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 المقدمه 

 

ن ان  م هذا الدليل اإلرشادي متمني 
ا
ب و إرشادهم بقسم علم المعلومات ان تقد

ا
يرس لجنة شؤون الطّل

  
ا يعرض لهم من استفسارات و يكون عونا لهم فن  عما

ً
اإللمام لما يجب عليهم معرفته و العمل به و مجيبا

 اشكاالت 

 

 بالتوفيق 

 

 

ب بقسم علم المعلومات 
ا
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ب و طالبات قسم علم المعلومات 
ا
 دليل اإلرشاد األكاديم  لطّل

   By: Dr. Hanan Hayat 

 

: ةو الرسال   الرؤيه   

نامج اإلرشاد األكاديم  للطالب، والوصول به ألفضل المعايب  الجامعية المنافسة، والعمل عىل توفب  جميع   االرتقاء ببر

ته الدراسية؛ من أجل بناء حصيلة     قد تؤدي إىل تعبر مسب 
الخدمات اإلرشادية للطالب، مع تذليل جميع الصعوبات الت 

ة   فب 
زمنية محددة لتخرجه علمية وأكاديمية سليمة فن  

 

: م  األهداف العامه لإلرشاد األكادي   

ن عليها، وإرشاد الطالب بالنظم األكاديمية لتسهيل   تعريف الطالب المستجدين بطبيعة الحياة الجامعية الجديدة المقدمي 

اب من حدود منطقة التعبر   فهم واستيعاب الخطة الدراسية للقسم، والعمل عىل رفع كفاءة الطالب الدراسية وعدم االقب 

، وذلك من خالل المتابعة المست مرة وتقديم المشورة الصحيحة له، وكذلك العمل عىل تعظيم إمكانيات الطالب األكاديم 

 بصقل مواهبهم بصورة مستمرة، واالهتمام بالنهوض بالطالب
ً
ين أكاديميا ن  والمتمب 

ً
ن دراسيا ين من خالل  ا المتفوقي  لمتعبر

. معرفة األسباب، والقيام بمعالجتها، ورفع مستواهم التحصيىل    
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 :  التعريف باإلرشاد األكاديم 

كة بيــن الطالبــة وعضــو هيئــة التدريــس مــن أجـل معرفـة لوائـح أنظمـة الدراسـة فـي الكليـة ،  علـى  و اإلطالعهــو عمليــة مشــب 

مــن فادة الســتلمكانيــات المتاحــة ال واكاديميــة الااللمنهجيــة ، وتزويــد الطالبــة بالمهــارات ا و أألنشطةالخدمــات المهنيــة 

. بــداع المهنــياال القــدرات الذاتيــة للطالبــة ورفــع مســتوى التحصيــل العلمــي و   

 

 :  التعريف بالمرشد األكاديم 

أكاديم   جــراءات، ويتــم تعيــن مرشــد مــام بالخطــط واللوائــح واال لعضــو هيئــة تدريــس بتمتــع بالخبــرة والكفــاءة المعرفيــة واال

  الكلية
 لــكل مجموعــة من الطالب فن

 

: دور المرشد األكاديم    

 . إعـالن أسـماء الطالبـات فـي لوحـة اإلعالنات ، مــع تحديــد الســاعات اإلرشــادية فــي الجــدول اإلســبوع  وتنظيــم لقــاءات1

 دوريــة خاصــة وعامــة

. عمل ملف لكل طالب يحتوي عىل: 2  

بطاقة تعريف بحالة الطالب   -             

صورة من السجل االكاديم   -             

صورة من الجدول الفصىل  للطالب -             

صورة من أي قرار يتخذ بحق الطالب -             

ه و توجيه الطالب ألفضل الطرق3 لالستفاده   . تعريف الطالب بمفردات الخطه الدراسيه و ارقامها و متطلباتها المعرفيا

  منها

ت األكاديميـة  ال مشـكال ســاعدة الطالبــات فــي تحديــد األهــداف و اتخــاذ القــرارات واكتشـاف مواهبهـن وتقديـم حلـولم.  4

 التــي تقــف أمــام الطالبــات وتحــول دون تحقيــق أهدافهــن التعليميــة

  لمتفوقــات. التعــرف علــى الطالبــات المتعثــرات وا 5
ً
ء بالمســتوى التعليمــي لإلرتقا ووضــع طــرق مناســبة لــكل حالــة  دراسيا

هـالومســاعدة المتفوقــات علــى  ن نحفــاظ بتمب   

ه المطلوب  6 طرحها للفصل الدراس  التاىل  وفقا الحتياجات الطالب و . عمل حرص للمقررات الدراسيا  

 

الب و الطالبات: نصائح و ارشادات عامه للطا   

  الوقت المحدد له  -
ات فن ام بحضور المحاضن ن االلب   

مك و أصدقاءك  -
ّ
ن معل ام المتبادل فيما بينك و بي  االحب   

ونيه عىل وضعية   - ات أن يكون الهاتف النقال و جميع االجهزه االلكب  الصامت أثناء المحاضن  

ا  - ب الحديث الجانتر 
ا
تجن  
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عدم اصطحاب المأكوالت داخل القاعه الدراسيه -  

ستغالل الوقت فيما يعود عليك و عىل زمالئك بالنفع و الفائدها -  

المحافظه عىل  منشأت الجامعه من أثاث و معامل و أجهزة و نحوها  -  

د بأداب الجامعة و أنظمتها - التقيا  

الطالبة   مسؤولية  

يــد  اإلعالناتتتحمــل الطالبــة مســؤولية متابعــة  -   ســواء عــن طريــق البر
ونن أو لوحــات  االلكب 

أو موقــع الكليــة االعالن  

كاديمــي فــي األطــاع علــى الســجل كاديمــي واإل األتتحمــل الطالبــة كامــل المســؤولية عــن أدائهــا  -

ونــي إللالنظــام ال كب   

قـات المحـددة و  ألو كاديميـة فـي اجتماعــات الدوريــة مــع مرشــدتها األعلــى الطالبــة حضــور اإل  -

عــن كل الجوانــب التــي   االستفسار  و كاديمــي وتزويـد مرشـدتها بكافـة المعلومــات عــن أدائهــا أأل

 تــرى فيهــا غموضهــا

و االعتذارويـم الدراسـي والمواعيـد التـي تختـص بالتأجيـل بتفاصيـل التق  االلمام -  

 نهجيــةماال  االنشطه ت و الــدورا ه و حضور مــن مرافــق الجامعــة وخدماتهــا المتنوعــ االستفاده  -

ة  وتنميــة المهــارات األكاديميهمــن أجــل دعــم المســب   
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  اإلرشاد األكاديم    
 توضيح لإلجراءات و المصطلحات الرئيسية   فن

 التعريفات: 

 السنه الدراسيه: 

  ان وجد 
 فصالن رئيسيان و فصل صيفن

 :  الفصل الدراس 

س عىل مدا  تدرا
َ
تا التسجيل و  ر مده زمنية ال تقل عن خمسة عرسر أسبوعا ها المقررات الدراسيه و ال تدخل من ضمنها فب 

 االختبارات النهائيه 

: الفصل    
الصيفن  

تا التسجيل و االختبارات النهائيه, و تضاعف خاللها المده   مده زمنيه ال تزيد عن ثمانية أسابيع و ال تدخل من ضمنها فب 

 المخصصه لكل مقرر 

 الخطه الدراسيه: 

  تشكل من مجموع وحداتها متطلبات التخرج
   ه  مجموع المقررات الدراسيه االجباريه و االختياريه و الحره, و الت 

الت 

  التخصص المحدد 
 يجب عىل الطالب اجتيازها بنجاح للحصول عىل الدرجة العلمية فن

 :  السجل األكاديم 

  كل فصل دراس  برموزها وأرقامها وعدد  
  يدرسها فن

؛ ويشمل جميع المقررات الت  هو بيان يوضح سب  الطالب الدراس 

اكم  والتقدير العام وح   يحصل عليها ورمز وقيم تلك التقديرات والمعدل الفصىل  والب 
داتها والتقديرات الت   

:  ى المستو  الدراس   

خطط الدراسية المعتمدة هو الدال عىل المرحلة الدراسية وفقا لل  

 :  المقرر الدراس 

  كل تخصص  
 مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة فن

 الوحدة الدراسية: 

  الذي ال تقل مدته عن مائة  
 دقيقة او الدرس العمىل  او الميدانن

ن   ال تقل مدتها عن خمسي 
ة النظرية االسبوعية الت  المحاضن

 دقيقة

 درجة األعمال الفصلية: 

ن تحصيل الطالب خالل فصل دراس  من اختبارات و بحوث و أنشطة تعليمية تتصل     تبي 
الدرجة الممنوحة لألعمال الت 

 بالمقرر الدراس   

 :  
 االختبار النهان 

  نهاية الفصل الدراس  
  المقرر يعقد مرة واحدة فن

 اختبار فن
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 التقدير: 

  الجدول  وصف للنسبة المئوية او الرمز األبجديا للدرجة النهائية ا
  أي مقرر كما هو موضح فن

  حصل عليها الطالب فن
لت 

 أدناه 

4النقاط من أصل   حدود الدرجة  Icon English الرمز بالعربية   المدلول بالعرنر   

 ممتاز مرتفع A 100- 95 4.00+ +أ

- A 90 أ 95إىل أقل من  ممتاز 3.75 

90إىل أقل من  - B 85+ +ب  مرتفع 3.5 
ً
 جيد جدا

85إىل أقل من  - B 80 ب  3.0  
ً
 جيد جدا

80إىل أقل من  - C 75+ +ج  جيد مرتفع 2.5 

75إىل أقل من  -C 70 ج  جيد 2.0 

70إىل أقل من  -D 65+ +د  مقبول مرتفع 1.5 

65إىل أقل من  -D 60 د  مقبول 1.0 

60أقل من  F هـ  راسب 0.0 

 مستمر - - IP م

 غب  مكتمل - - IC ل

 محروم DN - 0.0 ح

 ناجح بدون درجة  - أو أكبر  NP 60 ند

60أقل من  NF هد  راسب بدون درجة - 

 منسحب بعذر - - W ع

حذفت عنه لتغب   - - T مح
 تخصص

 معادلة خارجية or more 70 أو أكبر  P 70 مع

  الموعد المحدد                     
 لكل مقرر يتعذر عىل الطالب استكمال متطلباته فن

َ
    *تقدير غب  مكتمل: تقدير يرصد مؤقتا

  طبيعة دراسته أكبر من فصل دراس  إلستكماله                    
 لكل مقرر تقتضن

َ
*تقدير مستمر: يرصد مؤقتا  
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: المعدل ال  فصىل   

 عىل مجموع ساعات مقررات الفصل  يتم حساب المعدل الفصىل  عن طريق مجموع نقاط
ً
مقررات الفصل مقسوما  

 : اكم   المعدل الب 

 عىل مجموع ساعات المقررا
ً
اكم  عن طريق مجموع نقاط جميع المقررات مقسوما  يتم حساب المعدل الب 

اكم  من   التقدير    (4.00) المعدل الب 

 ممتاز  4.00 - 3.50

3.50إىل أقل من  2.75   
ً
 جيد جدا

2.75أقل من إىل   1.75  جيد 

1.75إىل أقل من  1.00   مقبول 

 

 :  اإلنذار األكاديم 

اكمــي عــن الحــد  الالئحةالموضــح فــي  األدنن اإلشعار الــذي يوجــه للطالبــة بســبب انخفــاض معدلهــا الب   

 :  العبء الدراس 

اكمــي ا تسـجيلها بمـا يتناسـب مـع معدلـه ةالطالــبأقـل عـدد مـن الوحـدات الدراسـية التــي ينبغــي علــى  الب   

 تأجيل الدراسة: 

تحســب مــدة   ال عــدم تســجيل الطالبــة مقــررات دراسـتها للفصـل الدراسـي المـراد تأجيــل الدراســة فيــه بطلــب مــن الطالبــة و 

 التأجيــل ضمــن المــدة النظاميــة للتخــرج

 ط  القيد: 

الطالبــة بالجامعــة سواء كان عن طريق الفصل او االنسحاب او االنقطاع عالقةإنهــاء   

 اإلعتذار عن الدراسة: 

وتحتسـب مـدة اإلعتذار ضمــن المــدة  عــدم مواصلــة الطالبــة الدراســة للفصــل الدراســي الــذي ســجلت فيـه بعـذر مقبـول 

 النظاميــة للتخــرج

: اإلنقطاع   

عـدم تسـجيل الطالبـة اي مقررات دراســية أىل  فصــل دراســي دون إشــعار الجامعــة بذلــك أو غيــاب الطالبــة بعــد التســجيل 

مر دون طلــب تأجيــل او إعتــذارللمقــررات بشــكل مســت  
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ات الدراسية:   مواعيد المحاضن
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 إجراءات التسجيل: 

، حيث      للطالب بما تملكه من صالحية قبل بدايةالفصل الدراس 
تقوم عمادة القبول والتسجيل بإجراء التسجيل المبدن 

  حال ثبوت عكس ذلك عند 
  يدرسونها بنجاح، وفن

ض أ ن  جميع الطالب قد اجتازوا المقررات ا لت  إغالق الفصل ُيفب 

ن متطلباتها
جب َ
ُ
  لم ت

  ا المقررات المسجلة ا  لت 
, يتـاح للطالبـة تسـجيل المقـررات التـي ترغـب الدراس   يحذف النظام تلقان 

 :  بدراسـتها أو حذفهـا ي حسـب وضعهـا األكاديم 

مة بالخطة:  سـجل لهـا جميـع المقـررات الدراسـية لمسـتواهن ويحـق لهـا فقـط 1 ن تعديـل شـعب المقـرر.ملب   

: وهــي الطالبــة التــي اجتــازت المقــررات التــي درســتها فيحــق لهــا تســجيل جميــع مقــررات المســتوى الحالــي . 2  غب  متعبر

 باإلضافة الــى المقــررات التــي لــم تتمكــن مــن دراســتها فــي المســتوى الســابق إن أمكــن

:  هـي الطالبـة التـي رسـبت فـي مقـرر أو اكثـر مـن مقـررات الخطـة الدراسـية , فهـذه يسـجل لهـا الحـد األقض مـن . 3 متعبر

 العـبء حسـب معدلهـا 

  و   12مع المالحظة ان الحد األدنن للعبء الدراس  
  الفصل الصيفن

  كل فصل دراس  أو ثالث وحدات دراسية فن
ساعه فن

  رسبت فيها الطالبةيستثتن من ذلك ح
. االت التخرج, و الحد األقض للعبء الدراس  يدخل ضمنها المقررات الت   

 

 معدل الطالبة  عدد الساعات المسموح التسجيل بها 

ساعة 12 1,5أقل من    

ساعة 15 1,75إىل أقل من  1,5من    

ساعة 18 2,75إىل أقل من   1,75من    

الرسوبمواد المستوى التاىل  من مواد  2,75أعىل من    

 

 الحذف و اإلضافة:  

ونية  إلليتابع الطالب عمليات التعديل للجدول من خالل بوابة الخدمات ا رشد  مال موقع الجامعة، والتواصل معبكب 

  
ةالتسجيل.  خالل المطلوبحالة عدم إنجاز التعديل  األكاديم  فن فب   

.  :  ضوابط أضافة مقرر دراس 

األكاديميةالتأكــد مــن الجــدول الدراســي وحالــة الطالبــة  -  

أن يكـون المقـرر مـن ضمـن المقـررات المطروحـة فـي الفصـل الحالـي -  

عدم وجود متطلب سابق عدم تجاوز حد العبء الدراس  للطالبة -  

عدم وجود تعارض أثناء إضافة المقرر الجديد  -  

 :  ضوابط حذف مقرر دراس 

إذا كانــت مــن مســتوى أعلــى مــن مســتواها الحالــي  إال تمنــع الطالبــة مــن حــذف مــواد التخصــص  -  

ة   - تمنع الطالبة من حذف مواد التعبر إذا كانت متعبر  

يمنـع حـذف المـواد التـي تكـون متطلب لمادة تدرسـها الطالبـة بالفصل التاىل   -  

ن   اال  - يحذف أكبر من مقررين دراسيي   

األدنن يقـل عـدد السـاعات عـن الحـد   ال يجـب إضافـة مقـرر بديـل كـي  -  
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   : إجراءات تعديل الشعب 

وجــود تعــارض مــع مــادة أخــرى تحتــاج الطالبــة إلــى إضافتهــا -  

التحويــل إليهــاوجــود مقاعــد شــاغرة فــي الشــعبة المــراد  -  

: إجراءات  اإلنسحاب من مقرر دراس   

  الفصل الدراس  1
. االنسحاب من مقررين عىل  األكبر فن  

. أن ال تقل الساعات المسجلة بعد اإلنسحاب عن نصف الساعات المسجلة حاليا2  

. أن يكون المقرر من مستوى أعىل من مستوى الطالب الحاىل  3  

مة بالخطة . 4 ن تسحب أي مقرر  ال الطالبة الملب   

 المواظبة و الحرمان: 

لعــذر قاهــر ال يجــب علــى الطالبــة الحضــور وعــدم الغيــاب أو التأخــر عــن المحاضــرة إ -  

( مدتها, يحــق للمدرســة منعــك مــن  - الدخــول واحتســابك غائبــةإذا تكــرر تأخــرك عــن المحاضــرة بمــا يزيــد عــن ) ُعرسر  

% فــي الفصــل الدراســي , فعليــك أن تتقدمــي بطلــب انســحاب مــن المقــرر أو 25إذا بلــغ غيابــك فــي مقــرر أو أكثــر نســبة  -

ن مـن ا ال اعتـذار عـن الفصـل الدراسـي وإ اسـبةر   سـتمرار فـي المقـرر وحضـور اختباراتـه وتعتبـريال سـتحرمي   

متحــان بســبب غيابــك , فإنــك تعــدي راســبة ويرصــد لــك تقديــر ) محروم( )ح( اال إذا تــم حرمانــك مــن دخــول  -  

لختبـاراالإذا قدمـت عـذرا لمجلـس القسم بطلب رفع الحرمان و قبله المجلس جـاز رفـع الحرمـان والسـماح لـك بدخـول  -  

ت الضــرورة القصــوى ويســمح لــك ال بـار النهائـي جاز لك تقديم عذر و لمجلِس الكليــة قبولــه فــي حــاختال إذا تغيبـت عـن ا -

قديــر الــذي تحصلــي عليــة تتجــاوز نهايــة الفصــل الدراســي ويحتســب التال بــأداء اختبــار بديــل عنــه فــي مــدة   
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: التخرج  

 تعتبــر الطالبــة متخرجــة إذا أنهــت متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب الخطـة الدراسـية شـرط أ
ا
اكمـي الـذي  ل يقـل معدلهـا الب 

 يحـدده مجلـس الجامعـة لـكل تخصـص , علـى أ
ا
, و عىل الطالبه تعبئة استمارة  حـوال عـن تقديـر مقبـولال يقـل فـي كل ا ل

من الجامعه و اعتمادها من ) القسم, الكلية, المكتبة المركزية, عمادة شؤون الطالب, عمادة القبول و  إخالء الطرف 

  حال عدم اكتمال متطلبات التخرج او نقص مقررات الخطة الدراسية أو عدم  (, كما التسجيل
يمنع اصدار وثيقة التخرج فن

اكم  االدنن للتخرج تتم عملية تخريــــج الطالب/الطالبة بعد انتهاء متطلبات التخرج بنجاح، واجتياز  , تحقيق المعدل الب 

  المرحلة وتمنح قسم. جميع ساعات الخطة الدراسية لكل 
الجامعية أحد التقديرات   الجهات المختصة الطالب المتخرج فن

 التالية: 

اكم  ال يقل عن ) - (. 3.5ممتاز إذا كان معدلة الب   

اكم  من ) -  إذا كان معدلة الب 
ً
(. 3.5( إىل أقل من ) 2.75جيد جدا  

اكم  من ) - (. 2.75( إىل أقل من )1.75جيد إذا كان معدلة الب   

اكم  من )مق - (.  1.75( إىل أقل من ) 1بول إذا كان معدلة الب   
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ف:   مرتبة الرسر

ف األوىل للطالب الحاصل عىل معدل تراكم  أعىل من أو يساوي ) ( عند التخرج، وتمنح مرتبة  3.75تمنح مرتبة الرسر

ف  مــن حــق الطالبــة ( و 4.00)  ( من3.75( إىل أقل من )3.25الثانية للطالب الحاصل عىل معدل تراكم  من )الرسر

ــررات التــي درســتها فــي الحصــول علــى مرتبــة الشــرف عنــد التخــرج بشــرط اال تكــون قــد رســبت فــي أي مقــرر مــن المق

هــا و أن تكــون قــد أكملــت متطلبــات التخــرج فــي مــدة أقصاهــا متوســط المــدة بيــن ا لحــد األدنــى والحــد الجامعــة أو غب 

 االقض للبقــاء فــي كليتهــا
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بوي التتابع  ب  : رنامج اإلعداد الب   

بوي التتابع  عبارة عن تحقيق رغبات الطلبة من خالل تحويلهم إىل التخصصات   نامج اإلعداد الب  التحويل اآلىل  لبر

بوية بعد إكمال متطلبا ة 4من أصل   1تراكم  ال يقل عن ت التخرج بنجاح وبمعدل  األكاديمية الب    )مقبول( خالل فب 

  االعتبار الطاقة االستيعابية لكل قسما
لتحويل النظامية، مع األخذ فن  

وط تحويل الطلبة من التخصص الحاىل  إىل التخصص الجديد )مع إعداد تربوي(:   شر

)مقبول(.  4من أصل  1إكمال متطلبات التخرج بنجاح وبمعدل تراكم  ال يقل عن  -  

الطاقة االستيعابية لكل قسم وكلية.  -  

، ويتم إصدار   - بوي التتابع    حالة تم التقديم عىل برنامج اإلعداد الب 
ال يحق للطالب/للطالبة استالم وثيقة التخرج فن

 بها، التخصص األساس  مع إعداد الوثيقة الجديدة بعد االنتهاء من برنامج اإلعدا
ً
بوي التتابع  )مكتوبا د تربوي(. الب   

بوي التتابع  بعد نهاية كل فصل دراس   - نامج اإلعداد الب  . يتم االلتحاق ببر  

  : بوي التتابع  نامج اإلعداد الب  آلية التحويل اآلىل  لبر  

نامج عن طريق موقع   - ة التحويل النظامية للبر بوي التتابع  خالل فب  نامج اإلعداد الب  يتم تقديم طلب االلتحاق ببر

  جامعة أم 
(.  – القرى )خدمان  بوي التتابع  نامج اإلعداد الب  طلب االلتحاق ببر  

يتم إتاحة تقديم الطلب بناًء عىل الحالة األكاديمية للطالب/الطالبة )حيث يتوجب أن تكون الحالة األكاديمية   -

 للطلبة ه  متوقع تخرجه(. 

بوي  - نامج اإلعداد الب   لبر
ً
   سوف تتم عملية التحويل آليا

طلب   –التتابع  عن طريق موقع جامعة أم القرى )خدمان 

 .) بوي التتابع  نامج اإلعداد الب   االلتحاق ببر

بية.  - ال يستلزم من الطالب/الطالبة مراجعة عمادة القبول والتسجيل أو مركز الدورات بكلية الب   

فصل الدراس  الذي تقدم فيه الطالب  بتنفيذ الطلب، وذلك بعد نهاية ال سوف يتم إشعار الطلبة عبر رسائل الجوال -

بوي التتابع    بطلب اإلعداد الب 
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  الجامعة: 
 حقوق الطالب فن

 :   الجامعة ومرافقها تتمثل فيما يىل 
 للطالب الجامع  حقوق فن

ام كيانه   - من حقوق الطالب األساسية حفظ كرامته، وإحسان معاملته، واستعمال حسن الخلق معه، وإنصافه واحب 

 وشخصيته. 

توفب  البيئة الدراسية المناسبة لتحقيق الطالب األهداف التعليمية وحصوله بيرس عىل المعرفة والعلم النافع الذي   -

  نفسه وعقله ويحميه من الشبهات المفسدة. 
 يبتن

وط - ة والمقاعد المتاح يحق للطالب اختيار التخصص المناسب لرغباته وقدراته ومؤهالته حسب المعدالت والرسر

 بأقسام الجامعة. 

والمتطلبات   موضح بها عدد الساعات والمستويات وماهية المقررات ان تكون دراسته وفق خطة دراسية معتمدة  -

 الالزمة للتخرج. 

يحق للطالب تأجيل الدراسة لوجود عذر نظام  يقبله مجلس الكلية وفق الضوابط واآلليات. وال يجوز أن تتجاوز   -

ن  ن متتاليي  ن دراسيي    أو ثالثة فصول دراسية غب  متتالية. فصليي 

-  .   إشعار النتائج الفصلية أو عن طريق قسمه أو عبر النظام األكاديم 
ه فن من حق الطالب إبالغه بتعبر  

  تصدرها عمادة القبول   -
يحق للطالب الحذف واإلضافة واالنسحاب من مقرر دراس  وفق الضوابط واإلجراءات الت 

ينتم  إليه. والتسجيل وقسمه الذي   

  مدة   -
 يقدمها الطالب لرئيس القسم فن

ً
يحق للطالب االعتذار عن دراسة فصل دراس  لوجود عذر مقبول نظاميا

 أقصاها نهاية األسبوع العاشر من الدراسة. 

م أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون الطالب ببيان مخطط المقرر الدراس  عند بدء الدراسة  - ن بما يشمل   أن يلب 

ف المقرر وموضوعاته والمهارات المراد اكتسابها. أهدا  

  مواعيدها، -
ات وإجراء االختبارات فن م عضو هيئة التدريس بحضور المحاضن ن واستيفاء المادة النظرية والعلمية   أن يلب 

  وقتها و 
ات أو الزيادة فن د  التعدي إىل أوقات الراحة، واإلعالن عن أي إجراء كتغيب  موعوعدم التأخر عن المحاضن

ة أو إلغائها.   المحاضن

-    
م عضو هيئه التدريس بتحديد مواعيد الساعات المكتبية واإلعالن عنها وعن موقع مكتبه، وأن يقضيها فن ن أن يلب 

   مقابلتهم واإلجابة عن تساؤالتهم. 

 لألنظمة.  -
ً
يحق للطالب االستفادة من مرافق وخدمات المركز الطتر  وفقا  

 

الجامعة: واجبات الطالب داخل   

ام أنظمة الجامعة ولوائحها والبعد عن الوقوع بأي مخالفة وإال فإنه يعرض نفسه للعقوبات   - يجب عىل الطالب احب 

 .
ً
  النظامية بما قد يصل إىل فصله نهائيا

  المؤتمرات والندوات والمشاركات الداخلية والخارجية خب  تمثيل.  -
يجب عىل الطالب تمثيل جامعته فن  

لطالب التقيد باستخراج البطاقة الجامعية خالل شهر عىل األكبر من التحاقه، ويحملها معه بصفة دائمة  يجب عىل ا -

  الجامعة، ويقدمها لمن يطلبها منه خاصة منسونر  األمن. 
 أثناء وجوده فن
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ن بها والتعامل معهم - ام كافة منسونر  الجامعة وزوارها والمتعاقدين معها والعاملي 
بحسن   يجب عىل الطالب احب 

 الخلق. 

ام أعضاء هيئة التدريس ومعرفة قدرهم واستئذانهم عند إرادة الدخول والخروج من القاعة  - يجب عىل الطالب احب 

 الدراسية او المعمل ونحوه. 

يجب عىل الطالب الحفاظ عىل مرافق الجامعة وممتلكاتها ومعاملها وأجهزتها وعدم إتالفها وعدم الكتابة عىل    - 

بها وطاوالتها. الجدران وأبوا  

ات    -    التحصيل العلم  والتقيد بخطته الدراسية وبحضور المحاضن
ام بالجد واالجتهاد فن ن يجب عىل الطالب االلب 

 الدراسية. 

يجب عىل الطالب المحافظة عىل نظافة القاعات الدراسية والمعامل والمكتبات.   -   

وير والمشاركة ي  -  ن ام بالقواعد المنظمة لالختبارات. جب عىل الطالب تجنب الغش والب  ن فيهما، وااللب   
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