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االنقاطط االتكرريیمي بررنامج  
حرصاً على تحفيیز االطالبب وواالطالباتت للمشارركة في ااألنشطة االالصفيیة٬، ووصيیاغة آآليیة تكريیم ووااضحة للطالبب٬،  قامم نادديي االطالبب  

بإططالقق برنامج  " نقاططي" ٬، حيیث يیحصل االطالب على عددد من االنقاطط بحسب نوعيیة االمشارركة االتي قامم بهھا.    
 

v أأهھھھدداافف االبررنامج:  	  
1- تحفيیزز االططالبب/االططالبة على االمشارركة في االنشاططاتت االالصفيیة وو خددمة االمجتمع.  	  
2- .حقيیتهھ بالتكرريیمم منن عددمهھاأأ االططالببووضووحح آآليیة االتكرريیمم للططالبب/االططالبة بشكلل يیعررفف   	  

 
 

v :فكررةة االبررنامج 	  
بناء على االجددوولل االتالي: /ططالبةيیتمم حسابب االنقاطط لكلل ططالبب  

	عدددد االنقاطط   	االمشارركةنووعع   

	نقططة 1   	االمشارركة وو االتمثيیلل  

2 		نقططتانن     	االتنسيیقق للنشاطط ااإلعدداادد وو  

	نقاطط 3   	االمساهھھھمة بفكررةة نشاطط ررئيیسيیة*  

بشررطط تنفيیذذ االفكررةة *  

 

v كالتالي: تقسيیمهھا وويیتمم ووجووددتهھا ااألنشططة عدددد بحسبب االكليیاتت بيینن االجوواائزز تووززيیع يیتمم ااألكادديیمي االعامم نهھايیة في وو   
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االصحيیةجامعة االملكك سعوودد بنن عبدد االعززيیززللعلوومم   

االططالبب عماددةة شؤؤوونن  

 نادديي االططالبب
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v :االشهھاددااتت االتكرريیميیة  
 

1 - شهھاددةة شكرر ووتقدديیرر فئة (أأ):   
• تكتبب باللغة ااالنجليیززيیة ووتووّقع منن قبلل عميیدد شؤؤوونن االططالبب ووتمنح لكلل منن:   

a.  االمررااكزز االثالثث ااألوولى.االمررااكزز االثالثث ااألوولى في بررنامج نقاططي للكليیاتت أأصحابب  
b. .االمرركزز ااألوولل في بررنامج نقاططي لجميیع االكليیاتت منن جميیع االمررااكزز  

 
2 - شهھاددةة شكرر ووتقدديیرر فئة (بب):   

تكتبب باللغة االعرربيیة ووتووقَّع منن قبلل مدديیرر ااألنشططة االططالبيیة ووتمنح لكلل منن: •  
a. .االمرركزز االرراابع ووما بعدد في بررنامج نقاططي للكليیاتت أأصحابب االمررااكزز االثالثة ااألوولى  
b. .جميیع االمررااكزز (ما عدداا االمرركزز ااألوولل)في بررنامج نقاططي للكليیاتت أأصحابب االمرركزز االرراابع ووما بعدد  

 
 

v :ضوواابطط االبررنامج  
 

1- فقطط. نادديي االططالببمج االمقددمة منن حتسابب االنقاطط في االبرراايیتمم اا  	  
2- غيیرر مشمووليینن في تكرريیمم بررنامج نقاططي.ممثلي ااألندديیة وو قائدديي االفررقق    
3- غيیرر مشموولة في بررنامج نقاططي. وواالبرراامج اااللكترروونيیة ااألكادديیميیة االمتخصصةاالبرراامج االمشارركة في اا   
4- يیلتززمم االططالبب بتسجيیلل نقاططهھ عنن ططرريیقق ااألكوواادد اااللكترروونيیة٬، وونادديي االططالبب غيیرر مسؤؤوولل عنن أأيي تقصيیرر منن قبلل  

االططالبب في تسجيیلل االنقاطط.  
 
 

v :ووااجهھة " نقاططي" اااللكترروونيیة  
1 صفحة االتسجيیلل بالبررنامج:    

االعامم ااألكادديیمي يیقوومم االططالبب بتسجيیلل جميیع معلووماتهھ في هھھھذذهه االصفحة٬، ووبالتالي يیصبح االططالبب قاددررااً مع بدداايیة 
على حسابب نقاططهھ فوورر بدداايیة ااألنشططة االططالبيیة.  

www.bit.ly/niqatiregister رراابطط االصفحة:  
	  

2 صفحة ررفع االنقاطط:   
االططالبب االمشارركك (كوودد) وواالذذيي هھھھوو عباررةة عنن االنقاطط االذذيي حصلل عليیهھا االططالبب منن  تسليیمميیتمم بعدد كلل نشاطط 

خاللل هھھھذذاا االنشاطط. وويیقوومم االططالبب بإددخالل (االكوودد) في صفحة ررفع االنقاطط لتسجيیلل االنقاطط االتي حصلل عليیهھا.  
w.bit.ly/niqatisubmithttp://ww رراابطط االصفحة: 	  

 

 

 

	  

 


