتب رابطة الخريجات بالوكالة.

•بطاقة فخور بجامعتي:

برنامـج بطاقـة خريج يسـتهدف الخريجين والخريجات ،وقد تم اسـتحداث بطاقة خريج من قبـل وكالة العامدة
للخريجين شـطر البنين لالسـتفادة منها داخل مرافـق الجامعة ،والحصول على تخفيضات مـن قطاعات خارجية
مختلفـة وكذلك لالسـتفادة من الربيـد االلكرتوين الجامعي املخصـص للخريجني والخريجات.
رشوط االلتحاق:
ان تكون الطالبة خريجة بحسب الدفعات املعلنة عنها.
الية التسجيل:
عن طريق التسجيل االلكرتوين من موقع جامعة امللك عبد العزيز:
https://studentaffairs.kau.edu.sa/pages-243836.aspx
كام يوجد خاصية طلب بطاقة « فخور بجامعتي» عن طريق الرابط التايل الستالمها من الربيد وهي خدمة متوفر
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•ثالثاً :إدارة عالقات التوظيف:

تقوم وكالة الخريجات بدور مهم يف تعزيز سبل التواصل مع القطاعات الخاصة حيث أنها تعترب حلقة الوصل ما
بني خريجات جامعة امللك عبد العزيز وسوق العمل ،حيث ينصب اهتاممها عىل متابعة شؤون خريجات الجامعة
والتواصل معهن وارشادهن لالنتقال من البيئة التعليمية الجامعية اىل البيئة العملية ،ومن ناحية أخرى تتواصل
مع سوق العمل وتتعرف عىل متطلباته من الكفاءات واملؤهالت املطلوبة إليجاد الفرص املناسبة للخريجات
وبالتايل توفري وظائف لهن تتوافق مع كفاءتهم ودراستهم التخصصية.

•الخدمات التي تقدمها إدارة عالقات التوظيف:

•التواصل مع القطاعات الخاصة إليجاد فرص عمل مناسبة للخريجات وذلك عن طريق
تعبئة احتياج القطاعات يف منوذج التحليل الوظيفي عىل الرابط التايل:
https://marz.kau.edu.sa/ShowSurvey_Ar.aspx?SID=174753
•تسجيل بيانات الخريجات الباحثات عن عمل يف القطاعات الخاصة يف منوذج طلب توظيف
عىل الرابط التايل:
https://marz.kau.edu.sa/ShowSurvey_Ar.aspx?SID=174688
•ترشيح الخريجات الباحثات عن عمل للقطاعات الخاصة حسب التخصصات املطلوبة
من القطاعات الخاصة.

تقوم الوكالة بتقديم اإلرشاد املهني والدعم الوظيفي للخريجات والطالبات املتوقع تخرجهن بكيفية اختيار
الوظائف املناسبة .كام تعمل عىل إيجاد فرص عمل مناسبة للخريجات حسب تخصصاتهن من خالل التواصل مع
أرباب العمل بالقطاعات الخارجية.

مركز االرشاد املهني والدعم الوظيفي

مثرة اتفاقية تعاون بني جامعة امللك عبد العزيز وصندوق املوارد البرشية «هدف» .يسعى مركز االرشاد اىل توفري
املوارد البرشية املدربة واملؤهلة لسوق العمل وربط خريجي الجامعة بسوق العمل.
أهداف املركز:
•تطوير قدرات ومهارات املستفيدين مبا يتوافق مع احتياجات سوق العمل
•تغيري طريقة تفكري املستفيدين نحو الوظائف وتعزيز الثقة لديهم بالعمل
•تعريف القطاعات الخارجية الحكومية والخاصة باملستفيدين الباحثني عن العمل
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لعدة مدن حاليًاhttp://cutt.us/e4YAq :

الخريجات

الخدمات التي يقدمها املركز:
 االرشاد املهني وتعمل عىل النحو التايل:•استقطاب املستفيدين من خريجي الجامعة بوسائل االستقطاب
•تسجيل املستفيدين املتقدمني للعمل
•عمل لقاءات وورش عمل تهدف اىل تنمية وعي املستفيدين
•عمل مقابالت شخصية مع املستفيدين لتحديد مستواهم وتقديم االرشاد املهني لهم
•ترشيح املستفيدين املؤهلني لنظام التوظيف
 الدعم الوظيفي:•التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وتعرفيهم بخدمات املركز ومميزاته
•معرفة أنواع الوظائف الشاغرة واملهارات املطلوبة لديهم
•ترشـيح املسـتفيدين للجهـات الحكوميـة والخاصـة واختيـار مـن تنطبـق عليـه االحتياجـات الوظيفيـة مـن
املستفيدين
•التنسيق لعمل مقابالت شخصية بني الجهات واملستفيدين واملتابعة ملعرفة نتائجها
•إمتام إجراءات توظيف املستفيدين بالجهات ومعرفة أسباب عدم القبول.
رشوط االلتحاق:
•حضور ورشة عمل « التأهيل الوظيفي العامة».
•حضور اختبار املقابلة الشخصية لتحديد مدى أهلية الخريجة لسوق العمل.
•أن تكون املستفيدة خريجة أو موشكة عىل التخرج.

امللتقى املِهني السنوي

حرصـاً مـن عامدة شـؤون الطلاب للخريجات بجامعة امللـك عبد العزيز عىل تقديــم الربامج والخطط العــلمية
الناجحــة ،والتي تهدف إىل توفـير الفرص الوظيفية والتدريبية لخــــــريجــات الجامــعة ،وتـوعية الخريجـــات
باملــستقبل املهنـــــي لتخصصاتهــــن املختـلـفـة ،ورغـبـة من العمـادة يف مــد جســور التعـاون مع القطاعات
الخارجية ،وإتــاحة الفــرص للجــهات الخارجية لتـقديـــم الفرص الوظيفية لخريجات جامعة امللك عبد العزيز.
أهداف امللتقى:
•توفري أكرب عدد من الفرص الوظيفية التي تناسب خريجي وخريجات الجامعة.
•تعميق وعي خريجي وخريجات الجامعة مبفاهيم البيئة املهنية والقيم املتصلة بأخالقيات العمل.
•اتاحة فرصة التواصل املبارش بني خريجي وخريجات الجامعة وجهات التوظيف بسوق العمل.
•تطوير أساليب واسرتاتيجيات تبادل الخربات والتجارب يف التدريب.
•تقديـم ورش عمـل تدريبيـة تسـهم يف معالجة الصعوبـات التي تواجـه الخريجني والخريجـات خالل بحثهم
عـن وظيفة.
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•القاء الضوء عىل ريادة األعامل والوعي املايل.
فعاليات امللتقى:
•معرض مهني :تقوم العامدة بتنظيم معرض للوظائف بالتعاون مع مجموعة من القطاعات الخارجية الحكومية
والخاصة لطرح عدد من الفرص الوظيفية لخريجني وخريجات الجامعة يف مختلف التخصصات.
•دورات وورش عمل تدريبية :تلبي الدورات وورش العمل التدريبية املقدمة يف امللتقى احتياجات الخريجني
والخريجات يف مجال تنمية املهارات الذاتية واملهنية لديهم عىل يد نخبة مميزة من املدربني واملدربات من
داخل الجامعة وخارجها من ذوي الخربة يف مجاالت العمل والتنمية البرشية.
محاور امللتقى:
(توظيف ،ارشاد مهني ،تدريب وتأهيل).

اإلدارة العامة لخدمات األمن

اإلدارة العامة لخدمات األمن

تشرف اإلدارة العامـة لخدمـات األمـن على كل مـا يتعلـق بالدخـول والخـروج مـن بوابـات الجامعـة إىل جانب
مهـام أخـرى تقـوم بهـا اإلدارة مثـل ترصيـح نسـيان أو فقـدان بطاقـة ،وترصيـح اسـتخدام سـيارة أجرة.

أوال :بوابات دخول الطالبات:

تفتح جميع بوابات الجامعة لدخول الطالبات من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مسا ًء.

•بوابات دخول طالبات االنتظام:

..
.

يتم دخول طالبات االنتظام لشطر الطالبات ومباين السنة التحضريية من البوابات التالية:
بوابة شاملية (.)3
•بوابة شاملية (		.)1
بوابة غربية (.)2
•بوابة غربية (		.)1
(بوابة غربية  )3مباين السنة التحضريية.
•البوابة الجنوبية		.

•بوابات دخول طالبات املركز الطبي:

يتم دخول وخروج طالبات الكليات الصحية للمركز الطبي من البوابات التالية:
•بوابة رشقية طب.
•بوابة غربية طب.
•الجرس وهو بوابة مخصصة لعبور الطالبات من املركز الطبي اىل املستشفى الجامعي.

•بوابات السكن الداخيل:

تم انتقال السكن الداخيل إىل مباين جديدة وأنشئت بوابتني وهي:
•البوابـة الرئيسـية لدخـول طالبات السـكن الداخلي وهي بوابة حافلات أيضاً لخروج طالبـات املركز الطبي
وطالبات السـنة التحضريية فقط.
•بوابة االتصال لدخول طالبات السكن الداخيل إىل شطر الطالبات.

•بوابات دخول طالبات االنتساب والتعليم عن بعد:

يتم دخول طالبات االنتساب والتعليم عن بعد من البوابة الجنوبية فقط وذلك يف االيام املسموح لهن الدخول
لشطر الطالبات فقط يومي (األحد -األربعاء).

ثانيا :ترصيح مؤقت

وهو ترصيح مؤقت ليوم واحد فقط يعطى من مراقبة أمن البوابة للطالبة داخل البوابة؛ يف حالة نسيان أو فقدان
أو تلف البطاقة الجامعية.
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•إبراز الهوية الوطنية أو اإلقامة سارية املفعول ملراقبة أمن البوابة.
•إبراز ما يثبت التحاقها بالجامعة ملراقبة أمن البوابة(.)1
•استالم الترصيح من قبل مراقبة أمن البوابة.
•تعبئة الجزء الخاص بالطالبة يف النموذج (منوذج ترصيح مؤقت) .
•التوجه ملركز خدمة الطالب مببنى ( )65بشطر الطالبات أو مببنى ( )235مبباين السنة التحضريية للتأكد من
صحة البيانات واعتامد النموذج وذلك قبل الساعة الثانية ظهرا.
•تسليم الترصيح ملراقبة أمن البوابة عند الخروج.

•املستندات املطلوبة:

•الهوية الوطنية أو اإلقامة سارية املفعول.
•الجدول الدرايس.

ثالثاً :ترصيح دخول وخروج أعيان

يسمح بدخول وخروج األعيان مثال اجهزة الالب توب والربادة الخاصة باملعامل.....الخ

•الوقت املرصح لدخول وخروج األعيان:

الفرتة الصباحية من الساعة  8صباحاً وحتى الساعة  3مسا ًء.

•اإلجراءات املطلوبة:

تعبئه بيانات النموذج (منوذج دخول وخروج أعيان) وتوضيح ما سيتم إدخاله أو إخراجه من األعيان وتوضيح
األعداد والوصف لها واعتامدها من جهة الطالبة.

•املستندات املطلوبة من املرصح له بالدخول:

بطاقة الطالبة الجامعية

رابعاً :تسليم مفقودات

يف حالة العثور عىل أغراض مفقودة مثل (محفظة ،جوال ،حقيبة ،بطاقة جامعية ،مفاتيح ......الخ) من املمكن
تسليمها إلدارة األمن والتي تقوم بدورها بتسليمها لقسم املفقودات مبركز خدمة الطالب بعامدة شؤون الطالب
ما مل يأيت من يسأل عنها بعد مرور  24ساعة.
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اإلدارة العامة لخدمات األمن

•اإلجراءات املطلوبة

اإلدارة العامة لخدمات األمن

مناذج
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•إحضار البطاقة الجامعية والجدول الدرايس يوميا.
•إبراز البطاقة الجامعية عند الدخول والخروج.
•توجيه الطالبة إىل مراقبة االمن يف البوابة عند الدخول أو الخروج يف حالة عدم حمل البطاقة الجامعية مع
توضيح سبب عدم حملها ورضورة إبراز الهوية الوطنية.
•تأكد الطالبة من الحصول عىل ترصيح الدخول املؤقت وتعبئة بياناتها و اعتامده من عامدة شؤون الطالب
مببنى ( )65لتسليمه عند الخروج من البوابة .
•تأكد الطالبة من الحصول عىل ترصيح دخول وخروج أعيان من البوابة وتوضيح ما سيتم إدخاله أو إخراجه
ملراقبة أمن البوابة مع اعتامده من قبل الشؤون التعليمية بكلية الطالبات.
•التوجه اىل مراقبة األمن يف حالة العثور عىل مفقودات وتسليمها املفقود وتعبئة النموذج الخاص بذلك.
•دخول وخروج طالبات التعليم عن بعد واالنتساب من البوابة الجنوبية.
•الوقت املحدد لخروج الطالبات من الجامعة هو الساعة العارشة صباحاً ويف حالة حدوث طارئ للطالبة عليها
التوجه اىل مبنى اإلدارة العامة لخدمات االمن لتعبئة منوذج خروج مبكر وإحضار مايثبت أن وجد .
•يف حال مالحظة ما يخالف أنظمة الجامعة او حدوث مكروه ال سمح الله التواصل مع قسم العمليات بشطر
الطالبات عىل التحويلة.26666 :

للتواصل مع اإلدارة العامة لألمن وللبالغات

مراجعة مبنى اإلدارة العامة لألمن رقم ()22
 ، 012- 6400000تحويلة العمليات ، 26666 :تحويلة الطوارئ 51111 :
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اإلدارة العامة لخدمات األمن

تعليامت عامة خاصة بإدارة األمن:

شاركي برأيك

االستبانات المركزية االلكترونية

•مقدمة:

انطالقاً من رسالة ورؤية عامدة الجودة واالعتامد األكادميي يف توجيه قطاعات الجامعة لتحقيق جودة مخرجات
التعلم وخدمة املجتمع من خالل تطبيق منظومة متكاملة للجودة واالعتامد األكادميي للوصول للريادة يف الجودة
واالعتامد األكادميي وطنياً ودولياً.
وتحقيقاً ألهداف عامدة الجودة واالعتامد األكادميي املبنية عىل نرش وتعزيز ثقافة القياس والتقويم وتطوير البنية
مبعايري عالية ،وبنا ًء عىل توصيات هيئة تقويم التعليم والتدريب التي نصت عىل رضورة توفر نظام استبانات
مركزية لدى جهة حيادية بالجامعة ضامناً لرسية وخصوصية النتائج ،قامت العامدة من خالل نظام استبانة
بتفعيل استبانات العملية التعليمية والخدمة الجامعية ،حيث ميكن من خاللها حصول املستفيدين عىل الخدمة
وقياس مدى رضاهم عنها وإرشاكهم يف تحسني العملية التعليمية ملواكبة رؤية اململكة العربية السعودية ،2030
وتطوير الخدمات الجامعية.
وهناك بعض من أراء الطالب والطالبات التي تم تحقيقها واتخاذ الجامعة خطوات تحسينية بنا ًء عليها ومنها:
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شاركي برأيك

•أنواع االستبانات املركزية وآلية املشاركة والتعبئة يف نظام استبانة:
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شاركي برأيك

االستبانات املركزية االلكترونية
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برنامج إعداد القيادات الشابة

برنامج إعداد القيادات الشابة
األهداف:

•إكساب الطالبة املهارات القيادية.
•التدريب عىل بناء فرق العمل ( مفهومها ،أهميتها ،خصائصها ).
•التدريب عىل التفكري االسرتاتيجي.
•إمداد الطالبة باملهارات الالزمة للتعامل مع املواقف املختلفة.
•تعزيز مبادئ التمييز واالنضباط و تحمل املسؤولية.
•تزويد الطالبة باملهارات الالزمة لحل املشكالت ،والتغلب عليها.

الفئة املستهدفة:

جميع طالبات جامعة امللك عبد العزيز.

مدة الربنامج:

عام درايس كامل من الدورات التدريبية وورش العمل

التسجيل :

يتم التسجيل يف الربنامج عن طريق حساب العامدة يف تويرت ثم عمل اختبار مقياس القيادة وإجراء مقابالت
شخصية الختيار الطالبات الاليت تنطبق عليهن سامت القيادة .
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إدارة المستودعات والمشتريات

الخدمات الخاصة بوحدة المشتريات والمستودعات
الخدمة:

اإلعارة الخارجية (خاصة بتأمني مسلتزمات الفعاليات).

املستفيد:
الطالبات

اإلجراءات املتبعه:

•تعبئة طلب الحجز املبديئ من قبل الطالبة إلكرتونيا .رابط منوذج االعارة الخارجية:
https://drive.google.com/file/d/14C73032CRztcyGsNTxPlVe4L5GQpSrkm/view?usp=sharing
•استقبال الطلب من الطالبة يف نفس يوم الفعالية واتباع إجراءات تسليمها للصنف املعار بعد التأكد من توفره.
•إعادة األصناف بعد انتهاء الفعالية واستكامل اإلجراءات الخاصة بذلك.
•يف حال تلف أو ضياع األصناف من الطالبة يسجل اسم الطالبة يف قامئة ونعتذر عن إعارتها مرة أخرى.

144

األسئلة المتكررة

فيما يلي إجابات ألكثر األسئلة تكرارًا على موقع
عمادة شؤون الطالب بشطر الطالبات
اإلجابة
السؤال
يف حالة سحب أو فقدان بطاقة الرصاف عليك
أنا طالبة يف السنة التحضريية أدخلت رقم بطاقة
الرصاف خطأ ثالث مرات وقام البنك بسحب البطاقة مراجعة بنك سامبا فرع الجامعة للسيدات.
إىل أين أتوجه؟
كيف ميكن التقديم عىل مكافأة االمتياز؟

يف حالة االستحقاق ملكافأة االمتياز يتم اضافتها تلقائياً
لحساب الطالبة.

كيف يتم التسجيل يف الدورات املقامة من قبل
العامدة هل عرب املوقع اإللكرتوين للعامدة أم عن
طريق الحضور ملبنى العامدة ()65؟

يتم التسجيل يف الدورات عن طريق نظام األودس
بلس ( )Odus Plusثم اختيار الطالب ثم األنشطة
الالصفية.

أنا خريجة هذا الفصل الدرايس هل من املمكن العمل العمل بالساعة هو للطالبة املنتظمة التي ال تستلم
مكافأة شهرية وليس للخريجات.
بالساعه لديكم؟
ما هي الجهات التي ميكن أن تشتغل فيها الطالبات
بالساعة بالجامعة غري املكتبة املركزية؟

ميكن مراجعة مبنى ( )65الدور األريض مكتب ()1B-7
ملعرفة الجهات ونوعية املهام املتوقعة للعمل بها.

كيف ميكن الحصول عىل شهادة التفوق ؟

يتم طباعة شهادة التفوق الكرتونيا وذلك من خالل
صفحة الطالبة يف االودس
( الدخول عىل صفحة الطالب ← شهادات وافادات
الطالب ← ثم شهادة التفوق).
نعم عن طريق النامذج االلكرتونية يف نظام Odus
 Plusويشرتط للحصول عىل قرض أن تكون مكافأة
الطالبة مستمرة ومل تتجاوز  8فصول دراسية.

هل ميكنني الحصول عىل قرض أو إعانة مقطوعة؟

كيف ميكن الحصول عىل بدل كتب ومراجع وبدل
طباعة ؟

يتم التقديم الكرتوين .

متى أستلم مبلغ القرض بعد قبول الطلب وكيف؟

يتم إيداع مبلغ القرض عىل حساب املكافأة الشهرية
للطالبة بعد  5أيام عمل من بعد إرسال الطلب.
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إلى أين تتوجهين

إلى أين تتوجهين في حالة وجود استفسارات
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تعرث ومشاكل اجتامعية ونفسية
قبول -حذف وإضافة
ماليـة -عمل بالساعة  -مفقودات
كفرتيات (شكوى)
استعالمات تخرج
دورات للخريجات
األنشطة الرياضية
أو األندية الطالبية

مركز اإلرشاد الجامعي مبنى ()65
عامدة القبول والتسجيل مبنى ()66
عامدة شؤون الطالب بشطر الطالبات مبنى ()65
إدارة االستثامر مبنى ()6
وكالة عامدة شؤون الطالب للخريجات مبنى ()65
وكالة عامدة شؤون الطالب للخريجات مبنى ()65
وكالة عامدة شؤون الطالب لألنشطة واملهارات
مبنى ()65

مشاكل صحيـة

مركز الخدمات الطبية الجامعي

أرقام تهمك
هاتف الجامعة 012 6952000 :
الجهة
مدير الجامعة
مكتب وكيلة الجامعة لشطر الطالبات
استقبال شكاوي الطالبات
مكتب وكيلة عامدة شؤون الطالب
بشطر الطالبات
عامدة القبول والتسجيل
(اإلرشاد األكادميي)

عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن
بعد (وحدة مساندة االتصال والدعم)
عامدة خدمة املجتمع
والتعليم املستمر
معهد اللغة االنجليزية
وحدة املواد العامة (الثقافة
اإلسالمية -اللغة العربية)
الطوارئ والكوارث
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رقم التحويلة
012 6952011
012 6952008
012 6952009
26016 - 53086
52771
73383
املركز الشامل:
26552 - 26551
انتظام 63031 :
انتساب وتعليم عن بعد:
63225 -52110
26373
الرقم املوحد0126951222 :
الدورات26293 :
وحدة االنتساب27613 :
الدبلومات التأهيلية27894 :
41088
26689
012 6951111

الربيد اإللكرتوين
almodyr@kau.edu.sa
vp-womenscampus@kau.edu.sa
dsag.ssc@kau.edu.sa
darg.tasjeel@kau.edu.sa

ddlg.student@kau.edu.sa
dcsceg-cu@kau.edu.sa
dcsceg.it@kau.edu.sa
elig@kau.edu.sa
jaljehani@kau.edu.sa
sembg.emas@kau.edu.sa
edc@kau.edu.sa

اإلشراف العام على الكتاب:

د.اندنوسيا خالد محمد حسون (وكيلة عامدة شؤون الطالب بشطر الطالبات)

تصميم ومراجعة:
أ .سوزان عيضه الرباعي
تدقيق لغوي:
أ .حنان دويل باعويظني

