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 المقدمة
ً اا كماا أااا و القام،  للمعرفاة مناارة   املرأة رؤيتها لتكون قد وضعت الرمحن بنت عبد نورة جامعة األمرية إن فكارة  تبنات أي

ومان أجال  املساتدامة  و التنمماة يف تفعمل اقتصاد املعرفاة  أساسم ا لتكون عنصر ا وتطوير قدراهتا  وصقل مهاراهتا  وتدريبها   تأهملها
تًامن جااودة أدا   واضاا ة وداددة وآلماا  خاصاة  علا  وضاأ أنةمااة ا امعاة يف عملاات عماادة ضامان ا ااودة حتقما  تلاا الرؤياة 
اهلمئاااااااة الييطانماااااااة  ماااااااأ يعملاااااااون خااااااايا  دولمااااااان بالتعااااااااون ماااااااأ وذلاااااااا ( (QMS ةاااااااا  إدارة ا اااااااودةن يف دلمااااااال مجماااااااأ إداراهتاااااااا 

  ( QAA) األكادميي: لالعتماد
 جامعة غايا  من (السادسة) الغاية من اإلسرتاتمجمة األهداف بنود معة، مستوفمة  فشملت األنةمة تلا جا   ولقد    

 األدا  حتقم  إىل الوصول أجل من الًرورية واألنةمة العملما  تأسمس ضرورة" :عل  تَانُّص واليت الرمحن  عبد بنت نورة األمرية
 متطلبا  من أساسم ا متطلب ا الرمحن عبد بنت نورة األمرية جامعة يف اإلسرتاتمجمة للخطة(  السادسة) الغاية للجامعة  وتُاَعدُّ  الفعال
 واللوائح منالسماسما  شاملة   جمموعة   املؤسسة لدى تكون أن: "عل  يَانُّص والذياألكادميي   واالعتماد للتقومي الوطنمة اهلمئة

 وللوحدا  الدائمة  أو الرئمسة للجان العمل إجرا ا  و نطاقالصالحما  بوضوح واسأ   حُتدد بشكل   متاحة   التنةمممة  وتكون
   ( 2.6 املعمار)املؤسسة  يف اإلدارية  وللوظائف القمادية

مااان اإلجااارا ا   ىسلسااالة   إىل الوطنماااة للتقاااومي واالعتمااااد األكاااادميي يااارتج، معاااايري اهلمئاااة أنااا  أمهماااة هاااذا النةاااا  يفوتكمااان   
 لالعتمااااد املؤسساااي  بنااات عباااد الااارمحن ناااورة تؤهااال جامعاااة األمااارية و جاااودة مجماااأ معاااايري اهلمئاااة الوطنماااة  والسماساااا  الااايت تًااامن

  (للتقومي واالعتماد األكادميي مجمأ أجزا  الدلمل ملعايري اهلمئة الوطنمة مل استمفا ( والذي يوضح بالتفص6صف ة ) ا دول انةر)
التابعااااااة  املساااااااندة والكلمااااااا  العمااااااادا  مااااااأ بالتعاااااااون وضااااااأ أناااااا  يف جامعتنااااااا  نةااااااا  إدارة ا ااااااودة أهاااااا، مااااااا ميمااااااز إن 

ة  مقنناااااااااااااة   آلماااااااااااااا    وحسااااااااااااا  هلاااااااااااااا  اااااااااااااة  سماساااااااااااااا    مااااااااااااان بمنهاااااااااااااا دراساااااااااااااة ماااااااااااااا لااااااااااااادى ا امعاااااااااااااة مااااااااااااان و واضااااااااااااا   و  وأنةم 
تًامن تطبما  معاايري اهلمئاة  و تتماشا  ماأ لاوائح وةارة التعلام،  عالمة   جودة   ذا  اخلروج بأنةمة   َثم  من و دولمة   مبمارسا    مقارنتها

  الوطنمة للتقومي و االعتماد األكادميي 
 ا ها  قبل من االستعمال لسهولة امنفصل   وذل كتم    يف وضأ منها جز  كل أجزا   ستة   إىل الدلمل هذا قس، قد و    

 كامال كنةاا  منهاا جاز  كل إىل ينةر أن منفصلة  أو كأنةمة تؤخذ  أن ميكن ال البعض  و لبعًها مكملة األجزا  وهذه املعنمة 
  :هي األجزا  وهذه ذات   حبد

 للجودة  اإلداري أ  التنةم،
 الينامج  جودة ب  معايري

  

 للينامج  التنةمممة اللوائحج  
 الطالبا   تعل ، د  جودة 
  

   العلمي  والب ث العلما ه  الدراسا 
 اجملتمأ  مشاركة و    
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-كواااا جامعااة ناشاائة- بناات عبااد الاارمحن نااورة وعلاا  الاارغ، ماان املتغااريا  العدياادة الاايت طاارأ  علاا  أنةمااة جامعااة األماارية  
ساااااعادة  بإشاااااراف العممااااال  وبنااااات دماااااد  هااااادى الااااادكتورة ا امعاااااة  معاااااار ماااااديرة بتوجمااااا  ث  أن العماااااادة حبماااااد ا  وتوفمقااااا  إال 
الدكتورة  عممدة ضمان ا ودة واالعتماد األكادميي  من وبدع، الزامل بنت عبد ا   فاتن الدكتورة وا ودة  ا امعة للتطوير كملة و

ماااان وضااااأ نةااااا  يتممااااز  نااااتمتك وفرياااا  الرتمجااااة  الاااادلمل  عماااال وفرياااا  العمااااادة  موظفااااا  وبتعاااااون  أمسااااا  بناااات شااااايأ الشااااعمفان
بالعملماااة  مباشااارة )املرتبطاااة مجماااأ أنةمااة ضااامان ا اااودة يف إدارا  ا امعااة ربطااا  أال وهااي مهماااة  مبَز يماااة ا امعاااا  اةلمااة أنةماااة عاان

 ما يلي: تًمن متناسقة   واحدة   مبنةومة   التعلمممة(
  واألهداف  الرؤية وضوح •
 مأ بعض  عد  تداخل املسؤولما  بعًها •
   اهلمئة الوطنمة ملكاف ة الفساد )نزاهة(  هبا واليت تنادي قائم ا عل  أسس املتابعة واملواةنة  موضوعمة العمل كون  •

 
ولاا  علماا توكلات  ووفقاين إلاااةه  اللها، هاذا اجتهاادي أن سهل ر هاذا العمال -عز وجل- فإنين أشكر ا  وختام ا 

تأساام ا  وذلااا وإتقاناا   ونياسااا  يف إخااالع العماال الدينمااة والوطنمااة  هااذا الاادلمل مب ابااة منااارة للقاام، بااأن يكااون وكلااي أماال أخلصاات  
  إن ا  حي  إذا عمل أحدك، عمال  أن يتقن  " فهو القائل" :- علم  وسل، صل  ا - دمد نبمنا بسنة
  
  
  
 مديرة مشروع نظام إدارة الجودة                                                                                

  المحسن السديري أ. د. مشاعل بنت عبد                                                                            
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 بمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي QMSنظام إدارة الجودة ( من جالبند ) عالقة 
 

 الوطنمة للتقومي و االعتماد األكادميي معايري اهلمئة نةا  ادارة ا ودة دتويا  البند
 7 املساند املعمار5 4  3 األساسمة املعايري لوائح ا امعة وأنةمتها ج
 2  4  والساعا  املعتمدةاإلطار األكادميي  1ج 
 3  4 بنا  املقرر الدراسي 2ج 
 12  7  4/ 7  4 إدارة اليامج واملقررا  الدراسمة 3ج 
 5  4/ 4  3  4 مراجعة الزمال  1  3ج 

 2  6  5 صو  الطالبا  و مت ملهن 4ج 
 8  5  4/ 6  5  4/ 2  5  4 سماسة التقومي 5ج 
 5  4/ 5  3 اخليا  اخلارجمن 6ج  
 9  5  4/ 8  5  4/ 2  5  4/ 1  5  4/ 5  4 إدارة التقومي 7ج  
 9  5  4/4  5  3/4  5  1/4  5  5/4  4 التص مح ورصد الدرجا  8ج 
 1  5 تقد  الطالبة الدراسي 9ج  
 8  2  5/ 2  5 منح الدرجة العلممة / التخرج 10ج  
 3  7/ 5  5/ 6  4 الطالبا  ذوا  االحتماجا  اخلاصة 11ج  
 5  3  7/ 5  5 مال مة حالة الطالبة النفسمة وا سدية للدراسة يف ا امعة 12ج  
 10  5  4/ 8  3  5/ 3  5 أنةمة التةل، والشكاوى 13ج 
 2  3  1/5  3  5/ 3  5 القواعد األخالقمة امللزمة للطالبا  14   ج
 3  1  5/ 1  5  سماسة القبول 15  ج
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 QMS االختصارات الواردة في نظام إدارة الجودة جدول 
 

PNU 

 Princess Nourah Bint Abdulrahman جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
University 

DQAA 

 Deanship of Quality Assurance and عمادة ضمان ا ودة واالعتماد األكادميي
Accreditation 

QA 

 Quality Assurance ضمان ا ودة

QMS 

 Quality Management System نةا  إدارة ا ودة

QMIS 

 Quality Management Information System نةا  معلوما  إدارة معايري ا ودة

HCQAAA 

 Higher Committee of Quality Assurance اللجنة العلما لًمان ا ودة و االعتماد األكادميي
and Academic Accreditation 

CQAC 

 College Quality Assurance Committee  نة ضمان ا ودة يف الكلمة

PAP 

 Program Approval Panel الينامج األكادمييالفري  املؤقت لف ص 

APR 

 Annual Program Report التقرير السنوي للينامج األكادميي

ACR 

 Annual Course Report التقرير السنوي للمقرر الدراسي

APCMR 

عملمة املراقبة السنوية الشاملة للينامج األكادميي 
 واملقررا  الدراسمة

Annual Program and Course Monitoring 
Reporting Process 

AMPR 

 Annual Monitoring Program Report تقرير املراقبة السنوية الشاملة للينامج األكادميي

KPIs 

  Key Performance Indicator مؤشرا  األدا  الرئمسمة

PPR 

 Periodic Program Review املراجعة الدورية للينامج األكادميي

SSLM 

http://www.corporater.com/KPI-Software
http://www.corporater.com/KPI-Software
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للتواصل بن الطالبا   االجتماع الرئمسي
 واملوظفا 

Staff Student Liaison Meeting 

VLE 

 Virtual Learning Environment االفرتاضيببمئة التعل، 

PES 

 Program Evaluation Survey استبانا  تقمم، الينامج األكادميي

CES 

 Course Evaluation Survey استبانة تقمم، املقرر الدراسي

ILOs 

 Intended Learning Outcomes خمرجا  التعل، املستهدفة

GPA 

 Grade Point Average املعدل التااراكمي

NCAAA 

 National Commission for Academic االعتماد األكادميياهلمئة الوطنمة للتقومي و 
Accreditation and Assessment 

NQF 

 National Qualifications Framework اإلطار الوطين للمؤهال 

PSRBs 

املشرعة للوائح واألنةمة/ ا ها  املتخصصة و 
 والقانونمة والرقابمةاهلمئا  املهنمة 

Professional, Statutory and Regulatory 
Bodies 

QAA 

 The Quality Assurance Agency for Higher وكالة إدارة جودة التعلم، العار )اململكة املت دة(
Education (UK) 

ICT 

 Information and Communications تقنمة املعلوما  واالتصاال 
Technology 

IT 

 Information Technology تقنمة املعلوما 

VR 

 Vice Rector وكملة ا امعة

VR-Academic Affairs  

  Vice-Rectorate of Academic Affairs وكالة ا امعة للشؤون التعلمممة

VR-Higher Studies  

 & Vice-Rectorate of Higher Studies وكالة ا امعة للدراسا  العلما والب ث العلمي
Scientific Research  

DAR 



 QMS  نظام إدارة الجودة  

 8 

 

  Deanship of Admissions and Registration عمادة القبول والتسجمل

ELOs 

 Expected learning outcomes خمرجا  التعل، املتوقعة

DGS 

 Deanship of Graduate Studies عمادة الدراسا  العلما

HSPC 

 Higher Studies Program Committee  نة برنامج الدراسا  العلما

Adm 

 Administration إدارة

SR Council 

 Scientific Research Council العلمي الب ث جملس

ACR 

 A Course Report املقرر تقرير

SME 

 Small and Moderate Establishments واملتوسطة الصغرية املؤسسا 

PC 

  Program Committee  نة الينامج

EC 

 Examination Committee  نة االختبارا  

PAC 

 Program Approval Committtee قبول الينامج نة 

LTAC 

 Learning, Teaching, & Assessment  نة التعل، والتعلم، والتقومي 
Committee 

APC 

 Academic Planning Committee  نة التخطمط األكادميي

HSPC 

 Higher Studies Program Committee للدراسا  العلما نة الينامج 

HSEC 

 Higher Studies Examination Committee دراسا  العلمالل االختبارا  التابعة  نة

HSPAC 

 امج الدراسا  العلما نة قبول بر 
 

Higher Studies Progam Approval 
Committee  
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 على المجلدات  QMSجدول توزيع أجزاء نظام إدارة الجودة 
 

 البند  المجلد رقم 
 التنظيم اإلداري واألكاديمي للجودة :البند )أ( 1

     QMS  الغاية من نةا  إدارة ا ودة 1أ 
  اهلماكل التنةمممة للجان 2أ 

 معايير البرامج وجودتها: البند )ب( 2
   مقدمة 1ب 
  التخطمط )املرحلة األوىل(مرحلة  2ب 
  مرحلة است داث الينامج ا ديد )املرحلة ال انمة( 3ب 
  توصمفا  اخلية املمدانمة 4ب 
  املوافقة عل  الينامج 5ب 
   مراقبة الينامج وتقممم  6ب 
   التعديال  عل  اليامج 7ب 
   املراجعة الدورية 8ب 
  إغالق الينامج 9ب 
  تقمم، الطالبة 10ب 
 تواصل الطالبا  واملوظفا  11ب 

 البند)ج( : لوائح الجامعة وأنظمتها 3
  اإلطار األكادميي  والساعا  املعتمدة 1ج 
  بنا  املقرر الدراسي 2ج 
   إدارة اليامج واملقررا  الدراسمة 3ج 
  صو  الطالبا  ومت ملهن 4ج 
   سماسة التقومي 5ج 
   اخليا  اخلارجمن 6ج 
   التقوميإدارة  7ج  
   التص مح ورصد الدرجا  8ج 
   تقد  الطالبة الدراسي 9ج  
  منح الدرجة العلممة) التخرج( 10ج  
   الطالبا  ذوا  االحتماجا  اخلاصة 11ج  
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   مال مة حالة الطالبة النفسمة وا سدية للدراسة يف ا امعة 12ج  
  أنةمة التةل، والشكاوى 13ج 
   امللزمة للطالبا القواعد األخالقمة  14ج  
  سماسة القبول 15ج  

 البند )د(: جودة تجربة الطالبات التعليمية 4
  مقدمة 1د 
  اإلرشاد والدع، األكادميي 2د 
  دع، الطالبا  غري السعوديا  3د 
   املكتبة 4د 
   تقنمة املعلوما  5د  
    VLEبمئة التعل، االفرتاضمة 6د 
 اخلدما  الطبمة 7د 
  الوظمفي ودع، اخلية املمدانمةالدع،  8د 

 البند )هـ(: الدراسات العليا والبحث العلمي 5
  الدرجا  العلممة ليامج الدراسا  العلما 1ها 
   ختطمط اليامج وتصممم : 2ها 
     نة قبول برامج الدراسا  العلما3ها 
   نة برنامج الدراسا  العلما 4ها 
  ليامج الدراسا  العلما نة االختبارا  والتقومي  5ها 
  ا وان  االجرائمة ليامج الدراسا  العلما6ها  
     خطة برنامج الدراسا  العلما7ها 
 التعاون الب  ي 8ها 
  ضمان جودة برامج الدراسا  العلما9ها 
  املتابعة السنوية 10ها 
 أخالقما  الب ث العلمي11ها 
 التدريس همئة ألعًا  العلممة األحباث12 ها

 العالقات المجتمعية(: البند )و  6
 إشراك اجملتمأ 1و 
   اخلرجيا  2و  
   اللجنة التوجمهمة 3و 
  مركز دع، و تطوير األعمال 4و 
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 (ج) البند محتوياتفهرس 
 3 ............................................................................................................................................ المقدمة

 5 ..................................................... األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة بمعايير QMS الجودة إدارة نظام من( ج) البند  عالقة

 QMS ........................................................................................... 6  الجودة إدارة نظام في الواردة االختصارات جدول

 14 ................................................................................................................. وأنظمتها الجامعة لوائح: )ج) البند

 14 .................................................................................................... :املعتمدة والساعا  األكادميي  اإلطار 1 ج

 15 ..................................................................................................................... :الدراسي املقرر بنا  2 ج

 15 .......................................................................................................... :الدراسمة واملقررا  اليامج إدارة 3 ج

 16 ..................................................................................................................... :الزمال  مراجعة 1  3 ج

 17 ............................................................................................................... :ومت ملهن الطالبا  صو  4 ج

 18 ......................................................................................................................... :التقومي سماسة 5 ج

 18 ............................................................................................................................ :مقدمة 1  5 ج

 19 ..................................................................................................................... :التقومي مبادئ 2  5  ج

 19 .............................................................................................................. :الطالبا  تقومي جودة 3  5  ج

 20 ....................................................................................................................... :اخلارجمن اخليا  6 ج

 20 ..................................................................................... :التعلمممة العملمة يف اخلارجي للخبري الزمين ا دول 1  6  ج

 20 ............................................................................................................... :اخلارجي اخلبري تعمن 2  6  ج

 21 ............................................................................................................... :اخلارجي اخلبري مها  3  6  ج

 21 ........................................................................................ :مبالحةات  واألخذ اخلارجي اخلبري تقارير دراسة 4  6  ج

 21 .......................................................................................................................... :التقومي إدارة 7  ج

 21 ................................................................................................. :أدوات  وإعداد التقومي عملما  حتديد 1  7  ج

 22 ............................................................................................. :تسلممها وترتمبا  الطالبا  تقومي جدول 2  7  ج

 22 .............................................................................................................. :الدرجا  ورصد التص مح 8 ج

 24 ...................................................................................................... (الرتاكمي املعدل: )العا  التقدير 1  8  ج

 25 .................................................................................................................. :التقديرا  تعريف 2  8  ج

 27 .................................................................................................................... :التسجمل نةا  1  9  ج

 28 ......................................................................................................... (التخرج:) العلممة الدرجة منح 10  ج

 29 ................................................................................................... :اخلاصة االحتماجا  ذوا  الطالبا  11  ج



   QMS نظام إدارة الجودة 

 

 

 12 

 
 

 29 ..................................................................................................... :اخلاصة االحتماجا  إدارة  نة 1  11  ج

 29 .................................................................................................................. :ومدهتا العًوية 2  11  ج

 30 .............................................................................................................. :والصالحما  املها  3  11  ج

 30 .................................................................................................................... :االجتماعا  4  11  ج

 30 ................................................................................ :ا امعة يف للدراسة وا سدية النفسمة الطالبة حالة  مةمال 12  ج

 30 ................................................................................................. :منها والغرض السماسة هذه نطاق 1   12  ج

 30 ..................................................................................................................... :السماسة بنود 2  12 ج

 31 ................................................................................. :القل  تستدعي اليت السلوكما  أو املًطرب السلوك 3  12  ج

 35 .......................................................................................................... :   للدراسة الطالبة عودة 4  12  ج

 36 ........................................................................................................................... :السرية 5  12 ج

 36 ................................................................................................................. :والسالمة الص ة 6  12 ج

 36 ............................................................................................ :بذلا اخلاصة األنةمة إىل الوصول كمفمة 7  12 ج

 36 ............................................................................................................... :والشكاوى التةل، أنةمة13 ج

 36 ......................................................................................................... :للطالبا  التأديبمة الالئ ة 1  13 ج

 37 ......................................................................................... :االختبارا  نتائج يف الطالبة وطعن التةل، رفأ 3  13ج

 38 ............................................................................................... :خطأ حدوث عند الطالبا  تةل، 1  3  13 ج

 38 .............................................................................................................. :األكادميمة املخالفا  4  13 ج

 39 ................................................................................................................. :األدبمة السرقة 1  4  13 ج

 39 ...................................................................................................................... :التزوير 2  4  13  ج

 40 ..................................................................................................... :للطالبا  امللزمة األخالقمة القواعد 14  ج

 40 ........................................................................................................... :السلوكمة املخالفة تعريف 1  14 ج

 40 ................................................................................................................. :والسالمة الص ة 2  14  ج

 40 ............................................................................................................... :ا امعة من الفصل 3  14  ج

 40 ....................................................................................................................... :القبول سماسة 15  ج

 41 .................................................................................................................... :القبول شروط 1  15 ج

 42 ............................................................................................... بالجامعة العامة والموصفات المعيار:(1-ج) الملحق

 48 .................................................................................................................. المقرر توصيف :(2-ج) الملحق

 54 ..................................................................................................................... الطالبة دليل:(3-ج) ملحقال



 QMSنظام إدارة الجودة 

  

 

 13 

 
 

 66 ............................................................................................... التعليمية الهيئة عضو تقييم استمارة :(4-ج) الملحق

 69 ............................................................................................................ للتدريس النظراء تقييم:(5-ج) الملحق

 76 .................................................................. الرحمن عبد بنت نورة االميرة جامعة في للطالبات التأديبية الالئحة :(6-ج) الملحق

 85 ................................................................. األكاديمية بالنزاهة اإلخالل - البحث في باإلساءة الخاصة السياسة:(7-ج) الملحق

 87 ............................................................................................................ اإلعاقات بأنواع قائمة:(8-ج) الملحق

 88 ..........................................................................................الدراسي المقرر ألعمال الداخلي التدقيق :(9-ج) الملحق

 88 ....................................................................................................... (المقرر مهام-الداخلي التقييم استمارة)

 90 ............................................................................................................. )الخارجي الخبير تقييم استمارة)

 90 ............................................................................................................................... (المقرر مهام(

 

 

 

 

 

 
 



   QMS نظام إدارة الجودة 

 

 

 14 

 
 

 

 لوائح الجامعة وأنظمتها: ))ج البند

 المعتمدة:والساعات  ،اإلطار األكاديمي 1ج.
 املختلفاااة ا  يرتكاااز علااا  نةاااا  املساااتويا  ا مطاااور  ا أكادميم اااتتباااأ إطاااار   الااارمحن عباااد بناااتإن جامعاااة األمااارية ناااورة          

نةااااا   كمااااا أنوالساااااعا  املعتماااادة يف ماااانح الاااادرجا  العلممااااة  يااااا يساااااعد يف عملمااااة تطااااوير كافااااة املناااااهج الدراساااامة   
كاذلا و   لايت حققتهااااملستويا  هو األساا  الاذي ميكان مان خاللا  قماا  مساتوى إاااةا  الطالباة واملعاايري األكادميماة 

وصااا  هباااا و  هلاااا مااان مساااتوى نخااار يف اليناااامج بالتاااار قباااول انتقاو   تقااادمها العلمااايمااادى 
ُ
هاااذا يتماشااا  ماااأ النمااااذج امل

( إرشااادا  توصااامف اليناااامج  ويعكاااس بشااكل مباشااار اإلطاااار الاااوطين 2-)ب لتوصاامف املقاااررا  الدراسااامة يف املل ااا :
 للمؤهال  

 الدراسمة للينامج بشاكل عاا  ة من اخلطة ة معمن  يدل عل  مرحل  و   ا دراسم  مي ل فصال   الينامج يفكل مستوى و         
أو أك ر  حس  اخلطة الدراسامة لليناامج الاذي تادر   مستويا    حىت تتخرج الطالبة جي  أن تكون قد أكملت مثانمةَ و 

يف الينااامج إىل املسااتوى الااذي يلماا  حااىت تكماال كافااة املقااررا  الدراساامة ماان  دااددماان مسااتوى  الطالبااةوال تنتقاال   فماا 
 بنجاح كما هو ددد يف توصمف الينامج  املستويا  السابقة 

ة حيااددها اإلطااار الااوطين معمن اا ة علاا  مسااتويا   موةع اا مقااررا    ويف نةااا  املسااتويا  يتكااون الينااامج ماان سلساالة   
سااامكونون علااا  اقاااة مبعاااايري مااانح الدرجاااة   التوظماااف الداعماااة  وجهاااا وا هاااا    وبالتاااار فاااإن الطالباااا   للماااؤهال 
وسااااعاهتا املعتمااادة املناسااابة لت قمااا  متطلباااا  مااانح   أن حتااادد املقاااررا  اإلجبارياااة واالختمارياااة كلماااة    علااا  كااال  و   العلمماااة

 من خالل  ان اليامج يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن  وذلا  الدرجة العلممة
 أو وضااأ توصاامف    ةمفصاال  و  ةة مواق ااذاتم اا إن احلصااول علاا  االعتماااد األكااادميي للينااامج ماان خااالل إجاارا  دراسااة         

قد مت تفصملها يف و   عبد الرمحن نورة بنتجامعة األمرية جي  أن يكون وف  إجرا ا  ا ودة املعتمدة يف   للينامج دقم   
 البند)ج(من هذا الدلمل 

  الفصاالي يكااون تاادريس املقااررا  فمهااا بالنةااا و  تتااألف باارامج البكااالوريو  )مثانمااة( فصااول دراساامة علاا  األقاال و        
 (15رئامس  عان ) دراساي   ال يقال كال فصال  و   -إن وجاد-صامفي  رئمسان  وفصالوتشتمل السنة الدراسامة علا  فصالن 

يف حن ال يزيد الفصل الصمفي عن )مثان مة( أسابمأ  وال تدخل فرتتا التسجمل واالختبارا  النهائمة   اأسبوع   عشرمخسة 
 ضمن األسابمأ الدراسمة  

ا الاذي تتبنااه ا امعاة يرتكاز علا  نةاا    ياإلطار األكاادميأن  كما       ( 18-15ي تادر  الطالباة مبوجبا  ماا بان )دراس 
ساعة   مئة( عشرين و 138-120لمصبح جمموعها بن )  كل فصل دراسي  معتمدة يفساعة  عشرة مثان إىل عشرة سمخ
   سنوايف أي برنامج مدت  أربأ   ة معتمدة  ساع   ومئة واالان مثانإىل 
إذا كاان اليناامج و   إن نةا  الساعا  املعتمدة يًأ املعايري الايت تقامس مقادار ماا حققتا  الطالباة يف هاذا اليناامج       

 فقد يؤدي ذلا إىل اخلروج برق، ال مي ل حج، التعل، الذي ينبغي أن   يشتمل عل  عدد كبري من ساعا  االتصال
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  التطبما  العملاي أو املخاييو   العمال املماداي وهذا ينطب  خاصاة علا  املقاررا  الايت تتًامن:  نتوقع  يف حدود املعقول

كما  حمث أن ساعة االتصال الواحدة ال تزيد حج، التعل، لدى الطالبة بانفس القادر الاذي ااده يف السااعا  املعتمادة
 يف اةاضرا  وقاعا  الدر  م ال  

يًمن حتقم    تطبمق  يف إعداد اليامج كما حددت  وامقة اإلطار الوطين للمؤهال و  إن استخدا  نةا  املستويا        
الاذي وضاعت  و )اإلطار الوطين للمؤهال (  :انةر  ا للمعايري الوطنمةحج، مناس  من التعل، لدى الطالبة وفق  و  مستوى

 مة للتقومي واالعتماد األكادميي اهلمئة الوطن

  الدراسي: بناء المقرر 2ج.
لكاال مقاارر دراسااي و   لاا  نااواتج تعلا، متوقعااة ضاامن برنااامج معتماادو  إن املقارر الدراسااي أحااد مكونااا  عملمااة الااتعل،      
  وامسا   ورمازه  يً، رقم  اخلاع ل  كذلا توصمف  و   د من الساعا  املعتمدة بنا  عل  حج، التعل، اةدد للمقررعد  

 أن ر  كماوالتطوي  والتقومي  تفاصمل عملما  املتابعةو   ةدقمق   ل  ملف خاع يتًمن توصمفا و ةتواه   ا ُمفصال  ووصف  
مناااذج توصااامف املقاااررا  املعتمااادة يف جامعاااة األماارية ناااورة بنااات عباااد الااارمحن هااي منااااذج اهلمئاااة الوطنماااة للتقاااومي واالعتمااااد 

املقاارر بإعاداد خطااة عنااد باد  تاادريس املقارر  تقااو  منساقة و ( )توصاامف املقارر(  2-املوضاا ة يف املل ا  )جو   األكاادميي
 ( )كتم  منسقة املقرر( 5-)أ للمقرر كما هو ددد يف دلمل منسقة املقرر املرف  يف املل  :

 إدارة البرامج والمقررات الدراسية: 3ج.
ويوضااح البنااد )أ( ماان دلماال نةااا  إدارة ا ااودة   نااة الينااامج  الاايامج هاايإن اللجنااة الرئمسااة املسااؤولة عاان إعااداد        

فاإن  ناة الايامج  لالاذو   آلماة عملهااو   (  ناة اليناامج2-يوضاح املل ا  )أ كما  صالحما  هذه اللجنةو  نطاق مها 
 عنهااا  املسااؤولمةأو   وعملمااة تسااجمل أحقمتهااا يف الاايامج  املناقشااا  األكادميمااةو   هااي املسااؤولة عاان: العملمااا  اإلداريااة

مساؤولماهتا يف دلمال و  وقاد ساب  تفصامل القاول يف واجباهتاا  مديرة الينامج هي اليت تًمن ااح عملمة تشاغمل اليناامجو 
 من دلمل نةا  إدارة ا ودة  (4-أ: )يف املل   اليامج()مديرة 

تشرتك يف عدد  إاا حبمثكان بن هذه اليامج ارتباط وام  و  يطرح أك ر من برنامج أكادميي واحد  كان القس،إذا  و      
أمااا إذا كاناات هااذه الاايامج    نااة باارامج واحاادةو   ا مااديرة واحاادة فقااطماان املقااررا   فااممكن أن يكااون هلااذه الاايامج مع اا

عاادة وجاود  حمنئاذ  أو تشرتك يف عدد ددود جدا منها  فملز    أو ال تشرتك يف أي مقررا   ال يربط بمنها شي و  خمتلفة
  نة برنامج خمتلفة لكل برنامج منها   و   مديرة برنامج

لكل مقرر منسقة تتوىل و   الدع، من أعًا  همئة التدريس الذين يدرسون مقررا  الينامج الينامج تتلق مديرة  إن     
ن عدد إذا كاو   تدرس  تكون تلقائما هي منسقة املقرراليت  العًوة فقط  فإنوإذا كان املقرر يَُدّرُ  لشعبة واحدة   إدارت 

وإذا كاان بان عادد   فال باد مان ترشامح إحاداهن لتكاون منساقة املقارر عًا و يقو  بالتدريس عدد من األا  الشع  كبري 
   من املقررا  ارتباط كبري  فممكن أن 
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( 5-)أ يف دلماال منسااقة املقاارر يف املل اا :  مسااؤولماهتاو  يكااون هلااا منسااقة واحاادة  وقااد سااب  تفصاامل القااول يف واجباهتااا
 تم  منسقة املقرر( من نةا  إدارة ا ودة  )ك
( ) نة الينامج( بتقدمي 2-املل  : )أو  ( )كتم  منسقة املقرر(5-)أ املل  :و   (4-)أ املل  : خيتص كل من:و          

ا بعملماا  تصاممم  واعتمااده  مارور  و  إرشادا  لتوجم  كل مرحلة من مراحل عمال  ناة اليناامج باد ا  مان إعاداد اليناامج
مت  ولقد  إغالق الينامج إذا دعت احلاجة لذلاو  بعملما  املراجعة السنوية وانتها    وتدريسها وتقوميها ختطمط املقررا  

  توضمح أوج  االستعانة باخليا  اخلارجمن لًمان الت ق  من تطبم  املعايري الوطنمة اةددة يف اإلطار الوطين للمؤهال 
 الوطنمة للتقومي واالعتماد األكادميي الذي وضعت  اهلمئة و 

 الزمالء:مراجعة  1. 3ج.
مي ال ركماازة   لعملماة الاتعل، وتنشاامط    تقاومي  و   مان املسال، با  أن كال مااا يقاو  با  أعًاا  همئااة التادريس مان: تادريس         

فالبمئاا  األكادميماة الايت ياتعل، هباا الطاالب تتمماز حالماا  حبالاة مان التغماري املساتمر   أساسمة لتفعمل خيا  تعل، الطالب
حتول األجهزة ا والة لتصبح أداة رئمسة لالتصال و  عل  خلفمة التأاري املباشر للتقنما  املتطورة يف احلماة الموممة للطالب 

 عن بعد 
الااتعل،  و  تكااامال  لعملماايت التعلاام،و  لااالة  ماان املنةااور األك اار  ااوال  لتزويااد أعًااا  همئااة التاادريس بالاادع، الرتبااوي او        

كال   -ساعت جامعاة األمارية ناورة بنات عباد الارمحن جاهادة  إىل اتبااع مادخل مناائي يقار بتمتاأ كافاة أعًاا  همئاة التادريس
ال املسات داا  فقاد ترتا  علا  إدخا  إعاادة النةار يف طارق التادريس املساتخدمةو  بالفرصاة الكاملاة لتطاوير -عل  حدة

 -( القائماة علا  الويا VLEsمن قبمل: مسات داا  بمئاا  الاتعل، االفرتاضامة ) -التقنمة ا ديدة يف العملمة التعلمممة 
هباادف ضاامان جااين مثااار الفوائاااد   بااروة احلاجااة املاسااة إىل مشاااركة كافااة أعًااا  همئااة التاادريس يف دورا  تدريبمااة رمسمااة

 التطبم  العملي  السالسة يفو   اإلجيابمة املرجوة
حتقمقاا  لرغبااة ا امعااة الصااادقة يف إبااراة و  انطالقاا  ماان نفااس مرتكاازا  فلساافة النماو املهااين ألعًااا  همئااة التاادريس و        

لطارق التادريس املساتخدمة   (Peer Reviewالتطوير  فقد دشنت نةاما  ملراجعة الزمال  )و  التزامها بأجندة التفعمل
 االسااتفادة ماان أفكااارو  هباادف إتاحااة الفرصااة أمااا  نشاار أفًاال املمارسااا    ارسااا  التاادريسأو لتطبماا  آلمااة مالحةااة ي

مت اال هااذه انلمااة ا دياادة جااز ا  أساسااما  ماان و   مقرتحااا  الاازمال  انخاارين  عااالوة علاا  اكتشاااف فاارع التطااوير املتاحااةو 
( 4-املل اا  )ج   انةاار:-طااة حتدياادا  للمزيااد حااول هااذه النق-دا  أعًااا  همئااة التاادريس با امعااة آمكونااا  نةااا  تقماام، 

 )استمارة التقمم، الذايت لعًو اهلمئة التعلمممة( 
اةاضاارا  الاايت  ماان-تقااديرأقاال  علاا - اةاضاارا  الدراساامة ماان واحاادة إحاادىتعتمااد هااذه انلمااة علاا  مالحةااة و        

يشارف الازمال  هناا علا  تقادمي التغذياة الراجعاة و  حادة با امعاة سانويا   عل يقدمها كل واحد من أعًا  همئة التدريس 
حبمث توظف هذه التغذياة الراجعاة الحقاا  كركمازة للتخطامط ألي   ((Critical Friendsبصفته، )أصدقا   ناقدين( 

لادع، تطبماا  هااذا املاادخل ا ديااد للجااودة عملمااا   يقااد  و   مان األنشااطة املسااتقبلمة للتنممااة املهنمااة ألعًااا  همئااة التاادريس
املسااتخدمة يف هااذا  مشاااهدة التاادريسالااوارد هبااذا الاادلمل اإلرشااادي م اااال  عملمااا  علاا  إحاادى بطاقااا   (5- اا : )جاملل

 الصدد 
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يشاغلون مناصا   يان-املالحةانعادة  ما يتًمن تطبم  هذا املدخل من املنةور الرمسي املقانن مشااركة أحاد و  
أحاااد الااازمال  انخااارين مااان أعًاااا  التااادريس األقااال مااانه،  مالحةاااة أدا  يف-العمااالرمسماااة با امعاااة تعكاااس أقااادممته، يف 

يشااارف رؤساااا  و   عاااادة  ماااا يالحااامل منساااقو املقاااررا  األكادميماااة مقاااررا  ةمالئهااا، مااان أعًاااا  همئاااة التااادريسو   أقدمماااة  
علا  مالحةاة   األقسا  األكادميمة عل  مالحةة أدا  منسقي املقررا  األكادميمة  كما يشارف عمادا  الكلماا  بادوره،

 هكذا دوالما و  ا  رؤسا  األقسا  األكادميمة أد
التأكماد  فإنا  جيا مأ ذلاا و   يسمح إطار العمل هذا ألعًا  همئة التدريس بالتمتأ ببعض املرونة يف العملو        

عل  التأاري البارة ألدا  أعًا  همئة التدريس يف خيا  تعلا، الطاالب  األمار الاذي ياية بالتاار األمهماة الكايى إلشاراك  
رمبا يشمل ذلا م ال : تقدمي ورش عمل تطويرية و   كافة أعًا  همئة التدريس بشكل كامل يف عملما  مالحةة الزمال 

 يفتقدون إىل اخلية املطلوبة ملالحةة ةمالئه، انخرين من أعًا  همئة التدريس   أو الذين لألعًا  ا ددومهنمة 

  صوت الطالبات وتمثيلهن: 4ج.
لقد أصبح من املعلو  عل  نطاق واسأ أن صو  الطالبة أحد األبعاد املهمة يف عملما  ضمان ا اودة  حماث          

لا  وةنا  حاول مادى فعالمّاة خايا  الاتعل، الايت و   ي معتايأهلن ر و   ةإن الطالبا  هن دور كل ا هود اليت يبذهلا األساتذ
شراك طالباهتا علا  واو فعاال لًامان وصاول صاوهتن إ ىلولذلا تسع  جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن إ  خيوضواا

مت مل الطالبا  يف مجمأ املساتويا  واللجاان يف  عل  املدى الطويل هو ذلا منواهلدف   يف خمتلف املستويا  الدراسمة
مالحةاااهتن لتسااتفمد منهااا  ااان و  هدفاا  هااو احلصااول علاا  آرا  الطالبااا  ساامكونلكاان الرتكمااز يف بدايااة األماار و ا امعاة  
 يوضح البند )أ( مت مل الطالبا  يف خمتلف اللجان و   اليامج
ماهتن من أجل املشاركة بفعالّمة يف عمل اللجان  يت، تقدمي برنامج مسؤولو  ملساعدة الطالبا  عل  معرفة أدوارهنو          

 ( عل  وصف هلذا التدري   8-حيتوي املل  : )بو  تدرييّب بسمط  ممأ الطالبا  املرش ا  
( )اسااتبانة تقااومي خااية الطال /الطالبااة ( 5-املل اا : )بو   ( )اسااتبانة تقااومي املقاارر(4-كمااا يوضااح املل اا : )ب       
 نتمناذج اهلمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األكادميي  املستخدمة يف إجرا  استطالعا  الرأي يف جامعة األمرية نورة ب وف 
 االسااتطالعا  هااذه بااأن علماا    وياات، النةار يف نتااائج هااذه االسااتطالعا  خاالل عملمااا  املراجعااة الساانوية الاارمحن  عباد

ياات، إجااارا  عاادد مااان اسااتطالعا  الااارأي الدوريااة ملعرفاااة ماادى فعالمّاااة  وكاااذلا  تسااتهدف الشااارحية األكااي مااان الطالبااا 
ومااان ث حتدياااد عملماااا  الت سااان الااايت تت قااا  مااان خاااالل  وغريهاااا  واملسااارح  العاماااة م ااال: املكتباااة   اخلااادما  املركزياااة
شااكل العاماة مان املو  ميكننا اإلحاطة بالقًااياو   ترتم  هذه العملما  حس  األولوية يت،و   التقوميو  إجرا ا  التخطمط

الاايت ميكاان أن تشاامل: إقامااة و   الرتتمبااا  املؤقتااة الاايت تساات دث ألنشااطة معمنااةو  باإلضااافة إىل املهااا  هااذا  خااالل ذلااا
 ويسااه، الت لمال األنشاطة  مان ذلاا وغاري  األساتاذا و  وتنةم، االجتماعاا  الدورياة بان الطالباا  منتدى للطالبا  

ناورة  بنات  ةوتقارتح جامعاة  األماري   يف وضأ أجندة لعملما  الت سنو معا ة املشاكل  يفخطط العمل اليت تنتج عن  و 
بالتاار تتًااح و   باعتبارهاا اساارتاتمجمة متقدماة لعاارض نتاائج مشااركة الطالبااا   عباد الارمحن تطبماا  بمئاة الااتعل، االفرتاضامة

  متاما لناالصورة 
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 التقويم:سياسة  5ج.

 مقدمة: 1. 5ج.
وقد ال تكون الطالبة املستجدة عل  معرفة   الطالبا  يف الغال  شعور بالقل  حول ما هو متوقأ منهنينتاب        

ا علا  ا كباري  هذه نقطة جوهرية ألن النجاح أو الفشل يف بداياة دراساتها ا امعماة ياؤار تاأاري  و   بأسالم  التقومي املستخدمة
سوى فرصة هناك لمس  وجي  أن ال ننس  بأن إكمال  و   الينامجمحاسها لالستمرار يفو   دافعمتهاو   اقة الطالبة بنفسها

فإن كانت بناود التقاومي غاري واضا ة فهاذا قاد ياؤدي إىل إضااعة وقات الطالباا  علا  جوانا  معمناة مان   واحدة للنجاح
ادا  توضح    بإرشولذلا من امله، تزويد الطالبا ن ار ال يستفدن من كافة إمكانماهتمتطلبا  املقرر دون قصد  وبالت

ومان املمارساا  ا مادة يف دلمال أي    مذكرة موجزة يت، فمها حتديد ما هاو مطلاوب مانهن بدقاة  اسس التقمم، من خالل 
أو أي بمئة تعل، افرتاضمة أن حيتوي كالمها علا  كافاة بناود التقاومي وأسسا  مناذ البداياة  وباذلا تكاون الطالباا    برنامج

 عل  عل، مبتطلبا  التقومي املعتمدة  
إن إعاااداد جااادول ةماااين للتقمااام، يف مجماااأ املقاااررا  الدراسااامة  وحتدياااد مواعماااد التسااالم، حبماااث يااات، توةياااأ ا هاااد        

وساامت، إجاارا  تقااومي لكاال مقاارر   للطالبااا  أو األسااتاذا  سااممكن الطالبااة ماان أن تااؤدي أفًاال مااا لااديهااملبااذول فمهااا 
  يكاون لكال مقارر خطاة تقاومي واضا ة يتااح للطالباا  االطاالع علمهااو   دراسي مبوج  األنةماة األكادميماة املتعلقاة هباا

 مانم، كال عناصار التقاومي الايت تشاكل أك ار وسامت، تطبما  كال عنصار مان عناصار تقمام، الطالباا  بدقاة  كماا سامت، حتكا
ا  فاال بُاد مان وضاأ عناصار التقاومي ماأ بداياة الفصال الدراساي ا خارجم امن درجة املقرر عل  يد  نة تً، خبري   (25%)

( 5-ويوضح املل  : )أ  إجرا  التغمريا  الالةمةو  ومن ث  تطبم  نتائج عملمة الت كم،  إلتاحة الوقت الالة  لت كممها
 الت كم، يف دلمل منسقة املقرر  و  م  منسقة املقرر( مناذج عملما  املراجعة)كت
 طار املوضح يف نةا  إدارة ا ودة التقومي يف ا امعة وفق ا لإلو  ختًأ كل الدرجا  العلممة للجان االختبارا و        
  مديرة الينامج عل  ا دول الزمينقبل البد  يف تدريس أي مقرر دراسي  جي  عل  منسقا  املقرر الدراسي إطالع و   
يكون دور ماديرة اليناامج حتدياد و  خطة املقرر  الطالبا   وذلا ضمنوتسلمها من   التواريخ املقرتحة لطرح الواجبا و 

أو تكاد    أو عاد  كفاياة الوقات ألدا  الواجباا   عدد هائل من الواجباا  م ل: وجودا وان  اليت تستدعي التعديل 
وماان ث   وغريهااا ماان ا واناا  األخاارى  أو عااد  مناساابة مواعمااد تساالم، الواجبااا   واجبااا  املقاارر الدراسااي دفعااة واحاادة

 املراجعة بعد االتفاق عل  جدول التقومي يت، االنتقال إىل مرحلة و   مناقشة تلا التعديال  مأ منسقة املقرر
وذلاا يتطلا  إجارا  بعاض  الازمين املعتماد   يتعاذر فمهاا االلتازا  با ادول قد نرصد وقوع حاال نامن املؤكد أنو          

وماان الًااروري يف م اال هااذه احلاااال  اةافةااة علاا  التواصاال الّفعااال باان مااديرة الينااامج ومنسااقا    التعااديال  الالةمااة
 إىللااا أناا  ينبغااي تنبماا  الطالبااة واألهاا، ماان ذ  املقااررا  حااىت ال يااؤار ذلااا تااأاري ا ساالبم ا علاا  التجربااة التعلمممااة للطالبااا 

 التغمريا  املقرتحة يف جدول التقومي املعلن 
( 8انةاار: البنااد )ج   ا لكاال برنااامج باتباااع إجاارا ا  ضاامان ا ااودة اخلاصااة هباااا خارجم ااقااد تعاان ا امعااة مراجع ااو         

متطلباا  كتاباة التقاارير وإجارا  الرتتمباا   اخلارجمن لتشملتتعدد مسؤولما  اخليا  أو املراجعن و  للمزيد من التفاصمل 
 ( )دور اخلبري اخلارجي( 7-الالةمة لدراستها وهي مفصلة يف املل   :)أ
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التقااااومي   ضاااارورة إتاحااااة الفرصااااة للمراجااااأ اخلااااارجي لمباااادي مالحةاتاااا  علاااا  كاااال عملمااااا   اإلشااااارة إىلجتاااادر و        
علااا  مجماااأ  جز عااان طبمعاااة الواجباااا  وتاااواريخ تسااالممهاوسااامت، توةياااأ ملخاااص ماااو   واالختباااارا  الدراسااامة كالواجباااا 

  وتاااريخ تساالمم   صلخااخلااارجي اعتمااد شااكل امل واملراجااأ-عنهااينااوب  مان-علا  مااديرة الينااامج أو املاراجعن  فمجاا 
قاد يكتفاي و   وقد يرغ  بعض املراجعن اخلاارجمن يف تزوياده مبلخاص الواجباا  العتمادهاا قبال توةيعهاا علا  الطالباا 

  املستقبل بعًه، باحلصول علمها بعد توةيعها عل  الطالبا  لمفمد برأي  يف إعداد الواجبا  ودتواها يف 
إن -املراجأ اخلارجي  مناقشة-عنهاينوب  من-قبل توةيأ املها  عل  الطالبا   جي  عل  مديرة الينامج أو و       

التشااور ماأ و    اخلاصاة بالواجباا  وحتكممهاا  كماا أن التواصالحول حتدياد أفًال الطارق لوضاأ ماوجز التعلمماا -وجد
تتطاااب  مجمااأ التقوميااا   أنللتأكااد ماان معاارفته، ضاارورة   أعًااا  همئااة التاادريس الااذين يتولااون تاادريس املقااررا  الدراساامة

 عايري ا من أجل اةافةة عل  املأمر مه، جد    أو اخلارجمة  الداخلمة مأ إجرا ا  الف ص والتدقم  الداخلمة

 التقويم:مبادئ  2. 5ج. 
علا  عاات   اليناامج تقاأاملساواة بن مجمأ الطالبا  يف التقومي واةافةة عل  معايري  عملمةإن مسؤولمة ضمان        

عبد الرمحن عل  أدا  الطالبا  وفق ا للمعايري الوطنمة اةددة  نورة بنتوترتكز متطلبا  التقومي يف جامعة األمرية   ا امعة
وال   معايري التوام  وف  املواصفا  اليت وضعتها اهلمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األكادمييو   يف اإلطار الوطين للمؤهال 

ماان  معهااا باادال   والتعامااللااتعل، ايف عملمااة ة وجااود أسااالم  خمتلفااة للتقااومي تاادل علاا  عماا  النةاار  كاال برنااامجبُااد أن ي باات  
 التعامل معها و  السط مة يف النةر إلمها

احتماجاااا   لاااتالئ،-األمااارإذا لاااز  -ميكااان تفعمااال اإلجااارا ا  الالةماااة لًااامان تعاااديل بعاااض عملماااا  التقاااومي و        
أو خاالل   تساجملالو  التعرف عل  هذه الفئة من الطالبا  يف فارتة القباول اخلاصة  وميكنالطالبا  ذوا  االحتماجا  

وتقاأ مساؤولمة إجارا  هاذه الرتتمباا  علا   ة ا اخلاصااهتاحتدياد احتماجو  فرتة الدراسة الالحقة عناد اكتشااف وضاأ الطالباة
 الطالبة بدع، من عمادة القبول والتسجمل  اليت تتبأ هلا كلمة العات  

 الطالبات:جودة تقويم  3. 5ج. 
تسااعد عملماا  تقاومي الطالباا  علا  معرفاة ماا حققنا  يف و  الطالباا   تعلام،تادع،  أن جيا عملمة التقاومي  إن      

يكمان دور األساتاذة يف دعا، الطالباة لت قا  ماا هاو مطلاوب منهاا مان خاالل: إجارا  و   ما يلزمهن حتقمقا و  عملمة التعل،
 الطالبة هبا لت قم  الدع، تزويد و   أدلة التقوميو  استخدا  إاباتا و   التعديال  الالةمة عل  خطط التدريس واملقررا 

 أن كما عبد الرمحن حتقم  خمرجا  التعل، املستهدفة تدع، النهج املعتمد يف جامعة األمرية نورة بنت و  إن جودة التقومي 
 هلا من تأاري مباشر عل  التجربة التعلممة للطالبا   املتبعة  وملااسرتاتمجما  التقومي مهمة بقدر ما لعملما  التقمم، 

تاااارى ا امعااااة أن اساااارتاتمجما  التعلاااام، والتاااادريس والتقااااومي املتكاملااااة تلعاااا  دور ا يف تعزيااااز التجربااااة التعلمممااااة و       
ميكن لتقومي الطالبا  إذا اقرتن بالتغذية الراجعة ا مدة يف الوقت املناسا  أن ياوفر البمئاة الايت تلاز  و   تعممقهاو  للطالبا 

   من حتقم  خمرجا  التعل، املتوقعة ومُتكن الطالبا  حلدوث التعل، الفّعال
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 الخبراء الخارجيين:  6ج.
ا لًااامان حتقمااا  املعاااايري املساااتقلن مااان العناصااار املهماااة جاااد  و  يُعاااد التشااااور ماااأ اخلااايا  اخلاااارجمن املتخصصااان       

تعمان خباري واحاد علا   جي  كاذلاو   نبغي االستعانة باخليا  اخلارجمن لدع، عملمة القبول املبدئي للينامجيو   وا ودة
للتأكااد ماان تطاااب    ويقااأ علاا  عااات  اخلبااري مسااؤولمة اإلشااراف علاا  الاايامج املعتماادة  األقاال عًااوا يف  نااة إقاارار باارامج

كماا هتادف عملماا  املراجعاة للايامج املطروحاة إىل الت قا    .هااعلمماة الايت متن الدرجاة ال ماأاملعايري الوطنمة لكل برنامج 
ميكنهاا كاذلا إتاحاة الفرصاة و  الدرجا  العلممة وجودهتا تسري وفق ا للمساتويا  الوطنماة علا  األقال  من أن معايري تلا

تتمح جامعاة و   وإجرا  التغمريا  عل  املقررا  الدراسمة  وحتسن عملمة تعلم، الطالبا   إلبدا  الرأي يف ا ان  العملي
بصافتها   عل  االعتماد األكادميي لياجمها من ا ها  املهنماةعبد الرمحن الفرصة لكل كلمة ألن حتصل  نورة بنتاألمرية 
 وميكن مقارنة معايريها وفق ا للمعايري الوطنمة والدولمة  ا خارجما  عنصر  

 الجدول الزمني للخبير الخارجي في العملية التعليمية: 1. 6ج. 
 اإلجراء الزمن

 على مدار السنة.
تقوم لجنة ضمان الجودة في الكلية بتذكير 

بانتهاء فترة تعيين الخبراء قبل نهاية الكلية 
 ،فترة عضويتهم بستة أشهر على األقل

 ترشيح عضو جديد.و 

تعمن خيا  جدد من خارج  األكادميي يفتنةر اللجنة العلما لًمان ا ودة واالعتماد 
 ا امعة 

تقو   ان ضمان ا ودة بالكلما  بتذكري الكلما  بانتها  فرتة تعمن اخليا  قبل ااية 
 فرتة عًويته، بستة أشهر عل  األقل  

 ااية عًوية اخلبري اخلارجي نهاية السنة الدراسية
 سنوا   4متتد عادة إىل و  بداية عًوية اخلبري اخلارجي ا ديد بداية السنة الدراسية 

 حتال نتائج املراجعة اخلارجمة  ممأ عملما  التقومي إىل ا ها  املعنمة للتعلم  علمها  بداية كل فصل دراسي.في 
 املوعد النهائي لتقدمي اخليا  اخلارجن التقرير بعد أسبوعين من حضور اجتماع لجنة البرامج

 

 تعيين الخبير الخارجي: 2. 6 ج.
يكااون الرتشاامح و   ا للينااامجا جديااد  ا خارجم ااأوال  علاا  اختمااار مرشااح لمكااون خبااري  جياا  أن تتفاا   نااة الاايامج        

إذ   ا عل  دراسة دقمقة  جي  أن يكون االختمار مبنم  و   ( )دور اخلبري اخلارجي(7-)أ :باستخدا  النموذج املبن يف املل  
ألن تأكمد حتق  املعايري الوطنمة  -األقل عل -البد أن يتوفر يف املرشح خية باملعايري الوطنمة يف اململكة العربمة السعودية 

واإلطااار   ة مبعااايري اهلمئااة الوطنمااة للتقااومي واالعتماااد األكااادميية واسااع  وعلماا  جياا  أن يكااون املرشااح علاا  دراي اا  أماار مهاا،
  -عل  األقل-ولدي  خية تفصملمة بالعمل يف جامعة أخرى واحدة  مة الوطنالوطين للمؤهال  

املعاملااة بامل اال باان مؤسسااة  اخلبااري اخلااارجي و   ماان املهاا، أال تكااون االسااتعانة باااخلبري يف إطااار تبااادل املصاااحو        
يكاون اخلباري قاد عماال يف  كااأن   كماا أنا  ال ينبغاي أن يكااون هنااك أي تًاارب يف املصااح    والكلماة الايت تقاو  بالرتشاامح

وينبغااي كااذلا أال   جامعااة األماارية نااورة  بناات عبااد الاارمحن أو تقااد  بطلاا  وظمفااة فمهااا خااالل الساانوا  الاا الث األخاارية
أو   كاملشاااركة يف تااألمف الكتاا   يكااون هناااك أي صاالة أو ارتباااط مباشاار باان اخلبااري وأعًااا  همئااة التاادريس يف الكلمااة
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وجي  أن يكون تعمن اخلبري قبل شروع  يف تور مهام  املطلوبة بستة أشهر عل  األقل  وهذا   األنشطة الب  مة املشرتكة
 والكتمبا  لتمكن اخلبري من فه، دوره   مي كن جامعة األمرية )نورة بنت عبد الرمحن( من توفري املعلوما  األساسمة

 مهام الخبير الخارجي: 3. 6ج. 
ففاي بداياة األمار تسالم   ناة   امله، أن يكون اخلبري اخلاارجي علا  وعاي تاا  بادوره ومساؤولمات  عناد تعممنا  من      

مان   ( )دور اخلباري اخلاارجي(  كماا أنا7-ضمان ا ودة بالكلمة نساخة مان دلمال اخلباري اخلاارجي املوضا ة يف املل ا : )أ
اا أن تزوده الكلمة باملعلوما  الكافمة  ل املفمد  الفرصاة لا  لملتقاي فريا  اليناامج وَيطملاأ علا  املرافا  الايت تعازة  تتامحو  دائم 

واحلًاور   هذه اإلجرا ا  باإلضافة إىل مناقشت  حول توقعا  الكلمة فمماا خياص عملماا  املراجعاة إن  تعلم، الطالبا 
وجي  عقد   يف عالقت  با امعةو  يف  ان االختبارا  اخلاصة باليامج من األمور األساسمة لًمان ااح اخلبري يف مهمت 

 اللقا  التعريفي قبل بداية العا  الدراسي الذي يبدأ فم  اخلبري عمل  أو يف مرحلة مبكرة منها 

 دراسة تقارير الخبير الخارجي واألخذ بمالحظاته: 4. 6ج. 
اخلارجي( جز  مه، من عملمة ( )دور اخلبري 7-إن كتابة تقرير سنوي باستخدا  النموذج املوضح يف املل  : )أ       

تقو   نة اليامج بدراسة مجمأ جوان  و   وضمان حتقمقها للمعايري الوطنمة  فعالمتهاو   اليهنة عل  ااح مقررا  الينامج
تقو  مديرة الينامج و   ميكن إن لز  األمر التجاوب مأ مالحةا  املراجأ لكل مقرر عل  حدةو   التقرير دراسة تفصملمة

وسمندرج   خطط العمل اليت تقرتح بنا  علمهاو  ر  نة اليامج بتنسم  عملما  التجاوب مأ مالحةا  التقريمن خالل 
 سرعة اختاذها و  قنوا  رفأ التقارير لًمان فعالمة اإلجرا ا و  هذا النشاط  ضمن عملما  املراجعة السنوية

 التقويم:إدارة  7ج. 
االسارتاتمجمة اةاددة و   يف املقررا  الدراسمة بنا  عل  طبمعة خمرجا  الاتعل، املتوقعاة ختتلفإن أسالم  التقومي        

أي تعاديال  و   أو حس  ما ترى مديرة الينامج أنا  أفًال أسالوب للتقاومي ضامن املانهج املعتماد  يف توصمف املقررا 
أن تنشار يف دلمال الطالباة قبال بداياة و   وياةعل  هذه االسرتاتمجمة جي  أن جتري من خاالل املساار املتباأ للتعاديال  ال ان

عان  ا مفصاال  أن تكتا  تقريار    علمهاا جيا و   وينبغي عل  منسقة املقارر مراجعاة أساالم  التقاومي املتبعاة  الفصل الدراسن
مبالحةاا  اخلباري اخلاارجي لًامان حتقما  خمرجاا    الهتماا ماأ ا املراجعاة السانوية مادى فعالمتهاا مان خاالل عملماا  

جي  عل  أعًا  همئة التدريس إدارة عملما  التقاومي و    والوصول إىل أعل  مستويا  ا ودة يف عملمة التعلم،   ،التعل
 االختبارا  حس  التفاصمل الواردة أدناه و  جي  عل  الطالبة االلتزا  بأنةمة التقومي ا امعة  كماوفق ا ملعايري 

 عمليات التقويم وإعداد أدواته: تحديد 1. 7ج. 
جي  عل  أعًا  همئة التدريس تسلم، كافة وساائل تقاومي الطالباا  قبال بداياة الفصال الدراساي الاذي سامطرح         

سمكون هاذا اإلجارا  و  لًمان اكتمال عملما  املراجعة الداخلمة واخلارجمة مأ بداية الفصل الدراسي    وذلاراملقر فم  
كماا جيا  أن تساند مراجعاة أساالم   نساقا  املقاررا  تسالممها جز  ا من خطة املقارر الدراساي الايت يطلا  مان مجماأ م

( )كتماا  5-يتًاامن املل اا : )أو   -إن وجااد -رفااأ تواماا  باذلا للخبااري اخلااارجي  ث ياات،ماان و   التقاومي إىل عًااو آخاار
وال جياا  إخًاااع الطالبااا  ألي عملمااة تقااومي إال بعااد انتهااا    منسااقة املقاارر( النماااذج اخلاصااة بتاادوين عملمااا  املراجعااة
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ويتعان علا  ماديرة اليناامج تنسام  مواعماد التسالم، حبماث ال تكاون كلهاا يف   عملما  املراجعة واختاذ اإلجرا ا  الالةمة
  الوقت ذات 

 جدول تقويم الطالبات وترتيبات تسليمها: 2. 7ج. 
كماا ينبغاي إعاال     عل، مبواعمد تسلم، أعماهلا للتقومي يف بداياة الفصال الدراسايجي  أن تكون الطالبا  عل          

  إىلجي  إرشاد الطالبا  و   مأ تذكريهن هبا قبل موعدها بأربعة أسابمأ عل  األقل  الطالبا  مبواعمد االختبارا  الرمسمة
 كاذلا وجيا   العقوبا  أو التبعا  املرتتبة عل  التأخر يف تسلم، املها  املطلوباة توضمحو   كمفمة تسلم، املها  لتقوميهن
ناورة بنات عباد  جامعاة األمارية ستساع و   ا يفماد باأن العمال هاو نتااج جهاد الطالباة وحادهاأن يتًمن العمل املسل، إقرار  

طاارق تقااومي  اتباااع إىلو   هااة األكادميمااةاإلخااالل بالنزاو   الاارمحن إىل ةيااادة  اسااتخدا  أسااالم  الكشااف عاان الساارقة األدبمااة
 بعد أن تكتمل بنمتها األساسمة  وذلا  أخرى

 التصحيح ورصد الدرجات: 8ج.
وتساتغرق عملماة   االختباارا و  صا ح كافاة الواجباا ي أنجي  عل  من يدر  املقارر يف ذلاا الفصال الدراساي            

يت، عالوة عل  ذلا تطبم  و   ة للتقوميرا  االلتزا  ببنود واض   ويتوقأ من أساتذة املقر   الرصد عادة أسبوعنو  التص مح
  االلتزا  باملعايريلليهنة عل  و   عملما  املراجعة لًمان اباهتا

 املطلوباة وحجا، العمناا    رصاد الادرجا و  ( )كتما  منساقة املقارر( إجارا ا  تصا مح5-يتًامن املل ا : )أو          
ماأ   جيا  إةالاة أي فروقاا  أو تناقًاا  واضا ة أنا  كماا  ال قاة بالعمناة األوىلويعتمد حج، العمناة باالطبأ علا  مادى 

وقد يُطلا    التقوميو  من ث رفأ تقرير بذلا تنةر فم   نة االختبارا و   ذلا يف رأي عًو تدريس آخرو  األخذ بإفادة
 لتص مح لكن ال جيوة أن يطل  من  او  من اخلبري اخلارجي اإلفادة برأي  يف م ل هذه احلاال  

باستخدا  ُمَوصِّفا   وذلا  ومنصفة  شفافة  موحدة  قد وضعت عمادة ضمان ا ودة با امعة آلما  معتمدةل          
( )املعايري 1-انةر املل  : )ج  ما يقابل  من درجة مست قةو   لوصف مستوى عمل الطالبة  (descriptorsعامة )

 العامة للتوصمف( يف التعلم، ا امعي 
عملماااة  تااات،للمعنمااان بااااألمر أن و  تفصاااملي يًااامن للجامعاااة نةاااا  درجاااا   و   إن وجاااود معاااايري تقاااومي واضااا ة        

العاماة للتوصامف( يف التعلام،  )املعاايري( 1-انةر املل ا : )ج  مبعايري اابتة يف مجمأ املقررا و   التص مح بعدل وإنصاف
مج  عل  كل أستاذة أن تكفل ف  تبعة يف عملما  التقومي وفهمهاحتتاج الطالبا  إىل الوعي التا  باملعايري املو ا امعي  

يف ملاف  مجماأ التفاصامل وضاحأن ت علمهاو   توضمح معايري التقومي عند تكلمف الطالبا  بأي واج  من واجبا  املقرر
 جعتها يقو  اخليا  اخلارجمون الذين تستًمفه،  ان االختبارا  بالتدقم  يف عملمة التص مح ومرا ث  املقرر
ه، باملعااايري وعاامو   التقااوميمعااايري بتطبماا  إن عملمااا  املراجعااة الداخلمااة ضاارورية لًاامان التاازا  األساااتذة الاادائ،        

كماااا أن وجاااود دلمااال قاااوي علااا  عملماااة املراجعاااة ضااامن املراجعاااة السااانوية    األكادميماااة الااايت يُاَتوقّاااأ مااان الطالباااا  حتقمقهاااا
عملماا  املراجعااة  يُنصااح باالتنويأ يف و   ياادع، إجارا ا  ا اودة الداخلماة أمهما راعنص ا يعتااي  الداخلماة للمقاررا  والايامج

كالطالباا  الااليت بالكااد حصالن علا    كأن تركاز عملماة املراجعاة علا  عمناة جملموعاة مان الطالباا   يف حاال  خاصة
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ن إلعاادة تصا مح جمموعاة مان يتن أخار االساتعانة بأساتاذت فمجوة     الطالبا  املختلف علمهاحاالأو   درجة النجاح
 األوراق مأ عد  إظهار أمسا  الطالبا  

 يلي:ميكن لعمادة ضمان ا ودة إفادة الكلما  مبا و     
   الطالبا  أفًل املمارسا  بشأن استخدا  درجا  رقممة دقمقة أو تقديرا  دددة عند تقومي أدا 
   إدارهتا وكمفمة   أدىن درجة لكل نطاق للدرجا  كمفمة حتديدإرشادا  واض ة حول 
  كون تمىت ال  بمانو  -اخلاصة الطالبا  حاال  يف -استخدا  طريقة التص مح مأ عد  إظهار أمسا  الطالبا

 يف حالة تقومي املقررا  العملمة  امناسبة  كم الطريقة تلا
 أفًل طريقة إلجرا  ذلا  كأن يتخذ قرار و   احلاال  اليت يكون فمها إعادة تص مح األوراق أمرا مفمدا حصر

 بأن ال يطلأ املص ح ال اي عل  درجة التص مح األول 
  مبراجعتها استخدا  آلمة موحدة عند اختمار عمنة لمقو  اخلبري اخلارجي 
 حتديااد إجاارا  معاان الختاااذه عناادما و   والت قاا  ماان الاادرجا   اختاااذ آلمااة معتماادة لعملمااا  املراجعااة الداخلمااة

 عد  اتفاق بن املراجعن الداخلمن واخلارجمن حول الدرجا  حيدث 
  قائمااة علاا  الاجتاهااا  التصاا مح للخااروج بأدلااة حااول املعااايري و   حتديااد أفًاال طريقااة إلجاارا  حتلماال الاادرجا

 جي  إدراج هذا الت لمل ضمن عملما  املراجعة السنوية للينامج   و  املقارنة 
 
ا حلساااب الاادرجا   حمااث حتساا  التقااديرا  الاايت ا موحااد  نةام اا رمحنعبااد الاا نااورة بنااتتتبااأ جامعااة األماارية و 

  ( جمااد جااد ا4.5 يعتااي التقاادير ) ب / فماا ال   نقااا ط  مخسااة  ( 5حتصاال علمهااا الطالبااة علاا  أسااا  وةن التقاادير ماان )
 %( رسوبا.60): أقل من ( أي1.0بينما يعتبر التقدير)هـ/  %(90( إىل أقل من )85) منتكون النسبة املئوية و 
( الالئ ة املوحدة للدراسة 3-املل  : )ج  االختبارا و  من الئ ة الدراسا  والعشرين( ال امنة 28املادة ) إن       

علا  أن التقاديرا  الايت حتصال علمهاا الطالباة يف كال مقارر حتسا    الارمحن عباد بنات ناورةواالختباارا  يف جامعاة األمارية 
 كالتار:

 

يرالتقد الدرجة المئوية 5وزن التقدير من  رمز التقدير  4وزن التقدير من    
95-100  4.00 5.00 أ+ ممتاز مرتفع 

95إلى أقل من  90  3.75 4.75 أ ممتاز 
90إلى أقل من  85  3.50 4.50 ب+ جيد جدا مرتفع 
85إلى أقل من  80  3.00 4.00 ب جيد جدا 
80إلى أقل من  75  2.50 3.50 ج+ جيد مرتفع 
75 إلى أقل من 70  2.00 3.00 ج جيد 
70إلى أقل من  65  1.50 2.50 د+ مقبول مرتفع 
65إلى أقل من  60  1.00 2.00 د مقبول 

60أقل من   0 1.00 هـ راسب 
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علا  أن حتسا  التقاديرا  الايت حتصال علمهاا الطالباة يف   والعشارين تانص ( ال امناة28أن القاعادة التنفمذياة للماادة ) كما

 ( نقاط لتكون كما يلي:5كل مقرر عل  أسا  أن وةن التقدير من )
 

5وزن التقدير من  رمز التقدير التقدير الدرجة المئوية  
95-100  5.00 أ+ ممتاز مرتفع 

95إلى أقل من  90  4.75 أ ممتاز 
90إلى أقل من  85  4.50 ب+ جيد جدا مرتفع 
85إلى أقل من  80  4.00 ب جيد جدا 
80إلى أقل من  75  3.50 ج+ جيد مرتفع 
75إلى أقل من  70  3.00 ج جيد 
70إلى أقل من  65  2.50 د+ مقبول مرتفع 
65إلى أقل من  60  2.00 د مقبول 

60أقل من   1.00 هـ راسب 
 

ال حتتسااا  و     فمساااجل هلاااا رماااز ) (-التأجمااالكماااا يف حااااال  -إذا مل تكمااال الطالباااة متطلباااا  أي مقااارر و        
  أما إذا أكملت الطالبة دراسة املقرر فرتصد هلاا الدرجاة الايت حصالت علمهااو   الدرجة ضمن املعدل الفصلي أو الرتاكمي

متطلبا  املقارر يف الوقات الاذي حيادده جملاس القسا،  فسرتصاد العالماة )ل( )غاري مكتمال(   تكمل الطالبةويف حال مل 
وسمت،   ()هاوترصد هلا العالمة   وإذا جتاوة  الطالبة الوقت اةدد إلكمال متطلبا  املقرر  ف منها تعتي الطالبة )راسبة(

 الرتاكمي  و  احتساب الدرجة يف املعدل الفصلي
 لطالبة من دخول االختبار النهائي ألن نسبة حًورها أقل من النسبة اليت حيددها جملس ا امعة إذا حرمت او       
 رمااز%( مان اةاضاارا  والادرو  العملماة لكال مقارر خااالل الفصال الدراساي  فريصاد للطالباة 75هاي ماا ال يقال عان )و 

 .تعتي )راسبة( يف املقررو   عين أن الطالبة حرمت من دخول االختباريو   )ح(

 التقدير العام: )المعدل التراكمي( 1. 8ج. 
 وىل يف كل فصل دراسي إىل خترج الطالبة كانيت:إن املعدل الرتاكمي حيس  للطالبة بعد ااية السنة األ   
 ( 5.00( من )4.50)يتاة(: إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن)  1
 ( 5.00( من )4.50أقل من ) ( إىل3.75)جمد جدا (: إذا كان املعدل الرتاكمي من )  2
 ( 5.00) ( من3.75أقل من ) ( إىل2.75)جمد(: إذا كان املعد الرتاكمي من)  3
 ( 5.00( من )2.75أقل من ) ( إىل2.00)مقبول(: إذا كان املعدل الرتاكمي من) .4
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 مثال توضيحي
 الفصل األول:
النقاطعدد  التقدير وزن التقدير رمز الدرجة المئوية  عدد الوحدات المقرر  

001انجل   28.00 3.50 ج+ 76.00  8.00 
001تحضر  10.00 5.00 أ+ 96.00 00,2 
001حاسب  12.00 4.00 ب 82.00 3.00 

 50.00    13.00 المجموع

 (3.85=  13.00÷  50.00= جمموع الوحدا ÷ )املعدل الفصلي للفصل األول = جمموع النقاط 
 الفصل ال اي:

المئويةالدرجة  عدد الوحدات المقرر  عدد النقاط التقدير وزن التقدير رمز 
001انجل   24.00 3.00 ج 72.00 8.00 
002تحضر  9.5 4.75 أ 92.00 2.00 
001عرض  3.00 1.00 هـ 49.00 3.00 

 36.5    13.00 المجموع
 (2.81=  13.00 ÷ 36.5جمموع الوحدا  = ÷ )املعدل الفصلي للفصل ال اي = جمموع النقاط 

÷ 86.5=  نالدراسااام نجمماااوع الوحااادا  للفصااال÷  نالدراسااام من= جمماااوع النقااااط للفصاااللفصااالنالرتاكماااي لاملعااادل )
26 =3.33)  

 التقديرات:تعريف  2. 8ج. 
يف  ذلاااا أكاااانسااوا    لكااال تقااادير عنااد تقاااومي الطالباااا جامعاااة األماارية ناااورة بنااات عبااد الااارمحن تعريفاااا  عامااة  وضااعت

 كانيت:العملمة وهي    املقررا  النةرية أ
 
 يف املقررا  النةرية: تعريف التقديرا  يبن ا دول التار  1

  تعريفها التقديرات
 أسلوب الطالبة و منهجها حتلملي - ممتاز: %( 100 – 90)أ( ) التقدير

 الطالبة لديها القدرة عل  الفه، و التفسري بطريقة نقدية  -
 تستخد  الياهن و تورد املصادر املناسبة بدرجة عالمة  الطالبة -
 لديها إملا  شامل و عمم  باةتوى  الطالبة -
 حتق  األهداف بدرجة عالمة جدا من الوضوح  الطالبة  -

 أسلوب الطالبة تفسريي و يقل فم  التفسري النقدي - جيد جًدا: %(89 – 80التقدير)ب( )
 و بماناهتا كافمة   من املصادر ا  مناسب ا  الطالبة تستخد  عدد- 
 ا للياهن ا متواةن  الطالبة تةهر استخدام   - 
 الطالبة لديها إملا  جمد باةتوى مأ حتقم  األهداف بدرجة واض ة - 
اخلروج بنتمجة  عل و   عل  استنتاج ربط منطقي بن التفاصمل الطالبة - 

 مبنمة عل  احلجة  
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ولكن تًمف   ا للياهن و قًايا املقررا جمد  الطالبة  تةهر فهم  - جيد %(:79 –70التقدير)ج( )

 إضافا  ال عالقة هلا باملطلوب 
لت لمل مأ استخدا  ل  الطالبة ميمل أسلوهبا إىل الوصف أك ر من- 

 املصادر 
 الطالبة حتاول كتابة األفكار بتسلسل منطقي و النتائج واض ة - 

 
 الطالبة تستويف أدىن مستوى من معايري اإلطار الوطين للمؤهال   - ول%(  : مقب69-60التقدير) د( )

مأ وجود إضافا  ال   ا لل قائ  واملسائلفه، ددود جد   لديهاالطالبة - %(: )راسب( 60التقدير )هـ ( )أقل من 
 عالقة هلا باملطلوب 

و ال تةهر أي نوع   و مصادرها غري كافمة  الطالبة سط مة يف قرا اهتا- 
 من األصالة 

 مل حتق  سوى أهداف ددودة   الطالبة - 
أن النتائج عندها  كما  ربط منطقي بن األجزا  عندهاالطالبة ال يوجد -

 غري واض ة  
 
 فهي كانيت: التطبمقمة(و  يف )العلو  الطبمة تعريف التقديرا أما   2

 العمليةاالختبارات  االختبارات التحريرية التقديرات
يكتف  بامل ال الوارد يف ا زئمة ملطابقت   (90-100ممتاز )

للمطلوب من االختبارا  الت ريرية للمقررا  
 العلممة 

 اختيار التجربة المناسبة
اجراء التجربة بدقة ومهارة وسرعة عالية 
 وحسب الخطوات الصحيحة وبالترتيب

 الحصول على النتيجة المطلوبة
يكتف  بامل ال الوارد يف ا زئمة ملطابقت   (80-89جيد جداً )

للمطلوب من االختبارا  الت ريرية للمقررا  
 العلممة 

 اختيار التجربة المناسبة
 اجراء التجربة وبالخطوات الصحيحة.

عدم القدرة على الحصول على النتيجة 
 بالدقة المبتغاة.

يكتف  بامل ال الوارد يف ا زئمة ملطابقت   (70-79جيد )
للمطلوب من االختبارا  الت ريرية للمقررا  

 العلممة 

 اختيار التجربة المناسبة
اجراء التجربة وبالخطوات الصحيحة مع 

 حرج في بعض الخطوات
عدم القدرة على الحصول على النتيجة 

 المطلوبة.
يكتف  بامل ال الوارد يف ا زئمة ملطابقت   (60-69مقبول )

الت ريرية للمقررا  للمطلوب من االختبارا  
 العلممة 

 اختيار التجربة المناسبة
 % فقط من الخطوات20اجراء 

عدم القدرة على الحصول على النتيجة 
 المطلوبة

يكتف  بامل ال الوارد يف ا زئمة ملطابقت   (60راسب )أقل من 
للمطلوب من االختبارا  الت ريرية للمقررا  

 العلممة 

 ة المطلوبة.عدم القدرة على تحديد التجرب
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 الطالبة الدراسي: تقدم 9ج. 

 التسجيل:نظام  1. 9ج. 
ميكاان للطالبااا  االطااالع علمهااا يف دلماال الطالبااة الااذي و   ا امعااة حاادد  إجاارا ا  التسااجمل والقمااد بدقااة إن      

 عماادة القباول والتساجمل  عان الصاادر  الطالباة(( )دلمال 3-يتًامن املل ا : )جو   أصادرت  عماادة القباول والتساجمل
عكس باادوره علاا  نخيًاأ هااذا الادلمل ملراجعااة دورياة ماان عمااادة القباول والتسااجمل للتأكاد ماان حدااااة معلوماتا   وهااذا ياو 

  واإلجرا ا  واليت ت عد نسخة واض ة من هذه القواعد   مواد ا امعة
 وفمما يلي مقتطفا  من دلمل الطالبة:

 ط الدراسمة املعتمدة بالتدرج بد ا  من املستويا  الدنما إىل األعل    يت، تسجمل املقررا  وف  اخلط1
وال حيا    تسجمل الطالبا  فمها من قبل عمادة القباول والتساجمل آلماا   إجبارية  ويت،  مجمأ مقررا  السنة الت ًريية 2

 ل فرتة دراسة الينامج اللطالبة احلذف أو اإلضافة طو 
 املقررا  مبا يًمن هلن احلد األدىن من الع   الدراسي عل  أن يراع  ما يلي:  الطالبا  الراسبا  يسجلن يف 3

  عد  التعارض يف ا دول الدراسي 
  استمفا  املتطلبا  السابقة للمقرر أو املقررا  املراد تسجملها 
  عد  السماح بأخذ مقررا  من املستويا  التالمة إال إلكمال احلد األدىن من الع   الدراسي 

 تعمد دراسة ما رسبت فم  وف  الًوابط التالمة: فإاا  رسبت الطالبة يف مقرر أو أك ر  إذا 4
 ( 12إذا رسبت الطالباة فمماا جمموعا  احلاد األدىن )عشارة وحادة دراسامة أو أك ار مان الوحادا  الدراسامة اانتاا  

 يلزمها إعادة دراسة مقررا  الرسوب فقط يف ذلا املستوى  فإن 
  تُلاز  بإعاادة دراساة مقاررا   فإااا  فمماا جمموعاة أقال مان احلاد األدىن مان الوحادا  الدراسامةإذا رسبت الطالبة

 الرسوب مأ مقررا  إضافمة من املستويا  اليت تلي مستواها وفقا  ملا يلي:
 ( متزامنة أو سابقة متطلبا ) الدراسمة اخلطة وضوابط ا داول حس  املقررا  يف التسجمل يكون أن 
 ،الرتاكماي مبعادهلا للطالبة الدراسي الع   مستواها  ويرتبط تلي اليت املستويا  من الراسبة للطالبة التسجمل يت 

  األقص  احلد يتجاوة ال ومبا األدىن  احلد عن احلد عن يقل أال عل 
وجياوة   مبساتوين  حيدد عدد املستويا  التالمة املسموح بتسجمل مقررا  منها للطالباا  الراسابا  أو املتوقاأ ختارجهن 5

 مبوافقة القس، املختص حتديد مستويا  أخرى يف الكلما  اليت تستدعي طبمعة الدراسة فمها خالف ذلا 
)بسب  التعارض أو عد  إااا      عند تعذر تسجمل الطالبة للع   الدراسي من مقررا  املستوى الدراسي الذي يلم 6

املتطل  الساب  أو إلاائها مجمأ مقررا  ذلا املساتوى( تكمال عبئهاا الدراساي مان مقاررا  املساتويا  التالماة املساموح 
وإن كان عاددها دون   بالوحدا  الدراسمة اليت سجلتها  يكتف فإن   وإذا تعذر إكمال وحداهتا الدراسمة بعد ذلا  هبا

 احلد األدىن 
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كمااا ميكنهااا إضااافة مقااررا  أخاارى خااالل   املقااررا    جيااوة للطالبااة تعااديل جاادوهلا الدراسااي بإضااافة أو حااذف بعااض 7
  احلذف خالل أول أسبوعن من بد  الدراسة يف الفصل الدراساي الدراسي  ويت،األسبوع األول من الدراسة يف الفصل 

 :االعتبار بعن يلي ما أخذمأ 
 دىن للع   الدراسي املسموح ب  للتسجمل عد  جتاوة احلد األعل  واأل 
 إبقائهماا  وأهلاا إال حباذف املقاررين معاا   ذلاافاال حيا    إذا كان املقارر املاراد حذفا  متطلباا  مرافقاا  ماأ مقارر آخار

 معا  
  عد  وجود تعارض يف ا داول وفرتة االختبارا  النهائمة 

 التخرج(منح الدرجة العلمية:)  10ج. 
حساا   وذلااا  الطالبااة ماان جامعااة األماارية نااورة بناات عبااد الاارمحن بعااد إاااا  متطلبااا  التخاارج بنجاااحتتخاارج         

%(  وال تعتاي الطالباة خرجياة قبال 60( أي: أك ار مان )5) ( إىل2الرتاكماي مان ) يكون معدهلااخلطة الدراسمة عل  أن 
  النتائج ملنح الدرجة العلممة ونةر عمادة القبول والتسجمل يف بذلا التقومي و  توصمة  نة االختبارا 

 رسااوهبا يف املعاادل  فعلاا  جملااس الكلمااة بنااا  علاا  توصاامة  نااة االختبااارا و  يف حاال ااااح الطالبااة يف املقااررا و        
 لرفأ معدهلا الرتاكمي عل  أن ال تكون قد سب  هلا دراستها   التقومي حتديد مقررا  مناسبة تدرسها الطالبة يف ا امعةو 
يوضح فمها   اإلالمزيةو  )نورة بنت عبد الرمحن متنح كل خرجية وامقة خترج باللغتن: العربمة األمرية جامعة أن كما           

الذي  الدقم التخصص و  الدرجة العلممة و  الرق، ا امعي و  رق، السجل املدي و  ا نسمة و  مكان املمالد و  ا االس، رباعم  
 حالة القمد )منتةمة أو منتسبة( و  تقديرها العا  عند التخرج و  نسبة املئوية للتخرج املعدل الرتاكمي أو الو  حصلت علم  

   ا امعة  خمتومة خبت،و  التسجمل و  من عممدة القبول الوامقة معتمدةهذه  تكونو   تاريخ التخرجو 
 وفقا ملا يلي: صدر بدل مفقود أو بدل تالفت أنا امعة ميكن  فإن  أو تلف وامقة التخرج انأما يف حالة فقد 
  أن الطالبااة مل يصاادر حبقهااا قاارار تااأدييب يقًااي بتااأخري تساالممها وامقااة  ماانالتأكااد قباال إصاادار وامقااة باادل مفقااود

 التخرج 
 ضاارورةعلاا  أن تطلاا  يف إعالاااا   وامقااة خترجهااا يف إحاادى الصاا ف اةلمااة اناإلعااالن ماان قباال الطالبااة عاان فقااد 

ال حياا  هلااا أن تتقااد  بطلاا  إصاادار باادل و  التسااجمل يف ا امعااة و  الوامقااة عنااد الع ااور علمهااا لعمااادة القبااول ،تساالم
 صورة من اإلعالن املنشور  بطلبهاأن ترف   وعلمها  مفقود إال بعد مًي أربعة أسابمأ من تاريخ اإلعالن

   تقو  عماادة و  ن الوامقة املفقودة أو التالفة  عإدراج عبارة )بدل مفقود( أو )بدل تالف( عل  كل وامقة تصدر بدال
  عنها التسجمل بإتالف الوامقة اليت مت إصدار وامقة بدال  و  القبول

 العا  للمعدل الرتاكمي عند خترج الطالبة بنا  عل  معدهلا الرتاكمي كانيت: ويكون التقدير
 ( 5.00من ) (4.50  يتاة: إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن)1
 ( 5.00( من )4.50أقل من ) ( إىل3.75جمد جدا: إذا كان املعدل الرتاكمي من)  2
 ( 5.00( من )3.75أقل من ) ( إىل2.75  جمد: إذا كان املعدل الرتاكمي من)3
 ( 5.00( من)2.75إىل أقل من ) (2.00  مقبول: إذا كان املعدل الرتاكمي من )4
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متاانح مرتبااة و  ( عنااد التخاارج 5.00( إىل )4.75  معاادل تراكمااي ماان )للطالبااة احلاصاالة علاا الشاارف األوىل ومتاانح مرتبااة
 ( عند التخرج 4.75( إىل أقل من )4.25الشرف ال انمة للطالبة احلاصلة عل  معدل تراكمي من)

 :الخاصة االحتياجات ذواتالطالبات  11. ج
يف إطااار الينااامج الااذي يسااعن و  باادع، الطالبااا  ذوا  االحتماجااا  اخلاصااة حساا  الااالة   ا امعااة تلتااز  إن       

ذلاا لتاوفري اخلادما  و  جيرى تقمم، مبادئي لالحتماجاا  اخلاصاة ألي طالباة تصارح بأااا يف حاجاة للادع، و   للقبول فم 
إلدارة هذه العملماة فقاد مت تشاكمل  ناة )إدارة شاؤون ذوا  و   اإلضافمة الالةمة لتتمكن الطالبة من إمتا  دراستها بنجاح

 اخلاصة(  االحتماجا  

 :الخاصة االحتياجات إدارة لجنة 1. 11. ج
الايت و الفعالاة و  هاذه اللجناة هاو تقادمي خادما  استشاارية بشاأن أفًال السابل اإلبداعماة من تشاكمل اهلدف إن       

حتساان خاادما  دعاا، عملمااة و   معا ااة املسااائل الاايت هتاا، الطالبااا  ذوا  االحتماجااا  اخلاصااةو  ميكاان ماان خالهلااا تناااول
 أاا:بتعرف منةمة الص ة العاملمة )اإلعاقة( و  الطالبا  التعل، لدى هذه الفئة من 

وإدارة اإلعاقااة يف   1))مصاطلح عااا  يشامل كاال مااا يعما  اإلنسااان أو حياد ماان نشاااط  أو يقماد قدرتاا  علا  املشاااركة((    
ا كاا   عمااة احلماااة للطالبااا  الاااليت لااديهن ظااروف صاا مة معمنااةتركااز علاا  حتساان نو  الاارمحن عباادجامعااة األماارية نااورة بناات 

ا كا   علا  حتسان العوامال البمئماة الايت قاد تعما  تعلا، الطالباة كاذلا تعمالو  االكتئاب(و   متالةمة داونو   )الشلل الدماغي
ماان  وملزيااد ( ودالاادع، االجتماااعي اةاادو   املباااي العامااةو   عااد  القاادرة علاا  الوصااول لوسااائل النقاالو   )املواقااف الساالبمة

 ( 8 ز  )ج  ا إىلالتفصمل حول فئا  االحتماجا  اخلاصة يرج  الرجوع 

 :مدتهاو  العضوية 2. 11. ج
 اجتماعااا  حلًااور خااارجمن أعًااا  دعااوة وللاارئمس أعًااائها  ماان %(66) إال حبًااور ال تنعقااداللجنااة  إن       
 مان اللجناة وتتاألف  قارار أي علا  حا  التصاويت هلا، لامس ولكان التخصصامة  باملعلوماا  إاارا  النقااش هبادف  اللجنة

 وه،: أعًا (مثانمة) إىل( ستة)
                                                                                                 نائبا هلاا ودة و  عممدة التطوير الطالبا  ووكملةعممدة شؤون   الرئمس: 
 )طبمبة نفسمة/ أخصائمة أعصاب(                                    طبمبة   األعًا :

 مرشدة أو أخصائمة نفسمة                                                   
     طالبتان )إحدامها طالبة بكالوريو  واألخرى طالبة دراسا  علما(     

 خرجية                                                                     
 موظفة إدارية    السكرتري: 
          
 فقط واحدة سنة ملدة الطالبا  تعنو  سنتن ملدة التدريس همئة أعًا  يعن  

                                                           
1

والصحة. ةمنظمة الصحة العالمية، اإلعاق   
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 الطالبمة اخلدما و  األكادميي للدع، ا امعة لوكملة تقاريرها اللجنة ترفأ  

 :والصالحيات المهام 3. 11. ج
 :ما يلي اللجنة مهام إن من   
 الوصول للخدما  املتعلقة بالطالبا  ذوا  االحتماجا  اخلاصة كمفمة و  السكن  التوصمة بشأن مسائل 1
 لطالبا  ذوا  االحتماجا  اخلاصة با خاصة  وضأ خطة لإلخال  2
 االحتماجا  اخلاصة أنشطة تعلمممة للتوعمة بشأن و  موادو    تطوير برامج3
  : أساالوب الاادمج  الوقايااةم اال    االلتاازا  باملبااادئ التوجمهمااة عنااد التعاماال مااأ الطالبااا  ذوا  االحتماجااا  اخلاصااة4
 التدخل املبكر  التواصل الفعال  السرية و 
 تسهمل املشاركة اهلادفة يف ا امعة و     املبادرة يف تلمس احتماجا  الطالبا 5
 اليامج املخصصة لالحتماجا  اخلاصة و  املعلوما  املتعلقة باخلدما و    توفري املصادر6
 الشخصي و    توفري الدع، األكادميي7
 اخلدما  الطالبمة و    رفأ تقرير سنوي لوكملة ا امعة للدع، األكادميي8

 :االجتماعات 4. 11. ج
  منتة، ةمين جدول هلا ويكون  عل  األقل يف الشهر ة واحدة    تعقد االجتماعا  مر  1
 عقد اجتماعا  إضافمة حس  احلاجة لرئمس اللجنة دعوة األعًا  ل حي   2

 مالءمة حالة الطالبة النفسية والجسدية للدراسة في الجامعة: 12ج. 
 نطاق هذه السياسة والغرض منها: 1.  12ج. 
اه صا ة الطالباا  الااليت جتا مساؤولمة لاديهات عباد الارمحن( بناجامعاة األمارية )ناورة  أنعل   السماسة تنصإن       

أكانات  ساوا  علامهن اضاطرابا أو تةهار   نفسامة  أكانت هاذه األعاراض جسادية أ سوا   تةهر علمهن أعراض مرضمة
 عل  سالمة من حوهلا و  ا عل  أدا  الطالبةا كبري  ا سلبم  قد تؤار تأاري   ألاا  أو تتعل  بالشخصمة  نفسمة با ااالضطر هذه 
ً ا إىل تعزيز التفكري اإلجيايب جتاه الطالبا  الاليت لديهن           تادل و  وقصاور  أ مشااكلكما هتدف هذه السماسة أي
واختاااذ اإلجاارا ا    التاازا  جامعااة األماارية نااورة بناات عبااد الاارمحن مبباادأ احلفااات علاا  سااالمة الطالبااا  السماسااة علاا  هااذه

أو تصبح مصدر خطر يهدد   رض إحدى الطالبا  فتؤذي نفسهاومنسوبا  ا امعة  عندما مت  الالةمة لدع، الطالبا 
مسؤولمة احلارع علا  التعامال ماأ احلااال  الايت تساتدعي  الرمحننورة بنت عبد  تت مل جامعة األمريةو   سالمة انخرين

 يف ا امعة ومدى تأاريها عل  نفسها أو انخرين  فمما يتعل  باحلالة العقلمة أو النفسمة أو ا سدية للطالبة  القل 

 :بنود السياسة 2. 12ج.
 : ما يلي عل  يقو هذه السماسة هتدف إىل ضمان التعامل مأ احلاال  املعقدة باتباع منهج دقم  واابت  إن   

  ال الااايت احلااااال  يف اختاذهاااا املسااااندة اخلااادما  أو التااادريس همئااة أعًاااا  علااا  جيااا  الااايت اإلجااارا ا  حتديااد 
  العقاب لمسو  املعا ة إىل حيتاج الطالبة سلوك كان إذا خاصة مناسب ا  التأديبمة اإلجرا ا  تطبم  فمها يكون
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 حالااة فمهااا تكااون الاايت احلاااال  مااأ للتعاماال وذلااا جهااا   عاادة باان التنساام  علاا  قائمااة اساارتاتمجمة وضااأ 
 تقااادمها الااايت االجتماعماااة أو التعلممماااة اخلااادما  مااان اساااتفادهتا دون حياااول عائقاااا   ا سااادية أو النفسااامة الطالباااة
 أن ميكاان الااذي الادع، حاادود تتجاااوة مرحلاة إىل وصاالت أو الطالبااا   بقماة علاا  سااليب تاأاري هلااا أو ا امعاة 
   الكلمة يف هلا يقد 

 إىل الطالباااة إحالاااة مال ماااة ومااادى تاااوفريه  ميكااان الاااذي الااادع، مااادى حتدياااد مااان التااادريس همئاااة أعًاااا  متكااان 
  أخرى جها 

 بتنفمذها والشروع هبا القما  ميكن اليت التغمريا و  تعديلها  ميكن اليت األمور حتديد   
  املااذكورة الةااروف ماان يعااانن الاااليت بالطالبااا  االحتكاااك ماان املتًااررا  للطالبااا  املناساا  الاادع، ضاامان 

                                     أعاله
  بذلا القما  ميرا و  الدراسة  عن مؤقت ا الطالبة إيقاف قانونمة يف النةر  

     
ذلااا و   احلكاا، علاا  النااا و  كماا هتاادف هااذه السماسااة إىل تفعماال منهجمااة دقمقااة واابتااة خالمااة ماان املماال للنقااد       

  ينبغاي توعماة الطالباة عنادما تنشاأ خمااوف بشاأن صا تها النفسامة أو البدنماةو   للتعامل مأ احلاال  الايت تساتلز  التادخل
أن هذه املخاوف حتتاج إىل مساعدة أكي  تبن إذامنسوبا  ا امعة  و  عل أار ذلا علمها وعل  بقمة الطالبا  و  بمانو 

إذا ظهر شا يف سلوك و   يت، حتويلها إىل ا ها  اليت ميكن أن تقد  هلا الدع، املتخصص فهنا  من اليت تقدمها الكلمة
إىل  بااللجو  وتوجمههاافمجا  حمنئاذ  ح هاا   مساتمرة أو طارئاة يكاون هاذا السالوك بساب  مشاكلة نفسامة فقاد  الطالباة

 طبم  خمتص 

 السلوك المضطرب أو السلوكيات التي تستدعي القلق: 3. 12 ج.
يةهاار  (  كااأن1  12 ج ماان األعااراض اةااددة يف البنااد: ) ميكاان التعاارف علاا  الساالوك املًااطرب بةهااور أي           

قد تؤار   أو اضطرابا  نفسمة أو شخصمة أو عاطفمة  مرض جسدي أو عقلي عل  الطالبة أعراض واض ة تدل عل :
أمااا العنااف ا سادي الواضااح فساامت، التعامال معاا  باختاااذ اإلجاارا ا   ا ا كبااري  علا  الطالبااة وعلاا  انخارين ماان حوهلااا تاأاري  

 التأديبمة املتعارف علمها 
ن وضاأ الطالباة أو رفًات الادع، أو اساتمر  يف إظهاار مل يت ساو  إذا أجريت املناقشا  األولماة ماأ الطالباة و         

 إن لااز  األماار فُساامقد  الاادع، للطالبااا و   فعناادها ال بُااد ماان إبااالا خاادما  الاادع، الطاااليب  الساالوك الااذي ي ااري القلاا 
وسااات تفمل خاادما  الاادع، الطاااليب بسااجل رئاامس تُاَقمّااُد فمااا    املوظفااا  الاااليت تًااررن حباادث ساااب  أو بوضااأ راهاانو 

سااامت، إطااالع ماان لااا  عالقااة مبااا يساااتجد يف كاال حالااة حسااا  و   مراحاال حتساانهاو  احلاااال  واإلجاارا ا  الاايت مت اختاذهاااا
 من هذا الدلمل جوان  دع، الطالبا  بالتفصمل  ويصف البند )د(  الًرورة

 :ماعية واألخصائية النفسية بخدمات الدعم الطالبيفيما يلي وصف لمهام األخصائية االجتو    
 يلي:خصائما  االجتماعما  والنفسما  يف ا امعة ما مها  األ من إن      

 املبااااادئ وتعزيااااز ومعااااايريه  اجملتمااااأ قاااام، إطااااار يف والنفسااااي االجتماااااعي التوافاااا  حتقماااا  علاااا  الطالبااااة مساااااعدة  1
  طالبة كل عند اإلسالممة
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  وا امعة الكلمة جمتمأ وداخل األسرة  داخل السلم، والتفاعل التكمف عل  الطالبة مساعدة  2
 باستخدا ( سلوكمة اقتصادية  دراسمة  نفسمة  اجتماعمة ) :املشكال  املختلفة مواجهة عل  الطالبة مساعدة  3

  املناسبة اإلرشاد طرق
 وجماالتا   الطااليب واإلرشااد االجتمااعي التوجما  يف ودورهاا االجتماعماة األخصائمة عمل بأمهمة الطالبا  توعمة  4

  ا امعة يف من  االستفادة وأسالم 
 وفقا   وذلا قروض  أو إعانة لصرف املطلوبة املستندا  مجمأ واستكمال االقتصادية  الطالبا  حاال  دراسة  5

  الطالبا  صندوق الئ ة يف املقررة للقواعد
 حًااور عاان املتكاارر التااأخري يف: الغماااب  تتم اال والاايت دراسااماَ  املتع اارا  الطالبااا  حاااال  ومتابعااة دراسااة  6

 لةاروف النهائماة أو الفصالمة االختباارا  عان الغمااب الكلماة  أو القسا، يف التكماف عاد  احلرماان  اةاضارا  
  ذلا حمال الالة  واختاذ طارئة  نفسمة أو اجتماعمة

  النفسما  لألخصائما  النفسي الطابأ ذا  الطالبا  حاال  حتويل  7
 األمااار اسااتدع  إذا- الطالبااا  مصاال ة خياااد  مبااا معهاا، والتعاااون احلاجااة  عناااد الطالبااا  أهااار مااأ التواصاال  8

  -ذلا
  املكت  ترد اليت الطارئة لل اال  االستشارا  تقدمي  9
: خاالل مان وذلاا املناسابة احللاول اقارتاح ثم  ودراساتها  ومان الطالبا   بن املنتشرة السلوكمة الةواهر مالحةة  10

  التوعوية واألنشطة الورش 
  الطالبا  وتوجم  السلوكما  لرصد الكلما  يف ممدانمة جبوال  القما   11
  وواجباهتا حقوقها هلا توضح واليت ا امعة  يف واللوائح باألنةمة الطالبا  تعريف  12
  والعالجمة والنمائمة الوقائمة واليامج للورش واإلعداد التخطمط يف املشاركة  13
  واإلرشاد التوجم  وكالة قبل من احلاال  ملتابعة الدورية االجتماعا  حًور  14
  ا امعي السكن يف املقمما  الطالبا  حاال  ملتابعة بالسكن االجتماعما  األخصائما  مأ التواصل  15
 اإلاااااة ساااجل ورفاااأ إلمهاااا  الرجاااوع يساااهل سااارية ملفاااا  يف حالاااة لكااال خاصاااة منااااذج يف احلااااال  تساااجمل  16

  أعمال من إااةه مت ما عل  لالطالع األسبوعي
  واإلرشاد التوجم  لوكالة ورفع  املكت   منجزا  أله، السنوي التقرير كتابة  17

 اإلجراءات التنفيذية للمهام:
)اجتماعمااة  نفساامة  دراساامة  اقتصااادية  ساالوكمة( باسااتخدا   :املختلفااة: مساااعدة الطالبااة علاا  مواجهااة املشااكال  أوالا 

 املناسبة رشاد طرق اإل
 الكلماة وكملاة الكلمة  عممدة) :منها خمتلفة جها  من الطالبة حتول أو بنفسها  املساعدة لطل  الطالبة تتقد   1

 ( األمن األكادميي  اإلرشاد وحدة القس،  رئمسة الطالبا   لشؤون
ة بعمل األخصائمة تقو   2   الطالبة حالة عن وحبث  متكامل   دراس 
  مشكلتها انتها  حىت الطالبة حالة متابعة  3
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وذلااا وفقااا    ة أو قااروض  : دراسااة حاااال  الطالبااا  االقتصااادية  واسااتكمال مجمااأ املسااتندا  املطلوبااة لصاارف إعان ااثانيــاا 
 للقواعد املقررة يف الئ ة صندوق الطالبا  

  القروض أو اإلعانة طل  منوذج بتعبئة الطالبة تقو   1
  للمعونة احلالة است قاق من الت ق  بعد االجتماعي الب ث إجرا   2
  الطالبا  صندوق إدارة جملس عل  احلالة عرض  3
  املقدمة املعونة من االستفادة الطالبة  ومدى حالة متابعة  4
  نفسها ملساعدة( الذايت التشغمل قس،) الطالبمة لليامج احلالة حتويل  5

 : دراسة ومتابعة حاال  الطالبا  املتع رة دراسماَ واليت تتم ل يف:ثالثاا 
والغمااب عان االختباارا    القسا، أو الكلماة يفالتأخري املتكرر عان حًاور اةاضارا   احلرماان  عاد  التكماف   )الغماب

 طارئة( واختاذ الالة  حمال ذلا  الفصلمة أو النهائمة لةروف اجتماعمة أو نفسمة
 حاال  الغماب: ويف

  كلمتها يف االجتماعمة لألخصائمة غماهبا أسباب فم  تشرح خطاب الطالبة تقد   1
  بالغماب اخلاع النموذج وتعبئة الغماب سب  من بالت ق  األخصائمة تقو   2
  الطالبة عذر العتماد القس، لرئمسة النموذج يرفأ  3
 حتويل حاال  الطالبا  ذا  الطابأ النفسي لألخصائما  النفسما : رابعاا:
 بعاض حبًاور الطالباة تطالا  األولماة  البماناا  أخاذ وبعاد االجتماعماة األخصاائمة قبال مان الطالباة مقابلة عند  1

  نفسمة حالة أاا عل  احلالة تصنمف أارها عل  ويت، اخلاصة  ا لسا 
  الرئمسي املركز مشرفة مأ دددة جداول وف  األخصائما  مجمأ بن األسبوعي اللقا  يف احلاال  مناقشة يت،  2
 املتابعاة وتات، الطالباا   شاؤون بعماادة واالجتمااعي النفسي واإلرشاد التوجم  وحدة إىل النفسمة احلاال  حتول  3

  قبله، من
 اقارتاح احللاول املناسابة لاذلا مان خاالل: ومان ثم   مالحةة الةواهر السلوكمة املنتشرة بن الطالباا   ودراساتها خامساا:
 واألنشطة التوعوية:  الورش
 السالوكما  ورصاد مالحةاة علا  وتعملان هلاا  التابعاة واملماادين الكلما  يف ممدانمة جبوال  األخصائما  تقو   1

  معتمد مالحةة منوذج وف  الالئقة غري
 كال خياد  بشاكل اإلرشاادية الاورش حتدياد لمات، وذلاا شهري  بشكل املرصودة املالحةا  ترفأ األخصائما   2

  اجملموعة السلوكما 
  خاصة مناذج يف كامالَ  الدراسي الفصل خالل التطورا  األخصائما  تتابأ  3

 حقوقها وواجباهتا: هلا توضح اليتتعريف الطالبا  باألنةمة واللوائح يف ا امعة و  سادساا:
حماااث يااات،   تشاااارك األخصاااائما  االجتماعماااا  والنفساااما  يف الكلماااا  يف اللقاااا  التعريفاااي بالطالباااا  املساااتجدا    

والعقوباا  املرتتباة علا    لل ماة ا امعمة  واستعراض أنةمة ولوائح ا امعة واإلرشاد  وهتمئتهنخبدما  التوجم   هنتعريف
 خمالفتها 
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 :يالتواصل مأ األخصائما  االجتماعما  بالسكن ملتابعة حاال  الطالبا  املقمما  يف السكن ا امع سابعاا:
 ختاص الايت القًاايا أبارة ملناقشاة وذلاا الكلماا   يف واألخصاائما  ا اامعي الساكن أخصاائما  بان التنسام   1

  والتوجم  اإلرشاد
 تدر  اليت الكلمة ألخصائمة الطالبة حتويل يت، واملتابعة  التدخل تستدعي السكن لطالبا  حاال  وجود عند  2

  املتابعة السكن أخصائمة وتتوىل هبا 
 خماااوف تنشاأ بالتاارو  دعا،  مان ا امعاة تقدما  مااا تتعادى الطالباة احتماجاا  أن فمهاا يتًاح الايت احلااال  يف  3

 ذلااو  احلالاة  لدراساة اجتمااع عقاد يات، فعنادها  سالوكها أو صا تها أو دراساتها بشاأن حوهلاا مان لادى كبرية
  الطاليب واإلرشاد الدع، ووكملة النفسما   االجتماعما  واألخصائما  األخصائما  ةموافقة وحد بعد
 
  يناقشاان فماا  اإلجاارا ا  الاايت ميكاان اختاذهااا ملعا ااة احلالااةو   رشاااد الطاااليب االجتماااعإلتاارتأ  وكملااة الاادع، واو 

رئمسااة  تاادريس  أو)عًااو همئااة ا كاا  ن عاان األقسااا  األكادميمااةو يشااارك يف هااذا االجتماااع ي لااو   األنساا  منهااا خياارتنو 
حساا   ذلااو  النفسامة  األخصاائمة أو ما ال   )الطبمباة(ا مان يلااز  حًاورهن كاو  رشااد الطااليب كملاة الادع، واإلوو  القسا،(
ينااق  األعًاا  يف و   أياا  مان صادور املوافقاة علما  عشارة (10غًاون )وينبغي عقد هاذا االجتمااع يف  املدروسة  احلالة

كل اجتماع و   أو فصلها  أو إيقافها عن الدراسة  هذا االجتماع إجرا ا  خمتلفة كالتوصمة بزيادة أسالم  الدع، للطالبة
ينةاار و   ولكاان آلماة ساري العمال اابتاة ال تتغاري  املساائل الايت تطارح للنةار فما و   خيتلاف عان غاريه حسا  طبمعاة كال حالااة

اإلجااارا ا  الااايت مت اختاذهاااا ملعا اااة و  يف األساااالم و   األعًاااا  كاااذلا يف تفاصااامل سااالوك الطالباااة الاااذي يساااتدعي القلااا 
أماا إذا أكاد  نتمجاة   اإلجارا فإن اتًح هل، أن مزيدا من الدع، الداخلي ما ةال يكنا فعندها سمت، اختااذ هاذا   احلالة

 االجتماع أن كل خمارا  الدع، الداخلي قد استنفد   فسمت، النةر يف إحالتها إىل جها  خارج ا امعة 
فمماا يات،   التغما  عان اةاضارا و  ينتهي االجتماع بتوصمة حول ما إذا كان عل  الطالبة احلصول علا  إجااةةو 

حماث   ة احلالاة  علا  أن ال يتعاارض ذلاا ماأ لاوائح عماادة القباول والتساجملاإلجارا ا  ملعا او  النةر يف أفًل السبل
جياا  و   جياا  أن ختًااأ اإلجاااةا  لشااروط الغماااب املسااموح باا  ك ااد أقصاا  وفقااا ملااا حددتاا  عمااادة القبااول والتسااجمل

تبلغها و  لوكملة بالطالبةث جتتمأ ا  اتوخي احلذر الالة  عند اختاذ أي قرار خشمة أن يزداد وضأ الطالبة أو من حوهلا سو   
العودة و  سمت، إبالغها بشأن إجرا ا  قطأ اإلجاةةو  مخسة أيا  بعد صدور التوصمة بشأاا خاللباإلجرا  الذي سمتخذ 

    وال ب د من أن يُاَوّضَح للطالبة أن هذه اإلجرا ا  ختتلف عن اإلجرا ا  التأديبمة بالكلمةاةدد الوقت يفإىل الدراسة 
 وضمح ميا  اختاذ هذا اإلجرا  جي  ت وكذلا

قاااد يعااااي بعاااض الطالباااا  مااان مشااااكل نفسااامة  لكااان هاااذا ال يعاااين أن تقصااار ا امعاااة يف رعاياااة الطالباااا  و  
 وبالتااار جياا  علاا  ا امعااة أن حتقا  التااواةن باان مسااؤولمة رعايااة الطالباا  الاااليت يعااانن ماان مشاااكل نفساامة  األخرياا 

 مسؤولمة رعاية بقمة الطالبا  و 
 دراسة الحاالت: ين بمكلفالعضاء األصالحيات و  مهام

 القل  تستدعي اليت السلوكما  أو املًطربة السلوكما  حاال  يف النةر  
 علم  املرتتبة والنتائج الداخلي الدع، يف النةر  
 أخرى داخلمة دع، وسائل توفري إمكانمة دراسة  
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  بذلا التوصمة عند اخلارجي الدع، تستلز  مرحلة إىل وصلت قد الطالبة حالة أن إابا  
 الطالبااااا  مصاااال ة يف هااااو التسااااجمل و  القبااااول لااااوائح حساااا  الدراسااااة  عاااان الطالبااااة إيقاااااف كااااون يف النةاااار 

  األخريا 
 الطالبااااا  مصاااااح خيااااد  أن شااااأن  ماااان ا امعااااة ملااااديرة بااااذلا الرفااااأو  الطالبااااة بفصاااال التوصاااامة كااااون يف النةاااار 

  األخريا 
 املناس  الوقت يف اختاذها يت، اليت بالقرارا  الطالبة إبالا  
اجتماعااا مااأ املوظفااا  املعنمااا  يف غًااون  رشاااد الطاااليبتعقااد وكملااة الاادع، واإل بعااد اختاااذ هااذه اإلجاارا ا و         

سمت، إعاداد و   االطالع عل  املستجدا و  ذلا بغرض اإلحاطةو   يوم ا من إبالا الطالبة بالتوصما عشر أربعة  (14)
وقاد يكاون  األمار ذلاا وعلا  أي أطاراف أخارى عنادما يساتلز   ا  لالجتمااع وتوةيعا  علا  مجماأ احلاضار دًار ماوجز 

ا امعاااة تااارى أن مااان و   النفسااامة يف خطااار واضاااحو  إذا كانااات صااا ة الطالباااة ا سااادية  والااادا الطالباااة مااان هاااذه األطاااراف
ذلاا يف احلااال  الايت و   توامقهااو  علوماا كما أن من واجباهتاا تساجمل امل   واجباهتا رعاية الطالبة بكل سرية وخصوصمة

 فمما يتعل  بدع، الطالبة عند إصابتها باإلعاقة  را ا  ال بد أن يتوفر فمها دلمل عل  ما مت اختاذه من إج

 عودة الطالبة للدراسة: 4. 12ج. 
  بداعي العالج أو النقاهة الطالبة قادرة عل  العودة للجامعة واستئناف الدراسة بعد فرتة من الغماب أصب ت إذا        

أعًا  التدريس املشاركن يف تدريس الينامج الطالبة حس   مساعدة همئةفي هذه احلالة سمكون من الًروري ضمان ف
 احلالة حسبما تفتًم    أو من مي لها رشاد الطاليبوكملة الدع، واإلمشورة 
أما   مدى قدرهتا عل  استئناف الدراسةو   ي بت سالمة ص تهاتطل  ا امعة من الطالبة تقرير ا  احلالة هذه يفو          

 إذا كاان قااد مت إيقااف الطالبااة عان الدراسااة بساب  اعااتالل صا تها النفساامة  فساوف حتتاااج إىل طبما  خمااتص لمف صااها
 مبسااااعدة الطالباااة يف احلصاااول علااا  طلااا  رشااااد الطااااليبوكملاااة الااادع، واإلساااتقو  و   يقااام، حالتهاااا قبااال العاااودة للدراساااةو 

رشااد وكملة الدع، واإلللدراسة بالتشاور مأ الطالبة و  خطة العودةيت، التوقمأ عل   ذلا بعدو  الت ويل للطبم  املختص 
 وتتًمن هذه اخلطة ما يلي:  أستاذة الطالبةو  الطاليب
 عودهتا عند بالدراسة يتعل  فمما الطالبة حتتاج  الدع، اخلاع الذي  
  ،ذلا  يف معها اخلارجمة والتشاور ا ها  إشراك مأ القصري  املدى هلا عل  املطلوب الدع 
 ،الدع، هذا عل  تنطب  شروط أي واستمفا  الطويل املدى عل  املطلوبة التغمريا  أو الدع  
االعتبااار التجااارب الاايت أد  إىل  بعاانتأخااذ   إلدارة املخاااطر أخاارىينبغااي أن تتًاامن اخلطااة كااذلا خطااة و        

تعااون الطالباة يف هاذه علا  لدراساة ا إىلالطالبة  ةوتعتمد عود  وأي معلوما  أخرى متعلقة بذلا  تعلم  دراسة الطالبة
سمكون أعًا  همئة التدريس املشاركون ضامن فريا  خادما  الطالباا  علا  و   العملمة والتزامها التا  باالتفاقما  امليمة

للطالبة باستئناف الدراسة   إذا مل ُيسمحو    إىل الدراسةاستعداد لتقدمي املشورة للطالبة ودعمها من أجل تسهمل عودهتا 
 ( 13)ج  :انةر البند  ااملعمول هبا حالم  و   إجرا اهتاو  الشكاوىو  فعلمها اتباع أنةمة التةل،
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 السرية: 5. 12ج.
وذلاا   احلاال  اليت يرى فمها أحد األعًاا  أن مان مصال ة الطالباة الكشاف عان معلوماا  حساساة كليف         
  -أمكن إن- أوال   جي  احلصول عل  موافقة ور أمر الطالبة عل  ذلا فإن  هلا  تقدمي الدع، املناس من كن يتم حىت

صالحمة االطالع عل  الذي ل   الشخصومن الًروري إبالا الطالبة بسب  احلاجة إىل الكشف عن املعلوما   ومن 
كااإجرا     احلصااول علاا  مزيااد ماان الاادع، اإلضااايف  ماان فًاا مااا ساامرتت  علاا  موافقااة ور األماار أو ر و  هااذه املعلومااا  

ومبجاارد احلصااول علا  املوافقااة  فعلاا  ماان   عقااد اختباارا  إضااافمة: م اال  تعاديال  معقولااة تصاا  يف مصال ة الطالبااة
 للشروط املتف  علمها مأ الطالبة  سمتوىل الكشف عن املعلوما  القما  بذلا وفقا  

ويف هاااذه احلالاااة جيااا    فمنبغاااي احااارتا  قرارهاااااحلساسااة  املعلوماااا  تلاااا كشاااف علااا أمااا إذا مل توافااا  الطالباااة        
إال أناا    إمكانمااة تقاادمي الاادع، اإلضااايف علاا أااار ذلااا و  تلااا املعلومااا   توضاامح اناااار املرتتبااة علاا  عااد  الكشااف عاان

أو عندما ال ميكن احلصول  مأ أمهتها املل ة هلا  ذلا عندما ترفض الطالبة املوافقةو   ميكن خرق السرية يف حاال  نادرة
 احلاال  التالمة:  ويشمل ذلا  قسرية ألسباب اعل  املوافقة عملم  

  حن تتدهور ص ة الطالبة العقلمة أو النفسمة لدرجة هتدد سالمتها الشخصمة 
  حن تكون الطالبة عرضة  خلطر االعتدا  أو االستغالل 
   عل  حقوق انخرين وسالمته،  حن يؤار سلوك الطالبة سلبا 
 ارتكااب ا )حن يكون أحد املوظفن عرضة  إلجرا ا  أمنمة أو جنائمة يف حال عد  الكشف عان املعلوماا  كا

 جرمية(  
 
جيا  علاا  أعًاا  همئااة التادريس التشاااور ماأ العمماادة املعنمااة أو وكملتهاا إن كااانوا يعتقادون أناا  الباد ماان خاارق و 

 االتفاق عل  ذلا  و  وال تكفي املناقشة األولمة عن الطالبة  بل البد من إابا  وجود ما يتطل  خرق اخلصوصمة  السرية

 والسالمة:الصحة  6. 12ج.
قدرهتا عل  الدراسة مان جهاة  وصا ة و  قد يبدو يف بعض احلاال  أن مثة تعارض بن أمور تتعل  بلماقة الطالبة      

 وسمت، التعامل مأ مجمأ احلاال  عل  أسا  فردي   وسالمتهن من جهة أخرى الطالبا و  منسوبا  ا امعة

 كيفية الوصول إلى األنظمة الخاصة بذلك:  7. 12ج.
والبمئاة التعلممماة االفرتاضاامة    شاابكة اإلنرتنات اإللكرتونماة اخلاصاةو   علا  املوقاأ اإللكارتويتتاوفر هاذه األنةماة إن        

 يف حال كانت مطبوعة وقد تكون املعلوما  قدمية 
 أنظمة التظلم والشكاوى:13ج.
 للطالبات:الالئحة التأديبية  1. 13ج.

وقد وضعت ا امعة عدة إجرا ا  لذلا من خالل   للطالبة ح  استئناف أي قرار تصدره ا امعة إن        
 إحدى( 31) حتتوي عل  طالبا ( واليتللالالئ ة التأديبمة )( 6-الالئ ة التأديبمة للطالبا  املشار إلمها يف املل  : )ج

من هذه الالئ ة عل  أن للطالبة أن تتةل، من القرار الصادر حبقها ( ال ال ة والعشرين 23)تنص املادة و  مادة واالان 
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  من تاريخ إبالغها ب  يوما   عشر ( مخسة15) خالل وذلا  كادميي واخلدما  الطالبمةاألإىل وكملة ا امعة للدع، 
كادميي واخلدما  الطالبمة التوجم  بإعادة النةر يف العقوبة  أو حتديد عقوبة أخرى تراها ا امعة للدع، األلوكملة و 

 مناسبة 
 إجراءات التعامل مع شكاوى الطالبات: 2. 13ج.

اإليقاف  حال املالمة  يف واملطالبة بالتعويض والغراما   ح  يف االستئناف ضد اإلنذارا  الرمسمة للطالبةإن 
كاستئناف متديد قرار إيقاف الدراسة إلجرا  حتقمقا   إىل  نة   و الفصل  وتقد  طلبا  االستئنافأعن الدراسة 

 كادميي واخلدما  الطالبمة  استئناف ترأسها وكملة ا امعة للدع، األ
 احلاال  اليت جيوة فمها االستئناف هي:و    

 لبة من تقدميها عند اختاذ اإلجرا  الرمسي الساب  ظهور أدلة أو أعذار جديدة مل تتمكن الطا 
 يف حااال  و   بشااكل منصااف أو وفقااا  للااوائح األقااوال األصاالمة فمهااا تسااجمل ر  جياا اكتشاااف أن جلسااة الت قماا  مل

 فمها يف ضو  الةروف املعطاة  كانت العقوبة املفروضة مبالغ  
والتسااجمل  وجياا  أن ياات، اسااتالم  يف موعااد أقصاااه ا إىل عمااادة القبااول جياا  تقاادمي طلاا  االسااتئناف كتابم ااو         

الاذي تتبَاُعاُ   –وتقاو  عماادة القباول والتساجمل بالتشااور ماأ جملاس القسا،   عشرة أيا  عمال مان تااريخ اإلخطاار الرمساي
  وذلا لت تفمل بسجل لعدد االستئنافا   إرسال إشعار بطل  االستئناف هذا إىل عمادة ضمان ا ودة ويت،-الطالبة 

 إلعداد التقرير السنوي جمللس ا امعة ومصدرها  وذلا   واعهاوأن
ا  ويف هذه احلالة فإن هلا احل  أن يكون ا بشأن قًمتها أو تعرتض شفهم  ا خطم  جيوة للطالبة أن تقد  احتجاج  و   

عتمدة   ذلا حبًور من ختتاره لتم ملها
ُ
ويات،   للجناة اائماا  يكون قارار او  وسُمجرى االستئناف وفقا  إلجرا ا  ا امعة امل

عنااوان  إىل آخاارار الطالبااة خااالل مخسااة أيااا  عماال عقاا  االجتماااع  وذلااا بإرسااال رسااالة إىل الييااد اإللكاارتوي أو بااإخ
ال تتًاارر الطالبااة جاارا  أي عقوبااا   أن-اإلمكااان قاادر-وإذا فشاال االسااتئناف  فااإن ا امعااة تًاامن   معااروف للطالبااة

 تأديبمة أو إيقاف عن الدراسة 

 االختبارات:رفع التظلم وطعن الطالبة في نتائج  3. 13ج
للطالبا  ح  تقادمي طلا  تةلا، أو اساتئناف ضاد أي قارارا  أو إجارا ا  أكادميماة  كماا ميكان للطالباة طلا           

ار  نة أن  ال ميكنها أن تطعن يف قر :أي   ولكن ال ميكنها الطعن يف الدرجة النهائمة بعد ذلا  إعادة تص مح االمت ان
وعلا  كال حاال قاد يكاون   التقاوميو   ناة االختباارا    مان قبالإعادة التص مح الذي تأكد من خالل عملما  املراجعة

وجيااا  إحالاااة أي طلااا    مااان ضااامن املااايرا  املساااوغة وجاااود خمالفاااا  أو وساااائل تقمااام، ال تتوافااا  ماااأ توصااامف املقااارر
 خاصااا ا  حمااث قااد يعقااد اجتماع اااللجنااة ذاهتاااالتقااومي إىل و  اسااتئناف لاا  تااأاري علاا  القاارار الااذي اختذتاا   نااة االختبااارا 

  نة خاصة بالتةل،    وهي:للنةر يف القًمة  باإلضافة ألي معلوما  حتملها إلمها أي  نة استئناف
 هتدف ا امعة إىل حتقم  ما يلي:و     

 خل  جمتمأ جامعي متجانس يتممز بروح التعاون املتبادل بن منسوبمها   1
 نصاف كقاعدة يف بنا  جمتمأ سلم، داخل ا امعة تبين مبادئ العدل واإل  2
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ودعااا، الت قمااا  يف طلباااا  الاااتةل،   دعااا، حقاااوق الطالباااا  علااا  أساااا  القاااوانن واللاااوائح املطبقاااة يف ا امعاااة  3
ذلا من أجل بنا  اقافة للعدل واإلنصاف بن و   األحكا  الصادرة حبقهاو   املقدمة من الطالبا  واالستئناف
 الطالبا  

 تظلم الطالبات عند حدوث خطأ: 1. 3. 13ج.
 اإلجرا ا  التالمة: خطأ  تتخذحدوث متعل  بتص مح ورق اإلجابة عند  تقد  الطالبة بادعا يف حالة  

 تاريخ إعالن نتائج الطالبا   تسل، الشكوى للعممدة أو من مي لها خالل أسبوعن من  1
 للعممدة أن تقبل شكوى الطالبة أو رفًها  حي    2
بعااد و    عاان إعااادة التصاا محا يكااون مسااؤوال  حتاادد  نااة ضاامان ا ااودة عًااو    يف حااال قبااول شااكوى الطالبااة   3

 ويكون قرار جملس الكلمة اائما   ويتوصل لقرار عادل فمها  إعادة التص مح يعمد اجمللس النةر فمها
أو   عااااد  االلتاااازا  بااااإجرا ا  التقماااام، املعتماااادة اإلجاااارا ا  م اااال:يف حااااال رفااااأ اسااااتئناف ضااااد أي خمالفااااة يف    4

وتقدمي تقرير إىل  نة   من مديرة الينامج الت ق  من األمر تطل  العممدة إنف  املخالفا  يف عملمة االختبار
 ويكون قرار جملس الكلمة اائما     ذلا يف ضمان ا ودة بالكلمة الختاذ قرار

الطالبا  خالل فرتة متتد إىل ما بعد بداية االختباار النهاائي  شكاوىللجنة ضمان ا ودة القرار النهائي بشأن   5
 يف قبول أو رفض الشكوى  احل  هلاوكذلا   للفصل التار

 األكاديمية: المخالفات 4. 13ج.
وتأماال ا امعااة أن تكااون احلاجااة   منسااوبا  ا امعااة اتباااع أنةمااة ا امعااة ولوائ هااا ماانو  يُتوقااأ ماان الطالبااا         

 وسمت، التعامل مأ املخالفا  األكادميمة اليت يبلغ عنها وفقا  إلجرا ا  ا امعة   الختاذ إجرا ا  تأديبمة نادرة
اخلاصاااة )املاااواد  (6-املل ااا : )جبمنماااا يبااان   ( )املخالفاااا  اخلاصاااة بالب اااث العلماااي(7-)ج يبااان املل ااا :و         

 لقًايا األساسمة باملخالفا  السلوكمة للطالبا  أانا  االختبارا   ا بالغ  يف االختبار(
جياا  علاا  الطالبااا  اتباااع مجمااأ لااوائح ا امعااة الاايت حتكاا، التنةاام، الفعااال جملاااال  معمنااة ماان األنشااطة داخاال و        

)الصاا ة والسااالمة  والااتعل،  واحلوساابة( أو الاايت تاادرج علاا  وجاا  الت ديااد   ابااإدارهتااا  مبااا يف ذلااا تلااا املتعلقااة و  ا امعااة
 مبا يف ذلا قانون املمارسة املهنمة املدرجة   كجز  من برنامج الطالبة الدراسي

 علوما  التالمة: ينبغي رفأ أي اهتا  باملخالفة فورا   ويفًل أن يت، ذلا خطما   وأن يشمل ذلا املو     
  ،هوية الطالبة )الطالبا ( الذين مت تقدمي الشكوى ضده 
 طبمعة املخالفة 
  الوقت واملكان 
 الشهود إن أمكن  
  تفاصمل اإلجرا ا  اليت مت اختاذها 

وماان أم لااة هااذه   كمااا جياا  عااد  متكاان أي طالبااة ماان اسااتخدا  أسااالم  غااري نزيهااة للتفااوق علاا  ةممالهتااا يف التقماام، 
 األسالم  املخالفة:
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 السرقة األدبية: 1. 4. 13ج.
خاصة   كان ذلا من مواد عامة أأنسخ النص أو إعادة صماغت  دون ذكر املصدر  سوا   السرقة األدبمة هي:

ملكمتها الفكرية تنس  إىل أو تعود واليت يف ذلا املواد اليت يت، تنزيلها من شبكة )اإلنرتنت(    مبا-غري منشورةأي -
 يف ذلا عمل الطالب انخرين  لشخص معن  مبا

االساتخدا  غاري املقباول لايامج ) :مل أيًاا  علا تقد تكون السارقة األدبماة مكتوباة أو غاري مكتوباة  وبالتاار تشاو          
وصف ا    داول البمانا وج  ووحدا  املاكرو  اخلوارةمما و   والنماذج الرياضمة احلاسوبمة  اليجمما و   احلاس  انر

وا اااااداول   النمااااااذج بكااااال أنواعهاااااا  واملخططاااااا  والرساااااو  البمانماااااةو   معاااااارض التصاااااامم،و    وقواعاااااد البماناااااا   الوياااا 
وملفا  نة، املعلوماا    والتصامم، املعدة مبساعدة الكمبموتروالصور الرقممة  والرسوما  واألعمال الفنمة بكل أنواعها 

 والعروض(   وامللصقا   واملقاطأ املسموعة واملرئمة بكل أنواعها  واخلرائط  والصور  ا غرافمة
  من أم لة السرقة األدبمة:و     

  أن تتعماااد الطالبااااة اسااااتخدا  أجااازا  ماااان عماااال شاااخص آخاااار وإضااااافتها للعمااال الااااذي قدمتاااا   دون
 دون ذكر املصدر   و التصريح بأن النص املًاف اقتبا 

  أندون   يف ذلا الصور وغريها من األعماال اإلبداعماة آخر  مباأن تتعمد استخدا  أفكار شخص 
 لذلا  املصدر ذكرت
  أن تتعمد إعادة صماغة عمل شخص آخر أو تلخمص  دون ذكر املصدر 
  ودون وضااأ   أاإللكاارتوي ملصاادر الاارابط الااذكر الصااريحالقااص واللصاا  ماان املصااادر اإللكرتونمااة دون

 ا ز  املنسوخ كاقتبا   
   كامل عل  أن  نتااج جهاد الطالباة  يف حان مت إنتاجا  بالتعااون ماأ آخارين  ومل يات، ذكار تقدمي عمل

 ذلا 
  مصدر العملأن تتعمد تقدمي الصور املعتمدة أو املنتجا  اإلبداعمة دون اإلشارة إىل  

 التزوير: 2. 4. 13ج. 
نتائج   أ  مراجأ  أ  أدلة  علوما  بمانا  أكانت هذه املأأي داولة لتقدمي معلوما  ومهمة أو درفة  سوا   التزوير هو:  

 هذه املعلوما   إىل استغالل تعمدو   أو غري ذلا  جتريبمة
 من أم لة التزوير:    

   تقااادمي بماناااا  تساااتند إىل حتقمقاااا  أو جتاااارب أو اساااتطالعا  الااارأي أو حتلااامال  تااادعي الطالباااا  القماااا  هباااا
 كذبا   

 عمل الطالباة والايت يعارف أااا كاذباة أو  املوجودة يفمبا يف ذلا البمانا    تلفم  املراجأ أو االدعا ا  الكاذبة
 كان ذلا من عمل الطالبة نفسها أ  مل يكن أغري ص م ة  سوا  

كالساعا  التدريبمة  أو حتقم    غري أكادميمةأما فمما يتعل  باليامج املنتهمة مبؤهل مهين  فاالدعا  ةورا  بإكمال متطلبا    
 مة  يؤدي إىل فقدان األهلمة للممارسة كفا ا  مهن
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 القواعد األخالقية الملزمة للطالبات: 14ج. 
أنةماااة ا امعاااة ولوائ هاااا  وأن يةهااارن ب أن يتقمااادنعباااد الااارمحن ناااورة بنااات  يُتوقاااأ مااان طالباااا  جامعاااة األمااارية       

إذ ينبغااي أن تكااون احلاجااة   األوقااا مراعاااة انخاارين يف مجمااأ و  وأن يت لاان باااألدب  وللممتلكااا   احرتامااا  لرخاارين
الختاااذ إجاارا ا  تأديبمااة ماان األمااور النااادرة  وساامت، التعاماال مااأ أي خمالفااة ساالوكمة وفاا  اإلجاارا ا  املوضاا ة يف املل اا : 

وتنطبا  عشارة فمهاا  ( ال امناة 18( ال انمة عشارة و)12) ملادتنا ورد يف )الالئ ة التأديبمة للطالبا ( حس  ما (6-)ج
 عبد الرمحن جرا ا  عل  كافة طالبا  جامعة األمرية نورة بنت هذه اإل

 تعريف المخالفة السلوكية: 1. 14ج.
ة إذا تعارض أو كان من اةتمل أن يتعارض مأ وظمفة ا امعة وأنشطتها ة سلوكم  يعتي سلوك الطالبة خمالف        

 الطبمعمة  أو إذا كان من املمكن أن يًر بسمعة ا امعة 

 الصحة والسالمة: 2 .14ج. 
واالمت ااال   وإجاارا ا  السااالمة  احلرائاا و   جياا  علاا  الطالبااا  قاارا ة مجمااأ األنةمااة املتعلقااة بااالنواحي الصاا مة       

ذي يًمن اكتماال الوااائ  (  الالسالمةو  األمنو  )إدارة املخاطر: لدى مكت   هلا  كما جي  اإلبالا عن احلوادث فورا  
 املطلوبة 

 الفصل من الجامعة: 3. 14ج. 
   تفصل الطالبة من ا امعة يف إحدى احلاال  التالمة:1

 ( 2إذا حصالت علاا  االاااة إنااذارا  أكادميماة متتالمااة علاا  األك اار الافااض معاادهلا الرتاكمااي عاان احلااد األدىن 
الرتاكمااي جمللااس ا امعااة بنااا  علاا  توصاامة جملااس الكلمااة إعطااا  فرصااة رابعااة ملاان ميكنهااا رفااأ معاادهلا و   (5ماان 

 بدراستها للمقررا  املتاحة 
  إذا مل تن  الطالبة متطلبا  التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجها عالوة عل  مدة الينامج 

  حي  جمللس ا امعة إعطا  فرصة است نائمة للطالبة إلاا  متطلبا  التخرج حبد أقص  ال يتجاوة ضاعف املادة األصالمة 2
 للتخرج 

 سياسة القبول: 15ج. 
   عبد الرمحنعمادة القبول والتسجمل هي ا هة املسؤولة عن سماسة القبول يف جامعة األمرية نورة بنت  إن      
  )االستعداد لبد  العا  األكادميي( لالطالع عل  مسؤولما  عمادة القبول والتسجمل بداية كل عا  (5) انةر البند:    

باإلضاااافة لنساا  اختباااار القااادرا    جمل يف القبااول كااال عااا  علااا  نساابة ال انوياااة الرتاكممااةوتعتمااد عماااادة القبااول والتسااا
 واالختبار الت صملي   العامة
   ة للقباولا واضا   قد حرصت ا امعة عناد تصامم، الايامج الدراسامة علا  أن يشامل كال برناامج منهاا شاروط  لو      

ااَعت مبااادئ التاادريس والااتعل، والتقماام، علاا  أسااا   أن كاال طالبااة قااادرة علاا  أن تنطلاا  ماان حصااملتها املعرفمااة كمااا ُوض 
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األدىن  فمهاا احلاد وحتادد معاايري القباول  تنجح يف حتقم  مجمأ خمرجا  التعل، اةددة للينامج الذي قُبلات فما و   السابقة
 امج اخللفمة املعرفمة اليت جي  إاباهتا قبل احلصول عل  قبول للدراسة يف الينو   للت صمل األكادميي

وتشمل   والتسجمل عملمة تقدمي الطلبا  والقبول  وتًمن سريها وف  اج واضح وفعال تدير عمادة القبولو      
التعامل و  هذه العملمة ضمان حصول الطالبا  عل  فرع متساوية  وإجرا  معادلة الساعا  املكتسبة سابقا  كما جي  

كمااا أن عمااادة القبااول والتسااجمل مسااؤولة كااذلا عاان إعااداد سااجال  دقمقااة    مااأ طلبااا  غااري السااعوديا  وفقااا  للااوائح
   وإلكرتونما   ورقم ا وحفةها  لكل طالبة يف مجمأ مراحل برناجمها الدراسي

عان طريا  اإلنرتنات  وتتفا   عباد الارمحن نورة بناتعل  مجمأ الطالبا  تقدمي طلبا  االلت اق جبامعة األمرية و      
 مادة القبول والتسجمل عل  الطاقة االستمعابمة للكلمة كل عا  الكلمة املعنمة مأ ع

 :شروط القبول 1. 15ج.
 عل  السماسا  اليت نشرهتا عمادة القبول والتسجمل عل  شبكة اإلنرتنت   أولوية القبول تعتمد سنويا   إن  
 يشرتط لقبول الطالبة املستجدة يف ا امعة ما يلي:و  
 ال انوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو من خارجها   أن تكون حاصلة عل  شهادة 1
جيوة جمللس ا امعة و    أال يكون قد مً  عل  حصوهلا عل  ال انوية العامة أو ما يعادهلا مدة تزيد عل  مخس سنوا  2

 االست نا  من هذا الشرط إذا توفر  أسباب مقنعة 
 السلوك و    أن تكون حسنة السرية3
 جتتاة أي اختبار أو مقابلة شخصمة يراها جملس ا امعة بنجاح   أن 4
يف و  بنفساها  للتعرياف لتقدميها عند الطلا  وذلا ة إلابا  شخصمتها ة جامعم  متنح كل طالبة با امعة بطاق  و      

متاانح الطالبااة  سااتندامل هااذابعااد تقاادميها   و ذلابااجياا  علمهااا أن تقااد  مسااتند ابااويت يفمااد  فإناا هااذه البطاقااة  انحالااة فقااد
  علا : مساتندا  قبوهلاا األصالمة مشاتمال  يكاون  لكال طالباة   التسجمل مبلاف  و  حتتفمل عمادة القبولو  بطاقة أخرى بديلة 

  -إن وجد -العقوبا  التأديبمة املوقعة علمها و   بمان حبالتها الدراسمةو 
شروط  بقاعدة بمانا  تشتمل عل :الرمحن  عبد بنتما حتتفمل عمادة القبول والتسجمل جبامعة األمرية نورة ك  

  وياات، حتديااد شااروط القبااول يف توصاامف الينااامج عنااد اعتماااده يف البدايااة  القبااول جبممااأ الاايامج الدراساامة الاايت با امعااة
الفئاااا   مااان حُيااادد التخطااامط االسااارتاتمجي الساااتقطاب الطالباااا و خاااالل فااارتة التخطااامط االسااارتاتمجي السااانوي   ذلااااو 

فإاا ترفاأ لعماادة القباول والتساجمل   وإذا است دات أي تغمريا  يف شروط القبول نتمجة هلذه العملمةا  املستهدفة سنوي  
كمااا تاات، مراجعااة شااروط القبااول لكاال برنااامج ساانويا   لتتوافاا  مااأ متطلبااا   هبااا  اخلاصااة إلدراجهااا يف النشاارا  التعريفمااة

 مبا يتماش  مأ الطاقة االستمعابمة السنوية  و لتوفري املرونة يف إدارة عملمة قبول الطالبا    الينامج
 
 
 
 



   QMS نظام إدارة الجودة 

 

 

 42 

 
 

 

 العامة بالجامعة المعيار والموصفات:(1-الملحق )ج
 

 مخرجات التعلم المتوقعة أو المستهدفة
تقد  اهلمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األكادميي توصمفا  واض ة ملخرجا  التعل، املتوقعة لكل مستوى من املستويا  

قد مت تصنمف خمرجا  التعل، و  اإلطار الوطين للمؤهال   واملعلوما  الواردة أدناه مأخوذة من هذه الوامقة اةددة يف 
 ُتستخد  يف مجمأ اليامج الدراسمة و  املتوقعة ضمن جماال  التعل، األربعة اليت حددهتا وامقة اإلطار الوطين للمؤهال  

 الصعوبة يف املستويا  األعل    اد يف كل جمال اةديادا يف حج، التعل، أو درجةو 
َُوصِّفا  

صمغت بعبارا  عامة ومن املفرتض  (descriptors)وتذكر اهلمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األكادميي أن امل
أن تنطب  عل  مجمأ املتعلمن يف كل املستويا   إال أن  يُتوقأ من الطالبا  الاليت يتخصصن يف جماال  دراسمة كتقنمة 

ما  أو املهارا  العددية حتقم  مستوى أعل  من األدا   أما بالنسبة لليامج اليت تكون املهارا  احلركمة عنصرا  املعلو 
هاما  فمها فسمكون هناك حاجة إلضافة هذا اجملال  ويف م ل هذه اليامج جي  حتديد املستويا  املطلوبة من املهارا  

 حتديدا واض ا يف توصمفا  تلا الينامج 
تلخمص خمرجا  التعل، املتوقعة من الطالبا  يف ا داول الستة التالمة بد ا من املستوى املبتدئ وحىت املستوى الرابأ ومت 

 املاجستري( واملستوى)مستوى الدبلو  العار(  وميكن االطالع عل  خمرجا  التعل، املتوقعة من املستوى اخلامس )
 الساد  )الدكتوراه( يف وامقة اإلطار الوطين للمؤهال   
 خمرجا  التعل، املتوقعة يف مستوى االلت اق  لكل جمال:

مهارا  التعامل مأ انخرين وحتمل  املهارا  اإلدراكمة املعرفة
 املسؤولمة

مهارا  التواصل وتقنمة املعلوما  
 واملهارا  العددية

 لدى الطالبة فهم واسع للمعارف
المهارات المهمة في المجاالت و 

العامة والمواضيع التي ُتداّرس في 
المرحلة الثانوية، باإلضافة إلى 

معرفة مكثفة في أي من 
المجاالت التي يتم اختيارها، 

بوصفها متطلبات سابقة 
 للدراسات الالحقة. 

تدرك املفاهم، العامة واملبادئ 
والنةريا  املطروحة يف املواد اليت 

يها القدرة عل  تطبم  درستها  ولد
هذه املدركا  يف حتلمل القًايا 

واملشاكل ا ديدة سوا  كان ذلا 
 يف دراستها أو احلماة الموممة 

 
تعي القًايا الرئمسمة املتعلقة 

 بالتطورا  االجتماعمة واالقتصادية 
 

لديها القدرة عل  تطبم  املدركا  
اليت اكتسبتها من دراستها يف حتلمل 

 تلا القًايا  
 

تت مل مسؤولمة تعلمها الذايت 
 وسلوكها الشخصي 

 
عل  و  قادرة عل  أخذ املبادرة  

العمل وف  التوجم  يف دراستها 
األكادميمة وغريها من جوان  

 تطوير الذا   
 

ميكن االعتماد علمها يف إااة 
املها  املسندة إلمها حتت إشراف 

 بسمط  
 

تعمل بفعالمة لت قم  األهداف 
 املواقف ا ماعمة املشرتكة يف 

تستطمأ استخدا  املهارا  
 األساسمة لتقنمة املعلوما 

احلاس  واملهارا  العددية يف و 
معا ة املشاكل يف املواقف 

 التعلمممة واحلماة الموممة وحلها  
 

من و  تتواصل بفعالمة حتداا  وكتابة
 خالل تقنمة املعلوما   
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 املستوى األول )الدبلو  ا امعي املتوسط(خمرجا  التعل، املتوقعة لكل جمال يف 

مهارا  التعامل مأ انخرين  املهارا  اإلدراكمة املعرفة
 وحتمل املسؤولمة

مهارا  التواصل وتقنمة املعلوما  
 واملهارا  العددية

لديها معرفة عامة بالمعلومات 
األساسية المتصلة بالحقائق 

والمفاهيم والمبادئ في مجال 
ذلك المعلومات الدراسة بما في 

النظرية والعملية المتعلقة 
بالتوظيف في المجال المهني 

 المعني.
 

تدرك أهم التطورات الحديثة في 
تستفيد مجال دراستها، وكيف 

مصادر المعلومات ذات  من
الصلة، وتدرك تأثيرها المحتمل 

 على الممارسات الحالية.
 

ميكنها دراسة املشاكل العملمة 
دراسة ووضأ والروتمنمة يف جمال ال

احللول العملمة  باستخدا  
األسالم  اليت طورهتا خالل فرتة 

 دراستها 
 

تستطمأ احلصول عل  املعلوما  
ذا  الصلة بالتخصص من مصادر 
معروفة جمدا  وبالتوجم  املناس  
 ميكنها استخدا  أسالم  الب ث

االستقصا  اليت طورهتا أانا  و 
 برنامج الدراسة 

 

ن االعتماد تتصرف مبسؤولمة وميك
 علمها إلااة املها  املسندة إلمها  

صعوبا   تطل   وإذا واجهت
املشورة والتوجم  وتعمل بطريقة 

 بّنا ة 
 

 تعمل بفعالمة يف املواقف ا ماعمة 
الب ث عن املزيد من  تبادر يف

املعلوما  أو املصادر الالةمة للقما  
بالواجبا  املطلوبة  وتدرك حدود 

  لذا تلتمس معارفها ومهاراهتا
 املشورة واملساعدة عند الًرورة  

تستغل املهارا  الرياضمة الروتمنمة 
وتكنولوجما احلوسبة استغالال  فعاال  

وقد يف إااة املها  املسندة إلمها  
لإلرشاد يف التعامل مأ  حتتاج

 القًايا املعقدة 
 

 تتواصل شفويا  وخطما  بفعالمة 
 

ميكنها استغالل تكنولوجما 
( ICTاملعلوما  واالتصاال  )

استغالال  فعاال  يف االتصاال  
الروتمنمة وعرض املعلوما  

 والتقارير 

 
 خمرجا  التعل، املتوقعة لكل جمال يف املستوى ال اي )الدبلو (:

مهارا  التعامل مأ انخرين  املهارا  اإلدراكمة املعرفة
 وحتمل املسؤولمة

 مهارا  التواصل وتقنمة املعلوما 
 واملهارا  العددية

 لديها معرفة عامة بنطاق دراستها
 الخصائص المحددة له.و 

 
لديها معرفة عميقة ببعض 

الجوانب في مجالها بما في ذلك 
النظريات والمفاهيم والمبادئ 

 المهمة.
 

ملمة بالقضايا الراهنة والبحوث 
على دراية بالتطورات و  الحديثة،

الحديثة في البرامج التي تؤهل 
الطالب لشغل وظائف مهنية أو 

ميكنها حتلمل وتفسري املعلوما  
التقنمة والب  مة وتطبمقها يف 

 القًايا العملمة مأ بعض التوجم  
 

قادرة عل  الب ث يف املشاكل 
تقومي احللول و  اةددة أو الروتمنمة 

البديلة واقرتاح أسالم  جديدة  
النةرية باالعتماد عل  املعارف 
 والعملمة ذا  الصلة 

 
تستطمأ حتديد املفاهم، والنةريا  

املواد اليت درستها   العالقة منذا  
وتعمل عل  تطبمقها يف السماقا  

قادرة عل  التفكري والتصرف 
باستقاللمة وتتفاعل بصورة بنا ة 
يف املواقف ا ماعمة لت قم  

 هداف املشرتكة األ
 

قادرة عل  يارسة دور قمادي يف 
جمموعة صغرية يف نطاق مسؤولما  

 دددة وواض ة 

قادرة عل  تطبم  األسالم  
ذا  و  الرياضمة واإلحصائمة املعتادة

الصلة عند الب ث واقرتاح حلول 
 للمشاكل والقًايا 

 
قادرة عل  التواصل بفعالمة شفويا  

 لمال  وخطما   وتقدمي احلجج والت
واالستنتاجا  بإجياة وبشكل 

 ص مح 
 

قادرة عل  االستفادة بصورة فعالة 
من املعلوما  واالتصاال  يف 
حتلمل القًايا واحلصول عل  
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 وظائف مهنية مساعدة. 
 

 األكادميمة والوظمفمة 
 

تدرك طبمعة التغري السريأ يف 
املعلوما  يف جماهلا  وتأخذ ذلا 
يف االعتبار عند حتلمل املشاكل 

 واقرتاح احللول  
 

يف اليامج املهنمة  ميكنها تطبم  
املعارف التقنمة واملهنمة يف حتلمل 
املسائل العملمة وحلها بقلمل من 
التوجم   كما ميكنها فه، النتائج 

 املرتتبة عل  القرارا  املتخذة
 تفسريها و 

املعلوما   وكذلا يف إعداد 
 العروض التقدميمة 

 
 خمرجا  التعل، املتوقعة لكل جمال يف املستوى ال الث )البكالوريو (

مهارا  التعامل مأ انخرين  اإلدراكمةاملهارا   املعرفة
 وحتمل املسؤولمة

مهارا  التواصل وتقنمة املعلوما  
 واملهارا  العددية

 لديها معرفة شاملة ومترابطة
 منظمة بمجال دراستهاو 
بالمبادئ والنظريات المرتبطة و 

 به.
 

ملمة بالمعارف والنظريات في 
المجاالت العلمية األخرى 

بالمجاالت و  المتصلة بمجالها،
المهنية األخرى ذات العالقة إذا 

 كان برنامجها مهنيا.
 

ملمة بأحدث التطورات في 
التخصصات التي تندرج ضمن 
مجال دراستها، بما في ذلك 

الوعي العالي بالبحوث الحديثة 
زيادة و  المتعلقة بحل القضايا

 المعرفة.
 

في البرامج التي تعد الطالبات 
للممارسة المهنية، يكون 

ريجون على دراية بالمحتوى الخ

االستقصا   و  قادرة عل  الب ث
وفه، املعلوما  ا ديدة واملفاهم، 
واألدلة من بن مصادر متنوعة 
وتقمممها  باإلضافة إىل تطبم  

نطاق واسأ من  النتائج عل 
 القًايا واملشكال  بتوجم  ددود  

 
قادرة عل  الب ث يف املشاكل 
املعقدة نسبما  وذلا باالستعانة 
بتكنولوجما املعلوما  وغريها من 

املصادر  كما أاا قادرة عل  اقرتاح 
حلول خالقة ومبتكرة مأ مراعاة 
املعارف النةرية واخليا  العملمة 

تبة عل  ذا  الصلة والنتائج املرت 
 القرارا  املتخذة 

 
 ميكنها تطبم  هذه املهارا 

املدركا  يف السماقا  املهنمة و 
 واألكادميمة املرتبطة مبجال دراستها 

 
يف اليامج املهنمة  تستخد  

االجرا ا  الروتمنمة املناسبة  كما 

تعمل عل  تسهمل و  تساه، يف
احللول البنّا ة لتسوية القًايا يف 
املواقف ا ماعمة سوا  أكانت يف 

 اجملموعة  عًوة يفدور قمادي أ  
 

ميكنها يارسة دور القمادة يف 
مواقف متنوعة تستلز  استجابا  

 مبتكرة  
 

تقو  باملبادرة يف حتديد القًايا اليت 
واملعا ة املناسبة  تتطل  االهتما 

سوا  أكان ذلا عل  مستوى 
 الفري  أ  عل  مستوى فردي  

  
تت مل مسؤولمة تعلمها الذايت 

استخدا  وسائل و  وتستطمأ حتديد
إجياد املعلوما  ا ديدة أو 

أسالم  الت لمل الالةمة إلااة 
 املها  

 
األخالقمة  مأ القًاياتتعامل 

واملهنمة اليت تنطوي عل  القم، 

عند دراسة القًايا واملشاكل  
ميكنها حتديد األسالم  اإلحصائمة 
أو الرياضمة ذا  الصلة وتطبمقها 

تفسري املعلوما   خالقا  يفتطبمقا  
 واقرتاح احللول  

 
ميكنها التواصل بطريقة فعالة شفويا  
وخطما   كما أاا قادرة عل  اختمار 
أسالم  عرض مناسبة ملختلف 

 املتلقن  و  القًايا
 

تستخد  املعلوما  املناسبة 
وتكنولوجما املعلوما  واالتصاال  

بطريقة روتمنمة يف مجأ وتفسري 
 ألفكار  وتوصمل املعلوما  وا
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المتعلق بالمهنة واللوائح 
كيفية تحسين و  والمتطلبات الفنية

ذلك مع الوقت استجابًة لطبيعة 
 الظروف المتغيرة

مُتمز احلاال  اليت تتطل  حلوال  
مبتكرة  وتعتمد عل  اخللفمة النةرية 

 ة ذا  العالقة والعملم

واألحكا  األخالقمة بطرق تُراعي 
مأ قممه،  وتتف انخرين 

 األساسمة وقواعد املمارسة املهنمة 
 
 
 

 
 خمرجا  التعل، املتوقعة لكل جمال يف املستوى الرابأ )الدبلو  العار(

مهارا  التعامل مأ انخرين  املهارا  اإلدراكمة املعرفة
 وحتمل املسؤولمة

مهارا  التواصل وتقنمة املعلوما  
 واملهارا  العددية

لديها معرفة متقدمة بالنظريات 
والممارسات في مجال أكاديمي 

في مجاالت أخرى و  أو مهني،
 بتخصصها. مرتبطة

 
الحديثة على دراية باألبحاث 

الجديدة في  واالبتكارات
الممارسات المهنية، وتدرك تأثير 

هذه التطورات على النظريات 
 والممارسات المتعارف عليها.

 
  

قادرة عل  تطبم  املعارف النةرية 
واخليا  العملمة يف دراسة القًايا 

مأ حتديد  املعقدة واملشاكل 
مصادر املعلوما  اإلضافمة أو 

 الت لمل املطلوبة أسالم 
 

تأخذ يف االعتبار التا  اختالف 
 الةروف العملمة يف حتلمل القًايا

تقرتح احللول و  تستخلص النتائجو 
للمشاكل أو تًأ اسرتاتمجما  
 العمل اليت تساه، يف حلها  

 

تعمل بفعالمة عل  املستوى الفردي 
املواقف ا ماعمة يف ظروف أو يف 

خمتلفة مبا فمها املواقف ا ديدة 
اليت تتطل  مستويا  عالمة من 

 اللباقة واملراعاة 
 

تتصرف مبسؤولمة أانا  العمل وغريه 
من اجملاال  املهنمة األخرى  مأ 

إظهار مهارة قمادية وحتمل 
 مستويا  علما من املسؤولمة  

 
 تت مل مسؤولمة تطوير املهارا 

الالةمة إلااة  عارف ا ديدةاملو 
املها  احلالمة  باإلضافة لتطوير 
 مهاراهتا وقدراهتا املستقبلمة  

 
ُتةهر مستوى عال  من السلوك 

األخالقي يف املواقف اليت تتًمن 
تًاربا يف القم، واختالفا  يف 

 األولويا  
 

تؤار تأاريا  إجيابما  عل  األخريا  
يف بكواا م اال  وبدورها القمادي 
 العمل أو املواقف ا ماعمة 

ميكنها االستفادة من جمموعة 
األسالم  الرياضمة واإلحصائمة 

وتطبمقها بذكا  يف دراسة القًايا 
 واملشكال  

 
 تتواصل بفعالمة شفويا  وكتابما  

باستخدا  تكنولوجما املعلوما  و 
 واالتصاال  

 
تقم، بشكل معتاد مدى ااح 
تسع  و التواصل مأ خمتلف املتلقن 

كفا ة التواصل عند   لت سن
 احلاجة 

 
 معايير التقييم ووضع الدرجات:

َُوصِّفا   عبد الرمحنمعايري التقمم، ووضأ الدرجا  موحدة جبامعة األمرية نورة بنت      
باستخدا  إطار موحد يً، امل

(descriptorsاليت تعرف املعايري األكادميمة )  التقمم، بالنسبة لألستاذة أمرا سهال  بالتار جتعل عملمة و  حتددهاو
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َُوصِّفا  القماسمة أن تسهل الوصول جملموعة معايري ُمتف  علمها
تكون أساسا يوضح مدى حتصمل و  واهلدف من هذه امل

 الطالبا  يف كل مستوى  
َُوصِّفا  القماسمة العامة اليت حتدد ما هو ُمتوقأ      

يف كل مستوى من وتتًمن ا داول التالمة توضم ا هلذه امل
َُوصِّفا  حبمث تدع، التص مح عل  مستوى الواجبا  

ست سن أن تُفسر هذه امل
ُ
مستويا  الدراسة  ولكن من امل

نشجأ  أن تقو  أستاذا  كل مقرر بتطوير معايري دددة للواجبا  يف مقررهن باستخدا  و  نتوقأ  بلو  الفردية 
َُوصِّفا  القماسمة

أن حتدد وهي: نطاق و  لينامج  وجي  أن تؤخذ عدة أمور بعن االعتبارذلا يف كافة مستويا  او  امل
َُوصِّفا  املذكورة يف و  الواج  املطلوب وسماق 

مداه وعمق   كما جتدر اإلشارة إىل أن  لمس بالًرورة استخدا  كل امل
 واج  واحد 

ري العامة يف جماال  التعل، األربعة مقابل لتمكن األستاذا  من تطوير معايري معمنة يف جماالهت،  فقد مت حصر املعايو   
 نطاق الدرجة كما هو ددد يف اإلطار الوطين للمؤهال  التابأ للهمئة الوطنمة للتقومي واالعتماد األكادميي  

 % فأعل  60الدرجة املطلوبة للنجاح هي 

مهارا  التعامل مأ  املهارا  اإلدراكمة املعرفة نطاق الدرجة
 املسؤولمةانخرين وحتمل 

مهارا  التواصل وتقنمة 
املعلوما  واملهارا  

 العددية
90-100 % 

 أ 
تةهر فهما  حقمقما تاما 

للمعارف واملهارا  اهلامة 
املستخلصة من جمموعة 

واسعة من املصادر 
 األكادميمة 

 

تةهر قدرة است نائمة عل  
 الت لمل والتقمم، 

 
حتافمل عل  مستوى 
است نائي من احلجاج 

 األسلوب النقدي و  املنطقي
تةهر فهما يتاةا للمبادئ و 

واملفاهم، والنةريا  
 املطروحة يف املقرر 

لديها مهرا  عالمة جدا 
 يف استخدا  املصادر

 املراجأ  و 
 

لديها رؤى وطرق جديدة 
 يف النةر إىل املوضوع 

تةهر قدرة عل  التعل، و 
 باستقاللمة 

تستخد  تكنولوجما 
 الكمبموتر ب قةو  املعلوما 

 بصورة منةمة جدا  و  كبرية
يتاةة يف استخدا  املهارا  

 العددية حلل املشاكل  
متنوع من و  لديها عدد كبري

 مهارا  االتصال 

80-90% 
 ب

 تةهر فهما  حقمقما تاما
واسعا  للمعارف واملهارا  و 

املهمة من خالل جمموعة 
 واسعة من املصادر 

تستخد  عددا من أسالم  
عزيز الت لمل والتقمم، لت

الت لمل و  عملمة التفكري
النقدي  يا يدل عل  فه، 
يتاة للمبادئ واملفاهم، 
والنةريا  املطروحة يف 

 املقرر  

تلتز  بعدد من األعراف 
األكادميمة التزاما مل وظا 
وتعتمد عل  نفسها يف 

 التعل، 

تستخد  تكنولوجما 
الكمبموتر بكل و  املعلوما 

 اقة 
لديها قدرة عالمة عل  

استخدا  املهارا  العددية 
لديها  و  يف حل املشاكل 

كذلا مهارا  اتصال 
 متنوعة  و  عالمة

70-80 % 
 ج

تةهر فهما  جمدا  للمعارف 
واملهارا  يا يعكس 

 قرا اهتا الواسعة  

جمدة يف الت لمل والتقمم،  
تقد  آرا ها من خالل 

 الياهن و  احلجاج ا مد
 تةهر فهما جمدا ملفاهم،و 
 أساسما  املقرر و 

تتجاوب بسرعة مأ 
الواجبا   وميكنها تطبم  
جمموعة من أعراف الب ث 
العلمي مأ قلمل من التوجم  

 من أستاذاهتا 

تستخد  تكنولوجما 
احلاسوب و  املعلوما 

بكفا ة  ولديها القدرة عل  
استخدا  املهارا  العددية 

 يف حل املشكال  
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تةهر عددا مناسبا من 
 مهارا  االتصال 

65-70% 
 د+

تةهر بعض الفه، باملعارف 
واملهارا  يا يعكس قمامها 

 ببعض القرا ا  

تةهر فهما  نامما باجملال مأ 
استخدا  أسالم  بسمطة 

 ووصفمة 

حتاول أن تطب  مفهو  
القرا ة املوجهة لتنجز 
الواجبا  املطلوبة يف 

 الوقت اةدد 

تةهر قدرة كبرية عل  
 التواصل واستخدا  املهارا 
العددية بصورة مناسبة مأ 

وجود بعض األخطا  
 الواض ة 

 املهارا  يفلديها قلمل من 
 جمال تقنمة املعلوما 

60-65% 
 د

تةهر املعارف األساسمة 
ولكنها ال حترع عل  
الب ث والقرا ة خارج 

 الصف 

تةهر قدرة بسمطة عل  
لكنها و  التقمم،و  الت لمل

املبادئ و  تستخد  املفاهم،
خالمة من  بطريقة وصفمة

دون استخدا  و  النقد
 اليهان املنطقي 

 
 

تةهر قدرة ددودة عل  
التعل، مبفردها وتتطل  بمئة 

 تعلمممة منةمة 

تستخد  تراكم  ضعمفة 
مأ أخطا  يف اللغة أانا  

 التواصل 
إعداد و  أسلوهبا يف الكتابة
املراجأ ضعمف  

واستخدامها للمهارا  
العددية يف حل املشكال  

وتةهر ب  بعض ددود 
 األخطا  

لديها خلفمة بسمطة جدا 
عن مهارا  تقنمة 

 املعلوما  
40-60% 

 هـ
تةهر فهما  ضعمفا سوا   
كان لل قائ  الواقعمة أو 

 األفكار اجملردة 
 

القرا ة أو الب ث خارج 
 الصف أمر نادر أو معدو  

قدرهتا عل  الت لمل 
 ضعمفة 

 
عرضها وصفي خار من 

مبنمة آراؤها غري و  النقد
 اليهان و  عل  احلجة

ال تفه، معىن الدراسة 
األكادميمة أو أمهمة احلاجة 

 للقرا ة 

تستخد  تراكم  ضعمفة 
لديها ضعف يف و  جدا  

 القدرة عل  التواصل  
قدرة ددودة جدا يف 

املهارا  العددية ومهارا  
 تقنمة املعلوما  

0-40% 
 هـ

إجاباهتا غري ص م ة وال 
أو عالقة هلا باألسئلة 

 املادة 
 

ال و  لمس لديها معارف
ال تقو  بالقرا ة و  مهارا 

 أو الب ث 
 

غري قادرة عل  الت لمل وال 
 تفه، املبادئ واملفاهم،

آراؤها غري مبنمة عل  و 
 اليهان و  احلجة

ال تةهر أي عالمة تدل 
 عل  التعل، 

تةهر ضعفا شديدا يف بنمة 
 يف التواصلو  دتوى عرضها

باملتطلبا  يف املعرفة و 
 األكادميمة 

قدرة ددودة جدا يف 
تقنمة و  املهارا  العددية

 املعلوما  
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 توصيف المقرر :(2-الملحق )ج

 
 المملكة العربية السعودية

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
 )   ( توصيف المقرر

 تاريخ التقرير:المؤسسة:                                               
 القسم: /الكلية

 
 تعريف المقرر ومعلومات عامة عنه . أ

 اسم المقرر ورمزه  .1
 الساعات المعتمدة .2
 البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر .3

 ال داعي لسرد هذه البرامج.(و  )إذا كان مقررا اختياريا عاما في عدة برامج فاذكر ذلك
 المقرراسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن  .4
 المستوى أو السنة التي يُقدم فيها هذا المقرر .5
 المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن ُوجدت( .6
 المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر )في حال ُوجدت( .7
 مكان تقديم المقرر، إذا لم يكن في مقر الجامعة الرئيسي .8
 طريقة التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(  .9
  إىل أي درجة؟                                                                                تقلمدي   أ

  إىل أي درجة؟                                  وإلكرتوي(                     يزوج )تقلمدي    ب
  إىل أي درجة؟                                                                     اإللكرتوي التعل،    
  إىل أي درجة؟                                                                              املراسلة   ث
  إىل أي درجة؟                                                                              ذلا غري   ج

 
 مالحظات: 
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 ب. األهداف

   ما هو اهلدف األساسي من هذا املقرر؟1
 
 
ت  أو التغمري يف دتوى املقرر   ص ف باختصار أي خطط لتطوير املقرر وحتسمن   )م ال: ةيادة استخدا  تقنمة املعلوما  أو املواد املرجعمة املتوفرة عل  شبكة اإلنرتن2

 تبعا ملا استجد من أحباث علممة يف اجملال(
  
 
 
 
 

 
ج. توصيف المقرر )مالحظة: يجب إرفاق التوصيف العام المذكور في النموذج المستخدم في النشرات التعريفية 

 أو الدليل(  

 املواضمأ اليت يتناوهلا املقرر:   1
 

 ساعات االتصال عدد األسابيع املوضوع
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 مكونا  املقرر )جمموع ساعا  التدريس والساعا  املعتمدة لكل فصل(   2

 المجموع غير ذلك: تطبيق عملي معمل  درس خصوصي  محاضرة  
       ساعا  التدريس

       الساعا  املعتمدة 
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 ساعا  الدراسة أو التعل، اخلاصة اإلضافمة واملتوقعة للطالبا  يف األسبوع    3
 

 خمرجا  التعل، للمقرر يف جماال  التعل، اليت حددها اإلطار الوطين للمؤهال   وموا متها مأ طرق التقمم، واسرتاتمجما  التدريس    4
 

تسري يف خط واحد  فتت د يف  و  تتكامل خمرجا  التعل، للمقرر وأسالم  التقمم، واسرتاتمجما  التدريس معا
 التدريس  و  التقوميو  بن ا وان  ال الاة من جتربة الطالبة: التعل، كمان واحد مرتابط يعكس التواف  املستمر

ويقد  اإلطار الوطين للمؤهال  مخسة جماال  للتعل،  وجي  أن يكون لكل مقرر خمرجا  تعل، ال تزيد عادة        
يت، دمج بعض عن مثانمة خمرجا  تتماش  مأ جمال واحد أو أك ر من جماال  التعل، اخلمسة  ويف بعض املقررا  

خُمرجا  التعل، للينامج مأ خمرجا  التعل، للمقرر للداللة عل  متاشم  مأ خمرجا  التعل، للينامج  وتوضح خريطة 
 خمرجا  التعل، للينامج املخرجا  اليت تُْدمج يف مقررا  دددة  

 رقمة يف العامود األمين يبن ا دول التار جماال  التعل، اخلمسة حس  اإلطار الوطين للمؤهال   مُ و       
ذلا يف جماال  التعل، املناسبة )انةر األم لة أسفل و  أوال   اذكر خمرجا  التعل، املناسبة للمقرر واليت ميكن قماسها

ا دول(  اانما   اذكر اسرتاتمجما  التدريس اليت تتناس  مأ أسالم  التقمم، وخمرجا  التعل، املرجوة وتتماش  معها  
أسالم  تقمم، مناسبة تقمس بدقة مستوى خمرجا  التعل، وتقممها  وجي  أن تتماش  خمرجا  التعل، كلها  اال ا   اذكر

تتكامل معا  ضمن عملمة تعلم، وتعُل، متكاملة  رابعا   ضأ عالمة @ أما  خمرج و  وأسالم  التقمم، وطريقة التدريس
 ج التعل، للمقرر إذا كان هذا املخرج من خمرجا  التعل، للينام

 وال جي  بالًرورة أن يكون للمقرر خمرجا  تعل، يف اجملاال  كلها 
 
 جماال  التعل، حس  اإلطار الوطين للمؤهال  

 للمقرر وخمرجا  التعل،
 أسالم  تقمم، املقرر اسرتاتمجما  تدريس املقرر

 المعارف 1.0

1.1    
1.2    
 المهارات اإلدراكية 2.0

2.1    
2.2    
 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية  3.0

3.1    
3.2    
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 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية  4.0

4.1    
4.2    
 المهارات الحركية النفسية 5.0

5.1    
5.2    

 أم لة لالسرتشاد هبا عند صماغة خمرجا  التعل، وأسالم  التقمم، والتدريس

 األفعال املقرتحة التعل، حس  اإلطار الوطين للمؤهال جماال  
عّدد  س،ِّ  اذكر  عّرف  علِّ،  وضح  حّدد  ص ف  اسرتجأ  احفمل  أعد  املعرفة

 صماغة  اكت   تَاَعرمف عل   
قدِّر  اشرح  خلِّص  اكت   قارن  ارس، خمططا  قس،  فرِّق  انقد  احس    املهارا  اإلدراكمة

أنشئ  أع ّد  أعد بنا   أعد تنةم،  توقأ  بّرر  قمِّ،   حلل  ألف  طو ر 
 خطط  صم،  ق س  احك،  فسر  

بنِّ  احك،  اخرت  دلِّل  عدِّل  وضح  استخد   قم،  برر  حلل  اسأل   مهارا  التعامل مأ انخرين وحتمل املسؤولمة
 اكت  

ح   مهارا  التواصل وتقنمة املعلوما  واملهارا  العددية   احس   دلل  فسر  احبث  اسأل  شغل  قم ،  انتقد وض 
وضح  اعرض  دلل  أد   وظِّف  تالع   شغ ل  أع د  أنتج  ارس،  ارس،  املهارا  احلركمة النفسمة 

 خمططا  اختي  أنشئ  امجأ  أجر جتربة  أعد بنا   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قماسها وتقمممها هي:األفعال اليت ال يُنصح باستخدامها عند كتابة خمرجا  التعل، اليت ميكن 
 ادر   ارفأ إىل أعل  حد  استمر  راجأ  تأّكد  كيِّ  افه،  حافمل عل  

 عي عن رأيا  اختي  عزة  استكشف  شجأ  عم   
 وبعض هذه األفعال ميكن استخدام  إذا ارتبط بإجرا ا  ومتطلبا  دددة

 أمثلة ألساليب التقييم واستراتيجيات التدريس 

كبرية من دكا  تقمم، األدا  اليت اث وألفًل املمارسا  فإن أسالم  التقمم، املستمرة واملتنوعة الةمة للت بت من تعل، الطالبة  وتشمل االجتاها  السائدة حالما جمموعة  وفقا  لألحب     
( واملقارنة املرجعمة ومؤشرا  األدا  الرئمسمة وعملما  rubricsمقايمس األدا  ) تعتمد عل  مقايمس األدا   مبا فمها أنةمة تقمم، أدا  الطالبة عن طري  الشبكة اإللكرتونمة واليت تستخد 

لقصرية وسجال  التدوين المومي لألنشطة والتقارير الت لمل  ومقايمس األدا  مهمة خصوصا  يف التقمم، النوعي  وتشمل االسرتاتمجما  املختلفة: االختبارا  وامللفا  واملقاال  الطويلة وا
ر املختيا  واملناظرا  واخلطابة وسجال  التعل، ة والعروض الفردية وا ماعمة وامللصقا  العلممة واجملال  ودراسة احلاال  وأدلة املختيا  وحتلمل األفال  وتقارير اجملموعا  وتقاريالت لملم

ول والتوضم ا  واملخططا  الرسوممة ومنتديا  النقاش واملقابال  وعقود التعل، واملالحةة العالجمة وتقممما  األقران والتقممما  الذاتمة واألفال  والرسو  البمانمة والعروض الدراممة وا دا
 واألعمال الفنمة وجداول )اعرف وارغ  وتعل،( وخرائط املفاهم،  

لتعل، املرجوة  وتتًمن أسالم  التدريس: اةاضرا  واملناظرا  واألعمال جي  اختمار اسرتاتمجما  التدريس املتباينة لتتماش  مأ املناهج اليت تُدر  واحتماجا  الطالبا  وخمرجا  ا     
ال  واستًافة مت دان واحلفمل والفكاهة والعروض ا ماعمة الصغرية وجمموعا  النقاش الصغرية والكبرية وأنشطة الب ث والعروض املعملمة واملشاريأ واملناظرا  ولع  األدوار ودراسة احلا

 هين وجمموعة متنوعة من أنشطة التدري  العملي للطالبا   الفردية والعصف الذ
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 تخضع للتقييم خالل الفصل الدراسيو  المهام المطلوبة من الطالبات جدول 5.0
املهمة أو الواج  )كتابة مقال أو اختبار أو مشروع مجاعي أو امت ان اائي أو  

 إخل(عرض شفهي     
 التقومي النهائينسبت  من  أسبوع التسلم، 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

5  
 

  

6  
 

  

7  
 

  

8  
 

  

 األكاديمي ودعم الطالباتد. اإلرشاد 

 
 
 
 

 هـ. مصادر التعلم

 الكتب المقررة المطلوبة. .1
 

 المراجع األساسية )الدوريات العلمية والتقارير وغيرها(. .2

 المراجع الُموصى بها )الدوريات العلمية والتقارير وغيرها(.و  الكتب المقررة .3

 االجتماعية ونظام البالك بورد وغيرها(.المراجع اإللكترونية )كالمواقع اإللكترونية ووسائل اإلعالم  .4

 والمعايير المهنية واللوائح والبرمجيات.  CDمواد تعليمية أخرى كبرامج الكمبيوتر أو أقراص  .5

 و. المرافق الالزمة

اإلرشاد األكادميي للطالبا   )اذكر الوقت الذي يتوقأ فم  تفرا و  الرتتمبا  اليت مت اختاذها لتمكن أعًا  همئة التدريس من تقدمي االستشارا   1
 أعًا  همئة التدريس كل أسبوع( 
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أجهزة حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم قاعات الدراسة والمختبرات )أي عدد المقاعد في القاعات والمختبرات ومدى توافر 
 الكمبيوتر .. الخ(

 قاعات العروض وغيرها( و  المباني )قاعات الدراسة والمختبرات .1

 مصادر الحاسب اآللي )عروض البيانات والسبورة الذكية والبرمجيات وغيرها(. .2
 

قائمة بهذه مصادر أخرى )يرجى التحديد، على سبيل المثال عند الحاجة ألجهزة معينة أو أدوات في المختبر فيجب إعداد  .3
 المتطلبات أو إرفاقها(.

 ز. تقييم المقرر وعمليات التحسين 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالبات حول فعالية التدريس.  .1

 استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس ينفذها البرنامج أو القسم أو أستاذة المقرر. .2

 إجراءات تحسين عملية التدريس. .3

 أعمال من عينة وتقييم تصحيح بمراجعة مستقل تدريس هيئة عضو يقوم أن مثاًل،) الطالبات لدى اإلنجاز معايير من التحقق عمليات .4
 (. أخرى جامعة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من وعينات لالختبارات الدوري التبادل أو االختبارات تصحيح وإعادة الطالبة،

 .لتطويرها والتخطيط الدراسي فعالية المقرر لمدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات صف .5

 ________________________ ________________________سعًو همئة التدري
 ________________________________________________التوقمأ: ______

 _______________________________________________تاريخ إكمال التقرير:  
 __عممدة / رئمسة القس، ________تلقت : _____________________

 التوقمأ: _______________________________
 ____________________التاريخ: ____ 
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 دليل الطالبة:(3-الملحق )ج
 عمادة القبول والتسجيل 

  تعريفا  هت، الطالبة 
  نةا  التسجمل 
  التخصمص 
  املواظبة خالل مدة الدارسة 
 االنقطاع عن الدراسة وإعادة القمد 
  التأجمل واالعتذار عن الدارسة 
  الت ويل 
 التخرج 
  الفصل من ا امعة 
  التقديرا  واملعدل الفصلي والرتاكمي 
 الطالبة الزائرة 
  املكافآ 

 
 تعريفات تهم الطالبة

 الدراسية:السنة 
 فصالن رئمسان وفصل صمفي إن وجد 

 الدراسي:الفصل 
وال تدخل من ضمنها فرتتا التسجمل  الدراسمة مدة ةمنمة ال تقل عن مخسة عشر أسبوعا تدر  عل  مداها املقررا  

 النهائمة واالختبارا  
 الصيفي:الفصل 

املدة وتًاعف خالهلا  النهائمة مدة ةمنمة ال تزيد عن مثانمة أسابمأ وال تدخل من ضمنها فرتتا التسجمل واالختبارا  
 املخصصة لكل مقرر 

 الدراسي:المستوى 
 وفقا  للخطط الدراسمة املعتمدة  الدراسمة هو الدال عل  املرحلة 

 الدراسية:الخطة 
واحلرة  واليت تشكل من جمموع وحداهتا متطلبا  التخرج اليت جي   واالختمارية  اإلجبارية هي جمموعة املقررا  الدراسمة 

 عل  الطالبة اجتماةها بنجاح لل صول عل  الدرجة العلممة يف التخصص اةدد 
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 المقرر الدراسي:
ووصف  واس، ورمز   رق، مادة دراسمة ضمن اخلطة الدراسمة املعتمدة يف كل ختصص )برنامج( ويكون لكل مقرر 

واملستوى عما سواه من مقررا   وملف خاع حيتفمل ب  القس، لغرض املتابعة   اةتوى دات  ميمزه من حمث مفصل ملفر 
 أو متزامنة مع   سابقة أو متطلبا   متطل  وجيوة أن يكون لبعض املقررا   والتطوير  والتقمم، 
 الدراسية:الوحدة 

أو الدر  السريري الذي ال تقل مدت  عن مخسن  دقمقة اةاضرة النةرية األسبوعمة اليت ال تقل مدهتا عن مخسن 
 دقمقة أو الدر  العلمي أو املمداي الذي ال تقل مدت  عن مائة  دقمقة 

 اإلنذار األكاديمي:
 األدىن اإلشعار الذي يوج  للطالبة بسب  اافاض معدهلا الرتاكمي عن احلد 

 الفصلية:درجة األعمال 
وأنشطة تعلمممة تتصل  وحبوث  االختبارا  تبن حتصمل الطالبة خالل فصل دراسي من  الدرجة املمنوحة لألعمال اليت

 باملقرر الدراسي 
 النهائي:االختبار 

 اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف ااية كل فصل دراسي 
 النهائي:درجة االختبار 

 الدراسي ل الدرجة اليت حتصل علمها الطالبة يف كل مقرر يف االختبار النهائي للفص
 النهائية:الدرجة 

 مائة جمموع درجا  األعمال الفصلمة مًافا  إلمها درجة االختبار النهائي لكل مقرر  وحتس  الدرجة من 
 التقدير:

 وصف للنسبة املئوية أو الرمز األجبدي للدرجة النهائمة اليت حصلت علمها الطالبة يف أي مقرر 
 مكتمل:تقدير غير 

ويرمز ل  يف السجل األكادميي  الستكمال  تقدير يرصد مؤقتا  لكل مقرر تقتًي طبمعة دراست  أك ر من فصل دراسي 
   (IC)باحلرف )ل(أو 

  مستمر:تقدير 
  (IP)ويرمز ل  بالرمز ) ( أو الستكمال تقدير يرصد مؤقتا  لكل مقرر تقتًي طبمعة دراست  أك ر من فصل دراسي 

 الفصلي:المعدل 
صل قسمة جمموع النقاط اليت حصلت علمها الطالبة عل  جمموع الوحدا  املقررة  ممأ املقررا  اليت درستها يف أي حا

 علم  يف كل مقرر درست  الطالبة  فصل دراسي  وحتس  النقاط بًرب الوحدة املقررة يف وةن التقدير الذي حصلت
 التراكمي:المعدل 

حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصلت علمها الطالبة يف مجمأ املقررا  اليت درستها منذ الت اقها با امعة عل  جمموع 
 املقررا  الوحدا  املقررة لتلا 
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 العام:التقدير 
 وصف مستوى الت صمل العلمي للطالبة خالل مدة دراستها 

 العبء الدراسي:
ويت دد احلد األعل  واألدىن للع    دراسي جمموع الوحدا  الدراسمة اليت يسمح للطالبة التسجمل فمها يف فصل 

 راسمة( وحدة د 12واحلد األدىن ) دراسمة(وحدة  22)الدراسي عل  حس  القواعد التنفمذية للجامعة احلد األعل  
 نظام الدراسة والمستويات

   عدد املستويا  الالةمة للتخرج مثانمة مستويا  أو أك ر وفقا  للخطط الدراسمة املعتمدة من ا امعة لكل
 ومدة املستوى الدراسي فصال  دراسما   كلمة 

   تنتقل الطالبة من مستواها إىل مستوى الذي يلم  إذا اجتاة  بنجاح مجمأ مقررا  ذلا املستوى حس
 الدراسمة اخلطة 

 ( وحدا  دراسمة للمرحلة 9( وحدة دراسمة و)12ألدىن للع   الدراسي للفصل الدراسي )يبلغ احلد ا
( وحدة دراسمة للمرحلة السريرية حس  معدل الطالبة 15( وحدة دراسمة و)22السريرية واحلد األقص  )

( 9)( وحدة واحلد األعل  2الرتاكمي أما الفصل الصمفي فمبلغ احلد األدىن لعدد الوحدا  الدراسمة )
 وحدا  دراسمة 
 نظام التسجيل

 يت، تسجمل املقررا  وف  اخلطط الدراسمة املعتمدة بالتدرج بد ا  من املستويا  الدنما إىل األعل   -1
مجمأ مقررا  السنة الت ًريية إجبارية ويت، تسجمل الطالبا  فمها من قبل عمادة القبول والتسجمل  -2

 فرتة دراسة الينامج  آلما  وال حي  للطالبة احلذف أو اإلضافة طول
يسجلن يف املقررا  مبا يًمن هلن احلد األدىن من الع   الدراسي عل  أن يراع   الراسبا  الطالبا   -3

 يلي:ما 
  الدراسي عد  تعارض يف ا دول 
  تسجملها استمفا  املتطلبا  السابقة للمقرر أو املقررا  املراد 
  إال إلكمال احلد األدىن من الع   عد  السماح بأخذ مقررا  من املستويا  التالمة

 الدراسي 
 إذا رسبت الطالبة يف مقرر أو أك ر تعمد دراسة ما رسبت فم  وف  الًوابط التالمة: -4
  وحدة دراسمة أو أك ر من الوحدا  الدراسمة  12إذا رسبت الطالبة فمما جمموعة أقل من احلد األدىن

 املستوى يلزمها إعادة دراسة مقررا  الرسوب فقط يف ذلا 
   إذا رسبت الطالبة فمما جمموعة أقل من احلد األدىن من الوحدا  الدراسمة تلز  بإعادة دراسة مقررا

 الرسوب مأ مقررا  إضافمة من املستويا  اليت تلي مستواها وفقا  ملا يلي:
 نة( أن يكون التسجمل يف املقررا  حس  ا داول وضوابط اخلطة الدراسمة )متطلبا  سابقة أو متزام 
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  يت، التسجمل للطالبة الراسبة من املستويا  اليت تلي مستواها ويرتبط الع   الدراسي للطالبة مبعدهلا
 األقص  الرتاكمي عل  أال يقل عن احلد األدىن ومبا ال يتجاوة احلد 

حيدد عدد املستويا  التالمة املسموح بتسجمل مقررا  منها للطالبا  الراسبا  أو املتوقأ خترجهن  -5
ستوين وجيوة مبوافقة القس، املختص حتديد مستويا  أخرى يف الكلما  اليت تستدعي طبمعة الدراسة مب

 فمها خالف ذلا 
التعارض  )بسب عند تعذر تسجمل الطالبة للع   الدراسي من مقررا  املستوى الدراسي الذي يلم   -6

تكمل عبئها الدراسي من  املستوى(أو عد  إاا  املتطل  الساب  أو إلاائها مجمأ مقررا  ذلا 
مقررا  املستويا  التالمة املسموح بعد ذلا يكتفي بالوحدا  الدراسمة اليت سجلت هلا وإن كان 

 عددها دون احلد األدىن 
 التخصيص

 التالمة:يت، حتديد التخصص للطالبا  اجملتاةا  للسنة الت ًريية عل  كلما  ا امعة وف  انلمة والًوابط 
 ضوابط اجتياز السنة التحضيرية 

 يشرتط الجتماة السنة الت ًريية ما يلي: -1
  إكمال مجمأ مقررا  السنة الت ًريية بنجاح خالل الفرتة من فصل دراسي واحد إىل االاة فصول

 أقص  دراسمة ك د 
  (  1اجتماة مستوين من مقرر اللغة اإلالمزية )إال   
 لت ًريية األخرى حس  الئ ة الدراسة واالختبارا  للمرحلة اجتماة بقمة مقررا  برنامج السنة ا

 ولوائ   ا امعمة يف نةا  جملس التعلم، العار وا امعا  
الطالبة اليت ال جتتاة السنة الت ًريية أو بعض مقرراهتا خالل االاة فصول دراسمة ك د أقص  يت، إحلاقها  -2

 با امعة بكلمة اجملتمأ 
فسمكون اختمارها للتخصص حس   دراسمن الطالبة اليت اجتاة  السنة الت ًريية يف فرتة تزيد عن فصلن  -3

التخصصا  املتاحة يف حمن  نةرا  لكون بعض التخصصا  غري متاحة بسب  اكتمال العدد اةدد هلا أو 
 الص مة(  )الكلما لكون نةا  الدراسة فمها سنوي 

 الكليات:آلية الفرز لجميع 
  يت، الفرة ع، طري  املفاضلة آلما  وتنافسما  بن مجمأ الطالبا  املتقدما  اجملتاةا   ممأ مقررا  السنة

 االالمزية الت ًريية ومستوى اللغة 
  يت، الفرة بالتوار حس  مستوى اللغة اإلالمزية ابتدا  من املستوى األعل  إىل األقل مبعىن أن يت، الفرة

مأ مراعاة نوع شهادة ال انوية العامة  األول-ال اي – ال الث-الرابأ –للمستوى الساد  ومن ث اخلامس 
 أديب( -علمي)
 ي للسنة الت ًريية ويت، ختصمص الطالبا  احلاصال  يف كل مستوى يت، فرة الطالبا  حس  املعدل الرتاكم

 كلمة ( فأعل  حس  املقاعد املتاحة يف كل  3.75عل  )
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 ( من مجمأ املستويا  يت، فرةهن بعد انتها  الفرة  ممأ 3.75الطالبا  احلاصال  عل  معدل أقل من )
 املستويا  وختصصهن حس  املقاعد 

 الكليات:شروط وضوابط للتخصص خاصة ببعض 
 الكليات الصحية 

  القبول يف الكلما  الص مة سنوي يف بداية كل عا  دراسي 
   سعودية أن تكون الطالبة سعودية أو من أ 
  :30 العامة % ال انوية 30)النسبة املركبة مفاضلة بن املتقدما  حس  األعل  ويت، احتساهبا كانيت %

 % الت صملي( 40 القدرا  
  الشخصمة اجتماة املقابلة 
  اجتماة الكشف الطيب 
نأمل االطالع عل  رابط عمادة القبول والتسجمل عل  املوقأ اإللكرتوي للجامعة نخر حتديث لشروط  :الطالبةعزيزتي 

 wwwpnu.edu.saا امعة التخصمص يف الكلما  الص مة وباقي كلما  
 كلية التصاميم والفنون 

الطالبة لالختبار ال يت، ختصمصها إال بعد إاا  مقررا  السنة الت ًريية اجتماة اختبار القدرا  الفنمة ويف حال اجتماة 
 بنجاح 

 كلية اللغات والترجمة وقسم معلمة اللغة اإلنجليزية للمرحلة االبتدائية بكلية التربية 
 ستوى ال الث مفاضلة بن املتقدما  عل  أن ال يقل مستوى الطالبة بنهاية السنة الت ًريية يف اللغة اإلالمزية عن امل

 كلية علوم الحاسب والمعلومات 
 –ومبادئ الرياضما   –  ( 1)حاس –أن ال يقل تقدير الطالبة عن )ب( يف مقرري مهارا  احلاس  انر 

 يف السنة الت ًريية  –  ( 1)عرض
 كلية الخدمة االجتماعية 

 احلركة(  النةر  )التخاط  سالمة الطالبة النفسمة واحلسمة 
 حال اكتشاف عد  مناسبة حالة الطالبة للتخصص حي  للكلمة رفأ تقرير لت ويلها إىل كلمة أخرى  يف مالحةة:

 برنامج علم النفس اإلكلينيكي
  مفاضلة بن املتقدما  عل  أن ال يقل مستوى الطالبة يف اللغة االالمزية بنهاية السنة الت ًريية عن املستوى

 الرابأ 
  ( فأعل  4الت ًريية )املعدل الرتاكمي للسنة 

 الدبلوم(  )درجةكلية المجتمع 
 ( 75 2الطالبا  اجملتاةا  للسنة الت ًريية مبعدل تراكمي أقل من ) 
   الطالبا  الاليت مل جيتزن السنة الت ًريية أو بعض مقرراهتا خالل االاة فصول دراسمة ك د أقص 
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  حي  للطالبا  املقبوال  يف كلمة اجملتمأ اختمار التخصص يف كلما  ا امعة بعد اجتماة السنة الت ًريية يف
 فأعل  ( 3.5حال حصلت الطالبة عل  معدل )

 المواظبة خالل مدة الدراسة
قلت نسبة  عل  الطالبة املنتةمة حًور اةاضرا  والدرو  العملمة وحتر  من دخول االختبار النهائي فمها إذا -1

%( من اةاضرا  والدرو  العملمة 75حًورها عن النسبة اليت حيددها جملس ا امعة عل  أال تقل عن )
وتعد الطالبة اليت حرمت من دخول االختبار بسب  الغماب راسبة  الدراسي اةددة لكل مقرر خالل الفصل 

  (DN)ويرصد هلا تقدير درو  )ح( أو  املقرر يف 
% من جمموع اةاضرا  25حتر  الطالبة املنتةمة من دخول االختبار النهائي إذا ةاد  نسبة غماهبا عن  -2

 فم  وتعد الطالبة اةرومة يف مقرر دراسي راسبة  والسريرية  واملمدانمة والدرو  العملمة 
 املقرر إمجار داضرا   % من10الطالبة إنذارا  أوال  بالغماب إذا جتاوة  نسبة غماهبا  مدر  املقرريعط   -3

 % 20وإنذارا  اانما  إذا بلغت نسبة غماهبا 
 املقرر يرفأ مدر  املقرر تقريرا  إىل رئمسة القس، املختص يوضح فم  حرمان الطالبة من االستمرار يف دراسة  -4

 الطالبة والدرو  العملمة اليت تغمبت عنها  اةاضرا  وتواريخ 
ا  اةروما  بعد اعتمادها من جملس الكلمة  وترفأ التوصما  إىل عمادة تعلن رئمسة القس، أمسا  الطالب -5

%( من اةاضرا  والدرو  العملمة اةددة 50القبول والتسجمل للبت فمها عل  أال تقل نسبة احلًور عن )
 للمقرر 

ختبار إذا تًمن اختبار ااية الفصل الدراسي ألحد املقررا  اختبارا  عملمة أو شفهمة إىل جان  اال -6
وحيس  تقديرها  االختبار وتغمبت الطالبة عن أحد هذه االختبارا  تكون درجتها صفرا  يف ذلا  الت ريري 

ويشار إىل غماهبا يف كشف النتمجة ماعدا  علمها يف ذلا املقرر عل  أسا  درجا  االختبارا  اليت حصلت 
 الت ريرية ىل جان  االختبارا  الكلما  اليت تشرتط االلتزا  باالختبارا  العملمة والشفهمة إ

تتقد  الطالبة املتغمبة عن االختبار النهائي بعذرها إىل مدر  املقرر أو رئمسة القس، املختص قبل بداية الفصل  -7
 البديل الدراسي التار للسماح هلا بأدا  االختبار 

 الالة  تعرض مرئما  جملس القس، املختص عل  جملس الكلمة الختاذ  -8
 كالتار:موح هبا للتغمم  عن االختبار النهائي هي  األعذار املس -9

  األوىل وفاة من الدرجة 
  الوالدة والنزيف وما يف حكمها 
   التنومي يف املستشف 
 ( املنو  يف املستشف   األ   الزوج  األب مرافقة )حال عد  وجود بديل(  )يفاالبن 
   موعد عالج كمماوي أو موعد غسمل كل 
   االختبار اإلغما  أو الغمبوبة أو نوبا  الصرع يو 
   االختبار احلوادث املرورية اليت تنتج عنها إصابا  بلمغة أو احلري  يف املنزل يو 
  االختبارا  الطالق يف 
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  األعذار الطبمة املصدقة أو األعذار االجتماعمة اليت يقتنأ هبا جملس الكلمة 
 االنقطاع عن الدراسة وإعادة القيد

 االنقطاع عن الدارسة  أواًل:
أو بعد حًورها االاة أسابمأ عل   الدراسي تعد الطالبة منقطعة إذا تغمبت عن حًور مجمأ مقررا  الفصل  -1

 األك ر من بد  الفصل الدراسي ث انقطاعها انقطاعا متصال  
أقص  دون عذر تعد الطالبة منقطعة يف حال مل تسجل مقررا  الفصل الدراسي خالل االاة أسابمأ ك د  -2

 أو سجلت مقرر ومل حتًر  مقبول 
 مقبول يت، طي قمد الطالبة املنتسبة إذا تغمبت عن مجمأ االختبارا  الت ريرية النهائمة دون عذر  -3
 ال تعد الطالبة منقطعة عن الدراسة للفصول اليت تدرسها كطالبة ةائرة يف جامعة أخرى  -4
 :إعادة القيد ثانياً:

  الطالبة:عزيزتي 
حال االنقطاع عن الدراسة يف ا امعة ورغبتا بإعادة القمد نأمل االطالع عل  شروط إعادة القمد ومواعمد تقدمي يف 

 الطل  
 

 الشروط العامة إلعادة القيد:
 أن تتقد  الطالبة ملقر عمادة القبول والتسجمل با امعة يف الوقت اةدد بالتقومي ا امعي  -1
 دراسمة أن ال تزيد مدة االنقطاع عن الدراسة با امعة عن أربعة فصول  -2
 با امعة إعادة القمد فقط مرة واحدة طول مدة الدراسة  -3
 أن ال يكون قد مت طي قمدها دراسما  )بسب  الرسوب أو احلرمان أو اإلنذار بالفصل األكادميي(  -4
 إرفاق عذر ي بت سب  االنقطاع سوا  طيب أو غريه  -5
  تكون الطالبة قد الت قت جبامعة أخرى فرتة االنقطاع أن ال -6

 المطلوبة:المستندات 
 تعبئة النموذج املخصص لطي القمد  -1
 يف حال كون سب  االنقطاع ص ي يلز  إحًار تقرير طيب مأ إرفاق املستندا  اليت ت بت العذر  -2
 ا امعمة صورة من البطاقة  -3

 :مالحظات
  قبول إعادة القمد وجي  عل  الطالبة املتابعة للتأكد من موافقة جملس الكلمة جي  مراعاة أن التقد  ال يعىن

 علم  
  جي  التقمد مبواعمد إعادة القمد اةددة ولن ينةر يف أي طل  بنهاية املدة اةددة 

 
 التأجيل واالعتذار عن الدراسة



 QMSنظام إدارة الجودة 

  

 

 61 

 
 

 أواًل: التأجيل 
 الذاتمة حس  التقومي ا امعي تتقد  الطالبة بطل  تأجمل الدراسة عن طري  اخلدمة  -1
جيوة للطالبة طل  التأجمل لفصلن دراسمن متتالمن أو االاة فصول دراسمة غري متتالمة ك د أقص  طملة مدة  -2

 الدراسة با امعة 
 االعتذار ثانياً:
االعتذار جيوة للطالبة االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي دون أن تعد راسبة إذا تقدمت بطل   -1

 عن طري  اخلدمة الذاتمة للطالبة 
جي  أال تتجاوة فصول االعتذار فصلن دراسمن متتالمن أو االاة فصول غري متتالمة ك د أقص  طملة  -2

 الدارسة با امعة 
 :االعتذار عن مقرر

عة عل  أال يتجاوة جيوة للطالبة االنس اب بعذر من مقرر إىل مخسة مقررا  عل  األك ر طملة مدة دراستها يف ا ام
 تقدمي العذر األسبوع العاشر من الفصل الدراسي وال يتجاوة مقررين يف الفصل الدراسي الواحد 

 
 التحويل

 الت ويل الداخلي 
 :شروط التحويل

يف حال رغبة الطالبة بالت ويل من كلمة إىل أخرى داخل ا امعة جي  علمها االلتزا  مبوعد تقدمي الطلبا   -1
 التقومي ا امعي اةددة يف 

 االلتزا  بالشروط املعلنة يف كل فصل  -2
ال حي  للطالبة الت ويل بعد إجرا  التخصص بنهاية السنة الت ًريية إال بعد أن تنهي فصل دراسي عل  األقل  -3

 يف التخصص الذي قبلت فم  
 امعة باست نا  الكلما  حي  للطالبة التقد  للت ويل يف ااية الفصل الدراسي األول أو ال اي  ممأ كلما  ا -4

 الص مة ألن نةا  الدراسة فمها سنويا  
 أن ال تكون الطالبة قد اجتاة  املستوى اخلامس يف ختصصها  -5

 :آلية تقديم طلب التحويل
 الداخلي عن طري  النةا  اخلاع بالت ويل 

ملزيد من املعلوما  نأمل االطالع صف ة عمادة القبول والتسجمل عل  املوقأ اإللكرتوي للجامعة أو التواصل عل  الييد 
 www.pnu.edu.saاإللكرتوي: 
 :مهمةمالحظات 

 اةددة نأمل التقمد مبواعمد الت ويل ولن ينةر يف أي طل  حتويل بعد ااية املدة 
 القبول يعتمد عل  الشروط وتوفر املقاعد يف التخصص املطلوب 

http://www.pnu.edu.sa/
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 الت ويل اخلارجي 
 املطلوبة:املستندا   -1

  السجل األكادميي معتمد وخمتو  حىت أخر فصل دراسي للطالبة 
  صورة من اهلوية الوطنمة 
 ن من توصمف املقررا  من عمادة القبول والتسجمل جبامعة الطالبة خمتومة نسخت 
  العامة صورة من شهادة ال انوية 
  خطاب يوضح سب  النقل 

 ( 4من 75 2( أو )5من 75 3أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالبة يف آخر فصل تقدمت فم  للت ويل عن ) -2
 اسي يف جامعتها أن تكون الطالبة قد أمًت ما ال يقل عن عا  در  -3
 أن يكون الت ويل إىل نفس ختصصها جبامعتها  -4
 أمهمة التقمد مبواعمد الت ويل املعتمدة يف التقومي ا امعي ولن يقبل أي طل  للت ويل بنهاية املدة اةددة  -5

 مالحظة:
 اجتماة أي شروط خاصة تطلبها الكلمة أو التخصص 

 
 التخرج

عل  أن ال يقل معدهلا الرتاكمي عن  الدراسمة تتخرج الطالبة بعد إاا  متطلبا  التخرج بنجاح حس  اخلطة  -1
( وجمللس الكلمة بنا   عل  توصمة جملس القس، املختص حتديد مقررا  مناسبة تدرسها الطالبة 5من  2مقبول )

 املعدل يف لرفأ معدهلا الرتاكمي وذلا يف حال ااحها يف املقررا  ورسوهبا 
 العلممة ال تعتي الطالبة متخرجة إال بعد صدور موافقة جملس ا امعة عل  من ها الدرجة  -2
ومكان املمالد  وا نسمة  ورق،  رباعما  متنح كل خرجية وامقة خترج باللغتن العربمة واإلالمزية يوضح فمها االس،  -3

وتقديرها  الرتاكمي واملعدل  علم  والتخصص الذي حصلت  العلممة والدرجة  ا امعي والرق،  املدي السجل 
وتعتمد الوامقة من عممدة القبول  التخرج وتاريخ  ( وحالة القمد )منتةمة أو منتسبة التخرج العا  عند 
 وختت، خبت، ا امعة  والتسجمل 

 يف حالة فقد أو تلف وامقة التخرج ميكن إصدار بدل وفقا  ملا يلي: -4
 وتقو   التالفة مفقود( أو )بدل تالف( عل  كل وامقة تصدر بدال  عن الوامقة املفقودة أو  إدراج عبارة )بدل

 عمادة القبول والتسجمل بإتالف الوامقة اليت مت إصدار وامقة بدال  عنها 
 

 الفصل من الجامعة
 التالمة:تفصل الطالبة من ا امعة يف إحدى احلاال  

أكادميمة متتالمة عل  األك ر الافاض معدهلا الرتاكمي عن احلد األدىن إذا حصلت الطالبة عل  االاة إنذارا   -1
 ( 5من  2)



 QMSنظام إدارة الجودة 

  

 

 63 

 
 

 إذا مل تن  متطلبا  التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجها عالوة عل  مدة الينامج  -2
 التقديرات والمعدل الفصلي والتراكمي

 ( نقاط كما يلي:5ةن التقدير من )حتس  التقديرا  اليت حتصل علمها الطالبة عل  أسا  أن و 
 (5وةن التقدير من) رمز التقدير التقدير الدرجة املئوية

 0 5 أ  يتاة مرتفأ 95-100
 75 4 أ يتاة 95إلى أقل من 90
 5 4 ب  جمد جدا  مرتفأ 90إلى أقل من85
 0 4 ب جدا   جمد 85إلى أقل من80
 5 3 ج  جمد مرتفأ 80إلى أقل من75
 0 3 ج جمد 75منإلى أقل 70
 5 2 د  مقبول مرتفأ 70إلى أقل من65
 0 2 د مقبول 65إلى أقل من60

 0 1 ها راس  60أقل من

 التقدير العام )المعدل التراكمي(
 حيس  املعدل الرتاكمي بعد ااية السنة األوىل يف كل فصل دراسي إىل خترج الطالبة كانيت:

  00 5من 50 4إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن :()ممتاز -1
 00 5من 50 4إىل أقل من  75 3إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل من  :()جيد جداً  -2
 00 5من 75 3إىل أقل من  75 2: إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل من )جيد( -3
 00 5من 75 2إىل أقل من  00 2إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل من  :مقبول() -4

 م ال توضم ي 
 األول:الفصل 

 عدد النقاط التقدير وزن التقدير رمز الدرجة المئوية عدد الوحدات المقرر
 00 28 50 3 ج  00 76 00 8 001انجل 
 00 10 00 5 أ  00 96 00 2 001تحضر

 00 12 00 4 ب 00 82 00 3 001حاسب 
 00 50    00 13 المجموع

 جمموع الوحدا  ÷ املعدل الفصلي للفصل األول = جمموع النقاط
                                 =50 00÷13 00 =3 85 

 
 الفصل الثاني:

 عدد النقاط التقدير وزن التقدير رمز الدرجة المئوية عدد الوحدات المقرر
 00 24 00 3 ج 00 72 00 8 001انجل 
 5 9 75 4 أ 00 92 00 2 002تحضر
 00 3 00 1 ها 00 49 00 3 001عرض 
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 5 36    00 13 المجموع

 جمموع الوحدا  ÷ املعدل الفصلي للفصل األول = جمموع النقاط 
                                  =36 5÷13 00 =2 81 

 جمموع الوحدا  للفصول الدراسمة ÷ املعدل الرتاكمي = جمموع النقاط للفصول الدراسمة 
                    =86 5 ÷26=3 33 

 الطالبة الزائرة
هي الطالبة اليت تقو  بدراسة بعض املقررا  يف جامعة أخرى دون حتويل وحتدد هلا ا امعة املقررا  اليت تت، دراستها 

رر الذي تدرس  الطالبة خارج ا امعة معادال  )أو مكافئا ( يف مفردات  ألحد املقررا  اليت تتًمنها عل  أن يكون املق
 اخلطة الدراسمة هلا 

  نعبد الرمحالطالبة الزائرة من خارج ا امعة إىل جامعة األمرية نورة بنت  - أ
 :المطلوبةالمستندات 
   إحًار خطاب من عممدة القبول والتسجمل يف جامعتها يوضح املقررا  اليت ترغ  بدراستها كزائرة حس

  نعبد الرمحبرامج جامعة األمرية نورة بنت 
  االلتزا  باملواعمد اةددة للتقومي ا امعي 
 إىل خارج ا امعة  نعبد الرمحالطالبة الزائرة من جامعة األمرية نورة بنت  - ب

 المطلوبة:المستندات 
  توصمف املقررا  من ا امعة اليت ترغ  الزيارة هلا 
  تعبئة النموذج اخلاع للزيارة 

 :مهمةمالحظات 
  نةا  الزيارة يسمح باستقبال الطالبة ملدة أقصاها فصلن دراسمن 
  إىل ا امعا  األخرى ال حتس  معدال  املقررا  اليت تت، معادلتها للطالبة الزائرة من جامعة األمرية نورة

 ضمن معدهلا الرتاكمي وت بت املقررا  يف سجلها األكادميي 
 المكافآت

أو طالبة من ة من اخلارج عل  أن يكون منتةما   سعودية أو غري سعودية من أ   سعودية تصرف املكافأة لكل طالبة 
 الدراسمة دة الينامج حس  اخلطة يف الدارسة با امعة طوال املدة النةاممة وهي م

 آلية الصرف
 تسل، للطالبا  بطاقا  الصرف انر ويت، إيداع املكافآ  للطالبا  بنهاية كل شهر هجري 

 مقدار المكافأة
 ( لألقسا  األدبمة 850)
 العلممة  ( لألقسا 1000)

  ،رياال  من املكافأة لصندوق الطالبا  شهريا   10يت، خص 
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 ضوابط صرف المكافأة
وحتس  املدة النةاممة من  ا امعة تصرف املكافأة طوال الينامج حس  اخلطة الدراسمة املعتمدة من جملس  -1

 التأجمل بعد السنة الت ًريية مبا يف ذلا فصول االعتذار والت ويل وال يدخل ضمنها فصول 
 ال تصرف املكافأة يف احلاال  التالمة: -2
  عن الفصل الدراسي  الطالبا  املعتذرا  واملؤجال  واملنقطعا 
  الطالبة اليت جتاوة  املدة النةاممة للينامج 
 ( 2الطالبة املنذرة أكادميما  معدهلا أقل من ) 
  الطالبة الزائرة يف جامعة أخرى حىت تصل نتائجها من ا امعة ويت، رصد النتمجة عل  النةا  األكادميي 
 :هامةمالحظة 

إدارة  –عل  الطالبة يف حال است قاقها املكافأة وعد  نزوهلا عل  حساهبا التواصل مأ عمادة القبول والتسجمل 
 بعد تعبئة النموذج املعتمد عل  موقأ العمادة   dsa_rewards@pnu.edu.saاملكافآ  عل  الييد اإللكرتوي 

 :تفوقالمكافأة 
( خالل السنة 50 4( لاير يف حال حصوهلا عل  تقدير يتاة دراسمن )1000حي  للطالبة مكافأة تفوق قدرها )

 الواحدة 
 عزيزتي نأمل مراجعة بنك الرياض في الحاالت التالية:

 فاقد يف حال فقد بطاقة الصراف أو س بها وذلا إلصدار بدل  -1
 يف حال فقدان الرق، السري أو اخلطأ فم   -2

 الدور األرضي  –مبىن اخلدما  الطالبمة  4Aبنا دطة 
 10Aكما يوجد فرع آخر   – 4Aبنا الرياض املدينة ا امعمة دطة 

 : للتواصل
 dar@pnu.edu.sa عممدة القبول والتسجمل

 Dar-doa@pnu.edu.sa وكملة العمادة
 Dar-ad@pnu.edu.sa إدارة القبول
 Dar-certificates@pnu.edu.sa إدارة الواائ 

 Dar_rewards@pnu.edu.sa إدارة املكافئا 
 transfer@pnu.edu.sa إدارة الت ويل الداخلي
 Dar-welcome@pnu.edu.sa إدارة الت ويل اخلارجي

 pys@pnu.edu.sa إدارة التخصمص
 Admission_pnu.edu.sa تويرت

mailto:dsa_rewards@pnu.edu.sa
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 التعليميةاستمارة تقييم عضو الهيئة  :(4-الملحق )ج
 

 
 هـ   143/        143الجامعي       التعليمية للعاماستمارة تقييم عضو الهيئة 

 معلوما  عامة

 الجنسية:  االسم رباعيا

  الكلية
  القسم

  المؤهل العلمي
  التخصص

 معيد   داضر   أ  مساعد  أ مشارك أستاذ المسمى الوظيفي
 ال يوجد  أخرى رئمس قس، وكمل عممد   العمل اإلداري

  خارج المملكة  داخل المملكة عدد سنوات الخبرة

 األداء الوظيفي وفاعلية التعليم األول:القسم 

 
 
 
 

الحد األقصى  العنصر م
 للدرجة

 الرقم الممثل للتقويم
 ب أ

   10 القرارا  القدرة عل  التخطمط وإختاذ  1
   5 اإلشراف عل  حبوث الطالبا  ورسائلهن واملشاركة الفعالة يف قاعة الب ث  2
   5 االلتزا  باللوائح والنة،  3
   10 املكتبمة االلتزا  بأوقا  اةاضرا  والساعا   4
   5 تفعمل اإلرشاد األكادميي  5
   10 االلتزا  بتوصمف املقرر  6
   5 وتقرير املقرر يف املواعمد اةددة إعداد ملف  7
   5 الدقة يف متابعة حاال  الطالبا   8
   10 استخدا  طرق ووسائل تعلمممة وتقنمة حدي ة خالل العملمة التعلمممة  9

   10 االلتزا  مبعايري ا ودة يف وضأ االختبارا   10
   5 مراف  العملمة التعلمممة نشر وتطبم  قواعد األمن والسالمة واةافةة عل   11

   70 جمموع الدرجا 

 والموظفين التدريس هيئة أعضاء شؤون عمادة
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 األنشطة البحثية والمهنية الثاني:القسم 

 الرق، املم ل للتقومي احلد األقص  للدرجة العنصر  
 ب أ

 الب وث أو الكت  املنشورة واملشاركة يف املؤمترا  والندوا   1
 التدريبمة ورش العمل والدورا  و  واةاضرا  العامة

5   

   5 العًوية يف مجعما  وهمئا  مهنمة  2
   10 جمموع الدرجا 

 
 الشخصية والعالقاتالصفات  الثالث:القسم 

 األنشطة اإلدارية والثقافية واالجتماعية الرابع:القسم 

 
 
 
 
 
 
 

 الرق، املم ل للتقومي احلد األقص  للدرجة العنصر  
 ب أ

   5 إدارة االةما  وحسن التصرف  1
   5 إمكانمة حتمل مسؤولمة أعل   2
   5 أدا  العمل باملستوى املطلوب والوقت اةدد ا دية يف  3
   5 التعامل والتعاون مأ الرؤسا  والزمال   4
   5 حسن التعامل مأ الطالبا   5
   5 حسن املةهر والسلوك العا   6

   30 جمموع الدرجا 

 الرق، املم ل للتقومي للدرجةاحلد األقص   العنصر  
 ب أ

   5 املشاركة الفعالة يف  ان القس، أو الكلمة أو ا امعة  1
   5 والكلمة أو ا امعة أو اجملتمأ  مستوى القس،املشاركة يف األنشطة ال قافمة أو االجتماعمة عل   2

   10 جمموع الدرجا 
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 أعضاء الهيئة التعليمية )ب(:الفئة          الفئة )أ(: عضو الهيئة التعليمية المكلف بعمل إداري                  
 التقدير الكلي للدرجات

  120 - 108 يتاة   70 األدا  الوظمفي

  107 - 96 جيد جداً    10 األنشطة الب  مة واملهنمة
  95  - 84 جيد   30 الشخصمة والعالقا الصفا  

  83 - 72 مرض   10 األنشطة اإلدارية وال قافمة واالجتماعمة
  71أقل من  غير مرض   120 اجملموع الكلي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ14/       /            التاريخ:................... التوقيع:.......................   وظيفته:..................................... التقرير:اسم معد 
 مالحظات وتوصيات معد التقرير

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 هـ143/       /        التاريخ:................. ...... التوقيع:.......................  وظيفته:................................. التقرير:اسم معتمد 
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 تقييم النظراء للتدريس:(5-الملحق )ج
 
 قسم ما بعد التقييمو  ،قسم التقييمو  يحتوي هذا النموذج على ثالثة أقسام: قسم ما قبل التقييم،

 قسم ما قبل التقييم .1
 النموذج )أ(

إرسال  أو إعطاؤه للمقمِّ، قبل ا لسة مرفقا  و  صاح  التقمم، قبل بد  جلسة التقمم،يت، إكمال هذا القس، من قبل 
 بأي توامقا  داعمة كاخلطة الدراسمة أو أوراق العمل اليت ستستخد  يف اةاضرة 

 
 قسم التقييم .2

 النموذج )ب( القسم األول والقسم الثاني
استخدا  املل وظا  اليت مت تدوينها خالل عملمة التقمم، و  القس، ال اي من قبل املقمِّ،و  إكمال القس، األول يت،

 إلكمال القس، ال اي 
 

 قسم ما بعد التقييم .3
 النموذج )ج( القسم األول والقسم الثاني

 القس، األول بعد جلسة التقمم،  التقمم، إكمالجي  عل  صاح  
 ل اجتماع ما بعد التقمم، صاح  التقمم، خالو  يت، إكمال القس، ال اي بالتشارك ما بن املقمِّ،

 الذي يشكل جز ا  من مراجعة ما بعد التدريس و  يعد القس، ال اي ا ز  املّوا  الوحمد لتقمم، النةرا 
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 النموذج )أ( قسم ما قبل التقييم
  الدر  إعطائ  للمقمِّ، قبل بد  و  جي  إكمال هذا النموذج من قبل عًو همئة التدريس قبل جلسة التقمم،

 عًو همئة التدريس  التاريخ 
 المقيِّم  الوقت 
 اسم المقرر  رمز المقرر 

 
 األهداف والغايا  العامة للم اضرة

 
 
 

 تريد تعلمقا  معمنة علمها؟  جوان  تدريساهل هناك أي جان  من 
 
 
 
 

  هل هناك أي صعوبا  أو مشاكل متوقعة تريد أن يكون املقمِّ، عل  عل، هبا؟
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 األول القسم-التقييم قسم( ب) النموذج
 جي  إكمال هذا القس، من قبل املقمِّ،

 الفصل الدراسي  تاريخ التقمم، 
 أسابيع الفصل الدراسي  وقت التقييم 
 مدة الجلسة  مدة التقييم 
 المقيِّم  المسمى الوظيفي للمقيِّم 

 المحاضر 
 

 
 الثاني القسم –التقييم قسم( ب) النموذج

ركز عل  اةاور اإلجيابمة و  املل وظا  اليت مت تدوينها أانا  التقمم،  حاول املقمِّ، باستخدا جي  إكمال هذا النموذج من قبل 
 ق، بإعطا  أم لة حمة لكال ا انبن إن أمكنا ذلاو  ا لسة حتسمنها ميكن لصاح وعل  ا وان  اليت 

 األهداف والغايا  التعلمممة
 العام من الجلسة واضحاً ومناسباً؟ هل تم إيصال مخرجات التعلم بشكل واضح للطالبات خالل المحاضرة؟هل كان الهدف 

1 

 التعليقات
 
 

 2 التخطمط والتنةم،

 اس، املقرر  رمز املقرر 
 سيالبرنامج الدرا 

المستوى  سنة التخرج  املاجستري
    الدراسي

درس تعليمي لمجموعة  داضرة معمل
 صغيرة

 نوع الجلسة محاضرة/ ندوة
 
 
 

   

عدد المتعلمين  العدد الكلي للحاضرين عدد الطالبا  املسجال 
   الحاضرين
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هل كان الدرس منظم  جيد؟هل عضو هيئة التدريس ملتزم بالوقت ومنظم بشكل جيد؟ هل تم استغالل الوقت وتقسيم المحاضرة بشكل 
 من حيث النشاطات؟

 
 التعليقات

 
 
 

 طرق التدريس
هل تم التنويع باستخدام طرق تدريس مختلفة؟ هل تم استخدام طرق التدريس بشكل يتالئم مع احتياجات/مستويات الطالبات؟ هل تم 

 إعطاء تعليمات واضحة؟ هل تم التأكد من فهم الطالبات بفاعلية؟

3 

 
 
 

 إيصال املعلومة
هيئة التدريس  وأسلوب عضوهل يتكلم العضو هيئة التدريس بوضوح مستخدماً طبقة صوت وسرعة وتدرج لغوي مناسب؟ هل نبرة صوت 

 مناسبين؟ هل كان عضو هيئة التدريس حماسي بأسلوبه وهل يحافظ على شد انتباه المتعلمين؟

4  

 التعليقات
 
 
 

 مشاركة وتفاعل الطالبا 
التحكم هل تم تشجيع تفاعل ومشاركة الطالبات؟ هل تمت اإلشادة بشكل متكرر بجهود وإنجازات الطالبات؟ هل تم الحفاظ على 

 على القاعة وانضباطها؟ هل هناك انسجام بين المحاضر والطالبات؟ والسيطرة

5 

 التعليقات
 
 
 

 اةتوى
احتياجات وقدرات الطالبات؟ هل كان المحتوى ذا صلة بالطالبات وممتع بالنسبة هل تمت تغطية المحتوى الدراسي بمستوى يتالءم مع 

 لهم؟

6 

 التعليقات
 
 
 

 7 استخدا  املساحة واملوارد التعلمممة
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 هل تم استخدام مساحة القاعة الدراسية بفعالية لتتم مشاركة الطالبات؟ هل تم استخدام موارد تقنية التواصل والمعلومات بفعالية؟ هل تم
  البيضاء وشرائح العرض(؟  )السبورة بوضوح وفعاليةستخدام موارد التعليم األخرى ا

 
 التعليقات

 
 
 

 تعلمقا  إضافمة
 هل هناك أمر آخر الحظته ولم يتم ذكره سابقاً؟

 8 

 التعليقات
 
 
 

 اخلالصة
 قم بمراجعة الملحوظات السابقة وتلخيص نقاط القوة األساسية وما يمكن تحسينه.

 9 
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 األول القسم –التقييم بعد ما قسم( ج) النموذج
 جلسة التقمم، اةاضر بعدجي  تعبئة هذا النموذج من قبل 

 
 
 
 
 
 
 

 إىل أي مدى مت حتقم  أهداف/ خمرجا  التعل،؟ 

 
 
 
 
 
 
 

 ما الفائدة التي تعتقد بأن طالباتك حصلن عليها من هذا الدرس؟ 

 
 
 
 
 
 

 مالئمة اختيارك/ استخدامك للموارد؟ما مدى 

 
 
 
 
 
 
 

ما هي التغيرات التي ستقوم بها إذا ما قدمت هذا الدرس/ الموضوع 
 مرة أخرى؟
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 هل هناك أي تعليقات أخرى تود إضافتها تتعلق بجلسة التقييم؟
 
 
 
 
 
 

 
 الثاني القسم – التقييم بعد ما قسم –( ج) النموذج

املوافقة علم  يف األماكن اليت تستلز  ذلا يف ااية اجتماع ما و  املقمِّ،و  من قبل عًو همئة التدريس جي  تعبئة هذا النموذج
 بعد التقمم، 

 

 
 
 
 
 

 اس، عًو همئة التدريس  تاريخ االجتماع 
 اسم المقيِّم   وقت االجتماع 

 نقاط املمارسة ا مدة للمشاركة
 والتي تم تقييم الممارسة الجيدة فيها خالل الجلسةقم بمناقشة أي طرق يمكن مشاركتها مع زمالء العمل 

1 

 التعليقات
 
 
 

 نقاط عملمة
 قم بمناقشة أي طرق يمكن لعضو هيئة التدريس االستمرار في تطوير طريقة تدريسه من خاللها.

 

2 

 
 
 

 توقمأ عًو همئة التدريس  التاريخ 

 توقيع المقيِّم  التاريخ 
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 عبد الرحمن بنت نورة االميرة جامعة فيالالئحة التأديبية للطالبات  :(6-الملحق )ج
 التعريفات

 األولى:المادة 
 التار:تدل املصطل ا  التالمة حم ما ورد  يف هذه الالئ ة عل  املعاي املدونة أما  كل منها عل  الن و 

 عبد الرمحن جامعة األمرية نورة بنت  .الجامعة:1
  أو جنسماهتنمجمأ الطالبا  امللت قا  بالدراسة يف ا امعة أيا  كانت مستوياهتن التعلمممة  :الطالبات. 2
 الطالبا  اللجنة الدائمة لتأدي  الطالبا  بعمادة شؤون  .اللجنة:3
 ا امعة هي كل ما خيالف أنةمة ولوائح وتعلمما   :المخالفة. 4
 الئ ة الهي ا زا  التأدييب املنصوع علمة  :العقوبة. 5
 ا امعمة كل ما تؤدي  الطالبة وفقا  ألحكا  الئ ة الدراسة واالختبارا    :االختبار. 6

 األهداف 
  الثانية:المادة 

 يلي:تعىن أحكا  هذه الالئ ة مبا 
 ضبط سلوك الطالبا  داخل ا امعة أو يف أي من مرافقها   1
 الرتبوية املتاحة با امعة إصالح وهتذي  الطالبا  املخالفا  ومعا ة سلوكهن باألسالم    2
 ا امعة حتديد كل ما يعد من أفعال أو أقوال أو يارسا  خمالفة لنةا    3
 ا امعة إقرار العقوبا  التأديبمة عل  الطالبا  املخالفا  لألنةمة واللوائح املعمول هبا يف   4

 المبادئ العامة 
  الثالثة:المادة 

تسري هذه الالئ ة عل  مجمأ الطالبا  املسجال  با امعة انتةاما أو انتسابا وامللت قا  بيامج التدري  والدورا  
وما  وا امعا  مأ عد  االخالل باألحكا  الواردة بنةا  جملس التعلم، العار  ومستواها والدراسا  العلما أيا  كان نوعها 

 ح والقرارا  املتعلقة ب  صدر حول  من واائ  وتعديال  باللوائ
 الرابعة:المادة 

 ا هة املختصة بتطبم  أحكا  هذه الالئ ة هي عمادة شؤون الطالبا  بالتعاون مأ ا ها  ذا  العالقة با امعة 
 :الخامسةالمادة 

س ا امعة ال متو  ال تطب  العقوبا  املنصوع علمها يف الالئ ة عل  املخالفا  اليت تقأ من الطالبة خارج ا امعة 
 للجامعة ما مل حتملها ا هة املختصة  املختلفة وأنةمتها 

 السادسة:المادة 
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من أجل عد   تعلمما  وما تصدره ا امعة من  ولوائ ها أو بعد  العل، بأنةمة ا امعة  با هل ال جيوة للطالبة أن حتتج 
الالئ ة بعد اعتمادها وإعالاا للطالبا  يف وسائل  وعل  ا امعة نشر هذه علمها إيقاع العقوبا  املقررة هبذه الالئ ة 

 اإلعالن املعمول هبا يف ا امعة 
 :السابعةالمادة 

يكون للعممدا  ورئمسا  األقسا  وأعًا  همئة التدريس ومديرا  اإلدارا  وموظفا  األمن والسالمة واحلراسا  األمنمة 
السلطة الًبطمة وهن مسؤوال  جمتمعا  أو منفردا  عن  ومشرفا  السكن ومنسوبا  مكات  محاية اجملتمأ با امعة

ضبط املخالفا  املرتكبة من الطالبا  وف  لوائح ا امعة   وعند حصول خمالفة تقأ داخل ا امعة أو يف مرافقها يت، حترير 
رفأ هبا لرئمسة اللجنة دًر من قبل من تًبط املخالفة ين ذكرن سابقا    وحتملها لرئمستها املباشرة اليت تتوىل بدورها ال

الدائمة للتأدي  ) عممدة شؤون الطالبا  (   حمث بإعداد اةًر والتوصمة بالعقوبة املناسبة والرفأ ب  لوكملة ا امعة 
 للدع، األكادميي واخلدما  الطالبمة العتماده 

  :الثامنةالمادة 
افذة بعد مصادقة وكملة ا امعة للدع، األكادميي تعد القرارا  الصادرة من عمادة شؤون الطالبا  بتوقمأ العقوبا  ن

أو حتديد عقوبة  العقوبة ولوكملة ا امعة للدع، األكادميي واخلدما  الطالبمة التوجم  بإعادة النةر يف  الطالبمة واخلدما  
 أخرى تراها مناسبة 

 :التاسعةالمادة 
فإن لوكملة ا امعة للدع، األكادميي واخلدما  الطالبمة   جنائمةيف حال ابو  أن املخالفة املنسوبة للطالبة تشكل جرمية 

أن ترفأ ملعار مديرة ا امعة توصماهتا بإحالة كل ما يتعل  باملخالفة من مستندا  وحتقمقا  إىل ا ها  احلكوممة 
 اائي قها حك، وللجنة التأدي  أن توقف إجرا اهتا التأديبمة إىل أن يصدر حب ا رمية املختصة نةامما  للنةر يف هذه 

 المخالفات
  المادة العاشرة:

وكذا ما يصدر عن  ا امعة كل ما يصدر من الطالبة من إخالل باألنةمة واللوائح والتعلمما  والقرارا  اليت تصدر عن 
تعرض  يعد خمالفة تأديبمة االجتماعمة الطالبة من إخالل بالنةا  العا  وانداب العامة والتعالم، اإلسالممة واألعراف 

 التالمة:مرتكبتها للعقوبا  التأديبمة املبمنة يف هذه الالئ ة ومنها عل  سبمل امل ال األعمال 
القما  بأي فعل أو قول خمل بالدين أو باألخالق أو الذي ميس الشرف أو الكرامة وخيل حبسن السرية والسلوك   1

 ا امعة وانداب املرعمة داخل 
أو  املعارضة كاملنةما    الوطنمة:وختل بالوحدة  للمملكة االنشغال باملسائل اليت تتعارض مأ األنةمة العامة   2

 الرمسمة توةيأ النشرا  أو امللصقا  أو الص ف أو مجأ األموال أو التوقمعا  قبل احلصول عل  املوافقة 
 اةرمة درا  وتناول املشروبا  تعاطي أو تداول وترويج أي من املمنوعا  عل  سبمل امل ال املخ  3
إحًار األفال  أو الصور أو اجملال  أو الكت  اةةورة وتداوهلا وآال  التصوير بكل أشكاهلا أو غريها يا يعد   4

 خمالفا  لألنةمة أو اللوائح أو انداب العامة 
 ائل اإلعال  التصريح من غري إذن بأي أخبار أو معلوما  مغلوطة عن ا امعة للص ف واجملال  ووس  5
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تعطمل الدراسة أو الت ريض عل  ذلا واالمتناع عن حًور اةاضرا  أو األعمال ا امعمة اليت تقً  اللوائح   6
 باملواظبة علمها 

اإلخالل بالنةا  واالنًباط وحسن سري الدراسة يف ا امعة وكافة مرافقها وبالقواعد املتبعة أانا  اةاضرا  أو   7
 أو االنشطة اليت تقا  داخل ا امعة أو خارجها وتشرتك فمها ا امعة االختبارا  أو الندوا  

وأي  ا امعمة اإلخالل بالنةا  واالنًباط وخمالفة اللوائح والتعلمما  املتعلقة بالسكن ا امعي ووسائل النقل   8
 أو الت ريض عل  ما سب   األخرى مرف  من مراف  ا امعة 

أو احلصول بطريقة  فم  أو االشرتاك فم  أو املساعدة علم  أو الشروع  ل  وسائالغ  يف االختبار بأي وسملة من   9
 انعقاده غري مشروع  عل  أسئلة االختبار قبل 

املاجستري أو  أو رسائلالغ  واةاكاة يف التقارير والب وث والتدريبا  العملمة أو املمدانمة أو مشاريأ التخرج   10
 الدكتوراه

األمور اليت هلا عالقة با امعة وشؤواا  وإعطا  واائ  أو هويا  ا امعة انت ال شخصمة غريها يف أي من   11
أو الت دث باس، ا امعة لغريها بقصد استخدامها بطريقة غري  مشروعة لغريها بقصد استخدامها بطريقة غري 

 أو الت دث باس، ا امعة دون صفة رمسمة  مشروعة 
شأاا املسا  بالعقمدة أو التشكما يف ال وابت الشرعمة هلا أو كل ما يصدر عن الطالبة من أفعال أو أقوال من   12

كل األفعال واألقوال اليت من شأاا اإلخالل حبسن السرية والسلوك   األخرين لغريها أو ميس شرف أو كرامة 
أن  أو ش الطالبة أو منافاة اخلل  القومي الذي ينبغي أن تت ل  ب   اجملتمعمة والتعالم، اإلسالممة واألعراف 

 اإلسا ة إىل مسعة ا امعة 
 ا امعة االعتدا  بالفعل أو بالقول حب  أحد من منسويب ا امعة أو منسويب الشركا  القائمة بالعمل يف   13
أو إرشاد انخرين  نشرها االطالع دون وج  ح  عل  املعلوما  السرية اخلاصة بأي من منسويب ا امعة أو   14

 لكمفمة احلصول علمها 
تزوير املستندا  أو الشهادا  أو الواائ  الرمسمة أو استعماهلا بعد تزويرها سوا  كانت صادرة من ا امعة أو من   15

أو اتالف كل أو بعض دتوياهتا  فمها خارجها ما دامت هلا صلة بعالقة الطالبة با امعة أو بإجرا ا  الدراسة 
 كانت الطالبة فاعلة أصلمة أو شريكة   سوا  علمها أو اتباع طرق غري مشروعة لل صول  عمدا  

كل إسا ة استعمال أو اتالف أو ختري  متعمد ملنشآ  ا امعة أو يتلكاهتا أو تعديلها أو نقلها بغري موافقة   16
 وكل سلوك يؤار عل  نةافة ا امعة ومرافقها  ذلا أو داولة  املختصة ا ها  

 متفجرا  محل أو حماةة أية أسل ة نارية أو بمًا  أو   17
أو  مشروعة محل أو حماةة أي مواد قابلة لالشتعال داخل ا امعة أو مرافقها بغرض استعماهلا ألغراض غري   18

 التهديد باستعماهلا 
 استخدا  التقنما  احلدي ة هبدف اإلضرار با امعة أو أحد منسوبمها   19
مأ التعالم، اإلسالممة وأعراف اجملتمأ   ال يتناسعد  االلتزا  بالذوق العا  يف الزي أو امللبس أو اهلمئة مبا   20

 السعودي وما تصدره ا امعة من تعلمما  يف هذا الشأن 
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أو وضأ نفسها موضأ الشبهة يف  املختصة خروج الطالبة من ا امعة أو السكن بدون إذن رمسي من ا ها    21
فة الئ ة وتعلمما  سكن أو االنقطاع عن السكن دون إذن كتايب مسب   أو خمال ومواعمدها تكرار خروجها 

 الطالبا  
 االمتناع عن تقدمي األوراق ال بوتمة  ها  االختصاع حال طلبها   22
أو داولتها تًلمل الت قم  أو االمتناع عن التوقمأ أو االدال   بالنةا  إخالل الطالبة أانا  الت قم  معها   23

 يف خماطبتها للجنة التأدي   تصرفاهتا أو باألقوال واحلًور أو خروجها عن حدود األخالق وانداب الواجبة يف
 السرقة   24
 التدخن   25
 االمتناع عن االمت ال للعقوبة اليت توقعها ا ها  املختصة يف هذه املخالفا    26
 استعمال مباي ا امعة أو مرافقها أو يتلكاهتا لغري ما أعد  ل  دون إذن ساب  من ا هة ذا  العالقة   27
اا تشكل إخالال  مبا تصدره من لوائح وتعلمما  وقرارا  ومل يرد بشأاا نص كل خمالفة أخرى ترى ا امعة أ  28

  الالئ ةخاع يف هذه 
 العقوبات 

 المادة الحادية عشرة:
 العقوبا  التأديبمة اليت يوقأ عل  الطالبة املخالفة:

 كتابة  التنبمة مشافهة أو  1
 اإلرشاد التوجم  يف ا امعة   توجم  الطالبة وإرشادها من خالل إحالتها إىل مراكز 2
 املخالفة   اإلنذار الكتايب مأ تعهد خطي من الطالبة بعد  تكرار 3
  تكلمف الطالبة بأدا  بعض األعمال اخلدممة أو االجتماعمة أو حًور الدورا  داخل ا امعة أو خارجها مبا ال يتجاوة 4

 شهرا  واحدا  
ن متتالن" من يارسة نشاط أو أك ر من األنشطة الطالبمة اليت ارتكبت   احلرمان املؤقت ملدة " فصل أو فصلن دراس5

 الطالبة املخالفة أانا  يارستها 
 أك ر   إلغا  تسجمل الطالبة يف مقرر أو 6
 أك ر   حرمان الطالبة من مقرر أو 7
  يف حال الغ  يف االختبارا  أو يف حالة السرقة الفكرية يف الب وث أو التقارير أو املشاريأ الدراسمة فلصاح  8

 وهي:الصالحمة توقمأ إحدى العقوبا  التالمة عل  أن يراعي حج، املخالفة اليت اقرتفتها الطالبة ومدى تكرارها 
 ه وتعد نتمجتها فم  ملغاة االكتفا  بإلغا  اختبار الطالبة يف ذلا املقرر وحد -أ 
إلغا  اختبار الطالبة يف مقرر آخر أو أك ر إضافة إىل إلغا  اختبارها يف املقرر الذي غشت فم  وتعد نتمجتها فم   -ب 

 ملغاة 
 ملغاة إلغا  اختبار الطالبة يف مجمأ مقررا  ذلا الفصل الدراسي وتعد نتمجتها فم   -ج 
 كامال  يف حال السرقة الفكرية يت، إلغا  املشروع   -د 
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 ا امعمة   احلرمان من التمتأ ببعض املزايا 9
   يف حالة إتالف الطالبة ألي من يتلكا  ا امعة تت مل الطالبة قممة ما أتلفت  10
للطالبة املواد اليت تدرسها يف   إيقاف الطالبة مؤقتا  عن الدراسة مبا ال يتجاوة فصلن دراسمن متتالمن كما ال حتس  11

 الفرتة أي جامعة أخرى أانا  هذه 
  عد  منح الطالبة واائ  التخرج أو الشهادا  العلممة أو الواائ  غري األكادميمة إذا ابت احلصول علمها بعملمة تزوير 12

 أو احتمال أو غ  
   الفصل النهائي من ا امعة 13

  تشكيل واختصاص لجنة التأديب
 عشرة:الثانية  المادة

 :اللجنة تشكيل . أ
  يصدر قرار تشكمل اللجنة من معار مديرة ا امعة ملدة عامن قابلة للتجديد 
  تشكمل اللجنة الدائمة لتأدي  الطالبا  با امعة برئاسة عممدة شؤون الطالبا  با امعة  وعًوية عممدة أو

وكملة القبول والتسجمل واالاة من أعًا  همئة التدريس ترش هن عممدة شؤون الطالبا  ومستشار قانوي  
 املخالفة البة كأعًا  دائمن وعممدة أو وكملة لشؤون الطالبا  اليت تنتمي إلمها الط

  ال تصح جلسا  التأدي  إال حبًور مجمأ أعًا  اللجنة أو من ينوب عنهن بقرار يصدر من معار مديرة
 ا امعة  وتصدر قراراهتا بأغلبمة أصوا  أعًائها  

 االختصاص: .ب
 :مبايلياللجنة الدائمة لتأدي  الطالبا  بعمادة شؤون الطالبا   ختتص  1
أو احالة املخالفة للجنة منب قة من  نة التأدي  الرئمسة تتوىل  هبا يف املخالفة اةولة إلمها وما يرتبط  الت قم   2

الت قم  ومن ث إعداد تقرير يتًمن بمانا  الطالبة اةالة وملخص الوقائأ ووصف املخالفة املنسوبة للطالبة 
 هبا إىل اللجنة الدائمة للتأدي   املوص ومدى ابوهتا وأدلة إن وجد  وترفأ العقوبة 

  العتماده الطالبمة واخلدما  األكادميي للدع، ا امعة وكملة عل  التقرير بعرض اللجنة تقو   3
 لوكملة يرفأ بذلا  تقارير وإعداد با امعة االنًباط مبستوى لالرتقا  الكلما  من الواردة املخالفا  دراسة  4

  طالبمةال واخلدما  األكادميي للدع، ا امعة
 األكادميي للدع، ا امعة وكملة إىل يرفأ ومقرتحاهتا وتوصماهتا باللجنة العمل سري عن سنوي تقرير تقدمي  5

  الطالبمة واخلدما 
 :عشرة الثالثة المادة

 الت قم  ملفا  هبا ويرف  الطالبا  شؤون لعممدة اللجنة داضر رفأ الطالبا  لتأدي  الدائمة اللجنة رئمسة تتوىل
  علمها للمصادقة الطالبمة واخلدما  األكادميي للدع، ا امعة لوكملة هبا بالرفأ بدورها تقو  واليت املناسبة والعقوبة
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 العقوبة بتوقيع المختصة السلطات
 :عشرة الرابعة المادة

  الالئ ة هذه من عشرة ال انمة املادةمن 1 2 3 8رق، العقوبا  توقمأ وهلا: الكلمة عممدة
 هذه من عشرة ال انمة املادة يف الواردة العقوبا  مجمأ توقمأ وهلا: الطالبمة واخلدما  األكادميي للدع، ا امعة وكملة

  الالئ ة
 التأديب إجراءات

 :عشرة المادة الخامسة
 أحد طري  عن الطالبا  لشؤون الكلمة وكملة اىل ورفعة بالواقعة تقرير كتابة يت، معمنة خمالفة الطالبة ارتكاب عند   1

 حكمه،  يف ومن بالكلمة التدريس همئة أعًا  أو والسالمة األمن مسؤور أو اهلمئة أعًا  أو املشرفا 
 والتقارير األوراق باقي مأ ورفعة بذلا دًر وكتابة احلالة بدراسة الكلمة يف الطالبا  لشؤون الكلمة عممدة تقو    2

  الكلمة لعممدة
  با امعة الطالبا  شؤون لعممدة برفعة املرفقة واملستندا  اةًر عل  االطالع بعد الكلمة عممدة تقو   3
عممدة شؤون الطالبا  اةًر للجنة الدائمة لتأدي  الطالبا  وتعد اللجنة تقريرا  بنتمجة الت قم  يتًمن  حتمل  4

هبا ويت،  املوص بمانا  الطالبة اةالة وملخص الوقائأ ووصف املخالفة ومدى ابوهتا وأدلة ال بو  إن وجد  والعقوبة 
خلدما  الطالبمة العتماده وإذا تبن للجنة الدائمة لتأدي  عرض التقرير عل  وكملة ا امعة للدع، األكادميي وا

كفاية األدلة ال بوتمة علمها أو عد  جترمي الفعل املنسوب اىل   عد  أوالطالبا  عد  ابو  التهمة يف ح  الطالبة 
 الطالبة فلها احل  يف حفمل الت قم  وإابا  قرارها باحلفمل وفقا  لسب  الذي تبن هلا 

 هلا كان الالئ ة  هذه من عشرة الرابعة للمادة وفقا   الكلمة عممدة صالحما  من هبا العقوبة املوص  كانت   إذا  5
  صالحماهتا حدود يف تعديلها أو علمها املوافقة

ارتأ  است قاق الطالبة لعقوبة خترج عن  الكلمة  أوهبا خترج عن صالحما  عممدة  املوص العقوبة  كانت إذا  6
 بإحالة ملف الت قم  كامال  إىل عممدة شؤون الطالبا  تقو   صالحماهتا 

 املناس  االجرا  اختاذ وهلا الطالبمة  واخلدما  األكادميي للدع، ا امعة وكملة عل  اللجنة تقرير عرض يت،  7
  عدمها أو باملوافقة

 :عشرة السادسة المادة
 والةروف السواب  مراعاة مأ املخالفة درجة مأ تناسبها عشرة ال انمة املادة يف املبنمة العقوبا  توقمأ يف يراع   1

  اةمطة
 باألدلة إدانتها وت بت نفسها عن الدفاع وسائل فم  هلا يكفل كتايب حتقم  بعد إال الطالبة عل  العقوبة توقأ ال  2

 يلي: ما ومنها ال بوتمة
  كتابما   املخالفة بارتكاب اإلقرار أا
  باملخالفة متلبسة الطالبة اًبط ب
 كتابما   الشهود شهادة ابو    ا ج
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  الطالبة تدين اليت واألدلة القرائن توفر ا د
 ارتأ  مىت للجنة حي  هبا  بلغت    اليت لت قم  اةددة املواعمد يف مقبول عذر بغري الطالبة حًور عد  حالة يف ا ها

 حقها يف الصادر التأدييب القرار ويعد الت قم   مبوعد الطالبة تبلمغ إمتا  هلا ابت مىت املخالفة نةر يف السري ذلا
  حًوريا  

 حىت أخرى كلمة إىل كلمتها من الت ويل أو ملفها س   من متكن ال للتأدي  موجبة خمالفة ارتكبت اليت الطالبة  3
  حبقها القرار يصدر

 املقررة يف هذه املخالفة  ا زا ا  عند تعدد املخالفا  الناشئة عن فعل واحد يكتفي بتوقمأ ا زا  األشد من بن 4
   ال حتتس  مدة عقوبة الفصل من سنوا  القمد 5
 الواحدة املخالفة عل  تعاق  ال أاا كما واحدة  تأديبمة عقوبة من بأك ر الواحدة املخالفة عل  الطالبة تعاق  ال  6

  املخالفة تكرر  إذا إال مرة من أك ر
  بالطالبة اخلاع امللف يف من  صورة ويودع ا  مسبب العقوبة قرار يكون أن جي   7
   ال جيوة توقمأ جزا  عل  الطالبة ألمر ارتك  خارج ا امعة إال إذا كان ل  عالقة مباشرة با امعة 8
 :عشرة السابعة المادة

 بعد الالئ ة هذه من عشرة احلادية املادة من والعاشر التاسأ البندين يف علمها املنصوع الغ  وقائأ إحدى اكتشفت إذا
للدع، األكادميي واخلدما   ا امعة وكملة وتقو  التأديبمة املسؤولمة من مرتكبتها تعف  فال للمقرر  النهائمة النتمجة اعتماد

 إىل  نة تأدي  الطالبا  الدائمة لتوقمأ العقوبة املناس  علمها  بإحالتهاالطالبمة 
 :عشرة الثامنة المادة

 ح  يف الالئ ة هذه من عرة احلادية املادة من والعاشر التاسأ البند يف علمها املنصوع الغ  وقائأ إحدى ابو  حال يف
 إحالة هلا جيو كما الشهادة  أو التخرج وامقة من ها قرار إلغا  للجامعة جيو فإن  خترجها وامقة تسلمت قد كانت طالبة
  فمها بالنةر نةامما   املختصة الدولة جها  إىل وحتقمقا  مستندا  من باملخالفة يتعل  ما كل

 :عشرة التاسعة المادة
يف  سببامن املادة ال انمة عشرة أال تكون 7 6 نة تأدي  الطالبا  أن تراعي يف توقمأ العقوبا  الواردة يف البندين  عل 

إلغا  قمد الطالبة من ا امعة كما جيو هلا أن تًمن قرارها عد  احتساب مدة عقوبة الفصل املؤقت ضمن املدة الدراسمة 
 للطالبة 
 :العشرون المادة
بقرار توقمأ العقوبة الصادرة من  نة التأدي  املختصة  إبالغهماعمادتا شؤون الطالبا  والقبول والتسجمل بعد  ختتص

وذلا وفقا  لصالحما  املقررة لكل منها يف اللوائح واألنةمة  الفور ة املخالفة باختاذ إجرا ا  تنفمذها عل  عل  الطالب
 ا امعمة 
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 :والعشرون الواحدة المادة
وكملة ا امعة للدع، األكادميي واخلدما  الطالبمة باختاذ اإلجرا ا  النةاممة اخلاصة بإبالا ا ها  املختصة  ختتص
عن املخالفا  اليت ت بت ارتكاب أو اشرتاك أي شخص من خارج ا امعة فمها بعد إحالتها إلمها من صاح  بالدولة 

 كما جيو هلا إحاطة مرجعها مبًمون هذه املخالفا     اإلجرا  الصالحمة مىت ما رأ  أن هناك ضرورة هلذا 
 هلذا ضرورة هناك أن رأ  ما مىت التأدي  حبقها الصادر الطالبة أمر ور بإخطار الطالبا  شؤون عممدة ختتص كما

 عل  بأسبوع اإلجرا ين هذين من أي اختاذ قبل الطالبمة واخلدما  األكادميي للدع، ا امعة وكملة إخطار ويراع   اإلجرا 
  األقل

 :والعشرون الثانية المادة
 من أيا   توقأ وأن الالئ ة هذه يف علمها املنصوع الطالبا  تأدي   نة اختصاصا  كافة تتوىل أن ا امعة ملديرة

 وقوع أو ا امعة  يف بالنةا  كبري إخالل أو اضطراب حدوث حالة يف عشرة ال انمة املادة يف علمها املنصوع العقوبا 
 أو اخلصوصمة معا ت  تستدعي تأديبمة خمالفا  الطالبا  ارتكاب حالة يف وكذلا السريأ  البت تستدعي هتديد حالة
  السرية

 التظلم اجراءات
 :والعشرون الثالثة المادة
 واخلدما  األكادميي للدع، ا امعة وكملة إىل تةلمها الطالبة وتقد  حبقها الصادر العقوبة قرار من تتةل، أن للطالبة حي 

 تراه ما اختاذ الطالبمة واخلدما  األكادميي للدع، ا امعة ولوكملة بالقرار إبالغها من يوما   عشر مخسة خالل الطالبمة
  بالقرار إبالغها تاريخ من جلسة أقرب يف للبت ا امعة جملس عل  التةل، عرض أو مناسبا  
 :والعشرون الرابعة المادة
التقد  لوكملة ا امعة للدع، األكادميي واخلدما  الطالبمة إعادة النةر يف القرار التأدييب الصادر حبقها بتوقمأ  للطالبة جيوة

عقوبة الفصل النهائي من ا امعة بعد مًي عامن عل  األقل من تاريخ صدوره لعرض  عل  جملس ا امعة إلعادة النةر 
 يف هذا القرار 

 عامة أحكام
 صدوره من أسبوع خالل القرار مبًمون با امعة العالقة ذا  ا ها  تبلغ  1
 عل  العقوبة بتوقمأ تقو  اليت ا ها  مجمأ وعل  الطالبة  ملف يف التأديبمة بالعقوبا  الصادرة القرارا  حتفمل  2

  قرارها من بصورة والتسجمل القبول عمادة تزويد املخالفة
 ا امعة وكملة موافقة بعد اللجنة ب  توصي الذي بالشكل الكلمة داخل التأديبمة بالعقوبة الصادر القرار يعلن  3

  الطالبمة واخلدما  األكادميي للدع،
 أمرها وور الطالبة إىل بالعقوبة الصادر القرار إبالا اللجنة ب  توصي ما حس  الطالبا  شؤون لعمادة جيوة  4

  الالئ ة علمة نصت ما حس  صدوره تاريخ من أسبوعن خالل
  ضبطها مت إذا اةسوسة واالدلة القرائن عل  اةافةة  5
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 السادسة والعشرون:  المادة
 تقدمها اليت واألنشطة اخلدما  من االستفادة من الطالبة متنأ با امعة الدراسة عن املؤقت اإليقاف عقوبة صدور حالة يف

  العقوبة مدة خالل ا امعة
 :والعشرون السابعة المادة
 عشرة ال انمة املادة يف الواردة العقوبا  التأديبمة من أيا   توقمأ جيوة)العاشرة(ال  املادة ( من9-10)الفقرة يف ورد ما باست نا 

  فمها الت قم  إجرا ا  اختاذ دون عامن من أك ر اكتشافها عل  مً  اليت املخالفا  عل  الالئ ة هذه من
 :والعشرون الثامنة المادة

  دلها حتل جديدة  نة تشكل أن إىل عملها يف تستمر الطالبا  لتأدي  الدائمة اللجنة مدة انتهت إذا
 :والعشرون التاسعة المادة
 اليت والتقارير للتبلمغا  وتكون ا امعي احلر  داخل والنةا  األمن عل  اةافةة با امعة والسالمة األمن موظفو يتوىل

  ذلا عكس ي بت مامل الطالبة عل  حجمتها يقدمواا
 :الثالثون المادة
 من مواد هبذه الالئ ة ول  ح  تفسريها  ورد ماا امعة احل  يف إضافة أو تعديل أو إلغا   جمللس
 :والثالثون الواحدة المادة
هبذه الالئ ة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من جملس ا امعة ويلغ  كل ما يتعارض معها من لوائح أو قرارا  أو  يعمل

سابقة عل  اعتماد هذه الالئ ة   تعلمما 



  دليل نظام إدارة الجودة
 

 85 

 

 

 اإلخالل بالنزاهة األكاديمية - السياسة الخاصة باإلساءة في البحث:(7-الملحق )ج
 إجراء البحوثقوانين 

 يشمل هذا موظفاهتا وطالبا  البكالوريو و  تنطب  هذه القوانن عل  مجمأ منسويب ا امعة املشاركن يف الب وث 
و يستعن مبرافقها اخلاصة طالبا  الدراسا  العلما  كما تنطب  أيًا عل  غري أعًا  ا امعة ين جيرين أحبااا يف مبان ا امعة أو 

    الغرض من هذه القوانن فممكن ملديرة ا امعة وغريها من املوظفا  تطبمقها برتشمح من هي مؤهلة لذلا ولت قم   بالب ث 
 مبادئ الممارسة الصحيحة إلجراء البحوث  

 جي  عل  مجمأ من تنطب  علمه، هذه القوانن اتباع ما يلي:
 اةافةة عل  املعايري املهنمة  
   كاألمور املتعلقة بالسماسا   واألخالقما   والتمويل  وتوفري السالمة  الب وث معرفة تعلمما  املمارسة األفًل إلجرا  
 فه، املتطلبا  القانونمة واألخالقمة اليت سنتها ا امعة أو غريها من ا ها  املؤهلة واملختصة فمما يتعل  مبجال الب ث  
  والتعاون ضمن جمموعا  الب ثالوعي بأمهمة القمادة الفاعلة  
  الباح ن من الشباب خاصة حلاجا تقدمي عناية  
 توام  النتائج واالحتفات بسرية املعلوما  املهمة  
  اختبار املعطما 
  انخرين بأمانةنس  مسامهة 
 اتباع اخلطوا  لًمان سالمة كل من يتعل  ب  الب ث 
 وا  كان فعلما أو دتمالإخطار الشخص املسئول بوجود أي تعارض يف املصاح س 

 تعريف اإلساءة البحثية
 تشمل يارسا  اإلسا ة الب  مة ما يلي  سوا  كان ذلا عمدا أو إمهاال أو جتاهال هلا:

 عد  احلصول عل  إذن خيول الباح ة إلجرا  حبث 
 التًلمل عند تقدمي خطة الب ث 
  مبواضمأ الب ثاملمارسا  غري األخالقمة عند إجرا  الب ث  كتلا املتعلقة 
 االستخدا  غري املصرح ب  للمعلوما  اليت مت احلصول علمها بسرية 
  االوراف عن التطبم  الص مح للممارسة الب  مة  حمث يسب  ذلا خطرا جسمما بإحلاق الًرر باإلنسان أو

 احلموانا  أو البمئة
 تزيمف املعلوما  اليت يتًمنها الب ث أو حتويرها أو حتريفها 
 ج الب ث بت وير املعلوما  اليت ال تتماش  مأ النتائج املتوقعة أو حبذفهاحتوير نتائ 
 عد  حتري األمانة يف تفسري النتائج 
 نشر املعلوما  اليت عرف أو أابت أاا خاطئة أو مًللة 
 السرقة الفكرية أو عد  حتري األمانة بالنقل من مصادر غري معرتف هبا 
  حتريف مقوالهت،سو  االقتبا  من مؤلفن آخرين أو 
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 نس  املؤلفا  إىل غري مؤلفمها 
 االحتمال أو سو  االستخدا  للتمويل الب  ي أو التجهمزا  الب  مة 
 اةاولة أو العز  أو التآمر لالشرتاك يف أي سلوك يندرج حتت اإلسا ة الب  مة 
 حتريض انخرين الرتكاب أي من املمارسا  اليت تندرج حتت اإلسا ة الب  مة 
 مأ انخرين الرتكاب إسا ة حب مة أو التسرت علمه، التواطؤ 

  تلا املختصة باإلسا ة الب  مة يتعامل مأ االحتمال أو سو  استخدا  التمويل الب  ي أو معدا  الب ث وفقا لقوانن أخرى غري
 اإلجراءات المتخذة عند االشتباه في ارتكاب إساءة بحثية

تت مل ا امعة مسئولمة الت ري الكامل والفوري عن االدعا ا  الواردة حول ارتكاب إسا ة حب مة  كما تت مل مسئولمة 
 محاية الباح ن من االدعا ا  اليت تكون بدافأ احلقد أو التخري  أو العبث  

 كما هبا شهدهتا أو اشتبهت  جي  عل  مجمأ من تنطب  علمه، هذه القوانن التبلمغ عن أي حاداة إسا ة حب مة سوا 
يشجأ أعًا  همئة التدريس والطالبا  عل  تبلمغ رئمسة القس، أو العممدة بشكل سري حول أي اشتباه يف وجود إسا ة حب مة  
ولن يعاق  بأي طريقة أي من هؤال  الاليت يبلغن عن اشتباههن  وعادة جي  كتابة االدعا  مرفقا بأي إابا  متوفر يدع، ص ة 

     ا   االدع
يف حالة وجود ادعا ا  فعلمة فست ال إىل مديرة ا امعة وفقا لإلجرا ا  ا زائمة املتعلقة باالدعا   اعتمادا عل  تلا 
املتعلقة باملوظفا  أو املتعلقة بالطالبا   ولت قم  هدف هذا القانون فستخًأ أي باح ة غري مسجلة كطالبة يف هذه ا امعة 

  طبقة عل  املوظفا  لإلجرا ا  ا زائمة امل
يف احلاال  اليت يةهر فمها بعد تنفمذ اإلجرا ا  ا زائمة تورط شخص غري خاضأ لإلجرا ا  ا زائمة للجامعة  ستقو  

  مديرة ا امعة باللجو  إىل أي إجرا  جزائي مناس  أو إىل جهة أخرى 
إىل الدلمل الصادر عن ا هة املمولة املسؤولة  عل  عندما متول جهة خارجمة ماوة جز ا من الب ث أو كل  فستلجأ ا امعة 

ا امعة التأكد من حصول م ل هذه ا ها  عل  معلوما  ص م ة ووافمة حول بد  أي حتري وعملمة سريه وحول أي إحالة وفقا 
    لإلجرا ا  ا زائمة  

فللجامعة أن  م ال حد اجملاال  كالط  يف أ مهنمةيف حالة رصد أي إسا ة حب مة وكانت من ارتكبتها خاضعة لقوانن جهة 
   مت رصده أو ال   ا هة مباتقرر إن كان مناسبا أن ختي 

خاصة الب ث املتًمن تلا اإلسا ة الب  مة فللجامعة أن تقرر ما  حب ها عندما تكون مرتكبة اإلسا ة الب  مة قد نشر  
  صدت  أو ال  إذا كان مناسبا إخبار درري اجملال  العلممة أو غريها مبا ر 
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 قائمة بأنواع اإلعاقات:(8-الملحق )ج
 

 اهلدف من القائمة التالمة هو حتديد أنواع اإلعاقا  اليت ميكن إدراجها ضمن برنامج إدارة شؤون ذوا  االحتماجا  اخلاصة

صعوبات و  اإلعاقة الذهنية □
 التعلم

 اكتئاب □ المشاكل الصحية النفسية □ خلل القراءة )الديسليكسيا( □

 قل  شديدو  خوف □ خلل األدا  □

 اضطرابا  الشخصمة □ اضطرابا  النط  □
 انفصا  يف الشخصمة □ العم  □ اإلعاقة البصرية □

 الشلل الدماغي  □ الصم، التا  □ اإلعاقة السمعية □
 متالةمة داون □ الصم، ا زئي □

 متالةمة أسيجر □ حاال  التوحد □ استخدا  كرسي العجال  □ الجسديةو  اإلعاقة الحركية □

 مرض السكر  □ احلاال  الطبمة طويلة املدى □
 الصرع □ آال  الةهر □
  التلمف الكمسي □ فرط املرونة □
 
 ضعف/اعتالل العمود الفقري □

 مرض السرطان □
 HIVفريو  نقص املناعة  □

 متالةمة اإلجهاد املزمن □ إصابة الدماا املكتسبة □ إصابات الرأس □
 متالةمة القولون املتهمج □ إصابة الدماا الرضخمة □

 التهاب املفاصل □
 اإلعاقة التالية: □

........................................................................ 
 هشاشة العةا  □
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 التدقيق الداخلي ألعمال المقرر الدراسي :(9-الملحق )ج
 (مهام المقرر-استمارة التقييم الداخلي)

 :تفاصيل مهام المقرر

  رمز المقرر

  اسم المقرر

  عنوان المهمة المطلوبة في المقرر

  تاريخ اإلصدار
 

  تاريخ التسليم

  مسئول المقرر الدراسي/ المحاضرة

   نسبة المهمة من المجموع النهائي

 
 المقيم:تعليقات 

 ة( المالئم)ضعي عالمة في الخانة  قائمة نعم ال ال يوجد

 متطابقة مأ الورقة األماممة املعتمدة   

 التعلمما  املقدمة للطال  متًمنة توةيأ الدرجا  لكل قس،   

 توةيأ الدرجا  جمد   

 مستوى املهمة/ املعمار األكادميي للمهمة   

 املقرر الدراسييت، تقمم، نتائج    

 هناك وقت كاف إلااةه   
 

 :تعليقات عامة
 
 
 
 

 
 :المقيم الداخلي 

 توقيع المقيم  التاريخ 
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 المتخذة:واإلجراءات ، الرد على تعليقات المقيم
 
 
 
 

 
 المقرر الدراسي منسقتوقيع   التاريخ 

 

 
 التوقيع النهائي للمقيم الداخلي  التاريخ: 
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 )الخارجي تقييم الخبيراستمارة )
 (مهام المقرر(

 
  رمز المقرر

  اسم المقرر
  عنوان المهمة المطلوبة في المقرر

  تاريخ اإلصدار
 

  تاريخ التسليم
  المقرر الدراسي/ المحاضرة مسؤول

   نسبة المهمة من المجموع النهائي

 
 :تعليقات الخبير الخارجي

 
 
 

 
 :الخبير الخارجي 

 :توقيع الخبير الخارجي  التاريخ 
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 :المقرر على تعليقات الخبير الخارجي قالمنسرد 
 
 
 
 
 

 
 :المقرر منسقتوقيع   التاريخ 
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