
قواعد اللباس والهندام الشخصي 
لطالب جامعة حمد بن خليفة

تدرك جامعة حمد بن خليفة التنوع الثقافي بين طالبها وتشدد على الحاجة 
التباع قواعد مشتركة للباس.

يجب على الطالب في جميع األوقات الحفاظ على أعلى درجة ممكنة من 
الصورة المهنية من حيث الملبس والمظهر، مع االلتزام بالمعايير الالئقة 

المذكورة في هذه السياسة.

يجب على الطالب ارتداء مالبس محافظة والئقة.

المالبس المقبولة للطالب الذكور:
 1.  البناطيل، بناطيل الجينز، والتيشرتات، واألقمصة مع ربطة عنق 

أو بدونها، واألحذية.
2. ُيسمح بإطالق اللحية بطريقة تتوافق مع العادات والتقاليد. ونحن نشجع 

الطالب على ضمان مراعاة معايير النظافة واألناقة في هذا الصدد.
3.الزي الوطني للطالب من دولة قطر ومنطقة الخليج.

المالبس المقبولة للطالبات:
1.  الفساتين، والبناطيل أو التنانير التي تغطي ما تحت الركبة، والبلوزات 

ظهر منطقة الصدر، والمالبس التي ال تقل أكمامها 
ُ
 المحتشمة التي ال ت

عن نصف كم. وتقبل البلوزات الملحقة ببنطال أو بدالت العمل الرسمية.  
2. الزي الوطني للطالبات من دولة قطر ومنطقة الخليج.

أمثلة على األزياء غير الالئقة:
المالبس المهترئة، والبناطيل القصيرة، والسترات عارية األكمام، والقبعات،  _

والسراويل المزركشة غير الرسمية، واألقمصة عارية األكمام، والفساتين 
الكاشفة للبطن، أو الصدريات النسائية. 

 األقمصة أو التيشرتات التي تحمل كلمات أو مصطلحات أو رموز أو صور  _
أو رسوم كرتونية أو شعارات قد تكون عدوانية.

المالبس الشفافة أو تلك التي تكشف الظهر أو الذراعين أو الصدر أو البطن. _
 مالبس على غرار التنانير القصيرة، الفساتين بحماالت، وفساتين  _

 الدانتيل الشفافة، والفساتين الصيفية، واألقمصة والبلوزات القصيرة 
أو الضيقة للغاية.

أحكام عامة:
ينبغي تجنب قصات الشعر واأللوان المتطرفة. _
يجب أن تكون السترات محكمة بأزرار على نحو مريح. _
يمتد نطاق تطبيق سياسة اللباس المذكورة ليشمل عائلتك أو أصدقاءك  _

الذين قد يزورون الجامعة من حيٍن آلخر.
 في حال عدم التأكد من زي العمل المهني المقبول، يرجى التوجه  _

إلى مكتب شؤون الطالب.
إذا لم يلبي الزي الذي ترتديه تلك المعايير على النحو الذي يحدده مكتب  _

شؤون الطالب، قد تكون عرضة إلجراءات تأديبية.




