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 تمهيد. ١

عي  املعلومات ةلى  للحصااو  طلبة جامعة العلوم التطبيقيةيهدف كتيب الطالب إىل مساااةدمج عي  
، كما أنه يتضااام  ومبادئهااجلامعة وقيمها ورساااالة كتيب رؤية اليقدم  .اجلامعيةطوا  مسااا     الالزمة

البكالوريوس أو درجة  ، سااااااوال كاة لدرجةاملسااااااتعدي  مع  تهامعلومات هامة جيب ةلى عي  الطلبة 
هلدف التخ ج أو ما بعد التخ ج. تشااااااااااااما هال املعلومات القوانا واللوائ  وا ج الات املاجساااااااااااات  و 

ةلى معلومات مفيدمج قد حيتوي الكتيب  كماوالسااااااااااااياسااااااااااااات ا دارية وا كاد ية واهليكا الت  يم .  
 يةدمات الطالبدة  اخلو  الطلبة مصاااااااااااااااادريها إذا لزم ا م ، مبا يف ذلك حيتاج الطالب إىل ال جوع إل

 .٢٠٢١/ ٢٠٢٠ا كاد   التقومي اجلامع  للعام اهليكا الت  يم  و و 
 ب ة  ط يقيكما  ك  االطالع ةلى الكت،  يف يوم التهيئة الطلبة املستعدي يوزع الكتيب ةلى عي  

 دوريتقوم اجلامعة مب اجعة حمتوى هاا الكتيب بشااااكا و  القبو  والتسااااعيا. إدارمج يف أوموق  اجلامعة 
 وجملس التعلي  العااي الرتبياة والتعلي تطلباات وزارمج لتتوا ق م  مومتلاك اقق يف دادياي أي معلوماات 

(HEC)  هامة تط أ ةلى حمتوى  تعديالتة  ط يق الربيد ا لكرتوين أبي  إخطار الطلبة. وساااااااااااااايت
 الكتيب حيي سيتضم  الربيد امل سا الب د/ الب ود اليت مت تعديلها.
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 رسائل الترحيب. ٢
 رسالة ترحيب رئيس مجلس األمناء ٢.١

 
 

 أود أة أرحب بك  يف جامعة العلوم التطبيقية ابلبح ي ، حيي يعترب الطلبة بؤرمج اهتمام اجلمي .
التطبيقية العديد م  اآل اق املستقبلية، حيي أهنا تسعى  جياد العديد م  الش اكات م  إة لدى جامعة العلوم 

الكث  م  اجلامعات املع و ة يف اململكة املتحدمج والوط  الع يب، إال أهنا يف نفس الوقت تتطل  لتحقيق متطلبات 
 اجملتم  احملل  البح يين وا قليم  ة  ط يق البحوث واالستثمار.

 تشكا دديا ة يلتحقوة جبامعة العلوم التطبيقية م  أجا التخصص يف اجملاالت ا كاد ية ال ا عة اليت إة الطلب
حقيقياا ابل سبة إليه ، ةلماا أبة املدرسا لديه  الكث  م  اخلربمج ويعملوة يف بيئة هادئة وأجوال جامعية ممتعة، كما 

ية غ  ال وتي ية وال يضية وتطوي  املع  ة لديه  واملهارات اليت أة الطلبة يشاركوة يف العديد م  ال شاطات االجتماة
 تساةده  ة د االنتقا  م  اجلو اجلامع  إىل أجوال العما.

لدي ا الكث  م  التخصصات مل حلة البكالوريوس واملاجست ، حيي يت  التدريس يف أرب  كليات، ويوجد يف اجلامعة 
و   املزيد م  التخصصات للطلبة يف املستقبا الق يب م  أجا زيدمج طالب، وم  املتوق  ت ٣٠٠٠ما يزيد ة  

 البحوث والتعاما م  املزيد م  الطلبة ا ذكيال والطموحا واملوهوبا يف امل طقة.
بشكا حديي ومصم  بشكا جيد، كما أة جامعة العلوم التطبيقية تساه  يف االقتصاد  إة اق م اجلامع  مبين

 أة تصب  واحدمج م  اجلامعات املع و ة يف اخلليج. احملل ، وم  املتوق 
إن ا ن جو أة يتمك  طلبت ا م  أة يلعبوا دوراا حيويا يف اقتصاد دو  جملس التعاوة اخلليع ، م  ت حيب ا ابجلمي  يف 

 جامعة العلوم التطبيقية.
 

 الربوفيسور وهيب اخلاجة
 رئيس جملس أمناء اجلامعة
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 رسالة ترحيب الرئيس ٢.٢

 
 

 

 أبنائي الطلبة،
إنه مل  دواة  الفخ  ي أة أكوة ال ئيس الثاين جلامعة العلوم التطبيقية  بين ةلى 
ال ؤية واخلطوات اليت قام هبا ساااااااااااااعادمج الدكتور وهيب اخلاجة ال ئيس املؤسااااااااااااس 

 للعامعة ورئيس جملس ا م ال وال ئيس الت فياي جمللس ا دارمج.
جامعة العلوم التطبيقية لتكوة ح صاااااااااا ةلمياا متميزاا وااااااااا يكاا  اةالا لقد أنشاااااااا ت 

ابالرتقاال ب وةياة التعلي  وتو   بيئاة جاامعياة خالقاة مب ياة ةلى ا باداع والتفااةاا م  خال  اةتمااد املعااي  الوط ياة 
احتياااجااات اجملتم  احملل   والاادوليااة جلودمج التعلي  وتطوي  خططااه وم هاااجااه ومبااا يتاللم م  التطورات العااامليااة لتلبيااة

وا قليم  والدوي  ة هاا هو اهلدف ا مسى الاي ح صااات اجلامعة ةلى القيام به لتساااه  يف ت مية وخلق أجيا  
وأزج  لك  ديات جملس إدارمج هال اجلامعة اليت بزغت م  با أحضاة  واةية سوال يف داخا اململكة أو خارجها.

ارمج ةل  وثقا ة أتخا زي تها م  ماضاااااااا  دملوة الع يق وأهلها الطيبا أصااااااااحا  ي ابي  البح ي  اجلميلة لتصااااااااب  م 
اسااااااتم اراا ملساااااا مج سااااااوية التعلي  العاي، اقضااااااارمج والثقا ة وةز ة أهلها اقاليا، ا م  الاي جعل ا نعما ةلى ر   

أة التعلي  اجلامع  أصب   الدكتور وهيب اخلاجة الاي آم  م ا البدايةالعطال والتميز الاي أرسى دةائمها سعادمج 
القضاية ا سااساية والةاية ال بيلة واخليار االسارتاتيع  للحكومات واجملتمعات املعاصا مج اليت تساعى إىل دقيق مكانة 

الشاابا  وتعليمه  هلو الع صاا  ال ئيساا  لتقدم اجملتمعات والشااعو  ولتبقى راية  جبيا ر يعة با ا م   ة االهتمام
  بقياد ا واباهبا. البح ي  ةالية خفاقة

مستوى العامل ة  ط يق ط ح ب امج  الكب  ةلىوم  امل تكزات اليت تسعى إليها اجلامعة مواكبة التطور التك ولوج  
ذات صاافة ةلمية مدم ةملية الت مية ةلى كا ة ا صااعدمج االقتصااادية والسااياسااية وا دارية واملعلوماتية كما أة حمور 

ةداد الطالب ةلمياا ونفساااااياا واجتماةياا  دخا  ب امج املهارات اقياتية اليت تكسااااابه اهتمام اجلامعة ي صاااااب ةلى إ
وللعامعة العديد م  العضااااويت واااااهادات االةتماد م  هيئات  أساااالوابا متميزاا يف التعاما م  أساااااتاته وزمالئه.

يف ادااد اجلاامعات  ة بياة ودولياة،  ه  لاديهاا ةضاااااااااااااوياة كااملاة يف ادااد اجلاامعاات الع بياة، وةضاااااااااااااووم  ماات 
 ا وتبقى احملبة واقوار با إدارمج اجلامعة والطلبة خاصية دائمة الستم ار العالقة ا نسانية الطيبة.هاالعاملية.

 

 .متنيايت جلميع الطلبة ابلنجاح والتوفيق وإىل ذويهم بكل احملبة والتقدير
 دالربوفيسور غسان عوا

 رئيس جامعة العلوم التطبيقية
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 رسالة نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والتطوير ٢.٣

 
 
 
 

إنه مل  دواة  سااا وري أة أخاطب طلبة جامعة العلوم التطبيقية نيابة ة  مكتب  ئب ال ئيس للشاااؤوة ا كاد ية 
والتطوي ، أةزائ  الطلبة أنت  اااااااااا كاؤ  يف العملية التعليمية ال اجحة. إة مكتب  ئب ال ئيس للشاااااااااؤوة ا كاد ية 
والتطوي  مسااااااااااؤو  مسااااااااااؤولية لمة ة  التدريس والتعل  والبحي ا كاد   والتطور املهين اخلا  أبةضااااااااااال اهليئة 

اليت تط حها اجلامعة ةلى مسااتوى  الدراسااية كما حي   املكتب ةلى أة تكوة كا املق رات  ا كاد ية يف اجلامعة.
احمللية  بقال ب اجم ا ذات صاااااالة ابحتياجات السااااااوق والتعلي   للمه  والصاااااا اةاتةا  م  اجلودمج امله ية امل اساااااابة 

 .التطبيق 
د  ا هو ب ال خ جيا يؤم وا ابل زاهة امله ية وااللتزام مبعاي  اجلودمج. سااوف يتساا  خ جيو جامعة العلوم التطبيقية إة ه

 يدية وال غبة الا املشكالت، وال وح ابملع  ة كا يف جماله، وااللتزام أبخالقيات العما، والتمت  ابملهارات الالزمة ق
 ابلعما يف   يق.

كما م  التخصصات الدراسية ةلى مستوى البكالوريوس واملاجست .  ب  جماا  ١٨واجلامعة حالياا أرب  كليات  تض 
الكث  م  امل ا ق و  ب امج مساااااااتضاااااااا ة م  جامعة كارديج مرتوبوليتاة وجامعة ل دة سااااااااوث ابنك ٤تو   اجلامعة 

فز الطال  ةلى التحصااااااايا الدراسااااااا  ا جيايب وا بداع دمتكاملة بيئة تعليمية و  امليسااااااا مجوالتساااااااهيالت  ية العصااااااا
 واالبتكار.

لتسهيا التفاةا م  احمللية وا قليمية والدولية م  املؤسسات إقامة ا اكات أكاد ية وحبثية وص اةية تواصا اجلامعة 
 الرت يهيةةلى جعا امل حلة اجلامعية جت بة تعليمية متكاملة.  ه اك امل ا ق  اجلامعةد    كما  .ب طاقه الواس اجملتم  

وال يضية اليت ستكوة مبثابة مت فس للطال  با أوقات الدراسة، وسيكوة اق م اجلامع  مساحته  اخلاصة لتحقيق 
م  اجلامعة أةضال و با الطالب مباا مج  وصااجلامعة حلقة  ملقكما   ال مو الشخص  وا كاد   ةلى حد سوال.

 .الطلبةوةمادمج اؤوة  الطلبةوجملس   SOSمخال  ن ا
 مت يايت ابلتو يق وال عاح جلمي  أب ائ  الطلبة والطالبات.

 
 خالد الغرايبةالربوفيسور

 قائم أبعمال انئب الرئيس للشؤون األكادميية والتطوير
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 المجتمعرسالة نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية وخدمة  ٢.٤

 
 
 

 أعزائي الطلبة،
 ةضاااااااال  خدمات دة  متكاملةمساااااااؤو  ة  تو    مكتب  ئب ال ئيس للشاااااااؤوة ا دارية واملالية وخدمة اجملتم 

والتحسااااااااا املسااااااااتم  وااللتزام  يف جامعة العلوم التطبيقية، حن  نؤم  ابلعما اجلاد الطلبةهيئة التدريس واملوظفا و 
ج ب م  االلتزام أبخالقيات ا ةما ، ونؤم  بتقدمي أ ضاااااا املمارساااااات ذات املساااااتوى الكاما ابجلودمج ج باا إىل 

 العاي يف خمتلج العمليات.
ويهدف مكتب خدمة اجملتم  إىل املشاااااااااركة يف ب ال الصاااااااالة با اجلامعة والبيئة اخلارجية وتتمثا رؤيت ا يف إااااااااا اك 

خال  البحوث والعما التطوة  وتك يس موارد  م  أجا اجملتم  احملل  واملساةدمج يف تقدمي اقلو  للمشاكا م  
 ا سهام يف نش  املع  ة والتعل  للعمي .

هندف إىل ب ال ثقا ة ال زاهة وااللتزام و  م  أجا إةداد خ جيا جاهزي  للعمانطور املهارات الالزمة للتوظيج 
قيمة الف يق وأخالقيات العما ومهارات حا املشكالت وروح املبادرمج و  الاايت االنضباط، كما نشع  ابجلودمج
 الواحد.

تض  اجلامعة حالياا أرب  كليات وتقدم جمموةة واسعة م  ب امج الدرجات العلمية ةلى مستوى البكالوريوس 
دة ساوث ابنك. واملاجست ، مبا يف ذلك الربامج اليت يقدمها ا كاؤ  يف جامعة كارديج مرتوبوليتاة وجامعة ل 

نواصا إقامة ا اكات م  اجملتمعات ا كاد ية الدولية واجلامعات والكليات واهليئات امله ية والص اةات لتسهيا 
 التفاةا م  اجملتم  العامل .

 مت يايت للعمي  بتع بة جامعية  جحة.
 

 الدكتور حممد يوسف 
 معانئب رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية واملالية وخدمة اجملت
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 ةشؤون الطلب عميدرسالة  ٢.٥

 
 

 
 أعزائي الطلبة،

صااااام  هاا الكتيب الساااااتيعا   إنه مل  دواة  سااااا وري أة أرحب بك  يف كتيب الطالب جلامعة العلوم التطبيقية.
 عي  استفساراتك  خال  رحلتك  اجلامعية.

جا اهتمامها ةلى الطلبة م  أجا العما ةلى تعزيز خربا   خال  حيا   اجلامعة،  تصاااااب ةمادمج ااااااؤوة الطلبة
كما تساااااااااااااعى ةمادمج ااااااااااااااؤوة الطلبة م  العاملا  يها م  أجا إ،اح التع بة اجلامعية للطلبة، وتو   العديد م  

طة اليت تقوم هبا جامعة الف   إليه  م  أجا تعزيز قدرا   الفك ية والشاخصاية ة  ط يق الربامج الدراساية وا نشا
 .العلوم التطبيقية

إة أبوا  العمادمج مفتوحة دوماا لالستماع لالقرتاحات اليت يتقدم هلا الطلبة، اب ضا ة إىل االستماع إىل آرائه  وأية 
 أخ ى تتعلق ابحتياجا  . مسائا

يف جامعة العلوم التطبيقية وذلك  أود أة أنتهز هال الف صة لك  أا  أبن ا حني الطلبة ةلى االستفادمج م  أوقا  
ة  ط يق املشاااركة يف العديد م  ال شاااطات اليت ت  مها العمادمج واليت ت صااب ةلى تطوي  ال زةات التقليدية لدى 
الطلبة واملشاااركة يف ال شاااطات التطوةية، اب ضااا ة إىل ا نشااطة االجتماةية وال يضااية، ةلماا أبن ا نشااع  وندة  

ي  آ اقه  والعما ةلى اساااااااااااتةال  كا قدرا   ساااااااااااوال خال   رتمج الدراساااااااااااة يف جامعة العلوم الطلبة م  أجا تطو 
 التطبيقية أو بعد م جه  م ها.

 
 عليحممد عبدهللا الدكتورة حياة 

 قائم أبعمال عميد شؤون الطلبة 
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 معلومات عن الجامعة. ٣

( مؤرخ ٢٠٠٤/١٤٠والتعلي  مبوجب م ساااااوم رق  )حصااااالت جامعة العلوم التطبيقية ةلى ت خيص م  وزارمج الرتبية 
الصاااااااااااااادر ة  جملس الوزرال، وأصااااااااااااابحت جامعة العلوم التطبيقية واحدمج م  أوىل اجلامعات  ٢٠٠٤يوليو  ٥يف 

ا هلية يف مملكة البح ي ، وم ا ذلك اقا وجامعة العلوم التطبيقية تساااااااااااااعى  ة تصاااااااااااااب  واحدمج م  اجلامعات 
مملكااة البح ي   ق ، باا ةلى نطاااق دو  جملس التعاااوة اخلليع  ككااا. كمااا تساااااااااااااعى املتميزمج ليس ةلى نطاااق 

اجلاااامعاااة إىل دة  ال مو االقتصاااااااااااااااادي واالجتمااااة  يف مملكاااة البح ي ، وذلاااك بتو   الربامج التعليمياااة مل حليت 
واملهارات  البكالوريوس واملاجساااااااااااات ، وت صااااااااااااب أهداف اجلامعة ةلى إةداد خ جيا جيمعوة با اجلوانب ال   ية

العملية يف حقو  املع  ة اليت خيتاروهنا، اب ضاااااااااااا ة إىل التمااااااااااااا  م  كا التطورات يف اجلوانب ا كاد ية والعلوم 
هل  قدراا م  املع  ة يساااااااااااااةده  ةلى هبا جت بة تعليمية متميزمج وتو   والتك ولوجيا، حيي أة اجلامعة تضاااااااااااام  لطال

ةلى الت ا س، وهاا ا م  يعما ةلى دقيق غايت اجلامعة، حيي يصاااااااااااااب  االنطالق يف ا جوال العاملية القائمة 
 ة التحديت يف مه ته .لمج ةالية ولديه  القدرمج ةلى مواجهاخل جيا ةلى كفا

تساااااااااااااعى اجلامعة لك  تو   للطلبة التعلي  املتميز، حبيي تقدم هل  امل اهج الدراساااااااااااااية اقديثة اليت حيتمها القطاع 
ام ساااااااوال ةلى ال طاق احملل  أو الدوي، كما يعما يف اجلامعة ابة م  ا كاد يا املتميزي  الصااااااا اة  والقطاع الع

ةلى مواجهة التحديت املساااااااتم مج الاي ي موة قدرات الطلبة ةلى البحي العلم  مما جيعا خ جيو اجلامعة قادري  
 يف مه ته .

 الحرم الجامعي الجديد ٣.١

ألج مرت م ب ،  ٢٤، حيي أهنا تق  ةلى مساحة تبلغ ٢٠١٣يف اه  سبتمرب انتقلت اجلامعة إىل موقعها اجلديد 
 ٦٣٠٠طالب يف نفس الوقت، حبيي يبلغ العدد الكل  للطلبة  ٢١٠٠وم  املتوق  أة تساااااااااتوةب اجلامعة حواي 

تصاااامي  اق م اجلامع  لك  يو   أجوال ت بوية مت ساااابوع، وقد يف الصااااباح واملسااااال وةطا هناية ا طالب حيضاااا وة 
تتمااااااااااى م  املقاييس الدولية واحمللية، حبيي يت  اسااااااااتخدام التك ولوجيا اقديثة يف قاةات الدراسااااااااة، مبا يف ذلك 

مقعداا، وه اك  ٣٢٠ لاقاةات التصمي  وخمتربات الكمبيوت  وخمتربات اللةة، اب ضا ة إىل املكتبة وقاةة رائعة تتس  
 وك مج السلة. متو   للعمي  يف اق م اجلامع ، وتو   اجلامعة مالةب للت س وك مج الطائ مج (Wi-Fi)  اي واي

إة تصاااااامي  املبد اجلديد يتمااااااااى م  املقاييس الدولية، كما أنه ي اةى التطور الاي جي ي يف خليج توبل ، حيي 
ابل سبة  ٢٠٠٧لس ة  ٤جملس التعلي  العاي رق  وض  بعا االةتبار ةدداا م  االةتبارات، واليت تتمااى م  ق ار 

 إىل مباين التعلي  العاي ومتطلبات التسهيالت.
ئيسااااا  اجلديد للعامعة م  ثالثة مباين رئيساااااية، حيي أة املبد ا و  هو ا كاد   والاي يتكوة م ال  يتكوة اق  

ما يوجد  يه ةمادمج القبو  والتسعيا م  ستة طوابق اب ضا ة إىل طابق أرض  له مساحة م  اخلارج، ومدخا، ك
قاةات صة مج  ٩واملقهى والقاةات واملكتبة. وأما املكتبة   هنا تليب كا متطلبات جملس التعلي  العاي اب ضا ة إىل 

ألج  ٣٠للدراساة والبحي والكمبيوت ات يف املكتبة االلكرتونية، والكث  م  ال  وف اليت وضا  ةليها ما يزيد ةلى 
طوابق،  ٧ألج مرت م ب ، ويتكوة م   ١٤  ةلم ، ةلماا أبة املبد ا كاد   يق  ةلى ما يزيد ة  كتا  وم ج
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طوابق إضااا ية وب ج الساااةة والكليات وةمادمج البحي العلم  والدراسااات العليا، وأما املبد الثاين  ٤اب ضااا ة إىل 
مرت رب ، ويتكوة هاا املبد ا داري م   ٢٢٠٠اخلدمات، حيي يق  ةلى مساااااحة تبلغ  ومبد هو املبد ا داري 

املكاتب ا دارية وأماك  نشاااااطات الطلبة، مبا يف ذلك الطابق ا رضاااا  الاي حيتوي ةلى قاةة لل دوات ومكاتب 
ات، وأما املبد الثالي ا داريا ورئيس اجلامعة ورئيس اجلامعة و ئب ال ئيس ورؤساااااال ا قساااااام وقاةات االجتماة

 مرت م ب . ٦٣٣ هو للتدريب ويتكوة م  طابقا كا م هما 
أحنال  غالبيةوأما ابل ساااااااااابة إىل موق  اق م اجلامع    نه با امل امة وال  اع، أي أنه  ك  الوصااااااااااو  إىل اجلامعة م  

 دقيقة. ٢٠البح ي  خال   رتمج ال تتعدى الا
 رؤية ال ٣.٢

تطبيقية أة تكوة إحدى اجلامعات اخلاصاااااااة ال ائدمج والداةمة للتعل  التطبيق  والبحي العلم  رؤية جامعة العلوم ال
 يف البح ي  وم طقة اخلليج.

 رسالة ال ٣.٣

إة جامعة العلوم التطبيقية ملتزمة بتقدمي تعلي  يف مت او  الطلبة ذوي الكفالمج ا كاد ية يف البح ي  ودو  اخلليج 
امج أكاد ية ذات جودمج م  اااااااااا هنا م يج طلبة مزودي  ابملع  ة واملهارات ذات صااااااااالة والدو  ا خ ى، وتقدمي ب  

حملية وإقليمية، إضااااااااا ة إىل أة اجلامعة تلتزم يف نشاااااااا  ثقا ة التعلي  والبحي العلم  واملع  ة لطلبتها وهيئة التدريس 
 مة.واملوظفا إقليمياا وةاملياا لضماة مشاركته  بشكا  عا  م  اجملتم  بصفة ةا

 والمبادئالقيم  ٣.٤

الصدق وا نصاف وال زاهة ا كاد ية أم  أساس  ل ؤيتها ورسالتها، وسوف تلتزم ومتتثا هلال القيمة  النزاهة:. ١
 بط يقة مسؤولة وملتزمة.

اجملتم  يف جامعة العلوم التطبيقية يلتزم ابلتعاوة وروح الف يق الواحد، وأة تكوة هال  التعاون وروح الفريق:. ٢
 القي  م  صمي  الثقا ة املؤسسية، وسوف تعزز هال القي  بط يقة متفانية.

وة وة االةتزاز والوالل، ويلتزموة هباال القي  لتك إة الطلباة واهليئاة التادريساااااااااااااياة واملوظفا ابجلاامعاة يك الوالء:. ٣
 مت صلة يف ثقا ته  بتعاوة وتفاة.

الطلبة واهليئة التدريساااااية واملوظفا ابجلامعة يعتزوة بشااااا كائه  وةالقا   اجملتمعية  :وخدمة اجملتمعاالستتتتتجابة . ٤
 بط يقة هاد ة وسليمة تتس  ابالحرتام واملسؤولية.

جمتم  جاامعاة العلوم التطبيقياة يثم  اجلودمج ك موذج ومعياار جياب أة  يز إج الا اا وخم جاا اا ل   اد  اجلودة:. ٥
 والش كال.
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 اكتساب السمات العلمية ٣.٥

 
الساامات العلمية  جامعة العلوم التطبيقيةطورت 

 طلبهاساااااااااااااةدمج مل املاجساااااااااااات  لحصااااااااااااو  ةلىل
 دراك ماهية القدرات واملهارات والسااااااااااالوكيات 
املطلو  اكتسااااااااااااهبا حا دصااااااااااايا ااااااااااااهاد   

طالب املاجساااااااااااااات   ساااااااااااااايطوراجلامعية، حيي 
يف جامعة العلوم اجلانب التعليم  جبمي  جوانبه 

  التطبيقية.
ابلغ ا مهية  ة صاااااااااااااا اا  العلميةساااااااااااااامات التعترب 

ما ساااااااايصااااااااب    هنا ددد الطالبلتحقيق ،اح 
ت نقا هال الساااماتشاااما و ، يف املساااتقباةليه 

وخلق واملهااااااارات العمليااااااة واكتساب المعر ة 
الط يقاة املسااااااااااااااتم  و  املهينوالتطور      العماا
 يهااااا بشااااااااااااااكااااا إجيااااايب يف اجملتم   اليت ي خ ط

 البح يين واجملتمعات ا خ ى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 15 - 

 

  الهيكل التنظيمي  ٣.٦
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 جملس اإلدارة

االمناءجملس   
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 القبول والتسجيل إدارة. ٤
ا دارمج ، تتوىل والتوجيها كاد    ووحدمج ا رااااد التسااعيا وقساا  القبو  قساا القبو  والتسااعيا م   إدارمجتت لج 

واللوائ  اجلامعة وا ن مة  للوائ  الصاااااادرمج م مساااااؤولية دة  وإدارمج كا ما يتعلق ابقيامج ا كاد ية للطالب امتثاالا 
 التخ ج.م حلة  إىلم  م حلة التسعيا ( HEC)جملس التعلي  العاي الصادرمج م   والق ارات

 
 سياسة القبول ٤.١

أو  الع ق  االجتماة  أو جبمي  أااااكاله، ساااوال التمييزمبدأ ةدم  جامعة العلوم التطبيقيةساااياساااة القبو  يف  تعتمد
تتمااى سياسة  كماتقيي  كا متقدم بصورمج   دية ونزيهة و قاا لسياسة تكا ؤ الف  ،   ود   ةلى أو املاي الديين
 ال عاح   صااااااااااةبف   وب امج تعليمية مثم مج و القدرات الفك ية اليت تضاااااااااام  أبة حي ى الطالب  خمتلجم  القبو  

 يف أي ب  مج أكاد  .  التميزو 
 

 شروط القبول في برامج البكالوريوس: ٤.١.١
 

يكوة املتقدم حاصااااااالا ةلى اااااااهادمج الثانوية املصاااااادقة م  قبا وزارمج الرتبية والتعلي  يف مملكة البح ي  أو ما أة  .١
للقبو  ا دىن  املعد )ابسااتث ال ب  مج البكالوريوس يف القانوة حيي  ٪ أو ما يعادله٦٠يعادهلا مبعد  ال يقا ة  

 ٪(.٧٠ هو
 ٪ التقدم لربامج البكالوريوس إذا استو وا أحد الش وط التالية:٦٠يستطي  الطلبة الاي  تقا معدال   ة  . ٢

 .يف املشاركات اخلارجيةملكة امل ثلوة  مم ال يضيوة والف انوة  أ.      
 م  لديه  خربمج ةملية كا ية ال تقا ة  س ة بعد حصوهل  ةلى الثانوية العامة. ب.     
 ٪.٦٠اقق يف ابلبت بطلبات الطلبة الاي تقا معدال   ة   جمللس اجلامعةواب ضا ة إىل ذلك،  ج.     
 .٪ م  ةدد الطلبة املقبولا٥( ة  ٢) لل قطةيشرتط أال يزيد ةدد املقبولا است اداُ  د.     
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 ةلى طلبة املسارات الة  العلمية اجتياز املق رات االستدراكية لبعض الربامج ا كاد ية. يشرتط .٣
، حيي عي  الطلبة املقبولا يف اجلامعة الختبار إلزام  لتحديد املساااااااااااااتوى يف اللةة ا ،ليزية دددل اجلامعةيتقدم 

 :املتقدمصممت هال املستويت ةلى ال حو التاي، حبيي يدرس الطالب املقبو  املق ر املط وح و قاا ملستوى 
 تايل:الربامج اليت تدرس ابللغة اإلجنليزية وفًقا للجدول الأ. 
 

 درجة امتحان حتديد املستوى املستوى املقرر
ENG 097  ٣٤-٠ أساس 

ENG 098  ٥٠-٣٥ متوس 

ENG 111  ١٢٠-٥١  وق املتوس 
 

 

 

 الربامج اليت تدرس ابللغة العربية وفًقا للجدول التايل:ب. 
 

 درجة امتحان حتديد املستوى املستوى املقرر

ENG 101  ٤٠-٠ مق ر استدراك 
ENG 099 English 101 ١٢٠-٤١ 
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 في برامج الماجستيرالقبول شروط  ٤.١.٢

 

 أوال: يشرتط لقبو  الطالب يف ب  مج املاجست :
قبا وزارمج الرتبية  أة يكوة حاصالا ةلى اهادمج البكالوريوس أو ما يعادهلا م  جامعة أو كلية معرتف هبا م  .أ

 والتعلي  يف مملكة البح ي .
يف م حلة البكالوريوس يف نفس التخصص لدراسة املاجست  أو يف مصص يؤهله للدراسة  أة تكوة الدراسة .ب

 يها و ق اخلطة الدراسية لالك التخصص وخبالف ذلك يتوجب ةلى الطالب اجتيازةدد م  املق رات 
 االستدراكية املعتمدمج م  قبا اجلامعة واليت حيددها القس  املختص.

اليقا ة  جيد ( GPAة يكوة حاصال ةلى البكالوريوس مبعد  ت اكم  )اقد االدىن لقبو  الطالب ا ج.
 او مايعادله.

يشرتط لقبو  الطالب املقدم لدراسة أي م  ب امج املاجست  أة ي ع  يف امتحاة دديد مستوى اللةة  .د
 ( أو ما يعادهلا بعالمة الTOEFLاال،ليزية املعتمد م  ط ف اجلامعة أو ةليه تو   اهادمج التو ا )

(، وإال يلتزم الطالب خال  الس ة ا وىل بدراسة واجتياز مادتا استدراكيتا ب عاح 450تقا ة  )
 %. 50يف اللةة اال،ليزية ددد م  قبا الكلية، وتكوة درجة ال عاح  يهما 

 اجتياز الطالب مقابلة جت يها جل ة يف القس  العلم .ها .
 العلم  ة د اقاجة.اجتياز الطالب اي اختبارات جي يها القس   .و
 يقدم الطالب رساليت تزكية ويفضا احداها م  أحد اةضال هيئة التدريس م  اجلامعة اليت م ج م ها. .ز
اة يكوة للمتقدم خربمج التقا ة  س ة يف اجملا  املهين امل تب  و يستثد م  هاا الش ط اقاصلا ةلى  .ح

لى اة اليتعاوز ةدد املقبولا هباا ( اليقا ة  )جيد جدا( او ما يعادله، ةGPAمعد  ت اكم  )
 م  اعاي الطال .% 50االستث ال ة  

 
اثنيا:     الطالب قبوالا مش وطاا يف بعض ب امج املاجست   حبسب ةدد املقاةد اليت حيددها جملس اجلامعة و قاا 

 :للتاي
أو مايعادله. ويف حا  اليقا ة  جيد  (GPA) أة يكوة حاصالا ةلى درجة البكالوريوس مبعد  ت اكم  .1

كاة املعد  الرتاكم  أقا م  املعد  املطلو  يع ض الطلب ةلى جل ة الت ل  م  ةدم القبو  ب ائسة  ئب ال ئيس 
 .للشؤوة ا كاد ية والتطوي 

 .أة تكوة لديه خربمج ال تقا ة  س تا يف اجملا  املهين امل تب  .2
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 . ل  م  ةدم القبو أة جيتاز املقابلة اليت جت يها جل ة الت  .3
 .أة جيتاز املقابلة اليت جت يها جل ة يف القس  العلم  .4
 .أة جيتاز أية اختبارات جي يها القس  العلم  ة د اقاجة .5
 .أة يقدم رساليت تزكية، ويفضا إحداها م  أحد أةضال هيئة التدريس م  اجلامعة اليت م ج م ها .6
 للةة اال،ليزية املعتمد م  ط ف اجلامعة أو ةليه تو   اهادمج التو اأة ي ع  يف امتحاة دديد مستوى ا .7

(TOEFL) (  وإال يلتزم الطالب خال  الس ة ا وىل بدراسة واجتياز 450أو ما يعادهلا بعالمة ال تقا ة )
 .مادتا استدراكيتا ب عاح يف اللةة اال،ليزية ددد م  قبا الكلية

  ا و  م  قبوله يف الرب مج املق رات االستدراكية اليت حيددها القس  أة جيتاز خال  الفصا الدراس .8
 .%، وإال  صا م  الرب مج70العلم  مبعد  ال يقا ة  

 .أة حيصا ةلى موا قة جملس اجلامعة أو م  خيوله اجمللس لقبوله يف الرب مج .9

 
 أخرىالمنقولين من جامعات  للطلبةالقبول  شروط ٤.١.٣

أة  ةلى، يف التخصااص املطلو  إذا كانت ه اك مقاةد ااااغ مج جامعة العلوم التطبيقيةاالنتقا  إىل  للطلبةيساام  
القبو  والتسااااااعيا يف التوارين املعل ة يف كا  صااااااا دراساااااا  وو قاا للشاااااا وط  إدارمجيت  إرسااااااا  طلبات التحويا إىل 

 التالية:
أو ما العامة يف الثانوية  (مقبو )أة حي ز الطالب معد  القبو  والتسااعيا يف اجلامعة ويشاارتط  اسااتيفال ااا وط .١

 امل قو  إليه.يعادله للرب مج 
وزارمج الرتبية جل ة املعادلة بم  أو معهد تعلي  ةا  معتمد معتمدمج جامعة أو كلية م  الطالب  يشااااااارتط أة ي قا .٢

الدراساية، اا يطة أال يقا جمموع السااةات طالب امل قو  يف خطته امل عزمج للط ح املق رات . ساتوالتعلي  يف اململكة
 املعتمدمج م  جامعته السابقة ة  الساةات املعتمدمج للمق رات اجلديدمج يف جامعة العلوم التطبيقية.

 أة يكوة طالب بدوام كاما ويقدم أدلة تثبت ذلك. .٣
 ب التحويا.أال يكوة قد  صا الطالب  سبا  أتديبية م  جامعته السابقة ومباا مج قبا تقدمي طل .٤
امل قو   صاااااااا دراسااااااا  واحد، اااااااا يطة أال يت   اجملتازمج للطالبم  السااااااااةات سااااااااةة معتمدمج  ١٥تعاد  كا  .٥

 املعد  الفصل  واملعد  الرتاكم .احتسا  درجات املق ر يف 
 لطلب القبولالمستندات المطلوبة  ٤.١.٤

 اجلواز ا صل  ونسخة م ه(. -الدوليا  للطلبةجواز سف  ساري املفعو  ) .١
 سارية املفعو  )البطاقة ا صلية ونسخة م ها(. هويةبطاقة  .٢
 .لدو  اخلليج الع بيةجملس التعاوة  م نسخة م  أتا مج ا قامة لة  املواط ا  .٣
 .(٦×٤)مقاس  لفية بيضالخبصور اخصية حديثة  ٣. ٤
 الرتبية والتعلي  يف مملكة البح ي .املعتمدمج م  وزارمج الثانوية العامة اهادمج  .٥
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)للطلبة ال اغبا يف االلتحاق بربامج  ااااااااااااااهادمج بكالوريوس معتمدمج م  وزارمج الرتبية والتعلي  يف مملكة البح ي . ٦
 املاجست (.

 امل اكز املعتمدمج م  قبا وزارمج الصحة يف مملكة البح ي .أحد اهادمج اللياقة الصحية م   .٧
 الطلب إىل قس  القبو . استمارمجتقدمي  .٨
 م  خارج اململكة(.ج بية أو ا دارس املم  )للطلبة املتخ جا  للطلبة العامة معادلة الثانوية .٩

م  جملس التعلي  العاي )إذا كاة  ومعتمدتقدمي ااااهادمج رمسية وانساااحا  رمس  م  اجلامعة الساااابقة يشااارتط  .١٠
 الطالب م قو  م  جامعة أخ ى(.

 
 المستجدينإجراءات قبول الطلبة  ٤.١.٥

 يف اجلامعة: املستجدينقبول الطلبة ل التالية إلجراءاتايشرتط اتباع 
الصااااااااحي  ومتتثا ملتطلبات اجلامعة  حسااااااااب الرتتيبالواثئق املطلوبة للقبو  و اهلوية  مساااااااات داتم  أة  الت كد .١

 ومتطلبات جملس التعلي  العاي.
 املتطلبات. وتطابق دقتهام   والتحققالطلب  استمارمجم   الت كد .٢
مبلج تع يج الطالب قها ومس  ضوئ  لصورمج الطالب وإر ا (SIS) الطلبةإدخا  البيا ت يف ن ام معلومات  .٣
 ملج ن ام معلومات الطالب.يف 
 الطالب.معلومات مس  ضوئ  لكا ة مست دات الطالب وحفظ نسخة إلكرتونية يف ملج ن ام  .٤
 واالحتفاظ هباالطالب واليت يت  دديثها ن ام معلومات الطالب يف ملج  مست داتحفظ نسخة مطبوةة م  . ٥

 و قاا للوائ  جملس التعلي  العاي.
 القبو  والتسعيا. إدارمج يفنة ضد اق يق يف خز  ابلرتتيب التسلسل لج أرافة هاا امل .٦

 االنتقال من برنامج إلى آخر شروط ٤.١.٦

توا   له ااااااااااااغ  يف الرب مج الاي ي غب يف االنتقا  إليه، وأة للطالب االنتقا  م  ب  مج إىل آخ  إذا   ك  .١
 يكوة معدله الرتاكم  يف الثانوية العامة يؤهله للقبو  يف الرب مج الاي ي غب يف االنتقا  إليه.

  املق رات اليت ،  هبا يف الرب مج ة د انتقا  الطالب إىل ب  مج آخ ، حيق له احتساااااااااااا  أي مق ر خيتارل م .٢
امل تقا م ه، وتكوة ضااااام  مق رات اخلطة الدراساااااية للرب مج امل تقا إليه، وت صاااااد درجات هال املق رات يف معد  

 الطالب الفصل  والرتاكم .
 ساةة معتمدمج و قاا للب د السابق ةلى أنه  صا دراس  واحد. ١٥يت  احتسا  كا مق ر مكوة م  . ٣
 و ق ال ماذج املق رمج.القبو  والتسعيا  إدارمجإىل  االنتقا طلبات  سرتسا .٤
 يعاما الطالب امل تقا معاملة الطالب املستعد، وذلك  غ اض الت جيا وا ناار والفصا م  الرب مج. .٥
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 إجراءات تحويل الساعات المعتمدة ٤.١.٧

معتمدمج م  قبا وزارمج الرتبية والتعلي  ساااات أخ ى مؤساااامل قولا م  جامعات و  للطلبةالدراساااية  يت  دويا املق رات
 يف البح ي  حسب ا ج الات التالية:

ال مسية م  اجلامعة احملولة إىل قسا  القبو  م  نساخة معتمدمج رمسياا وتتضام  هال  االنتقا يقدم الطالب رساالة  .١
 ويلها.ال سخة الدرجات ووصج املق رات اليت يود الطالب د

معتمدمج م  وزارمج الرتبية والتعلي  يف البح ي ، وأة  امل قو  م هاقساااااااا  القبو  أة اجلامعة أو املؤسااااااااسااااااااة  يتحقق .٢
 .احملولةالقواةد والش وط العامة ت طبق ةلى الساةات املعتمدمج 

، ويت  تسعيا رق  امل ج  يف حوياالتم  قبا قس  القبو  إىل الكلية املع ية لتقدمي طلب  خطا سيت  إرسا   .٢
 وصج املق ر. خطا ، كما ت  ق نسخة م  السعا ا كاد   م  املؤسسة امل قولة م  للمتابعة الحقاا  اخلطا 

القبو  والتساااااااعيا الماذ الرتتيبات  إدارمجمبع د اسااااااارتجاع ا وراق امل قولة، يت  تساااااااليمها إىل قسااااااا  القبو  يف  .٤
 امل اسبة اليت تشما:

 م  معلومات الطالب اليت تشما االس  ورق  الطالب والتخصص. الت كد أ.     
 م  اس  املؤسسة السابقة. الت كد ب.    
 .التحويام  الساةات املعتمدمج للمق رات قبا وبعد  الت كد ج.    
 ٪( أو )جيد( أو ما يعادهلا.٧٠( أو )C) ال تقا ة درجة املق رات إة م   الت كد د.    
امعة العلوم جلم  اسااااااااااااا  ورمز املق ر احملو  م ها تطابقاا كلياا  عهةللاملق ر  اسااااااااااااا  ورمز مطابقة م  الت كد ه.   

 التطبيقية.
 

 من عدم القبولتظلم الفي حالة المتبعة  اإلجراءات ٤.١.٨

، م  خال  تقدمي أدلة إضاااااا ية يعتقد أنه ةلى حقإذا كاة  يف حالة ةدم القبو ر   ت ل   ملقدم الطلب  ك  .١
 متطلبات القبو . الستيفالأو مزيد م  ا يضاحات 

 إدارمجإىل  االقبو  وتقد ه ةدمت ل  اسااااااتمارمج يف اقاالت اليت يق ر  يها مقدم الطلب الت ل ، جيب ةليه مال  .٢
 القبو  والتسعيا.

 .اوإصدار الق ار ال هائ  بش هن االقبو  لل     يه ةدمت ل  إىل جل ة  االستمارمج ا دارمجت سا  .٣
 جل ة الت ل  ال هائ .ق ار ب بق ار اللع ة وتقوم  خطار مقدم الطلا دارمج تستل   .٤
 يعترب الق ار الصادر هنائياا وال  ك  استئ ا ه بعد ذلك. .٥

 معادلة المقرراتمن  تظلمالفي حالة  المتبعة اإلجراءات ٤.١.٩

، م  خال  إذا كاااة يعتقااد أنااه ةلى حق معااادلااة املق رات م  ت ل اليف حااالااة ر   ت ل   ك  ملقاادم الطلااب  .١
 متطلبات القبو .الستيفال تقدمي أدلة إضا ية أو مزيد م  ا يضاحات 

 إىل قس  القبو . اويقدمه م  معادلة املق راتت ل  استمارمج ال   الطالب  .٢
 .معادلة املق راتوإصدار الق ار ال هائ  لطلب  اإىل جل ة الت ل  لل     يه االستمارمجي سا قس  القبو   .٣
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 يتلقى قس  القبو  ق ار اللع ة ويكوة الق ار هنائياا ويت  إخطار الطالب ابلق ار ال هائ  م  قبا جل ة الت ل . .٤
 

 من الجامعةالنهائي االنسحاب  ٤.١.١٠

لالنسااااااحا  يف االنسااااااحا  م  اجلامعة لالنتقا  إىل مؤسااااااسااااااة أخ ى أو  ال اغبا للطلبةتطبق ا ج الات التالية 
 اجلامعة:ال هائ  

 .ةاملطلوب االستمارمججيب ةلى الطالب مال . ١
 .استمارمج ب المج الامةجيب ةلى الطالب مال  .٢
 القبو  والتسعيا. إدارمجإىل يقدم الطالب هال االستمارمج  .٣
 ش  إىل أة الطالب قد انسحب م  اجلامعة.ي رمس  خطا القبو  والتسعيا  إدارمجتصدر  .٤
م  قبا جملس  ةخمتوم صااااااااادار ااااااااااهادمج ابملق رات امل عزمج وجمموع السااااااااااةات املعتمدمج للطالب، ا دارمج قوم ت .٥

 التعلي  العاي.
 ةلی استالمها. ويوق ا صلية  م الطالب ابستعادمج عي  مست داتهيقو  .٦

 قبول الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ٤.١.١١

متتلك اجلامعة سااياسااة مسااتقلة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصااة، حيي اساات بطت هال ا ج الات م  السااياسااة 
 العامة وت درج دت اآليت:

 استمارمج طلب االلتحاق.يف نوع ا ةاقة ذوي االحتياجات اخلاصة ة   الطلبةيفص   .١
م   اجلامعة عي  الطلبة الاي  يساااتو وة معاي  القبو  دوة أة يسااابب ذلك أي صاااعوابت ت حب وتساااتوةب .٢

 سوال للعامعة أو للطالب. أي نوع
 الطالب ة  طبيعة ا ةاقة، سيتوجب ةليه اآليت:يف حالة ةدم ا صاح  .٣

 اقصو  ةليه و قاا هلال السياسة. م  املمك يت از  ة  أي حق كاة  أ.     
يشاكا مشاقة أو خط اا ةلى ة اساتيعا  طبيعة ا ةاقة قد الطالب ب الا ةلى تقدي  اجلامعة وأ مت تقيي  إذا ب.    

 .قبوله ،  إة الطالب املعين خيض   لةال تسعيله أواجلامعة
يف حالة إلةال التسااااااااعيا، مبوجب ال قطة ، ، أةالل، يسااااااااق  حق الطالب يف اساااااااارتجاع عي  ال سااااااااوم  ج.   

  عت للعامعة.الدراسية اليت د
بعد دديد طبيعة إةاقة الطالب، ساايت  إج ال مقابلة م  الطالب بعد قبوله مؤقتاا يف اجلامعة م  قبا جل ة تضاا   .٤

 ممثالا يت  اختيارل م  كا مما يل :
 .الطالبيةدمات اخل أ.    
 ا رااد الطاليب. ب.   
 قس  القبو . ج.   
 خلفية يف ةل  ال فس أو اجملاالت ذات الصلة.ةضو م  هيئة التدريس لديه  .د    
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، ساااااااااايم   الطالب قبوالا يف الطالب إذا ق رت اللع ة أبغلبية ا صااااااااااوات أة اجلامعة  ك ها اسااااااااااتيعا  نوع إةاقة
ذوي  للطلبةم  عي  االمتيازات/ املزاي املم وحة سااااااااااايساااااااااااتفيد  وابلتاي، احتياجات خاصاااااااااااة كطالب ذو  اجلامعة

 االحتياجات اخلاصة كما هو وارد ه ا.
إذا ق رت اللع ة أبغلبية ا صااااوات أة الطالب ليس لديه إةاقة ملحوظة أو حاجة خاصااااة، ساااايم   الطالب قبوالا 
يف اجلامعة كطالب ةادي، وابلتاي ل  يساااااااتفيد م  أي امتيازات/ مزاي مم وحة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصاااااااة 

 كما هو وارد ه ا.
ال تسااااتطي  ذا ق رت اللع ة أبغلبية ا صااااوات أة الطالب يعاين م  احتياجات خاصااااة أو إةاقة ملحوظة، ولك  إ

ول  تتحما اجلامعة مسااااؤولية أي تكاليج اجلامعة اسااااتيعاهبا، ساااايت  ر ض قبو  الطالب وسااااحب القبو  املؤقت. 
 م  أي نوع قد يكوة الطالب قد تكبدها نتيعة القبو  املؤقت.

، تقوم اللع ة  حالة ا م  أم ال  ك  اسااااتيعاهبااللع ة حو  ما إذا كاة الطالب لديه إةاقة رأي انقسااااام يف حالة 
وإذا مل تتفق اللع ة ةلى خالف ذلك، دا  املسااااا لة إىل رئيس  م  خارج اجلامعة للحك  ال هائ .متخصاااااص إىل 

 اجلامعة الماذ الق ار ال هائ .
 

 إجراءات التسجيل ٤.٢
 الجامعيالتقويم  ٤.٢.١

 القبو  والتسعيا م  خال  اخلطوات التالية: إدارمجم  قبا  اجلامع التقومي  يعد
 العام الدراس . وانتهال بدلدديد لرين . ١
 .اجلامع والدي ية( يف التقومي  احملليةإدراج العطا املقبلة خال  العام الدراس  ) .٢
كا  صاااا دراسااا  )ا و  والثاين( م  ا خا يف االةتبار أة كا  صاااا دراسااا  ي بة    وانتهال بدلدديد لرين  .٣

أسااااابي  )مبا يتمااااااى م  لوائ  جملس  ٧أساااابوةاا، وجيب أة أال يقا الفصااااا الصاااايف  ة   ١٤أة يكوة أقا م  
 التعلي  العاي(.

 .اجلامع يف التقومي   ا رااد والتسعيا والسحب وا ضا ة والتسعيا املت خ  واالنسحا  رتمجدديد  .٤
 م تصج الفصا الدراس  وامتحا ت هناية الفصا الدراس . اختباراتدديد  رتات  .٥
 املقرتح م  قبا جملس اجلامعة قبا بداية العام الدراس  اجلديد. اجلامع يت  اةتماد التقومي  .٦
 

 إجراءات تطوير وطرح جدول المقررات الدراسية ٤.٢.٢

 املتوق  تسعيله  يف اجلامعة. الطلبةالقبو  والتسعيا جبم  معلومات ة  أةداد  إدارمجتقوم .  ١
 .الدراس دو  اجل  ةدادإىل الكليات  الطلبةةداد أب اخلاصةحصالات ا يت  إرسا  . ٢
 الشااعبلتحديد املق رات املط وحة اب ضااا ة إىل ةدد  ا قسااام رؤسااالتقوم الكليات بتوزي  ا حصااالات ةلى . ٣

ال هيئة التدريس الاي  سوف يقوموة بتدريس هال املق رات. وجيب أة أيخا يف االةتبار نسبة أةضال هيئة وأةض
 يف كا كلية وحع  الفصا ة د دديد اجلدو  الدراس . للطلبةالتدريس 
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 القبو  والتسعيا. إدارمجة د االنتهال م  الكليات، ي سا جدو  املق رات إىل . ٤
ويضااااااام  ال  ام أال يتعارض العبل (، SISالطلبة )يت  إدراج اجلدو  الدراسااااااا  للكليات يف ن ام معلومات . ٥

 ا كاد   لكا ةضو م  هيئة التدريس م  اللوائ  الداخلية للعامعة ولوائ  جملس التعلي  العاي.
ي  املق رات املط وحة، حىت امتحا ت م تصاااااج الفصاااااا الدراسااااا  واالمتحا ت ال هائية جلم توارينيت  دديد . ٦

 مع  ة مواةيد وأوقات االمتحا ت يف بداية الفصا الدراس . للطبةيتسد 
 اجلدو  الدراس  إىل عي  الكليات للتدقيق والتوزي ، و ك  اقرتاح أي تةي ات يف هال امل حلة. ي سا. ٧
ةلى البوابة االلكرتونية يف موق   للطلبةم  قبا الكليات، يت  ط حه اجلدو  الدراس  ال هائ  بعد املوا قة ةلى . ٨

 اجلامعة وذلك قبا بداية  رتمج التسعيا.
 

 إجراءات تسجيل المقررات الدراسية ٤.٢.٣

ةرب ا نرتنت. ساايقوم الطالب بتسااعيا مق راته م  خال  ن ام  ن ام تسااعيا املق رات الدراساايةصااممت اجلامعة 
ال جوع ويف حا  واجه الطالب مشاااااكا يف التسااااعيا،  ك ه  .(http://sis.asu.edu.bhمعلومات الطلبة )
 لطلب املساةدمج.إىل قس  التسعيا 

 ك  االطالع ةلى كما   ،تو   وط ح املق رات والعبل الدراس  للطالببتسعيا املق رات ب الا ةلى يقوم الطالب 
 :املق رات الدراسيةيف  الطالبةملية تسعيا  ةالتالي اتوض  ا ج الت. مزيد م  املعلومات يف دليا الطالب

.ددد  رتمج بدل التسااااااعيا يف التقومي اجلامع  وتعم  للطلبة م  خال  وسااااااائا التواصااااااا االجتماة  وال سااااااائا ١
 ال صية القص مج والربيد ا لكرتوين.

 (.SISمعلومات الطلبة )ست ه  أوقات التسعيا املخصصة لكا طالب ةلى ن ام  .٢
بعد بدل  رتمج التسااااعيا،  ك  للطالب التسااااعيا م  خال  املوق  واختيار املق رات ب الا ةلى اخلطة الدراسااااية  .٣

 املط وحة وو قاا لتوصية امل اد ا كاد  .
 .للطلبة ط حهامتابعة املق رات اليت مت تسعيلها لتتب  الشعبة املةلقة وتلك اليت جيب  .٤
م  قس  التسعيا للقيام   ك ه التواصا، ا لكرتوين يا املق رات ةلى املوق إذا واجه الطالب مشكلة يف تسع .٥

 .حبلها أو التسعيا اليدوي
املع ضااااا للخط ( بعد اقصاااو   الطلبةيت  تسااااعيا املق رات للطلبة اقاصاااالا ةلى معد  ت اكم  م خفض ) .٦

 م اده  ا كاد يا. ةةلى موا ق
التسااااعيا بعد دديد املق رات امل اساااابة م  م اااااده   قساااا يت  تسااااعيا املق رات للطلبة املسااااتعدي  م  قبا  .٧

 ا كاد  .
 إضا ة وحاف املق رات خال  الفرتمج احملددمج يف التقومي اجلامع . للطالب ك   .٨
وأمسال لفصاااااو  الدراساااااية . بعد االنتهال م  تساااااعيا املق رات،  ك  للطالب االطالع ةلى جدوله الزمين م  ا٩

 طلب نسخة مطبوةة خمتومة م  مكتب االستقبا  بقس  التسعيا.  ك هةلى املوق  ا لكرتوين، أو  احملاض ي 
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 إجراءات تسجيل الطلبة المعرضين للخطر ٤.٢.٤

تطلبات سااااااايخضااااااا  الطالب لفرتمج جت يبية إذا مل يتمك  م  اقفاظ ةلى املعد  الرتاكم  املطلو  أو اقد ا دىن مل
٪ لرب مج املاجسااااااااااااات (. تعد إدارمج القبو  ٧٥٪ لرب مج البكالوريوس و٦٠املعد  الرتاكم  لرب جمه الدراسااااااااااااا  )

 أةالل. املشرتطاقاصلا ةلى معد  ت اكم  أقا م  الطلبة  والتسعيا قائمة
 
 
 متطلبات احلد األدىن لربانمج البكالوريوس: أ. 

  ليكوة مؤهالا للتخ ج.٦٠اقد ا دىن للمعد  الرتاكم  هو ٪ 
 متطلبات احلد األدىن لربانمج املاجستري: .ب

  ٧٥اقد ا دىن للمعد  الرتاكم  هو.٪ 
   ٧٠ . ي بة  ةلى الطالب أة يعيد املق ر إذا كانت درجة الطالب يف مق ر ما أقا م.٪ 

الطلبة املع ضاااا  ا كاد   يف ساااياساااة ك  االطالع ةلى مزيد م  التفاصااايا املتعلقة ابمل اقبة ا كاد ية وا ناار 
 للخط  ولوائ  اجلامعة.

 

 الطلبة المعرضين للخطر:تسجيل  ٤.٢.٥

 (.٪٦٢)أقا م  و  والتسعيا قائمة للطلبة اقاصلا ةلى معد  ت اكم  القب إدارمج تعد .١
 معد  ت اكم  التسااااااااعيا االلكرتوين للطلبة اقاصاااااااالا ةلىن ام ( بقفا SISيقوم ن ام معلومات الطالب ) .٢

 (.٪٦٠)أقا م  
لطلب  القبو  والتسااااااااااعيا إدارمج( م  قبا ٪٦٠)أقا م   اقاصااااااااااا ةلى معد  ت اكم الطالب  إاااااااااااعاريت   .٣

 ليتمك  م  التسعيا االلكرتوين ملق راته الدراسية. م ادلا كاد   م   ا رااد
الطالب م  خال  ن ام دة  ابملق رات اليت تعترب ضاا ورية لتقدم  االراااادي   امل ااادوة ا كاد يوة السااعا  .٤

 (.SISتعلي  الطالب )
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 تسجيل طلبة الماجستير ٤.٢.٦

 ك  جلمي  طلبة ب امج املاجساات  )سااوال الطلبة املع ضااا للخط  أو الطلبة املتميزي ( التسااعيا الكرتونياا ملق را   
 الاي سيم  سعله  االراادي ابملق رات امل اسبة. ق  بعد مقابلة امل اد ا كاد   

 

 الدراسي االنسحاب من المقرر ٤.٢.٧

االستمارمج املخصصة لالك وتقد ها إىل قس   مالة  ط يق  مامق ر التقدم بطلب االنسحا  م    ك  للطالب
 التسعيا بعد اقصو  ةلى موا قة ةميد الكلية املعين.

 الشهادات المفقودة/ النسخ اإلضافية ٤.٢.٨

 :الشهادمج م  يت  اتباع ا ج الات التالية يف حالة  قداة الشهادمج أو طلب نسن إضا ية
 ونساخة االساتمارمجويد   ال ساوم ويقدم  ة أو ااهادمج إضاا يةبديل نساخة  صاداراالساتمارمج احملددمج    اخل يج  .١

 القبو  والتسعيا. إدارمجم  إيصا  ال سوم إىل 
 الالزمة.ا خ ى اقالة وغ ها م  التصديقات و القبو  والتسعيا م  ملج الطالب إدارمج تتحقق  .٢
 يت  طباةة نسخة م  ق ار التخ ج م  جملس اجلامعة ويت  اصدار اهادمج جديدمج. .٣
 يت  توقي  الشهادمج اجلديدمج م  قبا ةميد القبو  والتسعيا وةميد الكلية املعين ورئيس اجلامعة ةلى التواي. .٤
تقوم إدارمج القبو  والتسااعيا  ةداد املساات دات املطلوبة  رسااا  اااهادات الدراسااات العليا لالةتماد م  قبا  .٥

 إذا لزم ا م .( HECجملس التعلي  العاي )
 اهاداته. الستالمالقبو  والتسعيا  خطار الطالب إدارمج تقوم  .٦
 الشهادمج.يوق  الطالب ةلى إق ار استالم  .٧

 توجيه الوحدة  ٤.٢.٩

وي ص  أي يق الربيد ا لكرتوين أو اخصياا، ة  أي إناارات سوال ة  ط   الطلبة القبو  والتسعياإدارمج تخط  س
 اؤوة الطلبة.  وةمادمجا كاد    وم ادلم  ةميد الكلية  الدة بطلب  م ار أكاد ياا أو  يف م حلة اخلط طالب 

 ٪.٧٠٪ ومعد  ال عاح لرب مج املاجست  هو ٥٠لرب مج البكالوريوس هو  معد  ال عاح
 .دوريبشكا ابلطلبة اقاصلا ةلى معد  ت اكم  م خفض الوحدمج قائمة يعد مدي   .١
 ا كاد   للطالب.وض  الم  الكليات وامل ادي  ا كاد يا ملتابعة  الت سيقيتوىل مدي  الوحدمج مسؤولية  .٢
 ل    املعد  الرتاكم . املطلوبةالدرجات  بش ةيقوم مدي  الوحدمج  رااد الطالب  .٣
ة ماذ ا ج الات امل اسااااااابال اقاصااااااالا ةلى معد  ت اكم  م خفضإةداد ا حصاااااااالات الالزمة حو  الطلبة . ٤

 .ابجلانب ا كاد   وسياسة القبو  يما يتعلق 
 للطلبة املستعدي . التهيئةيوم  يفإرااد الطلبة  .٥
والدراستتتتتتتتتتات العليا يف جامعة العلوم البكالوريوس  لدرجيتاللوائح الداخلية االطالع على مالحظة: يرجى *

 .التطبيقية
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 الدراسية: اإلضافة/ السحب تسجيل المقررات ٤.٢.١٠

الفصااالا الدراسااايا ا و   بدلأيم ةما م   ٥يسااام  للطالب  ضاااا ة أو ساااحب املق رات املساااعلة يف غضاااوة 
 رتات السااااااحب خال   املسااااااحوبة صااااااد املق رات ةما م  بداية الفصااااااا الصاااااايف . ل  ت أيم ٣والثاين، وخال  

 بدلأسااااااابي  م   ٨يف السااااااعا ا كاد   للطالب. ويساااااام  للطالب بسااااااحب أي مق ر يف غضااااااوة  وا ضااااااا ة
أال يتعاوز الطالب ال ساابة  بشاا طالفصااا الصاايف ،  بدلأسااابي  م   ٤ا و  والثاين، وخال   الدراساايا ياالفصاال
 بدوة ةار.املسموح هبا م  الةيا  املئوية 

، (W،م ساحب، ) يف الساعا ا كاد   للطالب م  ملحوظة املساحو  املق ر سا صاديف حا  ساحب املق ر، 
م  حيي متطلبات ال عاح أو ال سااو  أو التخ ج. إذا سااحب  امل عزمجيف جمموع الساااةات املعتمدمج  حيتساابول  

الطالب املق ر بعد الفرتمج املاكورمج، جيب ةلى ةضااااو هيئة التدريس أة ي صااااد نتيعة الطالب يف سااااعله ا كاد  . 
اقد ا دىن للعبل  حييم   مجامل عز ويف عي  اقاالت، ل  تقلا ةملية االنساااحا  م  ةدد السااااةات املعتمدمج 

 .القه يةالدراس  املسموح به و قاا هلال التعليمات، إال يف بعض ال  وف 
 المتطلبات المسبقة والمتطلبات المشتركة ٤.٢.١١

هاا وة د خمالفة  ،لدراساااااة مق ر له متطلب ساااااابق قبا دراساااااته للمتطلب الساااااابقابلتساااااعيا لطالب لال يسااااام  
ودرجة ذلك املق ر. جيوز للطالب أة يلتحق مبق ر ومتطلبه املساااابق يف الوقت نفسااااه يف تسااااعيا ، ساااايلةى الشاااا ط

وصااية مدي  القساا ، وي طبق ذلك  ق  إذا كاة م جه ت صااا دراساا  واحد، وذلك ب الا ةلى موا قة ةميد الكلية و 
كما ال رسااب  يه.  معتمد ةلى ذلك املق ر، وااا يطة أال يكوة الطالب لديه أكث  م  متطلب مساابق مل يكمله أو 

 ٪ يف املتطلب السابق.٣٦ال تقا ة  يسم  للطالب ابلتسعيا ملق ر قبا اح از درجة 
 

 الدراسية للطلبة المعرضين الخطر تسجيل المقررات ٤.٢.١٢

يخضاااا  الطالب لفرتمج جت يبية أكاد ية إذا كاة مقصاااا  وغ  قادر ةلى اقفاظ ةلى املعد  الرتاكم  املطلو  أو ساااا
 .الدراس  تطلبات املعد  الرتاكم  لرب جمهملاقد ا دىن 

٪ ٧٥٪ لرب مج البكالوريوس أو ٦٠  ه  الطلبة اقاصاااااااااالا ةلى معد  ت اكم  أقا م  الطلبة املع ضااااااااااوة للخط
 ج املاجست .لرب م

 أةالل.احملدد أقا م  ابلطلبة اقاصلا ةلى معد  ت اكم  القبو  والتسعيا قائمة إدارمج  تعد .١
( بقفا ن ام التسااااااااعيا االلكرتوين للطلبة اقاصاااااااالا ةلى معد  ت اكم  SISيقوم ن ام معلومات الطالب ) .٢

 م خفض.
يت  إااااعار الطالب اقاصاااا ةلى معد  ت اكم  م خفض م  قبا إدارمج القبو  والتساااعيا لطلب ا راااااد م   .٣

 م ادل ا كاد  .
املق رات امل اساااااااابة ل  و ه اخلاصااااااااة ليتمك  م  التسااااااااعيا ا كاد   الختيار  م ااااااااادلالطالب م  قبا  يوجه .٤

 (.SISالطالب ) معلوماتااللكرتوين م  خال  ن ام 
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  االستردادالرسوم وسياسة  ٤.٣
 هيكل الرسوم ٤.٣.١

يف وقت التسااااااااعيا خال  عي  الفصااااااااو   املسااااااااتحقة والد عاتالدراسااااااااية  رسااااااااومهالطالب عي  أة يد   جيب 
تكوة ال ساااااوم ل  يت  اساااااتكما  تساااااعيا الطالب حىت يت  د   عي  ال ساااااوم والد عات كاملة. ، حيي الدراساااااية

 ابجلامعة كما يل : امل ت ماالدراسية ورسوم الساةة املعتمدمج للطلبة 
 كلية العلوم اإلدارية

 رسوم كل ساعة معتمدة الساعات املعتمدة الربانمج

 د. . ٩٢.٧٠٠ ١٣٥ البكالوريوس يف احملاسبة

 د. . ٩٢.٧٠٠ ١٣٥ بكالوريوس يف إدارمج ا ةما 

 د. . ٩٢.٧٠٠ ١٣٥ والتمويابكالوريوس يف احملاسبة 

 د. . ٩٢.٧٠٠ ١٣٥ بكالوريوس يف ن   املعلومات ا دارية

 د. . ٩٢.٧٠٠ ١٣٥ بكالوريوس يف العلوم السياسية

 د. . ١٤٤.٢٠٠ ٣٦ ماجست  يف إدارمج ا ةما 

 د. . ١٤٤.٢٠٠ ٣٦ ماجست  يف إدارمج املوارد البش ية

 د. . ١٤٤.٢٠٠ ٣٦ ماجست  يف احملاسبة والتمويا 

 كلية احلقوق

 رسوم كل ساعة معتمدة الساعات املعتمدة الربانمج

 د. . ٩٢.٧٠٠ ١٣٥ البكالوريوس يف اققوق

 د. . ١٤٤.٢٠٠ ٣٦ املاجست  يف القانوة

 د. . ١٤٤.٢٠٠ ٣٦ املاجست  يف القانوة التعاري

 كلية اآلداب والعلوم
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 معتمدة رسوم كل ساعة الساعات املعتمدة الربانمج

 د. . ٩٢.٧٠٠ ١٣٥ البكالوريوس يف ةل  اقاسو 

 د. . ٩٢.٧٠٠ ١٣٥ البكالوريوس يف التصمي  اجل ا يك 

 د. . ٩٢.٧٠٠ ١٣٢ البكالوريوس يف التصمي  الداخل 

 كلية اهلندسة

 رسوم كل ساعة معتمدة الساعات املعتمدة الربانمج

B. Eng. (Hons) Architectural Design 
Engineering 

 د. . ١٨٠ ١٥٠

B. Eng. (Hons) Civil and 
Construction Engineering  

 د. . ١٨٠ ١٥٠

 

 (.HECبعد موافقة جملس التعليم العايل ) * من املقرر أن تزداد الرسوم الدراسية
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 الرسوم استردادسياسة  ٤.٣.٢

 لرسوم األخرىبرانمج درجة املاجستري وارسوم  رسوم برانمج درجة البكالوريوس والرسوم األخرى
  مج واحدمج(.د. . رسوم تقدمي الطلب )تد   م ١٠  مج واحدمج(.د. . رسوم تقدمي الطلب )تد   م ١٠

 د. . رسوم التسعيا للفصلا الدراسيا ا و  والثاين. ٢٥٠ د. . رسوم التسعيا )تد   م مج واحدمج وغ  قابلة لالسرتداد( ١٠٠
املختربات يف الفصاالا ا و  والثاين لطلبة ةل  اقاسااو  د.  رسااوم  ١٠٠

 والتصمي  الداخل  والتصمي  اجل ا يك .
 

 د. . رسوم التسعيا الفصا الصيف . ١٢٥

 د. . رسوم إصدار بطاقة جامعية جديدمج أو بد   اقد. ٥ د. . رسوم امتحاة دديد مستوى اللةة ا ،ليزية ٥
 ا كاد   ال مس .د. . رسوم إصدار السعا  ٥
 

   ةلى الدرجة ال هائية لكا مق ر.د. . رسوم الت ل ١٠

 د. . رسوم إصدار نسخة إضا ية للسعا ا كاد   ال مس . ٥
 

رسااااااوم حعز املقعد للطالب، ويشااااااما  -تد   م مج واحدمج  -د. .  ٦٥٠
ال سااااوم التالية )تقدمي الطلب والتسااااعيا وجزل م  رسااااوم الفصااااا الدراساااا  

 دار بطاقة جامعية جديدمج(ا و  وإص
 د. . رسوم امتحاة دديد مستوى اللةة ا ،ليزية. ٥ د. . رسوم إصدار اهادمج الطالب. ٥

 م إصدار السعا ا كاد   ال مس .د. . رسو  ٥ د. . رسوم إج ال معادلة املق ر ١٠
 إضا ية للسعا ا كاد   ال مس .د. . رسوم إصدار نسخة  ٥ رجة ال هائية لكا مق ر.د. . رسوم الت ل  ةلى الد ١٠
 د. . رسوم إصدار بطاقة جامعية جديدمج أو بطاقة بد   اقد. ٥
 

د. . رساااااوم إج ال امتحاة ،غ  مكتما، )جيب تقدمي ةار مصااااادق  ٣٠
 مل صو  ةليها يف الئحة اجلامعة(.و قاا لإلج الات ا

 خ ج.د. . رسوم إصدار اهادمج الت ٥ د. . رسوم إصدار اهادمج التخ ج. ٥
د. . رسااااااااوم إج ال امتحاة ،غ  مكتما، )جيب تقدمي ةار مصاااااااادق  ٣٠

 و قاا لإلج الات امل صو  ةليها يف الئحة اجلامعة(.
 

رساااااااااوم حعز املقعد للطالب، ويشاااااااااما  -تد   م مج واحدمج  -د. .  ٦٥٠
ال ساااااوم التالية )تقدمي الطلب والتساااااعيا وجزل م  رساااااوم الفصاااااا الدراسااااا  

 جديدمجا و  وبطاقة هوية 

 د. . رسوم إصدار اهادمج الطالب.  ٥
 

يكوة ال س  املطبق ضعج سع  الكتا  املستعار يف اقاالت اليت يفقد  يها 
 الطالب أو يتلج كتاابا مستعاراا م  مكتبة اجلامعة.

 د. . رسوم إج ال معادلة املق ر. ١٠
 

يفقد يكوة ال سااااا  املطبق ضاااااعج ساااااع  الكتا  املساااااتعار يف اقاالت اليت  
  يها الطالب أو يتلج كتاابا مستعاراا م  مكتبة اجلامعة

 

* مجيع "الرسوم األخرى" ** املدرجة يف اجلدول السابق، "غري قابلة لالسرتداد" أو "غري قابلة 
 للتحويل".
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 * الرسوم الدراسية قابلة لالسرتداد فقط يف احلاالت األتية:
 

 مالحظة:*
 الفصو  الدراسية الصيفية.اجلدو  أةالل ال ي طبق يف  .١
 اليوم ا و  م  الفصو  الدراسية حسب التقومي ا كاد  .حيدد  .٢

  ةال هائي التكلفةحيدد العدد ا عاي لساةات االةتماد املسعلة. 
  احملاض اتجيب د   رسوم التسعيا قبا بدل. 
 ال سوم الدراسية قبا بدل الفصا الدراس . يف حا  ملج ة  د   سيلةى تسعيا الطالب 
 الاي  لديه  رسوم مستحقة حىت يت  د   عي  املستحقات: الطلبةالعقوابت التالية ةلى  ستطبق 

 احملاض ات.    م  حضور  أ.
 امتحا ت م تصج الفصا الدراس . إج ال    م  . ب
 االمتحا ت ال هائية.إج ال     م   ج.
 التسعيا يف املستقبا  ي مق ر.    م   د.
     م  إصدار السعالت ا كاد ية. ه.
 حعب درجة أو درجات الطالب الاي ملج ة  الد   حىت يد   عي  مستحقاته ابلكاما. و.

 :طرق الدفع 
 نقداا. أ.

 ايك. ب.
 إلكرتونياا )الد   ةرب ا نرتنت أو بطاقات االئتماة(. ج.

 ق  ة د الد   ما مل يوا ق مدي  املالية ةلى خالف ذلك. تقبا العملة البح ي ية  
  لعما الالزم. قس  الشؤوة املاليةم  املمك  تسوية خطة للد   وذلك ابقضور إىل 

 

 االسرتجاعنسبة ٪  مواعيد االنسحاب من اجلامعة
 ٪ م  جمموع ال سوم الدراسية  ق ١٠٠ قبا أسبوع واحد م  اليوم ا و  م  الفصو  الدراسية

 ٪ م  جمموع ال سوم الدراسية  ق ١٠٠ قبا هناية ا سبوع ا و  م  الفصو  الدراسية
 ٪ م  جمموع ال سوم الدراسية  ق ٧٥ قبا هناية ا سبوع الثاين م  الفصو  الدراسية

 ٪ م  جمموع ال سوم الدراسية  ق ٥٠ هناية ا سبوع الثالي م  الفصو  الدراسيةقبا 
 ٪ م  جمموع ال سوم الدراسية  ق ٢٥ قبا هناية ا سبوع ال اب  م  الفصو  الدراسية
 ال يوجد اسرتجاع بعد هناية ا سبوع ال اب  م  الفصو  الدراسية
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 االنسحاب ٤.٤

 ك  للطالب التقدم بطلب االنسحا  م  مق ر ما ة  ط يق مال االستمارمج املخصصة لالك وتقد ها إىل قس  
   ةلى موا قة ةميد الكلية املعين.التسعيا بعد اقصو 

 (Wاالنسحاب من مقرر ) ٤.٤.١

 خال  الفرتمج احملددمج مسبقاا. الدراس ق ر املانسحا  الطالب م   يعين
 (WE) االضطرارياالنسحاب  ٤.٤.٢

 سابا  يعين انساحا  الطالب اضاط اريا م  عي  املق رات الدراساية بعد انتهال الفرتمج احملددمج لالنساحا  ال مس  
قه ية ك ة تكوة دواة  صااحية أو تع ض قادث اااخصاا  م  إصااابة أو و امج أحد ا قار  م  الدرجة ا وىل أو 

 الثانية.
 (WF) اإلجبارياالنسحاب  ٤.٤.٣

يعين ساحب املق رات الدراساية املساعلة للطالب يف  صاا دراسا  معا يف جتاوزل نسابة الةيا  املساموح هبا بدوة 
 ةار رمس .

 (WA) اآللياالنسحاب  ٤.٤.٤

يعين سااحب املق رات الدراسااية املسااعلة للطالب يف  صااا دراساا  معا يف حا  ةدم حضااورل  ي م  حماضاا ات 
 املق ر الفصا الدراس .

 تأجيل الدراسة واالنسحاب من الجامعة ٤.٤.٥
ق رات اليت ي غب يف للطالب التقدم بطلب أتجيا دراسااااته قبا بدل الفصااااا الدراساااا  وقبا ط ح املق ر أو امل  ك 

 أتجيلها، بش ط أة يقدم ةار تقبله اجلهة املختصة ةلى ال حو التاي:
  ةلى أتجيا الدراسة  صا دراس  واحد، ا يطة أال يؤدي ذلك إىل الت جيا  يوا قلعميد الكلية أة   ك

 أرب   صو  دراسية متتالية أو غ  متتالية.
  بعة  صااااااو  دراسااااااية، بشاااااا ط أال يتعاوز ذلك الت جيا سااااااتة أتجيا أر يوا ق ةلى جمللس الكلية أة   ك

  صو  دراسية متتالية أو غ  متتالية.
  صاالا دراساياا واحداا يف  ي ه ال يسام  للطالب املساعا أو امل قو  حديثاا بت جيا الفصاا الدراسا  ما مل 

 اجلامعة.
  يف  صااااا دراساااا  واحد أو أكث  ومل حيصااااا ةلى يفقد الطالب مقعدل يف اجلامعة يف حالة ةدم تسااااعيله

 أتجيا خطية م  العميد.موا قة 
 اقد ا قصى ملدمج الدراسة احملددمج للحصو  ةلى درجة البكالوريوس رتمج الت جيا  تشما. 
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 (GPA) التراكميالدرجات والمعدل  ٤.٥

 لمقررالنهائية لدرجة ال ٤.٥.١

وأةما  الفصاااااااااااا اختبار م تصاااااااااااج الفصاااااااااااا يف  امل عزمجه  جمموع الدرجات  للمق رالدرجة ال هائية 
االختبارات القصااااااا مج واالختبارات  الفصاااااااا الدراسااااااا  . وتشاااااااما أةما واالمتحاة ال هائ  الدراسااااااا 

 الشفوية والتقاري  واملشاري  البحثية وامل اقشات اجلماةية والع وض التقد ية يف الفصا الدراس .
 

 تصنيف الدرجات ٤.٥.٢

 يبني اجلدول التايل تصنيف درجات برانمج البكالوريوس:
 

 الداللة ابللغة اإلجنليزية التقدير الدرجة
 A ممتاز ٪١٠٠ -٪ ٩٠
 B جيد جداا  ٪٨٩ -٪ ٨٠
 C جيد ٪٧٩ -٪ ٧٠
 D مقبو  ٪٦٩ -٪ ٦٠
 E ضعيج ٪٥٩ -٪ ٥٠

 F راسب ٪٥٠أقا م  
 

  برانمج املاجستري:يبني اجلدول التايل تصنيف درجات 
 

 الداللة ابللغة اإلجنليزية التقدير الدرجة
 A ممتاز ٪١٠٠ -٪ ٩٠
 B جيد جداا  ٪٨٩ -٪ ٨٠
 C جيد ٪٧٩ -٪ ٧٠

 F راسب ٪ ٧٠أقا م  
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 المعدل الفصلي والمعدل التراكمي ٤.٥.٣

، مث تقسااااا  الرتاكم املعد  املئوية لكا مق ر يف  بضااااا   ال ساااااب الرتاكم  واملعد  املعد  الفصااااال يت  حساااااا  
٪،  إة ال ساااااابة املئوية اليت حي زها ٣٥ويف حالة ال سااااااو  الاي يزيد ة  ال تيعة ةلى جمموع الساااااااةات املعتمدمج. 

عي  املق رات اليت  ساااارتصاااادو  ٪٣٥٪، ساااايت  دويلها إىل ٣٥الطالب سااااتبقى كما ه ، ولك  إذا كانت أقا م  
  سعله ا كاد  .أ،زها الطالب يف

 التراكمي المعدل  احتساب ٤.٥.٤

 فرتمج أكاد ية جت يبية.لالة  قادري  ةلى اقفاظ ةلى اقد ا دىن ملعدهل  الرتاكم  الطلبة خيض  
 احلد األدىن ملتطلبات برانمج البكالوريوس:

 لك  يؤها الطالب للتخ ج. ٪٦٠هو  املطلو اقد ا دىن للمعد  الرتاكم  . ١
   صا القبو .فصا الطالب م  الرب مج ابستث ال ، ي٪٥٠للطالب أقا م  الرتاكم  إذا كاة املعد  . ٢

 التقدير الدرجة
 ممتاز م  م تبة الش ف ٪١٠٠ -٪ ٩٢

 ممتاز ٪٩٢أقا م   -٪ ٨٤
 جيد جداا  ٪٨٤أقا م   -٪ ٧٦
 جيد ٪٧٦أقا م   -٪ ٦٨
 مقبو  ٪٦٨أقا م   -٪ ٦٠

 

 برانمج املاجستري: احلد األدىن ملتطلبات
 ٪.٧٥هو  املطلو اقد ا دىن للمعد  الرتاكم   .١
 املق ر. إةادمجي بة  ةليه أة ٪، ٧٠إذا كانت درجة الطالب يف مق ر ما أقا م  . ٢
الطلبة  ك  االطالع ةلى مزيد م  التفاصاايا حو  الفرتمج ا كاد ية التع يبية وا ناار ا كاد   يف ،سااياسااة  .٣

 للخط ،.املع ضا 
 املعدالت الرتاكمية: احتسابيبني اجلدول التايل 

 التقدير املعدل الرتاكمي
 ممتاز م  م تبة الش ف ٪١٠٠ -٪ ٩٤

 ممتاز ٪٩٤أقا م   -٪ ٨٨
 جيد جداا  ٪٨٨أقا م   -٪ ٨٠
 جيد ٪٨٠أقا م   -٪ ٧٥

 راسب ٪٧٥أقا م  
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 ة والساعات المطلوبة للتخرجيالدراس المراحل ٤.٥.٥

ب مز يه بوصااااج خمتصاااا  وي مز إل. يوصااااج املق ر م احاإىل أرب   ب  مج البكالوريوساملط وحة يف  املق راتتصاااا ج 
تبلغ ةدد السااااااةات املعتمدمج املطلوبة للتخ ج  يشااااا  إىل مساااااتوال م  ذك  املتطلب املسااااابق لكا مق ر )إة وجد(.

 ساةة معتمدمج. ١٣٩-١٣٥
 سشهادة البكالوريومتطلبات الحصول على  ٤.٥.٦

 املتطلبات التالية: استكما للطالب ة د اهادمج البكالوريوس مت   
 استكما  عي  املق رات املط وحة يف اخلطة الدراسية واملطلوبة للتخ ج ب عاح.. ١
 لدرجة املاجست .٪ ٧٥لدرجة البكالوريوس وما ال يقا ة   ٪٦٠ ة  يقا ال ت اكم  معد اقصو  ةلى . ٢
اسااتكما  عي  املق رات ب عاح ضاام  املدمج املسااموح هبا للحصااو  ةلى الشااهادمج، أي جيب أال تتعاوز الفرتمج . ٣

 .املدمج القصوى املسموح هلا الجتياز الرب مجالدراسية 
 اإلنذار األكاديمي والفصل ٤.٥.٧

يف هناية أي  املاجساات ب  مج يف  ٪٧٥البكالوريوس وأقا م   ب  مجيف  ٪٦٠الاي  حي ز أقا م   الطالبخيضاا  
القبو  والتسااااعيا إخطار الطالب إدارمج  صااااا دراساااا  ابسااااتث ال الفصااااا الدراساااا  ا و  لفرتمج جت يبية. جيب ةلى 

ابلعما ةلى إزالة ساابب/ أساابا  هاا  للفرتمج التع يبيةامل اساابة. حي   الطالب اخلاضاا   التواصاااابسااتخدام ط يقة 
شااااا الطالب يف جتاوز ا ناار، ا ج ال الت دييب يف  رتمج ال تتعاوز  صاااالا دراساااايا بعد  صااااا ا ناار. يف حا   

ةات املعتمدمج م  الرب مج م  الساااااااااا ٪٧٥الطالب الاي أكما  يتع ضم  الرب مج. ل   سااااااااايت   صاااااااااا الطالب
دراسااااا    صاااااا ٪(٥٩.٩ -٪ ٥٥) ت اكم معد  يوس الاي حيصاااااا ةلى لبكالور طالب ا للفصاااااا، كما سااااايم  

 .القصوى املسموح هلا الجتياز الرب مج جتاوز املدمجالطالب إذا   صاإضايف لتعاوز ا ناار. وم  ذلك، سيت  
وجه الاي  للطالب وال يسااام ب  مج اجلامعة.  الجتيازاملساااموح هبا  القصاااوى صاااا أي طالب جتاوز املدمج سااايت  
وال يسااااااام  له سااااااااةة معتمدمج يف الفصاااااااا الدراسااااااا  الواحد،  ١٢أبة يساااااااعا  كث  م  ا كاد    ا ناارإليه 

 يف أي نشاط تقوم به اجلامعة. ابملشاركة
أي  صااا دراساا  ابسااتث ال الفصااا  ٪ يف٥٠ م  أقا ت اكم  معد ةلى  حي زوةالاي  الطلبة تقوم اجلامعة بفصااا 

رت ض اجلامعة ساااةة معتمدمج ةلى ا قا. كما ساا ١٢الدراساا  ا و . ويصااب  هاا ا ج ال   ااا بعد االنتهال م  
أي طالب مت  صاااااااله م  ب  جمه املسااااااابق ور ضاااااااته عي  ا دارات ا خ ى يف اجلامعة ول  يسااااااام  له ابلتساااااااعيا 

 م  قبا. والدراسة يف ب  مج كاة قد مت ر ضه
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 الحضور واألعذار والغياب ٤.٥.٨

حيتفظ و حضاااور عي  احملاضااا ات ابنت ام واملشااااركة يف عي  امل اقشاااات الصااافية،  امل ت ماالطلبة جيب ةلى عي  
 .(SIS) الطلبةيف ن ام معلومات الطلبة  حماض  املق ر بسعا غيا  وحضور

الطلبة  رسااااا  أمسال  املق ر حماضاااا م  ساااااةات املق ر، حيي يقوم  ٪٢٥ال يساااام  للطالب أة يتةيب أكث  م  
م  إعاي ساااااااااةات املق ر إىل مدي  القساااااااا  الماذ ا ج الات الالزمة يف هاا  ٪١٥الاي  تتعاوز نساااااااابة تةيبه  

جمموع سااااااااةاته الدراساااااااية دوة  ٪ م ٢٥الطالب م  دخو  االمتحاة ال هائ  إذا تةيب أكث  م   حي مالشااااااا ة. 
، حي ئا WE:35مي ةار م ضااااااا  أو مق   ومعتمد م  قبا العميد، وسااااااايت  رصاااااااد اقد ا دىن للدرجة أي تقد

الدرجة يف معد  الطالب الرتاكم  إلزامياا، ويف عي  اقاالت، سااااااايت  رصاااااااد جيب أة يعيد الطالب املق ر إذا كاة 
مدي  القسااااا  إىل كا م  ةميد  م  الفصاااااا الدراسااااا . يقدمللطالب أو  صاااااله  إناار توجيهم    الفصااااالاملعد  و 

االمتحا ت ال هائية بساااااابب التةيب، وسااااااوف  م  إج ال احمل وما الطلبةمسال أبالقبو  قائمة  وقساااااا الكلية املع ية 
 ت صد هل  درجة اقد ا دىن لالك املق ر.

معتمد م  قبا و ي ةار مق    بسبب امل ض أو  املعتمدمجم  إعاي الساةات ٪ ٢٥ إذا تةيب الطالب أكث  م 
يقوم ةميد وتطبق حي ها لوائ  االنسااحا  ابجلامعة.  (Wق ر م  درجة )م  امل م سااحبااةميد الكلية،  إنه يعترب 

ق ر يف السااعا ا كاد   القبو  والتسااعيا ة  الق ار، وت ه  ملحوظة ،م سااحب، جبانب املإدارمج الكلية  بالغ 
 ٪٣٠ اجلامعة يف ا نشاااااطة االجتماةية أة يتةيب مبا ال يزيد ة يسااااام  للطالب الاي   ثا اململكة أو للطالب. 

 قدميصاادر ا جازمج امل ضااية م  هيئة طبية معتمدمج، وجيب أة ت. ويشاارتط أة املعتمدمج للمق رم  جمموع الساااةات 
ام إىل ةميد الكلية خال   رتمج ال تتعاوز أسااابوةا م  لرين الةيا . يتوىل ةمدال الكليات ورؤساااال ا قسااا العار

 وأةضال هيئة التدريس واحملاض ي  وةميد القبو  والتسعيا مسؤولية تطبيق لوائ  اقضور والةيا .
 تظلم الدرجات  ٤.٥.٩

أيم م  لرين  ١٠للطالب أة يطلب م اجعة درجاته يف االمتحاة ال هائ   ي مق ر خال  مدمج أقصاااااااااااااها  جيوز
ةدم وجود أخطال يف التصاااااحي  أو حساااااا  ال سااااابة حقق م  إةالة ال تائج، وللعميد يف هال اقالة أة يقوم ابلت

ابسااااااااااتث ال ، وذلك ة  ط يق جل ة يشااااااااااكلها ةميد الكلية م  أةضااااااااااال هيئة التدريس اليت أح زها الطالب ال هائية
، ويد   الطالب رمساا املق ر وأي ةضاااو م  أةضاااال هيئة التدريس الاي  اااااركوا يف التصاااحي  أو ا اااا اف حماضااا 
 ابتباع اخلطوات التالية:د. . ة  كا طلب يتقدم به مل اجعة أي م  درجاته وذلك  ١٠وقدرل 

أيم م  إةالة الدرجة. يد   الطالب رمساا قدرها  ١٠يتقدم الطالب ب    ت ل  مل اجعة درجته ال هائية خال  . ١
  الدرجة ل ةلى.وهو قابا لالسرتداد يف حالة تةي د. . لكا مق ر،  ١٠
يقوم مدي  القساا  بتشااكيا جل ة خاصااة مكونة م  ةضااوي  م  أةضااال هيئة التدريس مل اجعة درجات الطالب  .٢

 ودرجاته ال هائية بش ط أال يكوة احملاض  املعين أحد أةضال اللع ة.
 .يف اقاالت اليت ال يتفق  يها ةضواة يف اللع ة ةلى ال تيعةجيوز استشارمج ط ف اثلي  .٣
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اللع ة ق ارها إىل مدي  ا دارمج خال  أساااااااااااابوع  ت   يقوم أةضااااااااااااال اللع ة مب اجعة الدرجات وتوزيعها، وم  مث . ٤
 واحد م  تشكيا الق ار.

يف حالة تةي  الدرجة ب الا ةلى تق ي  اللع ة يت  اةتمادها م  قبا رئيس القسااااااااااااا  ا كاد   وةميد الكلية  .٥
إدارمج القبو  والتسعيا ل صد الدرجة املعدلة قبا انتهال  رتمج اقاف وا ضا ة للفصا املع يا، مث تسل  ال تيعة إىل 

 الدراس  القادم.
 .املصححةالطالب املعين ابلدرجة إبالغ القبو  والتسعيا مسؤولية إدارمج تتوىل  .٦
هنائ  وال  ك  ال يساااااام  للطالب بتقدمي طلب ت ل  يف مق ر ساااااابق م اجعته، حيي يعترب ق ار الت ل  ا و   .٧

 ال جوع  يه.
 والمواعيد النهائية الغير مكتملدرجات  ٤.٥.١٠

 صااااد ملحوظة ،غ  مكتما، جبانب املق ر الاي مل يسااااتكما  يه الطالب متطلباته أو تةيب ة  امتحانه ال هائ  ت
، يف حااا  وجود مق رات او امتحااا ت غ  مكتملااة، جيااب ةلى الطااالااب لوائ  اجلااامعااة م اةااامج م  مق  بعااار 

اسااااااتكماهلا والعما ةلى إزالة امللحوظة م  سااااااعله ا كاد   حبلو  هناية الفصااااااا الدراساااااا  التاي للفصااااااا الاي 
  اساااتكما ة د الرتاكم  املعد رصااادت  يه امللحوظة )دوة ا خا بعا االةتبار الفصاااا الصااايف (. ويت  م اجعة 

 ق ر.امل يكما حىت الفصا أو جت يبية لفرتمج الطالب وخيض . املق ر ذلك
أيم بعد  ٥ خال م  خال  تقدمي ةار مق    غ  املكتما  ك  للطالب أة يطلب إةادمج االمتحاة

 املالية ملزيد م  التفاصيا(.الشؤوة االمتحاة ود   ال سوم )ي جى ال جوع إىل قس  
 اإلنذار األكاديمي ٤.٥.١١

 ال ابسااتثلفرتمج جت يبية )هناية أي  صااا دراساا   ٪ يف٦٠خيضاا  الطالب الاي حي ز ةلى درجة أقا م  
القبو  والتساااااعيا إخطارل هباا إدارمج ، وحي ئا ي بة  ةلى )الفصاااااا الدراسااااا  ا و  الفصاااااا الصااااايف 

 صاااااااااااااالا  جبهد ةلى جتاوز هاا ا ج ال الت دييب خال  مدمج ال تتعاوز امل ار ا ناار. يعما الطالب
م  ب  جمه بة، وإذا  شااااااا يف جتاوز ذلك، يفصااااااا دراساااااايا بعد الفصااااااا الاي وضاااااا   يه دت التع  

م  الساااةات املعتمدمج، يسااتبعد  صااله م  الرب مج، كما ٪ ٧٥الدراساا . يف حا  اسااتكما الطالب 
الطالب إذا جتاوز  يفصاكما ٪(.  ٥٩.٩ -٪ ٥٥) كم ت ا  معد أي طالب حي ز ةلى يستبعد  صا 

 املدمج الدراسية املسموح هبا يف الرب مج اجلامع .
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 المعرضين للفصل من الجامعة  الطلبة ٤.٥.١٢

أي  صا دراس  ابستث ال الفصا الدراس  هناية يف  ٪٥٠م   أقايفصا الطالب الاي حيصا ةلى معد  ت اكم  
اجلامعة أي طالب مت  سااااااتفصاااااااساااااااةة معتمدمج ةلى ا قا، كما  ١٢ا و . ويطبق هاا ا ج ال بعد اسااااااتكما  

رب مج الا خ ى يف اجلامعة ول  يسام  له ابلتساعيا والدراساة يف  ا قساامور ضاته عي   الساابق صاله م  ب  جمه 
ساةة معتمدمج خال  الفصا الدراس   ١٢ابلتسعيا  كث  م   امل ار. وال يسم  للطالب الاي سبق  صله م ه

 . ويستبعد الطالب الاي خيض  لإلناار ا كاد   أبة يشارك يف أي نشاط تقيمه يف اجلامعة.الواحد
 التخرج ٤.٥.١٣

عي  املتطلبات يف هناية كا  صا دراس . ويف اقاالت اليت يكوة  استكما  واستيفالمت   اهادات التخ ج ة د 
أو بسااابب تعارضاااه م  مق ر اقاي الفصاااا الدراسااا   يها م ج الطالب م تبطاا مبق ر إلزام  غ  مط وح يف ب  مج 

إجباري آخ  أو قد رسااب يف املق ر نفسااه م تا،  إة ةميد الكلية بعد التشاااور م  مدي  القساا ، يساام  للطالب 
ابلتسااعيا يف مق ر بديا معاد  للمق ر ا صاال ، م  ا خا بعا االةتبار مسااتوى املق ر ومسااار الرب مج، وجيب 

 القبو  والتسعيا و قاا لالك.إدارمج إخطار 
وابملثا، إذا كاة م ج الطالب يعتمد ةلى مق ر اختياري واحد، وكاة غ  قادراا ةلى االلتحاق هباا املق ر لسااااااابب 

،  إة ةميد الكلية بعد التشاااور م  مدي  القساا ، يساام  للطالب ابلتسااعيا يف مق ر بديا معاد  للمق ر م طق 
القبو  والتساااااااعيا و قاا إدارمج بار مساااااااتوى املق ر ومساااااااار الرب مج، وجيب إخطار ا صااااااال ، م  ا خا بعا االةت

 لالك.
إذا مل يتمك  الطالب م  التسااااااااعيا يف مق ر إلزام  أو اختياري بساااااااابب ةدم ط حه أو تعارضااااااااه م  مق ر آخ ، 

وموا قة ةميد  للطالب تسااعيا مق ر معاد  متاماا م  حيي الوصااج واحملتوى ب الا ةلى توصااية مدي  القساا   ك 
 الكلية.

سااااةات معتمدمج  غ اض التخ ج،  ك ه القيام بالك،  ٩يف حا  كاة الطالب حباجة للتساااعيا لفصاااا يقا ة  
 عبل الدراس .للبةض ال    ة  اقد ا دىن 

القبو  مج إدار ا كاد   مساااؤولية متابعة اقالة ا كاد ية للطلبة ابلت سااايق م   وامل ااااد القسااا  ا كاد  يتوىل مدي  
 والتسعيا ودراسة مدى التزام الطلبة أبحكام وا وط التخ ج.

م  قسااااامه خال  الفصاااااا  التخ ج اساااااتمارمجحيب أة يساااااتكما الطالب املتوق  م جه يف هناية الفصاااااا الدراسااااا  
والتحقق م  ساااعله م   ب المج الامةساااتكما  الالدراسااا  الاي يسااابق  صاااا التخ ج م  أجا م   الوقت الكايف 

م  اجلامعة قبا اساااااااااتكما   امةالب المج اساااااااااتمارمج ةلى  أة حيصاااااااااا الطالبالقبو  والتساااااااااعيا. وجيب إدارمج قبا 
 إج الات التخ ج.
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 الدعم المالي. ٥
 (المستجدين)الطلبة العامة الخصم المالي للطلبة المتميزين من الثانوية  ٥.١

للفصااااا الدراساااا  ا و  خصااااومات مالية ةلى العامة مت   اجلامعة ةلى حنو اسااااتث ائ  الطلبة املوهوبا م  الثانوية 
 ال حو التاي )و قاا للوائ  اجلامعة(:

 .العامة الثانوية يف٪  ما  وق ٩٥ اقاصلا ةلى معد  ت اكم  ٪٣٠خص  . ١
 .العامة الثانويةيف ٪( ٩٤.٩٩٪ إىل ٩٠اقاصلا ةلى معد  ت اكم  ) ٪١٥خص  . ٢

 (المنتظمينيزين )الطلبة المزايا المالية للطلبة المتم ٥.٢

 سيم   الطلبة املدرجة أمسائه  ةلى لوحة الش ف التعويض )اخلص ( التاي:
٪ ةلى رسااوم الفصااا الدراساا  الاي أةل   يه ٢٠    طالب امل تبة ا وىل ةلى لوحة الشاا ف، خصاا  ب ساابة  .١

 امسه.
 ٪ ةلى رسوم الفصا الدراس  املعل   يه امسه.١٥    طالب امل تبة الثانية ةلى لوحة الش ف، خص  ب سبة  .٢
 ٪ ةلى رسوم الفصا الدراس  املعل   يه امسه.١٠الش ف، خص  ب سبة  الثالثة ةلى لوحة    طالب امل تبة  .٣
 رسوم الفصا الدراس  املعل   يه امسه. ٪ ةلى٥امل تبة ال ابعة ةلى لوحة الش ف خص  ب سبة طالب      .٤

 د.ب.: ١٥٠٠ للطلبةعلى سبيل املثال: إذا كان مبلغ الرسوم الفصلية 
 

 د. . كحد أقصى ٣٠٠ ٪( سيحصا الطالب يف هاا املثا  ةلى:٢٠إذا كاة اخلص  ب سبة )
 د. . كحد أقصى ٢٢٥ ٪( سيحصا الطالب يف هاا املثا  ةلى:١٥إذا كاة اخلص  ب سبة )
 د. . كحد أقصى ١٥٠ ٪( سيحصا الطالب يف هاا املثا  ةلى:١٠إذا كاة اخلص  ب سبة )
 د. . كحد أقصى ٧٥ ٪( سيحصا الطالب يف هاا املثا  ةلى:٥إذا كاة اخلص  ب سبة )

 د. . ٧.٩٥٠ الش ف هو: جمموع اخلص  للطالب املدرج يف لوحة
 

 المالية اتالمساعد ٥.٣

 حيي  ك  ةلى دقيق أهدا ه  ا كاد ية وامله ية،لدةمه   املتعث ي  مالياا  للطلبةالية امل اتاملساااااةدتقدم اجلامعة 
يف املوةد املاي م  خال  اسااتكما  ذوذج الطلب م  ةمادمج اااؤوة الطلبة الدة  لتقدم للحصااو  ةلى اب للطالب
وذلك و قاا الحتياجا    لمتقدمااملساااةدمج لاملالية كا  صااا دراساا  مل    اتجتتم  جل ة املساااةداحملدد.  ال هائ 

، ويعترب الق ار  ال هائ بق ار اللع ةق ار اللع ة وتبلغ مقدم الطلب  العمادمجاملالية. تتلقى املساااااااااةدات ولسااااااااياسااااااااة 
 املالية ةلى أي مما يل : اتال ت طبق املساةد املتخا هنائياا وال  ك  استئ ا ه.

 .رسوم التسعيا 
 .الكتب الدراسية 
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 األخوة خصم ٥.٤

امعة اجل. ساااااااتقدم العلوم التطبيقيةإخواهن / أخوا   لالنضااااااامام إىل جامعة  توجيهةلى  الطلبة ا خومجخصااااااا   حيفز
 .لطلبت ادة  ماي إضايف و للطالب اجلديد كحا ز  ا خومجخص  

 شؤون الطلبة . ٦
                          اجلااامعيااة مسااااااااااااا تااهجت بااة  دة تعمااا جاااهاادمج ةلى ةمااادمج ااااااااااااااؤوة الطلبااة يف املقااام ا و  ةلى الطااالااب و  ت كز

وحا مشاااكله  ابلتعاوة م  الكليات وا قسااام الطلبة عمادمج خدمات خمتلفة للتعاما م  احتياجات التقدم حيي 
 الت مية الفك ية والشاااااااخصاااااااية للطالبا نشاااااااطة والف   لتعزيز  العمادمجتو   كما   ،واجلهات ا خ ى ذات العالقة

 .بصورمج ااملة
 مكتب الخدمات الطالبية ٦.١

 تلتزم اجلامعة بتقدمي اخلدمات الداعمة للطلبة ابلطرق اآلتية:
 امل ااااااادي  ا كاد يا آو ابلتعاوة م   املواضااااااي خمتلج  م ةلى التعاما الطلبة  ا رااااااااد ويساااااااةدقدم ت

 الكليات.ية أو ا قسام ا كاد 
  جملس الطلبة.وتشكيا ا ف ةلى انتخا  ا 
   الوة  أبن مة ولوائ  اجلامعة.نش 
  ةلى املشاركة يف عي  اجملاالت.الطلبة خلق بيئة تساةد 
 وت  ي  ال وادي وا نشااااااطة ال يضااااااية والثقا ية واالجتماةية اليت تليب الطلبة ةلى إقامة أنشااااااطة  لساااااااةدامل

 مهارا  . تطورو   احتياجا 
  وذلك لتحقيق أقصااااى قدر م  الطلبة  الف   حيثما أمك  جلمي   و تو  للطلبة املميزمجف املواهب اكتشااااا

 االستفادمج م  هال املواهب.
  طلبةمتابعة وسااااااائا التواصااااااا االجتماة  ونشاااااا  املعلومات املتعلقة اب حداث ذات الصاااااالة واليت مص 

 اجلامعة.
  نشطتها.وممارسة أا ا اف ةلى تشكيا ا ندية الطالبية 
   االراادذوي االحتياجات اخلاصة ابلت سيق م  مدي  مكتب  الطلبةدة. 

  مكتب اإلرشاد ٦.٢

ا كاد ية، كما يعتين ابلطلبة الة  قادري  أو  بتوجيه الطلبة  يما يتعلق ابملساائا الشاخصايةخيتص مكتب ا راااد 
 .ة لمةم  حفظ  كا ة معلومات الطلبة بس ي ةلى التعاما م  الضةوط الدراسية

واالجتماةية وال فسااااية والصااااحية ذات الصاااالة اليت قد يواجهها  التعليمية املشاااااكايساااااةد املكتب ةلی حا كما   
 ، إىل جانب ذلكة دما يتطلب ا م متخصصا  خدمات املشورمج م  قبا أث ال دراسته  ا کاد ية ويقدمالطلبة 
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  ةلى ا دال ا كاد   ؤثسااااااااتث ائ  قد يأبي ظ ف ا أةضااااااااال هيئة التدريسو  املع يةا ط اف يقوم املكتب  خبار 
 التفوق الدراس .ةلى  ودفيزه الطلبة القي  ا جيابية با  ت ميةكتب إىل امليسعى للطالب، كما 

 وشؤون الخريجين المهنيالتطوير  مكتب ٦.٣

اخل جيا حو      العما املتعلقة  طلبةللاملشااااورمج واملعلومات الالزمة  واااااؤوة اخل جيا املهينيقدم مكتب التطوي  
م  خال  ت  ي  املعارض الوظيفية وورش العما والفعاليات لتحساااااا للخو  يف ساااااوق العما  ويهيئه مبؤهال   

والطلبة كتب العالقة با أصاااااااحا  العما امليعزز  ، كما  صاااااااه  يف اقصاااااااو  ةلى وظائج ت اساااااااب احتياجا  
  يما خيص التوظيج يف جما  مصصه .اخل جيا ويزوده  أبحدث املعلومات 

 اجلامعة  تسااعىو كما   ،  وسااوق العمااجملتم  ةلى تطوي  مهارات الطلبة مبا خيدم  م  خال  املكتبتعما اجلامعة 
م  سااااوق العما م  أجا سااااد الفعومج  جلامعةاب يف خمتلج التخصااااصااااات اهج واملسااااوق العما احتياجات ل ب  

 ودسا التواصا بي هما. 
يسااااةد أصاااحا   كما أنه يما يتعلق ابملساااائا الوظيفية،  الطلبة يف املقام ا و  ةلى توجيه ونصااا   يعما املكتب 

ب ال مما يسااااااااه  يف  العما ةلى التوظيج ال اج  ابلتعاوة م  اجلامعة م  خال  ت سااااااايق     التدريب الداخل  
 ة الطلبة وسوق العما واجملتم . دى م  املؤسسات والش كات املختلفة مبا يصب يف مصلحةالقات طويلة امل

 لتحقيق ا هداف التالية:التطوي  واملهين واؤوة اخل جيا بسعى  مكتب 
 
 امل طقة م  خال  ما يل :الش كات واملؤسسات يف مملكة البح ي  ودو  عالقات م  ال ت سين  -1

 م  قبا الش كات واملؤسسات ذات الصلة أ. زيدمج الوة  ابلربامج والدورات املقدمة يف اجلامعة 
 وبيا ت اةتماده .للخ جيا إنشال ملج خا   . 

 طلبات التوظيج م  الش كات املهتمةج. ع  مت
 املعلومات حو  مؤسسا   وة ضلزيرمج اجلامعة  الش كات واملؤسسات د. دةومج ممثل  

 اجلامعة املطلوبة لربامج حو  التحديثات العما  سوققبا الش كال يف ه. ع  املدخالت م  
م  خال  ت  ي  ال حالت والزيرات امليدانية وتسهيا تدريب الش كات واملؤسسات زيدمج وة  الطال  حو   -2

 هال الش كات أو املؤسسات. الطال  يف 
 جدولة املقابالت يف اق م اجلامع  أو خارج اق م اجلامع  للطال  -3
 التوظيج وتوةية الطال  اب حداث القادمة  يما خيتص التوظيج. ت تيب مشاركة اخل جيا يف معارض -4
 ت طي  مع ض للتوظيج بشكا س وي . -5
 .تواصا م  جهات التوظيج السابقة وع  املالح ات حو  ةملية التوظيج إنشال ابكة -6
 واقفاظ ةليها ةرب الق وات املختلفة.ت سين العالقات م  اخل جيا -7
 .الفعاليات اليت ت    داخا وخارج اجلامعة إا اك اخل جيا يف -8
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 مجلس الطلبة ٦.٤

م  ممثلا م تخبا م   ويتكوةيت  تشااكيا اجمللس ساا ويا  ، حييجملس الطلبة تشااكيا تدة  ةمادمج اااؤوة الطلبة
 اجلامعة للرتاي  والتصويت واالنتخاابت. اتجامعة العلوم التطبيقية و قاا  ج ال طلبة

يت  متثيا عي  طلبة اجلامعة م  قبا أةضاال ، حيي ابلقواةد وا ن مة و قاا للوائ  جملس الطلبةيلتزم جملس الطلبة 
تقااادمي ا  كاااار اآلخ ي ، وتتمثاااا هاااال اخلااادماااة م  خال   يقوموة بااادوره  خبااادماااة الطلباااة جملس الطلباااة الااااي 

 . الطلبةإىل جملس  واملالح ات
ياساااااااااااااة جملس الطلبة ملزيد م   ةلى  ك  االطالع جملس الطلبة والرتااااااااااااااي  وإج ال  الئحةاملعلومات حو  سااااااااااااا

 االنتخاابت ويوم االنتخاابت وامليزانية والواجبات واملسؤوليات.
 أندية الجامعة ٦.٥

املختلفة م  أجا إث ال جت بة اقيامج الطالبية، وذلك م  خال  الطلبة تابعة أنشااااااااااااطة مبةمادمج اااااااااااااؤوة الطلبة  تقوم
طلبة كحد أدىن م  ذوي االهتمامات املشااارتكة. كما يسااام  للطلبة بتشاااكيا  ١٠تشاااكيا أندية مكونة ةادمج م  

م  طلبة يتشاركوة املسؤولية والواجبات  يأندية خاصة هب  أو االنضمام إىل أحد ا ندية القائمة، ويتكوة كا  د
الكتيبات أو  لتحضااااا  ئةيوم التهيويت  تشاااااعي  ا ندية ةلى املشااااااركة يف ب  مج  ،معةوااللتزام بقواةد وأن مة اجلا

وجيب ةلى ا ةضاااااال  ا ةال ت املخصاااااصاااااة لشاااااؤوة الطلبة ال شااااا ات وا ةالة ة  أنشاااااطة أنديته  يف لوحات
 للحصو  ةلى املوا قات م  ا ط اف املع ية.مقرتح إىل ةميد اؤوة الطلبة لعما أي  عالية تقدمي  املؤسسا

 تو   م  ةلى أنشاااااطة ا ندية اب اااااا اف م  ةميد ااااااؤوة الطلبة  الطالبية ابلتعاوةمدي  مكتب اخلدمات  يقوم
رئيس ال ادي و ئب رئيس )ا ةضااال الت فيايا مسال رئيس ال ادي قائمة أبيقدم و  ، كما اتجتماةاالومق  امل ا ق 
ةميد  هبافظ توعي  أةضااااال ال ادي( مبا يف ذلك أمسائه  وتفاصاااايا االتصااااا  هب  واليت ساااايح الساااا وأما  ال ادي

 .يةدمات الطالباخلاؤوة الطلبة/ مدي  مكتب 
 وفيما يلي األندية التالية املسجلة حالياً يف العمادة:

 ال ادي ال يض . .١
 .  ادي ا ةالمال .٢
 .املتطوةا دي  .٣
  دي امل أمج. .٤
  ادي الثقايفال .٥
 املوهوبا دي  .٦
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 نادي الخريجين ٦.٦

لق دوري خلبشاااااااكا إقامة  عاليات مل الشاااااااما و ةالقات با اخل جيا واجلامعة إنشاااااااال حي    دي اخل جيا ةلى 
ورش مت وةااة لتهيئااة ال ااادي  يعقاادكمااا أو خااارج مملكااة البح ي ،  داخااا  خااارجيااة م  اجلااامعااات ا خ ىرواب  

 يت   جتديد تشااكيا  دي اخل جيا بشااكا ساا وي  وذلك حسااب الئحة  العما،قابالت وسااوق مل اجلدداخل جيا 
  دي اخل جيا.

 لوائح نادي الخريجين ٦.٦.١

واملعاي   ا ن مةجيب أة يتب  ال ادي  وةاملضاااااااربة املالية أو أي نشاااااااط سااااااياساااااايلل ادي املشاااااااركة يف  يساااااام ال 
جيب أة أتخا يف وأم  مملكة البح ي ، كما  العامة، كما جيب أال تؤث  أنشاااااااااااااطة ال ادي ةلى ساااااااااااااالمة ا خالقية

 االةتبار اللوائ  وا ن مة الداخلية للعامعة ومملكة البح ي .
 مسؤوليات نادي الخريجين٦.٦.٢ 

 يلي: فيماأهداف اندي اخلرجيني تتمثل 
 .دوريرب  خ جي  اجلامعة جبامعته  م  خال  أنشطة ع  الشما اليت تعقد بشكا . ١
 م  أجا دقيق التقدم يف اجملتم . والوط تثقيج خ جي  اجلامعة حو  أمهية دوره  يف خدمة اجلامعة  .٢
 تعزيز العالقات والتعاوة با اخل جيا حىت يتمك وا م  تباد  املع  ة واخلربات. .٣
 ا هداف الرتبوية والثقا ية واالجتماةية جلامعة العلوم التطبيقية.لتحقيق طلبة اجلامعة وتعاوة مشاركة  .٤
 وجمتمعه  وتعزيز روح املواط ة  يه . ته با خ جي  اجلامعة جتال جامع تعزيز ا حساس ابملسؤولية .٥
 طة.تقدمي الدة  املع وي واملادي لل ادي م  أجا اقفاظ ةلى استم ارية ا نش .٦
تعزيز التفااةاا با اجلاامعاة وخ جيهاا م  خال  مشاااااااااااااااركته  يف ب امج اجلاامعاة الرتوجيياة للمعاارض واقمالت  .٧

 ا ةالنية وما إىل ذلك.
 دة  ودديي قاةدمج بيا ت اخل جيا اليت أةدها املكتب واقفاظ ةلى دديثها بشكا دوري.. ٨
وخارج مملكة البح ي  لتباد  اخلربات وخدمة التعلي  اجلامع  التواصاااااااااا با اجلامعة واجلامعات ا خ ى داخا  .٩

 حملياا ودولياا.
 الدراسات العليا.طلبة و  امل ت ما للطلبةنش  قصص ال عاح خل جي  اجلامعة مما جيعلها مثاالا حيتاى به  .١٠
اجلامعة يف جمتم  دو  جملس التعاوة  ومكانة صاااايتب يف املسااااائا املتعلقةةضااااال اخل جيا ا م   إبدال ال أي .١١

 اخلليع  والدو  الع بية ا خ ى.
 لتوظيج.اب متعلقةمساةدمج اخل جيا ةلى تو       ةما حيثما أمك ، وتزويده  بورش ةما  .١٢
 لسوق العما م  خال  ةقد ورش ةما وحلقات دراسية. لت هيله  التدريبم  خال   اجلدددة  اخل جيا  .١٣
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 عضوية الخريجين شروط ٦.٦.٣

 ةلى اهادمج أكاد ية يف مصص تقدمه اجلامعة. يكوة حاصالا أة  يشرتط .١
مل يك  ه اك إثبات رمس  لتربي   ما جب اية أو ج حةساالوك وجيب أال يكوة قد أدي  ال ي ه  حساا أة  يشاارتط .٢

 أو تربئة السمعة. التهمة
 البح ي . جيب أة يكوة مدي  جملس ا دارمج مقيماا يف مملكة .٣
 بدقة.العضوية  استمارمجيت  تعبئة ساجمللس، و  أحالهم  قبا املكتب إذا إال يقبا طلب العضوية ال  .٤
 

 أنواع العضويات في نادي الخريجين ٦.٦.٤

 

العضاااو الاي قدم للمكتب ة وا ا أو وسااايلة اتصاااا  إضاااا ة إىل توا   اااا وط التساااعيا والقبو   :عضتتو فعال .١
 حبسب ن ام ال ادي.

: ةضو م  خ جي  اجلامعة الاي يساه  ويقوم اب نشطة اليت تعكس دةمه املستم  لل ادي ودقيق . عضو ويف٢
ال ادي املت قلا م  صفة ،ةضو  عا ، إىل ،ةضو ويف، م   رسالته و ق رؤية ورسالة اجلامعة، ويعترب زيدمج أةضال

 أه  أهداف ال ادي.
الشااخصاايات والوجهال م  خ جي  أو م  غ  خ جي  اجلامعة نتيعة مت   هال العضااوية لكبار  فخري:عضتتو  .٣

إ،ازا   يف خدمة اجملتم  أو مساااااااااااامهته  يف د   مسااااااااااا مج ال ادي واجلامعة، وذلك بعد أخا املوا قات الالزمة م  
 العمادمج واملكتب، وال يلتزم العضو الفخ ي مبال استمارمج العضوية.

 
 حتياجات الخاصةذوي اال بطلبةالمتعلقة خدمات ال ٦.٧

 

 م  خال  اماذ ا ج الات امل اسااابة لضاااماة ر اهيته  ذوي االحتياجات اخلاصاااة لطلبة الالزم الدة تقدم اجلامعة 
الاي  يعانوة م  حاالت طبية معي ة أو لديه  احتياجات دة  التعل   الطلبةي بة  ةلى ،  ومتتعه  بكاما حقوقه 

وتقدمي  الطلبةدراساااااااااا   ا كاد ية إبالغ مكتب ا راااااااااااد الطاليب أو ةميد ااااااااااؤوة  مبااااااااااا مجاليت قد تؤث  ةلى 
 سعال   الطبية.

 هيئة أةضااااال التدريسم  خال  التواصااااا م   الالزمة والرتتيبات ا ج الات كا ةةمادمج اااااؤوة الطلبة   كما تتخا
م  خال   املمك ة دف اجلامعة إىل تو   عي  التسااااااااااهيالت  كما  ،الدراسااااااااااةضااااااااااايف طوا   رتمج ا دة  اللتقدمي 

ال جوع   ك . ذوي االحتياجات اخلاصااااة بطلبةومؤهلا للتعاما م  املسااااائا املتعلقة  خمتصاااااموظفا  مصاااايص
ملزيد م  املعلومات املتعلقة ( www.asu.edu.bh) إىل سياسة ذوي االحتياجات اخلاصة ةلى موق  اجلامعة

 هباا الش ة.
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 االحتياجات الخاصةذوي  طلبةدعم  ٦.٧.١

 االحتياجات الخاصة لطلبة ذوي االنتقالتسهيل إمكانية  ٦.٧.١.١
 

طلبة ذوي االحتياجات اخلاصاااة ةلى مق بة م  املدخا و قاا لتو   اجلامعة مواقج خاصاااة موقف الستتتيارات: . ١
 ذوي االحتياجات اخلاصة. لسياسة طلبة

 تو   اجلامعة دورات ميال تالئ  احتياجات طلبة ذوي االحتياجات اخلاصة. دورات املياه:. ٢
وأسوار السالمل وخدمات املصعد )ة د اللزوم( لطلبة ذوي  ا بوا تو   اجلامعة سالمل م اسبة ةلى : البواابت. ٣

 االحتياجات اخلاصة.
تو   مقاةد خاصااة أو تسااهيالت يف تسااتعد اجلامعة ملثا هاا ال وع م  الدة  م  خال  الفصتول الدراستية: . ٤

 الفصو  الدراسية واملختربات )ة د اللزوم(.
 و ك  التواصا معه  يف عي  ا وقات. ابملم ضاد العيادمج يتزو بتضم  اجلامعة  العيادة:. ٥

 تقديم الخدمات االستشارية ٦.٧.١.٢

لتحقيق وتساااااااعى جاهدمج  دوريبشاااااااكا ذوي االحتياجات اخلاصاااااااة  لطلبة اخلدمات االساااااااتشااااااااريةتقدم اجلامعة 
 اق م اجلامع  مبا يالئ  احتياجاته اخلاصة.داخا حس  املعاملة خم جات التعل  املستهد ة و 

 الدعم األكاديمي ٦.٧.١.٣

وزيدمج الوقت  االمتحاة أث ال اج الراحة قصااااااااااااا مج أخا  قاةات مت وةة و  تو : الدعم املتعلق ابالمتحاانت. ١
حع  اخل  املسااااااااتخدم يف أوراق االمتحاة وتدوي  املالح ات وغ ها م  وسااااااااائا الدة  زيدمج احملدد لالمتحاة و 

 حالة الطالب أو احتياجه. حسب
ذوي  الطالب مقاةد خاصااااااااااة وتسااااااااااهيالت أخ ى السااااااااااتيعا   تو : الدعم املتعلق ابلفصتتتتتتتتل الدراستتتتتتتتي. ٢

 الفصا الدراس . ، كما يو   احملاض  الدة  املستم  خال  وبعدكما ي بة   االحتياجات اخلاصة
 كلما أمك  ذلك.  م  وسائا االتصا وغ ها  الوسائا امل ئيةتو   الوسائا التعليمية مثا  .٣

 الدعم المالي ٦.٧.١.٤

لطلبة ذوي  اجلامعية ال سااومبعض  إةفالأو  آلية التقسااي أو الدراسااية امل    اجلامعةإدارمج تقدم اجلامعة و قاا لتقدي  
 .االحتياجات اخلاصة

 الدعم الماليإجراءات طلب  ٦.٧.١.٥

القبو /  اسااااااااتمارمجذوي ا ةاقة أو ذوي االحتياجات اخلاصااااااااة ة  طبيعة إةاقته  يف  الطلبةجيب أة يفصاااااااا   .١
 طلب االلتحاق ابجلامعة.

الاي  يساااااااتو وة معاي  القبو  و ك  اساااااااتيعاهب  دوة أة يسااااااابب ذلك أي مشااااااقة الطلبة تقبا اجلامعة عي  . ٢
 الطالب.للعامعة أو 

 أي طالب يتخلج ة  إخطار اجلامعة: .٣
 يعد مت ازالا ة  أي حق كاة  ك  اقصو  ةليه خبالف ذلك. أ.    
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طالب ة يساااابب مشااااقة أو خط  ةلى الالة يشاااا  إىل أة اسااااتيعا  طبيعة ا ةاقة  ك  أاقإذا كاة تقيي   ب.   
يكوة هاا الق ار مرتوك  لةال تساااااااااااااعيله/ إلةال قبوله و ضااااااااااااا  اآلخ ي  واجلامعة،  إة الطالب املعين قد خي والطلبة

 لتقدي  اجلامعة وحدها.
عي  ال ساااوم الدراساااية  اسااارتداديف حقه يف حالة إلةال التساااعيا مبوجب ال قطة ، ، أةالل، يفقد الطالب  ج.  

 اليت قد د عها مسبقاا للعامعة.
إذا كاة الطالب م  ذوي االحتياجات اخلاصااااااااااااة، يعد قبوله مؤقتاا يف اجلامعة إىل حا مقابلته م  قبا اللع ة . ٤

 ا ةاقة.وطبيعة املختصة ملع  ة نوع 
 

 الخصوصية ٦.٧.١.٦

الطالب  بسعاوحيتفظ ، ذوي االحتياجات اخلاصة بكا س يةعي  املسائا املتعلقة ابلطالب  يت  التعاما م  .١
 يف ملفات آم ة.اخلا  

 .بشكا دوري سعله الصح ذوي االحتياجات اخلاصة دديي  طالبي بة  ةلى  .٢
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 العيادة  ٦.٨

التواصااااااااااا م  العيادمج  (، و ك S327وحدمج صااااااااااحية يف الطابق الثالي ابملبد ا كاد   )غ  ة رق  اجلامعة  تو  
 . ١٦٠٣٦١٠٧ةلى ال ق : مسالا  ٩:٠٠صباحاا حىت  ٨:٠٠م  الساةة خال  ساةات العما االةتيادية 

، كما تشارك ا ساسية واحملا  ة ةلى السعالت الصحية للطالبيقوم املم ض بتو   خدمات ا سعا ات ا ولية 
 الصحة وال  اهية والوقاية م  ا م اض. تعزيز ب امجم  خال  إةداد العيادمج أيضاا يف خلق الوة  

للتعاما م  أي حاالت طبية طارئة قبا  يف عي  أحنال اق م اجلامع جمموةة م  املساااااااعفوة ا ولوي  اجلامعة  تعا
 ، وتتضم  هال القائمة أمسال ومواق  وأرقام اهلواتج ةلى ال حو التاي:العيادمجوصو  مم ض 

 

 الرقم املوقع املسمى الوظيفي االسم
 ١٦٠٣٦١٠٧ يف عي  أحنال اق م اجلامع  ا دارية مم ضة يف قس  الشؤوة   يدمج البلوا  .أ

Mr Noushad Abdul Hameed 
يف قسااااا  الشاااااؤوة  مشااااا ف صاااااحة وساااااالمة

 ا دارية
 ١٦٠٣٦١٠٤ يف عي  أحنال اق م اجلامع 

Mr Yoonusraj Kodakkadan  ةضاااو هيئة تدريس يف قسااا  اهل دساااة املدنية
 واملعمارية

 القبو
 )املبد ا كاد  (

١٦٠٣٦٣٤٦ 

 ١٦٠٣٦٠١٠ الطابق ا رض  )املبد ا كاد  ( إداري يف قس  التسعيا اكيب خدجية .أ
 ١٦٠٣٦١١٦ الطابق ا و  )املبد ا داري( إداري يف كلية اققوق ااى يسا .أ
 ١٦٠٣٦١٣٧ الطابق ا و  )املبد ا كاد  ( مدي  مكتب كلية اآلدا  والعلوم لطيفة   دي .أ

 ةبد اقميد ابق  .أ
قااااااائ  أبةمااااااا  ماااااادي  مكتااااااب التساااااااااااااااويق 

 واستقطا  الطلبة
 الطابق ال اب  )املبد ا كاد  (

 
١٦٠٣٦٠٣١ 

 

 الطابق اخلامس  ةضو هيئة تدريس يف قس  احملاسبة والتمويا ةمار السام ائ  .أ
 )املبد ا كاد  (

١٦٠٣٦١٩٠ 

 م  مج الشاوي .أ
للشاااااااااااااااؤوة إداري يف مكتاااب  ئاااب ال ئيس 

 ب ج الساةة ا كاد ية والتطوي 
١٦٠٣٦٢٣٦ 

 

 الطابق الثالي مدي  مكتب ا رااد موزمج الاوادي  أ.
 )املبد ا كاد  ( 

١٦٠٣٦٠٥٢ 

 مدي  مكتب اخلدمات الطالبية حممد ال عار .أ
 الطابق الثالي 
 ١٦٠٣٦٠٣٧ )املبد ا كاد  (

 إداري يف قس  القبو  مليكة اقياين .أ
 الطابق ا رض 

 )املبد ا كاد  ( 
١٦٠٣٦٠٠٥ 

 الطابق ا رض   إداري يف املكتبة زه مج ةيسى .أ
 )املبد ا كاد  (

١٦٠٣٦٠٢١ 

 ١٦٠٣٦١٠٠ ا ماة مش ف أم  يف قس  الشؤوة ا دارية إب اهي  ةباس .أ
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 يوم التهيئة للطلبة المستجدين٦.٩

اليت صاام  خصاايصاااا لتوجيهه  ة د االلتحاق جبامعة  يوم التهيئةحضااور ب  مج املسااتعدي  الطلبة جيب ةلى عي  
، وابلتاي املع ية موظف  الكليةو  حلقة تواصا با الطالب املستعدالعلوم التطبيقية. يو   الرب مج معلومات هامة و 

يتواصااااااا م  ةميد اااااااؤوة ويف حا  ملج الطالب ة  اقضااااااور، جيب ةليه أة  يعد اقضااااااور إىل الرب مج إلزامياا 
 .لتعويض يوم التهيئةالطلبة الماذ الرتتيبات الالزمة 

 ابجلامعة مثل: املتعلقةبارزة الامة و اهلوانب اجلويعرفهم على  املستجدينالطلبة يرحب الربانمج جبميع 
 أةضال هيئة التدريس وسياسات الكلية. وتطلعاتا كاد يا  وامل ادي خدمات الدة  ا كاد   . ١
وكيفية الوصاااااااااااااو  إىل معلومات ( Moodle) وخدمات تك ولوجيا املعلومات وموود الطلبة خدمات دة  . ٢

 التسعيا وحسا  الربيد ا لكرتوين.
  .يخدمات املكتبة والتعل. ٣
 املتعلقة ابلقبو  والتسعيا. . املسائا٤
 للرب مج ا كاد  . واملواةيد اهلامةوارين والتالطالبية دمات وا نشطة اخل. ٥
 جولة داخا اق م اجلامع .. ٦
 .والتميزل عاح ا للوصو  إىلنصائ  و إجابة ا سئلة املط وحة . ٧
 .اجلامعيةقيامج اباالستمتاع . ٨

 للطلبة المستجدين يوم التهيئةسياسة  ٦.٩.١

قبا بدل دراساااااااااااااته  املساااااااااااااتعدي  يهدف الرب مج إىل تو   معلومات هامة للطلبة  يوم التهيئةالة ض م  ب  مج 
 ا كاد ية.

 األساسيةاملسؤوليات 
 وتع  ه  ةلى:يف اقيامج اجلامعية  ابلطلبةةمادمج اؤوة الطلبة ب  جماا يهدف إىل الرتحيب  تصم  .١

 عمليات اجلامعة.ل اهلامةوانب اجل. أ     
 .(امل ت ما) املسعلا والطلبةاملستعدي  الطلبة . ب    
 هيئة التدريس. أةضالاملوظفا و جمموةة م  . ج    
وسااائا التواصااا م  خال   يوم التهيئةب  مج املسااتعدي  ة  موةد تقوم ةمادمج اااؤوة الطلبة  خطار الطلبة . ٢

 االجتماة  ابجلامعة.
 حضوره  للرب مج. لت كيداملشاركا واملدةوي  و  الزوارإىل  نصية رسائاا دارمج ت سا  . ٣
خلق ق وات تواصااااااا م اساااااابة  ةلىا دارمج د   و  تقدم ةمادمج اااااااؤوة الطلبة كلمة ت حيب نيابة ة  اجلامعة.. ٤
ة  عي  ا قساااام اهلامة وخدمات الدة  داخا اجلامعة الطلبة ويت  إةالم  ،وأةضاااال اهليكا الت  يم  الطالب با

 وجملس الطلبة والقبو  والتسعيا وما إىل ذلك.والطلبة  وامل ادي مثا املكتبة وم كز تك ولوجيا املعلومات وامل ا ق 
 للتواصا معه  خال  الفرتمج االنتقالية. ى بعض املوظفا الاي  قد حيتاجه ةلبتع يج الطالب  ا دارمج تقوم. ٥
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 المستجدينطلبة للإرشادات  ٦.٩.٢

 القادمة.تثقيفه ابمل حلة االنتقالية وذلك هلدف  الدراسةقبا بدل  يوم التهيئة الطالبحيض  . ١
وتوقعات ويع  ه  ابجلوانب اهلامة ة  إدارمج اجلامعة وا نشاااااااااااطة واللوائ  املساااااااااااتعدي   ابلطلبةي حب الرب مج . ٢

 الطلبة.
ال دوات القصااااا مج اليت يقدمها كبار املوظفا وأةضاااااال هيئة التدريس م   يقدم ب  مج يوم التهيئة سااااالسااااالة م . ٣

 خمتلج الكليات وا قسام.
تةط  هال اقلقات الدراساااية املساااائا املتعلقة ابملق ر والساااياساااات وا ج الات ال ئيساااية وخدمات تك ولوجيا . ٤

 وخدمات املكتبة والتعل  وجولة يف م ا ق اق م اجلامع .الطلبة املعلومات واملسائا ا دارية وخدمات 
 دارية والت  يمية املطلوبة واملست دات مبعموةة ااملة م  االراادات حيي تتضم  املعلومات ا الطالبيزود . ٥

 .الطلبة بتسعيااملتعلقة 
 اآلخ ي  وموظف  اجلامعة. حلقة تواصا با الطالب وزمالئه يو   الرب مج. ٦
م   الت قل  ملساةدته ةلى الالزمةعلومات ملاب اجتماع م  ةميد اؤوة الطلبة لتزويدل للطالب ا ج يبخيصص . ٧

 الدراسة واقيامج يف البح ي .
 أث ال الرب مج   صة: للطالبيتاح . ٨

 اآلخ ي . والطلبة التدريسأةضال اهليئة و  املوظفا التفاةا م  أ.    
 والطالبية.ا كاد ية الدة  اخلدمات  مصيص ب.   
 أةضال هيئة التدريس وسياسات الكلية. تطلعات ه   ج.   
 الوصو  إىل معلومات التسعيا والتحقق م  صحة حسا  الربيد ا لكرتوين.كيفية   د.    
والتوارين اهلامة للرب مج الدراس  وخدمات الدة  ا كاد   ومع  ة  ابلرب مج الدراس  املتعلقةط ح ا سئلة  ه.   

 ما يلزم لتحقيق ال عاح ا كاد  .
ة  اقضااااااااااور ابلتواصااااااااااا م  ةميد اااااااااااؤوة الطلبة الای ملج  الطالبيعد هاا الرب مج إلزامياا وي بة  ةلى  .٩

 .تهيئةيوم ال لتعويض
 
 
 
 
 
 
 



 - 51 - 

 ليوم التهيئةاالعتبارات الرئيسية  ٦.٩.٣

، ابملشاركة م  جملس الطلبة والطلبة امل ت ما د   اجلامعة ةلى تطوي  وتصمي  ب  مج متميز لطلبتها املستعدي 
املوساااايقية  واالحتفاالتثا ا حداث ال يضااااية واملسااااابقات محيي يتضاااام  الرب مج ا نشااااطة ا راااااادية املت وةة 

 .ا كاد   القادميف العام  ةقدلويت   دوري ةلى أنه تقليد جامع  يص ج يوم التهيئةوال حالت وما إىل ذلك. 
 تتضم  اجملموةة االراادية ما يل :

يف عي  ا نشاااااااطة واجللساااااااات ا ةالمية وال دوات  قد ااااااااارك الطالبقائمة م اجعة لتحديد ما إذا كاة  أ.      
 امل  مة له.

وأخالقيات  اب مانةتوضاااا  السااااياسااااات املتعلقة اليت جامعة العلوم التطبيقية يف  القواةد الساااالوكيةمدونة  ب.     
 .ملخالفات املسلكيةابا كاد ية واللوائ  املتعلقة  والتطلعاتالعما 
 . الطلبةواؤوة واملكتبة كتيبات م  ا قسام ا كاد ية وا دارات ا خ ى مثا تك ولوجيا املعلومات   ج.     
 تقومي أكاد   حيدد التوارين اهلامة واجلدو  الزمين للس ة الدراسية اقالية.. د     
 .التهيئةيوم  استبياة ه.     
 .الفحص الطيب استمارمج و.     

  المتدرب تدريبإرشادات  ٦.١٠
 قبل بدء التدريب   ٦.١٠.١

 :من أجل اآليت املتدربمن قبل حماضر املقرر مع  مقابلةيعقد يف بداية التدريب 
 التدريب والتطبيق العمل  للمبادئ ا كاد ية.وتوضي  أمهية  تع يج .١
 ا كات التدريب.اجلامعة و وأن مة ولوائ  مهية اتباع إج الات   توضيح  ا ح .٢
 ذاذج التدريب املطلوبة.نواع توضيح    ا ح .٣
 التق ي  املختلفة. وأجزالونوع املعلومات املطلوبة  التدريبتق ي  الب ةلى الطإطالع  .٤
 وم اااااااااااااادليف مكاة ةمله اقاي بعد اقصاااااااااااااو  ةلی موا قة مدي  وحدمج التدريب  املتدر   ك  أة يتدر  .٥

 كعزل م  التدريب.  استكماهلاا كاد  ، كما جيب أة حي   الطالب ةلى أة متطلبات املق ر قد مت 
 التدريب بداية ٦.١٠.٢

 م  وحدمج التدريب. امل سا للخطا و قاا  لدديد ما يت التدريب ة دلرين ة   الطالب أة خيط جيب  .١
 أيم ةما متتالية: لثالثةة  بدل التدريب  املتدر  ك  اماذ ا ج الات التالية إذا مل خيط  . ٢

يف سااعله ا كاد   إذا مل يك  لديه ساابب م طق   ال سااو م  الرب مج وت صااد له درجة  يسااتبعد املتدر  أ.    
 للةيا .

املتدر  إذا رغب املتدر   ، كما ت حا رسومإذا كاة ه اك سبب م طق  للةيا رسوم التدريب  تسرتدال . ب   
 .االنسحا  م  التدريبيف 
رصد  لة ضأيم الةيا    سيت  احتسا  ابالستم ار،الطالب  ورغبإذا كاة ه اك سبب م طق  للةيا   .ج    

 الدرجات.
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 طالب آخ  ليحا حما الطالب امل سحب م  الرب مج. جيوز ت اي  .د    
 حضور التدريب ٦.١٠.٣

أيم م  ب  مج  ٣أيم متواصاااااااااالة بشاااااااااا ط أال يكوة ذلك يف أو   ٥أكث  م   املتدر  أة يتةيب ال يساااااااااام  .١
 التدريب.

 م   رتمج التدريب.٪ )أيهما أقا( ٢٠أيم أو ٩م  أكث   ال يسم  أة يتةيب املتدر  .٢
  ٪ ويتعا ةليه إةادمج املق ر.٢٠أيم أو  ٩إذا تةيب الطالب أكث  م  يلةى التدريب  .٣
ا كاة لديه سااااابب م طق  يربر جتاوزل اقد ا قصاااااى لعدد أيم الةيا ، حيي يساااااتبعد املتدر  م  الرب مج إذ .٤

 يتعا ةليه إةادمج املق ر يف الفصو  القادمة.
     الطالب ا حقية إذا كانت أسبا  تةيبه م طقية ول  تؤث  نسبة الةيا  ةلى سعله ا كاد  .. ٥

 المتدربإرشاد  ٦.١٠.٤

 اساااااااتمارمج ب المج الامةم  التدريب وذلك م  خال  اساااااااتكما   االنتهال بعد التدريبمعدات املتدر  يسااااااال   .١
 وحدمج التدريب.إىل  اوإةاد 

 املباا . امل ادم  قبا استمارمج ب المج الامة ةلى  املتدر  جيب أة يوق  .٢
 التدريب. وحدمجوابلتعاوة م  موظف  امل اد العما دت إا اف  املتدر جيب ةلى  .٣

 فيما يتعلق بتقييم التدريبأصداء الطلبة  ٦.١٠.٥

 سياسة التقرير الميداني حول تدريب الطلبة ٦.١٠.٦

 . يسل  التدريب إىل وحدمج التدريب خال  الوقت احملدد.١
 تواجهه.قد أو خماوف  مشاكا يما يتعلق أبي يتواصا املتدر  م  وحدمج التدريب  .٢

 اإلرشاد األكاديمي ٦.١١
 سياسة اإلرشاد األكاديمي ٦.١١.١

  صة  الطلبة يت  م  كما س  .بدل دراسته  ا كاد يةقبا  امل ت ما الطلبةأكاد يا جلمي   م ادي  مصيص .١
 .يوم التهيئةخال  ب  مج لقال م اديه  

 وا راادب  جمه الدراس  ب عاح م  خال  التدريب الدوري  استكما ا كاد   الطالب ةلى  امل اد يساةد .٢
 اجلامعة ومعاي  التقيي . ولوائ  والتوجيه حو  سياسات

 مسااااةدمجرات مه ية مسااات  مج وصاااائبة و ا كاد   حو  صاااقا مهارات ا   اد الماذ خيا امل ااااديتمحور دور  .٣
 ا كاد  . هتقدم تعيقاليت قد الشخصية واملشاكا  املسائا يف حا الطالب

نفساااااااااه مساااااااااؤولية اختيار ب  جمه  الطالبتوىل وي، الطالبا كاد   يف دة  وتوجيه  امل ااااااااااد هيك ة  دور . ٤
 م ض ومتميز حنو حيامج طالبية  جحة.تقدم وإح از ا كاد ية  ومق راته
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 خدمة المجتمع ٦.١٢

 دمةغ س ا حسااااس خبوصااا اةة جيا م  القادمج الشااابا  للمساااتقبا و اجملتم  خدمة تؤم  اجلامعة بدورها اهلام يف 
االةرتاف ابجلامعة يف اجملتم  كمسااااه   تعززأبة هال اجلهود  كما تؤم ،  ا طالهباواملساااؤولية االجتماةية ب اجملتم 
 اجلودمج ةلى نطاق واس  يشما اململكة ككا وامل اطق اجملاورمج. ةتعلي  ةاليبيئة تساه  يف تو   و إجيايب 

يقوم املكتب ابملشاااااااركة م  ةمادمج اااااااؤوة الطلبة ابلت ساااااايق م  جملس الطلبة لتشااااااعي  الطلبة واملوظفا ةلى . ١
 حنو جمتمعه .الطلبة زيدمج وة  و ال وح املع وية با املشاركا   حيالاملشاركة يف الفعاليات الثقا ية 

لتعاوة م  أةضاااااااااااااال هيئة التدريس م  ةمادمج ااااااااااااااؤوة الطلبة وجملس الطلبة واب خدمة اجملتم يعما مكتب . ٢
واملوظفا لوض  خطة تقومي س وية ل نشطة، وتكوة هال اخلطة موزةة حسب الفصا الدراس ، حيي ت كز هال 

 ا نشطة ةلى تطور الطالب بصورمج ااملة.

 التجارب الطالبية ٦.١٣
، لالك قامت بتشااااااكيا جل ة التعار  الطالبية للطالبتسااااااعى جامعة العلوم التطبيقية لتقدمي أ ضااااااا جت بة ممك ة 

أو  التعلي بصااااورمج ااااااملة، سااااوال كاة ذلك م   حية رضااااال ة   الطالبلتحسااااا جت بة  التعديالتملتابعة واقرتاح 
، ويت  متابعة االستبياة الطالب(استبياة رضا ) استكما ةلى  الطالباجلامعة  ودي. التعلي بيئة  ة العام  رضال

 التحسي ات إذا لزم ا م . لضماة إدخا 
 ( مسؤولية:الطلبةتتوىل جل ة التعار  الطالبية )مبا يف ذلك ممثل  

 حبي أ كار جديدمج ومبتك مج وتوظيفها لالستفادمج الكاملة م      التعلي  املتو  مج. .١
 .الطلبةال    يف املسائا املتعلقة مب ا ق اق م اجلامع  ومدى تلبيتها الحتياجات . ٢
املشاركا يف أي مق ر دراس  واقرتاح ا ولويت  للطلبةتطوي  ا ولويت والسياسات املتعلقة ابملعاملة امل صفة  .٣

 .حته مبا يصب يف مصل  الحتياجا واالستماع  الطلبةملخاطبة رغبة والسياسات اخلاصة بشؤوة الطلبة 
جملاالت اليت توجد  يها ثة ات ي بة  سدها. وتتوىل تدارس العوائق اليت دو  دوة املشاركة يف اجلامعة ودديد ا .٤

 .الطلبةاللع ة مسؤولية م اجعة املقاييس لقياس مستوى رضا 
ال    اليها واليت تؤث  سااالباا  الطالبتقيي  جت بة الطالب بشاااكا ةام واالساااتعابة السااا يعة للمساااائا اليت يلفت  .٥

 جت بة التعل  اخلاصة به.ةلى 
 بش ة آرائه  وتعليقا   واماذ إج الات بش هنا.الطلبة التفاةا جبدية م  ردود أ عا   .٦
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 المكتبة. ٧

، حيي تساااااه  أةضااااال هيئة التدريساملوظفا و للطلبة و  تعد مكتبة جامعة العلوم التطبيقية م كزاا ملموساااااا وحقيقياا 
 وتوظيج الوة  الالزم لتحقيقوملتزم  مثقجوالبحي م  أجا خلق جمتم   والتعلي املكتبة ةلى االا اط يف التعل  

 بشكا هادف و عا .املوارد املعلوماتية 
 المكتبة معلومات عن ٧.١

م طقة املطالعة  تت لج م مرت م ب  وتق  يف موق  م اساااااااااااااب يف اق م اجلامع .  ١٠٠٠مسااااااااااااااحة املكتبة حواي
لاوي تساااااااااااااهيالت و  )ا ماك  اهلادئة( وأماك  خمصاااااااااااااصاااااااااااااة للق المجطاوالت الكمبيوت  وغ ف البحي وم طقة و 

جملد م  الكتب املطبوةة يف إدارمج ا ةما  واحملاساااااااااابة  ألج ٢٣م  حواي املكتبة تت لج االحتياجات اخلاصااااااااااة. 
ا ةالم والتمويا والب وك والتعارمج واالقتصاااد والتدقيق والعمارمج واهل دسااة والف وة والقانوة الدوي ون ام املعلومات و 
 ١٥٠٠والصااااااااحا ة والعالقات العامة وةل  اقاسااااااااو  وما إىل ذلك. تسااااااااتقبا املكتبة يف الوقت اقاي أكث  م  

 س ويا، وقد مت ا ال املواد ا ةالمية املطلوبة بشكا خا  وب الا ةلى توصيات أةضال هيئة التدريس. كتا 
واملوسااااوةات  املعاج م  مصااااادر م جعية مثا  تت لجاليت ( PRC) تضاااا  مكتبة اجلامعة جمموةة امل اج  الدائمة

-٢ املكتبة وحيض  أةضال كتبم كز م فصا لبي  الكما تدي  اجلامعة املهمة،   الدراسيةاقكومية والكتب  واجل ائد
 اختيار املواد ا كاد ية والبحثية ا ضا ية اليت سيت  ا ائها للمكتبة.س ويا لتسهيا  كتبمعارض   ٣

اللةة ا ،ليزية( وةدد م  قواةد البيا ت الع بية و ابللةة ة يف ةدد م  اجملالت الدورية املطبوةة )ااااااااااااااارتكت املكتب
)ابللةة الع بية واللةة ا ،ليزية( يف ن   املعلومات والقانوة الدوي واهل دساااااااااة املعمارية وم اجعة اقسااااااااااابت وإدارمج 

اهل دسااااااة املعمارية والدراسااااااات االساااااارتاتيعية والتعلي  والعلوم ا ةما  والتسااااااويق وأحباث العمليات واملالية العامة و 
 االجتماةية وال يضااااايات واللةات وا د  وما إىل ذلك واليت  ك  الوصاااااو  إليها إما م  خال  أجهزمج الكمبيوت 

  ( اخلاصة ابجلامعة.EZPROXYاملثبتة يف املكتبة أو م  خارج اجلامعة ابستخدام صفحة ويب اجلامعة )

للطلبة وأةضااااال هيئة    والفك يتقدم الدة  ا كاد و تلتزم املكتبة خبلق بيئة تعليمية غ ية ابملعلومات والتك ولوجيا 
التعليمية والبحثية وت ساق م  العمدال وأةضاال هيئة التدريس  الوساائاوتساعى دائماا إىل تزويده  أبحدث التدريس 
 ملعلومات اليت تدةمه  يف دقيق التميز ا كاد  .اع  م  اكتسا  وتطوي  مهارات الطلبة لتمكا 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - 55 - 

 توفرها المكتبة للطلبةالخدمات الرئيسية التي  ٧.٢

 ومساةد   ةلى إجياد املواد املطلوبة.الطلبة توجيه  .١
اساا  مسااتخدم م ف د ورمز ساا ي لكا مسااتع ، ويدرج ذلك يف  مصاايصت  ي  ةمليات االسااتعارمج ة  ط يق  .٢

 ن ام املكتبة.
 مساةدمج املستخدم/ املستخدما لضماة االستخدام امل اسب ل  ام املكتبة. .٣
 الدراسية.كتب املق رات   وتةليجاملكتبة يف الطباةة وال سن  روادمساةدمج  .٤
 إدارمج ا ال املوارد املكتبية. .٥
 ا كث  طلباا ةلى ا رج . الكتبم  قائمة الكتب املق ولمج بشكا دوري لتحديد  الت كد .٦
 واملوظفا. للطلبة تثقيفيةت  ي  ورش ةما  .٧
 :الكتب م كز بي تشةيا  .٨

، حيي الوصااو  إىل املكتبة ا لكرتونية يت  إصاادار بطاقة مكتبة واساا  مسااتخدم وكلمة م ور لكا طالب م  أجا
إب از بطاقة املكتبة اخلاصااااااة هب   الطلبةجيب ةلى كما مبعلومات ة  ن ام املكتبة ة د التسااااااعيا.   الطلبةيت  تزويد 

 م  أجا استعارمج املواد املكتبية.
 

 احلد األقصى لالستعارة املدة طلبة
 كل أسبوعني كتب  ٤ برانمج البكالوريوس
 أسابيع ٦كل  كتب  ٥ برانمج املاجستري

 

 كتب إضافية عند اللزوم.  ٣ابستعارة  املاجستري* يسمح لطالب 
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 خدمة النسخ ٧.٣

 أبسعار ميس مج معل  ة ها مسبقاا. للطالبتتو   خدمة ال سن الضوئ  
  القواعد العامة للمكتبة ٧.٤

 إذا خالج الطالب ن ام املكتبة، حيق  ما املكتبة أة يطلب م ه املةادرمج  وراا. .١
 وغ ها م  املواد املكتبية ة د مدخا املكتبة. الكتب املستعارمجالزائ  املكتبة، جيب ةليه ت ك  إذا غادر. ٢
 دخو  م تعليمات املكتبة،  إنه  ك   دارمج املكتبة أة مت عه  خالجسالوك الزائ  إىل ااخص ما أو  أساالإذا . ٣

 استعارمج مواد املكتبة ملدمج  صا دراس  واحد.و  املكتبة
 الوض  الصامت. يفإغالق اهلاتج احملمو  أو إبقالل  يشرتط .٤
 اك بعدم إلقال القمامة ةلى ا رض واتباع قواةد املكتبة.املكتبة وذن ا ة جيب اقفاظ ةلى  .٥
 جيب احرتام ممتلكات املكتبة واقفاظ ةليها يف عي  ا وقات. .٦
 ض ورمج االلتزام ابهلدول وةدم احداث ضوضال داخا املكتبة. .٧
 أما املكتبة ذلك. م هيطلب ة د  البطاقة اجلامعيةإب از الطالب جيب ةلی  .٨
 م  ال  وف ةلى الطاولة. أخاهات ك الكتب اليت مت ق ال ا أو   ك  .٩

 املكتبة  غ اض أكاد ية  ق . أجهزمج الكمبيوت ي بة  استخدام  .١٠
 أو ا ض ار هبا. الكتب إتالفت ك أي مالح ات أو خ بشات أو ةالمات ةلى الكتب أو      .١١
 ال يسم  بت او  الطعام والش   داخا املكتبة. .١٢
 ال  ك  استعارمج الكتب إال ة  ط يق بطاقة املكتبة. .١٣
 يام بعمله .ا طفا  داخا املكتبة  ة ذلك قد يشتت انتبال الباحثا ة  الق ابصطحا ال يسم   .١٤

 
 ساعات عمل المكتبة ٧.٥

 مسالاا.  ٨:٠٠صباحاا حىت  ٨:٠٠اخلميس، م  الساةة  يوم السبت إىل يوم م  .١
 مسالاا. ٨:٠٠ظه اا حىت  ٢:٠٠يوم اجلمعة، م  الساةة  .٢
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 لوائح الجامعة. ٨
 وسياسات االنتحال المخالفات المسلكية ٨.١

 بص امة. املخالفات املسلكيةتلتزم جامعة العلوم التطبيقية بسياسة 
 المخالفات المسلكية ٨.١.١

م  قبا اجلامعة ةلى أنه أي ةما أو حماولة ةما قد يعط  ميزمج غ  ةادلة لطالب املخالفات املسلكية يت  تع يج 
 واحد أو أكث  ةلى أق انه أو أق اهن .

 االنتحال ٨.١.٢

 ما دوة االةرتاف ا خالق  بالك. مش وع تقدمياا  لعما اآلخ ي  يف هو التعسيد املب
 أمثلة على االنتحال ٨.١.٣

 وم  أمثلة االنتحا  اليت  ك  أة ددث بدرجات متفاوتة ما يل :
تضاااما أكث  م  ةبارمج يف ةما الطالب انتحاالا م  ةما ااااخص آخ  دوة اساااتخدام ةالمات االقتباس أو  .١

 ابملصادر.االةرتاف 
 تلخيص ةما آخ   ق  ة  ط يق تةي  بض  كلمات أو ت تيب الع ض التقد   دوة االةرتاف ابملصدر. .٢
 بعل  الطالب أو بدوة ةلمه. نسن ةما طالب آخ  .٣
 الاي قدمه ذلك الطالب لواجب آخ . للمش وعالاي هو كلياا أو جزئياا مطابقاا  املش وعتقدمي  .٤
 ةما أةدل اخص أو أكث  ولك  قدم ةلى أساس إنه ةما الطالب اخلا  به. إةطال ةمولة مقابا .٥
 ا ال ةما آخ  م  أي مصدر. .٦

 امل اااااااادإذا كاة لدى الطالب أي ااااااااك حو  كيفية التزويد ابمل اج  بط يقة صاااااااحيحة، جيب ةليه  اساااااااتشاااااااارمج 
 ا كاد  . 

بشكا  وري  الطالبللتحقق م  حمتوى أةما   (Turnitin) ب  مج كشج االنتحا  العلم تستخدم اجلامعة 
 وخلوها م  أي س قة ةلمية، كما يستخدم الرب مج يف كشج االنتحا  يف ا وراق البحثية للخ جيا.
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 وأنواع المخالفات المسلكية والنماذججدول التعريفات  ٨.١.٤

ال حو املبا يف اجلدو  أد ل، والاي يتضااااااام   تعرتف اجلامعة بثالثة أنواع رئيساااااااية م  املخالفات املسااااااالكية ةلى
 .ال ماذجا مثلة والعقوبة املقرتحة هلال 

 
 العقوبة املقرتحة الدرجة ال ماذج ال وع

 اإلمهال األكادميي
 )يعد ا قا خطورمج(

ستتتتتتتتتتتوء الستتتتتتتتتتتلو  املختتالفتتة األوىل:• 
 األكادميي 

 :االنتحال• 
تعاااد هاااال املخاااالفاااة طفيفاااة ويعااااقاااب  -

 بسي .ةليها بشكا 
تتعلق  ق  بعمااااا الطااااالااااب الف دي  -

 وليس بعما اآلخ ي .
قاااد تكوة املخاااالفاااة نتيعاااة  اجلهتتتل: -

اجلهااا ابلشااااااااااااااا وط أو الفه  اخلاااط  أو 
ةدم االمتثا  للممارسااااااااااااات اجليدمج مثا 

 االستخدام اخلاط  للموارد الثانوية.
قد يكوة بسااااابب التقصااااا   اإلمهال: -

 أو التةا ا أو التهاوة.

 غ  رمس • 
 ةاحاجة للعول إىل جلال• 

 والت ل  الت ديب
 

 -1-لعقوبة ا
تقدم املشورمج والتوجيه امل اسبا • 

سول السلوك حو  كيفية جت ب 
 ا كاد  .

رصد املخالفة يف سعا • 
 الطالب.

رصد درجة تقيي  املش وع )أو • 
سول جزل م ها( م  جتاها مسائا 

 السلوك ا كاد  .
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  سوء املمارسة االكادميية

 االنتحال:• 
ةااااااادم املاا اةاااااااامج املاا ااهااعااياااااااة جلاامااياا   -

املتطلباااات ا كااااد ياااة االةتياااادياااة، ةلى 
سبيا املثا  إةادمج صياغة ااملة ال طاق 
 م  غ  أي مسعى لالةرتاف ابملصادر.

الفشااااااااااااا امل هع  املتعلق ابملصااااااااااااادر  -
وذلك بسااااااااابب التصاااااااااادم م  املصاااااااااادر 

 املزورمج بشكا واض .
اضااااااااااااااا   يماا ةادم اتبااع تعليماات احملا -

يتعلق ب وع املشا وع وجماله وم احله وة  
 إمكانية تقد ه كعما عاة .

 

  سول املمارسة ماملخالفة ا وىل:
 االكاد ية

 ةاال حاجة للعول إىل جل
 والت ل  الت ديب

 -2-العقوبة 
تقدم املشااااورمج والتوجيه امل اساااابا • 

حو  كيفيااااااة جت ااااااب املخااااااالفااااااات 
 املسلكية.

ساااااااااااااااعاااا رصاااااااااااااااااد املخاااالفاااة يف • 
 الطالب.

يعياااااااد الطاااااااالاااااااب تقااااااادمي اجلزل • 
املكتما م  املشااا وع املعين و ا  

 مسائا املخالفات املسلكية.
تطبق لوائ  التقيي  ال  اااامياااة إذا • 

رسب الطالب يف املش وع املعاد أو 
 اختار الطالب ةدم ا ةادمج.

املخااالفااات املزةومااة الثااانيااة ومااا يليهااا • 
إمهاااااا  اليت تصااااااااااااااا ج ةاااااادمج ةلى إهناااااا 

 أكاد  .
تقاادمي ةمااا الاااي  االنتحتال التيتايت:• 

هو يف جممله أو جزل م ه مطابق للعما 
املقادم مسااااااااااااااابقااا م  قباا ذلاك الطاالب 

 ملش وع آخ . 
 

 امل حلة الثانية وما يليها
 

 وما يليها 3-2العقوبة 
رصاااااااااااااااااد املخاااالفاااة يف ساااااااااااااااعاااا • 

 الطالب.
يطلب م  الطالب إةادمج تقدمي • 

 الت ديباملشا وع وإرسااله إىل جل يت 
 والت ل  الماذ املزيد م  ا ج الات
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االحتيال األكادميي 
 )يعترب ا كث  خطورمج(

 

انتحا  ال سااااااااااااالة أو ما يعادهلا لدرجة • 
حيي ي بة  ةلى اي خ يج ، املاجساااات 

 يف الس ة ال ابعة تقدمي رسالة مستقلة.
يتمثااااااا ذلااااااك حيااااااي يقوم  التتتتت مر:• 

 الطالب ابآليت:
آتم  الطالب بصاافته الكاملة وبقصااد  -

اقصاااااااااو  ةلى ميزمج غ  ةادلة م  زميله 
اآلخ  ة دما ال يكوة ذلك ااااااااااا طاا م  

 ا وط تقدمي املش وع.
الساااااااااماح لطالب آخ  ب سااااااااان كاما  -

املشاااااااااااا وع أو جزل م ه، مث يقدم الطالب 
ا خ  العما كما لو كاة ةمله اخلا  
 وم  دوة أة حيصا ةلى أي مساةدمج.

 السرقة.• 
ة ض  تزوير النتتتتتتتائجا البيتتتتتتاانت:• 

البيا ت يف التقاري  املختربية واملشااااااااااااري  
وما إىل ذلك است اداا إىل العما التع ييب 
املزةوم ابنااااااه قااااااد مت ت فيااااااال م  قبااااااا 
الطالب، أو مت اقصااااااااو  ةليه بوسااااااااائا 
غ  ةادلة. ويشما ذلك أيضاا التالةب 

لبياااا ت والعباااي هباااا وأضاااااااااااااااااا تهاااا يف اب
 اقاالت التع يبية أو املواقج املماثلة.

املصاااااااااااااطل   انتحال الشتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتية:• 
القااانوين ملااا يشااااااااااااااااار اليااه ةااادمج ابسااااااااااااااا  
،انتحا  الشاااااااااااااااخصاااااااااااااااية،. وابلتاي  اة 
الصاافة أو الشااخصااية املزيفة ه  ا رتاض 
لشخص أو هوية واحد آخ  ب يه التزوي  

وقد لة. أو اقصااااااااااو  ةلى ميزمج غ  ةاد
 يتمثل ذلك من خالل احلاالت التالية:

ا رتض اااااخص ما هوية زميله اآلخ   -
ب ية اقصاو  ةلى ميزمج غ  ةادلة لالك 

 الزميا.
يكوة الزمياااا ةلى ةل  ودراياااة لماااة  -

 يما يتعلق ابنتحا  ااااااخصااااايته م  قبا 

 امل احا أو التدرجات عي  
 

 ومايليها: 3-1العقوبة 
رصد املخالفة يف سعا • 

 الطالب.
إرسا  املخالفة إىل جل يت • 

املخالفات املسلكية والت ل  
  صدار الق ار ال هائ .

 
 

 



 - 61 - 

اآلخ  وذلك م  أجا نية اقصو  ةلى 
 ميزمج غ  ةادلة للط  ا.

انتحاااا  وتقااادمي ةماااا  احملتوى:تغيري • 
خاااااا  أبحاااااد الطلباااااة وم  إنشاااااااااااااااااااالل 
الف دي، ولك  ةمااد الطااالااب املخااالج 

 عله يبدو كما هو م  ةملهإىل تعديله جل
 الة  مصاااااااااااااا ح هبا ل دوات  احليازة

اخلاااااصااااااااااااااااااة للموظفا  يمااااا يتعلق 
بتقيي  مشااااااااا وع الطالب مثا م حه 

 ميزمج غ  ةادلة.
اليت أي حمااولاة للتادخاا يف الادرجاات • 

 رصدت مسبقاا أو م اجعتها جمدداا.
 تشمل خمالفات االمتحان ما يلي:• 
التواصااااااااااا أو ال ساااااااااان م  اي طالب  -

 آخ  اث ال إج ال االمتحاة.
التواصاااااااااااااااااا م  اي ااااااااااااااااخص اث اااال  -

االمتحاة ما ةدا ةضااااااااااااو هيئة التدريس 
 املص ح له.

جلاااب أي مواد مكتوباااة أو مطبوةاااة  -
أو معلوماااات خمزناااة الكرتونيااااا إىل قااااةاااة 
االمتحاة، ما مل يصااااااا ح بالك بوضاااااااوح 
يف االمتحاة نفساااه أو يف لوائ  الرب مج 

 ا كاد  .
الاااوصااااااااااااااااااو  إىل اي ماااواد تاااتاااعااالاااق  -

ابالمتحاة غ  مصاااااااااا ح هبا سااااااااااوال كاة 
 ذلك اث ال أو قبا االمتحاة.

ة م  ورقة اقصاو  ةلى نساخة مسا ب -
أسااااااااااااااائلة االمتحاة قبا لرين االمتحاة 

 املص ح به.
ا خال  ابللوائ  الت  يميااااة املتعلقااااة  -

،باااتاااعااالاااياااماااااااات الاااطااالاااباااااااة ةااا اااااااد إجااا ال 
 االمتحاة،.
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للحصااااااو  ةلى  شتتتتتراءا دفع عمولة•  
مش وع لط ف آخ  وتقد ه كما لو كاة 

 ةمله اخلا .
يف ساااااااابيا اخلضااااااااوع للوائ   االحتيال• 

 ال  وف املخففة.
ةلى التورط  مساعدة الطلبة اآلخرين• 

جعلااه يباادو كمااا لو يف خمااالفااة أكاااد يااة.

 كاة م  ص   يديه.
 :تقدمي املا  أو أي حوا ز  الرشتتتتتوة

أخ ى  ق اع ااااااااااااااااخص ما ابلت ث  
ةلى ساااااااااالوك قد     الطالب ميزمج 

 غ  ةادلة ةلى أق انه.
ضاااااام  نطاق  تعد أي ممارستتتتة أخرى• 

 مة اجلامعة.االحتيا  خمالفة للوائ  وأن 
 

 مالحظة: ميكن أن حيدث االنتحال بدرجات متفاوتة اخلطورة يف مجيع األنواع
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 تظلم الو المخالفات المسلكيةجراءات ا ٨.٢

االطالع )ي جى  جامعة العلوم التطبيقية طلبةةلى عي  املسااااااااااااالكية وا ج الات الت ديبية املخالفات ي طبق قانوة 
الطلبة الق ارات  ج الات الت ل ، وخيضااااااا  هال مضااااااا  حيي (، املخالفات املسااااااالكية إج الاتةلى ساااااااياساااااااة و 

املخالفات املسااااااااااالكية  اسااااااااااابة ةلى ال حو احملدد يف قانوة املعقوابت لا كاد ية وغ  ا كاد ية للوائ  املخالفا ل
 .للطلبةوالقواةد السلوكية 

 للطالبالقواعد السلوكية  ٨.٢.١

أة حي ى و يق ها قانوة مملكة البح ي   حيق لكا طالب يف اجلامعة أة حيصاااااااااااااا ةلى عي  اققوق واق يت اليت
الاااي  ثااا اجلااامعااة الطااالااب واملوظفا والزوار اآلخ ي . وم  املتوق  أة يلتزم الطلبااة م  قبااا  واالحرتامابلتقاادي  

 اق م اجلامع .يف عي  ا وقات، سوال داخا أو خارج  ابلقواةد السلوكية
 اتباع اللوائح التالية: الطلبةيجب على  ٨.٢.٢

 مملكة البح ي . السارية يفالقوانا االلتزام ابللوائ  و  .١
 .جبامعة العلوم التطبيقيةااللتزام ابلقوانا واللوائ  وا ن مة والسياسات وا ج الات اخلاصة  .٢
 االلتزام أبي تعليمات سوال كانت افهية أو كتابية م  قبا أي ةضو رمس  يف اجلامعة. .٣
 مكتبة اجلامعة. االلتزام بقوانا وأن مة .٤
 يف عي  م ا ق اجلامعة.البطاقة اجلامعية محا  .٥
 احملدد. املوةدالية أو أي مبلغ مستحق للعامعة يف املة امات د   ال سوم وال .٦
 ابستث ال ا ماك  املخصصة واملص حة لالك(.اق م اجلامع  ) داخااالمت اع ة  التدخا  .٧
 اآلخ ي .وحقوق احرتام ح ية  .٨
 املواد احمل ورمج. االمت اع ة  استخدام الكحو  أو املخدرات أو .٩

 االمت اع ة  التعدي أو دخو  امل اطق احمل ورمج. .١٠
 أو م يب أو تدم  أو ا ض ار مبمتلكات اجلامعة.االمت اع ة  س قة  .١١
 أو ح ية أو سالمة أو ر اهية أو استحقاق اآلخ ي .االمت اع ة  أي ةما يتعارض م  حقوق  .١٢
 م ا ق اق م اجلامع . يفالة  مص ح هبا  الويب مواق االمت اع ة  استخدام  .١٣
 الجامعي الزي المسموح فيه في الحرم ٨.٣

عي  طلبة يلتزم ةلى عي  الطلبة والطالبات يف جامعة العلوم التطبيقية. وجيب أة ا وط الزي املسموح  يه ت طبق 
ي ية دلاقيمه وي   رلبحاعتم  لمد اتقاليدات وةا م  قلمتف  الم اسا الالئق ابمل ه  جاااامعاااة العلوم التطبيقياااة

 االجتماةية والثقا ية. اخللفيةوت وع  للطالبالشخصية  اق ية، م  احرتام رف ةليهالمتعاا خالقية واالعتماةية وا
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 زي الطالبات ٨.٣.١

 لتزم الطالبات يف جامعة العلوم التطبيقية هبيته الالئحة وينبغي عليهم جتنب اآليت:ت
 اجلس . اكاأو اليت تكشج ة  املالبس الشفا ة أو الشفا ة جداا  .١
 ضيقة أو اليت ددد اكا اجلس .املالبس ال .٢
 قص مج، مبا يف ذلك:املالبس ال .٣

 املالبس العلوية أو ا قمصة اليت ابلكاد تةط  م طقة البط . أ.     
  د ح كة )الوقوف أو اجللوس أو املش (.الفساتا القص مج أو الت ان  اليت ت ه  ال كبتا ة ب.    
 ا كمام القص مج جداا اليت تكشج ة  أكث  م  نصج الاراع العلوي.  ج.    
 القص . الب طلوةالس وا  أو  د.     

 ، مبا يف ذلك:تربز مالم  اجلس لبس املالبس اليت . ٤
 الئق.املالبس العلوية اليت تكشج ال قبة والصدر بشكا غ   أ.      
 الفساتا القص مج أو الت ان  اليت ت ه  ال كبتا ة د ح كة )الوقوف أو اجللوس أو املش (.  ب.     
 الت ورمج املفتوحة واليت تكشج الساق بشكا غ  الئق. ج.     

 اللباس الة  الئق، مبا يف ذلك:. ٥
فتوحة اليت تكشااااج املالبس بشااااكا غ  الئق العبالمج املصاااا وةة م  قماش اااااديد الشاااافا ية أو العبالمج امل أ.     

 اللباس اجلامع .خمالج لقواةد و 
 وض  مكياج العا املبالغ  يه.. ب     
  البط  يكشج والاي (T-Shirt)  وق القميص أو اليت ا ت الضيق الصدي يالس وا  القص  أو  ج.     

 أو الصدر بشكا غ  الئق.
العبارات البايئة أو املبتالة أو البلوزات اليت دما أي م  املطبوةات أو  الب طلو تالقمصاااة والساا اويا/  د.     

 أو املخلة ابآلدا .
 مت   الطالبات يف اجلامعة أيضاا م  ارتدال: .٦

 القدم. إسوارمبا يف ذلك ا كسسوار املبالغ  يه  أ.    
 وا  الوجه أو الاراةا. ب.   
 .م لو ةالشع  املصبوغ أبلواة غ يبة أو غ   ج.   
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 زي الطلبة ٨.٣.٢

 اآليت: جتنبيف جامعة العلوم التطبيقية هبيته الالئحة وينبغي عليهم  الطلبةيلتزم 
 الشع  الطويا. .١
 .امل لو ة الة  الة يبة أوالشع   قصات .٢
 وما إىل ذلك. وسلسلة الع قا ذة  حلق امل لوف يف الثقا ة البح ي ية مثاالة   ا كسسوارارتدال  .٣
 الب طلو ت القص مج./ ارتدال الس اويا .٤
 بال أكمام. (T-Shirtارتدال يت ا ت ) .٥
 بال أكمام. اقمصة داخليةارتدال  .٦
 ارتدال ابشب أو نعا . .٧
أو البلوزات اليت دما أي م  املطبوةات أو اللهعات املبتالة أو اهلعومية  الب طلو تالقمصااااااة والسااااا اويا/  .٨

 أو املخلة ابآلدا .
 ولجنة التظلم  المخالفات المسلكيةلجنة  ٨.٤

 املخالفات املساالكيةحاالت  دراسااةاجلامعة هو الت ل  يف جل ة و  املخالفات املساالكيةالة ض م  تشااكيا جل ة . ١
 الكلية.وخارج داخا  اليت ددثملسائا اب اقاالت تتعلق هالاؤوة الطلبة، حيي  ةمادمجإليها م  قبا  احملالة

ا مانة ا كاد ية أو االنتحا  أو  املتعلقة بعدمدةالات اال مب اجعة جل ة التحقيق ابملخالفات املسااااااااااااالكية تقوم .٢
 اجلامعية ا خ ى. واملوارد الطالبكتيب املوضحة يف  املخالفات املسلكية م  أاكا   غ لأي 
 اليت ددث داخا الكلية.الة  ا كاد    الطاب أيضاا املخالفات ذات جل ة املخالفات املسلكية تبحي  .٣
 .ةأو غ  أكاد ية أكاد ي خمالفة مسلكية وقعتما إذا كاة قد  دديدم   جل ة املخالفات املسلكية متك  .٤
توصاااااااايات بشاااااااا ة تعليق أو  صااااااااا أو اماذ إج ال م اسااااااااب آخ   جل ة التحقيق ابملخالفات املساااااااالكيةتقدم  .٥

 .جسيمةل اخا  الاي  يثبت أهن  مسؤولوة ة  خمالفات 
جل ة التحقيق ابملخالفات والت ل  إذا اااع  ابل ل  م  ق ار  املخالفات املساالكية يتإىل جل  الت ل  ك  للطالب  .٦

 ة  ط يق ةميد اؤوة الطلبة. املسلكية
 إىل ةميد اؤوة الطلبة.توصيا   لت ل  وجل ة ا املخالفات املسلكيةتقدم كا م  جل يت  .٧
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 اإلجراءات المتعلقة بالتظلم  ٨.٥

ا خطار  لرين يوماُ م  ١٥يف موةد ال يتعاوز املخالفات املسااااااااااااالكية حيق للطالب الت ل  ضاااااااااااااد ق ار جل ة  .١
 ابلق ار.

 خطياُ  رسا  خطا  إىل جملس اجلامعة. الت ل للطالب  حيق .٢
الصاااااااااااااادرمج حيق جمللس اجلامعة إةادمج  ت  التحقيق، كما أة له اقق يف دة  أو تعديا أو إلةال الق ار/ العقوبة  .٣
 .املخالفات املسلكيةجل ة  ة 
 .املفعو  مباا مج بعد ا خطار ال هائ  للطالب ةيصب  الق ار/ العقوبة ساري .٤

 وعدم التمييزسياسة المساواة . ٩
 بيان السياسة ٩.١

احرتام االختال ات وي ه  تكا ؤ الف    يها تعرب هال السااااااياسااااااة ة  التزام جامعة العلوم التطبيقية خللق بيئة يت  
 وأي ط ف معين. والطلبةبا عي  املوظفا 

، ويسااااااامى ذلك ،أبنواع مشااااااا وةة تعترب غ  ة  املساااااااموح هبا واليتالددد هال الساااااااياساااااااة بعض ا ج الات  .١
 ،.التمييز

كما ددد ما يساامى ،ابخلصااائص احملمية، اليت توصااج أبهنا أ ضااا الساامات اليت  تلكها ال اس العاديوة واليت   .٢
 تعتربها اجلامعة آم ة ضد أنواع التمييز.

تلتزم جامعة العلوم التطبيقية التزاماا لماا بتعزيز تكا ؤ الف   وا نصااااااااااااااف والقضاااااااااااااال ةلى التمييز جتال عي   .٣
وأي ااااااااااااااخص م تب  ابجلامعة )كالزوار واملتعهدي  ومقدم  اخلدمات( بةض  والطلبةوالدوليا  احملليااملوظفا 

 ال    ةما يل :
 العم . أ.    
 ا ةاقة. ب.   
 اقالة االجتماةية. ج.   
 اقما وا مومة. د.    
 ا صا )اللوة أو الع ق أو اجل سية(. ه.    
 .الدينةالدي  أو  و.    
 اجل س. ز.    
 الفصا التعسف . ح.   
 
 وال تقبل اجلامعة أي نوع من أنواع التمييز أو التحرش أو التنمر.*
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 اإلجراءات المتعلقة بشكاوى الطلبة. ١٠
تقدمي اااااااااااااكاوى  للطلبة.  ك  امل طقيةتقدمي الشااااااااااااكاوى واالقرتاحات للطلبة بتقدم اجلامعة آلية  عالة تساااااااااااام  

املالية  واملسااااااااااااائاواقرتاحات حو  اجلوانب املتعلقة ابمل ا ق ا كاد ية والتعليمية واملوارد اجلامعية واخلدمات ا دارية 
 .الطلبةا أو واخلال ات م  املوظفا ا كاد يا أو ا داري

 اإلجراءات  ١٠.١

 يتعني علی أي طالب يرغب يف تقدمي شكوى أن يقوم مبا يلي:
أو ة  ط يق الربيد ا لكرتوين أو  بشكا مباا اؤوة الطلبة إما  ةمادمججيب ةلى الطالب تقدمي الشكوى يف  .١

 ص دوق االقرتاحات أو م  خال  أي وسيلة أخ ى متاحة يف اجلامعة.
، ول  يت  ال    يف الشااااكاوى ا، كما جيب ةليه التوقي  ةليهبدقةالشااااكوى  اسااااتمارمجيتعا ةلی الطالب مال  .٢

 جمهولة املصدر.
أو  املالح اتةميد ااااااااااااااؤوة الطلبة، مث تقدم و مدي  ااااااااااااااؤوة الطلبة    قبايت  م اجعة الشاااااااااااااكوى مبدئياا م .٣

اماذ ا ج الات  الشااااكوى، ويوق  ةليها وأخ اا دا  إىل اجلهة املسااااؤولة الماذ اسااااتمارمجالتوصاااايات املقرتحة ةلى 
 امل اسبة استعابة للتوصية.

 قد تتطلب بعض الشكاوى أو االقرتاحات إحالة إضا ية إىل اللع ة املع ية الماذ إج ال  وري بش هنا. .٤
 /والتطوي  ا كاد ية للشااااااؤوة ئيس الب يت  تقدمي عي  الشااااااكاوى ومصاااااايص رق  اااااااكوى وإرساااااااهلا إىل  ئ .٥

 ةمدال الكليات أو إىل ا دارمج املع ية الماذ ا ج ال الالزم.
 التفاصاايايتخا ق ار بشاا ة الشااكوى، يت  إرسااا  وة دما يف مع   اقاالت وةلى حسااب خطورمج الشااكوى،  .٦

 .الشكوى  غالقاؤوة الطلبة  ةمادمجإىل 
سااااوال  يما يتعلق ابلدراسااااات ا كاد ية أو  الطلبةجيب توجيه الشااااكاوى اجلماةية اليت تؤث  ةلى جمموةة م   .٧

يقوموة بدوره  ابلتواصاااااا م  الشاااااخص املعين أو اللعاة قبا جملس الطلبة الاي  سااااااملوارد واخلدمات املقدمة م  
 املع ية داخا اجلامعة قا املشكلة.

 (SOSموقع الخدمات الطالبية ) ١٠.٢

 يو  و ة الطلبة يف أي وقت وم  أي مكاة ااااااااااااؤو  ةمادمجم  موظف  بساااااااااااهولة التواصاااااااااااا   ك  املوق  الطلبة م 
ا كاد ية واملالية  الشاااااؤوةابلصاااااحة والساااااالمة و املتعلقة  االقرتاحاتأو  الشاااااكاوىر   أو  الطلباتإمكانية وضااااا  

ذوي االحتياجات اخلاصة حىت  الطلبةإىل  التواصاإمكانية  املوق يو    كما.  الشخصية وغ ها م  ا مور واملسائا
 م  خدمة آرال الطلبةمشاركة  املوق سيعزز ، كما يتمك وا م  االتصا  املباا  اب دارمج يف أي وقت ويف أي مكاة
 ال د الس ي  واملباا  ةلى استفسارا   أو خماو ه  أو اقرتاحا  .
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 االمتحان بإجراءتعليمات الطلبة فيما يتعلق . ١١
الطاالاب قااةاة االمتحااة، يعاد موا قااا وملتزمااا بقواةاد م اقيب االمتحااة املطبقاة يف جاامعاة العلوم  أة يادخاامبع د 

 التطبيقية:
الشااااااااااعبة، ويف حا  زمالئه م  نفس م  احملددي  م  قبا اجلامعة الطالب يف املكاة والزماة جيب أة حيضاااااااااا   .١

انه قد رسااااب يف االمتحاة ما مل يك  ه اك ساااابب م طق  ودليا مقبو  م   ساااايعترب، ملج الطالب ة  اقضااااور
 قبا ةميد الكلية املع ية وةميد اؤوة الطلبة.

ةادمج ما ال يزيد ، و إال بعد اقصاااااااااااااو  ةلى إذة م  قبا امل اقبدخو  قاةة االمتحاة ةدم الطلبة جيب ةلى  .٢
 متحاة.دقائق قبا بدل اال ١٠ة  

بطاقة اجلامعية ةلی طاولة االمتحاة حىت يت ساااااااااااااى للم اقب التحقق م  مطابقة الوضااااااااااااا  الطلبة جيب ةلی  .٣
)أو ما يعادهلا(، جيب إب از بطاقة هوية بديلة ملطابقة الصاااااااااااااورمج  اجلامعيةبطاقة الالبيا ت، يف حا  ةدم جلب 

 الفوتوغ ا ية للطالب.
زمالئه اآلخ ي  أث ال تواجده  يف قاةة االمتحاة، وجيب ةليه االلتزام جيب ةلى الطالب ةدم التواصاااااااااااااا م   .٤

 . أي جهاز آخ  مشابه ابهلدول وال  ام، و    م عاا ابلا استخدام اهلواتج وا جهزمج احملمولة أو
ابساااااااااتخدام القواميس يف قاةة االمتحاة، ويتعا إخطار م اقب االمتحاة يف حا  وجود  للطالبال يسااااااااام   .٥

 م  قبا اجلهة املعي ة.مسبق   تص ي
وا جهزمج الشااااااخصااااااية ا خ ى )مبا يف ذلك اهلواتج االمتعة و  املعاطجو الطالب ت ك عي  اققائب جيب ةلى  .٦

أخ ى غ  مصاااا ح هبا جانباا يف قاةة االمتحاة ب الا ةلى تعليمات  أدوات( وأي أي جهاز آخ  مشااااابهاحملمولة أو 
امل اقب. ول  تتحما اجلامعة مسؤولية أي خسائ  ت تج ة  هال التعليمات، لالك يستحس  ةدم جلب أي مواد 

 قيمة إىل القاةة. ويتحما الطالب وحدل مسؤولية كا ما جيلبه م  حاجات اخصية.
، وجيب أة طبية ا ساااسااية م  قل  رصااا  وآلة حاساابة ون ارمج ا دواتم  وجود جيب أة يت كد الطالب  أ.    

دت الطاولة. ويف حا  اكتشج م اقب االمتحاة أبة  ا رضيةتض  اقاجات ا خ ى الة  مص ح هبا جانباا ةلى 
إيصااالت ملثا  هال اقاجات مل توضا  يف مكاهنا احملدد، جيوز مصاادر ا و قاا لتقدي  امل اقب، وساوف تكوة ه اك

 هال املمتلكات الشخصية اليت متت مصادر ا.
إذا أراد الطالب االساااااااتفساااااااار خبصاااااااو  املواد الة  مصااااااا ح هبا، جيب ةليه اساااااااتشاااااااارمج امل اقب قبا بدل  ب.   

 االمتحاة.
اا التصااااا ف يعد هحوزمج الطالب أث ال االمتحاة، ساااااة د اكتشااااااف امل اقب  ي مواد غ  مصااااا ح هبا يف  ج.    

 يخض  لإلج الات الت ديبية مبوجب اللوائ  املتعلقة هباا الش ة.وسخمالفة مسلكية 
وما إىل  ماك اتحقائب أو كتب أو وجود يف حا  وجود امتحا ت تتطلب  رتات اسااااااارتاحة قصااااااا مج أو  د.    

ة، ولك  ال يشااااما يف قاةة االمتحاة. وتتوىل اجلامعة مسااااؤولية اقفاظ ةليها آم  اللوازمذلك، جيب أة ترتك هال 
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 قداة أو تلج ممتلكات  ق  مساااؤولية اجلامعة ، كما تتوىل ذلك مساااؤولية اقاجات القيمة اليت سااابق ذك ها أةالل
 الطالب اليت ثبت املوا قة ةلى تواجدها يف االمتحاة يف ال قاط السابقة.

ةلى االحتياجات  ب ال   الرتتيبات املساااابقة    التدخا أو ت او  املشاااا وابت يف قاةة االمتحاة، ما مل يت  اماذ  .٧
 للطالب. الصحية

 جيب ةلى كا طالب التوقي  ةلى ورقة اقضور قبا بدل االمتحاة. .٨
 يت  إخطار الطالب ة د بدل االمتحاة م  قبا امل اقب. .٩

، ويف حا  حدوث ذلك، جيب دقيقة ٣٠م  ال يساااااااام  الدخو  لقاةة االمتحاة إذا أتخ  الطالب  كث   .١٠
، جيوز السااااااماح أو ةدم السااااااماح اخلا أة يربر الطالب ساااااابب أتخ ل للم اقب، وب الا ةليه وو قاا لتقدي  امل اقب 

 االمتحاة.  ج ال
بوضاااااااوح ةلى ل  يسااااااام  للطلبة املت خ ي  بتخصااااااايص وقت إضاااااااايف هل  ما مل ي ص جملس التقيي  املختص  .١١
 .ذلك
ل  يت  ال د ةلى استفسارات حو  حمتويت أسئلة االمتحاة، ويف حا  وجود أي استفسار م  هاا القبيا،  .١٢

، جيب ةليه أة ياك  التفسااااا  مبه أة يدوة ملحوظة جبانب إجابته، ويف حا  وجود أي ساااااؤا   يسااااام  للطالب
 التقدي ي يف ورقة ا جابة.

امل اقب ةليه  التحدث م م اقب االمتحاة، ويف حا  أراد جيب ةلى الطالب ةدم ت ك مقعدل دوة إذة م   .١٣
 أة ي    يدل.

ل  تقدم ورقة مسودمج إضا ية، حيي جيب أة تكتب عي  ا جاابت يف ورقة االمتحاة وسوف تستبعد أي  .١٤
 ورقة أخ ى إضا ية.

اها  إىل دورمج امليال أو رغبته يف ال توةكهجيب أة ي ا ق الطالب ال اغب يف مةادرمج قاةة االمتحاة بساااااابب  .١٥
 م  قبا امل اقب.

دقيقة ا وىل  دد لالمتحاة ابساااتث ال الثالثوةابملةادرمج إذا أكما امتحانه قبا هناية الوقت احمل للطالبيسااام   .١٦
 م  االمتحاة.

يتعا ةلی الطالب ال اغب يف مةادرمج االمتحاة اقصو  ةلی إذة م  امل اقب، ول  يسم  له ابلدخو  م مج  .١٧
 أخ ى إىل االمتحاة.

، ويتعا ةلى الطلبة حي ئا ابلتوقج كلياا ة  الكتابة. جيب هنائ يعل  امل اقب ة  هناية االمتحاة بشااااااااااكا  .١٨
    الطلبة م  االنص اف حىت يت  و  أة يبقى الطلبة جالسا يف مقاةده  هبدول حىت أيذة هل  امل اقب ابالنص اف

 أوراق ا جابة وما إىل ذلك.كا ع   
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يف حاالت االمتحاة انتحاالا للحصاااااااو  ةلى ميزمج غ  ةادلة م  ملخالفات املسااااااالكية ابتعد اللوائ  املتعلقة  .١٩
 ا ط اف ا خ ى يف قاةة االمتحاة، ويشما ذلك ما يل :

االمتحاة أو نسن إجابة الزميا اآلخ  إال إذا كانت اللوائ  قد ص حت  إج الالتواصا م  طالب آخ  أث ال  أ.    
 بوضوح هلاا ال وع م  التواصا.

 االمتحاة م  أي اخص آخ  غ  ا ةضال املص ح هل  أو امل اقبا. اج الالتواصا أث ال  ب.   
متحاة، ابساااااااتث ال ما يصااااااا ح به جلب أي مواد مكتوبة أو مطبوةة أو معلومات خمزنة إلكرتونياا إىل قاةة اال ج.  

 امل اقب أو تص ح به لوائ  املق ر املعين اليت مت إبالغ امل اقب ة ها مسبقاا.
 اقصو  ةلى مواد غ  مص ح هبا متعلقة ابالمتحاة أث ال أو قبا االمتحاة. د.   
  صدار لورقة االمتحاة.اقصو  ةلى نسخة مس بة م  أسئلة االمتحاة قبا التارين والوقت املسموح هبما  ه.   
االنتحا : املصاااااطل  القانوين النتحا  ااااااخصاااااية ااااااخص آخ  بقصاااااد اخلداع أو اقصاااااو  ةلى ميزمج غ   و.   

 ةادلة.
ويتعاما معه و قاا  اللوائ العميد للكلية املع ية ة  أي طالب يشتبه أة قد خالج هال مساةد يت  إبالغ س .٢٠

 . سيت  إبالغ الطالب املعين بطبيعة املخالفة املزةومة م  قبا م اقب االمتحاة.ملخالفات املسلكيةابللوائ  املتعلقة 
هال اللوائ  و قاا لتقدي  م اقب االمتحاة وة دما يواجه الطالب أي صعوبة يف تفس  أي ب د م   ستخض  .٢١

 بعد االمتحاة.ةما يوما يف غضوة ةليه أة ي سا خطا  إىل مساةد العميد للكلية املع ية الب ود، ي بة  
خصيصاا للطلبة الاي  يشع وة أبة  االستمارمج استمارمج ال  وف املخففة، وصممت هالمكتب الكلية يقدم  .٢٢

 أدائه  قد أتث  أو قد يت ث  قبا أو بعد تقدمي االمتحاة.
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 مرافق الحرم الجامعي. ١٢
 البطاقة الجامعية للطالب ١٢.١

داخا اق م اجلامع  حىت يتساااااااااااااد هل  إب از البطاقة ة د الطلب أو  اجلامعيةبطاقة المحا الطلبة جيب ةلى عي  
. م  املع ية ابلت كدا دارمج تقوم و  القبو  والتسعيا البطاقة اجلامعيةإدارمج  تصدرالض ورمج.   صحة البيا ت س ويا

 المفقودات ١٢.٢

، وحيتفظ ابملفقودات اليت للمبد ا كاد    ئيسيةترتك املمتلكات املفقودمج يف مكتب ا م  يف م طقة االستقبا  ال
ةث  ةليها لفرتمج زم ية حمددمج، وبعد انتهال هال الفرتمج، يصاااااااااب  إج ال التخلص م  املفقودات اليت مل يت  املطالبة هبا 

 موض  الت فيا.
 السالمةو الصحة ١٢.٣

  معلومات ة  اجلامعة، كما إنه يو ةلى تو   بيئة آم ة وصااااحية يف عي  م ا ق الصااااحة والسااااالمة يشاااا ف قساااا  
، ١٦٠٣٦١٠١، ١٦٠٣٦٢٠٥امله ية، و ك  االتصااااااااا  بقساااااااا  السااااااااالمة ةلى والصااااااااحة لسااااااااالمة ا وسااااااااائا

١٦٠٣٦١٠٣. 
  الطعام ١٢.٤

 تض  اجلامعة مطع  ومقهى يف اق م اجلامع ، اب ضا ة إىل آالت بي  املش وابت والوجبات اخلفيفة.
 بيع الكتب مركز ١٢.٥

عي  الكتب يق  امل كز يف الطابق ا رضااااااا ، يف املبد ا داري ابلق   م  قسااااااا  الشاااااااؤوة املالية، حيي يقوم ببي  
 .املطلوبة الدراسية

 خزائن لحفظ الكتب واألغراض الخاصة بالطلبة  ١٢.٦

خزانة  اااااؤوة الطلبة ليت  مصاااايصةمادمج يتقدم الطالب بطلب إىل مكتب  .للطلبةتو   اجلامعة خزائ  خمصااااصااااة 
 .اليت ت كت يف اخلزانةالقيمة خاصة له، ول  تتحما اجلامعة أي مسؤولية  قداة أي م  املمتلكات 

 غرفة الصالة ١٢.٧ 

  زمسالاا  ٨:٠٠ صباحاا حىت ٨:٠٠والطالبات وذلك م  الساةة  للطلبةتو   اجلامعة غ  ة صالمج 
 غرفة األلعاب ١٢.٨

 والطالبات. للطلبةتو   اجلامعة غ  ة ألعا  
 قاعة عبدهللا ناس وقاعة القبة ١٢.٩

 مصص هاتا القاةتا  قامة الفعاليات وا نشطة املتعلقة ابجلامعة.
 الطالباتاستراحة  ١٢.١٠

تو   اجلامعة م  ق خمصااااااص للطالبات  ق ، ويق  يف الطابق ا رضاااااا  جبوار غ  ة الصااااااالمج للساااااايدات، وذلك م  
 مسالاا. ٨:٠٠صباحاا حىت  ٨:٠٠الساةة 
 301القاعة رقم  -مجلس الطلبة ونادي الخريجين ونوادي الطلبة  ١٢.١١

بعضه  البعض م  الطلبة يق  هاا امل  ق الطاليب يف الطابق الثالي وهو جزل م  ةمادمج اؤوة الطلبة حيي يدة  
 أجا أدال املهام املطلوبة م ه .
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 األنشطة الطالبية ١٢.١٢

 نيا  وتعزيز إمكا الطالبية املت وةة خمتلج ا نشاااااااااااااطةملشااااااااااااااركة الطلبة يف  ابلةة أمهيةةمادمج ااااااااااااااؤوة الطلبة  توي
والفعاليات وورش وا نشطة وا ندية ال يضية يف جملس الطلبة  الطلبة مشاركة، كما تشع  اجلامعة ةلى الشخصية

 الطلبةيت  إةالم ، حيي الالم هعيةا نشااطة واملسااابقات و وامل اقشااات والدولية  حملليةواحملا ا االعما واالحتفاالت 
 التواصا االجتماة  ة  ا نشطة القادمة. ابكات م  خال 

 المرافق الرياضية  ١٢.١٣

م ا ق تو   اجلامعة  حيي، يف املستقبا الق يب إنشال املزيد م  امل ا ق ال يضيةاخلط  الطموحة وال امية إىل  تسعى
ملزيد م  التفاصاااااااايا، ي جى مسااااااااتقلة. ) أندية مسااااااااابقات ريضااااااااية م  ت    كا ندية الطالبية، كمامؤقتة وبديلة  

 التواصا م  ةمادمج اؤوة الطلبة(.
 العامةالمرافق األكاديمية والموارد والمعلومات  ١٢.١٤

، وملزيد م  املعلومات ي جى والتوجيه ا كاد   ا رااااادخدمات مصاااادر التعل  و  تقدم اجلامعة جمموةة مت وةة م 
 ابلطلبة اخلاصاااااااااااااةأو دليا اجلامعة. كما  ك ك االطالع ةلى املعلومات االطالع ةلى املوق  االلكرتوين للعامعة 

 (.http://www.asu.edu.bh) وال ماذج والسياسات واللوائ  ةلى موق  اجلامعة

 ١٩-كوفيد الوقائية منتدابير ال. ١٣

م  خال  اماذ ا ج الات والق ارات اليت تواكب  ١٩-تواصاااااااااا اجلامعة تكثيج جهودها ملواجهة انتشاااااااااار كو يد
يف  واملوظفا يةيئة التدريسااااااهلوأةضاااااال الطلبة مل اةامج ساااااالمة عي  ب امج وخط  اقكومة للتصااااادي للوابل العامل  

م  خال  ال اب :  موق  اجلااامعااة ةلىاملاادرجااة  الوقااائيااةالتااداب   ةلى االطالع. يتعا ةلى عي  الطلبااة اجلااامعااة
https://www.asu.edu.bh/covid-19/guidelines/  يت  دااااديااااي هااااال املعلوماااات ، حيااااي

 م  تةي ات.است اداا إىل ما يستعد بشكا دوري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asu.edu.bh/
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 أرقام التواصل مع اجلهات اهلامة. ١٤
 

 أرقام التواصل القسم
 ١٦٠٣٦١٠١ ١٦٠٣٦٢٠٥ قسم األمن

  ١٦٠٣٦١٠٧ املمرضة
 ١٦٠٣٦١٠٧ ١٦٠٣٦٠٠١ االستقبال

  ١٦٠٣٦٠٠٦ إدارة القبول والتسجيل
 ١٦٠٣٦٠٤٣ ١٦٠٣٦٠٤٠ عمادة شؤون الطلبة

 ١٦٠٣٦٠٢١ ١٦٠٣٦٠٢٢ املكتبة
  ١٦٠٣٦٢١٠ الكافيرتاي

 ١٦٠٣٦٠٢٣ ١٦٠٣٦٠٢٧ مكتب قسم الشؤون املالية
 ١٦٠٣٦١٢١ ١٦٠٣٦١٢٢ مكتب كلية احلقوق

 ١٦٠٣٦١٧١ ١٦٠٣٦١٧٣ مكتب كلية العلوم اإلدارية
 ١٦٠٣٦١٣٧ ١٦٠٣٦٢٥٦ مكتب كلية اآلداب والعلوم

 ١٦٠٣٦٢٧٣ ١٦٠٣٦٣١٠ مكتب كلية اهلندسة
  ١٦٠٣٦٠٣٨ مكتب عمادة شؤون الطلبة

  ١٦٠٣٦٢٣٦ مكتب انئب الرئيس للشؤون األكادميية والتطوير
  ١٦٠٣٦٢٤٢ وخدمة اجملتمع مكتب انئب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية

 
 


