
:عزيزي الطالب  

 فخطط لها جيداً.. الحياة رحلة 

 .كن طاقة ايجابية مؤثرة
 

أفضل وانجح تنافس هو التنافس مع  
 .الذات



 بعد  بنظام التعليم عن الطالب المستجدين لقاء تهيئة 

 هـ1442الثاني للفصل الدراسي 

 

 الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع كلية     



 االعتماد األكاديمي
المجتمعالدراسات التطبيقية وخدمة كلية   



 للطالب بالتهنئة المجتمع وخدمة التطبيقية الدراسات كلية تتقدم
 .للكلية بانضمامكم وترحب المستجدين

 

 في والمثابرة والجد اإليجابي التفاعل على الطالب نحث ..المناسبة وبهذه
 .العلمي التحصيل

 

 راجين من اهلل العلي القدير لكم دوام التوفيق والنجاح               

 

 

 

 تهنئة



 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 في البرامج التطبيقية وخدمة المجتمع الريادة

من خالل تقديم برامج خدمة المجتمع وتنميته المساهمة في 
 .تطبيقية ومهنية ذات جودة عالية

 .ومواكبة تغيراتهسد احتياجات سوق العمل في االسهام  -1
 .واعتمادهاالبرامج األكاديمية تحديث  -2
 .املوائمة بين برامج الكلية ومناطق التميز التي تسعى إليها الجامعة -3
 

 رؤيتنا

 رسالتنا

 اهدافنا



 ..طالب مستجدأنا 
 



 المعدل التراكمي

   الفصلي المعدل
  درسها التي الوحدات مجموع على الطالب عليها حصل التي النقاط مجموع قسمة حاصل

 .دراسة فصل أي في
 

   التراكمي المعدل
  منذ درسها التي المقررات جميع في الطالب عليها حصل التي النقاط مجموع قسمة حاصل

  .المقررات لتلك المقررة الوحدات مجموع على بالجامعة التحاقه
 

 .5 من 2 عن التراكمي معدله يقل ال أن الطالب على يجب •
 .2 عن معدله انخفض إذا إنذار على الطالب يحصل •
 .متتالية إنذارات ثالث على حصل إذا الجامعة من الطالب يفصل •

   

 



واإلنذاراتالغياب   

 

 .يبدأ احتساب الغياب من أول يوم في الدراسة• 
المواظبة على حضور المحاضرات والدروس  الطالب يجب على • 

 . العملية
غيابه إذا زادت نسبة من دخول االمتحانات النهائية حرم الطالب ي• 

ويعتبر من عدد ساعات المقرر ،  ٪25في المحاضرات التزامنية عن 
 (.ح)المقرر في  محروماً



 
واالختباراتالدراسة   

 

.لمقر الكلية وال يستلزم الحضور جميع المحاضرات تكون عن بعد  -  

 

للبرنامج مع توفر آليات حضور الطالب للمقر ألداء االختبارات النهائية يلزم  -
 .عند ذلكاثبات هوية الطالب للتحقق و



المقرراتتسجيل   

آلي بشكل دارسي فصل كل في الدراسية المقررات تسجيل يتم.  
 
تبديل أو حذف أو إضافة في رغبة لديه لمن سمر برنامج في الكتروني طلب رفع يتم  

 .  https://smr.ksu.edu.saشعب
 
يتناسب بما دراسية وحدة (20)  األعلى والحد دراسية وحدة (12) الدراسي للعبء األدنى الحد 

   .التراكمي الطالب معدل مع
 
له ويسمح الدراسية بالخطة االلتزام وعليه واإلضافة الحذف المستجد للطالب يحق ال  

 .األكاديمية للشؤون الكلية وكيل موافقة بعد الشعب بتبديل
 
األكاديمي المرشد مراجعة عليها الدراسي الجدول تسجيل في مشكلة أي لديه من. 

 



 نظام سمر



 نظام سمر

 طلبات لمعالجة "الطالب جدول تعديل طلبات" برنامج هو
 من وذلك - الورقية النماذج استخدام من بدال إلكترونيا التسجيل

 طلبات وإرسال الجامعة لطالب التسجيل عملية تسهيل أجل
 التعديالت إجراء أجل من قسم لكل األكاديمي للمرشد التعديل

 .آلي بشكل المطلوبة
 
   : هو سمر نظام رابط 

https://smr.ksu.edu.sa 



 "سمر  "برنامج لوائح ونظام 

 
 . فقط طلبات ثالث رفع طالب لكل يحق .
 الوقت ونهاية بدء بوقت البرنامج عبر للطالب رسائل ارسال يتم .

 .الطالب الستقبال المحدد
 . مستمر بشكل االكاديمي المرشد مع الطلب متابعة . 
 وكذلك الطلب رفع قبل المرفوعة البيانات جميع من التأكد .

 . للمقررات المتاحة الشعب
 . التنفيذ بعد الدراسي الجدول من التأكد .



 التقويم الجامعي

 

 

المواعيد الهامةفيه  يحدد  

اإللمامالطالب التي ينبغي على   

 وااللتزام بها



 الدخول على بوابة النظام األكاديمي

 :رابط الموقع

  https://edugate.ksu.edu.sa  
 :اسم المستخدم

 للطالبالرقم الجامعي          
 :المروركلمة 
 رقم السجل المدني           

 

 :أهم اإلجراءات
 .النتائج، الجدول الدراسي، السجل األكاديمي: استعراض وطباعة• 
 .بشكل إلكتروني( كالحذف واإلضافة)إجراء الحركات األكاديمية • 
في القسم للتواصل معهالمرشد األكاديمي معرفة • 



 الدخول على بوابة النظام األكاديمي



 األيام في الجدول الدراسيرموز 
 

 اليوم الرمز

 ألاحد 1

 الاثنين 2

 الثالثاء 3

 ألاربعاء 4

 الخميس 5



 التأجيل

 
 

دارسي فصل  تأجيل بطلب التقديم للطالب يسمح   

  متطلبات ألنهاء الالزمة المدة ضمن التأجيل مدة تحتسب ال  
 .التخرج

البوابة عبر الدراسة بداية من األول األسبوع خالل التأجيل يكون 
   الكترونية

فصول ثالث أو  متتاليين دراسيين فصلين  التأجيل مدة تتجاوز ال  
 .متتالية غير  دراسية

 



 االعتذار

 .دراسي فصل عن االعتذار بطلب التقدم للطالب يسمح•

  .التخرج متطلبات إلنهاء الالزمة المدة  من الفصل هذا يحتسب•

 النهائية االختبارات نهاية قبل إلى  للدراسة  الرابع األسبوع من وقته يبدأ•
 .أسابيع بخمس

 .الدراسي الفصل مقررات جميع في (W) أو (ع) تقدير للطالب يرصد•

   .متتالية غير فصول ثالثة أو متتالين دراسيين  فصليين االعتذار يتجاوز ال•

  البوابة على االطالع يرجى الفصل هذا عن لالعتذار موعد آخر لمعرفة•
 .(الجامعي التقويم) االلكترونية

 



 االعتذار عن مقرر

أال يكون عدد االعتذار عن مقررات  دراسية على للطالب يحق •
 .ساعة  12الساعات المتبقية بعد الحذف أقل من 

 

يرجى االطالع على البوابة ، لمعرفة آخر موعد لالعتذار عن مقرر •
 .اإللكترونية



 طي القيد وإعادته

 تتجاوز ال لمدة الدراسة عن انقطع إذا الطالب قيد إعادة يمكن•

 .دراسية فصول أربع

 ألسباب الجامعة من مفصوالً كان إذا إال القيد إعادة يحق ال•

 .تعليمية أو تأديبية

 من بموافقة إال مرة من ألكثر الطالب قيد إعادة يجوز ال•

 .الجامعة مدير معالي



 إيقاف التسجيل

 

 -: التالية األسباب ألحد المقررات تسجيل عن الطالب إيقاف يتم

 .للتخرج النظامية المدة إنهاء •

 .االعتذارات عدد وإنهاء الدراسة عن االنقطاع •

 إنذار على حصوله أو أكثر أو إنذارات ثالث على الطالب حصول •
 .فصلي



 قسم التسجيل والقبول 

 إجراءات توضيح خالل من المستجدين الطالب بمساعدة التسجيل قسم يقوم
   .وغيرها والتحويل االنسحاب الدراسية، الفرص واإلضافة، الحذف

 
 أكاديمياً المفصولين مثل الحاالت لبعض واإلضافة الحذف القسم ينفذ •

 الطالب عن اإليقاف رفع ، مشاكل لديهم ممن الطالب جداول تسجيل وكذلك
 الرسوم سداد بعد الفاقد وبدل الجامعية البطاقات استخراج ، جداولهم واعدد

  .المستحقة
 

 على يجب كما .الرسوم تسديد عدم حالة في الطالب بإيقاف القسم يقوم •
 .دراسته إلعادة فيه يرسب مقرر كل عن رسوم دفع الطالب

 



 األكاديمي اإلرشاد قسم

حول بالكلية المستجدين الطالب  توعية  األكاديمي  اإلرشاد مهام تشمل 
 .دراسي فصل كل بداية في التهيئة أسبوع خالل األكاديمي النظام

  
الطالب ومساعدة الطالبية الحاالت لمتابعة العلمية األقسام مع التنسيق 

 سبيل على األكاديمي، النظام وفق المناسبة الحلول إيجاد في المتعثرين
 المحددة المدة ضعف وتخطي اإلنذارات، بسبب األكاديمي الفصل المثال

   .وغيرها  القيد طي أو الدراسة إلكمال

 



 األكاديمي المرشد
 :للطالب األكاديمي المرشد

  ودوره الطالب، فيه يدرس الذي القسم في التدريس هيئة أعضاء أحد
  بتخصصاتهم تتعلق التي الصعوبات مواجهة في للطالب العون يد مد

 .لهم المناسبة الحلول واقتراح المشكلة أسباب تحديد خالل من وذلك
 :المرشد مهام

 الجدول توضيح ،المقررات وتسجيل اختيار في الطالب مساعدة -1
 .وغيرها المعدل احتساب وكيفية التخرج ومتطلبات الدراسي

 المقررات، وإضافة حذف التخصص، تغيير في الطالب مساعدة -2
 االنسحاب أو الدراسة عن واالنقطاع التأجيل الطالب، غياب متابعة
 .وغيرها

 كإدارة بدراستهم تتعلق التي العامة والصعوبات المشكالت حل -3
 .وغيرها باالختبارات خاصة ومهارات والوقت، المقرر

 



   سعود الملك جامعة لمنسوبي االلكتروني التدريب منصة 
 

 منصة هي للطالبات سعود الملك جامعة تقدمها التي الهامة الخدمات ضمن من الطالب عزيزي

   ـ: التالي الرابط عبر لها الوصول يمكن والتي اإللكتروني التدريب

Tp.ksu.edu.sa 
 ؟ التدريب منصة ماهي

 من ُتمكنهم الجامعة منسوبي لكافة رقمية تفاعلية تدريب بيئة لتكون أُسست الكترونية منصة هي

 . لهم مناسب زمن أي وفي مكان أي من المختلفة التدريبية بالدورات االلتحاق

 يقابلها وما الدورة اسم بها مُوضحا الدورة، صاحبة الجهة من معتمدة إلكترونية شهادات المنصة تمنح

 االختبار في والنجاح الدورة متطلبات كافة اتمام ويعد اتمامها، وتاريخ معتمدة تدريبية ساعات من

 . الشهادة على للحصول شرطا النهائي

 

 . ( التعلم ادارة نظام ) دورة هي حضورها المستجدين الطالب بها ننصح التي الدورات اهم من ولعل

 ووسائل التعليمية الوظائف وتشرح بورد البالك التعلم إدارة لنظام تفصيلي بشرح تقوم دورة وهي

 والطالب التدريس هيئة اعضاء بين والتواصل التفاعل



-:توفر جامعة الملك سعود العديد من التقنيات واألنظمة لخدمة تجربتكم التعليمية   

   lms.ksu.edu.sa إدارة التعلمنظام •

   edugate.ksu.edu.sa نظام البوابة االلكترونية•

   smr.ksu.edu.saنظام سمر•

  mail.ksu.edu.sa نظام البريد اإللكتروني•

 Blackboard/ZOOM/Teamsأنظمة تقديم وحضور المحاضرات عن بعد •

   vdrive.ksu.edu.sa نظام التخزين السحابي•

  etc.ksu.edu.sa/ar/swtools رخص البرامج اإللكترونية•

 

ـ :اليها من خالل الرابط التالي وكيفية الوصول يمكنكم االطالع على األنظمة   

976ascs.ksu.edu.sa/ar/node/://https 

 

 تقنيات وأنظمة جامعة الملك سعود

https://ascs.ksu.edu.sa/ar/node/976
https://ascs.ksu.edu.sa/ar/node/976
https://ascs.ksu.edu.sa/ar/node/976
https://ascs.ksu.edu.sa/ar/node/976


 خدمات الدعم الفني 
 

 ـ ( :معين ) الدعم الفني 

لخدمة منسوبي الجامعة من عمادة التعامالت إلالكترونية الفني في الدعم سعود جاّمعة امللك وفرت 
الطالب وألاساتذة وإلاداريين، حيث يعتبر مؤشر أساس ي لجودة الخدمة إلالكترونية املقدمة، وألهمية 

ني املناسب الذي يليق بمنسوبي الجامعة
َ
،الَدعم الف  

:الدعم الفني وحل املشاكل التقنية، آمل اتباع الرابط التاليلالستفسارات   

https://moeen.ksu.edu.sa 

 

ـ :بورد البالكالدعم الفني املباشر على منصة خدمة   

0114675557:          مركز الاتصال  

https://moeen.ksu.edu.sa/
https://moeen.ksu.edu.sa/
https://moeen.ksu.edu.sa/


 

 

 

 اتصل بنا 



 

 
 استفساراتك قبول يسعدنا

 
 

 




