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 . تمھید١
��دف كتيب الطالب إ�� مساعدة جميع الطلبة ل�حصول ع�� جميع املعلومات الالزمة طوال مس����م الطالبية �� جامعة العلوم 

 التطبيقية.

يقدم كتيب الطالب رؤ�ة ورسالة ا�جامعة وقيمها ومباد��ا، كما أنھ يتضمن معلومات هامة يجب ع�� جميع الطلبة املستجدين 

معرف��ا، سواء �ان لدرجة الب�الور�وس أو درجة املاجست�� ولهدف التخرج أو ما �عد التخرج. �شمل هذه املعلومات القوان�ن 

دار�ة واأل�اديمية والهي�ل التنظي�ي. كما يحتوي الكتيب ع�� معلومات مفيدة قد يحتاج الطالب واللوائح واإلجراءات والسياسات اإل 

إ�� الرجوع إل��ا إذا لزم األمر، بما �� ذلك مصادر الطلبة ودعم ا�خدمات الطالبية والهي�ل التنظي�ي والتقو�م ا�جام�� للعام 

 .2021/2022األ�ادي�ي 

ملستجدين �� يوم ال��يئة، كما يمكن االطالع ع�� الكتيب عن طر�ق موقع ا�جامعة أو �� إدارة القبول يوزع الكتيب ع�� جميع الطلبة ا

 والت�جيل. 

وتقوم ا�جامعة بمراجعة محتوى هذا الكتيب �ش�ل دوري وتملك ا�حق �� تحديث أي معلومات لتتوافق مع متطلبات وزارة ال��بية 

يتم إخطار الطلبة عن طر�ق ال��يد اإللك��و�ي بأي �عديالت هامة تطرأ ع�� محتوى . وس)HEC(والتعليم ومجلس التعليم العا�� 

 البنود ال�ي تم �عديلها. /الكتيب حيث سيتضمن ال��يد املرسل البند
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 .رسائل الترحیب2
 رئیس مجلس األمناءكلمة  ۲٫۱

 

 أبنائي الطلبة،

 بالبحر�ن، حيث �عت�� الطلبة بؤرة اهتمام ا�جميع.أود أن أرحب بكم �� جامعة العلوم التطبيقية 

إن لدى جامعة العلوم التطبيقية العديد من اآلفاق املستقبلية، حيث أ��ا �س�� إليجاد العديد من الشرا�ات مع الكث�� من 

جتمع ا�ح�� البحر��ي ا�جامعات املعروفة �� اململكة املتحدة والوطن العر�ي، إال أ��ا �� نفس الوقت تتطلع لتحقيق متطلبات ا�

 واإلقلي�ي عن طر�ق البحوث واالستثمار.

 بالنسبة 
ً
 حقيقيا

ً
إن الطلبة يلتحقون بجامعة العلوم التطبيقية من أجل التخصص �� ا�جاالت األ�اديمية النافعة ال�ي �ش�ل تحديا

 بأن املدرس�ن لد��م الكث�� من ا�خ��ة ويعملون �� بيئة هادئة وأجواء
ً
جامعية ممتعة، كما أن الطلبة �شار�ون �� العديد  إل��م، علما

من النشاطات االجتماعية غ�� الروتينية والر�اضية وتطو�ر املعرفة لد��م واملهارات ال�ي �ساعدهم عند االنتقال من ا�جو ا�جام�� 

 إ�� أجواء العمل.

لدينا الكث�� من التخصصات ملرحلة الب�الور�وس واملاجست��، حيث يتم التدريس �� أر�ع �ليات، و�وجد �� ا�جامعة ما يز�د عن 

طالب، ومن املتوقع توف�� املز�د من التخصصات للطلبة �� املستقبل القر�ب من أجل ز�ادة البحوث والتعامل مع املز�د من  3000

 واملوهو��ن �� املنطقة. الطلبة األذكياء والطموح�ن

إن ا�حرم ا�جام�� مب�ي �ش�ل حديث ومصمم �ش�ل جيد، كما أن جامعة العلوم التطبيقية �ساهم �� االقتصاد ا�ح��، ومن 

 املتوقع أن تصبح واحدة من ا�جامعات املعروفة �� ا�خليج.

 �� اقتصاد دول مجلس
ً
 حيو�ا

ً
التعاون ا�خلي��، مع ترحيبنا با�جميع �� جامعة العلوم  إننا نرجو أن يتمكن طلبتنا من أن يلعبوا دورا

 التطبيقية.

 وهيب ا�خاجة د.أ                                                                                                                         

 رئيس مجلس أمناء ا�جامعة
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 الجامعة رئیسمن رسالة  ۲٫۲
 

 

 أبنائي الطلبة،
 

 األستاذ إنھ ملن دوا�� الفخر �� أن أ�ون الرئيس الثا�ي �جامعة العلوم التطبيقية ألب�ي ع�� الرؤ�ة وا�خطوات ال�ي قام ��ا سعادة

 الدكتور وهيب ا�خاجة الرئيس املؤسس ل�جامعة ورئيس مجلس األمناء والرئيس التنفيذي �جلس اإلدارة.

 باالرتقاء بنوعية التعليم وتوف�� بيئة جامعية خالقة لقد أ�شأت جامعة العلوم 
ً
 فاعال

ً
 وشر��ا

ً
 متم��ا

ً
 علميا

ً
التطبيقية لت�ون حرصا

مبنية ع�� اإلبداع والتفاعل من خالل اعتماد املعاي�� الوطنية والدولية �جودة التعليم وتطو�ر خططھ وم��اجھ و�ما يتالءم مع 

جتمع ا�ح�� واإلقلي�ي والدو�� ألن هذا هو الهدف األس�ى الذي حرصت ا�جامعة ع�� القيام التطورات العاملية لتلبية احتياجات ا�

 بھ لتسهم �� تنمية وخلق أجيال واعية سواء �� داخل اململكة أو خارجها.

ة تأخذ وأز�� لكم تحيات مجلس إدارة هذه ا�جامعة ال�ي بزغت من ب�ن أحضان ينابيع البحر�ن ا�جميلة لتصبح منارة علم وثقاف

ز�ن��ا من ما�ىي دملون العر�ق وأهلها الطيب�ن أ�حاب ا�حضارة والثقافة وعز�مة أهلها ا�حالي�ن، األمر الذي جعلنا �عمل ع�� رفع 

 ملس��ة العطاء والتم�� الذي أر�ىى دعائمها سعادة الدكتور وهيب ا�خاجة الذي آمن منذ البداية أن 
ً
سو�ة التعليم العا��، استمرارا

�جام�� أصبح القضية األساسية والغاية النبيلة وا�خيار االس��اتي�� ل�ح�ومات وا�جتمعات املعاصرة ال�ي �س�� إ�� التعليم ا

تحقيق م�انة رفيعة ب�ن األمم ألن االهتمام بجيل الشباب و�عليمهم لهو العنصر الرئي�ىي لتقدم ا�جتمعات والشعوب ولتبقى راية 

 ا��ا.البحر�ن عالية خفاقة بقياد��ا وشب

ومن املرتكزات ال�ي �س�� إل��ا ا�جامعة مواكبة التطور التكنولو�� الكب�� ع�� مستوى العالم عن طر�ق طرح برامج ذات صفة علمية 

تخدم عملية التنمية ع�� �افة األصعدة االقتصادية والسياسية واإلدار�ة واملعلوماتية كما أن محور اهتمام ا�جامعة ينصب ع�� 

 �� التعامل مع أساتذتھ إعداد الطالب 
ً
 متم��ا

ً
 بإدخال برامج املهارات ا�حياتية ال�ي تكسبھ أسلو�ا

ً
 واجتماعيا

ً
 ونفسيا

ً
علميا

وزمالئھ.ول�جامعة العديد من العضو�ات وشهادات االعتماد من هيئات ومنظمات عر�ية ودولية، ف�ي لد��ا عضو�ة �املة �� اتحاد 

هذا وتبقى ا�حبة وا�حوار ب�ن إدارة ا�جامعة والطلبة خاصية دائمة الستمرار  امعات العامليةا�جامعات العر�ية، وعضو �� اتحاد ا�ج

 العالقة اإل�سانية الطيبة.

 تمنيا�ي �جميع الطلبة بالنجاح والتوفيق و��� ذو��م ب�ل ا�حبة والتقدير.

 

 غسان عواد د.أ                                                                                                                       

 رئيس جامعة العلوم التطبيقية
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 نائب الرئیس للشؤون األكادیمیة والتطویرمن رسالة  ٢٫۳
 
 
 

 أعزائي الطلبة،
 

 

 

 

للشؤون األ�اديمية والتطو�ر، أعزائي إنھ ملن دوا�� سروري أن أخاطب طلبة جامعة العلوم التطبيقية نيابة عن مكتب نائب الرئيس 

الطلبة أنتم شر�اؤنا �� العملية التعليمية الناجحة. إن مكتب نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية والتطو�ر مسؤول مسؤولية تامة 

كتب ع�� أن عن التدريس والتعلم والبحث األ�ادي�ي والتطور امل�ي ا�خاص بأعضاء الهيئة األ�اديمية �� ا�جامعة. كما يحرص امل

ت�ون �ل املقررات الدراسية ال�ي تطرحها ا�جامعة ع�� مستوى عال من ا�جودة املهنية املناسبة للمهن والصناعات ا�حلية إلبقاء 

 .برامجنا ذات صلة باحتياجات السوق والتعليم التطبيقي

 ،متعلم�نو مفكر�ن ناقدين  خالل �و��م�س�� جامعة العلوم التطبيقية إ�� إعداد ا�خر�ج�ن لي�ونوا قادة �� تخصصا��م من 

ممارس�ن بارع�ن  ،محاورون فعالون و ، املعرفة ال�افية واملهارة �� مجال عملهم و�متل�ون  ،مل��م�ن ومفعم�ن بروح العمل التطبيقيو 

  .بالتعليم مدى ا�حياة ومل��مون ، أخالقًيا واجتماعًيا مسؤولون ، ومتعاون�ن

 
ً
 من التخصصات الدراسية ع�� مستوى الب�الور�وس واملاجست��. كما توفر ا�جامعة  18�ليات و 4تضم ا�جامعة حاليا

ً
 ٤برنامجا

برامج مستضافة من جامعة �ارديف م��و�وليتان وجامعة لندن ساوث بانك والكث�� من املرافق العصر�ة والتسهيالت امليسرة و�يئة 

 واإلبداع واالبت�ار. �عليمية مت�املة تحفز الطالب ع�� التحصيل الدرا�ىي اإليجا�ي

تواصل ا�جامعة إقامة شرا�ات أ�اديمية و�حثية وصناعية مع املؤسسات ا�حلية واإلقليمية والدولية لتسهيل التفاعل مع ا�جتمع 

بنطاقھ الواسع. كما تحرص ا�جامعة ع�� جعل املرحلة ا�جامعية تجر�ة �عليمية مت�املة. فهناك املرافق ال��ف��ية والر�اضية ال�ي 

لطالب ب�ن أوقات الدراسة، وسي�ون ا�حرم ا�جام�� مساح��م ا�خاصة لتحقيق النمو ال�خ�ىي واأل�ادي�ي ست�ون بمثابة متنفس ل

 ع�� حد سواء. 

يحرص مكتب نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية والتطو�ر ع�� سماع آرائكم حول عملية التعليم والتعلم واملرافق األ�اديمية 

ة مجتمع الطالب و�عز�ز سمعة ا�جامعة. كما يخلق املكتب حلقة وصل مباشرة من واأل�شطة الطالبية بما يصب �� تحقيق مص�ح

 أو مجلس الطلبة أو عمادة شؤون الطالب.  )SOS(خالل نظام خدمات الطالب 

 تمنيا�ي بالتوفيق والنجاح �جميع أبنائي الطلبة والطالبات.

 

 خالد الغرايبة د.أ                                                                                            

 قائم بأعمال نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية والتطو�ر
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 نائب الرئیس للشؤون اإلداریة والمالیة وخدمة المجتمعمن رسالة  ۲٫٤
 

 أعزائي الطلبة،

 

مكتــــــــــــب نائــــــــــــب الــــــــــــرئيس للشــــــــــــؤون اإلدار�ــــــــــــة واملاليــــــــــــة وخدمــــــــــــة ا�جتمــــــــــــع مســــــــــــؤول عــــــــــــن تــــــــــــوف�� 

خـــــــــدمات دعـــــــــم مت�املـــــــــة ألعضـــــــــاء هيئـــــــــة التـــــــــدريس واملـــــــــوظف�ن والطلبـــــــــة �ـــــــــ� جامعـــــــــة العلـــــــــوم التطبيقيـــــــــة، نحـــــــــن نـــــــــؤمن بالعمـــــــــل 

 إ�ـــــــ� جنـــــــب
ً
مـــــــع االل�ـــــــ�ام بأخالقيـــــــات األعمـــــــال. كمـــــــا نتـــــــو�� مســـــــؤولية  ا�جـــــــاد والتحســـــــ�ن املســـــــتمر واالل�ـــــــ�ام ال�امـــــــل بـــــــا�جودة جنبـــــــا

 �عي�ن وترقية أعضاء هيئة التدريس.

قافـــــــــــــة الن�اهـــــــــــــة واالل�ـــــــــــــ�ام مـــــــــــــن أجـــــــــــــل إعـــــــــــــداد خـــــــــــــر�ج�ن جـــــــــــــاهز�ن للعمـــــــــــــل و��ـــــــــــــدف إ�ـــــــــــــ� بنـــــــــــــاء ثالالزمة للتوظيف  نطور املهارات

 با�جودة.

 املبادرة وقيمة الفر�ق الواحد. كما ��جع االنضباط الذا�ي وأخالقيات العمل ومهارات حل املشكالت وروح

ال تتوقـــــــــف رحلـــــــــة جامعتنـــــــــا نحـــــــــو تحـــــــــديث برامجنـــــــــا باســـــــــتمرار لتلبيـــــــــة متطلبـــــــــات الســـــــــوق، وتطـــــــــو�ر مهـــــــــارات الطلبـــــــــة، والســـــــــ�� 

�ـــــــ� تصـــــــنيف جامعـــــــة  22لتلبيـــــــة أع�ـــــــ� تصـــــــنيفات جـــــــودة التعلـــــــيم دولًيـــــــا. احتلـــــــت جامعـــــــة العلـــــــوم التطبيقيـــــــة هـــــــذا العـــــــام املرتبـــــــة 

� بــــــــــ�ن جامعــــــــــات البحــــــــــر�ن، حيــــــــــث �عــــــــــد هــــــــــذا التصــــــــــنيف الرائــــــــــع ل�جامعــــــــــات العر�يــــــــــة ممــــــــــا يجعلهــــــــــا األو�ــــــــــ –كيــــــــــو إس العــــــــــاملي 

 وفق آليات ومعاي�� تضمن تطبيق أفضل ممارسات ا�جودة. ا�ع�اًسا لشغفنا بجودة التعليم العا��

 نا الدراسية املطورة.نرحب بكم جميًعا �� حرمنا ا�جام�� املزود بأحدث املرافق، ونتم�ى لكم وقًتا مثمًرا مع برامج

 ا�� السداد والتوفيق ألبنائنا و�ناتنا الطالب والطلبات.أسأل هللا �ع

 

 الدكتور محمد يوسف                                                                                                            

 نائب رئيس ا�جامعة للشؤون اإلدار�ة واملالية وخدمة ا�جتمع
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 عمید شؤون الطلبة من رسالة ۲٫٥
 

 

 

 

 أعزائي الطلبة،

تفساراتكم إنھ ملن دوا�� سروري أن أرحب بكم �� كتيب الطالب �جامعة العلوم التطبيقية. صمم هذا الكتيب الستيعاب جميع اس

 خالل رحلتكم ا�جامعية.

جل اهتمامها ع�� الطلبة من أجل العمل ع�� �عز�ز خ��ا��م خالل حيا��م ا�جامعة، كما �س�� عمادة شؤون  تصبعمادة ال إن

الطلبة مع العامل�ن ف��ا من أجل إنجاح التجر�ة ا�جامعية للطلبة، وتوف�� العديد من الفرص إل��م من أجل �عز�ز قدرا��م الفكر�ة 

 قوم ��ا جامعة العلوم التطبيقية.طة ال�ي توال�خصية عن طر�ق ال��امج الدراسية واأل�ش

 لالستماع لالق��احات ال�ي يتقدم لها الطلبة، باإلضافة إ�� االستماع إ�� آرا��م وأي
ً
ة مسائل أخرى إن أبواب العمادة مفتوحة دوما

 تتعلق باحتياجا��م.

�� جامعة العلوم التطبيقية وذلك عن طر�ق  أود أن أن��ز هذه الفرصة ل�ي أش�� بأننا نحث الطلبة ع�� االستفادة من أوقا��م

املشاركة �� العديد من النشاطات ال�ي تنظمها العمادة وال�ي تنصب ع�� تطو�ر الن�عات التقليدية لدى الطلبة واملشاركة �� 

 بأننا ��جع وندعم الطلبة من أجل تطو 
ً
�ر آفاقهم والعمل النشاطات التطوعية، باإلضافة إ�� األ�شطة االجتماعية والر�اضية، علما

 ع�� استغالل �ل قدرا��م سواء خالل ف��ة الدراسة �� جامعة العلوم التطبيقية أو �عد تخرجهم م��ا.

 

 الدكتور فوزي ا�جودر                                                                                                  

 ةـــــــــالطلبؤون ـــــــــد شــــــعمي  
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 . معلومات عن الجامعة۳
يوليو  5�� ؤرخ ) املWD140/2004( محصلت جامعة العلوم التطبيقية ع�� ترخيص من وزارة ال��بية والتعليم بموجب مرسوم رق

الصادر عن مجلس الوزراء، وأصبحت جامعة العلوم التطبيقية واحدة من أو�� ا�جامعات األهلية �� مملكة البحر�ن، ومنذ  2004

ذلك ا�ح�ن وجامعة العلوم التطبيقية �س�� ألن تصبح واحدة من ا�جامعات املتم��ة ليس ع�� نطاق مملكة البحر�ن فقط، بل ع�� 

. كما �س�� ا�جامعة إ�� دعم النمو االقتصادي واالجتما�� �� مملكة البحر�ن، وذلك بتوف�� نطاق دول مجلس التعاون ا�خلي�� ك�ل

ال��امج التعليمية ملرحل�ي الب�الور�وس واملاجست��، وتنصب أهداف ا�جامعة ع�� إعداد خر�ج�ن يجمعون ب�ن ا�جوانب النظر�ة 

إ�� التما�ىي مع �ل التطورات �� ا�جوانب األ�اديمية والعلوم  واملهارات العملية �� حقول املعرفة ال�ي يختارو��ا، باإلضافة

 من املعرفة �ساعدهم ع�� االنطالق �� األجواء 
ً
والتكنولوجيا، حيث أن ا�جامعة تضمن لطال��ا تجر�ة �عليمية متم��ة وتوفر لهم قدرا

صبح ا�خر�ج�ن ع�� كفاءة عالية ولد��م القدرة العاملية القائمة ع�� التنافس، وهذا األمر �عمل ع�� تحقيق غايات ا�جامعة، حيث ي

�س�� ا�جامعة ل�ي توفر للطلبة التعليم املتم��، بحيث تقدم لهم املنا�ج الدراسية ا�حديثة ال�ي  ع�� مواجهة التحديات �� مهن��م.

بة من األ�اديمي�ن املتم��ين يحتمها القطاع الصنا�� والقطاع العام سواء ع�� النطاق ا�ح�� أو الدو��، كما �عمل �� ا�جامعة نخ

 الذي ينمون قدرات الطلبة ع�� البحث العل�ي مما يجعل خر�جو ا�جامعة قادر�ن ع�� مواجهة التحديات املستمرة �� مهن��م.

 

 الحرم الجامعي  ۳٫۱
�ستوعب ا�جامعة  وم�� مر�ع، 24000 ، حيث أ��ا تقع ع�� مساحة تبلغ 2013انتقلت ا�جامعة إ�� موقعها ا�جديد �� شهر سبتم�� 

طالب يحضرون �� الصباح واملساء وعطل  6300 إ�� تصل القدرة االستيعابية للطلبة طالب �� نفس الوقت، بحيث  2100حوا�� 

��اية األسبوع، وقد تم تصميم ا�حرم ا�جام�� ل�ي يوفر أجواء تر�و�ة تتما�ىى مع املقاييس الدولية وا�حلية، بحيث يتم استخدام 

ا�حديثة �� قاعات الدراسة، بما �� ذلك قاعات التصميم ومخت��ات الكمبيوتر ومخت��ات اللغة، باإلضافة إ�� املكتبة  التكنولوجيا

، وهناك واي فاي 320تتسع لـ  محاضراتوقاعة 
ً
متوفر ل�جميع �� ا�حرم ا�جام��، وتوفر ا�جامعة مالعب للتنس  )Wi-Fi( مقعدا

 من االعتبارات، إن تصميم ا وكرة الطائرة وكرة السلة.
ً
ملب�ى ا�جديد يتما�ىى مع املقاييس الدولية، حيث وضع �ع�ن االعتبار عددا

 .املرافق وشروطبالنسبة إ�� مبا�ي التعليم العا��  2007وال�ي تتما�ىى مع قرار مجلس التعليم العا�� لسنة 

، يضم م�� مر�ع 14000األ�ادي�ي والذي تصل سعتھ إ�� يت�ون ا�حرم ا�جام�� من ثالثة مباٍن رئيسية، حيث أن املب�ى األول هو املب�ى 

هذا املب�ى املقر الرئي�ىي �جامعة العلوم التطبيقية،  يتضمنسبعة طوابق رئيسية وأر�عة طوابق إضافية �� برج الساعة. املب�ى 

املدخل إدارة  قاعةوال�ليات، وعمادة البحث العل�ي والدراسات العليا وعمادة شؤون الطلبة. يوجد �� الطابق األر�ىي بالقرب من 

�ة من قبل مجلس التعليم العا��، بما واملكتبة. تضم املكتبة جميع املم��ات املطلو  والقاعاتالقبول والت�جيل باإلضافة إ�� املقا�� 

، �سالسة الوصول إ�� مرافق املكتبة اإللك��ونية إم�انية �� ذلك مناطق الدراسة وغرف املشاريع ا�جماعية وأجهزة الكمبيوتر لتوف��
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، فإنھ الثا�ي املب�ىأما فيما يتعلق بكتاب ومجلة وأعمال مرجعية ومواد مطبوعة أخرى.  23000رفوف �افية الستيعاب كما تضم 

م�� مر�ع، يضم هذا املب�ى م�اتب إدار�ة ومناطق  2200بمساحة إجمالية قدرها  مب�ى ا�خدمات با�جامعةب�ى إداري و امل يضم

م�ً�ا  1266و�ت�ون من طابق�ن بمساحة إجمالية ب�ي التكنلوجيا املب�ى الثالث هو م .واالجتماعاتلأل�شطة الطالبية وقاعة للمعارض 

 م�ً�ا مر�ًعا ل�ل طابق. 633ع مر�ًعا بواق

 أي أنھ يمكن الوصول إليھ �سهولة.�عت�� موقع ا�حرم ا�جام�� موقًعا جغرافًيا مثالًيا، ب�ن املنامة والرفاع �� ا�حافظة الوسطى، 
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 الرؤیة  ۳٫۲
 البحر�ن واملنطقة.جامعة رائدة �عّزز الّتمّ�� �� التعليم التطبيقي والبحث العل�ي �� مملكة 

 

 الرسالة  ۳٫۳
تل��م جامعة العلوم التطبيقية بمنح طال��ا وموظف��ا الفرصة للمساهمة �� التنمية املستدامة للمجتمع وللوطن ك�ل. باإلضافة إ�� 

م التطبيقي والبحـث العل�ي وخدمة ا�جتمع ع�� الصــــــــــــعيـدين
ّ
الوط�ي  ذلك، �ســــــــــــ�� ا�جـامعـة إ�� أن تصــــــــــــبح عنواًنا للتعليم والتعل

ة من أجــل  والــدو��. عالوة ع�� ذلــك، تل��م ا�جــامعــة بتعز�ز فرص توظيف ا�خر�ج�ن بــاعتمــاد أســــــــــــــاليــب مبتكرة وممــارســــــــــــــات ر�ــاديــّ

 مساعد��م ع�� املنافسة �� األسواق العاملية.

 
 القیم والمبادئ ۳٫٤

 . الن�اهة.١

 . التعاون وروح الفر�ق.٢

 . الوالء.٣

 عية.. االستجابة والشراكة ا�جتم٤

 . ا�جودة.٥

 . اإلبداع واالبت�ار.٦
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 اكتساب السمات العلمیة ۳٫٥
طورت جامعة العلوم التطبيقية السمات العلمية 

إدراك ماهية القدرات واملهارات طال��ا ع�� ملساعدة 

والسلوكيات املطلوب اكتسا��ا ح�ن تحصيل شهاد��م 

طالب ا�جانب التعلي�ي بجميع الا�جامعية، حيث سيطور 

 جامعة العلوم التطبيقية. أثناء دراستھ ��جوانبھ 

 بالغ األهمية لتحقيق نجاح 
ً
�عت�� السمات العلمية عنصرا

الطالب أل��ا تحدد ما سيصبح عليھ �� املستقبل، و�شمل 

واملهارات العملية واكتساب المعرفة هذه السمات نقل 

املستمر والطر�قة ال�ي  وخلق فرص العمل والتطور امل�ي

ينخرط ف��ا �ش�ل إيجا�ي �� ا�جتمع البحر��ي 

 وا�جتمعات األخرى.
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 الھیاكل التنظیمیة. ۳٫٦
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 مجلس االدارة
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 مجلس األمناء
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 القبول والتسجیل إدارة. ٤
تتألف إدارة القبول والت�جيل من قسم القبول وقسم الت�جيل ووحدة اإلرشاد األ�ادي�ي والتوجيھ، تتو�� اإلدارة مسؤولية دعم 

 للوائح الصادرة من ا�جامعة واألنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس 
ً
و�دارة �ل ما يتعلق با�حياة األ�اديمية للطالب امتثاال

 بمرحلة الت�جيل  بدًءا )HEC(التعليم العا�� 
ً
 مرحلة التخرج.وان��اءا

 

 سیاسة القبول ٤٫۱
 ةأو املالي ةأو الديني ةأو العرقي ةاالجتماعيااللتفات �جميع االعتبارات  �عتمد سياسة القبول �� جامعة العلوم التطبيقية مبدأ عدم

وتحرص ع�� تقييم �ل متقدم بصورة فردية ونز��ة وفًقا لسياسة ت�افؤ الفرص، كما تتما�ىى سياسة القبول مع مختلف القدرات 

 الفكر�ة ال�ي تضمن بأن يحظى الطالب بفرص و�رامج �عليمية مثمرة وفرصة النجاح والتم�� �� أي برنامج أ�ادي�ي. 
 

 :شروط القبول في برامج البكالوریوس ٤٫۱٫۱
 ع�� شهادة الثانو�ة املصدقة من قبل وزارة ال��بية والتعليم �� مملكة البحر�ن أو ما �عادلها بمعدل ال ١

ً
. أن ي�ون املتقدم حاصال

 .)%70هو باستثناء برنامج الب�الور�وس �� القانون حيث املعدل األد�ى للقبول (أو ما �عادلھ  %60يقل عن 

 :التقدم ل��امج الب�الور�وس إذا استوفوا أحد الشروط التالية %60�ستطيع الطلبة الذين تقل معدال��م عن  .٢

 . الر�اضيون والفنانون ممن يمثلون اململكة �� املشار�ات ا�خارجية.أ       

 من لد��م خ��ة عملية �افية ال تقل عن سنة �عد حصولهم ع�� الثانو�ة العامة. ب.       

 .%60و�اإلضافة إ�� ذلك، �جلس ا�جامعة ا�حق �� بالبت بطلبات الطلبة الذي تقل معدال��م عن  ج.       

 للنقطة كما  د.        
ُ
 من عدد الطلبة املقبول�ن. %5عن  )٢(�ش��ط أال يز�د عدد املقبول�ن استنادا

 االستدراكية لبعض ال��امج األ�اديمية.. �ش��ط ع�� طلبة املسارات الغ�� العلمية اجتياز املقررات ٣

يتقدم جميع الطلبة املقبول�ن �� ا�جامعة الختبار إلزامي لتحديد املستوى �� اللغة اإلنجل��ية تحدده ا�جامعة، حيث صممت هذه 

 :متقدما�خاصة لل قدراتال ملستوى املستو�ات ع�� النحو التا��، بحيث يدرس الطالب املقبول املقرر املطروح وفًقا 

 

 :أ. ال��امج ال�ي تدرس باللغة اإلنجل��ية وفًقا ل�جدول التا��

 

 درجة امتحان تحديد املستوى  املستوى  املقرر 

ENG 097 34-0 أسا�ىي 

ENG 098 50-35 متوسط 

ENG 111 120-51 فوق املتوسط 
 

 :ب. ال��امج ال�ي تدرس باللغة العر�ية وفًقا ل�جدول التا��

 درجة امتحان تحديد املستوى  املستوى  املقرر 

ENG 101 40-0 مقرر استدرا�ي 

ENG 099 English 101 41-120 
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 شروط القبول في برامج الماجستیر ٤٫۱٫۲
 

 
ً
 استيفاء املتطلبات التالية: �� برامج املاجست��  �ش��ط للقبول  :أوال

 ع�� درجة الب�الور�وس أو .أ      
ً
ما �عادلها من جامعة أو �لية مع��ف ��ا من قبل وزارة ال��بية والتعليم  أن ي�ون املتقدم حاصــــــــــــال

 �� مملكة البحر�ن.

وفق ا�خطة صـــص لدراســـة املاجســـت�� أو �� تخصـــص مؤهل ومماثل أن ت�ون الدراســـة �� مرحلة الب�الور�وس �� نفس التخ. ب      

د من املقررات االســـــــــتدراكية املعتمدة من قبل ا�جامعة الدراســـــــــية لذلك التخصـــــــــص و�خالف ذلك يتوجب ع�� املتقدم اجتياز عد

 وال�ي يحددها القسم ا�ختص.

 ع�� الب�الور�وس بمعدل تراك�ي . ج     
ً
 ال يقل عن جيد أو ما �عادلھ. )GPA(ا�حد األد�ى لقبول املتقدم أن ي�ون حاصال

أو يجب عليھ تقديم شـــــــهادة التوفل  املعتمد من قبل ا�جامعةع�� املتقدم اجتياز امتحان تحديد املســـــــتوى باللغة اإلنجل��ية  د.      

)TOFEL(  أو مــا �عــادلهــا �عالمــة ال تقــل عن)و�ال يل��م الطــالــب خالل الســــــــــــنــة األو�� بــاجتيــاز مقرر�ن اســــــــــــتــدراكي�ن بــاللغــة )450 ،

 تحددهما ال�لية املعنية. %50اإلنجل��ية بنسبة 

 �جنة �� القسم األ�ادي�ي.ع�� املتقدم اجتياز مقابلة تجر��ا  .هـ.    

 اجتياز املتقدم أي اختبارات يجر��ا القسم األ�ادي�ي عند ا�حاجة. و.     

 يقدم املتقدم رسال�ي تزكية و�فضل إحداها من أحد أعضاء هيئة التدريس من ا�جامعة ال�ي تخرج م��ا. .ح    

ال ي�ون للمتقدم خ��ة ال تقل عن ســـــــنة �� ا�جال امل�ي املرتبط ويســـــــتث�ى من هذا الشـــــــرط ا�حاصـــــــل�ن ع�� معدل تراك�ي أن  .ط    

 أو ما �عادلھ، ع�� أال يز�د عدد املقبول�ن ��ذا االستثناء عن 
ً
 من إجما�� عدد الطلبة. %50يقل عن جيد جدا

ا لآل�ي :ثانًيا
ً

ا لعدد املقاعد ال�ي يحددها مجلس ا�جامعة ووفق
ً

ا �� �عض برامج املاجست�� وذلك وفق
ً
 مشروط

ً
 :يمنح الطالب قبوال

 ع�� درجة الب�الور�وس بمعدل١
ً
ال يقل عن جيد أو ما �عادلھ. إذا �ان املعدل ال��اك�ي  )GPA(تراك�ي  . أن ي�ون املتقدم حاصال

يتم إرسال الطلب إ�� �جنة التظلم ع�� قرار رفض االلتحاق با�جامعة، برئاسة نائب الرئيس للشؤون ملقدم الطلب أقل من ذلك، 

 األ�اديمية والتطو�ر.

 . أن ي�ون لدى املتقدم خ��ة ال تقل عن سنت�ن �� ا�جال امل�ي ذي الصلة.٢

 بال��نامج.التظلم ع�� قرار رفض االلتحاق . ع�� املتقدم اجتياز مقابلة تجر��ا �جنة ٣

 . ع�� املتقدم اجتياز مقابلة تجر��ا �جنة �� القسم األ�ادي�ي.٤

 . اجتياز املتقدم أي اختبارات يجر��ا القسم األ�ادي�ي عند ا�حاجة.٥

 . يقدم املتقدم رسال�ي تزكية و�فضل إحداها من أحد أعضاء هيئة التدريس من ا�جامعة ال�ي تخرج م��ا.٦

شهادة التوفل  أو يجب عليھ تقديم امتحان تحديد املستوى باللغة اإلنجل��ية املعتمد من قبل ا�جامعة. ع�� املتقدم اجتياز ٧

)TOFEL(  أو ما �عادلها �عالمة ال تقل عن)ن بنجاح بدراسة واجتياز مقرر�ن استدراكي ، و�ال يل��م الطالب خالل السنة األو��)٤٥٠�

 املعنية. ال�لية حددهمات ة اإلنجل��يةاللغب

. يجب أن يجتاز املتقدم خالل الفصل الدرا�ىي األول �عد قبولھ �� ال��نامج املقررات االستدراكية ال�ي يحددها القسم األ�ادي�ي ٨

 و�ال سيتم فصلھ من ال��نامج. ،%70بدرجة ال تقل عن 

 .الهيئة ا�خولة من قبل ا�جلس ح�ى يتم قبولھ �� ال��نامج /. �ش��ط حصول املتقدم ع�� موافقة مجلس ا�جامعة أو ال�خص٩
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 شروط القبول للطلبة المنقولین من جامعات أخرى ٤٫۱٫۳
�ســـــــــــمح للطلبة االنتقال إ�� جامعة العلوم التطبيقية إذا �انت هناك مقاعد شـــــــــــاغرة �� التخصـــــــــــص املطلوب، ع�� أن يتم إرســـــــــــال 

 :والت�جيل �� التوار�خ املعلنة �� �ل فصل درا�ىي ووفًقا للشروط التاليةطلبات التحو�ل إ�� إدارة القبول 

�� الثانو�ة العامة أو ما �عادلھ لل��نامج  )مقبول (. استيفاء شروط القبول والت�جيل �� ا�جامعة ويش��ط أن يحرز الطالب معدل ١

 املنقول إليھ.

�عليم عــال معتمــد من �جنــة املعــادلــة بوزارة ال��بيــة والتعليم ��  . �شــــــــــــ��ط أن ينقــل الطــالــب من جــامعــة أو �ليــة معتمــدة أو معهــد٢

يقل مجموع الســـــــــــاعات املعتمدة من جامعتھ �شـــــــــــرط أال اململكة. ســـــــــــتطرح املقررات املنجزة للطالب املنقول �� خطتھ الدراســـــــــــية، 

 السابقة عن الساعات املعتمدة للمقررات ا�جديدة �� جامعة العلوم التطبيقية.

 الب بدوام �امل و�قدم أدلة تثبت ذلك.. أن ي�ون ط٣

 . أال ي�ون قد فصل الطالب ألسباب تأديبية من جامعتھ السابقة ومباشرة قبل تقديم طلب التحو�ل.٤

أال يتم احتســـاب درجات املقرر  �شـــرطســـاعة معتمدة من الســـاعات ا�جتازة للطالب املنقول فصـــل درا�ـــىي واحد،  ١٥. �عادل �ل ٥

 ملعدل ال��اك�ي.�� املعدل الفص�� وا
 

 المستندات المطلوبة لطلب القبول ٤٫۱٫٤
 .)ا�جواز األص�� و��خة منھ -للطلبة الدولي�ن (جواز سفر ساري املفعول . ١

 .)البطاقة األصلية و��خة م��ا(. بطاقة هو�ة سار�ة املفعول ٢

 العر�ية.. ��خة من تأش��ة اإلقامة لغ�� املواطن�ن من مجلس التعاون لدول ا�خليج ٣

 .)6×4مقاس (صور �خصية حديثة بخلفية بيضاء  ثالث. ٤

 . شهادة الثانو�ة العامة املعتمدة من وزارة ال��بية والتعليم �� مملكة البحر�ن.٥

 .)للطلبة الراغب�ن �� االلتحاق ب��امج املاجست��(. شهادة ب�الور�وس معتمدة من وزارة ال��بية والتعليم �� مملكة البحر�ن ٦

 شهادة اللياقة ال�حية من أحد املراكز املعتمدة من قبل وزارة ال�حة �� مملكة البحر�ن.. ٧

 إ�� قسم القبول. �املة . تقديم استمارة الطلب٨

 .)للطلبة املتخرج�ن من املدارس األجنبية أو من خارج اململكة(. معادلة الثانو�ة العامة للطلبة ٩

 من ا�جامعة السابقة ومعتمدمعتمد وا��حاب رس�ي لطالب منقول من جامعة أخرى، إذا �ان ا. �ش��ط تقديم شهادة رسمية ١٠

 .مجلس التعليم العا��أيًضا من 
 

 إجراءات قبول الطلبة المستجدین ٤٫۱٫٥
 :�ش��ط اتباع اإلجراءات التالية لقبول الطلبة املستجدين �� ا�جامعة

للقبول حسب ال��تيب ال�حيح وتمتثل ملتطلبات ا�جامعة ومتطلبات مجلس . التأكد من أن مستندات الهو�ة والوثائق املطلو�ة ١

 التعليم العا��.

 . التأكد من استمارة الطلب والتحقق من دق��ا وتطابق املتطلبات.٢

 ملف نظام معلومات الطالب.وم�ح ضوئي لصورة الطالب و�رفاقها ��  )SIS(. إدخال البيانات �� نظام معلومات الطلبة ٣

 ضوئي ل�افة مستندات الطالب وحفظ ��خة إلك��ونية �� ملف نظام معلومات الطالب.. م�ح ٤

وفًقا للوائح مجلس  وا�حفاظ عل��ا. حفظ ��خة مطبوعة من مستندات الطالب �� ملف نظام معلومات الطالب وال�ي يتم تحدي��ا ٥

 التعليم العا��.
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 ا�حر�ق �� إدارة القبول والت�جيل. مقاومة. أرشفة هذا امللف بال��تيب التسلس�� �� خزنة ٦

 من برنامج إلى آخرالداخلي االنتقال  إجراءات ٤٫۱٫٦
أن ي�ون معدلھ �شرط للطالب االنتقال من برنامج إ�� آخر إذا توافر لھ شاغر �� ال��نامج الذي يرغب �� االنتقال إليھ،  �سمح. ١

 هذا ال��نامج. مثل الثانو�ة العامة يؤهلھ للقبول ��ال��اك�ي �� 

إذا �انت ، السابق. عند انتقال الطالب إ�� برنامج آخر، يحق لھ احتساب أي مقرر يختاره من املقررات ال�ي نجح ��ا �� ال��نامج ٢

 ، وترصد درجات هذه املقررات �� معدل الطالب الفص�� وال��اك�ي.ا�جديدضمن مقررات ا�خطة الدراسية لل��نامج  مطروحة

 ساعة معتمدة وفًقا للبند السابق ع�� أنھ فصل درا�ىي واحد. 15�ل مقرر م�ون من  يتم احتساب. ٣

 . س��سل طلبات االنتقال إ�� إدارة القبول والت�جيل وفق النماذج املقررة.٤

 الفصل من ال��نامج.أو ألغراض التأجيل واإلنذار  سواء �ان ذلكالطالب املنتقل معاملة الطالب املستجد،  يتلقى. ٥

 إجراءات تحویل الساعات المعتمدة ٤٫۱٫۷
يتم تحو�ل املقررات الدراسية للطلبة املنقول�ن من جامعات ومؤسسات أخرى معتمدة من قبل وزارة ال��بية والتعليم �� البحر�ن 

 :حسب اإلجراءات التالية

 وتتضمن هذه الن�خة . يقدم الطالب رسالة االنتقال الرسمية من ا�جامعة ا�حولة إ�� قسم القبول مع ��خة ١
ً
معتمدة رسميا

 الدرجات ووصف املقررات ال�ي يود الطالب تحو�لها.

. يتحقق قسم القبول أن ا�جامعة أو املؤسسة املنقول م��ا معتمدة من وزارة ال��بية والتعليم �� البحر�ن، وأن القواعد والشروط ٢

 العامة تنطبق ع�� الساعات املعتمدة ا�حولة.

، و�تم ��جيل رقم املرجع �� ا�خطاب للمتا�عة حو�لسيتم إرسال خطاب من قبل قسم القبول إ�� ال�لية املعنية لتقديم طلب الت .٣

، كما ترفق ��خة من ال�جل األ�ادي�ي من املؤسسة املنقولة مع خطاب وصف املقرر.
ً
 الحقا

 :القبول �� إدارة القبول والت�جيل التخاذ ال��تيبات املناسبة ال�ي �شملبمجرد اس��جاع األوراق املنقولة، يتم �سليمها إ�� قسم  .٤

 التأكد من معلومات الطالب ال�ي �شمل االسم ورقم الطالب والتخصص. أ.     

 التأكد من اسم املؤسسة السابقة. ب.     

 التأكد من الساعات املعتمدة للمقررات قبل و�عد التحو�ل. ج.     

 أو ما �عادلها. )جيد(أو  )%70(أو  )C(كد من إن درجة املقررات ال تقل عن التأ د.     

 سم ورمز املقرر ل�جهة ا�حول مع اسم ورمز املقرر �جامعة العلوم التطبيقية.ال  ال�لية طابقةاملمن  التحقق .ـه     

 

 اإلجراءات المتبعة في حالة التظلم من عدم القبول ٤٫۱٫۸
رفع تظلم �� حالة عدم القبول إذا �ان �عتقد أنھ ع�� حق، من خالل تقديم أدلة إضافية أو مز�د من . يمكن ملقدم الطلب ١

 اإليضاحات الستيفاء متطلبات القبول.

عدم القبول وتقديمها إ�� إدارة القبول من تظلم ال. �� ا�حاالت ال�ي يقرر ف��ا مقدم الطلب التظلم، يجب عليھ ملء استمارة ٢

 والت�جيل.

 عدم القبول للنظر ف��ا و�صدار القرار ال��ائي �شأ��ا.من تظلم الرسل اإلدارة االستمارة إ�� �جنة . ت٣

 . �ستلم اإلدارة قرار ال�جنة وتقوم بإخطار مقدم الطلب بقرار �جنة التظلم ال��ائي.٤

 وال يمكن استئنافھ �عد ذلك.. �عت�� القرار الصادر ��ا٥
ً
 ئيا
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 في حالة التظلم من معادلة المقرراتاإلجراءات المتبعة  ٤٫۱٫۹
يمكن ملقدم الطلب رفع تظلم �� حالة التظلم من معادلة املقررات إذا �ان �عتقد أنھ ع�� حق، من خالل تقديم أدلة إضافية أو . ١

 مز�د من اإليضاحات الستيفاء متطلبات القبول.

 قسم القبول.يمأل الطالب استمارة التظلم من معادلة املقررات و�قدمها إ��  .٢

 يرسل قسم القبول االستمارة إ�� �جنة التظلم للنظر ف��ا و�صدار القرار ال��ائي لطلب معادلة املقررات.. ٣

 و�تم إخطار الطالب بالق .٤
ً
 رار ال��ائي من قبل �جنة التظلم.يتلقى قسم القبول قرار ال�جنة و��ون القرار ��ائيا

 االنسحاب من الجامعة ٤٫۱٫۱۰
 :اءات التالية للطلبة الراغب�ن �� اال��حاب من ا�جامعة لالنتقال إ�� مؤسسة أخرى أو لال��حاب ال��ائي ا�جامعةتطبق اإلجر 

 يجب ع�� الطالب ملء االستمارة املطلو�ة. .١

 يجب ع�� الطالب ملء استمارة براءة الذمة. .٢

 يقدم الطالب هذه االستمارة إ�� إدارة القبول والت�جيل. .٣

 إدارة القبول والت�جيل خطاب رس�ي �ش�� إ�� أن الطالب قد ا��حب من ا�جامعة.تصدر  .٤

 تقوم اإلدارة بإصدار شهادة باملقررات املنجزة ومجموع الساعات املعتمدة للطالب، مختومة من قبل مجلس التعليم العا��. .٥

 یقوم الطالب باستعادة جمیع مستنداتھ األصلية و�وقع ع�� استالمها. .٦
 

 قبول الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة ٤٫۱٫۱۱
تمتلك ا�جامعة سياسة مستقلة للطلبة ذوي االحتياجات ا�خاصة، حيث استنبطت هذه اإلجراءات من السياسة العامة 

 :وتندرج تحت اآل�ي

 يف�ح الطلبة ذوي االحتياجات ا�خاصة عن نوع اإلعاقة �� استمارة طلب االلتحاق. .١

من أي  �عقيداتدون أن �سبب ذلك أي  و�مكن استيعا��م �سالسة ع الطلبة الذين �ستوفون معاي�� القبول ا�جامعة جمي تقبل. ٢

 ل�جامعة أو للطالب. �ان ذلك نوع سواء

 :�� حالة عدم افصاح الطالب عن طبيعة اإلعاقة، سيتوجب عليھ اآل�ي .٣

 يتنازل عن أي حق �ان من املمكن ا�حصول عليھ وفًقا لهذه السياسة. أ.      

 ع�� ا�جامعة، فإن  ب.     
ً
إذا تم تقييم الطالب بناًء ع�� تقدير ا�جامعة وأن استيعاب طبيعة اإلعاقة قد �ش�ل مشقة أو خطرا

 الطالب املع�ي يخضع إللغاء ��جيلھ أو قبولھ.

أعاله، �سقط حق الطالب �� اس��جاع جميع الرسوم الدراسية ال�ي دفعت  "ب"بموجب النقطة �� حالة إلغاء الت�جيل،  ج.     

 ل�جامعة.

 يتم  .٤
ً

�عد تحديد طبيعة إعاقة الطالب، سيتم إجراء مقابلة مع الطالب �عد قبولھ مؤقًتا �� ا�جامعة من قبل �جنة تضم ممثال

 :اختياره من �ل مما ي��

 ا�خدمات الطالبية. أ.    

 اإلرشاد الطال�ي. ب.   

 قسم القبول. ج.    

 عضو من هيئة التدريس لديھ خلفية �� علم النفس أو ا�جاالت ذات الصلة. .د    

 �� ا�جامعة كطالب ذو 
ً

إذا قررت ال�جنة بأغلبية األصوات أن ا�جامعة يمك��ا استيعاب نوع إعاقة الطالب، سيمنح الطالب قبوال

 املزايا املمنوحة للطلبة ذوي االحتياجات ا�خاصة كما هو وارد هنا. /� سيستفيد من جميع االمتيازاتاحتياجات خاصة، و�التا�
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 �� ا�جامعة كطالب 
ً
إذا قررت ال�جنة بأغلبية األصوات أن الطالب ليس لديھ إعاقة م�حوظة أو حاجة خاصة، سيمنح الطالب قبوال

 منوحة للطلبة ذوي االحتياجات ا�خاصة كما هو وارد هنا.مزايا م /عادي، و�التا�� لن �ستفيد من أي امتيازات

إذا قررت ال�جنة بأغلبية األصوات أن الطالب �عا�ي من احتياجات خاصة أو إعاقة م�حوظة، ولكن ال �ستطيع ا�جامعة استيعا��ا، 

د ي�ون الطالب قد تكبدها سيتم رفض قبول الطالب و�حب القبول املؤقت. ولن تتحمل ا�جامعة مسؤولية أي ت�اليف من أي نوع ق

 نتيجة القبول املؤقت.

�� حالة انقسام رأي ال�جنة حول ما إذا �ان الطالب لديھ إعاقة يمكن استيعا��ا أم ال، تقوم ال�جنة بإحالة األمر إ�� متخصص من 

 التخاذ القرار ال��ائي.خارج ا�جامعة ل�حكم ال��ائي. و�ذا لم تتفق ال�جنة ع�� خالف ذلك، تحال املسألة إ�� رئيس ا�جامعة 
 

 إجراءات التسجیل ٤٫۲
 التقویم الجامعي ٤٫۲٫۱

 :�عد التقو�م ا�جام�� من قبل إدارة القبول والت�جيل من خالل ا�خطوات التالية

 تحديد تار�خ بدء وان��اء العام الدرا�ىي. .١

 �� التقو�م ا�جام��. )والدينية الوطنية(إدراج العطل املقبلة خالل العام الدرا�ىي  .٢

 ١٤مع األخذ �� االعتبار أن �ل فصل درا�ىي ينب�� أن ي�ون أقل من  )األول والثا�ي(تحديد تار�خ بدء وان��اء �ل فصل درا�ىي . ٣

، و�جب أن أال يقل الفصل الصيفي عن 
ً
 .)بما يتما�ىى مع لوائح مجلس التعليم العا��(أسابيع  ٧أسبوعا

 �حب واإلضافة والت�جيل املتأخر واال��حاب �� التقو�م ا�جام��.تحديد ف��ة الت�جيل وال .٤

 تحديد ف��ات اختبارات منتصف الفصل الدرا�ىي وامتحانات ��اية الفصل الدرا�ىي.. ٥

 قبل بداية العام الدرا�ىي ا�جديد.يتم اعتماد التقو�م ا�جام�� املق��ح من قبل مجلس ا�جامعة  .٦

 لمقررات الدراسیةإجراءات تطویر وطرح جدول ا ٤٫۲٫۲
 تقوم إدارة القبول والت�جيل بجمع معلومات عن أعداد الطلبة املتوقع ��جيلهم �� ا�جامعة..  ١

 يتم إرسال اإلحصاءات ا�خاصة بأعداد الطلبة إ�� ال�ليات إلعداد ا�جدول الدرا�ىي. .٢

املطروحة باإلضافة إ�� عدد الشعب وأعضاء هيئة تقوم ال�ليات بتوزيع اإلحصاءات ع�� رؤساء األقسام لتحديد املقررات . ٣

التدريس الذين سوف يقومون بتدريس هذه املقررات. و�جب أن يأخذ �� االعتبار �سبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة �� �ل �لية 

 وحجم الفصل عند تحديد ا�جدول الدرا�ىي.

 ل والت�جيل.عند االن��اء من ال�ليات، يرسل جدول املقررات إ�� إدارة القبو  .٤

، و�ضمن النظام أال يتعارض العبء األ�ادي�ي ل�ل عضو من )SIS(يتم إدراج ا�جدول الدرا�ىي لل�ليات �� نظام معلومات الطلبة  .٥

 هيئة التدريس مع اللوائح الداخلية ل�جامعة ولوائح مجلس التعليم العا��.

ات ال��ائية �جميع املقررات املطروحة، ح�ى يتس�ى للطبة معرفة يتم تحديد توار�خ امتحانات منتصف الفصل الدرا�ىي واالمتحان .٦

 مواعيد وأوقات االمتحانات �� بداية الفصل الدرا�ىي.

 يرسل ا�جدول الدرا�ىي إ�� جميع ال�ليات للتدقيق والتوزيع، و�مكن اق��اح أي �غي��ات �� هذه املرحلة.. ٧

ال�ليات، يتم طرحھ للطلبة ع�� البوابة االلك��ونية �� موقع ا�جامعة وذلك �عد املوافقة ع�� ا�جدول الدرا�ىي ال��ائي من قبل  .٨

 قبل بداية ف��ة الت�جيل.
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 إجراءات تسجیل المقررات الدراسیة ٤٫۲٫۳
. سيقوم الطالب بت�جيل مقرراتھ من خالل نظام معلومات الطلبة الك��ونُياصممت ا�جامعة نظام ��جيل املقررات الدراسية 

)http://sis.asu.edu.bh(. .و�� حال واجھ الطالب مشا�ل �� الت�جيل، يمكنھ الرجوع إ�� قسم الت�جيل لطلب املساعدة 

يقوم الطالب بت�جيل املقررات بناًء ع�� توفر وطرح املقررات والعبء الدرا�ىي للطالب، كما يمكن االطالع ع�� مز�د من املعلومات 

 :ية ��جيل الطالب �� املقررات الدراسية�� دليل الطالب. تو�ح اإلجراءات التالية عمل

تحدد ف��ة بدء الت�جيل �� التقو�م ا�جام�� و�عمم للطلبة من خالل وسائل التواصل االجتما�� والرسائل النصية القص��ة  .١

 وال��يد اإللك��و�ي.

 .)SIS(معلومات الطلبة أوقات الت�جيل ا�خصصة ل�ل طالب ع�� نظام  ستدرج .٢

ف��ة الت�جيل، يمكن للطالب الت�جيل من خالل املوقع واختيار املقررات بناًء ع�� ا�خطة الدراسية املطروحة ووفًقا �عد بدء  .٣

 لتوصية املرشد األ�ادي�ي.

 املغلقة وتلك ال�ي يجب طرحها للطلبة. رات ال�ي تم ��جيلها لتتبع الشعبمتا�عة املقر  .٤

ت ع�� املوقع اإللك��و�ي، يمكنھ التواصل مع قسم الت�جيل للقيام بحلها أو الت�جيل إذا واجھ الطالب مش�لة �� ��جيل املقررا. ٥

 اليدوي.

�عد ا�حصول ع�� موافقة  )الطلبة املعرض�ن ل�خطر(يتم ��جيل املقررات للطلبة ا�حاصل�ن ع�� معدل تراك�ي منخفض  .٦

 مرشدهم األ�اديمي�ن.

 قبل قسم الت�جيل �عد تحديد املقررات املناسبة من مرشدهم األ�ادي�ي.يتم ��جيل املقررات للطلبة املستجدين من  .٧

 يمكن للطالب إضافة وحذف املقررات خالل الف��ة ا�حددة �� التقو�م ا�جام��. .٨

قع �عد االن��اء من ��جيل املقررات، يمكن للطالب االطالع ع�� جدولھ الزم�ي مع الفصول الدراسية وأسماء ا�حاضر�ن ع�� املو  .٩

 من مكتب االستقبال بقسم الت�جيل.اإللك��و�ي، أو يمكنھ طلب ��خة مطبوعة مختومة 
 

 اإلخفاق األكادیمي خطرإجراءات تسجیل الطلبة المعرضین ل ٤٫۲٫٤
سيخضع الطالب لف��ة تجر�بية إذا لم يتمكن من ا�حفاظ ع�� املعدل ال��اك�ي املطلوب أو ا�حد األد�ى ملتطلبات املعدل ال��اك�ي 

. �عد إدارة القبول والت�جيل قائمة الطلبة ا�حاصل�ن ع�� )ل��نامج املاجست�� %75ل��نامج الب�الور�وس و %60(ل��نامجھ الدرا�ىي 

 املش��ط أعاله.دل تراك�ي أقل من مع

 :متطلبات ا�حد األد�ى ل��نامج الب�الور�وس أ.

 للتخرج. %60ا�حد األد�ى للمعدل ال��اك�ي هو  •
ً
 لي�ون مؤهال

 :متطلبات ا�حد األد�ى ل��نامج املاجست�� ب.

 .%75ا�حد األد�ى للمعدل ال��اك�ي هو  •

 .%70ينب�� ع�� الطالب أن �عيد املقرر إذا �انت درجة الطالب �� مقرر ما أقل من  •

يمكن االطالع ع�� مز�د من التفاصيل املتعلقة باملراقبة األ�اديمية واإلنذار األ�ادي�ي �� سياسة الطلبة املعرض�ن ل�خطر ولوائح 

 ا�جامعة.
 

 اإلخفاق األكادیمي: خطرتسجیل الطلبة المعرضین ل ٤٫۲٫٥
 .)%62أقل من (�عد إدارة القبول والت�جيل قائمة للطلبة ا�حاصل�ن ع�� معدل تراك�ي  .١

 .)%62أقل من (بقفل نظام الت�جيل االلك��و�ي للطلبة ا�حاصل�ن ع�� معدل تراك�ي  )SIS(يقوم نظام معلومات الطالب  .٢
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من قبل إدارة القبول والت�جيل لطلب اإلرشاد األ�ادي�ي من  )%62أقل من (يتم إشعار الطالب ا�حاصل ع�� معدل تراك�ي  .٣

 مرشده ليتمكن من الت�جيل االلك��و�ي ملقرراتھ الدراسية.

يمأل املرشدون األ�اديميون ال�جل االرشادي باملقررات ال�ي �عت�� ضرور�ة لتقدم دعم الطالب من خالل نظام �عليم الطالب . ٤

)SIS(. 

 طلبة الماجستیرتسجیل  ٤٫۲٫٦
 ملقررا��م فقط �عد  )سواء الطلبة املعرض�ن ل�خطر أو الطلبة املتم��ين(يمكن �جميع طلبة برامج املاجست�� 

ً
الت�جيل الك��ونيا

 هم االرشادي باملقررات املناسبة.مقابلة املرشد األ�ادي�ي الذي سيمأل �جل

 

 االنسحاب من المقرر الدراسي ٤٫۲٫۷
بطلب اال��حاب من مقرر ما عن طر�ق ملء االستمارة ا�خصصة لذلك وتقديمها إ�� قسم الت�جيل �عد يمكن للطالب التقدم 

 .)ملز�د من املعلومات عن اال��حاب )٤٫٣( ير�� االطالع ع�� القسم(ل ع�� موافقة عميد ال�لية املع�ي ا�حصو 

 

 النسخ اإلضافیة /الشھادات المفقودة ٤٫۲٫۸
 :التالية �� حالة فقدان الشهادة أو طلب ��خ إضافية من الشهادةيتم اتباع اإلجراءات 

يمأل ا�خر�ج االستمارة ا�حددة إلصدار ��خة بديلة أو شهادة إضافية و�دفع الرسوم و�قدم االستمارة و��خة من إيصال  .١

 الرسوم إ�� إدارة القبول والت�جيل.

 وا�حالة وغ��ها من التصديقات األخرى الالزمة.تتحقق إدارة القبول والت�جيل من ملف الطالب  .٢

 يتم طباعة ��خة من قرار التخرج من مجلس ا�جامعة و�تم اصدار شهادة جديدة. .٣

 يتم توقيع الشهادة ا�جديدة من قبل عميد القبول والت�جيل وعميد ال�لية املع�ي ورئيس ا�جامعة ع�� التوا��. .٤

مجلس التعليم د املستندات املطلو�ة إلرسال شهادات الدراسات العليا لالعتماد من قبل تقوم إدارة القبول والت�جيل بإعدا .٥

 إذا لزم األمر. )HEC(العا�� 

 تقوم إدارة القبول والت�جيل بإخطار الطالب الستالم شهاداتھ. .٦

 لطالب ع�� إقرار استالم الشهادة.يوقع ا. ٧

 وحدة التوجیھ  ٤٫۲٫۹
، و�ن�ح أي طالب �� مرحلة  والت�جيلستخطر إدارة القبول 

ً
الطلبة عن أي إنذارات سواء عن طر�ق ال��يد اإللك��و�ي أو �خصيا

 بطلب الدعم من عميد ال�لية ومرشده
ً
 األ�ادي�ي وعمادة شؤون الطلبة.  ا�خطر أو منذر أ�اديميا

 .%70ومعدل النجاح ل��نامج املاجست�� هو  %50معدل النجاح ل��نامج الب�الور�وس هو 

 �عد مدير الوحدة قائمة بالطلبة ا�حاصل�ن ع�� معدل تراك�ي منخفض �ش�ل دوري. .١

 يتو�� مدير الوحدة مسؤولية التنسيق مع ال�ليات واملرشدين األ�اديمي�ن ملتا�عة الوضع األ�ادي�ي للطالب. .٢

 �ي.يقوم مدير الوحدة بإرشاد الطالب �شأن الدرجات املطلو�ة لرفع املعدل ال��اك .٣

إعداد اإلحصاءات الالزمة حول الطلبة ا�حاصل�ن ع�� معدل تراك�ي منخفض التخاذ اإلجراءات املناسبة فيما يتعلق با�جانب . ٤

 األ�ادي�ي وسياسة القبول.

 � يوم ال��يئة للطلبة املستجدين.إرشاد الطلبة � .٥
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 عليا �� جامعة العلوم التطبيقية.والدراسات الير�� االطالع ع�� اللوائح الداخلية لدرج�ي الب�الور�وس  :مالحظة

 السحب /اإلضافة :تسجیل المقررات الدراسیة ٤٫۲٫۱۰
أيام  ٣ وخالل  والثا�ي، أيام عمل من بدء الفصل�ن الدراسي�ن األول  ٥�سمح للطالب بإضافة أو �حب املقررات امل�جلة �� غضون 

عمل من بداية الفصل الصيفي. لن ترصد املقررات امل�حو�ة خالل ف��ات ال�حب واإلضافة �� ال�جل األ�ادي�ي للطالب. ويسمح 

أسابيع من بدء الفصل الصيفي،  ٤أسابيع من بدء الفصلي�ن الدراسي�ن األول والثا�ي، وخالل  ٨للطالب ��حب أي مقرر �� غضون 

 النسبة املئو�ة املسموح ��ا من الغياب بدون عذر. �شرط أال يتجاوز الطالب

، ولن يحتسب �� مجموع )W( "من�حب"�� حال �حب املقرر، س��صد املقرر امل�حوب �� ال�جل األ�ادي�ي للطالب مع م�حوظة 

املذ�ورة، يجب  الساعات املعتمدة املنجزة من حيث متطلبات النجاح أو الرسوب أو التخرج. إذا �حب الطالب املقرر �عد الف��ة

ع�� عضو هيئة التدريس أن يرصد نتيجة الطالب �� �جلھ األ�ادي�ي. و�� جميع ا�حاالت، لن تقلل عملية اال��حاب من عدد 

 مات، إال �� �عض الظروف القهر�ة.الساعات املعتمدة املنجزة من حيث ا�حد األد�ى للعبء الدرا�ىي املسموح بھ وفًقا لهذه التعلي

 ات المسبقة والمتطلبات المشتركةالمتطلب ٤٫۲٫۱۱
ال �سمح للطالب بالت�جيل لدراسة مقرر لھ متطلب سابق قبل دراستھ للمتطلب السابق، وعند مخالفة هذا الشرط، سيل�� 

��جيل ودرجة ذلك املقرر. يجوز للطالب أن يلتحق بمقرر ومتطلبھ املسبق �� الوقت نفسھ �� فصل درا�ىي واحد، وذلك بناًء ع�� 

ة عميد ال�لية وتوصية مدير القسم، و�نطبق ذلك فقط إذا �ان تخرجھ معتمد ع�� ذلك املقرر، وشر�طة أال ي�ون الطالب موافق

��  %36لديھ أك�� من متطلب مسبق لم يكملھ أو رسب فيھ. كما ال �سمح للطالب بالت�جيل ملقرر قبل احراز درجة ال تقل عن 

 املتطلب السابق.

 االنسحاب ٤٫۳
للطالب التقدم بطلب اال��حاب من مقرر ما عن طر�ق ملء االستمارة ا�خصصة لذلك وتقديمها إ�� قسم الت�جيل �عد يمكن 

 عميد ال�لية املع�ي ورئيس القسم.ل ع�� موافقة ا�حصو 

 )W(االنسحاب من مقرر  ٤٫۳٫۱
.�ع�ي ا��حاب الطالب من املقرر الدر 

ً
 ا�ىي خالل الف��ة ا�حددة مسبقا

 )WE(حاب االضطراري االنس ٤٫۳٫۲
 من جميع املقررات الدراسية �عد ان��اء الف��ة ا�حددة لال��حاب الرس�ي ألسباب قهر�ة �أن ت�ون 

ً
�ع�ي ا��حاب الطالب اضطرار�ا

 رب من الدرجة األو�� أو الثانية.دوا�� �حية أو �عرض �حادث �خ�ىي مع إصابة أو وفاة أحد األقا

 )WF( االنسحاب اإلجباري ٤٫۳٫۳
 �ع�ي �حب املقررات الدراسية امل�جلة للطالب �� فصل درا�ىي مع�ن �� تجاوزه �سبة الغياب املسموح ��ا بدون عذر رس�ي.
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 )WA(االنسحاب اآللي  ٤٫۳٫٤
�ع�ي �حب املقررات الدراسية امل�جلة للطالب �� فصل درا�ىي مع�ن �� حال عدم حضوره ألي من محاضرات املقرر الفصل 

 الدرا�ىي.

 

 تأجیل الدراسة واالنسحاب من الجامعة ٤٫۳٫٥
يمكن للطالب التقدم بطلب تأجيل دراستھ قبل بدء الفصل الدرا�ىي وقبل طرح املقرر أو املقررات ال�ي يرغب �� تأجيلها، �شرط أن 

 :يقدم عذر تقبلھ ا�جهة ا�ختصة ع�� النحو التا��

احد، شر�طة أال يؤدي ذلك إ�� التأجيل أر�ع فصول يمكن لعميد ال�لية أن يوافق ع�� تأجيل الدراسة فصل درا�ىي و  -

 دراسية متتالية أو غ�� متتالية.

يمكن �جلس ال�لية أن يوافق ع�� تأجيل أر�عة فصول دراسية، �شرط أال يتجاوز ذلك التأجيل ستة فصول دراسية  -

 متتالية أو غ�� متتالية.

 بتأجيل الفصل ال -
ً
 �� ا�جامعة.ال �سمح للطالب امل�جل أو املنقول حديثا

ً
 واحدا

ً
 دراسيا

ً
 درا�ىي ما لم ين�ي فصال

يفقد الطالب مقعده �� ا�جامعة �� حالة عدم ��جيلھ �� فصل درا�ىي واحد أو أك�� ولم يحصل ع�� موافقة تأجيل خطية  -

 من العميد.

 �شمل ف��ة التأجيل ا�حد األق�ىى ملدة الدراسة ا�حددة ل�حصول ع�� درجة الب�الور�وس. -

 

 )GPA(التراكمي الدرجات والمعدل  ٤٫٤
 الدرجة النھائیة للمقرر ٤٫٤٫۱

الدرجة ال��ائية للمقرر �� مجموع الدرجات املنجزة �� اختبار منتصف الفصل وأعمال الفصل الدرا�ىي واالمتحان ال��ائي. و�شمل 

ع البحثية واملناقشات ا�جماعية والعروض أعمال الفصل الدرا�ىي االختبارات القص��ة واالختبارات الشفو�ة والتقار�ر واملشاري

 ة �� الفصل الدرا�ىي.التقديمي
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 تصنیف الدرجات ٤٫٤٫۲
 :يب�ن ا�جدول التا�� تصنيف درجات برنامج الب�الور�وس

 الداللة باللغة اإلنجل��ية التقدير الدرجة

 A ممتاز 100%-90%

80%-89%  
ً
 B جيد جدا

 C جيد 79%-70%

 D مقبول  69%-60%

 E ضعيف 59%-50%

 F راسب %50أقل من 

 

  :يب�ن ا�جدول التا�� تصنيف درجات برنامج املاجست��

 الداللة باللغة اإلنجل��ية التقدير الدرجة

 A ممتاز 100%-90%

80%-89%  
ً
 B جيد جدا

 C جيد 79%-70%

 F راسب %70أقل من 

 المعدل الفصلي والمعدل التراكمي ٤٫٤٫۳
املئو�ة ل�ل مقرر �� املعدل ال��اك�ي، ثم تقسم النتيجة ع�� مجموع  النسب بضرب ال��اك�ييتم حساب املعدل الفص�� واملعدل 

فإن النسبة املئو�ة ال�ي يحرزها الطالب ستبقى كما ��، ولكن إذا �انت  %35و�� حالة الرسوب الذي يز�د عن الساعات املعتمدة. 

 نجزها الطالب �� �جلھ األ�ادي�ي.وس��صد جميع املقررات ال�ي أ %35ا إ�� سيتم تحو�له ،%35أقل من 
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 احتساب المعدل التراكمي  ٤٫٤٫٤
 يخضع الطلبة الغ�� قادر�ن ع�� ا�حفاظ ع�� ا�حد األد�ى ملعدلهم ال��اك�ي لف��ة أ�اديمية تجر�بية.

 :ا�حد األد�ى ملتطلبات برنامج الب�الور�وس

 ل�ي يؤهل الطالب للتخرج. %60ا�حد األد�ى للمعدل ال��اك�ي املطلوب هو  .١

 . الذي التحق بھفصل ال، يفصل الطالب من ال��نامج باستثناء %50إذا �ان املعدل ال��اك�ي للطالب أقل من  .٢

 التقدير  الدرجة 

 ممتاز مع مرتبة الشرف 100%-92%

 ممتاز %92أقل من  - 84%

  %84أقل من  - 76%
ً
 جيد جدا

 جيد %76أقل من  - 68%

 مقبول  %68أقل من  - 60%

 :ا�حد األد�ى ملتطلبات برنامج املاجست��

 .%75ا�حد األد�ى للمعدل ال��اك�ي املطلوب هو  .١

 ينب�� عليھ إعادة املقرر. ،%70إذا �انت درجة الطالب �� مقرر ما أقل من  .٢

 ."سياسة الطلبة املعرض�ن ل�خطر"يمكن االطالع ع�� مز�د من التفاصيل حول الف��ة األ�اديمية التجر�بية واإلنذار األ�ادي�ي ��  .٣

 :يب�ن ا�جدول التا�� احتساب املعدالت ال��اكمية

 التقدير املعدل ال��اك�ي

 ممتاز مع مرتبة الشرف 100%-94%

 ممتاز %94أقل من  - 88%

  %88أقل من  -80%
ً
 جيد جدا

 جيد %80أقل من  - 75%

 راسب %75أقل من 

 



 - 32 - 

 مستویات الدراسة والساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج ٤٫٤٫٥
تصنف املقررات ال�ي يقدمها �ل برنامج واملقررات املطروحة �� ا�خطط الدراسية إ�� أر�عة مستو�ات، مع تحديد املتطلبات املسبقة 

، و�حدد �ل مقرر برمز �ش�� إ�� مستواه حيث يوثق �ل مقرر بوصف نموذ��، باإلضافة إ�� معلومات أخرى، )إن وجدت(ل�ل مقرر 

كما يحدد عدد ا�حاضرات وعدد ساعات ا�خت�� األسبوعية وعدد الساعات املعتمدة. تصنف مقررات درجة الب�الور�وس إ�� أر�عة 

 ساعة معتمدة. 139إ��  135خرج مستو�ات، و�بلغ عدد الساعات املعتمدة املطلو�ة للت

 

 متطلبات الحصول على شھادة البكالوریوس ٤٫٤٫٦
 :تمنح شهادة الب�الور�وس للطالب عند استكمال املتطلبات التالية

 استكمال جميع املقررات املطروحة �� ا�خطة الدراسية واملطلو�ة للتخرج بنجاح. .١

 لدرجة املاجست��. %75لدرجة الب�الور�وس وما ال يقل عن  %60 عن يقل ال تراك�يا�حصول ع�� معدل  .٢

استكمال جميع املقررات بنجاح ضمن املدة املسموح ��ا ل�حصول ع�� الشهادة، أي يجب أال تتجاوز الف��ة الدراسية املدة  .٣

 وى املسموح لها الجتياز ال��نامج.القص

 اإلنذار األكادیمي والفصل ٤٫٤٫۷
�� برنامج املاجست�� �� ��اية أي فصل درا��ي  %75�� برنامج الب�الور�وس وأقل من  %60يخضع الطالب الذين يحرز أقل من 

باستثناء الفصل الدرا��ي األول لف��ة تجر�بية. يجب ع�� إدارة القبول والت�جيل إخطار الطالب باستخدام طر�قة التواصل 

ال تتجاوز فصل�ن أسباب هذا اإلجراء التأدي�ي �� ف��ة  /املناسبة. يحرص الطالب ا�خاضع للف��ة التجر�بية بالعمل ع�� إزالة سبب

دراسي�ن �عد فصل اإلنذار. �� حال فشل الطالب �� تجاوز اإلنذار، سيتم فصل الطالب من ال��نامج. لن يتعرض الطالب الذي أكمل 

 - %59.5(  من الساعات املعتمدة من ال��نامج للفصل، كما سيمنح طالب الب�الور�وس الذي يحصل ع�� معدل تراك�ي 75%

 إضا�� لتجاوز اإلنذار. ومع ذلك، سيتم فصل الطالب إذا تجاوز املدة القصوى املسموح لها الجتياز ال��نامج.فصل درا��ي  )59.9%

سيتم فصل أي طالب تجاوز املدة القصوى املسموح ��ا الجتياز برنامج ا�جامعة. وال �سمح للطالب الذي وجھ إليھ اإلنذار األ�ادي�ي 

 الفصل الدرا��ي الواحد، وال �سمح لھ باملشاركة �� أي �شاط تقوم بھ ا�جامعة.ساعة معتمدة ��  12بأن ��جل ألك�� من 

�� أي فصل درا��ي باستثناء الفصل الدرا��ي األول.  %50 من أقل تراك�يتقوم ا�جامعة بفصل الطلبة الذين يحرزون ع�� معدل 

 �عد االن��اء من 
ً
ساعة معتمدة ع�� األقل. كما س��فض ا�جامعة أي طالب تم فصلھ من برنامجھ  12و�صبح هذا اإلجراء نافذا

 � برنامج �ان قد تم رفضھ من قبل.املسبق ورفضتھ جميع اإلدارات األخرى �� ا�جامعة ولن �سمح لھ بالت�جيل والدراسة �

 الحضور واألعذار والغیاب ٤٫٤٫۸
ت بانتظام واملشاركة �� جميع املناقشات الصفية، و�حتفظ محاضر يجب ع�� جميع الطلبة املنتظم�ن حضور جميع ا�حاضرا

 .)SIS(املقرر ��جل غياب وحضور الطلبة �� نظام معلومات الطلبة 
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من ساعات املقرر، حيث يقوم محاضر املقرر بإرسال أسماء الطلبة الذين تتجاوز �سبة  %25ال �سمح للطالب أن يتغيب أك�� من 

من إجما�� ساعات املقرر إ�� مدير القسم التخاذ اإلجراءات الالزمة �� هذا الشأن. يحرم الطالب من دخول االمتحان  %15�غي��م 

من مجموع ساعاتھ الدراسية دون تقديم عذر مر��ي أو مقنع ومعتمد من قبل العميد، وسيتم رصد  %25ال��ائي إذا �غيب أك�� من 

، و�� جميع ا�حاالت، سيتم رصد الدرجة �� ، حينئذ يWE:35ا�حد األد�ى للدرجة أي 
ً
جب أن �عيد الطالب املقرر إذا �ان إلزاميا

معدل الطالب ال��اك�ي واملعدل الفص�� مع توجيھ إنذار للطالب أو فصلھ من الفصل الدرا��ي. يقدم مدير القسم إ�� �ل من عميد 

جراء االمتحانات ال��ائية �سبب التغيب، وسوف ترصد لهم درجة ال�لية املعنية وقسم القبول قائمة بأسماء الطلبة ا�حروم�ن من إ

 ا�حد األد�ى لذلك املقرر.

من إجما�� الساعات املعتمدة �سبب املرض أو ألي عذر مقنع ومعتمد من قبل عميد ال�لية، فإنھ  %25 إذا �غيب الطالب أك�� من

اب با�جامعة. يقوم عميد ال�لية بإبالغ إدارة القبول والت�جيل وتطبق حي��ا لوائح اال��ح )W(�عت�� من�حًبا من املقرر مع درجة 

بجانب املقرر �� ال�جل األ�ادي�ي للطالب. �سمح للطالب الذين يمثل اململكة أو ا�جامعة  "من�حب"عن القرار، وتظهر م�حوظة 

ويش��ط أن تصدر اإلجازة املرضية  من مجموع الساعات املعتمدة للمقرر. %30�� األ�شطة االجتماعية أن يتغيب بما ال يز�د عن 

من هيئة طبية معتمدة، و�جب أن يقدم العذر إ�� عميد ال�لية خالل ف��ة ال تتجاوز أسبوع�ن من تار�خ الغياب. يتو�� عمداء ال�ليات 

 ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس وا�حاضر�ن وعميد القبول والت�جيل مسؤولية تطبيق لوائح ا�حضور والغياب.

 

 تظلم الدرجات  ٤٫٤٫۹
أيام من تار�خ إعالن النتائج، وللعميد ��  10يجوز للطالب أن يطلب مراجعة درجاتھ �� االمتحان ال��ائي ألي مقرر خالل مدة أقصها 

هذه ا�حالة أن يقوم بالتحقق من عدم وجود أخطاء �� الت�حيح أو حساب النسبة ال��ائية ال�ي أحرزها الطالب، وذلك عن طر�ق 

ن شار�وا �� �جنة �ش�لها عميد ال�لية من أعضاء هيئة التدريس باستثناء محاضر املقرر وأي عضو من أعضاء هيئة التدريس الذي

 وقدره 
ً
د.ب. عن �ل طلب يتقدم بھ ملراجعة أي من درجاتھ وذلك باتباع ا�خطوات  10الت�حيح أو اإلشراف، و�دفع الطالب رسما

 :التالية

د.ب. ل�ل مقرر،  10أيام من إعالن الدرجة. يدفع الطالب رسًما قدرها  10يتقدم الطالب برفع تظلم ملراجعة درجتھ ال��ائية خالل . ١

 هو قابل لالس��داد �� حالة �غي�� الدرجة لألع��.و 

يقوم مدير القسم بتشكيل �جنة خاصة م�ونة من عضو�ن من أعضاء هيئة التدريس ملراجعة درجات الطالب ودرجاتھ ال��ائية  .٢

 �شرط أال ي�ون ا�حاضر املع�ي أحد أعضاء ال�جنة.

 ف��ا عضوان �� ال�جنة ع�� النتيجة.يجوز استشارة طرف ثالث �� ا�حاالت ال�ي ال يتفق  .٣

يقوم أعضاء ال�جنة بمراجعة الدرجات وتوزيعها، ومن ثم ترفع ال�جنة قرارها إ�� مدير اإلدارة خالل أسبوع واحد من �شكيل  .٤

 القرار.

ة املعني�ن، ثم �سلم �� حالة �غي�� الدرجة بناًء ع�� تقر�ر ال�جنة يتم اعتمادها من قبل رئيس القسم األ�ادي�ي وعميد ال�لي .٥

 النتيجة إ�� إدارة القبول والت�جيل لرصد الدرجة املعدلة قبل ان��اء ف��ة ا�حذف واإلضافة للفصل الدرا��ي القادم.

 . تتو�� إدارة القبول والت�جيل مسؤولية إبالغ الطالب املع�ي بالدرجة امل�ححة.٦
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 ��ائي وال يمكن الرجوع فيھ. ، حيث �عت�� قرار التظلم األول . ال �سمح للطالب بتقديم طلب تظلم �� مقرر سبق مراجعتھ٧

 درجات الغیر مكتمل والمواعید النھائیة ٤٫٤٫۱۰
بجانب املقرر الذي لم �ستكمل فيھ الطالب متطلباتھ أو �غيب عن امتحانھ ال��ائي �عذر مقنع مع  "غ�� مكتمل"ترصد م�حوظة 

مراعاة لوائح ا�جامعة، �� حال وجود مقررات او امتحانات غ�� مكتملة، يجب ع�� الطالب استكمالها والعمل ع�� إزالة امل�حوظة 

دون األخذ �ع�ن االعتبار الفصل (للفصل الذي رصدت فيھ امل�حوظة من �جلھ األ�ادي�ي بحلول ��اية الفصل الدرا��ي التا�� 

 .املقرر  يكمل ح�ى الفصل أو تجر�بية لف��ة الطالب و�خضع. املقرر  ذلك استكمال عند ال��اك�ي. و�تم مراجعة املعدل )الصيفي

ير�� (أيام �عد االمتحان ودفع الرسوم  5من خالل تقديم عذر مقنع خالل  غ�� املكتمل يمكن للطالب أن يطلب إعادة االمتحان

 .)الرجوع إ�� قسم الشؤون املالية ملز�د من التفاصيل

 اإلنذار األكادیمي ٤٫٤٫۱۱
باستثناء الفصل الدرا��ي األول الفصل (�� ��اية أي فصل درا��ي لف��ة تجر�بية  %60يخضع الطالب الذي يحرز ع�� درجة أقل من 

ة القبول والت�جيل إخطاره ��ذا اإلنذار. �عمل الطالب املنذر بجهد ع�� تجاوز هذا اإلجراء التأدي�ي ، وحينئذ ينب�� ع�� إدار )الصيفي

خالل مدة ال تتجاوز فصل�ن دراسي�ن �عد الفصل الذي وضع فيھ تحت التجر�ة، و�ذا فشل �� تجاوز ذلك، يفصل من برنامجھ 

من الساعات املعتمدة، �ستبعد فصلھ من ال��نامج، كما �ستبعد فصل أي طالب يحرز  %75الدرا��ي. �� حال استكمل الطالب 

 . كما يفصل الطالب إذا تجاوز املدة الدراسية املسموح ��ا �� ال��نامج ا�جام��.)%59.9 - %59.5( تراك�يع�� معدل 

 الطلبة المعرضین للفصل من الجامعة  ٤٫٤٫۱۲
�� ��اية أي فصل درا��ي باستثناء الفصل الدرا��ي األول. و�طبق هذا  %50يفصل الطالب الذي يحصل ع�� معدل تراك�ي أقل من 

ساعة معتمدة ع�� األقل، كما ستفصل ا�جامعة أي طالب تم فصلھ من برنامجھ السابق ورفضتھ جميع  12اإلجراء �عد استكمال 

لھ بالت�جيل والدراسة �� ال��نامج الذي سبق فصلھ منھ. وال �سمح للطالب املنذر بالت�جيل األقسام األخرى �� ا�جامعة ولن �سمح 

ساعة معتمدة خالل الفصل الدرا��ي الواحد. ويستبعد الطالب الذي يخضع لإلنذار األ�ادي�ي بأن �شارك �� أي �شاط  12ألك�� من 

 تقيمھ �� ا�جامعة.

 التخرج ٤٫٤٫۱۳
تكمال واستيفاء جميع املتطلبات �� ��اية �ل فصل درا��ي. و�� ا�حاالت ال�ي ي�ون ف��ا تخرج الطالب تمنح شهادات التخرج عند اس

 بمقرر إلزامي غ�� مطروح �� برنامج الفصل الدرا��ي ا�حا�� أو �سبب �عارضھ مع مقرر إجباري آخر أو قد رسب �� املقرر 
ً
مرتبطا

القسم، �سمح للطالب بالت�جيل �� مقرر بديل معادل للمقرر األص��، مع نفسھ مرت�ن، فإن عميد ال�لية �عد التشاور مع مدير 

 األخذ �ع�ن االعتبار مستوى املقرر ومسار ال��نامج، و�جب إخطار إدارة القبول والت�جيل وفًقا لذلك.
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 ع�� االلتحاق ��ذا 
ً
املقرر لسبب منطقي، فإن عميد و�املثل، إذا �ان تخرج الطالب �عتمد ع�� مقرر اختياري واحد، و�ان غ�� قادرا

ال�لية �عد التشاور مع مدير القسم، �سمح للطالب بالت�جيل �� مقرر بديل معادل للمقرر األص��، مع األخذ �ع�ن االعتبار مستوى 

 املقرر ومسار ال��نامج، و�جب إخطار إدارة القبول والت�جيل وفًقا لذلك.

امي أو اختياري �سبب عدم طرحھ أو �عارضھ مع مقرر آخر، يمكن للطالب ��جيل إذا لم يتمكن الطالب من الت�جيل �� مقرر إلز 

 من حيث الوصف وا�حتوى بناًء ع�� توصية مدير القسم وموافقة عميد ال�لية.
ً
 مقرر معادل تماما

لنظر عن ساعات معتمدة ألغراض التخرج، يمكنھ القيام بذلك، �غض ا 9�� حال �ان الطالب بحاجة للت�جيل لفصل يقل عن 

 ا�حد األد�ى للعبء الدرا��ي.

يتو�� مدير القسم األ�ادي�ي واملرشد األ�ادي�ي مسؤولية متا�عة ا�حالة األ�اديمية للطلبة بالتنسيق مع إدارة القبول والت�جيل 

ي استمارة يحب أن �ستكمل الطالب املتوقع تخرجھ �� ��اية الفصل الدرا�� ودراسة مدى ال��ام الطلبة بأح�ام وشروط التخرج.

التخرج من قسمھ خالل الفصل الدرا��ي الذي �سبق فصل التخرج من أجل منح الوقت ال�ا�� الستكمال براءة الذمة والتحقق من 

يجب أن يحصل الطالب ع�� استمارة براءة الذمة من ا�جامعة قبل استكمال إجراءات لقبول والت�جيل. �جلھ من قبل إدارة ا

 التخرج.
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 الرسوم وسیاسة االسترداد . ٥
 الرسوم ٥٫۱

 كلیة العلوم اإلداریة ٥٫۱٫۱

 املعتمدة ةرسوم الساع الساعات املعتمدة ال��نامج الرقم

 د.ب. 92.700 135 الب�الور�وس �� ا�حاسبة ١

 د.ب. 92.700 135 ب�الور�وس �� إدارة األعمالال ٢

 د.ب. 92.700 135 ب�الور�وس �� ا�حاسبة والتمو�لال ٣

 د.ب. 92.700 135 ب�الور�وس �� نظم املعلومات اإلدار�ةال ٤

 د.ب. 92.700 135 ب�الور�وس �� العلوم السياسيةال ٥

 د.ب. 144.200 36 اجست�� �� إدارة األعمالامل ٦

 د.ب. 144.200 36 اجست�� �� إدارة املوارد البشر�ةامل ٧

 د.ب. 144.200 36 اجست�� �� ا�حاسبة والتمو�لامل ٨
 

 كلیة الحقوق  ٥٫۱٫۲
 املعتمدة عةرسوم السا الساعات املعتمدة ال��نامج   الرقم

 د.ب. 92.700 135 الب�الور�وس �� ا�حقوق  ١

 د.ب. 144.200 36 املاجست�� �� القانون  ٢

 د.ب. 144.200 36 املاجست�� �� القانون التجاري  ٣
 

 كلیة اآلداب والعلوم ٥٫۱٫۳

 املعتمدة ةرسوم الساع الساعات املعتمدة ال��نامج الرقم

 د.ب. 92.700 135 الب�الور�وس �� علم ا�حاسوب ١

 د.ب. 92.700 135 الب�الور�وس �� التصميم ا�جرافي�ي ٢

 د.ب. 92.700 132 الب�الور�وس �� التصميم الداخ�� ٣
 

 كاردیف متروبولیتانجامعة  البرامج المستضافة من ٥٫۱٫٤

 املعتمدة ةرسوم الساع الساعات املعتمدة ال��نامج الرقم

١ B.A. (Hons) Management and Business Studies 135 160 .د.ب 

٢ Finance and Accounting (Hons). A.B  135 160 .د.ب 
 

 البرامج المستضافة من جامعة لندن ساوث بنك  ٥٫۱. ٥  
 املعتمدة ةرسوم الساع الساعات املعتمدة ال��نامج الرقم

١ Engineering Civil in Engineering of Bachelor 150 180 .د.ب 

٢ Engineering Architectural in Engineering of Bachelor 150 180 .د.ب 
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 . الرسوم الدراسیة األخرى٥٫۲
 برنامج درجة البكالوریوس ٥٫۲٫۱

 

 رسوم برنامج درجة الب�الور�وس والرسوم األخرى 

 )تدفع مرة واحدة( طلب االلتحاقد.ب. رسوم تقديم  10 ١

٢ 
 )تدفع مرة واحدة(د.ب. رسوم الت�جيل  100

 د.ب. رسوم ��جيل ال��امج املستضافة 110

٣ 
 للفصل الدرا��ي األول والثا�ي د.ب رسوم ا�خت�� 100

 صميم الداخ�� والتصميم ا�جرافي�يلطلبة علم ا�حاسوب والت

٤ 
 للفصل الدرا��ي الصيفيد.ب. رسوم ا�خت��  50

 لطلبة علم ا�حاسوب والتصميم الداخ�� والتصميم ا�جرافي�ي

 د.ب. رسوم امتحان تحديد مستوى اللغة اإلنجل��ية 5 ٥

 د.ب. رسوم إصدار ال�جل األ�ادي�ي الرس�ي 5 ٦

 شهادة التخرج إفادةد.ب. رسوم  5 ٧

 لل�جل األ�ادي�ي الرس�ي األصلطبق د.ب. رسوم إصدار ��خة  5 ٨

 الرسمية شهادة الطالبإفادة د.ب. رسوم إصدار  5 ٩

 د.ب. رسوم إجراء معادلة املقرر  10 ١٠

 د.ب رسوم التظلم ع�� الدرجة ال��ائية ل�ل مقرر  10 ١١

١٢ 
  "غ�� مكتمل"د.ب. رسوم إجراء امتحان  30

 )عل��ا �� الئحة ا�جامعةيجب تقديم عذر مصدق وفًقا لإلجراءات املنصوص (

 د.ب. رسوم إصدار بطاقة جامعية جديدة أو بدل فاقد 5 ١٣

 شهادة التخرج�فادة عن �ل ��خة إضافية من كشوف درجات التخرج و  د.ب. 10 ١٤

١٥ 
 ي�ون الرسم املطبق ضعف سعر الكتاب املستعار 

 من 
ً
 مستعارا

ً
 مكتبة ا�جامعة�� ا�حاالت ال�ي يفقد ف��ا الطالب أو يتلف كتابا

 الدليل السنوي  +شهادة التخرج باللغت�ن العر�ية واإلنجل��ية إفادة  +د.ب. رسوم ثوب التخرج  ١٥٠ ١٦

 د.ب. رسوم ثوب التخرج 25 ١٧

*  
ً
 :الرسوم التالية وتتضمند.ب. غ�� قابلة لالس��داد �حجز مقعد  650يدفع الطالب الذي تم قبولھ حديثا

 )أعاله )١�� البند ( املذ�ور (لتقديم الطلب  )تدفع مرة واحدة(د.ب. رسوم تقديم الطلب  10 أ

 )أعاله )٢(�� البند  ةاملذ�ور ( -) تدفع مرة واحدة(رسوم الت�جيل  د.ب. 100 ب

 )أعاله )١٣(املذ�ورة �� البند (د.ب. إلصدار بطاقة هو�ة جامعية جديدة  5 ج

 د.ب. جزء من الرسوم الدراسية لفصل القبول  385 د
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 رسوم برنامج درجة املاجست�� والرسوم األخرى 

 )تدفع مرة واحدة( االلتحاق طلب د.ب. رسوم تقديم 10 ١

 األول والثا�ي الدرا��ي للفصلد.ب. رسوم الت�جيل  250 ٢

 للفصل الدرا��ي الصيفيد.ب. رسوم الت�جيل  150 ٣

 د.ب. رسوم امتحان تحديد مستوى اللغة اإلنجل��ية 5 ٤

 د.ب. رسوم إصدار ال�جل األ�ادي�ي الرس�ي 5 ٥

 شهادة التخرج إفادة د.ب. رسوم إصدار 5 ٦

 لل�جل األ�ادي�ي الرس�ي طبق األصلد.ب. رسوم إصدار ��خة  5 ٧

 الرسمية الطالب شهادة إفادةد.ب. رسوم إصدار  5 ٨

 د.ب. رسوم إجراء معادلة املقرر  10 ٩

 د.ب رسوم التظلم ع�� الدرجة ال��ائية ل�ل مقرر  10  ١٠

١١ 
  "غ�� مكتمل"د.ب. رسوم إجراء امتحان  30

 )يجب تقديم عذر مصدق وفًقا لإلجراءات املنصوص عل��ا �� الئحة ا�جامعة(

 د.ب. رسوم إصدار بطاقة جامعية جديدة أو بدل فاقد 5 ١٢

 شهادة التخرج�فادة عن �ل ��خة إضافية من كشوف درجات التخرج و  د.ب. 10 ١٣

١٤ 
 من املطبق ضعف سعر الكتاب املستعار ي�ون الرسم 

ً
 مستعارا

ً
�� ا�حاالت ال�ي يفقد ف��ا الطالب أو يتلف كتابا

 مكتبة ا�جامعة

 الدليل السنوي  +شهادة التخرج باللغت�ن العر�ية واإلنجل��ية إفادة  +د.ب. رسوم ثوب التخرج  150 ١٥

 د.ب. رسوم ثوب التخرج 25 ١٦

*  
ً
 :د.ب. غ�� قابلة لالس��داد �حجز مقعد وتتكون من الرسوم التالية 650يدفع الطالب الذي تم قبولھ حديثا

 ) أعاله)١(املذ�ور �� البند () لتقديم الطلب تدفع مرة واحدة( طلب االلتحاقد.ب. رسوم تقديم  10 أ

 )أعاله )٢(املذ�ورة �� البند (د.ب. رسوم الت�جيل لفصل القبول  ٢٥٠ ب

 )أعاله )١٢(املذ�ورة �� البند (د.ب. إلصدار بطاقة هو�ة جامعية جديدة  5 ج

 د.ب. جزء من الرسوم الدراسية لفصل القبول  385 د
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 سیاسة استرداد الرسوم ٥٫۳
 س��داد" و "غ�� قابلة للتحو�ل"."الرسوم األخرى" "غ�� قابلة لال  السابق جدول ا�جميع الرسوم األخرى املدرجة �� 

 القابلة لالسترداد. الرسوم الدراسیة ٥٫۳٫۱
 

 االس��جاع %�سبة  مواعيد اال��حاب من ا�جامعة

 من مجموع الرسوم الدراسية فقط %100 قبل أسبوع واحد من اليوم األول من الفصول الدراسية

 من مجموع الرسوم الدراسية فقط %100 قبل ��اية األسبوع األول من الفصول الدراسية

 من مجموع الرسوم الدراسية فقط %75 قبل ��اية األسبوع الثا�ي من الفصول الدراسية

 من مجموع الرسوم الدراسية فقط %50 قبل ��اية األسبوع الثالث من الفصول الدراسية

 من مجموع الرسوم الدراسية فقط %25 قبل ��اية األسبوع الرا�ع من الفصول الدراسية

 ال يوجد اس��جاع �عد ��اية األسبوع الرا�ع من الفصول الدراسية

 :مالحظة

 . ا�جدول أعاله ال ينطبق �� الفصول الدراسية الصيفية.١

 الفصول الدراسية حسب التقو�م األ�ادي�ي.. يحدد اليوم األول من ٢
 

 يحدد العدد اإلجما�� لساعات االعتماد امل�جلة الت�لفة ال��ائية. -

 يجب دفع رسوم الت�جيل قبل بدء ا�حاضرات. -

 سيل�� ��جيل الطالب �� حال تخلف عن دفع الرسوم الدراسية قبل بدء الفصل الدرا��ي. -

 :رسوم مستحقة ح�ى يتم دفع جميع املستحقات ع�� الطلبة الذين لد��مسينطبق ما ي��  -

 يمنع من حضور ا�حاضرات. أ.                     

 يمنع من إجراء امتحانات منتصف الفصل الدرا��ي. ب.                     

 يمنع من إجراء االمتحانات ال��ائية. ج.                     

 ألي مقرر. القادميمنع من الت�جيل  د.                     

 يمنع من إصدار ال�جالت األ�اديمية. ه.                    

 حجب درجة أو درجات الطالب الذي تخلف عن الدفع ح�ى يدفع جميع مستحقاتھ بال�امل. و.                    

 :طرق الدفع -

. أ.                   
ً
 نقدا

 ك.شي ب.                  

  ج.                  
ً
 .)الدفع ع�� اإلن��نت أو بطاقات االئتمان(إلك��ونيا

 تقبل العملة البحر�نية فقط عند الدفع ما لم يوافق مدير املالية ع�� خالف ذلك. -

 من املمكن �سو�ة خطة للدفع وذلك با�حضور إ�� قسم الشؤون املالية لعمل الالزم. -
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 التأخیر وتصنیف الفئات ٥٫٤
ع�� أ��ا متأخرة. يتم تصنيف جميع ا�حسابات  )1(املتأخرة عن موعد استحقاقها ليوم واحد  الطلبةسيتم تصنيف جميع حسابات 

كما هو  تخلف عن دفعها دفعةمن آخر فات موعد استحقاقها ال�ي  أيام التأخ��زمنية مختلفة بناًء ع�� عدد  فئاتاملتأخرة إ�� 

 :مفصل أدناه

 اإلجراء املتخذ التأخ��عدد أيام  الفئات

 30-1 ١الفئة 
 /إ�� الطـــالـــب و�رســــــــــــــل بر�ـــد إلك��و�يخطـــاب التـــأخ�� األول بـــال��يـــد  يرســــــــــــــل

 الكفيل

 90-32 ٢الفئة 
 إ�� املكتبشــــــــــارة مع اإل �ر�د إلك��و�ي و  وال��ائي� الثا�ي �خطاب التأخ يرســــــــــل

 القانو�ي با�جامعة.

 +91 ٣الفئة 

إ�� املكتب القانو�ي با�جامعة.  وترســــــــــل ينب��كما كمل اســــــــــتمارات التقديم ت

ا للنقطــة ت من هــذه  "٧٫٦"رفض ا�خــدمــات اإلضــــــــــــــافيــة للمــدين املتــأخر وفقــً

 با�جامعة،يوًما من تار�خ اإلرســـــــــــال إ�� املكتب القانو�ي  45الســـــــــــياســـــــــــة. �عد 

 ا�حســــــــــــاب. قد يتم �عي�نمســــــــــــألة ســــــــــــيتم اتخاذ قرار �شــــــــــــأن كيفية متا�عة 

 متعاقدة مع الدولة.ديون إ�� و�الة تحصيل  املسألة

 ف��ات.اللمدير �غي�� ل يحق :مالحظة
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 الدعم المالي ٦
 )الطلبة المستجدین(الخصم المالي للطلبة المتمیزین من الثانویة العامة  ٦٫۱

وفًقا (تمنح ا�جامعة ع�� نحو استثنائي الطلبة املوهو��ن من الثانو�ة العامة للفصل الدرا��ي األول خصومات مالية ع�� النحو التا�� 

 ):للوائح ا�جامعة

 .فما فوق �� الثانو�ة العامة %95ا�حاصل�ن ع�� معدل تراك�ي  %30خصم . ١

 �� الثانو�ة العامة. )%94.99إ��  %90(ا�حاصل�ن ع�� معدل تراك�ي  %15خصم . ٢

 

 )الطلبة المنتظمین(المزایا المالیة للطلبة المتمیزین  ٦٫۲
 :التا�� )ا�خصم(سيمنح الطلبة املدرجة أسما��م ع�� لوحة الشرف التعو�ض 

 ع�� رسوم الفصل الدرا��ي الذي أعلن فيھ اسمھ. %20يمنح طالب املرتبة األو�� ع�� لوحة الشرف، خصم بنسبة  .١

 ع�� رسوم الفصل الدرا��ي املعلن فيھ اسمھ. %15يمنح طالب املرتبة الثانية ع�� لوحة الشرف، خصم بنسبة  .٢

 ع�� رسوم الفصل الدرا��ي املعلن فيھ اسمھ. %10يمنح طالب املرتبة الثالثة ع�� لوحة الشرف، خصم بنسبة . ٣

 رسوم الفصل الدرا��ي املعلن فيھ اسمھ. ع�� %5يمنح طالب املرتبة الرا�عة ع�� لوحة الشرف خصم بنسبة  .٤

 د.ب. 1500إذا �ان مبلغ الرسوم الفصلية للطلبة  :ع�� سبيل املثال

 د.ب. كحد أق��ى 300 :سيحصل الطالب �� هذا املثال ع�� )%20(إذا �ان ا�خصم بنسبة 

 د.ب. كحد أق��ى 225 :سيحصل الطالب �� هذا املثال ع�� )%15(إذا �ان ا�خصم بنسبة 

 د.ب. كحد أق��ى 150 :سيحصل الطالب �� هذا املثال ع�� )%10(إذا �ان ا�خصم بنسبة 

 د.ب. كحد أق��ى 75 :سيحصل الطالب �� هذا املثال ع�� )%5(إذا �ان ا�خصم بنسبة 

 د.ب. 7.950 :مجموع ا�خصم للطالب املدرج �� لوحة الشرف هو
 

 المساعدات المالیة ٦٫۳
 لدعمهم ع�� تحقيق أهدافهم األ�اديمية واملهنية، حيث يمكن للطالب تقدم ا�جامعة املساعدات 

ً
املالية للطلبة املتع��ين ماليا

بالتقدم ل�حصول ع�� الدعم املا�� من خالل استكمال نموذج الطلب من عمادة شؤون الطلبة �� املوعد ال��ائي ا�حدد. تجتمع �جنة 

للمتقدم�ن وذلك وفًقا الحتياجا��م ولسياسة املساعدات املالية. تتلقى العمادة  املساعدات املالية �ل فصل درا��ي ملنح املساعدة

 وال يمكن استئنافھ. ال تنطبق املساعدات املالية
ً
ع��  قرار ال�جنة وتبلغ مقدم الطلب بقرار ال�جنة ال��ائي، ويعت�� القرار املتخذ ��ائيا

 :أي مما ي��

 رسوم الت�جيل. -

 الكتب الدراسية. -
 

 خصم األخوة ٦٫٤
أخوا��م لالنضمام إ�� جامعة العلوم التطبيقية. ستقدم ا�جامعة خصم األخوة  /يحفز خصم األخوة الطلبة ع�� توجيھ إخوا��م

 كحافز ودعم ما�� إضا�� لطلبتنا. للطالب ا�جديد
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 )SA(. شؤون الطلبة ۷
�تھ ا�جامعية �� جامعة العلوم التطبيقية. تقدم العمادة تركز عمادة شؤون الطلبة �� املقام األول ع�� الطالب وتطور تجر�ة مس�

خدمات مختلفة للتعامل مع احتياجات الطلبة وحل مشا�لهم بالتعاون مع ال�ليات واألقسام وا�جهات األخرى ذات العالقة. كما 

 ة.لطالب وحياة الطالب بصورة شاملتوفر العمادة األ�شطة والفرص لتعز�ز التنمية الفكر�ة وال�خصية ل
 

 مكتب الخدمات الطالبیة ۷٫۱
:تلتزم الجامعة بتقدیم الخدمات الداعمة للطلبة بالطرق اآلتیة  

يقدم اإلرشاد ويساعد الطلبة ع�� التعامل مع مختلف املواضيع بالتعاون مع املرشدين األ�اديمي�ن آو األقسام األ�اديمية  -

 أو ال�ليات أو خدمات الدعم.

 الطلبة.�شرف ع�� انتخاب و�شكيل مجلس  -

 �شر الو�� بأنظمة ولوائح ا�جامعة. -

 خلق بيئة �ساعد الطلبة ع�� املشاركة �� جميع ا�جاالت. -

�ساعد ع�� إقامة أ�شطة الطلبة وتنظيم النوادي واأل�شطة الر�اضية والثقافية واالجتماعية ال�ي تل�ي احتياجا��م  -

 وتحسن مهارا��م.

حيثما أمكن �جميع الطلبة وذلك لتحقيق أق��ى قدر من االستفادة من يكتشف املواهب املم��ة للطلبة و�وفر الفرص  -

 هذه املواهب.

 متا�عة وسائل التواصل االجتما�� و�شر املعلومات املتعلقة باألحداث ذات الصلة وال�ي تخص طلبة ا�جامعة. -

 اإلشراف ع�� �شكيل األندية الطالبية وممارسة أ�شط��ا. -

 بالتنسيق مع مدير مكتب االرشاد. دعم الطلبة ذوي االحتياجات ا�خاصة -
 

 مكتب اإلرشاد  ۷٫۲
يختص مكتب اإلرشاد بتوجيھ الطلبة فيما يتعلق باملسائل ال�خصية أو األ�اديمية، كما �عت�ي بالطلبة الغ�� قادر�ن ع�� التعامل 

 اإلرشاد أو عميد شؤون الطلبة.مع الضغوط الدراسية. �عمل مكتب االرشاد ع�� خلق حلقة تواصل سر�ة ب�ن الطالب ومدير مكتب 

�ساعد املكتب ع�� حل املشا�ل التعليمية واالجتماعية والنفسية وال�حية ذات الصلة ال�ي قد يواجهها الطلبة أثناء دراس��م 

األ�ادیمیة و�قدم خدمات املشورة والدعم امل�ي من قبل مؤسسات أو فئات خارجية متخصصة عندما یتطلب األمر. يقوم املكتب 

إخبار األطراف املعنية وأعضاء هيئة التدريس بأي ظرف استثنائي قد يؤثر ع�� األداء األ�ادي�ي للطالب، كما �س�� املكتب إ�� تنمية ب

 القيم اإليجابية ب�ن الطلبة وتحف��هم ع�� التفوق الدرا��ي.
 

 مكتب التطویر المھني وشؤون الخریجین ۷٫۳
لومات الالزمة للطلبة ا�خر�ج�ن حول فرص العمل املتعلقة بمؤهال��م و��ي��م ملواجهة بيئة يقدم مكتب التطو�ر امل�ي املشورة واملع

العمل من خالل تنظيم املعارض الوظيفية وورش العمل والفعاليات لتحس�ن فرصهم �� ا�حصول ع�� وظائف تناسب احتياجا��م. 

 ج�ن و�زودهم بأحدث املعلومات �� مجاالت دراس��م.�عزز مكتب التطو�ر امل�ي العالقة ب�ن أ�حاب العمل والطلبة ا�خر�

والصناعة ع�� االزدهار، كما �س��  املؤسسات�عمل ا�جامعة ع�� تثقيف وتطو�ر املواهب ال�ي يمكن أن تخدم ا�جتمع و�ساعد 

لية وواقعية �� آن لر�ط البيئة االقتصادية ا�حالية وموقف سوق العمل تجاه منا�ج ا�جامعة ل��و�د الطلبة بتوقعات وظيفية عم

واحد. وهدفت ا�جامعة إ�� تطو�ر مكتب ا�خدمات املهنية �� عمادة شؤون الطلبة من أجل سد الفجوة ب�ن الصناعة والتعليم 

 وتحس�ن التواصل بي��ما �� الوقت ا�حا��. 

د أ�حاب العمل ع�� التوظيف �عمل املكتب �� املقام األول ع�� توجيھ ون�ح الطلبة فيما يتعلق باملسائل الوظيفية، وهو �ساع

و�ناء العالقات و�ناء زمالة طو�لة األجل مع  املؤسساتالناجح بالتعاون مع ا�جامعة من خالل تنسيق فرص التدر�ب الداخ�� �� 

 ا�حيطة ��ا. واملؤسساتالصناعات 



 - 43 - 

 ذات الصلة واملعنية. واملؤسساتز�ادة الو�� بال��امج واملقررات املطروحة �� ا�جامعة من قبل الصناعات  أ.

 ومستندات اثبات الهو�ة.إ�شاء ملف خاص با�خر�ج�ن  ب.

  املعنية. املؤسساتجمع متطلبات التوظيف من  ج.

 دعوة ممث�� الصناعة أو األعمال لز�ارة ا�جامعة وتبادل املعلومات حول مؤسسا��م. د.

 العلوم التطبيقية.جامعة ��امج جمع املدخالت من خ��اء الصناعة حول التحديثات املطلو�ة ل .ـه

 .املؤسساتاملعنية من خالل تنظيم الرحالت والز�ارات امليدانية و�سهيل تدر�ب الطلبة �� هذه  للمؤسساتز�ادة و�� الطلبة  و.

 تحديد مواعيد ملقابلة الطلبة داخل أو خارج ا�حرم ا�جام��. ز.

  ح.
ً
 بمواعيد الفعاليات القادمة.تمثيل ا�جامعة �� معارض التوظيف و�عالمهم مسبقا

 سنوً�ا. معرض التوظيفتنظيم  ط.

 إ�شاء شبكة من املوظف�ن السابق�ن وجمع ردود الفعل حول س�� عملية التوظيف. ي.

 ترسيخ ن�ج التواصل ع�� مختلف قنوات التواصل.ا�خر�ج�ن و  بناء عالقات مثمرة مع ك.

 إشراك ا�خر�ج�ن �� الفعاليات ال�ي تنظم داخل وخارج ا�جامعة. ل.

 
 

 مجلس الطلبة ۷٫٤
 و�ت�ون من ممثل�ن منتخب�ن من طلبة جامعة 

ً
تدعم عمادة شؤون الطلبة دستور مجلس الطلبة حيث يتم �شكيل ا�جلس سنو�ا

 العلوم التطبيقية وفًقا إلجراء ا�جامعة لل��شيح والتصو�ت واالنتخابات.

يل��م مجلس الطلبة بالقواعد واألنظمة وفًقا للوائح مجلس الطلبة، حيث يتم تمثيل جميع طلبة ا�جامعة من قبل أعضاء مجلس 

 الطلبة الذين يقومون بدورهم بخدمة الطلبة اآلخر�ن، وتتمثل هذه ا�خدمة من خالل تقديم األف�ار واملالحظات إ�� مجلس الطلبة. 

س الطلبة ملز�د من املعلومات حول دستور مجلس الطلبة وال��شيح و�جراء االنتخابات و�وم يمكن االطالع ع�� سياسة مجل

 مل��انية والواجبات واملسؤوليات.االنتخابات وا

 

 أندیة الجامعة ۷٫٥
دية تقوم عمادة شؤون الطلبة بمتا�عة أ�شطة الطلبة ا�ختلفة من أجل إثراء تجر�ة ا�حياة الطالبية، وذلك من خالل �شكيل أن

طلبة كحد أد�ى من ذوي االهتمامات املش��كة. كما �سمح للطلبة بتشكيل أندية خاصة ��م أو االنضمام إ�� أحد  ١٠م�ونة عادة من 

األندية القائمة، و�ت�ون �ل ناد من طلبة يتشار�ون املسؤولية والواجبات واالل��ام بقواعد وأنظمة ا�جامعة. و�تم ��جيع األندية 

برنامج يوم ال��يئة لتحض�� الكتيبات أو النشرات واإلعالن عن أ�شطة أندي��م �� لوحات اإلعالنات ا�خصصة  ع�� املشاركة ��

لشؤون الطلبة. و�جب ع�� األعضاء املؤسس�ن ألي ناد مق��ح تقديم اق��اح خطي مع املستند املطلوب إ�� عميد شؤون الطلبة وفًقا 

 لسياسة نادي الطلبة.

مات الطالبية بالتعاون مع عميد شؤون الطلبة باإلشراف ع�� أ�شطة األندية من حيث ال��خيص وتوفر يقوم مدير مكتب ا�خد

رئيس النادي ونائب رئيس النادي وأم�ن السر (املرافق ومقر االجتماعات. يقدم رئيس النادي قائمة بأسماء األعضاء التنفيذي�ن 

ة. كما تتو�� ال�جنة تصال ��م وال�ي سيحتفظ ��ا عميد شؤون الطلببما �� ذلك أسما��م وتفاصيل اال )وجميع أعضاء النادي

  التنفيذية للنادي مسؤولية ا�حفاظ ع�� األندية والعضو�ة وأي �غي��ات يجب إبالغها إ�� عمادة شؤون الطلبة.
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 �� العمادة
ً
 :وفيما ي�� األندية التالية امل�جلة حاليا

 النادي الر�ا��ي. .١

 .ينادي اإلعالمال .٢

 نادي املتطوع�ن.. ٣

 نادي املرأة. .٤

 نادي الثقافة. .٥

 ي املواهب.ناد .٦

 . نادي البيئة.7

 نادي الخریجین ۷٫٦
يحرص نادي ا�خر�ج�ن ع�� إ�شاء عالقات ب�ن ا�خر�ج�ن وا�جامعة و�قامة فعاليات لم الشمل �ش�ل دوري �خلق روابط خارجية 

 ر�ج�ن ا�جدد ملقابالت وسوق العمل.البحر�ن، كما �عقد النادي ورش متنوعة ل��يئة ا�خمع ا�جامعات األخرى داخل أو خارج مملكة 

 وفًقا لسياسة نادي ا�خر�ج�ن. تحدث
ً
 قوان�ن النادي سنو�ا

 

 لوائح نادي الخریجین ۷٫٦٫۱
�� األخالقية العامة، كما يجب ال �سمح للنادي املشاركة �� املضار�ة املالية أو أي �شاط سيا��ي. يجب أن يتبع النادي األنظمة واملعاي

أال تؤثر أ�شطة النادي ع�� سالمة وأمن مملكة البحر�ن، كما يجب أن تأخذ �� االعتبار اللوائح واألنظمة الداخلية ل�جامعة ومملكة 

 البحر�ن.

 

 مسؤولیات نادي الخریجین ۷٫٦٫۲
 :تتمثل أهداف نادي ا�خر�ج�ن فيما ي��

 من خالل أ�شطة جمع الشمل ال�ي �عقد �ش�ل دوري.ر�ط خر��� ا�جامعة بجامع��م  .١

 تثقيف خر��� ا�جامعة حول أهمية دورهم �� خدمة ا�جامعة والوطن من أجل تحقيق التقدم �� ا�جتمع.. ٢

 �عز�ز العالقات والتعاون ب�ن ا�خر�ج�ن ح�ى يتمكنوا من تبادل املعرفة وا�خ��ات. .٣

 ألهداف ال��بو�ة والثقافية واالجتماعية �جامعة العلوم التطبيقية.مشاركة و�عاون طلبة ا�جامعة لتحقيق ا .٤

 �عز�ز اإلحساس باملسؤولية ب�ن خر��� ا�جامعة تجاه جامعا��م ومجتمعهم و�عز�ز روح املواطنة ف��م.. ٥

 تقديم الدعم املعنوي واملادي للنادي من أجل ا�حفاظ ع�� استمرار�ة األ�شطة. .٦

 جامعة وخرج��ا من خالل مشارك��م �� برامج ا�جامعة ال��و�جية للمعارض وا�حمالت اإلعالنية وما إ�� ذلك.�عز�ز التفاعل ب�ن ا� .٧

 دعم وتحديث قاعدة بيانات ا�خر�ج�ن ال�ي أعدها املكتب وا�حفاظ ع�� تحدي��ا �ش�ل دوري. .٨

.التواصل ب�ن ا�جامعة وا�جامعات األخرى داخل وخارج مملكة البحر�ن لتبادل ا. ٩
ً
 ودوليا

ً
 �خ��ات وخدمة التعليم ا�جام�� محليا

 يحتذى بھ للطلبة املنتظم�ن وطلبة الدراسات العليا. .١٠
ً
 �شر قصص النجاح �خر��� ا�جامعة مما يجعلها مثاال

والدول إبداء الرأي من األعضاء ا�خر�ج�ن �� املسائل املتعلقة بصيت وم�انة ا�جامعة �� مجتمع دول مجلس التعاون ا�خلي��  .١١

 العر�ية األخرى.
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 حيثما أمكن، وتزو�دهم بورش عمل متعلقة بالتوظيف. /مساعدة ا�خر�ج�ن ع�� توف�� فرص عمل م�ى .١٢

 لتأهيلهم لسوق العمل من خالل عقد ورش عمل وحلقات دراسية. دعم ا�خر�ج�ن ا�جدد من خالل التدر�ب .١٣
 

 شروط عضویة الخریجین ۷٫٦٫۳
 ع�� شهادة أ�اديمية �� تخصص تقدمھ ا�جامعة. .١

ً
 �ش��ط أن ي�ون حاصال

�ش��ط أن يظهر حسن السلوك و�جب أال ي�ون قد أدين بجناية أو جنحة ما لم يكن هناك إثبات رس�ي لت��ير ال��مة أو ت��ئة  .٢

 السمعة.

 �� مملكة البحر�ن. .٣
ً
 يجب أن ي�ون مدير مجلس اإلدارة مقيما

 يتم �عبئة استمارة العضو�ة بدقة.ال يقبل طلب العضو�ة إال من قبل املكتب إذا أحالھ ا�جلس، وس .٤
 

 أنواع العضویات في نادي الخریجین ۷٫٦٫٤
نظام النادي.ل وفقًا شروط العضویة ویزود المكتب بالعناوین أو وسائل االتصال العضویستوفي فعال: العضو ال. ١  

رؤ�ة ورسالة ا لالذي �ساهم و�قوم باأل�شطة ال�ي �عكس دعمھ املستمر للنادي وتحقيق رسالتھ وفًق  ا�خر�ج :و��العضو ال .٢

 من أهم أهداف النادي. "و��العضو ال"إ��  "فعالالعضو ال"ز�ادة أعضاء النادي املتنقل�ن من صفة  و�عدا�جامعة، 

نجازا��م �� خدمة ا�جتمع أو إل كبار ال�خصيات أو من غ�� خر��� ا�جامعة خر��� تمنح هذه العضو�ة � :فخري العضو ال .٣

ضو الفخري بملء مس��ة النادي وا�جامعة، وذلك �عد أخذ املوافقات الالزمة من العمادة واملكتب، وال يل��م الع �عز�زمساهم��م �� 

 استمارة العضو�ة.

 

 الخدمات المتعلقة بطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة ۷٫۷
تقدم ا�جامعة الدعم الالزم لطلبة ذوي االحتياجات ا�خاصة من خالل اتخاذ اإلجراءات املناسبة لضمان رفاهي��م وتمتعهم ب�امل 

حقوقهم. ينب�� ع�� الطلبة الذين �عانون من حاالت طبية معينة أو لد��م احتياجات دعم التعلم ال�ي قد تؤثر ع�� مباشرة دراسا��م 

 رج �� نطاق الرفاهية العامة إبالغ مكتب اإلرشاد الطال�ي أو عميد شؤون الطلبة وتقديم �جال��م الطبية.األ�اديمية أو ما يند

كما تتخذ عمادة شؤون الطلبة �افة اإلجراءات وال��تيبات الالزمة من خالل التواصل مع هيئة أعضاء التدريس لتقديم الدعم 

توف�� جميع التسهيالت املمكنة من خالل تخصيص موظف�ن مختص�ن ومؤهل�ن  اإلضا�� طوال ف��ة الدراسة. كما ��دف ا�جامعة إ��

للتعامل مع املسائل املتعلقة بطلبة ذوي االحتياجات ا�خاصة. يمكن الرجوع إ�� سياسة ذوي االحتياجات ا�خاصة ع�� موقع 

 ملز�د من املعلومات املتعلقة ��ذا الشأن. )www.asu.edu.bh(ا�جامعة 

 دعم طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة ۷٫۷٫۱
 تسھیل إمكانیة االنتقال لطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة ۷٫۷٫۱٫۱

توفر ا�جامعة مواقف خاصة لطلبة ذوي االحتياجات ا�خاصة ع�� مقر�ة من املدخل وفًقا لسياسة طلبة  :موقف السيارات .١

 ذوي االحتياجات ا�خاصة.

 توفر ا�جامعة دورات مياه تالئم احتياجات طلبة ذوي االحتياجات ا�خاصة. :دورات املياه. ٢
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لطلبة ذوي االحتياجات  )عند اللزوم(وأسوار الساللم وخدمات املصعد  املداخلتوفر ا�جامعة ساللم مناسبة ع��  :املداخل. ٣

 ا�خاصة.

�ستعد ا�جامعة ملثل هذا النوع من الدعم من خالل توف�� مقاعد خاصة أو �سهيالت �� الفصول الدراسية  :الفصول الدراسية .٤

 .)عند اللزوم(وا�خت��ات 

 تضمن ا�جامعة ب��و�د العيادة باملمرض�ن و�مكن التواصل معهم �� جميع األوقات. :العيادة. ٥

 تقدیم الخدمات االستشاریة ۷٫۷٫۱٫۲
ات االستشار�ة لطلبة ذوي االحتياجات ا�خاصة �ش�ل دوري و�س�� جاهدة لتحقيق مخرجات التعلم تقدم ا�جامعة ا�خدم

 م�� بما يالئم احتياجاتھ ا�خاصة.املس��دفة وحسن املعاملة داخل ا�حرم ا�جا

 الدعم األكادیمي ۷٫۷٫۱٫۳
توف�� قاعات متنوعة وأخذ راحة قص��ة أثناء اجراء االمتحان وز�ادة الوقت ا�حدد لالمتحان وز�ادة حجم  :دعم االمتحانات. ١

 ا�خط املستخدم �� أوراق االمتحان وتدو�ن املالحظات وغ��ها من وسائل الدعم حسب حالة الطالب أو احتياجھ.

ب الطالب ذوي االحتياجات ا�خاصة كما ينب��.، كما يوفر توف�� مقاعد خاصة و�سهيالت أخرى الستيعا :دعم الفصل الدرا��ي. ٢

 ا�حاضر الدعم املستمر خالل و�عد الفصل الدرا��ي.

 � الوسائل التعليمية مثل الوسائل املرئية وغ��ها من وسائل االتصال �لما أمكن ذلك.�توف. ٣

 الدعم المالي ۷٫۷٫۱٫٤
ية لطلبة ذوي االحتياجات الدراسية أو آلية التقسيط أو إعفاء �عض الرسوم ا�جامعتقدم ا�جامعة وفًقا لتقدير إدارة ا�جامعة املنح 

 ا�خاصة.

 إجراءات طلب الدعم  ۷٫۷٫۱٫٥
طلب االلتحاق  /یجب أن يف�ح الطلبة ذوي اإلعاقة أو ذوي االحتياجات ا�خاصة عن طبيعة إعاق��م �� استمارة القبول . ١

 با�جامعة.

 الذين �ستوفون معاي�� القبول و�مكن استيعا��م دون أن �سبب ذلك أي مشقة ل�جامعة أو الطالب.تقبل ا�جامعة جميع الطلبة  .٢

 عن أي حق �ان يمكن ا�حصول عليھ بخالف ذلك.أي طالب يتخلف عن إخطار ا�جامعة  أ.     
ً
 �عد متنازال

�سبب مشقة أو خطر ع�� الطالب والطلبة اآلخر�ن إذا �ان تقييم ا�حالة �ش�� إ�� أن استيعاب طبيعة اإلعاقة يمكن أن  ب.     

 إلغاء قبولھ و��ون هذا القرار م��وك لتقدير ا�جامعة وحدها. /وا�جامعة، فإن الطالب املع�ي قد يخضع إللغاء ��جيلھ

�ي قد دفعها أعاله، يفقد الطالب حقھ �� اس��داد جميع الرسوم الدراسية ال "ب"�� حالة إلغاء الت�جيل بموجب النقطة  ج.    

 ل�جامعة.
ً
 مسبقا
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 يتم  .٣
ً

�عد تحديد طبيعة إعاقة الطالب، سيتم إجراء مقابلة مع الطالب �عد قبولھ مؤقًتا �� ا�جامعة من قبل �جنة تضم ممثال

 :اختياره من �ل مما ي��

 ا�خدمات الطالبية. مكتب أ.      

 اإلرشاد الطال�ي.مكتب  ب.      

 القبول. منتسب من �جنة ج.      

 منتسب من الوحدة ال�حية.د.       

 من هيئة التدريس لديھ خلفية �� علم النفس أو ا�جاالت ذات الصلة. منتسب .هـ      
 

 �� ا�جامعة كطالب ذو 
ً

إذا قررت ال�جنة بأغلبية األصوات أن ا�جامعة يمك��ا استيعاب نوع إعاقة الطالب، سيمنح الطالب قبوال

 املزايا املمنوحة للطلبة ذوي االحتياجات ا�خاصة كما هو وارد هنا. /و�التا�� سيستفيد من جميع االمتيازاتاحتياجات خاصة، 
 

 �� ا�جامعة كطالب 
ً
إذا قررت ال�جنة بأغلبية األصوات أن الطالب ليس لديھ إعاقة م�حوظة أو حاجة خاصة، سيمنح الطالب قبوال

 مزايا ممنوحة للطلبة ذوي االحتياجات ا�خاصة كما هو وارد هنا. /عادي، و�التا�� لن �ستفيد من أي امتيازات
 

إذا قررت ال�جنة بأغلبية األصوات أن الطالب �عا�ي من احتياجات خاصة أو إعاقة م�حوظة، ولكن ال �ستطيع ا�جامعة استيعا��ا، 

أي نوع قد ي�ون الطالب قد تكبدها  سيتم رفض قبول الطالب و�حب القبول املؤقت. ولن تتحمل ا�جامعة مسؤولية أي ت�اليف من

 نتيجة القبول املؤقت.
 

�� حالة انقسام رأي ال�جنة حول ما إذا �ان الطالب لديھ إعاقة يمكن استيعا��ا أم ال، تقوم ال�جنة بإحالة األمر إ�� متخصص من 

 خارج ا�جامعة ل�حكم ال��ائي. 
 

 رئيس ا�جامعة التخاذ القرار ال��ائي.و�ذا لم تتفق ال�جنة ع�� خالف ذلك، تحال املسألة إ�� 

 الخصوصیة ۷٫۷٫۱٫٦
يتم التعامل مع جميع املسائل املتعلقة بالطالب ذوي االحتياجات ا�خاصة ب�ل سر�ة، و�حتفظ ��جل الطالب ا�خاص �� ملفات  .١

 آمنة.

 .خاصة تحديث �جلھ الص�� �ش�ل دوريينب�� ع�� طالب ذوي االحتياجات ا� .٢

  الصحیةالوحدة  ۷٫۸
، و�مكن التواصل مع العيادة خالل ساعات العمل )S327غرفة رقم (توفر ا�جامعة وحدة �حية �� الطابق الثالث باملب�ى األ�ادي�ي 

 . ١٦٠٣٦١٠٧ :مساًء ع�� الرقم ٩:٠٠صباًحا ح�ى  ٨:٠٠االعتيادية من الساعة 

 ��  يقوم املمرض بتوف�� خدمات اإلسعافات األولية األساسية وا�حافظة
ً
ع�� ال�جالت ال�حية للطالب، كما �شارك العيادة أيضا

 خلق الو�� من خالل إعداد برامج �عز�ز ال�حة والرفاهية والوقاية من األمراض.
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�ع�ن ا�جامعة مجموعة من املسعفون األولو�ن �� جميع أنحاء ا�حرم ا�جام�� للتعامل مع أي حاالت طبية طارئة قبل وصول ممرض 

 .العيادة

 یوم التھیئة للطلبة المستجدین ۷٫۹
 لتوج��هم عند االلتحاق بجامعة العلوم 

ً
يجب ع�� جميع الطلبة املستجدين حضور برنامج يوم ال��يئة ال�ي صمم خصيصا

املعنية، و�التا�� �عد ا�حضور إ�� التطبيقية. يوفر ال��نامج معلومات هامة وحلقة تواصل ب�ن الطالب املستجد وموظفي ال�لية 

 و�� حال تخلف الطالب عن ا�حضور، يجب عليھ أن يتواصل مع عميد شؤون الطلبة التخاذ ال��تيبات الالزمة 
ً
ال��نامج إلزاميا

 لتعو�ض يوم ال��يئة.

 :مثل يرحب ال��نامج بجميع الطلبة املستجدين ويعرفهم ع�� ا�جوانب الهامة والبارزة املتعلقة با�جامعة

 . خدمات الدعم األ�ادي�ي واملرشدين األ�اديمي�ن وتطلعات أعضاء هيئة التدريس وسياسات ال�لية.١      

وكيفية الوصول إ�� معلومات الت�جيل وحساب  )Moodle(خدمات دعم الطلبة وخدمات تكنولوجيا املعلومات وموودل  .٢      

 ال��يد اإللك��و�ي.

 خدمات املكتبة والتعليم. .٣     

 املسائل املتعلقة بالقبول والت�جيل. .٤     

 ا�خدمات واأل�شطة الطالبية والتوار�خ واملواعيد الهامة لل��نامج األ�ادي�ي. .٥     

 جولة داخل ا�حرم ا�جام��.. ٦     

 إجابة األسئلة املطروحة ونصائح للوصول إ�� النجاح والتم��. .٧     

 االستمتاع با�حياة ا�جامعية.. ٨     
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 16036137 )املب�ى األ�ادي�ي(الطابق األول  �لية اآلداب والعلوممدير مكتب  أ لطيفة فندي 

 16036031 )املب�ى األ�ادي�ي(الطابق الرا�ع  مدير مكتب التسو�ق واستقطاب الطلبة أ عبد ا�حميد با�� 

 16036190 )املب�ى األ�ادي�ي(الطابق ا�خامس  عضو هيئة تدريس �� قسم ا�حاسبة والتمو�ل أ عمار السامرائي

 16036236 برج الساعة إداري �� مكتب نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية والتطو�ر أ من��ة الشاوي 

 )املب�ى األ�ادي�ي(الطابق الثالث  مدير مكتب ا�خدمات الطالبية أ محمد النجار
16036052/ 

16036037 
 

 16036021 )املب�ى األ�ادي�ي(الطابق األر��ي  وخدمات املعلومات املكتبةإدارة إداري ��  أ زهرة عي��ى
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 المستجدین وإجراءات الطلبةإرشادات  ۷٫۹٫۱
 يحضر الطالب يوم ال��يئة قبل بدء الدراسة وذلك لهدف تثقيفھ باملرحلة االنتقالية القادمة. .١

 وتوقعات الطلبة.يرحب ال��نامج بالطلبة املستجدين ويعرفهم با�جوانب الهامة عن إدارة ا�جامعة واأل�شطة واللوائح  .٢

يقدم برنامج يوم ال��يئة سلسلة من الندوات القص��ة ال�ي يقدمها كبار املوظف�ن وأعضاء هيئة التدريس من مختلف ال�ليات . ٣

 واألقسام.

سائل �غطي هذه ا�حلقات الدراسية املسائل املتعلقة باملقرر والسياسات واإلجراءات الرئيسية وخدمات تكنولوجيا املعلومات وامل .٤

 اإلدار�ة وخدمات الطلبة وخدمات املكتبة والتعلم وجولة �� مرافق ا�حرم ا�جام��.

يزود الطالب بمجموعة شاملة من االرشادات حيث تتضمن املعلومات اإلدار�ة والتنظيمية املطلو�ة واملستندات املتعلقة . ٥

 بت�جيل الطلبة.

 خر�ن وموظفي ا�جامعة.يوفر ال��نامج حلقة تواصل ب�ن الطالب وزمالئھ اآل . ٦

يخصص للطالب األجن�ي اجتماع مع عميد شؤون الطلبة ل��و�ده باملعلومات الالزمة ملساعدتھ ع�� التأقلم مع الدراسة وا�حياة  .٧

 �� البحر�ن.

 :يتاح للطالب أثناء ال��نامج فرصة. ٨

 التفاعل مع املوظف�ن وأعضاء الهيئة التدريس والطلبة اآلخر�ن. أ.     

 تخصيص ا�خدمات الدعم األ�اديمية والطالبية. ب.     

 فهم تطلعات أعضاء هيئة التدريس وسياسات ال�لية. ج.     

 كيفية الوصول إ�� معلومات الت�جيل والتحقق من �حة حساب ال��يد اإللك��و�ي.د.       

لل��نامج الدرا��ي وخدمات الدعم األ�ادي�ي ومعرفة ما يلزم لتحقيق طرح األسئلة املتعلقة بال��نامج الدرا��ي والتوار�خ الهامة  ه.     

 النجاح األ�ادي�ي.

 و�نب�� ع�� الطالب الذی تخلف عن ا�حضور بالتواصل مع عمید شؤون الطلبة لتعو�ض يوم ال� .٩
ً
 �يئة.�عد هذا ال��نامج إلزاميا

 تدریب الطالب ۷٫۱۰
�� مواقف حقيقية تنمو من  كفاءاتواكتساب  تطبيق مخرجات التعلمبفرصة ا�جام��  الطالبالتدر�ب إ�� تزو�د  مقرر �دف � 

 متنوعة تفي بمتطلبات سوق العمل. خاللها مهارتھ �حياتھ الواقعية و�عز�ز خ��ات
 

 متطلبات القبول لمقرر التدریب ۷٫۱۰٫۱
 ��: قرر التدر�بمل القبول متطلبات 

 معتمدة.ساعة  90أن ي�ون الطالب قد أكمل  .١     

 أن ي�ون الطالب قد أكمل جميع املقررات األساسية حسب ا�خطة الدراسية.. ٢     

 .التدر�باستشارة مرشدهم األ�ادي�ي قبل بدء  اإلخفاق األ�ادي�ي خطرالطلبة املعرض�ن �يجب ع��   .٣     

 مدة التدریب والساعات المعتمدة ۷٫۱۰٫۲
بل ال�لية حسب ال��نامج ساعة. يمكن تمديد هذه الف��ة من ق 120تقل عن و�جب أال تمتد ف��ة التدر�ب إ�� شهر�ن  .١        

 .ومتطلباتھ

 ساعات معتمدة. 3 التدر�بعادل مقرر � .٢        
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 تحدید أماكن التدریب وفرص التدریب ۷٫۱۰٫۳
خالل الفصل الدرا��ي السابق للتدر�ب و�جب  املر�حمن قبل رئيس وحدة التدر�ب مع م�ان التدر�ب  ا�خطابات تصدريجب أن 

 االن��اء م��ا �� األسبوع�ن األخ��ين.

 .للطلبةاملناسبة  املؤسسات التدر�بيحدد رئيس وحدة  .١        

شرح القيام �و  املؤسسات �� مملكة البحر�ن دليل باستخدام املر�حة املؤسسات بالتواصل معيقوم رئيس وحدة التدر�ب   .٢        

 .ومتطلباتھالتدر�ب  مقرر 

التفاصيل  ومشاركة ا�جامعة لطلبةفرص تدر�ب  منحع��  قد وافقت ال�ي باملؤسساترئيس وحدة التدر�ب قائمة �عد  .٣        

 :التالية �� �ل م�ان تدر�ب

 .�� االلتحاق ��م الراغب�ن الطلبةعدد  أ.            

 قسم التعي�ن. ب.              

 .لبدء التدر�بالتار�خ املق��ح  ج.              

 .توقيت التدر�ب د.             

 .)نقدية أو غ��ها(املزايا اإلضافية ال�ي سيتم تقديمها  .ـه             

 معها. والتواصل املعنية املؤسسات �حصر يوم املهنرئيس وحدة التدر�ب  يوظف. ٥     

جديدة اعتماًدا  مؤسساتعن طر�ق إضافة أو حذف  �ش�ل دوري املؤسساتيتع�ن ع�� رئيس وحدة التدر�ب تحديث قائمة  .٦     

 .الطلبة وآراءمشارك��م  مستوى ع�� 

مع  بالتواصل. يقوم رئيس وحدة التدر�ب معهم للتواصلا�حتملة لوحدة التدر�ب  املؤسساتإحضار أسماء  للطلبةيمكن  .٧

 معها وفًقا للسياسة املعنية. �حة لإلجراءات الش�لية واالتفاقاملر  املؤسسة

واملرشد تم توظيفهم بالفعل إجراء تدر���م �� م�ان العمل ا�حا�� بناًء ع�� موافقة رئيس وحدة التدر�ب  قد الذين للطلبةيمكن  .٨

 األ�ادي�ي.مع األخذ �� االعتبار أن التدر�ب يجب أن ي�ون مناسًبا ملستوى وتخصص ال��نامج  األ�ادي�ي،
 

 تحدید مكان تدریب للطلبة ۷٫۱۰٫٤
 للتدر�ب.قبل بداية الفصل الدرا��ي  الطلبةتدر�ب م�ان  تحديديتم  .١   

رسمًيا من م�ان التدر�ب يفيد بقبول الطالب  فقط �عد أن يتلقى رئيس وحدة التدر�ب خطاًبا م�ان التدر�ب يتم اعتماد .٢   

 كمتدرب.

 /لتقديم أي مق��حلد��م هذه  يحق للطلبة و�التا��،. تفصيلية عن موقع التدر�ب بمعلومات�� األسبوع األول  الطلبةسيتم تزو�د  .٣  

 ش�وى أو طلب أي �غي��ات خالل هذه الف��ة.

سيتم اعتبار التدر�ب ع�� أنھ مقبول األول،  خالل األسبوعالتدر�ب لرئيس وحدة  �شأن التدر�ب الطالب ش�وى  يقدمإذا لم . ٤   

 من قبل الطالب.

 غ�� م��ر. إذا شعر أن هذا الطلب الش�وى رفض ييمكن لرئيس وحدة التدر�ب أن  .٥  

 التدر�ب. مباشرةالتدر�ب قبل أن يتمكنوا من  مقرر دفع رسوم  الطلبةيجب ع��  .٦  

 :الطلبات املتأخرة إال بالشروط التاليةقبل تلن  .٧  

 ثبت سبب التأخ��.ي رس�ي عذريجب ع�� الطالب تقديم أ.           

 أي فرصة متاحة.سيتم توف�� ف الطلب،� �� تقديم �إذا وافق رئيس وحدة التدر�ب الداخ�� ع�� سبب التأخ ب.          
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 إعالن بدء التدریب ۷٫۱۰٫٥
 التدر�ب. فصل منت�جيل قبل فصل درا��ي واحد الواعيد بم الطلبةإبالغ سيتم  .١    

 �� األسبوع الثا�ي من فصل التدر�ب. للطلبةالقبول ال��ائي  يصدر .٢    

ومقبول من قبل رئيس وحدة التدر�ب  ،وجيھ سببأي طلب للتدر�ب �عد املوعد ال��ائي إال إذا �ان لدى الطالب لن يقبل  .  ٣    

 الداخ��.

وسيتم تزو�دهم بخطاب يفيد بقبولهم  الطلبات،�عد أسبوع واحد من املوعد ال��ائي لتقديم  الطلبة املقبول�نيتم اإلعالن عن  .٤    

 .التدر�بمن قبل وحدة 

 الطلبات. أو رفض قبول  مسؤوليةالتدر�ب رئيس وحدة يتو��  .٥    

 بدء التدریب ۷٫۱۰٫٦
 التدر�ب عندما يتم تحديده وفًقا ل�خطاب املرسل من وحدة التدر�ب.يجب أن يخطر الطالب عن تار�خ . ١     

 :التالية يمكن اتخاذ اإلجراءات املتتالية،�� أيام العمل الثالثة األو�� التدر�ب لوحدة  عن ا�حضور  الطالب تخلفإذا  .٢     

عالمة الرســــــوب  وســــــيمنحالتدر�ب  مقرر فســــــيتع�ن عليھ اال��ــــــحاب من  للغياب، وجيھ ســــــببإذا لم يكن لدى الطالب  أ.               

 ولن يتم اس��داد رسوم التدر�ب. األ�ادي�ي،ال�ي سيتم ��جيلها �� �جلھ 

 فسيتم ترحيل رسومھ. التدر�ب،للغياب ورغب الطالب �� اال��حاب من  وجيھ سببإذا �ان هناك  ب.               

اب أيام الغياب لغرض رصد الدرجات هناك سبب منطقي للغياب ورغب الطالب باالستمرار، فسيتم احتسإذا �ان  ج.                 

 .)ا�حضور ( ١٢كما هو مو�ح �� القسم رقم 

 .يجوز ترشيح طالب آخر ليحل محل الطالب املن�حب من ال��نامج. د.
 

 الحضور ۷٫۱۰٫۷
 .التدر�ب مقرر األيام الثالثة األو�� من  ذلك خاللأيام متواصلة �شرط أال ي�ون  5يجب أال يتغيب الطالب عن أك�� من . ١       

 من ف��ة التدر�ب. )أ��ما أقل( %20أيام أو  9يتغيب الطالب عن  أال. ٢       

 من ف��ة التدر�ب. %20أيام أو  9إذا �غيب ألك�� من سيتع�ن ع�� الطالب إعادة املقرر . ٣       

املتدرب من ال��نامج إذا �ان لديھ سبب منطقي ي��ر تجاوزه ا�حد األق��ى لعدد أيام الغياب، حيث يتع�ن عليھ إعادة �ستبعد  .٤       

 املقرر �� الفصول القادمة.

 يمنح الطالب األحقية إذا �انت أسباب �غيبھ منطقية ولن تؤثر �سبة الغياب ع�� �جلھ األ�ادي�ي. .٥       
 

 النھائيتعلیمات التقریر  ۷٫۱۰٫۸
 التدر�ب. مقرر  بدء�� قرر امليجب أن يتبع التقر�ر التنسيق ال�حيح الذي سيتم مناقشتھ �� مخطط  .١       

 ع�� األطراف ا�خارجية.باألسلوب املناسب لتقديمھ التقر�ر  صياغة يجب أن ي�ون  .٢       

 مفاهيم أ�اديمية. تطبيقو�ناء روابط ب�ن النظر�ة و  الرئيسية ملقرر التدر�ب املواضيع التقر�ر غطييجب أن � .٣       

 �� قسم منفصل. كما ينب�� أي مراجع أو مصادر خارجية للمعلوماتأن يوثق بال�امل و  يكتب الطالب التقر�رأن  .٤       

 .)العر�ية اإلنجل��ية أو اللغة(باللغة املفضلة  ،14بحجم خط  A4ع�� صفحة  يجب طباعة التقر�ر .٥       

 رسوم البيانية.ل�جداول وال املالحق املناسبةو  العناو�ن متضمنة ،أي مالحق �� ��اية التقار�ر أن تدرجيجب . ٦       

 .باستخدام ال��نامج املتاح �� ا�جامعة االنتحال وخلوه منالتقر�ر ال��ائي  التحقق من يجب. ٧       

 .التدر�بيجب �سليم ��خة إلك��ونية من التقر�ر إ�� رئيس وحدة  .٩       



 - 52 - 

 :ينب�� أن ت�ون الن�خة املطبوعة من التقر�ر بالش�ل التا�� .١٠      

 .التقر�ر �غالف أسود مقوى  �غلفيجب أن  أ.                    

 .قر�ر اسم التقر�ر وسنة النشرصلب الت يتضمنيجب أن  ب.                    

 :الغالفا�جزء األمامي من  يتضمنيجب أن  ج.                    

 .شعار ا�جامعة -                              

 .عنوان التقر�ر -                              

 .�رنامج الدراسةو اسم الطالب  -                              

 .تار�خ النشر -                              

 

 تقییم مقرر التدریب ۷٫۱۰٫۹
 

 .وهو شرط أسا��ي للتخرج الطلبةالتدر�ب إجباري �جميع  �عد مقرر  .١    

 .%50وعالمة النجاح التدر�ب  مقرر يقيم  .٢    

 لتقييم.ا ل�عد الطالب تقر�ًرا ��ائًيا بحلول ��اية ف��ة التدر�ب لي�ون أساًس  .٣    

 :التدر�ب من خالليتم تقييم . ٤    

 ).الدرجة ال�ليةمن  %30( التدر�بمشرف  أ.             

 ).ل�ل م��ما %15 ;للعضو�ن اآلخر�ن %30(، و)للتدر�بملشرف  %40(و )من الدرجة ال�لية %70(التدر�ب �جنة تقييم  ب.            

 .الدرجة ال�ليةحضور الطالب من ضمن  يتم احتساب ج.           

 :بملء استمارة للتقييم وال�ي �شمل يقوم مشرف التدر�بسوف . ٥  

 ).�شاط يومي عن �ل أسبوع(تقر�ر �شاط الطالب  أ.          

 تقر�ر ا�حضور ل�امل ف��ة التدر�ب. ب.           

 :التالية �� ��اية ف��ة التدر�ب دخالتاملسيتم تقييم الطالب من خالل  .٦

 .تقييم مشرف التدر�باستمارة ملء وتوقيع  أ.         

 .تقر�ر �شاط الطالب وتوقيع ملء ب.        

 .تقر�ر حضور الطالبوتوقيع  ملء ج.         

 .ال��ائيالتقر�ر  د.        

بالتنسيق مع التدر�ب تقر�ره إ�� �جنة تقييم التدر�ب ال�ي ش�لها رئيس وحدة  �سليميجب ع�� الطالب  :العرض التقدي�ي .ـه       

 ع�� أن تضم ال�جنة مشرف التدر�ب األ�ادي�ي وعضو�ن أ�اديمي�ن آخر�ن �� ال�لية. املع�ي، القسمرئيس 

 

 انسحاب الطالب من مقرر التدریب ۷٫۱۰٫۱۰
 :التالية �عد اتباع اإلجراءات املو�حةالتدر�ب اال��حاب من مقرر  للطالبيمكن  .١    

 .امل�جل�ن الطلبةخالل أسبوع من تار�خ إعالن أسماء التدر�ب تقديم خطاب رس�ي باال��حاب من مقرر  أ.          

 قبول خطاب اال��حاب إذا لم يقتنع بأسباب اال��حاب.التدر�ب رئيس وحدة  لن يقبل ب.         
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فقط خالل مقرر التدر�ب ا��حاب الطالب من مقرر التدر�ب ع�� تخرجھ، حيث سيمنح فرصة الت�جيل مجدًدا  يؤثرقد  ج.         

 القادم.

 �جليقوم رئيس وحدة التدر�ب بإبالغ إدارة القبول والت�جيل إلجراء التعديالت الالزمة ع��  اال��حاب،�عد قبول سبب  د.         

 .الطالب

 :وجيھ لسببإذا ا��حب الطالب أثناء التدر�ب  .٢   

 املقرر.رسوم  اس��جاعلن يتم  أ.       

 ).W(بتقدير  احتساب املقرر سيتم  ب.      

 

 الرسوب في مقرر التدریبمنح درجة  ۷٫۱۰٫۱۱
 :�� ظل الشروط التالية مكن منح التدر�ب درجة رسوبي

 .وجيھحضور �� األيام الثالثة األو�� دون سبب تخلف الطالب عن ا� .١

 األيام الثالثة األو��. أال يكون ذلك خاللالتغيب ملدة خمسة أيام متتالية  .٢

 .وجيھ سببمن غ�� من إجما�� أيام العمل أ��ما أقل  %20أيام أو  9الغياب ألك�� من  .٣

 .اإلجماليةمن الدرجة  %50أقل من  يحققأن  .٤

 أو ا�جامعة. التدر�بالطالب قواعد وأنظمة م�ان  خالفإذا  .٥

 ملطلو�ة خالل الوقت ا�حدد.ات التعديال  �سليم الطالب تقر�ر التدر�ب امليدا�ي والتقار�ر األخرى أو تخلف الطالب عن .٦

 الفرص التدریبیة بالخارج ۷٫۱۰٫۱۲
 .خارج مملكة البحر�نللطلبة الغ�� بحر�ني�ن بالتدر�ب �سمح  لن .١

 مع برنامج دراسة الطالب. التدر�بية املؤسسةأن تتناسب . ٢

 .دولية أو إقليميةمؤسسات متعددة ا�جنسيات أو أن ت�ون املؤسسات التدر�بية فضل ي .٣

 .التدر�ب مقرر قبل بدء  والتأكد من استيفاء جميع القواعد واللوائح املؤسسةوافقة رسمية من مع��  أن يحصل الطالبيجب  .٤

، حيث تتضمن الرسالة ا�جامعة عن طر�ق ال��يد إ�� املؤسسةيجب أن ترسلها أو  ةقبول موقع رسالةالطالب  أن يقدميجب  .٥

 وف��ة التدر�ب. بدء التدر�بتار�خ 

سيتعامل مع �ل حالة ع�� حدة  ، حيثخارج اململكةالراغب�ن �� التدر�ب  البحر�ني�نمسألة الطلبة سيتو�� رئيس وحدة التدر�ب  .٦

 القرار املناسب. وسيتخذ

 اإلرشاد األكادیمي ۷٫۱۱
 اإلرشاد األكادیميسیاسة  ۷٫۱۱٫۱

تخصيص مرشدين أ�اديمي�ن �جميع الطلبة املنتظم�ن قبل بدء دراس��م األ�اديمية. كما سيتم منح الطلبة فرصة لقاء . ١     

 مرشد��م خالل برنامج يوم ال��يئة.

�ساعد املرشد األ�ادي�ي الطالب ع�� استكمال برنامجھ الدرا��ي بنجاح من خالل التدر�ب الدوري واإلرشاد والتوجيھ حول  .٢    

 سياسات ولوائح ا�جامعة ومعاي�� التقييم.

�� حل  يتمحور دور املرشد األ�ادي�ي حول صقل مهارات األفراد التخاذ خيارات مهنية مستن��ة وصائبة ومساعدة الطالب .٣    

 املسائل واملشا�ل ال�خصية ال�ي قد �عيق تقدمھ األ�ادي�ي.



 - 54 - 

ناهيك عن دور املرشد األ�ادي�ي �� دعم وتوجيھ الطالب، و�تو�� الطالب نفسھ مسؤولية اختيار برنامجھ ومقرراتھ األ�اديمية . ٤    

 ض ومتم�� نحو حياة طالبية ناجحة.و�حراز تقدم مر 

 خدمة المجتمع ۷٫۱۲
ا�جامعة بدورها الهام �� خدمة ا�جتمع وصناعة جيل من القادة الشباب للمستقبل وغرس اإلحساس بخدمة ا�جتمع تؤمن 

واملسؤولية االجتماعية ب�ن طال��ا، كما تؤمن بأن هذه ا�جهود �عزز االع��اف با�جامعة �� ا�جتمع كمساهم إيجا�ي و�ساهم �� توف�� 

 واسع �شمل اململكة ك�ل واملناطق ا�جاورة.بيئة �عليم عالية ا�جودة ع�� نطاق 

يقوم املكتب باملشاركة مع عمادة شؤون الطلبة بالتنسيق مع مجلس الطلبة لت�جيع الطلبة واملوظف�ن ع�� املشاركة �� . ١     

 الفعاليات الثقافية إلحياء الروح املعنو�ة ب�ن املشارك�ن وز�ادة و�� الطلبة نحو مجتمعهم.

تب خدمة ا�جتمع مع عمادة شؤون الطلبة ومجلس الطلبة و�التعاون مع أعضاء هيئة التدريس واملوظف�ن لوضع �عمل مك .٢    

طالب خطة تقو�م سنو�ة لأل�شطة، وت�ون هذه ا�خطة موزعة حسب الفصل الدرا��ي، حيث تركز هذه األ�شطة ع�� تطور ال

 بصورة شاملة.

 التجارب الطالبیة ۷٫۱۳
التطبيقية لتقديم أفضل تجر�ة ممكنة للطالب، لذلك قامت بتشكيل �جنة التجارب الطالبية ملتا�عة واق��اح �س�� جامعة العلوم 

تحث  التعديالت لتحس�ن تجر�ة الطالب بصورة شاملة، سواء �ان ذلك من ناحية رضاه عن التعليم أو رضاه العام عن بيئة التعليم.

 ، و�تم متا�عة االستبيان لضمان إدخال التحسينات إذا لزم األمر.)الباستبيان رضا الط(ا�جامعة الطالب ع�� استكمال 
 

 :مسؤولية )بما �� ذلك ممث�� الطلبة(تتو�� �جنة التجارب الطالبية 

 بحث أف�ار جديدة ومبتكرة وتوظيفها لالستفادة ال�املة من فرص التعليم املتوفرة. .١      

 النظر �� املسائل املتعلقة بمرافق ا�حرم ا�جام�� ومدى تلبي��ا الحتياجات الطلبة. .٢      

تطو�ر األولو�ات والسياسات املتعلقة باملعاملة املنصفة للطلبة املشارك�ن �� أي مقرر درا��ي واق��اح األولو�ات والسياسات  .٣      

 تياجا��م بما يصب �� مص�ح��م.ا�خاصة �شؤون الطلبة �خاطبة رغبة الطلبة واالستماع الح

تدارس العوائق ال�ي تحول دون املشاركة �� ا�جامعة وتحديد ا�جاالت ال�ي توجد ف��ا �غرات ينب�� سدها. وتتو�� ال�جنة  .٤     

 مسؤولية مراجعة املقاييس لقياس مستوى رضا الطلبة.

 ع�� تجر�ة التعلم تقییم تجر�ة الطالب �ش�ل عام واالستجابة السريعة للمسا .٥     
ً
ئل ال�ي يلفت الطالب النظر ال��ا وال�ي تؤثر سلبا

 ا�خاصة بھ.

 التفاعل بجدية مع ردود أفعال الطلبة �شأن آرا��م و�عليقا��م واتخاذ إجراءات �شأ��ا. .٦     
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 . المكتبة۸
 للطلبة 

ً
 وحقيقيا

ً
 ملموسا

ً
واملوظف�ن وأعضاء هيئة التدريس، حيث �ساهم املكتبة ع�� �عد مكتبة جامعة العلوم التطبيقية مركزا

االنخراط �� التعلم والتعليم والبحث من أجل خلق مجتمع مثقف ومل��م لتحقيق الو�� الالزم وتوظيف املوارد املعلوماتية �ش�ل 

 هادف وفعال.
 

 معلومات عن المكتبة ۸٫۱
، ومنطقة م�� مر�ع وتقع �� موقع مناسب �� ا�حرم ا�جام��. تتألف من منطقة املطالعة  1000حوا�� نحو مساحة املكتبةتصل 

 32000 أك�� مناملكتبة  تضم بحثية مزودة بجهاز حاسوب ل�ل م��ا. غرف 10و حاسوب 30وعرض الكتب، ومنطقة االستقبال، 

ال�ي يتم تدريسها �� جامعة العلوم الواسعة  جميع ا�جاالتال�ي �غطي من الكتب املطبوعة  )باللغة العر�ية واللغة اإلنجل��ية( مجلد

التطبيقية �� مجاالت إدارة األعمال وعلم ا�حاسوب والعلوم السياسية والقانون وا�حاسبة وغ��ها من ا�جاالت، باإلضافة إ�� رسائل 

�ستقبل املكتبة ��  استخدام نظام املكتبة.يمكن ملستخدمي املكتبة البحث �� موارد املكتبة داخل وخارج ا�حرم ا�جام�� ب الطلبة.

، وقد تم شراء املواد اإلعالمية املطلو�ة �ش�ل خاص و�ناءً  1500الوقت ا�حا�� أك�� من 
ً
 ع�� توصيات أعضاء هيئة كتاب سنو�ا

 التدريس والطلبة.

م واملوسوعات وا�جرائد ا�ح�ومية ال�ي تتألف من مصادر مرجعية مثل املعاج )PRC(تضم مكتبة ا�جامعة مجموعة املراجع الدائمة 

 لتسهيل  3-2والكتب الدراسية املهمة، كما تدير ا�جامعة مركز منفصل لبيع الكتب و�حضر أعضاء املكتبة 
ً
معارض كتب سنو�ا

 اختيار املواد األ�اديمية والبحثية اإلضافية ال�ي سيتم شرا��ا للمكتبة.

ال�امل.  بنصهابما �� ذلك ا�جالت اإللك��ونية وعدد من قواعد البيانات  املطبوعةاش��كت املكتبة �� عدد من ا�جالت الدور�ة 

ا واسًعا من قواعد البيانات واالش��ا�ات الدولية، 
ً
 Ebraryو ProQuest  (Avery Index)و�شمل تمتلك جامعة العلوم التطبيقية نطاق

يمكن ملستخدمي .  Dar Almandumaو The Learn Bookو  ACM Digital Libraryو  EBSCOhostو  EMERALDو  ARADOو 

املكتبة الوصول إ�� قواعد البيانات و�جراء عمليات بحث ع�� اإلن��نت من داخل وخارج ا�حرم ا�جام�� باستخدام بوابة املكتبة ال�ي 

 ).(lib.asu.edu.bhاإللك��و�ي  ASUع�� موقع  Deep Knowledgeتدعمها

 ي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.ة غنية باملعلومات والتكنولوجيا وتقدم الدعم األ�ادي�ي والفكر تل��م املكتبة بخلق بيئة �عليمي

 إ�� تزو�دهم بأحدث الوسائل التعليمية والبحثية وتنسق مع العمداء وأعضاء هيئة التدريس لتمك�ن الطلبة من 
ً
و�س�� دائما

 التم�� األ�ادي�ي. اكتساب وتطو�ر مهارات جمع املعلومات ال�ي تدعمهم �� تحقيق

 

 یة لخدمات المكتبة والمعلوماتالخدمات الرئیس ۸٫۲
 توجيھ الطلبة ومساعد��م ع�� إيجاد املواد املطلو�ة. .١      

 تنظيم عمليات االستعارة عن طر�ق تخصيص اسم مستخدم منفرد ورمز سري ل�ل مستع��، و�درج ذلك �� نظام املكتبة. .٢      

 املستخدم�ن لضمان االستخدام املناسب لنظام املكتبة. /املستخدممساعدة  .٣      
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 مساعدة رواد املكتبة �� الطباعة والن�خ و�غليف كتب املقررات الدراسية. .٤      

 إدارة شراء املوارد املكتبية. .٥       

 ع�� .٦       
ً
 األرجح. التأكد من قائمة الكتب املقروءة �ش�ل دوري لتحديد الكتب األك�� طلبا

 تنظيم ورش عمل تثقيفية للطلبة واملوظف�ن. .٧       

 .�شغيل مركز بيع الكتب .٨       
 

يتم إصدار بطاقة مكتبة واسم مستخدم و�لمة مرور ل�ل طالب من أجل الوصول إ�� املكتبة اإللك��ونية، حيث يتم تزو�د الطلبة 

 الطلبة إبراز بطاقة املكتبة ا�خاصة ��م من أجل استعارة املواد املكتبية.بمعلومات عن نظام املكتبة عند الت�جيل. كما يجب ع�� 

 التجديد املدة ا�حد األق�ىى لالستعارة طلبة

 �ل أسبوع�ن �ل أسبوع�ن كتب 4 برنامج الب�الور�وس

 أسابيع 6�ل  أسابيع 6�ل  كتب 5 برنامج املاجست��

 كتب إضافية عند اللزوم. 3�سمح لطالب املاجست�� باستعارة  *
 

 خدمة النسخ ۸٫۳
. تتوفر خدمة الن�خ الضوئي للطالب

ً
 بأسعار ميسرة معلن ع��ا مسبقا

 القواعد العامة للمكتبة  ۸٫٤
       ١ ..

ً
 إذا خالف الطالب نظام املكتبة، يحق ألم�ن املكتبة أن يطلب منھ املغادرة فورا

 املواد وفًقا للوائح حقوق النشر.من  %10ال يجوز تصو�ر أك�� من  .٢       

 إذا غادر الزائر املكتبة، يجب عليھ ترك الكتب املستعارة وغ��ها من املواد املكتبية عند مدخل املكتبة. .٣       

 واستعارة املكتبة دخول  منإذا أساء سلوك الزائر إ�� �خص ما أو خالف �عليمات املكتبة، فإنھ يمكن إلدارة املكتبة أن تمنعھ  .٤       

 .واحد درا��ي فصل ملدة املكتبة مواد

 �ش��ط إغالق الهاتف ا�حمول أو إبقاءه �� الوضع الصامت.. ٥      

 يجب ا�حفاظ ع�� نظافة املكتبة وذاك �عدم إلقاء القمامة ع�� األرض واتباع قواعد املكتبة. .٦      

 يجب اح��ام ممتل�ات املكتبة وا�حفاظ عل��ا �� جميع األوقات. .٧      

 ضرورة االل��ام بالهدوء وعدم احداث ضوضاء داخل املكتبة. . ٨      

 یجب ع�� الطالب إبراز البطاقة ا�جامعية عند يطلب منھ أم�ن املكتبة ذلك.. ٩     

 ف ع�� الطاولة.يمكن ترك الكتب ال�ي تم قراء��ا أو أخذها من الرفو  .١٠    

 ينب�� استخدام أجهزة الكمبيوتر املكتبة ألغراض أ�اديمية فقط. .١١     

 يمنع ترك أي مالحظات أو خر�شات أو عالمات ع�� الكتب أو إتالف الكتب أو اإلضرار ��ا. .١٢     

 ال �سمح بتناول الطعام والشرب داخل املكتبة. .١٣    

  عن طر�ق بطاقة املكتبة.ال يمكن استعارة الكتب إال .١٤    

 ال �سمح باصطحاب األطفال داخل املكتبة ألن ذلك قد �شتت انتباه الباحث�ن عن القيام �عملهم. .١٥    

 ساعات عمل المكتبة ۸٫٥
 ح�ى  ٨:٠٠من يوم السبت إ�� يوم ا�خميس، من الساعة . ١        

ً
.  ٨:٠٠صباحا

ً
 مساءا

 ح�ى  ٢:٠٠يوم ا�جمعة، من الساعة  .٢        
ً
. ٨:٠٠ظهرا

ً
 مساءا
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 . لوائح الجامعة۹
 المخالفات المسلكیة وسیاسات االنتحال ۹٫۱

 .بصرامةتل��م جامعة العلوم التطبيقية �سياسة ا�خالفات املسلكية 

 المخالفات المسلكیة ۹٫۱٫۱
أو أك��  م��ة غ�� عادلة لطالب واحديتم �عر�ف ا�خالفات املسلكية من قبل ا�جامعة ع�� أنھ أي عمل أو محاولة عمل قد �عطي 

 ع�� أقرانھ أو أقرا��م.

 االنتحال ۹٫۱٫۲
 ما دون االع��اف األخال�� بذلك. هو التجسيد املباشر لعمل اآلخر�ن �� تقديم مشروع

 أمثلة على االنتحال ۹٫۱٫۳
 :ومن أمثلة االنتحال ال�ي يمكن أن تحدث بدرجات متفاوتة ما ي��

 من عمل �خص آخر دون استخدام عالمات االقتباس أو االع��اف باملصادر. . ١
ً
 تضم�ن أك�� من عبارة �� عمل الطالب انتحاال

 ت�خيص عمل آخر فقط عن طر�ق �غي�� بضع �لمات أو ترتيب العرض التقدي�ي دون االع��اف باملصدر. .٢

 ��خ عمل طالب آخر �علم الطالب أو بدون علمھ. .٣

 للمشروع الذي قدمھ ذلك الطالب لواجب آخر.تقديم ا .٤
ً
 مطابقا

ً
 أو جزئيا

ً
 ملشروع الذي هو �ليا

 إعطاء عمولة مقابل عمل أعده �خص أو أك�� ولكن قدم ع�� أساس إنھ عمل الطالب ا�خاص بھ. .٥

 شراء عمل آخر من أي مصدر. .٦

 ، يجب عل��م استشارة املرشد األ�ادي�ي. إذا �ان لدى الطالب أي شك حول كيفية ال��و�د باملراجع بطر�قة �حيحة

للتحقق من محتوى أعمال الطالب �ش�ل فوري وخلوها من أي  )Turnitin(�ستخدم ا�جامعة برنامج كشف االنتحال العل�ي 

 ، كما �ستخدم ال��نامج �� كشف االنتحال �� األوراق البحثية ل�خر�ج�ن.انتحال

 

 

 

 

 

 

 



 - 58 - 

 وأنواع المخالفات المسلكیةجدول التعریفات والنماذج  ۹٫۱٫٤
�ع��ف ا�جامعة بثالثة أنواع رئيسية من ا�خالفات املسلكية ع�� النحو املب�ن �� ا�جدول أدناه، والذي يتضمن األمثلة والعقو�ة 

 :املق��حة لهذه النماذج

 العقو�ة املق��حة الدرجة النماذج النوع

 اإلهمال األ�ادي�ي

 )�عد األقل خطورة( 

 ا�خالفات املسلكية :ا�خالفة األو�� •

 :االنتحال •

طفيف هــــــذه ا�خــــــالفــــــة  نطــــــاق �عــــــد -

 �ش�ل �سيط. ويعاقب عليھ

تتعلق فقط �عمــــل الطــــالــــب الفردي  -

 وليس �عمل اآلخر�ن.

قـــــد ت�ون ا�خـــــالفـــــة نتيجـــــة  :ا�جهـــــل -

ا�جهل بالشـــــــــروط أو الفهم ا�خاطئ أو 

عدم االمتثال للممارسات ا�جيدة مثل 

 االستخدام ا�خاطئ للموارد الثانو�ة.

قد ي�ون �ســـــــــبب التقصـــــــــ��  :اإلهمال -

 أو التغافل أو ال��اون.

 غ�� رس�ي •

ال حــــــاجــــــة ل�جوء إ�� �جن�ي  •

 ا�خالفات املسلكية والتظلم

 

 -١-العقو�ة 

تقــــــدم املشــــــــــــورة والتوجيــــــھ  •

املناســــــــب�ن حول كيفية تجنب 

 ا�خالفات املسلكية.

رصــــــــــــــد ا�خـــالفـــة �� �ــــــــــــجـــل  •

 الطالب.

رصــــــد درجة تقييم املشــــــروع  •

مـــع تـــجــــــاهــــــل  )أو جـــزء مـــ�ـــ�ــــــا(

 مسائل ا�خالفات املسلكية.

 

 ا�خالفات املسلكية

 :االنتحال •

عــــــدم املــــراعــــــاة املــــنــــ�ــــجــــيــــــة �ــــجــــمــــيــــع  -

املتطلبـات األ�ـاديميـة االعتيـاديـة، ع�� 

ســـــــــــبيل املثال إعادة صـــــــــــياغة شـــــــــــاملة 

النطـــاق من غ�� أي مســــــــــــ�� لالع��اف 

 باملصادر.

ا�خــــالفــــات  :ا�خــــالفــــة األو�� •

 املسلكية

ال حــــــاجــــــة ل�جوء إ�� �جن�ي  •

 ا�خالفات املسلكية والتظلم

 

 -٢-العقو�ة 

والتوجيــــــھ تقــــــدم املشــــــــــــورة  •

املناســــــــب�ن حول كيفية تجنب 

 ا�خالفات املسلكية.

 

الفشـــــــــــــــل امل���� املتعلق بـــاملصـــــــــــــــادر  -

بوضـــــــــــوح مع وذلك �ســـــــــــبب التصـــــــــــادم 

 املصادر املزورة.

عدم اتباع �عليمات ا�حاضــــــــــــر فيما  -

يتعلق بنوع املشــــــــروع ومجالھ ومراحلھ 

 وعن إم�انية تقديمھ كعمل جما��.

رصــــــــــــــد ا�خـــالفـــة �� �ــــــــــــجـــل  • 

 الطالب.

�عيــد الطــالــب تقــديم ا�جزء  •

املكتمـــــل من املشــــــــــــروع املع�ي 

و��ــــذب مســــــــــــــــائــــل ا�خــــالفــــات 

 املسلكية.

تـــــطـــــبـــــق لـــــوائـــــح الـــــتـــــقـــــيـــــيــــــم  •

النظامية إذا رســب الطالب �� 

املشـــــــــــــــــروع املـــــعــــــاد أو اخـــــتــــــار 

 الطالب عدم اإلعادة.
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ا�خــالفــات املزعومـة الثــانيــة ومـا يل��ـا  •

ال�ي تصــــــــــــنف عــــــادة ع�� إ��ــــــا إهمــــــال 

 أ�ادي�ي.

تقــديم عمــل الــذي  :االنتحــال الــذا�ي •

هو �� مجملــــــھ أو جزء منــــــھ مطــــــابق 

 من قبـــل ذلـــك 
ً
للعمـــل املقـــدم مســــــــــــبقـــا

 الطالب ملشروع آخر.

 املرحلة الثانية وما يل��ا

 

ا�خــالفــة الثــانيــة  -٣-العقو�ــة 

 وما يل��ا

رصــــــــــــــد ا�خـــالفـــة �� �ــــــــــــجـــل  •

 الطالب.

يطلـــــب من الطـــــالـــــب إعـــــادة  •

تقديم املشــــــــــروع و�رســــــــــالھ إ�� 

�جن�ي ا�خــــالفــــات املســــــــــــلكيــــة 

والــتــظــلــم التــخــــــاذ املــز�ــــــد مــن 

 اإلجراءات.

 االحتيال األ�ادي�ي

�عت�� األك�� ( 

 )خطورة

انتحال الرســـالة أو ما �عادلها لدرجة  •

حيث ينب�� ع�� اي خر�ج ، املاجســـــــت��

الســــــــــــنـــــة الرا�عـــــة تقـــــديم رســـــــــــــــــالـــــة �� 

 مستقلة.

يــتــمــثــــــل ذلــــــك حــيــــــث يــقــوم  :الــتــــــآمــر •

 :الطالب باآل�ي

تآمر الطالب بصفتھ ال�املة و�قصد  -

ا�حصـــــــــــــول ع�� م��ة غ�� عــــــادلــــــة مع 

 
ً
زميلھ اآلخر عندما ال ي�ون ذلك شرطا

 من شروط تقديم املشروع.

 جميع الدرجات

 

 ا�خالفة األو�� -٣-العقو�ة 

رصــــــــــــــد ا�خـــالفـــة �� �ــــــــــــجـــل  •

 الطالب.

إرســــــــــــــال ا�خــالفــة إ�� �جن�ي  •

ا�خالفات املســـــــــلكية والتظلم 

 إلصدار القرار ال��ائي.

يـــمـــكـــن أن يـــحــــــدث  :مـــالحـــظــــــة

االنتحـــــال بـــــدرجـــــات متفـــــاوتـــــة 

 ا�خطورة �� جميع األنواع.

 

الســــــــــــمــاح لطــالـب آخر بن�ــــــــــــخ �ـامـل  -

املشــــــــــــــــروع أو جــــزء مــــنــــــھ، ثــــم يــــقــــــدم 

الطــــــالــــــب األخ�� العمــــــل كمــــــا لو �ــــــان 

عملـــھ ا�خـــاص ومن دون أن يحصـــــــــــــــل 

 ع�� أي مساعدة.

 ال��و�ر •

عــرض  :الــبــيــــــانــــــات /تــزو�ــر الــنــتــــــائــج •

الــــبــــيــــــانــــــات �ــــ� الــــتــــقــــــار�ــــر ا�ــــخــــتــــ�ــــ�يــــــة 

 إ�� 
ً
واملشــــــــــــــاريع ومـــا إ�� ذلـــك اســــــــــــتنـــادا

وم بـــــانـــــھ قـــــد تم العمـــــل التجر��ي املزع

تـــنـــفـــيــــــذه مـــن قـــبــــــل الـــطــــــالــــــب، أو تـــم 

ا�حصــــــــــــول عليھ بوســــــــــــائل غ�� عادلة. 

 التالعب بالبيانات 
ً
ويشـــــمل ذلك أيضـــــا

والعبــــــث ��ــــــا وأضــــــــــــــــــاف��ــــــا �� ا�حــــــاالت 

 التجر�بية أو املواقف املماثلة.

املصــــــط�ح القانو�ي ملا �شــــــار  :ال��و�ر •

. و�ـــالتـــا�� "ال��و�ر"اليـــھ عـــادة بـــاســــــــــــم 
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خصــــية املز�فة �� فان الصــــفة أو ال�ــــ

اف��اض ل�ــــــــــــخص أو هو�ة واحد آخر 

بنيھ ال��و�ر أو ا�حصول ع�� م��ة غ�� 

عــــــادلــــــة. وقــــــد يتمثــــــل ذلــــــك من خالل 

 :ا�حاالت التالية

اف��ض �ـــــــخص ما هو�ة زميلھ اآلخر  -

بنيــــة ا�حصــــــــــــول ع�� م��ة غ�� عــــادلــــة 

 لذلك الزميل.

ي�ون الزميــــل ع�� علم ودرايــــة تــــامــــة  -

�ــــــــــــخصــــــــــــيتھ من فيما يتعلق بانتحال 

قبل اآلخر وذلك من أجل نية ا�حصول 

 ع�� م��ة غ�� عادلة للطرف�ن.

انتحــــــال وتقــــــديم عمــــــل  :التعــــــديــــــل •

خـــــاص بـــــأحـــــد الطلبـــــة ومن إ�شـــــــــــــــــاءه 

الفردي، ولكن عمــد الطــالــب ا�خــالف 

إ�� �عديلھ �جعلھ يبدو كما لو �ان من 

 .صنع يديھ

ا�حيـــــازة الغ�� مصــــــــــــرح ��ـــــا لألدوات  •

ا�خاصة للموظف�ن فيما يتعلق بتقييم 

مشــــــــــــروع الطالب مثل منحھ م��ة غ�� 

 عادلة.

أي محاولة للتدخل �� الدرجات ال�ي  •

.
ً
 أو مراجع��ا مجددا

ً
 رصدت مسبقا

 :�شمل مخالفات االمتحان ما ي�� •

التواصـــــــــــــل أو الن�ــــــــــــخ من اي طـالب  -

 آخر اثناء إجراء االمتحان.

الــتــواصــــــــــــــــــل مــع اي �ـــــــــــــخــص اثــنــــــاء  -

االمتحان ما عدا عضــو هيئة التدريس 

 املصرح لھ.

جلب أي مواد مكتو�ة أو مطبوعة أو  -

 إ�� قـــاعـــة 
ً
معلومـــات مخزنـــة الك��ونيــــا

االمتحان، ما لم يصـــرح بذلك بوضـــوح 

��نامج �� االمتحان نفسھ أو �� لوائح ال

 األ�ادي�ي.
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الــــــوصــــــــــــــــــول إ�ــــــ� اي مــــــواد تــــــتــــــعــــــلــــــق  -

باالمتحان غ�� مصـــــــــــرح ��ا ســـــــــــواء �ان 

 ذلك اثناء أو قبل االمتحان.

ا�حصـــــــــــول ع�� ��ـــــــــــخة مســـــــــــر�ة من  -

ورقـــــة أســــــــــــئلـــــة االمتحـــــان قبـــــل تـــــار�خ 

 االمتحان املصرح بھ.

اإلخالل بــاللوائح التنظيميــة املتعلقــة  -

بــــتــــعــــلــــيــــمــــــات الــــطــــلــــبــــــة عــــنــــــد إجــــراء "

 ."االمتحان

دفع عمولة ل�حصــــــــــــول ع��  /شــــــــــــراء  •

مشــــــــــــروع لطرف آخر وتقديمھ كما لو 

 �ان عملھ ا�خاص.

االحتيال �� ســـــــــبيل ا�خضـــــــــوع للوائح  •

 الظروف ا�خففة.

مســــــــــــــــــاعــــــدة الــطـــلـــبــــــة اآلخــر�ــن عــ�ـــ�  •

 التورط �� مخالفة أ�اديمية.

تقـــديم املـــال أو أي حوافز  :الرشــــــــــــوة •

أخرى إلقناع �ــــــــــــخص ما بالتأث�� ع�� 

ســــــــــــلوك قــــــد يمنح الطــــــالــــــب م��ة غ�� 

 عادلة ع�� أقرانھ.

�عد أي ممارســــــة أخرى ضــــــمن نطاق  •

االحــتــيــــــال مــخــــــالــفــــــة لــلــوائــح وأنــظــمــــــة 

 ا�جامعة.

  

 

 

 

 اجراءات المخالفات المسلكیة والتظلم  ۹٫۲
ير�� االطالع ع�� سياسة (ينطبق قانون ا�خالفات املسلكية واإلجراءات التأديبية ع�� جميع طلبة جامعة العلوم التطبيقية 

، حيث تخضع هذه القرارات إلجراءات التظلم، و�خضع الطلبة ا�خالف�ن للوائح األ�اديمية وغ�� )و�جراءات ا�خالفات املسلكية

 ع�� النحو ا�حدد �� قانون ا�خالفات املسلكية والقواعد السلوكية للطلبة. األ�اديمية للعقو�ات املناسبة

 لجنة المخالفات المسلكیة ولجنة التظلم  ۹٫۲٫۱
إل��ا من  ا�حالة الغرض من �شكيل �جنة ا�خالفات املسلكية و�جنة التظلم �� ا�جامعة هو دراسة حاالت ا�خالفات املسلكية .١

 حيث تتعلق هذه ا�حاالت باملسائل ال�ي تحدث داخل وخارج ال�لية.قبل عمادة شؤون الطلبة، 

تقوم �جنة التحقيق با�خالفات املسلكية بمراجعة االدعاءات املتعلقة �عدم األمانة األ�اديمية أو االنتحال أو أي غ��ه من أش�ال  .٢

 ا�خالفات املسلكية املو�حة �� كتيب الطالب واملوارد ا�جامعية األخرى.
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 ا�خالفات ذات الطا�ع الغ�� األ�ادي�ي ال�ي تحدث داخل ال�لية. .٣
ً
 تبحث �جنة ا�خالفات املسلكية أيضا

 تمكن �جنة ا�خالفات املسلكية من تحديد ما إذا �ان قد وقعت مخالفة مسلكية أ�اديمية أو غ�� أ�اديمية. .٤

فصل أو اتخاذ إجراء مناسب آخر لأل�خاص الذين يثبت  تقدم �جنة التحقيق با�خالفات املسلكية توصيات �شأن �عليق أو .٥

 أ��م مسؤولون عن مخالفات جسيمة.

يمكن للطالب التظلم إ�� �جن�ي ا�خالفات املسلكية والتظلم إذا شعر بالظلم من قرار �جنة التحقيق با�خالفات املسلكية عن . ٦

 طر�ق عميد شؤون الطلبة.

 كية و�جنة التظلم توصيا��م إ�� عميد شؤون الطلبة.تقدم �ل من �جن�ي ا�خالفات املسل .٧

 

 اإلجراءات المتعلقة بالتظلم  ۹٫۲٫۲
 من تار�خ اإلخطار بالقرار. ١٥یحق للطالب التظلم ضد قرار �جنة ا�خالفات املسلكية �� موعد ال یتجاوز . ١

ُ
 یوما

 بإرسال خطاب إ�� مجلس ا�جامعة. .٢
ُ
 يحق للطالب التظلم خطيا

العقو�ة الصادرة عن �جنة ا�خالفات  /لس ا�جامعة إعادة فتح التحقيق، كما أن لھ ا�حق �� دعم أو �عديل أو إلغاء القراريحق �ج .٣

 املسلكية.

 العقو�ة سار�ة املفعول مباشرة �عد اإلخطار ال��ائي للطالب. /يصبح القرار .٤

 

 القواعد السلوكیة للطالب ۹٫۲٫۳
يحصل ع�� جميع ا�حقوق وا�حر�ات ال�ي يقرها قانون مملكة البحر�ن وأن يحظى بالتقدير واالح��ام يحق ل�ل طالب �� ا�جامعة أن 

�� جميع األوقات،   من قبل الطلبة واملوظف�ن والزوار اآلخر�ن. ومن املتوقع أن يل��م الطالب الذي يمثل ا�جامعة بالقواعد السلوكية

 سواء داخل أو خارج ا�حرم ا�جام��.

 :لى الطلبة اتباع اللوائح التالیةیجب ع ۹٫۲٫٤
 االل��ام باللوائح والقوان�ن السار�ة �� مملكة البحر�ن. .١

 االل��ام بالقوان�ن واللوائح واألنظمة والسياسات واإلجراءات ا�خاصة بجامعة العلوم التطبيقية.. ٢

 االل��ام بأي �عليمات سواء �انت شفهية أو كتابية من قبل أي عضو رس�ي �� ا�جامعة. .٣

 االل��ام بقوان�ن وأنظمة مكتبة ا�جامعة.. ٤

 حمل البطاقة ا�جامعية �� جميع مرافق ا�جامعة.. ٥

 دفع الرسوم والغرامات املالية أو أي مبلغ مستحق ل�جامعة �� املوعد ا�حدد. .٦

 .)باستثناء األماكن ا�خصصة واملصرحة لذلك(ن التدخ�ن داخل ا�حرم ا�جام�� االمتناع ع .٧

 اح��ام حر�ة وحقوق اآلخر�ن.. ٨

 االمتناع عن استخدام الكحول أو ا�خدرات أو املواد ا�حظورة.. ٩

 االمتناع عن التعدي أو دخول املناطق ا�حظورة. .١٠

 ضرار بممتل�ات ا�جامعة.االمتناع عن سرقة أو تخر�ب أو تدم�� أو اإل  .١١



 - 63 - 

 االمتناع عن أي عمل يتعارض مع حقوق أو حر�ة أو سالمة أو رفاهية أو استحقاق اآلخر�ن.. ١٢

 صرح ��ا �� مرافق ا�حرم ا�جام��.االمتناع عن استخدام مواقع الو�ب الغ�� م .١٣
 

 المسموح فیھ في الحرم الجامعي اللباس ۹٫۳
جميع الطلبة والطالبات �� جامعة العلوم التطبيقية. و�جب أن يل��م جميع طلبة جامعة  تنطبق شروط الزي املسموح فيھ ع��

ألخالقية واالجتماعية واينية دلاقيمھ ويني رلبحالمجتمع د اتقاليدات ومع عاق لمتفب المناسق الالئر اهظبالمالعلوم التطبيقية 

 االجتماعية والثقافية.رف عل��ا، مع اح��ام ا�حر�ة ال�خصية للطالب وتنوع ا�خلفية لمتعاا
 

 الطالبات لباس ۹٫۳٫۱
 :تل��م الطالبات �� جامعة العلوم التطبيقية ��ذه الالئحة و�نب�� عل��م تجنب اآل�ي

 أو ال�ي تكشف عن ش�ل ا�جسم. )جًداالشفافة (املال�س الشفافة . ١

 املال�س الضيقة أو ال�ي تحدد ش�ل ا�جسم. .٢

 :بما �� ذلكاملال�س القص��ة،  .٣

 املال�س العلو�ة أو األقمصة ال�ي بال�اد �غطي منطقة البطن.أ.        

 .)الوقوف أو ا�جلوس أو امل��ي(الفسات�ن القص��ة أو التنان�� ال�ي تظهر الركبت�ن عند حركة  ب.       

 ال�ي تكشف عن أك�� من نصف الذراع العلوي.  ج.       
ً
 األكمام القص��ة جدا

 السروال أو البنطلون القص��. د.       

 :لبس املال�س ال�ي ت��ز مالمح ا�جسم، بما �� ذلك .٤

 املال�س العلو�ة ال�ي تكشف الرقبة والصدر �ش�ل غ�� الئق. أ.        

 . )الوقوف أو ا�جلوس أو امل��ي(الفسات�ن القص��ة أو التنان�� ال�ي تظهر الركبت�ن عند حركة  ب.       

 التنورة املفتوحة وال�ي تكشف الساق �ش�ل غ�� الئق. ج.        

 :اللباس الغ�� الئق، بما �� ذلك. ٥

العباءة املصنوعة من قماش شديد الشفافية أو العباءة املفتوحة ال�ي تكشف املال�س �ش�ل غ�� الئق ومخالف لقواعد  أ.      

 اللباس ا�جام��.

 وضع مكياج الع�ن املبالغ فيھ ب.     

والذي يكشف البطن أو الصدر �ش�ل غ��  )T-Shirt(السروال القص�� أو الصديري الضيق فوق القميص أو ال�ي ش��ت  ج.       

 الئق.

 البنطلونات أو البلوزات ال�ي تحمل أي من املطبوعات أو العبارات البذيئة أو املبتذلة أو ا�خلة باآلداب. /القمصان والسراو�ل د.      

 من ارتداءتمنع  .٦
ً
 :الطالبات �� ا�جامعة أيضا

 اإلكسسوار املبالغ فيھ بما �� ذلك إسوار القدم. أ.     

 وشم الوجھ أو الذراع�ن. ب.     

 الشعر املصبوغ بألوان غر�بة أو غ�� مألوفة. ج.     
 

 الطلبة لباس ۹٫۳٫۲
 :عل��م تجنب اآل�ييل��م الطلبة �� جامعة العلوم التطبيقية ��ذه الالئحة و�نب�� 

 الشعر الطو�ل. .١

 قصات الشعر الغر�بة أو الغ�� املألوفة. .٢

 ارتداء اإلكسسوار الغ�� املألوف �� الثقافة البحر�نية مثل حلق األذن وسلسلة العنق وما إ�� ذلك.. ٣

 البنطلونات القص��ة./ارتداء السراو�ل  .٤
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 بال أكمام. )T-Shirt(ارتداء �ي ش��ت . ٥

 ارتداء اقمصة داخلية بال أكمام. .٦

 ارتداء شبشب أو �عال. .٧

 البنطلونات أو البلوزات ال�ي تحمل أي من املطبوعات أو الل�جات املبتذلة أو ال�جومية أو ا�خلة باآلداب. /القمصان والسراو�ل .٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 65 - 

 سیاسة المساواة واالختالف. ۱۰
 بیان السیاسة .۱۰

�ع�� هذه السياسة عن ال��ام جامعة العلوم التطبيقية �خلق بيئة يتم ف��ا اح��ام االختالفات و�ظهر ت�افؤ الفرص ب�ن جميع 

 املوظف�ن والطلبة وأي طرف مع�ي.

 ."بأنواع التمي��"تحدد هذه السياسة �عض اإلجراءات الغ�� املسموح ��ا وال�ي �عت�� غ�� مشروعة، ويس�ى ذلك  .١

ال�ي توصف بأ��ا أفضل السمات ال�ي يمتلكها الناس العاديون وال�ي �عت��ها ا�جامعة  "با�خصائص ا�حمية"تحدد ما �س�ى كما  .٢

 آمنة ضد أنواع التمي��.

 بتعز�ز ت�افؤ الفرص واإلنصاف والقضاء ع�� التمي�� تجاه جميع املوظف�ن ا�حلي�ن . ٣
ً
 تاما

ً
تل��م جامعة العلوم التطبيقية ال��اما

 :�غض النظر عما ي�� )�الزوار واملتعهدين ومقدمي ا�خدمات(والدولي�ن والطلبة وأي �خص مرتبط با�جامعة 

 العمر.أ.       

 اإلعاقة. ب.     

 ا�حالة االجتماعية. ج.     

 ا�حمل واألمومة. د.     

 .)اللون أو العرق أو ا�جنسية(األصل  ه.     

 الدين أو الديانة. و.     

 ا�جنس. ز.     

 ح. الفصل التعسفي.

 اع التمي�� أو التحرش أو التنمر.وال تقبل ا�جامعة أي نوع من أنو 
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 بشكاوى الطلبة. اإلجراءات المتعلقة ۱۱
تقدم ا�جامعة آلية فعالة �سمح للطلبة بتقديم الش�اوى واالق��احات املنطقية. يمكن للطلبة تقديم ش�اوى واق��احات حول 

ا�جوانب املتعلقة باملرافق األ�اديمية والتعليمية واملوارد ا�جامعية وا�خدمات اإلدار�ة واملسائل املالية وا�خالفات مع املوظف�ن 

 ي�ن أو اإلدار��ن أو الطلبة.اديماأل�

 اإلجراءات  ۱۱٫۱
 :یتع�ن ع�� أي طالب يرغب �� تقدیم شكوى أن یقوم بما ی��

يجب ع�� الطالب تقديم الش�وى �� عمادة شؤون الطلبة إما �ش�ل مباشر أو عن طر�ق ال��يد اإللك��و�ي أو صندوق االق��احات  .١

 أو من خالل أي وسيلة أخرى متاحة �� ا�جامعة.

 یتع�ن ع�� الطالب ملء استمارة الش�وى بدقة، كما يجب عليھ التوقيع عل��ا، ولن يتم النظر �� الش�اوى مجهولة املصدر. .٢

 من قبل مدير شؤون الطلبة وعميد شؤون الطلبة، ثم تقدم املالحظات أو التوصيات املق��حة ع��  .٣
ً
يتم مراجعة الش�وى مبدئيا

 تحال إ�� ا�جهة املسؤولة التخاذ اتخاذ اإلجراءات املناسبة استجابة للتوصية. استمارة الش�وى، و�وقع عل��ا
ً
 وأخ��ا

 قد تتطلب �عض الش�اوى أو االق��احات إحالة إضافية إ�� ال�جنة املعنية التخاذ إجراء فوري �شأ��ا. .٤

عمداء ال�ليات أو إ��  /اديمية والتطو�ريتم تقديم جميع الش�اوى وتخصيص رقم ش�وى و�رسالها إ�� نائب الرئيس للشؤون األ� .٥

 اإلدارة املعنية التخاذ اإلجراء الالزم.

�� معظم ا�حاالت وع�� حسب خطورة الش�وى، وعندما يتخذ قرار �شأن الش�وى، يتم إرسال التفاصيل إ�� عمادة شؤون  .٦

 الطلبة إلغالق الش�وى.

من الطلبة سواء فيما يتعلق بالدراسات األ�اديمية أو املوارد وا�خدمات يجب توجيھ الش�اوى ا�جماعية ال�ي تؤثر ع�� مجموعة  .٧

املقدمة من قبل مجلس الطلبة الذين سيقومون بدورهم بالتواصل مع ال�خص املع�ي أو ال�جان املعنية داخل ا�جامعة �حل 

 املش�لة.

 )SOS( الطالبنظام خدمات  ۱۱٫۲
موظفي عمادة شؤون الطلبة �� أي وقت ومن أي م�ان و�وفر إم�انية وضع الطلبات يمكن املوقع الطلبة من التواصل �سهولة مع 

أو رفع الش�اوى أو االق��احات املتعلقة بال�حة والسالمة والشؤون األ�اديمية واملالية واملسائل ال�خصية وغ��ها من األمور. كما 

ى يتمكنوا من االتصال املباشر باإلدارة �� أي وقت و�� أي يوفر املوقع إم�انية التواصل إ�� الطلبة ذوي االحتياجات ا�خاصة ح�

 وفهم أو اق��احا��م.م�ان، كما سيعزز املوقع مشاركة آراء الطلبة مع خدمة الرد السريع واملباشر ع�� استفسارا��م أو مخا
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 سیاسة التعلم اإللكتروني. ۱۲
بما يتوافق مع اس��اتيجية التعلم اإللك��و�ي ا�خاصة ��ا و�ما يتما��ى مع و�جراءا��ا طورت ا�جامعة سياسة التعلم اإللك��و�ي 

أو  /التعلم املعزز التكنولو�� و وال�ي تتضمن تقنية فعالنظام �عليم إلك��و�ي  ضمانرؤ���ا ورسال��ا وأهدافها االس��اتيجية �� 

 .�عد عنالتعليم امل��امن 

بناء القدرات  ذلك؛بما ��  اإللك��و�ي،للتعلم  االس��اتيجيةاألولو�ات الرئيسية  تم تطو�ر سياسة التعلم اإللك��و�ي مع مراعاة

خلق فرص التعلم من خالل دوره اإليجا�ي، ، �عز�ز عملية �علم الطالبالتعلم اإللك��و�ي،  املؤسسية والبنية التحتية لدعم منصة

 .ا�ختلفة الطالبواحتياجات  أساليبودعم 

 .التقليدي للتعلم مواز�ةفعال �ش�ل  �عد عنوالتعلم والتقييم  التعليمتم تطو�ر هذه السياسة لضمان دعم 

 التعلیم والتعلم والتقییم ۱۲٫۱
 الدرا��ي املقرر مواد 

 تصميم مواد املقررات ع�� األقل نفس )LMS(نظام إدارة التعلم املقدمة ��  اإللك��ونية اتقرر امليجب أن ي�ون تصميم مواد 

 لوجھ ووفًقا ملواصفات  ةقدمامل
ً
 .وصف املقرر وجها

 

 االف��ا��يأ�شطة الفصل 

 :وتفاعل الطلبةالعناصر التالية من أجل �عز�ز مشاركة  االف��ا��ييجب أن يتضمن الفصل  أ.

 .)إجابات /أسئلة(مناقشة تفاعلية �� الفصل الدرا��ي  •        

 .التقييم الت�و��ي •        

 :ختيار�ةاال �شطة األ ب.

 طلبة.التقديمية للعروض ال •       

 .استطالعات الرأي •       

 .زمالء الدراسةأ�شطة مراجعة  •       

 .النقاشمنتديات  •       

 ).LMS(نظام إدارة التعلم  الدردشة من خالل •       
 

 االف��ا��ي ��جيالت الفصل

 الحًقا.للعودة إل��ا  للطلبةأ. يجب ��جيل جميع الفصول الدراسية 

 إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت و�دارة املعرفة.من قبل  االف��اضيةيتم توف�� جميع املصادر م�جلة �جميع الفصول ب. س
 

 التقييم

ونظام  ،املقرر  ملوضوعاتالنس�ي  الوزن التقييم،يجب أن ي�ون لدى الطالب إم�انية الوصول إ�� املعلومات املتعلقة بطر�قة  أ.

 .املقرر وما إ�� ذلك من خالل مواصفات  التقييم،ونماذج  الت�حيح،

 تتضمنيجب ع�� املوظف�ن تقديم مالحظات حول التقييم الت�خي��ي أو الت�و��ي لألداء األ�ادي�ي �� الوقت املناسب. يجب أن  ب.

 الت�خي��ي. التقييمت بناءة لدعم ع�� إرشادات وا�حة ومعلوما املالحظات

عمل الأن من د والتأك عن �عدعمل الطالب لتقييم  مؤهلون يجب ع�� ال�ليات التأكد من أن األ�اديمي�ن الذين يقومون بالتقييم  ج.

 للطالب.الذي تم تقييمھ هو العمل األص�� 

موجھ الكتسابھ  تقدم الطالبللتأكد من أن  عن �عدم ييجب أن يوفر أعضاء هيئة التدريس تقييًما ت�و�نًيا مستمًرا للتعل د.

 .املقصودة مخرجات التعلم

 بالتنسيق مع ال�ليات و�دارة القبول والت�جيل. )SIS(معلومات الطالب نظام  ��الطالب  درجات إدراجيتم  .ـه
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 :أًيا من األش�ال التالية �عد عنيمكن أن تتخذ أنواع تقييم الفصول الدراسية  و.

 .االختبارات •      

 .)النظر�ة والعملية(الواجبات املن�لية  •      

 .املشاريع البحثية •      

 .ا�حالة دراسة •      

 .بزمن محددواالمتحانات املقيدة  اإللك��ونيةاالختبارات إجراء  •      

 .محدد بزمناملقيدة  االلك��ونيةاالمتحانات  •      

 .)(LMS من خالل نظام إدارة التعلمأعمال التقييم فقط �سليم وت�حيح يتم  ز.

 :املقيدة بزمن محدد ع�� النحو اآل�ي اإللك��ونيةأسئلة االختبار  تتنوع ح.

 .قاليةاملسئلة األ  •      

 .قص��ةال جابةاإل األسئلة ذات  •      

 .سئلة متعددة ا�خياراتاأل  •      

 أسئلة املطابقة. •      

 ملء الفراغات املتعددة.أسئلة  •      

 أسئلة الصواب وا�خطأ. •      

و��ذا الش�ل، يحصل �ل طالب ع�� مجموعة  أسئلة عشوائية من بنك األسئلة ع�� هيئة االلك��ونيةيجب أن ت�ون االمتحانات  .ط

 مختلفة من األسئلة العشوائية.

 . )LMS(إدارة التعلم  نظامباستخدام  املراقبة الك��ونُيايجب مراقبة جميع االختبارات  ي.

كما يمكن اثبات (من خالل �ام��ا الو�ب  رسمًيا عتمدةالهو�ة املالتحقق من صورة  املراقبة الك��ونًيايجب أن تتضمن االختبارات ك. 

باإلضافة إ�� التحقق  )هو�ة صادرة عن ا�ح�ومةأي أو رخصة القيادة أو جواز السفر أو  )CPR(بطاقة الهو�ة  الهو�ة من خالل

 اإللك��و�ي من الهو�ة.
 

 )Vivas(اجست�� رسالة املمناقشة 

 ).Vivas( اجست��امل ملناقشة )LMS(نظام إدارة التعلم  يتاحأ. 

 ).Vivas( املاجست��) إم�انية حضور جلسات مناقشة HECمجلس التعليم العا�� ( ملمث��ب. يتاح 

 ).Vivas(جلسات مناقشة املاجست�� ج. يجب ��جيل جميع 

 يس �جنة مناقشة املاجست�� مسؤولية ا�جلسة ع�� االن��نت.د. يتو�� رئ

 ).Vivas(جلسات مناقشة املاجست�� ألعضاء ا�خارجي�ن قبل وقت . يجب ��يئة اـه

 .باملشكالت الفنية قبل يوم واحد من موعد الز�ارة التجر�بية املتعلقةيجب إجراء االختبارات و. 

 ).Vivas(جلسات مناقشة املاجست�� أثناء  حضور املوظف�ن الفني�نز. يجب 
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 مصادر التعلم ودعم الطالب ۱۲٫۲
 الدرا��ي املقرر مواد 

 تضمن األقسام األ�اديمية: .١

موقع ا�جامعة ونظام إدارة التعلم من خالل  وا�خطة الدراســــــــــــية واملقرر إ�� املعلومات حول ال��نامج الطلبة وصــــــــــــول إم�انية •      

))LMS.( 

ع�� نتائج  املقرر أن تحتوي مواصــــــفات  . يجب)LMS(نظام إدارة التعلم  من خالل املقرر إ�� مواصــــــفات  إم�انية وصــــــول الطلبة•      

الدراســـــية  املقرراتوا�جدول الزم�ي لتســـــليم  ا�جودة،ومواد �عليمية وتدريســـــية عالية  التقييم،وطرق  وا�ـــــحة،�عليمية مقصـــــودة 

 والتقييمات.

 ،متطلبات ا�جامعةمع �حة عامة عن العلوم التطبيقية �� جامعة  اإللك��و�ي �� بداية دراس��م باملقرر  الطلبة �عر�فيتم •       

 .املقرر متطلبات القسم ومتطلبات و  ال�لية،ومتطلبات 

نظام موعد ع��  حجز ع�� اإلن��نت أو عن طر�ق املكتبيةســـاعات الإ�� أعضـــاء هيئة التدريس من خالل  إم�انية وصـــول الطلبة•      

 ).LMS(إدارة التعلم 

 :الطلبةتقدم ا�جامعة ا�خدمات اإللك��ونية التالية �جميع  .٢

 .اإلرشاد األ�ادي�ي خدمات•      

 .القبول والت�جيل اإللك��و�ي•      

 .دعم ما��ا�حصول ع��  استمارات•      

 .التظلمإجراءات •      

 .)ع�� مستوى الفصل الدرا��ي أو مستوى ال�ليةعملية اال��حاب (•      

 .ال�جان التأديبية•      

 .املكتبة/ مصادر التعلم•      

 .بيع الكتبمركز •      

 .املساعدة التقنية•      

 .مكتب خدمات التوظيف وا�خر�ج�ن•      

 .مكتب اإلرشاد الطال�ي •     

 .براءة الذمة استمارات•      

 الدراسية. دفع الرسوم•      

 .الشهادة استالم•      

 .اختبارات تحديد املستوى �� اللغة اإلنجل��ية•      

 ذوي االحتياجات ا�خاصة طلبة

وما إ�� ذلك من قبل  )Narrator( والراوي  )Magnifier( ذوي االحتياجات ا�خاصة ع�� م��ات ال��امج مثل املك�� طلبةسيتم �عر�ف 

 الطلبة �� بداية الفصل الدرا��ي.عمادة شؤون 

 الطلبةمن قبل عمادة شؤون ) SOSنظام خدمات الطالب ( ذوي االحتياجات ا�خاصة من خالل طلبةمالحظات  تناول ومعا�جةيتم 

 ذ ال��تيبات الالزمة مع ال�ليات.التخا

 املكتبةساعات ال

من أجل تقديم دعم إضا��  للطلبة التواجدو�م�انية ع�� اإلن��نت  مكتبيةساعات بتوف�� أعضاء هيئة التدريس األ�اديمي�ن يل��م 

 عد.عن � التعليمن خاصة �� واملوظف�ن األ�اديمي� الطلبةب�ن والتفاعل و�عز�ز التواصل  لهم
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 حضور ا�

 .التعلم اإللك��و�ي مصادر يطلب من الطالب االل��ام با�جدول األسبو�� وفهم .١

 لوجھ(ة التقليدي آلية ا�حضور مع  مقررات الفصول االف��اضية��  الطلبةيجب أن يتوافق حضور  .٢
ً
العلوم �جامعة  )وجها

 اللوائح والسياسات املتعلقة با�حضور.التطبيقية مع 

 تلقي يمكن للطلبةحيث  )SIS(نظام معلومات الطلبة  من خاللمن قبل أعضاء هيئة التدريس  الطلبةيتم ��جيل حضور  .٣

 معلومات وا�حة.
 

 بیئة التعلم اإللكتروني وإدارة المعلومات ۱۲٫۳
 بیئة التعلیم اإللكتروني ۱۲٫۳٫۱

 من خالل ما ي��: العلوم التطبيقيةيتم دعم بيئة التعلم اإللك��و�ي �� جامعة 

 األدوات التالية: /االم�انيات، مع )Moodle(موودل مثل  )LMS(نظام إدارة التعلم  .١

 وعرض املواعيد ال��ائية واألحداث وما إ�� ذلك. إلدراججداول •        

 .الطلبة�جميع  الراهنةإعالنات لنشر املعلومات •        

 .مجموعات��  املقرر لنشر وعرض محتوى  مواد دراسية•        

 .و�سليم وت�حيح أعمال الطالب إلرسالأدوات •        

 .واملشاركةللمناقشات غ�� امل��امنة والعمل ا�جما��  املناقشةلوحة •        

 .ا�حاضر و/ أو الطلبةالرسائل ا�خاصة للتواصل ا�خاص ب�ن •        

 .م��امنة خطية محادثةإلجراء ب�ن املوظف�ن والطلبة  فور�ة تواصل خدمات•        

 إ�خ. واالستطالعات،واالختبارات  االمتحاناتو�دارة  إل�شاءالقص��ة االمتحانات واالختبارات •        

 .الطالبو�دارة درجات  الطالب إلرسالدرجات دف��  •       

 لعرض وتقديم املشروع والتحقق من محتوى أعمال الطالب. )Turnitin(برنامج كشف االنتحال العل�ي •        

 إ�خ. وا�حضور، الدرا��ي،وجدول الفصل للت�جيل،  )SIS(نظام معلومات الطلبة  .٢

 :SOS)خدمات الطالب ( نظام .٣

 .الطلبات واالق��احات•       

 الش�اوى.•       

 اإلطراء.•       

 التظلم.•       

 .ال�خصيةتحديث البيانات •       

 .اختيار املسارات•      

 .االنتحال. برنامج كشف ٤

 

 االنتحال ۱۲٫۳٫۲
 يجب فحص جميع األعمال املقدمة من قبل الطلبة بواسطة برنامج مناسب لكشف االنتحال. .١

 يجب أن ت�ون املواد التعليمية ال�ي يرسلها أعضاء هيئة التدريس للطلبة خالية من االنتحال. .٢

 .النشرمن الضروري االح��از من االنتحال وان��اك حق  .٣

 وفًقا للوائح وسياسات جامعة العلوم التطبيقية.االنتحال املقصود أو غ�� املقصود يتم التعامل مع  .٤
 

 الملكیة الفكریة ۱۲٫۳٫۳
ا ل�جامعة. قبل للمقرر الدرا��ي قد طورت من . تصبح أي مواد ومحتو�ات١

ً
 أعضاء هيئة التدريس �� ا�جامعة مل�
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�� مقررات دراسية أعضاء هيئة التدريس �� ا�جامعة للمقرر الدرا��ي قد طورت من قبل أي مواد ومحتو�ات يمكن استخدام . ٢

 خرى.أ

 .هيئة التدريس أحد أعضاء إعادة استخدام األعمال من املقررات السابقة إال بموافقة للطالب. ال يمكن ٣

  أمن البیانات ۱۲٫۳٫٤
ا�جامعة جميع وسائل األمن وا�حماية املع��ف ��ا �� املعاي�� الدولية وال�ي يتم مراقب��ا باستمرار لضمان حماية البيانات  . توظف١

 لقانون حماية البيانات ال�خصية ��  للطلبةال�خصية 
ً
 البحر�ن.مملكة واملوظف�ن امتثاال

 :ع�� م��ات األمان التالية )LMS( يحتوي نظام إدارة التعلم .٢

 يتم استضافتھ ع�� خوادم آمنة. •

 نقل البيانات مشفر. •

 فقط وثائق إثبات الهو�ة املعطاة للطلبة. من خالل فقط املصادقة •

 أمنية متطورة. أدوات •
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 . تعلیمات الطلبة فیما یتعلق بإجراء االمتحان۱۳
 بقواعد مراق�ي االمتحان املطبقة �� جامعة العلوم التطبيقيةبمجرد أن يدخل 

ً
 ومل��ما

ً
 :الطالب قاعة االمتحان، �عد موافقا

يجب أن يحضــــر الطالب �� امل�ان والزمان ا�حددين من قبل ا�جامعة مع زمالئھ من نفس الشــــعبة، و�� حال تخلف الطالب عن  .١

يكن هناك ســـــــــــبب منطقي ودليل مقبول من قبل عميد ال�لية املعنية وعميد  ا�حضـــــــــــور، ســـــــــــيعت�� انھ قد رســـــــــــب �� االمتحان ما لم

 شؤون الطلبة.

دقائق قبل  ١٠يجب ع�� الطلبة عدم دخول قاعة االمتحان إال �عد ا�حصــــــــــــول ع�� إذن من قبل املراقب، وعادة ما ال يز�د عن . ٢

 بدء االمتحان.

متحان ح�ى يتن�ـــ�ى للمراقب التحقق من مطابقة البيانات، �� حال عدم یجب ع�� الطلبة وضـــع البطاقة ا�جامعية ع�� طاولة اال . ٣

 ، يجب إبراز بطاقة هو�ة بديلة ملطابقة الصورة الفوتوغرافية للطالب.)أو ما �عادلها(جلب البطاقة ا�جامعية 

ل��ام بالهدوء والنظام، يجب ع�� الطالب عدم التواصـــــــــــــل مع زمالئھ اآلخر�ن أثناء تواجدهم �� قاعة االمتحان، و�جب عليھ اال .٤

 استخدام الهواتف واألجهزة ا�حمولة أو أي جهاز آخر مشابھ. 
ً
 باتا

ً
 و�منع منعا

ال �سمح للطالب باستخدام القواميس �� قاعة االمتحان، و�تع�ن إخطار مراقب االمتحان �� حال وجود تصر�ح مسبق من قبل  .٥

 ا�جهة املعينة.

بما �� ذلك الهواتف واألجهزة ا�حمولة أو أي (قائب واملعاطف واالمتعة ال�ــــــــــــخصــــــــــــية األخرى يجب ع�� الطالب ترك جميع ا�ح .٦

 �� قــاعــة االمتحــان بنــاًء ع�� �عليمــات املراقــب. ولن تتحمــل ا�جــامعــة  )جهــاز آخر مشــــــــــــــابــھ
ً
وأي أدوات أخرى غ�� مصــــــــــــرح ��ــا جــانبــا

ي مواد قيمة إ�� القاعة. و�تحمل الطالب وحده مســــــــــــؤولية أي خســــــــــــائر تنتج عن هذه التعليمات، لذلك �ســــــــــــتحســــــــــــن عدم جلب أ

 مسؤولية �ل ما يجلبھ من حاجات �خصية.

يجب أن يتأكد الطالب من وجود األدوات األساسية من قلم رصاص وآلة حاسبة ونظارة طبية، و�جب أن تضع ا�حاجات األخرى  .٧

 ع�� األرضية تحت الطاولة. و�� حال اكتشف مراق
ً
ب االمتحان بأن هذه ا�حاجات لم توضع �� م�ا��ا ا�حدد، الغ�� مصرح ��ا جانبا

 يجوز مصادر��ا وفًقا لتقدير املراقب، وسوف ت�ون هناك إيصاالت ملثل هذه املمتل�ات ال�خصية ال�ي تمت مصادر��ا.

 ان.إذا أراد الطالب االستفسار بخصوص املواد الغ�� مصرح ��ا، يجب عليھ استشارة املراقب قبل بدء االمتح. ٨

عند اكتشاف املراقب ألي مواد غ�� مصرح ��ا �� حوزة الطالب أثناء االمتحان، سيعد هذا التصرف مخالفة مسلكية وسيخضع  .٩

 لإلجراءات التأديبية بموجب اللوائح املتعلقة ��ذا الشأن.

وما إ�� ذلك، يجب أن ت��ك هذه �� حال وجود امتحانات تتطلب ف��ات اس��احة قص��ة أو وجود حقائب أو كتب أو مذكرات . ١٠

اللوازم �� قاعة االمتحان. وتتو�� ا�جامعة مسؤولية ا�حفاظ عل��ا آمنة، ولكن ال �شمل ذلك مسؤولية ا�حاجات القيمة ال�ي سبق 

ان �� ذكرها أعاله، كما تتو�� ا�جامعة فقط مسؤولية فقدان أو تلف ممتل�ات الطالب ال�ي ثبت املوافقة ع�� تواجدها �� االمتح

 النقاط السابقة.

 يمنع التدخ�ن أو تناول املشرو�ات �� قاعة االمتحان، ما لم يتم اتخاذ ال��تيبات املسبقة بناّء ع�� االحتياجات ال�حية للطالب. .١١

 يجب ع�� �ل طالب التوقيع ع�� ورقة ا�حضور قبل بدء االمتحان. .١٢

 يتم إخطار الطالب عند بدء االمتحان من قبل املراقب. .١٣

دقيقة، و�� حال حدوث ذلك، يجب أن ي��ر الطالب سبب  ٣٠ال �سمح الدخول لقاعة االمتحان إذا تأخر الطالب ألك�� من  .١٤

 ان.تأخره للمراقب، و�ناًء عليھ ووفًقا لتقدير املراقب ا�خاص، يجوز السماح أو عدم السماح بإجراء االمتح

 لن �سمح للطلبة املتأخر�ن بتخصيص وقت إضا�� لهم ما لم ينص مجلس التقييم ا�ختص بوضوح ع�� ذلك. .١٥

لن يتم الرد ع�� استفسارات حول محتو�ات أسئلة االمتحان، و�� حال وجود أي استفسار من هذا القبيل، �سمح للطالب أن  .١٦

 ل م��م، يجب عليھ أن يذكر التفس�� التقديري �� ورقة اإلجابة.يدون م�حوظة بجانب إجابتھ، و�� حال وجود أي سؤا

 يجب ع�� الطالب عدم ترك مقعده دون إذن من مراقب االمتحان، و�� حال أراد التحدث مع املراقب عليھ أن يرفع يده. .١٧
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 لن تقدم ورقة مسودة إضافية، حيث يجب أن تكتب جميع اإلجابات �� ورقة االمتحان وسوف �ستبعد أي ورقة أخرى إضافية. .١٨

 يجب أن يرافق الطالب الراغب �� مغادرة قاعة االمتحان �سبب توعكھ أو رغبتھ �� الذهاب إ�� دورة املياه من قبل املراقب. .١٩

 كمل امتحانھ قبل ��اية الوقت ا�حدد لالمتحان باستثناء الثالثون دقيقة األو�� من االمتحان.�سمح للطالب باملغادرة إذا أ .٢٠

 یتع�ن ع�� الطالب الراغب �� مغادرة االمتحان ا�حصول ع�� إذن من املراقب، ولن �سمح لھ بالدخول مرة أخرى إ�� االمتحان. .٢١

 عن الكتابة. يجب أن يبقى الطلبة �علن املراقب عن ��اية االمتحان �ش�ل ��ائي، و�تع .٢٢
ً
�ن ع�� الطلبة حينئذ بالتوقف �ليا

جالس�ن �� مقاعدهم ��دوء ح�ى يأذن لهم املراقب باالنصراف و�منع الطلبة من االنصراف ح�ى يتم جمع �ل أوراق اإلجابة وما إ�� 

 ذلك.

٢٣.  
ً
 ل�حصول ع�� م��ة غ�� عادلة من األطراف األخرى �� قاعة �عد اللوائح املتعلقة با�خالفات املسلكية �� حاالت االمتحان انتحاال

 :االمتحان، ويشمل ذلك ما ي��

التواصل مع طالب آخر أثناء إجراء االمتحان أو ��خ إجابة الزميل اآلخر إال إذا �انت اللوائح قد صرحت بوضوح لهذا النوع  .أ      

 من التواصل.

 التواصل أثناء اجراء االمتحان مع أي �خص آخر غ�� األعضاء املصرح لهم أو املراقب�ن. .ب      

 إ�� قاعة االمتحان، باستثناء ما يصرح بھ املراقب أو تصرح بھ  .ج     
ً
جلب أي مواد مكتو�ة أو مطبوعة أو معلومات مخزنة إلك��ونيا

.لوائح املقرر املع�ي ال�ي تم إبالغ املراقب ع��ا مسبق
ً
 ا

 ا�حصول ع�� مواد غ�� مصرح ��ا متعلقة باالمتحان أثناء أو قبل االمتحان. .د      

 ورقة االمتحان.ر�خ والوقت املسموح ��ما إلصدار ا�حصول ع�� ��خة مسر�ة من أسئلة االمتحان قبل التا .هـ      

 املصط�ح القانو�ي النتحال �خصية �خص آخر بقصد ا�خداع أو ا�حصول ع�� م��ة غ�� عادلة. :االنتحال .و      

سيتم إبالغ مساعد العميد لل�لية املعنية عن أي طالب �شتبھ أن قد خالف هذه اللوائح و�تعامل معھ وفًقا للوائح املتعلقة  .٢٤

 الفة املزعومة من قبل مراقب االمتحان.با�خالفات املسلكية. سيتم إبالغ الطالب املع�ي بطبيعة ا�خ

ستخضع هذه اللوائح وفًقا لتقدير مراقب االمتحان وعندما يواجھ الطالب أي صعو�ة �� تفس�� أي بند من البنود، ينب�� عليھ  .٢٥

 أن يرسل خطاب إ�� مساعد العميد لل�لية املعنية �� غضون يوم�ن عمل �عد االمتحان.

 للطلبة الذين �شعرون بأن أدا��م قد تأثر أو ب ال�لية استميقدم مكت .٢٦
ً
ارة الظروف ا�خففة، وصممت هذه االستمارة خصيصا

 تأثر قبل أو �عد تقديم االمتحان.قد ي
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 . مرافق الحرم الجامعي۱٤
 البطاقة الجامعیة للطالب ۱٤٫۱

يتس�ى لهم إبراز البطاقة عند الطلب أو الضرورة. تصدر يجب ع�� جميع الطلبة حمل البطاقة ا�جامعية داخل ا�حرم ا�جام�� ح�ى 

 إدارة القبول والت�جيل البطاقة ا�جامعية وتقوم اإلدارة املعنية بالتأكد من �حة البيانات سنوً�ا.

 المفقودات ۱٤٫۲
ع�� عل��ا لف��ة زمنية  �� مكتب األمن �� منطقة االستقبال الرئيسية للمب�ى األ�ادي�ي، و�حتفظ باملفقودات ال�ي املفقوداتت��ك 

 محددة، و�عد ان��اء هذه الف��ة، يصبح إجراء التخلص من املفقودات ال�ي لم يتم املطالبة ��ا موضع التنفيذ.

 الصحة والسالمة ۱٤٫۳
وسائل السالمة  �شرف قسم ال�حة والسالمة ع�� توف�� بيئة آمنة و�حية �� جميع مرافق ا�جامعة، كما إنھ يوفر معلومات عن

 .16036103، أو 16036101، 16036205قسم السالمة ع�� التواصل مع يمكن ال�حة املهنية، كما و 

 الطعام  ۱٤٫٤
 آالت بيع املشرو�ات والوجبات ا�خفيفة. كما تضمتضم ا�جامعة مطعم ومق�ى �� ا�حرم ا�جام��، 

 مركز بیع الكتب ۱٤٫٥
 ع جميع الكتب الدراسية املطلو�ة.من قسم الشؤون املالية، حيث يقوم ببي يقع املركز �� الطابق األر��ي، �� املب�ى اإلداري بالقرب

  مقفلةال خزائنال ۱٤٫٦
مكتب عمادة شؤون الطلبة ليتم تخصيص خزانة خاصة مدير توفر ا�جامعة خزائن مخصصة للطلبة. يتقدم الطالب بطلب إ�� 

 ال�ي تركت �� ا�خزانة.ات القيمة لھ، ولن تتحمل ا�جامعة مسؤولية فقدان أي من املمتل�

 غرفة الصالة ۱٤٫۷ 
.  8:00ح�ى  صباًحا 8:00توفر ا�جامعة غرفة صالة للطلبة والطالبات وذلك من الساعة 

ً
 مساءا

 غرفة األلعاب ۱٤٫۸
 توفر ا�جامعة غرفة ألعاب للطلبة والطالبات.

 قاعة عبدهللا ناس وقاعة القبة ۱٤٫۹
 واأل�شطة املتعلقة با�جامعة.تخصص هات�ن القاعت�ن إلقامة الفعاليات 

 

 استراحة الطالبات ۱٤٫۱۰
 8:00توفر ا�جامعة مرفق مخصص للطالبات فقط، و�قع �� الطابق األر��ي بجوار غرفة الصالة للسيدات، وذلك من الساعة 

 ح�ى 
ً
. 8:00صباحا

ً
 مساءا

 

 301القاعة رقم  -مجلس الطلبة ونادي الخریجین ونوادي الطلبة  ۱٤٫۱۱
من عمادة شؤون الطلبة حيث يدعم الطلبة �عضهم البعض من أجل أداء  قسميقع هذا املرفق الطال�ي �� الطابق الثالث وهو 

 املهام املطلو�ة م��م.
 

 األنشطة الطالبیة ۱٤٫۱۲
م ال�خصية، كما تو�� عمادة شؤون الطلبة أهمية بالغة ملشاركة الطلبة �� مختلف األ�شطة الطالبية املتنوعة و�عز�ز إم�انيا��

��جع ا�جامعة ع�� مشاركة الطلبة �� مجلس الطلبة واأل�شطة واألندية الر�اضية والفعاليات وورش العمل واالحتفاالت وا�حافل 

الطلبة من خالل شب�ات التواصل االجتما�� عن  إبالغا�حلية والدولية واملناقشات واملسابقات واأل�شطة الالمن�جية، حيث يتم 

 لقادمة.األ�شطة ا
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 المرافق الریاضیة  ۱٤٫۱۳
نوادي ر�اضية خارجية  /�� قاعاتمؤقتة  بدائل حالًياتوفر  إال أ��ا، ة للطلبةإ�� إ�شاء املز�د من املرافق الر�اضي ا�جامعة�س�� 

 .)ملز�د من التفاصيل، ير�� التواصل مع عمادة شؤون الطلبة(. مستقلة
 

 والمعلومات العامةالمرافق األكادیمیة والموارد  ۱٤٫۱٤
تقدم ا�جامعة مجموعة متنوعة من مصادر التعلم وخدمات اإلرشاد األ�ادي�ي والتوجيھ، وملز�د من املعلومات ير�� االطالع ع�� 

املوقع االلك��و�ي ل�جامعة أو دليل ا�جامعة. كما يمكنك االطالع ع�� املعلومات ا�خاصة بالطلبة والنماذج والسياسات واللوائح ع�� 

 .)http://www.asu.edu.bh(وقع ا�جامعة م
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 ۱۹-. التدابیر الوقائیة من كوفید۱٥
. يتع�ن ع�� جميع الطلبة االطالع وذلك حرًصا ع�� �حة وسالمة ا�جميع ١٩-تواصل ا�جامعة تكثيف جهودها ملواجهة انتشار �وفيد

حيث  ،)/https://www.asu.edu.bh/covid-19/guidelinesمن خالل الرابط (وقائية املدرجة ع�� موقع ا�جامعة التداب�� الع�� 

 يتم تحديث هذه املعلومات �ش�ل دوري استناًدا إ�� ما �ستجد من �غي��ات.

 . تواصل معنا۱٦
 أرقام التواصل القسم

 16036101 16036205 األمن

 16036107 العيادة

 16036001 16036107 االستقبال

 16036012 16036006 إدارة القبول والت�جيل

 16036038 16036040 شؤون الطلبة عمادة

 16036021 16036022 املكتبة

 16036210 ال�افي��يا

 16036023 16036027 مكتب قسم الشؤون املالية

 16036121 16036122 مكتب �لية ا�حقوق 

 16036171 16036173 اإلدار�ةمكتب �لية العلوم 

 16036137 16036256 مكتب �لية اآلداب والعلوم

 16036273 16036310 مكتب �لية الهندسة

 16036043 16036038 مكتب عمادة شؤون الطلبة

 16036236 مكتب نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية والتطو�ر

 16036242 ا�جتمعمكتب نائب الرئيس للشؤون اإلدار�ة واملالية وخدمة 
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