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| تعلم���ون أن الدول���ة أيده���ا الل���ه اهتم���ت 
وس���عت  العال���ي  بالتعلي���م  بالغ���ًا  اهتمام���ًا 
والمعاه���د  والكلي���ات  الجامع���ات  لتأس���يس 
المتخصص���ة حي���ث س���اهمت تلك المؤسس���ات 
ف���ي تأهي���ل اآلالف م���ن الش���باب الس���عودي 
والش���ابات والذي���ن يعمل���ون اآلن ف���ي كاف���ة 

القطاعات الحكومية والخاصة |

خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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كلمة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

ب�س���م اهلل واحلمد هلل وال�سالة وال�سالم عل���ى اأ�سرف املر�سلني نبينا 

حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم. 

يعتم���د تقدم كل اأمة عل���ى مدى ما حتققه من بن���اء وتطوير ملواردها 

الب�سرية، وميثل التعليم العايل اأحد اأهم و�سائل اإعداد املوارد الب�سرية 

وتطوير قدراته���ا، ويف اململكة العربية ال�سعودية حظي التعليم العايل 

بدع���م كبري من قب���ل قيادتنا الر�سيدة، و�سه���د التعليم قفزات نوعية 

م���ن اأبرزها االهتمام باجل���ودة وتنمية االإب���داع واالرتقاء مبخرجات 

البحث العلمي مبا يتوافق مع اأحدث املعايري العاملية. 

وق���د تبواأت جامعة امللك �سعود دورًا ريادي���ًا يف اإن�ساء امل�ساريع وو�سع 

اخلطط اال�سرتاتيجية املتكاملة الهادفة اإىل بناء اقت�ساديات املعرفة 

وتعزيز ال�سراكة املجتمعية، ونقل وتوطني تقنية التعليم و�سبل البحث 

العلم���ي، لتتعدى كونها موؤ�س�سة تعليمية لت�سبح موؤ�س�سة معرفية تعنى 

باإنتاج العلوم ون�سر املعرفة.

وت�سعى القي���ادات الن�سائية باملدينة اجلامعية للطالبات مبا تلقاه من 

دع���م وت�سجيع م���ن اإدارة اجلامعة اإىل حتقيق روؤي���ة ور�سالة اجلامعة 

واأهدافها اال�سرتاتيجية الرامي���ة اإىل توفري البيئة التعليمية املنا�سبة 

لبن���اء ك���وادر وطنية قادرة عل���ى تلبية احتياج���ات التنمية ومتطلبات 

�سوق العمل، وت�ساهم بفعالية يف بناء ونه�سة هذا الوطن.

وي�سرن���ا اأن نقدم التقرير ال�سن���وي للمدينة اجلامعية للطالبات الذي 

ياأت���ي بعد تد�سني اخلطة اال�سرتاتيجية للمدين���ة اجلامعية للطالبات 

ليربز اإجنازات ال�سطر الن�سائي يف اجلامعة، حيث مت يف هذا التقرير 

توثي���ق اأه���م املنج���زات االأكادميية واالإداري���ة واالأن�سط���ة والفعاليات 

لوكالة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات واجلهات التابعة لها ممثلة باأق�سام 

العل���وم والدرا�س���ات الطبية واأق�س���ام العلوم االإن�ساني���ة، ومركز ذوي 

االحتياج���ات اخلا�س���ة للطالبات، وياأت���ي يف مقدمتها الب���دء بتفعيل 

مبادرات وم�ساريع اخلطة اال�سرتاتيجية للمدينة اجلامعية للطالبات 

�سم���ن اإطار روؤية اجلامعة ور�سالته���ا. ون�ساأل اهلل اأن يوفقنا للعمل ملا 

في���ه م�سلحة جامعتنا وخدمة من�سوباته���ا، والرقي بوطننا الغايل يف 

ظل قيادة خ���ادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل 

�سعود حفظه اهلل ورعاه ونائبيه اأيدهما اهلل.

واهلل ويل التوفيق،،،

| العي�سى  �سليمان  بنت  اإينا�س  | د. 
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المدينة الجامعية باألرقام
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صناعة المستقبل

حظي���ت اململك���ة العربية ال�سعودي���ة بقيادة حكيم���ة، �سخرت 

كل اإمكاناته���ا لتطوي���ر التعلي���م واإن�س���اء منظوم���ة اأكادميية 

متكامل���ة مبا ي�سمن خمرجات تعليمي���ة وبحثية متميزة، فقد 

تبنت حكومتنا الر�سيدة توجه���ًا لدعم تعليم املراأة واإعطائها 

الفر�سة لت�ساهم بفاعلية يف دفع عجلة التنمية الوطنية.

وجلامع���ة املل���ك �سع���ود دور اأ�سا�سي يف حتقيق ه���ذا التوجه، 

حيث �ساهمت عرب ال�سنوات يف تخريج الكوادر الن�سائية التي 

كان لها ال�سبق يف امل�ساركة يف التنمية الوطنية.

وكان افتت���اح املدين���ة اجلامعي���ة للطالبات اأك���رب �ساهد على 

االهتم���ام ببنات الوطن وهذا يحم���ل اإدارة املدينة اجلامعية 

للطالب���ات م�سوؤولية كبرية لتحقيق االأهداف املاأمولة للو�سول 

مبخرجات التعليم مل�ساف اجلامعات العريقة مبعايري وكفاءة 

عاملية، واال�ستف���ادة من الكوادر الن�سائي���ة وتطويرها لت�سهم 

يف حتقيق التنمي���ة ال�ساملة والو�سول اإىل اأهداف تدعم روؤية 

واحدة وهي امل�سي قدمًا لتنمية الوطن.
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الرؤية

اأن تك���ون االأق�سام الن�سائية باجلامعة قادرة على اإدارة �سوؤونها، واأن تفّعل دورها يف 

خدمة اجلامعة واملجتمع، واأن تكون م�سدرًا للقيادات الن�سائية حمليًا واإقليميًا.

الرسالة 

توف���ري بيئ���ة تعليمي���ة داعمة لتق���دمي تعليم �سامل وع���ايل اجلودة، وتزوي���د اململكة 

بقي���ادات وطني���ة ن�سائية تكون قادرة على تطوير املجتم���ع وبناء االقت�ساد املعريف، 

وتقدمي خدمات نوعية.

األهداف

تطوير االإمكانات والقدرات الب�سرية باالأق�سام الن�سائية.	 

تعزيز العملية البحثية باملدينة اجلامعية للطالبات.	 

حت�سني اآليات متابعة العملية التعليمية.	 

تعزيز الكفاءة املوؤ�س�سية والعمليات االإدارية.	 

توفري بيئة عمل اآمنة وخدمات مرافق عامة متميزة.	 

بناء �سراكات ا�سرتاتيجية داخليًا وخارجيًا.	 
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الهيكل التنظيمي للمدينة الجامعية للطالبات

جلنة النظر يف الأمور 

املتعلقة بالطالبات

املجل�س التن�سيقي 

للمدينة اجلامعية 

للطالبات بالدرعية

املجل�س التن�سيقي ملركز 

الدرا�سات اجلامعية 

للبنات بعلي�سة

مركز ذوي الحتياجات 

اخلا�سة

اللجـــــــــــــــان

الكليات العلمية 

وال�سحية
الكليات الإن�سانية

اإدارة التخطيط

والربامج وامل�ساريع

اإدارة الدرا�سات 

املوؤ�س�سية

اإدارة النظم 

واملعلومات

اإدارة العالقات العامة 

والإعالم
اإدارة املدينة اجلامعية

عمادة اأق�سام 

العلوم والدرا�سات الطبية

عمادة اأق�سام

العلوم الإن�سانية

وكالة اجلامعة 

ل�ش�ؤون الطالبات

مكتب وكالة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات

املوقع: مبنى 20 الدور الثاين مكتب رقم 100

الهاتف: 8051516 - 011

vpfsa@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين
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الفصل األول:
تعزيز التواصل والتكامل بين الجهات المختلفة
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أوالً: المجلس التنسيقي للمدينة الجامعية للطالبات

حر�سًا على تعزيز التوا�سل وحتقيق التكامل بني اجلهات املختلفة يف املدينة اجلامعية للطالبات، مت ت�سكيل املجل�س التن�سيقي للمدينة اجلامعية 

للطالبات بالقرار االإداري رقم 2/20/62580 وتاريخ 1437/2/14ه�.

ع�سوات املجل�س التن�سيقي للمدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات )رئي�سة( 

عميدة اأق�سام العلوم االإن�سانية

عميدة اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية

وكيلة اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية

وكيلة اأق�سام العلوم االإن�سانية

م�ست�سارة وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية

م�ست�سارة وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

م�ست�سارة �سوؤون التعليم االإلكرتوين بعمادة التعامالت االإلكرتونية 

امل�سرف العام على االإدارة العامة للت�سغيل واخلدمات امل�ساندة

وكيلة عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل

وكيلة عمادة �سوؤون الطالب ل�سوؤون الطالبات

وكيلة عمادة اجلودة والتطوير

وكيلة عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني

ع�سوات املجل�س التن�سيقي للمدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة عمادة البحث العلمي

وكيلة عمادة الدرا�سات العليا

وكيلة عمادة التعامالت االإلكرتونية واالت�ساالت

وكيلة عمادة �سوؤون املكتبات

وكيلة عمادة تطوير املهارات 

وكيلة معهد امللك �سلمان لريادة االأعمال

امل�سرفة على اإدارة املتابعة الن�سائية

امل�سرفة على مركز ذوي االحتياجات اخلا�سة

مديرة اإدارة العالقات العامة واالإعالم

مديرة اإدارة التخطيط والربامج وامل�ساريع 

مديرة اإدارة النظم واملعلومات

مديرة اإدارة الدرا�سات املوؤ�س�سية
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مهام المجلس التنسيقي للمدينة الجامعية للطالبات: 

التن�سي���ق ل�سمان اال�ستفادة املثلى من امل���وارد املكانية والب�سرية . 1

مبا يخدم �سري العمل.

تبني املبادرات وامل�ساريع التطويرية لتعزيز العمل املوؤ�س�سي.. 2

توحي���د االإجراءات االإدارية يف املدينة اجلامعية للطالبات ح�سب . 3

القرارات التنفيذية.

العم���ل على تذليل ال�سعوب���ات التي تواجه اجله���ات املختلفة يف . 4

املدينة اجلامعية للطالبات وتاأمني احتياجاتها.

أبرز إنجازات المجلس التنسيقي للمدينة الجامعية للطالبات:

اعتماد الهيكل التنظيمي للمدينة اجلامعية للطالبات واملت�سمن . 1

خم�سة اإدارات م�ستحدثة.

اعتماد اإن�ساء اإدارة مب�سمى )اإدارة املدينة اجلامعية( لالإ�سراف . 2

على جميع ما يتعلق باأمور املدينة اجلامعية للطالبات.

اعتم���اد اإن�س���اء مرك���ز ات�س���االت الربي���د يف املدين���ة اجلامعية . 3

للطالب���ات، ولقد اأحدث املركز نقل���ة نوعية يف اإن�ساء منفذ واحد 

الإر�س���ال وا�ست���الم الربيد خ���ارج املدينة اجلامعي���ة، ومت ت�سكيل 

جلنة تنفيذية لالإ�سراف على املركز.

اعتم���اد هيكل اإدارة العالقات العام���ة واالإعالم وحتديد مهامها . 4

وربطه���ا مبركز الدرا�س���ات اجلامعي���ة للبنات بعلي�س���ة حيث مت 

توحي���د اإدارة العالقات العامة واالإعالم لتك���ون من�سة اإعالمية 

للمدينة اجلامعية للطالبات.

ال�سكرتارية
مديرة 

الإدارة

ق�سم ال�سوؤون

الإدارية واملالية

ق�سم الفعاليات

واملوؤمترات

ق�سم امل�سرح 

والتجهيزات

ق�سم املرا�سم

والعالقات
ق�سم الإعالم

اإدارة العاقات العامة 

والإعالم
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اعتم���اد الهيكل التنظيمي لوكالة الكلية ل�سطر الطالبات، وذلك نظرًا الأهمية ايجاد بيئة اإدارية داعمة للعملية التعليمية ترتكز على توحيد . 5

اجلهود وتنظيم االإجراءات االإدارية من خالل توحيد الهيكل التنظيمي جلميع الكليات يف ال�سطر الن�سائي.

املجل�س 

ال�ست�ساري الطالبي

وكيالت الأق�سام

وحدة

اجلودة

وحدة التقنية

والتعامالت الإلكرتونية

وحدة

تطوير املهارات

م�ساعدة وكيلة الكلية

للتطوير واجلودة

م�ساعدة وكيلة 

الكلية لل�سوؤون الأكادميية

وحدة

�ش�ؤون الطالبات

وحدة

الأن�سطة الطالبية

وحدة

الر�ساد الأكادميي

وحدة

الدرا�سات العليا

الت�سالت

 الإدارية

وحدة

�سوؤون املوظفات

الوحدة

املالية

وحدة

اخلدمات امل�ساندة

مديرة 

الإدارة

وكيلة الكلية

ل�سطر البنات
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املوافق���ة على ت�سكيل جلنة لو�سع مق���رتح هيكلة العمادات امل�ساندة . 6

للطالب���ات تهدف خلدمة امل�ستفيدين واالرتق���اء مب�ستوى العمادات 

امل�ساندة.

اعتماد اإن�ساء )املكتب التن�سيق���ي للخدمات( والذي يقدم خدمات . 7

اال�ست�سارات واإع���داد اال�ستبانات االإلكرتوني���ة لطالبات الدرا�سات 

العليا واأع�ساء هيئة التدري�س.

اعتم���اد اآلي���ة تر�سي���ح مدي���رات االإدارات يف الكلي���ات والعم���ادات . 8

امل�ساندة.

االإداري . 9 االأداء  موؤ�س���رات  لقيا����س  تطويري���ة  مب���ادرات  اعتم���اد 

واالأكادميي يف االإدارات والكليات.

املوافقة على اإعداد لوحات تو�سيحية لبيانات اأع�ساء هيئة التدري�س . 10

يف كل ق�سم.

اعتم���اد ت�سكي���ل فري���ق عم���ل م���ن عم���ادة التعام���الت االإلكرتونية . 11

واالت�ساالت مل�ساعدتهن على حتديث مواقعهن ال�سخ�سية.

اعتماد اإن�ساء مركز طباعة ملونة يخدم املدينة اجلامعية للطالبات . 12

بر�سوم رمزية لتغطية التكلفة الت�سغيلية.

اعتماد ت�سغيل النادي الريا�سي يف املدينة اجلامعية للطالبات.. 13

اعتماد برنامج »بدل تكليف خارج اأوقات الدوام الر�سمي«.. 14

اعتماد اإن�ساء مركز ا�ستعالمات موحد للمدينة اجلامعية للطالبات . 15

)call center( على الرقم )50000(.

ت�سكي���ل جلن���ة تن�سيقية م�سرتك���ة ل�سبط عملية الدخ���ول واخلروج . 16

للمدينة اجلامعية للطالبات.

اعتم���اد �سواب���ط واإج���راءات تقن���ني الدخ���ول للمدين���ة اجلامعية . 17

للطالبات واعتماد الت�ساريح الالزمة لذلك.

املوافق���ة عل���ى ت�سكي���ل جلن���ة اإ�سرافية لتعزي���ز املوق���ع االإلكرتوين . 18

للمدينة اجلامعية للطالبات.

املوافق���ة عل���ى ت�سكيل جلن���ة تنفيذية باأق�س���ام العل���وم والدرا�سات . 19

الطبية لالإ�سراف على مركز االت�ساالت االإدارية للمدينة اجلامعية 

للطالبات.

املوافق���ة عل���ى تنظيم بدالت تكلي���ف خارج اأوقات ال���دوام الر�سمي . 20

وفقًا ملا ورد يف الئحة االإجازات يف نظام اخلدمة املدنية. 

رف���ع تو�سيات عملية لالرتقاء باملرافق العامة واخلدمات يف املدينة . 21

اجلامعية للطالبات.

اعتم���اد �سل�سلة ور�س عمل تقدمها عمادة تطوير املهارات للقيادات . 22

الن�سائية.
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التو�سية بالرتكي���ز على الدورات التخ�س�سي���ة املقدمة من عمادة . 23

تطوي���ر املهارات واالكتفاء بتقدمي ال���دورات العامة مع بداية تعيني 

املوظفات.

اعتماد تو�سية معاجلة التاأخري نهاية كل �سهر خالل ال�سنة امليالدية . 24

الواح���دة، وتوحي���د اآلي���ة للتعام���ل مع ح���االت التاأخ���ري ال�سباحي 

ومعاجل���ة الغياب واحلد من اال�ستئذانات، وقيا�س مدى التنفيذ من 

خالل »برنامج ت�سنيف االأداء املوؤ�س�سي«.

رف���ع تو�سيات باأف�سل ال�سب���ل للتعاون مع ال�س���ركات لتو�سيع فر�س . 25

التدريب والبحث واإجناز امل�سروعات الطالبية والتوظيف.

التو�سية على اأهمية ا�ستفادة جميع املوظفات من الدورات التدريبية . 26

بنف�س املعدل من خالل �سبط عملية الت�سجيل اإلكرتونيًا.

التو�سي���ة بدعم وم�ساندة جلن���ة »تطوير خدمات النقل الرتددي يف . 27

املدينة اجلامعية للطالبات«.

اعتم���اد اآلية تقنني ا�ستخدام اأجهزة احلا�سب االآيل واآالت الت�سوير . 28

احلديثة والطابعات.

املوافق���ة على تفعيل برنامج ال�سراك���ة الطالبية والنوادي الطالبية . 29

يف مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات يف علي�سة.

التو�سي���ة باإع���داد اأدلة تنظيمي���ة تو�س���ح اآليات واإج���راءات العمل . 30

لوكيالت الكليات ووكيالت االأق�سام.

اعتماد اإجراءات تنظيم اآلية اإرجاع االأثاث واالأجهزة )التكهني(.. 31

اعتم���اد اإن�س���اء وحدات ابت���كار متخ�س�س���ة خللق ثقاف���ة االبتكار . 32

وري���ادة االأعمال واإدراجه���ا �سمن االإدارات التابع���ة مل�ساعدة وكيلة 

الكلية لل�سوؤون االأكادميية.

التو�سية مبتابعة م�سروع »برنام���ج ت�سنيف االأداء املوؤ�س�سي« ب�سكل . 33

دوري، وعم���ل ج���والت توعوي���ة للكلي���ات واالإدارات باأعم���ال جلن���ة 

الت�سني���ف، واأخ���ذ التغذية الراجعة م���ن الوكيالت بع���ني االعتبار 

واإدراجها يف موؤ�سرات االأداء االأكادميي.

املوافق���ة على اإع���ادة توزيع املوظف���ات حتت م�سم���ى )باحث علمي . 34

م�ساعد( خلدمة الوحدات التخ�س�سية.

التو�سية با�ستفادة وكيالت الكليات من الكوادر االإدارية لالإ�سراف . 35

عل���ى الوح���دات داخل الكلي���ات، واقت�س���ار تر�سيح ع�س���وات هيئة 

التدري�س ملن�سب م�ساعدات وكيلة الكلية.

املوافق���ة عل���ى تخ�سي����س ترميزات ملوظف���ات اجلمعي���ات العلمية . 36

التابعة للكليات.

�سكرتارية املجل�س التن�سيقي للمدينة اجلامعية للطالبات

الهاتف: 8050370 - 011

 vpfsa@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين
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ثانيًا: المجلس التنسيقي لمركز الدراسات الجامعية للبنات بعليشة

مت ت�سكيل املجل�س التن�سيقي ملركز الدرا�سات اجلامعية للبنات بعلي�سة 

بالقرار االإداري رقم 62580/20/2 وتاريخ 1437/2/14ه�.

ع�سوات املجل�س التن�سيقي ملركز الدرا�سات اجلامعية للبنات بعلي�سة

وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات )رئي�سة( 

وكيلة عمادة ال�سنة التح�سريية

وكيلة كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع

وكيلة عمادة �سوؤون الطالب ل�سوؤون الطالبات

وكيلة عمادة التعامالت االإلكرتونية واالت�ساالت

وكيلة ق�سم العلوم االأ�سا�سية بعمادة ال�سنة التح�سريية

امل�سرف العام على االإدارة العامة للت�سغيل واخلدمات امل�ساندة

وكيلة معهد اللغويات العربية

مهام المجلس التنس���يقي لمركز الدراس���ات الجامعية 
للبنات بعليشة:

رب���ط اأق�س���ام الدرا�سات االإن�ساني���ة بكافة القطاع���ات اخلدمية . 1

يف املدين���ة اجلامعي���ة للطالبات والتن�سيق ب���ني اجلهات املختلفة 

ل�سمان جودة اخلدمات باأق�سام الدرا�سات االإن�سانية.

تعزي���ز اخلدم���ات للطالبات من خ���الل ربط اأق�س���ام الدرا�سات . 2

وامل�ساري���ع  االإن�سائي���ة  والربام���ج  االأن�سط���ة  بكاف���ة  االإن�ساني���ة 

امل�ستهدفة لطالبات املدينة اجلامعية للطالبات.

اق���رتاح اللوائح الداخلية املنظمة للعم���ل االأكادميي واالإداري يف . 3

مرك���ز الدرا�س���ات اجلامعية بعلي�سة مب���ا ال يتعار�س مع اجلهات 

ذات االخت�سا�س.
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أبرز إنجازات المجلس التنسيقي لمركز الدراسات الجامعية للبنات بعليشة:

املوافق���ة على تخ�سي�س مبن���ى )25( لعمادة ال�سنة التح�سريية . 1

لطالبات امل�سار ال�سحي.

املوافقة على ت�سكني برنامج ال�سم و�سعاف ال�سمع )التح�سريي( . 2

يف مبنى عمادة ال�سنة التح�سريية رقم )2(.

املوافق���ة على اإدراج جميع موظفات التوجي���ه واالإر�ساد يف مركز . 3

الدرا�سات اجلامعية للبنات بعلي�سة حتت اإدارة التوجيه واالإر�ساد 

بعمادة �سوؤون الطالب ل�سوؤون الطالبات.

املوافق���ة عل���ى تخ�سي�س ع���دد )3( قاعات يف مبن���ى رقم )2( . 4

بكلي���ة الدرا�سات التطبيقي���ة وخدمة املجتم���ع لتدري�س مقررات 

معهد اللغويات العربية.

املوافقة عل���ى تعميم اأرقام الطوارئ عل���ى الطالبات واملن�سوبات . 5

واإعالنه يف االأماكن العامة يف مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات 

بعلي�سة.

املوافقة على اآلية نقل الطالبات عن طريق الهالل االأحمر واأرقام . 6

التوا�سل مع �سكن الطالبات يف احلاالت الطارئة.

التو�سي���ة بتنفي���ذ دورات اإ�سعاف���ات اأولية ملوظف���ات اإدارة االأمن . 7

وال�سالمة.

املوافق���ة على اإلغاء وحدة اال�ستجاب���ات ال�سريعة يف مبنى ال�سنة . 8

التح�سريي���ة ودجمه���ا بالعي���ادة الرئي�سية يف مرك���ز الدرا�سات 

اجلامعية للبنات بعلي�سة.

�سكرتاريـــة املجل�ـــس التن�سيقي ملركـــز الدرا�ســـات اجلامعية للبنات 

بعلي�سة

الهاتف: 4352728 - 011

 rshalhoub@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين
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ثالثا ً: اللجان

ت�سارك وكالة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات يف املجال�س واللجان التالية

 رئي�سةاملجل�س التن�سيقي للمدينة اجلامعية للطالبات

رئي�سةاملجل�س التن�سيقي ملركز الدرا�سات اجلامعية للبنات بعلي�سة

رئي�سةجلنة متابعة تو�سيات اإدارة املتابعة باملدينة اجلامعية للطالبات

رئي�سةاللجنة الدائمة للنظر يف االأمور املتعلقة بالطالبات يف اجلامعة

جلنة النظر يف طلبات املناوبات وتوزيع �ساعات العمل يف املدينة 

اجلامعية للطالبات

رئي�سة

رئي�سةاللجنة التنفيذية للخطة اال�سرتاتيجية للمدينة اجلامعية

املدين����ة  يف  والعلمي����ة  الثقافي����ة  لالأن�سط����ة  ا�ست�ساري����ة  جلن����ة 

اجلامعية للطالبات

رئي�سة

جلنة تنظي����م عملية النقل والتكليف بالعم����ل بني وحدات املدينة 

اجلامعية للطالبات

رئي�سة

جلن����ة للم�ساركة يف اإعداد م�سروع ميزانية اجلامعة للعام املايل 

1437/ 1438ه�
رئي�سة

ت�سارك وكالة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات يف املجال�س واللجان التالية

امل�س����رتك  اخلارج����ي  االإ�س����راف  لربنام����ج  الدائم����ة  اللجن����ة 

للمحا�سرات واملعيدات

ع�سوة

اللجنة الدائمة الختيار املر�سحني للرتقية للوظائف امل�سنفة من 

املرتبة احلادية ع�سرة اإىل املرتبة الرابعة ع�سرة/ عام 1436ه�

ع�سوة

جلن����ة درا�س����ة حاالت نق����ل جميع اأع�س����اء هيئة التدري�����س بكلية 

الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع

ع�سوة

ع�سوةجلنة مراجعة حمتوى منوذج ا�ستمارة تقييم ع�سو هيئة التدري�س

جلن����ة ح�سر وتوزي����ع الفراغ����ات واالأماك����ن واملواق����ع يف املدينة 

اجلامعية للطالبات

ع�سوة

ع�سوةجلنة درا�سة ق�سايا اأخالقيات البحث العلمي

ع�سوةاللجنة العليا الأ�سبوع املهنة واخلريج واملعر�س وامللتقى امل�ساحب

ع�سوةجلنة لدرا�سة م�سروع نظام اجلامعات
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الفصل الثاني: 
اإلرتقاء باألداء والخدمات
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يف ظ���ل احلراك الكب���ري الذي ت�سهده املدين���ة اجلامعية للطالب���ات يف كافة براجمه���ا واأن�سطتها العامة 

واخلا�س���ة باإداراته���ا ووحداتها، وانطالق���ًا من اله���دف اال�سرتاتيجي التا�سع يف اخلط���ة اال�سرتاتيجية 

للجامع���ة الذي ين�س على »بناء تنظيم اإداري داعم« ظه���رت احلاجة اإىل و�سع هيكل جديد وا�ستحداث 

اإدارات تقوم على مبدئني هامني هما:

تقدمي اخلدمات للمدينة اجلامعية للطالبات بالتن�سيق مع العمادات امل�ساندة.. 1

التكامل بني االإدارات اخلم�سة للمدينة اجلامعية للطالبات.. 2
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أوال ً: إدارات المدينة الجامعية للطالبات

1 - إدارة التخطيط والبرامج والمشاريع

متابعة تنفيذ

اخلطة ال�سرتاتيجية

تقدمي امل�سورة يف 

تعبئة وثائق امل�ساريع

تقدمي امل�سورة 

متابعة امل�ساريع

الدعم البياين فيما يتعلق باحل�سول

على املعلومات والبيانات الالزمة

لدعم تنفيذ امل�ساريع

الدعم البياين

بطاقة الأداء املتوازن

درا�سة 

املقرتحات التطويرية

الإ�ست�سارات 

الإدارية

وحدة التطوير

واإدارة التغيري

وحدة التكليف 

واملوارد املالية

تقدمي امل�سورة فيما يخ�س

اإعداد ميزانية امل�ساريع

واأوجه ال�سرف لها

خدمات املراجعات 

يف اإجراءات �سرف 

امل�ستقحات املالية

وحدة اإدارة

املرافق الأكادميية

تاأمني مواقع 

مكانية لالإدارات 

الإن�سائية واملكتظة

تنفيذ الأعمال 

الإن�سائية

وتاأمني الأثاث

مراجعة العمليات الإدارية
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اأهم اإجنازات اإدارة التخطيط والربامج وامل�شاريع

اإن�س���اء قاع���دة بيان���ات تت�سمن ح�س���ر �سامل ملحتوي���ات البنية 	 

التحتي���ة يف كل مبنى من اأجهزة ومكات���ب واأمن و�سالمة وموارد 

ب�سرية.

اإعداد برنامج ا�سرتاتيجيات التغي���ري لتعزيز االأداء املوؤ�س�سي يف 	 

املدينة اجلامعية للطالبات.

اإعداد برنامج التميز االإداري يف تقدمي اخلدمة.	 

اإعداد الربنامج التطويري الأخالقيات العمل وال�سلوك الوظيفي	 

اإعداد بطاقات قيا����س االإنتاجية يف الوحدات االإدارية يف املدينة 	 

اجلامعية للطالبات.

توحيد اإجراءات العمليات االإدارية على م�ستوى املدينة اجلامعية 	 

للطالب���ات )التكه���ني - طل���ب اأجه���زة - تنظي���م امل�ستودعات - 

تدقيق �سلف(.

تاأ�سي�س وحدات مالية فرعية يف جميع الكليات.	 

اإع���داد قاعدة بيانات للنظام امل���ايل يف املدينة اجلامعية ت�سمن 	 

ال�سفافية واملتابعة الأوجه ال�سرف.

اإعداد تقارير البنية التحتية.	 

توحيد اإجراءات تدقيق ال�سلف.	 

متابعة امل�ساريع وموؤ�سرات االأداء.	 

اإعداد خطة مالية لرت�سيد اال�ستهالك وتقنني امل�سروفات.	 

دعم بياين لكافة اأ�سحاب امل�ساريع واملبادرات.	 

رب���ط احلراك التطوي���ري للمدينة اجلامعي���ة للطالبات باخلطة 	 

اال�سرتاتيجية.

تاأ�سي����س نظام املخالف���ات املرتبطة باملراف���ق االأكادميية لتقنني 	 

عملية »حتريك ونقل االأثاث الع�سوائي«.

اطالق جمموعة من الربامج وامل�ساريع منها:	 

م�سروع تقدمي منوذج اإداري داعم لالأق�سام الن�سائية. -

م�سروع تاأهيل املوظفات اجلدد يف العمليات االإدارية والبحثية. -

م�سروع توفري بيئة داعمة للتميز يف البحث العلمي. -

م�سروع تعزيز منظومة االأن�سطة الال�سفية للطالبات. -

برنامج »بيننا موهبة«. -
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اآلية طلب اخلدمات:

لطل���ب خدم���ة يف اإدارة التخطي���ط والربامج وامل�ساري���ع نرجو زيارة 

ال�سفحة االإلكرتونية للوحدات على النحو التايل: 

وحدة متابعة تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية

 https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/spu

وحدة التطوير واإدارة التغيري

 https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/cm

وحدة التكاليف واملوارد املالية

  https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/node /1460

وحدة اإدارة املرافق االأكادميية

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/af

وحدة ال�سوؤون االإدارية 

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/pm

املوقع: مبنى 20 الدور الثاين مكتب رقم 114

الهاتف: 8055015 - 011 

pm@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/s12 :ال�سفحة االإلكرتونية

التقرير السنوي 
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2 - إدارة الدراسات المؤسسية

الدرا�سات

والبحوث والرتجمة

توفري الإ�ست�سارات

الإدارية والأكادميية

برنامج 

الت�سال

اإعداد خطة ات�سال

مل�ساريع ومبادرات

اخلطة ال�سرتاتيجية

دعم 

القيادات الن�سائية

اآلية اإنتقال ال�سلطة

بني القيادات املتتابعة

ال�سراكة 

املجتمعية

تفعيل ومتابعة تنفيذ ال�سراكات

بني املدينة اجلامعية للطالبات

واملجتمع املحلي

درا�سة املقرتحات

واملبادرات التطويرية

الإ�سراف على 

اإعالنات وتعاميم

املدينة اجلامعية

التن�سيق مع عمادة البحث العلمي 

ووحدة م�ساندة الباحثات ل�سمان 

اأولوية و�سول اخلدمات الالزمة 

للقيادات الأكادمييات الباحثات

اإطالق حمالت توعوية

ومبادارات اإجتماعية

تقدمي خدمات 

الرتجمة لالأغرا�س الإدارية

و�سف الهوية املوؤ�س�سية 

والكلمات اخلا�سة بوكالة 

اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات

ت�سهيل الرتتيبات 

الالزمة للقيادية 

يف مرحلة التقاعد

امل�ساركة يف الأن�سطة 

والفعاليات املجتمعية 

املقامة يف املدينة 

اجلامعية للطالبات

التوا�سل مع املوؤ�س�سات

الأكادميية خارج اجلامعة

خلدمة اأق�سام الطالبات

كتابة الت�ساريح ال�سحفية 

والكلمات اخلا�سة بوكالة 

اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات

اإن�ساء رابطة قيادات 

جامعة امللك �سعود

تفعيل الربنامج التطوعي 

لتوفري عنا�سر تطوعية من 

ع�سوات هيئة التدري�س 

والهيئة الإدارية والطالبات

اإن�ساء �سبكة لالت�سال 

الداخلي يف املدينة 

اجلامعية

برنامج ا�ستقطاب 

وتاأهيل قيادات 

ن�سائية واعدة

توثيق ال�سركة 

املجتمعية للمدينة 

اجلامعية
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اأهم اإجنازات اإدارة الدرا�سات امل�ؤ�س�سية

التع���اون مع �سركة يونيفري�س���وم لعمل درا�سة لط���الب وطالبات 	 

جامع���ة امللك �سعود لعام 2015م لتطوي���ر وحت�سني التوا�سل بني 

الطالب وخدمات التوظيف واأرباب العمل.

اإعداد جمموعة من املبادرات واملقرتحات وامل�ساريع اأهمها:	 

م�سروع زيادة م�سادر التمويل وتقنني امل�سروفات. -

مقرتح املكتب اال�ستثماري. -

مقرتح اإن�ساء نادي اجتماعي ن�سائي. -

مقرتح التعاون مع �سركاء النجاح الأوقاف جامعة امللك �سعود. -

مقرتح متجر لبيع منتجات بهوية جامعة امللك �سعود. -

مقرتح اإن�ساء مركز اأبحاث الطفولة بجامعة امللك �سعود.  -

مقرتح اإن�ساء مركز ل�سيانة اجلواالت واأجهزة احلا�سب االآيل. -

مقرتح الئحة ال�سلوك احل�ساري. -

مقرتح دليل الهوية املوؤ�س�سية للمدينة اجلامعية للطالبات. -

دع���م مركز الكتاب���ة باللغ���ة االإجنليزية مب�ست�س���ارات من وحدة 	 

الدرا�سات والبحوث والرتجمة.

ترجمة عدد من امل�ستندات االإدارية. 	 

العلمي���ة 	  االأن�سط���ة  لتنظي���م  االإر�س���ادي  الدلي���ل  اإع���داد 

واملجتمعية واملعار�س.

اإع���داد م�سابق���ة )م�سارك���ة الكلي���ات والعم���ادات امل�سان���دة يف 	 

التحول الوطني(.

اإعداد الن�سرة االإخبارية للمدينة اجلامعية للطالبات.	 

للمدين���ة اجلامعي���ة 	  اإع���داد جمموع���ة م���ن خط���ط االت�س���ال 

للطالبات منها:

خط���ة االت�س���ال امل�ساحب���ة ال�سرتاتيجي���ات التغي���ري املطلوبة  -

لتعزيز االأداء املوؤ�س�سي يف املدينة اجلامعية للطالبات.

خطة االت�س���ال امل�ساحب���ة لتد�سني مركز االت�س���االت للربيد  -

اخلارجي وتكرمي املرا�سالت.

خط���ة االت�سال حلف���ل تخرج الدفع���ة 52 من طالب���ات جامعة  -

امللك �سعود.

خطة االت�سال لتفعيل ا�ستخدام نظام اإدارة التعلم. -

خطة االت�سال الإر�سادات االأمن وال�سالمة يف املدينة اجلامعية  -

للطالبات.

التن�سي���ق الإ�س���راك الكليات يف برنام���ج كا�سف ن�سب���ة االقتبا�س 	 

.)turn It In(

ح�س���ر جميع القيادات االأكادميية واالإدارية يف املدينة اجلامعية 	 

للطالبات.

التقرير السنوي 
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تد�سني رابط���ة القيادات الن�سائية )اأكادميي���ة، اإدارية( للمدينة 	 

اجلامعية للطالبات.

اإع���داد وكتاب���ة تقري���ر اأ�سبوع املهن���ة واخلريج 1437ه����/ �سطر 	 

الطالبات.

م�سارك���ة وحدة ال�سراكة املجتمعية يف تقدمي ورقة عمل يف )ندوة 	 

دور اجلامعات ال�سعودية يف تعزيز االنتماء الوطني(.

التنظيم وامل�ساركة يف عدد من املعار�س واالأن�سطة والفعاليات منها:	 

قرية الزهامير. -

اليوم العاملي للتطوع. -

معر�س اإجناز. -

التوعية ب�سرطان الثدي. -

اأ�سبوع املهنة واخلريج. -

معر�س األوان. -

عرب عن هويتك. -

ندوة دور اجلامعات ال�سعودية يف تعزيز االإنتماء الوطني -

م�ساركة املراأة يف التحول الوطني. -

م�سابقة عرب عن موهبتك. -

امل�ساركة يف ملتقى »نورة العطاء«. -

امل�سارك���ة يف تنظي���م ملتق���ى ري���ادة االأعم���ال برعاي���ة �سم���و  -

ويل ويل العهد.

برنام���ج عي�س ال�سعودي���ة بالتعاون م���ع هيئة ال�سياح���ة واالآثار  -

)معر�س األوان- �ساحة البجريي(.

عقد عدد من ور�س العمل والربامج التدريبية منها:	 

م�ستقبل املدن ال�سعودية - قواعد البيانات يف املكتبة املركزية. -

برنامج تاأهيل �سفراء التطوع. -

املجل�س احلواري امل�ساحب الأ�سبوع املهنة. -

املجل�س احلواري امل�ساحب ملعر�س �سرطان الثدي. -

ور�سة قواعد البيانات يف املكتبة املركزية. -

ور�سة عمل م�ستقبل املدن ال�سعودية. -

حلق���ة نقا����س »دور ال�سب���اب يف املحافظة على ال���رتاث وتعزيز  -

االإنتماء للوطن«.
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تنظيم عدد من احلمالت التوعوية واإطالق عدد من الربامج منها:	 

برنامج فكرة خري . -

برنامج حفظ النعم.  -

برنامج فخر التطوع. -

برنامج اإعادة التدوير.  -

برنامج فكرة اإىل �سناعة.  -

برنامج التعريف بقواعد البيانات يف املكتبة املركزية. -

اال�سدار الثاين من برنامج »لون مع الوطن«. -

برنامج اأخالقيات التعامل مع و�سائل التوا�سل االجتماعي. -

تد�سني حملة �سركاء التحول. -

برنامج »النظافة وعي ورقي«. -

حملة التثقيف ال�سحي. -

عقد ال�سراكات املجتمعية مع اجلهات التالية:  -

جمعية زهرة. -

جمعية �سند. -

جمعية الزهامير. -

مركز امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة. -

اإعداد مذكرة تفاهم مع جمعية )افتا(. -

اإعداد مذكرة تفاهم مع جمعية )اإن�سان(. -

اآلية طلب اخلدمات:

لطل���ب خدم���ة يف اإدارة الدرا�س���ات املوؤ�س�سية نرجو زي���ارة ال�سفحة 

االإلكرتونية للوحدات على النحو التايل: 

وحدة الدرا�سات والبحوث والرتجمة

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/srt

وحدة برنامج االت�سال

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/icp

وحدة دعم القيادات الن�سائية

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/flp

وحدة ال�سراكة املجتمعية

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/c.p

املوقع: مبنى 20 الدور الثاين مكتب رقم 49

الهاتف: 011-8051328 

ins@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

womencampus.ksu.edu.sa/ar :ال�سفحة االإلكرتونية

التقرير السنوي 
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3 - إدارة النظم والمعلومات

وحدة البوابة 

الإلكرتونية
حتديث املواقع الإلكرتونية

الإ�ست�سارات 

الإلكرتونية

وحدة احللول

والإ�ست�سارات التقنية

وحدة 

م�ستودع البيانات

الدعم 

البياين

وحدة ت�سغيل

النظم الإكرتونية

تفعيل بع�س الأنظمة

الإلكرتونية لتنظيم 

العمل اإدارياً

اإن�ساء مواقع فرعية للفعاليات 

واملنا�سبات �سمن املوقع 

الإلكرتوين للمدينة اجلامعية

توفري

احللول التقنية

حتديث بيانات من�سوبات

املدينة اجلامعية للطالبات

الإعالن عرب 

الربيد الإلكرتوين

ت�سميم 

الإعالنات

تقدمي الإ�ست�سارات

للمواقع الإلكرتونية

لأع�ساء هيئة التدري�س

ن�سر الأخبار

عرب البوابة الإخبارية

الإعالن عرب

املواقع الإلكرتونية

تاأهيل املن�سوبات

على اإ�ستخدام بع�س

الأنظمة الإلكرتونية

التقرير السنوي 
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اأهم اإجنازات اإدارة النظم واملعل�مات

اإع���ادة هيكل���ة املوق���ع االإلكرتوين للمدين���ة اجلامعي���ة للطالبات 	 

.)womencampus.ksu.edu.sa(

االإنته���اء من اإدخال بيانات املدينة اجلامعية للطالبات يف تطبيق 	 

)Go Ksu( لالأجهزة الذكية.

اإن�س���اء برنامج حل�ساب بدل التكليف خارج وقت الدوام الر�سمي 	 

عند تعذر البدل املايل.

ت�سمي���م لوح���ات اأع�ساء هيئ���ة التدري�س على م�ست���وى االأق�سام 	 

والكليات.

اإن�ساء قاعدة بيانات حلفظ القرارات االإدارية للمدينة اجلامعية 	 

للطالبات.

تفعي���ل نظ���ام متابع���ة امله���ام عل���ى م�ست���وى املدين���ة اجلامعية 	 

للطالبات.

اجلامعي���ة 	  للمدين���ة  اإلك���رتوين  بري���د  وتفعي���ل  اإن�س���اء 

 للطالب���ات، كحلق���ة و�س���ل م���ع الكلي���ات والعم���ادات واالإدارات

.)ksu.fcampus@ksu.edu.sa( 

اإن�س���اء �سل�سلة اإلكرتونية )متيزي مبوقعك االإلكرتوين( لع�سوات 	 

هيئة التدري�س.

اآلية طلب اخلدمات:

لطل���ب خدم���ة يف اإدارة النظ���م واملعلوم���ات نرج���و زي���ارة ال�سفحة 

االإلكرتونية للوحدات على النحو التايل: 

وحدة البوابة االإلكرتونية

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/eportal

وحدة احللول واال�ست�سارات التقنية

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/TSU 

وحدة ت�سغيل النظم االإلكرتونية

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/Eso

وحدة م�ستودع البيانات

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/dwu

املوقع: مبنى 20 الدور االأول مكتب رقم 38

الهاتف: 011-8051102

isd@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

womencampus.ksu.edu.sa/ar/isd :ال�سفحة االإلكرتونية
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4 - إدارة العالقات العامة واإلعالم

ق�سم ال�سوؤون

املالية والإدارية

ا�ستقبال كبار ال�سخ�سيات وال�سيوف يف املدينة اجلامعية للطالبات

يقوم بالإ�سراف على املهام

الإدارية واملالية لالإدارة من 

خالل وحدة املتابعة والتنفيذ 

ق�سم 

املرا�سم والعالقات

وحدة 

�سوؤون املوظفات

وحدة ال�سوؤون 

املالية والعهد

وحدة املتابعة 

والت�سالت الإدارية

وال�سكرتارية

ق�سم الفعاليات 

واملوؤمترات

ق�سم

 الإعالم

ق�سم 

امل�سرح والتجهيزات

التنظيم والتن�سيق والإ�سراف على الفعاليات واملوؤمترات

اإعداد وتنفيذ املهام الإعالمية واإبراز الأن�سطة للمدينة اجلامعية للطالبات اإعالمياً

توفري املتطلبات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف امل�سرح والتجهيزات والتن�سيق مع الدعم الفني

التقرير السنوي 
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اأهم اإجنازات اإدارة العالقات العامة والإعالم

الفعاليات واملوؤمترات التي اأقامتها االإدارة:	 

االإ�س���راف على اإقام���ة وتنظيم اأ�سبوع املهن���ة من خالل اللجان  -

الفرعية داخ���ل اإدارة العالقات العام���ة واالإعالم بالتن�سيق مع 

اللجن���ة العليا، واإن�ساء جمي���ع ح�سابات اأ�سب���وع املهنة واإدارتها 

فيما يتعلق ب�سطر املدينة اجلامعية للطالبات.

فكرة وتن�سيق واإ�سراف وتنظي���م فعالية )جامعتي يف خدمتي(  -

بالتع���اون م���ع برنام���ج ال�س���م و�سع���اف ال�سمع ومرك���ز ذوي 

االحتياجات اخلا�سة.

تن�سيق وتنظي���م واإ�سراف اجلل�سة احلواري���ة بعنوان )م�ساركة  -

امل���راأة يف التح���ول الوطن���ي(، باالإ�ساف���ة اإىل اإقام���ة معر����س 

م�ساحب بعنوان )دليل املراأة(.

حفل التخ���رج للدفع���ة )52( تنظيم وتن�سيق حف���الت التخرج  -

جلمي���ع الكلي���ات واحلفل اخلتام���ي بالتعاون مع اللجن���ة العليا 

والعمادات امل�ساندة والكليات.

اإقامة حفل املتقاعدات واملرتقيات واحلا�سالت على جوائز علمية. -

اإ�سدارات اإدارة العالقات العامة واالإعالم:	 

اإنتاج ثالث اأفالم توثيقية للمدينة اجلامعية للطالبات.	 

وم�سات م�سيئة يف م�سرية تعليم املراأة ال�سعودية. -

حلم. -

م�سريتي. -

االتفاقيات واملذكرات:	 

توقي���ع مذكرة تفاه���م مع »اأكادميي���ة االأمري اأحمد ب���ن �سلمان  -

االإعالم التطبيقي«، لتدري���ب جميع موظفات االإدارة باالإ�سافة 

اإىل احل�س���ول عل���ى ن�سبة خ�س���م جلميع من�سوب���ات وطالبات 

اجلامعة.

كتيب اإجراءات حفالت التخرج. -

االإ�س���راف والتن�سيق لتوقيع اتفاقية )باب رزق جميل( لتوظيف  -

خريجات جامعة امللك �سعود.

اإع���داد اتفاقية مع جمعية »رعاية الطفول���ة« لتدريب من�سوبات  -

جامعة امللك �سعود على برنامج )تثقيف االأم والطفل(.

تدري���ب طالبات برنامج دبل���وم العالقات العام���ة واالإعالم يف  -

الغرفة التجارية.

تدريب طالبات ق�سم االإعالم يف كلية االآداب. -

اإن�ساء ح�سابات اإعالمية للمدينة اجلامعية للطالبات:	 

- .)media4ksu( قناة يوتيوب

- .)media4ksu( سناب �سات�

- .)media4ksu( ان�ستقرام
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تنظيم جمموعة فعاليات وموؤمترات ل�سالح اجلهات التالية:	 

- . وكالة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات 

عمادة �سوؤون الطالب. -

عمادة البحث العلمي. -

عمادة اجلودة. -

اجلمعية ال�سعودية اخلريية للزهامير. -

اجلمعية ال�سعودية اخلريية ملر�س الف�سام. -

كلية الرتبية. -

كلية ال�سيدلة. -

كلية طب االأ�سنان. -

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية. -

كلية اللغات والرتجمة ق�سم اللغة االإجنليزية. -

مديرة �سكن الطالبات. -

نادي القيم. -

نادي عطاء التطوعي. -

نادي القراءة. -

ال�سراكة الطالبية. -

ال�سراكة املجتمعية. -

ا�ستقبال وفود و�سيوف:	 

وفد من جامعة زايد بن �سلطان اآل نهيان، ملناق�سة اأوجه التعاون  -

ب���ني اجلهت���ني واالطالع عل���ى التج���ارب املتمي���زة وال�سيا�سات 

املتبعة يف جمايل �س���وؤون الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�سة 

و�سوؤون اخلريجات.

وف���د �سندوق تنمية امل���وارد الب�سرية، التع���اون بني اجلهتني يف  -

جمال التدريب.

الوفد الياباين من �سركة �سوات�س )�سركة ا�ست�سارات التوظيف(  -

التابع لباب رزق جميل، ملناق�سة حتديات والفر�س للخريجني.

زيارة الوف���د الهولندي، ملناق�سة التعاون يف جمال االأبحاث بني  -

اجلامعات الهولندية وجامعة امللك �سعود.

زي���ارة االأ�ست���اذة/ جويل دا�س م���ن جامعة كين���غ يف بريطانيا،  -

بخ�سو����س برامج الدرا�سات العليا الت���ي تقدمها جامعة كيينغ 

ومتطلبات و�سروط القبول.

زيارة وزيرة التعليم العايل والبحث ال�سويدية هيلني كنوت�سون،  -

والوف���د املراف���ق له���ا، زي���ارة ودي���ة وحفل غ���داء م���ع االأ�ستاذ 

الدكتور/ عبداهلل ال�سلمان وكيل اجلامعة.

وف���د ياب���اين متخ�س�س للتعري���ف مبنهج »كاي���زن« بدعوة من  -

اأكادميية كايزن، للتعريف باملنهج للمهتمات واملعنيات باجلودة.
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اآلية طلب اخلدمات:

لطل���ب خدم���ة يف اإدارة العالق���ات العامة واالإع���الم نرجو زيارة 	 

ال�سفحة االإلكرتونية لالأق�سام على النحو التايل:

ق�سم ال�سوؤون االإدارية واملالية

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/pr.m

ق�سم الفعاليات واملوؤمترات

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/event

ق�سم املرا�سم والعالقات

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/protocal

ق�سم امل�سرح والتجهيزات

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/almsrh.group

ق�سم االإعالم

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/media4ksu

املوقع: مبنى 26 الدور االأول مكتب رقم 2 

الهاتف: 011-8052147 

 pr.m@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

womencampus.ksu.edu.sa/ar/s15 :ال�سفحة االإلكرتونية
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5: إدارة المدينة الجامعية

منفذ موحد جلميع املعامالت ال�سادرة والواردة بني وحدات اجلامعة ومن�سوبيها والدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات
مركز 

الت�سالت الإدارية

ال�ش�ؤون

الإدارية

اخلدمات

وال�سيانة

املناوبة

امل�سائية

النقل

الرتددي

تقوم الإدارة بالإ�سراف على املهام الإدارية للمدينة اجلامعية للطالبات

تقدمي وتطوير اخلدمات الرئي�سية والثانوية للمن�ساأة واملباين والأجهزة واملرافق التابعة ملباين املدينة اجلامعية للطالبات

نقل متاح جلميع املن�سوبات يف جولت ترددية تتبع خط �سري ثابت ونقاط توقف تخدم مرافق املدينة اجلامعية للطالبات

ت�سرف على املدينة اجلامعية للطالبات يف الفرتة امل�سائية
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اأهم اإجنازات اإدارة املدينة اجلامعية

تاأ�سي����س مرك���ز ات�س���االت اإداري���ة موح���د يف املدين���ة اجلامعية 	 

للطالبات و�سبط حركة الربيد واملرا�سلني.

تنظيم املناوبات امل�سائية.	 

�سب���ط عملية دخ���ول اأع�س���اء هيئة التدري����س وال���زوار ملناق�سة 	 

طالبات الدرا�سات العليا.

تنظي���م حركة �سرف واإيداع امل���واد الكيميائية والزجاجيات من 	 

خالل م�ست���ودع الرتحيل وثالجات التخزين يف املدينة اجلامعية 

للطالبات.

تاأم���ني م�ستلزم���ات املدين���ة اجلامعي���ة بكاف���ة اأنواعه���ا و�سمان 	 

و�سولها للجهات امل�ستفيدة.

و�سع خطة اأمنية بالتعاون مع وحدة االأمن ل�سبط مداخل املدينة 	 

اجلامعية واإغالق البوابات اأثناء االإجازات الر�سمية.

ن�سئت وح���دة النقل ال���رتددي بتاري���خ 1436/5/24ه�، بهدف 	 
ُ
اأ

ت�سهيل عملية االنتقال داخل املدينة اجلامعية للطالبات.

اخلدمات املقدمة من وحدة النقل الرتددي :	 

نق���ل جمي���ع املن�سوبات )طالب���ات، ع�س���وات هيئ���ة التدري�س،  -

موظف���ات( يف جوالت ترددية تتبع خط �سري ثابت ونقاط توقف 

تخدم جميع مرافق املدينة اجلامعية.

خدمة الكفيفات وذوي االحتياجات اخلا�سة. -

خدمة اللجان واالجتماعات الدورية يف املدينة اجلامعية. -

خدمة البوابات الرئي�سة باملدينة اجلامعية. -

خدمة االأماكن احليوية يف املدين���ة اجلامعية )املكتبة، املخترب  -

املرك���زي، االإدارة، مبن���ى �س���وؤون املوظفات، �سك���ن الطالبات، 

النادي الريا�سي(.

االأولوية ملن لديهن م�ساكل �سحية ي�سعب عليها امل�سي مل�سافات  -

طويلة من الطالبات وع�سوات هيئة التدري�س واالإداريات.

املوقع: مبنى 20 الدور االأر�سي

الهاتف: 011-8050202 

accw@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

womencampus.ksu.edu.sa/ar/e122 :ال�سفحة االإلكرتونية

45 44



ثانيًا: البرامج الخدمية المستحدثة:

مت اطالق عدد من الربامج اخلدمية على النحو التايل:

برنامج دعم المنسوبات

مت اإن�س���اء الربنام���ج حتت مظلة اأق�س���ام العلوم والدرا�س���ات الطبية، 

وي�سع���ى الأن يكون اخليار االأول للمن�سوب���ات يف جامعة امللك �سعود يف 

اإيجاد احللول املنا�سبة ومعاجلة اأي معوقات اأو عقبات تواجههن على 

ال�سعيدي���ن االأكادمي���ي واالإداري، ومت موؤخرًا �س���م الربنامج لعمادة 

�سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني.

اأهداف الربنامج:

الوقوف على املعوقات والعقبات التي تواجه املن�سوبات، ملعاجلتها . 1

واإيجاد احللول املنا�سبة لها.

متابعة كل ما يخ�س ع�سوات هيئة التدري�س من خدمات وت�سهيل . 2

االإجراءات.

املوقع: مبنى 22 الدور االأول مكتب رقم 22

الهاتف: 011-8050202 

ssp@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

برنامج الخدمات المتكاملة للطالبات )نافذتي( 

يق���ع ه���ذا الربنامج حتت مظل���ة وكالة اجلامع���ة ل�س���وؤون الطالبات، 

وي�سعى لتقدمي حلول �سريع���ة وفّعالة لكافة اجلوانب االأكادميية وغري 

االأكادميية التي قد ت�ستغرق وقتًا من الطالبة للح�سول على اخلدمة.

هدف الربنامج:

�سمان تق���دمي اخلدمات باجلودة وال�سرعة املطلوبة ومبا يتما�سى مع 

اأهداف اجلامعة يف تقدمي اأف�سل �سبل امل�ساعدة والدعم.

مميزات الربنامج:

توحي���د جهة االت�سال لكل اخلدمات الت���ي حتتاجها الطالبة من . 1

خالل مركز موحد للخدمات.

تقليل العبء على الطالبة يف البحث عن االإجراءات وتنفيذها.. 2

رفع الكفاءة يف اإدارة العمل وذلك الإملام املنفذ باالإجراءات كاملة.. 3

توحي���د الرد عن اال�ستف�س���ارات واالإج���راءات ملعاجلة اخلدمات . 4

املختلفة.
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مواقع مكاتب الخدمات المتكاملة للطالبات:

الربيد الإلكرتويناملوقعالكلية

aalswelem@ksu.edu.saمبنى )06( الدور االأر�سي/ مكتب رقم )02( كلية علوم احلا�سب واملعلومات

salarfaj@ksu.edu.saمبنى )11( الدور االأر�سي/ مكتب رقم )04( كلية العلوم الطبية التطبيقية

halbsam@ksu.edu.saمبنى )10( الدور الثالث/ مكتب رقم )41( كلية طب االأ�سنان

saljulail@ksu.edu.saمبنى )12( كلية التمري�س

alamirah@ksu.edu.saمبنى )08( الدور الثالث/ مكتب رقم )106( كلية ال�سيدلة

halsultan@ksu.edu.saمبنى )09( الدور االأر�سي/ مكتب رقم )5( كلية الطب

salabdulkader@ksu.edu.saمبنى )05( الدور االأر�سي/ مكتب رقم )97( كلية العلوم

halammj@ksu.edu.saمبنى )01( الدور االأر�سي/ مكتب رقم )34( كلية االآداب

halasaad@ksu.edu.saمبنى )02( الدور االأر�سي/ مكتب رقم )347( كلية الرتبية

fmalghamdi@ksu.edu.saمبنى )03( الدور االأر�سي/ مكتب رقم )50( كلية اإدارة االأعمال

Aalsabaan@ksu.edu.saمبنى )04( الدور االأر�سي/ مكتب رقم )16( كلية اللغات والرتجمة

salghuwainem@ksu.edu.saمبنى )07( الدور االأر�سي/ مكتب رقم )17( كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

مركز االستعالم الموحد للمدينة الجامعية للطالبات call center على الرقم )50000( 

 ويه���دف املركز خلدمة ال���زوار من خارج املدين���ة اجلامعية وت�سهيل 

و�س���ول الزائرة داخل اجلامعة اإىل وجهتها �س���واًء هاتفيًا اأو جغرافيًا 

اأو اإلكرتوني���ًا ب�سرع���ة وفعالي���ة وال���رد عل���ى اال�ستف�س���ارات املتعلق���ة 

باالختبارات الوظيفية اأو ح�سور موؤمترات وندوات ومعار�س وحفالت 

التخرج وغريها.
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الفصل الثالث: 
تعزيز اإلنتاجية واالنضباطية وتأصيل العمل المؤسسي
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أهم المبادرات لتعزيز اإلنتاجية واالنضباطية في المدينة الجامعية للطالبات

أوال ً: توحيد الهيكل التنظيمي للشطر النسائي من الكليات

انطالقًا من الهدف اال�سرتاتيجي التا�سع للمدينة اجلامعية للطالبات 

وهو بناء هيكل تنظيمي داعم، مت اعتماد هيكل تنظيمي لوكالة الكلية 

ل�سطر الطالبات والذي ي�سمن هن���درة العمليات وتوحيد االإجراءات 

واالإرتقاء باالأداء.

ثانيا ً: مشروع تصنيف األداء المؤسسي
�سهدت مرحلة بناء الهياكل التنظيمية يف املدينة اجلامعية �سرورة الرتكيز 

على تعزيز وتطوير االأداء املوؤ�س�سي ون�سر مفاهيم اجلودة واالإبداع وتوحيد 

االإج���راءات االإدارية من خالل بناء نظ���ام اإداري �سفاف ومرن، تتوفر فيه 

موؤ�سرات اأداء قابلة للقيا�س ت�ساعد الكليات والوكاالت والعمادات امل�ساندة 

واالإدارات على حتديد مكانتها التي تتبواأها يف اجلامعة.

وم���ن هذا املنطل���ق مت ت�سكيل جلنة »ت�سني���ف االأداء املوؤ�س�سي« والتي 

تهدف اإىل خلق موؤ�سرات اأداء وفق املعايري التالية: 

االن�سباط.	 

االأداء االأكادميي.	 

البحث العلمي.	 

خدمة املجتمع.	 

االإنتاجية.	 

ر�سا امل�ستفيدين.	 

ثالثا ً: برنامج القيادات واألدلة اإلرشادية

ياأتي هذا الربنامج انطالقًا من الهدف الرابع من اخلطةاال�سرتاتيجية 

للمدين���ة اجلامعية للطالبات وهو تعزيز الكفاءة املوؤ�س�سية والعمليات 

االإداري���ة، حيث ينظم الربنامج �سل�سلة ور�س عمل للقيادات الن�سائية 

قائمة على جتارب ناجحة لقيادات اإدارية واأكادميية �ساهمت بفاعلية 

يف حتقيق نقلة نوعية يف �سطر الطالبات.

ومن اأبرز ور�ش العمل التي اأقامها الربنامج:

ور�سة عمل ماذا قدم يل العمل االإداري.	 

وكيالت الكليات: امل�سوؤوليات والتوقعات.	 

التطوير االإداري يف العمادات والكليات.	 

دور وكيالت االأق�سام يف النهو�س بالعملية التعليمية.	 

الفكر الريادي وقيادة التغيري.	 

رابعا ً: لقاء اإلنجاز

لقاء االإجن���از وهو لقاء �سنوي مفتوح جلمي���ع املن�سوبات حيث يهدف 

اإىل ا�ستعرا����س م�ساري���ع اخلط���ة اال�سرتاتيجي���ة للمدين���ة اجلامعية 

للطالبات وت�سليط ال�سوء على اأبرز االإجنازات وامل�ستجدات )للمزيد 

تقرير لقاء االإجناز(.
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الفصل الرابع: 
الجهات التابعة لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات



عمادة اأق�سام

العلوم الإن�سانية

اإدارة امل�سرتيات

وامل�ستودعات

وحدة ال�سوؤون

الأكادميية

وحدة حماية

احلقوق الطالبية

اإدارة ال�سوؤون 

الأكادميية والطالبية

اإدارة 

�سبط اجلودة

وحدة

جودة املعامل

وحدة

جودة الأعمال التنفيذية

وحدة

التوثيق والأح�ساء

وحدة �سوؤون

املوظفات

اإدارة

ال�سوؤون الإدارية

وحدة العرو�س

وامل�سرتيات

وحدة �سوؤون

اأع�ساء هيئة التدري�س

وحدة

امل�ستودعات

وحدة 

م�ساندة الطالبات

وحدة تطوير

واإدارة الأداء

وحدة

الت�سالت الإدارية

وكالة كلية

اإدارة الأعمال

وكالة

كلية الرتبية

وكالة كلية

اللغات والرتجمة

وكالة كلية احلقوق

والعلوم ال�سيا�سية

وكالة ق�سم الآثار

بكلية ال�سياحة والآثار

وكالة

كلية الآداب

وكالة اأق�سام

العوم الإن�سانية

أوالً: عمادة أقسام العلوم اإلنسانية

الهيكل التنظيمي
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اأبرز اإجنازات عمادة اأق�سام العل�م الإن�سانية

حتدي���ث الهيكل التنظيم���ي الأق�سام العل���وم االإن�ساني���ة وتطبيقه 	 

عل���ى الوحدات امل�ستحدث���ة يف الهيكل التنظيم���ي، واإعادة توزيع 

املوظفات ح�سب امل�سميات الوظيفية.

تخ�سي�س مقرات دائمة الختبارات مقررات االإعداد العام.	 

حتدي���ث الدليل االإر�سادي للمهام االأكادميية والطالبية لوكيالت 	 

الكليات.

عمادة اأق�سام العلوم الإن�سانية

املوقع: مبنى 20 الدورالثاين مكتب رقم 42

الهاتف: 011-8053169 

hsc@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين
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أبرز إنجازات الكليات 

1 - كلية التربية 

افتتاح وحدة )العيادات النف�سية(.. 1

اإقامة )4 موؤمترات علمية( وهي: . 2

املوؤمتر الدويل )معلم امل�ستقبل – اإعداده وتطويره(.	 

املوؤمتر الدويل )الرحمة يف االإ�سالم(.	 

موؤمت���ر )االأطفال ب���ني االألع���اب االإلكرتونية والتقليدي���ة – روؤيا 	 

تربوية م�ستقبلية(.

موؤمتر التكامل الرتبوي بني التعليم العام والعايل )ج�سنت(.	 

كلية الرتبية

املوقع: مبنى 2

الهاتف: 011-8052443

edgc@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

2 - كلية اآلداب 

اإن�ساء وحدة )التدريب التعاوين(.. 1

تفعي���ل معام���ل ق�س���م االإع���الم من خ���الل تدريب اأع�س���اء هيئة . 2

التدري�س ومن�سوبات الق�سم على ت�سغيل االأجهزة احلديثة.

كلية الآداب

املوقع: مبنى 1

الهاتف: 011-8050262

arts-f@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

التقرير السنوي 
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3 - كلية إدارة األعمال

زيارة فري���ق االعتماد االأكادميي الدويل AACSB يف �سهر مار�س . 1

2016م حي���ث بداأت الكلية يف حتقيق معايري ومتطلبات االعتماد 

االأكادميي الدويل AACSB عام 2010 م/ 2011 م.

ح�س���ول الكلي���ة على املرك���ز الثال���ث يف مهرجان الي���وم العاملي . 2

للجودة عام 2015م من وكالة عمادة اجلودة.

كلية اإدارة الأعمال

املوقع: مبنى 3

الهاتف: 011-8051817

cbag@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

4 - كلية اللغات والترجمة 

تد�سني معم���ل SDL Trados يف الكلّية وهو معمل خا�س بربنامج . 1

ذاك���رة الرتجمة ال�سهري والذي ُيعد االأول من نوعه يف اجلامعات 

ال�سعودية بهدف تدريب الطالبات على ا�ستخدام اأحدث التقنيات 

املتعلقة بالرتجمة وتزويدهن باملهارات الالزمة ل�سوق العمل.

اإقام���ة معر�س )لغات الع���امل ال�ساد�س( وتنظي���م اللقاء العلمي . 2

الث���اين للكلية مب�ساركة فّعالة م���ن طالبات الكلّية وع�سوات هيئة 

التدري�س من خمتلف جامعات اململكة.

كلية اللغات والرتجمة

املوقع: مبنى 4

الهاتف: 011-8050053

accolt@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين
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5 - كلية الحقوق والعلوم السياسية 

تخري���ج اأول دفع���ة من الطالب���ات امللتحقات باخلط���ة الدرا�سية . 1

املحدثة.

الب���دء باإ�سدار عدد من االأبح���اث والكتب العلمية لع�سوات هيئة . 2

التدري�س مثل:

بح���ث بعنوان )التوجهات ال�سيا�سي���ة اخلارجية االإجرائية اجتاه 	 

االجتماعات يف الوطن العربي(.

تاألي���ف كت���اب بعن���وان )القان���ون الد�ست���وري باململك���ة العربي���ة 	 

ال�سعودية( د.نعيمة قوين�س.

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

املوقع: مبنى 7

الهاتف: 011-8050208

low2011@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

6 - قسم اآلثار بكلية السياحة واآلثار

ح�سول من�سوبتني يف الكلي���ة على جائزة ومنحة خادم احلرمني . 1

ال�سريف���ني امللك �سلمان بن عبدالعزي���ز لدرا�سات وبحوث تاريخ 

اجلزيرة العربية وهما: 

الدكتورة/ اجلوهرة بنت عبدالعزيز ال�سعدون.	 

االأ�ستاذة/ ر�سا اإبراهيم الفواز.	 

اإن�س���اء مكتب���ة خا�س���ة لطالب���ات ق�سم االآث���ار ت�سم ُكت���ب اأثرية . 2

واأبحاث.

ق�سم الآثار بكلية ال�سياحة والآثار

املوقع: مبنى 7

الهاتف: 011-8051613

gcta@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

التقرير السنوي 
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الكليات التابعة ألقسام العلوم اإلنسانية
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ثانيا ً: عمادة أقسام العلوم والدراسات الطبية

الهيكل التنظيمي

وحدة

التدريب والتوظيف

اإدارة �سوؤون 

املعامل واملختربات

اإدارة ال�سوؤون 

الأكادميية والطالبية

وكالة اأق�سام العلوم

والدرا�سات الطبية

وحدة 

الأجهزة العلمية

وحدة ال�سوؤون

الأكادميية

وحدة 

دعم الفنيات

وكالة 

كلية العلوم

اإدارة

�سبط اجلودة

اإدارة

ال�سوؤون الإدارية

اإدارة امل�سرتيات

وامل�ستودعات

املخترب

املركزي

وكالة 

كلية ال�سيدلة

وحدة جودة

الأعمال التنفيذية

وحدة �سوؤون

اأع�ساء هيئة التدري�س

وحدة

العرو�س وامل�سرتيات

وكالة 

كلية التمري�س

وكالة كلية 

العلوم الطبية التطبيقية

وحدة

التطوير واجلودة

وحدة

�سوؤون املوظفات

وحدة

امل�ستودعات

وحدة 

�سالمة املختربات

وحدة 

م�ساندة الطالبات

وحدة جودة

املعامل واملختربات

وحدة حماية

احلقوق الطالبية

وكالة كلية 

الطب الب�سري

وكالة كلية علوم

احلا�سب واملعلومات

وحدة

التوثيق والأح�ساء

وحدة تطوير

واإدارة الأداء

وكالة 

كلية طب الأ�سنان

عمادة اأق�سام العلوم

والدرا�سات الطبية

وكالة ق�سم علوم

الأغذية والتغذية

التقرير السنوي 
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 أبرز إنجازات عمادة أقسام العلوم والدراسات الطبية

حتدي���ث الهي���كل التنظيمي الأق�س���ام العلوم والدرا�س���ات الطبية 	 

وتطبيق���ه على الوحدات امل�ستحدثة يف الهيكل التنظيمي، واإعادة 

توزيع املوظفات ح�سب امل�سميات الوظيفية.

حتدي���ث دليل التوا�س���ل ملن�سوب���ات اأق�س���ام العل���وم والدرا�سات 	 

الطبية والكليات التابعة لها.

متيي���ز ع�س���وات هيئة التدري����س وح�سولهن عل���ى )19( جائزة 	 

علمية و )5( براءات اخرتاع.

عمادة اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية

املوقع: مبنى 20 الدورالثاين مكتب رقم 22

الهاتف: 011-8050063 

dean-scimed@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين
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أبرز إنجازات الكليات

1 - كلية الطب البشري

ح�س���ول املختربات االإكلينيكية بق�سم علم االأمرا�س على اعتماد . 1

كلية اأطباء علم االأمرا�س االأمريكية للمرة الثالثة.

تطوير وحدة الت�سخي�س الوراثي اجلزيئي.. 2

كلية الطب الب�سري

املوقع: مبنى 9

الهاتف: 011-8052428

medicine@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

2 - كلية طب األسنان

افتتاح م�ست�سفى كلية طب االأ�سنان.. 1

تدري���ب الطالب والطالب���ات على كيفي���ة ت�سجيل وفت���ح امللفات . 2

للمراجع���ات اإلكرتوني���ًا ع���ن طري���ق نظ���ام »�سال���ود« اخلا����س 

بالعيادات.

اعتم���اد اآلية توثيق احل�سور يف املحا�س���رات والعيادات واملعامل . 3

با�ستخدام اأجهزة الب�سمة عالية التقنية.

كلية طب الأ�سنان

املوقع: مبنى 10

الهاتف: 011-8051743

femaledental@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين
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3 - كلية الصيدلة 

احل�س���ول عل���ى االعتم���اد االأكادمي���ي لربناجم���ي البكالوريو�س . 1

ودكت���ور �سيديل من املجل����س الكندي العتماد برام���ج ال�سيدلة 

.)CCAPP(

كلية ال�سيدلة

املوقع: مبنى 8

الهاتف: 011-8051739

pcfb@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

4 - كلية العلوم الطبية التطبيقية

اإجناز بحثي: . 1

احل�س���ول على دع���م من مدينة املل���ك عبدالعزيز بقيم���ة 2 مليون 	 

ريال مل�سروع بعنوان »تعيني نق�س اإنزمي االألفاون اأنتري على م�ستوى 

النمط البدين واجليني بالن�سبة ملر�سى االأمرا�س ال�سدرية املزمنة 

والتليف الكبدي وبع�س االأ�سحاء يف اململكة العربية ال�سعودية«.

املوافق���ة عل���ى م�سروع���ني من قب���ل مرك���ز البحوث م���ن خالل 	 

املجاميع البحثية ال�سغرية:

بحث مدعم من مركز بحوث الدرا�سات العلمية والطبية بعنوان  -

»تاأث���ري العالج االإ�سعاعي على خالي���ا القمات الدم املتعادلة يف 

مر�سى �سرطان الثدي«.

بحث مدعم من مركز بحوث الدرا�سات العلمية والطبية بعنوان  -

»تاأث���ري بع����س جزيئ���ات النانو عل���ى بع�س اخلالي���ا امليكروبية 

املقاومة للم�سادات احليوية«.

كلية العلوم الطبية التطبيقية

املوقع: مبنى 11

الهاتف: 011-8050963

f.e.d@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين
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5 - كلية التمريض

احل�س���ول عل���ى االعتم���اد االأكادمي���ي لربناجم���ي البكالوريو�س . 1

واملاج�ستري يف التمري�س من اأملانيا.

امت���ام الدرا�سة الذاتية والتقدمي عل���ى طلب االعتماد االأكادميي . 2

.NCAAA من قبل الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي

اعتم���اد خط���ة جدي���دة لربنام���ج البكالوريو����س واملاج�ست���ري يف . 3

التمري�س تتما�سى مع التطورات العاملية واملحلية.

البدء يف تنفيذ برنامج التج�سري يف التمري�س حلملة الدبلوم.. 4

كلية التمري�س

املوقع: مبنى 12

الهاتف: 011-8051563

con.f@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

6 - كلية العلوم

اإعداد قاعدة بيانات جلميع معامل الكلية وما حتتويه من اأجهزة . 1

ومعدات.

احل�سول على عدة براءات اخرتاع يف جماالت متعددة.. 2

تنظي���م املوؤمتر الراب���ع يف تعليم الريا�سي���ات وتعلمها يف التعليم . 3

الع���ام »بحوث وجتارب م�ستمرة« وهو موؤمتر على م�ستوى اململكة 

نظمه ق�س���م الريا�سيات بالتعاون مع اجلمعي���ة ال�سعودية للعلوم 

الريا�سية.

كلية العلوم

املوقع: مبنى 5

الهاتف: 011-8056365

scfb@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين
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7 - كلية علوم الحاسب والمعلومات

حتقي���ق طالبات كلية علوم احلا�س���ب واملعلومات املركز االأول يف . 1

.IBM Bluemix hackathan م�سابقة

ح�س���ول طالب���ات ق�سم تقني���ة املعلومات على املرك���ز االأول على . 2

.IEEE م�ستوى اململكة يف م�سابقة

ح�س���ول د/ هن���د اخلليف���ة ع�س���و هيئ���ة التدري�س بق�س���م تقنية . 3

املعلومات على جائ���زة امللك عبداهلل العاملية للرتجمة يف دورتها 

الثامنة.

كلية علوم احلا�سب واملعلومات

املوقع: مبنى 6

الهاتف: 011-8050316

ccis-female-vd@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

8 - قسم علوم األغذية والتغذية

افتتاح برنامج تغذية اإن�س���ان لنظام مقررات طالبات املاج�ستري . 1

حي���ث مت قب���ول 25 طالب���ة باالإ�سافة اإىل نظ���ام القبول بربنامج 

تغذية اإن�سان برنامج ماج�ستري وبرنامج دكتوراه.

اإجن���از عدد من االأبح���اث العلمية املتخ�س�سة م���ن قبل اأع�ساء . 2

هيئة التدري�س ون�سرت يف جمالت عاملية ISI جتاوزت 22 بحثًا.

ق�سم علوم الأغذية والتغذية

املوقع: مبنى 9

الهاتف: 011-8051643

nutriscience @ ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين
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الكليات التابعة ألقسام العلوم والدراسات الطبية
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م 
و

عل

ب 
�س

حلا
ا

ت
ما

و
عل

مل
وا

تقنية املعلومات

91211622322381

0401

45---
0401علوم احلا�سب
0401نظم املعلومات

0401هند�سة الربجميات

م 
و

عل
م 

�س
ق

ة 
ي
ذ

غ
لأ

ا

ة
ي
ذ

غ
لت

وا

ق�سم علوم 

االأغذية والتغذية
390902730-0203---

ة
ل
د

ي
�س

ل
ا

العقاقري

55560110145209

5 �سنوات 

للبكالوريو�س

6 �سنوات 

للفارم دي

---829 برامج

ال�سيدلة االإكلينيكية

الكيمياء ال�سيدلية

ال�سيدالنيات

علم االأدوية وال�سموم
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علم وظائف االأع�ساء

6701221204223

0502
20

pbl
16 قاعة

حما�سرات

16

6 معامل

1 غرفة 

عمليات

-

3 برامج زمالة05علم االأمرا�س

0502الت�سريح

-05وحدة ق�سم االأدوية

-05التعليم الطبي

ة
ي
ق

ي
ب
ط

لت
 ا

ة
ي
ب
ط

ل
 ا

م
و

عل
ل
علوم �سحة املجتمعا

1179304316299142

050108

810158

050112ق�سم التاأهيل ال�سحي

050104ق�سم الب�سريات

04-05ق�سم االأ�سنان

03-05ق�سم االأ�سعة

07-05ق�سم املختربات

س
�

ي
ر

م
لت

ا

359290963108متري�س عام
 4

�سنوات

برامج 

ماج�ستري

علوم متري�س

19192501

ب 
ط

ن
نا

�س
لأ

ا

-25741-185235
 6

�سنوات
--171204291

* هذه البيانات لعام 1435-1436 ه�
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ثالثا ً: مركز ذوي االحتياجات الخاصة

اأول���ت جامعة امللك �سعود اهتمامًا كب���ريًا بذوي االحتياجات اخلا�سة 

للطالب���ات ذوات االحتياج���ات  تق���دمي اخلدم���ات  وحر�س���ت عل���ى 

اخلا�س���ة، فت���م اإن�س���اء مرك���ز خدم���ات االحتياج���ات اخلا�سة عام 

)1429ه����( وال���ذي يعمل على تق���دمي اخلدمات امل�سان���دة للطالبات 

ذوات االحتياجات اخلا�سة من خمتل���ف االإعاقات، والتي ت�ساعدهم 

على تخطي ال�سعوبات ومبا يتنا�سب مع قدراتهم واإمكاناتهم.

وتتمثل روؤي���ة املركز يف الريادة يف تقدمي خدم���ات �ساملة ذات جودة 

عالية مبعاي���ري عاملية للطالبات م���ن ذوي االحتياجات اخلا�سة، من 

خالل ر�سالته يف تقدمي خدمات متكاملة جلميع طالبات االحتياجات 

اخلا�سة وتوظيف جميع االإمكانات الب�سرية واملادية لتلبية احتياجاتهم 

يف التعليم اجلامعي.

اأهداف املركز

ذوات . 1 الطالب���ات  تعلي���م  ل�سم���ان  متكامل���ة  خدم���ات  تق���دمي 

االحتياجات اخلا�سة يف بيئة اأقل تقييدًا.

احلر����س على حتقيق مبداأ العدال���ة وامل�ساواة بني جميع طالبات . 2

جامعة امللك �سعود.

العم���ل عل���ى ن�سر ثقافة اح���رتام الفروق الفردية ب���ني الطالبات . 3

وال�سعي على تاأمني حقوقهن يف جميع املجاالت.

دع���م الطالب���ات م���ن ذوي االحتياج���ات اخلا�س���ة للتغل���ب على . 4

ي�سم���ن  مب���ا  واالجتماعي���ة  والنف�سي���ة  االأكادميي���ة  املعوق���ات 

ا�ستقالليتهن.

توف���ري االأجه���زة والتقنية احلديث���ة التي ت�ساع���د طالبات ذوات . 5

االحتياجات اخلا�سة يف جتاوز ال�سعوبات الدرا�سية.

وحدات املركز

وحدة االإر�س���اد االجتماعي	 

وحدة االإر�ساد االأك��ادميي واالختبارات	 

وحدة الدعم التقني )وحدة احل�����ا�سب االآل������ي( 	 

وحدة �سع����وبات التعل��م و�سعف االنتباه	 

ن�����������ادي االحتياجات اخل����ا�سة	 

وحدة اخلدمات امل�ساندة	 
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الإجنازات

التعاون مع وحدة خدمات االحتياجات اخلا�سة باملكتبة املركزية 	 

بط���رح اأفكار واأ�سم���اء التقنيات التي تخ���دم الطالبات والتن�سيق 

معهم لطباعة بر�سوراتهم وبع�س امللفات بطريقة برايل.

امل�سارك���ة باالحتفال باليوم العاملي للع�س���ا البي�ساء بالتعاون مع 	 

نادي الرتبية اخلا�سة.

امل�سارك���ة باالحتف���ال باليوم العامل���ي لالإعاقة ال���ذي اأقامه نادي 	 

الرتبية اخلا�سة.

طباعة اختبارات طالبات ال�سنة التح�سريية بطريقة برايل.	 

ن�س���ر الوع���ي بتقني���ات ذوي االحتياج���ات الب�سري���ة من خالل 	 

الزيارات التي تقام للمركز من قبل طالبات اجلامعة اأو االأق�سام 

و�سرح كيفية تعامل الكفيفات مع التقنيات وطريقة عملها.

االحتف���اء بالي���وم العاملي ل�سعوب���ات التعلم حتت �سع���ار قراءتي 	 

انطالقتي.

اإعداد دليل تعريفي نحو اآلية اإجراءات التعامل مع ذوي �سعوبات 	 

التعل���م يف املرحلة اجلامعية وفق ما ورد يف القواعد واالإجراءات 

التنظيمية خلدمات الطالب ذوي االإعاقة بجامعة امللك �سعود.

التعاون مع طالبات من خارج املركز لطباعة ملفات برايل لتوزيعها 	 

يف اأن�سطتهم املختلفة على الطالبات ذوات االحتياجات اخلا�سة.

ح�س���ور فعاليات التوظيف املنعقدة يف كلية االآداب بجامعة امللك 	 

�سع���ود وذل���ك للتوا�سل مع برنام���ج باب رزق جمي���ل )ن�ساعدك 

يف �سعي���ك لل���رزق( لبحث ط���رق ا�ستفادة طالب���ات االحتياجات 

اخلا�سة من الربنامج.

تق���دمي الدعم لطالبة من جامعة امللك خال���د – منطقة بي�سة - 	 

وتدريبه���ا على طريق���ة التعامل مع جهاز براي���ل �سين�س وطباعة 

ملزمة خا�سة عن اجلهاز.
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ا�ستقبال الطالبة

متابعة الطالبات

بعد التخرج
فتح ملف للطالبة

عمل درا�سة

حالة عند احلاجة

اإ�سراك الطالبات يف نادي 

الحتياجات اخلا�سة

حتديد

اخلدمات

الالزمة

حتديد اإجراءات بدل 

الإعاقة والإعانات عند 

الإ�ستحقاق

التحويل

لالإح�سائيات

مركز خدمات
االحتياجات الخاصة

مراحل تقديم الخدمة 
لطالبة االحتياجات الخاصة

 )وحدة اإلرشاد اإلجتماعي( 

مراحل تقديم الخدمة لطالبة االحتياجات الخاصة في وحدة اإلرشاد االجتماعي
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الإر�س��اد  وح��دة  م��ن  امل�ستفي��دات  الطالب��ات  اإح�سائي��ة 

الجتماعي

21عدد الطالبات امل�ستجدات خالل العام الدرا�سي 1435 - 1436 ه�

اأعداد الطالبات امل�ستفيدات يف الف�سل الدرا�سي االأول

25عدد الطالبات الالتي مت القيام بدار�سة حاالتهن

66عدد الطالبات املقدم لهن االإر�ساد االجتماعي

اأعداد الطالبات امل�ستفيدات يف الف�سل الدرا�سي الثاين

27عدد الطالبات الالتي مت القيام بدرا�سة حاالتهن

67عدد الطالبات املقدم لهن االإر�ساد االجتماعي

الطالبات امل�ستفيدات من الإعانات واملكافاآت

االإعانات واملكافاآت

09عدد الطالبات الالتي مت ا�ستخراج بدل اإعاقة لهن

عدد الطالبات الالتي مت ا�ستخراج اإعانات لهن من �سندوق 

الطالب
03

الطالبات اخلريجات

برنامج متابعة اخلريجات

29عدد امل�ستفيدات

املوقع: مبنى 2 الدور االأر�سي

الهاتف: 011-8051061 /011-8052297

asnc@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين
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الفصل الخامس: 
مراكز المدينة الجامعية للطالبات ومرافقها وخدماتها
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أوالً: المكتبة المركزية

تع���د من اأ�سخ���م املكتبات اجلامعي���ة يف اململكة حيث تبل���غ م�ساحتها 

27788 مرتًا مربع���ًا، وت�سم قاعات مطالع���ة وا�سعة جمهزة باأحدث 

الو�سائ���ط التعليمية وتوفر ف�سواًل للبحث ب�سعة 130 طالبة باالإ�سافة 

اإىل خدمة االنرتنت واملكتبة الرقمية بطاقة ا�ستيعابية ت�سل نحو 325 

طالبة يف القاعات املخ�س�س���ة وقاعات املطالعة والقراءة والتي ت�سع 

لقرابة 1240 طالبة.

اإلنجازات

اإن�ساء مركز االت�سال املوحد )الرقم/8056453(.. 1

اإن�ساء مركز خلدمة ذوي االحتياجات اخلا�سة.. 2

اإقام���ة الفعاليات والربامج الثقافية وال���دورات التدريبية وور�س . 3

العمل داخل املكتبة وخارجها.

اإن�س���اء مركز اأع�ساء هيئة التدري�س، ومركز لطالبات الدرا�سات . 4

العليا.

اإن�ساء وجتهيز غرفة للدرا�سة اجلماعية.. 5

توفري خلوات درا�سية للم�ستفيدين من خدماتها.. 6

افتتاح املكتبات الفرعية التالية:. 7

جتهي���ز مكتب���ة كلي���ة احلق���وق والعل���وم ال�سيا�سية جم���اد االأوىل 	 

1435ه�.

جتهيز مكتبة كلية الرتبية ربيع الثاين1435ه�.	 

جتهي���ز مكتبة كلي���ة االآداب من ترتي���ب املكتب���ة بت�سنيف ديوي 	 

الع�سري وجتهيزها لتقدمي كافة اخلدمات ملن�سوبات الكلية.

جتهيز مكتبة كلي���ة اإدارة االأعمال 1437/7/7ه� ومت فيه تدريب 	 

املوظف���ات على كيفية ا�ستخدام املكتبة وت�سنيف ديوي الع�سري، 

وكيفية البحث االآيل يف الفهار�س.

عدد امل�ستفيدات من املكتبة املركزية	 

عدد امل�ستفيداتالعامم

143626880ه�1

143722880ه�2

املكتبة املركزية

املوقع: مبنى 23

الهاتف: 011-8055127 

library@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين
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ثانيا ً: مراكز األبحاث

مركز بحوث الدراسات اإلنسانية

اأن�سئ مرك���ز بحوث الدرا�سات االإن�سانية يف ع���ام 1408ه�، وتتمحور 

جه���ود عمادة البح���ث العلمي ومرك���ز البحوث للدرا�س���ات االإن�سانية 

بتق���دمي كل الدع���م املمك���ن للباحث���ات م���ن طالب���ات درا�س���ات عليا 

واأع�س���اء هيئ���ة التدري�س يف الن�سر العلم���ي يف االأوعية العاملية وطرح 

االأبح���اث ذات القيم���ة االجتماعي���ة واالقت�سادي���ة الت���ي ت�ساه���م يف 

التنمية الوطنية.

روؤية املركز

ي�سع���ى املركز اإىل حتقي���ق الريادة يف اختيار واإع���داد ودعم البحوث 

التي تتميز باالأ�سالة واالبتكار وت�ساهم يف خدمة اجلامعة واملجتمع.

ر�سالة املركز 

ت�سجيع واإبراز االأن�سطة البحثية يف مركز اأق�سام الدرا�سات االإن�سانية 

عن طريق التدريب والن�سر والدعم املايل.

اأهداف املركز

عق�د الدورات والندوات واحللق���ات العلمية ومتابعة نتائجها مبا . 1

يحقق اأهداف البحث العلمي باجلامعة.

التع�اون مع الهيئات واملوؤ�س�س���ات العلمية خارج اجلامعة باإجراء . 2

البحوث واالإ�سراف عليها وتب�ادل املعارف واخلربات.

االإرتقاء مب�ستوى البحث العلمي عن طريق تطوير احللول العلمية . 3

والعملية للم�س���كالت التي تواجه املجتم���ع باالأبحاث والدرا�سات 

التي يطلب اإعدادها من داخل اجلامعة اأو خارجها.

اإعداد وعقد الندوات واملحا�سرات واللقاءات الدورية والدورات . 4

العلمي���ة والثقافية املتخ�س�سة لع�سوات هيئة التدري�س وطالبات 

الدرا�سات العليا يف جماالت التخ�س�سات االإن�سانية.
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اخلدمات

الدعم بعد الن�سر الأع�ساء هيئة التدري�س.. 1

الرتجمة.. 2

دعم تاأليف كتاب.. 3

دعم املجموعات البحثية.. 4

التحليل االإح�سائي.. 5

جمال ور�س العمل.. 6

برنامج دعم القياديات.. 7

دعم طالبات الدرا�سات العليا.. 8

اال�ست�سارات البحثية.. 9

الإجنازات

دعم االأبحاث العلمية املنتهية بالن�سر.. 1

عدد من البحوث املدعومة لطالبات الدرا�سات العليا.. 2

دعم تاأليف كتاب.. 3

ترجمة االأبحاث العلمية.. 4

دعم املجموعات البحثية.. 5

برنامج داعم.. 6

مركز بحوث الدرا�سات الإن�سانية

املوقع: مبنى 31 القاعات امل�سرتكة الدور االأول

الهاتف: 8051698 - 011

ogsrc@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين
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مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية

اأن�سئ مركز البحوث يف اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية للطالبات يف 

العام اجلامعي 1405-1406ه����، ليتوىل م�سوؤولية االإ�سراف واملتابعة 

لالأبح���اث باالإ�ساف���ة اإىل ت�سجيع وتنمي���ة البحوث والن�س���اط العلمي 

يف الكلي���ات العلمية، يف جماالت اخت�سا�س ع�س���وات هيئة التدري�س 

والباحثات يف خمتلف االأق�سام والكليات التي يخدمها املركز.

روؤية املركز

حتقي���ق متيز عاملي باأبحاث اأ�سلي���ة ومبتكرة يف جماالت البحث ذات 

االأولوية الوطنية.

ر�سالة املركز 

 العم���ل على تاأمني بيئة عمل حمف���زة ودعم م�ستمر لالأبحاث متعددة 

التخ�س�سات.

اأهداف املركز

ت�سجيع ودعم وتنمية البحث والن�ساط العلمي يف الكليات العلمية.	 

االإرتقاء مب�ستوى البحث العلمي.	 

الربط بني الباحثات من خمتلف الكليات العلمية لتحقيق اأبحاث 	 

م�سرتكة يف املجاالت العلمية املختلفة.

حتديد جماالت البحث ذات االأولوية حمليًا وعامليًا.	 

بن���اء ق���وة بحثية والبحث ع���ن فر�س جديدة لتحقي���ق التميز يف 	 

جماالت البحث املحددة.

متع���ددة 	  االأبح���اث  بت�سجي���ع  االأكادميي���ة  االأه���داف  حتقي���ق 

التخ�س�سات بني الكليات.

االإ�سهام يف تنمية وخدمة املجتمع عن طريق االأبحاث التي يقرها 	 

املركز والندوات واالأن�سطة العلمية التي ينظمها املركز.

الإجنازات

اطالق برنامج »املجموعات البحثية ال�سغرية«.. 1

دعم امل�ساريع البحثية املنتهية بالن�سر.. 2

دعم تاأليف كتاب يف دورته االأوىل.. 3

ع���دد البح���وث املدعومة لطالب���ات الدرا�س���ات العلي���ا منذ عام . 4

1422ه� اإىل عام 1437ه� بلغ )713( بحثًا.

بل���غ عدد االأبح���اث املن�س���ورة يف املجالت املدرج���ة �سمن قوائم . 5

ISI لع�سوات هيئة التدري����س وطالبات الدرا�سات العليا منذ عام 

2004م اإىل ع���ام 2015م )342( بحثًا من�س���ورًا، بينما بلغ عدد 

ISI االأبح���اث املن�س���ورة يف املج���الت الغريمدرجة �سم���ن قوائم 

 )116( بحثًا.
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مركز بحوث اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية

املوقع: مبنى 30 القاعات امل�سرتكة الدور االأول

الهاتف: 011-8056349/ 011-8055340

rcmalaz@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين
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ثالثًا: المختبر المركزي

مت اإن�س���اء املخت���رب املرك���زي يف اأق�س���ام العل���وم والدرا�س���ات الطبية 

للطالبات عام 1402-1403ه�، باإ�سراف فريق عمل متكامل ذو كفاءة 

وق���درة عل���ى ت�سغي���ل االأجهزة واملع���دات املتاحة، مما اأت���اح للمخترب 

تق���دمي خدمة ممي���زة للباحثات، ليك���ون بذلك و�سيل���ة هامة لتوطني 

املعرف���ة بالتقني���ة احلديث���ة ولال�ستفادة م���ن تطبيق���ات التكنولوجيا 

احليوية، وي�سمل املخترب الوحدات التالية:

وحدة الوراثة اجلزيئية.	 

وحدة علم الربوتني.	 

اخلاليا اجلذعية.	 

وحدة زراعة االأن�سجة.	 

وحدة الرنني النووي واملغناطي�سي.	 

وحدة الكيمياء احليوية.	 

التحليل الكيميائي.	 

علم الوراثة اخللوية.	 

وحدة التدفق اخللوي.	 

وحدة معاجلة االأن�سجة.	 

وحدة االأحياء الدقيقة.	 

وحدة املجاهر االإلكرتونية.	 

الروؤية

مرك���ز بحثي وتدريبي ومرجعي يف جماالت العلوم التطبيقية والطبية 

االأ�سا�سي���ة يف اأق�س���ام العل���وم والدرا�سات الطبي���ة للطالبات بجامعة 

امللك �سعود.

الر�سالة

اأن يك���ون خمت���رب اأبحاث للعل���وم التطبيقي���ة والطبي���ة وو�سيلة هامة 

لتعزي���ز ا لبح���ث العلمي والتدريب وتوطني املعرف���ة بالتقنية احلديثة 

والإيجاد جيل من الباحث���ني املتميزين يف املجاالت العلمية والقادرين 

عل���ى اأخذ دور ري���ادي يف م�ساعدة املجتمع ال�سع���ودي لال�ستفادة من 

تطبيقات التكنولوجيا احليوية.

الأهداف

توفري التقنيات العلمية احلديثة الالزمة الإجراء االأبحاث.. 1

م�ساعدة طالبات الدرا�سات العليا على اإجناز جتارب اأبحاثهن.. 2

اإج���راء التج���ارب البحثي���ة والتحالي���ل املخربي���ة للباحث���ات من . 3

اأع�ساء هيئة التدري�س.

تق���دمي دورات تدريبية للكادر االأكادمي���ي والبحثي على خمتلف . 4

االأجهزة العلمية احلديثة.

التقرير السنوي 
82للمدينة الجامعية للطالبات



تق���دمي دورات تدريب���ة لفني���ات االأق�س���ام العلمية عل���ى خمتلف . 5

االأجهزة العلمية وكيفية ت�سغيلها.

ا�ستقطاب ك���وادر فنية مبوؤهالت علمية رفيعة امل�ستوى وتاأهيلهن . 6

بالدورات العلمية يف خمتلف تخ�س�سات التقنية احليوية. 

الإجنازات 

تدري���ب الك���وادر الب�سري���ة عل���ى االأجه���زة العلمي���ة املتقدمة يف . 1

املجاالت التالية:

الوراثة اجلزيئية.	 

علم الربوتني.	 

اخلاليا اجلذعية.	 

زراعة االأن�سجة.	 

الرنني النووي واملغناطي�سي.	 

الكيمياء احليوية.	 

التحليل الكيميائي.	 

علم الوراثة اخللوية.	 

التدفق اخللوي.	 

معاجلة االأن�سجة.	 

االأحياء الدقيقة.	 

املجاهر االإلكرتونية.	 

حتليل عينات الطالبات واأع�ساء هيئة التدري�س والباحثات داخل . 2

وخارج اجلامعة.

عدد العيناتالعامم

1436/143511396ه�1

1437/14362153ه�2

عقد الدورات التدريبية املتخ�س�سة يف التقنيات احلديثة من اأبرزها:. 3

تقنية املجهر االإلكرتوين النافذ وتطبيقاته.	 

تقنية املجهر االإلكرتوين واملا�سح وتطبيقاته.	 

دورة تعريفية عن التقنيات احلديثة يف زراعة االأن�سجة.	 

امل�ساركات يف املوؤمترات واملعار�س اخلارجية والتدريب:. 4

املوؤمتراملكان/ اجلهة/ الدولةم

1

املعر�س ال�سنوي للمختربات 

)Arab Lab( يف دبي بدولة 

االإمارات العربية املتحدة

عر�س االأجهزة العلمية واملواد 

امل�ستهلكة خالل عام 2015

بريطانيا2

Training on automated cryogenic 
suspension culture harvests 

Instrument

اليابان3
Scanning Electron Microscope

Transmission Electron Microscope

Baisc and Advanced NMR Instrumentاإيطاليا4

Micrroarray Core Facilityقطر5

م�ست�سفى التخ�س�سي6

Molecular oncology state of the art 
technologies mini symposium

برنامج علم االأورام اجلزئية

املخترب املركزي

املوقع: مبنى 13

الهاتف: 011-8056386

clab@ksu.edu.sa  :الربيد االإلكرتوين
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رابعًاً: المرافق الخدمية 
1 - النادي الرياضي 

بتاري���خ  للطالب���ات  باملدين���ة اجلامعي���ة  الريا�س���ي  الن���ادي  افتت���ح 

1436/6/9ه� ويهدف اإىل خدمة طالبات جامعة امللك �سعود، وي�سم 

العديد من ال�ساالت الريا�سية املتطورة التي جهزت باأحدث االأجهزة 

املتطورة تقنيًا وفقًا الأعلى املعايري يف جمال الريا�سة والرتفيه واللياقة 

البدنية، كما مت اختيار مدربات خمت�سات لديهن خربة مهنية عالية 

وثقاف���ة وا�سع���ة مع العدي���د من االإجن���ازات ال�سخ�سي���ة يف املجاالت 

الريا�سية لتقدمي ح�س�س ريا�سية متعددة، مما ميكن امل�سرتكة من 

اختيار اجلدول املنا�سب لوقتها ورغبتها.

املرافق

ملعب كرة �سلة.	 

�سالة البلياردو وتن�س الطاولة.	 

م�سبح داخلي وي�سمل )جاكوزي، �ساونا، غرفة بخار(.	 

�سالة البولينج.	 

�سالة االأجهزة الريا�سية.	 

�سالتان لالأيروبك�س.	 

ملعبان �سكوا�س.	 
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اإجن��ازات الن��ادي الريا�س��ي من��ذ افتتاحه يف ع��ام 1436هـ 

وحتى 1437هـ

تر�سي���ح عدد م���ن طالباتنا احلا�س���الت على �سه���ادات اخلربة . 1

يف املج���ال الريا�س���ي للقي���ام بالتدريب���ات الريا�سي���ة من خالل 

احل�س�س الريا�سية.

تكوين اأربع فرق ريا�سية لكرة ال�سلة والعمل على تدريبهم وجتهيزهم . 2

للخو�س يف املباريات الدورية والنهائية املقامة بني االأندية.

التعاق���د م���ع �سرك���ة )املناه���ل القاب�س���ة( من���ذ افتت���اح النادي . 3

لال�ستفادة من املدربات املتخ�س�سات لديهم لتدريب الطالبات 

م���ن خالل اإعطاء احل�س����س الريا�سية املتنوع���ة باالإ�سافة اإىل 

افتتاح ال�سالون التابع لذات ال�سركة.

مت افتت���اح عيادة مركز دايت �سنرت يف 1437/6/11ه� الأول مرة . 4

يف االأندية الريا�سية للبنات بالريا�س.

املوقع: مبنى 28

الهاتف: 0-11-8052336

aalomary@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

2 - عيادة التغذية الصحية

م���ن �سمن اخلدمات املقدمة من اإدارة �سندوق الطالب للطالبات مت 

االتفاق م���ع اإدارة التغذية و�سركة دايت �سنرت اأحد م�ستثمري التغذية 

يف اجلامعة على اإن�ساء عيادة التغذية ال�سحية، وتقدم العيادة برامج 

غذائي���ة للع�س���وات، وبرامج توعوي���ة خا�سة بال�سح���ة والغذاء وهذه 

اخلدمات جمانية.

3 - عيادة دايت سنتر

ت�ستقب���ل عيادة داي���ت �سنرت من�سوب���ات جامعة امللك �سع���ود بالنادي 

الريا�س���ي مبن���ى )28( لتق���دمي اال�ست�س���ارات الغذائية وفق���ًا الأعلى 

معاي���ري ال�سحة وال�سالمة املحلية والدولية وذلك حتت اإ�سراف نخبة 

من اأخ�سائيي التغذية.

4 - العيادة الطبية

تتب���ع العيادات الطبية للطالبات باملدين���ة اجلامعية للمدير التنفيذي 

مب�ست�سفى امللك خالد اجلامع���ي ولرئي�س ق�سم طب االأ�سرة واملجتمع 

وتندرج حتتها عيادة �سكن الطالبات باملدينة اجلامعية، عيادة النادي 

الريا�سي، عيادة مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات يف علي�سة.
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نطاق اخلدمة 

تق���دم العي���ادات الرعاية الطبية ال�سحية االأولي���ة واالإ�سعافية جلميع 

الطالبات ومن�سوبات املدينة اجلامعية اإ�سافة اإىل خدمات ال�سيدلية 

ويتوف���ر اأي�س���ًا طاق���م م�سعفني يف احل���رم اجلامعي يخ���دم احلاالت 

االإ�سعافية لنقلها للم�ست�سفى عند احلاجة.

اإجنازات العيادة الطبية 

افتتاح عيادة التعليم امل���وازي امل�سائي والتي تخدم الطالبات من 	 

ال�ساعة )الرابعة م�ساًء وحتى ال�ساعة العا�سرة م�ساًء(.

انتقال عيادة �سكن الطالبات للمبنى اجلديد حتت اإ�سراف العيادة 	 

الطبي���ة باملدينة اجلامعية وتوفري طاقم طب���ي يخدم العيادة 24 

�ساع���ة كامل اأيام االأ�سبوع، وجتهيزها بجميع امل�ستلزمات الطبية 

الالزمة.

ربط العي���ادات بالنظ���ام ال�سح���ي االإلكرتوين للمدين���ة الطبية 	 

اجلامعية وذل���ك لت�سهيل فتح امللفات للطالب���ات وطلب التحاليل 

والتحاويل الالزمة وتوثيق املعلومات اإلكرتونيًا.

املوقع: مبنى 25 الدور االأول 

الهاتف: 333، 011-8054452

5 - قسم طب الطوارئ )مركز المسعفين( 

ته���دف اإىل توفري خ�دمات طبية �سريعة، وتن���درج حت�ت رئا�سة ق�س�م 

ط����ب الطوارئ وحدة اخلدمات االإ�سعافي���ة، وهي املعنية بتغطية كافة 

مراف���ق املدينة اجلامعية من املرافق االإداري���ة والكليات وال�سكن على 

م���دار )24( �ساع���ة، وتتم ا�ستقب���ال احلاالت االإ�سعافي���ة على اخلط 

ال�ساخن )99999(.

ويخ���دم املركز احلاالت االإ�سعافية اخلارجي���ة التابعة للم�ست�سفى كما 

يغطي اأن�سطة اجلامعة املختلف.

املوقع: مبنى 25 الدور االأول

الهاتف: 99999

6 - المسرح وقاعات االحتفاالت

يحت�س���ن امل�س���رح فعاليات اجلامع���ة ويت�س���ع امل�س���رح الرئي�سي لعدد 

)2052( مقعد كما ي��سم قاعتي موؤمترات ت�سع كل قاعة 72 مقعد.

املوقع: مبنى 26

الهاتف: 011-8052147
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7 - مرك���ز التوجي���ه واإلرش���اد بعم���ادة ش���ؤون الط���الب 
لشؤون الطالبات

مركز يق���دم خدمات اإر�سادية متكاملة لطالب���ات جامعة امللك �سعود 

بهدف تخريج طالبة متمي���زة ومناف�سة يف تعلمها وتفكريها وتعاملها 

مع نف�سها وجمتمعها.

اإجنازات املركز 

اأوًل: امل�ستفيدات من مركز الت�جيه والإر�ساد وخدماته
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املهني

ثانيًا: فعاليات مركز الت�جيه والإر�ساد

ور�سة عمل اإدارة املعرفة.	 

ور�سة عمل توكيد الذات.	 

حما�سرة ال�سمانات الفكرية.	 

ور�سة عمل كيف تتغلبني على �سغوط احلياة.	 

حملة زهرة �سبابك.	 

حملة حياتي اأغلى.	 

ور�سة عمل القلق والتغلب عليه.	 

ور�س���ة عمل كي���ف تتعاملني م���ع اأ�سخا�س ال ترغب���ني يف التعامل 	 

معهم.

برنامج تطوير اأداء االأخ�سائي االجتماعي.	 

االأ�سبوع االإر�سادي للف�سل الدرا�سي االأول 1437/1436ه.�	 

ور�سة عمل الوقاية من االكتئاب.	 

حما�سرة احلماية القانونية �سد التحر�س.	 

ور�سة عمل اأ�سرار الذاكرة وفن املذاكرة.	 

ور�سة عمل اأخالقيات الطالبة اجلامعية.	 

القافل���ة التعريفية ملرك���ز التوجي���ه واالإر�ساد يف الكلي���ات )كلية 	 

اللغ���ات والرتجم���ة/ كلي���ة احلق���وق والعل���وم ال�سيا�سي���ة/ كلية 
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التمري�س/ كلية علوم احلا�سب واملعلومات(.

حما�سرة )تفا�سيل ت�سنع الفرق(.	 

حما�سرة �سخ�سيتك امل�ستقبلية.	 

حما�سرة )متتعي بحياتك(.	 

املوقع: مبنى 25 الدور الثاين مكتب 40

الهاتف: 011-8055038

 msleem@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين

8 - أندية النشاط الطالبي 

تع���د اأندية الن�ساط الطالب���ي ملتقى مهمًا الكت�س���اف وتطوير وتنمية 

املواه���ب الطالبي���ة، والعم���ل عل���ى ت�سجي���ع االبت���كار واالإب���داع لدى 

الطالبات، واإتاحة الفر�سة للتوا�سل مع رواد االأن�سطة داخل اجلامعة 

وخارجها.

الأهداف العامة لأندية الن�ساط الطالبي 

اإقامة االأن�سطة واكت�ساف املواهب الطالبية ورعاية املوهوبني.. 1

تهيئة البيئة املالئمة للطلبة لتنمي���ة قدراتهم ومهاراتهم وتبادل . 2

اخلربات فيما بينهم والعمل على ت�سجيعهم ودعمهم وتكرميهم.

امل�ساركة يف املنا�سبات املختلفة داخليًا وخارجيًا لتبادل اخلربات.. 3

توثي���ق االإنتاج الطالبي واإن�ساء قاعدة بيانات للمواهب الطالبية . 4

يف خمتلف املجاالت.

املوقع: مبنى 27 الدور االأول مكتب 4-076

الهاتف: 011-8055451 /011-8051159

halomran.c@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين
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9 - برامج الشراكة الطالبية

تعد برامج ال�سراكة الطالبية اأحد اأهم الربامج الطالبية يف اجلامعة 

لتحقق ما يلي:

متكني الطالبات واحت�سان االأفكار االإبداعية واملبادرات الريادية 	 

الطالبية وحتفيزها.

االإ�سهام يف تطوير البيئة االأكادميية.	 

اإنت���اج بحوث اإبداعي���ة تخدم املجتم���ع وت�سهم يف بن���اء اقت�ساد 	 

املعرفة من خالل اإيجاد بيئة حمفزة للتعلم واالإبداع الفكري.

اإجنازات ال�سراكة الطالبية 

مبادرة ق���راءات: لقاء يجم���ع نخبة من الكت���اب والكاتبات ذوي 	 

التاأثري االإيجابي والتطويري على جيل ال�سباب.

مبادرة وعي: فعالي���ة تقام مرة واحدة يف كل ف�سل درا�سي تهتم 	 

بزيادة الوعي والتثقيف من اجلانب ال�سحي.

مبادرة ن�سنع جيل: تهدف اإىل غر�س مفهوم التطوع لدى طالبات 	 

املرحل���ة االإبتدائي���ة من خالل تقدمي ور�س���ة تدريبية يف املدار�س 

لتحفي���ز الطالبات وتنمية حب التطوع لديهن، وتهدف اأي�سًا اإىل 

�سناعة جيل حمب للعمل التطوعي واملناف�سة على عمل اخلري.

املوقع: مبنى 27B الدور االأول

الهاتف: 011-8051669

rainy@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين
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