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 ة ومسؤوليات الطلبةاكميالح 1

 

 

  الحاكمية 1.1

ي  تتوىل
ة اإلدارة ف  زيادة تضمن وإجراءات وممارسات  العمل بيئة طوير أكاديمية وتسياسات وتطبيق تصميم جامعة الفجير

امج األكاديميةا إدارةكفاءة  ي بالمساهمة واإلداريير  وأعضاء هيئة التدريس اإلدارية تها ااديلقمن خاللها سمح وت وفعاليتها، لير
عملية ف 

ي  القرار،صنع 
 التشاركية الرشيدة.  الحاكميةوالذي يعد األساس ف 

وتؤمن واألهداف المؤسسية.  التطلعات المنشودةاإلنجازات بير  مكونات الجامعة لتحقيق المؤسسية  الحاكمية تؤكد 

ي 
يعتير  أعضاء هيئة التدريس واإلداريير  قيادات الجامعة و الزمالة بير  من منظور صنع القرار الفعال الجامعة أن من شأن التشاركية ف 

ي  والتحفير  قوة من أنجع وسائل ال
ي الجامعة. كما أن  الحاكميةتزيد من فعالية  النر

ام تعزز ركية التشا الحاكميةف  القادة األكاديميير  الير 

ي واإلداريير  
كة وممارسبالقيم المثىل ف  ي جو من الالسعي لتحقيق األهداف المشير

ي عملية صنع القرار ف 
اميسوده  ةديمقراطيتها ف  ، االحير

ي عملية  والواجباتالحقوق كما أن من شأن هذه الممارسات تعزيز مفهوم 
ي تنص عليها األنظمة بير  أعضاء المجالس واللجان ف 

النر

 لتحقيق المصلحة العامة للجامعة. صنع القرار 

ي الجامعة 
ي ف  ي تتضمن حقوق و وعىل هذا األساس جاءت التعليمات الناظمة للجسم الطالنر

ودورهم  ةبالطلواجبات والنر

ي 
 
، (SC) بةمجلس الطلالمرجعية القانونية ل( PPMلسياسات واإلجراءات )دليل ا ويشمل ،الجامعة اإلدارةفيما يتعلق بالمشاركة ف

ي الطلبة من خالله الذي يشارك 
ي  يدار العمل اإل ف 

ي دليل الطالب هذا.  موضحالجامعة كما هو ف 
 ف 

 ةبالطل مجلس 1.1.1

 نظرة عامة)أ( 

ي التنظيم اإلداري للجامعة. دور تمثيل  الجزءيغطي هذا 
 الطلبة ف 

 المجال)ب( 

ي  بةهذه السياسة عىل جميع الطلنطبق ت ي وخدمات  ،ومنسق وحدة اإلرشاد الطالنر
، والتوجيه المهن   ومنسقالخريجير 

كة،  بةالطل، ودائرة وحدة التنمية االجتماعية والثقافية والرياضية والخدمات الصحية مع يتوافق بما و والخدمات المشير

ي  ممارسات
ي و  الحاكميةتمثيل الطلبة ف 

  الجامعة. عملية صنع القرار ف 

 

 الفصل

1 
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 الهدف)ج( 

ي  (SCة أساسية لمجلس الطلبة )الهدف من هذه السياسة هو تحديد مرجعي
 
عملية و  الحاكميةلتأطير دور الطلبة ف

 . قرار صنع ال

 والتعليماتالسياسة )د( 

أعضاء هيئة التدريس بة مع بعضهم البعض، وبينهم وبير  الطلتعامل لتنسيق ( SC) بةس الطلمجل شكلي   .1

م المجلسوالجامعة.  بةللطللتحقيق المصلحة واإلداريير   بالطابع االجتماعي للحرم الجامعي ويعزز  ويلير 

 . والعقالنيةبيئة التعلم الودية 

ي تمثل طلبة الجامعة، ويتشكل  .2
يتألف المجلس من مجموعة منتخبة من الطلبة ليكون بمثابة الهيئة النر

 :  تنظيميا عىل النحو التاىلي

 رئيس (أ

 نائب رئيس (ب

 أمير  رس (ج

 صندوق امير   (د

 عامةاللجان  (ه

 لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية .أ

 ةيلجنة الرياضال .ب

اف عىل عملية انتخاب ممثىلي الطلبة .3 ي المجلس  يتوىل اإلرسر
حدة اإلرشاد منسق و و دائرة شؤون الطلبة مدير ف 

ي وخدمات الخريجير  
ي والتوجيه المهن  التنمية االجتماعية والثقافية والرياضية وخدمات ووحدة ، الطالنر

 الرعاية الصحية. 
 
ي ال اتاالنتخابجرى وت

ي شهر ف 
 من كل عام.  من الفصل الدراسي األولالثان 

4.  
 
أو من ذوي األقدمية هيئة التدريس  اءعضلمجلس الطلبة، بحيث يكون أحد أ يعير  مدير الجامعة مستشارا

. أي شخص 
 
 آخر يراه مدير الجامعة مناسبا

ي السنة عىل األقل، ويمكن عقد اجتماعات أخرى حسب الحاجة. المجلس جتمع ي .5
 مرتير  ف 

ها  ول األعمال والقرارات ومحاض  االجتماعاتاجدالمجلس سواء االحتفاظ بسجالت  .6  . وغير

 الطالبية النشاطات وتعليمات سياسات 1.1.2

 الطالبية األندية 1.1.2.1

ي كل برنامج الجامعة أنشأت 
ا ف  ا طالبي  ، وينادي  ي حال أبدى أخرى  جمعياتمكن إنشاء نوادي و أكاديمي

ي الجامعة ف 
ف 

ي هذه الحال يجب عىل الطلبة إبالغ 
ي مجال معير  من األنشطة الالمنهجية، وف 

 ةبشؤون الطلرئيس قسم الطلبة اهتماما ف 

كة )  ةبالمسؤولية العامة عن نوادي الطل( DSASSحيث يتوىل القسم )، ( بهذه الرغبةDSASSوالخدمات المشير

 والجمعيات. 

  الطالبية والجمعيات لألندية الناظمة والتعليمات السياسات 1.1.2.2

 
 
ي ذلك والجمعيات طبق القواعد التالية عىل جميع األندية ت

:  ناديالطالبية، بما ف   الخريجير 

 للعمل كمستشار للنادي.  مستعد عضو هيئة تدريس أو موظف وجود  •

ي إنشاء ناٍد عىل الطلبة  •
طلب حسب النموذج الخاص المعد لهذه الغاية وتقديمة إىل رئيس  تعبئةالراغبير  ف 

امقسم شؤون الطلبة والخدمات الطالبية مع   باألندية. الضوابط المتعلقة جميع ب االلير 

ي النادي جيد )وليسوا مدرجير  تحت المراقبة(.  أن يكون الوضع •
 األكاديمي لجميع الطلبة األعضاء ف 

ي تدار  •
ي مالية تم جمعها من قبل النادي لدعم أنشطتهم من خالل حساب يجميع األموال النر

خاص ف 

 الجامعة. 
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 ألي سبب من األسباب. للجامعة حق إلغاء أي نادي  •

  هموواجباتالطلبة ات وتعليمات حقوق سسيا 1.2

 األكاديم   إلرشادا 1.2.1

الدراسي والجدول  دليل الطالبوالرجوع إىل اإلرشاد مسؤولية طلب  طلبة الجامعة أثناء تسجيلهميتحمل 

 والتعليمات ذات الصلة وخططهم اإلرشادية. 

ي  ةبللطل
 
امجهم األكاديمياألمور المتعلقة ب لمشورة المهنية فيما يتعلق بجميعاو طلب اإلرشاد األكاديمي الحق ف ة ير

امج.  ويعير  لكل طالب مستجد مرشد أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس المتفرغير  وأهدافهم المهنية المتعلقة بتلك الير

ي برنامجه األكاديمي وذلك خالل برنامج التهيئة للطلبة الجدد. 
 
مرشده األكاديمي مرة كل طالب اللقاء ب  يتوقع من ف

ي هذا  ، بحيث يوافق المرشد األكاديمي قبل التسجيل للفصل الدراسي التاىلي و  قلعىل األواحدة كل فصل دراسي 
 
ف

ي للطالب التسجيل فة يالدراسالمساقات االجتماع عىل قائمة 
ي ينبع 

الطالب للمتطلبات يها، ويتحقق من دراسة النر

 السابقة. 

نامج/العميد قبل التسجيل للفصل الدراسي منسق اللقاء بتحت المراقبة األكاديمية المدرجير   ةيجب عىل الطلب الير

 .  التاىلي

 للطلبة الصفية المشاركة 1.2.2

ي المؤتمر واإلرشاد( ، 
ي الفصل وكذلك ف 

ا لطريقة التدريس )ف   هيئة التدريسأعضاء شجع يعندما يكون ذلك مناسب 

 االطلبة عىل الحوار وحرية التعبير والمشاركة الصفية كلما كان ذلك من
 
الب طريقة التدريس، ويتم تقييم الطوال يتعارض  سبا

 ، وليس عىل أساس آرائهم. فقطبناء عىل أدائهم األكاديمي 

ي العملية التعليمية، وعليه عىل عضو هيئة التدريس األخذ بعير  التعلم أكير فاعلية  يكون
ر االعتباعند تفاعل الطلبة ف 

ي عند الطالب سواء  تجربة التعلمإثراء 
 توظيف وسائل التكنولوجيا، الخ(، وعىلالالمنهجية، ات النشاط، يةالفصالغرفة )ف 

ي تطوير هيئة التدريس عضو 
ي العملية التعليمية بحيث التقنيات واألساليب النر

 هتجعلتزيد من تفاعل الطالب ومشاركته ف 

بوية  مسؤوال  المشكالت م القائم عىل من خالل التعل الطلبةعن تحقيق أهداف التعلم. تتحدى العديد من المناهج الير

مناهج مناسبة إعداد أعضاء هيئة التدريس يجب عىل  ، وعليه، وما إىل ذلكوالمحاكاة والزيارات الميدانية عي    ر اوالمش

ي التعلم المدمج من خالل 
ها  Moodleلموضوعهم باعتماد منهجيات التعلم النشط ودمج استخدام التكنولوجيا ف   وغير

 (. SLMSنظم إدارة التعلم الذكي ) من

 (EAMWORKT) الجماع   العمل 1.2.3

ي عملية التعلم الطلبةيشجع أعضاء هيئة التدريس 
المتاحة فرص استثمار كل ال ةبالطلعىل يجب  ،عىل التعاون ف 

. ل ي أي شكل من أشكال أنشطة العمل الجماعي
ي من خالل المشاركة ف 

 الذهنيةتتطلب المهام و تطوير مهارات العمل التعاون 

ي بعض 
ي األنشطة ف 

ي أنشطة  غرفة الصفيةداخل السواء  ةالتعاونيمراحل التعلم االندماج ف 
أو األنشطة الالمنهجية أو ف 

ي يشارك بها الطالب داخل  الحاكمية
 الجامعة. واإلدارة النر

 التعليم   اإلبداع 1.2.4

ي أدت التطورات التكنولوجية 
ى محتو الة التعلم و التدريس وأنظم وأساليب طرقالمتسارعة إىل إحداث نقلة هائلة ف 

.  التعليمي  ي التعليم العاىلي
ممارسات الوسائل والوسائط التكنولوجية )الذكية والمدمجة( لتعزيز وقد أتاحت الجامعة ف 

 المعتمد  نظام إدارة التعلم الذكي هذه المصادر المتاحة عير ب مسؤولية الوصول إىل ليتحمل الطاوعليه  الفعال، التعلم

(SLMS( أو ) Moodle .) 
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 والتفاعل الوصول 1.2.5

ا، ويقبناءةيؤدي التفاعل المتكرر بير  الطالب وأعضاء هيئة التدريس إىل تطوير حوارات نقدية  ا توجيهي  دم ، ويوفر دعم 

ي  نماذج يحتذى بها،
ام المهن  ي وااللير 

لضمان الوصول المتسق الوسائل والسبل الجامعة العديد من  وفر تو  ،ويعزز التفان 

 من مرشديهم باستمرار. األكاديمي اإلرشاد والتوجيه طلب  بةيتعير  عىل الطللذلك  والتواصل معهم، ألعضاء هيئة التدريس

 والتعبير  الرأي حرية 1.2.6

ي بعض األحيان ولسبب –الحق ، ولهم يلتحقون بهالتعليمي ألي مساق محتوى الإتقان فهم و  يةمسؤوليتحمل الطلبة 
 
ف

ي  -وجيه 
 
ي ف

 
ي موقف مخالف ف

 أو اآلراء المقدمة.  المعلوماتتفسير تبن 

 األكاديم   التقييم 1.2.7

ي يمعايير األداء األكاديمي  تحقيقمسؤولية  بةيتحمل الطل
الحصول عىل ، ومن حقهم هيئة التدريسعضو ا هحددالنر

 عالمةوأن  المدرس المطلقةهو مسؤولية  بةعىل الرغم من أن قياس أداء الطلو بناًء عىل أدائهم األكاديمي فقط.  عالماتهم

ي الطالب 
 
عالمته أن اعتقد إذا  عالمتهب تقديم شكوى بشأن ليحق للطاأنه  المساق يقرها المدرس وحده، إال النهائية ف

ي  تستندليست عادلة وأنها ا
 
 . المساقإىل معايير أخرى غير األداء األكاديمي ف

 األداء وتوثيق الطلبة أعمال من التحقق 1.2.8

 ل للطالب أو مجموعة الطالب. ياألكاديمية المقدمة للتقييم هي عمل أصيجب أن تكون جميع األعمال والمواد  .1

اؤه عملتقديم أي  بةيحظر عىل الطل .2 هقبل من  أعده أو تم رسر كة أخرى غير  . بغرض التقييم شخص آخر أو رسر

العلمي الصادر عن  التوثيقاعتماد أسلوب المكتوبة مقاالتهم العلمية  عند إعداد تقاريرهم بةجب عىل الطلي .3

 APA (2016 .) ِ– معية علم النفس األمريكيةج

 و أدراسة حالة  و أ علميةمقاالت لغرض التقييم سواء كانت المكتوبة تقاريرهم تحميل جميع يجب عىل الطلبة  .4

وع تحليل الفرص ل  نتائج بحثية وع جديد ودراسة الجدوى واإلدارة ت -: مشر اتيجيةصميم مشر تقارير  و أ االسير

 من خالل موقع (TURNITINبرنامج فحص االنتحال ) والمشاري    ع وما شابه ذلك إىلالموضوعات الخاصة 

ي الجامعة (SMART Learningالتعليم الذكي )
 مؤرسر التشابه.  مقدار لتحديد  ف 

ظهر تقرير  .5 ي المائة 0صفر )نسبة " (TURNITIN)يجب أن ي 
نسب حاالت إذا كانت هناك ، مؤرسر التشابهل(" ف 

 منسوبة إىل نماذجللتشابه إذا كانت النسب المئوية و إحالتها إىل مصادر التشابه.  قليلة من التشابه، فيجب

. يمكن ، ف(UOFوقوالب خاصة بالجامعة )
ً
ا وباطال  اعتبار التشابه الغي 

ي للتقييم مصحوبة وطباعأعمالهم المكتوبة بتحميل  ،بعد ذلك ة،بيقوم الطل .6
تها وتسليمها لمدرس المساق المعن 

 مؤرسر التشابه. نتائج تقرير ب

 المكتوبة التقييمات تسليم مسؤوليات 1.2.9

ي لمدرس المساق  التقييم المكتوبةأعمال جميع لنسخة ورقية تسليم يجب  .1
منتصف  12:00الساعة أو قبل / ف 

ي اليوم الذي يسبق ليل 
والذي يتم تضمينه  (، TURNITIN) مصحوبة بتقرير مؤرسر التشابهللتسليم الموعد النهان 

 كملحق. 

ا   التقييمأعمال  تقبل ال  .2 وري  ، إال إذا كان ذلك ض  ي
ون  يد اإللكير  تطلبات التقييم. كجزء من معير الير

 . تسليمهيقومون ب واجبباالحتفاظ بنسخة كاملة من كل  ةبنصح الطلي   .3

 (PSA) للطلبة والغياب الحضور تعليمات 1.2.10

 نص التعليماتأ. 
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ةجميع طلبة جامعة يجب عىل  .1 ام الفجير ، و أعىل المعايير ب االلير  ي سلوكهم وعملهم األكاديمي
 
حضور يجب عليهم ف

ي جميع 
ات المساقات النر  التحقوا بها. محاض 

ي كشف الحضور والغياب يسجل أعضاء هيئة التدريس حضور الطالب  .2
 
 ابتداًء من اليوم األول للفصلمساق لكل ف

 . الدراسي 

اتمطالبون بحضور  بةأن الطل اإلدراك وأن يفهموا  تماموأولياء األمور واألوصياء يدرك الطلبة يجب أن  .3  المحاض 

ي الوقت المحدد 
 
. وأن يكونوا مستعدين ألي أنشطة تعليمية متعلقة لها الدراسية ف  بالمساق التعليمي

ات، حضور جميع البة يجب عىل الطل .4 ي جميع محاض 
 
ي ذلك الجلسات العملية، والمشاركة بشكل كامل ف

 
بما ف

ي  التعليمأنشطة 
 يوالتعلم النر

 
 . مساقالبها تطل

ي تنفيذ و وإجراءات الحضور اإللزامية  تعليماتيجب عىل األقسام والوحدات األكاديمية تنفيذ  .5
 
إثبات العدالة ف

 . الطلبةومراقبة حضور 

 اإلجراءات. ب

   ةطلبعىل الينطبق ( 1)
 
امج الصحالالمسجلير  ف : مية ة والعليير  ما يىل 

 إجراءات حضور الجلسات النظرية:  -أ

 ب: اساب الغيتحا .1

a.  ا إذا تأخر عن ةيعتير الطالب غائب   دقائق.  10أكير من  المحاض 

b.  ا من الغياب المحسوب. االغييحتسب  ب بعذر أو بدون عذر جزء 

 ب: اغيات الطالب أثناء المسؤولي .2

a.  ب. اغيأثناء الالتعليمية مادة الالحصول عىل 

b. القيام بجميع الواجبات المعطاة للطلبة . 

c.  ين( ألي شكل من أشكال تيب مع المحاض  )المحاض  اتالير ي فاتته التعويضية والتقييمات المحاض 
 النر

ة والواجبات و   المتطلبات األساسية. و تقييمات الأشكال أخرى من أي مثل االختبارات القصير

d.  ي الغياب بسبب المرض: يجب
 حكومي  عىل الطالب المعن 

 ،تقديم شهادة طبية مختومة من مستشف 

ي مصدق إذا كان من مستشف  أو طبيب خاص.   أو تقرير طنر

 ب: االغيتبعات  .3

a.  إنذار 5بنسبة الغياب : ي الفصل الدراسي
 . خطي أول ٪ من إجماىلي ساعات التدريس ف 

b.  10الغياب بنسبة : ي الفصل الدراسي
 من إجماىلي ساعات التدريس ف 

ي وي إنذار خطي ٪ فأكير
 حرمنهان 

ي 
 (. F) "سبار "ويحصل عىل عالمة الطالب من حضور االمتحان النهان 

ي 
ي ف 

وعة( من ٪ فأكير 10الحد األقىص فيها الغياب تجاوز يجميع الحاالت النر ي ذلك الغياب ألسباب مشر
)بما ف 

 ،  المساق من يتم سحب إجماىلي ساعات التدريس للفصل الدراسي
ً
 . للفصل الدراسي كامال

   التدريب ومواقع الرسيريإجراءات حضور جلسات المختير  -ب
الممارسة  تطبيق) يريالرس  التطبيقر

 : الرسيرية(

ي الت ومواقعحضور جلسات المختير الشيري المجدولة  يجب .1
الممارسة  تطبيقالشيرية )دريب التطبيفر

ات الطبية )المجدولة( و ي  و  ،٪100نسبة ب الشيرية( التدريب  مواقععد إكمال جميع جلسات المختير

ي 
ا للتخرج.  الشيري التطبيفر

 
ط  رسر

ي الت الشيري ومواقع التدريبمختير تكميلية )تعويضية( للجلسات  تعقد  .2
المخصصة خالل  الشيريطبيفر

ي عطل
توقع  عليهو  ،الخريف والصيف نر ي برنامج بكالوريوس التمريض ) بةمن جميع الطلي 

( BSNالمسجلير  ف 

  . غياب%( 0) نسبة

ي الشيري المختير  ةجلسيعتير الطالب الذي يغادر  .3
  دون إذنالشيري أو موقع التدريب التطبيفر

 
 . غائبا

ي 15الشيري لمدة تزيد عن )المختير  ةجلسيعتير الطالب الذي يغادر  .4
( دقيقة أو موقع التدريب التطبيفر

 20الشيري لمدة تزيد عن )
 
والمخولون بإعطاء إذن المغادرة )ضمن األطر الزمنية( هم  . ( دقيقة غائبا
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ط فقط ضمن أعضاء هيئة  فوا( التطبيق الشيري، وينطبق هذا الشر ي الجامعة أو مدرسوا )مشر
 
التدريس ف

ي هذه الفقرة )جلسات المختير الشيري: 
 
دقيقة كحد أقىص، التطبيق  15حدود األطر الزمنية الموضحة ف

ي الشيري: 
 دقيقة كحد أقىص(.  20التطبيفر

بلغ كل من رئيس القسم ومدرس/منسق المساق والمر  .5 ي توجه ي 
شد األكاديمي بجميع اإلنذارات الخطية النر

 للطالب. 

% فأكير من مجموع 10العتبار كل من تغيب بنسبة يقوم رئيس القسم بمخاطبة مدير القبول والتسجيل  .6

 من خالل نموذج )
 
 . (Student Course Dropساعات التدريس للفصل الدراسي منسحبا

   ةطلبعىل الينطبق ( 2)
 
امجالالمسجلير  ف :  األخرى ير  ما يىل 

ات ٪ من مجموع 20يجب أال تزيد نسبة الغياب تحت أي ظرف من الظروف عن  .أ ي يجب المحاض 
النر

 . ي الفصل الدراسي
 
 حضورها ف

 برامجألي مساق ضمن ٪ 20الذين تجاوزوا الغياب ألكير من  ةالطلب بحقيتم تنفيذ اإلجراءات التأديبية  .ب

ي برنامج الصحة والعلوم. 10 ألكير من أو تجاوزوا البكالوريوس 
 
 ٪ ف

ي المساق عىل عالمة "راسب" )٪ 20أكير من يحصل الطلبة الذين تتجاوز نسبة غيابهم  .ج
 
 . بشكل فوري (Fف

( ساعة معتمدة، يمكن 12العبء التدريسي للطالب المنسحب من مساق بسبب الغياب أقل من ) أصبحإذا  .د

  يتم سحبهأن 
ً
 . من الفصل الدراسي كامال

ي كل مساق ةبلطليجب عىل ا .ه
 . متابعة نسب حضورهم وغيابهم ف 

، يجب عليه تقديم عذر خطي بمجرد العودة  .و ي
إذا تغيب الطالب بسبب حالة طارئة أو مرض أو ظرف استثنان 

 للنظر فيه. إىل الحرم الجامعي 

ي األسباب التالية  .ز
 لغياب: لعدم احتساب ايمكن النظر ف 

ي رحلة ميدانية معتمدة مرتبطة  .1
 الدراسية.  بالمساقاتالمشاركة ف 

ي الرحالت الميدانية المعتمدة المرتبطة بالجامعة أو الكلية .2
بحد أقىص رحلة ميدانية ، و المشاركة ف 

 .  واحدة لكل فصل دراسي

ي المسابقات واألنشطة الرياضية المعتمدة.  الجامعةتمثيل  .3
 ف 

 خطي هإشعار قوم بويالطالب نسب حضور وغياب مراقبة متابعة ة يمسؤوليتوىل عضو هيئة التدريس  .ح
 
عىل  ا

 : النحو التاىلي 

 ٪. 5الغياب نسبة بلوغ عند ب التنبيه الط .1

 ب لالطاإنذار  .2
 
 أوليا

 
 ٪. 10الغياب نسبة عند بلوغ إنذارا

 ب لالطاإنذار  .3
 
 نهائيا

 
 ٪. 15الغياب نسبة عند بلوغ إنذارا

ترصد وإال %، يحصل الطالب عىل تنبيه باالنسحاب من المساق 20إذا بلغت نسبة غياب الطالب  .4

 (. Fله عالمة "راسب بسبب الغياب" )

%، يطلب عضو هيئة التدريس من الطالب االنسحاب من 20إذا تجاوزت نسبة غياب الطالب  .5

 وترصد له عالمة "راسب بسبب الغياب" )
 
 (. Fالمساق فورا

غ  .ط
َّ
بل  %. 20هم ومنسق المساق والمرشد األكاديمي بأسماء الطلبة الذين بلغت نسبة غياب رئيس القسمي 

 %20غيابه أكير من  نسبةتجاوزت يقوم رئيس القسم بمخاطبة مدير القبول والتسجيل العتبار كل من  .ي

 من خالل نموذج )
 
 . (Student Course Dropمنسحبا

 اإلمتحانات عن التغيب تعليمات 1.2.11

ة أو أي من عروض  أداءيسمح للطالب الذي يتغيب بعذر عن  .1 ي أو أي من االمتحانات القصير
االمتحان النصف 

 .  تقديم الواجبات بإجراء تقييم تكميىلي

، فيجوز له تقديم طلب بعذر إذا تغيب الطالب  .2 ي
خطي لدائرة القبول والتسجيل، مشفوعا عن أداء االمتحان النهان 

 خالل سبعة أيام من آخر يوم للعذر. بعذر خطي مقبول، 

 جميع األعذار الطبية مختومة بختم وزارة الصحة.  أن تكونيجب  .3
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4.  
 
ي اجرى جميع االمتحانات النهائية ت

 
( قبل التكميلية )لعالمة "غير مكتمل" ف  يومير  أو ثالثةيوم أو لفصل الدراسي

 . الذي يليه أيام من بداية الفصل الدراسي 

عط  .5
 
ي أو امتحان كان امتحان ن)سواء  من العالمة النهائية لالمتحان التكميىلي ٪ 80ت

(صف  ي
 . نهان 

ي الوقت المحدد، يحرم من التقدم ألاالمتحان تغيب الطالب عن حضور إذا  .6
 
تكميلية  امتحاناتي التكميىلي ف

 . مرةبعذر مقبول قدم تأخرى حنر لو 

 

   السلوكية التعليمات 1.2.12
 
 الصفية الغرفة ف

. مراعاة السلوك جميع الطلبة يجب عىل  .1  المالئم كطلبة جامعيير 

 جميع الطلبة فهم إدراك مخرجات التعلم للمساق وكيفية قياسها. يجب عىل  .2

 أي تردد. دون المشاركة أثناء المناقشات الصفية يجب تشجيع الطلبة عىل التفاعل و  .3

ة. الغرفة الصفية خالل مغادرة يسمح للطلبة ال  .4  وقت المحاض 

ي الغرفة الصفية .5
 
 : االنضباط ف

ايجب إغالق الهواتف المحمولة أثناء  .أ  . سوء سلوكيعتير استخدام الهواتف المحمولة ت، و المحاض 

ة ب.  .ب ويطلب ممن يقوم بذلك مغادرة  ،سوء سلوكيعتير التهامس والتحدث بير  الطلبة أثناء المحاض 

 الغرفة الصفية. 

ة من خالل نظام معلومات الطلبة )ج.  .ج ، وتحسم عالمة (SISيتم متابعة سلوك الطلبة أثناء المحاض 

ي 
ي حال رصد حالة سوء سلوك كما ورد ف 

. وإذا تكررت أ و ب( ين)البندواحدة من عالمات الطالب ف 

ي المساق حاالت سوء السلوك ثالث مرات، تعتير عالمة الطالب
( ويحال إىل شؤون الطلبة FA) ف 

 لإلرشاد والتوجيه. 

ي  لبةتوقع من الطي   .6
نت)كتب واجباتهماستخدام مجموعة متنوعة من المراجع ف   ، مجالت، مصادر عىل اإلنير

 ...(.  علمية

طلب .7 ة. ال لبةمن الط ي   تحضير قبل القدوم إىل المحاض 

 المقررة والمقاالت العلمية، وال يجوز إعطاؤهم أي كراسات أو ملخصات خاصةمن الكتب  لبةيجب أن يتعلم الط .8

حسم ) .9 ي تسليمه، و 10ي 
ة االمتحانات %( من عالمة الواجب عن كل يوم تأخير ف  ال يقبل تسليم أي واجب خالل فير

 النهائية. 

ي تعط خالل غيابه .10
 . يعتير الطالب مسؤول عن المادة التعليمية النر

ورةيتم تذكير الطل .11 ي سجلهم الخاص. أعمالهم من واجباتهم و شخصية  ةاالحتفاظ بنسخ بة بض 
 ف 

ي التعلم. 12 .12
 . يجب عىل الطالب تحمل مسؤوليات أكير صعوبة ف 

وأعمالهم الفصلية بشكل واٍف  ةواالختبارات القصير واجباتهم حول لبة عىل تغذية راجعة أن يحصل الطيجب  .13

ي المساق بشكل دقيق قبل االمتحان 
علم الطالب عن أدائه األكاديمي ف  من قبل عضو هيئة التدريس. ويجب أن ي 

 . ي
 النهان 
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 الخدمات الطالبية 2

 

ة فيما يىلي معلومات االتصال الخاصة بإدارات  ي توفر  ها ومكاتبجامعة الفجير
 إىل جميع خدمات الطالب:  وصولالالنر

 (DARدائرة القبول والتسجيل )

ي 
 الطابق األرض 

 108 فرعي  99 444 22 09 هاتف: رقم ال

 (CLLR)مركز المكتبة ومصادر التعلم 

ي 
 الطابق األرض 

 119 فرعي  99 444 22 09 هاتف: رقم ال

 قسم شؤون الطلبة

ي 
 الطابق األرض 

 302و  113 فرعي  99 444 22 09 هاتف: رقم ال

 وحدة الخدمات الصحية

ي 
 الطابق األرض 

 100 فرعي  99 444 22 09 هاتف: رقم ال

 االستقبال

ي 
 الطابق األرض 

 100 فرعي  99 444 22 09 هاتف: رقم ال

 الفصل

2 
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 الخدمات المكتبية: مركز المكتبة ومصادر التعلم 2.1

ي من الجامعة.  (CLLRومصادر التعلم ) ةالمكتبيقع مركز 
ي الطابق األرض 

 
 ف

 المكتبة عمل ساعات 2.1.1

 مساء 8:00 –صباحا  9:00 الخميس –األحد 

 بعد الظهر 1:00 –صباحا  9:00 السبت –الجمعة 

 )يمكن تعديل هذه المواعيد حسب احتياجات أعضاء هيئة التدريس والطلبة(

 المكتبة عمل كادر 2.1.2

اف  نمساعديمجموعة من اللمكتبة ومصادر التعلم يدعمه أمير  المكتبة و مدير مركز ايدير المكتبة  .1 تحت اإلرسر

 . لبةللشؤون اإلدارية والمالية والطالجامعة  مدير المبارسر لنائب 

ي يعمل  .2
 
ي مجالعلمية المكتبة متخصصون يحملون درجات ف

 
المكتبات وعلوم المعلومات والموارد  مناسبة ف

ونية  ي بيئ من ذويو اإللكير
 
ات ف استخدام التكنولوجيا للوصول إىل المعلومات إلمام بو  العمل المحوسبة اتالخير

 . العلمية وقواعد البيانات والمجالت والمقاالت 

ي ألمناء المكتببرنامج تطوير تتبن  المكتبة  .3
 مستمر. بشكل  ة والموظفير  مهن 

 المكتبة مقتنيات 2.1.3

ها من  و أ)مطبوعة تتوىل الجامعة مسؤولية توفير محتويات متنوعة وكافية سواء  غير مطبوعة، وقواعد بيانات وغير

ي صادرالم
امج توفر الدعم لل( النر نظام تستخدم المكتبة و . بةعضاء هيئة التدريس والطلالعلمي أل والبحث األكاديمية ير

ي  عالية الجودة للمستخدمير  بشكل مكتبية تنياتها لتقديم خدمات عمليات المكتبة ومقالمركزية يحقق  متكاملحاسونر

 فعال. 

 والمراجع الكتب 2.1.3.1

، الحاسوباألعمال، وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم إدارة مجموعة المكتبة المجاالت التالية: يجب أن تضم 

، واللغة العربية وآواإلعالم والمحاسبة، والمالية، واالقتصاد، والصحافة ي
ون  دابها، ، والعالقات العامة، واإلعالم اإللكير

ية، ومقتنيات عامة.  العلمية يحتوي عىل المجالت  يكون للمكتبة قسم مراجع متخصصويجب أن واللغة اإلنجلير 

ي الجامعوسوعالمالمجموعات ووقائع المؤتمرات والقواميس والكتيبات و 
امج المطروحة ف  ويجب . ةية المتعلقة بالير

ا أن تسع المكتبة دائما إىل تطوير وتعزيز محتوياتها 
 
ي الجامعة. وفق

امج األكاديمية ف  ي تحدث للير
 للتطورات النر

 الدوريات 2.1.3.2

ا( يجب أن  ك المكتبة بالدوريات الرئيسية )ورقيًّ يةسواء تشير  . باللغة العربية واالنجلير 

ونية المصادر 2.1.3.3  اإللكير

ي ق
ك المكتبة ف  ونية ذات الصلةالبيانات  واعد يجب أن تشير والموظفير   بةيتيح للطل، األمر الذي من شأنه أن اإللكير

ي االوصول إىل النصوص الكاملة 
ي للمنشورات العلمية ف 

تشمل  ،تخصصات مختلفةاللمجالت ووقائع المؤتمرات ف 

ونية: المصادر   اإللكير

 قواعد البيانات 

 المجموعات الرقمية 
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 ونية  المجالت اإللكير

 رقميةالكتب ال 

 والمرئية المسموعة المصادر 2.1.3.4

طة الصوت والفيديو واألقراص  ي توفر الدعم  (CDs) المدمجةيجب أن تحتوي المكتبة عىل مجموعة من أرسر
النر

ي جميع 
 
ي يتم تدريسها ف

امج الالموضوعات المختلفة النر ي الجامعة األكاديميةير
 
يتعلم وكذلك برامج  ،ف ة اللغة اإلنجلير 

 المكثفة. 

 ROM-CD المدمجة األقراص مجموعة 2.1.3.5

 . خاصة وكتيبات إرشادية وبرامجحاسوبية تحتوي هذه المجموعة عىل برامج 

ات 2.1.4  الحاسوب مختير

ونية والمصادر المعلومات تكنولوجيا 2.1.4.1  اإللكير

نت   أجهزةمسؤولية توفير  المكتبةتتوىل  .1 ات مناسبة متصلة باإلنير إجراء  وتتيح لهم لمستخدميها كمبيوتر ومختير

معدات مثل آالت التصوير وآالت الطباعة المركزية وأجهزة العرض وتتوىل مسؤولية توفير لدراسات. البحوث ا

 التعلم. التعليم  عملياتلدعم  VCPوأجهزة التلفزيون ومشغالت تسجيل الصوت والفيديو 

ونية لمستخدميها و تتوىل المكتبة مسؤولية إتاحة  .2 لهم الوصول إليها من  تتيحالعديد من قواعد البيانات اإللكير

والمنشورات لمقاالت ألحدث اتوفر قواعد البيانات هذه النصوص الكاملة و . هداخل الحرم الجامعي أو خارج

ي العلمية 
ونية النر  المعرفة. هيئة التدريس اكتساب  من شأنها تعزيز فرص الطلبة وأعضاءوالمجالت والكتب اإللكير

 الرقم   الدليل 2.1.4.2

جاعيجب أن يكون المستخدمون قادرين عىل  أو  المعلومات الخاصة بالكتب والمقاالت حسب المؤلف اسير

ي قو  ،العنوان أو الموضوع أو الفئة
اك ف  ي توفر المجالت  واعد يشكل االشير

ونية النر بيانات المصادر اإللكير

ونية والتقارير والدراسات العلمية والمقاالت  افيةوالكتب اإللكير ا ال يتجزأ من خدمات المكتبة.  االحير  جزء 

ونية تيجب أن و   توفر المكتبة منصة إلكير
 
داخل الحرم الجامعي من تسجيل الدخول سواء من لمستخدمير  ان مك

وضع كتاب  و أ، المطلوبة ةيمكتبالمادة اللتحقق من توفر له وإجراء عمليات البحث عير الدليل الرقمي أو خارج

، أو طلب  طلب كتابمادة مكتبية، أو إعادة تجديد  و أالحجز،  عىل ي المكتبة. معير 
 المساعدة من موظف 

نتب الربط 2.1.4.3  اإلنير

نت لتمكالجامعة ربطيجب أن توفر مكتبة   باإلنير
 
ي مصادر امن االستفادة من  المستخدمير  ن ا

 لتعلم والعمل البحنر

نت.  الرقمية نت ويعير اإلنير بة الالزمة ألعضاء هيئة التدريس والطلهائلة من المعلومات مصادر وفر استخدام اإلنير

 . ية التعلميةميالتعلالعملية لدعم 

 المخصصة لمساحةا 2.1.4.4

ا، وهي مصممة بإضاءة وتهوية مناسبتير  تساعدان  (72)تبلغ مساحة المكتبة اإلجمالية  ا مربع  الدراسة عىل مير 

ايدةلتالئم االحتياجات ومقتنياتها خدماتها  ، وتسع الجامعة إىل تطوير والبحث ، وأعضاء هيئة التدريس ةبلللط المير 

ي الجامعة وسع المكتبة عىل زيادة عدد الطيعتمد تو 
امج الو لبة ف  ي تطرحها، و ير

 تحتوي المكتبةاألكاديمية الجديدة النر

 عىل المرافق التالية: 
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ا للمستخدمير  لمنحهم فرصة الحصول عىل مساحة خاصة بهم والعمل  .1
 
 من ثالثير  مقعد

تم تخصيص أكير

 . صوصيةبخ

ة تم توفير  .2 نت ( 10)عشر  لوصول إىل المعلومات الرقمية. لالقدرة توفر أجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة اإلنير

ي صادر المسموعة والمرئية والمراجع األخرى والمالعلمية مجموعة مناسبة من الكتب والمجالت تم توفير  .3
النر

 وهيئة التدريس.  بةتستجيب لحاجة الطل

 . أثناء استخدام موارد المكتبةجو دراسي مري    ح لحصول لساعد الباحثير  ا خاصا يتصميمة كابينات مصممتم توفير   .4

 التوعية خدمات 2.1.4.5

م موظفو المكتبة  .1 خالل استخدام لوحة جديده توفرها للمستخدمير  من خدمات أي عىل  روادها  باطالعيلير 

ات اإلعالنات   مكتبة. لل ومن خالل المنصة الرقميةوالنشر

ي  بةتوجيهية للطلنظم المكتبة جلسات ت .2
 
لمساعدتهم عىل التعرف عىل خدمات المكتبة، وقواعد السلوك ف

 ،  وسياسة االستعارة.  والشقات العلمية،المكتبة، وحقوق التأليف والنشر

، المكتبةمقتنيات برواد المكتبة المتعلقة فسارات المرجعية األساسية لإلجابة عىل استموظفو المكتبة يعتير  .3

ي ال يمكن استخدامها إال من داخل المكتبة مثل اوخصوصا المقتنيات 
 وما إىل ذلك. والموسوعات لقواميس النر

 التدريسية والهيئة الطلبة من الجدد المكتبة مستخدم   تهيئة 2.1.5

ء هيئة التدريس أعضا  المكتبة الجدد من لمستخدمي برنامج تهيئة ( CLLRعد مركز المكتبة ومصادر التعلم )ي  

نامج إىل إكساب المستخدمير  الجدد ورواد المكتبة هدف بة، يوالموظفير  والطل المكتبة مقتنيات فهم لالمعرفة الير

نامج تعريف بنظام ايشمل و . بسبل مختلفةوخدماتها  ي لمكتبة الير وكيفية الوصول تصنيف األرشفة والونظام الحاسونر

ونية ومحو األمية ال المصادر باستخدام تقنيات للمعلومات  ير  ورواد لمستخدمبرنامج التهيئة اعم يدو . رقميةاإللكير

ي دراساتهم وأبحاثهم  المكتبة
ا ف   وكيفية الوصول إىل الخدمات المتاحة. أكاديمي 

 ةالمحجوز  الكتب 2.1.5.1

ي  (RESERVEرف الحجز ) عىل يةأو طالب وضع مادة مكتبموظف هيئة تدريس أو عضو يمكن ألي 
الستخدامها ف 

ي 
مكتبية متعلقة بواجبات جامعة وضع مواد الالمستقبل بناًء عىل موافقة أمير  المكتبة. يجوز ألعضاء هيئة التدريس ف 

 ،المواد المحجوزة من مكتب اإلعارةطلب هذه المعنيير   ةبيمكن للطلأو مشاري    ع للطلبة عىل رف الحجز، بحيث 

المكتبة فقط ما لم يطلب عضو هيئة داخل لالستخدام متاحة حجوزة الموالمواد المكتبية  جميع الكتبتكون 

ة تداول محدودة.   التدريس فير

 والتصوير النسخ 2.1.5.2

 
 
ا الستيعاب نسخ المواد بناًء عىل موافقة أمير  المكتبة أو المكتبة وفر ت

 
ا جيد هيئة عضو آالت تصوير مجهزة تجهير  

 التدريس. 

 القرطاسية خدمات 2.1.5.3

ي الحصول عىل للمستخدمير  الراغبير  الداعمة للدراسات األكاديمية التعليمية المواد ب مجهزةيجب توفير مكتبة 
ف 

 من هذه المواد.  نسختهم الشخصية
 
 من هذه المواد، وتعتير كتب المقررات الدراسية جزءا
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 اإلعارة خدمات 2.1.5.4

ة المتاحة لإلعارة ة يمواد المكتبالكتب واليمكن استعارة  ويجب إعادتها  ،من الوقتمحددة من قبل المستفيدين لفير

ي حال عدم  أو قبل تاري    خ استحقاقها ب
 
تب عىل المستعير غرامات تأخير ف تم أتمتة تها بذلك التاري    خ. يإعادذلك، ويير

 . هداخل الحرم الجامعي أو خارجإلتاحة هذه الخدمة من خدمات اإلعارة 

 المكتبات بير   اإلعارة خدمات 2.1.5.5

ي استعارة الراغبير   بةء هيئة التدريس والموظفير  والطلالمكتبات ألعضا توفير خدمة اإلعارة بير  تسع المكتبة ل
 
ف

ي مكتبة الجامعة. خرى من المكتبات األ الكتب أو المواد 
 
التأكد من استالم أمير  المكتبة يجب عىل  لعدم توفرها ف

مع خدمة عىل تعزيز التعاون  ا ذك. تعمل هدون إبطاء المستفيد للمادة المكتبية المطلوبة فور دفع الرسوم المطلوبة 

ي تدعم العملية التعليمية وإجراءالمكتبات األخرى و 
 الدراسات البحثية.  لتبادل المصادر التعليمية النر

 المخولون المستخدمون 2.1.5.6

وط والموظفير  اإلداريير  استعارة المواد من المكتبة عند  لبةأعضاء هيئة التدريس والط يحق لجميع اكتمال رسر

 ة. متطلبات المكتبو 

 المكتبة وتعليمات سيايات 2.1.6

 اإلعارة تعليمات 2.1.6.1

 اإلعارة مدة 2.1.6.1.1

 المدة الزمنية عدد العناض/المواد األعضاء

 أسابيع 8 8 هيئة التدريس 

 2أسبوعان  2 الموظفون 

 2أسبوعان  3 الطلبة 

 إجراءات اإلعارة 2.1.6.1.2

ي المكتبة وتقديمة طلب ملء االستمارات المخصصة بطلب االستعارة وتوقيع ال المستعير يجب عىل  .1
إىل موظف 

يعير  ي د، ويمكن عوضا عن ذلك الير
ون   .استخدام نظام المكتبة اإللكير

 .كاملة )مثل العنوان واسم المؤلف(المواد المكتبية المطلوبة  معلومات  تحديد  المستعير يجب عىل  .2

 : التالية (المتاحة لإلعارةيمكن استعارة العناض )المواد  .3

ي  .أ
ي جميع الكتب ف 

 .المكتبةالمتوفرة ف 

 .عضاء هيئة التدريس فقط(أل الدوريات ) .ب

 .عضاء هيئة التدريس فقط(أل ) المسموعة والمرئيةنسخ من المواد  .ج

 :ال يمكن إخراج العناض التالية من المكتبة .4

 إلخ( اإلرشادية، والقواميس واألدلة اتالمراجع )مثل الموسوعالمصادر و  .أ

 الدوريات .ب

 ةخارجيالداخلية و التدريبية الدورات ال .ج

 الكتب االحتياطية .د

 المسموعة والمرئيةالمواد  .ه

 الكتب غير المجهزة .و
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(استعارة أي من هذه المواد فقط  ألعضاء هيئة التدريس)يمكن  ة ال تتجاوز يومير  ة قصير
 لفير

 تجديد استعارة المواد 2.1.6.1.3

يطة والموظفير  وأعضاء هيئة التدريس تجديد استعارة المواد  ةبوز للطليج  مقدما من عضو يكون هناك طلبا أال رسر

قبل طلبات التجديد بالتوقيع عىل الستعارة  خر آ موظف/ طالبهيئة تدريس/ 
 
النموذج المعد لذلك، هذا العنض. ت

ة التجديد و   . بحد أقىص أسابيع إضافية (3)يجب أن تكون فير

 إرجاع المواد المعارة 2.1.6.1.4

لألغراض اقتىص  إرجاعها للمكتبة بشكل عاجل قبل تاري    خ االستحقاق إذا  لإلرجاعتخضع جميع المواد المعارة 

 التعليمية. 

 وبدل الفاقد االستبدال/غرامات التأخير  2.1.6.1.5

م  .1  تاري    خ االستحقاق. المستعارة ببإعادة جميع المواد المستعير يلير 

 تاري    خ االستحقاق. بالذي ال يقوم بإعادة المواد  المستعير يجب إخطار  .2

تشمل تكلفة سواء نتيجة التلف أو الفقدان، و  المرتجعة فة استبدال المواد غير تكل يتم تحميل المستخدم .3

اء وتكلفة الشحن وتكاليف إدارية   ٪. 10بنسبة إضافية االستبدال تكلفة الشر

 . ةأو دفع تكلفة االستبدال كاملموضوع االستعارة تسوية لحير  يتم تعليق المستخدم عن استعارة مواد جديدة  .4

ي رفض أو إلغاء أي  .5
 السداد. بالمتأخر  للمستعير طلب مستقبىلي تحتفظ المكتبة بحق ف 

ون الم .6  . ةمسؤولون عن أي خسارة أو تلف للمواد المعارة وعليهم دفع تكلفة استبدال المواد التالفة كاملستعير

ي غضون  المستعير يجب عىل  .7
احتساب يتم ، وإال فأسابيع (3)استبدال نسخة متطابقة من العنض المفقود ف 

من السعر اإلجماىلي لتغطية تكاليف المعالجة والتكلفة  (٪10)باإلضافة إىل  المكتبية للمادةسعر التجزئة الحاىلي 

 اإلدارية. 

 المواد المحجوزة 2.1.6.1.6

ا  ةمعار  مادة مكتبيةيمكن للمستخدمير  وضع حجز عىل  ي بذلك. إرسال إخطار ، وعند إرجاع هذه المادة يتم حالي 
  للمعن 

 االستعارةتعليق  2.1.6.1.7

ي رفض أو تعليق امتيازات (CLLRالمكتبية )مركز المكتبة والخدمات يحتفظ 
شخص يطلب ألي ستعارة اال  بالحق ف 

 ة. يمكتبمواد 

ي الوقت المحدد يمواد المكتبالبسبب عدم إعادة أو تجديد ألي شخص  االستعارةيتم تعليق ، باإلضافة إىل ذلك
، ة ف 

ي 
لب إرجاعها أو عدم إعادة المواد النر

 
ا ط

 
 اءة استخدامها أو ضياعها. ، أو بسبب تلف المواد أو إسسابق

 سياسة اإلرشاد النفس  للطلبة 2.2

ي وخدمات الخريجير  )
ي دائرة شؤ SCCG-ASUيوفر مكتب اإلرشاد النفسي التابع لوحدة التوجيه المهن 

ون الطلبة ( ف 

(DSASS)  ي يواجهونها  جاه العديد من المخاوفتسبل المساعدة الطلبة
ا من التوتر والقلقالنر واالكتئاب  ،، بدء 

، والمشاكل المتصلة بإدارة الوقت والعمل، والقلق الذاتاالعتداد وانخفاض  ،تناول الطعامالمتعلقة بمخاوف وال

ي ، وليس انتهاًء بطلب التوجيه واإلرشاد أخرى قد يواجهها الطلبةتعليمية  صعوباتأية و المصاحب لالمتحانات 
ف 

ي المهمساره الشخصية مع  هوقدراتالطالب مطابقة اهتمامات 
هوت ن  ي بيئة  جهير 

وع مناسبة للعمل عىل للعمل ف  مشر

 إعداد التقارير الفنية. أو  التخرج

ي العديد من الطل
يحتاج البعض اآلخر إىل مزيد من فيما ، بمخاوف ال تتطلب سوى جلسة واحدة أو جلستير   بةيأنر

ه سخيفا، ذلك أن الهدف الرئيسي للمركز هو رعاية لمركز ال يهمل االوقت.  أي مشكلة أو مصدر قلق للطلبة وال يعتير

ي دراسالطلبة ومساعدتهم 
ي حياتهم. تهم عىل النجاح ف 

ي مساراتهم الوظيفية سعداء ف 
 وليكونوا منتجير  وفاعلير  ف 
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 األكاديم   اإلرشاد 2.2.1

،ومجموعة من الموظفير  األكفاء وال متفرغمسؤول المركز يضم  االستشارات الفردية والجماعية ويقدموا  مؤهلير 

عقد 
 
ا.  بةب تركير  المركز عىل مساعدة الطلينصو . متنوعة جماعية وورش عمل جلسات للطلبة، وت عىل النجاح أكاديمي 

ة لالمرور تحديد موعد عن طريق الهاتف أو عن طريق ة الراغبير  باإلرشاد األكاديمي بيمكن للطلو  كما لمكتب،  مبارسر

ا. المسؤول لحضور جلسة إذا كان بأي وقت يمكنهم الحضور   متاح 

 الدعم ومجموعات العمل ورش 2.2.2

ي كل فصل دراسي يقوم المركز 
 
ا لورش العمل ومجموعات الدعم  بإعالن ف  زمني 

ً
ي ستعقد خالل ذلك الفصل جدوًل

النر

ي عادة ما تتحدث عنموضوعات
وإدارة الوقت وما إىل  المتحاناتاوإجراء  التعارضاتمهارات الدراسة وإدارة  ها والنر

ا حيث  ،الحاجةوحير  حسب كما يمكن للمركز ترتيب عقد مجموعات دعم أخرى ذلك.  
 
توفر مجموعات الدعم مكان

ا للتحدث مع اآلخرين الذين يعانون من صعوبات مماثلة؛ 
 
مساعدة الطالب عىل الشعور بالدعم والذي من شأنه آمن

 والتفهم. 

 الشخصية المصادر وحدة 2.2.3

ات ومقاطع الفيديو حول المساعدة الذاتية. خاصة تضم مجموعة الوحدة مكتبة  تحتوي  من الكتب والنشر

 الشخصية اإلرشاد 2.2.4

ا قصير األجل، ال 
ا فردي 

 
ي العام الدراسي زيد عادة يتقدم الوحدة إرشاد

ي جلسات ف 
د الطالب والمرش يعمل، حيث عن ثمان 

ي هذه الجلسات
ا  ف   أهدافه. تحقيق و مخاوف الطالب  لتبديد مع 

   اإلرشاد 2.2.5
   المستوى تحديدو  المهن 

 الوظيق 

ي من خالل االستشارات الفردية وورش العمل الجماعية 
ا مختلفة لإلعداد الوظيف  ي  والتعيير  توفر الوحدة فرص 

بيئة ف 

ي الموقع وحل المشكالتعمل من أجل ا
ي اتخاذ خيارات الوحدة الطلبة ساعد ، وتلمراقبة ف 

لتحقيق وظائف  واضحةف 

ي 
ي كل فصل دراسي الوحدة  عقد تو . الحصول عىل عملمنتجة ومرضية ويساعد الخريجير  ف 

ورش عمل تفاعلية ف 

ة الذاتية، و  اتيجيات البحث عن وظيفة، وكتابة السير مهارات تغطي موضوعات مثل اتخاذ القرارات المهنية، واسير

 ب العمل. احصأالعمل، وتوقعات  تمقابال إجراء التواصل، ومهارات 

ي وتبحث بانتظام عن 
ي توفر الوحدة برامج تدريبية تتعلق بالتطوير الوظيف 

، المحلية المؤسساتالوظائف الشاغرة ف 

ي وتوفر التدريب 
، وتؤسس  الوظيف  عالوة عىل ذلك، تسهل الوحدة توظيف و السير الذاتية. ببيانات قاعدة للخريجير 

ة القابضة وبعض  بةالطل كة الفجير ي رسر
ة. األخرى والمنظمات  ساتالمؤسف  ي الفجير

 ف 

 يةعاجتماال  الشؤون إىل التحويل 2.2.6

الطالب بمساعدة الوحدة ، تقوم الوحدة تقديمها إمكانيات وموارد تجاوز ي ة معينةالطالب بحاجة إىل خدمهذا إذا كان 

 خطيةتطلب موافقة يو  ا طوعيجتماعية وذلك عند الطلب. ويعتير التحويل خدمات اال الشؤون إىل تحويله به وىلي أمر و 

 وىلي أمره. أو  همن الطالب أو والدي

 اإلرشاد ملفات رسية 2.2.7

ا من اإلرشاد النفسي سجالت تعتير جميع ملفات و  ال تفصح و ، الكلية الرسمية للطالب ملفاترسية وليست جزء 

ي  ها الوحدة عن محتويات ا بموجب القانون، أو بناًء عىل إذن  الشية ألي طرف خارجر من  خطي ما لم يكن ذلك ملزم 

 . هوىلي أمر أحد والديه أو الطالب أو 
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 الجدد الطلبة تهيئة 2.2.8

. بأسبوع واحد بدء التدريس  يحض  الطالب المستجد برنامج تهيئة الطلبة الجدد والذي يعقد قبل ي كل فصل دراسي
 
ف

نامج امتحان مستوى يشمل و  ي اللغة اإلنالير
 
ية )للطلف تم ، وي(TOEFL النتيجة الرسمية امتحانالذين لم يقدموا  بةجلير 

ي سيدرسونها بلجميع الطل ير  أكاديمي ينمرشدتعيير  
نامج بتسجيل الطلبة للمساقات النر ي ة، ويختتم الير

 
فصل أول ف

 . لهمدراسي 

عد وتسجيلامتحان مستوى أكير من مجرد وبرنامج التهيئة هذا  ومعرفة ما هو متوقع ء الدراسة زمال فرصة للقاء ، فهو ي 

ي دراسته،  البمن الط
 
ومن خالل برنامج  . وإجراءات الجامعة وتعليمات للتخرج، ومعرفة سياسات هوما هو متوقع منف

نامج فرصة  تكنولوجيا المعلوماتمصادر استخدام المكتبة و  التهيئة يتدرب الطالب عمليا عىل المتاحة. ويمثل هذا الير

ي مجتمع الجامعة. حقيقية النخرا
 
 ط الطالب ف

 المرافق الدينية والروحية 2.3

. توفر الجامعة  ي الحرم الجامعي
 
 غرف صالة منفصلة للرجال والنساء ف

 المساعدات المالية 2.4

وفر القطاع الخاص بعض قد  ين، المنح الدراسية ي  وتتوفر المعلومات والطلبات المتعلقة بهذه المنح للطلبة المتمير 

ي دائرة شؤون 
ية(. DSASSالطلبة والخدمات الطالبية )ف  ة الخير المنح الدراسية  معظم (FWA) تقدم جمعية الفجير

ي 
 الجامعة.  ف 

ةدعم الحصول عىل  2.5  تأشير

ي الحصول عىل تأش بةالطلالجامعة تساعد 
ات طويلة األمد. القادمير  من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة ف  ير

ات االتصال بمدير الممتلكات والخدمات.  بةيجب عىل الطل  الذين يحتاجون إىل مساعدة بشأن التأشير

 خدمات الطعام 2.6

ي المبن  و منطقة لتناول الطعام أو الكانتير  بشكل منفصل للطالب والطالبات. الجامعة توفر 
تتوفر خدمات الطعام ف 

تاحة لالستخدام من قبل طالب جامعة ولكنها مبنفسها، تشغيل هذه الخدمات  ولكن الجامعة ال تتوىل جامعةال

 . ة وأعضاء هيئة التدريس والموظفير   الفجير

فيهية 2.7  المرافق الير

: الجامعة عدة مرافق  أنشأت  ووسائل ترفيهية لدعم أنشطة الطلبة الالمنهجية، وعىل النحو التاىلي

 ملعب التنس .1

 الصاالت الرياضيةالجمنازيوم و  .2

 البلياردو .3

 تعليمات الخدمات الصحية 2.8

 العيادة خدمات 2.8.1

ي الجامعةعىل الجامعة حق الحصول وأعضاء هيئة التدريس والموظفير   الطلبةجميع ل
 . خدمات الرعاية الصحية ف 

. دائرة القبول والتسجيل تقع عيادة الجامعة بجانب  ي
 وبالقرب من منطقة االستقبال بالطابق األرض 

ا حنر صبا 10:00من األحد إىل الخميس من الساعة أبوابها العيادة تفتح   مساًء.  7:00ح 
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 التدخير   2.8.2

م الجامعة بسياسة منع ال . ومع ذلكتلير  ي الحرم الجامعي
 
 السالمة منطقة تدخير  لضمان تخصيص، تم تدخير  ف

 . بةء هيئة التدريس والموظفير  والطلالصحية العامة ألعضا 

   المساعدة 2.8.3
 
 الطوارئ حاالت  ف

ي 
 
ي حدث الحرم  حال حدوث حالة طوارئ داخلف

 
تفتح أبوابها من الساعة فإن الجامعة ، ترعاه الجامعةالجامعي أو ف

ا إىل  8:00  . 2244499 09 االتصال عىليمكن مساًء من األحد إىل الخميس، أو  5:00صباح 

 ةسجالت الطلب تعليمات 2.9

ة مسؤولية   الجامعة مجموعة منوتتحمل  المتعلقة بالطلبة. وإدارة المعلومات الشخصية جمع تتوىل جامعة الفجير

عىل سبيل المثال منها و  بة،ىل رسية المعلومات الشخصية للطلبالحفاظ عالمتعلقة واألخالقية  القانونية اتوليمسؤ ال

ي المسؤوليات  : ال الحض 
 
معايير التعليم العاىلي اإلمارات العربية المتحدة، و  دولة قانون والضوابط المنصوص عليها ف

 . وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي المعتمدة لدى 

ي عالقة
ا ف  ا مهم 

 
ة بطلبتها،  تعد خصوصية هذه المعلومات مكون ي جمع جامعة وتدرك الجامعة الفجير

مسؤوليتها ف 

ا للمتطلبات 
 
يعية،والضوابط البيانات الشخصية وإدارتها واستخدامها وتخزينها والكشف عنها وفق ا  التشر

 
ووفق

ا الالطلبة إن معلومات وعليه، . يةالمجتمعلألعراف والقيم 
 
شخصية رسية، ولن يتم استخدامها أو الكشف عنها إال وفق

ي تتصف بطبيعتها بأنها عامة ،التعليماتلهذه 
  جائزةكالحصول عىل   ما عدا المعلومات النر

ً
 . مثال

  تعريفات 2.9.1

ة. : الطالب • ي جامعة الفجير
ي أي طالب حاىلي أو سابق ف 

 يعن 

ا من تشير إىل المعلومات أو الرأي )بما : المعلومات الشخصية • ي ذلك المعلومات أو الرأي الذي يشكل جزء 
ف 

ا أم ال  قاعدة  الفرد الذي تظهر ، حول شكل مادي أم ال بواء تم تسجيله ، وسالبيانات( سواء أكان ذلك صحيح 

، يشمل ذلك جميع ولغايات الجامعة . هويته، أو يمكن التحقق منها بشكل معقول، من المعلومات أو الرأي

ي 
 طلبات  -ىل سبيل المثال ال الحض ع - تضمنتللطالب قبل أو أثناء أو بعد دراسته و لجامعة تقدمها االوثائق النر

 معلومات، وأي ها نتائج، والواجبات، واالمتحانات، والتقييمات و المراسالتالقبول والوثائق المرتبطة بها، 

جاعها بناءللطالب يتم   . الزمالةلطالب، أو التدريب العمىلي أو الجامعي لرقم  اسير

ي باألصل  المتعلقةالمعلومات الشخصية تشير إىل : المعلومات الحساسة •
ي أو اإلثن 

، أو اآلراء للشخصالعرفر

ي 
حية )سواء كانت االنتماءات الدينية، أو الحالة الصو المعتقدات  السياسية، أو  الهيئاتالسياسية، أو العضوية ف 

ي ، أو اإلعاقة، أو المعتقدات الفلسفية، أجسدية أو عاطفية(
أو عضوية  ،مهنية أو تجارية هيئاتو العضوية ف 

 . أو سجل إجرامي  ،وممارسات جنسية ميولأو  ،عمالية اتقابن

:  السجل • ي
 يعن 

o  أو ؛ثيقةو 

o قاعدة بيانات )محفوظة( ؛ أو 

o  تمثيل مصور لشخصأي صورة فوتوغرافية أو . 

 ال تشمل:  لكنهو 

o منشور متاح بشكل عام؛ أو 

o   ي أو متحف
ي مكتبة أو معرض فن 

ء يتم االحتفاظ به ف  ي
 عرض؛ أوالدراسة أو لغايات المرجع أو كأي سر

o  امراسالت أو أي وني  يد أو إلكير ي سياق اإلرسال بالير
 مقاالت أخرى ف 

o  ةعامللمتاحة فعليا أي معلومات . 
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يعية والمتطلبات التوجيهية المبادئ 2.9.2  الترسر

ي وال الشخص ةلحمصتعتير  •
ي تفسير هذه ير  ن األساسيياالعتبار عىل الشية والخصوصية محافظة المعن 

 
 ف

 . التعليمات

ي معرفة كيفية استخدام معلوماته الشخصية وتخزينها والتخلص منها.  •
 
ة حق الطالب ف م جامعة الفجير

 تحير

ة  • متطلبات الشية وبالرغم من . يةوشفاف يةمسؤولب لمعلومات الشخصيةا معالجةتدعم جامعة الفجير

ي حاالت معينة التعليمات، فإنه وجب هذه بم
 
امات القانونية باإلفصاحمتعلقة بيتم تجاوزها ف  الذيو  االلير 

ام بها إجباريا.   يعتير االلير 

 

 الشخصية المعلومات جمع 2.9.3

ة  شمل، عىل سبيل ، تها بتمجموعة من المعلومات الشخصية عن جميع طلب وتحتفظتجمع جامعة الفجير

 المثال ال الحض: 

للطالب رقمية  ةومعلومات االتصال والعمر وحالة التسجيل وصور  الجامعي رقم الالتفاصيل الشخصية: االسم و  •

 ذلك. وغير 

 األكاديمية.  والوضعونتائج التقييم المساقات والتسجيل السجالت األكاديمية: تفاصيل  •

ي حاالت الطوارئةالشخصي الرعايةمعلومات  •
 والمعلومات المالية.  ،ةوالتقارير الطبي ،: جهات االتصال ف 

نامج • ، تاري    خ االنتهاء المتوقع، و  : معلومات الير  إنهاءتاري    خ تاري    خ البدء المتفق عليه، تاري    خ البدء الفعىلي

ي إن وجد،  للتسجيل قبل تاري    خ االنتهاء المتوقع
نامج أو مدته(.  طبيعةأي تغيير ف   الير

نامج: المبلغ الماىلي  • ي  ةاإلجماليللتكلفة وتقدير لتحاق، المدفوع للجامعة قبل االتكاليف الير
نامج  ف  حال  للير

 التحق الطالب 
ً
نامج كامال  . بالير

ي التقارير الطبية أو الصحي  التفاصيل الصحية: سواء فيما يتعلق بالتأمير   • ي يصدرها المركز الطنر
 الشخصية النر

 بالكلية. 

ية:  • ا فيإتقان اللغة اإلنجلير  ي إتقان اللغة اإلنجلير  ما إذا كان الطالب قد أجرى اختبار 
ية، واسم لتحديد مستواه ف 

ي االختبار. 
ي حصل عليها الطالب ف 

 االختبار والنتيجة النر

ة: الوثائق والتفاصيل ذات الصلة المحفوظة والمودعة لدى  •  الهجرة اإلماراتية.  دائرةتفاصيل التأشير

ة. غراض تحديد الهوية أو ألغر فيما إذا تم تقديمه أل تفاصيل جواز السفر:  •  اض التأشير

(أية انتهاكات أو مخالفات ل • ة الطالب المتعلقة بالسلوك )أكاديمي أو غير أكاديمي وط تأشير ألداء ابمتعلقة أو ، شر

 . الحضور والغيابب، أو األكاديمي 

 : عىل سبيل المثال ال الحض  منها و ، لغايات عديدةتستخدم هه المعلومات 

 قبول الطالب •

•  .  التسجيل والتقدم األكاديمي

نامج  •  . والمساقاتإدارة الير

 . البمع الط التواصل •

 . مثال تخطيط لغايات الاألغراض اإلحصائية  •

 إدارة المنح الدراسية.  •

 تقديم الخدمات الطالبية.  •

 إجراء انتخابات الطالب.  •

 دارة ماليةاإل  •

ي إجراء الخارجية، كما هو مفصل الجهاتتقديم التقارير اإللزامية و/أو التقديرية إىل الهيئات/  •
 عن اإلفصاحات ف 

 . أدناهالموضح  سجالت المعلومات الشخصية
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وي    ج  • ي حالة للجامعة؛ والير
 
موافقة خطية إال بأو أي أشكال أخرى من الصور، فال يتم ذلك الفوتوغرافية الصور ف

 .  من الطلبة المعنيير 

 

ة بجمع المعلومات الشخصية ال  ورية إال إذا كانت تقوم جامعة الفجير  ،ا هأو أنشطتللقيام بواجباتها ووظائفها ض 

م الجامعة بعند جمع المعلومات الشخصية، و  ي إلبالغ  يلزم ما اتخاذ جميع تلير 
:  الشخص المعن   بما يىلي

 الغرض من جمع المعلومات.  •

 عادة عن معلومات من هذا النوع.  الجامعةتفصح لها  جهةأي شخص أو هيئة أو  •

لزمأي قانون  •  ت معينة. جير  جمع معلوماأو ي   ي 

ة جميع الخطوات  ي تم جمعها دقيقة وذات  الالزمةتتخذ جامعة الفجير
للتأكد من أن المعلومات الشخصية النر

 بتعديل للطلبةللسماح  الالزمة اإلجراءات الجامعةتتخذ  صلة وحديثة وكاملة وغير مضللة. تحقيقا لهذه الغاية،

 المتعلقة بهم وتحديثها حسب مقتىص  الحال. المعلومات 

 الشخصية المعلومات تخزين 2.9.4

ي سياسة سجالت  ةبيتم تخزين جميع سجالت الطل •
 
ي ف

ا للجدول الزمن 
 
 . الجامعةوفق

لحماية سجالت المعلومات الشخصية من سوء االستخدام أو الضياع  الالزمةتتخذ الجامعة جميع الخطوات  •

 أو الوصول غير المضح به أو التعديل أو الكشف. 

سمح بالوصول ل • سمح  ىل أساس "الحاجة إىل المعرفة": ال المعلومات الشخصية عسجالت ي  لوصول إىل باي 

بما يخدم و إال للموظفير  الذين يحتاجون إىل المعلومات من أجل تنفيذ واجباتهم ومسؤولياتهم،  ةبملفات الطل

 . ةالمصالح الشخصية و/ أو األكاديمية للطلب

م  • ح لهم ن و الموظفيلير  سباب من األ  سببألي للطلبة ت المعلومات الشخصية حق الوصول إىل سجال المضًّ

يعات اإلماراتية ذات الصلة بال ي التشر
وط المنصوص عليها ف  وعىل . وتحت طائلة المسؤولية القانونيةشر

 الموظفير  اإلدراك بأن: 

o  عن هذه المعلومات الشخصية خارج نطاق متطلبات الواجبات الرسمية؛اإلفصاح 

o  أو عمل 
 
 متطلبات الواجبات الرسمية؛ نطاق خارج  تسجال من هذه السخ ن

o ي نظام الكمبيوتر بالتسبب  و أ
الوصول غير المضح به إىل هذه المعلومات الشخصية الموجودة ف 

ي الجامعة
 ؛ف 

ي  يعات الجامعة  من قبلبحق المخالفير  محظور وقد يؤدي إىل اتخاذ إجراء تأدينر ي بموجب تشر
و/أو إجراء قانون 

 المتحدة ذات الصلة. دولة اإلمارات العربية 

جعة  يتم إتالف • وع بمجرد المعلومات المسير ا لسياسة سجالت  إليها  حاجةانتهاء ال ألي غرض مشر
 
وفق

 الجامعة. 

 عنها واإلفصاح الشخصية المعلومات استخدام 2.9.5

•  
 
جعت من أجله، وال يجوز استخدامها ألي غرض آخر م المعلومات الشخصية فقط للغرض الذي ستخدت اسير

 ما لم: 

o ي وافق ي
 اعىل استخدامهالشخص المعن 

o بموجب القانون؛ ا طلوبهذه المعلومات ماستخدام ن يك 

o  وري منع أو تقليل تهديد خطير ووشيك لحياة أو صحة  الجامعةتعتقد  الشخصأنه من الض 

ي أو أي شخص آخر. 
 المعن 

ي  لجامعةاخارج  جهاتألشخاص أو هيئات أو  بةمعلومات شخصية عن الطلأي عن  تفصح الجامعةلن  •
)بما ف 

، ماتالمعلو هذه (، أو للموظفير  الذين ال يحتاجون إىل بةطلآخرين للأقارب أي ألمور أو األزواج أو ذلك أولياء ا

 إال إذا: 



 دليل الطالب

24 

o المعلوماتهذه باإلفصاح عن خطيا الطالب  وافق 

o  إىل هؤال هكذا إلبالغ الطالب بأن الالزمة خطوات الجامعة اتخذت 
ً
ء معلومات يتم تمريرها عادة

عىل سبيل المثال ال الحض حكومة اإلمارات ، وزارة التعليم الجهات، و األشخاص أو الهيئات أو 

 .  العاىلي والبحث العلمي

o  وري لمنع أو تقليل تهديد خطير ووشيك عن هذه المعلومات أن اإلفصاح اعتقدت الجامعة ض 

ي أو أي شخص آخر.  الطالبلحياة أو صحة 
 المعن 

 الحساسة المعلومات 2.9.6

ا بموجب القانونذلك ، ما لم يكن عن الطلبةبجمع معلومات حساسة  يجوز للجامعة القيامال  ، أو بموافقة مطلوب 

 (. واإلرشاد النفسي ، الطبيةالسجالت مثل ) الخطيةالطالب 

   الطالب حق 2.9.7
 
 الشخصية هسجالت إىل الوصول ف

ي تحتفظ بها الالزمة لتمكير  الطلب من استطالع خطوات ال لجامعةتخذ ات •
الجامعة المعلومات الشخصية النر

 . عنه

وتصحيح اإلحصاءات الشخصية وتفاصيل التسجيل وتفاصيل خيارات الدفع  استعراضيحق للطالب  •

 المؤجل. 

ي يمكن للطلبة ا •
ي تحتفظ بها اعر باستلذين يرغبون ف 

 الجامعةض أي سجالت أخرى للمعلومات الشخصية النر

 ل مكتب المسجل. للقيام بذلك من خالبطلب التقدم 

ي تجمعها الجامعة عن هذا الطالب وتحتفظ المعلومات الشخصية للطالب الحق باالطالع عىل  •
بها ألغراض النر

الحاالت ء أو قوانير  دولة اإلمارات العربية المتحدة، باستثنا / العلمي و  إدارة معايير وزارة التعليم العاىلي والبحث

يعات دولة اإلمارات العربية هذا الحق فض منح لر  ها لو مضح بها من الجامعة أ مطلوبال بموجب تشر

 . المتحدة

 الشخصية المعلومات سجالت عن اإلفصاح 2.9.8

ة توفر  .1  بشكل دوري لكل من:  الطلبةمعلومات شخصية عن جامعة الفجير

ن يتضم ،كما هو مطلوب لألغراض اإلداريةو التعليم العاىلي  -وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي  .أ

:  بةمعلومات عن جميع الطلذلك   فيما يتعلق بما يىلي

i. ي ذلك معلومات عن دراسي للطلبة عبء الالو  المساقات المسجلة
وضع الطلبة )بما ف 

)  ؛المسجلير 

ii.  ي يجري
امج األكاديمية النر  ؛بها المسجلير  الير

iii.  .ي تخرجوا منها
امج النر ي أنهوا دراستها والير

 المساقات النر

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة  .ب
ة الطالب. دائرة الهجرة ف   بكل ما يتعلق بمتطلبات تأشير

ة معلومات حول توفر  .2 ي ظل ظروف معينة الطلبة جامعة الفجير
 لكل من: ف 

ف بها ومراكز القبول العاىلي  مؤسسات التعليم .أ ي تقدم  المعير
ي بطلب قبول فيها. النر

 الطالب المعن 

طة .ب :  الجامعةقد تكون ، الشر ي
 ملزمة بتقديم معلومات عند طلب إنفاذ القانون الجنان 

طلب من  ،المحكمة .ج ي استدعاء أو أمر  بموجب أمر الجامعة قد ي 
علومات آخر لتقديم مقضان 

ي 
ي مدن 

 ؛تتعلق بإجراء قانون 

 والخريجير   بةباتها الخاصة بإثبات أحقية الطلالهيئات المهنية، فقط بالقدر الالزم للوفاء بمتطل .د

ي 
 ؛ ممارسة المهنةف 

أو المدير ، حسب ما يعتمده مدير الجامعة أو نائب المدير للشؤون اإلدارية األخرى الجهات .ه

 اإلداري أو مدير القبول والتسجيل. 



 دليل الطالب

25 

   الطالب حقب المتعلقة الشكاوى 2.9.9
 
 الشخصية هسجالت إىل الوصول ف

 
 
عن واإلفصاح التظلمات المتعلقة بأي جانب من جوانب جمع وتخزين واستخدام الشكاوى و م قدت

 بة خطيا إىل نائب مدير الجامعة للشؤون اإلدارية. المعلومات الشخصية للطل

 المبادئ العامة لحل التظلمات (أ)

 لمعالجة الشكاوى وحل التظلمات: المبادئ العامة التالية يستند نهج الجامعة إىل 

o م محاولة حل أي  الطلبة. لذلك يجب عىل للتظلماتبالتسوية المبكرة وغير الرسمية الجامعة  تلير 

ي 
 
وع ف ي قبل الشر

 . لذلك رسميةاإلجراءات الشكاوى بطريقة غير رسمية مع الشخص المعن 

o  ي عملية حل المعنيير  بموضوع الشكوىاألطراف جميع يجب عىل
 
 بحسن نية.  المسألة المشاركة ف

o  تظلمات بشكل عادل ومرن ورسي    ع. حل الإجراءات يجب تطبيق 

o  ام وحيادية. بموضوع الشكوى/  المعنيير  يجب معاملة جميع األطراف  التظلم باحير

o ألطراف الحصول عىل لجميع اتحقيقا لهذه الغاية يحق و  ،ب مراعاة مبادئ العدالة الطبيعيةيج

 . دون تحير  جلسة استماع عادلة واتخاذ قرار من قبل صانع قرار 

o  ام رسية األطراف ي جميع األوقاتبموضوع الشكوى/  المعنيير  يجب احير
 
، مع مراعاة التظلم ف

ي األمر  شاملالحاجة إىل إجراء تحقيق 
 
 أي متطلبات قانونية. واإلفصاح عن ف

 

 النتائج المحتملة (ب)

الوثائق ذات الصلة والتحدث إىل وتدقيق بعد فحص  ،لشؤون األكاديميةل لنائب مدير الجامعةيجوز 

 المعنيير  اآلخرين حسب مقتىص  الحال:  الطالب واألطراف

 أو رفض أخذ األمر إىل أبعد من ذلك إذا لم تكن هناك أسباب كافية للتظلم؛ .أ

ا حول  مصالحةإجراء  .ب
 
 أدناه؛ أو "Cللبند "المسألة وفق

ا  .ج
 
 " أدناه. D" للبند اتخاذ اإلجراء المناسب وفق

 

 المصالحة (ج)

اح  التفاصيلتوضيح  األكاديمية لشؤونل لنائب مدير الجامعةيجوز  .أ  االتجاهاتمع الطالب واقير

 . المشكلةالممكنة لحل 

 بموافقة الطالب: و  لشؤون األكاديميةل لنائب مدير الجامعةيجوز  .ب

i.  ي يمكنها تقديم المشورة أو بة، أو هيئة تمثيلية للطلإحالة الطالب إىل شخص آخر
، والنر

 التظلم؛ و/أوالمشكلة/ المساعدة بهدف حل 

ii.  لحل الخالف.  األطرافجميع بير  تسهيل التفاوض 

 

 القرار (د)

، باع اإلجراءات القانونية الواجبةأنه لم يتم اتنائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية إذا قرر  .أ

 فيجوز له: 

i.  للبند إجراء مصالحة وفقا“Cأعاله؛ أو " 

ii.  .اتخاذ قرار لحل هذه المسألة 

ا بموجب  نائب المدير عندما يتخذ  .ب  أعاله، يجب عليه إخطار الطالبأ" -D" من "iiند "البقرار 

ا 
 
 أدناه.  "Eللبند "وفق

 

 إخطار الطالب (ه)

 إخطار الطالب نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية يجب عىل 
 
حق يبقراره بشأن الموضوع و  خطّيا

اضلطالب ل  لمدير الجامعة. استئناف عىل القرار وتقديم طلب  االعير
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 الجامعةاالستئناف لمدير  (و)

شكوى/التظلم الواردة حل ال إجراءاتاستئناف: يجوز للطالب الذي استنفد جميع طلب تقديم  .أ

ي البندين "
 
 : خطيا إىل مدير الجامعة وفق األسس التاليةأعاله، االستئناف  "D" و "Cف

i. ؛ أو ي أي من هاتير  المرحلتير 
 
ام باإلجراءات القانونية الواجبة ف  لم يتم االلير 

ii.  لم تكن متوفرة.  جديدة أو إضافية ذات الصلةمعلومات تقديم 

: االستئناف  تكون إجراءات تقديم  .ب  كما يىلي

i.  ا من 14أربعة عشر )خالل الجامعة يقدم طلب االستئناف خطيا لمدير تاري    خ ( يوم 

 الشؤون األكاديمية؛نائب المدير بقرار  خطي إخطار  استالم

ii. ذكر أسباب االستئناف بالكامل؛ و 

iii.  االستئناف. تدعم طلب ذات صلة  ةموثقتضمير  أي أدلة 

 : تحويل طلب االستئناف .ج

i.  أساس عدم اتباع اإلجراءات يستند إىل االستئناف طلب بأن  مدير الجامعةإذا اقتنع

 الشؤون األكاديمية.  نائب المدير يحيل األمر إىل فإنه القانونية الواجبة، 

ii. عدم اتباع أساس يستند إىل االستئناف طلب بأن  إذا لم يقتنع مدير الجامعة

معلومات جديدة أو إضافية الطلب لم يتضمن  جراءات القانونية الواجبة أو أناإل 

الشؤون  نائب المدير إىل طلب االستئناف وال يحول الطلب يرفض فإنه ذات صلة، 

 األكاديمية. 

iii. ي أقرب وقت طلب االستئناف بقراره بشأن مدير الجامعة إخطار خطيا جب عىل تو ي
ف 

 ممكن. 

 ة والسالمة العامةالصح تعليمات 2.10

   المخاطر إدارةو  السالمة خطة 2.10.1
 
 الجامع   الحرم ف

من. آأهمية توفير حرم ب، إيمانا من الجامعة والموظفير  والزوار  لبةذه الخطة لتوفير بيئة آمنة للطتم تطوير ه

 جميعلمجتمع الجامعة بلجعل بيئة الحرم الجامعي آمنة الالزمة اإلجراءات  هذه الخطة جميعوتوضح 

 . العامة تتعلق بالسالمة أي مخاطر التوجيه عند حدوث توفر اإلرشاد و و  مكوناته

يتضمن هذا الكتيب قضايا و ، الخاصةتهم تجاه سالم أن لديهم مسؤوليات شخصية بةالطل يعي يجب أن 

 . ي تبذلها الجامعة الجهود إن  تتعلق بالسالمة داخل الحرم الجامعي
ي للحفاظ عىل حرم جامعي آمن النر

تأنر

ي بيئة آمنة وممتعة. وتتيح لمجتمعها التعليمية للجامعة تها تدعم أنشطل
ة العامسالمة قسم العمل يالتفاعل ف 

وأعضاء هيئة التدريس  بةلجامعي من خالل تفاعلهم مع الطلعىل مستوى الحرم االعامة عىل ضمان السالمة 

 .  واإلداريير 

 الحرائق من السالمة 2.10.2

ي تثير السالمة من الحرائق هي الشغل الشاغل لجميع أفراد 
 مجتمع الجامعة، وبال شك فإن من أكير األمور النر

ي أي مبن  عام يتعلق بالحريق. العامة  سالمةالقلق عىل ال
اإلرشادات ومن هنا، نصت خطة الجامعة عىل  ف 

 التالية: 

 فايات الحريق. يجب عدم العبث بأجهزة كشف الدخان وأجهزة إنذار الحريق وط .1

ي التدخير  داخل يمنع منعا باتا  .2
والقانون تعليمات الجامعة الحرم الجامعي بموجب  مبان 

 لحرائق. وسببا لخطر عىل الصحة يعتير التدخير  مصدر و 

و أأي أداة أخرى ذات اللهب المكشوف  و أالشموع  و أال يجوز استخدام البخور  .3

ي ال
 السكن.  غرفسخانات الكهربائية ف 
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يجب عىل المدخنير  التخلص بأمان من و  إطالقا.  التبغمنتجات استخدام  نصح بعدمي   .4

امعليهم ويجب بأمان  يةمنتجات التبغمخلفات الجميع   إشاراتبجميع التام  االلير 

 ."  "ممنوع التدخير 

5.  . ي قد تعيق الخروج من المبن 
 يجب أن تكون الممرات خالية من جميع األشياء النر

ي جميع  بةالطلجميع يجب عىل  .6
 
تمارين اإلطفاء، ويؤدي المشاركة والتعاون بشكل كامل ف

ام بهذه   أو الفصل. / اإلرشادات إىل عقوبات شديدة و عجم االلير 

يجب أن يتعرف الموظفون والطالب عىل مواقع مخارج الحريق وطفايات الحريق  .7

ي كل طابق. 
 
 الملصقة ف

 

ي حال حدوث حريق أو رؤية دخان 
 
 جرس ، فيجب تشغيلروائح حريقلوجود نشوب حريق به اشتباال أو ف

ي حريق الإنذار 
 
إلبالغ  (991)برقم يقوم بدوره باالتصال السالمة الذي  مسؤولإبالغ و المبن  عىل الفور ف

ي عن الحريق. 
ي كل الدفاع المدن 

 
ي  ويجب ف

ار النر اإلبالغ عن جميع الحرائق بغض النظر عن حجمها أو األض 

 الجامعة للشؤون اإلدارية. نائب مدير إىل  تحدثها 

ي حال سماع 
 
:  الهلعفعىل الشخص الهدوء وعدم  حريق، إنذار جرس صوت ف ي

 والتضف وفق اآلنر

 أقرب مخرج بطريقة سلمية ومنظمة. ومن  إخالء المبن   .1

مكان آمن نقله إىل أقرب يتم فالشخص غير قادر عىل إخالء المبن  بسبب اإلعاقة، إذا كان  .2

 عند درج مخرج الحريق. 

 يجب عدم استخدام المصاعد أثناء حاالت الحريق أو إنذار الحريق.  .3

. تعط صالحية التحكم بقد  .4 فير 
 وظائف المصعد لرجال اإلطفاء المحير

5.  ، ء آمن"إشارة حنر يتم إعطاء دخوله مرة أخرى يتم فال بمجرد إخالء المبن  ي
" من كل سر

ي اإلطفاء. و السالمة  مسؤوىلي قبل   من خالل خدمات األمن ومراقنر

ي  و يحتفظ فني .6
ي السالمة من الحرائق ف 

ي فحص بسجالت  المبان 
معدات مكافحة الحرائق ف 

 لمدة عامير  عىل األقل.  الخاص بذلك الملف

   أمن 2.10.3
 
 المبان

ي غير الم
يوفر فحص و  ،أهولة للتأكد من أن كل منها مغلقتقوم لجنة سالمة الحرم الجامعي بفحص المبان 

ي مثل تشب المياه والحرائق والنوافذ/األبواب المكسورة. المبن  هذا الفرصة لمالحظة المشكالت 
ي المبان 

 ف 

ي جميع األوقات الجامعية حمل بطاقاتهم  بةالطلجميع يجب عىل 
إىل مسؤوىلي الجامعة عند  وإبرازها ف 

 الطلب. 

ي كل األوقات.  .أ
ة ف   النقود أمام مرأ العامة وحمل مبالغ مالية صغير

ّ
 عدم عد

ي بشكل هادف وب  هدوء مع  .ب
 الحركةاالستمرار بالمسر

أو  تهإىل سيار ه ثق به أن يقوديطلب من شخص فيجب أن يبعد حلول الظالم، الشخص بمفردة  إذا غادر  .ج

ي يقصدها. جهة الو إىل 
 النر
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 السياسات األكاديمية 3

 

 لقبولالعامة لسياسة ال

ي  .1
ة  يتم قبول المتقدمير  ف   أو لونهم أو جنسهم أو إعاقتهم أو دينهم.  أصولهمبغض النظر عن لجامعة الفجير

 تعامل الجامعة جميع طالبها عىل قدم المساواة وتمنحهم نفس الحقوق واالمتيازات.  .2

أن يحقق يجب الجامعة بأي ش    خص يتقدم للدراس    ة فيها، ولكن ومن أجل الحفاظ عىل معايير الجودة  بترح .3

نامج المتقدمون  ي الير
ي هذه السياسة. الذي يرغبون متطلبات القبول ف 

 بااللتحاق به كما هو موضح ف 

. ي   .4 ي التقويم األكاديمي
ي المواعيد المحددة ف 

 قدم طلب القبول ف 

 ه. وتوقيعطلب القبول كمال يجب عىل مقدم الطلب ا  .5

 . كل طلب من الطلبات عىل حدهتقييم  مراجعة و  يجب .6

ا للجامعة؛ المرفقة بطلبات القبول جميع الوثائق  .7
 
دتها تحت أي ظرف من الظروف إىل لن يتم إعاو تص               بح ملك

 أخرى أو نسخها ألي غرض آخر.  أي جهةمقدم الطلب أو إرسالها إىل 

ي بشأن طلبه خطيا بإخطار مقدم الطلب ( DARالقبول والتسجيل )دائرة تقوم  .8
 . بالقرار النهان 

ي الش     هادات الص     ادرة عن أنظمة تعليمية أخرى إال إذا كانت مس     توفية للش     ر  .9
ي حددتها ال تنظر الجامعة ف 

وط النر

وط -( 2005لس                نة  200رقم قرار وال 2004لس                نة  133رقم  القرار وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي )  رسر

ي القبول 
 الجامعة. ف 

  الدراسات العليامتطلبات القبول سياسة  3.1
 
 ف

   القبول متطلبات 3.1.1
 
 العليا الدراسات ف

ف بهوس البكالوريإكمال درجة  .1 ي تخص           ص مناس           ب  معير
نامج ف  مكافئا الدبلوم العاىلي ، وال يعتير الماجس           تير لير

.  وسدرجة البكالوريل ي برامج الماجس         تير
من جامعة البكالوريوس  درجة تنحإذا م  و وال يؤهل المتقدم للقبول ف 

ي وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي من فيجب ارفاق وثيقة معادلة الش              هادة أجنبية، 
دولة اإلمارات العربية ف 

طلب من المتقدمير  تقديم نس                خة رس                مية، و تحدةالم باللغة له قانونية مع ترجمة من كش                ف العالمات  ي 

ية )إذا لزم األم ي تمنح الدرجةاإلنجلير 
إىل الدرجة العلمية كش        ف العالمات ش        ير  ييجب أن ، و ر( من الجامعة النر

تبير   قديم ش    هادة رس    ميةالمعلومات، فيجب تلم يتض    من كش    ف العالمات هذه إذا و  تاري    خ الحص    ول عليها. و 

 . هذه المعلومات

ي  550 هي  (TOEFL) التوف      ل لعالم      ة امتح      انالح      د األدن   .2
ي االختب      ار الورفر

ي  213، أو (Paper-based) ف 
ف 

نت  79، أو (Computer-based) المحوس    باالختبار  ي االختبار المس    تند إىل اإلنير
، أو (Internet-based)ف 

 الفصل

3 



 دليل الطالب

29 

ية القياس   ياللغة من اختبارات ما يعادله  ف به  متعارف عليهأو أي اختبار آخر  IELTS 6.0، مثل ةاإلنجلير  ومعير

ا   التالية: ويستثن  من ذلك الحاالت ، (CAAمفوضية االعتماد األكاديمي )معتمد من قبل و دولي 

يةأن يكون المتقدم  .أ ا للغة اإلنجلير  ا أص                لي 
 
ي  وقد  متحدث

 
اللغة جامعة تدرس بأكمل تعليمه الجامعي ف

ية اإلن ي بلد تكون اللغة اإلنجلير 
 
ية ف  أو هي اللغة الرسمية؛فيه جلير 

ي قد متقدم أن يكون ال .ب
 
يةجامعة تدرس بأكمل تعليمه الجامعي ف  دليال  ويمكنه أن يقدم اللغة اإلنجلير 

ي امتحان التوفل )عىل  هعىل حصول
 
، أو ما يعادلها  500بحد أدن   (TOEFLعالمة ف ي

ر
ي االختبار الورف

 
ف

ي 
 
ي  (،CAAمفوض                ي    ة االعتم    اد ) ر قي    اسي آخر معتم    د من قب    لاختب    اأي ف

 
برن    امج بت    اري    خ قبول    ه ف

 البكالوريوس. 

نامج المل المرشح للقبولإذا كان  .3 ي اجستير ير
 
ي المجاالت الوظيفية ليس إدارة األعمال ف

 
ة إلدار لديه خلفية كافية ف

ي األعمال
 
ية مس  اقات، فيتم تس  جيله ف ي  اس  تدراكية تحض  ير

 
ي إدارة األعمال قبل التس  جيل الرس  مي ف

 
للماجس  تير ف

 ،ومبادئ اإلدارة ،مدخل إىل اإلحص            اء  ،مبادئ االقتص            اد المس            اقات:  هذه تغطي ، بحيث ماجس            تير البرنامج 

طلب من الطلو  ومبادئ المحاسبة.  ي إظهار الخلفية المساقات االستدراكية أخذ  بةي 
 
ي يفشلون ف

ي المجاالت النر
 
ف

 حسب كشف عالماتهمالبكالوريوس الذي درسوه و/أو برنامج  سب خطةفيها حالكافية 

 . أال يكون المتقدم قد فصل من الجامعة أو من أي جامعة أخرى ألسباب تأديبية.  .4

اكم   المعدل 3.1.2  للقبول المطلوب الير

ي البكالوريوس )أ( 
اكمي للمتقدم ف   . ، أو ما يعادله4.00عىل مقياس  3.00عن أال يقل المعدل الير

وط القبول 3.1.3  المرسر

امج ماجستير إدارة األعمال:   وط لير وط القبول المشر  رسر

ي برنامج ماجس        تير إدارة األعمال ) المتقدميجوز قبول  .1
وطا ف  ي حال كان MBAقبوال مش        ر

 حاص        ال ( ف 

ف بها  وسعىل درجة بكالوري ي امتحان التوفل )530وعالمة )معير
ي اختبار  (TOEFL( ف 

أو ما يعادلها ف 

ي هذه الحالة، CAA) مفوضية االعتماد  معتمد من قبلمعياري آخر 
الوفاء عىل الطالب  يتوجب(. وف 

وط أو يكون عرضة للفصل:  ة القبول المشر  بالمتطلبات التالية خالل فير

ي امتحان التوفل ) 550عالمة  عىلالحص             ول  .أ
الفص             ل قبل نهاية  ا أو ما يعادله (TOEFLف 

 الدراسي األول له؛

ية المكثفةمن غير كحد أقىص             س            ت س            اعات معتمدة  دراس            ة  .ب ي  دورات اللغة اإلنجلير 
ف 

 . الفصل الدراسي األول

تس               ع بعد دراس               ة  أو ما يعادلهعىل األقل  4.00من  3.00الحص               ول عىل معدل تراكمي  .ج

ي ساعات معتمدة 
. ف   برنامج الماجستير

وطا إذا كان  المتقدميجوز قبول  .2 ف به وسعىل درجة بكالوري حاص           ال قبوال مش           ر تراكمي  بمعدل معير

ية ف  س       تواأو ما يعادله، والذي  4.00من  3.00أقل من  ي اللغة اإلنجلير 
ي هذه متطلبات الكفاءة ف 

. وف 

وط أو يكون عرض     ة توجب عىل الطالب الوفاء ي الحالة، ة القبول المش      ر بالمتطلبات التالية خالل فير

 للفصل: 

ي الفصل األول دراسة  .أ
 له؛ وتسع ساعات معتمدة كحد أقىص ف 

ي أول تس      ع س      اعات معتمدة  4.00من  3.00الحص      ول عىل معدل تراكمي  .ب
أو ما يعادله ، ف 

ي 
 برنامج ماجستير إدارة األعمال. من المساقات المعتمدة ف 

 الدراسة مدة : ةيالدراس الدرجة متطلبات 3.1.4

 (. قاسم 12)بنجاح ساعة معتمدة  36 دراسة يجب عىل الطالب أن ينهي  .1

ي دراس       ة الالحد األدن  لمدة  .2
رنامج ماجس       تير إدارة األعمال ثالثة فص       ول دراس       ية عادية أو فص       لير  دراس       يير  بف 

ة 8ثمانية )الحد األعىل و  . عاديير  باإلض         افة إىل فص         ول ص         يفية تأجيل ( فص         ول دراس         ية عادية باس         تثناء فير
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ط و يجوز لمجلس الجامعة، الدراس        ة. و  ألس        باب وجيهة وبناًء عىل توص        ية لجنة الدراس        ات العليا، تجاهل رسر

 . الحد األعىل

  البكالوريوسمتطلبات القبول سياسة  3.2
 
 ف

   القبول سياسة 3.2.1
 
 البكالوريوس ف

 تمهيد

م ي برامج البكالوريوس  ةقبول الطلبالمتعلقة ب (CAAمفوض   ية االعتماد األكاديمي ) ير يامعبتطبيق هذه الس   ياس   ة  تلير 
 
ف

ي ل
 
ة ضمان الجودة ف  . جامعة الفجير

 المجال

امج األكاديمية واألقسام والكليات. تنطبق هذه السياسة عىل جميع   الير

 الهدف

وط المرجعية ) ي برامج البكالوريوس.  ةقبول الطلب( لTORتهدف هذه السياسة إىل تحديد الشر
 ف 

 واإلجراءاتالسياسة  النص

وط القبول العامة (أ)  رسر

ي الحص   ول عىل يتوجب عىل المتقدم بطلب 
نامج األكاديميأي من قبول ف   عىل أن يكون  ةالجامعي ةالير

ً
إحدى حاص   ع

ف بها ( الGSCش                هادات الثانوية العامة ) نامج األكاديمي  المطبقالحد األدن  وبمعدل يزيد عن  ذكرها  التاىلي معير للير

ي امتحانات (، ويتوجب عليه الحص    ول عالمة CAAبحس    ب متطلبات مفوض    ة االعتماد األكاديمي )
ية ف  اللغة اإلنجلير 

EmSAT  اللغة العربيةو EmSAT االعتماد األكاديمي  وفق متطلبات مفوضية عادلها أو ما ي .  :  وهذه الشهادات هي

بي مفوض        يةش        هادة الثانوية العامة اإلماراتية األص        لية أو ما يعادلها مص        دقة من  .1 ة االعتماد األكاديمي ووزارة الير

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 والتعليم ف 

ي الثانوية العامة وفق شهادة  .2
يطان  يطة أنالنظام الير  : رسر

 عىل أنه أكمل ي .أ
ً
ا عىل األقل من الدراسة؛( 11)أحد عشر قدم دليال  عام 

 عىل أنه  .ب
ً
ي ( مواد 7)س           بعة اجتاز قد يقدم دليال

حد وب (GCSE)أو  (IGCSE)المس           توى العادي من  ف 

ي كل مادة "C"أدن  
المجاالت األربعة التالية: الرياض              يات والعلوم واللغة بحيث تغطي هذه المواد  ف 

ية والعلوم اإلنس          انية أو اآلداب. ا ي مس          توى )إذا  و  إلنجلير 
( أو ASكان الطالب مس          جال لمادة معينة ف 

ي هذه المادة إىل "Aمستوى )
. E" و"D(فيخفض الحد األدن  للعالمة ف   " عىل التواىلي

يطة أن يAHSDاألمريكية ) العامة ش                هادة الثانوية .3  عىل ( رسر
ً
( مواد 6) س                تةما ال يقل عن أنه اجتاز قدم دليع

، وبمعدل ، والعلوم اإلنس       انية، والعلوم، والدراس       ات االجتماعيةواللغات ،تغطي المجاالت التالية: الرياض       يات

 . 4.00من  2.00 (GPAتراكمي )

 200/2004المرس           ومير  رقم ويطبق عليهم ش           هادة الثانوية العامة من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة،  .4

ي  التعليم العاىلي والبحثلمعاىلي وزير  312/2004و
: ف  بش                كل عام، اإلمارات العربية المتحدة عىل النحو التاىلي

 شهادة الثانوية الوطنية لدولة أجنبية م  تعتير 
 
 لة للقبول: ؤه

 م  الشهادة كانت   إذا  .أ
 
ي لة ؤه

ي الدولة النر
ي الجامعات الحكومية ف 

  صدرت عنها،للقبول ف 

  ا عىل األقل من الدراسة،عام   (11)تم الحصول عىل الشهادة بعد إذا  .ب

، ، والعلوم( مواض      يع عىل األقل تغطي المجاالت األربعة: الرياض      يات6الش      هادة س      تة ) تتض      منإذا  .ج

 واللغات، والعلوم االجتماعية واإلنسانية أو اآلداب. 
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ي لديها ش               هادات ثانوية ذات مس               تويير  يجب عىل حامىلي  .د
 ش               هادات الثانوية العامة من البلدان النر

 شهادة المستوى األعىل. تقديم 

بية  .ه يتعير  عىل المتقدمير  تقديم ش       هادة معادلة لش       هادات الثانوية العامة الخاص       ة بهم من وزارة الير

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 
 والتعليم ف

بمجموعة متنوعة من مؤهالت االلتحاق و المجتمعات ثقافات متعددة ومن مختلف من  بةتقبل الجامعة الطل .5

امج البكالوريوس،   ومنها: بير

ي ا المنه .أ
ي ج الوطن 

يطان  ( 5عىل األقل، إض    افة إىل ) "Cبعالمة " Aالمس    توى من مواد  (GCSE( :)3) الير

 . Oمن مستوى مواد عىل األقل 

ي ش                هادة الثانوية الهندية الص                ادرة عن مجلس  .ب
 
عىل  ٪55معدل عام بو ، CBSE/ISCيمكن النظر ف

 . األقل

 نقطة.  24مجموع بالبكالوريا الدولية  شهادة: إتمام (IB) البكالوريا الدولية .ج

ي اآلداب من جامعة  دبلومالذين حص   لوا عىل درجة  ةبالطل .6
 
ة، ف ف بها  جامعة/كليةما يعادلها من  أو الفجير ، معير

ي الس                نة الثالثة ف، 4.00من  2.00معدل تراكمي ال يقل عن وب
 
ي يتم قبولهم ف

 
يطة البكالوريوس  برنامجف أن رسر

 االعتيادية. متطلبات القبول يستوفوا 

 

وط (ب)  الخاص ةثانويال مسار / برنامج رسر

 تيار النخبة أو المتقدم.  .1

وط تحقيقالنخبة أو المتقدم  مسار يجب عىل مقدم الطلب ضمن   التالية:  الشر

امج ع الجمي٪ كحد أدن  ل60 (GSC) شهادة الثانوية العامة معدل .أ  التمريض.  عدا ير

 . EmSAT Arabicو  EmSAT English المتحان التقدم .ب

ي اختب  ار  1100 عالم  ة ال تق  ل عنالحص                ول عىل  .ج
درس للير  ا أو م  ا يع  ادله   EmSAT-Englishف 

 
ي ت  
امج النر

ية عىل النحو المنصوص عليه من قبل   (. CAAمفوضية االعتماد )باللغة اإلنجلير 

ي اختبار  950درجة ال تقل عن الحص   ول عىل عالمة  .د
درس  أو ما يعادلها  EmSAT-Englishف 

 
ي ت
امج النر للير

 (. CAAمفوضية االعتماد )المنصوص عليه من قبل باللغة العربية عىل النحو 

ي اختب    ار  1000 درج    ة ال تق    ل عنالحص                ول عىل عالم    ة  .ه
أو م    ا يع    ادله    ا عىل النحو  EmSAT-Arabicف 

 (. CAAالعتماد )مفوضية االمنصوص عليه من قبل 

 العام المسار  .2

وط تحقيقالعام  المسار  ضمنيجب عىل مقدم الطلب   التالية:  الشر

امج ع الجمي٪ كحد أدن  ل60 (GSC) شهادة الثانوية العامة معدل .أ  التمريض.  عدا ير

 . EmSAT Arabicو  EmSAT English المتحان التقدم .ب

ي اختب  ار  1100 عالم  ة ال تق  ل عنالحص                ول عىل  .ج
درس للير  ا أو م  ا يع  ادله   EmSAT-Englishف 

 
ي ت  
امج النر

ية  . باللغة اإلنجلير 

ي اختبار  950درجة ال تقل عن الحص   ول عىل عالمة  .د
درس  أو ما يعادلها  EmSAT-Englishف 

 
ي ت
امج النر للير

 . باللغة العربية

ي اختب   ار  1000 درج   ة ال تق   ل عنالحص                ول عىل عالم   ة  .ه
درس ب   ا EmSAT-Arabicف 

 
ي ت   

امج النر للغ  ة للير

 . العربية

 

 النخبة أو المتقدم أو العاممسار  .3

ي بكالوريوس درجة اليجب عىل المتقدم للحص        ول عىل 
ض        من مس        ار النخبة أو المتقدم أو العام ( BSNالتمريض ) ف 

وط   التالية: تحقيق الشر
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ي مس         اري النخبة والمتقدم  .أ
 
، و  %70معدل ش         هادة الثانوية العامة ف ي المس         ار 80كحد أدن 

 
 % كحد أدن  ف

 العام. 

ي اختبار   1100 عالمةالحص         ول عىل  .ب
 
لنحو المنص        وص عىل ا ا أو ما يعادله EmSAT-Englishكحد أدن  ف

 (. CAAمفوضية االعتماد )عليه من قبل 

 اجتياز المقابلة الشخصية.  .ج

 

وط (ج)  القبول المرسر

 قبول الطالب الذي يجوز  .أ
 
وط القبول اس              توف مثل  الطلبالمطلوبة مع الوثائق لم يس              توف جميع لكن و  ،رسر

ية  نتيجة امتحان معادلة وطا اللغة اإلنجلير   (. 2لفصلير  دراسيير  )من قبل مفوضية االعتماد، قبوال مشر

ي ) يجوز  .ب
 
وطا التس       جيل ف ي كل فص       ل دراسي من12للطالب المقبول قبوال مش       ر

 
 ( س       اعة معتمدة بحد أقىص        ف

نامج األكاديمي المساقات  ضمن  . ضمن التعليم العامالمسموح بها للير

ية المكثفة  .ج ي برامج اللغة اإلنجلير 
 
ي تعتير ، و (II( و)I)يجوز للطالب التس                جيل ف

غير معتمدة  تأهيلية اتدور النر

ية المعتمد اتاختبار حد إلعداد الطالب أل   . CAAمفوضية االعتماد من قبل  ةاللغة اإلنجلير 

وط إذا  .د ية معتمد من ختبال  مقبولةقدم نتيجة يتم تحويل حالة قبول الطالب إىل قبول غير مش                ر ار لغة إنجلير 

،  CAAمفوض    ية االعتماد  قبل ي و خالل الفص    ل الدراسي
 
نامج الذي تم يمكنه التس    جيل ف مس    اقات معتمدة للير

 . ي الفصل الدراسي التاىلي
 
 قبوله فيه بشكل اعتيادي ف

وطا إخطار الطالب  (DARدائرة القبول والتس      جيل ) جب عىلتو ي .ه الوثائق المطلوبة لتقديم المقبول قبوال مش      ر

. ال( 2أو قبل نهاية الفصلير  )خالل  ي حال عدم دراسيير 
 هذه الوثائق فيتم فصل الطالب من الدراسة. تقديم وف 

 طلب القبولتقديم  (د)

موقع خالل نموذج من الحص                ول عىل اليمكن وتقديمه، و  القبولنموذج طلب  تعبئةالمحتملير   ةبالطليجب عىل 

ة لتس              جيلالجامعة أو من مكتب القبول وا ا أو عير عن طريق الالطلب يمكنهم تقديم كما .  مبارسر يد أو ش              خص              ي  ير

نت داد ، و اإلنير ا برس             وم القبول غير القابلة لالس             ير
 الوثائقجميع ، كما يجب ارفاق يجب أن يكون الطلب مص             حوب 

ي النموذج
ي للتقديم، فعىل. مع الطلب المذكورة ف 

ي حال عدم تقديم الطلب قبل الموعد النهان 
المتقدم االنتظار  وف 

. للموعد التقديم   لفصل الدراسي التاىلي

 قرار القبول واإلخطار (ه)

تخ  ذ 
 
ي  د أو  ب  ة المقبولير  يتم إخط  ار جميع الطل(، و DARدائرة القبول والتس                جي  ل ) قرارات القبول من قب  لت عير الير

ي خالل 
ون  يد اإللكير  تقديم. تاري    خ الأسبوعير  من الير

 متطلبات إضافية (و)

 المستندات اإلضافية: فيما يىلي 

داد .1  نموذج طلب ورسوم غير قابلة لالسير

 صورة من جواز السفر .2

 صورتان شخصيتان .3

ام  .4 اهة األكاديمية  خطي الير  ةالخاصة بجامعة  والتعليمات واألنظمةباالمتثال للي    . الفجير

 

 التأهيلية المساقات (ز)

ش نامج الير ي  ة  الذي تقدمهتأهيىلي  الير ية المكثف. إىل برنامج جامعة الفجير  مستوى اللغة اإلنجلير 

ية المكثف الطلبرنامج مس                تيدعم    وأعىل  %60 معدل الحاص                لير  عىل ةبوى اللغة اإلنجلير 
 
شههههههههههههههادة امتحان ف

  اإلمارات العربية المتحدة 
 
ط الحد األدن  ولم يحققوا الثانوية العامة ف ية. لرسر  اللغة اإلنجلير 
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ط  ملال ذين  ب ةيتعير  عىل الطل .أ ي ة الال اللغ ةيحققوا رسر ي اللس                م اح  زماإلنجلير 
 
وط ف امج ب القبول غير المش                ر لير

يةباألكاديمية بالجامعة إجراء اختبار تحديد المس                توى  ي برنامج  ةبهؤالء الطل تس                جيليتم ، و اللغة اإلنجلير 
 
ف

ي اختبار تحديد المستوى  
 
ا لنتائجهم ف

 
ية المكثف وفق : مستوى اللغة اإلنجلير   كما يىلي

 ية  مهارات االتص                ال باللغة ية  : 1)المس                توى  1اإلنجلير  للمبتدئير  أو برنامج مس                توى اللغة اإلنجلير 

 (1 المكثف

  ية ية المتوس              ط 2)المس              توى  2مهارات االتص              ال باللغة اإلنجلير  و أ: برنامج مس              توى اللغة اإلنجلير 

 (2المكثف 

ية المكثف، يمكن للطلب .ب ي برنامج اللغة اإلنجلير 
 
من ىص     قبحد أس    اعة معتمدة  (12)تس    جيل  ةأثناء التس    جيل ف

ي الجدول مس  اقاتقائمة 
 
المحتس  بة ألغراض الحص  ول عىل ، (2.7.1) التعليم العام المناس  بة، كما هو موض  ح ف

 الدرجة الجامعية. 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة

COM-1123  ي  3 التواصل العرنر

HUM-1613  3 إسالميةدراسات 

HUM-1633 3 مجتمع اإلمارات 

ICT-1313 3 تطبيقات الحاسوب 

 LSS-1723 3 مدخل إىل الفلسفة 

ية المكثف .ج يات متطلبات القبول المتعلقة بكفا تحقيق ةب، يتعير  عىل الطلبعد االنتهاء من برنامج اللغة اإلنجلير 

ية )أي  ي برنامج الحصول عىل مقبولة( قبل  IELTSأو  TOEFL نتيجة امتحاناللغة اإلنجلير 
. قبول ف   أكاديمي

 

 الجدد ةلبالط حديد وضعاختبار وت (ح)

. حضور الجدد  بةالطلمن جميع توقع ي   ي تعقد خالل األسبوع الذي يسبق بداية الفصل الدراسي
جلسة التوجيه النر

ية يحققوا العالمة المطلوبة الذين لم  ةبالطلوضع  تحديد يتم و  ي اللغة اإلنجلير 
ي اختبار تحديد المستوى ف 

ي ف 
ف 

ية المكثفبرنامج اللغة  نامج قبل بدء عىل الطلبة و  ،اإلنجلير  ي برنامج الدبلوم إكمال هذا الير
ي اآل الدراسة ف 

داب أو ف 

 برنامج البكالوريوس

 انتقال الطلبة ومعادلة المساقاتسياسة  (ط)

 تمهيد

ة أن بعض الطلبة ربما قد  تدرك ي مؤسسات تعليم عاىلي أخرى داخل  أتموا جامعة الفجير
دراسة بعض المساقات ف 

، من خالل لجنة تحويل أو خارجها، و دولة اإلمارات العربية المتحدة  ي
الطلبة يجب عىل الكلية أو القسم المعن 

ي مساقات ا، مراجعة ال(CTA-TC)ومعادلة المساقات 
ي مؤسسة التعليم العاىلي الطالب دراستها تم ألنر

 األخرى ف 

نامج الضمن هذه المساقات تعادل مساقات وتحديد ما إذا كانت   طالب واعتمادها. األكاديمي للير

 المجال

امج األكاديمية. انتقال الطلبة ومعادلة المساقات تنطبق سياسة   عىل جميع الير
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 الهدف

وط مرجعية ال  نتقال الطلبة ومعادلة المساقات تعتمد إجراءات تهدف هذه السياسة إىل توفير إرشادات ورسر

 منهجية متوافقة مع مبادئ ضمان الجودة. 

 السياسة بنود 

 قبول الطالب المحول (أ)

ي برنامج أكاديمي 
 
ي قائمة مسجل يجوز للطالب الذي أكمل عددا من الساعات المعتمدة ف

 
ومرخص ومدرج ف

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة معتمدة من (HEIمؤسسات التعليم العاىلي الوطنية )
 
، أو مؤسسة أكاديمية ف

التقدم له دولة اإلمارات العربية المتحدة، يجوز خارج ، أو مؤسسة تعليمية (CAA) االعتماد األكاديمي  مفوضية

ةبطلب  ي المتقدم  انتقال إىل جامعة الفجير
 
يطة أن يستوف  : الحد األدن  من المتطلبات التالية المحددة للقبولرسر

 : لنحو ، وذلك عىل اأن يكون الوضع األكاديمي للمتقدم بطلب انتقال جيدا : جيد الالوضع األكاديمي  .1

 برنامج البكالوريوس:  1.1

   اكمي )الحد األدن ي درسها  (CGPAللمعدل الير
ي المساقات النر

 أو ما يعادله.  4.0من  2.0ف 

  اكمي عىلاحتساب يعتمد ي مؤسسالمعدل الير
ي التعليم العاىلي  ات نظام التقييم المستخدم ف 

النر

 التحق الطالب عىل أساسها. 

  اكمي من خالل كشف  أو أي وثيقة معتمدة تؤكد ذلك.  (TORعالمات مصدق )يوثق المعدل الير

 : دراسات عليا برنامج  1.2

 اكمي لدن  األ حد ال  . أو ما يعادله 4.0من  3.0 (GPA) لمعدل الير

  اكمي عىلاحتساب يعتمد ي مؤسسالمعدل الير
ي التعليم العاىلي  ات نظام التقييم المستخدم ف 

النر

 التحق الطالب عىل أساسها. 

  اكمي من خالل كشف عالمات مصدق )يوثق المعدل  أو أي وثيقة معتمدة تؤكد ذلك.  (TORالير

ية .2 ية )إتقان اللغة اإلنجلير   من متطلبات اللغة اإلنجلير 
و أ IELTSأو  TOEFLأو  EmSAT: استيفاء الحد األدن 

وطللقبول  مفوضية االعتماد( أي شهادة أخرى معتمدة من نامج  غير المشر ي الير
الذي قبل بدء دراستهم ف 

ي يرغبون باالنتقال 
ي سياسة النقل والقبول والتحويل من االعتمادات.   الجامعة إليه ف 

 كما هو موضح ف 

ي اختبار عىل األقل  1100 عالمةالحصول عىل  .أ
ي  ا عادلهيأو ما  EmSAT-Englishف 

امج النر للير

ي درس باللغة اإلنجلير 
 
 مفوضية االعتماد.  ة عىل النحو المنصوص عليه من قبلت

ي اختبار عىل األقل  950ل عىل عالمة الحصو  .ب
ي أو ما ي EmSAT-Englishف 

امج النر عادلها للير

درس باللغة العربية عىل النحو الذي 
 
 المنصوص عليه من قبل هيئة االعتماد. ت

 لوضع األكاديمي غير الجيد: ا .3

نامج الذجيد باالنتقال غير كاديمي األ  هالذي وضع للطالب يجوز  3.1 ي إىل برنامج أكاديمي آخر غير الير

 . فقطينتقل منه 

ي يدرس بها الطالب تبير  سبب الوضع األكاديمي غير بخطاب الجامعة تزويد  3.2
رسمي من الجامعة النر

 الجيد له. 

ة والسلوك له. بخطاب الجامعة تزويد  3.3  ي يدرس بها الطالب تبير  حسن السير
 رسمي من الجامعة النر
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 المساقاتمعادلة  (ب)

ي جامعة أخرى إن  .1
 
ي درسها الطالب ف

أو عدمه هو قرار إداري يرجع جامعة احتساب المساقات النر

ة.   الفجير

ي ، برئاسة عميد أو رئيس (CTA-TC)الطلبة ومعادلة المساقات لجنة تحويل  .2
تحدد ، القسم المعن 

المساق الذي درسه الطالب المنتقل والمساق الذي  التشابه بير  المساق بناء عىل درجة معادلة 

ي الجامعة 
 
 % عىل األقل وذلك وفق المعايير التالية: 80تطابق وبنسبة يقابله ف

  المساقوصف 

  مخرجات التعلم( للمساقCLOs .) 

  المساقمحتوى . 

 عدد الساعات المعتمدة 

  من برنامج أن يكون الم ،الدراسة، وحيثما أمكنوعدد أسابيع  التدريسساعات عدد 
 
ساق جزءا

نامج المعتمد ABETمثل معتمد دوليا،  ي الجامعة. ، عىل غرار الير
 
 ف

المنتقل والذي قدم طلب معادلة مساقات أن يرفق مع الطلب نسخة رسمية يجب عىل الطالب  .3

 ،ووصف المساق، وأن يرفق لكل مساق يريد معادلته: خطة المساق(، TOR) من كشف العالمات

ومحتويات المساق، وعدد الساعات المعتمدة، وعدد ساعات التدريس  مساق،لل ومخرجات التعلم

ة ( دراسCTA-TCوعدد أسابيع الدراسة حنر تتمكن لجنة تحويل الطلبة ومعادلة المساقات )

 الطلب واتخاذ القرار المناسب. 

طلب : DAR FORM 4المصادقة عىل قرار اللجنة وفق نموذج بيقوم مدير دائرة القبول والتسجيل  .4

 معادلة المساقات للطلبة المنتقلير  واعتماد المعادلة. 

أو احتساب أي مساق درسه الطالب وحصل فيه عىل عالمة ال يتم معادلة بأي حال من األحوال،  .5

 . "Cأقل من "

ي يتم معادلتها ال يجوز أن تتجاوز  .6
% من مجموع الساعات 50نسبة الساعات المعتمدة النر

نامج الذي انت ي الجامعة. المعتمدة للير
 قل إليه الطالب ف 

ي الجامعة. ال يتم  .7
اكمي للطالب ف  ي المعدل الير

ي تم معادلتها ف 
 احتساب عالمات المساقات النر

ي آخر خمس ) .8
ي جامعات أخرى ف 

ي درسها الطالب ف 
ي المساقات النر

نظر ف  ( سنوات فقط لغايات 5ي 

 المعادلة. 

ر لجنة المعادلة وبعد المصادقة عليه وفق مدير القبول والتسجيل بإخطار الطالب خطيا بقرايقوم  .9

 ، ويودع نسخة من هذا اإلخطار والقرار لكل من: DAR FORM 4نموذج 

ي القبول والتسجيل .أ
 . ملف الطالب ف 

ي ملف الطالب اإلرشادي.  .ب
 الكلية: مرشد الطالب األكاديمي بحيث تودع النسخة ف 

امج داخل الجامعة (ج)  معادلة المساقات بير  الير

امج والذي يتم وفق  وط التالية لمعادلة المساقات بير  الير  : سياسة القبول الجامعي تطبق الجامعة الشر

ي الجامعة ويرغبون باالنتقال إىل تخصص آخر داخل  .1
تطبق التعليمات التالية عىل الطلبة الذين يدرسون ف 

 الجامعة: 

اكمي  .أ ي درسها مع  أو أعىل، فيتم احتساب جميع 2.0للطالب إذا كان المعدل الير
المساقات النر

 .  عالماتها، ويحتفظ الطالب برقمه الجامعي دون تغيير

اكمي  .ب ي حصل فيها عىل عالمة 2.0للطالب أقل من إذا كان المعدل الير
، فيتم احتساب المساقات النر

"C .  " أو أعىل فقط، ويحتفظ الطالب برقمه الجامعي دون تغيير

ي برنامج آخر، فيمكن إعادة قبوله كط ب إلعادة قبولهبطل ب من أي برنامج وتقدملاإذا انسحب الط .2
لب اف 

ي حصل فيها عىل عالمة "رقم د بيجد
تدخل " أو أعىل فقط وال Cجامعي جديد، ويتم احتساب المساقات النر

ي حساب المعدل وترصد عالماتها 
ي كشف العالمات ف 

 ". TC" ف 

ي فيها، فيتم  .3
ي برنامج آخر ف 

إعطاؤه رقما جامعيا جديدا ويتم إذا تخرج الطالب من الجامعة وتم قبوله ف 

ي حصل فيها عىل عالمة "
ي درسها سابقا والنر

ي حساب  أو أعىل" Cاحتساب جميع المساقات النر
وال تدخل ف 
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ي كشف العالمات المعدل الجديد وت
 
يطة أال تتجاوز نسبة الساع "،TC"رصد ف ات المعتمدة المحتسبة رسر

نامج الجديد. المعتمدة % من مجموع الساعات 50  المطلوبة للير

ي  ةبيمكن إعادة قبول الطل .4
 
ي هذه الحالة يعط الطالب امجنبر أي المفصولير  أو الموقوفير  ف

 
ي الجامعة، وف

 
 ف

ي حصل فيها عىل ع
ي درسها سابقا والنر

" أو Cالمة "رقما جامعيا جديدا ويتم احتساب جميع المساقات النر

ي كشف العالمات " أعىل
 
ي حساب المعدل الجديد وترصد ف

 
 ". TCوال تدخل ف

 (CTA-TCتحويل الطلبة ومعادلة المساقات) لجنة (د)

اما بمعايير   
نسر  لجنة تحويل الطلبة ومعادلة المساقات )ضمان الجودة، الير

 
 م المعيار لتنفيذ أحكا( CTA-TCت

ي دليل (CAA، 2019)معيار الصادر عن مفوضية االعتماد  6.4.1
 
ي جراءات اإل سياسات و ال، وكما هو مذكور ف

 
ف

ة  هذه اللجنة:  يتعير  عىلد، وتطبيقا لمعايير ضمان الجودة. و الصدهذا ب جامعة الفجير

ة هم فقط الطلبة الذين الطل أن عىل د يالتأك .1 ي جامعة الفجير
 
بة الذين يحق لهم االنتقال والقبول ف

ي برنامج أكاديمي 
 
ي قائمة مؤسسات التعليم العاىلي الوطنية مسجل يدرسون/درسوا ف

 
ومرخص ومدرج ف

(HEI)  ،ي دولة اإلمارات العربية المتحدة
 
ي أي من مؤسسات التعليم العاىلي  أو ف

 
ي  األخرىف

 
 راتاإلما دولة ف

 العاىلي  التعليم مؤسسات أو  (،CAAمفوضية االعتماد األكاديمي ) قبل من المعتمدة المتحدة العربية

ف  . المتحدة العربية اإلمارات دولة خارج من بها  المعير

ي اللغة  شهادة تقديمالجدد المنتقلير  إىل الجامعة  ةالطلب جميعالطلب إىل  .2
ية  كفاية ف  سارية اإلنجلير 

وط المفعول  المطلوب للقبول غير المشر
 شهادة أي أو  IELTS أو  TOEFL أو  EmSAT) بالحد األدن 

ي  دراستهم بدء قبلمفوضية االعتماد(،  من معتمدة أخرى
نامج ف   . إليه ينتقلون الذي الير

ي  برنامج إىل أخرىتعليم عاىلي  مؤسسات من ينتقلون الذين بةالطل أن من التأكد  .3
التخصص  نفس ف 

اكمي  المعدل يكون أن) جيد  أكاديمي  بوضعو   (لطلبة البكالوريوس يعادله ما أو  أدن   كحد 4.0من  2.0 الير

نامج موثقا بكشف عالمات ي ذلك الير
 بحسب نظام التعلم والتعليم والتقييم المعمول به بداية التحاقه ف 

 مصدق أو أدلة أي أخرى معتمدة. 

ي  برنامج إىل جيد  أكاديمي  وضعب ليسوا بة من داخل اإلمارات أو خارجها الذين لطلبانتقال ا السماح .4
 ف 

 . فقط منه ونينتقل الذي المجال عنتماما  يختلف مجال

نامج المنتقل  .5 ي تقع فقط ضمن الخطة الدراسية للير
ي درسها الطالب والنر

احتساب ومعادلة المساقات النر

ي 
ي تحقق مخرجات تعليمية مكافئة والنر

 ( أو أعىل. 2.0/4.0 حصل فيها الطالب عىل عالمة "" )إليه والنر

اكمي  لمعدلل األدن   الحد ) فقط جيد  أكاديمي  بوضعبة الدراسات العليا المنتقلير  و طل قبول .6  3.0/4.0 الير

 أو ما يعادله(. 

ي   تقديمالطلب إىل جميع الطلبة المنتقلير   .7
ي درسوها ف 

كشوف عالمات مصدقة تبير  جميع المساقات النر

ي 
 . فيها  موا انتظجميع مؤسسات التعليم العاىلي النر

ة تحقيق جميع  .8 المنصوص عليها  األحكامالتأكيد بأن عىل الطلبة الراغبير  باالنتقال لجامعة الفجير

وط ل امجلقبول غير المشر ي ا األكاديمية للير
ن األحوال قبول انتقال أي . وال يجوز بأي حال ملجامعةف 

وط للقبول عليها  المنصوص األحكام بموجبطالب   . المشر

ي يدرسها الطالب  احتساب .9
 أخرىتعليم عاىلي  مؤسسة مع اتفاقية بموجب خارج الجامعةالمساقات النر

 وتعتير معادلة. 

10.  ، ي يمكن احتسابها لطلبة البكالوريوس المنتقلير 
 أن يجوز  ال تحديد الحد األقىص للساعات المعتمدة النر

. 50األعىل  الحد  يتجاوز  نامج األكاديمي ي الير
 % من اجماىلي الساعات المعتمدة ف 

ي يمكن احتسابها لطلبة الماجستير المنتقلير  ب   .11
من  %25تحديد الحد األقىص للساعات المعتمدة النر

نامج ) ي الير
ي  يستخدم مكاف    مقياس أي أو إجماىلي الساعات المعتمدة ف 

نامج متطلبات تحديد  ف   (. الير

نامج المنتقل إليه ولها نفس مخرجات .12 ي الير
ي لها مكاف   ف 

 احتساب ومعادلة مساقات الدراسات العليا النر

ي التعليم 
 ( أو أعىل. 3.0/4.0" )Bعالمة " عىل الطالب فيها  حصل والنر

ي مؤسستير  تعليميتير  يتال  .13
ة درسهما الطالب ف  كرر احتساب ومعادلة مساقير  متشابهير  بدرجة كبير

 .  مختلفتير  مرتير 
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 . الماجستير  وأطروحات التخرج مشاري    عباحتساب ومعادلة  يسمح ال  .14

 نموذجباستخدام  اللجنة توصية عىل بناءً مدير القبول والتسجيل و  خالل منإخطار الطالب خطيا  .15

DAR 4 ي يمكن احتسابها وآلية
، وقبل القبول، بإمكانية احتساب المساقات وعدد الساعات المعتمدة النر

ي الجامعة. 
 
نامج الذي سينتقل إليه ف ي الير

 
 تطبيقها ف
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امج األكاديمية 3.3  سياسة استكمال متطلبات التخرج للير

 تمهيد

 عليه المنص   وص النحو  عىل أكاديمي  برنامج لكلالتخرج  متطلباتاس   تكمال  د يوتحد تفعيل عىل الس   ياس   ة هذه تعمل

ي 
 
ي  لياتاآلو  اإلجراءات عىل تنصو  ،2019( لعام CAAمعايير مفوض       ية االعتماد ) ف

ام تض       من النر  ض       مانبمعايير  االلير 

 ها. وتوثيقمن الجامعة  التخرج أو  متطلباتاستكمال ال للتأكد من الجودة

 المجال

امج   األكاديمية. تنطبق هذه السياسة عىل جميع الير

 الهدف

وط المرجعية  امج األ الس          تكمال متطلبات التخرج من التهدف هذه الس          ياس          ة إىل تحديد الش          ر ي جامعة  كاديميةير
 
ف

ة.  ضمان مبادئ ومعايير المتوافقة مع التخرج متطلبات من استكمال  للتأكد التالية  اتلياآلاإلجراءات و وتحدد الفجير

 : وتوثيقها  الجودة

نامج والعمداء و ؤساء األقسام و ور تسجيل، القبول والأدوار  .1  ؛ير  األكاديمي ينشدالمر الير

ي  ير  األك        ادي  م  ي   وال  م  رش                        دي  نأدوار ال  ع  م  ي        د  .2
ال  م  ت  ط  ل  ب        ات ع  ىل مس                  ت  وى ك  م        ال ال  ت        دق  ي  ق األوىلي الس                  ت  ف 

نامج/   ؛القسم/الكليةالير

امج )أدوار  .3 ي ( CQA-PEالقبول والتس                جي  ل ولجن  ة ض                م  ان الجودة وفع  الي  ة الير
ي ف 

كم  ال الس                تالت  دقيق النه  ان 

نامج/   ؛القسم/الكليةالمتطلبات عىل مستوى الير

ي المصادقة والموافقة والتأكيد عىل  الحاكميةدور المجالس ومجلس  .4
 ؛الدرجات األكاديميةمنح ف 

ف تحديد  .5  ة؛األكاديميومنح مراتب الشر

 ؛حفل التخرجُعرف  .6

 ؛استبدال الشهادات األكاديمية .7

 و؛ اإلضافية الكشوفطلب الرسمية و كشوف العالمات والشهادات صحة   .8

 . رسوم توثيق الشهادات األكاديمية .9

 اإلجراءاتو السياسة  بنود 

 البكالوريوس درجة عىل الحصول متطلبات 3.3.1

، باإلض                 افة إىل  يجب عىل الطلبة اس                تكمال جميع المس                 اقات المطلوبة للتخرج والمحددة لكل برنامج أكاديمي

اكمي )معدل اليجب أن يكون و  ،الدراس            يةخطتهم حس            ب األخرى المتخص            ص            ة األنش            طة األكاديمية  ( GPAالير

 عىل األقل.  4.00من  2.00للطالب 

 فيما يىلي الحد األدن  لمتطلبات التخرج: و 

 بنجاح؛ ضمن الخطة الدراسيةالمساقات جميع إكمال  .1

 أو أعىل؛ 2.00الحصول عىل معدل تراكمي  .2

يجب أال وأال يتجاوز الحد األقىص                 لها، و رجة االس                تفادة من الحد األدن  للمدة الدراس                ية المطلوبة لمنح الد .3

نامجالمحددة لمرة مدة  1.5الحد األقىص للمدة الدراسية تجاوز ي  ،لير

ي ساعة لكل سنة دراسية(  25)ساعة تطوعية بنجاح  100إتمام  .4
ة دراسته ف   ؛جامعةالخالل فير

برنامج  يقررها باإلض          افة إىل متطلبات التخرج المذكورة أعاله، يجب عىل الطالب اس          تيفاء أي متطلبات أخرى  .5

نامج.  محدد دراسته كما هو  ي مواصفات الير
 ف 
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 فيما يىلي متطلبات استكمال برامج البكالوريوس من حيث عدد الساعات المعتمدة: 

 

 الكلية

متطلبات التخرج  البرنامج

 المعتمدة()الساعات 

A. كلية إدارة األعمال 
 126 بكالوريوس إدارة األعمال: عام 

  بكالوريوس إدارة األعمال: إدارة الموارد

 البشرية

126 

 126 بكالوريوس إدارة األعمال: المالية والمصرفية 

 63  دبلوم إدارة األعمال 

B.  كلية تكنولوجيا

 المعلومات

 126 بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات 

 63 دبلوم تكنولوجيا المعلومات 

C. كلية االتصال 
  بكالوريوس االتصال الجماهيري: العالقات

   العامة

126 

 66 دبلوم العالقات العامة 

D.  والعلومكلية اآلداب 

االجتماعية 

  ةاإلنسانيو

 126 بكالوريوس اللغة العربية وآدابها 

E. كلية العلوم الصحية 
 120 بكالوريوس التمريض 

 الماجستير  درجة عىل الحصول متطلبات 3.3.2

ي إدارة األعمال ) يجب عىل طلبة
 محددةاس                تكمال جميع المس                اقات المطلوبة للتخرج وال (MBAالماجس                تير ف 

نامج لل ، باإلضافة إىل األنشطة األكاديمية المتخصصة األخرى حسب خطتهم الدراسية، ويجب أن يكون األ ير كاديمي

اكمي )  عىل األقل.  4.00 من 3.00( للطالب GPAالمعدل الير

 وفيما يىلي الحد األدن  لمتطلبات التخرج: 

 إكمال جميع المساقات ضمن الخطة الدراسية بنجاح؛ .أ

 أو أعىل؛ 3.00الحصول عىل معدل تراكمي  .ب

 ؛لها  المقرر  األدن  للمدة الدراسية المطلوبة لمنح الدرجة وأال يتجاوز الحد األقىص قضاء الحد  .ج

برنامج  يقررها باإلض   افة إىل متطلبات التخرج المذكورة أعاله، يجب عىل الطالب اس   تيفاء أي متطلبات أخرى  .د

نامج.  ي مواصفات الير
 دراسته كما هو محدد ف 

ي إدارة األعمال من حيث إجماىلي عدد الساعات المعتمدة هو 
ط إتمام التخرج للحصول عىل درجة الماجستير ف   36رسر

 . ساعة
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 وتوثيق استكمال متطلبات التخرج إجراءات ضمان .أ

 ليات لضمان التوثيق الصحيح لمتطلبات التخرج: اإلجراءات واآلفيما يىلي 

نامج والعمداء و ؤساء األقسام و ور القبول والتسجيل أدوار  .1  األكاديم   ينشدالمر الير

نامج األكاديمي خالل الفص              ل الدراسي  .أ  إىلاألول يتم تعيير  مرش              د أكاديمي لكل طالب عند التحاقه بالير

نامج األكاديمي لض             مان التوجيه المناس             ب للطالب  إكماله  وتوثيقالفص             ل األخير وحنر تخرجه من الير

ي 
 
ي إتمام ي. بشكل كامل برنامجه األكاديمي لمتطلبات التخرج ف

 
ا ف ا حيوي  ي دور  متطلبات لعب اإلرشاد الطالنر

ي  العلميةالدرجة 
 
توقع  ،إطار واجبات أعض         اء هيئة التدريس بنجاح، ويتم دمجه ف من كل عض         و هيئة وي 

ا للطلأن يكون مرش                 دا ت دريس  ي  ب ةأك اديمي توجي ه الطلكمرش                 د يج ب أن يش                م ل دوره  و  ،ةب أك اديمي  
 
ف

ي 
 
الص           حيحة والتأكد من أنهم يتلقون المس           اقات الدراس           ية  خططهم الدراس           ية لض           مان تس           جيلهم ف

ي متابعة الالزمة مساعدة ال
 
ي م تحصيلهف

 
 جامعة. الاألكاديمي ف

ي   .ب
 
ي أو مدير القبول والتس      جيل بإص      دار قوائم تس      جيل الطلبة لكل برنامج أكاديمي ف

يقوم المس      جل المعن 

 . ي أو قبل بداية الفصل الدراسي
 
 كل فصل دراسي ويرفعها إىل العميد ف

من تنفيذ نظام  يتوىل رئيس القس م أو العميد مس ؤولية تعيير  مرش د أكاديمي لكل طالب، ويقوم بالتحقق .ج

ي قسمه/برنامجه. 
 
 اإلرشاد األكاديمي بانتظام ف

ام  الطالب وتقييمه بانتظاميتوىل المرش د األكاديمي مس ؤولية متابعة  .د ي من حيث االلير 
بالخطة الدراس ية ف 

 دراسة الطالب. حنر الفصل األخير من تسجيل المساقات الدراسية و 

بحث  وتحديثه باس      تمرار  البطكل بملف إرش      اد أكاديمي ليتوىل المرش      د األكاديمي مس      ؤولية االحتفاظ  .ه

 :  يشمل الملف ما يىلي

 نموذج اإلرشاد األكاديمي   (1

كير   (2
نامج األكاديمي والير  الير

نامج المساقات حسب الخطة الدراسية وقائمة  (3  . األكاديمي الير

والذي يبير  المس    اقات تقل للطالب المن (DAR FORM 4طلب معادلة المس    اقات المحولة ) (4

ي ج  امع ة 
ي ج  امع  ات أخرى وتم اعتم  اده  ا والمس                 اق  ات المك  افئ  ة له  ا ف 

ي درس                ه  ا الط  ال  ب ف 
النر

ة.   الفجير

 (Course Audit Checklist Formة )الدراس                يالمتطلبات تدقيق و نموذج قائمة مراجعة  (5

ي كل فص   ل دراسي 
ي كل مس   اق يس   جل فيه ف 

ال اس   تكموالتحقق من لمتابعة تحص   يل الطالب ف 

ا للخطة الدراس     ية متطلباته
 
لطالب من حيث األداء األكاديمي الوض     ع األكاديمي لمراقبة و  ،وفق

اكمي  الفصىلي والمعدل عالمات الطالب والمساقات المعادة الموثق بنسخة من   . والمعدل الير

 (. DARالقبول والتسجيل )دائرة  تزودها لكل فصل دراسي نسخة من عالمات الطالب  (6

  التدقيق األوىل  الستكمال المتطلبات  األكاديميير  العميد والمرشدين أدوار  .2
 
عىل مستوى ف

نامج/القسم/الكلية  الير

نامج رئيس أو  عميد المن تابعة بتوجيه ومو األكاديمي  المرش             د يقوم  .أ األكاديمي بإجراء تدقيق القس             م/الير

أوىلي للطلبة المتوقع تخرجهم، ويزودهم بالمعلومات واإلرش    ادات الالزمة المتعلقة بالمس    اقات المتبقية 

ي 
ي لم ينجح بها أو غير المكتملة، والتأكد من أن الطالب المتوقع تخرجه قد س                جل ف 

عىل الطالب أو النر

ة الس    حب واإلض    افة للفص    ل الدراسي ا س    تكمال الض    مان ألخير جميع المس    اقات المتبقية قبل انتهاء فير

. جميع متطلبات  ي نهاية ذلك الفصل الدراسي
 الحصول عىل الدرجة العلمية ف 

يقوم المرش   د األكاديمي بإعداد قائمة بأس   ماء الطلبة المتوقع تخرجهم والذين اس   تكملوا بنجاح متطلبات  .ب

ي كل فص                ل دراسي 
ويرفعها  ةالدراس                يالمتطلبات تدقيق و نموذج قائمة مراجعة مص                حوبة ب التخرج ف 

نامج. / للعميد أو رئيس القس    م  (DARدائرة القبول والتس    جيل)القائمة من س    جالت هذه  ويتم تدقيقالير

ي نظام معلومات الطلبة )
 (. SISبحسب قواعد البيانات ف 
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امج ) .3   التدقيق ( CQA-PEأدوار القبول والتسجيل ولجنة ضمان الجودة وفعالية الير
 
  اف

 
لنهان

نامج/القسم/الكليةعىل الستكمال المتطلبات   مستوى الير

ي األس        بوع الDARمدير القبول والتس        جيل )يقوم المس        جل أو  .أ
 
، (، ف تيب خامس من الفص        ل الدراسي بير

ي كل برنامج أكاديمي اس                تخراج كش                وف عالماتهم من نظام معلومات 
 
قوائم الطلبة المتوقع تخرجهم ف

ي كشوف العالمات: SISالطلبة )
 
 (، وتدقيقها والتأكد من أن صحة المعلومات التالية ف

ي جواز السفر  (1
 
 االسم الكامل كما هو وارد ف

كير  )التخصص الدقيق( إن وجد (2
نامج األكاديمي والير  الير

نامج األكاديمي والخطة الدراس                ية، الس                اعات المعتمدة،  (3 ي درس                ها وفق الير
المس                اقات النر

. المساقات العالمات،  ، الوضع األكاديمي اكمي ، المعدل الير  المعادة، المعدل الفصىلي

ي سجل يقوم  .ب
 
المسجل بالتأكد من أن جميع المساقات االستدراكية ومتطلبات التخرج مسجلة وموثقة ف

 الطالب المتوقع تخرجه وصحيحة. 

ي كل قس م/برنامج   .ج
 
ي األس بوع الس ادس برفع قائمة الطلبة المتوقع تخرجهم ف

 
أكاديمي إىل يقوم المس جل ف

 . ي
 العميد أو رئيس القسم المعن 

ي األسبوعير  السابع والثامن:  .د
 
 ف

نامج األكاديمي  (1 نامج أو العميد بدعوة لجنة ض        مان الجودة وفعالية الير يقوم رئيس القس        م/الير

(CQA-PE )والتحقق قائمة الطلبة المتوقع تخرجهم  ، لمراجعةمش   اركة المس   جللالنعقاد، وب

التخرج أحقية الطالب ب وتتحقق وأحقيته بالتخرج.  عقلة بكل طالبالمعلومات المت من صحة

ن  امج ال  ذي ي  درس ب  ه م نموذج وت  دقيق ن خالل فحص ب  اس                تكم  ال المتطلب  ات األك  اديمي  ة للير

نامج المعتمدة  ةالدراسيالمتطلبات تدقيق و قائمة مراجعة  من قبل العميد أو رئيس القسم/الير

بالتوازي مع كش ف العالمات المقدم من قبل مدير القبول  بناء عىل تنس يب المرش د األكاديمي 

 والتسجيل، وذلك لضمان التفاصيل التالية: 

ي جواز السفر  .أ
 االسم الكامل كما هو وارد ف 

كير  )التخصص الدقيق( إن وجد .ب
نامج األكاديمي والير  الير

نامج األكاديمي والخطة الدراس            ية، الس            اعات  .ج ي درس            ها وفق الير
المس            اقات النر

، المعتمد اكمي ، المعدل الير ة، العالمات، المس                اقات المعادة، المعدل الفص                ىلي

 .  الوضع األكاديمي

 المتطلبات االستدراكية ومتطلبات التخرج.  .د

المتعلق   ة ب   الطلب   ة المتوقع وث   ائق العن   د االنته   اء من عملي   ات التحقق من ص                ح   ة وموثوقي  ة  (2

ة قع تخرجهم لمجلس الكلي  ( الق  ائم  ة النه  ائي  ة للطلب  ة المتو CQA-PEتخرجهم، ترفع اللجن  ة )

 التخاذ القرار المناسب بشأنها. 

  المصادقة والموافقة والتأكيد عىل  الحاكميةدور المجالس ومجلس  .4
 
 الدرجات األكاديميةمنح ف

امج المختلفة ويص    ادق قوائم المناس    ب بش    أن قرار الالكلية يتخذ مجلس  (1 ي الير
الطلبة المتوقع تخرجهم ف 

 التخاذ القرار المناسب بشأنها.  الجامعةمجلس عليها ويرفعها إىل 

 يعتمدها. قوائم الطلبة المتوقع تخرجهم مجلس الجامعة يقر  (2

للمص        ادقة عليها للجنة التنفيذية عىل قوائم الطلبة المتوقع تخرجهم ويرفعها مجلس الجامعة يص        ادق  (3

 (. BOTمجلس األمناء )ويرفع التوصية إىل 

العلمية بمنح الدرجات يوعز والموافقة عليها و  الطلبة المتوقع تخرجهممجلس األمناء بإقرار قوائم يقوم  (4

 . لمستحقيها 

ب    الق    ائم    ة الرئيس                ي    ة للخريجير  يقوم مجلس األمن    اء من خالل م    دير الج    امع    ة ب    اإليع    از لم    دير القبول  (5

ي يس           تحقونها من أجل إجراء الالزم 
إلص           دار وثائق تخرجهم وش           هاداتهم العلمية والدرجات العلمية النر

 مستحقة. ال
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 الممنوحةالعلمية بالشهادة المتعلقة للسجالت األكاديمية  النهائيةالمراجعة  .5

، بإعادة تدقيق كش وفات عالمات الطلبة األس بوع المن ، يقوم المس جل .أ حادي عش ر وحنر الس ادس عش ر

المتوقع تخرجهم والتأكد بأنهم درس         وا جميع المس         اقات ض         من خطتهم الدراس         ية والتحقق من تأكيد 

 (. Checklistبنماذج قوائم مراجعة تدقيق المتطلبات )ذلك 

ي  .ب
 
، ف ي إدارة عمليات نهاية الفص          ل الدراسي

 
اميجب عىل المس          جل االس          تمرار ف ووض          ع اللمس          ات  االلير 

ة عىل قائمة  العلمية بالتوافق التام مع القائمة لخريجير  الذين س                يتم منحهم الدرجات النهائية لاألخير

  ا مجلس األمناء. الرئيسية للخرجير  كما أقره

س        مح بإجراء  .ج ات ال ي  ي محتويات أي تغيير
 
مثل والش        هادات العلمية الممنوحة بأي ش        كل من األش        كال )ف

اكمي  و أ العالمات  بعد اتخاذ قرار منح الدرجة العلمية.  ما شابه ذلك( و أالمعدل الير

ص                در المس                جل  .د نامج األكاديمي ي  . ية والعربية للخري    جباللغتير  اإلنجلير  ( LOC)خطاب تأكيد إتمام الير

نامج األكاديمي وكافة وثائق التخرج والش        هادات ممهورة بتوقيع المس        جل  ويكون خطاب تأكيد إتمام الير

ة.   والخاتم الرسمي لجامعة الفجير

 يقوم المسجل بإعداد وإصدار الوثائق والشهادات التالية:  .ه

 كشف عالمات رسمي  (1

 الشهادة العلمية (2

 الوثائق األخرى ذات الصلة (3

ف األكاديمية .6  تحديد ومنح مراتب الرسر

ف من قبل .أ نامج األكاديمي  يتم تحديد منح درجة مع مرتبة الش   ر -CQA)لجنة ض   مان الجودة وفعالية الير

PE .) 

ا الطالب الذي يس      تحق  تحدد و والمس      جل  (CQA-PEاللجنة )تقّيم  .ب
 
ف وفق لمعدل لالتخرج بمرتبة الش      ر

اكمي ال  ووفق األسس التالية:  ير

 مرتبة الشرف التراكميالمعدل 

3.75 – 4.00  ( امتياز مع مرتبة الشرفDH) 

3.50 – 3.74  ( مرتبة الشرفD) 

ف ) نعكست .ج ي يحققها الخري    ج ش               هادته وكش               ف العالمات ووثائق التخرج D( أو )DHمرتبة الش               ر
( النر

 األخرى. 

منح الخري    ج الحاص     ل عىل .د ف ) ي   تقدير ميدالية وش     هادة دبوس و  (DHامتياز مع مرتبة الش     ر
 
دائه أل  تقديرا

 . المتمير  األكاديمي 

 حفل التخرج .7

اما بتقاليدها،  ا لخريجيلمنح الدراجات العلمية حفل تخرج داخىلي الجامعة  تنظمالير  ها لتس          ليمهم رس          مي 

ف الميداليات والش             هادات  ي يس             تحقونها، كما وتمنح خريجيها الحاص             لير  عىل مرتبة الش             ر
ش             هاداتهم النر

. التقديرية تقديرا   ألدائهم األكاديمي المتمير 

 اصدار شهادات بدل فاقد .8

 بها بعناية االهتمامهي وثائق قيمة ويجب الشهادات العلمية ووثائق التخرج يجب أن يدرك الخريجون أن 

وط التالية: نسخة من  الحصوليجوز للخري    ج ف ومع ذلكفائقة،    شهادات التخرج وفق الشر



 دليل الطالب

43 

من ش  هاداته ووثائق تخرجه بدل  أص  لية لحص  ول عىل نس  خةلبطلب إىل المس  جل يجوز للخري    ج التقدم  .أ

 . رسوم مقررة. ويتم إصدار هذه النسخ مقابل فاقد أو تالف

ي بياناتالطالب  تحمل اسم بحيث األصلية  يتم فقط استبدال الشهادات .ب
 
دون  األصلية هكما هو مسجل ف

 .  تغيير

 .بعد ذلك يتم إصدار نسخة طبق األصل فقط ،مرة واحدة فقطاألصلية الشهادات استبدال يتم  .ج

 يفيد بأنها بدل فاقد/تالفالمستبدلة الشهادات  تتضمنيجب أن  .د
 
 . نصا

دفع ب إىل المس      جل المتخرجمن قبل الطالب الحص      ول عىل ش      هادة بدل فاقد/تالف يمكن تقديم طلب  .ه

 .الرسوم المقررة

 طلب كامل ودقيق. قبل المسجل بمجرد استالم يتم إصدار الشهادات الجديدة من  .و

 وطلب نسخ إضافية الرسم  كشوف العالمات   موثوقية .9

ة من المؤس     س     ةكش     ف العالمات يجب أن يتم اس     تالم   .أ  ا،ليتم اعتباره رس     ميله المص     درة  التعليمة مبارسر

بحيث يكون أو ش       عار أو ترويس       ة رس       مية، الخاتم الرس       مي للمؤس       س       ة التعليمة حتوي عىل يويجب أن 

 من قبل المسجل.  وموقع ا مؤرخ

ة من  .ب ا، يجب استالم النسخة مبارسر وتتضمن توقيع  (DARدائرة القبول والتسجيل )لكي يتم اعتباره أصلي 

 متعارف عليه عن المؤسسة التعليمية. إثبات المسجل وتاري    خ اإلصدار و 

  .ج
 
ة إىل العالمات اص       در كش       وف ت ي مظروف مخال التعليمية مؤس       س       ةاللرس       مية إما مبارسر

توم خارجية أو ف 

 للخري    ج. 

لذاتية للطالب عير يمكن تقديم طلب نس              خة رس              مية من قبل الطالب المتخرج باس              تخدام الخدمة ا .د

نت أو  ة لدائرة القبول والتسجيلاإلنير  عن طريق دفع الرسوم المقررة.  مبارسر

 بمجرد استالم طلب كامل ودقيق دائرة القبول والتسجيلقبل يتم إصدار كشف العالمات الرسمي من  .ه

 الرسوم المقررة إلصدار الشهادات العلمية .10

 :  الجدول التاىلي يبير  الرسوم المقررة حاليا إلصدار الشهادات العلمية، مع العلم أن هذه الرسوم قابلة للتغيير

 الرسوم الوصف

( TORرسوم التخرج )حزمة كاملة( وتتضمن كشف عالمات أصىلي ) .1

 العلميةمصدقة تخرج والدرجة العلمية الممنوحة، الشهادة 

1000 

 200 طلب نسخة جديدة أو بدل فاقد عن المصدقة .2

 100 طلب نسخة جديدة أو بدل فاقد عن كشف العالمات .3

مالحظة: قد تختلف الرسوم اإلضافية ألي خدمات بريد أو شحن بحسب 

 مكان الطالب المتخرج. 

 

 

 الدراسة الذاتية 3.4

 فيما يىلي سياسات وإجراءات الدراسة الموجهة/المستقلة: 

نامج البكالوريوس بأخذ دراسة مستقلة 1 .1 سمح للطالب الملتحق بير ي برنامجه.  لمساق. ي 
 واحد فقط ف 

سمح  - 2 .2  الدراسة المستقلة إذا: بي 

. طرح المساق ايتم  لم (أ  لمعير  خالل الفصل الدراسي

توقع  (ب ي ذلك اتخرج الطالب ي 
ي  تخرجهأو من المتوقع / لفص                ل الدراسي و ف 

الفص                ل الدراسي ف 

 هيل إكمال متطلبات درجة برنامجه. التاىلي لتس
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عىل خطة د يالتأكالمس       اق ، يجب عىل عض       و هيئة التدريس الذي يقوم بتدريس الجودة غايات ض       بطل .3

ي تتض     من 
وطرق التعليم التعلم المناس     بة، ومنهجيات مخرجات ، و ةيالدراس     المس     اق خطة المس     اق النر

. والتعلم المناسبة، وأدوات التقييم المناسبة، وتقييمات نه  اية الفصل الدراسي

والمحتوى والض           امة المجال من حيث  المقررة للمس           اق تس           اوييجب أن تكون الس           اعات المعتمدة  .4

ي الفصل الدراسي  الذي يطرح اعتياديا للمساق المقابل األكاديمية ووقت دراسة الطالب 
 
 . ف

 سياسة نمط درسة الطالب والعبء الدراس   3.5

 تمهيد

ي  والعبء الدراسي دراسة الطالب نمط د يتعمل هذه السياسة عىل تفعيل وتحد
 
عىل النحو المنصوص عليه ف

 . 2019معايير مفوضية االعتماد، 

 المجال

امج األكاديمية.   تنطبق هذه السياسة عىل جميع الير

 األهداف

، وتنص الطالب المرجعية لنمط دراسة تهدف هذه السياسة إىل تحديد  عىل اإلجراءات والعبء التدريسي

ي تضمن 
ام واآلليات النر ، (Part Timeغير متفرغ ) و أ (Full Timeبير  متفرغ )نمط الدراسة سياسة تصنيف بااللير 

ي يتم تحديده
وط استكمال متطلبات التخرج )عكس ن، وتالقبول عند لكل طالب  والنر معايير مفوضية عىل رسر

 (. 2019االعتماد، 

 السياسة واإلجراءات بنود

 (: 2019لنمط دراسة الطالب والعبء التدريسي وفق معايير مفوضية االعتماد )فيما يىلي المبادئ التوجيهية 

ي الفصول العادية بير  )ي .1
ي مرحلة البكالوريوس ف 

( و 12كون العبء التدريسي للطالب المتفرغ ف 

 (12( و)9بير  ) ( ساعة معتمدة، بينما يكون العبء التدريسي لطلبة الدراسات العليا المتفرغير  18)

ي الفصول العادية. 
 ساعة معتمدة ف 

ي مرحلة البكالوريوس أو )12يعتير الطلبة المسجلير  ألقل من ) .2
( ساعات 9( ساعة معتمدة ف 

 . ي الفصل العادي طلبة غير متفرغير 
 معتمدة لمرحلة الدراسات العليا ف 

سمح للطل .3   ةبال ي 
ً
ي الفصل6بالتسجيل ألكير من )عادة

.  ( ساعات معتمدة ف  ي
 الصيف 

( ساعات 3يجوز استثناء الطلبة المتوقع تخرجهم بالسماح بزيادة العبء التدريسي بحد أقىص ) .4

ي آخر فصل دراسي لهم. 
 معتمدة ف 

 تطوعساعات السياسة  3.6

 تمهيد (أ)

ة م جامعة الفجير  
ي تشجع اإلماراتيير  عىل تحمل المسؤولية االجتماعية 2021برؤية حكومة اإلمارات  تلير

، النر

ي تشجع الشعالوة عىل 
ي النر

اتيجية الوطنية للشباب اإلمارانر لذلك، باب عىل ممارسة مواطنتهم. دعم االسير

ط تخرج لجميع الطل ساعة تطوعية 100ما ال يقل عن  الجامعةفرضت  ساعة  25 بواقع -المسجلير   ةبكشر

ي تبلغ  -لكل عام أكاديمي تطوع 
ة الدراسة الجامعية النر  سنوات.  4خالل فير
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"لتطوعي النشاط الذي يخيصف العمل ا ل خدمة المجتمع دون من خال صص فيه الطالب وقته "لفعل الخير

ا ويشمل للعمل التطوعي أن يمكن  ،مكاسب مالية اضي  والمؤسسات والشؤون االجتماعية  النشاطاتيكون افير

 وحاالت الطوارئ. 

 اإلجراءاتو  ةالسياس بنود (ب)

ط للتخرج و إلزامي كجزء العمل التطوعي  مسؤولية إقرار الجامعة  تتوىل ي  رسر
 
، كل برنامج ف تعمل عىل و أكاديمي

 الدراسي الذي يوفر  للمنهاجهو امتداد  التطوعي ، وتعتير الجامعة أن العمل لخدمة المجتمع بةالطلرؤية  تعزيز 

ي األنشطو الفرصة لممارسة مواطنتهم والمساهمة بمهاراتهم أثناء األنشطة التطوعية.  بةللطل
 
ة تؤدي المشاركة ف

ي تنمية ثقة الطلالتطوعية إىل تعزيز المسؤولية االجتما
 
اف بأنفسهم وتعزز  ةبعية والمساعدة ف سمات االحير

 . لديهم وقدرات العمل الجماعي ومهارات القيادة

كة بةشؤون الطل دائرةمسؤوليات  . 1ب   (DSASS) والخدمات المشير

كة مسؤوليةتتوىل  ي الجامعة،  تنسيق أنشطة دائرة شؤون الطلبة والخدمات المشير
 
وتسهيل العمل التطوعي ف

 جهاتاتصال رسمية بير  الجامعة و وتوفير قنوات  ،بكفاءةالتطوعية  ألنشطةبة لمن إعداد الطل والتأكد اإلجراءات 

 :ب  ةبيتم مساعدة الطلو الخدمة التطوعية. 

ي بيئة آمنة  جهات الخدمة التطوعيةتحديد   .1
نامجمحددة المحتملير  وفرص التطوع ف   .الير

 .ةعيو تطال ةالخدم جهاتلفرص التطوع من  خطي الحصول عىل إذن  .2

 من قبل ذلك إذا كان  ةبتطوعي للطلعمل الحصول عىل تضي    ح  .3
 
 .الجهة المعنيةمطلوبا

 بةلمساعدة الطل جهات الخدمة التطوعيةالحصول عىل نموذج )نماذج( طلب التطوع من مختلف  .4

 .عىل التسجيل للعمل التطوعي 

امج وأعضاء هيئة التدريس ب ةبإخطار الطل .5 عىل تسجيل  بةوتشجيع الطلالفرص التطوعية ير

 .هماتاهتمام

ي فرص التطوع المحددة قبل حضور أي أنشطة تطوعية ةبتأكد من تسجيل جميع الطلال .6
 .ف 

 .المحددينجهات الخدمة التطوعية تحديد مخاطر الصحة والسالمة المرتبطة ب .7

ي و  .8  الطنر
ع الجهة المقدمة لخدمة التطو أو التأمير  المطلوب من قبل  الغير التأمير  ضد توفير التأمير 

 .األنشطة التطوعية همقبل حضور عىل النحو المحدد و بكفاءة  ةبلضمان تغطية الطل

ي للطلبة م سلسلة ورش عمل لتنمية المسؤولية االجتماعية يقدت .9
لكل  ا إلزاميحضورها عد يوالنر

 ويقدم لهم الدعم الالزم، مستعدون أثناء أنشطتهم التطوعيةبة الجامعة للتأكد من أن طلطالب 

 :تتضمن سلسلة ورش العمل هذه الموضوعات التالية عىل األقل

ي ذلك .أ
ي بيئات متنوعة، بما ف 

 :مهارات االتصال والعالقات ف 

i. عالقات صحية بير  الطالب والعامة؛ 

ii. ؛والحزم الحلم 

iii.  ي
 ؛الذكاء العاطف 

iv.  ي وغير
ي  التواصل اللفط 

 .اللفط 

ا .ب ا وكتابي  ي ذلك (،مهارات العرض المبتكرة )شفهي 
 :بما ف 

i.  الملصقاتعروض (Posters؛)  

ii. عروض باور بوينت (Power Point .) 

اتيجية نموذج االستفسار التقديري .ج  أي التعريف: مهارات كتابة التقارير االنعكاسية )إسير

(Definition) واالكتشاف (Discovery)  والحلم(Dream )والتصميم (Design) 

/التسليم  . ((Destiny/Delivery)والمصير

 .العمل الجماعي ومهارات القيادة .د
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منح شهادة حضور لكل طالب بعد االنتهاء من سلسلة ورش العمل اإللزامية لتنمية المسؤولية   .10

 .االجتماعية

تيب ال  .11 نامج تهيئة للطلبة )إن أمكن( ير  :شملذي يوالمع جهة الخدمة التطوعية لير

 ؛فعال تطوعي لقيام بعمل المعدات أو الموارد لالتدريب عىل  .أ

للتأكد من أن الطالب مستعد وكفء وقادر المنوطة بالمتطوع الواجبات و  المهامتحديد  .ب

 ؛هذه المهام والواجباتعىل أداء 

يعات حماية البيانات ووسائل التواصل  .ج ام بلوائح الخصوصية اإلماراتية وتشر االلير 

ي 
 
وبالتاىلي الحفاظ عىل الشية حول الكيان  ،اإلمارات العربية المتحدة دولة االجتماعي ف

ي النشاط التطوعي 
 
 ؛ التطوعي والمعلومات الشخصية عن أي شخص مشارك ف

 .المرتبطة بفرصة التطوعالعامة تسليط الضوء عىل مخاطر الصحة والسالمة  .د

ي من طلب  .12
ون  نامج التطوعي تؤكد  ء منبعد االنتها مة التطوع الجهة المقدمة لخدإثبات إلكير أن الير

ونية اسم ، بحيث تالتطوع بنجاح ساعاتالطالب قد أتم  جهة التطوع تضمن هذه الوثيقة اإللكير

 .اسم الطالب وعدد ساعات التطوعو 

تقدير ويكرموا عىل خالله شهادات  ةبلفر الطلحفل توزي    ع جوائز المتطوعير  السنوي الذي يت إقامة .13

 خدماتهم التطوعية. 

 الطالبمسؤوليات  . 2ب 

 كل طالب مسؤول عن: 

ي تيشها  .1
قبل حضور  دائرة شؤون الطلبةحضور سلسلة ورش عمل المسؤولية االجتماعية النر

 األنشطة التطوعية. 

ي االختيار.  .2
ي برنامج األنشطة التطوعية المحددة ف 

 التسجيل ف 

ام بتعليمات و  .3  الخدمة التطوعية.  جهةإجراءات االلير 

ي  .4
 جميع األوقات. التضف بمهنية ف 

ي يحددها الواجبات و أداء المهام  .5
 . التطوعي وفق ما يتم االتفاق عليها نشاط المنسق النر

ي حال الشعور بعدم القدرة إخطار منسق النشاط  .6
. أو أداء مهمة عىل التطوعي ف   واجب معير 

، يجب عىل الطالب الخدمة التطوعية، مقدم اظ عىل رسية المعلومات الخاصة بالحف .7 وبالتاىلي

ام بقوانير  حماية ا  
 وبيانات وسائل التواصل االجتماعي اإلماراتية.  المعلوماتاللير

: إكمال  بعد للجامعة وثائق المطلوبة التقديم  .8 ، وهي  كل نشاط تطوعي

 و ؛نموذج نشاط ساعات العمل التطوعي  .أ

 تطوعي النشاط نموذج ال: التغذية الراجعة .ب

 إرشادات توثيق ساعات المتطوعير   . 3ب 

امبكفاءة، يجب عىل كل طالب ساعات العمل التطوعي لضمان توثيق   إلرشادات التالية: با االلير 

 جميع ساعات التطوع من خالل: متابعة  .1

ي الجامعة؛ واستكمال نموذج نشاط ساعات  .أ
 العمل التطوعي ف 

ي التطبيق المحدد ساعات العمل التطوعي  إدخالتقديم/  .ب
 من قبل الجامعةف 

وساعات العمل التطوعي  التاري    خالعمل التطوعي بدقة متضمنا نموذج نشاط ساعات تعبئة  .2

ي قام بها الطالب الغرض من النشاط، و ، الجهةالمكان/ و 
 أثناء النشاطوالمهام والنشاطات النر

 باإلضافة . التطوعي  )األفكار واآلراء( حول النشاط انطباعات الطالبتوثيق . باإلضافة إىل التطوعي 

ي يمكن)االسم ورقم الهاتف( التطوعي بمنسق النشاط  تفاصيل االتصال الخاصةإىل 
 من خاللها  والنر

ة الزمنية  االتطوعي وأمىص  التحقق من أن الطالب قد حض  النشاط  ي نموذج لفير
كما هو موثق ف 

. نشاط ساعات   العمل التطوعي
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. النشاط التطوعي تسجيل االنطباعات حول  .3 ي نموذج التغذية الراجعة: النشاط التطوعي
 
ويتم ف

ي )الموقف )STARأسلوب )اتباع 
ي تسجيل هذه االنطباعات والذي يعن 

 
(، المهمة Situation( ف

(Task( التضف ،)Action( النتيجة ،)Result لمعرفة ))باإلضافة ما حدث أثناء ا . لنشاط التطوعي

مشاعره وآرائه حول عكس لتشجيع الطالب عىل يتم اتباع نموذج االستفسار التقديري ، إىل ذلك

كز حول ) النشاط ، والذي يير ( Discovery)واالكتشاف ( Definition)التعريف  : Ds-5التطوعي

/التسليم (Design) والتصميم( Dream)والحلم  تكمن قوة و (. (Destiny/Delivery) والمصير

ي لتطوير  ي أنه نهج إيجانر
 
 يالقيادالقدرة الذاتية عىل التغيير والحس نموذج االستفسار التقديري ف

 . الطالب لدى

 

 األكاديم   التقدمسياسة  3.7

 الدراسية الفصول 3.7.1

طرح
 
ي  ت

 
ي فصلير  دالمساقات الدراسية ف

 
ة ف : فصل الخريف وفصل الربيعجامعة الفجير كل ، ويتألف  راسيير 

ة  (15)فصل دراسي من  ا تليها فير
 
 الجامعة طرح قد تو . امتحاناتأسبوع

ً
أسابيع عىل  (6يتألف من ) ا صيفي فصال

 األقل. 

 والغياب الحضور 3.7.2

ي  .1
ي المساقات الوجاهية إلزامي الجامعة الحضور ف 

نت(. ف  اضية )عير اإلنير
ا لوجه( واالفير  )وجه 

ام بسياسة الحضور هذه إىل الفصل من  .2  . المساقاتيؤدي عدم االلير 

ات الحد األدن  لنسبة  .3 ي المحاض 
اضية )مجتمعة( هو الوجاهية و الحضور ف   . %75 االفير

سمح للطالب بأداء  .4 ي إذا االمتحان لن ي 
ات الوجاهية %25أكير من تغيب النهان   من المحاض 

 . اضية )مجتمعة( خالل الفصل الدراسي  واالفير

 أدناه:  موضحكما هو من الغياب   التنبيهسياسات  .5

اضية، يالتدريس الوجاهية و من ساعات  %10ب عن إذا تغيب الطال .أ قوم المدرس االفير

(.  )تنبيهبحقة %" 10الغياب  "تنبيهبإصدار   أوىلي

اضية، % من ساعات التدريس الوجاهية 20عن إذا تغيب الطالب  .ب المدرس  يقومواالفير

ي ) بحقه %"20الغياب "تنبيه بإصدار 
 (. تنبيه ثان 

اضيةالتدريس الوجاهية من ساعات  %25ن إذا تغيب الطالب ألكير م .ج ، فيقوم واالفير

ا من اعتبار الطالب منسحب يتم و  %" بحقه،25الغياب  "تنبيهالمدرس بإصدار  إداري 

ي معدلتحتسب العالمة ال و  (WAرصد له عالمة "منسحب" )لدراسي وتالمساق ا
 ف 

. بمجرد  الطالب اكمي ا، ال يجوز اعتبار الطالب منسحب الير المتحان حضور ا لهإداري 

ي 
ي ذلك المساق. النهان 

 وال تصحح ورقته ف 

امج  .6 ي بالنسبة لير
يكملوا فصلير  دراسيير  عىل األقل وأن  بةيدرس الطلاآلداب: يجب أن الدبلوم ف 

ة. عىل األقل % 50دراسة  ي جامعة الفجير
 من إجماىلي عدد الساعات المعتمدة المطلوبة ف 

امج درجة .7 أربعة فصول دراسية عىل األقل وأن  بةالبكالوريوس: يجب أن يدرس الطل بالنسبة لير

ة. من إجماىلي عدد الساعا% عىل األقل 50يكملوا دراسة  ي جامعة الفجير
 ت المعتمدة المطلوبة ف 

توقع .8 ات  بةمن الطل ي  ات بانتظام، واللقاءات حضور جميع المحاض  سواء واالختبارات والمختير

نت.   وجاهيا أو عير االنير

اض عىل الحرمان لظروف استثنائية )مثل المرض أو وفاة أحد أفراد يمكن  .9 أن يتقدم الطلبة باعير

ما بالعائلة من الدرجة  ي هذه الحالة يجوز لعميد الكوثائق رسميةاألوىل( لعميد الكلية مدعّ
لية ، وف 

اض.   قبول االعير
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 من يومير  كاملير  متتاليير  ألسباب غير طبيةبعىل الطالب الذي يرغب، أثناء دراسته،  .10
، إجازة ألكير

ي أقرب فرصة مع ذكر األسباببطلب خطي أن يتقدم 
 
ي ف

 بةشؤون الطلتقوم . إىل عميد الكلية المعن 

ا بسبب الغياب بنشر أسماء جميع الطالب الذين يتلقون تنبيهات  كل طالب مسؤول عن و  ،أسبوعي 

 التحقق من القائمة للتأكد من دقتها. 

 جيد أكاديم   وضع عىل المحافظة 3.7.3

ي وضع أكاديمي جيد، يجب عىل الطل
 
جميع أعىل لأو  (2.0) معدل تراكمي إجماىلي المحافظة  ةبللبقاء ف

ي الجامعة. يوضع المساق
 
ي يدرسها ف

اكمي عنات النر تحت المراقبة األكاديمية  2.0 الطالب الذي يقل معدله الير

ي  الفصلللفصل الدراسي التاىلي )يتم احتساب 
ي لغايات وضع الطالب تحت المراقبة  الصيف 

 
ي حال التسجيل ف

 
 6ف

ي 
 
ي نهاية الفصل الدراسي ذلك الفصل الدراسي ساعات معتمدة ف

 
الموضوع فيه تحت (. إذا حصل الطالب ف

اكمي أقل من أو أعىل  2.0 فصىلي عىل معدل المراقبة األكاديمية   ، فيبفر تحت المراقبة2.0مع بقاء معدله الير

إىل المرشد األكاديمي من اإلخطار  تم إرسال نسخةوي األكاديمي  بوضعه. يبلغ الطالب خطيا لفصل دراسي آخر 

 للطلبة الموضوعير  تحت المراقبة األكاديمية. يسمح توجدوالجهة الباعثة إن ئيس القسم ووىلي أمر الطالب ور 

ي الفصل ادة ساعة معتم 15بالتسجيل ما ال يزيد عن 
 
. اساعة معتمدة  12وتحت المراقبة ألول ف ي

لفصل الثان 

ا لحالتهم:  حسبالذين ال يستوفون المعايير المذكورة أعاله مسؤولير  يكون الطلبة 
 
 اإلجراءات التالية وفق

ي حصلوا فيها عىل  المساقاتإعادة أثناء الوضع تحت المراقبة يسمح للطلبة : 1جراء اإل 
 ،(C)أقل من  عالمةالنر

ي كل  جديد  مساق واحد و/أو أخذ 
 أو أعىل.  2.0فصل دراسي فقط، حنر يحصلوا عىل معدل تراكمي ف 

ة من إجماىلي الساعات المعتمدة المطلوبفأكير ساعة معتمدة  (90دراسة )الذين أكملوا  ةبالطليمنح : 2اإلجراء 

سمح لهم بالتسجيل لما ال يزيد عنفرصة للتخرج  ، ولكن ي  نامج األكاديمي ي نفس الير
 لمواصلة دراستهم ف 

ي المعادة  المساقاتساعة معتمدة من  12
ي كل Cحصلوا فيها عىل عالمة أقل من  )النر

فصل دراسي ( ف 

 أو أعىل.  2.0ا معدل تراكمي حنر يحققو 

 التخرج طلب 3.7.4 3.7.4

الذي الفصل الدراسي الذي يسبق للتخرج خالل األسبوع الثامن من الفصل بطلب التقدم  بةيجب عىل الطل

نامج  المرشد األكاديمي للطالبيجب أن يتم توقيع الطلب من قبل و  ،يخططون للتخرج فيه وتقديمه ومنسق الير

الذين تقدموا بطلبات  بةبمراجعة سجالت جميع الطل. تقوم دائرة القبول والتسجيل القبول والتسجيل دائرةإىل 

ي ال يزال يتعير   خطيا للتخرج وإبالغهم 
وأي أوجه قصور تحتاج  من أجل التخرجاستكمالها بجميع المتطلبات النر

، ويتم التقرير للطالب قبل التسجيل للفصل الدراسي اليتم تسليم ، و إىل تصحيح ا تاىلي
 
نسخة من  تسليمأيض

 مرشد الطالب. التقرير إىل 

 الدراسة لمدة األقىص الحد 3.7.5

ي برامج الحد األقىص لمدة دراسة الطالب تجاوز ييجب أال  .1
ي اآلدابالدبلوم ف 

من مدة مرة  (1.5) ف 

نامج من وقت بدء الدراسة.   الير

ي برامج الحد األقىص لمدة دراسة الطالب تجاوز ييجب أال  .2
من مدة مرة  (1.5البكالوريوس )ف 

نامج من وقت بدء الدراسة.   الير
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 بالطلبة االحتفاظ سياسة 3.7.6

 وسحبها وإسقاطها المساقات إضافة 3.7.6.1

ي  الل األسبوع األول من الفصل الدراسي خمساقات أو إضافة سحب يجوز للطالب  .أ
 
خالل أو  ةل العاديو الفصف

. 3الثالثة ) ي
 ( أيام األوىل من الفصل الصيف 

 لب االنسحاب من المواد خالل األسبوع األول من التدريس. يجوز للطا .ب

سمح  .ج  ةبيجب عىل الطلو  ،إال ألسباب وجيهةبعد األسبوع األول من الفصل الدراسي ب اسحنباال للطالب ال ي 

عىل الطلبة مراعاة ما يجب و المنسق/العميد. وبموافقة مدرس المساق و استخدام نموذج االنسحاب المعتمد 

 :  يىلي

طلب بتقديم خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي المساق االنسحاب من  البلطيمكن ل (1

 . القبول والتسجيلدائرة االنسحاب إىل 

المدرس، وال خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي ال يحتاج إىل موافقة  المساقاالنسحاب من  (2

 . ي سجل الطالب األكاديمي
 
 يثبت ذلك ف

سمح  (3  . وجيهةإال ألسباب د نهاية األسبوع األول من التدريس بعب اسحنباال للطالب ال ي 

ي هذه الحال،  (4
 
تقديم نموذج االنسحاب مساق معير  االنسحاب من الب الذي يرغب بيجب عىل الطف

نامج/العميد. دائرة القبول والتسجيل بعد الحصول عىل موافقة مدرس المساق و إىل   منسق الير

ي ناجحا حنر تاريخه الطالب كان إذا   (5
عالمة يتم منح الطالب المساق الذي ينوي االنسحاب منه، فف 

(WP .) 

ي راسبا حنر تاريخه الطالب كان إذا   (6
عالمة يتم منح الطالب المساق الذي ينوي االنسحاب منه، فف 

(WF و ،) .يتم احتسابها عىل أنها عالمة راسب 

صول عىل بعد نهاية األسبوع األول دون الحمساق دراسي ينسحب من يحصل الطالب الذي  (7

ي Fعالمة ) احتسابها عىل أنها ( ويتم WFعىل عالمة )األكاديمية ات المحددة من الجهات الموافق
( ف 

اكمي للطالب.   ذلك المساق لغايات احتساب المعدل الير

ات المساق دون االنسحاب منه عالمة )يتم  (8 ا ( WFمنح الطالب الذي يتوقف عن حضور محاض   . تلقائي 

 (LOA) الدراسة تأجيل سياسة 3.7.6.2

ي الجامعة  ةبللطل سياسةهذه التسمح 
ؤخذ باالعتبار ، و اثنير  ( 2لمدة تصل إىل عامير  )بتأجيل الدراسة ف  ب أسباي 

امات العائلية تتعلق ب ي الخارج وااللير 
امات المشكالت الصحية والصعوبات المالية وفرص الدراسة ف  العمل والير 

 واألسباب الشخصية. 

نامج،  ةبشؤون الطلجيل الدراسة إبالغ دائرة نوون تأالذين ي ةبيجب عىل الطل ج النماذ لتعبئة والعميد/منسق الير

ت لبحث الخيارات المتاحة واإلجراءات الالزمة ومواعيد تقديم طلبا األكاديمي ، وينصح بمراجعة المرشد المطلوبة

وط إعادة القبول التأجيل  . ورسر

 القبول إعادة سياسة 3.7.6.3

 : ةبعند إعادة قبول الطلتراعي الجامعة المعايير التالية 

ة تأجيل الدراسة، يعاد قبول الطالب   .أ ي الدراسة بالجامعة كحالة طالب مستمر عند عودة الطالب من فير
، ف 

، ودون ذلك من خالل ويتم  ي الجامعة من خالل عملية اإلرشاد األكاديمي
الحاجة لتقديم طلب إعادة قبوله ف 

 لدائرة القبول والتسجيل. 

ي  .ب
طلب من الطالب إعادة تقديم طلب للقبول، أو دفع رسوم قبول  الحالة المذكورة ف  عند  جديدةأعاله، لن ي 

 . لالنتظام بدراسته العودة
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ي العودة إىل الجامعة  .ج
 
ي الوقت المحدد إذا فشل الطالب ف

 
، فيجب إخطاره من خالل عند انتهاء مدة التأجيلف

ي 
 
ي الجامعة وف

 
ورة إعادة التقديم للقبول ف ي بض 

ام القسم المعن  هذه الحالة عليه تقديم طلب قبول وااللير 

 . ودفع رسوم القبولالنافذة  بجميع متطلبات القبول

 المراقبة تحت الوضع سياسة 3.7.6.4

ي أي فصل دراسي أو ( 2.00) الفصىلي عنه إذا قل معدليوضع الطالب تحت المراقبة األكاديمية  .أ
 
قل معدله ف

اكمي عن ) ي وضع أكاديمي جيد. (، 2.00الير
 
 وال يعتير ف

اكمي إىل  .ب  أو أفضل.  2.0يبفر الطالب تحت المراقبة األكاديمية حنر يرتفع المعدل الير

سمح للطالب  .ج . األكاديمية بتسجيل مساقات تحت المراقبة ي   أقل خالل الفصل الدراسي

سمح للن  .د ي أي نادي أو بتوىلي أي موقع لطالب تحت المراقبة األكاديمية ي 
 
 طالبية.  هيئةف

 الضعف نقاط 3.7.6.5

ي وضع  (2.00)معدل تراكمي المحافظة  ةبلطليجب عىل ا .أ
 
 جيد. أكاديمي أو أعىل للبقاء ف

نقاط ضعف، وعليه تعويض هذه العالمات ( WF( أو )F( أو )D( أو )+Dيعتير حصول الطالب عىل عالمة ) .ب

ي عدد مماثل من الساعات المعتمدة.  (C)أعىل من  عالماتمن خالل الحصول عىل 
 
 ف

ي مساق معير  فيعط الطالب نقطة ايجابية إضافية عن كل ساعة B)إذا حصل الطالب عىل عالمة  .ج
( ف 

ي ذلك المساق وإذا حصل عىل عالمة )
( فيعط نقطتير  ايجابيتير  إضافيتير  عن كل ساعة Aمعتمدة ف 

 معتمدة. 

توقع من الطل .د اكمي الضعفعدد نقاط تحت المراقبة األكاديمية  ةبي  ي  ةالير
حصلوا عليها خالل مدة النر

 تحت المراقبة. وجودهم 

 نقاط الضعف مةالعال 

D ( ساعة معتمدة1نقطة واحدة /) 

F ( ساعة معتمدة2نقطتان اثنتان /) 

WF ( ساعة معتمدة1نقطة واحدة /) 

 األكاديم   والتعليق الجامعة من الفصل سياسة 3.7.6.6

ة وضعه تحت  الطالب فصل للجامعة يجوز   المراقبة األكاديمية. الذي ال يظهر أداء أكاديميا مرضيا خالل فير

 من فصلير  دراسيير  
يفصل الطلبة الموضوعير  تحت المراقبة االكاديمية من الجامعة إذا بقوا تحت المراقبة ألكير

اكمي  ي  الموضحة المستويات من أقلمتتاليير  أو إذا كان معدلهم الير
 . 2 الجدول ف 

اكم  2الجدول   . الحد األدن  للمعدل الير

  أنهاها الطالب الساعات المعتمدةعدد 
اكم   النر  الحد األدن  للمعدل الير

 1.50 عتمدةمساعة  0-30

 1.75 ساعة معتمدة 45 – 31

 1.90 ساعة معتمدة 45أكير من 

اكمي لغايات التخرج    2.00مالحظة: الحد األدن  للمعدل الير
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ف ومرتبة األكاديم   التمير    سياسة 3.7.6.7   الرسر

ة تعليمية لطالب الذي يحصل ا ي الجامعة عىل تكريم وتقدير خاص عند التخرج. وفيما  ةمتمير  يحافظ عىل مسير
 
ف

 : اكمي  يىلي التكريم الذي يمنح للطالب بناء عىل المعدل الير

 وصف التكريم المقدم المعدل التراكمي

3.75 – 4.00  ( متميز مع مرتبة الشرفDH) 

3.50 – 3.74  ( متميزD) 

 والتقييمالعالمات سياسة  3.8

 و  ،التقييم الصارم جزء ال يتجزأ من الحفاظ عىل المعايير األكاديمية
ً
 ومعقوال

 
 ومنصفا

ً
يجب أن يكون التقييم عادال

 .
 
 وصحيحا

 
ات التعلم يوشفافا يتم تصميم التعلم، و  مخرجاتعىل تحقيق  تهلمساعدعند الطالب تم تصميم خير

وبالتاىلي يرتبط المخرجات،  نحو تحقيق هذهالذي حققه ار التقدم ب بإظهلاتسمح للطبحيث لتقييم بعناية عمليات ا

ي تعكس بدورها  الخري    جوسمات مساق التعلم عىل مستوى ال مخرجاتالتقييم ب
التعلم عىل مستوى  مخرجاتالنر

 . 1جوسمات الخري    الدورة التدريبية المساق الموضوع و/أو 

 

 تمهيد 3.8.1

ة المتعلقويشكل عملية جمع األدلة وإصدار األحكام ة لالنخراط بالعملية التعليمية، بيوفر التقييم فرصة للطل 

ي تحقيق  ةببمدى نجاح الطل
، وتعتير التعلم المرجوة من مخرجات ف  ي يتم من خاللها المساق األكاديمي

الوسيلة النر

ةلدى الطلبة، ومن هذا المنطلق  تقييم التقدم أو اإلنجاز   المعتمدةأشكال التقييم  جميع تشجع جامعة الفجير

ي الجامعة تسمح سياسة التقييم والمبادئ التوجيهية للتقييم وتقدرها، و  والموثوقة
 بالتنوع ف 

 
 بحيث ال تفرض قيودا

واالمتحانات وعمل الواجبات قد تشمل طرق التقييم و  ،نهج تعليمي وتعلمي واحد اتباع أعضاء هيئة التدريس ب عىل

ي والمختير بحثية ع وأوراق ي    ر االمش
ي  اتوالعمل الميدان 

ن بيئة م ا التقييم جزء أساسيويعتير . برامج التقويةوالمشاركة ف 

ي وال تتساهل والتعلم التعليم
 األمانة. أي تضف يخل بمع ، وبالتاىلي تقدر الجامعة السلوك األخالفر

 
 
ما هذه المخرجات حدد تو  ،التعلم مخرجاتنحو تحقيق الذي ينجزه الطالب إظهار التقدم التقييم من ن يمك

توقع من الط ي  ا ليكون ناجح ب معرفته أو فهمه أو القدرة عىل القيام بهلاي 
تعتير ، و يمكن إثباته وقياسهبشكل  المساقف 

ا من مخطط  جزءً  ي و . المساقأساسي 
إىل مدارك الطلبة من خالل التقييمات،  هذه المخرجات التحقق من وصول ينبع 

ي تحديد 
ة مع اإلشارة إىل هذه المخرجات وآلية التقييم التعلم المتوقع أن يحققه الطلبنوع وعمق كما وينبع 

ي  والتصحيح
جمبكل وضوح، وينبع  ي توضيح اآلليةو  ،بوضوحمهارات الخريجير  إىل أرباب العمل المحتملير   أن تير

 ينبع 

ي تمكن الطلبة من تنظيم 
 برنامج التعلم الخاص بهم. النر

 

                                                           

 

1. Derived from a document entitled “Assessment Policy”, University of New England, Australia, November 2008  

 icies/assessmentpolicy.pdfBoard/pol-http://www.une.edu.au/secretariat/Academic 

http://www.une.edu.au/secretariat/Academic-Board/policies/assessmentpolicy.pdf
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   والتقويم   التشخيىص   التقييم 3.8.2
 حصيىل  توال والتكوين 

ا لتوفير معلومات عن المعرفة أهداف التقييم لتحقيق  ي  للطلبة المسبقةالمتنوعة، يمكن أن يكون: تشخيصي 
 
ف

 ؛ تكوينيالمساقبداية 
 
ي جمع المعلومات، و  ا

ي المساق بهدف عادة من خالل مكونات التقييم غير الرسمية ويكون يعن 
 
ف

ي العملية التعليمية التعلمية، حيث يوفر تحسير  
عىل حد وأعضاء هيئة التدريس  ةبللطل تغذية راجعةالتقييم التكوين 

نشطة األ وتصميم  ويساعد أعضاء هيئة التدريس عىل تشخيص احتياجات التعلم ةبالطلالذي يحققه تقدم الحول سواء 

 يةالتعلمالعملية التعليمية  تجويد من أجل  لمجموعاتواد األفراعىل مستوى وتعديلها  قشتها مع الطلبةامنو  يةميالتعل

ي أو ت/ و ؛ 
 ويعن 

 
العملية التعليمية من أجل تحسير  مساق جمع المعلومات من خالل مكونات التقييم الرسمية لل حصيليا

ا التعلمية و 
 
ي تم جمعها  وتعتمد  ،النهائية للطالبمن أجل احتساب العالمة أيض

إىل  التحصيلية لألهدافالمعلومات النر

ي ذلك سمات الخريجير  عىل  يةالتقييمالواجبات 
 
ي تعكس مجموعة المفاهيم والعمليات والمهارات والسمات بما ف

النر

ي 
 
 ؛ وتقييميمساقوة للجالتعلم المر  مخرجاتالنحو المنصوص عليه ف

 
ي  ا

جمع المعلومات لتوفير مؤرسر عىل فعالية ويعن 

ي المساق. ية عليمية التعلمعمليات( التالعملية )ال
 
 ف

ا ويستخدم ألغراض و 
 
ا أيض

 
 بةمما يوفر معلومات حول أداء الطلوإعداد التقارير  التوثيقيمكن أن يكون التقييم مفيد

ي مختلف ا
 
امج ف نامج. ويشكل األساس األكاديمية لير  لتقرير الوضع اإلجماىلي للير

 

 لمساقا مخطط 3.8.3

ي بداية  ةللطلبمخطط المساق يجب تقديم 
ي ذلك عناض وضح تفاصيل الدراسي بحيث يالفصل ف 

التقييم بما ف 

تفاصيل ومعايير المساق  مخططحدد ييجب أن . و التدقيقوعمليات  الواجباتالموضوعات ومعايير التقييم ووزن 

 تقييم: عنض من عناض الالتقييم التالية لكل 

  ؛التقييمي  العنض نوع 

  ؛التقييمي  العنض موضوع 

  ؛التسليمتاري    خ االستحقاق ووقت 

 ي يمكن للعنض ة الكلية العالم
 الحصول عليها من العالمةوالوزن أو النسبة المئوية إلجماىلي العالمات النر

 الكلية؛

  ي يتعلق بها سمات مخرجات التعلم و
 ؛التقييمي  العنض الخريجير  النر

  ي حالة عدد الكلمات بما يتناسب مع التخصص )عىل سبيل المثال،  التقييمي  العنض أبعاد أو حجم
الواجبات ف 

 الكتابية(؛

  ي سيتم عىل أساسها وضع عالمة عىل التقييم؛ -المتوقع تسليمه
 المعايير النر

  المعمول بها لتحديد أي متطلبات خاصة.  التدقيقعمليات 

 الواجبات إعدادو  االمتحانات بكتابة الخاصة والمعايير  التوجيهية المبادئ 3.8.4

شد أعضاء هيئة التدريس   باالعتبارات التالية عند التحضير ألي شكل من أشكال االمتحانات: يجب أن يسير

  ؛مساقالتقييم مخرجات التعلم لليجب أن يعكس 

  ا  هناك تطابقبحيث يكون  يجب أن يكون التقييم مناسب 
 
ي وطبيعة ومدى المفاهيم  تقييمي  عنض بير  كل  ا

النر

ي ذلكتعط 
ي يتم تقييمها سمات ال وعمليات التفكير والمهارات والسمات بما ف 

 ؛خريجير  النر

 تمهيدي أو متقدم؛مساق، أي التقييم مستوى الحجم يجب أن يعكس مساق؛ مستوى ال 

 تقدمهم. تحصيلهم و بالتغذية الراجعة حول  ةبيجب أن يزود التقييم الطل 

  بمعن  أن يتم تز 
 
 وصحيحا

 
 وشفافا

ً
 ومعقوال

 
 ومنصفا

ً
ص بفر  ةبويد جميع الطليجب أن يكون التقييم عادال

والمهارات لديهم لتمكينهم من إظهار معرفتهم وعمليات التفكير مدة التدريس تعليمية كافية ومناسبة طوال 

ي ذلك سمات الخريجير  من خالل  والسمات
 ات كلها؛التقييممجموعة بما ف 

 ي المساق  ةبإبالغ جميع الطل يجب
 تقييمومعايير الكل عناض التقييم المتعلقة بالمساق بعند بدء التدريس ف 

 عناض؛هذه اللكل عنض من 
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  ا لمعايير التقييم يجب التقييم، أي عنض من عناض عند تصحيح
 
يتم إصدار جميع األحكام حول اإلنجاز وفق

(حسب المعيار  المحددة )التقييم  ؛المرجعي

 ا ال يتجزأ من نظام التقييم  التدقيقعمليات تير تع ي  جزء 
 
لضمان يشارك أكير من مصحح حيث مساق، كل ف

 ؛لكل عنض من عناض التقييم وفق المعايير المحددةادل ومنصف بشكل ععالمات الوضع 

  ي أشكال
 
ات ف   ؛التدريسالتقييم بمجرد بدء أو أعداد عناض ال يسمح بإجراء تغيير

  
 
ة تمديد ال حيثما كان التمديد ممكنا ل نهاية الفص المطلوبة للمساق يكون قبلكمال األعمال ست، فإن أقىص فير

 .  الدراسي التاىلي

 التقييمات توقيت 3.8.4.1

  ي أي عناض تواري    خ استحقاق يمكن أن تكون
 
ورة تقديم التقييم ف ، مع مراعاة ض  وقت خالل الفصل الدراسي

.  التقييم التاىلي استحقاق قبل موعد التغذية الراجعة للطلبة حول التقييم  ي
 وقبل االمتحان النهان 

  ورية المساق التقييم خالل عناض  اتتوقيتجدولة يجب وتغذية بحيث يتلفر الطالب أي مالحظات ض 

ي )أو متحان وقبل اال التقييم التاىلي قبل رجعة 
 المماثلة(. التقييم مهام النهان 

 التقييم (مهام) عنارص 3.8.4.2

  ي ظل ظروف التقييم من غير االمتحانات: تصمم مهام
 إلكمالها ف 

ً
)عىل سبيل  غير ظروف االمتحاناتعادة

، أو أوراق الفصل الطوال  ددة ومتكررةعمت واجبات : المثال ي نهاية الفص ستحقترئيسية عمل دراسي
ل ف 

ات واجبأنواع مختلفة من  و أ، تقارير تطبيقيةأو  ات، أو تقارير مختير مسائل وتمارين، أو يةأو تقارير بحث ،الدراسي 

يجب و . ةبلتقييم الطلمن المرونة ممكن أقىص قدر ، بحيث توفر هذه الواجبات األداء(و التصميم والتعبير 

الراجعة المراد من الطالب اكتسابها، ويجب المراد تقييمه، والتغذية  مالءمة كل واجب للهدف التعليمي مراعاة 

ي أن يتسم الواجب ب
كيب والهدف واال الوضوح ف  يتمكن بحيث  واجبيجب تصميم كل و ستجابة المتوقعة. الير

ا لم بدائل المكافئة لها بعدالة مع عدم الحاجة إىل إي مواد إضافية مالطلبة من الرجوع إىل المادة التعليمية أو ال

 من متطلبات المساق. 
 
 أساسيا

 
 يكن ذلك جزًء من الواجب ومطلبا

 ي قد تشمل اختباراتعلمالتحقق من التواجبات أو تحصيلية الذاتية التكوينية و/أو ال التقييمات
ة ، والنر  قصير

نت، تسمح  ي حول  مات بالتغذية الراجعة المبكرة والمتكررةمثل هذه التقييعير اإلنير
. مخرجاتتحقيق اإلنجاز ف 

، ويجب أال تتجاوز الد من هذا واجب واحيمكن أن يكون هناك أكير من  نسبة النوع خالل الفصل الدراسي

اكمية لالختبارات الذاتية أو  ة ]مثل االختباراتتقييمات التعلم المئوية الير نت[  القصير من  %(20)عير اإلنير

 . كحد التقييم اإلجماىلي  

  ي المساق ألي سبب من األسباب فإنه يحصل عىل
إذا تغيب الطالب عن أداء أي من االمتحانات اإلجبارية ف 

ي ذلك 
اوح عالمة كل امتحان بير  ) . االمتحانعالمة صفر ف 

%( من العالمة الكلية للمساق 20%( إىل )5وتير

، ويمكن عقد أكير من امتحان وتكون مدة كل امتحان من هذه االمتحانا ي
ت عموما أقل من مدة االمتحان النهان 

 .  أو اختبار قصير خالل الفصل الدراسي

 ة و  يجب ي أوقات التدريس ااالمتحانات إجراء االختبارات القصير
إبالغ الطلبة بموعد أي يجب و  ،لعادية فقطف 

ي امتحان 
ي التقييم النهان 

 . مسبقا وبوقت كاٍف  سيتم احتسابه ف 

 ي للطالب وتقييم الزمالء لتقا
، و كون هناك يقد  : ييم الذانر ي

ي تقتىص 
إجراء ألسباب تربوية، بعض المساقات النر

ي من قبل الطالب أو تقييم من الطلبة الزمالء
ي عملية تقييم كمصدر قيّ   تقييم ذانر

يجوز . ال المساقم لإلسهام ف 

ي أيدي الطلوضع كامل تقييم المساق  تحت أي ظرف من الظروف
ي و  ،أنفسهم بةف 

يجب أال يشكل التقييم الذانر

ي تقييم له للطالب وتقييم الزمالء 
 بأكمله. المساق طريقة التقييم الرئيسية المستخدمة ف 

 اف عليها بشكل النهائية االمتحانات عقد يجب  : االمتحانات النهائية وفق توقيت محدد  ضي    حمبارسر واإلرسر

ي الوقت المخصص لو 
فرصة  ةببحيث يكون لدى الطلها يجب تصميمو ها. يجب تصميمها بحيث تكتمل ف 

ي غضون الوقت المحدد 
ا ذلك أنه ، لذلك واقعية إلكمالها ف 

 
عة ش الويتوقف عىل بخالف ذلك يكون األداء مرتبك

قبل  بةيجب إعالم الطل للمساق. كما مخرجات التعلم متحان أسئلة اال تغطي يجب أن و القراءة. والقدرة عىل 
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ة بدء  آلية يجب إعالمهم ب، و مساقالتعلم لل ومخرجاتبشكل االمتحان والعالقة بير  االمتحان  اتاالمتحانفير

 ومعايير التقييم إال إذا كانت األسئلة موضوعية أو من نوع االختيار من متعدد. 

 التقييم مهام عىل العالمات توزيههههع 3.8.4.3

ي كثير يجب مراعاة 
 
من األحيان يمكن توزي    ع العالمات  التوزي    ع العادل للعالمات عىل مهام )عناض( التقييم. ف

ي بعض األحيان قد يختلف التوزي    ع من 
 
ي تعط خالل الفصل، وبالرغم من ذلك يمكن ف

بالتساوي عىل الواجبات النر

ي يغطيها الواجب. 
واجب إىل آخر بحسب أهمية الواجب أو حجمه أو درجة صعوبته أو حجم المادة التعليمية النر

ي كل األحوال يجب توضيح ال
 
عالمة العظم للواجب وآلية التصحيح وتوزي    ع العالمات للطلبة عند إعطاء وف

ي يجب أن تكون 
ي التأكيد بأن العالمة العظم لالمتحان النهان 

مة % من العال 50 -% 40بنسبة الواجب. كما ينبع 

 الكلية للمساق. 

 التقييم مهام تسليم 3.8.4.4

ي أو الفاكس  تسليم نسخة ورقية من كل واجب لمدرس المساق، وال يقبليجب 
ون  يد اإللكير ونيا عير الير

تسليمها الكير

 إال إذا كان ذلك جزء من متطلبات المساق. وينصح الطلبة باالحتفاظ بنسخة شخصية لكل واجب يقومون بتسليمه. 

 التصحيح بشأن إرشادات  3.8.4.5

لية عالمة المساق عىل تعتمد  ي الفصل و نتائج التقييم واالمتحانات والمشاري    ع والواجبات المي  
أي والمشاركة ف 

. . المدرسأخرى يحددها  عناض  ويجب إبالع  ويجب أن توضح خطة المساق آلية توزي    ع العالمات بشكل تفصيىلي

ي منتصف وبالعالمة 
. الطلبة بأدائهم التحصيىلي األوىلي ف  ي نهاية كل فصل دراسي

 النهائية ف 

ي المساق هي 
ي 60وعالمة النجاح ف 

( فال +P( أو )Pجامعة أخرى وكانت عالمته ) %. وإذا درس الطالب المساق ف 

ي الجامعة. وفيما يىلي نظام العالمات المعتمد: 
 يعادل له المساق ويجب عليه إعادته ف 

 العالمات وصف 3.8.5

   البكالوريوس برامج 3.8.5.1

اكم   عالمة المساق  المعدل الير

العالمة  العالمة المئوية

 بالرموز

اكم  مدى  اكم   المعدل الير  المعدل الير

90 – 100 A 3.90 – 4.00 4.0 

85 – 89 B+ 3.50 – 3.89 3.5 

80 – 84 B 3.00 – 3.49 3.0 

75 – 79 C+ 2.50 – 2.99 2.5 

70 – 74 C 2.00 – 2.49 2.0 

65 – 69 D+ 1.50 – 1.99 1.5 

60 – 64 D 1.00 – 1.49 1.0 

 F 0.00 – 0.99 0.0 60أقل من 

 

   العليا الدراسات برامج 3.8.5.2

اكم   عالمة المساق  المعدل الير
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العالمة  العالمة المئوية

 بالرموز

اكم  مدى  اكم   المعدل الير  المعدل الير

90 – 100 A 3.90 – 4.00 4.0 

85 – 89 B+ 3.50 – 3.89 3.5 

80 – 84 B 3.00 – 3.49 3.0 

75 – 79 C+ 2.00 – 2.99 2.5 

 NP 0.00 – 1.99 0.0 75أقل من 

 

  وأوصافها األخرى العالمات رموز 3.8.5.3

 الوصف/المعن   الرمز

INC لمغير مكت 

W منسحب 

WA منسحب بسبب الغياب 

WF منسحب راسب 

WP منسحب ناجح 

FA راسب بسبب الغياب 

TC لة  محوَّ

IP قيد اإلنجاز 

 : التفسير 

ات إذا حض  : (INCغير مكتمل ) .1 ي تالطالب المحاض 
سليم الواجبات أو بانتظام ولكنه فشل ف 

 . INC عالمة االمتحانات، فيتم منحهحضور 

 إذا أنسحب الطالب رسميا من المساق أو أسقطه. : (Wمنسحب ) .2

نذر الطالب بسبب الغياب : (WAبسبب الغياب )منسحب  .3
ُ
ات 25بنسبة إذا أ % من محاض 

( وال تدخل هذه WAالمساق، فيتم سحب/إسقاط الطالب إداريا من المساق ويحصل عىل عالمة )

ي 
. العالمة ف  اكمي  حساب المعدل الير

ي المساق عند االنسحاب/اإلسقاط، إذا  : (WF)سب امنسحب ر  .4
فيتم كان تحصيل الطالب راسبا ف 

 ( وتحتسب كعالمة راسب. WFعالمة )منحه 

كان تحصيل الطالب ناجحا عند االنسحاب/اإلسقاط، فيتم منحه إذا  : (WPمنسحب ناجح ) .5

 (. WPعالمة )

ات دون أن ينسحب/يسقط إذا توقف الطالب عن حضور  : (FAراسب بسبب الغياب ) .6 المحاض 

 (. FAالمساق، فيتم منحه عالمة )

لة  .7 ي برنامج آخر إذا  :(TC)محوَّ
، فيمكن انسحب الطالب من أي برنامج وتقدم بطلب إلعادة قبوله ف 

نامج برقم و د يجدالب إعادة قبوله كط ي الير
ي درسها ف 

جامعي جديد، وتحتسب له المساقات النر

ي كانت عالمته فيها )
ي كشف العالمات )Cالسابق النر

 (. TC( أو أعىل وتظهر ف 

ي طور إذا كان الطالب  : (IP) اإلنجاز قيد  .8
وع التخرج أو بحث تشاركي وما زال قيد  ف  العمل عىل مشر

 (. IP)منحه اإلنجاز، فيتم 

  الحد 3.8.6
 
 النجاح لعالمة األدن

  ي أحد محدد  تحقيق حد أدن  تعيرَّ  إذا
مساق معير  جتياز عناض التقييم )الواجبات( ألجل امن العالمات ف 

ير يجب أن ف، %50هذه العالمة غير كانت و/أو   قيمة النسبة المئوية واألسباب المنطقية لهذه العالمة  تير

 . تامبشكل 
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  ي أي مساق
 
 . 100من  60العالمة النهائية للنجاح ف

  لية، واالختباراالاألعمال  جزأين: عالمةمن  النهائيةتتكون العالمة ي ذلك الواجبات المي  
 
ت فصلية )بما ف

ي 
ها( وعالمة االمتحان النهان  ، والمشاري    ع، وغير ي

ة، واالمتحان النصف   يجب عىل الطالب الحصول عىل. القصير

ي المساق، وإذا لم يحصل الطالب عىل )50)
 
ي عىل األقل للنجاح ف

%( من 50%( من عالمة االمتحان النهان 

ي المساق )عالمة 
 
ي فتعتير عالمته النهائية ف

 وإن كان مجموع العالمات الكىلي أكير Fاالمتحان النهان 
 من ( حنر

(60 .)% 

 التقييم عىل الراجعة التغذية 3.8.7

يهم لمخرجات التعلم للمساق، وبالتاىلي يجب أن يكون التغذية بدرجة تحقق بةإىل إعالم الطل التغذية الراجعةتهدف 

ر الراجعة  ي حصل عليها الطالب وتتوافق مع معايير منح العالمة. العالمة  بناءة وأن تير
 ،ايير وأن تكون مرتبطة بالمعالنر

ي يمكنهم من خاللها تحسير  تعلمهم  ةه الطلبوجَّ يجب أن ي  
م تقدمهمراقبة لإتاحة الفرصة لهم و  وأدائهمإىل الطرق النر

الحصول عىل التغذية الراجعة من مدرس المساق ويمكن . أداء أنفسهم وفق مخرجات المساق وسمات التخرج وتقييم

ي أو من الطلبة الزمالء.   أو مساعد التدريس أو مقيم خارجر

ي التقديم التغذية الراجعة يجب 
 
ي المساق لتحقي الطالبإذا أراد أن تكون بناءة ت المناسب و يوقتف

 
ق تعزيز انخراطه ف

: إىل فئتير  رئي التغذية الراجعةأن تنقسم متطلباته، ويمكن   سيتير 

 ي وقت مبكر من
 ؛هالمساق والمتوقع منلضمان الوعي بمتطلبات  إجراء أي تقييمات رسميةالمساق وقبل  ف 

  لالستفادةفرصة كافية  ةببحيث يكون لدى الطلالرئيسية الصفية عدا االمتحانات  )واجب(بعد كل تقييم 

 أدائهم.  تحسير  التغذية الراجعة من أجل من 

 

 التصحيح إعادة 3.8.8

كما هو دون إجراء أي تعديل عليه، إذا شعر الطالب أن العالمة ،  واجبتقييم/ تصحيح ب إعادة اليطلب الط يمكن أن

ي حصل عليها 
ي هذه الحالة يتوجب عىل الطالب تقديم طلب غير عادلة أو غير متوافقة مع إرشادات التصحيح. النر

ف 

، خالل  ي
، مع نسخة إىل العميد المعن  ي

س ( أيام من استالم عالمة التقييم. ويتوىل رئي10)بذلك إىل رئيس القسم المعن 

تيبات الالزمة إلعادة التصحيح. القسم مسؤولية  ، وتعتمد العالمة واحدة فقطمرة تصحيح اليسمح بإعادة و اتخاذ الير

 ذا . إاألصليةالعالمة ب عالقتها لذلك التقييم/الواجب بغض النظر عن إعادة التصحيح كعالمة نهائية حسب نتائج عملية 

ي 
 . الشكاوىالطالب غير راٍض عن النتيجة، فيتم اتباع إجراءات الجامعة المعتادة للتعامل مع بفر

 الجودة وضمان التقييم نزاهة 3.8.9

عىل التقييم، بحيث  ةجاباال طريقة بإرشادات تحدد الطلبة تزويد يجب التقييم،  مهمةبغض النظر عن طبيعة  .1

ي شكل تكون هذه اإلرشادات 
 محددة يجب تناولها و/ أو معايير يتعير  تحقيقها.  أسسف 

الضمان التدقيق يتم تنفيذ عمليات  .2 ي وضعها المباألسس  مااللير 
ن مدرس أثناء عملية التصحيح و/أو المعايير النر

، ويجب اال ي حاالت قبل جميع المدققير 
ام بها خصوصا ف  ي تكون فيها لير 

األسئلة اإلنشائية خالفا للحالة النر

ية من قبل الطالب.  وضوعيةاألسئلة م ي ال توجد فيها استجابة تفسير
 تدقيق: ألغراض الو أو النر

ي يتم من خاللها الحكم عىل جودة عمل الطالب.  األسس .أ
 هي العناض النر

 تصف المعايير مستويات اإلنجاز المطلوب تحقيقها.  .ب

ي تضمن إمكانية الحكم عىل عمل الطالب ب التدقيقعمليات  .ج
شكل متسق بغض هي تلك العمليات النر

وتشمل التوحيد المسبق للمعايير بناًء عىل عينة  ،الشخص الذي يضع عالمة عىل المهمةالنظر عن 

 مهام أيهما أقل.  10أو % 10 يكون حجم العينةبحيث  من المهاممصححة 
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 اإلمتحانات سياسة 3.8.10

ي التقويم  .1
 
 . الجامعي تعقد االمتحانات النهائية عىل النحو المنصوص عليه ف

ي السماح فقط للطلبة يتم  .2
 
ي المسجلير  ف

ي قاعة االمتحان وقت انعقاد االمتحان النهان 
 
ن لو  ،المساق التواجد ف

سمح  :  ةلطلبلهؤالء اي  ي
( 2%، 25الطلبة الذين تجاوزت نسبة غيابهم ( 1 بالدخول إىل قاعة االمتحان النهان 

 م من الجامعة. ( الطلبة الذين تم فصله3الطلبة الذين لم يسددوا الرسوم الجامعية، 

ي إذا كان الطالب غير قادر عىل أداء االمتحان  .3
بطلب للحصول عىل  بسبب المرض، فيجوز له التقدمالنهان 

ي هذه الحال، . حالة غير مكتمل
 
ي معتمد يجب عىل الطالب وف خطاب موافقة من المسجل و تقديم تقرير طنر

ي لتحديد موعد الرجوع لعضو ب لايجب عىل الطاالمتحان، و قبل التقدم لهذا 
 . االمتحانهيئة التدريس المعن 

من أو الكتابية، أو العملية، أو الشفوية، االمتحانات باستخدام  ةبفحص الطل لعضو هيئة التدريسيجوز  .4

 خالل التقييم المستمر، أو أي مزي    ج من هذه االختبارات. 

ي االعير  ةبيجب عىل الطل .5
 
اض نموذج عبئة تاض عىل نتيجة )نتائج( االمتحان الذين يرغبون ف وتقديمه االعير

ي ىل إ
 
  غضون ثالثة أسابيع من تاري    خ إعالن النتائج. دائرة القبول والتسجيل بعد دفع الرسوم المقررة ف

(، فيجوز له/لها أعالهإذا تغيب الطالب عن امتحان ألي سبب )بخالف األسباب الطبية كما هو مذكور  .6

ي هذه الحال وفإذا كانت هناك ظر  االمتحانإلعادة التقدم بطلب 
 
رة للغياب، وف يوضح يجب أن  قاهرة مير

 الطالب 
 
ي  خطيا

لذلك عند الحاجة، الوثائق الداعمة حالت دون حضوره االمتحان وأن يقدم الظروف النر

ي والمسجل ويرسل نسخة من الطلب ل
 لدراسته واتخاذ القرار المناسب. عضو هيئة التدريس المعن 

 التكميىل   االمتحان سياسة 3.8.10.1

 تمهيد (أ)

ي  االمتحان التكميىلي طلب إلجراء التقدم ب إجراءاتتوضح هذه السياسة 
لتغيير حالة العالمة من غير  النهان 

ي موعده. INCمكتمل )
ي ف 
 ( بسبب التغيب عن االمتحان النهان 

 مجال (ب)

امج األكاديمية واألقسام والكليات.   تنطبق هذه السياسة عىل جميع الير

 األهداف (ج)

لالمتحان التكميىلي لتغيير حالة  ةبالطلتقدم تسهيل ل ةالمرجعياإلجراءات تهدف هذه السياسة إىل تحديد 

 ( إىل مكتملة. INCالعالمة من غير مكتمل )

 

 جراءاتالسياسة واإل  بنود  (د)

رة الالمتحان االذين لم يتمكنوا من حضور يحق للطلبة  ي ألسباب مير
تقديم طلب الحصول عىل حالة غير نهان 

متحانات التكميلية ومعايير استحقاقها إرشادات اال توضح البنود التالية ، والعدالةلضمان الشفافية و  . مكتمل

: وإجراءات   االمتحان التكميىلي

 

 اإلرشاديةالمبادئ  -أ

ي مساق ما ل .1
ي ف 
إذا تغيب الطالب عنه  االمتحانلطالب المؤهل إلجراء ال ترصد عالمة االمتحان النهان 

 الحالة.  حنر يتم التحقق من

رات التغيب عن االمتحان وتم اعتمادها، فيعط الطالب عالمة غير مكتمل  قدم الطالبإذا  .2 أسباب ومير

(INC) ة متحان تكميىلي مرة واحدة ال  بالتقدم، ويسمح للطالب ي موعد ال يتجاوز نهاية فير
من االنسحاب ف 

 .  الفصل التاىلي

ير سبب تغيبهالمطلوبة والوثائق الطالب مسؤولية تقديم المستندات يتوىل  .3 ي  لتير
ي ف 
 عن االمتحان النهان 

ي تعلنه دائرة القبول والتسجيل. 
 موعده المحدد وفق جدول االمتحانات النهائية النر

ي حساب INCال تدخل عالمات غير المكتمل ) .4
اكمي للطالب خالل ذلك الفصل ( ف  ي حساب المعدل الير

ف 

 .  الدراسي
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متطلب سابق لمساق آخر، فقد  (INCكان المساق الذي حصل فيه الطالب عىل عالمة غير مكتمل )إذا   .5

 ال يسمح للطالب بالتسجيل لهذا المساق إال إذا غير حالة العالمة إىل مكتملة وبنجاح. 

ي سجلهال يجوز ألي طالب التخرج  .6
 
 . األكاديمي  وهناك عالمة غير مكتمل ف

ي الموعد المحدد، فيفقد حقه باالمتحان وال يجوز  .7
 
له التقدم إذا تغيب الطالب عن االمتحان التكميىلي ف

 مرة أخرى. 

 

  لجنة  -ب
 
 (CSFEA)غير مكتمل طلبات النظر ف

ي  النظر لجامعة وتتوىل مسؤولية هي لجنة عىل مستوى ا (CSFEAلجنة )
 
طلبات غير المكتمل واتخاذ تقييم ف

 سس التاىلي عرضها. القرار المناسب بهذا الشأن، ويجب أن يستند قرار اللجنة عىل األ 

 

 األسس -ج

ي متحان للتغيب عن اال قائمة باألسباب المقبولة فيما يىلي 
 الصحيحةوالوثائق المستندات والمثبتة وفق النهان 

 (CSFEAللطلب المقدم للجنة )والموثقة والداعمة 

 مصدقة. تقارير طبية  .1

 االمتحان.  تاري    خوفاة قريب من الدرجة األوىل خالل أسبوع من  .2

 االمتحان.  تاري    خمن وفاة قريب من الدرجة الثانية خالل ثالثة أيام  .3

ي مهمة وطنية المشاركة  .4
 الجامعة.  أو مهمة من قبلرسمية ف 

 . القاهرةالحاالت الصحية  .5

يتم منح الموافقة بناًء عىل و الذين وصلوا متأخرين إىل قاعات االمتحانات ألسباب مختلفة.  ةبالطل .6

ي الحاالت المماثلةاألسباب المقدمة وتاري    خ 
 . الطالب ف 

 صحيحة وموثقة تقرها اللجنة. أسباب أخرى أي  .7

 

 إجراءات تقديم الطلب -د

ي غضون ثالثة )الحصول عىل عالمة غير مكتمل يجب عىل الطالب أن يتقدم بطلب  .1
( أيام عمل من 3ف 

ي 
 الذي تغيب عنه، وذلك بتعبئة النموذج المخصص من دائرة القبول والتسجيل.  موعد االمتحان النهان 

حسب ائرة القبول والتسجيل متضمنا الوثائق والمسندات الداعمة يقدم الطالب النموذج المعبأ إىل د .2

 األصول. 

ي طلبات غير مكتمل  .3
تقوم دائرة القبول والتسجيل بالتحقق من اكتمال الطلب وتحيله إىل لجنة النظر ف 

(CSFEA) ( ي غضون ثالثة
ي تاري    خ آخر امتحان ( أيام عمل من 3ف 

 . نهان 

ي غضون خمسة ) القرارات النهائية بشأنها  تتخذ اللجنة جميع الطلبات المقدمة و تدرس  .4
( أيام عمل 5ف 

ي تاري    خ آخر امتحان من 
 . نهان 

 : إما المرفقة مع كل طلب، بناًء عىل األسباب والوثائق يكون قرار اللجنة،  .5

 (. INCعالمة غير مكتمل )منح الطالب الموافقة و  .أ

.  .ب  رفض الطلب وعدم الموافقة عىل تقدم الطالب المتحان تكميىلي

ي بإبالغ الطالب المدائرة القبول والتسجيل قوم ت .6
جدول بإعالن اللجنة. وتقوم الدائرة بقرار  عن 

 . إىل الطلبة المعنيير  قبل أسبوع واحد من تاري    خ انعقادها عىل األقلاالمتحانات التكميلية 

 عىل عالمة غير مكتمل التقدم لالمتحان التكميىلي وفق موعده  .7
 المقرر. يجب عىل الطلبة الحاصلير 

صيد عالمة راسب )قوم ت .8  ( للطلبة الذين رفضت طلباتهم. Fدائرة القبول والتسجيل بير

 

 التكميليةجدول االمتحانات  -ه

تقوم دائرة القبول والتسجيل بإعداد جدول االمتحانات التكميلية بالتنسيق مع عمداء الكليات المعنية بحيث 

، وت ي الفصل الدراسي التاىلي
قوم الدائرة بإبالغ الطلبة المعنيير  بالجدول عير بريدهم تتم هذه االمتحانات ف 

ي لمعرفة التفاصيل المتعلقة باالمتحان 
ون  ، ويتحمل الطالب مسؤولية التحقق من بريده اإللكير ي

ون  اإللكير

 .  التكميىلي
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 التعليمية لالمتحانات التكميليةمواد  -و

ي أو العميد عىل يجب 
نامج المعن  ضمان الذي يفوضه رئيس القسم تدريس الهيئة عضو أو األكاديمي منسق الير

الذي تمت الموافقة له للخضوع للطالب التعليمية المتعلقة باالمتحان التكميىلي مواد الجاهزية واكتمال 

 لالمتحان التكميىلي من قبل اللجنة المختصة وكما هو معلن من دائرة القبول والتسجيل. 

نامج يتوىل  وا قد التأكد من أن جميع أعضاء هيئة التدريس المعنيير  ؤولية األكاديمي مسالعميد أو منسق الير  حض 

ي مختلفتير  لال ( 2)نسختير  
. مساق، لكل  متحان النهان   بحيث تستخدم إحدى هذه النسخ لالمتحان التكميىلي

 

 التكميليةاالمتحانات تصحيح  -ز

مير  
ي بير

م عضو هيئة التدريس المعن  ي نظكميىلي االمتحان التوترصيد عالمات يلير 
 
( SIS) ةبام معلومات الطلف

ة ضمن  ا لإلجراءالمحددة الزمنية الفير
 
 : ةالتالي اتوفق

ي  ترصد  .1
 
ي عالمة الصفر ف

 إذا:  خانة االمتحان النهان 

 : )عىل سبيل المثالولم يعد العذر األصىلي قائما ، التكميىلي لم يحض  الطالب االمتحان  .أ

 إجازة مرضية طويلة(؛

ي الوقت المحدد ) عن تقديم طلب غير مكتملتخلف الطالب  .ب
 
لم يتم الموافقة له أي ف

 (؛عىل عالمة غير مكتمل

ي طلبات غير مكتمل ) .ج
 المقدم وعدم إقراره. طلب عىل ال (CSFEAعدم موافقة لجنة النظر ف 

، يقوم .2 وا االمتحان التكميىلي
عضو  فيما يتعلق بالطلبة الذين تمت الموافقة لهم من قبل اللجنة وحض 

م ي بير
ي ير  هيئة التدريس المعن 

ي خانة االمتحان النهان 
ي نظام معلومات الطلوترصيد العالمات ف 

 ةبف 

(SIS ) ة ضمن  المحددة. الزمنية الفير

، والذي يقوم DAR FORM 9يقوم الطالب بتقديم نموذج اكتمال عالمة ) .3 ي
( إىل مدرس المساق المعن 

ي االمتحان التكميىلي والعالمة النهائية 
يقوم عضو هيئة للمساق و بدوره بتثبيت عالمة الطالب ف 

 بعد ذلك بإرسال النموذج إىل دائرة القبول والتسجيل لغايات التوثيق وضمان الجودة. التدريس 

 سياسة اإلرشاد األكاديم   3.9

 تمهيد 3.9.1

ة دراستهم وتوفر لهم ها تطلببالجامعة تهتم  خالل  األكاديمي المستمر منواإلرشاد التوجيه وترعاهم أكاديميا خالل فير

 لتعظيم تجربتهم التعليمية.  أكاديميير  دين مرشتوفير 

 المجال 3.9.2

 تغطي هذه السياسة تعليمات تقديم اإلرشاد األكاديمي للطلبة

 الهدف 3.9.3

ة مرشد أكاديمي توفير تهدف هذه السياسة إىل  ي الجامعة. لكل طالب خالل فير
 دراسته ف 

 

 السياسة بنود 3.9.4

ة له الفصل الدراسي األول  بدايةمنذ  مستجد طالب كل أكاديمي ل رشد بتعيير  مالجامعة  تقوم دراسته وطوال فير

 يجب:  عىل وجه التحديد الجامعية، 

 . الجدد  ةبجميع الطلوفير مرشدين أكاديميير  لضمان ت .1
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ي رشد األكاديمي المتواجد تأكد من ال .2
وتقديم التوجيه ألكاديمية ا ستشارةحاجة الطالب لال  عند المعن 

ي هذا الخصوص،  . له المناسب
 
. يجب عىل الطالب وف  حجز موعد مسبق مع المرشد األكاديمي

ي لمرشد األهداف التحديد االتأكد من  .3
 
ي تسجيلها ف

ي ينبع 
ي اختيار المساقات النر

 
  تعليمية للطالب ومساعدته ف

نامج األكاديمي كل فصل دراسي وفقا للمتطلبات السابقة والخطة اإلرشادية   . وخطة الطالب الدراسية للير

ي التوجيه المناسب لتواصل مع مرشديهم األكاديميير  بانتظام االطلبة الطلب من جميع  .4
ومتابعة لضمان تلفر

 . تحصيلهم األكاديمي وعالماتهم والتأكد من إدراك الطالب لتبعات ذلك أكاديميا 

 إرشادي لكل طالب بحيث يحتوي هذا السجل عىل: االحتفاظ بسجل  .5

 نموذج اإلرشاد األكاديمي  .أ

ي تمت معاد .ب
 (. TORلتها للطلبة المنتقلير  ونسخة من كشف العالمات )العالمات النر

 دراسيةالخطة ال .ج

 كل فصل دراسي عالمات الطالب لنسخة من  .د

 عالمات نموذج متابعة خطة ال .ه

ي األسبوع عىل األقل لغايات اإلرش
 
توقع من المرشدين األكاديميير  التواجد لمدة ال تقل عن ساعتير  مكتبيتير  ف

اد، ي 

اديمي اإلعالن عن هذه الساعات المكتبية بشكل واضح عىل باب المكتب باإلضافة ألي ويجب عىل المرشد األك

، وما إىل ذلك. متاحة أخرى تواصل وسائل  ي
ون   وتكون نسبة الطلبة لكل مرشد مثل لوحات اإلعالنات، والموقع اإللكير

 . 1:  20أكاديمي 

  سياسة  3.10
 
 التدريب الميدان

 تمهيد (أ)

ا لضمان واألنشطة المرتبطة ب العملسوق تعتير األنشطة المتعلقة ب ا حيوي  ي الجامعة  تمتعالصناعة أمر  ات هار مبخريحر

ح المطلوبة.  سلوكياتات واليالتوظيف والكفا ام الطلبجراءات هذه السياسة اإل تشر ي تضمن الير 
بإرشادات  ةالنر

ي )تسجيل ال
ي مساق التدريب الميدان 

 وتقييمهم بشكل فعال أثناءوتنظيمهم ومتابعتهم  ةبيتم إعداد الط (، بحيثWPف 

. برنامج  ي
 التدريب الميدان 

ة تدرك ي بأن  جامعة الفجير
القة جميع األطراف ذوي العد عىل العالقات الفعالة بير  عتمي الجودة عاىلي التدريب الميدان 

ي تقدم  و سواء كانت الجامعة أ
ي أو الطلبة عىل حد سواء. الجهات النر

ة الجامعالوة عىل ذلك، تدرك ع التدريب الميدان 

. تنوع   جهات التدريب والفرص المتاحة لكل برنامج أكاديمي

 المجال (ب)

امج األكاديمية/األقسام/الكلياتت شؤون الطالب والخدمات باإلضافة إىل دائرة ، طبق هذه السياسة عىل جميع الير

 . القبول والتسجيلالطالبية ودائرة 

 

 األهداف (ج)

 تهدف هذه السياسة إىل: 

ي  جراءاتالمرجعية لتسهيل اإل  األسسوضع  .1
فرص التعلم الموثوقة والمنظمة وعالية مع  تتعاملالنر

ي بيئة 
 . وبشكل فعال آمنة تدريبالجودة ف 

ي تعزز مجموعة مهارات يمن اكتساب المهارات والكفا ةبتمكير  الطل .2
ي مجال دراستهم النر

ات المطلوبة ف 

 التوظيف لديهم. 

 

 واإلجراءات لسياسيةبنود ا (د)

ويد الطلبأكاديمي لكل برنامج يتعير  عىل الجامعة استحداث مساق )مساقات( تدريب  ة بمعرفة متعمقة بالصناعة لير 

 ويعتير هذا المساق )المساقات( استمرارا وجزًء ال يتجزأ من الخطة الدراسية للطالب وي  هدف إىل صقلوسوق العمل، 

 وا ليصبح بأنفسهم العمل، بحيث يزيد من ثقة الطلبةسوق وفهم توقعات لدى الطالب مهارات التوظيف اآلمنة 

فير  خريجير  أكفاء 
 . ويزيد من فرص توظيفهم يتمتعون باستقاللية ذاتية وأكير جاهزية لسوق العملو محير
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   -أ
 
  إرشادات التسجيل ف

 
 مساق التدريب الميدان

ي ت دائرة القبول والتسجيل حدد
 
م بها طلبة الجامعة إرشادات التسجيل ف ي بحيث يلير 

خالل مساق التدريب الميدان 

) ي
ي والصيف 

ي إطار سياسة  الفصول الدراسية )األول والثان 
 
ام بالمتطلف . ويجب عىل الطلبة االلير  ي

بات التدريب الميدان 

 التدريسي للطالب: عبء المراعاة سياسة واإلرشادات التالية مع 

ة  .1 ي فير
 : التدريب الميدان 

ي )الت تكون مدة .أ
 ساعة فعلية(.  240( أسابيع بحد أدن  )بواقع 8دريب الميدان 

ة  .ب م خاللها المتدرب لقواعد مستمرة وغير منقطعة، و  التدريب متصلةWPيجب أن تكون فير يلير 

ي يتدرب فيها. 
 وتعليمات الجهة النر

ي لطلبة  .ج
ة التدريب الميدان  ي الفصلير  األول بكالوريوس تكون فير

 
التمريض مدمجة وليست مستمرة ف

ي 
اتيجية   العملية لضمان التكامل بير  النظرية والممارسةوالثان  ي اسير

 
ن مالتمريض تأهيل كما هو مطلوب ف

 (. CAAقبل مفوضية االعتماد األكاديمي )

ي  .2 ي الخارجر
 : التدريب الميدان 

ة ي الدوىلي بدرجة كبير
ي ،تشجع الجامعة التدريب الميدان  كة طة أن يكون رسر ي رسر

 
ذات سمعة طيبة للغاية  عالميةف

 التكلفة من الخارج.  تغطيةوأن يتم 

ي اإلجباريالتسجيل  .3
ي مساق التدريب الميدان 

 
 ف

ي 
ي  قبل البدء ف 

، عىل الطالب التسجيل مساق التدريب الميدان  ي الفعىلي
 : التدريب الميدان 

: فصلير  الخالل  .أ ي
ي ) التسجيليمكن للطالب العادي  األول والثان 

امن مع ساعات معتمدة فقط ( 9ف  بالير 

يطة  ي رسر
ات وساعات التدريب. أال يكون هناك مساق التدريب الميدان   تعارض بير  أوقات المحاض 

:  .ب ي
ي  خالل الفصل الصيف 

ي وفق يجوز للطالب التسجيل ف 
وط التالية: مساق التدريب الميدان   الشر

i.  ي تحقيق التقدم متابعة
مخرجات التعلم من قبل عضو هيئة واإلنجاز اىلي يحققه الطالب ف 

ي الجامعة؛
ي ف 
 التدريس المعن 

ii.  ي  التدريبإجراء تقييم
ي من قبل عضو المطلوب الميدان 

الجامعة بهدف  هيئة التدريس ف 

 . المطلوبةات يتحديد مستوى أداء الطالب للمهارات والكفا

 العاملير  بدوام كامل:  ةبالطلتدريب  .4

ي مجال دراستهم  ةبلطليطلب من ا .أ
تقديم الجزء المتعلق بتقرير التدريب الذين يعملون بدوام كامل ف 

ي فقط   ي الكتانر
 مكمل للتدريب. كجزء الميدان 

ي مجال مختلف عن الذين يعملون بدوام كامل  ةبيجب عىل الطل .ب
ي مجال مجال دراستهم أداء ف 

التدريب ف 

ي يعملون بها. 
 تخصصهم ضمن المؤسسة النر

ا بدوام كامل، يجب أن  .ج
 
ي المؤسسة لكي يتم اعتبار الطالب موظف

( 6لمدة تزيد عن ستة )يكون عامال ف 

ي يجب و أشهر. 
أن يقدم الطالب وثيقة رسمية لدائرة القبول والتسجيل تثبت عمله عند التسجيل ف 

ي ليتسن  اعتمادها. 
 مساق التدريب الميدان 

ي  .د
ي يتم التسجيل ف 

ي بعد خالمساق التدريب الميدان 
  السابقة للمساقالمتطلبات تحقيق ل الفصل الصيف 

ي كتالوج 
 الجامعة. كما هو محدد ف 

وثيقة رسمية عند تسجيل المساق تثبت عملهم الذين يعملون بدوام كامل تقديم  ةبيجب عىل الطل .ه

ة و ت  مجال العمل. حدد تاري    خ التوظيف والفير

 المسؤوليات -ب

ي وتنفيذه بشكل ناجح وفعال: دائرة شؤون الطلبة الجهات ذات العالقة بالتدريب الميدشمل ت
الطالبية،  والخدماتان 

 عميد الكلية، رئيس القسم، ضابط ارتباط لشؤون التدريب من الجامعة وجهات التدريب. 
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 الطالبيةوالخدمات  ةبشؤون الطلدائرة . مسؤوليات 1ب 

ي الجامعةة تنسيق أنشطة يمسؤولالخدمات الطالبية ائرة شؤون الطلبة و تتوىل د
 
ي ف

، وتسهيل التدريب الميدان 

لجامعة قناة اتصال رسمية بير  االتدريب، وتوفر الدائرة  بكفاءة قبل بدء بةلطلوالتأكد من إعداد اإجراءات التدريب 

 جهة التدريب. و 

:  ةبإعداد الطل .1  
 
 للتدريب الميدان

ا لضمان للطلبة يعد اإلعداد الفعال  وري  ا ض  تجربة ناجحة للتدريب قبل دخول سوق الصناعة أمر 

، ولذ ي
ي هذا اإلطار  لكالميدان 

 
ي لتعاون مع الكلية/القسم األكاديمي دائرة شؤون الطلبة باتقوم وف

بما  المعن 

 :  يىلي

ي سلسلة من ورش العمل  تقديم .أ
 
القبلية لمساعدة الطالب بعدة أمور وإعطائه شهادة حضور ف

 : ، وهذه األمور هي ي
 التطوير المهن 

i.  ة الذاتية  ( (CVصياغة السير

ii.  للمقابلة مع الصناعة.  ةبت االتصال والمقابلة إلعداد الطلمهاراتطوير 

iii. عىل األقل المواضيع التاليةالذي يتضمن والتهيئة  برنامج التوجيه : 

ي مكان العملم (1
 
 و ؛دونة قواعد السلوك ف

 و المهارات الشخصية المطلوبة للتوظيف؛ (2

ي والتهيئة متطلبات التوجيه  (3
ي لكل عىل النحو المحدد ف 

ملف مساق التدريب الميدان 

 و ؛تخصص

اتيجيات الوقاية منالعامة الصحة والسالمة المتعلقة بمخاطر ال (4  الخاصة بالميدان واسير

 المخاطر؛ وهذه 

: التوجيه إىل  (5 ي
 ملف مساق التدريب الميدان 

 التدريب؛ متطلبات إكمال سجل -

 (؛)انعكاسي  يومي وأسبوعي  خطي تقرير  متطلبات إكمال -

 ؛التقديمي  إرشادات العرض -

 ؛ؤها أداالمطلوب متابعتها أو المهارات/اإلجراءات  -

 األنشطة العالجية. و -

اليومية واألسبوعية،  الخطية، والتقارير التدريبسجل التدريب )تقييم  -

، وتقييم ي من قبل جهة التدريب( والعرض التقديمي
 . األداء والسلوك المهن 

 بجهة )جهات( التدريب، وتشمل: المتعلقة معلومات ال .ب

i.  ؛المحدد  الزي الرسمي 

ii. ؛الموقع ومواقف السيارات 

iii.  ؛بضابط االرتباطتفاصيل االتصال 

iv. الجهة المرجعية . 

تيب للحصول عىل  .ج ي الير  طنر
قبل التغطية لضمان فعالية  ةبوتجاري قابل للتطبيق لجميع الطل تأمير 

 للتدريب. الذهاب 

. المتعلقة بالتدريب استكمال وثائق  .د ي
 الميدان 

 . التدريب إذا اقتضت الحاجةلحضور  هوىلي أمر الطالب/  والد من الحصول عىل موافقة خطية  .ه

ي بث .و نامج التدرينر ي لجهات قبل بدء الير
ي التدريب الميدان 

الثة إرسال قائمة بأسماء الطلبة المسجلير  ف 

 ( أشهر. 3)

 قضايا التغذية الراجعة. ما بعد التدريب مع الطلبة وجهات التدريب لمناقشة اجتماعات تنظيم  .ز

  الصناعية: إعداد  .2
 
 جهات التدريب الميدان

ي بالتعاون مع الكلية/القسم األكاديمي دائرة شؤون الطلبة والخدمات الطالبية تقدم 
 برنامجالمعن 

كات المقدمة للتدريب ولضباط االرتباط  طالعهم الضمان تهيئة وتوجيه للجهات والمؤسسات والشر

 :  عىل ما يىلي

نامج التعلم لمخرجات  .أ  (؛PLOs)األكاديمي لير
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ي التعلم  مخرجات .ب
نامج  ،(CLOs)لمساق التدريب الميدان   ؛PLOsوعالقتها بمخرجات الير

 المساق؛اهداف  .ج

، نظرة عامة عىل  .د ي
 ؛ تحقيقها وكذلك النتائج المتوقع ملف مساق التدريب الميدان 

 ة؛تقييم الطلبوإجراءات عملية  .ه

 ضابط االرتباط. مسؤوليات   .و

 قسم الرئيس / عميد الكليةمسؤوليات . 2ب 

ي  تطبيق سياسةية مسؤولعميد الكلية بالتعاون مع رئيس القسم )األقسام(يتوىل 
ي التدريب الميدان 

 
ام ف  ججميع الير

 عليه التأكد من أن: ، و االكاديمية

. يحتوي كل برنامج  .1 ي
 أكاديمي عىل مساق تدريب ميدان 

ي توفر فرص تدريب  تعاونيتم توقيع اتفاقيات  .2
( أشهر عىل األقل من بدء 6قبل ستة )مع الجهات النر

 التدريب. 

 بالمتطلبات التالية:  دائرة شؤون الطلبة تم إبالغي .3

 ؛ والتدريب بكفاءة قبل حضور أنشطة تهملضمان تغطي ةبللطلصحي تأمير   .أ

ي ذلك جدول التطعيم عند لدى جهة التدريب المعايير الصحية  .ب
 
وبالتحديد  مقتىص  الحالبما ف

 لطلبة التمريض. 

ام بمعايير ا .4  
نة آمو المثىل بيئة تدريب ، باإلضافة إىل تقييم المخاطر لضمان العامةلصحة والسالمة االلير

 . ةللطلب

ي لكل برنامج  .5
ي وبالتنسيق مع جهة التدريب. الجدول الزمن   تدرينر

ي الجهة المقدمة للتد .6
ي الجامعة  إتاحة المجال لحملة الماجستير والدكتوراه من موظف 

ريب للعمل ف 

وط ومتطلبات الجامعة.  ام بمعايير مفوضية االعتماد ورسر  
يطة االلير ي تدريس رسر

 كمعاون 

 

 لكل برنامجالجامعة ضابط ارتباط مسؤوليات . 3ب 

ي لالتصال والتنسيق  للعمل كضابط ارتباطعضو هيئة تدريس أكاديمي يوفر كل برنامج 
 بشأن التدريب الميدان 

 الجامعة وجهة التدريب، بحيث يعمل عىل: األمثل بير  تعاون ضمان الو 

فتعيير   .1 ة  مشر اف عىل كل مجموعة من الطلبة خالل فير ي القسم لإلرسر
من أعضاء هيئة التدريس ف 

 م الالزم لهم. دعوتقديم ال تابعتهملضمان توجيههم وم التدريب

ام الطلبة ب .2 ام بالمطلوبة ولضمان االالزي الرسمي قواعد الير  الزي السمي الخاصة سياسات وإجراءات لير 

 بالجهة المقدمة للتدريب. 

ي لدائرة شؤون الطلبة قبل  جدولقائمة بأسماء الطلبة المرشحير  للتدريب و إرسال  .3 نامج التدرينر ة ثالثالير

( من بدء 1قبل شهر واحد )جهة التدريب يجب استالم التأكيد من بدء التدريب، و ( أشهر من 3)

 التدريب. 

ي الموقع فير  من المشر حضور  .4
ي ف 
نامج التعريف  اطالعهم  لضمانجهة التدريب أعضاء هيئة التدريس لير

 المطلوبة. التدريب سياسات وإجراءات عىل 

فير  من التشاور مع  .5 ي حاالت تجاوز الطلبة المتدربير  لقواعد السلوك أعضاء هيئة التدريسالمشر
أو  ف 

ام بالزي الرسمي أو  الكفاءة،نقص  أو أي مخالفات ذات صلة،  سياسات واإلجراءاتبالأو عدم االلير 

فير   ا لسياسات وإجراءات الجامعة. وتكليف المشر
 
 بمعالجة األمور وفق

 ضابط ارتباط جهة التدريب مسؤوليات . 4ب 

عىل  ةبلضمان حصول الطلالجهة المقدمة للتدريب من قبل للطلبة آمنة ومناسبة تدريب يجب توفير بيئة 

ي من شأنها تعزيز  المحددة وتحقيق جملةأنشطة التعلم 
وتقوم الجهة توظيف. لل فرصهمالمهارات المطلوبة النر
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ة تنسيق الو المقدمة للتدريب بتعيير  ضابط ارتباط من طرفها بهدف االتصال  بير  هذه الجهة والجامعة خالل فير

: التدريب   حول ما يىلي

ام المتدربير  ابجميع المعايير المطلوبة لضمان التمسك  .1  
وط التدريب والسماح للجهات المسؤولة لير  بشر

 بفحص المنشأة الشيرية إذا لزم األمر. عن اعتماد برامج الجامعة 

ي الموقع  .2
 
ي ف

 : لضمانتنسيق/تقديم برنامج تعريف 

ي ل ةطلبال تهيئة .أ نامج التدرينر ي الير
 
ومسؤولياتهم  السلوكوتسليط الضوء عىل مدونة النخراط ف

 وتوقعاتهم وأنظمة السالمة. 

ي ذلك سياسة الحضور. ا .ب
 
 لسياسات واإلجراءات ذات الصلة، بما ف

 بإدارة المخاطر.  ةب، وإبالغ الطلالعامةالتأكيد عىل إرشادات الصحة والسالمة  .ج

ف صناعي / دربمموجه/  يتم تعيير  التأكد من أن  .3  . كل طالبل مشر

.  ةبالتأكد من أن الطل .4 اف مبارسر  يؤدون المهارات تحت إرسر

ي شؤون الطلبةالتصال األمثل مع مسؤول االتصال ا تنسيق .5
 
نامج من الجامعة و  ف طوال ضابط ارتباط الير

ة  التدريب.  فير

ي شؤون الطلبةمسؤول االتصال لنتظمة توفير تغذية راجعة م .6
 
نامج من الجامعة و  ف حول ضابط ارتباط الير

 أداء كل طالب وتقدمه. 

ف الطالب  .7 ي إبالغ مشر
 
ام بالزي أو  الكفاءة،أو نقص  عد السلوكحاالت تجاوز المتدرب لقواف عدم االلير 

 أو أي مخالفات ذات صلة.  سياسات واإلجراءاتبالأو الرسمي 

( عىل األقل 1قبل شهر واحد )وقائمة الطلبة المرشحير  للتدريب  التدريب حول جدولللجامعة تأكيد ال .8

ة   التدريب. من بدء فير

 الجامعة بةطل مسؤوليات. 5ب 

 : يىلي  ما  بةالطل مسؤولية تشمل

ي دائرة القبول والتسجيل.  التسجيل .1
ي ف 
 لمساق التدريب الميدان 

ي دائرة شؤون الطلبة.  لاكمإ  .2
ي ف 
 برنامج اإلعداد للتدريب الميدان 

نامج إكمال .3 ي  الير
 المقدم جهة التدريب.  التعريف 

ة التقيد  .4  . المجدولة التدريب بفير

ام .5  بالجامعة والجهة المقدمة للتدريب.  الخاصة والمهنية السلوك بمعايير  بجدية االلير 

ام االمتثال .6  . لدى جهة التدريب والقواعد تعليمات الو  جراءاتاإل و  سياساتال واحير

ام .7  . تها رسي عىل ةفظاحموال بالمنظمة المتعلقة الحساسة المعلومات جميع احير

ي الحاالت المرضية،  .8
ي الجامعة وضابط ارتباط / الكلية إبالغف 

نامج ف  الجهة المقدمة ضابط ارتباط الير

ف تيب لجلسات تعويض عما فاته . مكنم وقت بأرسعالتدريب  للتدريب ومشر ويجب عىل الطالب الير

ي حال عدم تعويض ما فاته، فإن التدريب يعتير غير مكتمل )
ي  ICمن ساعات أو أيام. وف 

( وتظهر كذلك ف 

 كشف العالمات. 

ي  .9
 القسم/ الكلية من لكل فيحق أعاله، المذكورة للمتطلبات تجاوز  أو  مخالفة أيالطالب ب قيام حال ف 

ي 
نامج إلغاءالجهة المقدمة للتدريب و  المعن  ي  الير  للطالب.  التدرينر

 دريب الطلبةت مواقع -ج

ي  مواقعشمل ت
كات/ هيئات/ مؤسسات)التدريب الميدان  . ( رسر  تمكن الطلبة من القيام بأنشطة تدريب عمىلي

ي  د يحدت .1
ي من شأنها أن:  برنامج لكل ةالمناسبالجهات المقدمة للتدريب الميدان 

 النر

ات وفر ت .أ ي  محدد  هو  كما   ةللطلبعالقة  ذات تعليمية خير
.  ف  ي

 خطة مساق التدريب الميدان 

مخرجات و  إليهم الموكلة المهام تحقيق من لتمكينهم ةبللطلالالزمة  والموارد  التسهيالت ر توف .ب

 (. CLOsالمساق )

 . بناءةتغذية راجعة  لتقديموتوفر التواصل الالزم  الطالب تقدمتتابع  .ج

ة الذين يمكن بالطل لعدد  األقىص الحد  لتحديد تدريب مقدمة للجهة  كلللبيئة عند   تحليل إجراء يجب .2

 استيعابهم للتدريب فيها. 
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ي من جهات التدريب  العدد  تحديد  من تأكد ال .3
 
.  ةبالطل د اعدأ الستيعابالكاف ي كل برنامج أكاديمي

 
 ف

 هو  كما   المطلوبة المهارات تحقيق إمكانية لضمان برنامج لكلجهة التدريب  موقعل تحليل إجراءيجب  .4

 . ي نامج التدرينر ي خطة الير
 
 منصوص عليها ف

 

   اتفاقيات -د
 
  التدريب الميدان

 
 التعاون ف

ي الجامعة  كلياتيجب أن تضمن ال
 
ي تعقدها الجامعة مع الجهات المقدمة  اتفاقيات جميع أنف

التعاون النر

ي هي اتفاقيات مكتوبة وموقعة من الجانبير  )الجامعة وجهة التدريب( 
ا للتدريب الميدان 

 
 إرسال الطلبة قبل مسبق

 : يىلي  ما  المعنية (كلياتال) كليةال تضمن أن يجبللتدريب فيها، و 

ا  ذلك كان  إذا ها ديجديتم تو المفعول  سارية االتفاقيةأن تكون  .1
 
 اءانته تاري    خ من أشهر ( 6) ستة قبل ممكن

 . الصالحية

 . لحفظها  QA-IRA مكتب إىل الموقعة األصلية االتفاقيةإيداع  يتمأن  .2

ي  الموقعة االتفاقية من نسخةأن يتم إيداع  .3
 
ي الكلية. م ف

 
 لف االطالع ف

ا  يىلي  ا م تفاقيةاال  تتضمنأن  .4
 
 مفوضية االعتماد:  لمتطلبات وفق

،)االجهة المقدمة للتدريب وفقا و  والطالبجامعة الكل من   مسؤوليات .أ  ،2019 لمعايير

 . (ب القسم ،12 الملحق

 العمل ومتابعتهم.  إلصابات يتعرضون الذينالطلبة  ةلجاعم مسؤوليات .ب

نامج بالنسبة .ج م أن يجب التمريض، بكالوريوس لير  المستشفيات متطلباتب االتفاقية تلير 

 ،2019 ،ايير المع) المتحدة العربية اإلمارات دولة داخل الصحية الرعاية وحدات/ التعليمية

 (: ب القسم ،12 الملحق

i. بيئية أو  معدية لمخاطر  تعرضوا  الذين ةبالطل ومتابعة بعالج المتعلقة المسؤوليات 

 . أخرى عمل وإصابات

  الخارجر   -ه
 التدريب الميدان 

ي ال اتفاقية .1
بير   الوافدين ةبللطل ثنائيةالتدريب الميدان 

 . والمغير

 تعليمية تجربة عىل الطالب حصول لضمانالقيام بالجهد الالزم مع المؤسسة/الجهة الدولية للتدريب  .2

.  تعلممخرجات ال وتحقيق الجودة عالية ي
 لمساق التدريب الميدان 

ف األكاديمي عىل التدريب وضابط  قبل من شامل توجيهتهيئة و  برنامج .3 دائرة شؤون الطلبة والمشر

 : يشمللجهة الدولية للتدريب االرتباط ل

ي  ميقدت .أ
اض  ف التدريب.  افير  لضابط ارتباط الجهة الدولية للتدريب ومشر

ف التدريب.  قبل من التوجيه .ب  ضابط ارتباط الجهة الدولية للتدريب ومشر

ي لمساق التدريب  التعلممخرجات  .ج
 . تحقيقها  يتعير   النر

تيباتال .د ةالمتعلقة ب ير  . والسفر  السفر  وجواز  التأشير

 . الثقافية واالختالفات ،واإلقامة ،المناخية الظروف: الوجهة .ه

 . المحتملة الصحية والمخاطر  المطلوب تطعيمال .و

 . الشخصية بالسالمة الوعي  .ز

. ال ضد  والتأمير   الدوىلي  الصحي  التأمير   .ح  غير

i.  ي  إكمال عدم عواقبالتوضيح للطالب بحيث يدرك
 . الدوىلي  التدريب الميدان 

 وتقييم لرصد  الدوىلي الجهة الدولية المقدمة للتدريب و  الطالب منا بوعيأستغذية راجعة  عىل الحصول .4

ف المحرز  التقدم  . من قبل المشر

 

 التسجيل 3.11

 التسجيل إجراءات 3.11.1

نت عير  التسجيل ،األكاديميير  مرشديهم  مع التشاور  بعد  بة،للطل يمكن .1 ي  أو  اإلنير
 . الجامعي  الحرم ف 
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ي  النظاممساقات ال إىل الوصولسمح للطلبة وي   المساقات تسجيل تأكيد  يتم .2
ون   ةافقبعد مو  للجامعة اإللكير

ي مساقات ال عىلاألكاديمي  المرشد 
 يتم بعد أن يقوم الطالب بدفع الرسوم الجامعية المقررة. و  الطالب يختارها  النر

ة نهاية قبلبدفع الرسوم  مقي لم إذا  الطالب سجل منإسقاط المساقات تلقائيا   . واإلضافة بحسال فير

ي يرغبون بدراستها خالل برنامج التهيئة والتوجيه ليسجبتقوم الطلبة المستجدين ي .3
 يسبق الذي المساقات النر

ة  . دراسي ال فصلال بداية مبارسر

ي األسبوع األخير من الفصل الجاري، أي يكون التسجيل للفصل  .4
 
يقوم الطلبة القدام بالتسجيل للفصل الالحق ف

ي 
ي  تدريسال من األخير  األسبوع خاللالثان 

 
 خالل األول الذي يسبقه، ويكون التسجيل للفصل األول فصلال ف

ي  التدريس من األخير  األسبوع
 
ي الذي يسبقه.  الفصل ف

 الثان 

ي  موافقة عىل لحصولل التسجيلموعد  قبلمرشديهم األكاديميير   مع التشاور  ةبالطل عىل يجب .5
 
للتسجيل ف

ي مساقات ال
 . بها  يرغبون النر

ي  أسماؤهم تظهر  لم ما  مسجلير   ةبالطل يعتير  ال  .6
 
 الطلبة الرسمية من دائرة القبول والتسجيل.  قائمة ف

ي  .7
 
ي  ةبالطل أسماء ظهور  عدم حال ف

 
ي  الرسميةالمساق  قائمة ف

 
ة نهاية ف يجب عىل هؤالء  واإلضافة،السحب  فير

 دائرة القبول والتسجيل. وتتوىل دائرة القبول والتسجيل بإبالغمساق الذي يقوم بدوره ال مدرس إبالغالطلبة 

 لمث) مسؤولية حل المشكلة إن كانت إدارية أو إبالغ الطلبة المعنيير  إذا كانت المشكلة من قبل الطلبة أنفسهم

 (. الرسوم دفع عدم

ي  األخطاء لتصحيحإجراء ما يلزم  مسؤولية ةبالطل يتحمل .8
 دمع إىلذلك  يؤدي د قإال و  ،إليها  انتباههم لفت يتم النر

 احتساب الساعات المعتمدة للمساق. 

 

 المساقات إضافة 3.11.2

ي  مكان توفر إذا  فقط الدراسي  الفصل من األول األسبوع خاللمساقات  إضافة ةبللطل يمكن
عىل الطالب  يجبو . شعبةال ف 

ي الشع إىلوتقديمة  إضافةسحب و  نموذجتعبئة 
ي تقوم بدورها بتحديد ما إذا توفر مكان ف 

بة، دائرة القبول والتسجيل والنر

ي هذه الحال 
ي قررة الم الرسوم دفع بلاالط عىل يجبوف 

ي المساق. مضاف اعتباره قبل الصندوق أمير   مكتب ف 
 ا ف 

 المساقات من االنسحاب 3.11.3

ا  ةبالطل يضطر  قد  .1
 
سمح عليه وبناءً ، الدراسي  الفصل خالل مساق من االنسحاب إىل أحيان  باالنسحابللطلبة  ي 

 نموذجتعبئة  طريق عن التدريس من األول األسبوع خاللمساق ال من االنسحاب ةبللطل يمكنو . قاهرة ألسباب

 الفصل من األول األسبوع خاللمساق معير   من االنسحابإىل دائرة القبول والتسجيل، و  وتقديمه إضافةسحب و 

ي سجل الطالب األكاديمي  ولندرس الم من موافقة إىل يحتاج ال  الدراسي 
 التحق قد  الطالب أن إىل يشير  ما يظهر ف 

 هذا المساق. ب

سمح ال  التدريس، من األول األسبوع نهاية بعد  .2  عىل يجب، و قاهرة ألسباب إال من المساق  باسحنباال للطالب  ي 

 مدرس المساق عليه يوافق أن يجب الذي االنسحاب نموذج تقديم المساق من االنسحابالراغبير  ب ةبالطل

نامج ومنسق  منح فيتمناجحا حنر تاريخه،  الطالبكان و  باسحناال  طلب عىل الموافقة تمت إذا و . العميد  أو  الير

 مدير القبول والتسجيل.  قبل من (WPعالمة ) الطالب

ي  (WFالطالب عالمة )يتم منح فكان الطالب الذي تقدم بطلب االنسحاب غير ناجح بالمساق حنر تاريخه، إذا   .3
والنر

اكمي  تحتسب  (. أما الطلبة الذين ينسحبون من المساق بعد األسبوع األول منF) كعالمة راسب  لغايات المعدل الير

( F) يتم احتسابها عىل أنها درجة راسب( WFفيتم منحهم عالمة )التدريس دون الحصول عىل الموافقات المناسبة 

 . اكمي ا  (WFمنح عالمة )يتم و  لغايات احتساب المعدل الير ات. توقفوا عن حضور اليالذين  ةللطلبتلقائي   محاض 
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 الدراسية الشعب سعةياسة س  3.12

 تمهيد

امج األكاديمية الشعب الدراسية  سعةتصف هذه السياسة معيار  امج األكاديمية لضمان التنفيذ الفعال للير ي الير
 
ي ف

 
 ف

 مختلف التخصصات الجامعية. 

 

 مجالال

ي ماجستير السياسة عىل جميع برامج هذه التطبق 
 
امج البكالوريوس ألساسية مساقات اإدارة األعمال والف وبرامج لير

 المناهج الدراسية. 

 

 األهداف

ي  الشعب سعةالسياسة إىل تحديد هذه تهدف 
 
ي إدارة األعمال مساقات ف

 
وطها البكالوريوس والماجستير ف  . ورسر

 

 السياسة واإلجراءات بنود 

عىل  بة الدراسيةالشع سعةمراعاة متوسط الجامعة  بشكل فعال، يجب عىلتنفيذ العملية التعليمية التعلمية لضمان 

 :  النحو التاىلي

ية والرياضيات و  مساقات .1 ا  25 – 20: صالتخصمساقات اللغة اإلنجلير   . طالب 

 ا. طالب   30التعليم العام األخرى:  مساقات .2

 ، واللغة العربية وآدابها: MCPRوألعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والتمريض، دارة ااألساسية إل المساقات  .3

ا  25-35  . طالب 

ي ظروف معينةيجوز  .4
ورة، ولكن  أو قيود أخرى، تجاوز هذا الحد  عدم توفر أعضاء هيئة تدريس مثل، ف  للض 

ي و. بةطل( 5ليس بأكير من خمسة )
نامج أو منسق الحصول عىل موافقة يجب مثل هذه الحاالت ف  الير

 . العميد 

ي الحد األدن   .5
منسق ، ويجب الحصول عىل موافقة ةبطل( 5هو خمسة )لمساق شعبة تدريسية للتسجيل ف 

نامج أو العميد  ي هذه الحالة الير
 
 : إذا كان، ف

 يعيق تقدم الطالب الطبيعي نحو التخرج.  ؤهإلغاب لغايات التخرج و تطلالمساق م .أ

امج أل طلب تمالمساق  .ب ي محدد للمحافظة عىل حد الير
التسلسل األكاديمية ويطرح وفق تسلسل زمن 

 . للمساقاتالمناسب 

تبذل الجامعة قصارى جهدها لتخصيص أعضاء هيئة التدريس المؤهلير  تأهيال عاليا لتحقيق أهدافها  .6

بوية.   الير

نامج ماجستير إدارة األعمال  لير

ي إدارة األعمالعالية الجودة لكل طالب بمعايير  ضمان تقديم تدريسل .1
من قبل أعضاء هيئة  ماجستير ف 

ا  (20)سعة الشعبة عىل حجم  ةفظاحم، يتم الالتدريس  . بحد أقىص طالب 

ي ظروف معينةيجوز  .2
ورة، ولكن  أو قيود أخرى، تجاوز هذا الحد  عدم توفر أعضاء هيئة تدريس مثل، ف  للض 

ي و. بةطل( 5ليس بأكير من خمسة )
نامجالحصول عىل موافقة يجب مثل هذه الحاالت ف   . منسق الير

ي االحد األدن   .3
نامج(ةبطل 5و همساق معير  لمطلوب للتسجيل ف   : هي  . االستثناءات )بموافقة منسق الير

  يعيق تقدم الطالب الطبيعي نحو التخرج.  ؤهإلغاالمساق متطلب لغايات التخرج و 

  امج أل طلب تمالمساق ي محدد للمحافظة عىل حد الير
التسلسل األكاديمية ويطرح وفق تسلسل زمن 

 . للمساقاتالمناسب 

 تبذل الجامعة قصارى جهدها لتخصيص أعضاء هيئة التدريس المؤهلير  تأهيال عاليا لتلبية السياسة. 
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 ةبسياسة تمويل الطل 3.13

 الرسوم هيكل 3.13.1

 الطلب رسوم 3.13.1.1

ي برامج البكالوريطلب تقديم الرسوم تتحدد 
 
ية المكثف للقبول ف ورسوم وس والدراسات العليا أو برنامج اللغة اإلنجلير 

ي الجدول أدناهالتسجيل ورسوم الساعات المعتمدة كما هو موضح 
 
. ، علما أن رسوم طلب القبول تدفع لمرة واحدة فقطف

ية المكثف  ةبم فرض رسوم قبول إضافية عىل الطللن يتو  نامج اللغة اإلنجلير  ي برامجاإن رغبوا الملتحقير  بير
 
 لتسجيل ف

يطة التقدم لذلك خالل ي تطرحها الجامعة رسر
ية المك األكاديمية النر ثف فصل دراسي واحد بعد إكمال برنامج اللغة اإلنجلير 

 بنجاح. 

  ة بالمائة لزيادة سنوية مقدارها رسوم الساعة المعتمدة تخضع  . %(10)عشر

  داد.  الطلب مصحوبة باستمارة الطلب، وهي تقديم يجب أن تكون رسوم  غير قابلة لالسير

 الرسوم قائمة 3.13.1.2

 مالحظات المبلغ الرسوم –البند  #

د 1,500 رسوم القبول وفتح ملف جديد 1  مرة واحدة وغير مسير

 رسوم التسجيل الفصلية 2
1,000 ) ي

 الفصول العادية )األول والثان 

500 ) ي
ة )الصيف   الفصول القصير

 850 ةرسوم الساعات الدراسية المعتمد 3
ي 10لكل ساعة معتمدة تخضع لزيادة سنوية بنسبة 

 
% )ف

 (CC ،CASSHبرامج إدارة األعمال، تكنولوجيا المعلومات، 

 1000 ةرسوم الساعات الدراسية المعتمد 
ي 10لكل ساعة معتمدة وتخضع لزيادة سنوية بنسبة 

 
% )ف

 برنامج التمريض(

ية المكثف  4   5,000 رسوم مساق اللغة اإلنجلير 

5 

 رسوم التخري    ج 

 – شف العالماتك  –) الشهادة الجامعية 

 (إفادة 

 مرة واحدة عند التخرج 1,000

 أصلية 200 رسوم الشهادة الجامعية ) بدل فاقد ( 6

 أصىلي  100 رسوم كشف العالمات  7

د إلقامة للطالب 8  تأمير  مسير
ة( 2,000 د عند إلغاء التأشير

 تأمير  )مسير

 رسوم خدمات 200

 لكل فصل دراسي  50 رسوم إيجار خزانة 9

 حسب التقويم الجامعي  500  رسوم التسجيل المتأخر 10

  200 جع من البنكتر مرسوم الشيك ال 11

  50  رسالة لمن يهمه األمر ) مالية ( 12

داد سياسة 3.13.1.3  الدراسية الرسوم اسير

داد الرسوم الدراسية  خالل الفصل الدراسي يستحق الطالب المنسحب من المساقات الدراسية   : وفق األسس التاليةاسير

داد بدء بعد التسجيل وخالل األسبوع األول من  .1  ٪ من الرسوم الدراسية. 100الدراسة: اسير

ي من  .2
داد الدراسة: بدء خالل األسبوع الثان   ٪ من الرسوم الدراسية. 75اسير

داد التدريس: بدء خالل األسبوع الرابع من  .3  سية. ٪ من الرسوم الدرا50 اسير

داد التدريس:  بدء خالل األسبوع السابع من .4  ٪ من الرسوم الدراسية. 25 اسير

داد الرسوم الدراسية.  : التدريسبدء بعد نهاية األسبوع السابع من  .5  لن يتم اسير

 

داد الرسوم الدرا ة: الحظم   حير  سية فقط مشمولة بسياسة االسير
 
داد.  ، ف  جميع الرسوم األخرى غير قابلة لالسير



 دليل الطالب

69 

 المالية اتعدالمسا 3.13.2

. تتوفر  بةالمنظمات الخاصة والحكومية للطلقبل  المنح الدراسية من تتوفر قد  الطلبات المعلومات و جميع  المؤهلير 

ي دائرة 
 
ي يتم منحها لطلمعظم البة، علما أن شؤون الطلالمتعلقة بالمنح ف

ة جمعيمن ة الجامعة مقدمة بمنح الدراسية النر

ية.  ة الخير  الفجير

 التقييمو  العالماتسياسة  3.14

 و  ،التقييم الصارم جزء ال يتجزأ من الحفاظ عىل المعايير األكاديمية
ً
 ومعقوال

 
 ومنصفا

ً
  يجب أن يكون التقييم عادال

 
وشفافا

 .
 
ات التعلم يوصحيحا لتقييم يتم تصميم عمليات االتعلم، و  مخرجاتعىل تحقيق  تهلمساعدعند الطالب تم تصميم خير

 مخرجاتوبالتاىلي يرتبط التقييم بالمخرجات،  نحو تحقيق هذهالذي حققه ب بإظهار التقدم لاتسمح للطبحيث بعناية 

ي تعكس بدورها  الخري    جوسمات مساق التعلم عىل مستوى ال
المساق التعلم عىل مستوى الموضوع و/أو  مخرجاتالنر

 . جوسمات الخري    الدورة التدريبية 

 الواجبات تسليم 3.14.1

ي نسخةالواجبات جميع  تسليميجب 
 
يد  الواجباتلن يتم قبول  درس داخل الصف،ورقية إىل الم ف المرسلة عير الير

ا  وري  ي أو الفاكس، إال إذا كان ذلك ض 
ون  نصح الطلو  ،متطلبات التقييمجزًء من اإللكير ن كل مباالحتفاظ بنسخة كاملة  ةبي 

 تسليمه. بواجب 

 

 النجاح لعالمة األدن   الحد 3.14.2 3.14.2

ي مساق معير  التقييم لعالمة النجاح عىل أحد عناض عندما يتعير  تحقيق حد أدن   .1
و حيث قد تكون هذه و/أف 

رة بشكل جيد. ف %(،50)العالمة غير   يجب أن تكون النسبة المئوية واألسباب المنطقية لهذه العالمة مير

ي مساق معير  ل .2
 . 100إىل  60من عالمة المجموع الكىلي للكون ييجب أن لنجاح ف 

لية، واالختبارات الالجزأين: عالمة األعمال من  النهائيةتتكون العالمة  .3 ي ذلك الواجبات المي  
ة، فصلية )بما ف  قصير

ي 
ها( وعالمة االمتحان النهان  ، والمشاري    ع، وغير ي

%( من 50يجب عىل الطالب الحصول عىل ). واالمتحان النصف 

ي المساق، وإذا لم يحصل الطالب عىل 
ي عىل األقل للنجاح ف 

%( من عالمة االمتحان 50)عالمة االمتحان النهان 

ي المساق )
ي فتعتير عالمته النهائية ف 

 وإن كان مجموع العالمات الكىلي أكير من )Fالنهان 
 %(. 60( حنر

 

 التقييم عىل الفعل ردود 3.14.3 3.14.3

بدرجة تحققيهم لمخرجات التعلم للمساق، وبالتاىلي يجب أن يكون التغذية  بةإىل إعالم الطل التغذية الراجعةتهدف 

ر العالمة جعة الرا ي حصل عليها الطالب وتتوافق مع معايير منح العالمة. بناءة وأن تير
يجب  ،ير وأن تكون مرتبطة بالمعايالنر

ي يمكنهم من خاللها تحسير  تعلمهم  ةه الطلبوجَّ أن ي  
أداء  يموتقيتقدمهم مراقبة لإتاحة الفرصة لهم و  وأدائهمإىل الطرق النر

ويمكن الحصول عىل التغذية الراجعة من مدرس المساق أو مساعد . ت التخرجأنفسهم وفق مخرجات المساق وسما

ي أو من الطلبة الزمالء.   التدريس أو مقيم خارجر

ي التقديم التغذية الراجعة يجب 
ي المساق لتحقيق  الطالبإذا أراد أن تكون بناءة ت المناسب و يوقتف 

تعزيز انخراطه ف 

:  عةالتغذية الراجأن تنقسم متطلباته، ويمكن   إىل فئتير  رئيسيتير 

 

ي وقت مبكر من .1
 ؛المساق والمتوقع منهلضمان الوعي بمتطلبات  إجراء أي تقييمات رسميةالمساق وقبل  ف 

من  لالستفادةفرصة كافية  ةببحيث يكون لدى الطلالرئيسية الصفية عدا االمتحانات  )واجب(بعد كل تقييم  .2

 أدائهم.  تحسير  التغذية الراجعة من أجل 
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 التصحيح إعادة 3.14.4

ي ،  تصحيح تقييم/واجبب إعادة اليطلب الط يمكن أن
كما هو دون إجراء أي تعديل عليه، إذا شعر الطالب أن العالمة النر

ي هذه الحالة يتوجب عىل الطالب تقديم طلب بذلك إىل غير عادلة أو غير متوافقة مع إرشادات التصحيح. حصل عليها 
 
ف

، خالل ) ي
، مع نسخة إىل العميد المعن  ي

( أيام من استالم عالمة التقييم. ويتوىل رئيس القسم 10رئيس القسم المعن 

تيبات الالزمة إلعادة التصحيح. مسؤولية  ج ، وتعتمد العالمة حسب نتائواحدة فقطمرة تصحيح اليسمح بإعادة و اتخاذ الير

ي . إذا لذلك التقييم/الواجب بغض النظر عن عالقتها بالعالمة األصليةإعادة التصحيح كعالمة نهائية عملية 
ير غالطالب بفر

 . الشكاوىراٍض عن النتيجة، فيتم اتباع إجراءات الجامعة المعتادة للتعامل مع 

 

 سياسة االنضباط الطالنر   3.15

 العامة المبادئ 3.15.1

ي من ال
 
ي تحكم السلوك ف

مفهومة عىل نطاق واسع من قبل جميع أعضاء مجتمع الحرم  الجامعة مهم أن تكون القواعد النر

ا لضمان  ام بها، وتمارس الجامعة العقاب إذا اقتضت الحاجة؛الجامعي وأن يعمل الجميع مع  ة الطالب عقوبيخضع أي  االلير 

ا إذ  ، ال المخالفاتهناك بعض وبالرغم من هذا، ف. المخالفةا تكررت نفس أقل عىل المخالفة األوىل وعقوبات أشد تدريجي 

ي 
، والنر ي تنطوي عىل نشاط إجرامي

صل هي الفعليها يمكن أن تكون العقوبة و  ال يمكن للجامعة التساهل إزاءها  سيما تلك النر

. الفوري من 
 
 الجامعة فورا

اهة سياسة 3.15.2  األكاديمية الي  

 تمهيد 3.15.2.1

اهة األكاديمية الجزءيغطي هذا  ي الجامعة،  السياسة العامة للي  
ي تعتير ف 

 وهي مصممة لتأسيس الشخصية األكاديمية النر

كة من حيث الصدق  ف والعدالةأساسية للمسؤولية المشير ام والشر اهة األكاديمية ، وتعتير واالحير ة ج ممارسنتا سياسة الي  

اهة األكاديمية.  ةبوالموظفير  والطل ة التدريسالمستمرة واالجتماعات بير  أعضاء هيئ الحاكمية  يتحملو للحفاظ عىل الي  

ة مسؤولية تعزيز واستدامة مؤسسة أكاديمية ترتكز عىل المسؤولية األخالقية.  ي جامعة الفجير
 الموظفون العامون ف 

 المجال 3.15.2.2

اهة األكاديمية هذه عىل أعضاء هيئة التدريس ت ير  أو المتفرغير  )أعضاء هيئة التدريس المعين جميعا طبق سياسة الي  

( وطلوأعضاء   الجامعة.  بةهيئة التدريس غير المتفرغير 

 التعريف 3.15.2.3

اهة إىل الصدق    . الساميةمن خالل امتالك الشخصية األخالقية والقيم واألمانة تشير الي  

 واإلجراءات السياسة بنود 3.15.2.4

. يجب عىلأدوار أعضاء   : جميع العاملير   هيئة التدريس والموظفير 

اهة  .أ ي إدارة الير التمسك بالي  
ي جميع األوقات ف 

ا وخاصة الطلاألكاديمية ف   ؛بةامج للعمالء عموم 

ي البيئة األ  .ب
ي تحكم مواقف العمل الشخصية والمهنية ف 

ي النر
ي والمهن 

ام بتعزيز أعىل معايير السلوك األخالفر  
 كاديميةااللير

 نحو تحقيق األهداف.  والحفاظ عليها 

اهةالقيادية المسؤولية  تحمل .ج  : القيادات اإلدارية يتوقع من، و األكاديمية إلثبات الي  

 إظهار أخالقيات العمل المهنية المثالية؛ (أ

 "؛بةالتمسك "بمدونة قواعد سلوك الطل (ب
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اهة األكاديمية؛ (ج  قيادة التنفيذ الناجح لممارسات الي  

اهة األكاديمية  (د كير  عىل انتهاكات الي  
 ؛علميةبشكل رئيسي عىل الغش والشقة الو الير

 ؛المراقبة عليها عند إدارة االمتحانات و  التعليماتتطبيق  (ه

من  أعمالهم البحثيةخلو  لضمان ”Turnitin Plagiarism Software“إىل استخدام برنامج  ةبإرشاد الطل (و

 ؛الشقات العلمية

ي  ةبمشاركة الطلتوجيه  (ز
 
كة ومتابعتهم؛ف  الواجبات والمشاري    ع المشير

اهةالمتعلقة المخالفات إبالغ الجهات المختصة بكافة  (ح  . علميةاألمانة الو  بالي  

 الطالب سلوك قواعد 3.15.3

ام ةبالطلتفرض الجامعة عىل جميع  ي  االلير 
 
ي عملهم األكاديمي وف

 
ة، الشخصي تضفاتهمبأعىل معايير السلوك الشخىصي ف

توقع  هيئة التدريس هم مع أعضاء تعامل وأنظمتها والتضف بكياسة ولباقة خاللالجامعة لتعليمات  ةبأن يمتثل الطلوي 

 اآلخرين.  ةبوالطل والموظفير  والزوار 

بدييجب أن  امة الجامعة طلب ي   سلوك التالية: البقواعد  ا الير 

 ثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة. ارتداء الزي المناسب المنسجم مع  .أ

ي الطريقة  .ب
 
 والممرات؛قاعات الصفية استخدام الهاتف المحمول ف

ي األكل/  .ج
ب ف   ؛يسقاعات التدر الشر

ي  .د
ي ف  ي السلوك التخرينر

 أو المختير أو المكتبة؛ القاعة الصفيةاالنخراط ف 

؛ داخلالتدخير   .ه  الحرم الجامعي

؛سير عرقلة  .و ي الحرم الجامعي
 العملية التعليمية ف 

 ؛للجامعةأو تقديم معلومات خاطئة عن عمد  ةسجالت الجامعيالوثائق أو التزوير أو تغيير أو إساءة استخدام  .ز

 ؛ةالجامعمجتمع لآلخرين من رسقة أو إتالف ممتلكات الحرم الجامعي أو الممتلكات الشخصية  .ح

 ؛ةاالستخدام غير المضح به لممتلكات الجامع .ط

ي لدولة اإلمارات العربية المتحدة؛ .ي
 انتهاك القانون الجنان 

ات والخط .ك والعروض  اتباتسجيل أو نشر غير المضح به للعروض التقديمية األكاديمية )مثل المحاض 

 والمعارض( ألغراض تجارية؛

ء الموجه تجاه أي فرد من  .ل ؛ال أفراد السلوك المسي  مجتمع الجامعي

؛ .م  انتهاك سياسة حقوق التأليف والنشر

ي أي عمل من شأنه أن ينتهك هذه المدونة؛ .ن
 حث اآلخرين أو مساعدتهم ف 

 . أو طريقة بأي شكلالعبث بها أو الكمبيوترات إساءة استخدام  .س

ف ميثاق 3.15.4  الرسر

ف  ميثاقيسمح  يعات  الجامعةدارة إل الشر ام التشر اهة األكاديمية  ةاألساسيبقيادة الجهود الحير املسياسة الي   بها،  وااللير 

ام الجامعة   بالمسؤولية األخالقية. ويدلل عىل الير 

: بة الجامعة بطل يتعهد   القسم التاىلي

 

م بقواعد وأنظمة  أقسم"   سألير 
  أنن 

 
ف   سياسة وتعليمات برسر

 
اهة األكاديمية ف ة، وأتعهد  الي   بعدم جامعة الفجير

 انتهاكها."

 

اهة سياسة بنود 3.15.5  للطالب األكاديمية الي  

ط الجامعة ي جميع اتبطل عىل تشير
أن يقدم أعمال ب الألعمال األكاديمية. ال يجوز للطها أن يكونوا صادقير  ومنفتحير  ف 

ي إعداد أعماله به، ويجب أن يقرّ  ةالخاص أعماله ا اآلخرين عىل أنهبة الطل
يتحمل أعضاء هيئة و  . بالمصادر المستخدمة ف 
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اف عىل جميع األعمال األكاديمية وتشجيع الجه واتخاذ اإلجراءات  ة،الصادق ةد الفرديو التدريس مسؤولية التخطيط واإلرسر

ي حال اكتشاف حاالت عدم األمانة األكاديمية. و
 
ي كل األحوال، المناسبة ف

 
 األمانة هي مسؤولية كل طالب. صدق و الفإن ف

اهة األكاديمية و  ي المساق قد تشمل العقوبات عىل انتهاكات الي  
 
أو خسارة العالمات المخصصة للواجب أو الرسوب ف

ي دليل الطالب. المبير  عىل النحو أخرى عقوبات تأديبية 
 
 ف

اهة األكاديمية هي الغش، وتعتير األشكال  ي تنتهك الي  
ىل النحو عو ، والتلفيق، والشقة العلميةالثالثة الرئيسية لألفعال النر

 المحدد أدناه. 

 الغش 3.15.5.1

 عىل سبيل المثال ال الحض: غير مقبول تحت كل الظروف، ويشمل الغش عمل طوعي 

 ي أو تقديم معلومات غير مضح بها أثناء ت
 ؛االمتحانلفر

  ؛بطريقة غير سليمةمعرفة بمحتويات امتحان 

  ؛متحاناستخدام مواد/مصادر غير مضح بها أثناء اال 

 اض لمراجعة عالمة؛وتقديمه حيح امتحان أو واجب تغيير إجابة بعد تص  بطلب اعير

 عن الطالب؛إجراء امتحان قيام شخص آخر بشخص آخر أو امتحان بدال عن إجراء قيام طالب ب 

  العالمات؛وثائق التسجيل أو تزوير أو تعديل 

 ؛ب آخر لاالنسخ من ورقة عمل أو امتحان ط 

 السماح لطالب آخر بالنسخ 

  االمتحان؛استخدام مواد غير مضح بها أثناء 

  ي المساعدة أثناء
نت االمتحانات المحوسبة تلفر  أنشطة التقييم األخرى.  و أعير اإلنير

 البيانات تلفيق 3.15.5.2

ييف المتعمد وغير المضح به أو  ي  اختالق مرجعأي معلومات أو  اختالقالتلفيق هو الير 
، و ف   يشملتمرين أو واجب تقييمي

ي سجل 
 ما شابه ذلك. قائمة المراجع أو ، وإضافة مراجع غير مستخدمة إىل البياناتالتلفيق إدخال بيانات خاطئة ف 

 العلمية الرسقة سياسة 3.15.5.3

 : تعريف

ا أو وسواء تم ذلك ، أو غير منشور  ا ، سواء كان منشور  إعادة إنتاج أعمال اآلخرين بدون إقرار هي  العلميةالشقة  بإعادة  حرفي 

ا عن األصل. صياغته   بشكل ال يختلف كثير

 عمل الطالب وتسجيل األداء التحقق من صدقية: الرسقة العلميةسياسة 

 . الطلبةللطالب أو مجموعة  ليللتقييم هي عمل أصالمقدمة والواجبات يجب أن تكون جميع األعمال األكاديمية  .1

ه. شخص آخر  أعدها أعمال تقديم أي  ةبعىل الطليحظر  .2 كة أخرى غير اؤها من شخص آخر أو رسر  أو تم رسر

ي جميع  2016 (APA) نظام توثيق المراجعاعتماد  ةيجب عىل الطلب .3
 األبحاث والواجبات الكتابية األخرى. ف 

ي الجامعة لتحديد مدى مؤرسر التشابه ل TURNITINيجب استخدام برنامج  .4
جميع من خالل موقع التعليم الذكي ف 

مشاري    ع التخرج الحالة و  اتودراسوالتقارير البحثية التقييمات المكتوبة مثل المقاالت األكاديمية الواجبات و 

وع تحليل الفرص  وع جديد ودراسة الجدوى واإلدارة ت -البحثية: مشر والموضوعات  االستراتيجيةصميم مشر

 . الخاصة والمشاري    ع واألوراق المتكاملة وما شابه ذلك
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ظهر تقرير  .5 فيجب  نسب قليلةبعض حاالت التشابه بإذا كانت هناك و  %( تشابه"،0"صفر )  TURNITINيجب أن ي 

ي الجامعة ف نماذجلحاالت التشابه تعود إىل إذا كانت النسب المئوية توثيقها إىل مصادرها حسب األصول، و 
 
تعتير ف

 الغي
 
 . ة وال ينظر لها

مدرس إىل وتقديمها نتائج تقرير مؤرسر التشابه و نتائج تقييمات أعمالهم المكتوبة بطباعة بعد ذلك  ةبيقوم الطل .6

 . المساق

 سياسة تقديم التقييمات الكتابية

ي الغرفة الصفية المساق  لمدرس جميع التقييمات المكتوبة تسليميجب  .1
 
ي أو قبل الساعة ف

 
نتصف الليل م 12:00ف

ي قبل يوم واحد من الموعد الن
 التقييم. كملحق مع   TURNITINتقرير مؤرسر تشابه ويجب إرفاق ، هان 

ي  .2
ون  يد اإللكير ا لن يتم قبول التقييمات عير الير وري   متطلبات التقييم.  وجزًء ال يتجزأ من، إال إذا كان ذلك ض 

 : يات الرسقة العلميةمستو 

ا لمعيارين:  الشقة العلميةيتم تصنيف مستوى ، و الشقات العلميةستة مستويات من جرائم الجامعة  تحدد 
 
 وفق

 : ةبفئات الطل

ي السنة األوىل )طالب  •
 جد(مستطالب ف 

ي السنة الثانية والثالثة •
 طالب ف 

 بعد )طالب متمرس( ما و سنة رابعة طالب  •

 الرسقة العلميةمدى 

 بسيطة( مخالفة)% 10 -% 1: األولالمستوى  •

:  المستوى • ي
 (متوسطة)مخالفة % 40 -% 11 الثان 

 شديدة( مخالفة) %100 -% 41 الثالث:  المستوى •

: وذلك ، الشقة العلميةمعايير مركبة لتصنيف مستوى  الجامعةتطبق   عىل النحو التاىلي

 مستجدطفيفة من طالب  علمية: رسقة (1)مستوى 

ي الحاالت التالية: (2)مستوى 
 : ف 

i. أو ؛جد مستمن قبل طالب وسطة رسقة علمية مت 

ii.  ي السنة الثانية أو الثالثة علميةرسقة
 أو ؛طفيفة من قبل طالب ف 

iii.  (1)مستوى تكرار رسقة علمية من  . ي نفس الفصل الدراسي
 ف 

ي الحاالت التالية: 3مستوى )
 (: ف 

i.  أو ؛جد مستشديدة من قبل طالب علمية رسقة 

ii.  ي السنة الثانية أو الثالثة وسطةمت علميةرسقة
 أو ؛من قبل طالب ف 

iii.  أو ؛طفيفة من قبل طالب متمرسعلمية رسقة 

iv.  ( 2)مستوى تكرار رسقة علمية من . ي نفس الفصل الدراسي
 ف 

ي الحاالت التالية: 4مستوى )
 (: ف 

i.  ي السنة الثانية والثالثة علميةرسقة
 أو؛ شديدة من قبل طالب ف 

ii.  أو ؛متمرسمن قبل طالب رسقة علمية متوسطة 

iii.  ( 3)مستوى تكرار رسقة علمية من . ي نفس الفصل الدراسي
 ف 

ي الحاالت التالية: 5مستوى )
 (: ف 

i.  أو ؛شديدة من قبل طالب متمرسعلمية رسقة 
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ii.  4مستوى )تكرار رسقة علمية من . ي نفس الفصل الدراسي
 
 ( ف

. 5مستوى )تكرار رسقة علمية من (: 6مستوى ) ي نفس الفصل الدراسي
 
 ( ف

 العقوبات

:  العقوباتتختلف   باختالف مستوى الشقة العلمية وذلك عىل النحو التاىلي

مستوى الرسقة 
 العلمية

 مالحظات العقوبة

 -- إعادة تقديم الواجب التقييمي أو العمل أالكاديمي  (1مستوى )

ي      ل العالم      ة المعط      اة عىل الواج      ب التقييمي أو العم      ل  (2مستوى ) تنبي      ه خطي وتي  
 األكاديمي 

 لملف الطالبنسخة 

تنبيه خطي وتحويل عالمة الواجب التقييمي أو العمل األكاديمي إىل ص          فر  (3مستوى )
(0) 

 نسخة لملف الطالب

 نسخة لملف الطالب (WAإصدار انسحاب إداري واعتبار عالمة المساق ) (4مستوى )

ي المساقFعالمة راسب ) (5مستوى )
 
 نسخة لملف الطالب ( ف

( واعتبار الطالب فص          ل من  (6مستوى ) الجامعة لمدة فص          ل دراسي )الفص          ل الحاىلي
ي ذلك الفص             ل 

 
ي جميع المس             اقات المس             جلة ف

 
منس             حب إداريا ف

ي كل منها عىل عالمة )
 
 ( WAالدراسي وحصوله ف

 نسخة لملف الطالب

 

 المشتبه بها:  العلميةإجراءات التعامل مع حاالت الرسقة 

)يجب تقديم تقرير مكتوب يتضمن اسم  المشتبه بها إىل العميد علمية تقديم أدلة الشقة ال المدرسيجب عىل  .1

ةجد، سنة ثانية، من ذوي مست، وفئة الطالب )ورقمه الجامعي الطالب  المساق ، وما إىل ذلك(، واسم الخير

 علمية(الشقة البوسبب االشتباه ورمزه ورقمه، 

 )رئيس وعضوان(.  لعليمةلعميد لجنة خاصة بالشقة ايشكل ا .2

 . م اللجنة باستدعاء الطالب ومناقشة التقرير المقدم من قبل المدرس معهتقو  .3

حيث الكلية ) يا ر اسكرتمن خالل  بالعودة لسجل الطالب المتعلق بالشقات العلمية إن وجدتتقوم اللجنة  .4

ي كل كلية  يا ر اكرتمكتب السحتفظ ي
(الشقات العلمية السابقة بسجل لعقوبات ف   . خالل الفصل الدراسي

ا لسياسات الشقة العلمية مستوى بتحديد للجنة عىل المعطيات والتحقيق مع الطالب، تقوم ا بناء .5
 
وفق

 . الشقات العلمية

ا لسياسات السبة االمنعقوبة التصدر اللجنة  .6
 
 . شقات العلميةوفق

 يتم إبالغ الطالب ) .7
 
 ( بقرار اللجنة من خالل العميد. خطيا

 

اهة األكاديمية  إدارة سياسة الي  

ي  ةاألكاديميواألمانة  الصدق مخالفات ميثاقلقضايا األكاديمية الناتجة عن الاتقع  .1
الجامعة ضمن اختصاص هيئة ف 

نامج/رئيس  ، بينما يتم / القسمالتدريس ومنسق الير ي
األكير خطورة أو المتكررة إىل المخالفات  تحويلالعميد المعن 

ي حالة رغبة طالب والعميد التخاذ مزيد من اإلجراءات. 
عضو إىل  فتقدم الشكوى ضد طالب آخر،بتقديم شكوى ف 

ي 
نامج/رئيس المساق الذي يدرسه هيئة التدريس الذي وقعت المخالفة ف  باإلضافة إىل و  ،العميد  / القسمومنسق الير

 للمدرس.  ذلك يجب أن يعّرف عن نفسه

ا بأنعضو  إذا كان .2 خيانة األمانة  متعمدا بقصد تضف ولم يقم بالمخالفة أخطأ بالالطالب  هيئة التدريس مقتنع 

. الموقف  ا يستغل عضو هيئة التدريس هذالمتعمدة، فقد  ي وإلرشاد الطالب بشأن المعايير المقبولة للعمل األكاديمي
ف 
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 أو تعديله الواجبمثل هذه الحاالت، يجوز لعضو هيئة التدريس، عىل سبيل المثال، أن يطلب من الطالب إعادة كتابة 

ي حال واجه عضو . عىل العالمةعقوبة عضو هيئة التدريس طبق يأو بديل واجب أو تقديم 
 
موقفا من هيئة التدريس وف

 . القبول والتسجيل إخطار العميد ومدير دائرة هذا القبيل فعليه

 عضو هيئة التدريس إذا كان  .3
 
ي ارتكبها الطالب تمثل مقتنعا

 واألمانة الصدقتحديا حقيقيا لميثاق أن المخالفة النر

ي حاالت تكرار حدوث مثل هذه المخالفات،  ةاألكاديمي
 
إبالغ العميد   عضو هيئة التدريسيجب عىلفبالجامعة، أو ف

يجب أن يكون التقرير المقدم  ،اليوم الذي علم فيه بالمخالفةمن أيام عمل من وقوع المخالفة أو  10خالل  بالمخالفة

ا بالوثائق أو األدلة المناسبة.   مدعوم 

ي بإبالغ الطالب عضو هيئة التدريس  تقرير  هاستالمدائرة القبول والتسجيل فور يقوم العميد أو مدير  .4
مخالفة بالالمعن 

تيب لمناقشة  إليها إليه/  نت أو  ) ة(الطالبموضوع المخالفة والير يتم وجاهيا حسب مقتىص  الحال. و إما عير اإلنير

تهمة بالرد عىل ال ) ا(سمح له) ا( وي  حقوقهو باإلجراءات  ) ا(يتم إبالغهالمقدمة و واألدلة مواجهة الطالب) ة( بالمخالفة 

ي غضون 
 
عدم ترصيد ونشر العالمات هيئة التدريس  عضو يتعير  عىل و أيام عمل.  5إما عىل الفور أو عن طريق الكتابة ف

الدراسي قبل اكتمال  الفصلاستحق تاري    خ ترصيد عالمات إذا و إال بعد تسوية القضية. للواجب أو العمل األكاديمي 

 للطالب. NGوضع عالمة "بدون تقدير" )عملية التسوية، فيتم 
 
 ( مؤقتا

نامج إما: منسق ، يجوز للعميد بالتشاور مع المقدمةواألدلة  المخالفةبعد مراجعة  .5  الير

 أومدير دائرة القبول والتسجيل، القضية وإخطار  إسقاط .أ

ة عند تعذر حل المس   أل يةتأديباللجنة اليتم إحالة القض   ية إىل و . ةبالقض   ية إىل اللجنة التأديبية للطلإحالة  .ب

ي إطار 
ي مثل هذه الحالة، يجب عىل تحويلها رس    ميا إىل اللجنة، ومناقش    ة غير رس    مية أو يختار الطالب ف 

ف 

ي غضون  ية للطلبة بحيث تنعقد اللجنةتأديباللجنة الالعميد إخطار 
 أيام عمل.  (5)خمسة ف 

ي إىل جميع األطراف تستمع اللجنة التأديبية  .6
ية وبناًء عىل األدلة المقدمة تتخذ القرار وتخطر األطراف المعن ،القضيةف 

 
 
ي غضون ثالثةخطيا
 أيام عمل من جلسة االستماع.  (3) ف 

ي وغير قرار اللجنة التأديبية  .7
 قابل لالستئناف. نهان 

 العقوبات

وخصوصا مع حاالت المخالفات جدية، يكون بمنته ال األكاديميةمخالفات التعامل مع ال أن ةبيجب أن يدرك الطل .1

 المتكررة. 

 ورةاالعتبار خط بعير  أن تأخذ عند التعامل مع قضايا المخالفات المتعلقة باألمانة العلمية،  ية،تأديباللجنة اليجب عىل  .2

من الجامعة فصال مؤقتا أو فصال  الذين ثبتت إدانتهم ةبالطلوقد يتم فصل  . المخالفة وأي ظروف خاصة ذات صلة

 . يةتأديباللجنة البعد عرض القضية عىل من الجامعة طردهم نهائيا و 

اوح العقوبات عىل  .3  وقد تشمل واحدمن الجامعة، طرد الشفهي إىل ال التنبيهاألكاديمية من  المخالفاتقد تير
ً
أو أكير  ة

 : ن العقوبات التاليةم

 . خطي شفهي أو  تنبيه .أ

. إعادة تقديم الع .ب ي
 مل المعن 

ي  .ج
ي وقعت فيها المخالفة.  للمساقتقديم عمل إضاف 

 النر

 للعمل الذي تبير  أنه مخالف. خسارة كامل العالمة المخصصة أقل أو  عالمة .د

ي المس      اق (Fعالمة راس      ب ) .ه
ي وقعت فيه ف 

ي و  ،المخالفة النر
يتم إدخال مالحظة بالمخالفة األكاديمية ف 

 السجل الدائم للطالب. 

ي ذفص ل الفص ل لمدة  .و
يتم إدخال مالحظة و  ،لك الفص ل الذي وقعت فيه المخالفةدراسي أو أكير بما ف 

ي السجل الدائم للطالب. 
 بالمخالفة األكاديمية ف 

يتم إدخال مالحظة بالمخالفة األكاديمية ، و )لفص    ل دراسي محدد أو بش    كل دائم(من الجامعة الفص    ل  .ز

ي السجل الدائم للطالب. 
 ف 
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داد أو إلغاء و  عىل الطالب، عقوبةوتوقيع  تم فيه اكتشاف مخالفة مساق ال يجوز للطالب االنسحاب من سمح باسير لن ي 

ي مثل هذه الحاالت. 
 
 الرسوم الدراسية ف

اهة األكاديمية 3.15.5.5.3  اإلجراءات التأديبية عىل الي  

 الجدول التاىلي 
 : المخالفة ومستواها حسب األمانة األكاديمية و المتعلقة بمخالفة اإلجراءات التأديبية يبير 

 المسؤولة الجهة التأدينر   اإلجراء الفعل األكاديمية المخالفة

  العلمية الرسقة  .1
ي واجب أو 

 
الشقة العلمية ف

وع أو تقرير مختير أو ورقة  مشر

  بحثية. 

رسالة تنبيه وإعادة كتابة الواجب  .1
 والتوجيه لإلرشاد. 

إعادة كتابة الواجب وخصم من  .2
 العالمة. 

ي الواجب إضافة  "F"صفر" أو " .3
 
ف

إىل عمل إصالجي )أخذ مساق 
 مهارات الدراسة(. 

ي ( Fأخذ عالمة راسب ) .4
 
ف

 المساق. 
 الفصل المؤقت من الكلية.  .5

المدرس، المرشد  .1
، المرشد النفسي   األكاديمي

 المدرس .2
 المدرس، رئيس القسم .3
 اللجنة التأديبية .4
 اللجنة التأديبية .5

 
وع  ي لواجب أو مشر

 
النقل الحرف

 ورقة بحثية. أو تقرير أو 

رسالة تنبيه وإعادة كتابة الواجب  .1
 والتوجيه لإلرشاد. 

إعادة كتابة الواجب وخصم من  .2
  العالمة. 

ي الواجبF"صفر" أو " .3
 
 . " ف

ي المساق. Fعالمة راسب ) .4
 
 ( ف

 . الفصل المؤقت من الكلية .5

المدرس، المرشد   .1
 . ، المرشد النفسي  األكاديمي

 المدرس .2
 المدرس، رئيس القسم .3
 التأديبيةاللجنة  .4
  اللجنة التأديبية .5

 
تقديم نسخة أعدها طرف آخر 

  ونسبها الطالب لنفسه. 

ي الواجبF"صفر" أو " .1
 
 . " ف

ي Fعالمة راسب ) .2
 
( ف

 المساق. 
 . الفصل المؤقت من الكلية .3
 الطرد من الكلية.  .4

 المدرس، رئيس القسم .1
  اللجنة التأديبية .2
  اللجنة التأديبية .3
  اللجنة التأديبية .4

 
ورقة بحثية أو  تقديم واجب أو 

اؤه من جهة ما.  وع تم رسر  مشر

ي الواجبF"صفر" أو " .1
 
 . " ف

ي Fعالمة راسب ) .2
 
( ف

 المساق. 
 . الفصل المؤقت من الكلية .3
 . من الكلية الطرد أو الفصل .4
5.  

  اللجنة التأديبية .1
  اللجنة التأديبية .2
  اللجنة التأديبية .3
  اللجنة التأديبية .4

 

  الغش  .2
ي أو إعطاء معلومات غير 

تلفر

  بها خالل االمتحان. مضح 

رسالة تنبيه لملف الطالب  .1
 والتوجيه لإلرشاد. 

ي F"صفر" أو " .2
 
االختبار " ف
 القصير أو االمتحان. 

ي المساق. Fعالمة راسب ) .3
 
 ( ف

 . الفصل المؤقت من الكلية .4
 . من الكلية الطرد  .5
 

المدرس، المرشد  .1
، المرشد النفسي   األكاديمي

المدرس والمرشد   .2
 األكاديمي 

 القسمالمدرس ورئيس  .3
  اللجنة التأديبية .4
  اللجنة التأديبية .5

 

 

تغيير إجابات بعد تصحيح 

الواجب أو العمل وتقديمه مرفقا 

اض عىل العالمة.   بطلب اعير

 

ي Fعالمة راسب ) .1
 
( ف

 المساق. 
 . الفصل المؤقت من الكلية .2
 الطرد من الكلية .3

  اللجنة التأديبية .1
  اللجنة التأديبية .2
  اللجنة التأديبية .3
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المتحان عن طالب آخر التقدم 

أو السماح لشخص آخر التقدم 

 المتحان عن الطالب نفسه. 

 الفصل المؤقت من الكلية .1
  الطرد من الكلية.  .2

 اللجنة التأديبية .3
 اللجنة التأديبية .4

توثيق مراجع لم يتم الرجوع  تلفيق البيانات .5

  إليها. 

رسالة تنبيه وإعادة كتابة الواجب  .1
 والتوجيه لإلرشاد. 

كتابة الواجب وخصم من إعادة   .2
 العالمة. 

ي الواجب إضافة F"صفر" أو " .3
 
" ف

إىل عمل إصالجي )أخذ مساق 
 مهارات الدراسة(. 

ي ( Fأخذ عالمة راسب ) .4
 
ف

 المساق. 

المدرس، المرشد  .1
، المرشد النفسي   األكاديمي

 المدرس .2
 المدرس ورئيس القسم .3
 اللجنة التأديبية .4

 

 
فيق البيانات البحثية ونتائج 

ات   ونتائج المسوحات. المختير

رسالة تنبيه وإعادة كتابة  .1
 الواجب والتوجيه لإلرشاد. 

إعادة كتابة الواجب  .2
 وخصم من العالمة. 

ي  .3
 
 إعادة كتابة وأعمال إضاف

ي الواجب. F"صفر" أو " .4
 
 " ف

ي ( Fأخذ عالمة راسب ) .5
 
ف

 المساق. 
 الفصل المؤقت من الكلية .6
 الطرد من الكلية .7

 

المدرس، المرشد  .1
، المرشد   النفسي األكاديمي

 المدرس .2
 المدرس ورئيس القسم .3
 المدرس ورئيس القسم .4
 اللجنة التأديبية .5
 اللجنة التأديبية .6
 اللجنة التأديبية .7

اهة األكاديمية 3.15.5.5.4  اللجنة التأديبية النتهاك الي  

:  اتتصاصات لجنة االنضباط بشأن مخالفعضوية واخ اهة األكاديمية هي  الي  

ي األمور المتعلقة ب (DCلجنة االنضباط ) تأليفيتم  (1
اهة  اتانتهاكمخالفات و لالستماع والبت ف  سياسة الي  

 األكاديمية. 

، 3من ثالثة )اللجنة تألف ت (2 : ( أعضاء هيئة تدريس من كل برنامج أكاديمي  عىل الشكل التاىلي

 عميدال .1

نامجم .2  نسق الير

 (1عضو هيئة تدريس واحد ) .3

م  (3 ام ب اللجنةتلير  اهة األكاديمية بااللير   وسياسة العقوبات التأديبية للطالب. سياسة الي  

 السياسة التأديبية 3.15.5.5.5

 . مبادئ عامة1

ي 
ي تحكم السلوك ف 

 ،مجتمع الجامعي المفهومة عىل نطاق واسع من قبل جميع أعضاء الجامعة من المهم أن تكون القواعد النر

ا لضمان  ام بهذهوأن يعمل الجميع مع  ورة، ، كلما الجامعةتمارس . و القواعد  االلير   قوبات التدريجية؛عسياسة ال اقتضت الض 

ا إذا تكررت نفس ثم أي أن الطالب يتلفر عقوبة أقل عىل المخالفة األوىل  وبالرغم من هذا، . المخالفةعقوبات أشد تدريجي 

ي يمكن أن تكون العقوبة األوىل المخالفاتهناك بعض ف
، والنر ي تنطوي عىل نشاط إجرامي

 الفصل هي عليها ، ال سيما تلك النر

 الجامعة.  الفوري من
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ام بقواعد سلوك الطل. دور المجتمع األكادي2   االلير 
 
 ةبم  ف

ي ضمان  دور ب الجامعي مجتمع الجميع أعضاء  يقوم
 
ام بقيام الطلبة بف  : سلوكالقواعد االلير 

 ةبأ. الطل

ام بها تقع عىل عاتق كل طالب مسؤولية فهم قواعد السلوك و  اهة األكاديمية والسلوكااللير  ي ذلك تلك المتعلقة بالي  
 
. ، بما ف

ي الحالة 
 
ام المثالية، وف ورة االلير  إذا الحظ الطلبة أن أحد زمالئهم يخالف قواعد السلوك، فإنهم يوجهون زميلهم إىل ض 

 . بالسلوك المناسب بحكمة والطريقة المناسبة

 أعضاء هيئة التدريس والموظفونب. 

كلما بهذه القواعد   ةب؛ وتذكير الطلةسلوك الطلبمدونة  فهمتقع عىل عاتق كل عضو هيئة التدريس والموظفير  مسؤولية 

ي تتجاوز هذه القواعد الموقف ذلك، واإلبالغ عن استدع 
ي إىل المسؤول المخالفات النر

 . المعن 

  وخدمات الخريجير  مدير ج. 
 (SCCG-ASU) وحدة اإلرشاد الطالنر  والتوجيه المهن 

ي وخدمات الخريجير  
ي أي مزاعم بانتهاك مدونة قواعد  يةمسؤوليتوىل مدير وحدة اإلرشاد والتوجيه المهن 

 
بدء التحقيقات ف

ام بهذهسلوك الطالبال  ية. ويتوىل منسق الوحدة مسؤولية نشر هذه القواعد وبذل الجهد الالزم لتذكير الطلبة بأهمية االلير 

 لفات من هذا القبيل. وقوع مخا القواعد خصوصا عند 

 . اإلجراءات3

ا   يتلفر الطالب المتهم بانتهاك مدونة قواعد سلوك خطاب 
 
يقوم ، و مخالفاتهيشير إىل  SCCG-ASU وحدة  من منسقخطيا

ي التهم مع الطالب المنسق بعد ذلك بالتحقيق 
ي الموجهة إليه ف 

ي  ،واتخاذ قرار نهان 
 بما ف 

 
ذلك  ويبلغ الطالب بهذا القرار خطيا

 ، إن وجدت. إليهالعقوبة الموجهة 

 . العقوبات4

 : المحتملة التأديبية العقوبات

 . تنبيه خطي  (1

2)  
 
ف بأنهوضع الطالب تحت المراقبة اإلدارية )وت ة  البتعليق أو إنهاء حقوق الط ا عرَّ ي امتيازات محددة لفير

ف 

ي أي الموضوع قد ال يتمكن الطالب  : زمنية محددة، عىل سبيل المثال
تحت المراقبة اإلدارية من المشاركة ف 

(. المختير استخدام  من الحرمانلمدة ستة أشهر أو  المنهجيةأنشطة   المفتوح لمدة أسبوعير 

. الفصل المؤقت م (3  ن الجامعة لمدة فصل دراسي واحد أو أكير

ي الفصل  (4
 . من الجامعة الطرد / النهان 

وير السجالت أو الغش أو الطالب الذي يقوم بويمكن أن تصل عقوبة ال ا شقة العلمية ير  و/أو من العقوبات الواردة أعاله أي 

 . منح الدرجة العلميةأو إلغاء اعتماد مساق إلغاء 

 . استئناف العقوبات التأديبية5

ي يحق للطالب الذي صدرت بحقه عقوبة تأديبية التقدم بطلب خطي إىل مدير الجامعة 
ي غضون أسبوع واحد من تلفر

ف 

ي ب خطي إشعار 
جميع الظروف المخففة االستئناف طلب تضمن ييجب أن و  والعقوبة التأديبية الصادرة بحقه. القرار النهان 

ي غضون أسبوع واحد من  ،مراجعة االستئنافللجنة يقوم مدير الجامعة بتأليف أو أسباب تخفيف العقوبة التأديبية. / و 
ف 

ي تتكون من اثنير  من أعضاء هيئة التدريس ومسؤول و ، الطلباستالم 
قد ال يكون أعضاء دير. و واحد يعينه المإداري النر

ي القضية قبللجنة مراجعة اال 
مدير وتقدم توصية خطية إىل وبالتاىلي تقوم هذه اللجنة بدراسة الطلب  ،ستئناف قد شاركوا ف 
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ي غضون أسبوعير  من انعقادها، مع نسخة إىل عضو الجامعة 
 
دير الجامعة ، يتخذ موبناء عىل هذه التوصيةهيئة التدريس. ف

ا بشأن العقوبة التأديبية ويبلغ عضو هيئة التدريس بهذا القرار  ا نهائي   قرار 
 
ي توصية  خطيا

ي غضون أسبوع واحد من تلفر
 
 . لجنةالف

 ةبوى الطلاسياسة وإجراءات شك 3.16

ي الجامعة غير  ةبإذا شعر الطل
 
رة وتؤثقانونية أن تضفات أي من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفير  اإلداريير  ف ر أو غير مير

ا عليهم، فيحق لهم تقديم شكوى أن الطريق األنسب هو التعامل مع الجميع باألسلوب الواضح . عىل الرغم بذلك سلب 

 طريقة لمعالجة بعض المشاكل. ، إال أن مثل هذه السياسة قد تكون أفضل والعادل والصادق

يجب أن تسبق و  ،ة غير رسمية بير  األطراف المعنيةبمناقشوحل اإلشكال يجب أن تبدأ خطوات اإلنصاف  .1

ي عملية التظلم الرسمية. 
 
وع ف ا الشر  محاوالت التواصل والتفاهم المفتوحير  دائم 

، يجب عىل الطال .2 إىل  خطيةب تقديم شكوى إذا فشلت محاوالت حل المشكلة عىل المستوى غير الرسمي

 نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية أو من ينوب عنه. 

ي غضون  ا وأن يتم إرسالهالمتعلقة بموضوع الشكوى، جميع المعلومات األساسية شكوى تضمن التيجب أن  .3
 
ف

ي التظل
 
ي تسببت ف

ي غضون أسبوعير  من وقت علم الطالب باإلجراءات النر
 
م. أسبوعير  من وقوع الحادث أو ف

ي يختلفون معها واألحكام السلبية 
ي التميير  بير  األحكام السلبية النر

 
يخفق الكثير ممن يتقدمون بشكاوى ف

ي من األ وللتأكيد من . قانونيةالصادرة عىل أسس غير 
 . الشكوىيخضع إلجراءات مراجعة فقط م احكالنوع الثان 

إذا و  ،ما إذا كانت هناك أسباب للتظلمبتحديد أو من ينوب عنه يقوم نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية  .4

 قوم بإبالغ الطالب ي، فقرر أن أسباب التظلم غير موجودة
 
ي غضون أسبوع واحد من استالم بذلك خطيا
 ف 

ا لذلك، يجب عىل نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية و خطاب التظلم. 
 
شكاوى لجنة مراجعة دعوة خالف

ي تتكو الطلبة لالنعقاد 
 الجامعة.  مدير واحد يعينه إداري ن من عضوين من أعضاء هيئة التدريس ومسؤول ، والنر

ي  شكاوى الطلبةقد ال يكون أعضاء لجنة مراجعة  .5
ي القضية قبل تعيينهم ف 

تقوم اللجنة، وبالتاىلي قد شاركوا ف 

ي غضون شؤون األكاديمخطية المناسبة إىل نائب مدير الجامعة لللجنة بمراجعة التظلم وتقديم توصية ال
ية ف 

 أسبوعير  من انعقادها. 

ي بشأن نائب المدير يتخذ  .6
بلغ كل من الطالب والشخص الذي تم تقديم الشكوى ضده وي   الشكوىالقرار النهان 

ي 
 بالقرار النهان 

 
ي غضون أسبوع واحد من استالمخطيا
 التوصية من اللجنة.   ف 

اضسياسة وإجراءات  3.17  ةبالطل اعير

اض عىل ةبال يجوز للطل ي حصلوا عليها  االعير
ي عىل يها لمجرد أنهم ال يوافقون عل العالمة النر  أو ألن الدرجة لها تأثير سلنر

. يجوز للطالب  اض عىل عالمة ما عند سجلهم األكاديمي ي مادي وقوع خطأ االعير
(، أو رصيدهاأو تالعالمة ساب تحا)خطأ ف 

ا يمكن أو  . بنفس المعايير  بةجميع الطل لم يتم الحكم عىله إىل معايير أخرى غير األداء األكاديمي أو أن تاستند العالمةأن 
 
يض

اض   . المقررة الغيابتجاوز نسبة بسبب  (WFعالمة )الذين حصلوا عىل  ةبمن قبل الطلتقديم اعير

اض قبل محاولة  .1 ، يتعير  عىل الطالب مقابلة عضو هيئة التدريس لمناقشة األساس العالمةرسمي بشأن تقديم اعير

هذه الخطوة بنهاية األسبوع األول من  استكماليجب وضع العالمة، و قام عضو هيئة التدريس بالذي عىل أساسه 

ض عليها.  ت فيهمنحالفصل الذي الفصل الدراسي الذي يىلي   العالمة المعير

ا عن نتائج المناقشة يجوز للطالب،  .2 ا تمام  اض خطي ، تقديم مع المدرسإذا لم يكن راضي  إىل منسق  اعير

ي الفصل الدراسي التاىلي لمنح 
ي من التدريس ف 

ي موعد ال يتجاوز نهاية األسبوع الثان 
نامج/العميد ف  ض العالمة المالير عير

 عليها. 

اضيجب أن يوضح  .3 رات  الخطي  طلب االعير اض، و مير نامج/العميد بمراجعة هذا االعير  الشكوىيقوم منسق الير

ي غضون أسبوع واحد من ا خطيا والرد 
اض.  ستالمف   االعير

اض خطي إذا فشلت محاوالت حل المشكلة عىل هذا المستوى، يجب عىل الطالب تقديم  .4 مدير إىل نائب اعير

نامج/ من رد أسبوع واحد خالل الجامعة للشؤون األكاديمية  ر الطالب يجب أن يوضح و  ،العميد منسق الير مير

اض نامجمعه يرفق وأن  االعير  . العميد / رد منسق الير
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اض بتأليف لجنة  أسبوعئب المدير للشؤون األكاديمية خالل يقوم نا .5 اضلمراجعة من تاري    خ تقديم االعير ، االعير

ي تتكون من عضوين من أعضاء هيئة التدريس ومسؤول
 . مدير الجامعةواحد يعينه  إداري والنر

اضقد ال يكون أعضاء لجنة مراجعة  .6 ي اللجنة، وبالتاىلي تقوم اللجنة  االعير
 
ي القضية قبل تعيينهم ف

 
قد شاركوا ف

ي غضون أسبوعير  
 
بمراجعة التظلم وتقديم توصية خطية المناسبة إىل نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية ف

 من انعقادها. 

ي بشأن نائب المدير للشؤون األكاديمية  يقوم .7
من الطالب وعضو هيئة التدريس وإبالغ كل  العالمةباتخاذ القرار النهان 

ي غضون أسبوع واحد من استالم التقرير من  خطيا بالقرار 
 
  . لجنةالف

 


