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دليل تصميم زي حفل التخرج
بجامعة سبها
تصميم زي خريجو جامعة سبها
بصورة عامة بالنسبة يصمم زي والقبعة للخريجين من نفس نوع القماش الخفيف للزي املصمم
ألعضاء هيئة التدريس مع اختالف اللون وفقا للشروط التالية:
أ -زي الخريجين :يكون الزي والقبعة مصنوعة من قماش خفيف باللون االسود الداكن
ب -قواعد زي اعضاء هيئة التدريس :يصنع الزي والقبعة من قماش خفيف باللون االزرق امللكي
إشارة الي شعار الجامعة
ت -قواعد زي رئيس الجامعة :يصنع زي رئيس الجامعة من قماش بلون ازرق ملكي مدعم باللون
األسود واالزرق امللكي
ث -قواعد لون الشال :يصنع الشال من قماش أثقل من قماش الزي ويستخدم للتفرقة بين
الكليات ولكل كلية لون الشال املخصص لها.
ج  -قواعد االشارة على الكتف :تكون مرتبطة بالدرجة املمنوحة وحيث ان هناك ثالث درجات
علمية ممنوحة من جامعة سبها فتكون اشارة لطلبة املرحلة الجامعية واشارتان للماجستير
وثالث اشارات لطلبة الدكتوراه وأربع اشارات للدكتوراه الفخرية وأربع اشارات لرئيس الجامعة
توضيح تصميم زي حفل الخرج
أ  -الزي
 بالنسبة للطلبة الخريجيني صمم زي حفل التخرج بجامعة سبها موحدا لكل كليات الجامعة مصنوعة من قماش
خفيف باللون االسود انظر شكل . 1
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شكل  1يوضح اساسيات للزي العام للخريجين
 بالنسبة ألعضاء هيئة التدريسيكون التصميم موحدا بنفس تصميم زي الخريجين من نوع القماش مع اختالف اللون ويكون للزي
والقبعة باللون االزرق امللكي انظر شكل .2

شكل  2يوضح زي اعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات
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 بالنسبة لرئيس الجامعة:يصمم زي رئيس الجامعة من قماش اثقل من قماش الخريجين وبلون االزر ق امللكي
بنفس لون القبعة مدعما باللون االسود انظر شكل 3

شكل  3يوضح مالبس رئيس الجامعة الرسمي للحفل وضيوف الشرف
ب  -االشارة
تشير االشارة املوجودة على الكتف الي الدرجة املمنوحة تكون مصنوعة من قماش اسود
الداكن الثقيل وتوضع على االذرع وحسب التالي:
 اشارة واحدة تشير الي املرحلة الجامعية اشارتان تشيران الي املاجستير ثالث اشارات تشير الي الدكتوراه أربع اشارات للدكتوراه الفخرية أربع اشارات لرئيس الجامعةملزيد من التوضيح انظر شكل 4
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شكل  4يوضح الشكل التفصيلي ملالبس خريجي جامعة سبها لطلبة املرحلة الجامعية واالجازة
العالية واالجازة الدقيقة
ت  -القبعة
تكون مصنوعة من نفس نوع القماش املصنوعة منه الثوب وباللون االسود للخريجين
وباللون االزر ق امللكي ألعضاء هيئة التدريس ورئيس الجامعة للتوضيح انظر شكل 5

شكل  5يوضح تصميم القبعة لحفل التخرج
ث  -الشال
يصمم الشال من نفس نوع قماش الثوب بلونين االسود ولون الكلية حسب شكل 6
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شكل  6يوضح تصميم الشال بصورة عامة ويكون لون الشال يشر الي الكلية املتخرج منها الطالب
وبالنسبة الي لون الشال يكون حسب الكلية املتخرج منها الطالب وهي كاالتي:
جدول  1يوضح لون شال املشير للكلية املتخرج منها الطالب
الكلية

اللون

االداب سبها

األبيض

العلوم سبها

ذهبي

االسنان سبها

بني فاتح

تقنية املعلومات سبها

ازرق فاتح

التربية تشاد

برتقالي

العلوم الهندسية والتقنية براك

بني غامق

املعلمين براك

احمر غامق

االقتصاد واملحاسبة مرزق

احمر

القانون

بنفسجي

الطاقة والتعدين سبها

اصفر

التمريض-سبها

رصاص ي داكن

الطب البشري سبها

رصاص ي فاتح

الصيدلة سبها

اخضر داكن

الزراعة -سبها

األخضر

التربية والعلوم تراغن

اخضر ملكي

التربية والعلوم اوباري

رمادي

التقنية الطبية مرزق

احمر

التربية والعلوم غات

وردي
6

لون الشال

ج  -مقاس زي حفل التخرج
يكون مقاس الزي قياس ي واسع لجميع املقاسات حسب التالي
 املرحلة الجامعية  91.44سم ماجستير  106.68سم دكتوراه  121.94سموفي حالة طلب مقاس خاص يكون على حساب الطالب
شروط استالم الزي
يتم استالم محتويات الحفل من مكتب املسجل العام وحدة الحفالت حسب موعد املعطاة والستالم
محتويات الحفل يطلب الحضور الشخص ي مع شهادة أثبات هوية وفي حالة عدم تمكنك من
الحضور يمكن تسليمه الي احد أفراد األسرة بشرط صورة من شهادة أثبات هوية للطالب واملستلم
مع تعبئة نموذج تسليم بمكتب املسجل العام مع دفع الرسوم املقررة
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