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فــــي  كبــــرى  أهميــــة  الطــــاب  شــــؤون  عمــــادة  تكتســــب 
الجامعــــة لكونهــــا ركيــزة مهمــــة وعنصًرا فاعًلا فــــي العمليــة 
التعليميــــة وداعــــم كبيــــر للطلبــة فــي مرحلتهــــم الجامعيــة، 
وهــذه األهميــــة تنطلــــق مــــن االرتبــــاط الوثيــــق بيــــن المهــــام 
التــــي تقــــوم بهــــا العمــــادة واحتياجــات الطلبــة وهــــو مــا جعــل 

لهــــا مكانــــة كبيــــرة وأثــًرا فاعــًلا.

ــت  ــة وتعاظم ــذه المكانــ ــاب هــ ــؤون الطــ ــادة شــ ــوأت عمــ تبــ
مســؤولياتها، فأولــت الطلبــة كّل اهتمامهــا وحرصــــت علــــى أن 
تكــــن الســــند والمعيــــن للطالــــب خــــال مســــيرته التعليميــة؛ 
خطتهــــا  فــــي  العمــــادة  حرصــــت  المنطلــــق  هــــذا  ومــــن 
االســــتراتيجية علــــى تطويــــر األنشــــطة والخدمــــات التــــي تقــدم 
للطلبــــة وتجويدها، وذلــك كلــه يســير متوافًقــا مــع سياســات 
االســتراتيجية  الخطــــة  وفــــق  ورؤيتهــا  وأهدافهــا  الجامعــــة 

ــة. للجامعــ

فــــي ضــــوء أهــــداف العمــــادة ورؤيتهــــا ورســــالتها، تُنّفــذ كلَّ 
عــــام العديــــد مــــن البرامــــج والفعاليــــات التــــي تخــــدم الطلبــــة 
وتدعمهــــم علــــى مختلــــف األصعــــدة وفــــي مجــــاالت األنشــطة 

والخدمــــات والرعايــــة، متضّمنــًة األنشــــطة الثقافيــــة والعلميــــة 
والفنيــــة واالجتماعيــــة والرياضية والتدريــــب وتنميــــة المهــارات، 
وخدمــــة الطــــاب والطالبــات فــي مجــاالت اإلســــكان، والتغذيــة، 
والتوجيــــه واإلرشــــاد، واإلصــــدارات الطابيــــة. ورعايــــة طــــاب 

المنــح.

ِــم مــــن عمــــل خــــال العــــام الدراســــي  هذا التقريــــر يبــــرز مــــا أُتــ
1441هـــ، الــــذي كان ذا خصوصيــــة، حيــــث مررنــا -كمــــا مــّر العالــم 
ًـــا علينــــا أن نعمــــل  أجمــع- بظــــروف جائحــة كورونــــا، وكان لزامـ
علــــى إنجــــاز ما هو مطلــوب منــا بالطريقــــة المناســبة وحســب 
المعطيــــات مــــع مراعــــاة الظــــروف كافــة، كل ذلــــك مــــع األخــــذ 
في الحســبان ســــامة الطلبــــة وصحتهــــم وتجنيبهــــم كل مــــا 

يمكــــن أن يتســــبب لهــــم بــاألذى.

كلمة سعادة
عميد شؤون الطالب
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عمادة شؤون الطالب
تهــدف عمــادة شــؤون الطــاب الــى تحقيــق رســالة الجامعــة، وحيــث إن الطالــب هــو محــور العمليــة التعليميــة والتربويــة، وهــو الركيــزة األساســية التــي تقــوم عليهــا 
فلســفة الجامعــة،  فتحــرص العمــادة علــى أن تهتــم بشــخصية الطالــب اهتماًمــا متكامــًلا يشــمل الجوانــب النفســية واالجتماعيــة والماديــة وتقديــم كل مــا يحتاجــه 
الطالــب مــن خدمــات، وتنميــة روح المســؤولية واالنتمــاء لديــه، وإصــدار المطبوعــات ذات العاقــة بــه ومتابعــة أحوالــه، وتقديــم المســاعدات الماديــة وغيــر الماديــة، 
وإعــداد البرامــج للنشــاطات الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة للطلبــة، ومتابعــة قضايــاه ومشــاكله وتوفيــر الحلــول الممكنــة لهــا، وإلقــاء المحاضــرات وعقــد النــدوات فــي 

المجــاالت المختلفــة، وتقديــم الجوائــز الرمزيــة والعينيــة والماديــة للطلبــة المتفوقيــن أكاديمًيــا.

وتســعى العمــادة الــى توفيــر أنشــطة الصفيــة عاليــة الجــودة وبنيــة أساســية وتجهيــزات فائقــة وفــق أفضــل المواصفــات العالميــة ووفــق أهدافهــا المتمثلــة 
ــي اآلتي: ف

تخطيــط األنشــطة الثقافيــة والعلميــة واالجتماعيــة الرياضيــة للطــاب . 1
الطلبــة لتتحقــق لهــم  إعــداد  الجامعــة فــي  وتنفيذهــا؛ لتحقيــق رســالة 

المتكاملــة. المتوازنــة  الشــخصية 

الطلبــة وتنميــة مهاراتهــم ومواهبهــم وتوظيفهــا فــي عمــل . 2 تدريــب 
مثمــر مــع اإلفــادة مــن أوقــات الفــراغ وحســن توجيههــا.

المختلفــة . 3 جوانبــه  فــي  وتنفيــذه  الطابــي  واإلرشــاد  التوجيــه  تخطيــط 
للطلبــة.. والنفســية  الصحيــة  الرعايــة  وتوفيــر  والســلوكية،  األكاديميــة 

توفير السكن المناسب والغذاء الصحي لطاب الجامعة وطالباتها.. 4

ــعور . 5 ــق الش ــي خل ــاهم ف ــة تس ــة والجامع ــن الطلب ــة بي ــراكة فعال ــد ش عق
ــة. ــه العملي ــي حيات ــاح ف ــده للنج ــب وتع ــدى الطال ــاء ل باالنتم

رعايــة الطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة وتوفيــر خدمــات التوجيــه واإلرشــاد . 6
لهــم والرعايــة االجتماعيــة.

رعايــة طــاب المنــح الدراســية غيــر الســعوديين وتوفيــر اإلســكان والرعايــة . 7
الصحيــة واألنشــطة الجامعيــة المناســبة لهــم والتواصــل معهــم بعــد 

ــم. تخرجه

إنمــاء ثقافــة العــدل واإلنصــاف بيــن الطلبــة وتقديــم االستشــارات القانونيــة 	. 
الازمــة لهــم وتبصيرهــم بحقوقهــم الجامعيــة وكيفيــة الحصــول عليهــا 

باللجــوء إلــى القنــوات الشــرعية والرســمية داخــل الجامعــة. 
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الرؤية :
التميــز والريــادة العالميــة فــي األنشــطة 

والخدمــات الطابيــة. 

الرسالة :
تقديــم أنشــطة وخدمــات طابيــة متميــزة 
لتخريــج كــوادر ذات مهــارات عاليــة وقــادرة 
المنافســة محلًيــا ودولًيــا مــن خــال  علــى 
توفيــر أنشــطة ال صفيــة عاليــة الجــودة وبنيــة 
أفضــل  وفــق  فائقــة  وتجهيــزات  أساســية 

العالميــة. المواصفــات 
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األهداف :

تنويع المصادر المالية

تطوير األنظمة واللوائح

رعاية الطلبة غير السعوديين

رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة

رفع كفاءة الرعاية الطابية ) التوجية واإلرشاد ، والدعم المالي (

تطويــر الخدمــات الطابيــة المســاندة ) اإلســكان الطابــي، 
والخدمــات الغذائيــة، والمنشــآت الطابيــة ( .

 تحقيق الجودة في األنشطة والخدمات والرعاية الطابية كافة

 االبتكار والتجديد والتميز في برامج النشاط الاصفي

تطوير اإلعام الطابي

تطوير نظم الحوافز للطاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين

تطوير المهارات الطابية ورفع كفاءة التدريب الطابي

رفع الوعي الطابي بالحقوق والواجبات

تحقيق شراكة طابية فاعلة ومتميزة
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الهيكل التنظيمي لعمادة شؤون الطالب
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وكاالت العمادة
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وكالة العمادة للتطوير والجودة :
الطــاب  شــون  عمــادة  إطــار  ضمــن  والجــودة  التطويــر  وكالــة  تعمــل 
ــات  ــم الخدم ــي تقدي ــالتها ف ــة ورس ــة الجامع ــع رؤي ــية م ــة متماش بالجامع
اإلداري  للعمــل  المســتمرين  والتجويــد  للتطويــر  وتســعى  المتميــزة. 
وخدمــة  الجامعــة  ازدهــار  فــي  المســاهمة  بهــدف  العمــادة  ولخدمــات 
المجتمــع، مــن خــال إتاحــة الفرصــة لطلبــة الجامعــة الكتســاب المهــارات 
بيــن  الجــودة  مفاهيــم  لنشــر  الوكالــة  تســعى  كمــا  والتقنيــة.  العلميــة 
منســوبي العمــادة وتطبيقهــا وتنميــة مهاراتهــم، باإلضافــة إلــى العمــل 

الجــودة وتطبيقهــا. إنشــاء منظومــة ضمــان  علــى 
ووحــدة  والبحــوث  الدراســات  ووحــدة  والجــودة  التطويــر  وحــدة  وتضــم 
اإلحصــاء والمعلومــات ووحــدة حمايــة الحقــوق الطابيــة، وتشــرف علــى 

واإلعــام. العامــة  العاقــات  وحــدة 

وكالة العمادة لألنشطة الطالبية :
هــي إحــدى الــوكاالت التابعــة لعمــادة شــؤون الطــاب، وتهتــم الوكالــة برعايــة 
أوجــه النشــاط الثقافــي واالجتماعــي والرياضــي والفنــي بالجامعــة وتوجيهــه 
ووضــع خططــه وبرامجــه واإلشــراف علــى تنفيــذه وفقــًا للسياســة العامــة 
للتعليــم بالمملكــة والجامعــة. وتعمــل الوكالــة مــن خــال إداراتهــا علــى 
عامــًلا  عضــًوا  الطالــب  تجعــل  التــي  الجيــدة  والعــادات  رات  المهــا  إكســاب 
الطــاب ومواهبهــم وتحريــك طاقاتهــم  المجتمــع وتنميــة قــدرات  فــي 
األنشــطة  إدارة  الطابيــة  لألنشــطة  العمــادة  وكالــة  وتضــم  واســتثمارها. 
والشــراكة الطابيــة وحــدة األنديــة الطابيــة، ووحــدة الجوالــة، ووحدة المســرح، 

ووحــدة المســؤولية االجتماعيــة والعمــل التطوعــي.
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وكالة العمادة للخدمات الطالبية :
ــدة  ــي ع ــاب ف ــات للط ــدم خدم ــي تق ــى اإلدارات الت ــة عل ــات الطابي ــة الخدم ــرف وكال تش
مجــاالت تشــمل اإلســكان الطابــي والتغذيــة ورعايــة طــاب المنــح ورعايــة الطــاب ذوي 
ــة  ــة جاذب ــا بيئ ــا وجعله ــات وتطويره ــذه الخدم ــة ه ــى تهيئ ــة عل ــرص الوكال ــة. وتح اإلعاق
ومحفــزة للطلبــة باختــاف احتياجاتهــم. ففــي اإلســكان الطابــي تتولــى الوكالــة اإلشــراف 
علــى جميــع العمليــات ابتــداء مــن تجهيــز المبانــي مــروراً بتســكين الطلبــة وانتهــاء بإخــاء 
الطلبــة مــن الســكن. باإلضافــة إلــى اإلشــراف علــى تقديــم خدمــات التســوق والتغذيــة 

ــي. ــكان الطاب ــي اإلس ــل مبان ــة داخ ــطة الاصفي ــم األنش وتقدي

أمــا فيمــا يخــص خدمــات التغذيــة فتشــرف الوكالــة علــى جميــع منافــذ التغذية عــن طريق 
ــتوى.  ــى مس ــى أعل ــة عل ــة تغذوي ــم خدم ــان تقدي ــي لضم ــرم الجامع ــي الح ــة ف إدارة التغذي
أيضــًا تتولــى الوكالــة اإلشــراف علــى رعايــة طلبــة المنــح منــذ قدومهــم إلــى أرض المملكــة 
ــا  ــًلا علمًي ــى بلدانهــم، مؤهليــن تأهي أثنــاء فتــرة دراســتهم حتــى مغادرتهــم ســالمين إل
ــوا  ــا منح ــن أجله ــي م ــالة الت ــي الرس ــم، وه ــي بلدانه ــام ف ــر وس ــل خي ــم رس ــل منه يجع
ــات  ــًا الخدم ــة أيض ــا الوكال ــرف عليه ــي تش ــات الت ــرز الخدم ــن أب ــية. وم ــح الدراس ــذه المن ه
المقدمــة إلــى ذوي اإلعاقــة واألمــراض المزمنــة؛ حيــث تقــدم للطلبــة ذوي اإلعاقــة خدمــات 
متكاملــة صحًيــا، وإدارًيــا، وتعليمًيــا، وأكاديمًيــا تســاعدهم علــى التكيــف مــع بيئتهــم 

الجامعيــة، وكذلــك تقديــم برامــج وأنشــطة تســاعدهم فــي تنميــة مهاراتهــم .

وكالة العمادة بفرع الطالبات :
ثــم بفضــل ســواعد   الطالبــات بفضــٍل مــن اهلل  تأسســت شــؤون 

قيــادات نســائية فــّذة وطاقــم فنــي و إداري نســائي رفيــع المســتوى، 
القــوة  إداراتهــا  إدارة مــن  نواحيهــا وكل  ناحيــة مــن  وتــرى فــي كل 
ــة الجامعــة مــا بيــن نُســق إداري متــزن و حــس إبداعــي  ــة الربانّي األنثوّي
عالــي ، حيــن تتقلــب طالبتنــا المبدعــة بيــن إدارات العمــادة المختلفــة ، 
ستســتمتع بالخدمــات الراقيــة التــي تقدمهــا، فلــم تنشــأ إال لخدمتهــا 
ــي  ــة الت ــن و األرض الخصب ــأ اآلم ــة المرف ــد الطالب ــا تج ــا ، وفيه وعونه

ــا. ــذرة إبداعاته ــتقبل ب تس



التقرير السنوي 18

إدارة العمادة :
والــواردة  الصــادرة  المعامــات  تســجيل  علــى  العمــادة  إدارة  تعمــل 
الجامعــة،  بطــاب  الخاصــة  العلميــة  الرحــات  إركاب  أوامــر  وإصــدار 
إدارة  وتضــم  اإلدارة،  ألعمــال  المكملــة  المســاندة  بهمــام  والقيــام 
ووحــدة  اإلداريــة  الشــؤون  ووحــدة  الماليــة  الشــؤون  وحــدة  العمــادة 

. المســاندة  الخدمــات 

446 281
عدد الموظفات  عدد الموظفين 

إجمالي عدد موظفين وموظفات
عمــادة شؤون الطــالب

727
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صندوق الطالب :
ــة واحتياجاتهــم الخاصــة، ويقــدم للطــاب  ــه المباشــر بحاجــات الطــاب والطالبــات المادي  يعــد صنــدوق الطــاب أحــد المرافــق الهامــة فــي عمــادة شــؤون الطــاب؛ التصال
ــاب  ــة للط ــة المقدم ــتوى الخدم ــاء بمس ــارع واالرتق ــور المتس ــة التط ــا لمواكب ــعى دائًم ــلف، ويس ــة والس ــهرية المقطوع ــات الش ــات كاإلعان ــن الخدم ــد م ــات العدي والطالب

وإنهــاء اإلجــراءات الماليــة بكفــاءة عاليــة.
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عدد المستفيدينالمبلغالبيان م

14477	47,	7,23إعانة الطاب 1

3,932,9303933سلف الطاب 2

51194		,1,910التشغيل الطابي3

530,000177جائزة قائمة العميد للطاب المتميزين 4

_9,236,111دعم األنشطة والمراكز 5

1	404197,	4	,22اإلجمالي

2,000,0000 4,000,000 6,000,000 	,000,000 10,000,000

الرعاية المالية المقدمة لطلبة جامعة الملك سعود للعام 1441هـ



1441 هـ
21

المصروفاتالبيان م

250,000إعانات استثنائية للطاب المقيمين بالسكن1

0,000	4دعم عام لجائحة كورونا2

1,200,000دعم مباني السكن )عزل(3

1,930,000اإلجمالي

المصروفات خالل أزمة كورونا

)COVID-19( مواجهة جائحة كورونا
ــة  ــير العملي ــان س ــق ضم ــي تحقي ــا ف ــف إداراته ــاب بمختل ــؤون الط ــادة ش ــاهمت عم س
التعليميــة وتحقيــق جــودة التعلــم وتحســين المخرجــات. وبنــاء« علــى قــرار معالــي وزيــر 
التعليــم بتعليــق الدراســة فــي جميــع مــدارس ومؤسســات التعليــم العــام واألهلــي 
والجامعــي و الفنــي فــي المملكــة ابتــداًء مــن يــوم اإلثنيــن 14-7-1441هـــ وحتــى إشــعار 
االحترازيــة  اإلجــراءات  باتخــاذ  للقطاعــات  اهلل-  القيادة-أيدهــا  لتوجيهــات  وتنفيــذاً  آخــر، 
ــة، و  ــي المملك ــتجد )COVID-19( ف ــا المس ــروس كورون ــار في ــن انتش ــد م ــة للح الازم
حرصــًا مــن العمــادة علــى ســامة منســوبي الجامعــة وطابهــا، فقــد اتخــذت العديــد مــن 

.)COVID-19(  المبــادرات فــي مواجهــة جائحــة كورونــا
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مبادرات خالل مواجهة 
) COVID19 ( 136جائحة كورونا

نوع المبادرة عدد المبادراتالجهة المنفذة

مالي ، تطوعي7صندوق الطالب

مالي ، تطوعي ، توعوي12إدارة طالب المنح

إداري3التطوير والجودة

إداري، صحي، توعوي ، تقني ، ترفيهي17إدارة اإلسكان الطالبي

إرشادي ، توعوي5مركز اإلرشاد والتوجيه

تطوعي1وحدة الجوالة

إداري، خدمي، تقني ، وقائي13إدارة التغذية

تفعيل حساب ، توعوي ، تطوعي ، لوحة شكر5إدارة األنشطة والشراكة الطالبية

اعامي توعوي، مالي ، تهنئة ، إداري17وحدة العالقات العامة واإلعالم

صحي ، إداري ، ثقافي3مركز الطالب ذوي اإلعاقة

توعوي1مركز الحاسب  وتنمية المهارات للتدريب

توعوي، صحي، تجنب مخاطر، أكاديمي، تقني، تشجيعي، ترفيهي، اجتماعي، ديني، 52وحدة األندية الطالبية
تثقيفي، تطوعي، بحثي صحي، سامة وأمن
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التطوير والجودة

إنجازات  العمادة للعام الجامعي 1441 هـ
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التطوير والجودة :

 تســعى العمــادة إلــى تطويــر العمــل اإلداري وتحقيــق الجــودة 
فــي كل األنشــطة والخدمــات التــي تقدمهــا فــي كافــة كياناتهــا 

ــة. اإلداري

الدراسات والبحوث :

ــا  ــة أعماله ــة بكاف ــوث المتعلق ــات والبح ــراء الدراس ــوم بإج تق
ذات العاقــة بالطــاب والموظفيــن كمــا تقــوم بقيــاس درجــة 
ــج  ــا وبرام ــادة وخدماته ــطة العم ــن أنش ــتفيدين م ــا المس رض

ــوبيها. ــي لمنس ــا الوظيف ــتوى الرض ــة ومس الرعاي

اإلحصاء والمعلومات :

عــن  والمعلومــات  البيانــات  توفيــر  علــى  العمــادة  تعمــل 
أنشــطتها وإنجازاتهــا وتنظيمهــا كافــة وإعــداد التقاريــر الازمــة، 
وحفظهــا  بهــا  الخاصــة  المعلومــات  بتنظيــم  تقــوم  كمــا 
ــادة  ــص العم ــة تخ ــى أي معلوم ــول عل ــدر للحص ــد المص وتوحي

وتســاعد صنــاع القــرار فــي تقويــم جــودة األداء.
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حماية الحقوق الطالبية :

طبقــا«  الطــاب  حقــوق  دعــم  إلــى  العمــادة  تهــدف 
ــاف  ــدل واإلنص ــة الع ــة ثقاف ــة وتنمي ــة الجامعي لألنظم
ــوق  ــة الحق ــدة حماي ــأت وح ــم أنش ــن ث ــه وم ــن الطلب بي
الطابيــة التــي تعنــي بتوطيــد  الفهــم المتبــادل بيــن 
العمــادة وطابهــا عبــر كل حالــة ذات عاقــة بالحقــوق 
ــة  ــكات الطلب ــتقبال مش ــرف واس ــكل ط ــات ل والواجب
األكاديميــة وغيــر األكاديميــة التــي يتعــرض لهــا الطلبة، 
وتفعيــل وثيقــة حقــوق الطالــب الجامعــي والتزاماتــه 
ووضعهــا موضــع التطبيــق العملــي وتقديــم الدعــم 
ــح  ــم وتوضي ــص حقوقه ــا يخ ــم فيم ــارة له واالستش

جميــع الواجبــات المتحتمــة عليهــم. 



التقرير السنوي 28

الرعاية الحقوقية لطلبة جامعة الملك سعود للعام 1441 هـ 

موضوع الشكوى
اللجنة الدائمةاللجان الفرعية 

٪المجموع
اإلجماليطالبات طالب اإلجماليطالبات طالب 

33 %1401400014االختبارات الفصلية والنهائية

5 %1011012إجراءات القبول والتسجيل

10 %3140004إجراء اختبار بديل لوجود عذر

7 %2130003سوء المعاملة من أعضاء هيئة التدريس

14 %5160006سوء األداء التدريسي

 الحرمان من االختبار النهائي
 لتجاوز نسبة الغياب المقررة

606202	% 19

10 %3031014أسباب أكاديمية أخرى

2 %1010001أسباب غير أكاديمية

3433740442100المجموع 
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العالقات العامة واإلعالم : 
ــليط  ــي تس ــام ف ــة ودور اإلع ــات العام ــة العاق ــى أهمي ــادة عل ــز العم ترك
ــة والخدمــات والتــي تقدمهــا، وذالــك  الضــوء علــى األنشــطة وبرامــج الرعاي
مــن خــال وحــدة مهمــة وهــي وحــدة العاقــات العامــة واإلعــام التــي 
االجتماعــي،  التواصــل  ومنصــات  للعمــادة  الرســمي  بالموقــع  تهتــم 
ــة  ــاهمة فعال ــاهم مس ــة، وتس ــة كاف ــات ذات العاق ــع الجه ــيق م والتنس

فــي تنفيــذ سياســة الجامعــة وأداء رســالتها.
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تقرير العالقات العامة واإلعالم

اخبار تخص
 استقبال الوفود

وزوار العمادة
 االخبار المنشورة

 في رسالة الجامعة 
نشر التغريدات في 

حساب تويتر
 تصوير

 المناسبات والفعاليات
 نشر األخبار

في موقع العمادة
اإلجمالي

75101535153األندية والشراكة الطالبية

00102214مركز الحاسب وتنمية المهارات

01033	411الشؤون الرياضية 

31203431مركز الطالب ذوي اإلعاقة 

0119	001إدارة طالب المنح 

00141520التوجيه واإلرشاد

00230326صندوق الطالب 

33	0	611سكن الطالب 

0291315وحدة المسرح 

010205641أخـــــــرى

20202511777385اإلجمالي 
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عمل إستطاع رأي حول معرفة طلبة الجامعة بوحدة حماية الحقوق الطابية.  

الرفع بخطة نشاط عمادة شؤون الطاب 1441هـ إلى مجلس الجامعة.

عمل إستطاع لرأي قيادات العمادة وتحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبي العمادة. 

ــين  ــوان )تحس ــارات بعن ــر المه ــاة تطوي ــع عم ــاون م ــادة بالتع ــي العم ــادات ف ــة دورة للقي  إقام
األداء المهني(

إقامة ست دورات تدريبية موجهه لإلداريين والفنيين.  

إقامــة ثــاث دورات تدريبيــة للموظفيــن والموظفــات خاصــة بـــ »برنامــج متابعــة المهــام« 
المهــارات  تنميــة  مركــز  مــع  بالتنســيق  بالعمــادة  الحاســب  معامــل  فــي  عملــي  بشــكل 

الطابيــة.

العمل على مشروع الحصول على )األيزو( .

تحديــد المخاطرالتــي قــد تواجــه العمــادة بالتنســيق مــع إدارة المخاطــر التابعــة لمكتــب تحقيق 
ــة بالجامعة. الرؤي

إصدار التقرير السنوي للعمادة 1439-1440هـ .

تقرير أعمال العمادة أثناء جائحة كورونا عن بعد .

تقرير تفصيلي باألنشطة والبرامج والرعاية الطابية أثناء جائحة كورونا . 

إنجاز األعمال المرتبطة بالتطوير والجودة عن بعد بأستخدام وسائل التقنية .

أبرز أعمال التطوير والجودة خالل العام الجامعي1441هـ :
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األنشطة الطالبية
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81804 704173
الطالبات المستفيدات الطاب المستفيدون

إجمالي عدد الطالب المستفيدين  والمستفيدات
األنشطة الطالبية

785,977
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األنشطة والشراكة الطالبية :

تهــدف برامــج األنشــطة والشــراكة الطابيــة التــي تقدمهــا العمــادة إلــى تنميــة قــدرات الطلبــة، والتركيــز عليهــا؛ لتمكنهــم مــن تحقيــق أهدافهــم وذلــك مــن خــال 
خلــق منــاخ حيــوي مناســب غنــي بالتجــارب العلميــة والعمليــة لتذلــل كافــة الصعوبــات فــي ســبيل خدمــة المجتمــع. كمــا أنهــا تســعى دائًمــا لبــث روح العمــل الجماعــي 
ــر  ــي تزخ ــات الت ــطة والفعالي ــم األنش ــوم بتنظي ــا تق ــة، كم ــؤولية والمواجه ــة روح المس ــي الطلب ــي ف ــا تنم ــى أنه ــة إل ــادل اآلراء، باإلضاف ــل وتب ــة لتقب ــة منفتح ــي بيئ ف

بالــدورات والنــدوات والحلقــات العلميــة لتنميــة المهــارات الحياتيــة وتفريــغ الطاقــات عــن طريــق تنميــة مواهبهــم وصقلهــا.
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ملخص تقرير األنشطة المركزية

نوع النشاط
عدد المستفيدينعدد المشاركين 

اإلجماليطالبات طالب اإلجماليطالبات طالب 

50515050200الرحالت القصيرة والطويلة

404450300750الحفالت واستقبال الطالب

202600350950الزيارات والمعارض

325500400900المسابقات

101300100400ورش العمل

20240545الرحالت الدولية

112600300900المهرجانات

404600350950المحاضرات والندوات
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أفراد مشاركاتالمشاركونمستفيداتمستفيدونالبيان 
إجماليالمجتمع

2517330	1501102مبادرة كفة

6	510055305	1162كرنفال تبرع بدم

230362404	11561100العمل التطوعي

5553064550	1162مبادرة إحياء

150012507765512943جلسة الرواد

5517221355162المعمل التدريبي

309330473642362536975اإلجمالي

ملخص تقرير الشراكة الطالبية التقريبي
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األندية الطالبية :

تعد األندية مركز إشعاع علمي وثقافي واجتماعي ورياضي وفني وترفيهي الكتشاف المواهب وتنميتها والعمل على تشجيع االبتكار لدى الطلبة.

نوع النادي 
عدد المستفيدينعدد البرامجعدد األندية 

اإلجماليطالبات طالب اإلجماليطالبات طالب اإلجماليطالبات طالب 

106656	4	11	0	1114259123532694أنـديــــة عـامـــــة

26	17262654660	999297129659		3751أندية متخصصة 

2	0745027674	65113109053216226929	4إجمالي عدد األندية 

%42.557.510067.232.	10090.39.7100

ملخص تقرير أنشطة األندية الطالبية بجامعة الملك سعود للعام1441هـ

767482
عدد الطلبة المستفيدين من أنشطة وبرامج األندية الطالبية  

مع ماحظة أن اإلحصائيات أدناه تعكس االستفادة المتعددة وإن كان المستفيد واحًدا
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74502 692980
الطالبات المستفيدات الطاب المستفيدون

إجمالي عدد الطالب المستفيدون  والمستفيدات
األندية الطالبية

767,482
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المسرح :

يهــدف المســرح إلــى خلــق نمــوذج متميــز للمســرح الجامعــي الــذي يجمــع بيــن 
ــامية  ــم اإلس ــزام بالتعالي ــع االلت ــب، م ــة والتهذي ــن التربي ــه، وبي ــة والترفي المتع
ــي  ــي والجمال ــذوق الفن ــة ال ــو حاس ــى نم ــاط إل ــذا النش ــدف ه ــا يه ــامية، كم الس
وتنشــئة جيــل مــن الشــباب الواعــي والقــادر علــى التعبيــر عــن نفســه وعــن 
الســمعية  حواســه  وتنشــيط  وإعــداده  ومقبولــة  راقيــة  بطريقــة  مجتمعــه 
والبصريــة؛  حتــى يســتفيد الطلبــة مــن وقــت فراغهــم فــي صقــل شــخصيتهم 

وتنميــة مواهبهــم المســرحية. 

ملخص تقرير أنشطة المسرح والفعاليات المنفذة في العام الجامعي 1441 هـ

المشاهدينالمشاركين في التنفيذعدد البرامج المسرحيةالبيان 

132741500الطالب

0	33013الطالبات

0		163042اإلجمالي
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الجوالة :

تهــدف الجوالــة إلــى إعــداد الشــاب الصالــح المتكامــل الشــخصية عــن طريــق 
تقويــة التمســك بالديــن اإلســامي الحنيــف.، وتحقيــق روح االنتمــاء للمجتمــع 
واالجتماعيــة،  النفســية،  احتياجاتــه  وإشــباع  وتلبيتهــا،  حاجاتــه  بــإدراك 

والثقافيــة.

ملخص تقرير أنشطة الجوالة  1441 هـ

عدد المشاركاتعدد المشاركينالبيان

500الدراسة األولية لقادة الوحدات الكشفية

500المجموع
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المسؤولية االجتماعية والعمل التطوعي :

تعــّد المســئولية االجتماعيــة واحــدًة مــن أهــم دعائــم الحيــاة المجتمعيــة، فهــي ســبيل 
التقــدم الفــردي والرقــي االجتماعــي، وتعمــل علــى تحقيــق زيــادة الوعــي المرتبــط بمفهــوم 
المســؤولية االجتماعيــة لــدى الطلبــة، وتفعيــل المبــادرات وتبنــي البرامــج والمشــاريع الطابيــة 
المرتبطــة بمجــاالت المســؤولية االجتماعيــة وتعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي مــن خــال 
ــة  ــان بأهمي ــإن اإليم ــك ف ــن ، لذل ــن والوط ــة الدي ــي لخدم ــع الجامع ــات المجتم ــتثمار طاق اس

ــانية.  ــات اإلنس ــوازن المجتمع ــتمرار وت ــاء واس ــرورات بق ــن ض ــتها م ممارس

إجمالي الساعاتالساعاتالعددالبيان

11030033000أعمال التطوع الطالب

7030021000أعمال التطوع الطالبات 

060054000	1اإلجمالي

ملخص تقرير أنشطة المسؤولية االجتماعية والعمل التطوعي  1441 هـ
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الحاسب اآللي وتنمية المهارات للتدريب : 
تســعى العمــادة إلــى تنميــة المهــارات األساســية والمهــارات المتقدمــة لــدى الطلبــة للتعامــل مــع 
الحاســب اآللــي وتوظيفهــا فــي البيئــة التعليميــة المختلفــة و تطويــر المهــارات المهنيــة والنظرية 

حســب تخصصاتهم المســتقبلية.

عدد المستفيدينعدد الدورات 

اإلجماليطالبات طالب اإلجماليطالبات طالب 

543791130	4521760

543791130	4521760

59411007426100
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السجل المهاري :
هــو وثيقــة رســمية معتمــدة مــن الجامعــة تصدرهــا وحــدة الســجل المهــاري بمركــز الحاســب وتنميــة المهــارات للتدريــب بعمــادة شــؤون الطــاب تشــتمل علــى 
ــات  ــاب والطالب ــرص الط ــين ف ــي تحس ــاري ف ــجل المه ــاعد الس ــة، ويس ــته الجامعي ــرة دراس ــال فت ــة خ ــا الطالب/الطالب ــل عليه ــي حص ــة الت ــدورات التدريبي ــة ال كاف

ــة .  ــر األكاديمي ــاالت غي ــي المج ــم ف ــم ومهاراته ــمي لقدراته ــات رس ــر إثب ــال توفي ــن خ ــبة م ــف المناس ــى الوظائ ــول عل ــي الحص ــن ف المتخرجي

عدد الشهادات المعتمدة 

اإلجماليطالبات طالب 

227413193593

6337100

شهادات السجل المهاري للطالب والطالبات 
للعام الجامعي 1440-1441 هـ





الخدمات الطالبية
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اإلسكان الطالبي :
يتولــى اإلســكان الطابــي اإلشــراف علــى إســكان الطلبــة فــي جميــع مراحلهــم منــذ تقديــم الطلبــة علــى اإلســكان حتــى إخائهــم بعــد التخــرج.  فيقــوم اإلســكان الطابــي ابتــداًء 
بتجهيــز المبانــي بــكل مــا يلــزم مــن صيانــة ونظافــة وتجهيــز الوحــدات الســكنية. أيضــًا يتولــى عمليــة تســكين الطلبــة فــي وحداتهــم الســكنية فــي كل فصــل، حيــث يســتلم 
ــر لهــم جميــع المتطلبــات األساســية داخــل الســكن مــن مرفــق صحــي ومطاعــم  الطلبــة وحداتهــم الســكنية جاهــزة. وألن بيئــة الســكن البــد أن تكــون جاذبــة؛ فحتمــًا توفَّ
ــد.  ــادة للغ ــق ق ــم لخل ــة وتحفيزه ــراك الطلب ــعى إلش ــة، ويس ــة والترفيهي ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــات األكاديمي ــن الفعالي ــد م ــة والعدي ــق ترويحي ــب ومراف ــل وماع ومغاس
فالســكن الطابــي ليــس فقــط مكانــا آمنــًا للعيــش فحســب ولكنــه إلــى جانــب ذلــك مجتمــٌع تعليمــي مزدهــر وحيــوي يلتــزم بتوفيــر الصحــة والســامة وتهيئــة كل أســباب 
ــر الطلبــة وتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم وتلبيــة حاجاتهــم وتهيئــة الجــو المائــم لهــم حتــى يتمكنــوا مــن التفــرغ  االســتقرار النفســي والتفاعــل مــع زمــاء آخريــن وتطوي
للدراســة والبحــث والتحصيــل العلمــي. كمــا تراعــي أيًضــا احتياجــات الطــاب والطالبــات مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، فهــي جهــة خدميــة تقــدم الخدمــة للطلبــة القادميــن 
مــن أماكــن بعيــدة ســاعين وراء العلــم والتعلــم، وتعــد البيــت الثانــي والبديــل لهــم، ويشــرف عليهــا نخبــة مــن المتخصصيــن والمتخصصــات فــي مجــال الرعايــة االجتماعيــة 

والنفســية والتربويــة طــوال اليــوم.

خدمات السكن المقدمة لطلبة جامعة الملك سعود للعام1441 هـ

عدد الوحدات السكنية 
الطلبة المستفيدين

اإلجمالي  مجموعغير سعوديسعودي 

طالبة طالب اإلجماليطالبة طالب اإلجماليطالبة طالب اإلجماليطالبة طالب 

407613365412231011143424230	2092517461	13235941

7525100673310092	1007	22100
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التغذية :
تهتم العمادة بتقديم كافة الخدمات الغذائية المتميزة العالية الجودة وفق أفضل المواصفات بما يخدم العملية التعليمية من أجل تحقيق االرتقاء في خدمات التغذية.

وتقدم إدارة التغذية في فرعي الرجال والنساء :

وجبات طابية مدعومة في مطاعم الطاب والطالبات.1. 

وجبات غذائية للطاب والطالبات في المطاعم الجامعية بأسعار مخفضة في مراكز الوجبات في جميع مباني الكليات وبعض المباني اإلدارية.	. 

خدمة المقاهي والمطاعم المتميزة والمتنوعة في معظم مباني الكليات ومراكز الجامعة.3. 

دعم األنشطة الطابية من خال توفير وجبات مختلفة تناسب طبيعة كل نشاط.4. 

التنسيق مع الجهات المختلفة في الجامعة لحجز القاعات وتقديم الوجبات للحفات والمناسبات من مطاعم من داخل الجامعة وخارجها.	. 

خدمات التغذية المقدمة لطلبة جامعة الملك سعود للعام1441 هـ

اإلجماليوجبات نشاط طالبيعشاءغداء إفطار نوع الوجبة 

2	141010165036115429106074320عدد الوجبات طالب

		91015	0409401267953	425عدد الوجبات طالبات

15996533670	10	359020597612	1اإلجمالي 

%3439243100
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طالب المنح:
تُعنى العمادة بتقديم الرعاية لطلبة المنح أثناء فترة دراستهم، وذلك ليتمكنوا من تحقيق التميز والنجاح في مشوارهم األكاديمي.

تبــدأ هــذه الرعايــة مــن اســتقبال الطلبــة القادميــن للمملكــة فــي مطــار الملــك خالــد الدولــي، ويعقــب ذلــك برنامج تهيئــة الطالــب للبيئــة الجامعيــة والبيئة الســعودية 
بشــكل عــام. وتقــدم العديــد مــن خدمــات الرعايــة العلميــة واالجتماعيــة والترفيهيــة التــي تعــزز مــن مــد جســور التواصــل بيــن الطلبــة غيــر الســعوديين وزمائهــم 

الســعوديين، ويجــري ذلــك فــي صــورة برامــج ثقافيــة وزيــارات استكشــافية ونشــاطات رياضيــة مختلفــة.

وتتولى بعد انتهاء الطالب من دراسته مهمة تيسير مغادرته إلى باده والعناية بأمر التواصل معه من خال برنامج ) التواصل مع الخريجين ( .

الخدمات واألنشطة المقدمة للطلبة الوافدين )المنح( لعام1441 هـ

األنشطة والبرامج 
عدد المشاركين 

اإلجماليطالباتطالب

7		550337أنشطة اجتماعية

0	03009	6دورات ودروس

340337677رحالت وزيارات

0		730150فعاليات عن بعد
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الطالب ذوي اإلعاقة :
ــال  ــن خ ــة م ــراض المزمن ــة واألم ــن ذوي اإلعاق ــاب م ــام بالط ــى االهتم ــاب إل ــؤون الط ــادة ش ــعى عم تس
تقديــم خدمــات متكاملــة لجميــع الطلبــة بالجامعــة تســاعدهم علــى التكيــف مــع بيئتهــم الجامعيــة، 
وكذلــك تقديــم برامــج وأنشــطة )اجتماعيــة، وثقافيــة، وفنيــة، ورياضيــة( تســاعدهم علــى تنميــة مهاراتهــم.

ومن تلك الخدمات ما يلي:

ــل، . 1 ــة براي ــن، وطباع ــة بالمعاقي ــف الخاص ــكن، والمواق ــل، والس ــر النق ــمل توفي ــاندة وتش ــات مس خدم
وصــرف بــدل اإلعاقــة، وصــرف أجهــزة حاســب آلــي خاصــة بالمكفوفيــن، والدعــم الفنــي ألجهــزة الحاســب 

اآللــي للمكفوفيــن، والرعايــة الصحيــة.

خدمات أكاديمية مساندة من إرشاد أكاديمي، وإرشاد اجتماعي، وإرشاد نفسي، ودورات تأهيلية في المهارات الحياتية.. 	

خدمة مقدمة لذوي اإلعاقة لعام1441هـ

عدد الخدمات 

449

حركية
37

أمراض مزمنة
300

سمعية
134 165

ضعف بصر
113

كفيف
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 األنشطة الرياضيــة 
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األنشطة الرياضية : 
تســعى عمــادة شــؤون الطــاب إلــى تطويــر القــدرات البدنيــة وصقــل المهــارات الرياضيــة لــدى طــاب الجامعــة مــن خــال تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة 
ــهم،  ــي نفوس ــي ف ــي الرياض ــق الوع ــا لتعمي ــة كل اهتماماته ــطة الرياضي ــذل األنش ــك تب ــم، وبذل ــم وقدراته ــم وميوله ــة وحاجاته ــات الطلب ــي رغب ــي تلب ــة الت الرياضي

ــة العقــل الســليم فــي الجســم الســليم. ــا لمقول وجعــل الطلبــة صحيحيــن البــدن وعضــًوا عامــًلا فــي المجتمــع تحقيًق

برامج م
األنشطة الرياضية 

عدد الفعاليات 
للطالب

عدد الفعاليات 
للطالبات

إجمالي 
الفعاليات

عدد المشاركين 
المستفيدين

عدد المشاركات 
المستفيدات 

اجمالي المشاركين 
%والمشاركات

62	15-6	1331615المنتخبات  والدعم األكاديمي1

	635	61-63	16132961األندية الرياضية 2

2679227	4020564622-40المرافق والمنشآت الرياضية 3

11329613	13132715105-العاقات4

00.0--2433132446 اإلعام 5

09103537100.0	16	672	2502422544اإلجمالي

%9	21009371000

التقرير العام لألنشطة الرياضية لعام1441 هـ
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16809 88446
الطالبات المشاركات الطاب المشاركين

إجمالي عدد الطالب المشاركين والمشاركات
األنشطة الرياضية

102,711
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اإلرشاد الطالبي
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اإلرشاد والتوجية  :
ــل  ــي ح ــم ف ــن قدراته ــتفادة م ــه واالس ــاف ذات ــى اكتش ــة عل ــن الطلب ــي تعي ــج الت ــم البرام ــية، وتنظي ــة والدراس ــية واالجتماعي ــارات النفس ــم االستش ــى تقدي ــدف إل يه
مشــكاتهم وتحقيــق أهدافهــم ، كمــا يهتــم بالصحــة النفســية، والتوافــق الشــخصي والدراســي للطلبة ، ويســاعد األفراد علــى تحســين توافقهم النفســي واالجتماعي 

واألكاديمــي والمهنــي .
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اإلرشاد والتوجية المقدم لطلبة جامعة الملك سعود لعام 1441هـ

البرنامجم
عدد المستفيدين

اإلجمالي
طالباتطالب 

342160502االستشارات النفسية 1

19175266العاج النفسي للمدى القصير2

	10317527بحث المشكات األسرية واالجتماعية والتربوية 3

1	43	3العاج البيئي واالجتماعي 4

91243334العاج النفسي والتوجيه التربوي5

276129405العاج السلوكي6

	22163التعاون مع المستشفيات الجامعية لتاقي العاج الطبي النفسي 7

421620006216متابعة حاالت التعثر األكاديمي للطاب 	

43129172القياسات النفسية 9

374130504اإلرشاد والتوجيه األكاديمي 10

001920	1120اإلرشاد والتوجيه اإللكتروني11

15006502250عيادات مكافحة التدخين - التوعية بأضرار التدخين12

5007501250البرامج التوعوية لمكافحة المخدرات والتدخين 13

200002000040000اليوم العالمي للمخدرات 14

200010003000أيام المهنة 15

0000	4000040000اإلصدارات اإلرشادية واألكاديمية 16

150001200027000الوحدات اإلرشادية في الكليات17

100020003000دورات تدريبية	1

990990-ملتقى الخدمات النفسية واالجتماعية 19

300250550اليوم العالمي للصحة النفسية 20



أخيًرا
ــم  ــا بتقدي ــة عطائه ــي رحل ــاب ف ــؤون الط ــادة ش ــتمر عم وستس
ــن  ــذي م ــر ال ــا : األم ــة لطابه ــطة الازم ــة واألنش ــات والرعاي الخدم
شــأنه المســاهمة فــي خلــق بيئــة مناســبة لتفــوق طلبــة الجامعــة 
وإبداعهــم ، فــي ســبيل خدمــة وطنهــم ، ومجتمعهــم وأمتهــم .





عمادة شؤون الطاب 
وكالة العمادة للتطوير والجودة 

P.O. Box 5190 – Riyadh 11422
vquality@ksu.edu.sa
http://saksu.edu.sa


