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 برانمج التهيئة
 للطالب املستجدين والطالبات املستجدات

 

 هـ1436/1437
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

يسر عمادة شؤون الطالب أن تبارك القبول ابجلامعة ألبنائها الطالب املستجدين وبناهتا 
الطالبات املستجدات وتدعوهم حلضور برانمج التهيئة حسب اجلدول واليت تقدمه كلياهتم 

 املسةرة يفى الدليل اإلرشادي لنفعه وأمهيته طالع عللإلوتؤكد على أمهية احلضور وحتث 
 والطالبة.  اجلامعية للطالب
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 هـ 1436/1437برامج التهيئة للطالب املستجدين لكليات اجلامعة للعام اجلامعي 

 
 اليوم / التاريخ الوقت الكلية م

 صباحا   9.00 كلية إدارة األعمال / املسار العريب 1
هـ 1/11/1436األحد 
 هـ2/11/1436األثنني 

 هـ2/11/1436األثنني  صباحا   10.00 كلية الرتبية 2
 هـ2/11/1436األثنني  صباحا   9.00 كلية العلوم الزراعية واألغذية 3
 هـ3/11/1436الثالاثء  صباحا   10.00 كلية العلوم 4
 هـ3/11/1436الثالاثء  صباحا   10.00 كلية احلقوق 5
 هـ4/11/1436األربعاء  صباحا   9.00 كلية الطب البيطري والثروة احليوانية 6
 هـ4/11/1436األربعاء  صباحا   9.00 كلية اآلداب 7
 هـ8/11/1436األحد  صباحا   9.00 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 8
 هـ8/11/1436األحد  صباحا   10.30 كلية اجملتمع يف بقيق 9
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 هـ 1436/1437برامج التهيئة للطالبات املستجدات لكليات اجلامعة للعام اجلامعي 

 
 اليوم / التاريخ الوقت الكلية م
 هـ2/11/1436األثنني  صباحا   10.00 كلية الرتبية 1
 هـ2/11/1436األثنني  صباحا   9.00 كلية العلوم الزراعية واألغذية 2
 هـ3/11/1436الثالاثء  صباحا   10.00 كلية العلوم 3
 هـ3/11/1436الثالاثء  صباحا   10.00 كلية احلقوق 4
 هـ4/11/1436األربعاء  صباحا   9.00 كلية إدارة األعمال / املسار العريب 5

 * هـ4/11/1436األربعاء  صباحا   9.00 كلية اآلداب 6
 * هـ5/11/1436 اخلميس

 هـ8/11/1436األحد  صباحا   9.00 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 7
 هـ8/11/1436األحد  صباحا   10.30 كلية اجملتمع يف بقيق 8

 *يتم تقسيم الطالبات على يومني برسائل نصية من قبل الكلية.
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 أرقام مباين الكليات والعمادات واإلدارات

 املدينة اجلامعية / الطالب: 
 

 رقم املبىن /اإلدارة/ العمادة الكلية  رقم البوابة

12 
 13 كلية الطب البيطري والثروة احليوانية

 9 كلية العلوم 

 7 كلية الرتبية

15 

 3 إدارة اجلامعة 

 1 عمادة القبول والتسجيل

 1 عمادة الدراسات العليا

 5   مطعم الطالب 

 63 قاعة االحتفاالت

 2 إداريت األمن والسالمة

7 

 33 املكتبة املركزية

 31 كلية العلوم الزراعية واألغذية

 25 عمادة شؤون الطالب

 27 عمادة السنة التحضريية

 23 كلية إدارة األعمال

 23 كلية احلقوق

 15 كلية علوم احلاسب 

 35 عمادة التعلم االلكرتوين والتعليم عن بعد

  اإلسكان الطاليب

6 
 24 كلية الطب

 22 اإلكلينيكيةكلية الصيدلة 



 

7 

 

 

 املدينة اجلامعية / الطالبات: 

 رقم املبىن / العمادة /اإلدارةالكلية  رقم البوابة

15 

 51 كلية الرتبية 

 53 كلية العلوم الزراعية واألغذية 

 47 كلية العلوم

 45 كلية إدارة األعمال

 45 كلية احلقوق

 59 كلية علوم احلاسب

 55 للطالباتعمادة شؤون الطالب 

 49 مطعم الطالبات

  إسكان الطالبات 7

6 
 24 كلية الطب

 22 كلية الصيدلة اإلكلينيكية
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 املباين القدمية / الطالب: 

 

 رقم املبىن / العمادة /اإلدارةالكلية  رقم البوابة

1 
 14 كلية اآلداب

 132 قاعة الشيخ حسن آل الشيخ

2 

 116 كلية طب األسنان

 118 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع

 43 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 114 جممع العيادات التطبيقية

3 
 31 كلية اهلندسة 

 106 املعامل املركزية لكلية اهلندسة

 
 املباين القدمية / الطالبات:

 

 رقم املبىن / العمادة /اإلدارةالكلية  رقم البوابة

 43 العلوم الطبية التطبيقية كلية 2

4 
 عمادة السنة التحضريية

 عمادة القبول والتسجيل 62

 كلية اهلندسة 
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 املباين خارج مقر اجلامعة / الطالبات: 

 

 املكان / العمادة /اإلدارةالكلية

 ايضالغريب ( تقاطع طريق الر  طريق امللك عبدهللا الدائري ) الدائري كلية اآلداب للطالبات

 ابلقرب من فندق األحساء انرتكونتتنتال  كلية اآلداب للطالبات املستجدات
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 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم      

 جامعة امللك فيصل  
 عمادة شؤون الطالب

 
 
 

 الدليل اإلرشادي 
 لطلبة اجلامعة 

 
 
 
 
 هـ1436/1437العام الدراسي 
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 االرشادي فهرس حمتوايت الدليل
 

 رقم الصفحة املوضوع

 13 كلمة عميد شؤون الطالب
 14 جامعة امللك فيصل

 17 كلية العلوم الزراعية واألغذية
 18 كلية الطب البيطري والثروة احليوانية

 19 كلية إدارة األعمال
 20 كلية الرتبية
 21 كلية العلوم

 22 الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمعكلية 
 23 كلية الطب

 24 كلية علوم احلاسب اآليل وتقنية املعلومات
 25 كلية الصيدلة اإلكلينيكية

 26 كلية اهلندسة
 27 كلية اآلداب

 28 كلية العلوم الطبية التطبيقية
 29 كلية اجملتمع أببقيق

 30 كلية احلقوق
 31 األسنانطب كلية 
 33 شؤون الطالبعمادة 

 34 النشاط الثقايف
 35 النشاط االجتماعي

 36 النشاط الفين
 37 النشاط الرايضي
 38 األندية الطالبية

 39 املسابقات الطالبية
 40 إسكان الطلبة
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 42 التغذية
 43 وحدة التوجيه واإلرشاد

 44 صندوق الطالب
 47 الئحة أتديب الطالب

 57 شؤون الطالبأرقام هواتف منسويب عمادة 
 58 عمادة القبول والتسجيل
 68 عمادة شؤون املكتبات 
 69 عمادة البحث العلمي
 70 عمادة الدراسات العليا
 74 عمادة تقنية املعلومات
 75 جممع العيادات الطبية

 77 إدارة األمن 
 79 إرشادات املواصالت اليت هتم الطالب
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 :ةالطالبأخيت أخي الطالب / 
 ةـي/ة اجلامعــ/مسرية الطالب يسهلالذي  طلبة اجلامعةبني يديكم دليل  تقدم عمادة شؤون الطالب

 .امجيع مرافقها وخدماهت وعلىللتعرف على اجلامعة  ويرشدمها
ها ال غىن عنها كعمادة شؤون الطالب مبرافقها وبراجم عدد من مواقع اجلامعةعلى  يدل الطلبةفهذا الدليل 

عمادة القبول  وكذلك ،ملتحقيق أهدافه أبيديهمواألخذ  الطلبةوأنشطتها وإسهاماهتا يف تسهيل شؤون 
حيتوي الدليل على نبذة و  ،من اللوائح واألنظمة والقواعد التعليمية الطلبةوالتسجيل اليت ختتص مبا حيتاجه 

 املعرفة.فهي وعاء الفكر و  الطلبة اجلامعيةالركيزة األساسية يف حياة تلك  ملكتباتعن عمادة شؤون ا
تشارات سارات اجلامعة لتقدمي اخلدمات واإلوعمادات وإد الطلبةجسر الرتابط والتواصل بني  هذا الدليل

  .موالسمو أبفكاره ملتحقيق أهدافه نياجلامعي للرقي ابلطلبة
 

 سائلني املوىل أن جيعله عاما  دراسيا  حافال  ابلعلم والعطاء والتميز واإلبداع . 

 
 

 عميد شؤون الطالب
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 جامعة امللك فيصل

 
                   املوافقهـ 1395رجب28بتاريخ  67قم هـ /على املرسوم امللكي ر  اءأنشئت جامعة امللك فيصل بن

ملعرفة ا التعليم اجلامعي والدراسات العليا يف خمتلف العلوم وجماالت ، هذا وتوفر اجلامعة لطلبتهام1975أغسطس 6
 .اعي والفينقايف والرايضي واإلجتم، كما أهنا هتتم ابلنشاطات الالصفية مثل النشاط الثاملتخصصة والبحث العلمي

 
 كليات اجلامعة

 الصيدلة اإلكلينيكية 9 العلوم الزراعية واألغذية 1
 اهلندسة 10 الطب البيطري والثروة احليوانية 2
 اآلداب 11 الرتبية 3
 العلوم الطبية التطبيقية  12 إدارة األعمال 4
 كلية اجملتمع اببقيق 13 الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 5
 احلقوق 14 الطب 6
 األسنان طب  15 العلوم 7
   علوم احلاسب وتقنية املعلومات 8

 
 
 

 العمادات املساندة
 عمادة السنة التحضريية 7 عمادة البحث العلمي 1
 عمادة شؤون الطالب  8 عمادة الدراسات العليا 2
 عمادة تطوير التعليم اجلامعي 9 عمادة القبول والتسجيل 3
 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس 10 عمادة شؤون املكتبات 4
 كادمييعمادة ضمان اجلودة واإلعتماد األ 11 لكرتوين والتعليم عن بعد عمادة التعلم اإل 5
 عمادة تقنية املعلومات 6
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 العلمية والبحثيةاملراكز 
 مركز أحباث الطيور 6 معهد البحوث واإلستشارات 1
 املركز الوطين ألحباث املوهبة واإلبداع 7 مركز التميز البحثي يف النخيل والتمور 2
 وحدة تقنية النانو 8 مركز الدراسات املائية 3
 مركز أحباث الثروة السمكية  9 مركز أحباث اجلمال 4
 واألحباث الزراعية والبيطريةحمطة التدريب  5
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 لزراعية واألغذية :كلية العلوم ا .1
 سنوات  4هـ ، ومدة الدراسة فيها 28/7/1395أنشئت يف 

 
 الربامج األكادميية :  -أ

 
 . البكالوريوس واملاجستري

 أقسام الكلية: -ب
 . قسم األعمال الزراعية وعلوم املستهلك -1
 . قسم اإلنتاج احليواين والسمكي -2
 . قسم البيئة واملصادر الطبيعية الزراعية -3
 . قسم التقنية احليوية الزراعية -4
 . قسم زراعة األراضي القاحلة -5
 . قسم علوم الغذاء والتغذية -6
 . قسم هندسة النظم الزراعية -7

 : برامج املاجستري -ت
 . برانمج اإلنتاج احليواين -1
 . برانمج علوم الثروة السمكية -2
 . برانمج علوم الدواجن -3
 . برانمج اإلقتصاد الزراعي التطبيقي -4
 . برانمج األعمال الزراعية -5
 . برانمج علوم املستهلك -6
 . املياهبرانمج علوم  -7
 . برانمج علوم البيئة -8
 . برانمج علوم املصادر الطبيعية -9
 . املياهبرانمج علوم  -10
 . برانمج علوم البساتني -11
 . برانمج علوم احملاصيل -12
 . برانمج علوم التغذية -13
 . برانمج الصناعات الغذائية -14
 . العالجيةبرانمج التغذية  -15
 . برانمج هندسة النظم الزراعية -16
 . برانمج هندسة امليكنة احلقلية -17
 . برانمج هندسة التصنيع الغذائي -18
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 كلية الطب البيطري والثروة احليوانية : .2
 . سنوات 5هـ  ومدة الدراسة فيها 28/7/1395أنشئت يف 

 
 الربامج األكادميية :  -أ
 

 . البكالوريوس واملاجستري 
 

 :قسام الكلية أ -ب

 .قسم التشريح  -1
 واألقرابزين .قسم وظائف األعضاء والكيمياء احليوي   -2
 . قسم األمراض -3
 . قسم األحياء الدقيقة والطفيليات -4
 .قسم الصحة العامة البيطرية ورعاية احليوان  -5
 .قسم الدراسات اإلكلينيكية  -6

 : برامج املاجستري -ت

 .التشخيص أملخربي  -الصحة احليوانية  -1
 . الطب الوقائي -الصحة احليوانية   -2
 . التشريح البيطري -3
  . الوالدة والتناسليات  -4
 . علم األمراض البيطرية -5
 . العقاقري البيطرية  -6
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 كلية إدارة األعمال : .3
 .سنوات  4هـ ومدة الدراسة فيها 1404أنشئت سنة 

 
 الربامج األكادميية :  -أ
 

 البكالوريوس واملاجستري . 
 

 :أقسام الكلية  -ب

 .األعمال قسم إدارة  -1
 .قسم احملاسبة  -2
 .قسم العلوم املالية  -3
 قسم نظم املعلومات اإلدارية . -4
 . قسم االقتصاد -5
 . قسم االساليب الكمية -6

 : برامج املاجستري -ت

 .ماجستري إدارة األعمال  -1
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 كلية الرتبية : .4
 .سنوات  4هـ ومدة الدراسة فيها 1401أنشئت سنة 

 
 الربامج األكادميية :   -أ
 

 . واملاجستريالبكالوريوس  
 

 : أقسام الكلية -ب

 قسم الرتبية اخلاصة يف التخصصات التالية :  -1
 .) إعاقة عقلية ، إعاقة مسعية ، إعاقة بصرية ، صعوابت التعلم ، املوهبة والتفوق ( 

 قسم رايض األطفال .                                -2
 قسم الرتبية البدنية .                    -3
 الفنية .             قسم الرتبية  -4

 : برامج املاجستري -ت

 .ماجستري اإلدارة الرتبوية من قسم اإلدارة التعليمية  -1
 .ماجستري التوجيه واإلرشاد النفسي من قسم الرتبية وعلم النفس  -2
 .دبلوم التوجيه واإلرشاد الطاليب من قسم الرتبية وعلم النفس  -3

 

 : يوجد يف كلية الرتبية املراكز العلمية التالية
 .التوجيه واإلرشاد النفسي  وحدة -1
 .وسائل و تقنية التعليم وحدة  -2
 .القياس والتقومي الرتبوي وحدة  -3
 .البحوث والدراسات الرتبوية واالجتماعية وحدة  -4
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 كلية العلوم : .5
ــــــــــــــــ، ومدة الدراســة ابلكلية 1/4/1423/ب يف 10522/7 كلية العلوم مبوجب املرســوم امللكي رقم  أنشــئت هـ

 .سنوات 4
 
 الربامج األكادميية :  -أ
 

 . البكالوريوس واملاجستري 
 

 : أقسام الكلية -ب

 . قسم الفيزايء -1
 . قسم الكيمياء -2
 . قسم علوم احلياة -3
 . قسم الرايضيات واالحصاء -4

 : برامج املاجستري -ت

 . ماجستري الرايضيات -1
 . ماجستري الفيزايء -2
 .ء احليوية والبيولوجيا اجلزيئية ماجستري الكيميا -3
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 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع : .6
هـ لتكون حلقة اتصال بني 1421/1422أنشئت كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع يف العام الدراسي 

ية أو اجملتمع للتعرف على احتياجاهتم املعرفية والعلمية وتطلعاهتم املستقبلية وترمجتها إىل برامج أكادميو اجلامعة 
 تدريبية .

 
 الربامج األكادميية :  -أ

 
 أوال  : برامج الدبلوم : 

 
 .دبلوم تقنية وإدارة املكاتب  -1
 .دبلوم شبكات املعلومات  -2
 .دبلوم حماسبة  -3
 .دبلوم تسويق  -4
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 كلية الطب : .7
 .سنوات وسنة إمتياز  6هـ ومدة الدراسة فيها 17/11/1421أنشئت يف 

 
 األكادميية : الربامج  -أ

 
 . البكالوريوس واملاجستري 

 
 : أقسام الكلية -ب

 .قسم العلوم الطبية احليوية  -1
 .قسم الباطنية  -2
 .قسم اجلراحة  -3
 .قسم طب الطواريء  -4
 .قسم العلوم العصبية السريرية  -5
 .قسم أمراض األطفال  -6
 .قسم طب النساء والوالدة  -7
 .قسم طب األسرة وطب اجملتمع  -8
 .قسم التعليم الطيب  -9

 : برامج املاجستري -ت

 . ماجستري يف  العلوم الطبية احليوية -1
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 كلية علوم احلاسب اآليل وتقنية املعلومات : .8
 .سنوات  4هـ ومدة الدراسة فيها 1423أنشئت يف عام  

 
 الربامج األكادميية :  -أ

 
 . البكالوريوس واملاجستري 

 
 : أقسام الكلية -ب

 .علوم احلاسب  -1
 .نظم املعلومات  -2
  . هندسة احلاسب -3
 . الشبكات واالتصاالت -4

 : برامج املاجستري -ت

  .علوم احلاسب  -1
 .نظم املعلومات  -2
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 كلية الصيدلة اإلكلينيكية : .9
الكلية برانمج بكالوريوس دكتور صيديل وهو عبارة عن برانمج ملدة  هـ  وتقدم 29/3/1423أنشئت يف 

سنوات . سنة حتضريية واربع سنوات يتم قضاؤها للدراسة يف احلرم اجلامعي وسنة واحدة للتدريب االكلينيكي 6
 يف املستشفيات . 

 
 أقسام الكلية : -أ

 .قسم العلوم الصيدلية  -1
 .قسم العلوم البيولوجية الطبية  -2
 قسم املمارسة الصيدلية . -3
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 كلية اهلندسة :  .10
 هــ ومدة الدراسة فيها أربع سنوات . 26/1/1428أنشئت كلية اهلندسة يف 

 

 الربامج األكادميية :  -أ
 
 . البكالوريوس واملاجستري 

 
 : أقسام الكلية -ب
 

 .قسم اهلندسة امليكانيكية  -1
 .قسم اهلندسة املدنية والبيئية  -2
 .قسم اهلندسة الكهرابئية  -3
 .قسم اهلندسة الكيميائية  -4
 .قسم اهلندسة الطبية احليوية )طالبات(  -5
 .قسم هندسة املواد  -6
 .قسم هندسة حتلية املياه  -7
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 كلية اآلداب : .11
 سنوات . 4هـ  ومدة الدراسة فيها  10/7/1429أنشئت يف                 

 
 الربامج األكادميية :  -أ

 
 . واملاجستريالبكالوريوس  

 
 : أقسام الكلية -ب

 .قسم الدراسات اإلسالمية  -1
 .قسم اللغة العربية  -2
 .قسم اللغة االجنليزية  -3
قسم العلوم االجتماعية ) التاريخ ، علم االجتماع واخلدمة االجتماعية ، اجلغرافيا والنظم  -4

 . اجلغرافية (
 .قسم االتصال وتقنية اإلعالم  -5
 .غري مفعل ( قسم املكتبات واملعلومات  ) -6

 : برامج املاجستري -ت

 .ماجستري اللغة العربية  -1
 .ماجستري اللغوايت التطبيقية من قسم اللغة االجنليزية  -2
 . الدراسات اإلسالمية -3
 . الدراسات االجتماعية )اجلغرافيا ، التاريخ ، علم االجتماع( -4

 

 : برامج الدكتوراه -ث

 . اللغة العربية -برانمج األدب  -1
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 : كلية العلوم الطبية التطبيقية   .12
 .سنوات ونصف ابإلضافة إىل سنة االمتياز   3هـ  ومدة الدراسة فيها  7/8/1432أنشئت يف           

 
 الربامج األكادميية :  -أ

 
 البكالوريوس واملاجستري 

 
 : أقسام الكلية -ب

 
 قسم التمريض للطالبات . -1
 . قسم املختربات الطبية -2
 . قسم علوم التخدير -3
 . قسم العالج التنفسي -4
 . قسم التغذية اإلكلينيكية -5
 . قسم علوم صحة اجملتمع -6
 م إدارة وتقنية املعلومات الصحية .قس -7
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 : كلية اجملتمع أببقيق .13
 
 أقسام الكلية : -أ
 

 قسم الربامج اإلدارية واملالية . -1
 قسم اللغات والعلوم اإلنسانية . -2
 قسم احلاسوب وتقنية املعلومات . -3
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 :كلية احلقوق  .14
 
 أقسام الكلية : -أ
 

 قسم القانون العام . -1
 قسم القانون اخلاص . -2
 . قسم الفقه )ال مينح درجة علمية( -3
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  : األسنانطب كلية  .15
 

               صـــــــــــــــدرت موافقة املقام الســـــــــــــــامي الكرمي على إنشـــــــــــــــاء كلية طب األســـــــــــــــنان  امعة امللك فيصـــــــــــــــل مبوجب التوجيه   
 م مت قبول الدفعة األوىل من الطالب للدراسة.2014هـ ويف سبتمرب 7/8/1432/م.ب بتاريخ 5088رقم 

يف املباين القدمية للجامعة، كما  116تقع مكاتب اإلدارة والقاعات الدراســـية ومعامل طب األســـنان يف مبىن الكلية رقم 
اين الكلية وفق مقاييس علمية ان وملحقاهتا، حيث مت ختطيط مبســـــــــــــــنلعيادات طب األ 102تشـــــــــــــــغل الكلية املبىن رقم 

 أبحدث ما توصلت إليه تقنية املعدات التعليمية والسريرية يف طب األسنان.حديثة ومت جتهيزها 
كما أقامت كلية طب األســـــــــــنان عالقات تعاون أكادميي مبكرة مع عدد من املؤســـــــــــســـــــــــات التعليمية والبحثية، الوطنية 

من أهم تلك العالقات األكادميية متت مع كلية طب األســـــنان  امعة تكســـــاس بســـــان أنطونيو يف الوالايت واألجنبية، و 
  املتحدة األمريكية حيث أمثرت اتفاقية عمل مناهج طب األسنان. 

 
 

 أقسام الكلية : -أ
  :قسم وقاية األسنان، ويشمل -1

 شعبة أمراض اللثة وزراعة األسنان. .أ
 شعبة طب األسنان الوقائي. .ب
 شعبة أمراض أسنان األطفال. .ت
 شعبة تقومي الفكني. .ث

 قسم جراحة الفم والوجه والفكني، ويشمل: -2
 شعبة جراحة الفم والوجه والفكني. .أ

 شعبة الطب والتشخيص الفموي. .ب
 شعبة أمراض الفم. .ت

 قسم االستعاضة الصناعية، ويشمل: -3
 شعبة علوم مواد طب األسنان. .أ

 شعبة األحياء الفموية. .ب
 الدقيقة الفموية.شعبة األحياء  .ت
 شعبة تشريح األسنان. .ث
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 عمادة شؤون الطالب
 
 فكار رائدة إبداعية تتسم بسعة إطالع على احلديث وإمكانيات مكتسبة يف تطوراتطالب والطالبات طاقات ال تنفد وألا

املعرفة وتقنية املعلومات ودور اجلامعات أصبح أكرب وأوسع ليتناول األنشطة املنهجية املبنية على اخلطط األكادميية الدراسية 
نوا ليكو احلياتية  واملهاراتة جتماعياإل والسلوكية واحلياةالرتبوية ة واليت هتتم ابجلوانب العلمية و واألنشطة والربامج الالصفي

ومن هنا أييت دور عمادة شؤون الطالب لتتوىل اإلشراف على كافة األنشطة واخلدمات  ،ذخرا  للوطن بشخصيات متكاملة
 الطالبية ابلتخطيط والتنفيذ واملتابعة والتنظيم يف إطار خطة اجلامعة .

 
 أهداف عمادة شؤون الطالب :

 
 .اجلامعة وفق أسس علمية وأطر تربوية  لطلبةتقدمي كافة اخلدمات  -1
 .تنوعة واهلادفة الالصفية امل برامج أنشطة الطلبةد وتنفيذ إعدا -2
شطة حبيث تتوازن شخصيته بني التحصيل الدراسي واألن ةــ/اجلامعي ةــ/حتقيق اإلجيابية يف حياة الطالب -3

 .الالصفية 
 

 أقسام عمادة شؤون الطالب :
  

 أنشطة الطلبة . -1
  خدمات الطلبة . -2
 . وحدة التوجيه واإلرشاد -3
 صندوق الطلبة . -4

 
 أوال  : أنشطة الطلبة :

 
 : أهداف أنشطة الطلبة

 
 . والعمل على صقلها وتطويرها اكتشاف مواهب وقدرات لدى الطلبة -1
 .تنمية حب العمل اجلماعي  -2
 . بث روح املنافسة الشريفة -3
 .مبا يعود عليه وعلى جمتمعه ابلنفع والفائدة  ةـــ/استثمار فراغ الطالب -4
 . /ــةالصاحل ةـــ/إعداد املواطن -5
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 النشاط الثقايف :  
يشتمل على احملاضرات العامة والندوات واألمسيات الشعرية واللقاءات املفتوحة واملسابقات الثقافية واملهرجاانت الثقافية  

 .داخل اململكة العربية السعودية وخارجها 
 

 أهداف النشاط الثقايف :
 

 . نشر الوعي والثقافة العامة بني طلبة اجلامعة -1
 . وتوجية إهتمامهم ابلثقافة العامة راء معلومات الطلبةإث -2
 .إ مناء معارف الشباب وتشجيعهم على البحث العلمي والثقايف اهلادف  -3
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 النشاط االجتماعي :
   

 :  االجتماعيأهداف النشاط 
 جتماعي .عل مع  اجملتمع لتحقيق التكيف اإلعلى التفا تنمية قدرة الطلبة -1
 ./ـــةصاحلا  /ــة ليصبح مواطنا   ةــ/بناء الشخصية املتكاملة للطالب -2
 واجملتمع احمليط به عن طريق اخلدمات الرتبوية اهلادفة . ةــ/توثيق الصلة بني الطالب -3
 ل يف األنشطة املختلفة املناسبة .ـم للعمـق إدماجهـعن طري الطلبـةحاالت املسامهة يف عالج  -4
 .اجلديدة  واخلرباتهلم ورغباهتم وإكساهبم املهارات وقدراهتم وإشباع ميو  اكتشاف وتنمية مواهب الطلبة -5
 . ةــ/االستفادة من وقت الفراغ واستثماره فيما يعود ابملنفعة على الطالب  -6
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 النشاط الفين :
ية واملسابقات الفنية أبنواعها وكذلك املشاركة يف املعارض الفن شتمل على املعارض الفنية للطلبة واملسرحياتوي 

 واملهرجاانت املسرحية داخل اململكة العربية السعودية وخارجها . 
 

 : أهداف النشاط الفين
 

 . املبدعني يف أي جمال صقل مواهب الطلبة -1
 هداف وجود روح التعاون بني الطلبة .من أهم اال -2
 .اكتشاف املواهب الفنية  -3
 . على الثقة ابلنفس واملواجهة الطلبةتدريب  -4
 تدريب الطلبة على روح املبادرة والقيادة . -5
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 النشاط الرايضي :
وري كرة و املسابقات الرايضية  ميع أنواعها ومنها د هوبرامج رايضية ومنها التدريب والتوجييشتمل على عدة جماالت 

القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة تنس الطاولة وكرة التنس األرضي والبلياردو والسباحة لكليات اجلامعة  
 ىعلى مستو  ةواملشاركات الرايضية داخل اململكة العربية السعودية وخارجها وكذلك تنظيم بعض املهرجاانت الرايضي

 احملافظة .
 

 املنشآت الرايضية التالية : 
 

 .ملعب كرة القدم مزروع ابلعشب الصناعي  -6
مالعب خارجية وتشمل ملعب التنس األرضي وملعب كرة اليد وملعب كرة السلة وملعب الكرة الطائرة  -7

 وملعب مخاسية كرة القدم.
وجد يف مبين عمادة ت وقاعة البولينج والبييب فوتوتنس الطاولة والسنوكر لعاب تشتمل على البلياردو قاعة أ -8

 .  شؤون الطالب
 

 : أهداف النشاط الرايضي
 

 .بناء سليما  فينعكس ابإلجياب على اجملتمع احمليط به  ةــ/بناء جسم وعقل الطالب -1
 .ومواهبه الرايضية  ةـــ/تنمية قدرات الطالب -2
 .ية واخلارجية تكوين فرق خمتلفة لتمثل اجلامعة يف املشاركات الداخل -3
 .بث الروح الرايضية مبا يتالئم مع تعاليم الدين اإلسالمي  -4
 .بناء شخصية الطالب واكتساب املعرفة واخلربات والتعارف عن طريق املبارايت  -5
 .واملوظفني وأعضاء هيئة التدريس  تنمية روح التعارف بني الطلبة -6
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 :   أندية الطلبة
 وهي : أنديةأنشطة الطلبة على وجود عدة تشمل  
 

  اندي العالقات وخدمات الطلبة . -1
 .اندي املوهبة واإلبداع  -2
 .اندي التدريب والتطوير  -3
 .النادي الصحي  -4
 .اندي أصدقاء البيئة  -5
 .اندي األعمال الفنية  -6
 اندي املسرح . -7
 . اندي عشائر اجلوالة -8
 اندي طالب املنح. -9
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 :   مسابقات الطلبة
 تشمل مسابقات متعددة ومتنوعة هتدف خللق روح التنافس الشريف بني طالب وطالبات اجلامعة وهي : 
 

 .مسابقة حفظ وجتويد القرآن الكرمي  -1
 . ةالشريف ةالنبوي السنةمسابقة  -2
 .مسابقة اإلنشـاد  -3
 .املسابقة الثقافية الكربى بني الكليات  -4
 .مسابقة البحوث العلمية  -5
 . العلميةمسابقة اإلبتكارات  -6
 .مسابقة البحوث الثقافية واإلجتماعية   -7
 . مسابقة التصميم ابحلاسب اآليل -8
 . مسابقة أفضل أوبريت  -9
 .املسابقات األدبية  -10
 . مسابقة جنوم اجلامعة -11
 . املسابقات الفنية -12
 مسابقة معرض مكافحة التدخني . -13
 مسابقة معرض منتجات الطالب والطالبات. -14
 . املسابقات الرايضية -15
 . دوري الكليات للمسابقات الرايضية -16
 مسابقات التحدي واملهرجاانت . -17
 املسابقات الفلكلورية . -18
 املسابقات املقرتحة من الطالب . -19
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 اثنيا  : اخلدمات الطالبية :
 

 : إسكان الطلبة
 

 توفر الغرفإمكانية حسب وذلك  ،القادمني من خارج األحساء وطالباهتا لطالهبا دم اجلامعة خدمات اإلسكانتق
 .الشاغرة وبرسوم إجيار

( رايل لكل فصل 1125جيار )قيمة إ ةـــ/عبارة عن سكن مشرتك يف غرف مؤثثة بسرير. ويدفع الطالب وسكن الطلبة
( رايل تسرتد بعد ترك السكن إذا مل  500قيمة أتمني )  ةــ( للفصل الصيفي . ويدفع الطالب /  500أو ) دراسي 

 . يوجد خلل أو عطب
 

 : اإلسكانشروط 
 

 تكون األولوية يف اإلسكان على قدر احلاجة واملسافة. -1
 يتم اإلسكان بناء  على املتاح واإلمكانيات يف حينه. -2
 ال تلتزم اجلامعة إبسكان أي متقدم. -3
أو حتديث البياانت ابلسكن اجلامعي) للطالب والطالبات الراغبني اباللتحاق  تعبئة منوذج طلب التحاق -4

 ابلسكن(
 منوذج استمارة حتديث بياانت الطالب/ـــة .) للطالب والطالبات القاطنني مسبقا  ابلسكن اجلامعي( تعبئة -5
 االلتزام ابلتعليمات ومستجداهتا. -6
 التالية ابلسكن : تعبئة التعهدات -7
 ( للطالب والطالبات.1أ.تعهد سكن ) -8

 ( للطالب والطالبات.2ب. تعهد سكن )
 ( للطالب والطالبات.3تعهد سكن ) ت.
 ( للطالبات فقط.4تعهد سكن ) ث.
 ( للطالبات فقط.5تعهد سكن ) ج.

 عبئة منوذج عقد اإلجيار) للطالب السعوديني فقط (.ت -9
 

 لحصول على السكن :ل املستندات املطلوبة

 صورة من آخر مؤهل دراسي ) شهادة الثانوية ( للطالب/ـــة -1
 السعوديني()للطالب والطالبات صورة من بطاقة اهلوية الوطنية  -2
 صورة من دفرت العائلة لويل أمر الطالبة ) للطالبات السعودايت(  -3
 ) للطالبات فقط (إقرار خطي من ويل أمر الطالبة ابملوافقة على سكن الطالبة. -4
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الطالب/ـــة حمددا به الراتب ) للطالب والطالبات  خطاب تعريفي من جهة عمل ويل أمر -5
 لسعوديني فقط (ا

الوكيل الشرعي / املعيل                 الشرعية أو صك اإلعالة يثبت فيه صورة من صك الوكالة -6
 ) للطالبات فقط (للطالبة  

     للوكيل/املعيل للطالبة وصورة من بطاقة اهلوية الوطنية. x 3 2( صورة ملونة مقاس 2عدد ) -7
 ) للطالبات فقط (

 والطالبات تسلم ملديرة السكن ( –) للطالب  x 3 2( صور ملونة مقاس 3عدد ) -8
الطالب/ـــة من األمراض املعدية واألمراض املزمنة أو اإلدمان أو تقرير طيب معتمد يثبت خلو  -9

 ) للطالب والطالبات( التدخني.
 صورة من نتيجة الفصل الدراسي املاضي للطالب/ـــة املستمر ابلدراسة. -10
 صورة من قرار املنحة  )لطالب وطالبات املنح( -11
 صورة من بطاقة اهلوية أو اإلقامة أو صورة من جواز السفر ) للطالب والطالبات غري السعوديني(  -12
سداد رسوم اإلجيار والتأمني النقدي مع إحضار ما يفيد إبيداع املبلغ يف البنك احملدد من قبل   -13

 العمادة. 
 من السكن يف احلاالت التالية : ةــعة احلق يف إخالء أي طالب/للجام  -14

 . حالة عدم إلتزامه أبنظمة الدولة أو اجلامعة او  يف حال خمالفته للسلوك  .أ
يف الوقت الذي حتدده اجلامعة حال احلاجة للتنظيم أو التعديل يف نظام السكن أو املبىن ،  .ب

 . خالءة عن اإلوايت الغرفة يف حالة أتخر الطالب/وتكون اجلامعة غري مسئولة عن حمت

 

 

 

 

 



 

42 

 

 التغذية :

شاء خالل أايم عتقدم فيهما وجبات اإلفطار والغداء والللطالب ومطعم يف أقسام الطالبات يوجد ابجلامعة مطعم رئيسي 
 .   أقسام الطالب والطالبات وسكنهنكما يوجد عدد من الكافرتايت موزعة بنيالعمل األسبوعية  

 
 : ومطعم الطالبات مواعيد الوجبات املقدمة يف مطعم الطالب

 
 العشاء الغداء اإلفطار الوجبات
 إىل من إىل من إىل من األايم

 مساء   8 مساء   6 ظهرا   2 صباحا   11 صباحا   9 صباحا   7 ــ اخلميسـ  األحد
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 اثلثا  : وحدة التوجيه واإلرشاد :
 

تعىن بتهيئة املناخ النفسي الصحي ألبنائنا الطلبة يف احلياة اجلامعية وغريها، و منو شخصيتهم وتقدمي اخلدمات اإلرشادية 
 الالزمة. 

 
 هدف الوحدة:

 
مساعدة طلبة اجلامعة على حتسني العملية التعليمية، وحتقيق التوافق الشخصي والرتبوي واملهين واالجتماعي، لتجعلهم  

 . ى توجيه حياهتم أبنفسهم بذكاء وبصرية، وفقا  للمبادئ واملعايري الرتبوية اإلسالميةقادرين عل
 

 اخلدمات واألنشطة اليت تقدمها الوحدة:
 
 : تقدم الوحدة للطلبة جمموعة من اخلدمات واألنشطة تتمثل يف 
 

 –اخلاصة  الفئات –الزواجي  –العالجي  –إرشادية يف عدة جماالت وهي اإلرشاد )الرتبوي خدمة  -1
الفردي  -الديين األسري( مستخدمه يف ذلك جمموعة من الطرق اإلرشادية متمثلة يف اإلرشاد –الشباب 

 املختصر . –فراغ وقت ال –ابلواقع  –ابلقراءة  –غري املوجه  –املوجه  –اجلماعي  -
 ن املهاراتعدد مم لتنمية بعض القيم وإكساهب اضرات والدورات والندوات للطلبةتقدمي جمموعة من احمل -2

 . أو للوقاية من بعض املشكالت والظواهر السلبية
 . تطبيق جمموعة من احلمالت والربامج اليت تعاجل مشكلة ما، وتبين عند الطلبة جمموعة من القيم -3

 
 أخالقيات الوحدة :

 
 كانت )شخصية، أسرية، أكادميية ....(.مراعاة السرية واخلصوصية يف املعلومات سواء أ -1
 احلق يف أن:   /هلاأبن له /ةالعمل ابلوحدة لكل طالب ريقينظر ف -2

 
 

 . اإلحرتام وحفظ الكرامة  
 املصادر واملشروعات واملواد املتاحة والربامج املختلفة لتطوير ذاته دون تدخل وإجبار. استخدام 
 يف ضوء املعايري والنظم الوطنية السائدة يف اجملتمع اختيار طريقة وأسلوب احلياة وكيفية حتقيق األهداف . 
 ل ابلوحدة، مبا يكفلوفريق العم /ةوبني املشرف ح والقوانني املنظمة للعالقة بني الطالب/ةاللوائ التمتع مبا تضمنته 

 العالقة هحرية عرض املعلومات والسرية التامة هلا، وتقدمي الشكوى إىل اجلهات املعنية يف حالة حدوث خلل يف هذ
. 



 

44 

 

 :رابعا : صندوق الطلبة
 

يشرتك فيه مجيع طالب وطالبات اجلامعة السعوديني املنتظمني وأصحاب املنح الرمسية ويتمتع ابستقالل مايل            
 وإداري حتت إشراف جملس إدارة يرتبط مباشرة مبدير اجلامعة .

 
 ما يلي : اخلدمات اليت يقدمها صندوق الطلبةومن 
 

منح الطالب والطالبات سلف يتم اسرتداها تقسط على دفعات شهرية ميسرة ختصم تلقائيا  من مكافآهتم  -1
 .اجلامعية 

 .صادية جتماعية والتعليمية واالقتوعة تساعدهم على ختطي الظروف اإلمنح الطالب والطالبات إعاانت مقط -2
 .طاليب برانمج تدريب وتشغيل الطالب والطالبات وصرف مكافآت التشغيل ال -3
 .دعم برامج األنشطة الطالبية الثقافية واالجتماعية والفنية والرايضية  -4
 .رعاية طالب املنح  -5
 .اإلشراف على مركز اخلدمات الطالبية ابجلامعة  -6
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 شروط وضوابط طلب التقدمي على السلفة :
 

 نتظام يف الدراسة خالل الفصل الدراسي.اإل -1
 استمرار املكافأة. -2
 السلفة وتصديقها من قبل عمادة القبول والتسجيل لتوضيح الوضع الدراسي. تعبئة منوذج طلب -3
 ارفاق ما يؤيد احلاجة للسلفة مع األوراق املطلوبة: -4

 صورة البطاقة اجلامعية. -أ
 السجل األكادميي. -ب
 اجلدول الدراسي. -ج

 جتماعية لدراسة احلالة وتقييمها.لباحث اإلجتماعي / الباحثة اإلمقابلة ا -5
 -مبلغ السلفة: -6

 احلد األقصى ملبلغ السلفة  املعدل الرتاكمي

 5000  فما فوق 4.25

3.75 – 4.24  4000 

3.01 – 3.74  3500 

2.75 – 3.00  2500 

2.51 – 2.74  2000 

2.00 – 2.50  1500 

 
 تسدد السلفة خالل عام دراسي واحد أو حسب مدة الدراسة املتبقية. -7
 عدم اجلمع بني السلفه واإلعانة. -8
رايل على أن تســـدد خالل الفصـــل الدراســـي الذي  1500ميكن صـــرف ســـلفة للطلبة املســـتجدين حبد أقصـــى  -9

 صرفت فيه.
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 شروط وضوابط طلب التقدمي على اإلعانة :
 

 االنتظام يف الدراسة خالل الفصل الدراسي مع حسن السرية والسلوك. -1
 انقطاع املكافئة الشهرية. -2
 .الطاليبتشغيل العدم احلصول على فرصة  -3
 عدم اجلمع بني اإلعانة والسلفة. -4
 تعبئة النموذج اخلاص بطلب اإلعانة وتصديقه من عمادة القبول والتسجيل لبيان الوضع الدراسي. -5
 ارفاق ما يؤيد احلاجة لإلعانة واألوراق املطلوبة: -6

 البطاقة اجلامعية. -أ
 .األمر ويلتعريف براتب  -ب
 .األمر صورة من السجل املدين للويل -ج

 جتماعية لدراسة احلالة وتقييمها.لباحث اإلجتماعي / الباحثة اإلا مقابلة -7
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 لكة العربية السعوديةاملم
  العايل وزارة التعليم       

 جامعة امللك فيصل  
 

 

 

 حــةـالئ 
 البـالط أديبـت

 لـفيص لكـامل ةــعـامـجب
والمعمول بها اعتباراً من موافقة مجلس الجامعة بجلسته الثانية للعام الجامعي 

 هـ 1/12/1434هـ بتاريخ 1434/1435

العام دق عليها من معالي وزير التعليم العالي بموجب خطاب سعادة األمين اوالمص

 هـ14/1/1435بتاريخ  88لمجلس التعليم العالي رقم 

 والتعديالت التي أجريت عليها
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 الباب األول
 التعريفات واألهداف ونطاق التطبيق

 التعريفات : -املادة األوىل :
لى املعاين املوضحة أمام كل منها ما مل ينص ع –حيثما وردت يف هذه الالئحة  –يقصد ابلكلمات والعبارات التالية 

 خالف ذلك .
 اجلامعة : جامعة امللك فيصل .

 طالبة مقيدين ابجلامعة للدراسة أايً كانت مستوايهتم التعليمية . الطالب : كل طالب أو
كل ما يرتكبه الطالب من قول أو عمل خمالفاً به أنظمة ولوائح وتعليمات اجلامعة ومجيع ما خيل ابلنظام واآلداب   املخالفة :

 العامة مما مشله نص )املادة الثامنة( من هذه الالئحة .
 العقوبة : كل عقوبة منصوص عليها على سبيل احلصر يف هذه الالئحة .

 وفقاً لألحكام اليت حددهتا الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية .االختبار : كل اختبار فصلي أو هنائي 
 جلنة التأديب : جلنة أتديب الطالب والطالبات .

 -املادة الثانية :
 -هتدف هذه الالئحة إىل ما يلي :

 .اجلة سلوكهم ابألساليب الرتبوية هتذيب الطالب املخالفني ومع (1
 ضبط سلوك الطالب داخل اجلامعة أو يف أي من مرافقها ليكونوا أعضاء فاعلني يف جمتمعاهتم . (2
 ضمان جودة العملية التعليمية واألنشطة املساندة هلا ابجلامعة .( 3
 تقومي سلوك الطالب املخالفني وذلك بتوقيع عقوابت تتناسب مع جسامة خمالفاهتم وحتقق الغاية مبعاجلة سلوكياهتم( 4

 تربوايً وأكادميياً .
 -املادة الثالثة :

خيضع ألحكام هذه الالئحة مجيع الطالب املسجلني للدراسة ابجلامعة وامللتحقني بربامج التدريب والدورات أايً كان نوعها 
 ئحه.اومستواها وطالب الدراسات العليا مع عدم اإلخالل ابألحكام الواردة يف نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولو 

 -املادة الرابعة :
ال جيوز للطالب أن حيتج ابجلهل أو بعدم العلم أبنظمة اجلامعة ولوائحها وقراراهتا النافذة وما تصدره من تعليمات من 
أجل عدم إيقاع العقوابت املقررة هبذه الالئحة، وعلى اجلامعة نشر هذه الالئحة وإعالهنا للطالب بكافة وسائل اإلعالن 

 . عرتف هبا يف اجلامعةاملعمول وامل
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 -املادة اخلامسة :
رر من ضبط الواقعة حمضرًا تفصيليًا بوقائع ومالبسات ارتكاهبا ، وي يف حال وقوع إحدى املخالفات التأديبية ، رفق به حيح

األحوال  أو مدير اإلدارة حسب -أو من يفوضه  -املستندات التوثيقية وإفادات الشهود إن وحجدت ويقوم عميد الكلية 
 أديب املختصة وذلكخالف إىل جلنة التبرفع احملضر واملستندات التوثيقية إىل وكيل اجلامعة املختص إلحالة الطالب امل -

 .وفقاً ملا هو حمدد هبذه الالئحة

 -املادة السادسة :
يف حال ثبوت أن املخالفة املنسوبة للطالب تنطوي على جرمية جنائية فإن للجنة التأديب أن ترفع ملدير اجلامعة توصياهتا 
إبحالة كل ما يتعلق ابملخالفة من مستندات وحتقيقات إىل اجلهات املختصة نظاماً بنظر هذه اجلرمية ، وللجنة التأديب أن 

 يصدر حبقه حكم هنائي تقوم بعده ابستئناف إجراءات التحقيق . تحوقف إجراءاهتا التأديبية إىل أن

 -املادة السابعة :
لي طرفه منها قبل انتهاء التحقيق  ال جيوز للطالب املححال إىل التحقيق مبوجب هذه الالئحة أن ينسحب من اجلامعة أو خيح

ملختص أن تحقيق من قبل وكيل اجلامعة امعه ، كما يتعني على جلنة التأديب الفرعية املختصة عند إحالة أي طالب لل
خالء إليقاف إجراءات خترجه أو إ -حسب األحوال عمادة الدراسات العليا عمادة القبول والتسجيل أو  -تقوم إبخطار 

  .املخالفة املنسوب إليه ارتكاهباطرفه من اجلامعة حلني البت ابلقرار النهائي يف موضوع 
 

 الباب الثاني
 التأديبيةاملخالفات 

 -املادة الثامنة :
كل ما يصدر من الطالب من إخالل ابآلداب العامة املتبعة والنظام العام وأنظمة ولوائح وتعليمات وقرارات اجلامعة يحعد 

 خمالفة أتديبية ، ومن هذه املخالفات األعمال التالية :
إذا  هاخارج لسةرة والسلوك داخل اجلامعة أو( كل قول أو فعل ميس الدين ، أو الشرف أو الكرامة ، أو خيل حبسن ا1

 صدر حبقه حكم شرعي .
 ( كل ما خيالف اآلداب اإلسالمية والذوق العام .2
 ( إحضار األفالم والصور واجملالت املنافية لآلداب اإلسالمية وحيازهتا داخل اجلامعة ومرافقها .3
( رفع األصوات بصورة غةر الئقة وخاصة ابلقرب من قاعات احملاضرات وكذلك رفع أصوات آالت التسجيل داخل 4

 احلرم اجلامعي .
، أو ااحلرص أو التأليب على عدم حضوره( تعطيل احملاضرات ، والتمرينات ، وبرامج األنشطة ، والدروس العلمية ، و 5

 حاب ما يتسبب يف ذلك.اإلخالل ابلنظام أثناء انعقادها أو اصط
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   ة:* امعة و وحداهتا يف احلاالت اآلتياستخدام الطالبة جلوال الكامةرا أو أية أجهزة أخرى مشاهبة داخل كليات اجل( 6
التصوير الواقعة من الطالبة أو عليها دون علم أو رضى من وقع عليه التصوير فيتم اختاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة  حاالت - أ

 هبذا الصدد.
التصوير الواقعة من الطالبة أو عليها بعلم أو رضى من وقع عليه التصوير، فيتم تنبيه الطالبة ومن صورهتن من  حاالت - ب

 كالتابعات للجامعة تنبيهاً شفهياً يف املرة األوىل ويتم أخذ التعهد الالزم على الطالبة و ويل أمرها يف املرة الثانية، فإذا تكرر ذل
 يبية الالزمة هبذا الصدد.فيتم اختاذ اإلجراءات التأد

حاالت قيام الطالبة ابلتصوير قاصدة االساءة للجامعة أو االضرار هبا أبي وسيلة من الوسائل كالنشر وحنوه فيتم اختاذ  - ج
 االجراءات التأديبية الالزمة هبذا الصدد.

ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 ه21/3/1436الـمنعقدة صباح يوم االثنيـن ه 1435/1436للعام اجلامعي  جبلسته اخلامسةمبوجب قرار جملس اجلـامعة املتخذ املادة )الثامنة( ( من 6* مت تعديل الفقرة )

 .ه19/5/1436 اتريخو  807رقم ب اخلطاب الوارد من الوزارةمعايل وزيـر التعليم على الـقـرار الـمذكور بـموجب  ومصادقةم 12/1/2015الـموافق 
 

 ( إساءة استخدام اجلوال وجوال الكامةرا والبلوتوث أبي شكل من األشكال .7
( كل إتالف ،أو حماولة إتالف ملنشآت اجلامعة ،ومقتنياهتا من أاثث وأجهزة ومواد ، ومطبوعات وغةرها ،أو إساءة 8

 استعماهلا ، أو تشويهها .
 ( التزوير بكل أشكاله .9

( اإلساءة إىل أي من منسويب اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطالب ، أو االعتداء على ممتلكاهتم ، 10
 وكذا االعتداء على أي فرد داخل احلرم اجلامعي مبا يف ذلك منسويب الشركات واملؤسسات اخلدمية األخرى.

شرات وتوزيعها داخل اجلامعة قبل احلصول على موافقة من ( إنشاء اجلمعيات ،أو تنظيم املؤمترات ، أو إصدار الن11
 اجلهات املعنية .

( خمالفة تعليمات االختبارات أو اإلخالل بنظامها )مثل إحضار اجلواالت أو أي أداة تساعد على الغش يف االختبار( 12
اريع الدراسية تقارير والبحوث واملشأو الغش يف االختبار ، أو حماولة الشروع فيه ، أو اإلعانة عليه ، وكذلك الغش يف ال

. 
 ( دخول الطالب االختبار مكان طالب آخر ، أو دخول سواه بدال منه أو اإلعانة على ذلك .13
 ( اصطحاب زائرات أو مرافقات ) دون إذن مسبق ( إىل الكلية من قبل الطالبات .14
 ( عدم االلتزام ابآلداب والقيم داخل حافالت النقل اجلامعي .15
 .إىل داخل مباين اجلامعة ومرافقها( اصطحاب املواد اخلطرة واملمنوعة ، واألسلحة جبميع أنواعها 16
( االطالع دون وجه حق على املعلومات السرية اخلاصة أبي من منسويب اجلامعة أو نشرها أو إرشاد اآلخرين لكيفية 17

 احلصول عليها .
جلامعة أو أحد منسوبيها وذلك عن طريق الربيد اإللكرتوين أو مواقع ( استخدام الطالب التقنيات هبدف اإلضرار اب18

 احلوار أو موقع اجلامعة أو غةرها.
( عدم االلتزام ابلذوق العام يف الزي أو امللبس أو اهليئة مبا ال يتناسب مع القيم اإلسالمية وتقاليد وأعراف اجملتمع 19

 يمات .السعودي وما تصدره اجلامعة يف هذا الشأن من تعل
 ( االمتناع عن تقدمي األوراق الثبوتية جلهات االختصاص يف حال طلبها .20
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( اخالل الطالب أثناء إجراء التحقيق معه ابلنظام أو خروجه عن حدود األخالق واآلداب الواجبة يف تصرفاته أو يف 21
 خماطبته ألعضاء جلنة التأديب .

 
 -املادة التاسعة :

بعدم منح واثئق التخرج أو الشهادات العلمية أو الواثئق غةر  إخطار اجلهات ذات االختصاصللجان التأديب الدائمة 
 األكادميية املرتبط احلصول عليها بعملية تزوير أو احتيال أو غش مع عدم اإلخالل بتوقيع أحد العقوابت املقررة .

 
 الباب الثالث

 العقوبات التأديبية

 ية التي توقع على الطالب املخالف :العقوبات التأديب -املادة العاشرة :
 التنبيه كتابة .( 1
 اإلنذار .( 2
 احلرمان املؤقت ملدة ) فصل أو أقل أو فصلني دراسيني ( من ممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة الطالبية.( 3
ى يف جهات معينة مبا ال يتجاوز شهرًا واحدًا وحبد أقص تكليف الطالب أبداء بعض األعمال اخلدمية أو االجتماعية( 4

 ساعتني يومياً .
 احلرمان من التمتع من بعض املزااي اجلامعية .( 5
 إلغاء تسجيل الطالب يف مقرر أو أكثر . (6
 اعتبار الطالب راسباً يف مقرر أو أكثر . (7
 ي أو أكثر .حرمان الطالب من القيد للماجستةر أو الدكتوراه مدة فصل دراس (8
ملواد اليت يدرسها ا إيقاف الطالب مؤقتاً عن الدراسة ابجلامعة مبا ال يتجاوز فصلني دراسيني ، كما ال حتتسب للطالب (9

 يف أي جامعة أخرى أثناء هذه املدة .
 أتخةر خترج الطالب املخالف ملدة فصل دراسي واحد . (10
 الفصل النهائي من اجلامعة .( 11

 
 -ة عشرة :املادة احلادي
مل الطالب قيمة اإلصالح كاملة يف حالة اإلضرار أبي ممتلكات للجامعة أو ممتلكات ملنسوبيها إضافة إىل ما يحقر يف  حيح

 حقه من عقوبة على أن حتسم القيمة من مكافأته أو اختاذ اإلجراءات الكفيلة يف حتصيلها حال تعذر احلسم.
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 -املادة الثانية عشرة :
يحراعى يف توقيع العقوابت أن تكون متناسبة مع جسامة املخالفة ، كما جيب مراعاة السوابق والظروف واملالبسات املتعلقة 

 ابملخالفة ومبرتكبها .

 -املادة الثالثة عشرة :
كثر من عامني أ ال جيوز توقيع أايً من العقوابت التأديبية الواردة يف هذه الالئحة على املخالفات اليت مضى على ارتكاهبا

 دون اختاذ أية إجراءات للتحقيق فيها .

 -املادة الرابعة عشرة :
يف حال ضبط الطالب متلبسًا ابلغش أثناء االختبار أو إخالله ابهلدوء والنظام الواجب توافرمها بقاعة االختبار فعلى 

وص عليها قعة وفقًا لإلجراءات املنصاملراقب إخراج الطالب املخالف من قاعة االختبار ، وحترير حمضر تفصيلي ابلوا
شرة يف حالة وجود مانع أديب لديه من مبا –أو من يفوضه  –ابملادة ) اخلامسة ( من هذه الالئحة ، وعلى عميد الكلية 

الواقعة أن يرفع تقريرًا بذلك إىل وكيل اجلامعة املختص أو من يفوضه الختاذ ما يلزم حنو إحالة الطالب املخالف إىل جلنة 
 أتديب الطالب املختصة لتباشر اختصاصها وفقاً ألحكام هذه الالئحة .

ويحعترب امتحان الطالب ملغيًا يف املادة اليت كان ممتحن فيها ويعطى تقدير راسب وال تعلن نتيجته حلني صدور قرار جلنة 
 التأديب .

 -املادة اخلامسة عشرة :
يف حال ارتكاب الطالب لواقعة الغش يف التقارير أو البحوث أو التدريبات العملية وامليدانية أو الواجبات أو مشاريع 
التخرج ، فإنه على مدرس املقرر أن حيرر حمضرًا ابلواقعة وفقًا لإلجراءات املنصوص عليها ابملادة ) اخلامسة ( من هذه 

ك يف حالة وجود مانع أديب لديه من مباشرة الواقعة أن يرفع تقريرًا بذل –فوضه أو من ي –الالئحة ، وعلى عميد الكلية 
الختاذ ما يلزم حنو إحالة الطالب املخالف إىل جلنة أتديب الطالب املختصة  وكيل اجلامعة املختص أو من يفوضهإىل 

 لتباشر اختصاصها وفقاً ألحكام هذه الالئحة .

 -املادة السادسة عشرة :
( من املادة ) الثامنة ( بعد اعتماد النتيجة النهائية 13( أو )12فت إحدى الوقائع املنصوص عليها يف البند )إذا احكتحش

حالته إىل جلنة أتديب إب ، ويقوم وكيل اجلامعة املختص أو من يفوضهللمقرر فال يحعفى مرتكبها من املسؤولية التأديبية 
 الطالب لتوقيع العقوبة املناسبة عليه.

 
 -ة السابعة عشرة :املاد

ة إلغاء قرار غةر ذلك، فإنه جيوز للجامع تزوير أو تدليس أو أو غشى علوثيقة خترجه بناء  يف حال حصول الطالب على
كما جيوز هلا إحالة كل ما يتعلق ابملخالفة من مستندات وحتقيقات إىل جهات الدولة املختصة    أو الشهادة ، منح الوثيقة

 ( من هذه الالئحة.13نظاماً بنظرها ، وال تسقط الدعوى التأديبية يف هذه احلاالت ابملدد املنصوص عليها ابملادة )
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 * -املادة الثامنة عشرة :
ثة ابلكليات إحداها ابلكليات اإلنسانية والثانية ابلكليات الصحية والثال للطالب ةدائمتحشكل ثالث جلان أتديبية فرعية ( أ

 مية وتكون من:ـامعة للشؤون األكاديـالعلمية، وذلك بقرار من وكيل اجل
 رئيساً               أقدم العمداء من الكليات / اإلنسانية / الصحية / العلمية -1
ذلك فيتوىل رائستها األقدم فاألقدم بصفة دائمة وبصفة عارضة يف حالة تعذر قيامه بويف حالة اعتذاره عن رائسة اللجنة "

 بصفة مؤقتة "
 عضواً             رئيس القسم العلمي الذي ينتمي إليه الطالب أو من ينيبه -2
 عضوا              رئيس كل جلنةيرشحه عضو هيئة تدريس  -3
  نةـر خيتاره رئيس كل جلـسكرتي -4

 أو تعديل توصياهتا. الب إلقرارهاــنة الدائمة لتأديب الطـر اجتماعاهتا وما تضمنته من توصيات إىل اللجـاضـاللجان حم وترفع
راء التحقيق مع ـد إجعيتوىل املشرف على مركز االختبار بكل مركز من مراكز عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بح ( ب

اقرتاح عد املشرف تقريرًا بنتيجة التحقيق و قبل مغادرة الطالب للمركز على أن يح مخالفة و ـطالب العمادة فور وقوع ال
مناسب وفقًا هلذه الالئحة يتم عرضه على اللجنة الدائمة لتأديب طالب عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن ـاجلزاء ال

يف حالة  حقيق مع الطالبإلجراء الته اتكليف من ير ، ولعميد التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بحعد عد الختاذ ما تراه بشأنهبح 
طها أو طلب و شارك يف ضبأ، يف الواقعة حمل التحقيق اً ـكان طرف  قيام الـمشرف بذلك، أو إذاقيام مانع أديب حيول دون 

 إعفاءه من نظرها.
 أعضاءها وسكرتةرجلامعة رئيسها و مدير ا يحشكل بقرار من مدير اجلامعة جلنة فرعية دائمة للتحقيق مع الطالبات وخيتار( جـ
ا على أن تعد اللجنة تقريرًا بنتيجة التحقيق واقرتاح اجلزاء املناسب وفقًا هلذه الالئحة يتم عرضه على اللجنة املشار هل

 .( حسب االختصاص إلقرارها أو تعديل توصياهتا وإليها ابلفقرة )
ل طالب ملرحليت البكالوريوس والدراسات العليا تتكون من وكييحشكل بقرار من مدير اجلامعة جلنة دائمة لتأديب ال( د

 -ا الدراسات العلي -اجلامعة للشؤون األكادميية رئيساَ وعضوية كل من عمداء أو أحد وكالء عمادات )شؤون الطالب 
ة للشؤون القانونية مالقبول والتسجيل( وعميد أو وكيل الكلية اليت ينتمي إليها الطالب املخالف ، ومدير عام اإلدارة العا

ة اللجنة يف حالة قيام لرائسمن وكالء اجلامعة ه اامعة تكليف من ير ــر اجلـمديـ، وسكرتةر خيتاره رئيس اللجنة، ولأو من ينيبه
لب إعفاءه شارك يف ضبطها أو ط أومانع أديب حيول دون مشاركة رئيسها يف نظر املخالفة املنظورة أو كان طرفًا فيها ، 

   من نظرها. 
ليت التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد ملرح وطالبات يحشكل بقرار من مدير اجلامعة جلنة دائمة لتأديب طالب( هـ

البكالوريوس والدراسات العليا تتكون من وكيل اجلامعة للدراسات والتطوير وخدمة اجملتمع رئيساً وعضوية كل من عمداء 
د أو عميد القبول والتسجيل( وعمي -شؤون الطالب  -) التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد  وكالء عماداتأحد أو 

وكيل الكلية املعنية اليت ينتمي إليها الطالب املخالف ، ومدير عام اإلدارة العامة للشؤون القانونية أو من ينيبه ، وسكرتةر 
ول دون كالء اجلامعة لرائسة اللجنة يف حالة قيام مانع أديب حيه من و اخيتاره رئيس اللجنة ، وملدير اجلامعة تكليف من ير 

 و شارك يف ضبطها أو طلب إعفاءه من نظرها.  أة املنظورة أو كان طرفاً فيها ، مشاركة رئيسها يف نظر املخالف
رائسة وكيلة اجلامعة بو( يحشكل بقرار من مدير اجلامعة جلنة دائمة لتأديب الطالبات ملرحليت البكالوريوس والدراسات العليا 

لشؤون الطالبات خيتار مدير اجلامعة أعضائها ابإلضافة إىل عضو احتياطي حيل حمل العضو األصلي يف حالة عدم إمكانية 
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حضوره وسكرتةر هلا، وملدير اجلامعة تكليف من يراه لرائسة اللجنة أو عضويتها يف حالة قيام مانع أديب حيول دون مشاركة 
  نظر املخالفة املنظورة أو كان طرفاً فيها، أو شارك يف ضبطها أو طلب اإلعفاء من نظرها. املعين بذلك من 

ة إليها ( من هذه املادة إبقرار العقوبة املناسبة يف كافة املخالفات احملال، و )د ، هـ ابلفقراتاملشار إليها  اللجانختتص ز( 
ب( كما إليها ابلفقرتني )أ،جـ( أو املشرف املشار إليه ابلفقرة ) اللجان الفرعية املشار قبل وذلك بعد إجراء التحقيق من

جيوز للجان الدائمة إعادة إجراء التحقيق أو إعادة األوراق إىل اللجان الفرعية إلعادته أو استكماله إذا كان هناك مقتضى 
 لذلك.

  .ةمادـهبذه ال امشار إليهـاللجان الفرعية وعضوية اللجان الدائمة ال وعضويةن رائسة ـال جيوز اجلمع بيحـ( 
ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

هـ 23/4/1436 اخلميسهـــــــــــ الـــــــــــمنعقدة صباح يوم 1435/1436السادسة للعام اجلامعي جبلسته مبوجب قرار جملس اجلـــــــــــامعة املتخذ * مت تعديل نص املادة )الثامنة عشرة( 
 .ه3/7/1436 اتريخو  1067رقم ب اخلطاب الوارد من الوزارةمعايل وزيـر التعليم على الـقـرار الـمذكور بـموجب  ومصادقةم 12/2/2015الـموافق 

 -املادة التاسعة عشرة :
الدائمة لتأديب الطالب رفع حماضر اللجان إىل مدير اجلامعة للمصادقة عليها ومن مث إعادهتا إىل  يتوىل رؤساءاللجان

 اللجنة الختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القرار وإخطار اجلهات ذات العالقة مبضمونه .

 -املادة العشرون :
يتعني  فة املنظورة أو كان طرفًا فيها ، فإنهجلان التأديب يف ضبط املخالمن أعضاء  –أو أكثر  –يف حال مشاركة عضو 

 استبعاده عند نظر هذه املخالفة، كما جيوز ألي من أعضاء جلان
ني قام لديه مانع أديب حيول دون مشاركته يف نظرها، ويف احلالتأن يطلب إعفاءه من نظر إحدى املخالفات إذا  التأديب

 نظر هذه املخالفة . جلان التأديب أثناءيقوم مدير اجلامعة بضم البديل املناسب لعضوية 

 -املادة الواحد والعشرون :
 تعد القرارات الصادرة ابلعقوابت التأديبية من اجلهات املختصة انفذة بعد مصادقة مدير اجلامعة عليها .

 
 لباب الرابعا

 اإلجراءات أمام جلان التأديب

 -املادة الثانية والعشرون :
الب عند احلاجة بدعوة من رئيس كل جلنة، مع مراعاة االلتزام بسرية اجللسات، وال يكون أتديب الطتنعقد جلسات جلان 

ذي فيه ، وعند التساوي يحرجح اجلانب الاالنعقاد نظاميًا إال حبضور كامل األعضاء، وتصدر القرارات أبغلبية األصوات
 الرئيس.
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 -املادة الثالثة والعشرون :
جيب استدعاء الطالب للتحقيق معه ومساع أقواله فيما نحسب إليه وإثبات ذلك مبحضر اجللسة، وللطالب احلق يف الدفاع 
عن نفسه وتقدمي اإلثبااتت اليت من شأهنا نفي ما نحسب إليه من خمالفات مبا يف ذلك طلب مساع الشهود، ويسقط حقه 

أقواله ومل حيضر ما مل يكن لديه عذر تقبله  ( من هذه الالئحة لسماع25ادة )للميف اإلدالء أبقواله إذا مت استدعاؤه طبقاً 
 جلنة التأديب،وينظر يف قضيته غيابياً، ويف مجيع األحوال جيب إبالغ قرار العقوبة للطالب .

 -املادة الرابعة والعشرون :
تماع إىل ويتوىل الرئيس دعوهتم رمسياً، ويتم االس للجان التأديب احلق يف استدعاء من تدعو احلاجة لسماع شهادهتم ،

شهاداهتم مبعرفة احلاضرين من أعضاء هذه اللجان ويتم تدوين مضمون هذه الشهادة يف حمضر التحقيق ويوقع كل شاهد 
ن اعلى شهادته، ويتعني االستماع إىل كل شاهد منفرداً، إال إذا اقتضت الضرورة مواجهة الشهود مع بعضهم، وجيوز للج

 التأديب أن تكتفي إببداء شهادة الشاهد كتابة مىت رأت أن هناك ضرورة لذلك .

 -املادة اخلامسة والعشرون :
يكون استدعاء أو إبالغ الطالب املخالف يف احلاالت املنصوص عليها يف هذه الالئحة برسالة لربيده اإللكرتوين أو هلاتفه 
اجلوال املسجلني ابمسه لدى اجلامعة أو بكتاب مسجل حملل إقامته املعلوم لدى اجلامعة أو بكتاب يؤخذ توقيعه عليه، 

 ل هذه البياانت املسجلة لدى اجلامعة .ويكون الطالب مسؤواًل عن تغيةر أو تعدي

 الباب اخلامس
 التظلم من القرارات التأديبية

 -املادة السادسة والعشرون :
حيق للطالب أن يتظلم من قرار العقوبة الصادر ضده ويقدم الطالب تظلمه إىل مدير اجلامعة خالل شهر من اتريخ إبالغه 

من املادة العاشرة على أن تعرض ابقي التظلمات ( 5،4،3،2،1) للعقوابتنسبة ابلقرار، وملدير اجلامعة البت يف التظلم ابل
 من العقوابت األخرى على جملس اجلامعة ليصدر قراره بشأهنا ويعترب قراره هنائياً.

 الباب السادس

 أحكام عامة

 -املادة السابعة والعشرون :
تسجيل إببالغ كل من عميد شؤون الطالب وعميد القبول والتقوم جلان التأديب بعد تصديق مدير اجلامعة على العقوبة 

للتحقيق مع الطالبات  ةوعميد الدراسات العليا وعميد التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد و رئيسة اللجنة الفرعية الدائم
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ها على الفور، وذلك ذبقرار توقيع العقوبة الصادر من جلنة التأديب املختصة على الطالب املخالف ، الختاذ إجراءات تنفي
 وفقاً للصالحيات املقررة لكٍل منهما يف اللوائح واألنظمة اجلامعية .

 -املادة الثامنة والعشرون :
حيفظ أصل القرار الصادر ابلعقوبة التأديبية يف ملف الطالب بعمادة القبول والتسجيل، وللعميد املعين أن يعلن القرار يف 

 األوىل للطالب . لوحة اإلعالانت ابلكلية ابألحرف

 -املادة التاسعة والعشرون :
نع الطالب من االستفادة من اخلدمات واألنشطة اليت تقدمها  يف حالة إيقاع عقوبة اإليقاف املؤقت عن الدراسة ابجلامعة ميح

 اجلامعة خالل مدة العقوبة.

 -الثالثون : املادة
ابجلامعة مسئولون عن انضباط الطالب وفق أنظمة ارات العمداء ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس ومديرو اإلد

 –ختصاصهكٍل يف نطاق ا  –ولوائح اجلامعة، وعند وقوع خمالفة من أحد الطالب داخل اجلامعة ومرافقها يكونوا مسئولني
 عن ضبطها وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة

 -املادة الواحد والثالثون :
يتوىل موظفو األمن والسالمة يف اجلامعة احملافظة على األمن والنظام داخل احلرم اجلامعي ،وتكون للتبليغات والتقارير اليت 

 يقدموهنا حجيتها على الطالب أو الطالبة ما مل يثبت عكس ذلك .

 -املادة الثانية والثالثون :
 من مواد هبذه الالئحة وله حق تفسةرها .جمللس اجلامعة احلق يف إضافة أو تعديل أو إلغاء ما ورد 

 -املادة الثالثة والثالثون :
يحعمل هبذه الالئحة اعتباراً من اتريخ إقرارها من جملس اجلامعة مع استمرار العمل ابلالئحة السابقة حلني البت يف املخالفات 

 اليت وقعت  قبل سراين هذه الالئحة .  
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 عميد شؤون الطالب 

 5896060 مكتب عميد شؤون الطالب
 5899679 مدير مكتب العميد
 5897016 السكراترية والنسخ

 اخلدمات الطالبية
  مكتب وكيل العمادة للخدمات الطالبية 

  مدير مكتب الوكيل
  مشرف وحدة التوجيه واإلرشاد 

 5895210 إدارة التغذيةمدير 
 5620944 مدير اإلسكان الطاليب
 5895387 مشرف وحدة اجلودة  

 األنشطة الطالبية
 5896061 مكتب وكيل العمادة لألنشطة الطالبية 

  مدير مكتب الوكيل
 5896044 مدير النشاط الثقايف

 5897669 مدير النشاط الرايضي 
 مشرف النشاط االجتماعي/

 الباحث االجتماعي 
5899088 

 5897017 مشرف النشاط الفين 
 5897030 مشرف عشائر اجلوالة 

 صندوق الطالب 
 5895330 املدير التنفيذي 

 5899082 احملاسبة
 5899684 تدريب وتشغيل الطالب

 الشؤون اإلدارية
 5895706 مدير الشؤون اإلدارية

 students@kfu.edu.sa الربيد االلكرتوين لعمادة شؤون الطالب 
 
 

 :مالحظة
 ع    من كل أسبو عادة عميد شؤون الطالب يوم األثنني يتم استقبال الطالب مبكتب س

 .صباحا   11وحىت الساعة  صباحا   9من الساعة 
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 ريفاتتع
 اخلطة الدراسية:

هي جمموعة املقررات الدراسية اإلجبارية، االختيارية واحلرة، واليت تشكل من جمموع وحداهتا متطلبات التخرج اليت جيب 
 على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية يف التخصص احملدد.

 
 املقرر الدراسي:

دة يف كل ختصص ) برانمج ( ويكون لكل مقرر رقم ورمز واسم ووصف مفصل مادة دراسية ضمن اخلطة الدراسية املعتم
ملفرداته مييزه من حيث احملتوى، واملستوى عّما سواه من مقررات، وملف خاص حيتفظ به القسم لغرض املتابعة والتقييم 

 والتطوير . وجيوز أن يكون لبعض املقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه.
 

 ة الدراسية:الوحد
احملاضــــــرة النظرية األســــــبوعية اليت ال تقل مدهتا عن مخســــــني دقيقة، أو الدرس الســــــريري الذي ال تقل مدته عن مخســــــني 

 دقيقة، أو الدرس العملي أو امليداين الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة.
 

 اإلنذار األكادميي:
 عن احلد األدىن املوضح يف هذه الالئحة.اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب اخنفاض معدله الرتاكمي 

 
 درجة األعمال الفصلية:

الدرجة املمنوحة لألعمال اليت تبني حتصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات وحبوث وأنشطة تعليمية تتصل 
 ابملقرر الدراسي.

 
 االختبار النهائي:

 اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف هناية الفصل الدراسي.
 
 جة االختبار النهائي:در 

 الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر يف االختبار النهائي للفصل الدراسي.
 

 الدرجة النهائية:
 جمموع درجات األعمال الفصلية مضافا  إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر وحتسب الدرجة من مائة.

 
 التقدير:

 لدرجة النهائية اليت حصل عليها الطالب يف أي مقرر.وصف للنسبة املئوية أو الرمز األ دي ل
 

 تقدير غري مكتمل:
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تقدير يرصد مؤقتا  لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته يف املوعد احملدد، ويرمز له يف السجل األكادميي 
 (.ICابحلرف )ل( أو )

 (. IPأو ) دراسي الستكماله، ويرمز له ابلرمز )م(تقدير يرصد مؤقتا  لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل 
 

 املعدل الفصلي:
حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب على جمموع الوحدات املقررة جلميع املقررات اليت درسها يف أي 

،  انظر  لطالبافصل دراسي، وحتسب النقاط بضرب الوحدة املقررة يف وزن التقدير الذي حصل عليه يف كل مقرر درسه 
 ( . 1منوذج ) 

 
 املعدل الرتاكمي:

حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب يف مجيع املقررات اليت درسها منذ التحاقه ابجلامعة على جمموع 
 ( . 2الوحدات املقررة لتلك املقررات، انظر منوذج ) 

 
 العبء الدراسي:

التسجيل فيها يف فصل دراسي ويتحدد احلد األعلى واألدىن للعبء  جمموع الوحدات الدراسية اليت يسمح للطالب
 الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة. 

 
 نظام الدراسة :

 تسري الدراسة يف املرحلة اجلامعية على نظام املستوايت. -1
 تتكون الدراسة يف املرحلة اجلامعية من مثانية مستوايت على األقل. -2
 فصال  دراسيا  واحدا  ما عدا كلية الطب سنة دراسية. تكون مدة املستوى الدراسي -3
 يتدرج الطالب يف الدراسة و النجاح يف مقررات املستوايت الدراسية وفقا  ألحكام االنتقال من مستوى آلخر. -4
يتم التسجيل للطالب من خالل الدخول على موقع اجلامعة واختيار املقررات املناسبة لكل طالب وفق  -5

 الضوابط والشروط اليت تتطلبها اخلطة الدراسية املعتمدة.
 

 القواعد املنظمة لالنتقال من مستوى إىل أخر :
 ررات ذلك املستوى.ينقل الطالب من مستواه إىل املستوى الذي يليه إذا اجتاز بنجاح مجيع مق 
  ،ال ينقل الطالب من مستوى دراسي إىل املستوى الذي يليه إذا كان راسبا  يف مجيع مقررات ذلك املستوى

 ويلزم إبعادة دراسة مجيع هذه املقررات.
  إذا رسب الطالب يف أي مستوى دراسي يف بعض املقررات فأنه يلزم إبعادة دراسة هذه املقررات مع تسجيل

ت الدراسية اإلضافية من املستوايت اليت تلي مستواه على أال يقل عدد الوحدات الدراسية اليت بعض املقررا
 يسجل فيها عن احلد األدىن من العبء الدراسي يف كل فصل دراسي وذلك وفقا  للضوابط اآلتية :

 ال أن يكون التسجيل يف املقررات اليت سوف يدرسها الطالب وفق ما حددته اخلطط الدراسية ومبا -1
 يتعارض مع اجلدول الدراسي للمقررات اليت سوف يسجل فيها.  
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ال يسمح للطالب ابلتسجيل يف مقررات من املستوى اخلامس حسب اخلطط الدراسية ما مل جيتاز  -2
بنجاح مجيع مقررات املستوى األول، وال يسمح له ابلتسجيل يف مقررات  املستوى األول، وال يسمح 

ستوى السادس حسب اخلطط الدراسية ما مل جيتاز بنجاح مجيع مقررات له ابلتسجيل يف مقررات امل
 املستوى األول و الثاين ...و هكذا.

ال جيوز للطالب يف أي كلية دراسة أي مقرر دراسي ألكثر من أربع مرات مبا يف ذلك فرص الدور  -3
 الثاين ابلنسبة لطالب كلية الطب.

بء له الرتاكمي شريطة استيفائه احلد األدىن للعيشرتط أن يربط العبء الدراسي للطالب وفق معد -4
 الدراسي.

( نقاط ابلتسجيل يف أكثر من )  5.00من  2.5ال جيوز للطالب الذي يقل معدله الرتاكمي عن )  -5
 ( وحدة دراسية.  15

 احلد األدىن للعبء الدراسي الفصلي أثنتا عشرة  وحدة دراسية.  -6
  يتم تسجيل الطالب يف كل فصل دراسي حسب املواعيد احملددة وبتنظيم من عمادة القبول و التسجيل وابلتنسيق

 مع الكليات لإلجراءات اخلاصة بعمليات التسجيل.
  يقوم الطالب بطباعة السجل األكادميي اخلاص به من خالل الدخول على نظام التسجيل )بنر( عن طريق

 التسجيل يف كل فصل دراسي. االنرتنت وذلك قبل بداية
 

 املواظبة واالعتذار عن الدراسة :
 

  على الطالب املنتظم حضور احملاضرات و الدروس العملية وحيرم من االستمرار يف دراسة املادة كما حيرم من
( من احملاضرات والدروس العملية احملددة  %75الدخول االختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره عن ) 

ل مقرر خالل الفصل الدراسي، ويعترب الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا  يف لك
 املقرر.

  جيوز جمللس الكلية أو من يفوضه استثناء رفع احلرمان والسماح للطالب بدخول االختبار النهائي مىت ما قدم
( من احملاضرات والدروس العملية  %65الطالب عذرا  يقبله اجمللس و شريطة أال تقل نسبة احلضور عن )

 احملددة للمقرر.
  الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفرا  يف ذلك االختبار، وحيسب تقديره يف ذلك املقرر

 على أساس درجات األعمال الفصلية اليت حصل عليها. 
 لفصل لعذر قهري جاز جمللس الكلية يفإذا مل يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي يف أي من مواد ا 

حاالت الضرورة القصوى قبول عذره والسماح إبعطائه اختبارا  بديال  خالل مدة ال تتجاوز هناية الفصل الدراسي 
 التايل، ويعطى التقدير الذي حيصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.

  ميد دون أن يعد راسبا  إذا تقدم بعذر مقبول لعجيوز للطالب االعتذار عن االستمرار يف دراسة الفصل دراسي
 الكلية وذلك قبل بداية االختبارات النهائية خبمسة أسابيع على األقل.

أما طالب الكليات اليت تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز هلم االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل قبل بداية االختبارات 
 .النهائية بثمانية أسابيع على األقل



 

61 

 

 .تشرتط موافقة ويل أمر الطالبة عند تقدمها لالعتذار عن الفصل الدراسي 
 

 التأجيل واالنقطاع عن الدراسة :
 

  جيوز للطالب التقدم بطلب أتجيل الدراسة قبل بدء الفصل الدراسي لعذر يقبله جملس الكلية على أال تتجاوز
ه يف اجلامعة مث غري متتالية حدا  أقصــى طيلة بقائمدة التأجيل فصــلني دراســيني متتالني أو ثالثة فصــول دراســية 

 يطوى قيده بعد ذلك، وجيوز جمللس اجلامعة يف حال الضرورة االستثناء من ذلك.
 

   إذا انقطع الطالب عن الدراســــــــة مدة فصــــــــل دراســــــــي دون طلب التأجيل و إذا انقطع عن الدراســــــــة ملدة أقل
 يطوى قيد الطالب 

 لدراسة للفصول اليت يدرسها زائرا  يف جامعة أخرى.ال يعترب الطالب منقطعا  عن ا 
  الطالبات املرافقات ألزواجهن املبتعثني خارج اململكة يســـــــــــــمح هلن اســـــــــــــتثناء و بناء على موافقة جملس الكلية

املختص بتأجيل الدراسة مخس سنوات دراسية كحد أقصى جلميع الكليات عدا طلبة كلية الطب فيكون احلد 
تان فقط وعلى أن حتضر الطالبة ما يثبت مرافقتها لزوجها املبتعث من اجلهات الرمسية مع األعلى سنتان دراسي

احتســـاب ما ســـبق أن درســـته ، وتعترب الطالبة اليت تزيد فرتة أتجيلها عن مخس ســـنوات يف حكم املنقطعة عن 
ة  ت للجامعالدراســــــة وال حيتســــــب هلا ما ســــــبق أن درســــــته من وحدات دراســــــية، إذا رغبت يف الدراســــــة تقدم

 كطالبة مستجدة.
 

 إعادة القيد :
 

 ميكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيد برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:

 أن يتقدم الطالب بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من اتريخ طي القيد. (أ
 ذات العالقة على إعادة قيد الطالب. أن يوافق جملس الكلية املعنية و اجلهات (ب
إذا مضـــى على طي قيد الطالب مخســـة فصـــول دراســـية أو أكثر فبممكانه التقدم للجامعة طالبا  مســـتجدا  دون  (ج

 الرجوع إىل سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول املعلنة يف حينه.
 ال جيوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة. (د
 ال جيوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان منذرا  أكادمييا . (ه
ال جيوز إعادة قيد الطالب الذي فصـــــــل من اجلامعة ألســـــــباب تعليمية أو أتديبية، أو الذي فصـــــــل من اجلامعة  (و

 خألســباب أتديبية، و إذا اتضــح بعد إعادة قيده أنه ســبق فصــله ملثل هذه األســباب فيعترب قيده ملغيا  من اتري
 إعادة القيد. 

 الفصل من اجلامعة :
 

 يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية:
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من  2.00إذا حصـــــــــــــــل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر الخنفاض معدله الرتاكمي عن احلد األدىن )  (أ
 ( ويعطى فرصة رابعة ملن ميكن رفع معدله الرتاكمي بدراسته للمقررات املتاحة. 5.00

ينه متطلبات التخرج خالل مده أقصــــــاها نصــــــف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة الربانمج، وللجنة إذا مل  (ب
الدائمة للشــــــــؤون األكادميية إعطاء فرصــــــــة اســــــــتثنائية للطالب إلهناء متطلبات التخرج حبد أقصــــــــى ال يتجاوز 

 ضعف املدة األصلية احملددة للتخرج.
لثانية و ما بعدها عند عدم متكنه من رفع معدله الرتاكمي من احلد يفصــــل طالب كلية الطب يف هناية الســــنة ا (ج

( نقاط وذلك بعد إنذاره و منحه عاما  دراســــــــيا    5.00من  2.00األدىن املطلوب لالســــــــتمرار يف الدراســــــــة ) 
 كامال  لرفع معدله إىل احلد األدىن املطلوب.

 
 التخرج :

 
يتخرج الطالب بعد إهناء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية لكل كلية على اال يقل معدله الرتاكمي عن ) 

( أي بتقدير مقبول، وجمللس الكلية بناء على توصية جملس القسم املختص حتديد مقررات مناسبة  5.00من  2.00
 يف املقررات و رسوبه يف املعدل. يدرسها الطالب لرفع معدله الرتاكمي و ذلك يف حالة جناحه

 
 االختبارات والتقديرات :

 
  جيوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريس املقرر بناء على توصية مدرس املادة السماح للطالب ابستكمال متطلبات

 ICأي مقرر يف الفصل الدراسي التايل و يرصد للطالب يف سجله األكادميي تقدير غري مكتمل  ) ل ( أو ) 
  حيسب ضمن املعدل الفصلي ( وال

أو الرتاكمي إال التقدير الذي حيصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك املقرر. وإذا مضى فصل دراسي 
( يف سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل به التقدير  ICواحد ومل يغري تقدير غري مكتمل ) ل ( أو  ) 

الفصلي والرتاكمي و ال ينطبق ذلك على من غاب عن ( وحيسب ضمن املعدل  F راسب ) هــ ( أو )
 االختبارات النهائية بعذر قهري.

 
 : حتتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر إبحدى الطريقتني اآلتيتني 

االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منها مجيعا  أو من بعضها  (أ
 حتريري واحد على األقل. و اختبار

 اختبارين حتريريني على األقل. (ب

 ( )م( إذا كانت دراسة مقررات األحباث تتطلب أكثر من فصل دراسي فريصد للطالب تقدير  IP وبعد ، )
انتهاء الطالب من دراسة املقرر مينح التقدير الذي حصل عليه ، و إذا مل يستكمل املقرر يف الوقت احملدد 

( يف سجل  ICقسم الذي يتوىل تدريسه املوافقة على رصد تقدير غري مكتمل   ) ل ( ) فيجوز جمللس ال
 الطالب.
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 : حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي 

 
 الدرجة املئوية

 وزن التقدير رمز التقدير التقدير 

 5.00 أ+ ممتاز مرتفع  100إىل  95
 4.75 أ ممتاز 95إىل أقل من  90
 4.50 ب+ جيد جدا  مرتفع 90إىل أقل من 85
 4.00 ب جيد جدا   85إىل أقل من  80
 3.50 ج+ جيد مرتفع 80إىل أقل من 75
 3.00 ج جيد 75إىل أقل من  70
 2.50 د+ مقبول مرتفع 70إىل أقل من  65
 2.00 د مقبول 65إىل أقل من  60

 1.00 هــــ راسب 60أقل من 
 

 
  ( نقاط عند خترج الطالب بناء على 5.00العام للمعدل الرتاكمي على أساس أن وزن التقدير )يطبق التقدير

 معدله الرتاكمي كاآليت:
 .4.50)ممتاز( : إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن  -1
 .4.50إىل أقل من  3.75)جيد جدا ( : إذا كان املعدل الرتاكمي من  -2
 .3.75إىل أقل من  2.75الرتاكمي من )جيد( : إذا كان املعدل  -3
 .2.75إىل أقل من  2.00)مقبول( : إذا كان املعدل الرتاكمي من  -4

 
 ( عند التخرج ،  5.00( إىل )  4.75متنح مرتبة الشرف األوىل للطالب احلاصل على معدل تراكمي من )

 ( عند التخرج.4.75 أقل من )( إىل4.25ومتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب احلاصل على معدل تراكمي من )
 

 : يشرتط يف احلصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية 

 أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى. (أ
أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد األدىن و احلد  (ب

 ته.األقصى للبقاء يف كلي
 ( من متطلبات التخرج.%60أن يكون الطالب قد درس يف جامعة امللك فيصل ما ال يقل عن ) (ج
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 إجراءات االختبار النهائي :
 

 .ال جيوز اختبار الطالب يف أكثر من مقررين يف اليوم الواحد، وجمللس اجلامعة االستثناء من ذلك 
  ن ســاعة من بدايته كما ال يســمح له ابخلروج مال يســمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضــي نصــف

 االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.
  الغش يف االختبار أو الشروع فيه أو خمالفة التعليمات و قواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق

 الئحة أتديب الطالب  امعة امللك فيصل. 
 
 : لتحويلا
 

 ىل أخرى :أوال : التحويل من جامعة إ
 

  حيوز مبوافقة جملس الكلية اليت يرغب الطالب التحويل إليها قبول حتويله من خارج اجلامعة وفق الضوابط اآلتية
: 

 أن يكون الطالب مقيدا  يف كلية أو جامعة معرتف هبا . (أ
 أال يكون مفصوال  من اجلامعة احملمول منها ألسباب أتديبية أو تعليمة . (ب
 أن تطبق على احملول شروط القبول ابلكلية الراغب يف التحويل إليها يف نفس سنة التحويل . (ج

 ( 50جيب أال يقل عدد الوحدات املقررة اليت يطلب الطالب احملول دراستها يف جامعة امللك فيصل عن% )
 من عدد الوحدات املقررة املطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من اجلامعة .

  ن قد أمضى فصلني دراسيني على األقل يف اجلامعة احملول منها .أن يكو 
 ( نقاط 5.00من  3.75( لكليات اجلامعة و ) 5.00من  3.00أال يقل معدله الرتاكمي عند التحويل عن )

 ابلنسبة لكلية الطب البشري .
 يع على األقل .بأن يتقدم بطلب التحويل قبل بدء الفصل الدراسي الذي يرغب التحويل إليه بثمانية أسا 

 
 ويله إذا اتضح بعد حتويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب أتديبية أو تعليمية فيعترب قيده ملغيا  من اتريخ قبول حت

 ابجلامعة .
 

 اثنيا : جيوز جمللس الكلية املوافقة على طلبات التحويل من كلية إىل أخرى  داخل اجلامعة وفقا  للضوابط التالية :

 احملول شروط القبول ابلكلية يف نفس سنة التحويل.أن تنطبق على  (أ
 أن يكون قد أمضى فصلني دراسيني على األقل يف الكلية احملول منها. (ب
 ( .5.00( من )  2.00أن ال يقل معدل الرتاكمي عند التحويل عن )  (ج
 أن يقدم طلب التحويل بستة أسابيع على األقل قبل بدء الفصل الدراسي. (د
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ميي للطالب احملول من كلية إىل أخرى مجيع املواد اليت سبق له دراستها ويشمل تثبت يف السجل األكاد (ه
 ذلك التقديرات واملعادالت الفصلية الرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة.

 اثلثا : التحويل من ختصص إىل آخر داخل الكلية :
 

 يف حالة التحويل من ختصص إىل آخر داخل الكلية يراعى ما يلي :

 وط االلتحاق ابلتخصص املراد التحويل إليه.استيفاء شر  (أ
 يكون التحويل ملرة واحدة طيلة مدة الدراسة اجلامعية. (ب
تثبت يف السجل األكادميي للطالب احملول من ختصص إىل آخر مجيع املواد اليت سبق له دراستها و يشمل  (ج

 ذلك التقديرات و املعادالت الفصلية و الرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة.
ول طالب كلية الطب البشري إىل الدراسة أبحد التخصصات األخرى اليت تقدمها الكلية أو اجلامعة حي (د

 ( يف هناية السنة األوىل. 5.00من  3.00عند حصوله على معدل تراكمي أقل من )
 أي شروط أخرى حيددها جملس الكلية. (ه

 الطالب الزائر :
 

 املقررات يف جامعة أخرى أو يف فرع من فروع اجلامعة اليت ينتمي إليهاالطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض 
 دون حتويل، وتعادل له املواد اليت درسها وفقا  للضوابط اآلتية:

 
 لطالب جامعة امللك فيصل ويرغب الدراسة كزائر يف جامعة أخرى: 

 التحق هبا الكلية اليت أن يكون للطالب سجل دراسي ) مبعدل تراكمي ( لفصلني دراسيني على األقل يف (أ
 قبل طلبه الدراسة كطالب زائر  امعة أخرى.

جيب احلصول على املوافقة املسبقة من كلية الطالب للسماح له ابلدراسة كطالب زائر مع حتديد املقررات  (ب
اليت سيقوم بدراستها ، و للكلية اشرتاط احلصول على معدل معني ملعادلة املقرر. و يوجه للدراسة يف 

 معة األخرى خبطاب رمسي من عمادة القبول والتسجيل.اجلا
 أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معرتف هبا. (ج
أن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب خارج اجلامعة معادال  يف مفرداته وال تقل وحداته الدراسية عن أحد  (د

 املقررات اليت تتضمنها متطلبات التخرج.
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د اخلاص ابلتحويل من خارج اجلامعة يكون احلد األقصى جملموع الوحدات مع مراعاة الفقرة ) د ( من البن (ه
( عشرون يف املائة من جمموع وحدات التخرج %20الدراسية اليت ميكن احتساهبا من خارج اجلامعة هو ) 

 من جامعة امللك فيصل.
 ال حتسب معدالت املقررات اليت تتم معادلتها للطالب الزائر ضمن معدله الرتاكمي. (و
ب على الطالب تزويد عمادة القبول و التسجيل بنتائجه اليت حصل عليها خالل أسبوعني من بدء جي (ز

الدراسة يف أول فصل دراسي يلي فرتة دراسته كزائر ، و إذا مل يقدم نتائجه و يعترب منقطعا  عن تلك 
 الفصول )عدا الفصول الصيفية (.

يت للطالب ابجلامعة كطالب زائر  امعة أخرى اثناحلد األقصى للوحدات الدراسية اليت ميكن احتساهبا  (ح
 عشر وحدة دراسية.

 نظام الدراسة يف كلية الطب  :
 

  تسري الدراسة يف كليات اجلامعة الصحية على أساس السنة الدراسية الكاملة وحتتسب السنة الدراسية
 مبستويني دراسيني.

 
  (مستوى دراسيا . 12تتكون الدراسة من أثىن عشر ) 

 
  حيدد جملس كلية الطب الضوابط الالزمة للدورات السريريه لطالب الكلية )الكليات الصحية( حبيث يشمل

 على :
 

 طريقة تسجيل طالب هذه الدورات يف كل فصل دراسي ابلتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل. -1
 شروط االنتقال من مستوى إىل آخر يف هذه الدورات. -2
 ت النهائية و اختبارات الدور الثاين هلذه الدورات.ضوابط و شروط اجللوس لالختبارا -3
 ( وحدات دراسية.9يكون احلد األدىن للعبء الدراسي ابلنسبة للمرحلة السريريه لكلية الطب ) -4

 
 .لكلية الطب عقد اختبارات دور اثين وفقا  للضوابط اليت حيددها اجمللس 
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 مثال حلساب املعدل الفصلي                                       (1منوذج) 
 الفصل األول :                   

عدد  املقرر
 الوحدات

الدرجة 
 املئوية

 عدد النقاط وزن التقدير رمز التقدير

 9 4.50 ب+ 85 2 سلم 301
 9 3.00 جــ 70 3 كيم  324
 14.25 4.75 أ 92 3 ريض 235
 16 4.00 ب 80 4 فيز 312

 48.25    12 اجملموع
 

 
معدل الفصل األول 

= 

 (48.25جمموع النقاط ) 
 4.02ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = 

 (12جمموع الوحدات ) 
 
 مثال حلساب املعدل الرتاكمي                        (2منوذج) 

 
 الفصل الثاين:                         
 عدد النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة املئوية  الوحداتعدد  املقرر
 10 5.00 أ+ 96 2 سلم 104
 12 4.00 ب 83 3 كيم  327
 12 3.00 جـ 71 4 ريض 314
 12 4.00 ب 81 3 فيز 326

 46    12 اجملموع
 

 
 معدل الفصل الثاين =

 (46جمموع النقاط )    
 3.83ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = 

 (12جمموع الوحدات )  
 

 
 املعدل الرتاكمي =

 94.25(                46+  48.25جمموع النقاط )   
 3.93ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ــــــــــــــــــــــ  = 

    
 

 24(                 12+  12جمموع الوحدات ) 
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 ة عن العمادة :حمل 

عمادة شؤون املكتبات أحدى العمادات املساندة للجامعة امللك فيصل  وقد ارتبط وجود املكتبة منذ الوهله 
هـ وقد صدر قرار إنشاء عمادة لشؤون املكتبات يف  1395/1396االوىل إبنشاء جامعة امللك فيصل عام 

معة د أضالع مثلث العملية  التعليمة  ابجلاهـ ولذلك تسعى العمادة طول مسريهتا بصفتها اح15/5/1400
كتاب ( اىل تطوير إمكاانهتا املادية والبشرية  ابستمرار ،  واستحداث خدمات جديده على   –طالب  -)أستاذ

حنو يتناسب مع املتغريات العلمية واألكادميية  كما ان العمادة  حريصة علي اقتناء نظم وبرامج آلية لتقدمي 
تنت  نظاما آليا لذا فقد اق –الحتياجات العلمية ومتطلبات العملية التعليمية املختلفة خدمات تتناسب مع ا

 جمموعاهتا من  والتنوع يف –إلدارة مكتبات اجلامعة وبواابت الكرتونية لتامني احتياجاهتا من مصدر املعلومات 
غريها من نرتنت ... و وتطوير فهرسها اآليل على شبكة اال –كتب ودورايت وقواعد بياانت ورسائل علميه 

 .التطورات 
 

 : خدمات اإلعارة 
مرات  3يوما  ، حيث ميكن جتديد استعارة الكتب ملدة  15( كتب وملدة 5إبمكان الطالب استعارة عدد )

 متعاقبة إال إذا كان هناك مستخدمون أخرون حباجة إليها.
الب حىت يتم صرف الرقم السري للط اإلعارة الذاتية: يتم فتح ملف للطالب يف عمادة شؤون املكتبات حيث .أ

 يتمكن من اإلعارة الذاتية عن طريق أجهزة اإلعارة الذاتية.
 االسرتجاع الذايت: يتم اسرتجاع الكتب ذاتيا  عن طريق جهاز االسرتجاع.  .ب

 ساعات العمل

  المكتبة المركزية

  

 ) زيارة العوائل(  ب ظ 01:00 -ص  10:00من  السبت

 م )طالب( 9.30 -ص  8:00 من األحد

 االثنين

  ب ظ )زيارة طالبات ( 2:00 -ص  08:30من 

 م )طالب(930-ب ظ  2:00من  

 م )طالب( 9.30 -ص  8:00 من الخميس -الثالثاء 
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 دعم حبوث طالب املرحلة اجلامعية

واالبداع والتميز  هتتم بدعم االبتكار تعترب عمادة البحث العلمي أحد املرافق اخلدماتية يف جامعة امللك فيصل و اليت 
ألعضاء هيئة التدريس والباحثني وطالب اجلامعة يف مرحلة الدراسات العليا واملرحلة اجلامعية.  ومن أجل ذلك فمن عمادة 
 دالبحث العلمي تعمل على تسخري كافة اإلمكانيات والقدرات اليت توفرها اجلامعة   لالستثمار يف العقول البشرية.  ولق

رايل لكل طالب او طالبة يف املرحلة اجلامعية  5000خصصت عمادة البحث العلمي من ضمن أنشطتها دعما مقداره 
 ممن تتوفر لديهم مشروعات حبثية واعدة قد تؤدي إىل زايدة املعرفة. 

 
 كيفية احلصول على الدعم:

  علمي من موقع االلكرتونية لعمادة البحث التعبئة النموذج اخلاص بدعم البحوث الطالبية والتوفر على الصفحة
 جامعة امللك فيصل.

  .ميكن تقدمي طلب الدعم الطاليب من طالب مبفرده أو من فريق عمل من الطالب 
  جيب أن يكون للطالب او لفريق العمل مشرف من أعضاء هيئة التدريس أو الباحثني الذين هلم عالقة مبشروع

 البحث أكادمييا  أو علميا.
 منوذج طلب دعم البحوث الطالبية إىل عميد البحث العلمي.  تقدمي 
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نتيجة للتوسع الذي شهدته اجلامعة يف جمال الدراسات العليا ، فقد أنشأت اجلامعة عمادة مستقلة للدراسات العليا يف 
هـ أنيط هبا اإلشراف على برامج الدراسات العليا ابجلامعة ابلتنسيق مع الكليات ، انطالقا من قناعة 21/8/1404

لهم ليمية ملا بعد مرحلة البكالوريوس أمام شبابنا الطموح إلعدادهم وأتهياجلامعة أبمهية هذه الدراسات إلاتحة الفرص التع
 أتهيال  عاليا  .

كما يوجد جملس لعمادة الدراسات العليا ابجلامعة ويضم ممثلني عن كليات اجلامعة ويتوىل هذا اجمللس اقرتاح السياسة 
التعاون بني الكفيلة لتحقيق أقصى قدر من التنسيق و  العامة للدراسات العليا ابجلامعة ومتابعة تنفيذها واختاذ الوسائل

 الكليات .
 هذا وقد بلغ عدد برامج الدراسات العليا اليت تقدمها اجلامعة حاليا  تسعة وثالثون برانجما .

كما تقوم العمادة ابإلجراءات اليت يتعني على منسويب اجلامعة اختاذها من معيدين وحماضرين ومنسوبني من غري أعضاء 
ئة التدريس لالبتعاث سواء داخل أو خارج اململكة ومتابعة ذلك قبل وأثناء االبتعاث للحصول على الدرجات العلمية هي

 مثل الدبلوم العايل واملاجستري والدكتوراه والزماالت الطبية وغريها .
 

 برامج الدراسات العليا :
 
 -كلية العلوم الزراعية واألغذية : -1
 

 برامج املاجستري :

 . احملاصيل واملراعي -1
 . االقتصاد واإلرشاد الزراعي -2
 . األراضي واملياه -3
 . وقاية النبات -4
 . اهلندسة الزراعية -5
 . علوم األغذية وتقنيتها -6
 . علوم اإلنتاج احليواين -7
 . الثروة السمكية -8
 . علوم الدواجن -9
 . االقتصاد املنزيل الغذاء والتغذية -10

 . الرتبوي –االقتصاد املنزيل  -أ 
 . األسرة ومنو الطفل –االقتصاد املنزيل -ب
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 -كلية الطب البيطري والثروة احليوانية :-2
 

 برامج املاجستري:

 . صحة احليوان التشخيص املعملي -1
 . صحة احليوان الطب الوقائي -2
 .  التشريح البيطري -3
 . األدوية والعالج -4
 . الوالدة والتناسليات والتلقيح االصطناعي ونقل األجنة -5
 . علم األمراض البيطرية -6

 

 
 

 -كلية الرتبية : -3
 

 برامج املاجستري

 . التوجيه واإلرشاد النفسي -1
 . اإلدارة الرتبوية -2
 . تربية املوهوبني -3
 . الرتبية اخلاصة -4

 
 برامج الدبلوم

 . التوجيه واإلرشاد الطاليب -1
 . الرتبية العام -2

 
 

 -كلية إدارة األعمال : -4
 

 برامج املاجستري
 

 . األعمالإدارة  -1
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 -كلية العلوم : -5
 

 برامج املاجستري

 . الرايضيات -1
 . الفيزايء -2
 . العلوم يف الكيمياء -3

 
 -كلية اآلداب : -6
 

 برامج املاجستري
 

 . اللغوايت التطبيقية )تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية( -1
 . اللغوايت –اللغة العربية  -2
 . أدب –اللغة العربية  -3
 .  الكتاب والسنة -4
 . وأصولهالفقه  -5
 . علم االجتماع -6
 . التاريخ -7
 . اجلغرافيا -8
 . اللغة واللغوايت –اللغة اإلجنليزية  -9

 

  برانمج الدكتوراه
 اللغة العربية : )األدب والنقد والبالغة( . -1

 
 

 -كلية الطب :  - 7
 

 برامج املاجستري
 

 . الكيمياء احليوية والبيولوجيا اجلزيئية -1
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 -كلية احلاسب وتقنية املعلومات : -8
 

 برامج املاجستري
 

 . نظام املعلومات -1
 . علوم احلاسب -2
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 -: املقدمة اخلدمات 

 
 )www.kfu.edu.sa :(( موقع اجلامعة اإللكرتوين 1

ألخبار عن " جلامعة امللك فيصل وهو اجلهة اليت تزود زوار املوقع ابلكثري من املعلومات وايعترب موقع اجلامعة مبثابة "البوابه
طالب حيث يتم من خالل املوقع احلصول الكرتونيا  على نتائج القبول للاجلامعة. كما يقدم املوقع العديد من اخلدمات 

وإجراء عمليات التسجيل واحلذف واإلضافة واحلصول على نتائج املقررات وإهناء الكثري من اخلدمات األخرى. ابإلضافة 
تعليم االلكرتوين نظام ال أو استخدام على الربيد اإللكرتوين اخلاص به من خالل املوقع االطالعالطالب إىل ذلك يستطيع 
 .كل ما يتعلق بنظام البنروإجراء العديد من  

 
 )ttp://kfuforums.kfu.edu.sa (( منتدى طالب وطالبات جامعة امللك فيصل 2

حلقة وصل هامة  ثل هذا املنتدىحيتوى موقع اجلامعة على منتدى طاليب متميز وخاص مبنسويب جامعة امللك فيصل. ومي
بني املسئولني إبدارة اجلامعة والطالب وأعضاء هيئة التدريس لغرض االستماع لوجهات نظر الطلبة واستقبال اقرتاحاهتم 
ومالحظاهتم حول كل ما ميس اجلامعة وما تقدمه هلم من خدمات. ابإلضافة إىل أن املنتدى يعد بوابة هامه للحصول 

 . التوجيه وتبادل اخلربات بني الطلبة وأعضاء هيئة التدريسعلى املساعدة و 
 
  WebCT  :  ( نظام التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد3

ما يؤمن هذا النظام ك  يتيح نظام الويب سييت للطالب فرصة التواصل مع املقرر الدراسي واألستاذ خارج قاعة احملاضرات ،
أدوات متنوعة لالطالع على حمتوى املادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق ميسره وجذابة ابإلضافة إىل التواصل مع 
أستاذ املقرر وبقية الطلبة املسجلني يف نفس املقرر بوسائل الكرتونية متنوعة. من خالل شبكة االنرتنت. ويتميز نظام 

االستخدام سواء لألستاذ أو الطالب مع مشوليته ألهم وسائل العملية التعليمية ، مما جعله أحـد أهم  الويب سييت بسهولة
 األنظمة املستخدمة يف اجلامعات حول العامل.

 
 :Exchange 2010( الربيد االلكرتوين اجلامعي 12

جهاز  غريها من أي مكان ومن أييتميز ببعض اخلصائص ومنها ) سهولة وسرعة استعراض الرسائل الواردة واملرسلة و 
حاسب آيل ، إمكانية عمل إعدادات شخصية ابلربيد اخلاص بك مثل التوقيع الشخصي والرسائل التلقائية عن السفر 
أو اإلجازة وإمكانية حجب رسائل معينة،  إمكانية عمل إعدادات إعادة توجيه الرسائل الواردة لك إىل أي بريد آخر، 

ملرور يف أي وقت ، إمكانية عمل إعدادات الربيد االلكرتوين على جهاز اجلوال اخلاص بك، إمكانية إمكانية تغيري كلمة ا
استخدام برامج فتح الربيد االلكرتوين من أى مكان للحصول على نفس الرسائل يف مجيع الربامج و مجيع األجهزة ،  و 

/ـــة لربيد االلكرتوين مع القبول مباشرة ويقوم الطالب، ويتم تزويد الطالب/ـــة اب ذلك من اخلدمات األخرى الكثريةغري
 ابلتفعيل فقط.

 

http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/it/_layouts/www.kfu.edu.sa
http://kfuforums.kfu.edu.sa/
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 عريف مبجمع العيادات الطبية : ت 

تقدم هذه اإلدارة اخلدمات الطبية والعالجية لكافة منســـــــــــــــويب اجلامعة من طالب وطالبات وموظفني وأعضـــــــــــــــاء هيئة 
 التدريس من خالل برانمج طيب وزمين على النحو التايل : 

  : اخلدمات الطبية 
 تضم اإلدارة جمموعة من العيادات التخصصية لقسمي الرجال والنساء وهي على النحو التايل :  

 
 قسم النساء   قسم الرجال

 عيادة الطب العام  عيادة طب والطوارئ
 عيادة الباطنية عيادة الباطنية
 عيادة األسنان عيادة األسنان

 عيادة النساء والوالدة عيادة مكافحة التدخني
 عيادة أطفال عيادة أطفال
 أقسام مساندة عيادات مشرتكة

 الطوارئ عيادة جراحة العظام
 املخترب عيادة األمراض اجللدية والتناسلية 

 األشعة عيادة طب العيون
 الصيدلية عيادة األنف واألذن واحلنجرة

 العالج  الطبيعي عيادة السمعيات
 السجالت الطبية عيادات االستشاريني

 
  : مواعيد العمل يف العيادات 

 
 وقت الدوام الفرتة نوع الدوام
 ( مساءا   5.00( صباحا  وحىت ) 7.30من : )  فرتة واحدة أايم األسبوع
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 خالل شهر رمضان املبارك تكون مواعيد العمل كالتايل :
 

 وقت الدوام الفرتة نوع الدوام

 أايم األسبوع
 ( 1.00حىت )(  10.00من : )  الصباحية
 (ظهرا   11.00وحىت )(  9.00من : ) املسائية

 
  : اإلجراءات املطلوبة لفتح ملف 

إحضار صورة من البطاقة اجلامعية ، أو خطاب تعريف من عمادة القبول والتسجيل أو  الكلية اليت يدرس هبا الطالب / 

 الطالبة  .  

 . أرقام التحويالت اهلامة ابإلدارة 
 (149- 118فاكس حتويلة )  5800235 –(  1707 – 1701 ) حتويلة 5800000هاتف 

 .(  1999هاتف الطوارئ )  
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 دارة االمن تتكون من :إ
 .قسم األمن  -1
 .قسم تصاريح والبطاقات  -2
 .قسم الدورية املرورية  -3

 املخالفات اليت يتم معاقبة الطالب عنها :
 .جتاوز السرعة املخصصة داخل طرق اجلامعة  -1
 .ايقاف السيارة يف غري املوافق املخصصة أو إيقاف السيارة يف الطرقات أو الوقوف الغري نظامي  -2
 .احلركة إعاقة  -3
 .فقد التصريح أو البطاقة  -4
 .عدم تنفيذ تعليمات رجل األمن  -5

 
 كيفية احلصول على البطاقة اجلامعية : 

 .صورة اثبات الشخصية  -1
صورة من اجلدول الدراسي حيتوي على بياانت الطالب اجلامعية أو تصديق استمارة طلب احلصول على  -2

 .البطاقة اجلامعية من عمادة القبول والتسجيل على صحة املعلومات أو تعريف للطالب 
 .صورة شخصية للطالب ملونة  -3
 امعة . طباعة وتعبئة استمارة طلب احلصول على البطاقة اجلامعية من موقع اجل -4
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 كيفية احلصول على تصريح ذوي االحتياجات اخلاصة :
 

على الطالب الذي يوجد لدية تقرير طيب مراجعة جممع العيادات الطبية ابجلامعة العتماده حىت يتمكن الدخول من 
 .(  1البوابة رقم ) 

 احضار البطاقة األصلية إلثبات احلالة . -1
 صورة من البطاقة اجلامعية . -2

 تصريح سائق لنقل الطالبة :
 املطلوب : 

 صورة من اجلدول الدراسي . -1
 صورة من كرت العائلة للطالبة . -2
صورة من كرت العائلة للسائق السعودي و اإلقامة لغري السعودي مع خطاب مصدق من كفيل السائق إذا   -3

 كان على كفاله غري ويل أمر الطالبة .
 سكن .طالبة السكن احضار ما يثبت أبنها طالبة  -4
 تعبئة منوذج طلب تصريح نقل ابملواصالت اخلاصة . -5
حضور ويل األمر شخصيا لتسليم األوراق ، ويف حالة عدم احلضور تصدق االستمارة من العمدة أو الشرطة  -6

. 

هذا التصريح يعد عهدة على الطالبة وجيب تسليمه يف حالة اخالء الطرف من اجلامعة وحالة فقده يلزم  مالحظة :
 رايل .  50الية بغرامة م
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 جدول املؤسسة العامة للخطوط احلديدية : -1

 حافالت )للطالبات فقط(        
 

 ) حمطة األحساء (
 من اجلامعة إىل حمطة القطار من حمطة القطار إىل اجلامعة

 ظهرا   12.30 صباحا   6.30
 
 
 
 أرقام منسويب إدارة احلركة   : -2
 

 التحويلة مباشر 
 1799/1348 5801795 مدير إدارة احلركة

 1710 / مساعد مدير إدارة احلركة
 1383 / رئيس السائقني

 1323 / مساعد رئيس السائقني
 
 
 
 
 
 
 
 


