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اهداء
احلمدهلل الذي جعل العلم ميزة يتميز هبا من حاز على شرف العلم (قل هل يستوي الذين
يعلمون والذين ال يعلمون) والصالة والسالم على نبيه القائل (من سلك طريقا يلتمس فيه
عل ًما  ،سهل اهلل له به طريقا إىل اجلنة)  ..وبعد.
مع إشراقة موسم معريف جديد تستأنف رحلة اجلد لطلب العلم ،فقد خلق اهلل اإلنسان
ليعمر هذه األرض واليتم ذلك إال إذا حتصن بالعلم الــذي ميكنه من النهوض باألمة
ورفعتها.
طالبة جامعة أم القرى ...
إن عمادة شــؤون الطالب تضع بني يديك (دليل الطالبة اإلرش ــادي) الــذي يشمل أهم
اخلدمات املقدمة من مجيع قطاعات ومرافق اجلامعة والذي سيكون عو ًنا لك يف االملام
باألمور اهلامة اليت جيب عليك معرفتها والعمل هبا ،وليجيب على بعض مما جيول يف
ذهنك من استفسارات وتساؤالت.
يأيت هذا الدليل كجزء من الربامج املقدمة من عمادة شؤون الطالب لتحقيق شعارها
(الطالب ً
أول) وكجزء من واجبات جامعة أم القرى جتاه طالباهتا بتذليل الصعاب يف
طريق طلبهن للعلم حتت مظلتها.
فكل الشكر حلكومة خادم احلرمني الشريفني اليت سخرت كافة اإلمكانات واجلهود وأخذت
بعني االعتبار جانب التعليم يف رؤيتها الوطنية  ،2030وأخ ًريا نسأل اهلل لك التوفيق فاآلمال
عليك كفرد ينتمي هلذا الوطن بأن تسامهي يف بنائه بالعلم واالجنــاز واإلبــداع
معلقة ِ
واالبتكار.
مع مجيل األمنيات لكن من عمادة شؤون الطالب
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جامعة أم القرى
حتتل مكة املكرمة موقع الصدارة يف العامل اإلسالمي ،بفضل مكانتها الدينية  ،وأمهيتها
التارخيية واحلضارية ،حيث هتوي إليها أفئدة املاليني من البشر ألداء فريضة احلج
والعمرة وزيارة مسجد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ،وفيها املشاعر املقدسة ،وهبا قبلة
املسلمني -بيت اهلل احلرام مبكة املكرمة -حيث يتجه إليها ماليني املسلمني يف صالهتم
كل يوم.
ويف العصر احلديث أصبحت اململكة الدولة اإلسالمية األمنوذج  ،اليت أخذت مبستجدات
احلضارة احلديثة ،مع املحافظة على أصالتها وخصوصياهتا ،ومتيز سياستها الداخلية
واخلارجية املبنية على دستور الشرع القومي .وتتمتع اململكة اليوم بفضل سياستها احلكيمة
مبركز ثقل عاملي ,ذي نفوذ وتأثري يف جمريات السياسة واالقتصاد الدوليني  ،وحققت
عاما مضت طفرة من النهوض
خطط التنمية اخلمسية اليت أخذت هبا البالد منذ ثالثني ً
وتعجيل حركة النمو قل أن تتاح لكثري من البلدان  ،وقد اجتهت فيها أيدي البناء والتطوير-
يف سياسة متوازنة-إىل بناء املرافق والتجهيزات األساسية ،جن ًبا إىل جنب مع بناء الرجال
وإعداد األجيال.
وقد كانت انطالقة هذه اجلامعة يف عام 1401هــ بأمر من امللك خالد بن عبد العزيز
–يرمحه اهلل -وفيها نشأت عدد من الكليات كامتداد ألقسام الكليتني العتيدتني هبا كلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية وكلية التربية مع معهد اللغة العربية ،حيث مت خالل العقد
األول من القرن اخلامس عشر إنشاء مخس كليات هي كلية الدعوة وأصول الدين ،كلية
اللغة العربية ,كلية العلوم التطبيقية ،كلية العلوم االجتماعية ،وكلية اهلندسة والعمارة
اإلسالمية ,باإلضافة إىل كلية التربية بالطائف اليت افتتحت يف عام 1400هـ  ،ومت حتويل
عمادة خدمة املجتمع إىل كلية ،وبذلك أصبح عدد كليات هذه اجلامعة اثنيت عشرة كلية
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باإلضافة إىل معهد خاص بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ,ومعهد ألحباث احلج كما
مت افتتاح كلية للمجتمع بالباحة.
وأصبحت اجلامعة تقدم خمتلف أنواع التخصصات ,ومتنح درجات البكالوريوس والدبلوم
العايل واملاجستري والدكتوراه يف علوم الشريعة واللغة العربية والتربية والعلوم االجتماعية
والتطبيقية والطب واهلندسة  ،وكانت اجلامعة حينها تضم من الطلبة حنو ثالثني ألف
طالب وطالبة يف مقرها مبكة  ،وكانت ختصصات الكليات يف ازدياد ،للمسامهة يف سد
احتياجات املجتمع ومتطلبات خطط التنمية من الدارسني املؤهلني للخدمة يف خمتلف
املجاالت  ،وقد واكب ذلك ً
أيضا إقامة مباين املدينة اجلامعية اجلديدة  ،حيث اختربت
منطقة العابدية ؛ جنوب شرقي مكة املكرمة املطلة على صعيد عرفات موق ًعا جديدً ا
للجامعة  ،وقد وضع حجر األساس هلذا املشروع العمالق خادم احلرمني الشريفني امللك
فهد بن عبدالعزيز  -يرمحه اهلل  -عام 140هـ .
ويف عام 1414ه ــ ،انتقلت إىل املباين اجلديدة يف العابدية كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية ،وهي الكلية الرائدة يف العلوم الشرعية ،وذات االعتماد األكادميي من رابطة
العامل اإلسالمي وكلية اهلندسة والعمارة اإلسالمية  ،واحتلت كلية اللغة العربية مبىن
ملح ًقا مث انتقلت إىل مبىن آخر يف هناية 1420هـ  ،وعند إنشاء كلية الطب والعلوم الطبية
يف عام 1417هـ أحلقت مببىن كلية اهلندسة والعمارة اإلسالمية بصفة مؤقتة  ،مث استقلت
مببناها اجلديد الذي أجنزت املرحلة األوىل منه يف وقت قياسي .
وتتوزع مقار اجلامعة مبكة املكرمة حال ًيا وكلياهتا على ثالثة مواقع هي  :العزيزية وهبا
مباين اإلدارة العامة وعمادة شــؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني  ،ومعهد خادم
احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة  ،وكلية خدمة املجتمع  ،واملقر الثاين بالزاهر
والذي يضم عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات ومباين كلياهتا ومرافقها  ،باإلضافة إىل
املدينة اجلديدة يف العابدية ؛ وهبا الكليات املختلفة والعمادات املساندة  ،كما توجد فروع
للجامعة يف كل من اجلموم و الليث والقنفذة .

6

دليل الطالبة

كليات الجامعة و أقسامها
الكلية

األقسام

الشريعة والدراسات اإلسالمية
الدعوة و أصول الدين
اللغة العربية وآداهبا
العلوم التطبيقية
العلوم االجتماعية
العلوم االقتصادية واملالية
اإلسالمية
احلاسب اآليل ونظم املعلومات
التربية
معهد اللغة العربية لغري
الناطقني هبا

الشريعة  -التاريخ
الدعوة والثقافة اإلسالمية  -الكتاب والسنة  -العقيدة -القراءات.
اللغة والنحو والصرف   -البالغة والنقد -األدب
الكيمياء -الفيزياء -األحياء -العلوم الرياضية
اللغة االجنليزية  -اجلغرافيا -اخلدمة االجتماعية  -اإلعالم

التصاميم
املجتمع
إدارة األعمال
الدراسات القضائية واألنظمة
الطب
طب األسنان
الصيدلة
التمريض
العلوم الطبية التطبيقية
الصحة العامة واملعلوماتية
الصحية
خدمة املجتمع والتعليم املستمر

االقتصاد -التأمني   -التمويل   -املصارف واألسواق املالية
علوم احلاسب اآليل  -نظم املعلومات   -علم املعلومات
التربية الفنية -  التربية اخلاصة   -رياض األطفال  -التربية األسرية
تعليم اللغة العربية  -إعداد املعلمني
السكن وإدارة املزنل  -تصميم األزياء  -التصميم الداخلي بشعبتيه
[التصميم الداخلي  -والتصميمات املطبوعة واإلعالن (اجلرافيك)]
برنامج دبلوم املحاسبة املالية-برنامج دبلوم املصارف -برنامج دبلوم
التسويق التطبيقي-   برنامج دبلوم علوم احلاسب
إدارة األعمال -التسويق -السياحة والفندقة
األنظمة
الكيمياء احليوية  -علم وظائف األعضاء  -التشريح  -علم الكائنات
الدقيقة  -علم الطفيليات  -علم األدوية والسموم -علم األمراض -علم
الدم واملناعة  -الوراثة الطبيعية  -الطب الباطين -اجلراحة  -النساء
والوالدة-قسم طب األطفال  -طب املجتمع  -التعليم الطيب
علوم الفم األساسية والسريرية  -وقاية األسنان   -جراحة الوجه والفكني
وعلوم التشخيص  -العالج التحفظي وإصحاح األسنان
العقاقري قسم الصيدالنيات  -الكيمياء الصيدلية -األدوية والسموم -
الصيدلة السريرية
ممارسات التمريض -   متريض املجتمع والرعاية الصحية للحشود -
علوم وحبوث التمريض
العالج الطبيعي -طب املختربات -التغذية اإلكلينيكية -الرعاية التنفسية
ادارة وتقنية املعلومات الصحية -التوعية والتعزيز الصحي  -علم
الوبائيات -صحة البيئة
برنامج السنة التأهيلية املسائية برنامج السنة التحضريية املسائية -
الدبلومات
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اجلامعية باجلموم
اجلامعية بالقنفذة
احلاسب اآليل بالقنفذة
الطب بالقنفذة

اجلامعية بالليث
احلاسب اآليل بالليث
العلوم الصحية بالليث
اجلامعية بأضم
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الرياضيات -الكيمياء -األحياء -احلاسب اآليل -املحاسبة -اخلدمة
االجتماعية - .اإلعالم      .
الدراسات اإلسالمية -اللغة العربية -الرياضيات -الفيزياء -اللغة
اإلجنليزية -الكيمياء -التربية األسرية
علوم احلاسب اآليل
التشريح -طب األطفال -علم وظائف األعضاء -النساء والوالدة -الكيمياء
احليوية  -الطب الباطين -الوراثة الطبية -اجلراحة -علم الكائنات
الدقيقة -طب املجتمع والرعاية الصحية  -علم الطفيليات -علم الدم
واملناعة  -علم األدوية والسموم  -علم األمراض
الدراسات اإلسالمية -اللغة العربية -الرياضيات -اللغة اإلجنليزية-
الكيمياء -الفيزياء -اخلدمة االجتماعية -التربية األسرية -التربية وعلم
النفس
علوم احلاسب اآليل   -هندسة احلاسب  -تقنية املعلومات   -نظم
املعلومات    
الصحة العامة
اللغة العربية  -العلوم األساسية ختصص (رياضيات – أحياء)  -احلاسب
اآليل.

بـوابـة المستقبل
احلاضر يصنع املستقبل  ،واحلاضر ماهو إال وقت منضيه يف حتقيق اهلدف الذي نسعى
إليه ،لكل منا هدف ،خنط له طريقا لنصل إليه ،نتعثر حينا ،ننفض غباره وكأن التعثر
حدث ،ألننا نسعى يف طريقنا هلدف أحببناه و وضعناه نصب أعيننا.
وبذلت جهدً ا ألجل
الطموح ليس له سقف ،واهلدف ليس صعب املنال ،كلما علت مهتك
ِ
مستقبلك كلما اقترب منك نور اإلجناز الذي تسعني للوصل إليه.
ضعي يف خميلتك أنه [سوف يقال يوما  :م ّرت من هذه البوابة ( ويذكر امسك) مسبوقا
باللقب الذي أحببته (العاملة يف جمال  ...املبتكرة ...الريادية  ...وغري ذلك)] إذن ،
مستقبلك بيديك تصنعينه ،وعلى قدميك تسريين إىل حتقيقه ،سينتظرك (روب التخرج
وقبعته) فاختاري من اآلن كيف تريدين ارتداءمها؟ و بأي تقدير يعلن خترجك؟ و يف أي
صف تذكر إجنازاتك؟
ضعي يف عني االعتبار أن معدلك من املستويات األوىل جيب رفعه فعند املستويات املتأخرة
يصعب رفع املعدل املتدين ،فاملعدل تبىن عليه أمور كثرية يف مستقبلك الدراسي مابعد
البكالوريوس أو مستقبلك املهين .كما أن ساعات املقرر كلما كانت أعلى كلما أثرت يف
املعدل بشكل أكرب.
املهارات اليت تكتسبينها خالل دراستك يف اجلامعة تؤهلك لتحظي بأفضل الفرص يف
جماالت خمتلفة.
حتلي مبكارم األخالق فإسالمنا حيثنا على ذلك قبل اللوائح واألنظمة ،فطلب العلم عبادة
أخلصت النية لذلك ،فال خيالط العبادة شيئا مما اليرضي اهلل.
إذا
ِ
كيف هو استعدادك ملرحلة البكالوريوس؟ ماانطباعك عن االختالف بني هذه املرحلة
وماقبلها؟
رمبا تشعرين ببعض التفكري بشأن املرحلة اجلديدة لكن كل ذلك سيبقى ذكرى مجيلة عند
دليل الطالبة
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مررت هبا  ...البحث عن املباين والقاعات  ...كلها
التخرج  ...أسئلتك ...العقبات اليت ِ
ستستعيدها الذاكرة بابتسامة.
فأنت اآلن
هناك اختالف بني البيئة الدراسية اجلامعية والبيئة الدراسية املدرسيةِ ،
أصبحت على مستوى مسؤولية أعلى واعتماد على النفس أكرب.
كل ذلك االختالف يتالشى مع الوقت حىت يصبح أمرا معتادًا عليه ،وقد حرصت عمادة
شؤون الطالب أن تكون للطالب و من أجله ،فاألخصائيات يف الوحدات االستشارية مبركز
عال ملساعدتك يف التهيؤ وتقليص فجوة
التوجيه واإلرشاد الطاليب على مستوى استعداد ٍ
االختالف بني املرحلتني.
أعتدت عليه
مصطلحات ستسمعينها جديدة عليك ،تغريات بسيطة تالحظينها ليست كما
ِ
يف املرحلة السابقة كل ذلك اعتيادي لكل طالبة مستجدة:
(اجلدول الدراسي) يف التعليم اجلامعي يتاح للطالبة تعديل جدوهلا الدراسي وحذف مواد
لتدرسها الحقا أو إضافة مواد ،كل ذلك  وفق شروط وضوابط.
(املعلمة) يف اجلامعة من يدرس املقرر هم أعضاء هيئة تدريس خيتلفون من مقرر إىل
مقرر ،ستسمعني كث ًريا سؤال (كيف الدكتورة  ...آخذ املادة عندها وال أغريها) التصغي
جلميع اآلراء فهناك الصائب منها وهناك املبين على نظرة حمدودة جلوانب معينة.
(الساعات املكتبية) هي أوقات تفرغ فيها عضو هيئة التدريس (مدرسة املقرر) نفسها
الستقبال الطالبات يف مكتبها لتلقي استفساراهتن بشأن املقرر الدراسي .
(البطاقة اجلامعية) ألن اجلامعة مؤسسة تعليمية هلا أهداف من نشأهتا ومن يدخلها
إال لطلب العلم  ،وملا على عاتق إدارة األمن اجلامعي من مسؤولية حفظ األمن  والتحقق
من هوية الداخلني ،فإن البطاقة اجلامعية ضرورية يف دخولك اليومي ،كما أهنا ختولك
للحصول على خدمات مثل االستعارة من مكتبة امللك عبداهلل اجلامعية.
(الرقم اجلامعي) هو الرقم اجلامعي أو األكادميي الذي مينح لكل طالبة يتم قبوهلا يف
اجلامعة ومييزها عن طالبة أخرى يف اجلامعة.
(الدفعة الدراسية) الدفعة الدراسية هي الدفعة ( السنة ) الدراسية اليت مت قبول  للطالبة
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عليها.مبعىن.دفعة.39.أي.مت.قبوهلا.عام1439.ه ــ.،وتعرف.هي.من.أية.دفعة.من.الرقم.
اجلامعي .اخلــاص .بالطالبة .وتــدل .بداية .الرقم .اجلامعي .على .كل .سنة .التحاق .الطالبة.
باجلامعة..مثال..43900000.أي.عام.1439.مت.التحاقها.باجلامعة.
(املريول.املدرسي).مل.يعد.هناك.ز ّيا.موحدً ا.تتقيدين.به.،لكن.جيب.أن.يليق.مبكان.طلب.
العلم(.تنورة.و.بلوزة).ميكنك.زيارة.وحدة.االشراف.الطاليب.بعمادة.شؤون.الطالب.مبىن.
(د).الدور.الثالث.ملعرفة.ضوابط.الزي.
ّ
(الفسحة.أو.الربيك).ليست.يف.وقت.معلوم.فنظام.التعليم.اجلامعي.يعتمد.على.اجلدول.
الدراسي.املعتمد.لك.،قد.تكون.حماضراتك.الدراسية.متتالية.أو.يف.أوقات.متفرغة.يفصل.
بينها.متسع.كبري.من.الوقت.،إال.أنه.يف.مجيع.األحوال.هناك.مابني.مخس.إىل.عشر.دقائق.
بني.املحاضرات.
أوقات المحاضرات
حبسب•مايكون•يف•جدولك•الدراسي•فﺈن•معىن•كل•فترة•كمايلي:

(مــقــص ــف.امل ـ ــدرس ـ ــة).هـنــا.
امل ـط ـعــم.اجل ــامــع ــي.و .ي ـقــدم.
وجــب ــات.ل ـل ـطــال ـبــات.بــأسـعــار.
خمفضة..مدعومة.من..عمادة.
شؤون.الطالب..،كما.أن.هناك.
خـ ـ ـي ـ ــارات.أخ ـ ـ ــرى.يـتـيـحـهــا.
مستثمرون .مثل .الكافترييات.
املتعددة .،بقالة . .،صيدلية.،
تصوير.وقرطاسية.
(املـبــىن).مقر.الــزاهــر.عبارة.
عـ ــن.أرب ـ ـعـ ــة.م ـ ـبـ ــانٍ .مـتـصـلــة.
ببعضها .تشكل .حلقة .دائرية.
دليل الطالبة
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وهي(.أ-ب-ج-د).حتيط.مبساحة.مفتوحة.فيها.مبىن(.هـ-و-ز).والكافترييات.ومضمار.
مشي.،وأماكن.جلوس..يصل.جسر.داخلي(.ممر).باملباين.يؤدي.إىل.اجلهة.األخرى.وهي.
عبارة.عن.مبانٍ .متصلة(.ح-ط-ي)..معظم.املكاتب.اإلداريــة.واجلهات.يف.الدور.الثالث..
القاعات.الدراسية.يف.الدور.األرضي.تكون.أعدادها.مادون.100.أما.القاعات.الدراسية.يف.
الدور.األول.تبدأ.بالرقم.100.والقاعات.الدراسية.يف.الدور.الثاين.تبدأ.بالرقم.،.200.وعلى.
باب.كل.قاعة.رقمها.
مثال.:لو.كان.يف.جدولك.الدراسي.قاعة(.ب..)207يعين.ذلك.أهنا.يف.مبىن(.ب).الدور.
الثاين.ورقمها..207.
خريطة المقر

 12دليل الطالبة

بوابات الدخول لمقر الزاهر
البوابة

موقعها

بعد االتصال بسنترال اجلامعة
 5426222-012مث التحويلة

بوابة ( )1وتسمى بوابة
اجلوهرة

مقابل مستشفى الزاهر

7000

بوابة ()2

-

7699

بوابة ()3

مقابل املسجد

7509

بوابة ()4

بوابة كلية التربية

8903

بوابة الباصات

خاصة بالنقل الداخلي (سكن  -بوابة
الباصات الطالبات) والنقل اخلارجي
(االحياء)

7508

(وكيلة رئيس القسم) لكل قسم وكيلة  ،هلا صالحيات متعددة هي أعلى منصب يف القسم.
(املنهج و الكتب)  التعليم اجلامعي يعتمد على الطالبة وخيتلف حسب كل أستاذة فمنهن
من حتدد كتابا معينا عليك شراؤه ،ومنهن من جتهز (مذكرة  /ملزمة) عليك تصويرها،
ومنهن من تعتمد على مامتليه عليكن وتكتبنه معها ،ويف كل األحوال ينبغي عليك احلرص
على تدوين املالحظات والنقاط املهمة يف دفتر خاص بك.
(البحوث والواجبات) احرصي على أن تكتبيها وتعديها أنت ،فاهلدف منها استفادتك من
اإلحبار بني الكتب واكتسابك مهارات متعددة منها البحث والقراءة والتلخيص اليت تفيدك
كطالبة وتفيدك يف مستقبلك.
•أحيانا تكون املحاضرة أو املقرر الدراسي موجود على صفحة أستاذة املقرر مبوقع
اجلامعة ،أين جتدينها؟

باختيار حبث

دليل الطالبة
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•البحث يف املجتمع اجلامعي

واختيار أعضاء هيئة التدريس

ستظهر لك صفحته مبوقع اجلامعة
أو ستجدين يف الصفحات التالية يف الدليل روابط مباشرة ألعضاء هيئة التدريس يف
األقسام األكادميية.
•يف أول حماضرة لكل مقرر ستعرفك عضو هيئة التدريس اليت تدرسكن املقرر على
توزيع الدرجات وعلى عدد الغيابات اليت إن جتاوز ِتها ستحرمني من دخول االختبار
 ،واحلرمان يؤدي للرسوب.
•يف حال احلصول على إجازة مرضية وطلبت اجلهة الطبية ورقة (استفسار) فعليك
التوجه لسكرتارية قسمك لتزودك بورقة استفسار موقعة و خمتومة.
•اعتذرت عضو هيئة التدريس (أستاذة املقرر) عن احلضور فهل يلزمين احلضور
للجامعة ؟
إذا مل يكن لديك حماضرات دراسية يف ذلك اليوم سوى تلك املحاضرة اليت اعتذرت
عنها ،فال جيب عليك احلضور إىل اجلامعة حيث أن الدراسة اجلامعية حماضرات
مستقلة وليست يوما متصال مثل التعليم ماقبل اجلامعي (املدرسة)

 14دليل الطالبة

•متابعة اجلديد:

يف صفحة كل كلية أو عمادة مبوقع اجلامعة
يف  قسم األخبار مبوقع اجلامعة

أو اإلعالنات احلائطية املنتشرة يف أرجاء اجلامعة
أو حسابات التواصل االجتماعي لكل جهة
•لو واجهك يف يومك الدراسي وقت فراغ فيمكنك استغالله فيما يلي:

مكتبة امللك عبداهلل اجلامعية تضم عــددًا كب ًريا من الكتب والرسائل العلمية ومكانا
خمصصا للقراءة  لتتمكين من إعداد حبث أو واجب وتتوفر طباعة بأسعار رمزية وتصوير
لديهم أيضا.
دليل الطالبة
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عمادة شؤون الطالب تنظم أنشطة وبرامج ودورات متنوعة ميكنك متابعة حسابات التواصل
االجتماعي للعمادة أو زيارة وكاالت العمادة واألندية الطالبية
االنضمام لألندية الطالبية فهي متنوعة املجاالت و لتتعريف على صحبة باهتمامات مشتركة
ناد أو رئاسة إحدى جلانه و خوض جتربة
وتكتسيب مهارات جديدة قد تؤهلك لرئاسة ٍ
الترشيح والتصويت.
املصلى ويقع مببىن (د) الدور األرضي وتقام فيه بعض دروس التقوية يف التجويد وحفظ
القرآن الكرمي.
معهد اإلبــداع وريــادة األعمال لديهم برامج وخدمات متنوعة ميكنك االستفادة منها
بزيارهتم يف مبىن اجلوهرة مقابل مصاعد اجلوهرة الدور األول
معهد البحوث والدراسات االستشارية يقدم دورات متنوعة (ط) الدور الثالث
كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر أيضا تقدم دورات يف جماالت خمتلفة مبىن (ط)
الدور الثاين.
•اطلعي باستمرار على لوحات اإلعالنات احلائطية املنتشرة يف أرجاء اجلامعة،
فكثريا مايعلن فيها عن مؤمترات و برامج وفعاليات ودورات تدريبية ميكنك
استغالل وقت فراغك واستثماره فيما يعود عليك بالنفع والفائدة.
•حضرت دورة تدريبية أو برنامج وعليه شهادة حضور فمن أين أحصل عليها؟

عند قراءتك ألي إعالن وأحببت احلضور فتنبهي السم منظمي الدورة التدريبية أو النشاط
لتتوجهي إليهم وتستلمي منهم الشهادة.
مثال يف اإلعالن التايل وحدة التدريب الطاليب بوكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة
والتدريب الطاليب تقدم دورات متعددة وهي املسؤولة عن طباعة شهادات احلضور أو
االستفسار عن موعد الدورة التدريبية أو التسجيل فيها.
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•اجلهة املسؤولة عن التكييف و اإلضاءات هي إدارة اخلدمات واملرافق العامة وتقع يف
مبىن اجلوهرة الدور الثاين أمام مصاعد اجلوهرة
دليل الطالبة
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•تتيح اجلهات داخل اجلامعة التواصل اهلاتفي معها بذكر أرقام حتويالت فكيف
ميكنك االتصال هبا؟
أوال االتصال بسنترال املقر

إذا كانت اجلهة بشطر الطالب يف العزيزية 0125501000
أو يف العابدية 0125270000
وإذا كانت اجلهة يف شطر الطالبات يف الزاهر 0125426222
ثانيا إدخال التحويلة املطلوبة

•العديد من املصطلحات األكادميية مثل مقرر  ،ساعات املقرر  ،التعثر  ،اعتذار عن
دراسة فصل ،تأجيل ومثل ذلك جتدينها يف صفحات الدليل يف الصفحة اخلاصة
بعمادة القبول والتسجيل.
•العديد من اخلدمات اإللكترونية مثل البوابة اإللكترونية  ،تطبيق راسل جتدينها يف
صفحات الدليل يف الصفحة اخلاصة بعمادة تقنية املعلومات.
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قدوة الجامعة تتحدث إليك
البوابة الذهبية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إىل كل زهرة وصلت إىل عتبة اجلامعة...
،فأنت اآلن تطئني ً
بساطا قرمز ًيا ممتد ,على جنباته
مبارك يا عزيزيت هذا الوصول
ِ
حمطات العلوم واألجماد والطموحات..
وتلي التهاين والتربيكات بعض الوصايا واهلمسات ،من منبع التجارب وميادين العمل ..من
حيث البداية الذهبية ..أعين اللحظة اليت انعكس فيها شعاع الشمس  يف ساعات الصباح
األوىل,على بوابة اجلامعة.
أوهلا :بسملة مث إبتهال إىل املوىل فحواه “وقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج
صدق وأجعل يل من لدنك سلطا ًنا نصريا”.
ثانيها :يف درب الصداقة ..ليكن عنوان اصطفاء الصحب ما قاله الشاعر:
الردي”.
“إذا َ
قوم فصاحب خيارهم** وال َتصحب األردى فتر َدى ِمن َ
كنت يف ٍ
ثالثها :يف مضمار العلم والنجاح ..ثابري بنفس تأىب إال الكمال وبلوغ املرام.وتواضعي مع
كل فالح.
رابعها :بشأن صقل الذات واكتساب املهارات ،لتكن لك مهة يف حضور خمتلف الدورات
والربامج والفعاليات.
خامسها :فيما يتعلق بأوقات الفراغ ،املكتبات واألندية والساحات الرياضية واملناقشات
العلمية ..تأكدي من إدارجها ضمن خيارات مقترحات اخلطط يف أوقات الفراغ.
سادسها :صافرة االنطالق الذهنية ..احرصي على االستجابة هلا كلما رأيت منشو ًرا يف
جداريات اجلامعة يدعوا للمنافسة يف أمر ما ..فالتجربة هي حق ميلكه اجلميع.
آخرها :مهسة اخلتام ..بكل تأكيد خطواتك اآلن ..ستكون خمتلفة عن اجلميع  ..لقد
جتاوزت عتبة البوابة الذهبية ً
دخول إىل عامل صناعة املستقبل.
جدي منذ أن
أصبح األمر ّ
ِ
قدوة جامعة أم القرى لعام 1438هـ
فاطمة صالح الدين العاقب يوسف
دليل الطالبة
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عزيزتي الطالبة المستجدة
ً
أنت اآلن بصدد مرحلة جديدة! مرحلة االستقاللية
بك يف رحاب جامعة أم القرىِ ،
أهل ِ
واكتشاف الذات ،مرحلة التخصص وحتقيق الطموحات.
أذنك بعض الوصايا اليت تعلمتها من خالل دراسيت يف اجلامعة:
سأمهس يف ِ
 كل مرحل ٍة جديد ٍة ال ختلو من عقبات! يف السنة األوىل من دراستك ستواجهني تغرياتجديدة يف كل شيء ،يف األنظمة ويف أوقات الدراسة حىت يف طبيعة الدراسة ،لكن هذا ال
ً
درسا جديدً ا وتكتسبني
يعين أن جتاوزها
مستحيل! بل يف كل ٍ
موقف مترين به ستتعلمني ً
لك من قبل.
خربة جديدة ،وستتضح لك قدرات بداخلك مل تظهر ِ
 لتكن بدايتك الدراسية بداية جادّة قو ّية ،تصحبها مهّ ة عالية وعزمية وإصرار ،مستعين ًةباهلل متوكل ًة عليه ،فإن معدلك الدراسي يف أول عام ُيبىن عليه معدلك يف بقية املستويات.
عال يليق بطالبة علم مثلك.
فاحرصي على معدل ٍ
دراسي ستعتادين األمر وتألفني املكان ،ستتطلع نفسك الشغوفة ألشياء
عام
ّ
 بعد مرور ٍأخرى! فسارعي حبضور الدورات العلمية والتطويرية ،وحضور اللقاءات اإلثرائية وبادري
باملشاركة يف الربامج والصعود على املسرح ،واملشاركة يف املسابقات واللقاء العلمي ،جريب
متاما
املشاركة يف كل شيء ،وحاويل إثبات نفسك يف املكان الالئق بك! ستتغ ّير شخصيتك ً
أرض صلبة تعرفني بعدها ماذا تريدين وإىل أين تتجهني؟
وينضج تفكريك ،ستقفني على ٍ
حبث
عليك فقط! بل ال بد من ٍ
 يف ختصصك الدراسي ال تكتفي باملعلومات اليت تلقى ِواسع واطالع على أمهات الكتب يف ختصصك ،والقراءة املكثفة يف العلوم اليت تدرسينها،
لك آفا ًقا جديدة وتطلعات أكرب.
فذلك يزيدك خرب ًة ومهار ًة ومت ّكن يف ختصصك ،ويفتح ِ
 الرفقة هي أكثر ما سيعينك على الوصول للمعايل وحتقيق التم ّيز والتفوق ،فتخ ّيريالصحبة الصاحلة اليت تشد على يدك وتعينك على حتقيق الطموح وتشجعك للوصول
ألهدافك ،وإياك والصحبة اليت تض ّيع أوقاتك يف اخلوض يف سفاسف األمور ،وجترك إىل
اإلمهال والتسويف ،فإنك لن جتنني من ورائها إال الضياع!
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 جودي لغريك بكل معلومة تعلم ِتها وانشريها هلم فذلك من زكاة العلم ،كوين عو ًناسينفعك أنت قبلهم،
منك شرح معلومة أشكلت عليهم فذلك
ِ
وسندً ا لرفقائك يف حال طلبوا ِ
سيثبت املعلومة لديك أكثر وسيجعلك شخصية حمبوبة عند اجلميع.
معلم له طريقة خاصة يف شرحه وأسئلة اختباراته ،فكوين نبيه ًة وقت الشرح ،فكثري
 كل ٍمن املعلمني تتضح لك طريقتهم يف أسئلة االختبارات وعلى أساسها تكون املذاكرة ،مث
معلم من علمه ومسته وأخالقه ،فكل واحدٍ منهم سيضيف لك شي ًئا جديدً ا
اهنلي من كل ٍ
ويعطيك مهار ًة جديدة  .
لك وردًا يوم ًيا من القرآن الكرمي ال تتخلفي عنه أبدً ا مهما كثرت انشغاالتك ،فما
 اجعلي ِخالط القرآن شي ًئا إال باركه!
وختاما :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :احرص على ما ينفعك ،واستعن باهلل
ً
وال تعجز.»...
املرحلة اجلامعية مرحلة ممتعة بكل صعوباهتا اللذيذة وعقباهتا ،استمتعي بكل حلظ ٍة
فصل دراسـ ّـي مكل ٌل باإلجنازات ومليء
فيها ،وال تستعجلي على التخرج أبــدً ا! ليكن كل ٍ
يوم تذهبني فيه للجامعة استشعري نعمة العلم الذي تتلقينه
بالتميز والنجاح ،ويف كل ٍ
والذي ُحرم غريك منه ،وأخلصي النية هلل عز وجل واسأليه القبول والسداد.
لك حيا ًة جامعي ًة مبارك ًة مكللة بالتوفيق والنجاح معانق ًة فيها حلمك.
أرجو ِ
قدوة جامعة أم القرى لعام 1439هـ
أختك :فاطمة صاحل بن منيف.
ِ
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عـمـادة شـؤون الطالب
الرؤية :
صرحا رائدً ا يف خدمة ورعاية طالب أم القرى وبناء قادة املستقبل.
أن نكون ً
الرسالة:
تقدمي اخلدمات واألنشطة والربامج لطالب جامعة أم القرى جبودة عالية حتقق رضاهم.
القيم :
•الطالب حمور اهتمامنا.
•حلول ابتكارية.
•شركاء يف النجاح.
•العاملية يف املواصفات.
•التطوير املستمر ألعمالنا.
األهداف
•تطوير نظام إداري فاعل.
•تطوير قاعدة معلومات متكاملة حول الطالب واحتياجاهتم ،وعن مستوى رضاهم عن
األنشطة واخلدمات املقدمة من قبل العمادة.
•استقطاب وتطوير وحتفيز الكوادر البشرية العاملة يف العمادة.
•إقامة حتالفات استراتيجية مع مؤسسات تدريبية وخرباء متخصصني يف بناء مهارات
ومقدرات الطالب.
•تفعيل دور مركز الدعم الطاليب.
•اكتشاف وصناعة الطالب املتميزين.
•تطوير منهجية متكاملة لتحسني جودة تقدمي األنشطة.
•تطوير منهجية متكاملة لتحسني جودة تقدمي اخلدمات الطالبية.
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•فتح فرص استثمارية واعدة ،وبناء شراكات استراتيجية مع جهات داعمة لتمويل
أعمال العمادة.
اإلدارات التابعة لعمادة شؤون الطالب
إدارة املكافآت

إدارة املنح الدراسية

إدارة االستثمار

إدارة التأديب ومحاية
حقوق الطالب

صندوق الطالب

وحدة إصدار البطاقات
اجلامعية

مركز التوجيه واإلرشاد
الطاليب

وحدة ذوي االحتياجات
اخلاصة

إدارة احلركة والنقل

إدارة التغذية

إدارة السكن اجلامعي

إدارة األنشطة الثقافية

وحدة التدريب الطاليب

وحدة املفقودات

ملخص الحقوق والواجبات
تأيت الئحة حقوق الطالب وواجباته يف جامعة أم القرى تعريفا  للطالب مبا له يف أنظمة  
الوزارة واجلامعة  ولوائحها من  حقوق جتاه مسؤويل اجلامعة  وطريقة املطالبة هبا يف حال
اإلخالل بشيء منها  .وتعريفه أيضا مبا عليه من واجبات  ،وعواقب إخالله هبا ادراكا من
املسؤولني باجلامعة  ألمهية املحافظة على تلك احلقوق والواجبات وأثر ذلك على استقرار
الطالب نفسيا وعلميا وانتظام مسريهتم األكادميية ويقينا منهم بأنه بقدر حصول الطالب
على حقوقه وقيامه بواجباته يكون عطاؤه وانتماؤه للجامعة ،وجهده وتركيزه  وحتصيله
وتعليمه وتفوقه ،وتوازن شخصيته
وبإمكانكم االطالع على الئحة حقوق وواجبات الطالب اجلامعي من خالل الرابط:
https://drive.uqu.edu.sa/_/studaff/files/qanon.pdf
أو مسح الكيو ار كود التايل        :
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حقوق الطالب الجامعي
في المجال األكاديمي:
1 .1حق الطالب يف أن ُتو َّفر له البيئة الدراسية املناسبة لتحقيق االستيعاب والدراسة بيسر
وسهولة من خالل توفري كافة اإلمكانيات التعليمية املتاحة خلدمة هذا اهلدف .
2 .2حق الطالب يف احلصول على املادة العلمية واملعرفة املرتبطة باملقررات اجلامعية اليت
يدرسها وذلك وف ًقا لألحكام واللوائح اجلامعية اليت حتكم العمل األكادميي .
3 .3حق الطالب يف احلصول على اخلطط الدراسية بالكلية أو القسم والتخصصات
املتاحة له ،وكذا االطالع على اجلداول الدراسية قبل بدء الدراسة وإجراء تسجيله يف
املقررات اليت يتيحها له النظام وقواعد التسجيل
4 .4حق الطالب يف تقيد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة مبواعيد وأوقات املحاضرات
واستيفاء الساعات العلمية واملعملية هلا وعدم إلغاء املحاضرات أو تغيري أوقاهتا إال
يف حالة الضرورة وبعد اإلعالن عن ذلك على أن يتم إعطاء حماضرات بديلة عن تلك
اليت مت إلغاؤها أو التغيب عنها من قبل عضو هيئة التدريس الستيفاء املقرر وذلك بعد
التنسيق مع الطلبة والقسم املعين بإمتام ذلك .
5 .5حق الطالب يف االستفسار واملناقشة العلمية الالئقة مع أعضاء هيئة التدريس ،ما مل
يتجاوز النقاش ما تقتضيه اآلداب العامة وحدود اللياقة والسلوك يف مثل تلك األحوال
سوا ًء كان ذلك أثناء املحاضرة أو أثناء الساعات املكتبية املعلنة ملقابلة الطالب .
6 .6حيق للطالب حذف أو إضافة أي مقرر ،أو حذف الفصل الدراسي بأكمله وف ًقا ملا
يتيحه نظام الدراسة والتسجيل يف اجلامعة وذلك يف الفترة املحددة لذلك واملعلن
عنها للطالب.
7 .7مراجعة ورقة إجابته يف االختبارات وذلك وفق ما تقرره اللوائح والقرارات الصادرة
عن اجلامعة يف تنظيم آلية تلك املراجعة وضوابطها
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8 .8إشعار الطالب مبجموع درجات أعماله الفصلية والعملية قبل دخوله لالمتحان النهائي.
9 .9التزام أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والعاملني من منسويب اجلامعة باحترام
الطالب وإعطائه كافة حقوقه األكادميية واألدبية
في المجال غير األكاديمي:
 1 .1حق الطالب يف التمتع باإلعانة املالية والرعاية االجتماعية اليت تقدمها اجلامعة
واملشاركة يف األنشطة املقامة فيها وف ًقا للوائح والتعليمات اجلامعية املنظمة لذلك .
2 .2حق الطالب يف احلصول على الرعاية الصحية الكافية بالعالج داخل االدارة الطبية
او املستشفى اجلامعي  .
3 .3حق الطالب يف اإلستفادة من خدمات ومرافق اجلامعة (السكن اجلامعي   -املكتبة
املركزية  -املطاعم  -وغريها ) وذلك وف ًقا للوائح والنظم املعمول هبا باجلامعة .
نظاما ال سيما للطالب
4 .4حق الطالب يف احلصول على احلوافز واملكافآت املادية املقررة ً
املتفوق.
5 .5حق الطالب يف الشكوى أو التظلم من أي أمر يتضرر منه يف عالقته مع أعضاء هيئة
التدريس أو القسم أو الكلية أو أي وحدة من وحدات اجلامعة ،ويكون تقدمي الشكوى
أو التظلم وف ًقا للقواعد املنظمة لوحدة محاية حقوق الطالب ،ومتكني الطالب من
معرفة مصري شكواه من ِقبل اجلهة املسؤولة عنها.
6 .6حق الطالب يف متكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي جهة باجلامعة يف أي قضية
تأديبية ُترفع ضده  ،وعدم صدور العقوبة يف حقه إال بعد مساع أقواله وذلك ما مل
يثبت أن عدم حضوره كان لعذر غري مقبول وذلك بعد استدعائه للمرة الثالثة .
7 .7حق الطالب يف التظلم من القرار التأديبـي الصادر ضده وذلك وف ًقا للقواعد املقررة
يف هذا الشأن مبوجب أحكام الالئحة التأديبية.
8 .8حق الطالب يف احلفاظ على قضيته وال جيوز إفشاء أو نشر حمتويات ملفه ما مل يكن
ذلك النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية يف حق الطالب .
9 .9حق الطالب من ذوى اإلحتياجات اخلاصة يف احلصول على اخلدمة الالئقة واملناسبة
إلحتياجاته وف ًقا لألنظمة والقواعد اجلامعية.
دليل الطالبة
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واجبات الطالب الجامعي
في المجال األكاديمي:
1 .1إلتزام الطالب باإلنتظام يف الدراسة والقيام بكافة املتطلبات الدراسية يف ضوء
القواعد واملواعيد املنظمة لبدء الدراسة وهنايتها والتحويل والتسجيل واإلعتذار
واحلذف واإلضافة ،وذلك وف ًقا لألحكام الواردة باللوائح واألنظمة السارية باجلامعة.
2 .2الـتــزام الطالب باحترام أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والعمال من منسويب
اجلامعة وغريهم من منسويب الشركات املتعاقدة مع اجلامعة وغريه من الطالب
داخل اجلامعة وعدم التعرض هلم باإليذاء بالقول أو الفعل بأي صور ٍة كانت .
3 .3إلتزام الطالب باحترام القواعد والترتيبات املتعلقة بسري املحاضرات واالنتظام
والنظام فيها.
4 .4إلتزام الطالب بالقواعد والترتيبات املتعلقة باالختبارات والنظام فيها وعدم الغش
أو حماولته أو املساعدة يف ارتكابه بأي صور ٍة من الصور أو التصرفات أو انتحال
الشخصية أو التزوير أو إدخال مواد أو أجهزة ممنوعة يف قاعة االختبار أو املعامل .
5 .5إلتزام الطالب عند إعداد البحوث واملتطلبات الدراسية األخرى للمقرر طبقا لزناهة
العلمية وعدم الغش فيها بأي شكل من األشكال.
في المجال غير األكاديمي:
1 .1إلتزام الطالب بأنظمة اجلامعة ولوائحها وتعليماهتا والقرارات الصادرة ً
تنفيذا هلا
وعدم التحايل عليها أو انتهاكها أو تقدمي وثائق مزورة للحصول على أي حق أو ميزة
خال ًفا ملا تقضي به األحكام ذات العالقة.
2 .2إلتزام الطالب حبمل البطاقة اجلامعة أثناء وجود الطالب يف اجلامعة وتقدميها
للموظفني أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها من ِقبلهم واىل ان يتم إهناء معاملة
الطالب داخل اجلامعة .
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3 .3إلتزام الطالب بعدم التعرض ملمتلكات اجلامعة باإلتالف أو العبث هبا أو تعطيلها عن
ً
مرتبطا باملباين أو التجهيزات .
العمل أو املشاركة يف ذلك سوا ًء ما كان منها
4 .4إلتزام الطالب بالتعليمات اخلاصة بترتيب وتنظيم واستخدام مرافق اجلامعة
وجتهيزاهتا لألغراض املخصصة هلا  ،ووجوب احلصول على إذنٍ مسبق من اجلهة
املختصة الستعمال تلك املرافق أو التجهيزات عند رغبة استخدامها أو االنتفاع منها
يف غري ما أعدّت له .
5 .5إلتزام الطالب بالزى والسلوك املناسبني لألعراف اجلامعية واإلسالمية  ،وبعدم
القيام بأية أعمال خم ّلة باألخالق اإلسالمية أو اآلداب العامة املرع ّية داخل اجلامعة .
6 .6إلتزام الطالب باهلدوء والسكينة داخل مرافق اجلامعة واالمتناع عن التدخني فيها
وعــدم إثــارة اإلزعــاج أو التجمع غري املشروع أو التجمع املشروع يف غري األماكن
املخصصة لذلك.
اجراءات رفع التظلمات الطالبية
وقوع مظلمة عليه أن يرفع أمره ً
أول خط ًيا إىل رئيس القسم أو
•على الطالب يف حال ٍ
وكيلة القسم ويفصل فيها بدقة ووضوح تاريخ املظلمة وتفاصيل وقوعها.
•يشترط أن يكون رفع املظلمة اىل رئيس القسم أو اللجنة الفرعية بالكلية أو املعهد أو
اللجنة الدائمة حلماية حقوق الطالب خالل مدة ال تزيد عن فصل دراسي واحد من
وقوعها.
•اذا كان التظلم ضد طالب أخر أو موظف أو عضو هيئة تدريس فيتم رفعه اىل رئيس
القسم.
•إذا كان التظلم ضد رئيس القسم أو وكيلة القسم فإنه ترفع مباشرة اىل اللجنة
الفرعية بالكلية أو املعهد.
•إذا كان التظلم ضد عميد أو عميدة الكلية أو املعهد أو أحد وكالء الكليات أو املعاهد
أو وكيالهتا فانه ترفع مباشرة اىل اللجنة الدائمة حلماية حقوق الطالب.
•إذا كان التظلم يف الفصل الصيفي فانه يرفع مباشرة اىل اللجنة الدائمة.
دليل الطالبة
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مدة بقاء المظلمة عند الجهات المختلفة:
رئيس القسم  21 :يوم  ،مث ترفع اىل اللجنة الفرعية
اللجنة الفرعية  30 :يوم  ،مث ترفع اىل اللجنة الدائمة حلماية حقوق الطالب.
اللجنة الدائمة  45 :يوم.
الطالب المدعي
ضــد

ضــد

ضــد

ضد طالب أخر أو
موظف أو عضو
هيئة تدريس

ضد رئيس القسم
أو وكيلة القسم

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

إلــى

إلــى

إلــى

رئيس القسم

اللجنة الفرعية
بالكلية أو المعهد

اللجنة الدائمة
لحماية حقوق
الطالب

نادي تبصير
يهدف نادي تبصري إىل املسامهة يف نشر الئحة حقوق وواجبات الطالب اجلامعي ،وتبصري
املجتمع اجلامعي مبا له ومبا عليه ،وإميا ًنا من عمادة شؤون الطالب بدور الطالبة الفعال
يف إيصال رسالتها ومحل املسؤولية يف حتقيق أهداف النادي عليه مت إقرار إنشاء هذا
النادي ليكون ملتقى تعريفي إثرائي باحلقوق والواجبات للطالب اجلامعي ،وللوصول إىل
بيئة جامعية ترسخ مفهوم العدل واملبادرة حنو رفع الظلم.
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الربامج اليت يغطيها النادي

•برنامج بطاقيت هوييت
•برنامج حقي وواجيب أين
•برنامج لتكسبوا االحترام أعطوا االحترام
•برنامج حيكى أن هناك Exam
س /ما هي إدارة التأديب والتوجيه ومحاية الطالبة ؟ وإىل أي جهة تتبع يف اجلامعة ؟

ج /هي إدارة تعىن حبقوق وواجبات الطالبة من حفظ كرامتها وإنصافها واحترام كياهنا
وهي إدارة تتبع لعمادة شئون الطالب باجلامعة .
س /هل توجد الئحة خاصة بتأديب ومحاية الطالبة ؟ وكيف ميكن للطالبة احلصول
عليها؟

ج /نعم يوجد الئحة وميكن احلصول عليه من خالل صفحة العمادة على موقع اجلامعة .
س /هل توجد عقوبات تطبق حبق الطالبة املخالفة ألنظمة اجلامعة؟

ج /نعم هناك عقوبات قد نصت عليها الالئحة يف الباب اخلامس من الئحة حقوق وواجبات
الطالب باجلامعة .
س /من هن الطالبات الاليت يستوجب إحالتهن إلدارة التأديب ؟

ج /هن الطالبات املخالفات ألنظمة ولوائح اجلامعة أيا كانت مستوياهتن التعليمية أو
أقسامهن .
س /كيف يتم إبالغ الطالبة باملخالفة املنسوبة إليها ؟

ج /يتم إبالغ الطالبة املخالفة عن طريق خماطبة الكلية أو القسم التابع هلا الطالبة .
س /كيف يتم استدعاء الطالبة املخالفة للجنة التأديب ؟

ج /يتم استدعاء الطالبة املخالف للجنة التأديب عن طريق الكلية اليت تدرس هبا الطالبة .
س /هل حيق للطالبة تأجيل حضورها أمام جلنة التأديب إىل جلسة أخرى ؟

ج /نعم حيق للطالبة تأجيل حضورها إذا تقدمت للجنة بعذر مقبول .
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س /هل حيق للطالبة إحضار من تشاء أثناء التحقيق معها ؟

ج  /نعم حيق للطالبة إحضار من ميكن ملساعدهتا لإلدالء حبجها ومربراهتا .
س /ما هو اإلجراء النظامي يف حالة ثبت على الطالبة ارتكاهبا للمخالفة ؟

ج /عند ارتكاب الطالبة خمالفة فإنه يصدر قرار تأدييب حبقها تقدره جلنة التأديب .
س /هل حيق لطالبة االعتراض على القرار التأدييب الصادر حبقها من جلنة تأديب
الطالبات ؟

ج /نعم حيق للطالبة االعتراض على القرار التأدييب الصادر حبقها مبوجب املادة رقم
يوما من تاريخ إبالغ
( )65من الئحة حقوق وواجبات الطالب باجلامعة يف مدة أقصاها ً 60
الطالبة املخالفة بالقرار الصادر حبقها.
س /هل هناك عقوبات ميكن أن تصدرها اللجنة غري العقوبات املنصوص عليها
بالئحة حقوق وواجبات الطالب باجلامعة ؟

ج /ال ليس هناك عقوبات ميكن أن تصدرها جلنة التأديب غري العقوبات املنصوص عليها
باملادة رقم ( )168من الئحة حقوق وواجبات الطالب .
س /هل هناك  جهة أخرى غري جلنة التأديب بعمادة شئون الطالب حيق هلا أن تصدر
عقوبة تأديبية حبق الطالبة املخالفة ؟

ج /جلنة التأديب هي اليت هلا احلق يف إصدار العقوبات التأديبية حبق الطالبة املخالفة.
س /هل تعفى الطالبة اليت ارتكبا خمالفة من العقوبة حبجة عدم علمها بأنظمة

اجلامعة ؟
ج /ال تعفى الطالبة اليت ارتكبت خمالفة من العقوبة حبجة عدم علمها بأنظمة اجلامعة
وذلك حبسب ما نصت عليه املادة رقم ( )166من الئحة حقوق وواجبات الطالب باجلامعة.
س /هل حيق للطالبة التظلم ورفع دعوى إىل اجلهات املختصة باجلامعة من أي أمر
تتضرر منه من أي عضو من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة ؟

ج /نعم حيق للطالبة رفع دعوى للجهات املختصة باجلامعة إذا وقع عليها أي أمر تتضرر
منه .
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شخصيا ،أو تفتيش أي شيء من
س /هل حيق للطالبة االمتناع عن قبول تفتيشها
ً
ممتلكاهتا إذا مل يكن هناك ضرورة ؟

ج /نعم حيق هلا االمتناع ما مل يكن هناك ضرورة تستدعي .
س /هل تكون العقوبات املوقعة على الطالبة بنفس الدرجة مهما كان خطأها ؟

ج /الشك أن العقوبات ختتلف باختالف اخلطأ .
س /هل تكون القرارات الصادرة لصاحل الطالبة أو ضدها سرية ؟

ج /نعم مجيع القرارات التأديبية واحلقوقية  الصادرة حبق الطالبات كلها سرية .
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وحدة إصدار البطاقات الجامعية
* البطاقة الجامعية:
هي هوية الطالبة اجلامعية ووسيلة التعريف بالطالبة املسجلة يف جامعة أم القرى ،ويعترب
احلصول على البطاقة اجلامعية أ ًمــرا إلزام ًيا جلميع الطالبات املقيدات يف جامعة أم
القرى ،وحتتوي على البيانات التالية:
(اسم الطالبة ،الرقم اجلامعي ،صورة الطالبة ،الكلية ،القسم ،اجلنسية ،رقم اهلوية)
* تصدر البطاقة الجامعية لكل طالبة مقبولة في
الجامعة الستخدامها فيما يلي:
•إثبات اهلوية يف املدينة اجلامعية .
•استخدامها يف االستفادة من بعض مرافق اجلامعة .
•عند دخول قاعة االختبار.
* شروط وأحكام البطاقة الجامعية للطالبات :
1 .1حيق للطالبة يف جامعة أم القرى احلصول على اإلصــدار األول للبطاقة اجلامعية
جما ًنا .
2 .2جيب على الطالبة املحافظة على بطاقتها اجلامعية ومحلها يف احلرم اجلامعي دائ ًما
وإظهارها ملوظفات إدارة األمن اجلامعي يف اجلامعة.
3 .3إن عدم محل البطاقة اجلامعية يف مرافق اجلامعة املختلفة ،يعرض الطالبة للعقوبة
وحجب تقدمي بعض اخلدمات.
4 .4إن حيازة أو استخدام بطاقة تابعة لطالبة أخرى أو تزوير بطاقة ،يعترب انتهاك للوائح
اجلامعة وختضع الطالبة إلجراءات تأديبية تقرها إدارة اجلامعة.
5 .5يف حالة فقدان البطاقة ،على الطالبة ابالغ مكتب املفقودات بشؤون الطالب للدعم
الطاليب عن فقداهنا بالفور.
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6 .6يف حالة العثور على بطاقة مفقودة ،جيب تسليمها للمكتب املخصص الستالم
املفقودات.
7 .7يتم استخراج بدل فاقد برسوم حمددة.
إصدارات البطاقة اجلامعية
إصدار البطاقة للطالبة
(املستجدة)

إصدار البطاقة للطالبة
(بدل فاقد)

إصدار البطاقة للطالبة
(بدل تالف)

إصدار البطاقة للطالبة
(تعديل البيانات)

-1تتوجه الطالبة اىل
تعلن عمادة شؤون
املكتب املسؤول عن تعديل
الطالب عن جدول زمين
بياناهتا بوكالة عمادة
ملواعيد استخراج البطاقة
القبول والتسجيل بطلب
اجلامعية للطالبات يف
تعديل بياناهتا.
ملتقى املستجدين الذي
يف حالة فقد البطاقة
يتم استخراج بدل تالف  -2بعد التعديل تتوجهتنظمه كل بداية عام
اجلامعية متنح الطالبة
الطالبة إىل مكتب
للبطاقة بشرط احضار
جامعي.
بطاقة أخرى بديلة وف ًقا
وحدة اصدار البطاقات
البطاقة التالفة.
ال يتم قبول اصدار
لرسوم املحددة (100
اجلامعية للطالبات
اليوجد رسوم للبطاقة.البطاقة اجلامعية اال
ريال )
الستخراج البطاقة
بوجود اهلوية الوطنية
بشرط احضار البطاقة
او إفادة انتظام
القدمية.
(للسعوديات) وأصل
 -3ال يوجد رسوم
اإلقامة أو افادة انتظام
للبطاقة.
(لغري السعوديات)

وكالة عمادة شؤون الطالب للدعم الطاليب (مكتب وحدة اصــدار البطاقات اجلامعية
للطالبات)  مبىن(د) الدور الثالث
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المكافآت
حىت تستحق الطالبة املكافأة الشهرية جيب أن تتوافر هبا عدة شروط :
أن تكون الطالبة منتظمة يف الدراسة.
أن تكون الطالبة سعودية اجلنسية أو غري سعودية حاصلة على منحة خارجية أو من أم
سعودية قسم ( تربية خاصة )  
أال تكون الطالبة موظفة .
أال يكون معدهلا التراكمي أقل من  1من . 4
تصرف املكافأة للطالبة حسب املدة النظامية لكل مرحلة دراسية على النحو التايل-:
املرحلة الدراسية

املدة النظامية

مقدار املكافأة

بكالوريوس.
(الكليات النظرية)

 8فصول دراسية

مكافأة شهرية مقــدارها (  ) 850مثامنائة و مخسون ً
ريال
وحيسم من تلك املكافآت شهر ًيا قيمة االشتراكات الطالبية
لصاحل صندوق الطالب حبسب النظام .

بكالوريوس.
(الكليات العلمية)

 10فصول
دراسية

مكافأة شهرية مقــدارها (  ) 1000ألف ريال وحيسم من
تلك املكافآت شهر ًيا قيمة االشتراكات الطالبية لصاحل
صندوق الطالب حبسب النظام .

.
بكالوريوس
(الكليات الصحية)

 12فصل دراسي

مكافأة االمتياز
مقدارها (  ) 1000ألف ريال للطالبة يف املرحلة اجلامعية احلاصلة على تقدير ممتاز يف
كل عام دراسي .
حسب الشروط التالية:

 1 .1احلصول على معدل تراكمي  () 3.5وما فوق خالل فصلني متتاليني.
 2 .2أن تكون الطالبة سعودية اجلنسية أو غري سعودية حاصلة على منحة خارجية أو من
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أم سعودية قسم ( تربية خاصة فقط)  
3 .3أن يكون االمتياز ضمن املدة النظامية للمكافأة الشهرية.
الطالبات من ذوي االحتياجات الخاصة:
1 .1إعانة مالية شهرية للطالبة الكفيفة مساوية ملرتب الدرجة األوىل من املرتبة اخلامسة
باسم بدل قارئ ووسائل معينة
2 .2مكافأة بدل إعاقة للطالبة املعاقة و يتم حتديدها من قبل وزارة العمل والتنمية
االجتماعية.
الطالبات غير السعوديات:
يصرف لطالبة املنحة الرمسية من خارج اململكة العربية السعودية يف املرحلة اجلامعية
املكافآت واإلعانات التالية :
3 .3مكافأة شهرية وفق ما يصرف للطالبة السعودية .
4 .4مكافأة امتياز مقدارها (  )1000ألف ريال للطالبة يف املرحلة اجلامعية احلاصلة على
تقدير ممتاز يف كل عام دراسي .
توقف المكافأة الشهرية :
1 .1عند االعتذار عن الدراسة بعد صدور اجلدول الدراسي يتوقف صرف املكافأة وال يتم
تعويض الطالبة عن الفصل الذي يزيد عن املدة املقررة للتخرج من القسم .
2 .2عند التأجيل قبل صدور اجلــدول الدراسي يتم إيقاف صرف املكافأة يف الفصول
املؤجلة وتعوض عنها بفصول دراسية إضافية .
3 .3عند حصول الطالبة على إنذار أكادميي بسبب اخنفاض معدهلا التراكمي عن (.)1
4 .4بعد انتهاء املدة النظامية للتخرج.
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ضوابط صرف المكافآت الشهرية لطالبات مرحلة
البكالوريوس
1 .1ال تصرف املكافأة للطالبة اليت تتجاوز املدة النظامية .
2 .2ال حتسب فترة التأجيل ضمن املدة النظامية .
3 .3ال حتسب فترة االنقطاع ضمن املدة النظامية .
4 .4ال تصرف املكافأة للطالبة اليت وجه هلا إنذار أكادميي.
5 .5ال تصرف املكافأة للطالبة اليت اعتذرت عن الدراسة .
6 .6ال تصرف املكافأة للطالبة اليت أجلت الدراسة .
7 .7حتسب املدة اليت أمضتها الطالبة املحولة من جامعة ال تتبع لوزارة التعليم  بنا ًء على
عدد الوحدات الدراسية اليت عودلت للطالبة حبيث حتسب كل مخسة عشر وحدة
دراسية ً
فصل دراس ًيا و ما قل عن ذلك ال حيسب .
8 .8حتسب املدة اليت أمضتها الطالبة املحولة من اجلامعات التابعة لوزارة التعليم ضمن
املدة النظامية.
9 .9حتسب فترة االعتذار ضمن املدة النظامية .
1010يصرف بدل قدوم وبدل خترج (بدل ترحيل) للطالبات الوافدات مرة واحدة.
1111يصرف بدل إعاقة للطالبات من ذوي االحتياجات اخلاصة .
الخطوات المتبعة لصرف المكافأة :
لضمان نزول املكافأة يف الوقت املحدد جيب على الطالبة تسجيل رقم حساب اآليبان
(والذي يتكون من 24خانه حتتوي هذي اخلانات على أرقام وحروف) من خالل البوابة
اإللكترونية مبوقع اجلامعة عن طريق إتباع اخلطوات التالية :
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قومي بفتح حساب شخصي يف أي بنك  

قومي بتسجيل رقم اآليبان من خالل البوابة اإللكترونية مبوقع اجلامعة                         

وكالة عمادة شؤون الطالب للدعم الطاليب مبىن (د) الدور الثالث
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س  /ماهي متطلبات احلصول على املكافأة ؟

جـ  /أن تكون الطالبة منتظمة ،وأن يكون معدهلا  1فما فوق  ،وأن تكون مسجلة جلميع
مقرراهتا الدراسية .
س  /كم املدة النظامية لصرف املكافآت الطالبية ؟

جـ  /بالنسبة لطالبات الكليات النظرية هي  4سنوات أي  8فصول دراسية  ، ،كلييت
الصيدلة وطب األسنان  4سنوات وسنة امتياز أي مبعدل  5سنوات  ،أما فيما خيص كلية
الطب فهي  6سنوات وسنة امتياز ..
س  /مىت تنقطع املكافأة عن الطالبة ؟

جـ  /يف حال انتهاء املدة النظامية .
س  /هل الطالبة املعتذرة عن الدراسة تصرف هلا مكافأة ؟

جـ  /نعم تصرف له مكافأة من شهرين إىل ثالثة شهور حسب تاريخ تنفيذ االعتذار كما
أن االعتذار حمسوب يف املدة النظامية .
س  /هل لطالبات السنة التأهيلية مكافآت ؟

جـ  /ال يصرف هلن مكافآت اال بعد اجتيازهن للسنة التأهيلية .
س  /هل يصرف للطالبات من  ذوي االحتياجات اخلاصة مكافأة ؟

جـ  /نعم يصرف مع بدل وهي كاآليت :
الكفيفة  :مكافأة مع راتب باملرتبة اخلامسة الدرجة األوىل .
املعاقة  :وهن فئتني وحتدد نسبة اإلعاقة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية
متوسطة اإلعاقة  :يصرف هلا مكافأة شهرية مع بدل  1500ريال .
شديدة اإلعاقة  :يصرف هلا مكافأة شهرية مع راتب املرتبة اخلامسة الدرجة األوىل .
س  /هل تُصرف مكافآت للطالبات الوافدات ؟

جـ  /نعم تصرف هلن مكافآت حىت خترجهن من اجلامعة .
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س  /هل للطالبات الوافدات  على كفالة اجلامعة ملرحليت البكالوريوس ومعهد اللغة
العربية بدالت ؟

جـ  /نعم يستلمن بدل جتهيز مبقدار مكافأتني وبدل خترج أو شحن كتب مبعدل  3مكافآت .
س  /مىت موعد نزول املكافآت ؟

جـ   /املكافأة تودع يف احلساب خالل الفترة من ( 25إىل  )30من كل شهر .
س  /هل تصرف املكافآت للطالبة املسجلة أقل من ( )12ساعة ؟

   جـ  /نعم تستحق إذا كان معدهلا أعلى ( . ) 1
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صندوق الطالب
يهدف صندوق الطالب اىل دعم إقامة األنشطة والربامج الطالبية الالصفية وتقدمي
اجلوائز للمتميزين فيها ،إضافة إىل تقدمي اخلدمات للطالب والطالبات املنتظمني ؛
مثل تقدمي االعانات واصدار البطاقات اجلامعية  ،كما يقوم الصندوق بإقامة مشروعات
استثمارية خدمية نافعة للطلبة كالكفتريات ومراكز النسخ و التصوير وما مياثلها واالستفادة
من عائداهتا املالية يف دعم مصروفات الصندوق املختلفة .
االعانات والقروض
تتنوع االعانات اليت يقدمها الصندوق ما بني إعانة فورية وإعانة مقطوعة.

االعانة الفورية تكون ما بني  300اىل  500ريال و يلزم قبل صرفها دراسة حالة الطالب و
انتهاء املدة النظامية لصرف املكافأة الشهرية.
االعانة املقطوعة تكون بقرار من جملس ادارة صندوق الطالب بعد دراسة حالة الطالب و
مدى حاجته للمبلغ وتكون ما بني  1000اىل  3000ريال غالبا    .
س  /مىت يستحق الطالب اإلعانة النقدية ؟

جـ  /يستحق الطالب اإلعانة يف حال انقطاع املكافأة عنه  ،ويف حال وجود ظروف خاصة
لدى الطالب.
س  /ما مقدار اإلعانة ؟

جـ  /ختضع إعانات الطالب إىل دراسة حالة الطالب وبناء عليه ُيحدد مقدار اإلعانة .
س  /كم عدد املرات اليت يقدم الطالب فيها لإلعانة ؟

جـ  /حيق للطالب التقدمي لإلعانة يف كل فصل دراسي مرة واحدة فقط على أن ال تتجاوز
(  500ريال ) حسب الئحة صندوق الطالب .
دراسة احلالة تكون يف وحدة اإلرشــاد االجتماعي بوكالة عمادة شؤون الطالب للتوجيه
واإلرشاد والشراكة املجتمعية مبىن (د) الدور األرضي.
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المنح الدراسية
املقصود باملنحة الدراسية لغري السعوديني هي مقعد دراسي ختصصه اجلامعة للطالب غري
السعودي واملقبول للدراسة هبا يف معهد اللغة العربية واملرحلة اجلامعية ومرحلة الدراسات
نظاما .
العليا مع منحه املزايا املالية املقررة ً
واهلدف من تقدمي املنح الدراسية لغري السعوديني هو تعلم اللغة العربية لغة القرآن الكرمي
والتزود بالعلم الشرعي والعقيدة الصحيحة ومن مث عودة طالب املنحة الدراسية بعد تأهيله
للدعوة إىل دين احلق  .أو تعلم العلوم التطبيقية واالجتماعية والعلمية وف ًقا للتعليمات
املبلغة للجامعة.
مواعيد التقديم للقبول على المنح الدراسية
يقوم الطالب بالتقدمي للقبول للدراسة باجلامعة يف املواعيد املخصصة للقبول لكل مرحلة
دراسية باجلامعة واملعلن عنها يف التقومي اجلامعية جلامعة أم القرى .
أنواع المنح الدراسية :
منحا لغري السعوديني للدراسة اجلامعية يف اجلامعات
تقدم حكومة اململكة العربية السعودية ً
السعودية .وتكون املنح احلكومية على نوعني:
منح داخلية للطلبة غري السعوديني املقيمني يف اململكة إقامة نظامية.
منح خارجية للطلبة غري السعوديني من خارج اململكة.
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الخدمات االلكترونية المقدمة لطلبة المنح الدراسية :
املنح اخلارجية
(طلبة دول جملس التعاون اخلليجي)

املنح اخلارجية
(الطلبة الوافدون من دول أخرى )

 .1يعامل الطلبة القادمون من دول جملس التعاون  .1إصدار االقامة  ،وللحصول على هذه اخلدمة جيب
اخلليجي معاملة الطلبة السعوديني فيما يتعلق بعدم على الطالب احضار الوثائق التالية :
احلاجة إلصدار إقامة أو تأشرية سفر.
•  إفادة القبول باجلامعة .
•  أصل جواز السفر وصورتني منها.
 .2يتم منح الطلبة القادمون من دول جملس
•  إجراء الكشف الطيب باملركز الطيب اجلامعي.
التعاون اخلليجي تذكرة سفر ذهاب وإياب مرة
•  صورتني من الشهادة الدراسية .
واحدة خالل العام الدراسي
•  صورتني من كشف الدرجات .
وللحصول على هذه اخلدمة جيب على الطالب
•  صورتني من شهادة امليالد لطالب .
إحضار الوثائق التالية -:
•  صورتني من الكشف الطيب الذي قام الطالب بعمله
يف بلده.
•  منوذج طلب إصدار تذكرة السفر .
•  صورتني من السجل العديل لطالب يف بلده .
•  إفادة انتظام .
•  صورتني من التزكيات الدراسية.
•  صورة من جواز سفر.
•  عدد ( )6صور شخصية .
•  التوجه ملكتب الطيار لعمل حجز حسب املوعد
الذي يراه الطالب مناس ًبا له.

 .2جتديد االقامة  ،وللحصول على هذه اخلدمة جيب
على الطالب احضار الوثائق التالية :
•  إفادة انتظام .
•  صورة من اإلقامة .
•  صورة شخصية واحدة .
 .3إصدار تأشرية اخلروج  والعودة   ،وللحصول على
هذه اخلدمة جيب على الطالب احضار الوثائق التالية:
•  منوذج طلب إصدار تأشرية اخلروج والعودة وتذكرة
السفر .
•  إفادة انتظام .
•  صورة من اإلقامة .
•  صورة شخصية واحدة .
 .4إصدار تأشرية اخلروج  النهائي ،وللحصول على
هذه اخلدمة جيب على الطالب احضار الوثائق التالية:
•  منوذج إخالء الطرف من اجلامعة .
•  صورة من اإلقامة .
•  صورة شخصية واحدة .
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الحقوق والمزايا المالية والمادية :
تلتزم اجلامعة بتوفري السكن املجاين جلميع طالب املنح اخلارجية ذكورا وإناثا  ،وحيصل
طالب املنحة اخلارجية على املكافآت والبدالت املستحقة له نظاما وتفصيل هذه املكافآت
كما يلي :
•املكافأة الشهرية  ،ومقدارها ألــف ريــال لطلبة التخصصات العلمية يف املرحلة
اجلامعية ومثامنائة ومخسون ً
ريال لطلبة التخصصات النظرية يف املرحلة اجلامعية ،
وتسعمائة ريال للطلبة يف مرحلة الدراسات العليا  ،وحيسم من تلك املكافآت شهر ًيا
قيمة االشتراكات الطالبية لصاحل صندوق الطالب حبسب النظام.
•بــدل كتب سنوي يساوي مكافأة شهر خــاص بطالب املنحة اخلارجية يف املرحلة
اجلامعية  ،ويقتصر صرفه على املدة النظامية املحددة إلهناء الدراسة .
•بدل جتهيز ملرة واحدة بطالب املنحة اخلارجية عند قدومه إىل اململكة يساوي مكافأة
شهرين.
•بدل خترج خاص بطالب املنحة اخلارجية لدى خترجه لشحن كتبه  ،يساوي مكافأة
ثالثة أشهر.
•مينح طالب املنحة اخلارجية تذكرة قدوم من بلده عند إمتام إجراءات قبوله للدراسة
باجلامعة ويعوض من يقدم على نفقته اخلاصة مبا ال يتجاوز قيمة التذكرة اليت
تصرف لزمالئه من نفس البلد  .
•مينح طالب املنحة اخلارجية تذكرة سفر إىل بلده بالدرجة السياحية ذها ًبا وإيا ًبا
من أقرب طريق ممكن يف هناية كل عام دراسي ما دام طال ًبا  ،ومينح تذكرة سفر
بالدرجة السياحية ذها ًبا بعد خترجه من أقرب طريق ممكن ويشترط يف حصوله على
هذه التذاكر أال يكون قد حصل على تذكرة سفر من جهة أخرى بالدولة.
•حيق لطالب املنحة اخلارجية استقدام عائلته إذا توفرت الشروط والضوابط اليت
توجبها وزارة اخلارجية.
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النقل الجامعي
هتدف هذه اخلدمة لتوفري حافالت خاصة جمانية لنقل طالبات اجلامعة ( مبقر الزاهر)
من وإىل أحياء مكة حبسب خطوط السري وحمطات التوقف  اليت يتم حتديدها حسب
اإلمكانية و أعداد الطالبات يف كل حي.
آلية خدمة النقل الجامعي:
تسجل الطالبة الراغبة يف احلصول على خدمة النقل اجلامعي لدى املوظفة املختصة بوكالة
عمادة شؤون الطالب للخدمات الطالبية  ويتم إدخال بيانتاها إلكترونيا.
وكالة عمادة شؤون الطالب للخدمات الطالبية مبىن (د) الدور الثالث
س /من يستطيع أن يستفيد من خدمة النقل اجلامعي؟

ج   /مجيع طالبات جامعة أم القرى .
س /هل يتم نقل الطالبات من أمام منازهلن إىل مقار اجلامعة والكليات املختلفة ؟

جـ /يتم نقل الطالبات من منازهلن إىل مقار اجلامعة وكلياهتا ،ماعدا األحياء البعيدة
تكون هناك نقاط جتمع متفق عليها حفاظا على وقت وصول الطالبة إىل اجلامعة ،وكذلك
األحياء العشوائية لصعوبة دخول احلافالت الكبرية إليها.
س /كيف تستفيد الطالبة من خدمة النقل اجلامعي؟

جـ  /تتقدم الطالبة بطلب لاللتحاق خبدمة النقل اجلامعي لدى املوظفة املختصة باملقر ،
وهناك سيتم تزويدها بنماذج جيب على الطالبة تعبئتها بكل دقة .
س /هل تستطيع الطالبة طلب التوقف من السائق للزنول يف نقطة معينة  على مسار
السري؟

جـ /يف كل األحــوال ال حيق للطالبة أو الطالبة الــزول يف غري النقاط املحددة للزنول
واإلركاب .
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س /هل يستطيع أولياء األمور يف احلي السكين الواحد التقدم بطلب تفعيل مسار
جديد لنقل الطالبات ؟

جـ  /حيق هلم التقدم بطلب ذلك وفق الضوابط املتبعة واإلمكانية املتاحة.
س /تتعرض احلافالت أثناء نقل الطالبات لبعض التأخري أحيانًا  ،ماهي أسباب ذلك ؟

جـ /معظم أسباب تأخري نقل الطالبات  هي خارجية  نظ ًرا لوعورة بيئة العمل من حيث
ازدحام الطرق حبركة السري  ،وكذلك ألن النقل يتم يف اوقات الذروة يف الصباح الباكر،
فأغلب تلك املالحظات ترد إلينا يف فترة النقل األوىل يف الصباح الباكر ويتم التوجيه
باختاذ احللول الالزمة للتغلب على ذلك يف حينه.
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المـطـعـم الجـامعي
هتدف اإلدارة إىل اإلشراف واملتابعة على املطعم اجلامعي.

آلية خدمة المطعم الجامعي:
املطعم اجلامعي  يقدم وجبات للطالبات بأسعار خمفضة مدعومة من عمادة شؤون الطالب
* قيمة وجبة اإلفطار     (  3رياالت)  
* قيمة وجبة الغداء       ( 7رياالت)
* عل ًما بأن املطعم يفتح أبوابه لتناول تلك الوجبات يف األوقات التالية:
صباحا
  8صباحا  إىل  10
(اإلفطار) :من الساعة
ً
ً
(الغداء)  :من الساعة   11:30صباحا  إىل    2ظه ًرا
ويقع املطعم اجلامعي مببىن (ب) الدور األرضي.
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مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي
ershad_center

ershad_center

وحدة اإلرشاد النفسي:
هتدف إىل تقدمي الربامج و االستشارات النفسية املتخصصة للطالبة ملساعدهتا على
ختطي املشكالت اليت تواجهها ,و رفع مستوى الصحة النفسية مبا يتناسب مع شخصية
الطالبة وقدراهتا ,باإلضافة إىل تقدمي اإلرشاد اجلماعي للطالبات الاليت يعانني من نفس
املشكالت.
تستقبل الوحدة االستشارات على الربيد اإللكتروين
Psychological.unit@gmail.com

وحدة اإلرشاد االجتماعي:
هتدف إىل تقدمي الربامج و االستشارات االجتماعية املتخصصة للطالبة و الربامج و
الدورات اإلرشادية اليت تساعدها على ختطي املشكالت االجتماعية اليت تواجهها وحتقيق
التوافق االجتماعي و تعزيز القدرات االجتماعية لديها ,باإلضافة إىل دراســة حاالت
الطالبات املتقدمات لإلعانات املالية من صندوق الطالب واستكمال إجراءاهتن.
تستقبل الوحدة االستشارات على الربيد اإللكتروين
Social_consulting@hotmail.com

وحدة اإلرشاد األكاديمي (التربوي):
هتدف إىل تقدمي الربامج و الــدورات التدريبية اليت تساعد الطالبة على رفع مستوى
التحصيل الــدراســي ,وحتقيق التوافق األكــادميــي هلــا ،وكذلك التواصل مع املرشدات
التربويات باألقسام األكادميية ومتابعة آلية العمل وذلك ملناقشة و حل املشكالت اليت
تواجه الطالبات.
group_student

تستقبل الوحدة االستشارات على الربيد اإللكتروين
Ershad_tarbawi@outlook.sa
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وحدة اإلرشاد المهني:
هتدف.إىل.تقدمي.الربامج.و.الدورات.التدريبية.اليت.تساعد.على.توعية.الطالبة.اخلرجية.
بالفرص.التعليمية.واملهنية.املتاحة.هلا.,و.إكساهبا.املهارات.احلرفية.و.املهنية.و.املعلومات.
الكافية.عن.سوق.العمل.
ershad_Mehani

uqu_ershad_mehani

وحدة.الرعاية.اخلاصة(:املوهوبات):
يهدف.إىل.تقدمي.الربامج.التطويرية.و.ورش.العمل.اليتُ .تعىن.بالطالبة.املوهوبة.,وتطوير.
قدراهتا .وصقل .مهاراهتا .,وإجيــاد .بيئة .مناسبة .لتطوير .موهبتها .و .إبرازها .يف .املجتمع.
اجلامعي.
unit_talented

unit_talented

وكالة.عمادة.شؤون.الطالب.للتوجيه.واإلرشاد.والشراكة.املجتمعية.مبىن(.د).الدور.األرضي
اسم النادﻱ

شعارﻩ

نادي.نرباس

نادي.نزاهة
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اجلهة

وكالة.عمادة.شؤون.
الطالب.للتوجيه.
واإلرشاد.والشراكة.
املجتمعية.–.مبىن(.د).
الدور.األرضي.جبوار.
صراف.االهلي
مقر.النادي.:الزاهر.–.
مبىن(.د).الدور.الثاين
وكالة.عمادة.شؤون.
الطالب.للتوجيه.
واإلرشاد.والشراكة.
املجتمعية.–.مبىن(.د).
الدور.األرضي.جبوار.
صراف.االهلي
مقر.النادي.:الزاهر.–.
مبىن(.د).الدور.الثاين

طرق التواصل

@.Social_consulting
hotmail.com

uqu_nzaha
uqu_nzaha

نادي.رشد

النادي.
التوعوي

نادي.العمل.
التطوعي

نادي.
السالمة.
املرورية

وكالة.عمادة.شؤون.
الطالب.للتوجيه.
..rushduqu@gmail.com
واإلرشاد.والشراكة.
@rushduqu
املجتمعية.–.مبىن(.د).
الدور.األرضي.جبوار.
/rushduqu
صراف.االهلي
@rushduqu
مقر.النادي.:الزاهر.–.
مبىن(.د).الدور.الثاين
وكالة.عمادة.شؤون.
الطالب.للتوجيه.
واإلرشاد.والشراكة.
املجتمعية.–.مبىن(.د).
الدور.األرضي.جبوار.
Nady_altawawy
صراف.االهلي
مقر.النادي.:الزاهر.
–.مبىن(.د).الدور.
األول.جبوار.قاعة.عبد.
الرؤوف.خليل
وكالة.عمادة.شؤون.
الطالب.للتوجيه.
واإلرشاد.والشراكة.
املجتمعية.–.مبىن(.د).
الدور.األرضي.جبوار.
VCuqu1
صراف.االهلي
مقر.النادي.:الزاهر.
–.مبىن(.د).الدور.
األول.جبوار.قاعة.عبد.
الرؤوف.خليل
وكالة.عمادة.شؤون.
@..trafficsafety.uqu
الطالب.للتوجيه.
واإلرشاد.والشراكة.
gmail.com
املجتمعية.–.مبىن(.د).
@ trafficsafety
الدور.األرضي.جبوار.
صراف.االهلي
Trafficsafety1
مقر.النادي.:الزاهر.–.
@ trafficsafety
مبىن(.د).الدور.الثاين

دليل الطالبة

49

وحدة االشراف الطالبي
هي وحدة تابعة لوكالة عمادة شؤون الطالب للدعم الطاليب وتقوم باإلشراف على التزام
الطالبات بالزي اجلامعي وإحضار البطاقة اجلامعية  وتعريف الطالبات باللوائح واألنظمة
املطبقة يف اجلامعة .
مهام وحدة اإلشراف الطاليب :

1 .1متابعة التزام الطالبات بالزي اجلامعي تب ًعا للوائح واألنظمة اجلامعية .
2 .2تسجيل خمالفات الطالبات إلكترونيا.
3 .3أخذ تعهدات خطية يف حال تكرار املخالفات ألنظمة ولوائح اجلامعة.

الـــــــزي
ا لجا معي

وكالة عمادة شؤون الطالب للدعم الطاليب مبىن (د) الدور الثالث
 50دليل الطالبة

وحدة المفقودات
تعين هذه الوحدة جبميع مفقودات الطالبات وذلك على النحو التايل:
•تسجيل مجيع البالغات عن املفقودات إلكترونيا
•االحتفاظ مبفقودات الطالبات سواء كانت بطاقات جامعية أو مفقودات عينية داخل
خزانات آمنة.
•تزويد الطالبات بنموذج (تصريح دخول مؤقت) عند فقدان البطاقة اجلامعية
•تزويد الطالبات بنموذج (اصدار بطاقة بدل فاقد) عند تعذر العثور على البطاقة
اجلامعية.
•توزيع اإلعالنات اخلاصة باملفقودات سواء عن طريق املنشورات أو الشاشات املرئية
•تسليم الطالبات مفقوداهتن بعد التأكد من هوياهتن والتوقيع على ذلك
وكالة عمادة شؤون الطالب للدعم الطاليب مبىن (د) الدور الثالث
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إدارة األنشطة الثقافية
وهي إدارة خمتصة بإقامة األنشطة الثقافية املتنوعة ويف خمتلف املجاالت  ،إىل جانب
إقامة املسابقات العامة كمسابقة ح ّفاظ الوحيني و مسابقة ثروة وطن  ،كما تشرف على
األندية الطالبية التابعة للعمادة  ،واليت متارس فيها الطالبات هواياهتن املختلفة  ،ويعد
اكتشاف مواهب الطالبات وصقلها ورعايتها هو أحد أهم أهداف هذه اإلدارة  ،إضافة
إىل استثمار طاقاهتن اإلبداعية  ،للمسامهة يف تأسيس جيل يؤمن بالعمل واملسؤولية
االجتماعية ،وميتلك القدرة على تنمية ذاته  ،من خالل تطوير أنفسهن سلوك ًيا ومعرف ًيا
ووجدان ًيا .
وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطاليب مبىن (د) الدور الثالث
وحدة األندية الطالبية
تتبع عمادة شؤون الطالب عدد من األندية الطالبية يف خمتلف املجاالت تلبية الحتياجات
املجتمع الطاليب مبختلف ميوله واهتماماته ،وتوجد هلذه األندية مقرات متارس فيها
الطالبات هواياهتن حسب النادي امللتحقة فيه  .وينفذن العديد من الربامج واألنشطة
والفعاليات الثقافية واإلجتماعية والفنية والترفيهية وكذلك األعمال التطوعية ,واليت
ميارسنها يف أوقات الفراغ بعيدً ا عن قاعات الدراسة ،وميكن لطالبات اجلامعة املشاركة يف
ناد من األندية عرب التسجيل يف املوقع اإللكتروين للجامعة عن طريق البوابة اإللكترونية
أي ٍ
للطالبة من مث الدخول  األندية الطالبية وهي على النحو التايل:
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األندية الطالبية بوكالة عمادة شؤون الطالب لﻸنشطة والتدريب الطاليب -شطر الطالبات

النادي.االجتماعي

النادي.التربوي

نادي.مورقة

النادي.الصحي

نادي.صناع.املستقبل

النادي.العلمي

النادي.العاملي.

نادي.لغتنا.هويتنا

نادي.حياة

نادي.باحثة

الفنون.واحلرف

النادي.اإلعالمي

نادي.غايل

النادي.الرقمي

نادي.التوستماسترز
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مقر األندية الطالبية:

مقر األندية الطالبية مبىن (د) الدور األرضي جبوار وكالة عمادة شؤون الطالب للتوجيه
واإلرشاد والشراكة املجتمعية
وحدة التدريب الطالبي
هــي وحــدة تابعة لوكالة عـمــادة شــؤون الـطــاب لألنشطة والـتــدريــب الـطــايب خمتصة
بالدورات التدريبية املهتمة بتطوير وتنمية مهارات الطالبات ،واليت يقوم بتقدميها خنبة
من املتخصصات يف خمتلف املجاالت ،وتقدم للمشاركات يف هذه الدورات شهادات معتمدة
من الوكالة.
    مقر وحدة التدريب الطاليب :مبىن (د) الدور األول أمام قاعة ()102
وحدة االحتياجات الخاصة
هي وحدة تابعة لوكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطاليب خمتصة بتوعية
العامة وتأهيلهم وطرق التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل الدورات والربامج
واالستفادة من االنشطة التفاعلية املقدمة من خمتلف اقسام الكليات يف جمال اخلدمات
اليت تقدم لذوي االحتياجات اخلاصة ،والعمل على تفعيل ومشاركة ودمج طالبات ذوي
االحتياجات اخلاصة يف االنشطة والــرامــج وال ــدورات الثقافية والترفيهة يف اجلامعة
وخارجها.
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إدارة االستثمار
هي وحــدة تتوىل إدارة وتنمية االستثمار داخــل اجلامعة وتقوم الوحدة بتأجري املواقع
االستثمارية مبختلف أنشطتها وذلك بطرحها يف منافسة عامة كما تبحث الوحدة عن
أنشطة استثماريةف جديدة تسهم يف تقدمي افضل اخلدمات لطالب وطالبات اجلامعة
يوجد مبقار اجلامعة املختلفة عدد من الكافتريات ومراكز اخلدمات الطالبية وذلك على
النحو التايل :
املواقع االستثمارية مبقر الطالبات بالزاهر
املوقع
شركة خدمات الطعام ( دلة )
عاشور
لوليتا
واو
هاي مود
ديشليار
رغد
توما

مكان املوقع

نوع النشاط
خدم ـ ــات الطـ ـ ـعـ ـ ـ ــام
مطعم
مطعم
مطعم
مطعم
كويف
كافترييا
كافترييا
كافترييا

بيت الدونات

كافترييا

امللتقى
رابيس
ملفون
ديدي
راند بتيتو
ناتورال
عيش وملح

كافترييا
كافترييا
كافترييا
كافترييا
كافترييا
كافترييا
كافترييا

مبىن ( ط ) الدوراالرضي
مبىن ( ي ) الدور االرضي
الساحة اخلارجية امام مبىن ( د )
الساحة اخلارجية امام مبىن ( ب )
الساحة اخلارجية امام مبىن التقنية
الساحة اخلارجية امام مبىن التقنية
الساحة اخلارجية امام مبىن التقنية
الساحة اخلارجية امام مبىن التقنية
موزع يف الساحات اخلارجية
     عدد فروعه ( ) 6
الساحة اخلارجية امام صيدلية البنيان
الساحة اخلارجية امام مبىن ( د )
الساحة اخلارجية امام بوابة اجلوهرة
الساحة اخلارجية خلف مبىن التقنية
الساحة اخلارجية امام بوابة اجلوهرة
الساحة اخلارجية جبوار مبىن ( و )
الساحة اخلارجية جبوار مبىن( و )
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تابع خدمات الطعام
بيتزا االن

كافترييا

الساحة اخلارجية خلف مبىن ( ز )

كويف ديللي

مشروبات ساخنه

الدور االرضي مبىن ( ب )

الب ـ ــقالة
بقالة البشرى (الدور االرضي مبىن د جبوار مقر األندية الطالبية).
بقاليت الصغرية (الدور االرضي مبىن ج).
مراكز التصــويــر
امللتقى

تصوير وقرطاسية

مبىن ( د ) الدور االول امام اجلسر

هلجان

تصوير وقرطاسية

مبىن ( د ) الدور االول امام اخلدمات

مركز وهج ( ط )

تصوير وقرطاسية مبىن ( ي ) الدور االرضي جبوار البوابة

مركز دهان

تصوير وقرطاسية

امام املطعم اجلامعي.

مركز وهج ( ي )

تصوير وقرطاسية

مبىن ( ط ) الدور االول.

مكتبة النجاح

كتب وقرطاسية

الدور االرضي مبىن ( د )امام املصلى

ركن بيع وتغليف اهلدايا
ركن االبداع مبىن ( د) الدور الثاين.
ارقى اللمسات مبىن ( ط ) الدور الثالث امام البوابة املنفذة ملبىن ( ي ).
حفظ االمانات والعباءات
صناديق االمانات االلكترونية جبميع البوابات (ال يوجد مستثمر حال ًيا لتشغيلها)
صناديق العباءات مبىن ( ي ).
جبوار بوابة ( .) 4
صناديق العباءات مبىن ( ب ).
جبوار بوابة ( .) 2
صيدلية البنيان لبيع االدوية واملستلزمات الصحية الدور االرضي امام صالة النشاط
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بيان املواقع االستثمارية يف الكليات اخلارجية

كلية التصاميم للبنات
املستثمر

إسم الشركة

النشاط

رقم املوقع

أمحد مروان البحرة

سينيز

كافترياي

64

أمساء عبده عسريي

أمساء عسريي

كافترياي

12

احالم عبد القادر املرشدي

احالم املرشدي

كافترياي

14

ايهاب الفي

كوب الذرة

كافترياي

15

فاتن سليمان جلون

مؤسسة فاتن سليمان جلون

كافترياي

13

اندية شافعي

مؤسسة اندية شافعي

ادوات ضيافة

17

عتاب عبدهللا كمال

م/عتاب كمال

نسخ وتصوير

18

أمساء عبده عسريي

مؤسسة أمساء عسريي

هدااي وتغليف

16

كلية ريع ذاخر للطالبات
املستثمر

اسم الشركة

النشاط

رقم املوقع

مسري عبدالقادر نصري

جمموعة نصري

كافترياي

10

صفية الزهراين

مؤسسة صفية الزهراين

كافترياي

8

عبدالرمحن اتج عاشور

مؤسسة عبد الرمحن اتج عاشور

كافترياي

9

اميان اخلماش

عادايت اإلميان

نسخ وتصوير

94
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كلية العلوم التطبيقية للطالبات بالعزيزية
املستثمر

اسم الشركة

النشاط

رقم املوقع

مسري عبدالقادر نصري

جمموعة نصري

كافرتاي

48

عبدالرمحن اتج عاشور

مؤسسة عبدالرمحن اتج عاشور

كافرتاي

47

عزمي عبداحلميد بنجر

مؤسسة عزمي بنجر

كافرتاي

46

هنلة فاروق قدسي

احتاد النون

نسخ وتصوير

22

كلية السنة التحضريية للطالبات بالششة
املستثمر

اسم الشركة

النشاط

رقم املوقع

عبدهللا محدان السريع

م /عبدهللا السريع

كافرتاي
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عبدهللا محدان السريع

م /عبدهللا السريع

كافرتاي

54

طارق اتج عاشور

املضياف

كافرتاي

55

طارق اتج عاشور

املضياف

كافرتاي

56

كلية السنة التحضريية للطالبات بالعابدية
املستثمر

اسم الشركة

النشاط

رقم املوقع

شروق احلريب

مؤسسة القهوة األساسية

كافرتاي

75

كلية الطب طالبات
املستثمر

اسم الشركة

النشاط

رقم املوقع

شروق احلريب

القهوة االساسية

كافرتاي

41

أمحد مروان البحرة

سينيز

كافرتاي

-

هنلة فاروق قدسي

مؤسسة إحتاد النون

نسخ وتصوير

88
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كلية الصيدلة
املستثمر

اسم الشركة

النشاط

رقم املوقع

هنلة فاروق قدسي

مؤسسة إحتاد النون

نسخ وتصوير

71

شروق احلريب

مؤسسة القهوة االساسية

كافرتاي

41

الكلية اجلامعية بأضم طالبات
املستثمر

اسم الشركة

نوع النشاط

رقم املوقع

نورا حسن هزازي

م/كنوز املدائن

كافترياي

49

الكلية اجلامعية بالليث طالبات
املستثمر

اسم الشركة

نوع النشاط

رقم املوقع

أمحد املزيين

مؤسسة أمحد املزيين

كافترييا

-

عمر سعيد باخشوين

دارالثقافة العصرية

نسخ وتصوير

21

عبداهلل باقزوان

موسسة عبداهلل باقزوان

هدايا وتغليف

95

الكلية اجلامعية باجلموم طالبات
املستثمر

اسم الشركة

نوع النشاط

رقم املوقع

صاحلة احلريب

القهوة الدولية

كافترييا

40
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كما يوجد العديد من مكائن البيع الــذايت حيث يوجد يف اجلامعة ما يقارب  60مكينة
بيع ذايت ما بني مكينة مشروبات ساخنة وباردة ومأكوالت خفيفة يف خمتلف املواقع مبقر
الطالبات بالزاهر وبقية الفروع .
س  /إذا الحظت وجود غالء يف األسعار أو سوء نظافة فأين أقدم الشكوى حيال ذلك.

يف حال وجود شكاوى أو مالحظات االتصال على هاتف  5270000حتويلة ( – ) 2905
() 2904
لكتابة الشكاوى تكتب وتسلم لعميد شئون الطالب أو التوجه هبا للعمادة أو مراجعة إدارة
اإلستثمار بالعمادة (للطالب) بالعابدية وللطالبات فتسلم ملقر الطالبات بالزاهر بإدارة
االستثمار   .
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عمادة القبول والتسجيل
عمادة القبول والتسجيل

األقسام التابعة لعمادة القبول والتسجيل هي كالتالي  :
•قسم القبول.
•قسم التخرج.
•قسم التسجيل.
•قسم الربامج و اخلطط الدراسية.
•قسم الشؤون األكادميية.
•قسم النتائج واملعادالت.
•قسم اخلدمات الطالبية.
يف حال أردت تغيري رقم اجلوال الذي تصل عليه رسائل اجلامعة
عن طريق عمادة القبول والتسجيل للشؤون األكادميية – قسم اخلدمات الطالبية ،حيث
يتطلب حضور الطالبة وإثبات هوية ( بطاقة جامعية – هوية وطنية ) ،ويتم تفعيل الرقم
بعد ( )24ساعة من مراجعة الطالبة
ماهو املستوى
هو الدال على املرحلة الدراسية ،وف ًقا للخطط الدراسية املعتمدة
المقرر الدراسي
هي مادة دراسية ضمن اخلطة الدراسية املعتمدة يف كل ختصص من ختصصات كليات
اجلامعة ويكون لكل مقرر (رقم ورمز واسم)
ماذا يعين رقم املقرر وأين أجده؟

يتكون رقم املقرر من رمز الكلية ،القسم ،وسنة املقرر ،موضوع املقرر ،تسلسل املقرر،
عدد الوحدات والقسم املستفيد  /جند رقم املقرر جبوار اسم املقرر يف اخلطة الدراسية .
دليل الطالبة
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كيف أعرف ساعات املقرر الدراسي ؟

تكتب عدد ساعات املقرر بعد الدراسة يف رقم املقرر الدراسي
ماذا يعين شعبة أو جمموعة؟

يرمز اىل رقم يساعد الطالبة على حضور املقرر يف وقت ومكان هذه الشعبة
مامعىن حماضرة فردية وحماضرة مزدوجة؟

حماضرة فردية تعين  /مدهتا ساعة فقط ،واملزدوجة مدهتا ساعتان .
مثال  :مقرر بثالث ساعات ( ساعتان زوجية و ساعة فردية )
المقررات العامة أو المواد العامة
هي مقررات ( متطلبات جامعة ) مثل ثقافة اسالمية وقرآن ولغة عربية وسرية نبوية ،أو
مقررات عامة يف قسم الطالبة تقدم من قسم آخر يف نفس املجال
السجل األكاديمي
هو سجل حيتوي على املقررات اليت درستها الطالبة  يف كل فصل دراسي برموزها وأرقامها
وعدد ساعاهتا والتقديرات اليت حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات ويوضح فيه املعدل
الفصلي والتراكمي وبيان التقدير العام
المدة النظامية
هي املدة الكافية إلهناء متطلبات التخرج وهي مدة حمددة لكل كلية.
ماذا يترتب على الرسوب يف مادة؟

يترتب على الرسوب نزول واخنفاض يف معدل الطالبة وتغري حالتها الدراسة إىل متعثرة
ماهو التعثر ؟ وكيف ميكن إلغاؤه ؟

التعثر هو رسوب الطالبة  يف مقرر يف أي فصل دراسي ،يلغى التعثر مبجرد جناح الطالبة
يف املقرر الذي رسبت فيه ولكن لن يتم التعديل على املوقع يف حالة الطالبة إالبعد إغالق
الفصل.
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العبء الدراسي
عدد الوحدات الدراسية ( الساعات الدراسية ) اليت يسمح للطالبة بتسجيلها مبا يتفق
مع معدهلا
الفرق بني حذف مقرر واالنسحاب من مقرر

حذف مقرر

يكون يف بداية الفصل الدراسي ملدة أسبوع وال
حيتسب أو يشار اليها يف سجلها بأن املقرر كان
موجودًا.

االنسحاب من مقرر
يكون يف االسبوعني اخلامس والسادس ويشار أمام
املقرر بالرمز ( ع ).

مىت تفصل الطالبة أكادمييا؟

اذا حصلت الطالبة على ثالث انذارات متتالية /  اذا جتاوزت املدة النظامية
ماذا يعين (منذر) ؟

الشعار الذي يظهر يف سجل الطالبة بسبب اخنفاض املعدل التراكمي عن احلد األدىن  .
مااملقصود باجتياز متطلب املادة ؟

بنا ًء على اخلطط الدراسية هناك مقررات مرتبطة ببعضها أي أن ُه ال تستطيع الطالبة
دراســة مقرر ما دون أخذ املقرر الــذي يسبقه وهو ما يسمى باملتطلب حسب مستويات
الدراسة .
المرشدة األكاديمية
هي عضو هيئة التدريس من قسم الطالبة تقوم بإرسال الطالبة ملا فيه مصلحتها خالل
سنوات دراستها يف اجلامعة .
كيف أعرف مرشديت األكادميية؟

مراجعة األقسام ملعرفة املرشدة اخلاصة لكل طالبة .
مىت يطوى قيد الطالبة؟

إذا مضى على انقطاع الطالبة  4فصول دراسية .

دليل الطالبة

63

يف حال مرت الطالبة بظروف متنعها من الدراسة يف الفصل الدراسي ميكنها االعتذار
أو التأجيل حىت التتعرض لطي القيد تتقدم الطالبة بطلب االعتذار أو التأجيل عن طريق
البوابة االكادميية للطالبة وهلا ثالث اعتذارات  +ثالث تأجيالت
الفرق بني االعتذار و التأجيل

التأجيل

*ال حيتسب يف املدة النظامية
*تؤجل املكافأة
*فترة طلب التأجيل (اسبوع واحد) يف بدابة الفصل
الدراسي
*ال تتأثر مرتبة الشرف

االعتذار
*حتسب من املدة النظامية للطالبة.
*حتصل على مكافأة شهرين فقط.
* فترة طلب االعتذار من االسبوع الثاين وحىت
االسبوع الثاين عشر.
*تتأثر مرتبة الشرف إذا جتاوزت املدة النظامية.

المعدل
املعدل يف جامعة أم القرى من 4
الفرق بني املعدل الفصلي واملعدل التراكمي

املعدل التراكمي

املعدل الفصلي

حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصلت عليها
حاصل قسمة جمموع النقط اليت حصلت عليها
الطالبة يف مجيع املقررات اليت درستها منذ التحاقها الطالبة يف مجيع املقررات اليت درستها منذ التحاقها
باجلامعة على جمموع الوحدات املقررة
باجلامعة على جمموع الوحدات املقررة .

واملعدل التراكمي ذو أمهية فينظر إليه عند صرف املكافأة الشهرية أو مكافأة االمتياز
وعند اخنفاضه عن ( )1يوجه للطالبة إنذا ًرا وتكون عرضه للفصل األكادميي،كما ينظر
إليه عند التخرج وعند التقدم للدراسة مابعد البكالوريوس أو التقدم ألي جمال عمل.
حساب املعدل (تقرييب) خدمة تقدمها عمادة تقنية املعلومات
يف البوابة اإللكترونية جتدين خيار (حساب املعدل التراكمي التقرييب)
https://drive.uqu.edu.sa/_/it/files/UserGuides/studentsGPA.pdf
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جدول المعدل التراكمي والتقديرات:

التقدير

املعدل التراكمي من ()4.00
4.00 - 3.50
 2.75إىل أقل من 3.50
 1.75إىل أقل من 2.75
 1.00إىل أقل من 1.75

رموز الدرجات وداللتها:
الرمز
بالعربية

Icon
English

حدود الدرجة

أ+
أ
ب+
ب
ج+
ج
د+
د
هـ
م
ل
ح
ند
هد
ع

A+

W

95 - 100
- 90إىل أقل من95
 - 85إىل أقل من 90
 - 80إىل أقل من 85
 - 75إىل أقل من 80
 -70إىل أقل من 75
 -65إىل أقل من 70
 -60إىل أقل من 65
أقل من 60
 60أو أكثر
أقل من 60
-

ممتاز
جيد جدً ا
جيد
مقبول
النقاط من
أصل 4

املدلول بالعريب

Meaning in
English

ممتاز مرتفع

Exceptional

ممتاز

Excellent

جيد جدً ا مرتفع

Superior

جيد جدً ا

Very Good

جيد مرتفع

Above Average

جيد

Good

مقبول مرتفع

High-Pass

مقبول

Pass

4.00
3.75
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0
0.0
-

راسب

Fail

مستمر

In-Progress

غري مكتمل

Incomplete

حمروم

Denile

ناجح بدون درجة

No grade Pass

راسب بدون درجة

No grade Fail

منسحب بعذر

Withdrawn

مح

T

-

-

حذفت عنه لتغري
ختصص

Removed him
to change
specialty

مع

P

 60أو أكثر

-

معادلة خارجية

Equation for
Foreign Affairs

ت
غ

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
IP
IC
DN
NP
NF

يعىن أن مدرس املقرر
مل يرصد النتيجة
على منظومة اجلامعة
(اخلدمات االلكترونية)
يف الوقت الوقت املحد
غائب عن االختبار
النهائي
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ماهي مرتبة الشرف؟ وشروط احلصول عليها؟

هي مرتبة متنح للطالبة متيزً ا هلا عندما تتوفر فيها الشروط التالية
1 .1عدم رسوب الطالبة  أو حرماهنا يف أي مقرر دراسي .
2 .2أن تكون الطالبة قد أكملت متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد
األدىن واحلد األقصى للبقاء يف الكلية  مثال :
اذا كانت املدة  4سنوات احلد االقصى ()6
اذا كانت املدة  5سنوات احلد االقصى (. )5.7
 *   .3أال يقل املعدل عن  3,75ملرتبة الشرف األوىل (ممتاز)
 *      أال يقل املعدل عن  3,25ملرتبة الشرف الثانية (جيد جدً ا) .
   .4أن تكون الطالبة قد درست يف اجلامعة اليت سوف تتخرج منها ماال يقل عن ()%60
من متطلبات التخرج
ماهي التوصيات (التزكيات) وماشروط احلصول عليها؟

هي توصية تطلب من القسم املقدم للمقرر وموقعة من مدرس املقرر ويوضح هبا اسم املقرر
ورقمه والدرجة اليت مت احلصول عليها
عمادة القبول والتسجيل  

مبىن (د) الدور الثالث و األرضي َ  و مبىن (ج) الدور الثالث
https://uqu.edu.sa/dadregis

لالتصال
https://uqu.edu.sa/dadregis/App/Contact
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عمادة السنة التحضيرية
الكليات المشاركة في المسار الطبي
•كلية الطب.
•كلية العلوم الطبية التطبيقية.
•كلية الصيدلة.
•كلية طب األسنان.
•كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية.
•كلية التمريض.
الكليات المشاركة في المسار العلمي
•كلية احلاسب اآليل ونظم املعلومات
•الكليات املشاركة يف املسار االداري
•كلية إدارة األعمال
األنظمة األكاديمية
* تسجيل املقررات

حيدد جدول دراسي موحد يف كل فصل دراسي جلميع الطالبات وال يسمح للطالبة باحلذف
أو االضافة كما ال يسمح بدراسة أي من مقررات برنامج السنة التحضريية يف أي كلية أو
جامعة أخرى وال يسمح برصد تقدير غري مكتمل (ل) ألي مقرر دراسي .
* حضور املحاضرات

حترم الطالبة من االستمرار يف دراسة مقرر ومن دخول االختبار النهائي إذا زادت نسبة
غياهبا بعذر أو بدون عذر عن %25من جمموع املحاضرات والدروس العملية،وتعد الطالبة
راسبة يف هذا املقرر ،ويرصد هلا تقدير حمروم (ح),ويطوى قيدها من برنامج السنة
دليل الطالبة
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التحضريية ،و ملجلس عمادة السنة التحضريية _إستثناء_ رفع احلرمان والسماح للطالبة
بدخول االختبار،شريطة أن تقدم الطالبة عذر َا تقبله اللجنة على أال يزيد نسبة الغياب عن
 %40من جمموع املحاضرات والدروس العملية.
* التأجيل واإلعتذار عن الدراسة

ال حيق للطالبة اإلعتذار عن الدراسة أي فصل يف برنامج السنة التحضريية ،كما ال جيوز
للطالبة االنسحاب من أي مقرر .
وتعد الطالبة املنسحبة من الربنامج أو املنقطعة عن الدراسة منسحبة من برنامج السنة
التحضريية ،وال حيق هلا إعادة االلتحاق بالربنامج .
وجيوز للطالبة تأجيل الفصل الدراسي االول والثاين أو تأجيل الفصل الدراسي الثاين إذا
تقدمت بطلب التأجيل بعذر رمسي بعد موافقة جملس عمادة السنة التحضريية.
* اجتياز برنامج السنة التحضرية

جتتاز الطالبة برنامج السنة التحضريية إذا حصلت على معدل تراكمي ال يقل عن))1.75
مع جناحها يف مجيع املقررات ويستمر املعدل التراكمي الذي حصلت عليه الطالبة ضمن
املعدل التراكمي للمرحلة اجلامعية.
يف حال اجتياز الطالبة للربنامج عليها مراجعة عمادة القبول والتسجيل الختيار التخصص
الذي ترغب االلتحاق به  )وذلك حبسب املواعيد اليت يتم اإلعالن عنها يف موقع عمادة
القبول والتسجيل( ،ويتم توزيع الطالبات على التخصصات وف ًقا ملعايري حمددة مع األخذ
يف االعتبار رغبة الطالبة ،والطاقة االستيعابية لألقسام.
ال حيق للطالبة اليت مل جيتز برنامج السنة التحضريية إعــادة الربنامج ،وحيق هلا
التحويل إىل أي كلية أخرى ال تطبق برنامج السنة التحضريية.
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عناوين االتصال
عمادة السنة التحضرييه  -العابدية  -شطر الطالبات  -املسار الطيب
Email: pre_year_f@uqu.edu.sa

تلفون  0125542963 :حتويله 104-
عمادة السنة التحضريية  -الششة  -شطر الطالبات  -للمسارين العلمي و اإلداري
تلفون  015243900 :حتويلة101 -
Email: Tahdeery1234@hotmail.com
https://uqu.edu.sa/pre-edu/App/Contact

صفحة العمادة مبوقع اجلامعة
https://uqu.edu.sa/pre-edu
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عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

وتشرف على اجلهات التالية يف مقر الزاهر:
املراكز:

.1
.2
.3
.4

1مركز الوثائق واالتصاالت اإلدارية
2مركز تنظيم املناسبات والفعاليات
3املركز الطيب اجلامعي
4مركز االتصال

اإلدارات:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
2إدارة العالقات العامة واإلعالم
3إدارة اخلدمات واملرافق العامة
4إدارة األمن اجلامعي
5إدارة الشؤون املالية
6إدارة املستودعات
7إدارة السالمة

الوحدات:

1 .1وحدة التطوير اإلداري
2 .2وحدة التلفزيون التعليمي
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كلنا مسؤول

مكتب عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات مبىن (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

مكتبة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اجلامعية حتوي عددًا كب ًريا من أوعية املعلومات املتنوعة
نظاما
مثل الكتب املراجع الدوريات واملطبوعات احلكومية والرسائل العلمية  ،وتتيح  املكتبة ً
إلكترونيا على صفحتها مبوقع اجلامعة لتسهيل عملية البحث والوصول لألوعية.
وختدم  املكتبة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطالب وأفراد املجتمع املحلي والعاملي.
وتقدم املكتبة عدد من اخلدمات  للمستفيدين منها:

1 .1اإلعــارة :وميكن للطالبة استعارة الكتب اليت حتتويها املكتبة ،كما ميكنها جتديد
اإلعارة عن طريق املوقع قبل انتهاء الفترة املسموح هبا.
2 .2اسأل أخصائي املكتبة  :استقبال االستفسارات و سيقوم أخصائي املعلومات باإلجابة
عليها،
http://support.uqu.edu.sa/index.php?/Tickets/Submit/RenderForm/9

3 .3قواعد املعلومات :وهي أكرب جتمع أكادميي ملصادر املعلومات يف العامل العريب ،حيث
يضم أكثر من ( )310آالف مرجع علمي ،تغطي كافة التخصصات األكادميية ،وتقوم
بالتحديث املستمر هلذا املحتوى.
https://uqu.edu.sa/lib/917

4 .4صفحة الدليل االرشــادي للتسجيل يف الــدورات التدريبية عن بعد والتابعة للمكتبة
الرقمية السعودية :
https://uqu.edu.sa/lib

5 .5املكتبة الرقمية :تشمل على الرسائل اجلامعية واملخطوطات وامل ـقــاالت والكتب
اإللكترونية .
6 .6قاعدة اقرأ  :تعد أكرب جتمع أكادميي ملصادر املعلومات يف العامل العريب،وهي تغطي
كافة التخصصات األكادميية وتشمل (رسائل علميه،خمطوطات،دوريات,كتب)كما
سيتم إضافة املناهج اجلامعية جلميع التخصصات يف املرحلة القادمة)
7 .7التصوير :التصوير الورقي واإللكتروين بأسعار رمزية
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8 .8الطباعة :طباعة ورقية بأسعار رمزية.
9 .9اخللوة الدراسية :وهي مكان هادئ للدراسة.
1010البحث اآليل :توفر املكتبة أجهزة آلية للبحث عن الكتب ويظهر رقم التصنيف (وهو
ما يعترب مكان الكتاب يف الرف) وكذلك تظهر حالة الكتاب ( متاح أو معار ..إخل) مع
إمكانية إظهار النسخ األخرى املتوفرة يف املكتبات الفرعية.
1111التسجيل بالربنامج اإلرشادي باملكتبة للمستفيدين داخل اجلامعة  :
https://uqu.edu.sa/lib/43093

1212اإلحاطة اجلارية :تزود املستفيدين مباهو جديد والكتب اليت وصلت حديثا وأكثر
العناوين إعارة واألحداث واملناسبات.
األدلة والشروحات عن املكتبة وخدماهتا https://uqu.edu.sa/lib/App/FILES
مكتبة امللك عبداهلل بن عبد العزيز اجلامعية  -عمادة شؤون املكتبات مبىن (ح) الدور
األرضي  https://uqu.edu.sa/lib
أوقات العمل :

صباحا وحىت الساعة اخلامسة مساء ماعدا
من األحد إىل اخلميس من الساعة الثامنة
ً
االجازات الرمسية
املكتبات الفرعية :

مكتبة كلية الطب اجلامعية
مكتبة الكلية اجلامعية بالقنفذة
مكتبة الكلية اجلامعية بالليث
مكتبة الكلية اجلامعية بأضم
عمادة الدراسات اجلامعية فرع ريع ذاخر
عمادة الدراسات اجلامعية فرع شارع منصور
عمادة الدراسات اجلامعية فرع العزيزية
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عمادة تقنية المعلومات

بوابة الخدمات اإللكترونية
وتضم عدد من اخلدمات منها االنضمام لألندية الطالبية أو تعديل اجلداول واالطالع على
اخلطة الدراسية وغري ذلك
المشاكل الشائعة عند الدخول إلى البوابة اإللكترونية
(اسم املستخدم أو كلمة املرور غري صحيحة)
يف هذه احلالة البد من عمل استعادة كلمة املــرور ويف حال استمرار املشكلة البد من
التواصل مع عمادة تقنية املعلومات قسم أنظمة التشغيل.
(عفوا مل يتم العثور على بياناتك يف سجالتنا ،أو بياناتك غري مكتملة ،الرجاء مراجعة
اجلهة التابعة هلا وإبالغهم بتحديث بياناتك)
يف هذه احلالة تتوجه الطالبة إىل عمادة القبول والتسجيل.

تطبيق راسل

الربيد اإللكتروين
متكن املجتمع اجلامعي من التواصل على املستويني املحلي واخلارجي
جمموعة األوفيس  Office 365جمانا
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ميكنك احلصول على األوفيس  Office 365جما ًنا على الكمبيوتر اخلاص بك من خالل
اتباع اخلطوات التالية
ميكنك احلصول على األوفيس  Office 365جما ًنا على الكمبيوتر اخلاص بك من خالل
اتباع اخلطوات التالية:

1 .1الدخول على املوقع.https://portal.office.com/home :
2 .2تسجيل الدخول باسم املستخدم وكلمة املرور اخلاص بربيدك اجلامعي.
3 .3بعد تسجيل الدخول اضغط على   Install nowمثل الصورة التالية:
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من راسلين؟

تأتيك رسالة على جوالك متعلقة باجلامعة أو تأتيك رسالة على الربيد اإللكتروين اجلامعي
ومل يوضح فيها اسم اجلهة؟
معرفة من راسلين
https://drive.uqu.edu.sa/_/it/files/UserGuides/whoSent.pdf

مكتبة للمرئيات
وقد أعدت العمادة مكتبة إلكترونية تتضمن شروحات للطلبة عن خدمات الطالب.
https://uqu.edu.sa/it/App/VIDEO/6039

عمادة تقنية املعلومات مبىن هـ يف 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
يعمل على إجياد بيئة حمفزة وجاذبة لإلبداع ،وتنمية التفكري اإلبداعي والريادي ،وتبين
التعليم التطبيقي املنتج الذي خيدم مكة املكرمة والوافدين إليها من احلجاج واملعتمرين،
وتعزيز احلصيلة املعرفية واملهارية للطالب وأعضاء هيئة التدريس ،واالستفادة من رأس
املال البشري ورأس املال املعريف والفكري للجامعة.

البرامج واألنشطة :
•الربامج التدريبية املتنوعة للطالب واخلرجيني.
•إنشاء برامج ريادية متخصصة ألعضاء هيئة التدريس.
•حتفيز وإنشاء جمتمع استثماري لدعم ريادة األعمال.
•فعاليات ملتقيات لعرض املخرجات من برامج ريادة األعمال.
•تأهيل الشركات الناشئة للوصول ألهداف رؤية .2030
•دعم وتوجيه مشاريع التخرج ملواكبة جمايل اإلبداع وريادة األعمال.
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دور المعهد:
االستثمار.يف.رأس.املال.البشري

مبادرات التحول الوطني :
انشاء .مركز .تثقيف .وتدريب .وتأهيل .إلكتروين .على .االستثمار .واإلبــداع .واالبتكار .وريادة.
األعمال(.جلميع.فئات.الطلبة)>>.رواد.املستقبل<<
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مركز .تدريب .وتأهيل .طلبة .اجلامعة .يف .التخصصات .املختلفة .على .التصميم .والتصنيع.
والنمذجة>>.مصنعي<<

إنشاء.وتطوير.نظام.خدمات.للطالب.واملستثمرين.ورفع.كفاءة.الشركات.الناشئة.للطالب.
>>شركيت<<

معهد االبداع وريادة األعمال
مبىن.اجلوهرة.الدور.األول.أمام.مصاعد.اجلوهرة
https://uqu.edu.sa/iei
لالتصالhttps://uqu.edu.sa/iei/App/Contact.
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عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن
بعد
تتبين تقنيات التعليم االلكتروين ونشره يف املجتمع التعليمي و أهم الوسائل احلديثة اليت
أثبت علميا جناحها يف نشر التعليم وتعزيزه وذلك من خالل منظومة متكاملة من تقنيات
وأنظمة التعلم اإللكتروين لإلرتقاء بالعملية التعليمية.
نظام (تعلّم):
(تع ّلم) هو نظام إدارة التعلم املستخدم جبامعة أم القرى حيث متكنك منصة (تع ّلم) من
التفاعل مع البيئة التعليمية داخل وخارج احلرم اجلامعي ،وختلق آفاق جديدة للمتعلمني
واألساتذة ،وأهم خدمات النظام هي:
1 .1الوصول إىل املقررات املدرجة ذاتيا بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل ,وحرية
التنقل بينها.
2 .2التفاعل مع حمتوى املقرر التعليمي املدرج من قبل األساتذة ،وذلك من خالل حفظ
أو طباعة أو استعادة عرض أي جزء من املحتوى.
3 .3تسليم املهام والواجبات إلكترونيا
4 .4إجناز االختبارات واالستطالعات إلكترونيا
5 .5املشاركة يف املناقشات بني الزمالء يف نفس املقرر أو مع أساتذة املقرر.
6 .6إنشاء املدونات واملشاركة فيها.
7 .7التذكري مبواعيد االختبارات وتسليم الواجبات.
8 .8التواصل مع أساتذة املقررات والزمالء.
9 .9متابعة املحاضرات عن طريق الفصول الدراسية.
كما أن النظام يوفر العديد من املزايا للطلبة كصندوق امللفات الذي ميكن من خالله
حتميل وختزين أو تزنيل امللفات ،واملدونة الشخصية ،والتقومي الذي ميكنك من إعداد
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روزنامة شخصية بتواريخ األحداث املهمة يف اجلامعة ومواعيد التسليم ،واالختبارات لكل
مقرر تعليمي .وأهم األدوات اليت هتم الطالب يف بوابة تع ّلم هي:
1 .1املحتوى:

أداة حتتوي على ملفات املقرر التعليمي من حماضرات ،روابط ،ملفات إثرائية وتكليفات.
2 .2الفصول االفتراضية:

أداة تواصل متزامن بني الطلبة واألستاذ تستخدم التواصل والتفاعل مع املعلم بالصوت
والصورة واملحادثة الشخصية أو العامة.
3 .3األخبار:

مساحة خمصصة إلستعراض آخر األخبار واإلعالنات اخلاصة باملقرر التعليمي.
4 .4االختبارات:

أداة لعمل اإلختبارات اإللكترونية ومن مث تصحيحها آليا.
5 .5العالمات:

أداة تسمح مبشاهدة عاملاتك يف خمتلف األنشطة داخل املقرر التعليمي.
6 .6جملد التسليم:

مساحة ختزين إلكترونية تستخدم لتسليم املستندات اخلاصة باملهام والواجبات إىل
أساتذة املقررات التعليمية.
األنشطة اليت تقدمها عمادة التعلم االلكتروين والتعليم عن بعد:

تقدم عمادة التعلم االلكتروين والتعليم عن بعد العديد من األنشطة واخلدمات املوجهة
ألعضاء وعضوات هيئة التدريس والطلبة مبا خيدم العملية التعليمية جبامعة أم القرى.
ومن أبرز هذه اخلدمات واألنشطة ما يلي:
•الورش التعريفية والدورات التدريبية :قامت العمادة بالعديد من الورش التعريفية
لنشر ثقافة التعلم االلكتروين من خالل التعريف خبدمات العمادة ونشر الوعي عن
أمهية توظيف التقنية يف التعليم ليتناسب مع التوجه احلديث يف جمال التقنيات
احلديثة ومتطلبات اجليل الرقمي .كان املستفيدون من الورش التعريفية هم اعضاء
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وعضوات هيئة التدريس باإلضافة إىل الطلبة .وفيما يتعلق بالدورات التدريبية ,فقد
قدمت عمادة التعلم االلكتروين العديد من الدورات التدريبية ألعضاء وعضوات هيئة
التدريس وميكن تصنيفها اىل ثالث أنواع:
1 .1دورات تدريبية حول نظام التعلم اإللكتروين (تع ّلم).
2 .2دورات تدريبية حول أبرز التقنيات احلديثة يف التعليم.
3 .3الدورات عن بعد عرب الفصول االفتراضية.
•الدعم الفين :تقدم عمادة التعلم اإللكتروين العديد من خدمات الدعم الفين ألفراد
حرصا على تقدمي مجيع
جمتمع جامعة أم القرى من أعضاء هيئة التدريس والطلبة ً
اخلدمات اإللكترونية مبا حيقق الفائدة املرجوة وتقدمي حلول فنية للمشاكل التقنية
اليت قد تواجه املستخدمني للنظام.
•البحوث والدراسات :يف إطار اخلطة االستراتيجية جلامعة أم القرى ,تعمل عمادة
التعلم اإللكتروين والتعليم عن بعد على املشاركة يف امللتقيات العلمية حيث قامت
العمادة بوضع خطة على املدى املتوسط وعلى املدى البعيد تسعى من خالله إىل تطوير
هوية التعلم اإللكتروين جبامعة أم القرى من خالل نشر االحبــاث والدراسات يف
املؤمترات العلمية واملجالت البحثية إىل جانب املشاركة يف الفعالة يف تقدمي املشاريع
والدراسات والبحوث.
•مركز الوسائل والتقنيات التعليمية والتلفزيون التعليمي :ومن أهم األجهزة
التعليمية احلديثة اليت توفرها وكالة العمادة لشئون مركز الوسائل والتقنيات التعليمية
والتلفزيون التعليمي (السبورة الذكية التفاعلية -أجهزة االتصال املرئي – منصات
خطابة الكترونية – كامريات تصوير وثائقية – أجهزة التصحيح اآليل – أجهزة يو
بورد – أجهزة الداتا شو – شاشات تفاعلية – والعديد من االجهزة األخرى)
•التصميم التعليمي وتطوير املقررات االلكترونية :وهي أحد اخلدمات اليت تقدمها
العمادة ألعضاء وعضوات هيئة التدريس يف جامعة أم القرى سعيا إىل حتقيق
متطلبات العصر الرقمي.
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•الشراكة املجتمعية :تـشــارك عـمــادة التعلم اإللـكـتــروين بشكل دائــم يف املحافل
والفعاليات املقامة يف اجلامعة للتعريف بأهم اخلدمات اليت تقدمها العمادة حيث
يتم استخدام أحدث التقنيات يف املشاركات املجتمعية كتقنية الواقع املعزز ونظارات
الواقع االفتراضي والعديد من التطبيقات التفاعلية لنشر الوعي التقين داخل جامعة
أم القرى وأيضا من خالل املشاركة املجتمعية مع اإلدارات التعليمية ضمن برامج قسم
التعليم املستمر بإدارة التدريب لوكالة العمادة للتطوير األكادميي وخدمة املجتمع.
عمادة التعلم اإللكتروين والتعليم عن بعد مبىن (اجلوهرة) الدور األول أمام مصاعد
اجلوهرة.
https://uqu.edu.sa/elearn

لالتصال
https://uqu.edu.sa/elearn/App/Contact
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عمادة البحﺚ العلمي

منح برنامج سفراء:
لتمكن.الطلبة.من.االحتكاك.مع.اخلربات.البحثية.واالندماج.معها.عن.طريق.عرض.نتاجهم.
البحثي.يف.املؤمترات.العلمية.املحلية.،والعاملية.عالية.املستوى.،واكتشاف.الباحثني.املتميزين.
يف.وقت.مبكر؛.حىت.يكونوا.ركيزة.أساسية.يف.العمل.البحثي.يف.اجلامعة.

للمزيد.عن.املنحة
https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/Grants/DSR_Sufara.pdf

عمادة البحﺚ العلمي
مبىن(.ج).الدور.الثالثhttps://uqu.edu.sa/dsr.
لالتصالhttps://uqu.edu.sa/dsr/App/Contact.
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المركز الطبي الجامعي

تقدم فروع املركز الطيب اجلامعي مبقار الطالبات اخلدمات العالجية والوقائية جلميع
طالبات ومنسوبات اجلامعة ،ومن هلم أحقية العالج باملركز الطيب اجلامعي .ويقوم على
إدارته وتشغيل عياداته واخلدمات املساندة خنبة من الكوادر الطبية والفنية املؤهلة.
حقوق وواجبات لمراجعين المركز الطبي الجامعي
حقوق املراجعني:

.1

.2
.3

.4

.5

َ 1تل ّقي الرعاية الصحية اليت تتناسب مع العادات والتقاليد ،واحلصول على اخلدمة
الصحية والعالجية املناسبة يف الوقت املناسب على أساس حاجتهم ووفق اإلمكانيات
املتاحة ،واحلرص على صحتهم وإبعاد كافة املخاطر عنهم ،والعدل واملساواة يف
تقدمي اخلدمة يف جو آمن.
2العمل على حسن استقباهلم ،وحسن معاملتهم ،وحفظ كرامتهم ،واملحافظة على
خصوصيتهم ،وتوفري أماكن االنتظار املناسبة هلم.
3التعرف على هوية القائمني على رعايتهم وعالجهم مــن األطـبــاء واألخصائيني
واف عن سبب خضوعهم
والفنيني واملساعدين بتسمياهتم الوظيفية ،وإبالغهم بشكل ٍ
للفحوصات والعالجات املختلفة ومن سيقوم بذلك ،ومن حقهم رفض التحدث أو
مقابلة من ليس له عالقة بعالجهم.
4مساع شكواهم وإجياد أفضل احللول هلا وفق اإلمكانيات املتاحة ،وإبالغهم بشكل
واف عــن تشخيص حالتهم املــرضـيــة ،وخطة عالجهم باستخدام املصطلحات
واملفردات املفهومة هلم ،واإلجابة عن أسئلتهم هبذا اخلصوص ،ومناقشتهم يف
البدائل العالجية املقترحة (يف حال وجــودهــا) ،واملضاعفات واملخاطر هلا ،مع
إبالغهم حبقهم يف أخذ رأي طيب آخر حبسب اآلليات املتبعة  يف املركز.
5املحافظة على أسرارهم الطبية واالجتماعية ،وعدم إفشائها أو االطالع عليها دون
ضرورة ،ومتابعة عالجهم حىت هناية اخلطة العالجية اخلاصة هبم ،وإبالغهم إذا
استدعت حالتهم بتحويلهم إىل مؤسسات عالجية أخرى خارج املركز الطيب اجلامعي
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إلكمال اخلطة العالجية حبسب اللوائح واألنظمة املنظمة لذلك  .
6 .6التعرف على املؤسسات العالجية اليت هلا عالقة مباشرة بعالجهم  .
7 .7إبالغهم عن اللوائح واألنظمة املعمول هبا يف املركز الطيب اجلامعي؛ واليت هلا عالقة
بعالجهم أو بواجباهتم جتاه املركز والعاملني به.
واجبات املراجعني :

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

.9

1إثبات انتساهبم للجامعة أو كوهنم من املستحقني للعالج باملركز.
2مراجعة طبيب واحد فقط يف اليوم الواحد ،وعند احلاجة (طب ًيا) ملراجعة طبيب آخر
فيتم التحويل من قبل موظفي االستقبال.
3احترام كافة األنظمة واإلرشادات اخلاصة باملركز الطيب اجلامعي وتطبيقها وااللتزام
هبا.
4احـتــرام العاملني باملركز الطيب اجلامعي ،وتقبل توجيهاهتم ،والـتـعــاون معهم
ومعاملتهم باملعاملة احلسنة واألخالق احلميدة ،وعدم التعدي عليهم بأي شكل من
أشكال التعدي اللفظي أو اجلسدي.
5املحافظة على كافة حمتويات املركز الطيب اجلامعي ،وعدم العبث هبا أو إتالفها.
6التقيد بعدم اإلزعاج داخل املركز الطيب اجلامعي.
7االلتزام باملواعيد املعطاة هلم أو طلب تغيريها (يف حالة عدم مقدرهتم على احلضور)
كاف ،وحتمل النتائج اليت تنتج عن عدم التزامهم بذلك.
قبل املوعد املقرر بوقت ٍ
8مراعاة واحترام حقوق املرضى اآلخرين ،وذلك بعدم الطرق على العيادة أو دخوهلا
يف وجود مريض آخر/مريضة أخرى ألي سبب كان ،وكذلك احترام مواعيد املرضى
اآلخرين وأولوية الدخول للعيادة ،وعدم االطــاع على أســرار املرضى اآلخرين أو
إفشاء ما مت االطالع عليه منها عن طريق اخلطأ ،وعدم املساس بكرامة املرضى
اآلخرين أو التعدي عليهم بأي شكل من أشكال التعدي اللفظي أو اجلسدي.
9إعطاء الكادر الطيب املعاجل كافة بياناهتم الشخصية املطلوبة ،وكافة املعلومات
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اخلاصة حبالتهم الصحية مبا فيها األدوية املتناولة أو أي مواد يتعاطوهنا ،واألمراض
اليت يعانون منها حال ًيا أو اليت سبق أن مت عالجها ،واألمــراض املعدية ،وحاالت
احلساسية من األدوية أو األطعمة ،وحاالت الدخول للمستشفى وغريها ،واإلجابة عن
األسئلة اليت توجه إليهم حول ما سبق بشكل كامل وواضح.
1010اح ـتــرام ال ــرأي الطيب لألطباء واالل ـتــزام بــإرشــاداهتــم وباخلطة العالجية اليت
حيددوهنا ،وإبــاغ األطباء يف حالة عدم النية يف مواصلة العالج املقرر ،وحتمل
نتائج عدم تقيدهم بذلك.
1111إبــاغ االستقبال اخلــاص باملركز الطيب اجلامعي يف حالة تغيري أي معلومات من
بياناهتم الشخصية املسجلة يف ملفاهتم الطبية املوجودة يف املركز الطيب اجلامعي
لتحديثها ،وحتمل نتائج عدم تقيدهم بذلك.
أهلية العالج وآلية فتح امللف الطيب

تقدم فروع املركز الطيب اجلامعي مبقار الطالبات اخلدمات الطبية والعالجية والوقائية
للفئات اآلتية:
1 .1الطالبات والطالبات الوافدات باملراحل اجلامعية والدراسات العليا.
2 .2أعضاء هيئة التدريس ،واملوظفات الرمسيات.
3 .3املوظفة املتعاقد معها للعمل لكافة اجلهات التابعة للجامعة خالل فترة تعاقدها.
آلية فتح امللف الطيب بفروع املركز الطيب اجلامعي مبقار الطالبات للمشمولني بأهلية
العالج:

يتم فتح ملف طيب باملركز الطيب اجلامعي للفئات املشمولة بأهلية العالج:
1 .1الطالبات والطالبات الوافدات باملراحل اجلامعية والدراسات العليا :الرقم اجلامعي
باإلضافة إىل البطاقة اجلامعية ،أو بطاقة اهلوية الوطنية ،أو اإلقامة لغري السعوديني.
 2 .أعضاء هيئة التدريس واملوظفات الرمسيات :الرقم اجلامعي باإلضافة إىل البطاقة
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اجلامعية ،أو بطاقة اهلوية الوطنية ،أو اإلقامة لغري السعوديني.
تعاقده:
.
 3 .املوظفة املتعاقد معها للعمل مــع أي جهة تابعة للجامعة خــال فـتــرة
بطاقة اهلوية الوطنية للسعوديني ،أو اإلقامة لغري السعوديني ،مع إحضار ما يفيد
باستمرارية تعاقده من اجلهة التابعة هلا لفتح ملف طيب مؤقت جيدد سنو ًيا.
الخدمات الصحية المقدمة
تقدم فروع املركز الطيب اجلامعي مبقار الطالبات الرعاية الصحية األولية على النحو
التايل:
•التشخيص والعالج للمرضى الذين يترددون على عيادات فروع املركز.
•متابعة احلمل بعيادة أمــراض النساء عن طريق الكشف الــدوري وإجــراء التحاليل
املخربية مع تقدمي النصائح الضرورية لألم خالل تلك الفترة (بفرع املركز الطيب
اجلامعي بالزاهر فقط).
•مناظرة وعــاج احلــاالت الطارئة ،وتقدمي اإلسعافات األولـيــة باستكمال العالج
باملركز ،أو حتويلها للمستشفى إذا استدعى األمر.
•تشخيص األمراض املختلفة من خالل إجراء التحاليل املخربية الطبية (متوفرة بفرع
املركز بالزاهر فقط).
•حتويل احلاالت املرضية اليت حتتاج إىل ختصصات دقيقة للمركز الطيب اجلامعي
(الرئيسي) أو ملستشفيات وزارة الصحة.
•القيام حبمالت التطعيم الوقائية بالتنسيق والتعاون مع الشؤون الصحية ،كالتطعيم
ضد احلمى الشوكية املخية وضد مرض األنفلونزا.
•التثقيف الصحي من خالل تنظيم الفعاليات لأليام العاملية الصحية.
•إعداد التقارير الطبية الالزمة.
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العيادات الطبية والخدمات المساندة
فرع املركز الطيب اجلامعي بعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات بالزاهر
•عيادات الطب العام
•عيادة طب األسرة
•العيادة التخصصية ألمراض النساء و متابعة احلمل
•العيادة االستشارية للطب النفسي
•العيادة االستشارية إلصالح األسنان و العالج التحفظي
•وحدة الضماد و العالج
•الصيدلية
•وحدة املخترب
•عيادة اسعافيه أولية بعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات بالزاهر مببىن (ي)
•عيادة اسعافيه أولية بعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات بالزاهر مببىن (ط)
•عيادات فروع املركز
•العيادة الطبية بعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات -ريع ذاخر
•العيادة الطبية بالكليات الطبية  -العابدية بنات
•العيادة الطبية بعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات – العزيزية
•العيادة الطبية بعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات – الششة
•العيادة الطبية بعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات  -شارع منصور
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آلية التعامل مع الحاالت الطارئة و القواعد المنظمة
لدخول المسعفين داخل مقار الطالبات
احلالة الطارئة:

هي أي حالة صحية يتعرض هلا الفرد و حتدث اعتالالت يف واحد أو أكثر من أعضاء أو
أجهزة اجلسم ,و مبقدورها تعريض حياة الفرد للخطر إذا مل يتم التدخل الطيب الفعال.
أول :احلاالت الطارئة اليت حتتاج للتدخل الفوري و السريع و هي على النحو التايل:
ً

1 .1صعوبة يف التنفس مصحوبة بزرقة يف الشفتني و عدم املقدرة على الكالم.
2 .2أمل حاد مفاجئ يف الصدر و يستمر ألكثر من مخس دقائق.
3 .3فقدان يف الوعي مع عــدم االستجابة ألي نــوع من التنبيه و يراعى التأكد من أن
املريضة فاقدة للوعي و ذلك باستخدام وسائل التنبيه املعتادة قبل اختاذ أي إجراء
أو استدعاء.
4 .4التشنجات املتواصلة (الصرع).
5 .5الزنيف الشديد.
6 .6حماولة االنتحار.
7 .7الصداع الشديد املفاجئ املصحوب باضطراب يف الرؤية أو الوعي.
8 .8إصابة نتيجة السقوط مصحوبة بأمل شديد و عدم القدرة على احلركة.
9 .9احلروق احلادة و اليت تبلغ مساحتها أكرب من مساحة اليد.
1010أمل حاد يف البطن مصحوب بقيء متواصل و هبوط عام.
1111ضعف مفاجئ يؤدي إىل عدم املقدرة على حركة أحد األطراف.
1212أمل مفاجئ بالظهر مع عدم املقدرة على احلركة ملن تتعدى أعمارهم سن اخلمسني
سنة.
1313التسمم بسبب تناول جرعات زائــدة من األدويــة أو استنشاق الـغــازات السامة أو
التعرض للمواد الكيميائية.
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1414لدغات العقارب و الثعابني.
ثانيا :تعريف املسعفة املعتمدة:
ً

إحدى اإلداريات أو ضابطات األمن و السالمة الاليت تلقني دورة معتمدة يف اإلسعافات
األولية و هي املسئولة األوىل من مباشرة احلالة الطارئة باملبىن و تكون معروفة من قبل
اجلميع باملبىن.
ثالثً ا :آلية دخول املسعفني يف احلاالت الطارئة:

.1

.2
.3

.4

.5
.6

.7

1االتصال املباشر باإلسعاف اخلارجي –اهلالل األمحر السعودي -على الرقم ()997
من قبل املسعفة املعتمدة /إحدى أعضاء الفريق الطيب التابع للمركز الطيب املباشر
للحالة.
2تقدمي اإلسعافات األولية للحالة الطارئة من قبل املسعفة املعتمدة /إحدى أعضاء
الفريق الطيب التابع للمركز الطيب حلني وصول اهلالل األمحر السعودي.
3إبالغ صاحب الصالحية يف مقر الطالبات (العميدة أو من ينوب عنها) من قبل
املسعفة املعتمدة /إحدى ضابطات األمن و السالمة باملقر و ذلك بوجود حالة طارئة
و ضرورة دخول املسعفني هلا لكي تكن على دراية تامة بكل ما حيدث داخل املقر.
4االتصال باملسئولة بإدارة األمن و السالمة يف داخل املقر من قبل املسعفة املعتمدة/
إحــدى ضابطات األمــن املتواجدات بقرب احلالة؛ للتنسيق بني الكادر األمــي من
الرجال و النساء و تنظيم دخول املسعفني إىل موقع احلالة الطارئة داخل املقر.
5إبالغ ويل أمر احلالة الطارئة حبالتها كاملة من قبل احدى منسوبات /ضابطات
األمن يف مقر احلالة الطارئة.
6تنفيذ خطة إخالء ملوقع احلالة بداخل املقر و الطرق املؤدية هلا من قبل ضابطات
أمن املقر فقط؛ لتسهيل عملية دخول املسعفني و ضابط األمن املرافق هلم-مع مراعاة
وجود ضابط أمن بديل عنه عند البوابة.
7إمتام عملية اإلسعاف للحالة الطارئة بكل دقة و سالسة داخل املقر من قبل مسعفي
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اهلــال األمحــر السعودي و بإشراف مباشر من قبل الفريق التابع للمركز الطيب
اجلامعي.
8 .8خروج احلالة الطارئة من املقر-إن استدعى األمر-لتلقي العالج الالزم يف أقرب
مستشفى من املقر بنفس الطريقة الــي  مت دخــول املسعفني هبا و ذلــك من قبل
كادر األمن و السالمة يف املقر فقط مع مرافقة املسعفة املعتمدة /إحدى منسوبات
اجلامعة /ضابطات األمن للحالة الطارئة إىل خارج املقر.
9 .9كتابة تقرير طيب شامل عن احلالة الطارئة من قبل الفريق الطيب التابع للمركز
الطيب اجلامعي عن طريق برنامج االتصاالت اإلدارية و األرشفة اإللكترونية إىل مدير
املركز الطيب اجلامعي.
1010إرسال التقرير الطيب من قبل مدير املركز الطيب اجلامعي إىل عميدة الدراسات
اجلامعية للطالبات؛ ليتم بذلك إغالق املحضر.
رابعا :القواعد املنظمة آللية التعامل مع احلاالت الطارئة:
ً

.1
.2
.3

.4
.5
.6

1مينع من ًعا االتصال باهلالل األمحر السعودي عن طريق الطالبات /منسوبات املقر
الغري مؤهالت بالدورات التدريبية.
2جيب على املبلغة تسجيل مجيع املعلومات اخلاصة باحلالة الطارئة.
3تتحمل املبلغة املسؤولية كاملة يف حالة االستدعاء اخلاطئ للفريق الطيب التابع للمركز
الطيب اجلامعي أو اهلالل األمحر السعودي يف حال كانت احلالة ال حتتاج إىل التدخل
الطيب السريع.
4تنطبق هذه اإلجــراءات على أي حالة طارئة حتدث داخل املقر سواء كانت إلحدى
منسوبات اجلامعة أو إحدى العامالت بالشركات املتعاقدة مع اجلامعة.
5تسهيل دخول مسعفي اهلالل األمحر السعودي و ضابط األمن املرافق هلم  إىل داخل
املقر بالتعاون مع ضابطات األمن فور وصوهلم.
6ال حيق ألي مسئول أو أي فرد أن يعيق عمل أو نقل احلالة الطارئة من قبل فريق
اهلالل األمحر السعودي.
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7 .7تتحمل املصابة (احلالة الطارئة) املسؤولية كاملة يف حالة رفضها النقل إىل أحد
املستشفيات عن طريق اهلالل األمحر السعودي.
8 .8االحتفاظ   -بالتقرير الطيب-منوذج التبليغ-بفروع املركز الطيب اجلامعي مبقار
الطالبات كمرجع يف حالة احلاجة إىل الرجوع إليه.
آلية التعامل مع الحاالت الصحية الطارئة في لجان
االختبارات داخل مقار الطالبات
حالة اسعافيه طارئة حتتاج للتدخل الطيب السريع
يف مكان احلالة احلاالت الطارئة اليت حتتاج
للتدخل الفوري و السريع ( 14حالة موضحة بألية
التعامل مع احلاالت الطارئة و القواعد املنظمة
لدخول مقار الطالبات لدخول املسعفني داخل مقار
الطالبات التابعة للجامعة)

حالة حتتاج للمعاينة و العالج الطيب
ال تندرج  حتت قائمة احلاالت الطارئة اليت
حتتاج للتدخل الفوري و السريع

التبليغ هاتف ًيا ألقرب نقطة طوارئ لفرع املركز
الطيب اجلامعي

يتم نقلها ألقرب نقطة طوارئ لفرع املركز
الطيب اجلامعي من قبل مراقبة االختبار/
الدور

نقلها للعيادة الطبية
باملقر

االتصال باهلالل األمحر لنقلها
ألقرب مستشفى

يف حال قررت الطبيبة أن الطالبة ال
حتتاج لعالج (تدعي املرض) تعاد
الطالبة للجنة االمتحان ,ال تعطي
وقتا اضافيا كعقوبة هلا

احلاجة للعالج
يتم اجراء
العالج الالزم
هلا

تتم معاينة الطالبة من قبل
الطبيبة يف العيادة
يف حال رفض الطالبة الكشف الطيب
و عدم استجابتها (ال يتم منحا اجازة
مرضية لذلك اليوم ,تعاد الطلبية للجنة
االمتحان ,ال تعطى وقتا اضافيا كعقوبة)
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اذا كانت الطالبة تستطيع اكمال االمتحان
يتم توفري مكان مناسب هلا قدر االمكان الستكمال
االمتحان يف العيادة الطبية على أن تتوىل املراقبة املرافقة
مهمة مراقبة الطالبة اثناء اداء االمتحان و تسليم االوراق
ألستاذة املادة

حالة حتتاج للمعاينة و العالج الطيب
(حسب تقرير الطبيبة)
يكتب للمريضة اجازة مرضية لليوم
نفسة

نظام العمل بفروع املركز الطيب اجلامعي مبقار الطالبات الدوام الرمسي بفروع املركز
الطيب اجلامعي :من يوم األحد إىل يوم اخلميس بنظام الدوام الواحد.من الساعة ()7.30
صباحا ،وحىت الساعة ( )3.30الثالثة والنصف عص ًرا.
السابعة والنصف
ً
امييل فرع املركز الطيب اجلامعي
Infirm_f@uqu.edu.sa

أرقام التواصل بفرع املركز الطيب اجلامعي بعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات بالزاهر
االتصال بسنترال اجلامعة   5426222-012مث طلب إحدى التحويالت التالية:
اإلدارة

7479

السكرتارية

7468

االستقبال

7470

عيادة الطب العام

7472

العيادة التخصصية ألمراض النساء و متابعة احلمل

7471

العيادة االستشارية للطب النفسي

7479

العيادة االستشارية إلصالح األسنان و العالج التحفظي

7958

وحدة الضماد و العالج

7473

الصيدلية

7466

وحدة املخترب

7475
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عيادة اسعافيه أولية مببىن (ي)

8901

عيادة اسعافيه أولية مببىن (ط)

7593

املركز الطيب اجلامعي مبقر الزاهر مبىن (أ) الدور األرضي
https://uqu.edu.sa/umc
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معهد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1 .1إعداد الكفاءات العلمية املتميزة املؤهلة للقيام بوظيفة األمر باملعروف والنهي عن
املنكر.
2 .2تدريب العاملني يف جمال األمر باملعروف والنهي عن املنكر للرقي مبستوى أدائهم.
3 .3تقدمي االستشارات والربامج التوعوية يف جمال األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
4 .4إعداد البحوث العلمية املتخصصة يف جمال احلسبة وفقه األمر باملعروف والنهي عن
املنكر.
ويضم
•قسم احلسبة ،يلتحق به دارسون متفرغون للدراسة األكادميية وفق منهج ومقررات
دراسية متنوعة ،ويضم عددًا من الربامج العلمية:
أوال :برنامج الدبلوم العايل يف احلسبة .
ثانيا :برنامج ماجستري احلسبة .
•قسم الدورات التدريبية .
ويعد املعهد العايل لألمر باملعروف والنهي عن املنكر وحدة أكادميية جامعية عليا توائم بني
التدريب والتعليم لرفع كفاءة الطالب علم ًيا ومهار ًيا وسلوك ًيا يف  برنامج الدراسات العليا ،
وتعمل على مسارات عدة هي الدبلوم ،الدبلوم العايل ،املاجستري  ،وفق الالئحة املوحدة
للدراسات العليا وتنص على ما يلي:
ً
حاصل على منحة رمسية للدراسات العليا إذا كان من
•أن يكون املتقدم سعود ًيا ،أو
غري السعوديني.
ً
حاصل على الشهادة اجلامعية من جامعة سعودية أو من جامعة
•أن يكون املتقدم
أخرى معترف هبا.
•أن يكون تقدير املتقدم (جيد جدً ا) على األقل لاللتحاق يف برنامج املاجستري وبتقدير
(جيد) على األقل لاللتحاق بربامج الدبلوم العايل.
•ويقدم قسم الدورات التدريبية الدبلوم العايل للمدرب املعتمد يف الربامج باإلضافة
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إىل دورات تدريبية خلدمة املجتمع اجلامعي بكافة منسوباته.
مجاالت عمل الخريجات :
1 .1الرئاسة العامة لألمر باملعروف والنهي عن املنكر .
2 .2اإلرشاد الديين يف القطاعات العسكرية واملدنية
3 .3وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
4 .4وزارة احلج  
5 .5الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي .
معهد األمر باملعروف والنهي عن املنكر مبىن ج الدور الثالث
للمزيد عن املعهد https://uqu.edu.sa/hisbah
للتواصل مع املعهد  https://uqu.edu.sa/hisbah/App/Contact
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مركز االتصال

نظام إلكتروين للرد على االستفسارات واستقبال الشكاوى واملقترحات ويعترب قناة وصل
بني اجلامعة واملجتمع بصورة تقنية حديثة ،تتميز بالسهولة واملرونة يف تقدمي الدعم
للعمالء (املستفيدين سواء من داخل اجلامعة او خارجها) وتركز على رضا املستفيدين
(العميل)
خدمة العمالء الداخليني:

هي خدمة كافة العمالء الذين يرتبطون داخل اجلامعة ،وقد يكونون من ّ
املوظفني الذين
يعملون هبا ،أو من أعضاء هيئة التدريس او الطالب ،ويهدف إىل تقدمي املساعدة هلم يف
حال واجهتهم أي مشكلة أو استفسارات أو التعامل مع خدمة جديدة.

خدمة العمالء اخلارجيني:

هي من أكثر أنــواع خدمة العمالء انتشا ًرا؛ إذ تساهم يف تقدمي اخلدمات ،والــر ّد على
االستفسارات املُرتبطة بالعمالء اخلارجيني ،أو ا ّلذين يرتبطون مع اجلامعة من خالل
خدمة مستمرة بنا ًء على عقد.
طلب خدمة مساعدة ملنسويب اجلامعة

سنترال العابدية
0125270000

دليل التواصل اجلامعي

سنترال العزيزية
0125501000

لالتصال مبركز االتصال

شطر الطالبات

االتصال بسنترال الزاهر مث طلب إحدى التحويالت
التالية
مساعدة مدير مركز االتصال     7442
وحدة خدمة العمالء  -شطر الطالبات   7441

سنترال الزاهر
0125426222

شطر الطالب

االتصال بسنترال العزيزية مث طلب إحدى التحويالت
التالية
مدير مركز االتصال    6868
وحدة خدمة العمالء  -شطر الطالب   6908أو 6867

مكتبة املرئيات وشرح خلدمة تواصل https://uqu.edu.sa/callcenter/App/VIDEO

مركز االتصال مبىن (د) الدور الثالث
 98دليل الطالبة

https://uqu.edu.sa/callcenter

معلومات تهمك

االجراءات الوقائية للطوارئ
إطالق أقرب جرس انذار.
ضبط النفس وااللتزام باهلدوء.
عند مساع جرس انذار احلريق جيب اخالء املنطقة.
ابالغ مسؤولني السالمة والدفاع املدين.
توجد مضخات و طفايات حريق يف مجيع مواقع اجلامعة واذا كان الشخص يعرف كيفية
استخدامها وإذا مل يكن الشخص متأكدا من امكانيته أو القدرة مع التعامل مع املطفأة
فعليه مغادرة املنطقة.
اتباع اللوحات االرشادية الدالة على خمارج الطوارئ وعدم استخدام املصاعد والسالمل
الكهربائية.
التوجه اىل املنطقة املخصصة للتجمع.
ابالغ منقذين السالمة أو الدفاع املدين عن األشخاص املحصورين داخل املبىن.
البقاء يف اخلارج اىل حني اعالن السلطات املختصة بأن دخول املبىن أصبح آمنا.

عليك التوجه مباشرة إىل إدارة السالمة إلبالغهم عن أي أمر يتعلق بالسالمة أو حيتمل
وقوع خطر
مبىن (ط) الدور الثالث جبوار قاعة 309
  012-5426222مث حتويلة 7577
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لالتصال بعمادة شؤون الطالب – شطر الطالبات
أوال االتصال بسنترال جامعة أم القرى  -مقر الزاهر 012-5426222
مث طلب إحدى التحويالت التالية:
مساعدة مدير إدارة عمادة شؤون الطالب
مديرة مكتب وكيلة عميد شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطاليب
مديرة مكتب وكيلة عميد شؤون الطالب للخدمات الطالبية
مديرة مكتب وكيلة عميد شؤون الطالب للدعم الطاليب
مديرة مكتب وكيلة عميد شؤون الطالب للتوجيه و اإلرشاد و الشراكة املجتمعية
األنشطة الثقافية – األندية الطالبية
التدريب الطاليب
رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة
اإلرشاد النفسي
اإلرشاد االجتماعي
اإلرشاد التربوي
اإلرشاد املهين
املوهوبات
الشراكة املجتمعية
املكافآت
املفقودات
صندوق الطالب
إصدار البطاقات اجلامعية
االستثمار
النقل اجلامعي
املنح الدراسية
إدارة التأديب ومحاية حقوق الطالب
االشراف الطاليب
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7413
7291
7334
7302
7175
7354
7312
7045
7355
7177
7170
7169
7178
7167
7168
7595
7364
7348
7366
7861
7360
7358
7395
7299
7303
7369
7296
7297

لزيارة عمادة شؤون الطالب بشطر الطالبات واحلصول على اخلدمات
وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطاليب

مبىن (د) الدور (الثالث)

وكالة عمادة شؤون الطالب للخدمات الطالبية
وكالة عمادة شؤون الطالب للدعم الطاليب
وكالة عمادة شؤون الطالب للتوجيه واإلرشاد والشراكة املجتمعية

مبىن (د) الدور (األرضي)

وحدة التدريب الطاليب

مبىن (د) الدور (األول) مقابل قاعة
102

مقر األندية الطالبية

مبىن (د) الدور (األرضي)
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