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٧

تقديم

   تعيش مسرية التعليم العايل يف بلدنا املبارك منًوا فريًدا بكل املقاييس الكمية 
توفيق  بدون  يتحقق  أن  بإمكانة  ما كان  النمو  هذا  أن  والنوعية، وال شك يف 
اهلل تعاىل، مث سالمة املنهج وتضافر اجلهود يف ظل قيادتنا احلكيمة حفظها اهلل 
ورعاها، ولقد كان جلامعة امللك سعود دور رائد يف مسرية التعليم العايل بوطننا 
احلبيب؛ إذ كان هلا شرف تأسيس اللبنات األوىل يف عديد من اجلامعات، وذلك 
بإنشاء فروع هلا يف خمتلف مدن اململكة، مث منت هذه الفروع باطّراد حىت استقل 

كل منها جامعًة مستقلة.
  تتسم جامعة امللك سعود بتنوع علمي واسع؛ إذ إهنا تطرح ما يربو على )512( 
تشمل  األكادميية، موزعة على )24( كلية  املستويات  علمية يف خمتلف  درجة 
كليات فرع املزامحية ومدينة جامعية للطالبات، ومعهد للغويات العربية؛ تديرها 
خربات علمية متنّوعة، تتألف من )7391( عضو هيئة تدريس، ينتمون إىل أكثر 

من )50( دولة، ويدرس فيها )61321( طالب وطالبة.
الدراسية  القاعات  البيئة األكادميية املتطورة بتوفري    وحترص اجلامعة على هتيئة 
واملعامل اجملهزة بأحدث وسائل التعليم والتقنية، كما هتتم بتوفري البيئة املعيشية 
املتكاملة ملنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطالب؛ بتوفري املساكن 
املميزة، واملرافق الرتفيهية، وتقدمي الرعاية الصحية الشاملة، فضاًل عن توفري الربامج 

الثقافية والتوعوية واملنشآت البحثية املتطورة.
  وإىل جانب ماسبق، تسعى اجلامعة خبطى متسارعة حنو حتقيق مستوى عاٍل 
االعتماد  على  باحلصول  وذلك  عاملية؛  مبعايري  وخمرجاهتا  أدائها  يف  اجلودة  من 
األكادميي لتخصصاهتا املختلفة، وإقامة شراكات علمية مع مؤسسات عاملية، 
وادي  ومشروع  اجلامعة،  أوقاف  البحثية كمشروع  املشاريع  من  عديد  وتنفيذ 
الرياض للتقنية الذى يضم معهد امللك عبد اهلل لتقنية النانو، ومركز األمري نايف 

ألحباث العلوم الصحية.
  ختاماً، نضع بني يدي القارئ الكرمي هذا الكتيب التعريفي؛ ليعطي حملة عن 
هذا الكيان العلمي الشامخ، راجني من اهلل تعاىل أن تبقى هذه اجلامعة رافًدا 
لوطننا الغايل وأمتنا العريقة يف مواكبة التطورات املعرفية والتكنولوجية واحلضارية.

مدير الجامعة
أ.د.بدران بن عبدالرحمن العمر
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جامعة امللك سعود هي أول جــامعة سعـــــــــوديـــــــــة، أنشئت عــــــــــــــــــــام 1377 هـ 
)1957م(؛ لتكون مؤسسة علمية ثقافية تسري وفق املنهج الشرعي اإلسالمي، 
وتنهض  العليا،  والدراسات  اجلامعي  التعليم  بتوفري  التعليمية  السياسة  وتنفِّذ 
بالبحث العلمي والتأليف والرتمجة والنشر وخدمة اجملتمع يف نطاق اختصاصها. 
اافتتحت اجلامعة نشاطها بافتتاح كلية اآلداب يف عام 1377هـ، مث تال ذلك 
، حيث  والفروع  الكليات  من  العديد  إنشاء  يف  متثلت  اإلجنازات،  من  مجلة 
التطوير  مبنظومة  الدراسية  وبراجمها  وأقسامها  وكلياهتا  بفروعها  اجلامعة  مرت 
واستحدثت  مستقلة،  جامعات  وأصبحت  الفروع  استقلت  إذ  والتحديث، 
واألكادميية  التعليمية  بالعملية  االرتقاء  وبرامج جديدة هبدف  وأقسام  كليات 
والبحثية واخلدمية، كما أطلقت اجلامعة عدًدا من الربامج التطويرية والكراسي 
البحثية، ومراكز البحوث ومراكز التميز البحثي واجلمعيات العلمية وغريها، ومل 
تغفل اجلامعة مسؤوليتها جتاه اجملتمع، فعمدت إىل توطيد الشراكة اجملتمعية من 
خالل اخلدمات املتميزة اليت تقدمها يف جمال التدريب واالستشارات وخدمات 

الرعاية الصحية وغريها.
وفقها  تتحرك  حمكمة،  إسرتاتيجية  خطة  سعود  امللك  جامعة  بنت  ولقد     
خبطى ثابتة لتحقيق طموحات بناءة يف جمال التعليم العايل على غرار اجلامعات 

العاملية.

الخطة اإلستراتيجية

انطالقًا من إدراك جامعة امللك سعود ألمهية التخطيط اإلسرتاتيجي، أطلقت 
طريق  خارطة  خالهلا  من  ترسم  إسرتاتيجية،  خطة  لبناء  مشروًعا  اجلامعة 
ملستقبلها، مبا حيقق الريادة العاملية يف العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة 
اجملتمع، بالشكل الذي جيعل اجلامعة يف طليعة اجلامعات العاملية املتميزة. وقد 

تبلور عن ذلك املشروع خطة إسرتاتيجية طموحة، تتلخص يف اآليت:

الرؤيــة:
ريادة عاملية ومتيز يف بناء جمتمع املعرفة.

الرسـالة:
بناء اقتصاد  تقدمي تعليم مميز، وإنتاج حبوث إبداعية ختدم اجملتمع وتسهم يف 
املعرفة، من خالل إجياد بيئة حمفزة للتعلم واإلبداع الفكري، والتوظيف األمثل 

للتقنية، والشراكة احمللية والعاملية الفاعلة.
األهداف اإلستراتيجية:

اإلجادة يف مجيع اجملاالت، والتميز يف جماالت حمددة.  -1
أعضاء هيئة تدريس مميزون.  -2

الكيف وليس الكم.  -3
تعزيز قدرات اخلرجيني.  -4
بناء جسور التواصل.  -5
بيئة تعليمية داعمة.  -6
مستقبل مستدمي.   -7
املرونة واملساءلة.  -8

بناء تنظيم إداري داعم.  -9

سياسة الجودة 

حرصت جامعة امللك سعود على تبين تطبيق سياسة اجلودة مبفهومها الشامل 
حتقيًقا ملبدأ التميز والريادة العاملية. ويهدف مبدأ اجلودة يف اجلامعة إىل حتسني 
األداء يف مجيع جماالت عمل اجلامعة، وإنشاء أنظمة متكن من تنفيذ  اإلجراءات 
بأفضل كفاءة وفاعلية، وتقدمي الوسائل الدقيقة لتقومي األداء وقياسه وفق معايري 
حمددة، ومتكني اجلامعة من حتقيق رؤيتها ورسالتها املتمثلتني يف الريادة العاملية 

وبناء جمتمع املعرفة. 
   وتشمل سياسة اجلودة يف اجلامعة ترسيخ ثقافة االعتماد األكادميي، ومساندة 
استقطاب  خالل  من  األكادميي  االعتماد  يف  مسريهتا  بدأت  اليت  الكليات 
اخلرباء واملختصني من جهات االعتماد واجلهات املختلفة واجلهات االستشارية، 
وقد تكللت هذه اجلهود حبصول 17 كلية من كليات اجلامعة على االعتماد 

األكادميي الدويل .
   وامتدت سياسة اجلودة يف اجلامعة إىل القطاع اإلداري، حيث تسعى اجلامعة 
فيها  األداء  اإلدارية، ورفع كفاءة  اإلدارية يف مجيع وحداهتا  إىل تطبيق اجلودة 
إىل أعلى مستوى من خالل إعادة صياغة اإلجراءات اإلدارية وإعادة هيكلته 
، إضافة إىل وضع اآلليات املالئمة لتقومي األداء وقياسه بناء على املخرجات، 
املختلفة للحصول على  للوحدات اإلدارية  الالزم  الدعم  كما قدمت اجلامعة 
واخلارجية،  الداخلية  االتصاالت  مستوى  وحتسني  اإلدارية  اجلودة  شهادات 
شهادة  على  اجلامعة  يف  وأكادميية  إدارية  جهة  لذلك  حصلت 25  ونتيجة 

:ISO 2008: 9001   األيزو
وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واالكادميية 
وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة 

النشأة والتطور
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تطور ميزانية الجامعة

عمادة القبول والتسجيل
عمادة التطوير واجلودة
عمادة شؤون املكتبات
عمادة تطوير املهارات
عمادة الدراسات العليا

كلية التمريض
كلية علوم الرياضة والنشاط البدين

كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية الصيدلة
كلية اهلندسة 
كلية اآلداب
كلية الرتبية 

كلية علوم االغذية والتغذية 
كلية طب االسنان

معهد اللغويات العربية
االدارة العامة للمشاريع

االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي
اإلدارة العامة للدراسات والتصميم

املركز الوطين ألحباث قضايا الشباب 

حتظى جامعة امللك سعود باهتمام خاص من لدن القيادة احلكيمة يف هذا البلد 
املعطاء باعتبارها اجلامعة األوىل يف اململكة وأكرب جامعة، من حيث املساحة 
ومستوى الربامج وعدد الطالب واملنسوبون؛ لذا خيصص للجامعة دعم سخي 
املباين  لتنفيذ  التوسعية  يتوافق مع حجم مشروعاهتا  الدولة سنويًا،  ميزانية  من 
األكادميية، ومشروعات املراكز البحثية، واستكمال البىن التحتية، والتجهيزات 
ميزانية  تطور  يوضح  التايل  والشكل   ، وغريها  واإللكرتونية  والتعليمية  الطبية 

اجلامعة خالل السنوات اخلمس املاضية )املبلغ باملاليني(.
   ويدل ذلك داللة واضحة على النمو املطرد للجامعة يف كل عام يف براجمها 

وخمرجاهتا.
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ألحباث التقنيات املتقدمة  ، واملركز الوطين للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد، 
ومعهد امللك عبداهلل لتقنية النانو.

مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس: 
التدريس وتطويره ليصبح  بانشاء توسعة السكان أعضاء هيئة  قامت اجلامعة 
ومعايري  مواصفات  وفق  صممت  وحدة,   1133 السكنية  الوحدات  امجايل 
عالية اجلودة بنماذج متنوعة, وحيتوي املشروع على اخلدمات السكنية واحلضرية 
والرتفيهية التجارية املرافقة, اضافة اىل انشاء مسجد جامع مكون من دورين, 
والتجارية  الرتفيهية  للخدمات  مستقل  مبىن  على  السكين  اجملمع  حيتوي  كما 
مكون من 3 أدوار يضم كافة الوسائل اخلدمية اخلاصة باملدينة السكنية اجلديدة،

وقد مت االنتهاء من توزيع الوحدات السكنية على أعضاء هيئة التدريس وفق آلية 
ومعايري أقرت من إدارة اجلامعة.

مشروع المدينة الرياضية: 
إستاد  هبا  العاملية،  التصميمات  بأحدث  مصممة  متكاملة  رياضية  مدينة 
عاٍل  على مستوى  عاملية؛ حيث صمم  القدم، حياكي مالعب  لكرة  رياضي 
من اإلمكانات من أجل تقدمي مجيع اخلدمات كجزء استثماري وجزء خدمي، 
ويستوعب حنو 25 ألف مقعد ، وحيتوي على مركز رياضي، ومباٍن مرفقة به، 
وصالة ألعاب القوى الرئيسة، وصالة املسبح الرئيس، وصالة متعددة األغراض، 

وصالة ألعاب خمتلفة، ومركزا للياقة البدنية.

نفــذت اجلامعـــة عــدداً من املشاريــع التطويرية الكربى، اليت مــن أبرزهــا املدينــــــة 
ومشـروع   ،)RTV( للتقنـية  الريـاض  وادي  ومشـروع   ، للطالبات  اجلامعيــة 
هيئة  أعضاء  إسكــان  ومشـروع  الرياضيــة،  املدينــة  مشروع  اجلامعــة،  أوقاف 

التدريس واملوظفني، وتوسعة املدينة الطبية.

مشروع المدينة الجامعية للطالبات: 
وملختلف  سعود  امللك  جامعة  لطالبات  ومتكامل  موحد  أكادميي  جممع 

التخصصات الطبية والعلمية واإلنسانية ، وتقدر مساحة هذا اجملمع بنحو 
) 232,000 , 1( مرت مربع.

مشروع أوقاف الجامعة: 
مساحة  له   خصص  حيث   ، 1429هـ  عام  اجلامعة  أوقاف  برنامج  انطلق 
حتقيق  إىل  ويهدف  برجاً،   )11( على  حيتوي  وهو  مربع،  مرت  ألف   )180(
ثابت  للجامعة، وإجياد مصدر دخل  الذاتية  املوارد  املالية، وتنمية  االستقاللية 
اجلامعة  بني  العالقة  ودعم  والتعليم،  والتطوير  البحث  أنشطة  لدعم  ودائم؛ 

واجملتمع.

مشروع المدينة الطبية: 
ميثل هذا املشروع إنشاء مدينة طبية متكاملة  لتقدمي خدمات التنومي والرعاية 
النهارية، واخلدمات الطبية الوقائية والعالجية، والقيام بأنشطة البحث والتعليم 
والتدريب العلمي؛ حيث يتم تشييد 6 مباين جديدة يف املدينة الطبية القائمة، 
وبذلك ستزيد الطاقة االستيعابية للمدينة حبدود 550 سريراً، كما سيقام مركز 
السكري، ومركز  الوطين ألمراض  القلب، واملركز  امللك فهد ألمراض وجراحة 

طب األسرة، باإلضافة إىل مركز لطب األسنان.

:)RTV ( مشروع وادي الرياض للتقنية
االقتصاد  خيدم  مبا  وتطويرها  التقنية  نقل  إىل  يهدف  معريف  استثمار  مشروع 
الوطين، وحيقق التنمية املستدامة، وتعزيز التعاون بني اجلامعة ومراكز البحوث 
للشركات  وجاذبة  حمفزة  بيئة  وإجياد  والعاملية،  احمللية  الشركات  يف  والتطوير 
باإلضافة  والتطوير،  البحث  جمال  يف  املتخصصة  والعاملية  احمللية  االستثمارية 
وخارجها،  اململكة  داخل  من  واملبدعني  واملبتكرين  املوهوبني  اكتشاف  إىل 
واستقطاهبم ورعايتهم. وحيتوي املشروع على عــــدة جهات، منها: مركز سابك
لتطوير التطبيقات البالستيكية ، واملركز الوطين للسكري ، ومعهد األمري سلطان

مشاريع المنشآت اإلستراتيجية 
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مهارات تقنية

التدريب وتطوير المهارات

تعطي جامعة امللك سعود اهتماماً بالغاً لتأهيل وتعزيز اجلوانب املعرفية واملهارات 
والقدرات الشخصية والذاتية والقيادية واإلدارية ملنسوبيها ، ويأيت ذلك انطالقاً 
من رؤية اجلامعة اإلسرتاتيجية اليت تركز على تطوير املوارد البشرية لتحقيق هذه 
الرؤية، ولذلك فإن آلية التدريب يف اجلامعة ال تنحصر يف جهة معينة بل تتبناها 
من  فئة  بكل  املنوطة  واألهداف  والواجبات  املهام  متعددة الختالف  جهات 
شرائح منسويب اجلامعة. وقد قدمت اجلامعة ما يزيد على )752( دورة تدريبية 

يف خمتلف اجملاالت، استفاد منها ما يزيد على )17131( متدربًا ومتدربة.

تطوير مستمر لمنسوبي الجامعة

الطالباإلداريون

مهارات تنمية الشخصيةمهارات قيادية
مهارات إداريةمهارات تنمية الشخصية

أعضاء هيئة التدريس

مهارات تدريسية وبحثية
مهارات القيادة والجودة

رحالت التدريب الخارجي
مهارات دراسيةمهارات تطبيق الجودة مهارات شخصية وتقنية

مهارات تقنية

تقنية المعلومات 
والنظم اإللكترونية

يشهد العصر الذي نعيشه تنامياً وسرعة يف تقنيات احلاسب اآليل وبرجمياهتا، 
تقنية  السريع يف  التطور  امللك سعود مبواكبة هذا  بادرت جامعة  فقد  ولذلك 
وجودته  وتيسريه  األداء  تسهيل  يف  التقنية  أمهية  أدركت  مث  ومن  املعلومات، 
خدمة   )70( على  يزيد  ما  وصممت   طورت  حبيث  اإلنتاجية  يف  والسرعة 

إلكرتونية تساعد وتوفـــــر يف الوقت واجلهـد يف إجناز األعمــــال يف اجلوانب
األكادمييـــة واإلداريـــة. ومن هذه اخلدمات على سبيل املثال ال احلصر:

1. نظام إدارة التعلم:
برنامج إلكرتوين صمم للمساعدة يف إدارة التدريب والتعليم املستمر ومتابعته 

وتقيمه. وهو من أهم األدوات احلديثة للتعليم عن بعد.

2. البوابة اإللكترونية للنظام األكاديمي:
جمموعة من اخلدمات األكادميية اليت ميكن للطالب من خالهلا االطالع على 

جداوله ونتائجه وخطته الدراسية.

3. نظام استقطاب المبتعثين المتميزين:
نظام معلومايت يسمح بتخزين بيانات مبتعثي برنامج خادم احلرمني الشريفني 

لالبتعاث وتسهيل اعتماد طلباهتم.

4. نظام وظيفة:
نظام إلكرتوين يوفر فرًصا وظيفية للطالب اخلرجيني، حيث ميّكن القطاع اخلاص 

من إجياد فرص عمل مناسبة هلم.

5. التعريف اإللكتروني:
للحصول على خطاب  اجلامعة  منسويب  النظام على خدمة مجيع  هذا  يعمل 

تعريف عام أو مفصل.

6. االستعالم اإللكتروني عن المعامالت:
املعامالت مبختلف  اجلامعة باالطالع على سري  نظام يسمح جلميع منسويب 

األقسام والوحدات اإلدارية، بشكل بسيط وميسَّر. 

7. نظام الخدمات اإللكترونية لمنسوبي الجامعة:
عرض مستحقات منسويب اجلامعة من إجازات، ومستحقات مالية، واخلدمات 

اإللكرتونية املتاحة هلم، واملهام، والطلبات اليت عليها مثل:
نظام العبء التدريسي، وإخالء الطرف، والرتقيات، وغريها.

8. نظام الدورات التدريبية:
نظام لتقدمي طلبات االلتحاق بالدورات التدريبية أو ورش العمل من قبل أعضاء 

هيئة التدريس، مع إمكانية معرفة حالة الطلب وإىل أي مرحلة وصل.
 

9. برنامج اإلشراف الخارجي المشترك:
نظام يسمح للطالبات الاليت متنعهن ظروفهن من أكمال دراساهتن العليا يف 

اخلارج مبواصلة دراستهن داخليا بالتعاون مع جامعات ومعاهد.
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تعديل ملفات مايكروسوفت أوفيس األكثر شيوعاً باستخدام متصفح االنرتنت 
مع مرونة يف منح صالحيات مشاركة امللفات بشكل يضمن اخلصوصية والسرية 

وامكانية مزامنة امللفات مع القرص الصلب جلهاز احلاسب الشخصي.

20.دليل الهاتف اإللكتروني:
موقع إلكرتوين يتيح إمكانية معرفة بيانات اإلتصال ملنسويب اجلامعة عن طريق 

البحث برقم اهلاتف أو االسم أو اجلهة.

21.خدمة تحويل الصوت إلى نص )شاشة(:
اجلامعة وانشطتها  فعاليات  قنوات وبث مباشر عن  يقوم نظام شاشة بعرض 
املختلفة ومُيكن ملنسويب اجلامعة مشاركة الفيديوهات والتعليقات املختلفة من 

خالل هذا الربنامج.

22.خدمة التراجم والمعاني بعدة لغات:
يقوم برنامج آيات برتمجة معاىن القرآن ألكثر من 20 لغة وكذلك ترمجة صوتية 

ملعاىن القرآن الكرمي للغة االجنليزية واالوردية.

23.فكرة:
يف  اإلسهام  على  املبادرين  وتشجيع  التطويرية  واملبادرات  األفكار  استقطاب 
خالل  من   KSU 2030 سعود  امللك  جلامعة  االسرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ 
نظام إلكرتوين يسهــــم يف مــد جسور التواصـــل بني اجملتمع الداخلي واخلارجي 
التطويرية  واملبادرات  لألفكار  بيانات  قاعدة  بناء  على  والعمل   . للجامعة 

واملشاركة اجملتمعية ملنسويب اجلامعة واجملتمع.

24.متابعة المهام:
تقوم هذه اخلدمة على تسهيل العمل الوظيفي واألشراف عليه وإجناز مهامه 
وعمل التقارير الالزمة بسرعة وسهولة يف كل ما خيص املهام املوجودة يف اجلهة 

اليت تتعامل معه.

25.إدخال الفرص الوظيفية من قبل الشركات المتعاونة مع الجامعة:
تقوم هذه اخلدمة بعرض الفرص الوظيفية املتاحة للخرجيني واملتوقع خترجهم واليت 

مت إدخاهلا من قبل الشركات.

10. الحقيبة اإللكترونية:
السنة  برنامج  وعن  اجلامعة،  عن  تعريفية  شاشات  يتضمن  إلكرتوين  رابط 
ويتوافر  واإلدارية،  األكادميية  باجلوانب  يتعلق  ما  وكل  والكليات،  التحضريية، 

باللغتني العربية واإلجنليزية.

11. نظام متابعة المهام :
التقارير  الوظيفي واإلشراف عليه، واجناز مهامه، وعمل  العمل  نظام لتسهيل 
الالزمة يف سرعة وسهولة؛ وذلك باالنتقال من التعامل الورقي إىل اإللكرتوين يف 

كل ما خيص املهام املوجودة يف اجلهة اليت تتعامل هبذا النظام.

12. نظام شاشة:    
املوقع،  زوار  بني  التفاعل  من  اليت ختلق جًوا  الويب  تقنيات  يستخدم  برنامج 
وهو  قناة حتوي معظم حمتويات املكتبة املرئية اليت أنشأهتا اجلامعة من حماضرات 
ومسرحيات وفعاليات أخرى، كما تتيح مساحة لنشر ما ينتجه منسوبو اجلامعة 

من طالب وأعضاء هيئة التدريس وموظفني يف اجملاالت العلمية والثقافية.

13. نظام سفير:
نظام إدارة احملتوى اخلاص مبواقع كليات جامعة امللك سعود وعماداهتا ومراكزها، 
حيث يتميز مبرونة عالية، وميكن ألي إدارة أو جهة أو قسم احلصول على موقع 

وبدء النشر اإللكرتوين .

14. نظام مدار:
نظام ماىل وإداري إلكرتوين يعمل على تفعيل األنظمة املالية واإلدارية اجلديدة 
املالية  األنظمة  يف  العمل  إجراءات  وتوثيق  اجلامعة،  وإدارات  وحدات  جبميع 

واإلدارية إلكرتونياً بطريقة متكاملة ومرتابطة داخل اجلامعة.

15. نظام مجالس:
اجملالس  أنشاء  أمكانية  تتيح  واالجتماعات   اجملالس  إلدارة  إلكرتوين  نظام 
أعضاء  مع  فورية  حمادثة  بإجراء  يقوم  بأن  للعضو  وتسمح  واالجتماعات 
االجتماع  على  باإلطالع  له  ويسمح  االجتماع  داخل  املتواجدون  االجتماع 

وتقدمي الشكاوى واملقرتحات.

16. نظام البث المباشر:
نظام للبث احلي واملباشر للفعاليات املقامة يف اجلامعة حيث يتم استقبال البث 

من اجلهات املعنية من موقع الفعالية من خالل موقع اجلامعة االلكرتونية.

17. البوابة اإلخبارية:
باجلامعة جبميع وحداهتا  املتعلقة  األخبار  وأرشفة  نشر  فيها  يتم  إخبارية  بوابة 

وأقسامها األكادميية على موقع اجلامعة االلكرتونية.

18. نظام عالم:
اخلدمات  من  العديد  يوفر  حيث  التدريس  هيئة  ألعضاء  احملتوى  إدارة  نظام 
املطابقة ملعايري الويب واحملسنة لتوافق مجيع حمركات البحث بشكل كامل والذي 

ال يتطلب أي خربة برجمية من قبل عضو هيئة التدريس ومدير موقعه.

19.المستودع السحابي:
وحتتوي هذه اخلدمة على خصائص عديدة منها:

ختزين ومشاركة امللفات بشكل آمن وسهل على مساحة ختزينية سحابية تصل 
اىل 25 جيجا بايت اضافة اىل سهولة الوصول اىل امللفات املخزنة عن طريق 
االنرتنت باستخدام اهلاتف الذكي أو جهاز احلاسب االيل الشخصي كما ميكن 
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حقائق وأرقام

مساحة الجامعة            9 مليون متر مربع

61321 الطالب المقيدون    

عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 7391    

   15520 عدد الموظفين    

عدد المبتعثين للخارج                     1440 

عدد طالب المنح الدراسية                  1153    

عدد الكليات            24  

عدد األقسام األكاديمية                        117

عدد الدرجات العلمية       512

عدد الكراسي البحثية         98

عدد الجمعيات العلمية                  50

* تشمل كليات فرع اجلامعة باملزامحية

استقطاب األساتذة والباحثين المتميزين
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الطاقم األكاديمي بحسب الدرجة العلمية

معيد

أستاذ 
مساعد

محاضر

استاذ مشارك

%٣4

%1

%8%11

%14

اإلجمالي: ٧٣٩1

%٣2

استاذ
مدرس

تقدم اجلامعة  برامـج أكادمييـة متميـّزة، تنسجـم مع خطـط التنميـة واحتياجـات 
سوق العمـل من خـالل بيئـة تعليميـة حمّفزة وشراكة جمتمعية فاعلة؛ حيث تتكون 
إنسانية،  بني كليات  جماالهتا  تتنوع  )24( كلية،  من  األكادميية  اجلامعة  بنية 
ومعهد  التحضريية،  للسنة  وبرنامج  وجمتمع،  وصحية،  وهندسية،  وعلمية، 
للغويات العربية، ومدينة جامعية للبنات، وتشتمل هذه الكليات واملعاهد على 

)117( قسًما أكادمييًّا تقدم يف جمملها ما يزيد على 529 درجة علمية. 

الدراسات الجامعية 

العلمية  التخصصات  يف  دون  فما  البكالوريوس  درجة  اجلامعة  متنح كليات 
وشروط  قواعد  وفق  وأقسامها  اجلامعة  بكليات  االلتحاق  ويكون  املختلفة، 

وآليات حمددة حبسب نظام وزارة التعليم.

شروط القبول بالجامعة:
ُتستقبل طلبات االلتحاق بكليات اجلامعة حسب الفرتات املعلنة وفق الشروط 

اآلتية:
أو  اململكة  داخل  من  يعادهلا  ما  أو  العامة  الثانوية  شهادة  على  احلصول   •

خارجها.
• أن يكون املتقدم سعودي اجلنسية أو غري سعودي، على أن تكون والدته 

سعودية ومقيًما إقامة دائمة باململكة.
• أال يكون قد مضى على حصول املتقدم على الثانوية العامة أو ما يعادهلا 

مدة تزيد على مخس سنوات.
• أن يكون املتقدم حسن السرية والسلوك.

• أن جيتاز املتقدم أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها جملس اجلامعة.
• أن يكون املتقدم الئقاً طبياً.

• أن حيصل املتقدم على موافقة من مرجعه بالدراسة، إذا كان يعمل يف أي 
جهة حكومية أو خاصة.

وقت  وتعلن  اجلامعة  جملس  حيددها  أخرى  شروط  أي  املتقدم  يستويف  أن   •
التقدمي.

• أال يكون املتقدم مفصواًل من جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو تعليمية.

 القبول اإللكتروني:
تبدأ إجراءات القبول اإللكرتوين بتقدمي طلب االلتحاق عرب اإلنرتنت، وتنتهي 
بإرسال امللفات للمقبولني عن طريق الربيد املمتاز جماناً؛ حيث تتحمل اجلامعة 
رسوم الربيد املمتاز دون احلاجة إىل حضور ملقر اجلامعة أو فروعها، باستثناء 
الكليات اليت تتطلب مقابلة شخصية. وقد  مت تطبيق هذه اآللية من منطلق 
اختصار  حيقق  مبا  وتيسريها،  القبول  وإجراءات  تسهيل  على  اجلامعة  حرص 
الوقت واجلهد على اجلامعة وكافة املستفيدين من خدماهتا، ومبا يتماشى مع 
احلكومة  مفهوم  تطبيق  حنو  الدولة  يف  العايل  التعليم  سياسة  يف  التوجهات 

اإللكرتونية.
ويتبع الطالب يف التقدمي اخلطوات اآلتية :

• دخول الطالب والطالبة لالختبارات الالزمة اليت جيريها املركز الوطين للقياس 
والتقومي يف التعليم العايل .

• االطالع على شروط القبول عرب موقع بوابة القبول االلكرتوين أو موقع عمادة 
القبول والتسجيل عرب الرابط 

(http://dar.ksu.edu.sa )

القبول  بوابة  موقع  خالل  من  والرغبات  االلتحاق  طلب  بيانات  تعبئة   •
اإللكرتوين يف الفرتة احملددة لذلك.

البرامج األكاديمية
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• بعد انتهاء املدة احملددة للتقدمي االلكرتوين، سيتم القبول عن طريق املفاضلة 
بني املتقدمني ، ممن تنطبق مجيع الشروط عليهم ، تنافسياً وبشكل آيل وفق 

النسب املكافئة أو املركبة، حسب الكلية اليت يرغب القبول فيها.
• اجتياز املقابلة الشخصية شرط للقبول يف بعض الكليات.

التحصيلية،  تنافسياً يف ضوء مؤشراهتم  واملتقدمات  املتقدمني  بني  املفاضلة   •
واليت تشتمل على النسبة الرتاكمية العامة، ودرجة االختبار التحصيلي، ودرجة 

اختبار القدرات.
الدخول  للقبول  املرشحني  على  ويتعني  القبول،  نتائج  تعلن  املفاضلة  بعد   •
نتيجة الرتشيح،  القبول اإللكرتوين ملعرفة  إىل حساهبم اخلاص عرب موقع بوابة 
عرب  نصية  ورسائل  اإللكرتوين  الربيد  طريق  عن  رسائل  إرسال  ذلك  ويساعد 

اجلوال.

السنة التحضيرية

تسعى عمادة السنة التحضريية من خالل الشراكات املتميزة واستخدام أحدث 
وسائل التقنية إىل تطبيق برنامج ذي جودة عالية لتأهيل طالب حمرتف يتميز 
بأخالقيات سامية . ويزوِّد الطالب باملهارات اليت حيتاجوهنا للنجاح يف حياهتم 

األكادميية واملهنية مع الرتكيز على اإلبداع وتطوير الذات.

نظام الدراسة:

نظام سنوي، إذ يتوجب على الطالب إهناء مجيع املقررات يف سنة دراسية واحدة 
) فصلني دراسيني + فصل صيفي استثنائي (، ويتم إدراج التقديرات احلاصــــل 
عليها الطالب يف مقررات السنــــة التحضرييــــة يف سجــلــه األكادميي، وحُتسب 

التقديرات ضمن املعدل الرتاكمي للدراسة اجلامعية.
ومن أولويات السنة التحضريية :

- االنضباط واجلدية .
- املتعة يف التعلم .

- إتقان املهارات األساسية للتعلم .
- تنمية املهارات الشخصية .

وتقدم السنة التحضريية مهارات رئيسة، هي: مهارات اللغة االجنليزية، ومهارات 
الطالبية. وتقدم  الذات،  وقسم األنشطة  العلوم األساسية  ومهارات تطوير 
عمادة السنة التحضريية ثالثة مسارات، هي: مسار الكليات الصحية، ومسار 

الكليات اهلندسية والعلمية، ومسار الكليات اإلنسانية.

الدراسات العليا

التخصصات  يف  العايل  والدبلوم  واملاجستري  الدكتوراه  درجات  اجلامعة  متنح 
نظام صمم  وفق  العليا  الدراسات  بربامج  االلتحاق  ويكون  املختلفة،  العلمية 
لتحقيق جودة عالية يف التعليم العايل يف اجلامعة مطابًقا للمعايري العاملية، وأن 
يُعرف بذلك بشكٍل واسٍع يف األوساط األكادميية واملهنية على الصعيد العاملي. 

شروط القبول بالدراسات العليا:
يشرتط للقبول يف الدراسات العليا ما يأيت :

1 - أن يكون املتقدم سعوديًا، أو على منحة رمسية للدراسات العليا إذا كان 
من غري السعوديني .

2 - التفرغ التام للدراسة ، وجيوز جمللس اجلامعة االستثناء من ذلك مىت دعت 
احلاجة إىل ذلك. 

3 - أن يكون حسن السرية والسلوك والئًقا طبًيا.
4 - موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظًفا حكومًيا.

5 - أن يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبق هلم تدريسه.
6 - يشرتط للقبول مبرحلة املاجستري احلصول على تقدير) جيد جًدا ( على 

األقل يف املرحلة اجلامعية إذا كانت اجلامعة متنحها بتقدير.
7 - يشرتط للقبول لدرجة الدكتوراه احلصول على تقدير)جيد جًدا( على األقل 

يف مرحلة املاجستري إذا كانت اجلامعة متنحها بتقدير.

إجراءات التقديم بالدراسات العليا:
بالتنسيق مع عمادة  الطالب وتسجيلهم  قبول  العليا  الدراسات  تتوىل عمادة 
القبول والتسجيل، وتتم إجراءات قبول طالب الدراسات العليا وفق مايلي  :

املستندات  وحتميل  الشخصية  بياناهتم  بإدخال  القبول  يف  الراغبون  يتقدم   •
.http://dgs.ksu.edu.sa املطلوبة  واملوضحة على البوابة اإللكرتونية

• تعطي عمادة الدراسات العليا رؤساء األقسام املختصة صالحية الدخول إىل 
البوابة اإللكرتونية  لفرز املتقدمني والبدء يف إجراءات القبول.

• توصي جمالس األقسام املختصة بقبول من تراه مؤهاًل من الطالب والطالبات  
املتقدمني، وترسل قائمة املرشحني واملرشحات خالل فرتة حتددها العمادة. 

• يصدر جملس عمادة الدراسات العليا قرارات قبول الطالب.
اإللكرتونية  البوابة  املقبولني على  أمساء  بطرح  العليا  الدراسات  تقوم عمادة   •

وموقع العمادة.
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الماجستير الموازي:
وزارة  برنامج املاجستري املوازي هو برنامج تعليمي برسوم دراسية؛ متوله حالياً 
بنظام  املعتمد  املاجستري  برنامج  مع  الدراسية  خطته  وتتطابق  العايل،  التعليم 
املقررات فقط. وخيضع طالب برامج التعليم املوازي للقواعد واللوائح املعمول 
هبا يف اجلامعة، كما تطبق عليهم الئحة الدراسات العليا. ومينح اخلريج الدرجة 
نفسها املمنوحة بنظام املقررات يف الربامج العادية؛ وال يوجد فرق من حيث 
وبرامج  املوازي  التعليم  بنظام  املاجستري  برامج  بني  العلمية،  والدرجة  الربنامج 
املاجستري األساسي بنظام املقررات، علماً أن برنامج التعليم املوازي ال يتطلب 

موافقة جهة عمل املتقدم.
• يتبع برنامج املاجستري املعتمد من جملس اجلامعة خبيار املقررات فقط دون 

الرسالة 
القبول  إجراءات  مجيع  تنفيذه  يف  العليا  للدراسات  املوحدة  الالئحة  تطبق   •

والتسجيل واملتابعة الطالبية .
4ـــــــ5   بني  ترتاوح  الغالب  يف  وهي  الربنامج،  حبسب  الدراسة  مدة  ختتلف   •

فصول دراسية.
• تطبق شروط القبول املعتمدة للربنامج املختلفة، و يوضح فيها أي  تعديل أو 

إضافة شروط للربنامج، خالل مدة  اإلعالن للتقدمي للقبول.  

المنح الدراسية

التعاون  الدراسية لطالب جامعات دول جملس  املنح  من  اجلامعة عدداً  تقدم 
األخوة  روابط  تقوية  إطار  والصديقة يف  واإلسالمية  العربية  والدول  اخلليجي، 
 1153 املنح  هذه  من  استفادوا  الذين  الطالب  عدد  وصل  وقد  والصداقة، 

طالًبا وطالبة.

أمريكا
8 آسيا

733

أوروبا
42

دول 
خليجية
دول  118

عربية
89

أفريقيا
161

أسرتاليا
2
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تسعى اجلامعة لرفع كفاءة التعليم وتطوير خمرجاته من خالل التوظيف األمثل 
داعمة  إلكرتونية  بيئة  وتوفري  بعد،  عن  والتعلم  اإللكرتوين  التعليم  لتطبيقات 
ألعضاء هيئة التدريس وحمفزة للطالب ؛ وذلك لتنويع أساليب التعليم والتعلم 
الراغبني  أعداد  ازدياد  مع  اجلامعي خصوصاً  التعليم  ، وتوفري فرص  وتطويرها 
فيه، وتعدد مصادر احلصول على املعرفة وتسارع منوها ،  والقدرة على نشر 
املعرفة بني املتعلمني ، بطرق متعددة ، ولتحقيق مبدأ التعلم مدى احلياة ومبدأ 

التعلم الذايت.

املعلومات واالتصاالت يف  تقنيات  من اجلامعة على تطوير استخدام  وحرصاً 
الشؤون التعليمية باجلامعة، والتخطيط إلجياد برامج تعلم إلكرتونية، والتنسيق 
مع اجلهات ذات الصلة بشكل حيقق تنويع أساليب التعليم والتعلم القائم على 
تقنية املعلومات واالتصاالت احلديثة؛ فقد مت جتهيز 2247 قاعة ذكية، و82 
مدرًجا، 382 قاعة اجتماعات، و430 شاشة إعالنية رقمية،  و 217 قاعة 

بث مرئي، وأكثر من 145 أستديو تعليمي.

جامعة ذكية 
وتعلم إلكتروني 

متميز 

 
قاعات 

ذكية
2247

استديو
تعليمي
اكثر من
 145 قاعات 

اإلجتماعات
382

 شاشات 
إعالنية

رقمية 430

قاعات
دراسية اكثر
من 416

قاعات
البث املرئي

217

كشك 
للمعلومات

224

املدرجات
82

معامل
150

التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد

خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

لذوي  الالمنهجية  واألنشطة  واألكادميية  التعليمية  اخلدمات  اجلامعة  تقدم 
االحتياجات اخلاصة للطالب والطالبات , وتعمل اجلامعة حالًيا على مشروع 
برنامج   : هي  أساسية  برامج  ثالثة  خالل  من  هلم  املقدمة  اخلدمات  تطوير 
تطوير  ، وبرنامج  اجلامعية  واملرافق  للمباين  الوصول  لتسهيل  الشامل  التصميم 
التقنية  استخدام  و  التقنية  تطوير  وبرنامج   ، واألكادميية  التعليمية  اخلدمات 

املساعدة.

توزيع البرامج العلمية بحسب الدرجة

دبلوم متوسط

%41

بكالوريوس

دبلوم عاٍل

%٣

%٣4

ماجستير

%1٧

إجمالي الدرجات العلمية: 512

%1

%4

دكتوراه

زمالة
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كليـات الجـامعـة

الكليـــة

شاء
اإلن

خ 
تاري

مية
ادي

ألك
م ا

سا
ألق

الدرجات العلميةا

ون 
م د

بلو
الد

عي
جام

ال

وس
وري

كال
الب

ت 
سا

درا
ال

عليا
ال

2642-13777 هـاآلداب

1545-13788 هـالعلوم

1322-13799 هـإدارة األعمال

115-13795 هـالصيدلة

1841-13826 هـالهندسة

22-13844 هـعلوم الرياضة والنشاط البدني

933-13858 هـعلوم األغذية والزراعة

2044-138610 هـالتربية

124-138712 هـالطب

3-139432 هـمعهد اللغويات العربية

18-13956 هـطب األسنان

146-13967 هـالعلوم الطبية التطبيقية

56-14042 هـالعمارة والتخطيط

89-14045 هـعلوم الحاسب والمعلومات

101-14154 هـاللغات والترجمة

-14213114 هـالدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

--142257 هـالمجتمع

17-14244 هـالتمريض

710-14263 هـالسياحة واآلثار

21-14272 هـالحقوق والعلوم السياسية

-8- -1429 هـالسنة التحضيرية

-1-14301 هـاألمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة

-1-14341 هـالهندسة - المزاحمية

-1-14341 هـعلوم الحاسب والمعلومات - المزاحمية

-1-14341 هـإدارة األعمال - المزاحمية

-1--1434 هـالسنة التحضيرية - المزاحمية

ثية
بح

ي ال
راس

الك

مية
لعل

ت ا
عيا

جم
ال

ون
قيد

الم
ب 

طال
ال

ئة 
 هي

ضاء
أع

س
دري

الت

اد 
عتم

اال
مي

 دي
ألكا

ا

767063637AALE

1553844792ASIIN

156132430-

311133358ACPE
& CCAPP 

1122922368ABET

1-50569-

921069299AIC

546442828NCATE

23162174739ACS & CAP

1-32458AERES

41661314ADEE

622503501AHPGS
& ABET

12871149NAAB

2-2678436ABET

1-2603197CEA
& AERES

--2285304COE

-11071102COE

--526124AHPGS

11618109AERES

322525191AERES

1-1219880-

--16227-

--6215-

--8611-

--8110-

--408--
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الكليات والدرجات العلمية

لوم
دب

�س
ريو

الو
بك

تري
ج�س

ما

راه
كتو

د

كلية الطب
طب وجراحة - عام

ق�سم الت�سريح
ق�سم علم وظائف الأع�ساء
ق�سم طب العائلة واملجتمع

 اإ�سافة اإىل درجات الزمالة والدبلوم العايل لكثري من التخ�س�سات ال�سحية 
كلية ال�صيدلة  

�سيدلة عام
ق�سم الكيمياء ال�سيدلية

ق�سم علم الأدوية
ق�سم ال�سيدلنيات

ق�سم ال�سيدلة الإكلينيكية
ق�سم العقاقري

الربنامج امل�سرتك يف الرقابة النوعية 
للم�ستح�سرات ال�سيدلية

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
ق�سم علوم �سحة املجتمع

ق�سم  علوم املختربات الإكلينيكية
ق�سم علوم التاأهيل

ق�سم علوم الب�سريات
ق�سم علوم الأ�سعة

ق�سم علوم �سحة الأ�سنان
ق�سم التكنولوجيا الطبية احليوية

كلية التمري�ض 
متري�س عام

ق�سم التمري�س الباطني اجلراحي
ق�سم متري�س �سحة الأمومة و الطفولة

ق�سم اإدارة وتعليم التمري�س
ق�سم متري�س �سحة املجتمع وال�سحة النف�سية  

والعقلية
كلية طب الأ�صنان 

طب اأ�سنان عام
ق�سم الأن�سجة املحيطة بالأ�سنان و�سحة 

اأ�سنان املجتمتع
ق�سم جراحة الوجه والفكني

ق�سم طب اأ�سنان الأطفال وتقومي الأ�سنان
ق�سم طب الفم وعلوم الت�سخي�س

ق�سم علوم اإ�سالح الأ�سنان
ق�سم علوم ال�ستعا�سة ال�سنية

   كلية الأمري �صلطان للخدمات الطبية الطارئة
ق�سم العلوم الأ�سا�سية

لوم
دب

�س
ريو

الو
بك

تري
ج�س

ما

راه
كتو

د

كلية الآداب
ق�سم اللغة العربية

ق�سم التاريخ
ق�سم اجلغرافيا

ق�سم الدرا�سات الجتماعية
ق�سم اللغة الإجنليزية

ق�سم الإعالم
ق�سم علوم املكتبات واملعلومات

كلية ال�صياحة والآثار
ق�سم الآثار

ق�سم الإدارة ال�سياحية والفندقية
ق�سم اإدارة موارد الرتاث والإر�ساد ال�سياحي

كلية اللغات والرتجمة
ق�سم اللغة الإجنليزية والرتجمة

ق�سم الل�سانيات ودرا�سات الرتجمة
ق�سم اللغة الفرن�سية والرتجمة
ق�سم اللغات احلديثة والرتجمة

كلية الرتبية
ق�سم الثقافة الإ�سالمية

ق�سم علم النف�س
ق�سم الإدارة الرتبوية
ق�سم  تقنيات التعليم

ق�سم املناهج وطرق التدري�س
ق�سم ال�سيا�سات الرتبوية

ق�سم الرتبية الفنية
ق�سم الدرا�سات القراآنية

ق�سم الرتبية البدنية وعلوم احلركة
ق�سم الرتبية اخلا�سة

كلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية
ق�سم العلوم ال�سيا�سية

ق�سم القانون العام
كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين

ق�سم الإدارة الريا�سية والرتويجية
ق�سم الرتبية البدنية

ق�سم امليكانيكا احليوية وال�سلوك احلركي
ق�سم ف�سيولوجيا اجلهد البدين

كلية املجتمع
ق�سم العلوم الطبية التطبيقية

ق�سم العلوم الإدارية
ق�سم علوم احلا�سب

ق�سم الآداب والرتبية
ق�سم العلوم الطبيعية

تري
ج�س

ما

عاٍل
وم 

دبل

لوم
دب

معهد اللغويات العربية
ق�سم اللغويات التطبيقية

ق�سم تدريب املعلمني
ق�سم اللغة والثقافة

�س
ريو

الو
بك

لوم
دب

كلية الدرا�صات التطبيقية وخدمة املجتمع 
برنامج  العلوم الإدارية والإن�سانية

برنامج  العلوم ال�سحية
برنامج  العلوم الطبيعية والهند�سية

عاٍل
وم 

دبل

�س
ريو

الو
بك

تري
ج�س

ما

راه
كتو

د

  كلية العلوم
ق�سم الفيزياء والفلك

ق�سم النبات والأحياء الدقيقة
ق�سم علم احليوان

ق�سم الريا�سيات
ق�سم الكيمياء

ق�سم الإح�ساء وبحوث العمليات
ق�سم الكيمياء احليوية

ق�سم اجليولوجيا
الربنامج امل�سرتك يف التنوع الإحيائي

الربنامج امل�سرتك يف العلوم البيئية
الربنامج امل�سرتك يف العلوم والهند�سة

كلية علوم الأغذية والزراعة
ق�سم الإنتاج النباتي

ق�سم وقاية النبات
ق�سم القت�ساد الزراعي

ق�سم علوم الرتبة
ق�سم الإنتاج احليواين

ق�سم علوم الأغذية والتغذية
ق�سم الإر�ساد الزراعي واملجتمع الريفي

ق�سم الهند�سة الزراعية
كلية الهند�صة

ق�سم الهند�سة املدنية
ق�سم الهند�سة الكيميائية

ق�سم هند�سة البرتول والغاز الطبيعي
ق�سم الهند�سة الكهربائية
ق�سم الهند�سة امليكانيكية
ق�سم الهند�سة ال�سناعية

الربنامج امل�سرتك يف هند�سة حتلية املياه
  كلية العمارة والتخطيط

ق�سم العمارة وعلوم البناء
ق�سم التخطيط العمراين

كلية علوم احلا�صب واملعلومات 
ق�سم علوم احلا�سب

ق�سم هند�سة احلا�سب
ق�سم نظم املعلومات

ق�سم تقنية املعلومات
ق�سم هند�سة الربجميات

الربنامج امل�سرتك  يف علوم احلا�سب
كلية اإدارة الأعمال

ق�سم الإدارة
ق�سم املحا�سبة
ق�سم القت�ساد

ق�سم نظم املعلومات الإدارية
ق�سم الت�سويق

ق�سم املالية
ق�سم التحليل الكمي

الأعمال امل�سرتك
الإدارة ال�سحية

الإدارة العامة
فرع اجلامعة باملزاحمية

كلية الهند�سة
كلية علوم احلا�سب واملعلومات

كلية اإدارة الأعمال
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• برنامج األمير نايف لدراسات األمن الفكري:
أنشئ الربنامج لتعزيز البحث العلمي يف جمال األمن الفكري، ووضع املنطلقات 
بني  للجمع  اإلسالم  تعاليم  ضوء  يف  الفكري  األمن  ملفهوم  العلمية  واملبادئ 
األبعاد التطبيقية والتأصيل النظري والفكري للظواهر املرتبطة باألمن الشامل، 
ونشر ثقافة الفكر الوسطي يف اجملتمع، وتطوير واملعرفة وإثرائها يف جمال األمن 
املستدامة، والرقي والنهوض على  التنمية  الفكري بوصفه مقوًما من مقومات 

صعيد الفرد واجملتمع.

• مركز الدراسات الزلزالية:
املتعلقة  والبحوث  الدراسات  إجراء  هبدف  هـ،   1404 عام  يف  املركز  أنشئ 
االستشارية  اخلدمات  وتقدمي  الزلزالية،  البيانات  قاعدة  وتطوير  بالزالزل، 
واإلنشائية  والزلزالية  اجليولوجية  الدراسات  وإجراء  واخلاص،   العام  للقطاعني 
والبيئية للمناطق اآلهلة بالسـكان واملناطق ذات األمهية الصناعية واالقتصادية،  
ووضع التصميم البنائي باجلامعة،  وحتديد مكامن اخلطورة الزلزالية يف مستوى 
اململكة بالدقة املطلوبة،  وإعداد الكوادر الفنية والعلمية الوطنية املتخصصة يف 
جمال الدراسات الزلزالية،  وتطوير حماكاته من بيانية إىل رقمية،  وتكثيفها يف 

املناطق النشطة زلزالًيا.  

 • المركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب:
أنشئ املركز يف عام 1427هـ لإلسهام الفاعل يف موضوعات وقضايا الشباب 
احللول  واقرتاح  املتخصصة،  االستشارات  وتقدمي  والدراسات  البحوث  عرب 
والربامج النوعية بأعلى مستويات احلرفية واملهنية، ويهدف املركز إىل رفع مستوى 

اإلنتاج املعريف املتعلق بقضايا الشباب لالرتقاء هبم ومعاجلة مشكالهتم.

• مركز الدراسات السكانية:
دراسة  خالل  من  التنمية  خدمة  يف  لإلسهام  1430هـ  عام  يف  املركز  أنشئ 
والفقر،  واهلجرة،  البطالة،  مثل:  بالسكان،  الصلة  ذات  اجملتمعية  القضايا 
والتحضر، والنمو السكاين؛ من أجل رفع نوعية احلياة يف اجملتمع السعودي، 
واالستشارات،  البحوث  األول  أساسيني:  حمورين  املركز حول  أهداف  وترتكز 

والثاين التعليم والتدريب.

وإعداد   العلمي  والبحث  التدريس  على  ترتكز  للجامعة  الرئيسة  األدوار  إن 
اخلرجيني وتأهيلهم خلدمة القطاعني احلكومي واألهلي واجملتمع عامة. والشك 
أن البحث العلمي يعد الركيزة الثانية للجامعة بعد التدريس، باعتبار أن اجلامعة 
هي املسؤولة األوىل يف اجملتمع عن نشر املعرفة العلمية وجتديدها وتطويرها يف 
خمتلف احلقول اإلنسانية والطبيعية والتطبيقية. وقد حرصت جامعة امللك سعود 
على إعطاء أنشطة البحث العلمي املختلفة أولوية كربى حبكم طبيعة اجلامعة 
أولت  املبادئ  هذه  من  وانطالقًا  العايل،  التعليم  يف  الريادي  ودورها  وموقعها 
اجلامعة منذ نشأهتا كل الرعاية وُجل االهتمام لدفع البحث العلمي وتطويره يف 
للفكر واإلبداع ليس يف داخل  بارزاً  شىت حقول املعرفة، حىت أصبحت رافداً 

اململكة فحسب وإمنا عربياً وعاملياً.
وقد كان نتاج هذا احلرص حزمة من الربامج واملشاريع واألفكار اإلبداعية والبىن 
التحتية اليت تبنتها اجلامعة، وسعت بشكل حثيث إلجناحها وتفعيلها يف سبيل 

التمّيز العلمي والبحثي.

المعاهد والمراكز البحثية

تضم اجلامعة عدداً من املعاهد واملراكز البحثية املتميزة منها:

• معهد الملك عبد اهلل لتقنية النانو:
قدرات  وبناء  وتوطينها،  التقنية،  نقل  هبدف  عام 1428هـ  يف  املعهد  أنشئ 
وطنية للبحث العلمي يف جمال التقنيات متناهية الصغر )النانو(، وتوفري البيئة 
املناسبة هلا، كما يعمل على دعم األنشطة املختلفة ذات العالقة بعلوم النانو 

وتقنياته يف اجلامعة.

• مركز األمير سلطان لبحوث البيئة والمياه 
والصحراء :

واملشاريع  العلمية  والدراسات  البحوث  املركز يف عام 1406هـ إلجراء  أنشئ 
التطبيقية، وخباصة ما يتعلق باالستفادة من مياه األمطار والسيول واستخدامها 
يف مقاومة التصّحر، واحملافظة على املوارد الطبيعية والبيئية، وتنظيم استغالهلا، 

والتشجري، وإكثار النباتات والغابات واملراعي الطبيعية.

البحث العلمي
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• برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية :
أنشئ  الربنامج يف عام 1428هـ. ويهدف إىل محاية امللكية الفكرية ملنسويب 
اجلامعة، وذلك بوضع إسرتاتيجية لرتخيص االخرتاعات ذات القيمة االقتصادية 
العالية وتسويقها، كما يهدف إىل توفري مصادر أخرى لتمويل البحث العلمي 

من حصيلة احلقوق املالية للملكية الفكرية. 

• مركز االبتكارات:
أنشئ املركز يف عام 1428ه لتشجيع املبدعني على اإلسهام يف خدمة اجملتمع، 
اقتصادية،  قيمة  ذات  منتجات  إىل  واالخرتاعات  املبتكرة  األفكار  وحتويل 
واالرتقاء باجلامعة إىل مصاف اجلامعات املميزة إقليميًّا وعامليًّا يف جمايل اإلبداع 

واالبتكار.

• مراكز بحوث الكليات:
انطالقاً من األهداف الرئيسة إلنشاء اجلامعة والعمل على إثراء البحث العلمي 
خالل  من  اجملتمع  خدمة  يف  واإلسهام  واالخرتاعات  االبتكارات  وتشجيع 
أنشأت  والتخصصات،  اجملاالت  خمتلف  يف  علمياً  تأهياًل  املؤهلة  كوادرها 
اجلامعة 22 مركزًا وممعهًدا مراكز البحوث يف الكليات؛ إلجراء البحوث العلمية 
اهلادفة إىل حل املشكالت اليت تواجهها األنشطة اإلنتاجية واخلدمية املختلفة، 
واإلسهام يف خدمة اجملتمع، والعمل كأداة ربط بني اجلامعة واجملتمع. ولقد نشر 
 ISI الربنامج 318 حبوث علمية يف جمالت علمية متميزة ضمن قواعد بيانات

للنشر العلمي.

مراكز بحوث الكليات اإلنسانية واالقتصادية            10

مراكز بحوث الكليات الطبية والصيدالنية                  6          

مراكز بحوث الكليات العلمية الهندسية              6

الكراسي اإلنسانية واالقتصادية             19

الكراسي الطبية والصيدالنية              36

الكراسي العلمية والزراعية                        28

الكراسي الهندسية              15     

• كراسي البحث العلمي:
والتقنية  العلمية  اجملاالت  يف  العلمي  البحث  منظومة  استكمال  إىل  يهدف 
اإلسرتاتيجية واالرتقاء هبا إىل مصاف املنظومات العاملية،  وإرساء جمتمع املعرفة، 
من خالل تعزيز منظومة البحث العلمي، وتوليد املعرفة، وتوظيفها لإلسهام يف 
التنمية الوطنية، وتنمية جيل متمّيز من العلماء والباحثني .ويبلغ عدد كراسي 

البحث العلمي 98كرسي حبث.

كراسي البحث بحسب المجال 

%24

%2٣

%15

%٣8

الكراسي الطبية 
والصيدلية

الكراسي الهندسية

الكراسي اإلنسانية 
واالقتصادية

اإلجمالي: ٩8

الكراسي العلمية والزراعية
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• مراكز التميز البحثي:

اليت  سعود  امللك  جلامعة  التطويرية  الثمار  إحدى  البحثي  التميز  مراكز  تعد 
تبنتها ضمن حزمة من الربامج، هتدف إىل رفع كفاءة التعليم يف اململكة العربية 

السعودية، وقد أنشأت اجلامعة ما يزيد على 6 مراكز متيز حبثي، وهي:

1- مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية: 
أنشئ املركز يف عام 1428هـ إلجراء حبوث علمية متميزة يف جماالت التقنية 
احليوية والطب والصيدلة وعلوم األحياء، ويهدف املركز إىل نقل التقنية احليوية  
ودعمها كمجال حبثي وتعليمي، وتعزيز التعاون بني األقسام املختلفة فضاًل عن 
تعزيز التعاون والشراكة البحثية يف جمال التقنية احليوية، وقد نشر املركز 60 حبثًا  

يف جماالت النشر ISI وأقام ورشة عمل ودورة تدريبية.

2- مركز التميز البحثي في المواد الهندسية: 
أنشئ املركز يف عام 1428هـ؛ لتعزيز التقّدم يف جماالت املواد اهلندسية بالرتكيز 
على البحوث األساسية والعلوم التطبيقية والقضايا اهلندسية اليت تعود بالفائدة 
على اجملتمع حملياً وعاملياً، ويهدف املركز إىل اإلسهام يف نقل التقنية إىل القطاع 
يف  اململكة  مكانة  وتعزيز  اهلندسية،  املواد  يف  املعريف  احملتوى  وزيادة  الصناعي 
جماالت املواد اهلندسية. لقد حقق املركز إجنازات متعددة؛ حيث نشر 31 حبثًا 
علمًيا يف جمالت علمية متميزة ضمن قواعد بيانات ISI للنشر العلمي، فضاًل 
عن 2 حبثًا علمًيا نشرت يف جمالت أخرى، وأُلف كتيب واحد ومت احلصول علي 

أربع براءات اخرتاع ونشر 5 أوراق علمية يف مؤمترات دولية.

3- مركز التميز البحثي ألمن المعلومات: 
أمن  يف  املتخصصة  العلمية  البحوث  لدعم  1430هـ؛  عام  يف  املركز  أنشئ 
املركز  حقق  لقد  االستشارات.  وتقدمي  واخلربات  املعارف  وتبادل  املعلومات 
إجنازات متعددة حيث نشر 47 حبوث يف ISI، و19 حبثًا يف جمالت أخرى، 
ونظم وشارك يف 17 حماضرة علمية وسجل برائتني اخرتاع ومت عقد 11 دورة 

تدريبية ومت توقيع 8 عقود واتفاقيات ومت استقطاب باحثني.

4- مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات: 
أنشئ املركز عام 1429ه؛ـ لتطوير تعليم العلوم والرياضيات القائم على البحث 
العلمي والتطوير املهين للباحثني وحتقيق الشراكة البحثية. ولقد حقق املركز عدًدا 
من اإلجنازات؛ حيث نشر 5 حبوث يف ISI، و20 حبثًا يف جمالت ومؤمترات 
أخرى، وأُلف 3 كتب، ونظم 3 دورات تدريبية و15 حلقة نقاش وتعاون مع 
7 جهات خارجية، و5 جهات حملية، ورشة عمل وندوة وحماضرة ومؤمترومت 

نشر12 حبث علمي حمكم.
5- مركز التميز البحثي لألبحاث الخرسانية واالختبارات: 

ولدعم  باململكة،  اخلرسانة  واختبارات  أحباث  يف  مرجعاً  ليكون  املركز  أنشئ 
وتوطني أحباث اخلرسانة وموادها وتقنياهتا واستخداماهتا  وتقدمي االستشارات 

واالختبارات، وتثقيف اجملتمع اهلندسي.

6- مركز التميز البحثي في التعليم والتعلم: 
من  سعود،  امللك  جامعة  يف  والتعليم  التعلم  يف  التميز  لتحقيق  املركز  أنشئ 
واإلشراف  والتعلم  التعليم  يف  اإلسرتاتيجية  واخلطط  السياسات  إعداد  خالل 
على تنفيذها، ونقل وتوطني أفضل املبادرات العاملية لتطوير مستوى املمارسات 

التعليمية وحتسني تعلم الطالب باجلامعة.

الجمعيات العلمية

هتدف اجلمعيات العلمية إىل تطور الفكر العلمي، ودفع عجلة البحث العلمي؛ 
لإلسهام يف تنمية اجملتمع، وتعد رافًدا من روافد النهضة العلمية والثقافية، ويوجد 

يف اجلامعة 50 مجعية علمية .

الجمعيات اإلنسانية واالقتصادية             18  

الجمعيات الطبية والصيدالنية             20        

الجمعيات العلمية والزراعية والهندسية                       12
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الشراكة العلمية والتعاون البحثي

اجملتمع  ختدم  إبداعية  وإنتاج حبوث   ، متميز  تعليم  تقدمي  إىل  اجلامعة  تسعى 
وتسهم يف بناء اقتصاد املعرفة، من خالل الشراكة احمللية والعاملية الفاعلة. من 
الشراكة  لدعم  والوحدات  الربامج  من  اجلامعة  جمموعة  أنشأت  املنطلق  هذا 
العاملية واحمللية وتعميق أواصر التعاون العلمي مع املؤسسات البحثية واجلامعات 

املرموقة:

• برنامج استقطاب علماء نوبل:
أنشئ الربنامج عام 1428هـ،  إلرساء شراكة إسرتاتيجية مع العلماء احلاصلني 
على جائزة نوبل يف جماالت: الطب ووظائف األعضاء،  االقتصاد،  الفيزياء، 
الكيمياء؛ هبدف إثراء احملتوى املعريف والبحثي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس 
والباحثني على اإلبداع والتميز، وبناء القدوة العلمية املتميزة للطالب والطالبات، 
وتوفري فرص التعلم والتدريب لطالب الدراسات العليا من خالل االستفادة من 

األفكار واخلربات اليت ميتلكها علماء نوبل.

• برنامج أستاذ زائر:
أنشئ الربنامج عام 1430هـ ليكون حجر األساس  لبناء قاعدة علمية ومعرفية 
التقنية، ودعم مسرية  العاملية، وتوطني  باجلامعة إىل رحاب  عالية، واالنطالق 
شؤون  مجيع  إدارة  إىل  الربنامج  ويهدف  العاملية.  والريادة  اجملتمعية،  الشراكة 
واختاذ  البحوث،  ومراكز  واملعاهد  األقسام  مع  والتنسيق  الزائرين،  األساتذة 
اإلجراءات التنظيمية، جلذب األساتذة الزائرين الدوليني املتميزين بلغ عددهم 
202 استاًذا، للمشاركة يف البحث العلمي وبرامج الدراسات العليا. وبلغ عدد 
املشاريع البحثية قيد التنفيذ 24 ونظم 205 حماضرة و463 زيارة خارجية وقدم 
براءتني اخرتاع، وبلغ عدد البحوث املنشورة يف ISI 1157 حبثًا ونظم الربنامج 

161 مؤمترًا و4 دورات تدريبية.

• برنامج التوأمة العلمية العالمية: 
أنشئ الربنامج يف 1428هـ، من أجل إقامة شراكات علمية عاملية بني اجلامعة

وغريها من املؤسسات العلمية العاملية املتميزة؛ من أجل تبادل املعرفة واخلربات 
العلمي  التعاون  عالقات  بناء  إىل  الربنامج  ويهدف  والتقنية،  املعارف  ونقل 

والتقين، وتعزيزها مع اجلامعات واملؤسسات البحثية العلمية العاملية.

• برنامج زمالة عالم:
أنشئ الربنامج عام 1428هـ لبناء قاعدة علمية ومعرفية عالية تنطلق باجلامعة 
العاملية، من خالل استقطاب باحثني عامليني متميزين  من ذوي  إىل رحاب 
النسب العالية من االستشهاد ببحوثهم لنقل خرباهتم العلمية؛ وإلحداث تفاعل 
علمي وتقين مع أبناء اجلامعة إلنتاج كفاءات علمية قادرة على مواكبة التطور، 
قواعد  ضمن  متميزة  علمية  جمالت  يف  علميًّا  حبثًا   150 الربنامج  نشر  وقد 

بيانات ISI للنشر العلمي،  واستقطب 30 باحثًا دوليًّا.

• برنامج االبتعاث الداخلي: 
أنشئ الربنامج إلجياد فرص متميزة لطالب اجلامعة وتوجيه املخرجات التعليمية، 
لتكون متواكبة لسوق العمل من خالل توفري شراكة بني اجلامعة واملؤسسات 
التنمية  مع خطط  تتناسب  املتميزين،  للطالب  املنح  لتقدمي  احمللية  والشركات 
وتواكب سوق العمل، حيث بلغ عدد املبتعثني واملبتعثات املواصلني دراستهم 
مبتعث ومبتعثة ومت  1436 هـ 39   / الدراسي 1435  للعام  اململكة  داخل 

ابتعاثهم من 7 جهات وخترج من الربنامج طالب واحد من 5 برامج دراسية

• مركز الترجمة: 
أنشئ املركز يف العام الدراسي 1398/97هـ كبيت للخربة مبعايري عاملية؛ هبدف 
دفع حركة الرتمجة على املستويني احمللي واإلقليمي بأشكاهلا املختلفة من خالل 
نقل املعرفة وتوطينها وإنتاجها،  مبا حيقق نشر ثقافة الرتمجة ودعمها من خالل 
الرتمجة والتعريب والنشر، وخلق روح الشراكة اجملتمعية، وإعداد الكوادر املؤهلة 
لسد االحتياج، وقد ترجم املركز  31 كتابًا، ويوجد 37 كتابًا حتت الرتمجة، 
اتفاقية  وأبرم  واحدة  وأقام حماضرتني ومت عقد ورشة عمل  نقاش  ونظم حلقة 

ترمجة واحدة.
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• برنامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية 
واالبتكار: 

أنشئ الربنامج عام 1429هـ، لتعزيز منظومة البحث العلمي داخل اجلامعة، من 
أجل حتقيق أهداف اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار، من خالل حث 
الباحثني ومساندهتم لإلسهام مبشروعات حبثية متميزة، وتوجيه اهتماماهتم إىل 
أولويات اخلطة، وتفعيل إنتاجهم العلمي داخل القطاعات الصناعية احليوية. 
ويتمثل اهلدف العام من هذا الربنامج  يف رفع إسهامات اجلامعة كّماً وكيفاً، 
الربنامج   نشر  وقد  وتوجهاهتا،  الوطنية  اخلطة  أولويات  مع  تناسقها  وضمان 
1302 حبثًا علمًيا يف جمالت علمية متميزة ضمن قواعد بيانات ISI للنشر 

العلمي كما متكن الربنامج من احلصول على 35 براءة اخرتاع.

• برنامج المختبرات البحثية عن بُعد: 
التقنية  وترخيص  الفكرية  وامللكية  املخرجات  من  لالستفادة  الربنامج   أنشئ 
وغريها من خالل إجراء مشاريع حبثية مشرتكة ، واستقطاب اخلربات العلمية 
متخصصة،  علمية  حماضرات  وإلقاء   ، املختلفة  البحثية  اجملاالت  يف  املتميزة 
واإلشراف العلمي على طالب الدكتوراه، ونقل التقنيات احلديثة، وقد مت إنشاء 
معهد رائد إقليمياً خيتّص يف الدراسات العليا والبحث العلمي يف جمال تقنيات 

الضوئيات املتقدمة.

• برنامج استقطاب أعضاء هيئة التدريس 
والباحثين المتميزين:

أنشئ الربنامج يف 1428هـ، لبناء وتطوير جسور التعاون وتبادل اخلربات مع 
استقطاب كفاءات  من خالل  مرموقة،  وجامعات   ، عاملية كربى  مؤسسات 
متميزة يف التعليم والبحث العلمي لتدعيم أعضاء هيئة التدريس باجلامعة بأفضل 
األساتذة والباحثني يف التخصصات كافة، واالرتقاء مبستوى العملية التعليمية، 
وطالب  الباحثني  من  متمّيز  جيل  وتنمية  البحثية،  اجلامعة  إمكانيات  وتعزيز 
الدراسات العليا، وحتفيز منسويب اجلامعة من خالل توفري القدوة العلمية املتميزة 
العاملية  التقنية  من  لالستفادة  اجلامعة  قدرة  وتعزيز  الفاعلة،  البحثية  والشراكة 

احلديثة،  وهتيئة مناخ علمي مناسب لألساتذة املتميزين.

• برنامج استقطاب المبتعثين المتميزين:
من  واملبتعثات؛  املبتعثني  من  التميز  أصحاب  استقطاب  إىل  الربنامج  يهدف 

أجل االستفادة من قدراهتم و إمكاناهتم؛ ليكونوا شركاء يف خدمة بلدهم.  
كما يهدف الربنامج إىل ترسيخ  وتعزيز املكانة العالية والعاملية جلامعة امللك 

سعود والتعريف بأدوارها وأنشطتها األكادميية والعلمية والبحثية.
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البحوث املنشورة  حققت اجلامعة قفزات نوعية يف السنوات األخرية يف عدد 
يف اجملالت العلمية العاملية املرموقة، جراء التشجيع والدعم املتواصل الذي توليه 
اجلامعة للباحثني والنتاج العلمي املتميز بشىت صوره، فقد وصل عدد البحوث 
املنشورة يف قواعد البحث العلمي ISI  إىل ) 7200( حبثًا.  وتعزيزاً للتمّيز 
البحثي، تقدم اجلامعة عدداً من اجلوائز وشهادات التقدير للباحثني املتميزين 

يف النشر العلمي.

ISI  البحوث المنشورة في

المكتبات الجامعية

األساسية يف  الركائز  إحدى  باعتبارها  باملكتبات  اهتماماً كبرياً   اجلامعة  تويل 
من  أكثر  تضم  حيث  اجلامعة؛  يف  والبحثية  واألكادميية  التعليمية   العملية 
15مكتبة، تقدم خدمات اإلرشاد واإلعارة والتصوير الداخلي واخلارجي، وتبلغ 
 6379 على  حتتـوي  مربعاً،  مرتاً   87672 اجلامعة  ملكتبات  الكلية  املساحة 
مقعــداً للقراءة إضافة إىل حوايل 110 مقصورة )وحدة خاصة للقراءة(، وتوفر 
أدوات البحـث العلمي الورقي واإللكرتوين جلميع الباحثني،  ويعد النظام اآليل 
اجلامعة  مكتبــات  مقتنيـات  يف  البحث  وسائـل  أبرز  أحد  اجلامعة  ملكتبــات 
املوضوعية  اجملاالت  معظــم  تغطي  اليت  واألجنبيـة  العربيـة  واملراجع  الكتب  من 
للمعرفـة. وقد بلغ إمجايل مقتنيات مكتبات اجلامعة من الكتب أكثر من مليون 
كتاب يف خمتلف العلوم وفروع املعرفة بعدة لغات، وتضم مكتبات اجلامعة ما 
يزيد على 26 ألف رسالة جامعية،  وحتتوي مكتبات اجلامعة على 1754 
دورية عربية وأجنبية، إضافة إىل اشرتاك املكتبات يف 84 قاعدة بيانات علمية. 
وقدمت  واملستخلصات  الكاملة  للنصوص  ببليوجرافية  بيانات  قاعدة  و210 

املكتبات خدماهتا املتنوعة ملا يزيد على 532080 مستفيًدا.
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تقدم اجلامعة خدمات صحية وطبية للمواطنني واملقيمني من خالل املستشفيات 
أهدافها  بتحقيق  اجلامعية  املستشفيات  قيام  جانب  فإىل  لديها،  اجلامعية 
التعليمية، تقدم خدمات عالجية متميزة للمواطنني حتت إشراف خربات طبية 
متمكنة، يف ظل وجود عدد من الكوادر الوطنية املؤهلة علمياً يف هذا اجملال.  

• مستشفى الملك خالد الجامعي:
واخلدمات  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  ويقّدم  1402هـ،  عام  افتتح   
الطبية املتخصصة حتت إشراف كوادر طبية متميزة لفئات اجملتمع وأفراده دون 
الطبية على املستويني اجلامعي  التعليمية  النواحي  مقابل، باإلضافة إىل خدمة 
والعايل، ودعم البحوث الطبية والصحية، وقد بلغ عدد العمليات اجلراحية اليت 
أجريت باملستشفى )9093( عملية جراحية، كما بلغ عدد املرضى املنومني يف 

املستشفى حنو )41880( مريًضا.

• مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي:
افتتح عام 1393ه، ويقدم اخلدمات الطبية للمجتمع يف عديد من أقسامه 
املختلفة، مثل: قسم األذن واألنف واحلنجرة، وقسم العيون، باإلضافة إىل خدمة 
النواحي التعليمية الطبية على املستويني اجلامعي والعايل. ويضم املستشفى مركزًا 

لتأهيل مرضى السكر وتعليمهم، ومركز العناية النهارية 
باملستشفى  اليت أجريت  اجلراحية  العمليات  بلغ عدد  . وقد  النفسي  للتأهيل 
املستشفى  يف  املنومني  املرضى  عدد  بلغ  جراحية، كما  عملية   )8437(

)5947( مريًضا.

 تؤدي جامعة امللك سعود دورًا بارزًا وحيوياً يف خدمة اجملتمع كما هو احلال 
يف عديد من اجلامعات العاملية املرموقة، ويزداد هذا الدور قوة يوًما بعد يوم؛ 
يعّلق على اجلامعة من تطلعات وآمال من قبل  ملكانة اجلامعة وعراقتها، وملا 
أمناطًا  ومؤسسات  أفراًدا  للمجتمع  اجلامعة  قدمت  فقد  اجملتمع،  فئات  كافة 

خمتلفة من اخلدمات.

الخدمات الصحية

• عيادة كلية طب األسنان:
التعليمية خدمات  أهدافها  افتتحت عام 1395 هـ وتقّدم إضافة إىل حتقيق 
عالجية مباشرة للمواطنني من خالل عياداهتا احلديثة وخمترباهتا ومعاملها؛ حيث 
قدمت خدمات ألكثر من 240329حالة ما بني عمليات جراحية وحشو 

وتقومي وتركيب وخلع وغريها.

• التوعية الصحية:
تقدم الكليات الصحية باجلامعة خدمات ذات طابع إرشادي توعوي عن طريق 
إذاعية  برامج  واملشاركة يف  احمللية،  الطبية  الصفحات  بعض  املشاركة يف حترير 
وتلفازيه هتدف إىل نشر الوعي الصحي، وإصدار نشرات ومطبوعات، وإقامة 
برامج  وتقدمي  بالدم،  التربع  وتنظيم محالت  األولية،   اإلسعافات  يف  دورات 

توعوية مكثّفة خالل األسبوع الصحي العاملي.

خدمة المجتمع
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• الدراسات السكانية:
بالسكان  الصلة  ذات  اجملتمعية  القضايا  بدراسة  سعود  امللك  جامعة  اهتمت 
مثل: البطالة، واهلجرة، والفقر، والتحضر، والنمو السكاين، من أجل رفع نوعية 
السكانية  بالدراسات  خيتص  مركزاً  أقامت  فقد  السعودي،  اجملتمع  يف  احلياة 
تتمحور أهدافه حول حمورين أساسيني: األول البحوث واالستشارات، والثاين 

التعليم والتدريب.

• خدمات اإلرشاد الزراعي:
والزراعة   األغذية  علوم  بكلية  الزراعي  اإلرشاد  مركز  خالل  من  اجلامعة  تقوم 
بدور كبري يف التوعية الزراعية بني املزارعني؛ سعياً إىل الربط بني اجلامعة واجملتمع، 
وذلك من خالل حتقيق االتصال املتبادل بني أعضاء هيئة التدريس والباحثني 
واملختصني يف الكلية من ناحية، والعاملني واملهتمني بقطاع الزراعة والصناعات 
واخلدمات  االستشارات  من  العديد  املركز  ويقدم  أخـرى،  ناحية  من  الزراعية 
الفنية مثل: حتليل عينات الرتبة، أو املياه، أو فحص عينات البذور، أو أجزاء 
الزراعية يف  إدارة اإلرشاد واخلدمات  املركز مع  املصابةـ، ويتعاون  النباتات  من 
الزراعية،  وزارة الزراعة واملياه؛ لتقدمي جمموعة من املقاالت اإلرشادية يف اجمللة 
والربامج الزراعية اإلذاعية والتلفازية؛ من أجل تقدمي أحدث املعارف والتقنيات 

والتوصيات الزراعية؛ لنشر الوعي الزراعي يف أحناء اململكة.

تسعى اجلامعة من خالل معاهدها ومراكزها البحثية إىل توسيع روابط التعاون 
العلمي، وتبادل املعلومات واخلربات مع اجلهات اخلارجية، وتعزيز مبدأ الشراكة 

اإلسرتاتيجية بني اجلامعة وكافة شرائح اجملتمع. 

• قضايا الشباب:
حول  واستبيانات  وقياسات  ودراسات  حبوث  إلجراء  مركزاً  اجلامعة  أنشأت 
القضايا االجتماعية والنفسية والسلوكية اليت تتعلق بقضايا الشباب. ويهدف 
هبم  لالرتقاء  الشباب  بقضايا  املتعلق  املعريف  اإلنتاج  مستوى  رفع  إىل  املركز 
بتأسيس  املركز  يقوم  والتوصيات؛ كما  املقرتحات  ومعاجلة مشكالهتم، ويضع 
العديد من الشراكات مع اجلهات ذات العالقة بالشباب، مثل:وزارة الداخلية، 
كرسي حبوث وتطبيقات الصحة النفسية، اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، 

اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني )نقاء(، اللجنة الوطنية لشباب األعمال.

• خدمات البحوث و الدراسات االستشارية:
تسعى اجلامعة من خالل معهد امللك عبد اهلل للبحوث والدراسات االستشارية 
إىل عقد روابط التعاون بني اجلامعة واجلهات اخلارجية، ومتابعة تعزيزها، وترسيخ 
املعلومات  وتبادل  العلمي  التعاون  أطر  وتوسيع  معها،  املشرتك  العمل  ثقافة 
واخلربات مع اجلامعات األخرى، وتعزيز مبدأ الشراكة اإلسرتاتيجية بني اجلامعة 

وكافة شرائح اجملتمع.

الخدمات االستشارية 

• الشراكة الطالبية:
بني  فاعلة  لشراكة  احلاضنة  ليكون  الطالبية؛  الشراكة  برنامج  اجلامعة  أنشأت 
وتعّده  الطالب،  لدى  باالنتماء  الشعور  خلق  يف  تسهم  واجلامعة،  الطالب 
وحتفيزها  املبادرات  تشجيع  إىل  الربنامج  ويهدف  العملية،  حياته  يف  للنجاح 
اجلامعة  خلدمة  وتوظيفها  واملواهب،  القدرات  من  واالستفادة  واحتضاهنا، 
واجملتمع، وإتاحة الفرصة ملمارسة األنشطة واهلوايات وتنمية اإلحساس بالعمل 

التطوعي يف مستوى اجلامعة والوطن، والتسابق لإلسهام فيه.
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• خدمات ريادة األعمال:
  تعمل اجلامعة من خالل معهد األمري سلمان لريادة األعمال على دعم التنمية 
اقتصاد  على  تركز  بدأت  اليت  العاملية  التوجهات  للمملكة يف ضوء  املستدامة 
املعرفة، اعتماًدا على التكنولوجيا واإلبداع كأساس لدعم املركز التنافسي عاملياً، 
ومع تركيز خطط التنمية على االستفادة من القدرات املتميزة لالقتصاد الوطين، 
اجملتمع  مفهوم  تطبيق  إىل  اهلادفة  األنشطة  من  متكاملة  منظومة  املعهد  ويعّد 
املعريف، من خالل تقدمي استشارات حاضنات األعمال، وتعزيز ثقافة الريادة 
يف اجملتمع، ونشر الوعي العلمي، ونقل املعرفة يف جماالت الريادة، وإعداد جيل 

متمّيز من رجال أعمال املستقبل.

• خدمات الدراسات الزلزالية:
تقوم جامعة امللك سعود بإنشاء حمطات املرصد الزلزايل، وتتصل مجيعها باملركز 
رصد  حمطات  من  شبكة  إلنشاء  بالتخطيط  املركز  وقام  باجلامعة.   الرئيس 
الزالزل، تغطي معظم أحناء اململكة، ومت اختيار األماكن املناسبة إلقامة تلك 
احملطات، وُأجريت الدراسات الالزمة على مواقعها، وبذلت جمهودات كبرية مع 
اهليئات واألفراد؛ لتخصيص األراضي الالزمة ملواقع احملطات، وأيضا جمهودات 
مضنية لتوفري خطوط الالسلكي والدوائر اهلاتفية الالزمة لنقل بيانات الرصد من 

تلك احملطات إىل املركز الرئيس جبامعة امللك سعود.

األنشطة الطالبية والخدمات

هتتم اجلامعة بتقدمي اخلدمات اليت حيتاجها طالب اجلامعة وطالباهتا من اإلسكان 
والتغذية، واألنشطة االجتماعية والثقافية والعلمية، والفنية والرياضية, وهتدف 
الشخصية  لتتحقق هلم  اجلامعي  الشباب  إعداد  الربامج إىل اإلسهام يف  تلك 
املتوازنة املتكاملة وتوعيتهم وتقوية شعورهم باالنتماء إىل أمتهم ووطنهم ,كما 
هتدف اجلامعة إىل توفري الرعاية الثقافية والعلمية واالجتماعية والرياضية؛ لتنمية 
من  اإلفادة  مع  مثمر  عمل  يف  وتوظيفها  ومواهبهم  الطالب  طاقات  وصقل 
أوقات الفراغ وحسن توجيهها , إىل جانب ذلك توفر اجلامعة الرعاية الصحية 
والغذاء  املناسب  املسكن  على  للحصول  الظروف  وهتيئة  للطالب،  والنفسية 

الصحي للطالب والطالبات.

المشاركات اإلعالمية 

تضم اجلامعة خنبة من املتخصصني والكفاءات العلمية العالية يف خمتلف اجملاالت، 
اليت هلا إسهامات كبرية وفّعالة يف تقدمي االستشارات واألطروحات واألفكار 
يف  املشاركات  خالل  من  وذلك  مستوياته؛  بكافة  اجملتمع  خيدم  مبا  اخلالقة، 
وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة واملسموعة، أو املشاركة يف املناسبات والفعاليات 

اليت تقيمها مؤسسات اجملتمع املختلفة.

الخدمات التدريبية

لديها  ملا  ونتيجة  اجلامعة،  تبّنتها  الذي  اجملتمع  خدمة  سياسة  مع  تواصاًل 
مجيع  يف  البشرية  الكفاءات  أو  التحتية،  البىن  مستوى  على  إمكانات  من 
التخصصات، فقد مت إنشاء كليات اجملتمع حبيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية 
يف  تدريبية  دورات  الكليات  تلك  أقامت  فقد  شرائحه،  جبميع  اجملتمع  ألفراد 
مجيع اجملاالت،  حيث بلغ عدد الذين استفادوا من تلك الربامج  852 متدربًا 

ومتدربة.
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معهد الملك عبد اهلل 
لتقنية النانو

تعمل اجلامعة من خالل معهد امللك عبد اهلل لتقنية النانو على نقل التقنية، 
البيئة  وتوفري  النانو،  جمال  يف  العلمي  للبحث  وطنية  قدرات  وبناء  وتوطينها، 
املناسبة هلا، كما يعمل على دعم األنشطة املختلفة ذات العالقة بعلوم النانو 
وتقنياته يف اجلامعة، وقد نشر الربنامج 57 حبثًا يف ISI و7 أحباث يف جماالت 
العلوم األخرى. ويضم املعهد يف جملسه العلمي خنبة من املختصني واملتميزين 
حملًيا وعاملًيا من محلة جائزة امللك فيصل العاملية وجائزة نوبل العاملية أو اجلوائز 
اإلقليمية وحصل على 3 براءت اخرتاع واستقطب 13عضواً من أعضاء هيئة 

التدريس و6 من الباحثني املتميزين.

يعتمد اقتصاد املعرفة بصورة أساسية على املوارد البشرية، على اعتبار أن رأس 
املال الفكري واملعريف هو الذي ميّيز االقتصاد املعريف مبا فيه من استخدام واسع 

للبحوث والدراسات التطبيقية اليت يقوم هبا خرباء ذوو كفاءات عالية.

برنامج حقوق الملكية الفكرية 
وبراءات االختراع 

تعمل اجلامعة من خالل برنامج حقوق امللكية الفكرية وبراءات االخرتاعات 
على تنمية ثقافة االبتكار لدى منسوبيها؛ حبيث تؤدي دوراً فاعاًل يف عملية 
إنشاء اجملتمع املعريف وزيادة الوعي بأمهية االبتكار بني أبناء اجملتمع؛ ويهدف 
الربنامج إىل محاية امللكية الفكرية ملنسويب اجلامعة، ووضع إسرتاتيجية ترخيص 
وتسويق االخرتاعات ذات القيمة االقتصادية العالية، مع  توفري مصدر لتمويل 
عدد  بلغ  وقد  الفكرية.  للملكية  املالية  احلقوق  حصيلة  من  العلمي  البحث 
براءات االخرتاع اليت حصلت عليها اجلامعة أكثر من 659 براءة اخرتاع دولية 

بشكل تراكمي ) ممنوحة ومنشورة ومدعومة (.

املبادرة  وروح  االبتكار  بيئة  لدعم  للتقنية  الرياض  حاضنة  اجلامعة  أنشأت 
االقتصادي، وإجياد فرص  النشاط  اليت من شأهنا حتفيز  وتشجيعها ودعمها، 
عمل مميزة، تعزز جماالت التقنية لتحقيق اهلدف األمسى املتمثل يف اقتصاد قائم 
على املعرفة. ومن أهم أهداف احلاضنة ختريج شركات تقنية ناشئة حتفز النشاط 
االقتصادي يف اململكة، وإجياد فرص عمل اعتبارية يف جماالت تقنية املعلومات 
عالقات  تطوير  يف  مهمة  أداة  بصفتها  احلاضنة  برامج  وإنشاء  واالتصاالت، 
وجمتمعات  اإلقليمية  األعمال  ومراكز  سعود  امللك  جامعة  بني  قوية  شراكة 
لالبتكار،  املواتية  البيئة  وهتيئة  املبادرة،  روح  وتنمية  والتكنولوجيا،  األعمال 
ناشئة،  ابتكاريه  شركات  لتخريج  والتطوير  للبحث  التحتية  البنية  واستغالل 
وإنشاء شبكة داعمة من ذوي االختصاص، وإطالق شراكة حكومية قوية مع 
القطاع الصناعي اخلاص واجلامعة، وإنشاء قنوات مبتكرة الجتذاب التمويل من 

مصادر رأس املال، وتسويق امللكية الفكرية.

منظومة متكاملة من األنشطة اهلادفه إاىل تطبيق مفهوم اجملتمع املعريف من خالل 
تقدمي استشارات حاضنات األعمال وتعزيز ثقافة الريادة يف جمتمع ونشر الوعي 
أعمال  مميز من رجال  الريادة وإعداد جيل  املعرفة يف جماالت  العلمي, ونقل 

املستقبل.

حاضنة الرياض للتقنيّة 

معهد الملك سلمان لريادة 
األعمال

اقتصاد المعرفة
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مركز الترجمة 

تعمل اجلامعة من خالل مركز الرتمجة على التبادل العلمي واملعريف والثقايف على 
املستويني احمللي واإلقليمي بأشكاهلا املختلفة من خالل نقل املعرفة وتوطينها 
والتعريب  الرتمجة  خالل  من  ودعمها  الرتمجة  ثقافة  نشر  حيقق  مبا  وإنتاجها، 
والنشر، وخلق روح الشراكة اجملتمعية، وإعداد الكوادر املؤهلة لسد االحتياج. 
وقد هيأت اجلامعة كل اإلمكانات لتيسري الرتمجة يف خط تصاعدي الختيار 
من  مع كثري  املركز  ويتعاون  والثقافة.  املعرفة  اآلخرين؛ خلدمة  لدى  ما  أفضل 

اهليئات واملراكز العلمية يف داخل اململكة وخارجها.

برنامج الخطة الوطنية للعلوم 
والتقنيّة واالبتكار 

واالبتكار  والتقنية  للعلوم  الوطنية  اخلطة  برنامج  خالل  من  اجلامعة  تسعى 
الباحثني  حث  خالل  من  اجلامعة  داخل  العلمي  البحث  منظومة  تعزيز  إىل 
ومساندهتم لإلسهام مبشروعات حبثية متميزة، وتوجيه اهتماماهتم إىل أولويات 
ويتمثل  احليوية،  الصناعية  القطاعات  داخل  العلمي  إنتاجهم  وتفعيل  اخلطة، 
اهلدف العام من هذا الربنامج  يف رفع إسهامات اجلامعة كّماً وكيفاً، وضمان 

تناسقها مع أولويات اخلطة الوطنية وتوجهاهتا.

املؤسسات  ليشمل مجيع  للمعرفة؛  الرياض  إنشاء رواق  اجلامعة فكرة  طرحت 
ويكون  حميطها،  عن  املنطقة  تلك  تتميز  حبيث  املنطقة؛  يف  والتقنية  العلمية 
العلمية  الواجهة  إبراز  ميكن  مثَّ  ومن  وعاملًيا،  حملًيا  به  تعرف  طابع خاص  هلا 
والتقنية ملدينة الرياض اليت متّثل منوذًجا واقعيًّا للتطور العلمي للمملكة العربية 
التنافسية،  قدراهتا  املعرفية، وتعزيز  الصناعات  أهدافه تشجيع  السعودية. ومن 
وعمل الشراكة احلقيقية الفعالة يف مصادر املعرفة، وتيسري احلصول على املعلومة 
واخلدمة املساندة باإلضافة إلجياد فرص وظيفية متميزة جليل املعرفة، واستحداث 

منطقة جاذبة ملختلف شرائح اجملتمع.

برنامج رواق الجامعة للمعرفة 

من  عدد  حتقيق  إىل  للتقنية  الرياض  وادي  مشروع  من خالل  اجلامعة  سعت 
خيدم  مبا  وتطويرها  التقنية  نقل  إىل  هتدف  اإلسرتاتيجية،  الوطنية  األهداف 
االقتصاد الوطين، وحيقق التنمية املستدامة، وتعزيز التعاون بني اجلامعة ومراكز 
وجاذبة  حمفزة  بيئة  وإجياد  والعاملية،  احمللية  الشركات  يف  والتطوير  البحوث 
والتطوير،  البحث  جمال  يف  املتخصصة  والعاملية  احمللية  االستثمارية  للشركات 
اململكة  داخل  من  واملبدعني  واملبتكرين  املوهوبني  اكتشاف  إىل  باإلضافة 

وخارجها،واستقطاهبم ورعايتهم.

مشروع وادي الرياض للتقنيّة 

مشروع البحوث الوطنيّة 
التطبيقيّة المعتمد

 )ISI( هتتم اجلامعة من خالل مشروع البحوث الوطنية التطبيقية املعتمدة يف
الوطين، ويهدف إىل حث أعضاء  الطابع  الظواهر واملشكالت ذات  بدراسة 
هيئة التدريس والباحثني يف اجلامعة على تقدمي أفكار حبثية تطبيقية تأخذ بعني 
الُبعد الوطين، وتعمل بروح الفريق الواحد، ويتم من خالل البحوث  االعتبار 
املعتمدة ضمن  هذا الربنامج، التعاون العلمي مع باحثني ومتخصصني عامليني؛ 

لنقل خرباهتم املعرفية فيما يسهم برقي البالد.

تفعيل  على  تعمل  متكاملة،  إجيابية  معرفية  منظومة  بناء  إىل  املشروع  يهدف 
واجتماعياً  اقتصادياً  منها  واالستفادة  وتوظيفها،  ونشرها  املعرفة  إنتاج  أنشطة 
خالل  من  الطويل  املدى  على  املعريف  الرتاكم  يف  باإلسهام  وهتتم  وإنسانياً، 
تأليف الكتب اليت تصب يف إطار معريف حمدد، يسهم يف تغطية احتياج معريف 
للمجتمع يف جمال ما، أو ترمجة الكتب املتخصصة يف اجملال نفسه، إضافة إىل 

رعاية امللتقيات العلمية واحملافل الثقافية.

مشروع مجتمع المعرفة 
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