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 . تمهيد ١

يهدف كتيب الطالب إلى مساعدة جميع الطلبة للحصول على جميع املعلومات الالزمة طوال مسيرتهم الطالبية في جامعة العلوم 

 التطبيقية. 

الطلبة املستجدين   أنه يتضمن معلومات هامة يجب على جميع  الجامعة وقيمها ومبادئها، كما  الطالب رؤية ورسالة  يقدم كتيب 

معرفتها، سواء كان لدرجة البكالوريوس أو درجة املاجستير ولهدف التخرج أو ما بعد التخرج. تشمل هذه املعلومات القوانين واللوائح  

 دارية واألكاديمية والهيكل التنظيمي.  واإلجراءات والسياسات اإل 

ملستجدين في يوم التهيئة، كما يمكن االطالع على الكتيب عن طريق موقع الجامعة أو في إدارة القبول يوزع الكتيب على جميع الطلبة ا

 والتسجيل.  

وتقوم الجامعة بمراجعة محتوى هذا الكتيب بشكل دوري وتملك الحق في تحديث أي معلومات لتتوافق مع متطلبات وزارة التربية  

التعليم العالي   الطلبة عن طريق البريد اإللكتروني بأي تعديالت هامة تطرأ على محتوى  . وس(HEC)والتعليم ومجلس  يتم إخطار 

 البنود التي تم تعديلها.  / الكتيب حيث سيتضمن البريد املرسل البند
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 .رسائل الترحيب 2
 رئيس مجلس األمناءكلمة  ١.2

 

 أبنائي الطلبة، 

 التطبيقية بالبحرين، حيث يعتبر الطلبة بؤرة اهتمام الجميع.أود أن أرحب بكم في جامعة العلوم 

من   الكثير  مع  الشراكات  من  العديد  إليجاد  تسعى  أنها  حيث  املستقبلية،  اآلفاق  من  العديد  التطبيقية  العلوم  جامعة  لدى  إن 

تتطلع لتحقيق   الوقت  أنها في نفس  إال  العربي،  املتحدة والوطن  اململكة  البحريني  الجامعات املعروفة في  متطلبات املجتمع املحلي 

 واإلقليمي عن طريق البحوث واالستثمار. 

 بالنسبة  
ً
 حقيقيا

ً
إن الطلبة يلتحقون بجامعة العلوم التطبيقية من أجل التخصص في املجاالت األكاديمية النافعة التي تشكل تحديا

 بأن املدرسين لديهم الكثير من الخبرة ويعملون في بيئة ها
ً
دئة وأجواء جامعية ممتعة، كما أن الطلبة يشاركون في العديد إليهم، علما

من النشاطات االجتماعية غير الروتينية والرياضية وتطوير املعرفة لديهم واملهارات التي تساعدهم عند االنتقال من الجو الجامعي 

 إلى أجواء العمل. 

لدينا الكثير من التخصصات ملرحلة البكالوريوس واملاجستير، حيث يتم التدريس في أربع كليات، ويوجد في الجامعة ما يزيد عن  

طالب، ومن املتوقع توفير املزيد من التخصصات للطلبة في املستقبل القريب من أجل زيادة البحوث والتعامل مع املزيد من   3000

 واملوهوبين في املنطقة. الطلبة األذكياء والطموحين 

املحلي، ومن   االقتصاد  في  التطبيقية تساهم  العلوم  أن جامعة  مبني بشكل حديث ومصمم بشكل جيد، كما  الجامعي  الحرم  إن 

 املتوقع أن تصبح واحدة من الجامعات املعروفة في الخليج. 

 في اقتصاد دول مجلس
ً
 حيويا

ً
التعاون الخليجي، مع ترحيبنا بالجميع في جامعة العلوم   إننا نرجو أن يتمكن طلبتنا من أن يلعبوا دورا

 التطبيقية. 

 وهيب الخاجة  د.أ                                                                                                                          

 رئيس مجلس أمناء الجامعة
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 الجامعة   رئيسمن رسالة  2.2

 

 

 أبنائي الطلبة، 
 

 األستاذ   إنه ملن دواعي الفخر لي أن أكون الرئيس الثاني لجامعة العلوم التطبيقية ألبني على الرؤية والخطوات التي قام بها سعادة

 الدكتور وهيب الخاجة الرئيس املؤسس للجامعة ورئيس مجلس األمناء والرئيس التنفيذي ملجلس اإلدارة. 

 باالرتقاء بنوعية التعليم وتوفير بيئة جامعية خالقة  
ً
 فاعال

ً
 وشريكا

ً
 متميزا

ً
 علميا

ً
لقد أنشأت جامعة العلوم التطبيقية لتكون حرصا

اع اإلبداع والتفاعل من خالل  يتالءم مع مبنية على  التعليم وتطوير خططه ومنهاجه وبما  الوطنية والدولية لجودة  املعايير  تماد 

التطورات العاملية لتلبية احتياجات املجتمع املحلي واإلقليمي والدولي ألن هذا هو الهدف األسمى الذي حرصت الجامعة على القيام 

 أو خارجها. به لتسهم في تنمية وخلق أجيال واعية سواء في داخل اململكة 

وأزجي لكم تحيات مجلس إدارة هذه الجامعة التي بزغت من بين أحضان ينابيع البحرين الجميلة لتصبح منارة علم وثقافة تأخذ  

زينتها من ماض ي دملون العريق وأهلها الطيبين أصحاب الحضارة والثقافة وعزيمة أهلها الحاليين، األمر الذي جعلنا نعمل على رفع 

 ملسيرة العطاء والتميز الذي أرس ى دعائمها سعادة الدكتور وهيب الخاجة الذي آمن منذ البداية أن  سوية التعليم  
ً
العالي، استمرارا

إلى  تسعى  التي  املعاصرة  واملجتمعات  للحكومات  االستراتيجي  والخيار  النبيلة  والغاية  األساسية  القضية  أصبح  الجامعي  التعليم 

االهتمام بجيل الشباب وتعليمهم لهو العنصر الرئيس ي لتقدم املجتمعات والشعوب ولتبقى راية  تحقيق مكانة رفيعة بين األمم ألن  

 البحرين عالية خفاقة بقيادتها وشبابها. 

ومن املرتكزات التي تسعى إليها الجامعة مواكبة التطور التكنولوجي الكبير على مستوى العالم عن طريق طرح برامج ذات صفة علمية  

نمية على كافة األصعدة االقتصادية والسياسية واإلدارية واملعلوماتية كما أن محور اهتمام الجامعة ينصب على تخدم عملية الت

أساتذته   مع  التعامل  في   
ً
متميزا  

ً
أسلوبا تكسبه  التي  الحياتية  املهارات  برامج  بإدخال   

ً
واجتماعيا  

ً
ونفسيا  

ً
علميا الطالب  إعداد 

وشهادات االعتماد من هيئات ومنظمات عربية ودولية، فهي لديها عضوية كاملة في اتحاد   وزمالئه.وللجامعة العديد من العضويات

هذا وتبقى املحبة والحوار بين إدارة الجامعة والطلبة خاصية دائمة الستمرار    الجامعات العربية، وعضو في اتحاد الجامعات العاملية

 العالقة اإلنسانية الطيبة. 

 والتوفيق وإلى ذويهم بكل املحبة والتقدير. تمنياتي لجميع الطلبة بالنجاح 

 

 غسان عواد  د .أ                                                                                                                       

 رئيس جامعة العلوم التطبيقية 
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 األكاديمية والتطوير نائب الرئيس للشؤون من رسالة  ٢.٣

 
 

 

 أعزائي الطلبة، 
 

 

 

 

إنه ملن دواعي سروري أن أخاطب طلبة جامعة العلوم التطبيقية نيابة عن مكتب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والتطوير، أعزائي 

األكاديمية والتطوير مسؤول مسؤولية تامة عن  الطلبة أنتم شركاؤنا في العملية التعليمية الناجحة. إن مكتب نائب الرئيس للشؤون  

التدريس والتعلم والبحث األكاديمي والتطور املنهي الخاص بأعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعة. كما يحرص املكتب على أن تكون 

ات املحلية إلبقاء برامجنا كل املقررات الدراسية التي تطرحها الجامعة على مستوى عال من الجودة املهنية املناسبة للمهن والصناع

 .ذات صلة باحتياجات السوق والتعليم التطبيقي

كونهم  من خالل  تخصصاتهم  في  قادة  ليكونوا  الخريجين  إعداد  إلى  التطبيقية  العلوم  جامعة  ناقدين    تسعى    ،متعلمينو مفكرين 

ممارسين بارعين    ،محاورون فعالون و ،  املعرفة الكافية واملهارة في مجال عملهم  ويمتلكون   ،ملتزمين ومفعمين بروح العمل التطبيقيو 

   .بالتعليم مدى الحياة وملتزمون ، أخالقًيا واجتماعًيا  مسؤولون ، ومتعاونين

  
ً
 من التخصصات الدراسية على مستوى البكالوريوس واملاجستير. كما توفر الجامعة    18كليات و  4تضم الجامعة حاليا

ً
 4برنامجا

برامج مستضافة من جامعة كارديف متروبوليتان وجامعة لندن ساوث بانك والكثير من املرافق العصرية والتسهيالت امليسرة وبيئة  

 تعليمية متكاملة تحفز الطالب على التحصيل الدراس ي اإليجابي واإلبداع واالبتكار. 

تواصل الجامعة إقامة شراكات أكاديمية وبحثية وصناعية مع املؤسسات املحلية واإلقليمية والدولية لتسهيل التفاعل مع املجتمع 

بنطاقه الواسع. كما تحرص الجامعة على جعل املرحلة الجامعية تجربة تعليمية متكاملة. فهناك املرافق الترفيهية والرياضية التي  

لطالب بين أوقات الدراسة، وسيكون الحرم الجامعي مساحتهم الخاصة لتحقيق النمو الشخص ي واألكاديمي  ستكون بمثابة متنفس ل

 على حد سواء.  

األكاديمية   واملرافق  والتعلم  التعليم  عملية  حول  آرائكم  سماع  على  والتطوير  األكاديمية  للشؤون  الرئيس  نائب  مكتب  يحرص 

ة مجتمع الطالب وتعزيز سمعة الجامعة. كما يخلق املكتب حلقة وصل مباشرة من  واألنشطة الطالبية بما يصب في تحقيق مصلح

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

 تمنياتي بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائي الطلبة والطالبات. 

 

 خالد الغرايبة  د.أ                                                                                              

 قائم بأعمال نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والتطوير
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 نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية وخدمة المجتمع من رسالة  ٤.2

 

 أعزائي الطلبة، 

 

تببببببببببببوفير مكتببببببببببببب نائببببببببببببب الببببببببببببرئيس للشببببببببببببؤون اإلداريببببببببببببة واملاليببببببببببببة وخدمببببببببببببة املجتمببببببببببببع مسببببببببببببؤول عببببببببببببن 

خبببببببببدمات دعبببببببببم متكاملبببببببببة ألعضببببببببباء هيئبببببببببة التبببببببببدريس واملبببببببببو فين والطلببببببببببة فبببببببببي جامعبببببببببة العلبببببببببوم التطبيقيبببببببببة، نحبببببببببن نبببببببببؤمن بالعمبببببببببل 

 إلبببببببى جنبببببببب
ً
مبببببببع االلتبببببببزام بأخالقيبببببببات األعمبببببببال. كمبببببببا نتبببببببولى مسبببببببؤولية  الجببببببباد والتحسبببببببين املسبببببببتمر وااللتبببببببزام الكامبببببببل ببببببببالجودة جنببببببببا

 تعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس.

قافبببببببببببببة المزاهبببببببببببببة وااللتبببببببببببببزام مبببببببببببببن أجبببببببببببببل إعبببببببببببببداد خبببببببببببببريجين جببببببببببببباهزين للعمبببببببببببببل ونهبببببببببببببدف إلبببببببببببببى بنببببببببببببباء ثهارات الالزمة للتو يف  نطور امل

 بالجودة.

 املبادرة وقيمة الفريق الواحد. كما نشجع االنضباط الذاتي وأخالقيات العمل ومهارات حل املشكالت وروح

ال تتوقبببببببببف رحلبببببببببة جامعتنبببببببببا نحبببببببببو تحبببببببببديث برامجنبببببببببا باسبببببببببتمرار لتلبيبببببببببة متطلببببببببببات السبببببببببوق، وتطبببببببببوير مهبببببببببارات الطلببببببببببة، والسبببببببببعي 

ا. احتلبببببببت جامعبببببببة العلبببببببوم التطبيقيبببببببة هبببببببذا العبببببببام املرتببببببببة  فبببببببي تصبببببببنيف جامعبببببببة  22لتلبيبببببببة أعلبببببببى تصبببببببنيفات جبببببببودة التعلبببببببيم دوليبببببببً

ى ببببببببببببين جامعبببببببببببات البحبببببببببببرين، حيبببببببببببث يعبببببببببببد هبببببببببببذا التصبببببببببببنيف الرائبببببببببببع للجامعبببببببببببات العربيبببببببببببة ممبببببببببببا يجعلهبببببببببببا األولببببببببببب –كيبببببببببببو إس العببببببببببباملي 

 وفق آليات ومعايير تضمن تطبيق أفضل ممارسات الجودة. انعكاًسا لشغفنا بجودة التعليم العالي

 نا الدراسية املطورة.نرحب بكم جميًعا في حرمنا الجامعي املزود بأحدث املرافق، ونتمنى لكم وقًتا مثمًرا مع برامج

 الى السداد والتوفيق ألبنائنا وبناتنا الطالب والطلبات.أسأل هللا تع

 

 الدكتور محمد يوسف                                                                                                              

 نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية واملالية وخدمة املجتمع 
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 معلومات عن الجامعة. ٣
يوليو    5في  ؤرخ  ( املWD140/2004)  م حصلت جامعة العلوم التطبيقية على ترخيص من وزارة التربية والتعليم بموجب مرسوم رق

الصادر عن مجلس الوزراء، وأصبحت جامعة العلوم التطبيقية واحدة من أولى الجامعات األهلية في مملكة البحرين، ومنذ   2004

ذلك الحين وجامعة العلوم التطبيقية تسعى ألن تصبح واحدة من الجامعات املتميزة ليس على نطاق مملكة البحرين فقط، بل على 

. كما تسعى الجامعة إلى دعم النمو االقتصادي واالجتماعي في مملكة البحرين، وذلك بتوفير  نطاق دول مجلس التعاون الخليجي ككل

البرامج التعليمية ملرحلتي البكالوريوس واملاجستير، وتنصب أهداف الجامعة على إعداد خريجين يجمعون بين الجوانب النظرية 

باإلضافة يختارونها،  التي  املعرفة  حقول  في  العملية  والعلوم   واملهارات  األكاديمية  الجوانب  في  التطورات  كل  مع  التماش ي  إلى 

 من املعرفة يساعدهم على االنطالق في األجواء 
ً
والتكنولوجيا، حيث أن الجامعة تضمن لطالبها تجربة تعليمية متميزة وتوفر لهم قدرا

صبح الخريجين على كفاءة عالية ولديهم القدرة  العاملية القائمة على التنافس، وهذا األمر يعمل على تحقيق غايات الجامعة، حيث ي

تسعى الجامعة لكي توفر للطلبة التعليم املتميز، بحيث تقدم لهم املناهج الدراسية الحديثة التي   على مواجهة التحديات في مهنتهم.

بة من األكاديميين املتميزين  يحتمها القطاع الصناعي والقطاع العام سواء على النطاق املحلي أو الدولي، كما يعمل في الجامعة نخ

 الذي ينمون قدرات الطلبة على البحث العلمي مما يجعل خريجو الجامعة قادرين على مواجهة التحديات املستمرة في مهنتهم. 

 

 الحرم الجامعي  ٣.١
تستوعب الجامعة  متر مربع، و24000 ، حيث أنها تقع على مساحة تبلغ 2013انتقلت الجامعة إلى موقعها الجديد في شهر سبتمبر 

طالب يحضرون في الصباح واملساء وعطل    6300  إلى  تصل القدرة االستيعابية للطلبة  طالب في نفس الوقت، بحيث    2100حوالي  

الدولية واملحلية، بحيث يتم استخدام نهاية األسبوع، وقد تم تصميم الحرم الجامعي لكي يوفر أجواء تربوية تتماش ى مع املقاييس  

التكنولوجيا الحديثة في قاعات الدراسة، بما في ذلك قاعات التصميم ومختبرات الكمبيوتر ومختبرات اللغة، باإلضافة إلى املكتبة  

، وهناك واي فاي  320تتسع لب    محاضراتوقاعة  
ً
متوفر للجميع في الحرم الجامعي، وتوفر الجامعة مالعب للتنس   (Wi-Fi) مقعدا

 من االعتبارات،   وكرة الطائرة وكرة السلة.
ً
إن تصميم املبنى الجديد يتماش ى مع املقاييس الدولية، حيث وضع بعين االعتبار عددا

 . املرافق  وشروطعالي بالنسبة إلى مباني التعليم ال 2007والتي تتماش ى مع قرار مجلس التعليم العالي لسنة 

، متر مربع   14000يتكون الحرم الجامعي من ثالثة مباٍن رئيسية، حيث أن املبنى األول هو املبنى األكاديمي والذي تصل سعته إلى  

، هذا املبنى املقر الرئيس ي لجامعة العلوم التطبيقية   يتضمنسبعة طوابق رئيسية وأربعة طوابق إضافية في برج الساعة.  يضم املبنى  

املدخل إدارة   قاعةوالكليات، وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا وعمادة شؤون الطلبة. يوجد في الطابق األرض ي بالقرب من  

واملكتبة. تضم املكتبة جميع املميزات املطلوبة من قبل مجلس التعليم العالي، بما   والقاعات القبول والتسجيل باإلضافة إلى املقاهي 

، بسالسة   الوصول إلى مرافق املكتبة اإللكترونية  إمكانية   لدراسة وغرف املشاريع الجماعية وأجهزة الكمبيوتر لتوفير في ذلك مناطق ا
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، فإنه  املبنى الثانيأما فيما يتعلق بكتاب ومجلة وأعمال مرجعية ومواد مطبوعة أخرى.    23000رفوف كافية الستيعاب  كما تضم  

و امل  يضم إداري  بالجبنى  الخدمات  قدرها    امعةمبنى  إجمالية  ومناطق    2200بمساحة  إدارية  مكاتب  املبنى  هذا  يضم  مربع،  متر 

 1266ويتكون من طابقين بمساحة إجمالية  بني التكنلوجيا  املبنى الثالث هو م   .واالجتماعاتلألنشطة الطالبية وقاعة للمعارض  

 متًرا مربًعا لكل طابق.  633متًرا مربًعا بواقع 

 أي أنه يمكن الوصول إليه بسهولة. يعتبر موقع الحرم الجامعي موقًعا جغرافًيا مثالًيا، بين املنامة والرفاع في املحافظة الوسطى، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 - 14 - 

 الرؤية   2.٣
 البحرين واملنطقة.جامعة رائدة تعّزز الّتمّيز في التعليم التطبيقي والبحث العلمي في مملكة 

 

 الرسالة   ٣.٣
تلتزم جامعة العلوم التطبيقية بمنح طالبها ومو فيها الفرصة للمساهمة في التنمية املستدامة للمجتمع وللوطن ككل. باإلضافة إلى 

م التطبيقي والبحبث العلمي وخبدمبة املجتمع على الصبببببببببببببعيبدين
ّ
ا للتعليم والتعل الوطني    ذلبك، تسبببببببببببببعى الجبامعبة إلى أن تصببببببببببببببح عنوانبً

ة من أجببل   والببدولي. عالوة على ذلببك، تلتزم الجببامعببة بتعزيز فرص تو يف الخريجين ببباعتمبباد أسبببببببببببببباليببب مبتكرة وممببارسببببببببببببببات ريبباديببّ

 مساعدتهم على املنافسة في األسواق العاملية.

 

 القيم والمبادئ  ٣.٤

 . المزاهة. ١

 . التعاون وروح الفريق. ٢

 . الوالء. ٣

 والشراكة املجتمعية.. االستجابة ٤

 . الجودة.٥

 . اإلبداع واالبتكار. ٦
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 اكتساب السمات العلمية ٣.٥
العلمية   السمات  التطبيقية  العلوم  جامعة  طورت 

على  ملساعدة   واملهارات  طالبها  القدرات  ماهية  إدراك 

شهادتهم   تحصيل  حين  اكتسابها  املطلوب  والسلوكيات 

طالب الجانب التعليمي بجميع  الالجامعية، حيث سيطور  

 جامعة العلوم التطبيقية.  أثناء دراسته فيجوانبه 

 بالغ األهمية لتحقيق نجاح  
ً
تعتبر السمات العلمية عنصرا

الطالب ألنها تحدد ما سيصبح عليه في املستقبل، وتشمل  

العملية   واملهارات  املعرفة  واكتساب  نقل  السمات  هذه 

املنهي املستمر والطريقة التي  وخلق فرص العمل والتطور  

البحريني   املجتمع  في  إيجابي  بشكل  فيها  ينخرط 

 واملجتمعات األخرى. 
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 الهياكل التنظيمية . ٣.٦
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 مجلس األدارة 
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 مجلس األمناء 
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 القبول والتسجيل  إدارة. ٤
، كما ترفق نسخة من السجل األكاديمي من املؤسسة املنقول 

ً
 مع خطاب وصف املقرر.   منها الطالب  املرجع في الخطاب للمتابعة الحقا

 :تشملبمجرد استرجاع األوراق املنقولة، يتم تسليمها إلى قسم القبول في إدارة القبول والتسجيل التخاذ الترتيبات املناسبة التي  .٤

 التأكد من معلومات الطالب التي تشمل االسم ورقم الطالب والتخصص.  أ.      

 التأكد من اسم املؤسسة السابقة.  ب.      

 التأكد من الساعات املعتمدة للمقررات قبل وبعد التحويل.   ج.     

 أو ما يعادلها.  (جيد) أو  (%70)أو   (C) التأكد من إن درجة املقررات ال تقل عن   د.     

 مع اسم ورمز املقرر لجامعة العلوم التطبيقية.  منها  التحقق من املطابقة الكلية السم ورمز املقرر للجهة املحول   هـ.     

 

 اإلجراءات المتبعة في حالة التظلم من عدم القبول  ٤.١.٨

أنه  ١ يعتقد  كان  إذا  القبول  في حالة عدم  تظلم  رفع  الطلب  ملقدم  يمكن  مزيد من  .  أو  إضافية  أدلة  تقديم  على حق، من خالل 

 اإليضاحات الستيفاء متطلبات القبول. 

القبول  ٢ إدارة  إلى  القبول وتقديمها  التظلم من عدم  استمارة  التظلم، يجب عليه ملء  الطلب  التي يقرر فيها مقدم  الحاالت  في   .

 والتسجيل. 

 لقبول للنظر فيها وإصدار القرار النهائي بشأنها. . ترسل اإلدارة االستمارة إلى لجنة التظلم من عدم ا٣

 . تستلم اإلدارة قرار اللجنة وتقوم بإخطار مقدم الطلب بقرار لجنة التظلم النهائي. ٤

 وال يمكن استئنافه بعد ذلك.٥
ً
 . يعتبر القرار الصادر نهائيا

 

 اإلجراءات المتبعة في حالة التظلم من معادلة المقررات   ٤.١.٩

م الطلب رفع تظلم في حالة التظلم من معادلة املقررات إذا كان يعتقد أنه على حق، من خالل تقديم أدلة إضافية أو يمكن ملقد. ١

 مزيد من اإليضاحات الستيفاء متطلبات القبول. 

 يمأل الطالب استمارة التظلم من معادلة املقررات ويقدمها إلى قسم القبول.  .٢

 جنة التظلم للنظر فيها وإصدار القرار النهائي لطلب معادلة املقررات. يرسل قسم القبول االستمارة إلى ل. ٣

 ويتم إخطار الطالب بالقرار النهائي من قبل لجنة التظلم.  .٤
ً
 يتلقى قسم القبول قرار اللجنة ويكون القرار نهائيا

 

 االنسحاب من الجامعة ٤.١.١٠
 : االنسحاب من الجامعة لالنتقال إلى مؤسسة أخرى أو لالنسحاب النهائي الجامعةتطبق اإلجراءات التالية للطلبة الراغبين في  

 يجب على الطالب ملء االستمارة املطلوبة. .١

 يجب على الطالب ملء استمارة براءة الذمة.  .٢

 يقدم الطالب هذه االستمارة إلى إدارة القبول والتسجيل.  .٣

 ير إلى أن الطالب قد انسحب من الجامعة. تصدر إدارة القبول والتسجيل خطاب رسمي يش  .٤

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

 یقوم الطالب باستعادة جمیع مستنداته األصلية ويوقع علی استالمها.  .٦
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 االحتياجات الخاصة قبول الطلبة ذوي  ٤.١.١١

تمتلك الجامعة سياسة مستقلة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، حيث استنبطت هذه اإلجراءات من السياسة العامة وتندرج  

 :تحت اآلتي

 يفصح الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة عن نوع اإلعاقة في استمارة طلب االلتحاق. .١

يستوفون معايير القبول ويمكن استيعابهم بسالسة دون أن يسبب ذلك أي تعقيدات من أي تقبل الجامعة جميع الطلبة الذين . ٢

 نوع سواء كان ذلك للجامعة أو للطالب.

 :في حالة عدم افصاح الطالب عن طبيعة اإلعاقة، سيتوجب عليه اآلتي .٣

 يتنازل عن أي حق كان من املمكن الحصول عليه وفًقا لهذه السياسة.  أ.       

 على الجامعة، فإن    ب.      
ً
إذا تم تقييم الطالب بناًء على تقدير الجامعة وأن استيعاب طبيعة اإلعاقة قد يشكل مشقة أو خطرا

 الطالب املعني يخضع إللغاء تسجيله أو قبوله. 

أعاله، يسقط حق الطالب في استرجاع جميع الرسوم الدراسية التي دفعت    "ب"بموجب النقطة  في حالة إلغاء التسجيل،    ج.       

 للجامعة. 

 يتم    .٤
ً

بعد تحديد طبيعة إعاقة الطالب، سيتم إجراء مقابلة مع الطالب بعد قبوله مؤقًتا في الجامعة من قبل لجنة تضم ممثال

 :اختياره من كل مما يلي

 الخدمات الطالبية.   أ.     

 اإلرشاد الطالبي. ب.   

 قسم القبول.  ج.    

 عضو من هيئة التدريس لديه خلفية في علم النفس أو املجاالت ذات الصلة. . د    

 في الجامعة كطالب ذو  
ً

إذا قررت اللجنة بأغلبية األصوات أن الجامعة يمكنها استيعاب نوع إعاقة الطالب، سيمنح الطالب قبوال

 املزايا املمنوحة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة كما هو وارد هنا.  /تياجات خاصة، وبالتالي سيستفيد من جميع االمتيازات اح

 في الجامعة  
ً
إذا قررت اللجنة بأغلبية األصوات أن الطالب ليس لديه إعاقة ملحو ة أو حاجة خاصة، سيمنح الطالب قبوال

 مزايا ممنوحة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة كما هو وارد هنا.  / أي امتيازاتكطالب عادي، وبالتالي لن يستفيد من 

إذا قررت اللجنة بأغلبية األصوات أن الطالب يعاني من احتياجات خاصة أو إعاقة ملحو ة، ولكن ال تستطيع الجامعة استيعابها،  

ي تكاليف من أي نوع قد يكون الطالب قد تكبدها  سيتم رفض قبول الطالب وسحب القبول املؤقت. ولن تتحمل الجامعة مسؤولية أ

 نتيجة القبول املؤقت.

في حالة انقسام رأي اللجنة حول ما إذا كان الطالب لديه إعاقة يمكن استيعابها أم ال، تقوم اللجنة بإحالة األمر إلى متخصص من  

 لة إلى رئيس الجامعة التخاذ القرار النهائي. خارج الجامعة للحكم النهائي. وإذا لم تتفق اللجنة على خالف ذلك، تحال املسأ
 

 إجراءات التسجيل 2.٤
 

 التقويم الجامعي  ١.2.٤
 : يعد التقويم الجامعي من قبل إدارة القبول والتسجيل من خالل الخطوات التالية

 تحديد تاريخ بدء وانتهاء العام الدراس ي.  .١

 في التقويم الجامعي.   (الوطنية والدينية)إدراج العطل املقبلة خالل العام الدراس ي  .٢

،  14 عنمع األخذ في االعتبار أن كل فصل دراس ي ينبغي أال يقل  (األول والثاني)تحديد تاريخ بدء وانتهاء كل فصل دراس ي . ٣
ً
أسبوعا

 .(بما يتماش ى مع لوائح مجلس التعليم العالي)أسابيع   7ويجب أن أال يقل الفصل الصيفي عن 
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 تحديد فترة التسجيل والسحب واإلضافة والتسجيل املتأخر واالنسحاب في التقويم الجامعي.  .٤

 تحديد فترات اختبارات منتصف الفصل الدراس ي وامتحانات نهاية الفصل الدراس ي. . ٥

 يتم اعتماد التقويم الجامعي املقترح من قبل مجلس الجامعة قبل بداية العام الدراس ي الجديد. .٦

 

 إجراءات تطوير وطرح جدول المقررات الدراسية   2.2.٤

 تقوم إدارة القبول والتسجيل بجمع معلومات عن أعداد الطلبة املتوقع تسجيلهم في الجامعة..  ١

 يتم إرسال اإلحصاءات الخاصة بأعداد الطلبة إلى الكليات إلعداد الجدول الدراس ي.  .٢

هيئة .  ٣ وأعضاء  الشعب  عدد  إلى  باإلضافة  املطروحة  املقررات  لتحديد  األقسام  رؤساء  على  اإلحصاءات  بتوزيع  الكليات  تقوم 

ار نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة في كل كلية  التدريس الذين سوف يقومون بتدريس هذه املقررات. ويجب أن يأخذ في االعتب

 وحجم الفصل عند تحديد الجدول الدراس ي. 

 عند االنتهاء من الكليات، يرسل جدول املقررات إلى إدارة القبول والتسجيل. .٤

اديمي لكل عضو ، ويضمن النظام أال يتعارض العبء األك (SIS)يتم إدراج الجدول الدراس ي للكليات في نظام معلومات الطلبة    .٥

 هيئة تدريس مع اللوائح الداخلية للجامعة ولوائح مجلس التعليم العالي.

يتم تحديد تواريخ امتحانات منتصف الفصل الدراس ي واالمتحانات النهائية لجميع املقررات املطروحة، حتى يتسنى للطبة معرفة   .٦

 مواعيد وأوقات االمتحانات في بداية الفصل الدراس ي. 

 لجدول الدراس ي إلى جميع الكليات للتدقيق والتوزيع، ويمكن اقتراح أي تغييرات في هذه املرحلة.يرسل ا. ٧

بعد املوافقة على الجدول الدراس ي النهائي من قبل الكليات، يتم طرحه للطلبة على البوابة االلكترونية في موقع الجامعة وذلك    .٨

 التسجيل. قبل بداية فترة 

 

 تسجيل المقررات الدراسية إجراءات   ٣.2.٤

ا. سبببببببببببيقوم الطالبببببببببببب بتسبببببببببببجيل مقرراتبببببببببببه مبببببببببببن خبببببببببببالل نظبببببببببببام  صبببببببببببممت الجامعبببببببببببة نظبببببببببببام تسبببببببببببجيل املقبببببببببببررات الدراسبببببببببببية الكترونيببببببببببب 

وفبببببببببببي حبببببببببببال واجبببببببببببه الطالبببببببببببب مشببببببببببباكل فبببببببببببي التسبببببببببببجيل، يمكنبببببببببببه الرجبببببببببببوع إلبببببببببببى قسبببببببببببم  .(http://sis.asu.edu.bh)معلومبببببببببببات الطلببببببببببببة 

 التسجيل لطلب املساعدة.

توضبببببببببح اإلجبببببببببراءات التاليبببببببببة  للطالبببببببببب،جيل املقبببببببببررات بنببببببببباًء علبببببببببى تبببببببببوفر وطبببببببببرح املقبببببببببررات والعببببببببببء الدراسببببببببب ي يقبببببببببوم الطالبببببببببب بتسببببببببب

 :عملية تسجيل الطالب في املقررات الدراسية

تحدد فترة بدء التسجيل في التقويم الجامعي وتعمم للطلبة من خالل وسائل التواصل االجتماعي والرسائل النصية القصيرة   .١

 اإللكتروني.والبريد 

 .(SIS)معلومات الطلبة ستدرج أوقات التسجيل املخصصة لكل طالب على نظام   .٢

بعد بدء فترة التسجيل، يمكن للطالب التسجيل من خالل املوقع واختيار املقررات بناًء على الخطة الدراسية املطروحة ووفًقا    .٣

 لتوصية املرشد األكاديمي.

 يلها لتتبع الشعب املغلقة وتلك التي يجب طرحها للطلبة.متابعة املقررات التي تم تسج  .٤
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إذا واجه الطالب مشكلة في تسجيل املقررات على املوقع اإللكتروني، يمكنه التواصل مع قسم التسجيل للقيام بحلها أو التسجيل  .  ٥

 اليدوي.

منخفض    .٦ تراكمي  معدل  على  الحاصلين  للطلبة  املقررات  تسجيل  للخطر)يتم  املعرضين  موافقة    (الطلبة  على  الحصول  بعد 

 مرشدهم األكاديميين. 

 يتم تسجيل املقررات للطلبة املستجدين من قبل قسم التسجيل بعد تحديد املقررات املناسبة من مرشدهم األكاديمي.  .٧

 وحذف املقررات خالل الفترة املحددة في التقويم الجامعي.يمكن للطالب إضافة   .٨

بعد االنتهاء من تسجيل املقررات، يمكن للطالب االطالع على جدوله الزمني مع الفصول الدراسية وأسماء املحاضرين على املوقع   .٩

 اإللكتروني، أو يمكنه طلب نسخة مطبوعة مختومة من مكتب االستقبال بقسم التسجيل. 

 
 

 إجراءات تسجيل الطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي  ٤.2.٤

لم يتمكن من الحفاظ على املعدل التراكمي املطلوب أو الحد األدنى ملتطلبات املعدل التراكمي    لألنذار األكاديمي إذاسيخضع الطالب  

. تعد إدارة القبول والتسجيل قائمة الطلبة الحاصلين على (لبرنامج املاجستير  %75لبرنامج البكالوريوس و  %60)لبرنامجه الدراس ي  

 معدل تراكمي أقل من املشترط أعاله.

 :األدنى لبرنامج البكالوريوس أ. متطلبات الحد

 للتخرج.  %60الحد األدنى للمعدل التراكمي هو  •
ً
 ليكون مؤهال

 : ب. متطلبات الحد األدنى لبرنامج املاجستير

 .%75الحد األدنى للمعدل التراكمي هو  •

 . %70ينبغي على الطالب أن يعيد املقرر إذا كانت درجة الطالب في مقرر ما أقل من  •

مزيد من التفاصيل املتعلقة باملراقبة األكاديمية واإلنذار األكاديمي في سياسة الطلبة املعرضين للخطر ولوائح يمكن االطالع على  

 الجامعة. 

 
 

 اإلخفاق األكاديمي:  تسجيل الطلبة المعرضين لخطر ٥.2.٤

 .(%62أقل من )تعد إدارة القبول والتسجيل قائمة للطلبة الحاصلين على معدل تراكمي  .١

إدارة القبول والتسجيل لطلب اإلرشاد األكاديمي من    (%62أقل من  )يتم إشعار الطالب الحاصل على معدل تراكمي    .٣ من قبل 

 مرشده ليتمكن من التسجيل االلكتروني ملقرراته الدراسية. 

 معلومات الطلبة يمأل املرشدون األكاديميون السجل االرشادي باملقررات التي تعتبر ضرورية لتقدم دعم الطالب من خالل نظام  .  ٤

(SIS).   

 تسجيل طلبة الماجستير  ٦.2.٤

املتميزين)يمكن لجميع طلبة برامج املاجستير   الطلبة   ملقرراتهم فقط بعد   (سواء الطلبة املعرضين للخطر أو 
ً
التسجيل الكترونيا

 .في نظام معلومات الطلبة  في سجلهم االرشادي املرشد األكاديمي املقررات املناسبة تحديد
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 االنسحاب من المقرر الدراسي  ٧.2.٤
يمكن للطالب التقدم بطلب االنسحاب من مقرر ما عن طريق ملء االستمارة املخصصة لذلك وتقديمها إلى قسم التسجيل بعد  

 . (ملزيد من املعلومات عن االنسحاب (4.3)يرجى االطالع على القسم )الحصول على موافقة عميد الكلية املعني 

 

 النسخ اإلضافية  /الشهادات المفقودة  ٨.2.٤
 :يتم اتباع اإلجراءات التالية في حالة فقدان الشهادة أو طلب نسخ إضافية من الشهادة

إيصال   .١ من  ونسخة  االستمارة  ويقدم  الرسوم  ويدفع  إضافية  أو شهادة  بديلة  نسخة  املحددة إلصدار  االستمارة  الخريج  يمأل 

 الرسوم إلى إدارة القبول والتسجيل.

 القبول والتسجيل من ملف الطالب والحالة وغيرها من التصديقات األخرى الالزمة.تتحقق إدارة   .٢

 يتم طباعة نسخة من قرار التخرج من مجلس الجامعة ويتم اصدار شهادة جديدة. .٣

 القبول والتسجيل وعميد الكلية املعني ورئيس الجامعة على التوالي.  مديريتم توقيع الشهادة الجديدة من قبل  .٤

إذا    (HEC)مجلس التعليم العالي  لالعتماد من قبل    الشهاداتتقوم إدارة القبول والتسجيل بإعداد املستندات املطلوبة إلرسال    .٥

 لزم األمر. 

 تقوم إدارة القبول والتسجيل بإخطار الطالب الستالم شهاداته. .٦

 يوقع الطالب على إقرار استالم الشهادة. . ٧

 

 وحدة التوجيه  ٩.2.٤

والتسجيل القبول  إدارة    ستخطر 
ً
أو شخصيا اإللكتروني  البريد  طريق  عن  سواء  إنذارات  أي  عن  تراها    الطلبة  التي  بالطريقة  أو 

األكاديمي وعمادة شؤون  مناسبة الكلية ومرشده  من عميد  الدعم  بطلب   
ً
أكاديميا منذر  أو  الخطر  في مرحلة  طالب  أي  وينصح   ،

 الطلبة. 

 .%70 هيلبرنامج املاجستير  ودرجة النجاح %50 هيالوريوس النجاح لبرنامج البك درجة

 یعد مدير الوحدة قائمة بالطلبة الحاصلين على معدل تراكمي منخفض بشكل دوري.  .١

 يتولى مدير الوحدة مسؤولية التنسيق مع الكليات واملرشدين األكاديميين ملتابعة الوضع األكاديمي للطالب. .٢

 يقوم مدير الوحدة بإرشاد الطالب بشأن الدرجات املطلوبة لرفع املعدل التراكمي.  .٣

جراءات املناسبة فيما يتعلق بالجانب  إعداد اإلحصاءات الالزمة حول الطلبة الحاصلين على معدل تراكمي منخفض التخاذ اإل .  ٤

 األكاديمي وسياسة القبول. 

 إرشاد الطلبة في يوم التهيئة للطلبة املستجدين.  .٥

 يرجى االطالع على اللوائح الداخلية لدرجتي البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة العلوم التطبيقية. :مالحظة

 السحب   /اإلضافة :تسجيل المقررات الدراسية ١٠.2.٤
أيام   3  والثاني، وخاللأيام عمل من بدء الفصلين الدراسيين األول  5يسمح للطالب بإضافة أو سحب املقررات املسجلة في غضون  

عمل من بداية الفصل الصيفي. لن ترصد املقررات املسحوبة خالل فترات السحب واإلضافة في السجل األكاديمي للطالب. ويسمح  

أسابيع من بدء الفصل الصيفي،   4أسابيع من بدء الفصليين الدراسيين األول والثاني، وخالل    8للطالب بسحب أي مقرر في غضون  

 النسبة املئوية املسموح بها من الغياب بدون عذر.   بشرط أال يتجاوز الطالب
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، ولن يحتسب في مجموع  (W)  "منسحب"في حال سحب املقرر، سيرصد املقرر املسحوب في السجل األكاديمي للطالب مع ملحو ة  

املذكورة، يجب    الفترة  خاللسحب الطالب  لم ين وإذا الساعات املعتمدة املنجزة من حيث متطلبات النجاح أو الرسوب أو التخرج.  

تقلل عملية االنسحاب من    وال يجوز أنعلى عضو هيئة التدريس أن يرصد نتيجة الطالب في سجله األكاديمي. وفي جميع الحاالت،  

بعض   في  إال  التعليمات،  لهذه  وفًقا  به  املسموح  الدراس ي  للعبء  األدنى  الحد  من حيث  املنجزة  املعتمدة  الساعات  الحاالت عدد 

 .ص عليهاالخاصة املنصو 

 المتطلبات المسبقة والمتطلبات المشتركة  ١١.2.٤
الشرط، سيلغى  هذا  مخالفة  السابق، وعند  للمتطلب  قبل دراسته  متطلب سابق  له  لدراسة مقرر  بالتسجيل  للطالب  ال يسمح 

د، وذلك بناًء على تسجيل ودرجة ذلك املقرر. يجوز للطالب أن يلتحق بمقرر ومتطلبه املسبق في الوقت نفسه في فصل دراس ي واح

القسم، وينطبق ذلك فقط إذا كان تخرجه معتمد على ذلك املقرر، وشريطة أال يكون الطالب   رئيسموافقة عميد الكلية وتوصية  

في   %36لديه أكثر من متطلب مسبق لم يكمله أو رسب فيه. كما ال يسمح للطالب بالتسجيل ملقرر قبل احراز درجة ال تقل عن  

 املتطلب السابق. 

 االنسحاب  ٤.٣

يمكن للطالب التقدم بطلب االنسحاب من مقرر ما عن طريق ملء االستمارة املخصصة لذلك وتقديمها إلى قسم التسجيل بعد  

 الحصول على موافقة عميد الكلية املعني ورئيس القسم.

 ( W) االنسحاب من مقرر   ٤.٣.١

. يعني انسحاب الطالب من املقرر الدراس ي خالل الفترة 
ً
 املحددة مسبقا

 (WE)االنسحاب االضطراري   2.٤.٣

 من جميع املقررات الدراسية بعد انتهاء الفترة املحددة لالنسحاب الرسمي ألسباب قهرية كأن تكون  
ً
يعني انسحاب الطالب اضطراريا

 دواعي صحية أو تعرض لحادث شخص ي مع إصابة أو وفاة أحد األقارب من الدرجة األولى أو الثانية.

 (WF) االنسحاب اإلجباري  ٤.٣.٣

 يعني سحب املقررات الدراسية املسجلة للطالب في فصل دراس ي معين في تجاوزه نسبة الغياب املسموح بها بدون عذر رسمي. 

 

 ( WA)االنسحاب اآللي   ٤.٣.٤

الفصل  خالل  قرر  يعني سحب املقررات الدراسية املسجلة للطالب في فصل دراس ي معين في حال عدم حضوره ألي من محاضرات امل

 الدراس ي. 

 

 تأجيل الدراسة واالنسحاب من الجامعة ٤.٣.٥
 :بشرط أن يقدم عذر تقبله الجهة املختصة على النحو التالي الدراس ي،الفصل   خالل يمكن للطالب التقدم بطلب تأجيل دراسته 
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سواء كانت  دراسية  وال يتجاوز أربعة فصول    فصل دراس ي واحد ملدة  يمكن لعميد الكلية أن يوافق على تأجيل الدراسة   -

 متصلة او منفصلة.  

أربعة فصول دراسية، بشرط أال يتجاوز ذلك التأجيل ستة    الدراسة ملدة تتجاوز   يمكن ملجلس الكلية أن يوافق على تأجيل -

 .ةمنفصلأو  متصلةفصول دراسية 

   املستجدال يسمح للطالب   -
ً
بتأجيل  من جامعة أخرى أو املنتقل من برنامج الى برنامج اخر داخل الجامعة أو املنقول حديثا

الدراسية ما  الفصل الدراس ي  الجامعة  او االنسحاب من املقررات   في 
ً
 واحدا

ً
 دراسيا

ً
دون احتساب فصل    لم ينهي فصال

 . املقررات االستدراكية للبرنامج إن وجدت

يفقد الطالب مقعده في الجامعة في حالة عدم تسجيله في فصل دراس ي واحد أو أكثر ولم يحصل على موافقة تأجيل خطية   -

 من العميد. 

 الحد األقص ى ملدة الدراسة املحددة للحصول على درجة البكالوريوس.   من  فترة التأجيلتحسب  -

 

 (GPA)التراكمي الدرجات والمعدل  ٤.٤

 الدرجة النهائية للمقرر  ٤.٤.١
الدرجة النهائية للمقرر هي مجموع الدرجات املنجزة في اختبار منتصف الفصل وأعمال الفصل الدراس ي واالمتحان النهائي. وتشمل  

والعروض أعمال   الجماعية  واملناقشات  البحثية  واملشاريع  والتقارير  الشفوية  واالختبارات  القصيرة  االختبارات  الدراس ي  الفصل 

 التقديمية في الفصل الدراس ي. 

 

 تصنيف الدرجات 2.٤.٤
 : يبين الجدول التالي تصنيف درجات برنامج البكالوريوس

 اإلنجليزيةالداللة باللغة  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 
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   :يبين الجدول التالي تصنيف درجات برنامج املاجستير

 الداللة باللغة اإلنجليزية التقدير  الدرجة 

 A ممتاز  100%-90%

80%-89%  
ً
 B جيد جدا

 C جيد 79%-70%

 F راسب  %70أقل من 

 

 المعدل الفصلي والمعدل التراكمي  ٤.٤.٣
، بعدد الساعات املعتمدة لكل مقرر تدخل في املعدل املئوية لكل مقرر   النسب  بضرب  التراكمي يتم حساب املعدل الفصلي واملعدل 

فإن النسبة املئوية التي يحرزها الطالب    %35وفي حالة الرسوب الذي يزيد عن  ثم تقسم النتيجة على مجموع الساعات املعتمدة.  

من   أقل  كانت  إذا  ولكن  هي،  كما  إلى  %35ستبقى  تحويلها  سيتم  سجله    35%،  في  الطالب  أنجزها  التي  املقررات  جميع  وسترصد 

 األكاديمي.

 التراكمي  احتساب المعدل  ٤.٤.٤

 . لألنذار األكاديمييخضع الطلبة الغير قادرين على الحفاظ على الحد األدنى ملعدلهم التراكمي 

 : الحد األدنى ملتطلبات برنامج البكالوريوس

 لكي يؤهل الطالب للتخرج. %60الحد األدنى للمعدل التراكمي املطلوب هو  .١

 التقدير   الدرجة  

 الشرف ممتاز مع مرتبة  100%-92%

 ممتاز  %92أقل من  - 84%

  %84أقل من  - 76%
ً
 جيد جدا

 جيد %76أقل من  - 68%

 مقبول  %68أقل من  - 60%
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 : الحد األدنى ملتطلبات برنامج املاجستير 

 .%75الحد األدنى للمعدل التراكمي املطلوب هو  .١

 ينبغي عليه إعادة املقرر.  ،%70إذا كانت درجة الطالب في مقرر ما أقل من  .٢

 ."سياسة الطلبة املعرضين للخطر "يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل حول الفترة األكاديمية التجريبية واإلنذار األكاديمي في    .٣

 

 

 : يبين الجدول التالي احتساب املعدالت التراكمية

 التقدير  التراكمي املعدل  

 ممتاز مع مرتبة الشرف  100%-94%

 ممتاز  %94أقل من  - 88%

  %88أقل من  -80%
ً
 جيد جدا

 جيد %80أقل من  - 75%

 راسب  %75أقل من 

 

 مستويات الدراسة والساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج ٤.٤.٥
تصنف املقررات التي يقدمها كل برنامج واملقررات املطروحة في الخطط الدراسية إلى أربعة مستويات، مع تحديد املتطلبات املسبقة  

، ويحدد كل مقرر برمز يشير إلى مستواه حيث يوثق كل مقرر بوصف نموذجي، باإلضافة إلى معلومات أخرى،  (إن وجدت) لكل مقرر  

وع  املحاضرات  عدد  يحدد  األسبوعية كما  املختبر  ساعات  وجدت)  دد  درجة    (إن  مقررات  تصنف  املعتمدة.  الساعات  وعدد 

 ساعة معتمدة.  139إلى  135البكالوريوس إلى أربعة مستويات، ويبلغ عدد الساعات املعتمدة املطلوبة للتخرج 

 

 متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس  ٤.٤.٦
 :استكمال املتطلبات التاليةتمنح شهادة البكالوريوس للطالب عند  

 استكمال جميع املقررات املطروحة في الخطة الدراسية واملطلوبة للتخرج بنجاح.  .١

 لدرجة املاجستير.  %75لدرجة البكالوريوس وما ال يقل عن  %60 عن يقل ال  تراكميالحصول على معدل  .٢

بها    .٣ املسموح  املدة  بنجاح ضمن  املقررات  املدة استكمال جميع  الدراسية  الفترة  تتجاوز  أال  يجب  أي  الشهادة،  على  للحصول 

 القصوى املسموح لها الجتياز البرنامج.
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 األكاديمي اإلنذار والفصل  ٤.٤.٧
في برنامج املاجستير في نهاية أي فصل دراس ي باستثناء   %75في برنامج البكالوريوس وأقل من    %60يخضع الطالب الذي يحرز أقل من  

. يجب على إدارة القبول والتسجيل إخطار الطالب باستخدام طريقة التواصل املناسبة.  لألنذار األكاديمياس ي األول  الفصل الدر 

فصول    ثالثةفي فترة ال تتجاوز    األسباب التي أدت الى وضعه تحت املراقبةبالعمل على إزالة    لألنذار األكاديمييحرص الطالب الخاضع  

من البرنامج. لن يتعرض الطالب  ه  تجاوز اإلنذار، سيتم فصلفي رفع معدله التراكمي و ل فشل الطالب  بعد فصل اإلنذار. في حا  دراسية

أكمل   معدل    %75الذي  على  يحصل  الذي  البكالوريوس  طالب  كما سيمنح  للفصل،  البرنامج  من  املعتمدة  الساعات  تراكمي  من 

فصل دراس ي إضافي لتجاوز اإلنذار. ومع ذلك، سيتم فصل الطالب إذا  في نهاية الفصل الثالث لإلنذار األكاديمي   (59.9%  -  59.5%)

 ج. تجاوز املدة القصوى املسموح لها الجتياز البرنام

سيتم فصل أي طالب تجاوز املدة القصوى املسموح بها الجتياز برنامج الجامعة. وال يسمح للطالب الذي وجه إليه اإلنذار األكاديمي  

الواحدمعتمدة  ساعة    12بأن يسجل ألكثر من   الدراس ي  الفصل  القسم،   في  األكاديمي ورئيس   له    إال بموافقة املرشد  وال يسمح 

 تقوم به الجامعة. باملشاركة في أي نشاط 

ولن يسمح  وتقدم بطلب انتقال الى برنامج اخر ولم يتم قبوله فيه,  تم فصله من برنامجه املسبق    الذي  الطالبتقوم الجامعة بفصل  

 . سبق ان فصل منهبرنامج  ألنتقال الى با ألي طالب

 

 الحضور واألعذار والغياب  ٤.٤.٨
املقرر    مدرس حضور جميع املحاضرات بانتظام واملشاركة في جميع املناقشات الصفية، ويحتفظ    املسجلينيجب على جميع الطلبة  

 .(SIS)بسجل غياب وحضور الطلبة في نظام معلومات الطلبة 

املقرر بإرسال أسماء الطلبة الذين تتجاوز نسبة    مدرس من ساعات املقرر، حيث يقوم    %25ال يسمح للطالب أن يتغيب أكثر من  

القسم التخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن. يحرم الطالب من دخول االمتحان    رئيسمن إجمالي ساعات املقرر إلى    %15تغيبهم  

من مجموع ساعاته الدراسية دون تقديم عذر مرض ي أو مقنع ومعتمد من قبل العميد، وسيتم رصد    %25النهائي إذا تغيب أكثر من  

، وفي جميع الحاالت،  ، حينئ WF:35الحد األدنى للدرجة أي  
ً
حساب الدرجة في    تدخل ذ يجب أن يعيد الطالب املقرر إذا كان إلزاميا

القسم إلى كل    رئيس. يقدم غراض األنذار والفصل من التخصص وفي املعدل العام ايضاأل معدل الطالب التراكمي واملعدل الفصلي 

املعنية وقسم   الكلية  التغيب، وسوف   التسجيل من عميد  النهائية بسبب  املحرومين من إجراء االمتحانات  الطلبة  بأسماء  قائمة 

 ترصد لهم درجة الحد األدنى لذلك املقرر. 



 - 29 - 

ن قبل عميد الكلية، فإنه من إجمالي الساعات املعتمدة بسبب املرض أو ألي عذر مقنع ومعتمد م   %25إذا تغيب الطالب أكثر من  

وتطبق حينها لوائح االنسحاب بالجامعة. يقوم عميد الكلية بإبالغ إدارة القبول والتسجيل   (W)يعتبر منسحًبا من املقرر مع درجة  

في  يمثل اململكة أو الجامعة  بجانب املقرر في السجل األكاديمي للطالب. يسمح للطالب الذي "منسحب" عن القرار، وتظهر ملحو ة 

 من مجموع الساعات املعتمدة للمقرر.   %30األنشطة االجتماعية أن يتغيب بما ال يزيد عن 

هيئة طبية معتمدة، ويجب أن يقدم العذر إلى عميد الكلية خالل فترة ال تتجاوز   أن يكون بشهادة صادرة من  في العذر املرض ي يشترط  

القبول والتسجيل مسؤولية تطبيق    مديرو أسبوعين من تاريخ الغياب. يتولى عمداء الكليات ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس  

 لوائح الحضور والغياب.

 

 تظلم الدرجات   ٤.٤.٩

أيام من تاريخ إعالن النتائج، وللعميد   10ها  اجعة درجاته في االمتحان النهائي ألي مقرر خالل مدة أقص يجوز للطالب أن يطلب مرا

في هذه الحالة أن يقوم بالتحقق من عدم وجود أخطاء في التصحيح أو حساب النسبة النهائية التي أحرزها الطالب، وذلك عن طريق  

املقرر وأي عضو من أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في    مدرسس باستثناء  لجنة يشكلها عميد الكلية من أعضاء هيئة التدري

 وقدره  
ً
د.ب. عن كل طلب يتقدم به ملراجعة أي من درجاته وذلك باتباع الخطوات   10التصحيح أو اإلشراف، ويدفع الطالب رسما

 : التالية

د.ب. لكل مقرر،    10أيام من إعالن الدرجة. يدفع الطالب رسًما قدرها    10يتقدم الطالب برفع تظلم ملراجعة درجته النهائية خالل  .  ١

 وهو قابل لالسترداد في حالة تغيير الدرجة لألعلى.

الب ودرجاته النهائية القسم بتشكيل لجنة خاصة مكونة من عضوين من أعضاء هيئة التدريس ملراجعة درجات الط رئيس يقوم  .٢

 أحد أعضاء اللجنة.   مدرس املقرر بشرط أال يكون 

 يجوز استشارة طرف ثالث في الحاالت التي ال يتفق فيها عضوان في اللجنة على النتيجة.  .٣

 . هاخالل أسبوع واحد من تشكيل   رئيس القسميقوم أعضاء اللجنة بمراجعة الدرجات وتوزيعها، ومن ثم ترفع اللجنة قرارها إلى  .٤

ثم تسلم    .٥ املعنيين،  الكلية  األكاديمي وعميد  القسم  اعتمادها من قبل رئيس  يتم  اللجنة  بناًء على تقرير  الدرجة  تغيير  في حالة 

 ل والتسجيل لرصد الدرجة املعدلة قبل انتهاء فترة الحذف واإلضافة للفصل الدراس ي القادم.النتيجة إلى إدارة القبو 

 . تتولى إدارة القبول والتسجيل مسؤولية إبالغ الطالب املعني بالدرجة املصححة. ٦

 ن الرجوع فيه. . ال يسمح للطالب بتقديم طلب تظلم في مقرر سبق مراجعته، حيث يعتبر قرار التظلم األول نهائي وال يمك ٧

 

 درجات الغير مكتمل والمواعيد النهائية  ٤.٤.١٠

 
 إذا تغيب الطالب عن اإلمتحان النهائي أو التكميلي يرصد له في سجله األكاديمي الصفر الجامعي في ذلك المقرر.  -١
بجانب املقرر الذي لم يستكمل فيه الطالب متطلباته أو تغيب عن امتحانه النهائي بعذر    "غير مكتمل"ترصد ملحو ة   -2

مراعاة لوائح الجامعة، في    مع  (يرجى الرجوع إلى قسم الشؤون املالية ملزيد من التفاصيل) بعد دفع الرسوم املقررة     مقنع

ا والعمل على إزالة امللحو ة من سجله األكاديمي  حال وجود مقررات او امتحانات غير مكتملة، يجب على الطالب استكماله

دون  ) ما لم يكن هذا الفصل مؤجاللفصل الدراس ي التالي للفصل الذي رصدت فيه امللحو ة خالل االسبوعيين األوليين ل

ة  . ويتم مراجعوبخالفه يسقط حق الطالب في األمتحان  (كونه فصل اختياري للطالب   األخذ بعين االعتبار الفصل الصيفي

 . املقرر  يكمل حتى الفصل إن تطلب ذلك  أو لألنذار األكاديمي الطالب ويخضع. املقرر  ذلك استكمال  عند التراكمياملعدل  
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 التخرج  ٤.٤.١٣
تمنح شهادات التخرج عند استكمال واستيفاء جميع املتطلبات في نهاية كل فصل دراس ي. وفي الحاالت التي يكون فيها تخرج الطالب  

 بمقرر  
ً
ذي يتخرج فيه أو كان مطروحا أو كانا مطروحين في الفصل ال  ينمطروح  إجباري أو مقررين إجباريين غير مطروح او غيرمرتبطا

القسم    رئيس عميد الكلية بعد التشاور مع  لمع مقرر إجباري آخر أو قد رسب في املقرر نفسه مرتين، فإن    ومتعارضا أو متعارضين

يكون أو يكونا من نفس املجال املعرفي ومن نفس املستوى الدراس ي     عنه او بديليين عنهما للطالب بالتسجيل في مقرر بديال  أن يسمح

 ر إدارة القبول والتسجيل وفًقا لذلك. ويجب إخطا  له أو لهما أو اعلى منه أو منهما، 

 على أو مقررين  مقرر اختياري  توقف إحتمال تخرج الطالب علىوباملثل، إذا 
ً
خارج عن  لسبب  تسجيله أو تسجيلهما ، وكان غير قادرا

أو مقررات بديالن مناسب أو يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر بديل  أن  القسم،    رئيسعميد الكلية بعد التشاور مع  ل، فإن  إرادته

 ويجب إخطار إدارة القبول والتسجيل وفًقا لذلك.  املستوى، مراعاة مع  مناسبين من مقررات الكلية أو أي كلية أخرى 

 ات البديلة عن مقررين.وفي كل الحاالت في حال كان األمر متعلق بمقررات إجبارية أو إختيارية ال يجب ان يزيد عدد املقرر 

إذا لم يتمكن الطالب من التسجيل في مقرر إلزامي أو اختياري بسبب عدم طرحه أو تعارضه مع مقرر آخر، يمكن للطالب تسجيل  

 من حيث الوصف واملحتوى    مكافئ لهمقرر  
ً
القسم وموافقة   رئيسبناًء على توصية  إذا تعددت الخطط املطبقة في البرنامج  تماما

 لية. عميد الك

معتمدة ألغراض التخرج، يمكنه القيام بذلك، بغض النظر عن    ةساع   12في حال كان الطالب بحاجة للتسجيل لفصل يقل عن  

 الحد األدنى للعبء الدراس ي. 

  القسم األكاديمي واملرشد األكاديمي مسؤولية متابعة الحالة األكاديمية للطلبة بالتنسيق مع إدارة القبول والتسجيل   رئيسيتولى  

يجب أن يحصل الطالب على استمارة براءة الذمة من الجامعة قبل استكمال    ودراسة مدى التزام الطلبة بأحكام وشروط التخرج.

 إجراءات التخرج. 
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 . الرسوم وسياسة االسترداد ٥
 الرسوم ٥.١

 كلية العلوم اإلدارية  ٥.١.١

 املعتمدة  ةرسوم الساع الساعات املعتمدة  البرنامج  الرقم

 د.ب.  92.700 135 البكالوريوس في املحاسبة  ١

 د.ب.  92.700 135 بكالوريوس في إدارة األعمال ال ٢

 د.ب.  92.700 135 بكالوريوس في املحاسبة والتمويلال ٣

 د.ب.  92.700 135 بكالوريوس في نظم املعلومات اإلدارية ال ٤

 د.ب.  92.700 135 بكالوريوس في العلوم السياسيةال ٥

 د.ب.  144.200 36 اجستير في إدارة األعمال امل ٦

 د.ب.  144.200 36 اجستير في إدارة املوارد البشريةامل ٧

 د.ب.  144.200 36 اجستير في املحاسبة والتمويلامل ٨
 

 كلية الحقوق  2.٥.١

 املعتمدة  عةرسوم السا  الساعات املعتمدة  البرنامج    الرقم

 د.ب.  92.700 135 البكالوريوس في الحقوق  ١

 د.ب.  144.200 36 املاجستير في القانون  ٢

 د.ب.  144.200 36 املاجستير في القانون التجاري  ٣
 

 كلية اآلداب والعلوم  ٥.١.٣

 املعتمدة  ةرسوم الساع الساعات املعتمدة  البرنامج  الرقم

 د.ب.  92.700 135 البكالوريوس في علم الحاسوب  ١

 د.ب.  92.700 135 البكالوريوس في التصميم الجرافيكي  ٢

 د.ب.  92.700 132 البكالوريوس في التصميم الداخلي ٣
 

 

 البرامج المستضافة من جامعة لندن ساوث بنك    ٥.١. ٥  

 املعتمدة  ةرسوم الساع الساعات املعتمدة  البرنامج  الرقم

 د.ب.  180 150 املدنية بكالوريوس الهندسة في الهندسة  ١

 د.ب.  180 150 بكالوريوس الهندسة في الهندسة املعمارية ٢

 د.ب.  180 150 بكالوريوس الهندسة في الهندسة امليكانيكية  ٣

 د.ب.  180 150 بكالوريوس الهندسة في الهندسة الكهربائية واإللكترونية ٤

 د.ب.  160 147 بكالوريوس في الحقوق ال ٥

 د.ب.  160 147 البكالوريوس في إدارة األعمال  ٦
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 . الرسوم الدراسية األخرى 2.٥
 برنامج درجة البكالوريوس ١.2.٥

 

 رسوم برنامج درجة البكالوريوس والرسوم األخرى 

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

٢ 
 ( تدفع مرة واحدة)د.ب. رسوم التسجيل  100

 د.ب. رسوم تسجيل البرامج املستضافة  110

٣ 
 للفصل الدراس ي األول والثاني د.ب رسوم املختبر 100

 صميم الداخلي والتصميم الجرافيكي لطلبة علم الحاسوب والت

٤ 
 للفصل الدراس ي الصيفي د.ب. رسوم املختبر  50

 لطلبة علم الحاسوب والتصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي 

 د.ب. رسوم امتحان تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية 5 ٥

 د.ب. رسوم إصدار السجل األكاديمي الرسمي  5 ٦

 شهادة التخرج إفادةد.ب. رسوم  5 ٧

 للسجل األكاديمي الرسمي طبق األصل د.ب. رسوم إصدار نسخة  5 ٨

 الرسمية  شهادة الطالبإفادة  د.ب. رسوم إصدار  5 ٩

 د.ب. رسوم إجراء معادلة املقرر  10 ١٠

 د.ب رسوم التظلم على الدرجة النهائية لكل مقرر  10 ١١

١٢ 
   "غير مكتمل"د.ب. رسوم إجراء امتحان  30

 ( يجب تقديم عذر مصدق وفًقا لإلجراءات املنصوص عليها في الئحة الجامعة)

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

 شهادة التخرج إفادة عن كل نسخة إضافية من كشوف درجات التخرج و  د.ب. 10 ١٤

١٥ 
 يكون الرسم املطبق ضعف سعر الكتاب املستعار  

 من مكتبة الجامعة 
ً
 مستعارا

ً
 في الحاالت التي يفقد فيها الطالب أو يتلف كتابا

 الدليل السنوي   +شهادة التخرج باللغتين العربية واإلنجليزية إفادة   +د.ب. رسوم ثوب التخرج   150 ١٦

 د.ب. رسوم ثوب التخرج  25 ١٧

*  
ً
 : الرسوم التالية وتتضمن د.ب. غير قابلة لالسترداد لحجز مقعد  ٦٥٠يدفع الطالب الذي تم قبوله حديثا

 (أعاله (1في البند ) املذكور )لتقديم الطلب   (تدفع مرة واحدة)د.ب. رسوم تقديم الطلب  10 أ 

 ( أعاله (2)في البند  ة املذكور ) - ( تدفع مرة واحدة)رسوم التسجيل  د.ب. 100 ب

 ( أعاله (13)املذكورة في البند )د.ب. إلصدار بطاقة هوية جامعية جديدة  5 ج

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

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

 األول والثاني  الدراس ي للفصلد.ب. رسوم التسجيل  250 ٢

 للفصل الدراس ي الصيفي د.ب. رسوم التسجيل  150 ٣

 د.ب. رسوم امتحان تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية 5 ٤

 د.ب. رسوم إصدار السجل األكاديمي الرسمي  5 ٥

 شهادة التخرج  إفادة  د.ب. رسوم إصدار 5 ٦

 للسجل األكاديمي الرسمي طبق األصل د.ب. رسوم إصدار نسخة  5 ٧

 الرسمية  الطالب شهادة  إفادةد.ب. رسوم إصدار  5 ٨

 د.ب. رسوم إجراء معادلة املقرر  10 ٩

 د.ب رسوم التظلم على الدرجة النهائية لكل مقرر  10  ١٠

١١ 
   "غير مكتمل"د.ب. رسوم إجراء امتحان  30

 ( يجب تقديم عذر مصدق وفًقا لإلجراءات املنصوص عليها في الئحة الجامعة)

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

 شهادة التخرج إفادة عن كل نسخة إضافية من كشوف درجات التخرج و  د.ب. 10 ١٣

١٤ 
 من  املطبق ضعف سعر الكتاب املستعار يكون الرسم 

ً
 مستعارا

ً
في الحاالت التي يفقد فيها الطالب أو يتلف كتابا

 مكتبة الجامعة 

 الدليل السنوي   +شهادة التخرج باللغتين العربية واإلنجليزية إفادة   +د.ب. رسوم ثوب التخرج   150 ١٥

 د.ب. رسوم ثوب التخرج  25 ١٦

*  
ً
 : د.ب. غير قابلة لالسترداد لحجز مقعد وتتكون من الرسوم التالية ٦٥٠يدفع الطالب الذي تم قبوله حديثا

 ( أعاله(1( لتقديم الطلب )املذكور في البند )تدفع مرة واحدة) طلب االلتحاقد.ب. رسوم تقديم   10 أ 

 (أعاله  (2)املذكورة في البند )د.ب. رسوم التسجيل لفصل القبول  250 ب

 ( أعاله (12)املذكورة في البند )د.ب. إلصدار بطاقة هوية جامعية جديدة  5 ج

 د.ب. جزء من الرسوم الدراسية لفصل القبول  385 د
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 سياسة استرداد الرسوم ٥.٣

 سترداد" و "غير قابلة للتحويل". "الرسوم األخرى" "غير قابلة لال  السابق جدول الجميع الرسوم األخرى املدرجة في 

 القابلة لالسترداد. الرسوم الدراسية ٥.٣.١
 

 االسترجاع   %نسبة  مواعيد االنسحاب من الجامعة 

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

 من مجموع الرسوم الدراسية فقط  %100 قبل نهاية األسبوع األول من الفصول الدراسية 

 من مجموع الرسوم الدراسية فقط %75 قبل نهاية األسبوع الثاني من الفصول الدراسية 

 من مجموع الرسوم الدراسية فقط %50 قبل نهاية األسبوع الثالث من الفصول الدراسية 

 من مجموع الرسوم الدراسية فقط %25 قبل نهاية األسبوع الرابع من الفصول الدراسية 

 ال يوجد استرجاع  بعد نهاية األسبوع الرابع من الفصول الدراسية 

 :مالحظة

 . الجدول أعاله ال ينطبق في الفصول الدراسية الصيفية. 1

 الفصول الدراسية حسب التقويم األكاديمي.. يحدد اليوم األول من  2
 

 يحدد العدد اإلجمالي لساعات االعتماد املسجلة التكلفة النهائية. -

 يجب دفع رسوم التسجيل قبل بدء املحاضرات.  -

 سيلغى تسجيل الطالب في حال تخلف عن دفع الرسوم الدراسية قبل بدء الفصل الدراس ي.  -

 : لديهم رسوم مستحقة حتى يتم دفع جميع املستحقاتعلى الطلبة الذين سينطبق ما يلي  -

 يمنع من حضور املحاضرات.  أ.                      

 يمنع من إجراء امتحانات منتصف الفصل الدراس ي.  ب.                     

 يمنع من إجراء االمتحانات النهائية.  ج.                      

 ألي مقرر.   القادميمنع من التسجيل  د.                      

 يمنع من إصدار السجالت األكاديمية.  ه.                    

 حجب درجة أو درجات الطالب الذي تخلف عن الدفع حتى يدفع جميع مستحقاته بالكامل.   و.                    

 :طرق الدفع -

.  أ.                     
ً
 نقدا

 شيك.  ب.                  

  ج.                   
ً
 . (الدفع عبر اإلنترنت أو بطاقات االئتمان)إلكترونيا

 الدفع ما لم يوافق مدير املالية على خالف ذلك.تقبل العملة البحرينية فقط عند  -

 من املمكن تسوية خطة للدفع وذلك بالحضور إلى قسم الشؤون املالية لعمل الالزم.  -
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 التأخير وتصنيف الفئات  ٥.٤

على أنها متأخرة. يتم تصنيف جميع الحسابات   (1)املتأخرة عن موعد استحقاقها ليوم واحد    الطلبةسيتم تصنيف جميع حسابات  

كما هو   تخلف عن دفعها  دفعةمن آخر  فات موعد استحقاقها  التي    أيام التأخيرزمنية مختلفة بناًء على عدد    فئاتاملتأخرة إلى  

 : مفصل أدناه

 اإلجراء املتخذ عدد أيام التأخير الفئات

 30-1 1الفئة 
 /إلى الطبببالبببب  ويرسبببببببببببببببل بريبببد إلكترونيخطببباب التبببأخير األول ببببالبريبببد    يرسبببببببببببببببل

 الكفيل

 90-32 2الفئة 
 إلى املكتبشبببببببببببارة  مع اإل بريد إلكتروني  و   والنهائير الثاني يخطاب التأخ  يرسبببببببببببل

 القانوني بالجامعة.

 +91 3الفئة 

إلى املكتب القانوني بالجامعة.  وترسبببببببببببل كما ينبغيكمل اسبببببببببببتمارات التقديم  ت

ا للنقطبببة  ت من هبببذه   "7.6"رفض الخبببدمبببات اإلضبببببببببببببببافيبببة للمبببدين املتبببأخر وفقبببً

 بالجامعة،يوًما من تاريخ اإلرسبببببببببببال إلى املكتب القانوني  45السبببببببببببياسبببببببببببة. بعد 

 الحسببببببببببببباب. قبد يتم تعيينمسبببببببببببببألبة  سبببببببببببببيتم اتخباذ قرار بشبببببببببببببأن كيفيبة متبابعبة 

 متعاقدة مع الدولة.ديون إلى وكالة تحصيل  املسألة

 فترات.اللمدير تغيير ل يحق :مالحظة
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 الدعم المالي ٦
 ( الطلبة المستجدين)الخصم المالي للطلبة المتميزين من الثانوية العامة  ٦.١

وفًقا )تمنح الجامعة على نحو استثنائي الطلبة املوهوبين من الثانوية العامة للفصل الدراس ي األول خصومات مالية على النحو التالي  

 (:للوائح الجامعة

 .فما فوق في الثانوية العامة %95الحاصلين على معدل تراكمي  %30خصم . ١

 في الثانوية العامة.  (%94.99إلى  %90)الحاصلين على معدل تراكمي  %15خصم . ٢

 

 ( الطلبة المنتظمين)المزايا المالية للطلبة المتميزين  2.٦

 : التالي  ( الخصم) سيمنح الطلبة املدرجة أسمائهم على لوحة الشرف التعويض  

 على رسوم الفصل الدراس ي الذي أعلن فيه اسمه.  %20يمنح طالب املرتبة األولى على لوحة الشرف، خصم بنسبة  .١

 على رسوم الفصل الدراس ي املعلن فيه اسمه. %15يمنح طالب املرتبة الثانية على لوحة الشرف، خصم بنسبة  .٢

 على رسوم الفصل الدراس ي املعلن فيه اسمه. %10يمنح طالب املرتبة الثالثة على لوحة الشرف، خصم بنسبة . ٣

 على رسوم الفصل الدراس ي املعلن فيه اسمه.  %5يمنح طالب املرتبة الرابعة على لوحة الشرف خصم بنسبة  .٤

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

 د.ب. كحد أقص ى  300 :سيحصل الطالب في هذا املثال على (%20)إذا كان الخصم بنسبة 

 د.ب. كحد أقص ى  225 :سيحصل الطالب في هذا املثال على (%15)إذا كان الخصم بنسبة 

 د.ب. كحد أقص ى  150 :سيحصل الطالب في هذا املثال على (%10)إذا كان الخصم بنسبة 

 د.ب. كحد أقص ى  75 :سيحصل الطالب في هذا املثال على  (%5)إذا كان الخصم بنسبة 

 د.ب.  7.950 : مجموع الخصم للطالب املدرج في لوحة الشرف هو
 

 المساعدات المالية ٦.٣
للطالب   يمكن  واملهنية، حيث  األكاديمية  أهدافهم  تحقيق  لدعمهم على   

ً
ماليا املتعثرين  للطلبة  املالية  املساعدات  الجامعة  تقدم 

بالتقدم للحصول على الدعم املالي من خالل استكمال نموذج الطلب من عمادة شؤون الطلبة في املوعد النهائي املحدد. تجتمع لجنة  

املساعدات املالية كل فصل دراس ي ملنح املساعدة للمتقدمين وذلك وفًقا الحتياجاتهم ولسياسة املساعدات املالية. تتلقى العمادة 

 وال يمكن استئنافه. ال تنطبق املساعدات املالية على قرار اللجنة وتبلغ م
ً
قدم الطلب بقرار اللجنة النهائي، ويعتبر القرار املتخذ نهائيا

 : أي مما يلي

 رسوم التسجيل.  -

 الكتب الدراسية. -
 

 خصم األخوة ٦.٤
أخواتهم لالنضمام إلى جامعة العلوم التطبيقية. ستقدم الجامعة خصم األخوة   / يحفز خصم األخوة الطلبة على توجيه إخوانهم

 كحافز ودعم مالي إضافي لطلبتنا.  للطالب الجديد
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 ( SA). شؤون الطلبة ٧
تركز عمادة شؤون الطلبة في املقام األول على الطالب وتطور تجربة مسيرته الجامعية في جامعة العلوم التطبيقية. تقدم العمادة 

خدمات مختلفة للتعامل مع احتياجات الطلبة وحل مشاكلهم بالتعاون مع الكليات واألقسام والجهات األخرى ذات العالقة. كما  

 لطالب وحياة الطالب بصورة شاملة. توفر العمادة األنشطة والفرص لتعزيز التنمية الفكرية والشخصية ل
 

 مكتب الخدمات الطالبية  ٧.١
:بتقديم الخدمات الداعمة للطلبة بالطرق اآلتيةتلتزم الجامعة   

يقدم اإلرشاد ويساعد الطلبة على التعامل مع مختلف املواضيع بالتعاون مع املرشدين األكاديميين آو األقسام األكاديمية   -

 أو الكليات أو خدمات الدعم. 

 يشرف على انتخاب وتشكيل مجلس الطلبة. -

 نشر الوعي بأنظمة ولوائح الجامعة. -

 بيئة تساعد الطلبة على املشاركة في جميع املجاالت. خلق -

احتياجاتهم   - تلبي  التي  واالجتماعية  والثقافية  الرياضية  واألنشطة  النوادي  وتنظيم  الطلبة  أنشطة  إقامة  على  يساعد 

 وتحسن مهاراتهم. 

من االستفادة من    يكتشف املواهب املميزة للطلبة ويوفر الفرص حيثما أمكن لجميع الطلبة وذلك لتحقيق أقص ى قدر -

 هذه املواهب. 

 متابعة وسائل التواصل االجتماعي ونشر املعلومات املتعلقة باألحداث ذات الصلة والتي تخص طلبة الجامعة.  -

 اإلشراف على تشكيل األندية الطالبية وممارسة أنشطتها.  -

 دعم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بالتنسيق مع مدير مكتب االرشاد. -
 

 مكتب اإلرشاد   2.٧
يختص مكتب اإلرشاد بتوجيه الطلبة فيما يتعلق باملسائل الشخصية أو األكاديمية، كما يعتني بالطلبة الغير قادرين على التعامل 

 مع الضغوط الدراسية. يعمل مكتب االرشاد على خلق حلقة تواصل سرية بين الطالب ومدير مكتب اإلرشاد أو عميد شؤون الطلبة.

املكت أثناء دراستهم  یساعد  الطلبة  يواجهها  التي قد  الصلة  ذات  والصحية  والنفسية  التعليمية واالجتماعية  املشاكل  ب علی حل 

األکادیمیة ويقدم خدمات املشورة والدعم املنهي من قبل مؤسسات أو فئات خارجية متخصصة عندما یتطلب األمر. يقوم املكتب  

س بأي  رف استثنائي قد يؤثر على األداء األكاديمي للطالب، كما يسعى املكتب إلى تنمية  بإخبار األطراف املعنية وأعضاء هيئة التدري

 القيم اإليجابية بين الطلبة وتحفيزهم على التفوق الدراس ي. 
 

 مكتب التطوير المهني وشؤون الخريجين  ٧.٣
عمل املتعلقة بمؤهالتهم ويهيئهم ملواجهة بيئة  يقدم مكتب التطوير املنهي املشورة واملعلومات الالزمة للطلبة الخريجين حول فرص ال

العمل من خالل تنظيم املعارض الو يفية وورش العمل والفعاليات لتحسين فرصهم في الحصول على و ائف تناسب احتياجاتهم. 

 استهم. يعزز مكتب التطوير املنهي العالقة بين أصحاب العمل والطلبة الخريجين ويزودهم بأحدث املعلومات في مجاالت در 

والصناعة على االزدهار، كما تسعى   املؤسساتتعمل الجامعة على تثقيف وتطوير املواهب التي يمكن أن تخدم املجتمع وتساعد  

لربط البيئة االقتصادية الحالية وموقف سوق العمل تجاه مناهج الجامعة لتزويد الطلبة بتوقعات و يفية عملية وواقعية في آن 

إل الجامعة  بين الصناعة والتعليم  واحد. وهدفت  الفجوة  الطلبة من أجل سد  في عمادة شؤون  املهنية  ى تطوير مكتب الخدمات 

 وتحسين التواصل بينهما في الوقت الحالي.  

يعمل املكتب في املقام األول على توجيه ونصح الطلبة فيما يتعلق باملسائل الو يفية، وهو يساعد أصحاب العمل على التو يف 

وبناء العالقات وبناء زمالة طويلة األجل مع    املؤسساتن مع الجامعة من خالل تنسيق فرص التدريب الداخلي في  الناجح بالتعاو 

 املحيطة بها.   واملؤسساتالصناعات 
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 ذات الصلة واملعنية.  واملؤسساتزيادة الوعي بالبرامج واملقررات املطروحة في الجامعة من قبل الصناعات  أ.

 ومستندات اثبات الهوية. إنشاء ملف خاص بالخريجين  ب.

   املعنية.  املؤسساتجمع متطلبات التو يف من  ج.

 املعلومات حول مؤسساتهم. دعوة ممثلي الصناعة أو األعمال لزيارة الجامعة وتبادل  د.

 العلوم التطبيقية.جامعة برامج جمع املدخالت من خبراء الصناعة حول التحديثات املطلوبة ل .ـه

 . املؤسساتاملعنية من خالل تنظيم الرحالت والزيارات امليدانية وتسهيل تدريب الطلبة في هذه  للمؤسسات زيادة وعي الطلبة  و.

 تحديد مواعيد ملقابلة الطلبة داخل أو خارج الحرم الجامعي.  ز.

 بمواعيد الفعاليات القادمة.  ح.
ً
 تمثيل الجامعة في معارض التو يف وإعالمهم مسبقا

 سنوًيا. معرض التوظيفتنظيم  ط.

 إنشاء شبكة من املو فين السابقين وجمع ردود الفعل حول سير عملية التو يف.  ي.

 ترسيخ نهج التواصل عبر مختلف قنوات التواصل. الخريجين و   بناء عالقات مثمرة مع ك.

 إشراك الخريجين في الفعاليات التي تنظم داخل وخارج الجامعة.  ل.

 
 

 مجلس الطلبة  ٧.٤
 ويتكون من ممثلين منتخبين من طلبة جامعة  

ً
تدعم عمادة شؤون الطلبة دستور مجلس الطلبة حيث يتم تشكيل املجلس سنويا

 واالنتخابات.العلوم التطبيقية وفًقا إلجراء الجامعة للترشيح والتصويت 

يلتزم مجلس الطلبة بالقواعد واألنظمة وفًقا للوائح مجلس الطلبة، حيث يتم تمثيل جميع طلبة الجامعة من قبل أعضاء مجلس 

 الطلبة الذين يقومون بدورهم بخدمة الطلبة اآلخرين، وتتمثل هذه الخدمة من خالل تقديم األفكار واملالحظات إلى مجلس الطلبة. 

االطالع   ويوم يمكن  االنتخابات  وإجراء  والترشيح  الطلبة  مجلس  دستور  حول  املعلومات  من  ملزيد  الطلبة  مجلس  سياسة  على 

 مليزانية والواجبات واملسؤوليات. االنتخابات وا

 

 أندية الجامعة ٧.٥
خالل تشكيل أندية  تقوم عمادة شؤون الطلبة بمتابعة أنشطة الطلبة املختلفة من أجل إثراء تجربة الحياة الطالبية، وذلك من  

طلبة كحد أدنى من ذوي االهتمامات املشتركة. كما يسمح للطلبة بتشكيل أندية خاصة بهم أو االنضمام إلى أحد    10مكونة عادة من  

األندية القائمة، ويتكون كل ناد من طلبة يتشاركون املسؤولية والواجبات وااللتزام بقواعد وأنظمة الجامعة. ويتم تشجيع األندية  

املخصصة عل لوحات اإلعالنات  في  أنديتهم  أنشطة  النشرات واإلعالن عن  أو  الكتيبات  لتحضير  التهيئة  يوم  برنامج  في  املشاركة  ى 

لشؤون الطلبة. ويجب على األعضاء املؤسسين ألي ناد مقترح تقديم اقتراح خطي مع املستند املطلوب إلى عميد شؤون الطلبة وفًقا 

 لسياسة نادي الطلبة.

دير مكتب الخدمات الطالبية بالتعاون مع عميد شؤون الطلبة باإلشراف على أنشطة األندية من حيث الترخيص وتوفر  يقوم م

التنفيذيين   النادي قائمة بأسماء األعضاء  النادي وأمين السر  ) املرافق ومقر االجتماعات. يقدم رئيس  النادي ونائب رئيس  رئيس 

النادي أعضاء  أسمائه   (وجميع  ذلك  في  الطلببما  عميد شؤون  بها  والتي سيحتفظ  بهم  االتصال  وتفاصيل  اللجنة  م  تتولى  كما  ة. 

   التنفيذية للنادي مسؤولية الحفاظ على األندية والعضوية وأي تغييرات يجب إبالغها إلى عمادة شؤون الطلبة.
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 في العمادة
ً
 :وفيما يلي األندية التالية املسجلة حاليا

 النادي الرياض ي.  .١

 . ينادي اإلعالمال .٢

 نادي املتطوعين.. ٣

 نادي املرأة.  .٤

 نادي الثقافة.  .٥

 ي املواهب. ناد .٦

 . نادي البيئة. 7

 نادي الخريجين  ٧.٦
يحرص نادي الخريجين على إنشاء عالقات بين الخريجين والجامعة وإقامة فعاليات لم الشمل بشكل دوري لخلق روابط خارجية  

 ريجين الجدد ملقابالت وسوق العمل. الجامعات األخرى داخل أو خارج مملكة البحرين، كما يعقد النادي ورش متنوعة لتهيئة الخمع  

 وفًقا لسياسة نادي الخريجين.  تحدث
ً
 قوانين النادي سنويا

 

 لوائح نادي الخريجين   ٧.٦.١

يجب أن يتبع النادي األنظمة واملعايير األخالقية العامة، كما يجب    ال يسمح للنادي املشاركة في املضاربة املالية أو أي نشاط سياس ي.

أال تؤثر أنشطة النادي على سالمة وأمن مملكة البحرين، كما يجب أن تأخذ في االعتبار اللوائح واألنظمة الداخلية للجامعة ومملكة  

 البحرين. 

 

 مسؤوليات نادي الخريجين 2.٧.٦
 :لي تتمثل أهداف نادي الخريجين فيما ي

 ربط خريجي الجامعة بجامعتهم من خالل أنشطة جمع الشمل التي تعقد بشكل دوري.  .١

 تثقيف خريجي الجامعة حول أهمية دورهم في خدمة الجامعة والوطن من أجل تحقيق التقدم في املجتمع. . ٢

 والخبرات. تعزيز العالقات والتعاون بين الخريجين حتى يتمكنوا من تبادل املعرفة   .٣

 مشاركة وتعاون طلبة الجامعة لتحقيق األهداف التربوية والثقافية واالجتماعية لجامعة العلوم التطبيقية. .٤

 تعزيز اإلحساس باملسؤولية بين خريجي الجامعة تجاه جامعاتهم ومجتمعهم وتعزيز روح املواطنة فيهم. . ٥

 ظ على استمرارية األنشطة.تقديم الدعم املعنوي واملادي للنادي من أجل الحفا .٦

 تعزيز التفاعل بين الجامعة وخرجيها من خالل مشاركتهم في برامج الجامعة الترويجية للمعارض والحمالت اإلعالنية وما إلى ذلك.   .٧

 دعم وتحديث قاعدة بيانات الخريجين التي أعدها املكتب والحفاظ على تحديثها بشكل دوري.  .٨

.التواصل بين الجامعة وا. ٩
ً
 ودوليا

ً
 لجامعات األخرى داخل وخارج مملكة البحرين لتبادل الخبرات وخدمة التعليم الجامعي محليا

 يحتذى به للطلبة املنتظمين وطلبة الدراسات العليا. .١٠
ً
 نشر قصص النجاح لخريجي الجامعة مما يجعلها مثاال

املتعلقة بصيت ومكانة الجامعة في مجتمع دول مجلس التعاون الخليجي والدول  إبداء الرأي من األعضاء الخريجين في املسائل   .١١

 العربية األخرى. 
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 حيثما أمكن، وتزويدهم بورش عمل متعلقة بالتو يف.  / مساعدة الخريجين على توفير فرص عمل متى .١٢

 عمل وحلقات دراسية. لتأهيلهم لسوق العمل من خالل عقد ورش  دعم الخريجين الجدد من خالل التدريب .١٣
 

 شروط عضوية الخريجين ٧.٦.٣

 على شهادة أكاديمية في تخصص تقدمه الجامعة.  .١
ً
 يشترط أن يكون حاصال

يشترط أن يظهر حسن السلوك ويجب أال يكون قد أدين بجناية أو جنحة ما لم يكن هناك إثبات رسمي لتبرير التهمة أو تبرئة    .٢

 السمعة. 

 في مملكة البحرين. يجب أن يكون  .٣
ً
 مدير مجلس اإلدارة مقيما

 يتم تعبئة استمارة العضوية بدقة.ال يقبل طلب العضوية إال من قبل املكتب إذا أحاله املجلس، وس .٤
 

 أنواع العضويات في نادي الخريجين  ٧.٦.٤

نظام النادي. ل وفقًا  لشروط العضوية ويزود المكتب بالعناوين أو وسائل االتصا العضويستوفي فعال: العضو ال. ١  

وفًق   الخريج  :وفيالعضو  ال  .٢ رسالته  وتحقيق  للنادي  املستمر  دعمه  تعكس  التي  باألنشطة  ويقوم  يساهم  لالذي  ورسالة  ا  رؤية 

 من أهم أهداف النادي. "وفيالعضو ال"إلى  "فعالالعضو ال"زيادة أعضاء النادي املتنقلين من صفة  وتعدالجامعة، 

ل  : فخري العضو  ال  .٣ العضوية  هذه  الجامعة  خريجي  تمنح  غير خريجي  أو من  الشخصيات  أو  إل كبار  املجتمع  في خدمة  نجازاتهم 

ضو الفخري بملء مسيرة النادي والجامعة، وذلك بعد أخذ املوافقات الالزمة من العمادة واملكتب، وال يلتزم الع  تعزيزمساهمتهم في  

 استمارة العضوية.

 

 الخدمات المتعلقة بطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  ٧.٧
املناسبة لضمان رفاهيتهم وتمتعهم بكامل تقدم الجامعة الدعم الالزم لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة من خالل اتخاذ اإلجراءات 

حقوقهم. ينبغي على الطلبة الذين يعانون من حاالت طبية معينة أو لديهم احتياجات دعم التعلم التي قد تؤثر على مباشرة دراساتهم  

 يم سجالتهم الطبية. األكاديمية أو ما يندرج في نطاق الرفاهية العامة إبالغ مكتب اإلرشاد الطالبي أو عميد شؤون الطلبة وتقد

الدعم   لتقديم  التدريس  أعضاء  التواصل مع هيئة  الالزمة من خالل  كافة اإلجراءات والترتيبات  الطلبة  تتخذ عمادة شؤون  كما 

اإلضافي طوال فترة الدراسة. كما تهدف الجامعة إلى توفير جميع التسهيالت املمكنة من خالل تخصيص مو فين مختصين ومؤهلين 

ا مع  موقع للتعامل  على  الخاصة  االحتياجات  ذوي  سياسة  إلى  الرجوع  يمكن  الخاصة.  االحتياجات  ذوي  بطلبة  املتعلقة  ملسائل 

 ملزيد من املعلومات املتعلقة بهذا الشأن. ( www.asu.edu.bh)الجامعة 

 دعم طلبة ذوي االحتياجات الخاصة  ٧.٧.١

 االحتياجات الخاصة تسهيل إمكانية االنتقال لطلبة ذوي  ٧.٧.١.١

توفر الجامعة مواقف خاصة لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة على مقربة من املدخل وفًقا لسياسة طلبة   : موقف السيارات  .١

 ذوي االحتياجات الخاصة. 

 توفر الجامعة دورات مياه تالئم احتياجات طلبة ذوي االحتياجات الخاصة.  :دورات املياه. ٢
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لطلبة ذوي االحتياجات   (عند اللزوم)لساللم وخدمات املصعد  وأسوار ا  املداخلتوفر الجامعة ساللم مناسبة على    :املداخل.  ٣

 الخاصة. 

تستعد الجامعة ملثل هذا النوع من الدعم من خالل توفير مقاعد خاصة أو تسهيالت في الفصول الدراسية    :الفصول الدراسية  .٤

 .(عند اللزوم)واملختبرات 

 تضمن الجامعة بتزويد العيادة باملمرضين ويمكن التواصل معهم في جميع األوقات. :العيادة. ٥

 تقديم الخدمات االستشارية 2.٧.٧.١

الخدم الجامعة  التعلم  تقدم  مخرجات  لتحقيق  جاهدة  وتسعى  دوري  بشكل  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لطلبة  االستشارية  ات 

 معي بما يالئم احتياجاته الخاصة. املستهدفة وحسن املعاملة داخل الحرم الجا

 الدعم األكاديمي ٧.٧.١.٣

توفير قاعات متنوعة وأخذ راحة قصيرة أثناء اجراء االمتحان وزيادة الوقت املحدد لالمتحان وزيادة حجم    : دعم االمتحانات.  ١

 الخط املستخدم في أوراق االمتحان وتدوين املالحظات وغيرها من وسائل الدعم حسب حالة الطالب أو احتياجه. 

ب الطالب ذوي االحتياجات الخاصة كما ينبغي.، كما يوفر  توفير مقاعد خاصة وتسهيالت أخرى الستيعا  :دعم الفصل الدراس ي .  ٢

 املحاضر الدعم املستمر خالل وبعد الفصل الدراس ي. 

 ر الوسائل التعليمية مثل الوسائل املرئية وغيرها من وسائل االتصال كلما أمكن ذلك. يتوف. ٣

 الدعم المالي  ٧.٧.١.٤
ية لطلبة ذوي االحتياجات الدراسية أو آلية التقسيط أو إعفاء بعض الرسوم الجامعتقدم الجامعة وفًقا لتقدير إدارة الجامعة املنح  

 الخاصة. 

 إجراءات طلب الدعم   ٧.٧.١.٥

القبول .  ١ استمارة  في  إعاقتهم  طبيعة  عن  الخاصة  االحتياجات  ذوي  أو  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  يفصح  أن  االلتحاق    /یجب  طلب 

 بالجامعة. 

 الذين يستوفون معايير القبول ويمكن استيعابهم دون أن يسبب ذلك أي مشقة للجامعة أو الطالب. تقبل الجامعة جميع الطلبة    .٢

 عن أي حق كان يمكن الحصول عليه بخالف ذلك.أي طالب يتخلف عن إخطار الجامعة  أ.     
ً
 يعد متنازال

يسبب مشقة أو خطر على الطالب والطلبة اآلخرين إذا كان تقييم الحالة يشير إلى أن استيعاب طبيعة اإلعاقة يمكن أن    ب.      

 إلغاء قبوله ويكون هذا القرار متروك لتقدير الجامعة وحدها.  / والجامعة، فإن الطالب املعني قد يخضع إللغاء تسجيله

تي قد دفعها  أعاله، يفقد الطالب حقه في استرداد جميع الرسوم الدراسية ال  "ب"في حالة إلغاء التسجيل بموجب النقطة    ج.     

 للجامعة. 
ً
 مسبقا
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 يتم    .٣
ً

بعد تحديد طبيعة إعاقة الطالب، سيتم إجراء مقابلة مع الطالب بعد قبوله مؤقًتا في الجامعة من قبل لجنة تضم ممثال

 :اختياره من كل مما يلي

 الخدمات الطالبية.  مكتب أ.       

 اإلرشاد الطالبي.مكتب  ب.      

 القبول.   لجنةمنتسب من  ج.      

 منتسب من الوحدة الصحية. د.       

 من هيئة التدريس لديه خلفية في علم النفس أو املجاالت ذات الصلة. منتسب .هـ      
 

 في الجامعة كطالب ذو 
ً

إذا قررت اللجنة بأغلبية األصوات أن الجامعة يمكنها استيعاب نوع إعاقة الطالب، سيمنح الطالب قبوال

 املزايا املمنوحة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة كما هو وارد هنا.  /احتياجات خاصة، وبالتالي سيستفيد من جميع االمتيازات 
 

 في الجامعة كطالب  
ً
إذا قررت اللجنة بأغلبية األصوات أن الطالب ليس لديه إعاقة ملحو ة أو حاجة خاصة، سيمنح الطالب قبوال

 مزايا ممنوحة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة كما هو وارد هنا.   /من أي امتيازاتعادي، وبالتالي لن يستفيد  
 

إذا قررت اللجنة بأغلبية األصوات أن الطالب يعاني من احتياجات خاصة أو إعاقة ملحو ة، ولكن ال تستطيع الجامعة استيعابها،  

ية أي تكاليف من أي نوع قد يكون الطالب قد تكبدها  سيتم رفض قبول الطالب وسحب القبول املؤقت. ولن تتحمل الجامعة مسؤول

 نتيجة القبول املؤقت.
 

في حالة انقسام رأي اللجنة حول ما إذا كان الطالب لديه إعاقة يمكن استيعابها أم ال، تقوم اللجنة بإحالة األمر إلى متخصص من  

 خارج الجامعة للحكم النهائي.  
 

 وإذا لم تتفق اللجنة على خالف ذلك، تحال املسألة إلى رئيس الجامعة التخاذ القرار النهائي.

 الخصوصية  ٧.٧.١.٦

يتم التعامل مع جميع املسائل املتعلقة بالطالب ذوي االحتياجات الخاصة بكل سرية، ويحتفظ بسجل الطالب الخاص في ملفات   .١

 آمنة. 

 .خاصة تحديث سجله الصحي بشكل دوريينبغي على طالب ذوي االحتياجات ال .٢

 

 يوم التهيئة للطلبة المستجدين  ٨ .٧
العلوم  بجامعة  االلتحاق  عند  لتوجيههم   

ً
خصيصا صمم  التي  التهيئة  يوم  برنامج  حضور  املستجدين  الطلبة  جميع  على  يجب 

إلى  الحضور  املعنية، وبالتالي يعد  الكلية  املستجد ومو في  الطالب  بين  البرنامج معلومات هامة وحلقة تواصل  التطبيقية. يوفر 

الالزمة  البر  الترتيبات  الطلبة التخاذ  يتواصل مع عميد شؤون  أن  الحضور، يجب عليه  الطالب عن   وفي حال تخلف 
ً
إلزاميا نامج 

 لتعويض يوم التهيئة. 

 : يرحب البرنامج بجميع الطلبة املستجدين ويعرفهم على الجوانب الهامة والبارزة املتعلقة بالجامعة مثل

 األكاديمي واملرشدين األكاديميين وتطلعات أعضاء هيئة التدريس وسياسات الكلية. . خدمات الدعم  ١      

وكيفية الوصول إلى معلومات التسجيل وحساب   (Moodle)خدمات دعم الطلبة وخدمات تكنولوجيا املعلومات وموودل    . ٢      

 البريد اإللكتروني.

 خدمات املكتبة والتعليم.  .٣     
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 لقة بالقبول والتسجيل. املسائل املتع .٤     

 الخدمات واألنشطة الطالبية والتواريخ واملواعيد الهامة للبرنامج األكاديمي. .٥     

 جولة داخل الحرم الجامعي. .  ٦     

 إجابة األسئلة املطروحة ونصائح للوصول إلى النجاح والتميز.  .٧     

 االستمتاع بالحياة الجامعية.. ٨     

 

 

 المستجدين وإجراءات الطلبةإرشادات   ٧.٩.١

 يحضر الطالب يوم التهيئة قبل بدء الدراسة وذلك لهدف تثقيفه باملرحلة االنتقالية القادمة.  .١

 يرحب البرنامج بالطلبة املستجدين ويعرفهم بالجوانب الهامة عن إدارة الجامعة واألنشطة واللوائح وتوقعات الطلبة. .٢

التهيئة سلسلة من الندوات القصيرة التي يقدمها كبار املو فين وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات يقدم برنامج يوم  .  ٣

 واألقسام.

تغطي هذه الحلقات الدراسية املسائل املتعلقة باملقرر والسياسات واإلجراءات الرئيسية وخدمات تكنولوجيا املعلومات واملسائل    .٤

 املكتبة والتعلم وجولة في مرافق الحرم الجامعي.اإلدارية وخدمات الطلبة وخدمات 

املتعلقة .  ٥ واملستندات  املطلوبة  والتنظيمية  اإلدارية  املعلومات  تتضمن  حيث  االرشادات  من  شاملة  بمجموعة  الطالب  يزود 

 بتسجيل الطلبة.

 يوفر البرنامج حلقة تواصل بين الطالب وزمالئه اآلخرين ومو في الجامعة. . ٦

ب األجنبي اجتماع مع عميد شؤون الطلبة لتزويده باملعلومات الالزمة ملساعدته على التأقلم مع الدراسة والحياة يخصص للطال .٧

 في البحرين. 

 :يتاح للطالب أثناء البرنامج فرصة. ٨

 التفاعل مع املو فين وأعضاء الهيئة التدريس والطلبة اآلخرين. أ.     

 األكاديمية والطالبية. تخصيص الخدمات الدعم  ب.     

 فهم تطلعات أعضاء هيئة التدريس وسياسات الكلية.  ج.      

 كيفية الوصول إلى معلومات التسجيل والتحقق من صحة حساب البريد اإللكتروني.د.       

كاديمي ومعرفة ما يلزم لتحقيق طرح األسئلة املتعلقة بالبرنامج الدراس ي والتواريخ الهامة للبرنامج الدراس ي وخدمات الدعم األ  ه.      

 النجاح األكاديمي. 

 وينبغي على الطالب الذی تخلف عن الحضور بالتواصل مع عمید شؤون الطلبة لتعويض يوم الت .٩
ً
 هيئة.يعد هذا البرنامج إلزاميا

 تدريب الطالب  ٧.١٠

إلى تزويد    مقرر هدف  ي  في مواقف حقيقية تنمو من   كفاءاتواكتساب    التعلمتطبيق مخرجات  بفرصة  الجامعي    الطالبالتدريب 

 متنوعة تفي بمتطلبات سوق العمل.  خاللها مهارته لحياته الواقعية وتعزيز خبرات 
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 متطلبات القبول لمقرر التدريب  ٧.١٠.١
 هي:  قرر التدريب مل  القبول متطلبات 

 ساعة معتمدة.  90أن يكون الطالب قد أكمل  .١     

 يكون الطالب قد أكمل جميع املقررات األساسية حسب الخطة الدراسية. أن . ٢     

 . التدريباستشارة مرشدهم األكاديمي قبل بدء   اإلخفاق األكاديمي خطر الطلبة املعرضين ليجب على   .٣     

 مدة التدريب والساعات المعتمدة  2.٧.١٠

إلى شهرين    .١          التدريب  فترة  أال  تمتد  عن  ويجب  ق  120تقل  من  الفترة  هذه  تمديد  يمكن  البرنامج  ساعة.  الكلية حسب  بل 

 .ومتطلباته

 ساعات معتمدة.  3 التدريبعادل مقرر ي  .٢         
 

 تحديد أماكن التدريب وفرص التدريب ٧.١٠.٣
خالل الفصل الدراس ي السابق للتدريب ويجب    املرشحمن قبل رئيس وحدة التدريب مع مكان التدريب    الخطابات  تصدريجب أن  

 االنتهاء منها في األسبوعين األخيرين.

 .للطلبةاملناسبة   املؤسسات التدريبيحدد رئيس وحدة  .١         

شرح القيام بو   املؤسسات في مملكة البحرين  دليل  باستخدام  املرشحة  املؤسسات  بالتواصل معيقوم رئيس وحدة التدريب     .٢         

 . ومتطلباتهالتدريب  مقرر 

التدريب قائمة  يعد    .٣          التفاصيل    ومشاركة  الجامعة  لطلبةفرص تدريب    منحعلى    قد وافقت  التي  باملؤسساترئيس وحدة 

 : التالية في كل مكان تدريب

 . في االلتحاق بهم الراغبين الطلبةعدد  أ.             

 قسم التعيين.  ب.               

 .لبدء التدريبالتاريخ املقترح  ج.                

 .توقيت التدريب د.              

 . (نقدية أو غيرها)املزايا اإلضافية التي سيتم تقديمها  .ـه              

 معها.  والتواصل  املعنية املؤسسات لحصر  يوم املهنرئيس وحدة التدريب  يو ف.  ٥     

جديدة اعتماًدا    مؤسساتعن طريق إضافة أو حذف    بشكل دوري  املؤسسات يتعين على رئيس وحدة التدريب تحديث قائمة    .٦     

 .الطلبة  وآراءمشاركتهم   مستوى على 

أسماء    للطلبةيمكن    .٧ التدريب    املؤسساتإحضار  لوحدة  التدريب  معهم  للتواصلاملحتملة  وحدة  رئيس  يقوم  مع   بالتواصل. 

 معها وفًقا للسياسة املعنية.   املرشحة لإلجراءات الشكلية واالتفاق  املؤسسة

واملرشد  تم تو يفهم بالفعل إجراء تدريبهم في مكان العمل الحالي بناًء على موافقة رئيس وحدة التدريب    قد  الذين  للطلبةيمكن    .٨

 األكاديمي.مع األخذ في االعتبار أن التدريب يجب أن يكون مناسًبا ملستوى وتخصص البرنامج   األكاديمي،
 

 تحديد مكان تدريب للطلبة ٧.١٠.٤

 للتدريب. قبل بداية الفصل الدراس ي  الطلبةتدريب  مكان  تحديديتم  .١   

اعتماد  .٢    التدريب   يتم  الطالب    مكان  بقبول  يفيد  التدريب  مكان  من  رسمًيا  التدريب خطاًبا  رئيس وحدة  يتلقى  أن  بعد  فقط 

 كمتدرب.

  /لتقديم أي مقترح لديهم هذه    يحق للطلبة  وبالتالي،.  تفصيلية عن موقع التدريب  بمعلوماتفي األسبوع األول    الطلبةسيتم تزويد    .٣  



 - 45 - 

 شكوى أو طلب أي تغييرات خالل هذه الفترة. 

سيتم اعتبار التدريب على أنه مقبول  األول،    خالل األسبوع التدريب  لرئيس وحدة    بشأن التدريب  الطالب شكوى   يقدمإذا لم  .  ٤   

 من قبل الطالب. 

 غير مبرر.  إذا شعر أن هذا الطلب الشكوى رفض ييمكن لرئيس وحدة التدريب أن  .٥  

 التدريب.   مباشرةالتدريب قبل أن يتمكنوا من   مقرر دفع رسوم  الطلبةيجب على  .٦  

 : قبل الطلبات املتأخرة إال بالشروط التاليةتلن  .٧  

 التأخير.ثبت سبب  ي رسمي عذريجب على الطالب تقديم أ.           

 أي فرصة متاحة. سيتم توفير ف الطلب،ر في تقديم يإذا وافق رئيس وحدة التدريب الداخلي على سبب التأخ   ب.          
 

 إعالن بدء التدريب ٧.١٠.٥

 التدريب.  فصل من تسجيل قبل فصل دراس ي واحد الواعيد بم الطلبةإبالغ سيتم   . ١    

 في األسبوع الثاني من فصل التدريب.  للطلبةالقبول النهائي   يصدر .٢    

ومقبول من قبل رئيس وحدة التدريب    ، وجيه  سببأي طلب للتدريب بعد املوعد النهائي إال إذا كان لدى الطالب  لن يقبل    .   ٣    

 الداخلي. 

وسيتم تزويدهم بخطاب يفيد بقبولهم   الطلبات،بعد أسبوع واحد من املوعد النهائي لتقديم   الطلبة املقبولينيتم اإلعالن عن  .٤    

 . التدريبمن قبل وحدة  

 الطلبات. أو رفض  قبول  مسؤوليةالتدريب  رئيس وحدة  يتولى   .٥    

 بدء التدريب ٧.١٠.٦

 للخطاب املرسل من وحدة التدريب.يجب أن يخطر الطالب عن تاريخ التدريب عندما يتم تحديده وفًقا . ١     

 :التالية يمكن اتخاذ اإلجراءات املتتالية،في أيام العمل الثالثة األولى التدريب لوحدة  عن الحضور  الطالب تخلفإذا  .٢     

عالمة الرسببببببوب    وسببببببيمنحالتدريب    مقرر فسببببببيتعين عليه االنسببببببحاب من   للغياب،  وجيه  سببببببببإذا لم يكن لدى الطالب   أ.               

 ولن يتم استرداد رسوم التدريب. األكاديمي،التي سيتم تسجيلها في سجله 

 فسيتم ترحيل رسومه. التدريب،للغياب ورغب الطالب في االنسحاب من  وجيه سببإذا كان هناك  ب.               

اب أيام الغياب لغرض رصد الدرجات إذا كان هناك سبب منطقي للغياب ورغب الطالب باالستمرار، فسيتم احتس  ج.                 

 . (الحضور ) 12كما هو موضح في القسم رقم 

 .يجوز ترشيح طالب آخر ليحل محل الطالب املنسحب من البرنامج. د.
 

 الحضور  ٧.١٠.٧

 . التدريب  مقرر األيام الثالثة األولى من   ذلك خاللأيام متواصلة بشرط أال يكون  5يجب أال يتغيب الطالب عن أكثر من . ١       

 من فترة التدريب.  ( أيهما أقل) %20أيام أو   9يتغيب الطالب عن  أال. ٢       

 من فترة التدريب.  %20أيام أو   9إذا تغيب ألكثر من سيتعين على الطالب إعادة املقرر . ٣       

يستبعد املتدرب من البرنامج إذا كان لديه سبب منطقي يبرر تجاوزه الحد األقص ى لعدد أيام الغياب، حيث يتعين عليه إعادة   .٤       

 املقرر في الفصول القادمة. 

 منطقية ولن تؤثر نسبة الغياب على سجله األكاديمي.يمنح الطالب األحقية إذا كانت أسباب تغيبه  .٥       
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 تعليمات التقرير النهائي  ٧.١٠.٨

 التدريب.   مقرر  بدءفي قرر امليجب أن يتبع التقرير التنسيق الصحيح الذي سيتم مناقشته في مخطط  .١       

 على األطراف الخارجية. باألسلوب املناسب لتقديمه التقرير   صياغة  يجب أن يكون  .٢       

 مفاهيم أكاديمية.   تطبيقوبناء روابط بين النظرية و  الرئيسية ملقرر التدريب   املواضيع  التقرير  غطييجب أن ي . ٣       

 في قسم منفصل.  كما ينبغي أي مراجع أو مصادر خارجية للمعلوماتأن يوثق بالكامل و  يكتب الطالب التقرير أن  .٤       

 .(العربية  اإلنجليزية أو اللغة)باللغة املفضلة  ،14بحجم خط  A4على صفحة  يجب طباعة التقرير .٥       

 رسوم البيانية. للجداول وال املالحق املناسبةو  العناوين متضمنة  ،أي مالحق  في نهاية التقارير أن تدرجيجب . ٦       

 . باستخدام البرنامج املتاح في الجامعة االنتحال وخلوه من التقرير النهائي   التحقق من يجب . ٧       

 . التدريبيجب تسليم نسخة إلكترونية من التقرير إلى رئيس وحدة   .٩       

 :ينبغي أن تكون النسخة املطبوعة من التقرير بالشكل التالي .١٠      

 . التقرير بغالف أسود مقوى  يغلفيجب أن  أ.                    

 .قرير اسم التقرير وسنة النشرصلب الت  يتضمنيجب أن  ب.                    

 : الغالفالجزء األمامي من   يتضمن يجب أن  ج.                    

 .شعار الجامعة -                               

 .عنوان التقرير -                               

 . برنامج الدراسةو اسم الطالب    -                              

 . تاريخ النشر -                               

 

 تقييم مقرر التدريب  ٧.١٠.٩
 

 . وهو شرط أساس ي للتخرج الطلبةالتدريب إجباري لجميع   يعد مقرر  .١    

 . %50وعالمة النجاح التدريب   مقرر يقيم   .٢    

 لتقييم. ا ليعد الطالب تقريًرا نهائًيا بحلول نهاية فترة التدريب ليكون أساًس  . ٣    

 :يتم تقييم التدريب من خالل. ٤    

 (. الدرجة الكليةمن   %30) التدريبمشرف   أ.             

 (. لكل منهما %15 ;للعضوين اآلخرين %30)، و(للتدريبملشرف  %40)و (من الدرجة الكلية %70)التدريب لجنة تقييم   ب.            

 . الدرجة الكليةحضور الطالب من ضمن  يتم احتساب ج.           

 : بملء استمارة للتقييم والتي تشمل سوف يقوم مشرف التدريب . ٥  

 (. نشاط يومي عن كل أسبوع)تقرير نشاط الطالب   أ.          

 تقرير الحضور لكامل فترة التدريب.  ب.           

 : التالية في نهاية فترة التدريب  دخالتاملسيتم تقييم الطالب من خالل  .٦

 . التدريباستمارة تقييم مشرف ملء وتوقيع  أ.         

 . تقرير نشاط الطالب وتوقيع ملء ب.        



 - 47 - 

 . تقرير حضور الطالبوتوقيع  ملء ج.         

 .النهائيالتقرير  د.         

بالتنسيق مع التدريب  تقريره إلى لجنة تقييم التدريب التي شكلها رئيس وحدة    تسليميجب على الطالب    : العرض التقديمي  .ـه       

 على أن تضم اللجنة مشرف التدريب األكاديمي وعضوين أكاديميين آخرين في الكلية.  املعني،   القسمرئيس 

 

 انسحاب الطالب من مقرر التدريب ٧.١٠.١٠

 : التالية بعد اتباع اإلجراءات املوضحة التدريب االنسحاب من مقرر  للطالبيمكن  .١    

 . املسجلين الطلبةخالل أسبوع من تاريخ إعالن أسماء  التدريب تقديم خطاب رسمي باالنسحاب من مقرر   أ.          

 االنسحاب. قبول خطاب االنسحاب إذا لم يقتنع بأسباب التدريب رئيس وحدة   لن يقبل ب.          

فقط خالل مقرر التدريب  انسحاب الطالب من مقرر التدريب على تخرجه، حيث سيمنح فرصة التسجيل مجدًدا    يؤثرقد    ج.           

 القادم.

 سجل يقوم رئيس وحدة التدريب بإبالغ إدارة القبول والتسجيل إلجراء التعديالت الالزمة على    االنسحاب،بعد قبول سبب   د.         

 .الطالب

 : وجيه لسببإذا انسحب الطالب أثناء التدريب  .٢   

 املقرر. رسوم    استرجاعلن يتم   أ.       

 (.W)بتقدير  احتساب املقرر سيتم  ب.      

 

 التدريبالرسوب في مقرر منح درجة  ٧.١٠.١١

 :في ظل الشروط التالية مكن منح التدريب درجة رسوبي

 .وجيهحضور في األيام الثالثة األولى دون سبب  تخلف الطالب عن ال  .١

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

 . وجيه سبب من غير من إجمالي أيام العمل أيهما أقل  %20أيام أو  9الغياب ألكثر من  .٣

 .اإلجماليةمن الدرجة   %50أقل من  يحقق أن  .٤

 أو الجامعة.   التدريبالطالب قواعد وأنظمة مكان  خالفإذا  .٥

 ملطلوبة خالل الوقت املحدد. ات التعديال  تسليم الطالب تقرير التدريب امليداني والتقارير األخرى أو تخلف الطالب عن .٦

 الفرص التدريبية بالخارج ٧.١٠.١2

 .خارج مملكة البحرينللطلبة الغير بحرينيين بالتدريب يسمح  لن .١

 مع برنامج دراسة الطالب.  التدريبية  املؤسسةأن تتناسب . ٢

 . دولية أو إقليميةمؤسسات متعددة الجنسيات أو أن تكون املؤسسات التدريبية فضل ي .٣

 . التدريب  مقرر قبل بدء   والتأكد من استيفاء جميع القواعد واللوائح  املؤسسةوافقة رسمية من  معلى   أن يحصل الطالبيجب  .٤

، حيث تتضمن الرسالة  الجامعة عن طريق البريد إلى  املؤسسةيجب أن ترسلها  أو    ةقبول موقع  رسالةالطالب    أن يقدميجب    .٥

 وفترة التدريب. بدء التدريب تاريخ 

سيتعامل مع كل حالة على حدة  ، حيثخارج اململكةالراغبين في التدريب    البحرينيينمسألة الطلبة  سيتولى رئيس وحدة التدريب    .٦

 القرار املناسب.   وسيتخذ
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 اإلرشاد األكاديمي  ٧.١١
 اإلرشاد األكاديميسياسة  ٧.١١.١

لقاء .  ١      فرصة  الطلبة  منح  سيتم  كما  األكاديمية.  دراستهم  بدء  قبل  املنتظمين  الطلبة  لجميع  أكاديميين  مرشدين  تخصيص 

 مرشديهم خالل برنامج يوم التهيئة.

يساعد املرشد األكاديمي الطالب على استكمال برنامجه الدراس ي بنجاح من خالل التدريب الدوري واإلرشاد والتوجيه حول    .٢    

 سياسات ولوائح الجامعة ومعايير التقييم.

الطالب   .٣     األكاديمي حول صقل مهارات األفراد التخاذ خيارات مهنية مستنيرة وصائبة ومساعدة  املرشد  في حل    يتمحور دور 

 املسائل واملشاكل الشخصية التي قد تعيق تقدمه األكاديمي.

ناهيك عن دور املرشد األكاديمي في دعم وتوجيه الطالب، ويتولى الطالب نفسه مسؤولية اختيار برنامجه ومقرراته األكاديمية  .  ٤    

 ض ومتميز نحو حياة طالبية ناجحة. وإحراز تقدم مر 

 خدمة المجتمع ٧.١2

املجتمع تؤمن   بخدمة  اإلحساس  وغرس  للمستقبل  الشباب  القادة  من  جيل  وصناعة  املجتمع  خدمة  في  الهام  بدورها  الجامعة 

واملسؤولية االجتماعية بين طالبها، كما تؤمن بأن هذه الجهود تعزز االعتراف بالجامعة في املجتمع كمساهم إيجابي وتساهم في توفير  

 واسع يشمل اململكة ككل واملناطق املجاورة. بيئة تعليم عالية الجودة على نطاق 

في .  ١      املشاركة  واملو فين على  الطلبة  لتشجيع  الطلبة  مع مجلس  بالتنسيق  الطلبة  باملشاركة مع عمادة شؤون  املكتب  يقوم 

 الفعاليات الثقافية إلحياء الروح املعنوية بين املشاركين وزيادة وعي الطلبة نحو مجتمعهم. 

تب خدمة املجتمع مع عمادة شؤون الطلبة ومجلس الطلبة وبالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس واملو فين لوضع يعمل مك   .٢    

ال األنشطة على تطور  الدراس ي، حيث تركز هذه  الفصل  الخطة موزعة حسب  طالب  خطة تقويم سنوية لألنشطة، وتكون هذه 

 بصورة شاملة.

 التجارب الطالبية ٧.١٣
العلوم التطبيقية لتقديم أفضل تجربة ممكنة للطالب، لذلك قامت بتشكيل لجنة التجارب الطالبية ملتابعة واقتراح تسعى جامعة  

تحث    التعديالت لتحسين تجربة الطالب بصورة شاملة، سواء كان ذلك من ناحية رضاه عن التعليم أو رضاه العام عن بيئة التعليم.

 ، ويتم متابعة االستبيان لضمان إدخال التحسينات إذا لزم األمر. (رضا الطالباستبيان  ) الجامعة الطالب على استكمال 
 

 :مسؤولية ( بما في ذلك ممثلي الطلبة) تتولى لجنة التجارب الطالبية 

 بحث أفكار جديدة ومبتكرة وتو يفها لالستفادة الكاملة من فرص التعليم املتوفرة.  .١      

 النظر في املسائل املتعلقة بمرافق الحرم الجامعي ومدى تلبيتها الحتياجات الطلبة.  .٢      

تطوير األولويات والسياسات املتعلقة باملعاملة املنصفة للطلبة املشاركين في أي مقرر دراس ي واقتراح األولويات والسياسات   .٣      

 تياجاتهم بما يصب في مصلحتهم. الخاصة بشؤون الطلبة ملخاطبة رغبة الطلبة واالستماع الح

اللجنة    .٤      وتتولى  ينبغي سدها.  ثغرات  فيها  توجد  التي  املجاالت  الجامعة وتحديد  في  املشاركة  تحول دون  التي  العوائق  تدارس 

 مسؤولية مراجعة املقاييس لقياس مستوى رضا الطلبة. 

 على تجربة التعلم تقییم تجربة الطالب بشكل عام واالستجابة السريعة للمسا  .٥     
ً
ئل التي يلفت الطالب النظر اليها والتي تؤثر سلبا

 الخاصة به. 

 التفاعل بجدية مع ردود أفعال الطلبة بشأن آرائهم وتعليقاتهم واتخاذ إجراءات بشأنها.  .٦     
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 . المكتبة ٨
  
ً
 تعد مكتبة جامعة العلوم التطبيقية مركزا

ً
في التعلم والتعليم    هيئة التدريس، حيث تساهم املكتبةللطلبة واملو فين وأعضاء    حيويا

 والبحث من أجل خلق مجتمع مثقف وملتزم لتحقيق الوعي الالزم وتو يف املوارد املعلوماتية بشكل هادف وفعال. 
 

 معلومات عن المكتبة ٨.١
كتب، للعرض    وقاعة،  طالعةللم  قاعةمتر مربع وتقع في موقع مناسب في الحرم الجامعي. تتألف من     1000حوالي  مساحة املكتبة  تبلغ

باللغة  )  مجلد  32000  أكثر مناملكتبة    تضم  بحثية مزودة بجهاز حاسوب لكل منها.  غرف  10و  حاسوب  30وومنطقة االستقبال،  

التي يتم تدريسها في جامعة العلوم التطبيقية في الواسعة  التي تغطي جميع املجاالتمن الكتب املطبوعة  (العربية واللغة اإلنجليزية

الى رسائل جامعية ة وغيرها من املجاالت، باإلضافة  مجاالت إدارة األعمال وعلم الحاسوب والعلوم السياسية والقانون واملحاسب

من خالل  يمكن ملستخدمي املكتبة البحث في موارد املكتبة داخل وخارج الحرم الجامعي  .وااللكترونيةواالشتراك بالدوريات الورقية  

 1500على زيادة وتحديث مقتنياتها حيث توفر سنويا اكثر من  املكتبة    (. وتعملlib.asu.edu.bhاملوقع االلكتروني الخاص بها وهو )

 
ً
 بناءا

ً
 ومن خالل لجنة املكتبة الرئيسية للجامعة.  هيئة التدريس والطلبة صيات أعضاءعلى تو  كتاب ويتم الشرا عادة

( يوفر كافة احتياجات الطلبة من الكتب املنهجية حسب الفصول الدراسية. وتشارك املكتبة    BookShopللمكتبة مركز بيع كتب )  

 بحضور فعال في معارض الكتب سواء الداخلية او الخارجية. 

بمجموعة ضخمة من قواعد البيانات الى االشتراك  تشترك املكتبة سنويا بالدوريات الورقية حسب احتياجات الكليات باإلضافة  

  EMERALDو    ARADOو    Ebraryو  ProQuest  (Avery Index)  على:    تشمل  حيث  ، والتي تخدم جميع تخصصات الجامعة  العاملية

يمكن ملستخدمي املكتبة الوصول إلى قواعد  .   Dar Almandumaو  The Learn Bookو    ACM Digital Libraryو    EBSCOhostو  

عمليات   وإجراء  االلكترونيالبيانات  باستخدام    البحث  الجامعي  الحرم  وخارج  داخل  االلكترونية من  موقعها  املكتبة    عبر 

lib.asu.edu.bh).) 

   املكتبة  تسعى
ً
والفكر   دائما األكاديمي  الدعم  وتقدم  والتكنولوجيا  باملعلومات  غنية  تعليمية  بيئة  هيئة  بخلق  وأعضاء  للطلبة  ي 

 التدريس. 

 إلى تزويدهم بأحدث الوسائل التعليمية والبحثية  
ً
مع العمداء وأعضاء هيئة التدريس لتمكين الطلبة من    وبالتنسيقوتسعى دائما

 التي تدعمهم في تحقيق التميز األكاديمي. اكتساب وتطوير مهارات جمع املعلومات

 

 خدمات المكتبة  2.٨

 املطلوبة.  املصادرتوجيه الطلبة ومساعدتهم على إيجاد  .١      

 . لكل مستعير وكلمة مرورمستخدم اسم   من خاللتنظيم عمليات االستعارة   .٢      

 لضمان االستخدام املناسب لنظام املكتبة.   مجتمع الجامعةمساعدة   .٣      

 . والتجليدمساعدة رواد املكتبة في الطباعة والنسخ  .٤      
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 .تنظيم ورش عمل للطلبة .٥       

 متابعة املصادر الخاصة بمركز بيع الكتب حسب طلب الكليات. . ٦       
 

( للباحئين يتم تزويدهم باسم مستخدم وكلمة مرور من أجل الوصول الى املكتبة    E-Libraryعند استخدام املكتبة االلكترونية )  

 االلكترونية.

 تتم اعارة مصادر املعلومات للطلبة حسب الجدول التالي:

 التجديد  املدة  الحد األقص ى لالستعارة  طلبة 

 أسبوعين  أسبوعين  كتب  4 برنامج البكالوريوس

 أسابيع  6 أسابيع  6 كتب  5 برنامج املاجستير 

 كتب إضافية عند اللزوم.  ٣يسمح لطالب املاجستير باستعارة  *
 

 خدمة النسخ  ٨.٣
 توفر املكتبة خدمة الطباعة وخدمة التصوير الضوئي بأسعار ميسرة. 

 للمكتبة  إرشادات عامة  ٨.٤
.  ملديرإذا خالف الطالب نظام املكتبة، يحق .  ١       

ً
 املكتبة أن يطلب منه املغادرة فورا

 ر املواد وفًقا للوائح حقوق النش  من %10ال يجوز تصوير أكثر من   .٢       

اذا اساء يمكن الدارة املكتبة حرمان أي شخص من مجتمع الجامعة من دخول املكتبة واستعارة الكتب ملدة فصل دراس ي    .3      

 . الباحث لشخص من العاملين في املكتبة

 يشترط إغالق الهاتف املحمول أو إبقاءه في الوضع الصامت.. 4      

 املكتبة. تعلميات. يجب الحفاظ على نظافة املكتبة وذاك بعدم إلقاء القمامة على األرض واتباع 5      

 يجب احترام ممتلكات املكتبة والحفاظ عليها في جميع األوقات. .٦      

 املكتبة ذلك.  مديريطلب منه  مایجب علی الطالب إبراز البطاقة الجامعية عند. 7      

 .الرفوف واتركها على الطاولة بعد االستخدامة من ي خذ أي مادة مكتب .8     

 ينبغي استخدام أجهزة الكمبيوتر املكتبة ألغراض أكاديمية فقط. . 9     

 ال يجوز الكتابة على أي مادة مكتبية النها يشوهها فحافظ عليها دائما نظيفة.  .١0     

 . بإدخال أي شراب او طعام الى املكتبةال يسمح   .١٢    

 . االستعارة فقط ملجتمع الجامعة  .١3    

 .الهدوء والنظام يهيء لك و لزمالئك الجو املناسب للدراسة واملطالعةالحفاظ على    .١4    

 ساعات عمل المكتبة  ٨.٥
 حتى  8:00من يوم السبت إلى يوم الخميس، من الساعة . ١        

ً
.   8:00صباحا

ً
 مساءا

 حتى  2:00يوم الجمعة، من الساعة  .٢        
ً
. 8:00 هرا

ً
 مساءا
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 . لوائح الجامعة ٩
 المخالفات المسلكية وسياسات االنتحال  ٩.١

 . بصرامةتلتزم جامعة العلوم التطبيقية بسياسة املخالفات املسلكية 

 المخالفات المسلكية  ٩.١.١

أو أكثر    يتم تعريف املخالفات املسلكية من قبل الجامعة على أنه أي عمل أو محاولة عمل قد يعطي ميزة غير عادلة لطالب واحد

 على أقرانه أو أقرانهم. 

 االنتحال  2.٩.١
 ما دون االعتراف األخالقي بذلك.  هو التجسيد املباشر لعمل اآلخرين في تقديم مشروع

 أمثلة على االنتحال  ٩.١.٣
 :ومن أمثلة االنتحال التي يمكن أن تحدث بدرجات متفاوتة ما يلي 

 من عمل شخص آخر دون استخدام عالمات االقتباس أو االعتراف باملصادر.  . ١
ً
 تضمين أكثر من عبارة في عمل الطالب انتحاال

 تلخيص عمل آخر فقط عن طريق تغيير بضع كلمات أو ترتيب العرض التقديمي دون االعتراف باملصدر.  .٢

 نسخ عمل طالب آخر بعلم الطالب أو بدون علمه.  .٣

 للمشروع الذي قدمه ذلك الطالب لواجب آخر. تقديم ا .٤
ً
 مطابقا

ً
 أو جزئيا

ً
 ملشروع الذي هو كليا

 إعطاء عمولة مقابل عمل أعده شخص أو أكثر ولكن قدم على أساس إنه عمل الطالب الخاص به. .٥

 شراء عمل آخر من أي مصدر. .٦

 إذا كان لدى الطالب أي شك حول كيفية التزويد باملراجع بطريقة صحيحة، يجب عليهم استشارة املرشد األكاديمي.  

العلمي   االنتحال  كشف  برنامج  الجامعة  أي    ( Turnitin)تستخدم  من  وخلوها  فوري  بشكل  الطالب  أعمال  محتوى  من  للتحقق 

 االنتحال في األوراق البحثية للخريجين. ، كما يستخدم البرنامج في كشف انتحال 
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 جدول التعريفات والنماذج وأنواع المخالفات المسلكية  ٩.١.٤

أدناه، والذي يتضمن األمثلة والعقوبة   املبين في الجدول  النحو  الجامعة بثالثة أنواع رئيسية من املخالفات املسلكية على  تعترف 

 :املقترحة لهذه النماذج

 العقوبة املقترحة  الدرجة  النماذج  النوع 

 اإلهمال األكاديمي 

 ( يعد األقل خطورة) 

 املخالفات املسلكية :املخالفة األولى •

 :االنتحال •

املخببببببالفببببببة    نطبببببباق  تعببببببد  - طفيف  هببببببذه 

 بشكل بسيط. ويعاقب عليه

تتعلق فقط بعمببببل الطببببالببببب الفردي    -

 وليس بعمل اآلخرين.

قبببببد تكون املخبببببالفبببببة نتيجبببببة    :الجهبببببل  -

الجهل بالشبببببببببببروط أو الفهم الخاط  أو  

عدم االمتثال للممارسبات الجيدة مثل  

 االستخدام الخاط  للموارد الثانوية.

قد يكون بسببببببببببب التقصبببببببببير    :اإلهمال  -

 أو التغافل أو التهاون.

 غير رسمي •

إلى لجنتي  ال حببببببا  • للجوء  جببببببة 

 املخالفات املسلكية والتظلم

 

 -1-العقوبة 

املشببببببببببببببورة والبتبوجبيببببببه    • تبقبببببببدم 

املناسبببببببببين حول كيفية تجنب 

 املخالفات املسلكية.

رصبببببببببببببببد املخبببالفبببة في سبببببببببببببجبببل    •

 الطالب.

رصببببببببد درجة تقييم املشببببببببروع   •

مبببنبببهبببببببا) تبببجببببببباهبببببببل   (أو جبببزء  مبببع 

 مسائل املخالفات املسلكية.

 

 املخالفات املسلكية 

 :االنتحال •

لببببجببببمببببيببببع    - املببببنببببهببببجببببيبببببببة  املببببراعببببببباة  عبببببببدم 

املتطلبببات األكبباديميببة االعتيبباديببة، على  

سبببببببببببببيل املثال إعادة صببببببببببببياغة شبببببببببببباملة  

النطببباق من غير أي مسبببببببببببببعى لالعتراف  

 باملصادر.

املخببببالفببببات    :املخببببالفببببة األولى  •

 املسلكية

إلى لجنتي    • للجوء  ال حبببببباجببببببة 

 املخالفات املسلكية والتظلم

 

 -2-العقوبة 

املشببببببببببببببورة    • والبتبوجبيببببببه  تبقبببببببدم 

املناسبببببببببين حول كيفية تجنب 

 املخالفات املسلكية.

 

الفشببببببببببببببببل املنهجي املتعلق ببببباملصببببببببببببببببادر    -

بوضبببببببببببوح مع  وذلك بسببببببببببببب التصبببببببببببادم 

 املصادر املزورة.

عبدم اتبباع تعليمبات املحباضبببببببببببببر فيمبا    -

يتعلق بنوع املشببببببببببببروع ومجاله ومراحله  

 وعن إمكانية تقديمه كعمل جماعي.

رصبببببببببببببببد املخبببالفبببة في سبببببببببببببجبببل    • 

 الطالب.

يعيببد الطببالببب تقببديم الجزء    •

املعني  املشبببببببببببببروع  من  املكتمبببببببل 

وتهببببذب مسبببببببببببببببببائببببل املخببببالفببببات  

 املسلكية.

الببببببتببببببقببببببيببببببيببببببم    • لببببببوائببببببح  تببببببطبببببببببببببق 

في  النظامية إذا رسببب الطالب

اخببببببتبببببببار   أو  املببببببعببببببباد  املشبببببببببببببببببببروع 

 الطالب عدم اإلعادة.
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املخببالفببات املزعومببة الثببانيببة ومببا يليهببا   •

إهمببببببال   إنهببببببا  عببببببادة على  التي تصبببببببببببببنف 

 أكاديمي.

تقبببديم عمبببل البببذي    :االنتحبببال البببذاتي  •

مبطببببببباببق  مبنبببببببه  أو جبزء  مبجبمبلبببببببه  فبي  هبو 

 من قببببل ذلبببك 
ً
للعمبببل املقبببدم مسببببببببببببببقبببا

 الطالب ملشروع آخر.

 املرحلة الثانية وما يليها 

 

املخببالفببة الثببانيببة    -3-العقوبببة  

 وما يليها

رصبببببببببببببببد املخبببالفبببة في سبببببببببببببجبببل    •

 الطالب.

إعبببببادة    • الطبببببالبببببب  يطلبببببب من 

تقديم املشببببببببببببروع وإرسبببببببببببباله إلى 

لجنتي املخببببالفببببات املسبببببببببببببلكيببببة 

مببن  املببزيبببببببد  التببخببببببباذ  والببتببظببلببم 

 اإلجراءات.

 االحتيال األكاديمي 

يعتبر األكثر  ) 

 (خطورة

انتحال الرسبببالة أو ما يعادلها لدرجة   •

حيث ينبغي على اي خريج  ،  املاجسببببببببتير

تقببببببديم رسببببببببببببببببببالبببببة   السبببببببببببببنببببببة الرابعببببببة  في 

 مستقلة.

يببقببوم    :الببتببببببب مببر  • حببيبببببببث  يببتببمببثبببببببل ذلبببببببك 

 :الطالب باآلتي

ت مر الطالب بصفته الكاملة وبقصد   -

مبع  عبببببببادلبببببببة  غبيبر  مبيبزة  البحصبببببببببببببول عبلبى 

  
ً
زميله اآلخر عندما ال يكون ذلك شرطا

 من شروط تقديم املشروع.

 جميع الدرجات 

 

 املخالفة األولى -3-العقوبة 

رصبببببببببببببببد املخبببالفبببة في سبببببببببببببجبببل    •

 الطالب.

إرسبببببببببببببببال املخبببالفبببة إلى لجنتي    •

املخالفات املسببببببببببلكية والتظلم  

 قرار النهائي.إلصدار ال

يبببحبببببببدث   :مبببالحبببظبببببببة أن  يبببمبببكبببن 

االنتحبببببال ببببببدرجبببببات متفببببباوتبببببة  

 الخطورة في جميع األنواع.

 

السبببببببببببببمبباح لطببالببب آخر بنسبببببببببببببخ كببامبل    -

املشروع أو جزء منه، ثم يقدم الطالب  

األخير العمل كما لو كان عمله الخاص  

 ومن دون أن يحصل على أي مساعدة.

 التزوير •

البببنبببتبببببببائبببج  • عبببرض   :البببببببيبببببببانبببببببات  /تبببزويبببر 

املببببخببببتبببببببببريببببببة   الببببتببببقببببببباريببببر  فببببي  البببببببببيبببببببانبببببببات 

 إلى  
ً
واملشببببببببببببببباريع ومبببا إلى ذلبببك اسبببببببببببببتنبببادا

ببببببانبببببه قبببببد تم  العمبببببل التجريبي املزع وم 

تبببم   أو  البببطبببببببالبببببببب،  قبببببببببببل  مبببن  تبببنبببفبببيبببببببذه 

الحصبببببببببببببول عليبه بوسبببببببببببببائبل غير عبادلبة. 

 التالعب بالبيانات  
ً
ويشبببببمل ذلك أيضبببببا

الحبببببباالت   بهببببببا وأضببببببببببببببببببافتهببببببا في  والعبببببببث 

 التجريبية أو املواقف املماثلة.

املصبببببببطلح القانوني ملا يشبببببببار    :التزوير •

. وبالتالي فان  "التزوير"اليه عادة باسم  

خصبببببببببببببيببة املزيفببة هي الصبببببببببببببفببة أو الشببببببببببببب
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افتراض لشبببببببببببببخص أو هويبة واحبد آخر  

بنيه التزوير أو الحصبببول على ميزة غير  

يتمثببببببل ذلببببببك من خالل   عببببببادلببببببة. وقببببببد 

 :الحاالت التالية

افترض شبببببببخص ما هوية زميله اآلخر    -

بنيببببة الحصبببببببببببببول على ميزة غير عببببادلببببة 

 لذلك الزميل.

يكون الزميببببل على علم ودرايببببة تببببامببببة   -

شبببببببببببببخصبببببببببببببيتبه من  فيمبا يتعلق ببانتحبال 

قبل اآلخر وذلك من أجل نية الحصول  

 على ميزة غير عادلة للطرفين.

عبمببببببل    :البتبعبببببببديبببببببل  • وتبقبببببببديبم  انبتبحبببببببال 

إنشبببببببببببببببببباءه   الطلبببببببة ومن  بببببببأحببببببد  خبببببباص 

الفردي، ولكن عمببد الطببالببب املخببالف  

إلى تعبديلبه لجعلبه يببدو كمبا لو كبان من  

 .صنع يديه

بهببببببا لألدوات    • الحيببببببازة الغير مصبببببببببببببرح 

الخاصة للمو فين فيما يتعلق بتقييم  

مشبببببببببببببروع الطببالببب مثببل منحببه ميزة غير  

 عادلة.

أي محباولبة للتبدخبل في البدرجبات التي   •

.
ً
 أو مراجعتها مجددا

ً
 رصدت مسبقا

 :تشمل مخالفات االمتحان ما يلي •

التواصببببببببببببببل أو النسبببببببببببببخ من اي طبالبب   -

 آخر اثناء إجراء االمتحان.

اثببنببببببباء   - اي شببببببببببببببخببص  مببع  الببتببواصبببببببببببببببببببل 

االمتحان ما عدا عضببو هيئة التدريس  

 املصرح له.

جلبب أي مواد مكتوببة أو مطبوعبة أو   -

 إلى قبببباعببببة  
ً
معلومببببات مخزنببببة الكترونيببببا

االمتحان، ما لم يصببببرح بذلك بوضببببوح  

برنامج  في االمتحان نفسبه أو في لوائح ال

 األكاديمي.

تببببببتببببببعببببببلببببببق   - مببببببواد  اي  إلببببببى  الببببببوصبببببببببببببببببببول 

باالمتحان غير مصببببببببببببرح بها سببببببببببببواء كان  

 ذلك اثناء أو قبل االمتحان.
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الحصببببببببببببول على نسببببببببببببخة مسببببببببببببربة من    -

تبببببباريخ   أسبببببببببببببئلببببببة االمتحببببببان قبببببببل  ورقببببببة 

 االمتحان املصرح به.

اإلخالل ببباللوائح التنظيميببة املتعلقببة    -

إجببببراء  " عببببنبببببببد  الببببطببببلببببببببببببة  بببببتببببعببببلببببيببببمبببببببات 

 ."االمتحان

دفع عمولبة للحصبببببببببببببول على    /شبببببببببببببراء  •

مشبببببببببببببروع لطرف آخر وتقببديمببه كمببا لو 

 كان عمله الخاص.

االحتيال في سبببببببببببيل الخضببببببببببوع للوائح  •

 الظروف املخففة.

مساعدة الطلبة اآلخرين على التورط    •

 في مخالفة أكاديمية.

تقبببديم املبببال أو أي حوافز    :الرشبببببببببببببوة  •

أخرى إلقنباع شبببببببببببببخص مبا ببالتبأثير على  

الطببببببالببببببب ميزة غير   يمنح  قببببببد  سبببببببببببببلوك 

 عادلة على أقرانه.

تعد أي ممارسببببببة أخرى ضببببببمن نطاق   •

وأنببظببمببببببة   لببلببوائببح  االحببتببيبببببببال مببخبببببببالببفبببببببة 

 الجامعة.

  

 

 

 

 اجراءات المخالفات المسلكية والتظلم   2.٩
التطبيقية   العلوم  جامعة  طلبة  جميع  على  التأديبية  واإلجراءات  املسلكية  املخالفات  قانون  سياسة  )ينطبق  على  االطالع  يرجى 

الطلبة املخالفين للوائح األكاديمية وغير  (وإجراءات املخالفات املسلكية التظلم، ويخضع  القرارات إلجراءات  ، حيث تخضع هذه 

 على النحو املحدد في قانون املخالفات املسلكية والقواعد السلوكية للطلبة. األكاديمية للعقوبات املناسبة

 لجنة المخالفات المسلكية ولجنة التظلم    ١.2.٩
إليها من    املحالة   الغرض من تشكيل لجنة املخالفات املسلكية ولجنة التظلم في الجامعة هو دراسة حاالت املخالفات املسلكية   .١

 حيث تتعلق هذه الحاالت باملسائل التي تحدث داخل وخارج الكلية. قبل عمادة شؤون الطلبة، 

تقوم لجنة التحقيق باملخالفات املسلكية بمراجعة االدعاءات املتعلقة بعدم األمانة األكاديمية أو االنتحال أو أي غيره من أشكال    .٢

 املخالفات املسلكية املوضحة في كتيب الطالب واملوارد الجامعية األخرى.

 املخالفات ذات الطابع الغير األكاديمي التي تحدث داخل الكلية.  .٣
ً
 تبحث لجنة املخالفات املسلكية أيضا

 تمكن لجنة املخالفات املسلكية من تحديد ما إذا كان قد وقعت مخالفة مسلكية أكاديمية أو غير أكاديمية.  .٤
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فصل أو اتخاذ إجراء مناسب آخر لألشخاص الذين يثبت    تقدم لجنة التحقيق باملخالفات املسلكية توصيات بشأن تعليق أو  .٥

 أنهم مسؤولون عن مخالفات جسيمة. 

يمكن للطالب التظلم إلى لجنتي املخالفات املسلكية والتظلم إذا شعر بالظلم من قرار لجنة التحقيق باملخالفات املسلكية عن  .  ٦

 طريق عميد شؤون الطلبة. 

 كية ولجنة التظلم توصياتهم إلى عميد شؤون الطلبة. تقدم كل من لجنتي املخالفات املسل .٧

 

 اإلجراءات المتعلقة بالتظلم   2.2.٩

 من تاريخ اإلخطار بالقرار.  15یحق للطالب التظلم ضد قرار لجنة املخالفات املسلكية في موعد ال یتجاوز . ١
 
 یوما

 بإرسال خطاب إلى مجلس الجامعة. .٢
 
 يحق للطالب التظلم خطيا

العقوبة الصادرة عن لجنة املخالفات   / لس الجامعة إعادة فتح التحقيق، كما أن له الحق في دعم أو تعديل أو إلغاء القراريحق ملج  .٣

 املسلكية. 

 العقوبة سارية املفعول مباشرة بعد اإلخطار النهائي للطالب.   /يصبح القرار .٤

 

 القواعد السلوكية للطالب   ٣.2.٩
يحصل على جميع الحقوق والحريات التي يقرها قانون مملكة البحرين وأن يحظى بالتقدير واالحترام يحق لكل طالب في الجامعة أن  

في جميع األوقات،    من قبل الطلبة واملو فين والزوار اآلخرين. ومن املتوقع أن يلتزم الطالب الذي يمثل الجامعة بالقواعد السلوكية 

 سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي.

 : لى الطلبة اتباع اللوائح التاليةيجب ع ٤.2.٩

 االلتزام باللوائح والقوانين السارية في مملكة البحرين.  .١

 االلتزام بالقوانين واللوائح واألنظمة والسياسات واإلجراءات الخاصة بجامعة العلوم التطبيقية.. ٢

 االلتزام بأي تعليمات سواء كانت شفهية أو كتابية من قبل أي عضو رسمي في الجامعة. .٣

 االلتزام بقوانين وأنظمة مكتبة الجامعة. . ٤

 حمل البطاقة الجامعية في جميع مرافق الجامعة.. ٥

 دفع الرسوم والغرامات املالية أو أي مبلغ مستحق للجامعة في املوعد املحدد.  .٦

 .(باستثناء األماكن املخصصة واملصرحة لذلك)ن التدخين داخل الحرم الجامعي االمتناع ع .٧

 احترام حرية وحقوق اآلخرين. . ٨

 االمتناع عن استخدام الكحول أو املخدرات أو املواد املحظورة.. ٩

 االمتناع عن التعدي أو دخول املناطق املحظورة. .١٠

 ضرار بممتلكات الجامعة. االمتناع عن سرقة أو تخريب أو تدمير أو اإل  .١١

 االمتناع عن أي عمل يتعارض مع حقوق أو حرية أو سالمة أو رفاهية أو استحقاق اآلخرين. . ١٢

 صرح بها في مرافق الحرم الجامعي.االمتناع عن استخدام مواقع الويب الغير م .١٣
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 المسموح فيه في الحرم الجامعي اللباس ٩.٣
املسموح فيه   الزي  يلتزم جميع طلبة جامعة  تنطبق شروط  التطبيقية. ويجب أن  العلوم  الطلبة والطالبات في جامعة  على جميع 

واألخالقية   واالجتماعية  الدينية  وقيمه  البحريني  املجتمع  وتقاليد  عادات  مع  املتفق  املناسب  الالئق  باملظهر  التطبيقية  العلوم 

 ية االجتماعية والثقافية. املتعارف عليها، مع احترام الحرية الشخصية للطالب وتنوع الخلف
 

 الطالبات لباس  ٩.٣.١

 : تلتزم الطالبات في جامعة العلوم التطبيقية بهذه الالئحة وينبغي عليهم تجنب اآلتي

 أو التي تكشف عن شكل الجسم.  (جًداالشفافة ) املالبس الشفافة . ١

 املالبس الضيقة أو التي تحدد شكل الجسم.  .٢

 :بما في ذلك املالبس القصيرة،  .٣

 املالبس العلوية أو األقمصة التي بالكاد تغطي منطقة البطن.أ.          

 .(الوقوف أو الجلوس أو املش ي)الفساتين القصيرة أو التنانير التي تظهر الركبتين عند حركة   ب.        

 التي تكشف عن أكثر من نصف الذراع العلوي.   ج.       
ً
 األكمام القصيرة جدا

 السروال أو البنطلون القصير.  د.        

 : لبس املالبس التي تبرز مالمح الجسم، بما في ذلك .٤

 املالبس العلوية التي تكشف الرقبة والصدر بشكل غير الئق. أ.         

 .  (الوقوف أو الجلوس أو املش ي)ير التي تظهر الركبتين عند حركة الفساتين القصيرة أو التنان  ب.        

 التنورة املفتوحة والتي تكشف الساق بشكل غير الئق.   ج.        

 :اللباس الغير الئق، بما في ذلك. ٥

العباءة املصنوعة من قماش شديد الشفافية أو العباءة املفتوحة التي تكشف املالبس بشكل غير الئق ومخالف لقواعد    أ.        

 اللباس الجامعي.

 وضع مكياج العين املبالغ فيه ب.      

والذي يكشف البطن أو الصدر بشكل غير    (T-Shirt)السروال القصير أو الصديري الضيق فوق القميص أو التي شيرت    ج.       

 الئق.

 البنطلونات أو البلوزات التي تحمل أي من املطبوعات أو العبارات البذيئة أو املبتذلة أو املخلة باآلداب.   / القمصان والسراويل  د.        

 من ارتداء .٦
ً
 : تمنع الطالبات في الجامعة أيضا

 اإلكسسوار املبالغ فيه بما في ذلك إسوار القدم. أ.      

 وشم الوجه أو الذراعين.  ب.      

 الشعر املصبوغ بألوان غريبة أو غير مألوفة.   ج.     
 

 الطلبة  لباس  2.٩.٣
 : يلتزم الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية بهذه الالئحة وينبغي عليهم تجنب اآلتي

 الشعر الطويل. .١

 قصات الشعر الغريبة أو الغير املألوفة.  .٢

 ارتداء اإلكسسوار الغير املألوف في الثقافة البحرينية مثل حلق األذن وسلسلة العنق وما إلى ذلك.. ٣

 البنطلونات القصيرة./ارتداء السراويل  .٤

 بال أكمام.  (T-Shirt)ارتداء تي شيرت . ٥

 ارتداء اقمصة داخلية بال أكمام. .٦
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 ارتداء شبشب أو نعال.  .٧

 البنطلونات أو البلوزات التي تحمل أي من املطبوعات أو اللهجات املبتذلة أو الهجومية أو املخلة باآلداب.  /القمصان والسراويل .٨
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 سياسة المساواة واالختالف . ١٠
 بيان السياسة  .١٠

بين جميع   الفرص  تكافؤ  ويظهر  االختالفات  احترام  فيها  يتم  بيئة  لخلق  التطبيقية  العلوم  التزام جامعة  عن  السياسة  هذه  تعبر 

 املو فين والطلبة وأي طرف معني.

 . "مييزبأنواع الت "تحدد هذه السياسة بعض اإلجراءات الغير املسموح بها والتي تعتبر غير مشروعة، ويسمى ذلك   .١

التي توصف بأنها أفضل السمات التي يمتلكها الناس العاديون والتي تعتبرها الجامعة   "بالخصائص املحمية"كما تحدد ما يسمى  .٢

 آمنة ضد أنواع التمييز. 

 بتعزيز تكافؤ الفرص واإلنصاف والقضاء على التمييز تجاه جميع املو فين املحليين  .  ٣
ً
 تاما

ً
تلتزم جامعة العلوم التطبيقية التزاما

 : بغض النظر عما يلي (كالزوار واملتعهدين ومقدمي الخدمات)والدوليين والطلبة وأي شخص مرتبط بالجامعة 

 العمر. أ.         

 اإلعاقة.  ب.      

 الحالة االجتماعية.   ج.      

 الحمل واألمومة.   د.     

 . (اللون أو العرق أو الجنسية)األصل   ه.     

 الدين أو الديانة.  و.     

 الجنس.  ز.     

 ح. الفصل التعسفي. 

 اع التمييز أو التحرش أو التنمر. وال تقبل الجامعة أي نوع من أنو 
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 المتعلقة بشكاوى الطلبة. اإلجراءات ١١
حول   واقتراحات  شكاوى  تقديم  للطلبة  يمكن  املنطقية.  واالقتراحات  الشكاوى  بتقديم  للطلبة  تسمح  فعالة  آلية  الجامعة  تقدم 

املو فين  مع  والخالفات  املالية  واملسائل  اإلدارية  والخدمات  الجامعية  واملوارد  والتعليمية  األكاديمية  باملرافق  املتعلقة    الجوانب 

 اديميين أو اإلداريين أو الطلبة.األك 

 اإلجراءات   ١١.١
 : یتعين علی أي طالب يرغب في تقدیم شكوى أن یقوم بما یلي 

يجب على الطالب تقديم الشكوى في عمادة شؤون الطلبة إما بشكل مباشر أو عن طريق البريد اإللكتروني أو صندوق االقتراحات   .١

 أو من خالل أي وسيلة أخرى متاحة في الجامعة.

 جهولة املصدر. یتعين علی الطالب ملء استمارة الشكوى بدقة، كما يجب عليه التوقيع عليها، ولن يتم النظر في الشكاوى م .٢

 من قبل مدير شؤون الطلبة وعميد شؤون الطلبة، ثم تقدم املالحظات أو التوصيات املقترحة على   .٣
ً
يتم مراجعة الشكوى مبدئيا

 تحال إلى الجهة املسؤولة التخاذ اتخاذ اإلجراءات املناسبة استجابة للتوصية. 
ً
 استمارة الشكوى، ويوقع عليها وأخيرا

 شكاوى أو االقتراحات إحالة إضافية إلى اللجنة املعنية التخاذ إجراء فوري بشأنها. قد تتطلب بعض ال .٤

عمداء الكليات أو إلى  / يتم تقديم جميع الشكاوى وتخصيص رقم شكوى وإرسالها إلى نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والتطوير .٥

 اإلدارة املعنية التخاذ اإلجراء الالزم.

حسب خطورة الشكوى، وعندما يتخذ قرار بشأن الشكوى، يتم إرسال التفاصيل إلى عمادة شؤون الطلبة    في معظم الحاالت وعلى  .٦

 إلغالق الشكوى. 

يجب توجيه الشكاوى الجماعية التي تؤثر على مجموعة من الطلبة سواء فيما يتعلق بالدراسات األكاديمية أو املوارد والخدمات  .٧

الذين   الطلبة  مجلس  قبل  لحل  املقدمة من  الجامعة  داخل  املعنية  اللجان  أو  املعني  الشخص  مع  بالتواصل  بدورهم  سيقومون 

 املشكلة. 

 (SOS)  الطالبنظام خدمات  2.١١

يمكن املوقع الطلبة من التواصل بسهولة مع مو في عمادة شؤون الطلبة في أي وقت ومن أي مكان ويوفر إمكانية وضع الطلبات 

االقتراحات املتعلقة بالصحة والسالمة والشؤون األكاديمية واملالية واملسائل الشخصية وغيرها من األمور. كما  أو رفع الشكاوى أو 

إلى الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من االتصال املباشر باإلدارة في أي وقت وفي أي   يوفر املوقع إمكانية التواصل 

 وفهم أو اقتراحاتهم. الطلبة مع خدمة الرد السريع واملباشر على استفساراتهم أو مخامكان، كما سيعزز املوقع مشاركة آراء 
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 سياسة التعلم اإللكتروني . ١2
بما يتوافق مع استراتيجية التعلم اإللكتروني الخاصة بها وبما يتماش ى مع رؤيتها  وإجراءاتها  طورت الجامعة سياسة التعلم اإللكتروني  

أو التعليم    /التعلم املعزز التكنولوجي و  والتي تتضمن تقنية   فعالنظام تعليم إلكتروني    ضمان ورسالتها وأهدافها االستراتيجية في  

 . بعد عناملتزامن 

مراعاة مع  اإللكتروني  التعلم  سياسة  تطوير  الرئيسية    تم  في    اإللكتروني،للتعلم    االستراتيجيةاألولويات  القدرات   ذلك؛بما  بناء 

خلق فرص التعلم من خالل دوره اإليجابي، ، تعزيز عملية تعلم الطالبالتعلم اإللكتروني،  املؤسسية والبنية التحتية لدعم منصة

 . املختلفة الطالبواحتياجات   أساليب ودعم 

 . التقليدي للتعلم موازيةفعال بشكل  بعد عنوالتعلم والتقييم   التعليمتم تطوير هذه السياسة لضمان دعم 

 التعليم والتعلم والتقييم ١.١2

 الدراس ي   املقرر مواد 

  ة قدم امل  تصميم مواد املقررات  على األقل نفس  (LMS)نظام إدارة التعلم  املقدمة في    اإللكترونية  اتقرر امليجب أن يكون تصميم مواد  

 لوجه ووفًقا ملواصفات 
ً
 . وصف املقرر وجها

 

 االفتراض ي أنشطة الفصل 

 :وتفاعل الطلبةالعناصر التالية من أجل تعزيز مشاركة   االفتراض ييجب أن يتضمن الفصل  أ.

 .(إجابات  /أسئلة)مناقشة تفاعلية في الفصل الدراس ي  •        

 . التقييم التكويني •        

 :ختياريةاال نشطة األ ب.

 طلبة.التقديمية للعروض ال •        

 .استطالعات الرأي •        

 .زمالء الدراسةأنشطة  مراجعة  •        

 .النقاشمنتديات  •        

 (.LMS)نظام إدارة التعلم  الدردشة من خالل •        
 

 االفتراض ي   تسجيالت الفصل

 الحًقا.للعودة إليها  للطلبةأ. يجب تسجيل جميع الفصول الدراسية 

 إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت وإدارة املعرفة.من قبل   االفتراضيةيتم توفير جميع املصادر مسجلة لجميع الفصول  ب. س
 

 التقييم 

املتعلقة بطريقة    أ. املعلومات  إلى  إمكانية الوصول  ونظام   ،املقرر   ملوضوعاتالنسبي    الوزن  التقييم،يجب أن يكون لدى الطالب 

 . املقرر وما إلى ذلك من خالل مواصفات  التقييم،ونماذج  التصحيح،

 تتضمن مي في الوقت املناسب. يجب أن  يجب على املو فين تقديم مالحظات حول التقييم التشخيص ي أو التكويني لألداء األكادي  ب.

 التلخيص ي.   التقييمعلى إرشادات واضحة ومعلومات بناءة لدعم   املالحظات

عمل  الأن  من  د  والتأك   عن بعدعمل الطالب  لتقييم    مؤهلون يجب على الكليات التأكد من أن األكاديميين الذين يقومون بالتقييم    ج.

 للطالب. الذي تم تقييمه هو العمل األصلي 

للتعل  د. مستمًرا  تكوينًيا  تقييًما  التدريس  هيئة  أعضاء  يوفر  أن  بعدم  ييجب  أن    عن  من  الطالبللتأكد  الكتسابه    تقدم  موجه 

 . املقصودة مخرجات التعلم

 بالتنسيق مع الكليات وإدارة القبول والتسجيل.  (SIS)معلومات الطالب نظام  فيالطالب   درجات إدراجيتم   .ـه
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 : أًيا من األشكال التالية بعد عنيمكن أن تتخذ أنواع تقييم الفصول الدراسية  و.

 . االختبارات  •      

 .(النظرية والعملية) الواجبات املمزلية   •      

 . املشاريع البحثية  •      

 . الحالة  دراسة •      

 .بزمن محددواالمتحانات املقيدة  اإللكترونيةاالختبارات إجراء    •      

 .محدد بزمن املقيدة   االلكترونيةاالمتحانات    •      

 . ((LMS من خالل نظام إدارة التعلمأعمال التقييم فقط تسليم وتصحيح يتم  ز.

 : املقيدة بزمن محدد على النحو اآلتي اإللكترونيةأسئلة االختبار   تتنوع  ح.

 . قاليةاملسئلة  األ   •      

 . قصيرةال  جابةاإل األسئلة ذات   •      

 . سئلة متعددة الخياراتاأل   •      

 أسئلة املطابقة.   •      

 أسئلة ملء الفراغات املتعددة.   •      

 أسئلة الصواب والخطأ.   •      

وبهذا الشكل، يحصل كل طالب على مجموعة   أسئلة عشوائية من بنك األسئلة  على هيئة  االلكترونية يجب أن تكون االمتحانات    . ط

 مختلفة من األسئلة العشوائية. 

ايجب مراقبة جميع االختبارات  ي.  .  (LMS)إدارة التعلم  نظامباستخدام  املراقبة الكتروني 

كما يمكن اثبات  ) من خالل كاميرا الويب    رسمًيا   عتمدة الهوية املالتحقق من صورة    املراقبة الكترونًيا يجب أن تتضمن االختبارات  ك.  

أو    (CPR) بطاقة الهوية    الهوية من خالل أو جواز السفر  القيادة  التحقق    (هوية صادرة عن الحكومةأي  أو رخصة  إلى  باإلضافة 

 اإللكتروني من الهوية. 
 

 ( Vivas) اجستير رسالة املمناقشة 

 (. Vivas) اجستيرامل  ملناقشة (LMS)نظام إدارة التعلم  يتاح أ. 

 (. Vivas) املاجستير( إمكانية حضور جلسات مناقشة HECمجلس التعليم العالي ) ملمثليب. يتاح 

 (.Vivas) جلسات مناقشة املاجستير ج. يجب تسجيل جميع 

 يس لجنة مناقشة املاجستير مسؤولية الجلسة على االنترنت.د. يتولى رئ

 (. Vivas)جلسات مناقشة املاجستير ألعضاء الخارجيين قبل وقت . يجب تهيئة ابه

 .باملشكالت الفنية قبل يوم واحد من موعد الزيارة التجريبية املتعلقةيجب إجراء االختبارات  و. 

 (. Vivas)جلسات مناقشة املاجستير أثناء  حضور املو فين الفنيينز. يجب 
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 مصادر التعلم ودعم الطالب  ١2.2
 الدراس ي   املقرر مواد 

 تضمن األقسام األكاديمية: .١

موقع الجبامعبة ونظبام إدارة التعلم  من خالل    والخطـة الـدراســــــــــــيـة  واملقرر إلى املعلومبات حول البرنبامج الطلببة وصبببببببببببببول  إمكبانيبة  •        

((LMS.) 

على نتائج   املقرر أن تحتوي مواصبببببببفات   . يجب(LMS)نظام إدارة التعلم    من خالل  املقرر إلى مواصبببببببفات   إمكانية وصبببببببول الطلبة•       

الدراسببببببية    املقرراتوالجدول الزمني لتسببببببليم    الجودة،ومواد تعليمية وتدريسببببببية عالية   التقييم،وطرق    واضببببببحة،تعليمية مقصببببببودة  

 والتقييمات.

بداية دراستهم   باملقرر   الطلبة   تعريفيتم  •         في  التطبيقية  في جامعة    اإللكتروني  الجامعة مع ملحة عامة عن  العلوم   ، متطلبات 

 . املقرر متطلبات القسم ومتطلبات و  الكلية، ومتطلبات 

نظام موعد على   حجز  عبر اإلنترنت أو عن طريق  املكتبيةسببباعات  الإلى أعضببباء هيئة التدريس من خالل   إمكانية وصبببول الطلبة•       

 (.LMS)إدارة التعلم 

 : الطلبةتقدم الجامعة الخدمات اإللكترونية التالية لجميع   .٢

 .اإلرشاد األكاديمي خدمات•      

 .• القبول والتسجيل اإللكتروني     

 . دعم ماليالحصول على   استمارات•      

 . التظلم• إجراءات       

 .(على مستوى الفصل الدراس ي أو مستوى الكلية• عملية االنسحاب )     

 . • اللجان التأديبية     

 . • املكتبة/ مصادر التعلم     

 . بيع الكتبمركز •      

 . • املساعدة التقنية     

 . • مكتب خدمات التو يف والخريجين     

 .• مكتب اإلرشاد الطالبي     

 . براءة الذمة استمارات•      

 الدراسية.   • دفع الرسوم     

 .الشهادة استالم•      

 . • اختبارات تحديد املستوى في اللغة اإلنجليزية     

 ذوي االحتياجات الخاصة  طلبة

وما إلى ذلك من قبل    (Narrator)  والراوي   ( Magnifier)  ذوي االحتياجات الخاصة على ميزات البرامج مثل املكبر   طلبة سيتم تعريف  

 الطلبة في بداية الفصل الدراس ي. عمادة شؤون 

  الطلبة من قبل عمادة شؤون  (  SOSنظام خدمات الطالب )  ذوي االحتياجات الخاصة من خالل  طلبةمالحظات    ومعالجة تناول  يتم  

 ذ الترتيبات الالزمة مع الكليات.التخا

 املكتبة ساعات ال

من أجل تقديم دعم إضافي   للطلبة  التواجدوإمكانية  عبر اإلنترنت    مكتبيةساعات  بتوفير  أعضاء هيئة التدريس األكاديميين  يلتزم  

 عد. عن ب التعليم ن خاصة في واملو فين األكاديميي  الطلبةبين والتفاعل وتعزيز التواصل  لهم
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 حضور ال

 .التعلم اإللكتروني مصادر  يطلب من الطالب االلتزام بالجدول األسبوعي وفهم .١

حضور    .٢ يتوافق  أن  االفتراضيةفي    الطلبةيجب  الفصول  الحضور مع    مقررات  لوجه)ة  التقليدي  آلية   
ً
العلوم لجامعة    (وجها

 اللوائح والسياسات املتعلقة بالحضور. التطبيقية مع  

تسجيل حضور    .٣ التدريس    الطلبةيتم  هيئة  أعضاء  قبل  الطلبة    من خاللمن  معلومات  للطلبةحيث    (SIS)نظام   تلقي  يمكن 

 معلومات واضحة. 
 

 اإللكتروني وإدارة المعلوماتبيئة التعلم   ٣.١2

 بيئة التعليم اإللكتروني  ٣.١.١2
 من خالل ما يلي:  العلوم التطبيقية يتم دعم بيئة التعلم اإللكتروني في جامعة 

 األدوات التالية:   /االمكانيات، مع (Moodle)موودل مثل   (LMS)نظام إدارة التعلم  .١

 وعرض املواعيد النهائية واألحداث وما إلى ذلك. إلدراج• جداول        

 . الطلبةلجميع  الراهنة • إعالنات لنشر املعلومات         

 . مجموعاتفي  املقرر لنشر وعرض محتوى   مواد دراسية•        

 . وتسليم وتصحيح أعمال الطالب إلرسال• أدوات        

 . واملشاركةللمناقشات غير املتزامنة والعمل الجماعي  املناقشة• لوحة        

 . املحاضر و/ أو الطلبة• الرسائل الخاصة للتواصل الخاص بين         

 . متزامنة خطية محادثةإلجراء بين املو فين والطلبة   فورية  تواصل خدمات •        

 إلخ.   واالستطالعات،واالختبارات   االمتحاناتوإدارة  إلنشاءالقصيرة • االمتحانات واالختبارات         

 . الطالبوإدارة درجات  الطالب إلرسالدرجات دفتر  •        

 لعرض وتقديم املشروع والتحقق من محتوى أعمال الطالب.  (Turnitin)برنامج كشف االنتحال العلمي •        

 إلخ.  والحضور، الدراس ي،وجدول الفصل  للتسجيل،   (SIS)نظام معلومات الطلبة  .٢

 :SOS)خدمات الطالب ) نظام .٣

 . • الطلبات واالقتراحات      

 الشكاوى.•        

 اإلطراء. •        

 التظلم. •        

 .• تحديث البيانات الشخصية      

 . • اختيار املسارات     

 . االنتحال. برنامج كشف 4

 

 االنتحال 2.٣.١2
 يجب فحص جميع األعمال املقدمة من قبل الطلبة بواسطة برنامج مناسب لكشف االنتحال.  .١

 يجب أن تكون املواد التعليمية التي يرسلها أعضاء هيئة التدريس للطلبة خالية من االنتحال.  .٢

 . النشرمن الضروري االحتراز من االنتحال وانتهاك حق  .٣

 وفًقا للوائح وسياسات جامعة العلوم التطبيقية. أو غير املقصود االنتحال املقصود يتم التعامل مع  .٤
 

 الملكية الفكرية  ٣.٣.١2

ا للجامعة.   قبل للمقرر الدراس ي قد طورت من . تصبح أي مواد ومحتويات1
ً
 أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ملك
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في مقررات دراسية  أعضاء هيئة التدريس في الجامعة  للمقرر الدراس ي قد طورت من قبل  أي مواد ومحتويات  يمكن استخدام  .  2

 خرى. أ

 هيئة التدريس.  أحد أعضاء  إعادة استخدام األعمال من املقررات السابقة إال بموافقة للطالب. ال يمكن 3

  أمن البيانات ٣.٤.١2

الجامعة جميع وسائل األمن والحماية املعترف بها في املعايير الدولية والتي يتم مراقبتها باستمرار لضمان حماية البيانات   . تو ف 1

 لقانون حماية البيانات الشخصية في  للطلبةالشخصية 
ً
 البحرين.مملكة  واملو فين امتثاال

 : على ميزات األمان التالية (LMS) يحتوي نظام إدارة التعلم .2

 يتم استضافته على خوادم آمنة. •

 نقل البيانات مشفر.  •

 فقط وثائق إثبات الهوية املعطاة للطلبة. من خالل فقط املصادقة •

 أمنية متطورة.  أدوات  •
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 . تعليمات الطلبة فيما يتعلق بإجراء االمتحان ١٣
 بقواعد مراقبي االمتحان املطبقة في جامعة العلوم التطبيقيةبمجرد أن يدخل الطالب قاعة االمتحان، يعد 

ً
 وملتزما

ً
 :موافقا

يجب أن يحضببببر الطالب في املكان والزمان املحددين من قبل الجامعة مع زمالئه من نفس الشببببعبة، وفي حال تخلف الطالب عن   .١

مقبول من قبل عميد الكلية املعنية وعميد  الحضببببببببببببور، سببببببببببببيعتبر انه قد رسببببببببببببب في االمتحان ما لم يكن هناك سبببببببببببببب منطقي ودليل 

 شؤون الطلبة.

دقبائق قببل    10يجبب على الطلببة عبدم دخول قباعبة االمتحبان إال بعبد الحصبببببببببببببول على إذن من قببل املراقبب، وعبادة مبا ال يزيبد عن . ٢

 بدء االمتحان.

لتحقق من مطابقة البيانات، في حال عدم یجب علی الطلبة وضببببع البطاقة الجامعية علی طاولة االمتحان حتى يتنسبببب ى للمراقب ا. ٣

 ، يجب إبراز بطاقة هوية بديلة ملطابقة الصورة الفوتوغرافية للطالب.(أو ما يعادلها)جلب البطاقة الجامعية 

يجبب على الطبالبب عبدم التواصببببببببببببببل مع زمالئبه اآلخرين أثنباء تواجبدهم في قباعبة االمتحبان، ويجبب عليبه االلتزام ببالهبدوء والنظبام،    .٤

 استخدام الهواتف واألجهزة املحمولة أو أي جهاز آخر مشابه. وي
ً
 باتا

ً
 منع منعا

ال يسبمح للطالب باسبتخدام القواميس في قاعة االمتحان، ويتعين إخطار مراقب االمتحان في حال وجود تصبريح مسببق من قبل   .٥

 الجهة املعينة.

بمبا في ذلبك الهواتف واألجهزة املحمولبة أو أي  )خصبببببببببببببيبة األخرى يجبب على الطبالبب ترك جميع الحقبائبب واملعباطف واالمتعبة الشببببببببببببب .٦

 في قبباعببة االمتحببان بنبباًء على تعليمببات املراقببب. ولن تتحمببل الجببامعببة    (جهبباز آخر مشبببببببببببببببابببه
ً
وأي أدوات أخرى غير مصبببببببببببببرح بهببا جببانبببا

تحمبل الطبالبب وحبده  مسبببببببببببببؤوليبة أي خسبببببببببببببائر تنتج عن هبذه التعليمبات، لبذلبك يسبببببببببببببتحسبببببببببببببن عبدم جلبب أي مواد قيمبة إلى القباعبة. وي

 مسؤولية كل ما يجلبه من حاجات شخصية.

يجب أن يتأكد الطالب من وجود األدوات األساسية من قلم رصاص وآلة حاسبة ونظارة طبية، ويجب أن تضع الحاجات األخرى   .٧

 على األرضية تحت الطاولة. وفي حال اكتشف مراقب االمتحان بأن هذه الحاجات
ً
لم توضع في مكانها املحدد،  الغير مصرح بها جانبا

 يجوز مصادرتها وفًقا لتقدير املراقب، وسوف تكون هناك إيصاالت ملثل هذه املمتلكات الشخصية التي تمت مصادرتها. 

 إذا أراد الطالب االستفسار بخصوص املواد الغير مصرح بها، يجب عليه استشارة املراقب قبل بدء االمتحان.. ٨

عند اكتشاف املراقب ألي مواد غير مصرح بها في حوزة الطالب أثناء االمتحان، سيعد هذا التصرف مخالفة مسلكية وسيخضع   .٩

 لإلجراءات التأديبية بموجب اللوائح املتعلقة بهذا الشأن. 

ذلك، يجب أن تترك هذه في حال وجود امتحانات تتطلب فترات استراحة قصيرة أو وجود حقائب أو كتب أو مذكرات وما إلى  .  ١٠

اللوازم في قاعة االمتحان. وتتولى الجامعة مسؤولية الحفاظ عليها آمنة، ولكن ال يشمل ذلك مسؤولية الحاجات القيمة التي سبق  

ذكرها أعاله، كما تتولى الجامعة فقط مسؤولية فقدان أو تلف ممتلكات الطالب التي ثبت املوافقة على تواجدها في االمتحان في 

 نقاط السابقة. ال

 يمنع التدخين أو تناول املشروبات في قاعة االمتحان، ما لم يتم اتخاذ الترتيبات املسبقة بناّء على االحتياجات الصحية للطالب.  .١١

 يجب على كل طالب التوقيع على ورقة الحضور قبل بدء االمتحان.  .١٢

 يتم إخطار الطالب عند بدء االمتحان من قبل املراقب.  .١٣

دقيقة، وفي حال حدوث ذلك، يجب أن يبرر الطالب سبب    30لقاعة االمتحان إذا تأخر الطالب ألكثر من  ال يسمح الدخول    .١٤

 تأخره للمراقب، وبناًء عليه ووفًقا لتقدير املراقب الخاص، يجوز السماح أو عدم السماح بإجراء االمتحان. 

 لتقييم املختص بوضوح على ذلك.لن يسمح للطلبة املتأخرين بتخصيص وقت إضافي لهم ما لم ينص مجلس ا .١٥

لن يتم الرد على استفسارات حول محتويات أسئلة االمتحان، وفي حال وجود أي استفسار من هذا القبيل، يسمح للطالب أن   .١٦

 يدون ملحو ة بجانب إجابته، وفي حال وجود أي سؤال مبهم، يجب عليه أن يذكر التفسير التقديري في ورقة اإلجابة. 

 يجب على الطالب عدم ترك مقعده دون إذن من مراقب االمتحان، وفي حال أراد التحدث مع املراقب عليه أن يرفع يده.  .١٧
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 لن تقدم ورقة مسودة إضافية، حيث يجب أن تكتب جميع اإلجابات في ورقة االمتحان وسوف تستبعد أي ورقة أخرى إضافية. .١٨

 ة قاعة االمتحان بسبب توعكه أو رغبته في الذهاب إلى دورة املياه من قبل املراقب.يجب أن يرافق الطالب الراغب في مغادر  .١٩

 یسمح للطالب باملغادرة إذا أكمل امتحانه قبل نهاية الوقت املحدد لالمتحان باستثناء الثالثون دقيقة األولى من االمتحان.  .٢٠

 ذن من املراقب، ولن يسمح له بالدخول مرة أخرى إلى االمتحان.یتعين علی الطالب الراغب في مغادرة االمتحان الحصول علی إ .٢١

الطلبة    .٢٢ يبقى  أن  يجب  الكتابة.  عن   
ً
كليا بالتوقف  حينئذ  الطلبة  على  ويتعين  نهائي،  بشكل  االمتحان  نهاية  عن  املراقب  یعلن 

ى يتم جمع كل أوراق اإلجابة وما إلى جالسين في مقاعدهم بهدوء حتى يأذن لهم املراقب باالنصراف ويمنع الطلبة من االنصراف حت

 ذلك. 

 للحصول على ميزة غير عادلة من األطراف األخرى في قاعة   .٢٣
ً
تعد اللوائح املتعلقة باملخالفات املسلكية في حاالت االمتحان انتحاال

 : االمتحان، ويشمل ذلك ما يلي

التواصل مع طالب آخر أثناء إجراء االمتحان أو نسخ إجابة الزميل اآلخر إال إذا كانت اللوائح قد صرحت بوضوح لهذا النوع    .أ       

 من التواصل. 

 التواصل أثناء اجراء االمتحان مع أي شخص آخر غير األعضاء املصرح لهم أو املراقبين.  .ب       

 إلى قاعة االمتحان، باستثناء ما يصرح به املراقب أو تصرح به  جلب أي مواد مكتوبة أو مطبوعة أو . ج     
ً
معلومات مخزنة إلكترونيا

.
ً
 لوائح املقرر املعني التي تم إبالغ املراقب عنها مسبقا

 الحصول على مواد غير مصرح بها متعلقة باالمتحان أثناء أو قبل االمتحان.   .د      

 ورقة االمتحان. ريخ والوقت املسموح بهما إلصدار  ئلة االمتحان قبل التاالحصول على نسخة مسربة من أس . هـ      

 املصطلح القانوني النتحال شخصية شخص آخر بقصد الخداع أو الحصول على ميزة غير عادلة.  : االنتحال . و      

سيتم إبالغ مساعد العميد للكلية املعنية عن أي طالب يشتبه أن قد خالف هذه اللوائح ويتعامل معه وفًقا للوائح املتعلقة    .٢٤

 باملخالفات املسلكية. سيتم إبالغ الطالب املعني بطبيعة املخالفة املزعومة من قبل مراقب االمتحان.

ن وعندما يواجه الطالب أي صعوبة في تفسير أي بند من البنود، ينبغي عليه ستخضع هذه اللوائح وفًقا لتقدير مراقب االمتحا  .٢٥

 أن يرسل خطاب إلى مساعد العميد للكلية املعنية في غضون يومين عمل بعد االمتحان. 

 للطلبة الذين يشعرون بأن أدائهم قد تأثريقدم مكت .٢٦
ً
أو  ب الكلية استمارة الظروف املخففة، وصممت هذه االستمارة خصيصا

 تأثر قبل أو بعد تقديم االمتحان. قد ي
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 . مرافق الحرم الجامعي ١٤
 البطاقة الجامعية للطالب  ١٤.١

يجب على جميع الطلبة حمل البطاقة الجامعية داخل الحرم الجامعي حتى يتسنى لهم إبراز البطاقة عند الطلب أو الضرورة. تصدر  

 الجامعية وتقوم اإلدارة املعنية بالتأكد من صحة البيانات سنوًيا.إدارة القبول والتسجيل البطاقة 

 المفقودات  2.١٤
في مكتب األمن في منطقة االستقبال الرئيسية للمبنى األكاديمي، ويحتفظ باملفقودات التي عثر عليها لفترة زمنية   املفقوداتتترك  

 دات التي لم يتم املطالبة بها موضع التنفيذ. محددة، وبعد انتهاء هذه الفترة، يصبح إجراء التخلص من املفقو 

 الصحة والسالمة ١٤.٣
وسائل السالمة    يشرف قسم الصحة والسالمة على توفير بيئة آمنة وصحية في جميع مرافق الجامعة، كما إنه يوفر معلومات عن

 . 16036103، أو 16036101، 16036205قسم السالمة على التواصل مع يمكن  والصحة املهنية، كما 

 الطعام   ١٤.٤
 آالت بيع املشروبات والوجبات الخفيفة. كما تضم تضم الجامعة مطعم ومقهى في الحرم الجامعي، 

 مركز بيع الكتب  ١٤.٥
 ع جميع الكتب الدراسية املطلوبة.يقع املركز في الطابق األرض ي، في املبنى اإلداري بالقرب من قسم الشؤون املالية، حيث يقوم ببي

   مقفلةال  خزائنلا ١٤.٦
مكتب عمادة شؤون الطلبة ليتم تخصيص خزانة خاصة  مدير  توفر الجامعة خزائن مخصصة للطلبة. يتقدم الطالب بطلب إلى  

 ات القيمة التي تركت في الخزانة.له، ولن تتحمل الجامعة مسؤولية فقدان أي من املمتلك

 غرفة الصالة ١٤.٧ 
.   8:00حتى  صباًحا 8:00توفر الجامعة غرفة صالة للطلبة والطالبات وذلك من الساعة 

ً
 مساءا

 غرفة األلعاب ١٤.٨
 توفر الجامعة غرفة ألعاب للطلبة والطالبات. 

 قاعة عبدهللا ناس وقاعة القبة ١٤.٩
 تخصص هاتين القاعتين إلقامة الفعاليات واألنشطة املتعلقة بالجامعة. 

 

 استراحة الطالبات  ١٤.١٠
الطابق األرض ي بجوار غرفة الصالة للسيدات، وذلك من الساعة   الجامعة مرفق مخصص للطالبات فقط، ويقع في   8:00توفر 

 حتى 
ً
.  8:00صباحا

ً
 مساءا

 

 ٣٠١القاعة رقم  -مجلس الطلبة ونادي الخريجين ونوادي الطلبة  ١٤.١١
من عمادة شؤون الطلبة حيث يدعم الطلبة بعضهم البعض من أجل أداء   قسم يقع هذا املرفق الطالبي في الطابق الثالث وهو  

 املهام املطلوبة منهم. 
 

 األنشطة الطالبية  ١٤.١2
م الشخصية، كما  تولي عمادة شؤون الطلبة أهمية بالغة ملشاركة الطلبة في مختلف األنشطة الطالبية املتنوعة وتعزيز إمكانياته 

تشجع الجامعة على مشاركة الطلبة في مجلس الطلبة واألنشطة واألندية الرياضية والفعاليات وورش العمل واالحتفاالت واملحافل 

الطلبة من خالل شبكات التواصل االجتماعي عن   إبالغاملحلية والدولية واملناقشات واملسابقات واألنشطة الالمنهجية، حيث يتم  

 لقادمة. األنشطة ا
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 المرافق الرياضية   ١٤.١٣

نوادي رياضية خارجية    /في قاعاتمؤقتة    بدائل  حالًياتوفر    إال أنها،  ة للطلبةإلى إنشاء املزيد من املرافق الرياضي  الجامعةتسعى  

 . (ملزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع عمادة شؤون الطلبة). مستقلة
 

 والموارد والمعلومات العامةالمرافق األكاديمية  ١٤.١٤
تقدم الجامعة مجموعة متنوعة من مصادر التعلم وخدمات اإلرشاد األكاديمي والتوجيه، وملزيد من املعلومات يرجى االطالع على 

ائح على املوقع االلكتروني للجامعة أو دليل الجامعة. كما يمكنك االطالع على املعلومات الخاصة بالطلبة والنماذج والسياسات واللو 

 . (http://www.asu.edu.bh)موقع الجامعة 
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 ١٩-. التدابير الوقائية من كوفيد ١٥
. يتعين على جميع الطلبة االطالع  وذلك حرًصا على صحة وسالمة الجميع  19-تواصل الجامعة تكثيف جهودها ملواجهة انتشار كوفيد

حيث    ، (/https://www.asu.edu.bh/covid-19/guidelinesمن خالل الرابط  ) وقائية املدرجة على موقع الجامعة  على التدابير ال

 يتم تحديث هذه املعلومات بشكل دوري استناًدا إلى ما يستجد من تغييرات.

 الوحدة الصحية   .١٦
، ويمكن التواصل مع العيادة خالل ساعات العمل  (S327غرفة رقم  )توفر الجامعة وحدة صحية في الطابق الثالث باملبنى األكاديمي  

 .  16036107  :مساًء على الرقم 9:00صباًحا حتى  8:00االعتيادية من الساعة 

 في يقوم املمرض بتوفير خدمات اإلسعافات األولية  
ً
األساسية واملحافظة على السجالت الصحية للطالب، كما تشارك العيادة أيضا

 خلق الوعي من خالل إعداد برامج تعزيز الصحة والرفاهية والوقاية من األمراض. 

تعين الجامعة مجموعة من املسعفون األولوين في جميع أنحاء الحرم الجامعي للتعامل مع أي حاالت طبية طارئة قبل وصول  

 مرض العيادة.م

 
 
 
 

 
 

   الموقع   الرقم
 سمال  المسىم الوظيف 

ي جميع أنحاء الحرم الجامعي  16036107
ي قسم الشؤون االداريةممرض ف 

ي  حسن   السيدة فريدة ة ف 
 البلوش 

ي جميع أنحاء الحرم الجامعي  16036104
ف الصحة والسالمة ف  ي قسم   مش 

ف 
 الشؤون االدارية

 السيد نوشاد عبد الحميد 

ي جميع أنحاء الحرم الجامعي  16036101
ف أمن ف  ي قسم الشؤون االدارية   مش 

 علي محمد عطية  السيد ف 

 لقبوا 16036346
 (لمبن  األكاديمي )

ي قسم الهندسة عضو 
هيئة تدريس ف 
 المدنية والمعمارية

 السيد يونورساج كوداكادان

ي  16036003
 الطابق األرض 

 (المبن  األكاديمي )
ي قسم التسجيل اداري
 السيد عاهد محمد طاهر  ف 

ي 
 شانن 

ي الطابق  16036137
 األرض 

 (المبن  األكاديمي )
 السيدة لطيفة سلمان علي فندي مدير مكتب كلية اآلداب والعلوم 

 الطابق الثالث  16036154

 (مبن  األكاديمي ال)

ي 
السيدة/ روان حسن علي عبدهللا  عمادة شؤون الطالب  اداري ف 

ي   بوجير

القائم بأعمال مدير مكتب التسويق   ( المبن  األكاديمي الرابع )الطابق   16036031
ي   والتوظيف الطالب 

السيد عبد الحميد عبد الغفار 
ي 
 باف 

 الخامس الطابق  16036219
 (المبن  األكاديمي )

ي   يإدار 
ي كعبدهللا الش  سارة / السيدة نظم المعلومات  ف 

 راب 

ي   برج الساعة 16036236
مكتب نائب الرئيس للشؤون اداري ف 

 األكاديمية والتطوير 
ة خليفة الشاوي   السيدة منير

ي كلية القانون  اداري مبن  اإلدارة  16036116
ي ياسير   ف 

 السيدة شذى غن 

ي كلية الهندسة التكنولوجيا مبن   16036102
 جمال عواودة  صفاء السيدة باحث ومدرس مساعد ف 
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 تواصل معنا  .١٧
 أرقام التواصل  القسم 

 16036101 16036205 األمن 

 16036107 العيادة

 16036001 16036107 االستقبال 

 16036012 16036006 إدارة القبول والتسجيل 

 16036038 16036040 شؤون الطلبة  عمادة

 16036021 16036022 املكتبة 

 16036210 الكافيتريا 

 16036023 16036027 املالية مكتب قسم الشؤون 

 16036121 16036122 مكتب كلية الحقوق 

 16036171 16036173 مكتب كلية العلوم اإلدارية

 16036137 16036256 مكتب كلية اآلداب والعلوم 

 16036273 16036310 مكتب كلية الهندسة 

 16036043 16036038 مكتب عمادة شؤون الطلبة

 16036236 للشؤون األكاديمية والتطويرمكتب نائب الرئيس 

 16036242 مكتب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية وخدمة املجتمع 

 


