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1. ما املقصود بربنامج التهيئة؟

برنامــج التهيئــة هــو مجموعــة مــن الفعاليــات تنظمهــا عــادة الســنة التحضرييــة خــال األســبوع األول مــن الدراســة ويحــر 
الطالــب الربنامــج مــن خــال مواعيــد محــددة. ويهــدف الربنامــج لتعريــف الطلبــة بالنظــام األكادميــي يف العــادة والخدمــات 
املتاحــة وتقديــم النصائــح واإلرشــادات التــي تهمهــم ولقــاء عمــداء الكليــات املســتهدفة التــي تعمــل بنظــام الســنة التحضرييــة، 
ويتــم خــال هــذا الربنامــج اســتخراج البطاقــة الجامعيــة واالنتهــاء مــن تفعيــل حســاب الطالــب االلكــروين يف نظــام ســجات 

الطــاب.

2. هـل يجب عىل الطالب الحضـــور؟

نعــم يجــب عــى الطالــب الحضــور وإن مل يحــر يعتــرب الطالــب غائبــاً هــذا االســبوع وتدخــل الفــرة ضمــن نســبة الغيــاب املقــرة 
حســب اللوائــح واألنظمــة، كــا ميكــن للطالــب مراجعــة املــرف الطــايب التابــع للمســار الــذي تــم قبــول الطالــب فيــه.

3.  متى يحصل الطالب عىل البطاقة الجامعية؟

خــال برنامــج التهيئــة يســتطيع الطالــب الحصــول عليهــا بعــد وصــول رســالة لــه بالتوجــه الســتام البطاقــة الجامعيــة مــن إدارة 
األمــن والســامة )مبنــى رقــم 50( مــع رضورة إرفــاق صــورة شــخصية رســمية للطالــب.

4.  ما املقصود باختبار تحديد املستوى يف اللغة اإلنجليزية، وهل تحتسب نتيجته ضمن املعدل الرتاكمي؟

هــو اختبــار يعــده قســم اللغــة اإلنجليزيــة )قبــل برنامــج التهيئــة( لطــاب الســنة التحضرييــة؛ لتحديد مســتواهم يف مهــارات اللغة 
ــة  ــدة املرجــوة مــن برنامــج اللغــة اإلنجليزي ــة، بهــدف تصنيفهــم إىل مســتويات تناســب قدراتهــم، لــي يحققــوا الفائ اإلنجليزي
املكثــف، وال يدخــل اختبــار تحديــد املســتوى يف نظــام تقييــم الطــاب وال يحتســب ضمــن معــدل الطالــب الراكمــي، ويجــب عــى 

الطالــب حضــور هــذا االختبــار ويتحمــل الطالــب مســؤولية غيابــه.

5. ما أهمية اختبار تحديد املستوى يف اللغة اإلنجليزية للطالب؟

مــن خــال اختبــار تحديــد املســتوى يتــم وضــع الطالــب يف املســتوى املناســب لــه يف اللغــة اإلنجليزيــة، وبالتــايل يجــب عــى كل 
طالــب توخــي الجديــة والدقــة يف اإلجابــة عــى أســئلة االختبــار ألن ذلــك ســوف يــؤدي لوضــع الطالــب يف مســتواه الحقيقــي 

الــذي يتناســب مــع قدراتــه.

6. ما املقصود باختبار تحديد املستوى يف الرياضيات، وهل تحتسب نتيجته ضمن املعدل الرتاكمي؟

ــي  ــديس و العلم ــة ) املســار الهن ــة( لطــاب الســنة التحضريي ــج التهيئ ــل برنام ــية )قب ــوم األساس ــده قســم العل ــار يع ــو اختب ه
فقــط(؛ لتحديــد مســتواهم يف مهــارات الرياضيــات، بهــدف تحديــد املوضوعــات التــي يحتــاج التأكيــد عليهــا أكــر مــن غريهــا 
عنــد الطــاب، لــي يحققــوا الفائــدة املرجــوة مــن دراســة برنامــج الرياضيــات، وال يدخــل اختبــار تحديــد املســتوى يف نظــام تقييــم 
الطــاب وال يحتســب ضمــن معــدل الطالــب الراكمــي، ويجــب عــى الطالــب حضــور هــذا االختبــار ويتحمــل الطالــب مســؤولية 

غيابــه.

7. هل يتم إعفاء الطالب من دراسة مقرر اللغة اإلنجليزية إذا كان حاصالً عىل شهادة   IELTS؟

نعــم يتــم اعفــاء الطالــب مــن مقــرر اللغــة االنجليزيــة العامــة فقــط عــى أن يقــدم الطالــب أصــل الشــهادة خــال مــدة أســبوع 
فقــط مــن بــدء الدراســة وأن يكــون حاصــل عــى درجــة 6 فأعــى يف اختبــار IELTS فقــط وال تقبــل نتيجــة أي اختبــار آخــر.

8.  كيف يسجل الطالب املواد الدراسية التي سيدرسها يف السنة التحضريية؟

يقــوم الطالــب بتســجيل املقــررات مــن خــال نظــام ســجات الطــاب )PeopleSoft( وذلــك بالدخــول عــى حســابه الشــخيص 
مبوقــع الجامعــة وإتبــاع خطــوات التســجيل كــا هــو موضــح عــى موقــع الجامعــة وبدليــل التســجيل الــذي يســتلمه الطالــب 

بربنامــج التهيئــة ) حيــث يجــب عــى الطالــب الحصــول عــى إســم مســتخدم و كلمــة الــر(.

9. ما نظام الدراسة يف السنة التحضريية؟

نظــام الدراســة يف الســنة التحضرييــة نظــام ســنوي إذ يتوجــب عــى الطالــب إنهــاء جميــع املقــررات يف فصلــني دراســيني وفصــل 
صيفــي للمتعريــن باملقــررات الفصليــة فيــا ال يزيــد عــن ثاثــة )3( مقــررات دراســية والحصــول عــى معــدل ثاثــة )3( فأكــر.
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10. متى تبدأ الدراسة يف السنة التحضريية؟

تبدأ الدراسة من املحارضة األوىل لليوم األول وفًقا للتقويم األكادميي املُقر من قبل مجلس الجامعة املوقر.

11.  هل السنة التحضريية هي السنة األوىل للطالب يف الجامعة؟

نعــم هــي الســنة األوىل مــن حياتــه الجامعيــة يف جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل وتحتســب جميــع الســاعات التــي ســجلها 
الطالــب ضمــن املعــدل الراكمي.

 12.  ما املقصود باملعدل الرتاكمي؟

هــو حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب يف جميــع املقــررات التــي درســها منــذ التحاقــه يف الجامعــة عــى 
مجمــوع الوحــدات املقــررة لتلــك املقــررات )انظــر البنــد 3-6 احتســاب املعــدل الفصــي والراكمــي صفحــة 15 بدليــل الطالــب(.

 13.  ما هي مسارات الدراسة يف السنة التحضريية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ؟

توجــد أربعــة مســارات للدراســة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل تحــت إرشاف عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات 
املســاندة وهــي: املســار الصحــي )كليــة الطــب وكليــة طــب األســنان وكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة وكليــة الصيدلــة اإلكلينيكيــة 
وكليــة التمريــض والصحــة العامــة واملعلوماتيــة الصحيــة( ، املســار الهنــديس )كليــة العــارة والتخطيــط وكليــة الهندســة وكليــة 
التصاميــم(، املســار العلمــي )كليــة علــوم الحاســب وتقنيــة املعلومــات وكليــة العلــوم وكليــة إدارة األعــال(، واملســار اإلنســاين 

)كليــة الربيــة وكليــة اآلداب(.

 14.  هل ميكن للطالب أن يحول من مسار إىل آخر يف السنة التحضريية؟

ال ميكن التحويل من مسار إىل آخر يف السنة التحضريية.

 15.  هل يحتسب الغياب من بداية الدراسة يف السنة التحضريية؟

نعم، يحتسب الغياب من املحارضة األوىل يف اليوم األول للدراسة إىل آخر يوم قبل االختبارات النهائية.
علاً بأنه سيتم تسجيل الغياب إلكرونياً عرب نظام سجات الطاب.

 16.  إذا غاب الطالب عن حضور املحارضات ألعذار قهرية ملن يوجهها؟

إذا كان لــدى الطالــب أعــذار قهريــة أدت إىل غيابــه عــن املحــارضات عليــه أن يقــدم عــذر مقبــول حســب لوائــح وتعليــات لجنــة 
قبــول األعــذار للمــرف الطــايب الخــاص بوكالــة املســار عــى أن يرفــق معــه املســتندات التــي تــدل عــى هــذه األعــذار، ويتــم 

عــرض طلبــه عــى اللجنــة املعنيــة لدراســته وتقديــر قبولــه مــن عدمــه )انظــر ســؤال رقــم 27(. 

17.  هل تختلف ساعات االنذار والتجاوز يف مستويات مقرر اللغة اإلنجليزية العامة؟

  نعم، كا يوضح الجدول التايل:

 ماحظة: ساعات االنذار والتجاوز محتسبة عى أساس أن الفصل الدرايس ثاثني أسبوًعا ومقرر اللغة االنجليزية العامة مقرر سنوي.

18.  متى يحرم الطالب من دخول االختبارات النهائية يف السنة التحضريية؟

يحــرم الطالــب مــن دخــول االختبــارات النهائيــة إذا زادت نســبة غيابــه عــن15% بــدون عــذر مقبــول مــن املحــارضات والــدروس 
العمليــة املحــددة لــكل مقــرر خــال الفصــل الــدرايس، ويرصــد لــه محــروم )DN( يف النتيجــة النهائيــة.

19.  هل تقبل التقارير واملستندات الطبية الصادرة من قبل املستشفيات األهلية أم ال؟

ال تقبــل إال ملــرة واحــدة فقــط خــال الفصــل الــدرايس الواحــد، بــرط اعتادهــا مــن اإلدارة العامــة للشــؤون الصحيــة )انظــر 
ســؤال رقــم 27(
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20.  ما املقصود بالوحدات املعتمدة وساعات االتصال؟

  الوحــدات املعتمــدة: هــي وحــدة قيــاس دراســية لتحديــد وزن كل مقــرر نســبة للمقــررات األخــرى، وهــي الســاعات التــي 	•
تحتســب بالســجل األكادميــي للطالــب. 

  ســاعات االتصــال: هــي إجــايل الســاعات النظريــة والعمليــة التــي يحرهــا الطالــب بالقاعــة الدراســية مــع مــدرس املقــرر 	•
اســبوعيا الكتســاب املهــارات املتعلقــة باملقــرر.

21.متى يُعّد الطالب ناجًحا يف مقررات السنة التحضريية وما هي رشوط االجتياز؟

ــن 	• ــل م ــن 100( عــى األق ــر«D” )60 درجــة م ــل عــى تقدي ــة إذا حّص ــررات الســنة التحضريي ــا يف مق ــب ناجًح ــّد الطال  يُع
ــرر. ــة للمق الدرجــة النهائي

 يشــرط الجتيــاز الســنة التحضرييــة نجــاح الطالــب يف جميــع املقــررات وأال يقــل املعــدل الراكمـــي عــن ثاثــة مــن خمســة 	•
بنهايــة برنامــج الســنة التحضرييــة.

22.  متى يدرس الطالب املقرر الذي رسب فيه؟

إذا رســب الطالــب يف مقــرر بالفصــل األول فيمكــن دراســته بالفصــل الصيفــي مــع مراعــاة الحــد األقــى لعــدد الســاعات املســموح 
ــم  ــر، فيت ــرر آخ ــة مق ــابق )رشط رضوري( لدراس ــب س ــل األول متطل ــب بالفص ــه الطال ــب ب ــذي رس ــرر ال ــن إذا كان املق ــا، ولك به
تســجيل املقــرر الــذي رســب فيــه ليدرســه بالفصــل الثــاين ويتــم تســجيل املقــرر اآلخــر يف الفصــل الصيفــي. أمــا بالنســبة ملقــرر اللغــة 
االنجليزيــة العامــة )101( هــو مقــرر ســنوي وبالتــايل ال ميكــن تســجيله بالفصــل الصيفــي وباملثــل مقــرر الفيزيــاء والكيميــاء واإلحيــاء 

للمســار الصحــي فهــي مقــررات ســنوية.

23.  ما الفرص املتاحة للطالب املتعرث بالسنة التحضريية؟ 

	•إذا•مل•يســتطع•الطالــب•اجتيــاز•جميــع•مقــررات•الســنة•التحضرييةخــال•فصلــني•دراســيني•والفصــل•الصيفــي•أو•االختبــار•التكميــي•
ــة وال يقــل عــن  ــة والهندســية والعلمي الخــاص باملقــررات الســنوية أو مل يحقــق معــدل ال يقــل عــن 3 مــن 5 يف املســارات الصحي
2.5 يف املســار اإلنســاين فيحــال إىل لجنــة املتابعــة األكادمييــة للنظــر يف إمكانيــة تحويلــه إىل برامــج الدبلــوم الخاصــة بكليــة املجتمــع 

بالجامعــة أمــا إذا كان معدلــه أقــل مــن 2 فيفصــل مــن الجامعــة.

24. هل تحتسب درجة املقرر الذي رسب فيه الطالب يف حالة دراسته مرة أخرى والنجاح فيه؟

نعم يتم احتسابها من ضمن املعدل الراكمي للطالب.

25. هل يحق للطالب الذي دخل االختبار األسايس للمقرر أن يتقدم الختبار بديل؟

ــا ألنظمــة ولوائــح جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن  ال يحــق للطالــب أن يتقــدم الختبــار بديــل طاملــا دخــل االختبــار األســايس وفًق
فيصــل.

26. ما االجراء املتبع يف حالة تغيب الطالب عن االختبار الفصيل أو النهايئ بسبب عذر قهري؟

إذا تغيــب الطالــب عــن االختبــار بســبب عــذر قهــري ، ميكنــه تقديــم عــذره للمــرف الطــايب الخــاص بوكالــة املســار وذلــك خــال 
مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام مــن تاريــخ الغيــاب، عــى أن يقــدم االعتــذار مــن الطالــب شــخصيا أو مــن يفوضــه الطالــب أو وليــه 
الرعــي يف حالــة وجــود عــذر مينعــه مــن الحضــور ، ويتــم رفــع األعــذار إىل لجنــة قبــول األعــذار إلكرونيــاَ ويف حالــة قبولــه يتــم 
رصــد درجــة الطالــب ) IC ( لاختبــار النهــايئ ومــن ثــم يتــم تحديــد اختبــار تكميــي، أمــا االختبــار الفصــي يعقــد لــه اختبــار بديــل 

خــال أســبوعني مــن تاريــخ االختبــار األســايس املتغيــب عنــه ويتــم إبــاغ الطالــب باملوعــد املحــدد وال يجــوز التغيــب عنــه .

27. ما األعذار التي ميكن قبولها بصفة عامة؟

األعذار التي ميكن قبولها بصفة عامه:

1- األعذار الطبية من الجهات الطبية املختصة مبنح االجازات املرضية بعد القيام بالكشف الطبي وهي:

  املستشفيات واملراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.	•

  املستشفيات التخصصية الحكومية.	•
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  املستشفيات واملستوصفات الخاصة والعيادات املجمعة املرصح لها من وزارة الصحة.	•

2- الحوادث املرورية:

يقبــل العــذر بنــاءاً عــى تقريــر عــن الحــادث يصــدر مــن قبــل رشكــة » نجــم » يصــدق عليــه مــن إدارة املــرور، عــى أن 	•
يكــون متضمنــا اســم الطالــب كامــا وتاريــخ ووقــت وقــوع الحــادث.

3- حاالت الوفاة:

تكــون بالنســبة للدرجــة األوىل )األب، واألم، واألخ، واألخــت، واالبــن، واالبنــه، والــزوج، والزوجــة، والجــد أو الجــدة ( فقــط ، 	•
كحــد أقــى ثاثــة أيــام ، عــى أن يحــر مــا يؤيــد ذلــك » شــهادة وفــاة ، أو ترصيــح دفــن وصــورة مــن بطاقــة األحــوال ».

 28. ما اإلجراء املتبع يف حال اعرتاض الطالب عىل درجات االختبارات الفصلية-النهائية؟

ــة  ــارات للمرحل ــن الئحــة الدراســة واالختب ــني م ــة واألربع ــى الحادي ــني وحت ــة والثاث ــن الحادي ــواد م ــة للم ــد التنفيذي إن القواع
ــص عــى: ــن فيصــل تن ــام عبدالرحمــن ب ــة اإلم ــة لجامع ــد التنفيذي ــة والقواع الجامعي

  أن يتقدم الطالب بطلب إعادة التصحيح إىل عميد الكلية أو من يفوضه خال أسبوعني من تاريخ إعان النتيجة.	•

  يشرط موافقة مجلس الكلية أو من يفوضه عى الطلب.	•

  يحدد املجلس عضو هيئة التدريس الذي يتوىل إعادة التصحيح.	•

  بعد إعادة تصحيح ورقة اإلجابة يتوىل املجلس النظر يف النتيجة ويكون قراره يف ذلك نهائياً.	•

ــة 	• ــاوز بداي ــا ال يتج ــجيل مب ــول والتس ــادة القب ــالها لع ــق إرس ــن طري ــا ع ــم تعديله ــة يت ــأ يف الدرج ــود خط ــد وج   عن
ــايل. ــل الت ــة للفص ــارات النهائي االختب

 29. ما الجهة املعنية بتخصيص الطالب بعد إنهاء دراسته يف السنة التحضريية؟

ــول  ــل عــاد القب ــم مــن قب ــة بتخصيــص الطــاب حيــث إن التخصيــص يت ــة هــي الجهــة املعني ــد عــادة الســنة التحضريي ال تُع
ــات املســتهدفة. ــع الكلي ــة بالتنســيق م والتســجيل يف الجامع

 30.  ما إجراءات سحب الطالب مللفه من الجامعة؟

ميكــن للطالــب ســحب ملفــه مــن الجامعــة الكرونيــاً وذلــك بالدخــول عــى حســابه يف نظــام ســجات الطــاب وتقديــم طلــب 
إخــاء طــرف، ثــم مراجعــة الجهــات املعنيــة )الكليــة – األمــن والســامة – عــادة املكتبــات – الســكن الجامعــي – عــادة شــؤون 

الطــاب - عــادة القبــول والتســجيل( إلنهــاء اجــراءات ســحب ملفــه مــن الجامعــة.

 31. كيف ميكن للطالب متابعة حضوره يف املقررات الدراسية؟

يســتطيع الطالــب متابعــة حضــوره وغيابــه مــن خــال تطبيقــات تحمــل عــى جــواالت الطــاب وتظهــر فيهــا عــدد ســاعات الغيــاب 
لــكل مقــرر ونســبة الغيــاب، ويف حالــة عــدم معرفتــه بنســبة الغيــاب يســتطيع مراجعــة املــرف الطــايب الخــاص بوكالــة املســار 

ومــدرس املقــرر.

 32.  كيف ميكن للطالب معرفة درجاته يف عامدة السنة التحضريية؟

يتــم اإلعــان عنهــا أوال بــأول مــن قبــل املــدرس عــى نظــام إدارة التعلــم Blackboard مبوقــع جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن 
فيصــل.

 33.  هل يحصل الطالب عىل الكتب الدراسية يف السنة التحضريية؟

يتوجب عى الطاب الحصول عى كافة الكتب الجامعية ملساعدتهم عى متابعة مقرراتهم بصورة منتظمة.

 34.  ما املقصود باملجلس االستشاري الطاليب؟

ــة الوصــل  ــل حلق ــن يفوضــه وميث ــة أو م ــد الســنة التحضريي ــم اختيارهــم باالنتخــاب ويرأســهم عمي ــن الطــاب يت ــة م مجموع
ــة يف املجــاالت التــي تهــم الطلبــة  ــد الســنة التحضريي ــة والعــادة، ويهــدف إىل تقديــم املاحظــات واالقراحــات لعمي بــني الطلب

ــي رمبــا تواجههــم. واملشــكات الت
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35. هل توجد خدمات صحية يف عامدة السنة التحضريية؟

ــان تخــدم طالبــات  نعــم، يوجــد مركــز طــب األرسة واملجتمــع بالحــرم الجامعــي بالراكــة، وأيضــاً وعيــادة صحيــة يف مجمــع الري
املســارين العلمــي واإلنســاين.

 36. ما هو التعلم اإللكرتوين؟

ــة مــن خــال الحاســب اآليل وشــبكاته ووســائطه املتعــددة مــن صــوت  ــات االتصــال الحديث ــم باســتخدام تقني هــو طريقــة تعل
وصــورة ومكتبــات الكرونيــة إليصــال املعلومــة للمتعلــم بأقــرص وقــت وأقــل جهــد وأكــر فائــدة وتتيــح العــادة نظامــني للتعلــم 

االلكــروين هــا نظــام إدارة التعلــم blackboard ونظــام أكســفورد Oxford learn الخــاص باللغــة اإلنجليزيــة.

37. ما هي املخالفات التي يعاقب عليها بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل؟

املخالفات، وميكن تصنيفها إىل:

1- أكادميية ومنها:

تجاوز نسبة الغياب املسموح بها واملحددة بـ 15% بدون أعذار مقبولة.	•

  إعاقة سري املحارضات، أو الدروس العملية، أو االختبارات.	•

  الغش أو محاولته بأي وسيلة من الوسائل.	•

  انتحال شخصية طالب آخر بأي شكل من األشكال يف االختبارات أو يف حلقات النقاش.	•

2- سلوكية، ومنها:

اإلساءة للدين أو الوطن أو الجامعة بأي وسيلة.	•   

االعتداء بالقول أو الفعل بحق أحد منسويب الجامعة، أو عادة السنة التحضريية، أو العاملني فيها.	•   

التدخني داخل أروقة الجامعة، أو عادة السنة التحضريية.	•   

املظهر غري الائق من حيث: اللباس، أو تعليق القائد، أو األساور، أو إطالة الشعر..	•   

العبث باألجهزة واملعدات داخل مباين ومرافق الجامعة، أو عادة السنة التحضريية، أو إساءة استخدامها.	•   

الرقة أو محاولتها.	•   

إظهار التعصب القبي أو العنرصية تجاه الطلبة، أو موظفي الجامعة أو عادة السنة التحضريية.	•   

تزوير وثائق الجامعة أو العادة، أو محاولة ذلك، أو استخدامها ألية أغراض غري مروعة.	•   

3- املرورية، ومنها:

الوقوف الخاطئ أو يف األماكن املخصصة لآلخرين.	•   

مخالفة تعليات رجال األمن.	•   

العبث بسيارات الغري، أو محاولة ذلك.	•   

4- النظامية، ومنها:

  إقامــة أي أنشــطة أو فعاليــات داخــل الجامعــة أو عــادة الســنة التحضرييــة، أو املشــاركة فيهــا، أو إصــدار املطبوعــات أو 	•
النــرات أو امللصقــات، أو املشــاركة يف توزيعهــا، أو جمــع األمــوال أو التربعــات، أو التوقيعــات، دون موافقــة الجهــات ذات 

العاقة.

  املســاس باملبــادئ واألســس اإلســامية واالجتاعيــة للدولــة، أو اإلســاءة إىل الوحــدة الوطنيــة قــوالً أو فعــاً، أو الدعــوة إىل 	•
االنضــام للتنظيــات املعاديــة للوطــن، أو إىل أي أفــكار سياســية أو إقليميــة تخالــف نظــام الدولــة، أو الرويــج لهــا داخــل 

الجامعــة أو الســنة التحضرييــة.

  كل مخالفــة أخــرى تــرى الجامعــة أو الســنة التحضرييــة أنهــا تشــكل إخــاالً مبــا تصــدره مــن لوائــح وتعليــات وقــرارات 	•
ومل يــرد بشــأنها نــص يف هــذا امليثــاق.

38. ما هي العقوبات التأديبية املنصوص عليها بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل؟
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يحق للجامعة اتخاذ اإلجراءات التأديبية املناسبة بحق الطلبة املخالفني والتي تتمثل يف:

1- العقوبات التأديبية األساسية، وهي:

  اإلنذار ويسلم األصل للطالب نفسه ويُشَعر ويل أمره بذلك.	•

  حرمان الطالب من التسجيل يف مقرر أو أكر ملدة فصل درايس واحد.	•

  حرمــان الطالــب مــن دخــول االختبــار النهــايئ أو حرمانــه مــن تســجيل جميــع املقــررات التــي ســجلها يف الفصــل الــدرايس 	•
أو اعتبــاره راســبا فيهــا جميعهــا.

  الفصل من الجامعة ملدة فصل درايس رئييس واحد.	•

  إلغــاء نتيجــة الطالــب يف مقــرر أو أكــر عــى أال تزيــد عــن ثاثــة مقــررات واعتبــاره راســبا فيهــا مــع مراعــاة أن يكــون 	•
املقــرر ذا العاقــة باملخالفــة.

  الفصل من الجامعة ملدة فصل درايس أو أكر.	•

  الفصل النهايئ من الجامعة وتختم وثائقه بختم )مفصول تأديبياً(.	•

  يتحمــل الطالــب قيمــة مــا أتلفــه مضــاف إليــه تكلفــة اإلصــاح أو الركيــب ومــا يرتــب عــى ذلــك مــن تبعــات مبــا فيهــا 	•
الحقــوق الخاصــة.

2- العقوبات التأديبية البديلة، وهي:

حرمــان الطالــب مــن التمتــع مــن أحــد أو بعــض االمتيــازات أو الخدمــات الجامعيــة ملــدة فصــل درايس أو أكــر وذلــك عــى 
النحــو التــايل:

  الحرمان من استعارة الكتب من املكتبة الجامعية	•

  الحرمان من اإلقامة بالسكن الجامعي.	•

  الحرمان من االشراك يف الزيارات والرحات الطابية ومتثيل الجامعة يف الوفود.	•

  الحرمان من دخول الطالب لشبكة االنرنت بالجامعة.	•

  الحرمان من االستفادة من االعانة أو القروض من صندوق الطالب ملدة ال تزيد عن فصلني دراسني.	•

  الحرمان من التسجيل يف برامج التشغيل الطايب ملدة ال تزيد عن فصلني دراسني.	•

  الحرمان من بطاقة تخفيض تذاكر السفر ملدة ال تزيد عن فصلني دراسني.	•

  الحرمان من بطاقة تخفيض املطعم ملدة فصل درايس واحد عى االقل.	•

  الحرمان من استخدام املرافق الرياضية أو الرفيهية الخاصة بالجامعة ملدة ال تزيد عن فصلني دراسني.	•

39. هل يحق يل الحصول عىل مكافأة شهرية؟ وإن كانت اإلجابة بنعم كيف؟

 نعــم، ويتــم احتســاب مقــدار مكافئــات )القســم األديب )850( ريــال، مكافئــات القســم العلمــي )1000(( ريــال شــهرياً، يخصــم 
منهــا )10( ريــال شــهرياً لصنــدوق الطالــب التكافــي، وذلــك طبقــاً للــروط التاليــة: -

1(  أن يكون الطالب/الطالبة منتظمـاً يف الدراسة.

2(  أن يكون الطالب/الطالبة سعودي الجنسية أو من أم سعوديــة.

3(  أال يكون الطالب/الطالبة موظفــاً.

4(  البد أن يقوم الطالب بإنشاء حساب بني وتزويد موقع الخدمات اإللكرونية به ليتم رصف املكافئة.

register@ وملزيــد مــن املعلومــات مُيكــن التواصــل مـــع قســم املكافئــات بعــادة القبــول والتســجيل من خــال الربيــد اإللكــروين 
iau.edu.sa


