
  

Student Services 
 
ي العديد من المجاالت؛ 

 
يقدم قسم الخدمات الطالبية العديد من الخدمات المختلفة للطالب ف

ي التوظيف. تهدف هذه الخدمات اىل مساعدة الطالب 
من الخدمات المالية وحتى المساعدة ف 

ي تحقيق االستفادة القصوى خالل مدة دراسته بالجامعة. 
تشمل هذه الخدمات: تقديم ف 

اإلعاقة، معلومات  ذويلومات عن التوظيف وفرص العمل، مساعدة المشورة، تقديم مع
ي األمور المالية. 

 دينية، المساعدة ف 
 

Student’s Union – Undeb Bangor 
 

تشمل أنشطة اتحاد الطالب بالجامعة األنشطة الرياضية، واألرس الطالبية، واالعمال 
وسماع أراء الطالب، واجراء االنتخابات الطالبية، وممثلي   عن الطالب بكل فرقة التطوعية، 

ها.   دراسية، وتنظيم الحفالت، وتقديم االرشادات، وإعداد الطالب لسوق العمل، والعديد غي 
 

 رسالة إتحاد الطالب: 
 

ماذا تعمل؟ ما هي جنسيتك؟ ما هي  نحن هنا لجميع الطالب بغض النظر عن؛ من أنت؟
لغتك؟ فكل هذه األشياء ال تهمنا. نحن هنا لنساعدك، ونرحب بك، ونتأكد من أنك تستمتع 

ي جامعة بانجور. 
 بكل دقيقة تقضيها معنا ف 

 

Contacts: 
UKVI Compliance Office: 
attendance@bangor.ac.uk  
visa-compliance@bangor.ac.uk  

 

International Education Centre: 
internationalsupport@bangor.ac.uk 

 

Student Services: 
studentservices@bangor.ac.uk 

 

Relevant Web Pages: 
https://www.bangor.ac.uk/international/support/visa_immigration.ph 
p.en 
https://www.bangor.ac.uk/international/ 
https://www.bangor.ac.uk/studentservices/ 

TIER 4 VISA: 
 إرشادات الطالب

 وعدم خرق على االلتزام الطالب يساعدلهذا المنشور إعداد تم 

  الفيزا قواعد

 نظام مراقبة الحضور والغياب بالجامعة
ة ومساعدة الطالب لتحقيق  م الجامعة بتقديم خدمة تعليمية متمي    

التقدم العلمي تليى
ات واللقاءات  والتفوق. لذا، فإن الجامعة تتوقع من طالبها األعزاء حضور جميع المحاض 

؛ وبالتاىلي فإن المتابعة الدورية لحضور الطالب تساعد الجامعة عىل معرفة هؤالء العلمية
الطالب الذين يحتاجون اىل دعم او مساعدة.  لذلك فإن الجامعة تراقب عملية الحضور 

ام  تغياب ولديها إجراءاوال ي حالة الغياب وعدم االليى 
 
بالجداول محددة يتم اتباعها ف

 . الدراسية

 مسؤوليات الطالب 
 
ات  يجب عىل الطالب حضور جميع المحاض 
 واللقاءات العلمية المدرجة بالجدول الدراسي 

 

م الطلب بحضور جميع االجتماعات مع  يليى 
ف األكاديمي الخاص به، كذلك ال مشاركة المشر

ات واللقاءات العلمية   والتفاعل اثناء المحاض 
 

م الطالب بتقديم عذر  ي حالة الغياب يليى 
ف 

ي 
وتقديم الطلب الخاص بذلك اىل الكلية التى

 يدرس بها 
 

ا الخاصة  م الطالب بتحقيق متطلبات الفي   يليى 
به والتعاون مع الجامعة حتى تستطيع التأكد 

  من ذلك كأحد مسؤولياتها 

يات الجامعةمسؤول  
 

ة    التأكد من تقديم خدمة تعليمية ممي  

التعاون مع إدارة الجوازات والهجرة للتأكد من 
و  ام الطالب بشر ا ط اليى     الفي  

 

ام  تإنذاراارسال  ي حالة عدم االليى 
للطالب ف 

عىل سبيل المثال، الغياب بسياسات الجامعة )
ات واللقاءات العلمية(    وعدم حضور المحاض 

Tier 4 Visa 

  للطالبتقديم النصيحة والدعم الكامل 

Tier 4 Visa 

الخاص بقسم الطالب الوافدين اإليميل  

ونية الهامة للطالب الجدد والوافدين   بعض الصفحات االلكيى

الخاص بقسم الخدمات الطالبية اإليميل  

ا اإليميل الخاص باألمور المتعلقة بالفي    

 اإليميل الخاص باألمور المتعلقة الغياب والحضور

ا  قسم الفي  

 إتحاد الطالب بجامعة بانجور 

 قسم الخدمات الطالبية 
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ل أثناء الدراسة:العم        

ا  ي إذا كنت  part-time المؤقتبالعمل  Tier 4تسمح لك الفي  
 
مرحلة البكالوريوس أو الدراسات  ف

ا بالعمل المدفوع األجر أو . تسمح لك سلطات الالعليا  ا راجع من فضلك ) التطوعي  العملفي    الفي  
وط( ساعة  20بحد أقىص  مليمكنك الع الدراسي . أثناء الفصل الخاص بك لمعرفة جميع الشر

.   والتطوعي فوع األجر ساعة العمل مد 20تشمل ال  أسبوعيا. 
َ
 20كذلك مجموع ساعات العمل معا

ي ساعة لجميع أنواع الوظائف 
 وليس لكل وظيفة؛ فإذا كنت تقوم بأكير من  يمكن التى

َ
أن تعملها معا

ي عمل 
ي وإذا كنت ساعة.  20من كل األعمال  الساعاتيتعدى مجموع  ان ال  نفس الوقت فيجب ف 

 ف 
ي ساعة  40مرحلة البكالوريوس فيمكنك العمل بحد أقىص 

الدراسية  واإلجازاتالعطلة الصيفية  ف 
ساعة سواء أثناء الدراسة أو أثناء  20مل أكير من فقط؛ أما طالب الدراسات العليا فال يمكنهم الع

 العطلة الصيفية. 

عمل سواء داخل الجامعة أو خارجها يجب اإلطالع عىل جواز السفر واإلقامة وجواب  بأيعندما تقوم 
 به مواعيد بداية ونهاية الفصل 

َ
كات اإلجازاتوكذلك  الدراسي من الجامعة موضحا . جميع أصحاب الشر

ا الخاصة بك تس ا قانونيواألعمال داخل المملكة المتحدة ملزمي    مح لك بالعمل بالتأكد من ان الفي  
 كر وأخذ نسخة منها. اإلطالع عىل المستندات سابقة الذ عمل إليك. لذلك ألبد لهم من  أيقبل إسناد 

 يحسب  ر أخ تطوعي عمل  أيعمل مدفوع األجر أن  أين فضلك تذكر قبل قبول م
َ
تقوم به فهو أيضا

ي ساعة  20ضمن ال 
  التى

َ
 . يسمح لك بالعمل خاللها أسبوعيا

 
 

 
 

 

 

  :معلومات هامة  

أيام من دخول المملكة المتحدة وقبل بداية الدراسة؛  10 خالل (BRP Cards) اإلقامةيتم استالم 
( the Governance and Compliance Office) بالجامعة ويتم إستالمها من مكتب اإلتصال

يد. من إذا  ا او من مكتب الير ي  طلبت ذلك اثناء التقديم عىل الفي  
فضلك تأكد من صحة البيانات ف 

 . GWBETJJ6Xاإلقامة وأنها تحتوي عىل الرقم المرجعي للجامعة 

؛  ي بطاقة اإلقامة تعتمد عىل مدة الكورس الدراسي
مدة اإلقامة بالمملكة المتحدة والمحددة ف 

ي وبالتاىلي يجب عليك التأكد من 
 CAS letterتاري    خ نهاية الكورس الدراسي الخاص بك والمحدد ف 

 وان اإلقامة تضمن لك البقاء داخل البلد حتى نهاية الدراسة. 

ي اإلقامة وبالتاىلي من فضلك توجه اىل مكتب 
إدارة الجوازات والهجرة تلزمك بتصحيح أي خطأ ف 

( إذا كان International Student Support Officeمساعدة الطالب األجانب بالجامعة )
ا.   لديك أي استفسار بخصوص الفي  

MyBangor Web Page 

ي تحتوي عىل البيانات الشخصية 
ونية الرئيسية لموقع الجامعة والتى هذه هي الصفحة االلكيى

الخاصة بك وكذلك بيانات الكورس الدراسي الذي تقوم بدراسته. من خالل هذه الصفحة يمكنك 
ي كل فصل 

ي قمت بالتسجيل فيها ف 
ات كذلك قائمة المواد التى متابعة معدالت حضورك للمحاض 

ات. تستطيع من خالل هذه الجدول الدراسي الخاص بمواعيد وأماكن  دراسي وأيضا  المحاض 
الصفحة أيضا تعديل بيانات االتصال الخاصة بك وإخطار الجامعة إذا كنت ال تستطيع حضور 

ات أو اللقاءات العلمية    بعض المحاض 
 

ها من وقت ألخرثمن فضلك قم بزيارة الصفحة وتحدي  

Reporting Absences 
 

إتباعها عند الغياب من الدراسة أو عند حدوث أي ظرف  إجراءات محددة يجبد للجامعة يوج
وإبالغ الجامعة إذا كنت  MyBangor طارئ. يجب الدخول عىل الصفحة الشخصية الخاصة بك

ه.  ات لعذر مرض  أو غي   خارج البالد أو ال تستطيع حضور بعض المحاض 
 
ح سبب غيابك عن الدراسة  ي تشر

تذكر أن تقدم كل المعلومات الكافية والواضحة والمحددة التى
ي إتخاذ اإلجراءات التأديبية 

دد ف  ي الطلب المخصص لذلك؛ مع العلم أن الجامعة لن تيى
وذلك ف 

ي حالة ثبوت تقديم بيانات مضللة أو كاذبة عن سبب الغياب من الدراسة. 
 الالزمة ف 

The International Student Support Office 
 

لمشورة لك ا يوفر  والذيبالجامعة عىل مكتب تقديم خدمات الطالب  الدوىلي يشتمل مركز التعليم 
ة دراستك بالجامعة.  ي  األشياءيقدم المركز إرشادات للعديد من والدعم أثناء فيى

يحتاجها الطالب  التى
ا والهجرة، الت األجانب ، لصحي اويل والمشاكل المالية، التأمي   موعائالتهم مثل األمور المتعلقة بالفي  

ها.   السكن، العمل وغي 
 

 (the International Student Support) بمركز خدمة الطالب الدوليي    باإلتصالمن فضلك قم 
ستفسارات تخصك أو تخص عائلتك؛ أو إذا كنت ترغب بالحصول عىل إأو  مشاكل أيإذا كان لديك 

ء أيعن  معلومات أي ي
ة إقام سر ي تك أثناء فيى

 
 بانجور.  ف

 
 المكتب: عنوان 

Rathbone Hall on College Road 
 

 

 مكتب خدمة الطالب الدوليين

 الصفحة الشخصية على موقع الجامعة

الدراسة أثناءالغياب   


