


www.cfy.ksu.edu.sa 2



www.cfy.ksu.edu.sa1

فهـرس المحتـويـات

١      فهرس المحتويات

٢      كلمة سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية و األكاديمية

٣      كلمة سعادة عميد السنة األولى المشتركة

٤      المقدمة

٥      رؤية ورسالة وقيم وأهداف السنة األولى المشتركة

٦خصائص الخريجين بجامعة الملك سعود

٧      التعريف بالكليات العلمية

٨                         ١- كلية العلوم

١٣                         ٢- كلية إدارة األعمال

١٨                         ٣- كلية طب الهندسة

٢٢                         ٤- كلية علوم األغذية والزراعة

٣٠                         ٥- كلية علوم الحاسب والمعلومات

٣٤                         ٦- كلية العمارة والتخطيط

٤٠      معدالت التخصيص

٤٣      الخاتمه



www.cfy.ksu.edu.sa 2

كلمة سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية.
أبنائي الطلبة

  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، 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 العلوم

أسست عام 1378هـ - 1958م
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نبذة عن الكلية:
ــي  ــة اآلداب ف ــد كلي ــة بع ــة الثاني ــت الكلي ــد كان ــعود فق ــك س ــة المل ــات جامع ــدم كلي ــن أق ــوم م ــة العل ــر كلي تعتب
منظومــة كليــات جامعــة الملــك ســعود. وهــي أول كليــة علميــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة. بــدأت كليــة العلــوم 
بعــدد خمســة أقســام هــي الجيولوجيــا وعلــم الحيــوان وعلــم النبــات والفيزيــاء والكيميــاء. تطــورت الكليــة لتصبــح 
ثمانيــة أقســام تقــوم بتدريــس اثنــا عشــر برنامجــَا للبكالوريــوس فــي مختلــف تخصصــات العلــوم. ويشــكل البحــث 
العلمــي ركيــزة أساســية فــي جامعــة الملــك ســعود وقــد اهتمــت الجامعــة بإنشــاء مراكــز البحــوث منــذ وقــت مبكر، 
وكان مركــز بحــوث كليــة العلــوم ثانــي مركــز ينشــأ فــي الجامعــة فــي عــام ١٣9٧ هـــ )١٣٧٧م( ، كمــا يوجــد العديــد 

مــن المختبــرات العلميــة لتدريــس المقــررات التــي تقدمهــا األقســام للكليــات المختلفــة. 

الرؤية والرسالة واألهداف:
الرؤية: 

الريادة في العلوم األساسية وتطبيقاتها وثقافتها للمساهمة في بناء مجتمع المعرفة. 
 الرسالة: 

تقديــم برامــج دراســية ومشــاريع بحثيــة متطــورة، قــادرة علــى تزويــد المجتمــع بالمعــارف والكــوادر المدربــة عبــر بيئــة 
محفــزة للتعليــم واإلبــداع والبحــث العلمــي، وبجــودة مســتمرة تضمــن التوظيــف األمثــل للتقنيــة والشــراكة العامــة.

األهداف:
١-تحقيق التميز في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

٢- تطوير وتحقيق السبل الكفيلة بضمان جودة األداء والمخرجات.
٣- االستخدام األمثل للموارد والتقنية الحديثة.

ا. ٤- توفير بيئة محفزة إدارّيًا وأكاديمّيً
٥- استقطاب األفضل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب.

ا. ٦- إقامة شراكات فاعلة محلية وعالمّيً
٧- تعزيز الثقافة العلمية وفعالياتها وتأصيل فلسفة العلوم. 

 شروط القبول بالكلية:
يخصص طالب كلية العلوم وفق اآلتي:

)٥٠% مــن وزن المعــدل التراكمــي لمســار الســنة األولــى المشــتركة للطالــب( + )٢٥% مــن درجــة اختبــار القــدرات( + )٢٥% 
مــن درجــة االختبــار التحصيلــي(.

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:

١ -إصدار مجلة جسور )مجلة خريجي وخريجات كلية العلوم(.

٢ -  حصول منسوبي الكلية على عدد من براءات االختراع وجوائز علمية مختلفة.

ــز  ــان – مرك ــة انس ــة – جمعي ــات )موهب ــن الجه ــدد م ــع ع ــة م ــات الموقع ــن االتفاقي ــد م ــى العدي ــول عل ٣ - الحص

ــات(.  ــض الجامع ــى بع ــة ال ــاء باإلضاف ــة الفض ــرج – هيئ ــرات الب ــة – مختب ــوزارة الصح ــداع ب االب

ــا  ــع برامجه ــة ASIIN  لجمي ــة الدولي ــارية األلماني ــة االستش ــن الهيئ ــي م ــاد األكاديم ــى االعتم ــة عل ــول الكلي ٤ - حص

ــية. الدراس

 .NCAAA ٥ - حصول الكلية على االعتماد  األكاديمي من الهيئة الوطنية  للتقويم واالعتماد األكاديمي

قسم اإلحصاء 
وبحوث 
العمليات

قسم 
الفيزياء 
والفلك

قسم النبات 
واألحياء 
الدقيقة

قسم 
الكمياء 
الحيوية

قسم 
الجيولوجيا 
والجوفيزياء

قسم 
الرياضيات

قسم 
الكيمياء

قسم علم 
الحيوان
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الفرص الوظيفية المتاحة:

خريجو جميع األقسام:

ــم  ــي التعلي ــس ف ــا، تدري ــد العلي ــعودية، المعاه ــات الس ــدى الجامع ــد بإح ــة معي ــي : )وظيف ــال األكاديم - المج

ــام(. الع

- المجال البحثي :  )وظيفة مساعد باحث(.

- المجــال الفنــي :  )فنــي بمختبــرات الجامعــة، مختبــرات الجــودة النوعيــة وهيئــة المواصفــات والمقاييــس، والهيئــة 

الســعودية للغــذاء والــدواء، والمختبــرات الطبيــة والصحيــة(.

- العمل في وتشغيل األجهزة، واإلشراف على إدارتها، ومعالجة النفايات.

خريجو قسم النبات واألحياء الدقيقة:

- العمل في الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

- العمل في وزارة الزراعة وهيئة الصوامع والغالل.

خريجو قسم الكيمياء الحيوية:

تسمح وزارة الصحة للخريج بافتتاح مختبر تحاليل طبية خاص.

خريجو قسم اإلحصاء وبحوث العمليات:

- يعمــل اإلحصائيــون فــي الــوزارات أو المراكــز تحــت مســميات وظيفيــة مختلفــة مثــل باحــث إحصــاء، رئيــس قســم 

اإلحصــاء، خبيــر إحصائــي، محلــل بيانــات، أخصائــي إحصــاء باإلضافــة إلــى مخطط.

- أمــا خريــج تخصــص بحــوث العمليــات فيمكــن أن يعمــل فــي أعمــال برمجــة وتخطيــط وتوزيــع اإلنتــاج ومراقبــة 

العمليــات  وتخطيــط  والنقــل  االتصــاالت  عمليــات  وتنظيــم  واألعمــال  المشــاريع  وجدولــة  التخزيــن  عمليــات 

االقتصاديــة والعســكرية واألمنيــة واســتغالل المــوارد فــي أي جهــة.
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الموقع اإللكتروني للكلية

sciences.ksu.edu.sa

البريد اإللكتروني للكلية

cscience@ksu.edu.sa

أرقام التواصل المباشرة

114676460

خريجو قسم الرياضيات:

- الشركات: شركات التأمين، البنوك، شركة ارامكو السعودية، سابك.

ــة،  ــؤون االقتصادي ــوزارة للش ــة ال ــة، وكال ــة واالقتصادي ــات المالي ــز الدراس ــي: مرك ــاد الوطن ــة واالقتص - وزارة المالي

ــي. ــة الصناع ــدوق التنمي صن

- مؤسســة النقــد العربــي الســعودي: اإلدارة العامــة للتفتيــش البنكــي )قســم التأميــن(، اإلدارة العامــة للبحــوث 

االقتصاديــة واإلحصائيــة.

ــة  ــة، مصلح ــاءات العام ــة اإلحص ــي مصلح ــة ف ــاءات االقتصادي ــي واإلحص ــل القوم ــام الدخ ــرى: أقس ــات أخ - جه

ــع.  ــل وينب ــة للجبي ــة الملكي ــة، الهيئ ــات االجتماعي ــة التأمين ــد، مؤسس ــات التقاع معاش
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كلية إدارة األعمال

أسست عام 1379هـ - 1959م
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نبذة عن الكلية:
ــك  ــي ذل ــماها ف ــق ١9٥9م، وكان مس ــام ١٣٧9هـــ المواف ــي ع ــعود ف ــك س ــة المل ــال بجامع ــة إدارة األعم ــئت كلي أنش
ــذا  ــل ه ــتمرت تحم ــة، واس ــوم اإلداري ــة العل ــى كلي ــام ١٣9٨هـــ إل ــي ع ــم ف ــر االس ــم تغيي ــم ت ــارة، ث ــة التج ــن كلي الحي

ــال. ــة إدارة األعم ــي: كلي ــماها الحال ــا بمس ــادة هيكلته ــم إع ــا ت ــق ٢٠٠٦م عندم ــام ١٤٢٧هـــ المواف ــى ع ــم حت االس

الرؤية والرسالة واألهداف:
الرؤية: 

الريادة في التعليم والبحث في اإلدارة واألعمال للمساهمة بناء اقتصاد المعرفة.
 الرسالة: 

توفيــر بيئــة تعليميــة مميــزة إلعــداد متخصصيــن وقــادة أعمــال بمنظــور عالمــي وإجــراء بحــوث تســاهم فــي االرتقــاء 
بالمعرفــة فــي اإلدارة واألعمــال والتنميــة االقتصاديــة وبنــاء شــراكات مجتمعيــة.

األقسام األكاديمية:
تضم الكلية مجموعة من المسارات موزعة على برنامجين لدرجة البكالوريوس وهم على النحو التالي:

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال

 شروط القبول بالكلية:
يخصص طالب كلية إدارة األعمال بناء على التنافس على المعدل التراكمي لمسار السنة األولى المشتركة.

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

اإلدارة المحاسبة
 مسار إدارة

اإلدارة 
 مسار المالية 

العام

التسويق

اإلدارة 
 مسار موارد 

بشرية
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بكالوريوس العلوم في االقتصاد

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

اإللكترونــي، وذلــك عبــر الباركــود اآلتــي:

عام
التجارة 

والتمويل 
الدولي

المصرفية 
اإلسالمية

أهم إنجازات الكلية:

١-إصدار مجلة العلوم اإلدارية.

٢- حصــول الكليــة علــى االعتمــاد األكاديمــي الوطنــي مــن المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي التابــع 

ــوس.  ــج البكالوري ــة برام ــم EEC-NCAAA لكاف ــم التعلي ــة تقوي لهيئ

٣- حصول الكلية على االعتماد األكاديمي الدولي AACSB  لكافة برامجها األكاديمية. 

الفرص الوظيفية المتاحة:

تتــاح العديــد مــن الفــرص الوظيفــي ســواء فــي القطاعيــن الحكومــي أو الخــاص وذلــك بنــاء علــى طبيعــة البرنامــج 

الــذي يتخــرج مــن الطالــب مــن األقســام األكاديميــة بالكليــة ويمكنــه العمــل فــي المجــال المالــي أو المصرفــي أو 

المــواد البشــرية أو اإلدارة الصحيــة فــي المستشــفيات والمراكــز الطبيــة.

الموقع اإللكتروني للكلية

cba.ksu.edu.sa

البريد اإللكتروني للكلية

DEANCBA@KSU.EDU.SA

أرقام التواصل المباشرة

0114693441  |  0114693440



www.cfy.ksu.edu.sa 16

كلية الهندسة

أسست عام 1382 هـ - 1962 م
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نبذة عن الكلية:
نشــأت كليــة الهنـدســـة فــي عـــام ١٣٨٢هــــ )١9٦٢م( كمشــروع مشــترك بيــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية 

ومنظمــة التربيــة والثقافــة والعلــوم الدوليــة )اليونســكو(. وفــي عـــام ١٣٨٨هــــ )١9٦٨م( انضمــت الكليــة إلــى جامعــة 

ــا فــي الزيــادة الملحوظــة فــي  الملــك ســعود، وقــد ســارت منــذ البدايــة فــي طريــق التطــور والنمــو، ويظهــر ذلــك جلّيً

ــا وكيًفــا، وفــي  أعــداد الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس عاًمــا بعــد عــام، وكذلــك فــي إنتاجهــا العلمــي والبحثــي كّمً

المســتوى العلمــي والمهنــي الرفيــع لخريجيهــا.

الرؤية والرسالة واألهداف:
الرؤية: 

أن تكــون كليــة الهندســة كليــة عالميــة ورائــدة فــي مجــال التعليــم الهندســي والبحــوث المبتكــرة، وبنــاء مجتمــع 

المعرفــة.

 الرسالة: 

بالمتغيــرات  وتهتــم  العاليــة،  بالجــودة  تتميــز  ُمتقدمــة  تعليميــة  برامــج  تقديــم  علــى  الهندســة  كليــة  تعمــل 

ــية  ــاالت الهندس ــي المج ــة ف ــة المهني ــز الممارس ــى تعزي ــة إل ــعى الكلي ــين، وتس ــه المهندس ــي تواج ــتقبلية الت المس

الُمختلفــة والمســاهمة فــي تأميــن احتياجــات المجتمــع، وذلــك مــن خــالل اإلبــداع واالبتــكار المعرفــي ونقــل المعارف 

الهندســية إلــى األجيــال الصاعــدة عبــر التعليــم والبحــث العلمــي وعبــر الشــراكة مــع المؤسســات الصناعيــة والهيئات 

ــة. الحكومي

األهداف:

١-توفيــر برامــج أكاديميــة متميــزة ومعتمــدة تلبــي متطلبــات التنميــة وحاجــة ســوق العمــل وفقــً لرؤيــة المملكــة 

ــعودية ٢٠٣٠. ــة الس العربي

٢-إعداد مهندسين منافسين على المستوى المحلي والدولي.

٣- توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للهيئة التدريسية والباحثين.

٤-توجيه منظومة البحث العلمي لتلبية احتياجات التنمية وخلق فرص اقتصادية جديدة.

ــم  ــادر الدع ــز مص ــة لتعزي ــة والصناع ــات األكاديمي ــة والمؤسس ــات الحكومي ــع الجه ــراكة م ــتوى الش ــع مس ٥-رف

ــي. ــل الذات والتموي

٦-تحسين مستوى الخدمات المساندة من موارد بشرية ومرافق.



www.cfy.ksu.edu.sa 18

األقسام األكاديمية:

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

اإللكترونــي، وذلــك عبــر الباركــود اآلتــي:

 شروط القبول بالكلية:
يتــم قبــول الطــالب ممــن أنهــوا الســنة األولــى المشــتركة مســار الكليــات العلميــة فــي جامعــة الملــك ســعود علــى 

تخصــص الهندســة العامــة وفــق التالــي:

)٥٠% من وزن المعدل التراكمي لمسار السنة األولى المشتركة للطالب(

+ )٢٥% من درجة اختبار القدرات(

+ )٢٥% من درجة االختبار التحصيلي(.

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

قسم 
الهندسة 
المدنية 

قسم 
الهندسة 

الميكانيكية  

قسم 
الهندسة 
الصناعية

قسم هندسة 
البترول والغاز 

الطبيعي

قسم 
الهندسة 
الكيميائية

قسم 
هندسة 
المدنية

قسم 
الهندسة 
الكهربائية
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أهم إنجازات الكلية:

ــة  ١- حصلــت برامــج بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة الكهربائيــة والصناعيــة والمدنيــة والكيميائيــة والميكانيكي

ــة  ــة الوطني ــن الهيئ ــي م ــي الوطن ــاد األكاديم ــى االعتم ــاحة عل ــة المس ــي وهندس ــاز الطبيع ــرول والغ ــة البت وهندس

للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي NCAAA وبذلــك تصبــح كليــة الهندســة اول كليــة هندســة فــي المملكــة يتــم اعتماد 

جميــع برامجهــا فــي مرحلــة البكالوريــوس. 

https://www.abet.org ،ABET ٢-حصلت جميع برامج البكالوريوس على اعتماد هيئة االعتماد الهندسي من

الفرص الوظيفية المتاحة:

تتيــح جهــات ســوق العمــل الحكوميــة والخاصــة العديــد مــن الفــرص الوظيفيــة لخريجــي الكليــة ويتمثــل عملهــم 

فــي التصميــم واألشــراف علــى العمليــات الهندســية فــي جميــع أقســامها.

الموقع اإللكتروني للكلية

engineering.ksu.edu.sa

البريد اإللكتروني للكلية

VDCOE@ksu.edu.sa 

أرقام التواصل المباشرة

0114677109 - 0114677109 - 0114677112
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كلية علوم األغذية 

والزراعة

أسست عام 1385 هـ - 1965 م
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نبذة عن الكلية:
تأسســت كليــة علــوم األغذيــة والزراعــة بجامعة الملك ســعود عــام ١٣٨٥هـ )١9٦٥م( بمســماها الســابق، كليــة الزراعة، 

كأول كليــة فــي العلــوم الزراعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفــي منطقــة الخليــج العربــي ومــرت بمراحــل 

ــرز كليــات الجامعــة  تطويريــة هامــة بفضــل اهلل ثــم بفضــل الكفــاءات عاليــة التأهيــل حتــى أصبحــت واحــدة مــن أب

فــي التعليــم األكاديمــي والنشــر العلمــي، وإيماًنــا مــن الكليــة بمواكبــة التطــور المتســارع فــي كافــة مجــاالت 

العلــوم الزراعيــة التطبيقيــة منهــا والنظريــة وتماشــًيا مــع طموحــات الجامعــة فقــد أخــذت الكليــة علــى عاتقهــا 

تطويــر خططهــا الدراســية بمــا يتــالءم مــع تعــدد التخصصــات فــي العلــوم الزراعيــة وتنوعهــا وبمــا يخــدم متطلبــات 

ــالل  ــزة خ ــة متمي ــة رئيس ــل تطويري ــوس بمراح ــة البكالوري ــج مرحل ــرت برام ــد م ــة. وق ــي المملك ــة ف ــة الزراعي التنمي

مســيرة الكليــة التــي تجــاوزت تســعة وأربعــون عامــً، وتقــدم الكليــة ســتة برامــج أكاديميــة لمرحلــة البكالوريــوس، 

وأربعــة وعشــرون برنامجــً فــي الدراســات العليــا )ماجســتير ودكتــوراه(.

الرؤية والرسالة واألهداف:
الرؤية: 

التميــز فــي التعليــم والتعلــم والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع فــي مجــاالت األمــن المائــي والغذائــي والتنميــة 

الزراعيــة المســتدامة.

 الرسالة: 

المســاهمة الفاعلــة فــي التنميــة الزراعيــة المســتدامة وخدمــة المجتمــع مــن خــالل تأهيــل الكــوادر البشــرية وتهيئــة 

بيئـــة للتميــز فــي البحــث العلمــي وتعميــق المعرفــة ونشــرها وتقديــم الخدمــات االستشــارية وتبــادل الخبــرات مــع 

الشــركاء.

األهداف:

ــا مزوديــن بالمعــارف والمهــارات والقواعــد االقتصاديــة الزراعيــة التــي  ــا وفكرّيً ١- إعــداد خريجيــن متميزيــن علمّيً

تؤهلهــم ليكونــوا باحثيــن وأخصائييــن اقتصادييــن لإلســهام فــي إدارة وتنظيــم وتنفيذ البرامــج التنمويــة االقتصادية 

بصفــة عامــة والتنميــة الزراعيــة بصفــة خاصــة.

ــن  ــبة م ــول المناس ــم الحل ــي وتقدي ــاد الزراع ــاالت االقتص ــي مج ــعودي ف ــع الس ــكالت المجتم ــى مش ــب عل ٢-التغل

خــالل إجــراء العديــد مــن البحــوث العـلمـــية وتقـديـــم االستشـــارات وتنظـــيم الــدورات التدريبيــة.

٣-االشـــتراك فــي العـــديد مــن المؤتمــرات والنــدوات العلمـــية فــي الداخــل والخــارج للنهــوض بنشــاط البحــث العلمــي 



www.cfy.ksu.edu.sa 22

األقسام األكاديمية:

قسم 
علوم 

األغذية 
والتغذية

قسم اإلرشاد 
الزراعي والمجتمع 

الريفي

قسم 
اإلنتاج 
النباتي

قسم 
االقتصاد 

الزراعي

قسم 
اإلنتاج 

الحيواني

قسم 
الهندسة 

الزراعية

قسم 
وقاية 
النبات

قسم 
علوم 
التربة

ــا وتطبيقهــا تحــت الظــروف المحليــة. ــا وعالمّيً ومواكبــة اتجاهــات البحــث العلمــي الحديثــة محلّيً
٤- زيادة الوعي بين فئات المجتمع باستخدامات وتطبيقات علوم االقتصاد الزراعي بمختلف الوسائل.

ــي  ــب العمل ــررات والتدري ــية والمق ــج الدراس ــر البرام ــالل توفي ــن خ ــة م ــة إبداعي ــق بيئ ــر وخل ــة الفك ــر وتنمي ٥-  تطوي

ــبة.  ــرية المناس ــوادر البش والك

شروط القبول بأقسام الكلية:
يخصــص طــالب كليــة علــوم األغذيــة والزراعــة بنــاء التنافــس علــى المعــدل التراكمــي لمســار الســنة األولــى 

المشــتركة.

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

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:
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أهم إنجازات الكلية:
إنجازات الكلية كثيرة وأبرزها: 

لمرحلــة  أكاديميــة  برامــج  ألربــع  الكامــل  البرامجــي  االعتمــاد  علــى  والزراعــة  األغذيــة  علــوم  كليــة  حصلــت   -١

. ٢٠٢٣م  عــام  نهايــة  إلــى  البكالوريــوس 

- تأســيس الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء، حيــث انبثقــت فكــره التأســيس مــن خالل توصيــه للندوتيــن اللتيــن عقدهما 

قســم علــوم األغذيــة بكليــة علــوم األغذيــة والزراعة )كليــه الزراعة ســابقا( في عامــي ١٤١١هـــ و١٤١٥هـ.

ــه  ــر تقني ــث تعتب ــعودية، حي ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــظ األغذي ــعيع لحف ــة التش ــال تقني ــي ادخ ــاهمه ف - المس

تشــعيع األغذيــة واســتخداماتها فــي المجــاالت الغذائيــة والزراعيــة مــن أحــدث تقنيــات التصنيــع الغذائــي مــن الناحية 

التطبيقيــة فــي أكثــر مــن ســتين بلــدًا حــول العالــم للقضــاء علــى اإلصابــة الحشــرية والميكروبــات الممرضــة إضافــًة 

إلــى االســتخدامات غيــر الغذائيــة فــي تعقيــم المســتلزمات الطبيــة والجراحيــة. حيــث تــم القيــام بمشــروع بحثــي 

وطنــي بيــن عامــي ١٤١٥ه و١٤٢٠هـــ بعنــوان ) اســتخدام تقنيــه التشــعيع فــي حفــظ األغذيــة( بدعــم مــن مدينــه الملــك 

ــوم  ــم عل ــن قس ــي م ــداهلل القحطان ــن عب ــن ب ــور حس ــتاذ الدكت ــعادة األس ــة س ــة برئاس ــوم و التقني ــز للعل عبدالعزي

ــوم  ــز للعل ــك عبدالعزي ــه المل ــن مدين ــة وم ــات بالكلي ــة النب ــم وقاي ــم وقس ــن القس ــن م ــاركه باحثي ــة ومش األغذي

والتقنيــة ) معهــد بحــوث الطاقــة الذريــة ( ومــن مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث ومــن كليــه 

الهندســة بجامعــه الملــك عبدالعزيــز، ممــا ســاهم فــي الموافقــة علــى اعتمــاد التقنيــة.

- الرفــع بمقتــرح ومذكــرة لتأســيس مركــز حــالل كمركــز متخصــص إلصــدار شــهادات الحــالل للمنشــآت والمنتجــات 

المنتجــات  تكــون  أن  لضمــان  ملحــه  ضــرورة  الخدمــة  ومقدمــي  التجميــل  ومســتحضرات  والدوائيــة  الغذائيــة 

والممارســات التصنيعيــة وفًقــا للشــريعة اإلســالمية وخلوهــا مــن أي مضافــات أو مكونــات تخالــف هــذه الشــريعة. 

ــك  ــة المل ــن جامع ــة بي ــة ثالثي ــع اتفاقي ــة وتوقي ــة الدرعي ــي محافظ ــل ف ــات النخي ــر مخلف ــروع تدوي ــين مش -  تدش

ــك،  ــر الكعي ــن ناص ــد ب ــور فه ــتاذ الدكت ــعادة األس ــاركة س ــة وبمش ــة الصحي ــة الدرعي ــج مدين ــابك وبرنام ــعود وس س

الباحــث وعضــو هيئــة التدريــس بقســم الهندســة الزراعيــة. يهــدف هــذا المشــروع لدعــم االســتدامة وتعزيــز التنميــة 

ــا  ــل إلدخاله ــات النخي ــروم مخلف ــن مف ــتفادة م ــق االس ــن طري ــا ع ــي تحقيقه ــهام ف ــة واإلس ــة البيئي ــر التوعي ونش

كمكــون رئيــس فــي صناعــة عالئــق الحيوانــات أو إلنتــاج األســمدة العضويــة المحســنة للتربــة الزراعيــة فــي المحافظة.

 - مشاركة ومساهمة قسم اإلنتاج النباتي بصورة مباشرة في مبادرة » السعودية الخضراء «.
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ومن أبرز اإلنجازات الرقمية للكلية:

٢-  حقائق وأرقام وإنجازات كلية علوم األغذية والزراعة للعام الجامعي ١٤٤٢هـ: 

-  البحوث المنشورة: ٤٧٦ بحثً .

-  المؤتمرات والندوات التي شارك بها أعضاء هيئة التدريس في الكلية: ٨١ مشاركة .

-  الدورات والبرامج التدريبية المنفذة بالكلية: ٢٥٤ برنامجً .

-  الحائزون على جوائز من أعضاء هيئة التدريس: ٧ .

-  المستفيدون من البرامج والدورات التدريبية المقدمة من الكلية:٢٥٠٠ .

-  الحاصلون والحاصالت على براءات اختراع بالكلية ٦.

-  الكراسي البحثية: ٥ .

-  الجمعيات العلمية: ٢ .

-  خريجي برامج البكالوريوس: 9٣ .

-خريجي برامج الدراسات العليا: ١9 

٣-  إجمالــي مشــروعات كليــة علــوم األغذيــة والزراعــة المقدمــة للجنــة الدائمــة للتوثيــق اإلعالمــي بالجامعــة للربــع 

األول، الثانــي، الثالــث للعــام الجامعــي ٢٠٢١م: 

-  الربع األول للعام ٢٠٢١: ٤٢ مشروعً بحثيً.

-  الربع الثاني للعام ٢٠٢١: ٦٧ مشروعً بحثيً.

-  الربع الثالث للعام ٢٠٢١: ٥٣ مشروعً بحثيً.

 * تشمل األبحاث والمشاريع البحثية وبراءات االختراع والشراكات العلمية والبرامج الجديدة.

الفرص الوظيفية المتاحة:
أواًل : قسم وقاية النبات:

- يعين المتميزون من خريجي القسم للعمل معيدين بالقسم أو بأحد الجامعات السعودية.

- التعيين بوظيفة فني أو مساعد باحث بالقسم أو األقسام المماثلة في جامعات المملكة.

- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

- وزارة الصحة والطب الوقائي.

- وزارة التجارة - الجودة النوعية.
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- التعيين بوظيفة فني أو مساعد باحث بالقسم أو األقسام المماثلة بالمملكة.

- الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

- الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والهيئات المدن األخرى

- وزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها الكثير من مؤسسات الدولة.

- مراكز ومحطات البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ومديريات الزراعة في المناطق المختلفة.

- صوامع الغالل ومطاحن الدقيق في مجال الفحص ومكافحة اآلفات.

- الشــركات الزراعيــة المتخصصــة فــي الزراعــات الحقيلــة أو البســتانية لمكافحــة اآلفــات النباتيــة أو فــي مــزارع اإلنتــاج 

الحيوانــي لمكافحــة اآلفــات الحيوانيــة.

ثانًيا : قسم اإلنتاج النباتي:

- يعين المتميزون من خريجي القسم للعمل معيدين بالقسم أو بأحد الجامعات السعودية.

- العمل بوظيفة مساعد باحث بإحدى الكليات الزراعية أو محطات األبحاث والتجارب الزراعية.

- العمل في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

- العمل في صندوق التنمية الزراعية.

- العمل في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

- العمل في مجاالت حماية الحياة الفطرية وإنمائها.

- العمل في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

- العمل في المؤسسات والشركات الزراعية.

- العمل في وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان.

- العمل في المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق.

- العمل في الهيئة السعودية للغذاء والدواء.

- العمل في هيئات تطوير المدن المختلفة.

- العمل في المؤسسات والشركات الزراعية.

ثالًثا : قسم اإلنتاج الحيواني:

- يعين المتميزون من خريجي القسم للعمل معيدين بالقسم أو بأحد الجامعات السعودية.

- فني أو مساعد باحث في القسم أو الجامعات األخرى.

- هيئة الغذاء والدواء.
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- وزارة البيئة والمياه والزراعة.

- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية.

- شركات األلبان )المراعي، نادك، صافي(.

- شركات األعالف )وافي، تبوك الزراعية، فيدك، الجوف، ..(

- شركات الدواجن )أراسكو، الوطنية(.

- الشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني )سالك(.

- صندوق التنمية الزراعية.

- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

- وزارة الشؤون البلدية والقروية.

- المؤسسة العامة للحبوب.

- الدار السعودية للخدمات االستشارية.

رابًعا : قسم علوم األغذية والتغذية:

- يعين المتميزون من خريجي القسم للعمل معيدين بالقسم أو بأحد الجامعات السعودية.

- فني مختبر- مساعد باحث - باحث - باحث مختبر - محلل مختبر في القسم أو بالجامعات األخرى.

- إدارات التغذية والخدمات الغذائية )المستشفيات، الجامعات، القطاعات العسكرية، شركات اإلعاشة(.

ــكان، وزارة  ــة واإلس ــة والقروي ــؤون البلدي ــدواء، وزارة الش ــذاء وال ــة الغ ــة )هيئ ــة الغذائي ــريعية والرقابي ــات التش - الجه

البيئــة والزراعــة والميــاه(.

- الجهات األكاديمية ومراكز األبحاث )الجامعات، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية(.

مصانع األغذية وشركات اإلنتاج الغذائي )مجال تقنيات اإلنتاج، تطوير المنتجات، المنتجات الغذائية الخاصة...(.

خامًسا: قسم االقتصاد الزراعي:

- يعين المتميزون من خريجي القسم للعمل معيدين بالقسم أو بأحد الجامعات السعودية.

- يعين باحث - مساعد باحث بالقسم أو بالجامعات األخرى.

- وزارة البيئة والمياه والزراعة

- صندوق التنمية الزراعي ومراكز األبحاث.

- وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.

- وزارة االقتصاد والتخطيط.
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الموقع اإللكتروني للكلية

cfas.ksu.edu.sa

البريد اإللكتروني للكلية

Agricoll@ksu.edu.sa & Ershad@ksu.edu.sa

أرقام التواصل المباشرة

  011-4678107  - 011-4678366

- وزارة المالية.

- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

- وزارة التجارة

- وزارة االستثمار.

- الشركات التجارية الزراعية والمشاريع الزراعية المتخصصة.

- البنوك التجارية وهيئة االستثمارات العامة.

سادًسا: قسم الهندسة الزراعية:

- يعين المتميزون من خريجي القسم للعمل معيدين بالقسم أو بأحد الجامعات السعودية.

- يعين مهندس زراعي، مهندس زراعي مساعد بالقسم أو بالجامعات األخرى.

- وزارة البيئة والمياه والزراعة.

- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

- الهيئة العامة للغذاء والدواء.

- وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.

- وزارة التجارة.

- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

- المؤسسة العامة للحبوب.

- صندوق التنمية الزراعية.

- الشركات الزراعية )المراعي، نادك، الصافي، الوطنية، أراسكو، وغيرها من الشركات(. 
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كلية علوم احلاسب 

واملعلومات

أسست عام 1402هـ - 1982م
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نبذة عن الكلية:
تزايــدت أهميــة الحاســب اآللــي للتنميــة والتقنيــة الحديثــة والحاجــة إلــى متخصصيــن فــي هــذا المجــال بعــد تغلغــل 

الحاســبات فــي جميــع أوجــه الحيــاة.

ومــن هــذا المنطلــق ومــن واقــع الحاجــة المتوقعــة للكفــاءات الوطنيــة فــي مجــال الحاســب اآللــي وافــق مجلــس 

جامعــة الملــك ســعود فــي بدايــة العــام ١٤٠٣/١٤٠٢هـــ علــى إنشــاء برنامجيــن للدراســة فــي هــذا المجــال همــا: برنامــج 

علــوم الحاســبات ضمــن كليــة العلــوم وبرنامــج هندســة الحاســبات ضمــن كليــة الهندســة.

ــل  ــا جع ــديدًا مم ــااًل ش ــا إقب ــالب عليهم ــل الط ــا أقب ــرعان م ــاطهما وس ــان نش ــدأ البرنامج ــام ١٤٠٤ - ١٤٢٠ ه ب ــي ع وف

ــن. ــن البرنامجي ــة هذي ــعة رقع ــى توس ــً إل ــر متجه التفكي

ــك  ــة المل ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــال م ــذا المج ــي ه ــن ف ــن المتخصصي ــة م ــت لجن ــك تكون ــى ذل ــاًء عل وبن

ــعود. س

قامــت هــذه اللجنــة بدراســات مســتفيضة لبحــث أفضــل الســبل والوســائل للنهــوض بمناهــج وبرامــج علوم وهندســة 

ــى  ــات عل ــب والمعلوم ــوم الحاس ــة عل ــمى كلي ــة تس ــاء كلي ــة بإنش ــى التوصي ــت إل ــة، وانته ــي الجامع ــبات ف الحاس

ــع  ــة لوض ــوث الالزم ــات والبح ــة بالدراس ــذه اللجن ــت ه ــا قام ــه. كم ــت في ــة للب ــات المختص ــوع للجه ــع الموض أن يرف

المناهــج والمقــررات لألقســام المختلفــة فــي هــذه الكليــة.

علــى إثــر ذلــك صــدر األمــر الســامي الكريــم برقـــم ١٥٥٨/٧/م فــي ١٤٠٤/٥/١9هـــ بإقامــة كليــة علــوم الحاســب 

والمعلومــات وإلحاقهــا بجامعــة الملــك ســعود بحيــث يكــون للكليــة مــن الترتيبــات الماليــة واإلداريــة واألكاديميــة 

ــام  ــع الع ــي مطل ــا ف ــة به ــدء الدراس ــى ب ــة عل ــدرت الموافق ــة، وص ــة للجامع ــرى التابع ــد األخ ــات والمعاه ــا للكلي م

١٤٠٥/١٤٠٤هـــ. ــي  الدراس

بدأ قبول الطالب في البرامج المختلفة في العام الدراسي ١٤٠٤-١٤٠٥ هـ

الرؤية والرسالة واألهداف:
الرؤية: 

الريادة في التعليم والبحث العلمي في مجاالت الحوسبة وتقنية المعرفة.

 الرسالة: 

ــي  ــث العلم ــم والبح ــالل التعلي ــن خ ــك م ــة. وذل ــري للمعرف ــتوى العص ــى المس ــا إل ــل مجتمعن ــي نق ــاهمة ف المس

ــة. ــة اإلبداعي ــة والمنهجي ــدرات التحليلي ــي الق ــي تنم ــة الت ــة المعرف ــبة وتقني ــي الحوس ــر ف المبتك
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األقسام األكاديمية:

قسم 
علوم 

الحاسب

قسم تقنية 
المعلومات

 قسم نظم 
المعلومات

قسم 
هندسة 
الحاسب

قسم 
هندسة 

البرمجيات

األهداف:

١-الحفاظ على التميز في التجربة التعليمية.

٢-إنتاج بحوث علمية مبتكرة ذات مستوى عالمي.

٣-تقوية القدرة التنافسية للخريجين.

٤-تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس.

٥-دعم التطور المستمر من خالل شراكات وطنية ودولية.

٦-تعزيز دور الكلية وتأثيرها في المجتمع المحلي.

شروط القبول بالكلية:
يخصص طالب كلية علوم الحاسب والمعلومات وفق اآلتي:

)٥٠% من وزن المعدل التراكمي لمسار السنة األولى المشتركة للطالب(

+ )٢٥% من درجة اختبار القدرات(

+ )٢٥% من درجة االختبار التحصيلي(.

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

مهندس معمارية 
محلل نظم برمجياتمصمم برمجيات.البرمجيات.

متخصص في ضمان جودة البرمجياتمهندس برمجيات.محلل متطلبات برمجيات.

مدير مشروع برمجيات. 

الموقع اإللكتروني للكلية

 ccis.ksu.edu.sa

البريد اإللكتروني للكلية

pruccis@ksu.edu.sa

أرقام التواصل المباشرة 

 011- 4697568

أهم إنجازات الكلية:
١- حصــل برنامــج البكالوريــوس فــي هندســة البرمجيــات علــى االعتمــاد االكاديمــي مــن هيئــة اعتمــاد المهندســين لـــ 

. .ABET

٢- حصــل برنامــج البكالوريــوس فــي هندســة البرمجيــات علــى االعتمــاد المهنــي الوطنــي مــن هيئــة تقويــم التعليم 

.    )ETEC( والتدريب

٣- حصــل برنامــج البكالوريــوس فــي هندســة البرمجيــات علــى االعتــراف المهنــي مــن قبــل الهيئــة الســعودية 

للمهندســين.

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

اإللكترونــي، وذلــك عبــر الباركــود اآلتــي:
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كلية العمارة 

والتخطيط

أسست عام 1404 هـ- 1983 م      
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نبذة عن الكلية:
تأسســت كليــة العمــارة والتخطيــط بجامعــة الملــك ســعود فــي عــام ١٤٠٤هـــ . وكان قســم العمــارة وعلــوم البنــاء 

النــواة األولــى للكليــة لتكــون بذلــك أول مؤسســة أكاديميــة لتعليــم العمــارة فــي شــبة الجزيــرة العربية. ويعود إنشــاء 

هــذا القســم الــذي كان أحــد أقســام كليــة الهندســة إلــى عــام ١٣٨٧ هـــ. إن كليــة العمــارة والتخطيــط بقســميها: 

ــاء وقســم التخطيــط العمرانــي، جــزء مــن فــروع المعرفــة اإلنســانية تجمــع بيــن الفــن  قســم العمــارة وعلــوم البن

والعلــم معــً. وكمــا أن لهــا عالقــة قويــة ومتينــة بالفنون والعلــوم اإلنســانية األخــرى. فالمعمــاري والمخطــط الناجح، 

ــاًل يفــي باحتياجــات  هــو الــذي ُيعنــى بالمجتمــع وبثقافــة األمــة، فينظــر إلــى ماضيهــا ومســتقبلها لينتــج عمــاًل أصي

المجتمــع ويخــدم البيئــة والثقافــة المحليــة ويطورهــا فــي إطــار طابــع عمرانــي متميــز، يحافــظ علــى العالقــات فيمــا 

بيــن أجــزاء المبنــى الواحــد وبيــن المبانــي المحيطــة وكذلــك األحيــاء الســكنية بعضهــا ببعــض، وصــواًل إلــى مســتوى 

المدينــة ثــم اإلقليــم فالمســتوى الوطنــي.

الرؤية والرسالة واألهداف:
الرؤية: 

التميز عالمّيًا في بناء المعرفة في علوم البيئة المبنية.

 الرسالة: 

تقديم تعليم متميز وأبحاث علمية مبتكرة تخدم المهنة والمجتمع في مجاالت البيئة المبنية.

األهداف:

١-  الجودة والتميز في التعليم المعماري والعمراني.

٢-  تحقيق بيئة تعليمية داعمة.

٣- تعزيز قدرات الكوادر االكاديمية.

٤- بناء شراكة مجتمعية. 

٥-تطوير نظام إداري داعم.
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األقسام األكاديمية:
تضم كلية العمارة والتخطيط قسمان أكاديميين، وهي على النحو اآلتي:

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

اإللكترونــي، وذلــك عبــر الباركــود اآلتــي:

 شروط القبول بالكلية:
يخصص طالب كلية العمارة والتخطيط وفق اآلتي:

)٥٠% من وزن المعدل التراكمي لمسار السنة األولى المشتركة للطالب(

+ )٢٥% من درجة اختبار القدرات(

+ )٢٥% من درجة االختبار التحصيلي(.

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

قسم 
العمارة 
وعلوم 

البناء

قسم 
التخطيط 
العمراني
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أهم إنجازات الكلية:
 ١- إنشــاء مركــز البحــوث فــي العــام الجامعــي ١٤٠٥ / ١٤٠٦ هـــ ويهــدف المركــز إلى مســاندة وتشــجيع الجهــود البحثية 

التــي يقــوم بهــا الباحثــون مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة فــي مجــاالت البحــوث النظريــة والتطبيقية .

ــراث العمرانــي حيــث يهــدف إلــى تحقيــق العديــد مــن النشــاطات  ــن ســلمان للت ــر ســلطان ب ٢- إنشــاء كرســي األمي

ــة.  ــة والمهني األكاديمي

ــة  ــالمة المروري ــال الس ــي مج ــة ف ــاث العلمي ــراء االبح ــى بإج ــث ُيعن ــة  حي ــالمة المروري ــاث الس ــي أبح ــاء كرس ٣-إنش

ونشــرها فــي الدوريــات والمجــالت العالميــة المتخصصــة، وتحديــد واقتــراح الحلــول العمليــة لتحســين مســتوي 

الســالمة المروريــة فــي المملكــة، وخلــق قنــوات اتصــال مــع الجهــات التنفيذيــة والجهــات المهتمــة بتحســين 

الســالمة المروريــة داخــل و خــارج المملكــة وتنظيــم ورش عمــل للعامليــن و المهتميــن فــي مجــال الســالمة المروريــة 

عــن أحــداث االصــدارات و المراجــع العلميــة المتعلقــة بطــرق تحســين الســالمة المروريــة وتكويــن مكتبــة متكاملــة 

ــة. ــالمة المروري ــال الس ــي مج ــاث ف ــع واألبح ــب والمراج ــدث الكت ــمل أح تش

ــع  ــدى يجم ــر منت ــة، وتعتب ــران المختلف ــؤون العم ــي بش ــث تعن ــران حي ــوم العم ــعودية لعل ــة الس ــاء الجمعي ٤- إنش

المختصيــن والمهتميــن بمجــال عمــل الجمعيــة، وتســعى الجمعيــة إلــى تفعيــل دورهــا وتنميــة أنشــطتها فــي تنميــة 

ــذ  ــى تنفي ــة عل ــل الجمعي ــً، وتعم ــع عموم ــة والمجتم ــران والمهن ــة العم ــؤونه، وخدم ــة بش ــران والتوعي ــاع العم قط

عــدد مــن البرامــج الطموحــة التــي تســعى مــن خاللهــا إلــى تحســين مســتوى التطبيقــات العمرانيــة فــي المملكــة، 

بمــا فــي ذلــك مجــاالت التعليــم العمرانــي فــي الجامعــات الســعودية، وفــي هــذا اإلطــار تقــوم الجمعيــة بتنظيــم 

ــات ذات  ــع الجه ــع جمي ــاون م ــر التع ــق أواص ــى توثي ــا عل ــن خالله ــل م ــي تعم ــرات الت ــارض والمحاض ــدوات والمع الن

العالقــة بمجــال اهتمــام الجمعيــة ســواء المحلــي أو الدولــي.

ــا لمختلــف علــوم  ٥- إنشــاء الجمعيــة الســعودية لعلــوم العقــار حيــث تســعى الجمعيــة لتكــون مرجًعــا علمّيً

ــه  ــع وايصال ــي المجتم ــار ف ــم العق ــل عل ــي تأصي ــادي ف ــدور ري ــام ب ــعودية. والقي ــة الس ــة العربي ــي المملك ــار ف العق

للمهتميــن علــى جميــع الشــرائح. والعمــل علــى تأهيــل الممارســين لهــذه المهنــة مــن خــالل برامــج علميــة وتدريبيــة 

علــى مســتوى عــاِل مــن الجــودة. وتنميــة الفكــر العقــاري العلمــي. وتقديــم المشــورة العلميــة المســتقلة فــي جميــع 

المجــاالت العقاريــة، تيســير تبــادل اإلنتــاج العلمــي واالفــكار العلميــة فــي مجــال الجمعيــة بيــن الهيئــات والمؤسســات 

المعنيــة داخــل المملكــة وخارجهــا.

٦- إنشــاء وحــدة الحفــاظ علــى المبانــي والمواقــع التراثيــة وتصاميمهــا: الوحــدة هــي إحــدى وحــدات كليــة العمــارة 

ــير  ــن تفس ــك م ــب ذل ــا يصاح ــة: وم ــع الحضري ــي والمواق ــم المبان ــة: -ترمي ــالت التالي ــي المج ــل ف ــط وتعم والتخطي
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وتقديــم وتطويــر . -الدراســات: وعمــل االبحــاث وتأليــف كتــب فــي جميــع المجــاالت التــي تقــوم بهــا الوحــدة 

ــراث. ــى بالت ــي تعن ــة الت ــة أو الخاص ــات الوطني للمؤسس

٧-  إنشــاء وحــدة أبحــاث اإلســكان الســعودي: تأسســت وحــدة أبحــاث اإلســكان الســعودي لتواكــب الــرؤى الطموحــة 

فــي تطويــر قطــاع اإلســكان الســعودي، باالســتفادة مــن الخبــرات األكاديميــة والبحثيــة واالستشــارية المتوفــرة فــي 

ــة  ــر موائم ــة عب ــات العام ــن الجه ــة بي ــل المعرف ــة ونق ــراكة البحثي ــتوى الش ــز مس ــكان، ولتعزي ــات اإلس ــال دراس مج

المبــادرات ذات األهــداف المشــتركة. وتســعى وحــدة أبحــاث اإلســكان الســعودي لتكــون مركــزًا علميــً وطنيــً رائــدًا 

فــي مجــال أبحــاث ودراســات اإلســكان الســعودي، ورافــدًا مســاندًا لنقــل المعرفــة والخبــرات البحثيــة واالستشــارية 

والتدريبيــة فــي مجــال اإلســكان. ورســالتنا تتلخــص فــي إنتــاج بحــوث إبداعيــة تخــدم المجتمــع الســعودي، وتســهم 

فــي اثــراء المعرفــة والوعــي بقضايــا اإلســكان، وتعمــل علــى تعزيــز الشــراكة مــع القطاعــات المختلفــة. 

٨- مجلــة كليــة العمــارة والتخطيــط: إن مجلــة العمــارة والتخطيــط - جامعــة الملــك ســعود توفــر الفرصــة للباحثين 

لنشــر أعمالهــم األصليــة، الناتجــة عــن أبحــاث علميــة متميــزة فــي مجــاالت التخطيــط العمرانــي، والتصميــم الحضري، 

ــرًا  ــة منب ــدم المجل ــة. وتق ــور عام ــران بص ــة بالعم ــع ذات العالق ــاء والمواضي ــوم البن ــارة وعل ــة، والعم ــارة البيئي والعم

تناقــش فيــه القضايــا التــي تهــم أعضــاء هيئــة التدريــس، والممارســين المهنييــن وطــالب الدراســات العليــا المحلييــن 

والعالمييــن. وتتميــز المجلــة بالقبــول الدولــي، كمــا أنهــا تعــد واحــدة مــن أقــدم المجــالت العلميــة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية. وقــد اســتمرت فــي الصــدور منــذ عــام ١٤٠٥ هـــ - ١9٨٥ م بمعــدل مجلد واحد ســنويً، ثــم أصبحت 

تصــدر منــذ عــام ١٤٢٤ هـــ - ٢٠٠٤ م بمعــدل مجلديــن ســنويً.

9- مختبــر المــواد وإنشــاء المبانــي يتــم فــي هــذا المعمــل عــرض نمــاذج مختلفــة لمــواد البنــاء التقليديــة والمبتكــرة، 

ــت.  ــب والتثبي ــرق التركي ــون، وط ــراري، والل ــل الح ــس، والنق ــة، والملم ــق بالصالب ــة تتعل ــارات متنوع ــا اختب ــري عليه ويج

ويقــوم المختبــر بخدمــة الطــالب فــي مقــررات مختلفــة مــواد البنــاء والتصميــم المعمــاري والتصميــم الداخلــي.

١٠- معمــل الصــوت، والضــوء، والحراريــات المعمــل مجهــز للقيــام باختبــارات متنوعــة علــى التصميمــات المعماريــة 

فــي مجــال اإلضــاءة الطبيعيــة واإلنــارة االصطناعيــة للفراغــات المعماريــة والعمرانيــة. ويشــمل حســاباتها ونوعيــات 

ــواد  ــة م ــق بنوعي ــددة تتعل ــاالت متع ــي مج ــرى ف ــارب تج ــإن التج ــات، ف ــد الصوتي ــى صعي ــة. وعل ــات المختلف الفتح

تشــطيب الفراغــات واألشــكال الداخليــة والخارجيــة للفراغــات، وتأثيرهــا علــى مــدى انتقــال الصــوت وحجمــه ونوعيته.

١١- معمــل اإلنشــاءات يحتــوي هــذا المعمــل علــى مجموعــة مــن أجهــزة الفحــص واالختبــار المصغــرة والمخصصــة 

ــواس  ــبكية واألق ــرات الش ــار الكم ــزة اختب ــك أجه ــي. وكذل ــآت والمبان ــة للمنش ــائية المختلف ــة اإلنش ــار األنظم الختب

ــة. ــارات المتكامل واإلط
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الفرص الوظيفية المتاحة:
ــركات  ــي الش ــن ف ــة. ويعي ــف المدني ــى الوظائ ــن عل ــي التعيي ــة ف ــات الهندس ــي كلي ــة خريج ــج معامل ــل الخري يعام

ــة. ــة والعمراني ــم المعماري ــب تخصصاته ــي تناس ــة الت الخاص

الموقع اإللكتروني للكلية

cap.ksu.edu.sa

البريد اإللكتروني للطالب

archdean@ksu.edu.sa

البريد اإللكتروني للطالبات

capvdf@ksu.edu.sa

أرقام التواصل المباشرة للطالب

0114696501 - 0114696503

أرقام التواصل المباشرة للطالبات

0118056987

١٢- معمــل النقــل والدراســات البيئيــة تتوفــر فــي هــذا المعمــل مجموعــة مــن أجهــزة الحصــر المــروري اآللــي واليدوي 

لمســاعدة الباحثيــن والطــالب علــى إجــراء الدراســات المروريــة الميدانيــة. كمــا تتوفــر فيــه أجهــزة الحاســبات والبرامــج 

الخاصــة بتحليــل ومعالجــة المعلومــات المرورية.

١٣- معمــل البيئــة والمنــاخ يعــد معمــل البيئــة والمنــاخ مــن المعامــل المهمــة فــي الكليــة، نظــرًا الرتباطــه بالعديــد 

مــن المــواد. ويحتــوي المعمــل علــى أجهــزة خاصــة بالدراســات البيئيــة بتحليــل عناصــر المنــاخ. 

١٤-معمــل الواقــع االفتراضــي يعتبــر معمــل الواقــع االفتراضــي مــن أحــدث المعامــل علــى مســتوى العالــم حيــث 

تــم تصميــم المعمــل مــن قبــل شــركة باركــو المتخصصــة فــي مجــال العــروض المرئيــة. ويحتــوي النظــام علــى 

ــا  ــم تثبيته ــات ت ــات وحساس ــزودة بمجس ــدًا، م ــة ج ــة عالي ــر وبدق ــاع ٣ مت ــر وارتف ــول ٧ مت ــرة بط ــرض كبي ــة ع شاش

فــي ســقف المعمــل تقــوم بتحســس حركــة المشــاهدين. ومــن خــالل هــذا المعمــل يمكــن للفــرد أن يمــر بخبــرات 

ــود  ــع أو لوج ــي الواق ــا ف ــدم وجوده ــبب ع ــي بس ــع الحقيق ــي الواق ــا ف ــتطيع أن يتعلمه ــد ال يس ــاهدات ق ومش

خطــورة، أو بســبب الكلفــة العاليــة أو ضيــق الوقــت أو غيرهــا مــن األســباب.

١٥- معمــل المجســمات: يعتبــر معمــل المجســمات مركــزًا متكامــاًل إلنتــاج المجســمات المعماريــة والعمرانيــة 

ــزة  ــة لألجه ــت إضاف ــزر والنح ــزة اللي ــاد وأجه ــة األبع ــات ثالثي ــزه بطابع ــم تجهي ــث ت ــة، حي ــات العالمي ــدث التقني بأح

ــة.  اليدوي

١٦- صالــة مصــادر التعلــم: تضــم الكليــة صالــة متخصصــة بالكتــب والمجــالت والدوريــات والتقاريــر والمشــاريع التــي 

لهــا عالقــة بالبنــاء والعمــارة والتخطيــط. وهــي متاحــة لمنســوبي الكليــة والطــالب، كمــا ترحــب بجميــع المختصيــن 

لالســتفادة مــن المــوارد الموجــودة ضمــن شــروط وضوابــط الكليــة.
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١٤٣٧/١٤٣٨١٤٣٨/١٤٣9١٤٣9/١٤٤٠القسمالكلية
١٤٤١١٤٤٢

ريض-
تقن

كيم-
احص

ريض-
تقن

كيم-
احص

 عام بعد السنة الهندسة
٨١.٧٥٧9.٧٥٧9.9٠٨٧.٥٦٨٥.٧9٨٣.٥٢٨٧.١9األولى المشتركة

 علوم الحاسب
والمعلومات

٧9.٦٠٨٥.٦٢٨9.٠٥9٢.٣٤9٠.٦٠9٢.999٣.9٢هندسة البرمجيات 

٧٧.١٥٧٨.99٨٢.١٥٨9.١٠٨٧.٥٥٨٨.٤١٨9.9٨هندسة الحاسب 

٧٦.٤٠٧9.٨٣٨٥.٠٢9٠.9٣٨9.٣١9١.٠٦9٢.٧9علوم الحاسب 

٧٧.٥٥٨٠.٥٦٨٤.٤١9٠.٠٠٨٨.٦١٨9.٥٤9١.٠9نظم المعلومات 

 العمارة
 والتخطيط

 عام بعد السنة 
األولى المشتركة

 عمارة٧٥.٢٤
٦9.٢٤٦١.9٦٨٥.٥٤٨٤.١٣٨٦.٥٠٨٥.٧٠وعلوم بناء

 التخطيط
٧٠.9٢٦٤.٧٦٨٦.٧١٨٥.٠٨٨٧.٣٠٨٦.٥٠العمراني

معدالت التخصيص :
أواًل: يتم تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة للكليات العملية وفقًا للمعيار اآلتي:

 )٥٠% مــن وزن المعــدل التراكمــي لمســار الســنة األولــى المشــتركة للطالــب( + )٢٥% مــن درجــة اختبــار القــدرات( + )٢٥% 

مــن درجــة االختبــار التحصيلــي(.

ثانًيا: يتم تخصيص من أنهى السنة األولى المشتركة في مسار كلية علوم األغذية والزراعة

بالتنافــس بنــاء علــى معــدل مســار الســنة األولــى المشــتركة، وذلــك بحســب المقاعــد المتاحــة فــي كل تخصــص مــن 

تخصصــات الكليــة.

ثالًثا: ضوابط تخصيص الطالب بعد دراسة السنة األولى المشتركة خالل السنوات الخمس الماضية، هي: 

1- مسار الكليات العلمية -  طالب:
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 عام بعد السنة إدارة األعمال
٤.٢٦األولى المشتركة

العلوم

٣.٢٢٣.٠٠٣.٠٠٨٠.٨9٧٨.٤٤٣.٨٨٣.٨٥  كيمياء 
٣.٧٣٣.٤٤٣.٧٦٨٤.٠٦٨٣.٤٦٣.9١٤.١٠رياضيات 

 رياضيات اكتوارية 
٤.٢٥٤.٢٠٤.٢١٨٧.٠٢٨٦.٠٠٤.٦١٤.٥٢ومالية

٣.٣٦٣.٠٠٣.٠٠٨١.٣٠٧9.٧٢٣.٧١٣.٧٠أحياء دقيقة 

٣.٦١٣.٦٥٣.٨٠٨٤.٥٠٨٢.٥٥٤.١٦٤.١٦فيزياء 

٣.٤٧٣.٧١٣.9٢٨٤.٤١٨٣.٣٠٤.٣٨٤.٢٠إحصاء 

٣.٤٠٣.9٢٤.١٤٨٦.٥٢٨٣.٥٨٤.٤٥٤.٣٦بحوث العمليات 

٣.٠٠٣.٠٠٣.٠٠٧٨.٤٣٧٥.٦٥٣.٧٢٣.٧9جيولوجيا 

٣.٠٠٣.٠٠٣.٠٠٨١.١٨٧٨.٣٦٣.٨٦٣.٨٢جيوفيزياء 

٤.٣٠٣.٧٠٣.9٢٨٣.٨٢٨٢.٤١٤.١٠٣.9٥كيمياء حيوية 

٣.٠٠٣.٠٠٣.٠٠٧١.١٦٧١.١٦٣.٢١٣.٢9علم حيوان 

٣.٢١٣.٠٠٣.٠٠٧٨.٣٦٧٧.٤9٣.٤٧٣.٤٤نبات 

 علوم األغذية
والزراعة

 علوم األغذية
٣.٧٠٣.٥٥٣.٢٥٧٧.٢9٧٨.٢٧٣.٣٢٣.٤١والتغذية

٣.١9٣.٣٢٣.٠٠٧٢.٦٧٧٢.٦٧٣.٠٠٣.٠٧اإلنتاج الحيواني 
 العلوم في 

٤.٠٢٣.٨٣٣.٧٦٨٤.٦٦٨٢.٦9٣.9٠٣.٨٨الهندسة الزراعية

٤.٠٢٣.٦٦٣.٣٠٨٢.٣٨٨٠.٤١٣.٣٨٣.٣٤االقتصاد التطبيقي 
٣.٥١٣.٢٦٣.٠٠٧٦.١٨٧٥.٣٠٣.٢٧٣.٣٣علوم اإلنتاج النباتي 

٣.٠٠٣.٠٠--٣.٠٠٣.٢٠٣.٠٠وقاية النبات 

 التربية
 )األقسام
)العلمية

٣.٠٠الرياضيات 
٣.٠٠الحاسب اآللي 

٣.٠٠الفيزياء 
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١٤٣٧/١٤٣٨١٤٣٨/١٤٣9١٤٣9/١٤٤٠القسمالكلية
١٤٤١١٤٤٢

كيم-ريض-تقن*
كيم-ريض-تقن*احص*

احص*

علوم 
الحاسب 

والمعلومات 

 تقنية
٨٤.٣٥9٠.٨٧9٤.٣٤9٢.٧99٣.٣٢9٤.٠٤ ٧٥.٨٠ المعلومات

 علوم
٨٥.٠٦٨9.9١9٣.٦١9١.٨٠9٢.9٦9٢.99 ٨٠.٤٥ الحاسب

 نظم
٨٤.٥٣٨9.٥٤9٢.٥99١.٢٣9٢.٠٠9٢.٢٦ ٨٣.9٥ المعلومات

 هندسة
9١.١١9٢.٧٦9٤.٨٥9٣.٢٨9٥.٠99٥.٣٨ ٨9.٦٠ البرمجيات

 العمارة
 والتخطيط

 عمارة و
9٢.٧٠9٢.٠٦9٣.٦٠9٣.9٠   علوم البناء

 التخطيط
9٢.٤١9٠.9٢9٢.٧٠9١.٦٠   العمراني

العلوم

 كيمياء
٤.٠٧٤.٤١٨٨.9٥٨٥.٣٨٤.٤٨٤.٢٣ ٤.٢٦ حيوية

٣.٠٠٣.٠٠٧٨.٤٢٧٨.٤٢٣.٣٥٣.١٢ ٣.٦٧ كيمياء
٣.٦٣٤.٠٤9٠.٣9٨9.١٠٤.٥٧٤.٥٥ ٣.٠٠ رياضيات
 رياضيات

مالية
واكتوارية

 ٤.٨٣٤.٨٥ ٤.٨٣9٣.٤٥9٢.٧٥٤.9٠٤.9١

٣.٠٠٣.٧٠٨٦.٣٢٨٢.٠٦٤.٠١٣.9٨ ٣.٠٠ فيزياء
٤.٠٥٤.١٦٨9.٥9٨٦.٥٦٤.٢٥٤.٢٤ ٤.٣١ أحياء دقيقة

٣.٦٤٤.٠٣٨٧.٢9٨٥.٨٤٤.١٧٤.٠٥ ٣.9٢ نبات
٤.٤٠9٠.٤٨٨9.٠٠٤.٧٢٤.٤9  إحصاء

إدارة األعمال
 عام بعد

 السنة األولى
المشتركة

 ٤.٤9      

2-مسار الكليات العلمية - طالبات

ولمزيد من المعلومات حول التخصيص يرجى زيارة الموقع اآلتي:

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

عزيزي الطالب/ة

وفــي 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 متناهيــة.

ونؤكــد لــك أن هــذه المعلومــات جمعــت مــن مصادرهــا األصيلــة فــي الكليــة المختلفــة، ومــا عليــك إال االطــالع علــى 

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

مــع الشــخص المســؤول.
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