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 المقدمة 

ب  سرةأ  رحب ت   الشمالیة  الحدود  االعمال في جامعة  إدارة  والطالبات  ھأبنائكلیة  الطالب  ا 

مرحلة في    نتم اآلن قد دخلتم  أاإلعداد العام فبوجھ خاص طالب وطالبات  في ھذا العام الجدید و 

جدیدة ھي من أھم مراحل حیاتكم فھي تمثل النسج العلمي لكم وھي في نفس الوقت بوابة دخولكم  

لمرحلة الثانویة في طریقة  ختلفاً عن اون عالما ًمشللحیاة الجامعیة، ولذلك ال تستغربون أنكم ستعی 

فأنتم مقبلون  ساتذة,  كم البعض ومع األمع بعضل  ص، وكذلك اللغة المستخدمة في التواتلقي العلم

اإلعداد العام ھي المحك المھم في مستقبلكم فھي   مرحلة وتعتبر بكل تفاصیلھا, جدیدة مرحلة على 

 تحتاج لجھد أكبر وتنظیم للوقت واستذكار یومي.

  بعنایة   أجلكم  من  أعددناه  الذي  المھم  الدلیل  ھذا   تھدیكم  سرة كلیة إدارة االعمال أنأ  وتود 

واأل و والخدمات  واالنظمة  اللوائح  كل  واإلجراءات یتضمن  بدایة   بالطالب   الخاصة  نشطة  منذ 

  دخولكم الكلیة حتى تخرجكم منھا وانخراطكم في سوق العمل.

یھا الطالب سواء أیدیكم كل الحقوق والواجبات الخاصة بكم أكما یتضمن الدلیل الذي بین 
بعض التعریفات للمسمیات   الدلیل  یتضمن  ذلك  إلى  كادیمي إضافةكادیمیة وغیر األمن الناحیة األ

 اإلدارات التي  لبعض   الھاتفیة  واألرقام  العناوین  وبعض   التي ستتعاملون بھا في حیاتكم الجامعیة
ن یعود علیكم أتھمكم, ونأمل أن نكون قد وفقنا في توضیح كل ما یخصكم في حیاتكم الجامعیة و 

 بالنفع والفائدة. 

 ة الكلی  نبذة عن
 

كلیة إدارة األعمال بجامعة الحدود الشمالیة بموجب قرار مجلس التعلیم العالي في    ت أنشأ
موافقة خادم الحرمین الشریفین  حیث صدرت .  ھـ1429  /29/7جلستھ التاسعة واألربعین بتاریخ  

إنشائھا على  العالي  التعلیم  مجلس  ورئیس  الوزراء  مجلس  كلیات     رئیس  ضمن  جامعة لتكون 
 الحدود الشمالیة.

 الكلیة  رؤیة
 

ومتمیزة على المستوى المحلي واإلقلیمي في مجال    تصبح كلیة إدارة األعمال رائدةأن  
 التعلیم العالي والبحث العلمي و تنمیة المجتمع المحلي. 

 الكلیة  رسالة
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األعمال إدارة  كلیة  رسالة  قدرات   تتمثل  ذوي  طلبة  تخریج  و  إعداد  بحثیة  في  و  علمیة 

 أكادیمیة محفزة تساھم في التنمیة الشاملة وذلك من خالل: ممیزة في بیئة 

 استقطاب أعضاء ھیئة تدریس متمیزین أكادیمیا.  .1

 الكوادر اإلداریة المؤھلة.   .2

 أكادیمیة عالیة.  تقدیم برامج علمیة معتمدة ذات جودة  .3

 المجتمع. القیام باألبحاث العلمیة التي تساھم في تنمیة  .4

 الكلیة   أھداف

  
  :تتمثل أھداف كلیة إدارة األعمال فیما یلي            

إعداد وتأھیل الطالب والطالبات في مجاالت العلوم اإلداریة والقانونیة بالمعرفة الالزمة   .5
 لتلبیة احتیاجات القطاع العام والخاص في المملكة.

التعلیمیة حسب    .6 المناھج  یتوافق العمل على تطویر  معاییر الجودة المحلیة والعالمیة بما 
 مع حاجیات سوق العمل المتغیرة.

على    .7 وقادرین  مؤھلین  طلبة  إعداد  أجل  من  والتعلّم  للتعلیم  محفزة  أكادیمیة  بیئة  توفیر 
 التعامل مع أحدث التقنیات العالمیة. 

و  .8 العام  القطاع  حاجات  مع  تتناسب  التي  المتطورة  التدریبیة  البرامج  في وضع  الخاص 
 المملكة.

 استقطاب أفضل الكفاءات األكادیمیة من أجل االرتقاء بمستوى العملیة التعلیمیة والبحثیة.  .9

واإلقلیمیة   .10 المحلیة  األكادیمیة  والمؤسسات  الجامعات  مع  والتعاون  الشراكة  سبل  تطویر 
   والعالمیة من خالل تبادل الخبرات و التجارب المختلفة.

 في مجاالت العلوم اإلداریة المختلفة.   وس التكمیلي (التجسیر)تأمین برامج البكالوری  .11

 البحوث والدراسات واالستشارات لمؤسسات المجتمع المحلي. تقدیم .12

 الكلیة   استراتیجیة

 

 :تتمثل استراتیجیة الكلیة فیما یلي

 .التوسع في مجاالت اإلدارة واألعمال بتطویر التخصصات القائمة .13

برامج   .14 والتسویق  استحداث  البشریة  الموارد  وإدارة  االعمال  إدارة  في  ماجستیر 
 . والمحاسبة والقانون

 . نشر وتبني ثقافة الجودة بتقویم مستوى األداء األكادیمي والمؤسسي في الكلیة .15
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والمؤسسات  .16 والمنظمات  العلمي  البحث  ومراكز  الكلیات  مع  علمیة  عالقات  إقامة 
وت المشتركة  البحوث  إلجراء  منھا الصناعیة  واالستفادة  واإلمكانات  الخبرات  بادل 

 .التدریب  في
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  للكلیةالھیكل التنظیمي 
 

 
 

 

 اقسام الكلیة 

 
 القسم كود القسم م القسم كود القسم م

 قسم إدارة الموارد البشریة  1506 6 قسم المحاسبة  1501 1

 قسم إدارة االعمال 1507 7 قسم نظم المعلومات اإلداریة  1502 2

 قسم االدارة العامة 1508 8 قسم التسویق  1503 3

 قسم االقتصاد  1509 9 قسم التمویل والتأمین  1504 4

The picture can't be displayed.
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 قسم االحصاء واألسالیب الكمیة  1510 10 قسم القانون 1505 5

 برامج الكلیة: 
 

 البرنامج  م

 إدارة الموارد البشریة  1

 القانون 2

 المحاسبة 3

 التمویل  4

 التسویق  5

 إدارة األعمال 6

 اإلدارة العامة 7

 

 وحدات الكلیة 

 تضم الكلیة الوحدات اإلداریة التالیة:  

 . NCAAAوحدة الجودة واالعتماد االكادیمي  .1

 وحدة التسجیل والجداول. .2

 وحدة االرشاد االكادیمي. .3

 وحدة شؤون الطالب والخریجین واالنشطة الطالبیة.  .4

 وحدة االحصاء.  .5

 . AACSBبرنامج االعتماد االكادیمي الدولي  .6

 وحدة المؤتمرات والندوات والمشاركات الخارجیة.  .7

 وحدة التدریب واالبتعاث.  .8
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 تعریفات 

الدراسیة: تشكل    الخطة  والتي  والحرة  واالختیاریة  اإلجباریة  الدراسیة  المقررات  ھي مجموعة 

على  للحصول  بنجاح  اجتیازھا  الطالب  على  یجب  التي  التخرج  متطلبات  وحداتھا  مجموع  من 

 الدرجة العلمیة في التخصص المحدد.  

الدراسي: (برنامج)  المقرر  تخصص  كل  في  المعتمدة  الدراسیة  الخطة  ضمن  دراسیة  . مادة 

المحتوى،  حیث  من  یمیزه  لمفرداتھ  مفصل  ووصف  واسم،  ورمز،  رقم،  مقرر  لكل  ویكون 

والتقییم   المتابعة،  لغرض  القسم  بھ  یحتفظ  خاص  وملف  مقررات،  من  سواه  عما  والمستوى 

 والتطویر، ویجوز أن یكون لبعض المقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معھ.

 ان وفصل صیفي إن وجد.فصالن دراسیالسنة الدراسیة: 

ً 15مدة زمنیة ال تقل عن ( الفصل الدراسي:   تدرس على مدارھا المقررات الدراسیة وال    ) أسبوعا

 تدخل من ضمنھا فترتا التسجیل واالختبارات النھائیة. 

الصیفي:   التسجیل الفصل  فترتا  ضمنھا  من  تدخل  وال  أسابیع  ثمانیة  عن  تزید  ال  زمنیة  مدة 

 یة وتضاعف خاللھا المدة المخصصة لكل مقرر. واالختبارات النھائ

 ھو الدال على المرحلة الدراسیة وفقاً للخطط الدراسیة المعتمدة. المستوى الدراسي:

المحاضرة النظریة األسبوعیة التي ال تقل مدتھا عن خمسین دقیقة. أو الدرس    الوحدة الدراسیة:

العملي أو المیداني الذي ال تقل مدتھ عن    السریري الذي ال تقل مدتھ عن خمسین دقیقة، أو الدرس

 مائة دقیقة. 

األكادیمي: التراكمي عن الحد األدنى   االنذار  االشعار الذي یوجھ للطالب بسبب انخفاض معدلھ 

 الموضح في ھذه الالئحة  .

الفصلیة: األعمال  فصل   درجة  خالل  الطالب  تحصیل  تبین  التي  لألعمال  الممنوحة  الدرجة 

 دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة تعلیمیة تتصل بالمقرر الدراسي.

 اختبار في المقرر یعقد مرة واحدة في نھایة الفصل الدراسي. االختبار النھائي:

النھائي: االختبار  مقرر    درجة  كل  في  الطالب  علیھا  یحصل  التي  النھائي  الدرجة  االختبار  في 

 للفصل الدراسي.  
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الطالب في   التقدیر: التي حصل علیھا  النھائیة  للدرجة  الرمز األبجدي  أو  المئویة  للنسبة  وصف 

 أي مقرر. 

مكتمل غیر  في    تقدیر  متطلباتھ  استكمال  الطالب  على  یتعذر  مقرر  لكل  مؤقتا  یرصد  تقدیر   :

   IC )بالحرف ( ل ) أو  الموعد المحدد , ویرمز لھ في السجل االكادیمي

مستمر دراسي    تقدیر  فصل  من  اكثر  دراستھ  طبیعة  تقتضي  مقرر  لكل  مؤقتا  یرصد  تقدیر   :

 .  (IP)الستكمالھ , و یرمز لھ بالرمز ( م) أو 

الفصلي: الوحدات   المعدل  الطالب على مجموع  علیھا  التي حصل  النقاط  حاصل قسمة مجموع 

في أي فصل دراسي وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة المقررة لجمیع الوحدات التي درسھا  

 في وزن التقدیر الذي حصل علیھ في كل مقرر درسھ الطالب.

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل علیھا الطالب في جمیع المقررات التي  المعدل التراكمي:

 درسھا منذُ التحاقھ بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات. 

 وصف مستوى التحصیل العلمي للطالب خالل مدة دراستھ في الجامعة.  لتقدیر العام:ا

الدراسي: فصل    العبء  في  فیھا  التسجیل  للطالب  تسمح  التي  الدراسیة  الوحدات  مجموع  ھي 

 دراسي، ویتحدد الحد األعلى و  األدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفیذیة للجامعة.

برنامج دراسي على الطالب اجتیاز مقرراتھ بنجاح وحسب شروط القبول    البرنامج التحضیري:

 في الجامعة وذلك قبل البدء بالدراسة في أحد البرامج التي تشترط ذلك.

برنامج متكامل من المقررات التي تعد الطالب خالل مدة محددة من السنوات   البرنامج األكادیمي:

 لدرجة العلمیة الجامعیة في تخصص محدد.إعداداً معرفیاً، مھاریاً وشخصیاً لنیل ا

 مقررات اجباریة معینة یدرسھا جمیع طلبة الجامعة في مرحلة البكالوریوس.  متطلبات الجامعة:

 مقررات إجباریة معینة یدرسھا جمیع طلبة الكلیة.  متطلبات الكلیة:

البرنامج: الم   متطلبات  الدراسیة  الوحدات  من  محدد  لعدد  معینة  إجباریة  یدرسھا  مقررات  عتمدة 

 جمیع طلبة البرنامج. 

االختیاریة: من    المقررات  مطلوباً  عدداً  یحقق  ما  الطالب  منھا  یختار  المقررات  من  مجموعة 

 الوحدات الدراسیة المعتمدة والمخصصة للمقررات االختیاریة للبرنامج الدراسي. 
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المساعدة: برنا  المقررات  أو  قسم  من  برنامج  طلبة  یدرسھا  اجباریة  وتعتبر  مقررات  آخر  مج 

 ضمن المقررات اإلجباریة للبرنامج. 

الحرة: الدراسیة   المقررات  برامجھا  الجامعة ضمن  اختیاریة حرة متاحة على مستوى  مقررات 

 ) وحدات معتمدة.6-4المطروحة وتتراوح عدد وحداتھا الدراسیة المعتمدة من (

 
 

 الباب األول: القبول والتسجیل 

 أوالً: شروط القبول: 

 وط القبول للطالب المستجد:: شر1.1

جراءات الخاصة باختبارات القبول أو  اال  الكلیةتحدد عمادة القبول والتسجیل بالتنسیق مع   .1

الشخصیةالالمقاب القبول    ،ت  باب  فتح  مواعید  والتسجیل  القبول  عمادة  تحدد  كما 

 . نتائج المقبولین الكترونیا باعالن وتقوم العمادةلكتروني للطلبة المتقدمین، اال

الجامعة   .2 المستجد في  الطالب  لقبول   ألسباب من جامعة أخرى    الً یكون مفصو  أالیشترط 

  .تأدیبیة

تقدم   .3 قد  الطالب  یكون  للقیاس  الأن  الوطني  للمركز  والتحصیلي  العامة  القدرات  ختبارات 

 .والتقویم في التعلیم

ا .4 شروط  علیھم  تنطبق  ممن  للكلیات  القبول  الثانویة  یكون  شھادة  على  للحاصلین  لقبول 

العامة حتى خمس سنوات، ویجوز لمجلس الجامعة استثناء ھذا الشرط إذا توفرت أسباب 

 .فعمر الشھادة الثانویة العامة غیر محدد  لالنتساب مقنعة، وبالنسبة 

شخصیتھ، یتعین على كل طالب حمل ھذه   الثبات یمنح كل طالب بالجامعة بطاقة جامعیة   .5

الطلب  البطاق عند  وتقدیمھا  والدروس    وباألخص ة  النظریة  المحاضرات  حضور  عند 

أداء   البطاقة    واستالمختبارات  االالعملیة وعند  فقدان أو ضیاع ھذه  المكافآت، وفي حال 

  .التي أدت إلى فقدانھا أو ضیاعھا یمنح الطالب بطاقة أخرى بدیلة األسباب وبعد تقصي 

بمل .6 والتسجیل  القبول  عمادة  طالب  تحتفظ  لكل  وبیان    مشتملف  قبولھ  مستندات  على 

و الدراسیة  سجلھ  االبأحوالھ  وكذلك  والریاضیة  التأدیبیة األجتماعیة  والعقوبات  كادیمي 

  .الموقعة علیھ إن وجدت وأیة أوراق أخرى خاصة بھ
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احضار  .7 علیھ  فیتعین  خاصة،  أو  حكومیة  جھة  في  یعمل  المستجد  الطالب  كان  حال  في 

تثب للدراسة وموافقة رسمیة  الدراسة وراتبھ    الت تفرغھ التام  بین مكافأة  یجوز لھ الجمع 

 .الذي یتقاضاه في عملھ الحكومي

 :)إعادة القید: شروط القبول للطالب المفصول (2.1

 من الجامعة بسبب الحرمان:  مفصولالطالب 1.2.1: 

 .التقویم الجامعيیتقدم الطالب لكلیتھ بطلب إعادة القید وفق التواریخ المحددة في  .1

المعتمد  .2 القید  اعادة  نموذج  بتعبئة  الطالب  رقم یقوم  ، ویمكن طباعتھ   A.R. (4) نموذج 

 .من موقع عمادة القبول والتسجیل من خالل الدخول على موقع الجامعة اإللكتروني

 .یلتزم الطالبـ بكتابة تعھد خطي لدى الكلیة بالمواظبة وااللتزام وعدم تكرار الغیاب  .3

للطالب  .4 القید  اعادة  طلب  لرفع  االكادیمیة  للشؤون  الكلیة  لوكالة  النموذج  الطالب  یسلم 

المفصول بسبب الحرمان بعد اعتماده من عمید الكلیة او وكیل الكلیة أو من یفوضھ الى 

 .عمادة القبول والتسجیل للتنفیذ على النظام

 :مفصول من الجامعة بعد االنذاراتالطالب   2.2.1:

 .الب لكلیتھ بطلب إعادة القید وفق التواریخ المحددة في التقویم الجامعيیتقدم الط .1

المعتمد  .2 القید  اعادة  نموذج  بتعبئة  الطالب  رقم یقوم  ، ویمكن طباعتھ   A.R. (4) نموذج 

 .من موقع عمادة القبول والتسجیل من خالل الدخول على موقع الجامعة اإللكتروني

عرضھ على مجلس القسم والكلیة بعد دراسة الحالة یسلم الطالب النموذج للقسم العلمي ل .3

 .للموافقة على إعادة قید الطالب 

تقوم وكالة الكلیة للشؤون االكادیمیة برفع طلب اعادة القید للطالب المفصول من الجامعة  .4

عمادة  الى  الكلیة  ومجلس  القسم  مجلس  محضر  من  بطیھ صورة  مرفق  االنذارات  بعد 

 .واتخاذ القرار لالطالعرضھ على مجلس الجامعة تمھیدً لع القبول والتسجیل 

بعد    .5 القید  إعادة  بتنفیذ  والتسجیل  القبول  الجامعة   اعتماد تقوم عمادة  الموافقة من مجلس 

 .الموقر

  ـة وبعد الفرصة االستثنائیة:ی المفصول بعد الفرصة النھائالطالب 3.2.1:

 .التواریخ المحددة في التقویم الجامعيیتقدم الطالب لكلیتھ بطلب إعادة القید وفق  .1
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، ویمكن طباعتھ  A.R. ( 4 ) نموذج رقم یقوم الطالب بتعبئة نموذج اعادة القید المعتمد  .2

 .من موقع عمادة القبول والتسجیل من خالل الدخول على موقع الجامعة اإللكتروني

الكلیة بعد دراسة یسلم الطالب النموذج للقسم العلمي لعرضھ على مجلس القسم ومجلس   .3

 .الحالة للموافقة على إعادة القید 

تقوم وكالة الكلیة للشؤون االكادیمیة برفع طلب اعادة القید للطالب المفصول من الجامعة  .4

القسم ومجلس  واالستثنائیة مرفق بطیھ صورة من محضر مجلس  النھائیة  الفرصة  بعد 

 .الكلیة الى عمادة القبول والتسجیل

القبو .5 عمادة  للشؤون  تقوم  الجامعة  لوكیل  ورفعھا  القید  إعادة  نماذج  بتدقیق  والتسجیل  ل 

 .والعرض على مجلس الجامعة الموقر التخاذ القرار لالطالعاألكادیمیة 

من  .6 الموافقة  اعتماد  بعد  القید  اعادة  طلب  برفع  االكادیمیة  للشؤون  الجامعة  وكالة  تقوم 

 .للتنفیذ على النظاممجلس الجامعة الموقر الى عمادة القبول والتسجیل 

المتوقع تخرجھ الذي انھى متطلبات التخرج لخطتھ الدراسیة وكان معدلھ التراكمي اقل  الطالب   4.2.1:
 ): 2من (

 .یتقدم الطالب لكلیتھ بطلب إعادة القید  .1

، ویمكن طباعتھ  A.R. ( 4 ) نموذج رقم یقوم الطالب بتعبئة نموذج اعادة القید المعتمد  .2

 .عمادة القبول والتسجیل من خالل الدخول على موقع الجامعة اإللكترونيمن موقع  

 .یسلم الطالب النموذج للقسم العلمي .3

 .یقوم القسم باقتراح مجموعة من المقررات المناسبة لیدرسھا الطالب  .4

یحسب معدل الطالب المتوقع تخرجھ بعد تسجیلھ للمقررات المقترحة لھ لضمان تخرجھ  .5

 .رط التخرجفاكثر ش 2.00بمعدل 

 .یعرض القسم الطلب على مجلس القسم ومجلس الكلیة بعد دراسة الحالة إلعادة القید  .6

تقوم وكالة الكلیة للشؤون االكادیمیة برفع طلب اعادة القید للطالب مرفق بطیھ صورة من  .7

الجنة  على  للعرض  والتسجیل  القبول  عمادة  الى  الكلیة  ومجلس  القسم  مجلس  محضر 

 .القبول والتسجیل

 .تقوم عمادة القبول والتسجیل بتنفیذ الطلب بعد موافقة اللجنة علیھ .8
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 القبول للطالب المعتذر:  طشرو3.1 : 

الجامعي  المعتذرالطالب   .1 التقویم  في  المحددة  التواریخ  وفق  الدراسي  الفصل  یعتبر عن   ،

 للفصل المعتذر عنھ.  مقبوالً عند عودتھ للدراسة مباشرة فى الفصل الدراسى التالى

التالى، فإنھ یتقدم   .2 الطالب المعتذر عن فصل دراسى ولم یعد للدراسة مباشرة فى الفصل 

وفقاً  المناسب  القرار  الكلیة  وتتخذ  أخرى،  مرة  بالكلیة  للدراسة  قیده  إعادة  بطلب  للكلیة 

 للقواعد واللوائح المقررة فى ھذا الشأن.

 ثانیاً: االرشاد االكادیمي: 

، حیـث بكلیـة إدارة األعمـال  تعتبر عملیة اإلرشاد األكادیمي محوراً رئیسـاً فـي العملیـة التعلیمیـة

تساعد الطالب على التكیف مع الدراسة الجامعیة ومتطلباتھا، كما تعد عملیة اإلرشاد بمثابة الداعم 

جیـھ الطالـب األول لمسیرة الطالب خالل الحیـاة الجامعیـة، فـي تقـدیم المعلومـات اإلرشـادیة وتو

التكیــف مـع الدراســة  لمســاعدتھ علـىومسـاعدتھ فـي إعــداد وتسـجیل المــواد األكثـر مالءمــة لـھ 

الجامعیة ومتطلباتھا. وتعتمد أكثر مؤسسات التعلیم العالي على خبرات أعضاء ھیئة التدریس فـي 

ح التـي إرشاد الطلبة في األمور األكادیمیة كاختیار التخصص، وتزویـدھم باالقتراحـات والنصـائ

تساھم في تحسین تحصیلھم العلمي، ومساعدتھم في التغلب على مشكالتھم األكادیمیة واإلداریـة، 

ومعرفة میولھم وتنمیـة القـدرات الخاصـة لكـل فـرد مـنھم، واالسـتفادة مـن الخبـرات والخـدمات 

 .الكلیةالمتوافرة في 

 االرشاد األكادیمى: ممھا1.2 : 

 شاد االكادیمي. العمل على نشر وتعزیز ثقافة االر .1

 تھیئة الطالب لمعرفة الحیاة الجامعیة وعقد لقاء معھم في االسبوع االول من كل فصل. .2

عقد لقاء تعریفي بأعضاء ھیئة التدریس الجدد المعینین والمتعاقدین الطالعھم على نظام   .3

 الدراسة في الكلیة وعلى آلیة االرشاد في الكلیة.

 في الكلیة.  متابعة سیر عملیة االرشاد االكادیمي .4

 حث المرشدین االكادیمیین بتخصیص لقاءات فردیة إلرشاد الطالب.  .5

 تنظیم مواعید لقاء االرشاد الجماعي لكل قسم ومتابعة تنفیذه بالتنسیق مع رئیس القسم. .6

استالم تقریر دوري من المرشدین عن اداء الطلبة احسن أم أسوأ من السابق واالجراءات   .7

 المتعثرین والمشاكل التي تحتاج إلى تدخل الوحدة أو إدارة الكلیة. التي تمت لمعالجة 

 إعداد تقاریر دوریة عن عملیة االرشاد في الكلیة ورفعھا إلدارة الكلیة. .8
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 :المرشد األكادیمي2.2: 

ھو أحد أعضـاء ھیئـھ التـدریس بالكلیـة لدیـھ اإللمـام الكامـل بالخطـة الدراسـیة والـنظم واللـوائح 

وھـو المسـئول األول عـن اإلشـراف والتوجیـھ للطالـب خـالل   د من قبل القسـم،األكادیمیة، ویحد 

مسیرتھ التعلیمیـة بالجامعـة، ومھمتـھ إرشـاد الطالـب وتوجیھـھ فـي اختیـار المقـررات الدراسـیة 

المناسبة حسب الخطة األكادیمیة الموضوعة للحصول على الدرجة العلمیة بنجاح، ومعاونتھ على  

  .دفھ في دراستھ، وتقدیم النصح في األمور التي تؤثر على مسار تعلیمھصاتتذلیل العقبات التي 

 : عملیة اإلرشاد األكادیمي: 3.2

ھي الخدمات اإلرشـادیة التـي یقـدمھا األسـتاذ الجـامعي للطـالب مـن خـالل اختیـار التخصـص، 

والتغلـب علـى الصـعوبات  للتكیف مـع البیئـة الجامعیـة، ،وتقدیم المساعدة والنصح لھ  ومتطلباتھ،

تتصـل  التي تواجھھ، وتوعیتھ بقدراتھ، وتمكینـھ مـن تحقیـق ذاتـھ التخـاذ قراراتـھ المناسـبة التـي

، تحدیـد مرشـد أكـاد�مي لكـل شـع�ة دراسـ�ة  . وتتضمن عملیة االرشـاد األكـادیمىبحاجاتھ الدراسیة

یتواصـل أكاد�مى له �مجرد التحاقه �كل�ـة إدارة األعمـال، و�التالى فإن أى طالب یتم تعیین مرشد 

الطالب مع المرشد األكادیمى المحدد لھ من قبل الكلیة. حیث یتم التواصل من أجل حصول الطال 

 حیث تتضمن عملیة االرشاد األكادیمى للطالب ما یلى:على الخدمات االرشادیة 

والتأكد   ومتطلبات التخرجخصصھ  للبرنامج الخاص بتالخطة الدراسیة  ب  تعریف الطالب  .1

 للبرنامج.مـع الخطـة الـدراسـیـة  ب جدول الطـالـ من توافق 

الطالب  .2 للطالب ب  تعریف  یُسمح  التي  المعتمدة  الساعات  من  األقصى  والحد  األدنى  الحد 

 ). العبء الدراسي للطالب  (بتسجیلھا في وضعھ الحالي

 . قبل موعد تسجیلھبھ التسجیل الخاصة ء استمارة ىمل مساعدة الطالب على .3

 تعریف الطالب آلیة التسجیل (االضافة والحذف) االلكترونى للمقررات الدراسیة.   .4

ــار  .5 ــي اختی ــاء مســاعدة الطــالب ف ــررات التخصــص الدراســي أثن ــة مق االســتعانة بقائم

كمتطلبـات الطالب في كل المقررات المطلوبـة    من نجاحالتأكد    المرشد   مقرراتھم، وعلی

لسابقة لدراسة كل مقرر، حیث إنھ لن یسمح للطالب بتسجیل مقرر لم ینجح في المتطلـب 

 . السابق لھ

من عدم  التأكد  زمان الذي تبدأ فیھ المحاضرات، ووال  مكانال  مساعدة الطالب فى معرفة .6

 .وجود أي تعارض في مواعید جدول الطالب الدراسي

 . ال متطلبات التخرجالطالب في إعداد جدول زمني وخطة إلكم مساعدة .7
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جید جدا   –جید    –مقبول    –الحدود الدنیا والقصوى للتقدیرات (ضعیف  ب  تعریف الطالب  .8

 . ممتاز) وكذلك كیفیة حساب التقدیر التراكمي لألربع سنوات  –

نظري   –أعمال السنة    –شفوي    –(عملي    تعریف الطالب تقسیم درجات المواد الدراسیة .9

 ). نھائي

الصعوبات التي تتعلق بتخصصاتھم، وذلك المشكالت ومد ید العون للطلبة في مواجھة   .10

 .من خالل تحدید أسباب المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لھا

المساھمة في حل مشاكل الطلبة النفسیة والمالیة واالجتماعیة والوظیفیة وذلك بتوجیھھم   .11

 .بالكلیة وعمادة شؤون الطالب التخاذ ما یلزم فیھااألكادیمى االرشاد  وحدةالى 

 : ثالثاً: اجراءات التسجیل

 : الحذف واالضافة1.3: 

 .التواریخ المحددة في التقویم الجامعيیتقدم الطالب لكلیتھ بطلب الحذف واالضافة وفق  .1

المعتمد  .2 واإلضافة  الحذف  نموذج  بتعبئة  الطالب  رقم یقوم  ویمكن   A.R. (1) نموذج   ،

الجامعة  موقع  على  الدخول  خالل  من  والتسجیل  القبول  عمادة  موقع  من  طباعتھ 

 .اإللكتروني

 .یقوم الطالب باعتماد النموذج من المرشد االكادیمي في الكلیة .3

 .الطالب النموذج لمسجل الكلیة لتنفیذ الطلب  یسلم .4

 : االنسحاب من مقرر دراسي2.3: 

التقویم  .1 في  المحددة  التواریخ  وفق  مقرر  من  االنسحاب  بطلب  لكلیتھ  الطالب  یتقدم 

 .الجامعي

 A.R. (2) نموذج رقم یقوم الطالب بتعبئة نموذج االنسحاب من مقرر دراسي المعتمد  .2

القبول والتسجیل من خالل الدخول على موقع الجامعة ویمكن طباعتھ من موقع   عمادة 

 .اإللكتروني

 .یقوم الطالب باعتماد النموذج من المرشد االكادیمي في الكلیة .3

 .یقوم الطالب بأخذ موافقة وكیل الكلیة للشؤون االكادیمیة على االنسحاب من المقرر    .4

 .یسلم الطالب النموذج لمسجل الكلیة لتنفیذ الطلب  .5
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   : تأجیل الفصل الدراسي 3.3: 

التقویم   .1 في  المحددة  التواریخ  وفق  الدراسي  الفصل  تأجیل  بطلب  لكلیتھ  الطالب  یتقدم 

 .الجامعي

رقم یقوم الطالب بتعبئة نموذج التأجیل المعتمد  .2 ویمكن طباعتھ من   ، A.R. (3) نموذج 

 .ترونيموقع عمادة القبول والتسجیل من خالل الدخول على موقع الجامعة اإللك

 .یرفق الطالب سبب التأجیل .3

 .یقوم الطالب باعتماد النموذج من المرشد االكادیمي في الكلیة .4

الشؤون   .5 لجنة  على  لعرضھ  االكادیمیة  للشؤون  الكلیة  لوكالة  النموذج  الطالب  یسلم 

 .االكادیمیة ممثلة بوكیل الكلیة للشؤون االكادیمیة

االكادیمیة الطلب بعد اعتماده من عمید الكلیة او وكیلھ أو من  ترفع وكالة الكلیة للشؤون   .6

 .یفوضھ الى عمادة القبول والتسجیل للتنفیذ على النظام

 : االعتذار عن الفصل الدراسي4.3: 

في  .1 المحددة  التواریخ  وفق  الدراسي  الفصل  عن  االعتذار  بطلب  لكلیتھ  الطالب  یتقدم 

 .التقویم الجامعي

، ویمكن طباعتھ من   A.R. ( 3 ) نموذج رقم ذج االعتذار المعتمد یقوم الطالب تعبئة نمو .2

 .موقع عمادة القبول والتسجیل من خالل الدخول على موقع الجامعة اإللكتروني

 .یرفق الطالب سبب االعتذار .3

 .یقوم الطالب باعتماد النموذج من المرشد االكادیمي في الكلیة .4

الكلیة   .5 لوكالة  النموذج  الطالب  الشؤون  یسلم  لجنة  على  لعرضھ  االكادیمیة  للشؤون 

 .االكادیمیة ممثلة بوكیل الكلیة للشؤون االكادیمیة

ترفع وكالة الكلیة للشؤون االكادیمیة الطلب بعد اعتماده من عمید الكلیة أو وكیلھ أو من   .6

 .یفوضھ الى عمادة القبول والتسجیل للتنفیذ على النظام
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 : لالتحوی5.3 : 

 :ن كلیة إلى كلیة أخرىم  التحویل  1.5.3:

في   .1 المحددة  التواریخ  وفق  أخرى  كلیة  إلى  كلیة  التحویل من  بطلب  لكلیتھ  الطالب  یتقدم 

 .التقویم الجامعي

،   A.R. (5)نموذج رقم یقوم الطالب بتعبئة نموذج التحویل من كلیة الى كلیة اخرى المعتمد  .2

القبول والتسجیل من خالل   الدخول على موقع الجامعة ویمكن طباعتھ من موقع عمادة 

 .اإللكتروني

 .یسلم الطالب النموذج لوكالة الكلیة للشؤون االكادیمیة .3

 .ترفق وكالة الكلیة للشؤون االكادیمیة السجل االكادیمي للطالب  .4

بعد  .5 وترسل  التحویل  بنماذج  االحتفاظ  الكلیة  تتولى  منھا  المحول  الكلیة  موافقة  حال  في 

تقویم الجامعي مرفق بطیھا السجالت االكادیمیة إلى عمادة نھایة الفترة المحددة حسب ال

 .القبول والتسجیل للتدقیق

المراد   .6 الكلیات  الى  التحویل  لمعاییر  الموافقة  النماذج  والتسجیل  القبول  عمادة  ترفع 

 .التحویل إلیھا

 .تتولى الكلیة المحول الیھا اعتماد الموافقة وفق شروط الكلیة .7

 .جمیع طلبات التحویل إلى عمادة القبول والتسجیل ترسل الكلیة المحول إلیھا .8

 .تقوم عمادة القبول والتسجیل بتنقید الطلبات الموافق علیھا .9

 :التحویل إلى خارج الجامعة  2.5.3:

 .یتقدم الطالب لعمادة القبول والتسجیل للتحویل إلى خارج الجامعة .1

،  A.R. (6)نموذج رقم  المعتمد یقوم الطالب بتعبئة نموذج التحویل الى خارج الجامعة   .2

القبول والتسجیل من خالل الدخول على موقع الجامعة  ویمكن طباعتھ من موقع عمادة 

 .اإللكتروني

 .یرفق الطالب توصیف للمقررات التي قام بدراستھا ونجح فیھا مختومة من كلیة الطالب  .3

 .یسلم الطالب النموذج مع توصیف المقررات الى عمادة القبول والتسجیل .4

 .ترفع عمادة القبول والتسجیل الطلب إلى الجامعة المراد التحویل إلیھا ألخد موافقتھا .5
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في حالة موافقة الجامعة المراد التحویل إلیھا یقوم الطالب بإخالء طرفھ من الجامعة عن  .6

 . طریق استخدام النموذج المخصص إلخالء الطرف

التحوی .7 المراد  للجامعة  والتسجیل  القبول  عمادة  مكافأة حصل ترسل  بآخر  إشعار  إلیھا  ل 

 .علیھا الطالب 

 :التحویل من جامعة أخرى الى جامعة الحدود الشمالیة  3.5.3:

الحدود  .1 جامعة  إلى  أخرى  جامعة  من  للتحویل  والتسجیل  القبول  لعمادة  الطالب  یتقدم 

 .الشمالیة

نموذج   الشمالیةیقوم الطالب بتعبئة نموذج التحویل من جامعة اخرى إلى جامعة الحدود   .2

موقع   A.R. (7) رقم خالل  من  والتسجیل  القبول  عمادة  موقع  من  طباعتھ  ویمكن   ،

 .الجامعة اإللكتروني

االكادیمي  .3 السجل  من  نسخة  مع  منھا،  المحول  الجامعة  موافقة  خطاب  الطالب  یرفق 

التي یرغب   المقررات  النتائج، و وصف لجمیع  جمیع  شامالً  بمعادلتھا الرسمي مختوماً 

 .مختومة من الشؤون التعلیمیة بجامعتھ

الیھا لدراستھ واعتماد   .4 التحویل  التي یرغب  للكلیة  القبول والتسجیل الطلب  ترسل عمادة 

 .الموافقة

 .في حالة موافقة الكلیة ترسل الكلیة كامل األوراق لعمادة القبول والتسجیل .5

حصل .6 الذي  الطالب  بإبالغ  والتسجیل  القبول  عمادة  المختصة    تقوم  اللجنة  موافقة  على 

 .بالكلیة بالتحویل

الشمالیة   .7 الحدود  لجامعة  تحویلھ  بقبول  إشعاراً  الطالب  والتسجیل  القبول  عمادة  تعطي 

 .موجھاً للجامعة المحول منھا إلنھاء اجراءات إخالء طرفھ

تقوم عمادة القبول والتسجیل بإنشاء رقم جامعي للطالب وتخصیصھ وفق توصیات القسم   .8

 .لكلیةو ا

یتوجب على الطالب بعد استالم الرقم الجامعي بمراجعة عمادة شؤون الطالب إلصدار  .9

 .البطاقة الجامعیة والتي تمكنھ من الدخول االختبارات والمكتبة بالجامعة

بالكلیة   .10 العلمي  القسم  قبل  من  المقررات  معادلة  بإجراء  والتسجیل  القبول  عمادة  تقوم 

 .لة المقررات المعمول بھا في الجامعةالمحول الیھا حسب ضوابط معاد 
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 :التخصیص6.3 : 

 .یتقدم الطالب لكلیتھ " لوكالة الكلیة للشؤون االكادیمیة" بطلب التخصیص  .1

  A.R. ( 12) رقم  نموذج وتحدید الرغبات بالتسلسل  التخصیص    یقوم الطالب بتعبئة نموذج .2

القبول والتسجیل من خالل   الدخول على موقع الجامعة ویمكن طباعتھ من موقع عمادة 

  .اإللكتروني

 .یتم تخصیص الطالب في القسم العلمي وفق ضوابط التخصیص بالكلیة .3

 .تنفذ عملیة التخصیص من قبل مسجل الكلیة .4

 .إلى التخصص الدقیق  في الكلیة  تغییر تخصص الطالب من برنامج "اإلعداد العام العام .5

 :تغییر التخصص داخل الكلیة6.3 .1: 

في یتقدم   .1 التخصص  تغییر  بطلب  االكادیمیة"  للشؤون  الكلیة  لوكالة   " لكلیتھ  الطالب 

 .األسبوع األول من الفصل الدراسي

بالتسلسل .2 الكلیة وتحدید الرغبات  بتعبئة نموذج التخصیص من قبل  نموذج   یقوم الطالب 

الدخول  ، ویمكن طباعتھ من موقع عمادة القبول والتسجیل من خالل   A.R. (13) رقم

 .على موقع الجامعة اإللكتروني

 .موافقة القسم العلمي على تغییر التخصص  .3

 .تنفذ عملیة التخصیص من قبل مسجل الكلیة .4

 :متوقع تخرجھالطالب ال7.3 : 

تعبئة نموذج متوقع تخرجھ   المتوقع تخرجھ  یتقدم الطالب  .1 العلمي" بطلب  القسم  لكلیتھ " 

 .في األسبوع الثالث من الفصل الدراسي الذي یتوقع التخرج فیھ

تخرجھ .2 متوقع  طالب  نموذج  بطباعة  الطالب  ویمكن   A.R. (16) رقم نموذج یقوم 

الجامعة  موقع  على  الدخول  خالل  من  والتسجیل  القبول  عمادة  موقع  من  طباعتھ 

 .نياإللكترو 

الساعات   .3 عدد  لتحدید  تخرجھ  المتوقع  للطالب  مطابقة  بعمل  األكادیمي  المرشد  یقوم 

 .المجتازة والمسجلة والمعادلة لھ ان وجد 

 .إرفاق صورة من السجل االكادیمي للطالب  .4
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 .صورة من بطاقة العائلة للطالبة إرفاق صورة من بطاقة الھویة الوطنیة للطالب أو .5

 .للطالب / ـة ان وجد او ما یثبت االسم باللغة االنجلیزیةإرفاق صورة من جواز السفر  .6

 .إرفاق صورة من جدول للطالب / ـة للفصل الحالي .7

 (یمكن الرجوع للنماذج المرفقة في آخر الدلیل)

 الطالب الزائر: 8.3 : 

 :إلى جامعة الحدود الشمالیة  الطالب الزائر من خارج الجامعة8.3 .1: 

 .االسبوع االول من الفصل الدراسيأن یكون التقدیم خالل  .1

كطالب  .2 بالدراسة  موافقة  على  بجامعتھ  والتسجیل  القبول  عمادة  من  الطالب  یحصل  أن 

 . زائر

الشمالیة .3 الحدود  إلى جامعة  الجامعة  نموذج زائر من خارج  بتعبئة  الطالب  نموذج  یقوم 

من   A.R. (8)رقم  والتسجیل  القبول  عمادة  موقع  من  طباعتھ  ویمكن  موقع  ،  خالل 

 .الجامعة اإللكتروني

 ).یرفق الطالب صورة من الھویة الوطنیة، ومرفقاً معھ سجل أكادیمي (بمعدل تراكمي  .4

بھا   .5 سیدرس  التي  بالكلیة  االكادیمیة  للشؤون  الكلیة  لوكالة  أوراقھ  جمیع  الطالب  یسلم 

 .زائراً 

بالتأكد من أن جمیع   .6 للشؤون االكادیمیة  الكلیة  المدونة في خطاب تقوم وكالة  المقررات 

 .الطالب منزلة ضمن الجدول الدراسي الحالي للكلیة

الجامعة  .7 الزائرین من خارج  الطلبة  أوراق  بجمع  للشؤون االكادیمیة  الكلیة  وكالة  تتولى 

 . وتسلیمھا لعمادة القبول والتسجیل بعد نھایة االسبوع األول

 . الزائر تقوم عمادة القبول والتسجیل بتدقیق أوراق الطالب  .8

 .یصرف للطالب الزائر رقم جامعي مؤقت للدراسة .9

 ). تثبت حالة الطالب الزائر من خارج الجامعة إلى ( طالب زائر من خارج الجامعة .10

 .تسجل عمادة القبول والتسجیل للطالب المقررات الدراسیة .11

شامالً  .12 الدراسي  الفصل  نھایة  بعد  مختوماً  أكادیمي  سجل  على  الزائر  الطالب  یحصل 

 .لنتائج لتسلیمھ إلى جامعتھا
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 :الطالب الزائر من داخل الجامعة8.3 .2: 

فروع   .1 أحد  في  زائر  دراسة فصل  على  الموافقة  لكلیتھ ألخذ  بطلبھ  الزائر  الطالب  یتقدم 

الفصل  بدایة  من  األول  األسبوع  خالل  سیدرسھا  التي  المقررات  واعتماد  الجامعة 

 .الدراسي

   A.R. (9) نموذج رقم طالب زائر إلى أحد فروع الجامعة المعتمد یقوم الطالب تعبئة نموذج   .2

وفق التقویم الجامعي، ویمكن طباعتھ من موقع عمادة القبول والتسجیل من خالل الدخول  

 .على موقع الجامعة اإللكتروني

 .یقدم الطالب النموذج للقسم العلمي بكلیتھ للموافقة على الطلب  .3

بكلیة   .4 العلمي  القسم  والتي  یتولى  دراستھا  الطالب  یرغب  التي  المقررات  بتدوین  الطالب 

 .تحسب لھ فیما بعد من ضمن متطلبات التخرج

 .یقدم الطالب النموذج لوكیل الكلیة للشؤون األكادیمیة للموافقة على الطلب  .5

التي   .6 بالكلیة  االكادیمیة  للشؤون  الكلیة  لوكالة  ویتوجھ  الزیارة  نموذج  الطالب  یستلم 

 .ئراً لتسلیم نموذج الزیارةسیدرس بھا زا

تقوم وكالة الكلیة للشؤون االكادیمیة بالكلیة التي سیدرس بھا زائرا بالتحقق من المقررات   .7

 .وسعة الشعب الدراسیة

بعد اعتماد الموافقة ترفع وكالة الكلیة للشؤون االكادیمیة في الكلیة المعنیة جمیع النماذج  .8

 .لعمادة القبول والتسجیل

 .لقبول والتسجیل بتغیر حالة الطالب الى زائر من أحد فروع الجامعةتقوم عمادة ا .9

تقوم عمادة القبول والتسجیل تسجیل الجدول للطالب كما ھو موضح في نموذج الزیارة  .10

 .المعتمد 

 : الى جامعة اخرى  الطالب الزائر من جامعة الحدود الشمالیة8.3 .3: 

بطلبھ الى كلیتھ قبل بدایة الفصل الدراسي بأسبوعین  یتقدم الطالب الزائر لخارج الجامعة   .1
 على األقل 

المعتمد  .2 الجامعة  خارج  إلى  زائر  طالب  نموذج  بتعبئة  الطالب  رقم  یقوم   نموذج 
)10( A.R. ،    ویمكن طباعتھ من موقع عمادة القبول والتسجیل من خالل الدخول على

 .موقع الجامعة اإللكتروني

 .یقدم الطالب النموذج للقسم العلمي بكلیتھ للموافقة على الطلب  .3
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 .یتولى القسم العلمي بكلیة الطالب بتدوین المقررات التي یرغب الطالب دراستھا  .4

 .للشؤون األكادیمیة للموافقة على الطلب یقدم الطالب النموذج لوكیل الكلیة  .5

 .یتوجھ الطالب لعمادة القبول والتسجیل العتماد النموذج والتوقیع علیھ .6

نموذج  .7 لتسلیم  زائراً  بھا  سیدرس  التي  للجامعة  ویتوجھ  الزیارة  نموذج  الطالب  یستلم 
 .الزیارة

منتظم كزائر (إلى  تقوم عمادة القبول والتسجیل بتغیر حالة الطالب الزائر خارج الجامعة   .8
  ).خارج الجامعة

 :معادلة المقررات لطالب من جامعة الحدود الشمالیة درس كطالب زائر بجامعة أخرى9.3 : 

 .یتقدم الطالب لكلیتھ " لوكالة الكلیة للشؤون االكادیمیة" بطلب معادلة المقررات  .1

المعتمد  .2 المعادلة  نموذج  بتعبئة  الطالب  رقم  یقوم  طباعتھ   A.R. (11) نموذج  ویمكن   ،

 .من موقع عمادة القبول والتسجیل من خالل الدخول على موقع الجامعة اإللكتروني

یرفق الطالب أصل السجل االكادیمي المختوم والمستلم من الجامعة األخرى التي درس  .3

 .بھا طالباً زائراً شامالً جمیع المقررات والنتائج

 .ذي سبق الحصول علیھیرفق الطالب صورة من نموذج الموافقة ال .4

 .یسلم الطالب النموذج والمرفقات للقسم العلمي بكلیتھ .5

یقـــوم القســـم بمعادلـــة المقـــررات التـــي درســـھا الطالـــب خـــارج الجامعـــة وفـــق  .6

المعادالت التـي نصـت علیھـا الئحـة الدراسـة واالختبـارات والقواعـد التنفیذیـة    ضوابط

 .بالجامعة ویتم اعتمادھا من الكلیة

وكالة الكلیة للشؤون االكادیمیة كامل أوراق المعاملة بخطاب من عمید الكلیة إلى  ترفع   .7

 .عمادة القبول والتسجیل

 .تنفذ عملیة المعادلة من قبل عمادة القبول والتسجیل .8

 رابعاً: استخراج الوثائق: 

 : إخالء طرف1.4: 

المعتمد من .1 الطرف  إخالء  نموذج  رقم تعبئة  من  ،   A.R. (14) نموذج  ویمكن طباعتھ 

 .موقع عمادة القبول والتسجیل من خالل الدخول على موقع الجامعة اإللكتروني
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یقوم الطالب بإخالء طرفھ من كلیتھ، ثم من عمادة شؤون الطالب، ثم من عمادة شؤون   .2

 .المكتبات 

التخرج  .3 وثیقة  النظام، وتسلیمھ  والتسجیل إلخالء طرفھ من  القبول  لعمادة  النموذج  یسلم 

 .)متخرج سجل االكادیمي ( إذا كان الطالب وال

 : طلب وثیقة تخرج بدل فاقد 2.4:

 .یتقدم الطالب لعمادة القبول والتسجیل للحصول على وثیقة بدل فاقد  .1

 A.R. (15) نموذج رقم یقوم الطالب بتعبئة نموذج طلب وثیقة تخرج بدل فاقد المعتمد  .2

والتسجیل من خالل الدخول على موقع الجامعة ویمكن طباعتھ من موقع عمادة القبول 

 .اإللكتروني

 .إرفاق أصل االعالن عن ( فقد وثیقة التخرج) بإحدى الصحف المحلیة .3

 .مراجعة العمادة في الیوم التالي الستالم وثیقة التخرج .4

 : طلب وثیقة تخرج بدل تالف 3.4:

 .بدل تالفیتقدم الطالب لعمادة القبول والتسجیل للحصول على وثیقة  .1

 A.R. (15) رقم نموذج یقوم الطالب بتعبئة نموذج طلب وثیقة تخرج بدل تالف المعتمد  .2

القبول والتسجیل من خالل الدخول على موقع الجامعة  ویمكن طباعتھ من موقع عمادة 

 .اإللكتروني

 .إرفاق أصل الوثیقة التالفة .3

 .التخرجمراجعة العمادة في الیوم التالي الستالم وثیقة  .4
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 الباب الثانى: نظام الدراسة 

ــة ــق الكلی ــدة تطب ــاعات المعتم ــام الس ــا.   (Credit Hours System) نظ ــیاً لھ ــاً دراس نظام

وزع  ــُ ــدة ت ــي كــل تخصــص مــن مجموعــة مــن الســاعات المعتم وتتشــكل الخطــط الدراســیة ف

ــیة.  ــة الدراسـ ــررات الخطـ ــى مقـ ــىعلـ ــا یلـ ــرض  وفیمـ ــم عـ ــطلحات  ألھـ ــد المصـ والقواعـ

 .نظام الدراسة بالكلیةالمستخدمة في 

 أوالً: المواظبة فى المحاضرات واالعتذار عن الدراسة: 
االختبار  على   .1 دخول  من  ویحرم  العملیة،  والدروس  المحاضرات  حضور  المنتظم  الطالب 

النھائي فیھا إذا قلب نسبة حضوره عن النسبة التي یحددھا مجلس الجامعة، على أال تقل عن  

ویُعدّ  75( الدراسي،  الفصل  لكل مقرر خالل  المحددة  العملیة  والدروس  المحاضرات  %) من 

دخول   من  حرم  الذي  تقدیر الطالب  لھ  ویرصد  المقرر،  في  راسباً  الغیاب  بسبب  االختبار 

 ).DNمحروم (ح) أو ( 

یفوضھ   .2 من  أو  الكلیة  لمجلس  بدخول    –استثناء    –یجوز  للطالب  والسماح  الحرمان  رفع 

یقبلھ المجلس، ویحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور  یقدم الطالب عذراً  االختبار، شریطة أن 

 محاضرات والدروس العملیة المحددة للمقرر. %) من ال50على أال تقل عن (

الطالب الذي یتغیب عن االختبار النھائي تكون درجتھ صفراً في ذلك االختبار، ویحسب تقدیره   .3

 في ذلك المقرر على أساس درجات األعمال الفصلیة التي حصل علیھا. 

لعذر   .4 الفصل  مواد  من  أي  في  النھائي  االختبار  الطالب من حضور  یتمكن  لم  جاز إذا  قھري 

بدیالً  اختباراً  بإعطائھ  والسماح  عذره  قبول  القصوى،  الضرورة  حاالت  في  الكلیة،  لمجلس 

خالل مدة ال تتجاوز نھایة الفصل الدراسي التالي، ویعطى التقدیر الذي یحصل علیھ بعد أدائھ 

 االختبار البدیل. 
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أن   .5 دون  دراسي  فصل  دراسة  في  االستمرار  عن  االعتذار  للطالب  تقدم یجوز  إذا  راسباً  یعد 

بعذر مقبول لدى الجھة التي یحددھا مجلس الجامعة وذلك قبل بدایة االختبارات النھائیة بخمسة  

الجامعة   ولمجلس  األقل،  على  القصوى    –أسابیع  الضرورة  حاالت  ھذه    –في  من  االستثناء 

) تقدیر  للطالب  ویرصد  إلنھاWالمدّة،  الالزمة  المدّة  من  الفصل  ھذا  ویحتسب  متطلبات  )  ء 

، ویجوز االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي وفق القواعد التنفیذیة التخرج

 التي یقرھا مجلس الجامعة. 

 واالنقطاع عن الدراسة:  لالتأجی1.1 : 

یجوز للطالب التقدم بطلب تأجیل الدراسة لعذر تقبلھ الجھة التي یحددھا مجلس الجامعة على  .1

ال مدة  تتجاوز  حداً أالّ  متتالیة  غیر  دراسیة  فصول  ثالثة  أو  متتالین  دراسیین  فصلین  تأجیل 

حال   في  الجامعة  لمجلس  ویجوز  ذلك،  بعد  قیده  یطوي  ثم  الجامعة  في  بقائھ  طیلة  أقصى 

متطلبات   إلنھاء  الالزمة  المدّة  ضمن  التأجیل  مدّة  تحتسب  وال  ذلك،  من  االستثناء  الضرورة 

 التخرج. 

المنتظ .2 الطالب  انقطع  من إذا  قیده  یطوي  التأجیل  دون طلب  دراسي  مدة فصل  الدراسة  م عن 

الجامعة، ولمجلس الجامعة طي قید الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل، وبالنسبة للطالب 

 المنتسب یتم طي قیده إذا تغیب عن جمیع االختبارات النھائیة لذلك الفصل دون عذر مقبول. 

 ة للفصول التي یدرسھا زائراً في جامعة أخرى. ال یُعد الطالب منقطعاً عن الدراس .3

 : الفصل من الجامعة 2.1 :

 یفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتیة:

        إذا حصــل علــى ثالثــة إنــذارات متتالیــة علــى األكثــر النخفــاض معدلــھ التراكمــي عــن .1

) ولمجلـس الجامعـة بنـاًء علـى توصـیة مجلـس الكلیـة إعطـاء 4من    1,0أو    5من    2,0(

 فرصة رابعة لمن یُْمكنھ رفع معدلھ التراكمي بدراستھ للمقررات المتاحة.

إذا لم ینھ متطلبات التخرج خالل مدة أقصاھا نصف المدة المقررة لتخرجـھ عـالوة علـى  .2

استثنائیة للطالب إلنھاء متطلبات التخـرج مدة البرنامج، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة  

 بحد أقصى ال یتجاوز ضعف المدة األصلیة المحددة للتخرج.

یجوز لمجلس الجامعة فـي الحـاالت االسـتثنائیة معالجـة أوضـاع الطـالب الـذین تنطبـق  .3

علیھم أحكام الفقرتین السابقتین بإعطائھم فرصـة اسـتثنائیة ال تتجـاوز فصـلین دراسـیین 

 على األكثر.
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 : االختبارات واألعمال الفصلیةثانیاً:  

 االختبارات واألعمال الفصلیة:  رمعایی1.2 : 

درجة لألعمال    –بناء على اقتراح مجلس القسم    –یحدد مجلس الكلیة التي یتبعھا المقّرر   .1

 %) من الدرجة النھائیة للمقرر.30الفصلیة ال تقل عن ( 

 یقتین اآلتیتین: تحتسب درجة األعمال الفصلیة للمقرر بإحدى الطر  .2

االختبارات الشفھیة أو العملیة أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منھا جمیعاً   .1

 أو من بعضھا واختبار تحریري واحد على األقل. 

 اختبارین تحریریین على األقل. .2

أن یُضّمن    –بناء على توصیة مجلس القسم    –یجوز لمجلس الكلیة التي یتبعھا المقرر   .1

التي   الدرجات  ویحدد  شفویة،  أو  عملیة  اختبارات  مقرر  أي  في  النھائي  االختبار 

 تخصص لھا من درجات االختبار النھائي.

یجوز لمجلس القسم الذى یتولى تدریس المقرر بناء على توصیة مدرس المادة السماح  .2

في  للطالب  ویرصد  التالي  الدراسي  الفصل  في  مقرر  أي  متطلبات  باستكمال  للطالب 

) وال یحسب ضمن المعدل الفصلي أو  ICجلھ األكادیمي تقدیر غیر مكتمل (ل) أو (س

التراكمي إال التقدیر الذي یحصل علیھ الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر، وإذا  

یُغیر تقدیر غیر مكتمل (ل) أو ( ) في سجل الطالب  ICمضى فصل دراسي واحد ولم 

راس تقدیر  بھ  فیتبدل  استكمالھ  (لعدم  أو  (ھـ)  الفصلي Fب  المعدل  ضمن  ویحسب   (

 والتراكمي. 

 ثالثاً: ساعات الدراسة وكیفیة احتساب المعدل: 

الموضحة في الجدول یجب ان ال یتجاوز الساعات المسموح بھا خالل الفصل الدراسي الحدود  

وذلك   المحددة   الساعات  تجاوز  فیھا  یتم  للخریجین  استثنائیة  حاالت  ھناك  إن  العلم  مع  أدناه 

 : من عمادة الكلیة حسب ما تقتضیھ سیاسة الكلیة بتوجیھات 

 المعدل التراكمي 
 الوحدات المسموح بتسجیلھا كحد أعلى

 السنوي الفصلي

 وحدة معتمده   24 وحدة معتمده   12 2.00اقل من 

 وحدة معتمدة   30 وحدة معتمدة   15 2.74-2.00
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 وحدة معتمدة   36 وحدة معتمدة   18 2.74أكثر من 
 

 احتساب المعدل الفصلي:  1.3: 

مجموع عدد الساعات في الفصل  ) ÷ ( (مجموع عدد النقاط للفصل الدراسي  = المعدل الفصلي

و علما  المحذوفةأ الدراسي)  المواد  ال  W(  ن  الحسابیة  )  العملیة  في  تدخل 

 للمعدل. 

 

 : مثال احتساب المعدل الفصلي

 المادة عدد الساعات الدرجات التقدیر  الوزن النقاط 

(6) (5) (4) (3) (2) (1) 

10.5 3.5 C+ 76 3 1 

8 4 B 82 2 2 

3 1 F 50 3 3 

14.25 4.75 A 92 3 4 

 المجموع  11  35.75

 3.25=  11/ 35.75المعدل = 
 

 المادة الدراسیة حسب الجدول : (1)

  عدد الساعات المعتمدة للمادة حسب الخطة الدراسیة  :(2) 

 : الدرجات النھائیة للمادة (3)

  (1) رقمانظر جدول   –: التقدیر حسب النظام (4)

 (1) رقمانظر جدول  –: الوزن للتقدیر حسب النظام (5)

  (5) }   عمود رقم X)  (2عمود رقم {الوزن  Xالساعات : النقاط = عدد (6) 
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   )1(  رقمجدول 

 تقدیر ووزن الدرجات  حسب النظام 

 الدرجات
 التقدیر  الوزن التقدیر 

 إلى من

95 100 A+ 5  ممتاز مرتفع 

90 94 A 4.75  ممتاز 

85 89 B+ 4.5  مرتفع  اً جید جد 

80 84 B 4  اً جید جد 

75 79 C+ 3.5  جید مرتفع 

70 74 C 3  جید 

65 69 D+ 2.5  مقبول مرتفع 

60 64 D 2  مقبول 

 راسب  F 1 60اقل من 
 

 ) 2(  رقمجدول 

 التقدیر حسب المعدل الفصلي او التراكمي   

 التقدیر  المعدل الفصلي او التراكمي 

  إلى من

 ممتاز  5 4.5

 جید جدا 4.49 3.75
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 جید  3.74 2.75

 مقبول  2.74 2

 

 : احتساب المعدل التراكمي 2.3:
 

 

 : نألنفترض 

 3.74  =المعدل التراكمي السابق  .1

   336.6  =السابقة  المكتسبة النقاط .2

   90 =  السابقة الساعات المكتسبة .3

 11الساعات المكتسبة الحالیة =  .4

 35.75النقاط المكتسبة الحالیة =  .1

الجدید   التراكمي  المعدل  السابقة)  =فإن  المكتسبة  النقاط   + الحالیة  المكتسبة    ÷(النقاط 

 (الساعات المكتسبة الحالیة + الساعات المكتسبة السابقة). 

                                      )  =35.75   +336.6   (÷  )11  +( 90   =3.68 

 الشمالیة:  الحدود  بجامعة الطلبة  رابعاً: تأدیب

یوجد داخل الكلیة لجنة تأدیب مكونة من أعضاء ھیئة التدریس في الكلیة لكل شطر على  

التأدیبیة المقرة من قبل  جامعة الحدود الشمالیة حیث حدة, ھذه اللجنة مسؤولة عن تطبیق اللوائح  

ترفع للجنة التأدیبیة الفرعیة المخالفات عن الغش في االختبارات الفصلیة او النھائیة بعد تحریر  

محضر اثبات حالة  بھ داخل القاعة من قبل المراقبین وتوقیعھم وتوقیع مشرف/ة السیر, ومن ثم  

ر تحقیق  بحضور اعضاء اللجنة  المشَكلة من قبل سعادة العمید یتم عقد جلسة للجنة  وفتح محض

بھا  والرفع  اللجنة  تراه  بما  والتوصیة  المرئیات  كتابة  ثم  ومن  المخالف/ة   الطالب/ة  اقوال  واخذ 

 لسعادة عمید الكلیة.

طالب   والواجبات   التقاریر  في  الغش  وكذا ,  االمتحان  في  غش  محاولة  أو  یغش  وكل 

 :  التالیة للقواعد  التخرج فإنھ یخضع ومشاریع

الساعات   مجموع عدد  ) ÷ ( ةل الدراسيو(مجموع عدد النقاط للفص  = ��اك�ي املعدل ال

 ) ةل الدراسيو�� الفصاملكتسبة 
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   السنة:  أعمال امتحانات1.4: 

  درجتھ  تلغى   السنة   أعمال  امتحانات   من  امتحان  في  محاولتھ  أو  الغش  علیھ  ثبت   من .1

 .  ذلك منھ یتكرر من  كل  المقرر في  تسجیلھ   ویشطب   االمتحان، ذلك في

     النھائیة: االمتحانات 2.4:
  االمتحان   في   األولى   للمرة   الغش  محاولة   علیھ   ثبت   أو   غش  من   امتحان   درجة   تلغى  .1

ً  ویعتبر  النھائي   .   المقرر في  راسبا

 النھائي:  االمتحان في  الثانیة  للمرة  الغش محاولة علیھ   ثبت  أو  غش   من .2

  في   بالتسجیل   لھ   یسمح   وال ,  راسباً بھما  واعتباره   مقررین   إلغاء  مع   االختبار   درجة   تلغى  .3

 . الصیفي  الفصل

 النھائي:  االمتحان في  الثالثة للمرة  الغش محاولة علیھ   ثبت  أو  غش   من .4

  الفصل  في   بالتسجیل  لھ   یسمح   وال ,  التالي  الدراسي  الفصل  في   الجامعة   من   یفصل  .5

 .    الصیفي 

 النھائي:  االمتحان  في الرابعة للمرة  الغش  محاوالت  علیھ ثبتت   أو الغش منھ  تكرر  من .6

ً  الجامعة  من  یُفصل   . نھائیا

في    انھ  فیما  كما  كالمشاجرات  والطالبات   الطالب  قبل  من  تصدر  مخالفات  أي  حالة 

بینھم  او اي تعدي  على احد الحراس او الحارسات بالقول او عدم االنصیاع للوائح الكلیة فإنھ  

 .یتم رفع المخالفة من قبل حراس او حارسات االمن للجنة التأدیبیة  التباع االجراءات اللزمة

 الطالب/ة عن المحاضرات فإنھ ملزم بتقدیم عذر مقبول یكون حد اآلتي: في حالة غیاب 

 شھادة وفاة احد االقارب من درجة.  .1

 إثبات تنویم في المستشفى الحكومي.  .2

 إثبات من الجھة المختصة عن حادث مروري.   .3

 یقدم للطالب إنذارات في حالة الغیاب غیر المبرر على النحو التالي:       

 االنذارات الغیاب في الفصل  عدد ایام (محاضرات)

 إنذار اول محاضرات 3

 إنذار ثاني  محاضرات  6

 حرمان من االمتحان النھائي % من عدد المحاضرات25

 كما یحرم الطالب/ة بسبب الغیاب بدون مبرر كما في الجدول اآلتي: 

عدد محاضرات الغیاب المسموح بھا في الفصل   عدد ساعات المقرر في االسبوع
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 الدراسي 

1 3 

2 6 

3 9 

4 12 

5 15 

 ). 1لالطالع على تفاصیل اكثر للوائح التأدیبیة یمكن الرجوع للملحق رقم (

 الباب الثالث: األنشطة الطالبیة

 أوالً: وحدة شؤون الطالب والخریجین واألنشطة الطالبیة: 

كلیة    عمادة  من  یخص حرصاً  ما  بكل  لتعنى  الوحدة  ھذه  إنشاء  تم  االعمال  إدارة 

ً   الطالب/ة من انشطة داخل وخارج الكلیة, وكذا من كلیة إدارة االعمال ألھمیة المتغیرات    إدراكا

ومتطلبات  العالي  التعلیم  مخرجات  بین  للمواءمة  الماسة  والحاجة  العمل  سوق  في  المتسارعة 

لتكون جسر للتواصل الفعّال  لھذه الوحدة الخریجین  تم اضافة كل ما یخص التنمیة والتوظیف، فقد 

واصل مع الخریجین لمتابعة أوضاعھم في سوق  الت ب   ھذه الوحدة حیث تقومبین الخریجین والكلیة.  

ونقلھا   وآرائھم  خبراتھم  من  واالستفادة  بكلیتھم  وربطھم  مازالوا    لزمالئھمالعمل  الذین  الطالب 

على مقاعد الدراسة. وتعمل الكلیة على تقدیم العدید من الخدمات للخریجین وتسھیل مھام انتقالھم  

   .العمل المھنیةمن البیئة التعلیمیة الجامعیة الى بیئة 

 والمسؤولیات المناطة بعاتق ھذه الوحدة ما یلي: 

القبول   .1 عمادة  مع  بالتنسیق  الخریجین  وحفل  الجامعة  احتفاالت  في  الفعالة  المشاركة 

 والتسجیل وعمادة شؤون الطالب.

بكیفیة   .2 نصائح  وتقدیم  الجامعیة,  الحیاة  لمعرفة  وتھیئتھم  المستجدین  الطالب  استقبال 

 المرحلة الجامعیة بتفوق. اجتیاز 

التحویل والحذف واالضافة   .3 بالمواعید واعالنھا مثل  الخاصة  باألجندة  المواعید  تسجیل 

 واالنسحاب .....إلخ. 

تشجیع الطالب على ممارسة دور ایجابي في العملیة التعلیمیة والمشاركة في االنشطة   .4

 الالصفیة. 
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االنشط .5 في  المشاركین  الطالب  اعذار  واستالم  وتسلیمھا  متابعة  الرسمیة  الطالبیة  ة 

 لمدرس المادة.

 استالم نماذج الطالب المتوقع تخرجھم واالحتفاظ بنسخة منھا.  .6

 بناء قاعدة بیانات للخریجین, ومتابعة الحالة الوظیفیة لھم.  .7

الجامعة   .8 مناسبات  في  الطالب وشكرھم  لتدریب  الكلیة  مع  تتعاون  التي  الجھات  حصر 

 لتدریب واالبتعاث في الكلیة. والكلیة, بالتنسیق مع وحدة ا 

 تقدیم تقریر دوري متضمناً كل االنشطة التي قامت بھا الوحدة خالل الفصل الدراسي.  .9

 :  ثانیاً: النادي الطالبي بكلیة إدارة األعمال

تُعد الجامعة مرحلة مھمة لصقل شخصیة الطالب مـن خـالل المھـارات العلمیـة والعملیـة 

دراستھ. ومما الشك فیھ ان ھـذه المھـارات تكـون محصـلتھا مخرجـات التي یتلقاھا خالل مراحل  

سلیمة متنوعة الثقافة ذات بناء فكري رصین , اذ تشكل من خاللھا شخصیة الطالب وتتفتح لیكون 

قادرا على العمل والتطویر وفقا لرغباتھ واستعداداتھ في الجامعة وفي حیاتھ المستقبلیة بعـد انھـاء 

 .دراستھ

لـق ارتـأت كلیـة إدارة األعمـال إنشـاء األندیـة الطالبیـة تماشـیاً مـع تطـور من ھذا المنط

من خالل خطط معـدّة علـى  العملیة التعلیمیة من خالل األنشطة الالمنھجیة حسب طبیعة كل قسم,

مدار العام الدراسي للنادي المتخصص في ذلك القسم داخل الكلیـة وصـیاغتھا علـى شـكل بـرامج 

نادي قائم، لكي تُتیح مجاال للطلبة الختیار البرنامج المناسب لمھاراتھ   تتماشى مع طبیعة عمل كل

 .الشخصیة أو التطوعیة أو العلمیة

 النادي الطالبي:  رؤیة1.2: 

إعداد جیل لدیھ تنوع فكري بناء ومعرفي قادر من خاللھ على مواكبة التطور والتفاعل  

األعمال   فیما یخص  والمجتمع  الجامعة  تطرحھا  في  التي  والبرامج  األعمال  التطوعیة من حیث 

  .األندیة

 النادي الطالبي:   رسالة2.2: 

بناء عالقة خدمیة تطوعیة بین الجامعة والمجتمع من خالل الطالب وتعزیز التعاون من  

 .خالل العمل التطوعي بینھم
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 الطالبي:  مھام النادي 3.2:

الفرص   من  مزیداً  األندیة  ھذه  توفر  ممارسة أن  من  الطلبة  تمكن  متخصصة  لنشاطات 

الخدمات اإلنسانیة لطلبة  بتقدیم  تھتم ھذه األندیة  المختلفة من خاللھا، حیث  نشاطاتھم وھوایاتھم 

على   والتدریب  والثقافیة  الفكریة  القضایا  ومعالجة  بمناقشة  تھتم  كما  المحلي  والمجتمع  الجامعة 

 .لمواھب المختلفة للطلبةوتھتم كذلك بصقل ا الحوار والنقد البناء، 

 النادي الطالبي:  ھدافأ 4.2:

االنتماء  المجتمع، وتعزیز  لقضایا  الواعیة  المتكاملة  الطالبیة  الشخصیة  بناء  العمل على 

الجامعة،  في  والعاملین  التدریسیة  والھیئة  الطلبة  بین  الصلة  وتوثیق  واألمة،  والوطن  للجامعة 

وت  الجامعة،  إدارة  أمام  الطلبة  وتعلیمات  وتمثیل  تشریعات  وفق  مصالحھم  لتحقیق  قضایاھم  بنى 

 .الجامعة، حیث یعد كل طالب مسجل في الجامعة عضواً في الھیئة العامة لألندیة

 : خطة عمل األنشطة الطالبیة 5.2:

لطبیعة   مراعیاً  عملھ  مجال  في  متخصص  ناد  كل  أعمال  برنامج  وفق  الخطة  عمل  یتم 

خالل الزیارات العامة لإلدارات المختصة، وعقد محاضرات، النشاطات التي یتبناھا النادي من  

 .وأعمال تطوعیة متنوعة

 : الطالبیة  الغایة من عمل األندیة 6.2:

1.  ً  .العمل على تثقیف الطالب تنمویاً وفكریا

والخطط  .2 األعمال  خالل  من  بینھم  فیما  الطالب  لدى  والحقیقیة  الفاعلة  المشاركة 

  .المشتركة

 .األساتذة إلى الطالب نقل الخبرات من  .3

الكلیات وطلبتھا   .4 بین  فیما  تشاركیة  الجامعة وخلق فرص  باقي كلیات  الفكرة على  تعمیم 

 .والقائمین علیھا

 النظام الداخلي لنادي طلبة كلیة إدارة األعمال  7.2:

إیماناً من كلیة إدارة األعمال بضرورة وجود نادي لطلبة الكلیة یھدف إلى تنمیة وصقل 

لب الحضاریة وبث روح التعاون والعمل الجماعي واحترام الرأي اآلخر بینھم علي  شخصیة الطا

أسس المصلحة العامة وحب الوطن، واعتقاداً صادقاً بأن وجود مثل ھذا النادي سوف یعزز روح 

 .االنتماء للكلیة والجامعة، فإن كلیة إدارة األعمال یسعدھا أن تعتمد ھذا النظام
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  :النادي الطالبيتشكیل  8.2: 

لطالب وطالبات كلیة إدارة األعمال یسمي (نادي طلبة كلیة إدارة األعمال)،  انشأ نادي

و یتألف نادي  ..ویخضع إداریاً إلشراف وكیل الكلیة للشؤون األكادیمیة وتكون لھ موازنة مستقلة

مجلس إدارة یتألف من  طلبة كلیة إدارة األعمال من فرعین یمثالن البنین والبنات، ویدیر كل فرع 

الكلیة  المباشر، ویقوم وكیل  یتم اختیار أربعة منھم عن طریق االقتراع السري  سبعة أشخاص، 

 ً وفقا آخرین  أعضاء  ثالثة  بتعیین  األكادیمیة  التعیین للشؤون  قرار  في  یبینھا  معینة  و  .العتبارات 

الثا الدراسي  الفصل  تبدأ من  واحداً  المجلس عاماً  الفصل تكون مدة عضویة  ني وتنتھي في آخر 

الستالم  خاصة  لجنة  األكادیمیة  للشؤون  الكلیة  وكیل  ویشكل  عام.  كل  من  األول  الدراسي 

واستثناء من حكم   .موجودات النادي وسجالتھ لیتم تسلیمھا للمجلس الجدید عند مباشرة صالحیاتھ

 .ولمدة سنة ونصف البند السابق یتم انتخاب أول مجلس إدارة في بدایة الفصل الدراسي األول

 : أنشطة النادي 9.2:

للطلبة, ویعزز مناخ    المتكاملة  الحضاریة  الشخصیة  بناء  إلي اإلسھام في  النادي  یھدف 

التعاون, وینمي روح الحوار واحترام الرأي اآلخر ,ویعمل علي توثیق الصلة بین الطلبة بعضھم  

والتعاون والعمل الجماعي. ویھتم  ببعض ومع الكلیة والجامعة والمجتمع على أسس الصالح العام  

الجامعة. وللنادي  النادي بقضایا الطلبة لتحقیق مصالحھم وفقاً للقواعد واألنظمة المعمول بھا في  

التالی أھدافھ ممارسة األنشطة  تحقیق  الكلیة    ة:في سبیل  التعاون مع لجنة اإلرشاد األكادیمي في 

قواعد   عن  واضحة  برؤیة  الطلبة  الدراسیة لتزوید  األنظمة  وإدراك  فھم  من  وتمكینھم  الدراسة 

االھتمام بشؤون الطلبة،  .المتبعة ,ومساعدتھم في تجنب المشاكل واألخطاء واإلنذارات والتأخیر

بشأنھا الكلیة  رد  ومعرفة  ومتابعتھا  الكلیة،  إدارة  إلي  ومشاكلھم  اقتراحاتھم  مع   .ورفع  التعاون 

ف للمساھمة  المختلفة  الكلیة  أنشطتھالجان  تنفیذ  الندوات .ي  في  الطالبیة  المشاركات  تنظیم 

والمحاضرات والزیارات والرحالت التي تنظم من قبل الكلیة أو أیة جھة أخرى، واإلشراف علي  

علیھ واإلشراف  للنادي  إلكتروني  موقع  .إنشاء  عنھا  اإلعالن  العلمیة   .عملیة  األنشطة  تنظم  كما 

ریاضیة أو  ثقافیة،  أو  توعویة،  واالجتماعیة،  ھذا   أو  في  علیھا  المنصوص  لإلجراءات  وفقاً 

 .النظام
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 الباب الرابع: الخدمات الطالبیة
 

الستكمال  ومساعدتھم  علیھم  الصعاب  لتذلیل  وذلك  للطالب/ة  المقدمة  الخدمات  من  العدید  ھناك 

 الدراسیة الجامعیة وتخفیف العبء, ومن ھذه الخدمات مایلي: 

 السكن:  :  أوالً 

     الطالبي: االسكان بوحدة  فالتعری1.1 : 

الجامعي من خارج مدینة عرعر ، ھي وحدة تستقبل الطالب والطالبات الراغبین بالسكن  

المباني المخصصة   وفق شروط معینھ ،وتحویل من تنطبق علیھم شروط االسكان الجامعي الى 

لإلسكان الطالبي ، وتقدم لھم الرعایة االجتماعیة والصحیة والنفسیة المناسبة التي تھیئ الطالب 

 .فكریاً وعلمیاَ وفق التعلیمات الخاصة بإدارة االسكان

 

وذلك  الجامعي.  الطالب  حیاة  في  إیجابیاً  المؤثرة  الرئیسیة  العوامل  أحد  الجامعي  اإلسكان  یعد 

للدور الكبیر الذي تقوم بھ وكالة عمادة شؤون الطالب لإلسكان والتغذیة ممثلة في إدارة اإلسكان،  

للطالب الكثیر والتي سعت إلى إیجاد وتوفیر بیئة تنظیمیة اجتماعیة تعلیمیة ثقافیة وریاضیة، تتیح  

 .من الفرص لتنمیة قدراتھ وإظھار مھاراتھ وتلبیة حاجاتھ 

  الطالبي:  السكن تمكونا  2.1 :

)  68(  من المبنى عرعر، ویتكون  مدینة في الضاحیة حي في الطالب  سكن: االول المبنى .1

 .ومجلسین سریر) 136( بسعة غرفة وستون  ثمان
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) اثنین وثالثون غرفة 32یتكون المبنى من (بدنھ، و  حي في  الطالب  سكن: الثاني  المبنى .2

 .سریر ، وثمان مجالس، ومجلس رئیس بالصالة ، وصالة ریاضیة) 64بسعة (

) سبع وستون غرفة 67یتكون المبنى من ( بدنھ، و  حي في الطالبات  سكن: الثالث  المبنى .3

 .) سریر، ومجالس، وصالة طعام125بسعة (

 .مدینة رفحاءالمبنى الرابع: سكن الطالب في  .4

 .المبنى الخامس: سكن الطالبات في مدینة رفحاء .5

  الطالب:  اإلسكان أھداف 3.1 :

 .توفیر اإلقامة المریحة لطالب الجامعة لتیسیر تحصیلھم العلمي .1

 .رعایة الطالب تربویاً والعمل على حل مشكالتھم االجتماعیة والنفسیة .2

طة متنوعة، علمیة وتربویة وثقافیة  استثمار أوقات فراغ الطالب في برامج ھادفة وأنش .3

شخصیاتھم   وتنمي  احتیاجاتھم،  وتلبي  اھتماماتھم،  تراعي  وریاضیة،  واجتماعیة 

 .ومھاراتھم وتصقل مواھبھم

 .تحقیق مجتمع یسود فیھ االلتزام بالشعائر والقیم اإلسالمیة واألخالق الكریمة .4

حیاة   .5 في  واالندماج  المشاركة  على  الطالب  لخدمة تدریب  تؤھلھم  سلیمة  اجتماعیة 

 .مجتمعھم

على   .6 وتعویدھم  المسؤولیة،  تحمل  على  وتدریبھم  متكامالً،  بناًء  الطالب  شخصیة  بناء 

 .االنضباط واإلیجابیة في جمیع شؤونھم

 شروط القبول في اإلسكان الطالبي:  4.1 :

لطالب غیر  أن یكون الطالب منتظماً في إحدى كلیات الجامعة أو معاھدھا، ویجوز قبول ا

المنتظمین أثناء تسجیلھم في برنامج الطالب الزائر أو البرامج الجامعیة األخرى في حال وجود 

 .أماكن متاحة في اإلسكان الطالبي

نائ .1 الطالب  إلقامة  الدائم  المقر  یكون  عن  بأن  تقل  ال  بمسافة  دراستھ  مقر  عن  بعیداً  أو  اً 

في حدود ھذه المسافة، وفي حال قلة   كم بموجب إثبات شرعي وإقرار یفید بعدم سكناه70

وللجنة   مسافة،  أبعد  سكناه  كان  لمن  األولویة  تكون  المتقدمین  عدد  المتاحة عن  األماكن 

الدائمة لإلسكان الطالبي في الجامعة استثناء الحاالت التي تتطلب ذلك طبقاً للقواعد التي 

 .تضعھا



39 
 

 .البيأال یكون الطالب قد سبق فصلھ نھائیاً من اإلسكان الط  .2

 .أن یوقع الطالب على تعھد بااللتزام بالتعلیمات الخاصة باإلسكان الطالبي .3

 .أن یكون الطالب خالیاً من األمراض المعدیة أو الساریة بموجب تقریر طبي یفید بذلك .4

تحددھا   .5 التي  البنوك  أحد  في  باإلسكان  اإلقامة  رسوم  بتسدید  الطالب  یقوم  العمادة  أن 

 .ع بقیة األوراق الالزمة للحصول على سكنوتقدیم قسیمة اإلیداع م 

 .أال تكون على الطالب ملحوظات مخلة بالسلوك واآلداب العامة .6

    اإلسكان: محظورات 5.1 :

ا یعد ارتكاب أي مخالفة للقیم واآلداب العامة إخالالً بنظام اإلسكان، ومن یرتكب شیئاً منھ 

 : ومن ھذه المخالفات  .اإلسكان ومرافقھوفي حال تكرارھا یُحرم من  نفسھ للمساءلة، یعرض 

 .مخالفة السلوك اإلسالمي في المظھر والمعاملة .1

إقامة  .2 أثناء  أفنیتھ  أو  مرافقھ  أو  السكن  في  البقاء  أو  الجماعة  صالة  عن  الطالب  تخلف 

 .الصالة دون عذر شرعي

 .اإلتیان بأي فعل أو قول یخل بالدین أو اآلداب العامة أو األمن .3

 .التعلیمات واألنظمة األخرى المعتمدة من عمادة شؤون الطالب مخالفة  .4

 .آالت اللھو داخل اإلسكان ویرجع في تحدید ھذه اآلالت إلى عمادة شؤون الطالب   اقتناء .5

الظھور في القاعات العامة بالمبنى أو خارجھ بغیر المظھر الالئق بطالب الجامعة عموماً   .6

 .وبالمسلم على وجھ خاص 

أنواعھ ، وكذلك اقتناء الكتب والمجالت والصور التي تتنافى مع األخالق التدخین بجمیع   .7

 .واآلداب اإلسالمیة

 .اإلتیان بما یؤدي إلى إثارة الفرقة والخالف بین الطالب  .8

اإلتالف أو التخریب المتعمد ألثاث اإلسكان ومحتویاتھ أو مبانیھ أو حدائقھ أو مرافقھ أو  .9

 .الطالب أم باإلسكان بوجھ عامأفنیتھ سواء أكان خاصاً باستخدام 

في    .10 استقبال زوار  أو   ، السكن  داخل  الطالب  لوجود  لیالً  المحددة  المواعید  عن  التأخر 

 . غیر األماكن المخصصة للزوار ، أو السماح لھم بالمبیت 

لذلك   .11 المخصص  الوقت  یسكنھ في  الذي  المبنى  بنفسھ لدى مشرف  الطالب  عدم حضور 

 .ات وجوه في السكنمن قبل إدارة اإلسكان إلثب 

من   .12 ألكثر  السكن  عن  الطالب  أو    15تغیب  متتابعة  العام   30یوماً  في  متقطعة  یوماً 

 .الجامعي بدون عذر مقبول لدى العمادة
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ذلك بطریق  .13 أكان  داخل اإلسكان سواء  والتعلیمات  النظام  أو سیر  النشاط  برامج  تعطیل 

 .مباشر أو غیر مباشر

أو   .14 المشرفین  على  و التطاول  مطاعم  من  مرافقھ  و  باإلسكان  العاملین  أو  الموظفین 

 .مالعب و غیرھا

التستر على أشخاص غیر مصرح لھم دخول السكن ومرافقھ أو أشخاص مطلوبین من  .15

 .جھات حكومیة، أو متخلفین أو ھاربین من كفالئھم

بأي حال من  .16 السكن  أي من مرافق  أو  أبوابھا  أو  بالغرفة  أو إضافات  تغییر  أي  إحداث 

 .األحوال، أو تعلیق لوحات أو ملصقات داخل الغرف أو الصاالت أیاً كانت 

 .االحتفاظ داخل السكن بمواد ملتھبة أو متفجرة أو أسلحة أو أي مواد ممنوعة .17

التخلف عن حضور المحاضرات والبقاء داخل السكن أثناء المحاضرات المقررة، ما لم  .18

 .یكن لدیھ عذر مقبول

المب  .19 و  الغرف  داخل  عمل الطبخ  على  الموجودة  المطابخ  استعمال  یقتصر  حیث  اني، 

 .القھوة والشاي فقط

تسلیم الطالب مفتاح غرفتھ إلى غیره مھما كان السبب، وفي حال فقده علیھ أن یبلغ على   .20

 .الفور مشرف المبنى الذي یسكنھ التخاذ اإلجراءات الالزمة

   :  الطالبیة  ثانیاً: المكافآت

 :  المكافآت ـدارقم1.2 :  

 مقدار المكافأت بعد مكرمة خادم الحرمین الشریفین:  

(892.5(   األدبي  القسم  مكافآت  .1 العلمي  القسم  لایر،  العلیا 1100)  الدراسات  لایر،   (

 ) لایر.990(

 ) ریاالت شھریاً لصندوق الطالب.10یحسم من المكافآت ( .2

 شروط صرف المكافآت:2.2 : 

 الدراسة. أن یكون الطالب/ الطالبة منتظماً في  .1

 أن یكون الطالب/ الطالبة سعودي الجنسیة أو من أم سعودیة أو على منحة خارجیة.  .2

 أن ال یكون الطالب/ الطالبة موظفاً حكومیاً.  .3

 أسباب توقف صرف المكافأة:  3.2 :

 ). 2تدني معدل الطالب/ الطالبة التراكمي إلى أقل من ( .1
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 دراسي أو الرسوب فیھ. االعتذار أو التأجیل أو السحب من أي فصل  .2

 انتھاء المدة النظامیة المقررة من الكلیات.  .3

 حصول الطالب/ ألطالبة على قرار تأدیبي لمخالفة أنظمة وتعلیمات الجامعة.  .4

 المدة النظامیة لحصول الطالب/ الطالبة على المكافأة الشھریة: 4.2 : 

لتخرج الطالب/ الطالبة    ترتبط المدة التي تصرف فیھا المكافأة الشھریة بالمدة النظامیة 

 (حسب الكلیة). 

 مكافأة االمتیاز: 5.2 : 

 ) مبلغ  الطالبة  للطالب/  متتالیین  1000تصرف  دراسیین  فصلین  كل  عن  فقط  لایر   (

) عدا الفصل الصیفي، على أن تكون من ضمن المدة النظامیة  5  -4,5حصل فیھا على معدل (  

 لصرف المكافأة.  

 البدالت: 6.2 : 

 ) خمسة آالف ومائتان وأربعون ریاالً تمنح للطالب/ الطالبة الكفیف. 5240بدل قارئ (  .1

2. ) إعاقة  ضرورة  1500بدل  مع  المعاق  الطالبة  للطالب/  تمنح  لایر  وخمسمائة  ألف   (

 استكمال نموذج الفحص الطبي للحصول على بدل قارئ ومكافأة بدل إعاقة. 

 اجراءات الحصول على البدالت: 6.2 .1 : 
 المخصص لذلك لدى وحدة التوجیھ واإلرشاد. تعبئة النموذج  .1

یرسل النموذج والمرفقات من تقاریر طبیة وشواھد إلى مركز التأھیل الشامل بالمنطقة   .2

 لتحدید نوع اإلعاقة ومدى أحقیتھ للبدل. 

بعد توجیھ مركز التأھیل الشامل بصرف البدل تقوم وحدة التوجیھ واإلرشاد برفع كامل   .3

 الستكمال صرف البدل.  المعاملة لوحدة المكافآت 

 ثالثاً: صندوق الطالب: 

 التي یقدمھا الصندوق:   تالخدما1.3 : 

 السلف ( وفقاً للشروط والضوابط ).  .1

 اإلعانات ( وفقاً للشروط والضوابط ).  .2

 إخالء الطرف.  .3

 علمیة ).   –دینیة  –اجتماعیة   –ثقافیة   –دعم األنشطة الطالبیة ( ریاضیة  .4

 الجامعة خالل العام الدراسي. تشغیل طالب وطالبات  .5
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 االستثمار.  .6

 السلف: 1.1.3 : 

 یصرف سلفة للطلبة خالل العام الدراسي وفق الضوابط التالیة:      

 االنتظام في الدراسة خالل الفصل الدراسي.  .7

 االستمرار المكافأة.  .8

 توصیة الباحث االجتماعي (الباحثة) بعد دراسة الحالة وتقییمھا.  .9

 السلفة واإلعانة. عدم الجمع بین  .10

 االلتزام بتسدید السلفة خالل عام دراسي وفق النموذج الخاص بذلك.  .11

 اإلعانات:   2.1.3 :

 تصرف إعانة للطلبة خالل العام الدراسي وفق الضوابط التالیة:      

 االنتظام في الدراسة خالل العام الدراسي مع حسن السیرة والسلوك.  .12

 انقطاع المكافأة الشھریة.  .13

 الطالب یعمل في الجامعة تحت بند تشغیل الطالب في صندوق الطالب. اال یكون  .14

 توصیة الباحث االجتماعي (الباحثة) بعد دراسة الحالة وتقییمھا.  .15

 عدم الجمع بین االعانة والسلفة.  .16

 ارفاق ما یؤید الحاجة لإلعانة واالوراق المطلوبة:  .17

 نموذج طلب االعانة.  .1

 السجل االكادیمي للفصل الحالي.  .2

 الجدول الدراسي للفصل.  .3

 البطاقة الجامعیة او بطاقة االحوال.  .4

 إخالء الطرف:  3.1.3 :

 تعبئة النموذج الخاص بإخالء الطرف.  .1

 أو جواز السفر.  –اإلقامة للمقیمین  –إحضار أصل الھویة الوطنیة  .2

 إحضار وكالة شرعیة في حال عدم تمكن الطالب من الحضور شخصیاً.  .3

 یة في حال صدورھا. یجب تسلیم البطاقة الجامع  .4
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 األنشطة الطالبیة:   4.1.3 :

یكون الصرف من الصندوق لدعم األنشطة الطالبیة وتقدیم الجوائز للمتفوقین فیھا وفقاً   

 للضوابط التالیة: 

بما   .1 یتقدم المسؤول عن النشاط بطلب من رئیس مجلس إدارة صندوق الطالب مشفوعاً 

 یلي: 

 األنشطة التفصیلیة ووقت تنفیذھا.  .1

یزانیة التقدیریة لتنفیذھا مع إیضاح مبلغ التمویل من میزانیة المؤسسة التعلیمیة إن  الم  .2

 وجد والدعم المطلوب من الصندوق. 

للبث   .3 اإلدارة  مجلس  لعرضھ على  تمھیداً  الصندوق  میزانیة  في  المبلغ  توفر  من  التأكد 

 فیھ. 

جزء من الدعم  یجوز لرئیس مجلس اإلدارة في حال االستعجال وتقییمھ للحالة صرف   .4

جلستھ   في  المجلس  على  یعرض  أن  على  اإلدارة  مجلس  على  العرض  قبل  المطلوب 

 % من الدعم المطلوب. 20التالیة ألخذ موافقتھ على ذلك على أن ال یتجاوز المبلغ  

 یصرف المبلغ للمسؤول عن النشاط كسلفة مؤقتھ بعد موافقة مجلس اإلدارة.  .5

ا .6 لمؤیدة للصرف وما یؤید ما قد یتبقى من السلفة  یقدم المسؤول عن النشاط المستندات 

یوماً من تاریخ انتھاء الغرض   15لحساب الصندوق لرئیس مجلس اإلدارة وتقفل خالل  

 الذي صرفت من أجلھ. 

 تشغیل الطالب:  5.1.3 :

یھدف ھذا البرنامج إلى تنمیة مھارات طلبة الجامعة, واطالعھم على االعمال االداریة   

استفادة  والفنیة   إلى  إضافة  الخبرة,  الكتساب  بھا  للعمل  الفرصة  لھم  اتیحت  التي  لألقسام 

تشغیلھم   المطلوب  الطالب  ترشیح  ویتم  الطالب,  بالجامعة من عمل ھؤالء  المختلفة  القطاعات 

شؤون   بعمادة  الطالب  صندوق  ادارة  مع  بالتنسیق  كلیاتھم  طریق  عن  الدراسي  الفصل  خالل 

 لضوابط التالیة: الطالب, ویتم ذلك وفق ا

العمل   .7 لھم  یسبق  لم  ممن  المادیة  الحاجة  ذوي  للطالب  التشغیل  فرص  اولویة  تتاح  أن 

 بالبرنامج منذ التحاقھم بالجامعة. 

 عدم تشغیل أي طالب سبق أن عمل ثالث مرات خالل فترة دراستھ بالجامعة.  .8

 دراسي. ینبغي مراعاة عدم السماح للطالب الجمع بین فرصتي تشغیل خالل الفصل ال .9

 إال تزید عدد ساعات العمل لكل جھة عن الساعات المحددة. .10



44 
 

ترسل قوائم تشغیل الطالب لعمادة شؤون الطالب العتمادھا, وصرف مستحقات الطالب  .11

 بعد نھایة فترة التشغیل مباشرة. 

تأخر   .12 بأن  بأسبوعین, علماً  الدراسي  الفصل  نھایة  قبل  بمرفقاتھا  التشغیل  ترفع كشوف 

 یھ تأجیل المستحقات للفصل الذي یلیھ. الرفع یترتب عل

 االستثمار:  1.3 .6 :

والنسخ   .13 الطباعة  وأعمال  كالمقاصف  للطالب  نافعة  خدمیة  استثماریة  مشروعات  إقامة 

 والتصویر وتأمین االدوات المكتبیة والعلمیة وما یماثلھا. 

 تنفیذ االستثمارات التي یتبناھا مجلس صندوق الطالب في مختلف المجاالت.  .14

 

 حقوق وواجبات الطالب داخل الجامعة باب الخامس: ال

 : الجامعي ) الطالب /الطالبة(حقوق أوالً: 

 : في المجال األكادیمي1.1: 

 .  للمستجدینحفل استقبال تعٌرًف  .1

 قدم معلومات عن الجامعة وأنظمتھا ومرافقھا یل الطالب الذي یالحصول على دلٌ  .2

  .الجامعة  ين جودة التعلٌم فیواالھتمام  بمالحظاتھم لتحستلقاه الطلبة ی  م التعلٌم الذيییتق .3

البیتوف .4 توفیر  ی ر  من خالل  وسھولة  بیسر  والدراسة  االستیعاب  لتحقیق  المناسبة  الدراسیة  ئة 

 كافة اإلمكانات  التعلیمیة المتاحة لخدمة ھذا الھدف.   

یدرسھا وذلـك وفقا   يتالحصول على المادة العلمیة والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعیة ال .5

 .  يتحكم العمل األكادیم  يالجامعیة الت اللوائح

 . الحصول على الخطط الدراسیة بالكلیة أو القسم والتخصصات المتاحة لھ .6

   االطالع على الجداول الدراسیة  قبل بدء الدراسة وإجراء تسجیلھ في المقررات التي یتیحھا   .7

یب األولویات في التسجیل للطالب وفق ضوابط  لھ النظام وقواعد التسجیل مع مراعاة ترت 

    .عادلة عند عدم إمكانیة تحقیق رغبات جمیع الطالب في تسجیل

ب  .8 الدراسي  الفصل  حذف  أو  مقرر  أي  إضافة  أو  الدراسة  أحذف  نظام  یتیحھ  لما  وفقا  كملھ 

 والتسجیل في الجامعة وذلـك في الفترة المحددة لذلك والمعلن عنھا للطالب. 
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أع .9 الساعات التزام  واستیفاء  المحاضرات  وأوقات  بمواعید  بالجامعة  التدریس  ھیئة  ضاء 

العلمیة والعملیة لھا  وعدم إلغاء المحاضرات أو تغیر أوقاتھا إال في حالة الضرورة ویعد  

إلغا تم  التي  ھا أو التغیب ؤ اإلعالن عن ذلك على أن یتم إعطاء محاضرات بدیلة عن تلك 

التد  ھیئة  عضو  قبل  من  والقسم  عنھا  الطلبة  مع  التنسیق  بعد  وذلك  المقرر  الستیفاء  ریس 

 المعني بإتمام ذلك.

االستفسار والمناقشة العلمیة الالئقة مع أعضاء ھیئة التدریس دون رقابة أو عقوبة في ذلك   .10

 .كان ذلك سواء أثناء المحاضرة أو أثناء الساعات المكتبیة المعلنة لمقابلة الطالب 

  االختبارات ضمن المقرر الدراسي ومحتویاتھ والمسائل التي تمت إثارتھا أو أن تكون أسئلة  .11

أثناء إلیھا  بما یحقق   المحاضرة  اإلحالة  المتوازن والمنطقي للدرجات  التوزیع  وأن یراعى 

 م العادل لقدرات الطالب.یالتقی 

  إجرائھاإجراء كافة االختبارات التي تعقد للمقرر ما لم یكن ھناك مانع نظامي یحول دون    .12

 .بوقت كاف على أن یتم إعالن الطالب بحرمانھ من دخول االختبار قبل ذلك بوقت كاف

  معرفة اإلجابة النموذجیة ألسئلة االختبارات الفصلیة وتوزیع الدرجات على أجزاء اإلجابة   .13

 م أداء الطالب قبل إجراء االختبار النھائي للمقرر. یوالتي یقوم على أساسھا تقی 

مراجعة ورقة إجابتھ في االختبارات وذلك وفق ما تقرره اللوائح والقرارات یحق للطالب    .14

 . الصادرة عن الجامعة في تنظیم آلیة تلك المراجعة وضوابطھا

األكادیمیة    .15 أو  اإلداریة  الجھات  قبل  الجامعة من  داخل  كامل حقوقھ  الحصول على  تسھیل 

 . وفقا ألنظمة ولوائح الجامعة

 لیھا في االختبارات الشھریة والفصلیة والنھائیة التي أداھا بعد معرفة نتائجھ التي حصل ع  .16

 الفراغ من تصحیحھا واعتمادھا.

الطالب   .17 باحترام  الجامعة  منسوبي  من  والعاملین  والموظفین  التدریس  ھیئة  أعضاء   التزام 

 . وإعطاءه كافة حقوقھ األكادیمیة واألدبیة

 لغیاب على أن یكون الرصد بشكلاعتماد النظام االلكتروني في رصد الدرجات وحصر ا  .18

 خر أكثر من أسبوع. أمنتظم وان ال یت

 إشعار الطالب بمجموع درجات أعمالھ الفصلیة والعملیة قبل دخولھ لالمتحان النھائي.   .19
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     :في المجال غیر األكادیمي2.1: 

في   .1 والمشاركة  الجامعة  تقدمھا  التي  االجتماعیة  والرعایة  باإلعانة  المقامة  التمتع  األنشطة 

 .وفق القوانین الجامعیة المنظمة لذلك فیھا

الحصول على الرعایة الصحیة الكافیة بالعالج داخل المستشفیات والمراكز الصحیة التابعة   .2

 للجامعة.

الكتاب  .3  ) الجامعة  ومرافق  خدمات  من  الصالة   -االستفادة  والفرعیة  اإللكترونیة  المكتبات 

 . ،  وفقا للوائح والنظم المعمول بھا بالجامعة). وغیرھا الكافتیریا ..... -الریاضیة 

4.  ً  . ال سیما للطالب المتفوق الحصول على الحوافز والمكافآت المادیة المقرر نظامیا

في   .5 مشاركتھ  وزیادة  والخارجیة  الداخلیة  والرحالت  والبرامج  التدریبیة  للدورات  الترشیح 

 المجتمع المحلي واألعمال التطوعیة. األنشطة الثقافیة وكذلك المشاركة في أنشطة خدمة 

الشكوى أو التظلم من أي أمر یتضرر منھ في عالقتھ مع أعضاء ھیئة التدریس أو القسم أو  .6

للقواعد   وفقا  التظلم  أو  الشكوى  تقدیم  ویكون  الجامعة   وحدات  من  وحدة  أي  أو  الكلیة 

 ولة عنھا.ؤالمسالمنظمة  لذلك، وتمكین الطالب من معرفة مصیر  شكواه من قبل الجھة 

دیبیة  لرفع الظلم ضده أتمكینھ من الدفاع عن نفسھ أمام أي جھة بالجامعة في أي قضیة ت .7

وعدم صدور العقوبة في حقھ إال بعد سماع أقوالھ، وذلك ما لم یثبت أن عدم حضوره كان  

 لعذر غیر مقبول وذلك بعد استدعائھ للمرة الثانیة. 

 ن بموجب أحكامأضده، وفقا للقواعد المقررة في ھذا الش  دیبي الصادرأالتظلم  من القرار الت .8

 .دیب الطالب أت

إال  .9 منھا  أي  تسلیم  وعدم  معھ  التعامل  ونزاھة  الجامعة  داخل  ملفھ  محتویات  على  الحفاظ 

أجھزة   للطالب  أو  التحقیق  جھات  قبل  من  الملف  بذلك  یفوضھ  من  أو  أمره  ولي  أو  نفسھ 

یجو وال  أخرى،  لجھة حكومیة  أو  ذلك القضاء  یكن  لم  ما  ملفھ  محتویات  نشر  أو  إفشاء  ز 

 دیبیة في حق الطالب.أالنشر نتیجة لقرار بعقوبة ت 

والمناسبة  .10 الالئقة  الخدمة  على  الحصول  في  الخاصة  االحتیاجات  ذوي  من  الطالب  حق 

 الحتیاجاتھ وفقا للقواعد واألنظمة.

 : الطالبة) الجامعي  -(الطالب واجبات ثانیاً: 

   :المجال األكادیميفي  1.2:  

 التزام الطالب باالنتظام في الدراسة والقیام بكافة المتطلبات الدراسیة.  .1

 التزام الطالب باحترام أعضاء ھیئة التدریس والموظفین والعمال و منسوبي الجامعة.  .2
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 .التزام الطالب باحترام القواعد والترتیبات المتعلقة بسیر المحاضرات   .3

العلمیة  .4 للمقرر طبقا لنزاھة  الدراسیة األخرى  البحوث والمتطلبات   التزام الطالب عند إعداد 

 ي شكل من األشكال. أ وعدم الغش فیھا ب

 وعدم الغش. التزام الطالب بالقواعد والترتیبات المتعلقة باالختبارات والنظام فیھا   .5

 التزام الطالب باإلرشادات والتعلیمات التي یوجھھا المسئول في قاعة االختبارات.   .6

   :األكادیمي  غیر  في المجال2.2: 

 نظمة الجامعة ولوائحھا وتعلیماتھا والقرارات الصادرة.  أالتزام الطالب ب .1

 التزام الطالب بحمل البطاقة الجامعیة أثناء وجود الطالب في الجامعة. .2

 لتزام الطالب بعدم التعرض لممتلكات الجامعة باإلتالف أو العبث بھا أو تعطیلھا عن العمل.  ا .3

 .التزام الطالب بالتعلیمات الخاصة بترتیب وتنظیم واستخدام مرافق الجامعة وتجھیزاتھا .4

 التزام الطالب بالزي والسلوك المناسبین لألعراف الجامعیة واإلسالمیة.   .5

 . بالھدوء والسكینة داخل مرافق الجامعة واالمتناع عن التدخین فیھاالتزام الطالب  .6

 
 

 عناوین بعض اإلدارات في جامعة الحدود الشمالیة 

 كلیة إدارة االعمال  

 كلیة إدارة االعمال   

 عرعر   -المدینة الجامعیة 

 0146614859تلفون          
 91431عرعر   - 1321ص ب:   

 عمادة القبول والتسجیل 
 القبول والتسجیل عمید 

 :(014)6614051  ھاتف  

 f.almadani@nbu.edu.sa  : برید الكتروني    

 1321 ص.ب   عرعر 

 عمادة شؤون الطالب 
046635062الھاتف :   
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0146635520الفاكس :   

 عمادة شؤون المكتبات 

 السعودیة المملكة العربیة 

 جامعة الحدود الشمالیة  –عرعر  

 عمادة شؤون المكتبات 

librarydean@nbu.edu.sa Email : 

Tel : 014 – 6614720 

014-6615433 
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 الشمالیة  الحدود  بجامعة الطلبة  تأدیب : الئحة1ملحق رقم 
 :         األولى المادة

 لھذه   یخضع ,  السعودیة   للجامعات   األساسیة   النظم   في   الواردة  باألحكام  اإلخالل  عدم   مع

  والبكالوریوس   الدبلوم   لمرحلة   بالجامعة  المقیدین  الطالب   جمیع   وموادھا   التأدیبیة  الالئحة

  التدریب   ببرامج  والملتحقین  االنتساب   طالب   ذلك  في  بما  حكمھم   في   ومن  العلیا  والدراسات 

 : یلي  بما   الالئحة ھذه أحكام  وتعنى,  والدورات 

 .  الطالب  سلوك  ضبط .  .1

 .  الجامعة في المتاحة التربویة  باألسالیب  سلوكھم  معالجة .2

  في   بھا  المعمول  واللوائح  لألنظمة  المخالف  الطالب   على  التأدیبیة  العقوبات   إقرار .3

 .   الجامعة

 : الثانیة المادة

 :   منھا كل  أمام المدونة  المعاني على  الالئحة  ھذه في  وردت   حیثما  التالیة المصطلحات  تدل        

 .  الشمالیة الحدود  جامعة : الجامعة .1

  والبكالوریوس   الدبلوم   لمرحلة   الجنسین   من   بالجامعة   للدراسة  الملتحقین   جمیع :  الطالب .2

ً  حكمھم في  ومن   االنتساب  وطالب   العلیا والدراسات   .  جنسیاتھم  كانت  أیا

 .  األخرى  الفرعیة واللجان بالجامعة  الطالب  لتأدیب  الدائمة  اللجنة : اللجنة .3

 الجامعة.  وتعلیمات   ولوائح   بأنظمة  والتقید  االلتزام  عدم: المخالفة  .4

  بھ   توصي  ما  أو ,    الالئحة  ھذه  في   علیھ  المنصوص   التأدیبي   الرادع  الحكم:  العقوبة .5

 المعنیة.  اللجان

 :الثالثة المادة
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  من   تقع  التي  المخالفات   الالئحة  ھذه  في  علیھا  المنصوص   العقوبات   تطبیق  من  یستثنى         

  اختصاص   من  فھذه,  المختلفة   وأنظمتھا   ومنسوبیھا   الجامعة   تمس  وال,    الجامعة   خارج  الطالب 

 .    للجامعة المعنیة  الجھة تحیلھا لم  ما , الدولة  في  العامة الجھات 

 :   الرابعة المادة

  مخالفة   یعتبر  الجامعیة  والتقالید   واللوائح  باألنظمة  أو  وآدابھا  الشریعة  بأحكام  إخالل  كل        

 : الحصر  ال  المثال  سبیل على

 .  ومرافقھا   الجامعة داخل الدین یمس الجامعة  طالب  أحد  من  صادر قول  أو  فعل كل .1

  أو   المحارم   غیر   مع   كالخروج (  الحیاء  یخدش  أو   والكرامة  الشرف  یمس   قول  أو   فعل   كل .2

  واآلداب  والسلوك   السیرة بحسن  یخل  أو ) ونحوھا االختالط 

 . المختصة  الجھات  من  إذن دون  السكن أو الجامعة من الطالب  خروج  .3

  لطلبة   المناسب   المحتشم  بالزي  االلتزام  كعدم ,   العلم   طالب   صفات  ینافي فعل  أي   ارتكاب  .4

 تلیق   ال   بطریقة  بالشكل التغییر  أو تعمیم  بنوعیتھ   صدر والذي  الجامعي  الحرم  داخل العلم

  وسائر  الجامعیة  السكنیة  والوحدات   العلمیة  والمراكز  الكلیات   بنظام  المخلة   األعمال .5

 . األخرى  الجامعیة األمكنة 

 .  الجامعة  بسمعة  مساس  كل .6

 .  العملیة الدروس أو والمحاضرات    االمتحانات  خالل بالنظام   اإلخالل .7

  ومشاریع   والواجبات   التقاریر   في  الغش   وكذا,  االمتحان  في  غش  محاولة  أو   غش   كل .8

 . التخرج

  أشخاص   إدخال   أو  ذلك  في   المساعدة  أو   غیره   عن   بدالً   الجامعي  الحرم   الطالب   دخول .9

 .   جامعي   طالب  شخصیة   وانتحال  الجامعة  خارج  من

 .  ومرافقھا الجامعة  نظافة   على  المحافظة وعدم , ومرافقھا  الكلیات  مباني داخل التدخین  .10

  أو   والطالب    الموظفین  و  التدریس  ھیئة  أعضاء  من   الجامعة  منسوبي  على   االعتداء .11

 . إھانتھم 

 .  مباشرة غیر  أو  مباشرة  بطریقة  السكنیة  الوحدات  أو الجامعة داخل النشاط  برامج تعطیل  .12

  والسكن   الجامعة   ومنشآت   ممتلكات   استعمال  إساءة  أو  المتعمد   التخریب   أو  اإلتالف .13

  الدراسیة  والفصول  العلمیة المراكز ومحتویات  واألثاث   كالمباني والمنقولة  الثابتة الداخلي

  المركزیة  المكتبة  ومقتنیات   وخرائط  تعلیمیة  ووسائل  وأدوات   أجھزة  من   والمعامل
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  الحائطیة   والصحف   والحدائق  والمالعب   والمعارض   والمتاحف  الفرعیة   والمكتبات 

 .  وغیرھا  اإلرشادیة والملصقات  واإلعالنات 

  وكذلك,  الناري  أو   األبیض   السالح  حمل   أو ,  االنفجار   أو  لاللتھاب   قابلة   بمواد   االحتفاظ .14

  غرف   داخل  اإلسالمیة   واألخالق   لآلداب   المنافیة   والمجالت   والصور   باألفالم   االحتفاظ 

    ومرافقھا.  الجامعة  داخل إحضارھا  أو الداخلي السكن

  الجھات   موافقة  بغیر   محتویاتھ   أو   الداخلي   السكن   ألثاث   نقل   أو  تغییر   أو   تعدیل  أي   إجراء .15

 . المختصة 

 .  الداخلي بالسكن  اإلقامة  وقواعد   اإلسكان بلوائح   اإلخالل .16

 داخل   التصویر   أجھزة   أو  بكامیرا  المزودة  الجوال  أجھزة  استخدام  إساءة  أو  حیازة .17

 . الطلبة  سكن  ذلك في بما   ومرافقھا  الجامعة

 االمتحانات.   قاعات  في الجواالت  إدخال .18

  أو  مجالت   أو   صحف  أو  نشرات   إصدار  أو   جمعیات   أو  مؤتمرات   أو   للجان   تنظیم   كل .19

  الجھات   من   مسبق   ترخیص   على  الحصول   قبل   تبرعات   أو   أموال  جمع   أو   توزیعھا 

 .  بالجامعة المختصة 

  إذن   بدون   األخرى   اإلعالم   وسائل  أو   المجالت   أو  للصحف  أخبار   أو   معلومات   إبالغ  .20

 . مسبق

  كانت  سواء  تزویرھا  بعد  استعمالھا  أو  الرسمیة  الوثائق   أو  الشھادات   أو  المستندات   تزویر .21

 بإجراءات  أو  بالجامعة  الطالب   بعالقة  صلة   لھا  مادام   خارجھا  أو  الجامعة  من   صادرة

  مشروعة   غیر  طرق   اتباع  أو  عمداً ,  محتویاتھا  بعض   أو  كل   إتالف  أو,  بھا  الدراسة

 . علیھا   للحصول

 .  المختصة  الجھات  من توقع  التي للعقوبة االمتثال  عن  الطالب  امتناع .22

 . آخر لشخص  السري  الرقم أو  المستخدم  اسم  إعطاء  أو الجامعیة الشبكة  استخدام  إساءة .23

 . إلیھا ینتسب  ومن   الجامعة  مصلحة  فیھ فیما  والالمباالة  االستھتار .24

 . اإلرشادیة  واللوحات  بالجامعة  والسالمة  األمن  رجال  بتعلیمات  التقید  عدم .25

 .   وتعالیمھ  لإلسالم المخالفة وتقالیدھا عاداتھا   في  اإلسالمیة غیر المجتمعات  وتقلید  التشبھ  .26

  أو  التعھدات   أخذ   من   التأدیبیة   اللجنة  عن   یصدر  فیما  المماطلة  أو   التأخیر  أو   التغیب  .27

 .   الجواالت  استالم أو  التبلیغ  قرارات 

 :  الخامسة المادة
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  المختصة   الرابعة  المادة  من )  8(  البند   في  علیھا   المنصوص   المخالفات   إحدى   یرتكب   طالب   كل

 :  التالیة  للقواعد  یخضع  االمتحانات  بنظام 

   السنة  أعمال امتحانات -أ

  في   درجتھ  تلغى   السنة   أعمال   امتحانات   من   امتحان   في   محاولتھ   أو   الغش   علیھ   ثبت   من  .28

 .  ذلك منھ  یتكرر  من  كل   المقرر  في تسجیلھ ویشطب   االمتحان، ذلك

     النھائیة  االمتحانات -ب

  االمتحان   في   األولى   للمرة   الغش  محاولة   علیھ   ثبت   أو   غش  من   امتحان   درجة   تلغى  .29

ً  ویعتبر  النھائي   .   المقرر في  راسبا

 النھائي:  االمتحان في  الثانیة  للمرة  الغش محاولة علیھ   ثبت  أو  غش   من .30

  في   بالتسجیل   لھ   یسمح   وال ,  راسباً بھما  واعتباره   مقررین   إلغاء  مع   االختبار   درجة   تلغى  .31

 . الصیفي  الفصل

 النھائي:  االمتحان في  الثالثة للمرة  الغش محاولة علیھ   ثبت  أو  غش   من .32

  الفصل  في   بالتسجیل   لھ   یسمح   وال ,   التالي   الدراسي   الفصل  في   الجامعة   من   یفصل  .33

 .    الصیفي 

 النھائي:  االمتحان  في الرابعة للمرة  الغش  محاوالت  علیھ ثبتت   أو الغش منھ  تكرر  من .34

ً  الجامعة  من  یُفصل  .35  . نھائیا

    : السادسة المادة

  الرابعة   المادة  من)  9(  البند   في  علیھا  المنصوص   المخالفات   إحدى   یرتكب   طالب   كل

 : التالیة  للقواعد  یخضع   االمتحانات  بنظام  المختصة 

  یثبت   أو  االمتحان  بدیالً عنھ في  الجامعة  خارج  من  آخراً   شخص   أو  طالبا  یُدخل  طالب   كل .1

 :   العمل ھذا  في  ساعد  أنھ

 األولى:  للمرة .2

ً  یعتبر .1  .   في المقرر  راسبا

 .   التالي الدراسي الفصل في الجامعة من یفصل  .2

 .   الصیفي  الفصل في  بالتسجیل لھ  یسمح   ال .3

   الثانیة للمرة .4

ً  یعتبر .1  . المقرر  في  راسبا
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 .  متتالیین دراسیین   فصلین الجامعة من یفصل  .2

   الثالثة للمرة   .3

 . الفصل النھائي من الجامعة  .1

 : العمل ھذا  في  ساعد  أنھ  یثبت  أو  االمتحان  في طالب   عن  بدیل   یدخل  طالب  كل .2

 األولى:  للمرة .3

ً  یعتبر .1  .   في المقرر  راسبا

 .   التالي  الدراسي الفصل في  الجامعة  من  یفصل  .2

 .   الصیفي  الفصل في  بالتسجیل لھ  یسمح   ال .3

   الثانیة للمرة .4
 .  متتالیین  دراسیین فصلین  الجامعة  من  یفصل 

   الثالثة للمرة   .5
 . الفصل النھائي من الجامعة 

 :     السابعة المادة

  الرابعة   المادة  من )  4(  البند   في  علیھا  المنصوص   المحتشم   بالزي   یلتزم   ال   من   كل

 :  التالیة  للقواعد  یخضع 

 ) .  الطالبات  شطر( بالكلیات  للتأدیب  الفرعیة اللجنة  قبل  من  للطالب  خطي إنذار: االولى  المرة

  اللجنة   قبل   من  الطالب   أمر   ولي   بھ  یشعر  خطي   إنذار   مع   الطالب   استجواب   : الثـانیــة  المرة

 ).  الطالبات  شطر(بالكلیات  للتأدیب  الفرعیة 

 .  راسباً بھما  مقررین واعتباره  من  الطالب  حرمان: الثـالثـــة المرة

 .   واحد   دراسي فصل لمدة الدراسة عن الطالب  إیقاف:  الـرابـعــة  المرة

 .  الجامعة  من  النھائي الفصل: الخامسة  المرة

 :     الثامنة  المادة

  أجھزة   أو  بكامیرا   المزودة  الجوال  أجھزة  الستخدام   إساءة  أو  حیازة  علیھ   یثبت   من   كل

 :    التالیة  للقواعد  یخضع  الجامعي السكن  ذلك في  بما ومرافقھا  الجامعة داخل التصویر

  السكن   أو  بالجامعة  الكلیات   داخل)تصویر  دون (بكامیرا  مزود   جوال  جھاز  حیازة  حالة   في .1

 )  للطالبات ( الداخلي
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  الكلیة   في  الجھاز  على  التحفظ  ویتم   المخالفة   الطالبة   على   تعھد   یؤخذ   مرة  ألول  الضبط  عند  .1

  قبل  من   الطالبة   أمر   ولي   على   التعھد   أخذ   بعد   الجھاز   1  یعاد   أن   على )  الطالبات   شطر(

  العقوبات   بیان  مع   المخالفة  تكرار   بعدم   ), الطالبات   شطر (بالكلیات   للتأدیب   الفرعیة   اللجنة

 الالحقة. 

 فصل لمدة) الطالبات  شطر ( الكلیة في الجھاز  على  التحفظ یتم الثانیة للمرة سبق  ما تكرر إذا .2

  للتأدیب   الدائمة  اللجنة  قبل  من   الطالبة  أمر  ولي   على   التعھد    أخذ   بعد   یعاد   أن   على   دراسي

 .  الالحقة العقوبات  بیان مع ,   المخالفة تكرار  بعدم

  لمدة )  الطالبات   شطر (  الكلیة   في   الجھاز  على   التحفظ   یتم   الثالثة   للمرة   سبق   ما   تكرر   إذا .3

  الدائمة  اللجنة   قبل  من   الطالبة   أمر  ولي   على  التعھد   أخذ   بعد   یعاد   أن  على  دراسیین  فصلین

 . المخالفة  تكرار  بعدم للتأدیب 

   الالحقة العقوبة بیان مع ,  واتالفھ الجھاز  مصادرة یتم  الرابعة للمرة سبق ما  تكرر إذا .4

لمدة  الفصل  یتم   الخامسة   للمرة  سبق   ما   تكرر   إذا .5   مصادرة  مع   واحد   دراسي  فصل   تأدیباً 

 واتالفھ.  الجھاز

   واتالفھ  الجھاز  مصادرة مع الجامعة من  النھائي الفصل  یتم  السادسة للمرة سبق ما  تكرر إذا .6

  االساءة   دون   الداخلي   السكن   أو   الجامعي  الحرم   داخل   بكامیرا   مزود   جھاز   استخدام   حالة   في   .2

  تصویر(   مثل   الحصر   ال   المثال   سبیل   على   ومرافقھا   بالجامعة   أو   باآلخرین   الضرر   وإلحاق 

  ما   كل   وتصویر   اشخاص،  وجود   بدون   العلمیة   المواد   وتصویر ,  علمھ  بدون   أو   بعلمھ   الغیر

  من  بھا  مرتبط   ھو   وما  الجامعة  بسمعة   الضرر   والحاق  االساءة  قصد   دون  جامد   ھو

 :   وخالفھ  وشركات   مؤسسات 

  على   التعھد   أخذ   بعد   یعاد   أن  على  دراسي  فصل  لمدة   الكلیة  داخل  في   الجھاز  على   التحفظ .1

  بیان   مع ,    للتأدیب   الدائمة   اللجنة   طریق   عن   المخالفة   تكرار  بعدم   األمر   وولي   الطالب 

 .  الالحقة  العقوبات 

  على   التعھد   أخذ   بعد   یعاد   أن  على  دراسیین  فصلین   لمدة  الكلیة  داخل  في   الجھاز  على   التحفظ .2

  بیان   مع,  للتأدیب   الدائمة  اللجنة   طریق  عن  المخالفة  تكرار  بعدم   األمر   وولي   الطالب 

   الالحقة.   العقوبات 

ً  الفصل .3  . الالحقة  العقوبة  بیان   مع الثالثة  المرة واحد في   دراسي فصل  لمدة تأدیبا

  على   المترتبة   الالحقة   العقوبة   بیان   مع   الرابعة   المرة   في   دراسیین   فصلین   تأدیباً لمدة   الفصل .4

 . الرابعة  المرة في ذلك

   الخامسة  المرة  في  الجامعة  من  النھائي  الفصل .5
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  على   الداخلي  السكن   أو   الجامعي   الحرم  داخل  بكامیرا   مزود   جھاز  استخدام   إساءة   حالة   في .6

,    العام   والنظام   باآلداب   مخلة   مقاطع   عرض ,    الغیر  تصویر(  مثل   الحصر   ال   المثال   سبیل 

 : الحاالت  لتلك مشابھ   ھو   ما  وكل)    فیدیو تسجیل 

ً   الفصل .1   أجھزة   أو  بكامیرا المزود   الجھاز  وإتالف مصادرة  مع   واحد  دراسي  فصل  لمدة  تأدیبا

 . الالحق العقوبة  بیان   مع التصویر

ً   الفصل .2   بیان   مع  الثانیة  المرة  في  وإتالفھ  الجھاز   ومصادرة  دراسیین  فصلین  لمدة  تأدیبا

 .     الالحقة  العقوبة 

 الثالثة  المرة في  وإتالفھ  الجھاز  مصادرة مع  الجامعة  من  النھائي  الفصل .3
 : التاسعة المادة
 :   إصدارھا  في الحق  التأدیب  للجنة التي  التأدیبیة العقوبات  بعض        

 .  كتابة  أو  مشافھة  التنبیھ  .1

 . الخطي  اإلنذار .2

  اللجنة   موافقة   أخذ   بعد ,    الحاجة  عند   واتالفھا   المخالف  بالطالب   المتعلقة   األجھزة   حجز .3

 .  اإلتالف  على خطي  الدائمة

 الغش  بداعي   الشھري االختبار درجة إلغاء .4

  االمتحان   في  بالغش  شروعھ  أو  غشھ  یثبت   الذي  المقرر  في   راسباً    الطالب   اعتبار  .5

 النھائي  

الى  مالم   أكثر   أو  مقرر   درجات   من%  20  من  الطالب   حرمان .6  الطالب   رسوب   یؤد 

 . بالمقررِ 

 مرافق  واستخدام   الطالبیة   واألنشطة   كالتغذیة   الخدمات   بعض   من   المؤقت   الحرمان   .7

 . كامال    دراسيٍ    فصلٍ  7 عن   تقل   ال  لمدة  والنقل   الجامعة

ً  واعتباره أكثر  أو  مقرر من الطالب  حرمان  .8  . فیھ  راسبا

 .  دراسيٍ  فصلٍ  عن  تقل   ال  لمدة الجامعي  بالسكن  اإلقامة  من  الحرمان .9

 .   دراسيٍ  فصلٍ  عن تقل   ال  لمدة الجامعة  في الدراسة عن  الطالب  إیقاف  .10

 .  فصل  ذلك في المواد  جمیع في  الطالب  حرمان  .11

 .والتأدیب  للعقاب  كوسیلة   معینة واعباء   بأعمال الطالب  إلزام .12

 .   الجامعة  من  النھائي  الفصل .13

 :  العاشرة المادة
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  إلدارة  ترفع ,    الجامعة  منسوبي  غیر   من   مرافقھا  أو  الجامعة  داخل  تصدر  مخالفة   كل

ً  تراه  ما التخاذ   الجامعة  .   مناسبا

 :  عشرة  الحادیة المادة

  المخالفة  درجة   مع   العقوبة   تناسب   التاسعة   المادة  في   المبینة   العقوبات   إیقاع   في   یراعى       

  كتابة  الطالب   مع  التحقیق  بعد   إال   العقوبة  توقع  وال  المالبسة   الظروف  أو  السوابق  اعتبار  مع

 المحدد   الموعد   في   الطالب   حضور   عدم   حالة  وفي ,    وإدانتھ   إلیھ   منسوب   ھو   فیما   أقوالھ  وسماع 

(    الجھة  التحقیق  یتولى:   عشرة  الثانیة  المادة .     أقوالھ  سماع  في  حقھ   یسقط  والمعلن  للتحقیق 

  في   التأدیبیة   الفرعیة   اللجنة   رئیس   التحقیق   في   یشارك   أن   على   المخالفة   فیھا   وقعت   التي )    الكلیة

 .  الطالب  كلیة غیر  كلیة في المخالفة وقعت   إذا,  المخالف الطالب  لیھا  ینتمي   التي  الكلیة

 : عشرة الثالثة المادة

  أمر  ولي   إحاطة   ویجب   ,الطالب   ملف   في   التأدیبیة   بالعقوبات   الصادرة   القرارات   تحفظ    

ً   الطالب    ویجوز ,    والكلیات   الطالب   شؤون   وعمادة  والتسجیل  القبول  وعمادة  بالقرارات   علما

   الداخلیة.  اإلعالم  وسائل من  أي في الجامعة داخل  بالعقوبة  الصادر القرار إعالن 

 : عشرة الرابعة المادة

  جوال  حیازة   عدم   من   للتأكد   لذلك   الحاجة  عند   الطالب   بتفتیش   القیام   للجامعة   یحق         

  التأكد   على   التفتیش  ویقتصر   والسالمة  األمن  مسؤولي  مع  الكلیة  عمید   یحدده  مندوب   بمشاركة

  شكوى   أو   شكوك  ھناك   تكن   لم   ما ,  الجھاز  محتویات   في   الدخول   دون   فقط   الحیازة   عدم  من 

 .   بالجوال خاصة 

 :  عشرة  الخامسة المادة

  بعد   الالئحة   ھذه  من   الخامسة  المادة  في  علیھا  المنصوص   الغش  وقائع  إحدى  اكتشفت   إذا

 .    التأدیبیة  العقوبة من  مرتكبھا  یعفى   فال,  للمقرر النھائیة  النتیجة  اعتماد 

 :  عشرة السادسة المادة

 طالب  كل  حق  في  الالئحة  ھذه  في   علیھا  المنصوص   الغش  وقائع   إحدى  ثبوت   حال  في

  یجوز   كما,    الشھادة  أو  الوثیقة  منح  قرار  إلغاء  للجامعة  یجوز  فإنھ ,    تخرجھ  وثیقة  استلم  قد   كان

ً  المختصة  الدولة  جھات   الى وتحقیقات   مستندات   من  بالمخالفة  یتعلق  ما  كل  إحالة  لھا   للنظر   نظاما

 . بشأنھا
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 :   عشرة  السابعة المادة

  تكون   ال  بأن  ,الجامعة  من  الفصل ھو القرار  یكن مالم  العقوبات  من أي إیقاع في یراعى 

ً  العقوبة   .   الجامعة  من  الطالب  قید  إلغاء في  سببا

 : عشرة  الثامنة  المادة

  ولھا  الطلبة  لتأدیب   الدائمة  اللجنة ھي ) 13-6(   التأدیبیة   العقوبات   بإیقاع  المختصة   الجھة 

  إصدار  یتم  الحاالت   جمیع   وفي ,  الالئحة  ھذه   من   التاسعة   المادة  في   المبینة   العقوبات   جمیع  إیقاع 

  ضمن   اإلجازات   أیام  تحسب   وال  المخالفة   وقوع   من   یوما  )45(  أقصاھا   مدة  في  التأدیبي   القرار

 .      المدة ھذه

 :  عشرة  التاسعة المادة

  ھي   الالئحة   ھذه   في   التاسعة   المادة  من   ) 5  -1(  التأدیبیة   العقوبات   بإیقاع   المختصة   الجھة

  العقوبة   بنوعیة   للتأدیب   الدائمة  اللجنة   تشعر   أن  على  بالكلیات   الطلبة  لتأدیب   الفرعیة   اللجنة

  أسبوعین   أقصاھا  مدة  في   التأدیبي  القرار  إصدار  یتم  الحاالت   جمیع   وفي,  خطیا   وتنفیذھا

)15( ً    القرار   صدور  تعثر  حالة   في   للتأدیب   الدائمة  اللجنة  إلى   اإلحالة  أو   المخالفة  وقوع  من  یوما

 . المدة ھذه ضمن   اإلجازات  أیام  تحسب  وال 

 :   العشرون المادة

 .    تنفیذھا  یتم  ولم عام  بشأنھا  التأدیب  لجنة قرار على   مضى إذا التأدیبیة  العقوبة تلغى

 :  والعشرون  الحادیة المادة

  أن   أو  الجامعة   من   االنسحاب   الالئحة  ھذه   بموجب   للتحقیق  المحال  للمخالف   یجوز   ال

 .   معھ  التحقیق   انتھاء قبل منھا  طرفھ  یُخلى

 :  والعشرون  الثانیة المادة

  أو  االختبارات   بإجراء  للطالب   السماح   عدم   الجامعة   من   النھائي   الفصل   على  یترتب 

  األمر   یعنیھا   التي   للجھات   القرار   ویبلغ ,    فروعھا   أو   الجامعة   كلیات   من   كلیة    أي   في   القید   إعادة

ً 30( تتجاوز ال  مدة خالل وخارجھا  بالجامعة     صدوره  من ) یوما

 :         والعشرون  الثالثة المادة
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رئیساً وعضویة    األكادیمیة   للشؤون   الجامعة  وكیل   من   للتأدیب   الدائمة  اللجنة   تشكیل  یتم

  من  التدریس  ھیئة   أعضاء  من  وعضو  والتسجیل  القبول   وعمید   الطالب   شؤون  عمید   من  كل

  ,األنظمة   بدراسة  المتخصصین  من   وعضو  بالجامعة   اإلسالمیة  الدراسات   أو   الشریعة   أساتذة

 .     للتجدید  قابلة عام  لمدة الجامعة  مدیر  من  اللجنة تشكیل قرار ویصدر 

 :    والعشرون  الرابعة المادة

 لمدة   كلیة  كل    في   الطالبات   لشطر  واخرى   الطالب   لشطر   فرعیة  تأدیب   لجنة   تشكیل  یتم

  األكادیمیة   للشؤون   الكلیة   وكیل   -من :  كال  عضویتھا   في   ویكون   إقرارھا   من   ابتداء  جامعي   عام 

,    الطالبي   النشاط  أمین  أو   األكادیمي   اإلرشاد   وحدة  ورئیس   التدریس  ھیئة  أعضاء  من   واثنان 

 :     اختصاصھا  ویكون 

,  رسمي   محضر   في   مخالفتھم   وإثبات   معھم  والتحقیق   المخالفین  وضبط  المخالفات   رصد  .1

 ومرفقاتھا.  المحاضر  وحفظ 

  التوصیة   مع,    الطلبة  لتأدیب   الدائمة  اللجنة  إلى  المخالفات   وإثبات   التحقیق   استیفاء   بعد   الرفع .2

  من   التي   الحاالت   في   الالئحة   حسب   الفرعیة   اللجنة   نظر   وجھة  من   المناسب   بالجزاء

 . التأدیبیة  اللجنة  صالحیات 

 . الالئحة  ھذه  من التاسعة  المادة  في الواردة ) 5-1( من  العقوبات  إیقاع  .3

 :  والعشرون الخامسة المادة

  اجتماعھا   یكون  رئیسھا وال   من  بدعوة  الحاجة  عند   الطلبة  لتأدیب     الدائمة  اللجنة  تجتمع

 القرارات   وتصدر,  نائبھ  أو   الرئیس   بینھم  من  یكون   أن   على ,  األعضاء   ثلثي   بحضور  إال  نظامیا

 . الجلسة رئیس فیھ  الذي  الجانب  یرجح التساوي  وعند ,    الحاضرین لألعضاء  المطلقة  باألغلبیة 

   : والعشرون السادسة المادة

,    الالئحة   ھذه   في   علیھا   المنصوص   صالحیاتھا   الطلبة   لتأدیب   الدائمة  اللجنة   تباشر 

  إلیھا   المخالفة  إحالة  تاریخ  من   عمل   یوم   ) 45(  تتجاوز   ال  مدة  خالل  المخالفات   في   النظر  وعلیھا

ً   تراه  ما  كل  إجراء  ولھا ,   ,    الدفاع  حق  من  وتمكینھ  الطالب   أقوال  سماع  إعادة  ذلك  في   بما  الزما

  األقسام  رؤساء  أو ,    الواقعة   أطراف   من  أقوالھ   سماع   إلى  الحاجة   تدعو  من   استدعاء  لھا   أن   كما

 .   غیرھم أو  واإلداریین   التدریس ھیئة وأعضاء

 :  والعشرون  السابعة المادة
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  بما   الفرعیة   اللجان   عمل   لتنظیم   الالزمة   التعلیمات   الطلبة   لتأدیب   الدائمة   اللجنة   تصدر

 .    الالئحة  ھذه  في  الواردة اختصاصاتھا  وفق  إنشائھا  من  الغرض  لتحقیق  الالزمة النماذج  ذلك في

 :      والعشرون  الثامنة  المادة

  الثامنة(  للمادتین   وفقا  العقوبات   بتوقیع   المختصة   الجھات   من  تصدر  التي  القرارات 

  خالل  القرار   على  االعتراض   أمره  ولي  أو  للطالب   ویحق   نھائیة  تكون)  عشرة  والتاسعة  عشرة

ً   عشر  خمسة   الطالب   یقبل  لم   وإذا  ,االعتراض   في   حقھ  یسقط   واال  القرار   صدور  تاریخ   من  یوما

 .     الالزم  التخاذ  الجامعة  لمدیر  واعتراضھ أوراقھ  ترفع  االعتراض  وكرر  القرار

 :  والعشرون  التاسعة المادة

  الكلیة   طریق  عن  الالئحة  ھذه  في  علیھا  المنصوص   الحاالت  في  المخالف   استدعاء  یكون

  أو ,    الجامعة  لدى   باسمھ   المسجلین   الجوال  ھاتفھ    أو   اإللكتروني   بریده   أو  الطالب   لھا   التابع 

  تعدیل  أو  تغییر  مسؤوال عن   المخالف  ویكون,    الجامعة   لدى  المعلوم   إقامتھ   لمحل  مسجل   بكتاب 

 .    األكادیمي  بالنظام   اإللكترونیة صفحتھ  على   المسجلة البیانات  ھذه

 :       الثالثون المادة

  العقوبات   جمیع  إیقاع   في  الحق  األكادیمیة  للشؤون  الجامعة  وكیل   أو  الجامعة  لمدیر

  المخالفة   نوع   أو  المخالف  حالة   كانت   ما  متى,  التأدیبیة   العقوبات   مادة   في   علیھا  المنصوص 

 .   االستثنائیة الظروف أو السریة أو  الخصوصیة  تستوجب 

 :      والثالثون  الحادیة المادة

 التأدیب   لجنة  قبل  من  لھ  یحال  الطالب   شؤون  بعمادة  والتأدیب   للتحقیق  مكتب   ینشأ 

  عدم   اللجنة   ترى   التي   الحاالت   في  الحاجة  عن   الطالب   مع   التحقیق  إلعادة   الطالبیة   المخالفات 

 .      وضوحھا

 :    والثالثون  الثانیة المادة

  في  یشارك   للعمادة  تخضع  معاونة   طالبیة  تقویم  لجان  تشكیل  الطالب   شؤون  لعمید 

  الطالب   بین   المحمود   غیر  السلوك  تقویم  في  المساھمة   مھمتھا   وتكون    الطالب   عضویتھا

  ھذه   اختصاصات   بتحدید   العمادة   تقوم   أن  على   خالفات   من   بینھم   یقع  فیما   والمصالحة   والتحكیم 

 .  الالئحة  ھذه  بأحكام  إخالل دون  وذلك  بھا  الخاصة  واإلجراءات   اللجان

 :       والثالثون  الثالثة المادة
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  ذلك   إلى  مضافا   أتلف   ما   قیمة   الطالب   تحمیل   في   الحق   للجامعة  فإن   األحوال   جمیع   في

 .  تبعات  من  علیھ  یترتب  وما والتركیب   اإلصالح  تكلفة 

 :       والثالثون  الرابعة المادة

 .   الالئحة ھذه  بتفسیر المختصة  الجھة ھو الجامعة  مجلس

 :     والثالثون  الخامسة المادة

  من   سبقھا  ما   ویلغى    الجامعة   مجلس  من   اعتمادھا   تاریخ   من   اعتبارا   الالئحة   بھذه   یعمل 

 .    الطالب  بتأدیب  خاصة  لوائح 
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