
كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
  انتبه

  الحد األدنى
  وحدة دراسية 12لتسجيل املواد هو  

  

  الحد األعلى
  وحدة دراسية 18لتسجيل املواد هو 



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
  انتبه

جيب على الطالب كتابة مجيع املعلومات 

املطلوب كتابتها يف مجيع �سخ منوذج التسجيل 

  أو منوذج اإلسقاط واإلضافة.



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
  انتبه

ليكن معلوما لديك أن إيقاف قيدك الدراسي 

مرتان خالل الفرتة الدراسية، ويبدأ مع األسبوع 

  اخلامس حتى هناية  األسبوع الثامن من الفصل.



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
  انتبه

جيب مراجعة املشرف األكادميي 

  قبل تسجيل موادك كل فصل.



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب

  ليكن االجتهاد عنوا�ك؛ 

  وتفوقك.أل�ه سبيل جناحك 
  



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
 يبدأ التسجيل يف املقررات الدراسية خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي

  ، مواده على الطالب احلضور شخصياً لتسجيلجيب  

  .ال يعترب هذا التسجيل رمسياً إال بعد توقيعه من الطالب

 األستاذ املشرف ومكتب التسجيل.اعتماده من قبل 

   .قيده يف بداية كل فصل دراسيعلى الطالب جتديد 

اعترب منقطعاً لسـبب غـري مشـروع مـا مل تقبـل الكليـة        قيده تجديدإذا مل يقم الطالب ب

 عذره و توقف قيده.
  



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
  انتبه

�UO� W���  œ«“ «–Å  «d{U;« s� pº‰bF0  

 25•   
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Æ—dI*« p�– � Î«dH�



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
  احلاالت اآلتية:إنذارا يف طالب  لليقدم 

1Æ �bF� q� «–Åp WOKJ�« W�zö� ÎUI�Ë v�œ_« b(« s� ÂUF�«Æ  

2Æ FDI�« «–Å�X  WF�U�� s�b�«�«—ªW w�«—b�« qBH�« � 5�u��Ã s� b�e� …b�Æ 

3Æ �« �  «—«c�ù« s�Ëb�� ·dA*« –U��_« ÂuI�‰ËQ� ôËÃ V�UDK� WO�«—b�« W�UD�Æ  

4Æ  V�UD�« ⁄ö�ÅtO�Å W�bI*«  «—«c�ùU�Æ 

5Æ �Ã e�M� � «–ÅW  b�«Ë w�«—œ qB� ÍÃ ‰ö� WO�«—œ …b�ËÆ 

6Æ  q� «–Å‰bF*«  s� V�UDK� ÂUF�« wL�«� �«35© •®Î«b� nOF{Æ 



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
 ºw�� U� »UIF�«Ë ÂË��« UN�U���« Ê� „��Å ÂœI� w��«  UH�U���« Ê� 

  .الطالب أو العاملني بالكلية أواالعتداء على أعضاء هيئة التدريس 
كالضرب٬ أو اإليذاء٬ أو التهديد٬ أو المشاجرة٬ أو 

  أو القذف٬ أو اإلهانة. السب٬
ويتحقق االعتداء إذا مت بصورة علنية أو غريها، 

الفعل شفاهة حبضور املعتدى عليه، وسواء ارتكب 
  إشارة.أو كتابة أو 



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
 ºw�� U� »UIF�«Ë ÂË��« UN�U���« Ê� „��Å ÂœI� w��«  UH�U���« Ê� 

  .اجلامعةب االعتداء على األموال واملرافق
 لمرافق أو ختريبها.لتالف األدوات أو املعدات التابعة ا

 سرقة األموال أو األدوات أو املعدات أو الكتب أو غريها.

اإلعارة وعدم  م للطالب على سبيل األما�ة أولِّاالحتفاظ مبا س

  تقع املخالفة سواء متت بصورة عمدية أو غري عمدية.و إرجاعه.



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
 ºw�� U� »UIF�«Ë ÂË��« UN�U���« Ê� „��Å ÂœI� w��«  UH�U���« Ê� 

  .اإلخالل بنظام سري الدراسة واالمتحانات

تزوير الوثائق الرمسية سواء كا�ت صادرة عن 

ذات صلة اجلامعة أو خارجها إذا كا�ت 

  .بإجراءات الدراسة



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب 
 ºw�� U� »UIF�«Ë ÂË��« UN�U���« Ê� „��Å ÂœI� w��«  UH�U���« Ê� 

  .اإلخالل بنظام سري الدراسة واالمتحانات
 ومنها:ا�تحال الشخصية سواء لتحقيق منفعة للفاعل أو لغريه، 

وتسري  ،دخول طالب بدالً من طالب آخر ألداء االمتحا�ات

 .كان شريكاً فيه من الطالب العقوبة على الطالبني وكل من
  



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
 ºw�� U� »UIF�«Ë ÂË��« UN�U���« Ê� „��Å ÂœI� w��«  UH�U���« Ê� 

  .اإلخالل بنظام سري الدراسة واالمتحانات

إثارة الفوضى وعرقلة سري 

  .احملاضرات بأية صورة كا�ت



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب 
 ºw�� U� »UIF�«Ë ÂË��« UN�U���« Ê� „��Å ÂœI� w��«  UH�U���« Ê� 

  .اإلخالل بنظام سري الدراسة واالمتحانات

التــأثري يف األســاتذة أو العــاملني فيمــا خيــص ســري       

ــائج أو   الدراســـة واالمتحا�ـــات أو التقيـــيم أو النتـ

  Æغريها مما يتعلق بشؤون الدراسة واالمتحا�ات



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
 ºw�� U� »UIF�«Ë ÂË��« UN�U���« Ê� „��Å ÂœI� w��«  UH�U���« Ê� 

  .اإلخالل بنظام سري الدراسة واالمتحانات

ممارسة أعمال الغش يف االمتحا�ات أو الشروع 

بداية علما بأن فيه بأية صورة من الصور، 

  . قاعةالإىل الدخول  يف  كشروعاالمتحان من 



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
 ºw�� U� »UIF�«Ë ÂË��« UN�U���« Ê� „��Å ÂœI� w��«  UH�U���« Ê� 

  .اإلخالل بنظام سري الدراسة واالمتحانات

ان التحقيق االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام جل

وفقا ألحكام هذه  و�ةكأو جمالس التأديب امل

  Æالالئحة



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
 ºw�� U� »UIF�«Ë ÂË��« UN�U���« Ê� „��Å ÂœI� w��«  UH�U���« Ê� 

  .اإلخالل بنظام سري الدراسة واالمتحانات
االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام جلان التحقيق أو 

  جمالس التأديب املشكلة وفقا ألحكام هذه الالئحة



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
 Ë��« UN�U���« Ê� „��Å ÂœI� w��«  UH�U���« Ê�ºw�� U� »UIF�«Ë Â 

  النظام العام واآلداب العامة. أو لألخالق، نايفيارتكاب أي سلوك 

العتداء على العرض ولو مت برضا الطرف اآلخر ا

ويف حالة الرضا يعد الطرف اآلخر شريكاً يف 

 الفعل.



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
 ºw�� U� »UIF�«Ë ÂË��« UN�U���« Ê� „��Å ÂœI� w��«  UH�U���« Ê� 

  النظام العام واآلداب العامة. أو لألخالق، نايفيارتكاب أي سلوك 
  

  .خدش احلياء العام

  
  
  
  
  



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
 ºw�� U� »UIF�«Ë ÂË��« UN�U���« Ê� „��Å ÂœI� w��«  UH�U���« Ê� 

  النظام العام واآلداب العامة. أو لألخالق، نايفيارتكاب أي سلوك 

تعاطي املخدرات واملسكرات أو 

  التعامل معها بأية صورة من الصور.
  
  
  



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
 ºw�� U� »UIF�«Ë ÂË��« UN�U���« Ê� „��Å ÂœI� w��«  UH�U���« Ê� 

  .النظام العام واآلداب العامة أو لألخالق، نايفيارتكاب أي سلوك 
  

�����« ‰�«œ ‚zô ��� �Nÿ�� �ËNÿ�«  

������ ���U���« ¡U�—_« ¡«œ��«  

 w� �G�U���«���—�«Æ  

Æ…–�U��« `z«Ë��«Ë Ê��«ËI�� �UI�Ë ·���U� ‰�� ÊÃ t�Q� Ê� U� ‰�Ë  

  



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
 ºw�� U� »UIF�«Ë ÂË��« UN�U���« Ê� „��Å ÂœI� w��«  UH�U���« Ê� 

  النظام العام واآلداب العامة. أو لألخالق، نايفيارتكاب أي سلوك 

 ËÃ ��CUH�« ¡U��_« ‰Ë«œ�

UNC�� ËÃ UNF�—Ë�Æ   
  



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
 ºw�� U� »UIF�«Ë ÂË��« UN�U���« Ê� „��Å ÂœI� w��«  UH�U���« Ê� 

  Æ     النظام العام واآلداب العامة. أو لألخالق، نايفيارتكاب أي سلوك 

      ��zU�� ����� „Ë���« ‰�� «–Å

  UN��« ⁄ö�Å �����« v�� »�Ë�

Æ�B����«  
  



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب
  هذا بيان الدرجات وما يقابلها من تقديرات 

          

ÂÆ�  �?��œ?�«  ��œI��«  

1   s�85Æ00•      100 •  —U���  

2   s�75Æ00 •    84.99 •  «œ� œ��  

3   s�65Æ00 •   74.99 •  œ��  

4   s�50Æ00 •   64.99 •  ‰Ë�I�  

5  s�00 Æ35 •   49.99•  ·�FC  

6   s�0 •           34.99 •  �«œ� ·�FC  

7  �»zU  ⁄  



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

         عزيزي الطالب
  انتبه

جلدول النهائي قبل تسجيلك ملوادك تأكد من ا

  .خشية الوقوع يف تعارض االمتحا�ات النهائية

  



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

     عزيزي الطالب
  انتبه

تعارض يف الزمن يف لجيوز تسجيل مادتني با ال

اجلدول الدراسي ؛ أل�ه سيؤثر على مستواك 

  العلمي. 



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب

النظافة عنوا�ك يف كل لتكن 

  مكان .

    



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب

حافظ على املمتلكات 

  العامة للكلية.

  



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب

 على النظام  ةافظاحملب
العام تسهم يف العملية 

   التعليمة الصحيحة



كلية اآلداب  -مكتب الدراسة واالمتحانات    

  عزيزي الطالب

  السليممكانك  
  هو قاعة احملاضرات

  أو املكتبة.


