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رؤيـــة،  ورسـالـة،  وأهـداف
وحدة اإلشراف األكاديمي بكلية اآلداب

الـرؤيـة

الـرسالة

الريــادة فــي تقديــم خدمــات اإلشــراف األكاديمــي الفاعلــة والمؤثــرة فــي جميــع الجوانــب 
األكاديميــة لطالبــات كليــة اآلداب علــى مســتوى عــاٍل مــن الجــودة.

ــة وتحفيزهــا نحــو  ــة الجامعي ــة للطالب ــة متخصصــة ومســاعدة تطويري تقديــم خدمــات مهني
التميــز والتعــرف علــى المشــكالت التــي تعــوق قدرتهــا علــى التحصيــل العلمــي، وزيــادة 

ــة. وعيهــا بمســؤولياتها األكاديمي
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األهداف

تعريــف الطالبــة بالحيــاة الجامعيــة ومســاعدتها علــى فهم نظــم الجامعة ولوائحهــا وإداراتها  	
وأقســامها األكاديميــة والخدمــات التي تقدمها.

مســاعدة الطالبــة علــى التحصيــل األكاديمــي المطلــوب وإعطــاء الطالبــة تصــوًرا عــن  	
النظــم الدراســية ونظــام االمتحانــات فيهــا لتحقيــق التوافــق والتكيــف لديهــا.

مســاعدة الطالبــة فــي التعــرف علــى التخصصــات العلميــة التــي تالئــم اســتعدادها  	
الخطــة األكاديميــة. الفكــري والذهنــي حســب 

توجيــه الطالبــة فــي اختيــار المقــررات الدراســية وفهــم متطلباتهــا للحصــول علــى الدرجــة  	
العلميــة بنجــاح.

تقديم النصح والمشورة للطالبة عند طلب االعتذار عن الدراسة أو التأجيل. 	

ــا تســفر  	 ــى ضــوء م ــة عل ــاة الجامعي ــر الحي ــكار بعــض األســاليب لتطوي اإلســهام فــي ابت
عنــه الدراســات والبحــوث العلميــة التــي تجريهــا وحــدة اإلشــراف األكاديمــي أو األقســام 

ــة األخــرى. ــة والوحــدات المعني ــة األكاديمي التعليمي





تعريـفـات ورموز



8

تعريفات ورموز

العام الجامعي
ويتكــون مــن فصليــن دراســيين, الفصــل الدراســي األول والفصــل الدراســي الثانــي, وقــد يضــاف 

إليهمــا فصــل ثالــث ويســمى )الفصــل الصيفــي( ال تلتــزم جميــع طالبــات الكليــة بالتســجيل فيــه.

الرقم الجامعي
رقــم يــدل علــى العــام الجامعــي الــذي تــم قبــول الطالبــة فيــه إضافــة إلــى الرقــم المتسلســل 

للطالبــة فــي ذلــك العــام.

الفصل الدراسي
مــدة زمنيــة ال تقــل عــن خمســة عشــر أســبوعا تــدرس علــى مداهــا المقــررات الدراســية، وال تدخــل 

مــن ضمنهــا فترتــا التســجيل واالختبــارات النهائيــة.

الفصل الصيفي
مــدة زمنيــة ال تزيــد علــى ثمانيــة أســابيع وال تدخــل مــن ضمنهــا فترتــا التســجيل واالختبــارات النهائية، 

وتضاعــف خاللهــا المــدة المخصصــة لــكل مقرر.

المستوى الدراسي
هو الدال على المرحلة الدراسية، وفًقا للخطط الدراسية المعتمدة.

الخطة الدراسية
هــي مجموعــة المقــررات الدراســية اإلجباريــة، واالختياريــة، والحــرة، والتــي تشــكل مــن مجمــوع 
وحداتهــا متطلبــات التخــرج التــي يجــب علــى الطالبــة اجتيازهــا بنجــاح للحصــول علــى الدرجــة العلميــة 

فــي التخصــص المحــدد.
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تعريفات ورموز

المقرر الدراسي
مــادة دراســية ضمــن الخطــة الدراســية المعتمــدة فــي كل تخصــص )برنامــج( ويكــون لــكل مقــرر رقــم 
ــوى والمســتوى عمــا ســواه مــن  ــث المحت ــزه مــن حي ــه يمي ورمــز واســم ووصــف مفصــل لمفردات
مقــررات، وملــف خــاص يحتفــظ بــه القســم لغــرض المتابعــة والتقييــم والتطويــر. ويجــوز أن يكــون 

لبعــض المقــررات متطلــب أو متطلبــات ســابقة أو متزامنــة معــه.

متطلبات الجامعة
مجموعــة المقــررات الدراســية التــي تقــر الجامعــة تدريســها لجميــع طالبهــا, وهــي مقــررات تتفــق مــع 

أهــداف الجامعة.

متطلبات الكلية
مجموعــة المقــررات الدراســية التــي تدرســها جميــع طالبــات الكليــة علــى اختــالف تخصصاتهــم، 

وذلــك لتوفيــر قاعــدة أساســية مــن الثقافــة والمعلومــات لهــن.

متطلبات التخصص
وتشــكل مجموعــة المقــررات الدراســية التــي تنتمــي إلــى حقــل واحــد مــن حقــول العلــوم والمعرفــة 

اإلنســانية, وينفــرد بدراســتها طالبــات التخصــص الواحــد فــي الكليــة.

الوحدة الدراسية

ــدرس العملــي أو  ــة األســبوعية التــي ال تقــل مدتهــا عــن خمســين دقيقــة، أو ال المحاضــرة النظري
الميدانــي الــذي ال تقــل مدتــه عــن مائــة دقيقــة.
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تعريفات ورموز

مؤشر االنقطاع
هو مؤشر يعطى للطالبة في حال لم تسجل أي مقرر خالل فترة التسجيل المحددة.

اإلنذار األكاديمي
اإلشعار الذي يوجه للطالبة بسبب انخفاض معدلها التراكمي عن الحد األدنى.

درجة األعمال الفصلية
الدرجــة الممنوحــة لألعمــال التــي تبيــن تحصيــل الطالبــة خــالل فصــل دراســي مــن اختبــارات وبحــوث 

وأنشــطة تعليميــة تتصــل بالمقــرر الدراســي.

االختبار النهائي
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.

الدرجة النهائية
مجمــوع درجــات األعمــال الفصليــة مضاًفــا إليهــا درجــة االختبــار النهائــي لــكل مقــرر وتحســب الدرجــة 

مــن مائــة.

التقدير
ــة فــي أي  ــت عليهــا الطالب ــة التــي حصل ــة أو الرمــز األبجــدي للدرجــة النهائي وصــف للنســبة المئوي

ــة 13( ــرات ومدلولهــا فــي صفح ــى التقدي مقــرر. )يمكــن االطــالع عل

تقدير غير مكتمل
ــد المحــدد،  تقديــر يرصــد مؤقًتــا لــكل مقــرر يتعــذر علــى الطالبــة اســتكمال متطلباتــه فــي الموع

.)IC( أو )ويرمــز لــه فــي الســجل األكاديمــي بالحــرف )ل
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تعريفات ورموز

تقدير مستمر
تقديــر يرصــد مؤقًتــا لــكل مقــرر تقتضــي طبيعــة دراســته أكثــر مــن فصــل دراســي الســتكماله، ويرمــز 

.)IP( أو )لــه بالرمــز )م

المعدل الفصلي
حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصلــت عليهــا الطالبــة علــى مجمــوع الوحــدات المقــررة لجميــع 
المقــررات التــي درســتها فــي أي فصــل دراســي، وتحســب النقــاط بضــرب الوحــدة المقــررة فــي وزن 

التقديــر الــذي حصلــت عليــه فــي كل مقــرر درســته الطالبــة. 

المعدل التراكمي
حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصلــت عليهــا الطالبــة فــي جميــع المقــررات التــي درســتها 

ــذ التحاقهــا بالجامعــة علــى مجمــوع الوحــدات المقــررة لتلــك المقــررات.  من

التقدير العام
وصف مستوى التحصيل العلمي للطالبة خالل مدة دراستها في الجامعة.

العبء الدراسي
مجمــوع الوحــدات الدراســية التــي يســمح للطالبــة التســجيل فيهــا فــي فصــل دراســي ويتحــدد الحــد 

األعلــى واألدنــى للعــبء الدراســي حســب القواعــد التنفيذيــة للجامعــة.

السجل األكاديمي
وثيقــة رســمية تبيــن وضــع الطالبــة الدراســي، شــاماًل اســم الكليــة التــي تــدرس بهــا الطالبــة 
وتخصصهــا وحالتهــا الدراســية والمقــررات التــي ســجلتها وعــدد وحداتهــا الدراســية وتقديراتهــا فيهــا 

والمعــدل الفصلــي / الســنوي والمعــدل التراكمــي واإلنــذارات األكاديميــة )إن وجــدت(.
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تعريفات ورموز

المشرفة األكاديمية

عضــو هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمــه المكّلــف باإلشــراف علــى الطالبــة وتوجيههــا ومتابعتهــا أثنــاء 
دراســتها بالجامعة.

الدور الثاني

ــي تشــمل نظــام  ــج الت ــه للبرام ــذي ترســب في ــرر ال ــوى المق ــة فــي كامــل محت ــد للطالب ــار يعق اختب
ســنوي أو مقــررات ســنوية شــريطة أال تتجــاوز عــدد وحــدات مقــررات الرســوب 15 وحــدة دراســية، أو 

ال تقــل درجتهــا عــن 50 فــي الخطــط ذات المقــرر الواحــد فــي الســنة.

االختبار البديل
ــي تحصــل  ــة الت ــة الدرج ــول، ويرصــد للطالب ــار بعــذر مقب ــة عــن االختب ــة المتغيب ــار يعقــد للطالب اختب

ــك. ــة وفقــا لذل ــر الطالب ــل تقدي ــم تعدي عليهــا، ويت
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تعريفات ورموز

التقديرات ومدلول كل تقدير

حدود الدرجة النقاط المدلول بالعربية المدلول باإلنجليزية الرمـز 
بالعربية

الرمـز 
إلىباإلنجليزية من

100 - 95 5,00 4,75 ممتاز مرتفع Exceptional أ+ A+

90 - أقل من 95 4,75 3,75 ممتاز Excellent أ A

85 - أقل من 90 4,50 3,50 ا مرتفع جيد جدًّ Superior ب+ B+

80 - أقل من 85 4,00 3,00 ا جيد جدًّ Very Good ب B

75 - أقل من 80 3,50 2,50 جيد مرتفع Above Average ج+ C+

70 - أقل من 75 3,00 2،00 جيد Good ج C

65 - أقل من 70 2,50 1,50 مقبول مرتفع High Pass د+ D+

60 - أقل من 65 2,00 1,00 مقبول Pass د D

أقل من 60 1,00 صفر راسب Fail ه F

- - - مستمر In-Progress م IP

- - - غير مكتمل In-Complete ل IC

- 1,00 صفر محروم Denied ح DN

60 أو أكثر - - ناجح دون درجة No Grade-Pass ند NP

أقل من 60 - - راسب دون درجة No Grade-Fail هد NF

- - - منسحب بعذر Withdrawn ع W





الدليــل اإلرشــادي
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أضرار االنسحاب من المقررات الدراسية	 

نظام التأجيل واالعتذار	 

طريقة االعتذار عن الدراسة / تأجيل الدراسة	 

نظام التظلم	 

دور الطالبة ومسؤوليتها في جانب اإلشراف األكاديمي	 
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الـدليـل اإلرشـادي

طريقة الوصول إلى التقويم الزمني

أو عن طريق

الدخول على موقع الجامعة 
iau.edu.sa

1

1

2

2

3 



اإلدارات

الدراسة بالجامعة

 في قائمة العمادات:
عمادة القبول والتسجيل

 في قائمة الروابط السريعة:
التقويم األكاديمي وخطة التسجيل

التقويم األكاديمي
واختيار الفصل الدراسي

اختيار الفصل الدراسي المطلوب
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الـدليـل اإلرشـادي

طريقة الوصول إلى الخطة الدراسية

1

3

5

2

4

6

الدخول على موقع الجامعة 
iau.edu.sa

الكليات

البرامجاختيار الكلية

الخطة الدراسيةاختيار البرنامج
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الـدليـل اإلرشـادي

خطوات تسجيل المقررات في سجالت الطالب

1

6

7

3

4



2

5

8

من نظام سجالت الطالب
SIS System

بحث عن فصل

تحديد فصل

إدارة الفصول

البحث عن فصل

العنصر التالي

تواريخ التسجيل

إضافة فصول

تم إضافة المقرر

لتأكيد تسجيل المقرر

النقر على تسجيل ثم إنهاء التسجيل
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حالة الطالبة تمنع التسجيلفترة التسجيل غير متاحة 

أي أن وضعك األكاديمي ال يسمح بالتسجيل 
ويجب عليك معرفة الحالة األكاديمية من خالل: 

الخدمات اإللكترونية         حالة الطالب األكاديمية

انقطاع
يتوجــب عليــك تقديــم طلــب 
ــابعته  الـــعودة للـــدراسة ومتـ

ــة. ــر الخدمــات اإللكتروني عب

فصل أكاديمي
مراجعـــة  عليـــك  يتـوجـــب 
الكليــة للـــنظر فـــي منحـــك 
فرصـــة إضافيــة فــي حالــة 
عــدم تجــاوز ثــالث إنــذارات.

األخطاء التي ال تمكنك من البحث عن المقررات
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الـدليـل اإلرشـادي

األسئلة الشائعة بشأن تسجيل المقررات

س1/ ُفِتح باب التسجيل ولكني ال أستطيع تسجيل المقررات؟

ج/ عمــادة القبــول والتســجيل تعلــن فــي بدايــة فتــرة التســجيل عــن الجــدول الزمنــي للتســجيل 
ــح التســجيل لجميــع الطلبــة  وتحــدد فيــه األيــام المتاحــة لــكل مســتوى، حيــث أنــه ال يمكــن فت

فــي وقــت واحــد بــل هــي مقســمة علــى حســب المســتويات الدراســية.

س2/ أنــا فــي المســتوى الخامــس ولــم يفتــح لــي التســجيل مــع العلــم بــأن هــذا اليــوم مخصص 
لهذا المســتوى؟

ج/ تحديــد المســتوى الدراســي للطالبــة يكــون بعــدد الســاعات المكتســبة وليــس بعــدد ســنوات 
الدراســة، لــذا فقــد يكــون لــدى الطالبــة تعثــر فــي بعــض المقــررات فتكــون الطالبــة اآلن فــي 
المســتوى الرابــع لــذا يجــب علــى الطــالب الدخــول علــى النظــام ومعرفــة المســتوى الدراســي، 

وذلــك مــن  خــالل:

13 2

موقع الخدمات اإللكترونية
eservices.iau.edu.sa

السجل األكاديميصفحتي
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الـدليـل اإلرشـادي

س3/ اختــرت المقــررات المطلــوب تســجيلها ووضعهــا فــي عربــة التســوق وعنــد قيامــي 
بالتأكيــد تظهــر لــي رســالة تفيــد بطلــب موافقــة المشــرف األكاديمــي فمــا هــو المقصــود؟

ج/ كل طالبــة فــي الجامعــة مرتبــط فــي النظــام بمشــرفة أكاديميــة، ويجــب علــى كل طالبــة أخــذ 
موافقــة المشــرفة األكاديميــة قبــل التســجيل فــي حالتين:

وقــد أضيفــت هــذه الخدمــة للطالبــات وذلــك لالنتظــام بدراســة المقــررات حســب الخطــة 
وإرشــادهن. لتوجيههــن  وكذلــك  الدراســية 

الثانية:

ــر  فــي حــال وجــود مقــرر أو أكث
ولــم  أدنــى  مســتويات  فــي 

الطالبــة. تســجلها 

األولى:

إذا كان المعــدل التراكمــي للطالبــة 
أقــل مــن )2(.
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الـدليـل اإلرشـادي

س4/ ســجلت )14( ســاعة ولــم أتمكــن مــن إضافــة باقــي المقــررات مــع العلــم أن زميالتــي 
اســتطعن تســجيل )18( ســاعة؟

ج/ عــدد الســاعات المســموح بهــا فــي التســجيل مرتبطــة بالمعــدل التراكمــي، وهــذا األمــر 
فيــه مصلحــة كبيــرة للطالبــات فــي تحســين ورفــع المعــدل التراكمــي، ويمكــن االطــالع علــى 

عــدد الســاعات المســموح فيهــا لــكل معــدل فــي الجــدول التالــي:

ــد  ــم أجــد اســمي فــي كشــوف الحضــور عن س5/ ســجلت مقرراتــي لهــذا الفصــل ولكنــي ل
األســتاذ؟

ج/ غالًبــا يكــون ســبب ذلــك أن الطالبــة اختــارت المقــررات ووضعتهــا فــي عربــة التســوق ولكنها 
لــم تؤكــد تســجيلها، لــذا يجــب علــى الطالبــة تأكيــد التســجيل بعــد اختيــار المقــررات ووضعهــا 

فــي عربــة التســوق.

عدد الوحدات الدراسية
المعدل التراكمي

للنظام الفصلي للنظام السنوي

12 وحدة كحد أقصى 20 وحدة كحد أقصى تحت اإلنذار األكاديمي

15 وحدة كحد أقصى 25 وحدة كحد أقصى من 2 إلى أقل من 2,5

حسب المحدد في الخطة حسب المحدد في الخطة من 2,5 إلى أقل من 4

23 وحدة كحد أقصى 40 وحدة كحد أقصى من 4 فأكثر
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الـدليـل اإلرشـادي

أين أجد معدلي التراكمي؟طريقة عرض الجدول الدراسي

في نظام سجالت الطالبمن نظام سجالت الطالب

السجالت األكاديميةإدارة الفصول

عرض التقديرات )GPA التراكمي(الجدول األسبوعي الخاص بي

11

33

22

الحذف واإلضافة

تتــاح للطالبــة فرصــة الحــذف واإلضافــة خــالل أســبوع واحــد مــن انتهاء فتــرة التســجيل لتعديل 
تســجيلها بمــا يتناســب مــع الخطــة الدراســية المعتمــدة للكليــة وفــي حــدود العــبء الدراســي 

المســموح به.
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الـدليـل اإلرشـادي

مراتب الشرف

مرتبة الشرف األولى

ُتمنــح للطالبــة الحاصلــة علــى معــدل 
تراكمــي مــن 4,75 إلــى 5,00 مــن 5,00 

عنــد التخــرج.

مرتبة الشرف الثانية

ُتمنــح للطالبــة الحاصلــة علــى معــدل 
تراكمــي مــن 4,25 إلــى 4,75 مــن 5,00 

ــد التخــرج. عن

ويشترط للحصول على مرتبتي الشرف األولى والثانية ما يلي: 

أال تكون الطالبة قد رسبت في أي مقرر درسته في الجامعة أو في جامعة أخرى. 	

أن تكــون الطالبــة قــد أكملــت متطلبــات التخــرج فــي مــدة أقصاهــا متوســط المــدة بيــن الحــد  	
األدنــى والحــد األقصــى للبقــاء فــي الكليــة.

أن تكون الطالبة قد درست في الجامعة ما ال يقل عن )60%( من متطلبات التخرج. 	
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الـدليـل اإلرشـادي

كيفية طلب الزيارة داخل أو خارج الجامعة

1

6

3

4 5

2

من نظام سجالت الطالب
SIS System

إضافة قيمة جديدة

الخدمات اإللكترونية

إضافة

الزيارة

طلب الزيارة

بين كليات 
الجامعة

إلى خارج 
الجامعة أو
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الـدليـل اإلرشـادي

طريقة معرفة المواد التي تم اجتيازها والساعات المكتسبة

طريقة معرفة المواد التي تم اجتيازها والساعات المكتسبة

1

1

3

3

2

2

من موقع الخدمات اإللكترونية
eservices.iau.edu.sa

إدارة الفصول

صفحتي

تواريخ التسجيل

السجل األكاديمي

معلومات أكاديمية
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طريقة تحديث البريد اإللكتروني والبيانات

13 2

إضافة البريد أو تفاصيل جهات االتصالملف التعريف
إضافة رقم الهاتف

نظام الغياب والحرمان

علــى الطالبــة حضــور المحاضــرات والــدروس العمليــة، وتحــرم مــن دخــول االختبــار النهائــي إذا  	
.)DN( زادت نســبة غيابهــا بعــذر أو بــدون عــذر عــن 15% وتعــد راســبة فــي المقــرر ويرصــد لهــا

علــى الطالبــة ضــرورة تحــري الدقــة واألمانــة فــي تقاريــر األعــذار المقبولــة؛ ألن تقديــم أي  	
عــذر غيــر صحيــح ســيعرضها للعقوبــة.

ا. 	 ُترفع أعذار الغياب عن المحاضرات إلكترونيًّ
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األعذار المقبولة

وفاة أقارب من الدرجة األولى
)أب - أم - أخ - أخت - ابن - ابنة(

األعذار من المستشفيات الحكومية

)والدة - تنويم – مرافقة األبناء أو 
الوالدين(

وفاة أقارب من الدرجة الثانية

األعذار من المستشفيات الخاصة

)والدة - تنويم(

تمنح الطالبة 3 أيام
تمنح الطالبة يوم واحد

عذر حكومي مختوم
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الـدليـل اإلرشـادي

اكيف أعرف عدد ساعات غيابي؟ لتقديم عذر الغياب إلكترونيًّ

11

33

44

22

55

66

من نظام سجالت الطالبمن نظام سجالت الطالب

الخدمات اإللكترونيةالخدمات اإللكترونية

إضافة قيمة جديدةبحث

اختيــار: نــوع العــذر + نــوع الغيــاب اختيار أحد الخانات في الجداول
+ تاريــخ اإلجــازة + تحديــد المقــرر

أخرىأخرى

تقديم عذر لغيابكشف الحضور حسب الطالب
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الـدليـل اإلرشـادي

سياسة الغياب وقبول األعذار الختبارات أعمال السنة

إذا غابت الطالبة عن اختبار أعمال السنة تكون درجتها )صفر(. 	

إذا لــم تتمكــن الطالبــة مــن حضــور اختبــار أعمــال الســنة لعــذر قهــري, جــاز لرئيســة القســم قبــول  	
اعتذارهــا. وفــي هــذه الحالــة ُيســمح للطالبــة بحضــور اختبــار بديــل يحــدده أســتاذ أو أســاتذة المقرر 

وترصــد لهــا درجتهــا التــي حصلــت عليهــا.

ـا. 	 ُتسلم أعذار الغياب عن اختبارات أعمال السنة يدويًّ

الحاالت التي يمكن للطالبات فيها االعتذار عن حضور اختبار أعمال السنة تشمل اآلتي:

وفاة أحد أقارب الدرجة األولى

وفاة أحد أقارب الدرجة الثانية

ُتمنح إذنًا بثالثة أيام, شريطة إرفاق صورة من شهادة الوفاة لرئيسة القسم.

ُتمنح إذنًا بيوم واحد فقط, شريطة إرفاق صورة من شهادة الوفاة لرئيسة القسم.
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حاالت غياب الوعي )اإلغماء( كاماًل أثناء االختبارات موثقه من طبيبة الجامعة

تقرير والدة من أي مستشفى حكومي أو خاص

في حالة مرافقة أحد الوالدين أو األوالد إلى المستشفى أثناء االختبارات

شهادة مرضية مختومة من أي مستشفى حكومي أو خاص ومتطابقة مع يوم االختبار

ــر المستشــفى  ــة الجامعــة أو تقري ــر طبيب ــور فــي تقري ــًا لمــا هــو مذك ــح اإلذن طبق ُتمن
فــي حالــة نقلهــا إليــه.

ُتمنح إذنًا بثالثة أسابيع

ُتمنح اإلذن طبقًا لما هو مذكور في تقرير المستشفى.

ُتمنح اإلذن طبقًا لما هو مذكور في تقرير المستشفى.

ال يقبل إشعار مراجعة المستشفيات الخاصة أو الحكومية. 	

ُتقبــل أعــذار الحــاالت الطارئــة كمراجعــة أقســام الشــرطة والمــرور فــي حالــة كانــت صاحبــة  	
العــذر طرفــًا فــي الحالــة, علــى أن يوضــح بالعــذر وقــت حــدوث الحادثــة ووقــت مراجعــة 

الجهــة المختصــة.
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طريقة االنسحاب من مقرر

ضوابط االنسحاب من مقرر

يجوز للطالبة االنسحاب من مقرر أو أكثر وفق الضوابط اآلتية:

أال تتجاوز الطالبة نهاية األسبوع الثامن من بداية الفصل الدراسي. 	

أال يقل عدد الوحدات الدراسية عن 12 وحدة دراسية معتمدة. 	

ال تتم الموافقة على مقررات من مستويات أدنى )مقررات المستوى األول والثاني(. 	

ضــرورة حضــور المحاضــرات إلــى حيــن اعتمــاد الموافقــة علــى الطلــب إلكترونًيــا حيــث  	
تظهــر عالمــة مقبــول بهــذه الصــورة تحــت قائمــة المقــررات المســجلة فــي صفحــة نمــوذج  

االنســحاب مــن مقــرر.

13

4

2

5 6

من نظام سجالت 
الطالب

الخدمات اإللكترونية

إضافة قيمة جديدة إضافة

طلبات التسجيل

نموذج االنسحاب 
من مقرر
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أضرار االنسحاب من المقررات الدراسية

قــد يكــون المقــرر المنســحبة منــه الطالبــة متطلــب ســابق لمقــرر آخــر أو أكثــر ممــا يــؤدي  	

إلــى التأخــر فــي تســجيل سلســلة مــن المقــررات الدراســية فتطــول مــدة الدراســة وقــد 

تصــل إلــى ســت ســنوات فيطــوي قيــد الطالبــة دون التخــرج.

ــه فســيجبرها  	 ــي للفصــل المنســحبة من ــرر الدراســي فــي الفصــل التال ــرح المق إذا ُط

النظــام علــى التســجيل أواًل ممــا يــؤدي إلــى خســرانها عــدد مــن ســاعات التســجيل 

المســموح بهــا لتســجيل المقــررات.

إذا لــم يطــرح المقــرر فــي الفصــل التالــي للفصــل المنســحبة منــه فســيمنعها النظــام  	

مــن التســجيل إال بعــد موافقــة المشــرف فتغلــق الشــعب وتضطــر الطالبــة إلــى تغييــر 

الجــدول حســب الشــعب المتاحــة فــي التســجيل.
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نظام التأجيل واالعتذار

طريقة االعتذار عن الدراسة / تأجيل الدراسة

التأجيل

االعتذار

يجــوز للطالبــة تأجيــل دراســتها إذا تقدمــت بعــذر مقبــول للجنــة دراســة الحــاالت ويكــون 
حتــى نهايــة األســبوع الثانــي مــن الفصــل الدراســي.

ــذار عــن االســتمرار فــي دراســة الفصــل الدراســي دون أن تعــد  ــة االعت ــوز للطالب يج
ــة بخمــس أســابيع. ــارات النهائي ــة االختب ــل بداي ــك قب راســبة وذل

2

3

1

4 5

من نظام سجالت 
الطالب

ملف التعريف

حالة الطالب األكاديمية االعتذار عن الدراسة/ 
تأجيل الدراسة

إضافة
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نظام التظلم
يحــق للطالبــة مراجعــة درجــات االختبــار وإعــادة التصحيــح خــالل أســبوعين كحــد أقصــى  	

مــن تاريــخ إعــالن النتائــج المعتمــدة المقــررة طبقــا لالئحــة الدراســة واالختبــارات 
بالجامعــة، فتقــوم الطالبــة بتقديــم التظلــم وفقــا للنمــوذج الرســمي للتظلمــات 
فــي وحــدة االختبــارات المركزيــة التابعــة لوكالــة الشــؤون األكاديميــة، وتتعهــد بصحــة 

ــه. ــواردة في المعلومــات ال

يتم إطالع الطالبة على ورقة اإلجابة وإعالمها بالنتيجة. 	

يحق الطالبة استئناف التظلم في حال عدم قناعتها بصحة الحكم. 	

ال يجــوز للطالبــة التقــدم بأكثــر مــن طلبيــن إلعــادة التصحيــح لمقــررات تدرســها فــي  	
القســم نفســه، أو ُيقدمــان مــن قســمين مختلفيــن خــالل الفصــل الدراســي.

أال تكــون الطالبــة خــالل مــدة دراســتها قــد ســبق وتقدمــت بثالثــة طلبــات إلعــادة   	
تصحيــح اختبــارات نهائيــة لمقــررات ســبق لهــا دراســتها وثبــت عــدم صحتهــا أو تــم 
حفظهــا، وال يدخــل مــن ضمنهــا تعديــل النتيجــة إذا كان التعديــل بســبب أخطــاء فــي 

رصــد الدرجــات.

عدم حصول الطالبة على أكثر من إنذارين أكاديميين. 	

شروط الـتظلـم
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دور الطالبة ومسؤوليتها في جانب اإلشراف األكاديمي

التواصل الفّعال مع المشرفة األكاديمية عبر اللقاءات اإلرشادية، والساعات اإلرشادية. 	

كاالعتــذار  	 المختلفــة  الدراســية  الحــاالت  فــي  توجيهاتهــا  علــى  للوقــوف  المشــرفة  مراجعــة 
والتأجيــل.

إطالع المشرفة على المشكالت المؤثرة في تحصيلها األكاديمي. 	

الحرص على اإللمام بلوائح الكلية وخطة القسم ومتطلباتها من خالل دليل الطالبة. 	

متابعــة التقويــم الدراســي علــى موقــع الجامعــة، والمواعيــد النهائيــة لــكل مــا يتعلــق بالشــؤون  	
األكاديميــة كالحــذف، واإلضافــة، واالنســحاب، وغيرهــا.

تســجيل المقــررات الفصليــة فــي موقــع الجامعــة وفــق المعاييــر األكاديميــة وفــي الوقــت  	
المحــدد.

التواصــل مــع المشــرفة األكاديميــة عبــر كافــة الوســائل المتاحــة، مثــل: الســاعات المكتبيــة،  	
واللقــاءات اإلرشــادية، والبريــد اإللكترونــي.

ــح المنظمــة لهــا بمــا فــي  	 تتحمــل الطالبــة مســؤولية معرفــة ومتابعــة نظــام الدراســة، واللوائ
ــات التخــرج. ذلــك متطلب
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ــول والتســجيل  	 ــة بعــد قبولهــا عــن طريــق عمــادة القب ــد مــن حصولهــا علــى بطاقــة جامعي التأك
حيــث أن جميــع اإلجــراءات والمعامــالت الجامعيــة تتطلــب وجــود البطاقــة الجامعيــة خاصــة وقــت 

ــارات. االختب

استشارة المشرفة األكاديمية في جميع ما يتعلق بأمورها األكاديمية. 	

علــى الطالبــة المســجلة فــي شــعبة ولــم يــدرج اســمها فــي ســجالت الحضــور فــي تلــك الشــعبة  	
مراجعــة المشــرفة األكاديميــة وإحضــار نســخة مــن جدولهــا وبطاقتهــا الجامعيــة لطلــب إدراج 

اســمها فــي ســجالت الحضــور لتلــك الشــعبة.

تتحمــل الطالبــة مســؤولية متابعــة اإلعالنــات ســواء عــن طريــق البريــد اإللكترونــي، أو البوابــة  	
اإللكترونيــة للجامعــة، أو شاشــات ولوحــات اإلعــالن، أو منتــدى الجامعــة أو موقــع الجامعــة علــى 

شــبكة اإلنترنــت.  

التأكــد مــن بيانــات بريدهــا اإللكترونــي والحــرص علــى تفعيلــه للتمكــن مــن متابعــة مــا قــد يرســل  	
مــن خاللــه مــن تعليمــات وإعالنــات.

متابعــة التقويــم الجامعــي لمعرفــة المواعيــد الهامــة، كموعــد بــدء وانتهــاء الدراســة لــكل فصــل  	
دراســي، ومواعيــد االختبــارات واالعتــذار والتأجيــل وغيرهــا.
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التــاريــخ
)مسار اآلثار والسياحة(

الدراسات اإلسالمية

)يمكن النقر على الرموز للحصول على الخطط في النسخة اإللكترونية لإلصدار(

اللغة اإلنجليـزيـة

اللغة العربيـة

عدد الساعات المعتمدة: 149

عدد الساعات المعتمدة: 122

عدد الساعات المعتمدة: 146

عدد الساعات المعتمدة: 132

https://drive.google.com/file/d/1Y-07OcKRzYz_fBy1AkO7sD-GcvFc-nRr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NXsvUQR45pDpC2JMZnFCs014KGP2rxMW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DKw2sm5Srsaq0kJ5oH3GcyXmt3ULenBe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LrYAX0dhVjiRRNRY5-dmO9vNxOJLglfe/view?usp=sharing
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)يمكن النقر على الرموز للحصول على الخطط في النسخة اإللكترونية لإلصدار(

علم االجتماع

المكتبات والمعلوماتالخدمة االجتماعية

عدد الساعات المعتمدة: 131

عدد الساعات المعتمدة: 126

عدد الساعات المعتمدة: 134

التــاريــخ
)المسار العام(

عدد الساعات المعتمدة: 132

https://drive.google.com/file/d/1eEp9ZyyXiMjD8KropatrPVjHD9qBQjiv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MwgOGmcXREDCMn8O1X59nVM_yV9sT8r1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17t55-KHIc40TchoHdpkL0C0BjglJXoyy/view?usp=sharing
https://tinyurl.com/tnjfxs
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الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

عدد الساعات المعتمدة: 139

االتصال وتقنية اإلعالم
)مسار الصحافة والنشر اإللكتروني(

االتصال وتقنية اإلعالم
)مسار العالقات العامة واإلعالن(

عدد الساعات المعتمدة: 122

عدد الساعات المعتمدة: 122

)يمكن النقر على الرموز للحصول على الخطط في النسخة اإللكترونية لإلصدار(

https://drive.google.com/file/d/1rmWyu__1a7dcv5v2Hvp_VPiotA38owy1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SkBh7AlJmcc4sixTj_M6mhMhpAE7LJA1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T8QZZCRPemsYDM3sTUC8lRrb4RcsxfTr/view?usp=sharing
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ســعت الوحــدة إلــى إطــالق بعــض البرامــج اإلرشــادية للطالبــات والمتوائمــة مــع متطلبــات العصــر، 
وإيصالهــا لهــن بأيســر الســبل، وذلــك عبــر تقديــم بعــض الخدمــات والمبــادرات وصــواًل إلــى أكبــر 

عــدد مــن الطالبــات، منهــا:

الريادة في اإلشراف األكاديمي.

اإلسهام بفـاعلّيـــة فـــي تـوجيـــه الـطالبـــات ومسـاعدتـــهن فـــي الـتغلـــب علـــى الـمشـــاكل 
األكاديـــمية، واالرتقــــاء بقدراتـــهن الـتحصيـليـــة والمهـاريـــة معــًا. 

ــوع - االنتمــاء -  ــق - التن ــة - روح الفري ــم الجامعــة: المســؤولية االجتماعي منبثقــة مــن قي
ــداع - اإلتقــان. اإلب

رؤية الفريق

رسالة الفريق

قيم الفريق

وهــو فريــق طالبــي انطلــق عــام 1440 ه يعمــل تحــت إشــراف الوحــدة لنشــر 
االســتفادة ممــا يقدمــه اإلشــراف األكاديمــي واإلســهام فــي إقامــة بعــض 
البرامــج اإلرشــادية التــي تعيــن الطالبــات وتيســر لهــن ســيرهن األكاديمــي.

تدشين فريق سفين اإلرشادي
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إطالق حسابات في مواقع التواصل االجتماعي

برنامج تعليم األقران

ــات،  ــر مــن الطالب ــى كثي ــا عل ــي يشــكل فهمه ــررات الت ــا لشــرح بعــض المق ــام فصليًّ ــج يق برنام
تقــوم بشــرحها طالبــات متمكنــات فــي هــذه المقــررات، وذلــك بطريقتيــن: 

مباشرة عبر الفصول الدراسية  	

عن ُبعد عبر حسابات الوحدة في مواقع التواصل االجتماعي 	

أنشــئت هــذه الحســابات لتوثيــق البرامــج والمبــادرات التــي تقيمهــا وحــدة اإلشــراف األكاديمــي، 
وإلقامــة برامــج إرشــادية إلكترونيــة مــن خاللهــا، ونشــر بعــض اإلرشــادات والتوجيهــات التــي تهــم 

الطالبــات.

Twitter: IAU_CA_ASU

)رمز حساب السنابشات(

Snapchat : Guidance-F116

Instagram: IAU_CA_ASU
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 Whatsapp مواكبــًة لعصــر التقنيــة، أنشــأت الوحــدة مجموعــة عبــر تطبيــق
بقيــادة طالبــات مدربــات علــى اإلرشــاد؛ لحــل مشــاكل الطالبــات األكاديميــة 
واإلجابــة عــن اســئلتهن طــوال أيــام العــام الدراســي، ومســاعدتهن خــالل فتــرة 

ــر المجموعــة. التســجيل خاصــة، ســريًعا عب

تدخــل الطالبــة إلــى المجموعــة وتطــرح ســؤالها أو تذكــر مشــكلتها وســتقوم إحــدى طالبــات 
اإلشــراف األكاديمــي باإلجابــة ســريًعا عــن ســؤالها أو إرشــادها لحــل مشــكلتها.

ــات  ــة عــن ســؤالها إلتاحــة الفرصــة لغيرهــا مــن الطالب ــة المجموعــة فــور اإلجاب ــم تغــادر الطالب ث
ــا. ــد الحاجــة الحًق ــة لالســتفادة منهــا عن ــط المجموع وتحتفــظ براب

خدمة اإلرشاد السريع

طريقة االستفادة من الخدمة

رابط المجموعة

)يمكن النقر على الرمز لدخول المجموعة في النسخة اإللكترونية لإلصدار(

https://chat.whatsapp.com/LTdtcaSXgD7KpEwvCipQ4Q






حقـوق وواجبـات 
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حقوق الطالبة الجامعية )في المجال األكاديمي(

توفيــر البيئــة الدراســية والمنــاخ العلمــي المناســب لهــا للحصــول علــى تعلــم ذي الجــودة عاليــة  	
بمــا يتماشــى مــع رســالة الجامعــة مــن خــالل توفيــر كافــة اإلمكانــات التعليميــة المتاحــة لخدمــة 

هــذا الهــدف.

حقهــا فــي توفيــر المــادة العلميــة والمعرفــة المرتبطــة بالمقــررات الجامعيــة التــي تدرســها وذلــك  	
وفقــًا لألحــكام واللوائــح الجامعيــة التــي تحكــم العمــل األكاديمي.

تســهيل الحصــول علــى كامــل حقوقهــا داخــل الجامعــة مــن قبــل الجهــات اإلداريــة أو األكاديميــة  	
وفقــًا ألنظمــة ولوائــح الجامعــة.

المحافظــة علــى ســرية المعلومــات والخصوصيــة التامــة فــي كل مــا يتعلــق بهــا وعــدم االطــالع  	
أو اســتخدام المعلومــات الشــخصية، الســجل األكاديمــي، الملــف الشــخصي وكشــف الدرجــات 

الخــاص بهــا إال للمصــرح لهــم فقــط.

إشــعارها قبــل اتخــاذ أي قــرار بحقهــا ولفــت نظرهــا عنــد وقــوع أي مخالفــات وإخطارهــا كتابيــًا بمــا  	
ــا  ــارض مــع مصلحته ــرار يتع ــق النقــد فــي أي ق ــا مــع إعطاءهــا ح ــرارات بحقه ــاذه مــن ق ــم اتخ ت

ــح الجامعــة. األكاديميــة وفقــًا ألنظمــة ولوائ

ــة التــي تخصهــا علــى أن  	 ــة والتربوي ــرأي والمناقشــة فــي األمــور التعليمي ــر عــن ال ــة التعبي حري
ــح الجامعــة. ــك فــي حــدود الســلوكيات الالئقــة وفقــًا ألنظمــة ولوائ يكــون ذل
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التظلــم لــدى الجهــة المعنيــة فــي حالــة عــدم الحصــول علــى حقوقهــا المذكــورة فــي ميثــاق  	
الطالبــة.

التــزام أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة بمواعيــد وأوقــات المحاضــرات أو تغييــر أوقاتهــا إال فــي  	
حالــة الضــرورة وبعــد اإلعــالن عــن ذلــك علــى أن يتــم إعطــاء محاضــرات بديلــة عــن تلــك التــي تــم 

إلغاؤهــا أو التغيــب عنهــا بمــا ال يتعــارض مــع وقــت الطالبــة أو قدرتهــا علــى االســتيعاب.

تعريفهــا بمصــادر الحصــول علــى اللوائــح واألنظمــة الجامعيــة )موقــع الجامعــة، عمــادة القبــول  	
والتســجيل وعمــادة شــؤون الطــالب وغيرهــا...(.

حصولهــا علــى نســخة ورقيــة أو إلكترونيــة )CD( مــن وثيقــة حقــوق وواجبــات الطالبــة الجامعيــة  	
أو وضعهــا علــى موقــع الجامعــة اإللكترونــي.

االلتحــاق بالكليــة أو القســم العلمــي حســب رغبتهــا وفــق ضوابــط وشــروط القبــول والتســجيل  	
التــي تقرهــا الجامعــة وحســب إمكانيــات الجامعــة.

تقديــم اإلرشــاد والتوجيــه لهــا وذلــك بتوزيــع مطبوعــات عــن أنظمــة ولوائــح الجامعــة وكتيبــات  	
إرشــادية وتعريفيــة عــن الكليــة والقســم العلمــي الــذي تنتمي إليــه والخطط الدراســية والخدمات 

ــا )CD(، ووضعهــا علــى الموقــع اإللكترونــي للجامعــة. الطالبيــة األخــرى وتوفيرهــا إلكترونيًّ

االطــالع علــى الجــداول الدراســية قبــل بــدء الدراســة إلتمــام إجــراءات تســجيل المقــررات التــي  	
يتيحهــا لــه النظــام حســب قواعــد وشــروط عمــادة القبــول والتســجيل.
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حــذف أو إضافــة أي مقــرر أو حــذف الفصــل الدراســي بأكملــه وفقــا للتقويــم الجامعــي الصــادر  	
مــن عمــادة القبــول والتســجيل.

الحصول على مخطط المقرر الدراسي عند بدء الدراسة والذي يشتمل على معلومات: 	

عن أستاذ / أساتذة المقرر 	

 المقرر الدراسي 	

 أهداف المقرر ومخرجاته التعليمية 	

 الجدول الزمني لتنفيذ المقرر  	

 أساليب وطرق تقييم الطالبة خالل الفصل الدراسي  	

 االختبارات 	

 األنشطة التي تتعلق بالمادة  	

 التطبيقات العملية على المادة 	

 توزيع المهارات الواجب اكتسابها  	

 المراجع  	

  مصادر المعرفة والتعلم المتعلقة بالمقرر 	
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التحويــل مــن كليــة إلــى أخــرى داخــل الجامعــة أو مــن قســم علمــي إلــى آخــر، أو تحويــل  نظــام  	
الدراســة مــن انتســاب إلــى انتظــام أو تعليــم عــن بعــد والعكــس حســب اللوائــح واألنظمــة 

بالتحويــل.

الحصــول علــى وثيقــة التخــرج عنــد إنهــاء متطلبــات التخــرج وفقــًا ألنظمــة ولوائــح الجامعــة خــالل  	
الفتــرة الزمنيــة التــي تحددهــا الجامعــة لتســليم الوثيقــة.

توفيــر فــرص التواصــل الدائــم مــع عضــو هيئــة التدريــس بالطــرق المختلفــة كالبريــد اإللكترونــي  	
أو الســاعات المكتبيــة.

المناقشــة العلميــة الفعالــة وحريــة طــرح األســئلة علــى عضــو هيئــة التدريــس دون حــرج أو تهيــب  	
مــع االلتــزام بــآداب النقــاش وحســب مــا تقتضيــه اآلداب العامــة.

ضمان سرية الشكوى المقدمة منها ضد أستاذها / أستاذتها. 	

الشــعور باألمــن الحســي، بحيــث ال تتعــرض إلــى أخطــار جســدية أو صحيــة واألمــن المعنــوي أو  	
النفســي، بحيــث ال تشــعر الطالبــة بــأي تهديــد معنــوي مثــل التخويــف مــن العقوبــة أو التعــرض 

لإلهانــة أو الســخرية مــن قبــل الجهــات األكاديميــة واإلداريــة.

االطــالع علــى عالماتهــا فــي المقــرر الدراســي، نتائــج االختبــارات، الدوريــة والفصليــة التــي  	
أدتهــا بعــد االنتهــاء مــن تصحيحهــا، وكــذا مراجعــة إجاباتهــا فــي االختبــار النهائــي، واالطــالع علــى 

ورقــة اإلجابــة إذا اقتضــت الحاجــة وفقــًا ألنظمــة ولوائــح الجامعــة.
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حقوق الطالبة الجامعية )في المجال غير األكاديمي(

ــي  	 ــار النهائ ــذار ولفــت نظــر أو حرمــان مــن دخــول االختب إحاطتهــا بمــا يصــدر فــي حقهــا مــن إن
وإحاطتهــا بســبب حرمانهــا وذلــك قبــل موعــد االختبــار النهائــي بوقــت كاف.

أن تكــون أســئلة االختبــارات ضمــن إطــار المنهــج الدراســي ومحتوياتــه وأن يراعــى التوزيــع  	
المتــوازن والمنطقــي للدرجــات ضمــن هــذا اإلطــار .

معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية. 	

اســترداد جميــع واجباتهــا التــي ســلمتها خــالل الفصــل الدراســي ســواء كانــت نســخة ورقيــة أو  	
نســخة إلكترونيــة أو غيــر ذلــك.

الحصــول مقابــل مالــي فــي حالــة تكليفــه بالعمــل بالســاعات خــالل ســنوات الدراســة وخــارج  	
واجباتهــا باالتفــاق مــع الجهــة المكلفــة وفقــًا ألنظمــة ولوائــح الجامعــة.

الحصــول علــى إعانــات أو قــروض ماليــة بعــد دراســة حالتهــا الماديــة وثبــوت حاجتهــا لهــا وفقــًا  	
ألنظمــة ولوائــح الجامعــة.

إتاحــة الفرصــة لهــا لحضــور الــدورات التدريبيــة والبرامــج والرحالت واألنشــطة واألعمــال التطوعية  	
بمــا ال يتعــارض مــع واجباتهــا األكاديمية.
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اختيــار مــن تمثلهــا مــن زميالتهــا الطالبــات للمشــاركة فــي لجــان الطالبــات االستشــارية لمناقشــة  	

مــا يخصهــا مــن مواضيــع )المجلــس الطالبــي(.

الحصــول علــى الخدمــة الالئقــة والمناســبة الحتياجاتهــا وتعريفهــا بهــا فــي حالــة كونهــا مــن ذوي  	

االحتياجــات الخاصــة وذلــك حســب اإلمكانــات المتاحــة.

تقييم الخدمات الطالبية المقدمة لها من خالل االستبانات التي تقدم لها. 	

توفير جهة محددة بالجامعة لرعاية حقوقها ومتابعتها. 	

تزويدها باللوائح كاملة بما في ذلك الالئحة التأديبية والئحة العقوبات. 	

ــذة  	 ــات المتخ ــة باألخطــاء المنســوبة إليهــا بطريقــة رســمية وتســتمد العقوب ــم إعــالم الطالب يت

ضدهــا مــن الالئحــة التأديبيــة والئحــة العقوبــات المعمــول بهــا بالجامعــة، ويمكــن أن تصــل 

ــي مــن الجامعــة ــد الفصــل النهائ ــى ح ــات إل العقوب
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واجبات الطالبة الجامعية

على الطالبة احترام نظام الجامعة المعمول به. 	

على الطالبة احترام كرامة وسالمة أعضاء االسرة الجامعية ومنسوبيها. 	

أن تقــدم الطالبــة معلومــات ســليمة ودقيقــة عنــد قيامهــا بعملية التســجيل وأن تفــي بالتزاماتها   	
اإلداريــة تجاه المؤسســة.

على الطالبة أن يتصف بحسن الخلق في سلوكها. 	

أن تحتــرم حــق أعضــاء األســرة الجامعيــة فــي حريــة التعبيــر طالمــا كان فــي حــدود مــا تســمح بــه  	
أنظمــة الجامعــة واألعــراف األكاديميــة والقيــم المجتمعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

على الطالبة أن ال تلجأ إلى الغش أو سرقة أعمال غيره. 	

أن تحافــظ الطالبــة علــى األماكــن المخصصــة للدراســة والوســائل التعليميــة المســخرة لخدمتهــا  	
فــي العمليــة التعليميــة، وأن تحافــظ علــى كافــة ممتلــكات الجامعــة وال تعبــث بها قصــد التخريب 

أو اإلتــالف.

ــى نظافــة الجامعــة  	 ــط الســالمة العامــة وتحافــظ عل ــد األمــن الجامعــي وضواب ــرم قواع أن تحت
ومرافقهــا.







المظهر األكاديـمـي 
في الحرم الجامعي
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االلتــزام بلبــس البطاقــة الجامعيــة داخــل الحــرم 
الجامعــي.

االلتــزام بالمالبــس الرياضيــة الفضفاضــة فــي 
األنشــطة الرياضيــة.

مراعــاة البســاطة وعــدم التشــبه بالرجــال فــي قصــات الشــعر، 
وااللتــزام بالحجــاب فــي أماكــن االختــالط.

ــة  ــة بيئ ــك، وألن الجامع ــك بذات ــة، مظهــرك الخارجــي هــو انعــكاس شــخصيتك وثقت ــا الطالب عزيزتن
ــة: ــط الملبــس التالي ــك الحــرص علــى ضواب ــة لهــا ضوابطهــا وكيانهــا، نرجــو من تعليمي
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واللجنــز(  الجينــز  )كبناطيــل  الضيقــة  المالبــس  تجنــب 
ــر أو الشــفافة. ــرة مــن باليــز أو تناني والمالبــس القصي

يمنــع لبــس العبــاءة داخــل الحــرم الجامعــي بأقســام 
الطالبــات.

ــى االنتمــاء  ــدل عل ــس المــزودة بشــعارات ت ــداء المالب ــع ارت يمن
إلــى جماعــات أو طائفيــة أو تنظيــم أو تحمــل صــور تتعــارض مــع 

ــة. المعتقــدات الشــرعية واألعــراف االجتماعي

في حال مخالفة الطالبة ألحد الضوابط يتم توقيعها على تعهـد. 	

وفي حال تكرار المخالفة ، تحال إلى لجنة ضبط السلوك الفرعية. 	
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