
 

 وكالة عمادة شؤون الطالبات للخدمات بالريان

تُعنىىا خدمىى الط خدة بتىىي بتىىياتا خاتتللىىلط خدةلدبىىلط ةتىىا خلمل تاتىىي دبىىا خدااخاىى  يخدمىى الط           

اىل اىش نى نع تع تى  بتئىي خدةلدبىي بلىي   دلدتىي دىش  خدامتلفي خدغذخئتي يخدامتبتي يةتاهىل   ماىل تمىتك بمى 

 ةات  يا ختمل يااخم هل خدتلدتي :

 . يا   خدتغذتي1

  تتةلع هذه خديا   إدا تياتا خدمتلاخط خدانلسبي   يتق تك خدل ت  يخلاض  اي الل  خدم الط

 خدغذخئتي خداق اي  

 دغذخئتي   دتياتا يلبلط ذخط خإلناخف خدملا  دلا تةبت  خدنؤيش خدصاتي دن  إد خ  خديلبلط خ

 اعلتتا دلدتي خدلي   يخدس اي.

 .تا ت  خإلاتتلللط خإلضلاتي دم الط خدتغذتي يخدعا  دلا تنفتذهل 

    تةيتاخدم الط خدغذخئتي يتاستنمل دش ةات  خستة ع اأي خدةلدبلط بلإلستبتلنلط خإلدمتاينتي

 تةيتاهل.     اش أل  تق تك اؤتي يخضاي دش يخقع هذه خدم اي ياقتاالط

 يتنا  خدم الط خدغذخئتي خدايخقع خدتلدتي :

 اةلدك اام  تغذتي ملتتي خدعليك يخدتابتي  اقلب  خدعتل خط خدملالتي   -1

 اةلدك اام  تغذتي ملتي خآل خب بللنب بيخبي ايظفلط ملتي خآل خب -2

 اقما  يدتني( يخدصلدي خدانتامي. -خداقلهي اي  صلدي ملتي خآل خب )اقما  نمش  ينلط -3

 املئش خد اع خدذختي خداي دي  خم  صلالط خدملتلط يابلنتمل.    -4

 

 ايخقعنل:

 (4( بانا يملدي دال   نؤيش خدةلدبلط )اقك امتب يا   خدتغذتي داام  تغذتي ملتتي خدعليك يخدتابتي) -

 ( ابنا خدصلدي خدانتامي )صلدي خدم خئش( اش لمي خدتسلا.يا   خدتغذتي داام  تغذتي ملتي خآل خبامتب ) -

 ظمًاخ2 –صبلًال 8اش خدسلدي أيقلط خدعا : 

 

 .اام  بتع خدمتلب خدللاعي2

تمتك هذخ خداام  ببتع خدمتب خد اخستي خداقاا  دلانلهج خدتي تتك تا ت هل بلدتنست  يخدتعليش 

 تابتي ( إدا للنب خدمتب خدعلاتي يخدثقلاتي خداتنيدي .  –دليك  -اع خدملتلط)آ خب

 

 ايقعنل:       

 تيل  خداام اي صلدي  ملتي خآل خب . -

 تي.  ملتي خدعليك يخدتابتي بللنب اام  خدتغذ -

 بع  خدظما. 2:30صبلًال اتا  8:30تب أ خداام  اش خدسلدي أيقلط خدعا : 

 

 



 

 

 . ااخم  خدةبلدي يخدنسخ خدللاعي3

تعا  هذه خدااخم  دلا خستتفلء خاتتلللط خدةلدبلط خدتي خدتعلتاتي   يذدك بلدتنست  اع خلقسلك 

ةبلدي   نسخ   تللت    إد نلط    خلمل تاتي   يتياتا ال تاتللع  خدةلدبي اش خدم الط خدتلدتي :)

إضلاي إدا خداذماخط خد اخستي يأياخق خدعا  يخدانلاتع خدعلاتي ( إدا للنب تياتا بعض 

 .استل الط خدقاةلستي

 

 ايخقعنل:       

 ( بللنب امتب خدانليدي .اام  خدةبلدي يخدنسخ اي ملتي خآل خب) -

 ( بلدقاب اش اام  تغذتي ملتتي خدعليك يخدتابتي .اام  خدةبلدي يخدنسخ اي ملتتي خدعليك يخدتابتي ) -

 بع  خدظما . 2 –صبلًا   7:30تب أ خدااخم  اش خدسلدي  أيقلط خدعا :

 

 

 .يا   خدم خئش خدة بتي 4

 تُعنا هذه خديا   بلإلناخف دلا ت اتش دالتي خنتفلع خدةلدبلط اش خدم خئش يا  التلي:

  تلب أش تميش خدةلدبي اقت   اي للاعي خد الك  يد تمل بةلقي للاعتي 

  لاير دم  دلك  اخسي دلا أش تتاا  خدةلدبي يضع قف  ملص  (150، 75)اسيك خإلنتاخك

 بم خنتمل.

 .اع خداسيك )دتس نق تلً ( دش ةات  خدساب اش  بةلقي خدصاخف خآلدي  

  ك تاك خدافتلح دلا خدم خني . تلب دلا خدةلدبي خدت م  اش إة ق م خنتمل يد 

 .د ك تسلتك افتلح خدم خني لي نمص آما 

 . خداالاظي دلا نظلاي يس اي خدم خني ةي  ا   خالستئللا يد ك يضع خدالصقلط دلتمل 

  اي ال  د ك خداةبي اي خستم خك خدم خني تلب إنعلا امتب يا   خدم خئش بذدك  يخالدت خك بإم ء

 خدم خني .

  . تا  دلةلدبي م خني يخا   اقة  يد ك إناخك ةلدبي أماى اعمل اي خدم خني 

 . تانع خالاتفلظ بلدا ميالط يخدانايبلط  خم  خدم خئش انعلً بلتل 

 . تنتمي خالنتاخك اي خدم خئش نملتي م  دلك  اخسي 

  تا  دانااي خدم خئش اتح أي م خني بايخاقي أي ب يش ايخاقي خدةلدبي خدانتفعي بمل اي ال  ا يث أاا

 .ةلائ 

    خدللاعي ةتا اسؤيدي دش خدااتلملط خدايلي   اي خدم خني بع  اضي ث ثتش تيًال اش خدتلاتخ خداا

 إلم ء خدم خئش.

 

 

 



 

 خدسلبقي مال تةلع اتع دلا خدغاخالط اي ال   تتعم  خدةلدبي اي نايذج ملص بلالدت خك بلدتعلتالط

 : خداملدفي يهي ملدتلدي

 

 قيمة الغرامة المالية المخالفة

 لاير 100 إا خث تلف خي ضاا دلم تني

 لاير 50 خستعال  خدم تني اش قب  ةلدبي أماى

خدمتلبي دلا خدم تني أي يضع الصقلط دلا 
 خدم تني .

 لاير 100

 لاير 100 خدم تنيخنبعلث اخئاي ماتمي اش 

 لاير 50 مسا قف  خدم تني

 لاير 50 تاك خدم تني افتياي

 لاير 50 خدت متا اي تسلتك خدم تني دن  خنتملء خدعلك
 

        

 ايقعنل:

 تقع امتب ت لتا خدم خئش اي خدصلدي خدانتامي )لمي خدتاتش(. -

 ظمًاخ  12 –صبلًال  8تب أ خستقبل  خدةلدبلط اش خدسلدي أيقلط خدعا  :                 

 

 

 

                معناتواصلي   

 اقتراحاتكن ومالحظاتكن محل اهتمامنا وتسير بنا لألفضل

 

333-37107    / 333-37454       
      

0538644253         
 

Dsas.rcd@uod.edu.sa   
  

mailto:Dsas.rcd@uod.edu.sa


 

 قسم األمن والسالمة و الصحة المهنية

يعد قسم األمن والسالمة من أهم األقسام في الجامعة لما له من دور كبير وحساس يتمثل في         

الحفاظ على منشآت وممتلكات الجامعة، وكذلك أمن وسالمة جميع األنفس داخل الحرم الجامعي، 

بمستوى االنضباط ضمانا لسير العملية التعليمية من خالل جهاز أمني مدرب باإلضافة إلى االرتقاء 

يخضع ألنظمة وضوابط محددة متابعة من قبل مراقبات األمن والسالمة بالقسم، ويعمل من خالل وحدات 

 أربع هي:

 أوالً: وحدة األمن:
ة يعلى انسيابتسعى الوحدة إلى حفظ األمن و ضبط النظام داخل الحرم الجامعي، و اإلشراف  

حركة الطالبات و تنظيمها في البوابات واألقسام والصاالت والمرافق المختلفة، والحرص على تطبيق 

 األنظمة واللوائح، لذا نأمل من الطالبات االلتزام بالضوابط التالية:

 ضوابط اللباس: -1

مح بلبسها داخل على الطالبة ارتداء العباءة فقط عند الحضور إلى الكلية وعند مغادرتها وال يس -1

 الكلية والتجوال بها.

 يمنع منعا باتا كل تصرف مما يلي : -2

 لبس المالبس الشفافة والقصيرة والضيقة ) يسمح بالقميص الساتر لنصف الزند (. . أ

 لبس البنطال. . ب

 الرسم أو الوشم. . ت

 لبس العباءة الضيقة أو ذات األلوان الصارخة. . ث

 التشبه بالذكور في الملبس وقصات الشعر. . ج

 اء قمصان أو بلوزات تحمل صورا أو رسوما أو عبارات تتعارض مع قيمنا الدينية.ارتد . ح

االلتزام بالمظهر العام المتفق مع ثوابتنا الشرعية وعادات وتقاليد المجتمع السعودي وموروثه  -3

 االجتماعي واألخالقي المتعارف عليه.

 الجزاءات:
 المتبع بالجامعة، يتم اآلتي:كل طالبة تصدر عنها مخالفة ضوابط اللباس أو المظهر 

 توجيه الطالبة شفويا بواسطة الجهة المختصة. -1

 كتابة تعهد من قبل الطالبة ينص على االلتزام باللوائح واألنظمة وعدم تكرار المخالفة. -2

في حال تكرار المخالفة تحال الطالبة إلى لجنة ضبط السلوك في الكلية ) لجنة التأديب ( والتي  -3

يب المسلكي المناسب وفق الئحة ضبط السلوك الطالبي واألنظمة المتبعة في توصي بقرار التأد

 جامعة الدمام.

 

 ضوابط السلوك الطالبي: -2

كل خروج على اآلداب اإلنسانية والقيم اإلسالمية، واألنظمة، واللوائح، والتعليمات الجامعية،          

عد مخالفة تقتضي العقوبة والتي تبدأ من واألنظمة الحكومية، وما يسبب الضرر لآلخرين، والمنشآت، ي



 

 –حسب درجة السلوك والمخالفة الصادرة من الطالبة  –التنبيه وكتابة التعهد وتنتهي بالفصل من الجامعة 

 لذا على الطالبة االلتزام بكافة األنظمة والتعليمات و تفادي كل ما يسيء وعلى األخص ما يلي:

 حسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.كل فعل يمس الشرف والكرامة أو يخل ب -1

 اإلخالل بنظام االختبار وتعليماته وإجراءاته أو الهدوء المطلوب له. -2

كل غش في االختبار، أو شروع فيه، أو محاولة للغش، أو اصطحاب ما له صلة بالمقرر، ولو لم  -3

 يستفد منه، ويتبع ذلك الغش في التقارير، والمشاريع الدراسية.

الطالبة االختبار عن غيرها، أو دخول سواها عنها، سواء أكان ذلك داخل الجامعة أم دخول  -4

 خارجها.

 تنظيم األنشطة أو الجمعيات المخالف للوائح المعمول بها في الجامعة. -5

إتالف أو محاولة إتالف للمنشآت الجامعية واألجهزة أو المواد أو الكتب وجميع مقتنيات المكتبات  -6

 الجامعية.

 استعمال مرافق الجامعة وملحقاتها ومحتوياتها.إساءة  -7

 إصدار النشرات أو توزيعها أو جمع أموال أو توقيعات دون موافقة الجامعة. -8

 التزوير بكل أشكاله. -9

 التدخين في الجامعة. -11

 تصوير األشخاص و المرافق داخل الجامعة. -11

 اإلخالل بالمحافظة على نظافة القاعات والمرافق الجامعية. -12

آداب اللباقة في تصرفاتها مع زميالتها أو الموظفات أو أعضاء هيئة  الخروج على -13

التدريس بالجامعة أو عمال الشركات القائمة بالعمل في الجامعة وموظفيها أو التعدي عليهم 

 بالقول أو الفعل.

عدم التقيد بالتعليمات الجامعية فيما يتعلق بالزي الجامعي وارتداء المالبس المحظور  -14

 القاعات الدراسية والحرم الجامعي.لبسها داخل 

إثارة النعرات القبلية أو الفئوية أو المناطقية بين الطالبات، وتكوين المجموعات الطالبية  -15

 الفتعال الشجار والمشكالت داخل أو خارج الجامعة.

مخالفة تعليمات الدخول والخروج للكليات وقاعات الدرس أو الخروج من الحرم  -16

 .آلداب العامة والقيم اإلسالميةالجامعي بشكل منافي ل
حيازة واستعمال األجهزة اإللكترونية المحظورة داخل القاعات أو الحرم الجامعي ومنها  -17

أجهزة التصوير أو التسجيل أو قطع التخزين اإللكترونية إذا ما استخدمت بشكل مخالف 

 للتعليمات الخاصة باستعمالها.

لحة والمخدرات بكافة أنواعها، داخل مباني اصطحاب المواد الخطرة، والممنوعة، واألس -18

 الجامعة ومرافقها.

 

 



 

 ضوابط إدخال المواد: -3

ترغب بعض الطالبات في إدخال بعض المواد الستخدامها في العروض التعليمية في             

يلي  القاعات الدراسية أو في المناشط األكاديمية، وفي حال الحاجة لمثل ذلك فعلى الطالبة االلتزام بما

: 

 تحصل عليه من إدارة القسم.تعبئة نموذج تصريح  -1

 توقيع التصريح من عضو هيئة التدريس المشرفة على المنشط / المادة أو من المسؤولة في القسم. -2

 ختم التصريح من مكتب عميدة الكلية أو من رئيسة القسم. -3

 بالموافقة.( في وكالة عمادة شؤون الطالبات لختمه  2إحضار التصريح لمكتب رقم )  -4

 علما بأن التصاريح متاحة لكل ما يخدم العملية التعليمية ، لذا يمنع خالفها ويشمل:

إدخال المأكوالت والمشروبات ) القهوة والشاي ( بشكل عام ويشمل ذلك ما كان لألنشطة   -1

 المنهجية و الالمنهجية ويستثنى من ذلك الفطور الشخصي للطالبة.

 إقامة الحفالت. -2

 الشموع والوالعات والمباخر.إدخال  -3

 إدخال أي أدوات حادة كالمشارط والسكاكين وماشابه. -4

 اصطحاب األطفال للجامعة. -5

 إدخال المنشورات و األعمال و المجسمات دون تصريح. -6

 اصطحاب الزائرات. -7

 ضوابط المفقودات: -4

 عند فقدك ألحد ممتلكاتك أو عثورك على مقتنيات مفقودة نأمل منِك:     

 ( في وكالة عمادة شؤون الطالبات.14لى مكتب )الحضور إ -1

 تقديم بالغ بما فقد منك أو تسليم ما عثرت عليه. -2

 مراجعة المكتب نفسه للسؤال عن المفقود و استالمه. -3

 الدور األرضي –( 14وكالة عمادة شؤون الطالبات مكتب ) موقعنا:

 م 2  -ص 8  أوقات العمل:

 

 

 

 

 
 
 

 نسعد بمالحظاتك على وسائل التواصل :

 1133337451 /1133337472     

   Ssd.rcd@uod.edu.sa 

 

كوني معنا يداً بيد باإلبالغ عن المخالفات و طرح عزيزتي الطالبة: ألمننا و سالمتنا 

.المالحظات و المقترحات التطويرية  



 

 ثانياً: وحدة السالمة
ومنسوبيها حيث عملت على إن من أولى اهتمامات جامعة الدمام حرصها على سالمة طالبها 

تأمين مستلزمات السالمة ) طفايات الحريق ، نظام إنذار الحريق االلي ، نظام إنذار الحريق اليدوي ، 

كاشفات الدخان ( عن طريق إنشاء إدارة األمن والسالمة بالجامعة،  وفي كليات مجمع الريان تم إنشاء 

 لطالبات والمنشآت.وحدة خاصة للسالمة لمتابعة كل ما يتعلق بسالمة ا

رقم 

 المكتب

الموقع    مهامها فريق وحدة السالمة الهاتف  

5 

     

 

مبنى وكالة 

عمادة 

شؤون 

الطالبات  

 بكلية العلوم

1133337125 

 

الجوالت اليومية التفقدية للمباني    مشرفة وحدة  السالمة 

ومراقبة غرف الكهرباء 

 والمعامل ومراكز التغذية .
 السالمة جراءات اتخاذ إ

الضرورية للوقاية من وقوع 

 الحوادث .
  متابعة مستلزمات و أنظمة

 السالمة .
  توعية الطالبات والمنسوبات

 بكل ما يختص بالسالمة 
 . تنفيذ خطط اإلخالء الدورية 

 منسقة كلية العلوم والتربية 

11  

كلية اآلداب 

مبنى آداب 

الدور 96

 االرضي

 

 

 

 
 
 منسقة كلية اآلداب 

 عزيزتي الطالبة كل ما يقدم في هذه الوحدة هو لِك ولسالمتك   لذا نامل التزامك بما يلي :.

  عدم العبث بأنظمة  السالمة  ) _جرس اإلنذار _ طفايات الحريق _  صناديق خراطيم المياه

 وغيرها .(

  عدم مخالفة اشتراطات السالمة مما يترتب عليه تعريض سالمتك وسالمة األخرين  للخطر. 

 . عدم إقامة األنشطة أو نقل الكراسي أو الجلوس أمام مخارج الطوارئ 

 منة في األنشطة اآلير مباخر  والتمديدات الكهربائية غعدم استخدام الشموع والفواحات وال

 وغيرها .

 : علما أن مخالفتك  للبنود السابقة تستلزم تطبيق العقوبات الواردة 

 .التنبيه ومصادرة المخالفات إن وجدت  .1

 التعهد بعدم التكرار ) صورة لملف الطالبة (. .2

 اإلحالة الى لجنة ضبط السلوك الطالبي عند التكرار  .3

 الدور األرضي –( 5مكتب رقم ) الطالبات شؤون عمادة مبنى وكالة  :موقعنا

 م 2:31 -ص 8 :العمل أوقات

 
  

يخالف اشتراطات السالمة ألقرب على سالمتك نحرص ومن أجلك نعمل فنأمل منك دعمنا باإلبالغ عن كل ما 

 مراقبة أمن أو التواصل معنا بإحدى وسائل التواصل التالية:
   1133337125تليفون 

  االيميل  Ssd.rcd@uod.edu.sa  

mailto:%20الايميل%20%20Ssd.rcd@uod.edu.sa


 

 ثالثاً:   وحدة اصدار البطاقة الجامعية :
عضاء أ –لمنسوبات الكليات ) طالبات بإصدار بطاقات جامعية مصورة طويلة المدى  تعنى هذه الوحدة 

 .  منة وفق آلية الكترونية يقوم بها كادر نسائيآوإدارية(  بطريقة سريعة و وهيئة هيئة تدريس

  : خطوات إصدار بطاقة جامعية أو تصريح 

 . 6×4إحضار صورة شخصية مقاس  .1

 إحضار إشعار القبول بالجامعة. .2

 لى مكتب إصدار البطاقة.لحضور إا .3

 الحضور من الغد الستالم البطاقة الجامعية .       .4

 

 :التزامات الطالبة  اتجاه  البطاقة الجامعية 

 .لكونها هوية جامعيةعلى البطاقة  لمحافظةا .1

 عدم رهن البطاقة لألغراض الشخصية خارج الجامعة . .2

إدارة األمن و السالمة عند إخالء إصدار البطاقات الجامعية في القيام بتسليم البطاقة لمكتب  .3

 البطاقة. تولى إتالف حيث يطرف من الجامعة ال

 البطاقة شخصياً.لصاحبة   هايقتصر استخدام .4

 ك أو أية جهة  رسمية أخرى .األمن ذل مسؤولةطلب تإبراز البطاقة حين  .5

، وكالة عمادة شؤون 14)مكتب رقم والسالمةعند فقد البطاقة أو تلفها يجب إبالغ إدارة األمن  .6

 الطالبات(.

مع استكمال  )خمسين لاير( دفع غرامة مالية استخراج بديل و يلزم و تلفهاأ في حالة فقد البطاقة .7

 .اإلجراءات النظامية

 .في الجامعةوإبرازها فترة التواجد  بحمل البطاقة الجامعية  االلتزام  .8

 طائها لزميلة أو زائرة من الخارج .عدم إساءة استخدام البطاقة  بإع .9

 

 الدور األرضي    –مكتب إصدار البطاقة الجامعية  -مبنى وكاله عمادة شؤون الطالبات  موقعنا :

 م.2-ص 8    أوقات العمل :

 
 

  

 على : والمقترحات نرحب بكِ  اتالستفسارلتواصلي معنا 

    3337452 -113       
 ssd.rcd@uod.edu.sa    

mailto:ssd.rcd@uod.edu.sa


 

 ً  :وحدة الخدمات االجتماعية: رابعا
تهتم الوحدة بمساندة ودعم الطالبات اجتماعيا و اقتصاديا و تسهيل جميع العقبات أمامهن، كما  

الحاالت الخاصة وتبنى تعنى بالمحافظة على أمن الطالبة فكريا و سلوكيا باحتواء الطالبات ذوات 

توجهيهن بما يضمن المناسب و األفضل لهن، إضافة إلى ما تقدمه من خدمات تطويرية للنهوض بقسم 

 األمن و السالمة و الرقى به.

 :أهداف الوحدة 
مساعدة الطالبات على تخطي العقبات داخل الكلية من حيث ضبط الحاالت السلوكية و  .1

 وضع العالج المناسب لها.االجتماعية ومتابعتها ودراستها و

تحقيق االستقرار العاطفي للطالبة وإمدادها بالطرق المناسبة التي تساعدها  على التكيف النفسي  .2

 داخل مجتمع الكلية وخارجها داخل محيط األسرة. 

مساعدة الطالبة على تجاوز األزمات المادية التي تعيق الناحية الدراسية وذلك من خالل تقديم  .3

 لمادية مثل ) القروض واإلعانات (.المساعدات ا

 تسهيل خروج الطالبات من بوابات الموظفات بإصدار تصاريح خاصة لهن في الحاالت اآلتية : .4
 الحاالت المرضية ويتم التقدم للوحدة الستالم النموذج الخاص بها. - أ

 الحاالت المتعلقة بقرب سكن الطالبة للكلية وحضورها مشياً على األقدام. - ب
 قريبة للطالبة داخل الكلية وارتباطهما بوسيلة مواصالت واحدة.موظفة حاالت وجود  - ج

النهوض بقسم األمن والسالمة من حيث التطوير لمستوى آداء مراقبات األمن والسالمة  .5

 .وتدريبهن وتهيئتهن عملياً إلنجاز العمل بالشكل المطلوب

 

 ولالدور األ –( 36مكتب رقم ) الطالبات شؤون عمادة مبنى وكالة  :موقعنا

 م 2 -ص 8 :العمل أوقات

 
 

  

:نسعد بخدمتك على الوسائل التالية  
  1133337195 األخصائية االجتماعية أ. نورة بنت فهد الطريقي         تليفون  

  االيميل  Ssd.rcd@uod.edu.sa  

mailto:%20الايميل%20%20Ssd.rcd@uod.edu.sa


 

 

 للطالبات :تنبيهات هامة 

 
 .حتى ال يحتسب للطالبة أي تأخير أوغياب قد يعرضها للحرمانبمواعيد المحاضرات  االلتزام .1

الدراسة و المشاركة في الفصل ، و تتحمل الطالبة مسئولية متابعة اإلعالنات و  المثابرة في  .2

 الواجبات و األنشطة الخاصة بالمقرر حتى في غيابها.

ذلك في خصم  ر، وبمواعيد االختبارات حتى ال يؤثرفي الموعد المحددواجبات بتسليم ال االلتزام .3

 درجات الطالبة وبالتالي انخفاض معدلها . 

 عدم لبس النظارات الشمسية أو القبعات أو العباءات داخل القاعة الدراسية . .4

 عدم األكل ومضغ اللبان داخل القاعات الدراسية. .5

 
أو  وبدون أكمام بالزي الجامعي وعدم مخالفته بلبس التنورة القصيرة أو البلوزة الشفافة  االلتزام .6

 بشكل يتنافى مع ضوابط الشريعة اإلسالمية والعادات العرفية . ظهورأو ال ، البنطال

 دون موافقة من الجامعة. وزيعهاعدم إصدار النشرات أو توزيعها أو جمع أموال أو ت .7

منها ومن أي جهة رسمية في  بالجامعية عند الدخول والخروج ومتى ما طلبإبراز بطاقتها  .8

 الكلية  .

عدم التعرض للجامعة ومنسوباتها بما ال يليق في وسائل التواصل االجتماعي )تغريدات ، صور  .9

 ( حتى ال تتعرض للمحاسبة والجزاء .

 

 

 
 


