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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
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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
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معهد اللغويات العربية
ق�سم اللغويات التطبيقية

ق�سم تدريب املعلمني
ق�سم اللغة والثقافة
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كلية الدرا�صات التطبيقية وخدمة املجتمع 
برنامج  العلوم الإدارية والإن�سانية

برنامج  العلوم ال�سحية
برنامج  العلوم الطبيعية والهند�سية
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  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

الكليات والدرجات العلمية خدمة المجتمع
معهد الملك عبداهلل للبحوث والدراسات االستشارية  
ي�سعى اإلى بناء �سراكة بني اجلامعة واجلهات اخلارجية، وتر�سيخ ثقافة 
العمل امل�سرتك مع القطاعات احلكومية واخلا�سة، واإبرام االتفاقيات 
والعقود وتو�سيع اأطر التعاون العلمي واال�ست�ساري، وتبادل املعلومات واخلبـرات 

مع املجتمع؛ مـن اأجل بلوغ االأهـداف والغايـات املوؤديـة اإلى جمتمع املعرفة .

خدمات مكتبية متميزة ومتطورة
 15 مكتبة جامعية ت�سم اأكرث من 6 اآالف مقعد.

 اأكرث من 84 قاعدة بيانات عاملية.
 اأكرث من مليون كتاب يف خمتلف العلوم وفروع املعرفة.

 اأكرث من 26.000 ر�سالة جامعية.
 اأكرث من 1.700 دورية وجملة علمية.

 اأكرث من 58.000 م�ستعري.

خدمات صحية وطبية متميزة
 تقدمي خدمات �سحية متخ�س�سة للمجتمع من خالل امل�ست�سفيات اجلامعية :

 م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي ي�سم 1400�سريٍر و32غرفة للعمليات اجلراحية.
 م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي ي�سم 230 �سريًرا.

خدمات تدريبية 
قدمت اجلامعة لكافة اأفراد املجتمع يف جميع املجاالت والتخ�س�سات  1014 

دورة تدريبيــــة، ا�ستفــاد منهـــــا  12938 متــــدرًبا ومتدربة.

اقتصاد المعرفة

وادي الرياض للتقنية
اإلى  مركز ا�ستثمار معريف يعمل على ا�ستقطاب االإبداع املحلي والعاملي 
رحاب اجلامعة وتطويره؛ لتحويل خمرجات البحوث اإلى منتج، وتوطني 
التقنية عرب تاأ�سي�س �سركات معرفية، وتوفري وظائف نوعية عالية امل�ستوى، 

ت�سهم يف خلق اقت�ساد معريف راٍق.

مركز الحاضنات
منظومة تهتم بتطوير عالقات �سراكة بني اجلامعة ومراكز وجمتمعات 
االأعمال والتكنولوجيا العامة واخلا�سة، وتنمية روح املبادرة وتهيئة بيئة 

مواتية لالبتكار وت�سويق امللكية الفكرية.

مركز االبتكارات
للتفوق  مواتية  بـبيئة  وتزويدهم  للمبتكرين  اأ�سا�سي  داعم 
الفكري؛ لتحويل االأفكار البحثية املبتكرة واملتميزة اإلى م�ساريع 

ناجحة ذات قيمة م�سافة لالقت�ساد الوطني.

الملكية الفكرية وترخيص التقنية )براءات االختراع(
املطورة يف اجلامعة؛ حيث  التقنيات  وترخي�س  الفكرية   امللكية  حماية 
دولية )ممنوحة  براءة اخرتاع  براءات االخرتاع 659  اإجمايل عدد  بلغ 

ومن�سورة ومدعومة( .

مركز سابك لتطوير التطبيقات البالستيكية
مركز اأبحاث متطور مت تاأ�سي�سة  مب�ساحة تبلغ 100 األف مرت مربع وتكلفة 
اإجمالية تقدر بـ 375 مليون ريال �سعودي؛ بهدف  ا�ستثمار اخلربات العلمية 

يف اجلامعة لتطوير التطبيقات البال�ستيكية املتخ�س�سة  واملتقدمة.

مجتمع المعرفة
بنـاء منـظـومــة معـرفيــة اإيجــابيــة متكــاملـــة، تعمــل علــى تفعـــيـــل اأن�سـطـة 
اإنتاج املعرفة ون�سرها وتوظيفها، واال�ستفادة منها اقت�سادًيا واإجتماعـًيا 

واإن�سانًيا ، مبا ي�سهم يف تراكم املعرفة.

وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير
إدارة اإلحصاء والمعلومات

statistc@ksu.edu.sa
1438هـ - 2017م

المشاركات اإلعالمية
اأطروحات  املجاالت  خمتلف  يف  العلمية  الكفاءات  خالل  من  اجلامعة  تقدم 
واأفكار خالقة تخدم املجتمع ومكوناته؛ وذلك من خالل امل�ساركات يف الفعاليات 
واملقروءة(.  وامل�سموعة،  )املرئيـة،  املختلفة  االإعالم  و�سائل  يف  اأو  والن�ساطات 
وقد بلغ عدد االأخبار املن�سورة 1376 خرًبا و149 مقــــــااًل ومت اإجراء 26 حتقـيقـًا 

وحواًرا متنوًعا و123 موؤمتًرا وندوة وحما�سرة وفعالية.

جميع المؤشرات اإلحصائية تخص العام 
الدراسي 1435 / 1436 هـ  طبع في دار جامعة الملك سعود للنشر

توزيع البرامج العلمية بحسب الدرجة
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الطاقم األكاديمي و اإلداري
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بيئة أكاديمية متطورة

تميز بحثي
مراكز التميز البحثي

الهند�سية. املواد  يف  البحثي  التميز  • مركز 

احليوية. التقنية  يف  البحثي  التميز  • مركز 
والريا�سيات. العلوم  تطوير  يف  البحثي  التميز  • مركز 

املعلومات. اأمن  يف  البحثي   التميز  • مركز 
والتعليم. التعلم  يف  البحثي  التميز  • مركز 

واالختبارات. اخلر�سانية  للبحوث  التميز  • مركز 
كلية. كل  يف  موزعة  بحوث  • مراكز 

معهد األمير سلطان ألبحاث التقنيات المتقدمة 
اأن�سئ لتلبيـة االحتيـاجــات البحثية املتقـدمـة يف جمـال التقنيـة احلديثـة 

ملختلف القطاعات احلكومية واخلا�سة يف اململكة.

للطالبات  الجامعية   المدينة 
جممـع اأكادميـي موحـد ومتكـامل لطالبــات جامعــة امللك �سعود وملختلف 
التخ�ســ�سات الطبيــة والعلميــة واالإن�سانية ، وتقدر م�ساحة هذا املجمع 
بنحو )1.232.000( متــر مــربع ، ويهــدف هــذا املجــمــع اإلى حتقيـــق 
املوازنـــة بني املتطلب الثقايف املتمثل يف اخل�سو�سيــة، وحريـــة احلركـــة 

للطالبات وع�سوات هيئة التدري�س.

بيئة إدارية وأكاديمية داعمة للتميز
 هيكلة اإدارية متطورة مكونة من 6 وكاالت و10 عمادات م�ساندة و24 اإدارة.

 تنوع اأكادميي من خالل 24 كلية اأكادميية ومعهد اللغويات العربية ت�سمل فرع اجلامعة باملزاحمية
   ومدينة جامعية للطالبات و117 ق�سمًا اأكادمييًا.

 تنوع اخلربات التعليمية مبا يزيد على 7391 ع�سو هيئة تدري�س ميثلون اأكرث من 50 دولة.
 نظام اأكادميي اإلكرتوين متقدم خلدمة الطالب وع�سو هيئة التدري�س.

 نظام اإلكرتوين متكامل للتعامالت املالية واالإدارية.
 529 درجة علمية مبختلف التخ�س�سات متنحها االأق�سام االأكادميية.

 تطوير م�ستمر للتعليم االإلكرتوين باأحدث و�سائل التقنية.

السنة التحضيرية 
 ت�سعـــى عمـــادة ال�سنـــة التح�سرييـــة مـــن 
وا�ستخـــدام  املتميـــزة  ال�ســـراكات  خـــالل 
اأحدث و�سائل التقنيـــة اإلى تطبيق برنامج 
ذي جـــودة عالية؛ لتاأهيـــل طالب حمرتف 
يتميـــز باأخالقيات عاليـــة، ويزود الطالب 
باملهـــارات التـــي يحتاجونهـــا للنجـــاح يف 
حياتهـــم االأكادمييـــة واملهنية مـــع الرتكيز 

على االإبداع وتطوير الذات.

مختبرات "ستااليت الب"  
 • �ستااليت الب بفرن�سا بالتعاون مع خمترب االأمرا�س الوراثية يف م�ست�سفى "نيكر" لالأطفال.

 • �ستااليت الب  يف  اأملانيا باال�سرتاك مع معهد ماك�س بالنك للب�سريات الكمية.

 • �ستااليت الب ملعهد امللك عبد اهلل لتقنية  النانو يف جامعة ليدز الربيطانية.

مبادرات نوعية

معايير عالمية
 اعتماد  ACPE - ABET  االأمريكيتان لكلية الهند�سة.

 اعتماد  ABET  االأمريكية لكلية علوم احلا�سب واملعلومات.
 اعتماد  AIC  الكندية  لكلية علوم االأغذية والزراعة. 

  اعتماد  COE االأمريكية لكلية  املجتمع.
 اعتماد  ASIIN االأملانية لكلية العلوم.

 اعتماد  CCAPP  الكندية لكلية ال�سيدلة.
 اعتماد  ADEE  االأوروبية لكلية طب االأ�سنان.

 اعتماد AHPGS االأملانية لكلية التمري�س.
 اعتماد AHPGS االأملانية وABET االأمريكية لكلية العلوم الطبية التطبيقية.

 اعتماد  AERES  الفرن�سية لكلية ال�سياحة واالآثار.
 اعتماد  AERES  الفرن�سية لكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية. 

 اعتماد  AERES  الفرن�سية ملعهد اللغويات العربية.
 اعتماد  AERES  الفرن�سية و CEA االأمريكية لكلية اللغات والترجمة.

 اعتماد  AALE  االأمريكية لكلية االآداب.
 اعتماد  NCATE  األمريكية لكلية التربية.

 اعتماد NAAB  لكلية العمارة والتخطيط. 
 اعتماد COE االأمريكية لكلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع.

 اعتماد AC الكندي و ACS + CAP االأمريكيتني لكلية الطب وامل�ست�سفيات اجلامعية.
 جودة إدارية بشهادة ISO 9001:2008  لـ 25جهة اإدارية واأكادميية.

التوأمة العلمية العالمية  
العلمية  املوؤ�س�سات  مع  �سراكات  اإقامة   •

العاملية املتميزة والرائدة.
• تطوير الربامج االأكادميية والبحث العلمي.

التــدريــ�س  اأع�ســـاء هيئـــة  • تبـــادل زيـــارات 
وطالب الدرا�سات العليا واملبتعثني.

عالمية الجامعة

االت تطبيقية متنوعة جم
توطيد عالقات علمية وبحثية يف 

دفع الباحثني نحو التميز على م�ستوى عاملي

ث التفاعل العلمي والبحثي
ة واإحدا
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برنامج اأسستاذ زائر

اسستقطاب علماء نوبل

مركز األمير نايف ألبحاث العلوم الصحية  
مـركز رائــــد يف اأبحـاث العلــوم ال�سحيــة االأ�سا�سيــة واالإكلينيـكيـة، يوفر 

الدعم للباحثني؛ لتمكينهم من اإجراء اأبحاث عالية امل�ستوى.

بيئة معيشية وخدمية متكاملة
 بيئة �سكنية مثالية ، وتو�سعة اإ�سافية مبا يقارب 1000 وحدة �سكنية.

 جممع ريا�سي ومرافق ترفيهية متنوعة.
 خدمات رعاية �سحية متطورة ملن�سوبي اجلامعة والطالب.

 برامج اإر�سادية وتوعوية وتدريبية �ساملة لكافة فئات اجلامعة.
 وحدة حماية للحقوق الطالبية .

 تنمية املواهب وت�سجيع االبتكار باأندية طالبية يف جماالت متنوعة.
 برامج خدمية لذوي االحتياجات اخلا�سة.

برنامج كراسي البحث :
يهدف ال�ستكمال منظومة البحث العلمي يف املجاالت العلمية والتقنية اال�سرتاتيجية

واالرتقــاء بها اإلى م�سـاف املنظومات العامليـة ، واإر�سـاء جمتمع املعرفـة ؛ من خالل 
تعزيــز منظومـة البحــث العلمي ، وتوليــد املعرفـة ، وتوظيفــها لالإ�سهـام  يف التنميـة 

الوطنية ، وتنمية جيل متميز من العلماء والباحثني.

الكليات الصحية

السنة التحضيرية

الكليات اإلنسانية

كليات خدمة المجتمع

%41

%9%5

%30

اإلجمالي: 61321

طلبة الجامعة حسب المجال 

الكليات العلمية

%15

معهد الملك عبداهلل لتقنية النانو
جمال  يف  العلمي  للبحث  وطنية  قدرات  وبناء  وتوطينها،  التقنيـة  نقل 
النانو، وفتح قنوات �سراكة بني اجلامعة والقطاعني احلكومي واخلا�س.

معهد الملك سلمان لريادة األعمال
منظومــة متكاملــة مـن االأن�ســطـة الهـادفـة اإلى تطبيــق مفهــوم املجتـــمع 
املعــريف من خــالل تقدمي ا�ست�سارات حا�سنـات االأعمال، و تعزيز ثقافة 
الريــادة فــى املجتمع ون�سر الوعــي العلمــي، ونقــل املعرفــة يف جمــاالت 

الريادة و اإعداد جيل متميز من رجال اأعمال امل�ستقبل.

أوقاف الجامعة
برنامج  فريد  للجامعة، وهو  اأوقاف  برنامج  تنفيذ  تعكف اجلامعة على 
وُيعد  املالية،  اجلامعة  ملوارد  اال�ستقرار  لتحقيق  املنطقة؛  يف  نوعه  من 
حجر الزاوية لتحفيز االإبداع والتمّيز على كافة االأ�سعدة؛ لتحقيق العاملية  

واملكانة املرموقة.

اأمريكا
8

المنح الدراسية
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اأوروبا
42

خليجيةدول 
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عربية
89

اأفريقيا
161

اأ�سرتاليا
2

اأن�سئت جامعة امللك �سعود عام 1377هـ - 1957م.
تولى قيادة جامعة امللك �سعود ت�سعة مديرين منذ اإن�سائها.

ت�سغل م�ساحة اإجمالية تقدر  بـ 9 مليون مرت مربع.
تقع جامعة امللك �سعود باجلزء ال�سمايل الغربي من مدينة الريا�س.

الجمعيات العلمية
للجمعيــات العلميــة اأهــداف جيدة يف تطور الفكر العلمي 
ودفـع عجلــة البحــث العلمــي لالإ�سهـام يف تنمية املجتمع، 
وهـــي تعّد رافـًدا مـن روافـــــد النه�ســة العلميـة والثقافية. 

ويوجد باجلامعة )50( جمعية تتوزع كما يلي:
.)18( واإقت�سادية  اإن�سانية  • جمعيات 

.)20( و�سيدالنية  طبية  • جمعيات 
.)12( وهند�سية  وزراعية  علمية  • جمعيات 

تطوير مستمر لمنسوبي الجامعة
الطالباإلداريون

مهارات تنمية ال�سخ�سيةمهارات قيادية
مهارات اإداريةمهارات تنمية ال�سخ�سية

أعضاء هيئة التدريس

مهارات تدري�سية وبحثية
مهارات القيادة واجلودة

رحالت التدريب اخلارجي
مهارات دراسسيةمهارات تطبيق اجلودة مهارات �سخ�سية وتقنية

مهارات تقنيةمهارات تقنية

استقطاب األساتذة والباحثين المتميزين
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كراسي البحث بحسب المجال 
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الكراسي الطبية 
والصيدلية

الكراسي 
الهندسية

الكراسي اإلنسانية 
واالقتصادية

اإلجمالي: 98

الكراسي العلمية 
والزراعية

الطاقم األكاديمي بحسب الدرجة العلمية

معيد

أستاذ 
مساعد

محاضر

استاذ مشارك
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اإلجمالي: 7391
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مدرس

البكالوريوس
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13
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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

1470


