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تنبيه:

تحتفظ عمادة السنة التحضيرية بجامعة الجوف لنفسها بحق تغيير أو إنهاء أية سياسة 

وردت في هذا الدليل من دون سابق إنذار، علًما أن الدليل المحدث يوجد في الموقع 

اإللكتروني للعمادة على الرابط اآلتي

http://www.ju.edu.sa/index.php?id=402
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مقدمة:
تسعى عمادة السنة التحضيرية بجامعة الجوف إلى إعداد الطالب والطالبات 

لالنتقال من مرحلة التعليم العام إلى مرحلة التعليم الجامعي ، مما يمكنهم 

من االندماج والتعرف على متطلبات الدراسة الجامعية ، وتهيئتهم نفسيًا وفكريًا 

للدراسة التخصصية في السنوات التالية. كما تسعى العمادة إلى تجويد مخرجات 

الجامعة من خالل التأسيس العلمي والمهاري والسلوكي للطالب والطالبات 

الجدد، وإعدادهم للتخصصات الدراسية العلمية، وتسهيل التحاقهم في هذه 

التخصصات بناًء على ميولهم وقدراتهم . 

وحيتوي برنامج السنة التحضريية على مسارين:
1 . المسار الصحي:  ويشمل كليات: الطب، وطب األسنان، والعلوم الطبية 

التطبيقية، والصيدلة .

2 . المسار الهندسي : ويشمل كليات: الهندسة بفروعها الستة ، وعلوم 

الحاسب والمعلومات.

وتتكون الدراسة في السنة التحضيرية من فصلين دراسيين، ويمكن تمديدها 

فصالً دراسيًا آخر وال يحتسب منها الفصل الصيفي حيث يمنح الطالب فرصة لدراسة 

المقررات الفصلية التي تعثر فيها خالل العام الدراسي في الفصل الدراسي 

الصيفي في حالة إمكان تحقيقه شروط اجتياز السنة التحضيرية. وفي حال اجتياز 

الطالب لبرنامج السنة التحضيرية يتم قبولهم في الكليات الست بناء على 

المعايير الخاصة التي أقرت من كل كلية حسب مسارات الطالب .
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الرؤية :
الريادة والتميز األكاديمي في إعداد وتأهيل الطالب للدراسة الجامعية وفق معايير الجودة.

الرسالة :
تقديم خدمات تعليمية متطورة تنمي قدرات الطالب المعرفية والمهارية والسلوكية من 

خالل بيئة أكاديمية محفزة للتعلم واإلبداع، وذلك إلعدادهم لاللتحاق بالكليات التخصصية.

األهداف :
- تعريف الطالب باألنظمة واللوائح الجامعية.

- تهيئة الطالب للتكيف مع البيئة الجامعية.

- تنمية قدرات الطالب المعرفية والمهارية والسلوكية في اللغة اإلنجليزية والعلوم 

األساسية والحاسب اآللي.

- إكساب الطالب مهارات التفكير والبحث العلمي واالتصال.

- مساعدة الطالب على اختيار التخصص المناسب لميولهم وقدراتهم وحاجات سوق 

العمل . 

- إيجاد بيئة معرفية محفزة تساعد الطالب على التميز واإلبداع.

- تعزيز وعي الطالب 

بالمسؤولية 

المجتمعية.

القيم:
- الجودة في األداء.

- العمل بروح الفريق . 
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األقسام العلمية
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يتولى تدريس مقررات اللغة اإلنجليزية العامة ومقررات اللغة اإلنجليزية الخاصة 

بالتخصصات الصحية والتخصصات العلمية والهندسية ومادة أخالقيات المهن الطبية .

قسم 

مهارات اللغة اإلنجليزية
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يتولى تدريس مقررات العلوم الطبيعية ) الفيزياء، والكيمياء، واألحياء (

 ومقررات الرياضيات والحاسب اآللي.

قسم 

العـــلوم األســاسيــة
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يتولى تدريس مقررات مهارات التفكير وأساليب التعلم ومهارات االتصال والتعليم 

الصحي المهني .

قسم 

مهارات تطوير الذات
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الوحدات اإلدارية 
واألكاديمية



14

تهــدف الوحــدة إلــى المســاهمة فــي تمكيــن العمــادة مــن تحقيــق رســالتها وأهدافهــا 

الخطــط والبرامــج  الشــاملة، ووضــع وتنفيــذ  الجــودة  تبنــي وتطبيــق مبــادئ  مــن خــالل 

التعليميــة  المجــاالت  فــي  واإلنتاجيــة  األداء  مــن  عاليــة  تحقيــق مســتويات  تضمــن  التــي 

المعرفــي  الرصيــد  مــن  االنتفــاع  وتعظيــم  والتقنيــة.  والماليــة  والتنظيميــة  واإلداريــة 

مقومــات  وتوفيــر  واإلداريــة  التعليميــة  ووحداتهــا  العمــادة  لــدى  المتراكمــة  والخبــرات 

ومتطلبــات الحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــي والمحافظــة عليــه وفــق أعلــى معاييــر 

الجــودة المحليــة والعالميــة بمــا يعــزز قــدرات العمــادة لتحقيــق مزايــا تنافســية مســتدامة.

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي

وحدة اإلرشاد
 األكاديمي الطالبي
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تهــدف الوحــدة إلــى توجيــه الطــالب للحصــول علــى أفضــل النتائــج والتكيــف مــع 

البيئــة الجامعيــة واغتنــام  الفــرص المتاحــة لهــم عــن طريــق تزويدهــم بالمهــارات 

نحــو  وإرشــادهم  العلمــي،  تحصيلهــم  مســتوى  مــن  ترفــع  التــي  األكاديميــة 

مســارات تخــدم تخصصاتهــم وتســهل مســيرتهم التعليميــة فــي الجامعــة.

وحدة اإلرشاد
 األكاديمي الطالبي
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تهــدف الوحــدة إلــى إيجــاد عمليــة تنظيميــة لتنســيق الوضــع التعليمــي للطــالب مــن خــالل 

متابعــة الجــداول الدراســية وخطــوات ســير العملية التعليمية بالنســبة للطــالب من عمليات 

النقــل بيــن األقســام أو الكليــات بالتنســيق مــع عمــادة القبــول والتســجيل وإجــراء عمليــات 

الحــذف واإلضافــة والحرمــان وكل مــا يتعلــق بشــؤون الطالــب أكاديميــًا. كمــا تعمــل الوحــدة 

ــيرها  ــة س ــج ومتابع ــط والمناه ــص الخط ــا يخ ــة فيم ــام العلمي ــى األقس ــراف عل ــى اإلش عل

والتأكــد مــن مطابقتهــا لمعاييــر الجــودة األكاديميــة.

وحـــــــــــدة
وحـــدة االخـتـبـاراتالشؤون األكاديمية
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تهــدف الوحــدة إلــى تنظيــم لجــان وأعمــال االختبــارات وتوزيــع المراقبيــن وقــت االختبار 

واســتقبال أوراق االختبــار الفصليــة واالختبــارات البديلــة وتحليــل النتائــج وإعــداد تقاريــر 

عنهــا وإعطــاء تصــور عــن مســتواها وشــموليتها.

وحـــدة االخـتـبـارات
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تهــدف الوحــدة إلــى تحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمنســوبي العمــادة والمشــاركة فــي 

ــم البرامــج التدريبيــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييــم مــدى فاعليــة هــذه  تنظيــم عمليــة تقدي

البرامــج.

وحـــــــــــدة
تطــوير المـهــــارات
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ــى  ــوم عل ــي تق ــة والت ــم الحديث ــاليب التعل ــن أس ــتفادة م ــى االس ــدة إل ــدف الوح ته

التعلــم الذاتــي والفــردي مــن خــالل التعامــل مــع برامــج الحاســب اآللــي التعليميــة 

بهــدف نقــل التعليــم التقليــدي فــي الجامعــة إلــى نظــام تعليمــي إلكترونــي 

ــاالت. ــة االتص ــم وتقني ــا التعلي ــر تكنولوجي ــي عب تفاعل

وحدة التعلم اإلليكتروني 
والتعليم عن بعد
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نظام الدراسة
في السنة التحضيرية
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القبول:
- يقبــل الطالــب فــي الســنة التحضيريــة وفــق الشــروط التــي تنــص عليهــا عمــادة 

القبــول والتســجيل فــي حينــه تنافســيًا.

التسجيل:
- يســجل للطالــب غيــر المنــذر أكاديميــًا فــي الســنة التحضيريــة كامــل مقــررات 

المســتوى دون النظــر الــى المعــدل الدراســي.

- ال يسمح للطالب بحذف مقرر خالل دراسته للسنة التحضيرية.

- جميــع مقــررات الســنة التحضيريــة تدخــل ضمــن المعــدل التراكمــي العــام للخطــة 

المخصــص عليهــا الطالــب باســتثناء مقــرري اللغــة االنجليزيــة 001 و 002 والتــي درجاتهــا 

ال تســتخدم اال بالتخصيــص فقــط وتلغــى مــن المعــدل بعدذلــك.

- ال يجــوز لطالــب الســنة التحضيريــة فــي جامعــة الجــوف دراســة أي مقــرر مــن الخطــة 

الدراســية كطالــب زائــر فــي جامعــة أخــرى.

التخصيص يف مسارات السنة التحضريية:
- يتــم تخصيــص طلبــة الســنة التحضيريــة فــي أحــد المســارين  )الصحــي أو الهندســي 

العلمــي ( بعــد اجتيــاز كامــل مقــررات المســتوى األول وبمعــدل ال يقــل عــن 2 .

ــق  ــي) وف ــي العلم ــي أو الهندس ــارين (الصح ــد المس ــي أح ــص ف ــون التخصي - أن يك

ــة: ــنة التحضيري ــن الس ــتوى األول م ــاز المس ــد اجتي ــة بع ــية التالي ــر التنافس المعايي

* المعدل الفصلي في المستوى األول ويمثل 70 .% .

* النســبة المكافئــة للطالــب فــي الثانويــة العامــة واختبــارات القــدرات والتحصيلــي 

وتمثــل 30  % ) 30 % للثانويــة العامــة تخصــص علــوم طبيعيــة، 30 % للقدرات علمي، 

40 % ل لالختبــارات التحصيلــي علمــي ( .

* رغبة الطالب.

* المقاعد الشاغرة .
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التخصيص يف الكليات بعد االنتهاء من السنة التحضريية
التخصيــص فــي الكليــات التــي تشــترط الســنة التحضيريــة يشــترط اجتيــاز جميــع مقــررات 

الســنة التحضيريــة بمعــدل ال يقــل عــن 2 مــن 5 .
ــة بعــد انتهــاء الفصــل الدراســي الثانــي أو  - يكــون التخصيــص لمــن اجتــاز الســنة التحضيري
الفصــل الصيفــي أو الفصــل األول مــن العــام الجديــد للطــالب المتعثريــن غيــر كليــة الطــب 
وطــب األســنان  وفقــا لتخصصــات والكليــات المتاحــة للتخصيــص وكذلــك المقاعــد الشــاغرة.

- ال يحتسب التخصيص من ضمن حركات التحويل للطالب .
 

التحويل بني مسارات السنة التحضريية
انتهــاء عمليــة  بعــد  التحضيريــة  الســنة  فــي  المســارات  بيــن  التحويــل  للطالــب  يجــوز  ال 
التخصيــص اال فــي حالــة وجــود مقاعــد شــاغرة واســتيفاء الطالــب ألدنــى معــدل للمســار 
المطلــوب التحويــل عليــه علــى أن يتــم ذلــك قبــل نهايــة األســبوع الــذي يســبق الدراســة.

التحويل بني الكليات اليت تشرتط السنة التحضريية
- الطالــب المخصــص فــي إحــدى الكليــات يحــق لــه التحويــل الــى كليــة أخــرى إذا حصــل علــى 
موافقــة الكليــة المــراد التحويــل إليهــا بعــد إنهائــه فصــل دراســي واحــد علــى األقــل ولــو 
كان التخصيــص علــى هــذه الكليــة مــن مســارمختلف، وبمــا ال يخالــف المادتيــن السادســة 

واألربعــون والثامنــة واألربعــون مــن الئحــة الدراســة واالختبــارات لجامعــة الجــوف.

التحويل من السنة التحضريية لطالب جامعة اجلوف
ــه الســنة  ــة قبــل إنهائ ــات التــي ال تشــترط ســنة تحضيري ــى الكلي ــل ال ــب التحوي يحــق للطال

ــات. ــا الكلي ــي تطلبه ــروط الت ــر والش ــق المعايي ــريطة تحقي ــة ش التحضيري

التحويل إىل السنة التحضريية من خارج جامعة اجلوف
- يجــوز قبــول تحويــل الطالــب مــن خــارج جامعــة الجــوف إلــى الســنة التحضيريــة وفــق المعايير 

التالية:
* التحويل يكون فقط على المستوى األول في السنة التحضيرية.

* إجتياز فصل دراسي واحد على األقل في جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم.
* تحقيــق شــروط القبــول الخاصــة بالطــالب المســتجدين فــي حينــه أو أقــرب فصــل دراســي 

ــة . تــم القبــول عليــه فــي الســنة التحضيري
* أي شروط أخرى يحددها مجلس عمادة السنة التحضيرية وتعلن في حينه..
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التأجيل واالعتذار واالنقطاع عن الدراسة
ا- يحــق للطالــب التأجيــل أو االعتــذار عــن الدراســة فــي الســنة التحضيريــة لمــدة فصــل 

دراســي واحــد فقــط.
- ال يســمح للطالــب باالعتــذار إال عــن كامــل مقــررات المســتوى الدراســي خــالل دراســته 

للســنة التحضيريــة وبحــد أقصــى مــرة واحــدة.
للمــادة  التحضيريــة وفقــًا  الســنة  فــي  الدراســة  عــن  المنقطــع  الطالــب  يعامــل   -

الجــوف. لجامعــة  واالختبــارات  الدراســة  الئحــة  مــن  عشــرة  الســابعة 

التعثر يف السنة التحضريية
وضــع المعاييــر التــي بموجبهــا يتــم اســتبعاد الطــالب مــن الســنة التحضيريــة وتتمثل 

فــي اآلتي:
* الحصول على إنذارين متتاليين.

* التعثر في أحد مقررات اللغة االنجليزية لمرتين متتاليتين.
-* عــدم التمكــن مــن اجتيــاز الســنة التحضيريــة لمــدة ثالثــة فصــول دراســية وال يدخــل 

مــن ضمنهــا فصــل التأجيــل واالعتــذار والفصــل الصيفــي.
- الطــالب المتعثريــن فــي الســنة التحضيريــة يتــم تحويلهــم للكليــات التي ال تشــترط 

ســنة تحضيريــة شــريطة تحقيــق المعايير والشــروط التــي تطلبهــا الكليات.
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الكليات المتاحة
 بعد اجتياز

 السنة التحضيرية:
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الكليات المتاحة
 بعد اجتياز

 السنة التحضيرية:
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الخطة الدراسية

 لعمادة السنة التحضيرية

 بجامعة الجوف

الفصل الدراسي األول

المسار المشترك
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الفصل الدراسي الثاني

المسار الصحي 

والمسار العلمي

والهندسي
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المسار  الصحي

المسار  العلمي والهندسي

http://dar.ju.edu.sa/College.aspx

* المصدر: موقع عمادة القبول والتسجيل عبر الرابط التالي:
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الئحة الدراسة واإلختبارات

للمرحلة الجامعية

والقواعد التنفيذية المقترحة
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نظام الدراسة:
- يجــب علــى الطالــب االلتــزام بحضــور المحاضــرات مــن اليــوم األول مــن بــدء الدراســة 

كمــا فــي التقويــم األكاديمــي للجامعــة .

املواظبة واالعتذار عن الدراسة:
- يحــرم الطالــب مــن دخــول االختبــار النهائــي للمقــرر إذا زادت نســبة غيابــه عــن )25 %(
خمــس وعشــرين فــي المائــة بــدون عــذر مــن مجمــوع المحاضــرات والــدروس العلمية 

المحــددة للمقــرر .
- يعــد الطالــب الــذي حــرم مــن دخــول االختبــار بســبب الغيــاب راســبًا فــي المقــرر 

. ) DN (أو )  وتثبــت لــه درجــة األعمــال الفصليــة ويرصــد لــه تقديــر محــروم ) ح
- تعلــن قوائــم الحرمــان فــي األســبوع األخيــر مــن الدراســة لــكل فصــل دراســي مــن 

قبــل الكليــة نفســها.
- الطالــب الــذي يتغيــب عــن االختبــار النهائــي تكــون درجتــه صفــر ًا فــي ذلــك االختبــار، 
ويحســب تقديــره فــي ذلــك المقــرر علــى أســاس درجــات األعمــال الفصليــة التــي 

حصــل عليهــا .
- يقبل العذر يف الغياب عن االختبار النهائي يف احلاالت التالية:

ــه علــى القســم  * أن يقــدم العــذر مــن وقــت حصــول ســببه حتــى أســبوع مــن زوال
ــب. ــه الطال ــذي يتبــع ل ال

* األعذار القهرية التي يقبلها مجلس الكلية .
 .- يكــون االختبــار البديــل ورصــد النتيجــة خــالل مــدة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل الدراســي 

التالــي .
- يجــوز للطالــب بعــد موافقــة عميــد الكليــة أو مــن يفوضــه، االعتــذار عــن االســتمرار 
فــي دراســة فصــل دراســي دون أن يعــد راســبًا إذا أنهــى إجــراءات االعتــذار فــي الفتــرة 

ــة . النظامي
- تمتــد الفتــرة النظاميــة لالعتــذار عــن الفصــل الدراســي إلــى مــا قبــل االختبــارات 

النهائيــة بثالثــة أســابيع حســب التقويــم الجامعــي .
ــر ) ع  ( أو ) W ( ويحتســب هــذا الفصــل ( أو الســنة )مــن المــدة  ــب تقدي - يرصــد للطال

الالزمــة إلنهــاء متطلبــات التخــرج .
- يجــب أال تتجــاوز فصــول االعتــذار فصليــن دراســيين متتاليــن أو ثالثــة فصــول متفرقــة 

طيلــة دراســة الطالــب الجامعيــة ثــم يطــوى قيــده بعــد ذلــك .
- يجب على الطالب المعتذر التسجيل بعد انتهاء فترة االعتذار وإال اعتبر منقطعًا.
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التأجيل واإلنقطاع عن الدراسة 
- يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل بداية الفصل الدراسي أو السنة الدراسية 

لعذر يقبله مجلس القسم ويعتمد من مجلس الكلية أو من يفوضه، على أال تتجاوز مدة 

التأجيل فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى طيلة 

بقائه في الجامعة ثم يطوي قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة 

االستثناء من ذلك بعد توصية مجلس الكلية وتأييد اللجنة الدائمة لشؤون الطالب.

- يجــوز للطالبــة المرافقــة لزوجهــا أو مــن يعولهــا شــرعًا المبتعــث إيقــاف دراســتها) القبــول 

والتســجيل ( لمــدة ال تتجــاوز الخمــس ســنوات وفــي حــال رغبــت الطالبــة العــودة للدراســة 

ــج وضعهــا كالتالــي : يعال

* فــي حــال تغيــر الخطــط الدراســية تعــادل المقــررات المماثلــة أو المكافئــة التــي ســبق 

للطالبــة أو الطالــب دراســتها وتكمــل متطلبــات التخــرج للخطــة الحاليــة .

* في حال عدم تغير الخطط الدراسية تعود الطالبة لوضعها األكاديمي السابق .

* بعــد مــرور أكثــر مــن خمــس ســنوات يحفــظ مقعــد الطالبــة فــي القســم وتبــدأ كطالبــة 

مســتجدة .

- ال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج .

- يجب على الطالب المؤجل التسجيل بعد انتهاء فترة التأجيل وإال اعتبر منقطعًا .

- يطــوى قيــد الطالــب “ المنقطــع لعــدم التســجيل “ إذا لــم يقم بمعالجة وضعــه األكاديمي 

قبــل نهايــة األســبوع الخامس من الدراســة .
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إعـــادة القـــــــــيد
ينظر في إعادة قيد الطالب في الحاالت التالية :

* يمكــن للطالــب المطــوي قيــده التقــدم لكليتــه بطلــب إعــادة قيــده برقمــه 

اآلتيــة: وســجله الســابق وفــق الضوابــط 

-  أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد .

- أن يوافــق مجلــس الكليــة المعنيــة علــى إعــادة قيــد الطالــب وفــق الضوابــط التــي 

يحددهــا خــالل الفتــرة الزمنيــة للتســجيل وفــي حــال تأخــر موافقــة مجلــس الكليــة 

عــن الفتــرة النظاميــة للتســجيل فإنــه ال يحــق للطالــب التســجيل إال فــي الفصــل 

التالــي .

- إذا مضــى علــى طــي قيــد الطالــب أربعــة فصــول دراســية فأكثــر، فبإمكانــه التقــدم 

للجامعــة طالبــًا مســتجدًا دون الرجــوع إلى ســجله الدراســي الســابق علــى أن تنطبق 

عليــه كافــة شــروط القبــول المعلنــة فــي حينــه، ولمجلــس الجامعــة االســتثناء مــن 

ذلــك بنــاء علــى توصيــة مجلــس الكليــة .

ــب أكثــر مــن مــرة واحــدة، ولمجلــس الجامعــة فــي حــال  - ال يجــوز إعــادة قيــد الطال

ــة . ــاء علــى توصيــة مجلــس الكلي ــك، بن الضــرورة االســتثناء مــن ذل

 - ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصوال أكاديميًا .

-  ال يجــوز إعــادة قيــد الطالــب الــذي فصــل مــن الجامعــة ألســباب تعليميــة أو تأديبيــة، أو 

الــذي فصــل مــن جامعــة أخــرى ألســباب تأديبيــة، وإذا اتضــح بعــد إعــادة قيــده أنــه ســبق 

فصلــه لمثــل هــذه األســباب فيعــد قيــده ملغــي مــن تاريــخ إعــادة القيــد .
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- يعطــى تقديــر ) منســحب بــأداء مــرض ( ، ) عــج،  WP ( عنــد انســحاب الطالــب الرســمي مــن 
جميــع المقــررات بعــد فتــرة االنســحاب بعــذر، ويعطــى التقديــر بعــد مصادقــة مــدرس المقــرر 
بــان أداء الطالــب كان مرضيــًا، وإن غيابــه بــدون عــذر لــم يتجاوز نســبة )23 % ( مــن المحاضرات 

والمختبــرات حتــى تاريــخ انســحابه، وال يؤثــر هــذا التقديــر علــى المعــدل التراكمــي للطالــب 
.- يعطــى تقديــر ( منســحب بتقديــر راســب ) ع هـــ WF ( إذا انســحب الطالــب رســميًا مــن جميع 
المقــررات بعدفتــرة االنســحاب بعــذر وكان أداؤه مــر ضيــًا ، ويعتبــر الطالــب الــذي حصــل علــى 

هــذا التقديــر راســب ًا فــي المقــرر .
إجراءات االختبارات النهائية:

ــه، كمــا ال  ــي بعــد مضــي نصــف ســاعة مــن بدايت ــار النهائ ــب بدخــول االختب - ال يســمح للطال
ــه بالخــروج مــن االختبــار قبــل مضــي نصــف ســاعة مــن بدايتــه . يســمح ل

ــور  ــار أم ــراء االختب ــد إج ــات و قواع ــة التعليم ــه أو مخالف ــروع في ــار أو الش ــي االختب ــش ف - الغ
ــة . ــس الجامع ــا مجل ــي يصدره ــالب الت ــب الط ــة تأدي ــق الئح ــب وف ــا الطال ــب عليه يعاق

االختبارات النهائية:

الفصل من اجلامعة: 
ــجله  ــي س ــك ف ــر ذل ــن 5.00 ويظه ــن 2.00 م ــي ع ــه التراكم ــض معدل ــب إذا انخف ــذر الطال - ين

األكاديمــي .
- إذا حصــل الطالــب علــى ثالثــة إنــذارات متتاليــة فإنــه يعتبــر مفصــوال أكاديمــي ًا حتــى يصــدر 

قــرار مجلــس الكليــة بشــأنه.
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الالئحة التأديبية لطالب وطالبات

جامعة الجوف
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املادة السادسة
ــج بالجهــل أو عــدم العلــم بأنظمــة الجامعــة ولوائحهــا  ــة أن يحت ــب أو الطالب - ال يجــوز للطال
وقراراتهــا النافــذة ومــا تصــدره مــن تعليمــات مــن أجــل عــدم إيقــاع العقوبــات المقــررة بهــذه 
ــا  ــول به ــالن المعم ــائل اإلع ــة وس ــا بكاف ــة وإعالنه ــذه الالئح ــر ه ــة نش ــى الجامع ــة وعل الالئح

والمعتــرف بهــا فــي الجامعــة.

املادة التاسعة
- ال يجــوز للطالــب أو الطالبــة المحــال للتحقيــق بموجــب هــذه الالئحــة أن ينســحب مــن 
الجامعــة أو يخلــي طرفــة منهــا قبــل انتهــاء التحقيــق معــه، كمــا يتعيــن علــى لجنــة التأديــب 
المختصــة عنــد إحالــة أي طالــب أو طالبــة للتحقيــق إخطــار عمــادة القبــول والتســجيل إليقــاف 
إجــراءات تخرجــه أو إخــالء طرفــة مــن الجامعــة لحيــن البــت بالقــرار النهائــي فــي موضــوع 

ــه . المخالفــة المنســوبة إلي

املادة العاشرة
1 . كل إخــالل بأحــكام الشــريعة وآدابهــا أو باألنظمــة واللوائــح والتقاليــد الجامعيــة يعتبــر 
مخالفــات تأديبيــة وعلــى األخــص كل فعــل أو قــول يمــس الديــن داخــل الجامعــة أو خارجهــا .
ــع  ــروج م ــًا  كالخ ــاء ) قضائي ــدش الحي ــة أو يخ ــرف والكرام ــس الش ــول يم ــل أو ق 2 . كل فع
غيــر المحــارم أو االختــالط والتشــبه بالرجــال “البويــت” ( ونحوهــا أو يخــل بحســن الســيرة 

والســلوك واآلداب المرعيــة داخــل الجامعــة أو خارجهــا .
ــزي المناســب لطلبــة  3 . ارتــكاب أي فعــل ينافــي صفــات طالــب العلــم، وعــدم االلتــزام بال

ــط اللبــس النســائي للطالبــات . العلــم داخــل الحــرم الجامعــي وضواب
4 . األعمــال المخلــة بنظــام الكليــات والمراكــز العلميــة والوحــدات الســكنية الجامعيــة 
وســائر األمكنــة الجامعيــة األخــرى، وكذلــك االمتنــاع عــن حضــور المحاضــرات والتمرينــات 
والــدروس العمليــة وغيرهــا مــن األعمــال التــي تقتضــي نظــم الجامعــة المواظبــة عليهــا .

5 . كل مساس بسمعة الجامعة في الداخل أو الخارج .
6 . اإلخــالل بنظــام االمتحــان والهــدوء المطلــوب فيــه، أو إدخــال الطالــب أو الطالبــة بديــال عنهــم 

فــي االمتحــان .
7 . كل غــش أو محاولــة غــش فــي االمتحــان، وكــذا الغــش فــي التقاريــر والواجبــات ومشــاريع 

التخــرج ورســائل الماجســتير والدكتوراه .
8 . دخول الطالب أو الطالبة الحرم الجامعي بدال عن غيرهم .

ــة  ــة الجامع ــى نظاف ــة عل ــدم المحافظ ــا، وع ــات ومرافقه ــي الكلي ــل مبان ــن داخ 9 . التدخي
ومرافقهــا .

10 . اإلخالل بالنظام خالل المحاضرات أو الدروس العملية مثل ) العبث باألجهزة ونحوها ( .
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11 . االعتــداء علــى منســوبي الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وموظفيــن وطــالب 
أو إهانتهــم .

12 . تعطيــل برامــج النشــاط داخــل الجامعــة أو الوحــدات الســكنية بطريــق مباشــر أو 
غيــر مباشــر .

13 . اإلتــالف أو التخريــب أو إســاءة اســتعمال ممتلــكات ومنشــآت الجامعــة والســكن 
العلميــة  المراكــز  ومحتويــت  واألثــاث  كالمبانــي  والمنقولــة  الثابتــة  الداخلــي 
وخرائــط  تعليميــة  ووســائل  وأدوات  أجهــزة  مــن  والمعامــل  الدراســية  والفصــول 
والمعــارض  والمتاحــف  الفرعيــة  والمكتبــات  المركزيــة  المكتبــة  ومقتنيــات 

. اإلرشــادية  والملصقــات  واإلعالنــات  الحائطيــة  والصحــف  والحدائــق  والمالعــب 
14 . االحتفــاظ بمــواد قابلــة لاللتهــاب أو االنفجــار، أو حمــل الســالح األبيــض أو النــاري، 
ــرف  ــل غ ــالمية داخ ــالق اإلس ــآداب واألخ ــة ل ــالت المنافي ــور والمج ــالم والص ــك األف وكذل

الســكن الداخلــي أو إحضارهــا داخــل الجامعــة .
ــر  ــرا أو أجهــزة التصوي ــازة أو إســاءة اســتخدام أجهــزة الجــوال المــزودة بكامي 15 . حي
داخــل مقــر الطالبــات أو الســكن الداخلــي بالجامعــة، وكذلــك ســوء اســتخدامها 

بمقــر الطــالب أو إســكانهم بالجامعــة.
16 . التأخــر عــن المواعيــد المحــددة لحضــور الطــالب ليــال إلــى الســكن أو المبيــت 
خارجــه دون إذن مســبق أو اســتقبال زوار فــي غيــر األماكــن واألزمنــة المخصصــة لذلــك 
أو الســماح لهــم بالمبيــت داخــل غــرف الســكن وكذلــك كل إخــالل بلوائــح اإلســكان 

وقواعــد اإلقامــة بالســكن الداخلــي التــي تحددهــا العامــة .
17 . إجــراء أي تعديــل أو تغييــر أو نقــل ألثــاث الســكن الداخلــي أو محتوياتــه بغيــر 

موافقــة الجهــات المختصــة .
أو  أو صحــف  أو إصــدار نشــرات  أو جمعيــات  أو مؤتمــرات  . كل تنظيــم للجــان   18
مجــالت أو توزيعهــا أو جمــع أمــوال أو تبرعــات قبــل الحصــول علــى ترخيــص مســبق 
ــر صحيحــة  ــار غي ــالغ معلومــات أو أخب ــك إب مــن الجهــات المختصــة بالجامعــة، وكذل

للصحــف أو المجــالت أو وســائل اإلعــالم األخــرى .
ــل أو تغييــر فــي المحــررات الرســمية الصــادرة مــن الجامعــة أو اتبــاع  19 . إجــراء تعدي
طــرق غيــر مشــروعة للحصــول عليهــا وكذلــك اإلدالء ببيانــات أو معلومــات غيــر 

صحيحــة خاصــة مــا يتعلــق بأعمــال القبــول والتســجيل وشــؤون الطــالب .
20 . امتنــاع الطالــب عــن االمتثــال للعقوبــة التــي توقــع مــن الجهــات المختصــة بهــذه 

المخالفــات .
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املادة احلادية عشر
كل طالــب أو طالبــة يرتكــب إحــدى المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي البنديــن ) 6 ، 7  ( مــن 

المــادة العاشــرةالمختصة بنظــام االمتحــان و الغــش يخضــع للقواعــد التاليــة :
1 . مــن ثبــت عليــه الغــش أو محاولتــه فــي امتحــان مــن امتحانــات أعمــال الســنة يحــرم مــن 

درجــة ذلــك االمتحــان، ويحــرم مــن المــادة كل مــن يتكــرر منــه ذلــك .
2 . من غش أو ثبت عليه محاولة الغش في االمتحان النهائي :

 

3 . من يضبط متلبسا بالغش أو محاولة الغش في االمتحان النهائي:

4 . مــن يرتكــب مخالفــات أخــرى داخــل أماكــن االمتحانــات ينــذره مراقــب االمتحــان وفــي حــال 
تكــرار المخالفــة يخرجــه رئيــس اللجنــة أو مراقــب االمتحــان مــن القاعــة ويحــرر محضــر ًا بمــا 
وقــع ويقدمــه إلــى عميــد الكليــة أو مــن ينيبــه ليحيلــه إلــى لجنــة التحقيــق، وفــي حالــة إخــراج 

الطالــب مــن قاعــة االمتحــان تلغــى الدرجــة المخصصــة لالمتحــان فــي تلــك المــادة .
5 . من ُيدخل طالبفًا أو طالبة بديال عنه في االمتحان :

أ- يعتبر راسب ًا في المادة .  
ب- يفصل من الجامعة في الفصل الدراسي التالي.  

ت- ال يسمح له بالتسجيل في الفصل الصيفي .  
6 . كل طالب أو طالبة يدخل بديال عن طالب أو طالبة في االمتحان :

أ- يفصل من الجامعة في الفصل الدراسي التالي .  
ب- ال يسمح له بالتسجيل في الفصل الصيفي  

ــه  ــت أو يضبــط معــه كل مــا ل ــة صــورة كان ــب او طالبــة يحــاول الغــش بأي أ- كل طال
عالقــة بالمقــرر، يعتبرامتحانــه ملغــي ًا فــي المقــرر الــذي ارتكــب فيــه المخالفــة 
ــابق  ــب س ــن متطل ــم يك ــا ل ــي م ــابق والتال ــرر الس ــي المق ــر ( ف ــة ) صف ــح درج ويمن

ــه . ــبقه أو يلي ــذي يس ــرر ال ــى المق فيلغ
ب- يفصــل مــن الجامعــة لمــدة ســنة دراســية واحــدة، الطالــب الــذي يــدان بالغــش فــي    

االمتحــان النهائــي للمــرة الثانيــة وفــي حالــة التكــرار للمــرة الثالثــة يتــم فصلــة 
من الجامعة نهائيًا .

أ- يخرجه رئيس اللجنة أو مراقب االمتحان من قاعة االمتحان .
ــة  ــد الكلي ــى عمي ــع ويقدمــه مــع المســتندات إل ب- يحــرر محضــر ًا بتفصيــل مــا وق
ــة  ــة الدائم ــر للجن ــع التقاري ــم ترف ــق ث ــة التحقي ــى لجن ــور ًا إل ــه ف ــه ليحيل ــن ينيب أو م

للتأديــب بالجامعــة  . 
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املادة الرابعة عشر
العقوبات التأديبية هي:

1 . التنبيه مشافهة أو كتابة .
2 . اإلنذار .

3 . حرمان الطالب من ) 20 (% من عالمات مادة أو أكثر .
4 . الحرمــان المؤقــت مــن بعــض الخدمــات والمزايــا بالجامعــة لمــدة ال تتجــاوز فصــل 

دراســي كامــل .
5 . حرمان الطالب من مادة أو أكثر واعتباره راسبًا فيها .

6 . الحرمان من اإلقامة بالسكن الجامعي لمدة ال تتجاوز سنة دراسية .
7 . الفصل لمدة خمسة أيام .

8 . الفصل من الجامعة لمدة ال تتجاوز فصلين دراسيين .
9 . الحرمــان النهائــي مــن اإلقامــة بالســكن الجامعــي أو مــن بعــض الخدمــات األخــرى 

أو األنشــطة الطالبيــة .
10 . إلغاء تسجيل الطالب في مواد فصل دراسي واعتباره راسب ًا فيها .

11 . الفصل النهائي من الجامعة .

* لالســتزادة وللحصــول علــى الالئحــة كاملــة؛ يرجــى الرجــوع الــى موقــع عمــادة 
شــؤون الطــالب عبــر الرابــط التالــي:

http://www.ju.edu.sa/fileadmin/Deanship%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85
%D8%B9%D8%A9.pdf
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القواعد التنظيمية

لوحدة االختبارات

بعمادة السنة التحضيرية
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تعليمات للطالب 
ــات  ــي القاع ــرفي األدوار ومراقب ــة بمش ــارات متمثل ــدة االختب ــات وح ــد بتعليم - التقي

وســيتم تطبيــق الالئحــة التأديبيــة للجامعة في حــق كل من يخالف هــذه التعليمات.

- التواجد داخل القاعة قبل االختبار ب 10 دقائق لالستماع إلى تعليمات االختبار.

- التأكد من التوقيع في كشف الحضور.

- ال يســمح بالدخــول إلــى القاعــة بعــد مضــي 30 دقيقــة مــن وقــت اختبــار المنتصــف 

ــي. والنهائ

- ال يســمح بالخــروج مــن القاعــة قبــل مضــي 30 دقيقــة مــن وقــت اختبــار المنتصــف 

ــي. والنهائ

- التأكد من وجود ما يثبت الهوية الشخصية )البطاقة الجامعية، الهوية الوطنية(.

- التأكــد مــن وجــود كل مــا تحتاجــه فــي االختبــار ) أقــالم، آلــة حاســبة .. إلــخ(، حيــث ال 

يســمح  تبــادل أدوات االختبــارات بيــن الطــالب.

- ترك كل ما يتعلق باالختبار خارج القاعة ) كتب، مذكرات .. إلخ (.

- إغالق الجوال وتركه في الجيب.

- قراءة تعليمات االختبار الموجودة على ورقة األسئلة.

- التأكد من عدد األسئلة وعدد الصفحات قبل البدء بحل األسئلة.

- قراءة السؤال قراءة متأنية.

- الكتابــة بالقلــم األزرق فقــط ) وبالرصــاص فقــط فــي حالــة اإلجابــة علــى ورق التصحيــح 

اإلليكتروني(.
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أ - االسم الرباعي .

ب - الرقم الجامعي.

ت- رقم الشعبة .

ث - رمز نموذج األسئلة ) تعبأ بعد استالم ورقة األسئلة ( .

ج - التظليل بالشكل الصحيح ) في حال وجود ورق اإلجابات إليكتروني التصحيح(.

د - عدم مسح اإلجابة ) في حال وجود ورق اإلجابات إليكتروني التصحيح ( .

هـــ - عــدم التحــدث مــع المراقــب بشــأن األســئلة، وفــي حــال وجــود أي إشــكال ســيقوم     

المراقــب بطلــب مســؤول االختبــار أو أحــد المســاعدين لــه عــن طريــق مشــرف الــدور.

و - التأكد من عدم حاجتك إلى دورة المياه قبل دخول القاعة، وفي الحاالت    

الضروريــة ســيقوم مشــرف الــدور باصطحابــك إلــى دورة الميــاه .

- التأكد من كتابة المعلومات التالية :
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وثيقة حقوق والتزامات                                           

الطالب الجامعي
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التزامات الطالب يف اجملال األكادميي
1 . التــزام الطالــب باالنتظــام فــي الدراســة والقيــام بكافــة المتطلبــات الدراســية فــي ضــوء 

واالعتــذار  والتســجيل  والتحويــل  ونهايتهــا  الدراســة  لبــدء  المنظمــة  والمواعيــد  القواعــد 

والحــذف واإلضافــة  وذلــك وفقــًا لألحــكام الــواردة باللوائــح واألنظمــة الســارية بالجامعــة .

ــة التدريــس والموظفيــن والعمــال مــن منســوبي  ــرام أعضــاء هيئ ــب باحت ــزام الطال 2 . الت

الجامعــة وغيرهــم مــن منســوبي الشــركات المتعاقــدة مــع الجامعــة وغيــره مــن الطــالب 

داخــل الجامعــة وكذلــك الضيــوف والزائريــن لهــا وعــدم التعــرض لهــم باإليــذاء بالقــول أو 

ــأي صــورة كانــت . الفعــل ب

3 . التــزام الطالــب باحتــرام القواعــد والترتيبــات المتعلقــة بســير المحاضــرات واالنتظــام 

ــح والنظــم . ــول وفقــًا للوائ فيهــا وعــدم التغيــب عنهــا إال بعــذر مقب

4 . التــزام الطالــب عنــد إعــداد البحــوث والمتطلبــات الدراســية األخــرى للمقــررات بعــدم الغش 

فيهــا أو المشــاركة فيــه عنــد إعدادهــا بــأي صــورة كانــت أو نســبة عمــل الغيــر إلــى الطالــب 

أو اللجــوء إلــى أي وســائل غيــر مشــروعة إلعــداد تلــك البحــوث والتقاريــر واألوراق والدراســات أو 

غيرهــا مــن المتطلبــات األساســية للمقــرر .

5 . التــزام الطالــب بالقواعــد والترتيبــات المتعلقــة باالختبــارات والنظــام فيها وعــدم الغش أو 

محاولتــه أو المســاعدة فــي ارتكابــه بــأي صــورة مــن الصــور أو التصرفــات أو انتحال الشــخصية 

أو التزويــر أو إدخــال مــواد أو أجهــزة ممنوعــة فــي قاعــة االختبــار أو المعامــل .

6 . التــزام الطالــب باإلرشــادات والتعليمــات التــي يوجههــا المســؤول أو المراقــب فــي قاعــة 

االختبــارات أو المعامــل وعــدم اإلخــالل بالهــدوء أثنــاء أداء االختبــارات .
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التزامات الطالب يف اجملال غري األكادميي
ــا  ــذ ًا له ــادرة تنفي ــرارات الص ــا والق ــا وتعليماته ــة ولوائحه ــة الجامع ــزام بأنظم 1. االلت
وعــدم التحايــل عليهــا أو انتهاكهــا أو تقديــم وثائــق مــزورة للحصــول علــى أي حــق أو 

ميــزة خالفــًا لمــا تقتضــي بــه األحــكام ذات العالقــة .
2 . االلتــزام بحمــل بطاقــة الجامعــة أثنــاء وجــوده فــي الجامعــة وتقديمهــا للموظفين 
أو أعضــاء هيئــة التدريــس عنــد طلبهــا مــن قبلهــم وعنــد إنهــاء أي معاملــة للطالــب 

داخــل الجامعــة .
3 . االلتــزام بعــدم التعــرض لممتلــكات الجامعــة باإلتــالف أو العبــث بهــا أو تعطيلهــا 
عــن العمــل أو المشــاركة فــي ذلــك ســواء مــا كان منهــا مرتبطــًا بالمبانــي أو 

التجهيــزات .
الجامعــة  واســتخدام مرافــق  وتنظيــم  بترتيــب  الخاصــة  بالتعليمــات  االلتــزام   .  4
وتجهيزاتهــا لألغــراض المخصصــة لهــا ووجــوب الحصــول علــى إذن مســبق مــن الجهــة 
المختصــة الســتعمال تلــك المرافــق أو التجهيــزات عنــد رغبــة اســتخدامها أو االنتفــاع 

منهــا فــي غيــر مــا أعــدت لــه .
5 . االلتــزام بالــزي والســلوك المناســبين لألعــراف الجامعيــة واإلســالمية، وبعــدم 
القيــام بأيــة أعمــال مخلــة باألخــالق اإلســالمية أو اآلداب العامــة المرعيــة داخــل الجامعــة 
.6 . االلتــزام بالهــدوء والســكينة داخــل مرافــق الجامعــة واالمتنــاع عــن التدخيــن فيهــا 
وعــدم إثــارة اإلزعــاج أو التجمــع غيــر المشــروع أو التجمــع المشــروع فــي غيــر األماكــن 

المخصصــة لذلــك .
7 . االلتــزام بقواعــد النظافــة وعــدم رمــي المخلفــات فــي أروقــة وســاحات الجامعــة 

واســتعمال األماكــن المخصصــة لهــا .

* لالســتزادة وللحصــول علــى الوثيقــة كاملــة؛ يرجــى الرجــوع الــى موقــع عمــادة 
ــي: ــط التال ــر الراب ــالب عب ــؤون الط ش

http://www.ju.edu.sa/fileadmin/Deanship_of_Student_Affairs%D8%B9%D9%8A.pdff
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القواعد التنظيمية للمجلس

االستشاري الطالبي

لجامعة الجوف
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تعـــــريـــــــــــف
- المجلس االستشاري الطالبي :

 هــو ملتقــى طالبــي يمثــل كافــة الطلبــة ويلتــزم بتحقيــق أهدافــه الموضحــة بهــذه 
الالئحــة، كمــا يلتــزم باللوائــح واألحــكام والقوانيــن المعمــول بهــا فــي الجامعــة 

ووزارة التعليــم العالــي .
أهداف المجلس االستشاري الطالبي:

- يهدف المجلس االستشاري الطالبي إلى تحقيق األهداف التالية :
1 . إيجــاد حلقــة وصــل بيــن الطلبــة وإدارة الجامعــة بهــدف خدمة الطلبة طــرح قضايهم، 

والدفــاع عــن وجهة نظرهم لــدى اإلدارة .
2 . تعزيز روح المشاركة والتعاون بين الطلبة واإلدارة وأعضاء هيئة التدريس .

3 . تنميــة الشــعور باالنتمــاء الوطنــي وخدمــة الجامعــة والمجتمــع وفــق القيــم 
األخالقيــة الراقيــة .

4 . بث روح القيادة والمسؤولية لدى الطلبة .
5 . ممارســة حريــة التعبيــر عــن الــرأي وإثبــات الهويــة الجامعيــة وفــق الشــرع ونظــام 

الدولــة .
6 . رفع مستوى الحياة الفكرية واالجتماعية داخل الحرم الجامعي .

7 . اكتشــاف المواهــب والقــدرات والمهــارات الطالبيــة وصقلهــا وتنمية الــروح اإلبداعية 
. لديهم 

8 . االستفادة من الطاقات الطالبية المتنوعة في خدمة المجتمع .
9 . المشاركة بتنظيم وتنسيق األنشطة الطالبية الفردية والجماعية .

10 . دعم األنشطة الطالبية الفردية والجماعية .
11 . المشــاركة فــي الجهــود المبذولــة لتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن اإلمكانيــات 

الجامعيــة المتاحــة .
12 . توعيــة الطــالب وحثهــم علــى االلتــزام باألحــكام واللوائــح المعمــول بهــا فــي 
الجامعــة وحســن األداء والتحصيــل العلمــي وحســن معاملــة الســادة أعضــاء الهيئــة 

التدريســية وموظفــي الجامعــة .
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املرشحـــــــون
- يتــم ترشــيح الطــالب والطالبــات مــن قبــل عمــداء ووكيــالت الكليــات مــن الطــالب ذوي األخالق 

الحميــدة علــى أن تكــون معدالتهم فــوق 3.00 .

إجراءات عملية الرتشيح
- يرشــح كل عميــد عــدد مــن الطــالب مــن كل قســم ممــن يتوســم فيهــم الخيــر والعمــل 

ــن  ــن م ــح طالبي ــه يرش ــن خمس ــل م ــام أق ــون األقس ــال ك ــي ح ــي وف ــوق العلم ــاد والتف الج

األكثــر عــددًا .

- يختار الطالب المرشحون من كل قسم رئيسًا لهم بحضور العميد .

ــؤون  ــادة ش ــع عم ــى موق ــوع ال ــى الرج ــة؛ يرج ــد كامل ــى القواع ــول عل ــتزادة وللحص * لالس

ــي: ــط التال ــر الراب الطــالب عب

http://www.ju.edu.sa/fileadmin/Deanship_of_Student_Affairs%D9%84%D8%B7%D9%84%D
8%A7%D8%A8.pdf
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