
 

 

  



 

 برنامج تهيئة وتوجيه وإرشاد الطالبات المستجّدات: منارة نورة

 :تمهيد

إن تهيئة الطالبات المستجّدات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، من المهاّم التي تحرص 

،  التهيئة عليها الجامعة، حيث تهدف هي عملية ولتزويد الطالبات بكافة المعلومات التي يحتجنها مستقبًلا

في المستويات األولى، و تقلّل من تعثر الطالبات لدواعي غياب المعرفة  تبادلّية تمنح للجامعة استقراراا 

الخدمات بالبيئة الجامعّية و متطلّباتها، وتضمن تفاعل كافة مكاتبها وإداراتها المتخّصصة لتقديم 

 واالستشارات للطالبات، إضافةا إلى التعرف على احتياجات الطالبات ومواهبهّن.

تهيئة الطالبات المستجّدات، حرصت وكالة الجامعة للدعم األكاديمي  إيمان الجامعة بأهميةومن 

ية بما ال يتعارض مع سير العملوالخدمات الطًلبّية على إعداد برنامج يحقق لكًل الطرفين مبتغاه، 

 .التعليمية

 أهداف البرنامج:

:  التعريف برؤية الجامعة ورسالتها وقيمها أّوالا

ا:   .التعريف بنظام الدراسة في المرحلة الجامعيةثانيا

 ثالثاا: التعريف بالتخصصات في الكلية التي قبلت بها الطالبة.

 رابعاا: التعريف بالخدمات الجامعية.

 التعريف بالبيئة الجامعية خامساا:

 سادساا: التعريف بالسجل المهاري.

سابعاا: متابعة تنفيذ برنامج التهيئة من الجهة المسؤولة في كل كلية ورفع تقارير أسبوعية عن إنجاز 

 وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطًلبية وفق النموذج المقترح.لالعمل 

 منارة نورة:

ة والتوجيه واإلرشاد، لتعريف الطالبات برؤية الجامعة اختياَر اسم "منارة نورة" لبرنامج التهيئتم 

ا، لتكون مقّدمة لنشر  بين الطالبات. كما أّن السبب األهّم هو ما  رؤية الجامعةورسالتها وقيمها ، بدءا

تطمح إليه الوكالة في أن يقّدم هذا البرنامج القدر األكبر من المعلومات واللوائح والخدمات المتاحة 

شكل الذي يضمن تفعيل جميع اإلمكانات المسّخرة لهّن، ليتقّدمن نحو التحصيل العلمّي للطالبات، بال

 العالي بثقة واستقرار.

 

 الفئة المستهدفة: 

  .هـ7341/7341للعام  الطالبات المستجّدات في الجامعة

 

 

 



 

 مراحل البرنامج:

ْدَن به، وهي تنقسم مراحل البرنامج إلى ثًلثة أقسام رئيسة، بناء على احتياج  الطالبات، ونوعية ما يزوَّ

 عبارة عن مراحل مترابطة، تعّزز كل واحدة منها ما سبقها، وهي على النحو التالي:

  ا  بك في نورةاالستقبال: مرحبا

 التعريف: هنا جامعتك، ومنارة دربك 

 اإلرشاد: مرشدتك خارطة نجاحك 

 

 

 

 :(بك في نورةمرحًبا )الترحيب  ولى: المرحلة األ

على انتظام العملية التدريسية من اليوم األّول، ولهذا كان من خًلل كليات الجامعة تحرص الوكالة 

التركيز في هذه المرحلة على مساعدة الطالبة لًللتحاق بقاعاتها الدراسية، وتذليل الصعوبات التي تعوقها 

ليه، حيث يتلّخص أهّم ما إ لما تحتاج أو معرفة المكان أو الوصول من الحصول على جدولها الدراسي،

م للطالبة في هذه المرحلة   يلي: كمايقدَّ

شادات من المحطات، وفي مقّدمة المباني، للوصول لألقسام التعليمية ومكتب شؤون رتوفير إ .7

 الطالبات.

 .توزيع خارطة المباني .2

 أو حسب إجراءات الكلّيات. الرّد على استفسارات الطالبات في مكاتب شؤون الطالبات، .4

 قراءة جداول الطالبات. .3

 إنشاء البريد الجامعي للطالبات، وحّثهن على التواصل من خًلله. .5

 ( لحّل مشكًلت الحسابات المغلقة.UCCاالستعانة بمركز االتصال الموّحد ) .6

 إلى القاعات الدراسية. إرشاد الطالبات في ممّرات الكلّيات .1

 .ات، لتسجيل الحاالت وتقديم العونوجود منّسقات االحتياجات الخاصة في مقّر شؤون الطالب .1

مراحل 
جالبرنام

استقبال
الطالبات

اللقاء 
يالتعريف

االرشاد 
االكاديمي



 

وجود األخّصائيات االجتماعيات في مقّر شؤون الطالبات، لًلستفادة منهّن في مقابلة بعض  .9

 الطالبات ذوات األوضاع الخاصة.

 وجود موظفات مكتب النقل لتسجيل الطالبات. .71

 :ما تتمّيز به هذه المرحلة

 . تنّوع الخدمات المقّدمة 

  فردّي لكل طالبة على حدة، وحسب احتياجها.تقديم الخدمات بشكل 

 .امتداد هذه المرحلة إلى قرابة أسبوعين 

 .ضمان انتظام الدراسة في وقت سريع جدا 

 المرحلة الثانية: هنا جامعتك ومنارة دربك:

ا، تنظيمه، وُيترك لكّل كلّية طريقة بالكلياتيقام في هذه المرحلة البرنامج التعريفّي   حسب ما تراه مناسبا

 حيث يسلّط الضوء على تزويد الطالبات بما يلي:

 الجامعة، ومن ثم التعريف بالكلّية ورؤيتها ورسالتها.ورسالة التعريف برؤية  .7

 التعريف باللوائح واألنظمة الخاصة بالجامعة. .2

 التعريف بالخطة الدراسّية بشكل عاّم، وأهمية مقابلة المرشدة األكاديمية. .4

ميثاق  وتوقيع قوق، وما عليها من مسؤوليات وواجبات، وقراءةتبصير الطالبة بما لها من ح .3

 الطالبة.

 تزويد الطالبة بالمعلومات الدراسية األساسية ، وضوابطها. .5

 التعريف بالنظام الّتعليمي اإللكتروني وأهمّيته. .6

 التعريف باألقسام التعليمية والمكاتب الخدمية داخل الكلّية. .1

 والتسهيًلت المتوافرة فيها.التعريف بمرافق الجامعة،  .1

 الطًلبية والسجل المهاري. واألندية باألنشطةالتعريف  .9

 اإلجابة على اإلستفسارات. .71

 الجهات المشاركة:

  ،تعّد هذه المرحلة من أهّم المراحل، حيث ُيعقد لقاء بين قيادات الكلّية واألقسام، وبين الطالبات

هات، للتعريف بالخدمات المقّدمة للطالبات في في مسرح الكلّية، وتتمّيز بمشاركة عدد من الج

 :-على سبيل المثال ال الحصر-الكلّية والجامعة، ومنها 

 عمادة القبول والتسجيل )نظام الدراسة واإلجازات والمكافآت(. .7

 مكتب التوجيه واإلرشاد. .2

 مكتب األنشطة الطًلبّية. .4

 إدارة األمن والسًلمة. .3

 المكتبة المركزّية. .5

 األسرّية. مركز االستشارات .6

 محطات القطار.شرفات م .1

 المركز الصّحّي. .1

 مركز خدمات الطالبات . .9

 مكتب االحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطالبات .71

 الدعم الفنّي والخدمات اإللكترونّية. .77



 

  مع االتفاق بين رئيسات األقسام التعليمّية ومكتب شؤون الطالبات، على المعلومات التي يردَن

)يمكن إقامة ورش عمل لرئيسات األقسام ووكيًلت  عرفة شاملة للطالبةإضافتها، إليصال الم

الكلية المعنيات والخروج بأهم النقاط المقترحة للقاء التعريفي، وهذا يضمن دعم األقسام التعليمية 

 .بأعضائها لهذا البرنامج( 

 ارة خاصة وتعبئة استم ،ل الطالبات في األندية الطًلبّيةاالستفادة من هذا اللقاء، وتسجي

 بالمواهب، و أوجه الّتمّيز لدى الّطالبات.

  التأكيد على قنوات التواصل الرسمّية داخل الكلّية، بحيث تكون مسّجلة بشكل واضح أمام

 الطالبات، ومن أهّمها:

 مكتب شؤون الطالبات. .7

 موقع الكلّية الرسمّي. .2

 برنامج فيفا. .4

 (صوتك مسموعبرنامج )  .3

 رئيسة القسم.  .5

 من قبل الكلّية .أخرى ُتحّدد  .6

  التأكيد على مسؤوليات وواجبات الطالبات في هذه المرحلة، مع التركيز على دور الطالبات في

ويمكن . تقويم الخدمات المقّدمة لهّن، والحرص على تبليغ المسؤوالت في الكلّيات، بمًلحظتهنّ 

 .بةبة عند مواجهتها أي صعوتوضيح الجهات التي البّد أن تتوّجه إليها الطال

 صوتها بموضوعية ودقة إيصالودور الطالبة في  التأكيد على أهمّية االستبانات االستطًلعّية. 

 

 المرحلة الثالثة: مرشدتك خارطتك للنجاح:

ن يخصص لها والتي البد وأ اإلرشادي للطالبات وتعّد المرحلة األخيرة من أهّم مراحل البرنامج

هدف إلى تعريف الطالبة ، حيث يعليها في البرنامج التعريفيبرنامج مستقل إضافة إلى تسليط الضوء 

بالمرشدة األكاديمية ودورها، واالطًلع على خطتها الدراسّية، واإلجابة على أّية استفسارات متعلّقة بها. 

التنسيق فيما بينهما، بما بل تعريف الطالبة بالمرشدة، ليس فقط  ويكمن الهدف الرئيس من هذه المرحلة

ويمكن أن تفّعل هذه المرحلة داخل األقسام،  واصل الدائم، والحصول على التوجيه المناسب.يضمن الت

 حسب جداول محّددة قد تمتّد إلى أّيام ،حسب الحاجة.

 

 ما تتمّيز به هذه المرحلة:

 .ضمان تواصل الطالبة مع مرشدتها خًلل فترة معلنة لكّل منهما 

  الطالبة منذ بداية العام الّدراسّي، وتبصير الطالبة بأهمية إتاحة الفرصة للمرشدة، بتوثيق بيانات

 التواصل.

 .اطًلع الطالبة على الخطة الدراسّية بشكل أفضل، وفهم معناها، وأهمية متابعتها 

 ،الدعم األكاديمي داخل األقسام التعليمية.و االطًلع على الخدمات المساندة التي تقّدم للطالبة 

 

 

 



 

 

 

 والمنشورات:المطبوعات 

مر، والبد أن تقوم الجامعة ممثلة في تللطالبة الحق في االطًلع على أهم المعلومات بشكل دائم ومس

من خًلل بعض المنشورات. ومن أهم هذه  الكليات بوضع هذه المعلومة في متناول يد الطالبة

 المنشورات: 

 .ميثاق الطالبة 

 .الدليل اإلرشادّي الجامعّي 

 امعّية .خارطة المدينة الج 

 .التقويم الجامعّي 

  تقويم األسابيع. 

  تعليمات أساسية: الحصول على الجدول /تفعيل النظام األكاديمي/ إنشاء البريد الجامعي وإعادة

 تهيئته. 

 .أماكن تهّم الّطالبة: عمادة شؤون الطالبات/ القبول والتسجيل 

عن لكترونية من هذه المنشورات إلاحيث يتم شرح ما سبق في اللقاء التعريفي، ومن ثم نشر النسخة 

و روابط ترسل على جوال الطالبة، لتكون متاحة لها عند طريق البريد الجامعي للطالبة أو برنامج الفيفا أ

 شرح مفصل لكل مما سبق: معالحاجة. 

 : ميثاق الطالبة:أوال

بحيث يتم ربطه  ،)مرفق( عبارة عن وثيقة تشتمل على أهم الحقوق والواجبات الخاصة بالطالبة وهو

 بالموافقة وااللتزام بما جاء فيهلكترونيا إبنظام الطالبة األكاديمي وتوقيعها عليه 

 رشادي:نياً: الدليل الطالبي اإلثا

 دليل الطالبة المعتمد من قبل وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطًلبية. 

كاديمية ألهم العمليات اأتشرح  الميسرةن عمادة القبول والتسجيل قد اعتمدت عدد من المنشورات أكما 

 رسالها للطالبات.إللطالبات ويمكن 

 ثالثاً: خارطة المدينة الجامعية:

 .خارطة المدينة الجامعيةب تزويد الطالبات

 التقويم الجامعي: :رابعاً 

الخاصة  اإلجراءاتهم أبول والتسجيل والذي يوضح تواريخ وهو التقويم الرسمي على موقع عمادة الق

 .)مرفق( بالطالبات

http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/Registration/Documents/Academic

1437.pdf-%20calendar%201438  

 :سبوعي خامسا: التقويم األ

http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/Registration/Documents/Academic%20calendar%201438-1437.pdf
http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/Registration/Documents/Academic%20calendar%201438-1437.pdf


 

لتقويم األسبوعي المعد من وحدة ومن باب اعتماد الممارسات الجيدة في بعض الكليات، فقد تم عرض ا

سابيع الدراسية ويمكن للطالبات استخدامه األ، وهو تقويم مقسم حسب اآلدابالطًلبي في كلية  اإلرشاد

 مرفق صورة() نخاصة به كأجندة

 الطالبية: األنشطةسادساً: تقويم 

 واألندية ةلمنهجيغير ا األنشطةفعاليات مكاتب  إلىومن الممارسات التي تم تطبيقها لجذب الطالبات 

المعتمدة بحيث تستطيع الطالبة متابعة ما  ةلمنهجيغير االطًلبية هي تصميم تقويم يوضح خطة األنشطة 

 .)مرفق صورة( يقام من فعاليات وحضورها وخاصة في ظل تفعيل السجل المهاري للطالبات

 أساسية: لكترونيةإ: تعليمات بعاسا

النظام تفعيل هي تلك الخاصة ببشكل مستمر ودائم الطالبات التي تحتاجها  ةلكترونيإلاليات مغلب العأن إ

، (مرفق) ميسرة. ويمكن تقديمها على شكل خطوات الحصول على الجدولاألكاديمي والبريد الجامعي و 

 .والتعليم عن بعد يلكتروناإلبمساهمات إدارة التقنية وعمادة التعلم ويفضل االستعانة 

 تقارير العمل:

القيام به، ومعتَمدة من قبل عميدة الكلية ُترفع تقارير إحصائّية موثقة لما تم  لضمان سير العمل و جودته،

 والطًلبية. ووكيلة الشؤون التعليمية

 مهمة:ملحوظة 

ا يمكن للكلّيات تطبيقه، حسبما يتناسب مع ظروف وإمكانات كّل ك ا عاّما لّية، كما يقّدم هذا البرنامج إطارا

ق بين المراحل الثًلث، ودمج بما يحقق الفائدة الكبرى للطالبات. ويمكن التنسي ال ُتمنع اإلضافة عليه

 ، وخاّصة المرحلتان الثانية والثالثة. ببعضبعضها 

 

 

 

 

 

  



 

 متطلّبات البرنامج:

 وال: خطة العمل:أ

بعد االطًلع على البرنامج، تقوم كل كلية بوضع خطة تنفيذية مفصلة ويتم رفعها إلى وكالة الجامعة 

 البرنامج.للدعم األكاديمي والخدمات الطًلبية آللية تنفيذ 

 ثانيا: المنشورات واألدلة:

  ّوالتوجيه  ،من قبل وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطًلبية اعتماد الميثاق الطًلبي

 للطالبات. األكاديميربطه بالنظام ب

  وكالة الجامعة للدعم توفير الدليل الجامعي للطالبات على موقع الجامعة بعد اعتماده من

 .والخدمات الطًلبيةاألكاديمي 

  وتعريفية لنشرها بين  إرشاديةلكترونية إ رسائل إلىتشكيل لجنة مختصة لتحويل معلومات الدليل

 الطالبات.

 وتوفير نسخ ورقية  كترونيةإللالصيغة ا إلىوتحويلها  اعتماد المطبوعات التي تحتاجها الطالبات

 .(واألنشطةمنها )التقويم المستخدم في كلية اآلداب، تقويم الفعاليات 

  ثالثاً: المتابعة وقياس رضا المستفيدات:

  من الخبرات التي من قبل وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطًلبية  متابعةاعتماد لجنة

ل مراحل التخطيط والتنفيذ ودراسة التقارير للتواصل مع الكليات خًليمكن االستفادة منها 

 المستلمة من الكليات بعد تنفيذ البرنامج التعريفي.

  االستعانة بطالبات الكليات المتميزات في المساعدة خًلل البرنامج التعريفي للمستجدات تحت

 إشراف وكيًلت الشؤون الطًلبية.

 ختاماً:

الضرورية للطالبات المستجدات بحيث يتم توحيد المعلومة في ألهم المعلومات ما تم تقديمه هو تصور 

جميع التخصصات في الجامعة وخًلل األسابيع األولى من بداية العام الدراسي، وكما تم اإلشارة مسبقاا، 

، بإذن المرجوةفإن المجال متاح للمقترحات التي من شأنها إثراء وتفعيل هذا البرنامج ليحقق األهداف 

  هللا تعالى. 

 انتهى بحمد هللا وفضله،،،

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرفقات البرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ميثاق طالبة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن/ 1

 هـ1341-1341لعام 

 

ي
الق

خ
أ

 

  الفكرية في التقارير األمانة في الدراسة والتحصيل والواجبات واالختبارات، وعدم اإلخًلل بهذه األمانة بالغش أو الشروع فيه أو السرقة
 والمشاريع الدراسية.

 الهيئة التعليمية وموظفات الشركات القائمة بالعمل  أعضاءااللتزام بآداب اللباقة واالحترام في التعامل مع الزميًلت وموظفات الجامعة و
 في الجامعة، وعدم التعدي عليهن بالقول أو الفعل. 

 حة ، من خًلل اإلبًلغ عن كل ما يسيء للجامعة والوطن.تنمية حّس االنتماء للمكان والمواطنة الصال 

 .أن أكون خير سفيرة لديني ووطني ومجتمعي 

  عدم القيام بأي فعل يخّل بحسن السيرة والسلوك أو اآلداب العامة أو النظام العام أو الشريعة اإلسًلمية أو األعراف المجتمعية داخل
 الجامعة أو خارجها.

  مة للجامعة، سواءا من خًلل التواصل المباشر مع الموظفات أو الوثائق الرسمية أو الموقع عدم تزوير أو تحريف أي معلومات مقدَّ
 اإللكتروني. 

ي
قت

طا
ب

 

 
ي 

ج
رو

خ
و

 

 

 ع الحرص إبراز البطاقة الجامعية عند الدخول إلى الحرم الجامعي، وعند حضور المحاضرات، وفي جميع تعامًلتي داخل الجامعة، م
 على إظهارها في جميع األماكن في الجامعة.

  المحافظة على البطاقة الجامعية من الضياع والتلف، وتحّمل مسؤولية استخدامها من قبل آخرين، لتسهيل دخولهم إلى الحرم الجامعي
 بطريقة غير نظامّية، أو استخدامها في غير أغراضها.

 ا للتحقق من شخصيتي.يحّق ألي موظفة طلب االطًلع على بطاقتي ال  جامعية، وعلّي إبرازها فورا

  ويحق للجامعة  ثم العودة إليها، بعد هذا الوقت ظهراا، كما ال يسمح بالخروج من الجامعة، 72عدم الخروج من الجامعة قبل الساعة
 اتخاذ اإلجراءات التأديبية المنصوص عليها.

  التأديبية  اإلجراءات، ويحق للجامعة اتخاذ خطياا  ولي األمر و موافقتهعدم الخروج من الجامعة مع أي شخص أو جهة، دون علم
 المنصوص عليها في حال ثبوت مخالفتي لذلك.

ي
زي

 

 
ي

هر
ظ
وم

 

 .االلتزام بالحجاب عند الدخول والخروج من الجامعة ، وتغطية الوجه 

 أو التنورة القصيرة أو البلوزة الشفافة أو دون أكمام. االلتزام بالزي الجامعي المتعارف عليه، وعدم مخالفته ،بلبس البنطال 

  عدم الحضور إلى الجامعة بمظهر يتنافى مع ضوابط الشريعة اإلسًلمية أو العادات المجتمعية أو أنظمة الجامعة، ومنها ارتداء ما ال
 يليق من إكسسوارات كأقراط الوجه والقّصات الغريبة، وما في حكمها.

ي
ات
ني
قت

م
 

  من الضياع أو السرقة. -كاألجهزة والكتب وغيرها -على الممتلكات الشخصية المحافظة 

  استخدام التقنية الحديثة من أجهزة جوال أو حواسيب شخصية أو أي أجهزة إلكترونية أخرى من الممتلكات الشخصية، ألغراض
 أكاديمية فقط، وفي حال ثبت خًلف ذلك، يتم مصادرتها.

ي 
عت

قا
 

 ستخدامه داخل القاعة الدراسية في أثناء المحاضرات، كما يمنع التسجيل الصوتي/المرئي.إغًلق الجوال وعدم ا 

 .عدم لبس النظارات الشمسية أو القبعات بأنواعها أو العباءة داخل القاعة الدراسية 

 .عدم األكل أو الشرب أو مضغ اللبان داخل القاعة الدراسية 

 مل، من أثاث وأجهزة إلكترونية.عدم العبث بتجهيزات القاعات الدراسية/ المعا 

 .االلتزام بقواعد السًلمة داخل القاعة الدراسية/المعمل 

ي
عت

ام
ج

 

 .عدم إساءة استعمال مرافق الجامعة وملحقاتها ومحتوياتها من أثاث وتجهيزات 

  الجامعي.عدم إقامة أي نوع من االحتفاالت الخاصة واستخدام الشموع والبالونات وما في حكمهما داخل الحرم 

 .المحافظة على نظافة الحرم الجامعي بشكل عام 

  ّا كانت طبيعتها(، يحّق للجامعة مصادرة الجوال/الكاميرا أو األداة المستخدمة في في حال تم ّضبطي وأنا اقوم بمحاوالت تصوير )أيا
 التصوير، وفي حال تكررت المحاوالت تتم مصادرة الجهاز نهائياا وإتًلفه.

  األمن والسًلمة الستخدام القطار، حتى ال أعّرض حياتي وحياة منسوبات الجامعة للخطر، إضافة الى تعريض نفسي اتباع تعليمات
 للمساءلة.

  وما في حكمها، حيث ُتستخدم  وسطوح المباني األماكن غير المسموح الجلوس فيها ، كمخارج الطوارئ والجسور والسًللم  ارتيادعدم
 ألغراض مهمة، والبقاء فيها قد يعوق العمل، وقد يعّرضني للخطر.

 الطالبة: ابنتي

أفرادها  بين والتعاون االحترام أساس على تقوم أكاديمية متميزة بيئة إيجاد على عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة  تحرص

بالنفس،  والثقة القيادية المهارات وتعزيز بالمسؤولية، والشعور وااللتزام االنضباط مبادئ خالل ترسيخ ومنسوبيها، من

واإلبداع، واألهم إعدادها لتكون فرداً  االبتكار على والتشجيع والتفكير، االتصال مهارات وتطوير المبادرة، روح وغرس

 بنت نورة األميرة لجامعة المنتسبة فإنه يتوّجب على الطالبة ولياته وحقوقه، وعليهناضًجا يعي دوره ، ويدرك واجباته ومسؤ

 منها:والمسؤوليات،  ببعض عبدالرحمن، االلتزام



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي 
وك

سل
 

 .عدم إصدار المنشورات أو توزيعها أو جمع األموال أو التوقيعات، ألي غرض كان، دون موافقة الجامعة 

 التعليمية داخل الحرم الجامعي، وفي حال ضبطي وأنا أقوم  عدم المشاركة بأية أنشطة أو تجّمعات أو مظاهرات من شأنها إرباك العملية
 بهذه األنشطة، سيتّم تحويلي إلى لجنة تأديبية، وستطّبق في حقي العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه الحاالت.

 ،ويحّق للجامعة اتخاذ  عدم إقامة أية أنشطة أو فعاليات خارج الجامعة باسم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، دون إذن الجامعة
 اإلجراءات التأديبية المنصوص عليها في حال ثبوت مخالفتي لذلك.

ي
ات
ضر

حا
م

 

 .الحرص على حضور المحاضرات في شعبتي، وعدم الحضور في شعبة غير التي قُيدُت فيها، حتى ال يتّم حرماني في المقرر 

  دقائق من بدء المحاضرة، يتم احتسابي غائبة في الساعة األولى.االلتزام بمواعيد المحاضرات، وفي حال تأخري أكثر من عشر 

  المثابرة في الدراسة، والمشاركة في الفصل، وتحّمل مسؤولية متابعة اإلعًلنات والواجبات واألنشطة الخاصة بالمقرر، حتى في حال
 غيابي عن بعض المحاضرات. 

 عيد المحددة لذلك، وأي تأخير قد يؤدي إلى خصم درجات في ذلك الواجب.االلتزام بتسليم الواجبات أو المشاريع المقررة في الموا 

  .االلتزام بمواعيد االختبارات الدورية والشهرية والنهائية، حتى ال تؤثر درجة تلك االختبارات في خفض تقديري في المقرر 

ي 
اب
غي

ي 
ار

عذ
وأ

 

  مدة ال تتعدى األسبوع من تاريخ الغياب.، في الطبيةأتحّمل مسؤولية متابعة ساعات الغياب وتقديم األعذار 

 نسخة من أعذار الغياب ال يعني قبول العذر، بل سيتم عرض العذر على لجنة األعذار للبّت فيه. استًلم 

 .في حال اكتشاف أي نوع من التًلعب باألعذار أو تقديم أعذار مزّورة، ستطّبق في حقي اإلجراءات التأديبية المنصوص عليها 

ي
ات
لي
ؤو

س
م

 

 .االطًلع على دليل الطالبة، والتقيد بما جاء فيه من أنظمة ولوائح وتعاميم خاصة بنظام الدراسة وضوابطها 

  ،متابعة اإلعًلنات على الموقع اإللكتروني للجامعة، واالطًلع على ما يستجّد )وخاصة موقع عمادة القبول والتسجيل، وموقع كليتي
 وموقع عمادة شؤون الطالبات(.

 اج بالجهل أو عدم العلم بأنظمة الجامعة ولوائحها، وما تصدره من تعليمات، حيث إنه بمجرد انتسابي لجامعة األميرة نورة عدم االحتج
 بنت عبدالرحمن،  يتوّجب علّي الحرص على االطًلع على اللوائح الّتنظيمّية الخاصة بها.

  بشكل دقيق.والحرص على تسجيل بياناتي  األكاديميةالتواصل الدوري مع المرشدة 

ي 
مع

جا
 ال

يد
بر

ال

م 
ظا

لن
وا

ي
يم

اد
ألك

ا
 

 يالخاص بالبريد الجامعي الرسمي  تفعيل 

  أو مكاتب الجامعة. األكاديميةاستخدام البريد الجامعي في التواصل مع أستاذات المقررات أو المرشدة 

 ومتابعة أي إجراءات اكاديمية من خًلله. لخاص بالطالبة على موقع الجامعةالدخول بشكل دوري على النظام األكاديمي ا 

ي
ات
ض

را
عت

ا
 

  تحرص إدارة الكلية على االستماع إلى شكاوى الطالبات واعتراضاتهّن، وتعدهّن بمتابعة ذلك وإبًلغهن بالنتيجة،  وكذلك فإنه عند
ما، سواءا من الطاقم اإلداري، أو التعليمي، أو غيرهما، ليس  ة من شكوى تجاه إدارة ما، أو عضوالتحقق بأّن ما تقدمت به الطالب

ا،  فحينها تتحّمل الطالبة نتيجة هذا الفعل.  صحيحا

 :قنوات التواصل مع الكلية إليصال الملحوظات أو وجهات النظر مفتوحة ومتاحة أمام الطالبات، ومنها 
A.  الجامعيالبريد اإللكتروني 
B. .مكتب عميدة الكلية ووكيًلتها 

 تقديم اعتراض معين/شكوى، البد من تسجيل إفادة مكتوبة والتأكيد على الدقة في المعلومات المطروحة، والموضوعية في الطرح. عند 

ي 
ع
ضا

أو

صة
خا

ال
 

 االخصائيات  ق سير الدراسة، ويمكن التواصل معاإلبًلغ عن أي وضع صحي أو اجتماعي أو اقتصادي أوغيرها، مّما من شأنه أن يعو
 .لشكل عاجوب، سري، ، حتى يتسنى للمختصات تقديم العون والمشورة مباشر و بهذا الخصوص، بشكل االجتماعيات

 هذه تطبيق وسيكون، التأديب تقتضي مخالفة بالجامعة الخاصة والتعليمات واللوائح األنظمة عن خروج كل ويعدّ 
 :العقوبات هذه ومن الجامعة، في األكاديميالّطالبة  مستقبل على يؤثر وقد، حاسماا  العقوبات

 التنبيه مشافهة أو كتابة..7

 . توجيه الطالبة وإرشادها إلى  أحد مراكز اإلرشاد والتوجيه في الجامعة، للتواصل مع ولي األمر.2

 . تكليف الطالبة بأداء بعض األعمال الخدمية أو االجتماعية.4

 . حرمان الطالبة من مقرر أو أكثر.3

 س تأديبي.. التحويل إلى مجل5

 . الفصل، من الجامعة.6
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