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مرافق المدينة الجامعية للطالبات
قســم المـراســـم والعالقــات
إدارة العالقات العامة واإلعالم

إعداد وتحرير

أ. ســارة الجميـح
أ. شروق العيسى

تصوير
أ.جواهر ال حسن

تدقيق
إدارة الدراسات المؤسسية
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كلمة
تؤمن حكومتنا الرشيدة بأن للتعليم العالي دوراً جوهريًا في التنمية  الشاملة 
ومواكبة التطورات العالمية، يتجلى ذلك في اهتمام خادم الحرمين الشريفين 
وولي عهد األمين ــ حفظهما اهلل ــ بالتعليم العالي والبحث العلمي، وأولت رؤية 
2030 اهتمامًا خاصًا بالتعليم العالي لما للجامعات من أهمية في دعم الخطط 

التنموية ودور الجامعات في دفع عجلة التنمية واالقتصاد.

سعيها  في  تتمثل  عظيمة  رؤية  نشأتها  منذ  سعود  الملك  جامعة  وتتبنى     
للريادة العالمية ومواكبة الجامعات العالمية والمرموقة، مما اتاح لها التقدم 
واإلمكانات  األكاديمية  البرامج  مستوى  على  وسريعة  ثابتة   بخطى  والتميز 
والبنى التحتية، وهذا ما يؤكد متانة وقوة الخطط والمشروعات التطويرية التي 

تضعها الجامعة. 

   وتعتبر المدينة الجامعية للطالبات صرحًا عمرانيًا وعلميًا مميزاً ألرقى المعايير 
العالمية بما تضمنه من معالم مميزة تفردا بجمال التصميم  والمواصفات 
وجودة التنفيذ، سهرت جميعها لخدمة العلمية التعليمية والبحثية وتوسيع 
دائرة الخدمات للمجتمع. مما انعكس باإليجاب على مؤشرات األداء ومخرجات 

العمل البحثي واألكاديمي واالجتماعي. 
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البارزة  والعالمات  المعالم  الكريم  للقارئ  نُجمل  التعريفي  الكتيب     وفي هذا 
التي تميزت بها المدينة الجامعية للطالبات، راجين من المولى القدير أن تكون 

رافداً لدور الجامعة في مسيرة التعليم في وطننا العزيز.

وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات
أ.د. إينــاس بنت سليمان العيسى
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مقدمة

المدينة  بها  تتميز  التي  المرافق  أبرز  على  الضوء  ليسلط  الكتيب  هذا  جاء 
الجامعيـة للطالبـات؛ وليعطي الزائر لمحة عن هذا الكيان العلمي الشامخ.

النـشـأة 
والتطور

جامعة الملك سعود هي أول جامعة سعودية، أنشئت عام ١3٧٧هـ الموافق 
بتوفير  التعليمية  السياسة  تنفذ  ثقافية  علمية  مؤسسة  لتكون  ١٩٥٧م؛ 
المجتمع  وخدمة  العلمي  بالحث  العليا، وتنهض  والدراسات  الجامعي  التعليم 

في نطاق اختصاصها.
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نبــذة عـن المدينـة 
الجامعية للطالبات

تعتبر المدينة الجامعية للطالبات مجمعًا أكاديميًا موحداً ومتكاماًل لطالبات 
ألف   )30( الجامعية  المدينة  مبنى  يستوعب  التخصصات،  مختلف  في  الجامعة 
طالبة، وتضم المدينة الكليات الصحية وتشمل الطب وطب األسنان والصيدلة 
العلوم  وتشمل  العلمية  والكليات  والتمريض،  التطبيقية  الطبية  والعلوم 
وعلوم الحاسب والمعلومات، وكليات العلوم اإلنسانية وتشمل كلية اآلداب 
السياسية  والعلوم  الحقوق  وكلية  والترجمة  واللغات  األعمال  وإدارة  والتربية 
وكلية السياحة واآلثار، وكذلك مركز األبحاث للطالبات الذي يعد األحدث واألكثر 
الجامعية  المدينة  المركزية. كما تضم  المكتبة  إلى  باإلضافة  تطوراً وشموالَ 
الرياضية  األلعاب  أنواع  لجميع  شاماًل  نسائياَ  رياضيًا  ومجمعًا  سكنية  منطقة 
وغيرها من األنشطة االجتماعية التي ستتوفر على مدى اليوم الكامل لجميع 

طالبات ومنسوبات الجامعة.
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الرؤية

أن تكون األقسام النسائية بالجامعة قادرة على إدارة شؤونها، وأن تفّعل دورها 
محليًا  النسائية  للقيادات  مصدراً  تكون  وأن  والمجتمع،  الجامعة  خدمة  في 

وإقليميًا.
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الرسالة

وتزويد  الجودة،  وعالي  شامل  تعليم  لتقديم  داعمة  تعليمية  بيئة  توفير 
وبناء  المجتمع  تطوير  على  قادرة  تكون  نسائية  وطنية  بقيادات  المملكة 

االقتصاد المعرفي، وتقديم خدمات نوعية.
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مرافق
المدينة الجامعية للطالبات
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النادي الرياضي
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العديد  ويضم  20١٥/3/2٩م،  الموافق  ١436/6/٩هـ  بتاريخ  الرياضي  النادي  تأسس 
تقنيًا  المتطورة  األجهزة  بأحدث  ُجهزت  التي  المتطورة  الرياضية  الصاالت  من 
وفقًا ألعلى المعايير في مجال الرياضة واللياقة البدنية، يُقدم النادي العديد من 
عيادة  يضم  كما  متخصصات  مدربات  عليها  يشرف  والتي  الرياضية  الخدمات 

صحية وعيادة غذائية إلنقاص الوزن ومتجر لبيع المستلزمات الرياضية.

من أبرز الصاالت الرياضية في النادي:
• ملعب كرة السلة

الطاولة البلياردو وتنس  • صالة 
• مسبح داخلي 
البولينج • صالة 

الرياضية • صالة األجهزة 
• صالتان لأليروبيكس

• ملعبان سكواش
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المكتبة المركزية
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خدماتها  وتقدم  ١434هـ،  عام  في  للطالبات  المركزية  المكتبة  افتتحت 
خارج  من  ولروادها  وطالبات  تدريس  هيئة  عضوات  من  الجامعة  لمنسوبي 
المجالت  والدراسات من خالل  البحوث  الحصول على  امكانية  وتتيح  الجامعة، 
العربية  باللغة  العلمية  والرسائل  الدوريات  في  البحث  وإمكانية  العلمية، 

واإلنجليزية في جميع المجالت العلمية واألدبية.
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مركز األمير نايف لألبحاث )المختبر المركزي(
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والبحوث  التعليمية  للعملية  أساسية  دعامة  المركزية  المختبرات  تعتبر 
بأقسام  المركزي  المختبر  انتقال  تم  ،حيث  للطالبات  الجامعية   المدينة  في 
العلوم والدراسات الطبية الى المدينة الجامعية للطالبات في عام ١43٥هـ إلى 
منسوبة.   )4٧( بعدد  وإداري  بحثي  وطاقم  بحثي  معمل   )١3( من  مكون  مبنى 
واألجهزة  المعدات  أحدث  على  يحتوي  كما  خالب،  هندسي  بتصميم  ويتميز 
األجهزة  تشغيل  على  والمدربة  المتكاملة  البشرية  والطواقم  التقنية،  عالية 

والمعدات بكفاءة عالية.
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المسرح الرئيسي في المدينة الجامعية للطالبات



19

يعتبر المسرح الرئيسي في المدينة الجامعية للطالبات من المســـارح الكـبرى 
النماذج  إليه  وصلت  ما  أحدث  وفق  أُنشأ  فقد  التصميم،  حيــث  من  المتميزة 
التقنيات السمعية والبصرية ولوازم  األكاديمية، وقد ُجهز بأحدث  المسرحية 
الترجمة الفورية ومعدات عرض عالية الوضوح، إضافة إلى تقنيات إضاءة وإنارة 

يمكن التحكم بها إلكترونيًا.
يتسع المدرج الرئيسي لحوالي )20٥0( مقعد موزعة على دورين، كما يضم المبنى 

قاعات اجتماعات جانبية وصاالت طعام.
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صالة إطاللة
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جزء  وباعتبارها  واإلجتماعية  الترفيهية  األنشطة  بأهمية  الجامعة  من  إيمانًا 
بهو  على  مطلة  جميلة  داخلية  صالة  إنشاء  تم  األكاديمية  للبرامج  متمم 
ومجهزة  طالبة   )٥٥( عن  يزيد  ما  الصالة  هذه  تستوعب  والكليات  الجامعة 
والتينس  ستيشن  البالي  أجهزة  تشمل:  والتي  الترفيهية  األلعاب  بمختلف 

والبلياردو  وغيرها.
والصورة  الصوت  تقنيات  بأفضل  تجهيزها  تم  سينما  صالة  وجود  الى  إضافة 
وسيتم عرض األفالم الوثائقيه والعلمية من خاللها. هذه الصالة متاحه  لجميع 
وممارسة  باأللعاب  االستمتاع   يمكنهن  حيث  الجامعية  المدينة  طالبات 

األنشطة المحببة إليهن.
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كليات
أقسام العلوم والدراسات الطبية
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عيادات طب األسنان )كلية طب األسنان(
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جامعية  مؤسسة  أول  سعود  الملك  جامعة  في  األسنان  طب  كلية  تعتبر 
للتدريب في مجال طب األسنان في منطقة الخليج العربي، وقد نجحت بشكل 
الصحية  العناية  يقدمون  الذين  من  األسنان  طبيبات  و  أطباء  تدريب  في  كبير 

باألسنان في جميع أنحاء المملكة. 
يمثل عدد عيادات األسنان في كل من مستشفى طب األسنان الجامعي وكلية 
األسنان  عيادات  من   %٥0 حوالي  للطالبات  الجامعية  بالمدينة  األسنان  طب 

الحكومية بمدينة الرياض.

أبرز العيادات:
• عيادات األطفال

الطالبات • عيادات 
الفانتوم  • معمل 

التركيبات  • معمل 
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العيادات الخارجية )كلية العلوم الطبية التطبيقية(
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الملك  بجامعة  الصحية  الكليات  إحدى  هي  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية 
سعود، وتعد أول كلية علوم طبية تم إنشاؤها بالمملكة العربية السعودية 
السعودي  للمجتمع  الصحية  بالخدمات  االرتقاء  في  للمساهمة  تهدف  حيث 
من خالل تأهيل كوادر ذات قدرة عالية في تخصصات المهن الطبية التطبيقية، 
بناء  في  تساهم  علمية  بحوث  وإنتاج  واإلبداع  للتعلم  محفزة  بيئة  وتوفير 

مجتمع المعرفة.

أبرز العيادات:
الرعاية االولية للعيون  • عيادات 

النظر للكبار • عيادات قياس 
النظر لألطفال • عيادات قياس 

العالجية التغذية  • عيادات 
التثقيف الصحي • عيادات 

• عيادات السمع
التخاطب • عيادات 

العالج الطبيعي • عيادات 
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معامل الحاسب اآللي )كلية علوم الحاسب والمعلومات(
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علوم  في  متخصصة  كلية  أقدم  والمعلومات  الحاسب  علوم  كلية  تعتبر 
مرت  وقد  العربي،  والعالم  األوسط  الشرق  في  المعلومات  وتقنية  الحاسب 
والبشرية، مما  العلمية  األصعدة  وبّناءة على جميع  الكلية في رحلة مشرقة 
وعالميًا.  إقليميًا  العلمي  والبحث  التعليم  كليات  بين  العليا  مكانتها  بوأها 
المتخصصات  السعوديات  من  آالف  عدة  الكلية  خّرجت  الرحلة  هذه  وخالل 

ليشغلن المناصب القيادية في مجاالت الحاسب وتقنية المعلومات.

أبرز معامل الكلية:
 Mac •
Dell •

تخدم  معامل  الكلية  في  يتوفر 
ومشاريع  البكالوريوس  مقررات 
 )٥00( يقارب  ما  بعدد  الطالبات  تخرج 
ومعامل   ،IMac نوع  من  جهاز 
مجهزة ومفتوحة لطالبات الدراسات 

العليا حيث يبلغ عددها )٥( معامل.
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مركز معلومات األدوية والسموم - وحدة طب األعشاب 
والطب البديل - المختبر المركزي ) كلية الصيدلة(
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مركز معلومات األدوية والسموم:
الطبية والصيدالنية، ويقوم  المجاالت  المركز معلومات متخصصة في  يقدم 
المركز بتدريب طالبات كلية الصيدلة على أسس البحث العلمي وطرق تقديم 
المعلومات الدوائية، كما يزود المركز أعضاء هيئة التدريس وكافة الطالبات 

بأحدث المعلومات الدوائية والسمية. 

وحدة طب األعشاب والطب البديل:
بكلية  العقاقير  لقسم  التابعة  البديل  والطب  األعشاب  طب  وحدة  تأسست 
الصيدلة عام ١436هـ حيث تسعى الوحدة إلى تقديم خدمات لطالبات ومنسوبات 
أية  اإلجابة على  الكلية بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام وذلك من خالل 
استفسارات تتعلق بطب األعشاب والطب البديل عن طريق االستعانة بقاعدة 

بيانات متخصصة تم االشتراك فيها ومكتبة تضم كتبًا ومراجع متخصصة. 

المختبر المركزي بكلية الصيدلة:
يضم المختبر المركزي الذي تم افتتاحه عام ١436/١43٥هـ  العديد من األجهزة 
الكلية  العليا في  الدراسات  التدريس وطالب  التي تخدم أعضاء هيئة  العلمية 
المتطورة  العلمية  األجهزة  من  وغيره   )HPLC( وجهاز   )UPLC( جهاز  مثل 
طريق  عن  المشترك  اإلشراف  لطالبات  خدماته  بتقديم  المختبر  يقوم  كما 
استخدام جهاز )Zetasizel( وجهاز )DSC( ويسعى المختبر إلى التطوير وتوسيع 

نطاق خدماته.
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معامل المحاكاة )كلية التمريض(
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تعتبر كلية التمريض أحد الكليات الصحية، تحتوي الكلية على عدد )2٥( معمل 
محاكي للواقع مجهزة بأحدث الدمى واألدوات واألجهزة لتدريب الطالبات على 
جميع المهارات التمريضية كما هي في الواقع، وهذه المعامل مقسمة حسب 

التخصصات المختلفة في التمريض وأبرزها:
الرعاية المركزية • معمل 

• معمل الطوارئ
الرعاية المركزية • معمل 

العمليات واإلفاقة • معمل 
القلبية الرعاية  • معمل 

النساء والتوليد • معمل 
الوالدة    • معمل األطفال وحديثي 

وغيرها من التخصصات األخرى
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معشبة قسم النبات واالحياء الدقيقة - معامل 
الحيوانات ) كلية العلوم (



35

النبات واالحياء الدقيقة: • معشبة قسم 
وتحوي  ١434هـ،  عام  في  الدقيقة  واألحياء  النبات  قسم  معشبة  تأسست 
المملكة  مناطق  جميع  من  جمعت  نباتية  عينة   )38٥( حوالي  المعشبة 
فة  المجفَّ األعشاب  نماذج  من  مجموعة  هي  المعشبة  السعودية.  العربية 
م  تقدِّ فهي  النباتات  دراسة  في  مهمة  بوظيفة  تقوم  خاصة  بطريقة  مرتبة 
المعشبة  وتوفر  المختلفة،  النباتات  أنواع  من  العديد  لفحص  ميسرة  طريقة 

سجاًل قيمًا لحياة النبات.

• معامل الحيوانات: 
التي  المشاريع  أهم  من  الحيوان  بيت 
للطالبات.  الجامعية  المدينة  تبنتها 
من  عدد  على  الحيوان  بيت  يحتوي 
حسب  ومجهزة  مقسمه  الوحدات 
وحدات  توجد  كما  الحيوانات،  أنواع 
ووحدات  الحشرات  بتربية  خاصة 
إلى  باإلضافة  األسماك.  بتربية  خاصة 
بأحدث  مزود  ومختبر  عمليات  غرفة 

التقنيات واألجهزة.
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كليات
أقسام العلوم اإلنسانية
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المعرض الدائم والمكتبة المتنقلة
)كلية السياحة واآلثار(
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المعرض الدائم: 
المستعارة من  األثرية  النماذج  السياحة واآلثار عددا من  يُعرض في بهو كلية 
المتحف الوطني ومتحف جامعة الملك سعود من فترة ألخرى، وتساعد هذه 
إلى طور  والمحاضرة  االستماع  الطالبات من طور  التعليمية في نقل  النماذج 

للقطع  الحية  والمشاهدة  المناقشة 
ويُذيل  قرب،  عن  عليها  والتعرف  األثرية 
وتأريخها  قياساتها  أثرية  قطعة  كل  في 
البهو  يضم  كما  األثرية  ومعلوماتها 
االنساني  التراث  لمواقع  مصغرة  نماذج 
منظمة  في  اُدرجت  والتي  السعودية  في 
في  طريف  وحي  صالح  كمدائن  اليونسكو 
الدرعية وجدة التاريخية والرسوم الصخرية 
والقط  االحساء  واحة  ومؤخرا  حائل  في 

العسيري.

المكتبة المتنقلة:
اآلثارية  الكتب  من  عدداً  تضم  متنقلة  تعليمية  وسيلة  عن  عبارة  وهي 
المتخصصة باإلضافة للكتب التاريخية والثقافية المتنوعة والهدف منها هو 

االطالع والقراءة سواء لطالبات الكلية أو للزائرات من خارج الكلية.  
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استوديو االعالم )كلية اآلداب(
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يضم قسم اإلعالم ثالث استديوهات رئيسية لتدريب الطالبات وهي:
• استديو تلفزيوني 

إذاعي • استديو 
• استديو إخراج صحفي

جهزت اإلستديوهات بأحدث التقنيات التي تساعد في صناعة المحتوى اإلعالمي 
والمعدات  األجهزة  بأحدث  التلفزيوني  اإلستديو  جهز  حيث  احترافي،  بشكل 
شركة  من  مجهزة  فيه  التحكم  وغرفة  متطورة،   SONY كاميرات  )بثالث 
ROSS وشركة SONY ( مع برامج مونتاج متخصصة، باإلضافة إلى ذلك يحتوي 

اإلذاعي على غرفة تسجيل وتحرير وتشغيل للصوت وغرفة تحكم  االستديو 
في استديو الراديو المزودة بعازل للصوت.

ومن منطلق أهمية تحرير وإخراج المحتوى الصحفي بحرفية عالية، تم تجهيز 
استديو اإلخراج الصحفي بأحدث البرامج واألجهزة المتخصصة، وذلك لخلق جيل 
إعالمي مستوعب للرسالة اإلعالمية وملم في المجاالت اإلعالمية المسموعة 

والمرئية والمقروءة.
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مركز الطالبات ذوات االعاقة )كلية التربية(
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بمعاير  عالية  جودة  ذات  شاملة  خدمات  تقديم  في  الريادة  إلى  المركز  يسعى 
تحقيق  في  تساهم  اإلعاقة  ذوات  من  سعود  الملك  جامعة  لطالبات  عالمية 
في  مرجع  ويكون  المجتمع،  في  والدمج  والنجاح  لهن  واإلستقاللية  المساواة 

تأسيس وتدريب الجهات األخرى ذات العالقة. 

الطالبات،  احتياجات  كافة  وتغطية  خدماته  في  الشمولية  إلى  المركز  يهدف 
فقد اشتمل على عدد من الوحدات وهي كالتالي:

• المكتبة اإللكترونية وكتب برايل
• وحدة اإلرشاد االجتماعي

• وحدة اإلرشاد األكاديمي واالختبارات 
االنتباه   التعلم  وضعف  • وحدة صعوبات 

البصرية التقنيات المساندة لذوي اإلعاقة  • وحدة 
• وحدة طباعة برايل 

النقل والخدمات المساندة  • وحدة 
العامة  العالقات  • وحدة 
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المحكمة الصورية ومحاكاة المؤسسات السياسية
 ) كلية الحقوق والعلوم السياسية(
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المحكمة هي الصورية: 
الحقيقية، حيث تم تصميمها لتكون  هي قاعة محكمة مصغرة للمحكمة 
مشابهه للواقع  والهدف منها هو التدريب العملي للطالبات وذلك من خالل 

تمثيلية لموقف افتراضي مشابه للواقع.

قاعة محاكاة المؤسسات السياسية:
لتقريب  تستخدم  التي  والتدريس  التعليم  أساليب  من  أسلوب  وهو 

للطالبات، وتنقلهن من  المعلومات 
طورالمشاركة  إلي  طوراالستماع 
فيها  اجتماعات  عقد  ويتم 
المتحدة،  لألمم  العامة  )كالجمعية 
مجلس االمن، جامعة الدول العربية، 
مجلس  الخليجي،  التعاون  مجلس 
المؤسسات(  من  وغيرها  الشورى 
لدى  الدافعية  تحقيق  والهدف 
الطالبات للتعليم عبر ربط المعرفة 

األكاديمية بالخبرات العملية.
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مركز االختبارات العالمية التوفل
 )كلية اللغات والترجمة(
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مركز االختبارات اللغوية المعيارية:    
 TOEFL® IBTيتيح  المركز فرصة أداء اختبارات اللغة المعيارية كاختبار التوفل
و IELTS بالجامعة سواء لمنسوبي الجامعة من الطالب والطالبات في المرحلة 
الجامعية والدراسات العليا والمعيدين والمعيدات والمحاضرين والمحاضرات 

ممن يرغبون في االبتعاث للدراسة في الجامعات العالمية.
 ETS مؤسسة  قبل  من  بقسميه  العالمية  االختبارات  مركز  أُعتمد  وقد 
نجاحًا  حقق  حيث   ،TOEFL® IBT التوفل  اختبار  لتقديم  مقراً  ليكون  األمريكية 

وبمهنية عالية طبقًا للمواصفات العالمية لمؤسسة ETS مالكة االختبار.
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