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ية كلمة سعادة وكيل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع للشؤون األكادمي
:عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب

التميز مناملزيدإلىفيهونتطلعالجامعيةحياتكمفياألول الجامعيبالعامونهنئكماملجتمع،وخدمةالتطبيقيةالدراساتكليةكليتكمفيبكمنرحبأنيسرنا

.والتميزوالعطاءباإلنجاز حافلةالكليةفيالتعليميةمسيرتكمتكون أنمتمنيينواإلبداع،

اهج تم ومنولذلك تحرص الكلية، في سبيل ذلك على استثمار مختلف اإلمكانيات املتاحة من أجل إعداد الكوادر الشابة، من خالل تجربة تعليمية فريدة
 في توفير كافة أوجه الدعم التي تمكن أبناءنا وبناتنا الطلب. تصميمها وفقا ألرقى املعايير األكاديمية

ً
ة من استثمار قدراتهم كما أن إدارة الكلية ال تدخر جهدا

ملية وأخذ دورهم العوطاقاتهم للحصول على العلوم واملعارف واملهارات الالزمة في العديد من التخصصات املطروحة، والتي تؤهلهم للبدء أو للترقي في حياتهم
لعلمي عازمة على وإلى جانب ذلك، فان الكلية حريصة كذلك على تعزيز دورها كمؤسسة رائدة في خدمة املجتمع والبحث ا. للمساهمة في مسيرة البناء والتنمية

ك بدورها في ع وتشار املساهمة بفعالية في النهضة العلمية للمملكة، وتضع خبراتها وامكانياتها وأنشطة الطلبة التطوعية في خدمة مؤسسات الدولة واملجتم
.مختلف املبادرات الوطنية

 في رحاب كليتكم كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع، وأتطلع إلى اسهاماتكم وآرائكم
ً
.أرحب بكم مجددا

وكيل الكلية للشؤون األكادميية 
مبارك بن عايض بن مخيس القحطاني. د



مة يتحمل الطالب مسؤولية معرفة ومتابعة نظام الدراسة واللوائح المنظ

.لها بما في ذلك متطلبات التخرج
الب تلتزم الكلية باتباع منهجية اإلشراف األكاديمي إلرشاد ومتابعة الط

.أكاديمياً خالل مراحل الدراسة في الكلية إلى حين التخرج

نظام الدراسة



:السنة الدراسية
.فصالن رئيسيان وفصل صيفي إن وجد

:الفصل الدراسي
يل مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا تدرس على مداها المقررات الدراسية، وال تدخل من ضمنها فترتا التسج

.واالختبارات النهائية
:الفصل الصيفي

اللها المدة مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية، وتضاعف خ

.المخصصة لكل مقرر
:الخطة الدراسية

التي هي مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية، واالختيارية، والحرة، والتي تشكل من مجموع وحداتها متطلبات التخرج

.يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد
:المقرر الدراسي

ويكون لكل مقرر رقم، ورمز، واسم، ووصف ( برنامج)مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص 

مفصل لمفرداته يميزه من حيث المحتوى، والمستوى عما سواه من مقررات، وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض

.المتابعة، والتقييم، والتطوير، ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب، أو متطلبات سابقة، أو متزامنة معه

معلومات أكادميية عامة



:المستوى الدراسي
.هو الدال على المرحلة الدراسية، وفقا للخطط الدراسية المعتمدة

:الوحدة الدراسية
الذي ال المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي أو الميداني

.تقل مدته عن مائة دقيقة
:السجل األكاديمي

وحالته وثيقة رسمية تبين وضع الطالب الدراسي شامالً اسم الكلية التي يدرس بها الطالب وتخصصه

ي والمعدل السنو/الدراسية والمقررات التي سجلها وعدد وحداته الدراسية وتقديراته فيها والمعدل الفصلي

(.إن وجدت)التراكمي واإلنذارات األكاديمية 
الرقم الجامعي

، ومفتاح دخوله على الخدمات اإللكترونية. هو الهوية الشخصية للطالب الجامعي داخل الحرم الجامعي

ة القبول ويجب استخراجه بعد إتمام إجراءات القبول في الجامعة ولمعرفة الرقم الجامعي يجب اختيار أيقون

ك المدرج ضمن الروابط السريعة وبعد ذل( معرفة الرقم الجامعي)والتسجيل ومن ثم الدخول على رابط 

.كما يجب الحفاظ على سريته. متابعة وإكمال المطلوب في الصفحة

معلومات أكادميية عامة



التقويم األكاديمي

يل المرشد تقوم الجامعة بإدراج التقويم األكاديمي على الموقع كل سنه دراسية، ويعتبر التقويم األكاديمي الدل

ت للطالب في مسيرته الجامعية حيث يزود الطالب بمواعيد جميع اإلجراءات األكاديمية ومواعيد االختبارا

.الفصلية والنهائية
:العبء الدراسي

األدنى مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي، ويتحدد الحد األعلى و

.للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة

:الدراسيالجدول

.فعالً فيهالالتسجيتمالتيالمقرراتيبينحيثمباشرة،التسجيلبعدالطالبيطبعهإيصالبمثابةيعتبر

:الحذف واإلضافة

الخطة الدراسية تتاح الفرصة للطالب خالل أسبوع واحد من انتهاء فترة التسجيل لتعديل تسجيله بما يتناسب مع

.المعتمدة للكلية، وفي حدود العبء الدراسي المسموح به

معلومات أكادميية عامة



:االعتذار عن الدراسة
فترة عدم مواصلة الطالب الدراسة للفصل الدراسي أو السنة الدراسية التي سجل فيها مقررات مع احتساب

.االعتذار ضمن المدة النظامية للتخرج
ول، وذلك ويجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبا إذا تقدم بعذر مقب

(  ع)قدير خالل الفترة الزمنية التي تحددها القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة، ويرصد للطالب ت
.ويحتسب هذا الفصل من المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج( W)أو

:االنسحاب من مقرر
:التاليةالتنفيذيةالقواعدوفقالدراسيالفصلفيأكثرأومقررمنبعذراالنسحابيجوز
الدراسيالفصلبدايةمنالعاشراألسبوعنهايةيتجاوزأال.
األدنىالحدعنالمتبقيةالدراسيةالوحداتعدديقلأال.

اللوائح املتعلقة باالعتذار، االنسحاب، التأجيل واالنقطاع



:تأجيل الدراسة

س الكلية، للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة في أول أسبوعين من الفصل الدراسي لعذر يقبله مجليجوز

داً أقصى طيلة على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية ح

.ذلكبقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة االستثناء من
دراسةالتأجيلالمرادالدراسيةالسنةأوالدراسيللفصلدراسيمقررأيتسجيلعدمالطالبعلىويجب

.للتخرجالنظاميةالمدةضمنالتأجيلفترةتحتسبوالالطالب،منبطلبفيها



:االنقطاع عن الدراسة
إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من 

طعاً الجامعة، ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل وال يعد الطالب منق

.عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى
:طي القيد

.إنهاء عالقة الطالب بالجامعة سواء كان عن طريق الفصل أو االنسحاب أو االنقطاع



:يةيمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلت
.أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد1.
.أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب2.
جدة دون إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر فبإمكانه التقدم للجامعة كطالب مست3.

ولمجلس الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه،

الجامعة االستثناء من ذلك وفقا لضوابط يصدرها المجلس

.لكال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمجلس الجامعة، في حالة الضرورة، االستثناء من ذ4.

.ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كانت مفصولة أكاديمية5.

امعة ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من ج6.

ده ملغى من أخرى ألسباب تأديبية، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه األسباب فيعّد قي

.تاريخ إعادة القيد

إعادة القيد



نسبةقلتإذافيهاالنهائياالختباردخولمنويحرمالعمليةوالدروسالمحاضراتحضورالمنتظمالطالبعلى

العلميةوالدروسالمحاضراتمن(%85)عنتقلأالعلىالجامعة،مجلسيحددهاالتيالنسبةعنحضوره

ً الغياببسبباالختباردخولمنحرمالذيالطالبويعدالدراسي،الفصلخاللمقررلكلالمحددة فيراسبا

.(DN)أو(ح)محرومتقديرلهويرصدالمقرر،

ذراعقدممامتىالنهائياالختباربدخولللطالبوالسماحالحرمانرفعيفوضهمنأوالكليةلمجلسيجوز

.للمقررالمحددةالعمليةوالدروسالمحاضراتمن(%75)عنالطالبحضورنسبةتقلأالشريطةمقبوالً 

املواظـبة واحلرمـان



عنالتراكميمعدلهيقلأالعلىالدراسية،الخطةحسببنجاحالتخرجمتطلباتإنهاءبعدالطالبيتخرج.1

."مقبول"تقديرعناالحوالكلفييقلأالعلىتخصص،لكلالمعنيةالجامعةمجلسيحددهالذيالمعدل
لرفعالطالبيدرسهامناسبةمقرراتتحديدالمختصالقسممجلستوصيةعلىبناءالكليةلمجلسيجوز.2

.المعدلفيورسوبهالمقرراتفينجاحهحالفيوذلكالتراكميمعدله

التخرج



:األكاديمياإلنذار
سةالدراالئحةفيالموضحاألدنىالحدعنالتراكميمعدلهانخفاضبسببللطالبيوجهالذياإلشعار

.واالختبارات

:الفصل من الجامعة
:اآلتيةالحاالتفيالجامعةمنالطالبيفصل

خرجللتالمحددالمعدلعنالتراكميمعدلهالنخفاضاألكثرعلىمتتاليةإنذاراتثالثةعلىحصلإذا1.

عرفيمكنهلمنرابعةفرصةإعطاءالكليةمجلستوصيةعلىبناءالجامعةولمجلس(19)للمادةوفقا

.المتاحةللمقرراتبدراستهالتراكميمعدله
البرنامج،مدةعلىعالوةلتخرجهالمقررةالمدةنصفأقصاهامدةخاللالتخرجمتطلباتينهلمإذا2.

ضعفزيتجاوالأقصىبحدالتخرجمتطلباتإلنهاءللطالباستثنائيةفرصةإعطاءالجامعةولمجلس

.للتخرجالمحددةاألصليةالمدة
الفقرتينأحكامعليهمينطبقالذينالطالبأوضاعمعالجةاالستثنائيةالحاالتفيالجامعةلمجلسيجوز3.

.األكثرعلىدراسيينفصلينتتجاوزالاستثنائيةفرصةبإعطائهمالسابقتين



:الفصلياالختبار
عنالطالببتغيحالةفياالختبارإعادةيتمولنالكلية،إدارةقبلمنالمعلنةالخطةحسبالفصلياالختباريعقد

.الكليةإدارةقبلمنمقبولعذربدوناالختبار
:درجة األعمال الفصلية

عليمية الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات، وبحوث، وأنشطة ت

.تتصل بالمقرر الدراسي
:االختبار النهائي

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

.الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي

االختبــارات والتقديرات 



:االختبار البديل
، ويتم تعديل اختبار يعقد للطالب المتغيب عن االختبار بعذر مقبول، ويرصد للطالب الدرجة التي يحصل عليها

.تقدير الطالب وفقاً لذلك
:الدرجة النهائية

.  ةمجموع درجات األعمال الفصلية مضافاً إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر، وتحسب الدرجة من مائ
:التقدير

.صف للنسبة المئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر
:تقدير غير مكتمل

ي السجل تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له ف

(.IC)أو ( ل)األكاديمي بالحرف 
:تقدير مستمر

أو ( م)بالرمز تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي الستكماله، ويرمز له

(IP)

االختبــارات والتقديرات 



ختبــارات والتقديرات اال
:المعدل الفصلي

ي حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات الت

ه في كل درسها في أي فصل دراسي، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل علي

.مقرر درسه الطالب
:المعدل التراكمي

جامعة حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بال

.على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات
:التقدير العام

.وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته في الجامعة



ختبــارات والتقديرات اال
:الحد األدنى للعبء الدراسي

وحدة ( 12)هو عدد الوحدات الدراسية التي يسجلها الطالب خالل الفصل الدراسي بما ال يقل عن 

يذية وحدة دراسية للنظام السنوي حسب ما تفتضيه القواعد التنف( 20)دراسية للنظام الفصلي وعن 

.للمادة الثامنة

:                                                                                        الحد األعلى للعبء الدراسي

.السنة الدراسية/ هو الحد األقصى من الوحدات التي يسجلها الطالب خالل الفصل الدراسي 



املوادتقديرات
الرمز 

ةبالعربي

الرمز 

ةباإلنجليزي

المدلول باإلنجليزيةالمدلول بالعربيةالنقاطحدود الدرجة

Exceptionalممتاز مرتفعA+95-1005.00+أ 

Excellentممتاز954.75أقل من A90أ

Superiorجيد جداً مرتفع904.50أقل من B+85+ب 

Very Goodجيد جداً 854.00أقل من B80ب

Aboveجيد مرتفع803.50أقل من C+75+ج 
Average

Goodجيد753.00أقل من C70ج

High-passمقبول مرتفع702.50أقل من D+65+د

Passمقبول652.00أقل من D60د

Failراسب601.00أقل من Fهـ

In-Progressمستمر-___IPم

In-Completeغير مكتمل-___ICل

DenialمحرومDN___1.00ح

No grade-Passناجح دون درجة-وأكثرNP60ند

-No gradeراسب دون درجة-60أقل من NFهد
Fail

Withdrawnمنسحب بعذر-___Wع



القواعد اخلاصة باألعذار املرضية 

دير المقرر ، وفي هذه الحالة يُحتسب تق(صفًرا)إذا تغيب الطالب عن االختبار النهائي تكون درجته 1.

حة على أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها؛ استناًدا للمادة الحادية عشرة من الئ

.الدراسة واالختبارات

ه في إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي لعذر قهري، جاز لمجلس الكلية قبول اعتذار2.

. امعةحاالت الضرورة القصوى؛ استناًدا للمادة الثانية عشرة من الئحة الدراسة واالختبارات بالج
دراسي التالي، وفي هذه الحالة يُسمح للطالب بحضور اختبار بديل في فترة ال تتجاوز نهاية الفصل ال

.ويُعطى الطالب التقدير الذي حصل عليه في هذا االختبار

:الحاالت التي يمكن للطالب فيها االعتذار عن حضور االختبار النهائي تشمل اآلتي3.

فاة ؛ شريطة إرفاق صورة من شهادة الو(يُمنح إذنًا بثالثة أيام)وفاة أحد األقارب من الدرجة األولى -

.لوكيل الكلية

ادة الوفاة ؛ شريطة إرفاق صورة من شه(يُمنح إذنًا بيوم واحد فقط)وفاة أحد األقارب من الدرجة الثانية -

.لوكيل الكلية

(.تُْمنَح إذنًا بثالثة أسابيع)تقرير والدة للطالبات من أي مستشفى حكومي أو خاص -



القواعد اخلاصة باألعذار املرضية 
ا لما هو يُمنح اإلذن طبقً )كاماًل أثناء االختبارات موثقة من طبيب الجامعة ( اإلغماء)حاالت غياب الوعي -

(.مذكور في تقرير طبيب الكلية أو تقرير المستشفى في حالة نقله إليها

ا هو مذكور يُمنح اإلذن طبقا لم)في حالة مرافقة أحد الوالدين أو األوالد إلى المستشفى أثناء االختبارات -

(.بتقرير المستشفى

ما هو يُمنح اإلذن طبقًا ل)شهادة مرضية مختومة من أي مستشفى حكومي ومتطابقة مع يوم االختبار -

(.مذكور في تقرير المستشفى

ا لما هو يُمنح اإلذن طبقً )حاالت ارتفاع السكري في الدم أو اإلغماء كاماًل أثناء الدخول لقاعة االختبار -

(.مذكور في تقرير المستشفى أو طبيب الجامعة

ال تُقبل األعذار الصادرة عن الجهات الطبية الخاصة.

ال تُقبل األعذار المقدمة لمراجعة روتينية يمكن أن تتم في غير أوقات االختبارات.



القواعد اخلاصة باألعذار املرضية 

م أو الحاالت تُقبل الشهادات المرضية الصادرة من المستشفيات الخاصة في حالة خضوع المريض لعملية جراحية أو تنوي.4

قًا لما هو المرتبطة بأمراض مزمنة كالفشل الكلوي والربو، على أن تكون مستوفية لإلجراءات النظامية، ويُمنح اإلذن طب

.مذكور بتقرير المستشفى

يوضح تُقبل أعذار الحاالت الطارئة كمراجعة أقسام الشرطة والمرور في حال كان صاحب العذر طرفًا في الحالة، على أن. 5

.بالعذر وقت حدوث الحادثة ووقت مراجعة الجهة المختصة

ة ويٌعتمد يقدم الطالب العذر وسبب التغيب عن االختبار من خالل نظام سجالت الطالب، ثم تٌعرض األعذار على وكيل الكلي. 6

.المقبول منها

.يتم إبالغ القسم المختص بأسماء الطالب المقبولة أعذارهم، والذي بدوره يقوم بإبالغهم بموعد االختبار البديل.7

خل الكلية يتم إبالغ الطالب بالتعليمات الخاصة باختبارات المعتذرين عن طريق البريد اإللكتروني الرسمي، واإلعالن دا.8

.وعن طريق وسائل التواصل المتاحة، وذلك قبل موعد االختبارات النهائية بأسبوعين

تي حصلوا يتم اختبار الطالب الذين اعتذروا عن حضور االختبار الفصلي أو النهائي بعذر مقبول، وتُرصد لهم درجاتهم ال.9

.عليها بالفعل



التخصص 

 ساعة مكتسبة وتتم 59يتم تحديد التخصص بعد انتهاء االختبارات النهائية وال يتم إال بعد أن يتجاوز الطالب

.المفاضلة في الرغبات بناء على المعدل التراكمي الحاصل عليه الطالب بعد انتهاء الفصل الدراسي
 ي تم و الذ( تخصص)الطالب الناجحون في جميع المقررات يحق لهم تسجيل جميع مقررات المستوى الخامس

يص في وعلى الطالب الدخول لنظام التخص. تحديده مسبقا بواسطة النظام وفق خطة التخصص الذي تم تحديده

.الوقت الذي سيتم تحديده من قبل الشئون األكاديمية لتحديد رغباته
ساعات يحق 6في مقررات ال تتجاوز ساعاتها أو لم يستكملوا ساعات المستوى الرابع-الطالب الراسبون 

(.تخصص)لهم التسجيل في مقررات المستوى الخامس 



الشكاوى والتظلمات الطالبية

:آلية شكاوى الطالب
والتيطالبالأمامتقفالتيالعقباتوتذليلالمساعداتبتقديمالتدريسهيئةأعضاءوجميعالكليةإدارةتقوم

ً تكونقد الكليةوكيلإلىيتوجهأنفعليهشكوىأيالطالبلدىكانإذاولذلكالتعليمية،لمسيرتهعائقا

.لذلكمعدالالرسميالنموذجبتعبئةويقومالطالبيةوالتظلماتاألكاديمياإلشرافوحدةأواألكاديميةللشؤون

(طلب إعادة التصحيح)تظلم الطالب 
ً التصحيحوإعادةاالختباردرجاتمراجعةطلبللطالبيحق- فيامعةبالجواالختباراتالدراسةلالئحةطبقا

الضرورة،تحاالفيالكلية،لمجلس:يليماعلىتنصوالتيالتنفيذية،وقواعدهاوالثالثينالتاسعةمادتها

.التاليالفصلاختباراتبدايةتتعدىالفترةخاللاإلجابةأوراقتصحيحإعادةعلىالموافقة



الشكاوى والتظلمات الطالبية
الواردةالمعلوماتبصحةويتعهدلذلك،الرسميالنموذجعلىالتصحيحإعادةالتماسبتقديمالطالبيقوم-

.(واالختباراتالتقويموإجراءاتسياساتدليل:7نموذج)فيه
ويقومة،النتيجإعالنتاريخمنأسبوعينخالليفوضهمنأوالكليةعميدالىالطلببتقديمالطالبيقوم-

ً رفضهأوالطلببقبوليفوضهمنأوالكليةمجلس .التصحيحإعادةلضوابططبقا
ً االلتماستقديميتم .اآلتيةللضوابططبقا
منـُقدمانياو.نفسهالقسمفييدرسهالمقرراتالتصحيحإلعادةطلبينمنبأكثرالتقدمللطالبيجوزال

.الدراسيالفصلخاللمختلفينقسمين
مقرراتلنهائيةاختباراتتصحيحإلعادةطلباتبثالثةوتقدمسبق،قددراستهمدةخاللالطالبيكونأال

بسببلالتعديكانإذاالنتيجةتعديلضمنهامنيدخلوالحفظها،تمأوصحتهاعدموثبتدراستهالهسبق

.الدرجاترصدفيأخطاء
أكاديميينإنذارينمنأكثرعلىالطالبحصولعدم.



املخالفات الطالبية : أوالا : نظام تأديب الطالب

روجخكل"أنعلىفيصلبنالرحمنعبداإلمامبجامعةالطالبسلوكضبطالئحةمنعشرةالثالثةالمادةتنص

يسببوماالحكومية،واللوائحالجامعية،والتعليماتواللوائح،واألنظمة،اإلسالمية،والقيماإلنسانيةاآلدابعلى

:يليمااألخصوعلىالعقوبةتقتضيمخالفةيعدوالمنشآتلآلخرين،الضرر
.كل فعل يمس الشرف والكرامة أو يخل بحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها1.

.اإلخالل بنظام االختبار وتعليماته وإجراءاته أو الهدوء المطلوب له2.

يتبع كل غش في االختبار، أو شروع فيه، أو محاولة غش، أو اصطحاب ما له صلة بالمقرر، ولو لم يستفد منه، و3.

.ذلك الغش في التقارير والمشاريع الدراسية

.دخول الطالب االختبار عن غيره، أو دخول سواه عنه، سواء أكان ذلك داخل الجامعة أم خارجها4.

(.Plagiarism)انتحال المادة العلمية 5.



.القيام بتنظيم األنشطة أو الجمعيات التي تخالف اللوائح أو التعليمات المعمول بها في الجامعة6.

كل إتالف أو محاولة إتالف للمنشآت الجامعية واألجهزة أو المواد أو الكتب أو أياً من مقتنيات المكتبات7.

.الجامعية

.إساءة استعمال مرافق الجامعة أو ملحقاتها أو محتوياتها8.

.صدار النشرات أو توزيعها أو جمع أموال أو توقيعات دون موافقة رسمية من جهة االختصاص. 9.

.التزوير بكل أشكاله10.

.التدخين في الجامعة11.

.عدم المحافظة على نظافة القاعات والمرافق الجامعية12.

مال الخروج على آداب اللباقة في تصرفاته مع زمالئه أو الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو ع13.

.الشركات القائمة بالعمل في الجامعة وموظفيها أو التعدي عليهم بالقول أو الفعل



: عدم التقيد بالتعليمات الجامعية فيما يتعلق بالزي والمظهر الجامعي، وعلى األخص القيام بما يلي. 14

لبس  .القصي بجميع أنواعهالبنطال-أ

تشبه الذكور باإلناث أو تشبه اإلناث بالذكور .-ب

صبغ الشعر أو قصه بقصات وألوان غريبة أو غير مألوفة .-ج

ارتداء المالبس الشفافة والقصيرة والضيقة أو ذات األلوان الصارخة .-د

الرسم على الجسم أو الوشم .-ه

لبس  .  في الوجه بطريقة غريبة أو غير مألوفةاألقراض-و

ارتداء مالبس تحمل صوراً أو رسومات أو عبارات تتعارض مع العادات والقيم الدينية .-ز



ال الشجار إثارة النعرات القبلية أو الفئوية أو المناطقية بين الطالب، وتكوين المجموعات الطالبية الفتع. 15

.والمشكالت داخل أو خارج الجامعة

ي مخالفة تعليمات الدخول والخروج للكليات وقاعات الدراسة أو الخروج من الحرم الجامعي بشكل مناف. 16

.لآلداب العامة والقيم اإلسالمية

أو حيازة واستعمال األجهزة اإللكترونية المحظورة داخل القاعات أو الحرم الجامعي، ومنه أجهزة التصوير. 17

.االتسجيل أو قطع التخزين اإللكترونية إذا ما استخدمت بشكل مخالف للتعليمات الخاصة باستعماله

اصطحاب المواد الخطرة، او الممنوعة، أو األسلحة أو المخدرات بكافة أنواعها، داخل مباني الجامعة . 18

.ومرافقها

.مخالفة القواعد التنظيمية لإلسكان الطالبي بالجامعة. 19

تي مخالفة األنظمة المرورية والضوابط المنظمة لها داخل المدينة الجامعية أو المرافق التابعة للجامعة ال20

.يستلزم عرضها على اللجنة الرئيسية



ثانياا العقوبات التأديبية : نظام تأديب الطالب

ن نصت المادة الرابعة عشر من الئحة ضبط سلوك الطالب بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل على أن م

الالزمة يرتكب أياً من المخالفات الواردة بالمادة الثالثة عشر يبلغ أمره إلى عميد كليته، التخاذ اإلجراءات

لدائمة لضبط لعرضه على اللجنة الفرعية لضبط سلوك الطالب بالكلية إلصدار توصياتها ورفعها إلى اللجنة ا

.السلوك لتقرير العقوبة المناسبة
:  العقوبات التأديبية األساسية تتضمن ما يلي

.اإلنذار، ويسلم األصل للطالب نفسه، ويشعر ولي أمره بذلك.1
.الحرمان من التسجيل في مقرر أو أكثر لمدة فصل دراسي واحد.2
.إلغاء نتيجة الطالب في مقرر أو أكثر على أال تزيد عن ثالثة مقررات.3
.حرمان الطالب من دخول االختبار النهائي في مقرر أو أكثر من المقررات المسجلة له في الفصل الدراسي.4
طاع أو إلغاء تسجيل الطالب في مقرر أو أكثر من المقررات المسجلة له في الفصل الدراسي، ويرصد له مؤشر انق.5

.اعتذار
.  الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي رئيسي واحد.6
ً )الفصل النهائي من الجامعة، وتختم وثائقه بختم .7 (.  مفصول تأديبيا
ذلك من في جميع األحوال يتحمل الطالب قيمة ما أتلفه، مضافا اليه تكلفة االصالح، أو التركيب، وما يترتب على.8



اخلدمات االلكرتونية
يمكن للطالب االستفادة من نظام الخدمات اإللكترونية التي يوفرها موقع الجامعة على اإلنترنت   

WWW.iau.edu.sa

:  حيث يتوفر العديد من الخدمات ومنها
الجدول الدراسي1.

السجل األكاديمي2.

الدرجات الفصلية3.

الدرجات النهائية4.

الخطة الدراسية5.

الحذف واإلضافة 6.

البيانات األساسية للطالبة7.

:نظام سجالت الطالب

لنظام يستطيع الطالب الدخول على نظام سجالت الطالب من خالل الخدمات البحثية األكاديمية حيث يتيح هذا ا

.تسجيل المقررات الدراسية في كل فصل دراسي واجراء جميع اإلجراءات األكاديمية

http://www.iau.edu.sa/


(ى األولاملستو)املقررات الدراسية املطلوب تسجيلها للطالب املستجدين 

الساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر
الساعات
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ENGL161 القبول بالبرنامج515اللغة اإلنجليزية

MATH110 القبول بالبرنامج33(1)مبادئ الرياضيات

COMP141القبول بالبرنامج222مهارات الحاسب

MGMT205القبول بالبرنامج12مهارات االتصال

ISLM181القبول بالبرنامج22مالعقيدة واألسرة في اإلسال

LRSK152القبول بالبرنامج12مهارات التعلم

HTFT151 القبول بالبرنامج11الصحة واللياقة

15مجموع الساعات


