
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

V 1.0 Sep. 2019  



 

 ۱۲۰من  ۱الصفحة 
 

V 1.0 Sep. 2019  

 

 

 

 

 

  

























 

 ۱۲۰من  ۲الصفحة 
 

V 1.0 Sep. 2019  

 

   



 



 

 ۱۲۰من  ۳الصفحة 
 

V 1.0 Sep. 2019  

 الفصل األول: �عر�فات            

 املادة األو��:

 يقصد بالعبارات اآلتية أينما وردت �� هذه الالئحة املعا�ي أمام �ل م��ا:

 ):Semester Systemالنظام الفص�� ( .١

 ،تقل عن فصل�ن �� العام الدرا��ي الواحد هو نظام تقسم فيھ الدراسة إ�� فصول دراسية رئيسية ال

 � إم�انية تقديم فصل درا��ي صيفي.باإلضافة إ�

 ): Regular Semester الفصل الدرا��ي الرئي��ي (  .٢

درس خاللها املقررات الدراسية الفصلية ،تقل عن خمسة عشر أسبوعا مدة زمنية ال
ُ
وال تدخل من  ،ت

 ف��ات الت�جيل. ال ضم��ا االختبارات ال��ائية للمقررات النظر�ة و

 ): Summer Session الفصل الدرا��ي الصيفي ( .٣

مدة زمنية ال تز�د عن ثمانية أسابيع وال تدخل من ضم��ا ف��تا الت�جيل، واالختبارات ال��ائية، وتضاعف خاللها 

مدة الدراسة ا�خصصة ل�ل مقرر، تتاح فيھ الدراسة ملن يرغب من الطالب، وال يحتسب ضمن املدة الزمنية الالزمة 

 لتخرج.إل��اء متطلبات السنة التحض��ية أو ا

 ):Study Level املستوى الدرا��ي (  .٤

 ل�خطط الدراسية املعتمدة.
ً
 وهو الدال ع�� املرحلة الدراسية وفقا

 ):Degree Plan ا�خطة الدراسية ( .٥

وال�ي �ش�ل مجموع ساعا��ا متطلبات التخرج  ،مجموعة املقررات الدراسية االجبار�ة واالختيار�ة وا�حرة

 ل�حصول ع�� الدرجة العلمية �� التخصص ا�حدد. ؛بنجاح ال�ي يجب ع�� الطالب اجتيازها

 ): Course Loadالعبء الدرا��ي (  .٦

 عدد الساعات املعتمدة ال�ي ��جلها الطالب �� �ل فصل درا��ي.

 ):Academic Courseاملقرر الدرا��ي ( .٧

ف مفصل رقم ورمز واسم ووص لها ،مادة دراسية ضمن ا�خطة الدراسية املعتمدة �� �ل تخصص (برنامج)

 .ملفرداتھ يم��ه من حيث ا�حتوى واملستوى عما سواه من املقررات

 الدراسة واالختبارات
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 :) Pre-Requisite Courseمقرر متطلب سابق ( .٨

 ليعطي الطالب حق دراسة مقرر آخر. ؛مقرر يجب ع�� الطالب اجتيازه بنجاح

 ):Credit Hoursالساعات املعتمدة ( .٩

يحضرها �ل أسبوع ع�� مدار الفصل الدرا��ي، وحدة قياس لعدد الساعات ال�ي يجب ع�� الطالب أن 

ھ ي) ساعات عملية أو تدر�ب٤-٢و�عادل الساعة املعتمدة الواحدة �ساعة محاضرة نظر�ة واحدة أو من (

 ع�� مدى الفصل الدرا��ي الرئي��ي.
ً
 أسبوعيا

 ):Contact Hoursساعات االتصال ( .١٠

 ملقرر ما.مجموع الساعات النظر�ة والعملية األسبوعية ال�ي يحضرها ا
ً
 لطالب فعليا

 ):Displacement Hoursساعات اإلزاحة ( .١١

زاح��ا من حساب إ) وال�ي يمكنھ F, DN, WFعدد الساعات املعتمدة ال�ي حصل ف��ا طالب ع�� عالمة (

 ) �عد إعاد��ا واجتيازها بنجاح. GPAاملعدل (

 ):Academic Programال��نامج األ�ادي�ي ( .١٢

 الشهادة ا�جامعيةل�ي تؤهلھ ل�حصول ع�� درجة  ؛الطالب اجتيازها بنجاح هو مجموعة من املقررات ع��

 املتوسط/ الدبلوم �� العلوم أو درجة الب�الور�وس.

 ):Course Work Markدرجة األعمال الفصلية للمقرر ( .١٣

الدرجة املمنوحة لألعمال ال�ي تب�ن تحصيل الطالب خالل فصل درا��ي من االختبارات والبحوث 

 والتطبيقات العملية وامليدانية واأل�شطة التعليمية ا�ختلفة املتصلة باملقرر الدرا��ي. والواجبات

 ):Final Examinationاالختبار ال��ائي ( .١٤

 �عقد مرة واحدة �� ��اية �ل فصل درا��ي. ،اختبار شامل �� املقرر 

 ):Final Examination markدرجة االختبار ال��ائي ( .١٥

 طالب �� اختبار ��اية �ل فصل درا��ي ل�ل مقرر.الدرجة ال�ي يحصل عل��ا ال

 ):Accumulated Markالدرجة ال��ائية ( .١٦

يقرره مجلس  أو بحسب ما ،مجموع درجات األعمال الفصلية ودرجة االختبار ال��ائي ل�ل مقرر 

 .ال�لية/املعهد أو من يفوضھ

 الدراسة واالختبارات
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 : )Gradeالتقدير ( .١٧
 عل��ا الطالب �� أي مقرر باستخدام الرموز األبجدية.وصف للنسبة املئو�ة أو للدرجة ال��ائية ال�ي حصل 

 ):Quality Points Calculationحساب النقاط ( .١٨

تحسب النقاط ل�ل مقرر بضرب عدد الساعات املعتمدة للمقرر �� (وزن التقدير املقابل) عدد النقاط 

 املقابلة للرمز الذي حصل عليھ الطالب.

 ):Semester GPAاملعدل الفص�� ( .١٩

مة مجموع النقاط ال�ي حصل عل��ا الطالب �� جميع املقررات ال�ي درسها �� أي فصل درا��ي حاصل قس

 ع�� مجموع ساعا��ا املعتمدة.

 ):Cumulative GPAاملعدل ( .٢٠

هو حاصل قسمة مجموع النقاط ال�ي حصل عل��ا الطالب �� جميع املقررات ال�ي درسها منذ التحاقھ 

مع األخذ �� االعتبار الساعات غ��  ،عات املعتمدة لتلك املقرراتال��نامج ع�� مجموع السا / بالتخصص

 الداخلة �� حساب املعدل إن وجدت.

 ):Transcriptال�جل األ�ادي�ي ( .٢١

وعدد ساعا��ا املعتمدة ال�ي حصل املعهد  /شمل املقررات ال�ي درسها �� ال�لية يو  ،هو بيان ألداء الطالب

باإلضافة إ�� املقررات املعادلة  ،ملعدل الفص�� واملعدل ال��اك�ي العامعل��ا ورموزها وتقديرا��ا ونقاطها وا

 واملقررات ال�ي أعفي من دراس��ا.

 ): Academic Warningنذار األ�ادي�ي (اإل  .٢٢

�سبب انخفاض معدلھ ال��اك�ي �� ��اية الفصل الرئي��ي إ�� أقل من  للطالب يوجھ الذي هو اإلشعار

)٢٫٠٠(. 

 ):Diploma & Associate Degreeدرجة الدبلوم (  .٢٣

 شهادة تمنح للطالب دبلوم
ً
 / دبلوم ا

ً
 متوسط ا

ً
 وتفيد أنھ تخطى مرحلة دراسية �� تخصص مع�ن. ا

 ):Bachelor Degreeدرجة الب�الور�وس ( .٢٤

ال�ي ال تقل مدة  ،�� الشهادة املمنوحة للطالب ال�ي تفيد بأنھ تخطى مرحلة دراسية �� تخصص مع�ن

 ) سنوات دراسية.٤الدراسة لنيلها عن (

 الدراسة واالختبارات
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 :التكمي�� الب�الور�وس برنامج .٢٥

 محددة، تخصصات �� املتوسطة ا�جامعية الدرجة ع�� ا�حاصل�ن الطالب قبول  فيھ يتم درا��ي برنامج هو

 أر�عة) ٤( عن فيھ الدراسة ف��ة تقل وال الب�الور�وس، درجة ع�� متطلباتھ وا��اء دراستھ �عد الطالب و�حصل

 .دراسية فصول 

 ):Scholarship Studentاملبتعث ( الطالب .٢٦

 هو الطالب الذي يتم ابتعاثھ من قبل جهة خارجية للدراسة �� قطاع ال�ليات واملعاهد.

 ):Visiting Studentالطالب الزائر ( .٢٧

 ،قطاع ال�ليات واملعاهد��  خرى و�رغب �� دراسة مقرر أو أك��هو الطالب الذي يدرس �� جامعة أو �لية أ

 �ليات القطاع و�رغب �� دراسة مقرر أو أك�� �� جامعة أو �لية أخرى. أو طالب من إحدى

 ):Academic Advisorاملرشد األ�ادي�ي ( .٢٨

هو عضو هيئة تدريس م�لف بتقديم اإلرشاد األ�ادي�ي �جموعة من الطالب امللتحق�ن بفصل درا��ي 

 ومساعد��م بما يتعلق بأمورهم الدراسية

 :)Co-operative Training Programmerالتعاو�ي (امليدا�ي) ( التدر�ب .٢٩

ف��ة زمنية يقض��ا �عض الطالب �� احدى جهات سوق العمل املرتبطة بتخصصھ وفق دليل شامل �جميع 

ما يرتبط بالتدر�ب مقر من مجلس ال�لية وتحدد ساعات االتصال والوحدات املعتمدة للتدر�ب حسب خطة 

 ال��نامج املعتمدة من مجلس ال�لية/ املعهد. 

 :  )Graduation Project( مشروع التخرج .٣٠

 �� عم��، أو نظري  �ش�ل تخصصا��م، وحسب ال�لية �� دراستھ الطالب �عض ع�� يتع�ن بح�ي، مقرر  هو

 .الغرض هذا تخدم ال�ي السابقة املقررات �� عل��ا تدرب ال�ي الالزمة والقواعد الضرور�ة املعاي�� إطار

 النقاط النوعية:  .٣١

 قاط ل�ل تقدير �� عدد الساعات ا�خاصة باملقرر.حاصل ضرب عدد الن

 ا�حاضرة:  .٣٢

 ) خمس�ن دقيقة.  ٥٠ف��ة دراسية نظر�ة مد��ا الزمنية ( 

 :سابق متطلب مقرر  .٣٣

 .آخر مقرر  دراسة حق الطالب �عطى ح�ى بنجاح، اجتيازه الطالب ع�� يجب درا��ي مقرر 

 دراسة واالختباراتال
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  :التقدير العام .٣٤
 ل ف��ة دراستھ �� ال�لية.قياس مستوى التحصيل العل�ي للطالب خال 

 املقرر اإللك��و�ي: .٣٥

مقرر درا��ي يتم طرحھ ع�� نظام إدارة التعليم اإللك��و�ي، ويشمل ا�حتوى التعلي�ي واأل�شطة وأدوات 

 التقو�م، و�حقق التفاعل ب�ن الطالب واملعلم�ن، والتواصل من خالل منصات التعلم اإللك��ونية.

 بالفصل الثا�ي: نظام قبول الطال 

 املادة الثانية:

 /ال�لية �� العالقة ذات املعاهد وا�جهات/  ال�ليات مجالس اق��اح ع�� بناءً  مجلس ال�ليات واملعاهد يحدد     

 .درا��ي عام �ل أو رئي��ي درا��ي فصل �ل �� قبولهم يمكن الذين الطالب عدد املعهد

 املادة الثالثة:

 املعاهد:و �� قطاع ال�ليات لقبول الطالب املستجد �ش��ط 

 أن ي�ون الطالب سعودي ا�جنسية أو من أم سعودية. .١

االستثناء  جلس ال�ليات واملعاهدو�حق � سنوات) ٥عن ( املدة �عد حصولھ ع�� شهادة الثانو�ةأن ال تز�د  .٢

 .من هذا الشرط

 ع�� شهادة الثانو�ة العامة  .٣
ً
 و�تقدير جيد كحد أد�ى. اأو ما �عادلهأن ي�ون حاصال

٤.  
ً
 ية.لم ع�� نتائج اختبار القدرات العامة واالختبار التحصي�� للتخصصات العأن ي�ون حاصال

 أن يجتاز الكشف الط�ي. .٥

 .املعهد /أن �ستو�� أية شروط أخرى يقرها مجلس ال�لية .٦

 للدراسة، وغ�� ملتحق بالعمل �� القطاع العام أو ا�خاص. أن .٧
ً
 ي�ون الطالب متفرغا

  أن .٨
ً
 تأديبيا

ً
  من أية مؤسسة �عليمية.ال ي�ون قد تم فصلھ فصال

 الرا�عة:املادة 

ــشــ�ل �جنة 
ُ
 .نتائج القبول �عالن شراف ع�� س�� عملية القبول، و إل امهمة �سند إل��ا �

  

 الدراسة واالختبارات
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 : ا�خامسة املادة

تقوم و�الة ال�ليات واملعاهد لشؤون الطالب باإلعالن عن قواعد و�جراءات الت�جيل قبل �ل فصل درا��ي 

 بوقٍت �اٍف.

  :سادسةال املادة
يجوز للطالب ا�حذف أو اإلضافة للمقررات الدراسية خالل الف��ة ا�حددة �� التقو�م األ�ادي�ي املعتمد من 

 مجلس ال�لية /املعهد، مع االل��ام با�حد األد�ي للساعات املعتمدة.

 :السا�عةاملادة 

 -ما ي��: الب�الور�وس التكمي���ش��ط �� املتقدم لاللتحاق ب��نامج 

 سعودي ا�جنسية أو من أم سعودية.ون الطالب أن ي� .١

 أو ما .٢
ً
 �عادلھ. أن ال يقل تقديره عن جيد جدا

 أن ال ي�ون قد م��ى ع�� املؤهل الدرا��ي السابق أك�� من خمس أعوام. .٣

 أن يجتاز الكشف الط�ي. .٤

كشرط  تحددها األقسام األ�اديميةأن يكمل الطالب بنجاح دراسة أي مقررات تأهيلية أو تكميلية  .٥

 لاللتحاق ب��نامج الب�الور�وس.

 .املعهد /أن �ستو�� أية شروط أخرى يقرها مجلس ال�لية .٦

 :الثامنةاملادة 

 املتقدم�ن ت�ون املفاضلة ب�ن      
ً
لدرجا��م �� إختبار الشهادة الثانو�ة العامة ممن تنطبق عل��م �افة الشروط وفقا

 .ومعدال��م �� أي إختبارات اخرى 

 :التاسعةاملادة 

 وفقا الشروط �افة عل��م تنطبق ممن التكمي�� الب�الور�وس ل��نامج املتقدم�ن الطالب ب�ن املفاضلة ت�ون      

 .األ�ادي�ي ا�جلس يحددها أخرى  ضوابط وأي املتوسطة ا�جامعية الشهادة ل��نامج ال��اك�ي للمعدل

  

 الدراسة واالختبارات
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 :العاشرةاملادة 

ت�ح �عد قبولھ أنھ سبق او�ذا  ،و جامعة أخرى ألسباب تأديبيةال يجوز قبول الطالب الذي تم فصلھ من �لية أ     

.
ً
 فصلھ ملثل هذه األسباب فيعت�� قيده الغيا

 الفصل الثالث: نظام الدراسة والت�جيل

 :ا�حادية عشرةاملادة 

) ١٥تقل مدة الدراسة �� �ل فصل درا��ي عن ( تنقسم السنة الدراسية إ�� فصل�ن دراسي�ن رئيسي�ن، وال      

،بوعأس
ً
) أسابيع (الفصل الدرا��ي الصيفي ال �عت�� ٦مدتھ عن ( تقل أالتقديم فصل درا��ي صيفي ع��  و�جوز  ا

 
ً
 رئيسي فصال

ً
 و�خضع إلجراءات خاصة). ا

 :الثانية عشرةاملادة 

 ، مع مراعاة الضوابط اآلتية: �س�� الدراسة �� ال�لية / املعهد ع�� نظام املستو�ات

. ت�ون مدة املستوى الدرا��ي .١
ً
 واحدا

ً
 فصال

 ألح�ام االنتقال من مستوى إ�� آخر حسب ا�خطة  .٢
ً
يتدرج الطالب �� مقررات املستو�ات الدراسية وفقا

 الدراسية املعتمدة.

وعدد الوحدات الدراسية ال�ي يجب ع�� واملصاحبة وا�حرة يحدد ل�ل خطة املقررات اإلجبار�ة واالختيار�ة  .٣

 .اجتيازهاالطالب 

 إل��ا نصف تلك للدراسة للطالب ت�ون املدة القصوى  .٤
ً
�� مدة ال��نامج املعتمدة �� ا�خطة الدراسية مضافا

 ف��ة السنة التحض��ية،الصيفية، و بما ف��ا الفصول ال�ي ا��حب أو انقطع م��ا الطالب، دون احتساب  املدة،

  و�طوى قيد الطالب إذا تجاوز املدة ا�حددة. 

 :ةعشر  ةالثالثاملادة 

 ،تباع ا�خطط الدراسية املعتمدة والتدرج �� مستو�ا��ااجراءات تتعلق بإ� النظام الدرا��ي إ�� يخضع الطالب � .١

 لل��نامج امللتحق بھ.
ً
 وال�ي تؤهلھ ل�حصول ع�� الدرجة وفقا

 لنظام الساعات  .٢
ً
�جميع ال��امج الدراسية �� قطاع ال�ليات واملعاهد،  املعتمدة�س�� الدراسة �� ال�لية وفقا

 الدراسة �� اللغة اإلنجل��ية.وت�ون لغة 

 الدراسة واالختبارات
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 :ةعشر  الرا�عةاملادة 

م�ونة من فصلي�ن دراسي�ن  / سنة املهارات الدراسية ال�لية / املعهد ع�� سنة تحض��ية�� يحتوي النظام الدرا��ي     

ة الئحة السن�� املعهد وفق الشروط والضوابط املنظمة لذلك  / ا الطالب مع بداية دراستھ بال�ليةميلتحق ��

 التحض��ية.

 :ةعشر  ا�خامسةاملادة 

 للمقاعد املتاحة �� التخصص متطلبات يتم توزيع الطالب ع�� التخصصات �عد اجتياز      
ً
السنة التحض��ية وفقا

، ويع�ن و�ناًء ع�� املعدل ال��اك�ي وتحقيق الشروط ا�خاصة للتخصص إن وجدت ،وحسب أولو�ة اختيار الطالب

 أ�اديمي
ً
.ل�ل طالب مرشدا

ً
 ا

 :ةعشر  السادسةاملادة 

�� الفصل الدرا��ي االعتيادي حسب ا�خطة الدراسية ل�ل تخصص، و��ون ا�حد  للعبءي�ون ا�حد األع��  -أ

 .) ساعات معتمدة٩لصيفي �سع (و��ون ا�حد األع�� للفصل ا) ساعة، ١٢األد�ى أثنتا عشرة (

 ورئيس القسم املع�ي �� ا�حاالت التالية: ادي�ياأل�يجوز ز�ادة ا�حد األع�� للعبء الدرا��ي �عد موافقة املرشد  -ب

إحدى وعشرون ساعة معتمدة كحد أع�� للطالب املتوقع تخرجھ �� الفصل  )٢١(الت�جيل لعدد  .١

 .)٢٫٥٠(الدرا��ي األخ��، بحيث ال يقل معدلھ ال��اك�ي عن 

و�جوز ر الدرا��ي.عشر ساعة معتمدة كحد أع�� للطالب الذي ي�ون تحت اإلنذا اثنتا) ١٢الت�جيل لعدد ( .١

 ) أر�ع عشرة ساعة معتمدة كحد أق��ى. ١٤بموافقة مدير ال�لية/ املعهد الت�جيل لعدد ( 

ساعة معتمدة  ٢٤عن  دملدير ال�لية / املعهد ز�ادة ا�حد األع�� للعبء الدرا��ي للطالب ا�خر�ج بما ال يز� يجوز -ج

 �� مرحلة الب�الور�وس.

 :السا�عة عشرةاملادة 

 وفق الضوابط اآلتية: توافق ال�لية
ً
 زائرا

ً
 / املعهد للطالب أن ي�ون طالبا

 .
ً
 و�رغب الدراسة �� �لية أو جامعة أخرى: املعهدطالب ال�لية / أوال

١. .
ً
 موافقة ال�لية/ا�جامعة ال�ي يرغب الدراسة ��ا مسبقا

 أن ت�ون الدراسة �� �لية/جامعة مع��ف ��ا. .٢

 باللغة اإلنجل��ية.أن ت�ون لغة الدراسة �� ال�لية/ ا�جامعة  .٣

 الدراسة واالختبارات
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 �� مفرداتھ ألحد املقررات ال�ي تتضم��ا ا�خطة  .٤
ً
 أو م�افئا

ً
أن ي�ون املقرر الذي يدرسھ الطالب معادال

 الدراسية لتخصصھ �� ال�لية/ املعهد ويش��ط موافقة القسم املع�ي.

 أو أك�� من امل .٥
ً
�لية القرر امل�ا�� �� أن ت�ون عدد الساعات املعتمدة للمقرر الذي يرغب �� دراستھ مساو�ا

 املعهد. /

لزائر ل�لية/جامعة أخرى ضمن معدلھ ال��اك�ي. وتثبت �� اال يحتسب تقدير املقررات لطالب ال�لية  .٦

 ) فأع��.Cال�ي اجتازها بتقدير ( بحسب التقدير الذي حصل عليھ للمقررات�جلھ األ�ادي�ي 

ع�� أن ال يقل عدد الوحدات امل�جلة  عتمدةأي مؤسسة �عليمية ميتم صرف امل�افأة للطالب الزائر ��  .٧

 .ساعة معتمدة �� الفصل االعتيادي و�� ��اية ف��ة الدراسة ١٢عن 

 يمكن ال�ي الدراسية الوحدات �جموع ى��األق ا�حد ي�ون  بحيث التخرج بمتطلبات اإلخالل عدم .٨

 من ا�خطة الدراسية. %٤٠�لية ال تز�د عن ال خارج من احتسا��ا

 عن قسم شؤون الطالب  / لو�الةضار الطالب لل�جل األ�ادي�ي �� حال عدم إح .٩
ً
�عت�� منقطعا

 الدراسة و�حتسب باملدة النظامية للتخرج.

 

. طالب �لية/جامعة أخرى و�رغب دراسة مقرر أو أك�� �� �ليات ومعاهد القطاع:
ً
 ثانيا

١. � 
ً
 زائرا

ً
  املعهد�لية / ال� أن يحصل ع�� موافقة خطية مسبقة من �ليتھ/جامعتھ للدراسة طالبا

ً
مذ�ورا

 فيھ املقررات ال�ي سيقوم بدراس��ا.

 يجب ع�� الطالب استيفاء جميع متطلبات املقررات املراد دراس��ا. .٢

 أن يحصل ع�� موافقة القسم الذي يرغب الدراسة فيھ كطالب زائر. .٣

 لإلم�انيات املتاحة .٤
ً
 .سكنوحسب ضوابط ال ،يجوز للطالب الزائر طلب سكن �� ال�لية وفقا

 زائر.الطالب ل�افأة لمال تصرف  .٥

 ال يوفر قطاع ال�ليات واملعاهد الرعاية ال�حية أو التأم�ن الط�ي للطالب الزائر. .٦

 شروط أخرى.يمكن �جلس ال�لية إضافة أي  .٧

عن استقبال طلبات الدراسة بال�لية / املعهد والتنسيق  ةاملسؤول قسم شؤون الطالب / و�الةت�ون  .٨

 القة و�صدار ال�جل األ�ادي�ي للطالب. مع ا�جهات ذات الع

 الدراسة واالختبارات
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  تحو�ل التخصص: عشرة:املادة الثامنة 

 مجلس يضعها ضوابط وفق ال�لية/املعهد داخل آخر تخصص إ�� تخصص من التحو�ل للطالب يجوز 

 للتقو�م األ�ادي�ي لل�لية/ املعهدال�لية/املعهد 
ً
تثبت �� ال�جل ، و وخالل الف��ة الزمنية ا�حددة وفقا

للطالب ا�حول من تخصص آلخر جميع املقررات ال�ي سبق دراس��ا ويشمل ذلك التقديرات  �ادي�ياأل

 .واملعدالت الفصلية وال��اكمية طيلة دراستھ بال�لية/ املعهد

  برنامج الب�الور�وس: )أ

 :الضوابط التاليةيجوز للطالب التحو�ل من تخصص ا�� آخر داخل ال�لية وفق     

 .الرا�ع��ائھ املستوى إمن تخصص ا�� آخر قبل يحق للطالب التحو�ل  -١

 �ادي�ي.تثبت عملية التحو�ل �� �جلھ األ -٢

 من تخصص ا�� آخر داخل ال�لية/املعهد كحد أق��ى ملرة واحدة فقط�سمح للطالب بالتحو�ل  -٣

يخل بمدة ومتطلبات  و�حق ملدير ال�لية أو من يفوضھ �� حال الضرورة اإلستثناء من ذلك بما ال

 .ملنصوص عل��ا �� املادة الثانية عشرةالتخرج ا

 الطالب ا�حول من �لية / معهد تا�ع للهئية امللكية إ�� �لية/ معهد أخر تا�ع للهئية امللكية: )ب

 �عامل معاملة الطالب ا�حول من خارج ال�لية/ املعهد
 

 عذارالفصل الرا�ع: املواظبة واأل 

 :التاسعة عشرةاملادة 

) ساعة اتصال و�حصل ع�� التقدير %١٥��ي إذا زادت مدة غيابھ عن (يحرم الطالب من أي مقرر درا

 .) و�حتسب �� املعدل بـ(صفر)DNمحروم (

 املادة العشرون:

  التالية:�� ا�حاالت  %١٠تز�د عن  بنسبة ال �عت�� غياب الطالب �عذر

 .يتبعها من ف��ة النقاهة وما�� حالة التنو�م أو إجراء عملية جراحية  .١

 ابة بمرض معدي وفق تقر�ر ط�ي.�� حالة اإلص .٢

األصول  –األخوة  –األبناء  –الزوجة  –الزوج  –األم  –( األب  �� حالة وفاة أحد األقارب من الدرجة األو�� .٣

 ) أيام من تار�خ الوفاة.٧ع�� أن �سلم شهادة الوفاة إلدارة شؤون الطالب �� مدة أقصاها ( والفروع) 

 الدراسة واالختبارات
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 ف��ا./املعهد  أل�شطة الرسمية ال�ي ت�ون ال�ليةا�� حالة املشاركة �� املناسبات و  .٤
ً
 أو ي�ون الطالب طرفا

 دراسة قبول األعذار القهر�ة األخرى ورفع التوصيات إلدارة ال�لية / املعهد. قسم شؤون الطالب  / لو�الة .٥

 :ا�حادية والعشروناملادة 

 وال تحتسب ضمن املدة املذ�١٥تمنح الطالبة إجازة وضع مد��ا (
ً
ورة �� املادة التاسعة عشرة واملادة ) يوما

 العشرون.

 :العشرون الثانيةاملادة 

 للضوابط 
ً
املشار إل��ا �� املادة العشرون �سمح للطالب بتأدية ما فاتھ من اختبارات مهما �انت طبيع��ا وفقا

 وا�حادية والعشرون.

 األ�ادي�ي. اإلنذار والعشرون:  الثالثةاملادة 

 للتا��:عطى لطالب التخ�ُ        
ً
 بناًء ع�� معدلھ ال��اك�ي وفقا

ً
 أ�اديميا

ً
 صص إنذارا

١.  
ً
 ب��اية �ل فصل درا��ي رئي��ي أ�عطى الطالب إنذارا

ً
) من ٢٫٠٠صبح معدلھ ال��اك�ي أقل من (أذا إ�اديميا

)٤٫٠٠.( 

 )٢٫٠٠(عنال��اك�ي �اديمي�ن متتالي�ن �سبب انخفاض املعدل أنذار�ن إذا حصل ع�� إيفصل الطالب  .٢

 إ�ادي�ي لدراسة ويعرض ع�� �جنة التقو�م األ )٤٫٠٠(من 
ً
 دراسيا رئيسيا

ً
ذا �ان إم�انية منحھ فصال

 .فأك�� )٢٫٠٠(بإم�انھ رفع معدلھ ا�� 

  يفصل الطالب .٣
ً
عن  ال��اك�ي �اديمية متتالية �سبب انخفاض املعدلأنذارات إذا حصل ع�� ثالثة إ ��ائيا

 ).٤٫٠٠(من  )٢٫٠٠(

املعهد �� ا�حاالت االستثنائية معا�جة أوضاع الطالب و�عطا��م فرصة استثنائية ال يجوز �جلس ال�لية/  .٤

 
ً
 دراسي تتجاوز فصال

ً
 رئيسي ا

ً
 لدرجة الدبلوم وفصل�ن دراسي�ن ا

ً
 .لدرجة الب�الور�وس رئيس�ن واحدا

 عادة حساب املعدل�زاحة و والعشرون: نظام اإل  الرا�عةاملادة 

)  للمقررات ال�ي أعادها الطالب  F – WF – DNالتقديرات التالية (  يجوز اعادة حساب املعدل واستبعاد -١

 وتجاوزها بنجاح .

للمقررات ال�ي   )+D-/D) فيجوز إزاحة التقديرات (  F – WF – DNاذا لم يكن هناك تقديرات رسوب ( -٢

 عادها الطالب واجتازها بنجاح.أ

 الدراسة واالختبارات
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 �� عدم دخولها �� حساب املعدل.إ�ش��  مع ما األ�ادي�يتظهر املقررات ال�ي تم إزاح��ا �� ال�جل  -٣

 كما ي��: درجة علميةعادة حساب املعدل ل�ل �عدد الساعات ال�ي يمكن إزاح��ا ووقت تنفيذ اإلزاحة و  -٤

 

 عدد الساعات املسموح بإزاح��ا الدرجة العلمية

 الب�الور�وس
�� حال �ان املعدل ال��اك�ي أقل من ) ساعة كحد أع�� عند التخرج ٢٤(

 .٤٫٠٠من  ٢٫٠٠و�ما يحقق ا�حد األد�ى للتخرج  ٢٫٠٠

الشهادة ا�جامعية 

 املتوسطة

) ساعة كحد أق��ى طيلة دراستھ ل��نامج الشهاد ا�جامعية ١٥(

 املتوسطة فقط.

 ) ساعات  كحد أق��ى طيلة ف��ة دراستھ ل��نامج الدبلوم.٩( الدبلوم

 

 :والعشرون ا�خامسة املادة

 حاالت التالية:طوى قيد الطالب �� ا�يُ      

 االنقطاع عن الدراسة ملدة فصل درا��ي أو أقل دون أن يطلب اعتذار أو تأجيل. .١

 املعهد.  /اال��حاب من ال�لية .٢

٣.  
ً
 أو تأديبيا

ً
 .املفصول أ�اديميا

 .درا��ي فصل ل�ل ا�حددة واالضافة ا�حذف ف��ة ب��اية درا��ي جدول  ��جل لم الذي الطالب .٤

 :والعشرون السادسةاملادة 

  يجوز 
ً
بحد أق��ى األسبوع الثا�ي من الفصل للطالب الذي لم يتمكن من الت�جيل املبكر الت�جيل متأخرا

 .الدرا��ي الرئي��ي إذا تقدم �عذر مقبول لو�الة شؤون الطالب

 الفصل ا�خامس: التأجيل واال��حاب

  والعشرون: السا�عةاملادة 

ي فصل درا��ي رئي��ي إذا تقدم �عذر مقبول قبل بدء دراسة أ الدراسة يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل

 بال�لية/ املعهد وال يحتسب من ضمن املدة الزمنية الالزمة للتخرج.   قسم شؤون الطالب / و�الةلدى 

  

 الدراسة واالختبارات
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 والعشرون:  الثامنةاملادة 

 ا�جدول  صدور  �عد( الدرا��ي الفصل بدء �عد درا��ي فصل دراسة �� االستمرار عن االعتذار للطالب يجوز 

، �عد أن دون ) ا��يالدر 
ً
 للطالب و�رصد املعهد /بال�لية قسم شؤون الطالب / و�الة لدى مقبول  �عذر تقدم إذا راسبا

 متطلبات إل��اء الالزمة الزمنية املدة من الفصل هذا الثانية والثالثون و�حتسب املادة حسب املناسب التقدير

 .وا�خمسون  الثالثةاملادة  �� مو�ح هو ما حسب التخرج

  والعشرون:التاسعة ادة امل

 :االعتذار وضوابطها ل�ل جهةعدد مرات التأجيل و 

 توضيح آلية التأجيل ل�ل جهة

 الدرجة العلمية
عدد الفصول املسموح ��ا للتأجيل 

 ة أو االعتذاريالدراس

الشهادة ا�جامعية 

 املتوسطة/الدبلوم

للتأجيل ومثلها  مرة واحدة فقط

 ف��ة الدراسة طيلةلالعتذار 

 لب�الور�وسا
ومثلهما  للتأجيل �ندراسي ي�نفصل

 .لالعتذار

 

االستثناء من ذلك �� حال �انت �سبب األعذار املنصوص عل��ا ��  قسم شؤون الطالب / و�الةلو�حق  •

 املادة العشرون.

وتحتسب فصول التأجيل أو االعتذار من املدة الالزمة غل��اء متطلبات التخرج و�رصد للطالب عالمة  •

W  ررات امل�جلة لھللمق 

 :الثالثون املادة 

) �� أي مقرر درا��ي DN�� حالة املوافقة ع�� طلب االعتذار عن الدراسة للطالب وحصولھ ع�� تقدير (

أما بالنسبة لبا�� املقررات فيعتمد التقدير الذي سيحصل  األ�ادي�ي،قبل اعتماد الطلب، يحفظ �� �جلھ 

 بالتقو�م األ�ادي�ي لذلك الفصل الدرا��ي  الوقت الذي تمت فيھ املوافقة ��عليھ، 
ً
ع�� طلب االعتذار مقارنة

 للمادة 
ً
 .الثانية والثالثون وفقا

  

 الدراسة واالختبارات

 الدراسة واالختبارات
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 :ا�حادية والثالثون املادة 

ال �سمح باال��حاب ال��ائي خالل الف��ة قبل اإلمتحانات ال��ائية بأسبوع، وأثناء ف��ة اإلمتحانات و�ستخراج 

 وحسب مرئيات و�الة شؤون الطالب. النتائج إال �� ا�حاالت القصوى 

 :الثانية و الثالثون املادة 

 عن اكمال الفصل الدرا��ي: التأجيلالتقديرات ال�ي يحصل عل��ا الطالب عند املوافقة ع�� طلب 

 

 

افقة   االعتذار أو اإل��حاب من مقرر طلب  ع��توضيح العالمات ال�ي سوف يحصل عل��ا الطالب عند املو

ال توضع 

 عالمة
 )WFعالمة ( )WPعالمة ( )Wة (عالم

إذا تقدم 

الطالب قبل 

بداية الفصل 

 الدرا��ي 

)  �� ال�جل wتمنح عالمة (

األ�ادي�ي للطالب إذا تقدم 

بطلبھ خالل الف��ة ما ب�ن 

بداية األسبوع الدرا��ي 

" ح�ى ��اية األسبوع األول "

 
ً
الدرا��ي "الثامن" وفقا

للتقو�م األ�ادي�ي و��ن بداية 

" ح�ى األول درا��ي "األسبوع ال

��اية األسبوع الدرا��ي 

 "الثالث" للفصل الصيفي

) من�حب ناجح �� WPتمنح عالمة (

ال�جل األ�ادي�ي للطالب إذا تقدم 

بطلبھ خالل الف��ة ما ب�ن بداية 

األسبوع الدرا��ي "التاسع" ح�ى قبل 

  "ا�خامس عشربداية األسبوع "

 
ً
للفصل الدرا��ي الرئي��ي وفقا

ادي�ي، ومن بداية األسبوع للتقو�م األ�

الدرا��ي "الرا�ع" ح�ى قبل بداية 

األسبوع الدرا��ي "األخ��" بالنسبة 

للفصل الصيفي، شر�طة أن ال يقل 

تقدير الطالب �� تلكـ املقررات عن 

) �� جميع األ�شطة من Dمقبول (

الفصل الدرا��ي الرئي��ي بما �� ذلكـ 

 اختبارات منتصف الفصل.

حب راسب �� ) من�WFتمنح عالمة (

ال�جل األ�ادي�ي للطالب إذا �ان 

) �� Dتقدير الطالب أقل من مقبول (

جميع األ�شطة من الفصل الدرا��ي 

الرئي��ي بما �� ذلك اختبارات 

منتصف الفصل، وتقدم بطلبھ 

خالل الف��ة ما ب�ن بداية األسبوع 

الدرا��ي "التاسع" ح�ى قبل بداية 

للفصل  األسبوع ا�خامس عشر

 للتقو�م الدرا��ي ا
ً
لرئي��ي وفقا

األ�ادي�ي، ومن بداية األسبوع 

الدرا��ي "الرا�ع" ح�ى قبل بداية 

بالنسبة  األخ��األسبوع الدرا��ي 

 للفصل الصيفي.

 الدراسة واالختبارات
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  الثالثون:و  الثالثةاملادة 

 اإل��حاب من مقرر:

لفصل الدرا��ي ) وح�ى ��اية األسبوع السادس �� ا  wبتقدير ( للطالب اإل��حاب من مقرر أو أك�� يمكن 

�عد اإل��حاب من تلك   ساعھ دراسية  �� الفصل الدرا��ي الرئي��ي ١٢يقل العبء الدرا��ي عن  ع�� أن ال

هو منصوص عليھ  املقررات، و�تحمل الطالب أي تبعات عن تأخره وتجاوزه املدة املسموح التخرج ف��ا حسب ما

 �� الالئحة.

 

 طي القيد و�عادتھالفصل السادس: 

 و الثالثون: را�عةالاملادة 

 و�طوى قيده من ال�لية/ املعهد �� ا�حاالت التالية:
ً
 يفصل الطالب أ�اديميا

يقل العبء  اي فصل درا��ي شر�طة أن ال�� �ل��ما  أو  �� جميع املقررات (F ) أو  )DNإذا حصل ع�� تقدير ( .١

 ساعھ. ١٢الدرا��ي عن 

 ى ا�حددة ل�ل درجة.لم يكمل متطلبات التخرج �� املدة الزمنية القصو  إذا .٢

 �� املادة الثالثة والعشرون من الالئحة. ا�حددةإذا حصل الطالب ع�� اإلنذارات  .٣

 :ا�خامسة والثالثون املادة 

 ويعتمد قرارا��ا مدير ال�لية/املعهد أو من يفوضھ،األ�ادي�ي  التقييم �جنة �ـشـكــل مجلس ال�لية او من يفوضھ

 
ً
  ملا ي��:وت�ون مهامها ومسئولي��ا وفقا

 دراسة حاالت الطالب املنذر�ن  .١
ً
 .أ�اديميا

 إعادة قبول الطالب الذين تم فصلهم �سبب الغياب أو تد�ي املستوى األ�ادي�ي.  دراسة .٢

  عن الدراسة �سبب اال��حاب. اإعادة قيد الطالب الذين انقطعو  دراسة .٣

  

 ة واالختباراتالدراس
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 لثالثون:او  السادسةاملادة 

 يمكن للطالب الذي تم طي قيده التقدم 
ً
 التالية: للشروطبطلب إعادة قيده وفقا

عادة القيد خالل فصل�ن دراسي�ن وقبل بداية الفصل الدرا��ي التا�� بأسبوع واحد ع�� إأن يتقدم بطلب  .١

 االقل.

 يحتسب الفصل الذي تم طي قيد الطالب فيھ ضمن مدة االنقطاع عن الدراسة. .٢

املعهد االستثناء من ذلك إذا توافرت  /ال�لية ، و�جلس عادة قيد الطالب أك�� من مرة واحدةإال يجوز  .٣

 .م��رات مقنعة أو حسب ضوابط يضعها ا�جلس

 عادة قيد الطالب املفصول تأديبيا.إال يجوز  .٤

 والثالثون: السا�عةاملادة 

 �سبب تجاوز املدة الالزمة للتخرج     
ً
 ت �� الفصل الصيفي يتم إعادة قيد الطالب املفصول أ�اديميا

ً
�طة شر ، لقائيا

إذا �ان يمكنھ إ��اء متطلبات ا�خطة  ) وال تحجب عنھ امل�افأة الشهر�ة٢٫٠٠أن ال يقل معدلھ ال��اك�ي عن (

 �� الفصل الصيفي.
ً
 الدراسية �ليا

 الفصل السا�ع: نظام االختبارات والتقييم

 والثالثون: الثامنةاملادة 

درجة لألعمال الفصلية ال تقل عن  –جلس القسم بناء ع�� اق��اح م –يحدد مجلس ال�لية ال�ي يتبعها املقّرر  .أ

 ) من الدرجة ال��ائية للمقرر.% ٣٠(

 تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطر�قت�ن اآلتيت�ن: .ب

 أو من �عضها  .١
ً
االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو م��ا جميعا

 األقل. واختبار تحر�ري واحد ع��

 اختبار�ن تحر�ر��ن ع�� األقل. .٢

 �� ذلك االختبار، و�حتسب تقديره �� ذلك املقرر  .ت
ً
الطالب الذي يتغيب عن االختبار ال��ائي ت�ون درجتھ صفرا

 ع�� أساس درجات األعمال الفصلية ال�ي حصل عليھ

  

 الدراسة واالختبارات
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 والثالثون: التاسعةاملادة 

 مقرر  أي �� ال��ائي االختبار ُيضّمن أن – القسم مجلس توصية ��ع بناء – املقرر  يتبعها ال�ي ال�لية �جلس يجوز 

 .ال��ائي االختبار درجات من لها تخصص ال�ي الدرجات و�حدد شفو�ة، أو عملية اختبارات

 

 :املادة األر�عون 

 طلباتمت باستكمال للطالب السماح املادة مدرس توصية ع�� بناء املقرر  تدريس يتو�� الذي القسم �جلس يجوز      

 يحسب وال ، ( IC ) أو  )ل(  مكتمل غ�� تقدير األ�ادي�ي �جلھ �� للطالب و�رصد التا��، الدرا��ي الفصل �� مقرر  أي

 و�ذا  .املقرر  ذلك متطلبات استكمال �عد الطالب عليھ يحصل الذي إال التقدير ال��اك�ي أو الفص��، املعدل ضمن

�� ولم واحد درا��ي فصل م��ى
َ
 بھ فيستبدل ، استكمالھ لعدم الطالب �جل ��(IC)أو  )ل ( مكتمل غ�� تقدير ُ�غ

 وال��اك�ي. ، الفص�� املعدل ضمن و�حسب ، ( F ) أو )ه( راسب تقدير

 

 األر�عون:و  ا�حادية املادة

 و�عد ،IP)( م)( مستمر تقدير للطالب ف��صد درا��ي فصل من أك�� تتطلب األبحاث مقررات دراسة �انت إذا    

 يجوز  ا�حدد الوقت �� املقرر  �ستكمل لم و�ذا عليھ، حصل الذي التقدير يمنح املقرر  من دراسة طالبال ان��اء

 . الطالب �جل )��IC( ) ل)( مكتمل غ�� تقدير رصد ع�� تدريسھ املوافقة يتو�� الذي القسم �جلس
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 :الثانية واألر�عون املادة 

 قرر �التا��:تحسب التقديرات ال�ي يحصل عل��ا الطالب �� �ل م

 املدلول باالنجل��ي  املدلول بالعر�ي وزن التقدير حدود الدرجة الرمز إنجل��ي 

A+ ممتاز مرتفع ٤٫٠٠ ١٠٠-٩٥ Exceptional 

A ممتاز ٣٫٧٥ ٩٥قل من أإ�� ٩٠ Excellent 

B+ ٩٠قل من أإ��  ٨٥  مرتفع ٣٫٥٠ 
ً
 Superior جيد جدا

B ٣٫٠٠ ٨٥قل من أإ��  ٨٠  
ً
 Very Good جيد جدا

C+ جيد مرتفع ٢٫٥٠ ٨٠قل من أإ��  ٧٥ Above Average 

C جيد ٢٫٠٠ ٧٥قل من أإ��  ٧٠ Good  

D+ مقبول مرتفع ١٫٥٠ ٧٠قل من أإ��  ٦٥ High-pass 

D مقبول  ١٫٠٠ ٦٥قل من أإ��  ٦٠ Pass 

F  ٦٠أقل من   Fail راسب ٠ 

 

 :الثالثة واألر�عون املادة 

 -رج الطالب بناًء ع�� معدلھ ال��اك�ي �اآل�ي:ي�ون التقدير العام عند تخ    

 التقدير العام للمعدل ال��اك�ي عند تخرج الطالب

 التقدير باإلنجل��ي  ) ٤٫٠٠إذا حصل ع�� معدل تراك�ي من أصل ( العامر التقدي

 Excellent ) ٤٫٠٠) إ�� (٣٫٥٠من ( ممتاز

 
ً
 Very Good ) ٣٫٥٠) إ�� أقل من (٢٫٧٥من ( جيد جدا

  Good ) ٢٫٧٥) إ�� أقل من(٢٫٠٠من ( جيد 
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 ل�جامعات يرجع: الرا�عة واألر�عون  املادة

 مقدارها ( 
ً
) ألف ر�ال ل�ل طالب منتظم �� ال�لية، و�توقف صرف هذه  ١٠٠٠تصرف م�افأة مقطوعة شهر�ا

 امل�افأة �� ا�حاالت التالية:

مدة �� الفصل الدرا��ي االعتيادي، ) أث�ي عشرة ساعة معت١٢العبء الدرا��ي للطالب عن (إذا قل  .١

ويستث�ى من ذلك الطالب ا�خر�ج أو الطالب املكمل ملتطلبات السنة التحض��ية أو من يتعذر ��جيلھ 

 ألسباب تتعلق بالقسم وخارجة عن إرادة الطالب.

 إذا تجاوز الطالب �� دراستھ املدة القصوى املسموح ��ا للتخرج من الدرجة. .٢

 �خ إن��اء ف��ة برنامج التدر�ب املقررة، وليس لديھ مقررات دراسية أخرى. شهر فأك�� من تار م��ى  .٣

 واألر�عون: ا�خامسةاملادة 

�� ��اية �ل فصل درا��ي تقوم و�الة شئون الطالب بإدراج أسماء الطالب املتفوق�ن �� قائمة التم�� لل�لية وفق 

 ع�� النحو التا��: معدال��م الفصلية وعدد النقاط ال�ي حصلوا عل��ا �� ذلك الفصل

) ٦٠) وع�� أال يقل عدد النقاط النوعية عن (٤٫٠٠) إ�� (٣٫٧٥مرتبة التم�� األو��: املعدل الفص�� ب�ن ( .١

 ست�ن نقطة.

) ست ٥٦) أو أك�� ع�� أال يقل عدد النقاط النوعية عن (٣٫٥٠مرتبة التم�� الثانية: املعدل الفص�� من ( .٢

 وخمس�ن نقطة.

 �عون:واألر  السادسةاملادة 

يحق للطالب التظلم من الدرجة املمنوحة لھ �� االختبار أو من العقو�ة الصادرة بحقھ خالل أسبوع من النتيجة، 

 لإلجراءات والشروط ال�ي يحددها مجلس ال�لية
ً
 .وذلك وفقا

 :واألر�عون  السا�عةاملادة 

أن ال يدخل    داية االختبار، ويش��ط ) دقيقة من ب٣٠ال �سمح للطالب بدخول االختبار ال��ائي �عد م��ي ثالث�ن (

 الطالب املتأخر �عد خروج أي من الطالب من قاعة االختبار، و�حتسب ذلك الوقت ع�� الطالب من زمن االختبار.

 :واألر�عون  الثامنةاملادة 

 .ذلك من االستثناء ال�لية/ املعهد و�جلس واحد، يوم �� مقرر�ن من أك�� �� الطالب اختبار يجوز  ال
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 واألر�عون:التاسعة املادة 

 الئحة وفق الطالب عل��ا �عاقب أمور  االختبار إجراء وقواعد التعليمات مخالفة أو فيھ الشروع أو االختبار �� الغش

 ال�لية/ املعهد. مجلس يصدرها االنضباط ال�ي

 الفصل الثامن: التحو�ل من خارج ال�لية/ املعهد 

 :ا�خمسون املادة 

 للضوابط اآلتية: املعهد /لطالب من خارج ال�ليةيجوز قبول تحو�ل ا -أ
ً
 -وفقا

 أن ي�ون الطالب قد درس �� �لية أو جامعة مع��ف ��ا. .١

 من ال�لية أو ا�جامعة ا�حول م��ا ألسباب تأديبية. .٢
ً
 أن أال ي�ون مفصوال

 أن تنطبق عليھ شروط التحو�ل ال�ي يحددها مجلس ال�لية/ املعهد. .٣

 �لية أو ا�جامعة ا�حول م��ا �� اللغة االنجل��ية.أن ت�ون لغة الدراسة �� ال .٤

) %٦٠املقررة ال�ي ُيطلب من الطالب ا�حول دراس��ا �� ال�لية/ املعهد عن ( الوحداتيجب أن ال يقل عدد   -ب

 .درجة المن عدد الوحدات املقررة املطلو�ة ل�حصول ع�� 

 :ا�حادية وا�خمسون املادة 

ويش��ط ملعادلة أي مقرر  ،ات معادلة املقررات ال�ي درسها الطالب قدم هذه املقرر القسم الذي ي�عتمد  -أ

 -درسھ الطالب خارج ال�لية التا��:

 �� ذلك املقرر  منھ أن ي�ون الطالب قد حصل ع�� تقدير (جيد) أو أفضل .١

 أن ت�ون الدراسة �� �لية أو جامعة مع��ف ��ا. .٢

  / املعهد أن ي�ون املقرر الذي درسھ الطالب خارج ال�لية .٣
ً
�� مفرداتھ ألحد  %٧٠ لبما ال يق مطابقا

 لعدد الساعات أو أك�� املقررات ال�ي تتضم��ا متطلبات التخرج
ً
 .ومطابقا

 ال يحتسب التقدير الذي حصل عليھ الطالب ضمن معدلھ ال��اك�ي. .٤

 :الثانية وا�خمسون املادة  

 قيده ملغ �عت�� ،إذا أت�ح �عد تحو�ل الطالب أنھ سبق فصلھ ألسباب تأديبية    
ً
من تار�خ قبول تحو�لھ إ��  يا

 ال�لية/ املعهد.

 الفصل التاسع: التـخـرج

 :الثالثة وا�خمسون املادة 

 الدراسة واالختبارات



 

 ۱۲۰من  ۲۳الصفحة 
 

V 1.0 Sep. 2019  

ع�� أال يقل معدلھ  ،متطلبات التخرج بنجاح حسب ا�خطة الدراسية لل��نامج ئھيتخرج الطالب �عد إ��ا     

 .ددة) وضمن املدة الزمنية ا�ح٤٫٠٠) من أصل (٢٫٠٠ال��اك�ي عن (

 :الرا�عة وا�خمسون املادة 

)، وتمنح مرتبة ٤٫٠٠) إ�� (٣٫٧٥تمنح للطالب ا�خر�ج مرتبة الشرف األو�� إذا حصل ع�� معدل تراك�ي من (     

  ،)٣٫٧٥) إ�� أقل من (٣٫٥٠الشرف الثانية للطالب ا�حاصل ع�� معدل تراك�ي من (

 ي��:ويش��ط ل�حصول ع�� مرتبة الشرف األو�� أو الثانية ما 

 أال ي�ون الطالب قد رسب �� أي مقرر �� ال�لية / املعهد أو جامعة أخرى. .١

قصاها متوسط املدة ب�ن ا�حد األد�ى وا�حد األق��ى أأن ي�ون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج �� مدة  .٢

 للبقاء �� ال��نامج.

 .) من متطلبات التخرج%٦٠(أن ي�ون الطالب قد درس �� ال�لية/ املعهد ال�ي سيتخرج م��ا ما ال يقل عن  .٣

 

 :ا�خامسة وا�خمسون  املادة

 ، �عد اعتمادها من مجلس ال�لية أو  من يفوضھ،يمنح الطالب الذي ين�ي جميع متطلبات التخرج وثيقة تخرج 

 .يو�ح فهيا التخصص وتار�خ التخرج والتقدير واملعدل العام

 

 :السادسة وا�خمسون  املادة

أو أي وثيقة رسمية من واقع �جلھ الدرا��ي إال إذا أخ�� ما �عهدتھ من كتب  �سلم الطالب وثيقة التخرج ال

  وأجهزة وأدوات وغ��ها وو�� ما عليھ من إل��امات أخرى تجاه ال�لية. 
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 :وا�خمسون  السا�عة املادة

 تحسب التقديرات ال�ي يحصل عل��ا الطالب �� املقررات كما ي��:

 الرمز
 باالنجلیزي لالمدلو بالعربي لالمدلو طالنقا الدرجة حدود باالنجلیزي

A+ ۹٥ – ۱۰۰ ٤٬۰۰ ممتاز مرتفع Exceptional 
A ۹۰ ممتاز ۳٬۷٥ ۹٥من ل إلى أق Excellent 

B+ ۸جید جداً مرتفع ۳٬٥۰ ۹۰من ل إلى أق ٥ Superior 
B ۸۰ جید جداً ۳٫۰۰ ۸٥من ل إلى أق Very Good 

C+ ۷جید مرتفع ۲٬٥۰ ۸۰من ل إلى أق ٥ Above Average 
C ۷۰ جید ۲٬۰۰ ۷٥من ل إلى أق Good 

D+ مرتفعل مقبو ۱٬٥۰ ۷۰من ل إلى أق ٦٥ High-Pass 
D ٦۰ لمقبو ۱٬۰۰ ٦٥من ل إلى أق Pass 
F راسب صفر ٦۰من ـل أق Fail 
IC - - لغیر مكتم In-Complete 
DN - محروم صفر Denial 
W - - منسحب بعذر Withdrawn 

WP - - منسحب غیر راسب Withdrawn with Pass 
WF - منسحب بتقدیر راسب صفر Withdrawn with Fail 
P - - ناجح Pass 
T - - محول Transfer 
G - - ممنوح Granted 
IP - - مستمر In Progress 

AU - - مستمع Audit 
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) والتقدير  WFنما التقدير ( ال تدخل ضمن حساب املعدل، بي G - T - P - AU - IP - WP - W – IC )التقديرات (   •

)DN  ) يدخالن �� حساب املعدل ويعامال معاملة التقدير (F (:��وقد تم �عر�فهم ع�� النحو التا ، 

• IC  ( غ�� مكتمل ) يمنح هذا التقدير بموافقة القسم للطالب الذي لم يكمل اإلعمال املطلو�ة منھ، وع�� الطالب

أقصاه ��اية الفصل الدرا��ي االعتيادي التا��، و�ذا لم يتم ذلك فإن أن يرفع هذا التقدير من �جلھ ف موعد 

 إ�� تقدير " راسب"  ICالتقدير (
ً
 .) F( ) يتحول تلقائيا

• W )باال��حاب و�رغب الدرا��ي، الفصل خالل �جلها ال�ي املقررات /املقرر  �� للطالبويعطى ) من�حب �عذر 

 .٣٢بناًء ع�� املادة  م��ا

• WP من ال�لية ( من�حب غ�� را 
ً
سب ) ويعطى للمقررات ال�ي �جلها الطالب �� الفصل الذي ين�حب فيھ ��ائيا

)، وال يؤثر هذا التقدير ع�� معدل  D، وأن ال يقل أداؤه األ�ادي�ي �� املقرر عن " مقبول " (٣٢بناًء ع�� املادة 

 الطالب.

• AU دون أن تدخل هذه الساعات ضمن  ( مستمع ) ويعطى للمقرر/ للمقررات ال�ي ��جلها الطالب كمستمع

 معدل الطالب الفص�� أو ال��اك�ي ( مع مراعاة تطبيق اللوائح العامة املنظمة لذلك).

• WF  من 
ً
( من�حب راسب ) ويعطى للمقررات ال�ي �جلها الطالب �� الفصل الدرا��ي الذي ين�حب فيھ ��ائيا

% ) عند تار�خ اال��حاب، أو ي�ون أداؤه أقل  ١٥ملقرر ( ، ولم تتجاوز �سبة غيابھ �� ا٣٢ال�لية بناًء ع�� املادة 

 ). Dمن " مقبول" ( 

• DN   )املقرر/املقررات ويشمل ذلك مقرر التدر�ب. ��) %١٥( �عطى للطالب الذي يتجاوز غيابھ  )محروم  

•  IP  من لطالبا إن��اء و�عد إلتمامھ، درا��ي فصل من أك�� تتطلب ال�ي املقررات أحد �� امل�جل�عطى للطالب 

 يجوز  ا�حدد، الوقت �� املقرر  دراسة الطالب �ستكمل لم و�ذا عليھ، حصل الذي التقدير يمنح املقرر، دراسة

 .واحد درا��ي لفصل) IC" (مكتمل غ��" تقدير منحة ع�� املوافقة األ�ادي�ي القسم لرئيس

• T ) معدل ع�� ف��ا وحصل ال�لية خارج ا�حول  الطالب درسها ال�ي املقررات أحد امل�ا�� للمقرر  و�عطى) محول 

  .)C" (جيد" عن يقل ال

• P )ال و�معدل بنجاح وأتمها أخرى  جامعة/  �لية �� الزائر الطالب درسها ال�ي للمقررات/  للمقرر  ويعطى) ناجح 

 ).C" (جيد" عند يقل

• G )سبب دراس��ا من الطالب إعفاء تم وال�ي للطالب الدراسية ا�خطة ضمن املقررات/  للمقرر  و�عطى) ممنوح� 

 .ال�لية داخل �عقد مستوى  قياس إختبار �� املطلو�ة الدرجة ع��حصولھ 

 الدراسة واالختبارات
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 الفصل العاشر: أح�ام عامة

 :ا�خمسون الثامنة و املادة 

 تل�� هذه الالئحة ما سبقها من أنظمة ولوائح �� موضوعها واملعمول ��ا �� ال�لية / املعهد.

 ا�خمسون: التاسعة املادة 

 �لية/ املعهد التعديالت ال�ي تحتاجها هذه الالئحة والقواعد التنفيذية ملوادها.يق��ح مجلس ال

 : الستون املادة 

 .إعتمادهايبدأ العمل ��ذه الالئحة من تار�خ 

 :والستون ا�حادية  املادة

حق تفس�� هذه الالئحة، و�عت�� القرارات والتعليمات اإل�حاقية الصادرة عن مجلس  ال�ليات واملعاد�جلس 

 ال يتجزأ م��ا.  اال�لية/ املعهد وا�خاصة �س�� الدراسة والتدر�ب ال�ي ال �شملها هذه الالئحة جزءً 

 والستون: الثانية املادة 

 �عت�� اللغة العر�ية �� اللغة املعتمدة �� تفس�� هذه الالئحة.  

  

 الدراسة واالختبارات
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  املادة األو��:
 هارات األساسيةوسنة امل نظام السنة التحض��ية

 باجتياز متطلبات السنة التحض��ية .١
ً
 مشروطا

ً
املهارات  /�عت�� قبول الطالب �� ال�لية/املعهد قبوال

 لتحاق بال��امج التخصصية.بنجاح لال األساسية

سنة دراسية مقسمة إ�� فصل�ن دراسي�ن رئيسي�ن، و�توجب ع��  املهارات األساسية/  السنة التحض��ية .٢

 . دراسية رئيسيةفصول  ةطلبا��ا بنجاح �� مدة ال تتجاوز ثالثالطالب إ��اء مت

ال تحتسب مدة دراسة السنة التحض��ية ضمن املدة ا�حددة إلكمال متطلبات ا�حصول ع�� الدرجة  .٣

 العلمية.

ضمن املعدل العام أو ال��اك�ي  ( سنة املهارات األساسية ) ال تدخل نتائج مقررات السنة التحض��ية .٤

 لمية ال�ي يقدمها قطاع ال�ليات واملعاهد.للدرجات الع

 املادة الثانية:

يحق للطالب/املتدرب اختيار أحد ال��امج األ�اديمية/الفنية �� ال�لية /املعهد �عد اجتياز متطلبات السنة 

التحض��ية /املهارات األساسية وتكون املفاضلة باملعدل ال��اك�ي وحسب شروط �ل جهة، إذا �ان عدد 

 � من عدد املقاعد املتاحة.الطالب أك�

 :الثالثةاملادة 

 تقدير ع�� و�حصل اتصال ساعة) %١٥( عن غيابھ مدة زادت إذا درا��ي مقرر  اي من الطالب ميحر  .١

 ر).صف (ب املعدل �� و�حتسب )(DN محروم

 : التالية ا�حاالت �� %)10( عن التز�د بنسبة �عذر الطالب غياب �عت�� .٢

  .النقاهة ف��ة من يتبعها وما جراحية ليةعم إجراء أو التنو�م حالة �� .أ

  .ط�ي تقر�ر وفق معدي بمرض اإلصابة حالة �� .ب

 اآلصول  -اآلخوة– اآلبناء -الزوجة -الزوج -ماآل  -اآلب ( اآلو�� الدرجة من اآلقارب أحد وفاة حالة �� .ج

  شهادة �سلم أن ع��  )والفروع

 .الوفاة تار�خ نم أيام )٧( أقصاها مدة �� الطالب شؤون إلدارة الوفاة

 لتحض��ية وسنة املهارات األساسيةالسنة ا
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طرفا  الطالب يكون  أو املعهد/ ال�لية تكون  ال�ي الرسمية واآل�شطة املناسبات �� املشاركة حالة �� .د

 ا.ف��

 . القهر�ة اآلعذار قبول  قسم شؤون الطالب / لو�الة .ه

 

 الرا�عة:املادة 

  طبيع��ا �انت مهما اختبارات من فاتھ ما بتأدية للطالب �سمح
ً
 .الثالثة املادة �� إل��ا راملشا  للظوابطوفقا

 

 :ا�خامسةاملادة 

 اال��حاب وتأجيل الدراسة

و�ذا أخ�� طرفھ  ،الدرا��ي األول لھ بال�لية/املعهد من الفصل اال��حابال يجوز للطالب التأجيل أو  .١

 من ال�لية/املعهد يل�� قبولھ و�حق لھ التقديم كطالب مستجد عند فتح باب القبول.

طلب تأجيل الدراسة لفصل درا��ي رئي��ي �عد الفصل األول من االلتحاق يجوز للطالب التقدم ب .٢

املهارات السنة التحض��ية / وملرة واحدة فقط طيلة بقائھ ��  / املهارات األساسية بالسنة التحض��ية

الطالب قبل صدور ا�جدول  لشؤون املعهد / ع�� أن يتقدم �عذر مقبول لو�الة ال�لية ،األساسية

 /يحتسب هذا الفصل من ضمن املدة الزمنية الالزمة إل��اء متطلبات السنة التحض��يةوال  ،الدرا��ي

 وال توضع لھ أي عالمة �� �جلھ األ�ادي�ي. األو��،حسب املادة  املهارات األساسية

من فصل درا��ي رئي��ي �عد الفصل  االعتذار التقدم بطلب  �عد صدور ا�جدول الدرا��ي يجوز للطالب .٣

خالف األعذار املنصوص  �عذر مقبول، قسم شؤون الطالب / و�الةل إذا تقدمة فقط األول وملرة واحد

 املهارات األساسية /و�حتسب من املدة الزمنية الالزمة إل��اء السنة التحض��يةعل��ا �� املادة الثالثة، 

أي من ) �� DNما لم يحصل ع�� عالمة ( �� �جلھ األ�ادي�ي )W( وتوضع لھ عالمة األو��حسب املادة 

 املقررات.

افقة حالة ��  ،يدرا�� مقرر  أي ��) DN( تقدير ع�� الطالب وحصول  الدراسة عن االعتذار طلب ع�� املو

                                   :اآل�ادي�ي �جلھ �� و�حفظ

 السنة التحض��ية وسنة املهارات األساسية
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  .أ
ُ
  اآل�ادي�ي ال�جل �� ,W,( (WP) ,(WF)( عالمة �جل�

ً
 من وتحتسب.اآل�ادي�ي للتقو�م وفقا

افقة ع�� االعتذار قبل ��ائية األسبوع  .التحض��ية السنة إل��اء الزمنية دةامل ضمن إذا تمت املو

 الثامن.

 املهارات /التحض��ية السنة مقررات من مقرر  أي �� )DN(عالمة  ع�� الطالب حصل إذا .ب

 انا�حرم عالمة فتل�� ،الثالثة املادة �� إل��ا املشار اآلعذار من مقبول  �عذر وتقدم ،األساسية

(DN) عالمة و�ستبدل� (W) التحض��ية السنة إل��اء الزمنية املدة ضمن من تحتسب و / 

 .واحدة ملرة وذلك ا�خامسة املادة حسب اآلساسية املهارات

 

 :السادسةاملادة 

 طي القيد

 من السنة التحض��ية    
ً
ا�حاالت  و�طوى قيده من ال�لية/املعهد ��املهارات األساسية  /يفصل الطالب أ�اديميا

 التالية:

ع�� تقدير  املهارات األساسية /إذا حصل ب��اية الفصل األول أو الثا�ي من التحاقھ بالسنة التحض��ية .١

)DN�� ( املقررات جميع. 

 ) أو �ل��ما �� أي من مقررات السنة التحض��ية.DN) أو (Fإذا تكرر حصول الطالب ع�� تقدير ( .٢

خالل ثالثة  األو��حسب املادة  املهارات األساسية /حض��ية عدم إ��ائھ متطلبات اجتياز السنة الت .٣

 فصول دراسية رئيسية.

 (رئيس�ن دراسي�ن فصل�ن من أك�� �حابھا� ع�� ��ىوم التحض��ية السنة من الطالب إ��حب إذا .٤

 الرجوع دون  مستجد كطالب املعهد / لل�لية التقديم فبإم�انھ) فيھ ��حبا الذي الفصل ف��ا بما

 .حينھ �� ح�امأل وا الشروط �افة عليھ و�طبق �ادي�يألا �جلھ إ��

  

 السنة التحض��ية وسنة املهارات األساسية
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  :السا�عةاملادة 
 اإلضافية الفرصة

  األساسية املهارات /التحض��ية السنة مقررات إلكمال إضافية فرصة بطلب التقدم للطالب يجوز 
ً
 وفقا

 :التالية للضوابط

 .فيھ فصل الذي الدرا��ي الفصل �� )DN(ا�حرمان عالمة ع�� حصل قد يكون  ال أن .١

 .الفصل ذلك �� اآلساسية املهارات /التحض��ية السنة متطلبات �افة ين�ي أن .٢

 . فقط واحدة مرة اإلضافية الفرصة برنامج من �ستفاد .٣

  الدراسية استيفاء الرسوم يتم .٤
ً
 .ا�خاص حسا��م ع�� الدارس�ن لالئحة وفقا

 

 :الثامنةاملادة 

 التحو�ل من خارج القطاع

 لم يتجاوز السنة التحض��ية �� ا�جامعة / ال�لية السابقة.ال يقبل التحو�ل ملن 

 

 :لتاسعةاملادة ا

 معادلة السنة التحض��ية واإلعفاء م��ا

 للضوابط  قررات السنة التحض��يةملأو اإلعفاء عادلة املتتم 
ً
للطالب الدارس �� جامعة / �لية سابقة وفقا

 اآلتية:

 كطالب مست .١
ً
 جد.أن يكون الطالب تم قبولھ نظاما

 أن تكون لغة الدراسة �� ال�لية أو ا�جامعة السابقة �� اللغة اإلنجل��ية  .٢

 .املعهد/ال�لية تطلبھ اختبار أي بنجاح الطالب يجتاز أن .٣

أن يقدم الطالب وثيقة أصلية معتمدة من ال�لية أو ا�جامعة السابقة تو�ح املقررات ال�ي درسها  .٤

 االختبارات املطلو�ة. /� الشهادات تقديم ما يثبت حصولھ ع� ف��ا، أو وتقديراتھ 

 الدراسة الئحة �� الواردة والشروط الضوابط بحسب الصلة ذات املقررات معادلة املعنية قسامألاتقرر  .٥

 .ختباراتال وا

 السنة التحض��ية وسنة املهارات األساسية
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 :العاشرةاملادة 

 أح�ام عامة

/ املهارات  ع�� طالب السنة التحض��ية بالقطاعتطبق الئحة الدراسة واالختبارات املعتمدة  .١

 فيما لم يرد �شأنھ نص مخالف �� هذه الالئحة. اسيةاألس

 من  .٢
ً
 تار�خ اعتمادها.�سري العمل ��ذه الالئحة اعتبارا

 ./ املهارات األساسية تن�خ هذه الالئحة ما سبقها من لوائح منظمة للسنة التحض��ية .٣

 حق تفس�� نصوص هذه الالئحة. األ�ادي�ي للقطاع مجلسلل .٤

  

 السنة التحض��ية وسنة املهارات األساسية
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 مقدمة

لم يتمكنوا من ا�حصول ع��  �عليم الدارس�ن ع�� حسا��م ا�خاص، هو �عليم مقابل رسوم دراسية  ملن  

 املقدمة.الدراسية ا�جانية القبول �� ال��امج 

 األو��املادة 

 :�عر�فات

با�جبيل  �� ا�جهة ال�ي �شرف ع�� التعليم ما �عد الثانوي �� الهيئة امللكية: قطاع ال�ليات واملعاهد  .١

 و�نبع.

تتطابق خططھ الدراسية  ،ةي: برنامج �علي�ي مقابل رسوم دراس�عليم الدارس�ن ع�� حسا��م ا�خاص .٢

 مع ال��امج املعتمدة �� ال�لية/ املعهد.

 الدرجة ا�جامعية املتوسطة ودرجة الب�الور�وس.و  الدرجة العلمية: درجة الدبلوم .٣

ابا�جان للطالب السعودي�ن  ال�ليات واملعاهد قطاعقدمھ يالتعليم النظامي: التعليم الذي  .٤
ً

 وفق

 لألنظمة املعمول ��ا �� سائر ال�ليات وا�جامعات ا�حكومية.

 

 

 

 

 

 

 الدارس�ن ع�� حسا��م ا�خاص
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 املادة الثانية

  التعليم للدارس�ن ع�� حسا��م ا�خاص :نظام 

 مقابل رسوم دراسية. مُ قدَّ يُ نظام  .١

ا�خاصة بطالب االنتظام  مة واللوائحجميع األنظ الدارس�ن ع�� حسا��م ا�خاصطالب الطبق ع�� يُ  .٢

 .الالئحة همالم يرد ما يخالفھ �� هذاملعتمدة ، بال�لية/ املعهد 

  أي م�افآت (شهر�ة، تفوق). الدارسون ع�� حسا��م ا�خاصال يمنح  .٣

للضوابط  ع�� حسا��م ا�خاص ا�حصول ع�� تخفيض الرسوم وفق الدارس�ن السعودي�ن يجوز للطالب .٤

 : التالية

 سعودي ا�جنسية أو من أم سعودية فقطــة /ن الطالبيكو أن  .أ

 مقررات املستوى األول للتخصص حسب ا�خطة الدراسية امل�جل عل��ا. �امليجتاز الطالب/ــــــھ    أن .ب

 ألسباب تأديبية. .ج
ً
 أو ��ائيا

ً
 مؤقتا

ً
 �� الدراسة ، غ�� مفصوٍل م��ا فصال

ً
 أن يكون منتظما

 للمعدل ال��اك�ي حسب ا�جدول التا��:) يكون %٥٠-%٢٥( أن مقدار التخفيض .د
ً
 -للفصل التا�� وفقا

 مالحظات �سبة التخفيض معدل تراك�ي

٣٫٢٤ - ٢٫٧٥  ٢٥ % ٧٤٢٫�شرط بقاء املعدل ال��اك�ي أك�� من    

٣٫٤٩ - ٣٫٢٥  ٥٠ % ٣٫٢٥�شرط بقاء املعدل ال��اك�ي أك�� من    

فأك�� ٣٫٥  ١٠٠ %  يتم تحو�لھ إ�� ال��نامج العام 
 

) ساعات للفصل الصيفي ٨ساعة �� الفصل الدرا��ي الرئي��ي و( )١٢ما ال يقل عن ( ��جيل .ه

 لالستفادة من التخفيض.

تخفيض الرسوم والتحو�ل إ�� ال��نامج العام يكون �� مرحلة التخصص فقط وال ينطبق ع�� طالب  .و

 السنة التحض��ية.

ق أي ضوابط أخرى يحددها ا�جلس األ�ادي�ي لقطاع ال�ليات .٥ طبَّ
ُ
ا . ت

ً
 واملعاهد الحق

  

 ن ع�� حسا��م ا�خاصالدارس�
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 املادة الثالثة

 : الفئة املس��دفة

 �ل من:  الدراسة ع�� ا�حساب ا�خاصيقبل �� برامج 

 وا�حاصل�ن ع�� الشهادة ا�جامعية املتوسطة . خر��� الثانو�ة العامة .١

 ن الذين يرغبون �� إكمال دراس��م ا�جامعية.�املوظف .٢

 .حكمهمومن ��  ن �� اململكة إقامة نظامية�املقيم .٣

 املادة الرا�عة

 : شروط القبول 

١.  
ً
و جامعة أع�� الشهادة ا�جامعية املتوسطة من �لية  أن يكون املتقدم خر�ج الثانو�ة العامة أو حاصال

  . بتقدير جيد كحد أد�ى معتمدة

 ع�� نتائج اختبار القدرات العامة واالختبار التحصي�� للتخصصات الع .٢
ً
 . يةلمأن يكون حاصال

كشرط لاللتحاق  املعهد /يقرها مجلس ال�لية تكميليةطالب بنجاح أية مقررات تأهيلية أو ن يكمل الأ .٣

 .ب��نامج الب�الور�وس ل�حاصل ع�� الشهادة ا�جامعية املتوسطة

 .�لية أو جامعة أخرى ألسباب تأديبية لم �سبق فصلھ من .٤

 .صاتمراعاة الفحوصات ا�خاصة لبعض ا�جهات / التخص معالط�ي  الكشف يجتاز أن .٥

 ./ املعهد ويعتمدها ا�جلس األ�ادي�ي للقطاع خرى يقرها مجلس ال�ليةأن �ستو�� أية شروط أ .٦

 فر شروط القبول السابقة ال �ع�ي القبول ال��ائي للمتقدم و�نما يخضع للمنافسة.اتو  .٧

 املادة ا�خامسة

 العبء الدرا��ي واملدة الزمنية :

الئحة الدراسة واالختبارات ما لم يرد نص مخالف  يطبق ع�� الطالب الدراس�ن ع�� حسا��م ا�خاص

 �� هذه الالئحة.

 الدارس�ن ع�� حسا��م ا�خاص
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 املادة السادسة

 : الرسوم الدراسية

  )٢٥٠(من الطالب مبلغ  �ستو��ُ  .١
ً

 للساعة املعتمدة الواحدة.  اسعوديً  ر�اال
ً
 رسوما

للغرفة  ي)صيف –ر�ال فقط قيمة السكن للفصل الدرا��ي (رئي��ي  )١٠٠٠الطالب مبلغ وقدره ( ُ�ستو�� من .٢

 �� حال رغبتھ االستفادة من ذلك.  املزدوجة

�عامل الطالب ضمن برنامج الدارس�ن ع�� حسا��م ا�خاص معاملة بقية الطالب �� ا�حصول ع��  .٣

 خصومات بند اإلعاشة.

افق ال�لية .٤ العالج  باستثناء / املعهد �شمل الرسوم ال�ي يدفعها الطالب االستفادة من جميع خدمات ومر

 .والزي املوحدلدراسية والكتب ا

اقع قسط�ن  هامن الفصل و�مكن تقسيط الثا�ياألسبوع  ��اية يتم �سديد الرسوم الدراسية �املة قبل .٥ بو

 بحد أق��ى ب��اية األسبوع السادس. )%٥٠ع�� أال تقل قيمة القسط عن (
ً
 و �ستو�� الرسوم �املة

ذا لم يتمكن من �سديد الرسوم إ بالفصل الدرا��ي األول �� القبول  (املستجد) �سقط حق الطالب .٦

 .املطلو�ة خالل الف��ة ا�حددة

 :�� حالة االعتذار أو اال��حاب عن الدراسة �عاد الرسوم الدراسية وفق ما ي�� .٧

 .خالل األسبوع األول ) ألف ر�ال كرسوم إدار�ة �� حالة االعتذار أو اال��حاب ١٠٠٠يخصم ( .أ

 الثا�يحالة االعتذار أو اال��حاب خالل األسبوع�ن  من الرسوم الدراسية املدفوعة ��)%٣٠( يخصم .ب

 .من بدء الدراسة و الثالث

الرا�ع من الرسوم الدراسية املدفوعة �� حالة االعتذار أو اال��حاب خالل األسبوع�ن  %) ٥٠(يخصم  .ج

 .من بدء الدراسةخامس وا�

 .أسابيع من بدء الدراسة خمسةال �س��د الرسوم الدراسية �عد م��ي  .د

�� أي مقرر درا��ي �� حالة تأجيلھ أو إلغائھ من قبل  لطالب استعادة �امل رسوم الت�جيليجوز ل .ه

 بأن / املعهد ال�لية
ً
تقل عن شهر �امل من تار�خ تقديم  جراءات االستعادة �ستغرق مدة زمنية ال إ. علما

 الطلب.

 الدارس�ن ع�� حسا��م ا�خاص
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 اجتيازه الكشف الط�ي.�س��د الطالب �امل املبلغ إذا أل�� قبولھ من (ال�لية/ املعهد) نتيجة لعدم  .و

يحق للمجلس األ�ادي�ي بقطاع ال�ليات واملعاهد تحديد �افة السياسات واملعاي�� املالية لرسوم  .ز

 الدراسة، الت�جيل وا�خصم . 

 تكون مسؤولية التحصيل وا�خصم من مهام قسم ا�حاسبة. .ح

 السا�عةاملادة 

 عامة:�عليمات وأح�ام 

 ه �سري العمل ��ذ .١
ً
بمقابل سبقها من لوائح منظمة للتعليم  وتن�خ مااعتمادها، من تار�خ الالئحة اعتبارا

 .وتراجع �عد سنة من العمل ��ا رسوم مالية،

حده للمجلس و و  واملعاهد،جلس األ�ادي�ي لقطاع ال�ليات ا�تصدر هذه الالئحة التنفيذية و�عدل بقرار من  .٢

 حق تفس�� نصوص هذه الالئحة.

ات واملعاهد ا�حق �� مراجعة الرسوم الدراسية وتحديدها ل�ل عام درا��ي قطاع ال�لياأل�ادي�ي بلمجلس ل .٣

 .ع�� أن يتم إشعار الطالب بتغي�� الرسوم قبل بدء العام الدرا��ي

 

 

  

 الدارس�ن ع�� حسا��م ا�خاص
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 �عر�ف أندية النشاط الطال�ي: املادة األو��:

 ال        
ً
عد أندية النشاط الطال�ي ملتقى مهما

ُ
ف وتطو�ر وتنمية املواهب الطالبية، والعمل ع�� ��جيع كتشا�

حتضان ا�� أماكن  ،بت�ار واإلبداع لد��م ، من خالل القيام بأعمال و�رامج وأ�شطة ذات صبغة تطوعيةاال 

النشاطات الطالبية وفق النشاط املس��دف، وتتيح لهم التواصل مع رواد هذه األ�شطة داخل ال�لية/املعهد 

 وخارجها.

 مصط�حات: ة الثانية:املاد

 . امللكية الهيئة مدن �� التعليم ع�� �شرف ال�ي ا�جهة القطاع:

 الو�الة: و�الة ال�لية/املعهد لشؤون الطالب / و�الة ال�لية لشؤون الطالبات.

 .الباتال�لية/املعهد لشؤون الطالب / وكيلة شؤون الط وكيل/رئيس قسم: وكيل/رئيس قسمال

طالب: رئيس قسم/مشرف خدمات الطالب بفرع الطالب/ مشرفة وحدة خدمات رئيس قسم/مشرف خدمات ال

 الطالبات بفرع الطالبات.

 الطلبة : طالب وطالبات القطاع.

وهو املسؤول عن تخطيط ومتا�عة  ،النادي : أحد منسو�ي قطاع ال�ليات واملعاهد (أ�اديمي�ن و�دار��ن)مشرف 

 ال�لية/املعهد لشؤون الطالب. يس قسموكيل/رئوتقو�م النشاط، و�تم ترشيحھ من قبل 

 : هو أحد طلبة ال�لية/املعهد من أعضاء النادي. النادي رئيس

 الهيئة التنفيذية : تتكون من أخصائي األ�شطة ومشرف النادي ورئيسھ.

التعاون مع مشرف ورئيس النادي لتنفيذ أ�شطة  ھ�قع ع�� عاتق، و عضو النادي: هو أحد طلبة ال�لية/املعهد 

 ادي.الن

  

 الضوابط املنظمة ألندية النشاط الطال�ي
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 أهداف النشاط الطال�ي: املادة الثالثة:

 غرس الدافع الذا�ي للبذل والعطاء. .١

 إقامة النشاطات ال�ي ت��ز جهود أعضاء النادي �� ا�جاالت ال�ي يتم��ون ف��ا. .٢

؛ لال  .٣
ً
 وخارجيا

ً
 طالع وتبادل ا�خ��ات.املشاركة �� املناسبات ا�ختلفة داخليا

  د.ل�لية أو املعهإثراء حياة الطالب/الطالبة �� ا .٤

  .بناء ال�خصية املت�املة للطالب/الطالبة  .٥

 .تنمية قدرات الطالب/الطالبة �� مجال �شاط النادي .٦

 .تزو�د الطالب باملعارف والكفايات االملن�جية املكملة لل��امج الدراسية  .٧

 .توف�� قناة نظامية للطالب للتفاعل والتواصل مع ا�جتمع  .٨

 

 شاء األندية:آلية إ� املادة الرا�عة:

وكيل/رئيس دمج أندية النشاط الطال�ي حسب ا�حاجة، بناًء ع�� مرئيات ال يتم إ�شاء أو �عليق أو  .١

 بقرار  من مجلس ال�لية/ املعهد. قسم

طال�ي لرئيس قسم خدمات الطالب بخطة وتصور مت�امل  تتقدم ا�جهة ال�ي ترغب �� إ�شاء ناٍد  .٢

 طھ.عن النادي املق��ح وأهدافھ ومجاالت �شا

يقل أعضاء النادي املق��ح �� مرحلة التأسيس عن خمسة أعضاء، يتم تقديم بيانا��م  يجب أال  .٣

 ألخصائي النشاط.

يجوز أن يضم النادي أي عدد من الطلبة بال�لية/املعهد �شرط أال تقل العضو�ة �� أي وقت من  .٤

 األوقات عن عدد املؤسس�ن.

افقة مدير ال�لية/املعهد.يحق للنادي إ�شاء فروع لھ �� األقسام التعلي .٥  مية �عد مو

  

 الضوابط املنظمة ألندية النشاط الطال�ي
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 الهي�ل التنظي�ي ألندية النشاط الطال�ي: املادة ا�خامسة:

�شرف الو�الة ع�� أندية النشاط الطال�ي من خالل �جنة �س�ى ال�جنة العامة ألندية النشاط الطال�ي �ش�ل     

 لهذا الغرض وتتكون من:

  شؤون الطالب   رئيس قسمة وكيل/ .١
ً
 رئيسا

  يةا�خدمات الطالب رئيس/ة قسم .٢
ً
 للرئيس ومقررا

ً
 نائبا

  مشرف/ة األ�شطة الطالبية .٣
ً
 عضوا

  األ�شطة الطالبية ة/أخصائي .٤
ً
 عضوا

  رؤساء األندية .٥
ً
 عضوا

 

 املهام والواجبات: املادة السادسة:

 مهام وواجبات ال�جنة العامة ألندية النشاط الطال�ي: .أ

 من األندية. ل�ل ناٍد  �شكيل الهيئة التنفيذية -١

 التوصية ع�� خطة األ�شطة الطالبية العتمادها من مدير ال�لية/املعهد. -٢

 تقدير م��انية النادي من صندوق الطالب. -٣

 متا�عة تخطيط وتنفيذ وتقو�م �شاطات النادي و�رامجھ. -٤
 

 مهام وواجبات الهيئة التنفيذية: .ب

املق��حة خالل العام  اتلتشمل �افة النشاط ؛إعداد ا�خطة وامل��انية السنو�ة للنادي وجدول��ا -١

 الدرا��ي ( الرئيس، أخصائي النشاط ).

 متا�عة تنفيذ ا�خطة �عد اعتمادها من مدير ال�لية/املعهد ( الرئيس، أخصائي النشاط ). -٢

متا�عة األمور اإلدار�ة ا�خاصة بنشاطات النادي �إصدار بطاقات العضو�ة ، متا�عة السلف املالية  -٣

 جراءات ا�خاصة باملشار�ات ( أخصائي النشاط ).إل ��اء اإ، 

ادي وفق ا�خطة املعتمدة ( الرئيس ). -٤
ّ
 تنفيذ برامج الن

 توزيع املهام ع�� أعضاء النادي ومتا�ع��م و تقو�م أدا��م بالتنسيق مع مشرف النادي (الرئيس). -٥

 تقديم املق��حات ا�خاصة بتحس�ن األداء ( الرئيس ). -٦

 ة أل�شطة النادي �عد توثيقها وصياغ��ا ( أخصائي النشاط ، الرئيس ).إعداد التقار�ر الدور� -٧

 إعداد تقر�ر شهري عن النادي �سلم لرئيس ال�جنة العامة للنشاط الطال�ي ( أخصائي النشاط). -٨

 إعداد التقر�ر السنوي أل�شطة النادي ( الرئيس ). -٩

 اإلشراف ع�� انتخابات رئيس النادي. -١٠
 

 �يالضوابط املنظمة ألندية النشاط الطال
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 ترشيح رئيس النادي: .ج

النادي ع�� أن  مشرفستئناس برأي ترشيح رئيس النادي بالتصو�ت من قبل أعضاء النادي و�اال يتم 

 يتحقق �� املر�ح التا��:

 .أن يكون حسن الس��ة والسلوك -١

 أال يكون قد صدر بحقھ أي عقو�ة تأديبية. -٢

٣-  
ً
 دراسي أن يكون قد أن�ى فصال

ً
  ا

ً
 �� ال�لية/املعهد. �امال

 .وكيل/رئيس قسمواحد إال باستثناء من ال أال يتو�� قيادة أك�� من ناد -٤

ال يجوز تو�� قيادة النادي لف��ت�ن متتاليت�ن إال باستثناء من رئيس ال�جنة العامة ألندية النشاط  -٥

 الطال�ي.

  يكون لديھ إنذار  درا��ي. أال  -٦
 

 :مهام وواجبات العضو .د

 العمل ع�� تحقيق أهداف النادي. -١

 العمل بروح الفر�ق. -٢

 املو�لة إليھ من قبل رئيس النادي.عمال القيام باأل  -٣

 مهام مشرف النادي .ه

عضاء النادي أو من �� حكمهم يق��حھ أيكون ل�ل نٍاد مشرف من أعضاء هيئة التدريس والتدر�ب  .١

 .النادي أل�شطةو ا�خ��ة املناسبة أن يكون التخصص أوتقره ال�جنة العامة أللندية ع�� 

ادي واملشاركة �� مناقش��ا، وليس لھ حق يحق ملشرف النادي حضور جميع اجتماعات الن  .٢

 .و �� �شكيل الهيئة التنفيذيةأالتصو�ت �� ترشيح رئيس النادي 

رئيس النادي �� حال رأى ما  يحق ملشرف النادي رفع توصية ل�جنة العامة أللندية بحجب الثقة �� . .٣

 .يو مخالفة ا�خطط املعتمدة للنادأواللوائح ما بمخالفة النظمة إ�ستد�� ذلك 

 :مهام رئيس النادي .و

 .يرأس الهيئة التنفيذية للنادي .١

 .ووضع ال��نامج الزم�ي لها األولو�اتوتحديد  األعضاءعداد خطة النشاط للنادي مع إملشاركة �� ا .٢

 .وتنظيم وتوزيع املهام األعضاءقيادة  .٣

  .متا�عة تنفيذ خطة النشاط ورفع التقار�ر الشهر�ة ل�جنة العامة .٤

 .األمراملتاحة ورفعها للهيئة العامة ان تطلب  االم�انات معا�جة الش�اوى حسب .٥

 .و مهام من شأ��ا انجاح النادي وتطو�ره ضمن ا�حدود النظاميةأتنفيذ أي توج��ات  .٦

 الضوابط املنظمة ألندية النشاط الطال�ي
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 آلية اختيار أعضاء النادي وشروط العضو�ة: املادة السا�عة:

 :آلية اختيار األعضاء .أ

ح باب العضو�ة للنادي مع بداية �ل عام يتو�� رئيس قسم/مشرف خدمات الطالب اإلعالن عن فت -١

 درا��ي.

يقوم الطلبة الراغبون �� ا�حصول ع�� عضو�ة النادي بمراجعة أخصائي النشاط لتعبئة نموذج  -٢

 العضو�ة.

 ن��اء مدة التقديم.استمارة وقوائم العضو�ة ملشرف النادي �عد ايقوم أخصائي النشاط بتسليم  -٣

لرئيس ال�جنة العامة ألندية  قوائم العضو�ة ل�ل ناٍد  ��خة من بتقديميتو�� أخصائي النشاط  -٤

 .وكيل/رئيس قسمالنشاط الطال�ي لعرضها ع�� ال

 :شروط العضو�ة  .ب

١-  
ً
 ال�لية/املعهد.�� أن يكون الطالب منتظما

 �عبئة االستمارة ا�خاصة بطلب العضو�ة. -٢

 ).أن يبقى ع�� تخرجھ سنة �املة ع�� األقل ( ال �شمل فصل التدر�ب امليدا�ي  -٣

٤- .
ً
 تجدد العضو�ة سنو�ا

 نظام مشاركة األندية بمناسبات ال�لية/املعهد: املادة الثامنة:

تمثل األندية الطالبية الرك��ة األساسية �� مساعدة األقسام األ�اديمية واإلدارات �� تنظيم مناسبات     

�ها، إذ تحث الو�الة ال�لية/املعهد ا�ختلفة مثل املؤتمرات، وورش العمل، والندوات وا�حاضرات وغ�

 تباع اآل�ي:ااألندية الطالبية ع�� املشاركة �� هذه املناسبات ولكن يجب عل��ا 

ال�ي ترغب �� مشاركة األندية الطالبية لرئيس ال�جنة  املستفيدةتقديم طلب رس�ي من ا�جهة  .١

 لنشاط الطال�ي.االعامة ألندية 

افقة  .٢  .ال�لية/املعهد لشؤون الطالب وكيل/رئيس قسممو

 تحديد النادي املناسب. .٣

جتماع رئيس النادي أو من يمثلھ مع ا�جهة صاحبة الطلب لتحديد املهام والواجبات املراد القيام ا .٤

 ��ا.

  

 الضوابط املنظمة ألندية النشاط الطال�ي



 

 ۱۲۰من  ٤٥الصفحة 
 

V 1.0 Sep. 2019  

 نظام إقامة محاضرات عن طر�ق األندية الطالبية: املادة التاسعة:

عامة أو تخصصية �عد  يحق لألندية الطالبية دعوة أ�خاص من داخل ال�لية/املعهد إللقاء محاضرات     

افقة ا�خطية من ال ، وذلك بتقديم طلب لرئيس ال�جنة العامة ألندية النشاط الطال�ي وكيل/رئيس قسماملو

 مبين ،من إقامة ا�حاضرة أسابيع أر�عةقبل 
ً
وقت ا�حاضرة،  ،موضوع ا�حاضرة اسم ا�حاضر، :فيھ ا

 واملتطلبات الالزمة إلقام��ا.

 ءات املتبعة �� اإلعالنات:اإلجرااملادة العاشرة: 

 للقيام باأل�شطة ا�ختلفة �س�� األندية لإلعالن ع��ا لتوصيل الرسالة املراد تبليغها وفق اإلجراء التا��:         

 اعتماده من رئيس ال�جنة العامة ألندية النشاط الطال�ي. .١

 ختم اإلعالن من مكتب رئيس قسم/مشرف خدمات الطالب. .٢

 القنوات واألنظمة املتبعة. يتم �شر اإلعالن وفق .٣

 إجراءات الدورات القص��ة والشهادات:  املادة ا�حادية عشرة:

وتقدم �� ��اية هذه الدورات شهادة حضور  ،تقوم األندية الطالبية بتنظيم دورات دراسية قص��ة للطالب    

 . شؤون الطالب وكيل/رئيس قسمدورة موقعة من مقدم الدورة ومعتمدة من 

 لدورات:�عليمات ل .أ

أن تكون مدرجة �� م��انية النادي املعتمدة من قبل مجلس صندوق الطالب، وضمن ا�خطة  .١

 املعتمدة من قبل مدير ال�لية/املعهد.

 يجب أن تقدم الدورات العلمية من قبل أ�خاص مؤهل�ن �� ا�جال أو أعضاء هيئة تدريس. .٢

 لتالية:تباع اإلجراءات ااعتماد لشهادات الدورات يجب ال�حصول ع��  .ب

 . إعداد النادي للشهادات وطباع��ا.١

 . توقيع الشهادات من مقدم الدورة.٢

 . شؤون الطالب وكيل/رئيس قسماعتمادها من قبل . ٣

 ن��اء الدورة.ا . يتو�� النادي مسؤولية �سليم الشهادات للمستحق�ن من املشارك�ن خالل أسبوع من٤

  

 الضوابط املنظمة ألندية النشاط الطال�ي
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 ية وا�خارجية: ستضافات الداخلاال  املادة الثانية عشرة:

: اال 
ً
 ستضافات الداخلية:أوال

إذا �ان لدى أحد األندية الطالبية رغبة �� استضافة �خصية من داخل ال�لية/املعهد للمشاركة �� أحد     

 برامجها، فيجب:

افقة الا�حصول ع�� ستضافة مدرجة ضمن خطة النادي املعتمدة أو أن تكون اال  .١ وكيل/رئيس مو

 .قسم

 من قبل النادي.التنسيق مع الضي .٢
ً
 ف مباشرة

 ستضافة.حجز امل�ان املناسب لال  .٣

 ستضافة.قبل أسبوع من موعد اال  وكيل/رئيس قسمإشعار ال .٤

: اال 
ً
 ستضافات ا�خارجية:ثانيا

 بحسب التنظيمات الرسمية املعمول ��ا.

 :الز�ارات والرحالت العلمية املادة الثالثة عشرة:

 يجب اتباع التا��:الطالبية،  للقيام بز�ارات أو رحالت خاصة باألندية

 :ا�حافظةإذا �انت الرحلة داخل  .أ

افقة ا�حصول ع�� أن تكون ضمن ا�خطة املعتمدة للنادي أو  .١  .شؤون الطالب وكيل/رئيس قسممو

 يتو�� مشرف النادي أو من ينو�ھ اإلشراف ال�امل ع�� الرحلة. .٢

موعد الز�ارة �عشرة أيام ع�� أقل  تقديم الطلب لرئيس ال�جنة العامة ألندية النشاط الطال�ي قبل .٣

 تقدير.

 مخاطبة ا�جهة املراد ز�ار��ا حسب األنظمة املتبعة. .٤

  ا�جهة ذات العالقة. بالتنسيق مع وسيلة املواصالت املناسبةحجز  .٥

 :ا�حافظةإذا �انت الرحلة خارج  .ب

 يضاف إ�� ما سبق التا��:

 ب األنظمة املتبعة.ختصاص وحستقديم الطلب قبل موعد الز�ارة ل�جهة ذات اال  .١

 يرفق مع الطلب كشف باألسماء الثالثية للمشارك�ن �� الرحلة. .٢

 حسب ا�جهة واملوعد املق��ح.ب عمل ا�حجوزات املبدئية .٣

افقة صاحب الصالحية ع�� إقامة الرحلة. .٤  مو

 يقوم رئيس قسم ا�خدمات الطالبية أو من ينوب عنھ بمتا�عة �افة األ�شطة والرحالت. .٥

 الضوابط املنظمة ألندية النشاط الطال�ي
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 املم��ات ال�ي يحصل عل��ا من �شارك �� أ�شطة األندية:  ة عشرة:املادة الرا�ع

 ملا يقوم بھ رئيس النادي     
ً
 و�إشراف من مشرف من مهام لتنفيذ خطة النادي وأعضاؤهنظرا

فتوفر لهم ، النادي، فإن و�الة ال�لية/املعهد لشؤون الطالب �� املقابل ترا�� وتقدر ا�جهد الذي يقومون بھ 

 املم��ات ا�حسية واملعنو�ة ال�ي �عي��م ع�� أداء املهام املنوطة ��م، و من أهم هذه املم��ات ما ي��:العديد من 

 تصر�ح دخول لسيارة رئيس النادي من قسم األمن حسب اإلم�انية. .١

وأعضاء، يحضره  إقامة حفل ختامي سنوي لأل�شطة يتضمن حفل تكر�م لطالب النادي من رؤساء .٢

 عاهد وكبار مسؤو�� القطاع. مدير عام ال�ليات وامل

ندية النشاط الطال�ي �عد أخاصة باملتم��ين ��  ،�� ا�حفل ا�ختامي لأل�شطة تخصيص �عض ا�جوائز  .٣

ع��  وكيل/رئيس قسمترشيحهم من قبل رئيس ال�جنة العامة ألندية النشاط الطال�ي واعتمادها من ال

  -النحو التا��: 

 من األندية.  يحصل عل��ا أفضل رئيس ناٍد  ،جائزة التم�� �� األ�شطة الطالبية -أ

 ثالث جوائز ألفضل ثالثة أندية خالل العام الدرا��ي. -ب

 �شطة الطالبية ع�� النحو التا��: تقوم الو�الة ب��شيح �عض الطالب املتم��ين �� األ .٤

 ال��شيح للعمل مع �عض ال�جان الدائمة بالكيلة/املعهد وال�ي لها عالقة ��م ( مثل مجلس صندوق  -أ

 الطالب/ ال�جنة العامة ألندية النشاط الطال�ي/ الهيئة التنفيذية).

 ( مثل مؤتمر قاد -ب
ً
 أو دوليا

ً
 ةال��شيح للمشاركة �� وفود طالبية تمثل ال�لية/املعهد أو اململكة إقليما

نو�ة النشاط الطال�ي، الز�ارة العلمية، وفد اململكة لهيئة األمم املتحدة بأمر��ا، الز�ارة الطالبية الس

 �جامعات دول مجلس التعاون ا�خلي��).

 يحصل رئيس النادي ع�� م�افأة ��جيعية من صندوق الطالب ضمن بند التشغيل. .٥

 

 أندية النشاط الطال�ي: املادة ا�خامسة عشرة:

�شتمل النشاط الطال�ي بال�لية/املعهد ع�� العديد من األندية ال�ي �غطي �افة التخصصات األ�اديمية     

ا�جوالة.  جتماعية والر�اضية وعش��ةدة �� ال�لية/املعهد، إ�� جانب األ�شطة الثقافية والدينية و اال املوجو 

العلمية، واملعارض،  واملشاريع وت��كز أهم أعمال أندية النشاط الطال�ي ع�� الز�ارات امليدانية وا�حاضرات

واإلسهام �� األسابيع  وا�خارجية( دولية )الداخلية والدورات التدر�بية ، والرحالت الر�اضية واملعسكرات ،

 الثقافية وال��امج العلمية ال�ي �ستضيفها ال�لية/املعهد، ومن هذه األندية ما ي�� :
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 األنـديـة الـعـلمـية :

االهتمام با�جال الذي يخصھ، وت��كز أ�شطة األندية  ، و�تو�� �ل ناٍد  تتشابھ األدوار الرئيسة لهذه األندية    

 ية فيما ي�� : العلم

 بت�ارات العلمية. املشاريع واال  .١

 البحوث العلمية.  .٢

سواء إ�� مناطق جيولوجية أو أثر�ة أو إ�� مؤسسات  ،الز�ارات امليدانية إ�� جميع مناطق اململكة .٣

حكومية وشر�ات متخصصة، و�عود هذه الز�ارات ع�� أعضاء النادي بالفائدة �� مجال تخصصهم 

 وا�� العلمية التطبيقية. وتز�د من معرف��م بالن

 ا�حاضرات العلمية والدورات القص��ة و�رامج ا�حاسب اآل��.  .٤

 املعارض العلمية الداخلية وا�خارجية.  .٥

 نادي االبت�ارات واالخ��اعات واملوهو��ن. –نادي ا�حاسب اآل��  –ومن أمثلة هذه األندية نادي الهندسة    

 أندية النشاط الطال�ي العامة:

سواء �انت منفصلة أو  ،أندية طالبية رئيسة، ال تتكون ال�جنة العامة ألندية النشاط الطال�ي إال بقيامهاو��     

 مدمجة و��: 

 النـادي الثقـافـي: .١

و��تم بإقامة ال��امج الثقافية ال�ي ت��ي ا�جانب املعر�� �� حياة الطلبة ، و�سهم �� �عليمهم ما هو نافع     

 ومفيد.

 ـي:جتماعالنـادي اال  .٢

جتماعية مناسبة داخل ال�لية وخارجها، اجتماعية ��دف إ�� إيجاد حياة ا��تم النادي �عمل برامج     

جتماعية حول حياة و�عمل ع�� شغل أوقات فراغ الطلبة بما يفيد ، كما �عمل ع�� إقامة ا�حاضرات اال 

 تماعية. ج�� عمل البحوث اال إالطلبة ا�جامعية يلق��ا أساتذة متخصصون، باإلضافة 

 النـادي الر�اضـي: .٣

 لشغل أوقات الفراغ لدى الطلبة وتنشيط أذها��م.؛ و��تم بإقامة املسابقات الر�اضية �� جميع األلعاب    

 نادي عش��ة ا�جوالـة : .٤

��تم النادي باأل�شطة الكشفية داخل ال�لية/املعهد وتمثيل ال�لية/املعهد �� ال��امج الكشفية     

 ة. الداخلية وا�خارجي

 

 الضوابط املنظمة ألندية النشاط الطال�ي
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 نادي اللغة االنجل��ية: .٥

��تم النادي �عمل برامج ��دف لز�ادة الو�� بأهمية اللغة االنجل��ية �� حياة الطلبة أثناء دراس��م     

و�عد تخرجهم، كما ��دف النادي إ�� ز�ادة حصيلة الطلبة �� اللغة االنجل��ية من خالل إقامة �عض 

 �� املسابقات ا�خارجية.املسابقات داخل ال�لية/املعهد واملشاركة 

 

 أح�ام عامة

افقة رئيس مجلس صندوق الطالب.  .١  ال يتم قبول أي طلب سلفة جديدة ما لم �سدد السلفة السابقة إال بمو

ل��امات املالية املرتبطة بالنادي وذلك قبل الهيئة التنفيذية �� ا�جهة املسؤولة عن إ��اء جميع اال .٢

 ا�ي. أسبوع�ن من ��اية الفصل الدرا��ي الث

افقات الالزمة من  ا�حصول ع��ال يتم إقامة أ�شطة غ�� مدرجة �� خطة النادي املعتمدة إال �عد  .٣ املو

 صاحب الصالحية.

افقة  ،لتكر�م ال�خصيات ال�ي خدمت النادي .٤ سواء من داخل أو خارج ال�لية/املعهد، البد من أخذ مو

 صاحب الصالحية قبل ذلك.

وتحديد �افة اإلجراءات واألنظمة  ،أي مادة من مواد هذه الضوابطيحق �جلس ال�لية/املعهد تفس��   .٥

 الالزمة لتنفيذها.

 من األندية .٦
ً
 رسالة قطاع ال�ليات واملعاهد.و وفق ما يحقق رؤ�ة ، يحق لل�لية / املعهد إضافة ما تراه مناسبا

  

 ندية النشاط الطال�يالضوابط املنظمة أل 
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 حقوق الطالباملادة األو��: 

 
ً
 �� ا�جال األ�ادي�ي: الطلبة: حقوق أوال

 والتعلم.��يئة البيئة املناسبة للتعليم  .١

 واأل�اديمية.ا�حفاظ ع�� سر�ة معلومات الطالب ال�خصية  .٢

 ه فرصة الدفاع عن نفسھ.ؤ بأي قرار يتخذ �� حقھ، و�عطا الطالب إشعار  .٣

 ��أو اضرات �� قاعة ا�حسواء �ان  ،ستفسار واملناقشة العلمية الالئقة مع أعضاء هيئة التدريساال  .٤

 .الساعات املكتبية

 التدريس هيئة عضو  ال��ام مع ا�جدولة ا�حاضرات أوقات موعد �� �غ��  أي حدوث حال الطالب إشعار  .٥

 .الدرا��ي للمقرر  واملكتبية واملعملية العلمية الساعات جميع باستيفاء

 .داملعه/ال�لية موقع ع�� رفعها ع��  واألنظمة اللوائح ع�� الطالب حصول  إتاحة .٦

 .املعهد/ ال�لية وخارج داخل �خصيتھ إلثبات طالب بطاقة ع�� ا�حصول  �� الطالب حق .٧

إلتمام ��جيل املقررات ال�ي يتيحها لھ  ؛ع�� األقل بأسبوع طالع ع�� جدولھ الدرا��ي قبل بدء الدراسةاال  .٨

 النظام حسب أنظمة ولوائح قسم القبول والت�جيل بال�لية / املعهد.

 ومفردات املقررات وا�جداول الدراسية.طالع ع�� ا�خطط اال  .٩

 التحو�ل من تخصص إ�� آخر حسب األنظمة ا�خاصة بالتحو�ل. .١٠

 للتقو�م األ�ادي�ي �� الف��ة  ،حذف أو إضافة أي مقرر متاح .١١
ً
أو حذف الفصل بأكملھ حسب األنظمة، ووفقا

 ا�حددة لذلك.

 ألن .١٢
ً
 ظمة ولوائح ال�لية / املعهد.ا�حصول ع�� وثيقة التخرج �عد إ��اء متطلبات التخرج وفقا

ضمان سر�ة الشكوى املقدمة من الطالب ضد عضو هيئة التدريس، �عد التحقق من �افة اإلثباتات  .١٣

 ستيفا��ا.او 

مراجعة نتائج التحصيل العل�ي وفق الالئحة ا�خاصة بذلك بال�لية / املعهد وقواعدها التنفيذية وقواعد  .١٤

 التظلم و�جراءاتھ.

ختبارات ضمن إطار املن�ج الدرا��ي ومحتو�اتھ واملواضيع ال�ي تمت إثار��ا أو لة اال أن تكون أسئمراعاة  .١٥

 وأن يرا�� التوزيع املتوازن واملنطقي للدرجات ضمن هذا اإلطار. ا�حاضرات،اإلحالة إل��ا أثناء 

 حقوق الطلبة وواجبا��م



 

 ۱۲۰من  ٥۲الصفحة 
 

V 1.0 Sep. 2019  

 �� حال تفوقھ األ�ادي�ي. .١٦
ً
افز وامل�افآت املادية املقررة نظاما  ا�حصول ع�� ا�حو

 من خدمات اإلرشاد األ�ادي�ي.ستفادة اال  .١٧

 حصول ذوي االحتياجات ا�خاصة ع�� التسهيالت ال�ي تمك��م من التحصيل العل�ي. .١٨

 

 
ً
 : حقوق الطالب �� ا�جال غ�� األ�ادي�ي:ثانيا

 للوائح واألنظمة.ستفادة من خدمات الرعاية اال اال  .١
ً
 جتماعية والنفسية ال�ي تقدمها ال�لية / املعهد وفقا

 الهيئة امللكية. ياتة ال�حية ال�افية لھ �� عيادات ومستشفتوف�� الرعاي .٢

افق ال�لية / املعهد (السكن، مصادر التعلم، الصاالت ال��ف��ية واملالعب اال  .٣ ستفادة من خدمات ومر

 للوائح 
ً
اقف السيارات وغ��ها...)، وذلك وفقا الر�اضية، األ�شطة الطالبية، ال�افت��يا واملطعم، مو

 املعهد وحسب اإلم�انات املتاحة.وأنظمة ال�لية / 

افز وامل�افآتا�حصول ع��  .٤ . ا�حو
ً
 واإلعانات والسلف املالية اإلضافية املقررة نظاما

 .ا�حق �� التصو�ت ل��شيح أعضاء ا�جلس الطال�ي  .٥

 حتياجاتھ.ا�حصول ع�� الدعم واملساندة وا�خدمة الالئقة واملناسبة ال  .٦

 .أو أي وسيلة جمع معلومات أخرى ن خالل االستبيانات تقييم ا�خدمات الطالبية املقدمة لھ م .٧

اقف ا�خصصة للطالب بال�لية / املعهد وفق األنظمة  .٨ ا�حصول ع�� تصر�ح دخول مركبتھ ا�خاصة �� املو

 والقوان�ن.

 طالع ع�� ما �ستجد من لوائح و�عليمات.اال  .٩

 

 

 

  

 حقوق الطلبة وواجبا��م
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 واجبات الطالباملادة الثانية 

 
ً
 األ�ادي�ي: : واجبات الطالب �� ا�جالأوال

 .املعهد/ال�لية وأنظمة اللوائح عليھ تنص بما االل��ام .١

 الذا�ي باألمانة األ�اديمية و�افة التعليمات للعملية التعليمية). االل��امبمعاي�� السلوك األ�ادي�ي ( االل��ام .٢

أقسامه .٣  ا العلمية.محضور يوم التعر�ف بال�لية / املعهد و

 لألنظمة واللوائح بال�لية / املعهد.�� الدراسة واح��ام القو  االنتظام .٤
ً
 اعد املتعلقة �س�� ا�حاضرات وفقا

 التعرض ، وعدم وطالب و�دار��ن أ�اديمي�ن من املنسو��ن وجميع املعهد/ال�لية ضيوف مع باح��ام التعامل .٥

 .�انت صورة بأي أو  بالقول  باإليذاء لهم

 .االختبارات أوقات أثناء بالهدوء واالل��ام ، عليھ املساعدة أو  الغش وعدم االختبارات بأنظمة التقيد .٦

 .ال�حيحة جتماعيةاألعراف والتقاليد اال  ، وكذلكعدم القيام بأي سلوك يتنا�� مع الدين واألخالق .٧

 بتنفيذ العقو�ة املوقعة عليھ �� حالة إخاللھ بلوائح وأنظمة ال�لية / املعهد. االل��ام .٨

 ة لذلك، مع مراعاة األمانة عند �عبئة هذه النماذج.تقييم عضو هيئة التدريس حسب النماذج املعد .٩

 بإنجاز جميع اإلجراءات األ�اديمية املطلو�ة وفق املواعيد املقرة من ال�لية / املعهد. االل��ام .١٠

 من ا�حاضرات وا�حافظة ع�� وق��ا. االستفادةمراعاة آداب  .١١

 ت اإلعالنات الرسمية داخل ال�لية / املعهد.متا�عة اإلعالنات األ�اديمية �� موقع ال�لية / املعهد و�� لوحا .١٢

  

 حقوق الطلبة وواجبا��م
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: واجبات الطالب �� ا�جال غ�� األ�ادي�ي:
ً
 ثانيا

افق وممتل�ات ال�لية / املعهد  .١  ملا خصصت لھ. واستخدامهاا�حافظة ع�� مر
ً
 وفقا

 االمتناع عن التدخ�ن داخل ال�لية / املعهد باستثناء األماكن املصرح ��ا. .٢

 زعاج أو التجمعات غ�� املشروعة.عدم إثارة القلق واإل  .٣

 عدم إطالة الشعر أو القيام �عمل قصات غ�� الئقة. .٤

 ل��ام بلوائح وأنظمة اإلدارات األخرى ا�ختلفة (السكن، األمن والسالمة.... وغ��ها).اال .٥

حدوث الدقة واملصداقية �� إعطاء ال�لية / املعهد املعلومات والبيانات ال�خصية واإلبالغ عن �غي��ها حال  .٦

 ذلك.

عدم اإلساءة لسمعة ال�لية / املعهد بأي تصرف غ�� الئق يصدر منھ داخل وخارج حرم ال�لية / املعهد،  .٧

 ولل�لية / املعهد ا�حق �� اتخاذ اإلجراءات املناسبة �� حقھ عند وقوع أي مخالفة.

بطاقة الطالب، (تصر�ح دخول املركبة، مثل يجب �سليم جميع العهد ال�ي بحوزتِھ  ،عند إخالء الطرف .٨

 الكتب املستعارة... إ�خ).

افق ال�لية / املعهد. .٩  ا�حافظة ع�� النظافة العامة داخل مر

عدم التشه�� أو اإلساءة بأي وسيلة من وسائل التواصل االجتما�� لل�لية/ املعهد أو وحدا��ا اإلدار�ة أو ألي  .١٠

 من أعضاء هيئة التدريس أو املوظف�ن أو الطالب.
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 الفصل األول: أح�ام عامة

 

 املادة األو��:

 تدل املصط�حات التالية وأينما وردت �� هذه الالئحة ع�� املعا�ي املدونة أمام �ل م��ا ع�� النحو التا��:

 أحد �ليات أو معاهد الهيئة امللكية.. ال�لية/املعهد: ١

 ال�لية/املعبالدراسة ��  �ل ملتحق . الطالب:٢
ً
أو ينت�ي �جهات أخرى  ،�ان مستواه التعلي�ي أو جنسيتھ هد أيا

 .باملعهد/ سكن الطال�ي بال�ليةالويستفيد من خدمات ومرافق 

 داخل حرم ال�لية / املعهد أو خارجها و�تبع لها. ا�خصص للطالبالسكن  . السكن:٣

 �� �ل ما يخالف أنظمة ولوائح و�عليمات السكن الطال�ي.. ا�خالفة: ٤

املقدم من صاحب  ،االنضباطمن قبل �جنة الصادر ع�� املستفيد من السكن  ا�جزاء�� . العقو�ة: ٥

 املنصوص عليھ �� هذه الالئحة. ،الصالحية

 أي �لية أو معهد يتبع إلدارة الهيئة امللكية. . قطاع ال�ليات واملعاهد:٦

يتم  الطال�ي،  العمل بنظام التشغيل� �الراغب�ن  هو أحد الطالب الساكن�ن بالسكن الطال�ي . العر�ف:٧

 .، وتنطبق عليھ األنظمة املعمول ��ا فيما يخص التشغيل الطال�يقسم اإلس�ان رئيس من قبلترشيحھ 

منسو�و قسم اإلس�ان الطال�ي، سواء من املوظف�ن أو املشرف�ن أو رئيس قسم تا�ع لو�الة قسم اإلس�ان:  .٨

 ال�لية/املعهد لشؤون الطالب.
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  :الثانيةاملادة 

وتحقيق الهدوء  ،ة أخرى للطالبتحرص ال�لية/املعهد ع�� توف�� السكن املالئم وأي خدمات ضرور�

 بما �ساعد ع�� تحقيق اآل�ي: والتعليميةستقرار لھ بما يكفل ال��وض بوظائف ال�لية/املعهد ال��بو�ة واال 

 . تدعيم القيم الدراسية ب�ن الطالب.١

جتماعية والر�اضية وال��و�حية ال�ي وتنظيم أ�شطتھ الثقافية واال ،االهتمام بأوقاتھ ع��  الطالب حث. ٢

 وتن�ي هواياتھ الالمن�جية ا�ختلفة. ،�ستوعب ميولھ

 

 :الثالثةاملادة 

 :��دف هذه الالئحة ملا ي��

 املناسبة للطالب الساكن�ن وال�ي �ساعدهم �� تحصيلهم العل�ي.توف�� البيئة  .١

 السكن الطال�ي واملرافق ا�خدمية التا�عة لل�لية/للمعهد. داخل -ومن �� حكمھ-الطالب ضبط سلوك  .٢

 توجيھ الطالب ا�خالف وتقو�م سلوكھ باألساليب ال��بو�ة ا�حديثة املناسبة �� ال�لية/املعهد. .٣

 عهد.ع�� الطالب ا�خالف ألنظمة ولوائح السكن املعمول ��ا �� ال�لية/امل املناسبةإيقاع العقو�ات   .٤

 ا�حفاظ ع�� ممتل�ات وأصول الهيئة امللكية. .٥

 :الرا�عةاملادة 

يخضع لهذه الالئحة �ل مستفيد من خدمات سكن ال�لية/املعهد و�ما يتوافق مع األنظمة األساسية للهيئة 

 امللكية ل�جبيل و�نبع.

 

 :ا�خامسةاملادة 

 يس�ان الطال�اإل ممثلة بقسم الب قسم شؤون الط/و�الةا�جهة ا�ختصة بتطبيق أح�ام هذه الالئحة �� 

 بالتعاون مع ا�جهات ذات العالقة بال�لية/املعهد.

 

 

 

 

 السكن الطال�ي



 

 ۱۲۰من  ٥۸الصفحة 
 

V 1.0 Sep. 2019  

 املادة السادسة:

ھ ألنظمة لمعهد و�خضع �� إدارتھ و�سي�� شؤونل/ل�ليةل�عد السكن الطال�ي من األقسام العاملة والتا�عة           

 .ال�لية/املعهد ولوائحها

 

 املادة السا�عة:

اإلشراف ع�� قسم إس�ان الطالب �� ال�لية/املعهد و�سي�� شؤونھ وفق قسم شؤون الطالب  / لةو�اتتو�� 

 اللوائح واألنظمة.

 

 املادة الثامنة:

األساليب ال��بو�ة واإلرشادية واملهنية املتعارف يقوم قسم إس�ان الطالب بتطبيق أح�ام هذه الالئحة وفق 

  ونھة ع�� الغرف و املبا�ي السكنية �� الوقت الذي ير عل��ا وم��ا قيام ا�ختص�ن بجوالت ميداني
ً
للتأكد من  ؛مناسبا

جراءات واتخاذ اإل  ،مخالفات من ھما فيومصادرة  ،الغرفة واملب�ى السك�ي ومحتو�اتحسن وسالمة استخدام مرافق 

 املالئمة بحق ا�خالف�ن.

 

 املادة التاسعة:

�ن وأخصائي اإلس�ان القيام بجوالت تفتيشية ع�� يحق لرئيس قسم اإلس�ان ومشر�� اإلس�ان واملراقب

 غرف الطالب ،وجميع مرافق املبا�ي السكنية.
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 الفصل الثا�ي: الشروط واألنظمة

 املادة العاشرة:

     ستو�� الشروط التالية :اادة من سكن ال�لية / املعهد إذا للطالب االستف يحق        

١ 
ً
  ،�لية/املعهد بمسار الدراسة املنتظمةال�� . أن ي�ون الطالب مقبوال

ً
�افة إجراءات الت�جيل ومستكمال

من قبل مجلس  هؤ أو من يتم استثنا ،للفصل الدرا��ي الذي يرغب فيھ الطالب االلتحاق بالسكن

 ال�لية/املعهد لطالب قطاع ال�ليات واملعاهد.

 .ا�خط��ة حسب توصية ا�ختص�ن. خلوه من األمراض ٢

 ع�� الثانو�ة العامة من أحدى مدارس . أن ال ي�ون ال٣
ً
حافظة أو توا�عها اإلدار�ة، ما لم ا�طالب حاصال

 يثبت انتقال سكنھ إ�� مدينة أو محافظة أخرى.

. أن ال ي�ون الطالب قد سبق فصلھ من السكن �ش�ل مؤقت أو ��ائي إلخاللھ بأنظمة ولوائح ال�لية/املعهد ٤

وكيل/ ائھ من هذه الفقرة من مدير ال�لية/املعهد بناًء ع�� توصية املعمول ��ا ما لم يصدر قرار باستثن

 ال�لية/املعهد لشؤون الطالب. رئيس قسم

 االل��ام بأنظمة ال�لية/املعهد ولوائحها التنظيمية بما ف��ا الئحة السكن الطال�ي.. املوافقة و ٥

 :ةاملادة ا�حادية عشر 

 يقوم قسم اإلس�ان بتوزيع الطالب ع�� غرف املبا
ً
�ي السكنية حسب الشواغر السر�ر�ة / السكنية وفقا

  ،للضوابط ا�حدودة بالئحة السكن الطال�ي
ً
و�جوز للطالب  ،مع مراعاة تلبية رغبة الطالب �لما �ان ذلك ممكنا

 �غي�� الغرفة ا�خصصة لھ خالل الف��ة الزمنية املسموح ��ا للنقل / التحو�ل ب�ن الغرف.

 :ةاملادة الثانية عشر 

 س�ان بتسك�ن الطالب حسب األولو�ات ال�ي تحددها إدارة ال�لية / املعهد.إل م قسم ايقو 

 

 السكن الطال�ي
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 :ةاملادة الثالثة عشر 

فر فيھ او�جب أن تتو  ،يحدد ل�ل مب�ى سك�ي عر�ف من الطالب يتم ترشيحھ من قبل قسم اإلس�ان

 الشروط التالية:

 . أن ي�ون حسن الس��ة والسلوك.١

 دية قو�ة.. أن ي�ون صاحب �خصية قيا٢

 ولم تصدر بحقھ أي عقو�ات تأديبية . ،. عدم وجود أي مالحظات عليھ �� السكن٣

 . أن ي�ون ساكن٤
ً
 �� املب�ى ا�حدد . ا

 . أن ال ي�ون أحد طالب التدر�ب التعاو�ي.٥

 وتناط بھ املهام التالية:  

ظامية ال�ي قد تحدث داخل إبالغ موظف اإلس�ان عن املشكالت الطالبية للساكن�ن والتصرفات غ�� الن. ١

 السكن.

 . إخطار موظف اإلس�ان بمشكالت الصيانة والنظافة.٢

 . عمل التنسيق الالزم عند إقامة مختلف األ�شطة الر�اضية والثقافية واالجتماعية.٣

 . اإلشراف ع�� الصالة ال��ف��ية داخل املب�ى.٤

 املب�ى. .اإلشراف ع�� موجودات وممتل�ات وأجهزة الهيئة امللكية ب٥
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  :ةاملادة الرا�عة عشر 
 للضوابط التالية:يجوز للطالب استقبال الزوار 

ً
 �� السكن وفقا

 وح�ى الساعة التاسعة  .١
ً
�سمح بدخول الزوار للسكن أثناء أيام الدراسة من الساعة الرا�عة عصرا

 و ،مساًء والنصف 
ً
 �شرط وجود  اسعةالساعة الت ���و�� عطلة ��اية األسبوع من التاسعة صباحا

ً
ليال

 �� الغرفة. الساكنالطالب 

.�� ال �سمح بمبيت الزائر  .٢
ً
 السكن مطلقا

 يتم تنظيم عملية الز�ارة �� املبا�ي السكنية من قبل قسم اإلس�ان. .٣

 .قسم اإلس�ان) يتم تنسيق وتنظيم الز�ارة من خالل ١�� حال وجود زّوار من غ�� املذ�ور�ن �� فقرة( .٤

 :ةر املادة ا�خامسة عش

 السكن. �� ء ومخالفات زواره أثناء تواجدهم أخطا تجاهالسكن املسؤولية �املة ��  الساكنالطالب  يتحمل       

 :ةاملادة السادسة عشر 

 و�رسال       
ً
عند فصل الطالب أو ا��حابھ وعدم مراجعتھ إلخالء طرفھ من ال�لية/املعهد، يتم إخالء سكنھ غيابيا

ق رسمية إ�� وحدة األمن والسالمة �� ال�لية/املعهد. وال يتحمل قسم إس�ان الطالب أي ما وجد �� غرفتھ من وثائ

 مسؤولية عن األغراض ال�خصية للطالب أو املفقودات أو التالف أو التعو�ض ع��ا.

 :ةاملادة السا�عة عشر 

، يجب عليھ  حافظةا�رج �� حالة تأجيل الطالب للفصل الدرا��ي أو ا��حابھ أو تطبيقھ التدر�ب التعاو�ي خا      

لرئيس قسم إس�ان الطالب االستثناء من  حقو�خالء سكنھ قبل استكمال با�� إجراءاتھ، و�مراجعھ قسم اإلس�ان 

 .س�انالئحة اإل لذلك وفق الضوابط ا�حددة 

 :ةاملادة الثامنة عشر 

طلبة الساكن�ن �� السكن تقوم ال�لية/املعهد بمنح ا�جوائز الت�جيعية �� حفل ختام األ�شطة الطالبية لل

 موزعة كما ي��:

 . جائزة العر�ف املثا�� :١

 يقوم قسم إس�ان الطالب ب��شيح العر�ف املثا�� �� السكن.

  

 السكن الطال�ي
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 . جائزة الغرفة املثالية �� �ل مب�ى :٢

 يقوم قسم إس�ان الطالب بتشكيل �جنة من موظفي اإلس�ان وعرفاء املبا�ي الختيار أفضل غرفة.

 

 ملب�ى املثا��:. جائزة ا٣

يقوم قسم إس�ان الطالب بتشكيل �جنة من موظفي اإلس�ان وعرفاء املبا�ي الختيار أفضل مب�ى ومنحھ 

 شهادة تقدير�ة �سلم لعر�ف املب�ى �� ا�حفل ا�ختامي لأل�شطة الطالبية.

 الفصل الثالث: حقوق الطالب وواجباتھ

 

 :ةاملادة التاسعة عشر 

ن األ�شطة الثقافية واالجتماعية والر�اضية وال��و�حية داخل السكن �شارك أو يمارس الطالب الساك

 للتعليمات والقرارات ال�ي تصدرها إدارة ال�لية/املعهد تحت إشراف قسم السكن.
ً
 وفقا

 املادة العشرون:

شر�طة ا�حصول ع��  ،البقاء �� السكن خالل العطل الرسمية و اإلجازات)الطالب الساكن (للطالب  يحق

 لدى قسم السكن وفق الضوابط. رئيس قسم اإلس�ان بال�لية/املعهد وتقديم م��رات مقبولةموافقة 

 املادة ا�حادية والعشرون:

وأنظمة ال�لية/املعهد واللوائح املتعلقة ��ا والتعليمات  التقيد بأح�ام)الطالب الساكن (الطالب يجب ع�� 

 الداخلية للسكن.

 املادة الثانية و العشرون:

الغرف واملبا�ي �� الغرفة و زمالئھ �� بالسلوك ا�حميد مع زميلھ  التقيد )الطالب الساكن(طالب اليجب ع�� 

و ال يجوز لھ القيام بأي فعل أو تصرف يخرج عن مقت��ى  ،السكن�� واملوظف�ن والعامل�ن  ،السكنية ا�جاورة

 . األخالق اإلسالمية ا�حميدة والعادات االجتماعية و�خالف األنظمة واللوائح

  

 السكن الطال�ي
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 املادة الثالثة والعشرون:

الغرفة ا�خصصة لھ، وال يجوز لھ املبيت �� غ��ها إال ��  املبيت)الطالب الساكن (الطالب يجب ع�� 

 مع وجود م��رات معقولة. ،بموافقة مسبقة من قبل قسم إس�ان الطالب

 املادة الرا�عة والعشرون:

ويعت��  ،افة الغرفة واملب�ى السك�ي وسالمة محتو�اتھا�حافظة ع�� نظ)الطالب الساكن (الطالب يجب ع�� 

 ع�� ذمة الطالب املقيم وامل�جل بالغرفة.  األثاث املوجود بالغرفة عهدة

 املادة ا�خامسة والعشرون:

ال�ي  حتو�ات الغرف واملبا�يماملقيمون �� السكن مجتمع�ن أو منفردين عن فقدان أو تلف  الطالبُ�سأل 

ُيخ�� طرفهم وال �سمح لهم باالنتقال من غرفة إ�� أخرى �� حال ثبوت الواقعة إال �عد إعادة وال  لهم عالقة ��ا،

 أو �عو�ض قيمة التالف أو املفقود. ،املفقود

 املادة السادسة والعشرون:

ي�ون الطالب الساكن مسؤول عن ا�حافظة ع�� لوازمھ وأغراضھ ال�خصية سواء �انت أجهزة أو معدات 

لسكن، االغرفة عند مغادرتھ �� يجوز لھ ترك األغراض الثمينة  وال،...إ�خ �س أو كتب وأحذيةأو مواد أو مال

 وال�لية/املعهد غ�� مسؤولة عن فقدان أي ممتل�ات تخص الطالب.

 املادة السا�عة و العشرون:

ة عن بالعودة إ�� السكن �� املواعيد ال�ي تحددها التعليمات الصادر )الطالب الساكن (الطالب يل��م 

ال�لية/املعهد لشؤون الطالب أن يتأخر الطالب عن  وكيل/ رئيس قسم، و�جوز �� أحوال خاصة، و�موافقة القطاع

 طارئة. أو ألسباب،أو األ�شطة ،هذه املواعيد ألسباب تتعلق بالدراسة 

 املادة الثامنة والعشرون:

إلس�ان �� ال�لية/املعهد و�براز الهو�ة أفراد األمن وموظفي ا التعاون مع )الطالب الساكن(الطالب يجب ع�� 

 أو بطاقة ال�لية/املعهد عند الطلب.

  

 السكن الطال�ي
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 املادة التاسعة والعشرون:

 ع�� الطالب الساكن االل��ام بما ي��:

 . ا�حافظة ع�� نظافة الغرف وترتي��ا واملمرات والساللم باملب�ى وصالة ال��فيھ باملب�ى.١

 ھ ومرافقھ.. عدم العبث بممتل�ات السكن وأجهزت٢

 ،. عدم �عليق الصور أو الرسوم أو الشعارات أو الرسم ع�� ا�جدران واألبواب والزجاج مهما �انت األسباب٣

 من دون إذن مسبق من املشرف أو قسم اإلس�ان.

 التكييف.و . التقيد بضوابط حسن استخدام املياه والكهر�اء ٤

 . ارتداء الزي ا�حتشم عند التجوال داخل السكن.٥

 مراعاة الهدوء وعدم إزعاج اآلخر�ن. .٦

 ) سنة دون مرافقة و�� أمرهم.١٥. عدم ادخال األ�خاص ما دون سن (٧

 . عدم إدخال ا�حيوانات أو الطيور بأنواعها.٨

و�األدوات واملمتل�ات العامة، و�خضع  ،. عدم القيام بأي عمل يؤدي إ�� اإلخالل بأنظمة السكن ومحتو�اتھ٩

 .اإلنضباطلتأديبية املنصوص عل��ا �� الئحة مرتك��ا للعقو�ات ا

 املادة الثالثون:

يحظر ع�� الطالب الساكن القيام بأي فعل أو تصرف يتعارض مع التقاليد أو القيم اإلسالمية أو أنظمة ولوائح 

 ال�لية/املعهد، و�وجھ خاص يحظر عليھ اآل�ي:

 حة.. حمل أو تخز�ن األس�حة ب�افة أنواعها، ح�ى و�ن �انت مصر ١

 . �عاطي الكحول املسكرات وا�خدرات والتدخ�ن بجميع أنواعھ.٢

 . استخدام املباخر والشموع داخل الغرف أو أي مرفق من مرافق السكن.٣

 �� السكن.٤
ً
 . استخدام األلعاب النار�ة أو أجهزة الطبخ و�ل ما �سبب حر�قا

 مع موظف السكن. . إدخال األدوات الكهر�ائية غ�� املصرح ��ا إال �عد التنسيق٥

 . االحتفاظ بأي أدوات أو مواد �الكتب وا�جالت والصور ا�خلة باآلداب وا�خالفة للقوان�ن واألعراف.٦

من هذه  ةغ�� املنصوص عل��م �� املادة الثالثة عشر من  ،السكن ��. استضافة زائر من خارج ال�لية/املعهد ٧

 الالئحة.

 السكن الطال�ي
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ال�لية/املعهد لشؤون  وكيل/ رئيس قسمبيانات دون موافقة مسبقة من  . إصدار وتوزيع و�عليق أي �شرات أو٨

 الطالب أو من يفوضھ �� ذلك.

 . �عطيل أو تخر�ب ال��امج واأل�شطة الرسمية واملصرح ��ا داخل السكن.٩

 . إساءة استخدام آالت التصو�ر الفوتوغرا�� و�ام��ات الهواتف ا�حمولة.١٠

 السوي الواجب اتباعھ. والسلوك،ا�حميدة رج عن مقت��ى األخالق . القيام بأي فعل أو تصرف يخ١١

 ن��نت ا�خاصة بال�لية/املعهد.. إساءة استخدام أجهزة ا�حاسوب وشبكة اإل ١٢

 حتفال بأي مناسبة �انت دينية أو �خصية داخل غرف ومبا�ي السكن..اال ١٣

 الفصل الرا�ع: أح�ام ختامية

 املادة ا�حادية والثالثون:

للطالب �� شأن ما يقع منھ من  االنضباطالئحة  لب الساكن إ�� النظام التأدي�ي املب�ن �� مواديخضع الطا

 مخالفات داخل السكن الطال�ي.
 

 املادة الثانية الثالثون:

خالفة �ل إخالل بالقوان�ن واألنظمة العامة وأح�ام و�عاليم الشريعة االسالمية، أو القيام بأي عمل معد �

 وائح املعتمدة �� ال�لية/املعهد.أو غ��ها من النظم والل االنضباط ئحةال محظور بحكم 

 املادة الثالثة والثالثون:

 وكيل/ رئيس قسميتو�� موظف اإلس�ان إثبات الواقعة ورفعها إ��  ،�� حال قيام الطالب بارت�اب مخالفة

 للوائح واألنظمة.للتحقيق ف��ا  االنضباطال�لية/املعهد لشؤون الطالب ليحيلها بدوره إ�� �جنة 
ً
 واتخاذ القرار وفقا

 

 املادة الرا�عة و الثالثون:

وع�� قسم  ،ال �عفى الطالب من العقو�ة بحجة عدم علمھ بالئحة السكن الطال�ي وما تصدره من �عليمات

 اإلس�ان �شر أح�ام هذه الالئحة و�عالم الطالب �ش�ى الوسائل املتاحة.

  

 السكن الطال�ي
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 املادة ا�خامسة و الثالثون:

 من لوائح أو قرارات ��ذا الشأن.تل�
ً
 � هذه الالئحة �ل ما يتعارض معها مما صدر سابقا

 

 املادة السادسة و الثالثون:

 �عت�� اللغة العر�ية �� اللغة املعتمدة �� تفس�� هذه الالئحة.
 

 املادة السا�عة و الثالثون:

 يبدأ العمل ��ذه الالئحة من تار�خ إقرارها.

 

  

 السكن الطال�ي
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 األول  الباب

 مقدمة

 

  :التعر�فات -:األو�� املادة

 

 ينص لم ما م��ا �ل أمام املو�حة املعا�ي -الالئحة  هذه �� وردت حيثما -التالية  والعبارات بال�لمات يقصد

 .ذلك خالف ع��

 

 أحد �ليات أو معاهد الهيئة امللكية.:  ال�لية/املعهد

  ال�لية/املعهد للدراسة��  د/ةمقي وطالبة طالب : �ل  الطالب
ً
 .التعليمية مستو�ا��م �انت أيا

  وكيل/ رئيس قسمال
 لشؤون املساعدة /الوكيلة أو الطالب ال�لية/املعهد لشؤون وكيل/ رئيس قسم: 

 .الطالبات

 ا�خالفة

  االنضباطية

  عمل أو قول  من الطالب يرتكبھ ما : �ل
ً
 و�عليمات ولوائح أنظمة بھ مخالفا

 املادة( نص شملھ مما العامة واآلداب بالنظام يخل ما  وجميع ة/املعهدال�لي

 .الالئحة هذه من  )الثامنة

 العقو�ة

  االنضباطية
 .الالئحة هذه �� عل��ا املنصوص العقو�ة :

 ال�ي يقوم ��ا الطالب خالل دراستھ. اتمقييختبارات والت: جميع اال   االختبار

  االنضباط �جنة
هذه  �� االنضباطية العقو�ات من أي توقيع صالحية ولها كيلها�ش يتم : �جنة

 .الالئحة

 

 -: الثانية املادة

 املس��دفون بالالئحة

 بتأدية لهم املسموح والطالب، بال�لية/املعهد  للدارسة مقيد طالب �ل الالئحة هذه ألح�ام يخضع

  زائر�ن من ا�خارج كطالب االختبار
ً
 التدر�ب والدورات، ب��امج وامللتحق�ن رات.واالختبا الدراسة لالئحة وفقا

 
ً
 يقتضيھ ما أو عملھ جهة من للتدر�ب املبتعث املوظف ع�� ي��تب ما ذلك يل�� وال نوعها ومستواها، �ان أيا

 .املوظف�ن انضباط نظام

  

 االنضباط
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 -:الثالثةاملادة 

 :ي�� ما إ�� الالئحة هذه ��دف
 

 .بال�لية/املعهد لها ساندةامل واأل�شطة التعليمية العملية جودة ضمان -١

 .مجتمعا��م �� فاعل�ن أعضاء ليكونوا الطالب سلوك ضبط -٢

الغاية  وتحقق مخالفا��م جسامة مع تتناسب عقو�ات بتوقيع وذلك ،ا�خالف�ن الطالب سلوك تقو�م -٣

  سلوكيا��م بمعا�جة
ً
  تر�و�ا

ً
 .وأ�اديميا

 

 -:الرا�عةاملادة 
 

 وما ،النافذة وقرارا��ا ال�لية/املعهد ولوائحها بأنظمة العلم �عدم أو با�جهل يحتج أن للطالب يجوز  ال

 هذه ال�لية/املعهد �شر وع�� الالئحة، هذه��  املقررة العقو�ات يقاعإ عدم أجل من من �عليمات تصدره

 .ال�لية/املعهد �� ��ا واملع��ف املعمول  اإلعالن وسائل و�عال��ا للطالب ب�افة الالئحة

 

 -:امسةا�خاملادة 
 

اقعة ضبط من يحرر  ،االنضباطية ا�خالفات إحدى وقوع حال ��  بوقائع اتفصيليً  امحضرً  الو

�فادات التوثيقية املستندات بھ ومال�سات ارت�ا��ا، و�رفق  واملستندات ا�حضر و�رفع وجدت، إن الشهود و

 ط.وذلك لعرضها ع�� �جنة االنضبا شؤون الطالب، وكيل/ رئيس قسم التوثيقية إ��

 

 -:السادسةاملادة 
 

اقعة ع�� تنطوي  للطالب املنسو�ة ا�خالفة أن ثبوت حال ��  ترفع أن االنضباط ل�جنة فإن ،جنائية و

  ا�ختصة ا�جهات إ�� وتحقيقات مستندات من با�خالفة يتعلق ما �ل بإحالة توصيا��ا القطاعملدير 
ً
 نظاميا

اقعةبنظر هذه   .��ائي حكم بحقھ يصدر أن إ�� االنضباطية اءا��اجر إ توقف أن االنضباط ، ول�جنةالو

 

  

 االنضباط
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 -:السا�عةاملادة 
 

 طرفھ يخ�� أو ال�لية/املعهد من ين�حب أن الالئحة هذه بموجب التحقيق إ�� ا�حال للطالب يجوز  ال

قسم  إخطار للتحقيق طالب أي إحالة عند االنضباط �جنة ع�� يتع�ن كما معھ، قبل ان��اء التحقيق م��ا

 �� ال��ائي القرار��  البت ال�لية/املعهد �ح�ن من طرفھ إخالء أو تخرجھ إليقاف إجراءات بول والت�جيلالق

 .إليھ ارت�ا��ا با�خالفة املنسو  موضوع

 

 الثا�ي الباب

 االنضباطية ا�خالفات

 -:الثامنةاملادة 

 

 و�عليمات ولوائح نظمةوأ العام والنظام املتبعة العامة باآلداب خاللإ من الطالب من يصدر ما �ل

 الالئحة، هذه �� املبينة االنضباطية للعقو�ات مرتك��ا �عرض انضباطية مخالفة �عد ، وقرارات ال�لية/املعهد

 :التالية األعمال وم��ا
 

  .عليھ التحر�ض أو الدراسة �عطيل .١

 املو  اللوائُح  ��يتتق األخرى ال�ي الدراسية األعمال أو ا�حاضرات حضور  عن االمتناع .٢
َ
 أو عل��ا اظبة

 .� االمتناع عن حضورهاع� التحر�ض

افقها، و�افة ال�لية/املعهد �� الدراسة س�� وحسن نضباطواال  بالنظام اإلخالل .٣  املتبعة و�القواعد مر

 تقام ال�ي تلك أو ال�لية/املعهد، داخل تقام ال�ي األ�شطة أو الندوات أو االختبارات أو أثناء ا�حاضرات

افق من أي أو النقل، بوسائل الفو��ى إثارة وكذلك ال�لية/املعهد، اف�� خارجها و�ش��ك  مر

 .األخرى  ال�لية/املعهد

بطر�قة  -ا�حصول  أو عليھ، مساعدة أو فيھ، اش��اك أو شروع أو �انت، وسيلة بأي االختبار �� غش �ل .٤

 �بات العمليةوالتدر  والبحوث التقار�ر �� والغش ا�عقاده، قبل االختبار أسئلة ع�� - مشروعة غ��

  أو االختبار �� عنھ بديال الطالب بإدخال الغش وكذلك التخرج، وامليدانية، ومشاريع
ً
 عن دخولھ بدال

 .غ��ه

 االنضباط
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أو هو�ات  وثائق و�عطاء وشؤو��ا، بال�لية/املعهد عالقة لها ال�ي األمور  من أي �� الغ�� �خصية انتحال .٥

صفة  دون  ال�لية/املعهد باسم التحدث أو مشروعة، غ�� بطر�قة استخدامها بقصد للغ�� جامعية

 .رسمية

بحسن  يخل أو اآلخر�ن كرامة أو الشرف أو العقيدة يمس فعل أو قول  من الطالب من يصدر ما �ل .٦

إ��  اإلساءة شأنھ من ما أو الطالب، بھ يتح�� أن ينب�� الذي القو�م ا�خلق ينا�� أو والسلوك، الس��ة

 .ال�لية/املعهد سمعة

عمال  أو ال�لية/املعهد منسو�ي من أحد بحق اللباقة آداب ع�� ا�خروج أو الفعل أو قول بال االعتداء .٧

 .وموظف��ا ال�لية/املعهد �� بالعمل القائمة الشر�ات

إرشاد  أو �شرها أو ال�لية/املعهد منسو�ي من بأي ا�خاصة السر�ة املعلومات ع�� حق وجھ دون  طالعاال  .٨

 .عل��ا ا�حصول  لكيفية اآلخر�ن

 النشرات أو املطبوعات إصدار أو ف��ا، املشاركة أو ال�لية/املعهد داخل فعاليات أو أ�شطة أي ةإقام .٩

دون  التوقيعات؛ أو الت��عات أو األموال جمع أو �عليقها، أو توزيعها �� املشاركة أو أو امللصقات،

افقة  .العالقة ذات ا�جهات مو

  الوطنية الوحدة إ�� اإلساءة أو دولة،لل واالجتماعية اإلسالمية واألسس باملبادئ املساس .١٠
ً
  قوال

ً
 ،أو فعال

 تخالف نظام إقليمية أو سياسية أف�ار أي إ�� أو للوطن، املعادية للتنظيمات االنضمام إ�� الدعوة أو

 .ال�لية/املعهد داخل لها ال��و�ج أو الدولة،

 صادرة من �انت سواء �رهاتزو  �عد استعمالها أو الرسمية الوثائق أو الشهادات أو املستندات تزو�ر .١١

 الدراسة بإجراءات أو بال�لية/املعهد الطالب �عالقة صلة لها دامت ما خارجها من أو ال�لية/املعهد

 .عل��ا ل�حصول  مشروعة غ�� طرق  تباعا أو عمدا، محتو�ا��ا �عض أو �ل أو إتالف ،ف��ما

أو  ممتل�ا��ا، أو ال�لية/املعهد تملنشآ ذلك محاولة أو متعمد تخر�ب أو إتالف أو ستعمالا إساءة �ل .١٢

افقة �غ�� نقلها أو �عديلها افقها ال�لية/املعهد نظافة ع�� يؤثر سلوك و�ل ا�ختصة، ا�جهات مو  .ومر

 أو �ان ولو الناري  السالح حمل .١٣
ً
 نفجارأو اال  شتعاللال  قابلة بمواد االحتفاظ أو األبيض السالح مرخصا

 داخل مشروع �ا�خدرات أو املسكرات وما شا��ها غ�� ضلغر  هااستخدام يمكن مواد أي إدخال أو

افق التا�عة،  .من ذلك أي باستعمال أو ال��ديد ال�لية/املعهد واملر

 أحد أو بال�لية/املعهد اإلضرار ��دف جتما��ا�حديثة أو وسائل التواصل اال  التقنيات استخدام .١٤

 .منسو���ا

 اآلداب واألخالق ينا�� ما ع�� تحتوي  مجالت أو �حف أو أشرطة أو صور  أو أفالم أو أجهزة حيازة .١٥

افقها ال�لية/املعهد داخل اإلسالمية  .ومر

 االنضباط



 

 ۱۲۰من  ۷۲الصفحة 
 

V 1.0 Sep. 2019  

وتقاليد  اإلسالمية القيم مع يتناسب ال بما الهيئة أو امللبس أو الزي  �� العام بالذوق  االل��ام عدم .١٦

 .�عليمات من الشأن هذا �� ال�لية/املعهد تصدره وما ال�حيحة السعودي ا�جتمع وأعراف

افقھ أو القطاع مبا�ي داخل عليھ يقاس وما التدخ�ن .١٧  .التعليمات حسب مر

 .ا�ختصة ا�جهات من رس�ي ذنأ دون  ال�لية خارج من زائرات الطالبات إحضار .١٨

 .طل��ا حال �� االختصاص �جهات الثبوتية األوراق تقديم عن االمتناع .١٩

الواجبة ��  واآلداب األخالق حدود عن خروجھ أو بالنظام معھ التحقيق إجراء أثناء الطالب خاللإ .٢٠

 .االنضباط �جنة ألعضاء مخاطبتھ �� أو تصرفاتھ

السرقة أو الشروع �� السرقة داخل حرم ال�لية/املعهد سواًء �انت عينية (أموال، معدات، أدوات،  .٢١

 ستيالء عل��ا.أجهزة، ...) أو عملية (أبحاث، مشاريع تخرج، واجبات، ...) أو محاولة اال 

اخل ال�لية/ املعهد بأي وسيلة �انت ألعضاء هيئة التدريس أو من �� حكمهم أو موظفي ال�لية التصو�ر د .٢٢

افق ال�لية دون ا�حصول ع�� إذن  أو الطالب أو الطالبات أو التجه��ات واملنشآت، أو ا�حاضرات ومر

افحة مسبق. كما يحق للمتضرر من التصو�ر طلب إحالة املوضوع ل�جهات الرسمية لتطبيق نظام م�

جرائم املعلوماتية، و�حق لل�لية/ املعهد إحالة املوضوع ل�جهات الرسمية لتطبيق النظام واملطالبة 

 بذلك.

بدون إذن داخل سواًء �غرض ��جيل ا�حاضرات أو غ��ة استخدام الهاتف ا�جوال/األجهزة الذكية  .٢٣

 القاعات الدراسية أو املعامل والدروس العملية. 

 جهزة الذكية بأنواعها إ�� قاعة االختبارات ، ويعد هذا التصرف حالة غش.إدخال أجهزة ا�جوال/األ  .٢٤

 

 

 

  

 االنضباط
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 الثالث الباب

 االنضباطية العقو�ات

 

 ا�خالف: الطالب ع�� توقع ال�ي العقو�ات -:التاسعةاملادة 

 .مشافهة التنبيھ -١

 .ا�خالف الطالب من خطي �عهد مع اإلنذار -٢

 ال�لية داخل التدر�بية الدورات حضور  أو االجتماعية أو يةا�خدم األعمال �عض بأداء الطالب ت�ليف -٣

  يتجاوز  ال بما خارجها أو  املعهد /
ً
  شهرا

ً
 .واحدا

الطالبية  األ�شطة من أك�� أو �شاط ممارسة من  )دراسي�ن فصل�ن أو فصل( ملدة  املؤقت ا�حرمان -٤

 .ممارس��ا أثناء ا�خالفة الطالب ال�ي ارتكب

 .أك�� أو قرر م �� الطالب ��جيل لغاءإ -٥

 .أك�� أو مقرر  �� اراسبً  الطالب اعتبار -٦

 .االتصال بأنواعها أو أي أجهزة أخرى  لألجهزة املصادرة أو اإلتالف أو ا�حجز -٧

 .ال�لية/املعهد مزايا �عض من التمتع من ا�حرمان -٨

 مؤقت الطالب إيقاف -٩
ً
 تحتسب ال كما دراسي�ن، فصل�ن يتجاوز  ال بما بال�لية/املعهد الدراسة عنا

 .املدة هذه أثناء أخرى  جامعة أي �� يدرسها ال�ي للطالب املواد

عل��ا  ا�حصول  ارتبط ال�ي األ�اديمية غ�� الوثائق أو العلمية الشهادات أو التخرج وثائق منح عدم -١٠

 .ذلك �ستوجب مخالفات أية أو غش أو احتيال أو تزو�ر �عملية

 .ال�لية/املعهد من ال��ائي الفصل -١١

 و ال��ائي من السكن.ا�حرمان املؤقت أ -١٢

 حرمان الطالب/ـة من امل�افأة ملدة شهر أو أك��.  -١٣

  �ش�ل أ��ا ال�لية/املعهد ترى  أخرى  مخالفة �ل -١٤
ً
 ولم ،وقرارات و�عليمات لوائح من تصدره بما إخالال

 . الالئحة هذه �� نص يرد �شأ��ا

 

  

 االنضباط
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  :نوع العقو�ات والغرامات -:العاشرةاملادة 

 املعهد أن تحدد الغرامات وفق ما تقرره �ل جهة. /�جلس ال�ليةيجوز 

 

 -:ا�حادية عشرةاملادة 

�ي ارتك��ا الطالب وال تدخل من ال الواحدة ا�خالفة �� انضباطيت�ن عقو�ت�ن من أك�� توقيع يجوز  ال

 فة،ا�خال جسامة مع متناسبة تكون  أن توقيع العقو�ات �� را��و�ُ  ،) من املادة التاسعة١٬٢ضم��ا الفقرة (

 .و�مرتك��ا املتعلقة با�خالفة واملال�سات والظروف السوابق مراعاة يجب كما

 

 -:الثانية عشرةاملادة 

 ال�ي م��ى ا�خالفات �� الالئحة هذه من  ) التاسعة( املادة  �� الواردة العقو�ات من أي توقيع يجوز  ال

 .ف��ا للتحقيق إجراءات أية اتخاذ دون  عام درا��ي من أك�� ارت�ا��ا ع��

 

 -:الثالثة عشرةاملادة 

افرهما الواجب والنظام بالهدوء إخاللھ أو ،االختبار أثناء بالغش متلبسا الطالب ضبط حال ��  تو

اقب ، بقاعة االختبار اقعة تفصي�� محضر وتحر�ر االختبار قاعة من ا�خالف الطالب خراجإ فع�� املر  بالو

 وفق
ً
  الطالب ويعطىالالئحة،  هذه من ) ةـســامــخـــال (ة املاد��  املنصوص عل��ا لإلجراءات ا

ً
 االختبار، �� صفرا

 ألح�ام اختصاصها لتباشر قسم شؤون الطالب / و�الةورفعها إ�� 
ً
 بإعطائھ أو االكتفاء ،هذه الالئحة وفقا

 
ً
  �ل��ما االختبار أو ذلك �� صفرا

ً
 .معا

 

 -:الرا�عة عشرةاملادة 

اقعة الطالب رت�ابا حال �� مدرس  فع�� التخرج، مشاريع أو وامليدانية العملية التدر�بات �� شالغ لو

  أن يحرر  املقرر 
ً
اقعة محضرا   بالو

ً
الالئحة،  هذه من  )ا�خامسة( املادة ��  عل��ا املنصوص لإلجراءات وفقا

  اختصاصها لتباشر قسم شؤون الطالب / و�الةإ��  ورفعها
ً
 .هذه الالئحة ألح�ام وفقا

 

  

 االنضباط
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 -:عشرة ا�خامسةاملادة 

 النتيجة اعتماد �عد) ةــنــامــثــال(  املادة من )٤( البند �� عل��ا املنصوص الغش وقائع إحدى اكتشفت إذا

 لتباشر قسم شؤون الطالب / و�الةوترفع إ��  ،االنضباطية املسؤولية من مرتك��ا عفى�ُ  فال ،ال��ائية للمقرر 

  اختصاصها
ً
 .هذه الالئحة ألح�ام وفقا

 

 -:سادسة عشرةالاملادة 

 �ان طالب حق ��  )الثامنة( املادة  من )٤( البند �� عل��ا املنصوص الغش وقائع إحدى ثبوت حال ��

يتعلق  ما �ل إحالة لها يجوز  كما الشهادة، أو الوثيقة منح قرار إلغاء لل�لية يجوز  فإنھ تخرجھ؛ قد �سلم وثيقة

  �ختصةا الدولة جهات إ�� وتحقيقات من مستندات با�خالفة
ً
 .بالنظر ف��ا نظاميا

 

  -:السا�عة عشرةاملادة 

 

) من املادة (التاسعة) أال ٦، ٥( البندين��  الواردة العقو�ات توقيع �� ترا�� أن االنضباط �جنة ع��

 �� إلغاء
ً
  أن لها يجوز  كما ال�لية/املعهد، من الطالب قيد تكون سببا

ُ
 عقو�ة مدة احتساب عدم قرارها ضمنت

 .للطالب الدراسية ؤقت ضمن املدةامل الفصل

 

 -:الثامنة عشرةاملادة 

 

 ا�جهات بإبالغ ا�خاصة النظامية باإلجراءات الطالب شؤون وكيل/ رئيس قسمل االنضباط �جنة ترفع

 إحال��ا �عد ف��ا املعهد/ال�لية خارج من �خص أي اش��اك أو  ارت�اب يثبت ال�ي با�خالفات الدولة �� ا�ختصة

 يجوز  كما اإلجراء، لهذا ضرورة هناك أن رأى م�ى الطالب لشؤون املعهد/ال�لية ل/ رئيس قسموكي من إليھ

 ا�خالفات. هذه بمضمون  مرجعھ إحاطة ل�جنة

 -:التاسعة عشرةاملادة 

 أتلفھ ما قيمة  )الثامنة( املادة  من )١٢( البند��  الواردة للمخالفة ارت�ابھ يثبت الذي الطالب يتحمل

 
ً
  ما بخالف  تبعات؛ من ذلك ع�� ي��تب وما ال��كيب أو ت�لفة اإلصالح إل��ا امضاف

ُ
  ھُ عُ وقِ ت

ُ
 عليھ االنضباط جهة

 .الالئحة هذه��  واردة انضباطية من عقو�ات

 

  

 االنضباط
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  :االنضباط �جان اختصاصات و �شكيل -:العشروناملادة 

 لة لفرع الطالباتو�جنة منفص درا��ي عام مد��ا ة االنضباط�جن صاحب الصالحية من بقرار ش�ل� .أ

 :من تتكون 

  شؤون الطالب رئيس قسمة وكيل/   .١
ً
 ة./رئيسا

/ة للرئيس. .٢
ً
  رئيس/ة قسم القبول والت�جيل نائبا

. الطالب خدمات ة/مشرف/رئيس  .٣
ً
  عضوا

 .التدريس من أعضاء هيئة عضو/ة .٤

 . التوجيھ واإلرشادعضو/ة من قسم  .٥

 ة ال�جنة./سكرت��  .٦

�قرار بالتحقيق السابقة قرةالف��  إل��ا املشار ال�جنة تختص .ب  ا�خالفات ا�حالة �افة �� املناسبة العقو�ة و

 ا.إل��

 

 -:ا�حادية والعشرون املادة

 ما�ع لديھ �ان ذا ا�خالفات إحدى نظر من إعفاءه يطلب أن االنضباط �جنة أعضاء من ألي يجوز 

 املناسب لعضو�ة البديل يضم أن ةا�حاج دعت ذاإ ال�جنة لرئيس و�جوز  ،نظرها �� يحول دون مشاركتھ أد�ي

 لالنضمام ل�جلسة. ا�خالفة هذه نظر أثناء االنضباط�جنة 
ً
 أو دعوة من يراه مناسبا

  

 االنضباط
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 الرا�ع الباب

 االنضباط �جان أمام اإلجراءات

 

 -:الثانية والعشروناملادة 

 ا�جلسات، سر�ة� ل��اماال مراعاة مع رئيسها، من بدعوة ا�حاجة عند االنضباط �جنة جلسات تنعقد

  �عقادوال يكون اال
ً
وتصدر  الرئيس، نائب أو الرئيس بي��م من يكون  أن ع�� األعضاء أغلبية بحضور  إال نظاميا

 .الرئيس فيھ الذي ا�جانب يرجح التساوي  وعند األصوات، القرارات بأغلبية

 

 -:الثالثة والعشرون املادة

 يوم ثالث�ن تتجاوز  ال مدة خالل ا�خالفات �� النظر االنضباط �جنة ع��
ً
 ا�خالفة إحالة تار�خ من تبدأ ا

سب فيما أقوالھ وسماع معھ للتحقيق الطالب استدعاء �عد إال العقو�ة توقع وال الصالحية، إل��ا من صاحب
ُ
� 

 نفي شأ��ا من ال�ي اإلثباتات وتقديم نفسھ عن الدفاع �� ا�حق وللطالب ا�جلسة، ذلك بمحضر إليھ و�ثبات

 استدعاؤه تم إذا بأقوالھ اإلدالء �� حقھ ويسقط الشهود، سماع طلب ذلك �� مخالفات بما من يھال ما �سب

، قضيتھ �� و�نظر ،االنضباط �جنة تقبلھ عذر لديھ يكن لم ما ،ولم يحضر أقوالھ لسماع ثالث مرات
ً
 غيابيا

 .قرار العقو�ةالطالب ب بالغإ يجب جميع األحوال و��

 

 -:نالرا�عة والعشرو املادة 

 الرئيس و�تو�� إفاد��م من الطالب،  لسماع ا�حاجة تدعو من ستدعاءا �� ا�حق االنضباط ل�جنة

، دعو��م
ً
 مضمون  تدو�ن و�تم ال�جنة هذه أعضاء من ا�حاضر�ن بمعرفة شهادا��م و�تم االستماع إ�� رسميا

، شاهد �ل ��إ االستماع و�تع�ن شهادتھ، ع�� شاهد �ل التحقيق و�وقع �� محضر الشهادة هذه
ً
 ذاإ إال منفردا

  الشاهد شهادة بإبداء تكتفي أن االنضباط ل�جنة و�جوز  مع �عضهم، الشهود مواجهة اقتضت الضرورة
ً
 كتابيا

 .لذلك ضرورة هناك رأت أن م�ى

  

 االنضباط
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 -:ا�خامسة والعشروناملادة 

  بإبالغھ حةالالئ هذه �� عل��ا املنصوص ا�حاالت �� ا�خالف الطالب إبالغ أو استدعاء يكون 
ً
 �خصيا

  الطالب و�كون  ال�لية/املعهد، لدى سمھاب امل�جل�ن ا�جوال لهاتفھ أو اإللك��و�ي أو برسالة ل��يده
ً
 مسؤوال

 .الطالب معلومات نظام �� صفحتھ ع�� أو ملفھ �� امل�جلة هذه البيانات أو �عديل �غي�� عن

 

 ا�خامس الباب

 االنضباطية العقو�ات توقيع صالحيات

 

 -:السادسة والعشرونة املاد

 :التا�� النحو ع�� ا�خالف�ن ع�� االنضباطية العقو�ات بتوقيع ا�ختصة ا�جهات صالحيات تحدد

 

توقيع  اق��اح حق التدري��ي لعملھ أدائھ أثناء طالبية مخالفات من يقع فيما التدريس هيئة لعضو .أ

لتاسعة) من هذه الالئحة، وذلك بأن ) من املادة (ا٢، ١( البندين �� عل��ما املنصوص العقو�ات إحدى

  القسم لرئيس يرفع
ً
اقعة بتفاصيل محضرا تار�خ  من أيام عمل ثالثة خالل املق��حة والعقو�ة الو

افقة قرار و�كون  ا�خالفة؛ حدوث   العقو�ة توقيع ع�� االنضباطرئيس �جنة  مو
ً
 املق��حة ��ائيا

 .النفاذ وواجب

 هذه من  )التاسعة( املادة��  عل��ا املنصوص العقو�ات من يأ توقيع ا�حق �� الطالب انضباط ل�جنة .ب

 الالئحة.

  عتبارها أو الدرس قاعة من دخول  الطالب حرمان حق التدريس هيئة لعضو .ج
ً
 من يقع فيما ،غائبا

 . التدري��ي عملھ أدائھ أثناء طالبية مخالفات

 

  الطالب إعطاء حق املقرر  ملدرس .د
ً
اقعة عند ثبوت ارت�ابھ صفرا أو  البحوث أو التقار�ر �� ،الغش و

 .الدراسية املشاريع أو الواجبات

  

 االنضباط
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 -:السا�عة والعشروناملادة 

 الطالبية االنضباط �جان اختصاصات �افة يتو�� أن ا�حق �� ملدير عام القطاع وملدير ال�لية/ املعهد

  وأن ،الالئحة هذه �� عل��ا املنصوص
ً
 حدوث حالة ��  )التاسعة( دةاملا �� عل��ا املنصوص العقو�ات من يوقع أيا

 �� وكذا السريع، البت ��ستد� بذلك ��دد حالة وقوع أو بالنظام �� ال�لية/املعهد، جسيم إخالل أو اضطراب

 .السر�ة أو ا�خصوصية معا�ج��ا �ستد�� انضباطيةالطالبات مخالفات  أو الطالب رت�ابا حالة

 

 

 السادس الباب

 االنضباطية القرارات من التظلم

 

 -:الثامنة والعشرونملادة ا

  ال�لية/املعهد مدير  إ�� تظلمھ الطالب و�قدمضده،  الصادر العقو�ة قرار من يتظلم أن للطالب يحق

 .العقو�ة �� النظر بإعادة التوجيھ القطاع وملدير  بالقرار، إبالغھ من تار�خ أسبوع�ن خالل

 

 السا�ع الباب

 عامة أح�ام

 

 -:التاسعة والعشروناملادة 

 تقوم ال�ي ا�جهات جميع وع�� الطالب، ملف �� االنضباطية بالعقو�ات الصادرة القرارات فظتح

 �علن أن وكيل/ رئيس قسمولل  قرارها، من بصورة وكيل/ رئيس قسمال تزو�د العقو�ة ع�� ا�خالف بتوقيع

 سم الصر�ح.األو�� للطالب أو اال  بال�لية/املعهد باألحرف اإلعالنات لوحة �� القرار

 

 -:الثالثون املادة 
 

 االنضباط �جنة من الصادرة العقو�ة توقيع بقرار إبالغها �عد - قسم شؤون الطالب / و�الة تختص

  وذلك الفور، ع�� تنفيذها إجراءات باتخاذ -الطالب ا�خالف ع��
ً
 لوائح �� للو�الة املقررة للصالحيات وفقا

 .وأنظمة ال�لية/املعهد
 

  

 االنضباط
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 -:ون ا�حادية والثالثاملادة 
 

 من ستفادةاال  من الطالب يمنع بال�لية/املعهد الدراسة عن املؤقت اإليقاف عقو�ة إيقاع حالة ��

 .العقو�ة مدة خالل ال�لية/املعهد واأل�شطة ال�ي تقدمها ا�خدمات
 

 -:الثانية والثالثون  املادة
 

 واملوظفون  اإلدارات يرو ومد التدريس هيئة وأعضاء األقسام ورؤساء ال�لية/املعهد وكالء

 من مخالفة وقوع وعند ال�لية/املعهد، وأنظمة لوائح وفق الطالب عن انضباط ولون ؤ مس بال�لية/املعهد؛

افقها يكونون  داخل الطالب أحد   ،ضبطها عن ماختصاصه نطاق �� ول�نؤ مس ال�لية/املعهد ومر
ً
 وفقا

 .هذه الالئحة �� عل��ا املنصوص لإلجراءات
 

 -:الثالثة والثالثون املادة 
 

 ال�لية/املعهد، حرم داخل والنظام األمن ع�� ا�حافظة ال�لية/املعهد �� والسالمة األمن موظفو يتو��

 .ذلك عكس يثبت لم ما الطالبة أو الطالب ع�� حجي��ا يقدمو��ا وتكون للتبليغات والتقار�ر ال�ي
 

 -:الرا�عة والثالثون املادة 
 

 حق ولھ الالئحة هذه��  مواد من ورد ما إلغاء أو �عديل أو إضافة �� ا�حق جلس ال�ليات واملعاهد�

 .تفس��ها
 

 -:ا�خامسة والثالثون املادة 
 

  الالئحة ��ذه ُ�عمل
ً
 معها يتعارض ما �ل �و�ل� ،مجلس ال�ليات واملعاهد من اعتمادها تار�خ من اعتبارا

 .الالئحة هذه عتمادا ع�� سابقة �عليمات أو أو قرارات لوائح من

  

 االنضباط
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  مقدمة:

تحرص ال�لية/املعهد ع�� أن تكون املعامل والورش التدر�بية والفصول الدراسية مجهزة بأدوات 

خصية، حيث �عت�� سعافات األولية، وأدوات ا�حماية ال�السالمة ا�ختلفة من أجهزة إطفاء ا�حر�ق، واال 

السالمة املهنية �� إدارة ال�لية/املعهد من األولو�ات ال�ي تول��ا عناية فائقة من أجل تأم�ن البيئة التعليمية 

 والتدر�بية املناسبة واآلمنة وا�خالية من ا�خاطر.

 السالمة ال�خصية: األو��:املادة 

 مسؤولية وامل �ل من عضو هيئة التدريس/التدر�ب ومن �� حكمھ �عت�� 
ً
وظف والطالب والزائر مسؤوال

�املة عن سالمتھ ال�خصية، وعليھ أن يتجنب �ل ما يمكن أن �سبب لھ األذى �� جميع األحوال والظروف، 

كما يجب عليھ أن يرتدي أدوات ا�حماية ال�خصية �� حال �انت بيئة التدر�ب أو العمل تحتوي ع�� ا�خاطر 

 هر�ائية أو كيميائية أو غ��ها.مهما �ان نوعها: مي�انيكية أو ك

 مسؤولية السالمة: الثانية:املادة 

 مدير ال�لية/املعهد: ١-٢

 القرارات بناًء ع�� التقار�ر والتوصيات املرفوعة من قبل �جنة السالمة املهنية �� ال�لية/املعهد. اتخاذ   

 

 �جنة السالمة املهنية: ٢-٢

 من مدير ال�لية/املعهد ع�� النحو اآل�ي:يتم �شكيل �جنة السالمة املهنية بقرار    

 رئيس ال�جنة. .١

 أخصائي السالمة. .٢

 منسق األمن. .٣

 املشرف الص��. .٤

 منسق الصيانة. .٥

 ممثل مركز التنمية الصناعية. .٦

 .التدر�ب أو من �� حكمھ/عضو هيئة تدريس .٧

 السالمة املهنية
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 وتكون مهام ال�جنة ع�� النحو اآل�ي:

 وضع ا�خطط ملواجهة ا�حوادث وا�حاالت الطارئة. .١

افق ال�لية/املعهد.م .٢  تا�عة إجراءات السالمة �� �افة مر

 دراسة ا�خاطر وتحليلها ل�حيلولة دون وقوع حوادث أو إصابات. .٣

 رفع التوصيات لتأم�ن املناخ اآلمن للتدر�ب، ولتوف�� أدوات ومعدات السالمة �� ال�لية/املعهد. .٤

 .التوعية �� مةللمساه و تحدي��ا؛ بالسالمة ا�خاصة والتعليمات املعلومات �شر .٥

، لتالف��ا هللا)ر قدَّ  ال- وا�حوادث العمل و�صابات ا�خاطر توثيق .٦
ً
 .ف��ا والتحقيق مستقبال

 

 ن:و ن و الفنيو اإلدار� ٣-٢

 ،العقود� مقاو� ، ويشمل ذلك  والتدر�ب التدريس هيئة أعضاء غ�� من ال�لية/املعهد �� املوظف�ن جميع هم

 :ي�� مافي مسؤوليا��م وتت�خص

افق داخل السالمة بتعليمات والتقيد والسليم اآلمن التصرف عاةمرا .١  .عامة ال�لية/املعهد مر

أخطار  عن التبليغ (نموذج بالسالمة متعلقة مالحظة �ل وعن الطارئة، ا�حاالت السالمة عن �جنة إبالغ .٢

 محتملة).

 .السالمة بإجراءات ا�جدد املوظف�ن توعية .٣
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 :والفني�ن بوالتدر� التدريس هيئة أعضاء ٤ -٢

 :ي�� مافي مسؤوليا��م وتت�خص

 .ال�لية/املعهد �� السالمة بأنظمة الدائم التقيد .١

 .عل��م واإلشراف واملعامل التدر�بية و الفصول  الورش داخل الطالب سالمة تأم�ن .٢

 .التجمع ونقاط الطوارئ  ومخارج السالمة إجراءات عن تدر�بية محاضرة أول  �� الطالب إرشاد .٣

 .للمعدات املصنعة الشركة وتوصيات التشغيل كتيبات بحسب السالمة بيقتط من التأكد .٤

 توفر من للتأكد ؛دوري �ش�ل وفحصها التدر�ب ورش �� واملعدات األدوات جاهز�ة من التأكد .٥

 .ف��ا شروط السالمة

 �ل عن ة�بالغ �جنة السالمو  صالحي��ا ومدى ،واملعامل والورش الفصول  �� السالمة تفقد وسائل .٦

 محتملة) أخطار عن التبليغ ة.(نموذجمالحظ

 .السالمة �جنة مع بالتنسيق التدر�بية الورش داخل بالسالمة املتعلقة وامللصقات الصور  وضع .٧

 معا�جة �� املناسبة ا�خطوات تباعاو  ،حادث) الورش(تقر�ر داخل إصابة أية عن الفوري اإلبالغ .٨

 .)١٠ رقم املتبعة(املادة التعليمات ا�حالة بحسب

 .واملعامل الورش داخل العمل أثناء ال�خصية ا�حماية معدات استخدامب الطالب إلزام .٩

 اس��احة أثناء الورش ومعدات أجهزة �افة عن ا�حر�ات إطفاء/الكهر�ائي التيار فصل من التأكد .١٠

 .الرس�ي الدوام ن��اءا الطالب، وعند

 .و�عده العمل  املعامل و الورش أثناء ونظافة ترتيب من التأكد .١١

 .األوقات جميع �� والورش املعامل داخل رقابة بدون  الطالب ترك عدم .١٢

 .املعامل أو الورش إ�� السالمة بتعليمات مل��م غ�� طالب أي دخول  منع .١٣

 .العم�� التدر�ب خالل الطالب من املطلو�ة للمهام واملناسب اآلمن التوزيع .١٤

 واملعامل. الورش إ�� واملشرو�ات املأكوالت إدخال عدم .١٥
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  :لطالبا ٥ -٢
افق �� تواجده خالل سالمتھ عن األول  املسؤول هو الطالب �عت��  التقيد عليھ و�جب ال�لية/املعهد مر

 �� بالسالمة يتعلق فيما العامة املسؤوليات �عض ت�خيص و�مكن األوقات، جميع بتعليمات السالمة ��

 :فيما ي�� ال�لية/املعهد

افق جميع �� السالمة بتعليمات وال�امل الدائم التقيد .١ السالمة  ع�� وا�حفاظ ال�لية/املعهد مر

 .وسالمة اآلخر�ن ال�خصية

 عضو توج��ات بحسب هااستخدام ومراعاة ة،�حيح غ�� بطرق  األدوات أو املعدات استخدام عدم .٢

 .والتدر�ب هيئة التدريس

 .التدر�ب أماكن داخل املزاح أو العبث عدم .٣

 .العمل طبيعة بحسب الئمةوامل املناسبة ال�خصية ا�حماية أدوات رتداءا .٤

 .ستخداملال  ال�حيحة بالطر�قة ال�امل اإلملام من التأكد قبل واألدوات املعدات استخدام عدم .٥

 .التدر�ب و�عد أثناء العمل م�ان وتنظم ترتيب .٦

 .محتملة) أخطار عن التبليغ ال�لية/املعهد (نموذج داخل محتملة أخطار أي عن اإلبالغ .٧

 

 حتياجات ا�خاصة:اال  و ذو  الثالثة:املادة 

 :اآل�ي وفق معهم التعامل يتم ا�خاصة اإلحتياجات ذوي  من املوظف�ن أو الطالب �عض وجود عند

 الص�� املشرف أو السالمة �جنة إبالغ والفني�ن واإلدار��ن والتدر�ب التدريس هيئة أعضاء ع�� يجب .١

  املب�ى �� اإلخالء مرشد أو 
ً
سبوع األ  خالل ،ا�خاصة حتياجاتاال  ذوي  من طالب أي وجود حال �� كتابيا

 ا�خاصة). االحتياجات ذوي  من موظف/طالب عن التبليغ درا��ي (نموذج فصل �ل من األول 

 ورفع ال�لية/املعهد �� الص�� املشرف قبل من ا�خاصة حتياجاتاال  ذوي  من املوظف�ن إحصاء يتم .٢

 .السالمة �جنة إ�� حتياجاال  ونوع العمل قائمة بأماكن

 ا�خاصة اإلحتياجات ذوي  من واملوظف�ن الطالب تأم�ن من التأكد اإلخالء مرشدي مسؤولية تكون  .٣

 .الطوارئ  خالل حاالت
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 السالمة �� املعامل والورش والفصول الدراسية: املادة الرا�عة:

 وطالب، مدرس�ن من ف��ا حاضر�نا� ليةؤو مس الدراسية والفصول  املعامل والورش �� السالمة تكون 

 :بما ي�� تقيدال عل��م و�جب

 .التدر�ب من ن��اءاال  �عد معمل أو ورشة �ل وترتيب بتنظيف القيام .١

 .العالية ا�جودة ذات النوعيات اختيار املواد طلب عند �� ا�ُحسبان األخذ .٢

 .طبيع��ا بحسب املواد وفصل لألدوات ال�حيح التخز�ن .٣

 بالتنسيق ومناسب آمن �ش�ل ائيةالكيمي واملواد النفايات أنواع و�افة املس��لكة املواد من التخلص .٤

 .الصيانة مع قسم

 ال�ي املواد من وغ��ها وال�حوم الز�وت من وخلوها الورشة / املعمل أرضية نظافة من املستمر التأكد .٥

 للطالب قد �سبب
ً
 .الورشة داخل عملهم أثناء ضررا

  الظروف. من ظرف أي تحت زائد بحمل الكهر�ائية الدوائر تحميل عدم .٦

  التحذير فتاتال  استخدام .٧
ً
 .ا�خاطر طبيعة بحسب العمل مناطق �� دائما

 .حادث أي وقوع �� يتسبب أو الورشة �� ا�حركة �عيق قد ما وجود عدم من التأكد .٨

  الورش / املعامل داخل التدخ�ن يمنع .٩
ً
  منعا

ً
 .باتا

 .وا�حوادث اإلصابات �افة عن اإلبالغ .١٠

 .الطوارئ  حاالت غ�� �� هااماستخد وعدم الطوارئ  مخارج أمام عائق أي وضع عدم .١١

 .الورش / املعامل اإلخالء من خطط ع�� التدر�ب .١٢

 .امللكية والهيئة املد�ي الدفاع من الصادرة والتعليمات واألنظمة اللوائح ب�افة التقيد .١٣

 .الورش / املعامل �� املناسبة ال��و�ة توفر من التأكد .١٤

اقية الشمسية املظلة استخدام .١٥  .ا�حارقة الشمس ةأشع تحت العمل أثناء الو
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 :امل�اتب �� السالمة ا�خامسة: املادة

 .امل�اتب �� شتعاللال  القابلة واملواد والز�وت واألدوات العدد تخز�ن يمنع .١

  املكتب داخل التدخ�ن يمنع .٢
ً
  منعا

ً
 .باتا

 .ا�حركة �عيق قد ما وجود عدم من والتأكد ،املكتب داخل العامة والنظافة ال��تيب ع�� ا�حفاظ يجب .٣

 يفوق طاق��ا، الكهر�ائية �خارجا تحميل عدم مراعاة يجب .٤
ً
 عند السالمة �عليمات ومراعاة حمال

 .الوصالت الكهر�ائية استخدام

 .امل�اتب �� تكدسها وتجنب ا�ختلفة لألوراق الدائمة األرشفةمراعاة  .٥

 و�خانات ة،القهو  تحض�� أجهزة الكهر�ائية، املياه الكهر�ائية (�خانات األدوات استخدام تجنب .٦

 الطعام...).

 :ال�خصية ا�حماية أدوات السادسة: املادة

 أثناء ال�خصية ا�حماية أدوات رتداءاب االل��امالصيانة  وموظفي  واملدرس�ن الطالب جميع ع�� يجب

افق ال�لية/املعهد �� األعمال مزاولة  :�� املطلو�ة ا�حماية أدواتو  العمل، طبيعة و�حسب مر

 ز�وت، حرارة، :إ�� ف��ا التعرض يمكن ال�ي األعمال �ل �� ا�خصص العمل زي  داءرتا يجب العمل: ِزي  .١

 .كيميائية مواد إشعاعات، سوائل،

اقية: النظارات .٢ واألتر�ة  واألبخرة الغازات :مثل األخطار من العين�ن �حماية هااستخدام يجب الو

 استخدامو�منع  العا��، الهواء وضغط وال��ادة الرا�ش تطاير عملية من املتطايرة والغبار والذرات

 .التدر�بية الورش الالصقة �� العدسات

اقية: الرأس خوذة .٣  تحتوي  ال�ي األعمال �� أو الصناعية للمعدات الثقيلة األعمال �� رتدا��اا يجب الو

افعات متحركة صلبة ع�� أجسام  .العمل أخطار من ووقايتھ الرأس �حماية ؛�الر

 و�� الكهر�اء أخطار مع التعامل وعند الكيميائية، املواد مع التعامل عند هااستخدام يجب القفازات: .٤

 مراعاة مع العالية، ا�حرارة ذات األجسام أو وا�حادة الصلبة األجسام مالمسة وعند أعمال ال�حام

 .حالة ل�ل القفازات من النوع املناسب استخدام

اقيات .٥ رؤ�ة  عند أو ،د�سبل )٨٥( عن الصوت ةشد ف��ا تز�د ال�ي األماكن �� هااستخدام يجب األذن: و

 .لذلك اإلرشادية اللوحات

 .ال�لية/املعهد ومعامل ورش جميع �� املالئمة السالمة أحذية استخدام يجب السالمة: أحذية .٦

اقيات .٧ والثقب،  والطرق، وال�حام، الكيميائية، املواد مع التعامل عند استخدامها يجب الوجھ: و

 .�هاوغ� والفرز  والنشر، وال�حذ،
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اقيات .٨  .الكيميائية واملواد السامة واألبخرة الغازات مع التعامل عند استخدامها يجب التنفس: و

م��) ١٫٨مسافة ( رتفاعا ع�� العمل عند ارتدائھ يجب (Safety Harness) السقوط: من الوقاية حزام .٩

 .فأك��

 :واملعامل الورش �� املعدات اختيار السا�عة:املادة 

 واملعامل الورش �� التدر�بية واآلالت املعدات اختيارو  �شراء امل�لف املسؤول أو املدرس�ن ع�� يجب

 املي�انيكية ا�خاطر من والسالمة بالوقاية الكفيلة واإلجراءات حتياطاتاال  أن يتخذ التا�عة لل�لية/للمعهد

 :ي�� والكيميائية كما والكهر�ائية

 للطاقة الفنية للمواصفات مطابقة اآللة أو جهازا� لتشغيل الالزمة الكهر�اء مصادر أن من التأكد .١

 :ذلك �� بما ا�حلية، الكهر�اء شركة من قبل املوفرة

 .الكهر�ائي التيار نوع •

 .الكهر�ائية األطوار عدد •

 .الكهر�ائي ال��دد •

 .الورش �� األق��ى ل�حد الكهر�ائية األحمال مطابقة •

 .هيار اخت املراد ا�جهاز �� تأر�ض توصيلة فراتو  من التأكد .٢

أماكن  �� �شغيل وزر توقف زر  ع�� يحتوي  مناسب تحكم بنظام مزودة اآللة أو ا�جهاز أن من التأكد .٣

 .املستخدم من وقر�بة وا�حة

 ،مرة ألول  والتشغيل الكهر�ائية التوصيالت ذلك �� بما اآللة أو ل�جهاز املبدئي ال��كيب أن من التأكد .٤

 التوصيل سوء عن الناجمة األخطار لتفادي ؛ل�جهاز املزودة أو املصنعة الشركة بإشراف سيكون 

 .اختيارها املراد اآللة أو ا�جهاز �� املصنعية األخطاء الكهر�ائي أو

واألجزاء  األماكن جميع حول  محكم وقائي بحاجز مزودة اختيارها املراد اآللة أو ا�جهاز أنمن  التأكد .٥

 :اآلتية املي�انيكية

 .والسفلية العلو�ة هاءأجزا �غطي بحيث املكشوفة الدوارة ا�حاور  •

 .وثابت ومحكم �امل �ش�ل مغطاة تكون  وال��وس(املسننات) وا�جناز�ر، البكرات، •

  �ش�ل قد ال�ي اآللة أجزاء من جزء أي •
ً
واملثاقب  القطع وآالت �املناش�� املستخدم ع�� خطرا

 .شا��ها وما
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 :اآلتية السالمة �معاي� السابقة الفقرة �� إل��ا املشار ا�حواجز �� يرا�� .٦

 .التدر�ب أداء ف��ة طوال ا�خطر منطقة إ�� جسمھ من جزء أي أو الطالب وصول  دون  تحول  أن •

 .وحصرها ا�خطر منطقة تضييق ع�� �عمل أن •

 .العمل عن �عيقھ مضايقة أي للطالب �سبب أال •

 .اآللة ضبط أو تفتيش أو تز�يت �عيق أال •

ايا ��ا توجد أال •   تكون  أن أو ،خشنة أو خطرة افأطر  أو حروف أو حادة زو
ً
 .حادث ألي سببا

 الطالب إ�� املتطايرة الشظايا وصول  دون  تحول  أن •

 .السالمة باحتياطات مزودة بأ��ا التأكد يجب ضارة، نبعاثاتا أو غازات تولد قد أجهزة اختيار عند .٧

  أو عالية ه��ازاتا تولد قد ال�ي األجهزة تجنب .٨
ً
 لتثبيت قاعدة وجود مراعاة مع التشغيل، أثناء �جيجا

 .ه��ازاال  اآللة لتجنب

 

 :واملستودعات التخز�ن الثامنة: املادة

 :اآل�ي ةمراعا يجب للتخز�ن ا�حاجة عند

 .وحجمها ونوعها طبيع��ا حسب املواد أن تصنف .١

 بصفة التخز�ن نفايات من والتخلص املستودعات داخل والتنظيم وال��تيب النظافة مراعاةأن تتم  .٢

  للمستودعات ا�خار�� ا�حيط ع�� ا�حافظة يجب كما ة،مستمر 
ً
 .نظيفا

م�� عن ( تقل ال مسافة مراعاة مع اإلضاءة مصادر / األسقف مستوى  املواد تخز�ن ارتفاع يبلغ أال .٣

 ).واحد

 مباشرة األرض ع�� وضعها يتم وال،  خشبية / معدنية وأرفف قوائم ع�� ا�خزنة املواد وضع يتم أن .٤

 .بجميع األحوال

 .مأمون  م�ان �� زجاجية واجهة ذات خزائن �� املستودعات مفاتيح تحفظ أن .٥

 .تناولها و املواد لتخز�ن املأمونة الساللم توف��أن يتم  .٦

 ةومثبت أع�� إ�� ا�حبس يكون  وأن رأ��ي وضع �� املضغوطة والغازات الهواء أسطوانات تخزن  أن .٧

 .بالسالسل

 .وجافة صلبة األرضيات تكون  أن و�را�� ،منفصل م�ان �� األثاث وقطع األخشاب تخزن  أن .٨

 .للمستودعات ا�حقيقية بالسعة التقيدأن يتم  .٩
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 .والكهر�اء ا�حرارة مصادر عن و�عيدة مالئمة أماكن �� لالشتعال القابلة املواد تخزن  أن .١٠

 .املستودعات داخل املالئمة ال��و�ة توفرأن  .١١

 .بالستيكية قواعد ع�� ا�حارقة الكيميائية باملواد املعبأة ا�حاو�ات وضع أن ُيرا�� .١٢

 �عضها فوق  ا�حرارة بفعل التمدد بصفة تتصف ال�ي باملواد املعبأة ا�حاو�ات وضع عدم أن ُيرا�� .١٣

 . انفجارها حوادث لتجنب أرفف ع�� ، بل يتم وضعهامباشرة

 :والتحميل والنقل املركبات التاسعة:املادة 

 .لها ا�خصصة األماكن �� السيارات بإيقاف االل��ام .١

 .ال�لية/املعهد داخل ا�حددة بالسرعة التقيد .٢

 .القيادة أثناء األمان حزام ر�ط .٣

 .األمن منسق من تصر�ح بدون  ال�لية/املعهد داخل خاصة مركبة أي ترك عدم .٤

 .األمن لرجال وا�ح م�ان �� ال�لية/املعهد ملصق وضع .٥

 .للمشاة املرور �� األولو�ة إعطاء .٦

 .الصيانة قسم من طلب بدون  معدات / أثاث أي نقل عدم .٧

 .ال�لية/املعهد بوابة من وا�خروج الدخول  عند ال�امل التوقف .٨

 .النقل عند املتبعة السالمة أنظمة مراعاة مع آمن �ش�ل األحمال تثبيت .٩

 .والتن�يل التحميل عند املناسبة الرفع أدوات استخدام .١٠

افعات الثقيلة املعدات بقيادة �سمح ال .١١  .لهم املصرح األ�خاص لغ�� الشوكية والر
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 :وا�حاالت ا�حوادث مع التعامل العاشرة: املادة

 :اآل�ي التفصيل وفق حادث �ل طبيعة حسب ا�حوادث مع التعامل يتم

 من الثالثة للدرجة تر�� ال ال�ي السطحية ا�حروق السطحية، ا�جروح تضم :البسيطة ا�حوادث .١

 فإنھ طبية، عناية إ�� تحتاج ال ال�ي دثا�حوا من وغ��ها البسيطة وااللتواءات ا�حروق، والرضوض

 :التالية ا�خطوات وفق مع ا�حادث التعامل يتم

  سعافھ�و  ا�خطر منطقة عن املصاب إ�عاد .أ
ً
 .أمكن إذا أوليا

 .أمكن إذا ا�حادث م�ان تأم�ن .ب

 .أو من يقوم بمهامھ الص�� باملشرف االتصال .ج

  �ان من أو املدرس قبل حادث ) من ( تقر�ر ا�حادث عن إبالغ نموذج �عبئة يتم .د
ً
 أثناءحاضرا

 .الص�� للمشرف و�سليمھ وقوع ا�حادث

 عمل يوم خالل السالمة �جنة إ�� و�سليمھ النموذج �عبئة بإكمال الص�� املشرف يقوم .ه

 .وقت ا�حادث من واحد

 ال�ي ا�جروح وتضم: متخصصة طبية رعاية إ�� تحتاج إصابات ع��ا ينتج ال�ي املتوسطة: ا�حوادث .٢

 وغ��ها، الو�� وفقدان والكسور  والن�يف فوق، وما الثالثة الدرجة من وا�حروق جراحة، �تحتاج إ�

 :اآل�ي وفق ا�حادث التعامل مع يتم فإنھ

  و�سعافھ ا�خطر منطقة عن املصاب إ�عاد .أ
ً
 .أمكن إذا أوليا

 .الص�� املشرفب االتصال .ب

 . )٩٩٧( الرقم ع�� باإلسعاف االتصال .ج

 .األمن منسقب االتصال .د

 .أمكن إذا ا�حادث م�ان تأم�ن .ه

  �ان من أو املدرس يقوم .و
ً
 النموذج ويسلم حادث ) بتعبئة ( تقر�ر ا�حادث وقوع ثناءأ حاضرا

 وقت من واحد عمل يوم خالل السالمة �جنة إ�� بتسليمھ بدوره يقوم الذي ،للمشرف الص��

 .ا�حادث
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 حروق مثل مباشر ط�ي/جرا�� لتدخ إ�� وتحتاج خط��ة إصابات ع��ا ينتج ال�ي ا�حرجة: ا�حوادث .٣

 :اآل�ي وفق ا�حادث مع التعامل يتم فإنھ ،وغ��ها اختناق حاد، نز�ف طرف، و��، قطعاأل درجة ال

  و�سعافھ ا�خطر منطقة عن املصاب إ�عاد .أ
ً
 .أمكن إذا أوليا

 .الص�� باملشرف االتصال .ب

 . )٩٩٧( باإلسعاف االتصال .ج

 .األمن منسقب االتصال .د

 .ا�حادث عن السالمة �جنة ورئيس ال�لية/املعهد مدير مكتب يغبتبل األمن منسق يقوم .ه

  �ان من أو املدرس يقوم .و
ً
 النموذج �سلم و حادث ) بتعبئة ( تقر�ر ا�حادث وقوع أثناء حاضرا

 وقت من واحد عمل يوم خالل السالمة �جنة إ�� بتسليمھ بدوره يقوم الذي ،للمشرف الص��

 .ا�حادث

 :اآلتية خطواتا� تباعا يجب ا�حرائق: حاالت .٤

 .ا�حر�ق إنذار �شغيل .أ

 .اإلخالء) خطة (حسب ا�حر�ق موقع إخالء .ب

 الهيئة العمليات �� غرفة أو ال�لية/املعهد �� الرئيسية البوابة �� الصنا�� األمن رجال تبليغ .ج

 ). ٩١١١والهيئة امللكية بينبع ع�� رقم (  .)٣٤١٧٧٧٧( رقم ع��با�جبيل  امللكية

 .ا�حر�ق لنوع مناسبة حر�ق طفاية ربقأ باستخدام -كنأم إذا -ا�حر�ق م�افحة .د

 .الص�� واملشرف األمن بمنسق تصالاال .ه

  �ان من أو املدرس يقوم .و
ً
 النموذج حادث ) ويسلم ( تقر�ر بتعبئة ا�حادث وقوع أثناء حاضرا

 وقت من واحد عمل يوم خالل السالمة �جنة إ�� بتسليمھ بدوره يقوم الذي،  للمشرف الص��

 .ا�حادث

 :ي�� بما السالمة �جنة خالل ومن ال�لية/املعهد تقوم الطوارئ: حاالت .٥

افق إلخالء تفصيلية خطط وضع .أ  أوقات �� والعامل�ن الطالب من �افة ال�لية/املعهد مر

 .الطوارئ 

  ،ا�ختصة ا�جهات مع بالتنسيق ال�لية/املعهد إخالء لعملية ف��اضيةا تجارب إجراء .ب
ً
 أنھ علما

 .درا��ي فصل �ل واحدة ف��اضيةا الءإخ تتم تجر�ة أن يجب
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  :اإلخالء خطة: ة ا�حادية عشر املادة 

الطوارئ  حاالت �� اإلخالء وتنفيذ بال�لية/املعهد والعامل�ن الطالب سالمة لضمان اإلخالء خطة وضعت

 :ينتج ع��ا ال�ي

 .ال�لية/املعهد ملبا�ي جسيم تحطم أو خلل أي .أ

 .الكهر�ائي لتيارا نقطاعا مع واالنفجار ل�حر�ق واسعانتشار  .ب

 .بال�لية/املعهد والعامل�ن الطالب سالمة ع�� تؤثر ب��وكيميائية أو كيميائية ملواد واسع �سرب .ج

 

 :اإلخالء خطة .١

 أو املتضررة ال�لية/املعهد مبا�ي �� ا�حاضر�ن �جميع ذلكعن  اإلعالن عند اإلخالء عملية تتم .أ

 .املأمونة الساللم واستخدام باملصابيح املضاءة رئ الطوا مخارج باستخدام �سهولة ا�حتمل تضررها

 .اإلخالء خرائط �� املو�حة التجمع مناطق إ�� اإلخالء عملية بتنظيم اإلخالء و مرشد يقوم .ب

 .التجمع ونقاط الطوارئ  مخارج تب�ن وا�حة إخالء خارطة ع�� مب�ى �ل يحتوي  أن يجب .ج

 

 :اإلخالء عند عهدال�لية/امل حاضر �� و�خص موظف �ل ومسؤوليات واجبات .٢

 ا�خروج بإشارات املو�حة الطوارئ  ومخارج اإلخالء طرق  باستخدام إذا كنت بداخلھ املب�ى إخالء .أ

  منتظمة، و�طر�قة وذلك ب��وٍ  املضيئة،
ً
. ال ماشيا

ً
ة مغادر  عند املصاعد دون  الدرج استخدامو  راكضا

 .التجمع منطقة إ�� مباشرة واالتجاهاملب�ى، 

  املب�ى بدخول  تقم ال ملب�ى،ا خارج تكون  عندما .ب
ً
ورجال  اإلخالء و��ؤ مس �عليمات واتبع انتظر مجددا

 .الصنا�� واألمن اإلطفاء

خدمات  �� ول�نؤ املس قبل من املب�ى لدخول  العودة أو باملغادرة لك �سمح ح�ى املنطقة �� انتظر .ج

 .الطوارئ 

 ،ا�حر�ق إطفاء ومحاولة وواجبا��م بمهامهم القيام معينة مهام بأداء امل�لف�ن اإلخالء و��ؤ مس ع�� .د

  هؤ إخال  املعلن املب�ى بإخالء ن يقومو  ذلك ع�� القدرة عدم و�� حال
ً
 .التجمع منطقة إ�� والتوجھ فورا

،  لإلخالء طر�قك �عيق سبب أليولم تتمكن  الصنا��، واألمن اإلطفاء رجال قبل من توج��ك تم إذا .ه

  �عد الطر�ق ولمأ
ً
  يليھ الذي اإلخالء طر�ق إ�� باشرةم اتجھ لالستخدام، مأمونا

ً
 الطر�ق عن مبتعدا

 .املغلق
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  :اإلخالء مرشدي مهام .٣
 :العامة املهام .أ

 .��ا املب�ى �� من جميع إملام من والتأكد املب�ى �� و�ح��ا اإلخالء خطة وجود من التأكد .١

 .طوارئ ال مخارج أمام عائق أي وجود عدم من والتأكد مستمر �ش�ل الطوارئ  مخارج من التأكد .٢

  التعرف .٣
ً
اقع ع�� مسبقا  .استخدامها وطرق  املياه وخراطيم ا�حر�ق طفايات مو

 .عدمها من طارئة حالة وجود من والتأكد إنذار جرس أي سماع عند ستجابةاال  .٤

 .درا��ي فصل ل�ل ا�خاصة االحتياجات لذوي  ��جل االحتفاظ .٥

 :اإلخالء عملية خالل املهام .ب

  التقار�ر  تقديم .١
ً
 .السالمة �جنة إ�� اإلخالء خطة ع�� مالحظات أي دوجو  حال �� الحقا

 ثم ومن الطوارئ  مخارج إ�� اإلخالء عملية خالل ا�جميع توجيھ و اإلنذار جرس �شغيل من التأكد .٢

 .التجمع إ�� نقاط

 .املب�ى �� إلرشادهم ا�حرائق إطفاء دائرة مع الوصل أداة اإلخالء مرشد يكون  .٣

 .ا�خاصة جاتحتيااال  ذوي  من الطالب إخالء تأم�ن .٤

 مغادرةو  التوقف يجب ا�حر�ق إطفاء ع�� القدرة عدم حالة و�� ،أمكن إذا ا�حر�ق إطفاء محاولة .٥

 
ً
 .أمكن ما اإلطفاء مياه خراطيم و�غالق املب�ى فورا

القيام  �ستطيعوا لم الذين املفقودين األ�خاص �عدد الصنا�� األمن رجال أو اإلطفاء رجال إبالغ .٦

 عند لهم الالزمة اإلسعافات وطلب إنقاذهم، ليتم لتواجدهم معروف م�ان و�آخر إخال��مب

 .ا�حاجة

 املواد ونقل و��عاد املقاول�ن،/ال�لية/املعهد مدير توج��ات حسب أخرى  مهام بأي القيام .٧

 .ن و املقاول/ال�لية/املعهد مدير يحددها ال�ي املب�ى خارج إ�� ذات األولو�ة واملستندات

 :اإلخالء ومرشد .٤

��  املهنية السالمة �جنة طر�ق عن مب�ى ل�ل أ�اديمية سنة �ل بداية �� اإلخالء مرشدي �عي�ن يتم

 .ال�لية/املعهد
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 املقدمة:

 بالدور املهم ملشاركة الطالب �� مسؤولية تحقيق أهداف ال�لية/املعهد ال��بو�ة. تم إ�شاء مجلس 
ً
افا اع��

 املعهد. والذي سيعمل وفق املبادئ واألسس التالية:طال�ي يمثل طالب ال�لية/

 

 جودة التعليم والتم�� األ�ادي�ي وا�حافظة ع�� هذه ا�جودة.�عز�ز  •

 رؤ�ة ورسالة ال�لية/املعهد.�عز�ز  •

.االل��ام  •
ً
 وروحا

ً
 بقوان�ن و�شريعات ال�لية/املعهد نّصا

 

 ا�جلس الطال�ي  املس�ى:
 

 

 عهد)(�لية/م ا�جهة التا�ع لها مقره:
 

 

 �عر�فھ:

 مع اللوائح والقوان�ن     
ً
هو تنظيم قوامھ طالب منتخبون يمثلون ا�جسد الطال�ي �� ال�لية/املعهد، تماشيا

تصال ب�ن الهيئة األ�اديمية واإلدار�ة من جهة و��ن الطالب من جهة املعمول ��ا، و��دف إ�� فتح قنوات اال

�م، ومتطلبا� الطالب بالتفاعل املباشر، حيث يمثل ا�جلس آراءأخرى، باإلضافة إ�� تفعيل ا�حوار �ش�ل يتسم 

  و�مثل مصا�حهم أمام إدارة ال�لية/املعهد.
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 الرؤ�ة:

إثراء والعمل ع�� ، لطالب، وخلق بيئة �عليمية مناسبةا�� ي ��دف ال�لية/املعهد إ�� زرعها ترسيخ القيم ال�    

ابط دائمة ب�ن الطالب واإلدارة. ؛املعهدجتما�� وأ�ادي�ي لطالب ال�لية/اثقا�� و   مما ينتج رو
 

 

 

 الرسالة:

 حفظ حقوق الطالب. •

 �سهيل عملية التواصل ب�ن طالب ال�لية/املعهد وجميع منسو���ا. •

 ندماج �� ا�جتمع �أعضاء فاعل�ن ومتم��ين. ساعدة طالب ال�لية/املعهد ع�� اال م •

 

 

 القيم:

 املسؤولية  •

 الن�اهة •

 ح��اماال  •

 بروح الفر�قالعمل  •

 

 (يمكن ل�ل مجلس طال�ي أن يضع الرؤ�ة والرسالة والقيم املناسبة)
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 (( مواد النظام األسا��ي )) 

 ): إطار ا�جلس الطال�ي١املادة (

 ينشأ ا�جلس الطال�ي ضمن منظومة ال�لية/املعهد بإشراف و�الة شؤون الطالب.
 

 :): أهداف ا�جلس٢املادة (

ملشاركة �� مناقشة �ل ما يتعلق ��م �� ا�جوانب األ�اديمية وغ��ها، والتعب�� عن اة منح الطالب فرص ٢/١

 رأ��م بوضوح حيال ذلك.

 ال�لية/املعهد.ب وأعضاء هيئة التدريس/ التدر�بتوثيق العالقات اإليجابية ب�ن الطالب  ٢/٢

ا��م ا�خاصة، ومن ثمَّ عالجها حصر املشا�ل والعوائق ال�ي يواجهها الطالب �� ال�لية/املعهد أو �� حي ٢/٣

 بحسب ما يناسب موضوع املش�لة.
ً
 أو جماعيا

ً
 فرديا

 ق��احات ال�ي يرغب الطالب �� تحقيقها، والعمل ع�� تنفيذ املناسب م��ا قدر اإلم�ان.جمع اال ٢/٤

 ية.تخاذ القرار وتحمل املسؤولاد الطالب، و�عو�دهم املشاركة �� تنمية مهارة ا�حوار البناء عن ٢/٥

 �عز�ز املهارات القيادية عند الطالب. ٢/٦

 نتماء الطالب إ�� ال�لية/املعهد وأنظم��ا.ا�عز�ز  ٢/٧

 نتخاب للمجلس الطال�ي): شروط ال��شيح واال ٣املادة (

افقة خطية من إدارة ال�لية/املعهداتجري  ٣/١  للقواعد واإلجراءات  ،نتخابات ا�جلس الطال�ي بمو
ً
وفقا

 ئحة.الواردة �� الال 

سبوع الثالث من بداية العام ر�ة للمجلس الطال�ي �� األ نتخابات الهيئة اإلدايفتح باب ال��شيح ال  ٣/٢

نتخابات �عشرة أيام دراسية ع�� ب ال��شيح قبل التار�خ ا�حدد لال الدرا��ي، و�تم اإلعالن عن فتح با

 تتالية.نتخاب عن خمسة أيام دراسية مل، ع�� أن ال تقل مدة فتح باب اال األق

٣/٣  
ً
يحق �جميع طالب ال�لية/املعهد املنتظم�ن ترشيح أنفسهم لعضو�ة الهيئة اإلدار�ة للمجلس وفقا

 ).٣/٨للضوابط كما �� املادة (

و�الة/رئيس قسم شؤون  قبل من معتمد انتخاب نموذج خالل من التصو�ت املنتظم�ن الطالب ل�ل يحق ٣/٤

  اما الطالب تصو�ت تثبيت و�تم املر�ح�ن، لطالبا بأسماء جدول  ع�� يحتوي  بحيث ،الطالب
ً
 او  ورقيا

 
ً
 .الك��ونيا

 ق��اع.ق��اع املباشر عن طر�ق صندوق االيكون التصو�ت باال ٣/٥
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افية ال�جنة �شكيل الطالب لشؤون املعهد/ال�لية وكيل/ رئيس قسم �عتمد ٣/٦  :التا�� النحو  ع�� اإلشر

 رئيس قسم ا�خدمات الطالبية. .١

 �شطة الطالبية.مشرف/ة األ .٢

 أخصائي/ة األ�شطة الطالبية. .٣

 مشرف/ة التدر�ب. .٤

 وال�ي �سند إل��ا املسؤولية عن املهام التالية:  

 نتخابات نز��ة، عادلة وشفافة. ااإلشراف ع�� إجراء   -أ /٣/٦

 أو رفضھ. ال��شيح قبول  -ب /٣/٦

 نتخابية ونتائجها.التحقق من �حة اإلجراءات اال   -ج /٣/٦

 إلجراء �عديل، أو تحس�ن، أو �غي�� إن لزم األمر. مراجعة إرشادات االنتخابات -د /٣/٦

 ،و�الة/رئيس قسم شؤون الطالب ممثل و�شراف بحضور  التصو�ت مدة ان��اء �عد األصوات فرز  يتم ٣/٧

 ).األوائل الثمانية(ال��اتبية باألغلبية الفوز  �سبة وتحسب

.نتخابات ا�جايتم تحديد الفائز�ن ب ٣/٨
ً
 لس �عد فرز األصوات مباشرة

نتخاب املباشر، ختيارهم باال الس الطال�ي من ثمانية أعضاء يتم تتكون الهيئة اإلدار�ة املنتخبة للمج ٣/٩

 للضوابط التالية:
ً
 وذلك وفقا

 أن يكون الطالب    -أ /٣/٩
ً
 �� ال�لية/املعهد. منتظما

 أن يكون حسن الس��ة والسلوك.  -ب /٣/٩

 ع�� إنذار �سبب أال ي  -ج /٣/٩
ً
 نخفاض معدلھ الدرا��ي.اكون حاصال

 أن تكون املدة الدراسية املتبقية للطالب سنة دراسية واحدة كحد أد�ى.  -د /٣/٩

 أال يكون قد صدر �� حقھ إجراء تأدي�ي، أو فصل.  -هـ /٣/٩

 تكون مدة ا�جلس سنة أ�اديمية. ٣/١٠
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 عضو�ة الهيئة اإلدار�ة للمجلس:ن��اء أو إسقاط ا): ضوابط ٤املادة (

 تنت�ي عضو�ة الطالب �� الهيئة اإلدار�ة للمجلس الطال�ي �� ا�حاالت التالية: ٤/١

 التخرج من ال�لية/املعهد. -أ /٤/١

 سوء السلوك. - ب /٤/١

مرات  ) مرات متتالية بدون سبب وجيھ، وخمس٣ستثنائية (ات الدور�ة أو اال جتماعالتغّيب عن حضور اال  - ج /٤/١

 ألي سبب.

 طي قيد العضو عن الدراسة ألي سبب �ان. - د /٤/١

.التقدم باال  - هـ /٤/١
ً
 ستقالة من الهيئة اإلدار�ة خطيا

 إخالل العضو بالنظام األسا��ي للمجلس الطال�ي. - و  /٤/١

 .االنضباطا�حصول ع�� عقو�ة تأديبية من قبل �جنة  - ز  /٤/١

عضو من أعضاء ا�جلس الطال�ي عند مخالفتھ  أي يق/اسقاط عضو�ة�علاملعهد يحق إلدارة ال�لية/ ٤/٢

لقواعد النظام األسا��ي للمجلس الطال�ي أو اإلخالل بحسن الس��ة والسلوك، وذلك �عد إجراء تحقيق 

كتا�ي و�تم إشراك جميع أعضاء الهيئة اإلدار�ة للمجلس �� مسار التحقيق، و�� حال ثبت ا�خطأ ع�� 

 ال�لية/املعهد إيقاع إحدى العقو�ات التالية:العضو، يحق إلدارة 

 إيقاف �شاط العضو �� ا�جلس أو ال�جان الطالبية ملدة أقصاها شهر. - أ /٤/٢

 إيقاف �شاط العضو �� ا�جلس أو ال�جان الطالبية ملدة فصل درا��ي واحد. - ب /٤/٢

 إيقاف عضو�ة الطالب �ش�ل ��ائي من ا�جلس. - ج /٤/٢
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 ): هي�ل ا�جلس الطال�ي ومهامھ٥ادة (امل

أيام، و�نتخب من ب�ن  سبعةبمدة ال تتجاوز  االنتخاباتن��اء من عملية يجتمع ا�جلس الطال�ي �عد اال  ٥/١

 أعضائھ: 

 الرئيس، نائب الرئيس، املقرر، أم�ن الصندوق، وتحدد مهام بقية األعضاء بالتشاور.

 :يتو�� رئيس ا�جلس املهام التالية ٥/٢

 تمثيل ا�جلس الطال�ي أمام اإلدارة. - أ /٥/٢

 جتماعات ا�جلس الطال�ي.اترؤس  - ب /٥/٢

 الفصل �� املسائل اإلدار�ة واألمور املست�جلة. - ج /٥/٢

 التوقيع ع�� املراسالت واملستندات الصادرة عن ا�جلس الطال�ي. - د /٥/٢

 مهام نائب رئيس ا�جلس: ٥/٣

 عمال ال�ي يفوضھ ��ا رئيس ا�جلس الطال�ي.القيام باأل  - أ /٥/٣ 

 النيابة عن رئيس ا�جلس �� حال غيابھ. - ب /٥/٣ 

 طالع ع�� إنجازا��م.متا�عة أعضاء ا�جلس الطال�ي واال  - ج /٥/٣ 

 مهام مقرر ا�جلس: ٥/٤

 جتماعات ا�جلس الطال�ي.االدعوة إ��  - أ /٥/٤ 

 جلس الطال�ي.جتماعات ا�اإعداد جدول أعمال  - ب /٥/٤ 

 متا�عة تنفيذ قرارات ا�جلس الطال�ي. - ج /٥/٤ 

 اإلشراف ع�� إعداد املراسالت الصادرة عن ا�جلس. - د /٥/٤ 

 .ووثائقھ حتفاظ ب�افة مستندات ا�جلساال  - هـ /٥/٤ 

 

 ): صالحيات ا�جلس٦املادة (

 ستحداث مهام إضافية عدا املنصوص عل��ا أعاله.ايحق للمجلس  ٦/١

افقة ٦/٢  إذا دعت ا�حاجة، وذلك �عد مو
ً
 أو �ليا

ً
مدير  يجوز �عديل لوائح ا�جلس الطال�ي جزئيا

 .مجلس القطاععتماد اع�� التعديالت املق��حة و�ال�لية/املعهد 

 �عد  ٦/٣
ً
 عتماد مجلس ال�لية/املعهد عل��ا.اتدخل التعديالت ح�� التنفيذ مباشرة
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 :جلس الطال�ي�عقاد ا�ا: نظام )٧املادة (

ينعقد ا�جلس بناًء ع�� دعوة من الرئيس مرة �ل أسبوع�ن أو �لما دعت ا�حاجة إ�� ذلك، أو بناًء ع��  ٧/١

 ستثنائي ملناقشة ما �ستجد من أعمال.اجتماع اطلب نصف أعضائھ عقد 

بتغي��  خالل الفصل الدرا��ي، كما ُ�سمح وزما��ا جتماعات الالحقةيحدد أعضاء ا�جلس م�ان اال  ٧/٢

 امل�ان والزمان �� بداية الفصل الدرا��ي التا��.

جتماعات ا�جلس الطال�ي العادية واالستثنائية قانونية بحضور أك�� من نصف أعضاء الهيئة اتكون  ٧/٣

 اإلدار�ة للمجلس، وتتخذ القرارات باألغلبية.

) ساعة �� نفس الزمان ٢٤كتمال النصاب القانو�ي ل�حضور، �عقد اإلجتماع �عد (ا�� حالة عدم  ٧/٤

 شر�طة أن ال يكون النصاب أقل من ثلث أعضاء ا�جلس.
ً
 قانونيا

ً
 وامل�ان، ويش�ل ا�حاضرون نصابا

 يرجح القرار بصوت الرئيس. –�ساوي األصوات  –�� حالة ا�جلس املعلق  ٧/٥

�� لة مطروحة عو�حق ل�ل األعضاء مناقشة أي مسأ ،جتماع ا�جلس بإعتماد جدول األعمالايبدأ  ٧/٦

 .جدول األعمال وتقديم مق��حاتھ

جتماع إدراج أي موضوع �� جدول األعمال، يحق لعضو الهيئة اإلدار�ة للمجلس أن يطلب �� بداية اال  ٧/٧

افقة ا�جلس الطال�ي.  وذلك �عد مو

 ع.جتماستثنائي يقتصر جدول األعمال ع�� املسائل ال�ي عقد ألجلها اال جتماع اال �� حالة اال  ٧/٨

ن��اء من جدول األعمال، يتم إدراج ما تبقى من دون اال  –ألي سبب �ان  –ا�جلس  انفضاض�� حال  ٧/٩

 جتماع التا�� و�عطى األولو�ة ما لم يقرر ا�جلس خالف ذلك.مسائل �� جدول أعمال اال 

 

 :): حل ا�جلس الطال�ي٨املادة (

 ھ اإلدار��ن.ستقالة أك�� من نصف أعضائايحل ا�جلس الطال�ي بـ ٨/١

يجوز إلدارة ال�لية/املعهد حل ا�جلس الطال�ي �� حالة إخاللھ بأي من املواد أو الضوابط الواردة ��  ٨/٢

 هذه الالئحة.

 موعد و�الة/رئيس قسم شؤون الطالبحدد ت�� حالة حل ا�جلس الطال�ي،  ٨/٣
ً
نتخاب مجلس طال�ي ال  ا

يستمر ا�جلس الطال�ي ا�حا�� �� أداء مهامھ �ح�ن موعد جديد بحيث ال يتجاوز الشهر من تار�خ ا�حل، و 

 .نتخاباتاال 
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 املقدمة

�عت�� التعليم اإللك��و�ي أسلوب من أساليب التعليم ا�حديثة والذي يتم فيھ توظيف التكنولوجيا وتقنية املعلومات إليصال 

وقت و�أد�ى  أيصوتية )  للمتعلم�ن �� أي م�ان حول العالم و��  –رسومية  –املعلومات واملواد التعليمية ب�افة أش�الها(نصية 

 جهد ممكن بحيث ي�ون التواجد امل�ا�ي الواحد للمعلم واملتلقي غ�� ضروري إلتمام العملية التعليمية ع�� الوجھ األمثل . 

 مع رؤ�ة اململكية 
ً
 ملبادرات التحول الوط�ي  ٢٠٣٠وتماشيا

ً
قطاع ال�ليات واملعاهد �� الهيئة امللكية با�جبيل  اعتمد ٢٠٢٠وتحقيقا

تفعيل اس��اتيجيات التعليم اإللك��و�ي ع�� ال�ليات واملعاهد التا�عة لھ وذلك بتدش�ن مركز التعليم اإللك��و�ي والذي ُ�ع�ى 

طلوب من خالل اتباع إجراءات بإدارة ومتا�عة عمليات تأهيل املؤسسات التعليمية  لتطبيق أنماط التعليم اإللك��و�ي بالش�ل امل

 مدروسة ووا�حة .  
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 تا�حتو�ا

 3..........................................................................................................  أهداف التعليم اإللك��و�ي

 ٣.....................................................................................  أهداف القواعد املنظمة للتعليم اإللك��و�ي

   ٤....................................................................................... .......................................  التعر�فات   

  ٦ ........ ........ ............................................................................ ضوابط التعليم اإللك��و�ي �� القطاع 

  ٦....................................................................................... إجراءات أنماط التعليم اإللك��و�ي            

  ٧.................................................................................. (LMS)ع�� اإلن��نت نظام إدارة التعليم      

  ٧.......................... ................................... التصاميم ال��بو�ة وتصاميم مقررات التعليم اإللك��و�ي     

  ٩................................................................................ إدارة وتنفيذ عمليات  التعليم اإللك��و�ي     

  ٩....................................................................................................... وق امللكية الفكر�ةحق    

  ٩............................... ................................................................................... الدعم الف�ي      

 ١٠................................................... ع�� مستوى عضو هيئة التدريس  اإللك��و�ي للتعليم القواعد املنظمة

  ١٠.................................................................................................. التدريس اإللك��و�ي  آلية     

  ١٠............................... ............................................................. واجبات عضو هيئة التدريس      

 ١١................................................................... ع�� مستوى الطالب اإللك��و�ي للتعليم القواعد املنظمة

  ١١........................................................................................................ ب خصوصية الطال     

  ١١...................... ........................................................................... آلية ا�حضور اإللك��و�ي      

  ١٢........................................................................... آلية ا�حرمان من دراسة املقرر  اإللك��و�ي      

  ١٢............................................................................ آلية االعتذار من دراسة املقرر  اإللك��و�ي     

 التعليم اإللك��و�ي
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  ١٢...................................................... ......................................... القواعد املنظمة للسلوك       

 ١٣ ................................................................................. سیاسة الواجبات في المقرر  اإللكترونیة 

 ١٣............................................ ............................... سیاسة منتدیات النقاش في المقرر اإللكتروني 

 ١٤............................................................... سیاسة استخدام البرید اإللكتروني في المقرر اإللكتروني 

 ١٤.......................... ............................... سیاسة النزاھة األدبیة والفكریة في دراسة المقرر اإللكتروني 

 ١٤..................................................................................... المھارات التقنیة / سیاسة المتطلبات

 ١٥.................................................................................. لالختبارات اإللك��ونية  القواعد املنظمة

  ١٥................................................ ............................................ آلية االختبارات اإللك��ونية       

 

  

 التعليم اإللك��و�ي
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 أهداف التعليم اإللك��و�ي:

 ��دف التعليم اإللك��و�ي إ�� التا�� :

  . توظيف تقنيات املعلومات واالتصال ا�حديثة �� املنظومة التعليمية 

 لتعليم والتعلم .  تنمية مهارات أعضاء الهيئة التدريسية �� تطبيق أحدث األساليب �� عملية ا 

 . تحس�ن ا�خرجات التعليمية باستخدام آليات مطورة وحديثة 

  . توف�� املواد التعليمية ومصادر التعلم ع�� نطاق أوسع 

 .
ً
 اإليصال املباشر للتعليم ع�� مواقع موزعة جغرافيا

 تعليمية.تحس�ن عمليات التواصل ب�ن املعلم�ن والطالب ورفع مستوى تفاعل الطالب مع املادة ال 

 . توف�� مواد �عليمية مفتوحة ع�� شبكة اإلن��نت 

  . تتبع عمليات التفاعل األ�ادي�ي واملستوى الدرا��ي للطالب 

 .ترشيد النفقات وز�ادة عدد  املستفيدين بالتغلب ع�� مش�لة التواجد امل�ا�ي 

 

 أهداف القواعد املنظمة  للتعليم اإللك��و�ي:

 اإللك��و�ي �� قطاع ال�ليات واملعاهد إ�� دعم اآل�ي :  ��دف القواعد املنظمة للتعليم

 . تحقيق رؤ�ة قطاع ال�ليات واملعاهد �� تطو�ر العملية التعليمية 

  . إيجاد مرجعية نظامية لعملية التعليم اإللك��و�ي �� قطاع ال�ليات واملعاهد 

 ل  استخدام آليات التعليم اإللك��و�ي.املشاركة �� عملية ضمان جودة التعليم �� قطاع ال�ليات واملعاهد من خال 

 . بناء قواعد لتنظيم وتيس�� عمليات تطبيق التعليم اإللك��و�ي �� قطاع ال�ليات واملعاهد 

  . إتاحة الفرصة للتنوع �� تقديم ال��امج األ�اديمية والتدر�بية �� قطاع ال�ليات واملعاهد 

 ات واملعاهد.إدارة عمليات التعليم اإللك��و�ي داخل قطاع ال�لي 

 .تطبيق أفضل ممارسات عملية ا�جودة ا�خاصة بالتعليم اإللك��و�ي 

  

 التعليم اإللك��و�ي
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 املادة األو��: التعر�فات

 ت�ون للمفردات والعبارات التالية حيثما وردت املعا�ي التالية : 

 قطاع ال�ليات واملعاهد �� الهيئة امللكية �� ا�جبيل الصناعية. القطاع : )١

ستخدم فيھ تقنيات اإلن��نت وا�حاسوب إل�شاء و�يصال هو التعليم اإللك��و�ي :  )٢
ُ
نمط من أنماط التعلم ا�حديث �

املواد واأل�شطة التعليمية إ�� متعلم واحد أو أك�� من خالل الوسائل والتقنيات اإللك��ونية و�دارة التفاعل ب�ن املعلم 

 والطالب و��ن الطالب ومصادر التعلم املتاحة وما يلزمها من تقييم. 

 ع��  :الداعم اإللك��و�ي لتعليما )٣
ً
 إلزاميا

ً
أحد أنماط استخدام التعليم اإللك��و�ي بحيث ي�ون حضور املقرر �امال

الطالب �� القاعات والفصول الدراسية و�ستخدم آليات وأدوات التعليم اإللك��و�ي لدعم و�سهيل عملية التعلم من 

 اريع وخالفھ .خالل رفع املواد واملراجع الداعمة والواجبات واملش

ستبدل �سبة محددة من حضور املقرر  :املدمج اإللك��و�ي التعليم )٤
ُ
أحد أنماط استخدام التعليم اإللك��و�ي بحيث �

داخل الفصول الدراسية بأ�شطة ومحاضرات إلك��ونية من خالل أدوات التعليم اإللك��و�ي وع�� منصات التعلم 

 اإللك��ونية .

أحد أنماط استخدام التعليم اإللك��و�ي بحيث ُ�ستبدل حضور ا�حاضرات داخل القاعات  :ال�امل اإللك��و�ي التعليم )٥

 بحضور املقرر داخل الفصول  االف��اضية أو باستخدام
ً
اإللك��و�ي  التعليم بيئة و أدوات و أنظمة الدراسية �امال

 هد من لقاءات محددة �� القاعات الدراسية .  وُيستث�ى من ذلك االختبارات ال��ائية أو مايقرره معلم املادة أو ال�لية/املع

مقرر درا��ي يتم طرحھ ع�� نظام إدارة التعليم اإللك��و�ي ويشمل ا�حتوى التعلي�ي واأل�شطة املقرر اإللك��و�ي:  )٦

 وأدوات التقو�م  و�حقق التفاعل ب�ن الطالب واملعلم�ن والتواصل من خالل منصات التعلم اإللك��ونية .

 لوجھ ع�� نمط التعليم ر: ا�حضور املباش )٧
ً
 وجها

ً
حضور الطالب إ�� الفصول الدراسية وتلقي املادة العلمية مباشرة

 االعتيادي.

تلقي واستقبال املادة العلمية ع�� استخدام أدوات وأنظمة التعليم اإللك��و�ي كبديل عن  ا�حضور اإللك��و�ي : )٨

اعلية وكذلك �جالت الدخول اإللك��ونية و�قتصر ا�حضور املباشر و�تم قياس ا�حضور من خالل األ�شطة التف

 تطبيقھ ع�� نو�� التعليم اإللك��و�ي املدمج وال�امل فقط . 

 

 التعليم اإللك��و�ي
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 :أسلوب التعليم اإللك��و�ي الذي يتم من خالل االتصال امل��امن ب�ن الطالب  ا�حضور اإللك��و�ي ال��ام�ي

 وعضو هيئة التعليم �� الوقت نفسھ . 

 أسلوب التعليم اإللك��و�ي الذي يتم من خالل إشراك الطالب �� العملية  تفاع��:ا�حضور اإللك��و�ي ال

التعليمية من خالل توظيف تطبيقات برمجية مناسبة لتوف�� التفاعل ب�ن املعلم والطالب و�تم ذلك عن طر�ق  

 ت أو جماعية . أداء الطالب لأل�شطة ا�ختلفة  املتعلقة باملقرر من واجبات أو بحوث أو نقاشات فردية �ان

ا�حاضرة ال�ي يتم ��جيلها باستخدام أدوات التعليم اإللك��و�ي وت�ون متاحة للطالب ع�� وسائط ا�حاضرة امل�جلة :  )٩

 إلك��ونية والتقييم ا�ختلفة. 

األ�شطة والبحوث والواجبات ال�ي ُيطلب من الطالب �سليمها ع�� نظام التعليم اإللك��و�ي  النشاط اإللك��و�ي : )١٠

 باستخدام شبكة اإلن��نت . 

عبارة عن قاعة �عليمية اف��اضية بحيث يتم نقل ا�حاضرات من خاللها ع�� وسائل االتصال املرئية القاعة االف��اضية : )١١

. 
ً
 بحيث ي�ون ا�حضور ف��ا إلك��ونيا

جميع املقررات  نظام مركزي ع�� شبكة اإلن��نت ومساحات يتم بواسط��ا عرضنظام إدارة التعلم /منصات التعلم:  )١٢

واألدوات ا�ختلفة وُيسمح فقط لأل�خاص املصرح لهم سواًء طالب أو أعضاء هيئة التدريس بالدخول إ�� النظام من 

 خالل اسم مستخدم ورقم سري تزودهم بھ إدارة التعليم اإللك��و�ي.

ع�ى بمهام تطو�ر وتحس�ن عمليات التعل  إدارة التعليم اإللك��و�ي: )١٣
ُ
يم اإللك��و�ي ونظام إدارة التعلم اإلدارة ال�ي �

 اإللك��و�ي داخل القطاع . 

يقوم بجيمع العمليات املتعلقة بمركز التعليم اإللك��و�ي قبل وصولها إ�� وكيل ال�لية / املعهد للشؤون املنسق / املمثل:  )١٤

 األ�اديمية / التدر�ب والتعليم.

 �سب (حضور/ غياب/ درجات) أو متطلبات أخرى.مايتم اعتمادة من قبل ال�لية/ املعهد من حسب التصميم:  )١٥

 

 

  

 التعليم اإللك��و�ي
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  املادة الثانية:

 ضوابط التعليم اإللك��و�ي �� القطاع :١.٢

يتم تطبيق نمط التعليم اإللك��و�ي الداعم �جميع املقررات الدراسية �� ال�ليات واملعاهد التا�عة للقطاع وع��  )١

 ات املناطة إل��م  .جميع أعضاء هيئة التدريس تطبيق هذا النمط �� املقرر 

تطبيق نمط التعليم اإللك��و�ي املدمج وال�امل �� املقررات بناًء ع�� اختيار القسم و�موافقة ال�لية/املعهد ممثلة  )٢

 بإدارت��ما .

�عد إدارة التعليم اإللك��و�ي املرجع األسا��ي �� عمليات تطبيق آليات التعليم اإللك��و�ي �� ال�ليات واملعاهد التا�عة  )٣

 قطاع . لل

دار من خالل نظام التعليم  )٤
ُ
طبق لوائح الدراسة واالختبارات التا�عة للقطاع ع�� جميع املقررات الدراسية ال�ي ت

ُ
ت

 (مراجعة القواعد املنظمة إل�شاء وتصميم ودراسة املقررات اإللك��ونية)اإللك��و�ي كما هو ا�حال مع املقررات االعتيادية . 

ثل/ منسق ) لالقسام األ�اديمية �� ال�لية/ املعهد لتطبيق لوائح التعليم األلك��و�ي �� ت�و�ن فر�ق عمل ( �جنة / مم )٥

 قطاع ال�ليات واملعاهد.

 إجراءات أنماط التعليم اإللك��و�ي:٢.٢

 : إجراءات التعليم اإللك��و�ي الداعم :         
ً
 أوال

 الداعم ع�� املكونات التالية :  يجب أن يحتوي املقرر �� نظام إدارة التعليم اإللك��و�ي        

 بما �� ذلك وصف املقرر  , خطة املقرر , أهداف املقرر , أ�شطة املقرر ا�ختلفة. )١
ً
 املن�ج الدرا��ي �امال

مواد املقرر من عروض تقديمية , وثائق , �جالت , مراجع , مصادر التعلم أو أي أدوات أخرى تدعم العملية  )٢

 التعليمية . 

 ئة التعليمية ووسائل االتصال .معلومات عضو الهي )٣

 تفعيل لوحة اإلعالنات ا�خاصة باملقرر والرسائل ال��يدية بحيث ت�ون متاحة ب�ن املعلم والطالب. )٤

 تفعيل منتديات النقاش . )٥

 التعليم اإللك��و�ي



 

 ۱۲۰من  ۱۱۱الصفحة 
 

V 1.0 Sep. 2019  

البحوث  –املشاريع  –تخصيص �عض محتو�ات املقرر ع�� األ�شطة اإللك��ونية بما �� ذلك الواجبات الدراسية  )٦

 ية أو جماعية . سواًء �انت فرد

 للتواصل واالطالع ع�� درجات األ�شطة LMSت�ون صفحة املقرر �� نظام إدارة التعلم ( )٧
ً
 رئيسيا

ً
) مركزا

 اإللك��ونية . 

 : إجراءات التعليم اإللك��و�ي املدمج :      
ً
 ثانيا

ادة ثم بناًء ع�� موافقة رئيس يتم تطبيق طرح املقررات ع�� نظام التعليم اإللك��و�ي املدمج بناًء ع�� طلب معلم امل )١

 القسم.

با�حصول ع�� املوافقة املبدئية من إدارة التعليم اإللك��و�ي قبل اإلقرار بتنفيذ نظام التعليم   أن تل��م ال�لية/املعهد )٢

 اإللك��و�ي املدمج.

و�ي املدمج وت�ون أن ي�ون املعلم ذا خ��ة تدريسية ومهارات �افية للتعامل مع املقرر ع�� نظام التعليم اإللك�� )٣

 مسؤولية رئيس القسم و�دارة ال�لية/املعهد التأكد من ذلك . 

يجوز ملعلم املقرر رفع طلب إ�� رئيس القسم والذي بدوره �عد املوافقة يرفع الطلب إ�� إدارة ال�لية /املعهد و�ؤخذ  )٤

 �ع�ن االعتبار ا�جدول الدرا��ي بالتنسيق مع وحدة القبول والت�جيل .

 يد ا�حضور اإللك��و�ي باالتفاق ب�ن املعلم و�دارة ال�لية/املعهد .جدولة مواع )٥

 .)حسب التصميم(تحدد �سبة ا�جزء ا�خصص للتعليم اإللك��و�ي من ساعات التدريس الفعلية  )٦

 من مجموع درجات املقرر. )حسب التصميم(يتم احتساب درجات األ�شطة اإللك��ونية  )٧

 نية مرتان �� األسبوع ع�� األقل بما �ستد�� دخول الطالب للمشاركة.يل��م املعلم بإضافة األ�شطة اإللك��و )٨

 بما ال يتعارض مع املواد  )٩
ً
ينطبق ع�� التعليم اإللك��و�ي املدمج ماينطبق ع�� التعليم اإللك��و�ي الداعم تلقائيا

 املذ�ورة أعاله . 

 : إجراءات التعليم اإللك��و�ي ال�امل :    
ً
 ثالثا

ررات ع�� نظام التعليم اإللك��و�ي ال�امل بناًء ع�� طلب معلم املادة ثم بناًء ع�� موافقة رئيس يتم تطبيق طرح املق )١

 القسم وضرورة موافقة إدارة أو مجلس ال�لية/املعهد �عد استشارة مركز التعليم اإللك��و�ي.

 التعليم اإللك��و�ي
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اإللك��و�ي ال�امل وت�ون  أن ي�ون املعلم ذا خ��ة تدريسية ومهارات �افية للتعامل مع املقرر ع�� نظام التعليم )٢

 مسؤولية رئيس القسم و�دارة ال�لية /املعهد التأكد من ذلك . 

يجوز ملعلم املقرر رفع طلب إ�� رئيس القسم والذي بدوره �عد املوافقة يرفع الطلب إ�� إدارة ال�لية/املعهد و�ؤخذ  )٣

 �ع�ن االعتبار ا�جدول الدرا��ي بالتنسيق مع وحدة القبول والت�جيل .

عقد اجتماع حضوري ب�ن الطالب واملعلم خالل األسبوع األول من الدراسة يتم من خاللھ توضيح خطة س�� املقرر �ُ  )٤

 وكيفية العمل بھ.

ُيخصص األسبوع األول والثا�ي من بدء الفصل الدرا��ي لتدر�ب الطالب ع�� استخدام نظام التعليم اإللك��و�ي  )٥

 س�� العملية التعليمية ع�� الش�ل األمثل.والتأكد من توافر املهارات الالزمة لضمان 

 من مجموع درجات املقرر. )حسب التصميم(يتم احتساب درجات األ�شطة اإللك��ونية  )٦

 ال يمكن إلغاء تدريس مقرر ع�� نظام التعليم اإللك��و�ي ال�امل �عد ��جيل الطالب . )٧

 قل بما �ستد�� دخول الطالب للمشاركة.يل��م املعلم بإضافة األ�شطة اإللك��ونية مرتان �� األسبوع ع�� األ )٨

 بما ال يتعارض مع املواد  )٩
ً
ينطبق ع�� التعليم اإللك��و�ي ال�امل ماينطبق ع�� التعليم اإللك��و�ي الداعم تلقائيا

 املذ�ورة أعاله . 

طبق اإلجراءات املذ�ورة أعاله بما ال يتعارض مع لوائح قطاع ال�ليات واملعاهد بالهيئة امللكية. )١٠
ُ
 ت

 :(LMS)ع�� اإلن��نت نظام إدارة التعلم ٣.٢

 تل��م إدارة التعليم اإللك��و�ي ب�ل مما ي�� : 

 تمك�ن الوصول املرن إ�� موارد التعليم اإللك��و�ي من خالل أنظمة إدارة التعلم ع�� األن��نت . )١

 التعليمية ع�� حٍد سواء.توف�� األدلة الالزمة لطرق استخدام أنظمة التعليم اإللك��و�ي للطالب وأعضاء الهيئة  )٢

إقامة الدورات التدر�بية الالزمة لتعليم املهارات األساسية الستخدام أنظمة التعليم اإللك��و�ي ع�� األن��نت أو  )٣

 وسائل التواصل ا�ختلفة . 

 تطبيق أحدث اآلليات والتقنيات �� نظام إدارة التعلم اإللك��و�ي ع�� اإلن��نت .  )٤

لألعضاء امل�جل�ن من أعضاء الهيئة التعليمية أو الطالب من اسم ا�حساب والرقم السري توف�� صالحيات الدخول   )٥

 وا�حفاظ ع�� بيانات الدخول سر�ة .

 عمليات الدعم الف�ي والتق�ي . )٦

 �يالتعليم اإللك��و
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 التصاميم ال��بو�ة وتصاميم مقررات التعليم اإللك��و�ي :  ٤.٢

 تل��م إدارة التعليم اإللك��و�ي ب�ل مما ي�� : 

(مراجعة القواعد املنظمة إل�شاء  قررات الدراسية اإللك��ونية بما يتوافق مع مواصفات ا�جودة املعتمدةتصميم امل )١

 وتصميم ودراسة املقررات اإللك��ونية) 

 لرغبة معلم املقرر ع�� أن يتم أخذ محتو�ات املقرر من معلم املادة �عد أخذه  )٢
ً
تصميم املقرر الدرا��ي اإللك��و�ي وفقا

 الزمة من إدارة ال�لية/املعهد.للموافقات ال

 إدارة وتنفيذ عمليات التعليم اإللك��و�ي:  ٥.٢

 تل��م إدارة التعليم اإللك��و�ي بما هو آٍت:

 إدارة عمليات التعليم اإللك��و�ي باستخدام أنظمة التعليم اإللك��ونية. )١

 جبيل. تنفيذ آليات التعليم اإللك��و�ي بما يحقق رؤ�ة قطاع ال�ليات واملعاهد با� )٢

 تطبيق أحدث الوسائل املتاحة لتحس�ن س�� العملية التعليمية من خالل أنظمة التعليم اإللك��و�ي. )٣

التقييم املستمر آلليات التعليم اإللك��و�ي والعمل ع�� �سهيل وتحس�ن عمليات استخدام األنظمة وحصر  )٤

 املشكالت والعقبات ال�ي تواجھ املستخدم�ن والعمل ع�� عالجها.

التقار�ر الالزمة واملستندات املطلو�ة �حركة أ�شطة أعضاء الهيئة التعليمية أو الطلبة �ش�ل سري  وعاجل �� تقديم  )٥

حال التقدم �ش�وى إلدارة ال�لية /املعهد بخصوص حضور إحدى الطلبة أو املعلم�ن بالش�ل ال�حيح أل�شطة 

 املقرر اإللك��و�ي .

 ال�لية /املعهد و�موافقة مدير ال�لية/املعهد فقط وألسباب �ستد�� ذلك.يتم إرسال التقار�ر السر�ة بطلب من إدارة  )٦

 

 حقوق امللكية الفكر�ة :   ٢٫٧

 �افة حقوق تصميم املقرر اإللك��و�ي الذي يتم تطو�ره وتصميمھ �� اإلدارة مع امتالك 
ً
تمتلك إدارة التعليم اإللك��و�ي رسميا

 �افة حقوق ا�حت
ً
وى التعلي�ي �� املقرر اإللك��و�ي الذي يتم إ�شاؤه وتصميمھ من قبل عضو هيئة إدارة ال�لية/املعهد رسميا

التدريس. و�� حالة االستخدم التجاري للمحتوى التعلي�ي فت�ون ا�حقوق حسب االتفاق ب�ن إدارة التعليم اإللك��و�ي وا�جهة 

 املطورة .

  

 التعليم اإللك��و�ي
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 الدعم الف�ي:  ٨.٢

هيئة التعليمية وكذلك الطالب الدعم الف�ي املتعلق باالستخدام ألنظمة توفر إدارة التعليم اإللك��و�ي ألعضاء ال )١

التعليم اإللك��و�ي ع�� األن��نت خالل أيام وساعات الدوام الرسمية بما ف��ا أيام العطل الرسمية أثناء الفصول 

 الدراسية .

 http://app.jic.edu.sa/ITC.Maintenance/Loginُيقدم الدعم الف�ي ع�� نظام الصيانة املوحد ع�� الرابط التا�� :   )٢

 (Ext) أو الهاتف �� ا�حاالت الطارئة واملست�جلة

 

 املادة الثالثة: القواعد املنظمة للتعليم اإللك��و�ي ع�� مستوى هيئة التدريس:

 آلية التدريس اإللك��و�ي:  ١. ٣  

ار آلية التعليم اإللك��و�ي بناًء ع�� طلب املعلم و�ناًء ع�� موافقة إدارة ال�لية/املعهد حيث تطبق اإلجراءات ا�خاصة ب�ل يتم اختي

 إجراءات أنماط التعليم اإللك��و�ي. ٢. ٢نمط كما هو مذ�ور �� املادة 

 واجبات عضو هيئة التدريس:  ٢. ٣  

 : ع�� عضو هيئة التدريس االل��ام ب�ل مما ي��

 أداء جميع األ�شطة اإللك��ونية املقررة �� املن�ج وفق ا�خطة الدراسية .  )١

تحف�� الطالب وتفعيل عملية مشاركتھ باإلضافة إ�� تيس�� عملية س�� العملية التعليمية باستخدام آليات وأدوات  )٢

 التعليم اإللك��و�ي.

 ظام التعليم اإللك��و�ي.التواصل املستمر مع الطالب من خالل أدوات االتصال املتاحة �� ن )٣

 التقييم املستمر ألداء الطالب . )٤

 املراجعة والتحديث املستمر للمقررات وتب�ي اآلليات ا�حديثة وابت�ار الوسائل التعليمية ا�حفزة وا�حديثة. )٥

 ��يئة بيئة التعلم ا�حفزة للتفك�� الناقد والتحلي�� وحل املشكالت . )٦

 واق��احات الطالب  �� أسرع وقت ممكن . الرد ع��  استفسارات وأسئلة وش�اوى  )٧

 تحس�ن جودة صفحة املقرر و�سهيل عملية الوصول إ�� املوارد واملواد الضرور�ة للطالب .  )٨

 التعليم اإللك��و�ي

http://app.jic.edu.sa/ITC.Maintenance/Login
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 التحديث املستمر لصفحة املقرر وتوف�� املواد العلمية املطلو�ة وفق ا�خطة الدراسية ا�حددة .  )٩

 س�� املقرر ووصفھ باإلضافة إ�� املراجع الالزمة .توف�� جميع املعلومات املتعلقة باملقرر من خطة  )١٠

 تمك�ن حلقات النقاش ب�ن املعلم والطالب و��ن الطالب أنفسهم من خالل تفعيل دور املنتديات. )١١

 استخدام لوحة اإلعالنات لإلعالن عن املستجدات و املتطلبات �ش�ل دوري وفعال. )١٢

 توف�� الدعم الالزم لز�ادة فعالية املشاركة.متا�عة �جل مشاركة الطالب �� األ�شطة اإللك��ونية و  )١٣

 عدم التأخر �� عرض الدرجات املستحقة �� األ�شطة اإللك��ونية . )١٤

 بحوث) لز�ادة فعالية املقرر.  –كتب  –استخدام املراجع املتنوعة (فيديو  )١٥

هو مذ�ور �� أنماط يل��م عضو الهيئة التعليمية بتطبيق األ�شطة اإللك��ونية املطلو�ة ل�ل مقرر درا��ي حسب ما )١٦

 التعليم اإللك��و�ي.

 -املادة الرا�عة: القواعد املنظمة للتعليم اإللك��و�ي ع�� مستوى الطالب:

 خصوصية الطالب : ١. ٤

عت�� محفوظة وال يحق �شرها إال بإذن الطالب  )١
ُ
معلومات الطالب ال�خصية مثل أرقام االتصال وال��يد اإللك��و�ي �

ستخدم إال 
ُ
 وال �

ً
 ألغراض أ�اديمية فقط .�خصيا

أ�شطة الطالب من أعمال أو بحوث أو وواجبات أو مشاريع تظل محفوظة وال يحق �شرها خارج صفحة املقرر إال بإذن  )٢

  .الطالب أو موافقتھ 

 آلية ا�حضور اإللك��و�ي: ٢. ٤

: �� حالة املقررات اإللك��ونية الداعمة:     
ً
 أوال

 من األ�شطة اإللك��ونية.التصميم حسب( ھيل��م الطالب بحضور ما �سبت ( 

 .عت�� الطالب غ�� �شط إذا لم يقم بأي �شاط إلك��و�ي طوال الفصل الدرا��ي�ُ 

 : �� حالة املقررات اإللك��ونية املدمجة :     
ً
 ثانيا

 من ا�حاضرات واأل�شطة اإللك��ونية تقرر من قبل إدارة حسب التصميم( ھيل��م الطالب بحضور ما �سبت (

 ية/املعهدال�ل

 التعليم اإللك��و�ي
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  . يتم احتساب �سب الغياب �� ا�حاضرات املباشرة حسب ماهو معمول بھ �� لوائح الدراسة واالختبارات �� القطاع 

 .عت�� الطالب غ�� �شط إذا لم يقم بأي �شاط إلك��و�ي أو يحضر ا�حاضرات اإللك��ونية �� املقرر �� املدة ا�حددة�ُ 

  وُ�منع من دخول االختبار ال��ائي �� حال تجاوزت �سبة غيابھ �� املقرر أو يحصل الطالب ع�� حرمان �� املقرر

 ) من عدد ساعات املقرر األص��.حسب التصميما�حاضرات اإللك��ونية واملباشرة (

  يتم توضيح آلية ا�حضور اإللك��و�ي للمقررات املدمجة للطلبة �� اللقاء التعر�في خالل اإلسبوع�ن األول والثا�ي من

 ة الفصل الدرا��ي .بداي

 : �� حالة املقررات اإللك��ونية ال�املة :      
ً
 ثالثا

 من املقرر اإللك��و�ي �ل أسبوع.حسب التصميم( ھيل��م الطالب بحضور ما �سبت ( 

 .
ً
 ُ�عت�� الطالب غ�� �شط إذا لم يقم بأي �شاط إلك��و�ي أو يحضر ا�حاضرات اإللك��ونية �� املقرر إسبوعيا

 للمقرر بل البد من عمليات تصفح ا�حتوى و�جراء االختباراتال �عد ��ج 
ً
املطلو�ة  يل الدخول ا�جرد للطالب حضورا

 ورفع األ�شطة اإللك��ونية املقررة �� املقرر اإللك��و�ي .

  يحصل الطالب ع�� حرمان �� املقرر وُ�منع من دخول االختبار ال��ائي �� حال تجاوزت �سبة غيابھ �� املقرر أو

 ) من عدد أسابيع املقرر األص��.حسب التصميمحاضرات اإللك��ونية (ا�

  يتم توضيح آلية ا�حضور اإللك��و�ي للمقررات ال�املة للطلبة �� اللقاء التعر�في خالل اإلسبوع�ن األول والثا�ي من

 بداية الفصل الدرا��ي .

 آلية ا�حرمان من دراسة املقرر اإللك��و�ي: ٣. ٤

طبق لوائح الدرا
ُ
سة واالختبارات �� القطاع فيما يتعلق بحصول الطالب ع�� حرمان �� املقرر �� املقررات اإللك��ونية املدمجة ت

 وال�املة .

 آلية االعتذار عن دراسة املقرر اإللك��و�ي : ٤. ٤

طبق لوائح الدراسة واالختبارات �� القطاع فيما يتعلق باالعتذار عن دراسة املقرر اإللك��و�ي.
ُ
 ت

  

 التعليم اإللك��و�ي
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 القواعد املنظمة للسلوك: ٥. ٤

يل��م الطالب بتعليمات و�رشادات ال�لية/املعهد املتعلقة بالتعليم اإللك��و�ي و�� حالة إخاللھ ��ذه التعليمات  )١

طبق عليھ أنظمة ولوائح 
ُ
 املعمول ��ا �� ال�لية/املعهد.  االنضباطواإلجراءات ت

نسب املذ�ورة �� هذا الالئحة وع�� حسب ماهو معمول بھ �� يتحمل الطالب مسؤولية حضور األ�شطة اإللك��ونية بال )٢

 أنماط التعليم اإللك��ونية املذ�ورة �� هذه الالئحة .

طبق ع�� الطالب القواعد واللوائح املنظمة املعمول ��ا �� ال�لية/املعهد �� حال الغش أو السرقات العلمية. )٣
ُ
 ت

طبق ع�� الطالب اللوائح ا�ح�ومية املنظمة ألمن  )٤
ُ
 املعلومات �� حالة  اخ��اق األنظمة اإللك��ونية .ت

طبق عليھ القواعد املنظمة ��  )٥
ُ
يحق للطالب التظلم إ�� إدارتھ حول �جل املشاركة �� املقرر اإللك��و�ي بجميع أنماطھ وت

كر �� ش�واه .
ُ
 حال اكتشاف خالف ماذ

 . يتحمل الطالب مسؤولية ا�حافظة ع�� سر�ة معلومات الدخول ا�خاصة بھ )٦

 سياسة الواجبات �� املقرر اإللك��و�ي: ٤.٦

يل��م الطالب الدارس ع�� نظام التعليم اإللك��و�ي الداعم أو املدمج أو ال�امل �سياسة أداء و�سليم الواجبات �� املقرر 

 اإللك��و�ي بحيث:

 .االل��ام بأداء و�سليم الواجبات �� األوقات ا�حددة من قبل معلم املقرر 

 من أ�شطة املقرر اإللك��ونية �� حال عدم �سليم الواجبات حسب التصميم(الب ما �سبتھ ُيخصم من الط (

 املطلو�ة.

  محرر النصوص أو إرفاق ملف بصيغة �� 
ً
 . (DOC)أو  (PDF)يتم إرسال الواجب عن طر�ق الكتابة مباشرة

  فقط عن طر�ق نظام التعليم اإللك��و�ي 
ً
رسل الواجبات إلك��ونيا

ُ
من أداة الواجبات وليس عن  (BlackBoard)ت

 طر�ق ال��يد اإللك��و�ي.

 . سمح للطالب إرسال الواجبات �عدد مرات يحدده معلم املقرر بحيث يتم اعتماد آخر محاولة�ُ 

 . أي واجب يتم �سليمھ �عد املدة ا�حددة من معلم املقرر ُ�عامل وفق مايحدده املعلم 

  

 التعليم اإللك��و�ي
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 لك��و�ي:سياسة منتديات النقاش �� املقرر اإل ٤.٧

يل��م الطالب الدارس ع�� نظام التعليم اإللك��و�ي الداعم أو املدمج أو ال�امل �سياسة املشاركة �� منتديات النقاش 

 التالية:

 .املشاركة �� منتديات النقاش يضمن الدرجة املستحقة للطالب 

  ستخدم منتديات النقاش �وسيلة اتصال مع معلم املقرر من حيث توجيھ األسئلة
ُ
واالستفسارات ا�خاصة باملقرر �

 اإللك��و�ي.

 .االل��ام بآداب ا�حوار والنقاش واألخذ �ع�ن االعتبار أن �ل مشاركة يتم االطالع عل��ا من قبل الزمالء ومعلم املقرر 

 . التحقق عند إرسال املرفقات من إم�انية عرضها واالطالع عل��ا من قبل ا�جميع 

 م الفكر�ة .عدم املساس بحقوق اآلخر�ن وتوجها�� 
 

 

 سياسة استخدام ال��يد اإللك��و�ي �� املقرر اإللك��و�ي: ٤.٨

يل��م الطالب الدارس ع�� نظام التعليم اإللك��و�ي  الداعم أو املدمج أو ال�امل �سياسة التعامل بال��يد اإللك��و�ي ع�� 

 النحو التا��:

 ات أو املشاريع .اليتم اعتماد استخدام ال��يد اإللك��و�ي �� �سليم الواجب 

 . اليتم استخدام ال��يد اإللك��و�ي إال فيما يتعلق بمحتوى املقرر الدرا��ي 

 .إساءة أستخدام ال��يد اإللك��و�ي �عرض الطالب للعقاب 

 سياسة الن�اهة األدبية والفكر�ة �� دراسة املقرر اإللك��و�ي: ٤.٩

عم أو املدمج أو ال�امل �سياسة الن�اهة األدبية والفكر�ة �� دراسة يل��م الطالب الدارس ع�� نظام التعليم اإللك��و�ي  الدا

 املقرر اإللك��و�ي بحيث:

 .يح��م ا�حقوق الفكر�ة واألدبية أثناء املشاركة �� املقرر 

 .اإلشارة إ�� مصدر املعلومات �� حال اقتباسها من مراجع أخرى 

  استخدام خاصية االقتباس ح�ن التعليق ع�� مشاركة �خص آخر. 

  والتأديب املتبعة �� ال�لية /املعهد �� حال عدم ال��ام الطالب �سياسات الن�اهة الفكر�ة  االنضباطًتطبق لوائح

 واألدبية.

  

 التعليم اإللك��و�ي
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 سياسة املتطلبات/املهارات التقنية: ٤.١٠   

 يل��م الطالب ح�ن الت�جيل لدراسة املقرر اإللك��و�ي بما هو آت:

 .ضمان وجود خدمة إن��نت 

 ر جهاز كمبيوتر .ضرورة تواف 

  .ضرورة توافر م�حقات جهاز ا�حاسب من سماعات ومايكروفون 

  استخدام الن�خ األخ��ة من متصفحات اإلن��نت(Chrome)   أو(Firefox) . 

 :تحميل وتوف�� ال��امج التالية 

  برنامج �شغيل الفالش(Flash player). 

 برنامج ا�جافا(Java). 

  برنامج قارئ ملفاتPDF. 

  برنامجQuick Time Player . 

 . برامج ا�حماية من الف��وسات 

 كما يجب ع�� الطالب تطو�ر املهارات التقنية التالية :

 . التعامل مع التطبيقات وال��امج املكتبية 

 . القدرة ع�� البحث �� اإلن��نت واستخدام املتصفحات 

 .القدرة ع�� استخدام وسائل االتصال اإللك��ونية 

 لالختبارات اإللك��ونية: املنظمة واعداملادة ا�خامسة: الق

 آلية االختبارات اإللك��ونية :  ١. ٥

ُيلزم الطالب با�حضور ال�خ��ي �� االختبارات النصف فصلية و ال��ائية إال �� حالة رغبة معلم املادة وموافقة  رئيس  )١

 القسم الذي بدوره يرفع طلب املوافقة إ�� إدارة ال�لية/املعهد . 

علم تجر�ة االختبار اإللك��و�ي قبل عرضھ ع�� الطلبة �� وقت االختبار ا�حدد لتجنب املشكالت واملعوقات  ينب�� ع�� امل )١

 ال�ي قد تطرأ خالل االختبار الرس�ي .

 التعليم اإللك��و�ي
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 أن ال يتعارض وقت إجراء االختبار  اإللك��و�ي مع جدول االختبارات ال��ائية ا�حدد من قبل إدارة ال�لية/املعهد. )٢

 ر اإللك��و�ي بالتعاون مع قسم الشؤون األ�اديمية.جدولة االختبا )٣

 إيجاد امل�ان املناسب إلجراء االختبار اإللك��و�ي قبل أسبوع�ن من موعد االختبار .  )٤

 توف�� املراقب�ن حسب أعداد املعامل والطالب من مسؤوليات إدارة الشؤون األ�اديمية �� ال�لية/املعهد. )٥

 د من رقم هو�تھ واسمھ وت�ون من مسؤوليات مراقب القاعة .التحقق من حضور الطالب ع�� التأك  )٦

 لقوان�ن و�جراءات ال�لية/املعهد .  )٧
ً
 �سليم درجات االختبار مسؤولية معلم املقرر وفقا

يتحمل املعلم أي خطأ يحدث أثناء إعداد االختبار اإللك��و�ي كطر�قة عرض األسئلة أو �سيان وضع ا�خيارات املناسبة  )٨

 ي يؤدي إ�� نتائج خاطئة أو يتسبب �� �شتيت الطالب �� قاعة االختبار .أو اإلعداد الذ

 ع�� املعلم أن يوفر ��خة ورقية لالختبار الستخدامها أو إعادة ا�جدولة �� ا�حاالت الطارئة .  )٩

املوافق عل��ا تتكفل إدارة الشؤون األ�اديمية بتبليغ إدارة التعليم اإللك��و�ي بأعداد ومواعيد االختبارات اإللك��ونية  )١٠

 قبل إسبوع�ن ع�� األقل من مواعيد االختبارات الرسمية . 

 يقتصر دور إدارة التعليم اإللك��و�ي ع�� الدعم التق�ي والف�ي فقط .  )١١

 

 املراجع واملصادر : 

  �� مؤسسات التعليم العا�� �� اململكة العر�ية السعودية.الئحة التعليم عن �عد 

 ك��و�ي والتعليم عن �عدم اإللياملركز الوط�ي للتعل. 

 م اإللك��و�ي �� �عض ا�جامعات السعودية .يإجراءات التعل 

 

 التعليم اإللك��و�ي


	معدل تراكمي
	نسبة التخفيض
	ملاحظات
	2.75 - 3.24
	25 %
	بشرط بقاء المعدل التراكمي أكثر من 2.74
	3.25 - 3.49
	50 %
	بشرط بقاء المعدل التراكمي أكثر من 3.25
	3.5 فأكثر
	100 %
	يتم تحويله إلى البرنامج العام
	6. يسقط حق الطالب (المستجد) في القبول بالفصل الدراسي الأول إذا لم يتمكن من تسديد الرسوم المطلوبة خلال الفترة المحددة.
	1. يتم إنشاء أو تعليق أو دمج أندية النشاط الطلابي حسب الحاجة، بناءً على مرئيات الوكيل/رئيس قسم بقرار  من مجلس الكلية/ المعهد.
	أ. مهام وواجبات اللجنة العامة لأندية النشاط الطلابي:
	1- تشكيل الهيئة التنفيذية لكل نادٍ من الأندية.
	2- التوصية على خطة الأنشطة الطلابية لاعتمادها من مدير الكلية/المعهد.
	3- تقدير ميزانية النادي من صندوق الطالب.
	4- متابعة تخطيط وتنفيذ وتقويم نشاطات النادي وبرامجه.
	ب. مهام وواجبات الهيئة التنفيذية:
	1- إعداد الخطة والميزانية السنوية للنادي وجدولتها؛ لتشمل كافة النشاطات المقترحة خلال العام الدراسي ( الرئيس، أخصائي النشاط ).
	2- متابعة تنفيذ الخطة بعد اعتمادها من مدير الكلية/المعهد ( الرئيس، أخصائي النشاط ).
	3- متابعة الأمور الإدارية الخاصة بنشاطات النادي كإصدار بطاقات العضوية ، متابعة السلف المالية ، إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشاركات ( أخصائي النشاط ).
	4- تنفيذ برامج النّادي وفق الخطة المعتمدة ( الرئيس ).
	5- توزيع المهام على أعضاء النادي ومتابعتهم و تقويم أدائهم بالتنسيق مع مشرف النادي (الرئيس).
	6- تقديم المقترحات الخاصة بتحسين الأداء ( الرئيس ).
	7- إعداد التقارير الدورية لأنشطة النادي بعد توثيقها وصياغتها ( أخصائي النشاط ، الرئيس ).
	8- إعداد تقرير شهري عن النادي يسلم لرئيس اللجنة العامة للنشاط الطلابي ( أخصائي النشاط).
	9- إعداد التقرير السنوي لأنشطة النادي ( الرئيس ).
	10- الإشراف على انتخابات رئيس النادي.
	ج. ترشيح رئيس النادي:
	يتم ترشيح رئيس النادي بالتصويت من قبل أعضاء النادي وبالاستئناس برأي مشرف النادي على أن يتحقق في المرشح التالي:
	1- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
	2- ألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية.
	3- أن يكون قد أنهى فصلاً دراسياً كاملاً في الكلية/المعهد.
	4- ألا يتولى قيادة أكثر من ناد واحد إلا باستثناء من الوكيل/رئيس قسم.
	5- لا يجوز تولي قيادة النادي لفترتين متتاليتين إلا باستثناء من رئيس اللجنة العامة لأندية النشاط الطلابي.
	6- ألا يكون لديه إنذار  دراسي.
	د. مهام وواجبات العضو:
	1- العمل على تحقيق أهداف النادي.
	2- العمل بروح الفريق.
	3- القيام بالأعمال الموكلة إليه من قبل رئيس النادي.
	ه. مهام مشرف النادي
	1. يكون لكل ناٍد مشرف من أعضاء هيئة التدريس والتدريب أو من في حكمهم يقترحه أعضاء النادي وتقره اللجنة العامة لألندية على أن يكون التخصص أو الخبرة المناسبة لأنشطة النادي.
	2.  يحق لمشرف النادي حضور جميع اجتماعات النادي والمشاركة في مناقشتها، وليس له حق التصويت في ترشيح رئيس النادي أو في تشكيل الهيئة التنفيذية.
	3. . يحق لمشرف النادي رفع توصية للجنة العامة لألندية بحجب الثقة في رئيس النادي في حال رأى ما يستدعي ذلك إما بمخالفة النظمة واللوائح أو مخالفة الخطط المعتمدة للنادي.
	أ. آلية اختيار الأعضاء:
	1- يتولى رئيس قسم/مشرف خدمات الطلاب الإعلان عن فتح باب العضوية للنادي مع بداية كل عام دراسي.
	2- يقوم الطلبة الراغبون في الحصول على عضوية النادي بمراجعة أخصائي النشاط لتعبئة نموذج العضوية.
	3- يقوم أخصائي النشاط بتسليم استمارة وقوائم العضوية لمشرف النادي بعد انتهاء مدة التقديم.
	4- يتولى أخصائي النشاط بتقديم نسخة من قوائم العضوية لكل نادٍ لرئيس اللجنة العامة لأندية النشاط الطلابي لعرضها على الوكيل/رئيس قسم.
	ب.  شروط العضوية:
	1- أن يكون الطالب منتظماً في الكلية/المعهد.
	2- تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب العضوية.
	3- أن يبقى على تخرجه سنة كاملة على الأقل ( لا تشمل فصل التدريب الميداني ).
	4- تجدد العضوية سنوياً.
	أ. تعليمات للدورات:
	ب. للحصول على اعتماد لشهادات الدورات يجب اتباع الإجراءات التالية:
	أولاً: الاستضافات الداخلية:
	ثانياً: الاستضافات الخارجية:
	أ. إذا كانت الرحلة داخل المحافظة:
	ب. إذا كانت الرحلة خارج المحافظة:
	يشتمل النشاط الطلابي بالكلية/المعهد على العديد من الأندية التي تغطي كافة التخصصات الأكاديمية الموجودة في الكلية/المعهد، إلى جانب الأنشطة الثقافية والدينية و الاجتماعية والرياضية وعشيرة الجوالة. وتتركز أهم أعمال أندية النشاط الطلابي على الزيارات ال...

	الأنـديـة الـعـلمـية :
	تتشابه الأدوار الرئيسة لهذه الأندية ، ويتولى كل نادٍ الاهتمام بالمجال الذي يخصه، وتتركز أنشطة الأندية العلمية فيما يلي :
	ومن أمثلة هذه الأندية نادي الهندسة– نادي الحاسب الآلي – نادي الابتكارات والاختراعات والموهوبين.

	أندية النشاط الطلابي العامة:
	وهي أندية طلابية رئيسة، لا تتكون اللجنة العامة لأندية النشاط الطلابي إلا بقيامها، سواء كانت منفصلة أو مدمجة وهي:
	1. النـادي الثقـافـي:
	ويهتم بإقامة البرامج الثقافية التي تثري الجانب المعرفي في حياة الطلبة ، وتسهم في تعليمهم ما هو نافع ومفيد.
	2. النـادي الاجتماعـي:
	3. النـادي الرياضـي:
	4. نادي عشيرة الجوالـة :
	5. نادي اللغة الانجليزية:
	6. يحق للكلية / المعهد إضافة ما تراه مناسباً من الأندية، وفق ما يحقق رؤية ورسالة قطاع الكليات والمعاهد.
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