قواعد الزي االكاديمي
• الرئيسية
تعود جذور اللباس األكاديمي إلى القرنين ال 12و ال ،13عندما تشكل أول لباس للجامعات العالمية ودرس
العلماء في القرون الوسطى في المباني غير مدفأة ادى الي ارتدى عباءة طويلة وفي القرن ال 14بدأ العلماء
بارتداء ثوب طويل ويعتقد أن الجامعات في انجلترا تكون أول من وضع قواعد المؤسسية التي تحكم لباس
التخرج.
في عام 2016م قررت رئيس جامعة سبها تخريج دفعات من  2007-2016بتشكيل لجنة احفاالت على
مستوى الجامعة واجتمعت اللجنة وتقدمت بمقترح لزي حفل التخرج يتضمن تحديد شكل الزي والقبعة
والشال لحفل التخرج والذي بدوره يشر الي الكلية والدرجة العلمية الممنوحة وذلك من خالل لون الشال او
االشارة الموضوعة على الكتف وتم اعداد االئحة داخلية للجامعة لحفل التخرج والتكريم.
•

الئحة زي حفل التخرج
ملخص من الئحة حفل التخرج

•

قواعد عامة لزي الحفل :بصورة عامة بالنسبة لتصميم الزي والقبعة للطلبة واعضاء هيئة التدريس
ومن نفس نوع القماش

•

قواعد زي الطلبة الخريجين :يكون الزي والقبعة مصنوعة من قماش خفيف باللون االسود الداكن
انظر

•

قواعد زي اعضاء هيئة التدريس :يصنع الزي والقبعة من قماش خفيف باللون االزرق الملكي

•

قواعد زي رئيس الجامعة :يصنع زي رئيس الجامعة من قماش بلون ازرق ملكي مدعم بللون
االسود

•

قواعد لون الشال :يصنع الشال من قماش اثقل من قماش الزي ويستخدم للتفرقة بين الكليات ولكل
كلية لون الشال المخصص لها .

•

قواعد االشارة على الكتف :تكون مرتبظة بالدرجة الممنوحة وحيث ان هناك ثالث درجات علمية
ممنوحة من جامعة سبها فتكون اشارة لطلبة البكالوريس واشارتان للماجستير وثالث اشارات لطلبة
الدكتوراه واربع اشارات للدكتوراه الفخرية واربع اشارات لرئيس الجامعة.

•

يكون حفل التخرج في  15من شهر اكتوبر من كل عام

•

ارشادات عامة

:التالي اتباع والحضور الطلبة على يجب
•

يجب على الخريج حجز مقعده ولضيوفه عن طريق موقع المسجل العام

•

لحضور الحفل يجب حجز مالبس التخرج كاملة واستالمها من مكتب المسجل العام

•

تذاكر مطلوبة للكل من طلبة او اصدقاء او العائلة ما عدا اللجنة التنظيمية واعضاء هيئة التدريس
ونظرا لمحدوية المقاعد لن يسمح للدخول من غير ايصال المالي

•

المدعوين طلبة البكالوريس والماجستير والدكتوراه واصدقاء والعائلة واعضاء هيئة التدريس
والدعوة الرسمية من رئيس الجامعة

•

كل المشاركين في الحفل يجب ارتداء الزي كامل ومغلق مع ارتاداء القبعة طيلة مدة الحفل والبقاء
داخل المسرح حتى تنظم اللجنة عملية الخروج

•

كل الحقائب سوف تفتش ومراعات التاخير نامل عدم حمل حقائب

•

عدم احضار اي نوع من االغذية او المشروبات ونامل تركها في سيارتك او اهمالها قبل الدخول

•

المسرح سوف يفتح قبل ساعة من بداية الحفل للترتيب

•

على الطلبة احضار الرقم المرجعي الذي يشر الي رقم مقعدك

•

من فضلك التغادر مقعدك اال اذا طلب منك ذلك

•

ان كنت تريد التصوير يجب عليك اتعبئة النموذج المعد لذلك مع توقيع ولي امرك واحضاره معك
اثناء حضور الحفل

•

هناك عدد صورتين لكل طالب واحدة اثناء استالم الشهادة والثانية بعد النزول من المنصة في مكان
مخصص لذلك وعلى الطالب حجز الصور مع حجز الموعد مباشرة

•

على الطلبة دخول المدرج السفلي اما العلوي للضيوف

•

حجز المقاعد تسحب من االيميل بعد استكمال كافة االجراءات ويجب سحبها واحضارها معك يوم
الحفل

•

من القواعد االساسية لحضور حفل تخرج طلبة جامعة سبها ارتداء الزي الرسمي للتخرج مع دفع
ضمان الزي والترجع الي وحدة الخريج بعد اسبوع من الحفل وذلك الاسترجاع الزي لضمان توفر
الزي للحفالت القادمة.
تصميم زي حفل الخرج
• الزي
• بالنسبة للطلبة الخريجين

•

صمم زي حفل التخرج بجامعة سبها موحدا لكل كليات الجامعة مصنوعة من قماش خفيف
باللون االسود انظر شكل 1.

شكل 1

يوضح اساسيات للزي العام للخريجين

• بالنسبة العضاء هيئة التدريس
يكون التصميم موحدا بنفس تصميم زي الخريجين من نوع القماش مع اختالف اللون ويكون للزي والقبعة
باللون االزرق الملكي انظر شكل2.

شكل 2

يوضح زي اعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات

• بالنسبة لرئيس الجامعة :
يصمم زي رئيس الجامعة من قماش اثقل من قماش الخريجين وبلون االزرق الملكي بنفس
لون القبعة مدعما باللون االسود انظر شكل3

شكل 3

يوضح مالبس رئيس الجامعة الرسمي للحفل وضيوف الشرف

• االشارة
تشير االشارة الموجودة على الكتف الي الدرجة الممنوحة تكون مصنوعة من قماش اسود
الداكن الثقيل وتوضع على االذرع وحسب التالي :
• اشارة واحدة تشير الي البكالوريس والليسانس
• اشارتان تشيران الي الماجستير
• ثالث اشارات تشير الي الدكتوراه
• اربع اشارات للدكتوراه الفخرية
• ار بع اشارات لرئيس الجامعة
لمزيد من التوضيح انظر شكل4

شكل 4

يوضح الشكل التفصيلي لمالبس خريجي جامعة سبها لطلبة البكالوريس واالجازة العالية واالجازة الدقيقة

• القبعة
تكون مصنوعة من نفس نوع القماش المصنوعة منه الثوب وباللون االسود للخريجين وباللون
االزرق الملكي العضاء هيئة التدريس ورئيس الجامعة للتوضيح انظر شكل 5

شكل 5

يوضح تصميم القبعة لحفل التخرج

• الشال
يصمم الشال من نفس نوع قماش الثوب بلونين االسود ولون الكلية حسب

شكل 6

شكل6

يوضح تصميم الشال بصورة عامة ويكون لون الشال يشر الي الكلية المتخرج منها الطالب

وبالنسبة الي لون الشال يكون حسب الكلية المتخرج منها الطالب وهي كاالتي :
جدول  1يوضح لون شال المشير للكلية المتخرج منها الطالب

الكلية

اللون

سبها االداب

االبيض

سبها العلوم

ذهبي

سبها االسنان

فاتح بني

سبها المعلومات تقنية

فاتح ازرق

تشاد التربية

برتقالي

براك والتقنية الهندسية العلوم

غامق بني

براك المعلمين

غامق احمر

مرزق والمحاسبة االقتصاد

احمر

القانون

بنفسجي

سبها والتعدين الطاقة

اصفر

سبها-التمريض

داكن رصاصي

سبها البشري الطب

فاتح رصاصي

سبها الصيدلة

داكن اخضر

سبها -الزراعة

االخضر

تراغن والعلوم التربية

ملكي اخضر

اوباري والعلوم التربية

رمادي

مرزق الطبية التقنية

احمر

غات والعلوم التربية

وردي

• مقاس زي حفل التخرج
يكون مقاس الزي قياسي واسع لجميع المقاسات حسب التالي
• بكالوريس  91.44سم
• ماجستير  106.68سم
• دكتوراه  121.94سم
وفي حالة طلب مقاس خاص يكون على حساب الطالب

الشال لون

•

ارشادات عامة

يجب على الطلبة والحضور اتباع التالي:
•

مواعيد الحفل :يوم  15/10من كل عام من الساعة  9:00صباحا الي 1:00
ظهرا

•

مكان الحفل :يحدد في موعده اما مدرج بيت الثقافة او مدرج كلية اللغات

•

مدة الحفل ساعتان

•

المدعوين طلبة البكالوريس والماجستير والدكتوراه

•

لحضور الحفل يجب حجز مالبس التخرج كاملة واستالمها من مكتب المسجل العام

•

تذاكر مطلوبة للكل من طلبة او اصدقاء او العائلة ما عدا اللجنة التنظيمية واعضاء هيئة التدريس

•

نظرا لمحدوية المقاعد لن يسمح للدخول من غير ايصال المالي

•

كل الحقائب سوف تفتش ومراعات التاخير نامل عدم حمل حقائب

•

عدم احضار اي نوع من االغذية او المشروبات ونامل تركها في سيارتك او اهمالها قبل الدخول

•

المسرح سوف يفتح قبل ساعة من بداية الحفل للترتيب

•

على الطلبة احضار نموذج الحضور لوجود رقم المرجعي الذي يشر الي رقم مقعدك

•

من فضلك التغادر مقعدك اال اذا طلب منك ذلك

•

من فضلك زيارة الموقع التالي لتسجيل العائلة واالصدقاء اليتم اعتمادهم اال بعد دفع الرسوم المقرره

•

كل المشاركين في الحفل يجب ارتداء الزي كامل ومغلق مع ارتاداء القبعة طيلة مدة الحفل والبقاء
داخل المسرح حتى تنظم اللجنة عملية الخروج

•

طلبة الدكتوراه يجب الصعود الي منصة التكريم مع استاذ المشرف

•

ان كنت تريد التصوير يجب عليك اتعبئة النموذج المعد لذلك مع توقيع ولي امرك واحضاره معك
اثناء حضور الحفل

•

هناك عدد صورتين لكل طالب واحدة اثناء استالم الشهادة والثانية بعد النزول من المنصة في مكان
مخصص لذلك وعلى الطالب حجز الصور مع حجز الموعد مباشرة

•

على الطلبة دخول المدرج السفلي اما العلوي للضيوف

حجز المقاعد تسحب من االيميل بعد استكمال كافة االجراءات ويجب سحبها واحضارها معك يوم
الحفل

•

•

الشهائد الممنوحة

تمنح جامعة سبها ثالث انواع من الشهائد وهي:
•

شهادة تخرج للطلبة بكالوريس او الماجستير او الدكتوراه

•

شهادة التكريم

يتم تكريم الموظفين واعضاء هيئة التدريس والطلبة من الممتميزين والمتقاعدين
•

شهادة خبرة

تصدر الجامعة شهادة خبرة الي الموظفين واعضاء هيئة التدريس وتكون كل خمس سنوات وتجمع خبرة في كل شهادة
•

شهادة مشاركة
تصدر لمشاركة في مؤتمر عملي او ورشة عمل بعمل معين

•

شهادة حضور

تصدر لحضور مؤتمر او ورشة عمل
•
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وارقام حقائق
تأسست جامعة سبها سنة 1976م وبعد اربعين عاما تخرج منها حسب التاللي :
جدول  2يوضح عدد الخريجين بكليات جامعة سبها من  1976الي 2015

الكلية
سبها االداب كلية
سبها العلوم كلية
مرزق الصحي المعهد
سبها المعلمين اعداد كلية
الغريفة المعلمين اعداد كلية
تراغن والعلوم االداب كلية
سبها والعلوم االداب كلية
غات والعلوم االداب كلية

البكالوريس
6496
4931
502
1330
911
1567
485
458

اوباري والعلوم االداب كلية
مرزق والمحاسبة االقتصاد كلية
غات البدنية التربية كلية
انجمينا المعلمين كلية
سبها التمريض كلية
سبها الزراعة كلية
سبها البشري الطب كلية
براك القانون كلية
الشاطئ المعلمين كلية
غات المعلمين كلية
مرزق المعلمين كلية
براك والتقنية الهندسة كلية
سبها االسنان طب كلية

3867
2769
398
127
462
807
561
1026
1824
183
1470
3634
221

