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كلمة سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية.
أبنائي الطالب.. بناتي الطالبات

  إن أهــم مــا يميــز األمــم المتقدمــة هــو ســعيها الحثيــث لوضــع نظــام تعليمــي قــوي يســهم فــي تأهيــل الشــباب 

لســوق العمــل وفــق معاييــر عالميــة مســتندين فــي ذلــك علــى عــدد مــن الركائــز مــن أهمهــا التعلــم الذاتــي مــدى 

الحيــاة، والتعــرف علــى قــدرات ومهــارات أبنائهــا، وتوظيــف القــدرات والمهــارات النوعيــة فــي التخصصــات العلميــة 

المناسبة.

ولقــد حــرص هــذا الوطــن المعطــاء علــى توظيــف كل الطاقــات والمــوارد المتاحــة لبنــاء إنســان متميــز ليــس فقــط 

علــى المســتوى المحلــي بــل علــى المســتوى العالمــي أيضــً، يســتطيع أن يســاهم بمــا لديــه مــن قــدرات ومهــارات 

فــي بنــاء مجتمــع قــوى ووطــن طمــوح، ويزخــر وطننــا الغالــي وهلل الحمــد بالعديــد مــن النمــاذج العلميــة الرائعــة 

التــي نفاخــر بهــا العالــم. 

ــً منهــا أن بدايــة التميــز واالبــداع يظهــر  وحرصــً مــن جامعــة الملــك ســعود علــى توظيــف قــدرات طالبهــا، وإيمان

لــدى الطالــب عندمــا يحــب مــا يتعلمــه، وعندمــا يتخصــص فــي مجــال يتوافــق مــع ميولــه وقدراتــه، لــذا فقــد تــم 

إعــداد هــذا الدليــل مــن خــالل فريــق عمــل مميــز بعمــادة الســنة األولــى المشــتركة بالتنســيق مــع الكليــات ليقــدم 

أهــم المعلومــات المرتبطــة بكليــات الجامعــة والتخصصــات المتاحــة فيهــا ومتطلبــات كل تخصــص.

ــا الطلبــة   فإننــا ندعوكــم إلــى  ــا إذ نؤكــد علــى أهميــة مــا تضمنــه هــذا الدليــل مــن معلومــات مفيــدة ألبنائن وإنن

ــه. ــتفادة من ــق واالس ــكل دقي ــه بش قراءت

واهلل الهادي إلى سواء السبيل.
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كلمة سعادة عميد السنة األولى المشتركة
انطالقــً مــن رؤيــة جامعــة الملــك ســعود واتســاقً مــع أهدافهــا االســتراتيجية والتــي تتضمــن ضــرورة توفيــر بيئــة 

تعليميــة داعمــة ومحفــزة للطلبــة، فقــد حرصــت عمــادة الســنة األولــى المشــتركة علــى أن توفــر ألبنائهــا الطلبــة 

جميــع المصــادر التــي تســاعدهم فــي مســيرتهم التعليميــة ســواء علــى المســتوى األكاديمــي أو علــى المســتوى 

اإلرشــادي والتوعــوي.

 وتعــد عمليــة التخصيــص واختيــار الطالــب/ة للتخصــص الدراســي الــذي يتماشــى مــع ميولــه ويتناســب مــع قدراتــه 

الشــخصية مــن أهــم الموضوعــات التــي تهــم كل الطلبــة وخاصــة مــع تعــدد المســارات األكاديميــة وتعــدد الكليات 

بــكل مســار واختــالف شــروط ومتطلبــات التخصيــص بــكل كليــة.

ونظــرًا ألهميــة عمليــة التخصيــص فقــد أوجــدت العمــادة عــددًا من اآلليــات التي تســاعد الطلبــة في اختيــار التخصص 

المناســب ومنهــا؛ عقــد لقــاءات تفاعليــة بيــن مســؤولي كليــات الجامعــة وطلبــة العمــادة، وعقــد عــدد مــن الــدورات 

التدريبيــة والمحاضــرات حــول اختيــار التخصــص الدراســي المناســب باإلضافــة إلــى إعــداد أدلــة التخصيــص للمســارات 

ــة المختلفة.  األكاديمي

ــة  ــن كل كلي ــذة ع ــمل: نب ــث يش ــة،  حي ــات الجامع ــة بكلي ــات المتعلق ــم المعلوم ــص أه ــل التخصي ــن دلي   ويتضم

)النشــأة، والرؤيــة، والرســالة(، وشــروط القبــول بالكليــة، وعــدد المقاعــد المتاحــة بهــا، واألقســام األكاديميــة والخطط 

الدراســية، وأهــم إنجــازات الكليــة، باإلضافــة إلــى الفــرص الوظيفيــة المتاحــة، ووســائل التواصــل بــكل كليــة.  

ونحــن إذ نقــدم هــذا الدليــل فإننــا نأمــل أن نكــون قــد ســاهمنا فــي تقديــم مــا يســاعد أبنائنــا الطلبــة فــي اختيــار 

ــإذن اهلل . ــرق ب ــي المش ــتقبلهم المهن ــي ومس ــم الدراس تخصصه

واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل
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المقدمة

تحــرص عمــادة الســنة األولــى المشــتركة علــى توفيــر بيئــة تعليميــة داعمــة لجميــع أبنائهــا الطلبــة، وتوفيــر جميــع 

المعلومــات التــي تســاعدهم فــي مســيرتهم التعليميــة وتدعمهــم فــي اختيــار التخصــص األكاديمــي المناســب.

ونظــرًا ألهميــة عمليــة التخصيــص ودورهــا المحــوري فــي حيــاة الطلبــة األكاديميــة؛ فقــد قدمــت العمــادة العديــد 

مــن البرامــج والفعاليــات لتوعيــة الطلبــة بأهميــة عمليــة التخصيــص، وُيعــدُّ هــذا الدليــل مــن أهــم األدوات التــي توفــر 

للطلبــة المعلومــات األكثــر أهميــة عــن الكليــات والتخصصــات المتاحــة بهــا.

يتضمــن هــذا الدليــل معلومــات عــن كليــات الجامعــة تتعلــق بنشــأة كل كليــة وشــروط القبــول بهــا وعــدد المقاعــد 

المتاحــة بهــا، باإلضافــة إلــى األقســام األكاديميــة المتاحــة والخطــط الدراســية والفــرص الوظيفيــة المتاحــة لــكل 

تخصــص إلــى جانــب وســائل التواصــل بــكل كليــة علــى حــدة.

وإننــا إذ نقــدم لكــم هــذا الدليــل فإننــا ندعــو اهلل أن ينفــع بــه وأن يكــون أحــد المعينــات لكــم فــي اختيــار التخصــص 

المناســب، وأن يجعلكــم عناصــر فاعلــة فــي بنــاء هــذا الوطــن المعطــاء.
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رؤية ورسالة وقيم وأهداف السنة األولى المشتركة

الرؤية 

الريادة والتميز في تعليم طلبة السنة الجامعية األولى.

الرسالة

تقديــم تعليــم نوعــي مــن خــالل بيئــة محفــزة وشــراكات فاعلــة إلكســاب الطلبــة المهــارات الشــخصية واألكاديمية 

للنجــاح فــي الحيــاة الجامعية.

القيم 

اإلتقان : ننجز أعمالنا على أكمل وجه.

االنضباط : نلتزم بقواعد العمل والمسؤولية تجاه عمادة السنة األولى المشتركة.

الوالء : نشعر بالفخر واالعتزاز بانتمائنا لعمادة السنة األولى المشتركة.

العمل بروح الفريق : نتعاون في إنجاز كافة أعمالنا بما يحقق رؤية العمادة ورسالتها.

التكامل : نتشارك األفكار واآلراء ونتعلم من بعضنا بعًضا.

الشفافية : نلتزم بالوضوح في التعامل مع كافة المنسوبين والمستفيدين.

المؤسسية : نخطط لكافة اإلجراءات المنظمة للعمل ونلتزم بالتطبيق وفًقا للضوابط والقوانين الحاكمة.

األهداف االستراتيجية

تقديم خدمات نوعية للطلبة. 

تقديم مناهج دراسية متطورة.

تطوير البنية التحتية والمحافظة عليها.

رفع كفاءة المنسوبين والحفاظ على تميزهم.

تحسين كفاءة األداء المؤسسي. 

بناء شراكات فاعلة.

 إيجاد نظام محكم لالستدامة المالية.
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كلية اآلداب
أسست عام 1٣77هـ - 1957 م
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نبذة عن الكلية:
          ُتعــدُّ كليــة اآلداب أول كليــة أنشــئت فــي جامعــة الملــك ســعود منــذ أكثــر مــن خمســة عقــود، وتحــوي ســبعة 

أقســام أكاديميــة، وتهــدف الكليــة إلــى الحفــاظ علــى التــراث اإلســالمي والحفــاظ علــى لغــة القــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة وترســيخ المفاهيــم والمثــل اإلســالمية العليــا، وكذلــك المشــاركة الفعالــة فــي دفــع عجلــة التنميــة بكافــة 

جوانبهــا فــي المملكــة.

الرؤية والرسالة واألهداف:
الرؤية: 

التميز األكاديمَي والبحثّي في العلوم اإلنسانّية واالجتماعية بما ُيسهم في بناء مجتمع المعرفة.

 الرسالة: 

ــزة  ــة محف ــي بيئ ــن ف ــدرات الخريجي ــز ق ــة لتعزي ــانية واالجتماعي ــوم اإلنس ــي العل ــزة ف ــة ممي ــج أكاديمي ــم برام تقدي

للتعلــم واإلبــداع، وتوظيــف التقنيــة توظيًفــا مثاليــا، وعمــل بحــوث علميــة عالمّيــة تخــدم المجتمــع والبيئــة المحيطــة، 

إضافــة إلــى تقديــم االستشــارات البحثيــة والمهنيــة ضمــن شــراكات مجتمعيــة فاعلــة ونظــام إداري ومالــي داعــم 

يعمــل علــى تعزيــز االنتمــاء الوطنــي.

األهداف:

١- االرتقاء باألداء اإلداري والتقني والمعلوماتي.

٢- رفع جودة التعليم في التخصصات جميعها وفًقا للمعايير الوطنية والعالمية.

٣- تحسين جودة البحوث العلمية وفق متطلبات التنمية وخططها.

٤- تطوير التعاون والشراكات المجتمعية مع مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية.

٥- تنويع مصادر التمويل والدعم المالي وترشيد اإلنفاق.

 شروط القبول بالكلية:
اجتياز الطالب السنة األولى المشتركة.

عدد المقاعد المتاحة في الكلية:
حسب الطاقة االستيعابية للكلية والتي تختلف من فصل آلخر.
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األقسام األكاديمية:

الخطط الدراسية:
يمكــن االطــالع  علــى الخطــط الدراســية للكليــة مــن خــالل الرجــوع إلــى الموقــع 

اإللكترونــي، وذلــك عبــر الباركــود اآلتــي:

أهم إنجازات الكلية:

حصول أغلب أقسام الكلية على االعتماد األكاديمي الوطني والدولي.

الفرص الوظيفية المتاحة:

التوظيف بالقطاع الحكومي والخاص.

قسم اللغة 
العربية وآدابها

قسم 
الدراسات 
االجتماعية

قسم 
االعالم

قسم علم 
المعلومات

قسم 
الجغرافيا

قسم اللغة 
االنجليزية 

وآدابها

قسم 
التاريخ

الموقع اإللكتروني للكلية

arts.ksu.edu.sa

البريد اإللكتروني للكلية

arts-f@ksu.edu.sa

أرقام التواصل المباشرة

0114675518
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كلية التربية
أسست عام 1٣٨7هـ - 19٦7م
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نبذة عن الكلية:
          تعمــل كليــة التربيــة وفــق متطلبــات المجتمــع وظروفــه واحتياجاتــه التربويــة علــى تحقيــق أهــداف عــدة يأتــي 

فــي مقدمتهــا إعــداد مربيــن علــى مســتوى عــال مؤهليــن للعمــل فــي مجــاالت التعليــم. كمــا أن الكليــة تعمــل علــى 

أن تكــون بمثابــة مركــز للبحــوث التربويــة يســهم فــي إيجــاد الحلــول المناســبة لمشــكالت التعليــم المختلفــة فــي 

المملكــة بإتبــاع أســاليب البحــث العلمــي، إضافــة لذلــك تعمــل الكليــة بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم علــى رفــع 

المســتوى العلمــي والتربــوي للمعلميــن الحالييــن فــي مراحــل التعليــم المختلفــة ولمديــري المــدارس والمســؤولين 

عــن اإلدارات التعليميــة.

الرؤية والرسالة واألهداف:
الرؤية: 

الريادة والتميز التربوي لبناء مجتمع حيوي.

 الرسالة: 

ــة،  ــة رصين ــوث تربوي ــج وبح ــم برام ــا وتقدي ــا وبحثّيً ــره مهنّيً ــز وتطوي ــوي المتمي ــارس الترب ــداد المم ــر بإع ــادة التغيي قي
ــة. ــة فاعل ــراكات مجتمعي ــذ ش وتنفي

القيم:

التعلم مدى الحياة، العدالة والنزاهة، تقدير التنوع، االتقان، المهنية، الحرية.

األهداف:

١-إعداد الممارس التربوي المتميز وتطويره المهني المستمر.

٢-تقديم برامج دراسات عليا متميزة.

٣-إجراء بحوث تربوية تقود التطوير الوطني، وتثري المعرفة اإلنسانية.

٤-بناء شراكات مجتمعية مؤثرة تسهم في التنمية المستدامة.

 شروط القبول بالكلية:
١- اجتياز الطالب السنة األولى المشتركة.

٢- أال يقل المعدل عن )٣(، ويتم التخصيص تنافسًيا وفًقا للمعدل.
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األقسام األكاديمية:

الخطط الدراسية:
يمكــن االطــالع  علــى الخطــط الدراســية للكليــة مــن خــالل الرجــوع إلــى الموقــع 

اإللكترونــي، وذلــك عبــر الباركــود اآلتــي:

أهم إنجازات الكلية:

ا . ١- إعداد الممارس التربوي المتميز وتطويره مهنّيً

٢- تقديم البحوث لبرامج الدراسات العليا والبحوث التربوية لتقود التطوير الوطني وإثراء المعرفة اإلنسانية.

ــز  ــم متمي ــم تعلي ــهم بتقدي ــا أس ــتدامة، جميعه ــة المس ــي التنمي ــهم ف ــرة تس ــة مؤث ــراكات مجتمعي ــاء ش ٣- بن

ــرم.  ــام المنص ــالل الع ــا خ لطلبته

الفرص الوظيفية المتاحة:

تأهيل الخريجين لاللتحاق بالقطاع الحكومي وخاصة التعليم، والقطاع الخاص . 

قسم 
الدراسات 

القرآنية

قسم
 علم 
النفس

قسم 
الدراسات 
اإلسالمية

قسم 
الطفولة 
المبكرة

الموقع اإللكتروني للكلية

education.ksu.edu.sa

البريد اإللكتروني للكلية

dean20@ksu.edu.sa

أرقام التواصل المباشرة

0114674819

عدد المقاعد المتاحة في الكلية:
حسب الطاقة االستيعابية للكلية والتي تختلف من فصل آلخر.



www.cfy.ksu.edu.sa 14

كلية 

اللغات والترجمة
أسست عام 1٤15هـ - 1995م
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نبذة عن الكلية:
          ُتعــدُّ كليــة اللغــات والترجمــة النافــذة التــي تطــل منهــا جامعــة الملــك ســعود علــى لغــات العالــم وثقافاتــه. 

وهــي تعتبــر قنــاة حقيقيــة للمملكــة للتواصــل والحــوار مــع العالم أجمــع انطالًقا مــن ثقلهــا السياســي واالقتصادي 

ــى  ــاري إل ــل الحض ــي التواص ــا ف ــل دوره ــو تفعي ــا نح ــة حالي ــه الكلي ــق تتج ــذا المنطل ــن ه ــم. وم ــي العال ــي ف والدين

جانــب المهمــة األساســية فــي توفيــر برامــج تعليــم اللغــات الحيــة والترجمــة، وهــو مــا يدعــم رؤيــة خــادم الحرميــن 

ا فيهــا. الشــريفين فــي تحقيــق نهضــة علميــة شــاملة فــي المملكــة تكــون الترجمــة رافــًدا أساســّيً

الرؤية والرسالة واألهداف:
الرؤية: 

ريــادة عالميــة فــي مجالــي الّلغــات والترجمــة، ونافــذة للتواصــل مــع ثقافــات الشــعوب وحضاراتهــا، لإلســهام فــي 

بنــاء مجتمــع المعرفــة.

 الرسالة: 

ــات المعرفــة  ــاج علمــي يقــوم علــى اقتصادي ــز فــي مجالــي الّلغــات والترجمــة، وإنت تقديــم تعليــم أكاديمــي متمي

ــع. ــة المجتم ــي خدم ــهام ف ــداع، واإلس ــكار واإلب واالبت

األهداف:

١- إعداد الكوادر المتخصصة في الّلغات الحديثة والترجمة.

٢- تنمية مهارات الطالب والطالبات في مجال تعلم الّلغات، والتدريب على أعمال الترجمة بمختلف أنواعها.

٣- ربط تخصصات الكّلية باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

٤- تشجيع البحث والتأليف والتحقيق في الّلغات والترجمة.

٥- المشاركة في المؤتمرات الدولية في مجالي الّلغات الحديثة والترجمة وعقد الندوات العلمية المتخصصة.

٦- تقديم الخبرة والمشورة المتخصصة للقطاعين العام والخاص.

٧-خدمة المجتمع من خالل القيام بأعمال الترجمة التحريرية والشفوية.

٨-القيــام بإعــداد برامــج الّلغــات الحديثــة والترجمــة وتصميمهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا حســب الحاجــة ووفًقــا للوائح 

الجامعة.
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األقسام األكاديمية:

الخطط الدراسية:
يمكــن االطــالع  علــى الخطــط الدراســية للكليــة مــن خــالل الرجــوع إلــى الموقــع 

اإللكترونــي، وذلــك عبــر الباركــود اآلتــي:

 شروط القبول بالكلية:
١- اجتياز الطالب السنة األولى المشتركة.

٢- أن يحقق الطالب معيار التخصيص الذي تحدده أقسام الكلية.

٢- أال يقل المعدل عن )٣(، ويتم التخصيص تنافسًيا وفًقا للمعدل.

عدد المقاعد المتاحة في الكلية:
حسب الطاقة االستيعابية للكلية والتي تختلف من فصل آلخر، فًقا لشروط القبول في كل قسم.

قسم اللغة 
الروسية 
والترجمة

قسم اللغة 
العبرية 
والترجمة

قسم اللغة 
الصينية 
والترجمة

قسم اللغة 
اإلسبانية 
والترجمة

قسم اللغة 
الفرنسية 
والترجمة

قسم اللغة 
الفارسية 
والترجمة

قسم اللغة 
اليابانية 
والترجمة

قسم اللغة 
التركية 
والترجمة

قسم اللغة 
اإلنجليزية 
والترجمة
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أهم إنجازات الكلية:

١-  نشــر عــدد مــن البحــوث العلميــة المتخصصــة فــي مجــاالت الترجمــة واللســانيات فــي عــدد مــن المجــالت الدوليــة 

والمحلية.

٢-  ترجمــة مجموعــة مــن الكتــب المتخصصــة فــي مجــاالت الترجمــة واللســانيات النظريــة واللســانيات التطبيقيــة 

وتعليــم اللغــات.

٣- إعداد وتقديم مجموعة من الدورات التدريبية والتطويرية في عدة مجاالت تخص الترجمة وتعلم اللغات.

٤- مشــاركة طــالب الكليــة فــي المحافــل الدوليــة المقامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية حيــث يقــوم الطــالب 

بمرافقــة الوفــود والترجمــة الفوريــة لعــدد مــن اللقــاءات والمؤتمــرات الدوليــة.

٥- مشاركة الطالب باألنشطة التطوعية والرياضية والموسمية )موسم الرياض(.

الفرص الوظيفية المتاحة:

األمنية

وزارة الدفاعاالستخبارات العامةأمن الدولةالديوان الملكي

الصناعات الحربيةوزارة الداخلية

الدبلوماسية

التحالف اإلسالميقمة دول العشرينمنظمة التعاون اإلسالميوزارة الخارجية

الملحقيات الثقافية 

والعسكرية والتجارية
المراسم الملكية
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اإلعالمية

هيئة الترجمةهيئة اإلذاعة والتلفزيونوزارة اإلعالم
الترجمة اإلعالمية للعديد 

من وسائل اإلعالم

ترجمة الكتب العلمية 

واألدبية والتاريخية
مترجم فوري

الخدمية

وزارة السياحةشركات الطيرانوزارة العدل والمحاكموزارة الحج والعمرة

شركات الطوافة 

والمعتمرين

مجاالت أخرى

مكتبة الملك عبد العزيزدارة الملك عبد العزيز
مكتبة الملك فهد 

الوطنية
مجلس الشورى

هيئة الملك سلمان 

لإلغاثة

رئاسة الحرمين الشريفين 

التعليم

عضو هيئة تدريس 

بجامعة الملك سعود

تدريس اللغة الثانية لغير 

الناطقين بها

تأليف المناهج والكتب العلمية وترجمتها القطاع 

الخاص/الشركات

الموقع اإللكتروني للكلية

colt.ksu.edu.sa

البريد اإللكتروني للكلية

coltweb@ksu.edu.sa

أرقام التواصل المباشرة

0114697002

أسست عام 1٤٢٦هـ - ٢٠٠٦م
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كلية

 السياحة واآلثار

أسست عام 1٤٢٦هـ - ٢٠٠٦م
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نبذة عن الكلية:
ــراث  ــياحة والت ــة للس ــة العام ــعود والهيئ ــك س ــة المل ــن جامع ــادرة م ــار بمب ــياحة واآلث ــة الس ــيس كلي ــاء تأس           ج

ــام  ــر المق ــذًا ألم ــة تنفي ــاء الكلي ــى إنش ــادت إل ــة ق ــراكة متين ــن ش ــرت ع ــا، أثم ــياحة حالًي ــابًقا( وزارة الس ــي )س الوطن

الســامي الكريــم رقــم ١0٣٦٣/م ب، بتاريــخ ١٤٣٦/٨/٢٢هـــ، والمعطــوف علــى قــرار مجلــس التعليــم العالــي رقــم 

١٤٣٦/٣٨/٧، بتاريــخ ١٤٢٦/٥/٢٦هـــ، لتضيــف للتعليــم فــي المملكــة العبيــة الســعودية صرحــً مــن صــروح التعليــم. 

ومنــذ ذلــك التاريــخ أصبحــت كليــة الســياحة واآلثــار مــن أوائــل الكليــات الرائــدة والمتخصصــة فــي مجــاالت الدراســات 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــياحية واألثري الس

الرؤية والرسالة واألهداف:
الرؤية: 

راث. التميز في التعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في السياحة واآلثار والتُّ

 الرسالة: 

تقديــم تعليــم وتعلــم متميــز فــي بيئــة محفــزة، وإنتــاج بحــوث إبداعيــة تســهم فــي بنــاء اقتصــاد المعرفــة، وإطــالق 

مبــادرات تحقــق الشــراكة المحليــة والعالميــة والتنميــة المســتدامة، وإعــداد كــوادر عاليــة التأهيــل.

األهداف:

١- التميز في البرامج األكاديمية وضمان جودتها.

٢- تعزيز وتنمية الجهاز اإلداري واألكاديمي.

٣- تطوير بيئة محفزة لإلبداع األكاديمي.

٤- بناء شراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي.

٥- االرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا.

٦- تعزيز الموارد المالية الذاتية للكلية.

٧- تعزيز وتنمية قدرات ومهارات الطالب الموائمة لسوق العمل.

 شروط القبول بالكلية:
١- اجتياز الطالب السنة األولى المشتركة.

٢- أن يحقق الطالب معيار التخصيص الذي تحدده أقسام الكلية.
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األقسام األكاديمية:

الخطط الدراسية:
ــع  ــى الموق ــوع إل ــالل الرج ــن خ ــة م ــية للكلي ــط الدراس ــى الخط ــالع  عل ــن االط يمك

اإللكترونــي، وذلــك عبــر الباركــود اآلتــي:

أهم إنجازات الكلية:
نظام إدارة الجودة اآليزو 9001:

تــم اجتيــاز كليــة الســياحة واآلثــار مرحلــة التدقيــق الداخلــي وفقــً للمعاييــر الدوليــة لنظــام إدارة الجــودة وفــق 

المواصفــة القياســية الدوليــة )ISO 9001:2015(، وتلقــت الكليــة خطــاب تهنئــة وشــكر مــن عمــادة التطويــر والجــودة 

ــاز. ــذا اإلنج ــوص ه ــة بخص بالجامع

االعتماد األكاديمي الدولي:

تنظيــم اســتقبال ســعادة أ.د. Anne Vial المستشــار فــي المجلــس األعلــى الفرنســي للتقييــم البحــث والتعليــم 

العالــي )HCERES(، وذلــك لمناقشــة تجديــد االعتمــاد األكاديمــي الدولــي لبرامــج البكالوريــوس بالكليــة، وبحــث ســبل 

التعــاون فــي رفــع جــودة العمليــة التعليميــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة.

عدد المقاعد المتاحة في الكلية:
حسب الطاقة االستيعابية للكلية والتي تختلف من فصل آلخر، وفًقا لشروط القبول في كل قسم.

قسم إدارة 
موارد التراث 

واإلرشاد 
السياحي

قسم اإلدارة 
السياحية 
والفندقية

قسم
 اآلثار
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االعتماد البرامجي الوطني:

ــة  ــل هيئ ــن قب ــي م ــي الوطن ــاد األكاديم ــى االعتم ــة عل ــوس بالكلي ــج البكالوري ــع برام ــول جمي ــى حص ــل عل - العم

ــي. ــاد األكاديم ــم واالعتم ــي للتقوي ــز الوطن ــًة بالمرك ــب ممثل ــم والتدري ــم التعلي تقوي

ــع  ــي، وُرف ــاد األكاديم ــم واالعتم ــي للتقوي ــز الوطن ــع المرك ــة م ــوس بالكلي ــج البكالوري ــة برام ــود كاف ــع عق - توقي

ــي  ــة ف ــة متخصص ــي كأول كلي ــي الوطن ــاد األكاديم ــى االعتم ــة عل ــول الكلي ــتعدادًا لحص ــمي اس ــكل رس ــك بش ذل

ــاد.  ــى االعتم ــل عل ــعودية تحص ــة الس ــة العربي ــي بالمملك ــراث الوطن ــار والت ــياحة واآلث الس

جائزة عميد الكلية للتطوير والجودة:

ــر،  ــت الحاض ــى الوق ــتمرة حت ــت مس ــا زال ــوام، وم ــة أع ــذ ثالث ــودة من ــر والج ــة للتطوي ــد الكلي ــزة عمي ــالق جائ ــم إط ت

ــق  ــة، وتحقي ــب الكلي ــة جوان ــي كاف ــين األداء ف ــر وتحس ــى تطوي ــل عل ــز والعم ــداع والتمي ــيرة اإلب ــً لمس ــك دعم وذل

ــا.  ــالتها وأهدافه رس

الفرص الوظيفية المتاحة:

وظائف خريجي قسم اآلثار

هيئة المتاحفبوابة الدرعيةوزارة السياحةوزارة الثقافة

نيومالهيئة الملكية بالعالهيئة التراث

وظائف خريجي قسم اإلدارة السياحية والفندقية

العمل في الفنادق
العمل في المنتجعات 

السياحية

العمل في شركات 

السياحة

العمل في المطاعم 

والكافيهات
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وظائف خريجي قسم موارد التراث واإلرشاد السياحي

وزارة السياحةوزارة الثقافة
وزارة الشؤون البلدية 

والقروية

الهيئة الملكية لمدينة 

الرياض

هيئة تطوير بوابة الدرعيةالمتحف الوطني للرياضهيئة الترفيههيئة التراث

هيئة تطوير بوابة الدرعيةدارة الملك عبد العزيز
الشركة السعودية 

للضيافة التراثية 

مؤسسة الملك فيصل 

الخيرية

شركة أجواد 

للسياحة
شركة رحالت أرض النخيل

الجمعية السعودية 

للمحافظة على التراث 
هيئة المتاحف

الموقع اإللكتروني للكلية

cta.ksu.edu.sa

مدير مكتب العميد 

 0118063126.cta

البريد اإللكتروني للكلية

cta@ksu.edu.sa

سكرتير العميد

ksu.0118063107 

العالقات العامة 

 0118063017

سكرتير 

 011803106
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كلية احلقوق 

والعلوم السياسية

أسست عام 1٤٢7هـ - ٢٠٠7م
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نبذة عن الكلية:
          تعتبــر كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية مــن أعــرق وأقــدم الكليــات فــي جامعــة الملــك ســعود واالولــى فــي 

تخصصاتهــا علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية، وتضــم تخصصــي الحقــوق والعلــوم السياســية.

الرؤية والرسالة واألهداف:
الرؤية: 

ــا فــي التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة  ــا وعالمّيً الريــادة والتميــز فــي مجــال الحقــوق والعلــوم السياســية إقليمّيً
المجتمــع.

 الرسالة: 

إعــداد كــوادر عاليــة التأهيــل فــي مختلــف تخصصــات الكليــة ودرجاتهــا العمليــة، مــن خــالل تقديــم تعليــم متميــز، 

وإنتــاج بحــوث إبداعيــة تخــدم المجتمــع وتســهم فــي بنــاء اقتصــاد المعرفــة والتنميــة المســتدامة.

األهداف:

١- تطوير وتأهيل الجهاز اإلداري بالكلية ورفع كفاءة األداء المؤسسي.

٢- تعزيــز وتهيئــة بيئــة محفــزة لإلبــداع والتميــز األكاديمــي تســهم فــي صقــل شــخصية الطالــب وتنميــة مهاراتــه 

وقدراتــه.

ا. ا وعالمّيً ا وإقليمّيً ٣- التميز في كافة البرامج األكاديمية وتطبيق معايير الجودة واالعتماد محلّيً

٤- االرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا وربطة بقضايا المجتمع وتعزيز البحث العلمي التطبيقي.

٥- بناء شراكة فاعلة وشاملة مع مؤسسات المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الالزمة وبشكل مستمر.

 شروط القبول بالكلية:
١- اجتياز الطالب السنة األولى المشتركة.

٢- أال يقــل معــدل الطالبــات فــي تخصــص الحقــوق عــن ٤.٥0 والطــالب فــي تخصــص الحقــوق عــن ٤.٢٥ والطــالب فــي 

تخصــص العلوم السياســية عــن 00,٤.

عدد المقاعد المتاحة في الكلية:
حسب الطاقة االستيعابية للكلية والتي تختلف من فصل آلخر.
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األقسام األكاديمية:

الفرص الوظيفية المتاحة:

الخطط الدراسية:
يمكــن االطــالع  علــى الخطــط الدراســية للكليــة مــن خــالل الرجــوع إلــى الموقــع 

اإللكترونــي، وذلــك عبــر الباركــود اآلتــي:

أهم إنجازات الكلية:
١-الحصول على اعتمادات دولية ومحلية في كافة تخصصات الكلية.

 ٢- فرص وظيفية كثيرة ومشجعة لخريجي الكلية في القطاعين العام والخاص.

قسم 
الحقوق

قسم 
العلوم 

السياسية

الجهات

وزارة التجارةهيئة السوق الماليةهيئة الخبراءالديوان الملكي

وزارة الخارجيةهيئة الزكاة والضريبة والدخلالبنك المركزي

الموقع اإللكتروني للكلية

clps.ksu.edu.sa

البريد اإللكتروني للكلية

walarfaj@ksu.edu.sa

أرقام التواصل المباشرة

0114674352
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كلية علوم الرياضة 

والنشاط البدني

أسست عام 1٤٣٤هـ - ٢٠1٤م
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نبذة عن الكلية:
          كليــة علــوم الرياضــة والنشــاط البدنــي هــي الواجهــة الرياضيــة األولــى بجامعــة الملــك ســعود والمرجــع العلمــي 

ــالب  ــا »ط ــة بفرعيه ــوي الكلي ــعودية، وتحت ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــات الرياضي ــرز للقطاع ــي األب ــي والتأهيل والبحث

وطالبــات« علــى أربعــة أقســام أكاديميــة حيويــة ، وتقــدم هــذه األقســام مجموعــة متميــزة مــن البرامــج األكاديميــة 

المعتمــدة وفــق معاييــر االعتمــاد األكاديمــي الوطنــي بالمملكــة؛ واســتطاعت كليــة علــوم الرياضــة والنشــاط البدنــي 

ــم  ــي رس ــة ٢0٣0 الت ــة المملك ــع رؤي ــى م ــة لتتماش ــا المختلف ــا وبرامجه ــع خططه ــه جمي ــن توجي ــدارة م ــكل ج وب

مفاصلهــا ســمو ســيدي ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود - حفظــه اهلل - وباهتمــام وحــرص بالــغ 

ــة  ــل الكلي ــا جع ــه اهلل - مم ــعود - حفظ ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــدن خ ــن ل م

بيــت خبــرة ومركــز أكاديمــي مرمــوق علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي باإلضافــة إلــى تمتعهــا بشــراكات دوليــة 

عديــدة فــي كافــة المجــاالت البحثيــة والتعليميــة والتأهيليــة ذات العالقــة بالمجــال الرياضــي والنشــاط البدنــي المعــزز 

للصحــة.

الرؤية والرسالة واألهداف:
الرؤية: 

تحقيق الريادة والتميز في علوم الرياضة والنشاط البدني على المستويين الوطني والعالمي.

 الرسالة: 

تســعى الكليــة إلعــداد مختصيــن فــي مجــال علــوم الرياضــة و النشــاط البدنــي والمســاهمة أكاديميــً وبحثيــً فــي 

بنــاء مجتمــع المعرفــة و تحســين نوعيــة الحيــاة مــن خــالل الشــراكة المجتمعيــة .

األهداف:

تسعى الكلية إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها من خالل تحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: 

 ١-توفير بيئة تعليمية ترعى وتطور التفكير اإلبداعي في مجال علوم الرياضة والنشاط البدني. 

٢-تهيئــة فــرص االنخــراط فــي أنشــطة رياضيــة تنافســية وترويحيــة وإداريــة وبحثيــة تعــزز األداء المهنــي وتقــود إلــى 

تطويــر وتنميــة الــذات. 

٣-إتاحــة فــرص بحثيــة تربويــة ورياضيــة متميــزة تســهم فــي تطويــر الممارســات المهنيــة وتعــزز االحتياجــات 

ــا.  ــا وعالمّيً ــا وإقليمّيً المجتمعيــة فــي إطــار شــراكة اســتراتيجية مــع مؤسســات متميــزة محلّيً
٤-تبني التقنيات الحديثة للبحث العلمي والتدريب في مجاالت علوم الرياضة والنشاط البدني. 
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األقسام األكاديمية:

الخطط الدراسية:
يمكــن االطــالع  علــى الخطــط الدراســية للكليــة مــن خــالل الرجــوع إلــى الموقــع 

اإللكترونــي، وذلــك عبــر الباركــود اآلتــي:

 شروط القبول بالكلية:
متطلبات القبول في برنامج بكالوريوس علوم الرياضة والنشاط البدني:

١-  إنهاء متطلبات السنة األولى بنجاح بمعدل تراكمي ال يقل عن ٢٢.٣ من ٢٢.١.

٢- اجتياز الكشف الطبي.

٣- اجتياز المقابلة الشخصية.

٤- اجتياز اختبار المواصفات البدنية واللياقة البدنية والمهارية.

عدد المقاعد المتاحة في الكلية:
حسب الطاقة االستيعابية للكلية والتي تختلف من فصل آلخر.

قسم
 التربية 
البدنية

قسم 
فسيولوجيا 
الجهد البدني

قسم اإلدارة 
الرياضية 

والترويحية

قسم 
الميكانيكا 

الحيوية والسلوك 
الحركي
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أهم إنجازات الكلية:
لقد تمكنت الكلية بفضل من اهلل عز وجل من تحقيق اإلنجازات اآلتية:

 Veritas ١-  الحصــول علــى شــهادة نظــام إدارة الجــودة وفــق المواصفــات الدوليــة ٩00١: ٢00٢ األيــزو ، مــن شــركة

الفرنســية.  Bureau
ــن وزارة  ــة م ــوس بالكلي ــج البكالوري ــارات برام ــع مس ــي جمي ــي لخريج ــف الوظيف ــاد التصني ــى اعتم ــول عل ٢-  الحص

ــة: ــف التالي ــة للوظائ ــة المدني الخدم

المدربيــن الرياضييــن، مشــرفي رعايــة وأمنــاء الشــباب، المشــرفين الرياضييــن،  الباحثيــن واألخصائييــن الرياضييــن،  باحــث 

وأخصائــي رياضــي،  معلمــي التربيــة البدنيــة جميــع المراحــل التعليميــة.

٣- إصــدار مجلــة علميــة محكمــة )مجلــة علــوم الرياضــة والتربيــة البدنيــة( مجلــة علمية دوريــة محكمــة ومتخصصة 

ــك  ــة المل ــي بجامع ــاط البدن ــة والنش ــوم الرياض ــة عل ــن كلي ــدر ع ــي تص ــاط البدن ــة والنش ــوم الرياض ــاالت عل ــي مج ف

ســعود باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة .

٤- افتتــاح المختبــرات العمليــة بالكليــة وعددهــا ١٤ مختبــرًا منهــا ٦ مختبــرات تعليميــة و٨ مختبــرات بحثيــة علــى يــد 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيــز بــن تركــي الفيصــل وزيــر الرياضــة ومعالــي رئيــس جامعــة الملــك ســعود ، 

فــي زيــارة ســمو األميــر للكليــة بتاريــخ ٢0١٩/١١/١0م .

٥-  حصــول برنامــج بكالوريــوس علــوم الرياضــة والنشــاط البدنــي بكليــة علــوم الرياضــة والنشــاط البدنــي بجامعــة 

الملــك ســعود علــى االعتمــاد البرامجــي الكامــل مــن هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب ممثلــة فــي المركــز الوطنــي 

للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي فــي الــدورة التاســعة لالعتمــاد ، لمــدة ســبعة ســنوات فــي الفتــرة مــن مايــو ٢0٢0 إلــى 

إبريــل ٢0٢٧ .

٦- إنشاء كرسي بحثي لوزارة الرياضة في كلية علوم الرياضة والنشاط البدني .

٧- المشــاركة فــي توقيــع اتفاقيــة التعــاون المشــترك بيــن عمــادة البحــث العلمــي ممثلــة فــي صنــدوق دعــم البحــث 

العلمــي واللجنــة الســعودية للرقابــة على المنشــطات .

٨- االشتراك بكرسي أبحاث المنشطات مع كلية العلوم بجامعة الملك سعود .

٩-االتفاقية مع كلية العلوم في المجال البحثي فيما يخص النشاط البدني وجودة الحياة . 

١0- الحصــول علــى الموافقــة النهائيــة مــن إدارة الجمعيــات بجامعــة الملــك ســعود ومجلــس الجامعــة علــى إنشــاء 

جمعيــة علــوم الرياضــة والنشــاط البدنــي .

١١- اكتمال كافة الترتيبات النطالق المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الرياضة والنشاط البدني .
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الفرص الوظيفية المتاحة:

التعليم الجامعي والكليات 

الحكومية واألهلية
التعليم العام لجميع المراحل

مدارس ومراكز ذوي االحتياجات 

الخاصة

وزارة الرياضة األندية واالتحادات 

الرياضية وبيوت الشباب

شركات ومؤسسات األجهزة 

واألدوات الرياضية
مراكز اللياقة البدنية والصحة

مراكز الطب الرياضي والعناية 

بالرياضيين

الشؤون الرياضية بالقطاعات 

العسكرية
المراكز واألندية الرياضية والترويحية

الموقع اإللكتروني للكلية

csspa.ksu.edu.sa

البريد اإللكتروني للكلية

csspa@ksu.edu.sa

أرقام التواصل المباشرة

 8063115
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معدالت التخصيص :
ضوابط تخصيص الطالب بعد دراسة السنة األولى المشتركة خالل السنوات الخمس الماضية، هي: 

أواًل: مسار الكليات اإلنسانية -طالب

١٤٣٧/١٤٣٦١٤٣٨/١٤٣٧١٤٣٩/١٤٣٨1٤٤0/1٤39القسمالكلية
١٤٤١

الفصل 
األول

١٤٤١
الفصل 

١٤٤٢الثاني

اآلداب

٣.00٣.00٨٢.٥٢٣.00 ٣.00 ٣.00 ٣.00 اللغة العربية 

٣.00٣.٢٣٨٤.٧0٣.١٣ ٣.٣٥ ٣.0٤ ٣.00 علم المعلومات 

٣.٥٣٣.00٨٤.٦٨٣.00 ٤.0٨ ٣.٧0 ٣.٧١ اللغة اإلنجليزية 

٣.00٣.00٨٢.٥٤٣.00 ٣.00 ٣.00 ٣.00 الجغرافيا 

٣.٩٧٣.٩٧٨٧.0٢٤.0٥ ٤.٣0 ٤.١١ ٤.١١ اإلعالم 

٣.00٣.00٨٢.٥٢٣.00 ٣.00 ٣.00 ٣.00 التاريخ 

 الدراسات 
٣.٤١٣.٤١٨٤.٨٤٣.٣١ ٣.٩٤ ٣.٤0 ٣.٣٧ االجتماعية

٣.٥0٣.٣٤٨٤.٨0٣.١٩ ٣.٩٥ ٣.٣٢ ٣.٤٣ علم االجتماع 
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التربية

٣.٦٤٣.٦٩٨٦.0٨٣.٨٩ ٣.٥٨ ٣.٤0 ٣.٥٨ علم النفس 

٣.00٣.00٨٢.٧0٣.00 ٣.00 ٣.00 ٣.00 دراسات إسالمية 

_  _   _  _   ٣.00 ٣.00 ٣.00 التربية الفنية 

_  _   _  _   ٣.00 ٣.00 ٣.٥٩ التربية الخاصة 

 التربية البدنية 
_  _   _  _   _     _     _     وعلوم الحركة

٣.00٣.00٨٢.٥0٣.00 ٣.00 ٣.00 ٣.00 دراسات قرآنية 

_   _  _  _   _     _     _     القراءات 

_  _  _  _   ٣.٦٦ ٣.٦٥ ٣.٩٩ اللغة اإلنجليزية 

 الحقوق
 والعلوم

السياسية

٤.٥٦٤.٤٨٩0.0٤٤.٥٨ ٤.٦٧ ٤.٥٦ ٤.٥٣ الحقوق 

 العلوم 
٤.٣١٤.٢٣٨٨.١٨٤.٣٨ ٤.٤٨ ٤.٣٥ ٤.٣١ السياسية
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 اللغات
والترجمة

٣.٧٧٣.٥٦٨٦.١٢٣.٩١ ٤.٢٨ ٤.١٩ ٤.٢٤ اللغة اإلنجليزية 

٣.0٩٣.00٨٢.٦٥٣.00 ٤.00 ٣.٦0 ٣.٦٦ اللغة الفرنسية 

_  _  _  ٣.00 _     ٣.00 ٣.00 اللغة الفارسية 

٣.00٣.00٨٢.٦٣٣.00 _     _     _     اللغة الصينية 

_  ٨٢.٥٢_  _   _     _     _     اللغة التركية 

_  ٣.00٣.00٨٢.٩٢ _     ٣.00 ٣.١٧ اللغة العبرية 

٣.٤١٣.00٨٢.٦٦٣.00 ٣.٩٤ ٣.٣٥ ٣.00 اللغة اليابانية 

٣.٦٩٣.00٨٢.٨٢٣.00 ٤.١٦ ٣.٧٩ ٣.٥٨ اللغة األسبانية 

_  ٨٢.٥٣_  ٣.0٣ _     ٣.٣٢ ٣.00 اللغة األلمانية 

٨٢.٥٨٣.00_  ٣.0٣ _     _     _     اللغة الروسية 

 السياحة
واآلثار

٨٣.٧٢٣.0٣ ٣.00٣.00 ٣.٥٦ ٣.00 ٣.00 اآلثار 

  إدارة موارد 
 واإلرشاد

السياحي التراث
 ٣.00 ٣.00 ٣ ٣.٨٤.00٣.00٨٤.٩٥٣.٢٢

 اإلدارة السياحية 
٣.٣٥٣.٣٨٨٦.٣٤٣.٦٩ ٣.٩١ ٣.٢٩ ٣.00 والفندقية

 علوم
 الرياضة

 والنشاط
البدني

 عام بعد السنة
٣.00٣.00٣.00٣.00٣.00٨٢.٨٣٣.00األولى المشتركة
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ثانًيا: مسار الكليات اإلنسانية - طالبات

١٤٣٨/١٤٣٧١٤٣٩/١٤٣٨١٤٤0/١٤٣٩القسمالكلية
١٤٤١

الفصل 
األول

١٤٤١
الفصل 

١٤٤٢الثاني

اآلداب

٣.00٣.٦٤٣.00٣.00٨٧.٧٢٣.00اللغة العربية

٤.٤٨٤.٥٣٤.٣٦٤.١٩٨٧.00٤.0٣اللغة اإلنجليزية

٣.00٣.00٣.00٣.00٨٧.٥٨٣.00الجغرافيا

٣.00٣.٢٧٣.00٣.00٨٧.٧٥٣.00التاريخ

 الخدمة
٤.٣٥٤.٥٢٤.٣0٤.0٦٨٧.0٥٣.٩٨االجتماعية

٤.١١٤.٣٩٤.١٦٣.٨٤٨٧.0٦٣.٨٣علم االجتماع

٤.٦٦٤.٧٢٤.٦١٤.٥٨٨٨.٣٢٤.٥0إعالم
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التربية

٤.٥0٤.٦٧٤.٣٩٤.٣٣٨٧.٤0٤.٤٤علم النفس

٣.٧٧ ٨٧.0٢  ٤.١١٣.٨٣ ٤.٣٩ ٤.١٥ تعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

٣.٤١٤.٢0٤.00٣.٧0٨٧.٦0٣.٦٦دراسات إسالمية

٣.00٣.٩٩٣.٦٦٣.٣١٨٧.00٣.00دراسات قرآنية

_  _  _  _٤.٧٢٤.٧٥لغة إنجليزية

_  _  _  _٣.٦0٤.٢٣التربية الفنية

_  _  _  _٤.٤٣٤.٥٩التربية الخاصة

 الحقوق والعلوم
٤.٨0٤.٨٤٤.٨١٤.٧٧٨٩.٤٣٤.٧٧الحقوقالسياسية

اللغات والترجمة
٤.٨0٤.٨0٤.٦٦٤.٥0٨٧.00٤.٤٨اللغة اإلنجليزية

٤.٥٦٤.٦١٤.٣٨٤.١٧٨٧.0٤٣.٩٤اللغة الفرنسية

 إدارة موارد التراث واإلرشادالسياحة واآلثار
٤.٣٦٨٧.٢٦٤.٣٨---السياحي

 علوم الرياضة و
٣.١٩٣.٨0٨٧.٢٢٣.00علوم الرياضة والنشاط البدنيالنشاط البدني

ولمزيد من المعلومات حول التخصيص يرجى زيارة الموقع اآلتي:

https://dar.ksu.edu.sa/ar/CommonAllotment
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خاتمه.

عزيزي الطالب:

فــي النهايــة نؤكــد لــك بــأن ثقتنــا عاليــة بــك، وعليــك أن تتعامــل مــع هــذا الدليــل بجديــة، واعلــم أن النجــاح يحتــاج إلــى 

بــذل الجهــد الكبيــر، والمســتقبل ســيكون أفضــل إن اســتطعت أن تحــدد أهدافــك بدقــة متناهية.

ــالع  ــك إال االط ــا علي ــة، وم ــات المختلف ــي الكلي ــة ف ــا األصيل ــن مصادره ــت م ــات جمع ــذه المعلوم ــك أن ه ــد ل ونؤك

علــى هــذا الدليــل عــدة مــرات لتحديــد مســتقبلك بشــكل أفضــل، وفــي حــال وجــود استفســار كل مــا عليــك هــو 

ــؤول. ــخص المس ــع الش ــل م التواص


