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اهداء
الحمــد للــه الــذي جعــل العلــم ميــزة يتميــز بهــا مــن حــاز علــى شــرف العلــم (قــل هــل يســتوي
الذيــن يعلمــون والذيــن ال يعلمــون) والصــاة والســام علــى نبيــه القائــل (مــن ســلك طريقــا
يلتمـ�س فيـ�ه علمـ�اً  ،سـ�هل هللا لـ�ه بـ�ه طريقـ�ا إلـ�ى الجنـ�ة)  ..وبعـ�د.
مــع إشــراقة موســم معرفــي جديــد تســتأنف رحلــة الجــد لطلــب العلــم  ،فقــد خلــق هللا
اإلنســان ليعمــر هــذه األرض واليتــم ذلــك إال إذا تحصــن بالعلــم الــذي يمكنــه مــن النهــوض
باألمـ�ة ورفعتهـ�ا.
طالبة جامعة أم القرى ...
إن عمــادة شــؤون الطــاب تضــع بيــن يديــك (دليــل الطالبــة اإلرشــادي) الــذي يشــمل أهــم
الخدمــات المقدمــة مــن جميــع قطاعــات ومرافــق الجامعــة والــذي ســيكون عونــاً لــك فــي
االلمــام باألمــور الهامــة التــي يجــب عليــك معرفتهــا والعمــل بهــا ،وليجيــب علــى بعــض ممــا
يجـ�ول فـ�ي ذهنـ�ك مـ�ن استفسـ�ارات وتسـ�اؤالت.
يأتــي هــذا الدليــل كجــزء مــن البرامــج المقدمــة مــن عمــادة شــؤون الطــاب لتحقيــق شــعارها
(الطالــب أو ًال) وكجــزء مــن واجبــات جامعــة أم القــرى تجــاه طالباتهــا بتذليــل الصعــاب فــي
طريـ�ق طلبهـ�ن للعلـ�م تحـ�ت مظلتهـ�ا.
فــكل الشــكر لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين التــي ســخرت كافــة اإلمكانــات والجهــود
وأخــذت بعيــن االعتبــار جانــب التعليــم فــي رؤيتهــا الوطنيــة  , 2030وأخيــراً نســأل هللا لــك
التوفيــق فاآلمــال معلقــة عليـ ِ
ـك كفــرد ينتمــي لهــذا الوطــن بــأن تســاهمي فــي بنائــه بالعلــم
واالنجـ�از واإلبـ�داع واالبتـ�كار.
مع جميل األمنيات لكن من عمادة شؤون الطالب
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جامعة ام القرى
تحتــل مكــة المكرمــة موقــع الصــدارة فــي العالــم اإلســامي ،بفضــل مكانتهــا الدينيــة ،
وأهميتهــا التاريخيــة والحضاريــة ،حيــث تهــوي إليهــا أفئــدة المالييــن مــن البشــر ألداء
فريضــة الحــج والعمــرة وزيــارة مســجد المصطفــى صلــى هللا عليــه وســلم ،وفيهــا المشــاعر
المقدســة ،وبهــا قبلــة المســلمين -بيــت هللا الحــرام بمكــة المكرمــة -حيــث يتجــه إليهــا
مالييـ�ن المسـ�لمين فـ�ي صالتهـ�م كل يـ�وم.
وفــي العصــر الحديــث أصبحــت المملكــة الدولــة اإلســامية األنمــوذج  ،التــي أخــذت
بمســتجدات الحضــارة الحديثــة ،مــع المحافظــة علــى أصالتهــا وخصوصياتهــا ،وتميــز
سياســتها الداخليــة والخارجيــة المبنيــة علــى دســتور الشــرع القويــم .وتتمتــع المملكــة اليــوم
بفضــل سياســتها الحكيمــة بمركــز ثقــل عالمــي ,ذي نفــوذ وتأثيــر فــي مجريــات السياســة
واالقتصــاد الدولييــن  ،وحققــت خطــط التنميــة الخمســية التــي أخــذت بهــا البــاد منــذ ثالثيــن
عامــاً مضــت طفــرة مــن النهــوض وتعجيــل حركــة النمــو قــل أن تتــاح لكثيــر مــن البلــدان  ،وقد
اتجهــت فيهــا أيــدي البنــاء والتطوير-فــي سياســة متوازنة-إلــى بنــاء المرافــق والتجهيــزات
األساسـ�ية ،جنبـ�اً إلـ�ى جنـ�ب مـ�ع بنـ�اء الرجـ�ال وإعـ�داد األجيـ�ال.
وقــد كانــت انطالقــة هــذه الجامعــة فــي عــام 1401هـــ بأمــر مــن الملــك خالــد بــن عبــد العزيــز
–يرحمــه هللا -وفيهــا نشــأت عــدد مــن الكليــات كامتــداد ألقســام الكليتيــن العتيدتيــن بهــا
كليــة الشــريعة والدراســات اإلســامية وكليــة التربيــة مــع معهــد اللغــة العربيــة ،حيــث
تــم خــال العقــد األول مــن القــرن الخامــس عشــر إنشــاء خمــس كليــات هــي كليــة الدعــوة
وأصــول الديــن ،كليــة اللغــة العربيــة ,كليــة العلــوم التطبيقيــة ،كليــة العلــوم االجتماعيــة،
وكليــة الهندســة والعمــارة اإلســامية ,باإلضافــة إلــى كليــة التربيــة بالطائــف التــي افتتحــت
فــي عــام 1400هـــ  ،وتــم تحويــل عمــادة خدمــة المجتمــع إلــى كليــة ،وبذلــك أصبــح عــدد
كليــات هــذه الجامعــة اثنتــي عشــرة كليــة باإلضافــة إلــى معهــد خــاص بتعليــم اللغــة
العربيـ�ة للناطقيـ�ن بغيرهـ�ا ,ومعهـ�د ألبحـ�اث الحـ�ج كمـ�ا تـ�م افتتـ�اح كليـ�ة للمجتمـ�ع بالباحـ�ة.
وأصبحــت الجامعــة تقــدم مختلــف أنــواع التخصصــات ,وتمنــح درجــات البكالوريــوس
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والدبلــوم العالــي والماجســتير والدكتــوراه فــي علــوم الشــريعة واللغــة العربيــة والتربيــة
والعلــوم االجتماعيــة والتطبيقيــة والطــب والهندســة  ،وكانــت الجامعــة حينهــا تضــم مــن
الطلبــة نحــو ثالثيــن ألــف طالــب وطالبــة فــي مقرهــا بمكــة  ،وكانــت تخصصــات الكليــات فــي
ازديــاد ،للمســاهمة فــي ســد احتياجــات المجتمــع ومتطلبــات خطــط التنميــة مــن الدارســين
المؤهليــن للخدمــة فــي مختلــف المجــاالت  ،وقــد واكــب ذلــك أيضــاً إقامــة مبانــي المدينــة
الجامعيــة الجديــدة  ،حيــث اختبــرت منطقــة العابديــة ؛ جنــوب شــرقي مكــة المكرمــة المطلة
علــى صعيــد عرفــات موقعــاً جديــداً للجامعــة  ،وقــد وضــع حجــر األســاس لهــذا المشــروع
العمــاق خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز  -يرحمــه هللا  -عــام 140هـ�ـ .
وفــي عــام 1414هـــ ،انتقلــت إلــى المبانــي الجديــدة فــي العابديــة كليــة الشــريعة والدراســات
اإلســامية ،وهــي الكليــة الرائــدة فــي العلــوم الشــرعية ،وذات االعتمــاد األكاديمــي مــن
رابطــة العالــم اإلســامي وكليــة الهندســة والعمــارة اإلســامية  ،واحتلــت كليــة اللغــة
العربيــة مبنــى ملحقــاً ثــم انتقلــت إلــى مبنــى آخــر فــي نهايــة 1420هـــ  ،وعنــد إنشــاء كليــة
الطــب والعلــوم الطبيــة فــي عــام 1417هـــ ألحقــت بمبنــى كليــة الهندســة والعمــارة
اإلســامية بصفــة مؤقتــة  ،ثــم اســتقلت بمبناهــا الجديــد الــذي أنجــزت المرحلــة األولــى منــه
ف��ي وق��ت قياس��ي .
وتتــوزع مقــار الجامعــة بمكــة المكرمــة حاليــاً وكلياتهــا علــى ثالثــة مواقــع هــي  :العزيزيــة
وبهــا مبانــي اإلدارة العامــة وعمــادة شــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن  ،ومعهــد
خــادم الحرميــن الشــريفين ألبحــاث الحــج والعمــرة  ،وكليــة خدمــة المجتمــع  ،والمقــر الثانــي
بالزاهــر والــذي يضــم عمــادة الدراســات الجامعيــة للطالبــات ومبانــي كلياتهــا ومرافقهــا
 ،باإلضافــة إلــى المدينــة الجديــدة فــي العابديــة ؛ وبهــا الكليــات المختلفــة والعمــادات
المس��اندة  ،كم��ا توج��د ف��روع للجامع��ة ف��ي كل م��ن الجم��وم و اللي��ث والقنف��ذة .
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كليات الجامعة و أقسامها
أقسامها

الكلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية

الشريعة – التاريخ

الدعوة و أصول الدين

الدعوة والثقافة  -الكتاب والسنة -العقيدة -القراءات.

اللغة العربية وآدابها

اللغة والنحو والصرف  -البالغة والنقد -األدب

العلوم التطبيقية

الكيمياء -الفيزياء -األحياء  -العلوم الرياضية

العلوم االجتماعية

اللغة االنجليزية  -الجغرافيا -الخدمة االجتماعية – اإلعالم

العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية

االقتصاد -التأمين  -التمويل  -المصارف واألسواق المالية

الهندسة والعمارة اإلسالمية

الحاسب اآللي ونظم المعلومات

الهندسة الكهربائية – الهندسة المدنية – الهندسة الميكانيكية –
العمارة اإلسالمية

هندسة الحاسب اآللي  -علوم الحاسب اآللي -نظم المعلومات  -علم
المعلومات

التربية

لتربية البدنية

معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

تعليم اللغة العربية  -إعداد المعلمين

المجتمع

برنامج دبلوم المحاسبة المالية-برنامج دبلوم المصارف -برنامج دبلوم
التسويق التطبيقي -برنامج دبلوم علوم الحاسب

إدارة األعمال

محاسبة  -إدارة األعمال -التسويق -السياحة والفندقة

الدراسات القضائية واألنظمة

الدراسات القضائية – األنظمة
الكيمياء الحيوية  -علم وظائف األعضاء  -التشريح  -علم الكائنات الدقيقة

الطب

 علم الطفيليات  -علم األدوية والسموم -علم األمراض -علم الدم والمناعة الوراثة الطبيعية  -الطب الباطني -الجراحة  -النساء والوالدة-قسم طباألطفال  -طب المجتمع  -التعليم الطبي

طب األسنان
الصيدلة

علوم الفم األساسية والسريرية  -وقاية األسنان  -جراحة الوجه والفكين

وعلوم التشخيص  -العالج التحفظي وإصحاح األسنان

العقاقير قسم الصيدالنيات  -الكيمياء الصيدلية -األدوية والسموم -
الصيدلة السريرية

ممارسات التمريض  -تمريض المجتمع والرعاية الصحية للحشود  -علوم

التمريض

وبحوث التمريض

العلوم الطبية التطبيقية

العالج الطبيعي -طب المختبرات -التغذية اإلكلينيكية -الرعاية التنفسية
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الصحة العامة والمعلوماتية
الصحية

ادارة وتقنية المعلومات الصحية -التوعية والتعزيز الصحي  -علم
الوبائيات -صحة البيئة

خدمة المجتمع والتعليم
المستمر

برنامج السنة التأهيلية المسائية برنامج السنة التحضيرية
المسائية  -الدبلومات

التصاميم

المالبس و النسيج – السكن و ادارة المنزل – التصميم الداخلي –
التصميمات المطبوعة و االعالن

الجامعية بالجموم

الرياضيات -الكيمياء -األحياء -الحاسب اآللي -المحاسبة  -الخدمة
االجتماعية – اإلعالم – الفيزياء – اللغة العربية

الجامعية بالقنفذة

الدراسات اإلسالمية -اللغة العربية -الرياضيات -الفيزياء -اللغة
اإلنجليزية -الكيمياء -التربية األسرية – التربية البدنية – التربية
الفنية

الحاسب اآللي بالقنفذة

علوم الحاسب اآللي

الهندسة بالقنفذة

الهندسة الصناعية – هندسة التشييد

الطب بالقنفذة

التشريح -طب األطفال -علم وظائف األعضاء -النساء والوالدة
الكيمياء الحيوية  -الطب الباطني -الوراثة الطبية -الجراحةعلم الكائنات الدقيقة -طب المجتمع والرعاية الصحية  -علمالطفيليات -علم الدم والمناعة  -علم األدوية والسموم  -علم
األمراض

العلوم الصحية بالقنفذة

الصحة العامة – الخدمات الطبية الطارئة

الجامعية بالليث

اللغة و النحو و الصرف  -الرياضيات -اللغة اإلنجليزية -الكيمياء-
الفيزياء -الخدمة االجتماعية -التربية األسرية -الدعوة و الثقافة
اإلسالمية  -اإلعالم

الحاسب اآللي بالليث

علوم الحاسب اآللي

الهندسة بالليث

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت – الهندسة البيئية

العلوم الصحية بالليث

الصحة العامة

الجامعية بأضم

اللغة العربية -الرياضيات – األحياء  -علوم الحاسب اآللي.
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كيف هو استعدادك لمرحلة البكالوريوس؟ ما انطباعك عن
االختالف بين هذه المرحلة وما قبلها؟

ربمــا تشــعرين ببعــض التفكيــر بشــأن المرحلــة الجديــدة لكــن كل ذلــك ســيبقى ذكــرى
جميلــة عنــد التخــرج  ...أســئلتك ...العقبــات التــي مـ ِ
ـررت بهــا  ...البحــث عــن المبانــي والقاعات
 ...كلهـ�ا ستسـ�تعيدها الذاكـ�رة بابتسـ�امة.
ِ
فأنــت اآلن
هنــاك اختــاف بيــن البيئــة الدراســية الجامعيــة والبيئــة الدراســية المدرســية،
أصبحـ�ت علـ�ى مسـ�توى مسـ�ؤولية أعلـ�ى واعتمـ�اد علـ�ى النفـ�س أكبـ�ر.
ـادا عليــه ،وقــد حرصــت عمــادة
كل ذلــك االختــاف يتالشــى مــع الوقــت حتــى يصبــح أمــرا معتـ ً
شــؤون الطــاب أن تكــون للطالــب و مــن أجلــه ،فاألخصائيــات فــي الوحــدات االستشــارية
ـال لمســاعدتك فــي التهيــؤ
بمركــز التوجيــه واإلرشــاد الطالبــي علــى مســتوى اســتعداد عـ ٍ
وتقليــص فجــوة االختــاف بيــن المرحلتيــن.
مصطلحــات ستســمعينها جديــدة عليــك ،تغيــرات بســيطة تالحظينهــا ليســت كمــا أعتـ ِ
ـدت
عليــه فــي المرحلــة الســابقة كل ذلــك اعتيــادي لــكل طالبــة مســتجدة:
(الجدول الدراسي) في التعليم الجامعي يتاح للطالبة تعديل جدولها الدراسي وحذف
مواد لتدرسها الحقا أو إضافة مواد ،كل ذلك وفق شروط وضوابط.
(المعلمة) في الجامعة من يدرس المقرر هم أعضاء هيئة تدريس يختلفون من مقرر إلى
كثيرا سؤال (كيف الدكتورة  ...آخذ المادة عندها وال أغيرها) التصغي
مقرر ،ستسمعين
ً
لجميع اآلراء فهناك الصائب منها وهناك المبني على نظرة محدودة لجوانب معينة.
(الساعات المكتبية) هي أوقات تفرغ فيها عضو هيئة التدريس (مدرسة المقرر) نفسها
الستقبال الطالبات في مكتبها لتلقي استفساراتهن بشأن المقرر الدراسي .
(البطاقة الجامعية) ألن الجامعة مؤسسة تعليمية لها أهداف من نشأتها ومن يدخلها
إال لطلب العلم  ،ولما على عاتق إدارة األمن الجامعي من مسؤولية حفظ األمن والتحقق
من هوية الداخلين ،فإن البطاقة الجامعية ضرورية في دخولك اليومي ،كما أنها تخولك
للحصول على خدمات مثل االستعارة من مكتبة الملك عبدهللا الجامعية.
(الرقم الجامعي) هو الرقم الجامعي أو األكاديمي الذي يمنح لكل طالبة يتم قبولها في
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الجامعة ويميزها عن طالبة أخرى في الجامعة.
(الدفعة الدراسية) الدفعة الدراسية هي الدفعة ( السنة ) الدراسية التي تم قبول للطالبة
عليها بمعنى دفعة  39أي تم قبولها عام 1439هـ  ,وتعرف هي من أية دفعة من الرقم
الجامعي الخاص بالطالبة وتــدل بداية الرقم الجامعي على كل سنة التحاق الطالبة
بالجامعة .مثال  43900000أي عام  1439تم التحاقها بالجامعة.
(المريــول المدرســي) لــم يعــد هنــاك ّزيــا موحـ ًـدا تتقيديــن بــه ،لكــن يجــب أن يليــق بمــكان
طلــب العلــم (تنــورة و بلــوزة) يمكنــك زيــارة وحــدة االشــراف الطالبــي بعمــادة شــؤون
الـ�زي.
الطـلاب مبنـ�ى (د) الـ�دور الثالـ�ث لمعرفـ�ة ضوابـ�ط
ّ
(الفسحة أو البريك) ليست في وقت معلوم فنظام التعليم الجامعي يعتمد على الجدول
الدراسي المعتمد لك ،قد تكون محاضراتك الدراسية متتالية أو في أوقات متفرغة يفصل
بينها متسع كبير من الوقت ،إال أنه في جميع األحوال هناك مابين خمس إلى عشر دقائق
بين المحاضرات.
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أوقات المحاضرات
بحسب ما يكون في جدولك الدراسي فإن معنى كل فترة كما يلي:

(مقصف المدرسة) هنا المطعم الجامعي و يقدم وجبات للطالبات بأسعار مخفضة
مدعومة من عمادة شؤون الطالب  ،كما أن هناك خيارات أخرى يتيحها مستثمرون مثل
الكافتيريات المتعددة  ،بقالة ،صيدلية ،تصوير وقرطاسية.
مبان متصلة ببعضها تشكل حلقة دائرية وهي (أ-ب-
(المبنى) مقر الزاهر عبارة عن أربعة
ٍ
ج-د) تحيط بمساحة مفتوحة فيها مبنى (هـ-و-ز) والكافتيريات ومضمار مشي ،وأماكن
مبان
جلوس .يصل جسر داخلي (ممر) بالمباني يؤدي إلى الجهة األخرى وهي عبارة عن
ٍ
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متصلة (ح-ط-ي) .معظم المكاتب اإلدارية والجهات في الدور الثالث .القاعات الدراسية في
الدور األرضي تكون أعدادها مادون  100أما القاعات الدراسية في الدور األول تبدأ بالرقم
 100والقاعات الدراسية في الدور الثاني تبدأ بالرقم  ، 200وعلى باب كل قاعة رقمها.
مثــال :لــو كان فــي جدولــك الدراســي قاعــة (ب )207يعنــي ذلــك أنهــا فــي مبنــى (ب) الــدور
الثانــي ورقمهــا .207

خريطة المقر
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بوابات الدخول لمقر الزاهر
بعد االتصال بسنترال الجامعة

البوابة

موقعها

بوابة ()1
وتسمى بوابة الجوهرة

مقابل مستشفى الزاهر

7000

بوابة ()2

-

7699

بوابة ()3

مقابل المسجد

7509

بوابة ()4

بوابة كلية التربية

8903

 5426222-012ثم التحويلة

خاصة بالنقل الداخلي
بوابة الباصات

(سكن  -بوابة الباصات
الطالبات) والنقل الخارجي

7508

(االحياء)
(وكيلة رئيس القسم) لكل قسم وكيلة  ،لها صالحيات متعددة هي أعلى منصب في القسم.
(المنهج و الكتب) التعليم الجامعي يعتمد على الطالبة ويختلف حسب كل أستاذة
فمنهن من تحدد كتابا معينا عليك شــراؤه ،ومنهن من تجهز (مذكرة  /ملزمة) عليك
تصويرها ،ومنهن من تعتمد على ماتمليه عليكن وتكتبنه معها ،وفي كل األحوال ينبغي
عليك الحرص على تدوين المالحظات والنقاط المهمة في دفتر خاص بك.
(البحوث والواجبات) احرصي على أن تكتبيها وتعديها أنت  ،فالهدف منها استفادتك
من اإلبحار بين الكتب واكتسابك مهارات متعددة منها البحث والقراءة والتلخيص التي
تفيدك كطالبة وتفيدك في مستقبلك.
•أحيانــا تكــون المحاضــرة أو المقــرر الدراســي موجــود علــى صفحــة أســتاذة المقــرر
بموقــع الجامعــة ،أيــن تجدينهــا؟
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باختيار بحث

البحث في المجتمع الجامعي
واختيار أعضاء هيئة التدريس

ستظهر لك صفحته بموقع الجامعة
أو ســتجدين فــي الصفحــات التاليــة فــي الدليــل روابــط مباشــرة ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي
األقسـ�ام األكاديميـ�ة.
•فــي أول محاضــرة لــكل مقــرر ســتعرفك عضــو هيئــة التدريــس التــي تدرســكن
المقــرر علــى توزيــع الدرجــات وعلــى عــدد الغيابــات التــي إن تجاوزتِ هــا ســتحرمين
مــن دخــول االختبــار  ،والحرمــان يــؤدي للرســوب.
•فــي حــال الحصــول علــى إجــازة مرضيــة وطلبــت الجهــة الطبيــة ورقــة (استفســار)
فعليــك التوجــه لســكرتارية قســمك لتــزودك بورقــة استفســار موقعــة و مختومــة.
•اعتــذرت عضــو هيئــة التدريــس (أســتاذة المقــرر) عــن الحضــور فهــل يلزمنــي
الحضــور للجامعــة ؟
إذا لــم يكــن لديــك محاضــرات دراســية فــي ذلــك اليــوم ســوى تلــك المحاضــرة التــي
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اعتــذرت عنهــا  ،فــا يجــب عليــك الحضــور إلــى الجامعــة حيــث أن الدراســة الجامعيــة
محاضـ�رات مسـ�تقلة وليسـ�ت يومـ�ا متصـلا مثـ�ل التعليـ�م ماقبـ�ل الجامعـ�ي (المدرسـ�ة(
•متابعة الجديد:
1.1في صفحة كل كلية أو عمادة بموقع الجامعة
2.2في قسم األخبار بموقع الجامعة

3.3أو اإلعالنات الحائطية المنتشرة في أرجاء الجامعة
4.4أو حسابات التواصل االجتماعي لكل جهة
•لو واجهك في يومك الدراسي وقت فراغ فيمكنك استغالله فيما يلي:
ـددا كبيـ ًـرا مــن الكتــب والرســائل العلميــة ومكانــا
مكتبــة الملــك عبــدهللا الجامعيــة تضــم عـ ً
مخصصــا للقــراءة لتتمكنــي مــن إعــداد بحــث أو واجــب وتتوفــر طباعــة بأســعار رمزيــة
وتصويـ�ر لديهـ�م أيضـ�ا.
عمــادة شــؤون الطــاب تنظــم أنشــطة وبرامــج ودورات متنوعــة يمكنــك متابعــة حســابات
التواصــل االجتماعــي للعمــادة أو زيــارة وكاالت العمــادة واألنديــة الطالبيــة
االنضمــام لألنديــة الطالبيــة فهــي متنوعــة المجــاالت و لتتعرفــي علــى صحبــة باهتمامــات
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مشــتركة وتكتســبي مهــارات جديــدة قــد تؤهلــك لرئاســة ٍ
نــاد أو رئاســة إحــدى لجانــه و
خــوض تجربــة الترشــيح والتصويــت.
المصلــى ويقــع بمبنــى (د) الــدور األرضــي وتقــام فيــه بعــض دروس التقويــة فــي التجويــد
وحفـ�ظ القـ�رآن الكريـ�م.
معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال لديهــم برامــج وخدمــات متنوعــة يمكنــك االســتفادة منهــا
بزيارتهــم فــي مبنــى الجوهــرة مقابــل مصاعــد الجوهــرة الــدور األول
معهد البحوث والدراسات االستشارية يقدم دورات متنوعة (ط) الدور الثالث
كليــة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر أيضــا تقــدم دورات فــي مجــاالت مختلفــة مبنــى
(ط) الــدور الثانــي.
•اطلعــي باســتمرار علــى لوحــات اإلعالنــات الحائطيــة المنتشــرة فــي أرجــاء الجامعة
 ،فكثيــرا مايعلــن فيهــا عــن مؤتمــرات و برامــج وفعاليــات ودورات تدريبيــة
يمكنــك اســتغالل وقــت فراغــك واســتثماره فيمــا يعــود عليــك بالنفــع والفائــدة.
•حضرت دورة تدريبية أو برنامج وعليه شهادة حضور فمن أين أحصل عليها؟
عنــد قراءتــك ألي إعــان وأحببــت الحضــور فتنبهــي الســم منظمــي الــدورة التدريبيــة أو
النشـ�اط لتتوجهـ�ي إليهـ�م وتسـ�تلمي منهـ�م الشـ�هادة.
مثــال فــي اإلعــان التالــي وحــدة التدريــب الطالبــي بوكالــة عمــادة شــؤون الطــاب لألنشــطة
والتدريــب الطالبــي تقــدم دورات متعــددة وهــي المســؤولة عــن طباعــة شــهادات الحضــور أو
االستفسـ�ار عـ�ن موعـ�د الـ�دورة التدريبيـ�ة أو التسـ�جيل فيهـ�ا.

17

•الجهــة المســؤولة عــن التكييــف و اإلضــاءات هــي إدارة الخدمــات والمرافــق
العامــة وتقــع فــي مبنــى الجوهــرة الــدور الثانــي أمــام مصاعــد الجوهــرة
•تتيــح الجهــات داخــل الجامعــة التواصــل الهاتفــي معهــا بذكــر أرقــام تحويــات
فكيــف يمكنــك االتصــال بهــا؟
أوال االتصال بسنترال المقر
إذا كانت الجهة بشطر الطالب في العزيزية 0125501000
أو في العابدية 0125270000
وإذا كانت الجهة في شطر الطالبات في الزاهر 0125426222
ثانيا إدخال التحويلة المطلوبة
العديــد مــن المصطلحــات األكاديميــة مثــل مقــرر  ،ســاعات المقــرر  ،التعثــر  ،اعتــذار
عــن دراســة فصــل ،تأجيــل ومثــل ذلــك تجدينهــا فــي صفحــات الدليــل فــي الصفحــة
الخاصــة بعمــادة القبول والتســجيل.
العديــد مــن الخدمــات اإللكترونيــة مثــل البوابــة اإللكترونيــة  ،تطبيــق راســل
تجدينهــا فــي صفحــات الدليــل فــي الصفحــة الخاصــة بعمــادة تقنيــة المعلومــات.
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عمادة شؤون الطالب
الرؤية:
أن نكون صرحاً رائداً في خدمة ورعاية طالب أم القرى وبناء قادة المستقبل.

الرسالة:

تقديــم الخدمــات واألنشــطة والبرامــج لطــاب جامعــة أم القــرى بجــودة عاليــة تحقــق
رضاهـ�م.

القيم :
•الطالب محور اهتمامنا.
•حلول ابتكارية.
•شركاء في النجاح.
•العالمية في المواصفات.
•التطوير المستمر ألعمالنا.

األهداف

•تطوير نظام إداري فاعل.
•تطويــر قاعــدة معلومــات متكاملــة حــول الطــاب واحتياجاتهــم ،وعــن مســتوى
رضاهـ�م عـ�ن األنشـ�طة والخدمـ�ات المقدمـ�ة مـ�ن قبـ�ل العمـ�ادة.
•استقطاب وتطوير وتحفيز الكوادر البشرية العاملة في العمادة.
•إقامــة تحالفــات اســتراتيجية مــع مؤسســات تدريبيــة وخبــراء متخصصيــن فــي بنــاء
مهـ�ارات ومقـ�درات الطـلاب.
•تفعيل دور مركز الدعم الطالبي.
•اكتشاف وصناعة الطالب المتميزين.
•تطوير منهجية متكاملة لتحسين جودة تقديم األنشطة.
•تطوير منهجية متكاملة لتحسين جودة تقديم الخدمات الطالبية.
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•فتــح فــرص اســتثمارية واعــدة ،وبنــاء شــراكات اســتراتيجية مــع جهــات داعمــة
لتمويـ�ل أعمـ�ال العمـ�ادة.

اإلدارات التابعة لعمادة شؤون الطالب
إدارة
المكافآت

إدارة المنح الدراسية

مركز التوجيه

وحدة ذوي االحتياجات

واإلرشاد الطالبي

الخاصة

صندوق

وحدة إصدار البطاقات

إدارة األنشطة

الطالب

الجامعية

الرياضية

إدارة الحركة
والنقل
وحدة التدريب
الطالبي

إدارة السكن الجامعي

وحدة المرافق
إدارة التغذية

إدارة التأديب وحماية

الرياضية

حقوق الطالب

والترفيهية
وحدة المفقودات

إدارة األنشطة
الثقافية

إدارة النشاط الكشفي

ملخص الحقوق والواجبات
•تأتــي الئحــة حقــوق الطالــب وواجباتــه فــي جامعــة أم القــرى تعريفــا للطالــب
بمــا لــه فــي أنظمــة الــوزارة والجامعــة ولوائحهــا مــن حقــوق تجــاه مســؤولي
الجامعــة وطريقــة المطالبــة بهــا فــي حــال اإلخــال بشــيء منهــا .وتعريفــه أيضــا
بمــا عليــه مــن واجبــات ،وعواقــب إخاللــه بهــا ادراكا مــن المســؤولين بالجامعــة
ألهميــة المحافظــة علــى تلــك الحقــوق والواجبــات وأثــر ذلــك علــى اســتقرار
الطالــب نفســيا وعلميــا وانتظــام مســيرتهم األكاديميــة ويقينــا منهــم بأنــه
بقــدر حصــول الطالــب علــى حقوقــه وقيامــه بواجباتــه يكــون عطــاؤه وانتمــاؤه
للجامعــة ،وجهــده وتركيــزه وتحصيلــه وتعليمــه وتفوقــه ،وتــوازن شــخصيته
وبإمكانكم االطالع على الئحة حقوق وواجبات الطالب الجامعي من خالل الرابط:

https://drive.uqu.edu.sa/_/studaff/files/qanon.pdf
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أو مسح البور كود التالي:

حقوق الطالب الجامعي
في المجال األكاديمي:
1.1حــق الطالــب فــي أن تُ َّ
وفــر لــه البيئــة الدراســية المناســبة لتحقيــق االســتيعاب
والدراســة بيســر وســهولة مــن خــال توفيــر كافــة اإلمكانيــات التعليميــة المتاحــة
لخدم��ة ه��ذا اله��دف .
2.2حــق الطالــب فــي الحصــول علــى المــادة العلميــة والمعرفــة المرتبطــة بالمقــررات
الجامعيــة التــي يدرســها وذلــك وفقــاً لألحــكام واللوائــح الجامعيــة التــي تحكــم
العم��ل األكاديم��ي .
3.3حــق الطالــب فــي الحصــول على الخطــط الدراســية بالكلية أو القســم والتخصصات
المتاحــة لــه  ،وكــذا االطــاع علــى الجــداول الدراســية قبــل بــدء الدراســة وإجــراء
تســجيله فــي المقــررات التــي يتيحهــا لــه النظــام وقواعــد التســجيل
4.4حــق الطالــب فــي تقيــد أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة بمواعيــد وأوقــات
المحاضــرات واســتيفاء الســاعات العلميــة والمعمليــة لهــا وعــدم إلغــاء
المحاضــرات أو تغييــر أوقاتهــا إال فــي حالــة الضــرورة وبعــد اإلعــان عــن ذلــك علــى
أن يتــم إعطــاء محاضــرات بديلــة عــن تلــك التــي تــم إلغاؤهــا أو التغيــب عنهــا مــن
قبــل عضــو هيئــة التدريــس الســتيفاء المقــرر وذلــك بعــد التنســيق مــع الطلبــة
والقس��م المعن��ي بإتم��ام ذل��ك .
5.5حــق الطالــب فــي االستفســار والمناقشــة العلميــة الالئقــة مــع أعضــاء هيئــة
التدريــس ،مــا لــم يتجــاوز النقــاش مــا تقتضيــه اآلداب العامــة وحــدود اللياقــة
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ســواء كان ذلــك أثنــاء المحاضــرة أو أثنــاء
والســلوك فــي مثــل تلــك األحــوال
ً
الس��اعات المكتبي��ة المعلن��ة لمقابل��ة الط�لاب .
6.6يحــق للطالــب حــذف أو إضافــة أي مقــرر ،أو حــذف الفصــل الدراســي بأكملــه وفقــاً
لمــا يتيحــه نظــام الدراســة والتســجيل فــي الجامعــة وذلــك فــي الفتــرة المحــددة
لذلـ�ك والمعلـ�ن عنهـ�ا للطـلاب.
7.7مراجعــة ورقــة إجابتــه فــي االختبــارات وذلــك وفــق مــا تقــرره اللوائــح والقــرارات
الصــادرة عــن الجامعــة فــي تنظيــم آليــة تلــك المراجعــة وضوابطهــا
8.8إشــعار الطالــب بمجمــوع درجــات أعمالــه الفصليــة والعمليــة قبــل دخولــه
لالمتحـ�ان النهائـ�ي.
9.9التــزام أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والعامليــن مــن منســوبي الجامعــة
باحتــرام الطالــب وإعطائــه كافــة حقوقــه األكاديميــة واألدبيــة

في المجال غير األكاديمي:
حــق الطالــب فــي التمتــع باإلعانــة الماليــة والرعايــة االجتماعيــة التــي تقدمهــا الجامعــة
والمشــاركة فــي األنشــطة المقامــة فيهــا وفقــاً للوائــح والتعليمــات الجامعيــة المنظمــة
لذل��ك .
1.1حــق الطالــب فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة الكافيــة بالعــاج داخــل االدارة
الطبي��ة او المستش��فى الجامع��ي .
2.2حــق الطالــب فــي اإلســتفادة مــن خدمــات ومرافــق الجامعــة (الســكن الجامعــي –
المكتبــة المركزيــة– المطاعــم –وغيرهــا ) وذلــك وفقــاً للوائــح والنظــم المعمــول
به��ا بالجامع��ة .
3.3حــق الطالــب فــي الحصــول علــى الحوافــز والمكافــآت الماديــة المقــررة نظامــاً ال
سـ�يما للطالـ�ب المتفـ�وق.
4.4حــق الطالــب فــي الشــكوى أو التظلــم مــن أي أمــر يتضــرر منــه فــي عالقتــه مــع
أعضــاء هيئــة التدريــس أو القســم أو الكليــة أو أي وحــدة مــن وحــدات الجامعــة
 ،ويكــون تقديــم الشــكوى أو التظلــم وفقــاً للقواعــد المنظمــة لوحــدة حمايــة
حقــوق الطالــب  ،وتمكيــن الطالــب مــن معرفــة مصيــر شــكواه مــن ِقبــل الجهــة
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المس��ؤولة عنه��ا .
5.5حــق الطالــب فــي تمكينــه مــن الدفــاع عــن نفســه أمــام أي جهــة بالجامعــة فــي
أي قضيــة تأديبيــة تُ رفــع ضــده  ،وعــدم صــدور العقوبــة فــي حقــه إال بعــد ســماع
أقوالــه وذلــك مــا لــم يثبــت أن عــدم حضــوره كان لعــذر غيــر مقبــول وذلــك بعــد
اس��تدعائه للم��رة الثالث��ة .
6.6حــق الطالــب فــي التظلــم مــن القــرار التأديبـــي الصــادر ضــده وذلــك وفقــاً للقواعــد
المق��ررة ف��ي ه��ذا الش��أن بموج��ب أح��كام الالئح��ة التأديبي��ة .
7.7حــق الطالــب فــي الحفــاظ علــى قضيتــه وال يجــوز إفشــاء أو نشــر محتويــات ملفــه
م��ا ل��م يك��ن ذل��ك النش��ر نتيج��ة لق��رار بعقوب��ة تأديبي��ة ف��ي ح��ق الطال��ب .
8.8حــق الطالــب مــن ذوى اإلحتياجــات الخاصــة فــي الحصــول علــى الخدمــة الالئقــة
والمناس��بة إلحتياجات��ه وفق��اً لألنظم��ة والقواع��د الجامعي��ة .

واجبات الطالب الجامعي
في المجال األكاديمي:
1.1إلتــزام الطالــب باإلنتظــام فــي الدراســة والقيــام بكافــة المتطلبــات الدراســية
فــي ضــوء القواعــد والمواعيــد المنظمــة لبــدء الدراســة ونهايتهــا والتحويــل
والتســجيل واإلعتــذار والحــذف واإلضافــة  ،وذلــك وفقــاً لألحــكام الــواردة باللوائح
واألنظم��ة الس��ارية بالجامع��ة .
2.2التــزام الطالــب باحتــرام أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والعمــال مــن
منســوبي الجامعــة وغيرهــم مــن منســوبي الشــركات المتعاقــدة مــع الجامعــة
وغيــره مــن الطــاب داخــل الجامعــة وعــدم التعــرض لهــم باإليــذاء بالقــول أو
ٍ
ص��ورة كان��ت .
الفع��ل ب��أي
3.3إلتــزام الطالــب باحتــرام القواعــد والترتيبــات المتعلقــة بســير المحاضــرات
واالنتظـ�ام والنظـ�ام فيهـ�ا.
4.4إلتــزام الطالــب بالقواعــد والترتيبــات المتعلقــة باالختبــارات والنظــام فيهــا وعــدم
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الغــش أو محاولتــه أو المســاعدة فــي ارتكابــه بــأي صـ ٍ
ـورة مــن الصــور أو التصرفــات
أو انتحــال الشــخصية أو التزويــر أو إدخــال مــواد أو أجهــزة ممنوعــة فــي قاعــة
االختب��ار أو المعام��ل .
5.5إلتــزام الطالــب عنــد إعــداد البحــوث والمتطلبــات الدراســية األخــرى للمقــرر طبقــا
لنزاهـ�ة العلميـ�ة وعـ�دم الغـ�ش فيهـ�ا بـ�أي شـ�كل مـ�ن األشـ�كال.

في المجال غير األكاديمي:
1.1إلتــزام الطالــب بأنظمــة الجامعــة ولوائحهــا وتعليماتهــا والقــرارات الصــادرة
تنفيــذاً لهــا وعــدم التحايــل عليهــا أو انتهاكهــا أو تقديــم وثائــق مــزورة للحصــول
علـ�ى أي حـ�ق أو ميـ�زة خالفـ�اً لمـ�ا تقضـ�ي بـ�ه األحـ�كام ذات العالقـ�ة.
2.2إلتــزام الطالــب بحمــل البطاقــة الجامعــة أثنــاء وجــود الطالــب فــي الجامعــة
وتقديمهــا للموظفيــن أو أعضــاء هيئــة التدريــس عنــد طلبهــا مــن ِقبلهــم والــى
ان يت��م إنه��اء معامل��ة الطال��ب داخ��ل الجامع��ة .
3.3إلتــزام الطالــب بعــدم التعــرض لممتلــكات الجامعــة باإلتــاف أو العبــث بهــا
ســواء مــا كان منهــا مرتبطــاً
أو تعطيلهــا عــن العمــل أو المشــاركة فــي ذلــك
ً
بالمبان��ي أو التجهي��زات .
4.4إلتــزام الطالــب بالتعليمــات الخاصــة بترتيــب وتنظيــم واســتخدام مرافــق الجامعــة
إذن مســبق مــن
وتجهيزاتهــا لألغــراض المخصصــة لهــا  ،ووجــوب الحصــول علــى ٍ
الجهــة المختصــة الســتعمال تلــك المرافــق أو التجهيــزات عنــد رغبــة اســتخدامها
أو االنتف��اع منه��ا ف��ي غي��ر م��ا أع ّ��دت ل��ه .
5.5إلتــزام الطالــب بالــزى والســلوك المناســبين لألعــراف الجامعيــة واإلســامية ،
المرعيــة
وبعــدم القيــام بأيــة أعمــال مخلّ ــة باألخــاق اإلســامية أو اآلداب العامــة
ّ
داخ��ل الجامع��ة .
6.6إلتــزام الطالــب بالهــدوء والســكينة داخــل مرافــق الجامعــة واالمتنــاع عــن
التدخيــن فيهــا وعــدم إثــارة اإلزعــاج أو التجمــع غيــر المشــروع أو التجمــع المشــروع
فـ�ي غيـ�ر األماكـ�ن المخصصـ�ة لذلـ�ك.
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اجراءات رفع التظلمات الطالبية
ـوع مظلمــة عليــه أن يرفــع أمــره أو ًال خطيــاً إلــى رئيــس
•علــى الطالــب فــي حــال وقـ ٍ
القســم أو وكيلــة القســم ويفصــل فيهــا بدقــة ووضــوح تاريــخ المظلمــة وتفاصيــل
وقوعهـ�ا.
•يشــترط أن يكــون رفــع المظلمــة الــى رئيــس القســم أو اللجنــة الفرعيــة بالكليــة أو
المعهــد أو اللجنــة الدائمــة لحمايــة حقــوق الطالــب خــال مــدة ال تزيــد عــن فصــل
دراسـ�ي واحـ�د مـ�ن وقوعهـ�ا.
•اذا كان التظلــم ضــد طالــب أخــر أو موظــف أو عضــو هيئــة تدريــس فيتــم رفعــه
الـ�ى رئيـ�س القسـ�م.
•إذا كان التظلــم ضــد رئيــس القســم أو وكيلــة القســم فإنــه ترفــع مباشــرة الــى
اللجنـ�ة الفرعيـ�ة بالكليـ�ة أو المعهـ�د.
•إذا كان التظلــم ضــد عميــد أو عميــدة الكليــة أو المعهــد أو أحــد وكالء الكليــات
أو المعاهــد أو وكيالتهــا فانــه ترفــع مباشــرة الــى اللجنــة الدائمــة لحمايــة حقــوق
الطالـ�ب.
•إذا كان التظلم في الفصل الصيفي فانه يرفع مباشرة الى اللجنة الدائمة.
•مدة بقاء المظلمة عند الجهات المختلفة:
•رئيس القسم  21 :يوم  ،ثم ترفع الى اللجنة الفرعية
•اللجنــة الفرعيــة  30 :يــوم  ،ثــم ترفــع الــى اللجنــة الدائمــة لحمايــة حقــوق
الطالـ�ب.

•اللجنة الدائمة  45 :يوم.
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ضد

الطالب المدعي

ضد

ضد
ضد طالب أخر أو
موظف أو عضو
هــيــئــة ت ــدري ــس

ضد رئيس القسم
أو وكيلة القسم

إلى

رئيس القسم

إلى
اللجنة الفرعية
بالكلية أو المعهد

ضــد عميد أو عميدة
الكلية أو المعهد أو
أحد وكالء الكليات أو
المعاهد أو وكيالتها

إلى
اللجنة الدائمة لحماية
حقوق الطالب

نادي تبصير
يهــدف نــادي تبصيــر إلــى المســاهمة فــي نشــر الئحــة حقــوق وواجبــات الطالــب الجامعــي،
وتبصيــر المجتمــع الجامعــي بمــا لــه وبمــا عليــه ،وإيمانــاً مــن عمــادة شــؤون الطــاب بــدور
الطالبــة الفعــال فــي إيصــال رســالتها وحمــل المســؤولية فــي تحقيــق أهــداف النــادي عليــه
تــم إقــرار إنشــاء هــذا النــادي ليكــون ملتقــى تعريفــي إثرائــي بالحقــوق والواجبــات للطالــب
الجامعـ�ي ،وللوصـ�ول إلـ�ى بيئـ�ة جامعيـ�ة ترسـ�خ مفهـ�وم العـ�دل والمبـ�ادرة نحـ�و رفـ�ع الظلـ�م.
البرامج التي يغطيها النادي
•برنامج بطاقتي هويتي
•برنامج حقي وواجبي أين
•برنامج لتكسبوا االحترام أعطوا االحترام
•برنامج يحكى أن هناك Exam
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س /ما هي إدارة التأديب والتوجيه وحماية الطالبة ؟ وإلى أي جهة تتبع في الجامعة ؟
ج /هي إدارة تعنى بحقوق وواجبات الطالبة من حفظ كرامتها وإنصافها واحترام كيانها
وهي إدارة تتبع لعمادة شئون الطالب بالجامعة .
س /هل توجد الئحة خاصة بتأديب وحماية الطالبة ؟ وكيف يمكن للطالبة الحصول عليها ؟
ج /نعم يوجد الئحة ويمكن الحصول عليه من خالل صفحة العمادة على موقع الجامعة .
س /هل توجد عقوبات تطبق بحق الطالبة المخالفة ألنظمة الجامعة؟
ج /نعم هناك عقوبات قد نصت عليها الالئحة في الباب الخامس من الئحة حقوق وواجبات
الطالب بالجامعة .
س /من هن الطالبات الالتي يستوجب إحالتهن إلدارة التأديب ؟
ج /هن الطالبات المخالفات ألنظمة ولوائح الجامعة أيا كانت مستوياتهن التعليمية أو
أقسامهن .
س /كيف يتم إبالغ الطالبة بالمخالفة المنسوبة إليها ؟
ج /يتم إبالغ الطالبة المخالفة عن طريق مخاطبة الكلية أو القسم التابع لها الطالبة .
س /كيف يتم استدعاء الطالبة المخالفة للجنة التأديب ؟
ج /يتم استدعاء الطالبة المخالف للجنة التأديب عن طريق الكلية التي تدرس بها الطالبة .
س /هل يحق للطالبة تأجيل حضورها أمام لجنة التأديب إلى جلسة أخرى ؟
ج /نعم يحق للطالبة تأجيل حضورها إذا تقدمت للجنة بعذر مقبول .
س /هل يحق للطالبة إحضار من تشاء أثناء التحقيق معها ؟
ج /نعم يحق للطالبة إحضار من يمكن لمساعدتها لإلدالء بحجها ومبرراتها .
س /ما هو اإلجراء النظامي في حالة ثبت على الطالبة ارتكابها للمخالفة ؟
ج /عند ارتكاب الطالبة مخالفة فإنه يصدر قرار تأديبي بحقها تقدره لجنة التأديب .
س /هل يحق لطالبة االعتراض على القرار التأديبي الصادر بحقها من لجنة تأديب الطالبات ؟
ج /نعم يحق للطالبة االعتراض على القرار التأديبي الصادر بحقها بموجب المادة رقم ()65
من الئحة حقوق وواجبات الطالب بالجامعة في مدة أقصاها  60يوماً من تاريخ إبالغ الطالبة
المخالفة بالقرار الصادر بحقها.
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س /هل هناك عقوبات يمكن أن تصدرها اللجنة غير العقوبات المنصوص عليها بالئحة
حقوق وواجبات الطالب بالجامعة ؟
ج /ال ليس هناك عقوبات يمكن أن تصدرها لجنة التأديب غير العقوبات المنصوص عليها
بالمادة رقم ( )168من الئحة حقوق وواجبات الطالب .
س /هل هناك جهة أخرى غير لجنة التأديب بعمادة شئون الطالب يحق لها أن تصدر
عقوبة تأديبية بحق الطالبة المخالفة ؟
ج /لجنة التأديب هي التي لها الحق في إصدار العقوبات التأديبية بحق الطالبة المخالفة.
س /هل تعفى الطالبة التي ارتكبا مخالفة من العقوبة بحجة عدم علمها بأنظمة الجامعة ؟
ج /ال تعفى الطالبة التي ارتكبت مخالفة من العقوبة بحجة عدم علمها بأنظمة الجامعة
وذلك بحسب ما نصت عليه المادة رقم ( )166من الئحة حقوق وواجبات الطالب بالجامعة .
س /هل يحق للطالبة التظلم ورفع دعوى إلى الجهات المختصة بالجامعة من أي أمر تتضرر
منه من أي عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ؟
ج /نعم يحق للطالبة رفع دعوى للجهات المختصة بالجامعة إذا وقع عليها أي أمر تتضرر منه .
س /هل يحق للطالبة االمتناع عن قبول تفتيشها شخصياً  ,أو تفتيش أي شــيء من
ممتلكاتها إذا لم يكن هناك ضرورة ؟
ج /نعم يحق لها االمتناع ما لم يكن هناك ضرورة تستدعي .
س /هل تكون العقوبات الموقعة على الطالبة بنفس الدرجة مهما كان خطأها ؟
ج /الشك أن العقوبات تختلف باختالف الخطأ .
س /هل تكون القرارات الصادرة لصالح الطالبة أو ضدها سرية ؟
ج /نعم جميع القرارات التأديبية والحقوقية الصادرة بحق الطالبات كلها سرية .
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وحدة إصدار البطاقات الجامعية
البطاقة الجامعية:
هي هوية الطالبة الجامعية ووسيلة التعريف بالطالبة المسجلة في جامعة أم القرى،
إلزاميا لجميع الطالبات المقيدات في جامعة
أمرا
ويعتبر الحصول على البطاقة الجامعية ً
ً
أم القرى ،وتحتوي على البيانات التالية:
( اسم الطالبة  ،الرقم الجامعي  ،صورة الطالبة  ،الكلية  ،القسم  ،الجنسية  ،رقم الهوية )
تصدر البطاقة الجامعية لكل طالبة مقبولة في الجامعة الستخدامها فيما يلي:
إثبات الهوية في المدينة الجامعية .استخدامها في االستفادة من بعض مرافق الجامعة .عند دخول قاعة االختبار.شروط وأحكام البطاقة الجامعية للطالبات :
مجانا .
-1يحق للطالبة في جامعة أم القرى الحصول على اإلصدار األول للبطاقة الجامعية
ً
-2يجب على الطالبة المحافظة على بطاقتها الجامعية وحملها في الحرم الجامعي دائماً
وإظهارها لموظفات إدارة األمن الجامعي في الجامعة.
-3إن عدم حمل البطاقة الجامعية في مرافق الجامعة المختلفة ،يعرض الطالبة للعقوبة
وحجب تقديم بعض الخدمات.
-4إن حيازة أو استخدام بطاقة تابعة لطالبة أخرى أو تزوير بطاقة ،يعتبر انتهاك للوائح
الجامعة وتخضع الطالبة إلجراءات تأديبية تقرها إدارة الجامعة.
-5في حالة فقدان البطاقة ،على الطالبة ابالغ مكتب المفقودات بشؤون الطالب للدعم
الطالبي عن فقدانها بالفور.
-6في حالة العثور على بطاقة مفقودة ،يجب تسليمها للمكتب المخصص الستالم
المفقودات.
-7يتم استخراج بدل فاقد برسوم محددة.
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إصدارات البطاقة الجامعية
إصدار البطاقة للطالبة

(المستجدة)

إصدار البطاقة

إصدار البطاقة

إصدار البطاقة

للطالب

للطالب

للطالب

(بدل فاقد)

(بدل تالف)

(تعديل البيانات)

تعلن عمادة شؤونيتم استخراجفي حالة
الطالب عن جدول
بدل تالف
فقد البطاقة
استخراج
زمني لمواعيد
الجامعية تمنح للبطاقة بشرط
الجامعية
البطاقة
الطالبة بطاقة احضار البطاقة
للطالبات في ملتقى
التالفة.
أخرى بديلة
المستجدين الذي
اليوجد رسوموفقا لرسوم
ً
تنظمه كل بداية عام
المحددة ( 100للبطاقة.
جامعي.
ريال )
-ال يتم قبول اصدار

البطاقة الجامعية اال
بوجود الهوية الوطنية
او إفادة انتظام
(للسعوديات) وأصل
اإلقامة أو افادة انتظام
(لغير السعوديات)

1يتوجه الطالبالى المكتب
المسؤول عن
تعديل بياناته
بوكالة عمادة
القبول والتسجيل
بطلب تعديل
بياناته.
2بعد التعديليتوجه الطالب إلى
مكتب وحدة اصدار
البطاقات الجامعية
الستخراج البطاقة
بشرط احضار
البطاقة القديمة.
3-ال يوجد رسوم

للبطاقة.

وكالــة عمــادة شــؤون الطــاب للدعــم الطالبــي ( مكتــب وحــدة اصــدار البطاقــات الجامعيــة
للطالبــات ) مبنــى(د) الــدور الثالــث
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المكافآت
حتى تستحق الطالبة المكافأة الشهرية يجب أن تتوافر بها عدة شروط :
1.1أن تكون الطالبة منتظمة في الدراسة.
2.2أن تكــون الطالبــة ســعودية الجنســية أو غيــر ســعودية حاصلــة علــى منحــة
خارجيــة أو مــن أم ســعودية .
3.3أال تكون الطالبة موظفة .
4.4أال يكون معدلها التراكمي أقل من  1من . 4
5.5تصــرف المكافــأة للطالبــة حســب المــدة النظاميــة لــكل مرحلــة دراســية علــى
النحـ�و التالـ�ي-:
المرحلة الدراسية

بكالوريوس
(الكليات النظرية)
بكالوريوس
(الكليات العلمية)
بكالوريوس
(الكليات الصحية)

المدة النظامية

مقدار المكافأة

مكافأة شهرية مقــدارها ( ) 850
ثمانمائة و خمسون ريا ًال ويحسم
 8فصول دراسية من تلك المكافآت شهرياً قيمة
االشتراكات الطالبية لصالح صندوق
الطالب بحسب النظام .
مكافأة شهرية مقــدارها ( ) 1000
 01فصول
دراسية
ألف ريال ويحسم من تلك المكافآت
شهرياً قيمة االشتراكات الطالبية
 12فصل دراسي لصالح صندوق الطالب بحسب
النظام .

مكافأة االمتياز
مقدارهــا (  ) 1000ألــف ريــال للطالبــة فــي المرحلــة الجامعيــة الحاصلــة علــى تقديــر
ممت��از ف��ي كل ع��ام دراس��ي .
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حسب الشروط التالية:
 1.1الحصول على معدل تراكمي () 3.5وما فوق خالل فصلين متتاليين.
 2.2أن تكــون الطالبــة ســعودية الجنســية أو غيــر ســعودية حاصلــة علــى منحــة
خارجيــة أو مــن أم ســعودية .
 3.3أن يكون االمتياز ضمن المدة النظامية للمكافأة الشهرية.
الطالبات من ذوي االحتياجات الخاصة:
•إعانــة ماليــة شــهرية للطالبــة الكفيفــة مســاوية لمرتــب الدرجــة األولــى مــن
المرتبــة الخامســة باســم بــدل قــارئ ووســائل معينــة
•مكافــأة بــدل إعاقــة للطالبــة المعاقــة و يتــم تحديدهــا مــن قبــل وزارة العمــل
والتنميـ�ة االجتماعيـ�ة.
الطالبات غير السعوديات:
يصــرف لطالبــة المنحــة الرســمية مــن خــارج المملكــة العربية الســعودية فــي المرحلة
الجامعي��ة المكاف��آت واإلعان��ات التالية :
1.1مكافأة شهرية وفق ما يصرف للطالبة السعودية .
2.2مكافــأة امتيــاز مقدارهــا (  )1000ألــف ريــال للطالبــة فــي المرحلــة الجامعيــة
الحاصل��ة عل��ى تقدي��ر ممت��از ف��ي كل ع��ام دراس��ي .
توقف المكافأة الشهرية :
1.1عنــد االعتــذار عــن الدراســة بعــد صــدور الجــدول الدراســي يتوقــف صــرف المكافــأة
وال يتــم تعويــض الطالبــة عــن الفصــل الــذي يزيــد عــن المــدة المقــررة للتخــرج مــن
القس��م .
2.2عنــد التأجيــل قبــل صــدور الجــدول الدراســي يتــم إيقــاف صــرف المكافــأة فــي
الفص��ول المؤجل��ة وتع��وض عنه��ا بفص��ول دراس��ية إضافي��ة .
3.3عنــد حصــول الطالبــة علــى إنــذار أكاديمــي بســبب انخفــاض معدلهــا التراكمــي عــن
(.)1
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4.4بعد انتهاء المدة النظامية للتخرج.
ضوابط صرف المكافآت الشهرية لطالبات مرحلة البكالوريوس
1.1ال تصرف المكافأة للطالبة التي تتجاوز المدة النظامية .
2.2ال تحسب فترة التأجيل ضمن المدة النظامية .
3.3ال تحسب فترة االنقطاع ضمن المدة النظامية .
4.4ال تصرف المكافأة للطالبة التي وجه لها إنذار أكاديمي.
5.5ال تصرف المكافأة للطالبة التي اعتذرت عن الدراسة .
6.6ال تصرف المكافأة للطالبة التي أجلت الدراسة .
7.7تحســب المــدة التــي أمضتهــا الطالبــة المحولــة مــن جامعــة ال تتبــع لــوزارة
ـاء علــى عــدد الوحــدات الدراســية التــي عودلــت للطالبــة بحيــث تحســب
التعليــم بنـ ً
فص�لا دراس��ياً و م��ا ق��ل ع��ن ذل��ك ال يحس��ب .
كل خمس��ة عش��ر وح��دة دراس��ية
ً
8.8تحســب المــدة التــي أمضتهــا الطالبــة المحولــة مــن الجامعــات التابعــة لــوزارة
التعليـ�م ضمـ�ن المـ�دة النظاميـ�ة.
9.9تحسب فترة االعتذار ضمن المدة النظامية .
1010يصرف بدل قدوم وبدل تخرج (بدل ترحيل) للطالبات الوافدات مرة واحدة.
1111يصرف بدل إعاقة للطالبات من ذوي االحتياجات الخاصة .
الخطوات المتبعة لصرف المكافأة :
لضمــان نــزول المكافــأة فــي الوقــت المحــدد يجــب علــى الطالبــة تســجيل رقــم حســاب اآليبــان
(والــذي يتكــون مــن 24خانــه تحتــوي هــذي الخانــات علــى أرقــام وحــروف) مــن خــال البوابــة
اإللكتروني��ة بموق��ع الجامع��ة ع��ن طر ي��ق إتب��اع الخط��وات التالي��ة :
قومي بفتح حساب شخصي في أي بنك
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قومي بتسجيل رقم اآليبان من خالل البوابة اإللكترونية بموقع الجامعة

وكالة عمادة شؤون الطالب للدعم الطالبي مبنى (د) الدور الثالث
س  /ماهي متطلبات الحصول على المكافأة ؟
جـ  /أن تكون الطالبة منتظمة ،وأن يكون معدلها  1فما فوق  ،وأن تكون مسجلة لجميع
مقرراتها الدراسية .
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س  /كم المدة النظامية لصرف المكافآت الطالبية ؟
جـ  /بالنسبة لطالبات الكليات النظرية هي  4سنوات أي  8فصول دراسية  ، ،كليتي الصيدلة
وطب األسنان  4سنوات وسنة امتياز أي بمعدل  5سنوات  ،أما فيما يخص كلية الطب فهي
 6سنوات وسنة امتياز ..
س  /متى تنقطع المكافأة عن الطالبة ؟
جـ  /في حال انتهاء المدة النظامية .
س  /هل الطالبة المعتذرة عن الدراسة تصرف لها مكافأة ؟
جـ  /نعم تصرف له مكافأة من شهرين إلى ثالثة شهور حسب تاريخ تنفيذ االعتذار كما أن
االعتذار محسوب في المدة النظامية .
س  /هل لطالبات السنة التأهيلية مكافآت ؟
جـ  /ال يصرف لهن مكافآت اال بعد اجتيازهن للسنة التأهيلية .
س  /هل يصرف للطالبات من ذوي االحتياجات الخاصة مكافأة ؟
جـ  /نعم يصرف مع بدل وهي كاآلتي :
الكفيفة  :مكافأة مع راتب بالمرتبة الخامسة الدرجة األولى .
المعاقة  :وهن فئتين وتحدد نسبة اإلعاقة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية
متوسطة اإلعاقة  :يصرف لها مكافأة شهرية مع بدل  1500ريال .
شديدة اإلعاقة  :يصرف لها مكافأة شهرية مع راتب المرتبة الخامسة الدرجة األولى .
س  /هل تُ صرف مكافآت للطالبات الوافدات ؟
جـ  /نعم تصرف لهن مكافآت حتى تخرجهن من الجامعة .
س  /هل للطالبات الوافدات على كفالة الجامعة لمرحلتي البكالوريوس ومعهد اللغة
العربية بدالت ؟
جـ  /نعم يستلمن بدل تجهيز بمقدار مكافأتين وبدل تخرج أو شحن كتب بمعدل  3مكافآت
س  /متى موعد نزول المكافآت ؟
جـ  /المكافأة تودع في الحساب خالل الفترة من ( 25إلى  )30من كل شهر .
س  /هل تصرف المكافآت للطالبة المسجلة أقل من ( )12ساعة ؟
   جـ  /نعم تستحق إذا كان معدلها أعلى ( . ) 1
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صندوق الطالب
يهــدف صنــدوق الطالــب الــى دعــم إقامــة األنشــطة والبرامــج الطالبيــة الالصفيــة وتقديــم
الجوائــز للمتميزيــن فيهــا  ،إضافــة إلــى تقديــم الخدمــات للطــاب والطالبــات المنتظميــن ؛
مثــل تقديــم االعانــات واصــدار البطاقــات الجامعيــة .

االعانات والقروض
تتنوع االعانات التي يقدمها الصندوق ما بين إعانة فورية وإعانة مقطوعة.
االعانــة الفوريــة تكــون مــا بيــن  300الــى  500ريــال و يلــزم قبــل صرفهــا دراســة
حالـ�ة الطالـ�ب و انتهـ�اء المـ�دة النظاميـ�ة لصـ�رف المكافـ�أة الشـ�هرية.
االعانــة المقطوعــة تكــون بقــرار مــن مجلــس ادارة صنــدوق الطــاب بعــد دراســة
حالــة الطالــب و مــدى حاجتــه للمبلــغ وتكــون مــا بيــن  1000الــى  3000ري��ال غالب��ا.
س  /متى يستحق الطالب اإلعانة النقدية ؟
جـ  /يستحق الطالب اإلعانة في حال انقطاع المكافأة عنه  ،وفي حال وجود ظروف خاصة
لدى الطالب.
س  /ما مقدار اإلعانة ؟
جـ  /تخضع إعانات الطالب إلى دراسة حالة الطالب وبناء عليه ُيحدد مقدار اإلعانة .
س  /كم عدد المرات التي يقدم الطالب فيها لإلعانة ؟
جـ  /يحق للطالب التقديم لإلعانة في كل فصل دراسي مرة واحدة فقط على أن ال تتجاوز (
 500ريال ) حسب الئحة صندوق الطالب .
دراســة الحالــة تكــون فــي وحــدة اإلرشــاد االجتماعــي بوكالــة عمــادة شــؤون الطــاب للتوجيــه
واإلرشــاد والشــراكة المجتمعيــة مبنــى (د) الــدور األرضي.
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المنح الدراسية
المقصــود بالمنحــة الدراســية لغيــر الســعوديين هــي مقعــد دراســي تخصصــه الجامعــة
للطالــب غيــر الســعودي والمقبــول للدراســة بهــا فــي معهــد اللغــة العربيــة والمرحلــة
الجامعيــة ومرحلــة الدراســات العليــا مــع منحــه المزايــا الماليــة المقــررة نظامــاً .
والهــدف مــن تقديــم المنــح الدراســية لغيــر الســعوديين هــو تعلــم اللغــة العربيــة لغــة
القــرآن الكريــم والتــزود بالعلــم الشــرعي والعقيــدة الصحيحــة ومــن ثــم عــودة طالــب المنحــة
الدراســية بعــد تأهيلــه للدعــوة إلــى ديــن الحــق  .أو تعلــم العلــوم التطبيقيــة واالجتماعيــة
والعلميــة وفقــاً للتعليمــات المبلغــة للجامعــة.

مواعيد التقديم للقبول على المنح الدراسية
يقــوم الطالــب بالتقديــم للقبــول للدراســة بالجامعــة فــي المواعيــد المخصصــة للقبــول لــكل
مرحلــة دراســية بالجامعــة والمعلــن عنهــا فــي التقويــم الجامعيــة لجامعــة أم القــرى .

أنواع المنح الدراسية :
تقــدم حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية منحــاً لغيــر الســعوديين للدراســة
الجامعيــة فــي الجامعــات الســعودية .وتكــون المنــح الحكوميــة علــى نوعيــن:
1)1منح داخلية للطلبة غير السعوديين المقيمين في المملكة إقامة نظامية.
2)2منح خارجية للطلبة غير السعوديين من خارج المملكة.
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الخدمات االلكترونية المقدمة لطلبة المنح الدراسية :
المنح الخارجية ( طلبة دول
مجلس التعاون الخليجي )

المنح الخارجية
( الطلبة الوافدون من دول أخرى )

1إصدار االقامة  ،وللحصول على هذه
يعامل الطلبة القادمون من دول مجلس 1
)1
الخدمة يجب على الطالب احضار الوثائق
التعاون الخليجي معاملة الطلبة السعوديين
التالية -:
•إفادة القبول بالجامعة .
فيما يتعلق بعدم الحاجة إلصدار إقامة أو
•أصل جواز السفر وصورتين منها.
تأشيرة سفر.
•إجراء الكشف الطبي بالمركز الطبي
الجامعي.
 )2يتم منح الطلبة القادمون من دول مجلس
•صورتين من الشهادة الدراسية .
•صورتين من كشف الدرجات .
التعاون الخليجي تذكرة سفر ذهاب وإياب مرة
•صورتين من شهادة الميالد لطالب .
واحدة خالل العام الدراسي
•صورتين من الكشف الطبي الذي قام
الطالب بعمله في بلده.
وللحصول على هذه الخدمة يجب على الطالب
•صورتين من السجل العدلي لطالب في
إحضار الوثائق التالية -:
بلده .
•صورتين من التزكيات الدراسية.
• نموذج طلب إصدار تذكرة السفر .
•عدد ( )6صور شخصية .
• إفادة انتظام .
2.2تجديد االقامة  ،وللحصول على هذه
الخدمة يجب على الطالب احضار الوثائق
• صورة من جواز سفر.
التالية -:
• التوجــه لمكتــب الطيــار لعمــل حجــز حســب
•إفادة انتظام .
الموعــد الــذي يــراه الطالــب مناســباً لــه.
•صورة من اإلقامة .
•صورة شخصية واحدة .
1.1إصدار تأشيرة الخروج والعودة ،
وللحصول على هذه الخدمة يجب على
الطالب احضار الوثائق التالية -:
•نموذج طلب إصدار تأشيرة الخروج
والعودة وتذكرة السفر .
•إفادة انتظام .
•صورة من اإلقامة .
•صورة شخصية واحدة .
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إصدار تأشيرة الخروج النهائي ،
•4
وللحصول على هذه الخدمة يجب على
الطالب احضار الوثائق التالية -:
نموذج إخالء الطرف من الجامعة .
••
صورة من اإلقامة .
••
صورة شخصية واحدة .
••

الحقوق والمزايا المالية والمادية :
تلتــزم الجامعــة بتوفيــر الســكن المجانــي لجميــع طــاب المنــح الخارجيــة ذكــورا وإناثــا ،
ويحصــل طالــب المنحــة الخارجيــة علــى المكافــآت والبــدالت المســتحقة لــه نظامــا وتفصيــل
هــذه المكافــآت كمــا يلــي :
المكافــأة الشــهرية  ،ومقدارهــا ألــف ريــال لطلبــة التخصصــات العلميــة فــي
المرحلــة الجامعيــة وثمانمائــة وخمســون ريــا ًال لطلبــة التخصصــات النظريــة فــي
المرحلــة الجامعيــة  ،وتســعمائة ريــال للطلبــة فــي مرحلــة الدراســات العليــا ،
ويحســم مــن تلــك المكافــآت شــهرياً قيمــة االشــتراكات الطالبيــة لصالــح صنــدوق
الطـلاب بحسـ�ب النظـ�ام.
بــدل كتــب ســنوي يســاوي مكافــأة شــهر خــاص بطالــب المنحــة الخارجيــة فــي
المرحلــة الجامعيــة  ،ويقتصــر صرفــه علــى المــدة النظاميــة المحــددة إلنهــاء
الدراس��ة .
بــدل تجهيــز لمــرة واحــدة بطالــب المنحــة الخارجيــة عنــد قدومــه إلــى المملكــة
يسـ�اوي مكافـ�أة شـ�هرين.
بــدل تخــرج خــاص بطالــب المنحــة الخارجيــة لــدى تخرجــه لشــحن كتبــه  ،يســاوي
مكافـ�أة ثالثـ�ة أشـ�هر.
يمنــح طالــب المنحــة الخارجيــة تذكــرة قــدوم مــن بلــده عنــد إتمــام إجــراءات قبولــه
للدراســة بالجامعــة ويعــوض مــن يقــدم علــى نفقتــه الخاصــة بمــا ال يتجــاوز قيمــة
التذك��رة الت��ي تص��رف لزمالئ�هـ م��ن نف��س البل��د.
يمنــح طالــب المنحــة الخارجيــة تذكــرة ســفر إلــى بلــده بالدرجــة الســياحية ذهابــاً
وإيابــاً مــن أقــرب طريــق ممكــن فــي نهايــة كل عــام دراســي مــا دام طالبــاً  ،ويمنــح
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تذكــرة ســفر بالدرجــة الســياحية ذهابــاً بعــد تخرجــه مــن أقــرب طريــق ممكــن
ويشــترط فــي حصولــه علــى هــذه التذاكــر أال يكــون قــد حصــل علــى تذكــرة ســفر
مـ�ن جهـ�ة أخـ�رى بالدولـ�ة.
يحــق لطالــب المنحــة الخارجيــة اســتقدام عائلتــه إذا توفــرت الشــروط والضوابــط
التـ�ي توجبهـ�ا وزارة الخارجيـ�ة.
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النقل الجامعي
تهــدف هــذه الخدمــة لتوفيــر حافــات خاصــة مجانيــة لنقــل طالبــات الجامعــة ( بمقــر الزاهــر)
مــن وإلــى أحيــاء مكــة بحســب خطــوط الســير ومحطــات التوقــف التــي يتــم تحديدهــا حســب
اإلمكانيـ�ة و أعـ�داد الطالبـ�ات فـ�ي كل حـ�ي.

آلية خدمة النقل الجامعي:
تســجل الطالبــة الراغبــة فــي الحصــول علــى خدمــة النقــل الجامعــي لــدى الموظفــة المختصــة
بوكالــة عمــادة شــؤون الطــاب للخدمــات الطالبيــة ويتــم إدخــال بيانتاهــا إلكترونيــا.

وكالة عمادة شؤون الطالب للخدمات الطالبية مبنى (د) الدور الثالث
س /من يستطيع أن يستفيد من خدمة النقل الجامعي؟
ج  /جميع طالبات جامعة أم القرى .
س /هل يتم نقل الطالبات من أمام منازلهن إلى مقار الجامعة والكليات المختلفة ؟
جـ /يتم نقل الطالبات من منازلهن إلى مقار الجامعة وكلياتها ،ماعدا األحياء البعيدة تكون
هناك نقاط تجمع متفق عليها حفاظا على وقت وصول الطالبة إلى الجامعة ،وكذلك
األحياء العشوائية لصعوبة دخول الحافالت الكبيرة إليها.
س /كيف تستفيد الطالبة من خدمة النقل الجامعي؟
جـ /تتقدم الطالبة بطلب لاللتحاق بخدمة النقل الجامعي لدى الموظفة المختصة بالمقر ،
وهناك سيتم تزويدها بنماذج يجب على الطالبة تعبئتها بكل دقة .
س /هل تستطيع الطالبة طلب التوقف من السائق للنزول في نقطة معينة على مسار السير؟
جـ /في كل األحــوال ال يحق للطالبة أو الطالبة النزول في غير النقاط المحددة للنزول
واإلركاب .
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س /هل يستطيع أولياء األمور في الحي السكني الواحد التقدم بطلب تفعيل مسار جديد
لنقل الطالبات ؟
جـ  /يحق لهم التقدم بطلب ذلك وفق الضوابط المتبعة واإلمكانية المتاحة.
س /تتعرض الحافالت أثناء نقل الطالبات لبعض التأخير أحياناً  ،ماهي أسباب ذلك ؟
جـ /معظم أسباب تأخير نقل الطالبات هي خارجية نظراً لوعورة بيئة العمل من حيث ازدحام
الطرق بحركة السير  ،وكذلك ألن النقل يتم في اوقات الذروة في الصباح الباكر  ،فأغلب تلك
المالحظات ترد إلينا في فترة النقل األولى في الصباح الباكر ويتم التوجيه باتخاذ الحلول
الالزمة للتغلب على ذلك في حينه.
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المطعم الجامعي
تهدف اإلدارة إلى اإلشراف والمتابعة على المطعم الجامعي.

آلية خدمة المطعم الجامعي:
المطعم الجامعي يقدم وجبات للطالب بأسعار مخفضة مدعومة من عمادة شؤون الطالب

	• قيمة وجبة اإلفطار ( 3رياالت)
	• قيمة وجبة الغداء

( 7رياالت)

علماً بأن المطعم يفتح أبوابه لتناول تلك الوجبات في األوقات التالية:
(اإلفطار) :من الساعة  8صباحاً إلى  10صباحاً
(الغداء) :من الساعة  11:30صباحا إلى  2ظهراً

ويقع المطعم الجامعي بمبنى (ب) الدور األرضي.
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إدارة النشاط الكشفي
هــي إدارة متخصصــة فــي تنفيــذ األنشــطة الكشــفية بمختلــف أنواعهــا داخــل الجامعــة
وخارجهــا  ,بشــطري الطــاب والطالبــات وإقامــة البرامــج الكشــفية المتخصصــة
كالمعســكرات والمشــاركات الكشــفية المحليــة والدوليــة  ,كمــا تشــرف علــى الفــرق
الكشــفية بكليــات الجامعــة وفروعهــا وتهتــم فــي تمثيــل الجامعــة فــي المشــاركات
التطوعيــة فــي خدمــة الحجــاج والمعتمريــن بمعســكرات الخدمــة العامــة فــي موســمي الحــج
ورمضــان.
المرافق الكشفية :
ويعــد اإلشــراف علــى المنشــآت الكشــفية مــن مهــام اإلدارة كاإلشــراف علــى مقــرات الفــرق
الكشــفية بكليــات الجامعــة وفروعهــا واالشــراف علــى المعســكر المؤقــت للجوالــة وتتابــع
إنشــاء المعســكر الدائــم للجوالــة الــذي ســيكون منشــأة مهمــة فــي خدمــة مشــاريع الخدمات
التطوعيــة للحجــاج والمعتمريــن
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مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي
وحدة اإلرشاد النفسي:

ershad_center

تهــدف إلــى تقديــم البرامــج و االستشــارات النفســية المتخصصــة للطالبــة لمســاعدتها
علــى تخطــي المشــكالت التــي تواجههــا ,و رفــع مســتوى الصحــة النفســية بمــا يتناســب
مــع شــخصية الطالبــة وقدراتهــا ,باإلضافــة إلــى تقديــم اإلرشــاد الجماعــي للطالبــات الالتــي
يعانيــن مــن نفــس المشــكالت.
تستقبل الوحدة االستشارات على البريد اإللكتروني

Psychological.unit@gmail.com

وحدة اإلرشاد االجتماعي:

تهــدف إلــى تقديــم البرامــج و االستشــارات االجتماعيــة المتخصصــة للطالبــة و البرامــج و
الــدورات اإلرشــادية التــي تســاعدها علــى تخطــي المشــكالت االجتماعيــة التــي تواجههــا
وتحقيــق التوافــق االجتماعــي و تعزيــز القــدرات االجتماعيــة لديهــا ,باإلضافــة إلــى دراســة
حــاالت الطالبــات المتقدمــات لإلعانــات الماليــة مــن صنــدوق الطالــب واســتكمال إجراءاتهن.
تستقبل الوحدة االستشارات على البريد اإللكتروني

Social_consulting@hotmail.com

وحدة اإلرشاد األكاديمي (التربوي):
تهــدف إلــى تقديــم البرامــج و الــدورات التدريبيــة التــي تســاعد الطالبــة علــى رفــع مســتوى
التحصيــل الدراســي ,وتحقيــق التوافــق األكاديمــي لهــا  ,وكذلــك التواصــل مــع المرشــدات
التربويــات باألقســام األكاديميــة ومتابعــة آليــة العمــل وذلــك لمناقشــة و حــل المشــكالت
التــي تواجــه الطالبــات.

group_student

تستقبل الوحدة االستشارات على البريد اإللكتروني

Ershad_tarbawi@outlook.sa
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وحدة اإلرشاد المهني:
تهــدف إلــى تقديــم البرامــج و الــدورات التدريبيــة التــي تســاعد علــى توعيــة الطالبــة الخريجــة
بالفــرص التعليميــة والمهنيــة المتاحــة لهــا ,و إكســابها المهــارات الحرفيــة و المهنيــة و
المعلومــات الكافيــة عــن ســوق العمــل.
ershad_Mehani

uqu_ershad_mehani
وحدة الرعاية الخاصة(:الموهوبات):

يهــدف إلــى تقديــم البرامــج التطويريــة و ورش العمــل التــي تُ عنــى بالطالبــة الموهوبــة,
وتطويــر قدراتهــا وصقــل مهاراتهــا ,وإيجــاد بيئــة مناســبة لتطويــر موهبتهــا و إبرازهــا فــي
المجتمــع الجامعــي.

unit_talented

وكالــة عمــادة شــؤون الطــالب للتوجيــه واإلرشــاد والشــراكة المجتمعيــة مبنــى (د)
الــدور األرضــي

نادي نبراس

نادي نزاهة

نادي رشد

وﻛﺎﻟــﺔ ﻋﻤــﺎدة ﺷــﺆون اﻟﻄــﻼب

وﻛﺎﻟــﺔ ﻋﻤــﺎدة ﺷــﺆون اﻟﻄــﻼب

وﻛﺎﻟــﺔ ﻋﻤــﺎدة ﺷــﺆون اﻟﻄــﻼب

ﻟﻠﺘﻮﺟﻴــﻪ واﻹرﺷــﺎد واﻟﺸــﺮاﻛﺔ

ﻟﻠﺘﻮﺟﻴــﻪ واﻹرﺷــﺎد واﻟﺸــﺮاﻛﺔ

ﻟﻠﺘﻮﺟﻴــﻪ واﻹرﺷــﺎد واﻟﺸــﺮاﻛﺔ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ – ﻣﺒﻨــﻰ )د( اﻟــﺪور

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ – ﻣﺒﻨــﻰ )د( اﻟــﺪور

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ – ﻣﺒﻨــﻰ )د( اﻟــﺪور

اﻷرﺿــﻲ ﺑﺠــﻮار ﺻــﺮاف اﻻﻫﻠــﻲ

اﻷرﺿــﻲ ﺑﺠــﻮار ﺻــﺮاف اﻻﻫﻠــﻲ

اﻷرﺿــﻲ ﺑﺠــﻮار ﺻــﺮاف اﻻﻫﻠــﻲ

ﻣﻘــﺮ اﻟﻨــﺎدي :اﻟﺰاﻫــﺮ – ﻣﺒﻨــﻰ )د(

ﻣﻘــﺮ اﻟﻨــﺎدي :اﻟﺰاﻫــﺮ – ﻣﺒﻨــﻰ )د(

ﻣﻘــﺮ اﻟﻨــﺎدي :اﻟﺰاﻫــﺮ – ﻣﺒﻨــﻰ )د(

اﻟــﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟــﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ

Social_consulting@hotmail.com

uqu_nzaha

اﻟــﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ
@rushduqu

rushduqu@gmail.com
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النادي التوعوي

نادي العمل التطوعي

نادي السالمة المرورية

وﻛﺎﻟــﺔ ﻋﻤــﺎدة ﺷــﺆون اﻟﻄــﻼب

وﻛﺎﻟــﺔ ﻋﻤــﺎدة ﺷــﺆون اﻟﻄــﻼب

وﻛﺎﻟــﺔ ﻋﻤــﺎدة ﺷــﺆون اﻟﻄــﻼب

ﻟﻠﺘﻮﺟﻴــﻪ واﻹرﺷــﺎد واﻟﺸــﺮاﻛﺔ

ﻟﻠﺘﻮﺟﻴــﻪ واﻹرﺷــﺎد واﻟﺸــﺮاﻛﺔ

ﻟﻠﺘﻮﺟﻴــﻪ واﻹرﺷــﺎد واﻟﺸــﺮاﻛﺔ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ – ﻣﺒﻨــﻰ )د( اﻟــﺪور

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ – ﻣﺒﻨــﻰ )د( اﻟــﺪور

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ – ﻣﺒﻨــﻰ )د( اﻟــﺪور

اﻷرﺿــﻲ ﺑﺠــﻮار ﺻــﺮاف اﻻﻫﻠــﻲ

اﻷرﺿــﻲ ﺑﺠــﻮار ﺻــﺮاف اﻻﻫﻠــﻲ

اﻷرﺿــﻲ ﺑﺠــﻮار ﺻــﺮاف اﻻﻫﻠــﻲ

ﻣﻘﺮ اﻟﻨــﺎدي :اﻟﺰاﻫﺮ – ﻣﺒﻨــﻰ )د( اﻟﺪور

ﻣﻘﺮ اﻟﻨــﺎدي :اﻟﺰاﻫﺮ – ﻣﺒﻨــﻰ )د( اﻟﺪور

ﻣﻘــﺮ اﻟﻨــﺎدي :اﻟﺰاﻫــﺮ – ﻣﺒﻨــﻰ )د(

اﻷول ﺑﺠﻮار ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﺧﻠﻴﻞ

اﻷول ﺑﺠﻮار ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﺧﻠﻴﻞ

اﻟــﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ

Nady_altawawy

VCuqu1

@Trafficsafety1

trafficsafety.uqu@gmail.com
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وحدة االشراف الطالبي
هــي وحــدة تابعــة لوكالــة عمــادة شــؤون الطــاب للدعــم الطالبــي وتقــوم باإلشــراف علــى
التــزام الطالبــات بالــزي الجامعــي وإحضــار البطاقــة الجامعيــة وتعريــف الطالبــات باللوائــح
واألنظمــة المطبقــة فــي الجامعــة .
مهام وحدة اإلشراف الطالبي :
تبعا للوائح واألنظمة الجامعية .
1.1متابعة التزام الطالبات بالزي الجامعي ً
2.2تسجيل مخالفات الطالبات إلكترونيا.
3.3أخذ تعهدات خطية في حال تكرار المخالفات ألنظمة ولوائح الجامعة.

وكالة عمادة شؤون الطالب للدعم الطالبي مبنى (د) الدور الثالث
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وحدة المفقودات
تعني هذه الوحدة بجميع مفقودات الطالبات وذلك على النحو التالي:
•تسجيل جميع البالغات عن المفقودات إلكترونيا
•االحتفــاظ بمفقــودات الطالبــات ســواء كانــت بطاقــات جامعيــة أو مفقــودات
عيني��ة داخ��ل خزان��ات آمن��ة.
•تزويد الطالبات بنموذج (تصريح دخول مؤقت) عند فقدان البطاقة الجامعية
•تزويــد الطالبــات بنمــوذج (اصــدار بطاقــة بــدل فاقــد) عنــد تعــذر العثــور علــى
البطاق��ة الجامعي��ة.
•توزيــع اإلعالنــات الخاصــة بالمفقــودات ســواء عــن طريق المنشــورات أو الشاشــات
المرئية
•تسليم الطالبات مفقوداتهن بعد التأكد من هوياتهن والتوقيع على ذلك

وكالة عمادة شؤون الطالب للدعم الطالبي مبنى (د) الدور الثالث
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إدارة األنشطة الثقافية
وهــي إدارة مختصــة بإقامــة األنشــطة الثقافيــة المتنوعــة وفــي مختلــف المجــاالت  ،إلــى
حفــاظ الوحييــن و مســابقة ثــروة وطــن  ،كمــا
جانــب إقامــة المســابقات العامــة كمســابقة ّ
تشــرف علــى األنديــة الطالبيــة التابعــة للعمــادة  ،والتــي تمــارس فيهــا الطالبــات هواياتهــن
المختلفــة  ،ويعــد اكتشــاف مواهــب الطالبــات وصقلهــا ورعايتهــا هــو أحــد أهــم أهــداف
هــذه اإلدارة  ،إضافــة إلــى اســتثمار طاقاتهــن اإلبداعيــة  ،للمســاهمة فــي تأســيس جيــل
يؤمــن بالعمــل والمســؤولية االجتماعيــة ،ويمتلــك القــدرة علــى تنميــة ذاتــه  ،مــن خــال
تطوي��ر أنفس��هن س��لوكياً ومعرفي��اً ووجداني��اً .

وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالبي مبنى (د) الدور الثالث
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وحدة األندية الطالبية
تتبــع عمــادة شــؤون الطــاب عــدد مــن األنديــة الطالبيــة فــي مختلــف المجــاالت تلبيــة
الحتياجــات المجتمــع الطالبــي بمختلــف ميولــه واهتماماتــه ،وتوجــد لهــذه األنديــة مقــرات
تمــارس فيهــا الطالبــات هواياتهــن حســب النــادي الملتحقــة فيــه .وينفــذن العديــد مــن
البرامــج واألنشــطة والفعاليــات الثقافيــة واإلجتماعيــة والفنيــة والترفيهيــة وكذلــك
األعمــال التطوعيــة ,والتــي يمارســنها فــي أوقــات الفــراغ بعيــداً عــن قاعــات الدراســة ,
ويمكــن لطالبــات الجامعــة المشــاركة فــي أي نـ ٍ
ـاد مــن األنديــة عبــر التســجيل فــي الموقــع
اإللكترونــي للجامعــة عــن طريــق البوابــة اإللكترونيــة للطالبــة مــن ثــم الدخــول األنديــة
الطالبيــة وهــي علــى النحــو التالــي:
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نادي والثقافة

نادي غالي

نادي صناع المستقبل

النادي الصحي

نادي التوستماسترز

النادي العلمي

نادي الفنون والحرف

نادي حياة

نادي المرشدات

نادي مورقة

النادي الرقمي

النادي اإلعالمي

النادي العالمي

نادي باحثة
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مقر األندية الطالبية:

مقــر األنديــة الطالبيــة مبنــى (د) الــدور األرضــي بجــوار وكالــة
عمادة شؤون الطالب للتوجيه واإلرشاد والشراكة المجتمعية
هــي وحــدة تابعــة لوكالــة عمــادة شــؤون الطــالب لألنشــطة والتدريــب الطالبــي مختصــة
بالــدورات التدريبيــة المهتمــة بتطويــر وتنميــة مهــارات الطالبــات ،والتــي يقــوم بتقديمهــا
نخبــة مــن المتخصصــات فــي مختلــف المجــاالت ،وتقــدم للمشــاركات فــي هــذه الــدورات
شــهادات معتمــدة مــن الوكالــة.

مقر وحدة التدريب الطالبي:

مبنى (د) الدور األول أمام قاعة ()102
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وحدة االحتياجات الخاصة
هــي وحــدة تابعــة لوكالــة عمــادة شــؤون الطــاب لألنشــطة والتدريــب الطالبــي مختصــة
بتوعيــة العامــة وتأهيلهــم وطــرق التعامــل مــع ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن خــال الدورات
والبرامــج واالســتفادة مــن االنشــطة التفاعليــة المقدمــة مــن مختلــف اقســام الكليــات فــي
مجــال الخدمــات التــي تقــدم لــذوي االحتياجــات الخاصــة ،والعمــل علــى تفعيــل ومشــاركة
ودمــج طالبــات ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي االنشــطة والبرامــج والــدورات الثقافيــة
والترفيهــة فــي الجامعــة وخارجهــا.
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عمادة القبول والتسجيل
عمادة القبول والتسجيل
األقسام التابعة لعمادة القبول والتسجيل هي كالتالي:
•قسم القبول.
•قسم التخرج.
•قسم التسجيل.
•قسم البرامج و الخطط الدراسية.
•قسم الشؤون األكاديمية.
•قسم النتائج والمعادالت.
•قسم الخدمات الطالبية.

في حال أردت تغيير رقم الجوال الذي تصل عليه رسائل الجامعة
• عن طريق عمادة القبول والتسجيل للشؤون األكاديمية – قسم الخدمات الطالبية
 ,حيث يتطلب حضور الطالبة وإثبات هوية ( بطاقة جامعية – هوية وطنية )  ,ويتم
تفعيل الرقم بعد ( )24ساعة من مراجعة الطالبة

ماهو المستوى
هو الدال على المرحلة الدراسية  ,وفقاً للخطط الدراسية المعتمدة
المقرر الدراسي
هي مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص من تخصصات كليات
الجامعة ويكون لكل مقرر (رقم ورمز واسم)
ماذا يعني رقم المقرر وأين أجده؟
يتكون رقم المقرر من رمز الكلية  ,القسم  ,وسنة المقرر  ,موضوع المقرر  ,تسلسل المقرر ,
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عدد الوحدات والقسم المستفيد  /نجد رقم المقرر بجوار اسم المقرر في الخطة الدراسية .
كيف أعرف ساعات المقرر الدراسي ؟
تكتب عدد ساعات المقرر بعد الدراسة في رقم المقرر الدراسي
ماذا يعني شعبة أو مجموعة؟
يرمز الى رقم يساعد الطالبة على حضور المقرر في وقت ومكان هذه الشعبة
مامعنى محاضرة فردية ومحاضرة مزدوجة؟
محاضرة فردية تعني  /مدتها ساعة فقط  ,والمزدوجة مدتها ساعتان .
مثال  :مقرر بثالث ساعات ( ساعتان زوجية و ساعة فردية )
المقررات العامة أو المواد العامة
هــي مقــررات ( متطلبــات جامعــة ) مثــل ثقافــة اســامية وقــرآن ولغــة عربيــة وســيرة نبويــة ,
أو مقــررات عامــة فــي قســم الطالبــة تقــدم مــن قســم آخــر فــي نفــس المجــال
السجل األكاديمي
هو سجل يحتوي على المقررات التي درستها الطالبة في كل فصل دراســي برموزها
وأرقامها وعدد ساعاتها والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات ويوضح
فيه المعدل الفصلي والتراكمي وبيان التقدير العام
المدة النظامية
هي المدة الكافية إلنهاء متطلبات التخرج وهي مدة محددة لكل كلية.
ماذا يترتب على الرسوب في مادة؟
يترتب على الرسوب نزول وانخفاض في معدل الطالبة وتغير حالتها الدراسة إلى متعثرة
ماهو التعثر ؟ وكيف يمكن إلغاؤه ؟
التعثر هو رسوب الطالبة في مقرر في أي فصل دراسي  ,يلغى التعثر بمجرد نجاح الطالبة
في المقرر الذي رسبت فيه ولكن لن يتم التعديل على الموقع في حالة الطالبة إالبعد إغالق
الفصل.
العبء الدراسي
عدد الوحدات الدراسية ( الساعات الدراسية ) التي يسمح للطالبة بتسجيلها بما يتفق مع
معدلها
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الفرق بين حذف مقرر واالنسحاب من مقرر
االنسحاب من مقرر

حذف مقرر
يكون في بداية الفصل الدراسي لمدة

يكون في االسبوعين الخامس والسادس

أسبوع وال يحتسب أو يشار اليها في

ويشار أمام المقرر بالرمز (ع).

سجلها بأن المقرر كان موجوداً .

متى تفصل الطالبة أكاديميا؟
اذا حصلت الطالبة على ثالث انذارات متتالية  /اذا تجاوزت المدة النظامية
ماذا يعني (منذر) ؟
الشعار الذي يظهر في سجل الطالبة بسبب انخفاض المعدل التراكمي عن الحد األدنى.
ماالمقصود باجتياز متطلب المادة ؟
أنه ال تستطيع الطالبة دراسة
بناء على الخطط الدراسية هناك مقررات مرتبطة ببعضها أي ُ
ً
مقرر ما دون أخذ المقرر الذي يسبقه وهو ما يسمى بالمتطلب حسب مستويات الدراسة .
المرشدة األكاديمية
هي عضو هيئة التدريس من قسم الطالبة تقوم بإرسال الطالبة لما فيه مصلحتها خالل
سنوات دراستها في الجامعة .
كيف أعرف مرشدتي األكاديمية؟
مراجعة األقسام لمعرفة المرشدة الخاصة لكل طالبة .
متى يطوى قيد الطالبة؟
إذا مضى على انقطاع الطالبة  4فصول دراسية .
في حال مرت الطالبة بظروف تمنعها من الدراسة في الفصل الدراسي يمكنها االعتذار أو
التأجيل حتى التتعرض لطي القيد
تتقدم الطالبة بطلب االعتذار أو التأجيل عن طريق البوابة االكاديمية للطالبة ولها ثالث
اعتذارات  +ثالث تأجيالت
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الفرق بين االعتذار و التأجيل

التأجيل

االعتذار
 -تحسب من المدة النظامية للطالبة.

 -ال يحتسب في المدة النظامية

 -تحصل على مكافـأة شهرين فقط.

 -تؤجل المكافأة

 -فترة طلب االعتذار من االسبوع

 -فترة طلب التأجيل (اسبوع واحد)

الثاني وحتى االسبوع الثاني عشر.

في بدابة الفصل الدراسي

-تتأثر مرتبة الشرف إذا تجاوزت المدة

 -ال تتأثر مرتبة الشرف

النظامية.
المعدل
المعدل في جامعة أم القرى من 4
الفرق بين المعدل الفصلي والمعدل التراكمي

المعدل التراكمي

المعدل الفصلي

حاصل قسمة مجموع النقط التي حصلت

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصلت

عليها الطالبة في جميع المقررات التي

عليها الطالبة في جميع المقررات التي

درستها منذ التحاقها بالجامعة على

درستها منذ التحاقها بالجامعة على

مجموع الوحدات المقررة .

مجموع الوحدات المقررة

والمعدل التراكمي ذو أهمية فينظر إليه عند صرف المكافأة الشهرية أو مكافأة االمتياز
إنذارا وتكون عرضه للفصل األكاديمي،كما ينظر إليه
وعند انخفاضه عن ( )1يوجه للطالبة
ً
عند التخرج وعند التقدم للدراسة مابعد البكالوريوس أو التقدم ألي مجال عمل.
حساب المعدل (تقريبي) خدمة تقدمها عمادة تقنية المعلومات

في البوابة اإللكترونية تجدين خيار (حساب المعدل التراكمي التقريبي)
https://drive.uqu.edu.sa/_/it/files/UserGuides/studentsGPA.pdf
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جدول المعدل التراكمي والتقديرات:
المعدل التراكمي من ()4.00

التقدير

4.00 - 3.50

ممتاز

 2.75إلى أقل من 3.50

جيد ً
جدا

 1.75إلى أقل من 2.75

جيد

 1.00إلى أقل من 1.75

مقبول

رموز الدرجات وداللتها:
الرمز
بالعربية

Icon
English

حدود الدرجة

النقاط
من أصل 4

المدلول بالعربي

Meaning in English

أ+

A+

95 100-

4.00

ممتاز مرتفع

Exceptional

أ

A

- 90إلى أقل
من95

3.75

ممتاز

Excellent

ب+

B+

 - 85إلى أقل
من 90

3.5

جيد جداً مرتفع

Superior

ب

B

 - 80إلى أقل
من 85

3.0

جيد جداً

Very Good

ج+

C+

 - 75إلى أقل
من 80

2.5

جيد مرتفع

Above Average

ج

C

 70إلى أقلمن 75

2.0

جيد

Good

د+

D+

 65إلى أقلمن 70

1.5

مقبول مرتفع

High-Pass

د

D

 60إلى أقلمن 65

1.0

مقبول

Pass

هـ

F

أقل من 60

0.0

راسب

Fail
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الرمز
بالعربية

English

Icon

حدود الدرجة

النقاط
من أصل
4

المدلول بالعربي

Meaning in English

م

IP

-

-

مستمر

In-Progress

ل

IC

-

-

غير مكتمل

Incomplete

ح

DN

-

0.0

محروم

Denile

ند

NP

 60أو أكثر

-

ناجح بدون درجة

No grade Pass

هد

NF

أقل من 60

-

راسب بدون درجة

No grade Fail

ع

W

-

-

منسحب بعذر

Withdrawn

مح

T

-

-

حذفت عنه لتغير
تخصص

Removed him to
change specialty

مع

P

 60أو أكثر

-

معادلة خارجية

ت

يعنى أن مدرس المقرر
لم يرصد النتيجة على
منظومة الجامعة (
الخدمات االلكترونية
) في الوقت الوقت
المحد

غ

غائب عن االختبار
النهائي

Equation for
Foreign Affairs

ماهي مرتبة الشرف؟ وشروط الحصول عليها؟
هي مرتبة تمنح للطالبة تميزاً لها عندما تتوفر فيها الشروط التالية
 1عدم رسوب الطالبة أو حرمانها في أي مقرر دراسي . 2أن تكون الطالبة قد أكملت متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحداألدنى والحد األقصى للبقاء في الكلية مثال :
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اذا كانت المدة  4سنوات الحد االقصى ()6
اذا كانت المدة  5سنوات الحد االقصى (. )7,5
 3أال يقل المعدل عن  3,75لمرتبة الشرف األولى (ممتاز)   أال يقل المعدل عن  3,25لمرتبة الشرف الثانية (جيد جداً ) .
 4أن تكون الطالبة قد درست في الجامعة التي سوف تتخرج منها ماال يقل عن ( )60%منمتطلبات التخرج
ماهي التوصيات (التزكيات) وماشروط الحصول عليها؟
هي توصية تطلب من القسم المقدم للمقرر وموقعة من مدرس المقرر ويوضح بها اسم
المقرر ورقمه والدرجة التي تم الحصول عليها

عمادة القبول والتسجيل مبنى (د) الدور الثالث و األرضي َو مبنى (ج) الدور الثالث

https://uqu.edu.sa/dadregis
لالتصال

https://uqu.edu.sa/dadregis/App/Contact
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عمادة الدراسات العليا
وحدات عمادة الدراسات العليا
	•إدارة العمادة
	•وحدة الخدمات الطالبية (شطر الطالب)
	•وحدة السكرتارية (شطر الطالبات)
	•وحدة القبول
	•وحدة التسجيل و النتائج
	•وحدة المتابعة األكاديمية
	•وحدة التخرج
	•وحدة التطوير
	•وحدة العالقات العامة

الدرجات العلمية
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إجراءات القبول و التقديم لبرامج الدراسات العليا
يجب على جميع الراغبين والراغبات في االلتحاق ببرامج الدراسات العليا ضرورة االطالع
على موقع عمادة الدراسات العليا لمعرفة البرامج المتاحة و شروط القبول المعلن عنها
في كل عام دراسي والمنصوص عليها في القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية
لالئحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية،

الشروط العامة للقبول
نصت المادة ( )13من الالئحة الموحدة للدراسات العليا على شروط القبول ،وهي:
	•أن يكون المتقدم سعودياً .
حاصال على الشهادة من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى
	•أن يكون المتقدم
ً
معترف بها.
	• ُيشترط للقبول بمرحلة «الماجستير» حصول المتقدم على تقدير «جيد جداً » على
األقل في المرحلة الجامعية ،كما ُيشترط للقبول بمرحلة «الدكتوراه» الحصول
ويشترط للقبول بمرحلة
على تقدير «جيد جداً » على األقل في مرحلة الماجستيرُ ،
«الدبلوم» حصول المتقدم على تقدير «جيد» على األقل في المرحلة الجامعية.
	•أن يكون حسن السيرة والسلوك والئقاً طبياً .
	•أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
	•موافقة مرجعه على دراسة الماجستير إذا كان موظفاً .
	• خطاب بموافقة صاحب الصالحية للموظفين بالتفرغ التام لمتقدمي مرحلة
الدكتوراه.

شروط القبول الخاصة:
يجب استيفاء جميع الشروط التي تضعها الكليات المختصة مثل ضرورة مالئمة تخصص
المتقدم إلى التخصصات المتقدم إليها ،باإلضافة إلى الحصول على درجة  56أو أعلى في
اختبار القدرات العامة للجامعيين ( xpsa.tluafed/segaP/as.sayiq.www//:ptthومدة

63

صالحيته  5سنوات)
كما أن بعض البرامج تتطلب اجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية اختبار التوفل بأحد أنواعه
الثالثة ( lfeot/gro.ste.www//:ptth )TBP ,TBI ,TBCومدة صالحيته سنتين) ،أو ما
يعادله من اختبارات معتمدة كـ (آيلتس ( as.licnuochsitirb.www//:sptthومدة
صالحيته سنتين) ،أو كفايات اللغة اإلنجليزية /segaP/as.sayiq.www//:ptth »pets
( xpsa.tluafedومدة صالحيته  3سنوات).

معلومات تهم الطالب
	•يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالبرنامج لتوجيهه في
دراسته ومساعدته في اختيار موضوع الرسالة و إعداد خطة البحث.
	•جميع النماذج الخاصة باإلجراءات األكاديمية موجودة على موقع عمادة الدراسات
العليا وسيتم اتاحتها على صفحة الطالب.
	•ال يعتبر المؤجل خالل فترة التأجيل طالباً منتظماً وال يتمتع بحقوق الطالب
	•ال يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين في وقت واحد.
	•تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين رئيسيين ال تقل مدة كل منهما عن
خمسة عشر أسبوعاً و ال تدخل ضمنهما فترتا التسجيل واالختبارات
	•يجوز للطالب المقبول تأجيل قبوله قبل بدء الدراسة بموافقة المجالس المختصة
على أن يخضع لالشتراطات األكاديمية و متطلبات القبول التي تطبق على البرنامج
في عام استئناف الدراسة بعد التأجيل.
	•تحسب المدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل في مقررات
الدراسات العليا وحتى تاريخ تقديم المشرف على الطالب تقريراً إلى رئيس القسم
مرفقاً به نسخة من الرسالة  ،أو أي متطلبات أخرى لبرنامجه .
	•يعتبر الطالب منقطعاً ويطوى قيده إذا لم يباشر الدراسة في الفصل المسجل فيه.
	• يلغى قيد الطالب (إنهاء عالقته بالدراسات العليا وعدم السماح له باالستمرار في
الدراسة) إذا لم يجتز االختبار الشامل – إن وجد – بعد السماح له بإعادته مرة واحدة .
أو إذا لم يحصل على الدرجة خالل الحد األقصى لمدتها.
	•يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة.
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	•تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن المدة القصوى
المحددة للحصول على الدرجة.

للتواصل
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عمادة السنة األولى المشتركة
الكليات المشاركة في المسار الطبي
•كلية الطب.
•كلية العلوم الطبية التطبيقية.
•كلية الصيدلة.
•كلية طب األسنان.
•كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية.
•كلية التمريض.

الكليات المشاركة في المسار العلمي
•كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات

الكليات المشاركة في المسار االداري
•كلية إدارة األعمال

األنظمة األكاديمية
تسجيل المقررات
يحــدد جــدول دراســي موحــد فــي كل فصــل دراســي لجميــع الطالبــات وال يســمح للطالبــة
بالحــذف أو االضافــة كمــا ال يســمح بدراســة أي مــن مقــررات برنامــج الســنة األولى المشــتركة
فــي أي كليــة أو جامعــة أخــرى وال يســمح برصــد تقديــر غيــر مكتمــل (ل) ألي مقــرر دراســي.
حضور المحاضرات
تحــرم الطالبــة مــن االســتمرار فــي دراســة مقــرر ومــن دخــول االختبــار النهائــي إذا زادت نســبة
غيابهــا بعــذر أو بــدون عــذر عــن 25%مــن مجمــوع المحاضــرات والــدروس العمليــة ,وتعــد
الطالبــة راســبة فــي هــذا المقــرر  ,ويرصــد لهــا تقديــر محــروم (ح),ويطــوى قيدهــا مــن برنامــج
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الســنة األولــى المشــتركة  ,و لمجلــس عمــادة الســنة األولــى المشــتركة _إســتثناء_ رفــع
الحرمــان والســماح للطالبــة بدخــول االختبــار ,شــريطة أن تقــدم الطالبــة عــذراَ تقبلــه اللجنــة
علــى أال يزيــد نســبة الغيــاب عــن  40%مـ�ن مجمـ�وع المحاضـ�رات والـ�دروس العمليـ�ة.
التأجيل واإلعتذار عن الدراسة
يســمح للطالبــة االعتــذار عــن الســنة األولــى المشــتركة كاملــة خــال الفتــرة المحــددة لذلــك
حس��ب تقوي��م الجامع��ة ,كم��ا ال يج��وز للطالب��ة االنس��حاب م��ن أي مق��رر .
وتعــد الطالبــة المنســحبة مــن البرنامــج أو المنقطعــة عــن الدراســة منســحبة مــن برنامــج
الس��نة األول��ى المش��تركة ,وال يح��ق له��ا إع��ادة االلتح��اق بالبرنام��ج .
ويجــوز للطالبــة تأجيــل الفصــل الدراســي االول والثانــي أو تأجيــل الفصــل الدراســي الثانــي
إذا تقدمــت بطلــب التأجيــل بعــذر رســمي بعــد موافقــة مجلــس عمــادة الســنة األولــى
المشـ�تركة.
اجتياز برنامج السنة األولى المشتركة
•تجتــاز الطالبــة برنامــج الســنة األولــى المشــتركة إذا حصلــت علــى معــدل تراكمــي
ال يقــل عــن( )1.75مــع نجاحهــا فــي جميــع المقــررات ويســتمر المعــدل التراكمــي
الـ�ذي حصلـ�ت عليـ�ه الطالبـ�ة ضمـ�ن المعـ�دل التراكمـ�ي للمرحلـ�ة الجامعيـ�ة.
•فــي حــال اجتيــاز الطالبــة للبرنامــج عليهــا مراجعــة عمــادة القبــول والتســجيل
الختيــار التخصــص الــذي ترغــب االلتحــاق بــه (وذلــك بحســب المواعيــد التــي يتــم
اإلعــان عنهــا فــي موقــع عمــادة القبــول والتســجيل) ،ويتــم توزيــع الطالبــات
علــى التخصصــات وفقــاً لمعاييــر محــددة مــع األخــذ فــي االعتبــار رغبــة الطالبــة،
والطاقـ�ة االسـ�تيعابية لألقسـ�ام.
•ال يحــق للطالبــة التــي لــم يجتــز برنامــج الســنة األولــى المشــتركة إعــادة البرنامــج،
ويحــق لهــا التحويــل إلــى أي كليــة أخــرى ال تطبــق برنامــج الســنة األولــى
المشـ�تركة.
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معلومات التواصل لعمادة السنة األولى المشتركة
عميد عمادة السنة األولى المشتركة:

+966125582849
Cfy_dean@uqu.edu.sa

وكيل عمادة السنة األولى المشتركة:

وكيلة عمادة السنة األولى المشتركة -
المسار الصحي (طالبات):

+966125505463
تحويلة 115
Cfy_med_f@uqu.edu.sa

 +966125582849تحويلة 117
Cfy_vd@uqu.edu.sa
وكيلة عمادة السنة األولى المشتركة -
وكيل عمادة السنة األولى المشتركة
للشؤون التعليمية:

 +966125582849تحويلة 107
Cfy_edu@uqu.edu.sa
د

وكيل عمادة السنة األولى المشتركة
للفروع:

 +966125582849تحويلة 119
Cfy_brances@uqu.edu.sa

المسار العلمي واإلداري (طالبات):

 +966125243900تحويلة 100
Cfy_sci_f@uqu.edu.sa

موقع عمادة السنة األولى المشتركة

https://uqu.edu.sa/preedu
حساب تويتر
@cfy_uqu

مدير إدارة عمادة السنة األولى
المشتركة:

 +966125582849تحويلة
102
Cfy_admin@uqu.edu.sa
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عمادة الدراسات الجامعية للطالبات
وتشرف على الجهات التالية في مقر الزاهر:
المراكز:
-1مركــز الوثائــق واالتصــاالت اإلداريــة  -2مركــز تنظيــم المناســبات والفعاليــات -3المركــز
الطبــي الجامعــي -4مركــز االتصــال
اإلدارات:
-1إدارة شــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن -2إدارة العالقــات العامــة واإلعــام
-3إدارة الخدمــات والمرافــق العامــة -4إدارة األمــن الجامعــي -5إدارة الشــؤون الماليــة
-6إدارة المســتودعات -7إدارة الســامة
الوحدات:
-1وحدة التطوير اإلداري -2وحدة التلفزيون التعليمي

كلنا مسؤول

مكتب عميدة الدراسات الجامعية للطالبات مبنى (د) الدور الثالث
https://uqu.edu.sa/usdac_f
لالتصال https://uqu.edu.sa/usdac_f/App/Contact
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عمادة شؤون المكتبات
ـددا كبيـ ًـرا مــن أوعيــة المعلومــات
مكتبــة الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز الجامعيــة تحــوي عـ ً
المتنوعــة مثــل الكتــب المراجــع الدوريــات والمطبوعــات الحكوميــة والرســائل العلميــة ،
نظامــا إلكترونيــا علــى صفحتهــا بموقــع الجامعــة لتســهيل عمليــة البحــث
وتتيــح المكتبــة
ً
والوص��ول لألوعي��ة.
وتخــدم المكتبــة أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والطــاب وأفــراد المجتمــع المحلــي
والعالم��ي.
وتقدم المكتبة عدد من الخدمات للمستفيدين منها:
 1.1اإلعــارة :ويمكــن للطالبــة اســتعارة الكتــب التــي تحتويهــا المكتبــة ،كمــا يمكنهــا
تجدي��د اإلع��ارة ع��ن طري��ق الموق��ع قب��ل انته��اء الفت��رة المس��موح به��ا.
 2.2اســأل أخصائــي المكتبــة  :اســتقبال االستفســارات و ســيقوم أخصائــي المعلومــات
باإلجابـ�ة عليهـ�ا،
http://support.uqu.edu.sa/index.php?/Tickets/Submit/RenderForm/9
 3.3قواعــد المعلومــات :وهــي أكبــر تجمــع أكاديمــي لمصادر المعلومــات في العالــم العربي،
حيــث يضــم أكثــر مــن ( )310آالف مرجــع علمــي ،تغطــي كافــة التخصصــات األكاديميــة،
وتق��وم بالتحدي��ث المس��تمر له��ذا المحت��وىhttps://uqu.edu.sa/lib/917 .
 4.4صفحــة الدليــل االرشــادي للتســجيل فــي الــدورات التدريبيــة عــن بعــد والتابعــة للمكتبة
الرقمية السعودية https://uqu.edu.sa/lib:
 5.5المكتبــة الرقميــة :تشــمل علــى الرســائل الجامعيــة والمخطوطــات والمقــاالت
والكت��ب اإللكتروني��ة .
 6.6قاعــدة اقــرأ  :تعــد أكبــر تجمــع أكاديمــي لمصــادر المعلومــات فــي العالــم العربــي ,وهــي
تغطي كافة التخصصات األكاديمية وتشــمل (رســائل علميه ,مخطوطات،دوريات,كتب)
كمـ�ا سـ�يتم إضافـ�ة المناهـ�ج الجامعيـ�ة لجميع التخصصـ�ات في المرحلـ�ة القادمة)
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 7.7التصوير :التصوير الورقي واإللكتروني بأسعار رمزية
 8.8الطباعة :طباعة ورقية بأسعار رمزية.
 9.9الخلوة الدراسية :وهي مكان هادئ للدراسة.
 1010البحــث اآللــي :توفــر المكتبــة أجهــزة آليــة للبحــث عــن الكتــب ويظهــر رقــم التصنيــف
(وهــو مــا يعتبــر مــكان الكتــاب فــي الــرف) وكذلــك تظهــر حالــة الكتــاب ( متــاح أو معــار
..إل��خ) م��ع إمكاني��ة إظه��ار النس��خ األخ��رى المتوف��رة ف��ي المكتب��ات الفرعي��ة.
 1111التسجيل بالبرنامج اإلرشادي بالمكتبة للمستفيدين داخل الجامعة:
https://uqu.edu.sa/lib/43093
 1212اإلحاطــة الجاريــة :تــزود المســتفيدين بماهــو جديــد والكتــب التــي وصلــت حديثــا وأكثــر
العناوي��ن إع��ارة واألحداث والمناس��بات.
األدلة والشروحات عن المكتبة وخدماتها

https://uqu.edu.sa/lib/App/FILES
مكتبــة الملــك عبــدهللا بــن عبــد العزيــز الجامعيــة  -عمــادة شــؤون المكتبــات مبنــى (ح)

ال��دور األرض��ي https://uqu.edu.sa/lib
أوقات العمل :
صباحــا وحتــى الســاعة الخامســة مســاء ماعــدا
مــن األحــد إلــى الخميــس مــن الســاعة الثامنــة
ً
االجـ�ازات الرسـ�مية
المكتبات الفرعية :
مكتبة كلية الطب الجامعية
مكتبة الكلية الجامعية بالقنفذة
مكتبة الكلية الجامعية بالليث
مكتبة الكلية الجامعية بأضم
عمادة الدراسات الجامعية فرع ريع ذاخر
عمادة الدراسات الجامعية فرع شارع منصور
عمادة الدراسات الجامعية فرع العزيزية
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عمادة تقنية المعلومات
بوابة الخدمات اإللكترونية
وتضــم عــدد مــن الخدمــات منهــا االنضمــام لألنديــة الطالبيــة أو تعديــل الجــداول واالطــاع
علــى الخطــة الدراســية وغيــر ذلــك
المشاكل الشائعة عند الدخول إلى البوابة اإللكترونية
(اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة)
فــي هــذه الحالــة البــد مــن عمــل اســتعادة كلمــة المــرور وفــي حــال اســتمرار المشــكلة البــد
مـ�ن التواصـ�ل مـ�ع عمـ�ادة تقنيـ�ة المعلومـ�ات قسـ�م أنظمـ�ة التشـ�غيل.
(عفــوا لــم يتــم العثــور علــى بياناتــك فــي ســجالتنا ،أو بياناتــك غيــر مكتملــة ،الرجــاء مراجعــة
الجهـ�ة التابعـ�ة لهـ�ا وإبالغهـ�م بتحديـ�ث بياناتـ�ك)
في هذه الحالة تتوجه الطالبة إلى عمادة القبول والتسجيل.

تطبيق راسل

البريد اإللكتروني
تمكن المجتمع الجامعي من التواصل على المستويين المحلي والخارجي
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مجموعة األوفيس  Office 365مجانا
يمكنـ�ك الحصـ�ول علـ�ى األوفيـ�س  Office 365مجانــاً علــى الكمبيوتــر الخــاص بك مــن خــال
اتبــاع الخطــوات التاليــة

1.1الدخول على الموقع.https://portal.office.com/home :
2.2تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاص ببريدك الجامعي.
3.3بعد تسجيل الدخول اضغط على  Install nowمثل الصورة التالية:

من راسلني؟
تأتيــك رســالة علــى جوالــك متعلقــة بالجامعــة أو تأتيــك رســالة علــى البريــد اإللكترونــي
الجامعــي ولــم يوضــح فيهــا اســم الجهــة؟
معرفة من راسلني

https//:drive.uqu.edu.sa/_/it/files/UserGuides/whoSent.pdf
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مكتبة للمرئيات
وقد أعدت العمادة مكتبة إلكترونية تتضمن شروحات للطلبة عن خدمات الطالب.

https://uqu.edu.sa/it/App/VIDEO/6039
عمادة تقنية المعلومات مبنى هـ في الساحة https://uqu.edu.sa/it
لالتصال https://uqu.edu.sa/it/App/Contacthttps://uqu.edu.sa/it/App/Contact
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معهد االبداع وريادة األعمال
يعمــل علــى إيجــاد بيئــة محفــزة وجاذبــة لإلبــداع ،وتنميــة التفكيــر اإلبداعــي والريــادي،
وتبنــي التعليــم التطبيقــي المنتــج الــذي يخــدم مكــة المكرمــة والوافديــن إليهــا مــن الحجــاج
والمعتمريــن ،وتعزيــز الحصيلــة المعرفيــة والمهاريــة للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس،
واالســتفادة مــن رأس المــال البشــري ورأس المــال المعرفــي والفكــري للجامعــة.

البرامج واألنشطة :
 .البرامج التدريبية المتنوعة للطالب والخريجين
 .إنشاء برامج ريادية متخصصة ألعضاء هيئة التدريس
 .تحفيز وإنشاء مجتمع استثماري لدعم ريادة األعمال
 .فعاليات ملتقيات لعرض المخرجات من برامج ريادة األعمال
 .تأهيل الشركات الناشئة للوصول ألهداف رؤية 2030
 .دعم وتوجيه مشاريع التخرج لمواكبة مجالي اإلبداع وريادة األعمال
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دور المعهد:
االستثمار في رأس المال البشري
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مبادرات التحول الوطني :
انشاء مركز تثقيف وتدريب وتأهيل إلكتروني على
االستثمار واإلبداع واالبتكار وريادة األعمال (لجميع فئات الطلبة)
>>رواد المستقبل<<
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مركز تدريب وتأهيل طلبة الجامعة في التخصصات
المختلفة على التصميم والتصنيع والنمذجة
>>مصنعي<<
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إنشاء وتطوير نظام خدمات للطالب والمستثمرين
ورفع كفاءة الشركات الناشئة للطالب
>>شركتي<<

معهد االبداع وريادة األعمال
مبنى الجوهرة الدور األول أمام مصاعد الجوهرة

https://uqu.edu.sa/iei
لالتصال

https://uqu.edu.sa/iei/App/Contact
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عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
تتبنــي تقنيــات التعليــم االلكترونــي ونشــره فــي المجتمــع التعليمــي و أهــم الوســائل
الحديثــة التــي أثبــت علميــا نجاحهــا فــي نشــر التعليــم وتعزيــزه وذلــك مــن خــال منظومــة
متكاملـ�ة مـ�ن تقنيـ�ات وأنظمـ�ة التعلـ�م اإللكترونـ�ي لإلرتقـ�اء بالعمليـ�ة التعليميـ�ة.
نظام (تعلّ م):
(تعلّ ــم) هــو نظــام إدارة التعلــم المســتخدم بجامعــة أم القــرى حيــث تمكنــك منصــة (تعلّ ــم)
مــن التفاعــل مــع البيئــة التعليميــة داخــل وخــارج الحــرم الجامعــي ،وتخلــق آفــاق جديــدة
للمتعلميـ�ن واألسـ�اتذة ،وأهـ�م خدمـ�ات النظـ�ام هـ�ي:
1.1الوصــول إلــى المقــررات المدرجــة ذاتيــا بالتعــاون مــع عمــادة القبــول والتســجيل,
وحريـ�ة التنقـ�ل بينهـ�ا.
2.2التفاعــل مــع محتــوى المقــرر التعليمــي المــدرج مــن قبــل األســاتذة ،وذلــك مــن
خـلال حفـ�ظ أو طباعـ�ة أو اسـ�تعادة عـ�رض أي جـ�زء مـ�ن المحتـ�وى.
3.3تسليم المهام والواجبات إلكترونيا
4.4إنجاز االختبارات واالستطالعات إلكترونيا
5.5المشاركة في المناقشات بين الزمالء في نفس المقرر أو مع أساتذة المقرر.
6.6إنشاء المدونات والمشاركة فيها.
7.7التذكير بمواعيد االختبارات وتسليم الواجبات.
8.8التواصل مع أساتذة المقررات والزمالء.
9.9متابعة المحاضرات عن طريق الفصول الدراسية.
كمــا أن النظــام يوفــر العديــد مــن المزايــا للطلبــة كصنــدوق الملفــات الــذي يمكــن مــن
خاللــه تحميــل وتخزيــن أو تنزيــل الملفــات ،والمدونــة الشــخصية ،والتقويــم الــذي يمكنــك
مــن إعــداد روزنامــة شــخصية بتواريــخ األحــداث المهمــة فــي الجامعــة ومواعيــد التســليم،
واالختبـ�ارات لـ�كل مقـ�رر تعليمـ�ي .وأهـ�م األدوات التـ�ي تهـ�م الطالـ�ب فـ�ي بوابـ�ة تعلّ ـ�م هـ�ي:
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1.1المحتوى:
أداة تحتــوي علــى ملفــات المقــرر التعليمــي مــن محاضــرات ،روابــط ،ملفــات إثرائيــة
وتكليفـ�ات.
2.2الفصول االفتراضية:
أداة تواصــل متزامــن بيــن الطلبــة واألســتاذ تســتخدم التواصــل والتفاعــل مــع المعلــم
بالصـ�وت والصـ�ورة والمحادثـ�ة الشـ�خصية أو العامـ�ة.
3.3األخبار:
مساحة مخصصة إلستعراض آخر األخبار واإلعالنات الخاصة بالمقرر التعليمي.
4.4االختبارات:
أداة لعمل اإلختبارات اإللكترونية ومن ثم تصحيحها آليا.
5.5العالمات:
أداة تسمح بمشاهدة عالماتك في مختلف األنشطة داخل المقرر التعليمي.
6.6مجلد التسليم:
مســاحة تخزيــن إلكترونيــة تســتخدم لتســليم المســتندات الخاصــة بالمهــام والواجبــات إلــى
أسـ�اتذة المقـ�ررات التعليميـ�ة.
األنشطة التي تقدمها عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد:
تقــدم عمــادة التعلــم االلكترونــي والتعليــم عــن بعــد العديــد مــن األنشــطة والخدمــات
الموجهــة ألعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس والطلبــة بمــا يخــدم العمليــة التعليميــة
بجامعـ�ة أم القـ�رى .ومـ�ن أبـ�رز هـ�ذه الخدمـ�ات واألنشـ�طة مـ�ا يلـ�ي:
•الــورش التعريفيــة والــدورات التدريبيــة :قامــت العمــادة بالعديــد مــن الــورش
التعريفيــة لنشــر ثقافــة التعلــم االلكترونــي مــن خــال التعريــف بخدمــات
العمــادة ونشــر الوعــي عــن أهميــة توظيــف التقنيــة فــي التعليــم ليتناســب مــع
التوجــه الحديــث فــي مجــال التقنيــات الحديثــة ومتطلبــات الجيــل الرقمــي .كان
المســتفيدون مــن الــورش التعريفيــة هــم اعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس
باإلضافــة إلــى الطلبــة .وفيمــا يتعلــق بالــدورات التدريبيــة ,فقــد قدمــت عمــادة
التعلــم االلكترونــي العديــد مــن الــدورات التدريبيــة ألعضــاء وعضــوات هيئــة
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التدريـ�س ويمكـ�ن تصنيفهـ�ا الـ�ى ثـلاث أنـ�واع:
1.1دورات تدريبية حول نظام التعلم اإللكتروني (تعلّ م).
2.2دورات تدريبية حول أبرز التقنيات الحديثة في التعليم.
3.3الدورات عن بعد عبر الفصول االفتراضية.
•الدعــم الفنــي :تقــدم عمــادة التعلــم اإللكترونــي العديــد مــن خدمــات الدعــم الفنــي
ألفــراد مجتمــع جامعــة أم القــرى مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة حرصــاً علــى
تقديــم جميــع الخدمــات اإللكترونيــة بمــا يحقــق الفائــدة المرجــوة وتقديــم حلــول
فنيـ�ة للمشـ�اكل التقنيـ�ة التـ�ي قـ�د تواجـ�ه المسـ�تخدمين للنظـ�ام.
•البحــوث والدراســات :فــي إطــار الخطــة االســتراتيجية لجامعــة أم القــرى ,تعمــل
عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد علــى المشــاركة فــي الملتقيــات
العلميــة حيــث قامــت العمــادة بوضــع خطــة علــى المــدى المتوســط وعلــى المدى
البعيــد تســعى مــن خاللــه إلــى تطويــر هوية التعلــم اإللكترونــي بجامعــة أم القرى
مــن خــال نشــر االبحــاث والدراســات فــي المؤتمــرات العلميــة والمجــات البحثيــة
إلـ�ى جانـ�ب المشـ�اركة فـ�ي الفعالـ�ة فـ�ي تقديـ�م المشـ�اريع والدراسـ�ات والبحـ�وث.
•مركــز الوســائل والتقنيــات التعليميــة والتلفزيــون التعليمــي :ومــن أهــم األجهــزة
التعليميــة الحديثــة التــي توفرهــا وكالــة العمــادة لشــئون مركــز الوســائل
والتقنيــات التعليميــة والتلفزيــون التعليمــي (الســبورة الذكيــة التفاعليــة-
أجهــزة االتصــال المرئــي – منصــات خطابــة الكترونيــة – كاميــرات تصويــر وثائقيــة
– أجهــزة التصحيــح اآللــي – أجهــزة يــو بــورد – أجهــزة الداتــا شــو – شاشــات
تفاعليـ�ة – والعديـ�د مـ�ن االجهـ�زة األخـ�رى)
•التصميــم التعليمــي وتطويــر المقــررات االلكترونيــة :وهــي أحــد الخدمــات التــي
تقدمهــا العمــادة ألعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس فــي جامعــة أم القــرى ســعيا
إلـ�ى تحقيـ�ق متطلبـ�ات العصـ�ر الرقمـ�ي.
•الشــراكة المجتمعيــة :تشــارك عمــادة التعلــم اإللكترونــي بشــكل دائــم فــي
المحافــل والفعاليــات المقامــة فــي الجامعــة للتعريــف بأهــم الخدمــات التــي
تقدمهــا العمــادة حيــث يتــم اســتخدام أحــدث التقنيــات فــي المشــاركات
المجتمعيــة كتقنيــة الواقــع المعــزز ونظــارات الواقــع االفتراضــي والعديــد مــن
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التطبيقــات التفاعليــة لنشــر الوعــي التقنــي داخــل جامعــة أم القــرى وأيضــا مــن
خــال المشــاركة المجتمعيــة مــع اإلدارات التعليميــة ضمــن برامــج قســم التعليــم
المسـ�تمربـ�إدارةالتدريـ�بلوكالـ�ةالعمـ�ادةللتطويـ�راألكاديمـ�يوخدمـ�ةالمجتمـ�ع.

عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد مبنــى (الجوهــرة) الــدور األول أمــام
مصاعــد الجوهــرة.
https://uqu.edu.sa/elearn
لالتصال

https://uqu.edu.sa/elearn/App/Contact
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عمادة البحث العلمي
منح برنامج سفراء:
لتمكــن الطلبــة مــن االحتــكاك مــع الخبــرات البحثيــة واالندمــاج معها عــن طريق عــرض نتاجهم
البحثــي فــي المؤتمــرات العلميــة المحليــة ،والعالميــة عاليــة المســتوى ،واكتشــاف الباحثيــن
المتميزيــن فــي وقــت مبكــر؛ حتــى يكونــوا ركيــزة أساســية فــي العمــل البحثــي فــي الجامعــة.

للمزيد عن المنحة

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/Grants/DSR_Sufara.pdf
عمادة البحث العلمي مبنى (ج) الدور الثالث
https://uqu.edu.sa/dsr
لالتصال https://uqu.edu.sa/dsr/App/Contact
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المركز الطبي الجامعي
يقدم المركز الطبي الجامعي وفروعه خدماته العالجية والوقائية لكافة طالبات
ومنسوبات الجامعة ومن لهم أهلية العالج.

أهلية العالج:
الطالبات بمختلف المراحل الجامعية والدراسات العليا.

آلية فتح الملفات الطبية:
تعبئة نموذج طلب فتح ملف طبي المتوفر بصفحة المركز الطبي الجامعي بموقع
الجامعة الكتروني

https://uqu.edu.sa/umc/53203
أو عن طريق استقبال المركز الطبي الجامعي.

المستندات المطلوبة لفتح الملف الطبي للطالبة:
1.1البطاقة الجامعية أو بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة لغير السعوديين.
2.2اإلقامة النظامية السارية والصادرة من اإلدارة العامة للجوازات ،والموضح فيها أن
المرافقين على كفالة الطالبة الوافدة.
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الخدمات المقدمة
تقديم اإلسعافات األولية للحاالت الطبية
الحرجة والطارئة ومن ثم تحويلها إلى
أقرب مستشفى من مستشفيات وزارة
الصحة تتوفر به أقسام الطوارئ والعناية
المركزة.

التشخيص والعالج والمتابعة لألمراض
الحادة والمزمنة والمعدية وغير المعدية
في بعض التخصصات الطبية األساسية.

تقديم خدمات الفحوصات المخبرية
الروتينية وبعض الفحوصات المتقدمة.

تحويل الحاالت التي تحتاج للتنويم بعد
الفحوصات والتشخيص إلى المستشفيات
المرجعية الستكمال العالج الالزم ،وذلك
لعدم توفر أقسام طبية إكلينيكية متكاملة
أو أجنحة للتنويم أو غرف عمليات.

تقديم خدمات الرعاية الصيدلية للمراجعين
من خالل توفير العقاقير الطبية الالزمة،
وشرح طريقة االستخدام اآلمن لها،
وذلك لعالج األمراض التي يتم تشخيصها
وعالجها بالمركز الطبي الجامعي.

تقديم خدمات األشعة المقطعية وأشعة
الرنين المغناطيس ،باإلضافة لألشعة
السينية والتصوير بالموجات فوق الصوتية.

تقديم خدمات الفحوصات المخبرية
للمتعاقدين من أعضاء هيئة التدريس
والطالب الوافدين وتسجيلها من خالل
نظام إفادة الستكمال إجراءات استخراج
رخصة اإلقامة.

تقديم بعض الخدمات الوقائية شاملة
التطعيمات األساسية والحمالت الوقائية.

حفظ المعلومات الطبية للمراجعين من
خالل برنامج تشغيل العيادات اإللكتروني
والذي يتيح أيضاً للمراجعين خدمة حجز
المواعيد مسبقاً إلكترونياً عن طريق موقع
الجامعة.

المشاركة في الفعاليات واأليام الصحية
العالمية لنشر الوعي الصحي وتثقيف
المراجعين حول سبل الوقاية من األمراض.
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عيادات المركز الطبي الجامعي
الجراحة

الباطنة

العظام

القلب

العيون

طب األسرة

األنف واألذن والحنجرة

األطفال

النساء والتوليد

الجلدية

األسنان

التغذية اإلكلينيكية
التثقيف الصحي

الخدمات الطبية المساندة
المختبر

األشعة

الصيدلية

العالج الطبيعي

العالج

الضماد

التنسيق الطبي وأهلية العالج

السجالت الطبية

التقارير الطبية
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مقر الطالبات
فرع المركز الطبي الجامعي بعمادة الدراسات
الجامعية للطالبات بالزاهر
عيادة إسعافيه أولية بعمادة الدراسات الجامعية
للطالبات (ط)
العيادة الطبية بعمادة الدراسات الجامعية للطالبات
بالعزيزية
العيادة الطبية بعمادة الدراسات الجامعية للطالبات
بريع ذاخر
العيادة الطبية بكلية خدمة المجتمع والتعليم
المستمر بالششة

العيادة الطبية بالكليات الطبية بالعابدية
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وثيقة مسؤوليات المريض:
أنت مسؤول عن:
 -1تزويــد الفريــق الطبــي بالمعلومــات الكاملــة والدقيقــة حــول كل األمــور التــي
تخــص صحتــك (بمــا فــي ذلــك األدويــة التــي تتعاطاهــا وتاريخــك الطبــي فــي
الماض��ي والحاض��ر (.
 -2إتبــاع تعليمــات ونصائــح الفريــق الطبــي ،إذا رفضــت العــاج أو لــم تتبــع
النصائـ�ح والتعليمـ�ات ،فيجـ�ب عليـ�ك أن تتحمـ�ل نتائـ�ج قراراتـ�ك.
 -3إعــام أحــد أعضــاء الفريــق الطبــي عــن عــدم فهمــك ألي معلومــة حول أســلوب
عنايتـ�ك وعالجك.
 -4إعالم أعضاء الفريق الطبي عن أي تغييرات تطرأ على حالتك.
 -5التصــرف بأســلوب تعاونــي مــع مراعــاة شــعور اآلخريــن واحتــرام جميــع
حقو قهـ�م .
 -6إتباع لوائح وتعليمات المركز.
 -7االلتزام بالمواعيد المحددة أو إلغائها مقدما (إذا كان ذلك ممكنا).
 -8كــن مــدركاً أن المركــز يلتــزم بالمعاييــر الوطنيــة للرعايــة الصحيــة للمرضــى
وعائالتهــم.

وثيقة حقوق المريض:
1.1يتعهد المركز الطبي الجامعي بتقديم الرعاية الصحية الالزمة لكل مرضاه بصورة
جيدة من خالل معرفتك بجميع حقوقك والمتمثلة باآلتي:
2.2المحافظة على شعورك وشعور اآلخرين من أفراد أسرتك.
3.3مشاركتك في تطبيق خطة رعايتك الصحية.
4.4حقك في الحصول على المعلومات حول تشخيص حالتك الطبية وعالجك
باألسلوب الذي يمكن أن تفهمه.
الحد الذي يسمح به القانون) وكذلك أن
5.5لك الحق في رفض العالج المقترح (إلى
ّ
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تُ علم بالنتائج المحتملة.
ممثال شخصياً يأخذ هذه
6.6االشتراك في اتخاذ القرارات حول عالجك أو أن تجعل لك
َ
القرارات نيابة عنك.
7.7الحصول على تقييم صحيح وعالج مناسب لأللم.
8.8معرفة االسم واللقب الوظيفي ألطبائك ومقدمي رعايتك.
9.9احترام رغبتك في االنفراد الشخصي وفي الحصول على عنايتك في بيئة آمنة.
1010االطالع على اللوائح والتعليمات التي تؤثر على العناية بك.
1111الحصول على رد عاجل ومناسب على أي طلب خدمة ترغب فيه (ضمن حدود قدرات
المركز).
1212االطالع على سجلك الطبي (ضمن حدود القانون).
1313إبداء مخاوفك أو شكواك بخصوص أسلوب تقديم العناية إلى فريقك الطبي أو
موظف المركز المختص.
سرية سجالتك المرضية أو الشخصية.
1414ضمان
ّ
1515ضمان عدم تعرضك لسوء المعاملة أو المضايقة.
1616من حقك أن ترفض التعرض ألي نوع من التجارب الطبية أو األبحاث.

مواعيد العمل بالمركز الطبي الجامعي:
•الدوام الرسمي بالمركز الطبي الجامعي (بالمقر الرئيسي في العزيزية):
عصرا
من الساعة ( )8الثامنة صباحاً  ،وحتى الساعة ( )4الرابعة
ً

•الدوام الرسمي لفروع المركز الطبي الجامعي (بمقار الطالبات):
•من الساعة ( )7.30السابعة والنصف صباحاً  ،وحتى الساعة ( )3.30الثالثة
والنصف عصراً .

النماذج اإللكترونية المتوفرة بصفحة المركز الطبي الجامعي بموقع الجامعة:
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1.1طلب فتح ملف طبي للطالب السعوديين.
2.2طلب فتح ملف طبي للطالب غير السعوديين.
3.3طلب تحديث البيانات الشخصية لصاحب الملف الطبي.
4.4التواصل اإللكتروني لالستفسارات.
5.5المقترحات والشكاوى.
6.6استبانة رضا المراجعين عن الخدمات المقدمة.
7.7الكشف الطبي لرخصة القيادة.

آلية التعامل مع الحاالت الطارئة واستدعاء الهالل األحمر السعودي
والقواعد المنظمة لدخول المسعفين داخل مقار الطالبات
تهــدف هــذه االليــة إلــى تنظيــم وتحديــد إجــراءات التعامــل مــع الحــاالت الطارئــة بمــا يشــمل
اســتدعاء الهــال األحمــر الســعودي والقواعــد المنظمــة لدخــول المســعفين داخــل مقــار
الطالبــات وذلــك للمحافظــة علــى حيــاة وصحــة كافــة طالبــات ومنســوبات الجامعــة.

أو ًال :تعريفات
•الحالــة الطارئــة :حالــة مرضيــة مفاجــأة قــد تهــدد الحيــاة أو تــؤدي الــى عجــز
جزئـ�ي أو كلـ�ي.
•المسعفة المعتمدة (داخل مقار الطالبات) :إحدى اإلداريات أو ضابطات
األمن الالتي تلقين دورة معتمدة في اإلسعافات األولية وهي المسئولة
األولى عن مباشرة الحالة الطارئة بالمقر وتكون معروفه من قبل الجميع
وتحمل بطاقة تعريف توضح هويتها كمسعفة معتمدة بالمقر.
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ً
ثانيا :قائمة بأهم الحاالت الطارئة التي تحتاج للتدخل الفوري والسريع
 -1صعوبة في التنفس مصحوبة بزرقة في الشفتين وعدم المقدرة على الكالم.
 -2ألم حاد مفاجئ في الصدر ويستمر ألكثر من خمس دقائق.
 -3فقــدان فــي الوعــي مــع عــدم االســتجابة ألي نــوع مــن التنبيــه ويراعــى التأكــد مــن أن
الحالــة فاقــدة للوعــي وذلــك باســتخدام وســائل التنبيــه المعتــادة قبــل اتخــاذ أي إجــراء أو
اسـ�تدعاء.
 -4التشنجات المتواصلة (الصرع).
 -5النزيف الشديد.
 -6محاولة االنتحار.
 -7الصداع الشديد المفاجئ المصحوب باضطرابات في الرؤية أو الوعي.
 -8إصابة نتيجة السقوط مصحوبة بألم شديد وعدم القدرة على الحركة.
 -9الحروق الحادة والتي تبلغ مساحتها أكبر من مساحة اليد.
 -10ألم حاد في البطن مع هبوط عام.
 -11الشعور بآالم المخاض الشديدة.
 -12عالمــات جلطــة الدمــاغ :ضعــف مفاجــئ يــؤدي إلــى عــدم القــدرة علــى حركــة أحــد
األطـ�راف.
 -13ألــم مفاجــئ بالظهــر مــع عــدم القــدرة علــى الحركــة لمــن تتعــدى أعمارهــم ســن
الخمسـ�ين سـ�نة.
 -14التســمم بســبب تنــاول جرعــات زائــدة مــن األدويــة أو استنشــاق الغــازات الســامة أو
التعـ�رض للمـ�واد الكيميائيـ�ة.
 -15لدغات العقارب والثعابين.
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ً
ثالثا :إجراءات التعامل مع الحالة الطارئة داخل المقر
أ -مهام المسعفة المعتمدة:
 -1االتصال المباشر باإلسعاف الخارجي (الهالل األحمر السعودي) على الرقم 997من قبل
المسعفة المعتمدة أو إحدى عضوات الفريق الطبي المباشر للحالة الطارئة (إن وجد).
 -2تقديم اإلسعافات األولية للمصابة (الحالة الطارئة) بواسطة المسعفة المعتمدة أو
إحدى عضوات الفريق الطبي (إن وجد) لحين وصول مسعفي الهالل األحمر السعودي.
 -3إبالغ صاحب الصالحية في مقر الطالبات مثل (العميدة أو الوكيلة أو من ينوب عنهما)
من قبل المسعفة المعتمدة أو إحدى ضابطات األمن بالمقر وذلك بوجود حالة طارئة
تكن على دراية تامة بكل ما يحدث داخل المقر.
وضرورة دخول المسعفين لها؛ لكي ُ
 -4االتصال بالمسئولة عن إدارة األمن في داخل المقر من قبل المسعفة المعتمدة أو
إحدى ضابطات األمن المتواجدات بالقرب من الحالة الطارئة؛ للتنسيق بين الكادر األمني
من الرجال والنساء وتنظيم دخول المسعفين إلى موقع الحالة الطارئة داخل المقر.
 -5تعبئة نموذج التبليغ عن حالة طارئة داخل مقار الطالبات.

ب  -مهام إدارة المقر:
 -1تكليف ضابطة األمن المسؤولة عن المقر بسرعة القيام باتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتسهيل عملية دخول مسعفي الهالل األحمر السعودي.
 -2إخالء موقع الحالة بداخل المقر والطرق المؤدية لها بواسطة ضابطات أمن المقر فقط؛
لتسهيل عملية دخول المسعفين مع ضابط األمن المرافق لهم.
كاملة وعن أي مستجدات بخصوص نقل الحالة
 -3إبالغ ولي أمر الحالة الطارئة بحالتها
ً
الطارئة بواسطة الهالل االحمر السعودي إلى أقرب مستشفى الستكمال عالجها.

ج -المهام المتوقعة من مسعفي الهالل األحمر السعودي:
 -1إجراء عملية اإلسعاف للحالة الطارئة داخل المقر بواسطة مسعفي الهالل الحمر
السعودي
 -2خروج الحالة الطارئة من المقر لتلقي العالج الالزم في أقرب مستشفى من المقر
بنفس الطريقة التي تم دخول المسعفين بها وذلك بواسطة كادر األمن في المقر فقط،
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وبمرافقة المسعفة المعتمدة أو إحدى منسوبات الجامعة أو ضابطات األمن إلى خارج
المقر.

ً
رابعا :القواعد المنظمة آللية التعامل مع الحاالت الطارئة
منعا باتً ا االتصال بالهالل األحمر السعودي عن طريق الطالبات أو منسوبات
 -1يمنع ً
المقر الغير مؤهالت بالدورة التدريبية ـ وفي حالة عدم تواجد المسعفة المعتمدة بالمقر ـ
تقوم إحدى المنسوبات باستدعاء الهالل األحمر السعودي.
 -2يجب على المبلغة تسجيل جميع المعلومات الخاصة بالمصابة (الحالة الطارئة) وفق
نموذج التبليغ عن حالة طارئة داخل مقار الطالبات.
 -3توخي الدقة من قبل المسعفة المعتمدة أو إحدى المنسوبات عند استدعاء الهالل
األحمر السعودي ـ في حالة عدم تواجد فريق طبي بالمقرـ وذلك لتجنب االستدعاء الخاطئ
للحاالت التي ال تستوجب تدخل طبي سريع.
سواء كانت لطالبة أو
 -4تطبيق هذه اإلجراءات على أي حالة طارئة تحدث داخل المقر
ً
منسوبة أو إحدى العامالت بالشركات المتعاقدة مع الجامعة.
 -5تسهيل دخول مسعفي الهالل األحمر السعودي وضابط األمن المرافق لهم إلى داخل
المقر بالتعاون مع ضابطات األمن فور وصولهم.
 -6ال يحق ألي مسئول أو أي فرد أن يعيق عمل أو نقل الحالة الطارئة من قبل فريق
الهالل األحمر السعودي.
 -7تتحمل المصابة (الحالة الطارئة) المسؤولية كاملة في حالة رفضها النقل إلى أحد
المستشفيات عن طريق الهالل األحمر مع التوقيع على ذلك.
 -8االحتفاظ بصورة من التقرير الطبي ــ نموذج التبليغ عن حالة طارئة داخل مقار الطالبات
ـ لدى عمادة أو وكالة المقر كمرجع في حالة الحاجة إلى الرجوع إليه عند الحاجة لذلك.
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آلية التعامل مع الحاالت الصحية الطارئة في لجان االختبارات داخل
مقار الطالبات
حالة اسعافيه طارئة تحتاج للتدخل الطبي السريع في
مكان الحالة الحاالت الطارئة التي تحتاج للتدخل الفوري
و السريع ( 14حالة موضحة بألية التعامل مع الحاالت
الطارئة و القواعد المنظمة لدخول مقار الطالبات لدخول
المسعفين داخل مقار الطالبات التابعة للجامعة

حالة تحتاج للمعاينة والعالج الطبي ال تندرج تحت قائمة
الحاالت الطارئة التي تحتاج للتدخل الفوري والسريع

التبليغ هاتفياً ألقرب نقطة
طوارئ لفرع المركز الطبي
الجامعي

يتم نقلها ألقرب نقطة طوارئ
لفرع المركز الطبي الجامعي من
قبل مراقبة االختبار /الدور

نقلها للعيادة الطبية بالمقر

تتم معاينة الطالبة من قبل
الطبيبة في العيادة

االتصال بالهالل
االحمر لنقلها
ألقرب مستشفى

الحاجة للعالج يتم
اجراء العالج الالزم
لها

إذا كانت الطالبة تستطيع
اكمال االمتحان يتم توفير
مكان مناسب لها قدر اإلمكان
الستكمال االمتحان في العيادة
الطبية على أن تتولى المراقبة
المرافقة مهمة مراقبة الطالبة
اثناء اداء االمتحان وتسليم
االوراق ألستاذة المادة

في حال رفض الطالبة الكشف
الطبي وعدم استجابتها ال
يتم منح اجازة مرضية لذلك
اليوم ،وتعاد الطالبة إلى لجنة
االمتحان ،ال تعطى وقتا اضافيا
كعقوبة.

في حال قررت الطبيبة أن
الطالبة االتحتاج لعالج
(تدعي المرض ) تعاد
الطالبة إلى لجنة االمتحان،
وال تعطي وقتا اضافيا
كعقوبة لها.

حالة تحتاج للمعاينة والعالج
الطبي (حسب تقرير الطبيبة)
يكتب للمريضة اجازة مرضية
لليوم نفسه
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•للتواصل:
•البريد االلكترونيumc@uqu.edu.sa :
•الموقع االلكترونيhttps://uqu.edu.sa/umc :
•هاتف فرع المركز الطبي الجامعي بالزاهر0125426222 :

التحويالت بفرع الزاهر
اإلدارة

7479

السكرتارية

7468

االستقبال

7470

عيادة الطب العام

7472

عيادة الطب النفسي

7479

وحدة الضماد والعالج

7473

الصيدلية

7466

وحدة المختبر

7475

96

لجنة مكافحة التدخين
أنشــئت اللجنــة فــي تاريــخ  1440/1/7هـــ بقــرار مديــر الجامعــة رقــم  ، ٤٠٠٢٠٠٠٢٣٤و تــم إنشــاء
لجنــة فرعيــة بشــطر الطالبــات  ،وقــد وضعــت اللجنــة خطتهــا علــى ثــاث مراحــل :
 .١المرحلة األولى :التوعية
حيث قامت بعدة حمالت توعوية وتثقيفية في كليات الجامعة َومرافقها.
 .٢المرحلة الثانية :العالج
حيــث أنشــئت عيــادة فــي شــطر الطــاب بجــوار مركــز األنشــطة الطالبيــة فــي العابديــة ،
وعيــادة فــي شــطر الطالبــات بجــوار قاعــة الجوهــرة.
 .٣المرحلة الثالثة:ضبط المخالفات
بنــاء علــى تعميــم أميــر المنطقــة ونظــام مكافحــة التدخيــن  ،وكانــت بدايــة مرحلــة الضبــط
فــي يــوم  1440/8/2هـــ.
للتواصل :
شطر الطالب 0556955200 :
شطر الطالبات 0530448220 :
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معهد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1.1إعــداد الكفــاءات العلميــة المتميــزة المؤهلــة للقيــام بوظيفــة األمــر بالمعــروف
والنهـ�ي عـ�ن المنكـ�ر.
2.2تدريــب العامليــن فــي مجــال األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر للرقــي
بمسـ�توى أدائهـ�م.
3.3تقديــم االستشــارات والبرامــج التوعويــة فــي مجــال األمــر بالمعــروف والنهــي عــن
المنكر.
4.4إعــداد البحــوث العلميــة المتخصصــة فــي مجــال الحســبة وفقــه األمــر بالمعــروف
والنهـ�ي عـ�ن المنكـ�ر.

ويضم

قســم الحســبة ،

يلتحــق بــه دارســون متفرغــون للدراســة األكاديميــة وفــق منهــج

ومقــررات دراســية متنوعــة ،ويضــم عــدداً مــن البرامــج العلميــة:
أوال :برنامج الدبلوم العالي في الحسبة .
ثانيا :برنامج ماجستير الحسبة .
قسم الدورات التدريبية .
ويعــد المعهــد العالــي لألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وحــدة أكاديميــة جامعيــة عليــا
توائــم بيــن التدريــب والتعليــم لرفــع كفــاءة الطالــب علميــاً ومهاريــاً وســلوكياً فــي برنامــج
الدراســات العليــا  ،وتعمــل علــى مســارات عــدة هــي الدبلــوم ،الدبلــوم العالــي ،الماجســتير،
وفـ�ق الالئحـ�ة الموحـ�دة للدراسـ�ات العليـ�ا وتنـ�ص علـ�ى مـ�ا يلـ�ي:
ـا علــى منحــة رســمية للدراســات العليــا إذا
•أن يكــون المتقــدم ســعودياً  ،أو حاصـ ً
كان مـ�ن غيـ�ر السـ�عوديين.
ـا علــى الشــهادة الجامعيــة مــن جامعــة ســعودية أو مــن
•أن يكــون المتقــدم حاصـ ً
جامعـ�ة أخـ�رى معتـ�رف بهـ�ا.
•أن يكــون تقديــر المتقــدم (جيــد جــداً ) علــى األقــل لاللتحــاق فــي برنامــج الماجســتير
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وبتقدي��ر (جي��د) عل��ى األق��ل لاللتح��اق ببرام��ج الدبل��وم العالي.
•ويقــدم قســم الــدورات التدريبيــة الدبلــوم العالــي للمــدرب المعتمــد فــي البرامــج
باإلضافـ�ة إلـ�ى دورات تدريبيـ�ة لخدمـ�ة المجتمـ�ع الجامعـ�ي بكافـ�ة منسـ�وباته.
مجاالت عمل الخريجات :
1-

1الرئاسة العامة لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
 2اإلرشاد الديني في القطاعات العسكرية والمدنية

3-

3وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

4-

4وزارة الحج

5-

5الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

معهد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبنى ج الدور الثالث
للمزيد عن المعهد https://uqu.edu.sa/hisbah
للتواصل مع المعهد https://uqu.edu.sa/hisbah/App/Contact
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مركز رعاية المستفيدين
نظــام إلكترونــي للــرد علــى االستفســارات واســتقبال الشــكاوى والمقترحــات ويعتبــر قنــاة
وصــل بيــن الجامعــة والمجتمــع بصــورة تقنيــة حديثــة ،تتميــز بالســهولة والمرونــة فــي
تقديــم الدعــم للعمــاء (المســتفيدين ســواء مــن داخــل الجامعــة او خارجهــا) وتركــز علــى
رضــا المســتفيدين (العميــل)
خدمة العمالء الداخليين:
ّ
الموظفيــن
هــي خدمــة كافــة العمــاء الذيــن يرتبطــون داخــل الجامعــة ،وقــد يكونــون مــن
الذيــن يعملــون بهــا ،أو مــن أعضــاء هيئــة التدريــس او الطــاب ،ويهــدف إلــى تقديــم
المســاعدة لهــم فــي حــال واجهتهــم أي مشــكلة أو استفســارات أو التعامــل مــع خدمــة
جديـ�دة.
خدمة العمالء الخارجيين:
ـرد علــى
هــي مــن أكثــر أنــواع خدمــة العمــاء انتشــاراً ؛ إذ تســاهم فــي تقديــم الخدمــات ،والـ ّ
المرتبطــة بالعمــاء الخارجييــن ،أو الّ ذيــن يرتبطــون مــع الجامعــة مــن خــال
االستفســارات ُ
�اء علـ�ى عقـ�د.
خدمـ�ة مسـ�تمرة بنـ ً

طلب خدمة مساعدة لمنسوبي الجامعة

دليل التواصل الجامعي

سنترال العابدية

سنترال العزيزية

سنترال الزاهر

رقم خدمة الواتس اب

0125270000

0125501000

0125426222

+966125542487
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لالتصال بمركز رعاية المستفيدين

شطر الطالبات

شطر الطالب

االتصال بسنترال الزاهر ثم طلب إحدى
التحويالت التالية

االتصال بسنترال العزيزية ثم طلب
إحدى التحويالت التالية

مساعدة مدير مركز رعاية المستفيدين
7442

مدير مركز رعاية المستفيدين
6868

وحدة خدمة العمالء  -شطر الطالبات
7441

وحدة خدمة العمالء  -شطر الطالب
 6908أو 6867

مكتبة المرئيات وشرح لخدمة تواصل

https://uqu.edu.sa/callcenter/App/VIDEO
مركز رعاية المستفيدين مبنى (د) الدور الثالث
https://uqu.edu.sa/callcenter
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معلومات تهمك
االجراءات الوقائية للطوارئ
•إطالق أقرب جرس انذار.
•ضبط النفس وااللتزام بالهدوء.
•عند سماع جرس انذار الحريق يجب اخالء المنطقة.
•ابالغ مسؤولين السالمة والدفاع المدني.
•توجــد مضخــات و طفايــات حريــق فــي جميــع مواقــع الجامعــة واذا كان الشــخص
يعــرف كيفيــة اســتخدامها وإذا لــم يكــن الشــخص متأكــدا مــن امكانيتــه أو
القـ�درة مـ�ع التعامـ�ل مـ�ع المطفـ�أة فعليـ�ه مغـ�ادرة المنطقـ�ة.
•اتبــاع اللوحــات االرشــادية الدالــة علــى مخــارج الطــوارئ وعــدم اســتخدام المصاعــد
والسـلالم الكهربائية.
•التوجه الى المنطقة المخصصة للتجمع.
•ابــاغ منقذيــن الســامة أو الدفــاع المدنــي عــن األشــخاص المحصوريــن داخــل
المبنـ�ى.
•البقــاء فــي الخــارج الــى حيــن اعــان الســلطات المختصــة بــأن دخــول المبنــى أصبــح
آمنا.

عليــك التوجــه مباشــرة إلــى إدارة الســامة إلبالغهــم عــن أي أمــر يتعلــق بالســامة أو يحتمــل
وقـ�وع خطر

مبنى (ط) الدور الثالث بجوار قاعة 309
 5426222-012ثم تحويلة 7577
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لالتصال بعمادة شؤون الطالب – شطر الطالبات
أوال االتصال بسنترال جامعة أم القرى  -مقر الزاهر 012-5426222
ثم طلب إحدى التحويالت التالية:

م
1
2
3
4

اإلدارة
مساعدة مدير إدارة عمادة
شؤون الطالب
مديرة مكتب وكيلة عميد شؤون
الطالب لألنشطة والتدريب الطالبي
مديرة مكتب وكيلة عميد شؤون
الطالب للخدمات الطالبية
مديرة مكتب وكيلة عميد شؤون
الطالب للدعم الطالبي

التحويلة

مالحظا

7413
7291
7334
7302

مديرة مكتب وكيلة عميد شؤون

5
6

الطالب للتوجيه و اإلرشاد و

7175

األنشطة الثقافية –

7354

الشراكة المجتمعية

األندية الطالبية

2137

7

التدريب الطالبي

7045

8

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

7355

9

اإلرشاد النفسي

7177

10

اإلرشاد االجتماعي

11

اإلرشاد التربوي

7178

12

اإلرشاد المهني

7167

13

الموهوبات

7168

14

الشراكة المجتمعية

7595

15

المكافآت

7364

7170
7169
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م

اإلدارة

التحويلة

16

المفقودات

7348

17

صندوق الطالب

7366

18

إصدار البطاقات الجامعية

7861

19

االستثمار

7360

20

النقل الجامعي

7358

21

المنح الدراسية

7395

إدارة التأديب
22

23

وحماية حقوق الطالب
االشراف الطالبي

مالحظا

7299
7369
7303
7296
7297

لزيارة عمادة شؤون الطالب بشطر الطالبات والحصول على الخدمات
وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالبي

وكالة عمادة شؤون الطالب للخدمات الطالبية

مبنى (د) الدور (الثالث)

وكالة عمادة شؤون الطالب للدعم الطالبي
وكالــة عمــادة شــؤون الطــاب للتوجيــه واإلرشــاد
والشــراكة المجتمعيــة
وحدة التدريب الطالبي

مبنى (د) الدور (األرضي)
مبنــى (د) الــدور (األول) مقابــل قاعــة
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مقر األندية الطالبية

مبنى (د) الدور (األرضي)
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