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كلمة سعادة عميد
عمادة شؤون الطالب



المســاندة  العمــادات  مــن  الطــالب  شــؤون  عمــادة  تعــد 
ــر  ــب غي ــم بالجوان ــا تهت ــث أنه ــة؛ حي ــل الجامع ــة داخ المهم
إيجــاد بيئــة  المتمثلــة فــي  الطالــب  ا�كاديميــة فــي حيــاة 
مناســبة لــه تؤثــر فــي حياتــه، وفــى أدائــه ا�كاديمــي، وتأهيلــه 
واجتماعيــة  نفســية  وخبــرات  بمهــارات  بتزويــده  المهنــي 
بنــاء  فــي  وتســهم  الكامنــة،  وطاقاتــه  مواهبــه  توقــظ 
فاعليتــه  مــن  وتزيــد  بنفســه  ثقتــه  وتــزرع  شــخصيته 
ونشــاطه مــن خــالل برامــج ا�نشــطة الالصفيــة والرعايــة 

والخدمات التي تقدمها عمادة شؤون الطالب. 

ــا  ــل خطته ــالل تفعي ــن خ ــؤوليتها –م ــادة بمس ــوم العم وتق
ا®ســتراتيجية  الخطــة  مــع  تتفــق  التــي  ا®ســتراتيجية 
وتتضمــن  الطالبيــة؛  ا�نشــطة  مجــاالت:  فــي  للجامعــة- 
واالجتماعيــة  والفنيــة  والعلميــة  الثقافيــة  ا�نشــطة 
والرياضيــة والتدريــب وتنميــة المهــارات، والخدمــات الطالبيــة؛ 
مجــاالت  فــي  والطالبــات  الطــالب  خدمــة  فــي  وتتمثــل 
وا®صــدارات  وا®رشــاد،  والتوجيــه  والتغذيــة،  ا®ســكان، 

الطالبية. ورعاية طالب المنح.

وقد حققت العمادة عديدأ من ا®نجازات التي سيرد ذكرها 
تفصيًال في هذا التقرير على المستويات كافة. والعمل جاٍر 

على ثالثة مشاريع، وهي: 

• تحديث الخطة االستراتيجية للعمادة.
• العمل على االنتهاء من الهيكل ا�داري لعمادة شؤون 

الطالب واعتماده.
• تجهيز ملف ا�يزو تمهيداً لحصول العمادة على 

شهادة ا�يزو.

وتشــرف العمــادة علــى مجموعــة واســعة مــن ا�نشــطة 
للعمليــة  المســاندة  الطالبيــة  والخدمــات  والرعايــة 
التعليميــة بالجامعــة التــي تهــدف فــي مجملهــا إلــى االهتمــام 
بالطلبــة وتهيئــة البيئــة المناســبة لهــم للتحصيــل العلمــي 

وتدريبهم في مجاالت إضافية لترقية مهاراتهم.

أ. د. فهد بن حمد القريني



-

الرؤية المستقبلية لعمادة شؤون الطالب

التميز و الريادة العالمية في ا�نشطة والخدمات الطالبية

رسالة عمادة شؤون الطالب

تقديم أنشطة وخدمات طالبية متميزة لتخريج كوادر ذات
مهارات عالية وقادرة على التنافس محلًيا ودولًيا من خـالل
تـوفـير أنـشطة ال صـفية عــالــية الجــودة وبـنيـة أسـاســـية

وتجهيزات فائقة وفق أفضل المواصفات العالمية



الهيكل التنظيمي لعمادة شؤون الطالب

عمادة شؤون الطالب

وكالة العمادة
ل»نشطة الطالبية

وكالة العمادة
للخدمات الطالبية

ا®دارة العامة للشؤون الرياضية

مركز التوجيه وا®رشاد

إدارة ا�نشطة الطالبية

إدارة ا�ندية الطالبية

إدارة الشراكة الطالبية

إدارة ا®سكان الطالبي

إدارة التغذية

إدارة المنح  ورعاية الطالب الوافدين

مركز الطالب ذوي ا®عاقة

إدارة التطوير والجودة

إدارة العالقات العامة وا®عالم

مركز الحاسب وتنمية
المهارات للتدريب

وحدة حماية الحقوق الطالبية

الشؤون ا®دارية

الشؤون المالية

الخدمات المساندة

وكيلة العمادة لشؤون الطالبات

صندوق الطالب

وكالة العمادة
إدارة العمادةللتطوير والجودة



تعريف بعمادة شؤون الطالب



١. تخطيــط وتنفيــذ ا�نشــطة الثقافيــة والعلميــة واالجتماعيــة 
الرياضيــة للطــالب لتحقيــق رســالة الجامعــة فــي إعــداد الطلبــة 

لتتحقق لهم الشخصية المتوازنة المتكاملة.

٢. تدريــب الطلبــة وتنميــة مهاراتهــم ومواهبهــم وتوظيفهــا 
وحســن  الفــراغ  أوقــات  مــن  ا�فــادة  مــع  مثمــر  عمــل  فــي 

توجيهها.

الطالبــي فــي جوانبــه  التوجيــه وا�رشــاد  ٣. تخطيــط وتنفيــذ 
المختلفــة ا�كاديميــة والســلوكية وتوفيــر الرعايــة الصحيــة 

والنفسية للطلبة.

٤. توفيــر الســكن المناســب والغــذاء الصحــي لطــالب وطالبــات 
الجامعة.

٥. عقــد شــراكة فعالــة بيــن الطالــب والجامعــة تســاهم 
فــي خلــق الشــعور باالنتمــاء لــدى الطالــب وتعــده للنجــاح 

في حياته العملية.

٦. رعايــة الطلبــة ذوي ا�عاقــة وتوفيــر خدمــات التوجيــه 
وا�رشاد لهم والرعاية االجتماعية.

الســعوديين  غيــر  الدراســية  المنــح  طــالب  رعايــة   .٧
وا�نشــطة  الصحيــة  والرعايــة  ا�ســكان  وتوفيــر 
بعــد  معهــم  والتواصــل  لهــم  المناســبة  الجامعيــة 

تخرجهم.

٨. إنمــاء ثقافــة العــدل وا�نصــاف بيــن الطلبــة وتقديــم 
وتبصيرهــم  لهــم  الالزمــة  القانونيــة  االستشــارات 
بحقوقهــم الجامعيــة وكيفيــة الحصــول عليهــا باللجــوء 

إلى القنوات الشرعية والرسمية داخل الجامعة.

تعريف بعمادة شؤون الطالب

تعــد عمــادة شــؤون الطــالب إحــدى العمــادات المســاندة التــي تشــرف علــى مجموعــة واســعة مــن ا�نشــطة والرعايــة والخدمــات 
الطالبيــة المســاندة للعمليــة التعليميــة بالجامعــة، التــي تهــدف فــي مجملهــا إلــى االهتمــام بالطلبــة، وتهيئــة البيئــة المناســبة لهــم 
للتحصيــل العلمــي وتدريبهــم فــي مجــاالت إضافيــة لترقيــة مهاراتهــم وتنميــة قدراتهــم الذهنيــة والبدنيــة وإعدادهــم بشــكٍل 

متكامٍل ومتوازٍن ليتخرجوا من الجامعة مواطنين صالحين قادرين على المنافسة في المجال ا�كاديمي والمهني. 

وتســعى العمــادة إلــى توفيــر أنشــطة ال صفيــة عاليــة الجــودة وبنيــة أساســية وتجهيــزات فائقــة وفــق أفضــل المواصفــات العالميــة ووفــق 
أهدافها المتمثلة في اÂتي:



٨٧٨
عدد الموظفين والموظفات بعمادة شؤون الطالب 

483 موظفًا  و 395 موظفة 

%٥٥

%٤٥



وكالة العمادة للتطوير والجودة:
وتضم أربع وحدات: 

١. وحدة التطوير والجودة.
٢. وحدة الدراسات والبحوث.

٣. وحدة ا®حصاء والمعلومات،.
٤. وحدة حماية الحقوق الطالبية.

وتهــدف الوكالــة مــن خــالل وحداتهــا إلــى تحديــد معاييــر الجــودة 
المطلــوب تطبيقهــا علــى أنشــطة وخدمــات العمــادة، والعمــل علــى 
وأنشــطة  أعمــال  علــى  الجــودة  معاييــر  تطبيــق  ومتابعــة  تنفيــذ 
وخدمــات العمــادة ،وتقويــم مســتوى ا�داء فــي مجــال ا�نشــطة 
مــن  المســتفيدين  عــن  دراســات  وإجــراء  بالعمــادة.  والخدمــات 
ورغباتهــم   اتجاهاتهــم  لتحديــد  وغيرهــم  والطالبــات  الطــالب 
ورعايــة  العمــادة.  وخدمــات  أنشــطة  حيــال  نظرهــم  ووجهــات 
ــار  ــي إط ــا ف ــا وصقله ــن توجيهه ــة وحس ــب العلمي ــة المواه وتنمي
اكتســاب  أجــل  مــن  الجامعــة  لطــالب  الفرصــة  وإتاحــة  تربــوي. 

المهارات العلمية والتقنية.

وكالة العمادة للخدمات الطالبية:
تشــمل إدارة االســكان، وإدارة التغذيــة، وإدارة المنــح ورعايــة الطــالب 
الوافديــن، ومركــز رعايــة الطــالب ذوي ا®عاقــة. وتعمــل الوكالــة مــن 
خــالل إداراتهــا علــى تهيئــة المســاكن المناســبة ®قامــة الطــالب 
القادميــن مــن خــارج مدينــة الريــاض با®ضافــة إلــى طــالب المنــح 
الرســمية وتزويدهــم بجميــع ا®مكانيــات التــي توفــر  لهــم ا®قامــة 
المريحــة حتــى يتفرغــوا للدراســة فــي جــو صحــي ونفســي واجتماعــي 

سليم وذلك وفق قواعد للسلوك االجتماعي القويم.

 وتوفيــر مختلــف ا®مكانيــات والخدمــات التــي تتطلبهــا الحيــاة 
الغســيل  وخدمــات  كالتغذيــة  الجامعــي  للطالــب  اليوميــة 
والنظافــة والصيانــة والســوق والمرافــق العامــة  وغيرهــا. كمــا 
ــالل  ــن خ ــالب م ــية للط ــة والنفس ــة االجتماعي ــر الرعاي ــم توفي يت
حــل مشــاكل الطــالب والعمــل علــى تحقيــق التكيــف االجتماعــي 
وتقديــم  المعاقيــن   الطــالب  ومتابعــة   ، لهــم  والنفســي 
المســاعدة لهــم وتأميــن متطلبــات حياتهــم اليوميــة، والتعامــل 
ا®رشــاد  إدارة  إلــى  بعضهــا  وإحالــة  معينــة  نفســية  حــاالت  مــع 
عنــد  أخــرى  جهــات  أو  الطــالب  شــؤون  عمــادة  فــي  والتوجيــه 

اللزوم. 

وكالة الطالب ل»نشطة والشراكة الطالبية،وتضم كال من:
١. إدارة االنشطة الطالبية والشراكة الطالبية.

٢. وحدة ا�ندية الطالبية. 
٣. وحدة المسرح.

٤. وحدة الجوالة.
٥. وحدة المسؤولية االجتماعية والعمل التطوعي.

وتعمــل الوكالــة مــن خــالل وحداتهــا علــى اكتســاب المهــارات 
فــي  عامــًال  عضــواً  الطالــب  تجعــل  التــي  الجيــدة  والعــادات 
المجتمــع. وبنــاء الجســم والعقــل والــروح بنــاًء قويــًا متوازنــًا علــى 
وتربيــة  الفاضلــة،  وا�خــالق  الصحيحــة  العقيــدة  مــن  أســاس 
وا®يثــار  التعــاون  روح  وغــرس  الطالــب  عنــد  الخّيــرة  النــوازع 
ومواهــب  قــدرات  وتنميــة  النفــس،  فــي  والعطــاء  والتضحيــة 
الطــالب وتحريــك طاقاتهــم المعطلــة واســتثمارها فيمــا يعــود 

عليهم بالمصلحة

وكاالت وإدارات العمادة
تتكون عمادة شؤون الطالب من أربع وكاالت وبياناتها كاÈتي: 



وكالة العمادة لشؤون الطالبات:
وتضم كل من: 

١. مكتب مساعدة الوكيلة لشؤون ا�نشطة الطالبية.
٢. مكتب مساعدة الوكيلة لشؤون الخدمات الطالبية.

٣. مكتب مساعدة الوكيلة لشؤون التطوير والجودة.
٤. وإدارة العمادة بفرع الطالبات.

تقــوم با®شــراف علــى جميــع الوحــدات التنفيذيــة المرتبطــة بشــؤون 
الطالبــات، وتســاهم فــي تنفيــذ أنشــطتها مثــل: ا�نشــطة الرياضيــة 
والثقافيــة واالجتماعيــة (با®ضافــة إلــى خدمــات التغذيــة واالســكان) 
ورعايــة طالبيــة بمختلــف أنواعهــا؛ وذلــك بالتنســيق مــع القســم 

الرجالي بالعمادة.  

ا�دارة العامة للشؤون الرياضية.
إدارة العمادة.

مركز ا�رشاد والتوجيه الطالبي.
صندوق الطالب.

وكاالت وإدارات العمادة

وهناك إدارات تتصل بالعميد مباشرة وهي:



 إنجازات العمادة
للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ



إنجازات العمادة  للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ

ــؤون  ــادة ش ــت عم ــد أول ــة، وق ــه المختلف ــه وملكات ــراز مهارات ــي وإب ــب الجامع ــخصية الطال ــل ش ــي صق ــم ف ــي دور مه ــر الصف ــاط غي للنش
الطــالب هــذا الجانــب أهميــة كبيــرة مــن خــالل دعــم خطــة النشــاط الســنوية وتنويــع البرامــج وتوجيههــا لتحقيــق أهــداف النشــاط. وإدراكًا 
ــة  ــة الفرص ــالل إتاح ــن خ ــاط م ــط النش ــر خط ــم تطوي ــد ت ــة، فق ــاالت خارجي ــو مج ــة نح ــذب الطلب ــي تج ــرة الت ــات الكبي ــادة للمغري ــن العم م

للطلبة أنفسهم ®عداد خطة النشاط التي تناسب ميولهم ومن ثم تقوم العمادة بتوفير ا®شراف والتمويل للنشاط الطالبي.
وتنفذ عمادة شؤون الطالب العديد من برامج النشاط غير الصفي التي ترى أنها تشبع ميول الطالب والطالبات وتحقق تطلعاتهم. 

وفيمــا يلــي رصــد للبرامــج المنفــذة فــي مجــاالت: ا�نشــطة الالصفيــة والخدمــات والرعايــة المقدمــة للطــالب والطالبــات التــي تســاهم فــي 
تحقيق ا�هداف المرسومة لعمادة شؤون الطالب للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ.



إنجازات وكالة العمادة للتطوير والجودة



إنجازات وكالة العمادة للتطوير والجودة

أوًال: تنظيم ورشة عمل بعنوان " تقييم وتطوير جائزة الموظف المثالي بعمادة شؤون الطالب":
ــوبي  ــن منس ــي بي ــس االيجاب ــجيع التناف ــي االداء االداري وتش ــز ف ــودة والتمي ــق الج ــى تحقي ــادة عل ــوبي العم ــز منس ــى تحفي ــزة ال ــدف الجائ وته
ومنســوبات العمــادة لÖبــداع فــي العمــل االداري وتنميــة روح المبــادرة لــدى منســوبي ومنســوبات العمــادة التــي تســهم فــي تنميــة وتطويــر 
العمليــات االداريــة داخــل العمــادة وتعزيــز االبــداع والتميــز فــي العمــل االداري لتحقيــق رؤيــة العمــادة المتمثلــة فــي "التميــز والريــادة العالميــة 

في االنشطة والخدمات الطالبية" وتنفيذ خطتها االستراتيجية التي تتماشى مع الخطة االستراتيجية لجامعة الملك سعود
ــودة  ــة الج ــر ثقاف ــا نش ــن خالله ــادة م ــعى العم ــة تس ــنوية دوري ــزة س ــة جائ ــالب بمثاب ــؤون الط ــادة ش ــي بعم ــف المثال ــزة الموظ ــد جائ وتع

والتميز االداري بين منسوبيها.

ثانيًا: أعمال المتابعة ا�دارية والجوالت ا�شراقية على الحضور واالنصراف �دارات العمادة.
ثالثًا: إصدار تقرير العمادة السنوي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ.

رابعًا: إقامة جائزة الموظف المثالي على مستوى العمادة للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ على أربعة مستويات وهي:
(ا®داريون، والقياديون، والفنيون، والمستخدمون) للموظفين والموظفات.

خامسًا: العمل جاٍر على تحديث واعتماد الهيكل ا�داري للعمادة.
سادسًا: العمل جاٍر على تحديث الخطة االستراتيجية للعمادة.

سابعًا: تجهيز ملف ا�يزو تمهيداً لحصول العمادة على شهادة ا�يزو.



الخطة االستراتيجية للعمادة



تحقيق الجودة في كافة ا�نشطة والخدمات والرعاية الطالبية

 تطوير ا®عالم الطالبي

دعم المهارات الطالبية ورفع كفاءة التدريب الطالبي

دعم وتطوير برنامج الشراكة الطالبية

 االبتكار والتجديد والتميز في برامج النشاط الالصفي

تطوير الحوافز للطالب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس

رفع الوعي الطالبي بالحقوق والواجبات الطالبية

تطوير الخدمات الطالبية المساندة

تطوير ا®رشاد والتوجيه الطالبي

تطوير برامج رعاية طالب المنح الدراسية

تطوير برامج رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

تطوير ا�نظمة واللوائح الخاصة بشؤون الطالب

 تنويع الموارد المالية

ا�هداف االستراتيجية لعمادة شؤون الطالب

القيم الجوهرية لعمادة شؤون الطالب

المشاركة والعمل بروح الفريقتحقيق الجودة و الريادة العالمية

تقدير القدرات واالستعداداتاحترام االتجاهات والميول

الشفافية والمساءلةالعدالة والنزاهة

المشاركة المجتمعيةتكافؤ الفرص

الخطة االستراتيجية للعمادة



الموظفون المثاليون في العمادة
للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ



الموظفون المثاليون في العمادة للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ

ت
ظفا

المو

منتهى عبدالعزيز أباحسينفئة إداري

البندري عبدالعزيز الفارسفئة قيادي

هدى عبدالرحمن الوابلفئة فني

شريفة عبده عباديفئة مستخدم

فئة قيادي

ظفون
المو

إبراهيم عبدالرحمن السويلم

محمد أبو بكر ميغافئة إداري

سعود عبدالعزيز التركيفئة فني

إبراهيم سعد الهزانيفئة مستخدم



إنجازات ا�نشطة الطالبية



ا�نشطة التدريبية وتنمية المهارات

تعمــل العمــادة علــى تدريــب وتأهيــل الطــالب والطالبــات وإكســابهم مهــارات حياتيــة مــن خــالل دورات متخصصــة غيــر صفيــة مثــل دورات 
تنميــة مهــارات الــذات وبنــاء الشــخصية، ودورات المهــارات القياديــة وغيرهــا. وتهــدف هــذه الــدورات إلــى  تنميــة المهــارات وبنــاء الشــخصية، 

والدورات المهنية التي تخدم حقول تخصصية تساعد في توظيف الخريجين وتسهيل التحاقهم بسوق العمل.

وقد قام مركز الحاسب وتنمية المهارات للتدريب بتقديم عدد (١٧٤) دورة تدريبية،
استحوذ الطالب على ٥٥٫٧٥٪ منها.  استفاد من هذه الدورات (٣٣٨٢) طالبًا وطالبة

خالل العام الجامعي  ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ 

إجمالي دورات الحاسب اÈلي وتنمية المهارات للتدريب ومجموع المستفيدين

طالباتاسم الدورة

٧٧

دورات ا�ندية الطالبية بالتعاون مع
١٢مركز الحاسب وتنمية المهارات

٥٠دورات تطوير الذات و تنمية المهارات

دورات الحاسب اÈلي
ودورات اللغات ا�جنبية
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ا�نشطة التدريبية وتنمية المهارات

الدورات المقدمة خالل العام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ
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الطلبة المشاركين خالل العام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ
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السجل المهاري

واســتكماًال لجوانــب التدريــب وبنــاء القــدرات فقــد أقــرت الجامعــة تزويــد الطــالب والطالبــات المنخرطيــن فــي دورات وبرامــج التأهيــل غيــر 
ــح  ــمية توض ــة رس ــة بوثيق ــب والطالب ــد الطال ــى تزوي ــجل إل ــدف الس ــا، ويه ــوا عليه ــي حصل ــدورات الت ــع ال ــمي لجمي ــجل رس ــي بس ا�كاديم
المهــارات المهنيــة والشــخصية المكتســبة خــالل مرحلــة الدراســة الجامعيــة، وتحســين مخرجــات الجامعــة مــن خــالل دعــم وإثــراء الســيرة 
الذاتيــة للطلبــة، وكذلــك تحســين فــرص توظيــف خريجــي الجامعــة فــي القطاعــات ا�هليــة والحكوميــة، مــع إبــراز جهــود الطلبــة فــي تأهيــل 
أنفســهم فــي المجــاالت ا®ضافيــة غيــر ا�كاديميــة، وتوثيــق مشــاركات الطلبــة وجهودهــم الشــخصية وتفاعلهــم مــع الحيــاة الجامعيــة، 

إضافة إلى تحفيز الطلبة لالهتمام بتنمية مهاراتهم غير ا�كاديمية.
وفيمــا يلــي نمــوذج إحصائــي لوحــدة الســجل المهــاري بمركــز الحاســب وتنميــة المهــارات للتدريــب بالشــهادات المعتمــدة وعــدد الطلبــة 

المستفيدين للعام الجامعي  ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ :

شهادات السجل المهاري لطلبة الجامعة للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ

طالباتأنواع المهارات

٣٦٫٧
٨٢٦٨٢

ا�جمالي
عدد الشهادات المعتمدة

١٠٠
٧٣١٠

طالب

٤٦٢٨
٦٣٫٣ النسبة المئوية

%٣٧

%٦٣



التقرير العام ل»نشطة الرياضية للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ

عدد الطالباتبرامج ا�نشطة الرياضية
المشاركات

١٤٤١٢

المرافق والمنشات الرياضية

ا�نشطة الداخلية

١٠٤٢٧
٣٩٥٤

المنتخبات

دوري الجامعة والبطوالت الفردية

٢٥
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ا�جمالي
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عدد الطالب
المشاركين
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٤٣٥١٩ ا�جمالي

ا�نشطة الرياضية

شــاركت العمــادة فــي عــدد من اللقاءات الرياضية، كمــا نظمت خالل العام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ عدًدا من الــدورات والبطوالت الرياضية بين 
كليات الجامعة،  وفيما يلي نوضح عدد الطلبة المشاركين في النشاط الرياضي كما بالجدول التالي:

٠

٥٠٠٠

١٠٠٠٠

١٥٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢٥٠٠٠

٣٠٠٠٠

المرافق ا�نشطة الداخلية
والمنشآت الرياضية

دوري الجامعة
المنتخباتوالبطوالت الفردية

عدد الطالب المشاركين

عدد الطالبات المشاركات

(مع مالحظة أن ا�حصائيات أدناه تعكس المشاركات المتعددة في نشاطات مختلفة وإن كانت من مشارك واحد)



ا�ندية الطالبية

تعــد أنديــة النشــاط الطالبــي ملتقــى مهمــًا الكتشــاف وتطويــر وتنميــة المهــارات والمواهــب، والعمــل علــى تشــجيع االبتــكار وا®بــداع لــدى 
الطلبة، حيث:

• بلغ عدد ا�ندية الطالبية ( ١١٨) ناديًا .
• تتوزع االندية على الطالب والطالبات بنسبة  (٦٠)٪ للطالب و(٤٠)٪ للطالبات.

• عدد البرامج المنفذة من قبل ا�ندية الطالبية (طالب وطالبات) للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ (١٨٦٤) برنامجًا.

جملة عدد ا�ندية

طالب

٢٦٢٨٤٨

طالبات
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أنشطة ا�ندية الطالبية بجامعة الملك سعود للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ

المشاركين في
أنشطة ا�ندية

(مع مالحظة أن ا�حصائيات أدناه تعكس المشاركات المتعددة في نشاطات مختلفة وإن كانت من مشارك واحد)



ا�نشطة المسرحية

يهــدف النشــاط المســرحي فــي جامعــة الملــك ســعود إلــى خلــق نمــوذج متميــز للمســرح الجامعــي ذي الصبغــة التربويــة الــذي يجمــع بيــن 
المتعــة والترفيــه، وبيــن التربيــة والتهذيــب، مــع االلتــزام بالتعاليــم ا®ســالمية الســامية، كمــا يهــدف هــذا النشــاط إلــى تنشــئة وإعــداد جيــل 
مــن الشــباب الواعــي والقــادر علــى التعبيــر عــن نفســه وعــن مجتمعــه بطريقــة راقيــة ومقبولــة، وليســتفيد الشــاب مــن وقــت فراغــه فــي 

صقل وتنمية شخصيته ومواهبه المسرحية. 
وقــد أنشــأت العمــادة إدارة النشــاط المســرحي لتطويــر المســرح الجامعــي واالرتقــاء بــه، واســتقطاب الكفــاءات المســرحية وصقلهــا. وقــد 
بلغ عدد المســرحيات في العام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ  ( ١٢ ) مســرحية متنوعة، وقد بلغ عدد المشــاركين في ا�نشــطة المســرحية (  ١٨٤ ) 

طالبًا وطالبًة، وشاهدها أكثر من ( ٣٣٨٠) متفرجًا.
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المشاركين
في التنفيذ

٥٤

٧٠٢٦٥٠الطالبات ٦٥٠٧٨ ١٣٠

١٨٤١٠٠٣٣٨٠ ١٢١٠٠

بيان با�نشطة المسرحية والفعاليات المنفذة في  العام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ
عدد البرامج
/ المسرحية البيان

المشاركين في
ا�نشطة المسرحية 



ا�نشطة الثقافية واالجتماعية

نفذت العمادة خالل العام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ العديد من ا�نشطة الثقافية واالجتماعية الطالبية العامة بحسب ا®حصائية التالية: 

أنشطة ا�ندية الطالبية للعام ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ

ا�نشطة الثقافية

طالب

١٠٢٤

طالبات

٩٠٣٤

عدد المشاركين

طالب

١٨

طالبات

١٤

عدد ا�نشطة

ا�جمالي

ا�جمالي

١٠٠٥٨

٢٠٣٠٤

ا�جمالي

٣٢

٢٤١٦٧٨٣٠ا�نشطة االجتماعية ١٢١٣١٠٢٤٦ ٢٥

٥٧٣٤٤٠١٦٨٦٤ ٣٠٢٧

نوع النشاط

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

طالبطالبات

ا�نشطة الثقافية

ا�نشطة االجتماعية



الجوالة

ــة  ــي تنمي ــاهمون ف ــة يس ــخصيات متكامل ــن ذوي ش ــادة مميزي ــاء ق ــى بن ــعى إل ــفية، ويس ــادة الكش ــق الري ــى تحقي ــة إل ــاط الجوال ــدف نش يه
المجتمع عن طريق التعلم بالممارسة في بيئة تطويرية وداعمة.

%٤٧
%٥٣

٦٤رحلة الحج

٪

٥٣

ا�جمالي

٣٤٤٧رحلة العمرة

٩٨١٠٠

تقرير الرحالت للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ

المستفيدون جهة الرحلة

المشاركين
في الرحالت

رحلة الحج

رحلة العمرة



إنجازات الخدمات  الطالبية



الخدمات الطالبية

تشتمل الخدمات الطالبية التي تقدمها العمادة على توفير السكن الداخلي للطالب والطالبات وتوفير التغذية الصحية المناسبة، وكذلك 
ا®صدارات الطالبية. 

وفيما يلي رصد لمنجزات العمادة خالل العام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ  في مجالي ا�سكان، والتغذية، وا�صدارات الطالبية.



طالبة

٤٨٤

طالب

١١٥٦

طالبة

٨٠

ا�جمالي

٣٥٦٣

طالب

غير سعوديسعودي

طالب

٢٩٩٩

طالبة

٥٦٤

ا�جمالي

١٨٤٣

طالبات

٣

طالب

عدد الوحدات السكنية

٣٦

خدمات ا�سكان

تشــرف العمــادة علــى إســكان الطــالب بالمدينــة الجامعيــة، وإســكان الطالبــات المســتأجر خــارج الجامعــة. ويعتبــر ســكن الطــالب وســكن 
الطالبــات مــن الخدمــات ا�ساســية التــي تقدمهــا الجامعــة لطالبهــا القادميــن مــن خــارج مدينــة الريــاض. ويهــدف ا®ســكان الطالبــي بشــقيه 
ــن  ــتقطبين م ــن المس ــاعدي الباحثي ــمية ومس ــح الرس ــالب المن ــى ط ــة إل ــات با®ضاف ــالب والطالب ــة الط ــبة ®قام ــة المناس ــة البيئ ــى تهيئ إل
خــالل برنامــج االســتقطاب وتزويدهــم بجميــع ا®مكانيــات التــي توفــر لهــم ا®قامــة المريحــة حتــى يتفرغــوا للدراســة فــي جــو صحــي ونفســي 
واجتماعــي ســليم، وذلــك وفــق قواعــد الســلوك االجتماعــي القويــم، وإتاحــة الفرصــة للتعــارف والتعــاون والتآلــف مــن خــالل ممارســة عمــل 
جماعــي يتمثــل فــي النشــاط غيــر الصفــي داخــل إطــار الســكن الجامعــي واســتغالل أوقــات الفــراغ لــدى الطــالب والطالبــات فــي أعمــال مفيــدة، 
مــع توفيــر مختلــف ا®مكانيــات والخدمــات التــي تتطلبهــا الحيــاة اليوميــة للطالــب الجامعــي كالتغذيــة وخدمــات الغســيل والنظافــة والصيانــة 

والسوق والمرافق العامة وغيرها، كذلك توفير الرعاية االجتماعية والنفسية للطالب والطالبات المقيمين. 
وقــد تــم تهيئــة كامــل مبانــي ا®ســكان مــن الناحيــة ا®نشــائية والبنيــة التحتيــة الالزمــة والتشــجير لتســتوعب الطــالب والطالبــات 
المحتاجيــن لÖســكان بجانــب إدخــال الخدمــات العصريــة الضروريــة كخدمــات االنترنــت؛ بمعــدل نقطتيــن توصيــل داخــل كل غرفــة إضافــة 

إلى إمكانيات االتصال الالسلكي (wireless). با®ضافة إلى تأمين عيادة طبية طوال (٢٤) ساعة.

خدمات السكن المقدمة لطلبة الجامعة للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ



خدمات ا�سكان

وقــد بلغــت عدد الوحدات الســكنية ٣٩ وحدة تتــوزع بواقع 
٣٦ وحــدة للطــالب ، و٣ وحــدات للطالبــات، يســتفيد منهــا 
٣٥٦٣ طالبًا وطالبًا بواقع ٢٩٩٩ طالبًا  بنسبة نحو ٨٤٪ و 

٥٦٤ طالبة  بنسبة  نحو ١٦٪  

عدد الطالب والطالبات المستفيدين خدمات السكن للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ
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خدمات التغذية

ــاالن  ــور) و (ري ــد للفط ــال واح ــى (ري ــل إل ــة تص ــعار مخفض ــة بأس ــم الجامعي ــي المطاع ــات ف ــالب والطالب ــة للط ــات غذائي ــة وجب ــدم الجامع تق
ــون  ــام تك ــة طع ــيس قاع ــم تأس ــا ت ــات، كم ــات الكافتيري ــال خدم ــي مج ــزة ف ــي المتمي ــة المقاه ــال خدم ــم إدخ ــا ت ــاء). كم ــداء والعش للغ
الغذائيــة  الوجبــات  مصــادر  لتنويــع  خطــوة  فــي  وذلــك   (Fast Food) خدمــات  تقديــم  فــي  عالميــًا  المشــهورة  للمطاعــم  مجمعــًا 

للطالب ومنسوبي الجامعة. وقدمت الجامعة الوجبات المدعومة التالية للطلبة خالل العام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ

خدمات التغذية المقدمة لطلبة الجامعة للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ

نوع الوجبات

الوجبات المدعومة

ا�جمالي
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٦٢٧٢٠الوجبات غير المدعومة

الحفالت الخاصة
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ا�صدارات الطالبية

مباشــرة  إلكترونيــة  خدمــات  الطالبيــة  ا®صــدارات  تقــدم 
لطالب وطالبات الجامعة وذلك بتقديم ما يحتاجونه من:

- التعاريف.

- الوكاالت.
- سيرة وسلوك.

- إخالء طرف.
- تخفيض تذاكر الطيران.

- تخفيض تذاكر السكة الحديد.
- تخفيض النقل الجماعي.

الطالب

ا�جمالي

٤٣٦٦٤ ٢٤٩٠٢

تخفيض

١٨٢٩٥

ا�جمالي

وكالة 
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١٨٤٤٧١٦٦ ٢٦٣٥٦٢٠٣٤٣

خدمات ا�صدارات الطالبية في  العام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ

تعريف البيان
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ا�صدارات الطالبية
المقدمة خالل العام

تعريف

تخفيض

وكالة 



إنجازات الرعاية الطالبية



الرعاية الطالبية

تشــتمل الرعايــة الطالبيــة علــى توفيــر الدعــم المالــي للطــالب والطالبــات ورعايــة الفئــات والشــرائح الخاصــة مــن الطــالب والطالبــات. وفــي 
هــذا المجــال فــإن العمــادة تقــدم الرعايــة لفئــة ذوي ا®عاقــة مــن الطــالب والطالبــات، إضافــة إلــى طــالب وطالبــات المنــح الدراســية القادميــن 

من خارج المملكة للدراسة بالجامعة. 

وتوضح ا�حصاءات التالية ما تم تقديمه من رعاية لهذه الفئات.



ا�جماليالمستفيداتالمستفيدونالبرنامج

٥٤٧١١١٦٥٨ا�رشاد والتوجيه ا�كاديمي

٧٥-٧٥القياسـات النفسية

٢٦٤٥٢٦٩متابعة حاالت التعثر ا�كاديمي للطالب

١١٢-١١٢التعاون مع المستشفيات الجامعية لتلقي العالج الطبي النفسي

٢٨٦-٢٨٦العالج السلوكي

٤٦٠٦٣٥٢٣العالج النفسي والتوجيه التربوي

٣٦٥٢٥٦٦٢١العالج البيئي واالجتماعي

٣١٧-٣١٧بحث المشكالت ا�سرية واالجتماعية والتربوية

٤٠٩٢٨٤٣٧العالج النفسي للمدى القصير

٥٤٠١٩٥٥٩االستشارات النفسية

٤٨٨٠٣١٥٠٢٥٠٣٠٥

٨٤٠-٨٤٠عيادة مكافحة التدخين (التوعية بأضرار التدخين)

١٠٦٨١١٤ا�رشاد والتوجيه االلكتروني

١٣٢٠-١٣٢٠مراسلة الخريجين

٢٢٠٢١٠١٢٣٢١٤البرامج التوعوية لمكافحة المخدرات والتدخين

١٠٠٠٠-١٠٠٠٠الوحدات ا�رشادية في الكليات

٣٠٠٠٠-٣٠٠٠٠ا�صدارات ا�رشادية وا�كاديمية

٩٦٠-٩٦٠لقاء الخريجين

ا�جمالي

التوجيه واالرشاد المقدم للطلبة للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ

التوجيه وا�رشاد الطالبي

تعمــل العمــادة علــى توجيــه الطلبــة وإرشــادهم فــي المجــاالت ا�كاديميــة واالجتماعيــة والنفســية والتوعويــة والمهنيــة وذلــك مــن خــالل  
مركــز التوجيــه وا®رشــاد، الــذي يشــرف علــى عيــادة مكافحــة التدخيــن، وعيــادة التبــرع بالــدم، وكذلــك علــى وحــدة التوجيــه وا®رشــاد النفســي 

واالجتماعي. وما يلي جدول يوضح ا�نشطة العامة المنفذة خالل العام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ

 تتنــوع أوجــه التوجيــه وا�رشــاد الطالبــي لتبلــغ أكثــر 
مــن ١٩ نوعــًا  اســتفاد منها ما يربــو على  ٥٠ ألف طالب 
وطالبــة منهــم نحــو ٩٧٪ مــن الطــالب ، و ٣٪ مــن 

الطالبات. 

وتســتأثر ا�صدارات وا�رشــادات الطالبيــة بنحو ٦٠٪ ، 
يليهــا الوحــدات ا�رشــادية بالكليــات بنســبة ٢٠٪، ثم 
البرامــج التوعويــة لمكافحــة المخــدرات بنســبة ٥٪ ، 
ثــم مراســلة الخريجيــن ٣٪ . وتتــوزع النســبة الباقية  

على باقي أوجه التوجيه وا�رشاد الطالبي.



الحقوق والواجبات الطالبية

ــم  ــم وتبصيره ــة له ــارات الالزم ــم االستش ــة، وتقدي ــن الطلب ــاف بي ــدل وا®نص ــة الع ــاء ثقاف ــة ®نم ــوق الطالبي ــة الحق ــدة حماي ــئت وح أنش
ــى القنــوات الشــرعية والرســمية داخــل الجامعــة فــي إطــار هــذا النظــام. وذلــك  بحقوقهــم الجامعيــة وكيفيــة الحصــول عليهــا باللجــوء إل

سعيًا ®يجاد مجتمع جامعي متناغم، ولتوفير مناخ مالئم من التعاون بين منسوبي الجامعة ليكون أساسًا لمنح كل ذي حق حقه.
ــة  ــكاوي الطلب ــي ش ــات لتلق ــام الطالب ــات وأقس ــي الكلي ــة ف ــان فرعي ــة ولج ــة رئيس ــا ولجن ــة علي ــى لجن ــا عل ــي هيكله ــدة ف ــتمل الوح وتش
الخاصــة بحقوقهــم التــي كفلهــا النظــام. كمــا أصــدرت الجامعــة وثيقــة حقــوق وواجبــات الطالــب الجامعــي التــي تبيــن للطالــب الحقــوق التــي 

له والواجبات التي عليه مما ينبغي على الطالب مالحظته وااللتزام به.

الرعاية الحقوقية خالل العام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ

موضوع الشكوى

أسباب غير أكاديمية

الحرمان من االختبار النهائي
لتجاوز نسبة الغياب المقررة

أسباب أكاديمية أخرى

سوء المعاملة من
أعضاء هيئة التدريس

سوء ا�داء التدريسي

إجراءات القبول والتسجيل

إجراء اختبار بديل لوجود عذر

االختبارات الفصلية والنهائية

ا�جمالي
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٧٦ ا�جمالي

عــدد الشــكاوى التــي تقــدم بهــا الطــالب والطالبــات خــالل العــام الجامعــي
١٤٣٨-١٤٣٩ هـ ٧٦ شكوى.

وتمثلــت الشــكاوى المتعلقــة باالختبــارات الفصليــة والنهائيــة بنســبة ٣٨٪، 
يليهــا إجــراءات القبول والتســجيل بنســبة ١٨٪ ، ثم  الشــكوى مــن الحرمان من 
االختبــار النهائــي لتجــاوز نســبة الغيــاب المقررة بنســبة ١٤٪، يليها  إجــراء اختبار 

بديل لوجود عذر بنسبة ١١٪.



رعاية الطلبة ذوي ا�عاقة

واجتماعيــًا  نفســيًا  وإعدادهــم  ا®عاقــة،  ذوي  الطلبــة  تهيئــة  علــى  ا®عاقــة-  ذوي  مركــز  خــالل   -مــن  الطــالب  شــؤون  عمــادة  تعمــل 
لمســاعدتهم علــى االندمــاج فــي الحيــاة الجامعيــة بجميــع أوجــه نشــاطاتها وفعالياتهــا المتعــددة، وذلــك مــن خــالل ممارســة بعــض 

ا�نشطة التي تتناسب مع ظروفهم وأوضاعهم االجتماعية والجسدية.
ويوضــح  الجــدول التالــي  الخدمــات وا�نشــطة المقدمــة لفئــة ذوي ا�عاقــة خــالل العــام الجامعــي١٤٣٨-١٤٣٩ هـــ ومنهــا يتضــح قيــام  
المركز بإقامة (٨) أنشطة شارك فيها (٣٧٥) طالبًا وطالبة من ذوي ا�عاقة، بنسبة ٥٢٪ ل»كفاء، و٣١٪ لضعاف البصر، و١٦٪ لضعاف 

السمع،و١٪ للمعوقات الحركية.  
وتعد هذه النوعية من الرعاية  نموذجًا فريداً في تكيف الطالب المعاق مع مجتمعه وتحقيق التفاعل واندماجه مع أفراد المجتمع.

الخدمة المقدمة لذوي ا�عاقة خالل العام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ 
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رعاية طالب المنح الدراسية

تقــدم عمــادة شــؤون الطــالب الرعايــة واالهتمــام بالطــالب والطالبــات الوافديــن للدراســة بالجامعــة مــن خــالل المنــح الدراســية المقدمــة 
للطــالب الذيــن يدرســون بالجامعــة فــي معهــد اللغويــات العربيــة، وفــي كليــات الجامعــة فــي مراحــل الدبلــوم والبكالوريــوس والماجســتير 
والدكتــوراه. وتشــرف العمــادة علــى تقديــم الرعايــة لهــم مــن خــالل توفيــر الخدمــات وا�نشــطة الطالبيــة لمســاعدتهم علــى التكيــف مــع 
ظروفهــم ا�كاديميــة واالجتماعيــة الجديــدة؛ وذلــك مــن خــالل بعــض ا�نشــطة التــي تلبــي احتياجاتهــم، وتيســر أمــر دمجهــم فــي المجتمــع 

الجامعي من حولهم ومجتمع المملكة بشكل عام.
ويوضح الجدول التالي الخدمات وا�نشطة المقدمة للطالب الوافدين خالل العام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ.

طالب
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النسبة المئوية

عدد المستفيدين عدد
أنواع ا�نشطة

٩٤٦

ا�جمالي

١٠١٢

١٠٠

رعاية طالب المنح  خالل العام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ

وبلغت عدد نوعية الخدمات وا�نشطة المقدمة ثمانية أنواع مقدمة لعدد ١٠١٢ طالبًا وطالبًا بنسبة ٩٤٪، ٦٪ على الترتيب.
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%٩٤



الرعاية المالية

يقــدم صنــدوق الطــالب للطلبــة والطالبــات العديــد مــن الخدمــات كا®عانــات الشــهرية والمقطوعــة والســلف وتوفيــر فــرص العمــل للعديــد 
مــن طــالب وطالبــات الجامعــة، ودعــم ا�نشــطة الطالبيــة ودعــم فروقــات التغذيــة والعديــد مــن الخدمــات الطالبيــة ا�خــرى. وقــد بلــغ مــا 

قدمه الصندوق من دعم للطالب والطالبات خالل العام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ ما يربو على ٢١ مليون ريال سعودي.

الرعاية المالية المقدمة لطلبة الجامعة للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ
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ــا  ــة عطائه ــي رحل ــالب ف ــؤون الط ــادة ش ــمر عم وستس
الالزمــة  وا�نشــطة  والرعايــة  الخدمــات  بتقديــم 
ــق  ــي خل ــاهمة ف ــأنه المس ــن ش ــذي م ــر ال ــا؛ ا�م لطالبه
بيئــة مناســبة لتفــوق وإبــداع طلبــة الجامعــة فــي ســبيل 

خدمة وطنهم، ومجتمعهم وأمتهم.

الخاتمة

عمادة شؤون الطالب
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