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 �لمة عمادة شؤون الطالب

. و�مبه أجما�ن آلهاحمم    بب الاامل�ن والالالة والالال  ع�� سي  انبياء واملرسل�ن وع�� 

اماة امللك فه  ب اية تتق   عمادة شؤون الطالب ب��نئتَك عز�زي الطالب ع�� قبولك �� ج

لت�ون  .لك التوفيق والال اد �� تحقيق ما تالبو إليه من الالم واحخ��ة، وترجو للب��ول واملاادن

 �� مال��ة البناء و�ل 
ً
 فاعال

ً
 .عزة هذا الوطن الكر�م وبفاته هما فيعنالرا

املالومات املتالقة  أهم�الر�ي أن أضع ب�ن ي يك هذا ال ليل الذي تم إع اده ليحوي  

باحجوانب ا�اديمية وججراءات الرسمية وا�شطة املختلفة ال�ي ��م الطالب احجام�� خالل 

 بإدابات احجاماة املختلفة ال�ي ��م الطالب، إضافة اكما �شمل ال ليل �ار�ًف  مال��ته ال باسية،

�� مال��ته ال باسية  اال�ي �ا�ن الطالب ع�� امل�ىي ق ًم  املهَمةمن التوج��ات والنالائح  كث��  ا��

لتستفيد من معلوماته  فائقة،لذا آمل منك عز�زي الطالب أن تقرأه �عناية . بقوة وعز 

 .وتتقّيد بتعليماته الهامة الشاملة،

لها، وعمادة  جدابات التا�اة�� شابك �� إع اد هذا ال ليل عمادة شؤون الطالب ممثلة  لق 

 القبول والت�جيل، وو�الة �لية ال باسات املالان ة والتطبيقية لشؤون الالنة التحض��ية، ومركز

�� إع اده ومراجاته  فلهؤالء جميًاا، ول�ل من أسهموجدابة الاامة لألمن،  املالومات،تقنية 

  .وإخراجه جز�ل الشكر والتق ير

 .وأن يوفق احجميع ملا يحب و�ر�ىى .�� هذا ال ليل املنفاة واحخ��هللا أن ي�ون  أسأُل 

 عمي  شؤون الطالب

 مالفر بن محم  الزهرا�ي. د      
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 مقدمة

�� جاماة امللك فه  للب��ول واملاادن، ونود أن �� ي إليك هذا ال ليل املهم  ا�الرنا أن نرحب بك طالبً 

 وكذلك التار�ف املالتج ،الذي أع دناه من أجلك �اناية و�تضمن �� ب ايته ججراءات احخاصة بالطالب 

 .ب��نامج الالنة التحض��ية الذي �ا  الرك�ةة او�� لل باسة باحجاماة

لل باسة احجاماية، وله أه اف أساسية هم وتحض�� ��يئة الطالب املالتج ين و�� ف هذا ال��نامج إ��  

 :م��ا

اللةة جنجل�ةية لتمكي��م من متا�اة دباسا��م احجاماية  ومهابا��م ��تطو�ر ق بات الطالب  .١

 .وواائفهم ا�اديمية واملهنية بنجاح

 .التحلي�� والنق ي تفك��هم وتطو�ر ملفاهيم الر�اضيات اساسية واستياا��م  الطالب�از�ز فهم  .٢

تطو�ر مارفة الطالب الفنية ومهابا��م اساسية للتالم الفاال وحالولهم ع�� نمط حياة  .٣

 . �ادي�ي ناجحأ�خ�ىي و 

 

لباإل جدابات واحخ مات ال�ي ��مك، والاناو�ن وابقا  الهاتفية  اإضافة إ�� ذلك يتضمن ال ليل �ار�ًف 

 .اجها طالب احجاماة، آمل�ن أن �الاع ك ذلك �� حياتك احجامايةوججراءات الرسمية ال�ي ق  يحت

ن��ا انظمة واللوائح املامول ��ا �� احجاماة، و�مكن للطالب  للطالب احجام�� حقو  وعليه واجبات، تضمن

مراجاة هذه احمقو  والواجبات �� هذا ال ليل، وتكفل احجاماة لطال��ا حق بفع طلبات للتظلم ألي قراب يال ب 

مات أخر،، شر�طة مراعا��م احخطوات ججرائية املالنة كما �� مفاللة بالالئحة الطالبية  بحقهم،
م
  تظل

أو أين

 .املرفقة �� ��اية ال ليل
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ً
 :ال��نامج التار�في للطالب املالتج ين: أوال

من ال��امج وا�شطة لطال��ا املالتج ين �� ف توعي��م وتثقيفهم  ادً تق   عمادة شؤون الطالب ع 

ال��نامج التار�في للطالب املالتج ين الذي يتم قبل ب ء ال باسة من خالل �ا وشةل أوقا��م بما ينفاهم، وم�

 :، ومن أه افه ما ي��)٥٤بقم (ستقبال �� مب�ى املاابض تجه�ة مركز ا 

م أنظمة احجاماة واللوائح ال باسية من خالل املحاضرات مالاع ة الطالب املالتج ين ع�� فه .١

 . واللقاءات مع �اإل املالؤول�ن باحجاماة

 .ملا سمتم عمله خالل ايا  او�� من ال باسة اا عامً إعطاء الطالب تالوًب  .٢

 .مالاع ة الطالب املالتج ين ع�� فهم احج ول ال با�ىي وطر�قة استال  الكتب .٣

 .ة من الناحيت�ن ا�اديمية واجتماعية��يئة الطالب ل�مياة احجاماي .٤

 .إقامة أماليات ثقافية واجتماعية ومالابقات ب�اضية .٥

 .جتماعية بي��ما عالقاتإتاحة الفرصة لتاابف الطالب احج د و�ناء  .٦

 التكيف �الهولة مع احمياة ستالاع هم ع��لذا فإن مشابكة جميع الطالب املالتج ين �� هذا ال��نامج  

 .احجاماية

 

 
ً
 :ججراءات الرسمية للطالب املالتج ين: ثانيا

جلك��و�ي لامادة القبول عليك عز�زي الطالب طبع نموذج الفحص الط�ي وخطاب القبول من املوقع 

البيانات ال�خالية، ومن ثم إ��اء إجراءات الفحص الط�ي من أي مالتشفى أو  واستكمال والت�جيل

ستقبال باحجاماة واملذ�وبة مالتوصف وإحضابه مع خطاب القبول �� الف��ة املح دة لك ل�مضوب إ�� مركز ا 

 :        �� احخطاب مع إحضاب أصل الهو�ة ال�خالية، وذلك الستكمال احخطوات التالية

 :روف ا�خاص بالطالب املستجداستالم املظ/ أ

ستقبال، التوجه إ�� مكتب خ مات الطالب عن  وصولك إ�� مركز ا  امن أهم احخطوات ال�ي عليك أن تقو  �� 

 :ستال  املظروف احخاص بك والتأك  من محتو�اته التاليةاو 

 :البطاقة ا�جامعية

�ا  الوسيلة الوحي ة لتق يم احخ مات املختلفة للطالب �� احجاماة، فيجب ع�� الطالب املحافظة 

 .احجاماة داخلعل��ا وحملها ماه �ش�ل دائم 

 :صندوق ال��يد ال�خ��ي

 بأن جميع احخطابات املتالقة 
ً
يحالل �ل طالب ع�� صن و  بر�  الستال  الرسائل احخاصة به، علما

متم إبسالها عن طر�ق ال��ي  احخاص ب�ل طالب و�تحمل الطالب مالؤولية تأخره باحمياة احجاماية س

 .، وع�� الطالب أن يراجع صن و  بر� ه �ش�ل دوبي�� استالمها
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 :ال��يد الك��و�ي

توفر احجاماة ل�ل طالب مالتج  خ مة ال��ي  جلك��و�ي وجن��نت و�الرف له بقم مالتخ   مع �لمة 

ستقبال الطالب ا�� أثناء إ��اء إجراءات الطالب املالتج ين �� مركز الالر احخاصة به، وذلك 

 ).٥٤مب�ى بقم (املالتج ين 

 :ا�حصول ع�� بطاقة الصراف ا�� ا�خاصة بامل�افأة ا�جامعية

، و�تم تفايلها �� الوقت ا  عن  ب اية قبوله لل باسة مجانً الالراف ا�� للطالب املالتج تال ب بطاقة

وملز�   .ساعة ٤٨وال يتم استخ امها إال �ا  م�ىي  �� مركز استقبال عن  مراجاة مكتب البنك هنفال

  ).٢٩باجع صفحة (من التفاصيل بخالوص امل�افأة 

 :ا�جدول الدرا��ي

وللتارف ع�� كيفية قراءة  يب�ن احج ول ال با�ىي املواد ال�ي ستقو  ب باس��ا ومواعي ها وأماك��ا،

 أن املكتب الرئمس مل�جل احجاماة �� عمادة القبول والت�جيل )١١ة مراجاة صفح(احج ول 
ً
، علما

 ).٦٨مب�ى بقم (

للفالل ال با�ىي الثا�ي عن طر�ق الالفحة جلك��ونية  احمالول ع�� احج ول ال با�ىي سوف ي�ون 

    http://regweb.kfupm.edu.sa : مل�جل احجاماة

 

 :ناستالم السكن للمستحق�/ ب

ل�مالول ع�� سكن باحجاماة باجع القالم احخاص بإدابة إس�ان الطالب �� امل�ان املخالص بمركز 

 .)٣٢أنظر صفحة (وملز�  من التفاصيل ) ٥٤مب�ى بقم (استقبال الطالب املالتج ين 

 

 :استالم الكتب الدراسية/ ج

احجاماية وج ولك ال با�ىي وتوجه إ�� مالتودع ل�مالول ع�� الكتب ال باسية اصطحب بطاقتك 

وأبرزها للمواف املختص الذي سيقو  بتالليمك كتبك ال باسية، و�جب  )٥٥(مب�ى بقم   (Book Store) الكتب

عليك التأك  من أن الكتب ال�ي استلم��ا غ�� ناقالة قبل ختم احج ول، كما يجب ع�� الطالب املحافظة ع�� 

 .حيث إنه سيطلب منه إبجاعها �� حالة ا��مابه من احجاماة ،احخاصة بهجميع الكتب ال باسية 

 

 :ا�حصول ع�� تصر�ح السيارة لدخول ا�جامعة واستخدام املواقف/ د

يبب�� ع�� جميع الطالب ��جيل سيابا��م ل ، إدابة امن واحمالول ع�� تالر�ح دخول احجاماة 

الطالب أن يتوجه إ�� مب�ى إدابة امن بجواب مب�ى الالنة واملواقف املخالالة للطالب بحالب سك��م، وع�� 

 :التحض��ية احج ي ، وأن يحضر ماه ما ي��

 . بخالة القيادة ساب�ة الالالحية .١

http://regweb.kfupm.edu.sa/�
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 .بخالة س�� للمركبة ساب�ة الالالحية .٢

 .البطاقة احجاماية .٣

  . إفادة من إس�ان الطالب تب�ن م�ان سكن الطالب .٤

 

 :فتح ملف باملركز الط�ي/ هـ

 (اماة لطال��ا احخ مات الطبية تق   احج
ً
ولالستفادة من هذه . من خالل املركز الط�ي ع�� م اب الالاعة) مجانا

   .بكبطاقتك احجاماية لفتح ملف ط�ي خاص  اعليك مراجاة املركز الط�ي مالطحبً احخ مة 

 :و�مكن مراجعة املركز خالل ساعات العمل التالية

 ، ساعة  ٢٤�عمل املركز الط�ي ع�� مدى  •
ً
أيام �� اسبوع بما �� ذلك العطالت  ٧يوميا

 .الرسمية واعياد

  :ا�خميسمن احد إ��  •

  ٧:٣٠لساعة جد اطباء من ايو 
ً
 مساءً  ١٠:٠٠ –صباحا

 :�� أيام ا�جمعة والسبت •

  ٩:٣٠جد اطباء من الساعة يو 
ً
  ١٢ –صباحا

ً
  ٧:٣٠من الساعة و  ظهرا

ً
  مساءً  ١٠ –مساءا

 .واعياد �علن �� حينهشهر رمضان  •

 .ساعة ٢٤يوجد طبيب مناوب ع�� مدى  •

 .ساعة ٢٤جد التمر�ض وخدمات الطوارئ ع�� مدى يو  •

 
 

رسلة من أي إدابة �� احجاماة  كالرسائل الوابدة إ�� بر� 
ُ
ا جلك��و�ي املخالص للطالب وامل

ُ
�  

ً
 بسميا

ً
إشاابا

 .مر متالق بالطالب خالل مال��ته ال باسيةأألي 
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ً
 :قضايا أ�اديمية: ثالثا

ا ضع ب قة وعناية ل��يئتك اجتماعيً إن برنامج الالنة التحض��ية و  :التحض��يةأ�� طالب الالنة 

للمرحلة احجاماية، و�� ف إ�� إع ادك لالنتقال من مرحلة التاليم الاا  إ�� مرحلة  اا وعلميً ا ولةو�ً ونفاليً 

ألن ما لها ال با�ىي  .التاليم احجام��، وق  �المع أ�� الطالب من �اإل أقرانك أن الالنة التحض��ية غ�� مهمة

واقع التجر�ة فإن ع   ونحن نحذبك من استماع إ�� مثل هذه اقاو�ل، ومن  ،ال يحتالب �� املرحلة احجاماية

 .أسباب جخفا  �� املرحلة احجاماية أهم اهتما  بالتحاليل ال با�ىي �� الالنة التحضر�ة �ش�ل أح 

ا إن املواد الالمية واملهابات اللةو�ة ال�ي تتالمها �� الالنة التحض��ية 
ُ
ججر اساس ملاظم املقربات  �

 إلم�انية ال�ي ست بسها �� املرحلة احجاماية، وعليه فإن 
ً
مالتو، الطالب �� الالنة التحض��ية �اطي مؤشرا

استمرابه �� احجاماة، إضافة إ�� ذلك فإننا ��يب بك لالستفادة من برنامج الالنة التحض��ية وتطو�ر ق باتك 

 من خالله، 

ع�� ما دمت تحرص  -بإذن هللا-واعلم أنك إذا �اودت ع�� احج  واج��اد �� هذه املرحلة فإن ذلك سمالتمر 

ط �� هذا قَالر ذلك وإياك أن تفرن
ُ
 . أو ت

 :التحض��ية السنة برنامج تصميم

 :�� مقربات دباسة خاللها يتم دباسي�ن، فالل�ن إ�� مقالمة دباسية سنة ��           

 جنجل�ةية اللةة .١

 الر�اضيات .٢

 الهن سية التقنية .٣

 الب نية ال��بية .٤

 احجاماية ال باسة مهابات .٥

 الطبياية الالو  .٦

 ا�� احماسب علو  .٧
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  الفصل الدرا��ي اول 
 املادة املقرب 

 ع د املحاضرات
ع د ساعات املامل �� 

 اسبوع
 ع د الوح ات ال باسية

 ٤ ٥ ١٥ ENGL 01-FH اللةة جنجل�ةية

 ٤ ٥ ١٥ ENGL 02-SH اللةة جنجل�ةية

 ٤ ١ ٣ MATH 001 الر�اضيات

أو احماسب  الالو  الطبياية

 ا��

PYP 001 

OR 

PYP 002 

٢ 

 

٠ 

٠ 

 

٢ 

٢ 

 

١ 
 أو احجاماية ال باسة مهابات

 الهن سية التقنية

PYP 003 

OR 

ME 003 

. 

 

٠ 

٢ 

 

٢ 

١ 

 

١ 
 ١ ٢ ٠ PE 001 ��بية الب نيةال
 ١٦/١٥ ١٠/١٢ ٢٠/١٨ جموع امل
 

 

 الفصل الدرا��ي الثا�ي

 ع د املحاضرات املادة املقرب 
ع د ساعات املامل �� 

 اسبوع
 ال باسيةع د الوح ات 

 ٤ ٥ ١٥ ENGL 03-FH  اللةة جنجل�ةية

 ٤ ٥ ١٥ ENGL 04-SH اللةة جنجل�ةية

 ٤ ١ ٣ MATH 002 الر�اضيات

 الالو  الطبياية

 أو

 احماسب ا��

PYP 001 

OR 

PYP 002 

٢ 

 

٠ 

٠ 

 

٢ 

٢ 

 

١ 

 مهابات ال باسة احجاماية

 أو

 التقنية الهن سية

PYP 003 

OR 

ME 003 

٠ 

 

٠ 

٢ 

 

٢ 

١ 

 

١ 

 ١ ٢ ٠ PE 002 ال��بية الب نية

 ١٥/١٦ ١٢/١٠ ١٨/٢٠ املجموع

 

 

 املقرب  ل خول  يؤهله ال الطالب مالتو،  أًن  جنجل�ةية للةة املالتو،  تح ي  اختبابات خالل من تب�ن إذا :مالحظة

 اللةة �� مقربات خمالة إ��اء الطالب ع�� يتا�ن احمالة هذه و��) ENGL00( بمقرب  الطالب فالي�مق اول 

  بقاءه يتطلب ب�ما وهذا بنجاح، ال��نامج الجتياز جنجل�ةية
ً
 ثالثة أق�ىى بح  ال��نامج إل��اء إضافًيا دباسًيا فالال

 .دباسية فالول 
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 :التقديرات الدراسية

 :ي�� كما املقربات �ل �� التق يرات تحالب           

 باإلنجل��ي املدلول  املدلول بالعر�ي النقاط الرمز باإلنجل��ي  الرمز بالعر�ي

 Exceptional ممتاز مرتفع ٤٫٠٠  + A +أ

 Excellent ممتاز ٣٫٧٥ A أ

 Superior مرتفع اجي  جً   ٣٫٥٠ + B  +ب 

 Very Good اجي  جً   ٣٫٠٠ B ب

 Above Average جي  مرتفع ٢٫٥٠ + C  +ج 

 Good جي  ٢٫٠٠ C ج

 High Pass مقبول مرتفع ١٫٥٠ + D  +د 

 Pass مقبول  ١٫٠٠ D د 

 Fail باسب صفر  F ـــــــه 

   IP - مالتمر In Progress 

 Incomplete غ�� مكتمل - IC ل 

 Denial محرو  صفر DN ح 

 Withdrawn مب�مب �اذب - W ع 

 Withdrawh With Pass بأداء مر�ىي مب�مب - WP ع ج 

 Withdrawh With Fail مب�مب بتق ير باسب صفر  WF ع هـ

 No Grade Pass ناجح ب ون دبجة صفر NP ن  

 No Grade Fail باسب ب ون دبجة - NF ه  

 AUDIT مالتمع - AU   ع

 

 :وال��اكمي الفص�� املعدل حساب كيفية

 :الفال�� املا ل حمالاب مثال           

عدد الوحدات  املقرر 

 الدراسية

 مجموع النقاط النقاط رمز التقدير

 )النقاط×عدد الوحدات ( إنجل��ي  عر�ي

ENGL 02-FH أ ٤+ A+ ١٦٫٠٠ ٤٫٠٠ 

ENGL 03-SH ب ٤+ B+ ١٤٫٠٠ ٣٫٥٠ 

MATH 002 ب ٤ B ١٢٫٠٠ ٣٫٠٠ 

PYP 002 أ ١ A ٣٫٧٥ ٣٫٧٥ 

PYP 003 ج ١ C ٢٫٠٠ ٢٫٠٠ 

PE 002 ب ١ B ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ 

  ٥٠٫٧٥   ١٥ املجموع

 = املا ل الفال��
 مجموع النقاط �� الفالل

= 
)٥٠٫٧٥( 

= ٣٫٣٨ 
 ١٥ الوح ات ال باسية �� الفاللع د 
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 : (Cumulative GPA) وحمالاب املا ل ال��اك�ي

 

 

 

 :الدرا��ي ا�جدول  قراءة كيفية

  التار�في، ال��نامج خالل طالب ل�ل ال با�ىي احج ول  توزيع سمتم الطالب عز�زي            

 الشرح مع ال با�ىي ل�ج ول  نموذج

 

 

 

 

 

 

 = املا ل ال��اك�ي
 مجموع النقاط حجميع الفالول ال باسية

 مجموع الوح ات حجميع الفالول ال باسية

 باللغة العر�ية ىاملع� الرمز باللغة انجل��ية باللغة العر�ية ىاملع� الرمز باللغة انجل��ية

ID: ��الرقم احجام DAY:  اليو 

COURSE: سم املادةا U: Sunday  اح 

CREDITS: الالاعات املاتم ة M: Monday اثن�ن 

TIME: وقت املحاضرة T: Tuesday الثالثاء 

ROOM:  القاعةبقم W: Wednesday اب�ااء 

CRN:  املادة بمز R: Thursday احخممس 

TITLE: سم املادةا   

BLDG:  املب�ىبقم   

INSTRUCTOR:  استاذاسم   



12 
 

 :التحض��ية السنة لطالب الدراسية القواعد

 :واظبةامل

 حالة و�� واج��اد، واحج  احمضوب  ع�� املواابة واملاادن للب��ول فه  امللك جاماة �� الطالب ع�� يجب .١

 دخول  من وُ�حر  ،املقرب  �� استمراب من الطالب ُيحر  سوف واملواابة احمضوب  �� انتظا  ع  

. بالفر ال��اك�ي واملا ل الفال�� املا ل �� ُيحتالب والذي) DN( حرمان تق ير وُياطى ال��ائي اختباب

  التق ير هذا ع�� حالل الذي الطالب وُياً  
ً
 .املقرب  �� باسبا

 ال��ائي اختباب دخول  من ُيحر  كما التحض��ية، الالنة مقربات من أي �� استمراب من الطالب يحر  .٢

 عذب، و� ون  �اذب للةياب اق�ىى احم  تجاوز  أو عذب ب ون  غياباته �البة ز�ادة حالة �� املقرب  لذلك

 :ال��ائي اختباب دخول  من احمرمان إ�� تؤدي ال�ي الةيابات ع د يوضع التا�� واحج ول 

 
 ا�حد اق��ى �عذر و�دون عذر عدد الغياب بدون عذر املقرر 

 ٢٥ ١٥ اللةة جنجل�ةية

 ١٠ ٧ الر�اضيات

 ٧ ٤ الالو  الطبياية

 ٤ ٢ التقنية الهن سيةو مهابات ال باسات احجاماية، و احماسب ا��، 

 ١٠ ٦ ال��بية الب نية

 

ا حًدا هناك أن مالحظة مع
ً
 الغيابات �عدد درجاته من ا�خصم يبدأ حيث الطالب، تجاوزه إذا الغياب من معين

 .الدرا��ي اداء ع�� سل�ي �ش�ل يؤثر وهذا تجاوزها ال�ي

 

 ان��اء تاب�خ من أسبوع أقالاها م ة خالل) بسمية أو طبية( أعذاب من ل يه ما إحضاب الطالب ع�� يبب�� .٣

 .التحض��ية الالنة لشؤون والتطبيقية املالان ة ال باسات �لية وكيل ملكتب املرضية ججازة أو الاذب

 دبجات واستحقا  جنذابات بكيفية يتالق فيما مادة ب�ل احخاصة انظمة مراعاة الطالب ع�� يبب�� .٤

ق   ال�ي اقالا  بمراجاة وذلك احمرمان،
ُ
 .التحض��ية الالنة مواد ت

 مش�لة لتجاوز  الطالب مالاع ة ع�� الطالب شؤون �امادة وجبشاد للتوجيه الامادة و�الة تحرص .٥

 مقرب  ألي املح دة الاملية وال بوس املحاضرات من% ٥٠ غيا��م تجاوز  الذي الطالب وُ�ن�ح الةياب،

 وضاهم ملناقشة ،١٧٢ غرفة ٦٨ مب�ى وجبشاد للتوجيه الطالب شؤون عمادة و�الة مكتب بمراجاة

 .غيا��م لتكراب تؤدي ال�ي املاوقات ع�� التةلب �� ومالاع ��م

 

 :جتياز برنامج السنة التحض��يةا

 فالل�ن تتجاوز  ال زمنية م ة �� التحض��ية الالنة متطلبات تن�ي أن يجب :الطالب عز�زي 

 الالنة مقربات جميع إ��اء متطلبات ت�خيص و�مكن التحض��ية الالنة ل��نامج املقربة امل ة و�� دباسي�ن،

 :ا�ي النحو ع�� التحض��ية
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 الر�اضيات مقربي و)  ENGL 01 ،ENGL 02 ،ENGL 03،ENGL04(جنجل�ةية  اللةة مقربات اجتياز .١

)MATH001  (و ) MATH002  (�� جي  دبجة عن يقل ال بما لل��نامج املح دة امل ة )C  (�� مقرب  �ل. 

 �� �اق  والذي) التوفل( جنجل�ةية اللةة اختباب �� أد�ى بح ) ٥٠٠( دبجة تحقيق الطالب ع�� يجب .٢

 اللةة إجادة مقرب  بت�جيل الطالب يلز  املطلو�ة ال بجة يحقق لم حال و�� ENGL٠٠٤مقرب  ��اية

 للطالب يحق وال ،)التوفل( اختباب اجتياز ع�� الطالب ق بة �ازز  والذي) ENGL - EP( جنجل�ةية

 .املقرب  هذا اجتياز �ا  إال) ENGL101( مقرب  �� الت�جيل

 .)D( مقبول  تق ير عن يقل ال بما لل��نامج املح دة امل ة �� املقربات اجتياز با�� .٣

  للطالب احجاماة تتيح ق  .٤
ً
  أو صيفًيا فالال

ً
  فالال

ً
 .التحض��ية الالنة إل��اء ثالثا

 

 :قواعد اختيار التخصص

 ال ف��ة ��( التحض��ية الالنة برنامج اجتيازه حالة �� احجاماة �� تخالص أي اختياب للطالب يحق .١

 ).دباسي�ن فالل�ن ع�� تز� 

 اختياب أح  فاليه دباسي�ن، فالل�ن من أك�� �� التحض��ية الالنة برنامج الطالب أجتاز إذا .٢

 استياابيةالطاقة  ع�� اعتمادا التخالالات �اإل ججب الحتمال( حينه �� املتاحة التخالالات

 ).تخالص ل�ل

 

 :التحض��ية السنة ختبارات ال��قية ملقرراتا

 :اللةة جنجل�ةية )١

 ع�� و�ح د جنجل�ةية، اللةة ��) املالتو،  تح ي ( احج ابة اختبابات املالتج ين الطالب جميع ي خل

) ENGL04(��  وضاهم يتم الذين الطالب. طالب ل�ل املناسب املالتو،  اختبابات هذه نتائج ضوء

 اختباب �� أك�� أو) ٥٠٠( ع�� يحاللون  لذينا الطالب ).TOEFL(ال��قية الختباب التق   لهم يحق

 كذلك التحض��ية، للالنة جنجل�ةية اللةة مقربات من �افون  الكتابة و�جتازون اختباب التوفل

 إ�� بطلب تق موا إذا باحجاماة التحاقهم قبل التوفل الختباب يتق مون  ذينال للطالب بالبالبة احمال

 الفالل �� ال باسة ب اية قبل التحض��ية الالنة لشؤون والتطبيقية املالان ة ال باسات �لية و�الة

 و�مكن ال با�ىي، الاا  ب اية تاب�خ من واح  عا  قبل اختباب تاب�خ ي�ون  أال شر�طة اول، ال با�ىي

 .احجاماية او�� الالنة من متق مة مواد ��جيل احمالة هذه �� للطالب

 :بقية مقربات الالنة التحض��ية )٢

 A دبجة ع�� حالل إذا) MATH 002( الر�اضيات مقرب  �� ال��قية الختباب التق   للطالب يمكن •

 .التحض��ية الالنة �� جنجل�ةية اللةة مقربات جميع وتجاوز )) MATH001 املقرب  ��+ A او

 .  التحض��ية الالنة مواد لبقية ترقية امتحانات توج  ال •

 فالية الب نية، ال��بية مادة �� بالت�جيل له �المح ال �مية مش�لة الطالب ل ، �ان إذا •

 .الال�� وضاه يناسب ما إيجاد ملناقشة الطالب شؤون عمادة مراجاة
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 :ختبارات املقررات الدراسيةا

 :اختبابات من نوعان ال با�ىي الفالل �� ُيقا 

 واله ف أسبوعية، الاادة �� وت�ون ) Quizzes( �ال�ى ما و�� القال��ة، أو املوجزة اختبابات :اول  النوع

 .ال باسية املادة مع دائم ابتباط ع�� الطالب ي�ون  أن م��ا

 ب اية مع تح ي ها يتم اقل، ع�� أساسية اختبابات ثالثة عق  و�تم اساسية، اختبابات :الثا�ي النوع

 :ي�� كما و�يا��ا دبا�ىي، فالل �ل
 First Major Exam  اول  اختباب 

 Second Major Exam اختباب الثا�ي

 Final Exam اختباب الثالث

 .الالنة أعمال دبجات إ�� إضافة اختبابات هذه ع�� املادة دبجات �الب توزيع و�تم

 

 :التحض��ية السنة برنامج من ا��حاب

 إعادة �ا ها يمكن وال احجاماة، �� قي ه يطو،  بسمًيا يب�مب أن دون  ال باسة عن ينقطع الذي الطالب

 اعتذاب أو التحض��ية الالنة برنامج من ا��ماب �� يرغب الذي الطالب ع�� و�بب�� احجاماة، �� قبوله

 و�الة أو التحض��ية الالنة لشؤون والتطبيقية املالان ة ال باسات �لية وكيل مراجاة ال باسة عن

 الطالب يقرب  وعن ما وم��باته، ا��ماب أسباب ملناقشة ،الطالب شؤون �امادة وجبشاد التوجيه

 الطرف إخالء نموذجطباعة  فاليه ذلك، تبااتب ويارف ال باسة عن اعتذاب أو احجاماة من ا��ماب

 القبول  عمادة مراجاة عليه أن كما ،واستكماله  و�الليمه حخ مات الطالب �امادة شؤون الطالب

 و�ا  الالزمة، التوقياات ع�� احمالول  ثم ومن املقربات، حذف نموذج ع�� ل�مالول  والت�جيل

 ).٦٨ بقم مب�ى( �� والت�جيل القبول  لامادة النموذج �الليم يتم التواقيع استكمال

 

 :التحض��ية السنة برنامج من الفصل

 متتالية دباسية فالول  ثالثة( املح دة امل ة �� التحض��ية الالنة مقربات جميع الطالب يكمل لم إذا •

 ). أق�ىى كح 

 للالنة املختلفة جنجل�ةية اللةة مقربات �� مرات ثالث أقل أو +D دبجة ع�� الطالب حالل إذا •

 ).مقربات ع ة أو واح  مقرب  �� ذلك �ان سواء( التحض��ية

 املقرب  لذلك إعادته �ا  الر�اضيات مقربات من مقرب  أي �� أقل أو +Dدبجة  ع�� الطالب حالل إذا •

 . أخر،  مرة
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 :مراتب التم��

 التم�ة قائمة �� املتفوق�ن الطالب أسماء بإدباج والت�جيل القبول  عمادة تقو  دبا�ىي فالل �ل ��اية ��

 :التا�� النحو ع�� الفالل ذلك �� عل��ا حاللوا ال�ي النقاط وع د ما ال��م وفق ل�جاماة

 .نقطة) ٦٠( عن النقاط ع د يقل أال وع��) ٤٫٠٠( إ��) ٣٫٧٥( ب�ن الفال�� املا ل :او�� التم�ة مرتبة . أ

) ٥٦( عن النقاط ع د يقل أال وع��) ٣٫٧٤( إ��) ٣٫٥٠( ب�ن الفال�� املا ل :الثانية التم�ة مرتبة . ب

 .نقطة

) ٤٨( عن النقاط ع د يقل أال وع��) ٣٫٤٩( إ��) ٣٫٠٠( ب�ن الفال�� املا ل :الثالثة التم�ة مرتبة . ت

 .نقطة
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 إدارات ��مك: را�ًعا

 
 عمادة القبول والت�جيل

 وتت�ون  ف��ا، لل باسة الت�جيل وأعمال احجاماة �� الطالب بقبول  والت�جيل القبول  عمادة �ا�ى             

 الامادة �ال�� حيث الامي ، مكتب إ�� إضافة ،الت�جيل وإدابة القبول  إدابة :هما ت�نبئمال إدابت�ن من الامادة

 .وانضباط �الهولة ا�اديمية ال باسة متطلبات والستكمال للطالب املمالرة احخ مات تق يم إ�� وموافوها

و�ا�ى إدابة القبول بجميع إجراءات قبول الطالب املالتج ين إ�� ح�ن التحاقهم باحجاماة، وكذلك              

حالب الئحة ال باسة  وطلبات التحو�ل من احجاماات وال�ليات اخر، وذلك إجراءات إعادة قبول الطالب

إدابة  ��تمكما . مع إدابة الت�جيل وعمادة شؤون الطالب �� ذلك كما تقو  جدابة بالتباليق ،احجاماية

والتأك  من اتباعهم ل�خطط  ،الت�جيل بإجراءات ��جيل جميع طالب احجاماة �� املقربات ال باسية

وكذلك بمتطلبات التخرج لطالب ية، والتباليق مع اقالا  ا�اديمية لارض املقربات وج ول��ا ال باس

، كما �ا�ى برص  التق يرات ال باسية للطالب �� الجال��م ا�اديمية واحتفاظ ��ا، وكذلك تنفيذ احجاماة

 .الئحة ال باسة واختبابات احجاماية

. لذلك اا عامليً ا، حيث �التخ   احجاماة نظاًم �جيل إلك��ونيً جراءات التإوتتم عملية قبول الطالب و  

ما ع ا طالب  و�قو  الطالب �املية الت�جيل والتا يل ع�� ج اولهم ال باسية باحمذف وجضافة بأنفالهم

 .حالب التاليمات واملواعي  املالنة الالنة التحض��ية وذلك

ب باس��م �� احجاماة، ومن أهمها الئحة ع�� الطالب مارفة انظمة والتاليمات املتالقة  جبو� 

ولية مارفة ومتا�اة ؤ ال باسة واختبابات للمرحلة احجاماية واجراءات الت�جيل وال�ي تؤك  تحمل الطالب مال

ومالاع ��م  نا�اديمي�توجيه املرش ين  إَن ا بما �� ذلك متطلبات التخرج، و نظا  ال باسة، واللوائح املنظمة له

و�لز  �ل طالب أن ي�ون ع�� مارفة بنظا  ال باسة . وليةؤ �افيه من تحمل هذه املال للطالب �� ذلك ال 

 لتاليمات
ً
وأن �ال�� باستمراب لإلملا  بما �التج  من أنظمة . منح الشهادة الالمية ب قة وشمول  ومتفهما

 .أ�اديمية و�مكنه �� ذلك استشابة بئمس القالم املختص أو املرش  ا�ادي�ي
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 :التحض��ية السنة لشؤون والتطبيقية املساندة الدراسات �لية و�الة

 

 املالان ة ال باسات �لية وكيل مكتب طر�ق عن التحض��ية الالنة برنامج ع�� ا�ادي�ي جشراف يتم            

 ال��نامج م ير بواسطة التحض��ية الالنة �� مقرب  �ل ع�� جشراف يتم كما التحض��ية، الالنة لشؤون والتطبيقية

 بأح  تتالق مش�لة أي مناقشة أو مقرب، أي عن استفالاب يود طالب ألي و�مكن. املقرب  ذلك له يتبع الذي

 .أدناه مو�ح هو ما حالب املختص، ال��نامج م ير مراجاة املقربات

 ٥٧ بقم التحض��ية الالنة مب�ى: التحض��ية الالنة لشؤون والتطبيقية املالان ة ال باسات �لية وكيل •

 )٤٠٦ غرفة(

 )٣٠٠٦غرفة ٥٧ بقم مب�ى( التحض��ية الالنة مب�ى: التحض��ية للالنة جنجل�ةية اللةة برنامج م ير •

 )٤٠٦ غرفة-٥٧ بقم مب�ى( التحض��ية الالنة مب�ى: التحض��ية للالنة الر�اضيات برنامج م ير •

 )٤٤٣ غرفة -٥٧  بقم مب�ى( التحض��ية الالنة مب�ى: التحض��ية والهن سة للالنة الالو  برنامج م ير •

 ٢٠٥ غرفة -٣٦ بقم مب�ى الر�ا�ىي جستاد :التحض��ية للالنة الب نية ال��بية مواد مبالق •

 www.kfupm.edu.sa/pyp  جن��نت ع�� التحض��ية الالنة موقع ز�ابة •
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 :عمادة شؤون الطالب للتوجيه وارشاد و�الة

 

من عمادة شؤون الطالب ع�� مالاع تك، و��يئة فرص النجاح وجب اع أمامك، وتزو� ك  احرصً             

تاح لك فرصة �المها داخل قاعات ال باسة مثل
ُ
ترتمب اولو�ات، و إدابة الوقت، : �ا د من املهابات ال�ي ق  ال ت

؟ و التأقلم مع احمياة احجاماية، و ، ؟كيف تن�ي ذاكرتكو  الذات،إدابة و 
ً
 متم�ةا

ً
جبشاد وكيف ت�ون طالبا

فق  تم إ�شاء و�الة لذا أسس التحاليل الفاعل للطالب احجام��، ونحو ذلك، و مهامه وواائفه، -ا�ادي�ي 

  .عمادة شؤون الطالب للتوجيه وجبشاد لتتو�� اهتما  ��ذه اموب، و�شرف عل��ا عمادة شؤون الطالب

 :رسالة الو�الة

ا�ى و�الة الامادة للتوجيه وجبشاد بتق يم الن�ح واملشوبة واملالاع ة ا�اديمية واجتماعية 
ُ
والنفالية، �

املتخالالة حجميع طالب احجاماة، وذلك بمالاع ��م ع�� استفادة القالو، من ق با��م الذاتية وتطو�ر 

�� امل ة املح دة مزودين باحخ��ات الالمية   متطلبات التخرج إتمامهابا��م، وتحف�ةهم نحو التم�ة، وإعان��م ع�� 

  .واملهابات ال�خالية

 :أهداف الو�الة

�� تحقيق طموحات احجاماة لتخر�ج أجيال من  جسها  الفَاال�ال�� و�الة الامادة للتوجيه وجبشاد إ�� 

ع�� املشابكة البناءة �� خطط التنمية  الشباب النا�  املال�ح بالالم وجيمان واملارفة والثقة بالنفس، القادب 

 :ا�ي، وذلك من خالل اململكة�� 

 .ا�ادي�ي �� احجاماة املناخ��يئة الطالب املالتج ين ل�مياة احجاماية، للتكيف مع  .١

  .تفايل دوب جبشاد ا�ادي�ي .٢

  .تق يم املشوبة واملالاع ة اجتماعية والنفالية املتخالالة .٣

  .والق بات�از�ز التحاليل ا�ادي�ي  .٤

  .اهتما  بالطالب الذين �اانون من مشكالت دباسية، وتق يم الرعاية واملتا�اة احخاصة ��م .٥

  .دباسة تأث�� �اإل الظواهر والاللوكيات الاللبية ع�� الطالب، واق��اح احملول املناسبة لها .٦

 .مالاع ة الطالب ع�� تنظيم الوقت وج ولته .٧

 .لب ع�� تحال�ن طر  املذاكرة وأداء الواجبات املنةليةمالاع ة الطا .٨

 . مالاع ة الطالب ع�� ز�ادة ال��ك�ة أثناء املذاكرة .٩

 . دباسة مشكالت ت �ي التحاليل ال با�ىي ومحاولة حلها .١٠

 . مالاع ة الطالب ع�� فهم انظمة احجاماية .١١

مالاع ة الطالب ع�� حل مشكالت الةياب أو انقطاع عن ال باسة لتال�� احمالول ع�� دبجة احمرمان  .١٢

(DN).  
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 .ن ال باسةم ا��مابتق يم املشوبة عن  طلب  .١٣

 . امثل �� البمئة احجاماية التوافقتحقيق  .١٤

 .مالاع ة الطالب ع�� حل املشكالت اجتماعية بما �� ذلك مشا�ل الالكن .١٥

 . من صن و  الطالب �اإلعانات والاللف اا ماديً ال�ي تتطلب دعًم  التدباسة احما .١٦

أو  مالاع ة الطالب ع�� التاامل مع الضةوط وتخفيف آثاب املشكالت اجتماعية أو النفالية أو اسر�ة .١٧

 .احجاماية

 .تطو�ر الذاتلإقامة دوبات ووبش عمل ومحاضرات  .١٨

 . تاز�ز الق باتلإقامة دوبات ووبش عمل ومحاضرات  .١٩

 .عق  لقاءات مفتوحة لتطو�ر مهابات التحاليل ال با�ىي .٢٠

  .استقبال املق��حات جيجابية ال�ي �� ف إ�� خ مة املجتمع الطال�ي .٢١

 

  :خدمات الو�الة

  :من احخ مات، و�شرف ع�� برامج متنوعة موجهة حخ مة الطالب، ومن أهمها ما ي�� ع ًداتق   الو�الة 

 
ً
 :ارشاد والتوجيه الفردي: أوال

و�قال  به احجلالات جبشادية الفردية ال�ي يتم اتفا  عل��ا مع الطالب، و�اق  �� مواعي  مح دة بالتباليق 

احخالوصية والالر�ة �� ف مناقشة القضايا واملشكالت أو التالاؤالت ال�ي  و�را�� ف��ا، خالائي املختصا مع 

 ي  الطر  والوسائل املناسبة حملها وتح ،ومحاولة الوصول به إ�� فهم مت�امل لها ،�شةل ذهن الطالب

 .والتاامل ماها

 
ً
 :ارشاد والتوجيه ا�جما��: ثانيا

اق  ملجموعة من الطالب �� وقت واح  و�� نفس امل�ان، واله ف منه إسها  احجميع �� مناقشة قضية �ُ  

والتواصل اجتما��،  يالتواصل اللفظماينة، وإتاحة الفرصة لتالم بناء الثقة املتبادلة مع اخر�ن، وأساليب 

 .واملشابكة احجماعية

 
ً
 :برنامج �عز�ز القدرات: ثالثا

خطط لها، وتنفذها الو�الة �ش�ل شمل ال��امج جنمائية واملحاضرات، ودوبات الت ب�ب، ووبش الامل ال�ي يُ يو 

  .املشابك�نو�� ف إ�� دعم الق بات ا�اديمية واجتماعية و�از�زها ل ،  ،دوبي
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ً
 إصدار النشرات والكتيبات: را�عا

وق   .��تم الو�الة بإص اب البشرات والكتمبات املتالقة باحمياة احجاماية لتنمية املهابات ال�خالية للطالب 

 من البشرات م��ا
ً
 :أص بت الو�الة الطالبية ع دا

الالتحاليل  - جبشاد ا�ادي�ي -الطالب ب�ن التنظيم والفو�ىى  وقت -ال��يئة ل�مياة احجاماية ( للطالب  الفان

التالو�ف وآليات التاامل الناجح  –مهابات استذ�اب والتفو  ال با�ىي  – ؟كيف �التا  لالختبابات – احجام��

  . )كيف ت ير وقتك؟ –

  :حقوق الطالب ع�� و�الة العمادة للتوجيه وارشاد

 :�يمراعاة اتحرص الو�الة ع�� تلبية احتياجات الطالب، ودباسة حاال��م مع 

ما يرغب فيه ) املوجه أو املرش (و�قال  ��ا حق الطالب �� إعطاء املالؤول �� الو�الة  :ا�خصوصية .١

و�طلب املالؤول من الطالب �اإل املالومات ال�ي ق  �اينه ع�� . من مالومات �خالية أو أسر�ة

، وال يج��ه ع�� إعطاء مالومات ال يرغب �� جفال
ً
 .اح ع��اجملا  بمش�لته اختيابا

 لمس من حق أي أح  آخر ،بي��ما اال�ي �اط��ا الطالب للمالؤول سر�  جميع املالومات تظل: السر�ة .٢

 .مارف��ا إال برضا الطالب

التوجيه وجبشاد خ مة اختياب�ة تتاح ملن يرغب ف��ا من الطالب، وال تفرض ع��  :اختيارحر�ة  .٣

أح ، كما أنه من حق الطالب أن يختاب املوجه اجتما�� أو املرش  الذي يرتاح له حالب ما تمليه 

  .اروف الامل

 :اتصالكيفية 

يمكن  ، كما١٧٢مكتب  ال وب اول ) ٦٨(ى بقم جميع الطالب م عوون لز�ابة م�اتب الو�الة �� عمادة شؤون الطالب مب�

 : اتالال عن طر�ق أي من الوسائل التالية

   caac@kfupm.edu.sa  ال��ي  جلك��و�ي ٠١٣٨٦٠١٤١٣ الفاكس ٠١٣٨٦٠١٤١٤الهاتف 

 ، ُيمكن اتالال ع�� )مالاءً  ١١-٤من الالاعة (ول�ماالت الطابئة خابج ساعات ال وا  

 ).٠٥١٥٢١٠٨٧٧(هاتف برافو 
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 والتدر�ب للتوظيف الطالب شؤون عمادة و�الة

 

 تخرجهم �ا  وتوايفهم احجاماة طالب بت ب�ب يتالق ما ب�ل والت ب�ب الامادة للتوايف و�الة �ا�ى            

  وتقو  احجاماة، من
ً
 اليو  :مناسبات بتنظيم) املختلفة احجاماة إدابات مع بالتااون ( املختلفة بإدابا��ا ممثلة

 تكر�م حفل تنظيم �� �الاهم كما الت ب�ب، و�و  التخالص، و�و  الالنوي، املهنة و�و  للتوايف املفتوح

 .الالنوي  التخرج وحفل الشرف مراتب ع�� احماصل�ن احخر�ج�ن

 إدارة تضم كما. ا�خر�ج�ن وإدارة الوظيفي، ارشاد إدارةو  التدر�ب، إدارة: و�� ةرئيس إدارات ثالث الو�الة تضم

 .البيانات وتحديث الف�ي للدعم ووحدة ،ا�جزئي للعمل ووحدة ،الداخ�� بتعاثوا  املنح

 

 :الت ب�ب إدابة )١

 أسبوًعا ٢٨ أو) صيفي ت ب�ب( أسابيع ٨ مل ة الشر�ات إح ، �� ت ب�بية ف��ة إ��اء احجاماة طالب جميع ع�� يتا�ن

 الاليفي الت ب�ب ب��نام�� يتالق ما �ل بمتا�اة الت ب�ب إدابة وتقو  ا�ادي�ي، التخالص بحالب) �ااو�ي ت ب�ب(

 تقو  ثم ومن الت ب�ب، فرص لتوف�� الشر�ات مختلف بمخاطبة تقو  حيث .احجاماة لطالب التااو�ي والت ب�ب

 ح�ى الت ب��ي مالابهم بمتا�اة تقو  وكذلك تخالاله، مجال حالب �ًل  الشر�ات تلك �� للت ب�ب الطالب ب��شيح

  الف��ة ��اية
ً
 .ا�ادي�ي وقالمه ت ب�به وجهة الطالب ب�ن الوصل حلقة مش�لة

 

 :الوايفي جبشاد إدابة )٢

 من دع  خالل من تخرجه �ا  ح�ى ذلك ويالتمر باحجاماة التحاقه منذ الطالب خ مة ع�� جدابة هذه �امل

 من �ا د جدابة فتقو  التحض��ية، للالنة إ��ا��م قبيل التخالص اختياب املالتج ين للطالب تتيح حيث ال��امج،

 الطالب وميول  ال قيقة املالومة ع�� مببية �ميحة أسس ع�� التخالص اختياب ع�� الطالب ملالاع ة ا�شطة

 :والفااليات ا�شطة هذه ومن. وق باته

 �افة حضوب  ج ولة و�تم بتخالالا��ا للتار�ف ا�اديمية اقالا  حجميع مناسبة وهو" التخالص يو " −

 .للفاالية التحض��ية الالنة طالب

 أح  بتح ي  و�قو  الطالب، وق بات ميول  لتح ي  أدوات باستخ ا  يقو  برنامج وهو املهن واحة −

 .وإدباكه وفهمه الطالب إجابات ع�� اعتماًدا التخالالات

  .املناسب التخالص اختياب ع�� املالتج ين الطالب �الاع  محاضرات إللقاء متخالال�ن ب عوة تقو  كما 

 

 وسرعة فيه لالنخراط و��يئ��م الامل سو   متطلبات تنوع ع�� الطالب إطالع ع�� بالامل أيًضا جدابة تقو  كما

 واليو  املهنة يو  مثل احجاماة تنظمها ال�ي التوايف فااليات خالل من وذلك املناسبة الوايفة ع�� احمالول 

 وبش وعق  الالليم، امل�ي والتخطيط القرابات اتخاذ كيفية حول  القال��ة ال وبات وتق يم للتوايف، املفتوح

 ع�� اطالعهم �ا  خالوًصا تخرجهم واملتوقع عموًما الطالب م ابك توسيع �� �الاع  باملوضوع، متالقة عمل

 تجر�بية �خالية مقابالت لامل بالتباليق تقو  كما .؟إليه يتطلاون  ما حققوا فوكي املتم�ةين من ع د تجابب
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 .تخرجهم املتوقع للطالب

 احخاصة اتالال بيانات وتح يث الوايفي وضاهم ع�� لالطمئنان التخرج ح ي�ي مع بالتواصل جدابة تقو  كما

 مختلف �� واحخاص الاا  القطاع�ن �� والشر�ات املؤسالات ل ، املتوفرة الوايفية الفرص ع�� و�ار�فهم ��م،

 .اململكة مناطق

 

 :احخر�ج�ن إدابة )٣

 والاللوك الال��ة حالن شهادات وإص اب التخرج، وثائق �الليم��  احخر�ج�ن إدابة وخ مات مها  تت�خص

 .و�الليمها ال��ائية التخرج شهادات وإع اد الوثائق، صوب  ع�� والتال يق

 

 :ال اخ�� وابتااث املنح إدابة )٤

 احخاص املنح برنامج إ�� لالنضما  املم�ةين احجاماة طالب من ع د باختياب ك��،  ح�ومية وجهات شر�ات ع ة تقو 

 احجهة ل ، تخرجه فوب  الامل - املانحة احجهة و��ن بمنه املوقع الاق  وفق – للطالب يضمن الذي بالش�ل ��م

 لل باسة املبتاث�ن الطالب يخص ما ب�ل الوح ة هذه و��تم. ال اخ�� ابتااث ب��نامج ال��نامج هذا ويال�ى املانحة،

ا�ى حيث ،خابجية جهات قبل من احجاماة ��
ُ
 من اب ءً  املختلفة، احجاماة أقالا  و��ن احجهات تلك ب�ن بالتباليق �

 مبتاث��ا، عن أ�اديمية مالومات من املبتاثة احجهات تطلبه ما بتق يم مروًبا ال اخ��، ابتااث فرص عن جعالن

 
ً
 .احجهات تلك �� ابتااث ملالؤو�� املبتاث�ن الطالب تخرج ووثائق ا�اديمية ال�جالت �الليم إ�� ووصوال

 

 :احجزئي الامل وح ة )٥

 الامل فرص بجمع تقو  حيث. احجاماة داخل للطالب احجزئي الامل فرص تباليق عن املالؤولة الوح ة و��

 �� للامل الراغب�ن الطالب بتاي�ن تقو  ثم للطالب وإعال��ا ا�اديمية وأقالامها احجاماة إدابات �افة من احجزئي

 �� أ�اديمًيا املتم�ةين للطالب اولو�ة إعطاء مع احجاماة طالب ب�ن الفرص ت�افؤ تضمن آلية وفق الواائف هذه

 .جداب�ة الواائف �� صابة مادية اروف ل ��م الذين والطالب امل�حم�ن، واائف

 

 :البيانات وتح يث الف�ي ال عم وح ة )٦

 ال��ي  بسائل بإبسال تقو  كما الامادة أقالا  ل�افة الطالب حول  املالومات توف�� عن مالؤولة الوح ة هذه

 خر��� مع التواصل أبقا  بتح يث الوح ة تقو  كذلك املواضيع، مختلف حول  احجوال وبسائل جلك��و�ي

 بأبقا  الوح ة هذه وتحتفظ احخر�ج�ن، ��م ال�ي احجوال وبسائل جلك��و�ي ال��ي  بسائل وإبسال احجاماة

 و�رنامج التوايف مناسبات �� للمشابكة ودعو��ا ماها للتواصل ومؤسالة، شركة ٤٠٠٠ من ألك�� التواصل

 .والاليفي التااو�ي الت ب�ب

 

 بر� ك بمتا�اة تقو  أن عليك املواضيع مختلف حول  بإبسالها الامادة تقو  ال�ي الرسائل كال تفوت ح�ى لذا

 .�ةي��ه عن  احجاماة م�جل ل ، جوالك بقم وتح يث مالتمر، �ش�ل الرس�ي جلك��و�ي
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 ادارة العامة لشؤون الطالب

 

 و�الهيل احخ مات أفضل لتوف�� جاه ة الطالب شؤون �امادة الطالب لشؤون الاامة جدابة �ال��            

 :احجاماة لطالب جدابة تق مها ال�ي احخ مات ألهم موجز ي�� وفيما. احجاماة أموب طالب

 
ً
 :الطالب خ مات/ أوال

 دباس��م طيلة ف��ة الطالب يحتاجها ال�ي احخ مات ع�� احمالول  �الهيل ع�� الطالب خ مات إدابة �امل

 احخ مات الذاتية، وتتمثل احخ مة طر�ق عن أو احجاماة، موقع ع��) بائ ( نظا  خالل من وذلك احجاماية،

 :ي�� فيما جدابة هذه خالل من املق مة

 :أعذاب الةياب •

. احجاماة �� والتفو   النجاح عناصر أهم من عل��ا واملواابة ال باسية احمالص حجميع الطالب حضوب  �ا 

 :إ�� اعذاب وتنقالم

 :اعذاب الطبية .أ 

 . احجاماة �� الط�ي املركز من تال ب وال�ي الطبية اعذاب بطباعة الطالب خ مات إدابة تقو 
ً
 وحرصا

 :ي�� بما الامل تم فق  ال با�ىي وتحاليله الطالب مال�مة ع��

�بة املرضية احمالة �� الط�ي املركز قبل من اعذاب إص اب .١  .فقط امل�ن

 .الطبمب مقابلة أو انتظاب ف��ة عن احجزئية اعذاب إص اب يتم لن .٢

 ماه التواصل سمتم الواح  الفالل خالل طبية أعذاب ثالثة ع�� الطالب حالول  عن  .٣

 .تهمال�م فيه ما واتخاذ ملناقشته

 حالب الط�ي املركز قبل من املاتم ة الطبية اعذاب بإص اب تقو  الطالب خ مات إدابة بأن علما

 .احجاماة إدابة مجلس من املاتم ة اللوائح

 :اعذاب الرسمية .ب 

 قبل من بمها  الطالب ت�ليف ع�� بناء �اطى وال�ي الرسمية اعذاب الطالب شؤون عمادة �اتم 

 :مثل احجاماة،

   ال ولية الرحالت •

        احخابجية الطالبية ا�شطة •

 الالمية واملؤتمرات الثقافية اسابيع •

 احمقلية الز�ابات •

 الر�اضية املشاب�ات •

 :اعذاب احخاصة .ج 

 تأخر ــ اسر�ة الظروف ــ احم�ومية ال وائر مراجاة( مثل ال�خالية ل�ماالت عذب أي إص اب يتم ال
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 .املادة وأستاذ الطالب ب�ن واملوضوع). حخإ....  املروب�ة احموادث ــ الط��ان بحالت

 أيا  ثالثة مل ة أق�ىى بح  عذب بموج��ا الطالب �اطى ،تح يً ا) الوال ين( الوفاة حاالت •

 .الالزمة الثبوتية اوبا  إحضاب �ا 

 :والتخفيإلالتار�ف شهادات  •

) TOUCH SCREEN( الذاتية ل�خ مة أجهزة بوضع الطالب شؤون �امادة الطالب لشؤون الاامة جدابة قامت

 أو الطالب، خ مات مكتب إ�� ل�مضوب  احماجة ون د التار�ف إص اب من الطالب ليتمكن ا�اديمية املبا�ي ��

 �� متوفرة اجهزة وهذه احخ مة، هذه ع�� احمالول  الطالب ع�� سهل مما. الرسمية ال وا  بمواعي  التقين 

 ).الطالب سكن �� التجابي  جمعامل إ�� باإلضافة -٦٨ – ٥٩ –١٤( التالية املبا�ي

 :قالم اص اب البطاقة احجاماية الذكية •

 الب�الوب�وس ملرحل�ي( احجاماة �� لل باسة قبوله عن  طالب ل�ل لك��ونيةا جاماية بطاقة ص ابإ يتم

 ) ١٠٠( ق بها مالية ة�ةرام تلفها أو فق ها حالة �� ص ابهاإ ويااد) الاليا وال باسات
ً
) ٢٠٠(و او�� للمرة ب�اال

 
ً
 ي فع الطرف إخالء إجراء أثناء البطاقة فق  حال و�� فو ، وما الثالثة للمرة ب�ال) ٥٠٠( و الثانية للمرة ب�اال

 ) ٥٠٠( ق بها مالية غرامة الطالب
ً
 .ب�اال

َا م 
ُ
 ألي إعاب��ا وع   ذلك، منه طلب إذا وإبرازها حملها وعليه الطالب، �خالية من جزء احجاماية البطاقة �

 .ذلك خالف ح ث إذا املالؤولية �امل الطالب و�تحمل جهة، أي ل ، به��ا أو �خص،

 

 
ً
ت/ ثانيا

ن
 :الطالب إدابة الجال

حفظ بك، خاص هو بالامادة احجام�� ملفك إن... الطالب عز�زي 
ُ
 لل باسة قبولك منذ احخاصة أوباقك جميع فيه ت

 . م��ا تخرجك ح�ى احجاماة ��
ً
 ما جميع هفي يُحفظ حيث ،ال باسية س��تك ملارفة الرئمس املرجع هوه أنب علما

  يبق أن ع�� فاحرص. ماامالت أو وثائق من يخالك
ً
 التمتع لك يتال�ى ح�ى هللا، سمح ال مخالفة أي من خاليا

 تمثيل ــ التم�ة جوائز ــ ال ولية الز�ابات ــ الطال�ي التبادل برنامج( مثل لطال��ا احجاماة تمنحها ال�ي باالمتيازات

 �شهادتك الطالب الجالت إدابة احتفظت حال �� أنه احاطتك نود كما). ال ولية واملحافل املناسبات �� احجاماة

 .م��ا ا��مابك أو احجاماة من تخرجك عن  إال لك �اللم ال فإ��ا الثانو�ة

 
ً
�افأة احجاماية/ ثالثا

ُ
 :قالم امل

الرف
ُ
. احجاماية بامل�افأة احخاصة وانظمة اللوائح حالب وذلك ال باسة �� املنتظم�ن للطالب احجاماية امل�افأة ت

 ) ٩٩٠( مق ابها جاماية م�افأة للطالب يالرف
ً
 و�الرف والب�الوب�وس، التحض��ية الالنة مرحلة لطالب ب�اال

 ) ٨٩٠( مق ابها جاماية م�افأة للطالب
ً
 للطالب التميـز م�افأة صرف وكذلك يتم. الاليا ال باسات لطالب ب�اال

 ) ٧٥٠(و او�� الشرف ملرتبة ب�ال) ١٠٠٠( مق ابها دبا�ىي فالل �ل ��اية �� الشرف مراتب ع�� احماصل�ن
ً
 ب�اال

 .الثالثة الشرف ملرتبة ب�ال) ٥٠٠(و الثانية الشرف ملرتبة
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 :احجاماية بامل�افأة احخاصة وانظمة اللوائح •

 :طالب الالنة التحض��ية )١

 وق به بمبلغ اول  ال با�ىي الفالل �� املنتظم�ن التحض��ية الالنة طالب احجاماية حجميع امل�افأة تالرف

)٩٩٠ ( 
ً
 من أقل ما ل ع�� حالل إذا الثا�ي ال با�ىي الفالل �� احجاماية امل�افأة من الطالب و�حر . ب�اال

 ما ل ع�� حالل إذا الاليفي الفالل �� احجاماية امل�افأة من و�حر  .اول  ال با�ىي الفالل ب��اية) ١٫٧٥(

 التحض��ية الالنة ينه لم إذا احجاماية امل�افأة من ُيحر  وكذلك. الثا�ي ال با�ىي الفالل ب��اية) ١٫٧٥( من أقل

 .)وصيف دباسي�ن فالل�ن( املطلو�ة امل ة خالل

 سوف فإنه الاليف، فتـرة �� احجاماية املرحلة مواد من مادة ي بس عن ما التحض��ية الالنة طالب :ظةو حم�

 وعن . الب�الوب�وس ملرحلة له ال��اك�ي املا ل احتالاب و�تم) الب�الوب�وس( احجاماية املرحلة كطالب �اامل

 مرحلة من اول  ال با�ىي الفالل ب اية مع احجاماية امل�افأة من يحر  سوف) ١٫٧٥( عن املا ل انخفاض

 ) الب�الوب�وس(
ً
 .مباشرة

 :طالب املرحلة احجاماية )٢

 ) ٩٩٠( وق به بمبلغ املنتظم�ن الب�الوب�وس مرحلة طالب احجاماية حجميع امل�افأة تالرف
ً
 أب�ع مل ة وذلك ب�اال

 .)الاليفية للفالول  باإلضافة دباسية فالول  ثمانية( دباسية سنوات

 : امل�افأة من الطالب ف��ا يحرم ال�ي ا�حاالت

 ). ١٫٧٥( من أقل ما ل ع�� حالل إذا احجاماية امل�افأة من يحر  .أ 

 دباسية سنوات أب�ع املطلو�ة امل ة خالل) الب�الوب�وس( مرحلة ينه لم إذا احجاماية امل�افأة من يحر  .ب 

 .)الاليفية للفالول  باإلضافة دباسية فالول  ثمانية(

 الفالل �� ساعة) ١٢( عن للطالب امل�جلة الالاعات ع د قلت إذا امل�افأة صرف إيقاف يتم .ج 

 .الثانية للمرة ال با�ىي

 :م�حوظة      

 ي�ون  أن �شرط لكن تاسع لفالل م�افأة لهم تالرف) Coop( التااو�ي الت ب�ب طالب بخالوص •

 .التاسع الفالل �� امل�افأة صرف يتم ح�ى الثمانية الفالول  ضمن من الت ب��ي الفالل

 .إضافي�ن دباسي�ن فالل�ن م�افأة له تالرف دباسي�ن تخالال�ن ل يه الذي الطالب •

 :طالب ال باسات الاليا )٣

 ) ٨٩٠( وق بها بمبلغ املنتظم�ن الاليا ال باسات طالب حجميع احجاماية امل�افأة تالرف
ً
 .ب�اال

 :مةمهّ  ظاتو حم�

 لل باسة النظامية امل ة ضمن من عليه فإنه يحالب دبا�ىي فالل أي من الطالب ا��ماب بمجرد •

 فالول  ثمانية أو سنوات أب�ع رحلة احجامايةاملو  ،وصيف ندباسيا نفالال  التحض��ية الالنة(

 )دباسية

  يحتالب فيه الطالب إيقاف يتم الذي الفالل •
ً
 .النظامية امل ة من أيضا
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 :بطاقة الالراف ا�� احخاصة بامل�افأة احجاماية •

وطالب  التحض��ية الالنة لطالب( احجاماة �� لل باسة قبوله عن  طالب ل�ل ا�� الالراف بطاقة إص اب يتم

 تاب�خ من سبت�ن �ل إص ابها ويااد) ك�� بتفرغ �ننتظمامل الاليا ال باسات وطالب الب�الوب�وس مرحلة

  ويااد) لها املالتحق�ن وغيـر للم�افأة للمالتحق�ن( او�� املرة �� إص ابها
ً
 أو فق ا��ا( حال �� إص ابها أيضا

 ��) ٥٠( ق بها مالية �ةرامة) تلفها
ً
 .احجاماة لوائح حالب وذلك مرة �ل ب�اال

 :مّهمة م�حوظات

  ٤٥ ق بها زمنية بف��ة استالمها �ا  ا�� الالراف لبطاقة الطالب تفايل ع   عن  .١
ً
 تفق  يوما

 .صالحي��ا البطاقة

 الالري  الرقم إدخال: التالية اسباب ألح  وذلك ا�� الالراف جهاز قبل من الالراف بطاقة ��مب .٢

 ع   أو البطاقة، صالحية ان��اء أو ا��، الالراف جهاز �� عطل أو باحخطأ، مرة من ألك�� به احخاص

 .استالمها �ا  ا�� الالراف لبطاقة الطالب تفايل

  مرات) ٥( ��ا املالموح القالو،  ال�مب مرات ع د .٣
ً
 .شهر�ا

 الرس�ي ال وا  أوقات �� باحخ�� زعب الاز� بن تر�ي ام�� طر�ق( الرئم�ىي سامبا فرع مراجاة يمكن .٤

  ٩٫٣٠ الالاعة( من
ً
  ٤٫٣٠ الالاعة إ�� صباحا

ً
 )عالرا

  ٩٠ م�ىي �ا  الطالب م�افأة ��مب .٥
ً
 هذه خالل م��ا �التف  لم إذا محفظته �� ي اعهاإ من يوما

 ما حالب وذلك. ��ا املطالبة للطالب يحق وال مباشرة، الطالب صن و   حمالاب تحو�لها الفتـرة، و�تم

 وانظمة اللوائح عليه تنص

 

 

 

  احمضوب  الطالب ع�� احخ مات، تلك من أي ع�� ل�مالول 
ً
  ي�ون  وأن احجاماية البطاقة وإبراز �خاليا

ً
 مل�ةما

  .بذلك احخاصة والتاليمات التوج��ات حالب الالئق واللباس باملظهر
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الب
ُ
 إس�ان الط

 أن فيه كال ش ومما لطال��ا، املالئم ال با�ىي احجو ��يئة ع�� واملاادن للب��ول فه  امللك جاماة تحرص            

  احجاماة وفرت فق  لذلك. الطالب ل ، الال�ي التحاليل ز�ادة �� كب�� دوب  له املناسب الالكن توف��
ً
ا   حين

ً
 سكنيا

 حوا�� استياابية طاق��ا تبلغ سكنية عمابات من الطال�ي ال�� هذا و�ت�ون  احجاماية، امل ينة داخل للطالب

)٨٥٠٠ ( 
ً
 . طالبا

 : ا�جامعية املدينة داخل السكن مم��ات

o مال�س، دوالب وسر�ر،( وم��ا احجام�� للطالب اساسية احماجات �ةطي مت�امل بأثاث مؤثثة غرف 

 طالب ل�ل) وكر�ىي طاولةو 

o احجاماية امل ينة داخل ال�مية الرعاية توفر 

o الالاعة م اب ع�� متوفرة والنظافة الاليانة خ مات   

o مخفضة بأسااب للطالب املت�املة الةذائية الوجبات احجاماة توفر 

o ال باسية والفالول  الالكن ب�ن الطالب لنقل ال��ددية احمافالت من اع دً  احجاماة تؤمن 

o وتوف�� الوقت ال با�ىي التحاليل تفايل �� هم�ال مما والهاتف، ا�� احماسب �شبك�ي مزودة الةرف 

o يفضلها ال�ي الااب ممابسة للطالب تتيح ب�اضية مرافق 

o حيو�ته له �اي  ال�ي املالئمة وميوله هواياته ممابسة خاللها من الطالب �التطيع متنوعة طالبية أ�شطة 

 .واستذ�اب ال باسة �� الكب�� املجهود �ا 

o توف�� مواقف متا دة ادواب مخالالة للطالب الالاكن�ن. 

o مق�ى – طالب خ مة – قرطاسية¬ – تمو�نات( الالاكن�ن الطالب احتياجات تل�ي مالان ة خ مات – 

 )حخإ....  حال  – آ�� صراف – مال�س مةاللة

 :السكن ع�� ا�حصول  كيفية

o فيه مبمًنا القبول  وخطاب احجاماية البطاقة ع�� احمالول  �ا  الطالب س�انإل  جدابة الاامة مراجاة 

 اصل نقطة

o واح ة غرفة �� طالب�ن �ل �الك�ن يتم إنه حيث املناسب الزميل اختياب 

o ١٥٠( وق به مبلغ استقطاع يتم ( 
ً

 شهر�ن  ب�اال
ً
 كرسو  لب�ا) ٦٠٠( لتال ي  وذلك رأشه أب�اة م ، ع�� ا

 للالكن، إخالئه �ا  للطالب �ااد كتأم�ن ب�ال) ٣٠٠( إ�� باإلضافة فقط، واح  دبا�ىي لفالل للالكن

 الطالب صن و   إدابة طر�ق عن الاللفة بطلب ذلك و�تم

o  تالي الالكن نموذج ع�� الطالب توقيع �ا 
ن
 من للتأك  ،الةرفة إ�� الطالب يتوجه ثم الةرفة، مفتاح مل

 .)كرسي�ن+  طاولت�ن+  سر�ر�ن+  دوالب�ن( من وتت�ون  محتو�ا��ا

o   عن  قيا  الطالب بإخالء الالكن خالل أسبوع�ن من ب اية الفالل ال با�ىي اليتم احتالاب بسو

 .الالكن
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 :السكن ا�جام��

 :نظا  الالكن )١

 �� باحجاماة الطالب إقامة أن أساس ع�� الالكن �ةرف جقامة ��ا ال ابس�ن لطالبل احجاماة تخول  −

 وُيا م  القانونية، الناحية من ال��خيص ��ذا ال�ةا  الطالب ع�� و�جب ،»اتأج��ً « ولمس »ترخيص«

 هذا م ة طوال احجاماة �الكن جقامة مالروفات �افة س اد عن �املة مالؤولية مالؤول�ن الطالب

 .ال��خيص

 يقرها ال�ي احخاصة احماالت �� إال بمفرده الالكن للطالب �المح وال ،غرفة �� طالب�ن �ل �الكن −

 .املختالة ال�جنة قبل من دباس��ا �ا  الطالب شؤون عمي 

 الختياب أسبوع مل ة مهلة �اطى الةرفة، من انتقاله أو زميله إخالء �ا  بمفرده الطالب �الكن عن ما −

  بمفرده �الكن له زميل
ً
 أو الطالب، نقل الطالب إس�ان إلدابة يحق امل ة هذه انقضاء و�ا  أيضا

 .ماه آخر طالب إس�ان

 جقامة كغ��  �خص ألي يحق وال فقط، إقامتك لةرض �� لك املخالالة الةرفة بأن الالم ير�� −

 .مشابكتك جقامة ف��ا أو بالةرفة

 .لذلك منطقية اسباب وجود بأت إذا أخر،، غرفة إ�� انتقال منك احجاماة تطلب ق  −

 .آخر ل�خص به انتفاع حق نقل لك يجوز  وال أنت، بك خاًصا جقامة ترخيص �ا  −

 الوثيقة ص وب  من أيا  خمالة أقالاها م ة �� الالكن إخالء واملوقوف�ن احخر�ج�ن الطالب ع�� يجب −

 داخل ت��ك أمتاة أي بأن الالم مع ،)للموقوف�ن بالبالبة( النتائج اهوب  أو) ل�خر�ج�ن بالبالبة(

 حالب ماها التاامل وسمتم ف��ا، يرغب �ا  لم صاح��ا أن ع�� تؤخذ سوف املوع  هذا �ا  الةرف

 احجاماة أنظمة

 إس�ان إدابة إشااب الةرفة �� زميله ع�� يجب غرفته عن دباسية أيا  ثالثة مل ة طالب أي �ةيب عن  −

  الطالب
ً
 وج ت إن املالوغات وشرح خطيا

 :النقل )٢

 ف��ة �� آخر إ�� زميل من أو أخر،  إ�� غرفة من انتقال �� الراغب�ن للطالب الفرصة الطالب إس�ان إدابة تتيح

 :التا�� النحو ع�� النقل و�تاح ع��ا، جعالن يتم حيث احمر النقل

 الفراد، الطالب أح  مع للالكن الطالب انتقال. 

 أخر،  غرفة إ�� احما�� الزميل مع انتقال. 

 أخر،  غرفة إ�� آخر زميل مع انتقال. 
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 ال با�ىي الفالل �� وذلك أسبوع�ن، مل ة دبا�ىي فالل �ل ب اية مع الفراد، الطالب إ�� انتقال فتح 

 :التالية الشروط وفق ال با�ىي الاا  من الثا�ي أو اول 

 .ال با�ىي الفالل �� واح ة مرة انتقال للطالب يحق −

 .احجاماية البطاقة وإبراز ال�خ�ىي احمضوب  −

 .ماه والالكن انتقال �� بغبته يب ي الذي الفراد، الطالب بطاقة إحضاب −

 :املفاتيح )٣

 هذا ع�� املحافظة فإن لذا ،ةكاه  الطالب إس�ان إدابة طر�ق عن بك احخاصة الةرفة مفتاح �الليمك يتم

 :ي�� ما مراعاة وعليك. مالؤولياتك نطا  �� و�قع للةاية مهم أمر املفتاح

 .)احجاماة خابج م�ان أي ��( للمفتاح ��خ �امل القيا  لك يحق ال •

  الطالب إس�ان إدابة إبالغ عليك يجب املفتاح فق  حالة �� •
ً
 يفي  ما تق يم منك سيطلب حيث فوبا

 .�خالمتك من التحقق

  ١٥٠و او�� للمرة ر�ال) ١٠٠( ق بها مالية غرامة س اد عليك يجب املفتاح فق  عن  •
ً

 للمرة ر�اال

 من أخر،  ��خة إعطاؤك سمتم و�ا ها )ذلك �عد املخالفة تكرار حال �� ر�ال ٢٠٠و الثانية

 .»مفتاح طلب نموذج« بتابئة قيامك �ا  املفتاح

 .ال�خالية مالؤوليتك �� احجاماة مةادبتك عن  الطالب إس�ان إدابة إ�� غرفتك مفتاح إعادة •

 :الةرفمااينة  )٤

 :ي�� فيما مهامها تتمحوب  ال�ي باحجاماة، التفق ية ال�جنة قبل من دوب�ة بالفة الةرف مااينة تتم

 .الطالب بإس�ان احخاصة وانظمة اللوائح باحجاماة الالاكن�ن الطالب تطبيق من التأك  ع�� الامل •

 .والالالمة امن بأموب  املتالقة التاليمات تطبيق متا�اة •

 .والاا  ال�خ�ىي املالتو،  ع�� وال�مية الشرعية اداب بأح�ا  الطالب ال�ةا  من التأك  •

 .احجاماة م ير ماا�� قبل من واملاتم  الطالب شؤون حجنة عن الالادب املخالفات نظا  تطبيق •

 .اختالاص بحكم احماجة عن  الطالب اس�ان إدابة قبل من الةرفة مااينة تتم أنه كما •

 :التلفيات )٥

 �شر لم ما لها، قبولك ويا�ي لها اص�� الوضع هو �ات�� إياها استالمك عن  الةرفة وحالة ش�ل إن •

 .الةرفة استال  تاب�خ من ساعة ٢٤ أقالاها م ة خالل ذلك خالف إ��

  �ات��ك احجاماة •
ً
 أو ��ا املوجود باألثاث أو �ةرفتك تلفيات أية ح وث عن �املة مالؤولية مالؤوال

 .باحجاماة خاصة ممتل�ات أية أو أجهز��ا

 الةرفة دهان( احمالر ال املثال سبيل ع�� الةرفة، �� �ا يل أو �ةي�� أي بإجراء للطالب �المح ال •

 .أو إضاع��ا احجاماة ممتل�ات من أي إتالف أو) حخإ...  الكهر�ائية باملخابج املالاس أو آخر بلون 

 :نظا  املخالفات )٦

 �ااون  �� ترغب احجاماة فإن وممتل�ا��م، زمال��م وسالمة سالم��م ع�� الالاكن�ن جميع بحرص اكي  لالمنا

  أعاله، جاء بما باالل�ةا  احجميع
ً
. انظمة هذه تطبيق بمتا�اة ستقو  املي انية التفق ية ال�جنة بأن علما
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 :ي�� ما وفق الالزمة ججراءات ذواتخا
 العقو�ة امل��تبة عل��ا نوع املخالفة

 مخالفات متعلقة باألنظمة

 .الطالب بما يتنا�� مع التااليم جسالمية وانظمة قيا  •

الالماح ل�خص من مبالو�ي احجاماة أو غ��هم باالستفادة من الةرفة بطر�قة  •

 .غ�� نظامية

ا�حرمان من السكن واحالة إ�� �جنة 

 .شؤون الطالب

احمرمان من الالكن  :طالب املنح ا�خارجية

لةاء إي��تب عليه احمرمان من ال باسة و 

 .نحةامل

 مخالفات متعلقة بال�حة والسالمة

 .الابث بحالاس ال خان وأجهزة الطوابئ املوجودة �� الةرفة أو املب�ى •

 . حيازة الالوائل واملواد القابلة لالشتاال •

 .اقتناء مواق  الطبخ وال�خانات وافران وال فايات ب�افة أنواعها •

 .اقتناء الشمشة واملاالل ونحوها �� الالكن •

 .أو جهاز استقبال قنوات فضائية غ�� املاتم  من احجاماةاقتناء طبق  •

ا�حرمان من السكن واحالة إ�� �جنة 

طالب  .ومصادرة املضبوط شؤون الطالب

ي��تب احمرمان من الالكن  :املنح ا�خارجية

 .لةاء املنحةإعليه احمرمان من ال باسة و 

 متعلقة بال�حة والسالمة قتنياتم

 .ماتم ةآمنة أو غ�� كهر�ائية غ��  أو محوالتأو أجهزة اقتناء توصيالت  •

 .ب�افة أنواعهااملباخر والفواحات اقتناء  •

 .أو أحواض أسماك الز�نة اقتناء حيوانات أو دواجن أو طيوب  •

وجحالة مع التاه  املالادبة  :او�� خالفةامل

   .إ�� حجنة شؤون الطالب

احمرمان من الالكن  :ة الثانيةخالفامل

 .جنة شؤون الطالبوجحالة إ�� ح

 وحماية املمتل�ات يات وسوء استخدامفمخالفات متعلقة بالتل

 .الةرفة أو �ةي�� ماالمإتالف  •

 .فك أو إخراج أو إتالف أثاث الةرفة •

 .إساءة استخ ا  املرافق الاامة •

 أثناء غياب أ�ما��ا •
ً
 .ترك باب الةرفة مفتوحا

جحالة و التاه  مع الةرامة: ة او��خالفامل

  .إ�� حجنة شؤون الطالب

احمرمان من الالكن  :ة الثانيةخالفامل

 .وجحالة إ�� حجنة شؤون الطالب

 

 الطالب شؤون حجنة إ�� امر إحالة يتم الطالب، دليل �� أو الالئحة �� م ونة غ�� مخالفات وجود حالة �� •

  تراه ما التخاذ
ً
  مناسبا

ً
 للنظا  وفقا

 احماجة عن  واملالحظات املخالفات تالو�ر التفق ية وال�جنة الطالب إلس�ان يحق •

 

 من احمرمان إ�� تالل ق  ال�ي املالئمة الاقو�ات واتخاذ املخالفة تقييم �ا�ي الطالب شؤون حجنة إ�� جحالة

 ال باسة
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اب )٧  :الزون

 مع ة،الرئمال البوابة �� استقبال مركز ل ، الت�جيل �ا  سكنك محل داخل الزواب استقبال لك يحق

) ١٠:٠٠ الالاعة ح�ى – ٥:٠٠الالاعة من( احجاماة إدابة قبل من املح دة اوقات خالل ذلك ي�ون  أن مراعاة

  ١٢ الالاعة من( والالبت احجماة و احخممس، إ�� اح  من مالاءً 
ً
 �ا يل ل�جاماة و�حق )مالاءً  ١٠ ح�ى اهرا

  أنت وست�ون  الزواب، استقبال ع�� القيود �اإل تضع أن أو الف��ة
ً
 سلوك عن �خالية بالفة مالؤوال

 .مبالو���ا أو ل�جاماة سواء الزواب، من تال ب تلفيات أو إزعاج أي وعن زوابك،

 :الضوضاء )٨

 يرغبون  حينما الراحة، إ�� احخلود أو بأعمالهم القيا  لهم يتال�ى أن الطالب حجميع احجوهر�ة احمقو   أهم من

  فالوف اخر�ن إزعاج �� �الببك حالة و��. اوقات جميع �� اله وء مراعاة يجب لذا. إزعاج دون  ذلك ��
ُ
 خذتن ت

 .التنظيمية احجاماة بقواع  عل��ا املنالوص احجزائية ججراءات اتجاهك

 :استخ ا  الهاتف وجن��نت )٩

 امل�املات �افة �اقب و�مكن اتالاالت، لقانون  باحجاماة ال اخلية الهواتف شبكة استخ ا  يخضع

 .ض ك جزائية إجراءات اتخاذ عل��ا ي��تب ق  اتالال نظا  الستخ ا  إساءة وأي ال اخلية،

 لقواع  يخضع ال اخلية، الشبكة طر�ق عن) جن��نت( ال ولية املالومات �شبكة اتالالك أن مالو  هو وكما

 حماية شأ��ا من ال�ي جلك��و�ي ال��ي  وأنظمة ال اخلية الشبكة وقواع  املالومات بتقنية احخاصة احجاماة

 سوء ح وث حالة �� عقابية إجراءات احجاماة تتخذ وق . امثل الوجه ع�� ل�خ مة املالتخ م�ن �افة مالاحح

 .)٤٨ صفحة( ا�� احماسب استخ ا  دليل ع�� اطالع ير��. املالومات لشبكة استخ ا 

 :النظافة )١٠

 داخل وال��تمب النظافة بأعمال القيا  الطالب وع�� الاامة، اماكن �� النظافة خ مات بتوف�� احجاماة تقو 

 فالمتم ،عادية نظافة بأعمال القيا  تتطلب غرفتك أن للةرف ال وب�ة احجوالت خالل تب�ن وإذا. غرفته

 اتخاذ فالمتم للنظافة بحاجة زالت ما اماكن هذه أن أخر،  مرة املراجاة أثناء �� ثبت ولو امر، ��ذا إخطابك

 غ�� نظافة أعمال إ�� تحتاج الةرفة �انت إذا أما. الالكن من احمرمان إ�� تالل ق  ال�ي املناسبة الاقو�ات

  امر بفع فالمتم سمئة وحال��ا عادية
ً
  يراه بما للتوجيه الطالب شؤون عمي  ساادة إ�� مباشرة

ً
 من مناسبا

 .الالكن من احمرمان إ�� تالل ق  عقو�ات

 

 غ�� بطر�قة خارجها أو ا�جامعة داخل من سواء الغرفة �� السكن من خرآ �خص بتمك�ن الطالب قيام

 الطالب شؤون ل�جنة واحالة السكن من ا�حرمان إ�� يؤدي نظامية
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 :خطوات تقودك إ�� السالمة

 .جسالمية التااليم مع يتنا�� ما �ل ونبذ الاامة باآلداب ال�ةا  )١

 ججازات خالل بخاصة م��ا، احخروج عن  الةرفة �� الكهر�ائية اجهزة جميع وإيقاف انواب إطفاء )٢

 .الطو�لة

 .الةرفة �� شا��ها وما �شةيلها �� استمراب عن  خطوبة �البب ال�ي الكهر�ائية اجهزة استامال ع   )٣

 تحميلها وع  ) أمب��١٠( عن تحملها يز�  ال�ي فقط ��ا املرخص احجاهزة التوصيالت استخ ا  يجب )٤

 إس�ان مراجاة عليه التوصيالت هذه وضع �� الطالب بغبة وعن  ،)أمب�� ٥( شماة ٦٠٠ من ألك��

 .الختيابها ال�ميحة الطر�قة إ�� إلبشاده الاليانة أو الطالب

 .غرفتك من القر�بة املب�ى مخابج مارفة )٥

 .املب�ى �� منك القر�بة احمر�ق طفايات مواقع مارفة )٦

 .ل�جاماة ةالرئمال البوابة �� استقبال مركز ل ، الطالب سكن دخولهم عن  الضيوف ��جيل )٧

 ومال�مة خاصة بالفة ملال�متك مهم��م و�الهيل املي انية التفق ية وال�جان امن بجال مع التااون  )٨

 .عامة بالفة احجميع

 .الةرفة خابج م�ان أي �� املفتاح وضع وع   احخروج، عن  الةرفة باب إقفال ع�� احمرص )٩

 

رادى) منتدى(موقع 
ُ
 :الف

 مالاع ة �� هملمال الفراد،،) منت ،( موقع بتالميم املالومات تقنية مركز مع بالتااون  الطالب اس�ان إدابة قامت

 .املناسب الزميل اختياب من الفراد، قائمة �� الطالب

 

 :تأكيد حجز السكن

 آخر �� وذلك القاد ، ال با�ىي للاا  الطالب سكن �� بالبقاء الراغب�ن للطالب الالكن ججز لتأكي  فتـرة هناك

 .املناسب الوقت �� ذلك عن باإلعالن الطالب إس�ان إدابة وتقو  الثا�ي، ال با�ىي الفالل

 

 

 ا�جامعة �� إدارة أي من واملرسلة للطالب املخصص الك��و�ي ال��يد إ�� الواردة الرسائل متا�عة ع�� ا�حرص

د عُّ
ُ
 .الدراسية مس��ته خالل بالطالب متعلق أمر ألي رسمًيا إشعاًرا �
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ال�ي
ُ
 النشاط الط

  احجاماة أدبكت لق             
ً
ة الطالبية لأل�شطة ما الطالب شؤون عمادة��  ممثلة  قالو،  أهمية من الالصفين

 ع�� �شرف ال�ي احجهة لت�ون  الطال�ي للبشاط إدابة بتخاليص مبكر وقت �� فقامت احجاماية، احمياة تتطل��ا

 .الطال�ي البشاط وتتا�ع الطالبية ان ية

ال�ي
ُ
 :أهداف النشاط الط

 .واملتوازنة املت�املة الطالب �خالية ت�و�ن ع�� الامل .١

 .وتنمي��ا صقلها ع�� والامل وق با��م مواه��م عن للكشف هادفة برامج �� الطالب أوقات استثماب .٢

 .املالؤولية وتحمل القيادية، املهابات ع�� الطالب ت ب�ب .٣

 .ومواه��م خ��ا��م من استفادة للطالب يحقق بما وأساتذ��م الطالب ب�ن الروابط توثيق .٤

 �� اثر بالغ له أمر وهو وال ولية، وجقليمية املحلية الفااليات �� للمشابكة الطالب أما  املجال فتح .٥

 وكيفية احجما�� الامل ع�� ت ب���م إ�� إضافة أنفالهم، �� الثقة وإكالا��م الطالب �خاليات صقل

 .املها  وتنظيم تقاليم

 .بي��م التآلف بوح وتقو�ة الطالب ب�ن اخو�ة الروابط توثيق .٦

 .وج�الانية الاامة الاالقات مجال �� اتالال مهابات �اإل لتالم الفرصة إتاحة .٧

 الامل عن الالوبة �اكس الطال�ي والبشاط الال�ي، والتطبيق النظر�ة �المان واملامل ال با�ىي الفالل .٨

 .الطالب إل��ا سيخرج ال�ي الاامة احمياة ��

 

البية
ُ
 :اندية الط

 ان ية من كب�� ع د فتح تم وق  احجانب، ��ذا كب�ً�ا اهتماًما الطالب شؤون �امادة الطال�ي البشاط إدابة تو��

 طالب �ل ميول  وتر�ىي إليه، يطمح ما موهوب �ل يج  أن ع�� البشاط إدابة حرصت والكيف حيث الكم ف��ا بو��

 �انت سواء وامليول، الهواية مجال �� جب اع ع�� و��جياهم ق با��م ولتنمية الفراغ، أوقات شةل �� ف احجاماة

  اجتماعية، أو فنية أو ثقافية أو علمية
ً
 . ال باسية مهم��م إكمال �� مالاع ��م إ�� إضافة

 هذه و�� ف. و�نم��ا وطموحا��م ميولهم و�ل�ي ��م يرتقي وما الطالب، حاجة خالل من ان ية هذه برامج وتببع

 وإكالا��م الطالب ل ، اد�ي والذو   والال�ي الثقا�� الو�� ز�ادة إ�� املتنوعة و�رامجها أ�شط��ا خالل من ان ية

 واجتماعية الثقافية التنمية �� لإلسها  التطو�� املؤس�ىي والامل التواصل �� املتم�ةة واحخ��ات الالزمة املهابات

 .جسالمية الاقي ة إطاب ضمن للوطن والر�اضية
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 :وهذه النوادي ��

 

 الثقا��- ٣ املالرح- ٢ عشائر احجوالة- ١

 الاالقات الاامة- ٦ الفنون التشكيلية- ٥ اجتما��- ٤

 الرحالت- ٩ الر�ا�ىي- ٨ الز�ابات- ٧

 ابت�ابات الالمية- ١٢ فن جلقاء- ١١ اشقاء- ١٠

 هن سة النظم- ١٥ الضوئيالتالو�ر - ١٤ الوسائط املتا دة- ١٣

 الهن سة الكهر�ائية- ١٨ الهن سة املي�انيكية- ١٧ الهن سة الكيميائية- ١٦

 هن سة الب��ول- ٢١ هن سة احماسب ا��- ٢٠ الهن سة امل نية- ١٩

 تالاميم البمئة- ٢٤ جدابة الالناعية- ٢٣ هن سة الط��ان والفضاء- ٢٢

 علو  ابض- ٢٧ الكيمياء- ٢٦ الر�اضيات- ٢٥

 اللةة جنجل�ةية- ٣٠ الكتاب- ٢٩ ال باسات الاليا- ٢٨

 جعال - ٣٣ خ مة املجتمع  -٣٢ اللةة الار�ية- ٣١

 

 

 :مشاركة اندية �� فعاليات ا�جامعة

 :التالية املختلفة احجاماة مناسبات �� وأن ي��ا الطال�ي البشاط إدابة �� متمثلة الطالب شؤون عمادة �شابك

 .املؤتمرات .١

 . الن وات .٢

 . املحاضرات .٣

 .الامل وبش .٤

 .الوفود ز�ابة .٥

 .املهنة يو  .٦

 .الالنوي  التخرج حفل .٧

 .املالتج ين للطالب التار�في ال��نامج .٨

 .واحخابجية ال اخلية الالمية املاابض .٩

 .احخلي�� التااون  مجلس حجاماات احجوالة وماالكرات واملالرحية والر�اضية الثقافية اسابيع .١٠

مثل
ُ
 ملشابكةع�� ا الطالبية ان ية الامادة وتحث املناسبات، هذه مثل تنظيم �� أساسية بك�ةة الطالبية ان ية وت

 إذا ناٍد  من أك�� أو مناسبة ل�ل املناسب النادي تح ي  و�تم املانية احجهات مع التباليق �ا  املناسبات، هذه ��

 التمثيل ان ية هذه �التطيع ح�ى ومناسب وا�ح �ش�ل واملالؤوليات املها  توزع أن شر�طة امر، است ��

 .املناسبات هذه �� املناسب
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 :الفوائد ال�ي يحصل عل��ا رسساء اندية

 خطة عن الطالب شؤون عمادة أما  املالؤول ال�خص هو النادي وبئمس تطو��، عمل الطالبية ان ية��  الامل

ب املقابل �� والامادة. تنفيذها وخطوات النادي عمل  املجتمع خ مة أجل من النادي بئمس به يقو  الذي احجه  تق ن

 .ومهاباته �خالمته وصقل

 :�ما ي� املسؤولية، هذه توليه عند النادي رئيس �ستقيده ومما

 الطالب صن و   مجلس أما  ومناقش��ا امل�ةانيات وعمل التخطيط ع�� الت ب�ب −

 أقالامها �افة مع والتاامل باحجاماة جدابي  الامل طبياة ع�� التارف −

د −  والرقابية جداب�ة الضةوط تحت الامل ع�� التاون

 وخابجها احجاماة داخل واملجتمع الطالب شؤون عمادة من املانوي  التق ير −

 

 :اندية ضاءعأالفوائد ال�ي يحصل عل��ا 

  الطالبية ا�شطة مجاالت �افة �� التطو�� الامل مب أ الطالب شؤون عمادة تبت� 
ً
 هذا و�از�ز ترسيخ �� م��ا بغبة

 اله ف مع يب�جم والذي مادي، مقابل دون  إخوا��م من اخر�ن خ مة ع�� و�او� هم الطالب نفوس �� املب أ

 ع�� قادب�ن لي�ونوا طال��ا نحو احجاماة وبسالة الالمحة جسالمية الاقي ة ومبادئ الطال�ي للبشاط اسا�ىي

 .ودي��م بالدهم خ مة

 :أبرزها من عديدة ومهارات أخالقيات النشاط طالب �� ينمي بدروه وهذا

 مادي مردود انتظاب دون  والاطاء للبذل الذا�ي ال افع غرس −

د الواح  الفر�ق بروح الامل −  املالؤولية تحمل ع�� والتاون

 والقيادية جداب�ة املهابات ع�� طالب ل�ل ت ب�بية فرصة توفر −

 وتطو�رها اتالال مهابات اكتالاب −

 

قدم ال�ي وا�حوافز الدعم
ُ
 :الطال�ي النشاط لطالب ت

  الطال�ي البشاط الطالب شؤون عمادة تو��
ً
  اهتماما

ً
  وت عمه بالةا

ً
، ماديا

ً
 �� التطو�� الامل مب أ وتبت�  ومانو�ا

  الطالبية، ا�شطة مجاالت �افة
ً
 أه اف مع يب�جم بما الطالب نفوس �� املب أ هذا و�از�ز ترسيخ �� م��ا بغبة

 :ي�� فيما واحموافز ال عم و�تمثل احجاماة، وبسالة الطال�ي البشاط

  الطال�ي البشاط إدابة تقيم )١
ً
  مهرجانا

ً
  ختاميا

ً
 الطالبية ان ية لرؤساء تكر�م حفل يتضمن أل�شط��ا سنو�ا

 احجاماة م ير ماا�� برعاية املتم�ةين، واعضاء

  التكر�م حفل �� احجاماة تق   كما )٢
ً
  سنو�ا

ً
 �ا  الطالبية ا�شطة �� باملتم�ةين احخاصة احجوائز من ع دا

بل من ترشيحهم  : واحجوائز �� الطالب شؤون عمادة ق 

 الطالبية ان ية من ناٍد  بئمس أفضل عل��ا يحالل الطالبية ا�شطة �� التم�ة جائزة •

 املجال هذا �� ساهم �شاط طالب أفضل عل��ا يحالل ا�اديمية املالاع ة �� التم�ة جائزة •

 ال با�ىي الاا  خالل طالبية أن ية ثالثة ألفضل جوائز ثالث •
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  احخر�ج�ن أموب  وأولياء املالؤول�ن وكباب احجاماة م ير ماا�� بحضوب  تكر�مهم و�تم
ً
 مبالو�ي إ�� إضافة

 احجاماة

 :�اآل�ي ا�شطة �� للمتم�ةين والالمية ال��ف��ية الرحالت من ع د بتق يم الطالب شؤون عمادة تقو  )٣

 املتم�ةة لألن ية ختامية ترف��ية بحلة •

 طالب من ع د اختياب و�تم املتق مة، ال ول  إح ، إ�� احجودة عالية دولية علمية بحالت •

 ف��ا للمشابكة املتم�ةين البشاط

 لها ال�ي باحجاماة ال ائمة ال�جان �اإل مع للامل املتم�ةين الطالب �اإل الطالب شؤون عمادة تر�ح )٤

 حجنة -والالالمة ال�مة حجنة - الطالب شؤون حجنة - الطالب صن و   مجلس( مثل بالطالب عالقة

 ( .احخاصة احتياجات ذوي  شؤون

  الطالب شؤون عمادة تر�ح )٥
ً
 طالبية وفود �� للمشابكة الطال�ي، البشاط �� املتم�ةين الطالب من ع دا

  اململكة أو احجاماة تمثل
ً
  إقليميا

ً
 .ودوليا

 

 

 

 

 :التا�� املوقع ع�� الطال�ي البشاط موقع بز�ابة تفضل املالومات من ملز� 

 

www.kfupm.edu.sa/activity 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kfupm.edu.sa/activity�
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 صندوق الطالب

 
ً
 :أهداف الصندوق : أوال

 :خص�� ف صن و  الطالب إ�� تق يم احخ مات للطالب املنتظم�ن وع�� ا 

 .جعانات و القروض للطالبتق يم  -١

 .إقامة مشروعات استثماب�ة و خ مية نافاة للطالب -٢

 .�شطة الطالبية وتق يم احجوائز للمتفوق�ن ف��ادعم ا -٣

 
ً
 :ا�خدمات املقدمة من قبل صندوق الطالب/ ثانيا

 :برنامج اعانات

، ولذوي ة، وشهر�ةم��ا إعانات مقطوع(يق   الالن و  من خالل هذا ال��نامج إعانة لطلبة احجاماة املحتاج�ن 

حالب حاجة �ل م��م ووفق املرفقات �� حالة �ل بوتختلف قيمة جعانة من طالب آلخر ) احتياجات احخاصة

 :مع مراعاة التا�� جعانةطالب، و�تم صرف 

 �� الفالل ال با�ىي •
ً
 .أن ي�ون املتق   م�جال

 .إبفا  اوبا  الثبوتية حالب احمالة •

 ):الطلبةحالب ما وبدت �� الالئحة املنظمة لالناديق ب(لضوابط التالية بارف من الالن و  و��ون الال

 .تق يم جعانات ع�� النموذج املا  لذلك •

 .دباسة حالة الطالب والتباليق �� ذلك مع احجهات ذات الاالقة بما �� ذلك ال�لية والقالم •

 .عانة�ارض الطلبات ع�� مجلس جدابة للبت ف��ا وتح ي  مبلغ ج  •

 :برنامج السلف النقدية و سلف ا�حاسب ا��

نق ية و سلف حاسب آ�� لطلبة احجاماة املحتاج�ن  وتختلف  ايق   الالن و  من خالل هذا ال��نامج سلًف 

حالب حاجة �ل م��م ووفق املرفقات �� حالة �ل طالب، و�تم صرف الاللف مع بقيمة الاللفة من طالب آلخر 

 :مراعاة التا��

 �� الفالل ال با�ىيأن ي�ون  •
ً
 .املتق   م�جال

 .شهر�ة منتظمة م�افأة اأن ي�ون الطالب مالتحًق  •
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 ):الطلبةحالب ما وبدت �� الالئحة املنظمة لالناديق ب(لضوابط التالية باو��ون الالرف من الالن و  

 .(Portal)تق يم الطلب عن طر�ق ال •

و�� حالة ،ب�ال ) ٥٠٠(للم ير التنفيذي لالن و  الطالب صرف سلفة نق ية بمبلغ ال يتجاوز  يجوز  •

بما ال يتجاوز الالالحيات  ،و نائبةأيلز  موافقة بئمس مجلس جدابة  ،تجاوز القرض هذا املبلغ

 .لهما من قبل مجلس إدابة صن و  الطالب املمنوحة

خالمه من م�افأة الطالب الشهر�ة ع�� أال يتجاوز ما وذلك ب ’،يتم س اد القرض �� املوع  املقرب  •

 .صاحب الالالحية خالف ذلك وذلك ما لم يرَ  ،من قيمة امل�افأة الشهر�ة% ٢٥يخالم شهرً�ا 

 .ح�ى يتم التأك  من س اده ل�امل القرض احجاماة،ع   إخالء طرف الطالب املق��ض من  •

س جدابة إعفاء الطالب من س اد با�� يجوز بموافقة مجلس جدابة بناء ع�� توصية بئمس مجل •

 ،و جبشاد هلتوجيل و�الة الامادةو ذلك �ا  دباسة احمالة من قبل  ،القرض �� احماالت الضروب�ة

 .وموافقة مجلس إدابة صن و  الطالب

 :برنامج سلف السكن

ن ذلك و��و  ،احجاماة��  بسو  الالكنيمكنك أخذ سلفة سكن منذ قبولك �� احجاماة لال اد  •

 .س�ان الطالب وصن و  الطالبإبالتباليق املباشر ب�ن 

 :عز�زي الطالب

لذا ��يب ،  الجون احب�ن صن و  الطالب و الطالب �� بر�  احجاماة جلك��و�ي و  اتالالوسيلة  -

 .بك متا�اة بر� ك جلك��و�ي احخاص باحجاماة و تح يث بقم جوالك �� حالة �ة��ه

ال تقل  ،ف�مة من الوقت ب�ن تق يم طلبك وتنفيذه واجال�� طلب احخ مات املتاحة  دال ت��د -

 .ساعة ل�مالول ع�� أفضل احخ مات) ٢٤(عن 

بالهواتف التالية أو ز�ابة مقر صن و   اتالالير��  ،إذا �ان ل يك أي استفالابات أو مالومات -

حخاص بالن و  الطالب نه يمكنك ز�ابة املوقع جلك��و�ي اأكما ، ٦٨الطالب بمب�ى 

. stufund\www.kfupm.edu.sa 

 ٢٩٢٣: امل ير التنفيذي لالن و  الطالب 

 ١٤٥٧-٧٣٨٣-٣٩٨٦: صن و  الطالب 

 ٢٩٠٦-٤٦٢٥: ن ية �شطة الطالب و برامج ا أ

 
 

http://www.kfupm.edu.sa/stufund�


39 
 

 ا�خاصة احتياجات ذوي  شؤون مكتب

  : عز�زي الطالب

 ُ�ا�ى �شؤون ذوي احتياجات احخاصة أ�شأت
ً
ضمن ما تق مه من خ مات لطالب احجاماة  ،احجاماة مكتبا

  .�� عمادة شؤون الطالب

 :مهام هذا املكتب

وعمل ملفات  ،احجاماة وحالر أع ادهم طالبجمع املالومات عن ذوي احتياجات احخاصة من  .١

 .خاصة ��م

وضع القواع  التنظيمية املناسبة ال�ي تضمن لذوي احتياجات احخاصة سهولة استخ ا  املرافق   .٢

 .والتنقل داخل احجاماة، وذلك بالتباليق مع إداب�ي الاليانة واملشابيع

التباليق مع جدابات اخر، باحجاماة لتوف�� احخ مات الالزمة لذوي احتياجات احخاصة، من واقع  .٣

 .حالب حاجة �ل واح  م��م ،احمياة وال باسة والالكن والامل داخل بمئة احجاماةحقهم �� 

  .وز�ادة الو�� حول أهمية دوبهم �� املجتمع ،الامل ع�� �شر ثقافة حقو  ذوي احتياجات احخاصة .٤

 

مالومات إضافية ير�� ز�ابة مكتب ذوي احتياجات احخاصة �� عمادة شؤون  لالستفالاب أو احمالول ع��

 ٢٤٧٥ - ٤٤٣٣، و�مكن اتالال ع�� هاتف  ٠٠٧غرفة بقم   ٦٨طالب مب�ى بقم ال
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 عالقات ا�خر�ج�ن

وتحقق احجاماة إنجازات كب��ة  ،�شه  احجاماة مرحلة تطوب واساة �� جميع م�ونا��ا و�رامجها وخططها

 للرفاة والفخر
ً
وأعظم هذه جنجازات، ال�ي �ا�ة ��ا احجاماة، �� خر�جوها الذين تجاوز .  أصبحت مال با

 والذين نلمس عطاءا��م �� مختلف مواقع الامل  ٣٠ع دهم 
ً
 .مت اد الوطن �لهع�� إألفا

الااملية وتطو�ر أدا��ا �� املجاالت ا�اديمية والبحثية و�� إطاب س�� احجاماة لتاز�ز م�ان��ا املحلية وسما��ا 

�ز الاالقة الفر� ة وخ مة املجتمع، فق  واصلت إطال  املبادبات النوعية وال��امج التطو�ر�ة، ومن أهمها �از 

، و�حقق بؤ�ة احجام ،ل ب�ن احجاماة وخر�ج��اااوالتواصل الف
ً
اة بما �اود بالفائ ة ع�� احجاماة واحخر�ج�ن ماا

 .ودوبها الرائ  �� مال��ة التنمية الوطنية

ولق  أ�شأت احجاماة إدابة عالقات احخر�ج�ن لت�ون حلقة الوصل ب�ن احجاماة وخر�ج��ا و�ناء شبكة 

 وخ مة جاما��م ومجتماهم ،|متفاعلة من احخر�ج�ن
ً
 :و�� ف هذه جدابة إ�� ،حخ مة �اضهم �اضا

 خر�ج�نعالقة مع اح ع�� إضفاء الطا�ع املؤس�ىي •

 �از�ز التواصل املالتمر مع احخر�ج�ن •

 توسيع فرص مشابكة احخر�ج�ن وإسهاما��م •

فإننا نر، أن نجاح احخر�ج�ن �� حيا��م  ،ونحن إذ نؤك  ع�� دوبكم الرئمس �� دعم مال��ة احجاماة

... تم�ةهافلنكن شر�اء �� تفرد احجاماة و ... الاملية �اكس مالتو، نجاح احجاماة وتفردها �� سماء جنجاز 

 ..وابواب مفتوحة لك أ�� احخر�ج للمشابكة �� �از�ز مال��ة احجاماة

 

 :للتواصل

 http://alumni.kfupm.edu.sa: وقع جلك��و�يامل

 alumni@kfupm.edu.sa: ال��ي  جلك��و�ي

 KFUPMalumni@: حالاب تو���

  Alumni.KFUPM :حالاب الفمالبوك

 

 

 

 

mailto:alumni@kfupm.edu.sa�
https://twitter.com/KFUPMalumni�
http://www.facebook.com/Alumni.KFUPM�
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 مركز تقنية املعلومات

جالته  ،دبجة عالية من جع اد والتطو�ربجاماة امللك فه  للب��ول واملاادن بلغ مركز تقنية املالومات 

 وعامل
ً
 فق  يأح  أهم مراكز املالومات إقليميا

ً
ستكمل املركز تنفيذ مشابيع طموحة ومهمة ملالايرة التطوب اا

هذه املشابيع بنجاح �� ابتقاء بمالتو، احخ مات ال�ي  وق  أسهمتومواكبة التح يات �� تقنية املالومات، 

 .البحثية وجداب�ةحتياجات احجاماة ا�اديمية و اتلبية ل ،يق مها املركز

  

واستخ امها ملالتج ات ، ومشابياها البحثية ،لتم�ة برامجها ا�اديمية ،�ا  جاماة امللك فه  جاماة بائ ةو 

، لذلك حرص مركز تقنية املالومات ع�� إتاحة املشابكة ملحتو، بالوبة متطوبة تقنية املالومات واتالاالت

�� ث يمكن الوصول إل��ا من أي م�ان بحي ،وأوبا  البحوث ، باساتال و�شر نتائج ،ال��امج ا�اديمية باحجاماة

احجاماة �� تحو�ل الفالول ونجمت . �نت�واستخ امها �الهولة ويالر من قبل مالتخ مي شبكة جن ،الاالم

 
ً
توف�� شبكة احماسبات الالسلكية �� جميع مبا�ي احجاماة وكذلك . ال باسية التقلي ية إ�� فالول مطوبة تقنيا

  .ا�اديمية، إضافة إ�� البوابة املالوماتية

 

إ�� نقلة نوعية متق مة �ا  تطبيق  ،أد ،استكمال احجاماة مشابيع عمالقة �� مجال تقنية املالوماتان 

واستخ ا  أدوات ذكية لتخطيط  ،مالومات الطالبأنظمة و  ،أنظمة تخطيط املوابد الشاملة املالية وجداب�ة

 .مالوإدابة اع ،املوابد

 

�نت �يتيح ملحر�ات البحث الااملية ع�� شبكة جنمما احجاماة ألساليب متق مة لتقنية املالومات  تبت�  

 من الشراكة الالمية ب�ن احجاماة واحجاماات، ومشابيع البحوث. الوصول إ�� جنتاج البح�ي
ً
، وهو ما يتيح نوعا

 )٧٥(كما توفر احجاماة لطال��ا ما يز�  ع��  .ه البحوثمالر استفادة من نتائج هذ، تومراكز البحوث الااملية

 مام
ً
 للت بيس،  ل�ماسبات اليةال

ً
وتحفز  .واملتخالص ،أو لالستخ ا  الاا  ،وفق أع�� املواصفات املتاحة عامليا

بلغ ع د املنا   ق  و  ،احجاماة أعضاء هيئة الت بيس ع�� وضع املنا   ا�اديمية ع�� أنظمة احماسب ا��

 متاحة بالوبة تفاعلية لطالب احجاماة )٧٥٠(املوجودة ع�� هذه انظمة ما يز�  ع�� 
ً
 أ�اديميا

ً
 .من�جا
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 :دليل استخدام ا�حاسب ا�� للطالب

  :املقدمة 

 الستخ ا  
ً
 ع ي ة �ي تالبح مؤهال

ً
 �� جاماة امللك فه  للب��ول واملاادن سيمنحك فرصا

ً
 إن �ونك طالبا

بتق يمه  ،مالاع تك �ي تز�  إنتاجيتكبمركز تقنية املالومات باحجاماة �قو  و ت أح ث تقنيات املالوما

��جيل املقربات، واستخ ا  فهرس املكتبة، وإبسال الرسائل : حخ مات متنوعة، م��ا ع�� سبيل املثال

 ساهمات املفي ة م��ا، وج الص املالوم، واستخجن��نتوزمالئك، وتالفح شبكة  ،�ونية إ�� أساتذتك�جلك

الالف ، واملناقشات الالمية مع أساتذتك، ومارفة الواجبات ال باسية، عن �� إدابة حياتك الاملية كطالب ان

 ).Blackboard(طر�ق برامج التاليم جلك��و�ي 

  :من خالل ا�خدماتتوفر ا�جامعة ا�حصول ع�� هذه و  

  ،�خص �� احجاماة احمالول ع�� بر�  إلك��و�ي حيث يحق ل�ل: وجن��نت �و�ي�ال��ي  جلك −
ً
إضافة

�ات�� بر� ك جلك��و�ي هو ال��ي  احخاص لتاامالتك الرسمية  .جن��نت إ�� إم�انية تالفح شبكة

 .داخل احجاماة

، امل ينة احجاماية متا دة ��ماامل احماسب ا�� لالستخ ا  الاا  ال�ي توج  �� ع ة أماكن  −

ملواد ال باسية، والواجبات، اطالع ع�� ا، واستخ ا  احخ مات جلك��ونيةالطالب ع�� و�الاع  

 . والنتائج

 .تالال باإلن��نتا بخ مةاملزودة  الذكية الفالول ال باسية −

 امل ينةخابج  �الكنون الذين والطالب خ مة اتالال من خابج احجاماة املتاحة لألساتذة واملواف�ن  −

 .ةاحجاماي

 
  حقوق امللكية

حماسب ا��، ول�ل مالتخ   جميع خ مات ا ستخ ا ال  اسم مالتخ  تق   احجاماة ل�ل طالب من طال��ا 

  اسم املالتخ   ذكرك بأنأن نهمية ومن ا  .اسماحمقو  وامتيازات احخاصة ��ذا 
ً
ألح ، بل هو  لمس مل�ا

أو غ��ها �� حالة إساءة استخ امها، إضافة  ،، ومن حق احجاماة المب هذه امل�ةةتمنحها احجاماة لطال��ام�ةة 

 زمة تجاه ذلكال إ�� اتخاذ ججراءات ال
ً
 .، كما س��د الحقا

 

  :مراعا��اوفيما ي�� �عض املعلومات ال�ي ينب�� 

آلية ملك ل�جاماة، ولذا يجب اتباع قوان�ن احجاماة ال�ي  حواسمبالشبكة ب�ل ما يتالل ��ا من أجهزة  -

 .الشبكة طر�قة التاامل معتنظم 

 التفاقية الشراءال�ي �ات�� استبالاخ ال��امج  -
ً
 .، وحقو  امللكيةتم شراؤها دون إذن ان��ا�ا
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 احخاصة بماامل اقالا  واحمواسمبللماامل الاامة،  الية احمواسمبجميع تمتلك احجاماة  -

احمق �� ولها . الية املوجودة بم�اتب املواف�ن، و�ل ال��امج املحملة عل��ا احمواسمبكذلك ، و ا�اديمية

 . ، وكيفية استخ امها احمواسمبتح ي  من �التخ   هذه 

الشبكة، امر الذي سي��تب عليه اتخاذ  إ��أي محاوالت غ�� قانونية لل خول تقو  احجاماة بكشف  -

تحو�له ل�جهات املختالة حالب دبجة املخالفة ب، و من الطال اسم مالتخ  شأ��ا المب  إجراءات من

 .القانونية

 
 

؟ الطالب كون يماذا �ع�ي أن 
ً
  مسؤوال

 ع�� تح ي  ما هوالطالب يبب�� أن ي�ون  -
ً
 .؟احخطأ فيتجنبه وما هو فيتباه،ال�ميح  قادبا

 .احجاماة ألداء أعمالهم حواسمب�اتم ون ع�� يجب مراعاة أن هناك �اإل الزمالء  -

وابتااد عن التالرفات غ�� املالؤولة، مثل ال�ي  ،احجاماة لتأصيل املفاهيم القو�مة�ارف ع�� خطط  -

تتالق باالحتيال ا�ادي�ي، وال�ي �شمل سرقة ال��امج، والالرقات ادبية، والتالرفات الالمالؤولة، 

� ستخ امك ل�ماسب ا��، كما تحكم تالرفاتك �اوسوء استخ ا  املواد واملا ات، و�بب�� أن تحكم 

 .الفالل، أو �� احمر  احجام��

 .أل�خاص ال تر�طك ��م عالقة أو. لك��ونية ألفراد ال �ارفهمإال ترسل أي بسائل  -

فهذا إه اب للمالادب  ،ال �التخ   مالادب احماسب احجاماية �� إبسال بسائل ماللاللة ومتكربة -

 .و�ضر بأعضاء املجتمع احماسو�ية،

 .نال �التخ   �لمات املروب احخاصة باآلخر� -

 .عرف ماهو املتاح لك، وما تطلبه احجاماة منك عن ما زودتك ��ذه امل�ةةا -

لمة املروب احخاصة بك الستخ ا  ، مارفة �أو ا�خاص اخر�ن ،أو اقابب، ال ت ع زمالءك الطالب -

 بأن هذا يتنا�� مع امانة والثقة ال�ي منح��ا لك احجاماة ،مالادب احجاماة احماسو�ية
ً
 .علما

 استخ ا  جن��نت �� احجاماة ال �المح باستخ ا  الشبكة لأللااب جلك��ونيةسياسة  -
ً
، فلمس مالموحا

 .الااب للاب مثل هذه الشبكةأن �التخ   

  ،الفهم تخطئال  -
ً
وهذه امل�ةة تمنحها . فمنحك الق بة ع�� استخ امك جن��نت هو م�ةة ولمس حقا

  عتماد ع�� الثقة املوضوعةاحجاماة للطالب باال 
ً
 مالؤوال

ً
 .ف��م الستخ ا  جن��انت استخ اما

ألن احجاماة ال تراقب استخ ا  ، يمكنك جطمئنان إ�� سر�ة الرسائل ال��ي ية ال�ي تتبادلها �� عملك -

 من أن الرسائل جلك��ونية ما �� إال الجالت . الطالب ل��ي ه جلك��و�ي
ً
لكن يجب أن ت�ون حذبا

 .ا �الت �� احماجة لذلكمكتو�ة ق  تخضع للمراجاة عن م

الرسائل  :وم��ا ع�� سبيل املثال ،إن سياسة احجاماة تمنع ع ة انواع من الرسائل جلك��ونية -
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 من جه اب للمالادب احماسو�ية ��  وال�ي �ات�� ستج اء، وا  ،جزعاجية، واحممالت ال عائية
ً
نوعا

 م، احجاماة
ً
 .نوعةمولذلك ف�ي أيضا

 .ال يبب�� احتفاظ ��ا لةاء الرسائل ال�يإقم ب -

 ما ي�ون القال  من  ،قاو  بغبتك �� إبسال الرسائل املاللاللة -
ً
ح�ى وإن وع تك ال��وة والالماة، فةالبا

 .هذه الرسائل غ�� ُمج 

ع�� الرغم من أن احجاماة تبذل قالاب، جه ها لتوف�� أع�� مالتو�ات احمماية والالر�ة لرسائلك  -

هم �� توف�� مز�  من اظ عل��ا و�ةي��ها بالفة دوب�ة �الواحمف اختيابك ل�لمة الالر  فإنال��ي ية، 

 .احمماية لرسائلك

 .ال يحق لك اطالع أص قائك ع�� �لمة املروب احخاصة بك لمشاه وا ملفاتك -

 

 :وواب  استخدام ا�حاسب ا�� والشب�ات لطالب ا�جامعة

تقنيات املالومات واتالاالت، باإلضافة إ�� توفر جاماة امللك فه  للب��ول واملاادن لطال��ا أح ث وسائل  

توف�� أجهزة احماسبات الية احم يثة املنتشرة �� جميع املبا�ي ا�اديمية، وتوف�� خ مات ال��ي  جلك��و�ي، 

ولذلك فإن احجاماة تتو�� من طال��ا ال�ةا  �اللوكيات . وجن��نت �� ف ابتقاء بمالتواهم التالي�ي واملار��

� بق ب عال من املالؤولية عن  استفاد��م من هذه احخ مات، باالل�ةا  باألخالقيات الطال
ن
ب احجام��، والتح�

َيم مجتمانا جسالمي، وم�انة احجاماة وتم�ةها  .املث��، واملمابسات القو�مة ال�ي تتناسب مع ق 

 
مات املق مة، �ان من واستفادة من احخ  ،ول�مفاظ ع�� استخ ا  امثل لهذه املوابد التاليمية

يتم ع�� أساسها تطبيق جزاءات تأديبية مناسبة  ،الضروبي أن تقو  احجاماة بوضع ضوابط وإجراءات وا�مة

 . �� حالة مخالفة هذه الضوابط

 
ال�ي ستطبق ع�� �ل من يخالف أنظمة ا�جامعة فيما يخص ا�خدمات  املخالفات وا�جزاءاتوفيما ي�� 

 : الك��ونية

 
ً
 املخالفات: أوال

  ) إباحيةمواقع (الدخول إ�� مواقع تخالف القيم اخالقية  -١

و�شرها عن طر�ق  ،أو أفال ، أو احمالول م��ا ع�� صوب ، ال خول املتام  املتكرب للمواقع جباحية 

 .أو عامة، أو وضاها ع�� ملفات مش��كة ،إما بإبسالها عن طر�ق ال��ي  جلك��و�ي ،الشبكة احجاماية
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 :، وم��ا) معنو�ة�خصية أو (ة اخر�ن يان��اك حقوق خصوص -٢

 .و�لمات الالر احخاصة باآلخر�ن، سرقة بموز استخ ا  )أ ( 

ر أو �� د اخر�ن )ب(  .تحرنض ع�� ذلك أو ،إبسال بسائل إلك��ونية مز�فة، أو دعائية ��ىيء أو تحقن

 .احجام�� باململكةت اول وإبسال مواد ال تتناسب مع قيم التاليم  )ج (

 .استخ ا  مرافق احماسب باحجاماة لألغراض ال��و�جية، أو ال عائية، أو التجابة )د (

  .�ةوامللكية الفكر�ة، وقواع  استخ ا  الاالمات التجاب ، ان��اك حقو  البشر )ه (

التحر�ض، سرقة اجهزة واملعدات والتجه��ات ا�خاصة بمرافق ا�حاسب ا��، أو املشاركة ف��ا، أو  -٣

 .� عل��ا�أو التس

 :، وم��اأو التأث�� �� كفاءة أدا��ا ،إتالف أنظمة ا�حاسب والشب�ات واجهزة -٤

 .أو الابث املتام  باألجهزة واملا ات والتجه�ةات احخاصة بمرافق احماسب ا�� ،جتالف )أ ( 

 . إبسال ف��وسات احماسب امل مرة لألنظمة والشب�ات واجهزة )ب(

 يبطئأو ، مما يؤدي إ�� إعاقة عملها ،التأث�� املتام  ع�� أداء احماسب والشب�ات باحجاماة )ج (

 .أو يز�  أحمال النقل ع�� شب�ا��ا ،أو يؤثر �� كفاء��ا ،سرعته

 مخالفات تؤثر �� النسيج الوط�ي للمجتمع ا�جام�� -٥

أو مالومات غ�� �ميحة، أو تتاابض  ،أو مواقع ،تالميم و�شر صفحات إلك��ونية �شمل مواد )أ (

 .الالليم للشبكة، وأنظمة احجاماة، وقيم التاليم احجام�� مع استخ ا 

أو جشراف ع�� مواقع أو منت يات تؤثر �� الباليج الوط�ي للمجتمع  ،أو استضافة ،املشابكة )ب(

 .احجام��

عن طر�ق استخ ا   ،احجام�� عن املجتمع ،أو محرفة ،أو غ�� �ميحة ،�شر مالومات مةلوطة )ج(

 .شبكة احماسب باحجاماة

 
ً
  ا�جزاءات: ثانيا

حجنة شؤون الطالب ال�ي  الطالب إ�� تنظر حجنة مخالفات استخ ا  احماسب ا�� بالتوصية بتحو�ل -١

 بناًء ع�� ججم املش�لة أو املخالفة ال�ي ابتك��ا، وت�ون الاقو�ات متفاوتة سواء تح د محاسبته

 من احجاماة ،ل باسةباإليقاف عن ا
ً
�� حالة  وتحو�له ل�جهات املختالة خابج احجاماة ،أو فالله ��ائيا

 بأن ان��اك حقو  امللكية الفكر�ة
ً
ومن ضم��ا حق البشر ينظمه  ،مطالبة احجهة املتضربة بذلك، علما

 .قانون خاص

 .وخ مة جن��نت باحجاماة ،حخ مة ال��ي  جلك��و�ياحخاص بالطالب  اسم املالتخ  إيقاف  -٢

 و�حفظ التاه  احخطي �� ملفات مركز  -٣
ً
 �ا   ابت�اب مثل هذه املخالفة مالتقبال

ً
التاه  خطيا
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 . تقنيةاملالومات، وصوبة منه �� ملف الطالب �امادة شؤون الطالب

 .، والاقو�ات ال�ي ترتبت عل��ا�شر املخالفة بجر� ة احجاماة -٤

ئك لرقم استخ امك ال�خ�ىي، فالمتم تطبيق ججراءات احخاصة إذا ثبت ل�جاماة استخ ا  زمال  -٥

ع�� نوعية  ااستنادً  ،اأو ��ائيً  ،لهذا التالرف الذي ب�ما ي��تب عليه المب بقم استخ ا  لف��ة مؤقتة

 .، وما تراه احجاماة من عقو�ات أخر، تحفظ حقهااستخ ا  ال�ي تمت

ئة جتالاالت وتقنية املالومات، واملو�ح �� الرابط الالادب عن هي احجرائم املالوماتيةم�افحة نظا   -٦

 .http://www.citc.gov.sa:  التا��

 :إجراءات طلب ا�خدمة من مركز تقنية املعلومات

 . Call Center ٣١١١عن طر�ق مركز اتالال  .١

 itc.help@kfupm.edu.saعن طر�ق ال��ي  جلك��و�ي  .٢

 .١٣٥غرفة -١٤مب�ى  –حضوب الاميل للمركز  .٣

 :و�تم عمل ا�ي edesk.kfupm.edu.sa.موقععن طر�ق  .٤

 .اخ مة املطلو�ة وإبساله إلك��ونيً �ابئة نموذج اح -

 .سمتم تحو�ل الطلب إ�� ال�خص املختص -

 .وتنفيذ الطلب الز�ابة،تالال لتح ي  موع  سمتم ا -

 :عالقات العمالء واملق��حات والش�اوى 

 . ٢٣٢٦ أو فاكس ٣٩٠٩هاتف  أو  itc@kfupm.edu.saاستقبال املق��حات والش�او، ع�� يتم  -

  إذا �ان، أو تنفيذ املق��ح ،تقو  وح ة الاناية بالامالء باالتالال بالاميل حمل املش�لة -
ً
 مالئما

 �توافق مع أه اف املركز،و 

أنظمة تقنية املالومات و�قو  �امل صيانة وتح يثات دوب�ة ألجهزة و  يقو  مركز تقنية املالومات -

 .ال وب�ة والطابئةالاليانة  أوقاتبإبسال بالتواصل مع الامالء 

 

 :أوقات العمل

 وح�ى  ٧:٣٠من : ح  إ�� يو  احخممسمن يو  ا 
ً
 ويشمل جميع أقالا  املركز ٤:٠٠صباحا

ً
وهناك . عالرا

 . الالاعة الااشرة والنالف مالاءً �اإل املاامل ل�ماسب ا�� لالستخ ا  الاا  �التمر الامل ف��ا إ�� 

.        نن�ح الطالب ا�جدد بتحميل تطبيق ا�جوال من موقع املركز والذي يقدم خدمات مفيدة ومتعددة

www.kfupm.edu.sa/itc 

  

mailto:itc.help@kfupm.edu.sa�
http://www.kfupm.edu.sa/itc�
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 إدارة امن

 :نظام املرور �� ا�جامعة

إن ال�ةامك بأنظمة املروب داخل احمر  احجام�� دليل ع�� وعيك وتق يرك للمالؤولية،  :عز�زي الطالب 

و�جب عليك اتباع  .وذلك يجنبك الوقوع �� املخالفات املروب�ة، وق  حرصت إدابة احجاماة ع�� الالالمة املروب�ة

 :التا��

من داخل احجاماة أو ) ٤٤٤٤(�� احماالت الطابئة أو املالحظات الرجاء اتالال ع�� بقم الالميات  -١

من خابج احجاماة، وذلك ع�� م اب الالاعة �� جميع احوال ال�ي يحتاجها الطالب ) ٠١٣٨٦٠٤٤٤٤(

 .وت�ون من اختالاص امن

 :الالرعة القالو، داخل امل ينة احجاماية مح ودة بالتا�� -٢

 .الالاعة/كم٢٠�� مواقف الاليابات  -

 .الالاعة/ كم٤٠�� احياء الالكنية -

 .الالاعة/ كم٥٠ الشوابع الاامة��  -

يجب ع�� �ل من يقود مركبة داخل امل ينة احجاماية أن ت�ون ل يه بخالة قيادة ساب�ة املفاول، وأن  -٣

 .يرا�� أصول الالالمة أثناء القيادة

ع�� جميع مبالو�ي احجاماة أن يقوموا بت�جيل سيابا��م ل ، إدابة امن ل�مالول ع�� تالاب�ح  -٤

الحظة إعادة التالر�ح إذا بغب ال�خص �� التخ�� عن سيابته، و�جب أن يبلغ لاليابا��م، وعل��م م

 .إدابة امن إذا فق  التالر�ح، أو تلف ألي سبب من اسباب

ل�مالول ع�� تالر�ح �ش��ط أن ي��ز طالب التالر�ح بخالة القيادة و�طاقته احجاماية واستمابة  -٥

 .سيابته ساب�ة املفاول 

 .�ا  الالاعة الااشرة مالاءً  جميع الزواب ال �المح ببقا��م -٦

تح ي  مواقف الاليابات داخل امل ينة احجاماية للاليابات امل�جلة بإدابة امن ، وعل��ا تالر�ح بذلك  -٧

 :حالب ا�ي

 : مواقف أعضاء هيئة التدريس

مواقف و ، )١٨(مواقف بقمو ، )١٤(مواقف بقمو ، )١١(مواقف بقمو ، )٥(مواقف بقمو ، ) ١( مواقف بقم

) ٥٩( مواقف بقمو ، )٥٨(مواقف الالنة التحض��ية بقمو ، )٢٥(مواقف بقمو ، )٢٣(اقف بقممو و ، )١٩(بقم

، كما توج  مواقف مججوزة لذوي احتياجات احخاصة �� جميع )٦٨(مواقف و ، )٦٣(مواقفو املةطاة، 

 .مواقف احجاماة
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 :مواقف املوظف�ن

مواقف و ، )٢٣(مواقف بقمو ، )١٨(مواقف بقمو ، )١٤(مواقف بقمو ، )١١(مواقف بقمو ، )١(مواقف بقم

، )٦٨(مواقف و ، )٦٣(مواقفو ). ٥٨(مواقف الالنة التحض��ية بقمو ، )املةطاة ٥٩(مواقف بقمو ، )٢٥(بقم

 .كما توج  مواقف مججوزة لذوي احتياجات احخاصة

 :مواقف الطالب الساكن�ن �� ا�جامعة

كما توجد مواقف . اقف استاد الر�ا��يجميع املواقف املتاحة �سكن الطالب باإلوافة إ�� مو 

 ).٦٤(ومواقف  ، املغطاة) ٧٣-٧٢-٧١(مواقف  و ،مججوزة لذوي احتياجات ا�خاصة

 :مواقف الطالب املصرح لهم باإلوافة للطالب غ�� ساكن�ن

بإإلضافة إ��  )املكشوفة ٥٩(مواقف بقمو ، )٦٣(مواقف بقمو ، )٢٠(مواقف بقمو ، )١٩(مواقف بقم

 وح�ى  ٠٧٫٠٠من الالاعة ) ٦٤،٧١،٧٢،٧٣(املواقف 
ً
، ١٠٫٠٠صباحا

ً
كما توج  مواقف مججوزة لذوي  ليال

 .احتياجات احخاصة

 :ساعة) ٢٤(مواقف ال يحق للطالب الوقوف ��ا ع�� مدى الـ 

 :باالضافة إ�� ماي��، )٢١(، مواقف بقم)١٤(، مواقف بقم)٥(مواقف بقم

 �� حال تجاوز امل ة املح دة ويالمح مل ة نالف ساعة ، و�تم ��جيل ) ١١(مواقف  -
ً
املخالفة إلك��ونيا

 دون تح ي  للم ة) ٠٧٫٠٠(وح�ى  مالاءً ) ٠٥٫٠٠(بالوقوف من الالاعة 
ً
 .صباحا

 �� حال  مواقف املجمع التجابي �المح بالوقوف مل ة ساعت�ن فقط، -
ً
و�تم ��جيل املخالفة إلك��ونيا

 ) ١٢٫٠٠(تجاوز امل ة املح دة ويالمح بالوقوف من الالاعة 
ً
 دون تح ي  ) ٠٧٫٠٠(وح�ى  ليال

ً
صباحا

 .للم ة

 :املخالفات والغرامات

 قيمة املخالفة    الالرعة

 .ب�ال ١٠٠  الالاعة/ كم٨٠كم إ�� ٥١

 .ب�ال ٢٠٠  الالاعة/ كم١٠٠كم إ�� ٨١

 .أيا  ٣ججز الاليابة + ب�ال  ٤٠٠  الالاعة/ كم١٠٠أك�� من 
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 الغرامة نوع املخالفة م

 ب�ال ١٠٠ للمشاةع   الوقوف  ١

 ب�ال ١٠٠ )قف(ع   الوقوف عن  عالمة  ٢

 ب�ال ١٠٠ ع   الوقوف عن  عالمة محطات احمافالت أثناء صاود الطالب ونزولهم ٣

ترك محرك الاليابة �امل �� املواقف �� جميع املواقف املةطاة سواء �ان  ٤

 لها
ً
 .الالائق داخلها أ  مةادبا

 ب�ال١٠٠

 خدمة املجتمع+ب�ال ٣٠٠ الضوئية، أو إشابة بجال امنقطع جشابة  ٥

 ب�ال ١٠٠ استامال النوب الاا�� ٦

 ب�ال ١٠٠ ع   مراعاة قواع  استخ ا  املنبه ٧

 ب�ال ١٠٠ التجاوز غ�� النظامي ٨

 ب�ال ١٠٠ ع   وجود لوحة  أو ع   وضوحها ٩

 ب�ال ٢٠٠ التفحيط ١٠

 ب�ال ٥٠٠ استخ امه ع�� سيابة أخر، غ�� املالرح لهانزع التالر�ح وإتالفه أو  ١١

 ب�ال ٣٠٠ الوقوف �� مواقف ذوي احتياجات احخاصة ١٢

 ب�ال ١٠٠ ع   التقي  بالالرعة املح دة ١٣

 ت�لفة احماجز+ ب�ال  ١٠٠ كالر حاجز البوابة ١٤

 ب�ال ١٠٠ عرقلة الال��  ١٥

 ب�ال ١٠٠ .النظامية وإشابات التفافع   تجه�ة الاليابة أو ال باجة باألنواب  ١٦

 ب�ال ١٠٠ دوبان غ�� نظامي ١٧

 ب�ال ٢٠٠ قيادة م��وبة ١٨

 ب�ال ١٠٠ ع   ب�ط حزا  امان أو ع   صالحيته لالستامال ١٩

 ب�ال ١٠٠ استخ ا  الهاتف احجوال أثناء قيادة الاليابة ٢٠

 ب�ال ١٠٠ ع   حمل بخالة قيادة ساب�ة املفاول  ٢١

 ب�ال ١٠٠ الال�� عكس اتجاه ٢٢

 ب�ال ١٠٠ الهروب من نقطة تفتم  بجل امن ٢٣

 ب�ال ٥٠٠ الوقوف احخاطئ ع�� ممرات املشاة أو ابصفة  ٢٤

 ت�لفة النقل+ ب�ال  ١٠٠ ترك املركبة مهملة ع�� الطر�ق الاا  ٢٥

أو مركز قيادة الطالب للمركبات داخل احياء الالكنية ألعضاء هيئة الت بيس  ٢٦

 .املجتمع أو أما  احجماية التااونية

 ب�ال ١٠٠

 ب�ال ١٠٠ وقوف غ�� نظامي ٢٧
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 :وضع ب�اب �� مؤخرة الاليابة املكشوفة ٢٨

 املرة او��

 املرة الثانية

 املرة الثالثة

 

 ب�ال ٣٠٠

 ب�ال ٦٠٠

 ب�ال ٩٠٠

قفل الاليابة + ب�ال ١٠٠ ع   وجود تالر�ح دخول امل ينة احجاماية ٢٩

 ساعة ٢٤

 ب�ال ١٠٠ ع   لبس خوذة الرأس لقائ ي ال باجات ٣٠

 خدمة املجتمع+ب�ال ٢٠٠ غاليل الاليابة ٣١

 ساعة ٢٤قفل الاليابة + 

 

 :العقو�ات امل��تبة ع�� تكرار املخالفات املرور�ة

مخالفات �الت �� من قبل عمادة شؤون الطالب و�ؤخ  عليه �اه ، و�قو  ) ٥(عن  حالول الطالب ع��  .١

 .ساعات) ٥(بتأدية خ مة مجتمع بواقع 

، �الت �� من قبل عمادة )بما ف��ا املخالفات احخمس او��(مخالفات ) ١٠(عن  حالول الطالب ع��  .٢

شؤون الطالب و�ؤخ  عليه �اه ، و�حال إ�� و�الة عمادة شؤون الطالب للتوجيه وجبشاد ألخذ جلالات 

�ا  تأديته (ساعات ) ١٠(قو  بتأدية خ مة مجتمع بواقع و�. إبشادية تح د حالب احمالة من قبل الو�الة

 ). ساعات للمخالفات احخمس او�� ٥

، يطبق عليه احم  اع�� ") ٢"و " ١"بما ف��ا املخالفات الالابقة �� (مخالفة ) ١٥(عن  حالول الطالب ع��  .٣

 حال ل�جنة شؤون الطالب، و� ")٢"و " ١"�ا  تأديته حخ مة املجتمع �� (ساعة خ مة مجتمع ) ٣٠(للاقو�ة 
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 ا�خدمات الغذائية

تحرص احجاماة ع�� تق يم �افة احخ مات ال�ي من شأ��ا إعانة الطالب ع�� التأقلم مع احمياة 

احجاماية وتأم�ن متطلباته اليومية بما �� ذلك احخ مات الةذائية،  وال�ي �ال�� ب وبها لتق يم وجبات 

اقبة بتحليل املر  – HACCP(لهاسب ل�مالول ع�� شهادة ا أهلهاغذائية متنوعة ذات جودة عالية وهذا 

) GERMANY – TUV NORD –�ي يو �� نوبد الااملية ( من هيئة ماتم ة عاملًيا) ة احمرجةنقاط احخطوب 

 . ٢٠١٨ – ٢٠١٠لألعوا  

 

يوج  �� سكن الطالب مطام مخالص للطالب يتالع ألك�� من ألف وخمالمائة طالب �� وقـت  

 ٠٨٫٠٠-٠٦٫٠٠( �� جفـطاب ايق   املطـام ثـالث وجـبات بئمالة يومـيً  واحـ ، كما
ً
- ١١٫٠٠(والة اء ) صباحا

٠٢٫٠٠  
ً
 بأنه ق  يطرأ �ا يل �ال�� ع�� هذه ) مالاءً  ٠٨٫٣٠من �ا  صالة املةرب وح�ى (والاشاء ) اهرا

ً
علما

فإنه يوج  ع د من  ،إضافة إ�� ذلك. املواعي  حالب فالول الالنة، ويالن عن ذلك �� لوحات جعالنات

 .با�ي ا�اديمية بما �� ذلك مبا�ي الالنة التحض��يةاملقاصف موزعة ع�� امل

 :مواعي  تق يم الوجبات

 اليو  الوجبة
 الوقت

 إ�� من

 جفطاب
  ٠٦٫٠٠ احخممس –اح  

ً
  ٠٨٫٣٠ صباحا

ً
 صباحا

  ٠٧٫٠٠ احجماة والالبت
ً
  ٠٩٫٣٠ صباحا

ً
 صباحا

 الة اء

جميع أيا  اسبوع ما 

 ع ا يو  احجماة
١١٫٠٠  

ً
  ٠٢٫٠٠ اهرا

ً
 اهرا

  ٠٢٫٠٠ �ا  صالة احجماة يو  احجماة
ً
 اهرا

 مالاءً  ٠٨٫٣٠ �ا  صالة املةرب الالبت –اح   الاشاء
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 – ١٥ – ١٤ – ٦ – ٤(إضافة إ�� ذلك فإنه يوج  ع د من املقاصف موزعة ع�� املبا�ي ا�اديمية بقم 

 ).�لية املجتمع بال ما   -مركز املجتمع  -٦٨- ٦٣ – ٥٩ – ٥٨ – ٥٤ – ٢٤ – ٢١

كما يوج  بالالة مطام الطالب قالم خاص للطبق الالفري يخ   الطالب �� وقت مبكر من الالاعة 

 وخاصة للطالب الراغب�ن �� تناول وجب��م �� مقر سك��م
ً
 وح�ى الالاعة الرا�اة عالرا

ً
كما . الثامنة صباحا

ا للراغب�ن �� تناول الوجبات احخفيفة الالرياة يق   الوجبات إ�� يوج  بنفس امل�ان مقالف للشاوبم

 وح�ى  ٠٤٫٠٠الالاعة ( وقت متأخر من الليل 
ً
 )منتالف الليل ١٢٫٠٠عالرا

 

وملز�  من املالومات أو تق يم املق��حات أو الش�او، يمكنك عز�زي الطالب جتالال بمالؤول مطام 

إدابة ) ٣٥٠٠(تالال ع�� اكم بالاالت تق يم الطاا  أو اواملوجود م) ٣٥١٥أو  ٣٥١٠(الطالب ع�� هاتف 

  fserv@kfupm.edu.sa-dgاحخ مات الةذائية أو ع�� جيميل 

 

 حملك للبطاقة احجاماية �الهل عليك جستفادة من خ مات املطام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dg-fserv@kfupm.edu.sa�
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 مصط�حات ُ��مك 

 Preparatory Year Program التحض��يةبرنامج الالنة 

 Deanship of Student Affairs عمادة شؤون الطالب

 Counseling and Advising Center مركز التوجية وجبشاد

 Preparatory Year الالنة التحض��ية

 Gymnasium الالالة الر�اضية املةلقة

 Clinic الايادة الطبية

 Medical Center املركز الط�ي

 Auditorium قاعة محاضرات

 Bookstore مالتودع الكتب

 Workshop )وبشة(مامل الوبش 

 Major التخالص

 Class room غرفة دباسية

 Schedule ج ول دبا�ىي

 Identification Card - ID )بطاقة الهو�ة(البطاقة احجاماية 

ID بقم البطاقة  #  

 Office Hours ساعات مكتبية

 Roommate زميل الةرفة

 Classmate زميل الالف

 Quiz )امتحان موجز(اختباب سريع 

 Average متوسط حالا�ي

 Lab .Laboratory مامل

 Excuse عذب

 Absent غائب

 Late متأخر

 Study Hall قاعة املذاكرة

 Security Man بجل امن

 Instructor م بس
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 أرقام هواتف ��مك

 ٢٩٠٠ مكتب عمي  شؤون الطالب

 ٢٩٩٧ شؤون الطالبلامادة المكتب وكيل 

 ١٤١٤ مكتب وكيل الامادة للتوجية وجبشاد

 ٢٩٥٦ مكتب وكيل الامادة للتوايف والت ب�ب

 ٢٣٧٧ البشاط الطال�ي

 ٢٩٠٣ خ مات الطالب

 ٤٠٣٢/٣٦٠٩ إس�ان الطالب

 ٢٩٠٦ صن و  الطالب
 

 ٧١٠٠ مكتب عمي  �لية ال باسات املالان ة والتطبيقية

 ١٧٠٠ مكتب وكيل �لية ال باسات املالان ة والتطبيقية لشؤون الالنة التحض��ية 
 

 ٢٠٤٠ عمادة القبول والت�جيل

 ٢٩٠١ إدابة القبول 

 ٢٥٩٠ م�جل احجاماة
 

 ٣٣٣٣ املركز الط�ي

 ٣٣٥٥ طوابئ املركز الط�ي

 ٧٠٠٠ الاليانة

 ٤٤٤٤ قالم امن 

 ٩٩٩ )الطوابئ (

 ٣٠١٥ مكتبة احجاماة

 ٣٥١٠ احجاماةمطام 

 ٣٣٧٠ احخ مات ال��ي ية

 صفر رالـمأموب الالبت

 ٠٣٨٦٠)التحو�لة( اتالال باحجاماة من احخابج

 ثم الرقم *)  ٩(أو *) ١٧(  بقا  خابج احجاماةأاتالال ب

 ١١٠٠ مكتب احخطوط الالاودية باحجاماة

 ٢٧٩٩ ليموز�ن احجاماة
 

 ٩٢٠٠٢٢٢٢٢ )اححجز(احخطوط الالاودية 

 ٨٣٢١٣٢ احجما�� بال ما  النقل
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 ۸۹٤۹٦۸۷ النقل الجماعي بالخبر

 ۸۳۷٤۰۰۰ السكة الحديدية

 

في تطوير الخدمات المقدمة من الجامعة يرجى التواصل عبر الواتساب لإلسهام  ۰٥٥۸٥۰٤۹۹۸ 
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 دليل ا�حقوق والواجبات للطالب ا�جام��

 النصوص ال�ي يتضم��ا الدليل ا�حا�� قد تم اشتقاقها من ا :تنو�ه�مهم
ّ
للوائح وانظمة ا�جامعية، إن

، وغ�� ذلك من )"دليل�الطالب"املوثقة����-كمثل الئحة الدراسة واختبارات، والالئحة التأديبية للطالب (

تعارف عل��ا
ُ
 . القرارات، واعراف، والتقاليد ا�جامعية امل

الضروري ومن املهم أن ُيب�ى الفهم العام لهذا الدليل، وأن يتم التعامل به، ع�� خلفية فمن : ولذا

 .هذا ارتباط املهم، وأن يحرص الطالب ع�� ال��ام بمبادئ اخالق السو�ة والقيم اسالمية

 
ً
 :قائمة بحقوق الطالب ا�جام�� :أوال

 : املجال ا�اديمي ) أ(

 .لال�ي املالئم للطالبتوف�� البمئة ال باسية واملناخ ا .١

�الهيل احمالول ع�� املالومات املتالقة بأنظمة ال باسة، واملالومات املرتبطة باالختبابات، وانظمة والقرابات  .٢

 .املتالقة بالطالب بالوسائل املمكنة

 .احمالول ع�� املادة الالمية، واملارفة املرتبطة باملقربات احجاماية .٣

 .ال باسية، والقيا  بت�جيل املواد ال باسية، حالب احخطة ال باسية املقربةاحمالول ع�� احخطط واحج اول  .٤

 لألنظمة .٥
ً
 .اختياب الطالب للتخالص الذي يرغب ال باسة به، وفقا

 .تزو�  الطالب بمواعي  اختبابات الفاللية وال��ائية وإبالغه �� حالة وجود �اابض أو �ةي�� موع ها بوقٍت �اٍف  .٦

  �اابض ��  .٧
ج ول اختبابات ال��ائية للطالب، و�� حالة ح وث ذلك �� ج ول اختبابات الطالب الفاللية تفادي أين

 .�امل اقالا  املانية ع�� حلها، بالطر  املناسبة

 .تزو�  الطالب �الاعات الامل املكتبية ألساتذته .٨

ت، وحالص املناقشة، مثل املحاضرا( التواصل مع أساتذته ومناقش��م �ش�ٍل عل�ي، وذلك �� اوقات املناسبة، .٩

 ).وال��ي  جلك��و�ي الرس�ي لألستاذ، والالاعات املكتبية

ع   منع الطالب من دخول املحاضرات امل�جل ف��ا، وع   مناه من دخول اختبابات، ما لم تكن هناك موا�ع  .١٠

 .تح دها انظمة

 .�ي يتم �او�ضها قبل وقٍت �اٍف إبالغ الطالب �� حالة إلةاء املحاضرات، واطالعه بزمان وم�ان املحاضرات ال .١١

حالول الطالب ع�� نتائج اختباباته، ودبجات أعمال الفالل قبل اختباب ال��ائي، والالماح له بمراجاة اختباباته،  .١٢

 .ومارفة ججابات ال�ميحة

 �ا  إعالن بص  .١٣
ً
 حالول الطالب ع�� نتيجة اختبابه ال��ائي، والالماح له بمراجا��ا خالل أب�اة وعشر�ن ساعة

 .ال بجات

 .احمالول ع�� تقييم عادل �اكس املالتو، احمقيقي ألداء الطالب �� املقربات ال باسية الالمية والاملية .١٤

للطالب احمق �� التظلم من أية قرابات صادبة ض ه ومتالقة �ال�� ال باسة، وله احمق �� التظلم من إجراءات  .١٥

 .أخر، ذات الاللة اختبابات الالادبة من حجنة شؤون الطالب، أو من أي جهات

 من جهة (منح الطالب وثيقة التخرج �ا  استيفاء الف��ة الزمنية املح دة وإ��اء �افة املتطلبات،  .١٦
ً
ما لم يكن مبتاثا

 ).داخلية أو خابجية

 .أن ال يخت�� الطالب أك�� من اختباب�ن �� املواد امل�جل ف��ا خالل يو  دبا�ىي واح  .١٧
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 : املجال غ�� ا�اديمي ) ب(

 .الب املااملة الكر�مة ال�ي تحفظ له إ�الانمته وكرامته من �افة مبالو�ي احجاماةمااملة الط .١

 .احمفاظ ع�� سر�ة محتو�ات ملف الطالب، داخل احجاماة، والتاامل مع ملفه بنةاهة وشفافية .٢

 .احمالول ع�� الرعاية ال�مية اـولية .٣

 للشروط والتاليمات ال�ي تحكم ذلك احمالول ع�� اعذاب الطبية �� احماالت املرضية، و�الطر  الرسمية، .٤
ً
 . وفقا

 . احمالول ع�� خ مات التوجيه وجبشاد ال�ي تق مها احجاماة .٥

، والمشاركة في الفعاليات التي تقدمها، حسب اإلمكانات االستفادة من المرافق والخدمات الموجودة بالجامعة .٦
 :ومن أمثلة ذلك المتاحة،

 .السكن •
 .املكتبة املركز�ة •

 .الر�اضيةاملالعب  •

 .ا�شطة الطالبية •

 .الفااليات التاليمية •

 .جبشاد ا�ادي�ي •

 .خ مات املركز الط�ي باحجاماة •

 .خ مات صن و  الطالب •

 .فرص الامل احجزئي �� حال استيفاء الطالب للشروط •

 .احخ مات الةذائية •

 .النقل ال��ددي من سكن الطالب وإليه خالل اليو  ال با�ىي  •

ح للمشابكة �� ال�جان ال ائمة �� احجاماة  إتاحة الفرصة للطالب .٧ تاحة ل���م
ُ
 .الطالبامل

إتاحة الفرصة للطالب لالستفادة من ا�شطة ال�ي تقيمها احجاماة لطال��ا، وتمك�ن الطالب املالتوف�ن للشروط  .٨

ة خ مة من ال���ح لل وبات وان ية الطالبية وال��امج والرحالت ال اخلية واحخابجية، واملشابكة �� أ�شط

 .املجتمع واعمال التطوعية

للطالب احمق �� بفع �افة تظلماته من القرابات الالادبة �� حقه من حجنة شؤون الطالب، واحجهات اخر، ذات  .٩

 .الاللة باألموب الاللوكية، ل�جهات املانية

 .ع   التمي�ة ب�ن الطالب �� احمقو ، ع�� أي أساٍس �ان .١٠

 .ي بسه �� ح ود النق  الال�ي الهادفللطالب احمق �� إب اء بأيه فيما  .١١

 . مراعاة حقو  ذوي احتياجات احخاصة �� املجال ا�ادي�ي وغ�� ا�ادي�ي .١٢
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ً
 :ال��امات الطالب ا�جام�� :ثانيا

 : املجال ا�اديمي ) أ(

 .التقي  ب�افة انظمة احجاماية واللوائح والتاليمات والقرابات ذات الاللة بالشؤون ا�اديمية .١

اطالع ع�� انظمة واللوائح احجاماية، وأنظمة ال باسة واختبابات و�افة انظمة املرتبطة ��ا، حيث أن احجهل ��ا  .٢

 .لمس �اذب

 .اتباع واح��ا  أنظمة وإجراءات الت�جيل، وع   التحايل عل��ا .٣

  من ع   وجود أخطاء �� احج ول ال با�ىي مثل التاابض �� أوقات املحاضرات أ .٤
م
و الت�جيل �� مقرب سبق أن التأك

، وع�� الطالب ال�ةا  بمراجاة امل�جل عن  )مع مراعاة الضوابط املامول ��ا �� ال باسات الاليا(نجح الطالب فيه، 

 . وجود أي �اابض أو خطأ �� ج وله، أثناء ف��ة احمذف وجضافة

 باسة، والقيا  ب�افة املتطلبات ال باسية ال�ةا  ب�افة التاليمات ال باسية املنالوص عل��ا، وانتظا  �� ال .٥

 .للمقربات، والتقيم  باللوائح احخاصة �ال�� املحاضرات واختبابات

ع   القيا  أو الشروع �� الة  �� اختبابات، والواجبات، واملشابيع ال باسية، والتقاب�ر، وابحاث، أو مالاع ة  .٦

 .اءات املقربة �� الئحة ال باسة واختباباتوإال �ارض الطالب إ�� احجز . اخر�ن ع�� ابت�ابه

 .ال�ةا  بإجراءات امللكية الفكر�ة وحقوقها احخاصة بقواع  إع اد التقاب�ر واملشابيع والبحوث .٧

 .أخذ موافقة أستاذ املقرب عن  حضوب املقربات غ�� امل�جل ف��ا .٨

 

 

 املجال غ�� ا�اديمي ) ب(

 

 .واعراف املتباة �� اململكةامانة واداب جسالمية مراعاة  .١

باع �افة انظمة احجاماية واللوائح والتاليمات والقرابات الالادبة ذات الاللة بالشؤون غ�� ا�اديمية، وع    .٢  
ن
ات

 .التحايل عل��ا

ة ع   القيا  بالة  أو التحايل �� �افة التاامالت، وع   القيا  بال�ةو�ر، أو انتحال، أو بأي أعمال مخلة بأنظم .٣

 .ولوائح احجاماة

التاامل مع �افة مبالو�ي احجاماة وضيوفها باالح��ا  الالئق، واحمرص ع�� حفظ كرام��م، وع   جساءة إل��م أو  .٤

 .أهان��م بالقول أو الفال

 التقيم  ب�افة أنظمة وإجراءات امن والالالمة واملروب والالكن وقواع  استخ ا  شب�ات احماسب ا��، واح��ا  اللوائح .٥

املنظمة لألموب اليومية باحجاماة، و�خضع الطالب ل�جزاءات املنالوص عل��ا �� أنظمة احجاماة وقوان�ن اململكة الار�ية 

 .الالاودية

 .ومبشآت احجاماة وإبالغ احجهات املالؤولة داخل احجاماة عن  وجود أي تلٍف، أو �اطيل لهااملحافظة ع�� ممتل�ات  .٦

، وال�ةا  اله وء والالكينة داخل حر  احجاماة، واحمرص ع�� ع   إزعاج اخر�ن، وع�� ال�ةا  باللياقة، والذو  الاا  .٧

  باله وء داخل امل ينة احجاماية
  عمل ُمخلن

 .ع   التجمهر، وع   القيا  بأين

قيا  الطالب بتح يث البيانات �ش�ٍل مالتمر، والسيما بيانات احجوال والهاتف، وضروبة اطالعه املالتمر ع�� بر� ه  .٨

 .جلك��و�ي احجام��، والذي يمثل الوسيلة املاتم ة من قبل احجاماة للتواصل ماه

 .ال�ةا  الطالب بحمل البطاقة احجاماية أثناء وجوده داخل احجاماة وإبرازها عن  الطلب .٩

 .املحافظة ع�� املظهر الالئق وابت اء الزي املناسب، بما يتوافق مع عادات وتقالي  املجتمع الالاودي �� ذلك .١٠
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املحافظة ع�� النظافة الاامة، واحمرص ع�� ع   تناول املأ�والت واملشرو�ات �� اماكن غ�� املالموح ف��ا، مثل قاعات  .١١

 .ال باسة واملخت��ات

خالالة لذلك .١٢
ُ
 �� اماكن امل

ن
 .امتناع عن الت خ�ن �� �افة أبجاء امل ينة احجاماية، إال

 .حخ مات الطالبية أو الةرامات أو غ��هاال�ةا  ب فع املبالغ املقربة مقابل �اإل ا .١٣

كمثل ع   الوقوف �� اماكن احخاصة (مالاع ة الطالب من ذوي احتياجات احخاصة، واحمفاظ ع�� حقوقهم  .١٤

 ).��م

 

 
ً
 عالقات الطالب: ثالثا

 : العالقة با�جامعة )أ(

 .ع   القيا  بأي أعمال منافية للقيم أو مخلة باألخال  أو اداب الاامة .١

 .التقي  ب�افة أنظمة احجاماة احخاصة بتالي�� الاملية ال��بو�ة التاليمية .٢

 .املحافظة ع�� قيم احجاماة املالتم ة من بسال��ا .٣

 وسيلٍة �انت .٤
 .تنمية جحالاس بروح انتماء ل�جاماة كمؤسالة تر�و�ة �اليمية، بأينْ

  �شاط عل�ي داخل امل ينة احجاماية، إال �ا  أخذ  .٥
املوافقات من شؤون الطالب وجدابات اخر، ع   مباشرة أين

 .املانية

 . ال�ةا  �شروط حر�ة ال�مافة والبشر، �� وسائل جعال  املختلفة .٦

 . القيا  بتق يم املالومات ال قيقة وال�ميحة عن  القيا  ب�افة ججراءات ا�اديمية وجداب�ة .٧

 .ماةجبالغ عن أي سلوكيات خاطئة أو حاالت �� د أمن احجا .٨

 .استخ ا  الوا�� وامثل حجميع احخ مات ال�ي تق مها احجاماة .٩

 :العالقة بأعضاء هيئة التدريس ومنسو�ي ا�جامعة )ب(

� بالال   وامانة �� �افة التاامالت .١  
ن
 .التح�

ع   املالاس بكرام��م، وع   تجر�حهم بأي ش�ٍل من التاامل احمالن مع �افة مبالو�ي احجاماة، واحمرص ع��  .٢

 : ش�الا 
ً
 أو مانو�ا

ً
 .ماديا

 .ال�ةا  التا  بآداب احمواب والنقاش، واح��ا  الرأي اخر .٣

 عن ذلك ال�جوء إ�� التظلم وفق الطر  النظامية .٤
ً
 .احمرص ع�� ع   تق يم الشاوي الكي ية، و� ال

 : العالقة بالطالب اخر�ن) ج( 

 .ع   إيذاء الطالب لزمالئه بالقول أو الفال .١

 .زمالئه �� ا�شطة اجتماعية وان ية الطالبية التا�اة ل�جاماةاملشابكة مع  .٢

 .اهتما  بتوطي  الروابط اجتماعية القائمة ع�� الت�افل وال��احم واح��ا  املتبادل .٣

 .اهتما  بمالاع ة الطالب من ذوي احتياجات احخاصة والال�� الن ماجهم �� البمئة احجاماية .٤
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 : العالقة باملجتمع) د(

 .اح��ا  قيم املجتمع ونظامه الاا  وآدابه .١

ال�ةا  بالاللوك القو�م داخل احجاماة وخابجها، وع   القيا  بأي أعمال منافية للقيم أو مخلة باألخال  أو اداب  .٢

 .الاامة

 فة ل�ج .٣
شرن

ُ
 .اماةأداء الت ب�ب الام�� ب�امل احج ية واحمرص التا  ع�� إبراز الالوبة امل

 .تمثيل احجاماة �� ا�شطة ا�اديمية والالمية واجتماعية والر�اضية بالش�ل الالئق واملثا�� .٤

 .ترشي  استخ ا  مالادب الطاقة واملياه، واملحافظة ع�� البمئة .٥

 :أح�ام عاّمة

عن  التحاقهم  بالتوقيع باالل�ةا  ببنود ال ليل احما��) دبلو ، ب�الوب�وس، دباسات عليا(يقو  طالب احجاماة  .١

 .بال باسة
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 م�مق

 الالئحة الطالبية
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 �سم هللا الرحمن الرحيم

 الالئحة التأديبية للطالب

 

 ))تمهيد((

 :املادة او��

 ).الالئحة التأديبية للطالب بجاماة امللك فه  للب��ول واملاادن(�ال�ى هذه الالئحة 

 

 :املادة الثانية

باألح�ا  الوابدة بالنظم واللوائح احجاماية، تطبق هذه الالئحة ع�� �ل طالب مقي  باحجاماة مع ع   جخالل 

 .سواء استو�� متطلبات التخرج ال��ائي أ  لم �التوفها

 

 

 ))املخالفات((

 : املادة الثالثة

 :�ل إخالل بالنظم واللوائح والتاليمات احجاماية �ات�� مخالفة، و�األخص

ل ين أو أنظمة ال ولة أو يخل بحالن الال��ة والاللوك واداب داخل �ل فال أو قول يمس ا .١

 .احجاماة أو خابجها

 .اعت اء بالقول أو الفال ع�� أي �خص، أو أمواله أو ممتل�اته .٢

 .اعت اء ع�� أموال وممتل�ات ومرافق احجاماة .٣

 .�اطيل أ�شطة احجاماة و�رامجها بطر�ق مباشر أو غ�� مباشر .٤

 .ختباب واله وء املطلوب لهجخالل بنظا  ا  .٥

 .�ل غ  أو محاولة غ  �� اختبابات أو املتطلبات ا�اديمية .٦

 منه، سواء �ان ذلك من داخل احجاماة  .٧
ً
 من غ��ه، أو دخول سواه ب ال

ً
دخول الطالب اختباب ب ال

 .أو خابجها

 . احتفاظ أو حيازة أي مواد ممنوعة أو مواد خطرة �� د امن والالالمة .٨
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تفاظ أو حيازة أفال  وصوب وأشرطة ومطبوعات منافية لاداب واخال  جسالمية داخل اح .٩

 .غرف الالكن ال اخ�� أو داخل احجاماة

�� ) ن��نتج ( ةمخالفة التاليمات والضوابط احخاصة باستخ ا  احماسب ا�� والشبكة الانكبوتي .١٠

 .احجاماة

 .�الكن الطالبمخالفة القواع  والتاليمات والضوابط احخاصة  .١١

�ل تنظيم ملؤتمرات أو جمايات أو إص اب مطبوعات أو توزياها أو جمع أموال قبل احمالول ع��  .١٢

 .ترخيص مالبق من احجهات املختالة �� احجاماة

جدالء بمالومات أو أخباب غ�� �ميحة عن احجاماة لل�مف أو املجالت أو وسائل جعال   .١٣

 .اخر، 

 .الت خ�ن �� اماكن املمنوع ف��ا الت خ�ن  .١٤

 .مخالفة التاليمات احخاصة باللباس واملظهر داخل احجاماة .١٥

 .�اليمات الالالمة واملروب احخاصة باحجاماة ةمخالف .١٦

 .ال�ةو�ر ب�ل أش�اله  .١٧

 .انتحال ال�خالية .١٨

 ))العقو�ات التأديبية((

 : املادة الرا�عة

 :�شمل الاقو�ات التأديبية ما ي��

 .نبيه مشافهة أو كتابة أو التاه  كتابةالت .١

 .جنذاب كتابة .٢

دة �� خ مة املجتمع .٣  .جلزا  بالامل لالاعات مح ن

احمرمان من �اإل خ مات الطالب أو الالكن أو البشاط الطال�ي أو غ��ها، مل ة فالل دبا�ىي أو  .٤

 .أقل من ذلك أو أك�� أو احمرمان �ش�ل ��ائي

 .الةرامة املالية .٥

 فيهإلةاء دبجة اختب .٦
ً
 .اب الطالب �� مقرب أو أك�� واعتبابه باسبا

 .جيقاف عن ال باسة مل ة فالل دبا�ىي أو صيفي أو أك�� .٧

 .الفالل ال��ائي من احجاماة، وطي قي ه ف��ا .٨

 .أي عقو�ات أخر، يوافق عل��ا م ير احجاماة .٩
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 : املادة ا�خامسة

  يرا�� �� توقيع الاقو�ات املذ�وبة �� املادة الرا�اة
ً
�� اعتباب الالوابق  اتناس��ا مع دبجة املخالفة، أخذ

 .والظروف املحيطة

 : املادة السادسة

ال توقع الاقو�ة إال �ا  التحقيق مع الطالب كتابة، وسماع أقواله فيما �الب إليه، ويالقط حق الطالب �� 

ب ون عذب مقبول عن احمضوب  جدالء بأقواله وتوقع عليه الاقو�ة املناسبة �� حالة بفضه احمضوب أو تخلفه،

 
ً
 .�� املوع  املح د للمقابلة واملبلغ به مالبقا

 : املادة السا�عة

 للمادة الثامنة عشر 
ً
من الئحة  ةال يجوز إعادة قي  الطالب الذي فالل من احجاماة ألسباب تأديبية، وذلك وفقا

 . واختبابات للمرحلة احجاماية ال باسة

 ))العقو�اتا�جهات املختصة بتوقيع ((

 :املادة الثامنة

 :مع ع   جخالل بأح�ا  املادت�ن احخامالة والالادسة، تختص احجهات اتية بما ي��

 .من املادة الرا�اة) ٢و  ١(عمي  شؤون الطالب أو من ينو�ه لتوقيع الاقو�ت�ن  .١

 .من املادة الرا�اة) ٦(مجلس ال�لية لتوقيع الاقو�ة  .٢

 .من املادة الرا�اة) ٦(بتوقيع بقية الاقو�ات ماع ا حجنة شؤون الطالب للتوصية  .٣

 

 :املادة التاسعة

تنظر حجنة شؤون الطالب �� املخالفات ال�ي يحيلها إل��ا عمي  شؤون الطالب واملرفوعة إليه من أي جهة �انت، 

ف الطالب، وتحفظ القرابات الالادبة بالاقو�ات �� مل. وترفع ال�جنة توصيا��ا إ�� م ير احجاماة للبت ف��ا

 .، حالب ما تقربه ال�جنة هاو�جب إبالغها لو�� أمره ول�جهات ال�ي �ان��ا امر باحجاماة وغ�� 

 :املادة العاشرة

ام 
ُ
نافذة �ا  موافقة  من املادة الرا�اة) ٦-٣(القرابات الالادبة من احجهات املختالة بتوقيع الاقو�ات من  �

 .م ير احجاماة
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 :املادة ا�حادية عشرة

مراعاة ما وبد �� املادة الثامنة، يناط �امادة شؤون الطالب باحجاماة تنفيذ الاقو�ات التأديبية الالادبة مع 

 .ومتا�اة ذلك

  

 ))التظلم((

 : املادة الثانية عشرة

 :ا�اديميةذات الصلة بالشؤون  إجراءات التظلم: أوال

سواء �ان ذلك �� امتحان ال��ائي أو اختباب  �� حالة تظلم الطالب من ال بجة املمنوحة له �� أين مقرب      

ه ُيرا�� ما ي��
ن
 :الفال�� أو �� البحوث أو غ��ها من الواجبات وال�ةامات ا�اديمية املختلفة فإن

  

 مع م بس املادة ملااحجة ) ١( 
ً
 ،�اذب التوصل ل�مل املبشود املوضوع وإذايجب ع�� الطالب مناقشة امر أوال

�� املوضوع، �� خالل  املؤ� ة للنظر �ادي�ي املا�ي مشفوعا باألسباب وضوع إ�� بئمس القالم افيمكنه بفع امل

من ب اية الفالل ال با�ىي التا�� لظهوبالنتيجة ال��ائية أو من وقت احمالول ع�� نتيجة  اأسبوع م ة ال تتجاوز 

 فق  حقه �� التظلم ل ، احجهات اخر،  الفال��،اختباب 
ن
 .وإال

وع�� هذه ال�جنة أْن تقو  �ا  الفراغ من  املوضوع،� بئمس القالم �شكيل حجنة برئاسته للنظر �� يتو� )٢(

بفضها �لية أو �ا يلها  حالها، أو ال�ي يمكن أن تتضمن جبقاء ع�� دبجات الطالب ع��  توصيا��ا، عملها برفع

 مع بيان اسباب املوجبة لذلك، وبفاها لامي  
ً
 أو إيجابا

ً
 ال�جنة،بتوصيات  ةال�لية املا�ي مشفوعجزئيا سلبا

 .ليقو  الامي  ب وبه �ارض تلك التوصيات ع�� مجلس ال�لية املا�ي التخاذ القراب ال��ائي

يتو�� بئمس القالم املا�ي إخطاب الطالب كتابة بالقراب الالادب عن مجلس ال�لية خالل أسبوع من تاب�خ ) ٣(

 .ص وبه
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 .الصلة بقرارات �جنة شؤون الطالبإجراءات التظلم ذات : ثانيا

 

  يجوز للطالب أْن يتظلم من القراب الالادب ض ه إ�� م ير احجاماة، باستثناء ما وبد �� الفقرة )١(
ً
من هذه  أوال

 .املادة

  �ع�) ٢(
ً
 من تاب�خ إخطابه بمنطو  قراب حجنة شؤون الطالب، االطالب التظلم خالل خمالة عشر يوما

ً
عتبابا

 مقبولة �الت �� ذلكو�جوز مل ير اح
ً
 .جاماة م  ف��ة التظلم إذا بأ، أنن هناك أسبابا

 :مل ير احجاماة عن  النظر �� أي تظلم احخيابات التالية )٣(

 .بفإل التظلم وتأيي  القراب املتخذ )أ(

 .أو �ا يله جزئيا نقإل القراب )ب(

وجيه بإجراء تحر�ات وتحقيقات ج ي ة) ج(  .التن

 .يراه مناسبا أو ضروب�ا تخاذ أي إجراء آخر ا) د(

 (إجراءات التظلم �� ا�حاالت غ�� الواردة �� الفقرت�ن : ثالثا
ً
 (و) أوال

ً
 .من هذه املادة) ثانيا

وع�� سبيل املثال ال  آنفا،تكفل احجاماة لطال��ا حق التظلم والش�و، �� احماالت اخر، غ�� ما ذكر 

فات املااقب عل��ا ضمن صالحيات احجاماة، أو التالرفات افاال أو التالرفات ال�ي �ا  من املخال �ل: احمالر

 :ال�ي ت خل �� نطا  املالؤولية التقال��ية، أواملخالفات املروب�ة وغ�� ذلك من اموب، وفقا لإلجراءات التالية

 

 ذلك باألسباب املوضوعية، واملالتن ات أو  )١(
ً
ع�� الطالب بفع تظلمه أو ش�واه لامي  شؤون الطالب، ُمرفقا

نات ال�يا   . دعاءهاتؤ�   دلة أو البمن

لامي  شؤون الطالب بفإل التظلم لا   كفاية اسباب املوضوعية، أو لا   اختالاص أو لا   كفاية  )٢(

  .ادلة

إذا تب�ن له وجود أسباب ماقولة للتظلم أو الش�و،، �شكيل حجنة ل باسة  يجوز لامي  شؤون الطالب، )٣(

و�جوز ل�جنة است عاء الطالب ومناقشته، ومطالبته بتق يم ما يؤ�  ش�واه أو تظلمه إن التظلم أو الش�و،، 

َ ، ولها است عاء أين أ�خاص آخر�ن ق  ت�ون لهم مارفه أوصلة بموضوع التظلم أو الش�و،   .ُوج 
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ه ديبية ض  الطالب إذا تب�ن له أنن ادعاء أو التظلم غأتخاذ ججراءات التاكما يجوز للامي   )٤(
ن
�� �ميح، وأن

غبة �� انتقا  أو للنيل من الالماة  .من قبيل الكي  ال�خ�ىي أو الرن

تقو  ال�جنة برفع قرابها لامي  شؤون الطالب الذي يقو  ب وبه باتخاذ القراب املناسب ع�� ضوء ذلك،  )٥(

 .�اللمه قراب ال�جنةتخاذه خالل أسبوع اعتباًبا من تاب�خ ا  إبالغ الطالب بالقراب الذي تم وع�� الامي

 

 ))أح�ام عامة((

 :املادة الثالثة عشرة

خلم أح�ا  التأديب املنالوص عل��ا �� هذه الالئحة بالاقو�ات املنالوص عل��ا �� قانون احجزاءات الالاودي 
ُ
ال ت

وإذا ش�ل سلوك الطالب جر�مة جنائية �ا�ن ع�� احجاماة إبالغ جهات اختالاص . والتشرياات املكملة له

 دون أن يؤثر ذلك ع�� س�� ججراءات التأديبية املتخذة ض هبال
ً
 .واقاة فوبا

 

 :املادة الرا�عة عشرة

 .ما لم يرد به نص �� هذه الالئحة تطبق �شأنه انظمة والقرابات النافذة �� اململكة

 :املادة ا�خامسة عشرة

 بحقوقه إ�� م ير 
ً
احجاماة أو وكيل احجاماة للشؤون يجوز للطالب أن يق   ش�و، فيما يظنه مالاسا

 
ً
 لنظا  احجاماة  ا�اديمية أو عمي  شؤون الطالب، ولتلك احجهات النظر �� الش�و، واتخاذ ماتراه مناسبا

ً
وفقا

 .ولوائحها

 :املادة السادسة عشرة

طالع ا  ال يجوز ألي طالب أن يحتج �ا   علمه باألنظمة واللوائح والتاليمات الالادبة من احجاماة، أو �ا  

 .عل��ا

 :املادة السا�عة عشرة

 .هذه الالئحة ملجلس احجاماة حق تفال�� 

 :املادة الثامنة عشرة

 .�امل ��ذه الالئحة من تاب�خ إقرابها، و�ل�� �ل ما يتاابض ماها من لوائح سابقة
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