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كلمة معالي 
مدير الجــامعة

خاتم  على  والسالم  والصالة  الةالملن  رب  هلل  البم  
وصببه  آله  وعلى  سل نا  بم   والمرسللن  األنبلاء 

أجمةلن�

الطالب  حأحنائي  ُأرحــو  أن  البو  حكا  يُسُرني  ح اية 
والطالبات الُق ا ى والمستل ين في رحاب جا ةتهم 
صرحًا  لتكون  ُأنائت  والتي  الاماللة  الب ود  جا ةة 
على  بادئ  لبناته  تقوم  واألخالق  للةلم  و نارًا  علملًا 
و تكا لة  فاعلة  أكاديملة  و ناهج  إسال لة،  وثواحت 

الفرد والملتمع واأل ه� احتلاجات  تلبي 

أحنائي الطلبة إن سةي اللا ةة في تق يم هذا ال للا 
لكم  ن  لما  دراية  على  لتكونوا  وإرشادكم  إلفادتكم 
هذا  وانطالقًا  ن  واجبات،  عللكم  ن  و ا  حقوق 
اللا ةة  داخا  تبتاجونه  ال للا  ا  يستةرض  اله ف 
حأنظمتها و رافقها تبفلزًا على إثراء حلاتكم اللا ةلة 
المتة دة  األناطة  في  لاالت  الفةالة  والمااركة 

اللا ةة� تهلئها  التي 

الةلم  سناحا  حكم،  الترحلو  أكرر  فإني  الختام  وفي 
النبلا  ه فكم  إلى  تصلوا  إن  آ ــاًل  والةطاء  والخلر 
أتمنى  إذ  وإني  اللا ةة،  هذه  ارت تم  اجله  الذي  ن 
ُ لبلًا  يكون  وأن  تطلةاتكم  ال للا  هــذا  يبقق  أن 

استفساراتكم� عن  وُ ليبًا  لرغباتكم 

واهلل ولي التوفلق

أ.د. محمد يحيى الشــهري         ةالي   ير اللا ةة
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كلمة عميد 
شؤون الطالب

سل   على  والسالم  والصالة  الةالملن  رب  هلل  البم  
ح اية  أجمةلن،  وصببه  أله  وعلى  والمرسللن  األنبلاء 
الطالو/  عزيزي  حتهنئتك  الطالب  عمادة شؤون  تتق م 
الب ود  جا ةة  في  قبولك  على  الطالبة  عزيزتي 
تبقلق  ا  في  والس اد  التوفلق  لك  وترجو  الاماللة، 
في  فاعال  عنصرا  لتكون  والخبرة  الةلم  إلله  ن  تصبو 
الكريم  الوطن  هذا  عزة  فله  وكا  ا  البناء   سلرة 

ورفةته�  

دللا  الثانلة  ن  الطبةة  ي يك  بلن  أضع  أن  ويُسُرني 
المةلو ات  أهم  للبوي  ــ اده  إع تم  الــذي  الطالو 
الرسملة  واإلجــراءات  األكاديملة  حاللوانو  المتةلقة 
الق يم  الــطــالــو  تهم  الــتــي  المتنوعة  واألنــاــطــة 
ياما  كما  ال راسلة،  خالل  سلرته  والُمستل   ن 
المختلفة  وعماداتها  اللا ةة  بإدارات   ً تةريفا  ال للا 
التوجلهات  حةض  إلــى  إضافة  المتنوعة  وكللاتها 
ُقُ  ا في  المضي  على  ُتةلنك  التي  الُمهمة  والنصائح 
تقرأه  أن  آ ا  نك  لذا  وعزم؛  حقوة  ال راسلة   سلرتك 
وتتقل   الاا لة،  لتستفل   ن  ةلو اته  فائقة  حةناية 

الها ة� حتةللماته 

شؤون  عمادة  ال للا  هــذا  ــ اد  إع في  شــارك  ولق  
وعمادة  واإلرشاد،  التوجله  وح ة  في  ُ مثلة  الطالب 
القبول والتسللا، وعمادة السنة التبضلرية وال راسات 
الُمسان ة فلهؤالء جملةًا، ولكا  ن أسهم في إع اده 

الاكر والتق ير� و راجةته وإخراجه جزيا 

والخلر،  المنفةة  ال للا  يكون في هذا  أن  نسأل  واهلل 
وأن يوفق اللملع لما يبو ويرضى 

د. محمــد بن صالل الضلعان        عمل  شؤون الطالب
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جاء تأسلس جا ةة الب ود الاماللة 
حملتها  التي  الخلر  حاائر  إحــ ى 
البر لن  لخادم  الملمونة  الــزيــارة 
عب   حن  اهلل  عب   الملك  الاريفلن 
لمنطقة   – اهلل  يرحمه   – الــةــزيــز 
ــة فــي  ــلـ ــالـ ــمـ ــاـ الـــــبـــــ ود الـ

لتكون  2007م(   /5/  7( الموافق  ـــ(  ــ )1428/4/20ه
في  الةالي  التةللم  في  نظو ة   )20( رقم  اللا ةة 
ألحناء  التةللملة  الخ  ات  أجود  ولتوفر  الببلو،  حل نا 
حالملتمع  حالرقي  رسالتها  تبقلق  في  ورغبة  المنطقة، 
وتأهلا أحناءه حما يلبي االحتلاجات الباللة والمستقبللة 

ويسهم في تنملة الوطن�

التربلة واآلداب 	1

الةلوم 	1

الطو 	1

الةلوم الطبلة التطبلقلة 	1

الصل لة 	1

تقنلة المةلو ات  	1

الباسبات 	1

الةلوم واآلداب 	1

الملتمع 	1

الةلوم واآلداب 	1

التمريض 	1

الهن سة 	1

إدارة األعمال 	1

االقتصاد المنزلي 	1

الملتمع 	1

الةلوم  	1

الملتمع 	1

التأسيس� 01�1

الموقع� 01�2

الكليات� 01�3

كليات مقرها )عرعر(� 01�3�1

كليات مقرها )رفحاء(� 01�3�2

كليات مقرها )طريف(� 01�3�3

كليات مقرها )العويقيلة(� 01�3�4

الب ود  في  نطقة  اللا ةة  تقع 
شمال  ــصــى  أق فــي  الــاــمــالــلــة 
المملكة الةربلة السةودية حمباذة 
بلن  والــةــراق،  االردن  بلن  الب ود 
شرقا  درجــة  45و38  طــول  خطي 
وبلن خط عرض        )12�32و33�28( 
الب ود  ويب   نطقة  غرحا�  درجــة 
دولتي  الامال  جهة  الاماللة  ن 
الةراق واألردن، و ن جهة اللنوب 

 ناطق اللوف والقصلم� 

تضم جا ةة الب ود الاماللة )15( 
كللة علملة ونظرية، ويبلغ إجمالي 
حاللا ةة  الةلملة  األقسام  عــ د 
هذه  وتتباين  ا  علملًّ قسمًا   )84(
بلن  اللا ةة  ا  حكللات  األقسام 
)12( قسمًا علملًا حكللة الطو حةرعر 
كللات  حــكــا  ـــن:  أقــســام  و)3( 
حةرعر،  المنزلي والملتمع  االقتصاد 
المةلو ات  وتقنلة  والــبــاســو 

حرفباء� 

لللا ةة  تةتبر  قرًا  التي  عرعر  حم ينة  اللا ةة  وتقع 
ع دًا  ن  تضم  حلث  األ ــارة،  وأكبر   ينة في  نطقة 
الكللات واالقسام حاإلضافة الى الم ينة اللا ةلة، كما 
في   ينة  لها  التاحةة  الكللات  ع د  ن  على  تاتما 

رفباء و بافظتي طريف والةويقللة�

وتمنح جملع الكللات درجة البكالوريوس انتظام، حاستثناء 
جا ةلة  توسطة،  شهادة  تمنح  التي  الملتمع  كللة 
وحرنا لًا  أكاديملًا،  حرنا لًا   )46( حاللًا  اللا ةة  وتق م 
واح ًا لماجستلر في كللة التربلة واآلداب - قسم اللغة 
ونوعلة  الكللات  التالي  الل ول  يوضح  كما  الةربلة� 
حلا ةة  الممنوحة  وال رجات  ال راسة  ونظام  الطالب 

الب ود الاماللة�
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كليات الجامعة � 01�4
بمدينة عرعر

نظام الدراسة والدرجة الممنوحة الدارسون كلية الطب

تمنح الكللة درجة البكالوريوس في الطو واللراحة

طالب
+

طالبات

قسم علم األ راض 1
قسم التاريح 2

قسم وظائف األعضاء 3
قسم الكلملاء البلوية 4

قسم الكائنتات ال قلقة 5
قسم الطو الباطني 6

تكون ال راسة في الكللة لم ة )6 سنوات( حسو 
الخطة ال راسلة المةتم ة, حلث يلي السنة 

التبضلرية  رحلة ت ريس الةلوم الطبلة األساسلة 
خالل السنتلن التاللتلن ثم يللها  رحلة ال راسة 

السريرية لم ة ثالث سنوات إضافة إلى سنة ت ريبلة 
)سنة اال تلاز ( بإح ى المستافلات المةتم ة  ن 

قبا الكللة

قسم اللراحة 7
قسم األنف واألذن والبنلرة 8

قسم طو األطفال 9
قسم  أ راض النساء والوالدة 10

قسم علم األدوية 11
قسم طو األسرة الملتمع 12

نظام الدراسة والدرجة الممنوحة الدارسون كلية العلوم التطبيقية

تمنح الكللة درجة البكالوريوس في أح  أقسام 
الةلوم الطبلة التطبلقلة

طالب
+

طالبات

قسم تقنلة المختبرات الطبلة 1
قسم تقنلة األشةة التاخلصلة 2

تكون ال راسة في الكللة لم ة )5( خمس سنوات 
تاما السنة التبضلرية وسنة اال تلاز

قسم الةالج الطبلةي 3
قسم التغذية اإلكللنلكلة 4

نظام الدراسة والدرجة الممنوحة الدارسون كلية الهندسة 

تمنح الكللة درجة البكالوريوس في ذات التخصص

طالب 
فقط

قسم الهن سة  الملكانلكلة 1
قسم الهن سة  الصناعلة 2

قسم الهن سة  الكهرحائلة 3

تكون ال راسة في الكللة لم ة )5( خمس سنوات
تاما السنة التبضلرية

قسم الهن سة  الكلملائلة وهن سة 
المواد 4

قسم الهن سة  الم نلة 5

نظام الدراسة والدرجة الممنوحة الدارسون كلية التمريض

تمنح الكللة درجة البكالوريوس في الةلوم 
التمريضلة

طالبات 
فقط

تمريض حاطني جراحي 1
األ و ة والطفولة 2

تكون ال راسة في الكللة لم ة )5( خمس سنوات 
تاما السنة التبضلرية وسنة اال تلاز

تمريض الطوارئ 3
تمريض عناية  بكرة 4
تمريض صبة عا ة 5

نظام الدراسة والدرجة الممنوحة الدارسون كلية العلوم 

تمنح الكللة درجة البكالوريوس في الةلوم
طالب

+
طالبات

قسم الفلزياء 1
قسم الرياضلات 2

تكون ال راسة في الكللة لم ة )4( أرحع سنوات 
تاما السنة التبضلرية 

قسم الكلملاء 3
قسم علوم الباسبات 4

قسم علوم األحلاء 5

نظام الدراسة والدرجة الممنوحة الدارسون كلية إدارة األعمال 

تمنح الكللة درجة البكالوريوس في الةلوم اإلدارية

طالب
+

طالبات

قسم المباسبة 1
قسم إدارة األعمال 2

تكون ال راسة في الكللة لم ة )5( خمس سنوات 
تاما السنة التبضلرية 

قسم القانون 3
قسم اإلدارة الةا ة 4
قسم الموارد البارية 5

قسم ُنُظم المةلو ات اإلدارية 6
قسم التسويق 7

قسم التمويا والتأ لن 8
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نظام الدراسة والدرجة الممنوحة الدارسون كلية التربية واآلداب 

تمنح الكللة درجة البكالوريوس في ذات التخصص

طالب
+

طالبات

قسم ال راسات اإلسال لة 1
قسم اللغة الةربلة 2

قسم اللغات والترجمة 3
قسم التربلة الخاصة 4

تكون ال راسة في الكللة لم ة )4( أرحع سنوات
تاما السنة التبضلرية

قسم المناهج وطرق الت ريس 5
قسم تقنلات التةللم 6

قسم التربلة وعلم النفس 7
قسم اإلدارة والتخطلط الترحوي 8

قسم المقررات الةا ة 9

نظام الدراسة والدرجة الممنوحة الدارسون كلية االقتصاد المنزلي 

تمنح الكللة درجة البكالوريوس في ذات التخصص طالبات
فقط

قسم التغذية وعلوم األطةمة 1

تكون ال راسة في الكللة لم ة )4( أرحع سنوات
تاما السنة التبضلرية

قسم النسلج والمالحس 2
قسم االسكان وإدارة المنزل 3

نظام الدراسة والدرجة الممنوحة الدارسون كلية الحاسبات وتقنية المعلومات 

تمنح الكللة درجة البكالوريوس في ذات التخصص طالب
+

طالبات

قسم علوم الباسبات 1

تكون ال راسة في الكللة لم ة )4( أرحع سنوات
تاما السنة التبضلرية

قسم تقنلة المةلو ات 2
3

نظام الدراسة والدرجة الممنوحة الدارسون كلية المجتمع 

تمنح الكللة درجة ال حلوم الماارك في ذات التخصص
طالب

+
طالبات

قسم الباسو اآللي وله  ساران:
إدارة الابكات	 
تقنلة الباسبات	 

1

تكون ال راسة في الكللة لم ة )3( ثالث سنوات
تاما السنة التبضلرية 

قسم الةلوم اإلدارية وله  ساران:
إدارة األعمال	 
المباسبة	 

2

كليات الجامعة � 01�5
بمدينة رفحاء

نظام الدراسة والدرجة الممنوحة الدارسون كلية الصيدلة 

تمنح الكللة درجة دكتور صل لي في ذات التخصص

طالب
+

طالبات

قسم الصل لة السريرية 1
قسم الكلملاء الصل للة 2

قسم الةلوم الصبلة األساسلة 3

تكون ال راسة في الكللة لم ة )6( ست سنوات
تاما السنة التبضلرية 

قسم الصل النلات 4

قسم كلملاء النبات و النواتج 
الطبلةلة 5

قسم علم األدوية والسموم 6

نظام الدراسة والدرجة الممنوحة الدارسون كلية العلوم واآلداب 

تمنح الكللة درجة البكالوريوس في ذات التخصص

طالب
+

طالبات

قسم الفلزياء 1
قسم التربلة الخاصة 2

قسم اللغات والترجمة 3

تكون ال راسة في الكللة لم ة )4( أرحع سنوات
تاما السنة التبضلرية 

قسم الكلملاء 4
قسم الرياضلات 5

قسم األحلاء 6
قسم االقتصاد المنزلي 7
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نظام الدراسة والدرجة الممنوحة الدارسون كلية المجتمع 

تمنح الكللة درجة ال حلوم الماارك في ذات التخصص
تكون ال راسة في الكللة لم ة )3( ثالث سنوات

تاما السنة التبضلرية 

طالب
+

طالبات

قسم الةلوم اإلدارية ويضم:
المباسبة	 
التسويق	 
المبلةات	 

1

قسم علوم الباسبات ويضم :
الابكات	  2

قسم الةلوم الهن سلة 3
قسم الةلوم الطبلة التطبلقلة 4

قسم الةلوم األساسلة 5

كليات الجامعة � 01�6
بمدينة طريف

كليات الجامعة � 01�7
بمدينة العويقيلة

نظام الدراسة والدرجة الممنوحة الدارسون كلية العلوم واآلداب للبنين في 
طريف

تمنح الكللة درجة البكالوريوس في ذات التخصص

طالب
+

طالبات

قسم اللغة اإلنلللزية 1
قسم الكلملاء 2

تكون ال راسة في الكللة لم ة )4( أرحع سنوات 
تاما السنة التبضلرية

قسم الرياضلات 3
قسم الفلزياء 4

قسم الباسبات وتقنلة المةلو ات 5
قسم رياض األطفال 6

قسم األحلاء 7

نظام الدراسة والدرجة الممنوحة الدارسون كلية المجتمع في طريف

تمنح الكللة درجة ال حلوم الماارك في ذات التخصص

طالب
+

طالبات

قسم الةلوم اإلدارية ويضم:
المباسبة	 
إدارة األعمال	 

1

تكون ال راسة في الكللة لم ة )3( ثالث سنوات
تاما السنة التبضلرية 

قسم علوم الباسبات ويضم :
إدارة الابكات	 
تقنلة الباسبات	 

2

قسم الةلوم الهن سلة 3
قسم الةلوم الطبلة التطبلقلة 4

قسم الةلوم األساسلة 5

نظام الدراسة والدرجة الممنوحة الدارسون كلية العلوم واآلداب في 
العويقيلة

تمنح الكللة درجة البكالوريوس في ذات التخصص
طالبات 
فقط

قسم الكلملاء 1

تكون ال راسة في الكللة لم ة )4( أرحع سنوات
تاما السنة التبضلرية

قسم اللغات والترجمة 2
قسم الباسبات اآللي 3
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المالئم  األكاديمي  المناخ  توفلر 
للطالو حتق يم خ  ات خاصة ترتبط 
في  األكــاديــمــلــة  أ ـــوره  حلملع 

اللا ةة�

وحدات العمادة� 02�3الرؤية� 02�1

وحدة اإلسكان� 02�3�1

تعريف بوحدة اإلسكان الطالبي  02�3�1.1

يتكون السكن الطالبي من ثالث مباني  02�3�2.1

الرسالة� 02�2
يلزم  كا  ا  توفلر  الةمادة  تتولى 
خــ  ــات  تنوعة  الــطــالب  ــن 
والمكتبة  والتغذية  كــاإلســكــان 
وقاعات األلةاب الرياضلة والمسل  
والمطةم لتكوين شخصلة الطالو 
كــا  ا  توفلر  ــك  وذل المتكا لة, 
يــنــمــي  ــواهــبــهــم وهــوايــاتــهــم 
على  االعتماد  لتةوي هم  ويصقلها 
ــادات  ــةـ ــفــس واكـــتـــســـاب الـ ــن ال
الاريةة  إطـــار  فــي  االجتماعلة 

اإلسال لة�

كةمادة  سان ة  نذ  الطالب  شؤون  عمادة  انطلقت 
)1427هـ،(  الةام  الاماللة في  الب ود  جا ةة  إنااء 
حخ  ة  خاللها  وتةالى  ن  سببانه  اهلل  شرفنا  والتي 
الطالب والطالبات الذين هم عماد اللا ةة و ستقبا 
والمرافق  الكللات  وج ت  أجلهم  والتي  ن  الوطن 
جا ةلة  ثلى  بلئة  لتوفلر  الةمادة  وتسةى  المختلفة، 
الخ  ات  تق يم  خالل  وطالباتها  ن  حطالحها  تهتم 
لملولكم  المواكبة  المختلفة  واألناطة  والبرا ج 
خاللكم  سويا  ن  لننهض  تطلةاتكم  تبقلق  حه ف 
اللا ةات  إلى  صاف  حلا ةتنا  الطلبة  وحناتي  أحنائي 

المتملزة�

البقلقلة  الــواجــهــة  الــطــالب  شــؤون  عــمــادة  وتة  
الملتمع  قطاعات  كافة  و ع  طالحها  لللا ةة  ع 
على  الملقاة  المسئوللة  حةظم  جملةا  ياةرنا  وهذا 
طالب  خ  ة  سبلا  في  ل ينا  كا  ا  لتق يم  عاتقنا 

الاماللة� الب ود  وطالبات جا ةة 

التي  الوح ات  على  لموعة  ن  الةمادة  وتتألف 
وتاتما  لطلبة  الخ  ات  تق م  لموعة  تكا لة  ن 

التاللة: الوح ات 

الــطــالب  تستقبا  ــ ة  ــ وح هــي 
حالسكن  الــراغــبــلــن  والــطــالــبــات 
 ، عرعر  خارج   ينة  اللا ةي  ن 
،وتبويا  ن  شروط  ةلنه  وفق 
اإلسكان  ــروط  ش عللهم  تنطبق 
المخصصة  المباني  إلى  اللا ةي 
لهم  وتق م   ، الطالحي  لإلسكان 
والصبلة  االجــتــمــاعــلــة  ــرعــايــة  ال
تهلئ  التي  المناسبة  والنفسلة 
ــًا وعــلــمــلــَا وفــق  الــطــالــو فــكــري
التةللمات الخاصة بإدارة اإلسكان�

الطالب  سكن  األول:  المبنى 
مدينة  فــي  الضاحية  حــي  فــي 

عرعر.
ثمان   )68( المبنى  ــن  يتكون 
سرير   )136( حسةة  غرفة  وستون 

و للسلن�

الطالب  سكن  الثاني:  المبنى 
في حي بدنه.

اثنلن   )  32( المبنى  ن  يتكون 
وثالثون غرفة  حسةة ) 64 ( سرير ، 
رئلس  و للس  وثــمــان  لالس، 

حالصالة ، وصالة رياضلة�

المؤثرة  الرئلسلة  الةوا ا  أح   اللا ةي  اإلسكان  ية  
الكبلر  لل ور  اللا ةي� وذلك  الطالو  إيلابلًا في حلاة 
حه وكالة عمادة شؤون الطالب لإلسكان  الذي تقوم 
والتغذية  مثلة في إدارة اإلسكان، والتي سةت إلى 
ثقافلة  تةللملة  اجتماعلة  تنظلملة  بلئة  وتوفلر  إيلاد 
ق راته  لتنملة  الفرص  الكثلر  ن  للطالو  تتلح  ورياضلة، 

وتلبلة حاجاته� وإظهار  هاراته 

المبنى الثالث: سكن الطالبات في حي بدنه.
حسةة  غرفة  وستون  سبع   )  67  ( المبنى  ن  يتكون 

)125( سرير ، و لالس ، وصالة طةام �

المبنى الرابع: سكن الطالب في مدينة رفحاء.
المبنى الخامس: سكن الطالبات في مدينة رفحاء.
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أهداف اإلسكان الطالبي   02�3�3.1

محظورات اإلسكان  02�3�5.1

شروط القبول في اإلسكان الطالبي   02�3�4.1

المريبة  	1 اإلقــا ــة  توفلر 
لتلسلر  اللا ةة  لطالب 

الةلمي� تبصللهم 

ــًا  	1 ــوي ــرح رعـــايـــة الـــطـــالب ت
ــا عـــلـــى حــا  ــ ــم ــ ــة ــ وال
االجتماعلة   اكالتهم 

والنفسلة�

اســتــثــمــار أوقــــات فــراغ  	1
الطالب في حرا ج هادفة 
علملة  وأناطة  تنوعة، 
ــة وثــقــافــلــة  ــ ــوي ــ ــرح ــ وت
ــة،  ــاضــل ــة وري ــمــاعــل واجــت

للقلم  أي  خالفة  ارتــكــاب  ية  
حنظام  ــالاًل  إخـ الةا ة  واآلداب 
شلئًا  نها  يرتكو  و ن  اإلسكان، 
يةرض نفسه للمساءلة ،وفي حال 
ــان  ــا ُيـــبـــرم  ـــن اإلســك ــراره ــك ت

و رافقه�

و ن هذه المخالفات :

ــوك  	1 ــلـ ــسـ ــة الـ ــفـ ــالـ ــخـ  ـ
المظهر  فــي  اإلســال ــي 

والمةا لة�

صالة  	1 عن  الطالو  تخلف 
في  البقاء  أو  اللماعة 
أو  أو  ــرافــقــه  الــســكــن 
الصالة  إقا ة  أثناء  أفنلته 

دون عذر شرعي�

الطالو  نتظمًا  	1 يكون  أن 
ــات  ــل ــل فــــي إحـــــــ ى ك
أو  ةاه ها،  اللا ةة 
غلر  الطالب  قبول  ويلوز 
تسلللهم  أثناء  المنتظملن 
الزائر  الطالو  حرنا ج  في 
اللا ةلة  ــج  ــرا  ــب ال أو 
األخــرى فــي حــال وجــود 
ــاحـــة فــي  ــتـ ــن  ـ ــ ــاك ــ أ 

الطالحي� اإلسكان 

الــ ائــم  	1 المقر  يــكــون  أن 
أو  نائلًا  الطالو  إلقــا ــة 
حــةــلــ ًا عــن  ــقــر دراســتــه 

إثبات  حموجو  70كــم  عن  تقا  ال  حمسافة 
ح ود  في  سكناه  حة م  يفل   وإقــرار  شرعي 
األ ــاكــن  ــال قلة  ح ــي  الــمــســافــة، وف ــذه  ه
األولوية  تكون  المتق  لن  ع د  عن  المتاحة 
ال ائمة  أحة   سافة، ولللنة  لمن كان سكناه 
استثناء  اللا ةة  فــي  الطالحي  لإلسكان 
التي  التي تتطلو ذلك طبقًا للقواع   الباالت 

� تضةها

نهائلًا  ن  	1 فصله  سبق  ق   الطالو  يكون  أال 
الطالحي� اإلسكان 

ــتــزام  	1 ــاالل ح تةه   عــلــى  الــطــالــو  يــوقــع  أن 
الطالحي� حاإلسكان  الخاصة  حالتةللمات 

أن يكون الطالو خاللًا  ن  	1
أو  ــة  ــمــةــ ي ال األ ـــــراض 
تقرير  حــمــوجــو  الــســاريــة 

طبي يفل  حذلك�

حتس ي   	1 الطالو  يقوم  أن 
حاإلسكان  اإلقا ة  رسوم 
التي  الــبــنــوك  أحـــ   فــي 
وتق يم  الةمادة  تب دها  
حقلة  ــ اع  ع  اإلي قسلمة 
للبصول  الالز ة  األوراق 

على سكن�

الطالو  	1 على  تــكــون  أال 
حالسلوك   لبوظات  خلة 

واآلداب الةا ة�

تراعي اهتما اتهم، وتلبي احتلاجاتهم، وتنمي 
وتصقا  واهبهم� و هاراتهم  شخصلاتهم 

حالاةائر  	1 االلتزام  فله  يسود  تبقلق  لتمع 
الكريمة� والقلم اإلسال لة واألخالق 

واالن  اج في  	1 المااركة  على  الطالب  ت ريو 
لخ  ة  تؤهلهم  سللمة  اجتماعلة  حــلــاة 

 لتمةهم�

وت ريبهم  	1 حناًء  تكا اًل،  الطالب  شخصلة  حناء 
على  وتةوي هم  المسؤوللة،  تبما  على 

االنضباط واإليلابلة في جملع شؤونهم�

اإلتلان حأي فةا أو قول يخا حال ين أو اآلداب  	1
الةا ة أو األ ن�

ــرى  	1 ــظــمــة األخـ  ــخــالــفــة الــتــةــلــلــمــات واألن
المةتم ة  ن عمادة شؤون الطالب�

اقتناء  آالت اللهو داخا اإلسكان،  ويرجع في  	1
تب ي  هذه اآلالت إلى عمادة شؤون الطالب�

الظهور في القاعات الةا ة حالمبنى أو خارجه  	1
عمو ًا  اللا ةة  حطالو  الالئق  المظهر  حغلر 

وحالمسلم على وجه خاص�

الكتو  	1 اقتناء  وكذلك   ، أنواعه  حلملع  الت خلن 
األخالق  تتنافى  ع  التي  والصور  والملالت 

واآلداب اإلسال لة�
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إلى  	1 يـــؤدي  حما  ــان  ــل اإلت
بلن  والخالف  الفرقة  إثارة 

الطالب�

ــتــخــريــو  	1 ال أو  ــالف  ــ ــ اإلت
اإلسكان  ألثــاث  المتةم  
أو  أو  بانله  و بتوياته 
أو  أو  ــرافــقــه  حــ ائــقــه 
خاصًا  أكــان  ســواء  أفنلته 
الــطــالــو أم  حــاســتــخــ ام 

حاإلسكان حوجه عام�

ــ   1	 ــمــواعــل ــن ال الــتــأخــر عـ
ــاًل لــوجــود  ــل ــ دة ل ــب ــم ال
، أو  الطالب داخا السكن 
غلر  فــي  زوار  اســتــقــبــال 
للزوار  المخصصة  األ اكن 
، أو السماح لهم حالمبلت �

ع م حضور الطالو حنفسه  		
ل ى  ارف المبنى الذي 
ــه فـــي الـــوقـــت  ــســكــن ي
قبا  لذلك  ن  المخصص 
إلثــبــات  ــان  ــك اإلس إدارة 

وجوه في السكن�

السكن  		 عن  الطالو  تغلو 
ألكثر  ن 15 يو ًا  تتاحةة 
أو 30 يو ًا  تقطةة في 
عذر  ح ون  اللا ةي  الةام 

الةمادة�  قبول ل ى 

أو  		 النااط  حرا ج  تةطلا 
والتةللمات  النظام  سلر 
داخا اإلسكان سواء أكان 
غلر  أو  حطريق  باشر  ذلك 

 باشر�

أو  		 الموظفلن  أو  المارفلن  على  التطاول 
و  و  رافقه  ن  طاعم  حاإلسكان  الةا للن 

 العو و غلرها�

دخول  		 لهم  غلر  صرح  أشخاص  على  التستر 
أشخاص  طلوبلن  ن  أو  و رافقه  السكن 
هاربلن  ن  أو  أو  تخلفلن  حكو لة،  جهات 

كفالئهم�

إح اث أي تغيلر أو إضافات حالغرفة أو أحواحها  		
أو أي  ن  رافق السكن حأي حال  ن األحوال، 
أو  الغرف  داخا  أو  لصقات  لوحات  تةللق  أو 

الصاالت أيًا كانت�

أو  		 حــمــواد  لتهبة  السكن  ــا  داخ االحتفاظ 
 تفلرة أو أسلبة أو أي  واد  منوعة�

داخا  		 والبقاء  المباضرات  حضور  عن  التخلف 
يكن  لم  المقررة،  ا  المباضرات  أثناء  السكن 

ل يه عذر  قبول�

يقتصر  		 حلث  المباني،  و  الغرف  داخا  الطبخ 
عما  على  الــمــوجــودة  المطاحخ  استةمال 

القهوة والااي فقط�

غلره  هما  1	 إلى  غرفته  الطالو  فتاح  تسللم 
يبلغ  أن  علله  فق ه  حال  وفي  السبو،  كان 
على الفور  ارف المبنى الذي يسكنه التخاذ 

اإلجراءات الالز ة 

شؤون  عمادة  إدارات  إح ى  هي 
الةمادة  حوكلا  الطالب  رتبطة 
وهي  ةنلة   ، والتغذية  للسكان 
خ  ات  على  الكا ا  حــاإلشــراف 
الرئلسلة )الفطور   التغذية الطالبلة 
-الغ اء ( ، كما تةنى إدارة التغذية 
الخ  ات  جملع  على  حــاإلشــراف 
تق م في  ناسبات  التي  الغذائلة 
الطالبلة،  واألنــاــطــة  اللا ةة 
أن  على  التغذية  إدارة  وتــبــرص 

التغذية  	1 ــرعــايــة  ال تــوفــلــر 
لي  حاقلها  والــصــبــلــة 
اللا ةة طالب وطالبات 

التغذية  	1 الماورة  تق يم 
تطلبها� التي  لللهات 

اللا ةة 	1 وأناطة  حبرنا ج  المااركة 

واإلعاشة  ن  	1 التغذية  االتصال  تةه   تفةلا 
خالل عق  اجتماعات دورية �

توثلق االتصال الةلمي والةملي بلن الةا للن  	1
التغذية� في حقا 

على  ستوى  المق  ة  التغذية  خ  ات  جملع  تكون 
صبي وغذائي عالي وأن تتناسو  ع جملع األذواق�

والطالبات  	 لطالب  الغذائلة  الوجبة  تأ لن  يتم  ساحقًا 
غذائلة  اللا ةة  تةه   ــواد  تةاق   طريق  عن 

وتأ لن عمالة للطهي حتى عام 1433هـ 

الةق   	 انتهاء  حة   المناقصة  اللا ةة  ثم طرحت   ن 
ترسلتها  تم  وق   ثالث سنوات  حي  حة   رور  الق يم 

على المتةه  الق يم في عام 1436هـ �

وحدة التغذية� 02�3�2

التعريف بوحدة التغذية  02�3�1.2

أهــداف وحدة التغذية   02�3�2.2
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السر  	1 ــي  ف اهلل  ــة   ــراقــب
والةلن�

ــفــريــق  	1 ــا حــــروح ال ــم ــة ال
الواح �

الافافلة� 	1

التغذية  	1 ــ اول  ــ ج ــ اد  ــ إع
حــالــوجــبــات  ع  الــخــاصــة 
تغلرها  رتلن خالل   راعاة 
الواح   الــ راســي  الفصا 
حتى ال يما الطالب تكرار 

هذه األصناف�

اإلشــــراف عــلــى كــفــاءة  	1
األجهزة  وصلانة  ونظافة 
ــلــو الــمــســتــودعــات  ــرت وت
ــن  ــاكـ والـــثـــالجـــات وأ ـ
التلهلز والطهي حاإلضافة 
ــة األوانــــي  ــظــاف ــى ن ــ إل
الطهي  في  المستخ  ة 
ــا  ــه ــت ــق ــطــاح و ـــــــ ى  
والــاــروط  للمواصفات 

الفنلة� و  الصبلة 

اإلشراف الكا ا والمباشر  	1
حلملع  الكافتلريا  على 
الـــمـــواقـــع الــمــســلــمــة 
التزام  حلث  للمتةه   ن 
ــة الــــاــــروط  ــ ــراس ــ ــك ــ ح
حلث  والــمــواصــفــات  ــن 
الغذائلة  والمواد  النظافة 
صالحلتها  و  ى  المباعة 
والتزام المتةه  حاألسةار �

تفق ية  	1 حــلــوالت  القلام 
ــات  ــهـ ــلـ ــوفـ ــبـ ــى الـ ــ ــل ــ ع
اللا ةة  في  الموجودة 
عن   ى  تقارير  وإعـــ اد 
الصبلة  حالاروط  التزا ها 

فلما تق  ة  ن وجبات�

اللودة في األداء وتطوير الذات� 	1

التغذية�  	1 أقسام  لمنسوحي  التوجله واإلرشاد 

التأك   ن صالحلة الاهادات الصبلة للةا للن  	1
المطةم� في 

نوعلة و كونات  	1 وتب ي   الطةام  قوائم  إع اد 
الناحلة  تكون  تكا لة  ن   حبلث  الوجبات 

الغذائلة�

وكــذلــك  تةه   	1 الــطــالب  اقــتــراحــات  تلقي 
يفل   تنفلذ  ا  على  والةما  ودراستها  التغذية 

الطالب  نها�

للتأك   	1 المستودعات  على  المستمر  التفتلش 
الغذائلة�   ن صالحلة المواد 

وتق يم  	1 والطهي  والتلهلز  ــ اد  اإلع  راقبة 
والطالبات� للطالب  الغذائلة  الوجبات 

قيم وحدة التغذية   02�3�4.2

المهام التي يقوم بها فني التغذية بالجامعة )ميداني(:  02�3�5.2

عــلــى  طاعم  	1 ــراف  ــ اإلش
ــة و ــتــةــهــ ي  ــة ــا  ــل ال
حةما  واإلعاشة   التغذية 

جوالت  ل انلة

الاهرية  	1 الــتــقــاريــر  رفـــع 
الواردة عن أحوال التغذية 

التغذية  	1 دراسة  نافسات   
ــ اد  ــ ــن أعـ ــ والـــتـــأكـــ   
ــات والــتــلــهــلــزات  ــب ــوج ال

المطلوحة� والةمالة 

عمالة  	1 ــمــاد  ــلــفــات  اعــت
المتةه �

ــلــان  	1 االشــــتــــراك فـــي ل
والتسللم� اإلسالم 

شهريًا  	1 المصروفة  الوجبات  أعـــ اد   تاحةة 
ــان وحــصــرهــا  ــكـ حــمــطــاعــم الــلــا ــةــة واإلسـ
في  المةتم ة  الوجبات  أع اد  و قارنتها  ع 

التغذية� عقود 

والمتهالكة  	1 الق يمة  المطاحخ  ح راسة  القلام 
وإرسالها  إنااء  أو  تر لم  إلى  تبتاج  والتي 
لةما  حاللا ةة  والصلانة  المااريع  إلدارة 
المخططات الالز ة لها وإدراجها ضمن  لزانلة 

اللا ةة�

اإلسكان  	1 وكلا  ــة  ع  دوري اجتماعات  عق  
والتغذية�

مهام إدارة التغذية   02�3�3.2
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تةللم  على  الطالو  حصول  هي 
أخرى  اللا ةة و زايا   لاني في 
تةتم  على نوع المنبة وشروطه

الطالبية  الخدمات  وحدة  تقوم 
الخدمات  من  مجموعة  يتقدم 

لطالب وتتضمن اآلتي:

لطالب  	1 التةاريف  إصـــ ار 
حارط   � اللا ةة  وطالبات 
خ  ات  االســتــفــادة  ــن 
البطاقة  إحضار  و  الوح ة 
عن   ــطــالب  ل الــلــا ــةــلــة 
ــتــخــفــلــض  اســـتـــخـــراج ال

والتةاريف�

إحضار حطاقة كرت الةائلة  	1
ألحوال  وحطاقة  لطالبات 
كــان  إذا  أ ــرهــا  ــي  ــول ل

عنها� نلاحتًا   راجع 

إلى  	1 اإلسالم  رسالة  تبللغ 
اللغة  وتةللم  ــم،  ــةــال ال
ثقافة  ــاــر  ون ــة،  ــل ــةــرب ال

واالعت ال� الوسطلة 

علماء  تخصصلن  	1 إعــ اد 
في  لتمةاتهم  فاعللن 

التخصصات� في جملع 

ــة  	1 ــب ــطــل ــاب ال ــطـ ــقـ ــتـ اسـ
لتبقلق  علملًا،  المملزين 
الببث  وإثـــــراء  ــوع  ــن ــت ال

لةلمي ا

المنح  	1 طـــالب  اســتــقــبــال 
وصولهم  حاله  الخارجلة 

إلى   ينه عرعر

والــثــقــافــلــة  ع  	1 الةلملة  الـــرواحـــط  ــة  ــا  إق
والمؤسسات  والهلئات  التةللملة  المؤسسات 
وتوثلقها  الةالم،  في  والةلملة  اإلسال لة 

اإلنسانلة لخ  ة 

الةالم 	1 التضا ن بلن المملكة ودول  تةزيز 

تاه ه  ن  	1 حما  المملكة  في  الطالب  تةريف 
واجتماعلة  وسلاسلة  واقتصادية  علملة  نهضة 

وصبلة

المنح 	1 الملاني لطالب  السكن  توفلر 

توفلر الغذاء المالئم  ن خالل  تةه  اإلعاشة  	1
حاللا ةة

ــراءات  	1 ــ ــ ــكــمــال اإلج اســت
إقا ة  ستخرج  ال  النظا لة 

الطالو�

ــخــروج  	1 ال ــرة  ــأشــل ت تلهلز 
والةودة في اإلجازات�

السنوية  	1 الــتــذاكــر  توفلر 
لسفر الطالو إلى حالدة�

ــخــروج  	1 ال ــرة  ــأشــل ت تلهلز 
عن   لــلــطــالــو  الــنــهــائــي 

دراسته� استكمال 

في  لتمع  	1 االن  اج  علي  الطالو   ساع ة 
والملتمع  خاص  حاكا  اللا ةة  في  الطالب 

السةودي  حاكا عام�

أي  اكلة  	1 على  واجهة  الطالو   ساع ة 
حالتةاون  اجتماعلة  أو  نفسلة  أو  دراسلة  سواء 
حاللا ةة  ثا  الةالقة  ذات  اللهات   ــع 
الذي  األكاديمي  القسم  أو  واإلرشاد  التوجله 

الطالو� يتبع له 

وحدة رعاية المنح الدراسية� 02�3�3

وحدة الخدمات الطالبية � 02�3�4

التعريف بوحدة التغذية  02�3�1.3

أهداف وحدة  رعاية المنح  02�3�2.3

مهام رعاية وحدة المنح  02�3�3.3
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بجامعة الحدود 
الشمالية
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كلمة مدير المركز � 03�1
الصحي الجامعي

نبذة عن المركز الصحي� 03�2

حلالله وعظمته، والصالة والسالم  يللق  البم  هلل حم ا 
على سل نا  بم  وعلى آله وصببه أجمةلن�

الب ود  جا ةة  رئلس  توجهات  ةالي  انطالقا  ن 
و تكا لة  شا لة  صبلة  خ  ات  تأسلس  نبو  الاماللة 
اللا ةة  ن  وظفلن  للملع  نسوحي  عاللة  وحلودة 
اللا ةي  الصبي  المركز  حرص  فق   وذويهم،  وطالب 
على تأسلس الخ  ات الصبلة وتبسلن بلئة الةما حروح 

الواح � الفريق 

حاللا ةة،  المةنلة  اإلدارات  التكا ا  ع  وتبقلق   
الخ  ات  جودة  رفع  في  الكبلرة  التب يات  و لاحهة 
التي يق  ها المركز الصبي اللا ةي ورفع كفاءة أداء 

الةا للن�

 - ستاه   المقبلة  المرحلة  أن  وواثقون  نبن  تفائلون 
حالمركز،  الصبلة  الرعاية  لتطوير  جادا  عمال   - اهلل  بإذن 
ونبن  ع ز الئنا في المركز الصبي جاهزون للمساهمة 

التطوير� حفاعللة في هذا 

عن  ونلاحة  نفسي  عن  أصالة  ويسة ني  يسرني  وهنا 
المركز  زوار  حلملع  أرحو  أن  الصبي  المركز   نسوحي 

الصبي� 

اللا ةي  الصبي  المركز  أنائ 
1428هلري، يتكون  ن  في عام 
واآلخر  عرعر  في  أح هما  فرعلن 
اهلل  شرفنا  وق   رفباء  في   ينة 
الطالب  حخ  ة  وتةالى  سببانه 
ــات الــذيــن هــم عــمــاد  ــب ــطــال وال
أجلهم وج ت  والتي  ن  اللا ةة 
الخ  لة  ــق  ــراف ــم وال الــكــلــلــات 

المختلفة�

اللا ةي  الصبي  المركز  يتمتع 
اللا ةة  ن  إدارة  واهتمام  ح عم 
أعــلــى  ستوى  ن  توفلر  ــا  أج
ــة لــمــنــســوحــي  ــل ــطــب الـــرعـــايـــة ال

اللا ةة� و نسوحات 

اللا ةي  الصبي  المركز  يق م 
والوقائلة  ن  الةالجلة  خ  اته 
الةا ة  الطبلة  الــةــلــادات  خــالل 
الطبلة  والخ  ات  والمتخصصة 
والصل للة  المختبر  المساع ة  ثا 
حاإلشراف  يقوم  التي  واألشــةــة 
عللها أفراد  ؤهللن وذوي خبرة�

الصبي  ــمــركــز  ال يــســةــى  كــمــا 
تبقلق  إلـــى  ــا  ــض أي ــلــا ــةــي  ال
تبسلن  أجا  الصبلة  ن  الخ  ات 
رضا  واكــتــســاب  األداء   ستوى 
والسةي  المركز  المستفل ين  ن 
حما  ــر  ــتــطــوي وال الــتــبــ يــث  ــى  إلـ
الةلمي  الــتــقــ م  يتماشى  ــع 
وطننا  ياه ه  الـــذي  والــطــبــي 

الةزيز�

الموجود في مدينة عرعر؛ للمبنى  بالنسبة 

يتكون  1200  تر  رحع،  للمبنى  الكللة  المساحة 
غرفة  األول  ن  الطاحق  يتكون  طاحقلن،  المبنى  ن 
تخصصلة  علادات   6 وع د  للطالبات  وضماد  استقبال 
)علادة أسنان، علادة أطفال، علادة جل ية، علادة علون، 
و ختبر  وصل للة  الباطنلة(  علادة  وتولل ،  نساء  علادة 

طبي�

للطالب  وضماد  استقبال  غرفة  يتكون  الثاني  الطاحق 
وع د 3 علادات )علادة جل ية،2 علادة طو عام(�

التقارير  حتق يم  اللا ةي  الصبي  المركز  يقوم  كما 
للمستبقلن  ن  نسوحي  الطبلة  واإلجــازات  الطبلة 

اللا ةة� اللا ةة وطالب 

علادات  خ  ة  حتق يم  الصبي  المركز  يقوم  كما 
كللات  ع د  ن  في  وذلــك  الةام  والطو  الطوارئ 
كللة  )1(،  لمع  البنات  كللات  الطالبات  ثا  لمع 
الةلوم وإدارة األعمال، كللة االقتصاد وكللة الملتمع�

خ  ة  كافبة  حتق يم  الصبي  المركز  يقوم  كما 
الت خلن  علادة  طريق  عن  الطالب  شطر  في  الت خلن 

المتواج ة في كللة تربلة شطر الطالب�

األناطة  في  حالمااركة  الصبي  المركز  يقوم  كما 
في  الطالب  شئون  عمادة  المق  ة  ن  الرياضلة 
اللا ةة )حطوالت كرة الق م- كرة الطائرة- السباحة- 

القوى وغلرها(� ألةاب 

إسةاف  سلارة  يمتلك  الصبي  المركز  أن  حاإلضافة 
الطبلة  الخ  ات  لتق يم  طبلة  قافلة  وسلارة  طبي 

في األ اكن النائلة  ن الهلر والقرى الملاورة�

في   ينة  الصبي  وجود  المركز  الثاني  ن  الفرع 
اللا ةة  وطــالــبــات  طــالب  حخ  ة  ويــقــوم  رفــبــاء 
في  المتواج ة  الكللات  في  اللا ةة  و نسوحي 
علادات  خمسة  الفرع  ن  هذا  يتكون  رفباء،    ينة 
وهي؛ علادة حاطنلة، علادة أسنان، علادة نساء ووالدة، 

و2 علادة عا ة�

د. نــدى متعب المجالد          ير المركز الصبي
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رؤية المركز الصحي � 03�3
الجامعي

مواعيد الدوام الرسمي � 03�6
للمركز الصحي

الفئة المستهدفة من خدمات � 03�7
المركز الصحي الجامعي

رسالة المركز الصحي � 03�4
الجامعي

األهداف� 03�5

ذو  طبلا  تملزا  نصبح  ركزا  أن 
خالل  وريــاديــة  ن  عاللة  كفاءة 
يبقق  حما  صبي  تكا ا  نظام 
للمراجةلن  الــرضــا  درجــات  أعلى 

والةا للن�

الخملس  	 إلــى  األحــ   يــوم   ن 
دوام واح  صباحي�

إلــى  	 صبــــاحا   8 الســاعة   ن 
4 عصرا�

اللا ةة  	1 وطالبات  طالب 
حــمــرحــلــة الــبــكــالــوريــوس 

والماجستلر�

أعــضــاء هــلــئــة الــتــ ريــس  	1
وعوائلهم�

 ـــوظـــفـــو الـــلـــا ـــةـــة  	1
وعوائلهم�

و نسوحات  	1 لمنسوحي  التاحةلن  األسرة  أفراد 
اللا ةة وهم؛

األب واألم�أ 
الزوجة والزوج�ب 
األحناء�ج 

ووقائلة  	 عالجلة  خ  ات  تق يم 
و نسوحي  ــطــالب  ال لــكــافــة 
على  يــبــافــظ  حــمــا  الــلــا ــةــة 
سلر  ويضمن  ووقتهم  صبتهم 
حالكفاءة  التةللملة  الةمللة 

المناودة� واللودة 

المركز  	1 خــ  ــات  تــطــويــر 
رعاية  نظام  إلــى  للتبول 
على  يركز  صبلة  تكا ا، 
ــات  ن  ــ   ــخ ال  ــتــلــقــي 
الـــمـــرضـــى و ــراجــةــي 

الصبي� المركز 

وتقللا  	1 الطبلة  الخ  ات  تلقي  إجراءات  تلسلر 
المرضى� انتظار  فترة 

علادات  	1 في  إكللنلكي  تملز  ت ريو  توفلر 
الكللات  لطالب  اللا ةي  الطبي  المركز 
الطبي  الكادر  حواسطة  اال تلاز  وأطباء  الطبلة 

اللا ةي� الطبي  حالمركز 

التوعلة  	1 جــهــود  تكثلف 
الطبي،  والمسح  الصبلة 
لأل راض  المبكر  للتب ي  
لضمان  شــلــوعــا  األكــثــر 
ــر  ــع  ــك ــب ــم ــتـــ خـــا ال الـ
ــة الــمــاــاركــة  ــمــراري اســت

كلزء  الملتمةلة  الخ  ة  أناطة  في  الفةالة 
اللا ةي  الملتمع  تلاه  المركز   ن  سئوللة 

وخارجه�

وسال ة  	1 الخ  ات  للودة  المستمر  التبسلن 
حالمركز� الةا للن  المرضى وأداء 

التوعوية  	 األنــاــطــة  فــي  الــفــةــالــة  الــمــاــاركــة 
اللا ةي  الملتمع  ــا  داخ الصبلة  والتثقلفلة 

وخارجه�
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آلية فتح الملف الطبي � 03�8
بالمركز الصحي الجامعي 
للمشمولين بأهلية العالج

الخدمات الصحية � 03�9
المقدمة

المطلوحة:  	1 المستن ات 
الهوية الوطنلة أو اإلقا ة 
الرقم  السةوديلن،  لغلر 
ــطــالب  ــل ــي ل ــةـ ــا ـ ــلـ الـ
إلى  حاإلضافة  والطالبات 

البطاقة اللا ةلة�

سلا األسرة الخاص حةضو  	1
ــتـــ ريـــس،  الـ ــوة  ــضـ عـ أو 

والموظف والموظفة�

ــادرة  ن  	1 ــ ــص ــ ال ــة  ــا ـ اإلقـ
للمرافقلن  ــوازات  ــ ــل ــ ال
المرافقلن  فلها  والموضح 
الــتــاحــةــلــن لــمــنــســوب أو 

 نسوحة اللا ةة�

خ  اته  الــصــبــي  الــمــركــز  يــقــ م 
الــةــالجــلــة والــوقــائــلــة  ــن خــالل 
الةلادات الطبلة الةا ة والتخصصلة 
الطبلة  ــخــ  ــات  ال إلـــى  ــة  إضــاف
المسان ة وذلك على النبو التالي:

على  	1 ــي  ــطــب ال ــكــاــف  ال
ــالب والـــطـــالـــبـــات  ــطــ ــ ال
ــك  ــذل ــن وك ــلــ ي ــمــســت ال
الموظفلن المةلنلن ح يثا�

على  	1 ــي  ــطــب ال ــكــاــف  ال
وتاخلص  ــن  ــمــراجــةــل ال
األ راض  و تاحةة  األ راض 
وتب ي   والمز نة  البادة 

أفضا طرق الةالج�

تاخلص األ راض  ن خالل  	1
المخبرية  التباللا  إجـــراء 

واألشةة�

حةلادة  	1 الــبــمــا   ــتــاحــةــة 
النساء والوالدة�

األوللة  	1 اإلسةافات  تق يم 
وداخــا  الصبي  حالمركز 
والتبويا  اللا ةي  البرم 
تطلو  إذا  للمستافلات 

األ ر�

المز نة  	1 لأل راض  الصبي  للتثقلف  حرا ج  تنفلذ 
اللثة  أ ـــراض  الوقائلة  ــن  البرا ج  وكــذلــك 
واألسنان حواسطة أطباء التمريض و ن له عالقة 

حالةالج�

حصورة  	1 الرئوي  القلبي  اإلنةاش  دورات  إقا ة 
دائمة للممارسلن الصبيلن و ن يتم ترشلبه  ن 
اإلنةاش  خــالل  ركز  اللا ةة  ن   وظفي 
القلو  جمةلة  المةتم   ن  الرئوي  القلبي 

السةودية�

لمستافلات  	1 المةق ة  المرضلة  الباالت  تبويا 
وزارة الصبة حالتنسلق  ةها�

التقارير  	1 على  والمصادقة  الطبلة  التقارير  إع اد 
الطبلة الصادرة  ن  ستافلات وزارة الصبة�

تق يم حرا ج توعوية دورية داخا المركز الصبي  1	
الصبلة  األيــام  حالتزا ن  ع  اللا ةي  والبرم 
الطالب  لــ ى  الوعي  زيــادة  حغرض  الةالملة 

و نسوحي اللا ةة�
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شرح تفصيلي للخدمات � 03�10
المقدمة من خالل العيادات 

المتواجدة بالمركز

عيادة الطب العام� 03�10�1

عيادة األسنان� 03�10�2

عيادة األطفال� 03�10�3

الفبص الطبي اإلكللنلكي  	1
ــلـــطـــالب  ــا لـ ــ ــا ـ ــ ــاـ ــ الـ

المستل ين�

الاا ا  	1 الطبي  الفبص 
األناطة  في  الماتركلن 

الرياضلة التاحةة لللا ةة�

التاخلص النهائي لأل راض  	1
البادة المة ية  ثا التهاب 
ــات  ــهــاح ــت ــن واالل ــل ــوزت ــل ال
البلق  والتهاب  اللل ية 
المة ية  األ راض  آخر  إلى 

وغلر المة ية�

ــي  	1 ــ ئ ــمــب ــص ال ــل ــاــخ ــت ال
وتبويلها  المز نة  لأل راض 
حالمركز  التخصصلة  للةلادة 
التبويا  أو  وجـــ ت(  )إن 
المرجةلة  للمستافلات 

في المنطقة�

حأخذ  	1 األسنان  طبلو  يقوم 
للمريض  المرضي  التاريخ 
ــا الـــفـــبـــوصـــات  ــ ــم ــ وع
واإلشةاعلة  اإلكللنلكلة 
حالة  لتاخلص  الــالز ــة 

المريض�

عما حاوات حأنواعها� 	1

سبو عصو وعالج اللذور� 	1

خلع األسنان� 	1

أ ـــراض  	1 ــالج  وعـ تاخلص 
الــتــنــفــســي  ثا  ــاز  ــلــه ال
ــرحــو وااللــتــهــاب  حـــاالت ال

الرئوي ونزالت البرد�

أ ـــراض  	1 ــالج  وعـ تاخلص 
الــهــضــمــي  ثا  ــاز  ــه ــل ال
اإلسهال والنزالت المةوية�

أ ـــراض  	1 ــالج  وعـ تاخلص 
الــةــصــبــي  ثا  ــاز  ــه ــل ال

التانلات والصرع�

أ ـــراض  	1 ــالج  وعـ تاخلص 
وأ ـــراض  البولي  اللهاز 
والسكري  الصماء  الغ د 

والغ ة ال رقلة�

واالستاارات  	1 والطبي  الصبي  التثقلف  تق يم 
تاما  اللا ةة في  لاالت  لمنسوحي  الطبلة 

الت خلن والتغذية السللمة�

للوقاية  ن  	1 والصبلة  الطبلة  النصائح  تق يم 
ــزالت الــبــرد  األ ــــراض الــمــةــ يــة وأشــهــرهــا نـ
واألنفلونزا وكلفلة البفاظ على الصبة للملع 

أفراد األسرة�

الطوارئ  	1 لباالت  األوللة  اإلسةافات  تق يم 
إحاالت للمستافلات  البسلطة وإص ار  للباالت 

المتق  ة في الباالت المتوسطة والا ي ة�

الةالج التبفظي لألطفال� 	1

تصبغات  	1 إزالــة  الللرو  وتنظلف  أسنان  تبيلض 
األسنان�

عالج اللثة )كورتاج تبت اللثة(� 	1

تثقلف صبي� 	1

طو  	1 إلــى  ركز  الــبــاالت  يلزم  ن  تبويا  ا 
األسنان حة  الكاف والتاخلص المب ئي�

 تاحةة النمو والتطور البركي للطفا  ن خالل  	1
المةاينة الطبلة�

للطفا  	1 الت ريللة  التغذية  إلدخال  ج ول  وضع 
الرضلع وتثقلف األم على كلفلة استخ ام ج ول 

التغذية للبصول على التغذية األفضا�

تقيلم واستاارات لب يثي الوالدة� 	1

صبة  	1 حــول  والتثقلف  التوعلة  نصائح  تق يم 
الطفا�
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عيادة الباطنية� 03�10�6عيادة العيون� 03�10�4

عيادة الجلدية� 03�10�7 عيادة النساء والوالدة� 03�10�5

ــراض  	1 أ  وتاخلص  فبص 
الةلن  األ ا ي  ن  اللزء 
وتاما اللفون والملتبمة 
والغرفة  والصلبة  والقرنلة 
والقزحلة  للةلن  األ ا لة 
وإعطاء  البلورية،  والة سة 
الةالج الالزم والمتاحةة إذا 

لزم األ ر�

ــراض  	1 أ  وتاخلص  فبص 
الةلن  الخلفي  ن  اللزء 
واللسم  الابكلة  وتاما 
البالة  وإحــالــة  الزجاجي 
للمستافى إذا لزم األ ر�

وعـــالج  ختلف  	1 تاخلص 
الهضمي  اللهاز  أ ـــراض 
ــاع الـــمـــريء  ــ ــل ــ ــا ارت ــث  
والقرحة المة ية والتهاحات 
وأ راض  المز نة  القولون 

القولون الةصبي�

ــاالت  	1 ح ــالج  ــ وع تاخلص 
ــغـــط الــــ م  ــاع ضـ ــ ــفـ ــ ارتـ

والكوللسترول�

ــاالت  	1 ح ــالج  ــ وع تاخلص 
أ ــــراض الــغــ د الــصــمــاء 
السكري  ــرض  حــاألخــص  

وأ راض الغ ة ال رقلة� 

وعــالج  	1 وتاخلص  كاف 
 ختلف األ راض اللل ية�

اللل ية  	1 األ ــراض   تاحةة 
ــا الــبــهــاق  ــة  ــث ــمــز ــن ال
والبساسلة  ــا  ــم واألكــزي

اللل ية�

فترة  	1 أثناء  السل ات   تاحةة 
الكاف  طريق  عن  البما 

حالسونار�

طريق  	1 عن  التبويض   تاحةة 
السونار�

األ ــراض  	1 ــالج  وع تاخلص 
النسائلة�

الــثــ ي  	1 ــراض  ــ أ  تاخلص 
ــاالت  ثا  ــبـ الـ ــة  ــالـ وإحـ
ــ ي إلـــى  ــ ــث ــ تـــكـــتـــالت ال

 ستافى  تق م�

قلاس ح ة اإلحصار وعما كاف نظارة كمبلوتر  	1
إذا لزم األ ر�

فبص قاع علن والةصو البصري�  	1

قلاس ضغط الةلن إلكتروني� 	1

وتأثلر  	1 الللوكو ا  المز نة  ثا  األ راض   تاحةة 
 رض السكري والضغط على الةلن�

تق يم التوعلة الخاصة حتبسلن صبة الةلن وتأثلر  	1
األ راض الوراثلة على الةلن�

التنفسي  ثا  	1 اللهاز  أ ــراض  وعــالج  تاخلص 
الرحو الاةبي وااللتهاحات الرئوية�

تاخلص وعالج حاالت األنلملا البادة والمز نة� 	1

وتق يم  	1 الــســن،  كبار  أ ـــراض  و تاحةة  ــالج  ع
التثقلف الصبي للمرضى وذويهم�

عن  	1 الناتلة  المة ية  األ ــراض  وعالج  تاخلص 
جرثو ة  والبكتريا  ثا  والفطريات  الفلروسات 

المة ة�

الفرد  	1 صبة  حتةزيز  الخاصة  التوعلة  تق يم 
والملتمع�

تاخلص وعالج  ااكا الاةر واألظافر� 	1

الصبي  	1 الوضع  حتبسلن  الخاصة  التوعلة  تق يم 
للب   ن انتاار األ راض المة ية�

تق يم التوعلة الخاصة حتةزيز صبة األم واللنلن� 	1

حاأل راض  	1 الخاصة  الطبلة  االستاارات  تق يم 
المز نة المصاحبة للبما�

تق يم الماورة ووصف وسائا تنظلم األسرة� 	1

ال ورة  	1 اضطراحات  وعالجهم  ن  الفتلات  توعلة 
الاهرية�
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قسم السجالت الطبية� 03�10�10قسم الطوارئ والضماد والتمريض� 03�10�9

مهام التمريض في غرفة الضماد والطوارئ   03�10�1.9

مهام التمريض في غرفة التمريض  03�10�2.9

المهام  03�10�1.10

وحدة أشعة الموجات فوق الصوتية� 03�10�8
حاستقبال  الــوحــ ة  هـــذه  تــقــوم 
قبا  المبوللن  ــن  المراجةلن 
الطبلة  ــادات  ــةــل ال فــي  ــاء  ــب األط
حسو  واعل   الصبي  حالمركز 
 ب دة، حلث يتم استقبال المراجع 
وعما األشةة التاخلصلة المطلوحة 
له وإرسال النتللة حة  ذلك للطبلو 
إلكمال  الــمــريــض  عــن  المسئول 

التاخلص والفبوصات الطبلة�

تب ي  نوع المرض أو البالة  	1
التي ياكو  نها المريض�

التمريضلة  	1 الرعاية  تق يم 
سريةة  تضمنة  حــصــورة 

األولوية في الةناية�

طبقا  	1 حاألكسللن  الةالج 
لتةللمات الطبلو المةالج�

طبقا  	1 الـــةـــالج  تــقــ يــم 
وتاما  الطبلو  لتةللمات 

الةناية حاللروح حأنواعها�

المرضي  ن  	1 التاريخ  أخــذ 
المريض أو  رافقله�

البلوية  	1 الــةــال ــات  أخـــذ 
للمريض�

ــبــاالت  	1 ــةــرف عــلــى ال ــت ال
األولوية  وإعطائها  البرجة 

في ال خول�

فتح  لف طبي لكا  ريض  	1
الصبي  ــمــركــز  ال يــراجــع 

اللا ةي�

الطبلة  	1 الــســلــالت  حفظ 
أ اكن  فــي  للمراجةلن 

 خصصة لها�

الطبلة  الــســلــالت  قــســم  ــقــوم  ي
حفتح  الصبي  حالمركز  واالستقبال 
وترقلمها  وحفظها  طبلة   لفات 
يقوم  كما  لذلك،  حطريقة  خصصة 
الةلادات  حبلز  واعل   القسم 
المراجةلن  ن  نسوحي  وتوجله 
اللا ةة إلى الةلادات الطبلة وفقا 

للتخصصات المتاحة�

 تاحةة أدوية الطوارئ التي يلو توافرها في  	1
وتاريخ  وجــودهــا  والتأك   ن  الضماد  علادة 

صالحلتها وحفظها حسو  ةايلر اللودة�

حطريقة  	1 الضماد  حةلادة  الخاص  السلا  تةبئة 
كا لة وصبلبة�

القلام حالتثقلف الصبي حسو حاجة المريض� 	1

تةقلم اآلالت واألدوات وحفظها طبقا لمةايلر  	1
 كافبة الة وى�

المطلوحة ساحقا ووجود  	1 الفبوصات  التأك   ن 
النتائج حالملف�

إلى  	1 الطارئة  الباالت  في  المرضى   رافقة 
الطبلو�

تنظلم دخول المرضى للةلادات� 	1

 ةرفة السلالت الناطة والغلر ناطة وإعادة  	1
ترتيبها�

وتسللا  	1 المركز  أداء  تطوير  في  المساع ة 
اإلحصائلة ال ورية�

حلز  واعل  للمرضى حالةلادات التخصصلة� 	1
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جهاز التعقيم الطبي� 03�10�13المختبر الطبي� 03�10�11

الرعاية الصيدلية� 03�10�12

المختبر  	1 أخــصــائــي  يــقــوم 
حالتأك   ن التباللا الطبلة 

المطلوحة  ن الطبلو�

يقوم أخصائي المختبر حأخذ  	1
المطلوحة  الـــ م  عــلــنــات 
األخــرى  التباللا  وكافة 
ــة فـــي ورقـــة  ــمــســلــل ال

التباللا�

الةلنات  	1 التةا ا  ع  يتم 
وتوضع  االختصاص  حسو 
كا علنة في جهاز التبللا 

الخاص حها�

الغلر  	1 األدوات  جملع  تةقلم 
تةقلم  ــادة  ــ وإعـ  ةقمة 
في  الماكوك  األدوات 
تةقلمها  أو   ة  تةقلمها 
و ستوى  وتقيلم  ــ ى 
التةقلم حة  عمللة التةقلم�

التةقلم  	1 ــوات  ــط خ ــاع  ــب إت
كا لة حالتسلسا المطلوب�

 راعاة  قايلس  كافبة  	1
في  حها  والةما  الة وى 

جملع التةا الت�

والتثقلف  	1 الــوعــي  نــاــر 
المراجةلن  بــلــن  الــصــبــي 
أهملة  ــن  ع والــمــوظــفــلــن 
حاكا  والتةقلم  التةقلم 
لمةرفة  وصــبــلــح  ســلــلــم 

أهملة ذلك�

األدويـــة  	1 وصـــرف  تبضلر 
للمراجةلن  ع شرح طريقة 

استخ ام الةالج�

ــةــالج  	1 ــرف ال ــ تــنــظــلــم وص
األ راض  لباالت  الاهري 

المز نة�

ــة  	1 األدوي صالحلة   راقبة 
في الصل للة�

حالمركز  	1 االستقبال  قسم  إلــى  النتائج  تسلم 
الصبي لتسللمها للمراجع عن   راجةة الطبلو�

المختبر كا صباح  	1 أجهزة  لكا  إجراء  ةايرة  يتم 
دقة  للتأك   ن  للمرضى  التباللا  إجــراء  قبا 

النتائج�

األجهزة  	1 أحــ ث  على  الطبي  المختبر  يبتوي 
ال م،  صورة  تباللا:  حةما  تقوم  والتي  الطبلة 
الكوللسترول  نسبة  والكب ،  الكلى  وظائف 

وال هون الثالثلة، السكر التراكمي�

ــة  	1 األدوي استخ ام  حخصوص  المرضى  توعلة 
وطريقة حفظها وأضرار اللرعات الزائ ة�

التي  	1 الصبي  التثقلف  أناطة  في  المااركة 
تقام داخا وخارج المركز�
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تم استحداث مكتب التثقيف الصحي� 03�10�15

الصبلة  	 التوعلة  يهتم  كتو 
حتق يم خ  ات التثقلف الصبي 
للمرضى و نسوحي اللا ةة  ن 
أجا زيادة الوعي الصبي وتنملة 
حالباالت  يتةلق  فلما   هاراتهم 
وخطط  الوقاية  وطرق  المرضلة 

الةالج�

أيضا  سئوللة  	 المكتو  يتولى 
الصبلة  التوعلة  حرا ج  تق يم 
والتثقلف داخا الكللات والقلام 
الصبلة  التوعلة  بإص ار  طويات 
في  المااركة  إلــى  حاإلضافة 
على  ستوى  الصبلة  الن وات 

اللا ةة والمنطقة�

المهام:

على  ستوى  	 الصبي  التثقلف 
الملتمع اللا ةي�

التثقلف الصبي للملتمع� 	

ــام واألســابــلــع  	 ــاألي االحــتــفــال ح
الصبلة�

المااركة حفةاللات اللا ةة� 	

إع اد خطط للتثقلف الصبي� 	

إنتاج المواد التثقلفلة  ن نارات  	
وكتيبات و طويات�

التنسلق  ع اإلعالم اإللكتروني 	

تم استحداث خدمة مكافحة العدوى� 03�10�14
وذلك للقلام حتطبلق كافة سلاسات 
حمكافبة  الــتــبــكــم  وإجــــــراءات 
وطالبات  طالب  لبماية  الة وى 
و ــنــســوحــي الــلــا ــةــة وذويــهــم 
المركز  في  الصبيلن  والممارسلن 
ال  عــ وى  أي  انتقال  الصبي  ن 

سمح اهلل�

مكافحة  خدمة  مهام 
العدوى:

على  	1 حالسلطرة  التبكم 
وتطبلق  الــةــ وى  انتاار 

السلاسات الخاصة حذلك�

على  	1 ــي  ــو ـ يـ إشــــــراف 
الةا للن حالمركز الصبي�

 تاحةة  ستل ات التخصص  	1
والةما على تةملمها�

رفع  قترح تطوير القسم� 	1

الةما على ت ريو الةا للن  	1
أساللو  الصبي  حالمركز 
وطرق  كافبة الة وى�

تثقلفلة  	1 ــ وات  ــ نـ عــمــا 
و ــنــســوحــات  لمنسوحي 
طرق  كلفلة  عن  اللا ةة 

 كافبة الة وى� 
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أهداف إدارة � 04�1
األنشطة الطالبية

برامج إدارة � 04�2
األنشطة الطالبية 

النشاط الثقافي� 04�2�1

المسابقات   04�2�1.1

تسهم في تكوين شخصلة  	1
الـــطـــالـــو الــلــا ــةــي 

المتكا لة المتوازنة �

ــراغ  	1 تــســتــثــمــر أوقـــــات فـ
هادفة  حرا ج  في  الطالب 

و فل ة 

ــواهــو  	1 ــن   ــاــف عـ ــك ال
الطالب وق راتهم والةما 

على صقلها�

والطالبات  	1 الطالب  ت ريو 
والتبةلة  ــادة  الــقــل عــلــى 
لخ  ة  المسئوللة  وتبما 
وطنهم وغرس االنتماء له �

توطل  وتوثلق الرواحط بلن  	1
الــطــالب والــتــةــاون  ع 

أساتذتهم�

إدارة  تق  ها  التي  الالصفلة  األناطة  خالل  وذلك  ن 
األناطة الطالبلة  ن خالل إشراك الطالب في النااط 
والن وات  واالجتماعي  وال يني  والثقافي  الرياضي 

وال ورات واألن ية الطالبلة �

ولتحقيق هذه األهداف تقوم إدارة النشاط 
الطالبي بالعمل في ثالثة محاور وهي :-

النشاط المركزي: الذي تنظمه إدارة األناطة  	1
الطالبلة علي  ستوي كللات اللا ةة �

على  	1 كللة  تنظمه كا  الذي  الفرعي:  النشاط 
األناطة  إدارة  و تاحةة  إشــراف  وتبت  حــ ه 

الطالبلة �

تنظمه  	1 الذي  النااط  وهو  الخارجي:  النشاط 
خارج  الهلئات  الطالبلة  ع  األناطة  إدارة 
أو  لللا ةات  الرياضي  االتباد  سواء  اللا ةة 
أي  أو  للكاافة  السةودية  الةربلة  اللمةلة 

هلئة أخرى �

اهم  احــ   الثقافي  النااط  ية  
حةمادة  الطالبلة  األناطة  روافــ  
يمارس  ن  والذي  الطالب  شؤون 
آرائهم  عن  التةبلر  الطالب  خاللها 
الفةالة  المااركة  خالل  البرة  ن 
في اتخاذ القرار والرأي األخر ، وهو 

الكريم:       	1 الــقــرآن   ساحقة 
و  لاالتها كالتالي:

المستوى األول: حفظ أ 
أجــزاء  عارة  وتلوي  

 ن القرآن
ــانــي: ب  ــث ــمــســتــوى ال ال

خمسة  وتلوي   حفظ 
أجزاء  ن القرآن

ــانــي: ج  ــث ــمــســتــوى ال ال
ثالثة  وتــلــويــ   حــفــظ 

أجزاء  ن القرآن

تلك القناة الارعلة التي يااركون  ن خاللها في الة ي  
والمةارض  ــ وات  ــن وال كالمباضرات  األناطة   ــن 
الملالت  ــذا  وكـ والــ يــنــلــة  الثقافلة  والــمــســاحــقــات 
على  الطالب  فلها  ياارك  التي  الثقافلة  والمهرجانات 
المملكة  نها  اللا ةة وكذلك على  ستوى   ستوى 

على سبلا المثال:

 ساحقة الب يث الاريف: و  لاالتها كالتالي: 	1

ح يثا أ  األرحــةــون  حفظ  األول:  المستوى 
النووية�

 ساحقة الخطاحة: و  لاالتها كالتالي: 	1

تةظلم  كانة النبي ) صلى اهلل علله وسلم (أ 
المواطنة واالنتماءب 
تق ير الةلم وأهلةج 
االعت ال والتوسطد 
حقوق والة األ ره 
الفرد و  على  ــا  ــره واث الفضائلة  الــقــنــوات 

والملتمع

الطالبلة   راكز  األناطة  إدارة  تة  
الكتااف وتنملة المواهو والةما 
اإلح اع  وتنملة  االحتكار  تاللع  على 

ل ى طالب وطالبات اللا ةة �



إدارة األناطة الطالبلة

5859

 دللا الطالو حلا ةة الب ود الاماللة

 ساحقة الاةر : و  لاالتها  	1
كالتالي :

حاللغة أ  الاةر  يكون  أن 
الةربلة الفصبى ويتناول 
اجــتــمــاعــلــة أو  قــضــلــة 
الذات  عن  يةبر   وضوع 
جـــانـــو  ن  يـــصـــور  أو 

جوانو البلاه�

الةا ة:  	1 الثقافلة  المساحقة 
و لاالتها

الثقافة اإلسال لةأ 
الةلوم االجتماعلةب 
اللغة الةربلةج 
المةارف الةا ةد 

 ساحقة القصة القصلرة:  	1

 ساحقة المقالةأ 
 ساحقة تلخلص كتابب 
 ساحقة أصادر  طويةج 
 ساحقة الطالو المثاليد 
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أواًل: النشاط الداخلي  

حلث يمارس فله الطالب الة ي   ن 
دوري  ضمن  الرياضلة  األناطة 
الكللات لألناطة التاللة علي   ار 

الةام ال راسي وهي:-

كرة الق م 	1

كرة الق م للصاالت 	1

كرة الطائرة  	1

كرة الطائرة الااطئلة  	1

كرة السلة  	1

ألةاب القوى  	1

اختراق الضاحلة  	1

السباحة 	1

كرة الطاولة 	1

الكاراتلة 1	

اللودو 		

يمكن  		 أخــرى  ألةاب  وأي 
إضافتها �

حلث تنظم إدارة األناطة الطالبلة 
اللا ةة  طــالب  لكا   ساحقات 
وتبفلزهم  االشتراك  في  الراغبلن 
ــز وشـــهـــادات الــتــقــ يــر  ــوائ ــل ــال ح

والمل اللات للمراكز األولى �

)منتخبات  الخارجي  النشاط  ثانيا- 
الجامعة(  

رياضلا علي  ستوي  المتملزين  اختلار الطالب  يتم  وفله 
ضمن  للااركوا  ال اخللة  األناطة  خالل  اللا ةة   ن 
 نتخبات اللا ةة والم رجة حاالتباد الرياضي لللا ةات 
الخلللي  التةاون  حطوالت  للس  وكذلك  السةودية 

والبطوالت ال وللة �

تمثا  حمنتخبات  الطالبلة  األناطة  إدارة  تاارك  حلث 
الطالب المتملزين  ن  ختلف كللات اللا ةة ينخرطون 
في الت ريبات التي ينظمها سةادة ال كاترة المسئوللن 
ال راسة حه ف  أوقات  أوقات خارج  عن كا نااط في 
الصبة  كساحهم  وا  والخططلة  الب نلة  صقا  هاراتهم 
تبقلق  راكز  تق  ة  حه ف  والفنلة  الب نلة  والسال ة 

علي  ستوي اللا ةات السةودية �

النشاط الرياضي � 04�2�2
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الة ي   ن  الطالب  يمارس  وفلة 
الكافلة  ــج  ــرا  ــب وال األنــاــطــة 
ح ورها  والتي  الةا ة  والخ  ة 
 � المختلفة  الملتمع  شرائح  تخ م 

و ن ضمن هذه البرا ج اآلتي:-

اللوالة في  	1 ياارك طالب 
حه ف  داخللة   ةسكرات 
ــ   ــل ــال ــق ــت إكـــســـاحـــهـــم ال

والمةارف الكافلة� 

خ  ة حلاج بلت اهلل� 	1

االحتفال حاللوم الوطني�  	1

االشتراك في المةسكرات ال اخللة والخارجلة� 	1

االشتراك في حرنا ج رسا السالم� 	1

االشتراك في حرنا ج الكااف المسلم� 	1

التوعلة  	1 وحرا ج  الن وات  تفةلا  في  االشتراك 
داخا وخارج اللا ةة�

وتبتا عالرة اللوالة  راكز  تق  ة علي  ستوي عاائر 
قبا  عام  ن  كا  تكريمهم  يتم  حلث  المملكة  جوالة 
جمةلة  وكذلك  للكاافة،  السةودية  الةربلة  اللمةلة 

الكااف المسلم�

في  اللا ةة  لتمثلا  المتملزين  الطالب  اختلار  ويتم 
 ةسكرات دوللة خارج المملكة�

أنشطة الجوالة � 04�2�3

حلث تنظم إدارة األناطة الطالبلة 
للطالب  وخارجلة  داخللة  رحــالت 
وثقافلة  علملة  ــالت  ــ رح  ــنــهــا 
ورحالت  عمرة   ورحــالت  وترفلهله 

التبادل الطالحي بلن اللا ةات� 

األنشطة االجتماعية � 04�2�4
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نبذة عن وكالة � 05�1
المنح الدراسية

الرؤية والرسالة واألهداف� 05�2

الرؤية� 05�2�1

الرسالة� 05�2�2

األهداف� 05�2�3

الــ راســلــة  المنح  وكــالــة  أنائت 
حلا ةة  الطالب  شــؤون  حةمادة 
ــة فــي  ــلـ ــالـ ــمـ ــاـ ــ ود الـ ــ ــ ــب ــ ــ ال
أول  حتةيلن  )1438/12/22هــــــ( 
على  حناًء  ال راسلة  للمنح  وكلا 
اللا ةة  تــوجــلــه  ــةــالــي  ــ يــر 
المتضمن اعتماد إنااء وكالة للمنح 
ال راسلة تتبع عمادة شؤون الطالب 
الــ راســلــة  المنح  طــالب  لخ  ة 
الةلملة  الرعاية  وتوفلر  والخريللن، 
والت ريبلة  والثقافلة  واالجتماعلة 

المناسبة لهم� 

احتلاجات  لتلبلة  الوكالة  وتسةى 
خالل  ال راسلة  ن  المنح  طــالب 
اإلشراف على حرا ج المنح ال راسلة 
وتنفلذها،  ن  أه افها  وتبقلق 
ذات  اللهات  التنسلق  ع  خــالل 
طالب  للبصا  حاللا ةة  الةالقة 
ا تلازات  كا  على  ال راسلة  المنح 

المنبة والخ  ات المق  ة لهم� 

ال راسلة  المنح  وكالة  تبرص  كما 
على  توثلق الصلة بلن طالب المنح 
ــهــم الــطــالب  ــظــرائ الــ راســلــة ون
تفةلا  ــالل  خـ ــن  الــســةــوديــلــن  
و  الماتركة،  والبرا ج  األناطة 
كما أن وكالة المنح ال راسلة تهتم  
طالب  الخريللن  ن  حالتواصا  ع 
حالدهم،  إلى  عودتهم  حة   المنح 
ال عوات  تق يم  خــالل  وذلــك  ن 
المبافا  فــي  للمااركة  إللهم 

والمؤتمرات الخاصة حاللا ةة�

والخ  ات  البرا ج  أفضا  تق يم 
المتنوعة لطالب المنح ال راسلة�

لطالب  تةللملة  ناسبة  بلئة  توفلر 
ذات  كوادر  لتخريج  ال راسلة  المنح 
 هارات عاللة وقادرة على التنافس 
تق يم  ــالل  خ ــًا  ــن  ــل ودول  بللًا 

الغلر  	1 الطلبة  استقطاب 
سةوديلن المتملزين علملًا�

الثقافة  	1 نار  على  الةما 
اإلسال لة المةت لة�  

إحراز  ا تبقق في المملكة  	1
وحالذات  شا لة  نهضة   ن 
الةلمي  ــو  ــان ــل ال فـــي 
اهلل  حفضا  وذلك  والتقني 
االهتمام  الصفوة  ن   ثم 
وطالبات  طــالب  حتةريف 
حالمملكة  ال راسلة  المنح 

اإلداريــة  اللوانو  في  ختلف  اللودة  عاللة  خ  ات 
والثقافلة واالجتماعلة والرياضلة المق  ة لطالب المنح 

ال راسلة في ضوء قلمنا اإلسال لة�

و ا تاه ه  ن تطور و نهضة شا لة في كافة 
اللوانو الةلملة واالقتصادية وغلرها�

البرص على حناء عالقة  ست يمة بلن كالة المنح  	1
حة   ال راسلة تم  حتى  المنح  ال راسلة وطالب 

عودتهم إلى حالدهم� 

خ  ة طالب  المنح ال راسلة على أعلى  ستوى  	1
األنظمة  تنصه  وفق  ا  والبرفلة  اللودة   ن 

المب دة  ن قبا اللهات المةنلة�

توفلر بلئة تةللملة  ناسبة لطالب المنح ال راسلة  	1
الملتمع  فــي  ــاج  ــ   االن على  و ساع تهم 

السةودي و التةرف على الثقافة السةودية�
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مهام إدارة المنح في شؤون � 05�3
الطالب يشمل اآلتي

الشروط المطلوب توفرها في � 05�4
طالب المنحة الدراسية الداخلية

ــالب  	1 ــطـ ــاب الـ ــطـ ــقـ ــتـ اسـ
المتملزين  ــات  ــب ــطــال وال
ــي جــا ــةــة  لـــلـــ راســـة فـ

الب ود الاماللة�

القبول  	1 إشــةــارات  توجله 
لـــلـــطـــالب والـــطـــالـــبـــات 
المقبوللن على  نح خارجلة 
لــلــ راســة  داخـــلـــلـــة  أو 

حاللا ةة�

قبول  	1 إجـــراءات  استكمال 
ــالب والـــطـــالـــبـــات  ــطــ ــ ال
الباصللن على  نح داخللة 

أو خارجلة� 

استص ار  	1 في  المساع ة 
لل راسة  ال خول  تأشلرات 
لـــلـــطـــالب والـــطـــالـــبـــات 
الواف ين على  نح خارجلة 
ورود  وافقاتهم  ن  حة  

وزارة التةللم�

ال اخللة  المنح  طالب  على  تنطبق 
على  المطبقة  الــقــبــول  ــروط  شـ
السةوديلن في  ؤسسات التةللم 

الةالي�

الطالو  قلما  	1 يكون  أن 
ــة فــي  ــل ــا  ــظ ــة ن ــ ــا  ــ إق
المفةول  سارية  المملكة 

قبا ح ء ال راسة�

عن  	1 المتق م  سن  يقا  أال 
على  يزي   وال  سنة   )17(
لــلــمــرحــلــة  ســـنـــة   )25(
سنة  و)30(  الــلــا ــةــلــة، 
و)35(  ألماجستلر،  لمرحلة 
الــ كــتــوراه،  لمرحلة  سنة 
المؤسسة  لمللس  ويبق 
االستثناء  ن  التةللملة 

ذلك�

على  	1 حـــاصـــاًل  ــكــون  ي أن 
الاهادة الثانوية الةا ة أو 
ــهــا  ـــن داخـــا  ــةــادل  ـــا ي

المملكة أو  ن خارجها� 

الثانوية  	1 شهادته  تكون  أن 
صادرة  ن   رسة حكو لة 
أو  ن   رسة  ةادلة ل ى 

اللا ةة�

قــ   ضى  نذ  	1 يكون  أال 
حــصــولــه عــلــى الــاــهــادة 
تزي   الةا ة   ة  الثانوية 

عن خمس سنوات�

حسن  	1 الطالو  يــكــون  أن 
السلرة والسلوك� 

إلى  	1 المستل ين  الخارجلة  المنح  طالب  إحالة 
اإلدارة الطبلة للفبص الطبي الالزم�

إحالة أسماء الطالب والطالبات المقبوللن على  	1
القبول  عمادة  إلــى  خارجلة  أو  داخللة   نح 
وزارة  حالموافقة  ن  ورودهــا  حة   والتسللا 

التةللم� 

تصريح  	1 إصــ ار  ــراءات  إج لالستكمال  المساع ة 
اإلقا ة للطلبة الماموللن حكفالة اللا ةة�

 نح الطالب والطالبات المستبقلن تذاكر السفر  	1
وعودة  خروج  تأشلرة  و نبهم  لهم،  المخصصة 
لقضاء إجازة نهاية الةام ال راسي في حل انهم�

المتخرجلن  	1 والطالبات  الطالب  إجــراءات  إنهاء 
حاللا ةة،  ال راسلة  عالقتهم  انتهت  والذين 

حمنبهم تأشلرات المغادرة النهائلة�

أن يكون الئقا طبلًا�  	1

أن يتةه  حالتزام أنظمة ولوائح اللا ةة�   	1

تلريها  	1 شخصلة  أو  قاحلة  اختبار  أي  يلتاز  أن 
اللهة ذات الةالقة� 

يكون  1	 وأال  لل راسة  الكا ا  حالتفرغ  يلتزم  أن 
 صرح له حالةما�  

الق رات  		 اختبار  شهادة  على  حاصال  يكون  أن 
شهادته  كانت  إذا  التبصللي  واالختبار  الةا ة 

الثانوية  ن داخا المملكة الةربلة السةودية 

أن  		 شريطة  ) برم(  الطالبات  يصاحو  أن  يلو 
سارية  اإلقــا ــة  لتصريح  حا ال  المبرم  يكون 

المفةول�

الثبوتلة  ن  		 واألوراق  الاهادات  تص ق  أن 
اللهات المختصة�

يبق لطالب المنح التق يم على جملع التخصصات  		
في اللا ةة حاستثناء التخصصات الصبلة

أال يكون  قبواًل في أح  المؤسسات التةللملة  		
في المملكة�

يب دها  للس  		 أخرى  شروط  أي  يستوفي  أن 
اللا ةة وتةلن وقت التق يم� 

الرسملة  		 الثبوتلة  األوراق  جملع  يــرفــق  أن 
المطلوحة عن  تق يم الطلو�
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الشروط المطلوب توفرها في � 05�5
طالب المنحة الدراسية الخارجية

آلية قبول طالب � 05�6
المنح الداخلية

آلية قبول  طالب � 05�7
المنح الخارجية

عن  	1 المتق م  سن  يقا  أال 
على  يزي   وال  سنة   )17(
لــلــمــرحــلــة  ســـنـــة   )25(
سنة  و)30(  الــلــا ــةــلــة، 
و)35(  الماجستلر،  لمرحلة 
الــ كــتــوراه،  لمرحلة  سنة 
المؤسسة  لمللس  ويبق 
االستثناء  ن  التةللملة 

ذلك�

حسن  	1 الطالو  يــكــون  أن 
السلرة والسلوك� 

أن يكون الئقا طبلًا 	1

الثانوية  	1 الاهادة  تكون  أن 
الطالو  عللها  حصا  التي 

 ن خارج السةودية�

أنظمة  	1 حالتزام  يتةه   أن 
ولوائح اللا ةة

أن يلتاز أي اختبار أو  قاحلة  	1
شخصلة تلريها اللهة ذات 

الةالقة� 

ــادات  	1 ــاــه ال ق  ــ ِّ ــصـ ُتـ أن 
سفارة  الثبوتلة  واألوراق 
الـــمـــمـــلـــكـــة الــةــربــلــة 
الملبقلات  أو  السةودية، 

الثقافلة في حل  الطالو�

المنح  	1 على  التق يم  يتم 
ال اخللة إلكترونلًا عن طريق 
)وكــالــة  اللا ةة   ــوقــع 
المنح ال راسلة( عن  اإلعالن 

عن فتح حاب التق يم 

المنح  	1 طلبات  تق يم  يتم 
الخارجلة خالل: 

المملكة أ  ســـفـــارات 
و مثالتها في الخارج�

الطلبة ب  استقطاب  يتم 
قبا  الــمــتــمــلــزيــن  ــن 
ــ ود  ــ ــب ــ جـــا ـــةـــة ال

الاماللة�
 يتق م الطالو إلكترونلُا ج 

ــع  ــوق ــن طـــريـــق   ــ ع
اللا ةة� 

دراسلة  	1 على  نبة  ق  حصا  الطالو  يكون  أال 
في  التةللملة  المؤسسات  إحــ ى  أخــرى  ن 

المملكة�

المؤسسات  	1 إحــ ى  يكون  فصواًل  ــن  أال 
التةللملة في المملكة�

لطالب  1	 لــلــ راســة  الكا ا  حالتفرغ  يلتزم  أن 
له  يبق  وال  الصباحلة،  الفترة  في  المنتظملن 

الةما اثنا ء فترة المنبة ال راسلة� 

إن  		 أو  ل ية  نبة  الطالبة  برم  يكون  ع  أن 
يكون  قلم ل ية إقا ة نظا لة

ال يبق لطالو المنبة االنتقال  ن جا ةة إلى  		
أخري ولللا ةة االستثناء  ن ذلك في الباالت 

التي تراها  ناسبة� 

لللا ةة أن تاترط خطاحات التوصلة أو التزكلة  		
أو  المؤسسات،  أو  الهلئات،  إح ى  للطالو  ن 

الاخصلات المقبولة ل ى اللا ةة�

يب دها  للس  		 أخرى  شروط  أي  يستوفي  أن 
اللا ةة وتةلن وقت التق يم

يتم الترشلح على جملع التخصصات في اللا ةة   		
حاستثناء التخصصات الصبلة�

الرسملة  		 الثبوتلة  األوراق  جملع  يــرفــق  أن 
المطلوحة عن  تق يم الطلو�

والتأك   ن  	1 الطالو  أوراق  على  الت قلق  يتم 
صبتها�

يتم رفع بلانات الطالو لوزارة التةللم إلكترونلًا� 	1

حالة  	1 في  حاللا ةة  حقبوله  الطالو  إشةار  يتم 
قبوله والموافقة على طلبه

والتأك   ن  	1 الطالو  بلانات  على  الت قلق  يتم 
صبتها�

يتم فرز طلبات المتق  لن� 	1

سفارة  	1 حمراجةة  المقبول   الطالو  إشةار  يتم 
العتماد  ستن اته  السةودية  الةربلة  المملكة 

وتص يقها�

تص ر التأشلرة الالز ة للطالو ويبلغ حذلك إلنهاء  	1
إجراءات سفره للمملكة�

يتم التواصا  ع الطالو المرشح للقبول� 	1



المنح ال راسلة لغلر السةوديلن

7273
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خدمات طالب � 05�8
المنح الدراسية

خدمات مقدمة لطالب المنح الخارجية � 05�8�2خدمات مقدمة لطالب المنح الداخلية � 05�8�1
حلملع  ال اخللة  المنح  يتمتع طالب 
نظرائهم  حها  يتمتع  التي  المزايا 
السةوديلن فلما ع ا المزايا الماللة 
أي  استثنائهم  ن  لللا ةة  ويبق 
يــراه  للس  وفــق  ا  أخــري   زايا 

اللا ةة� 

الاماللة  ــبــ ود  ال جا ةة  تــوفــر 
الة ي   ن  الخارجلة  المنح  لطالب 
الخ  ات واال تلازات التي تاما:

استقبال الطلبة في المطار 	1

توفلر السكن 	1

اإلعاشة 	1

خ  ة النقا الطالحي 	1

المزايا الماللة 	1

اللوازات واإلقا ة  	1

الرعاية الصبلة 	1

المتاحةة األكاديملة 	1
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صن وق الطالب
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خدمات طالب � 06�1
المنح الدراسية

أهداف صندوق الطالب� 06�1�1

الخدمات الطالبية المقدمة � 06�1�2
من صندوق الطالب

برامج اإلعانات الطالبية والسلف   06�1�1.2

برنامج خدمات التغذية و القرطاسية   06�1�2.2

والسلف  	1 اإلعانات  تق يم 
لـــلـــطـــالب والـــطـــالـــبـــات 
ــًا  ــ ــل ــ ــن دراس ــظــمــل ــت ــمــن ال

حاللا ةة�

ــج األنــاــطــة  	1 ــرا ـ ــم حـ ــ دع
الطالبلة والتوجله واإلرشاد 
اللوائز  وتق يم  حاللا ةة 

للمتفوقلن�

إقا ة  اروعات خ  لة نافةة لطالب وطالبات  	1
اللا ةة كالكافلتريات وأعمال الطباعة والنسخ 

والتصوير وتأ لن األدوات المكتبلة والةلملة�

اإلشراف على تاغلا  راكز التصوير و راكز بلع  	1
الكتو حاللا ةة�

الطالبية:  اإلعانة 

هي إعانات تق م للطلبة المبتاجلن 
لتخطي  لــمــســاعــ تــهــم  ـــاديـــًا 
الصةوحات الماللة التي يواجهونها 

أثناء دراستهم حاللا ةة 

حالتةاون  الطالب  صن وق  يقوم 
حتق يم  الـــخـــاص  ــاع  ــط ــق ال  ـــع 
الطالو  يبتاجها  التي  الخ  ات 
و  التغذية  خــ  ــات  وتق يم   ــن 
وكذلك   ، وغــلــرهــا  الــمــاــروحــات 
الكتو  وتوفلر  التصوير  خ  ات 

ال راسلة و القرطاسلة �

السلفة: 

حةض  ــى  إل اللا ةة  وطــالــبــات  طــالب  حةض  يبتاج 
ال راسلة  المستلز ات  حةض  لتأ لن  الماللة  االحتلاجات 
الظروف  تسبو  وغالبًا  ا   ، الخاصة  المتطلبات  وحةض 
الماكالت  حةض  الطالب  حةض  حها  يمر  التي  الماللة 
ال راسلة التي ق  تؤدي أحلانا إلى تةثرهم دراسلًا � لذا 
 - الماللة  إ كاناته  ق ر  -وعلى  الطالب  صن وق  يبرص 
وتوفلر  االحتلاجات  تلك  لتلاوز  الطلبة  حالوقوف  ع 

الظروف المناسبة الستقرارهم نفسلًا �

حرنا ج  و ن خالل  الصن وق  ويق م 
اإلعانات التاللة ) إعانات  قطوعة( 
طالو  اإلعانة  ن  قلمة  وتختلف 
وفق  ُكا  نهم  حاجة  حسو  آلخر 
لكا  الثبوتلة  واألوراق  المرفقات 

الشروط  طــالــو  ــع  ــراعــاة 

حالة طلب  في  التالية 
اإلعانة:

الطالو  ستمر  	1 يكون  أن 
دراسلًا �

يـــكـــون  ستبق  	1 ال  أن 
للمكافأة الاهرية �

الثبوتلة  	1 األوراق  إرفـــاق 
لبالته �

وفي حالة طلب سلفه 
مــــراعــــاة الـــشـــروط 

التالية:

أن يكون الطالو  ستمر دراسلًا 	

إرفاق  ا يثبت الغرض  ن السلفة  	
�

الصندوق حسب  الصرف من  ويكون 
الالئبة  في  وردت  )حسو  ا  التالية  الضوابط 

المنظمة لصناديق الطلبة ( :

تق يم طلو السلفة أو اإلعانة على النموذج المخصص  	
لذلك � 

اللهات  	 الطالو والتنسلق في ذلك  ع  دراسة حالة 
ذات الةالقة حما في ذلك الكللة والقسم� 

تةرض الطلبات على  للس اإلدارة للبت فلها وتب ي   	
 بلغ اإلعانة أو السلفة و  ة س ادها� 

يلوز لرئلس  للس اإلدارة في الباالت الةاجلة صرف  	
 بلغ ال يتلاوز )500( ريال في حالة اإلعانة و )1000( 
ريال في حال السلفة على أن يةرض األ ر على  للس 

اإلدارة في أول جلسة للةلم واإلحاطة� 

حخصمه  	 وذلك  المقرر  الموع   السلفة في  يتم س اد 
 ن  كافأة الطالو الاهرية على أال يتلاوز  ا يخصم 
شهرًيا %25  ن قلمة المكافأة الاهرية وذلك  ا لم 

يقرر  للس اإلدارة خالف ذلك� 

المؤسسة  	 المستلف  ن  الطالو  طرف  إخالء  ع م 
التةللملة حتى يتم التأك   ن س اده لكا ا السلفة�

رئلس  	 توصلة  حناء على  اإلدارة  حموافقة  للس  يلوز 
 للس اإلدارة إعفاء الطالو  ن س اد حاقي السلفة 

في الباالت الضرورية� 
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المكافآت الطالبية � 07�1
وطريقة صرفها

تسليم المكافأة� 07�2

المكان� 07�3

مكافأة التفوق� 07�4

تصرف المكافات للملع الطالب  	
ــن  ــل ــســةــودي ــات ال ــبـ ــالـ ــطـ والـ
الــمــنــتــظــمــلــن فـــي الــمــرحــلــة 
الــ راســات  و رحلة  اللا ةلة 
الةللا والذين ال يةملون في أي 
طالب  وكذلك  حكو لة،  جهة 
الذين  والطالب  الخارجلة  المنح 
 ــن أ ــهــات ســةــوديــات، ويتم 
ــ اع  ــكــافــات الــطــالب في  إيـ
حساحاتهم في البنكلة الاخصلة، 
ــأة لــطــالب  ــمــكــاف ــ ار ال ــقـ و ـ
ريال   )1000( الةلملة  األقسام 
ولطالب األقسام األدبلة )850( 
الةللا  الــ راســات  ولطالب  ريــال 

)900( ريال�

خالل  	 المكافأة  صــرف  يستمر 
وهــي   ة  النظا لة  ــمــ ة  ال
حسو  للتخرج  المقررة  البرنا ج 
المةتم ة  ن  ال راسلة  الخطة 
الم ة   : ) ثال  اللا ةة�   للس 
النظا لة لكللة اآلداب هي أرحع 
ــمــ ة  ــبــتــســو ال ســـنـــوات( وت
تم  الــذي  الفصا  النظا لة  ن 
اللا ةة  الطالو في  فله قبول 
االعــتــذار  فصول  ذلــك  فــي  حما 
ضمنها  يــ خــا  وال  والــتــبــويــا 

فصول التأجلا�

الاماللة  الــبــ ود  جا ةة  تبرص 
 مثلة في عمادة شؤون الطالب – 
على  الطالبلة  المكافات  إدارة 
ــات الـــطـــالب في  ــاف ــك صـــرف  
� وذلك عن طريق  المب د   وع ها 
حساحات  إلــى  المكافات  تبويا 
الطلبة الاخصلة حالبنوك السةودية�

تنبيه:

على الطالو التواصا  ع إدارة المكافات الطالبلة 
في  نزولها  وع م  المكافأة  استبقاقه  حال  في 

حساحه البنكي �

قسم الطالب

الــطــالبــلــة(  ــمــكــافــات  ال )إدارة 
حالم ينة  الطالب  شــؤون  عمادة 
الكللات  أو  عرعر�  في  اللا ةلة 
اللا ةة  حفروع  الطالو  لها  التاحع 

رفباء� و  حطريف 

التفوق  	 صــرف  كافأة  يقتصر 
على طالب  رحلة البكالوريوس 
أم  و  ـــن  الــســةــوديــلــن   ـــن 
المنح  طالب  وكذلك  سةودية 

الخارجلة فقط �

ق رها  	 تفوق  تصرف  كافأة 
الباصللن  للطلبة  ريال   )1000(
لفصللن  تــقــ يــر  ــمــتــاز  عــلــى 
اللا ةي  الةام  خالل  دراسيلن 
إيـــ اع  كافأة  يتم  و  الــواحــ  
البنكي  البساب  في  التفوق 

الطالبات قسم 

 )إدارة المكافات الطالبلة شطر الطالبات( حملمع كللات 
لها  التاحةة  الكللات  أو  المبم ية في عرعر،  البنات حي 

الطالبة حفروع اللا ةة حطريف ورفباء�

)شهر  جا ةي  عام  كا  حنهاية  للطالو،  الاخصي 
ر ضان أو شوال(  ن كا عام�

ح ل كتو و راجع لطالب ال راسات الةللا 	

و راجع  	 كتو  ح ل  الةللا  ال راسات  لطالو  ُيصرف 
)900 ( ريال عن كا سنة دراسلة, وكذلك ح ل طباعة 
ال كتوراه  ورسالة  ريــال،   )3000( رسالة  اجستلر 

)4000( ريال�

رسالة  	 طباعة  وحــ ل  و راجع  كتو  ح ل  إيــ اع  يتم 
)غلر  للطالو  البنكي  البساب  فــي  الماجستلر 

� الموظف( 

ال تصرف المكافأة للفصا الصلفي إال إذا سلا فله  	
الساحق  الثاني  ال راسي  الفصا  درس  أو   , الطالو 

للفصا الصلفي�

والمؤجللن  	 المةتذرين  للطالب  المكافأة  تصرف  ال 
للفصا ال راسي�

ال تصرف المكافأة للطالو الباصا على إنذار� 	

على  	 حصا  ــذي  ال لطالو  المكافأة  صــرف  يتم  ال 
 وافقة الةمادة على دراسته زائرا في  جا ةة أخرى 
النظام  على  نتللته  رصــ   ويتم  نتائله  تصا  حتى 

األكاديمي�

يتم خصم )10( رياالت  ن المكافأة لصن وق الطالو  	
شهريًا�
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دورًا  همًا  النفسي  اإلرشاد  يلةو 
وفي  التةللملة،  الةمللة  فــي 
الةالي،  التةللم  أهــ اف  تبقلق 
ــي صــقــا شــخــصــلــة الــطــالــو  وفـ
اللا ةي، و ساع ته على التكلف 
األكاديملة  البلئة  ــي  ــع  ــذات ال
اللا ةلة  والــبــلــاة  حــه  المبلطة 

حاكا عام، والتغلو على الماكالت والةقبات التي ق  
توجهه حفاظًا على سال ته النفسلة والفكرية، ولتبقلق 
ذلك تم تهلئة وح ة التوجله واإلرشاد الطالحي حةمادة 
المرش   بلن  يلمع  لتصبح  كانًا  ثاللًا  الطالب  شؤون 
لمساع ة  خصوصلة،  ذو  في  كان  ؤها  والطالو 
تةترض  ق   التي  والماكالت  القضايا  حا  في  الطالو 
 سلرته األكاديملة وحلاته الاخصلة وفهمها و باولة 

إيلاد البلول لها�

واإلرشــاد  التوجله  خ  ات  تق يم 
الــطــالحــي اإلنــمــائــلــة والــوقــائــلــة 
حاجات  تلبي  الــتــي  والــةــالجــلــة 
الــطــالب فــي جــمــلــع الــلــوانــو 
واالجتماعلة  والنفسلة  الاخصلة 
واالنفةاللة  والمهنلة  والترحوية 

والسلوكلة والمةرفلة�

المتةلقة  	1 البرا ج  إعـــ اد 
الطلبة  وتــوجــلــه  حتوعلة 
وتةريفهم  المستل ين، 
حالمسؤوللن في اللا ةة،

يتةا لون  	1 التي  والمرافق 
ــهــم   ــةــهــا أثـــنـــاء دراســت

اللا ةلة�

التوجله  	1 خــ  ــات  تق يم 
ــردي  ــ ــف ــ واإلرشـــــــــــاد ال

تق يم  خــالل  اللا ةة  ن  لطلبة  واللمةي 
خ  ات

إلى  	1 ته ف  إرشادية  نظمة  وجلسات  إرشادية 
 ساع ة الطلبة في حا  اكالتهم�

أن  	1 أجا  تق يم خ  ات اإلرشاد األكاديمي،  ن 
يختار الطلبة المقررات ال راسلة المناسبة،

أثناء  	1 الترحوية  الةقبات  تخطي  والمساع ة على 
 سلرتهم األكاديملة�

حمةلو ات  	1 الطلبة  تزوي  
سوق  عن  واضبة   هنلة 
الةما السةودي والةرحي، 

وتنملة اتلاهاتهم

اإليلابلة نبو الةما� 	1

السلوكلة  	1 المظاهر  دراسة 
ــا  داخ للطلبة  السلبلة 
على  والةما  اللا ةة، 

تق يم البلول المناسبة�

والن وات  1	 المباضرات  عق  
ــة في  ــة ــا  ــل ال لــطــلــبــة 
الترحوي  ــاد  اإلرش  لاالت 
والمهني  ن أجا  ساع ة 
الطلبة في التكلف السوي 
اللا ةلة  حلاتهم  ــي  ف

والمستقبللة�

ــذوي  		 ل الــخــ  ــات  تق يم 
ــخــاصــة  ــاجـــات ال ــلـ ــتـ االحـ

ورعايتهم�

حول  		 المةلو ات  تق يم 
كلفلة اتخاذ القرار المهني، 
وتنملة المهارات المتةلقة 

حذلك�

 ساع ة الطلبة على تبما  		
وعي  ــادة  وزي المسؤوللة، 
وشخصلته  حذاته  الطالو 

وق راته وطرق

النفسلة  		 حــاجــاتــه  ــاع  إشــب
واالجتماعلة والثقافلة�

الطلبة  		 وتــاــلــلــع  دعـــم 
األناطة  في  للمااركة 
ــة  ــل ــاف ــق ــث الـــطـــالبـــلـــة ال
والرياضلة  واالجتماعلة 

والفنلة

إيلابلا،  		 وتوجلهه  الطالو،  حاخصلة  واالهتمام 
وتنملة إحساسه حالمسؤوللة�

التوعلة الاا لة للمواضلع األسرية والتوعلة ض   		
إساءة استةمال المواد كالمخ رات والمؤثرات

المباضرات  		 وعق   والكبول  والت خلن  الةقللة 
وورش الةما وإقا ة المةارض والزيارات�

الفئات المستفل ة  ن الوح ة 		

في  1	 ال راسة  في  المنتظملن  اللا ةة  طلبة 
حةرعر-  ال راسلة  والكللات  التخصصات،  جملع 

رفبا- طريف�

تبةا  		 واألهللة  الةا ة  المؤسسات  اإلحالة  ن 
لإلجراءات الرسملة التي تقرها أنظمة اللا ةة

أخي الطالب/ أختي الطالبة

تسةى الوح ة إلى أن تلبي احتلاجاتك األكاديملة في 
جملع اللوانو،  ن خالل إع اد البرا ج المتةلقة حتوعلتك 
خالل  ال راسة  ن  سنوات  وخــالل  كطالو  وتوجلهك 
اللا ةة  التوجله واإلرشاد للملع طالب  تق يم خ  ات 
لتذللا  المناسبة  البلول  تق يم  والةما على  وطالباتها، 
الصةوحات التي ق  تواجهك، وعق  المناشط الال نهللة 
لذوي  الخ  ات  وتق يم  الملاالت،  حاتى  تفل ك  التي 
خ  ات  الى  حاإلضافة  ورعايتهم  الخاصة  االحتلاجات 
اإلرشاد النفسي واألكاديمي والمهني وذلك لإلسهام 

والرقي حنمو شخصلتك حصورة إيلابلة وفةالة�

و ةني  قسم  تخصص  ــاد  ــ واإلرش التوجله  وحـــ ة 
وصقا  وتطوير  حــا  اكالتكم  على  حمساع تكم 
حزيارة  فبادروا  أ ا كم  الةقبات  وتخطي  شخصلاتكم، 

الوح ة أو تب ي   وع  للمقاحلة� 

يرجى زيارة  وقع الوح ة حمبنى عمادة شؤون الطالب 
ــتــواصــا عــلــى هــاتــف رقــم  ال ــانــي� أو  ــث ال الــطــاحــق   –
للوح ة:  اإللــكــتــرونــي  الــبــريــ   أو    0146615440

guidance�unit@nbu�edu�sa

أهداف الوحدة� 08�1

الهدف العام للوحدة� 08�1�1

األهداف التفصيلية� 08�1�2
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وحدة ذوي 
االحتياجات 

الخاصة

1	  



وح ة ذوي االحتلاجات الخاصة
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 دللا الطالو حلا ةة الب ود الاماللة

أكاديملة  خ  ات  تكا لة  تق يم  
بلئة  وإيباد  وترحوية،  واجتماعلة 
قــادرة  و ناسبة  داعمة  جا ةلة  
الطالب  رعــايــة  فــي  الــرقــي  على 
والطالبات ذوي االحتلاجات الخاصة  
واالرتقاء حتنملة  واهبهم واستثمار 

طاقاتهم�

واألناطة  والبرا ج  الخطط  وضح 
تالئم  التي  والموجهة  المتخصصة 
وتنمي  و لولهم،  ق راتهم   ــع 
و هنلًا  وترحويًا  شخصلًا  أ كانتهم 
وتهلئة   ، وخارجها  اللا ةة  داخــا 
ــذوي  ل جــا ــةــلــة   ــنــاســبــة  بلئة 

االحتلاجات الخاصة�

إع اد وتطوير حرا ج الرعاية  	1
الخاصة  االحتلاجات  لذوي 
رعائلتهم  ،وأخــذ  سؤوللة 

ذوي وتلبلة احتلاجاتهم�

ــي حــا  	1 ــ الـــمـــســـاعـــ  فـ
ــالت الــنــفــســلــة  ــك ــا ــم ال
االحتلاجات  ذوي  للطالب 
حرا ج  خــالل  ،  ن  الخاصة 
نفسلة  تخصصة  ة ة  

و الئمة لهذه الفئة�

حه ف  	1 والترحوية  األكاديملة  المساع ة  توفلر   
 ساع ة ذوي االحتلاجات الخاصة على التكلف 

الناجح في حلاتهم اللا ةلة�

 إع اد حرا ج اإلرشاد األسري للمبتاجلن لها  ن  	1
ذوي االحتلاجات الخاصة �

لباالت  	1 المستمرة  والمتاحةة  الاا ا  التقيلم 
الطالب ذوي االحتلاجات الخاصة والتةرف على 

أوجه القصور و باولة تخطلها� 

ــاد  	1 تــقــ يــم خــ  ــات اإلرشـ
ــم  ــالئ ــتـــي ت ــي الـ ــن ــه ــم ال
ــم وإ ــكــانــاتــهــم   ــه ــ رات ق
التكلف  على  وتساع هم 
ــصــص  ــخ ــت واخــــتــــلــــار ال

واألكاديمي المالئم � 

ــات الــتــرفــلــهــلــة   	1 ــ  ـ ــخـ الـ
الزيارات  والرحالت ،وتنظلم 

وال ورات المناسبة لهم�

وتاما  	1 صبلة  ــات  خــ  
الاا لة  الصبلة  الرعاية 
يبتاجونه  ن  وتوفلر  ا 

أجهزة  وأدوات �

وتاما  	1 نفسلة  خــ  ــات 
ــرا ـــج اإلرشــــاد  إعـــــ اد حـ
الـــنـــفـــســـي الـــوقـــائـــلـــة 
يواجهون   لما  والةالجلة 
توافقلة  ــن  ــاــكــالت   
ونفسلة، و ساع تهم على 
افضا  ن  تبقلق  ستوى 
حتق يم   ، النفسلة  الصبة 
اإلرشادية   الخ  ات  جملع 
واللماعلة  الفردية  نها  

المالئمة لهم �

ــات  	1 اإلعــان حتق يم  وتتمثا  خــ  ــات  ــالــلــة  
يواجهون  ن  لتخطي  ا  الماللة  والمساع ات 
 اكالت  اللة أو اقتصادية ق  تقف عائقًا في 

طريق  واصلة  سلرتهم األكاديملة �  

الخ  ات  	1 وتاما  األســـري  ــاد  اإلرشـ خــ  ــات 
لــذوي  النفسلة   ــاــارات  واالســت اإلرشــاديــة 

االحتلاجات الخاصة واسرهم � 

الرؤية � 09�1

الرسالة� 09�2

أهداف الوحدة� 09�3

الخدمات التي تقدمها الوحدة� 09�4
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والطالبات  	1 الطالو  تةريف 
الالئبة  في  اإلعاقة  ذوي 
حهم،  ــخــاصــة  ال ــبــقــوق  ال
الالئبة  حــنــود  و ناقاة 
إدراك  لتمكنهم  ن   هم، 
جملع حقوقهم ووجباتهم، 
أو  الــنــفــســلــة  ســـــــواء 

االجتماعلة، أو الةلملة�

ــر الـــ عـــم الــمــالــي  	1 ــل ــوف ت
الــمــنــاســو لــكــا طــالــو، 
المناسو  السكن  حتهلئة 
أعــاقــتــه،  طبلةة  حــســو 
اللهات  ــع  والتنسلق  
الةالقة  ذات  المختصة 
ــا  ــل ــأه ــت » ـــؤســـســـة ال
لتب ي   ستوى  الاا ا« 
وال عم  وش تها،  اإلعاقة 
عللها  الــمــتــرتــو  الــمــالــي 
ــة  ــب ــالئ ــود ال ــنـ حـــســـو حـ

المنظمة لذلك�

األجهزة  	1 توفلر  على  الةما 
للبصول  األز ــة  التةللملة 
الطالب ذوي اإلعاقة على 
ــو ــات و ــتــاحــةــة  ــمــةــل ال

 سلرتهم األكاديملة�

ت ريو الطلبة  على األجهزة   	1
الخاصة  والبصرية  السمةلة 
وغلرها  ن األجهزة الخاصة 
استخ ا ها  وكلفلة  حهم 
اللا ةلة،  ــ راســة  ال فــي 
طريق  عن  ذلك  كان  سواء 
المختصلن  في  االستةانة 
أو  خارجلة،   ن  ؤسسات 
التربلة  قسم  التةاون  ع 
أو   ، اللا ةة  في  الخاصة 

جا ةات أخري�

والطالبات  	1 الطلبة  إشــراك 
في  اإلعـــاقـــة  ذوي  ــن   
ــذات،  ــ ال تــطــويــر  دورات 
الخاصة  الةلملة  وال ورات 
بإشراكهم  وذلــك  حطلبة 
فــي هــذه الـــ ورات و ع 
ســواء  اآلخـــريـــن،  الطلبة 
تنفذها  ــتــي  ال الـــــ ورات 
في  الةلملة  األقـــســـام 
اللا ةة ،أو وح ة التوجله 
واإلرشاد، أو وح ة الت ريو 

الطالحي�

ضمن  	1 تــخــصــلــص  ــقــةــ  
للطالب  الطالحي  المللس 
طريق  عــن  اإلعــاقــة  ذوي 
تــرشــلــح طــالــو  ــن ذوي 
الطالب  لتمثلا  اإلعــاقــة 
ذوي الباجات الخاصة في 

الملالس الطالحي�

ذوي  	1 الطالب  لبقوق  المنظمة  الالئبة  تةملم 
 ، اللا ةة  في  الموظفلن  جملع  على  اإلعاقة 

وأعضاء هلئة الت ريس�

الخاصة  	1 اإلرشادية  والمطويات  النارات  إص ار 
في حقوق الطالب ذوي اإلعاقة على الطالب 

والطالبات في اللا ةة� 

خصلصًا  	1 ونفسلة  ة ة  إرشادية  حرا ج  توفلر 
لطالب ذوي اإلعاقة ،  ثا حرنا ج تنظلم الذات، 
حرنا ج إدارة الذات، حرنا ج حقوق الطالب ذوي 
اإلعاقة إلى غلر ذلك  ن البرا ج المساع ة على 

إعادة التأهلا لطالب ذوي اإلعاقة�

الطالب  1	 حقوق  للنة  في  تسمى  للنة  تاكلا 
وتضم  اللا ةة،  على  ستوى  اإلعاقة  ذوي 
جملع الكللات واألقسام ، وأعضاءها  ن الذكور 

واإلناث�

أع اد الخطة السنوية الخاصة في الطالب ذوى  		
اإلعاقة واعتمادها�

مهام الوحدة� 09�5
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التاللة  والةبارات  للكلمات  يكون 
الوثلقة  هــذه  فــي  وردت  حلثما 

المةاني المخصصة لها كالتالي:

ــ ود  	 ــب ــجــامــعــة: جــا ــةــة ال ال
الاماللة

المدير:   ير اللا ةة           	

العمادة: عمادة شؤون الطالب 	

العميد: عمل  شؤون الطالب 	

الطالب: الطالو / الطالبة المنتظم/ة 	

المجلس: المللس الطالحي 	

ــاــاري  ــ ف الــمــلــلــس االســت ــه ي
نظر  وجهة  تق يم  إلــى  الطالحي 
بلئتهم  يخص  كا  ا  في  الطالب 
في  الفةالة  المااركة  و  اللا ةة 
اإلسال لة,  	1اتخاذ القرارات التي تخص الطالب � حالقلم  ي  التبلِّ

والخلق  الفاضلة,  واآلداب 
الكريم في التةا ا والتناصح�

والمبادرة  	1 ــهــادف,  ال الــطــرح 
ــا  ــة فـــي الــقــضــاي ــادقـ ــصـ الـ

المطروحة للمناقاة� 

لكاِّ  ا  	1 اإليــلــاحــي  التباحث 
يرتبط حالطالو اللا ةي�

في  ةاللة  	1 ة  ا َّ التَّ ية  رِّ السِّ
يبقق  حما  الطالبلة  القضايا 

أه اف المللس�

في حالة إخالل عضو المللس  	1
يبق  الضواحط  هذه  حأيٍّ  ن 
يراه   خاذ  ا  اتِّ المللس  لرئلس 

 ناسبًا� 

إدارة  	1 بلن  المثمر  التواصا 
اللا ةة وطالحها حما يبقق 

األه اف المناودة�

اء,  	1 البنِّ الــبــوار  ثقافة  نار 
المثمرة  المناقاة  وروح 
حبلئة  هو  رتبط  لكاِّ  ا 

الطالو اللا ةلة�

جذب واستقطاب األفكار والرؤى الطالبلة  ن  	1
واقع التةرف على آرائهم ورغباتهم المتنوعة�

تي تلسِّ  روح  	1 توفلر البلئة اللا ةلة المثلى والَّ
االنتماء واإلحساس حالمسؤوللة�

تبادل الخبرات النافةة والمةارف المتنوعة إلثراء  	1
الواقع الطالحي اللا ةي�

حــالــلــوائــح  	1 ــالب  ــط ال تثقلف 
واألنظمة اللا ةلة والقرارات 
ــمـــسُّ  ــســلــرتــهــم  ـــي تـ الـــتِّ

اللا ةلة�

ل ى  	1 إيلاحي  ــلــاه  اتِّ تكوين 
لمساهمته  اللا ةي  الطالو 

في صنع القرار�

دور  	1 تفةلا  في  المساهمة 
الــنــاــاطــات الــطــالبــلــة في 
والثقافلة  الةلملة  الملاالت 

واالجتماعلة والرياضلة�

تمهيد تعرفي� 10�1

الرؤية� 10�2
القيم� 10�4

األهداف� 10�3
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 دللا الطالو حلا ةة الب ود الاماللة

حــقــرار  ــن   ير  المللس  ياكا 
نهاية  فــي  سنة  لــمــ ة  اللا ةة 
الفصا ال راسي الثاني  ن كا عام 

بو التالي:  على النَّ

يتم  الةللا  ن  من  الهلئة  تتكون 
قبا  ةالي   ير  اختلارهم  ــن 
الكللات  عــمــ اء  الــلــا ــةــة،  ــن 
يقا  أال  على  األقــســام،  ــاء  ورؤسـ
في  الكللات  عــ د  عــن  عــ دهــم 

اللا ةة�

إح اء  على  الموافقة  في  البق  له 
الطالحي  االســتــاــاري  المللس 
البق  له  أنه  حمها ه وأعماله، كما 
أو  االستااري،  المللس  حا  في 
له  وترفع  حأعماله،  القلام  استمراره 
حاجتماعات  الخاصة  النهائلة  التقارير 
فصا  كــا  نــهــايــة  فــي  المللس 

دراسي

ــؤون الــطــالب ويــقــوم  ــ عــمــلــ  ش
المللس،  لرئلس  كنائو  حمها ه 

ويتولى المهام أإلدارية والماللة

للمللس  الــةــلــلــا  الــهــلــئــة  وهـــي 
قرار   ير  حها  يص ر  و  االستااري 
ال راسي  الةام  ح اية  اللا ةة في 
و تكون   ة القرار لفصللن دراسيلن�

ــمــلــلــس  ــ يــر  	1 رئـــلـــس ال
اللا ةة و ينوب عنه وكلا 
ــة لـــلـــاـــؤون  ــةـ ــا ـ ــلـ الـ

األكاديملة �

عمل   	1 المللس  رئلس  نائو 
شؤون الطالب �

1	  2( التنفلذيلن  الم يرين 
ــس  ن  ــ ري ت هلئة  عــضــو 
عمادة شؤون الطالب + 2 
عضوات هلئة ت ريس لاطر 

الطالبات( �

ــن الــمــلــلــس )طــالــو  	1 ــل أ 
ــ  شـــؤون  ــل ــم يـــخـــتـــاره ع

الطالب(�

للكللات  	1 الممثلون  الطالب 
)طالو و طالبة لكا كللة(� 

أعضاء المجلس � 10�5

الهيكل التنظيمي العام للمجلس � 10�5�1
االستشاري الطالبي 

مهام الهيئة العليا� 10�5�2

رئيس المجلس� 10�5�3

نائب الرئيس� 10�5�4



المللس االستااري الطالحي 
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 دللا الطالو حلا ةة الب ود الاماللة

قبا  اختلارهم  ن  يتم  الذين  وهم 
وحموافقة  ةالي  المللس  رئلس 
  ير اللا ةة، وذلك إلشراف على 
حالكللة،  ــاــاري  االســت المللس 

ويقوم حمهام التاللة

مدير تنفذي أول:
ــؤون الــطــالب  ــ ــادة ش ــم ــا ع  وكــل
المهام  ويتولى  والمنح(  )لإلسكان 

التاللة:

الكللات  	1 جملع  بلن  التنسلق 
االجتماعات  لةما  والفروع 
وتنظلم  للمللس  الــ وريــة 
وتب ي   االجتماعات  هــذه 

 واعل ها�

حكا  	1 الخاصة  المباضر  كتاحة 
اجتماع�

النهائلة  	1 الــتــقــاريــر  كــتــاحــة 
الخاصة حكا اجتماع�

كتاحة التقرير النهائي ورفةه  	1
في  اللا ةة  لمةالي   ير 

نهائلة كا فصا دراسي�

 ــتــاحــةــة تــرشــلــح الــطــالب  	1
والطالبات  ن الكللات�

التقيلم  	1 نــمــاذج   ــتــاحــةــة 
الــطــالب  حترشلح  الــخــاصــة 
اإلشرافلة  الللنة  ورفةها 
عـــلـــى تـــرشـــلـــح الـــطـــالب 

والمقاحلة الاخصلة�

مدير تنفيذي أول:

لاؤون  اللا ةلة  ال راسات  عمل ة 
الطالبات وتقوم حالمهام التاللة:

المللس  	 على  الةام  ــراف  األش
حطالبات،  الــخــاص  االســتــاــاري 

حلملع فروع وكللات اللا ةة�

 تاحةة قلام المللس حأعماله� 	

ال ورية  	 االجتماعات  ع د  تب ي  
الخاصة حالمللس في كا فصا 

دراسي�

ترشلح حةض األعضاء المساع ين  	
سكرتلرة  المللس  ثا  فــي 

للمللس�

ارشفه  	 على  الــةــام  ــراف  األشــ
أوراق المللس�

إذا  	 االنــةــقــاد  المللس  دعـــوة 
حضور  حارط  ذلك،  األ ر  تطلو 
كللات  ــاء  ـــن  ــضـ األعـ ــصــف  ن
الــطــالــبــات فــي عــرعــر ورفــبــاء 

وطريف�

ثاني:  تنفيذي  مدير 

واآلداب  الــتــربــلــة  كللة  عــمــلــ ة 
حطريف�

ثالث: تنفيذي  مدير 

واآلداب  الــةــلــوم  كللة  عــمــلــ ة 
حالةويقللة�

ثاني: تنفيذي  مدير 
عمل  كللة التربلة واآلداب حطريف

ثالث: تنفيذي  مدير 

حمهام  ويقوم  حرفباء،  الطالب  شــؤون  عمادة  وكلا 
التاللة:

في  	 االستااري  المللس  لةما  الةا ة  المتاحةة 
كللات اللا ةة حرفباء

 تاحةة أعمال المللس حرفباء  	

على  ستوى  	 تتم  التي  المللس  اجتماعات  تنظلم 
كللات اللا ةة حفرع اللا ةة حرفباء 

رفع التقارير الخاصة حاجتماع المللس لمقرر المللس� 	

أع اد  باضر االجتماعات  	

أرشفة المللس االستااري وحفظ األوراق والملفات  	
النماذج الخاصة حه�

تلهلز المكان الخاص حاجتماعات المللس� 	

 ناقاة ج ول أعمال المللس� 	

رابع: مدير تنفيذي 

ويكون  قررًا عا ًا للمللس االستااري الطالحي، لتنظلم 
وحصر اجتماعات المللس�

رابع: مدير تنفيذي 

وكللة عمادة ال راسات اللا ةلة للبنات حرفباء، وتقوم 
حالمهام التاللة:

في  	 االستااري  المللس  لةما  الةا ة  المتاحةة 
كللات اللا ةة حرفباء وطريف والةويقللة�

على  ستوى  	 تتم  التي  المللس  اجتماعات  تنظلم 
وطريف  حرفباء  اللا ةة  حفروع  اللا ةة  كللات 

والةويقللة�

لمقرر  	 المللس  حاجتماعات  الخاصة  التقارير  رفــع 
المللس�

إع اد  باضر االجتماعات الخاصة حكا اجتماع� 	

أرشفة المللس االستااري وحفظ االوراق والملفات  	
النماذج الخاصة حه�

تلهلز المكان الخاص حاجتماعات المللس� 	

 ناقاة ج ول أعمال المللس� 	

حرفباء  	 الطالبات  كللات  الطالبات  ن  ترشلح   تاحةة 
وطريف والةويقللة�

تنفيذي خامس: مدير 

 وكللة ال راسات اللا ةلة حةرعر وتقوم حالمهام التاللة:

رئلس  	 التنسلق  ع  خــالل  لالجتماعات  ن  التبضر 
المللس أو  ن يفوضه 

المللس  	 و باضر  حاجتماعات  الخاصة  األصول  حفظ 
الخاصة حالطالبات�

 خاطبة جهات اللا ةة إذا تطلو األ ر وذلك لإلجاحة  	
في  وعرضها  المللس  أعــضــاء  استفسارات  على 

اجتماعات المللس�

المديرون التنفيذيون� 10�5�5

المدراء التنفيذيون بشطر الطالب   10�5�1.5

المدراء التنفيذيون بشطر الطالبات   10�5�2.5
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 دللا الطالو حلا ةة الب ود الاماللة

للمللس  هلئة  ــةــاونــة  هــي  و 
است عائهم  يتم  و  ــاــاري  االســت
غلر  استاارية  حصفة  لالجتماعات 
 مثلة في التصويت حه ف تسهلا 

اتخاذ القرارات أثناء االجتماعات�

عمل  القبول و التسللا� 	

  ير اإلدارة القانونلة حاللا ةة� 	

الطالو  نتظمًا  	1 يكون  أن 
ة  طللة  ــ َّ ــ راســة  ال فــي 

عضويته�

ج الطالو  	1 أال يبقى على تخرُّ
فصا دراسي واح  فقط�

ه  	1 أال يكون ق  أوقةت حبقِّ
ة ساحقة� عقوحة تأديبلَّ

يفضا أن يكون  ن الطالب المتملزين أكاديملًا� 	1

المةاصرة  	1 حالقضايا  ــة  درايـ على  يــكــون  أن 
وتوجهات الاباب�

الز الء  	1 الغلر  ن  احترام  و  حالقلادة  يتملز  أن 
واألساتذة�

أن يتملز حمنطقلة التفكلر� 	1

ــاب  	1 ــح ح ــت ــن ف اإلعـــــالن عـ
النماذج  وتوفلر  الترشلح 
عــلــى صــفــبــة الــلــا ــةــة 
و  التواصا  وسائا  وتب ي  

ت اول البلانات�

الطالبات  	1 و  الطالب  يقوم 
ــي تــرشــلــح  الــراغــبــلــن فـ
كا  عن  كممثللن  انفسهم 
اللا ةة  كللات  كللة  ن 
حتةبئة النموذج اإللكتروني 

المخصص للترشلح�

يتوجه الطالو لةمل  كللته  	1
عللها  البلانات  تةبئة  حة  
ــن خــالل  واعــتــمــادهــا  ـ
لبلانات  المخصص  النموذج 

الطالو أو الطالبة�

يرسا الطالو/ة االستمارات على أيملا  خصص  	1
لذلك 

تقوم للنة  ختصة حفبص االستمارات و ترتيبهم  	1
و اختلار 3 طالب  ن كا كللة و 3 طالبات  ن 

نفس الكللة لاطر الطالبات 

تقوم للنة  ن شطر الطالب و أخرى للطالبات  	1
حالمقاحلة الاخصلة  ع كا طالو/ة و أعطاءه 

درجة وفق نموذج  صمم لذلك �

عللها  	1 حصا  التي  الــ رجــات  أفضا  اختلار  يتم 
الطالب  لاطر  طالو  كللة  كا  للمثا  الطالو 

وطالبة لاطر الطالبات �

يتم التصويت النتقاء طالو / ة كأ لن للمللس  	1
 ن شطري الطالب و الطالبات 

األ ور  حكافة  الللنة  تختص  حلث 
المتةلقة بإجراءات ترشح الطالب و 
 تاحةة أوراقهم  ن قبا الكللات و 
، و  إجراء المقاحلة الاخصلة  كذلك 
هلئة  عضو   2( تتكون  ــن  هــي 
ت ريس  ن عمادة شؤون الطالب + 

عمل  شؤون الطالب رئلسًا(�

األ ور  حكافة  الللنة  تختص  حلث 
الطالبات  ترشح  بإجراءات  المتةلقة 
و  تاحةة أوراقهم  ن قبا الكللات 
 ، إجراء المقاحلة الاخصلة  و كذلك 
و هي تتكون  ن )2 عضوات هلئة 
ت ريس  ن عمادة شؤون الطالب + 
أو  ن  رئلسًا  الطالب  شؤون  عمل  

يرشبه  ن شطر الطالبات(

شروط ترشيح الطالب لعضوية المجلس� 10�5�9الهيئة المعاونة� 10�5�6

آلية ترشيح الطالب� 10�5�10

اللجنة اإلشرافية على ترشيح � 10�5�7
الطالب و المقابلة الشخصية

اللجنة اإلشرافية على ترشيح � 10�5�8
الطالبات و المقابلة الشخصية
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يلتمع المللس حواقع اجتماعلن  	
على األقا في الفصا ال راسي 
المواضلع  لمناقاة  ــ   ــواح ال
الم رجة ج ول أعماله , أو ح عوة 

 ن رئلس المللس�

يــاــتــرط حــضــور نــصــف أعــضــاء  	
المللس على األقا النةقاده�

يراه  	 أو  ن  الرئلس  نائو  إناحة  المللس  لرئلس  يلوز 
لرئاسة المللس عن  غلاحه�

جلسات  	 لبضور  يراه  دعوة  ن  المللس  لرئلس  يلوز 
المللس �

تةتم   باضر المللس  ن قبا   ير اللا ةة�  	

االستشاري  للمجلس  اإلدارية  الهيئة  من  قرار  صدور 
بسقوط العضوية ألحد األسباب اآلتية:

إخالل عضو حالنظام األساسي للمللس� 	

واآلداب  	 الةام  والنظام  الارع  حأحكام  الةضو  إخالل 
الةا ة�

الطالبة في قضايا  خلة  	 أو  الطالو  ص ور حكم ض  
حالارف أو األ انة�

عن   	 لــألعــضــاء  ــوة  ــ ع ال تق يم 
انةقاد المللس�

أعمال  	 حــلــ ول  األعــضــاء  تــزويــ  
المللس�

األعضاء  	 وتزوي   المباضر  ت وين 
حصورة  نها�

سكرتارية  	 المللس  رئلس  يةلن 
أل انة المللس�

المللس  	 لقرارات  الالزم  التوثلق 
حما يضمن استمرارية الةما�

إجراء المخاطبات اإلدارية الالز ة  	
الـــةـــالقـــة  ذات  لـــلـــلـــهـــات 

حموضوعات المللس�

التخرج  ن اللا ةة� 	1

الفصا النهائي أو االنسباب  	1
 ن اللا ةة�

وقف قل  الطالو أو الطالبة� 	1

وقف قل  الطالو أو الطالبة  	1
أو  تأديبلة  لةقوحة  نتللة 

دراسلة�

اجتماعات المجلس� 10�5�12

مهام أمانة المجلس� 10�5�13

انتهاء العضوية بالمجلس� 10�5�14

تق يم ال عم و الماورة ال دارة  	
اللا ةة في اتخاذ القرارات التي 
تخص كافة اللوانو التي تتةلق 

حالطالو و دراسته �

إدارة  	 و  الــطــالب  بلن  الــوصــا 
القضايا  و ناقاة  اللا ةة 

المةاصرة و اقتراح حلول لها 

لتسهلا  	 الالز ة  لان  اللِّ تاكلا 
 هام المللس وتنفلذها �

مهام المجلس� 10�5�11
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 دللا الطالو حلا ةة الب ود الاماللة

الطالحي  لتقى  النااط  أن ية  تة  
وتنملة  وتطوير  الكتااف   همًا 
تاللع  على  والةما   ، المواهو 
االحتكار واإلح اع ل ى الطلبة ، كما 
علمي  إشةاع  األنــ يــة  ركز  تة  

نــادي  األنــ يــة عــاــرون  يبلغ عــ د 
حهوايات  ختلفة

للتواصل معلومات 

موقع العمادة: الم ينة اللا ةلة   
للتواصل:

الهاتف: 0146615440 
الهاتف: 046635062

الفاكس: 0146635520
و ال خول على  وقع

http://www�nbu�edu�sa

نادي اللوالة 	1

نادي التطوعي 	1

النادي الصبي 	1

نادي الموهوبلن 	1

نادي ذوي االحتلاجات الخاصة 	1

نادي البوار 	1

نادي التوستماسترز 	1

نادي القراءة 	1

نادي الةالقات الةا ة واإلعالم 	1

نادي الفنون الاةبلة 1	

نادي اإلنااد 		

نادي السال ة المرورية 		

نادي التصوير 		

نادي نور 		

نادي الفنون التاكلللة 		

نادي التاريخي 		

نادي المنح ال راسلة 		

نادي نزاهة 		

نادي الخريللن 		

نادي الفنون المسرحلة 1	

وثقافي واجتماعي ورياضي وفني  يتلح للطلبة التواصا 
 ع رواد هذه األناطة داخا اللا ةة وخارجها و ص ر 
الملتمع  تثري  لبنة  يكونوا  حتى  نتاجهم  لةرض  رئلس 

و كتسو نفخر حه�

تبرز   	1 التي  النااطات  إقا ة 
في  النادي  أعضاء  جهود 
يتملزون  التي  الملاالت 

فلها�

ــاف الـــمـــواهـــو  	1 ــاـ ــتـ اكـ
ــة ورعــــايــــة  ــ ــل ــ ــالب ــ ــط ــ ال

الموهوبلن�

المالئمة  	1 الــبــلــئــة  تهلئة 
ق راتهم  لتنملة  للطلبة 
الخبرات  وتبادل  و هاراتهم 
على  والةما  بلنهم  فلما 
ــم  ــه ــم تــاــلــلــةــهــم ودع

وتكريمهم�

المناسبات  	1 في  المااركة 
وخارجلًا  داخللًا  المختلفة 
لالحتكاك وتبادل الخبرات�

الطالحي  	1 ــاج  ــت اإلن توثلق 
بلانات  ــ ة  ــاع ق وإنـــاـــاء 
في  الطالبلة  للمواهو 

 ختلف الملاالت�

عدد األندية الطالبية� 11�3التعريف� 11�1

األهداف� 11�2
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 ن أجا تبقلق رؤيتها المستقبللة، 
تسةى الةمادة  ن خالل االستفادة 
الخ  ات  كافة  تمع  أحــ ث   ــن 
المناسو  الوقت  وفــي  الفةالة 
اال كانلات  و  التقنلات  وحمهنلة 
المتوفرة، تزوي  ا واحترافلة عاللة�

اللا ةة  	1 سلاسة  تنفلذ 
والتنسلق  ع  حــالــقــبــول 
لمرحلة  اللا ةة  كللات 
األعــ اد  حلث  القبول  ن 
لكا  المطلوحة  والاروط 
وسلاسة  يتفق  حما  كللة 

اللا ةة�

القبول  	1 عمللة   ــتــاحــةــة 
القبول  ونتللة  اإللكتروني 
بلانات  ــال  وإدخـ النهائلة 
ــظــام  ــن الـــطـــالب فـــي ال

األكاديمي� 

التبويا  ن  	1 عمللة  تنسلق 
حسو  ــلــا ــةــة  ال خــــارج 

الضواحط المنظمة لها� 

عــلــى  لفات  	1 ــتــ قــلــق  ال
ــن  ــل ــول ــمــقــب ــالب ال ــ ــط ــ ال
األ ــاكــن  فــي  وحفظها 
الضواحط  حسو  المخصصة 
استالم  لةمللة  المنظمة 
الملفات  وحفظ  وت قلق 
في القسم حة  تثبلتها في 
النظام األكاديمي وتسللا 

األرقام اللا ةلة عللها�

وحـــا  ااكا  	1  ــتــاحــةــة 
الطالب المقبوللن�

غلر  	1 والطالبات  الطالب  قبول  إجــراءات  تنظلم 
المنح  حسو  المنح  طــالب  السةوديلن  ــن 

المخصصة�

تنظلم إجراءات قبول الطالب المتملزين  ن غلر  	1
السةوديلن� 

والتةللم  	1 التربلة  وزارة  المرشبلن  ن  قبول 
حاللا ةة  دراستهم  إلكمال  ال ولة  و ؤسسات 

حسو الضواحط المنظمة للمرشبلن�

األخرى  	1 اللا ةات  الزائرين  ن  الطالب  قبول 
لل راسة حلا ةة الب ود الاماللة�

استخراج البطاقات اللا ةلة للطالب المقبوللن  1	
الفصا  ح اية  في  المل دة  المواعل   حسو 

ال راسي� 

المقبوللن  		 للطالب  القبول  االنسباب  ن  تنفلذ 
الذين ينسببون في ح اية ال راسة� 

واستفساراتهم  ن  		 الطالب  إيملالت  على  الرد 
خالل  وقع الةمادة و نت ى الطالب� 

طالب  		 واستقبال  الثانوية  التواصا  ع   ارس 
الم ارس� 

وتبسلط  		 وتطوير  الةما  لسلر  الخطط  اقتراح 
إجراءاته�

تبقلق أعلى  ستوى  ن االحترافلة 
و الافافلة حما يتماشى  ع أفضا 

اللا ةات المصنفة عالملا

والتسللا  	1 القبول  عمادة 
لتق يم  ــاــاط  ــن ح تــةــمــا 
نسةى  وســوف  أه افها، 
أفضا  لتوفلر  جــاهــ يــن 
الخ  ات الممكنة للطالب 
الــتــ ريــس  هلئة  ــاء  ــض وأع
والـــكـــلـــلـــات والـــمـــراكـــز 

والملتمع ككا�

حما  	1 أنظمتها  كافة  ترقلة 
االحتلاجات  يتماشى  ع 

المةاصرة و المستقبللة

تطوير  	1 فــي  المساهمة 
القبول  وإجـــراءات  قواع  

والتسللا، واالختبار الخ

تطوير  هارات الموظفلن على درجة عاللة  ن  	1
االحتراف� 

ل ور  	1 المةرفة والفهم  ينار  الذي  الوعي  تنملة 
الةمادة � 

القبول  	1 في  لاالت  والخبرة  الماورة  تق يم 
والتسللا على المستوى الوطني�

األخــرى  بللا  	1 اللا ةات  اتصاالت  ع  إقا ة 
وإقللملا ودوللا� 

صلانة وحناء إنلازاتها�  	1

أعلى  ستوى  	1 على  للكونوا  تطوير  وظفلها 
القبول  قضايا  فــي  والــمــاــورة  الــخــبــرة   ــن 

والتسللا والقواع  األكاديملة�

مسؤوليات وواجبات � 12�4الرسالة� 12�1
األقسام

وحدة القبول� 12�4�1

الرؤية� 12�2

األهداف� 12�3
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والمقررات  	1 الخطط  تب يث 
الباسو  على  الــ راســلــة 

اآللي حة  إقرارها� 

ــث األقـــــســـــام  	1 ــ ــ ي ــ ــب ــ ت
والتخصصات على الباسو 
ــي حــةــ  إقـــرارهـــا  ن  اآللـ

جهات االختصاص� 

الخطط  	1 وتب يث   تاحةه 
والقلود  الضواحط  ووضــع 
عمللة  يــكــفــا  ــمــا  ح ــهــا  ل
لمتطلبات  وفقا  التسللا 
الكللات سواء للمقررات أو 

المستويات�

ــ اول  	1 ــل نــســخ وطــبــاعــة ال
ال راسلة و لا لع التسللا 
والثاني  األول  للفصول 
طالب  للملع  والسنوي 
وإشةار  اللا ةة،  وطالبات 

الكللات للتة يا عللها�

حاأن  	1 الــكــلــلــات   تاحةة 
ال راسلة  الل اول  تب يث 
األخطاء  تقارير  واستخراج 
وإشةار الكللات حها ووضع 
لمةاللة  المناسبة  البلول 

تلك األخطاء�

الــطــالب  	1 تسللم  ــلــفــات 
والمنسببلن  المتخرجلن 

والملوللن � 

ــة  	1 ــمــل ــالت األكــادي ــســل ال
إص ارها  رســوم  وتبصلا 
ــ ار الــوثــائــق  ــ ــوم إص ــ ورس
 ) وجــ ت  إن  المفقودة) 
ــمــصــادقــة عــلــى صــور  وال

الوثائق والسلالت�

للملع  	1 الــاــهــادات  تبرير 
وكذلك  الةلملة  ال رجات 
اإلرشادية  اللوحات  كتاحة 
إرشــاد  فــي  تساهم  التي 
الطالب والطالبات لألعمال 

التي تقوم حها الةمادة�

والتةاريف  	1 اإلفادات  إص ار 
االستفسارات  على  ــرد  وال
الطالب  حــاــان  الخارجلة 
عن  االحتةاث  في  الراغبلن 

طريق  كتو الترجمة�

إص ار دللا للخريللن ودللا  	1
للخريلات ويتم توزيةه أثناء 
حــفــا الــتــخــرج فــقــط في 

نهاية كا عام دراسي 

الصلانة  	1 حةما  اللا ةة  كللات  التنسلق  ع 
للتسللا  استة ادًا  ال راسلة  للل اول  النهائلة 

النهائي� 

حذف التسللا التلريبي  ن قاع ة البلانات�  	1

وقوائم  	1 النهائلة  االخــتــبــارات  جـــ اول  إعـــ اد 
والطالبات  للطالب  االختبارات  في  التةارض 
ذلك  حاأن  ةاللة  الكللات  والتنسلق  ــع 

التةارض�

تسللا الطالب الزائرين  ن خارج اللا ةة�  	1

حها عن  1	 المسلللن  يقا ع د  التي  الاةو  إلغاء 
الب  المسموح حه لفتح الاةو� 

على  		 حناءًا  الاةو  حةض  وإلغاء  الاةو  د ج 
وسةة  تضخم  حسو  الكللات  حةض  طلو 

الاةو� 

إع اد التقويم ال راسي المقترح للةام القادم� 		

والــاــهــادات  	1 الــوثــائــق  صــور  على  التص يق 
واإلفادات والتوقلع عللها للطالب الراغبلن في 

تص يقها  ن وزارة الخارجلة

الصلة  	1 ذات  اإلدارات  المكاتبات  ن  على  الرد 
حالتةللم لالستفسار عن صبة الوثائق للمتق  لن 
لتكملة ال راسة أو الراغبلن في التوظلف، ويتم 

الت قلق على تلك الوثائق و ن ثم إفادتهم�

تنظلم توزيع وثائق التخرج والسلالت األكاديملة  	1
وعلى  الةمادة  داخا  اإلعالنات  حوضع  وذلك 
يكون  وعادة  الةمادة  حصفبة  اللا ةة   وقع 
للزحام  تفاديًا  المسائلة  الفترة  خالل  التوزيع 
التخرج  وثائق  حتة يا  القسم  يقوم  وكذلك 
وإص ار ح ل عن الوثائق التالفة أو المفقودة  ن 
السةودية  وحاللا ةات  اللا ةة  عالقة   ب أ 
األخرى وكذلك عالقة المملكة حال ول الخللللة 
إلى  يف   واإلسال لة  الةربلة  والــ ول  األخــرى 
جانو طالب يرغبون في ال راسة كطالب زائرين 
قطاعات  أو  بتةثلن  ن  أخــرى  جا ةات   ن 
ال ولة المختلفة أو المؤسسات الةا ة والخاصة 
تلك  حتزوي   الةمادة  وتقوم  أخرى  دول  أو  ن 
سلر  بتةثلهم  عــن  فصللة  حتقارير  اللهات 

ال راسي�

وحدة الخريجين� 12�4�3وحدة التسجيل� 12�4�2
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السنة  01
الدراسية

إن  صلفي  وفصا  رئلسان  فصالن 
وج �

الفصل  02
الدراسي

عار  عن خمسة  تقا  ال  ز نلة    ة 
أسبوعا ت رس على   اها المقررات 
ضمنها  ت خا  ن  وإال  ال راسلة، 
فترتا التسللا واالختبارات النهائلة�

الفصل  03
الصيفي

ثمانلة  على  تــزيــ   ال  ز نلة  ــ ة   
فترتا  ت خا  ن ضمنها  أسابلع وإال 
النهائلة،  ــارات  ــب واالخــت التسللا 
المخصصة  الم ة  خاللها  وتضاعف 

لكا  قرر�

المستوى  04
الدراسي

ال راسلة،  المرحلة  على  ال ال  هو 
الالز ة  المستويات  عــ د  ويكون 
أكثر،  أو  ثمانلة  ستويات  للتخرج 
وفقا للخطط ال راسلة المةتم ة�

المقرر الدراسي 05
 ادة دراسلة تتبع  ستوى  ب دًا ضمن الخطة ال راسلة 
لكا  قرر  ويكون   ) )حرنا ج  تخصص  المةتم ة في كا 
رقم ور ز واسم ووصف  فصا لمفرداته يملزه  ن حلث 
و لف  المقررات،  سواه  ن  عما  والمستوى  المبتوى 
والتقيلم  المتاحةة  لغرض  القسم  حــه  يبتفظ  خــاص 
أو  المقررات  تطلو  لبةض  يكون  أن  ويلوز  والتطوير� 

 تطلبات ساحقة أو  تزا نة  ةه�

الوحدة الدراسية 06
خمسلن  عن  تقا  ال  التي  األسبوعلة  النظرية  المباضرة 
دقلقة، أو ال رس السريري الذي ال تقا   ته عن خمسلن 
دقلقة، أو ال رس الةملي أو المل اني الذي ال تقا   ته 

عن  ائة دقلقة�

أإلنذار األكاديمي 07
انخفاض  ة له  حسبو  للطالو  يوجه  الــذي  اإلشةار 

التراكمي عن الب  األدنى الموضح في هذه الالئبة�

درجة األعمال  08
الفصلية

الطالو  تبصلا  تبني  التي  لألعمال  الممنوحة  ال رجة 
وأناطة  وحبوث  اختبارات  دراســي  ن  الفصا  خالل 

تةللملة تتصا حالمقرر ال راسي�

االختبار النهائي 09
الفصا  نهاية  في  واح ة  يةق   رة  المقرر  في  اختبار 

ال راسي�

درجة االختبار  10
النهائي

في  كا  قرر  في  الطالو  عللها  يبصا  التي  ال رجة 
االختبار النهائي للفصا ال راسي�

الدرجة النهائية 11
درجة  إللها  الفصللة  ضافا  األعمال  درجــات   لموع 

االختبار النهائي لكا  قرر، وتبتسو ال رجة  ن  ائة�

التقدير 12
النهائلة  الر ز األحل ي لل رجة  وصف للنسبة المئوية أو 

التي حصا عللها الطالو في أي  قرر�

تقدير غير مكتمل 13
تق ير يرص   ؤقتا لكا  قرر يتةذر على الطالو استكمال 
السلا  في  له  وير ز  المل د،  الموع   في   تطلباته 

�)Cl(االكاديمي حالبرف) ل) أو

تقدير مستمر 14
تق ير يرص   ؤقتا لكا  قرر تقتضي طبلةة دراسته أكثر 
�)IP(ن فصا دراسلًا الستكماله، وير ز له حالر ز (م) أو 

المعدل الفصلي 15
 حاصا قسمة  لموع النقاط التي حصا عللها الطالو 
التي  المقررات  للملع  المقررة  الوح ات  على  لموع 
حباصا  النقاط  وتبسو  دراسي،  فصا  أي  في  درسها 
ضرب الوح ة المقررة في وزن التق ير الذي حصا علله 

في كا  قرر درسه الطالو�

المعدل التراكمي 16
الطالو  التي حصا عللها  النقاط  حاصا قسمة  لموع 
في جملع المقررات التي درسها  نذ التباقه حاللا ةة 

على  لموع الوح ات المقررة لتلك المقررات�

التقدير العام 17
خالل   ة  للطالو  الةلمي  التبصلا  وصف  ستوى 

دراسته في اللا ةة�

الحد األدنى من  18
العبء الدراسي 

أقا ع د  ن الوح ات ال راسلة التي ينبغي على الطالو 
تسلللها حما يتناسو  ع  ة له التراكمي وفقا لما يقرره 

 للس اللا ةة

المرشد األكاديمي 19
عضو هلئة الت ريس و ن في حكمه المكلف حاإلشراف 
على الطالو وتوجلهه و تاحةته أثناء دراسته حاللا ةة�
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االعتذار عن  20
الدراسة

ع م  واصلة الطالو ال راسة للسنة 
الذي  ال راسي  الفصا  أو  ال راسلة 
احتساب  سلا فله حةذر  قبول  ع 
النظا لة  الم ة  ضمن  االعتذار  فترة 

للتخرج�

تأجيل  21
الدراسة

ع م تسللا الطالو  قررات دراسلة 
المراد  الــ راســي  الفصا  أو  للسنة 
تأجلا ال راسة فله حطلو  ن الطالو 
وال تبسو فترة التأجلا ضمن الم ة 

النظا لة للتخرج�

االنقطاع 22
تسللا  وعــ م   )15( للمادة  وفقًا 
ألي  دراسلة  أي  قررات  الطالو 
أشةار  دون  دراســي  فصا  أو  سنة 

اللا ةة حذلك�

طي القيد 23
إنهاء عالقة الطالو حاللا ةة سواء 
أو االنسباب  الفصا  كان عن طريق 

أو االنقطاع�

الحد األدنى للعبء  24
الدراسي

الطالو خالل  التي يسللها  ال راسلة  الوح ات  هو ع د 
دراسلة  وح ة  عن)12(  يقا  ال  حما  ال راسي  المستوى 
للنظام الفصلي وعن)20(  وح ة دراسلة للنظام السنوي�

 الحد األعلى  25
للعبء الدراسي

الطالو خالل  التي يسللها  ال راسلة  الوح ات  هو ع د 
المستوى ال راسي حما ال يزي  على)23(  وح ة دراسلة 
للنظام  دراسلة  وحــ ة   )40( وعلى  الفصلي  للنظام 

السنوي�

التسجيل  26
للفصول 
الرئيسية

يب أ  	1 المبكر:  التسجيل 
اعتبارًا  ن األسبوع البادي 
عار  ن كا فصا دراسي 
للفصا  التسللا  ويكون 

الذي يلله�

يكون  	1 التسجيل:  تأكيد 
يسبق  الذي  األسبوع  خالل 

ح اية الفصا ال راسي�

المبكر:  	1 التسجيل  إلغاء 
يةتبر تسللا الطالو  لغى 
ال راسة  عن  وية   نقطةًا 
التسللا  تأكل   ع م  حسبو 
للملع المقررات إذا  ضى 
الفصا  ح اية  أسبوع  ن 
تــأكــلــ   دون  ــي  ــ راســ ــ ال
ويةطى  ؤشر  التسللا 
 نقطع عن ال راسة حسبو 
ع م تأكل  التسللا، )ويلوز 
البالة  هــذه  في  للطالو 
الــتــقــ م حــطــلــو تــأجــلــا 
الفصا  هذا  في  ال راسة 
خالل أسبوع  ن ح ايته وإذا 
التأجلا  حطلو  يتق م  لم 
المؤشر  يــةــ ل  ــلــ راســة  ل
عن  إلــى  نقطع  الساحق 

ال راسة حة  ذلك�

خالل  	1 للطالو  الفرصة  تتاح 
أو  المبكر  التسللا  فترة 
القلام  التسللا  تأكل   فترة 
واإلضافة  البذف  حأعمال 
الخطة  يتناسو  ــع  حما 
للكللة  المةتم ة  ال راسلة 
ــي حــــــ ود الـــةـــوء  ــ وفـ

ال راسي المسموح حه�

التسجيل للفصل  27
الصيفي

يب د  للس الكللة المقررات التي ترغو الكللة  	1
في تق يمها في الفصا الصلفي على أن يكون 
الفصا  انتهاء  أسابلع  ن  خمسة  قبا  ذلــك 
ال راسي الثاني، ويتم التنسلق  ع عمادة القبول 

والتسللا حول ذلك�

الب  األعلى لة د الوح ات ال راسلة المسموح  	1
تسلللها خالل الفصا الصلفي عار )10( وح ات 

دراسلة على أال يزي  ع د المقررات على ثالثة�

اإلضافة  	1 الصلفي  الفصا  خالل  للطالو  يسمح 
ــ ات الــ راســلــة  ــوح ــى الــبــ  األعــلــى  ــن ال إل
المسموح التسللا فلها خالل هذا الفصا، وفي 
هذا  حذف  قرر  ن  قررات  في  الرغبة  حالة 
ي رس  التي  الكللة  حموافقة  ذلك  يتم  الفصا 
فلها الطالو، ويكون ذلك خالل األسبوع األول 

 ن هذا الفصا�

حاكا  	1 الصلفي  الفصا  حبذف  للطالو  يسمح 
ح اية  األولى  ن  الثالثة  األسابلع  خالل  كا ا 
وعمادة  المةنلة،  الكللة  حة   وافقة  الفصا 

القبول والتسللا�
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يةادل  حما  ال راسلة  الخطط  تصمم 
األقا  على  دراسلة  فصول  ثمانلة 

اللا ةلة� للمرحلة 

حةض  في  ال راسة  تكون  أن  يلوز 
السنة  ــاس  ــ أس عــلــى  الــكــلــلــات 
للقواع   وفقًا  الكا لة  ال راسلة 
يقرها  للس  التي  ــراءات  واإلجـ
اللا ةة، وتبتسو السنة ال راسلة 

حمستويلن�

حضور  المنتظم  الــطــالــو  عــلــى 
الةمللة،  والـــ روس  المباضرات 
النهائي  االختبار  دخول  ويبرم  ن 
عن  حضوره  نسبة  قلت  إذا  فلها 
يــبــ دهــا  للس  الــتــي  النسبة 
 )%75 عن  تقا  أال  على  اللا ةة، 
الةمللة  وال روس  المباضرات   ن 
الفصا  خالل  لكا  قرر  المل دة 
ال راسي، وُيةّ  الطالو الذي حرم 
الغلاب  حسبو  االختبار  دخول   ن 
تق ير  له  ويرص   المقرر،  راسبًا في 

�)DN بروم (ح)أو 

يلوز للطالو االعتذار عن االستمرار 
أن  دون  دراسي  دراسة فصا  في 
حةذر  قبول  تق م  إذا  راسبًا  ية  
يب دها  للس  التي  اللهة  ل ى 
ــة  ــ اي ــا ح ــب ــة وذلــــك ق ــة ــا  ــل ال
االختبارات النهائلة حخمسة أسابلع 
 – اللا ةة  ولمللس  األقا،  على 
– القصوى  الــضــرورة  حــاالت  في 
ويرص   المّ ة،  هذه  االستثناء  ن 
للطالو تق ير (ع) أو )W( ويبتسو 
الالز ة  الــمــّ ة  الفصا  ــن  هــذا 

التخرج� إلنهاء  تطلبات 

تأجلا  حطلو  التق م  للطالو  يلوز 
التي  اللهة  تقبله  لةذر  ال راسة 
أاّل  على  اللا ةة  يب دها  للس 
فصللن  الــتــأجــلــا  ــ ة  ــلــاوز  ـ ــت ت
فصول  ثالثة  أو  دراسيلن  تتاللن 
أقصى  حــ ًا  غلر  تتاللة  دراسلة 
ثم  الــلــا ــةــة  فــي  حــقــائــه  طللة 
ويلوز  ذلـــك،  حة   قــلــ ه  يــطــوي 
لمللس اللا ةة في حال الضرورة 
تبتسو  وال  ذلــك،  االستثناء  ن 
الالز ة  المّ ة  ضمن  التأجلا   ّ ة 

التخرج� إلنهاء  تطلبات 

رفع  –استثناء-  يفوضه  أو  ن  الكللة  لمللس  جــوز 
أن  شريطة  االختبار،  ح خول  للطالو  والسماح  البر ان 
،ويب د  للس  المللس  يقبله  ــذرًا  ع الطالو  يق م 
اللا ةة نسبة البضور على أال تقا ) 50%(  المباضرات 

للمقرر� المل دة  الةمللة  وال روس 

النهائي تكون درجته  االختبار  يتغلو عن  الذي  الطالو 
ذلك  في  تق يره  ويبسو  االختبار،  ذلك  في  صفرًا 
المقرر على أساس درجات األعمال الفصللة التي حصا 

� عللها

النهائي في  االختبار  الطالو  ن حضور  يتمكن  لم  إذا 
 ، أي  ن  واد الفصا لةذر قهري جازا لمللس الكللة 
والسماح  عذره  قبول  القصوى،  الضرورة  حاالت  في 
الفصا  نهاية  تتلاوز  ح ياًل خالل   ة ال  اختبارًا  بإعطائه 
عــذره  الــقــصــوى، قبول  ــضــرورة  ال حــاالت  ــ راســي  ال
تتلاوز  ال  خالل   ة  ح ياًل  اختبارًا  بإعطائه  والسماح 

ال راسي� الفصا  نهاية 

فصللن  إلى  ال راسي  الةام  فله  يقسم  دراسي  نظام 
صلفي،  دراسي  فصا  هناك  يكون  أن  ويلوز  رئلسلن، 
الرئلس،  الفصا  حنصف   ة  تبتسو  ّ ته  أن  على 
إلى  الةلملة  ال رجة  لنلا  التخرج  ــوزع  تطلبات  وت
يقرها  للس  التي  ال راسلة  للخطة  وفقًا   ستويات 

اللا ةة�

المواظبة واالعتذار� 14�1

االعتذار� 14�2

التأجيل و االنقطاع� 14�3



نظام ال راسة

124125

 دللا الطالو حلا ةة الب ود الاماللة

عن  المنتظم   الطالو  انقطع  إذا 
دون  دراســي  فصا  ال راسة   ة 
قل ه  ن  يطوي  التأجلا  طلو 
طي  اللا ةة  ولمللس  اللا ةة، 
قل  الطالو إذا انقطع عن ال راسة 
للطالو  وحالنسبة  أقـــا،  لــمــ ة 
تغلو  إذا  يتم طي قل ه  المنتسو 
عن جملع االختبارات النهائلة لذلك 

الفصا دون عذر  قبول�

يفصل الطالب من الجامعة في 
اآلتية: الحاالت 

ثــالثــة  	1 ــى  ــل ع ــصــا  ح إذا 
على  إنـــــذارات  تتاللة 
النخفاض  ة له  األكــثــر 
الــتــراكــمــي عــن )0�2 ـــن 
اللا ةة  ولمللس   )5�0
توصلة  للس  على  حناًء 
راحةة  فرصة  إعطاء  الكللة 
رفــع  ة له  ُيْمكنه  لمن 
الـــتـــراكـــمـــي حــ راســتــه 

المتاحة� للمقررات 

إذا لم ينه  تطلبات التخرج  	1
نصف  أقصاها  خالل   ة 
لتخرجه  الــمــقــررة  الــمــ ة 
البرنا ج،  على   ة  عالوة 
إعطاء  اللا ةة  ولمللس 
للطالو  استثنائلة  فرصة 
التخرج  إلنــهــاء  تطلبات 
يــتــلــاوز  ال  ــصــى  أق ــبــ   ح
ضــةــف الــمــ ة األصــلــلــة 

للتخرج� المب دة 

اللا ةة  	1 لمللس  يــلــوز 
االستثنائلة  الباالت  في 
الطالب  أوضــاع   ةاللة 
عللهم  تــنــطــبــق  الـــذيـــن 
الساحقتلن  الفقرتلن  أحكام 
استثنائلة  فرصة  بإعطائهم 
دراسيلن  فصللن  تتلاوز  ال 

األكثر� على 

قل ه  المطوي  للطالو  يمكن 
حرقمه  قل ه  إعادة  حطلو  التق م 
ــطــاع وفــق  ــق ــه قــبــا االن وســلــّل

اآلتلة: الضواحط 

ــادة  	1 إع حطلو  يتق م  أن 
فصول  أرحةة  خالل  القل  
ــخ طي  ــاري ــة  ــن ت ــل دراس

القل �

الكللة  	1 يوافق  للس  أن 
ذات  والــلــهــات  المةنلة 
قل   إعــادة  على  الةالقة 

الطالو�

إذا  ضى على طي قل  الطالو أرحةة فصول  	1
دراسلة فأكثر، فبإ كانه التق م لللا ةة طالبًا 
ال راسي  سلله  إلــى  الرجوع  دون   ستل ًا 
شروط  كافة  علله  تنطبق  أن  على  الساحق 
اللا ةة  لمللس  و  حلنه،  المةلنة في  القبول 
يص ره  لضواحط  وفــقــا  ــك  ذل االستثناء  ــن 

المللس�

ال يلوز إعادة قل  الطالو أكثر  ن  رة واح ة،  	1
 – ــضــرورة  ال ــال  ح فــي   – اللا ةة  ولمللس 

االستثناء  ن ذلك�

الفصل من الجامعة� 14�6االنقطاع� 14�4

إعادة القيد� 14�5
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يلوز قبول تبويا الطالو  ن خارج 
اللا ةة وفق الضواحط اآلتلة:

ق  أ  الطالو  يكون  أن 
أو  كــلــلــة  فـــي  درس 

جا ةة  ةترف حها�
يكون  فصوال  ن ب  أال 

الملول  نها  اللا ةة 
ألسباب تأديبلة�

شروط ج  علله  تنطبق  أن 
يب دها  التي  التبويا 

 للس اللا ةة�

حمةادلة  الكللة  يــقــوم  للس 
المقررات التي درسها الطالو خارج 
األقسام  توصلة  على  حناًء  اللا ةة 
وتثبت  المقررات،  هذه  تق م  التي 
للطالو  األكاديمي  السلا  في 
المقررات التي عودلت له، وال ت خا 

في احتساب  ة له التراكمي�

إذا اتضح حة  تبويا الطالو أنه  	
سبق فصله ألسباب تأديبلة فلةّ  
قبول  تــاريــخ  ُ ْلغًى  ــن  قل ه 
تبويا  يتم  لللا ةة�  تبويله 
دراسي  فصا  أي  في  الطالو 
وفقًا  أخــرى  ــى  إل جا ةة   ــن 
المةلنة  والمواعل   لــإلجــراءات 
إللها في  المبول  اللا ةة  في 
ضوء الضواحط الةا ة للتبويا�

ح راسة  ــذي  ال هو  الــزائــر  الطالو 
أخرى  جا ةة  في  المقررات  حةض 
أو في فرع  ن فروع اللا ةة التي 
ينتمي إللها دون تبويله، وتةادل له 
للضواحط  التي درسها وفقًا  المواد 

اآلتلة:

 وافقة الكللة التي ي رس  	1
فلها  سبقًا على ال راسة�

أن تكون ال راسة في كللة  	1
أو جا ةة  ةترف حها�

ــذي  	1 ال الــمــقــرر  يــكــون  أن 
ــارج  ــو خـ ــال ــط ــه ال يـــ رسـ
أو  ــاداًل  ــ ــة ــ ــة   ــة ــا  ــل ال
فــي  فرداته  ) ــكــافــئــًا( 
ــ  الـــمـــقـــررات الــتــي  ــ ألح
تتضمنها  تطلبات التخرج�

الطالو  	1 دراســة  كانت  إذا 
فروع  فــرع  ن  في  الــزائــر 
إللها  ينتمي  التي  اللا ةة 
المةا لة  فتتم  الطالو 

طبقًا للمادة 47

يب د  للس اللا ةة الب   	1
الوح ات  لنسبة  األقصى 
يمكن  ــي  ــت ال الــ راســلــة 
احتساحها  ن خارج اللا ةة 

للطالو الزائر�

يلوز تبويا الطالو  ن كللة إلى أخرى داخا اللا ةة  	
وفقًا للضواحط التي يقرها  للس اللا ةة�

الملول  ن  	 للطالو  األكاديمي  السلا  في  تثبت 
كللة إلى أخرى جملع المواد التي سبق له دراستها، 
الفصللة  ــمــةــ الت  وال الــتــقــ يــرات  ذلــك  وياما 

والتراكملة طوال دراسته في اللا ةة�

التبويا  ن  	 الكللة  عمل   حة   وافقة  للطالو  يلوز 
ضواحط  وفق  الكللة  داخا  آخر  تخصص  إلى  تخصص 

يضةها  للس اللا ةة�

الملول  ن  	 للطالو  األكاديمي  السلا  في  تثبت 
تخصص إلى آخر جملع المواد التي سبق له دراستها، 
الفصللة  ــمــةــ الت  وال الــتــقــ يــرات  ذلــك  وياما 

والتراكملة طوال دراسته في اللا ةة�

ال تبتسو  ة الت المقررات التي تتم  ةادلتها  	1
للطالو الزائر  ن اللا ةة األخرى ضمن  ة له 
ــررات فــي سلله  ــمــق ال الــتــراكــمــي، وتــثــبــت 

األكاديمي

أي شروط أخرى يضةها  للس اللا ةة� 	1

قــواعــد  وضـــع  الــجــامــعــة  لمجلس 
أحكام  مع  يتعارض  ال  بما  تنفيذية 

الالئحة هذه 

الزائر� 14�8التحويل� 14�7
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السجل األكاديمي  | 01ملحق 
ورموز التقديرات

رموز التقديرات:السجل األكاديمي:

هو بلان يوضح سلر الطالو ال راسي ، 
في  ي رسها  التي  المقررات  وياما 
وأرقا ها  حر وزها  دراسي  فصا  كا 
والتق يرات  المقررة  وح اتها  وع د 
تلك  وقلم  ور ــوز  عللها  حصا  التي 
التق يرات ، كما يوضح السلا المة ل 
وبلان  التراكمي  والمة ل  الفصلي 
التق ير الةام حاإلضافة إلى المقررات 

التي أعفي  نها الطالو المبول�

المدلول
باإلنجليزية

المدلول 
بالعربية النقاط حدود الدرجة

الرمز
باإلنجليزية

الرمز
بالعربية

Exceptional 00�4 متاز  رتفع 5�00 100-95 +Aِ أ+

Excellent 75�3 متاز 4�75 90 أقا 95 A أ

Superior جل  ج ا  رتفع 3�50 4�50 85 أقا  ن 90 +B ب+

Very good جل  ج ا 3�00 4�00 80 أقا  ن 85 B ب

Above Average جل   رتفع 2�50 3�50 75 أقا  ن 80 +C ج+

Good جل  2�00 3�00 70 أقا  ن 75 C ج

High pass 50�1 قبول  رتفع 2�50 65 أقا  ن 70 +D د+

Pass 00�1 قبول 2�00 60 أقا  ن 65 D د

Fail راسو 0 1�00 أقا  ن 60 F هـ

In-Progress - ستمر - ----- IP م

In-Complete غلر  كتما - - ----- IC ل

Denile 0 بروم 1�00 ----- DN ح

Nograde-Pass ناجح دون درجة - - 60 وأكثر NP ن 

Nograde-Fail راسو دون درجة - - أقا  ن 60 NF ه 

Withdrawn - نسبو حةذر - ----- W ع
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مثال لحساب المعدل  | 02ملحق 
الفصلي والتراكمي

الفصل الثاني الفصل األول :

معدل الفصل الثاني  =معدل الفصل األول =

أوأو

أو

2�83 = 12/34

2�92 = )12+12(/)36�25+34(

معدل الفصل األول =
معدل الفصل األول =

  4�02 = 3�83  =

  3�02 =
3�93 =

64مجموع النقاط )25�48(

مجموع النقاط )25�36(
مجموع النقاط ) 25�48 + 46(

12مجموع الوحدات )12(

مجموع الوحدات )12(
مجموع الوحدات )12 + 12(

عدد النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة 
المئوية

عدد 
الوحدات المقرر

7�00 9�00 4�50 ب+ 85 2 103 سلم

6�00 9�00 3�00 ج 70 3 324 كلم

11�25 14�25 4�75 أ 92 3 235 ريض

12�00 16�00 4�00 ب 80 4 312 فلز

36�25 48�25    12 المجموع

عدد النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة 
المئوية

عدد 
الوحدات المقرر

8 10 5�00 أ+ 96 2 104 سلم

9 12 4�00 ب 83 3 327 كلم

8 12 3�00 ج 71 4 314 ريض

9 12 4�00 ب 81 3 326 فلز

34 46    12 المجموع
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اإلشراف العام 

عمل  شؤون الطالب 
د/  بم  حن صالل الضلةان

إعداد

أ/  ناور فارس ال هماي

اللغوي  التدقيق 

التصوير 

فه  حن  غلض الةنزي
عب  اللطلف حن  زعا الةنزي





info@nbu.edu.sa هاتف

01466114419

عرعر - ص-ب 1231

الرمز البريدي: 91431

عرعر - رفحاء -

طريف - العويقيلة
www.nbu.edu.sa

Y.S


