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 سجل المراجعة

 الموضوع التعديالت تمت بواسطة تاريخ المراجعة

ي   هياء المزيدد.   طب ت ل شررررررررروط ا
والرررررررررررررر ررررررررررررررر  

 واإلجراءات

ياسررررررررة بة  سررررررر طال المظهر والزي ل
 التدريب الميداني 
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 :.شروط التطبيق1

 ون الطالبة إحدى منسوبات كلية الخدمة االجتماعية.كتأن  1.1
 الراغبات في التسجيل بمقرر التدريب الميداني.الطالبات ذه السياسة على تسري ه 1.2
سة المظهر في مقرر التدريب الميداني في أي  1.3 سيا سابع يعتذر عن قبول الطالبة المخالفة ل سادس وال مستوى ال

 والثامن. 
 
 :الغرض.2
 

بأهم مسررتلزمات بشرركل خا  التدريب الميداني كلية الخدمة االجتماعية بشرركل عام وطالبات  طالباتإلتزام 
المتدربة كأخصرراةية اجتماعية مسررتقبلية اإللتزام ب طار الشرركل المظهر والزي المقبول إجتماعياً والمتوقع من الطالبة 

 التسجيلقبول مرحلة ُيعد من المتطلبات األساسية ل واالة  دينياً واجتماعياً، حيث أن اإللتزام بهذه السياسة  المقبول
  .التدريب الميداني مقررل

 :المصطلحات.3
 

وهو كل مايظهر من طالبة التدريب الميداني أثناء  قيامها بأدوارها الدراسررررية والمهنية في مقرر التدريب : المظهر 
 الميداني وتشمل الشكل الخارجي للطالبة وهو الوجه والشعر واليدين.

بزيها المناسب  أن تلتزم الطالبة وي أن يكون ساتراً والذي  يشترط فيه  المناسب هو الملبس المناسب للمكان الزي: 
 الميدانية  مؤسررسررة التدريب وأهدافها وفةة المسررتفيدين منها والعاملين بها والمقصررود بها بيةة التدريب وف  سررياسررات
 . االجتماعية األخرى مراكز أوالالمدارس أو المستشفيات سواء كانت 

 :.السياسات واإلجراءات المتعلقة4

 يب الميداني.سياسة مكتب التدر4.1 

 .أدوار طالبة التدريب الميدانيسياسة  4.2 

 .الميثا  األخالقي للتدريب الميداني 4.3

 .الميثا  األخالقي لألخصاةي االجتماعي 4.4

 :.السياسة5
 

الميداني  طالبة التدريب الشكل والزي الالة  بطالبة التدريب الميداني والتي توضح المظهر والزي لسياسة 

 ا  األخالقي في ضوء الميثوفي كافة مراحل التدريب  وف  الشرع والدين واألعراف والتقاليد اإلجتماعية 
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كس ما من شررررأنه عالواقع الميداني  وفيمجتمع التدريب الطالبة في  قبوللألخصرررراةي االجتماعي لضررررمان 

 المجتمع السعودي بشكل عام.صورة إيجابية عن طالبات جامعة األميرة نورة بشكل خا  وفتيات 

 :اإلجراء.6

 والذي يشمل الوجه والشعر واليدين وهي كالتالي:أن تلتزم الطالبة بالشكل المقبول  6.1

عدم عمل فتحات بالشرررفتين أو  االجتماعي المقبول للمظهر الالة  اجتماعياً ويشرررملقواعد السرررلو  ب اإللتزام 6.1.1

 .بشكل منافي للدين والعادات واألعراف واألخالقيات االجتماعية الوجه من مناط الخدين أو غيرها 

 اإللتزام بطول الشرررعر الالة  اجتماعياً ودينياً في شررركل الشرررعر الالة  والمنافي للتشررربه للرجال وهذا يشرررمل 6.1.2

يه من أجزاء منه بمكاةن الحالقة لمافوعدم حل  الشرررعر كله أو طول الشرررعر المعتدل من جميع القصرررات القصررريرة 

  . والسلو  جانب المظهر تمثل قدوة لعميالتها فيحيث أنها التدريب ة لطالبة األنثوي للطبيعةاحترام 

اإللتزام بلون الشررررعر المعقول وعدم أختيار صررررب ات للشررررعر بألوان غير معتادة كاللون األزر  والزهري  6.1.3

ؤثر للطالبة حيث أن هذا ي خصررية غير متزنة تبرز شرر مظاهرواألخضررر والبنفسررجي والبرتقالي الفاقع وغيرها من 

 العمالء لطالبة التدريب.قبل على ت

 مراعاة عدم المبال ة باستخدام مستحضرات التجميل ويمنع وضع الرموش المستعارة في التدريب الميداني.  6.1.4

شمل ذل  عدم وضع اإلكسسوارات أو الخواتم المبالغ  6.1.5 سب وي شكل اليدين المنا ستخدام مراعاة  فيها وعدم ا

 ألوان طالء األظافر الملفته في بيةة التدريب.

 :  مؤسسة التدريبالطالبة في زي  6.2

اإللتزام باللبس المحتشررررررم والحجاب الشرررررررعي سررررررواء بالحجاب والنقاب أو الحجاب فقط للطالبة المتحجبة  6.2.1

 وباألخ  في مؤسسات التدريب التي يعمل بها الجنسين.

الضررررري  الواصرررررف للجسرررررم بشررررركل ملفت ومخالف للقيم  إرتداء الملبساإللتزام بالملبس الفضرررررفا  دون  6.2.2

 )الالب كوت( للمستشفيات. أرتداء  وينطب  ذل  علىاإلسالمية  واإلجتماعية  واألخالقيات

 .حيث ال تتنافى مع هذه السياسة إن وجدت  اإللتزام بتوجيهات مؤسسة التدريب بخصو  الملبس 6.2.3

 اإللتزام بتوجيهات استاذة المادة بخصو  المظهر والزي. 6.2.4
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 :لسياسة المظهر والزي إجراءات المخالفات 6.3

يتم للشعر بشكل كامل أو جزئي  كالحالقة وطولة  الشعر  ها فيما يخص شكلعند مخالفة الطالبة في مظهر  6.3.1
لحين وصووووووووووووووولها للمظهر وتقدم الطالبة إعتذار عن المقرر  التدريب الميداني مقررفي الطالبة  عن قبول عتذاراإل

 .فيما يختص بطول الشعر الالئق

والذي المظهر أو الزي  مخالفات محتوى السياسة في بخصوص على طالبة التدريب  المالحظاتعند تكرار  6.3.2
يرفع بالطالبة نموذج شوووكوى بخصووووص  سوووسوووة أو اسوووتاذ  الماد أخصوووائيات الم   يبلغ به مكتب التدريب الميداني من

ليتم وكيلة شووووووووووووو ون الطالبات  تأديبية لدى  الطالبة للجنة مكتب التدريبمن ويحول  من الطالبة  المخالفالسووووووووووووولو  
 .البةالمناسبة للط الجزاءاتالتحقق من الموقف وتناط باللجنة اختيار 

 :.المرفقات7

 .نموذج الشكوى  7.1

 :المراجع.8

 .مكتب التدريب الميداني اتسياس4.1 

 .طالبة التدريب التدريب أدوارسياسة 4.2 

 .لتدريب الميدانيالميثا  االخالقي ل .34 

 الميثا  األخالقي لألخصاةي االجتماعي. 4.4

 

 :.مؤشرات األداء/ المراقبة9

 بالنسبة للعدد الكلي.المخالفات  الطالبات التدريب الميداني# 
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 :أعدت من قبل 

 هياء علي المزيدد.  :سماال 

 مكتب التدريب الميداني.رةيسة  :الوظيفة

 

 

 

 :تمت المراجعة من قبل

 د. حنان المسعود :سماال

 وكيلة الكلية للشؤون التعليمية. :الوظيفة

  :التاريخ

 :موصى بها من قبل

 :سماال

 :الوظيفة

 :التاريخ

 

 :عتماداإل

 :سماال

 :الوظيفة

 :التاريخ


