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المحور األول  :تعريف موجز بالجامعة :
أولا  :الجامعة اإلسالمية النّشأة واألهداف
أنشئ ئ ئ ئ اجلامع ئ ئ ئئة اإلس ئ ئ ئئالمية ابألم ئ ئ ئئر امللكئ ئ ئ ئ ر ئ ئ ئ ئ  11واتريئ ئ ئ ئ
1331/3/52هئ
ئرر ي1332/3/0ه ئ.
ووفقاً للمرسئوم امللكئ ذ ذا ال ذئر م 07/امل ذ
فإن اجلامعة اإلسالمية ابملدينئة املنئورة مرسسئة إسئالمية عامليئة مئن يئ
الغاية عربية سعودية من ي التبعية .كما ددت أهدافها على النحئو
التايل :
 .1تبليئئر رسئئالة اإلسئئالم اإالئئدة إع العئئاا عئئن وريئئل الئئدعوة والتعلئئي
اجلامع والدراسات العليا.
 .5غرس الروح اإلسالمية وتنميتها وتعميل التدين العمل ي ياة الفرد
واجملتمئ ا املبئئى علئئى إخئئالة العبئئادة ت وعريئئد املتابعئئة لرسئئو
.
 .3إع ئئداد البح ئئوع العلمي ئئة وتررته ئئا ونش ئئرها وتشئ ئ يعها ي ئئاالت
العل ئئوم اإلسئ ئئالمية والعربيئ ئئة ااعئ ئئةا وس ئئافر العلئ ئئوم وفئ ئئروع املعرفئ ئئة
بعامة.
اإلنسانية اليت حيتاج إليها اجملتم اإلسالم ذ
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 .4تثقي ئئن م ئئن يلتح ئئل ئئا م ئئن و ئئالم العلئ ئ م ئئن املس ئئلم م ئئن ئ ئ
األحن ئئاءا وتك ئئوين علم ئئاء متخصصئ ئ ي العل ئئوم اإلس ئئالمية والعربي ئئة
وفقهاء ي الدين متزودين من العلوم واملعارف مبا يرهله للدعوة إع
اإلسالما و ل ما يعئر للمسئلم مئن مشئكالت ي ئرون ديئنه
ودنياه على هدى الكتام والسنة وعمل السلن الصاحل.
 .2عمي الرتاع اإلسالم والعناية حبفظه وحتقيقه ونشره.
 .6إ ام ئئة ال ئئرواب العلمي ئئة والثقافي ئئة ابجلامع ئئات واؤي ئئات واملرسس ئئات
العلمية ي العاا وتوثيقها إدمة اإلسالم وحتقيل أهدافه .

ثانيا ا  :كليات الجامعة :
تضئ ئ اجلامع ئئة ائ ئ كلي ئئات  -مت ئئنر درج ئئة العالي ئئة (البك ئئالوريوس)
ودرج ئئة ال ئئدبلوم الع ئئايلا ودرج ئئيت العاملي ئئة (املاجس ئئتر) والعاملي ئئة العالي ئئة

(الدكتوراه) ي التخصصات املتا ة ا -والكليات هي :
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كلية الشّريعــة
وه أوع كليات اجلامعة أسس عام1331هئ وهتئدف هئذه الكليئة
كئئام
إع العنايئئة ابلفقئئه اإلسئئالم وأعئئولها وإعئئداد فقهئئاء متضئئلع
الشريعة ومقاعدهاا ادرين على القيام مبهام القضاء والفتوى
والتدري ا ومتمكن من القيام ابلبحوع العلمية واستنباط األ كام
من مصادرها.
وتتضئئمن الكليئئة نظئئام الدراسئئة املسئئافيةا الئئذا يتئئير الفرعئئة أمئئام
الراغب من املوظف لاللتحاق ابملر لة اجلامعية وإكما دراسته .
األقسام العلمية:
 – 1قسم الفقه.
 – 2قسم أصول الفقه.
 – 3قسم القضاء والسياسة الشرعية.
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كلية الدعوة وأصول الدين
أنش ئ عئئام 1336هئ ئ .وهت ئئدف هئئذه الكليئئة إع العنايئئة ابلعقي ئئدة
اإلسالميةا وإعداد دعاة إع ا متضلع بعلئوم الشئريعةا ئادرين علئى
القيئئام ابلئئدعوة إع علئئى بصئئرةا وملم ئ ابلوسئئافل الال مئئة لتحقيئئل
ه ئ ئئذه الغاي ئ ئئةيف ينتش ئ ئئرون ي أحن ئ ئئاء املعم ئ ئئورةا يه ئ ئئدون الن ئ ئئاس إع مافي ئ ئئه
عئ ئئال ه ا وعئ ئئالج مشئ ئئكالهت ا وحتقيئ ئئل أمئ ئئنه وسئ ئئعادهت ي دنيئ ئئاه
وأخراه .
األقسام العلمية :
 – 1قسم العقيدة.
 – 2قسم الدعوة.
 – 3قسم التاريخ اإلسالمي.
 – 4قسم التربية .
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كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية
أنش عام 1334ه ئ .وهتئدف هئذه الكليئة إع العنايئة بكتئام
ئل  -فظئئا وتفسئراا وإعئئداد العلمئئاء املتمكنئ ي علئئوم القئئر ن
عئ ذئز وجئ ذ
الكئئر ا ويهيئئل القئراء السئئتيعام القئراءات املتئئواترة عرًئاً وتوجيهئاً مئ
املعرفئئة التامئئة برسئ املصئئحن وًئئبطه وعئئدها واإلملئئام ابلعلئئوم الشئئرعية
والعلوم املساعدة األخرى.
األقسام العلمية:
 – 1قسم القراءات.
 – 2قسم التفسير.

كلية الحديث الشريف والدراسات اإلسالمية
أنش ئ عئئام 1336هئ ئ .وهتئئدف الكليئئة إع العنايئئة ابلسئئنة النبويئئة
م عنهئئاا ويهي ئئل العلم ئئاء
وعلومهئئاا وخ ئئدمتهاا واظافظئئة عليه ئئاا والئ ئ ذذ ذ
املتمكن ئ ي ئئا السئئنة النبويئئة وعلومهئئاا م ئ اإلملئئام ابلعلئئوم الشئئرعية
والعلوم املساعدة األخرى.
األقسام العلمية:
 – 1قسم فقه السنة ومصادرها.
 – 2قسم علوم الحديث.
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كلية اللغـة العربيـة
أنشئ عئئام 1332ه ئ  .وهتئئدف الكليئئة إدمئئة لغئئة القئئر ن الكئئر يف
حبف ئئا مادهت ئئاا وتك ئئوين ملكته ئئاا والتعم ئئل ي دراس ئئة علومه ئئا و دا ئئا ا
وختئريع علمئئاء متمكنئ ي فهئ القئئر ن الكئئر والسئئنة النبويئئة ومصئئادر
الثقافئئة اإلسئئالميةا ويكيئئد الثقئئة واالعت ئزا بلغئئة القئئر ن الكئئر ا وإثبئئات
درهتا على استيعام سافر املعارف والعلوم.
األقسام العلمية:
 – 1قسم اللغويات.
 – 2قسم البالغة واألدب.
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ثالثا ا  :المعاهد والدور التابعة للجامعة:
معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها :

بئئدأ تعلئئي اللغئئة العربيئئة عئئام 1336هئ ئ .ويعئئى املعهئئد بتعلئئي اللغئئة
العربيئئة للطئئالم الئئذين ال يتكلمئئون اللغئئة العربيئئة أو ال جييئئدو ايف ئ
ميكئئنه مواعئئلة دراسئئته ابملرا ئئل الدراسئئية املعادلئئة ملئئرهالهت العلميئئة.
ومدة الدراسة فيه أربعة فصو دراسية.
المعــهــد الثـانــــــوي :

أنشئئع عئئام1331هئ ئ.ويعئئى بدراسئئة العلئئوم الشئئرعية وعلئئوم العربيئئة
واملواد االجتماعية واللغة اإلجنليزية .ومدة الدراسة فيه ثالع سنوات.
المعهــــــد المتــــوســـــط :

أنشئئع عئئام 1336هئ ئ ويعئئى بدراسئئة العلئئوم الشئئرعية وعلئئوم العربيئئة
واملواد االجتماعية واللغة اإلجنليزية .ومدة الدراسة فيه ثالع سنوات.
دار الـحــديث الـمــدنيـــــــة :

أنش ئ ئ عئ ئئام 1327هئ ئ ئ وي عئ ئئام 1334هئ ئ ئ تذ ًئ ئئمها إع اجلامعئ ئئة
اإلسالمية .وتشتمل الدار على مر لة التعلي املتوس ومدة الدراسة
فيها ثالع سنوات.
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دار الـحــديث الـمكيــــــــــة :

أنش ئ ئ عئ ئئام 1325هئ ئ ئ وي عئ ئئام 1331هئ ئ ئ تذ ًئ ئئمها إع اجلامعئ ئئة
اإلسالمية .وتشتمل الدار على مر لة التعلي املتوس ومدة الدراسة
فيها ثالع سنوات ومر لة الدراسة الثانوية ومدة الدراسة فيها ثالع
سنوات.

رابعا ا  :العمادات المساندة والمراكز :
عمادة الدراسات العليا
بئئدأت الدراسئئات العليئئا ابجلامعئئة عئئام 1332هئ ئا وأنش ئ العمئئادة
عئئام 1416ه ئئا وتعئئى ابإل ئراف علئئى ري ئ ب ئرامع الدراسئئات العليئئا
ابجلامعة .
شروط االلتحاق بالدراسات العليا :

-1أن يكون املتقدم سعودايً ا أو على منحة رمسية للدراسات العليئا
إذا كان من غر السعودي .
-5أن يكئون اعئالً علئى الشئهادة اجلامعيئة مئن جامعئة سئئعودية أو
من جامعة أخرى معرتف ا ا بتقدير اليقل عن (جيد جداً) .
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-3أن يكون افظاً (اسة أجزاء) من القئر ن الكئر للماجسئتر و
(عشرة أجزاء) للدكتوراه .
-4أن يكون سن السرة والسلوك ا والفقاً وبياً .
-2أن يقدم تزكيت علميت من أساتذة سبل ؤ تدريسه .
 -6موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً .
-0التفرغ التام للدراسة .
-3أن جيتا ما جيرى له من اختبارات حتريرية أو فوية .

عمادة القبول والتسجيل
أنشئ ئ

ع ئئام 1477ه ئ ئ وهئ ئ تع ئئى ابس ئئتقبا ولب ئئات االلتح ئئاق

ابجلامعئئة اإلسئئالمية ودراسئئتها وفئئل األنظمئئة واللئئوافر املنظمئئة لئئذل ا
خترجه .

وإ اء إجراءات الطالم منذ بوؤ

شروط القبول للمرحلة الجامعية :
 .1أن يكون حاصالً على الشهادة الثانوية أو مايعادلها من داخل
المملكة أو خارجها.
 .2أال يكون قد مضى عللى حولولع عللى الثانويلة العاملة أو ملا
يعادلها مدة على خمس سنوات .
 .3أن يكون حسن السيرة والسلوك .
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.4
.5
.6
.7
.8

أن يجتاز بنجاح أي اختبار أومقابلة شخوية .
أن يكون الئقا ً طبيا ً .
أن يحو عللى مواققلة ملن مرجعلة بالدراسلة انا علان يعمل
قي أي جهة حكومية أو خاصة .
أال يكلللون مالولللوالً ملللن جامعلللة أخلللر وسلللبا ديبيلللة أو
أعاديمية.
أن يتعهد بالتزام نظم ولوائح الجامعة .

 .9أال يزيد سن طالب المنحة حين القبول عن خمس وعشري سنة .
 .11أن يكون المتقدم لكلية القرآن الكريم حاقظا ً للقرآن الكريم عامالً.

 .11أن يسلللتوقي أي شلللروط أخلللر يحلللددما مجللللس الجامعلللة
و علن وقت التقديم .

أقسام العمادة:
ضم العمادة اوقسام التالية :
 .1القبول  :ويتكون من ثالث لجان ملي (لجنلة سسليا – ولجنلة
أقريقيا – ولجنة أوروبا ).
 .2الحاسب اآللي .
 .3الشهادات .
 .4المعادالت .
 .5الترجمة .
 .6باالضاقة الى اوقسام المساندة اوخر .
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عمادة شئون الطالب
أنش عام 1330هئا وتعى بتهي ئة اجلئو اجلئامع املناسئبا وتئوفر
أسئئبام االسئئتقرار للطالئئب لتحقيئئل النمئئو األمثئئل والتكامئئل املنشئئود ي
خصئ ئئية الطال ئ ئئب اجلامعي ئ ئئةا وتقوي ئ ئئة أواع ئ ئئر التع ئ ئئارف والتع ئ ئئاون بئ ئ ئ
الطالما وتوفر اإدمة الشاملة للطالم خال دراسته ابجلامعة.

ومن أبرز األعمال واخلدمات اليت تشرف عليها العمادة:
اإلسكان والتغـذية:
 تئئوفر اجلامعئئة السئئكن املناسئئب للطئئالم ي الو ئئدات السئئكنية
اجملهزة داخل اجلامعة وخارجها.
 ي اجلامعة مطع هز رب عاالت كبئرة ا تقئ ذدم فيئه الوجبئات
الثالع للطالم بسعر مناسب .
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الخدمات الطالبية :
 إدارة السئئفر واإل امئئة :وتقئئوم بت هيئئز وتسئئهيل كافئئة إج ئراءات
الطالئئب النظامي ئئة للدراس ئئه ا ولسئئفره وعودت ئئه ا ومراجع ئئة كاف ئئة
الدوافر احلكومية ذات الصلة .
 س ئ ئ العال ئ ئئات الطالبيئ ئئة:ويقئ ئئوم ابسئ ئئتقبا الطئ ئئالم اجلئ ئئدد ا
ومسئ ئ ئئاعدة الطالئ ئ ئئب ي اجلهئ ئ ئئات احلكوميئ ئ ئئة واملستشئ ئ ئئفيات ا
وتسئ ئئهيل إج ئ ئراءات التخفئ ئئي علئ ئئى تئ ئئذاكر السئ ئئفرا وإعئ ئئدار
التعريفات الال مة.
 توفر املواعالت ب إسئكان اجلامعئة واملسئ د النبئوا الشئرين
ابلتنسيل م اجلهة ذات العال ة .
 البطا ئ ئئة والس ئ ئ الت:يئ ئئت إعئ ئئدار البطا ئ ئئة اجلامعيئ ئئة للطالئ ئئب
وحت ئئديثها س ئئنواي ا وإخ ئئالء و ئئرف الطال ئئب عن ئئد إنته ئئاء عال ت ئئه
ابجلامعة .

التوجيه والنشاط :
 التوجيئ ئئه واإلر ئ ئئاد االجتمئ ئئاع  :ويضئ ئ ئ عئ ئئدداً مئ ئئن املش ئ ئئرف
املتخصص ئ ئ ذوا اإئ ئئةة ملسئ ئئاعدة الطالئ ئئب فيمئ ئئا حيتئ ئئاج إليئ ئئه
اجتماعياً.
13

 النش ئئاط :ويش ئئمل النش ئئاط الثق ئئايا واالجتم ئئاع ا والرايًئ ئ ا
والكشئ ئئف ا وتنظئ ئئي املسئ ئئابقات والئ ئئر التا وعئ ئئالة لبلعئ ئئام
الرايً ئئية ه ئئزة مبختل ئئن املع ئئدات الرايً ئئية تتناس ئئب ووال ئئب
اجلامعئةا ومركئئز تنميئئة املهئئارات إلكسئئام الطئئالم رفئاً متنوعئئة
تعينه على ظروف احلياة عند الرجوع إع بالده .

صــندوق الطالب :
يقوم مبعاونة الطالم عند احلاجة بتقد املساعدات املالية ؤ وفقاً
لالفحته املعتمدة ودراسة أ وا املستحق لإلعانة وعرف املقرر ؤ .

مكافآت الطالب :

 -1طالب الدراسات العليا :

يصرف" "377راي مكافأة هرية للسعودي وغر السعودي .

 -2طــالب الكليــات :

يصرف " "327راي مكافأة هرية للسعودي وغر السعودي .

 -3طـالب المعاهد والدور:

يصرف " "302راي مكافأة هرية لطالم الثانوا .
ويصرف" "377راي مكافأة هرية لطالم املتوس .

 -4طـالب معهد اللغة العربية :

يصرف ؤ سب مستوايهت ومرا له الدراسية وفل ما يصئرف ي
الكليات واملعاهد التابعة لل امعة.
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بدلت وامتيازات أخرى:


بدل الطباعة

يصئ ئ ئئرف" "4777راي بئ ئ ئئد وباعئ ئ ئئة ملر لئ ئ ئئة (الئ ئ ئئدكتوراه) مكافئ ئ ئئأة
مقطوعة.
ويصئ ئئرف " "3777راي بئ ئئد وباعئ ئئة ملر لئ ئئة (املاجسئ ئئتر) مكافئ ئئأة
مقطوعة.


بدل المراجع



بدل المتياز



إعانة الطالب الكفيف



امتيازات عينية

يصئئرف " "377راي لطئئالم الدراسئئات العليئئا بئئد كتئئب ومراج ئ
سنوايً لطالم املنر.
ويص ئئرف" "327راي لط ئئالم املر ل ئئة اجلامعي ئئة ب ئئد كت ئئب ومراجئ ئ
سنوايً لطالم املنر .
يصئئرف " "1777راي بئئد امتي ئئا للطالئئب احلاع ئئل علئئى تق ئئدير
ممتا ي كل عام دراس .
يصرف له إعانة مالية هرية وفل اللوافر املنظمة لذل .
-1تئئذكرة سئئفر ابلدرجئئة السئئيا ية املخفضئئة ي ايئئة كئئل عئئام دراسئ
ذهاابً وعودة لطالب املنحة سب األنظمة.
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أسباب الحرمان من المكافأة :
يحرم الطالب من المكافأة في الحالت التالية :

معئئد الطالئئب الرتاكم ئ إع أ ئئل مئئن ()5

 .1ي ئئا اخنفئئا
لغر والم املنر.
 .5إذا ولب يجيل الدراسة .
 .3إذا انته املدة النظامية للدراسة لغر والم املنر.
 .4إذا أنسحب أو فصل من اجلامعة .
 .2إذا عمل ي وظيفة رمسية .
 .6بع ئ املخالفئئات الطالبيئئة وفئئل اللئئوافر والتعليمئئات املنظمئئة
لذل .

16

عمادة شئون المكتبات

وتشرف على تقديم اخلدمات املكتبية من خالل:
 المكتبة المركزية  :أنش عام 1331هئ ا وه من أكة
املكتبئئات ي منطقئئة املدينئئة املنئورة وحتتئئوا علئئى مكتبئئة متكاملئة
ميكئئن للطالئئب االسئئتعارة منهئئاا وعلئئى أ ئئدع األجهئئزة للق ئراءة
والتصويرا وتض :

مكتبة الرسائل الجامعية والمخطوطات:

وفيهئئا عئئدد مئئن الرسئئافل اجلامعيئئة والواثف ئئل املخطووئئة مئئن كاف ئئة
األ طار إدمة البح العلم ا وتيسر حتقيل الرتاع ونشره.

القاعات المنفصلة وهي :

اعة املل عبدالعزيز -رمحه  -وتضئ ً جنا ئاً يعئر من ئزات
املل فهد بن عبدالعزيز رمحئة خئال عشئرين عامئاً ومئا ألئن ي
ذل .
اعئئة الشئئي ر اعئئر الئئدين األلبئئا –رمحئئه  -وتض ئ مكتبئئة
الشي اليت أو فها على اجلامعة .
اعة الكتب حمدودة االوالع .
اعة الكتب غر العربية .
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مكتبة عمادة البحث العلمي.
المكتبات الفرعية في الكليات والمعاهد والدور.
قاعة الدوريات .
مكتبات خاصة  :منهئا مكتبئة األمئر فئاحل اث ا ومكتبئة
الشي عبداللطين ا ومكتبة ابن مدعع.

عمادة خدمــة المجتمع
أنشئ عئئام 1416ه ئ لتقئئوم بئئدورها ي خدمئئة اجلامعئئة واجملتمئ مئئن
خال إعداد وتقد الةامع العلميئةا والئدبلوماتا والئدورات الشئرعيةا
والتأهيلي ئئةا والتثقيفي ئئةا وورل العم ئئلا واظاًئ ئرات ال ئئيت تلئ ئ اج ئئات
اجلامعة واجملتم  .ومن أه و داهتا:

 وحدة الدبلومات.

 وحدة الدورات.
 وحدة شؤون اخلرجيني ومن مهامها :

 -1بناء اعدة بياات خاعة ابإرجي .
 -5التنسيل ب املرسسات احلكومية واألهلية وخرجي اجلامعة.
 -3تزويد خرجي اجلامعة ببع الكتب واملطبوعات املتا ة.
 -4تسهيل إجراءات نقل كتب اإرجي إع بلدا .
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 -2اسئ ئ ئئتقبا رسئ ئ ئئافل اإئ ئ ئئرجي والئ ئ ئئرد علئ ئ ئئى استفسئ ئ ئئاراهت ودراسئ ئ ئئة
مقرت اهت .

 وحدة الترجمة والنشر:

لدراسة ومراجعة وتررة الوارد إليها من مرلفات وواثفل.

 وحدة اإلهداء :

وتتئ ئئوع تزويئ ئئد املرسسئ ئئات التعليميئ ئئة واملراكئ ئئز اإلسئ ئئالمية ابلكتئ ئئب
العلمية واملقئررات الدراسئيةا والئرد علئى رسئافل األفئراد الئيت تئرد إع
العمادة من داخل وخارج اململكة .وتو ي الكتب واأل روة العلميئة
والدعوية على ذوار اجلامعة.

عمـادة البحث العلمي
أُنشع مركز البح العلم وإ ياء الرتاع اإلسالم عام 1474هئا
مثذ ئ ئئو عئ ئئام 1413هئ ئ ئ إع عمئ ئئادة يف هت ئ ئدف إع  :اإلسئ ئئهام ي إث ئ ئراء
البح ئ ئئوع والدراس ئ ئئات العلمي ئ ئئة اإلس ئ ئئالمية والعربي ئ ئئة وإ ي ئ ئئاء الئ ئ ئرتاع
اإلسالم ا وذلئ مئن خئال رئ الئرتاع العئرا واإلسئالم والعنايئة بئه
وفهرسته وحتقيقه ونشره وتيسئره للبئا ث ا وتقئد املشئورة العلميئة ؤئ ا
وتنمي ئئة جي ئئل م ئئن الب ئئا ث املتمي ئئزين وت ئئدريبه عل ئئى إع ئئداد البح ئئوع
األعيلة ذات املستوى الرفي .

19

مركز خدمة السنة والسيرة النبوية
أنشئئع ي عئئام 1476هئ ئ .ويعئئى ادمئئة السئئنة والسئئرة النبويئئة مئئن
خال ر و فئا وحتقيئل كئل مئايتعلل ابلسئنة والسئرة النبويئة وتيسئرها
للبئئا ث ا وإعئئداد موسئئوعات احلئئدي والسئئرة النبويئئةا ونشئئر األعمئئا
املن زة ي املركز ي ا التألين والتحقيل والرترة ابلتعاون مئ املراكئز
واؤي ئئات واملرسسئئات العلميئئة واالسئئتفادة مئئن خ ئةات ذوا الشئئهرة ي
ا السنة والسرة النبوية.

اإلدارة الطبية
تقئئدم اجلامعئئة خئئدمات انيئةً للطالئئب مئئن خئئال اإلدارة الطبيئئةا وتئئوفر
اإدمات الطبية العالجية والو افية له ولعافلته.

مكتب الجامعة بجدة
ويع ئ ئئى ابس ئ ئئتقبا و ئ ئئالم اجلامع ئ ئئةا وتسئ ئ ئ يل إجئ ئ ئراءات س ئ ئئفره
وعودهت ا ومراجعئة فئرع و ارة اإارجيئة ئدة و نصئليات الئدو ا وإ ئاء
اإلجراءات اإاعة ابلطالم واجلامعة.
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الخدمات العامة بالجامعة
انطال اً من رة اجلامعة على تقد اإدمات العامة لطال ا لتئوفر
س ئئبل الرا ئئة واالوم ن ئئان ؤئ ئ وم ئئا حيق ئئل س ئئرعة االتص ئئا

هلهئ ئ

وذويه ئ فقئئد ام ئ ابلتنسئئيل م ئ اجلهئئات املسئئرولة بتئئوفر املرافئئل

الضرورية ملنسوبيها وه :

مكاتب البريد والهاتف
مكتب الخطوط السعودية
المكتبات التجارية
مراكز خدمة الطالب
مراكز التسوق
المطاعم ومحالت الوجبات السريعة
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القسم الثاني :أنظمة وإجراءات ته ُّم الطالب
تعريفات
 الوحدة الدراسية :

اظاًرة النظرية األسبوعية اليت ال تقل مدهتا عن اسئ د يقئة ا أو
الدرس العمل ا أو امليدا الذا ال تقل مدته عن مافة د يقة.

 اإلنذار األكادميي :

هئئو اإل ئئعار الئئذا يوجئئه للطالئئب بسئئبب اخنفئئا
عن احلد األدىن وهو (5من . )2

معدلئئه الرتاكم ئ

 درجة األعمال الفصلية :

ه الدرجة املمنو ة لبعما الئيت تبئ حتصئيل الطالئب خئال فصئل
دراسئ ئ م ئئن اختب ئئاراتا وحب ئئوع وأنش ئئطة تعليمي ئئة تتص ئئل ابملق ئئرر
الدراس .

 املعدل الفصلي :

اعئئل سئئمة مئئوع النقئئاط الئئيت صئئل عليهئئا الطالئئب علئئى مئئوع
الو دات املقررة جلمي املقررات اليت درسها ي أا فصل دراس ا
وحتسب النقاط بضرم الو دة املقررة ي و ن التقدير الذا صل
عليه ي كل مقرر درسه الطالب  ( .انظر امللحل).

 املعدل الرتاكمي :

اع ئئل س ئئمة م ئئوع النق ئئاط الئ ئيت ص ئئل عليه ئئا الطال ئئب ي ريئ ئ
املقئئررات الئئيت درسئئها منئئذ التحا ئئه ابجلامعئئة علئئى مئئوع الو ئئدات
املقررة لتل املقررات  ( .انظر امللحل) .
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نظام الدراسة
أ -تسر الدراسة ي املر لة اجلامعية على نظام املستوايت.
م -تتكئئون الدراسئئة ي املر لئئة اجلامعيئئة مئئن ىانيئئة مسئئتوايت علئئى
األ ل.
ج -تكون مدة املستوى الدراس فصالً دراسياً.
د -يت ئ ئئدرج الطال ئ ئئب ي الدراس ئ ئئة والن ئ ئئاح ي مق ئ ئئررات املس ئ ئئتوايت
الدراسية وفقاً أل كام االنتقا من مستوى إع خر.

 القواعد التفصيلية املنظمة لالنتقا من مستوى إع خر:

(أوالً) الط ئئالم ال ئئذين ا يتعث ئئروا بس ئئبب الرس ئئوم ي املق ئئررات ي ئئت
تسئ ئ ئ يله ي مق ئ ئئررات املس ئ ئئتوى الت ئ ئئايل ابلت ئ ئئدرج ب ئ ئئدءاً م ئ ئئن
املستوايت الدنياا وفل اإط الدراسية املعتمدة.
(اثنياً) الطالم املتعثرون دراسياً يعاد تس يله ي مقئررات الرسئوما
ويئئت تس ئ يله ي مقئئررات املسئئتوايت التاليئئةا وفئئل الضئئواب
التاليئة :
 )1احلئئد األدىن مئئن العئئبء الدراس ئ هئئو ( )12و ئئدة دراسئئية ا
واحلد األعلى منه ( )52و دة دراسيئة .
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 )5إذا رس ئئب الطال ئئب فيم ئئا موع ئئه احل ئئد األدىن م ئئن الو ئئدات
الدراسيئة املقررة أو أكثر يلزم إبعادة دراسة مقئررات الرسئوم
فق .
 )3إذا رس ئئب الطالئ ئئب فيمئ ئئا موعئ ئئه أ ئ ئئل مئ ئئن احلئ ئئد األدىن مئ ئئن
الو دات الدراسية يلزم إبعادة التس يل ي مقررات الرسوما
وابلتس يل ي مقررات أخرى من املستوايت التالية مئ مراعئاة
ما يل :
( أ) عدم التعار ي اجلدو الدراس .
(م) اسئ ئئتيفاء املتطلبئ ئئات السئ ئئابقة للمقئ ئئرر أو املقئ ئئررات امل ئ ئراد
تس يلها.
( ج) إذا كان معد الطالب ( )5فأ ل يلئزم بدراسئة احلئد األدىن
فق .
(د ) عدم السماح بتس يل املقررات إال من املستوى الذا يل
مسئئتواها وإذا تعئئذر تسئ يل احلئئد األدىن مئئن العئئبء الدراس ئ
للطالئئب مئئن املسئئتوى الئئذا يلئ مسئئتواه ألا سئئبب كئئان فئئال
يسمر بتس يله ي مقررات املستوايت التالية إال إلكما احلد
األدىنا وإذا تع ئ ئئذر إكم ئ ئئا احل ئ ئئد األدىن يكتف ئ ئئى ابلو ئ ئئدات
الدراسية املتوافرة ولو كان أ ل.
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المواظبة واالنقطاع عن الدراسة
 على الطالب املنتظ ضور اظاًراتا والدروس العمليةا وحيرم
مئئن دخ ئئو االختب ئئار النه ئئاف فيهئئا إذا لئ ئ نس ئئبة ض ئئوره ع ئئن
( )%02من اظاًرات والدروس العملية اظددة لكل مقرر خال
الفصئئل الدراسئ ا ويعئئد الطالئئب الئئذا ئئرم مئئن دخئئو االختبئئار
بسبب الغيام راسباً ي املقررا ويرعد له تقدير حمروم.
 الطالب الذا يتغيب عن االختبار النهاف تكئون درجتئه عئفراً ي
ذل ئ ئ االختبئ ئئارا وحيسئ ئئب تقئ ئئديره ي ذل ئ ئ املقئ ئئرر علئ ئئى أسئ ئئاس
درجات األعما الفصلية اليت صل عليها.
 إذا ا ي ئئتمكن الطال ئئب م ئئن ض ئئور االختب ئئار النه ئئاف ي أا م ئئن
مواد الفصل لعذر هراا جا جملل الكليةا ي االت الضئرورة
القصوىا بو عذرها والسئماح إبعطافئه اختبئاراً بئديالً بشئرط أن
يقئئدم الطالئئب عئئذره ي التخلئئن عئئن االختبئئار مئئن و ئ نشئئوء
العئئذر ئ ايئئة األسئئبوع الثئئا مئئن ايئئة االختبئئاراتا ويعطئئى
الطالب التقدير الذا حيصل عليه بعد أدافه االختبار البديل.
 إذا انقط ئ الطالئئب املنئئتظ عئئن الدراسئئة دون عئئذر مقبئئو مئئدة
عشئرين يوم ئاً متصئئلةا أو مئئا موعئئه  %52مئئن عئئدد الو ئئدات
املس ئ لة لئئه يطئئوى يئئده مئئن اجلامعئئةا وجملل ئ اجلامعئئة و ئ يئئد
الطالب إذا انقط عن الدراسة ملدة أ ل.
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االعتذار والتأجيل عن الدراسة








جيئئو للطالئئب االعتئئذار عئئن االسئئتمرار ي دراسئئة فصئئل دراس ئ
دون أن يع ئئد راس ئئباً إذا تق ئئدم بع ئئذر مقب ئئو ل ئئدى لئ ئ الكليئ ئة
وذل بل بداية االختبئارات النهافيئة امسئة أسئابي علئى األ ئلا
وحيتسب هذا الفصل من املدة الال مة إل اء متطلبات التخرج .
جي ئئو للطال ئئب ب ئئل انتظام ئئه ي مس ئئتواه الدراسئ ئ التق ئئدم بطل ئئب
يجيئئل الدراسئئة لعئئذر يقبلئئه ل ئ الكليئئة علئئى أال تت ئئاو مئئدة
التأجيئئل فص ئئل دراس ئئي متت ئئالي أو ثالثئئة فص ئئو دراس ئئية غ ئئر
متتاليئ ئئة ئ ئئداً أ صئ ئئى ويلئ ئئة بقافئ ئئه ي اجلامعئ ئئةا وال حتتسئ ئئب مئ ئئدة
التأجيل ًمن املدة الال مة إل اء متطلبات التخرج.
إذا عاد الطالئب املعتئذر أو املرجئل السئت ناف الدراسئة ي الو ئ
اظئئدد ا يتقئئدم بطلبئئه إع عميئئد القبئئو والتس ئ يل إلعئئدار ئرار
بذل .
إذا ا يعئ ئئد الطالئ ئئب املعتئ ئئذر أو املرجئ ئئل السئ ئئت ناف الدراسئ ئئة ي
الو اظدد ا أعدر عميد القبو والتس يل رار و ذ يده .
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إعادة القيد
 ميك ئئن للطال ئئب املط ئئوا ي ئئده التق ئئدم بطل ئئب إع ئئادة ي ئئده إع عمي ئئد
القبو والتس يل بر مه وس له بل االنقطاع وفل الضواب اآلتية:
(أ ) أن يتقئئدم بطلئئب إعئئادة القيئئد إع عميئئد القبئئو والتس ئ يل خئئال
أربعة فصو دراسية من اتري و القيد.
(م) أن يوافئئل ل ئ الكليئئة املعنيئئة واجلهئئات ذات العال ئئة علئئى إعئئادة
يد الطالب.
(ج) إذا مض ئئى عل ئئى وئ ئ ي ئئد الطال ئئب أربع ئئة فص ئئو دراس ئئية ف ئئأكثرا
فبإمكانئ ئئه التقئ ئئدم لل امعئ ئئة والب ئ ئاً مسئ ئئت داً دون الرجئ ئئوع إع س ئ ئ له
الدراسئ السئئابل علئئى أن تنطبئئل عليئئه كافئئة ئئروط القبئئو املعلنئئة ي
ينه.
(د) ال جيو إعادة يد الطالب أكثر من مرة وا دة.
(هئ) ال جيو إعادة يد الطالب املطوا يده إذا كان منذراً أكادميياً .
(و) ال يعاد يد الطالب ي الفصل الذا ووا يده فيه.
 ال جيو إعادة يئد الطالئب الئذا فصئل مئن اجلامعئة ألسئبام تعليميئة
أو يديبيئئةا أو الئئذا فصئئل مئئن جامعئئة أخئئرى ألسئئبام يديبيئئةا وإذا
اتضر بعد إعادة يده أنه سئبل فصئله ملثئل هئذه األسئبام فيُعئ ذد يئده
ُملغى من اتري إعادة القيد.
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الفصل من الجامعة
 يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية:
معدلئه الرتاكمئ

 )1إذا صل علئى ثالثئة إنئذارات متتاليئة الخنفئا
عن ( 5.7من .)2
 )5إذا ا ين ئئه متطلب ئئات التخ ئئرج خ ئئال م ئئدة أ ص ئئاها نص ئئن امل ئئدة
املقررة لتخرجه عالوة على مدة الةامع.
 )3إذا ا ينئئه وال ئئب املنح ئئة متطلب ئئات التخ ئئرج خ ئئال م ئئدة أ ص ئئاها
ىانية فصو دراسيةا وجملل الكلية إعطاء فرعة استثنافية .
 )4إذا اتضر عدم جدية الطالب بتعمده الرسوم وحنئوه جئا جمللئ
الكلية و يده.
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االختبارات والتقديرات والتخرج
 تكون درجة األعما الفصلية ( )%37من الدرجة النهافية للمقرر.
 الدرج ئئة الك ئئةى لك ئئل مق ئئرر دراسئ ئ ( )177ماف ئئة درج ئئة والدرج ئئة
الصغرى للن اح ( )67ستون درجة.
 على الطالب أن يكون ي اعئة االختبئار بئل موعئد االختبئار بعشئر
د ئئافلا وال يسئئمر بئئدخو أا والئئب بعئئد تو ي ئ األس ئ لة إال بعئئذر
يقبله املسرولون عن إجراء االختبار.
 ال يسمر للطالب بدخو االختبار النهاف بعئد مضئ نصئن سئاعة
من بدايتها كما ال يسمر له ابإروج من االختبار بئل مضئ نصئن
ساعة من بدايته.
 إذا ئئام الطالئئب أثنئئاء االختبئئار إب ئئداع ً ئ يع وحنئئوه يوجئئه إليئئه
إنذار ي املرة األوع فإذا تكرر ذل منه أُخذت ور ة إجابته وأُخرج
من اعة االختبار دون إلغاء الختباره.
 إذا غش الطالب أو ئاو الغئش أو وجئد معئه ئ ء لئه عئلة مبقئرر
االختبئئار – ولئئو ا يسئئتفد منئئه– يرخئئذ منئئه ويسئئل لل نئئة االختبئئار
مبحضئ ئئر ويلغئ ئئى اختبئ ئئاره ي املقئ ئئرر الئ ئئذا غئ ئئش فيئ ئئه وتض ئ ئ ري ئ ئ
املسئئتندات املثبتئئة لئئذل مئ نسئئخة مئئن اظضئئر إع ملفئئه فئئإن تكئئرر
من ئئه ذلئ ئ ألغئ ئ اختب ئئاره ي ريئ ئ املق ئئررات ال ئئيت يدرس ئئها ي ذلئ ئ
الفصلا فإن تكئرر ذلئ منئه فصئل مئن اجلامعئة ويعلئن كئل ذلئ ي
ينه.
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 حتسئئب التقئئديرات الئئيت حيصئئل عليهئئا الطالئئب ي كئئل مقئئرر علئئى
أساس أن و ن التقدير من( )2نقاط كما يل :
الدرجة امل وية
32-177
 37إع أ ل من 32
 32إع أ ل من 37
 37إع أ ل من 32
 02إع أ ل من 37
 07إع أ ل من 02
 62إع أ ل من 07
 67إع أ ل من 62
أ ل من 67

التقدير
ممتا مرتف
ممتا
جيد جدا مرتف
جيد جدا
جيد مرتف
جيد
مقبو مرتف
مقبو
راسب

رمز التقدير و ن التقدير من ()2
2.7
أ+
4.02
أ
4.2
م+
4.7
م
3.2
ج+
3.7
ج
5.2
د+
5.7
د
1.7
هئ

 يكون التقئدير العئام للمعئد الرتاكمئ عنئد ختئرج الطالئب بنئاء علئى
معدله الرتاكم كاآليت:
( )1ممتاز) :إذا كان املعد الرتاكم ال يقل عن  4.27من
.2.77
( )2جيد جدا) :إذا كئان املعئد الرتاكمئ مئن  3.02إع أ ئل مئن
 4.27من .2.77
( )3جيــــد) :إذا ك ئئان املع ئئد الرتاكمئ ئ م ئئن  5.02إع أ ئئل م ئئن
 3.02من .2.77
( )4مقبــول) :إذا كئئان املعئئد الرتاكمئ مئئن  5.77إع أ ئئل مئئن
 5.02من . 2.77
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 متنر مرتبة الشئرف األوع للطالئب احلاعئل علئى معئد تراكمئ مئن
( )4.02إع ( )2.77م ئ ئئن ( )2.77عن ئ ئئد التخ ئ ئئرجا ومت ئ ئئنر مرتب ئ ئئة
الشئئرف الثانيئئة للطالئئب احلاعئئل علئئى معئئد تراكم ئ مئئن ()4.52
إع أ ل من ( )4.02من ( )2.77عند التخرجا ويشئرتط للحصئو
على مرتبة الشرف األوع أو الثانية ما يل :
أ -أال يكئئون الطالئئب ئئد رسئئب ي أا مقئئرر درسئئه ي اجلامعئئة أو ي
جامعة أخرى.
م -أن يكئئون الطالئئب ئئد أكمئئل متطلبئئات التخئئرج ي مئئدة أ صئئاها
اثنا عشر فصالً دراسياً.
ج-أن يكئئون الطالئئب ئئد درس ي اجلامعئئة اإلسئئالمية مئئا ال يقئئل عئئن
( )%67من متطلبات التخرج.
 يتخئئرج الطالئئب بعئئد إ ئئاء متطلبئئات التخئئرج بن ئئاح سئئب اإطئئة
الدراسية ا على أال يقل معدله الرتاكم عن مقبو .
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التحويل
 جي ئئو حتوي ئئل الطال ئئب م ئئن كلي ئئة إع أخ ئئرى داخ ئئل اجلامع ئئة وفقئ ئاً
للضواب التالية:
 )1أال يزيئد مئا درسئه الطالئب ي الكليئئة الئيت يرغئئب التحويئل منهئئا
عن فصل دراسي .
 )5أن توافل الكلية اظو إليهاا وتنطبل عليه روط القبو فيها.
 )3أن يتقئئدم بطلئئب التحويئئل إع عميئئد القبئئو والتسئ يل ي مئئدة
ال تت او اية األسبوع الثال من بداية الفصل الدراس .
 )4أن يكون التحويل ملرة وا دة.
 )2يرفل م الطلب ما يل :
أ -الس ل األكادمي للطالب .
م -ما تطلبه اجلهة التعليمية املرغوم التحويل إليها للمعادلة.
 ال يئئت التحويئئل إالذ بعئئد معادلئئة املقئئررات الئئيت درسئئها الطالئئب
ي كليته اليت ُ ذو منها.
 جيئئو بئئو حتويئئل الطالئئب مئئن خئئارج اجلامعئئة وفئئل الضئئواب
اآلتية:
 -1أن يكون الطالب د درس ي كلية أو جامعة معرتف ا.
 -5أال يكون مفصوالً من اجلامعة اظو منها ألسبام يديبية.
 -3أن يكون والب التحويل حموالً إع أ د التخصصات املماثلئة
أو املشا ة للتخصصات املوجودة ي اجلامعة اإلسالمية.
 -4أن يئ ئئدرس الطالئ ئئب مئ ئئاال يقئ ئئل عئ ئئن  %67مئ ئئن متطلبئ ئئات
التخرج ي الكلية اظو إليها.
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تأديب الطالب

املخالفات اليت تستحق التأديب
( )1األعما املخلة ابلنظام ي اجلامعة وملحقاهتا ا ومسئاكن الطئالم
ا واالمتناع املدبر عن ضور اظاًرات والئدروس ا أو األعمئا
اجلامعية األخرى اليت تقض اللوافر ابملواظبة عليها .
( )5كل و أو فعئل ميئ الشئرفا والكرامئةا أو سئل حبسئن السئرة
والسلوك واالستقامة ي الدين واإلل داخل اجلامعة وخارجها.
( )3كئئل إخئئال بنظئئام االختبئئار ا أو ابؤئئدوء الواجئئب ل ئئه إب ئئداع
ً يع وحنوه .
( )4ك ئئل غ ئئش ي االختب ئئار ا أو ئئروع في ئئها أو حماول ئئة للغ ئئش ا أو
اعطحام ما له علة ابملقرر ولو ا يستفد منه .
( )2كل تنظئي لل معيئات داخئل اجلامعئة مئن غئر تئرخي سئابل مئن
اجلهات املختصة ي اجلامعة .
( )6إساءة استعما أماكن اجلامعة وملحقاهتا ومساكن الطالم .
( )0إع ئئدار نشئ ئرات أو تو يعه ئئا ا أو رئ ئ أم ئئوا أو تو يع ئئات ب ئئل
احلصو على ترخي من اجلهات املختصة ي اجلامعة .
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العقوبات التأديبية للطالب
 -1التنبيه كتابة .
 -5اإلنذار .
 -3احلس من املكافأة الشهرية مبا ال يت او مكافئأة ثالثئة أ ئهر.
عل ئئى أالذ يزي ئئد م ئئا حيسئ ئ ي الش ئئهر الوا ئئد ع ئئن  %52م ئئن
املكافأة .
 -4احلرمان من ضور دروس أو حماًرات أ د املقئررات مئدة ال
تت او هراً .
 -2إلغاء اختبار الطالب ي مقررا أو أكثر .
 -6رمان الطالب من دخو االختبار النهاف ي مقرر أو أكثر .
 -0الفصل من الكلية أو املعهد ملدة عام دراس ا أو أكثر .
 -3الفصل النهاف من اجلامعة .
ولي للطالب أن حيئتع بعئدم علمئه بئنظ اجلامعئة ولوافحهئا ومبئا تصئدره
من تعليمات .
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إجراءات و تعليمات عامة
 / 1إجراءات استقبال الطالب المستجدين
يتب الطالب املست د اإطوات التالية عند وعوله لل امعة :

أ) مراجعة جلنة استقبا الطالم اجلدد لتسل تصرير التنقل

تصدر له اإل امة الرمسيةا وتسل منوذج التغذيةا ومنوذج السلفة من
عندوق الطالب ابلعمادةا وتعب ة منوذج الكشن الط .

م) مراجعة جلنة القبو ي عمادة القبو والتس يل إلجراء املقابلة .
ج) إذا ا تاج الطالب للمساعدة يراج جلنة استقبا الطالم اجلدد
لتقد اإدمة املطلوبة .

 /2إجراءات وتعليمات البطاقة الجامعية
أ ) يراج الطالب س امللفات ي عمادة رون الطالم للحصو

على البطا ة اجلامعية  .وعليه اظافظة على البطا ة من التلن أو

الضياع ا وعند انتهاء مدهتا يبادر مبراجعة س امللفات لت ديدها
خال اسة عشر يوماً من انتهاء مدهتا .

م ) الطلبة السعوديون عليه إ ضار ( )6عور مشسية مقاس

( )6×3م عورة من بطا ة األ وا أو عورة س ل العافلة .
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/3إجراءات وتعليمات اإلسكان الطالبي
أ) السكن مبساكن اجلامعة إلزامئ جلميئ الطئالم غئر السئعودي والبئد
مئئن اإلذن عنئئد الرغبئئة ي السئئكن خئئارج اجلامعئئةا تقئئد إ ئرار خط ئ
من ويل أمر الطالب ن ابنه يسكن معه خارج مساكن اجلامعة .

م) محئئل البطا ئئة اجلامعيئئة أمئئر ًئئرورا إلثبئئات هويئئة الطالئئب وسئئكنه
داخل اجلامعة .

ج ) عنئئد الرغبئئة ي االنتقئئا مئئن السئئكن جيئئب تقئئد ولئئب بئئذل م ئ
ذكر أسبام ولب االنتقا .

د ) عل ئئى الطال ئئب أن يك ئئون ي الس ئئكن عن ئئد الس ئئاعة احلادي ئئة
عشئر لئئيالً ئداً أ صئئى ا وال يسئئمر ابملبيئ خئئارج السئئكن
إال إبذن .

هئ) مين استضافة الزوار داخل السئكنا أوالسئماح ؤئ ابملبيئ
ويعتة ذل خمالفة ألنظمة السكن .

و ) يعتة األاثع املسل للطالب عهدة عب اظافظة عليها من
الضياع أو التلن أو النقل .
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) م ئئن اج ئئل س ئئالمت وس ئئالمة اآلخئ ئرين مينئ ئ وهئ ئ الطع ئئام
داخئئل الغئئرف أو الشئئرف أو عمئئل توعئئيالت عشئئوافية أو

اال تفاظ جهزة أو سوافل خطرة .

ح ) جيب اظافظة علئى اؤئدوء وعئدم اإل عئاج ورفئ األعئوات
دخل السكن .

ط ) علئئى الطالئئب أن حيسئئن اسئئتخدام املرافئئل ا وحيئئافا عليهئئا
من العب ليستفيد منها إخوانه ومن أييت بعده .

ا ) فاظئ ئاً علئ ئئى سئ ئئالمت وسئ ئئالمة اآلخ ئ ئرين مين ئ ئ الصئ ئئعود
ألسطر املبا السكنية .
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/ 4إجراءات وتعليمات التغذية
تقدم اجلامعة وجبات غذافية لطال ا بنصن التكلفة وعند الرغبة ي
االستفادة من هذه اإدمة تقيد ابلتعليمات اآلتية :
أ ) عند الرغبة ي االسئتفادة مئن املطعئ عليئ
املوعد بيوم .

ئراء التئذكرة بئل

م ) تقدم التذكرة لكل وجبة سب موعدها املدون عليها .

ج ) ال حيل للطالب اسرتجاع يمة التذكرة أو التنا عنها للغر.

د ) ال يت بي التذاكر إال إببرا البطا ة اجلامعية سارية املفعو .

هئ) ال حيل للطالب راء تذاكر التغذية ببطا ة والب خر .

و ) ال حيل للطالب راء تذاكر التغذية للشهر نفسه إال مرة وا دة
فق .

) يتحمل الطالب مسرولية ًياع تذاكر التغذية و اإلبئالغ عنهئا
عند فقدها.

ح ) يبئئدأ بيئ التئئذاكر مئئن يئئوم ( )52مئئن كئئل ئئهر ئ يئئوم()54
من الشهر الذا يليه .
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 /5إجراءات وتعليمات استخراج وتجديد اإلقامة
مينر والب املنحة الدراسية إ امة انية لغر الدراسةا وعليه اتبئاع
التعليمات اآلتية :
أ ) مراجعة مندوم السفر لت ديد اإل امة أو اجلوا بل انتهاء مدهتما
بشهر.

م) اظافظة على اإل امة وعدم التفري
السفر عند فقدها

ج)ي ا

ا وسرعة مراجعة مندوم

صوله على جوا جديد يقدم اجلوا القد ملندوم

السفر لنقل املشروعية على اجلوا اجلديد .

د) االلتزام ابالس واجلنسية وفل ما ورد ي الواثفل الرمسية اليت بل ا
الطالب ي اجلامعة دون أا تغير .

هئ) تس يل أا مواليد لديه وإًافته ي اإل امة دون يخر .

و ) التفرغ للدراسةا وعدم مزاولة أا عمل أو عارة ملخالفة ذل
للنظام.

) متن األنظمة تصوير اإل امة تصويراً ملواً .
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 /6إجراءات وتعليمات تأشيرة السفر
مينر والب املنحة الدراسية ي ئرة انيئة للخئروج والعئودة وي ئرة
اإروج النهاف ا وعليه االلتزام ابلتعليمات اآلتية :

أ ) عدم ولب التأ رة إال عند التأكد فعلياً من السفر.
م) ي ئئا

ئئدوع ظئئرف وئئارإ يسئئارع إع مراجعئئة منئئدوم السئئفر

إللغاء التأ رة بل انتهاء موعدها .

ج ) التقيئئد مبوعئئد التأ ئئرة ألن التئئأخر رمبئئا يئئردا إع و ئ القيئئد مئئن
اجلامعة .

د ) ي ئئا ع ئئدم الرغب ئئة ي الس ئئفر يتقئ ئ ذدم بطل ئئب للمن ئئدوم ئ ئ ال
تعمل له ي رة .

هئ ئ ) سئئفر الطالئئب لغئئر بلئئده أو الدولئئة الئئيت اسئئتقدم منهئئا بئئدون إذن
يعرًه للمساءلة والعقوبة .

) على الطالب املتخرج أو املطوا يده السفر خال مدة التأ رة
النتهاء عال ته ابجلامعةا وعدم سفره سيردا إع اعتباره خمالفاً لنظام

اإل امة وتعر نفسه للمساءلة والعقوبة.
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 /7إجراءات وتعليمات إصدار تذاكر السفر
متنر اجلامعة والب املنحة الدراسية تذكرة سئفر لئبالده ذهئاابً وعئودة
ي ايئئة كئئل عئئام دراس ئ ا وللحصئئو علئئى التئئذكرة يتب ئ اإطئئوات

التالية:

أ ) مراجعئئة منئئدوم السئئفر لرتتيئئب السئئفر و تعب ئئة منئئوذج احل ئئز وخئ
السراإاة به.

م) إعادة التذكرة للمندوم عند العدو عن السفر .

ج ) ع ئئدم القي ئئام ا تع ئئديل ي الت ئئذكرة أو خئ ئ الس ئئر إال بع ئئد أخ ئئذ
اإلذن من العمادةا وأا تعديل سيعر الطالب للمساءلة والعقوبة.

 /8إجراءات وتعليمات جواز السفر
أ ) تسلي اإل امة بل السفر وتسلُّ جوا السفر من املندوم.
م) تسلي اجلوا للمندوم بصفة دافمة فور الوعو ا وتسل اإل امة.
ج ) اظافظة على اجلوا وكافة الواثفل الرمسية من التلن و الضياع.

د ) اال تفاظ بصورة من اجلوا واإل امة لالستفادة منها عند احلاجة .
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 /9إجراءات وتعليمات السفر في نهاية العام
أخ الطالب لتسهيل سفرك اتب اإطوات التالية :
أ ) مراجعئئة مكتئئب اإطئئوط السئئعودية بئئل ثالثئئة أايم مئئن السئئفر
لتأكيد احل ز .

م) التأكد من احلصو على ي رة للدو اليت سيتو ن ا
الدو .

الطالب أكثر من ( )54ساعة أو أ ل لبع

ج ) الئئو ن املسئئموح حبملئئه ( )42ك ئ علئئى اإطئئوط السئئعودية
وآلخر حمطة تصل إليهئا السئعودية ا وعنئد املواعئلة علئى خطئوط

سفر أخرى يتحمل الطالب تكالين الو ن الزافد .

د) احلئئرة علئئى عئئدم الئئزايدة عئئن احلئئد املسئئموح بئئه او ي ئئا
الئزايدة يبئادر بئدف مئا يرتتئب علئى ذلئ
املسافرين معه .

ئ ال يعطئل نفسئه و

ه ئ) إذا كئئان لئئدي أمتعئئة افئئدة ميكنئ

ئئحنها عئئن وريئئل الشئئحن

و ) عدم محل أمتعة ثقيلة أو كبرة احل

داخل الطافرة واملسموح

اجلوا.

به هو  :قيبة يد مقاس (.)57×47×27
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) تقئئدم العمئئادة للطئئالم خدمئئة نقئئل الطئئالم إع املطئئارا وو ن
األمتعئ ئئة ا وملزيئ ئئد مئ ئئن االستفسئ ئئار ترجئ ئئو العمئ ئئادة مراجعئ ئئة جلنئ ئئة
استقبا الطالم ملعرفة أماكن ومواعيد تقد هذه اإدمات .

ح ) علئ ئئى الطئ ئئالم ال ئ ئراغب ي االسئ ئئتفادة مئ ئئن ئ ئئافالت اجلامعئ ئئة
إليصئئاؤ إع املطئئار احلضئئور إع مقئئر عمئئل الل نئئة متعئئته بئئل

موعد إ الع الطافرة رب ساعات على األ ل.
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الخاتمة
إن من أهداف اجلامعة اإلسالمية ابملدينئة املنئورة :إعئداد الطالئب ليكئون

داعياَ إع

عز وجلا ممتثالً ًً ألوامر ربها ومتحلياً ابألخالق اإلسالمية

ومبتعداً عن نواهيئها ومت نبئاً للسئلوك غئر اإلسئالم يف لئذا فئإن اجلامعئة

تتو من أبنافها الطالم مراعاة اآليت:

 /1تقدير املنحة اليت صل عليها الطالب للدراسة ي هئذه اجلامعئة
املبارك ئئةا وإعطا ه ئئا قه ئئا م ئئن اجل ئئد واالجته ئئادا واحل ئئرة عل ئئى

ولب العل .

 /5احلفاظ على الو

ا وإدراك أمهيتها و غله مبا يرًئ

وجل -من الطاعاتا وحتصيل العل الناف .

–عئز

 /3احلرة على ا تناء الكتب اإلسالمية اليت ترهل الطالب للدعوة
إع

على بصرة .

 /4احلئئذر مئئن التهئئاون ي أداء الشئئعافر الدينيئئةا ومئئن خمالفئئة أ كئئام
الشريعة اإلسالمية .

 /2احلرة على رابطة األخوة اإلسالمية وتقوية هذه األخوة ي ا
والقيئئام حبقو ه ئئا املش ئئروعة م ئئن معاون ئئة اظت ئئاجا وا ئ ئرتام الكب ئئرا
والرفئل ابلصئئغرا وبشا ئئة الوجئئها وعيئئادة املئئري ا واجتنئئام كئئل

ما يضعن أواعر ورواب األخوة ي
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.

 /6احلذر من الت و ي األسواق واملقاه إال حلاجة ًروريةا

 /0االبتعئ ئئاد عئ ئئن ئ ئراءة الكتئ ئئب غئ ئئر النافعئ ئئةا واملنحرفئ ئئة فكئ ئئرايً
وخلقياً ًً.
 /3احلئئرة علئئى االبتعئئاد عئئن كئئل عمئئل فيئئه إخئئال
واجلامعة.
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نظمئئة الدولئئة

