عمادة شؤون الطﻼب
 1439ـ  1440 /ـ

كلمة عمادة شؤون الطالب
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيد ألانبياء واملرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
َ
بتهنئتك عزيزي الطالب على قبولك في جامعة امللك فهد
بداية تتقدم عمادة شؤون الطالب
للبترول واملعادن ،وترجو لك التوفيق والسداد في تحقيق ما تصبو إليه من العلم والخبرة .لتكون
ً
ً
عنصرا فاعال في مسيرة البناء وكل ما فيه عزة هذا الوطن الكريم ورفعته.
يسرني أن أضع بين يديك هذا الدليل الذي تم إعداده ليحوي أهم املعلومات املتعلقة
بالجوانب ألاكاديمية وإلاجراءات الرسمية وألانشطة املختلفة التي تهم الطالب الجامعي خالل
ً
تعريفا بإدارات الجامعة املختلفة التي تهم الطالب ،إضافة
مسيرته الدراسية ،كما يشمل الدليل
الى كثير من التوجيهات والنصائح َ
املهمة التي تعين الطالب على املض ي ً
قدما في مسيرته الدراسية
بقوة وعزم .لذا آمل منك عزيزي الطالب أن تقرأه بعناية فائقة ،لتستفيد من معلوماته
ّ
وتتقيد بتعليماته الهامة.
الشاملة،
لقد شارك في إعداد هذا الدليل عمادة شؤون الطالب ممثلة في إلادارات التابعة لها ،وعمادة
القبول والتسجيل ،ووكالة كلية الدراسات املساندة والتطبيقية لشؤون السنة التحضيرية ،ومركز
ً
جميعا ،ولكل من أسهم في إعداده ومراجعته
تقنية املعلومات ،وإلادارة العامة لألمن ،فلهؤالء
وإخراجه جزيل الشكر والتقدير .
أسأل هللا أن يكون في هذا الدليل املنفعة والخير .وأن يوفق الجميع ملا يحب ويرض ى.
عميد شؤون الطالب
د .أحمد بن صالح العجيري
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ً

مقدمة
يسرنا أن نرحب بك ً
طالبا في جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،ونود أن نهدي إليك هذا الدليل املهم
الذي أعددناه من أجلك بعناية ويتضمن في بدايته إلاجراءات الخاصة بالطالب املستجد ،وكذلك التعريف
ببرنامج السنة التحضيرية الذي يعد الركيزة ألاولى للدراسة بالجامعة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تهيئة الطالب املستجدين وتحضيرهم للدراسة الجامعية ،وله أهداف أساسية
منها:
 .4تطوير قدرات الطالب ومهاراتهم في اللغة إلانجليزية لتمكينهم من متابعة دراساتهم الجامعية
ووظائفهم ألاكاديمية واملهنية بنجاح.
 .2تعزيز فهم الطالب واستيعابهم ملفاهيم الرياضيات ألاساسية وتطوير تفكيرهم التحليلي والنقدي.
 .8تطوير معرفة الطالب الفنية ومهاراتهم ألاساسية للتعلم الفعال وحصولهم على نمط حياة
شخص ي وأكاديمي ناجح.
ً
تعريفا لبعض إلادارات والخدمات التي تهمك ،والعناوين وألارقام الهاتفية
إضافة إلى ذلك يتضمن الدليل
وإلاجراءات الرسمية التي قد يحتاجها طالب الجامعة ،آملين أن يساعدك ذلك في حياتك الجامعية.
للطالب الجامعي حقوق وعليه واجباتّ ،
تضمنتها ألانظمة واللوائح املعمول بها في الجامعة ،ويمكن للطالب
مراجعة هذه الحقوق والواجبات في هذا الدليل ،وتكفل الجامعة لطالبها حق رفع طلبات للتظلم ألي قرار يصدر
ّ ُّ
أي تظلمات أخرى ،شريطة مراعاتهم الخطوات إلاجرائية املعلنة كما هي مفصلة بالالئحة الطالبية
بحقهم ،أو ِّ
املرفقة في نهاية الدليل.
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ً
أوال :البرنامج التعريفي للطالب املستجدين:
تقدم عمادة شؤون الطالب عد ًدا من البرامج وألانشطة لطالبها املستجدين بهدف توعيتهم وتثقيفهم
وشغل أوقاتهم بما ينفعهم ،ومنها البرنامج التعريفي للطالب املستجدين الذي يتم قبل بدء الدراسة من خالل
تجهيز مركز لاستقبال في مبنى السنة التحضيرية (رقم  ،)75ومن أهدافه ما يلي:
 .4مساعدة الطالب املستجدين على فهم أنظمة الجامعة واللوائح الدراسية من خالل املحاضرات
واللقاءات مع بعض املسؤولين بالجامعة.
ً
تصورا ً
عاما ملا سيتم عمله خالل ألايام ألاولى من الدراسة.
 .2إعطاء الطالب
 .8مساعدة الطالب املستجدين على فهم الجدول الدراس ي وطريقة استالم الكتب.
 .1تهيئة الطالب للحياة الجامعية من الناحيتين ألاكاديمية ولاجتماعية.
 .7إقامة أمسيات ثقافية واجتماعية ومسابقات رياضية.
 .6إتاحة الفرصة لتعارف الطالب الجدد وبناء عالقات اجتماعية بينهم.
لذا فإن مشاركة جميع الطالب املستجدين في هذا البرنامج ستساعدهم على التكيف بسهولة مع الحياة
الجامعية.

ً
ثانيا :إلاجراءات الرسمية للطالب املستجدين:
عليك عزيزي الطالب طبع نموذج الفحص الطبي وخطاب القبول من املوقع إلالكتروني لعمادة القبول
والتسجيل واستكمال البيانات الشخصية ،ومن ثم إنهاء إجراءات الفحص الطبي من أي مستشفى أو
مستوصف وإحضاره مع خطاب القبول في الفترة املحددة لك للحضور إلى مركز لاستقبال بالجامعة واملذكورة
في الخطاب مع إحضار أصل الهوية الشخصية ،وذلك الستكمال الخطوات التالية:
أ /استالم املظروف الخاص بالطالب املستجد:

من أهم الخطوات التي عليك أن تقوم بها عند وصولك إلى مركز لاستقبال ،التوجه إلى مكتب خدمات الطالب
واستالم املظروف الخاص بك والتأكد من محتوياته التالية:
البطاقة الجامعية:

تعد الوسيلة الوحيدة لتقديم الخدمات املختلفة للطالب في الجامعة ،فيجب على الطالب املحافظة
عليها وحملها معه بشكل دائم داخل الجامعة.
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صندوق البريد الشخص ي:

ً
يحصل كل طالب على صندوق بريد الستالم الرسائل الخاصة به ،علما بأن جميع الخطابات املتعلقة
بالحياة الجامعية سيتم إرسالها عن طريق البريد الخاص بكل طالب ويتحمل الطالب مسؤولية تأخره
في استالمها ،وعلي الطالب أن يراجع صندوق بريده بشكل دوري.

البريد إلالكتروني:

توفر الجامعة لكل طالب مستجد خدمة البريد إلالكتروني وإلانترنت ويصرف له رقم مستخدم مع كلمة
السر الخاصة به ويتم ذلك قبل حضور الطالب للجامعة.
الحصول على بطاقة الصراف آلالي الخاصة باملكافأة الجامعية:

تصدر بطاقة الصراف آلالي للطالب املستجد عند بداية قبوله للد اسة ً
مجانا ،ويتم تفعيلها في الوقت
ر

نفسه عند مراجعة مكتب البنك في مركز لاستقبال وال يتم استخدامها إال بعد مض ي  13ساعة .وملزيد
من التفاصيل بخصوص املكافأة (راجع صفحة .)29
الجدول الدراس ي:

يبين الجدول الدراس ي املواد التي ستقوم بدراستها ومواعيدها وأماكنها ،وللتعرف على كيفية قراءة
ً
الجدول (مراجعة صفحة  ،)44علما أن املكتب الرئيس ملسجل الجامعة في عمادة القبول والتسجيل
(مبنى رقم .)63
سوف يكون الحصول على الجدول الدراس ي للفصل الدراس ي الثاني عن طريق الصفحة إلالكترونية
ملسجل الجامعةhttp://regweb.kfupm.edu.sa :

احرص على الحصول على التقويم ألاكاديمي الذي يحتوي على بعض التواريخ املهمة.
ب /استالم السكن للمستحقين:

للحصول على سكن بالجامعة راجع القسم الخاص بإدارة إسكان الطالب في املكان املخصص بمركز
استقبال الطالب املستجدين (مبنى رقم  )75وملزيد من التفاصيل (أنظر صفحة .(82
ج /استالم الكتب الدراسية:

للحصول على الكتب الدراسية اصطحب بطاقتك الجامعية وجدولك الدراس ي وتوجه إلى مستودع
الكتب ) (Book Storeمبنى رقم ) (75غرفة (-005أ) وأبرزها للموظف املختص الذي سيقوم بتسليمك كتبك
الدراسية ،ويجب عليك التأكد من أن الكتب التي استلمتها غير ناقصة قبل ختم الجدول ،كما يجب على
الطالب املحافظة على جميع الكتب الدراسية الخاصة به ،حيث إنه سيطلب منه إرجاعها في حالة انسحابه من
الجامعة.
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د /الحصول على تصريح السيارة لدخول الجامعة واستخدام املواقف:

ينبغي على جميع الطالب تسجيل سياراتهم لدى إدارة ألامن والحصول على تصريح دخول الجامعة
واملواقف املخصصة للطالب بحسب سكنهم ،وعلى الطالب أن يتوجه إلى مبنى إدارة ألامن بجوار مبنى السنة
التحضيرية الجديد بعد عمل طلب تصريح عن طريق نظام (البورتال) ،وأن يحضر معه ما يلي:
.4
.2
.8
.1

رخصة القيادة سارية الصالحية.
رخصة سير للمركبة سارية الصالحية.
البطاقة الجامعية.
إفادة من إسكان الطالب تبين مكان سكن الطالب.

هـ /فتح ملف باملركز الطبي:

ً
تقدم الجامعة لطالبها الخدمات الطبية (مجانا) من خالل املركز الطبي على مدار الساعة .ولالستفادة من هذه
ً
مصطحبا بطاقتك الجامعية لفتح ملف طبي خاص بك.
الخدمة عليك مراجعة املركز الطبي
ويمكن مراجعة املركز خالل ساعات العمل التالية:
ً
 يعمل املركز الطبي على مدى  42ساعة يوميا  7 ،أيام في ألاسبوع بما في ذلك العطالت
الرسمية وألاعياد.
 من ألاحد إلى الخميس:
ً
ً
مساء
يوجد ألاطباء من الساعة  7::7صباحا – 07:77
 في أيام الجمعة والسبت:
ً
ً
ً
ً
مساء
يوجد ألاطباء من الساعة  0::7صباحا –  04ظهرا ومن الساعة  7::7مساءا – 07
 شهر رمضان وألاعياد يعلن في حينه.
 يوجد طبيب مناوب على مدى  42ساعة.
 يوجد التمريض وخدمات الطوارئ على مدى  42ساعة.

ً
ً
الرسائل الواردة إلى بريدك إلالكتروني املخصص للطالب واملرسلة من أي إدارة في الجامعة تعد إشعارا رسميا
ألي أمر متعلق بالطالب خالل مسيرته الدراسية.
7

ثالثا :قضايا أكاديمية:

ً
اجتماعيا
أخي طالب السنة التحضيرية :إن برنامج السنة التحضيرية وضع بدقة وعناية لتهيئتك
ً
ً
ً
وعلميا للمرحلة الجامعية ،ويهدف إلى إعدادك لالنتقال من مرحلة التعليم العام إلى مرحلة
ولغويا
ونفسيا
التعليم الجامعي ،وقد تسمع أخي الطالب من بعض أقرانك أن السنة التحضيرية غير مهمة .ألن معدلها الدراس ي
ال يحتسب في املرحلة الجامعية ،ونحن نحذرك من لاستماع إلى مثل هذه ألاقاويل ،ومن واقع التجربة فإن عدم
لاهتمام بالتحصيل الدراس ي في السنة التحضرية يشكل أحد أهم أسباب إلاخفاق في املرحلة الجامعية.
إن املواد العلمية واملهارات اللغوية التي تتعلمها في السنة التحضيرية تعد حجر ألاساس ملعظم املقررات
ً
التي ستدرسها في املرحلة الجامعية ،وعليه فإن مستوى الطالب في السنة التحضيرية يعطي مؤشرا إلمكانية
استمراره في الجامعة ،إضافة إلى ذلك فإننا نهيب بك لالستفادة من برنامج السنة التحضيرية وتطوير قدراتك
من خالله،
واعلم أنك إذا تعودت على الجد ولاجتهاد في هذه املرحلة فإن ذلك سيستمر -بإذن هللا -ما دمت تحرص على
تفرط في هذا أو ت َ
ذلك وإياك أن ّ
قصر.
تصميم برنامج السنة التحضيرية:

ًًًًًًًًًًًهي سنة دراسية مقسمة إلى فصلين دراسيين ،يتم خاللها دراسة مقررات في:
 .4اللغة إلانجليزية
 .2الرياضيات
 .8التقنية الهندسية
 .1التربية البدنية
 .7مهارات الدراسة الجامعية
 .6العلوم الطبيعية
 .5علوم الحاسب آلالي
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على النحو التالي:

الفصل الدراس ي ألاول
املقرر
اللغة إلانجليزية
اللغة إلانجليزية
الرياضيات
العلوم الطبيعية أو الحاسب
آلالي
مهارات الدراسة الجامعية أو
التقنية الهندسية
التربية البدنية
املجموع

املادة

عدد ساعات املعمل في
ألاسبوع
7
7
4
0

1
1
1
2

0
.

2
2

4
4

0
0
20-43

2
2
42-40

4
4
46-47

عدد املحاضرات

ENGL 04-FH
ENGL 02-SH
MATH 004
PYP 004
OR
PYP 002
PYP 008
OR
ME 008
PE 004

47
47
8
2

عدد الوحدات الدراسية

الفصل الدراس ي الثاني
عدد ساعات املعمل في
ألاسبوع
7
7
4
0

1
1
1
2

0
0

2
2

4
4

0
0
20-43

2
2
42-40

4
4
46-47

املقرر

املادة

عدد املحاضرات

اللغة إلانجليزية
اللغة إلانجليزية
الرياضيات
العلوم الطبيعية
أو
الحاسب آلالي
مهارات الدراسة الجامعية
أو
التقنية الهندسية
التربية البدنية
املجموع

ENGL 08-FH
ENGL 01-SH
MATH 002
PYP 004
OR
PYP 002
PYP 008
OR
ME 008
PE 002

47
47
8
2
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عدد الوحدات الدراسية

مالحظة :إذا تبين من خالل اختبا ات تحديد املستوى للغة إلانجليزية ً
أن مستوى الطالب ال يؤهله لدخول املقرر
ر
ألاول فسيلحق الطالب بمقرر ( )ENGL00وفي هذه الحالة يتعين على الطالب إنهاء خمسة مقررات في اللغة
ً
ً
فصال در ً
إضافيا إلنهاء البرنامج بحد أقص ى ثالثة
اسيا
إلانجليزية الجتياز البرنامج بنجاح ،وهذا ربما يتطلب بقاءه
فصول دراسية.
التقديرات الدراسية:

ًًًًًًًًًًًتحسب التقديرات في كل املقررات كما يلي:
الرمز بالعربي

الرمز باإلنجليزي

النقاط

املدلول بالعربي

املدلول باإلنجليزي

أ+
أ
ب+
ب
ج+
ج
د+
د
هـ ـ ـ
م
ل
ح
ع
عج
ع هـ
ند
هد
مع

A+
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
IP
IC
DN
W
WP
WF
NP
NF
AU

1000
8057
8070
8000
2070
2000
4070
4000
صفر
صفر
صفر
صفر
-

ممتاز مرتفع
ممتاز
جيد ً
جدا مرتفع
جيد ً
جدا
جيد مرتفع
جيد
مقبول مرتفع
مقبول
راسب
مستمر
غير مكتمل
محروم
منسحب بعذر
منسحب بأداء مرض ي
منسحب بتقدير راسب
ناجح بدون درجة
راسب بدون درجة
مستمع

Exceptional
Excellent
Superior
Very Good
Above Average
Good
High Pass
Pass
Fail
In Progress
Incomplete
Denial
Withdrawn
Withdrawh With Pass
Withdrawh With Fail
No Grade Pass
No Grade Fail
AUDIT

كيفية حساب املعدل الفصلي والتراكمي:

ًًًًًًًًًًًمثال لحساب املعدل الفصلي:
املقرر
ENGL 02-FH
ENGL 08-SH
MATH 002
PYP 002
PYP 008
PE 002
املجموع

عدد الوحدات رمز التقدير
الدراسية
عربي
أ+
1
ب+
1
ب
1
أ
4
ج
4
ب
4
47

النقاط
إنجليزي
A+
B+
B
A
C
B

11

1000
8070
8000
8057
2000
8000

مجموع النقاط
(عدد الوحدات ×النقاط)
46000
41000
42000
8057
2000
8000
70057

املعدل الفصلي

مجموع النقاط في الفصل

=

عدد الوحدات الدراسية في الفصل

=

()70057
47

ولحساب املعدل التراكمي ): (Cumulative GPA
املعدل التراكمي

=

مجموع النقاط لجميع الفصول الدراسية
مجموع الوحدات لجميع الفصول الدراسية

كيفية قراءة الجدول الدراس ي:

ًًًًًًًًًًًعزيزي الطالب سيتم توزيع الجدول الدراس ي لكل طالب خالل البرنامج التعريفي،
نموذج للجدول الدراس ي مع الشرح
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=

8083

املعنى باللغة العربية

املعنى باللغة العربية

الرمز باللغة إلانجليزية

اليوم

DAY:

ألاحد

U: Sunday

ألاثنين

M: Monday

الثالثاء

T: Tuesday

ألاربعاء

W: Wednesday

الخميس

R: Thursday

الرقم الجامعي

الرمز باللغة إلانجليزية
ID:

اسم املادة

COURSE:

الساعات املعتمدة

CREDITS:
TIME:

وقت املحاضرة

ROOM:

رقم القاعة
رمز املادة

CRN:

اسم املادة

TITLE:

رقم املبنى

BLDG:
INSTRUCTOR:

اسم ألاستاذ

القواعد الدراسية لطالب السنة التحضيرية:
املواظبة:

 .4يجب على الطالب في جامعة امللك فهد للبترول واملعادن املواظبة على الحضور والجد ولاجتهاد ،وفي
حالة عدم لانتظام في الحضور واملواظبة سوف يحرم الطالب من لاستمرار في املقرر ،ويحرم من
دخول لاختبار النهائي ويعطى تقدير حرمان ( )DNوالذي يحتسب في املعدل الفصلي واملعدل
ً
التراكمي بصفر .وي ً
عد الطالب الذي حصل على هذا التقدير راسبا في املقرر.
 .2يحرم الطالب من لاستمرار في أي من مقررات السنة التحضيرية ،كما يحرم من دخول لاختبار
النهائي لذلك املقرر في حالة زيادة نسبة غياباته بدون عذر أو تجاوز الحد ألاقص ى للغياب بعذر
وبدون عذر ،والجدول التالي يوضع عدد الغيابات التي تؤدي إلى الحرمان من دخول لاختبار النهائي:
املقرر

عدد الغياب بدون عذر

47
5
1
2
6

اللغة إلانجليزية
الرياضيات
العلوم الطبيعية
الحاسب آلالي ،ومهارات الدراسات الجامعية ،والتقنية الهندسية
التربية البدنية

الحد ألاقص ى بعذر وبدون عذر

27
40
5
1
40

ً
مع مالحظة أن هناك ً
حدا معينا من الغياب إذا تجاوزه الطالب ،حيث يبدأ الخصم من درجاته بعدد الغيابات
التي تجاوزها وهذا يؤثر بشكل سلبي على ألاداء الدراس ي.
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.8

.1
.7
.6

.5

ينبغي على الطالب إحضار ما لديه من أعذار (طبية أو رسمية) خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ
انتهاء العذر أو إلاجازة املرضية ملكتب وكيل كلية الدراسات املساندة والتطبيقية لشؤون السنة
التحضيرية.
ينبغي على الطالب مراعاة ألانظمة الخاصة بكل مادة فيما يتعلق بكيفية إلانذارات واستحقاق
درجات الحرمان ،وذلك بمراجعة ألاقسام التي تقدم مواد السنة التحضيرية.
ً
الطالب الذي يتغيب عن لاختبار النهائي تكون درجته صفرا في ذلك لاختبار ،ويحسب تقديره في
ذلك املقرر على أساس درجات ألاعمال الفصلية التي حصل عليها.
إذا لم يتمكن الطالب من حضور لاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز ملجلس
ً
ً
الكلية ،في حاالت الضرورة القصوى ،قبول عذره والسماح بإعطائه اختبارا بديال خالل مدة ال
تتجاوز نهاية الفصل الدراس ي التالي ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه لاختبار البديل.
تحرص وكالة العمادة للتوجيه وإلارشاد بعمادة شؤون الطالب على مساعدة الطالب لتجاوز مشكلة
الغياب ،وينصح الطالب الذي تجاوز غيابهم  %70من املحاضرات والدروس العملية املحددة ألي
مقرر بمراجعة مكتب وكالة عمادة شؤون الطالب للتوجيه وإلارشاد مبنى  63غرفة  ،452ملناقشة
وضعهم ومساعدتهم في التغلب على املعوقات التي تؤدي لتكرار غيابهم.

اجتياز برنامج السنة التحضيرية:

عزيزي الطالب :يجب أن تنهي متطلبات السنة التحضيرية في مدة زمنية ال تتجاوز فصلين دراسيين ،وهي
املدة املقررة لبرنامج السنة التحضيرية ويمكن تلخيص متطلبات إنهاء جميع مقررات السنة التحضيرية
على النحو ألاتي:
 .4اجتياز مقررات اللغة إلانجليزية ( )ENGL01 ،ENGL 08 ،ENGL 02 ،ENGL 04و مقرري
الرياضيات ( )MATH004و ( ) MATH002في املدة املحددة للبرنامج بما ال يقل عن درجة جيد ()C
في كل مقرر.
 .2يجب على الطالب تحقيق درجة ( )700بحد أدنى في اختبار اللغة إلانجليزية (التوفل) والذي يعقد في
نهاية مقرر 001ENGLوفي حال لم يحقق الدرجة املطلوبة يلزم الطالب بتسجيل مقرر إجادة اللغة
إلانجليزية ( )ENGL - EPوالذي يعزز قدرة الطالب على اجتياز اختبار (التوفل) ،وال يحق للطالب
التسجيل في مقرر ( )ENGL404إال بعد اجتياز هذا املقرر.
 .8اجتياز باقي املقررات في املدة املحددة للبرنامج بما ال يقل عن تقدير مقبول (.)D
ً ً
ً
ً
صيفيا أو فصال ثالثا إلنهاء السنة التحضيرية.
 .1قد تتيح الجامعة للطالب فصال
قواعد اختيار التخصص:

 .4يحق للطالب اختيار أي تخصص في الجامعة في حالة اجتيازه برنامج السنة التحضيرية (في فترة ال
تزيد على فصلين دراسيين).
 .2إذا أجتاز الطالب برنامج السنة التحضيرية في أكثر من فصلين دراسيين ،فعليه اختيار أحد
التخصصات املتاحة في حينه (الحتمال حجب بعض التخصصات اعتمادا على الطاقة لاستيعابية
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لكل تخصص).
اختبارات الترقية ملقررات السنة التحضيرية:

 )4اللغة إلانجليزية:
يدخل جميع الطالب املستجدين اختبارات الجدارة (تحديد املستوى) في اللغة إلانجليزية ،ويحدد على
ضوء نتائج هذه لاختبارات املستوى املناسب لكل طالب .الطالب الذين يتم وضعهم في ()ENGL01
يحق لهم التقدم الختبار الترقية( .)TOEFLالطالب الذين يحصلون على ( )700أو أكثر في اختبار
التوفل ويجتازون اختبار الكتابة يعفون من مقررات اللغة إلانجليزية للسنة التحضيرية ،كذلك
الحال بالنسبة للطالب الذين يتقدمون الختبار التوفل قبل التحاقهم بالجامعة إذا تقدموا بطلب إلى
وكالة كلية الدراسات املساندة والتطبيقية لشؤون السنة التحضيرية قبل بداية الدراسة في الفصل
الدراس ي ألاول ،شريطة أال يكون تاريخ لاختبار قبل عام واحد من تاريخ بداية العام الدراس ي ،ويمكن
للطالب في هذه الحالة تسجيل مواد متقدمة من السنة ألاولى الجامعية.
 )2بقية مقررات السنة التحضيرية:
• يمكن للطالب التقدم الختبار الترقية في مقرر الرياضيات ( )MATH 002إذا حصل على درجة A
او  +Aفي املقرر  ))MATH004وتجاوز جميع مقررات اللغة إلانجليزية في السنة التحضيرية.
• ال توجد امتحانات ترقية لبقية مواد السنة التحضيرية.
• إذا كان لدى الطالب مشكلة صحية ال تسمح له بالتسجيل في مادة التربية البدنية ،فعلية
مراجعة عمادة شؤون الطالب ملناقشة إيجاد ما يناسب وضعه الصحي.
اختبارات املقررات الدراسية:

يقام في الفصل الدراس ي نوعان من لاختبارات:
النوع ألاول :لاختبارات املوجزة أو القصيرة ،وهي ما تسمى ( )Quizzesوتكون في العادة أسبوعية ،والهدف
منها أن يكون الطالب على ارتباط دائم مع املادة الدراسية.
النوع الثاني :لاختبارات ألاساسية ،ويتم عقد ثالثة اختبارات أساسية على ألاقل ،يتم تحديدها مع بداية
كل فصل دراس ي ،وبيانها كما يلي:
لاختبار ألاول
لاختبار الثاني
لاختبار النهائي

First Major Exam
Second Major Exam
Final Exam

ويتم توزيع نسب درجات املادة على هذه لاختبارات إضافة إلى درجات أعمال السنة.

14

الانسحاب من برنامج السنة التحضيرية:

ً
رسميا يطوى قيده في الجامعة ،وال يمكن بعدها إعادة
الطالب الذي ينقطع عن الدراسة دون أن ينسحب
قبوله في الجامعة ،وينبغي على الطالب الذي يرغب في لانسحاب من برنامج السنة التحضيرية أو لاعتذار
عن الدراسة مراجعة وكيل كلية الدراسات املساندة والتطبيقية لشؤون السنة التحضيرية أو وكالة
التوجيه وإلارشاد بعمادة شؤون الطالب ،ملناقشة أسباب لانسحاب ومبرراته ،وعندما يقرر الطالب
لانسحاب من الجامعة أو لاعتذار عن الدراسة ويعرف بتبعات ذلك ،فعليه طباعة نموذج إخالء الطرف
واستكماله وتسليمه لخدمات الطالب بعمادة شؤون الطالب ،كما أن عليه مراجعة عمادة القبول
والتسجيل للحصول على نموذج حذف املقررات ،ومن ثم الحصول على التوقيعات الالزمة ،وبعد
استكمال التواقيع يتم تسليم النموذج لعمادة القبول والتسجيل في (مبنى رقم .)63

الفصل من برنامج السنة التحضيرية:

• إذا لم يكمل الطالب جميع مقررات السنة التحضيرية في املدة املحددة (ثالثة فصول دراسية متتالية
كحد أقص ى).
• إذا حصل الطالب على درجة  D+أو أقل ثالث مرات في مقررات اللغة إلانجليزية املختلفة للسنة
التحضيرية (سواء كان ذلك في مقرر واحد أو عدة مقررات).
• إذا حصل الطالب على درجة  D+أو أقل في أي مقرر من مقررات الرياضيات بعد إعادته لذلك املقرر
مرة أخرى.
مراتب التميز:

في نهاية كل فصل دراس ي تقوم عمادة القبول والتسجيل بإدراج أسماء الطالب املتفوقين في قائمة التميز
للجامعة وفق معدالتهم وعدد النقاط التي حصلوا عليها في ذلك الفصل على النحو التالي:
أً .مرتبة التميز ألاولى :املعدل الفصلي بين ( )8057إلى ( )1000وعلى أال يقل عدد النقاط عن ( )60نقطة.
بً .مرتبة التميز الثانية :املعدل الفصلي بين ( )8070إلى ( )8051وعلى أال يقل عدد النقاط عن ()76
نقطة.
تً .مرتبة التميز الثالثة :املعدل الفصلي بين ( )8000إلى ( )8019وعلى أال يقل عدد النقاط عن ()13
نقطة.
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ر ً
ابعا :إدارات تهمك
عمادة القبول والتسجيل

تعنى عمادة القبول والتسجيل بقبول الطالب في الجامعة وأعمال التسجيل للدراسة فيها ،وتتكون
العمادة من إدارتين رئيستين هما :إدارة القبول وإدارة التسجيل ،إضافة إلى مكتب العميد ،حيث تسعى العمادة
وموظفوها إلى تقديم الخدمات امليسرة للطالب والستكمال متطلبات الدراسة ألاكاديمية بسهولة وانضباط.
وتعنى إدارة القبول بجميع إجراءات قبول الطالب املستجدين إلى حين التحاقهم بالجامعة ،وكذلك
إجراءات إعادة قبول الطالب وطلبات التحويل من الجامعات والكليات ألاخرى وذلك حسب الئحة الدراسة
الجامعية ،كما تقوم إلادارة بالتنسيق مع إدارة التسجيل وعمادة شؤون الطالب في ذلك .كما تهتم إدارة
التسجيل بإجراءات تسجيل جميع طالب الجامعة في املقررات الدراسية ،والتأكد من اتباعهم للخطط
الدراسية ،والتنسيق مع ألاقسام ألاكاديمية لعرض املقررات وجدولتها وكذلك بمتطلبات التخرج لطالب
الجامعة ،كما تعنى برصد التقديرات الدراسية للطالب في سجالتهم لاكاديمية ولاحتفاظ بها ،وكذلك تنفيذ
الئحة الدراسة ولاختبارات الجامعية.
إلكترونيا ،حيث تستخدم الجامعة ً
نظاما ً
ً
عامليا لذلك.
وتتم عملية قبول الطالب وإجراءات التسجيل
ويقوم الطالب بعملية التسجيل والتعديل على جداولهم الدراسية بالحذف وإلاضافة بأنفسهم ما عدا طالب
السنة التحضيرية وذلك حسب التعليمات واملواعيد املعلنة.
ويجب على الطالب معرفة ألانظمة والتعليمات املتعلقة بدراستهم في الجامعة ،ومن أهمها الئحة
الدراسة ولاختبارات للمرحلة الجامعية واجراءات التسجيل والتي تؤكد تحمل الطالب مسؤولية معرفة ومتابعة
نظام الد اسة ،واللوائح املنظمة لها بما في ذلك متطلبات التخرج ،و َ
إن توجيه املرشدين ألاكاديميين ومساعدتهم
ر
للطالب في ذلك ال تعفيه من تحمل هذه املسؤولية .ويلزم كل طالب أن يكون على معرفة بنظام الدراسة
ً
ومتفهما لتعليمات منح الشهادة العلمية بدقة وشمول .وأن يسعى باستمرار لإلملام بما يستجد من أنظمة
أكاديمية ويمكنه في ذلك استشارة رئيس القسم املختص أو املرشد ألاكاديمي.

ً
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وكالة كلية الدراسات املساندة والتطبيقية لشؤون السنة التحضيرية:
ً

يتم إلاشراف ألاكاديمي على برنامج السنة التحضيرية عن طريق مكتب وكيل كلية الدراسات املساندة
والتطبيقية لشؤون السنة التحضيرية ،كما يتم إلاشراف على كل مقرر في السنة التحضيرية بواسطة مدير البرنامج
الذي يتبع له ذلك املقرر .ويمكن ألي طالب يود لاستفسار عن أي مقرر ،أو مناقشة أي مشكلة تتعلق بأحد
املقررات مراجعة مدير البرنامج املختص ،حسب ما هو موضح أدناه.
• وكيل كلية الدراسات املساندة والتطبيقية لشؤون السنة التحضيرية :مبنى السنة التحضيرية رقم 75
(غرفة )106
• مدير برنامج اللغة إلانجليزية للسنة التحضيرية :مبنى السنة التحضيرية (مبنى رقم  75غرفة)8006
• مدير برنامج الرياضيات للسنة التحضيرية :مبنى السنة التحضيرية (مبنى رقم -75غرفة )106
• مدير برنامج العلوم والهندسة للسنة التحضيرية :مبنى السنة التحضيرية (مبنى رقم  -75غرفة )111
• منسق مواد التربية البدنية للسنة التحضيرية :إلاستاد الرياض ي مبنى رقم  -86غرفة 207
• زيارة موقع السنة التحضيرية على إلانترنت www.kfupm.edu.sa/pyp
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وكالة عمادة شؤون الطالب للتوجيه وإلارشاد:

ً
حرصا من عمادة شؤون الطالب على مساعدتك ،وتهيئة فرص النجاح وإلابداع أمامك ،وتزويدك
بعدد من املهارات التي قد ال تتاح لك فرصة تعلمها داخل قاعات الدراسة مثل :إدارة الوقت ،وترتيب ألاولويات،
ً
ً
وإدارة الذات ،وكيف تنمي ذاكرتك؟ ،والتأقلم مع الحياة الجامعية ،وكيف تكون طالبا متميزا؟ وإلارشاد
ألاكاديمي -مهامه ووظائفه ،وأسس التحصيل الفاعل للطالب الجامعي ،ونحو ذلك ،لذا فقد تم إنشاء وكالة
عمادة شؤون الطالب للتوجيه وإلارشاد لتتولى لاهتمام بهذه ألامور ،وتشرف عليها عمادة شؤون الطالب.
رسالة الوكالة:
تعنى وكالة العمادة للتوجيه وإلارشاد بتقديم النصح واملشورة واملساعدة ألاكاديمية ولاجتماعية والنفسية،
املتخصصة لجميع طالب الجامعة ،وذلك بمساعدتهم على لاستفادة القصوى من قدراتهم الذاتية وتطوير
مهاراتهم ،وتحفيزهم نحو التميز ،وإعانتهم على إتمام متطلبات التخرج في املدة املحددة مزودين بالخبرات العلمية
واملهارات الشخصية .
أهداف الوكالة:
تسعى وكالة العمادة للتوجيه وإلارشاد إلى إلاسهام َ
الفعال في تحقيق طموحات الجامعة لتخريج أجيال من
الشباب الناضج املسلح بالعلم وإلايمان واملعرفة والثقة بالنفس ،القادر على املشاركة البناءة في خطط التنمية
في اململكة ،وذلك من خالل آلاتي:
 .4تهيئة الطالب املستجدين للحياة الجامعية ،للتكيف مع املناخ ألاكاديمي في الجامعة.
 .2تفعيل دور إلارشاد ألاكاديمي .
 .8تقديم املشورة واملساعدة لاجتماعية والنفسية املتخصصة .
 .1تعزيز التحصيل ألاكاديمي والقدرات .
 .7لاهتمام بالطالب الذين يعانون من مشكالت دراسية ،وتقديم الرعاية واملتابعة الخاصة بهم .
 .6دراسة تأثير بعض الظواهر والسلوكيات السلبية على الطالب ،واقتراح الحلول املناسبة لها .
 .5مساعدة الطالب على تنظيم الوقت وجدولته.
 .3مساعدة الطالب على تحسين طرق املذاكرة وأداء الواجبات املنزلية.
 .9مساعدة الطالب على زيادة التركيز أثناء املذاكرة.
 .40دراسة مشكالت تدني التحصيل الدراس ي ومحاولة حلها.
 .44مساعدة الطالب على فهم ألانظمة الجامعية.
 .42مساعدة الطالب على حل مشكالت الغياب أو لانقطاع عن الدراسة لتالفي الحصول على درجة الحرمان
).(DN
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 .48تقديم املشورة عند طلب لانسحاب من الدراسة.
 .41تحقيق التوافق ألامثل في البيئة الجامعية.
 .47مساعدة الطالب على حل املشكالت لاجتماعية بما في ذلك مشاكل السكن.
دعما ً
 .46دراسة الحاالت التي تتطلب ً
ماديا من صندوق الطالب كاإلعانات والسلف.
 .45مساعدة الطالب على التعامل مع الضغوط وتخفيف آثار املشكالت لاجتماعية أو النفسية أو ألاسرية أو
الجامعية.
 .43إقامة دورات وورش عمل ومحاضرات لتطوير الذات.
 .49إقامة دورات وورش عمل ومحاضرات لتعزيز القدرات.
 .20عقد لقاءات مفتوحة لتطوير مهارات التحصيل الدراس ي.
 .24استقبال املقترحات إلايجابية التي تهدف إلى خدمة املجتمع الطالبي .
خدمات الوكالة :

تقدم الوكالة ً
عددا من الخدمات ،وتشرف على برامج متنوعة موجهة لخدمة الطالب ،ومن أهمها ما يلي :
ً
أول :إلارشاد والتوجيه الفردي:
ويقصد به الجلسات إلارشادية الفردية التي يتم لاتفاق عليها مع الطالب ،وتعقد في مواعيد محددة بالتنسيق
مع ألاخصائي املختص ،ويراعى فيها الخصوصية والسرية بهدف مناقشة القضايا واملشكالت أو التساؤالت التي
تشغل ذهن الطالب ،ومحاولة الوصول به إلى فهم متكامل لها ،وتحديد الطرق والوسائل املناسبة لحلها
والتعامل معها.
ً
ثانيا :إلارشاد والتوجيه الجماعي:
يعقد ملجموعة من الطالب في وقت واحد وفي نفس املكان ،والهدف منه إسهام الجميع في مناقشة قضية
معينة ،وإتاحة الفرصة لتعلم بناء الثقة املتبادلة مع آلاخرين ،وأساليب التواصل اللفظي والتواصل لاجتماعي،
واملشاركة الجماعية.
ً
ثالثا :برنامج تعزيز القدرات:
ويشمل البرامج إلانمائية واملحاضرات ،ودورات التدريب ،وورش العمل التي يخطط لها ،وتنفذها الوكالة بشكل
دوري ،وتهدف إلى دعم القدرات ألاكاديمية ولاجتماعية وتعزيزها لدى املشاركين .
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ً
رابعا :إصدار النشرات والكتيبات
تهتم الوكالة بإصدار النشرات والكتيبات املتعلقة بالحياة الجامعية لتنمية املهارات الشخصية للطالب .وقد
ً
أصدرت الوكالة الطالبية عددا من النشرات منها:
(التهيئة للحياة الجامعية  -وقت الطالب بين التنظيم والفوض ى  -إلارشاد ألاكاديمي  -التحصيل ّ
الفعال للطالب
الجامعي – كيف تستعد لالختبارات؟ – مهارات لاستذكار والتفوق الدراس ي – التسويف وآليات التعامل الناجح
– كيف تدير وقتك؟) .
حقوق الطالب على وكالة العمادة للتوجيه وإلارشاد :
تحرص الوكالة على تلبية احتياجات الطالب ،ودراسة حاالتهم مع مراعاة آلاتي:
 .4الخصوصية :ويقصد بها حق الطالب في إعطاء املسؤول في الوكالة (املوجه أو املرشد) ما يرغب فيه
من معلومات شخصية أو أسرية .ويطلب املسؤول من الطالب بعض املعلومات التي قد تعينه على
ً
إلاملام بمشكلته اختيارا ،وال يجبره على إعطاء معلومات ال يرغب في إلافصاح عنها.
 .2السرية :تظل جميع املعلومات التي يعطيها الطالب للمسؤول سرا بينهما ،ليس من حق أي أحد آخر
معرفتها إال برضا الطالب.
 .8حرية الاختيار :التوجيه وإلارشاد خدمة اختيارية تتاح ملن يرغب فيها من الطالب ،وال تفرض على
أحد ،كما أنه من حق الطالب أن يختار املوجه لاجتماعي أو املرشد الذي يرتاح له حسب ما تمليه
ظروف العمل .
كيفية الاتصال:
جميع الطالب مدعوون لزيارة مكاتب الوكالة في عمادة شؤون الطالب مبنى رقم ( )63الدور ألاول مكتب  ،452كما يمكن
لاتصال عن طريق أي من الوسائل التالية:
الهاتف  0483604141الفاكس  0483604148البريد إلالكتروني caac@kfupm.edu.sa
ً
مساء) ،يمكن لاتصال على
وللحاالت الطارئة خارج ساعات الدوام (من الساعة 44-1
هاتف برافو (.)0747240355
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وكالة عمادة شؤون الطالب للتوظيف والتدريب

تعنى وكالة العمادة للتوظيف والتدريب بكل ما يتعلق بتدريب طالب الجامعة وتوظيفهم بعد تخرجهم
ً
من الجامعة ،وتقوم ممثلة بإداراتها املختلفة (بالتعاون مع إدارات الجامعة املختلفة) بتنظيم مناسبات :اليوم
املفتوح للتوظيف ويوم املهنة السنوي ،ويوم التخصص ،ويوم التدريب ،كما تساهم في تنظيم حفل تكريم
الخريجين الحاصلين على مراتب الشرف وحفل التخرج السنوي.
تضم الوكالة ثالث إدارات رئيسة وهي :إدارة التدريب ،وإدارة إلارشاد الوظيفي ،وإدارة الخريجين .كما تضم إدارة
املنح والابتعاث الداخلي ،ووحدة للعمل الجزئي ،ووحدة للدعم الفني وتحديث البيانات.
 )4إدارة التدريب:
يتعين على جميع طالب الجامعة إنهاء فترة تدريبية في إحدى الشركات ملدة  3أسابيع (تدريب صيفي) أو  23أسبوعاً
(تدريب تعاوني) بحسب التخصص ألاكاديمي ،وتقوم إدارة التدريب بمتابعة كل ما يتعلق ببرنامجي التدريب الصيفي
والتدريب التعاوني لطالب الجامعة .حيث تقوم بمخاطبة مختلف الشركات لتوفير فرص التدريب ،ومن ثم تقوم
بترشيح الطالب للتدريب في تلك الشركات ً
كل حسب مجال تخصصه ،وكذلك تقوم بمتابعة مسارهم التدريبي حتى
ً
نهاية الفترة مشكلة حلقة الوصل بين الطالب وجهة تدريبه وقسمه ألاكاديمي.
 )2إدارة إلارشاد الوظيفي:
تعمل هذه إلادارة على خدمة الطالب منذ التحاقه بالجامعة ويستمر ذلك حتى بعد تخرجه من خالل عدد من
البرامج ،حيث تتيح للطالب املستجدين اختيار التخصص قبيل إنهائهم للسنة التحضيرية ،فتقوم إلادارة بعدد من
ألانشطة ملساعدة الطالب على اختيار التخصص على أسس صحيحة مبنية على املعلومة الدقيقة وميول الطالب
وقدراته .ومن هذه ألانشطة والفعاليات:
" يوم التخصص" وهو مناسبة لجميع ألاقسام ألاكاديمية للتعريف بتخصصاتها ويتم جدولة حضور كافة
طالب السنة التحضيرية للفعالية.
 واحة املهن وهو برنامج يقوم باستخدام أدوات لتحديد ميول وقدرات الطالب ،ويقوم بتحديد أحد
ً
اعتمادا على إجابات الطالب وفهمه وإدراكه.
التخصصات
كما تقوم بدعوة متخصصين إللقاء محاضرات تساعد الطالب املستجدين على اختيار التخصص املناسب .
كما تقوم إلادارة ً
أيضا بالعمل على إطالع الطالب على تنوع متطلبات سوق العمل وتهيئتهم لالنخراط فيه وسرعة
الحصول على الوظيفة املناسبة وذلك من خالل فعاليات التوظيف التي تنظمها الجامعة مثل يوم املهنة واليوم
املفتوح للتوظيف ،وتقديم الدورات القصيرة حول كيفية اتخاذ القرارات والتخطيط املنهي السليم ،وعقد ورش
ً
ً
خصوصا بعد اطالعهم على
عموما واملتوقع تخرجهم
عمل متعلقة باملوضوع ،تساعد في توسيع مدارك الطالب
تجارب عدد من املتميزين وكيف حققوا ما يتطلعون إليه؟ .كما تقوم بالتنسيق لعمل مقابالت شخصية تجريبية
للطالب املتوقع تخرجهم.
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كما تقوم إلادارة بالتواصل مع حديثي التخرج لالطمئنان على وضعهم الوظيفي وتحديث بيانات لاتصال الخاصة
بهم ،وتعريفهم على الفرص الوظيفية املتوفرة لدى املؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص في مختلف
مناطق اململكة.
 )8إدارة الخريجين:
تتلخص مهام وخدمات إدارة الخريجين في تسليم وثائق التخرج ،وإصدار شهادات حسن السيرة والسلوك
والتصديق على صور الوثائق ،وإعداد شهادات التخرج النهائية وتسليمها.
 )1إدارة املنح ولابتعاث الداخلي:
تقوم عدة شركات وجهات حكومية كبرى باختيار عدد من طالب الجامعة املميزين لالنضمام إلى برنامج املنح الخاص
بهم بالشكل الذي يضمن للطالب – وفق العقد املوقع بينه وبين الجهة املانحة  -العمل فور تخرجه لدى الجهة
املانحة ،ويسمى هذا البرنامج ببرنامج لابتعاث الداخلي .وتهتم هذه الوحدة بكل ما يخص الطالب املبتعثين للدراسة
في الجامعة من قبل جهات خارجية ،حيث تعنى بالتنسيق بين تلك الجهات وبين أقسام الجامعة املختلفةً ،
بدءا من
إلاعالن عن فرص لابتعاث الداخلي ،مرو ًرا بتقديم ما تطلبه الجهات املبتعثة من معلومات أكاديمية عن مبتعثيها،
ً
ووصوال إلى تسليم السجالت ألاكاديمية ووثائق تخرج الطالب املبتعثين ملسؤولي لابتعاث في تلك الجهات.
 )7وحدة العمل الجزئي:
وهي الوحدة املسؤولة عن تنسيق فرص العمل الجزئي للطالب داخل الجامعة .حيث تقوم بجمع فرص العمل
الجزئي من كافة إدارات الجامعة وأقسامها ألاكاديمية وإعالنها للطالب ثم تقوم بتعيين الطالب الراغبين للعمل في
ً
أكاديميا في
هذه الوظائف وفق آلية تضمن تكافؤ الفرص بين طالب الجامعة مع إعطاء ألاولوية للطالب املتميزين
وظائف املصححين ،والطالب الذين لديهم ظروف مادية صعبة في الوظائف إلادارية.
 )6وحدة الدعم الفني وتحديث البيانات:
هذه الوحدة مسؤولة عن توفير املعلومات حول الطالب لكافة أقسام العمادة كما تقوم بإرسال رسائل البريد
إلالكتروني ورسائل الجوال حول مختلف املواضيع ،كذلك تقوم الوحدة بتحديث أرقام التواصل مع خريجي
الجامعة وإرسال رسائل البريد إلالكتروني ورسائل الجوال التي تهم الخريجين ،وتحتفظ هذه الوحدة بأرقام
التواصل ألكثر من  1000شركة ومؤسسة ،للتواصل معها ودعوتها للمشاركة في مناسبات التوظيف وبرنامج
التدريب التعاوني والصيفي.
لذا حتى ال تفوتك الرسائل التي تقوم العمادة بإرسالها حول مختلف املواضيع عليك أن تقوم بمتابعة بريدك
إلالكتروني الرسمي بشكل مستمر ،وتحديث رقم جوالك لدى مسجل الجامعة عند تغييره.
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إلادارة العامة لشؤون الطالب

تسعى إلادارة العامة لشؤون الطالب بعمادة شؤون الطالب جاهدة لتوفير أفضل الخدمات وتسهيل
أمور طالب الجامعة .وفيما يلي موجز ألهم الخدمات التي تقدمها إلادارة لطالب الجامعة:
ً
أوال /خدمات الطالب:
تعمل إدارة خدمات الطالب على تسهيل الحصول على الخدمات التي يحتاجها الطالب طيلة فترة دراستهم
الجامعية ،وذلك من خالل نظام (رائد) على موقع الجامعة ،أو عن طريق الخدمة الذاتية ،وتتمثل الخدمات
املقدمة من خالل هذه إلادارة فيما يلي:
• أعذار الغياب:
يعد حضور الطالب لجميع الحصص الدراسية واملواظبة عليها من أهم عناصر النجاح والتفوق في الجامعة.
وتنقسم ألاعذار إلى:
أً .ألاعذار الطبية:
ً
تقوم إدارة خدمات الطالب بطباعة ألاعذار الطبية والتي تصدر من املركز الطبي في الجامعة .وحرصا
على مصلحة الطالب وتحصيله الدراس ي فقد تم العمل بما يلي:
ّ
 .4إصدار ألاعذار من قبل املركز الطبي في الحالة املرضية املبررة فقط.
 .2لن يتم إصدار ألاعذار الجزئية عن فترة لانتظار أو مقابلة الطبيب.
 .8عند حصول الطالب على ثالثة أعذار طبية خالل الفصل الواحد سيتم التواصل معه
ملناقشته واتخاذ ما فيه مصلحته.
علما بأن إدارة خدمات الطالب تقوم بإصدار ألاعذار الطبية املعتمدة من قبل املركز الطبي حسب
اللوائح املعتمدة من مجلس إدارة الجامعة.
بً .ألاعذار الرسمية:
تعتمد عمادة شؤون الطالب ألاعذار الرسمية والتي تعطى بناء على تكليف الطالب بمهام من قبل
الجامعة ،مثل:
• الرحالت الدولية
• ألانشطة الطالبية الخارجية
• ألاسابيع الثقافية واملؤتمرات العلمية
• الزيارات الحقلية
• املشاركات الرياضية
جً .ألاعذار الخاصة:
ال يتم إصدار أي عذر للحاالت الشخصية مثل (مراجعة الدوائر الحكومية ـ الظروف ألاسرية ـ تأخر
رحالت الطيران ـ الحوادث املرورية  ....إلخ) .واملوضوع يحل بين الطالب وأستاذ املادة أو رئيس القسم
املختص.
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ً
تحديدا ،يعطى الطالب بموجبها عذر بحد أقص ى ملدة ثالثة أيام
• حاالت الوفاة (الوالدين)
بعد إحضار ألاوراق الثبوتية الالزمة.
• شهادات التعريف والتخفيض:
قامت إلادارة العامة لشؤون الطالب بعمادة شؤون الطالب بوضع أجهزة للخدمة الذاتية ()TOUCH SCREEN
في املباني ألاكاديمية ليتمكن الطالب من إصدار التعريف دون الحاجة للحضور إلى مكتب خدمات الطالب ،أو
ّ
التقيد بمواعيد الدوام الرسمية .مما سهل على الطالب الحصول على هذه الخدمة ،وهذه ألاجهزة متوفرة في
املباني التالية ( -63 – 79 –41باإلضافة إلى املجمع التجاري في سكن الطالب).
• قسم اصدار البطاقة الجامعية الذكية:
يتم اصدار بطاقة جامعية الكترونية لكل طالب عند قبوله للدراسة في الجامعة (ملرحلتي البكالوريوس
ً
والدراسات العليا) ويعاد إصدارها في حالة فقدها أو تلفها بغرامة مالية قدرها ( )400رياال للمرة ألاولى و()200
ً
رياال للمرة الثانية و ( )700ريال للمرة الثالثة وما فوق ،وفي حال فقد البطاقة أثناء إجراء إخالء الطرف يدفع
ً
الطالب غرامة مالية قدرها ( )700رياال.
ت َع ُّد البطاقة الجامعية جزء من شخصية الطالب ،وعليه حملها وإبرازها إذا طلب منه ذلك ،وعدم إعارتها ألي
شخص ،أو رهنها لدى أي جهة ،ويتحمل الطالب كامل املسؤولية إذا حدث خالف ذلك.
ّ
ً
ثانيا /إدارة سجالت الطالب:
عزيزي الطالب ...إن ملفك الجامعي بالعمادة هو خاص بك ،تحفظ فيه جميع أوراقك الخاصة منذ قبولك للدراسة
ً
في الجامعة حتى تخرجك منها .علما بأنه هو املرجع الرئيس ملعرفة سيرتك الدراسية ،حيث يحفظ فيه جميع ما
ً
يخصك من وثائق أو معامالت .فاحرص على أن يبق خاليا من أي مخالفة ال سمح هللا ،حتى يتسنى لك التمتع
باالمتيازات التي تمنحها الجامعة لطالبها مثل (برنامج التبادل الطالبي ـ الزيارات الدولية ـ جوائز التميز ـ تمثيل
الجامعة في املناسبات واملحافل الدولية) .كما نود احاطتك أنه في حال احتفظت إدارة سجالت الطالب بشهادتك
الثانوية فإنها ال تسلم لك إال عند تخرجك من الجامعة أو انسحابك منها.
ً
ثالثا /قسم املكافأة الجامعية:
تصرف املكافأة الجامعية للطالب املنتظمين في الدراسة وذلك حسب اللوائح وألانظمة الخاصة باملكافأة الجامعية.
ً
يصرف للطالب مكافأة جامعية مقدارها ( )990رياال لطالب مرحلة السنة التحضيرية والبكالوريوس ،ويصرف
ً
للطالب مكافأة جامعية مقدارها ( )390رياال لطالب الدراسات العليا .وكذلك يتم صرف مكافأة التميـز للطالب
ً
الحاصلين على مراتب الشرف في نهاية كل فصل دراس ي مقدارها ( )4000ريال ملرتبة الشرف ألاولى و( )570رياال
ملرتبة الشرف الثانية و( )700ريال ملرتبة الشرف الثالثة.
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اللوائح وألانظمة الخاصة باملكافأة الجامعية:
 )4طالب السنة التحضيرية:
تصرف املكافأة الجامعية لجميع طالب السنة التحضيرية املنتظمين في الفصل الدراس ي ألاول بمبلغ وقدره
ً
( )990رياال .ويحرم الطالب من املكافأة الجامعية في الفصل الدراس ي الثاني إذا حصل على معدل أقل من
( )4057بنهاية الفصل الدراس ي ألاول .ويحرم من املكافأة الجامعية في الفصل الصيفي إذا حصل على معدل
أقل من ( )4057بنهاية الفصل الدراس ي الثاني .وكذلك يحرم من املكافأة الجامعية إذا لم ينه السنة التحضيرية
خالل املدة املطلوبة (فصلين دراسيين وصيف).
ملحوظة :طالب السنة التحضيرية عندما يدرس مادة من مواد املرحلة الجامعية ،فإنه سوف يعامل كطالب
املرحلة الجامعية (البكالوريوس) ويتم احتساب املعدل التراكمي له ملرحلة البكالوريوس .وعند انخفاض املعدل
عن ( )4057سوف يحرم من املكافأة الجامعية مع بداية الفصل الدراس ي ألاول من مرحلة (البكالوريوس)
ً
مباشرة.
 )2طالب املرحلة الجامعية:
ً
تصرف املكافأة الجامعية لجميع طالب مرحلة البكالوريوس املنتظمين بمبلغ وقدره ( )990رياال وذلك ملدة أربع
سنوات دراسية (ثمانية فصول دراسية باإلضافة للفصول الصيفية).
الحالت التي يحرم فيها الطالب من املكافأة:
أً .يحرم من املكافأة الجامعية إذا حصل على معدل أقل من (.)4057
بً .يحرم من املكافأة الجامعية إذا لم ينه مرحلة (البكالوريوس) خالل املدة املطلوبة أربع سنوات دراسية
(ثمانية فصول دراسية باإلضافة للفصول الصيفية).
جً .يتم إيقاف صرف املكافأة إذا قلت عدد الساعات املسجلة للطالب عن ( )42ساعة في الفصل
الدراس ي للمرة الثانية.
ملحوظة:
• بخصوص طالب التدريب التعاوني ( )Coopتصرف لهم مكافأة لفصل تاسع لكن بشرط أن يكون
الفصل التدريبي من ضمن الفصول الثمانية حتى يتم صرف املكافأة في الفصل التاسع.
• الطالب الذي لديه تخصصين دراسيين تصرف له مكافأة فصلين دراسيين إضافيين.
 )8طالب الدراسات العليا:
ً
تصرف املكافأة الجامعية لجميع طالب الدراسات العليا املنتظمين بمبلغ وقدرها ( )390رياال.
ملحوظات ّ
مهمة:
• بمجرد انسحاب الطالب من أي فصل دراس ي فإنه يحسب عليه من ضمن املدة النظامية للدراسة
(السنة التحضيرية فصالن دراسيان وصيف ،واملرحلة الجامعية أربع سنوات أو ثمانية فصول
دراسية)
ً
• الفصل الذي يتم إيقاف الطالب فيه يحتسب أيضا من املدة النظامية.

25

• بطاقة الصراف آلالي الخاصة باملكافأة الجامعية:
يتم إصدار بطاقة الصراف آلالي لكل طالب عند قبوله للدراسة في الجامعة (لطالب السنة التحضيرية وطالب
مرحلة البكالوريوس وطالب الدراسات العليا املنتظمين بتفرغ كلي) ويعاد إصدارها كل سنتين من تاريخ
ً
إصدارها في املرة ألاولى (للمستحقين للمكافأة وغيـر املستحقين لها) ويعاد أيضا إصدارها في حال (فقدانها أو
ً
تلفها) بغرامة مالية قدرها ( )70رياال في كل مرة وذلك حسب لوائح الجامعة.
ملحوظات ّ
مهمة:
ً
 .4عند عدم تفعيل الطالب لبطاقة الصراف آلالي بعد استالمها بفترة زمنية قدرها  17يوما تفقد
البطاقة صالحيتها.
 .2تسحب بطاقة الصراف من قبل جهاز الصراف آلالي وذلك ألحد ألاسباب التالية :إدخال الرقم السري
الخاص به ألكثر من مرة بالخطأ ،أو عطل في جهاز الصراف آلالي ،أو انتهاء صالحية البطاقة ،أو عدم
تفعيل الطالب لبطاقة الصراف آلالي بعد استالمها.
ً
 .8عدد مرات السحب القصوى املسموح بها ( )7مرات شهريا.
 .1يمكن مراجعة فرع سامبا الرئيس ي (طريق ألامير تركي بن عبدالعزيز بالخبر في أوقات الدوام الرسمي
ً
ً
من (الساعة  9080صباحا إلى الساعة  1080عصرا)
ً
 .7تسحب مكافأة الطالب بعد مض ي  90يوما من إيداعها في محفظته إذا لم يستفد منها خالل هذه
الفتـرة ،ويتم تحويلها لحساب صندوق الطالب مباشرة ،وال يحق للطالب املطالبة بها .وذلك حسب ما
تنص عليه اللوائح وألانظمة

ً
ً
للحصول على أي من تلك الخدمات ،على الطالب الحضور شخصيا وإبراز البطاقة الجامعية وأن يكون ملتزما
باملظهر واللباس الالئق حسب التوجيهات والتعليمات الخاصة بذلك.
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ُ
إسكان الطالب

تحرص جامعة امللك فهد للبترول واملعادن على تهيئة الجو الدراس ي املالئم لطالبها ،ومما ال شك فيه أن
ً
ًّ
حيا سكنيا
توفير السكن املناسب له دور كبير في زيادة التحصيل العلمي لدى الطالب .لذلك فقد وفرت الجامعة
للطالب داخل املدينة الجامعية ،ويتكون هذا الحي الطالبي من عمارات سكنية تبلغ طاقتها لاستيعابية حوالي
ً
( )3700طالبا.
مميزات السكن داخل املدينة الجامعية:
 غرف مؤثثة بأثاث متكامل يغطي الحاجات ألاساسية للطالب الجامعي ومنها (سرير،و دوالب مالبس،
وطاولة وكرس ي) لكل طالب
 توفر الرعاية الصحية داخل املدينة الجامعية
 خدمات الصيانة والنظافة متوفرة على مدار الساعة
 توفر الجامعة الوجبات الغذائية املتكاملة للطالب بأسعار مخفضة
 تؤمن الجامعة ً
عددا من الحافالت الترددية لنقل الطالب بين السكن والفصول الدراسية
 الغرف مزودة بشبكتي الحاسب آلالي والهاتف ،مما يسهم في تفعيل التحصيل الدراس ي وتوفير الوقت
 مرافق رياضية تتيح للطالب ممارسة ألالعاب التي يفضلها
 أنشطة طالبية متنوعة يستطيع الطالب من خاللها ممارسة هواياته وميوله املالئمة التي تعيد له
حيويته بعد املجهود الكبير في الدراسة ولاستذكار.
 توفير مواقف متعددة ألادوار مخصصة للطالب الساكنين.
 خدمات مساندة تلبي احتياجات الطالب الساكنين (تموينات – ¬قرطاسية – خدمة طالب – مقهى
– مغسلة مالبس – صراف آلي – حالق  ....إلخ)
كيفية الحصول على السكن:
 مراجعة إلادارة العامة إلسكان الطالب بعد الحصول على البطاقة الجامعية وخطاب القبول ً
مبينا
فيه نقطة ألاصل
 اختيار الزميل املناسب حيث إنه يتم تسكين كل طالبين في غرفة واحدة
ً
ًّ
شهريا على مدى أربعة أشهر وذلك لتسديد ( )600ريال كرسوم
 يتم استقطاع مبلغ وقدره ( )470رياال
للسكن لفصل دراس ي واحد فقطز
ّ
 بعد توقيع الطالب على نموذج السكن يتسلم مفتاح الغرفة ،ثم يتوجه الطالب إلى الغرفة ،للتأكد
من محتوياتها وتتكون من (دوالبين  +سريرين  +طاولتين  +كرسيين).
 بالنسبة للطالب املعاد قبولهم ،عليهم مراجعة إلادارة العامة إلسكان الطالب لتعبئة نموذج خاص
بإدارة ألامن وختمه من إدارة ألامن ثم مراجعة إلادارة العامة إلسكان الطالب إلكمال إجراءات
التسكين واستالم مفتاح الغرفة.
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إجراءات إخالء من السكن:
 عند إلاخالء من السكن فقط يقوم الطالب بتعبئة نموذج خاص بإدارة ألامن وختمه من إدارة ألامن
ثم مراجعة إلادارة العامة إلسكان الطالب ألكمال إجراءت إلاخالء وتسليم مفتاح الغرفة.
ً
 عند إخالء الطالب من الجامعة يبداء باإلخالء من إدارة ألامن أوال ثم إلادارة العامة إلسكان الطالب
ألكمال إجراءت إلاخالء وتسليم مفتاح الغرفة.
 عند قيام الطالب بإخالء السكن خالل أسبوعين من بداية الفصل الدراس ي ال يتم احتساب رسوم
السكن وسوف يتم احتساب (  % 70من رسوم السكن بعد ألاسبوع الثالث حتى ألاسبوع الخامس )
وبعد ألاسبوع الخامس سوف يتم احتساب ( .) % 400
السكن الجامعي:
 )4نظام السكن:
 تخول الجامعة للطالب الدارسين بها إلاقامة بغرف السكن على أساس أن إقامة الطالب بالجامعة هي
تأجيرا» ،ويجب على الطالب لالتزام بهذا الترخيص من الناحية القانونية ،وي ُّ
«ترخيص» وليس « ً
عد الطالب
مسؤولين مسؤولية كاملة عن سداد كافة مصروفات إلاقامة بسكن الجامعة طوال مدة هذا الترخيص.
 يتم تسكين الطالب املستجدين واملعاد قبولهم خالل ألاسبوع ألاول والثاني من بداية الفصل الدراس ي
وال ينظر في الطلبات بعد ذلك إال باستثناء من عمادة شؤون الطالب.
 يسكن كل طالبين في غرفة ،وال يسمح للطالب السكن بمفرده إال في الحاالت الخاصة التي يقرها عميد
شؤون الطالب بعد دراستها من قبل اللجنة املختصة.
 عندما يصبح الطالب فرادى بعد إخالء زميله أو انتقاله من الغرفة ،يعطى مهلة ملدة أسبوع الختيار زميل
ً
له يسكن بمفرده أيضا وبعد انقضاء هذه املدة يحق لإلدارة العامة إلسكان الطالب نقل الطالب ،أو
إسكان طالب آخر معه.
 يرجى العلم بأن الغرفة املخصصة لك هي لغرض إقامتك فقط ،وال يحق ألي شخص غيرك إلاقامة
بالغرفة أو مشاركتك إلاقامة فيها.
 قد تطلب الجامعة منك لانتقال إلى غرفة أخرى ،إذا رأت وجود ألاسباب منطقية لذلك.
 يعد ترخيص إلاقامة ً
خاصا بك أنت ،وال يجوز لك نقل حق لانتفاع به لشخص آخر.
 يجب على الطالب الخريجين واملوقوفين إخالء السكن في مدة أقصاها خمسة أيام من صدور الوثيقة
(بالنسبة للخريجين) أو ظهور النتائج (بالنسبة للموقوفين) ،وعند التأخر في إلاخالء وسوف يتم احتساب
( %70من رسوم السكن بعد لاسبوع الثالث حتى لاسبوع الخامس) وبعد لاسبوع الخامس سوف يتم
احتساب الرسوم كاملة ( ،)%400مع العلم بأن أي أمتعة تترك داخل الغرف بعد هذا املوعد سوف
تؤخذ على أن صاحبها لم يعد يرغب فيها ،وسيتم التعامل معها حسب أنظمة الجامعة.
 عند تغيب أي طالب ملدة ثالثة أيام دراسية عن غرفته يجب على زميله في الغرفة إشعار إلادارة العامة
ً
إلسكان الطالب خطيا وشرح املسوغات إن وجدت.
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 )2النقل:
تتيح إلادارة العامة إلسكان الطالب الفرصة للطالب الراغبين في لانتقال من غرفة إلى أخرى أو من زميل إلى
آخر في فترة النقل الحر حيث يتم إلاعالن عنها ،ويتاح النقل على النحو التالي:
 انتقال الطالب للسكن مع أحد الطالب الفرادى.
 لانتقال مع الزميل الحالي إلى غرفة أخرى.
 لانتقال مع زميل آخر إلى غرفة أخرى.
 فتح لانتقال إلى الطالب الفرادى مع بداية كل فصل دراس ي ملدة أسبوعين ،وذلك في الفصل الدراس ي
ألاول أو الثاني من العام الدراس ي وفق الشروط التالية:
 يحق للطالب لانتقال مرة واحدة في الفصل الدراس ي.
 الحضور الشخص ي وإبراز البطاقة الجامعية.
 إحضار بطاقة الطالب الفرادى الذي يبدي رغبته في لانتقال والسكن معه.
 )8املفاتيح:
يتم تسليمك مفتاح الغرفة الخاصة بك عن طريق إلادارة العامة إلسكان الطالب كعهدة ،لذا فإن املحافظة
على هذا املفتاح أمر مهم للغاية ويقع في نطاق مسؤولياتك .وعليك مراعاة ما يلي:
• ال يحق لك القيام بعمل نسخ للمفتاح (في أي مكان خارج الجامعة).
ً
• في حالة فقد املفتاح يجب عليك إلادارة العامة إلسكان الطالب فورا حيث سيطلب منك تقديم ما
يفيد التحقق من شخصيتك.
ً
• عند فقد املفتاح يجب عليك سداد غرامة مالية قدرها ( )077ريال للمرة ألاولى و 057ريال للمرة
الثانية و 477ريال في حال تكرار املخالفة بعد ذلك) وبعدها سيتم إعطاؤك نسخة أخرى من
املفتاح بعد قيامك بتعبئة «نموذج طلب مفتاح».
• إعادة مفتاح غرفتك إلى إلادارة العامة إلسكان الطالب عند مغادرتك الجامعة هي مسؤوليتك
الشخصية.
 )1معاينة الغرف:
تتم معاينة الغرف بصفة دورية من قبل اللجنة التفقدية بالجامعة ،التي تتمحور مهامها فيما يلي:
• العمل على التأكد من تطبيق الطالب الساكنين بالجامعة اللوائح وألانظمة الخاصة بإسكان الطالب.
• متابعة تطبيق التعليمات املتعلقة بأمور ألامن والسالمة.
• التأكد من التزام الطالب بأحكام آلاداب الشرعية والصحية على املستوى الشخص ي والعام.
• تطبيق نظام املخالفات الصادر عن لجنة شؤون الطالب واملعتمد من قبل معالي مدير الجامعة.
كما أنه تتم معاينة الغرفة من قبل إلادارة العامة إلسكان الطالب عند الحاجة بحكم لاختصاص .مثل ( كون
الطالب فرادى أو ورود طلب فتح الغرفة من جهة إلادارات ألاخرى بالجامعة ) حيث يتم من خالل اللجنة
املختصة في إسكان الطالب.
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 )7التلفيات:
• إن شكل وحالة الغرفة عند استالمك إياها يعتبر هو الوضع ألاصلي لها ويعني قبولك لها ،ما لم تشر
إلى خالف ذلك خالل مدة أقصاها  21ساعة من تاريخ استالم الغرفة.
ً
• الجامعة تعتبرك مسؤوال مسؤولية كاملة عن حدوث أية تلفيات بغرفتك أو باألثاث املوجود بها أو
أجهزتها أو أية ممتلكات خاصة بالجامعة.
• ال يسمح للطالب بإجراء أي تغيير أو تعديل في الغرفة ،على سبيل املثال ال الحصر (دهان الغرفة
بلون آخر أو املساس باملخارج الكهربائية  ...إلخ) أو إتالف أي من ممتلكات الجامعة أو إضاعتها.
 )6نظام املخالفات:
لعلمنا ألاكيد بحرص جميع الساكنين على سالمتهم وسالمة زمالئهم وممتلكاتهم ،فإن الجامعة ترغب في تعاون
ً
الجميع بااللتزام بما جاء أعاله ،علما بأن اللجنة التفقدية امليدانية ستقوم بمتابعة تطبيق هذه ألانظمة.
واتخاذ إلاجراءات الالزمة وفق ما يلي:

العقوبة املترتبة عليها

نوع املخالفة
مخالفات متعلقة باألنظمة

الحرمان من السكن وإلاحالة إلى لجنة
شؤون الطالب.



قيام الطالب بما يتنافى مع التعاليم إلاسالمية وألانظمة.



السماح لشخص من منسوبي الجامعة أو غيرهم باالستفادة من الغرفة بطريقة
غير نظامية.

طالب املنح الخارجية :الحرمان من السكن
يترتب عليه الحرمان من الدراسة وإلغاء
املنحة.

مخالفات متعلقة بالصحة والسالمة



العبث بحساس الدخان وأجهزة الطوارئ املوجودة في الغرفة أو املبنى.



استعمال ما يثير حساس الدخان مثل السيجارة إلالكترونية.



حيازة السوائل واملواد القابلة لالشتعال.



اقتناء مواقد الطبخ والسخانات وألافران والدفايات بكافة أنواعها.



اقتناء الشيشة بجميع أنواعها بما فيها الشيشة إلالكترونية واملعسل ونحوها .



اقتناء طبق أو جهاز استقبال قنوات فضائية غير املعتمد من الجامعة.

مقتنيات متعلقة بالصحة والسالمة



اقتناء توصيالت أو أجهزة أو محوالت كهربائية غير آمنة أو غير معتمدة.



اقتناء ما يثير حساس الدخان من السيجارة إلالكترونية.



اقتناء املباخر والفواحات بكافة أنواعها.
اقتناء حيوانات أو دواجن أو طيور أو أحواض أسماك الزينة.
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الحرمان من السكن وإلاحالة إلى لجنة
شؤون الطالب ومصادرة املضبوط .طالب
املنح الخارجية :الحرمان من السكن يترتب
عليه الحرمان من الدراسة وإلغاء املنحة.

املخالفة ألاولى :املصادرة مع التعهد وإلاحالة
إلى لجنة شؤون الطالب.
املخالفة الثانية :الحرمان من السكن
وإلاحالة إلى لجنة شؤون الطالب.

مخالفات متعلقة بالتلفيات وسوء الاستخدام وحماية املمتلكات



إتالف أو تغيير معالم الغرفة.



فك أو إخراج أو إتالف أثاث الغرفة.



إساءة استخدام املرافق العامة.
ً
ترك باب الغرفة مفتوحا أثناء غياب أصحابها.



املخالفة ألاولى :التعهد مع الغرامة وإلاحالة
إلى لجنة شؤون الطالب.
املخالفة الثانية :الحرمان من السكن
وإلاحالة إلى لجنة شؤون الطالب.
املخالفة ألاولى :التعهد بعدم إلازعاج وإزالة
مصدر إلازعاج.

مخالفات متعلقة بإزعاج ألاخرين

املخالفة الثانية :الحرمان من السكن
ومصادرة ألاداة مصدر إلازعاج وإلاحالة إلى
لجنة شؤون الطالب.

• في حالة وجود مخالفات غير مدونة في الالئحة أو في دليل الطالب ،يتم إحالة ألامر إلى لجنة شؤون الطالب
ً ً
التخاذ ما تراه مناسبا وفقا للنظام
• يحق إلسكان الطالب واللجنة التفقدية تصوير املخالفات واملالحظات عند الحاجة
إلاحالة إلى لجنة شؤون الطالب تعني تقييم املخالفة واتخاذ العقوبات املالئمة التي قد تصل إلى الحرمان من
الدراسة

ّ
الزوار:
)5
يحق لك استقبال الزوار داخل محل سكنك بعد التسجيل لدى مركز لاستقبال في البوابة الرئيسة ،مع
مراعاة أن يكون ذلك خالل ألاوقات املحددة من قبل إدارة الجامعة (من الساعة – 7:00حتى الساعة )40:00
ً
ً
ً
مساء) ويحق للجامعة تعديل
مساء من ألاحد إلى الخميس ،و الجمعة والسبت (من الساعة  42ظهرا حتى 40
ً
الفترة أو أن تضع بعض القيود على استقبال الزوار ،وستكون أنت مسؤوال بصفة شخصية عن سلوك
زوارك ،وعن أي إزعاج أو تلفيات تصدر من الزوار ،سواء للجامعة أو منسوبيها.
 )3الضوضاء:
من أهم الحقوق الجوهرية لجميع الطالب أن يتسنى لهم القيام بأعمالهم أو الخلود إلى الراحة ،حينما يرغبون
في ذلك دون إزعاج .لذا يجب مراعاة الهدوء في جميع ألاوقات .وفي حالة تسببك في إزعاج آلاخرين فسوف ت ّتخذ
اتجاهك إلاجراءات الجزائية املنصوص عليها بقواعد الجامعة التنظيمية.
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 )9استخدام الهاتف وإلانترنت:
يخضع استخدام شبكة الهواتف الداخلية بالجامعة لقانون لاتصاالت ،ويمكن تعقب كافة املكاملات
الداخلية ،وأي إساءة الستخدام نظام لاتصال قد يترتب عليها اتخاذ إجراءات جزائية ضدك.
وكما هو معلوم أن اتصالك بشبكة املعلومات الدولية (إلانترنت) عن طريق الشبكة الداخلية ،يخضع لقواعد
الجامعة الخاصة بتقنية املعلومات وقواعد الشبكة الداخلية وأنظمة البريد إلالكتروني التي من شأنها حماية
مصالح كافة املستخدمين للخدمة على الوجه ألامثل .وقد تتخذ الجامعة إجراءات عقابية في حالة حدوث سوء
استخدام لشبكة املعلومات .يرجى لاطالع على دليل استخدام الحاسب آلالي (صفحة .)13
 )40النظافة:
تقوم الجامعة بتوفير خدمات النظافة في ألاماكن العامة ،وعلى الطالب القيام بأعمال النظافة والترتيب داخل
غرفته .وإذا تبين خالل الجوالت الدورية للغرف أن غرفتك تتطلب القيام بأعمال نظافة عادية ،فسيتم
إخطارك بهذا ألامر ،ولو ثبت في أثناء املراجعة مرة أخرى أن هذه ألاماكن ما زالت بحاجة للنظافة فسيتم اتخاذ
العقوبات املناسبة التي قد تصل إلى الحرمان من السكن .أما إذا كانت الغرفة تحتاج إلى أعمال نظافة غير
ً
ً
عادية وحالتها سيئة فسيتم رفع ألامر مباشرة إلى سعادة عميد شؤون الطالب للتوجيه بما يراه مناسبا من
عقوبات قد تصل إلى الحرمان من السكن أو الدراسة.
قيام الطالب بتمكين شخص آخر من السكن في الغرفة سواء من داخل الجامعة أو خارجها بطريقة غير
نظامية يؤدي إلى الحرمان من السكن وإلاحالة للجنة شؤون الطالب
خطوات تقودك إلى السالمة:
 )4لالتزام باآلداب العامة ونبذ كل ما يتنافى مع التعاليم إلاسالمية.
 )2إطفاء ألانوار وإيقاف جميع ألاجهزة الكهربائية في الغرفة عند الخروج منها ،بخاصة خالل إلاجازات
الطويلة.
 )8عدم استعمال ألاجهزة الكهربائية التي تسبب خطورة عند لاستمرار في تشغيلها وما شابهها في الغرفة.
 )1يجب استخدام التوصيالت التي تصرف من قبل الجامعة فقط وعدم تحميلها ألكثر من  600شمعة (7
أمبير).
 )7معرفة مخارج املبنى القريبة من غرفتك.
 )6معرفة مواقع طفايات الحريق القريبة منك في املبنى.
 )5تسجيل الضيوف عند دخولهم سكن الطالب لدى مركز لاستقبال في البوابة الرئيسة للجامعة.
 )3التعاون مع رجال ألامن واللجان التفقدية امليدانية وتسهيل مهمتهم ملصلحتك بصفة خاصة ومصلحة
الجميع بصفة عامة.
 )9الحرص على إقفال باب الغرفة عند الخروج ،وعدم وضع املفتاح في أي مكان خارج الغرفة.
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ُ
موقع (منتدى) الفرادى:
قامت إلادارة العامة إلسكان الطالب بالتعاون مع مركز تقنية املعلومات بتصميم موقع (منتدى) الفرادى ،ليسهم
في مساعدة الطالب في قائمة الفرادى من اختيار الزميل املناسب.
تكريم أصحاب الغرفة النموذجة:
عند قيام اللجنة التفقدية بجوالتها يتم ترشيح الغرفة النوذجية ثم تكريم أصحاب الغرفة من قبل عمادة
شؤون الطالب.
تأكيد حجز السكن:
هناك فتـرة لتأكيد حجز السكن للطالب الراغبين بالبقاء في سكن الطالب للعام الدراس ي القادم ،وذلك في آخر
الفصل الدراس ي الثاني ،حيث يتم إلاعالن عن ذلك عن طريق إلادارة العامة إلسكان الطالب في الوقت املناسب.

الحرص على متابعة الرسائل الواردة إلى البريد إلالكتروني املخصص للطالب واملرسلة من أي إدارة في الجامعة
ُ
ً
ً
رسميا ألي أمر متعلق بالطالب خالل مسيرته الدراسية.
إشعارا
ت ُّعد
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ُ
النشاط الطالبي

ً
ّ
الالصفية من أهمية قصوى
لقد أدركت الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطالب ما لألنشطة الطالبية
تتطلبها الحياة الجامعية ،فقامت في وقت مبكر بتخصيص إدارة للنشاط الطالبي لتكون الجهة التي تشرف على
ألاندية الطالبية وتتابع النشاط الطالبي.
ُ
أهداف النشاط الطالبي:
 .4العمل على تكوين شخصية الطالب املتكاملة واملتوازنة.
 .2استثمار أوقات الطالب في برامج هادفة للكشف عن مواهبهم وقدراتهم والعمل على صقلها وتنميتها.
 .8تدريب الطالب على املهارات القيادية ،وتحمل املسؤولية.
 .1توثيق الروابط بين الطالب وأساتذتهم بما يحقق للطالب لاستفادة من خبراتهم ومواهبهم.
 .7فتح املجال أمام الطالب للمشاركة في الفعاليات املحلية وإلاقليمية والدولية ،وهو أمر له بالغ ألاثر في
صقل شخصيات الطالب وإكسابهم الثقة في أنفسهم ،إضافة إلى تدريبهم على العمل الجماعي وكيفية
تقسيم وتنظيم املهام.
 .6توثيق الروابط ألاخوية بين الطالب وتقوية روح التآلف بينهم.
 .5إتاحة الفرصة لتعلم بعض مهارات لاتصال في مجال العالقات العامة وإلانسانية.
 .3الفصل الدراس ي واملعمل يعلمان النظرية والتطبيق العملي ،والنشاط الطالبي يعكس الصورة عن العمل
في الحياة العامة التي سيخرج إليها الطالب.
ُ
ألاندية الطالبية:
ً
اهتماما ً
كبيرا بهذا الجانب ،وقد تم فتح عدد كبير من ألاندية
تولي إدارة النشاط الطالبي بعمادة شؤون الطالب
روعي فيها الكم والكيف حيث حرصت إدارة النشاط على أن يجد كل موهوب ما يطمح إليه ،وترض ي ميول كل طالب
الجامعة بهدف شغل أوقات الفراغ ،ولتنمية قدراتهم وتشجيعهم على إلابداع في مجال الهواية وامليول ،سواء كانت
ً
علمية أو ثقافية أو فنية أو اجتماعية ،إضافة إلى مساعدتهم في إكمال مهمتهم الدراسية.
وتنبع برامج هذه ألاندية من خالل حاجة الطالب ،وما يرتقي بهم ويلبي ميولهم وطموحاتهم وينميها .وتهدف هذه
ألاندية من خالل أنشطتها وبرامجها املتنوعة إلى زيادة الوعي الثقافي والعلمي والذوق ألادبي لدى الطالب وإكسابهم
املهارات الالزمة والخبرات املتميزة في التواصل والعمل املؤسس ي التطوعي لإلسهام في التنمية الثقافية ولاجتماعية
والرياضية للوطن ضمن إطار العقيدة إلاسالمية.
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ومن هذه النوادي هي:
-4
-1
-5
-40
-48
-46
-49
-22
-27
-23
-84

عشائر الجوالة
لاجتماعي
الزيارات
ألاشقاء
الوسائط املتعددة
الهندسة الكيميائية
الهندسة املدنية
هندسة الطيران والفضاء
الرياضيات
الدراسات العليا
اللغة العربية

-2
-7
-3
-44
-41
-45
-20
-28
-26
-29
-82

املسرح
الفنون التشكيلية
الرياض ي
خدمة املجتمع
التصوير الضوئي
الهندسة امليكانيكية
هندسة الحاسب آلالي
إلادارة الصناعية
الكيمياء
الكتاب
التوستماسترز

-8
-6
-9
-42
-47
-43
-24
-21
-25
-80
-88

الثقافي
العالقات العامة
الرحالت
لابتكار
هندسة النظم
الهندسة الكهربائية
هندسة البترول
تصاميم البيئة
علوم ألارض
اللغة إلانجليزية
الهندسة املعمارية

مشاركة ألاندية في فعاليات الجامعة:
تشارك عمادة شؤون الطالب متمثلة في إدارة النشاط الطالبي وأنديتها في مناسبات الجامعة املختلفة التالية:
 .4املؤتمرات.
 .2الندوات .
 .8املحاضرات .
 .1ورش العمل.
 .7زيارة الوفود.
 .6يوم املهنة.
 .5حفل التخرج السنوي.
 .3البرنامج التعريفي للطالب املستجدين.
 .9املعارض العلمية الداخلية والخارجية.
 .40ألاسابيع الثقافية والرياضية واملسرحية ومعسكرات الجوالة لجامعات مجلس التعاون الخليجي.
وتمثل ألاندية الطالبية ركيزة أساسية في تنظيم مثل هذه املناسبات ،وتحث العمادة ألاندية الطالبية على املشاركة
في هذه املناسبات ،بعد التنسيق مع الجهات املعنية ويتم تحديد النادي املناسب لكل مناسبة أو أكثر من ناد إذا
استدعى ألامر ،شريطة أن توزع املهام واملسؤوليات بشكل واضح ومناسب حتى تستطيع هذه ألاندية التمثيل
املناسب في هذه املناسبات.

15

الفوائد التي يحصل عليها رؤساء ألاندية:
العمل في ألاندية الطالبية عمل تطوعي ،ورئيس النادي هو الشخص املسؤول أمام عمادة شؤون الطالب عن خطة
عمل النادي وخطوات تنفيذها .والعمادة في املقابل ّ
تقدر الجهد الذي يقوم به رئيس النادي من أجل خدمة املجتمع
وصقل شخصيته ومهاراته.
ومما يستفيده رئيس النادي عند توليه هذه املسؤولية ،ما يلي:
 التدريب على التخطيط وعمل امليزانيات ومناقشتها أمام مجلس صندوق الطالب0
 التعرف على طبيعة العمل إلاداري بالجامعة والتعامل مع كافة أقسامها0
ّ
التعود على العمل تحت الضغوط إلادارية والرقابية0

 التقدير املعنوي من عمادة شؤون الطالب واملجتمع داخل الجامعة وخارجها0
الفوائد التي يحصل عليها أعضاء ألاندية:
ً
تنتهج عمادة شؤون الطالب مبدأ العمل التطوعي في كافة مجاالت ألانشطة الطالبية رغبة منها في ترسيخ وتعزيز هذا
املبدأ في نفوس الطالب وتعويدهم على خدمة آلاخرين من إخوانهم دون مقابل مادي ،والذي ينسجم مع الهدف
ألاساس ي للنشاط الطالبي ومبادئ العقيدة إلاسالمية السمحة ورسالة الجامعة نحو طالبها ليكونوا قادرين على
خدمة بالدهم ودينهم.
وهذا بدروه ينمي في طالب النشاط أخالقيات ومهارات عديدة من أبرزها:
 غرس الدافع الذاتي للبذل والعطاء دون انتظار مردود مادي0
ّ
والتعود على تحمل املسؤولية0
 العمل بروح الفريق الواحد
 توفر فرصة تدريبية لكل طالب على املهارات إلادارية والقيادية0
 اكتساب مهارات لاتصال وتطويرها0
ُ
الدعم والحوافز التي تقدم لطالب النشاط الطالبي:
ً
ً
ً ً
تولي عمادة شؤون الطالب النشاط الطالبي اهتماما بالغا وتدعمه ماديا ومعنويا ،وتنتهج مبدأ العمل التطوعي في
ً
كافة مجاالت ألانشطة الطالبية ،رغبة منها في ترسيخ وتعزيز هذا املبدأ في نفوس الطالب بما ينسجم مع أهداف
النشاط الطالبي ورسالة الجامعة ،ويتمثل الدعم والحوافز فيما يلي:
ً
ً
ً
 )4تقيم إدارة النشاط الطالبي مهرجانا ختاميا سنويا ألنشطتها يتضمن حفل تكريم لرؤساء ألاندية الطالبية
وألاعضاء املتميزين ،برعاية معالي مدير الجامعة0
ً
ً
 )2كما تقدم الجامعة في حفل التكريم سنويا عددا من الجوائز الخاصة باملتميزين في ألانشطة الطالبية بعد
ترشيحهم من ِّقبل عمادة شؤون الطالب والجوائز هي:
• جائزة التميز في ألانشطة الطالبية يحصل عليها أفضل رئيس ناد من ألاندية الطالبية0
• جائزة التميز في املساعدة ألاكاديمية يحصل عليها أفضل طالب نشاط ساهم في هذا املجال0
• ثالث جوائز ألفضل ثالثة أندية طالبية خالل العام الدراس ي0
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ً
ويتم تكريمهم بحضور معالي مدير الجامعة وكبار املسؤولين وأولياء أمور الخريجين إضافة إلى منسوبي
الجامعة0
 )8تقوم عمادة شؤون الطالب بتقديم عدد من الرحالت الترفيهية والعلمية للمتميزين في ألانشطة كاآلتي:
• رحلة ترفيهية ختامية لألندية املتميزة0
• رحالت علمية دولية عالية الجودة إلى إحدى الدول املتقدمة ،ويتم اختيار عدد من طالب
النشاط املتميزين للمشاركة فيها0
 )1ترشح عمادة شؤون الطالب بعض الطالب املتميزين للعمل مع بعض اللجان الدائمة بالجامعة التي لها
عالقة بالطالب مثل (مجلس صندوق الطالب  -لجنة شؤون الطالب  -لجنة الصحة والسالمة -لجنة
شؤون ذوي لاحتياجات الخاصة) .
ً
 )7ترشح عمادة شؤون الطالب عددا من الطالب املتميزين في النشاط الطالبي ،للمشاركة في وفود طالبية
ً
ً
تمثل الجامعة أو اململكة إقليميا ودوليا.

ملزيد من املعلومات تفضل بزيارة موقع النشاط الطالبي على املوقع التالي:
www.kfupm.edu.sa/activity
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صندوق الطالب

ً
أول :أهداف الصندوق:
يهدف صندوق الطالب إلى تقديم الخدمات للطالب املنتظمين وعلى ألاخص:
 -4تقديم إلاعانات و القروض للطالب.
 -2إقامة مشروعات استثمارية و خدمية نافعة للطالب.
 -8دعم ألانشطة الطالبية وتقديم الجوائز للمتفوقين فيها.
ً
ثانيا /الخدمات املقدمة من قبل صندوق الطالب:
برنامج إلاعانات:
يقدم الصندوق من خالل هذا البرنامج إعانة لطلبة الجامعة املحتاجين (منها إعانات مقطوعة ،وشهرية ،ولذوي
لاحتياجات الخاصة) وتختلف قيمة إلاعانة من طالب آلخر بحسب حاجة كل منهم ووفق املرفقات في حالة كل
طالب ،ويتم صرف إلاعانة مع مراعاة التالي:



ً
أن يكون املتقدم مسجال في الفصل الدراس ي.
إرفاق ألاوراق الثبوتية حسب الحالة.

ويكون الصرف من الصندوق بالضوابط التالية (بحسب ما وردت في الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة):




تقديم إلاعانات على النموذج املعد لذلك.
دراسة حالة الطالب والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العالقة بما في ذلك الكلية والقسم.
تعرض الطلبات على مجلس إلادارة للبت فيها وتحديد مبلغ إلاعانة.

برنامج السلف النقدية و سلف الحاسب آلالي:
يقدم الصندوق من خالل هذا البرنامج ً
سلفا نقدية و سلف حاسب آلي لطلبة الجامعة املحتاجين وتختلف
قيمة السلفة من طالب آلخر بحسب حاجة كل منهم ووفق املرفقات في حالة كل طالب ،ويتم صرف السلف مع
مراعاة التالي:



ً
أن يكون املتقدم مسجال في الفصل الدراس ي.
ً
مستحقا مكافأة شهرية منتظمة.
أن يكون الطالب
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ويكون الصرف من الصندوق بالضوابط التالية (بحسب ما وردت في الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة):








تقديم الطلب عن طريق ال).(Portal
يجوز للمدير التنفيذي لصندوق الطالب صرف سلفة نقدية بمبلغ ال يتجاوز ( )700ريال ،وفي حالة
تجاوز القرض هذا املبلغ ،يلزم موافقة رئيس مجلس إلادارة أو نائبة ،بما ال يتجاوز الصالحيات
املمنوحة لهما من قبل مجلس إدارة صندوق الطالب.
يتم سداد القرض في املوعد املقرر ’،وذلك بخصمه من مكافأة الطالب الشهرية على أال يتجاوز ما
يخصم ً
شهريا  %27من قيمة املكافأة الشهرية ،وذلك ما لم َير صاحب الصالحية خالف ذلك.
عدم إخالء طرف الطالب املقترض من الجامعة ،حتى يتم التأكد من سداده لكامل القرض.
يجوز بموافقة مجلس إلادارة بناء على توصية رئيس مجلس إلادارة إعفاء الطالب من سداد باقي
القرض في الحاالت الضرورية ،و ذلك بعد دراسة الحالة من قبل وكالة العمادة للتوجيه و إلارشاد،
وموافقة مجلس إدارة صندوق الطالب.
برنامج سلف السكن:



يمكنك أخذ سلفة سكن منذ قبولك في الجامعة لسداد رسوم السكن في الجامعة ،ويكون ذلك
بالتنسيق املباشر بين إسكان الطالب وصندوق الطالب.
عزيزي الطالب:

 وسيلة لاتصال بين صندوق الطالب و الطالب هي بريد الجامعة إلالكتروني و ال ّجوال  ،لذا نهيب
بك متابعة بريدك إلالكتروني الخاص بالجامعة و تحديث رقم جوالك في حالة تغيره.
 ال تتردد في طلب الخدمات املتاحة واجعل فسحة من الوقت بين تقديم طلبك وتنفيذه ،ال تقلعن ( )21ساعة للحصول على أفضل الخدمات.
 إذا كان لديك أي استفسارات أو معلومات ،يرجى لاتصال بالهواتف التالية أو زيارة مقر صندوقالطالب بمبنى  ،63كما أنه يمكنك زيارة املوقع إلالكتروني الخاص بصندوق الطالب
www.kfupm.edu.sa\stufund .
املدير التنفيذي لصندوق الطالب 2928 :
صندوق الطالب 4175-5838-8936 :
أنشطة الطالب و برامج ألاندية 2906-1627 :

ً
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مكتب شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة

عزيزي الطالب :
ً
أنشأت الجامعة مكتبا يعنى بشؤون ذوي لاحتياجات الخاصة ،ضمن ما تقدمه من خدمات لطالب الجامعة
ومنسوبيها في عمادة شؤون الطالب .
مهام هذا املكتب:
 .4جمع املعلومات عن ذوي لاحتياجات الخاصة من منسوبي الجامعة (الطالب ،وألاساتذة ،واملوظفين)
وحصر أعدادهم ،وعمل ملفات خاصة بهم.
 .2وضع القواعد التنظيمية املناسبة التي تضمن لذوي لاحتياجات الخاصة سهولة استخدام املرافق
والتنقل داخل الجامعة ،وذلك بالتنسيق مع إدارتي الصيانة واملشاريع.
 .8التنسيق مع إلادارات ألاخرى بالجامعة لتوفير الخدمات الالزمة لذوي لاحتياجات الخاصة ،من واقع
حقهم في الحياة والدراسة والسكن والعمل داخل بيئة الجامعة ،حسب حاجة كل واحد منهم.
 .1العمل على نشر ثقافة حقوق ذوي لاحتياجات الخاصة ،وزيادة الوعي حول أهمية دورهم في املجتمع .
لالستفسار أو الحصول على معلومات إضافية يرجى زيارة مكتب ذوي لاحتياجات الخاصة في عمادة شؤون
الطالب مبنى رقم 63
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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عالقات الخريجين

تشهد الجامعة مرحلة تطور واسعة في جميع مكوناتها وبرامجها وخططها ،وتحقق الجامعة إنجازات كبيرة
ً
أصبحت مصدرا للرفعة والفخر .وأعظم هذه إلانجازات ،التي تعتز بها الجامعة ،هي خريجوها الذين تجاوز
ً
عددهم  80ألفا والذين نلمس عطاءاتهم في مختلف مواقع العمل على إمتداد الوطن كله.
وفي إطار سعي الجامعة لتعزيز مكانتها املحلية وسمعتها العاملية وتطوير أدائها في املجاالت ألاكاديمية والبحثية
وخدمة املجتمع ،فقد واصلت إطالق املبادرات النوعية والبرامج التطويرية ،ومن أهمها تعزيز العالقة الفريدة
ً
والتواصل الفعال بين الجامعة وخريجيها ،بما يعود بالفائدة على الجامعة والخريجين معا ،ويحقق رؤية الجامعة
ودورها الرائد في مسيرة التنمية الوطنية.
ولقد أنشأت الجامعة إدارة عالقات الخريجين لتكون حلقة الوصل بين الجامعة وخريجيها وبناء شبكة
ً
متفاعلة من الخريجين| ،لخدمة بعضهم بعضا وخدمة جامعتهم ومجتمعهم ،وتهدف هذه إلادارة إلى:
 إضفاء الطابع املؤسس ي على عالقة مع الخريجين
 تعزيز التواصل املستمر مع الخريجين
 توسيع فرص مشاركة الخريجين وإسهاماتهم
ونحن إذ نؤكد على دوركم الرئيس في دعم مسيرة الجامعة ،فإننا نرى أن نجاح الخريجين في حياتهم
العملية يعكس مستوى نجاح الجامعة وتفردها في سماء إلانجاز  ...فلنكن شركاء في تفرد الجامعة وتميزها...
وألابواب مفتوحة لك أخي الخريج للمشاركة في تعزيز مسيرة الجامعة..
للتواصل:
املوقع إلالكترونيhttp://alumni.kfupm.edu.sa :
البريد إلالكترونيalumni@kfupm.edu.sa :
حساب تويتر@KFUPMalumni :
حساب الفيسبوكAlumni.KFUPM :
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مركز تقنية املعلومات والاتصالت

بلغ مركز تقنية املعلومات ولاتصاالت بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن درجة عالية من إلاعداد والتطوير،
ً
ً
جعلته أحد أهم مراكز املعلومات إقليميا وعامليا فقد استكمل املركز تنفيذ مشاريع طموحة ومهمة ملسايرة
التطور ومواكبة التحديات في تقنية املعلومات ،وقد أسهمت هذه املشاريع بنجاح في لارتقاء بمستوى الخدمات
التي يقدمها املركز ،لتلبية احتياجات الجامعة ألاكاديمية والبحثية وإلادارية.
وتعد جامعة امللك فهد جامعة رائدة ،لتميز برامجها ألاكاديمية ،ومشاريعها البحثية ،واستخدامها ملستجدات
تقنية املعلومات ولاتصاالت بصورة متطورة ،لذلك حرص مركز تقنية املعلومات على إتاحة املشاركة ملحتوى
البرامج ألاكاديمية بالجامعة ،ونشر نتائج الدراسات ،وأوراق البحوث ،بحيث يمكن الوصول إليها من أي مكان في
العالم ،واستخدامها بسهولة ويسر من قبل مستخدمي شبكة إلانترنت .ونجحت الجامعة في تحويل الفصول
ً
الدراسية التقليدية إلى فصول مطورة تقنيا .وكذلك توفير شبكة الحاسبات الالسلكية في جميع مباني الجامعة
ألاكاديمية ،إضافة إلى البوابة املعلوماتية.
ان استكمال الجامعة مشاريع عمالقة في مجال تقنية املعلومات ،أدى إلى نقلة نوعية متقدمة بعد تطبيق
أنظمة تخطيط املوارد الشاملة املالية وإلادارية ،وأنظمة معلومات الطالب ،واستخدام أدوات ذكية لتخطيط
املوارد ،وإدارة ألاعمال.
تنتهج الجامعة ألساليب متقدمة لتقنية املعلومات مما يتيح ملحركات البحث العاملية على شبكة إلانترنت
ً
الوصول إلى إلانتاج البحثي .ومشاريع البحوث ،وهو ما يتيح نوعا من الشراكة العلمية بين الجامعة والجامعات،
ومراكز البحوث العاملية ،تيسر لاستفادة من نتائج هذه البحوث .كما توفر الجامعة لطالبها ما يزيد على ()57
ً
ً
معمال للحاسبات آلالية ،وفق أعلى املواصفات املتاحة عامليا للتدريس ،أو لالستخدام العام ،واملتخصص .وتحفز
الجامعة أعضاء هيئة التدريس على وضع املناهج ألاكاديمية على أنظمة الحاسب آلالي ،وقد بلغ عدد املناهج
ً
ً
املوجودة على هذه ألانظمة ما يزيد على ( )570منهجا أكاديميا متاحة بصورة تفاعلية لطالب الجامعة.

42

دليل استخدام الحاسب آلالي للطالب:
املقدمة :
ً
ً
ً
إن كونك طالبا في جامعة امللك فهد للبترول واملعادن سيمنحك فرصا عديدة كي تصبح مؤهال الستخدام
أحدث تقنيات املعلومات ويقوم مركز تقنية املعلومات ولاتصاالت بالجامعة بمساعدتك كي تزيد إنتاجيتك،
بتقديمه لخدمات متنوعة ،منها على سبيل املثال :تسجيل املقررات ،واستخدام فهرس املكتبة ،وإرسال الرسائل
إلالكترونية إلى أساتذتك ،وزمالئك ،وتصفح شبكة إلانترنت ،واستخالص املعلومات املفيدة منها ،وإلاساهم
الف ّعال في إدارة حياتك العملية كطالب ،واملناقشات العلمية مع أساتذتك ،ومعرفة الواجبات الدراسية ،عن
طريق برامج التعليم إلالكتروني (.)Blackboard
وتوفر الجامعة الحصول على هذه الخدمات من خالل:
ً
 البريد إلالكتروني وإلانترنت :حيث يحق لكل شخص في الجامعة الحصول على بريد إلكتروني ،إضافة
إلى إمكانية تصفح شبكة إلانترنت .يعتبر بريدك إلالكتروني هو البريد الخاص لتعامالتك الرسمية
داخل الجامعة.
 معامل الحاسب آلالي لالستخدام العام التي توجد في عدة أماكن متعددة في املدينة الجامعية،
وتساعد الطالب على استخدام الخدمات إلالكترونية ،ولاطالع على املواد الدراسية ،والواجبات،
والنتائج.
 الفصول الدراسية الذكية املزودة بخدمة لاتصال باإلنترنت.
 خدمة لاتصال من خارج الجامعة املتاحة لألساتذة واملوظفين والطالب الذين يسكنون خارج املدينة
الجامعية.
حقوق امللكية
تقدم الجامعة لكل طالب من طالبها اسم مستخدم الستخدام خدمات الحاسب آلالي ،ولكل مستخدم جميع
ً
الحقوق ولامتيازات الخاصة بهذا لاسم .ومن لاهمية أن نذكرك بأن اسم املستخدم ليس ملكا ألحد ،بل هو
ميزة تمنحها الجامعة لطالبها ،ومن حق الجامعة سحب هذه امليزة ،أو غيرها في حالة إساءة استخدامها ،إضافة
ً
إلى اتخاذ إلاجراءات الالزمة تجاه ذلك ،كما سيرد الحقا.
وفيما يلي بعض املعلومات التي ينبغي مراعاتها :
 الشبكة بكل ما يتصل بها من أجهزة حواسيب آلية ملك للجامعة ،ولذا يجب اتباع قوانين الجامعة التيتنظم طريقة التعامل مع الشبكة.
ً
 يعتبر استنساخ البرامج التي تم شراؤها دون إذن انتهاكا التفاقية الشراء ،وحقوق امللكية.41

 تمتلك الجامعة جميع الحواسيب آلالية للمعامل العامة ،والحواسيب الخاصة بمعامل ألاقسامألاكاديمية ،وكذلك الحواسيب آلالية املوجودة بمكاتب املوظفين ،وكل البرامج املحملة عليها .ولها الحق في
تحديد من يستخدم هذه الحواسيب  ،وكيفية استخدامها.
 تقوم الجامعة بكشف أي محاوالت غير قانونية للدخول إلى الشبكة ،ألامر الذي سيترتب عليه اتخاذإجراءات من شأنها سحب اسم مستخدم من الطالب ،وتحويله للجهات املختصة حسب درجة املخالفة
القانونية.
ً
ماذا يعني أن يكون الطالب مسؤول؟
ً
 ينبغي أن يكون الطالب قادرا على تحديد ما هو الصحيح فيتبعه ،وما هو الخطأ فيتجنبه؟. يجب مراعاة أن هناك بعض الزمالء يعتمدون على حواسيب الجامعة ألداء أعمالهم. تعرف على خطط الجامعة لتأصيل املفاهيم القويمة ،ولابتعاد عن التصرفات غير املسؤولة ،مثل التيتتعلق باالحتيال ألاكاديمي ،والتي تشمل سرقة البرامج ،والسرقات ألادبية ،والتصرفات الالمسؤولة،
وسوء استخدام املواد واملعدات ،وينبغي أن تحكم استخدامك للحاسب آلالي ،كما تحكم تصرفاتك في
الفصل ،أو في الحرم الجامعي.
 ال ترسل أي رسائل إلكترونية ألفراد ال تعرفهم .أو ألشخاص ال تربطك بهم عالقة. ال تستخدم مصادر الحاسب الجامعية في إرسال رسائل مسلسلة ومتكررة ،فهذا إهدار للمصادرالحاسوبية ،ويضر بأعضاء املجتمع.
 ال تستخدم كلمات املرور الخاصة باآلخرين. اعرف ماهو املتاح لك ،وما تطلبه الجامعة منك عندما زودتك بهذه امليزة. ال تدع زمالءك الطالب ،أو ألاقارب ،أو ألاشخاص آلاخرين ،معرفة كلمة املرور الخاصة بك الستخدامً
مصادر الجامعة الحاسوبية ،علما بأن هذا يتنافى مع ألامانة والثقة التي منحتها لك الجامعة.
ً
 سياسة استخدام إلانترنت في الجامعة ال تسمح باستخدام الشبكة لأللعاب إلالكترونية ،فليس مسموحاأن تستخدم الشبكة للعب مثل هذه ألالعاب.
ً
 ال تخطئ الفهم ،فمنحك القدرة على استخدامك إلانترنت هو ميزة وليس حقا .وهذه امليزة تمنحهاً
ً
الجامعة للطالب باالعتماد على الثقة املوضوعة فيهم الستخدام إلانترانت استخداما مسؤوال.
 يمكنك إلاطمئنان إلى سرية الرسائل البريدية التي تتبادلها في عملك ،ألن الجامعة ال تراقب استخدامً
الطالب لبريده إلالكتروني .لكن يجب أن تكون حذرا من أن الرسائل إلالكترونية ما هي إال سجالت
مكتوبة قد تخضع للمراجعة عندما تستدعي الحاجة لذلك.
 إن سياسة الجامعة تمنع عدة انواع من الرسائل إلالكترونية ،ومنها على سبيل املثال :الرسائلً
إلازعاجية ،والحمالت الدعائية ،ولاستجداء ،والتي تعتبر نوعا من إلاهدار للمصادر الحاسوبية في
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-

ً
الجامعة ،ولذلك فهي أيضا ممنوعة.
قم بإلغاء الرسائل التي ال ينبغي لاحتفاظ بها.
ً
قاوم رغبتك في إرسال الرسائل املسلسلة ،حتى وإن وعدتك الثروة والسمعة ،فغالبا ما يكون القصد من
هذه الرسائل غير مجد.
على الرغم من أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتوفير أعلى مستويات الحماية والسرية لرسائلك
البريدية ،فإن اختيارك لكلمة السر والحفاظ عليها وتغييرها بصفة دورية يسهم في توفير مزيد من
الحماية لرسائلك.
ال يحق لك اطالع أصدقائك على كلمة املرور الخاصة بك ليشاهدوا ملفاتك.

ضوابط استخدام الحاسب آلالي والشبكات لطالب الجامعة:
توفر جامعة امللك فهد للبترول واملعادن لطالبها أحدث وسائل تقنيات املعلومات ولاتصاالت ،باإلضافة إلى
توفير أجهزة الحاسبات آلالية الحديثة املنتشرة في جميع املباني ألاكاديمية ،وتوفير خدمات البريد إلالكتروني،
وإلانترنت بهدف لارتقاء بمستواهم التعليمي واملعرفي .ولذلك فإن الجامعة تتوخى من طالبها لالتزام بسلوكيات
ّ
الطالب الجامعي ،والتحلي بقدر عال من املسؤولية عند استفادتهم من هذه الخدمات ،بااللتزام باألخالقيات
املثلى ،واملمارسات القويمة التي تتناسب مع ِّق َيم مجتمعنا إلاسالمي ،ومكانة الجامعة وتميزها.
وللحفاظ على لاستخدام ألامثل لهذه املوارد التعليمية ،ولاستفادة من الخدمات املقدمة ،كان من
الضروري أن تقوم الجامعة بوضع ضوابط وإجراءات واضحة ،يتم على أساسها تطبيق جزاءات تأديبية مناسبة
في حالة مخالفة هذه الضوابط.
وفيما يلي املخالفات والجزاءات التي ستطبق على كل من يخالف أنظمة الجامعة فيما يخص الخدمات
إلالكترونية:
ً
أول :املخالفات
 -0الدخول إلى مواقع تخالف القيم ألاخالقية (مواقع إباحية (
الدخول املتعمد املتكرر للمواقع إلاباحية ،أو الحصول منها على صور ،أو أفالم ،ونشرها عن طريق
الشبكة الجامعية ،إما بإرسالها عن طريق البريد إلالكتروني ،أو وضعها على ملفات مشتركة ،أو عامة.
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انتهاك حقوق خصوصية آلاخرين (شخصية أو معنوية(  ،ومنها:
( أ ) سرقة رموز لاستخدام ،وكلمات السر الخاصة باآلخرين.
(ب) إرسال رسائل إلكترونية مزيفة ،أو دعائية تس يء أو ّ
تحقر أو تهدد آلاخرين ،أو ّ
تحرض على ذلك.
(ج )

تداول وإرسال مواد ال تتناسب مع قيم التعليم الجامعي باململكة.

(د )

استخدام مرافق الحاسب بالجامعة لألغراض الترويجية ،أو الدعائية ،أو التجارة.

(ه )

انتهاك حقوق النشر ،وامللكية الفكرية ،وقواعد استخدام العالمات التجارية.

سرقة ألاجهزة واملعدات والتجهيزات الخاصة بمرافق الحاسب آلالي ،أو املشاركة فيها ،أو التحريض،
أو التستر عليها.
إتالف أنظمة الحاسب والشبكات وألاجهزة ،أو التأثير في كفاءة أدائها ،ومنها:
( أ ) إلاتالف ،أو العبث املتعمد باألجهزة واملعدات والتجهيزات الخاصة بمرافق الحاسب آلالي.
(ب)

إرسال فيروسات الحاسب املدمرة لألنظمة والشبكات وألاجهزة.

(ج )

التأثير املتعمد على أداء الحاسب والشبكات بالجامعة ،مما يؤدي إلى إعاقة عملها ،أو يبطئ
سرعته ،أو يؤثر في كفاءتها ،أو يزيد أحمال النقل عبر شبكاتها.

 -5مخالفات تؤثر في النسيج الوطني للمجتمع الجامعي
(أ ) تصميم ونشر صفحات إلكترونية تشمل مواد ،أو مواقع ،أو معلومات غير صحيحة ،أو تتعارض
مع لاستخدام السليم للشبكة ،وأنظمة الجامعة ،وقيم التعليم الجامعي.
(ب) املشاركة ،أو لاستضافة ،أو إلاشراف على مواقع أو منتديات تؤثر في النسيج الوطني للمجتمع
الجامعي.
(ج) نشر معلومات مغلوطة ،أو غير صحيحة ،أو محرفة ،عن املجتمع الجامعي ،عن طريق استخدام
شبكة الحاسب بالجامعة.
ً
ثانيا :الجزاءات
 -0تنظر لجنة مخالفات استخدام الحاسب آلالي بالتوصية بتحويل الطالب إلى لجنة شؤون الطالب التي
تحدد محاسبته ً
بناء على حجم املشكلة أو املخالفة التي ارتكبها ،وتكون العقوبات متفاوتة سواء
ً
باإليقاف عن الدراسة ،أو فصله نهائيا من الجامعة ،وتحويله للجهات املختصة خارج الجامعة في حالة
ً
مطالبة الجهة املتضررة بذلك ،علما بأن انتهاك حقوق امللكية الفكرية ،ومن ضمنها حق النشر ينظمه
قانون خاص.
 -4إيقاف اسم املستخدم الخاص بالطالب لخدمة البريد إلالكتروني ،وخدمة إلانترنت بالجامعة.
ً
ً
 -:التعهد خطيا بعدم ارتكاب مثل هذه املخالفة مستقبال ويحفظ التعهد الخطي في ملفات مركز
تقنيةاملعلومات ،وصورة منه في ملف الطالب بعمادة شؤون الطالب.
46

 -2نشر املخالفة بجريدة الجامعة ،والعقوبات التي ترتبت عليها.
 -5إذا ثبت للجامعة استخدام زمالئك لرقم استخدامك الشخص ي ،فسيتم تطبيق إلاجراءات الخاصة
ً
لهذا التصرف الذي ربما يترتب عليه سحب رقم لاستخدام لفترة مؤقتة ،أو ً
استنادا على نوعية
نهائيا،
لاستخدام التي تمت ،وما تراه الجامعة من عقوبات أخرى تحفظ حقها.
 -6نظام مكافحة الجرائم املعلوماتية الصادر عن هيئة إلاتصاالت وتقنية املعلومات ،واملوضح في الرابط
التالي.http://www.citc.gov.sa :
إجراءات طلب الخدمة من مركز تقنية املعلومات:
 .0عن طريق مركز لاتصال . Call Center 8444
 .4عن طريق البريد إلالكتروني ictc.help@kfupm.edu.sa
 .:حضور العميل للمركز – مبنى -41غرفة .487
 .2عن طريق موقع edesk.kfupm.edu.sa.ويتم عمل آلاتي:
ً
إلكترونيا.
 تعبئة نموذج الخدمة املطلوبة وإرساله سيتم تحويل الطلب إلى الشخص املختص. سيتم لاتصال لتحديد موعد الزيارة ،وتنفيذ الطلب.عالقات العمالء واملقترحات والشكاوى:
 يتم استقبال املقترحات والشكاوى على  ictc@kfupm.edu.saأو هاتف  8909أو فاكس .2826ً
 تقوم وحدة العناية بالعمالء باالتصال بالعميل لحل املشكلة ،أو تنفيذ املقترح ،إذا كان مالئماويتوافق مع أهداف املركز،
 يقوم مركز تقنية املعلومات ولاتصاالت بعمل صيانة وتحديثات دورية ألجهزة وأنظمة تقنيةاملعلومات ويقوم بالتواصل مع العمالء بإرسال أوقات الصيانة الدورية والطارئة.
أوقات العمل:
ً
ً
من يوم ألاحد إلى يوم الخميس :من  5:80صباحا وحتى  1:00عصرا ويشمل جميع أقسام املركز .وهناك
ً
مساء.
بعض املعامل للحاسب آلالي لالستخدام العام يستمر العمل فيها إلى الساعة العاشرة والنصف

ننصح الطالب الجدد بتحميل تطبيق الجوال من موقع املركز والذي يقدم خدمات مفيدة ومتعددة.
www.kfupm.edu.sa/ictc
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إدارة ألامن
نظام املرور في الجامعة:
عزيزي الطالب :إن التزامك بأنظمة املرور داخل الحرم الجامعي دليل على وعيك وتقديرك للمسؤولية،
وذلك يجنبك الوقوع في املخالفات املرورية ،وقد حرصت إدارة الجامعة على السالمة املرورية .ويجب عليك اتباع
التالي:
 -4في الحاالت الطارئة أو املالحظات الرجاء لاتصال على رقم العلميات ( )1111من داخل الجامعة أو
( )0483601111من خارج الجامعة ،وذلك على مدار الساعة في جميع ألاحوال التي يحتاجها الطالب
وتكون من اختصاص ألامن.
 -2السرعة القصوى داخل املدينة الجامعية محدودة بالتالي:
 في مواقف السيارات 20كم/الساعة. في ألاحياء السكنية10كم /الساعة. في الشوارع العامة 70كم /الساعة. -8يجب على كل من يقود مركبة داخل املدينة الجامعية أن تكون لديه رخصة قيادة سارية املفعول ،وأن
يراعي أصول السالمة أثناء القيادة.
 -1على جميع منسوبي الجامعة أن يقوموا بتسجيل سياراتهم لدى إدارة ألامن للحصول على تصاريح
لسياراتهم ،وعليهم مالحظة إعادة التصريح إذا رغب الشخص في التخلي عن سيارته ،ويجب أن يبلغ
إدارة ألامن إذا فقد التصريح ،أو تلف ألي سبب من ألاسباب.
 -7للحصول على تصريح يشترط أن يبرز طالب التصريح رخصة القيادة وبطاقته الجامعية واستمارة
سيارته سارية املفعول.
ً
مساء.
 -6جميع الزوار ال يسمح ببقائهم بعد الساعة العاشرة
 -5تحديد مواقف السيارات داخل املدينة الجامعية للسيارات املسجلة بإدارة ألامن  ،وعليها تصريح بذلك
حسب آلاتي:
مواقف أعضاء هيئة التدريس:
مواقف رقم(  ،) 4ومواقف رقم( ،)7ومواقف رقم( ،)44ومواقف رقم( ،)41ومواقف رقم( ،)43ومواقف
رقم( ،)49ومواقف رقم( ،)28ومواقف رقم( ،)27ومواقف السنة التحضيرية رقم( ،)73ومواقف رقم( )79
املغطاة ،ومواقف( ،)68ومواقف ( ،)63ومواقف ( ،)55كما توجد مواقف محجوزة لذوي لاحتياجات
الخاصة في جميع مواقف الجامعة.
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مواقف املوظفين:
مواقف رقم( ،)4ومواقف رقم( ،)44ومواقف رقم( ،)41ومواقف رقم( ،)43ومواقف رقم( ،)28ومواقف
رقم( ،)27ومواقف رقم( 79املغطاة) ،ومواقف السنة التحضيرية رقم( .)73ومواقف( ،)68ومواقف (،)63
ومواقف ( ،)55كما توجد مواقف محجوزة لذوي لاحتياجات الخاصة.
مواقف الطالب الساكنين في الجامعة:
جميع املواقف املتاحة بسكن الطالب باإلضافة إلى مواقف ألاستاد الرياض ي .كما توجد مواقف
محجوزة لذوي الاحتياجات الخاصة ،و مواقف ( )7:-74-70املغطاة  ،ومواقف (.)62
مواقف الطالب الساكنين خارج الجامعة:
مواقف رقم( ،)49ومواقف رقم( ،)20ومواقف رقم( ،)68ومواقف رقم( 79املكشوفة) بإإلضافة إلى املواقف
ً
ً
ليال ،كما توجد مواقف محجوزة لذوي
( )54،52،58،61من الساعة  05000صباحا وحتى 40000
لاحتياجات الخاصة.
مواقف ل يحق للطالب الوقوف بها على مدى الـ ( )42ساعة:
مواقف رقم( ،)7مواقف رقم( ،)41مواقف رقم( ،)24باالضافة إلى مايلي:
ً
 مواقف ( )44ملدة نصف ساعة  ،ويتم تسجيل املخالفة إلكترونيا في حال تجاوز املدة املحددة ويسمحً
بالوقوف من الساعة (ً )07000
مساء وحتى ( )05000صباحا دون تحديد للمدة.
ً
 مواقف املجمع التجاري يسمح بالوقوف ملدة ساعتين فقط ،ويتم تسجيل املخالفة إلكترونيا في حالً
ً
تجاوز املدة املحددة ويسمح بالوقوف من الساعة ( )42000ليال وحتى ( )05000صباحا دون تحديد
للمدة.
املخالفات والغرامات:
أ – سيارات الركاب الصغيرة:
قيمة املخالفة
السرعة
 400ريال.
74كم إلى 30كم /الساعة
 200ريال.
34كم إلى 400كم /الساعة
 100ريال
أكثر من 400كم /الساعة

ب – الحافالت والشاحنات:
السرعة
74كم إلى 67كم /الساعة
66كم إلى 30كم /الساعة
أكثر من 30كم /الساعة
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قيمة املخالفة
 400ريال.
 200ريال.
 100ريال

م

الغرامة

نوع املخالفة

4

عدم الوقوف للمشاة

 400ريال

2

عدم الوقوف عند عالمة (قف)

 400ريال

8

عدم الوقوف عند عالمة محطات الحافالت أثناء صعود الطالب ونزولهم

 400ريال

1

ترك محرك السيارة يعمل في املواقف في جميع املواقف املغطاة سواء كان 400ريال
ً
السائق داخلها أم مغادرا لها.

7

 800ريال

قطع إلاشارة الضوئية0
قيادة السيارة دون السن القانوني للقيادة:

6

املرة ألاولى :حجز السيارة مدة أسبوع مع إحضار ولي ألامر وتوقيعه على تعهد.

 800ريال

املرة الثانية :حجز السيارة مدة أسبوعين.

 600ريال

املرة الثالثة :حجز السيارة مدة ثالث أسابيع.

 900ريال

املرة الرابعة ومافوق :تطبيق مخالفة املرة الثالثة والرفع ملعالي مدير الجامعة.
5

استعمال النور العالي

 400ريال

3

عدم مراعاة قواعد استخدام املنبه

 400ريال

9

التجاوز غير النظامي

 400ريال

 40عدم وجود لوحة أو عدم وضوحها

 400ريال

 44التفحيط

 200ريال

 42نزع التصريح وإتالفه أو استخدامه على سيارة أخرى غير املصرح لها

 700ريال

 48الوقوف في مواقف ذوي لاحتياجات الخاصة

 800ريال

 41كسر حاجز البوابة

 470ريال

 47كسر حاجز البوابة ألاملنيوم

 4700ريال

 46عرقلة السير

 400ريال
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 45عدم تجهيز السيارة أو الدراجة باألنوار النظامية وإشارات لالتفاف.

 400ريال

 43دوران غير نظامي

 400ريال

 49قيادة متهورة

 200ريال

 20عدم حمل رخصة قيادة سارية املفعول

 400ريال

 24استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة

 400ريال

كل طفل يقود دراجة دون استخدام أنوار عاكسة في الليل:
22

املرة ألاولى :إشعار ولي ألامر
املرة الثانية :حجز الدارجة ،وأخذ تعهد على ولي ألامر.
بعد املرة الثانية :حجز الدراجة مدة أسبوع.

 28السير عكس لاتجاه

 400ريال

 21الهروب من نقطة تفتيش رجل ألامن

 400ريال

 27الوقوف الخاطئ على ممرات املشاة أو ألارصفة

 400ريال

 26ترك املركبة مهملة على الطريق العام

 400ريال  +تكلفة النقل

قيادة الطالب للمركبات داخل ألاحياء السكنية ألعضاء هيئة التدريس أو مركز  400ريال
25
املجتمع أو أمام الجمعية التعاونية.
 23وقوف غير نظامي

 400ريال

 29عدم ربط حزام ألامان في املقعد ألامامي

 400ريال

 80ارتكاب أي أمر محظور بمقتض ى نظام املرور باململكة لم يرد ذكره أعاله

 400ريال

84

 4700ريال +الفصل من
الجامعة

العبث بأقفال ألامن للسيارات (الكلبشة)

 82تجاوز الحافالت أثناء التحميل والتنزيل

 400ريال

 88تظليل الزجاج ألامامي

 400ريال

 81عدم صالحية حزام ألامان لالستعمال

 400ريال
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وضع ركاب في مؤخرة السيارة املكشوفة
87

املرة ألاولى

 800ريال

املرة الثانية

 600ريال

املرة الثالثة

 900ريال

 86عدم تثبيت ألاطفال في املقاعد املخصصة لهم

 400ريال

 85عدم الوقوف إلشارة رجل ألامن

 400ريال

 83عدم وجود تصريح دخول املدينة الجامعية

 400ريال

 89عدم لبس خوذة الرأس لقائدي الدراجات

 400ريال

 10السير أو الوقوف فوق الرصيف

 700ريال

العقوبات املترتبة على تكرار املخالفات املرورية:
.4
.2

.8

.1

عند حصول الطالب على ( )7مخالفات يستدعى من قبل عمادة شؤون الطالب ويؤخد عليه تعهد ،ويقوم
بتأدية خدمة مجتمع بواقع ( )7ساعات.
عند حصول الطالب على ( )40مخالفات (بما فيها املخالفات الخمس ألاولى) ،يستدعى من قبل عمادة
شؤون الطالب ويؤخد عليه تعهد ،ويحال إلى وكالة عمادة شؤون الطالب للتوجيه وإلارشاد ألخذ جلسات
إرشادية تحدد حسب الحالة من قبل الوكالة .ويقوم بتأدية خدمة مجتمع بواقع ( )40ساعات (بعد تأديته
 7ساعات للمخالفات الخمس ألاولى).
عند حصول الطالب على ( )47مخالفة (بما فيها املخالفات السابقة في " "4و " ، )"2يطبق عليه الحد ألاعلى
للعقوبة ( )80ساعة خدمة مجتمع (بعد تأديته لخدمة املجتمع في " "4و " ، )"2ويحال للجنة شؤون
الطالب0
سحب السيارة املخالفة عن طريق شركة مواقف ودفع غرامة مالية قدره ( )430ريال لجميع السيارت التي
ال تحمل تصريح دخول الجامعة أو يقف في مواقف غير مصرح له بها.
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الخدمات الغذائية

تحرص الجامعة على تقديم كافة الخدمات التي من شأنها إعانة الطالب على التأقلم مع الحياة
الجامعية وتأمين متطلباته اليومية بما في ذلك الخدمات الغذائية ،والتي تسعى بدورها لتقديم وجبات
غذائية متنوعة ذات جودة عالية وهذا أهلها للحصول على شهادة الهاسب ( – HACCPاملراقبة بتحليل
نقاط الخطورة الحرجة) من هيئة معتمدة ً
عامليا (تي يو في نورد العاملية – )TUV NORD – GERMANY
لألعوام 2043 – 2040م.

يوجد في سكن الطالب مطعم مخصص للطالب يتسع ألكثر من ألف وخمسمائة طالب في وقـت
ً
واحـد ،كما يقدم املطـعم ثـالث وجـبات رئيسة يوم ًـيا هي إلافـطار( 03000-06000صباحا) والغداء (- 44000
ً
ً
ً
مساء) علما بأنه قد يطرأ تعديل يسير على هذه
 02000ظهرا) والعشاء (من بعد صالة املغرب وحتى 03080
املواعيد حسب فصول السنة ،ويعلن عن ذلك في لوحات إلاعالنات .إضافة إلى ذلك ،فإنه يوجد عدد من
املقاصف موزعة على املباني ألاكاديمية بما في ذلك مباني السنة التحضيرية.
مواعيد تقديم الوجبات:
الوجبة

إلافطار

الغداء

العشاء

الوقت

اليوم

من

إلى

ألاحد – الخميس

ً
 06000صباحا

ً
 03080صباحا

الجمعة والسبت

ً
 05000صباحا

ً
 09080صباحا

جميع أيام ألاسبوع ما
عدا يوم الجمعة

ً
 44000ظهرا

ً
 02000ظهرا

يوم الجمعة

بعد صالة الجمعة

ً
 02000ظهرا

ألاحد – السبت

بعد صالة املغرب

ً
مساء
03080

إضافة إلى ذلك فإنه يوجد عدد من املقاصف موزعة على املباني ألاكاديمية رقم (– 47 – 41 – 6 – 1
 -63- 68 – 79 – 73 – 71 – 21 – 24مركز املجتمع  -كلية املجتمع بالدمام).

51

كما يوجد بصالة مطعم الطالب قسم خاص للطبق السفري يخدم الطالب في وقت مبكر من الساعة
ً
ً
الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا وخاصة للطالب الراغبين في تناول وجبتهم في مقر سكنهم .كما
يوجد بنفس املكان مقصف للشاورما للراغبين في تناول الوجبات الخفيفة السريعة يقدم الوجبات إلى
ً
وقت متأخر من الليل ( الساعة  01000عصرا وحتى  42000منتصف الليل)

وملزيد من املعلومات أو تقديم املقترحات أو الشكاوى يمكنك عزيزي الطالب إلاتصال بمسؤول مطعم
الطالب على هاتف ( 8740أو  )8747واملوجود معكم بصاالت تقديم الطعام أو لاتصال على ( )8700إدارة
الخدمات الغذائية أو على إلايميل dg-fserv@kfupm.edu.sa

حملك للبطاقة الجامعية يسهل عليك إلاستفادة من خدمات املطعم
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مصطلحات ُتهمك
برنامج السنة التحضيرية

Preparatory Year Program

عمادة شؤون الطالب

Deanship of Student Affairs

مركز التوجية وإلارشاد

Counseling and Advising Center

السنة التحضيرية

Preparatory Year

الصالة الرياضية املغلقة

Gymnasium

العيادة الطبية

Clinic

املركز الطبي

Medical Center

قاعة محاضرات

Auditorium

مستودع الكتب

Bookstore

معمل الورش (ورشة)

Workshop

التخصص

Major

غرفة دراسية

Class room

جدول دراس ي

Schedule

البطاقة الجامعية (بطاقة الهوية)

Identification Card - ID

رقم البطاقة

ID#

ساعات مكتبية

Office Hours

زميل الغرفة

Roommate

زميل الصف

Classmate

اختبار سريع (امتحان موجز)

Quiz

متوسط حسابي

Average

معمل

Lab .Laboratory

عذر

Excuse

غائب

Absent

متأخر

Late

قاعة املذاكرة

Study Hall

رجل ألامن

Security Man

مدرس

Instructor
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أرقام هواتف تهمك
مكتب عميد شؤون الطالب

2900

مكتب وكيل العمادة لشؤون الطالب

2995

مكتب وكيل العمادة للتوجية وإلارشاد

4141

مكتب وكيل العمادة للتوظيف والتدريب

2976

النشاط الطالبي

2855

خدمات الطالب

2908

إسكان الطالب

8609/1082

صندوق الطالب

2906

مكتب عميد كلية الدراسات املساندة والتطبيقية

5400

مكتب وكيل كلية الدراسات املساندة والتطبيقية لشؤون السنة التحضيرية

4500

عمادة القبول والتسجيل

2010

إدارة القبول

2904

مسجل الجامعة

2790

املركز الطبي لاستقبال

8871

طوارئ املركز الطبي

8888/8877

الصيانة

5000/1000

قسم ألامن

1111

(الطوارئ)

995

الدعم الفني بمركز تقنية املعلومات ولاتصاالت

8444

مكتبة الجامعة

8047

مطعم الجامعة

8740

الخدمات البريدية

8850

مأمور السنتـرال

صفر

لاتصال بالجامعة من الخارج

(التحويلة)048360

لاتصال بأرقام خارج الجامعة

( )*45أو ( )* 9ثم الرقم

مكتب الخطوط السعودية بالجامعة

4400

ليموزين الجامعة

2599

الخطوط السعودية (الحجز)

920022222
56

طيران ناس (الحجز)

920004281

النقل الجماعي بالدمام

3004219999

السكة الحديدية

920003336

لإلسهام في تطوير الخدمات املقدمة من الجامعة يرجى التواصل عبر الواتساب

0773701993
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دليل الحقوق والواجبات للطالب الجامعي
ّ
تنويه مهم :إن النصوص التي يتضمنها الدليل الحالي قد تم اشتقاقها من اللوائح وألانظمة الجامعية،
(كمثل لئحة الدراسة والاختبارات ،والالئحة التأديبية للطالب -املوثقة في "دليل الطالب") ،وغير ذلك من
ُ
القرارات ،وألاعراف ،والتقاليد الجامعية املتعارف عليها.
ولذا :فمن الضروري ومن املهم أن ُيبنى الفهم العام لهذا الدليل ،وأن يتم التعامل به ،على خلفية
هذا الارتباط املهم ،وأن يحرص الطالب على الالتزام بمبادئ ألاخالق السوية والقيم إلاسالمية.
ً
أول :قائمة بحقوق الطالب الجامعي:
(أ)
.4
.2
.8
.1
.7
.6
.5
.3
.9
.40
.44
.42
.48
.41
.47
.46
.45

ًاملجال ألاكاديمي:
توفير البيئة الدراسية واملناخ العلمي املالئم للطالب.
تسهيل الحصول على املعلومات املتعلقة بأنظمة الدراسة ،واملعلومات املرتبطة باالختبارات ،وألانظمة والقرارات
املتعلقة بالطالب بالوسائل املمكنة.
الحصول على املادة العلمية ،واملعرفة املرتبطة باملقررات الجامعية.
الحصول على الخطط والجداول الدراسية ،والقيام بتسجيل املواد الدراسية ،حسب الخطة الدراسية املقررة.
ً
اختيار الطالب للتخصص الذي يرغب الدراسة به ،وفقا لألنظمة.
تزويد الطالب بمواعيد لاختبارات الفصلية والنهائية وإبالغه في حالة وجود تعارض أو تغيير موعدها بوقت كاف.
ّ
أي تعارض في جدول لاختبارات النهائية للطالب ،وفي حالة حدوث ذلك في جدول اختبارات الطالب الفصلية
تفادي ِّ
تعمل ألاقسام املعنية على حلها ،بالطرق املناسبة.
تزويد الطالب بساعات العمل املكتبية ألساتذته.
التواصل مع أساتذته ومناقشتهم بشكل علمي ،وذلك في ألاوقات املناسبة( ،مثل املحاضرات ،وحصص املناقشة،
والبريد إلالكتروني الرسمي لألستاذ ،والساعات املكتبية).
عدم منع الطالب من دخول املحاضرات املسجل فيها ،وعدم منعه من دخول لاختبارات ،ما لم تكن هناك موانع
تحددها ألانظمة.
إبالغ الطالب في حالة إلغاء املحاضرات ،واطالعه بزمان ومكان املحاضرات التي يتم تعويضها قبل وقت كاف.
حصول الطالب على نتائج اختباراته ،ودرجات أعمال الفصل قبل لاختبار النهائي ،والسماح له بمراجعة اختباراته،
ومعرفة إلاجابات الصحيحة.
ً
حصول الطالب على نتيجة اختباره النهائي ،والسماح له بمراجعتها خالل أربعة وعشرين ساعة بعد إعالن رصد
الدرجات.
الحصول على تقييم عادل يعكس املستوى الحقيقي ألداء الطالب في املقررات الدراسية العلمية والعملية.
للطالب الحق في التظلم من أية قرارات صادرة ضده ومتعلقة بسير الدراسة ،وله الحق في التظلم من إجراءات
لاختبارات الصادرة من لجنة شؤون الطالب ،أو من أي جهات أخرى ذات الصلة.
ً
منح الطالب وثيقة التخرج بعد استيفاء الفترة الزمنية املحددة وإنهاء كافة املتطلبات( ،ما لم يكن مبتعثا من جهة
داخلية أو خارجية).
أن ال يختبر الطالب أكثر من اختبارين في املواد املسجل فيها خالل يوم دراس ي واحد.
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(ب)

ًاملجال غير ألاكاديمي:

.4
.2
.8
.1
.7
.6

معاملة الطالب املعاملة الكريمة التي تحفظ له إنسانيته وكرامته من كافة منسوبي الجامعة.
الحفاظ على سرية محتويات ملف الطالب ،داخل الجامعة ،والتعامل مع ملفه بنزاهة وشفافية.
الحصول على الرعاية الصحية ألاـولية.
ً
الحصول على ألاعذار الطبية في الحاالت املرضية ،وبالطرق الرسمية ،وفقا للشروط والتعليمات التي تحكم ذلك.
الحصول على خدمات التوجيه وإلارشاد التي تقدمها الجامعة.
لاستفادة من املرافق والخدمات املوجودة بالجامعة ،واملشاركة في الفعاليات التي تقدمها ،حسب إلامكانات
املتاحة ،ومن أمثلة ذلك:


السكن.



املكتبة املركزية.



املالعب الرياضية.



ألانشطة الطالبية.



الفعاليات التعليمية.



إلارشاد ألاكاديمي.



خدمات املركز الطبي بالجامعة.
خدمات صندوق الطالب.



فرص العمل الجزئي في حال استيفاء الطالب للشروط.



الخدمات الغذائية.



النقل الترددي من سكن الطالب وإليه خالل اليوم الدراس ي.



.5
.3

.9
.40
.44
.42

إتاحة الفرصة للطالب للمشاركة في اللجان الدائمة في الجامعة املتاحة ُّ
لترشح الطالب.
إتاحة الفرصة للطالب لالستفادة من ألانشطة التي تقيمها الجامعة لطالبها ،وتمكين الطالب املستوفين للشروط
من الترشح للدورات وألاندية الطالبية والبرامج والرحالت الداخلية والخارجية ،واملشاركة في أنشطة خدمة
املجتمع وألاعمال التطوعية.
للطالب الحق في رفع كافة تظلماته من القرارات الصادرة في حقه من لجنة شؤون الطالب ،والجهات ألاخرى ذات
الصلة باألمور السلوكية ،للجهات املعنية.
عدم التمييز بين الطالب في الحقوق ،على أي أساس كان.
للطالب الحق في إبداء رأيه فيما يدرسه في حدود النقد العلمي الهادف.
مراعاة حقوق ذوي لاحتياجات الخاصة في املجال ألاكاديمي وغير ألاكاديمي.
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ً
ثانيا :التزامات الطالب الجامعي:
(أ)
.4
.2
.8
.1

.7
.6
.5
.3
(ب)
.4
.2
.8
.1
.7

.6
.5
.3
.9
.40
.44
.42

ًاملجال ألاكاديمي:
التقيد بكافة ألانظمة الجامعية واللوائح والتعليمات والقرارات ذات الصلة بالشؤون ألاكاديمية.
لاطالع على ألانظمة واللوائح الجامعية ،وأنظمة الدراسة ولاختبارات وكافة ألانظمة املرتبطة بها ،حيث أن الجهل بها
ليس بعذر.
اتباع واحترام أنظمة وإجراءات التسجيل ،وعدم التحايل عليها.
ُّ
التأكد من عدم وجود أخطاء في الجدول الدراس ي مثل التعارض في أوقات املحاضرات أو التسجيل في مقرر سبق أن
نجح الطالب فيه( ،مع مراعاة الضوابط املعمول بها في الدراسات العليا) ،وعلى الطالب لالتزام بمراجعة املسجل عند
وجود أي تعارض أو خطأ في جدوله ،أثناء فترة الحذف وإلاضافة.
لالتزام بكافة التعليمات الدراسية املنصوص عليها ،ولانتظام في الدراسة ،والقيام بكافة املتطلبات الدراسية
ُّ
والتقيد باللوائح الخاصة بسير املحاضرات ولاختبارات.
للمقررات،
عدم القيام أو الشروع في الغش في لاختبارات ،والواجبات ،واملشاريع الدراسية ،والتقارير ،وألابحاث ،أو مساعدة
آلاخرين على ارتكابه .وإال تعرض الطالب إلى الجزاءات املقررة في الئحة الدراسة ولاختبارات.
لالتزام بإجراءات امللكية الفكرية وحقوقها الخاصة بقواعد إعداد التقارير واملشاريع والبحوث.
أخذ موافقة أستاذ املقرر عند حضور املقررات غير املسجل فيها.
ًاملجال غير ألاكاديمي
مراعاة ألامانة وآلاداب إلاسالمية وألاعراف املتبعة في اململكة.
ّ
ِّاتباع كافة ألانظمة الجامعية واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة ذات الصلة بالشؤون غير ألاكاديمية ،وعدم
التحايل عليها.
عدم القيام بالغش أو التحايل في كافة التعامالت ،وعدم القيام بالتزوير ،أو لانتحال ،أو بأي أعمال مخلة بأنظمة
ولوائح الجامعة.
التعامل مع كافة منسوبي الجامعة وضيوفها باالحترام الالئق ،والحرص على حفظ كرامتهم ،وعدم إلاساءة إليهم أو
أهانتهم بالقول أو الفعل.
ُّ
التقيد بكافة أنظمة وإجراءات ألامن والسالمة واملرور والسكن وقواعد استخدام شبكات الحاسب آلالي ،واحترام اللوائح
املنظمة لألمور اليومية بالجامعة ،ويخضع الطالب للجزاءات املنصوص عليها في أنظمة الجامعة وقوانين اململكة العربية
السعودية.
املحافظة على ممتلكات ومنشآت الجامعة وإبالغ الجهات املسؤولة داخل الجامعة عند وجود أي تلف ،أو تعطيل لها.
لالتزام باللياقة ،والذوق العام ،والتزام الهدوء والسكينة داخل حرم الجامعة ،والحرص على عدم إزعاج آلاخرين ،وعلى
بأي عمل م ّ
ّ
خل بالهدوء داخل املدينة الجامعية.
ِّ
عدم التجمهر ،وعدم القيام ِّ
قيام الطالب بتحديث البيانات بشكل مستمر ،والسيما بيانات الجوال والهاتف ،وضرورة اطالعه املستمر على بريده
إلالكتروني الجامعي ،والذي يمثل الوسيلة املعتمدة من قبل الجامعة للتواصل معه.
التزام الطالب بحمل البطاقة الجامعية أثناء وجوده داخل الجامعة وإبرازها عند الطلب.
املحافظة على املظهر الالئق وارتداء الزي املناسب ،بما يتوافق مع عادات وتقاليد املجتمع السعودي في ذلك.
املحافظة على النظافة العامة ،والحرص على عدم تناول املأكوالت واملشروبات في ألاماكن غير املسموح فيها ،مثل قاعات
الدراسة واملختبرات.
ّ
لامتناع عن التدخين في كافة أرجاء املدينة الجامعية ،إال في ألاماكن املخصصة لذلك.
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 .48لالتزام بدفع املبالغ املقررة مقابل بعض الخدمات الطالبية أو الغرامات أو غيرها.
مساعدة الطالب من ذوي لاحتياجات الخاصة ،والحفاظ على حقوقهم (كمثل عدم الوقوف في ألاماكن الخاصة
.41
بهم).

ً
ثالثا :عالقات الطالب
(أ) العالقة بالجامعة:
.4
.2
.8
.1
.7
.6
.5
.3
.9

عدم القيام بأي أعمال منافية للقيم أو مخلة باألخالق أو آلاداب العامة.
التقيد بكافة أنظمة الجامعة الخاصة بتسيير العملية التربوية التعليمية.
املحافظة على قيم الجامعة املستمدة من رسالتها.
ّّْ
تنمية إلاحساس بروح لانتماء للجامعة كمؤسسة تربوية تعليمية ،بأي وسيلة كانت.
ّ
أي نشاط علني داخل املدينة الجامعية ،إال بعد أخذ املوافقات من شؤون الطالب وإلادارات ألاخرى
عدم مباشرة ِّ
املعنية.
لالتزام بشروط حرية الصحافة والنشر ،في وسائل إلاعالم املختلفة.
القيام بتقديم املعلومات الدقيقة والصحيحة عند القيام بكافة إلاجراءات ألاكاديمية وإلادارية.
إلابالغ عن أي سلوكيات خاطئة أو حاالت تهدد أمن الجامعة.
لاستخدام الواعي وألامثل لجميع الخدمات التي تقدمها الجامعة.

(ب) العالقة بأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة:
.4
.2
.8
.1

ّ
التحلي بالصدق وألامانة في كافة التعامالت.
ِّ
التعامل الحسن مع كافة منسوبي الجامعة ،والحرص على عدم املساس بكرامتهم ،وعدم تجريحهم بأي شكل من
ً
ً
ألاشكال :ماديا أو معنويا.
لالتزام التام بآداب الحوار والنقاش ،واحترام الرأي آلاخر.
ً
الحرص على عدم تقديم الشاوي الكيدية ،وبدال عن ذلك اللجوء إلى التظلم وفق الطرق النظامية.

(ج) العالقة بالطالب آلاخرين:
.4
.2
.8
.1

عدم إيذاء الطالب لزمالئه بالقول أو الفعل.
املشاركة مع زمالئه في ألانشطة لاجتماعية وألاندية الطالبية التابعة للجامعة.
لاهتمام بتوطيد الروابط لاجتماعية القائمة على التكافل والتراحم ولاحترام املتبادل.
لاهتمام بمساعدة الطالب من ذوي لاحتياجات الخاصة والسعي الندماجهم في البيئة الجامعية.

(د) العالقة باملجتمع:
 .4احترام قيم املجتمع ونظامه العام وآدابه.
 .2لالتزام بالسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها ،وعدم القيام بأي أعمال منافية للقيم أو مخلة باألخالق أو آلاداب
العامة.
ّ
شرفة للجامعة.
 .8أداء التدريب العملي بكامل الجدية والحرص التام على إبراز الصورة امل ِّ
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 .1تمثيل الجامعة في ألانشطة ألاكاديمية والعلمية ولاجتماعية والرياضية بالشكل الالئق واملثالي.
 .7ترشيد استخدام مصادر الطاقة واملياه ،واملحافظة على البيئة.

أحكام ّ
عامة:
 .4يقوم طالب الجامعة (دبلوم ،بكالوريوس ،دراسات عليا) بالتوقيع بااللتزام ببنود الدليل الحالي عند التحاقهم
بالدراسة.
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ملحق
الالئحة الطالبية
((تمهيد))
املادة ألاولى:
تسمى هذه الالئحة (الالئحة التأديبية للطالب بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن).

املادة الثانية:
مع عدم إلاخالل باألحكام الواردة بالنظم واللوائح الجامعية ،تطبق هذه الالئحة على كل طالب مقيد بالجامعة
سواء استوفى متطلبات التخرج النهائي أم لم يستوفها.

((املخالفات))
املادة الثالثة:
كل إخالل بالنظم واللوائح والتعليمات الجامعية يعتبر مخالفة ،وباألخص:
.4
.2
.8
.1
.7
.6
.5
.3
.9

كل فعل أو قول يمس الدين أو أنظمة الدولة أو يخل بحسن السيرة والسلوك وآلاداب داخل
الجامعة أو خارجها.
لاعتداء بالقول أو الفعل على أي شخص ،أو أمواله أو ممتلكاته.
لاعتداء على أموال وممتلكات ومرافق الجامعة.
تعطيل أنشطة الجامعة وبرامجها بطريق مباشر أو غير مباشر.
إلاخالل بنظام لاختبار والهدوء املطلوب له.
كل غش أو محاولة غش في لاختبارات أو املتطلبات ألاكاديمية.
ً
ً
دخول الطالب لاختبار بدال من غيره ،أو دخول سواه بدال منه ،سواء كان ذلك من داخل الجامعة
أو خارجها.
لاحتفاظ أو حيازة أي مواد ممنوعة أو مواد خطرة تهدد ألامن والسالمة.
لاحتفاظ أو حيازة أفالم وصور وأشرطة ومطبوعات منافية لآلداب وألاخالق إلاسالمية داخل
غرف السكن الداخلي أو داخل الجامعة.
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.40
.44
.42
.48
.41
.47
.46
.45
.43

مخالفة التعليمات والضوابط الخاصة باستخدام الحاسب آلالي والشبكة العنكبوتية (إلانترنت) في
الجامعة.
مخالفة القواعد والتعليمات والضوابط الخاصة بسكن الطالب.
كل تنظيم ملؤتمرات أو جمعيات أو إصدار مطبوعات أو توزيعها أو جمع أموال قبل الحصول على
ترخيص مسبق من الجهات املختصة في الجامعة.
إلادالء بمعلومات أو أخبار غير صحيحة عن الجامعة للصحف أو املجالت أو وسائل إلاعالم
ألاخرى.
التدخين في ألاماكن املمنوع فيها التدخين.
مخالفة التعليمات الخاصة باللباس واملظهر داخل الجامعة.
مخالفة تعليمات السالمة واملرور الخاصة بالجامعة.
التزوير بكل أشكاله.
انتحال الشخصية.
((العقوبات التأديبية))

املادة الرابعة:
تشمل العقوبات التأديبية ما يلي:
.4
.2
.8
.1
.7
.6
.5
.3
.9

التنبيه مشافهة أو كتابة أو التعهد كتابة.
إلانذار كتابة.
إلالزام بالعمل لساعات ّ
محددة في خدمة املجتمع.
الحرمان من بعض خدمات الطالب أو السكن أو النشاط الطالبي أو غيرها ،ملدة فصل دراس ي أو
أقل من ذلك أو أكثر أو الحرمان بشكل نهائي.
الغرامة املالية.
ً
إلغاء درجة اختبار الطالب في مقرر أو أكثر واعتباره راسبا فيه.
إلايقاف عن الدراسة ملدة فصل دراس ي أو صيفي أو أكثر.
الفصل النهائي من الجامعة ،وطي قيده فيها.
أي عقوبات أخرى يوافق عليها مدير الجامعة.
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املادة الخامسة:
ً
يراعى في توقيع العقوبات املذكورة في املادة الرابعة تناسبها مع درجة املخالفة ،أخذا في لاعتبار السوابق
والظروف املحيطة.
املادة السادسة:
ال توقع العقوبة إال بعد التحقيق مع الطالب كتابة ،وسماع أقواله فيما نسب إليه ،ويسقط حق الطالب في
إلادالء بأقواله وتوقع عليه العقوبة املناسبة في حالة رفضه الحضور أو تخلفه ،بدون عذر مقبول عن الحضور
ً
في املوعد املحدد للمقابلة واملبلغ به مسبقا.
املادة السابعة:
ً
ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تأديبية ،وذلك وفقا للمادة الثامنة عشرة من الئحة
الدراسة ولاختبارات للمرحلة الجامعية.

((الجهات املختصة بتوقيع العقوبات))
املادة الثامنة:
مع عدم إلاخالل بأحكام املادتين الخامسة والسادسة ،تختص الجهات آلاتية بما يلي:
 .4عميد شؤون الطالب أو من ينوبه لتوقيع العقوبتين ( 4و  )2من املادة الرابعة.
 .2مجلس الكلية لتوقيع العقوبة ( )6من املادة الرابعة.
 .8لجنة شؤون الطالب للتوصية بتوقيع بقية العقوبات ماعدا ( )6من املادة الرابعة.
املادة التاسعة:
تنظر لجنة شؤون الطالب في املخالفات التي يحيلها إليها عميد شؤون الطالب واملرفوعة إليه من أي جهة كانت،
وترفع اللجنة توصياتها إلى مدير الجامعة للبت فيها .وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات في ملف الطالب،
ويجب إبالغها لولي أمره وللجهات التي يعنيها ألامر بالجامعة وغيرها  ،حسب ما تقرره اللجنة.
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املادة العاشرة:
ت ُّعد القرارات الصادرة من الجهات املختصة بتوقيع العقوبات من ( )6-8من املادة الرابعة نافذة بعد موافقة
مدير الجامعة.
املادة الحادية عشرة:
مع مراعاة ما ورد في املادة الثامنة ،يناط بعمادة شؤون الطالب بالجامعة تنفيذ العقوبات التأديبية الصادرة
ومتابعة ذلك.

((التظلم))
املادة الثانية عشرة:

أول :إجراءات التظلم ذات الصلة بالشؤون ألاكاديمية:
في حالة تظلم الطالب من الدرجة املمنوحة له في ّ
أي مقرر سواء كان ذلك في لامتحان النهائي أو لاختبار
ّ
الفصلي أو في البحوث أو غيرها من الواجبات ولالتزامات ألاكاديمية املختلفة فإنه يراعى ما يلي:
ً
( )4يجب على الطالب مناقشة ألامر أوال مع مدرس املادة ملعالجة املوضوع وإذا تعذر التوصل للحل املنشود،
فيمكنه رفع املوضوع إلى رئيس القسم ألاكاديمي املعني مشفوعا باألسباب املؤيدة للنظر في املوضوع ،في خالل
مدة ال تتجاوز أسبوعا من بداية الفصل الدراس ي التالي لظهورالنتيجة النهائية أو من وقت الحصول على نتيجة
ّ
لاختبار الفصلي ،وإال فقد حقه في التظلم لدى الجهات ألاخرى.
( )4يتولى رئيس القسم تشكيل لجنة برئاسته للنظر في املوضوع ،وعلى هذه اللجنة ّْ
أن تقوم بعد الفراغ من
عملها برفع توصياتها ،التي يمكن أن تتضمن إلابقاء على درجات الطالب على حالها ،أو رفضها كلية أو تعديلها
ً
ً
جزئيا سلبا أو إيجابا مع بيان ألاسباب املوجبة لذلك ،ورفعها لعميد الكلية املعني مشفوعة بتوصيات اللجنة،
ليقوم العميد بدوره بعرض تلك التوصيات على مجلس الكلية املعني التخاذ القرار النهائي.
( ):يتولى رئيس القسم املعني إخطار الطالب كتابة بالقرار الصادر عن مجلس الكلية خالل أسبوع من تاريخ
صدوره.

66

ثانيا :إجراءات التظلم ذات الصلة بقرارات لجنة شؤون الطالب.
ً
( )0يجوز للطالب ّْ
أن يتظلم من القرار الصادر ضده إلى مدير الجامعة ،باستثناء ما ورد في الفقرة أول من هذه
املادة.
ً
ً
( )4على الطالب التظلم خالل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ إخطاره بمنطوق قرار لجنة شؤون الطالب،
ً
ويجوز ملدير الجامعة مد فترة التظلم إذا أى ّ
أن هناك أسبابا مقبولة تستدعي ذلك.
ر
( ):ملدير الجامعة عند النظر في أي تظلم الخيارات التالية:
(أ) رفض التظلم وتأييد القرار املتخذ.
(ب) نقض القرار أو تعديله جزئيا.
(ج) ّ
التوجيه بإجراء تحريات وتحقيقات جديدة.
(د) اتخاذ أي إجراء آخر يراه مناسبا أو ضروريا.

ً
ً
ثالثا :إجراءات التظلم في الحالت غير الواردة في الفقرتين (أول) و(ثانيا) من هذه املادة.
تكفل الجامعة لطالبها حق التظلم والشكوى في الحاالت ألاخرى غير ما ذكر آنفا ،وعلى سبيل املثال ال
الحصر :كل ألافعال أو التصرفات التي تعد من املخالفات املعاقب عليها ضمن صالحيات الجامعة ،أو التصرفات
التي تدخل في نطاق املسؤولية التقصيرية ،أواملخالفات املرورية وغير ذلك من ألامور ،وفقا لإلجراءات التالية:
ً
( )0على الطالب رفع تظلمه أو شكواه لعميد شؤون الطالب ،مرفقا ذلك باألسباب املوضوعية ،واملستندات أو
ألادلة أو ّ
البينات التي تؤيد ادعاءه.
( )4لعميد شؤون الطالب رفض التظلم لعدم كفاية ألاسباب املوضوعية ،أو لعدم لاختصاص أو لعدم كفاية
ألادلة.
( ):يجوز لعميد شؤون الطالب ،إذا تبين له وجود أسباب معقولة للتظلم أو الشكوى ،تشكيل لجنة لدراسة
التظلم أو الشكوى ،ويجوز للجنة استدعاء الطالب ومناقشته ،ومطالبته بتقديم ما يؤيد شكواه أو تظلمه إن
وج َد ،ولها استدعاء ّ
أي أشخاص آخرين قد تكون لهم معرفه أوصلة بموضوع التظلم أو الشكوى.
ِّ
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ّ
( )2كما يجوز للعميد اتخاذ إلاجراءات التأديبية ضد الطالب إذا تبين له ّ
أن لادعاء أو التظلم غير صحيح ،وأنه
من قبيل الكيد الشخص ي أو ّ
الرغبة في لانتقام أو للنيل من السمعة.
( )5تقوم اللجنة برفع قرارها لعميد شؤون الطالب الذي يقوم بدوره باتخاذ القرار املناسب على ضوء ذلك،
ً
اعتبارا من تاريخ تسلمه قرار اللجنة.
وعلى العميد إبالغ الطالب بالقرار الذي تم اتخاذه خالل أسبوع

((أحكام عامة))
املادة الثالثة عشرة:
ال ت ُّ
خل أحكام التأديب املنصوص عليها في هذه الالئحة بالعقوبات املنصوص عليها في قانون الجزاءات السعودي
والتشريعات املكملة له .وإذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية تعين على الجامعة إبالغ جهات لاختصاص
ً
بالواقعة فورا دون أن يؤثر ذلك على سير إلاجراءات التأديبية املتخذة ضده.
املادة الرابعة عشرة:
ما لم يرد به نص في هذه الالئحة تطبق بشأنه ألانظمة والقرارات النافذة في اململكة.
املادة الخامسة عشرة:
ً
يجوز للطالب أن يقدم شكوى فيما يظنه مساسا بحقوقه إلى مدير الجامعة أو وكيل الجامعة للشؤون
ً ً
ألاكاديمية أو عميد شؤون الطالب ،ولتلك الجهات النظر في الشكوى واتخاذ ماتراه مناسبا وفقا لنظام الجامعة
ولوائحها.
املادة السادسة عشرة:
ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه باألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجامعة ،أو بعدم لاطالع
عليها.
املادة السابعة عشرة:
ملجلس الجامعة حق تفسير هذه الالئحة.
املادة الثامنة عشرة:
يعمل بهذه الالئحة من تاريخ إقرارها ،ويلغى كل ما يتعارض معها من لوائح سابقة.
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