
عمادة شؤون الطالب



 |الدليل التعريفي لعمادة شؤون الطالب

2



تقدم عمادة شؤون الطالب خدمات متكاملة 
تخدم الطلبة أكاديمًيا وتنمي مهاراتهم 

بأنشطة الصفية متنوعة وتوفير البيئة المحفزة 
للتميز واإلبداع الفكري والمهاري. 

 |الدليل التعريفي لعمادة شؤون الطالب
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الرؤية : 
التميز والريادة  العالمية في األنشطة والخدمات الطالبية.

الرسالة :
لتخريج كوادر ذات مهارات عالية  أنشطة وخدمات طالبية متميزة  تقديم 
وقادرة على التنافس محليا ودوليا من خالل توفير أنشطة الصفية عالية 

الجودة وبنية أساسية وتجهيزات فائقة وفق أفضل المواصفات العالمية.

 |الرؤية والرسالة واألهداف للعمادة

الرؤية و الرسالة واألهداف للعمادة
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 |األهداف االستراتيجية

تحقيق الجـودة فــي كافة 
خدمات وأنشطة العـمادة.

تكــــوين شــــراكة بيـــــن 
العمادة والطالب تمكـــن 
الطلـــبة مـــن تـــخـــطيط 
وتنفيذ األنشـــطة المحببة 
لهـــم بمـــا يضـــمن زيادة 
اإلقبـــال علـــى أنــــشطـة 
العمادة وتفاعل الــطالب 

والطالبات معها.

تطــوير اإلعــالم الطـــالبي 
من خالل إصدار مطـبوعات 
طالبـــية ومـــواقع إنـــترنت 
لتكـــون بـــيئة محــــتضنة 

لمـــشاركات الطلبة وإبــراز 
إنتـاجهم األدبي والعلمي.

إيجاد شــراكة مــع القطاع 
الــخاص لتــنمية المهارات 
الطـــالبية وتــزويد الطلـبة 
بمعــارف وقــدرات إضـافية 
تتــواكــب مــع حاجة سوق 
العمل والعمل على زيادة 

توظيف الخريجين.

دعـــم تـــكويـــن قيــادات 
طـــالبية تتحمل مسؤولية 
المشاركة في اتخاذ القرار 
بالجامعـة ومســـاندة إدارة 
الجـــامعة فـــي القـــــيام 

بمهامها.

تأكـــيد مفـــاهيم الحـقوق 
والـــواجـــبات الـــطالبيــــة 
لتـــحقيق مجــتمع جامعي 
متــجانس تــسود فـــيه روح 
التعاون واالحترام المتبادل 
بين كافــة منسوبيها طالبًا 
وطـــالبات وأعــضاء هيــئة 

تدريس وموظفين.

االرتقـاء بأنشطة وخدمات 
ذوي االحــتياجات الــخاصة 
من الطلبة ودعم المــركز 
بكافة االحتياجات الـمادية 

والبشرية.

تنظــيم أنشـطة وخدمات 
نوعــــية لطلـــبة المـــــنح 
الدراسية وتوثيق الـــروابط 
بيـــن الـــجامعة وخـريجي 

المنح.

تـــقديم خـــدمات تغــــذية 
متميزة من خالل فتح مجال 
المنـــافســـــــة لــــشركات 
التغــذية للعـمل بالجامعة 
واالرتقاء بخدمــات اإلشراف 

على شركات التغذية.

توفيــر إسكــــان طــــالبي 
مـــتكامل وراقـــي يلبــــي 
حاجات الطلـبة المــتنوعة 
وتتوفـــر فيــه كافة وسائل 

الراحة والخدمات.

تنويع مصادر تمويل برامج 
العمادة من خالل إيجاد 

شراكات مع القطاع 
الخاص لرعاية فعاليات 

األنشطة المختلفة.

إنشاء مـــرافق ومــنشـئات 
رياضية وترفيهية متكاملة 
علــى أحــدث المواصفات 

العالمية.

إجراء الــدراسات والــبحوث 
التي تـــساعد فـــي تطوير 
الــــخدمــــات واألنـــــشطة 

الطالبية.

األهداف االستراتيجية للعمادة :
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مركز اإلرشاد 
والـــــــتوجيه 
بالــــــجامعة

 الربيد االلكرتوين للطالب
  mostshark @ksu.edu.sa 

الطالب / مبىن (17) الدور الرابع. 
الربيد االلكرتوين للطالبات

 mostsharkf @ksu.edu.sa 
المدينة اجلامعية للطالبات / مبىن (25) الدور الثاين 

وسائل التواصل: 
 الهاتف االرشادي الموحد

                   920022535 
                                         Twitter: @KSUINF

 بريد المركز
                           alershad@ksu.edu.sa 



يهدف مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة إلى مد يد العون لألفراد ســعًيا إلى 
تحسـين مــــستواهم على الــصعيد النفـــسي واالجتمـــاعي واألكــاديمي 
والمهني والوقائي ومساعدتهم في التغلب على الضغوط التي تعـترض 
مسيرتهم، ومساندتهم في حل المشكالت التي تواجههم بما يسهم في 

صقل شخصياتهم وتنمية صحتهم النفسية.

 |مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة

األهداف:

تنمية المهارات األكاديمية 
المختلفة للـطلبة (مهارات 
التفكـير الــناقد واإلبداعي، 

مواجهة
الضغوط المختلفة، تنمـية 
الشخصية اإليــجابية) علـى 
النـــحو الـــذي يســهم في 
تفـــوقهـــم الــــدراســــــي 

والشخصي.

دراســــة أســـباب التـــعثــر 
الدراسـي، وإرشاد الـــطلبة 
المتعثرين لــسبل التغـلب 
علـــى أوجه التـــعثر فــــي 
الدراسة، وتجنبهم الفـشل 
الدراســـي، وبالــــتالـــــــي 

التسرب من الجامعة.

االهتــــمام بالــــطلبــــــة 
المتفوقين، والموهوبين، 
وتقديم ما يــعزز قدراتهم 

وإمكاناتهم.

تقــديم االســــتشارات 
النفسية، واالجتماعية، 
واألكاديمية للــــطلبة 
بجامعة الملك سعود.

تقـــديم االســـتشــــــــارات 
العــــلميـــــة، والـــــدعـــم 
اإلحصــــائي للمــــشارـــيع 
البحثية للطلبة في مرحلة 
البكالوريوس أو الدراسات 

العليا.

الكشف عن مــيول الطلبة 
وقدراتهم واستــعداداتـهم 
المهنية، وتـــقديم بــــرامج 
لتوجيههم مهنًيا، وتنــمية 
االتـــجاهات اإليـــجابية نحو 
أعمالهم، على النحو الذي 
يمكن من خالل توجيههم 
مهــــنًيا إلــــى األعـــــــمال 
المناسبة داخل الجامعة أو 
بشــــكل دائـــم في سـوق 

العمل الخارجي.

تبادل الـــخبرات الــــدراسية 
واالجتماعية المـــتعلقـــــة 
بالحياة الجـــامعية، وذلــك 
من خــــالل تقـــديم بــرامج 
تســـهل عــــلى الطــــــلبة 
المستجدين االنـــخراط في 
الحياة الـجامعية بكل يسر 

وسهولة.

تسهــيل عـــملية الـــتبادل 
الثـــقافي والـــعلمي بـين 
طلبة جامعة الملك سعود 
ونظيـــراتها مـن الجامعات 

األخرى.
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خدمات مركز اإلرشاد والتوجيه 
بالجامعة:

يهـــــدف إلــــى مــــــســاعــــــــدة 
الطالب/الطالبة لتحقيق هدفــــه 
مـــنـــذ التـــــــحاقه بالـــجامــــعـة 
بأيسـر الطرق وأكـــثـرها كـــفاءة 
من خالل مساعدته علـى التكيف 
مع النظام األكاديـــمي وتذلـــيل 
العقبات التي تؤدي إلـــى الـتأخر 

فـــي الـــوصول إلى الهدف.

اإلرشاد األكاديمي: 

يــــهـــدف إلـــى توجـــيه شخـــــصيـــــة 
الطالب/الطالبة توجيًها سليًما، وتغيير 
نظـــــرته لنفـــسه إلى األفضـل وإدراك 
العـــالقة بيــــنه وبيـــن اآلخرين وتنمية 
الطــــاقات والقــــدرات الــــكامنــة فيِه 
لالستفادة منها فـي تحـــسين مستواه 
العلـــمي وتمـــكنه مـــن حل مشاكله 
بنفسه واتخاذ قـراراته بكـــفاءة، كـــما 
يهدف لتـــهيئة الـــطالب للتــعامل مع 
مجتمعه بما فيه من قيم وســـلوكيات 
وتنوع، والتكــيف مع ذلك، وتعزيز دوره 
في المــساهمة فــي خــدمة المـجتمع 

وتنميته.

اإلرشاد النفسي واالجتماعي

 يهدف إلــى تهيئة الطالب/الطالـبة 
للدخول إلى عالم الوظائف والمهن  
بكفاءة  بدايًة مـــن اختيار التخصص 
المـــناسب عـــن طـــريق الـــقيـــاس 
العلـــمي الــــدقيق، ودراســـة ســوق 
العمل لمعرفة المــهارات المطلوبة 
له ومن ثم تهيئته وتدريبه على هذه 
المـــهارات باإلضـــافة إلى مساعدته 
علـــى صـــقل مـــهارات البــحث عن 
الوظائف مثل: كتابة السيرة الذاتـية 
ومهـــارات الـــمقابالت الـــشخصـــية 
واحترام العمل وااللتزام بأخالقــياته. 

اإلرشاد المهني

واألخالق  النبيلة  القيم  زرع  إلى  تهدف 
والبعد  الطالب/الطالبة،  لدى  السامية 
الرديئة  والعادات  السيئة  المظاهر  عن 
كالتدخين والمخدرات. كما ُتسهم في 
األمن  لتحقيق  الفكرية  الجوانب  تعزيز 
المستويات  إلى  والوصول  الفكري 
التدريب  خالل  من  وذلك  فيها  اإليجابية 
التطوع  مثل:  المهارات  بعض  على 
التفكير  وطرق  المجتمع  وخدمة 
للمشاكل،  الحلول  وإيجاد  واالبتكار 
التنمية  في  المساهمة  من  ليتمكن 
كعضو فاعل ومؤثر ويحسن من نظرته 

لنفسه ومجتمعه.        

البرامج اإلرشادية العامة

 |مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة
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اإلدارة العامة 
للشـــــــــؤون 
الريــــــــاضية 

قنوات التواصل :
الطالب : 

المعرف الموحد حلسابات اإلدارة العامة للشؤون الرياضية 
@KSUSPORT1

الطالبات :

Gym@ksu.edu.sa : االيميل
(Gymksu@):تويرت

(Gym-Ksu : سناب شات)
(Gym_Ksu :انستقرام)

(Gym Ksu يوتيوب)



تعنى األنشطة الرياضية في عـمادة شؤون الطالب بتقديم كافة الخدمات 
واألنشطة والفعـــاليات الـــرياضية للـــطلبة وأعـــضاء هــــيئة الــــــتدريس 
والموظفين وأفراد المجتمع من خالل تنفيذ برامج بقدٍر عالي من الــتنظيم 
والمهنية حيث تهدف من خاللها إلى تحقيق الــرغبات والميول وتـــطلعات 
المستفـــيدين من هـــذه البرامج مـــرتكزة على مـــبادئ الـــجودة والتطوير 

والشفافية.

 |اإلدارة العامة للشؤون الرياضية

األهداف العامة لألنشطة الرياضية:

نشـــر المـــبادئ والــقيم 
والممارســات الرياضـــية 
لدى طلبة جامعة الملك 

سعود.

نشر الوعي الرياضي 
والتثقـــيف الــصحي 
لمنســـوبي الجامعة 

وأفراد المجتمع.

تطوير المستوى الرياضي 
في الــمجاليـــن الــرياضة 
للجمـــيع والــــمنافــــــسة 

الرياضية.

توفير التجهيزات الالزمة 
إلقامــــــة األنــــشطــــة 
والفعاليات الرياضــــية.

تقــديم الدعـــم الـــمادي 
لألنشـــطة والفـــــعاليات 
الرياضية  بجــامعة الملك 

سعود.

إعداد الكوادر الرياضية 
المختلفة من مشرفين 
ومدربين وإداريين ورواد 

النشاط.

ترســـيخ الــــروح الريــــاضية 
والوعــــي االجتــــماعــــــي 
واالرتقاء بالقدرات العقلية 
من خالل  ممارسة األنشطة 

المتنوعة.
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وحدات الشؤون الرياضية:

 |وحدات الشؤون الرياضية

تقديم المساعدة والدعم 
اللوجستي واالجــتماعــي 
والـــمعرفـــي لــــطلبـــــة 
مــــنتخبــــات الــــجامعـــة 
الريــــاضيـــين المتــعثرين 

دراسًيا.

إجراء مـــقابـــــالت 
شخصية مع الطلبــــة 
بهدف معرفة على أبرز 
المشكالت والســعي 

لحلها.

وحدة المنتخبات والدعم األكاديمي

وحدة شؤون المنتخبات والدعم األكاديمي تهتم بالطلبة الذين يمثلون منتخبات الجامعة 
المختلفة وتقديم الخدمات لهم من خالل:

إقامة بطوالت مركزية فـي 
األلعاب الجماعية والفردية 
يـــشارك فـــيها طــــلبــــــة  
الجامـــعة مـن خالل األندية 

الرياضية بالكليات.

إقامة مراكز تدريــب في 
مختلف األلعاب، وإقامـة 
ودورات ومـــحاضــــــرات 
رياضية تثقيفية للطلبة 
والمنســــوبين على حد 

سواء.

وحدة المنتخبات والدعم األكاديمي

تعمل وحدة البرامج واألندية الرياضية بالشؤون الرياضية على إقامة مجموعة من األنشطة 
الرياضية والثقافية واالجتماعية ومنها:
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 |وحدات المنشئات الرياضية

إصدار التصاريح والبطاقات 
الخاصة باستخدام مسبح 

الجامعة.

خدمة الـــراغبين فـــي 
الممارســـة الــــــحرة 

لمختلف األلعاب فــي 
جميع مرافق المنشآت 
الرياضية ، والعديد من 

الخدمات األخرى.

وحدة المنشآت والمرافق الرياضية

تقوم الوحدة على التنظيم واإلشراف على كافة المنشآت والمرافق الرياضية بالجامعة 
حيث تقدم خدمات منها:

توفير الـــمواد اإلعــالمــية 
والخبـــرية المعـــتمـــــدة 
المتعلقة باإلدارة تمهيدا 

إلعالنها ونشرها وتوثيقها.

تصمـــيم كـــافـــة 
المطبوعات واإلعالنات 

الجاذبة لممـــارسة 
األنشطة الرياضية 

المختلفة.

وحدة العالقات العامة واإلعالم

تسعى الوحدة لتوثيق العالقات وتعزيز الثقة بين اإلدارة والمجتمع أفراد ومؤسسات، 
والمساهمة الفاعلة في المعالجة اإلعالمية البناءة في طرح القضايا وتوضيح األمور ذات 

العالقة بالعملية التربوية والرياضية بشكل خاص، ومن أولويات الوحدة :
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 |النادي الرياضي للطالبات

توفير صاالت رياضـية 
مـــناســـبة ومــدربات 

متخصصات.

النادي الرياضي للطالبات

افتتح النادي الرياضي للطالبات بالمدينة الجامعية للطالبات 
بجامعة الملك سعود في عام  2015 م

ممارسة األنشطة المختلفة 
بالنــادي والـــتدريـــب عـلى 

مختلف الرياضات.

إنشاء منـــتخبــات تـــمثــــل 
جامعة الملك ســعود فــي 
األلعاب الرياضية المختلفة.

الخدمات التي يقدمها النادي الرياضي:

األنشطة الرياضية:

تقديم استشارات بكل 
ما يتــعلق بـــاألجهـــزة 
الريـــــاضـــة وكـــيفية 

استخدامها.

تقديم جداول رياضية خاصة لكل عضوة 
بما يتناسب مع هدفها الرياضي وحالتها 

الصحية.

االستشارات الرياضية:
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 |عيادات التغدية والعيادات الطبية

عيادة التغذية

العيادة الطبية

تقــديم خــدمات وبــرامـــج 
غذائية صحية للمشتركات. 

تقديم خدمات عالجية للحاالت الطارئة للعضوات, وفي حال 
وجود حاالت إسعافية فيتم تحويلها لمستشفى الملك خالد 

الجامعي.

تقديم االستشارات واإلرشادات 
التوعوية الخاصة بالصحة والغذاء.
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مركز الطالب 
ذوي اإلعــاقة

عمادة شؤون الطالب – البهو الرئييس – مبىن 17 
  Twitter: ksuneeds

Phone: 0114674970 
  Mail: s.needs@ksu.esu.sa



يسعى مركز الطالب ذوي اإلعاقة بعمادة شؤون الطالب إلى االهــتمام 
بالطلبة من ذوي اإلعاقة واألمراض المزمـنة من خالل تـــقديم الــخدمات 
األكاديميــة والمســـاندة والصحـــية والموائمــات الضــرورية لهذه الفئة 
المنتسبة للمركز والتي تساعدهم على التكيف مع بــيئتهم الــجامعية 
ومتطلبات البرامج األكاديمية الملتحق بها. كذلك ينظم المركز الـبرامج 
واألنشطة (اجتماعية، ثقافية، فنية، رياضية) الــتي تســـاعد الطـلبة ذوي 
اإلعاقة في تنمية مهاراتـهم، باإلضافـــة إلقامة برامج تعــزز الوعــي فــي 
الحرم الجامعي فيما يتعلق باحتــياجاتــهم وقــدراتهـــم وسبــل تــذليـل 
الصعوبات التي قد تواجههم خالل مسيرتهم التعلــيمية فــي الجامعة.   

 |مركز الطالب ذوي اإلعاقة

األهداف:

الخدمات 
الُمقدمة:

إيجاد الــطرق والوســائل 
لتذليل الـصعوبات التي 
تـــواجـــه الطلـــــبة ذوي 
اإلعاقة وتوفير األجـــــهزة 
واألدوات التي من شأنها 
تهيئة البيـئة التعلـــيمية 

المناسبة.

تهيـــئة الطلبة ذوي 
اإلعــاقة وإعدادهــم 
نفــسًيا واجتمــــاعًيا 
لمـــساعدتهم علـى 
االندماج في الحـــياة 
الجامعية والمجتمع.

خدمات مساندة للطالب ذوي اإلعاقة وتشمل توفير: النقل، 
والسكن، والمواقف الخاصة بهم  وطباعة برايل، وصرف بدل 
اإلعاقة، وأجهزة الحاسب اآللي الخاصة بالمكفوفين، والدعم 

الفني ألجهزة الحاسب اآللي للمكفوفين، وخدمات الرعاية 
الصحية والطبية الالزمة بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية 

بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود.

خدمات أكاديمية وتعليمية مساندة (إرشاد أكاديمي، إرشاد 
اجتماعي، إرشاد نفسي، دورات تأهيلية في المهارات الحياتية) 

إقامــة األنــشطة والـــدورات 
التي تتـــناسب مــع الطلبة 
ذوي اإلعــاقــة وتشجيــعهم 
على المشاركة في أنشطة 

الجامعة المختلفة.

مساعـدة المراكـــز أو اإلدارات الخاصـة بذوي اإلعــاقة الـتـي قد 
تنشــأ مستـــقبال سواء داخـــل الجامــعات السعودية أو غيرها.

العمل على بناء أواصر 
الـــــتعـــاون بيــن مركز 
الـــطالب ذوي اإلعـــاقة 
والــــكلـــــيــات وإدارات 
الــــجامـــــعة والـمراكز 
والـــجامعات العالمـية.
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مركز الحـاسب 
وتنمية المهـارات 

للتــــدريب 

وسائل التواصل : 
Twitter: @skillsdev29

ksucsd@
Email: hobby@ksu.du.sa

مقر المركز:
الطالب : مركز اجلامعة مبىن 17 الدور 4

الطالبات : المدينة اجلامعة للطالبات مبىن 25 – الدور األول



بناء  في  التمــــيز  على  سعــــود  المــلك  جـامعــة  حــرص  من  انطالًقا 
تم  والفـنـيـة  العلــمية  المـواهــــب  وتنمــيـة  ورعـايـة  معــرفـي  مجتــــمع 
إنشاء مركز الحاسب وتنمية المهـارات للتـدريب  بعـمادة شـؤون  الطــالب 
فرصة  المجتمع  فئات  وجميع  الجامعة  طلبة  منح  أجـــل  من  هـ   1405 عام 
العـلـمــية  مهـاراتهــم  وتطوير  اآللي،  الحاسب  وبرامـج  نظم  على  التعرف 
تنـمي  والتي  الشخـــصية،  وبناء  الذات  تطوير  وكــذلك  والفنــية، 
حياتهم  في  منها  لالستفادة  جديدة   مهارات  وتكـســبـهم  مواهـبـهـــم 

العلمية والعملية، والمنافسة في سـوق العمـل.

 |مركز الحاسب وتنمية المهارات

أهداف
المركز:

يقدم مركز الحاسب وتنمية المهـارات للتـدريب 
عدد من الدورات في مجاالت مختلفة منها:

اكســـاب المــتدربيـــــــن 
المهارات التـدريبيـة التي 
تمـكنـهم من المنافسة 
في سوق العمــل مـــثل 
مهــارة الــحاسب واللغة 
وتطــوير الــذات وتنــمية 

المهارات.

تنمية قدرات المتدربين علــــى 
تطــوي__ر وبـــناء الشخـــصية 
واكـتساب مهارة فن الكـفاءة 

واالتصال. 

تـوفــير روافــد وقــنـوات 
تدريبية مساندة للمنهج 
األكــاديـــمـــي لـطالب 

وطالبات الجامعة.  

توفير بـيئة تدريبية وتـوجـيهـية 
تمـكن المتدربين من ممارســة 
وتــــطــويــر مــهـاراتـــهم مـــن
خــالل مــركز الحــاسب وتنـمية 

المهارات للتدريب.

الحاسب اآللي: 

صيانة الحاسب
اآللي 

برامج لغات
البرمجة

برامج
التصميم 

برامج المونتاج
وصناعة األفالم 

برامج تصميم
المواقع 

برمجة تطبيقات
الهواتف الذكية 

دورة إدخال البيانات
ومعالجة النصوص 

دورة األعمال
المكتبية 

دورات الرسم
الرقمي

شهادة مهارات 
تقنية المعلومات 
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 |اإلدارة العامة للشؤون الرياضية

البرامج اإلحصائية والمحاسبية:

SPSS
 مستوى مبتدئ 

SPSS
 مستوى متقدم

SMACC
إدارة النظام المحاسبي

الدورات العلمية :

دورات في كهرباء
المنازل والسيارات 

دورات في
اإللكترونيات

آلية التسجيل في الدورات: 

يتم ذلك عن طريق نظام تسجيل الدورات بموقع الخدمات اإللكترونية
الخاص بالجامعة على الرابط التالي:

 يمنح المركز شهادات  معتمدة  من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
ومن السجل المهاري ومن معاهد تدريب خارجية.

اللغات و الترجمة : 

اللغة االنجليزية
Level ( 1 , 2 , 3) 

Reading & Com
prehension

 Conversation

 اللغة الفرنسية
(Level 1 , 2 )

اللغة الكورية
 (Level 1 , 2 ) 

 اللغة اإليطالية اللغة االسبانية

برامج تطوير الذات

   SA.KSU.EDU.SA/CSD
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الــــّســجل 
المــــهاري

اللستفسار والتواصل:
اإلدارة التنفيذية لصندوق الطالب

البهو الرئييس - مبىن 17 – الدور األريض أ
stufund@ksu.edu.sa:الربيد االلكرتوين

sfksu@ :تويرت
وحدة صندوق الطالب

المدينة اجلامعية للطالبات
مبىن 25 الدور األول مكتب 14

stufund.fdsa@ksu.edu.sa :الربيد االلكرتوين
stufund_fdsa :تويرت



السجل المهاري هو وثـيقة رســمية معتـــمدة من الجامــعة، تصــدرها وحدة 
السجل المهاري  بمــركز الــحاسب وتنمية المهارات للتدريب بعمادة شؤون 
الطـــالب ، تشـــتمل على كــافة الــدورات الــتدريبية التـــي حـــصل عليـــها 

الطالب/الطالبة خالل فترة دراسته الجامعية.

 |السجل المهاري

أهداف السجل المهاري:

آلية الحصول على 
الســجل المــهاري:

تزويد الطالب/ الطالبة 
بوثيقة رسمــية توضح 
الـــمهـــارات المــهنية 
والشخصية المكتسبة 
خـــالل مـرحلة الدراسة 

الجامعية.

تحســين مــخرجات 
الجامعة مــن خالل 
دعم وإثراء السيرة 

الذاتية للطلبة.

إبراز جهود الطالب/الطالبة 
في تأهيل  الذات 

بالمجاالت غير األكاديمية.

تحفيز الطلبة لالهتمام بتنمية 
مهاراتهم غير األكاديمية. 

توثيق مشاركات الطلبة 
وجهودهــم الشــخصـية 
وتــفاعلــهم مع الــحياة 

الجامعية.

إذا سبق لك االلتحاق بـــأي دورة تدريبية داخــل الجامــعة 
اإللكترونية في موقع  البوابة  الدخول على  ، فيمكنك 
تسجيل  ثم  المهاري)  السجل  (أيقونة  واختيار  الجامعة، 
الموجودة  النماذج  في  عليها  حصلت  التي  الدورات 
على الموقع (بعد قراءة الشروط والضوابط) والموافقة 
الرابع  ، ثم مراجعة وحدة السجل المهاري بالدور  عليها 
مبنى رقم (17) مصطحبًا معك أصول شهادات الدورات 
 ، واعتمادها  لمطابقتها  الموقع  على  سجلتها  التي 
بك  الخاص  المهاري  السجل  طباعة  يمكنك  ثم  ومن 

المعتمد والمختوم من الموقع مبــاشرة.
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 |السجل المهاري

الشهادات المعتمدة في السجل المهاري: 

أال تقل مدة الدورة عن (15) 
ساعة فأكثر.

 مهارات الحاسب اآللي
األساسية والتخصصية

أال تقل مدة الدورة عن (4) 
ساعات فأكثر.

مهارات تطوير الذات
وبناء الشخصية 

أال تقل ساعات المشاركة عن (50) 
ساعة متواصلة أو متفرقة

 المشاركة في العمل
التطوعي وخدمة المجتمع

أال يقل عدد الساعات عن 
(50) ساعة موثقة

 المشاركات في
مجال النشاط الطالبي

أن تكون خالل فتــرة الدراســة الجامــعية 
وأن تكــون مــعتمدة من جــهات داخــل 
الجامعة ويمكن التحقق من مصداقيتها.

الدورات التدريبية المهنية
التــي تخـــدم حـــقـــــول

علمية أو تخصصية 

أن يكون الطالب/الطالبة قد 
تولــى مسؤولية القيادة في 

المجاالت التالية:
- رئاســة األنـــديـــة الـــطالبية.
- مقـــرر اللـــجـــان الـــطالبيـة.

- رئاســـة أو عـضوية المجالس 
االستشارية الطالبية.

- عضــويـــة لـــجان الـــحقــــوق 
الطالبية أو مجلس إدارة صندوق 

الطالب.
- رئاســة الــفرق الخـاصة بخدمة 
المجتمع واألعــمال التــطوعيـة 
مــع جهـــات داخـــل الــجامــعة.

- أخرى

المهارات القيادية

أن تكون الجائزة قد حصل عليها 
من جهة داخل الجامعة في أحد 
أو  الدراسي  التفوق  مجاالت 
العمل  أو  الطالبية  األنشطة 
أو  المجتمع  وخدمة  التطوعي 

االبتكارات العلمية.

الجوائز
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 |السجل المهاري

آلية تسجيل المهارات والدورات في السجل المهاري:  

الدخول إلى البوابة 
اإللكترونية (Edu Gate) على 
موقع الجامعة باستخدام 
اسم المستخدم وكلمة 

السر الخاصة به

اختيار ايقونة السجل 
المهاري.

الموافقة على الشروط 
والضوابط 

تعبئة المهارات والدورات 
التي حصل عليها في 

الحقول الموجودة 
باستخدام القوائم 

المنسدلة

مراجعة وحدة السجل المهاري 
العتماد البيانات التي قام 

بإدخالها مع إحضار البطاقة 
الجامعية و أصول الشهادات 

الُمدخلة 

تعتمد مسؤول/ـة وحدة السجل 
المهاري البيانات الُمدخلة بعد 
تدقيق البيانات ومطابقتها مع 

أصول الشهادات 

يمكن للطالب /الطالبة 
طباعة وثيقة السجل المهاري 

من الموقع في أي وقت
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ضوابط السجل المهاري: 

أن يكون الطالب/ 
الطالبة من طلبة 

الجامعة 

أال تتــجاوز فــترة التخرج 
عند التــقدم لتــسجيل 
الــمـــهارات والــدورات 
المكتسبة عن سنتين.

أن يقوم الطالب/الطالبة 
بـــتعبـــئة بــيانــات سـجله 
المهاري في موقع البوابة 
االلكترونــية باللغــة التي 
يرغبها (العربية/االنجليزية) 
وفقًا للــشروط والضـوابط 

الموجودة على الموقع. العتماد الــبيانات المـدخلة 
من قبل الطالب/الــطالبة 
فيجب أن تكون الشهادات 
المـــدرجة ضــمن الــسجل 
المهاري مختومة ومـوقعة 
من الجهة الــتي أصــدرتها 
داخل الــجامعة، وسـتقوم 
وحـــدة الــسجل المـــهاري 
بالعــمـــادة بالــتحقق مـن 

صحتها.

بعد اعتماد البيانات المدخلة 
يستطيع الــطالب/الــطالبة 
طبــاعة ســجله المهاري من 

الموقع مباشرة.

لن يتم اعتماد بيانات 
الســجل المـــهـــــاري 
المدخلــــة مــــن قبل 
الطالب/ الطـــالبة إال 
بعد مراجـــعة الوحدة 

ال يمكن للطالب/الطالبة 
التعـــديل أو اإلضــافـــة أو 
الحذف في سجله المهاري 
بـعد اعتـــماده مـــن وحدة 
السجل المهاري بالعمادة 
إال بــعد مراجـــعة الـوحدة.

 |السجل المهاري
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صنــــدوق 
الــطـالب

اللستفسار والتواصل:
اإلدارة التنفيذية لصندوق الطالب

البهو الرئييس - مبىن 17 – الدور األريض أ
stufund@ksu.edu.sa:الربيد االلكرتوين

sfksu@ :تويرت
وحدة صندوق الطالب

المدينة اجلامعية للطالبات
مبىن 25 الدور األول مكتب 14

stufund.fdsa@ksu.edu.sa :الربيد االلكرتوين
stufund_fdsa :تويرت



صنـدوق طـالب جامعـة الملك سعود يمضي قدًما لخدمة الطلبة على 
المستوى العلمي والثقافي والرياضي واالجتماعي واألنشطة الالصفية, 

وذلك من خالل الدعم المالي الذي يقدمه لهم، إذ يسعـــى لالرتقــاء 
دائًما بمستـوى الخدمات المقدمـة وإنهـاء اإلجراءات المالية بأسرع وقت 

وبدقة عالية.

 |صندوق الطالب

صنـدوق طـالب جامعـة 
الملك سعود

المستوى  على  الطلبة  لخدمة  قدًما  يمضي 
واالجتماعي  والرياضي  والثقافي  العلمي 
الدعم  خالل  من  وذلك  الالصفية,  واألنشطة 
يسعـــى  إذ  لهم،  يقدمه  الذي  المالي 
المقدمـة  الخدمات  بمستـوى  دائًما  لالرتقــاء 
وبدقة  وقت  بأسرع  المالية  اإلجراءات  وإنهـاء 

عالية.

يقدم صندوق الطالب عدة برامج وخدمات ومنها:

يتم من خــالل هذا البــرنامج تــقديـم 
القــروض للــطلبة وتخــصم مــــــــن 
مكافئاتـهم الشهــرية باآللية التالية:
 يتم الــتقديم عــن طــريــق البــوابة 
اإللكترونية للنظام األكاديمي, حيث 
يجب أن يكون المتقدم مســـجًال في 
الفصل الدراسي  , وليس عليه قرض 
لم يتم ســداده, وأن يـــكون المعدل 
الفصـــلي للـــطالــــــب 2.5 فأكــــثر 
(لالطـــالع على شروط الســلف زيارة 
 (sfd.ksu.edu.sa الموــــقع اإللكتروني
ويتم تحـــويل الــسلفة إلى حــساب 

الطالب/الطالبة البنكي.

برنامج السلف: 
البوابة  عبر  عليها  التقديم  يتم 
األكاديمي,   للنظام  اإللكترونية 
الطالب/  يكون  أن  يجب  حيث 
الطالبة منتظم دراسيا ومنقطع 
شروط  على  (لالطالع  المكافئة. 
اإللكترون  الموقع  زيارة  اإلعانة 

(sfd.ksu.edu.sa
إلى حساب  اإلعانة   ويتم تحويل 

الطالب/الطالبة البنكي.

 اإلعانات المالية:

26



 |صندوق الطالب

يقدم صندوق الطالب عدة برامج وخدمات ومنها:

يهدف هــذا البـــرنامج إلـى تنمية 
الجامعــــــــة  طــــــلبة  مـــــهارات 
واطالعهم على األعمال اإلداريــة 
أتـــــاحت  التي  والفنية لألقسـام 
لهم فرص الــعمل بها الكتساب 
الخـــبرة, إضـــافة إلى استــــفادة 
القـــطاعات المختلـفة بالجامعة 
من عـــمل هـــؤالء الـطلبة, حيث 
يتـم ترشـــــيح الراغــــبين فــــــي 
االســــتفادة من برنامج التشغيل 
خالل الفصل الدراسي عن طريق 
اإلداريــــة  الــــوحدات  أو  الكلــــية 
بالتــــنسيق مــــع عمـــادة شؤون 

الطالب, وتــــتم باآللــــية التالية:
لكل طــالب/طــالبة  ثالث فرص 
تشغـــيلية خــــالل مـــــسيرتـــــــه 
األكاديمية بحيـــث ال يجوز الجـمع 
بين فرصتين بالـــفصل الواحد, ال 
تــــزيد عـــدد ساعات الــعمل في 
الفرصة الواحدة عن 100 ساعـة وال 
تقل عن 30 ساعة بمـــعدل ثـالث 
ســـاعات باليـــوم الواحد, ويتـــم 
نـــهايـــة الفصل  المكافأة  صرف 
وإيـــداع الــمـــبلغ فـــي حــــساب 
الطالــب البنكي. (لالطالع على 
زيـــارة  الـطالبي  التــعاون  شروط 
(sfd.ksu.edu.sa الموقع اإللكتروني

برنامج التعاون الطالبي:
كوبونات  الطالب  صندوق  يقدم 
من  باألقــساط  شرائية  إلكترونية 
مكتبة جرير, حيث يمكن التقديم 
على وفق ضوابط معينة أهمــها:
أن يكـــون   الطــــالب/الــــطالبــة 
منتظًما دراسًيا , ووجـود مـــكافأة 
سارية , إلى جانب أال يكون  مديًنا 
للصنـــدوق بسلــــفة لــــم يــــتم 
سدادها.  (لالطــــالع علـى شروط 
بــرنــــامج تيســــير زيارة الــــموقع 
اإللــــكتروني sfd.ksu.edu.sa) ويتـــم 
التقديم عبر البوابة اإللكـــترونية 

للنظام األكاديمي.

برنامج تيسير:
في نهاية كل عام دراسي تقوم 
الجامعة باإلعالن عـن موعد حفل 
تخرج الطلبة, ومشاركة صــــندوق 
الطالب بتأمين مشالح وعــباءات 
التخـــرج وتــــوزيعها مــجاًنا بـهذه 
المناسبــة. حيـــث يـــتم تـــكريم 
خريجو الفصل الصـــيفي للعـام 
الدراســـي الــــماضي والفـــصل 
الدراســـي األول إلـــى جــــانــــب 
المــــتوقع تخرجــــهم بالفــــصل 

الدراسي الثاني.
ويتــم االســـتالم باآلليــة التالية:

الحــــضور إلــــى مــــركز تـــــوزيع 
المشالح/عباءات التخرج في فترة 
التوزيع وبأوقات الدوام الرســمية 

إبراز البطـاقة الجامعية لموظف 
الحاسب ومن ثم االستالم.

 مشالح وعباءات التخرج:
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اإلســـــكـــــان 
الــــطالبـــــي 
(طالب – طالبات ) 

وسائل التواصل : 
الطالب: 

                    Twitter : @m_housingksu
Email : m.housing@ksu.edu.sa

        C-14 المبىن الرئييس – الدور الثاين -  مكتب رقم
الطالبات : 

Twitter: @f_housing
Email: f.housing@ksu.edu.sa

المدينة اجلامعية لطالبات - مبىن 41_ الدور األول 



إدارة السكن الطالبي هي إحدى إدارات وكالة العمادة للخدمات الطالبية 
المباشرة  الخدمة  بتقديم  تعنى  والتي  الطالب  شؤون  لعمادة  التابعة 
للطلبة من خالل توفير السكن المناسب إلقامتهم وتوفير اإلمكانيات التي 
ونفسي  صحي  جو  في  للدراسة  ليتفرغوا  المريحة،  اإلقامة  لهم  تضمن 

واجتماعي سليم.

 |اإلسكان الطالبي

أهم الخدمات التي يوفرها السكن الطالبي : 

األهداف:

تهيئة سكن مناسب إلقامة الطلبة 
بتوفير اإلمكانيات التـي تــوفر لهم 
اإلقامة المريحة ليتفـــرغوا للدراسة 
في جو صحي ونفسي واجتماعي 

سليم وفق قواعد الـــسلوك 
االجتماعي القويم.

توفير البـــيئة االجتماعـــية للتـعارف 
والتعاون والتآلف من خالل ممارسة 
العـــمل الجــــماعي يتـــمثل فــــي 
النشاط الصفي داخل إطار السكن 
الجامـــعي واسـتغالل أوقات الفراغ 
لــدى الطـــلبة في أعـــمال مــفيدة 
واكتــــشـاف القـــدرات والمـــواهب 

وتنميتها والعناية بها.

توفـــير مخــــتلف 
اإلمـــكـــانــيـــات 
والخدمات الـــتي 
تتـطلبها الحـــياة 
الــــــــــــيومـــــية 
للطالب/الطالبة 

الجامعي.

توفير الرعاية االجتماعية 
والــــنفســــية للـــطلبة.

بناء الوعي الــــوطنــي 
وتنمــيـــة مـــهاراتهــــم 
الشخصية تجاه وطنهم.

توفر إدارة اإلسكان الطالبي 
مشرفين متخصصين على 

مدار 24 ساعة . 

وحدات سكنية
بفئات متنوعة . 

مكتبة للمطالعة
والدراسة . 

وسائل مواصالت ترددية من 
السكن الطالبي إلى 

الكليات والعودة .

وحدة صيانة متخصصة 
على مدار 24 ساعة . 

صاالت رياضية
وغرف أنشطة . 

العديد من المساجد في 
أنحاء السكن الطالبي . 

مطاعم ، كافتيريا ، سوبر 
ماركت  ، مغسلة للغسيل 
الجاف ، آالت البيع الذاتية .

العيادة الطبية ، شبكة 
االنترنت ، القنوات الفضائية .

غرف خاصة بكامل تجهيزاتها 
لذوي االحتياجات الخاصة .

األمن والسالمة على 
مدار 24 ساعة . 
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التغذية

وسائل التواصل: 
Instagram: Nut.ksu 
Twitter: Nutri_ksu  

Whatsapp:  0118058510
 :Email
طالبات: 

    catering@ksu.edu.sa 
طالب: 

  nutrition@ksu.edu.sa  

الموقع :
شطر الطالبات: مبىن 25 – الدور االول- مكتب رقم 9 

شطر الطالب: مبىن 17 – الدور الثاين 



تتطلع إدارة التغذية إلى تقديم كل ما هو جديد في الـــخدمات الــغذائية 
المقدمة وتوفير خيارات متعددة وفق أحدث التقنيات بأسلوب عصري مما 
ينعكس إيجاًبا على الخدمات المساندة للرسالة التعـــــليمية األســـاسية 
بالجامعة، كما تعتمد في إنجاز مهامها على كوادر صحية متخصصة في 

مجال علوم األغذية وتغذية اإلنسان.

 |التغذية

الخدمات التي
تقدمها إدارة 

التغذية: 

استقبال مــقــترحات 
المنسوبين والسعي 
لتطـــوير الـــــخدمات 

الغذائية.

استقبال شــكــاوى 
المنسوبين الخاصة 
بالخدمات الــغذائية 
والعمل على حلـها.

استقبال طلبـات الضيافة 
(لمناقـــشـــات الماجستير 
والدكتوراة ، ورش العمل، 

الــــمؤتــــمرات، الــــدورات 
الـــــتدريبــــية، وغــــيرها..) 
للتـــــنسيق مـــع مــــتعهد 
التغذية بجامــعة الـــملك 

سعود لتنفيذها.  

تدريب الطالب 
المتخصصين في مجال 

األغذية. 

تقديم وجبات متنوعة 
ومتوازنة وصحية.

وضع الشروط والمواصفات 
الخاصة بخدمــات التـــغذية 
بالجامعة ومتابعة تنفيذها. 

العمل على نشر الــوعي 
الغذائي من خالل تقديم 

النشرات التوعوية 
والتثقيفية. 

تحديد االحتياجات اإلضافية 
لخدمات التغذية بالجامعة 
والعمل على إخراجها حيز 

التنفيذ. 

مواقع التغذية بالجامعة:

 A 27 مطعم الطالبات  مبنى -
- مطعم سكن الطالبات مبنى41  
- مطعم السنة األولى المشتركة 

بالدرعية للطالب 
- مطعم مبنى 30 بجامعة الملك 

سعود "طالب" 

المطاعم المدعومة للطالب
"والطالبات "بسعر مخفض 

- مبنى 25 بالمدينة الجامعية 
للطالبات

- مبنى 17 بجامعة الملك 
سعود

مطاعم أعضاء هيئة
التدريس والمنسوبين 

- المطاعم و المقاهي 
- مكائن البيع الذاتي 

المواقع االستثمارية
- حفالت الشاي و بوفيه الغداء 

والعشاء 
- قاعات إلقامة الفعاليات: 

(المرقب، الدروازة، الدرعية، المربع)

الخدمات الخاصة
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برنامج الطلبة 
المــتفوقـــين 
والموهـــوبين

تواصل الربنامج:
االستفسارات العامة:  

dsp@ksu.edu.sa
تويرت الربنامج:  

https://twitter.com/DSPKSU
حساب الربنامج عىل سنابتشات: 

dspksu 
حساب الربنامج عىل انستغرام 

 dspksu
 mentoring@ksu.edu.sa مسار التلمذة



 |برنامج الطلبة المتفوقين

أهداف البرنامج:

الخدمات التي 
يقدمها البرنامج:

اإلسهــام فـــي إعداد طلبة 
الجامــــعة المـــتفوقـــــــين 
والموهوبين ليكونـــوا نـواة 
للكـــــفاءات والــــــقيـادات 
العلمية ومجاالت المـــوهبة 
المتعددة والمتـميزة عـــلى 
مستوى الجامعة والمجتمع.

تطويـــر وإبـــراز الـــقدرات 
والمهارات لطلبة الجامعة 
المتــفوقين والــموهوبين 
للمساهــمة فـــي جـــهود 
التنـمية والتـــطوير عـــلى 

مســـتوى الجــــامعة 
والمجتمع.

تنمية آفاق التفكير للـــطلبة 
المتفـــوقين والـــموهـــوبين، 
وزيادة قــدراتهم على التكيف 

مع متطلبات التنمية 
المعاصر ة.

نشر وترسيخ ثقافـة التفوق 
والموهبة في الجامعة لبث 
روح التنافسية اإليجــابية بين 
الطـــلبة في جـــميع كليات 

الجامعة .

تمكين طلبة الجامعة المتفـوقين والمــوهوبين 
من االستفادة القصوى من البرامــج والشــــراكات 
الداخلية والخارجية للجامعة والمتعلقة باألبـــــعاد 
التعليمية واألكاديمية والبحثية وكذلك المتعلقة 

بالموهبة واإلبداع واالبتكار. 

من  مجموعة  عام  بشكٍل  البرنامج  يقدم 
طلبة  لرعاية  والمتقدمة  اإلثرائية  البرامج 
تبدأ  والموهوبين،  المتفوقين  الجامعة 
ببرنامج رعاية المتفوقين والموهوبين في 
بالبرامج  مرورًا  التحضيرية،  السنة  عمادة 
الدراسية  المراحل  على  الموزعة  اإلثرائية 
بتكريم  وانتهاًء  الطالب،  بها  يمر  التي 
وبشكل  والموهوبين.  المتفوقين  الطلبة 
بتقديم  البرنامج  يقوم  تخصيص،  أكثر 

الخدمات والفعاليات التالية:

تنظيم الزيارات الميدانية والعالقات التعاونية المشــتركة بين الطلبة 
المتفوقين والموهوبين ومجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات 
في القـطاعين الـــعام والخــــاص ذات العـــالقة بالتــفوق والموهبة.
ربط الـــطلبة التفوقين بأعضاء هيئة التدريس أو الباحثين المتميزين 
وكذلك ربط الطــلبة الموهوبين بالجهات المختصة بتطوير الموهبة 

وتنميتها داخليًا وخارجيًا.
تنظيم برامــج زيارات الطــلبة المتفوقين والموهوبين لجهات عالمية 

مرموقة.
تــــــقــــديم مــــنح تدريبـــية عملية محلية وخارجية للطلبة المتفوقين 

والموهوبين.
تنظـــيم الملتـــقيات والـــندوات وورش الـــعمل ذات العالقة بالتفوق 

والموهبة واإلبداع.
المشــــاركة في المــؤتمرات والفعاليات العالمية ذات العالقة برعاية 

الطلبة المتفوقين والموهوبين.
 تنظيم ملتـــقى سنــــوي تحــــت شعار "رعايـــة الطــــلبة المـتفوقين 

والموهوبين".
إقامة معرض سنوي ألعمال وانتاجات الطلبة المتفوقين والموهوبين.

تنظيم مشروع "جائزة الطلبة المتفوقين والموهوبين".
إصدار نشرة دورية للبرنامج.

تنظــيم المسابقـــات اإلبداعية وإعداد المــطويات الترويجية والتربوية 
الخاصة برعاية التفوق والموهبة لدى الطلبة.
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مخرجات البرنامج:
- جيل من الكفاءات المتميزة والمتفوقة في مجاالت العلم والمعرفة والموهبة واإلبداع قادرة على 

المساهمة الفاعلة في مجتمع المعرفة وتنميته.
-  أعمال وانتاجات في مجاالت المعرفة والعلوم والموهبة للطلبة المتفوقين والموهوبين بالجامعة.

- برامج إثرائية متخصصة في رعاية التفوق والموهبة واإلبداع.
- نشرات ومطويات متعلقة برعاية التفوق والموهبة في الجامعة.

مسارات البرنامج:
مسار المتفوقين ومستمري التفوق:

صمم مسار الطلبة المتفوقين الستقطاب الطلبة المتميزين من الناحية األكاديمية، ولديهم الرغبة في 
التفوق المستمر وإثراء تجربتهم الجامعية. 

مراحل المسار: 
المرحلة األولى: المرحلة التأهيلية (طلبة السنة األولى المشتركة) 

المرحلة الثانية: مرحلة اإلعداد العام (طلبة السنة الثانية)
المرحلة الثالثة: مرحلة اإلعداد التخصصي (طلبة السنة الثالثة)

المرحلة الرابعة: مرحلة اإلعداد المتقدم (طلبة السنة الرابعة وما فوق)

آلية الترشيح:
تنطوي آلية الترشيح لمسار الطلبة المتفوقين في البرنامج على بعدين رئيسيين هما:

- البعد الكمي والبعد النوعي. حيث يتضمن البعد الكمي لهذا المسار تركيز جهود البرنامج على عدد 
الطلبة المتفوقين، من خالل ترشيح أكبر عدد من الطالب والطالبات للمرحلة التأهيلية ومرحلة اإلعداد 

العام للمسار وفقًا لمعايير وشروط معينة؛ لزيادة التنافسية بينهم على مقاعد المسار في بعده النوعي 
(مرحلتي اإلعداد التخصصي واإلعداد المتقدم). حيث سيتم تركيز جهود البرنامج في البعد النوعي للمسار 

على نوعية الطلبة الملتحقين به؛ بحيث يتم اختيار أفضل الطلبة الملتحقين بالبعد الكمي للمسار 
لالنتقال لبعده النوعي وفقًا لمعايير وشروط معينة.

مسار الموهوبين:
صمم مسار الطلبة الموهوبين لتلبية الحاجة الماسة الكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم والعناية 

بطاقاتهم وقدراتهم من خالل تطوير منظومة متكاملة لرعاية وبناء الكفاءات الطالبية الموهوبة 
والمبدعة للمساهمة في تنمية المملكة ودفعها إلى التحول نحو مجتمع المعرفة.

مسار التلمذة: 
تعتبر التلمذة من أهم االستراتيجيات التدريبية التي تتضمن تقديم اإلرشاد والتوجيه والمساعدة للطلبة 
من قبل خبراء متخصصين من ذوي الخبرات المتميزة لتمكينهم من إنجاز مهام تعلمية يصعب عليهم 

القيام بها بشكل فردي.
ويأتي مسار التلمذة كأحد برامج اإلثراء المساندة في برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين، إلتاحة 

الفرصة أمام الطلبة الجدد والطلبة المتميزين الذين لم يحققوا شروط االلتحاق ببرنامج الطلبة 
المتفوقين لالستفادة من خدمات البرنامج.

 |برنامج الطلبة المتفوقين
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األنديــــة 
الطالبية 

قنوات التواصل إلدارة األندية: 
Snapchat: gclubsksu
Twitter: @gclubsksu

Email: gn@ksu.edu.sa
 0118051159
0118052451

الموقع :
الطالبات : المدينة اجلامعية للطالبات - مبىن 27A- الدور -2 

رقم المكتب 30 



األهداف:

تهيئة البيئة المالئمة 
للطلبة لتنمـية قدراتهم و
مهاراتهم وتبادل الخبرات 
فيما بينهم والعمل على 

توجيههم ودعمهم.

اكتشاف المواهب 
الطالبية وتنميتها ورعاية

 الموهوبين.

إقامة النشاطات التـــي تبرز 
جهود أعضـــــاء النــــادي في
 المجاالت التي يتميزون فيها.

توثيق اإلنتاج الطالبي وإنشاء 
قاعدة بيانات للمواهب الطالبية 

في مختلف المجاالت. 

المشاركة في المناسبات المختلفة 
داخل وخارج الجامعة وتبادل الخبرات.

 |األندية الطالبية

أقسام األندية الطالبية :

آلية االلتحاق باألندية الطالبية : 
يتم فتح نموذج تسجيل الكتروني لكل نادي بداية كل فصل دراسي. 

األندية الطالبية بجامعة الملك سعود

األندية الثقافية

����

األندية العامةاألندية التخصصية

إنساني

�طالب��طالب��طالب �طالبات��طالبات��طالبات

صحيعلمي
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الشراكة 
الطالبية

وسائل التواصل : 
Twitter:@spp_ksu

Email:spp.k@ksu.edu.sa

الموقع :
-للطالبات:  مبىن 27 ب –الدور األول

-للطالب :  البهو اجلامعي الرئيس



يعد برنامج الشراكة الطالبية أحد البرامج الرائدة في جامعة الملك سعود 
والذي بدوره يجمع بين الطالب والجامعة للمشاركة في تطوير نشاطاته 
وتفعيل دوره في المجتمع، كما يعنى بتمكين الطلبة داخل الــــجامعة 

ودعم واحتضان المبادرات الريادية الطالبية.

 |الشراكة الطالبية

األهداف:

هيكلة الشراكة 
الطالبية :

اإلسهــام فـــي إعداد طلبة 
الجامــــعة المـــتفوقـــــــين 
والموهوبين ليكونـــوا نـواة 
للكـــــفاءات والــــــقيـادات 
العلمية ومجاالت المـــوهبة 
المتعددة والمتـميزة عـــلى 
مستوى الجامعة والمجتمع.

تطويـــر وإبـــراز الـــقدرات 
والمهارات لطلبة الجامعة 
المتــفوقين والــموهوبين 
للمساهــمة فـــي جـــهود 
التنـمية والتـــطوير عـــلى 

مســـتوى الجــــامعة 
والمجتمع.

تنمية آفاق التفكير للـــطلبة 
المتفـــوقين والـــموهـــوبين، 
وزيادة قــدراتهم على التكيف 

مع متطلبات التنمية 
المعاصر ة.

نشر وترسيخ ثقافـة التفوق 
والموهبة في الجامعة لبث 
روح التنافسية اإليجــابية بين 
الطـــلبة في جـــميع كليات 

الجامعة .

تمكين طلبة الجامعة المتفـوقين والمــوهوبين 
من االستفادة القصوى من البرامــج والشــــراكات 
الداخلية والخارجية للجامعة والمتعلقة باألبـــــعاد 
التعليمية واألكاديمية والبحثية وكذلك المتعلقة 

بالموهبة واإلبداع واالبتكار. 

 اللجان :
- لجنة المساندة واإلمداد 

- لجنة الموارد البشرية 
- لجنة العالقات العامة 

- اللجنة اإلعالمية 
- اللجنة القانونية 

- اللجنة المالية 
- لجنة المبادرات 

- لجنة التطوير والتميز 

المبادرات  :
- المجلس القيادي

- تيدكس
- اللقاء العلمي
- إذاعة الشراكة 

- تدريب النخبة 
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األنشطة 
الطالبية

 وسائل التواصل :
 الربيد األلكرتوين 

EshraqaActivity@ksu.edu.sa
تويرت 

Eshraqaa
انستقرام 

EshraqaActivity
سناب شات
Eshraqaa

تيك توك 
EshraqaActivity

الموقع :                                                                                                                
مبىن 25 _ الدور الثاين _ مكتب 32

صالة اإلطاللة : مبىن 27B _ الدور الثاين



تهدف إدارة األنشطة الطالبية إلــى تحـــقيق الشـــخصية المتوازنة للطالب 
والطالبة ثقافيًا واجتماعيًا وفنيًا باستثمار أوقات الفراغ واكتشاف المواهب 

تعزيزًا للعالقة بالمجتمع الجامعي.

 |األنشطة الطالبية

تقدم عدد من األنشطة المتنوعة :
- الثقافية.

- االجتماعية.
- ملتقيات.

- مهرجانات.
- الزيارات الطالبية.

- مسابقات.
- صالة اإلطاللة.

أهداف األنشطة الطالبية:
- تنمية مواهب الطلبة وتوظيفها في عمل مثمر من خالل المشاركة في األنشطة والفعاليات 

المختلفة .
- توعية الطلبة وتقوية انتمائهم لوطنهم من خالل ربطهم بمنجزات الوطن وتعريفهم بها.

- تنمية ثقافة اإلبداع والتطوع وخدمة المجتمع في نفوس الطالب والطالبات.
- تحقيق اإليجابية واإلسهام في بناء شخصية الطالب/الطالبة الجامعي .

- تفعيل البرامج واإلشراف عليها من خالل مشاركة الطلبة عن طريق تسجيلهم بالتشغيل الطالبي.

صالة اإلطاللة:
تم افتتاح صالة ترفيهية (صالة اإلطاللة)  من قبل معالي رئيس الجامعة األستاذ الدكتور/ بدران العمر ــ 

حفظه اهللا ــ يوم األربعاء الموافق  14/1/1439هـ لمزاولة األنشطة بكافة المجاالت ،  وذلك في الدور 
الثاني مبنى 27B ، تخدم الطالب والطالبات ، وتضم صالة اإلطاللة ألعاب مختلفة ومتنوعة (حركية - 

إلكترونية) تنمي قدرات الطالب والطالبات الفكرية والبدنية ، كذلك تحتوي على صالة السينما ..

طريقة التسجيل:       
- اإلعالن عن الفعالية من خالل مواقع التواصل االجتماعي.

- التسجيل في قائمة البرنامج مسبًقا. 
- اإلعالن عن طالبات متعاونات للمشاركة في تنظيم البرامج ـ وتعطى الطالبة المتعاونة

  شهادة تقدير من اإلدارة بالساعات التي عملت بها لتتمكن في تسجيلها بالسجل المهاري. 
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وحــــدة 
المسرح

 وسائل التواصل : 

شطر الطالب:
Twitter:@ksudrama

الموقع "المبىن –الدور-المكتب":
مبىن 17 الدور الرابع

رقم التواصل: 0114675601

شطر الطالبات:
Twitter:@ThUfdsa

Email: THUfdsa@ksu.edu.sa
الموقع :

مبىن  25 ،الدور الثاين ، مكتب رقم20 
رقم التواصل:  0572219108 



وحدة المسرح هي إحدى وحدات وكالة العمادة لألنشطة والشراكة الطالبية ، 
والتي تعمل على تحقيق توازن الشخصية فنًيا واجتماعًيا وثقافًيا بكل ما 

يخدم المسرح األكاديمي من مواهب على وجه العموم وللمسرح التمثيلي 
على وجه الخصوص ، بمبادئ وأخالق ال تتعارض مع القيم  اإلسالمية والهوية 

الوطنية.

 |وحدة المسرح

األهداف:

 خلق هوية فنية خاصة 
بمسرح جامعة الملك 

سعود.

السعي لنهضة وجودة 
المسرح األكاديمي.

 صقل المواهب المسرحية 
وإدارتها باحتراف.

التغذية الرجعية فنًيا 
وثقافًيا وترويحًيا .

 االستثمار اإلبداعي للطاقات 
الشبابية في تفعيل وإدارة 

أنشطة ومحافل الجامعة 
السنوية 

تحقيق التواصل الداخلي 
والخارجي  في نشر ثقافة 

المسرح.
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المسؤولية 
االجتماعية 
والعـــــمل 

التطوعي

وسائل التواصل : 
Twitter:@srksu1

Email :srksu@ksu.edu.sa

الموقع :
الطالب : مبىن 17 الدور الرابع 

الطالبات : مبىن B 27  الدور األول 



 |المسؤولية اإلجتماعية

األهداف العامة الوحدة :
- التعريف باألعمال التطوعية وتنظيمها ومتابعة االحتياجات في هذا الشأن واألحداث وحاالت الطوارئ والحاالت 

اإلنسانية والتعامل معها.
-  تطوير مفهوم العمل التطوعي وتأهيل طلبة الجامعة ومنسوبيها على خدمة المجتمع بمجال تخصصهم، 

تحقيًقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في ركيزة -المجتمع الحيوي-.
- تنمية قدرات ومواهب المتطوعين، وتعزيز قيمة المسؤولية في العمل االجتماعي واإلنساني لديهم.

- إيجاد شراكة فاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات التطوعية ودعم جهود المسؤولية االجتماعية.
- تعويض النقص في القوى العاملة لدى بعض الهيئات وسد احتياجاتهم بالعناصر المؤهلة للعمل 

التطوعي. 

مهام وحدة المسؤولية االجتماعية و العمل التطوعي :
١- التخطيط لبرامج وحدة العمل التطوعي والمسؤولية االجتماعية والسعي لتنفيذها.

٢- التوعية والتثقيف بجميع ما يتصل بمفهوم العمل التطوعي.
٣- مراجعة وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين من كافة الفئات.

٤- تفعيل دور الوحدة في تقديم الخدمات المساندة: االستشارية والتدريبية لمنسوبي الجامعة.
٥- التنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها وسد احتياجهم  بالكوادر المتطوعة.

٦-المشاركة في الفعاليات الوطنية والمحلية والدولية واأليام العالمية ذات العالقة بالمبادرات اإلنسانية 
والمجتمعية.

٧-االهتمام بالبيئة وخدماتها وتحسين ظروفها.
٨-المشاركة في اكتشاف وصقل المواهب ورعايتها.

٩- توجيه خدمات وأنشطة وبرامج لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة.
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وحـــدة
الجوالة

وسائل التواصل :
      ksurovers@ksu.edu.sa : الربيد االلكرتوين

ksu Rovers@:تويرت
مقر اجلهة :
الطالب : 

مبىن 19 الدور الرابع وكالة األنشطة والرشاكة الطالبية
معسكر اجلوالة خلف استاد اجلامعة

الطالبات : 
 مبىن B 27 الدور األول 

معسكر اجلوالة خلف استاد اجلامعة 



الجوالة هي حركة كشفية للذين
تزيد أعمارهم عن 18 عام للجنسين.

 

 |وحدة الجوالة

أهدافها:
- تهدف إلى إعداد الشباب الصالح المتكامل الشخصية عن طريق التمسك 

بالدين وتحقيق روح االنتماء للوطن وتنمية معارفه وتوسيع مداركه وزيادة 
ثقافته ومعلوماته واكسابه قيم الوعد والقانون الكشفي وتنمية مهاراته 

الكشفية والمحافظة على صحته وإعداده بدنيًا وتأهيله لتحمل المسؤولية 
واتخاذ القرار.

- يتم تقديم البرامج الكشفية للطالب والطالبات واإلشراف عليها. 

          
شروط قبول الطالب والطالبات: 

- التسجيل في الجوالة.
- االلتزام بالقانون الكشفي.

- أخذ الدورات التأهيلية للحصول على رتبة قائد كشفي.
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وحدة حماية 
الحقــــــــوق 
الــــطالبيــة 

وسائل التواصل :
عمادة شؤون الطالب 

- مبىن 17 - الدور الثالث- 
 ksu_prs@

 0114670697   
prs@ksu.esu.sa

prs_g@ksu.edu.sa
 



وحدة حماية الحقوق الطالبية تعمل على بناء شخصية الطالب الجامعي 
وتنمية قدراته لمواجهة المشكالت التي تعرقل مسيرته وذلـــك بترســــيخ 
مفهوم المطالبة بالعدل، وتبصيره بحقوقه وِالتزاماته، لتحـــقيق مجـــتمع 
مثالي متجانس داخل الجامعة تســود فــــيه روح التعــــاون المـــتبادل بين 
منسوبيها، والوصول إلى أعلى مســـتويات جـــودة العـــمل األكــــاديمي.

 |وحدة حماية الحقوق الطالبية

األهداف:
1-تبصير الطلبة بحقوقهم الجامعية وكيفية الحصول عليها باللجوء إلى 

القنوات الشرعية والرسمية داخل الجامعة.
2-تقديم االستشارات الالزمة للطلبة فيما يخص مشكالتهم األكاديمية وغير 

األكاديمية المرتبطة بالجامعة.
3-التحقيق والفصل في الشكاوى والتظلمات التي يتقدم بها الطلبة.
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 |الدليل التعريفي لعمادة شؤون الطالب
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 https://sa.ksu.edu.sa/arDsaMedia@ksu.edu.saDsa_activitiesDsa_ksu 


