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�أعزاءنا الطلبة والطالبات
�أعزاءنا الطلبة والطالبات

٢

يطيب جلامعة اململكة �أن ترحب بكم يف العام الدرا�سي اجلديد ،بني
جمموعة ا�ستثنائية وموهوبة من الطلبة عُ رِ فت بتميزها الأكادميي
و�إبداعها وطاقتها الإيجابية خارج احلرم اجلامعي  ،كما �أننا نفخر
باختياركم جلامعة اململكة.
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تلتزم جامعة اململكة ب��أن توفر لطلبتها �أعلى م�ستويات اجل��ودة
يف التعليم ،وت��زوِّده��م ب�أحدث الربامج الدرا�سية املتاحة دولياً،
ونتوقع من طلبتنا �أن يكونوا على قد ٍر عالٍ من االلتزام والتفاين يف
م�سريتهم التعليمية ،مع ا�ستمرار دافع َيّة الإجناز والتحفيز خالل
تقدمهم الأكادميي يف اجلامعة.
�أع��د ه��ذا الدليل الإر� �ش��ادي لتعريف الطلبة اجل��دد واملنتظمني
بجوانبَ عديدة يف جامعة اململكة ،حيث جتدون فيه و�صف ًا للخدمات
والأن�شطة املتاحة للطلبة ،بالإ�ضافة �إىل �شرح نظم ولوائح اجلامعة
التي تنظم احلياة اجلامعية وقواعد ال�سلوك داخل احلرم اجلامعي.
يحتوي دليل الطالب على معلومات هامة تُر�شد الطالب وتُعينه يف
كل ما يحتاجه خالل �سنوات درا�سته ،لذا نو�صي �أبناءنا وبناتنا
الطلبة باالحتفاظ بهذا الدليل خالل رحلتهم الدرا�سية للرجوع �إليه
عند احلاجة.

�إن ت�سجيل الطالب بجامعة اململكة يعني �ضمن ًا موافقته على التقيد
بقوانينها ولوائحها ،و�إن اجلهل بال�سيا�سات واللوائح التنظيمية
باجلامعة ال يعد مربر ًا لعدم االلتزام بها ،وللجامعة احلق يف تغيري
اللوائح وال�سيا�سات املتبعة بح�سب القنوات املعتمدة.
ختاما نتمنى لكم عاما �أكادمييا موفَّقا وم�ستقب ًال واعداً ،وت�ؤكد لكم
جامعة اململكة �أن جميع منت�سبيها من �أكادمييني و�إداريني جاهزون
على الدوام لتقدمي الدعم املطلوب لتنعموا بتجربة تعليمية رائدة,.
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 1جامعتك

ت�أ�س�ست جامعة اململكة ر�سميًا يف عام 2001م وا�ستقبلت الفوج
الأول من الطلبة يف �سبتمرب  ، 2004وهي جامعة خا�صة ،تقدم
خدمات تعليمية وتدريبية ذات ج��ودة عالية للطلبة من داخل
وخارج مملكة البحرين ،وتعل وفقا ملبادئ جمل�س التعليم العايل
وهيئة جودة التعليم والتدريب.

 ١-١ر�ؤية جامعة اململكة
ر�ؤية جامعة اململكة هي �أن ت�صبح جامعة متميزة يف جودة
براجمها الأكادميية والبحث العلمي وال�شراكة املجتمعية ،
وت�ساهم اجلامعة يف التنمية االقت�صادية باملنطقة.
 ٢-١ر�سالة جامعة اململكة
تقدم جامعة اململكة جتربة تعليمية وتعلمية تت�سم
بالتحدي واجلودة ،ذلك �إىل جانب البحث العلمي و �أن�شطة
ال�شراكة املجتمعية لتن�شئة قادة امل�ستقبل واملهنيني القادرين
على تقدمي امل�ساهمات االيجابية للمجتمع واقت�صاد مملكة
البحرين واملنطقة.

 ٢-٣-١املهنية :نتعهد بتوفري خ��دم��ات فعالة و مالئمة
للجهات املعنية يف جميع جوانب عملنا وممار�ساتنا  ،على
نحو يت�ضمن ال�سلوكيات املتوقعة للم�س�ؤولية والثقة والقيادة.
 ٣-٣-١التطوير امل�ستمر :نقدر ال�سعي للتميز يف الطموحات
الفردية واجلماعية م��ن خ�لال تعزيز احل�ل��ول الإبداعية
واالبتكارية مع فر�ص للنمو والتغيري.
 ٤-٣-١العدالة :ن�ؤمن باالحرتام والقيمة املت�ساوية والتنوع
جلميع النا�س من خ�لال ال�سعي بن�شاط حثيث نحو �إزال��ة
احلواجز.
 ٥-٣-١العطاء للمجتمع و االقت�صاد :نتعهد بالتعاون و
امل�شاركة الفعالة مع كل من املجتمع الأكادميي والتجاري و
املدين و املواطنني ،لتعزيز فر�ص التعلم و التميزمدى احلياة
لطالبنا.
 ٦-٣-١الأمانة :نقر ونلتزم بال�صدق و الأخ�لاق العاملية و
حرية اال�ستق�صاء و �سالمة �صنع القرار و امل�شاركة ال�صادقة
مع اجلهات املعنية من خالل �سيا�سات فعالة  ،و توا�صل و
ممار�سات عملية .

٧
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ت�ضم اجلامعة ثالث كليات وتوفر جمموعة من الربامج الأكادميية
املواكبة ملتطلبات واحتياجات �سوق العمل املحلي والعاملي وفقًا
للمعايري الدولية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل.

 ٣-١قيم اجلامعة
 ١-٣-١العمل كفريق :ملتزمون بالعمل كفريق مع �أعلى معايري
التميز لتحقيق ودعم ر�ؤيتنا و ر�سالتنا و اهدافنا امل�شرتكة
وجناح طالبنا .

يو�ضح املخطط التايل القيم الأ�سا�سية التي حتفز بيئة العمل يف جامعة اململكة:

٨

العمل كفريق
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األمانة

املهنية

القيم الأ�سا�سية
جلامعة اململكة
العطاء للمجتمع
و االقتصاد

التطوير املستمر

العدالة

 ٤-١فل�سفة اجلامعة للتعليم والتعلم

مت ت�صميم املناهج الدرا�سية ال�شاملة يف جميع الكليات لتوفري
جتربة تعليمية موجهة نحو ال�سوق ويتم تقدمي هذه التجربة
من خ�لال التفاعل الأك��ادمي��ي بني �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطلبة الذي يعزز جمموعة من القيم مبا يف ذلك التميز
الأكادميي والنزاهة� .إن �إ�شراك الطلبة يف �أن�شطة امل�شاركة
املجتمعية ي�ؤدي �إىل تطوير �شامل مل�س�ؤولياتهم االجتماعية
والوطنية ولقد مت ت�صميم ا�سرتاتيجيتنا البحثية لإثراء كل
من قدرات الهيئة التدري�سية وعملية التعلم.
وتقوم فل�سفة التعلم واملنهجية املذكورة �أعاله ب�إلزام جامعة
اململكة لتحقيق جناح خريجيها يف حياتهم املهنية وت�ضمن

بيئة مليئة بالفر�ص

٩
رعاية:
ار�شاد وتوجيه الطلبة

تطوير:
العمل اجلماعي واملهنية
وامل�ساهمة يف املجتمع
واالقت�صاد والنزاهة

تعليم:
التعليم والتعلم وجتارب
الطلبة والتطوير امل�ستمر

ت�شجيع:
امل�شاركة املجتمعية وال�شراكة
املحلية واالقليمية والعاملية

النهج املتمحور حول الطلبة
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تتبع جامعة اململكة نهج ًا تدري�سي ًا يركز على الطالب حيث
تعمد امل�ؤ�س�سة �إىل توفري بيئة لرعاية واحت�ضان وتعليم
الطلبة كما انها ت�ؤمن ب��أن تعليم املعرفة وت�سهيل مهارات
التفكري الناقد لتطبيقها بنجاح يف جمال الدرا�سة هو عملية
م�ستمرة تبد�أ يف اجلامعة وتتقدم طوال فرتة ممار�سة املهنة
ولذلك ودعم ًا لنهج التعلم مدى احلياة ،ف�إن اجلامعة تقدم
منهجً ا �شام ًال ودقيق ًا من خ�لال �أع�ضاء هيئة التدري�س
امل�ؤهلني ويتم ت�صميم املنهج الدرا�سي يف كل تخ�ص�ص يف
�ضوء الإ�سرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل ور�ؤي��ة جمل�س
التعليم العايل حتت �إ�شراف وزارة التعليم العايل.

املراجعة املنتظمة للآليات امل�ستخدمة لإدارة فل�سفة التعلم
يف اجلامعة التح�سني امل�ستمر واال�ستدامة واداء القوى
العاملة فيها.

 5-1امل�ساواة والتنوع

١٠
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ت�ؤمن جامعة اململكة بحق امل�ساواة بني جميع الطلبة ،فيجب
�أن يح�صلوا جميعا على فر�ص مت�ساوية جلميع براجمهم
ومرافقهم وبنيتهم التحتية و�أن�شطتهم بغ�ض النظر عن
العرق �أو اجلن�س �أو اللون �أو الدين �أو اجلن�سية �أو الن�سب �أو
العمر �أو احلالة االجتماعية والعائلية �أو احلاجة اخلا�صة
�أو الإعاقة .ويتحمل جميع الطلبة م�س�ؤوليات م�شرتكة اجتاه
اجلامعة ويتم منحهم كذلك حقوقًا كونهم جزء �أ�سا�سي يف
اجلامعة.
توفر جامعة اململكة بيئة تعليمية �شاملة وعادلة ومن�صفة
جلميع اجلن�سيات املمثلة يف جمتمع اجلامعة .وتعترب قيمة
العدالة والنزاهة من القيم الأ�سا�سية للجامعة امل�ستمدة من
ثقافة ودين مملكة البحرين.
لذلك ،ف�إن جامعة اململكة تقر وت�ضمن ما يلي:
 ١-5-١حماية احلقوق وال�سالمة وامللكية جلميع �أف��راد
ومكونات اجلامعة.
 2-5-١يعامل جميع الطلبة بكرامة ونزاهة واحرتام.
 3-5-١تطبيق قيم العدالة والتنوع يف الف�صول الدرا�سية
واحلرية الأكادميية جزءًا ال يتجز�أ من فل�سفة اجلامعة.

� 4-5-١إن�شاء وتعزيز بيئة تعليمية �آمنة خالية من جميع
�أ�شكال التمييز وامل�ضايقة والرتهيب واال�ستغالل والت�سلط
وال �ت ��أك��د م��ن �أن ال �ط�لاب ي �ع��رف��ون وي�ف�ه�م��ون حقوقهم
وم�س�ؤولياتهم.
 5-5-١تقدمي ا�سرتاتيجيات و�إجراءات و�أن�شطة ملنع حاالت
التمييز والتحر�ش والتخويف واال�ستغالل وحلها.
 6-5-١الت�أكد من �أن اجلامعة ملتزمة مب�س�ؤولياتها القانونية
يف حل ق�ضايا التمييز وامل�ضايقة والرتهيب واال�ستغالل.
 7-5-١توفري البيئة املنا�سبة للطلبة حلل واال�ستئناف يف
ال�شكاوى ،بطريقة عادلة و�سريعة ويف الوقت املنا�سب
� 6-١أولوياتنا اال�سرتاتيجية
   ١-6-١ال�ب�ع��د اال��س�ترات�ي�ج��ي االول :التعليم والتعلم:
ت�سعى جامعة اململكة اىل التكيف مع االحتياجات املتغرية
واجتاهات نقل التعليم وتقدمي بيئة تعليم وتعلم مميزة ت�ؤكد
على التطبيق العملي وت�سعى اجلامعة اي�ضا اىل حت�سني
جودة اخلريجني من خالل حت�سني معايري ا�ستيعاب الطلبة
والتغذية الراجعة ب�شكل م�ستمر ومراقبة تقدم الطلبة
  ٢-6-١البعد اال�سرتاتيجي الثاين :البحث العلمي ت�سعى

جامعة اململكة اىل التميز يف البحث العلمي وان يتوافق
البحث فيها مع ا�سرتاتيجية البحث العلمي الوطنية من خالل
حت�سني حوكمة وقدرات البحث العلمي و�سرتكز اجلامعة يف
جماالت البحث العلمي على التوجهات الوطنية واالقت�صادية
املهمة وجدول االعمال من خالل املحافظة على االبداع.
  ٣-6-١البعد اال�سرتاتيجي الثالث :امل�شاركة املجتمعية:
تهدف جامعة اململكة اىل امل�شاركة الكبرية يف املجتمع
وت�أ�سي�س عالقات �صناعية متينة و�شبكة خريجني من خالل
حتديد احتياجات املجتمع وبالتايل امل�ساهمة يف تقدم البلد

   ٥-6-١ال�ب�ع��د اال��س�ترات�ي�ج��ي اخل��ام ����س :تطوير الهيئة
التدري�سية والكادر :ت�سعى جامعة اململكة اىل توظيف وتطوير
كادر اكادميي واداري مميز ون�شط واالحتفاظ بهم من خالل
تقدمي بيئة ملئية بالتحديات والدعم واالداء العايل ل�ضمان
حتقيق اهدافهم وتطلعاتهم ال�شخ�صية.
  ٦-6-١ال�ب�ع��د اال��س�ترات�ي�ج��ي ال���س��اد���س� :ضمان اجل��ودة
واالعتمادية والرتكيز العاملي :تهدف جامعة اململكة اىل
حتقيق اعلى معايري اجلودة واالعتمادات الوطنية والدولية

 ٧-6-١البعد اال�سرتاتيجي ال�سابع :البنية التحتية :تهدف
جامعة اململكة اىل توفري بنية حتتية �صلبة لطلبتها لغر�ض
التعلم واللياقة البدنية وال�ترف�ي��ه ,ال��خ وت�ه��دف اجلامعة
�أي�ض ًا اىل تقوية بنيتها التحتية لدمج التكنولوجيا يف جميع
عملياتها.
 ٨-6-١ال�ب�ع��د اال��س�ترات�ي�ج��ي ال �ث��ام��ن :احل��وك�م��ة :ت�سعى
جامعة اململكة اىل حتقيق حوكمة فعالة من خ�لال اطار
منظم للعمليات لتقدمي ادارة فعالة وحكيمة ت�ستطيع حتقيق
النجاح للجامعة لفرتة طويلة ح�سب ار�شادات جمل�س االمناء
وت�سعى اجلامعة اي�ضا اىل ت�سهيل التعاون ب�ين االق�سام
ل�ضمان �سال�سة العمليات الت�شغيلية.
 ٩-6-١ال�ب�ع��د اال��س�ترات�ي�ج��ي ال�ت��ا��س��ع :االب�ت�ك��ار وري ��ادة
االعمال :تهدف جامعة اململكة اىل تعزيز روح االبتكار وريادة
االع�م��ال يف خريجيها م��ن خ�لال ت�شجيعهم على التفكري
النقدي امل�ستقل لتغذية مهارات العمل بروح الفريق الواحد
ومهارات القيادة وتوعية الطلبة عن الفر�ص املتاحة لهم.
 ١٠-6-١البعد اال�سرتاتيجي العا�شر :اال�ستدامة والنمو:
ت�سعى جامعة اململكة اىل ان تكون مرنة من خالل اعتماد بيئة
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 ٤-6-١البعد اال�سرتاتيجي ال��راب��ع :دعم الطلبة وثقافة
اجلامعة :ت�سعى جامعة اململكة اىل تقدمي جتربة مميزة
ومليئة بالتحديات اىل طلبتها حتثهم على التفكري لتطوير
قدراتهم باال�ضافة اىل التطوير املهني و�ستقوم اجلامعة
بدعم الطلبة ل�ضمان ان يتم معاجلة خماوفهم وحلها.

املتعلقة بالربامج التي تعر�ضها و�ستقوم اجلامعة بتح�سني
عالقاتها م��ع اجلامعات الدولية يف امل�ج��االت االكادميية
والبحث العلمي.
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متغرية وحتديد جماالت النمواالكادميي ب�صورة فعالة ويف
الوقت نف�سه تهدف اجلامعة اىل �ضمان ا�ستدامة وظائفها
من خالل ت�أمني تدفق االي��رادات كما ت�سعى اجلامعة اي�ضا
اىل تنمية نفوذها والو�صول اىل اكرب عدد من اجلمهور من
خالل تعزيز الت�سويق ووظيفة العالقات العامة.
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يت�ألف جمل�س الأمناء من �أع�ضاء م�ؤهلني من ذوي الكفاءة
املهنية واخلربات العالية يف املجتمع .ويتبنى املجل�س خطة
ا�سرتاتيجية من �ش�أنها حتقيق ر�ؤي��ة اجلامعة و�أهدافها.
وي�تر�أ���س املجل�س الأ�ستاذ الدكتور /حممد را�شد الفقيه،
كل
ونائبه الأ�ستاذ /حممد �إبراهيم حممد وي�ضم ع�ضوية ً
من:
 املهند�س /طارق بن عثمان الق�صبي املهند�س /طارق عبدالوهاب العد�ساين الدكتور /عمر �سامل املطوع الدكتور /عبد الرحمن خليل تلفت اال�ستاذ الدكتور /حممد جميل ترو ،رئي�س اجلامعة 8-١جمل�س اجلامعة
جمل�س اجلامعة هو هيئة الإدارة التنفيذية للم�ؤ�س�سة .وهي
م�س�ؤولة عن �إدارة اجلامعة .ير�أ�س املجل�س رئي�س اجلامعة

كل من:
الأ�ستاذ حممد جميل تريو .وي�ضم ع�ضوة ً
 الأ�ستاذ الدكتور /ن��ادر حممد �صالح الب�ستكي ،نائبالرئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية والبحث العلمي
 الدكتور� /أ�شرف �سليمان ،قائم ب�أعمال نائب الرئي�سلل�ش�ؤون الإدارية
 الدكتور� /شريف الوجيه ،عميد كلية الهند�سة املعماريةوالت�صميم
 الدكتور� /أجنلي قومز ،عميد كلية �إدارة الأعمال بالوكالة الدكتور /عمر احلديثي ،عميد كلية احلقوق بالوكالة الدكتور� /سامي البيلي ،ممثل الهيئة الأكادميية الأ�ستاذ الدكتور� /إقبال هاوالدر مدير مركز االعتمادو�ضمان اجلودة  -يح�ضر بدعوة خا�صة-
 رئي�س جمل�س الطلبة  -يح�ضر بدعوة خا�صة- 9-١احلرم اجلامعي ومرافقه
ال�سبت  -اخلمي�س � 8صباح ًا �إىل  9م�سا ًء
االق�سام الإداري��ة :الأح��د  -اخلمي�س � 8صباح ًا �إىل 4
م�سا ًء
يف عام 2013م انتقلت اجلامعة من املقر امل�ؤقت يف املنامة
�إىل احلرم اجلامعي احلايل يف منطقة احلجيات بالرفاع
ال�شرقي.
يوفر احلرم اجلامعي بيئة تعليمية جذابة ومرافق وخمتربات

درا�سية متميزة .ندرك يف جامعة اململكة �أن البنية الأ�سا�سية
تلعب دورًا فعّاال يف حت�سني ج��ودة التعليم ب�شكل متكامل،
كما �أننا نويل اهتمامً ا �شديدً ا لتوفري �أف�ضل املرافق املمكنة
لطلبتنا عن طريق اال�ستثمار امل�ستمر يف تطوير املرافق
املالئمة لتح�سني اخل�برة التعليمية للطلبة .يوفر احلرم
اجلامعي املرافق واخلدمات التالية:
الطعام :ت�ضم اجلامعة مطعم وفناء م�أكوالت بالإ�ضافة �إىل
�آالت بيع م�شروبات ووجبات خفيفة.

مقر جمل�س الطلبة :حر�صت اجلامعة على توفري مكتب
خم�ص�ص ملجل�س الطلبة لت�سهيل و�صول طلبة اجلامعة �إىل
ممثليهم .
العيادة :تقدم عيادة اجلامعة امل�ساعدة للطالب يف حال
تعر�ضهم ملر�ض مفاجئ �أو �إ�صابة بالإ�ضافة �إىل كافة خدمات
الرعاية ال�صحية الأولية والإنعا�ش .وذلك للحفاظ على �صحة
الطلبة ،ومنع تفاقم احلاالت املر�ضية .توفر العيادة �سرير
طبي ملراقبة احلاالت الطارئة وكر�سي متحرك لال�ستخدام
يف حالة الطوارئ.

بيع الكتب :تعنى �إدارة امل�شرتيات واخلدمات بتوفري وبيع
الكتب الدرا�سية لطلبة جامعة اململكة ،وذل��ك من خالل
ت�أمني املتطلب منها بح�سب ما متلي عليه احتياجات مدر�سي
املقررات لدعم العملية التعليمية .يتم �إعداد قائمة خا�صة
بالكتب الدرا�سية املتوفرة ب�شكل منتظم وتوزيعها يف خمتلف
مرافق اجلامعة.
الأحد  -اخلمي�س � 8صباح ًا  4 -م�سـا ًء
الطابق الرابع
خدمات الطباعة :خ�ص�صت اجلامعة �أجهزة طباعة
للطلبة باملكتبة ،و الطابق الأر��ض��ي ق��رب �إدارة القبول و
الت�سجيل.
الأحد  -اخلمي�س � 8صباحاً 8 -م�سـا ًء
الطابق الثالث A3-T03
خم��ت�برات احل��ا���س��وب :خ�ص�صت اجل��ام�ع��ة خمتربين
للحا�سوب ،يقعان يف الطابق الثاين وت�صنف املختربات
ح�سب ا�ستخدامها كالتايل:
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غرف ال�صالة :توفر اجلامعة م�صلى خا�ص للطالب و�آخر
للطالبات مفتوح على مدار الدوام الر�سمي للجامعة

الأحد  -اخلمي�س � 10صباح ًا  6 -م�سـا ًء
الطابق الأول R05-A1

• خمترب الهند�سة( )B2L01ويحتوي على  25جهاز
حا�سوب ،وطابعة  ،A3مت تثبيت �أحدث الربامج الالزمة
يف درا�سة الطلبة وهي كالتايلAdobe Suite, 3D( :
Max, Sketchup, Autodesk Revit, Auto)CAD, ArcGIS, MS Office
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• خمترب �إدارة الأعمال( )A2L01ويحتوي على  21جهاز
حا�سوب ،مت تثبيت التطبيقات الالزمة للتدري�س وهي
كالتايل MS Office and Accounting Soft�( :
.ware (Tally
الأحد  -اخلمي�س � 8صباح ًا  9 -م�سـا ًء
الطابق الثاين A2-L01 & B2L01
الأم��ن وال�سالمة :حر�صت اجلامعة على توفري فريق
مكافحة املخاطر ال��ذي ي�ضم ع��دد م��ن موظفي اجلامعة
امل�ؤهلني للتعامل مع احلاالت الطارئة ،بالإ�ضافة �إىل توفري
معدات مكافحة احلريق واال�سعافات االولية.
وي�شرف �أخ�صائي الأمن وال�سالمة املهنية على توفري بيئة
�آمنة و�صحية يف جميع مرافق اجلامعة.
يتم تزويد الطلبة ب�إجراءات التعامل مع احلاالت الطارئة
عرب الآتي:
يوم التهيئة للطلبة امل�ستجدين
تعليمات مدر�س املادة

ويف عام � 2016شرعت اجلامعة يف تو�سيع احلرم اجلامعي
ببناء مبنى من �ست طوابق ي�ضم قاعات درا�سية جديدة
�إ�ضافة �إىل مبنى خا�ص ملواقف ال�سيارات وال�صالة الريا�ضية.
 10-١امل�ستقبل الوظيفي واملهني
خالل ال�سنوات املا�ضية ،تخرج �أكرث من  2000خريج من
جامعة اململكة متقلدين حالي ًا منا�صب مرموقة يف القطاعات
احلكومية واخلا�صة مبملكة البحرين .وتكر�س جامعة اململكة
جهودها لتمكني خريجيها ع�بر �إك�سابهم امل �ه��ارات التي
ت�ؤهلهم للعمل من خالل تزويدهم مبزيج مثايل من املعارف
واملفاهيم النظرية ،واملهارات العلمية والعملية ،ومهارات
التفكري واالت�صال ،والعمل اجلماعي ،والقيادة والأخالق .وال
يقت�صر الأمر على امل�ؤهل الذي يح�صل عليه الطالب يف نهاية
م�سريته الدرا�سية ،بل توفر جامعة اململكة فر�صا مل�ساعدة
الطالب على �صقل �شخ�صيته ،ليكون م�ؤه ًال ل�شغل �أف�ضل
املنا�صب عند التخرج.
 11-١التعاون الإقليمي والدويل
ت�سعى جامعة اململكة بفعالية يف تكوين عالقات و تعاون مع
جامعات �إقليمية و دولية بهدف التبادل العلمي والتعاون
الثقايف والأكادميي و قد قامت اجلامعة م�ؤخرا بالتخاطب
مع بع�ض اجلامعات منها جامعة هدرزفيلد و جامعة �أ�ستون
و كالههما يف بريطانيا و جامعة فلورن�سا يف �إيطاليا و ت�سعى
اجلامعة �إىل توقيع مذكرات تعاون مع هذه اجلامعات.

و يف مار�س  ،2010ح�صلت جامعة اململكة على االعتماد
املهني م��ن الهيئة ال��دول�ي��ة امل��ان�ح��ة ل�شهادة املحا�سبني
القانونيني املعتمدين يف اململكة املتحدة ( )ACCAخلم�س
برامج يف تخ�ص�ص التمويل واملحا�سبة ،وه��ذا االع�تراف
الدويل يعد �إجناز ًا بالغ الأهمية ،حيث يعفى خريج برنامج
التمويل و املحا�سبة من خم�سة من الإمتحانات املهنية الإثني
ع�شر املطلوبة للحح�صول على ال�شهادة املهنية من .ACCA

 1-2القبول
ت�سعى جامعة اململكة ال�ستقطاب الطلبة مبختلف خلفياتهم
الثقافية والتعليمية؛ وتوفري الفر�ص التعليمية املتكافئة لهم،
واالع�ت�راف بقيم العدل وامل�ساواة وتعزيز تنوع العالقات
الثقافية وتبادل اخلربات.
 1-1-2متطلبات  التقدم للقبول بربامج البكالوريو�س
باجلامعة
ت�ق��دمي طلبات االل�ت�ح��اق بجامعة اململكة ت�ب��د�أ م��ن تعبئة
ا�ستمارة القبول واملرفق معها تفا�صيل الر�سوم الدرا�سية
باجلامعة و�سيا�سة ا��س�ترج��اع ال��ر� �س��وم .ت�ق��دم الطلبات
م�شفوعة بامل�ستندات الآتية:
• �شهادة الثانوية العامة وبيان ال��درج��ات (للمدار�س
احلكومية مبملكة البحرين ودول جمل�س التعاون
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�أ .املتخرجني من املدرا�س اخلا�صة مبملكة البحرين
ب .احلا�صلني على �شهادات م��ن خ��ارج مملكة البحرين
(ت�ستثنى املدرا�س احلكومية بدول املجل�س).
• �أي م��ؤه�لات �أخ ��رى ت�ع��ادل ال�شهادة الثانوية تكون
معتمدة من وزارة الرتبية والتعليم.
• ال ي�شرتط احل�صول على �إفادة معادلة امل�ؤهل للحا�صلني
على ال�شهادة الثانوية من مدار�س دول جمل�س التعاون
اخلليجي.
• �صورة من جواز �سفر �ساري املفعول.
• �صورة من البطاقة ال�سكانية (الهوية)
• عدد � 2صورة فوتوغرافية حديثة
• تقرير فح�ص طبي
• �شهادة ح�سن �سري و�سلوك
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اخلليجي).
• �شهادة الثانوية العامة وبيان الدرجات من املدار�س
اخلا�صة املعتمدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم مبملكة
البحرين (للمدار�س اخلا�صة وامل��دار���س م��ن خ��ارج
مملكة البحرين).
• �إف��ادة معادلة امل�ؤهل التعليمي مع ال�شهادة الثانوية
املعتمدة من وزارة الرتبية والتعليم للطلبة:

 2-1-2معايري و�إجراءات القبول
حتر�ص جامعة اململكة على الت�أكُّد من �أنَّ امللتحقني باجلامعة
ميلكون القدر الكايف من ال�ق��درات الأك��ادمي�ي��ة وال�سمات
ال�شخ�صية امل�م�ي��زة واال��س�ت�ع��داد ل��درا��س��ة �أح ��د ال�برام��ج
الدرا�سية املطروحة يف جامعة اململكة.
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وينبع هذا من حر�صنا على �أن يحقق طالبنا �أف�ضل النتائج
خالل تقدمهم الأكادميي ،و�أنهم ميتلكون املقدرة الكافية
التي ت�ؤهلهم للمناف�سة يف �سوق العمل بعد التخرج ،وامل�ساهمة
يف تنمية املجتمع .متنح الأولوية للطلبة احلائزين على ن�سبة
 %60فما فوق يف ال�شهادة الثانوية العامة �أو ما يعادلها.
�سوف يتم تطبيق معايري و�شروط القبول التالية:
امتحان القبول
متنح الأولوية للحائزين على ن�سبة  %60فما فوق يف ال�شهادة
الثانوية العامة �أو ما يعادلها .يتم تقييم القدرات املعرفية
واملعلومات العلمية و املهارات الفنية للطالب من خالل �أداء
امتحان القبول املخ�ص�ص للربامج التي تقدمها جامعة
اململكة.
يتعني على احلائزين على ن�سبة  %60فما فوق يف ال�شهادة
الثانوية العامة �أو ما يعادلها اجللو�س المتحانات القبول
املقررة لها.

يخ�ضع الطلبة املتقدمون �إىل كلية الهند�سة املعمارية والت�صميم
المتحانات القبول وحتديد امل�ستوى يف املواد التالية:

• املعلومات ذات ال�صلة مبجال الهند�سية والت�صميم
• الريا�ضيات
• امتحان اللغة الإجنليزية.

يخ�ضع الطلبة املتقدمون �إىل كلية �إدارة الأعمال المتحانات
القبول وحتديد امل�ستوى يف املواد التالية:

• الريا�ضيات
• اللغة الإجنليزية

يُقبل املتقدمون �إىل كلية احلقوق من احلا�صلني على ن�سبة %60
فما فوق يف ال�شهادة الثانوية العامة �أو ما يعادلها وي�سجلون
مبا�شرة يف الربامج الدرا�سية.
تعتمد درجة النجاح يف امتحانات القبول على النحو التايل:

• اللغة الإجنليزية 100/60
• الريا�ضيات 60/35
• الهند�سة والت�صميم 100/60

يتم �إحلاق الطلبة الذين اجتازوا امتحان القبول بالربامج
الدرا�سية وفق التخ�ص�ص املطلوب.

املقررات التمهيدية\
تتاح للطلبة الذين مل يجتازوا امتحان القبول للكلية فر�صة
الت�سجيل يف املقررات التمهيدية ،وذلك لت�أهيلهم للدرا�سة
يف الربنامج الدرا�سي �أو التخ�ص�ص املطلوب.
ال�برن��ام��ج التمهيدي للمتقدمني لكلية الهند�سة املعمارية
والت�صميم:

الربنامج التمهيدي للمتقدمني لكلية �إدارة الأعمال:

�إتقان اللغة الإجنليزية
يُعفى احلا�صلون على درج��ة  5.5يف اختبار ()IELTS
�أو  550يف اختبار  TOEFLمن امتحان القبول يف اللغة
الإجنليزية.
يطبق على الطلبة املقبولني باجلامعة مم��ن مل يجتازوا
امتحان حتديد امل�ستوى التايل يف اللغة الإجنليزية:
• الت�سجيل يف املقرر التمهيدي يف اللغة الإجنليزية.
• القبول امل�شروط باجتياز املقرر التمهيدي.

ي�شمل الربنامج التمهيدي للمتقدمني لكلية �إدارة الأعمال
املقررات التالية:
• �أ�سا�سيات الريا�ضيات � 3ساعات معتمدة
• �أ�سا�سيات اللغة الإجنليزية � 6ساعات معتمدة.

ال ي�سمح للمتقدم الت�سجيل يف ال�برن��ام��ج ال��درا� �س��ي يف
التخ�ص�ص املطلوب �إال بعد اجتياز املقرر التمهيدي.

الربنامج التمهيدي للمتقدمني لكلية احلقوق:

الربنامج التمهيدي:

يجل�س الطلبة املتقدمون لكلية احلقوق احلا�صلون على �أقل
من  %60يف ال�شهادة الثانوية العامة �أو ما يعادلها المتحان
القبول يف اللغة العربية .ويتعني ح�صولهم على ن�سبة %60
للت�سجيل مبا�شرة يف الربامج الدرا�سية.

ي�ضم الربنامج التمهيدي بجامعة اململكة عددًا من املقررات
الت�أهيلية اخلا�صة لكل كلية ،يدر�سها املتقدمون الذين مل
ي�ستوفوا �شروط ومعايري القبول يف ال�شهادة الثانوية العامة
�أو ما يعادلها .ومن خالل الربنامج التمهيدي ،توفر جامعة
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ي�شمل ال�برن��ام��ج التمهيدي للمتقدمني لكلية الهند�سة
املعمارية والت�صميم املقررات التالية:
• �أ�سا�سيات الهند�سة والت�صميم � 3ساعات معتمدة
• �أ�سا�سيات الريا�ضيات � 3ساعات معتمدة
• �أ�سا�سيات اللغة الإجنليزية � 6ساعات معتمدة.

يف حالة عدم ح�صوله على ن�سبة  %60يف امتحان القبول يف
اللغة العربية ،يتعني على الطالب �أخذ املقرر التمهيدي يف
اللغة العربية.
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فر�صا �إ�ضافية للتقدم للحا�صلني على معدل �أقل
اململكة ً
من  %60يف ال�شهادة الثانوية العامة �أو ما يعادلها .وتقدّم
الربامج التمهيدية يف كليات الهند�سة املعمارية والت�صميم
و�إدارة الأعمال.
يتعني على املتقدمني ال��ذي��ن تقل معدالتهم ع��ن  %60يف
ال�شهادة الثانوية العامة �أو ما يعادلها الت�سجيل يف الربنامج
التمهيدي امل�ق��رر يف الكلية .وب�ن��ا ًء على �إك�م��ال الربنامج
التمهيدي بنجاح ،يتحدد الت�سجيل يف املقررات الدرا�سية
وب��رام��ج التخ�ص�ص وف ��ق متطلبات اجل��ام�ع��ة للربنامج
الأكادميي الذي يختاره الطالب.
التظلم لالعرتا�ض على تقييم القبول
يحق للمتقدمني تقدمي طلب تظلُّم:
• على نتيجة قرار التقييم يف امتحان القبول؛ و�/أو
• ب�ش�أن عدم تقيد عملية التقييم ب�سيا�سات و�إجراءات
الت�سجيل والقبول مما ترتب عليه قرارات �أثرت علنتائج
التقييم.
على املتقدمني م��لء ا�ستمارة تظلم القبول وتقدميها �إىل
�إدارة الت�سجيل والقبول.
� 3-1-2شروط القبول للطلبة املحولني
يجوز التحويل من:

• برنامج درا�سي �إىل برنامج �آخر يف الكلية نف�سها.
• كلية �إىل �أخرى.
• م�ؤ�س�سة تعليم عايل �أخرى معرتف بها من قبل جمل�س
التعليم العايل.
تنظر جلنة املعادالت بالكلية يف طلبات الطلبة الراغبني
يف التحويل الداخلي بني الربامج �أو يف التحويل �إىل جامعة
اململكة من م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى.
التحويل الداخلي لل�ساعات املعتمدة
ينطبق التحويل الداخلي لل�ساعات املعتمدة على الطلبة
الراغبني يف التحويل من برنامج درا�سي �إىل �آخر يف الكلية
نف�سها �أو من كلية �إىل �أخرى.
�شروط التحويل
• يخ�ضع ال�ط��ال��ب ال��راغ��ب يف التحويل م��ن برنامج
�أكادميي �إىل �آخر لنف�س �إج��راءات القبول التي تطبق
على الطالب امل�ستجد� ،شريطة توفر �أماكن �شاغرة يف
الربنامج املحول �إليه.
• خ�لال ف�ترة الت�سجيل ،ي�ستكمل الطالب «ا�ستمارة
حتويل الربنامج الدرا�سي» التي يلزم �أن يوافق عليها
عميد الكلية ورئي�س الق�سم امل�س�ؤول عن الربنامج الذي
يرغب الطالب يف التحويل �إليه.
• عند التحويل �إىل برنامج درا�سي يف الكلية نف�سها ،ال

يُ�سمح للطلبة املنتقلني من م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى
االلتحاق بالربامج التي تقدمها جامعة اململكة� ،شريطة توفر
مقاعد �شاغرة يف الكلية املُراد التحويل �إليها .يجوز �إعفاء
الطلبة املحولني من بع�ض املقررات وفق الإج��راءات املتبعة
يف حتويل ال�ساعات املعتمدة.
�شروط التحويل اخلارجي
يخ�ضع طالب التحويل اخلارجي لل�ساعات املعتمدة لنف�س
الإجراءات التي تطبق على الطالب امل�ستجد.
ملعادلة برنامج درا�سي من �إحدى م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى
ي�شرتط:

• �أن ي�ت��واف��ق تو�صيف امل �ق��ررات امل ��راد معادلتها مع
الربنامج املحول �إليه بن�سبة  %70على الأقل.
• �أن يكون طالب التحويل قد �أكمل ال�ساعات املعتمدة
يف اجلامعة التي در�س فيها على � َّأل تقل درجة املقرر
املطلوب معادلته عن تقدير (� )Cأو �أكرث.
• � َّأل تزيد عدد ال�ساعات التي تتم معادلتها عن  %66من
ال�ساعات املعتمدة يف الربنامج ال��ذي يرغب الطالب
االلتحاق به.
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يلزم الطالب �إعادة امتحانات القبول اخلا�صة بالكلية.
• عند التحويل �إىل كلية �أخ��رى ،يلزم الطالب �إع��ادة
امتحانات القبول اخلا�صة بالكلية املعنية دون �إعادة
امتحانات القبول التي �سبق ل��ه �أن اجتازها �ضمن
مقررات خطة الربنامج الدرا�سي ال�سابق.
• يف حال التحويل �إىل برنامج �آخ��ر يف الكلية نف�سها،
يخ�ضع الطالب المتحانات حتديد امل�ستوى يف اللغة
الإجنليزية.
• تتم معادلة املقررات امل�شرتكة بني برناجمني درا�سيني
�آلي ًا يف النظام الإلكرتوين جلامعة اململكة (.)ATS
• لقبول ال�ساعات املعتمدة  ،يجب �أن يتوافق و�صف
اخلطة الدرا�سية بني املقرر املحول منه واملحول �إليها
بن�سبة  %70على الأقل.
• ُتول ال�ساعات املعتمدة املُتح�صلة يف املقررات التي
اجتازها الطالب �سابق ًا يف الربنامج الدرا�سي املحول
منه �إىل الربنامج امل�ح��ول �إل�ي��ه وت�ضاف �إىل معدله
الرتاكمي.
• ال قيود على ن�سب املقررات املراد حتويلها يف التحويل
الداخلي لل�ساعات املعتمدة.
• عند املوافقة على التحويل الداخلي لل�ساعات املعتمدة،
ال يحت�سب املقرر مرتني يف املعدل الرتاكمي للطالب.
• يُعامل الطالب املحوّل من كلية �إىل كلية �أخرى معاملة
يخت�ص بالإنذارات وحاالت الف�صل
ُّ
طالب جديد فيما
من الربنامج.

التحويل اخلارجي

يجب �أن يُرفق مع طلب التحويل اخلارجي لل�ساعات املعتمدة ما
يلي:
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• بيان الدرجات املتح�صلة من م�ؤ�س�سة التعليم العايل
ال�سابقة على �أن تكون معتمدة (خمتومة) من جمل�س
التعليم العايل.
• خطاب االن�سحاب �أو �شهادة التخرج من م�ؤ�س�سة التعليم
العايل ال�سابقة ،على �أن تكون معتمدة (خمتومة) من
جمل�س التعليم العايل.
• تو�صيف امل �ق��ررات التي يرغب الطالب يف معادلة
�ساعاتها املعتمدة.

ال يتعني على طالب التحويل �إع��ادة امتحان القبول �إذا كان
املتقدم قد:

• �أكمل بنجاح متطلبات الربنامج التمهيدي يف م�ؤ�س�سة
التعليم العايل الأ�صلية� ،أو
• �أكمل بنجاح املقرر �أو املقررات ذات ال�صلة.
• ال حتت�سب� ،ضمن املعدل الرتاكمي ،درجات املقررات
املماثلة التي حت�صل عليها الطالب من م�ؤ�س�سة تعليمية
�أخ��رى والتي ميكن حتويلها �ضمن اخلطة الدرا�سية
بجامعة اململكة.
• تتخذ جلنة املعادلة بالكلية قرار املوافقة على طلبات
التحويل الداخلي لل�ساعات املعتمدة واملقررات (غري
امل�شرتكة) من م�ؤ�س�سات التعليم الأخرى ،على �أن تعتمد
من رئي�س الق�سم وعميد الكلية املعنية .وي�شرتط موافقة

جمل�س التعليم العايل على قرار التحويل اخلارجي.
• يف حالة عدم ر�ضا الطالب عن قرار حتويل ومعادلة
ال�ساعات املعتمدة� ،سرتتب له �إدارة القبول والت�سجيل
اجتماع ًا مع جلنة املعادلة بالكلية ملناق�شة حيثيات
القرار.
• � َّأل يكون عدد ال�ساعات املعتمدة للمقرر الذي اجتازه
الطالب يف الربنامج الدرا�سي املحول منه� ،أقل من عدد
ال�ساعات املعتمدة للمقرر يف الربنامج الدرا�سي املحول
�إليه بجامعة اململكة.
• ال يتعني على الطالب املحول �إعادة امتحان القبول يف
املقررات التي متت معادلتها ،ومع ذلك يجوز للطالب
�إعادة �أي مقرر مكافئ ملقرر يف التخ�ص�ص املحولة �إليه
يف حالة رغبته يف حت�سني املعدل الرتاكمي ،ويف هذه
احلالة يُلغى املقرر املكافئ.
 ٣-1-2نظام ال�ساعات املعتمدة
لكل مقرر �ضمن الربنامج الدرا�سي عدد معني من ال�ساعات
املعتمدة ،حيث تعادل ال�ساعة املعتمدة الواحدة حما�ضرة
درا�سية مدتها �ساعة واحدة� ،أو �ساعتني �إىل ثالث �ساعات
باملخترب �أو �ساعات عملية �أ�سبوعياً ،وذل��ك على مدى 15
�أ�سبوعا يف الف�صل الدرا�سي املنتظم.
ونظر ًا لطبيعة الف�صل ال�صيفي املكثف ،ف�إن عدد �ساعات
املحا�ضرات و�ساعات املختربات الدرا�سية تت�ضاعف يف

الأ�سبوع الواحد.وتقا�س املقررات الدرا�سية املدرَجة يف اخلطة الدرا�سية بح�سب عدد ال�ساعات املعتمدة للمقرر الدرا�سي ووفقًا
لذلك يتم ح�ساب املعدل الرتاكمي للطالب اجلامعي.
 4-1-2نظام العالمات والدرجات
 1-4-1-2العالمات ،والدرجات ،والنقاط ،وت�صنيف تقدير امل�ستوى يف املقررات
ت�ستخدم اجلامعة نظام التقومي (الرقمي) ،حيث ي�ضع املدر�س العالمة من � 0إىل  100لكل طالب (يف املقرر الذي يتم تدري�سه)،
ويتم تقريب العدد الع�شري لأقرب عدد �صحيح ،ثم حتوَّل الدرجة �إىل عالمة باحلروف طبقا ملدى الدرجات ،ويتم ح�ساب معدل
النقاط لكل حرف يف (متو�سط املعدل الرتاكمي) كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل:

(املحت�سبة يف املعدل الرتاكمي)

100-90

A

4.00

89-87

A-

3.67

86-84

B+

3.33

83-80

B

3.00

79-77

B-

2.67

76-74

C+

2.33

73-70

C

2.00

69-67

C-

1.67

66-64

D+

1.33

63-60

D

1.00

<60

F

0.00

امتياز
جيدجداً
جيد
مقبول
ر�سوب
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جدول العالمات بالأرقام ،الدرجات باحلروف ،والنقاط حل�ساب املعدل الرتاكمي ،وت�صنيفات التقدير
معدل النقاط
ت�صنيف التقدير
مدى الدرجات بالأرقام عالمات التقدير باحلروف

٢١

 2-4-1-2املعدل الرتاكمي والتقديرات املعادلة يف الربامج
يعد املعدل الرتاكمي م�ؤ�شر ًا لإجن��از و�أداء الطالب خالل
درا�سته يف الربنامج الدرا�سي امل�سجل به ،وهناك نوعان من
املعدّالت:

٢٢

املعدّل الف�صلي
املعدّل الف�صلي هو �سجل لأداء الطالب يف مقررات ف�صل
معني �ضمن خطة الربنامج الأكادميي.

الدرا�سية للربنامج.
 3-4-1-2ت�صنيف تقديرات التخرج
يو�ضح اجلدول التايل متو�سط املعدّل الرتاكمي وما يعادله من
ت�صنيفات تقدير التخرج:
املعدل الرتاكمي
4.00 – 3.90
3.89 – 3.50
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املعدّل الرتاكمي العام
املعدّل الرتاكمي هو معيار لقيا�س �أداء الطالب يف جميع
املقررات امل�سجلة التي مت تقييمها ،وي�شمل ذلك املقررات
التي جنح فيها الطالب �ضمن اخلطة الدرا�سية والربنامج
الأك��ادمي��ي �أو تلك التي ر�سب فيها ،وال حتت�سب الربامج
التمهيدية �ضمن املعدل الرتاكمي.
يحت�سب امل�ع��دل الرتاكمي ب�ضرب النقاط املنجزة يف كل
مقرر (ويرمز لها بحروف ،كما يف اجلدول �أعاله) يف عدد
ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة للمقرر نف�سه؛ ثم نق�سم حا�صل
�ضرب جميع املقررات على عدد جمموع ال�ساعات املعتمدة
التي در�سها الطالب.
ال حتت�سب �ضمن املعدل الرتاكمي نتائج املقررات التمهيدية،
�أو �أي م�ق��ررات درا�سية �أخ��رى غري ُم��درج��ة �ضمن اخلطة

3.49 – 3.00
2.99 – 2.00
1.99 – 1.00
0.99 – 0.00

ت�صنيف التقدير
امتياز مع مرتبة ال�شرف
امتياز
جيدجدا
جيد
مقبول
ر�سوب

� 2-2أنظمة ولوائح الت�سجيل
 1-2-2ت�سجيل املقررات
على جميع الطلبة املقبولني يف جامعة اململكة ت�سجيل املقررات
�إلكرتوني ًا من خالل نظام الت�سجيل الإلكرتوين �أو لدى �إدارة
الت�سجيل والقبول قبل ح�ضور اللقاءات الدرا�سية ،ومن املهم
جد ًا �أن يبحث الطالب خياراته مع املر�شد الأكادميي يف الكلية
قبل الت�سجيل.
يتعي على جميع الطلبة امل�ستجدين
وطبق ًا للخطة ال�سنويةّ ،

 2-2-2العبء الدرا�سي
يُق�صد بالعبء الدرا�سي ت�سجيل احلد �أق�صى �أو �أقل عدد
من ال�ساعات املعتمدة التي ميكن للطالب �أن ي�سجلها خالل
الف�صل الدرا�سي االعتيادي.

� 3-2-2إعادة درا�سة املقررات
الجتياز املقرر بنجاح ،يجب ح�صول الطالب على ن�سبة ال تقل
عن  %60من الدرجة املخ�ص�صة ،ويجب عليه �إعادة درا�سة
�أي مقرر ر�سب فيه �ضمن اخلطة الدرا�سية.

يُ�سمح للطالب ت�سجيل من � 12إىل � 19ساعة معتمدة يف
الف�صلني الدرا�سيني الأول والثاين (الف�صول االعتيادية)،
بينما يُ�سمح للطالب ت�سجيل من � 3إىل � 9ساعات معتمدة كحد
�أق�صى يف الف�صل الدرا�سي ال�صيفي.

وم��ن �أج��ل م�ساعدة الطلبة على حتقيق امل�ع��دل الرتاكمي
املطلوب للتخرج ،متنح جامعة اململكة لطالبها فر�صة �إعادة
درا�سة املقرر �أو املقررات الأدن��ى لرفع املعدل .تكون �إعادة
ت�سجيل املقررات الإلزامية يف اخلطة الدرا�سية �إجبارية ،ويف
حالة ر�سوب الطالب يف مقرر اختياري ،يجوز له الت�سجيل
لدرا�سة مقرر اختياري �آخر .كما ميكن للطالب �إعادة درا�سة

وخ�لال ف�ترة الت�سجيل والإ� �ش��راف الأك��ادمي��ي ،يتيعن على
الطلبة املقبولني بجامعة اململكة �إكمال مناذج اال�ستمارات
املطلوبة ودفع الر�سوم لتثبيت قبولهم ر�سمياً.

ويجوز ت�سجيل � 3ساعات معتمدة �إ�ضافية يف احلاالت التالية:

٢٣
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الت�سجيل امل�سبق للمقررات الدرا�سية ل��دى �إدارة القبول
والت�سجيل ليتمكنوا م��ن �إك �م��ال الت�سجيل يف �أ� �س��رع وقت
وبطريقة فاعلة .ويُن�صح ت�شاور �أبنائنا وبناتنا الطلبة مع
املر�شد االكادميي مل�ساعدتهم يف تن�سيق اجلدول الدرا�سي.
ونهيب بالطلبة والطالبات من ذوي االحتياجات اخلا�صة
التوا�صل مع وحدة دعم الطلبة مل�ساعدتهم ب�شكل مالئم يف
�إكمال عملية الت�سجيل.

• �إذا كان الطالب الف�صل الدرا�سي الأخري قبل التخرج
ويحتاج ل�ساعات �إ�ضافية لإمتام متطلبات التخرج.
• �إذا كان متو�سط املعدل الرتاكمي للطالب �أعلى من
 ، 3.00ويُ�سمح بذلك يف ف�صل درا�سي واحد فقط خالل
مدة الدرا�سة يف اجلامعة (ويخ�ضع هذا البند للتغيري
وفق ًا للوائح جمل�س التعليم العايل).
• يف حالة تعرث الطالب �أكادميي ًا (�أي ر�سوبه املتكرر يف
بع�ض املقررات و�/أو ح�صوله على معدل تراكمي �أقل
من  )2.0يتم تخفي�ض احل��د الأعلى لعدد ال�ساعات
الدرا�سية املعتمدة امل�سجلة �إىل � 12ساعة وفق ًا لتو�صيات
املر�شد الأكادميي.

�أي مقرر ح�صل فيه على درجة �أقل من ( ) Cلرفع معدله
الرتاكمي ،ويف ه��ذه احلالة يتم احت�ساب الدرجة الأعلى،
وتدرج نتيجة جميع املقررات املعادة يف ك�شف درجات الطالب.

٢٤

�إذا كان املعدل الف�صلي �أو الرتاكمي �أق��ل من  ،2.0ميكن
للطالب �إعادة �أي مقرر �سبق �أن اجتازه و�أحرز فيه معد ًال �أقل
من .2.0
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 4-2-2فرتة احلذف والإ�ضافة للمقررات الدرا�سية
ي�سمح للطلبة ب�إ�ضافة �أو حذف املقررات الدرا�سية خالل
فرتة «احلذف والإ�ضافة» ح�سب التقومي الأكادميي للجامعة،
وعاد ًة ما حتدد فرتة احلذف والإ�ضافة خالل الأ�سبوع الأول
من بدء الدرا�سة من كل ف�صل ،وت�ستمر حتى الأ�سبوع الثاين
من بدء الف�صل الدرا�سي.
 5-2-2االن�سحاب من املقررات الدرا�سية
يُ�سمَح للطلبة باالن�سحاب من �أي مقرر درا�سي بعد فرتة
احلذف والإ�ضافة وحتى �آخر يوم من فرتة االن�سحاب كما
يُن�ص عليه يف التقومي الأكادميي للجامعة .يف حالة ان�سحاب
الطالب من مقرر درا�سي ،يُعطى تو�صيف «من�سحب» ويرمز
له بحرف ( )Wيف خانة حالة املقرر يف �سجله الأكادميي.

 6-2-2الإنذار والف�صل الأكادميي
يف حالة ت��دين امل�ع�دّل الرتاكمي العام �إىل �أق��ل من ،2.0
يُوجّ ه للطالب �إنذار �أول من �إدارة القبول والت�سجيل يف نهاية
الف�صل الدرا�سي ،ويُ�ستثنى من ذلك �أول ف�صل درا�سي لقبوله
يف اجلامعة والف�صل ال�صيفي .وال ي�سمح
للطالب ،بعد ح�صوله على الإنذار الأكادميي الأول� ،أن ي�سجل
�أكرث من � 14ساعة معتمدة يف الف�صل الدرا�سي التايل ،حتى
يتمكن من رفع معدله الرتاكمي عن احلد الأدنى.
يتوىل امل�شرف الأك��ادمي��ي متابعة حالة الطالب منذ تاريخ
�صدور الإن ��ذار الأول بعد ح�صوله على الإن ��ذار الأول حتى
يتمكن الطالب من معاجلة الأ�سباب التي �أدت �إىل الإن��ذار
الأول.
وعلى الطالب العمل بجد لرفع معدله الرتاكمي خالل الف�صل
الدرا�سي التايل ،ويف حالة عدم متكنه من حتقيق ذلك يُوجَّ ه
�إىل الطالب �إنذا ٌر نهائي ،و�إذا ا�ستمر تدين املعدل يف الف�صل
الذي يلي ح�صوله على الإن��ذار النهائي يف�صل الطالب من
الربنامج الدرا�سي.
ويحق ملجل�س اجلامعة  -مبح�ض تقديره  -منح فر�صة �إ�ضافية
للطالب املعني ملوا�صلة الدرا�سة يف الربنامج الدرا�سي لف�صل
�آخر.

يُعفَى الطالب الذي �أُكمل  %75من جمموع ال�ساعات املعتمدة
للربنامج الدرا�سي� ،شريطة � َّأل يقل معدله الرتاكمي عن
 ،1.8ويف جميع الأحوال يتوقّع من الطالب �إكمال الربنامج
الدرا�سي باجلامعة خالل مدة � 8سنوات.
 7-2-2ت�أجيل الدرا�سة
يجوز للطالب ت�أجيل الربنامج الدرا�سي ملدة �أربعة ف�صول
درا�سية �شريطة � َّأل يكون من بينها الف�صل الدرا�سي الذي
�سجل فيه الطالب.

يف حالة عدم ت�سجيل الطالب لف�صل �أو ف�صلني درا�سيني
ومل يتقدم بطلب لتعليق الدرا�سة ،يتعني عليه تقدمي طلب
للت�سجيل ويخ�ضع ذلك ملوافقة جمل�س الكلية املعنية.
 2-2-8تعليق الدرا�سة
احلد الأق�صى لتعليق الربنامج الدرا�سي بجامعة اململكة هو
�أربعة ف�صول درا�سية منتظمة يتم بعدها ف�صل الطالب من
اجلامعة ،ويف حالة عودة الطالب للت�سجيل من جديد قبل
انتهاء الف�صل الدرا�سي الرابع ،عليه تقدمي طلب االنتظام يف

ميكن للطالب املن�سحب م��ن ال��درا��س��ة يف اجلامعة �إلغاء
ان�سحابه خالل �أربعة ف�صول درا�سية.
 9-2-2نظام احل�ضور
يلتزم الطالب بح�ضور كافة ال�ساعات املعتمدة وامل�سجلة يف
الف�صل الدرا�سي� ،سوا ًء كانت حما�ضرات� ،أو لقاءات علمية
�أو خمتربات� ...إلخ.
يف حال تغيب الطالب عن احل�ضور بن�سبة  %15من جمموع
�ساعات احل�ضور باملقرر امل�سجل بالف�صل الدرا�سي ،يُوجَّ ه
�إىل الطالب �إن ��ذا ٌر بحذف املقرر الدرا�سي يف ح��ال جتاوز
الغياب ن�سبة  %25من جمموع �ساعات احل�ضور يف الف�صل
الدرا�سي.
يف حالة جتاوز غياب الطالب ن�سبة  %25من جمموع ال�ساعات
املعتمدة امل�سجلة بالف�صل الدرا�سي يوقف قيده يف املقرر،
وتر�صد له عالمة الر�سوب ( )Fالتي �سوف ت�ؤثر �سلبًا على
املعدل الرتاكمي الف�صلي واملعدل الرتاكمي العام.
يف حال وجود عذر قهري للغياب وقدّم الطالب �إثباتا بذلك
وواف��ق عليه جمل�س الكلية ،حينها يتم حذف املقرر ُوينح
الطالب عالمة االن�سحاب ( )Wعن ذلك املقرر يف �سجل
الدرجات.

٢٥
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يجب على الطالب تقدمي طلب تعليق الدرا�سة لأي ف�صل
درا�سي �إىل �إدارة القبول والت�سجيل قبل بدء الدرا�سة يف
الف�صل الدرا�سي املراد ت�أجيله ،ويخ�ضع الطلب ملوافقة عميد
الكلية املعنية.

الدرا�سة لعمادة الكلية ،ويخ�ضع ذلك ملوافقة جمل�س الكلية
املعنية.

٢٦

 ١٠-2-2التقييم امل�ؤجل
�إذا تعذر على الطالب تقدمي امتحان منت�صف الف�صل �أو
االمتحان النهائي يف مواد التخ�ص�ص �أو عر�ض م�شروعه �أمام
جلنة التحكيم يف التاريخ املحدد ب�سبب ظ��روف ا�ستثنائية
خارجة عن �إرادت ��ه ،ميكنه التقدم بطلب لت�أجيل امتحان
منت�صف الف�صل �أو االمتحان النهائي ملواد التخ�ص�ص خالل
� 72ساعة من تاريخ التقييم على �أن يرفق مع الطلب عذر
مقبول و�إي�صال ر�سوم التقييم امل�ؤجل.
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يتم تقييم طلبات الت�أجيل من قبل الق�سم املخت�ص وتعلن
�إدارة القبول والت�سجيل للطلبة القرارات ال�صادرة ب�ش�أنها،
كما تُعلن جداول االمتحان �أو التقييم امل�ؤجل على اللوحات
الإعالنية وعرب الربيد الإلكرتوين قبل � 72ساعة من تاريخ
التقييم .ويجب على الطالب ع��دم تفويت التقييم امل�ؤجل
�إال لظروف ا�ستثنائية خارجة عن �إرادت ��ه .ويف حالة عدم
احل�ضور يتعني على الطالب تقدمي طلب ت�أجيل جديد باتباع
نف�س الإجراءات.
عند قبول الطلب للتقييم النهائي ،تر�صد للطالب عالمة
(� )Iأي «غري مكتمل» يف �سجل الدرجات النهائية عن املقرر
املعني ،وت�ع�دَّل �إىل ال��درج��ة النهائية بعد �إج ��راء التقييم
النهائي امل�ؤجل.

 11-2-2التظلم من نتيجة التقييم
للطالب احلق يف التظلم على نتائج التقييم التي ح�صل عليها
خالل الف�صل الدرا�سي ،وي�شمل ذلك امتحانات املنت�صف
والنهائي واالختبارات الق�صرية وفرو�ض املقرر .ول�ضمان
النجاح ،تعمل جامعة اململكة كل ما ي�سهم يف طم�أنة طالبها
ب�أن تقييمهم قد مت ب�صورة عادلة .يف حالة عدم ر�ضا الطالب
من نتيجة التقييم الف�صلي التي ح�صل عليها ،يرتب ملقابلة
مدر�س املقرر وذلك خالل �أربعة �أيام من ا�ست�شارة امل�شرف
الأكادميي.
• �إذا اطمئن الطالب على عدالة نتائج التقييم الف�صلي
التي ح�صل عليها يوقع يف ذيل وثيقة التقييم على �إقرار
بقبول نتيجة التظلم.
• �إذا مل يطمئن ال�ط��ال��ب على ع��دال��ة نتائج التقييم
الف�صلي التي ح�صل عليها ،يرتب ملقابلة رئي�س الق�سم
وجلنة التظلمات بالكلية وذل��ك خالل �أربعة �أي��ام من
مقابلة مدر�س املقرر.
• يف حالة ع��دم اكت�شاف �أي خط�أ يف جمع ال��درج��ات
و�إق��رار رئي�س الق�سم و جلنة تظلمات الطلبة بالكلية
ب�صحة الدرجات املمنوحة للطالب ،يبلغ الطالب بذلك
عرب الإمييل ،وعليه قبول القرار.
لتقدمي التظلم على نتائج املقرر النهائية ،يجب �أن يكون
الطالب قادر ًا على �إثبات �أن تقييمه مت ب�شكل غري عادل وعليه

الت�شاور مع م�شرفه الأكادميي .ويف غ�ضون � 4أيام من �إعالن
ال��درج��ات النهائية ،يُقدِّ م الطالب ا�ستمارة «التظلم على
درجات املقرر» �إىل �إدارة القبول والت�سجيل على �أن يرفق مع
الطلب �إي�صال الر�سوم املقررة.

 .3الإر�شاد الأكادميي
يف بداية االلتحاق باجلامعة ،تكون لدى بع�ض الطلبة اجلدد
فكرة ملا يريدون حتقيقه يف درا�ستهم اجلامعية ،ويندمج
البع�ض ب�سرعة يف جتربتهم بالكلية دون احلاجة مل�ساعدة
كبرية .بينما يحتاج البع�ض �إىل طرح الأ�سئلة واال�ستف�سارات
والتحقق وطلب امل�شورة حتى يحققوا هدفهم .ل��ذا ت�ؤمن
جامعة اململكة بدور املر�شد الأكادميي ،وب�أن مناق�شة الطالب
خليارات اخلطط الدرا�سية وح�صوله على امل�شورة والإر�شاد
خالل �سنوات درا�سته جتنبه التعرث الأكادميي وت�أخري التخرج
كما حت�سِّ ن �أداءه الأكادميي وبالتايل تزيد من فر�ص جناحه.

وتظلمات التقييم وم�ساعدتهم يف بناء عالقات مهنية ترتبط
مبجاالت تخ�ص�صهم .كما يقوم املر�شد الأكادميي بتوجيه
وحتفيز الطلبة للم�شاركة يف الأن�شطة الال�صفية املميزة
لتطوير كفاءاتهم واالرتقاء مبهاراتهم .وبت�ضافر املر�شدين
الأكادمييني ،ور�ؤ�ساء الأق�سام والعمداء ور�ؤ�ساء الإدارات،
تقدم الكلية دع�م� ًا للطلبة م��ن فريق متخ�ص�ص للإجابة
على ا�ستف�ساراتهم ،خا�صة �أن الإر�شاد الأكادميي م�س�ؤولية
م�شرتكة بني املر�شد والطالب.
 1-3الطالب املتعرث
وفق ًا لنظام الإر�شاد الأكادميي بجامعة اململكة ،يتم حتديد
الطلبة املتعرثين يف مراحل مبكرة خالل الف�صل الدرا�سي،
ب�ه��دف ت�ق��دمي ال��دع��م ال�ل�ازم لهم ومتكينهم م��ن حت�سني
�أدائ�ه��م .لذلك يلتزم املر�شدون الأك��ادمي�ي��ون بالتعاون مع
وحدات اجلامعة الأخ��رى بتقدمي دعم فعّال وخا�ص للطلبة
امل�ت�ع�ثري��ن ،ع��ن ط��ري��ق �إج� ��راء م��راج�ع��ات منتظمة لتفقُّد
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تراجع جميع الطلبات من قبل جلنة تظلمات الطلبة بالكلية
وت�ك��ون ق��رارات�ه��ا نهائية .و�إذا ل��زم الأم ��ر ،وا�ستنادًا على
القرارات املتخذة ب�ش�أن الطلبات املقدمة ،تقوم �إدارة القبول
والت�سجيل بتغيري درجة الطالب على النظام الإلكرتوين مع
�إبالغه بنتيجة طلبه .ويف حالة تغيري درجة الطالب ،تقوم
�إدارة املالية ب�إرجاع ر�سوم طلب التظلم للطالب.

تعتمد اجلامعة �آلية للإر�شاد الأكادميي للطلبة يف كل كلية
ُعي لكل طالب مر�ش ٌد �أكادميي
و�/أو لكل برنامج درا�سي .وي َّ
من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية .وتقوم نخبة من امل�شرفني
الأكفاء بتقدمي املعلومات ال�ضرورية لطالبهم  -من اليوم
الأول من التحاقهم باجلامعة وحتى تخرجهم – و�إر�شادهم
حول خيارات اجلدول الدرا�سي،

م�ستويات وظروف الطلبة ،وحتديد املتعرثين منهم والبحث
يف �أ�سباب التعرث ومعاجلاته.
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يف جامعة اململكة ،يعترب الطالب متعرث درا�سيا �إذا قل معدله
الرتاكمي عن  ،2.0ويف ه��ذه احلالة يتلقى دعمًا �إ�ضافيا
من مر�شده الأكادميي بداية من ح�صوله على الإنذار وحتى
يتمكن من رفع املعدّل ،ويجب تفعيل التوا�صل املبا�شر مع
مدر�سيه حتى يتم حت�سني �أداء الطالب ومتكينه من التغلب
على ال�صعوبات التي تواجهه.
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يف حالة تدين م�ستوى التح�صيل الدرا�سي ،يتوقع من الطالب
الآتي:
• التعاون مع مر�شده الأكادميي من بداية الت�سجيل يف
اجلامعة لو�ضع خطة لتح�سني امل�ستوى الدرا�سي من �أجل
التقدم يف الربنامج الأكادميي.
• التوا�صل مع مر�شده الأكادميي و�إحاطته علم ًا بكافة
الظروف وامل�ستجدات التي حتول دون تقدمه �أكادمييا.
• ال �ت �ع��اون م��ع م��ر��ش��ده الأك ��ادمي ��ي وتنفيذ توجيهاته
وتعليماته للتغلب على ال�صعوبات الأكادميية التي قد
ت�ؤثر على م�ستوى تقدمه الأكادميي.
• التعاون مع �إدارة �ش�ؤون الطلبة لتقدمي امل�شورة والإر�شاد
االجتماعي.

 .4م�شروع التخرج
تهدف اجلامعة �إىل دع��م خريجي اجلامعة يف م�ستقبلهم
املهني ،لذا حتر�ص على �أن ت�شمل جمي ُع اخلطط الدرا�سية
للربامج الأكادميية م�شروع ًا للتخرج يُع ُّد املرحلة الأخرية يف
الربنامج الأكادميي قبل التخرج.
وق��د ُو ِ���ض��ع م�شرو ُع التخرج ليمكِّن الطلبة من ا�ستعرا�ض
املعرفة واملهارات التي اكت�سبوها خالل �سنوات درا�ستهم.
وتعد هذه فر�صة ثمينة للطلبة للعمل ب�شكل م�ستقل وحتت
�إ�شراف �أحد الأكادمييني وتقدمي �أفكارهم وت�صوراتهم من
خالل تقدمي العرو�ض ال�شفهية ،والوثائق املكتوبة والعملية
وغريها من و�سائل التوثيق املادي واملتعلقة بطبيعة التخ�ص�ص
الدرا�سي.

 .5لوائح وقوانني اجلامعة
� 1-5سوء ال�سلوك الأكادميي
ال�صدق واالل�ت��زام جزء من املبادئ واملعتقدات الأ�سا�سية
التي تتبناها جامعة اململكة ،و�إن غر�س هذه القيم يف وجدان
طالبها يعد �أحد �أدوارها الهامة يف ن�شر القيم والأخالق يف
املجتمع .لذا ال تت�سامح جامعة اململكة مع �أي �صورة من �صور

�سوء ال�سلوك الأكادميي .وي�شمل �سوء ال�سلوك الأكادميي �أي
من الأن�شطة التالية:
 1-1-5ال�سرقة الأدبية:
�أي �أخ��ذ �أو ا�ستخدام مقتطفات من عمل الغري ،على نحو
ح ��ريف ،ب�صورة مبا�شرة �أو غ�ير مبا�شرة ،دون الإ� �ش��ارة
للم�صدر ،و تعني �أي�ضا ا�ستخدام �شخ�ص ملنتجات �آخرين �أو
انتحال عمل �شخ�ص �آخر ون�سبها �إىل ذاته وك�أ َنّها من عملِه؛
�إجراءات ت�أديبية يف حالة ال�سرقة الأدبية:

يف حالة الك�شف عن حاالت ال�سرقة الأدبية ،يجتمع مدر�س
املادة مع الطالب ليبني املقتطفات امل�سروقة ويناق�ش الأمر
معه .ثم يتم �إعادة التقييم ويطلب من الطالب املعني ب�إعادة
تقدمي عمل جديد ويتم االتفاق على موعد الت�سليم اجلديد.
يف حالة اكت�شاف �سرقة �أدبية عند ت�سليم الواجب للمرة
الثانية ،يتم �إبالغ الطالب بر�سوبه يف هذا اجلزء من املقرر

يف حالة تكرار الطالب الرتكاب ال�سرقة الأدبية (�أي �أكرث من
مرتني يف برنامج �أكادميي) ،ت�شدد يف حقه العقوبة ،ويجتمع
مدر�س املقرر مع الطالب ليبني له املقتطفات امل�سروقة مع
�إخطاره بالر�سوب وح�صوله على عالمة �صفر ( )0يف هذا
العن�صر من املقرر .ويجوز بعد ذلك �أن يوجّ ه للطالب �إنذار
كتابي ب�سوء ال�سلوك الأكادميي من رئي�س الق�سم.
طالب �آخ َر مب�ساعدتِه يف ن�سخ عمل طالب
 2-1-5التواط�ؤ م َع ٍ
�آخر و�/أو العمل معه على تقييم فردي).
• تقدمي نتائج خاطئة يف التجارب العلمية.
• �إدخال مواد غري م�صرح بها �إىل قاعة االمتحان.
• ن�سخُ �إجاباتِ طالب �آخر� ،أو اال�ستعانة بالغري لإجناز
يقدّم للتقييم.
عمل /بحث َ
 2-5الئحة املخالفات امل�سلكية
وفق ًا للوائح جمل�س التعليم العايل ،ف�إن جامعة اململكة تطبق
الئحة جامعة البحرين للمخالفات امل�سلكية ،التي تنطبق على
كافة الطلبة امل�سجلني باجلامعة.
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ال ميكن ال�سكوت عن حاالت ال�سرقة الأدبية ،التي ال ي�شار
فيها �إىل امل�صدر الأ�صلي للن�ص .وفيما يتعلق بتقارير برنامج
تريننت ( )Turnitinللك�شف عن االنتحال ون�سبة التطابق
يف الن�صو�ص املقدمة� ،أو تلك املن�شورة �إلكرتونيا والتي يتم
فح�صها للطلبة يف مرحلة ما قبل التخرج  ،ف�إن ن�سبة التطابق
امل�سموح بها هي . ٪24

الدرا�سي ،ويتلقى حتذير ًا نهائي ًا من رئي�س الق�سم.
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 1-2-5ت�صرفات خمالفة للأنظمة:
• الت�صرف بخالف ما تن�ص عليه القوانني الأكادميية
للجامعة و�أق�سامها.
• الغياب املتعمد عن املحا�ضرات ،ومقاطعة الدرا�سة� ،أو
التحري�ض على ذلك.
• غياب الطلبة دون عذر مربر عن �أداء مهامهم �أو �أي
عمل �أكادميي يكلفون به.
• الغ�ش �أو املحاولة مل�ساعدة الغري على الغ�ش يف امتحان،
�أو واجب� ،أو م�شروع� ،أو تقرير� ،أو ر�سائل بحثية.
• انتهاك القوانني �أثناء �سري املحا�ضرات �أو �أية �أن�شطة
�أخرى.
• �أي ت�صريح �أو ت�صرف من قبل الطالب قد يقلل من
�سمعة وكرامة اجلامعة �أو يخرق قوانني الت�صرف املثايل
داخ��ل �أو خ��ارج اجلامعة �أو ب��أي منا�سبة ت�شارك فيها
اجلامعة.
• �أي تزوير يقوم به الطالب يف م�ستندات اجلامعة� ،أو
ا�ستخدام م�ستندات م�شابهة.
• ت��وزي��ع �أي من�شورات �أو �إ� �ص ��دارات لل�صحف داخ��ل
اجلامعة� ،أو جتميع للتواقيع �أو التربعات دون �أخذ الإذن
من اجلهة املعنية يف اجلامعة.
• القيام ب�إ�ضراب داخل مباين اجلامعة� ،أو عمل م�سريات
احتجاجية ب��دون �أخ��ذ الإذن م��ن اجل�ه��ات املعنية يف
اجلامعة.
• الت�سبب ب�أ�ضرار مق�صودة يف �أي من املرافق� ،أو الأثاث،

�أو �أدوات املختربات الدرا�سية يف اجلامعة.
• عمل عري�ضة �ضد �أي��ة م�ؤ�س�سة تعليمية قانونية� ،أو
انتهاك قيم الوحدة الوطنية.
• عمل عري�ضة �ضد �أي منظمة خارجية داخ��ل احلرم
اجلامعي �أو امل�شاركة فيها دون �أخذ الإذن من اجلهات
املخت�صة يف اجلامعة� ،أو امل�شاركة يف �أي �أن�شطة تنتهك
قوانني اجلامعة.
• عدم االمتثال للوائح امللب�س ال�صحيح و�أعراف اجلامعة.
• تخريب ممتلكات اجلامعة الثابتة �أو املنقولة� ،أو �إ�ساءة
ا�ستخدامها.
 2-2-5العقوبات الت�أديبية
• توجيه �إنذار �شفهي وكتابي.
• �إخراج الطالب من قاعة املحا�ضرة.
• �إخراج الطالب من مباين اجلامعة� ،أو و�ضع حد ل�سلوكه.
• حرمان الطالب من اال�ستفادة من مرافق اجلامعة
للمدة املحددة �ضمن القرارات الت�أديبية.
• يتلقى الطالب �إن��ذار ًا �أولياً ،ثم �إن��ذار ًا ثانياً ،ومن ثم
الثالث (الأخري).
• على الطالب دفع قيمة ما ت�سبب ب�إتالفه عمداً.
• يُعطَ ى الطالب درجة الر�سوب يف مقرر ما �أو يف ف�صل
ب�أكمله.
• �إلغاء املقررات الدرا�سية اخلا�صة بالطالب يف الف�صل
الذي مت فيه انتهاك القوانني.

• حرمان الطالب م�ؤقت ًا �أو نهائي ًا من �أية م�ساعدة مالية.
• ف�صل الطالب و�إيقافه عن الدرا�سة ملدة ف�صل واحد �أو
�أكرث ،بالإ�ضافة �إىل حرمانه من تلقي التعوي�ض املايل.
• الف�صل النهائي (الطرد) من اجلامعة.
• �إلغاء ال�شهادة املمنوحة ،وال يتم اتخاذ هذا القرار �إال
يف حالة �إثبات الغ�ش �أو التزوير للح�صول على ال�شهادة.
 3-5الئحة موا�صفات امللب�س

 1-3-5الئحة امللب�س للطالبات
• مينع لب�س املالب�س ال�شفافة التي تظهر �أج ��زاء من
اجل�سد.
• مينع لب�س �أي لبا�س �ضيق يظهر تفا�صيل اجل�سد.
• مينع لب�س املالب�س الق�صرية وهذا يت�ضمن الثياب التي
ال ت�سرت منطقة البطن ،والتنانري واملالب�س الق�صرية
(يجب �أن تكون كافة الف�ساتني والتنانري حتت منطقة
ال��رك�ب��ة) ،ومينع لب�س الأك �م��ام الق�صرية ،البناطيل
الق�صرية.
• مينع لب�س الف�ساتني ذات الفتحات الوا�سعة بحيث يظهر
�أجزاء من اجل�سد (املالب�س الوا�سعة مبنطقة ال�صدر،

 2-3-5الئحة امللب�س للطالب
• عدم اظهار ال�شعر الطويل
• متنع ق�صات ال�شعر الغريبة اخلارجة عن امل�ألوف.
• مينع الإك�س�سوار غري الالئقة (كاحللق ،والأ� �س��اور،
والقالئد).
• مينع لب�س البناطيل الق�صرية.
• مينع لب�س القم�صان بدون �أكمام.
• مينع لب�س الفانيالت بدون �أكمام.
• مينع لب�س حذاء املنزل �أو ال�شاطئ.
• مي�ن��ع لب�س القم�صان �أو البناطيل ذات الكتابات
والر�سومات غري الالئقة.
 3-3-5اجلزاءات املرتتبة على خمالفة الئحة امللب�س
• التوجيه :يتم توجيهه �شفوي لكل طالب خمالف لالئحة
امللب�سية للمرة الأوىل ،وب�شكل ف��ردي بعيد ًا عن بقية
الطلبة ب�أ�سلوب ودي يراعى فيه احرتامه ،والت�أكد من
�إملامه بالئحة موا�صفات امللب�س.

٣١

دلـــــــــــيل الــــــــــــطــــــــالـــــــــــــــــب ٢ ٠ 2 1 - ٢ ٠ 20

يجب �أن يتوافق مظهر ولبا�س الطلبة مع تقاليد و�أع��راف
املجتمع البحريني ،وم��راع��اة القيم الأخالقية االجتماعية
املتعارف عليها.

والتنانري املفتوحة).
• مينع و�ضع املكياج والإك�س�سوار املبالغ بها.
• مينع لب�س املالب�س ذات التقليعات غري الالئقة (العبايات
املفتوحة ،والربقع امل�صحوب مبكياج عني مبالغ فيه،
واملالب�س ذات الكتابات والر�سومات غري الالئقة).
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• التنبيه� :إذا تكررت خمالفة الطالب �أو الطالبة مرة
ً �أخ��رى بعد التوجيه الأول يتم تنبيهه �شفوياً ،ويطلب
منه مراجعة مكتب املر�شد الطالبي يف وقت الحق يتم
حتديده .ويقوم املر�شد الطالبي مبا يلي:
�أ� -أخ��ذ البيانات الأول�ي��ة عن الطالب �أو الطالبة -اال�سم،
والرقم اجلامعي ،والهاتف ،والعنوان-
ب -اطالعه على البند املتعلق ب�ضرورة مراعاة املظهر الالئق
الوارد يف الئحة املخالفات امل�سلكية
ت -اط�لاع��ه على الئ�ح��ة موا�صفات امللب�س داخ ��ل احل��رم
اجلامعي بالتف�صيل للت�أكد من معرفة الطالب بها ،وبخا�صة
البند املتعلق ب�إخالل هذه املوا�صفات والنتائج املرتتبة على
املخالفة.
• االنذار الكتابي� :إذا تكررت املخالفة بعد التنبيه ال�شفوي
يوجه للطالب �إن��ذار كتابي موقع ًا من قبل مدير �إدارة
�ش�ؤون الطلبة ،ويطلب منه ً �أن يكتب تعهد ًا بااللتزام
مبوا�صفات امللب�س داخل احلرم اجلامعي.
• الت�أديب امل�سلكي� :إذا رف�ض الطالب االلتزام بنظام
موا�صفات امللب�س داخل احلرم اجلامعي يحال �إىل جلنة
التحقيق التي تو�صي بقرار الت�أديب الالزم ح�سب الئحة
املخالفات امل�سلكية والأنظمة املتبعة يف اجلامعة ،كما
للمر�شد الطالبي احلق يف عدم ال�سماح للطلبة املخالفني
لالئحة امللب�س من دخول اجلامعة.

� 4-5آداب وتعليمات التعليم االلكرتوين
• االلتزام بعدم الت�أخري ملدة تتجاوز  10دقائق عن ح�ضور
حما�ضرة التعليم عن بعد �أثناء البث املبا�شر ،دون وجود
عذر مقبول
• مينع الغياب ب�شكل متكرر عن ح�ضور حما�ضرات التعليم
االلكرتوين دون وجود عذر مقبول
• متنع املحادثات اجلانبية �أو احلديث غري املرتبط �أو
املعيق للدر�س � ،أثناء البث املبا�شر
• عدم ال�سخرية من الدكتور �أو �أحد الزمالء �أثناء بث
الدر�س
• مينع منع ًا ب��ات� ًا �سوء ا�ستخدام خا�صية الكامريا �أو
التلفون �أو الدرد�شة  ،دون �أخذ �إذن م�سبق من الدكتور
• مينع منع ًا ب��ات � ًا حتري�ض الطلبة على ع��دم ح�ضور
حما�ضرات التعليم عن بعد �أو تهديدهم وتخويفهم
• مينع افتعال امل�شاجرات املرئية �أو املكتوبة �أثناء البث يف
عملية التعليم عن بعد
• مينع التحري�ض على عدم اال�ستجابة للقواعد املنظمة
ل�سري املحا�ضرة
• مينع االت�صال ال�صوتي �أو املرئي  ،بعد االنتهاء من
الوقت الر�سمي للمحا�ضرة �أثناء عملية التعليم عن بعد
وخا�صة لأغرا�ض غري تعليمية
• مينع ا�ستخدام الربيد االلكرتوين � ،أو و�سائل التوا�صل
االجتماعي  ،بغر�ض الك�شف عن معلومات �شخ�صية
• مينع ا�ستخدام الألفاظ النابية �أو الكلمات العن�صرية �أو
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غريها من الكلمات  ،ن�ص ًا �أو �صوت ًا �أو تلميح ًا والتي قد
تكون م�سيئة لأي م�ستخدم �آخر
• مينع ا�ستخدام و�سائل تقنيات االت�صال  ،واملعلومات
اخلا�صة  ،لل�سب وال�شتم والتهديد والعنف والت�شهري ،
واالبتزاز ب�صورة مق�صودة �أو متكررة
• مينع اال�شرتاك يف القوائم �أو الن�شرات الربيدية غري
الر�سمية � ،ضمن مبادرة التعليم عن بعد  ،والن�شر من
خاللها ملعلومات عن �أع�ضاء هيئة التدر�س �أو الطالب
 ،دون �إذن ،
• مينع �إعطاء معلومات �شخ�صية عن طالب �آخ��ر  ،مبا
يف ذل��ك مث ًال عنوان املنزل �أو رق��م الهاتف  ،والبحث
عن معلومات � ،أو احل�صول على ن�سخ معينة � ،أو تعديل
امللفات �أو غريها من البيانات �أو كلمات املرور ،التي تعود
مل�ستخدمني �آخرين
• مينع الدخول حل�سابات دكتور �أو طالب �آخر ،بعلمه �أو
دون علمه
• عدم �إتالف الربامج �أو �إٍ�ساءة ا�ستخدامها ب�أي �شكل من
الأ�شكال
• عدم تركيب �أو حتميل �أي برامج �أو من�ش�آت  ،من املحتمل
�أن تلحق �ضرر ًا باجلهاز �أو ال�شبكة ،
• ع��دم ت�صوير �أح��د الطلبة �أو م�شاركة �صورهم دون
احل�صول على موافقتهم ال�صريحة
• مينع ا�ستخدام املحتوى التعليمي يف ت�صوير وت�سجيل
املحادثات بني الطلبة ون�شرها دون �إذن م�سبق
• عدم �إن�شاء �أو فتح �أي روابط ت�شعبية �أو ملفات مرفقة ،

�إال �إذا كانت مر�سلة من م�صدر موثوق
• عدم ا�ستخدام برامج املونتاج التي ميكن �أن ت�ستخدم يف
�إن�شاء حمتوى غري حقيقي وزائف ليتم تداوله
• ع��دم ا�ستخدام ال�شبكة بهدف تطوير ب��رام��ج تزعج
امل�ستخدمني � ،أو الخرتاق �أو �إتالف ح�سابات �أو �أجهزة
�أ�شخا�ص �آخرين
• مينع ت�أ�سي�س �شبكات �أو ات�صاالت �شبكية  ،لإج��راء
ات�صاالت حية  ،مبا يف ذلك االت�صاالت ال�صوتية واملرئية
دون �إذن
• مينع الرتويج �أو ن�شر الربامج امل�شبوهة
• مينع �إغراق الربيد االلكرتوين � ،أو الربنامج امل�ستخدم
للتعليم عن بعد بتدفق بيانات الكرتونية عالية � ،أو �إيقافه
عن العمل � ،أو تعطيله � ،أو �إتالف حمتوياته
• مينع التقاط �أو اع�ترا���ض عمد ًا ودون ت�صريح � ،أي
ات�صال عن طريق ال�شبكة املعلوماتية امل�ستخدمة يف
التعليم عن بعد
• مينع ا�ستخدام احل�ساب ال�شخ�صي للطالب ب�شكل غري
قانوين
• مينع حتميل �أو ن�سخ �أو تكرار �أو توزيع املواد التي تتمتع
بحقوق الطبع والن�شر  ،دون �إذن خطي حمدد من مالك
احلقوق ،
• مينع ن�شر مواد �إباحية عرب �أي و�سيلة من و�سائل التعليم
عن بعد �أو املواد املخلة للأخالق والنظام العام
• مينع الغ�ش باالمتحانات االلكرتونية بكل �أنواعها وب�أي
طريقة كانت

• مينع تناقل حلول االمتحانات �أو الواجبات بكل الطرق
والو�سائل
• مينع ن�شر �أو م�شاركة �أي مادة تزعزع اال�ستقرار الوطني
ململكة البحرين � ،أو �أي خطاب يح�ض على الكراهية �أو
العن�صرية ب�شتى �أنواعها
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 1-6نبذة عن �إدارة �ش�ؤون الطلبة
ت�سعى �إدارة �ش�ؤون الطلبة لتوفري بيئة ومناخ طالبي داعم
وحمفز للطالب ،كما ت�ساهم يف �صقل �شخ�صيتهم وتطويرها
يف اجلوانب املختلفة وحتر�ص على تعزيز روح الوحدة الوطنية
بينهم .و تقدم الإدارة خدمات الدعم واالر� �ش��اد النف�سي
واالج�ت�م��اع��ي جلميع الطلبة وت ��ويل اهتمام خ��ا���ص للطلبة
من ذوي االحتياجات اخلا�صة لتوفري جميع احتياجاتهم
اجلامعية.
الطابق الثالث B3-R03

الأحد  -اخلمي�س � 8صباح ًا  4 -م�سـا ًء

 2-6الدعم والإر�شاد الطالبي:
توفر وح��دة الدعم والإر� �ش��اد الطالبي خدمات وتوجيهات
متعددة يف امل�ج��االت االجتماعية والنف�سية بالإ�ضافة �إىل
تعريف الطلبة على اللوائح والأن�ظ�م��ة الداخلية للجامعة
والإ�شراف على تطبيقها.
 1-2-6يوم التهيئة
يوفر برنامج يوم التهيئة للطلبة امل�ستجدين الدعم وامل�ساندة
الالزمة لالندماج يف البيئة اجلامعية .كما يهدف الربنامج
�إىل تعريف وتوجيه الطلبة باملتطلبات املتعلقة بالربامج
درا�سية ،ت�سجيل املقررات ،الدخول للمنظومة االلكرتونية
 ،LMCالأن�شطة الطالبية واخل��دم��ات وامل��راف��ق املتوفرة
باجلامعة.
 2-2-6ذوي االحتياجات اخلا�صة و�صعوبات التعلم
توفري ال��دع��م ال�ل�ازم لكافة الطلبة م��ن ذوي االحتياجات
اخلا�صة والت�أكد من ا�ستمرارية و�سهولة ا�ستخدام املرافق،
من خالل التوا�صل الدوري معهم واحلر�ص على توفري كافة
متطلباتهم .وبالإ�ضافة �إىل تقدمي الدعم والإر�شاد النف�سي
ح��ول الت�أقلم م��ع البيئة اجلامعية� ،إ�ضافة �إىل حتفيزهم
و�إ�شراكهم يف الأن�شطة اجلامعية.
 3-2-6ذوي االحتياجات ال�صحية اخلا�صة
تهتم وح��دة ال��دع��م والإر� �ش��اد الطالبي بالطلبة امل�صابني

ب�أمرا�ض مزمنة والطلبة الذين يتعر�ضون لإ�صابات .من خالل
متابعة حالتهم ال�صحية ومعرفة وحتديد احتياجاتهم والعمل
على تلبيتها بالتعاون مع اجلهات املختلفة املخت�صة باجلامعة.
 4-2-6ذوي االحتياجات النف�سية واالجتماعية:
تقدمي جل�سات اال�ست�شارية للطلبة ح��ول م��ا يعرتيهم من
م�شكالت نف�سية �أو اجتماعية ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل جل�سات
�إر�شادية فردية خا�صة �أو عامة لتعزيز املهارات والتغلب على
ال�صعوبات.

 6-2-6الطلبة املوهوبني
ت�شجيع الطلبة املوهوبني على ممار�سة هواياتهم وتطويها،
وتوفري جميع احتياجاتهم.
 7-2-6الطلبة الوافدين
حتر�ص اجلامعة على توفري احتياجات الطلبة الوافدين،
وت�ق��دمي الإر�� �ش ��ادات وال��دع��م ال�ل�ازم لهم ت�شجيعهم على
االنخراط يف البيئة اجلامعية.

 9-2-6ال��دع��م والإر� � �ش� ��اد ال �ط�لاب��ي يف ن �ظ��ام التعليم
الإلكرتوين:
تقوم �إدارة ��ش��ؤون الطلبة بالتوا�صل م��ع الطلبة يف نظام
التعليم االلكرتوين وذلك عرب الربيد االلكرتوين �إ�ضافة �إىل
برنامج املايكرو�سوفت تيمز  ،وو�سائل التوا�صل االجتماعي
كاالن�ستقرام.
وتقدم خدمات الدعم والإر��ش��اد الطالبي للطلبة من ذوي
االحتياجات اخلا�صة  ،حيث يتم متابعة �أو�ضاعهم والت�أكد
من �سري العملية التعليمية ب�شكل مالئم لهم � ،إ�ضافة �إىل
الإر�شاد املقدم جلميع الطلبة حول حتفيزهم الدرا�سي لرفع
املعدل� ،أو اجلل�سات الفردية اخلا�صة حلل امل�شكالت النف�سية
واالجتماعية التي يواجهها الطلبة يف هذه الفرتة � ،إ�ضافة �إىل
الدعم واالر�شاد للطلبة امل�ستجدين
كما يتم تقدمي ع��دد م��ن املوا�ضيع النف�سية واالجتماعية
والدرا�سية عرب اليف ان�ستقرام اجلامعة
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 5-2-6الطلبة املنتظمني
متابعة الطلبة املنتظمني وتقدمي الدعم والإر�شاد الالزم لهم،
من خ�لال تقدمي ال ��دورات وال�برام��ج التدريبية وحتفيزهم
دوري ًا وم�ساندتهم طوال م�سريتهم الدرا�سية.

� 8-2-6شكاوى الطلبة ومقرتحاتهم:
ت�ستقبل اجلامعة �شكاوى ومقرتحات الطلبة عرب ع��دد من
القنوات كاحل�ضور ال�شخ�صي لإدارة �ش�ؤون الطلبة �أو عرب
�صناديق ال�شكاوى واملقرتحات املخ�ص�صة .وحتر�ص على
اتخاذ الالزم بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

٣٦

 3-6الأن�شطة الطالبية
ت�ؤمن جامعة اململكة بالدور التكميلي الهام للأن�شطة الطالبية
الال�صفية ،حيث تهدف �إىل تنمية ق��درات الطلبة الفردية
واجلماعية وتطوير مهاراتهم ،وغ��ر���س م�ب��ادئ امل�س�ؤولية
االجتماعية ،وتعزيز ال��وح��دة الوطنية .ع��ن طريق تنظيم
فعاليات و�أن�شطة متنوعة لت�شمل جم��االت متعددة منها:
ترفيهية ،اجتماعية ،ثقافية ،ريا�ضية ،فنية وغريها.
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 4-6جمل�س الطلبة
تدعم جامعة اململكة وجود جمل�س منتخب للطلبة ،من خالل
انتخابات �سنوية .يعترب جمل�س الطلبة حلقة الو�صل بني الطلبة
و�إدارة اجلامعة ،لإ�شراكهم كجزء فعال من عملية اتخاذ
القرار.
يبادر جمل�س الطلبة بتنظيم الفعاليات وتعزيز روح التعاون
ومفهوم العمل اجلماعي بني الطلبة �أنف�سهم وب�ين الطلبة
واملجتمع .وكذلك متابعة ق�ضايا الطلبة وتوعيتهم بواجباتهم،
وح ��ل م�شكالتهم .ودع ��م امل���س�يرة الأك��ادمي �ي��ة والثقافية
واالجتماعية.
 7نظام التعليم الإلكرتوين
 1-7نبذة عن نظام التعليم الإلكرتوين
ه��و نظام مبني على امل�ح��رك  Moodleوال ��ذي ي�ستخدم
لت�صنيف املواد الدرا�سية و تق�سيمها �إىل جمموعات ،و ي�سمح
النظام بتقييم الطلبة بعدد من الطرق مثل تعيني الواجبات،

االختبارات الق�صرية و كذلك يوفر املحرك و�سائل للتوا�صل
بني املدر�س و الطلبة �أو بني الطلبة بع�ضهم البع�ض بهدف
اثراء العملية التعليمية.
 2-7طريقة الدخول للنظام
إذا كانت هذه هي املرة الأوىل التي تدخل فيها �إىل النظام� ،أو
يف حال ن�سيان كلمة املرور ،اتبع اخلطوات التالية:
 -١ا�ضغط على الرابط التايل:

http://lms.ku.edu.bh

 -٢ا�ضغط على كلمة ت�سجيل الدخول ( )Loginوالتي تقع يف
اجلزء العلوي اليمني من ال�شا�شة
 -٣ا�ضغط على ال��راب��ط
”your Forgotten

“Password or Username

 -٤اكتب الربيد الإلكرتوين اجلامعي كام ًال يف مربع الن�ص
املقابل للربيد االلكرتوين E-mail
 -٥ادخل على الربيد الإلكرتوين� ،سوف تتلقى ر�سالة بريد
�إلكرتوين من م�س�ؤول موقع التعليم الإلكرتوين  ،قم بفتحها
وا�ضغط على الرابط املوجود يف الر�سالة
-٦اكتب كلمة امل��رور اجلديدة و التي يجب �أن حتتوي على
( حرف كبري ،حرف �صغري� ،أرق��ام� ،أح��رف خا�صة ) مثال

 5287856@Stثم �أ�ضغط ت�أكيد و متابعة .
�-٧سيتم توجيهك �إىل �صفحة LMS
 -٨لعر�ض مواد الف�صل الدرا�سي احلايل اخلا�ص بك ،الرجاء
حتديد ال�سنة والف�صل الدرا�سي لعر�ض املواد

مع نظام  LMSيكون الطالب ق��ادرا على تقدمي الواجب
الدرا�سي عن طريق النظام بعد �إدخ ��ال ال��واج��ب من قبل
اال�ستاذ على النحو التايل:
 -١قم بحفظ �إجابتك على ملف  ,,PDF Wordاو ب�أي �صيغة
�أخرى يف جهاز الكمبيوتر اخلا�ص بك
� -٢أدخل �إىل املادة
 -٣ا�ضغط على رابط الواجب
 -٤ثم ا�ضغط على زر التقدمي
 -٥يتم حتميل ال��واج��ب ع��ن طريق �سحب و �إ�سقاط ملف
الواجب داخل منطقة الت�سليم� ،أو ب�إمكانك ال�ضغط على زر
الإ�ضافة على اجلانب الأي�سر و من ثم ا�ضغط على حتميل

الأحد  -اخلمي�س � 8صباح ًا  4 -م�سـا ًء
الطابق الثاين B2-R05
 -7نظام ال�شكاوى االلكرتونية يف نظام التعليم عن
بعد
 4-7نظام ال�شكاوى االلكرتونية يف نظام التعليم عن بعد
تقوم �إدارة �ش�ؤون الطلبة يف نظام التعليم عن بعد  ،بتذكري
جميع الطلبة عرب الربيد االلكرتوين ب�إمكانية تقدمي ال�شكاوى
واملقرتحات املختلفة  ،وذلك عرب الرابط االلكرتوين املتوفر
يف موقع اجلامعة
والذي ميكن الطالب من تعبئة ال�شكوى �إلكرتوني ًا ب�سهولة :

https://form.jotform.com/200913610803444

وتقوم �إدارة �ش�ؤون الطلبة بتحويل ال�شكوى املقدمة من الطالب
للجهة املخت�صة ومتابعتها
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 3-7االطالع على الدرجات الف�صلية و تقرير التقدم
مع نظام  LMSيكون الطالب ق��ادرا على ر�ؤي��ة الدرجات و
متابعة التقدم خ�لال الف�صل الدرا�سي من خ�لال (تقرير
املخاطر) بداخل خانة التقارير والذي يقع يف اجلانب الأمين
العلوي من ال�صفحة .
لت�سليم الواجب با�ستخدام نظام التعليم االلكرتوين:

ملف ،و�أخري ًا قم بتحديد موقع امللف وحمله
 -٦ا�ضغط على حفظ التغيريات
� -٧سوف تتلقى ر�سالة ت�أكيد تقدمي ال��واج��ب على الربيد
الإلكرتوين

 8البوابة الإلكرتونية

٣٨

نظام اخلدمة الذاتية ،والتي ت�سمح للطالب القيام ببع�ض
املهام مثل ت�سجيل املقررات ،االط�لاع على ن�سبة احل�ضور،
االطالع على جدول امتحانات املنت�صف وامتحانات النهائي
ج ��دول الف�صل ال��درا� �س��ي ،ال��دف��ع ع�بر الإن�ت�رن ��ت ،ك�شف
الدرجات ،اخلطة الدرا�سية ،تقييم املدر�س واملواد� ،إلخ..
للدخول �إىل البوابة الإلكرتونية:
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 .1ا�ضغط على الرابط التايل :البوابة الإلكرتونية
 .2يف منطقة ت�سجيل الدخول ،ادخل:
• ا�سم امل�ستخدم وهو الرقم اجلامعي للطالب
• كلمة امل��رور وهي كلمة امل��رور امل�ستخدمة للدخول �إىل
الربيد الإلكرتوين.
تطبيق مايكروسوفت تيمز

ه��و تطبيق ي�سمح ل�ل�م��در��س�ين م��ن خ�لال��ه تفعيل ال�صف
الإلكرتوين الإفرتا�ضي ،حيث ميكن للطالب الإلتحاق ب�صفه
وح�ضور حما�ضراته مع �أقرانه والتفاعل مع املدر�سني وزمالئه
من �أي مكان.
طريقة الدخول للتطبيق
• قم بتحميل تطبيق مايكرو�سوفت تيمز.
• قم بت�سجيل الدخول با�ستخدام الربيد الإلكرتوين

اجلامعي وكلمة املرور اخلا�صة بك.
كيفية ح�ضور ال�صف الإفرتا�ضي
• اخرت  Calendarلر�ؤية ال�صفوف الإفرتا�ضية للمواد.
• ابحث عن ال�صف الإفرتا�ضي الذي تريد ح�ضوره ثم
ا�ضغط .Join
 9املكتبة
�أن�ش�أت مكتبة جامعة اململكة مع ر�ؤية لدعم املناهج الدرا�سية
يف اجلامعة و توفري م�صادر املعلومات ال�لازم��ة للطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س .تقع املكتبة يف الطابق الثالث باحلرم
اجلامعي ،وتبلغ م�ساحتها  1330مرت مربع وتتكون املكتبة من
قاعة كبرية مت تق�سيمها �إىل (ق�سم للقراءة واالطالع ،وق�سم
للكتب واملراجع ،و ق�سم للدوريات واملجالت املحكمة ،وق�سم
للغرف الدرا�سية الفردية ،وق�سم للحا�سبات الألية ال�ستخدام
الطلبة) ،وت�صل �إجمايل الطاقة اال�ستيعابية للمكتبة �إىل 150
م�ستفيد.
جمموعات املكتبة
حتتوي مكتبة جامعة اململكة على �أكرث من  11000جملد من
الكتب املطبوعة يف �شتى مو�ضوعات املعرفة (الفنون ،الإعالم،
ال�صحافة ،العالقات العامة ،و�إدارة الأع�م��ال واملحا�سبة
وامل��ال�ي��ة وال�ب�ن��وك وال�ت�ج��ارة واالق�ت���ص��اد وع�ل��وم الكمبيوتر
والهند�سة املعمارية والقانون) .وت�ستقبل املكتبة من -500

 600كتاب �سنويا .ومت �شراء الكتب بناء على تو�صيات �أع�ضاء
هيئة التدري�س.

النظام الآيل
هي الت�شغيل الآيل للعمليات الرئي�سية يف املكتبة ،وميكن
للم�ستخدمني الو�صول املبا�شر �إىل فهر�س مقتنيات املكتبة عن
طريق الـ ( OPACالفهر�س املتاح على اخلط املبا�شر).
دورات الوعي املعلوماتي
تعقد دورات ال��وع��ي املعلوماتي خ�لال ال ��دورات التعريفية
للجامعة يف بداية كل ف�صل درا�سي� ،أويف �أوقات �أخرى �إذا لزم
الأمر .بالإ�ضافة �إىل �أن الطالب �سوف يتح�صل على معلومات

 10خدمة املجتمع
تخت�ص وحدة ال�شراكة املجتمعية والتعليم امل�ستمر ،بتقدمي
برامج وخدمات نوعية ت�ساهم يف تنمية احل�س االجتماعي
وت�أكيد قيم التعاون والرتابط .بالإ�ضافة �إىل تر�سيخ ثقافة
التطوع وتقوية ال�صلة بني اجلامعة واملجتمع.
 11اخلريجون والتطوير املهني والتدريب العملي
خريجو جامعة اململكة هم �سفرا�ؤها الذين تفخر بهم وميثلونها
يف املجتمع ويف قطاعات الأعمال ،وهم م�صدر مهم للمعرفة
واملعلومات واخلربات الالزمة لتطوير الربامج والأن�شطة ،كما
�أنهم منوذج يحتذي به الطلبة املقبلني على التخرج.
تعمل جامعة اململكة على تقدمي اخلدمات وتنظيم جمموعة
من الربامج والأن�شطة للخريجني من �أجل تطوير قدراتهم
وتقوية الروابط االجتماعية ،بينهم مبا ي�ضمن تناف�سيتهم يف
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ت�ضم مكتبة جامعة اململكة على جمموعة من املرجع الدائمة
مثل (القوامي�س واملو�سوعات ،اجلرائد احلكومية والكتب
الهامة) .كما يوجد يف جامعة اململكة متجر م�ستقل لبيع الكتب
الدرا�سية.
حت�ت��وي مكتبة جامعة اململكة على جمموعة م��ن عناوين
املجالت املحكمة يف الهند�سة املعمارية والقانون والدرا�سات
اال�سرتاتيجية ،والتعليم ،والعلوم االجتماعية ،الريا�ضيات،
الإح�صاء ،اللغات ،الآداب ،الأعمال التجارية ،االقت�صاد،
الدرا�سات الإدارية ،والتاريخ  ..الخ .كما ت�شرتك مكتبة جامعة
اململكة �إىل ع�شرة قواعد بيانات على االنرتنت ،بالإ�ضافة اىل
جمموعة من املجالت املطبوعة.

كافية عن مهارات ا�ستخدام املكتبة ،نظام املكتبة وكيفية
الت�سجيل يف املكتبة .كما تهدف ه��ذه ال ��دورات �إىل تعزيز
مهارة البحث عن املعلومات من قبل رواد املكتبة .ومتا�شيا
مع اخلدمات املوجهة لرواد املكتبة ،مت ان�شاء فريق مكون من
�أع�ضاء من املكتبة والكليات املختلفة باجلامعة لتلبي جميع
االحتياجات من املعلومات.
الأحد  -اخلمي�س � 8صباح ًا –  8م�سـا ًء
• الطابق الثالث C3 R01

�سوق العمل.

٤٠

كما تركز اجلامعة على �إع ��داد الطلبة مل�ستقبلهم املهني
وتعزيز �أف�ضليتهم التناف�سية يف �سوق العمل .وتقدم للطلبة
الإر�شاد وامل�صادر املالئمة التي متكن الطلبة واخلريجني من
تطوير لإدارة م�ساراتهم املهنية على املدى البعيد من خالل
ا�ستك�شاف اخل�ي��ارات املهنية واكت�ساب مهارات التخطيط
املهني والإدارة املهنية.
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يتلقى الطالب الدعم من خالل اجلامعة ومن بيئات العمل
املختلفة الكت�شاف وتعزيز ا�ستعدادهم املهني للتعامل مع
الق�ضايا التي �ستواجههم يف �سوق العمل .وتعمل على تعزيز
وتطوير مهارات قابلية التوظيف ل��دى الطلبة ،والتخطيط
الوظيفي ،و�إع� ��داد ال�سرية ال��ذات�ي��ة ومن ��وذج طلب التقدم
للوظيفة ،واال�ستعداد للمقابلة ال�شخ�صية،
واحل���ص��ول على اخل�ب�رات العملية (يف القطاعني العام
واخل��ا���ص) ،وتوظيف التدريب العملي ،وت�سويق امل�ه��ارات،
وحتديد �أرباب الأعمال وال�شواغر املحتملة ،وفهم �إجراءات
التوظيف واالخ�ت�ي��ار امل�ستخدمة م��ن قبل �أرب ��اب الأع�م��ال،
والتدريب اخلا�ص ،والدعم امل�ستمر بعد التخرج من اجلامعة.
وعلى مدار العام ،تنظّ م الوحدة فعاليات �إر�شادية وا�ست�شارات
مهنية �أو دورات عرو�ض مهنية مقدمة من اخلرباء للطالب
واخلريجني.

وتوفر اجلامعة خدمات اال�ست�شارات املهنية التي تت�ضمن
التعامل مبا�شرة مع �أحد املدربني ،وتقدمي امل�شورة بخ�صو�ص
طريقة عمل ال�سرية ال��ذات�ي��ة ،وحت�ضري الأوراق ال�لازم��ة،
بالإ�ضافة �إىل التح�ضري للمقابلة ال�شخ�صية بهدف التوظيف.
وحتر�ص اجلامعة على �أن تت�ضمن جميع الربامج الدرا�سية
مقرر ًا للتدريب العملي كجزء مكمل لأي برنامج درا�سي.
ويف �إط��ار التدريب العملي التخ�ص�صي ،يتم �إحل��اق الطالب
كمتدرب ب ��إح��دى امل�ؤ�س�سات/ال�شركات �أو ج�ه��ات العمل
املتخ�ص�صة يف جمال يرتبط بالربنامج الدرا�سي للطالب
لفرتة تدريبية ترتاوح بني � 200إىل � 300ساعة (بح�سب نوع
التخ�ص�ص).
 1-11نادي اخلريجني

نادي اخلريجني هو عبارة عن من�صة خلريجي جامعة اململكة
وال�ت��ي ت�ضمن وج��ود �صلة قوية ب�ين اجلامعة واخلريجني.
مت ت�أ�سي�سها يف  2018على من�صة التدريب العملي ووحدة
اخلريجني والإر�شاد املهني .تقت�صر ع�ضوية نادي اخلريجني
على جميع خريجي جامعة اململكة جمانًا.
الع�ضوية دائمة �أو ح�سب اختيار رغبة الع�ضو .ميكن للخريجني
�أن يكونوا �أع�ضاء عن طريق ت�سجيل ا�سمهاءهم ومعلوماتهم
يف املوقع
http: // www.ku.edu.bh/alumni-club/

يجمع النادي بني جميع اخلريجني يف مرحلة احلياة ما بعد
اجلامعة ويقوي العالقة بينهم من خالل التوا�صل عرب بوابة
املوقع
http://www.ku.edu.bh/alumni-portal/

يتم احلفاظ على عالقة تفاعلية من خالل ن�شر ا�ستطالعات
ال� ��ر�أي على ب��واب��ة اخل��ري�ج�ين ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل جمع �آراء
اخلريجني لتعزيز وتطوير الربامج الأكادميية و�أن�شطة التعلم.
الأهداف الرئي�سية لنادي اخلريجني هي:
• ربط اخلريجني باجلامعة و�سوق العمل من خالل تنظيم
الفعاليات والأن�شطة الرتفيهية والثقافية واملهنية التي
تعزز فر�ص التوظيف وت�سلط ال�ضوء على اخلريجني يف
�سوق العمل واملجتمع.
• اجلمع بني جميع اخلريجني مبختلف ال�سنوات الأكادميية
لتبادل اخلربات مع بع�ضهم البع�ض.
• احلفاظ على وحتديث قاعدة البيانات جلميع خريجي

 ١٢الربامج الأكادميية
 ١-١٢كلية احلقوق

ي�ساهم الربنامج يف �إع��داد الطالب وتنميته معرفي ًا وقيمي ًا
ومهارياً ،وامل�ساهمة بفاعلية عالية يف رف��د ال�سوق املحلى
واالقليمي باحتياجاته من ال�ك��وادر القانونية املتخ�ص�صة
واملتميزة ،و�سبيلها يف ذلك التعليم املتميز والبحث العلمي
وامل�شاركة املجتمعية.
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تلعب بوابة اخلريجني دورًا ن�شطً ا يف تزويد الطالب باملعلومات
ذات ال�صلة باجلامعة واملجتمع .يوفر للخريجني رواب��ط
الوظائف ال�شاغرة املنا�سبة ملجاالتهم الأكادميية واملهنية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،حتتوي البوابة على �إعالنات عن �أن�شطة
اجلامعة ال�ت��ي تتعلق باخلريجني  ،وال�ن���ش��رات الإخ�ب��اري��ة
للخريجني  ،وتطور اجلامعة والربامج الأكادميية.

جامعة اململكة والتفاعل معهم.
• اال�ستفادة م��ن اخل�ب�رات املهنية املتميزة للخريجني
ل�صالح الطالب احلاليني  ،من خالل تنظيم الندوات
وور���ش العمل وحما�ضرات ال�ضيوف واملحادثات التي
ميكن �إجرا�ؤها من قبل اخلريجني.
• جمع ال�ط�لاب م��ع اخل��ري�ج�ين ال��ذي��ن ميكنهم تقدمي
التوجيه للطالب للح�صول على عمل �أف�ضل.
• ت�سويق ب��رام��ج جامعة اململكة م��ن خ�لال اخلريجني
الذين يعملون يف ال�صناعات ذات ال�سمعة الطيبة والذين
ي�شغلون املنا�صب الرفيعة امل�ستوى.
• احل�صول على ن�صائح اخلريجني وتعليقاتهم القيمة على
الربامج الأكادميية التي ت�ساهم يف التطوير الأكادميي
مع الأخذ يف االعتبار متطلبات �سوق العمل.
• حت ��دي ��ث اخل��ري �ج�ين ب��امل �ع��رف��ة اجل ��دي ��دة املتعلقة
بتخ�ص�صهم.
• جمع واحلفاظ على قاعدة بيانات اخلريجني العاملني
وم�ساعدة اخلريجني يف احل�صول على وظائف منا�سبة.
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تت�ضمن خطة برنامج البكالوريو�س يف القانون املقررات
الدرا�سية االجبارية واالختيارية اىل جانب متطلبات اجلامعة
اال�سا�سية وتت�ضمن كذلك ف�صل تدريبي م�ستقل يتم فيه
تدريب الطالب بال�شراكة مع الدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة لتعزيز �أه��م امل �ه��ارات العملية الوظيفية ل�ضمان
ا�ستيعاب الطالب مفهوم القانون باملمار�سة العملية ،كما يعد
الطالب باال�ضافة �إىل ذلك م�شروع تخرج يتمثل ببحث علمي
منوذجي يتقدم به حتت �إ�شراف متخ�ص�صني �أكادمييني.
الربامج:
• بكالوريو�س القانون
١-١-١٢اخلطة الدرا�سية
• � ١٣٨ساعة درا�سية
• �أق��ل ع��دد من ال�ساعات يف الف�صل الواحد � ١٢ساعة
و�أكرب عدد � ١٩ساعة درا�سية
• املدة املقدرة النهاء الربنامج � ٤سنوات
• يق�سم العام الدرا�سي �إىل ف�صلني درا�سيني باال�ضافة
�إىل ف�صل �صيفي اختياري
• لغة الدرا�سة الر�سمية هي اللغة العربية
• تكلفة ال�ساعة الدرا�سية =  ١٠٠دينار
� ٢-١-١٢شروط القبول للكلية
• يقبل يف الربنامج مبا�شرة احلا�صلني على  % ٦٠فما فوق
يف ال�شهادة الثانوية العامة �أو ما يعادلها.

• الطلبة احلا�صلني على �أقل من  % ٦٠يف ال�شهادة الثانوية
يتم تقدمي امتحان حتديد امل�ستوى يف اللغة العربية.
• يف حالة ح�صول الطالب على  % ٦٠فما فوق يف امتحان
حتديد امل�ستوى ي�سجل يف الربنامج مبا�شرة.
• يف حالة ح�صول الطالب على �أقل من  % ٦٠يتم ت�سجيله
يف مقرر متهيدي يف اللغة العربية (� ٣ساعات).
• ملعادلة ال�ساعات املعتمدة للطاب املحولني من جامعات
�أخ��رى يجب �أن تكون امل��واد التي يتم معادلتها �ضمن
اخلطة الدرا�سية للكلية و�أن تكون ن�سبة التطابق بني
و�صف املقرر يف اجلامعة ال�سابقة واملقرر املطروح يف
الكلية  ٪ ٧٠كحد �أق�صى.
• تتم معادلة املواد احلا�صلة على درجة (� )Cأو �أعلى،
كما يتم �إعفاء  % ٦٦فقط من �ساعات الربنامج املحول
�إليه كحد �أق�صى.
 3-١-١٢املستقبل الوظيفي
• قا�ضي
• وكيل بالنيابة العامة
• م�ست�شار قانوين
• حمكم دويل
• حمامي
• باحث قانوين
• �أخ�صائي �ش�ؤون قانونية
• �أخرى

 ٢-١٢كلية �إدارة الأعمال

الربامج:
• بكالوريو�س �إدارة الأعمال
• بكالوريو�س الإدارة املالية وامل�صرفية
• بكالوريو�س الإدارة املالية واملحا�سبة
 ١-٢-١٢اخلطة الدرا�سية
•� ١٢٩ساعة درا�سية
• �أق��ل ع��دد من ال�ساعات يف الف�صل الواحد � 12ساعة
و�أكرب عدد � 19ساعة درا�سية
• املدة املقدرة لإنهاء الربنامج � 4سنوات
• يق�سم العام الدرا�سي �إىل ف�صلني درا�سيني �إجباريني
وف�صل �صيفي اختياري
• لغة الدرا�سة الر�سمية هي اللغة االجنليزية
• تكلفة ال�ساعة الدرا�سية =  ١٠٠دينار

 3-٢-١٢امل�ستقبل الوظيفي
• حما�سب �أو مدقق ح�سابات
• رائد �أعمال
• م�صريف
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توفر برامج الكلية الإطار التعليمي العام الذي يربط مبادئ
�إدارة الإع�م��ال والعلوم املالية و املحا�سبية وامل�صرفية مع
املمار�سات العملية احلقيقية على �أر�ض الواقع .حيث ت�ساهم
هذه الربامج يف �إعداد الطلبة النخراط يف �سوق العمل املحلي
والإق�ل�ي�م��ي و ال� ��دويل .كما يحقق املنهج ال��درا� �س��ي ت��وازن
جيدا بني التقدم االكادميي العام و بني املعارف واملهارات
املتخ�ص�صة .وبني النظريات و املمار�سات .و ي�ساهم يف �إعداد
م�ه��ارات الطالب لتعزيز امل�ع��ارف و زي��ادة �إمكانية توظيف
املهارة والتفوق يف احلياة املهنية و الدرا�سية.

� ٢-٢-١٢شروط القبول للكلية
• احلا�صلون على  % ٦٠فما ف��وق يف ال�شهادة الثانوية
العامة �أو ما يعادلها �سوف يحدد لهم امتحان حتديد
امل�ستوى يف:
• �أ�سا�سيات الريا�ضيات
• اللغة االجنليزية
• يف حال اجتياز امتحان حتديد امل�ستوى ،ي�سجل الطالب
يف مقررات الربنامج مبا�شرة ،ويف حال عدم اجتياز
امتحان حتديد امل�ستوى ي�سجل الطالب يف املقررات
التمهيدية قبل الت�سجيل يف مقررات الربنامج.
• يعفى املتقدمون احلا�صلون على درجة � IELTS 5.5أو
 TOEFL 550من تقييم اللغة االجنليزية.
• ي�سجل احلا�صلون على �أق ��ل م��ن  % ٦٠يف ال�شهادة
الثانوية يف الربنامج التمهيدي قبل الت�سجيل يف مقررات
الربنامج.
• ملعادلة ال�ساعات املعتمدة للطاب املحولني يجب �أن
تكون املواد �ضمن اخلطة الدرا�سية ومطابقة يف و�صف
املقررات.
• تتم معادلة امل��واد احلا�صلة على درج��ة(� )Cأو �أعلى،
ويتم �إعفاء  % ٦٦فقط من �ساعات الربنامج املحول �إليه
كحد �أق�صى.

• مدير م�شروع
• مدير مايل
• مدقق مايل
• �أخرى
 ٣-١٢كلية الهند�سة املعمارية والت�صميم
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توفر الكلية تعليم فن العمارة والت�صميم من خالل اجلمع بني
النظرية واملمار�سة العملية و�إعداد الطالب للتعامل مع الفر�ص
الوظيفية املتميزة وال�ق��ادرة على املناف�سة حمليا و�إقليميا
وعامليا.
توجه الكلية الطلبة نحو خدمة املجتمع من خالل التحقيق
يف الأف�ك��ار واحل�ل��ول التي تلبي االحتياجات الأك�ثر �إحلاحا
للمواطنني يف املباين والتخطيط احل�ضاري وامل�سائل اليومية
املتعلقة بالت�صميم.
الربامج:
• بكالوريو�س الهند�سة املعمارية
• بكالوريو�س الت�صميم الداخلي
 ١-٣-١٢اخلطة الدرا�سية
• � 179ساعة درا�سية يف تخ�ص�ص الهند�سة املعمارية
• � 142ساعة درا�سية يف تخ�ص�ص الت�صميم الداخلي
• �أق��ل ع��دد من ال�ساعات يف الف�صل الواحد � 12ساعة
و�أكرب عدد � 19ساعة درا�سية
• املدة املقدرة لإنهاء برنامج الهند�سة املعمارية � ٥سنوات
• املدة املقدرة لإنهاء برنامج الت�صميم الداخلي � ٤سنوات

• يق�سم العام الدرا�سي �إىل ف�صلني درا�سيني اجباريني
وف�صل �صيفي اختياري
• لغة الدرا�سة الر�سمية هي اللغة االجنليزية
• تكلفة ال�ساعة الدرا�سية =  ١٣٠دينار
� ٢-٣-١٢شروط القبول للكلية
• احلا�صلون على  % 60فما فوق يف ال�شهادة الثانوية العامة
�أو ما يعادلها �سوف يحدد لهم تقييم حتديد امل�ستوى يف:
• مبادىء الهند�سة والت�صميم
• �أ�سا�سيات الريا�ضيات
• اللغة اجنليزية
• يعفى املتقدمون احلا�صلون على
 TOEFL 550من تقييم اللغة االجنليزية.
• ي�سجل احلا�صلون على �أقل من % ٦٠يف ال�شهادة الثانوية
يف الربنامج التمهيدي.
• معادلة ال�ساعات املعتمدة للطاب املحولني يجب �أن
تكون املواد �ضمن اخلطة الدرا�سية ومطابقة يف و�صف
املقررات.
• تتم معادلة املواد احلا�صلة على درجة (� )Cأو �أعلى،
ويتم �إعفاء  %٦٦فقط من �ساعات الربنامج املحول �إليه
كحد �أق�صى.
IELTS 5.5

 3-٣-١٢امل�ستقبل الوظيفي

�أو

وظائف يف الفن والت�صميم
• م�صمم جرافيك
• متخيل العمارة  /م�صمم الر�سوم املتحركة

وظائف يف برنامج الت�صميم الداخلي:
• م�صمم داخلي  /مهند�س داخلي
• م�صمم �أثاث
• م�صمم امل�سرح والتلفزيون
• م�صمم جتزئة
• مدير امل�شروع
• من�سق امل�شروع
• م�شرف موقع
• ا�ست�شاري الت�صميم
• متخيل ثالثي الأبعاد
• �أخ�صائي منوذج معماري
• مدر�س
• ر�سام معماري
• مطور عقارات داخلي
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وظائف يف الهند�سة املعمارية
• مهند�س معماري
• مدير امل�شروع
• مدير الإن�شاءات
• م�شرف موقع  /مهند�س
• ا�ست�شاري الت�صميم
• مهند�س ترميم و�صيانة
• مهند�س خدمات البناء
• مهند�س معماري متخ�ص�ص يف ت�صميم املطارات
• مهند�س معماري متخ�ص�ص يف ت�صميم املعهد الطبي
• مهند�س معماري متخ�ص�ص يف املباين ال�صناعية
• مهند�س املناظر الطبيعية
• م�صمم ح�ضري
• تاون �آند ما�سرت بالنر
• م�صمم داخلي
• �أخ�صائي BIM
• مقيم املباين اخل�ضراء
• ر�سام
• مطور عقارات
• �أخ�صائي منوذج معماري
• م�صمم الإ�ضاءة وال�صوتيات
• �أخ�صائي هيكل معماري

• م�صور معماري
• ال�صحافة املعمارية
• م�صمم �صناعي
• مدير فني
• م�صمم �أثاث
• �صانع الفيلم
• الت�صنيع الرقمي

� ١٣أرقام تهمك
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#

اجلهة

رقم التوا�صل

1
2
3

كلية احلقوق
كلية �إدارة الأعمال
كلية الهند�سة

4

�إدارة القبول والت�سجيل

5

�إدارة ال�ش�ؤون املالية

13302949
13302921
13302832
القبول 13302985
الت�سجيل 13302987
اخلريجني 13302981
13302975

6

�إدارة �ش�ؤون الطلبة

االر�شاد الطالبي 13302961
الأن�شطة الطالبية 13302994

7
8
9
10
11
12

�إدارة تكنلوجيا املعلومات واالت�صال
بيع الكتب

13302879
13302954
13302806
13302952
13302555
13300001

املكتبة
العيادة
الكافترييا
البدالة

