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تقديم معالي مدير الجامعة
أن إدارة جامعة القصيم لفخورة جدا بانجاز أول دليل خاص بطالب جامعة القصيم.
لقد قام بعمل هذا الدليل وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة ليكون الطالب
على اطالع كامل بما له وما عليه داخل الجامعة .لقد تناول هذا الدليل كل ما
يرتبط بالطالب من حيث تعريفه بالمنطقة والجامعة وحقوقه وواجباته داخل
الجامعة واستعراض كافة اللوائح المرتبطة به والتعريف بكل ما يحتاجه من
خدمات داخل الجامعة.
أرى انه جهد مميز ونسأل هللا سبحانه أن يجعل فيه النفع ألبنائنا وبناتنا من
الطالب والطالبات ونتمنى لهم التوفيق في علمهم وعملهم كما نسأله العون
والتوفيق الدائم
مدير الجامعة
خالد بن عبد الرحمن الحمودي
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تقديم وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة

لقد تم إعداد الطبعة األولى من هذا الدليل بحيث يشمل كثير من الجوانب التي تهم
أبنائنا وبناتنا من الطالب والطالبات سواء الجدد أم القدامى ،بداية من رحلة
االلتحاق بالجامعة وانتهاء بتخرجهم .لقد حرصنا أن نتطرق لكل المواضيع
المرتبطة بحقوق وواجبات الطالب واللوائح المرتبطة بهم واإلرشاد األكاديمي
وصندوق الطالب والجودة األكاديمية وبعض اإلرشادات المهمة
اسأل هللا سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وان يجعل فيه المنفعة لزمالئي
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة
أ  .د .سليمان بن عبد العزيز اليحيى
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نبذة عن منطقة القصيم

الموقع العام والحدود اإلدارية لمنطقة القصيم
تحتل منطقة القصيم وسطا ً في الجزء الشمالي من المملكة العربية السعودية  .تبعد حدودها الغربية
والشرقية مسافات متساوية (  511كيلومتر تقريبا ً ) عن سواحل البحر األحمر والخليج العربي  .كما
تبعد المدينة الرئيسية بريده حوالي  151كيلومتر إلى الشمال الغربي من عاصمة المملكة الرياض .
تبلغ مساحتها حوالي  71.111كيلومترا مربعا ً وتمثل حوالي  %1.2من إجمالي مساحة المملكة  .ويصل
أقصى اتساع لها حوالي  381كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب و 311كيلومترا من الشرق إلى الغرب .
ويحدها من الشرق والجنوب منطقة الرياض ومن الشمال منطقة حائل ومن الغرب منطقة المدينة
المنورة وعاصمة منطقة القصيم هي مدينة بريده  .ويتبع المنطقة عشر محافظة وست مراكز هي :
محافظة

محافظة

محافظة

محافظة

محافظة

عنيزة

الرس

المذنب

البكيرية

رياض الخبراء

البدائع

االسياح

عيون الجواء

الشماسية

النبهانية

مركز

مركز

مركز

مركز

مركز

مركز

البصر

دخنة

ضرية

عقلة الصقور

قبة

القوارة
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الخصائص الطبيعية والبيئية والموارد االقتصادية

تتألف منطقة القصيم بشكل أساسي من أرض مسطحة أو متموجة تموجا ً بسيطا ً تنتشر فيها من غير
انتظام نتوءات الجبال الصخرية المحلية أو الجروف الضحلة  .ويتراوح ارتفاع المنطقة كلها ماعدا
النتوءات الجبلية من  611متر في الشرق إلى  111متر في الغرب أما ارتفاع الجبال فيتراوح من
 3.311متر إلى  3.111متر .
االختالف الطبيعي الملحوظ بين األجزاء الشرقية والغربية من المنطقة حيث يشكل الجزء الغربي من
المنطقة جزءاً من الكتلة األرضية القديمة للدرع العربي بينما يتألف الجزء الشرقي من الصخور
الرسوبية الحديثة التكوين  .وبالتالي فأن المعالم الطبيعية للجزء الغربي أكثر تعقيداً وتنوعا ً وهو أيضا
موقع النتوءات الجبلية الرئيسية  .أما الجزء الشرقي فيتميز بسهولة ذات االنحدار البسيط وجروفه
الضحلة المتجهة اتجاها ً واضحا ً من الشمال إلى الجنوب .
والظاهرة الطبيعية الرئيسية الثانية هي وادي الرمة وروافده من األودية التي تكون العمود الفقري لهيكل
المنطقة  .وتمتد شبكة هذا الوادي عبر المنطقة بأكملها من الغرب إلى الشرق .
مناطق الصحاري الرملية المحدودة بالقصيم وتقع مناطقها الرئيسية في أقصى شرق وشمال المنطقة.
يعتبر مناخ منطقة القصيم اقل طرفها من بقية أجزاء المملكة األخرى ويعزى ذلك إلى موقعها وارتفاعها
 .وهذا يعني أن درجات الحرارة في الصيف والشتاء اقل منها في معظم أجزاء المملكة األخرى  .ويبلغ
متوسط درجة الحرارة في الصيف حوالي  16درجة مئوية وفي الشتاء  21درجة مئوية ويمكن أن ترتفع
درجة الحرارة في الصيف إلى أكثر من  31درجة مئوية وتنخفض في الشتاء إلى  31درجات مئوية .
أما متوسط األمطار فيزيد قليالً عن معظم أجزاء المملكة بسبب ارتفاع المنطقة ولكنه نادراً ما يزيد عن
 211ملم في السنة.
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نبذة عن جامعة القصيم

في العام الدراسي 3242 -3241هـ صدر المرسوم الملكي رقم  44024/1/7بدمج
فرعي جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية و جامعة الملك سعود بمنطقة القصيم بجامعة
واحدة هي جامعة القصيم كما انضمت الحقا كليات البنات المنتشرة بمنطقة القصيم وكذلك
كلية العلوم واآلداب بالرس.
وقد شهدت الجامعة منذ إنشائها تطورا كبيرا في أعداد الطالب الملتحقين بها,
والمتخرجين منها ,وأعضاء هيئة التدريس والموظفين ,كما انعكس هذا التطور في جميع
منشآت الجامعة ومرافقها ,فقد بلغ عدد الطالب و الطالبات المقيدين بجامعة القصيم حاليا ً
مايزيد من () 70000طالب و طالبة وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس والموظفين ما يزيد
على ( )0000موظف وموظفة ,والجامعة تضم حاليا ً  18كلية موزعة بين المقر الرئيسي
للجامعة وبعض محافظات منطقة القصيم ,كما تضم الجامعة إحدى عشر عمادة مساندة هي:
عمادة التطوير األكاديمي وعمادة شؤون الطالب ,وعمادة القبول والتسجيل ,وعمادة شؤون
المكتبات ,وعمادة البحث العلمي ,وعمادة الدراسات العليا ,وعمادة خدمة المجتمع ,وعمادة
الخدم ات التعليمية ,وعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين ,وعمادة تقنية
المعلومات ,وعمادة ضمان الجودة ,كما تضم أكثر من  37مركزا بحثيا وعلميا  ,والعديد من
الجمعيات العلمية.
وتحتوي الجامعة حاليا ً خمس مكتبات رئيسية وهي:
المكتبة المركزية للجامعة ,ومكتبة كليتي الشريعة والدراسات اإلسالمية وكلية اللغة
العربية والدراسات االجتماعية ,ومكتبة مركز الدراسات الجامعية للبنات ,مكتبات كلية
البنات التابعة للجامعة ,ومكتبات كليات المجتمع والكليات الصحية.
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رؤية اجلامعة ورسالتها
رؤيتها

"جامعة متميزة وطنيا ً في التعليم ,داعمة للتنمية المستدامة
في القصيم مسهمة في بناء مجتمع المعرفة"

رسالتها

توفير تعليم جامعي متطور ومعتمد إلعداد كفاءات متكاملة التأهيل تفي
باحتياجات سوق العمل ,وتقديم خدمات مجتمعية وأبحاث تطبيقية متميزة
بما يرقى بالمجتمع المحلي ويسهم في بناء االقتصاد المعرفي ,وذلك
باستخدام أحدث األساليب اإلدارية والتقنية والمعلوماتية وتفعيل الشراكة
الوطنية والدولية وتنمية موارد الجامعة.
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نبذة عن عمادة القبول والتسجيل
تعمل العمادة على تسهيل وتبسيط إجراءات القبول والتسجيل في جامعة القصيم ،مستخدمة
في ذلك التقنية المتقدمة ،مع االلتزام الكامل بدقة المعلومات األكاديمية للطالب
وخصوصيتها .كما نحرص على زيادة وعي الطالب بحالته الدراسية وشؤونه األكاديمية،
وما يتعلق بها من لوائح وأنظمة ،وتمكينه من متابعته لها واطالعه عليها متى شاء من
خالل الخدمة اإللكترونية الذاتية.
وتهدف العمادة إلى:
• العمل على إيجاد مقعد في الجامعة لكل طالب يتحقق لديه شروط القبول.
• الحرص على استقطاب أفضل الطالب إلى الجامعة من خريجي المرحلة الثانوية من داخل
منطقة القصيم وخارجها.
• بذل الجهد في توعية الطالب بلوائح وأنظمة الدراسة واالختبارات من خالل الوسائل
المختلفة داخل الجامعة وخارجها.
• توثيق سجالت الطالب األكاديمية ،والعمل على تحديثها إلكترونيا باستمرار.
• العمل على تطوير وتطويع التقنية في العمادة بحيث يستطيع الطالب متابعة شؤونه
األكاديمية من أي مكان شاء.
• الحرص على صرف مكافأة الطالب في وقتها المستحق ،ومعالجة ما يعتريها من خلل.
• العمل على توثيق وإنهاء إجراءات تخرج الطالب بكل يسر وسهولة خالل الفترة المحددة
في التقويم الجامعي.
للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع العمادة
www.qu.edu.sa/reg
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نبذة عن عمادة شؤون الطالب
هي إحدى العمادات المساندة في جامعة القصيم ،والتي تهتم بخدمة الطالب في جميع
الجوانب غير التعليمية ،وبناء شخصيته ،وتنمية قدراته فتتيح العمادة للطالب من خالل
خدماتها العديدة وأنشطتها المتنوعة مساحةً واسعةً لممارسة هوايته وتنمية قدراته
واستثمار أوقات فراغه ،وزيادة الثقة بالنفس.
كما تحرص العمادة على تقديم التوجيه واإلرشاد للطالب ،وتُساعده على التغلب على
مشكالته التي تؤثر سلبًا على سير دراسته ،وتنظر العمادة إلى الطالب الجامعي باعتباره
ومنتجا وعنص ًرا
أمل األمة وركيزة مستقبلها؛ فتقف معه لتوجهه وتساعده ،ليكون واعيًا
ً
فاعالً في تقدم أمته .وكلنا أم ٌل بأن يستفيد كل من الطالب والطالبة من جميع ما تقدمه
الجامعة من خدمات من خالل عمادة شؤون الطالب التي تفتح ذراعيها الستقبال طالبها
وطالباتها ليتفاعلوا معها ومع أنشطتها المتنوعة.
وتضم العمادة اإلدارات والوحدات التالية:
إدارة الشؤون اإلدارية:
هي إحدى اإلدارات الهامة في عمادة شؤون الطالب ،والتي تُعنى في تسهيل مهام وأعمال
اإلدارات األخرى بالعمادة في كل ما يتعلق في الجوانب اإلدارية والمالية كشؤون الموظفين،
والمعامالت اإلدارية والمالية ،واالتصاالت اإلدارية بين العمادة والجهات الرسمية األخرى
داخل وخارج الجامعة.
إدارة الشؤون المالية:
هي الوحدة المعنية بتسيير األمور المالية بالعمادة ،والتنسيق مع إدارة الشؤون المالية
بالجامعة الستالم السلف المالية الخاصة بالعمادة ،وكذلك األنشطة الطالبية ،والقيام بأعمال
المشتريات ،وإنهاء إجراءات األمور المالية من ناحية الصرف والتحصيل ،كما تهتم الوحدة
بوضع اآلليات واإلجراءات الالزمة لتحسين وتطوير العمل المالي في العمادة.
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إدارة األنشطة الطالبية:
تقوم إدارة األنشطة الطالبية بإعداد خطة األنشطة الطالبية كل عام لتشمل كل ما هو مفيد
ومتنوع ليتناسب مع رغبات وميول الطالب والطالبات ،آخذةً بعين االعتبار أن األنشطة غير
الصفية (الالمنهجية) جز ٌء مكم ٌل للعملية التعليمية ،وهامة في بناء شخصية الطالب ،وتنمية
قدراته وتعويده على حب العمل التطوعي والجماعي ،وتنمية والئه لدينه ووطنه.
وتشمل األنشطة الالصفية (النشاط الثقافي ،والنشاط االجتماعي ،والجوالة ،والنشاط
المسرحي والتلفزيوني ،وتنمية وتطوير المهارات ،والنشاط الرياضي).
وتحرص اإلدارة على أن يكون الطالب هو المحور األساس في اقتراح وإعداد وتنفيذ
األنشطة الطالبية ،وتتعاون اإلدارة مع كليات الجامعة ور َّواد األنشطة في إعداد خطة
األنشطة الطالبية وتنفيذها .ويوجد في العمادة مشرفون متخصصون؛ لتوجيه تلك األنشطة
ومتابعة تنفيذها لتحقيق األهداف العامة والخاصة لألنشطة الطالبية بالجامعة.
إدارة التوجيه واإلرشاد:
تقوم إدارة التوجيه واإلرشاد بتقديم الخدمات العامة للطالب والطالبات ،من إصدار التعاريف
وأوامر اإلركاب المخفضة للنقل العام ،وكذلك العمل على تشغيل الطالب والطالبات في كليات
ووحدات الجامعة ،وتحرص على متابعة الطالب والطالبات وتسهيل أمورهم الدراسية
وإزالة العوائق التي تعترض مسيرتهم العلمية ،ومعالجة السلوك السلبي قبل أن يتحول إلى
ظواهر داخل المحيط الجامعي والخارجي.
كما تسعى هذه اإلدارة إلى تقديم المشورة والنصح والتوجيه لطالبها وطالباتها ليكونوا لبنة
خي ٍر وعطاء لدينهم وأمتهم.
إدارة التغذية:
تعنى اإلدارة بتنفيذ الخدمات الطالبية للطالب والجامعة وفقًا للشروط الصحية؛ حيث تسعى
اإلدارة لتقديم الوجبات األساسية للطالب ،وكذلك تقديم الوجبات الغذائية لألنشطة الطالبية
والمناسبات الجامعية ،ويتبع اإلدارة عدد من البوفيهات في كليات الجامعة في المدينة
ا لجامعية ومبنى كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ومركز الدراسات الجامعية للبنات،
وكليتي المجتمع في بريدة وعنيزة.
إدارة صندوق الطالب:
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يهدف صندوق الطالب في الجامعة بالقصيم إلى تطوير األنشطة الالصفية وتوسيعها في ك ِّل
ما من شأنه خدمة الطالب وتسهيل مراحل تحصيله العلمي ،وكذلك مساعدة الطلبة
المحتاجين لتقديم اإلعانات والسلف الطالبية ،ودعم األنشطة الطالبية ،وتقديم الجوائز
للمتفوقين ،واإلسهام في تقديم الخدمات العامة لهم من خالل مراكز التصوير ومراكز بيع
الكتب.
وحدة رعاية طالب المنح والوافدين:
تقوم هذه الوحدة بالتعامل مع طالب المنح والوافدين الذي يدرسون في الجامعة وينتمون
إلى جنسيات مختلفة ويحملون عادات وتقاليد وتصورات مختلفة ،مما يوجب االجتهاد معهم
لتبصيرهم بأمور دينهم ،وتعريفهم باللوائح والتعليمات ،وأنظمة الدراسة ،وتلمس
مشكالتهم ،والقيام بحلها لخلق جو مريح يساعدهم على التحصيل الدراسي ،وبناء
الشخصية المثمرة فك ًرا وسلو ًكا ،وتقوم هذه الوحدة بعمل ومتابعة اإلجراءات اإلدارية
الالزمة لقدوم وسفر طالب المنح ،وإصدار تذاكر سفرهم ،والتنسيق مع الجهات واإلدارات
المعنية ،وكذلك العمل على إنهاء اإلجراءات األكاديمية لبدء دراسة طالب المنح والوافدين،
ومساعدتهم على إيجاد السكن المناسب ،وتهيئتهم اجتماعيا ،والتغلب على المشكالت التي
تواجههم ،كما تحرص الوحدة على عمل البرامج التي تهدف إلى دمج طالب المنح
والوافدين مع مجتمع الجامعة.
مركز عقول:
يأتي هذا المركز لرعاية الطالب الموهوبين والمتعثرين على حد سواء بتنمية الموهوب
ومساعدة المتعثر أكاديميًا ،ويقوم بإعداد الدورات وورش العمل التي تحقق التكامل
األكاديمي للطالب إضافة إلى التهيئة العلمية لما بعد التخرج.
إدارة الجوالة:
وتعنى بإعداد الطالب من الناحية الكشفية بإقامة الدورات المتخصصة لهم ،إضافة إلى
مشاركات الجوالة في خدمة الجامعة بتنظيم الحفالت والمناسبات والمشاركة في الحج
واألسابيع واأليام الموسمية داخل وخارج البالد.

17

جامعة القصيم

" ما له وما عليه "

دليل الطالب

3313/3311هـ

إدارة الحقوق الطالبية:
وتهدف إلى حماية حقوق الطالب والطالبات ،الحقوق المعنوية والمادية والرفع بها إلى
جهات االختصاص حتى الوصول إلى نتيجة مرضية.
األندية الطالبية:
بحكم كون الطالب هو محور النشاط رأت العمادة إنشاء األندية الطالبية في كل كلية ،حيث
يشرف الطالب ويزاول النشاط بنفسه ويتكون كل نا ٍد من أحد عشر طالبًا يكون أحدهم مديرا
للنادي ومسؤوال مسؤولية كاملة أمام المشرف على النادي الطالبي .ويرتبط مشرفو النادي
من أعضاء هيئة التدريس بالمشرف العام على األندية الطالبية في عمادة شؤون الطالب.
إدارة اإلسكان:
وهي اإلدارة المعنية بإسكان الطالب ،حيث تشرف وتهيئ السكن للطالب المغترب ،والتعاون
في إقامة األنشطة الطبية بالسكن مع إدارة األنشطة الطالبية داخل العمادة.
وحدة نقل الطالبات:
تقوم باإلشراف على نقل الطالبات بنوعيه العام والخاص ،حيث تقوم الوحدة بتأمين النقل
العام والخاص للطالبات ،ووضع الضوابط والشروط الخاصة بذلك ،ومتابعة سير حركة
النقل يوميًا على فترتين فترة قدوم الطالبات إلى الكلية وفترة الخروج منها.
كما يقوم المسؤولون بالوحدة بمتابعة السيرة الذاتية للسائقين ،ومعرفة مدى صالحية
ضحة بالعقد مع متعهد النقل لدى
الحافالت للعمل من عدمها ،وذلك حسب البنود المو َّ
الجامعة ،وتسجيل الطالبات الراغبات في االستفادة من خدمة النقل سوا ٌء أكانت الخدمة
المطلوبة هي خدمة نقل عام أم خاص ،وإصدار بطاقة توضح اسم وبيانات سائق النقل
الخاص ،وأسماء الطالبات المسجالت على المركبة لتسهيل خروجهن من الجامعة .كما يتم
إصدار بطاقة النقل العام للطالبات ،حيث تقوم بإعطاء الطالبة المتقدمة لخدمة النقل العام
موضحا فيها اسم الطالبة ورقم الحافلة.
بطاقة
ً
للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع العمادة
www.qu.edu.sa/sad
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ميثاق الحقوق وأخالقيات المهنة
مقدمة
يهدف ميثاق الحقوق و أخالقيات المهنة إلى تزويد جميع األساتذة والموظفين والطالب في جامعة القصيم
بمعايير واضحة للسلوك  .ويقر الجميع بمعرفتهم ودرايتهم بالميثاق وإجراءاته فضال عن معرفتهم بتبعات
انتهاكهم ألي من هذه المعايير  .وقد تكون المخالفات ذات طبيعة أكاديمية أو غير أكاديمية  .ويخضع جميع
الذين يحضرون أنشطة خارج نطاق الجامعة كممثلين عنها لحضور أنشطة أكاديمية أو غير أكاديمية
لإلجراءات التأديبية نفسها في حال مخالفة الميثاق.
وانطالقا من رؤية ورسالة وقيم جامعة القصيم والسعي لتحقيقها بأفضل صورة فان الجامعة تتوقع جامعة
القصيم من طالبها إتباع أعلى معايير السلوك ,والتقيد بها في تعامالتهم مع أساتذتهم وزمالئهم وأعضاء
هيئة التدريس وموظفي الجامعة والمجتمع الجامعي بشكل عام والعكس صحيح .كما تتوقع الجامعة من
طالبها ومنسوبيها التصرف بنضج ومسؤولية في عالقتهم يبعضهم البعض.
ويتوقع من كل عضو هيئة تدريس وهيئة إدارية وطالب وطالبة توقيع نسخة من الميثاق والذي سيوضع في
ملفاتهم الفردية وسيكون المخالفين لهذا الميثاق عرضة للمساءلة حول أفعالهم وستقع في حقهم إجراءات
تأديبية تصل إلى إنهاء الخدمة أو الفصل من جامعة القصيم ويمكن االطالع والحصول على نسخة من
الميثاق عن طريق موقع الجامعة.

رؤية جامعة

القصيم :

جامعة متميزة وطنيا ً في التعليم  ،داعمة للتنمية المستدامة في القصيمُ ،مس ِهمة في بناء مجتمع المعرفة

رسالة جامعة القصيم :
توفير تعليم جامعي متطور ُومعت َمد إلعداد كفاءات متكاملة التأهيل تفي باحتياجات سوق العمل ،وتقديم
خدمات مجتمعية وأبحاث تطبيقية متميزة ،بما يرقى بالمجتمع المحلي ويسهم في بناء االقتصاد المعرفي ،
وذلك باستخدام أحدث األساليب اإلدارية والتقنية والمعلوماتية وتفعيل الشراكة الوطنية والدولية وتنمية
موارد الجامعة

قيم جامعة القصيم:
 العدالة  :نسعى لتحقيق مقومات العدالة وتساوي الفرص واإلنصاف في التعامل مع الجميع. األمانة  :نؤدي العمل بإخالص ونلتزم باآلداب واألخالقيات المهنية. الشفافية  :نلتزم باإلفصاح في المعامالت اإلجراءات وتدعيم متطلبات المساءلة والنزاهة. الجودة  :تطبيق اعلي معايير الجودة في كافة األعمال بما يميز مخرجاتنا وخدماتنا .اإلبداع  :تهيئ الجامعة لمناخ التنظيمي المحفز علي التفكير اإلبداعي والسلوك اإلبتكاري . العمل الجماعي  : :ترسخ الجامعة ثقافة العمل الجماعي تفكيراً وسلوكا ً . -الحرية العلمية  :تشجع الجامعة الممارسات العلمية االستكشافية واالنفتاح والتفاعل مع اآلخرين

19

جامعة القصيم

" ما له وما عليه "

دليل الطالب

3313/3311هـ

الميثاق – تعهد عام
بصفتي موظف  /عضو هيئة تدريس /طالب في جامعة القصيم ،أتعهد بأن أتفهم فهما واضحا وأقبل قبوال
صريحا بميثاق الحقوق و أخالقيات المهنة في جامعة القصيم وان التزم بأعلى معايير األمانة ،والصدق
والنزاهة في األنشطة األكاديمية وغير األكاديمية أو األنشطة اإلدارية ،ولن ،في أي حال ،أهين أو أنتهك
صراحة أو ضمنا هذا الميثاق أو أي سياسة في الجامعة .وفي هذا اإلطار فأنا أوافق على:










دعم واالمتثال لجميع سياسات جامعة القصيم ،ومساعدة زمالئي على االمتثال بها
تنفيذ المهام واألنشطة بأقصى درجات حسن النية والموضوعية والشفافية والكفاءة وبذل العناية
الواجبة ،والمهنية
التقيد بأعلى معايير األدب وحسن السلوك
االمتناع عن أي عمل أو فعل ،قد يشكل بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،انتهاكا ألخالقيات المهنة
التعامل مع زمالئي بروح من الصداقة المهنية
أكون خاضعا للمساءلة ومسؤوال عن جميع أفعالي وأخطائي ،والمساهمة في تعزيز ثقافة الثقة في
المجتمع
ممارسة قصارى جهدي لدعم وتعزيز الجامعة في دعم التفوق والتقدم كمؤسسة أكاديمية رائدة
التمسك بمبادئ المساواة وعدم التمييز ،والصدق ،والنزاهة ،واالحترام في جميع األعمال
إتباع أعلى المعايير األخالقية والمبادئ المذكورة أعاله حتى في حاالت النزاعات أو الشكاوى

مالحظة مهمة:
لقد أضيف لدليل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه مجموعة من القواعد األخالقية والتي تسعى الجامعة
إلى إرسائها وهي جزء مهم من هذا الميثاق ونأمل من أعضاء هيئة التدريس التقيد بها.

ميثاق الحقوق
حقوق الطالـب/الطالبة الـجـامـعـي
( أ ) في المجال األكاديمي
-3
-2
-1
-3
-5
-6

-7

الحصول على دليل الطالب الذي يقدم معلومات عن الجامعة وأنظمتها ومرافقها .
حفل استقبال تعريفي للمستجدين .
سيتم تقييم التعليم الذي يتلقاه الطلبة وسوف تستخدم مالحظاتهم لتحسين جودة التعليم في الجامعة حيث سيقوم
الطلبة بتقييم المقرر الذي درسوه وعضو هيئة التدريس الذي قام بتدريسهم (مرفق استبانه التقييم بالمالحق)
على أن يتعامل الطلبة في ذلك بمصداقية وان يتحرر من المؤثرات الشخصية والحزبية والقبلية.
توفير البيئة الدراسية المناسبة لتحقيق االستيعاب والدراسة بيسر وسهولة من خالل توفير كافة اإلمكانات
التعليمية المتاحة لخدمة هذا الهدف.
ً
الحصول على المادة العلمية والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعية التي يدرسها وذلـكـ وفقا لـألحكام واللـوائح
الجامعية التي تحكم العمل األكاديمي.
الحصول على الخطط الدراسية بالكلية أو القسم والتخصصات المتاحة له ،وكذا اإلطالع على الجداول الدراسية
ق بل بدء الدراسة وإجراء تسجيله في المقررات التي يتيحها له النظام وقواعد التسجيل مع مراعاة ترتيب
األولويات في التسجيل للطالب وفق ضوابط عادلة عند عدم إمكانية تحقيق رغبات جميع الطالب في تسجيل
مقٍرر ما.
حذف أو إضافة أي مقرر ،أو حذف الفصل الدراسي بأكمله وفقاً لما يتيحه نظام الدراسة والتسجيل في الجامعة
وذلـكـ في الفترة المحددة لذلكـ والمعلن عنها للطالب.
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 -8التزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقات المحاضرات واستيفاء الساعات العلمية والعملية لها
وعدم إلغاء المحاضرات أو تغيير أوقاتها إال في حالة الضرورة ويعد اإلعالن عن ذلكـ على أن يتم إعطاء
محاضرات بديلة عن تلكـ التي تم إلغاؤها أو التغيب عنها من قبل عضو هيئة التدريس الستيفاء المقرر وذلكـ بعد
التنسيق مع الطلبة والقسم المعني بإتمام ذلكـ.
 -1االستفسار والمناقشة العلمية الالئقة مع أعضاء هيئة التدريس دون رقابة أو عقوبة في ذلك سوا ًء كان ذلكـ
أثناء المحاضرة أو أثناء الساعات المكتبية المعلنة لمقابلة الطالب.
 -31أن تكون أسئلة االختبارات ضمن المقرر الدراسي ومحتوياته والمسائل التي تمت إثارتها أو اإلحالة إليها أثناء
المحاضرات ،وأن يُراعى التوزيع المتوازن والمنطقي للدرجات بما يحقق التقييم العادل لقدرات الطالب.
 -33إجراء كافة االختبارات التي تعقد للمقرر ما لم يكن هناك مانع نظامي يحول دون إجرائها وفقا ً للوائح والتعليمات
كاف.
ت ٍ
الخاصة بذلكـ ،على أن يتم إعالن الطالب بحرمانه من دخول االختبار قبل ذلكـ بوق ٍ
 -32مع رفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية وتوزيع الدرجات على أجزاء اإلجابة والتي يقوم على
أساسها تقييم أداء الطالب قبل إجراء االختبار النهائي للمقرر.
 -31يحق للطالب مراجعة ورقة إجابته في االختبارات وذلك وفق ما تقرره اللوائح والقرارات الصادرة عن الجامعة
في تنظيم آلية تلك المراجعة وضوابطها
 -33تسهيل الحصول على كامل حقوقه داخل الجامعة من قبل الجهات اإلدارية أو األكاديمية وفقا ألنظمة ولوائح
الجامعة
 -35معرفة نتائجه التي حصل عليها في االختبارات الشهرية والفصلية والنهائية التي أداها بعد الفراغ من تصحيحها
واعتمادها.
 -36التزام أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين من منسوبي الجامعة باحترام الطالب وإعطاءه كافة حقوقه
األكاديمية واألدبية
 -37اعتماد النظام االلكتروني في رصد الدرجات وحصر الغياب على أن يكون الرصد بشكل منتظم وان ال يتأخر أكثر
من أسبوع.
 -38إشعار الطالب بمجموع درجات أعماله الفصلية والعملية قبل دخوله لالمتحان النهائي.

( ب ) في المجال غير األكاديمي
-3التمتع باإلعانة والرعاية االجتماعية التي تقدمها الجامعة والمشاركة في األنشطة المقامة فيها وفقاً للوائح والتعليمات
الجامعية المنظمة لذلكـ..
 --2الحصول على الرعاية الصحية الكافية بالعالج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للجامعة.
 --1االستفادة من خدمات ومرافق الجامعة (الكتاب – المكتبات اإللكترونية والفرعية – الصالة الرياضية – الكفتريا ......
وغيرها) وذلكـ وفقا ً للوائح والنظم المعمول بها بالجامعة.
 -3الحصول على الحوافز والمكافآت المادية المقررة نظاميا ً ال سيما للطالب المتفوق.
 -5الترشيح للدورات التدريبية والبرامج والرحالت الداخلية والخارجية وزيادة مشاركته في األنشطة الثقافية وكذلكـ
المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع المحلي واألعمال التطوعية.
 -7الشكوى أو التظلم من أي أمر يتضر ر منه في عالقته مع أعضاء هيئة التدريس أو القسم أو الكلية أو أي وحدة من
وحدات الجامعة ،ويكون تقديم الشكوى أو التظلم وفقا ً للقواعد المنظمة لوحدة حماية الحقوق الطالبية ،وتمكين الطالب من
معرفة مصير شكواه من قبل الجهة المسؤولة عنها.
 -8تمكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي جهة بالجامعة في أي قضية تأديبية تُرفع ضده ،وعدم صدور العقوبة في حقه إال
بعد سماع أقواله وذلكـ ما لم يثبت أن عدم حضوره كان لعذر غير مقبول وذلكـ بعد استدعائه للمرة الثانية.
 -1التظلم من القرار التأديبي الصادر ضده وذلكـ وفقا ً للقواعد المقررة في هذا الشأن بموجب أحكام تأديب الطالب.
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أي منها إال للطالب نفسه أو ولي أمره أو
 -31الحفاظ على محتويات ملفه داخل الجامعة ونزاهة التعامل معه وعدم تسليم ٍ
من يفوضه بذلكـ الملف من قبل جهات التحقيق أو أجهزة القضاء أو لجه ٍة حكومية أخرى.
وال يجوز إفشاء أو نشر محتويات ملفه ما لم يكن ذلكـ النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية في حق الطالب.
 -33حق الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمة الالئقة والمناسبة الحتياجاته وفقا ً لألنظمة
والقواعد المرعية.

التزامات الطالب الجامعي
أوال  :في المجال

األكاديمي :

- ۱التزام الطالب باالنتظام في الدراسة والقيام بكافة المتطلبات الدراسية.
- ۲التزام الطالب باحترام أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال و منسوبي الجامعة.
- ۳التزام الطالب باحترام القواعد والترتيبات المتعلقة بسير المحاضرات.
- ٤التزام الطالب عند إعداد البحوث والمتطلبات الدراسية األخرى للمقرر طبقا لنزاهة العلمية وعدم الغش فيها بأي شكل
من األشكال.
- ٥التزام الطالب بالقواعد والترتيبات المتعلقة باالختبارات والنظام فيها وعدم الغش.
- ٦التزام الطالب باإلرشادات والتعليمات التي يوجهها المسئول في قاعة االختبارات.

ثانيا  :في المجال غير األكاديمي :
- ۱التزام الطالب بأنظمة الجامعة ولوائحها وتعليماتها والقرارات الصادرة.
- ۲التزام الطالب بحمل البطاقة الجامعية أثناء وجود الطالب في الجامعة.
- ۳التزام الطالب بعدم التعرض لممتلكات الجامعة باإلتالف أو العبث بها أو تعطيلها عن العمل.
- ٤التزام الطالب بالتعليمات الخاصة بترتيب وتنظيم واستخدام مرافق الجامعة وتجهيزاتها.
- ٥التزام الطالب بالزى والسلوك المناسبين لألعراف الجامعية واإلسالمية.
- ٦التزام الطالب بالهدوء والسكينة داخل مرافق الجامعة واالمتناع عن التدخين فيها.

استعراض مثاال من الحقوق الطالبية:
يعتبر طلب إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات هو من أكثر األمثلة التي يحتاجون إليها الطلبة مع نهاية كل فصل
دراسي .لذلك يمكن التفصيل في هذا الحق وبقية الحقوق يمكن فهمها من دليل الطالب.
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طلب إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات
المادة التاسعة والثالثون من الئحة الدراسة واالختبارات من الئحة مجلس التعليم العالي تنص على:
لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر،في حاالت الضرورة،الموافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة خالل فترة ال
تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي  .وقد وضعت جامعة القصيم قاعدة تنفيذية لهذه المادة وفق الضوابط التالية:
 -1يتقدم الطالب إلى عميد الكلية التي تقدم المقرر بطلب إعادة تصحيح ورقة اإلجابة خالل أسبوعين من احتساب المعدالت
التراكمية حسب التقويم األكاديمي أو إعالن النتائج متضمنا مبررات طلب إعادة التصحيح ،وتعهد من الطالب بصحة
المعلومات التي قدمها.
 -2تعد الكلية استمارة تتضمن البيانات التالية :اسم الطالب ،ورقمه الجامعي ،ورقم المقرر ورمزه واسمه ،ورقم الشعبة،
ودرجة األعمال الفصلية ،والفصل الدراسي ،والمعدل التراكمي ،وعدد اإلنذارات األكاديمية إن وجدت ،واسم مدرس
المقرر ,وتاريخ االختبار.
 -3لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر اتخاذ القرار في حالة الطلب المقدم من الطالب.
 -4يجب أن تتم إعادة التصحيح خالل أسبوعين من بداية الفصل الدراسي التالي.
 -5في حال الموافقة على إعادة التصحيح ،يشكل مجلس الكلية لجنة إلعادة تصحيح أوراق اإلجابة وترفع اللجنة تقريرا بذلك
لمجلس الكلية للبت فيه ،ويعتبر رأي المجلس نهائيا.

إجراءات الكليات:
ومن خالل هذه القاعدة التنفيذية يمكن للكليات عمل اإلجراءات التالية عند تقدم الطلبة إلعادة التصحيح:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

-7

يتقدم الطالب الذي لديه اعتراض على درجة االختبار النهائي بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابته خالل أسبوعين
من تاريخ إعالن نتيجة االختبار النهائي محل الطلب ،ويقدم الطلب للقسم الذي يتولى تدريس المقرر ،ويدخل طلبه
في النظام األكاديمي ويسلّم له إشعار بذلك (يستخدم نموذج طلب إعادة التصحيح المرفق).
يقوم رئيس القسم إطالع الطالب على ورقة إجابته ومقارنتها باإلجابة النموذجية لالختبار ،وعند اقتناع الطالب
بسالمة التصحيح يوقع على طلبه بالتنازل ،ويتم حفظ الطلب بعد أن يوقع رئيس القسم.
في حال عدم اقتناع الطالب بسالمة التصحيح ،يشكل رئيس القسم لجنة من عضوين من هيئة التدريس بالقسم ليس
من بينهما مدرس المقرر ،وترفع تقريرها لرئيس القسم التخاذ قراره بتعديل درجة الطالب أو برفض الطلب ،ويتم
إبالغ الطالب بالقرار.
في حال عدم اقتناع الطالب يجوز للطالب التظلم لمجلس الكلية من هذا القرار أسبوعين من تاريخ إعالمه به ،ويقدم
التظلم رسمياً لعميد الكلية متضمنا ً أسباب ومبررات تقديمه وتعهد من الطالب بصحة المعلومات التي قدمها ،بيان
من عمادة القبول والتسجيل بطلبات إعادة التصحيح السابق تقديمها من الطالب إن وجدت والقرارات المتخذة فيها.
في حالة عدم اقتناع مجلس الكلية بجدية وكفاية أسباب التظلم يصدر قراراً مسبباً بحفظه.
في حال موافقة مجلس الكلية على إعادة التصحيح يشكل لجنة من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس على األقل يكون
أحدهم من خارج القسم وليس من بينهم مدرس المقرر إلعادة تصحيح ورقة اإلجابة ،وترفع تقريرها للمجلس خالل
خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور قرار تشكيلها ،ويعرض على المجلس للبت فيه في أول جلسة انعقاد تالية،
ويكون قرار المجلس نهائيا ً باعتماد محضر الجلسة.
لمجالس الكليات أن تضيف ما تراه دون تجاوز المادة التاسعة والثالثون من الئحة الدراسة واالختبارات من الئحة
مجلس التعليم العالي والقاعدة التنفيذية لها من جامعة القصيم.
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مخالفات ميثاق الحقوق و أخالقيات المهنة:
أوال :المخالفات األكاديمية:
تشمل األمثلة التالية:

الغش:





نقل أجوبة طالب آخر أثناء االمتحان
نقل أجوبة منسوخة مسبقا على بعض أعضاء الجسم أو المالبس  ،...إلخ
الحصول مسبقا على نسخة من االمتحان أو أي معلومات متعلقة بمعطياته
استعمال مراجع أو مذكرات أثناء امتحان يمنع فيه ذلك

السرقة األدبية  /الفكرية:





استخدام مراجع (كتب ،جرائد ،موسوعات ،الشبكة العنكبوتية  )...دون اإلفصاح عن
ذلك
تقديم نفس العمل في صفوف  /شعب دراسية مختلفة
شراء عمل أكاديمي أو تسليم عمل تم إعداده من طرف شخص آخر
تسليم عمل دون احترام حيثيات االقتباس داخل النص

تقديم معلومات و حقائق غير صحيحة:




تعمد تزييف نتائج بحث ميداني أو تجربة معينة
تلفيق معطيات دراسة ما أو مشروع ما
تلفيق موضوع دراسة معينة

تقديم شهادات مزيفة:






ادعاء الحصول على شهادة IELTS/TOEFL
تقديم نسخ مزيفة عن الملف المدرسي
تقديم شهادات عمل مزيفة
تقديم شهادات طبية مزيفة
استعمال بطاقة شخصية لشخص آخر
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تقديم عمل جماعي على أنه فردي:



العمل مع شخص أو أشخاص آخرين على حل واجب أو فرض منزلي في حين من المفترض
أن يكون العمل فرديا
طلب المساعدة أو الحصول على مساعدة لحل واجب من المفترض أن يكون فرديا

عدم المشاركة الفعلية في عمل جماعي:



ادعاء كاذب بالمشاركة الفعلية في عمل جماعي
ادعاء كاذب أن جزءا من عمل اآلخرين هو عمل الطرف المدعي

الوكالة غير المالئمة :


وذلك في حالة حضور طالب أي اختبار أو نشاط واجب أكاديمي بدالً عن طالب آخر .

االشتراك في التضليل األكاديمي :


ونعني بهذا مساعدة طالب آخر أو محاولة مساعدته في ارتكاب عمل من أعمال
التضليل األكاديمي  ،كالقيام بعمل اآلخرين  ،أو تصميم مشروع لطالب آخر أو إنتاجه
 ،أو تزويدهم طواعية بإجابات خالل االختبار  ،أو االتصال بطالب خالل فترة
اختباره وتزويده بمعلومات  ،أو إعطاء طالب نسخة من اختبار ما مقدما ً أو ترك مواد
ذات صلة في مكان االختبار أو االمتحان أو تغيير النتيجة .

التدخل في أعمال اآلخرين :


ويشمل ذلك تدخل الطالب عمداً في أعمال غيره من الطالب  ،وتخريب تجارهم
المخبرية  ،وأبحاثهم وملفاتهم اإللكترونية  ،وتزويدهم بمعلومات مضللة  ،أو تعطيل
أعمال مقرر الطالب

ثانيا :المخالفات غير األكاديمية
تشمل المخالفات غير األكاديمية لمعايير السلوك بجامعة القصيم على التالي ) وال تقتصر عليه(
 -1تجاوز أي من ممتلكات جامعة القصيم،من المباني أو المنشآت أو المرافق،أو الدخول إليها
دون تصريح.
 -2اإليذاء) بالقول أو الفعل ( و /أو ترهيب الزمالء وز ّوار الجامعة أو الكلية ،وموظفيها.
 -3السلوك التخريبي أو المسيء داخل حدود الحرم الجامعي.
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 -4السلوك الذي من شأنه تهديد حياة اآلخرين أو سالمتهم سواء ماديا ً أو معنوياً،داخل مقرّات
الحرم الجامعي ومرافقه.
 -5السرقة التي تشمل سرقة الخدمات أو الممتلكات الشخصية أو التابعة للجامعة داخل مقرات
الجامعة أو في أي نشاط جامعي.
 -6انتهاك معايير الملبس الخاصة بجامعة القصيم :وتراعي الجامعة التنوع الثقافي وتحترم
متطلبات توفير بيئة تعليم إنتاجية  ،ومن ثم على الطالب احترام الثقافة و التقاليد المحلية في
ملبسهم  ،حيث ال يقبل اللباس غير المالئم من الذكور أو اإلناث ،إذ يواجه الطالب المخالف
اإلجراءات التأديبية المناسبة.
 -7تخريب ممتلكات الجامعة أو ممتلكات اآلخرين داخل مقر الجامعة  ،أو تدميرها أو تشويهها.
 -8امتالك مفاتيح لمباني الجامعة أو مرافقها أو ممتلكاتها  ،أو نسخها أو استخدامها دون تصريح.
 -9دخول مرافق الجامعة أو ممتلكاتها ،أو استخدامهما دون تصريح  ،بما في ذلك أدوات الحاسب
اآللي أو برامجه.
 -11وضع عالمات أو إخطارات أو الفتات أو لوحات أو تنويهات دون تصريح .إذ توضع مثل
هذه المواد في لوحات النشرات المصرح بها أو أماكن أخرى محددة .وال يسمح بوضعها على
السيارات أو األشجار أو الجدران أو األبواب أو أسطح الزجاج .أما إعالنات الفعاليات
الطالبية التي توزع أو تعرض في معظم المباني في الحرم الجامعي فالبد من اعتمادها
وختمها من إدارة األنشطة الطالبية.

إجراءات وإرشادات
يتم إتباع اإلجراءات التالية في حالة المخالفات األكاديمية للطالب:
-1

-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8

تقع مسؤولية التعامل الفوري مع حاالت التضليل أو االنتحال أو التخريب -في غرفة الدراسة أو
غيرها من المخالفات األكاديمية -على عضو هيئة التدريس .وفي حالة أي مخالفة أكاديمية يرتكبها
طالب يقوم عضو هيئة التدريس بملء النموذج الالزم) نموذج تسجيل المخالفات( ،والذي يتم
توثيقه في الملف الشخصي للطالب في أرشيف الكلية و في مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون
الطالب .ويتيح هذا اإلجراء للجامعة متابعة الحاالت المتكررة لمخالفات الطالب على مستوى
الجامعة وتسجيلها.
في حالة اقتناع عضو هيئة التدريس أن المخالفة المدعاة قد نشأت عن سوء تقدير من جانب
الطالب ال عن تضليل متعمد ،فإن عليه أن ينصح الطالب بعمل أكاديمي مقبول و يسجله في سجل
الطالب .وفي مثل هذه الحاالت يطلب عضو هيئة التدريس على سبيل المثال أن يعيد الطالب كتابة
العمل األصلي أو الفرض أو إعادة تقديم عمل أو فرض جديد.
على عضو هيئة التدريس المسؤول عن عمل تقارير عن إدعاءات التضليل إعداد التقرير عن هذه
األعمال خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ وقوعها ،على أن يرسل النموذج لعميد الكلية و رئيس
القسم الذي وقعت فيه المخالفة.
يدون رئيس القسم تقرير أب رأيه) على النموذج (اعتماداً على مدى خطورة المخالفة وذلك
بالتشاور مع عضو هيئة التدريس  ،وبعد االجتماع مع عضو هيئة التدريس والطالب.
يتم إرسال النموذج إلى عميد الكلية لمعالجتها أو إلرسالها إلى عميد شؤون الطالب لعرضها على
اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية .
في جميع الحاالت البد من تسجيل المخالفات وحفظها في ملف الطالب أو الطالبة.
في جميع الحاالت البد أن يحضر الطالب جميع االجتماعات التي تطلبها الجامعة أو الكلية التي
وقعت بها المخالفة لالستماع.
في حالة عدم االستجابة للحضور قد يصدر القرار بنا ًء على الحقائق المتوفرة.
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 -9أما الحاالت التي ال يوافق فيها عضو هيئة التدريس على قرار لجنة الكلية  ،فمن الممكن التظلم
بشأنه لدى رئيس اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية.
أما بالنسبة للمخالفات غير األكاديمية  ،فيمكن ألي عضو في المجتمع الجامعي أن يرفع دعوى إساءة
سلوك ضد أي طالب .وعلى الطرف المختص ملء" نموذج مخالفة غير أكاديمية "خالل ثالثة أيام من
حدوثها .ويتم تسجيل المخالفة لدى عميد شؤون الطالب ،الذي يخطر بدوره الطالب صاحب الشأن ،ليتم
إجراء مقابلة ويحدد ما إذا كان ميثاق أخالقيات المهنة قد انتهك و يقرر الرد المناسب.

التظلمات والشكاوي الطالبية
تشمل الشكوى أو التظلم األكاديمي المتعلق بمسائل أكاديمية :القبول،الدرجات،اإليقاف
األكاديمي،التضليل،االنتحال،تزوير المعلومات عن عمد ،تقديم العمل المعد لمقرر ما في مقرر
آخر،باإلضافة إلى انتهاك حقوق التأليف .وتتضمن الشكاوي غير األكاديمية كذلك،على سبيل المثال ال
الحصر،التحرش) اللفظي أو الجسدي( ،أو التهديد،أو السلوك التخريبي أو التعسفي داخل الحرم الجامعي
،الغرامات ،أو الرسوم،أو حتى االستبعاد من استخدام خدمة معينة،أو التمييز،و كذلك االطالع على
السجالت،و مخالفة السياسات.
وتنتهج جامعة القصيم سياسة عادلة في التعامل مع طالبها وعالقاتهم مع اإلداريين أو أعضاء هيئة
التدريس أو الموظفين أو غيرهم من أفراد مجتمع الجامعة ،مستهدفة من ذلك تأسيس وتنفيذ سياسات
وإجراءات تظلم الطالب األكاديمية أو غير األكاديمية .ولتحقيق ذلك تم إنشاء وحدة حماية الحقوق الطالبية

وحدة حماية الحقوق الطالبية
مقرها :اإلدارة القانونية بالجامعة وترتبط مباشرة بمعالي مدير الجامعة ويكون احد الكفاءات رئيسا لها
وذلك لمتابعة تطبيق الميثاق بالشكل الصحيح
الهدف منها:إقرار مبادئ العدل واإلنصاف ،كدعامة أساسية في بناء مجتمع مثالي داخل الجامعة
اللجان المرتبطة بها:
أوال :اللجنة الرئيسية الدائمة لحماية حقوق الطلبة على مستوى الجامعة
ثانيا :اللجان الفرعية داخل الكليات

أوال :اللجنة الدائمة
أعضاء اللجنة :تشمل مدير عام اإلدارة القانونية بالجامعة وعضوية عدد كاف من األعضاء القانونيين
وعضوات من المتخصصات في المجال القانوني.
27

جامعة القصيم

" ما له وما عليه "

دليل الطالب

3313/3311هـ

آلية عمل اللجنة :يكون انعقاد اللجنة الدائمة بصفة مستمرة لمباشرة المهام اإلدارية والفنية ،وتختص
بالنظر والتحقيق في التظلمات من القرارات الصادرة عن اللجان الفرعية التي تقدم إليها من الطالب إلى
جانب الشكاوى والتظلمات التي لم تفصل فيها اللجان الفرعية خالل المدة القانونية ،وهي  61يوما ً أو
الشكاوى التي ترى اللجان الفرعية إحالتها فوراً إلى اللجنة الدائمة ،كما تناقش اللجنة الدائمة الشكاوى
والتظلمات التي يحيلها إليها مدير الجامعة ،و تتمتع به هذه الشكاوى أو التظلمات بخصوصية وسرية
وظروف استثنائية.واللجنة الدائمة يحق لها أن تصدر توصيتها بإحالة الطالب الشاكي إلى لجنة تأديبية في
حال ثبوت أن شكواه كيدية ،ويعاقب بحسب األنظمة واللوائح الجامعية ،وتصدر اللجنة الدائمة بعد االنتهاء
من التحقيق توصياتها بشأن الشكاوى والمالحظات التي تلمس جديتها خالل  31يوما ً من تاريخ تقديمها أو
من تاريخ اإلحالة.وتعرض هذه التوصيات على معالي مدير الجامعة العتمادها أو اتخاذ القرار المناسب،
ويجوز لمدير الجامعة عرض القرار على مجلس الجامعة العتماده ،في الحاالت المنصوص عليها نظاميا ً
قابل للتظلم منه ،ويتم إعالن
في هذا الشأن ،ويكون قرار مدير الجامعة أو مجلس الجامعة نهائياً ،وغير ٍ
ذوي الشأن بالقرار.

ثانيا :اللجان الفرعية
أعضاء اللجان الفرعية :يتم إنشاء لجنة فرعية في مقر كل كلية تابعة للجامعة ،ويكون إنشاؤها بقرار
يصدر كل عام دراسي من عميد أو عميدة الكلية المختص ،وتشكل من أحد وكالء أو وكيالت الكلية كرئيس
وعضوية اثنين من أعضاء أو عضوات هيئة التدريس إلى جانب اثنين من الطالب أو الطالبات التابعين
للكلية من المميزين علما ً أو خلقاً.
عمل اللجنة الفرعية :تختص في تلقي الشكاوى والتظلمات المقدمة من الطالب (نموذج أ) بشأن أية
مشكالت أكاديمية ،حتى إن كانت الشكوى ضد أحد أعضاء هيئة التدريس ،ويتم تقديم الشكوى أو التظلم
بحسب النموذج المعد لهذا الغرض.
الفصل بالشكوى :يتم الفصل في الشكوى أو التظلم في مدة أقصاها  31يوما ً من تاريخ تقديم الشكوى ،وال
يصبح القرار الصادر من اللجنة الفرعية نافذاً إال من تاريخ اعتماده من صاحب الصالحية المختص ،طبقا ً
للوائح واألنظمة ،ويعلن القرار إلى ذوي الشأن ويكون قابالً للتظلم منه خالل  15يوما ً من تاريخ إعالن
القرار ،ويكون التظلم أمام اللجنة الدائمة في الجامعة(نموذج ب).

تسوية التظلمات والشكاوي
طريقة التسوية غير الرسمية
بدايةً يجب على الطالب أن يحاول جاهداً حل خالفه بصورة ودية وغير رسمية في أقرب فرصة
متاحة،ويناقش ذلك مع عضو هيئة التدريس المعني،بمجرد أن يكون على بينة من األمر،وفي حال عدم
التوصل إلى حل مرضي بين الطالب وعضو هيئة التدريس،ينبغي على الطالب أن يرفع تظلمه إلى رئيس
القسم التابع له عضو هيئة التدريس،فإن لم يتم حل النزاع،وجب عليه التقدم لرفعه ومناقشته مع عميد
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الكلية .وفي أثناء هذه المناقشات الغير رسمية يفترض من رئيس القسم أو عميد الكلية المنتمي لهما عضوا
هيئة التدريس أن يكون وسيطا ً لحل النزاع،فيسمح لهما بالتحدث مع الطالب أو عضو هيئة التدريس
)أحدهما أو كليهما (وبصورة فردية أو ثنائية ،والنظر في أي أدلة أو وثائق يرغب أي من طرفي النزاع في
تقديمها .أما إن كان تظلمه ضد أي من رئيس القسم أو عميد الكلية،فتتم المناقشة مع من هو أعلى منهما
مرتبة إدارية.
إلزام الطالب بحل الخالف بالطريقة غير الرسمية المشار إليها يعد مخالفا لألنظمة وفيه نوع من الضغط
على الطالب أو الطالبة للتنازل عن حقه الذي كفلته له األنظمة واللوائح المرعية في المملكة وكفله الشرع
الحنيف.

طريقة التسوية الرسمية
يجب على الطالب  /الطالبة إن يلتزم في تقديمه شكواه بعدد من اإلجراءات والضوابط وهى :
(  ) 1أن يتقدم بشكواه إلى مقر اللجنة الفرعية المشكلة داخل كليته حتى ولو كانت الشكوى ضد أحد
أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من كلية أخرى لتدريس مادة أو أكثر لطالب الكلية المقدم بها الشكوى .
(  ) 2أن يكون تقديم الشكوى خالل ثالثين يوما ً من تاريخ حدوث الواقعة محل الشكوى أيا ً كانت هذه
الواقعة ( على سبيل المثال  :إعالن نتيجة اختبار – اعتداء وقع علي الطالب بالقول أو الفعل – منع الطالب
من استخدام حق من حقوقه الواردة بوثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي  ......الخ ).
(  ) 3ال يجوز للطالب أن يتقدم بشكواه بعد مرور ثالثين يوما ً من تاريخ حدوث الواقعة محل الشكوى كما
ال يجوز له التقدم بأكثر من شكوى واحدة عن ذات الواقعة.
(  ) 4أن يقوم بملء النموذج المعد للشكوى واستيفاء كافة البيانات الواردة به بالدقة والوضوح الالزمين
وباالختصار الذي ال يخل بالمضمون (نموذج التظلم إلى اللجنة الفرعية المرفق – كل النماذج موجودة
بالموقع االلكتروني للجامعة ويمكن التعامل معها الكترونيا) .
(  ) 5أن يسلم نموذج شكواه بعد استيفاءه إلى سكرتير اللجنة ويستلم منه إيصاالً يفيد تسليمه للشكوى
وقيدها بسجل اللجنة ( نموذج إيصال استالم المرفق).
(  ) 6متابعة الطالب لشكواه وما تم فيها لمدة ثالثين يوما ً تبدأ من تاريخ تقديمه للشكوى وذلك بمراجعة
وسؤال سكرتير اللجنة في المقر المعد لذلك .
(  ) 7في حالة عدم صدور قرار اللجنة الفرعية في موضوع الشكوى خالل المدة القانونية المحددة بثالثين
يوما ً يجوز للشاكي التقدم للجنة الدائمة بطلب النظر والتحقيق في موضوع شكواه وذلك على النموذج المعد
لهذا الغرض ( نموذج التظلم إلى اللجنة الدائمة المرفق ) .
( )8يتم تعيين عضوا يختاره الطالب وإذا تعذر ذلك فان أمانة اللجنة الدائمة تحدده ليقوم بمساعدة الطالب
للدفاع عن نفسه أمام اللجنة.
(  ) 9يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة الفرعية في حالتين هما :
الحالة األولى  :صدور قرار بحفظ أو رفض الشكوى .
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الحالة الثانية  :صدور قرار معتمد من صاحب الصالحية ال يحقق رغبة الطالب أو ال يعيد إليه كامل
حقوقه التي يطالب بها في شكواه.
(  ) 11يكون التظلم أمام اللجنة الدائمة ومقرها عمادة شئون الطالب بإدارة الجامعة ( بالنسبة للطالب )
ومركز الدراسات الجامعية للبنات بالجامعة ( بالنسبة للطالبات ) خالل خمسة عشر يوما ً تبدأ من تاريخ
توقيع الطالب بالعلم واإلطالع على القرار الصادر من اللجنة الفرعية  ،ويقدم التظلم بأن يقوم الطالب بملء
واستيفاء النموذج المعد لذلك في مقر اللجنة الدائمة ويسلمه سكرتير هذه اللجنة إيصاالً يفيد استالم التظلم
منه .

تثقيف مجتمع جامعة القصيم ورفع مستوى الوعي
يقوم مكتب وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة وعمادة شئون الطالب ووحدات شئون
الطالب بالكليات بحملة التوعية في ميثاق الحقوق و أخالقيات المهنة من خالل عقد سلسلة
من اللقاءات مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين مع بداية كل عام دراسي.
والغرض الرئيسي من هذه اللقاءات هو توفير المعلومات المتعلقة بالعناصر األساسية لميثاق
الحقوق و أخالقيات المهنة و أحكامها ،والعقوبات في حاالت االنتهاكات.

تنفيذ أحكام مخالفة ميثاق الحقوق و أخالقيات المهنة


أوال :الطالب :يطبق في حقهم ما صدر في الئحة تأديب الطالب .يعاقب الطلبة إذا
مارس أي من هذه األمثلة وفق ما جاء في العقوبات التأديبية في الالئحة.



ثانيا :الموظفين ويطبق في حقهم ما صدر في المادة  32في الئحة تأديب الموظفين في
نظام الخدمة المدنية



ثالثا :أعضاء هيئة التدريس ويطبق في حقهم ما صدر في باب التأديب في نظام
مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه.

أخالقيات المهنة ومسئولية الطالب/الطالبة
بما أن الطالب هم أهم ركائز الجامعة ،فإن مسؤوليتهم اتجاه تطبيق بنود ميثاق الحقوق و
أخالقيات المهنة للجامعة هو أحد أساسيات النجاح ،فهم مسؤولون عن األمور اآلتية:



اإلطالع على بنود ميثاق الحقوق و أخالقيات المهنة للجامعة وفهمها على الوجه الصحيح.
اإلبالغ عن أي مخالفات أو حاالت تضليل ،سواء كانت مؤكدة أو مشتبه بها.
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طلب المساعدة والنصح من مكتب وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة أو من عمادة
شئون الطالب أو من وحدات شئون الطالب بالكليات عند الحاجة.
استعمال كل مصادر المعلومات المتوفرة لهم من طرف كل من األساتذة ومكتب وكيل
الجامعة وعمادة شئون الطالب ووحدات شئون الطالب بالكليات.
طلب التفسيرات والتوضيحات التي يحتاجونها حول ميثاق الحقوق و أخالقيات المهنة من
عمادة شئون الطالب ووحدات شئون الطالب بالكليات.

ميثاق أخالقيات المهنة ومسئولية األساتذة والموظفين
إنه لمن مسؤولية الهيئة التدريسية واإلدارية في الجامعة التحلي بأعلى معايير ميثاق أخالقيات
المهنة  ،واحترام ثقافة وتقاليد المملكة العربية السعودية والقوانين المعمول بها .فكل من
المدرسين والموظفين مسؤولين على تشجيع روح التعلم والتعليم والبحث العلمي والخدمة
األكاديمية ،باإلضافة إلى التحلي بأعلى معايير األخالقيات المهنية والنزاهة األكاديمية .وفي
هذا اإلطار فهم مسؤولون عن:








العمل بميثاق الحقوق و أخالقيات المهنة الخاص بالجامعة ودعمه.
دعم الجهود المبذولة لتطبيق بنود الميثاق.
شرح وتوضيح بنود الميثاق للطالب ،وإعطاؤهم كل التوضيحات المتعلقة بعواقب اإلخالل
ببنود الميثاق الخاص بالجامعة.
تخصيص حيز من حصصهم الدراسية األولى لشرح وتوضيح المقصود بالغش والسرقة
األدبية والفكرية.
القيام بدورهم على أحسن وجه في أثناء مراقبة االمتحانات.
توجيه الطلبة نحو استعمال كل الموارد المتوفرة لهم من طرف مكتب وكيل الجامعة للتخطيط
والتطوير والجودة وعمادة شئون الطالب ووحدات شئون الطالب بالكليات.
اإلبالغ عن كل حاالت انتهاك أو أي حالة مشتبه بها من أجل اتخاذ التدابير الالزمة ضد
مرتكبيها.

السرقة األدبية أو الفكرية
تعتبر السرقة األدبية/الفكرية من أكثرا النتهاكات شيوعا ،وهذا دليل عن عدم إلمام أو إساءة
فهم الطلبة واألساتذة لذلك .ومن بين األسباب التي تؤدي للوقوع في هذا الخطأ ،نجد:




االعتقاد الخاطئ لدى بعض األساتذة والطلبة بأنه طالما كانت المعلومات في متناول الجميع
كما هو الحال على اإلنترنت فال مانع من استخدامها في كتاباتهم.
قلة دراية باألساليب المثلى لالقتباس من المصادر وذكر المراجع في أعمالهم.
الظن الخاطئ بأن االستعانة بما كتبه اآلخرون ليس فيه أي إساءة.
31

جامعة القصيم




" ما له وما عليه "

دليل الطالب

إلنجاز األبحاث

3313/3311هـ

أو المشاريع أو التحضير

ضيق الوقت والتخطيط غير الصحيح
لالمتحانات.
االعتقاد بأنه ال حرج من ارتكاب سرقة أدبية ما دام كثير من األساتذة والطلبة يفعلون ذلك.
االعتقاد بأنه قد يكون من الصعب على المقيم أو األستاذ الكشف عنها

الحد من السرقة األدبية:
من أجل التقليل من حاالت السرقة األدبية/الفكرية ،على الطالب أو الطالبة االقتناع
باألساسيات الثالث اآلتية:




إنه من مسؤوليتك أن تحيط القارئ/األستاذ بأن عملك ليس  %311من جهدك الخاص.
التكتم عن استعمال أي مرجع يعتبر كذبا ،والكذب ليس مقبوال بكل المعايير وفي جميع
المجتمعات مهما كان السبب الكامن وراءه.
تسليم عمل اآلخرين على أنه جهدك الخاص يعتبر سرقة ،أو على وجه الدقة ،سرقة فكرية.
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الطالب  /الطالبة
االسم ......................................... /
 14هـ
/
/
تحريراً في
التوقيع ........................................ /
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نموذج رقم ( ) 1

33

جامعة القصيم

" ما له وما عليه "

دليل الطالب

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة القصيم

3313/3311هـ
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وحدة حماية الحقوق الطالبية

تظلم إلى اللجنة الدائمة
بتاريخ

/

/

 14هـ

من الطالب  /الطالبة  .............................................. :بكلية .............................. :
الرقم الجامعي  ................................. :رقم الهاتف  :منزل ................................ /
جوال ................................ /
ضـــد
المشكو في حقه  ............................. :وظيفته  .......................... :جهته ....................... :
صدر بتاريخ

/

العرض :
 14 /هـ قرار اللجنة الفرعية بكلية ..................................... :

والذي انتهى إلى ............................................................................................... :
وذلك في الشكوى المقدمة منى بشأن ............................................................................. :
........................................................................................................................................................
..........................................................................
أسباب التظلم وإثباتاته .......................................................................................... :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.............................................................................................................
تعهد
أتعهد أنا الطالب  .................................... /بأن كافة البيانات الواردة بهذه الشكوى صحيحة وعلى مسئئوليتى الشخصئية
وأنه ال يقصد بها الكيد أو النيل من سمعة المشكو في حقئه  ،وأنئه فئي حالئة ثبئوت عكئس ذلئك فئإنني سئأكون معرضئاً للتأديئب
وفق ما جاء في القواعد المنظمة لتأديب الطالب .
الطالب  /الطالبة
االسم ......................................... /
 14هـ
/
/
تحريراً في
التوقيع ........................................ /
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نموذج رقم ( ) 2
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وحدة حماية الحقوق الطالبية

إيصال استالم
بتاريخ

استلمت أنا ...................................................... :

/

/

 14هـ

سكرتير  /سكرتيرة اللجنة ...................................................................................... :
 شكوى  تظلم مقدم من الطالب  /الطالبة .................................................................... :
من كلية  /معهد  ......................................... :الرقم الجامعي ...................................... :
وقيدت الشكوى  /التظلم بالسجالت برقم ....................................................................... :
المستلم
االسم ..................................... :
التوقيع ..................................... :
التاريخ ..................................... :
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Kingdom of Saudi Arabia
Ministry if Higher Education
Qassim University

نموذج طلب إعادة تصحيح
يعبأ هذا الجزء بواسطة الطالب

اسم الطالب  .......................................................................................................:الرقم الجامعي ..............................:
اسم املقرر  ................................:رمز املقرر  ...................................:رقم الشعبة .....................................:
اسم .........................................................................................................................................................................:
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
التوقيع  ......................................................................:التاريخ .............................................................................:

يعبأ هذا الجزء بواسطة شؤون الطالب

معدل الطالب التراكمي  ..................:عدد إلانذارات  .......................:عدد الطلبات املماثلة السابقة ........................ :
درجة إلاعمال الفصلية  ......................................:النسبة املئوية )1( % .......................................:
درجة الاختبار النهائي  ....................................:النسبة املئوية )1(% ..............................:
النسبة (  – ) 1النسبة (% ....................................... = ) 2
مدير شؤون الطالب .
التوقيع  ................................................:التاريخ ..........................................................:

هذا الجزء خاص بوكالة الكلية للشؤون التعليمية

 -يقبل الطلب ويحال للقسم لتشكيل لجنة إلعادة التصحيح

(

-ال يقبل الطلب ويبلغ الطالب بذلك

(

)
)

ً
مالحظة  :في حالة قبول الطب فيجب أن ترفع اللجنة تقريرا بنتيجة إعادة التصحيح لوكالة الكلية لشؤون التعليمية
ليتم عرضه على مجلس الكلية للبت فيه خالل أسبوعين من تاريخ إحالته للقسم .
وكيل الكلية لشؤون التعليمية .
التوقيع  ................................................ :التاريخ ..........................................................:
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نموذج تسجيل المخالفات األكاديمية لميثاق الحقوق و أخالقيات المهنة
إلى  :عميد
الموضوع :مخالفة ميثاق الحقوق وأخالقيات المهنة
التاريخ: -----------------------
يتعلق الوصف التالي بادعاء مخالفة أكاديمية لميثاق الحقوق وأخالقيات المهنة:
____________________________________________________________________________
__
____________________________________________________________________________
تاريخ الواقعة:

مدرس المادة:

البريد االلكتروني:

اسم المقرر ورقمه:

اسم الطالب:

رقم الطالب:

طبيعة المخالفة:
االنتحال التعاون غير المالئم الوكالة غير المالئمة التضليل في االمتحانات أو األعمال المقدمة تقديم العمل المعد
لمقرر ما في مقرر آخر تزوير المعلومات عن عمد االشتراك في التضليل األكاديمي انتهاك حقوق التأليف أخرى:
..............................
على مدرس المادة االجتماع بالطالب خالل يومين من تاريخ المخالفة،وإكمال هذا النموذج،والذي يشمل حجة الطالب .وعلى
الطالب الذي يواجه تهما ً بارتكاب مخالفة،التوقي على أحد الخيارات التالية:
 -1أنا الطالب المعني،أتحمل المسؤولية عن المخالفة المدعاة وعقوبتها التي تقررها الجامعة
 -2أنا الطالب المعني،أتحمل المسؤولية عن المخالفة المدعاة،و ال أقبل العقوبة المقررة وأعلم أنه البد من التظلم
من العقوبة.
 -3أنا الطالب المعني،ال أتحمل المسؤولية عن المخالفة المدعاة،وأطلب التظلم في ذلك.
التاريخ _________________ :توقيع الطالب_________________ :
توقيع مدرس المادة_________________ :
توقيع رئيس القسم_________________ :
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نموذج تسجيل المخالفات غير األكاديمية
إلى :معالي مدير الجامعة

الموضوع :مخالفة ميثاق الحقوق وأخالقيات المهنة
التاريخ: -----------------------
يتعلق الوصف التالي بادعاء مخالفة غير أكاديمية للميثاق:
____________________________________________________________________________
__

تاريخ الواقعة:
يرجى تحديد مكان حدوث الواقعة:
اسم المبلّغ عن المخالفة:
البريد االلكتروني:
المبنى والغرفة:
الطالب أو الموظفين أصحاب العالقة:
-1
-2
-3
-4
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التقويم األكاديمي
راجع موقع عمادة القبول والتسجيل لالطالع عليه
القبول والتسجيل بالجامعة
راجع موقع عمادة القبول والتسجيل لالطالع عليه
حيث يتم سنويا موافقة مجلس الجامعة على اإلعداد
المقترحة لكل كلية وقسم وشروط القبول وتقوم
عمادة القبول بإعالنها ووضعها بالموقع
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مفاهيم جامعية:
 -3الفصل الدراسي:
مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا تدرس على مداها المقررات الدراسية.
 -2الفصل الصيفي:
مدة زمنية ال تزيد عن ثمانية أسابيع و تضاعف خاللها المدة المخصصة لكل مقرر.
 -1المستوي الدراسي:
هو الدال علي المرحلة الدراسية و يكون عدد المستويات الالزمة للتخرج ثماني مستويات.
 -3المقرر الدراسي:
مادة دراسية تتبع مستوى محدد ضمن خطة الدراسة المعتمدة في الكلية في كل تخصص و يكون لكل مقرر رقم و رمز
و اسم و وصف لمفرداته.
 -5الوحدات الدراسية:
المحاضرة النظرية األسبوعية ال تقل عن خمسين دقيقة و الدرس العملي أو الميداني ال تقل مدته عن مائة دقيقة.
 -6اإلنذار األكاديمي:
اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن  2من .5
 -7درجة األعمال الفصلية:
الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات و بحوث و أنشطة تعليمية.
 -8االختبار النهائي:
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
 -1درجة االختبار النهائي:
الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي.

الئحة الدراسة واالختبارات
 -3نظام الدراسة
 -1تسير الدراسة في المرحلة الجامعية على نظام المستويات.
 -2تتكون الدراسة من ثمانية مستويات.
 -1تكون مدة المستوي الدراسي فصالً دراسياً.
 -3يقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين و يجوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي تحسب مدته بنصف مدة
الفصل الدراسي.

 -2العبء الدراسي
العبء الدراسي هو مجموع الساعات الدراسية للمقررات التي يسجلها الطالب في الفصل الدراسي و
يحدد حسب القواعد التالية:
 -3الحد األدنى:
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الحد األدنى للعبء الدراسي هو  12ساعة دراسية معتمدة في الفصل الدراسي و ساعة واحدة في الفصل
الصيفي.
 -2الحد األعلى:
الحد األعلى للعبء الدراسي هو  21ساعة معتمدة في الفصل الدراسي و  11ساعات معتمدة في الفصل
الصيفي مع مراعاة التالي:
ال يحق للطالب المنذر أكاديميا أن يزيد العبء الدراسي لديه عن  14ساعة.
ال يحق للطالب الحاصل على تقدير مقبول أن يزيد العبء الدراسي لدية عن  16ساعة.
يسمح للطالب الخريج بتجاوز الحد األعلى بما ال يزيد عن ثالث ساعات معتمدة.

 -1التسجيل
يتاح للطالب تسجيل المقررات التي يرغب بدراستها أو حذفها حسب األتي:
 يمكن للطالب إضافة المقررات التي يرغب بدراستها قبل بداية الفصل الدراسي بأسبوع و ينتهي
بنهاية األسبوع األول منه.
 يمكن للطالب حذف المقررات الدراسية التي ال يرغب بدراستها حتى نهاية األسبوع الثاني من
بداية الفصل الدراسي.
 يجب أن ال يتجاوز التسجيل الحد األعلى للعبء الدراسي و ال يقل عن الحد األدنى.
 تتم عملية تسجيل المقررات للطالب بعد التشاور مع مرشده األكاديمي و يتحمل الطالب مسؤولية
أي قصور أو أخطاء تحدث نتيجة جهله بالتعليمات.
 إذا لم يسجل الطالب أي مقرر خالل فترة التسجيل النظامية يعتبر منقطا عن الدراسة.
 يجب على الطالب في حال التسجيل اآللي اعتماد جدوله الدراسي من خالل ملفه الشخصي في
نظام الجامعة الحاسوبي خالل فترة الحذف و اإلضافة.
 يعتبر الطالب موقوفا عن الدراسة و يوضع في النظام الحاسوبي عبارة " منقطع لعدم التسجيل" إذا
لم يقم باعتماد جدوله الدراسي خالل فترة الحذف و اإلضافة و حتى نهاية األسبوع الثاني من بداية
الفصل الدراسي.

 -3تأجيل الدراسة
يجوز للطالب قبل انتظامه في مستواه الدراسي التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر يقبله مجلس الكلية
على أال تتجاوز مدة التأجيل فصئلين دراسئيين متتئاليين أو ثالثئة فصئول دراسئية غيئر متتاليئة كحئ ٍد
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أقصئئى طيلئئة بقائئئه فئئي الجامعئئة ،وال تحتسئئب مئئدة التأجيئئل ضئئمن المئئدة الالزمئئة إلنهئئاء متطلبئئات
التخرج.

 -5االنتظام و الحرمان من الدراسة
 على الطالب المنتظم حضور المحاضرات ،والئدروس العمليئة ،ويحئرم مئن دخئول االختبئار
النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره عن ( )%75من المحاضرات والدروس العملية المحئددة
لكل مقرر خالل الفصل الدراسي ،ويعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغيئاب
راسبا ً في المقرر ،ويرصد له تقدير محروم.
 الطالب الذي يتغيب عن االختبئار النهئائي تكئون درجتئه صئفراً فئي ذلئك االختبئار ،ويحسئب
تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها.
 إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهئري ،جئاز
لمجلس الكلية ،في حاالت الضرورة القصوى ،قبول عذره ،والسماح بإعطائه اختبئاراً بئديالً
بشئرط أن يقئئدم الطالئب عئئذره فئي التخلئئف عئن االختبئئار مئن وقئئت نشئوء العئئذر حتئى نهايئئة
األسبوع الثاني من نهاية االختبارات ،ويعطى الطالئب التقئدير الئذي يحصئل عليئه بعئد أدائئه
االختبار البديل.

 -6االنسحاب من مقرر دراسي
يجوز للطالب بعد موافقة "عميد الكلية أو من يفوضه" االنسحاب بعذر من مقرر في الفصل الدراسي و
ذلك خالل ثمانية أسابيع من بدء الدراسة و أربعة أسابيع للفصل الصيفي بشرط أن ال يقل العبء الدراسي
عن الحد األدنى.

 -7االعتذار عن فصل دراسي
 يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصئل دراسئي دون أن يعئد راسئبا ً إذا تقئدم
بعذر مقبول لدى مجلس الكلية وذلك من بداية الفصل و حتى قبئل بدايئة االختبئارات النهائيئة
بثالثة أسابيع على األقل ،ويحتسب هذا الفصل من المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج .
 إذا عاد الطالب المعتذر أو المؤجئل السئتئناف الدراسئة فئي الوقئت المحئدد ،يتقئدم بطلبئه إلئى
عميد القبول والتسجيل إلصدار قرار بذلك.
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 يجئئب أن ال تتجئئاوز فصئئول االعتئئذار فصئئلين دراسئئيين طيلئئة دراسئئة الطالئئب الجامعيئئة ثئئم
يطوى قيده بعد ذلك.

 -8اإلنذارات األكاديمية
يحصل الطالب على اإلنذار األكاديمي األول إذا أنخفض معدله التراكمي عن الحد األدنى وهو() 2.11
من(  .) 5.11و إذا حصل الطالب على ثالثة إنذارات أكاديمية متتالية النخفاض معدله التراكمي عن الحد
األدنى يفصل أكاديميا.

 -1طي القيد
إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة دون عذر مقبول لمدة فصل دراسي دون طلب تأجيل يطوى
قيده من الجامعة ،ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل.
إذا لم يستأنف الطالب المعتذر أو المؤجل الدراسة في الوقت المحدد ،أصدر عميد القبول والتسجيل
قرار ط ّي قيده.
يطئئوى قيئئد الطالئئب " المنقطئئع لعئئدم التسئئجيل" إذا لئئم يقئئم بمعالجئئة وضئئعه األكئئاديمي قبئئل نهايئئة
األسبوع السابع من الدراسة.

 -31إعادة القيد

 يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده إلى عميد القبول والتسجيل برقمه وسجله قبل
االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:
(أ ) أن يتقدم بطلب إعادة القيد إلى عميد القبول والتسجيل خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.
(ب) أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.
(ج) إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر ،فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا ً مستجداً دون
الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه.
(د) ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة.
(هـ) ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصوال أكاديمياً.
(و) ال يعاد قيد الطالب في الفصل الذي طوي قيده فيه.
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ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية ،أو الذي فصل من
جامعة أخرى ألسباب تأديبية ،وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه األسباب فيُع ّد
قيده ُملغى من تاريخ إعادة القيد.

 -33الفصل من الجامعة
يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية:
 )1إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية النخفاض معدله التراكمي عن ( 2.1من .)5
 )2إذا لئئم ينئئه متطلبئئات التخئئرج خئئالل مئئدة أقصئئاها نصئئف المئئدة المقئئررة لتخرجئئه عئئالوة علئئى مئئدة
البرنامج.
 )3إذا لم ينه طالب المنحة متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها ثمانيئة فصئول دراسئية ،ولمجلئس الكليئة
إعطاء فرصة استثنائية.
 )3إذا اتضح عدم جدية الطالب بتعمده الرسوب ونحوه جاز لمجلس الكلية طي قيده.

 -32التخرج
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات النجاح حسب الخطة الدراسية على أال يقل معدله التراكمي عن مقبول(
معدل .)2

 -31الحرمان من المكافأة
أسباب الحرمان من المكافأة :
يحرم الطالب من المكافأة في الحاالت التالية:
 .1في حال انخفاض معدل الطالب التراكمي إلى أقل من ( )2لغير طالب المنح.
 .2إذا طلب تأجيل الدراسة.
 .3إذا انتهت المدة النظامية للدراسة لغير طالب المنح.
 .4إذا أنسحب أو فصل من الجامعة .

.5

إذا عمل في وظيفة رسمية.
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 -33المخالفات الطالبية التي تستحق التأديب
 كل قول أو فعل يمس الشرف ،والكرامة ،أو يخل بحسن السيرة والسلوك واالستقامة في الدين
والخلق داخل الجامعة وخارجها.
 االمتناع المدبر عن حضور المحاضرات والدروس ،أو األعمال األخرى بالكلية التي تقضي
اللوائح بالمواظبة عليها.
 كل غش في االختبار ،أو الشروع فيه ،أو محاولة للغش ،أو اصطحاب ما له صلة بئالمقرر ولئو لئم
يستفد منه.
 إساءة استعمال أماكن الكلية وملحقاتها.
 كل تنظيم للجمعيات داخل الكلية من غير ترخيص سابق من الجهات المختصة في الجامعة.
 كل إخالل بنظام االختبار  ،أو بالهدوء الواجب له بإحداث ضجيج ونحوه .
 إصدار نشرات أو توزيعها ،أو جمع أموال أو توقيعات قبل الحصول على ترخيص من الجهات
المختصة في الجامعة.
 دخول الطالب االختبار بدال عن غيره أو دخول سواه بدال عنه سواء أكان ذلك داخل الكلية أم
خارجها.
 التدخين داخل الجامعة أو عدم المحافظة على النظافة.
 الخروج على آداب اللياقة في التصرفات مع الزمالء أو الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس أو
عمال الشركات القائمة بالعمل داخل الجامعة أو التعدي عليهم بالقول أو الفعل.

 -35العقوبات التأديبية للطالب
 التنبيه كتابة .
 اإلنذار.
 حرمان الطالب من التمتع ببعض المزايا الجامعية الخاصة بالطالب أو كلها.
 الحرمان من التسجيل في مقرر أو أكثر لمدة فصل دراسي أو أكثر.
 إلغاء تسجيل الطالب لمدة فصل دراسي و اعتباره راسبا في المقررات التي سجلها.
 إلغئئاء اختبئئار الطالئئب فئئي مقئئرر أو أكثئئر و اعتبئئاره راسئئبا فئئي المقئئرر أو المقئئررات التئئي
سجلها.
 حرمان الطالب من دخول االختبار في مقرر أو أكثر.
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 الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.
 الفصل النهائي من الجامعة.
و في جميع األحوال يتحمل الطالب قيمة ما أتلفه مضافا إليها تكلفة اإلصالح أو التركيب وما يترتئب
على ذلك من تبعات.
وليس للطالب أن يحتج بعدم علمه بنظم الجامعة ولوائحها وبما تصدره من تعليمات.

 -36التحــــويل
أوال :من جامعة إلى أخرى :
يجوز قبول تحويل طالب من خارج الجامعة وفقا ً للضوابط التالية :
 -1أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم العالي ما ال يقل عن فصل
دراسي واحد .
 -2أن ال يكون الطالب راسب في المعدل التراكمي .
 -3أن ال يكون مفصول من الجامعة المحولة منها ألسباب تأديبية أو أكاديمية .
 -4أن ال يكون التحويل من درجة علمية إلى درجة علمية أعلى منها .
 -5يجب أن ال يقل عدد الوحدات المقررة التي يطلب من الطالب المحول دراسته في جامعة القصيم عن
 %61من عدد الوحدات المقررة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من الجامعة .
 -7يعادل للطالب المحول بما ال يتجاوز  %41من ساعات الخطة المعتمدة للتخصص المحول إليه .
 -8ال تدخل التقديرات التي حصل عليه الطالب في المقررات التي عودلت له في احتساب معدلها التراكمي
.
( يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقا لإلجراءات و المواعيد المعلنة في
الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل )

ثانياُ :التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة :
تحويل الطالب من كلية ألخرى داخل الجامعة يكون وفقا ً للضوابط التالية :
 -1موافقة عمادة الكلية المحول إليها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الكلية .
 -2أال يكون الطالب قد أمضى مدة تزيد عن أربعة فصول دراسية .
 -3أن تنتهي إجراءات التحويل خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي حسب التقويم األكاديمي .
 -4ال يحول الطالب إال بعد مضي فصل دراسي واحد على األقل في الكلية المحول منها .
 -5يسمح للطالبة بالتحويل مرة واحدة خالل دراستها الجامعية أو مرتين إذا كانت إحداهما السنة
التحضيرية.
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 -6الطالب المحول إلى السنة التحضيرية يعاد إلى قسمه السابق في حال عدم اجتيازه وذلك لمرة واحدة
فقط .
 -7التخصيص بعد اجتياز البرامج التحضيرية ال تحتسب ضمن حركات التحويل .
( تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها ,
ويشمل ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراستها في الجامعة ).

ثالثاً :التحويل من تخصص إلى أخر داخل الكلية :
 -1يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص أخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها العميد .
 -2أن تكون المدة المتبقية له في الجامعة كافية إلنهاء متطلبات التخرج .
 -3أن تنتهي إجراءات التحويل خالل األسبوع األول من بداية الفصل الدراسي حسب التقويم األكاديمي .
 -4يسمح للطالب بالتحويل مرة واحدة خالل دراسته الجامعية  ،ولمجلس الكلية االستثناء من ذلك .

 -37الطالب الزائر
هو الطالب الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أو كلية أخرى أو في أي فرع من فروع الجامعة
التي تنتمي إليها .
أوال :طالب من الكلية ويرغب الدراسة زائر في جامعة أو كلية أخرى :
 -1أن يكون للطالب سجل دراسي ( بمعدل تراكمي ) لفصل واحد على األقل في الجامعة قبل طلبه الدراسة
كـطالب زائر .
 -2أن تكون الدراسة في جامعة أو كلية معترف بها .
 -3إحضار توصيف للمقررات المراد دراستها من الجامعة األخرى لمعادلتها من قبل الكلية وبعد تحديد
المواد التي تعادل ترفع بخطاب رسمي لعمادة القبول والتسجيل لمخاطبة الجامعة التي يود الدراسة فيها
كطالب زائر .
 -4أن يكون المقرر الذي سيدرسه الطالب خارج الجامعة معادال أو ( مكافئا ) في مفرداته وعدد وحداته
الدراسية .
 -5يكون الحد األقصى لمجموع الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة كطالب زائر
هو( )%21من مجموع وحدات التخرج من جامعة القصيم .
 -6ال تحتسب معدالت المقررات التي تتم معادالتها للطالب الزائر في جامعة أخرى ضمن معدلها
التراكمي  ,وتثبت المقررات في سجلها األكاديمي .
 -7يجب على الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل بنتائجه التي حصل عليها خالل أسبوع من بدء
الدراسة في أول فصل دراسي يلي فترة دراسته كزائر .
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 -8الحد األقصى للفصول الدراسية التي يسمح للطالب دراستها زائر فصالن دراسيان .
ثانيا  :طالب جامعة أخرى ويرغب الدراسة زائر في الكلية لدى جامعة القصيم :
-1أن يأخذ الطالب توصيف للمقررات التي يود دراستها من الكلية داخل الجامعة لمعادلتها من قبل جامعته
وبعد المعادلة يرسل خطاب يحدد فيه المقررات المعادلة .
-2أن يكون المقرر الذي سيدرسه الطالب الزائر معادال أو ( مكافئا ) في مفرداته وعدد وحداته الدراسية .
 -3أن يحصل على موافقة الكلية لدراسة هذه المواد .
 -4تسجل المقررات للطالب من قبل الجهة المختصة في العمادة .
 -5يزود الطالب في نهاية دراسته بخطاب يوضح نتائج المقررات التي درسها .

 -38التقديرات والتخرج

 تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر على أساس أن وزن التقدير من
( )5نقاط كما يلي:
الدرجة المئوية
95-111
 91إىل أقل من 95
 85إىل أقل من 91
 81إىل أقل من 85
 75إىل أقل من 81
 71إىل أقل من 75
 65إىل أقل من 71
 61إىل أقل من 65
أقل من 61

رمز التقدير وزن التقدير من ()5
التقدير
5.1
أ+
ممتاز مرتفع
4.75
أ
ممتاز
4.5
ب+
جيد جدا مرتفع
4.1
ب
جيد جدا
3.5
ج+
جيد مرتفع
3.1
ج
جيد
2.5
د+
مقبول مرتفع
2.1
د
مقبول
1.1
هـ
راسب

 يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتي:
( )1ممتاز) :إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن 4.51من .5.11
( )2جيد جدا):إذا كان المعدل التراكمي من3.75إلى أقل من4.51من.5.11
( )3جيد) :إذا كان المعدل التراكمي من  2.75إلى أقل من  3.75من .5.11
( )4مقبول):إذا كان المعدل التراكمي من  2.11إلى أقل من  2.75من . 5.11
 تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( )4.75إلئى ( )5.11مئن ()5.11
عند التخرج ،وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( )4.25إلى أقل من
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( )4.75من ( )5.11عند التخرج ،ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي :
أ -أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
ب -أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها اثنا عشر فصالً دراسياً.
ج-أن يكون الطالب قد درس في الكلية ما ال يقل عن ( )%61من متطلبات التخرج.
 يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية ،على أال يقل معدله التراكمي
عن مقبول (معدل .) 2

كيفية حساب المعدل التراكمي 
 المعدل الفصلي والمعدل التراكمي:
المعدل الفصلي  :هو حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في
الفصل الدراسي على مجموعالساعات المعتمدة لجميع المقررات التي درسها في
الفصل الدراسي.
 ويقصد بالنقاط :عدد الساعات المسجلة  xوزن التقدير.
 المعدل التراكمي  :هو حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في
جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الساعات المعتمدة
لتلك المقررات.
الساعات المكتسبة (ساعات التخرج) مجموع الساعات المعتمدة للمقررات المجتازة.

مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي 

 الفصل الدراسي األول:
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الحاصل
المعتمدةالمسجلة
عليها الطالب
85
2
71
1
12
1
81
3

المجموع
فصلي
المجموع
تراكمي
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رمز
التقدير

عدد الساعات
المعتمدةالمكتسبة

وزن
التقدير

النقاط

ب+
ج
أ
ب

2
1
1
3

3,5
1.1
3.75
3.1

1
1
33.25
36

32

32

38.25

32

32

38.25

معدل الفصل الدراسي األول =

مجموع النقاط ( ) 38.25
------------------------------------مجموع الساعات المسجلة فصليا ( ) 32

= 3.12

 الفصل الدراسي الثاني:
المقرر

الدرجة
عدد الساعات
رمز
عدد الساعات
الحاصل عليها
التقدير المعتمدةالمكتسبة
المعتمدةالمسجلة
الطالب
أ+
2
16
2
ب
1
81
1

وزن التقدير

النقاط

5.1

31

3.1

32

3

73

ج

3

1.1

32

التحرير العربي

1

83

ب

1

3.1

32

 313ريض
 313كيم
ثقافة إسالمية
()2

المجموع فصلي

32

32

36

المجموع تراكمي

23

23

13.25

معدل الفصل الدراسي الثاني=

المعدل التراكمي =

مجموع النقاط ( ) 36
------------------------------------مجموع الساعات المسجلة فصليا ( ) 32

13.25
مجموع النقاط ( ) 36 + 38.25
---------- = ------------------------------------------23
مجموع الساعات المسجلة تراكميا ( ) 32+32

 الفصل الدراسي الثالث :
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الدرجة
عدد الساعات
الحاصل
المعتمدةالمسجلة
عليها الطالب
56
2

وزن
التقدير

النقاط

هـ

1

3.1

2

مقدمة في الحاسب

1

81

ب

1

3.1

32

فيزياء عامة ()3

3

11

هـ

1

3.1

3

1

83

ب

1

3.1

32

المقرر
لغة إنجليزية ()2

مقدمة في اإلحصاء
واالحتماالت

عدد الساعات
رمز
التقدير المعتمدةالمكتسبة
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المجموع فصلي

32

6

11

المجموع التراكمي

16

11

323.25

معدل الفصل الدراسي الثالث=

المعدل التراكمي =

()11
مجموع النقاط
----- = ----------------------------مجموع الساعات المسجلة فصليا ( ) 32

= 2.51

323.25
مجموع النقاط ( ) 11+36 + 38.25
-------- = --------------------------------------------------16
مجموع الساعات المسجلة تراكميا ( ) 32+32+32
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الخطط الدراسية

لقد تم وضع دليل تعليمي للخطط الدراسية لكافة البرامج الشرعية واالنسانية والعلمية
والصحية وهو في ستة مجلدات ثالثة منها باللغة العربية وثالثة باللغة االنجليزية فنأمل استالم
نسختك من شئون الطالب في كليتك او بامكانك نسخها من موقع الجامعة وعمادة القبول

اإلطار العام إلعداد الخطط الدراسية
سيتم التطرق للمواضيع التي تهم الطالب مباشرة من اإلطار نظرا لطول فقرات اإلطار وسنتناول األتي:

 -3أهمية اإلطار العام للخطط الدراسية.

 -2األسس المتبعة في إعداد اإلطار العام للخطط الدراسية.
 -1معايير الخطط الدراسية.
 -3مراحل إعداد الخطط الدراسية.
 -5محتويات الخطة الدراسية.
 -6العناصر الرئيسة للخطة الدراسية.
 -7متطلبات التخرج.
 -8اإلطار العام للخطط الدراسية.

 -31الهيكل العام للخطة الدراسية.
 -33متطلبات الجامعة.
 -32ترقيم وترميز المقررات.
 -31المتطلبات السابقة للمقررات.
 -33رموز أقسام الكلية.
-35توصيف المقررات الدراسية.

أهمية اإلطار العام للخطط الدراسية
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يعـد اإلطــار العــام للخطــط الدراســية بمظابــة المـنظم للخطــط الدراســية دا ــل الجامعــة الـ ي
تســتند عليــه جميــع الكليــات ســواء فــي إعــداد ططهــا المســتحدثة أوفــي تطــوير الخطــط
القائمة ليكون ه ا اإلطار المرجع األساس لبناء الخطط وذلك وفقاً لما يلي:

 -3أن يكون ترميز وترقيم المقررات لجميع كليات الجامعة بصورة واحدة وتتوافق مع
المعمول به في الجامعات السعودية والعالمية.

 -2أن تتضمن جميع طط كليات الجامعة متطلبات الجامعة لجميع الطالب.
 -1أن يكون الهيكل العام لجميع الخطط الدراسية بالجامعة واحدا.
 -3أن يكون للجامعة متطلبات للتخرج تلتزم بها جميع الكليات.
 -5أن يكون توصيف المقررات الدراسية المطروحة لجميع األقسام بشكل ومضمون
موحدين.
 -6أن يكون أسلوب تقويم المقررات الدراسية المطروحة لجميع األقسام موحدا.

أسس إعداد اإلطار العام للخطط الدراسية
يتضمن اإلطار العام للخطط الدراسية األسس التالية:
 -3تحديد أهداف الكلية وتخصصاتها.
 -2تحديد المد الت البشرية والمادية.
 -1تحديد احتياجات سوق العمل.
 -3االطالع على تجارب جامعات عالمية وعربية ومحلية وتطبيق معايير االعتماد
األكاديمي المحلية والعالمية.
 -5وضع التصميم المبدئي للخطة.
 -6االستفادة من مرئيات الجهات ذات العالقة مظل األقسام والمراكز العلمية المناظرة
وسوق العمل حول الخطة المقترحة.
بناء على المسح المعلوماتي.
 -7تحديد متطلبات التخرج ً

 -8تنظيم توزيع ساعات متطلبات التخرج ووضعها في هيكل عام (متطلبات جامعة ـ
متطلبات كلية – متطلبات تخصص – ساعات حرة).
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 -1تحديد متطلبات الجامعة الملزمة لجميع الطالب.
 -31وضع أسلوب موحد لترقيم وترميز المقررات لجميع المقررات التي تدرس بالجامعة.
 -33وضع أسلوب موحد لتعريف المتطلبات السابقة للمقررات.
 -32أن يكون تقويم ووصف المقررات بالشكل نفسه والخطوات نفسها لجميع مقررات
الجامعة طبقاً لالعتماد األكاديمي المحلي والعالمي1

عناصر الخطط الدراسية

تشتمل الخطط الدراسية على العناصر التالية:
-1مقدمة عن الكلية.
-2تعريف باألقسام .
-3الخطة التشغيلية.

-4آليات استحداث وتطوير الخطط الدراسية.

 -3مقدمة عن الكلية:

تشتمل المقدمة على العناصر التالية:
 نب ه تاريخية.
 رؤية الكلية ورسالتها و وأهدافها.
 شروط القبول بالكلية.
 أقسام الكلية والتخصصات الدراسية والدرجات العلمية التي تمنحها.
 رموز األقسام ( اللغة العربية واللغة االنجليزية ).
 الهيكل العام للخطة الدراسية.
 مالمح التطور في الخطط الدراسية للكلية (الخطط المطورة).
 مسوغات استحداث الخطط الجديدة.
 متطلبات الجامعة.

 متطلبات الكلية ( إجبارية وا تيارية ).
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 موافقة مجلس القسم.
 موافقة مجلس الكلية.

 -2تعريف باألقسام والتخصصات الدراسية والمقررات:
يشمل تعريف األقسام العناصر التالية:
 نب ه عن القسم.
 تحديد رؤية القسم ورسالته وأهدافه.
 التخصصات الدراسية والمسارات التي يقدمها القسم.
 الدرجة العلمية التي يحصل عليها الطالب بعد تخرجه (بكالوريوس دبلوم
غيرها)...
 شروط القبول بالقسم.
 تحديد متطلبات التخرج وتشمل:
 اجتياز الوحدات المطلوبة للتخرج بنجاح.
 سنة تحضيرية إن وجدت.
 سنة امتياز إن وجدت.
 أي متطلبات أ رى.
 الفرص الوظيفية للخرجين.
 مدلوالت أرقام المقررات.
 ارتباط القسم بأهداف الكلية.
 قائمة بمقررات القسم/التخصص اإلجبارية.
 قائمة بالمقررات اإلجبارية من ارج القسم.
 قائمة بمقررات القسم/التخصص اال تيارية.
 الساعات الحرة حسب ما هو محدد في ه ا اإلطار.
 توصيف المقررات ويشمل العناصر التالية:
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 معلومات المقرر األساسية.
 أهداف المقرر.
 محتويات المقرر.
 مخرجات المقرر (المهارات المتوقعة من ه ا المقرر).
 الكتاب المقرر.

 المراجع (اسم المرجع اسم المؤلف تاريخ اإلصدار الناشر).
 توزيع المحتوى على الفصل الدراسي (ا تياري).
 تقويم المقرر.
 الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس موزعةً على مستويات.

 ترجمة الخطة للغة االنجليزية ( ألهمية ذلك بالنسبة لالعتماد األكاديمي ).

 -1الخطة التشغيلية:
تعرض اإلمكانيات البشرية والمكانية والمعمليـة المتاحـة وكـ لك االحتياجـات الالزمـة لتنفيـ

الخطة وتقويمها وتطويرها.

 -3آليات استحداث وتطوير الخطط الدراسية:
 تقــوم الكليــات بدراســة جــدوى اســتحداث أقســام أو تخصصــات دراســية جديــدة
عل ـ ــى ض ـ ــوء مس ـ ــتجدات ومتطلب ـ ــات س ـ ــوق العم ـ ــل والتط ـ ــورات الحاص ـ ــلة ف ـ ــي

التخصصات في الجامعات المرموقة عالمياً وبعـدها تقـوم بتقـدير الخطـة التشـغيلية

الت ــي تش ــمل االحتياج ــات البشـ ـرية والمالي ــة والمكاني ــة والمعملي ــة لتل ــك البـ ـرامج

(انظرالشكل1)3
 تقوم الكليـات بمراجعـة وتقـويم ططهـا دوريـاً (كـل مـس سـنوات أو بعـد تخـرج
أول دفعة من الخطة الحالية علـى األقـل) لتالفـي أي نقـص فـي ططهـا وتوضـيح
أهم مالمح التطوير الجديد.
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تستكمل الكليات إجراءات اعتماد الخطط وذلك بعـرض الخطـط المسـتحدثة
أو المطورة على:
 لجنة الخطط بالقسم.
 مجلس القسم.

 لجنة (الخطط  /االعتماد األكاديمي) بالكلية.
 مراجع لغوي (لغة عربية).
 مراجع لغوي (لغة إنجليزية).
وبعد تأكد الكلية من تنفي التصويبات المطلوب تنفي ها من قبل لجنة الخطط والمراجعين
اللغويين تعرض الخطة على:
 مجلس الكلية .
 اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي.
 التحكيم العلمي إذا رأت لجنة الخطط ذلك.
 مجلس الجامعة.
ثم تعرض الخطط بعد اعتمادها من مجلس الجامعة على الشبكة العنكبوتية (انظر الشكل
رقم.)2
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( شكل  )3آلية إعداد وتقويم الخطط الدراسية
رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها

التطور العلمي والتقني
في التخصص

تحديد أهداف الكلية

تحديد تخصصات الكلية (برامج)

تحديد المدخالت البشرية
والمادية
اختيار المقررات وتوصيفها

إعداد الخطة الدراسية

اعتماد الخطة الدراسية

تنفيذ الخطة الدراسية

تقويم الخطط الدراسية وتطويرها
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(شكل  )2اللجان والمجالس المشرفة على بناء
وتعديل الخطط الدراسية

3
لجنة الخطط
باألقسام

مجلس الجامعة
6

2

اللجنة الدائمة
للخطط
بالجامعة

األقسام
العلمية

5
1
 لجنة الخطط
بالكلية
 لجنة االعتماد
األكاديمي بالكلية

مجلس الكلية

3
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مراحل إعداد الخطط الدراسية
عند إعداد أي طة جديدة أو تطوير طة قائمة ال بد من تحقيق المراحل التالية:

المرحلة األولى

المسح المعلوماتي ويتكون من

طوتين:

الخطوة األولى االطالع على تجارب جامعات محلية وعربية وعالمية ويشمل ذلك:
 -3عدد ساعات البرنامج المماثل في ه ه الجامعات.

 -2توزيع الساعات على المتطلبات المختلفة (الجامعة الكلية التخصص).
 -1إعداد تقرير عن أعمال ه ه المرحلة.
الخطوة الظانية المسح الميداني لتحديد احتياجات سوق العمل ويشمل ذلك:
 -3تحديد الجهات في القطاعين العام والخاص التي يوصى باالتصال بها لتحديد
احتياجاتها من مخرجات البرنامج.
 -2إعداد أدوات االستطالع الالزمة من استبيانات علمية أو لقاءات أو مجموعات
عمل وغيرها.
 -1إعداد تقرير شامل عن نتائج ه ه المرحلة.

المرحلة الظانية

تحليل المعلومات المتحصل عليها في المرحلة األولى ويشمل:

 -3المقارنة بين أهداف البرنامج المقترح وأهداف البرامج المماثلة في الجامعات
التي تم مسحها في المرحلة األولى.
 -2المقارنة بين عدد الساعات وتوزيعاتها المختلفة.
 -1االطالع على التوصيف الدقيق لمحتويات المقررات في برامج مماثلة للجامعات
التي ُمسحت في المرحلة األولى لتحديد المحتوى العلمي والتقني والمهاري
المطلوب وكيفية دمجها.

 -3التصميم المبدئي للخطة.

 -5االستفادة من مرئيات الجهات ذات العالقة مظل األقسام والمراكز العلمية
المناظرة وسوق العمل حول الخطة المقترحة.
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المرحلة الظالظة التصميم النهائي للخطة الدراسية ويشمل:

بناء على نتائج المرحلتين
 -3توزيع المقررات على المستويات الدراسية المقترحة ً
السابقتين مع مراعاة متطلبات المقررات وتسلسلها العلمي والمنطقي.

 -2تحديد المقررات التدريبية المناسبة لتطوير مهارات الطالب العملية بهدف
اإلسهام في إعداده لسوق العمل.
 -1مراعاة أن تتضمن الخطة الدراسية برنامجاً للتدريب التعاوني أو الصيفي في طة
كل قسم إضافة إلى التدريب الميداني (حسب طبيعة التخصص).

 -3التوصيف الدقيق الشامل لكل مقرر متضمناً أهداف المقرر ومفرداته ومراجعه.

 -5التأكد من انسجام الخطة مع متطلبات االعتماد األكاديمي المحلية والعالمية.
 -6المراجعة النهائية من قبل القسم المختص و إعداد تقرير يتضمن توصية القسم
بناء على المعلومات السابقة.
بشأن الخطة المقترحة إعدادها ً

المرحلة الرابعة موافقة مجلس الكلية ويتضمن ذلك:
 -3التوصية من قبل مجلس القسم.

 -2مراجعة لجنة الخطط ولجنة االعتماد األكاديمي بالكلية ألهم مالمح الخطة
ومكوناتها مع التأكد من اشتمال الخطة على المكونات األساسية الرئيسية
والتفصيلية واستيفاء جميع المراحل السابقة.
 -1العرض على مجلس الكلية إلقرار الخطة.
 -3الرفع إلى وكيل الجامعة للشئون التعليمية مرفقاً بالخطة إقرارها من مجلس القسم
والكلية وملخص للمسح المعلوماتي والميداني.

المرحلة الخامسة المراجعة النهائية:

تعــرض الخط ــة عل ــى اللجنــة الدائم ــة للخط ــط والنظ ــام الدراس ــي للتأك ــد مــن اس ــتيفاء جمي ــع

عناصرها ومن ثم الرفع إلى مجلس الجامعة العتمادها بصفة نهائية.

المرحلة السادسة التقويم المستمر للخطة:
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ـاء علــى جــداول ونمــاذج معــدة ســلفاً ويرفــع بهــا
وهــي مــن مســؤوليات القســم العلمــي وتــتم بنـ ً

تقرير لعميد الكلية.

ملخص إجراءات إعداد الخطط الدراسية


إنشاء لجنة الخطط بالكلية.



إنشاء لجنة للخطط بكل قسم.



إنشاء لجنة االعتماد األكاديمي بالكلية.

م

المسؤولية

المهمة

 3إعداد الخطة الدراسية

لجنة الخطط بالقسم

 2عرض الخطة على مجلس القسم

لجنة الخطط بالقسم

1

عرض الخطة على لجنة االعتماد األكاديمي/الخطط

بالكلية للمراجعة النهائية

رئيس لجنة الخطط /االعتماد

األكاديمي بالكلية

 3عرض الخطة على مجلس الكلية

عميد الكلية

 5رفع الخطة إلى وكيل الجامعة للشئون التعليمية

عميد الكلية

6

عرض الخطة على اللجنة الدائمة للخطط والنظام

الدراسي بالجامعة

 7رفع الخطة إلى مجلس الجامعة

وكيل الجامعة للشئون التعليمية
وكيل الجامعة للشئون التعليمية
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متطلبات التخرج في الخطط الدراسية
أوالً يجـب أن يكــون عـدد الوحــدات الدراسـية المطلوبــة لكـل تخصــص دراسـي بالجامعــة فــي
حدود الجدول التالي (بدون احتساب البرنامج التحضيري):
جدول ( )3عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لكل تخصص دراسي بالجامعة.
الكليات
كليات تحتاج إلى  3سنوات
كليات تحتاج إلى  5سنوات
كليات تحتاج إلى  5سنوات نظام سنوي

عدد
المستويات

عدد الساعات
لكل مستوى

إجمالي ساعات
التخرج

8

 36ـ 38

 328ـ 333

31

 36ـ 21

 361ـ 211

 5سنوات

 31-12في السنة

211-361

ثانياً توزع الوحدات الدراسـية المطلوبـة لكـل تخصـص حسـب النسـب المحـددة علـى النحـو
التالي:
 -3متطلبات الجامعة والكلية من  11ـ %51

 -2متطلبات القسم/التخصص اإلجبارية واال تيارية من  35ـ %65
 -1الساعات الحرة %5-1
وشكل ( )1يوضح ه ا التوزيع.
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شكل ( :)1إجمالي توزيع الوحدات الدراسية المطلوبة لكل تخصص
توزيع الوحدات الدراسية المطلوبة للتخرج

متطلبات الجامعة والكلية

متطلبات التخصص

( 10ــ )%00

( 20ــ )% 60

ساعات حرة
%0-1

متطلبات التخصص من دا ل القسم
متطلبات إجبارية من

متطلبات الكلية
النسبة بعد طرح نسبة
متطلبات الجامعة

متطلبات الجامعة
 34ساعة

( 20ــ )%00

ارج القسم
( 5ــ )%10

)%30-019

متطلبات كلية إجبارية

متطلبات إجبارية

متطلبات ا تيارية

متطلبات كلية ا تيارية

()% 30-16

من دا ل القسم

من دا ل القسم

( )%0-2

( 36ــ )%40

()%10-4
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ثالظاً متطلبات الجامعة:
هي مقررات ملزمة لجميع طالب الجامعة وتنقسم متطلبات الجامعة إلى ثالثة أقسام:
األول مق ــررات مح ــددة بأس ــمائها ورموزه ــا ويج ــب أن تك ــون ج ــزءا أساس ــا م ــن ك ــل ط ــة
دراسية وهي المقررات التالية:
أ-مواد الظقافـة اإلسـالمية 313:سـلم  312سـلم  311سـلم  313سـلم (سـاعتان لكـل
مــادة) .ويجــوز لتخصصــات كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية وتخصصــات الدراســات
اإلسالمية في كليات الجامعة األ رى أن تستبدل بهـ ه المقـررات مقـررات بديلـة مـع مراعـاة

عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر بديل.
ب -مـواد اللغــة العربيــة 313 :عــرب (المهـارات اللغويــة) و  311عــرب (التحريــر العربــي)
(ســاعتان لكــل مــادة) .ويجــوز لتخصــص اللغــة العربيــة أن يســتبدل به ـ ين المقــررين مقــررين
بديلين مع مراعاة عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر بديل.
وبـ لك يكــون مجمــوع الوحــدات الدراســية لمتطلبــات الجامعــة الملزمــة لجميــع الطــالب 32
وحدة دراسية.
القس ــم الظ ــاني متطلب ــات مق ــررة فـ ـي الس ــنة التحض ــيرية وبن ــاء علي ــه ال تُض ــمن ف ــي ط ــط

الكليات التي تشترط على الطالب والطالبات اجتياز السنة التحضيرية .ه ه المقررات هـي

مق ــررات اللغ ــة اإلنجليزي ــة ومه ــارات الحاس ــب ومه ــارات التفكي ــر وأس ــاليب ال ــتعلم .أم ــا
الكليــات التــي ال تشــترط اجتيــاز الســنة التحضــيرية فعليهــا أن تُحــدد فــي ططهــا الدراســية

احتياج التخصص من مهارات الحاسب ومواد اللغة اإلنجليزية .أمـا مقـرر مهـارات التفكيـر

وأســاليب الــتعلم ( 313نفــس  -ســاعتان) فيجــب أن يكــون مــادة مســتقلة ضــمن متطلبــات
الكلية وتتولى الكلية تدريسه وتوفير عضو هيئة التدريس المناسب لتدريسه.
القسم الظالث مقرر مهارات االتصال (تُحـدد لجنـة الخطـط رقمـه ورمـزه) ويجـب أن يكـون

ضمن متطلبات كل كلية وتقوم كل كلية بوضع مفرداته بما يتناسب مع تخصصـاتها ويجـوز
للكليــة توزيــع مفــردات هـ ا المقــرر وتطبيــق أهدافــه فــي مقــررات الخطــة ســواء مــن متطلبــات

الكلية أو التخصص.
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جدول ( )2متطلبات الجامعة
رقم ورمز المقرر

CODE/NO.

اسم المقرر

الوحدات الدراسية المعتمدة

المتطلب

نظري

عملي

المجموع

 313سلم

IC 101

ثقافة إسالمية ()3

2

-

2

-

 312سلم

IC 102

ثقافة إسالمية ()2

2

-

2

313
سلم

 311سلم

1C 103

ثقافة إسالمية ()1

2

-

2

313
سلم

 313سلم

IC 104

ثقافة إسالمية ()3

2

-

2

313
سلم

 313عرب

ARAB 101

المهارات اللغوية

2

-

2

-

 311عرب

ARAB 103

التحرير العربي

2

-

2

-

 32ساعة

المجموع
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جدول ( )1نموذج للهيكل العام للخطة الدراسية
عدد الوحدات أو

المتطلبات

النسبة المئوية

متطلبات الجامعة

32وحدة دراسية
إجباري

متطلبات الكلية

متطلبات التخصص

النسبة المئوية ( ) %

%11-36

ا تياري

%5-3

إجباري من ارج القسم

31-5

من دا ل
القسم

31-16

إجباري

ا تياري

 11ـ 51
تقريبا

65-35

31-3
 1ـ  5تقريبا

المقررات الحرة
المجموع

311

مالحظة :عنـد تطبيـق هـ ا اإلطـار يراعـى فـي بنـد األقسـام الكليـات التـي تنـتهج نظامـاً تعليميـاً
يعتمد على تكامل األقسام مع بعضها البعض ككيان واحد وال تعتمد الخطة على القسم ككيان

تعليمي مستقل.
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جدول ( )3مظال توضيحي لخطة دراسية مجموع وحداتها  316وحدة دراسية

المتطلبات

عدد الوحدات

النسبة المئوية ( ) %

متطلبات الجامعة

32

8,82

إجباري

32

11,88

ا تياري

6

3.33

إجباري من ارج القسم

31

7.15

إجباري

53

11.73

ا تياري

6

3.33

المقررات الحرة

6

3.33

المجموع

316

311

متطلبات الكلية

متطلبات القسم

من دا ل
القسم
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رابعاً ترقيم وترميز المقررات الدراسية.
يتبع في ترقيم وترميز المقررات الدراسية القواعد التالية:
 -3رمــز المقــرر :هــو حــروف ذات داللــة ترمــز للقســم العلمــي الـ ي يقــدم المقــرر
ويتراوح بين ( )3-2حروف مع التأكيد على توحيد الترميز لألقسـام العلميـة
المتماثلة في جميـع كليـات الجامعـة وتوافقهـا وانسـجامها مـع أسـاليب الترميـز
المتعــارف عليهــا عالمي ـاً .أنظــر جــدول  7ال ـ ي يظهــر بعــض الرمــوز ألقســام
مختلفة بالجامعة.
جدول ( )7مظال على ترميز المقررات في بعض األقسام
القسم

الرمز
باللغة العربية

الظقافة اإلسالمية

سلم

اللغة العربية وآدابها

عرب

الطب النفسي

نفس

الهندسة المدنية

همد

الطب البيطري

طبي

باللغة االنجليزية
IC
ARAB
PSYC
CE
BVM

مالحظة :يُعطى لكل قسم رمز مكون من حرفين على األقل وأربعة أحرف على

األكظر

(األرقام فقط غير مسموح بها )
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 -2رقم المقرر :هو ما يشير إلى تسلسل المقرر ضمن مقـررات قسـم مـا ويتكـون
من ثالثة أرقام:

انة اآلحاد

انة المئات

انة العشرات

رمز المقرر

أ -انة المئات :ترمز إلى السنة الدراسية التي يُدرس فيها المقرر على النحو التالي:
أوالً مرحلة الدبلوم ومرحلة البكالوريوس:
 -مقررات السنة التحضيرية

1

 -السنة األولى

3

 -السنة الظانية

2

 -السنة الظالظة

1

 -السنة الرابعة وما بعدها

3

ثانياً مرحلة الماجستير
ثالظاً مرحلة الدكتوراه

5
6

ب -انــة العش ـرات :ترمــز إلــى المجــال (التخصــص الــدقيق) دا ــل القســم -انظــر المظــال
الموضح في (جدول .)8

(جدول  )8مظال لتفسير أرقام العشرات في مقررات بقسم إنتاج الحيوان وتربيته بكلية
الزراعة والطب البيطري
أرقام العشرات

ج -انـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
تسلسـ ــل المقـ ــرر
الواحد
أنظر المظال
1

2

(التخصص الدقيق )

3

عام

2

وراثة وتربية الحيوان

1

وراثة وتربية الدواجن

3

تغ ية الحيوان

5

تغ ية دواجن

6

فسيولوجيا الحيوان

7

فسيولوجيا الدواجن

8

 3رعاية وإنتاج الحيوان فقه

1

رعاية وإنتاج الدواجن
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لمقرر( 321فقه) يكتب كما يلي:
 مقرر "فقه" يدل أن المقرر مطروح من قسم الفقه.
 رقم ( )3يدل أن المقرر يدرس في السنة الرابعة.
 رقم ( )2يدل أن المقرر تابع لتخصص المعامالت المالية في قسم الفقه.
 رقم ( )1يدل أن المقرر تسلسله الظالث ضمن مقررات تخصص المعامالت
المالية.
امساً المتطلبات السابقة للمقررات:
تعــد المتطلبــات الســابقة عنصــراً هام ـاً فــي بنــاء الخطــة الدراســية .فالمتطلــب الســابق يعــد

مفتاحاً لفهم المقرر ال ي يليه وبدونه يكون هناك لل في البناء المعرفي.
ويتخ المتطلب السابق في الخطط الدراسية إحدى الصور التالية:
 -3متطلب سابق يتطلب النجاح فيه

يعني ذلك أن مقرراً ما من مقررات الخطة يعتمد معرفياً ومهارياً على متطلب سابق ويجب على
الطالب النجاح فيه قبل تسجيل المقرر المشروط بمتطلب سابق.
 -2متطلب ال يتطلب النجاح فيه

ه ا المقرر يعد مساعداً في فهم المقرر التالي وال يشترط النجاح فيه لتسجيل مقرر آ ر.
 -1متطلب متزامن
المتطلب المتزامن يتضمن عادة مواضيع مهمة للمقرر المتزامن معه دون الحاجة أن يدرسه في
فصل سابق.

مالحظات:

 -3يراعى أن تكون المتطلبات في حدود الضرورة المعرفية لضمان المرونة في
تسجيل المقررات.
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 -2يراعى ذكر المتطلب ونوعه كما في الجداول من  1إلى .32

ساعات التخرج
-3

إجمالي ساعات التخرج لكليات جامعة القصيم.

-2

نماذج لساعات التخرج لبعض الجامعات المحلية والعالمية.

 -3إجمالي ساعات التخرج لكليات جامعة القصيم:

 البيانات التالية تم الحصول عليها من موقع جامعة القصـيم أو االتصـال المباشـر بوحـدة
شئون الطالب بكل كلية أو من عمادة القبول والتسجيل
الكلية

إجمالي ساعات التخرج

عدد المستويات

الزراعة والطب البيطري

316

8

االقتصاد واإلدارة

321

8

الحاسب اآللي

335

8

العلوم

311

8

316

8

351

8

الشريعة وأصول الدين

382

8

الهندسة

315

31

الصيدلة

365

31

386

31

361

31

211

أكظر من 31

العلوم الطبية التطبيقية
قسم المختبرات

اللغة العربية والدراسات
االجتماعية

قسم الطب البيطري بكلية
الزراعة والطب البيطري

كلية العلوم الطبية التطبيقية
قسم البصرياتالطب البشري
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 -2نموذج لساعات التخرج لبعض الجامعات العالمية:

أُ ـ ـ ت البيان ــات التالي ــة م ــن ردود بع ــض الكلي ــات وبع ــض البيان ــات أُ ـ ـ ت م ــن الش ــبكة

العنكبوتية.
المجال

الزراعة

الطب البيطري

الهندسة

الحاسب

الجامعة

ساعات التخرج

القصيم

316

جامعات أمريكية

318-321

جامعات أسترالية

333-323

جامعات المملكة المتحدة

338-333

جامعات اإلمارات

312

جامعات ماليزيا

313

جامعة هلسنكي

311

جامعة الملك فيصل

333

جامعة القاهرة

331

جامعة في النرويج

381

القصيم

386

جامعة أيوا

231

جامعة أوهايو

138

جامعة نبرا سكا

311

جامعة نورث داكوتا

328

جامعة أريزونا

322

القصيم

315

جامعة تكساس

328

جامعة أيوا

327

الملك فهد

311

جامعة أوهايو

315

جامعة أريزونا

328

القصيم

335

جامعة األباما

351-311
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313
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المجال

تابع –تخصص الحاسب

جميع الكليات
( 8مستويات)

جميع الكليات

( 31مستويات)
كلية الهندسة

جميع الكليات

" ما له وما عليه "

الجامعة

ساعات التخرج

جامعة Leeds

321-11

جامعة Manitoba

331-321

جامعة Sheffield

321

الجامعة اإلسالمية بماليزيا

313-325

أم القرى

311-311

أم القرى

365
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متوسط ساعات
التخرج

361

365

الملك عبد العزيز

 36( 328ساعة فصلياً)

328

الملك عبد العزيز

36( 361ساعة فصلياً)

361

( )8مستويات

جامعة الملك سعود

352-316

333

( )31مستويات

جامعة الملك سعود

311-371

381

أكظر من ( )31مستويات

جامعة الملك سعود

211-215

238

( 8مستويات)

جميع الكليات
 31مستويات
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وثيقة المجالس االستشارية الطالبية لجامعة
القصيم

مقدمة

انطالقا ً من حرص إدارة الجامعة على توثيق وتحسين التواصل
بين مكونات الجامعة وطالبها وطالباتها وتأكيداً على أهمية إشراك
طلبة الجامعة في إبداء آرائهم في كل الشؤون التي تخصّهم تم
إعداد هذه الوثيقة إليضاح عدد من القواعد والبنود التي ِّ
تنظم
العمل في المجالس االستشارية الطالبية على مختلف مستوياتها .
ويعَّد االهتمام بإدماج الطالب في عمليات اتخاذ القرارات أحد أهم
المعايير التي تقي َّم من خاللها الجامعات في أدائها سوا ًء في
الشؤون التعليمية األكاديمية أو اإلدارية المؤسسية.
ولذلك يجب أن تكون هذه العملية أحد المظاهر التي تلتزم بها
الجامعة وجميع كلياتها وفقا ً لإلجراءات التي توضحها هذه الوثيقة
الرسالة Mission
ّ
" خلق التواصل الدائم والفعال بني اجلامعة وطالبها "

رؤيةVision
َّ
" صياغة شخصيات طالبية متميزة تكون شريكة يف صناعة القرارات و الطموحات املعنية بهم يف اجلامعة
"
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أهداف المجلس :
 )3تحقيق التواصل البناء بين إدارة الجامعة وطلبتها .
 )2ترسيخ مبدأ الشعور بالمسؤولية لدى ممثلي المجالس االستشارية وتحمل األمانة تجاه
الجامعة ومنسوبيها .
 )1تقديم المشورة لمدير الجامعة وعمداء الكليات وغيرهم فيما يخدم مصلحة طالب
وطالبات الجامعة .
 )3توسيع قاعدة المشاركة الطالبية في البيئة األكاديمية وشؤونهم الطالبية .
 )5تأكيد مبدأ الحوار وتعزيز مفهوم الشفافية وتفعيل قنوات االتصال بين كل منظومات
العمل في الجامعة .
 )6الح ّد من التفرد بالقرارات المعنية بالطالب والطالبات دون االستنارة بآرائهم .
 )7تقدير األعمال و المشروعات الطالبية التي ُتعني بتحسين العملية التعليمية والخدمية
وتطوير البيئة الجامعية .

 أنواع اجملالس االستشارية الطالبية وأليات عملها :

ً
أوال :جملس استشاري طالبي أعلى برئاسة معايل مدير اجلامعة :
ويتم تمثيل هذا المجلس من كل كليات الجامعة وينقسم هذا المجلس إلى قسمين مستقلين:
األول  :مجلس استشاري خاص للطالب .
الثاني :مجلس استشاري خاص بالطالبات.
ويتكون كل مجلس من ممثل من كل كلية في الجامعة (ويحدد العدد اإلجمالي).
ولمدير الجامعة بنا ًء على اقتراح عميد شؤون الطالب إضافة ( )1طالب من الطالب
المتميزين في الجامعة إلى مجلسها.
ويطبق هذا اإلجراء على مجلس الطالب و الطالبات .
 ويمثل كل كلية في المجلس االستشاري الطالبي األعلى أحد أعضاء مجلسها
االستشاري باالنتخاب.
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ً
ثانيا  :جملس استشاري طالبي يف كل كلية من كليات اجلامعة (باإلضافة إىل
عمادة الدراسات العليا  ,وعمادة خدمة اجملتمع ).
ويتكون كل مجلس من اآلتي ووفق الشروط التالية :
 )3عميد الكلية أو العمادة رئيسا ً .
 )2أحد الوكالء المعنيين بالشؤون الطالبية عضواً.
 )1عدد من طالب الكلية المنتخبين  ,ويجب أن ال يق ّل عددهم عن  31وال يزيد عن 35
طالبا ً
 )3يجب أن ُت َّ
مثل األقسام كلها في المجلس ويراعى ذلك في آليات االنتخاب لتحديد
المقاعد لكل قسم .
 )5لعمادة شؤون الطالب وبالتنسيق مع عمادة كل كلية إضافة طالبين متميزين في
النشاط إلى المجلس .
 )6يجوز باقتراح من الكلية أو طالبها المنتخبين إضافة أحد أعضاء هيئة التدريس
للمجلس لالستفادة من خبراته.
 )7يجوز للمجلس إضافة من يراه محققا ً ألهدافه من الطاقم اإلداري داخل الكلية .
 )8يتم االتفاق على الفقرة ( )7,6بعد عقد الجلسة الحوارية األولى للمجلس مع عمادة
الكلية .
 )9يتم اقتراح ممثل من طالب المجلس لحضور مجلس الكلية حينما يستدعى األمر ذلك
أو حينما يكون هناك مواضيع تهم الشأن الطالبي في مجلس الكلية.
)31يكون للطالبات مجلس آخر برئاسة العميد أو العميدة ويشترط في مجلسهن نفس
الشروط .
وللعميد تفويض أحد وكيالته للنيابة عنه في رئاسة المجلس (وذلك حسب توجيه معالي
مدير الجامعة ).
ً
ثالثا :اجملالس االستشارية لألقسام.
(وهذه محل اقتراح إذا لزم األمر يتم اعتمادها ).
وترفق اآللية المناسبة لها ...
القواعد المنظمة لعمل المجالس االستشارية
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 )3يختار معالي مدير الجامعة أمينا ً عاما ً للمجلس االستشاري على مستوى الجامعة
وتنتخب كل كلية أمينا ً للمجلس فيها سوا ًء من الطالب أو أحد األعضاء في الجلسة
األولى .
 )2تعقد المجالس االستشارية جلساتها مرتين كل فصل دراسي على األقل.
ُ )1تعتمد عملية االنتخاب لعضوية المجالس االستشارية الطالبية في الكليات  ...وتعد
كل كلية اآللية لذلك.
 )3يفضل أن تعقد المجالس االستشارية لقاءاتها خالل الشهر األول من كل فصل
دراسي وخالل الشهر األخير منه.
 )5يمكن تقديم أو تأخير الجلسات حسب الحاجة إلى ذلك أو طلب أغلبية ممثلي المجلس
لذلك .
 )6الرفع بالمواضيع التي يراد مناقشتها إلى أمانة المجلس بوقت كاف .
 )7يتم النظر في المواضيع التي تهم الشأن الطالبي بشكل عام ,دون النظر إلى الحاالت
الفردية
 )8يجوز لكل مجلس استشاري مخاطبة إدارات الجامعة أو أي جهة فيها ألي موضوع
لها عالقة فيه.
 )9يجب التوقيع على محاضر االجتماعات ويتم رفع الملحوظات و التوصيات
للمواضيع المدرجة لرئيس كل مجلس وتتابع كل أمانة تنفيذها.
 )31يتم تدوين ما خلص إلية كل اجتماع وتقوم أمانة كل مجلس بإرسالها إلى الجهات
المعنية بعد اعتمادها من رئيس المجلس
 )33يتم الرفع لمدير الجامعة ورئيس المجلس االستشاري الطالبي عن أي معوقات
تعترض تنفيذ توصيات المجالس التي تصب في المصلحة الطالبية .
 )32يتم مخاطبة أمانة المجلس االستشاري الطالبي على مستوى الجامعة عن أي قضية
أو مشروع يتم التوصية بمناقشته في المجلس االعلي من خالل أي مجلس من
مجالس االستشارات الطالبية (طالباً ,وطالبات ).

أحكام عامة :
 )3يلتزم كل عضو /وعضوه في المجالس االستشارية باألمانة وباألعراف المرعية في
البيئات األكاديمية الجامعية .
 )2يتم اختيار عضوية المجلس بحد أقصى لمدة عامين ...قابلة للتجديد لمرة واحدة.
(غير قابله للتمديد) مقترح
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 )1يتم االستعاضة عن الطالب و الطالبات المتخرجين بنفس آليات االنتخاب وشروطها
.
 )3تقوم أمانة المجلس الطالبي األعلى وأمانات المجالس بإعداد جداول االجتماعات
ومحاضرها ورصد كل التوصيات وعرضها على صاحب الصالحية لمتابعتها .
 )5يعتمد كل رئيس مجلس استشاري ما يتم االتفاق عليه في المجلس الطالبي للكلية
ويرفع إلى أمانة المجلس األعلى ما يحتاج إلى اعتماد معالي مدير الجامعة
(وله مخاطبة معالي المدير مباشرة).
 )6المجالس االستشارية الطالبية هي القنوات الشرعية المعب ّرة عن كل االحتياجات
الطالبية في الجامعة.
 )7يجب أن يح ّدد كل مجلس استشاري األدوات و األساليب التي يُوصل من خاللها
طالب وطالبات الجامعة أصواتهم ومقترحاتهم و المتمثلة على سبيل المثال في
(المواقع االلكترونية  ,سكرتارية ,أمانات المجالس أو صناديقها المعدة لذلك  ,مواقع
التواصل االجتماعي (الفيس بوك ,تويتر) إلى غير ذلك
ُ )8تع ِد أمانة المجلس االستشاري على مستوى الجامعة تقريراً نهاية كل عام دراسي
عن أبرز منجزات المجلس (ويتم رفعها إلى مدير الجامعة ).
كما تعد أمانة كل مجلس استشاري طالبي في كل كلية ذلك ويتم رفها إلى (أمانة
المجلس االستشاري في الجامعة) .
 )9يتم اعتماد أعضاء كل المجالس االستشارية من قبل معالي مدير الجامعة.
 )31تم إعداد هذه الوثيقة للمجالس االستشارية الطالبية تحقيقا ً لمصلحة الجامعة وكل
منسوبيها وعلى الجميع التقيد بها واحترامها .
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الدعم واإلرشاد األكاديمي
يعتبر اإلرشاد األكاديمي ركيزة من ركائز التعليم الجامعي في المملكة  ,حيث أنه يهدف إلى توجيه الطلبئة
للحصول على أفضل النتائج والتكيف مع البيئة الجامعية واغتنام الفرص المتاحة لهم ,عن طريق تزويدهم
بالمهارات األكاديمية التي ترفع من مستوى تحصيلهم العلمي .ونظراً ألهمية اإلرشاد األكاديمي في كليات
الجامعة فإنه يتعين تشكيل وحدة أو لجنة تكون متخصصة بالدعم و اإلرشاد األكاديمي.

مفاهيم عامة:







وحدة الدعم واإلرشاد األكاديمي هي وحدة تنشأ بقرار من عميد الكلية وتعنى بالتخطيط والتنسيق
واإلشراف على تنفيذ عملية اإلشراف األكاديمي بالكلية ،وتكون اللجنة مسئولة لدى عميد الكلية
أو وكيل الكلية للشؤون التعليمية.
َّ
إن مسؤولية اإلرشاد األكاديمي تقع على عاتق كل أعضاء هيئة التدريس وليس وحدة الدعم
واإلرشاد األكاديمي فقط  ،ولذا سيشارك كل أعضاء هيئة التدريس في أنشطة اإلشراف
األكاديمي على الطلبة.
المرشد األكاديمي هو أحد أعضاء هيئة التدريس أومن في حكمهم يتم تكليفه مئن قِبئل وحئدة الئدعم
واإلرشاد األكاديمي ليقوم بمهمة اإلرشاد األكاديمي لمجموعة من طالب أو طالبات الكلية.
تعمل الوحدة بتنسيق وتعاون مع إدارة التوجيه واإلرشاد بعمادة شؤون الطالب .

رسالة وحدة الدعم واإلرشاد األكادميي:
تعنى وحدة الدعم واإلرشاد األكاديمي بتقديم الدعم واإلرشاد لطلبة الكلية سعيا ً لالستفادة من قدراتهم
الذاتية ،والعمل على تطوير مهاراتهم ،وتشجيعهم على التميز واإلبداع األكاديمي ،للتخرج في المدة
الزمنية المحددة بعد أن اكتسبوا خبرات علمية ومهارات عملية تهيئ لهم فرصة ناجحة للعمل وكذلك
دراسة مشاكلهم النفسية والصحية والمادية والوظيفية والمساهمة في حلها.

أهداف وحدة الدعم واإلرشاد األكادميي:








تهيئة الطلبة للتعرف والتأقلم مع الحياة الجامعية.
إمداد الطلبة بالمعلومات الصحيحة عن الكلية،والسياسات التعليمية،والموارد والبرامج الدراسية.
تعزيز التحصيل األكاديمي للطلبة ،ورفع قدراتهم وتذليل العقبات التي تعتريهم أثناء تحصيلهم
العلمي.
تقليل فرص التعثر األكاديمي (إرشاد وقائي).
تقديم المشورة والمساعدة ألصحاب المشكالت األكاديمية من طلبة الكلية.
رعاية الطلبة ذوي التحصيل الدراسي المتدني والمتعثر واالهتمام بهم ومتابعتهم حتى يرتقوا
بمستواهم الدراسي.
رعاية ومساعدة الطلبة اجتماعيا وماديا وصحيا ونفسيا ووظيفيا إذا اقتضت الضرورة.
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 االهتمام بالطلبة المتفوقين والموهوبين وتقديم ما من شأنه تعزيز قدراتهم ودعم إبداعاتهم.

مهام وحدة الدعم واإلرشاد األكادميي:




وضع خطة لإلشراف األكاديمي بالكلية.
اإلشراف على تنفيذ خطة اإلشراف األكاديمي.
نشر الوعي بين الطلبة حول ماهية الوحدة وأهميتها وكيفية االستفادة من خدماتها وذلك عن
طريق اللقاءات والنشرات وموقع الكلية على الشبكة العنكبوتية.
تعريف الطلبة بأهداف الكلية ورسالتها ،وبرامجها التعليمية  ،وأقسامها العلمية ،ومجاالت عمل
خريجيها ،وأوجه الرعاية والخدمات التي توفرها لطالبها ،كما يتم تبصيرهم وتوجيههم الختيار
التخصصات المناسبة التي تالءم قدراتهم وإمكاناتهم.
توزيع الطلبة المستجدين على المشرفين األكاديميين ونشر القوائم على لوحات اإلعالن وموقع
الكلية على الشبكة العنكبوتية وذلك مع بداية كل عام.
الرفع بشكل دوري (منتصف كل فصل دراسي ) بتقرير يشتمل على أعمال الوحدة وكذلك تقريراً
عن مستويات الطلبة إلى إدارة الكلية.



دراسة الحاالت التي تحال إليها بواسطة إدارة الكلية وإعداد تقارير عنها رفعها لجهات
االختصاص.
النظر في مشاكل الطلبة األكاديمية التي تُرفع بواسطة المرشدين والسعي لحلها مع إدارة الكلية.
النظر في شكاوى الطلبة ذات الطبيعة األكاديمية واستنباط الحلول التي تناسبها أو رفعها إلدارة
الكلية إذا لزم األمر.
النظر في شكاوى الطلبة تجاه أي مقرر وإيجاد الحلول والرفع بذلك إلى إدارة الكلية .










 التوعية بأهميئة اإلرشئاد األكئاديمي وأهميئة التواصئل مئع المرشئد األكئاديمي وذلئك بنشئر كتيبئات
ومنشورات واستخدام موقع الكلية لهذا الغرض.
 اإلشراف على برامج توجيهيه للطلبة المستجدين للتعريف بنظام الدراسة واالختبارات في الكلية.
 تجتمع اللجنة بشكل دوري كئل  4أسئابيع أو حسئب مئا يسئتجد مئن تقئارير وذلئك لمناقشئة التقئارير
الدورية أو التقارير االستثنائية المرفوعة من المرشدين األكاديميين.
 المساهمة في حل مشاكل الطلبة النفسية والمالية واالجتماعية والوظيفية وترفع عند الضرورة إلى
عمادة شئون الطالب التخاذ ما يلزم فيها.

مهام املرشد األكادميي:
 اإللمام بمواعيد التسجيل والحذف واإلضافة المعلنة من قبل عمادة القبول والتسجيل.
 معرفة الخطة الدراسية للكلية ومتطلبات التخرج للطلبة .والتأكد من موافقة جدول الطالب أو
الطالبة مع الخطة الدراسية للكلية .
 إعداد وتحديث ملف سجل اإلرشاد األكاديمي لكل طالب أو طالبة حيث يقوم المرشد بفتح ملف
خاص لكل طالب أو طالبة بالمجموعة يشمل المواد المسجلة و مستوى درجات الطالب أو
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الطالبة فيها ,ومشتمالً على المعدل التراكمي وكذلك محاضر االجتماعات الدورية بين المرشد و
الطالب أو الطالبة باإلضافة إلى أي تقارير أو إنذارات موجهه من مقرر المادة والتي من خاللها
يمكن تقييم مستوى الطالب أو الطالبة.
 تنظيم مقابالت دورية (مرة على األقل عند بداية كل فصل دراسي) مع كل طالب أو طالبة من
الطلبة الذين يشرف عليهم بهدف:
 oالتعرف على أداء الطلبة في الفصل المنصرم.
 oحث الطالب أو الطالبة وتشجيعه على المزيد من االجتهاد والثناء عليه إذا كان متميزاً في
بعض المقررات.
 oمناقشة الصعاب إن وجدت والبحث عن الحلول المناسبة.
 oمناقشة الخيارات المناسبة للطالب أو الطالبة في الفصل القادم (تسجيل أو حذف

مقررات ،رفع معدل ،اختيار تخصص الخ .)..




















تقديم العون للطالب أو الطالبة في حالة وجود صعوبة في تسجيل أو تعارض بعض المواد .
المتابعة الدقيقة لتحصيل الطالب أو الطالبة العلمي في المواد المسجل فيها وكتابة تقارير دورية
وإرفاقها في الملف الخاص بالطالب أو الطالبة.
مخاطبة أعضاء هيئة التدريس إذا كان مستوى الطالب أو الطالبة متدنياً.
في حالة عدم مواظبة الطالب أو ضعف مستواه التحصيلي  ,يقوم المرشد بتكثيف اللقاءات
الدورية ومناقشة الطالب أو الطالبة بشكل دقيق عن األسباب ومحاولة حلها أو الرفع بها إلى لجنة
اإلرشاد األكاديمي.
اكتشاف المواهب لدى الطلبة وتنميتها.
مساعدة الطلبة على كيفية االستفادة القصوى من موقع التعليم اإللكتروني في الكلية.
حث الطلبة على المشاركة في األنشطة األكاديمية واألنشطة الال صفية .
يفضل عدم تغيير المرشد للطالب أو الطالبة منذ التحاقه حتى تخرجه
ال يقوم عميد الكلية أو من ينيبه باإلمضاء على شهادة حسن السيرة والسلوك إال بعد خطاب يصله
من المرشد األكاديمي بان هذا الطالب أو الطالبة قد انهي أو أنهت كافة المتطلبات.
البد من بناء عالقة صداقة أكاديميئة بئين المرشئد والطالئب أو المرشئدة والطالبئة لتئذويب الفئوارق
بينهما.
يفضل أن يكون دور المرشد كمستشار اجتماعي ووظيفي للطالب أو الطالبة لمعرفة ظروفه أو
ظروفها االجتماعية والمساعدة على استقرارها أو مستقبل الطالب أو الطالبة الوظيفي والمساهمة
في فتح آفاق فرص العمل له أو لها أو التدريب أو مواصلة الدراسة العليا.
تخصيص ساعات مكتبية لمقابلة الطلبة في مكتبه لمناقشة المشاكل التي تواجههم أثناء الدراسة.
تعريف الطلبة بأهداف الكلية ورسالتها ،وبرامجها التعليمية  ،وأقسامها العلمية ،ومجاالت عمل
خريجيها ،وأوجه الرعاية والخدمات التي توفرها لطلبتها ،كما يتم تبصيرهم وتوجيههم الختيار
التخصصات المناسبة التي تالءم قدراتهم وإمكاناتهم.
رفع تقرير دوري عن أداء الطلبة لوحدة الدعم واإلرشاد األكاديمي (قبيل نهاية الفصل الدراسي).
يشمل التقرير األداء األكاديمي للطالب أو الطالبة(أحسن أم أسوأ من السابق) واإلجراءات التي
تمت لمعالجة األداء األسوأ.
رفع تقرير عن المشاكل التي تحتاج إلي تدخل الوحدة أو إدارة الكلية.
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 حث الطلبة وتشجيعهم على االستفادة من المكتبة وإدارة الوقت بفعالية.
 تشجيع الطلبة على المذاكرة كمجموعات و االستفادة من أقرانهم.

مسؤولية ودور الطالب أو الطالبة:








يتحمل كامل المسؤولية عن أدائه األكاديمي حيث أن اإلرشاد األكاديمي هو آلية للمساعدة.
االضطالع على دليل الكلية وموقع على الشبكة العنكبوتية للتعرف على كل ما يحتاجه القسم
والكلية والجامعة من متطلبات.
اإللمام بتفاصيل التقويم الدراسي والمواعيد الحرجة التي تختص بالتسجيل واالنسحاب واالعتذار
الخ..
معرفة مرشده األكاديمي ومواعيد ساعاته المكتبية.
مقابلة المرشد للتشاور حول األهداف الدراسية والمهنية ،والبرنامج والجدول الدراسي،
واالستفسار عن كل الجوانب التي يرى فيها غموضاً.
تنفيذ توصيات المرشد والمواظبة على مقابلة المرشد حسب المواعيد المتفق عليها.
إخطار المرشد بأي متغيرات قد تؤثر في برنامجه أو أدائه الدراسي.
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إدارة الخدمات في عمادة شئون الطالب
 :1مقدمة
إن عملية التوجيه واإلرشاد من العمليات المهمة التي يحتاجها الطالب الجامعي في جميع
مراحل دراسته الجامعية  ،فالمرحلة الجامعية تختلف تماما ً عمئا تعئود عليئه الطالئب فئي دراسئته
في التعليم العام  .وهي مرحلة هامة في بناء شخصئية الطالئب العلميئة واالجتماعيئة  ،كمئا تعتبئر
نقل ئةً نوعي ئةً مختلفئئة عئئن مراحئئل التعلئئيم العئئام  ،فالطالئئب الجئئامعي يتئئولى إدارة أمئئوره العلميئئة
والشخصئئية واالجتماعيئئة  ،ويتخئئذ قراراتئئه بنفسئئه فقئئد تكئئون مرحلئئة تفئئوق وتميئئز أو قئئد تكئئون
خالف ذلك  ،ولمساعدة الطالب للتكيئف مئع الحيئاة الجامعيئة الجديئدة التئي تحتئاج إلئى شئي ٍء مئن
الئئدعم والتوجيئئه  ،فئئإن إدارة التوجيئئه واإلرشئئاد بعمئئادة شئئؤون الطئئالب تعمئئل جاهئئدةً لتحقيئئق
استقرار الطالب وتكيفهم مع البيئة الجامعية الجديدة.
وتحرص اإلدارة على متابعة قضئايا الطئالب العلميئة والنفسئية والماديئة خاصئة فئي هئذا
العصر الذي تعددت فيه مصادر المعرفة فكان البد مئن إضئاءة الطريئق الصئحيح لهئم  ،والعمئل
على تحصينهم ،ومساعدتهم في التغلب على المشكالت التي تعترضهم وتعوق تحصيلهم العلمئي
وإرشئئادهم وتئئوجيههم التوجيئئه السئئليم خئئالل مسئئيرتهم التعليميئئة الجامعيئئة  ،ومتابعئئة قضئئاياهم
ومشئئكالتهم بئئاختالف أنواعهئئا التئئي تعيئئق أو تتسئئبب فئئي ضئئعف تحصئئيلهم العلمئئي وتفئئوقهم
الدراسي.
ويتبئئع التوجيئئه واإلرشئئاد وحئئدة للتوجيئئه واإلرشئئاد بمبنئئى كليئئة الشئئريعة وأصئئول ال ئدين
وكليئئة اللغئئة العربيئئة والدراسئئات االجتماعيئئة ووحئئدة التوجيئئه واإلرشئئاد فئئي مركئئز الدراسئئات
الجامعية للطالبات  ،كما تسعى اإلدارة الفتتاح وحدات فئي الكليئات الجديئدة  ،وكئذلك فئي كليئات
التربية للبنات  ،وكلية المعلمين بالرس والتي أنظمت هذه السنة 1428هـ لجامعة القصيم.

(أ)

استقبال الطالب الطالبات المستجدين و المستجدات :

تئئدرك إدارة التوجيئئه واإلرشئئاد بعمئئادة شئئؤون الطئئالب أهميئئة نوعيئئة تعريئئف الطئئالب
المقبئئئولين حئئئديثا ً بالجامعئئئة (المسئئئتجدين) وتهيئئئئتهم لحيئئئاتهم الجامعيئئئة الجديئئئدة فيئئئتم اإلعئئئداد
والترتيب لبرنامج استقبال الطالب والطالبات المستجدين منذ قبولهم بالجامعة حيث يُسلم الطالب
دعوةً لحضور حفل االستقبال ومكانه مع إشعار قبوله بالجامعة  ،باإلضافة إلى بعض التعليمئات
الهامة والضرورية التي يحتاج الطالب إلدراكه قبئل بئدء الدراسئة  .ويهئدف البرنئامج إلئى تهيئئة
الطالب للحياة الجامعية الجديدة  ،وتعريفئه بأنظمئة المسئاندة لطئالب وطالبئات الجامعئة  ،وكئذلك
تعريف الطالب بالكليات التي التحقوا بها  ،وما تُقدمئه لهئم  ،ومرافئق الجامعئة الضئرورية التئي
يحتاجونهئئا باسئئتمرار كالمكتبئئة والمطئئاعم والصئئاالت الرياضئئية ومراكئئز التصئئوير وبيئئع الكتئئب
والمختبرات وغيرها.
يئوم دراسئي
ونظم حفل االستقبال على مدار يئومين حيئث بئدأ برنئامج االسئتقبال فئي أول ٍ
فصل دراسي  ،وتم برعاي ٍة كريم ٍة من معالي مدير الجامعة .
من كل
ٍ
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(ب) برنامج التوعية الدينية و االجتماعية :
ئكل دقيئئق  ،وبمئئا يُحقئئق المصئئلحة
تحئئرص اإلدارة باختيئئار مئئواد البئئرامج التوعويئئة بشئ ٍ
العامة  ،والتي تساعد في توجيه وإرشاد الطالب وتثقيفهم  ،وتحصينهم ثقافيا ً ودينيا ً واجتماعيئاً،
وقد قامت اإلدارة بتأمين عدد من المواد التوعوية من بعض المؤسسات المعنية بذلك خالل العام
الدراسي الجامعي 1428/1427هـ.

(ج) المعارض :
تهدف اإلدارة من إقامة بعض المعارض إلى توعية الطالب ما ينتج عنه من آثئار سئلبية
تعيئئق مشئئواره الدراسئئي ومسئئتقبله  ،وفئئتح الطريئئق لئئه لألمئئور اإليجابيئئة التئئي تُعينئئه علئئى بنئئاء
مسئئتقبل زاهئئر لئئه .وقئئد نفئئذت اإلدارة معرضئئين فئئي العئئام الجئئامعي أعئئوام 1428/1427هئئـ ،
معرض التوعيئة بأضئرار المخئدرات والتئدخين والسئحر والشئعوذة  ،ومعئرض التوعيئة بأهميئة
األمن والسالمة

( د) الخدمات الطالبية :
 – 1كتخفيض اإلركاب من طيران ونقل الجماعي وقطار
 – 2وإصدار التعاريف .
 – 3ومتابعة التقارير الطبية .

(هـ) الدراسة االجتماعية وخدمات ذوي االحتياجات الخاصة.
تحرص إدارة التوجيه واإلرشاد إلى مساعدة الطالب فيمئا فيئه فائدتئه التعليميئة والتربويئة
والماديئئة واالجتماعيئئة وذلئئك بالتنسئئيق مئئع إدارة صئئندوق الطئئالب بالعمئئادة  ،وحيئئث أن بعئئض
الطلبة لديهم من الظروف االجتماعية والمادية ما قد يتسبب في تخلفهم أو تغيبهم من الدراسة لئذا
حرصئئت اإلدارة علئئى تقئئديم العئئون المئئادي بعئئد إجئئراء المقابلئئة الشخصئئية للطالئئب أو الطالبئئة
المحتاجة وتحديد مقدار اإلعانة ورفعها لصندوق الطالب إلقرارهــا .

(ج) برنامج تشغيل الطالب والطالبات :
يهدف هذا البرنامج إلى :

 -1إتاحة الفرصة للطالب إلبراز ما يكتنئزه مئن مواهئب كامنئة وإكسئابه مهئارات
عملية من خالل ممارسته العمل وتحمله المسؤولية  ،وزيادة ثقته بنفسه.
 -2تئئوفير فئئرص للطئئالب للحصئئول علئئى دخئئل مئئادي للتغلئئب علئئى المشئئكالت
المادية التي تعيئق إكمئال دراسئته الجامعيئة بسئبب انقطئاع المكافئئة الجامعيئة
لمساعدته على مواصلة مشواره التعليمي  ،أو لوجود التزامات مالية يسئتلزم
توفيرها من دخل آخــــر.
وقد أعدت اإلدارة نشرة تعريفية بهذا البرنامج .

(ز) برنامج تعليم األقران.
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ترعى الجامعة جميئع طلبتهئا وتهئتم بشئرائحهم المختلفئة ومئن ضئمن هئذه الشئرائح
الطلبئئة المتعثئئرين فأوجئئدت لهئئم برنئئامج يهئئتم بهئئذه الشئئريحة ممثلئئة بئئإدارة التوجيئئه
واإلرشاد بعمادة شؤون الطالب .
ولئئذا فقئئد نفئئذت اإلدارة فئئي الفصئئل الدراسئئي الثئئاني للعئئام الجئئامعي 1428-1427هئئـ

بشئئكل تجريبئئي لطئئالب كليتئئي االقتصئئاد واإلدارة وكليئئة الحاسئئب اآللئئي للطئئالب
والطالبات وكانت النتائج مثمرة حيث استفاد منها الطلبة عموما.
ويهدف البرنامج إلى :
 .1مساعدة الطلبة المتعثرين الذين يحتاجون إلى تقوية تحصيلهم العلمي.
 .2خلق العالقات اإليجابية بين الطالب .
 .3مكافئة الطالب المتميز وإشهار تميزه أمام اآلخرين.
 .4تنمية المهئارات والقئدرات لئدى الطلبئة المتميئزين واالسئتفادة منهئا فئي مسئاعدة
زمالئهم اآلخرين.

(ح) برنامج تكريم المتفوقين .
يهدف هذا البرنئامج اإلشئادة بئالطالب المتفئوقين وتشئجيعهم علئى االسئتمرار وتحفيئز
الطئالب اآلخئرين علئى التفئوق  .وقئئد وضئعت إدارة التوجيئه اإلرشئاد معئئايير

لتحديد الطالب المتفوقين في كليات الجامعة -:
 – 1ان ال يقل المعدل التراكمي عن  4,25من . 5
 – 2أن يكون الطالب قد اجتاز ستة فصئول دراسئية فئي الكليئات التئي نظئام
الدراسة فيها ثمان فصول دراسية .
 – 3أن يكون الطالب قد اجتاز ثمانية فصول دراسية في الكليات التي نظئام
الدراسة فيها أكثر من ثمان فصول دراسية .
 – 4أن ال يكون قد سبق أن رسب في أي مقرر دراسي .
ويقام حفل التكريم في بداية كل عام جامعي جديد  .والجئدول التئالي يوضئح
إعداد الطالب المتفوقين في كليات الجامعة .
مئئن خئئالل االطئئالع علئئى أحئئوال بعئئض الطئئالب المتعثئئرين دراسئئيا ً  ،ومئئن خئئالل دراسئئة
حاالتهم األكاديمية واالجتماعية والنفسية والتي قد يكون لها األثر الكبير في تعثر الطالب
.
لئئذا وضئئعت إدارة التوجيئئه واإلرشئئاد برنئئامج لدراسئئة حئئاالت الطئئالب بإعئئداد اسئئتمارة
يوجد بها مسميات إعاقات كثيرة يتم تعبئتها عنئد األخصئائي االجتمئاعي وبوضئع برنئامج زمنئي
يتم فيه متابعته من األخصائي ينفذه الطالب حسب تعليماته .
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الجــــــــــــــــــــــــــــوالة
تعريف الحركة الكشفية
هي حركة تربوية تطوعية غير سياسية تهتم بإعداد الفرد المنتسب لها من الناحية
الروحية االجتماعية والعقلية والنفسية والجسمية ليكون عضواً صالحا مساهما ً في بناء
مجتمعه

الحركة الكشفية في المملكة العربية السعودية
يعتبر عام 3161هـ بداية تاريخ الحركة الكشفية بالمملكة العربية السعودية إذ تكونت بها
أول فرقة كشفية في مكة المكرمة في مدرسة تحضير البعثات  ،وأخذت تنتشر بسرعة بين
الشباب حيث في عام3176هـ نظمت الفرق الكشفية بالمدارس الثانوية وأنشئت مرحلة
األشبال في المدارس االبتدائية  1وفي 3176/1/1هـ أفتتح المؤتمر الكشفي األول برعاية
خادم الحرمين الشريفين الملك فعد بن عبد العزيز رحمه هللا (وزير المعارف آنذاك)حيث
أوصى المؤتمر بتكوين هيئة منظمة تضم العاملين في الكشافة .وفي عام 3183هـ صدر
المرسوم الملكي الكريم رقم  21في 3183/3/1هـ والذي يتضمن تأسيس هيئة تعرف باسم
جمعية الكشافة العربية السعودية بنظامها األساسي ولها شخصية اعتبارية لتشرف على
حركة الكشافة في المملكة العربية السعودية ؛ و تم الترخيص لها قانونيا عام 3163م
وسجلت الجمعية بالمكتب الكشفي العربي عام 3182هـ ؛ وتم االعتراف الدولي بها عام
3181هـ ومقرها الرياض

وعد الحركة الكشفية
أعد أن ابذل جهدي في أن أقوم بما يجب علي نحو هللا ثم المليك والوطن وأن أساعد الناس
في جميع الظروف وأن اعمل بقانون الكشافة .

قانون الكشافة
الكشاف  :صادق  ،مخلص  ،نافع  ،صديق  ،مقتصد  ،مبتسم  ،رفيق بالحيوان  ،مهذب ،
مطيع  ,نظيف

مبادئ الكشافة
الواجب نحو هللا  --------الواجب نحو النفس  --------الواجب نحو اآلخرين .
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طريقة الكشافة
الوعد والقانون -----نظام الطالئع  -----حياة الخالء  -----نظام الشارات  -----الممارسة
العملية .

مهام مشرف الجوالة
 3ــ إعداد خطة األنشطة الكشفية للعام الجامعي
 2ــ إعداد ا ميزانية ألنشطة الجوالة
 1ــ إنشاء عشائر الجوالة في كليات الجامعة
 3ــ إقامة الدورات الكشفية ( األولية ــ التأسيسية ـ العملية )
 5ــ التنسيق مع جمعية الكشافة العربية السعودية بشأن األنشطة التي تنظمها الجمعية
 6ــ متابعة أعمال وأنشطة عشائر الجوالة
 7ــ تنظيم مشاركات الجوالة في أنشطة الجامعة واألنشطة الخارجية

88

جامعة القصيم

دليل الطالب

" ما له وما عليه "

3313/3311هـ

اإلسكان الجامعي
 يعتبر السكن الجامعي للطالب داخل المدينة الجامعية من المكونات األساسية
للمدينة الجامعية وأمراً هاما ً لتوفير الجو المناسب والمريح للطالب لمواصلة
دراستهم الجامعية بسهولة  ،وتحفيزهم على التفوق العلمي  ،واستغالل أوقات
فراغهم واالستفادة منها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة من خالل ما توفره الجامعة
لهم من خدمات داخل المدينة الجامعية يسهل للطالب الوصول إليها .

وقد حرصت اإلدارة العامة للجامعة على إيجاد سكن للطالب وذلك بتوقيع
- 
المرحلتين األولى والثانية لعدد ( ) 6عمائر تتسع لحوالي  3151طالبا ً لكل مرحلة
شاملة المرافق العامة لكل مرحلة والتي من المتوقع أن ينتهي العمل بالمرحلة
األولى خالل صيف عام 3313هـ والمرحلة الثانية صيف عام  3312هـ .

 إسكان جامعي للطالب في كلية العلوم واآلداب بمحافظة الرس وكلية العلوم الصحية
بالرس وكلية العلوم الصحية بمحافظة البكيرية وال يزال تحت التهيئة .

 إسكان جامعي بمحافظة البكيرية والذي يتسع  315طالب و منهم طالب المنح وهو
مستأجر من جمعية تحفيظ القرءان بالبكيرية .

 إسكان في الحرم الجامعي في الفرع الجنوبي لطالب المنح الفلبين والمتواجد فيه 1
طالب .

 إسكان جامعي في حي الوسطى تم استئجاره لطالب المنح الالبان والكسوفا
والمتواجد فيه 51طالب .
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 إسكان جامعي في حي الخبيب تم استئجاره لطالب الدراسات العلياء طالب المنح
اليمنيين والمتواجد فيه 1طالب .

 وقد أنشأت العمادة وحدة لمتابعة اإلسكان الجامعي وإسكان الطالب الخارجي
والتنسيق مع إدارات العمادات وإدارات اإلسكان الخاص لوضع البرامج المناسبة
لتوعية الطالب وتثقيفهم وتنمية مهاراتهم واستغالل أوقات فراغهم .

 وقد وفرة إدارة اإلسكان وسائل النقل لجميع اإلسكان الطالبية وتلبية متطلباتهم
والمتابعة الدائمة .
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إدارة صنـــــدوق الطــــــــالب
مقدمــــــــــــة :
يسعى صندوق الطالب إلى توفير االستقرار العلمي والنفسي واالجتماعي والمالي للطالب
والطالبات المنتظمين دراسيا ً في الجامعة من خالل الدعم المالي لبرامج إدارتي األنشطة
الطالبية والتوجيه واإلرشاد بعمادة شؤون الطالب وتقديم الخدمات للطالب والطالبات
والمتمثلة في السلف واإلعانات والقروض المالية وبرنامج التشغيل الطالبي وبرنامج تعليم
األقران  ،كما يقوم الصندوق باإلشراف على المراكز الخدمية للطالب كمراكز بيع الكتب
ومراكز التصوير والخدمات الغذائية  ،وكل ذلك يتم وفقا ً للمهام والبرامج الموكلة لعمادة
شؤون الطالب .
و الصندوق ال يألو جهداً في تحقيق كل ما فيه خدمة الطالب وتسهيل سير دراسته
الجامعية  ،واستقراره نفسياً.
أهداف الصندوق :
 – 3تقديم اإلعانات والقروض للطالب والطالبات المنتظمين دراسيا ً بالجامعة .
 – 2دعم برامج إدارتي األنشطة الطالبية والتوجيه واإلرشاد بالجامعة وتقديم الجوائز
للمتفوقين والبارزين فيها .
 – 1دعم البرامج الطالبية ماليا ً كبرنامج التشغيل الطالبي وبرنامج تأمين الحقيبة الدراسية
لطالب السنة التحضيرية بالجامعة .
 – 3إقامة مشروعات خدمية نافعة لطالب وطالبات الجامعة كالمقاصف وأعمال الطباعة
والنسخ والتصوير وتأمين األدوات المكتبية والعلمية وما يماثلها .
 – 5اإلشراف على تشغيل مراكز التصوير ومراكز بيع الكتب بالجامعة .
الهيكل التنظيمي لصندوق الطالب :
يتكون صندوق الطالب من األقسام الرئيسية التالية:
/3الشؤون اإلداريـــــــــــــة /2.الشؤون المالية
الطالبية.
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الهيكل التنظيمـــي إلدارة صندوق الطالب بجامعـــة القصيــــم
أوالً  :خدمات صندوق الطالب :
يعمل الصندوق على أن تكون خدماته وسيلة لتهيئة البيئة العلمية المناسبة لطالب الجامعة
وذلك بتذليل الصعوبات المادية التي قد تواجه الطالب خالل مسيرتهم الجامعية وتحفيزهم
على التفوق في تحصيلهم العلمي بالجامعة  ،ودعم البرامج واألنشطة الطالبية غير
التعليمية وتوفير المستلزمات المعينة للطالب خالل مرحلة دراسته الجامعية  .ويقدم
الصندوق للطالب والطالبات المنتظمين دراسيا ً بالجامعة الخدمات التالية :
 – 3اإلعانات الطالبية :
يحتاج بعض طالب الجامعة إلى مساعدة مالية للتغلب على بعض الظروف المالية التي قد
تواجههم أثناء دراستهم ودعمهم لتوفير بعض المستلزمات الضرورية لعمليتهم التعليمية .
ويقوم الباحثون االجتماعيون بالعمادة بدراسة حالة الطالب وتقدير حاجتهم لإلعانة ،
وتقدم هذه الخدمة وفقا ً لضوابط خاصة وضعت لتنظيم االستفادة منها .
ضوابط صرف اإلعانة الطالبية -:
تقدم هذه الخدمة لجميع طالب وطالبات الجامعة المنتظمين دراسيا ً المقطوعة
مكافآتهم .
يجب على الطالب الراغب بمساعدة من صندوق الطالب بعمادة شؤون الطالب أن
يتقدم بطلب إلدارة صندوق الطالب بعمادة شؤون الطالب ،موضحا ً فيه حاجته إلى اإلعانة
وظروفه التي يمر بها .
على الطالب تدعيم طلبه باألوراق الرسمية التي تثبت حالته وحاجته لإلعانة .
يجب على الطالب التقيد بالتعليمات الصادرة من عمادة شؤون الطالب  ،كحمل
البطاقة الجامعية وااللتزام بالسلوك الحميد في المظهر والتعامل .
دراسة حالة الطالب من قبل الباحث االجتماعي في عمادة شؤون الطالب لتحديد
حاجته ومن ثم موافقة اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة صب لدراسة طلبات اإلعانة
الطالبية واعتماده وذلك من قبل مجلس إدارة صندوق الطالب .
ال يحق للطالب التقديم على أكثر من إعانة في الفصل الدراسي الواحد .
تلغ ى اإلعانة إذا تأخر استالمها أكثر من أسبوعين من تاريخ اعتماد صرفها ،
وعلى الطالب تقديم طلب جديد في حالة حاجته لإلعانة .
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 – 2إعانة النظارة الطبية :
يعاني بعض طالب الجامعة من ضعف في النظر وحاجتهم إلى استخدام نظارة طبية
لتصحيح مشاكل النظر لديهم  ،ويقوم الصندوق بمساعدتهم من خالل صرف ( ) % 51
من قيمة النظارة الطبية  ،وذلك بعد أن تثبت حاجتهم لها من قبل الطبيب المختص في
الوحدة الصحية بالجامعة  ،وتقوم هذه الخدمة وفقا ً لضوابط خاصة وضعت لتنظيم
االستفادة منها..
يعاني بعض طالب الجامعة من ضعف في النظر وحاجتهم إلى استخدام نظارة طبية
لتصحيح مشاكل النظر لديهم  ،ويقوم الصندوق بمساعدتهم من خالل صرف ( ) %51من
قيمة النظارة الطبية  ،وذلك بعد أن تثبت حاجتهم لها من قبل الطبيب المختص في الوحدة
الصحية بالجامعة  ،وتقدم هذه الخدمة وفقا ً لضوابط وضعت لتنظيم االستفادة منها .
ضوابط صرف إعانة النظارة الطبية -:
تقدم هذه الخدمة لجميع طالب وطالبات الجامعة المنتظمين دراسيا ً .
يجب على الطالب أن يحضر إفادة خطية من الطبيب المختص في الوحدة الصحية
بالجامعة تؤكد حاجته الستخدام النظارة الطبية .
يجب على الطالب التقيد بالتعليمات الصادرة من عمادة شؤون الطالب  ،كحمل
البطاقة الجامعية وااللتزام بالسلوك الحميد في المظهر والتعامل .
يجب على الطالب إحضار أصل فاتورة شرائه النظارة الطبية من أحد المحالت
المتخصصة مدونا ً فيها بشكل واضح اسم الطالب رباعيا ً وتاريخ الشراء والختم الرسمي
للمحل .
يتحمل صندوق الطالب ( )%51من قيمة النظارة الطبية المعتمدة في فاتورة
الشراء من المحل المختص على إال تزيد قيمة النظارة عن ( ) 511خمسمائة لاير .
ال يحق للطالب التقديم على أكثر من إعانة نظارة طبية خالل دراسته في الجامعة .
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 – 1السلف الطالبية :
يحتاج بعض طالب وطالبات الجامعة إلى بعض االحتياجات المالية لتأمين بعض
المستلزمات الدراسية وبعض المتطلبات الخاصة  ،وغالبا ً ما تسبب الظروف المالية التي
يمر بها بعض الطالب بعض المشكالت الدراسية التي قد تؤدي أحيانا إلى تعثرهم دراسيا ً .
لذا يحرص صندوق الطالب -وعلى قدر إمكاناته المالية -الوقوف مع الطالب لتجاوز تلك
االحتياجات وتوفير الظروف المناسبة الستقرارهم نفسيا ً  .وتقدم هذه الخدمة وفقا ً لضوابط
خاصة وضعت لتنظيم االستفادة منها.
ضوابط صرف السلفة الطالبية -:
تقدم السلف المالية لجميع طالب وطالبات الجامعة المنتظمين دراسيا ً .
يجب أن يكون الطالب مستحقا ً للمكافأة الطالبية الشهرية .
يجب على الطالب تعبئة نموذج طلب السلفة والتعهد بسداد السلفة المصروفة له .
يحدد الطالب السلفة التي يحتاجها  ،على أال تزيد السلفة المطلوبة عن المبلغ
المحدد من قبل إدارة صندوق الطالب .
يجب على الطالب التقيد بالتعليمات الصادرة من عمادة شؤون الطالب  ،كحمل
البطاقة الجامعية وااللتزام بالسلوك الحميد في المظهر والتعامل .
تسدد السلفة بأقساط شهرية عن طريق حسمها آليا ً من مكافأة الطالب الشهرية .
يجب أن تسدد جميع أقساط السلفة قبل نهاية الفصل الدراسي الذي صرفت فيه
السلفة .
ال يحق للطالب التقديم على أكثر من سلفة في الفصل الدراسي الواحد غال في حالة
سداد كامل السلفة السابقة .
تلغى السلفة إذا تأخر استالمها أكثر من أسبوعين من تاريخ اعتماد صرفها  ،وعلى
الطالب تقديم طلب جديد في حالة حاجته للسلفة .
في حال رغبة الطالب تأجيل أو حذف الفصل الدراسي أو االنسحاب من الجامعة
فإنه يجب عليه سداد السلفة المستحقة عليه قبل إخالء طرفه من الجامعة .
ال يحق للحاالت التالية الحصول على سلفة مالية :
أ-

الطالب المستجد الذي يدرس في المستوى األول .
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ب -الطالب المقطوعة مكافأته بسبب حصوله على إنذار أو تجاوزه مدة الدراسة
النظامية بالجامعة .
ت-

الطالب الذي سبق أن أخذ سلفة ولم ينته بعد من سداد جميع أقساطها .

ث-

الطالب الذي عليه مستحقات مالية سابقة للصندوق .

ج -الطالب الذي صدر بحقه عقوبة تأديبية بحرمانه من ميزات الجامعة  ،كاإلعانة
،والسلف من صندوق الطالب وغيرها من الميزات األخرى .

 – 3برنامج تأمين حقيبة الكتب الدراسية لطلبة السنة التحضيرية بالجامعة بنظام األقساط
الشهرية :
هو أحد برامج الرعاية العلمية واالجتماعية التي تساعد على االستقرار العلمي والنفسي
واالجتماعي لطالب الجامعة من خالل حصولهم على كافة المقررات الدراسية المعتمدة من
قبل عمادة الخدمات التعليمية بالجامعة وذلك بأسعار منافسة للمكتبات العامة .
ضوابط تأمين الحقيبة الدراسية للسنة التحضيرية -:
يقدم صندوق الطالب بالجامعة خدمة الحقيبة الدراسية لجميع طالب وطالبات
الجامعة المنتظمين دراسيا ً .
يجب أن يكون الطالب مستحقا ً للمكافأة الطالبية الشهرية .
يجب على الطالب تعبئة نموذج طلب سلفة الحقيبة الدراسية والتعهد بسداد السلفة
المصروفة له .
يجب أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن  2من . 5
يجب على الطالب التقيد بالتعليمات الصادرة من عمادة شؤون الطالب  ،كحمل
البطاقة الجامعية وااللتزام بالسلوك الحميد في المظهر والتعامل .
تسدد السلفة بأقساط شهرية عن طريق حسمها آليا ً من مكافأة الطالب الشهرية .
يجب أن ال يتجاوز القسط الشهري المحسوم ( )%11من المكافأة الشهرية للطالب
.
ال يحق للطالب التقديم على أكثر من سلفة في الفصل الدراسي الواحد إال في حالة
سداد كامل السلفة السابقة .
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في حالة رغبة الطالب تأجيل أو حذف الفصل الدراسي أو االنسحاب من الجامعة
فإنه يجب عليه سداد السلفة المستحقة عليه قبل إخالء طرفه من الجامعة .

- 5برنامج التشغيل الطالبي -:
هو أحد برامج الرعاية التربوية واالجتماعية التي تقدمه عمادة شؤون الطالب عن طريق
إدارة صندوق الطالب وبالتعاون مع إدارة التوجيه واإلرشاد بالعمادة  .ويركز هذا البرنامج
على صقل مواهب طالب الجامعة وتعويدهم على ممارسة العمل وتحمل المسئولية والعطاء
من خالل تشغيلهم في أحد إدارات أو كليات أو عمادات الجامعة في أوقات الفراغ.
أهداف البرنامج -:
استغالل أوقات فراغ الطالب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتدريبهم على االعتماد
على النفس وتحمل المسؤولية .
سد حاجة وحدات الجامعة في بعض األعمال المؤقتة والتي ال تتطلب موظف دائم .
إتاحة الفرصة للطالب في اإلسهام عمليا ً في دعم دور الجامعة وتحقيق رسالتها .
غرس حب العمل لدى الطالب .
تدريب الطالب على مبدأ التحصيل مقابل العمل والعطاء  ،وسد بعض حاجاتهم
المالية .
إتاحة الفرصة وتشجيع الطالب أصحاب القدرات والمهارات المتميزة (الموهوبين )
.
ضوابط الترشيح في برنامج التشغيل الطالبي -:
•

أن يكون الطالب منتظم دراسيا ً بالجامعة .

أن يقوم الطالب بتعبئة استمارة تشغيل الطالب واعتمادها من صاحب الصالحية
•
والتصديق عليها من قبل جهة التشغيل .
أن اليتم تشغيل الطالب ألكثر من فصلين دراسيين متتاليين إال في حالة وجود
•
مبررات مقنعة ( مثل الطالب المقطوعة مكافآتهم ) وذلك رغبة في توسيع قاعدة تشغيل
الطالب .
•

أن يقتصر التشغيل الطالبي على المجاالت التي تخدم أهداف الجامعة .
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أال يشتغل الطالب في أكثر من جهة في الفصل الدراسي الواحد .

أن يكون لدى الطالب حساب جاري في أحد فروع مصرف الراجحي  ،على أن يتم
•
تزويد إدارة صندوق الطالب بالجامعة بصورة من بطاقة رقم الحساب  ،وفي حالة عدم
وجود صورة من رقم الحساب البنكي الطالب لن يتم اعتماد تشغيله .
ال يح ق للطالب التي تقل مجموع ساعات الفراغ لديه في جدوله األسبوعي عن عدد
•
(  ) 1ثالثة ساعات أن تعمل في برنامج التشغيل الطالبي وذلك حتى ال يتأثر مستواه
الدراسي وتحصيله العلمي .
•

أن يكون العمل الذي يكلف به طالب التشغيل ذا مسؤولية تنتهي بنهاية فترة العمل .

أن تلت زم جهة التشغيل بالعدد المحدد لها من طالب التشغيل وفي حالة رغبتها في
•
تشغيل طالب آخر بديل عن طالب معتمد تشغيله ال بد من مخاطبة العمادة وإفادتها بشأنه
مرفق مع استمارة تشغيل الطالب العتمادها .
على جهة التشغيل التقيد بالحد األقصى لساعات التشغيل المحددة في الئحة برنامج
•
التشغيل الطالبي وهي عشر ( )31ساعات في األسبوع وأربعون ( )31ساعة في الشهر .
يلتزم مشرف التشغيل باعتماد كشف الحضور واالنصراف الشهري وذلك من خالل
•
توقيعه وختمه بالختم الرسمي للجهة المشغلة وإرساله رسميا ً إلى إدارة صندوق الطالب
مع نهاية كل شهر هجري،وفي حالة عدم التقيد بهذا األمر لن يتم صرف المكافأة المستحقة
للطالب .

 -6برنامج التشغيل التعاوني:
التشغيل التعاوني هو عبارة عن برنامج تعاوني بين صندوق الطالب والقطاع الخاص
لتقديم الخدمات التي يحتاجها الطالب من التصوير الورقي وتوفير الكتب الدراسية
والقرطاسية وتقديم خدمات التغذية الخفيفة والمشروبات وغيرها من الخدمات .
ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم الخدمة الجيدة للطالب وبأسعار مناسبة  ،وكذلك تقليل
المصاريف التشغيلية لصندوق الطالب من خالل عقود تشغيلية تعاونيه مع القطاع الخاص
المتخصص وذوو الخبرة في الخدمات الطالبية المختلفة .
ومن خالل هذا التعاون يقوم الصندوق بتشغيل مراكز التصوير ومراكز بيع الكتب
وخدمات الوجبات والمشروبات الخفيفة تعاونيا ً مع عدد من القطاعات الخاصة المتخصصة
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في تلك المجاالت  .ويشغل الصندوق حاليا ً عدداً من الخدمات الطالبية وهي على النحو
التالـــــــــي :

أ-مراكز بيع الكتب والقرطاسية :
تُعنى هذه المراكز بتوفير الكتب الدراسية المقررة والكتب العلمية والثقافية المتنوعة
وبعض المستلزمات القرطاسية من أقالم ودفاتر وغيرها .ويتم تحديد الكتب الدراسية
للمقررات بالتنسيق والتعاون مع كليات الجامعة .
ويوجد ثالثة مراكز لبيع الكتب في كل من - :
-3مركز بيع الكتب والقرطاسية في مبنى اإلدارة العامة بالجامعة بالمدينة الجامعية
بالمليداء .
 -2مركز بيع الكتب والقرطاسية في مركز الدراسات الجامعية للبنات بالمدينة الجامعية
بالمليداء .
 -1مركز بيع الكتب والقرطاسية في مبنى كلية الشريعة وأصول الدين .

ب-مراكز التصوير الورقي بالجامعة :
تعنى هذه المراكز بتوفير خدمات النسخ والتصوير والطباعة والتجليد  ،وذلك بأسعار جيدة
 ،حيث يتم بيع المذكرات الدراسية المقررة التي تؤ َّمن عن طريق كليات الجامعة  .ويوجد
عشرة مراكز تصوير بالجامعة في كل :
 - 3مبنى اإلدارة العامة .
 - 2مبنى كلية االقتصــــــــــــــــــــاد واإلدارة .
 - 1مبنى كلية الزراعة والطب البيطري .
 - 3مبنى كلية الشريعة وأصـــــول الدين .
 - 5مركز الدراسات الجامعيـــــــــة للبنات .
 - 6كلية المجتمع بمدينة بريـــــــــــــــــــــــــدة .
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 - 7كلية المجتمع بمحافظة عنيــــــــــــــــزة .
 - 8كلية العلوم واآلداب بالرس ( طالب  /طالبات ).

جـ  -الخدمات الغذائية
يحرص الصندوق على تقديم الخدمات الغذائية الخفيفة والتي ال يمكن توفيرها في مطاعم
الجامعة أو مقاصف الوجبات الرئيسية مثل المشروبات الساخنة والباردة والوجبات
الخفيفة من خالل محالت القهوة (( Coffee Shopالتي يقوم الصندوق بتشغيلها تعاونيا
مع القطاع الخاص المتخصص في هذا المجال لتقديم خدمة جيدة تتناسب مع مكانة
الجامعة العلمية ومنسوبيها .
ثانيا ً  :مراكز التصوير الورقي بالجامعة -:
نظراً الزدياد أعداد الطالب في بعض الكليات وافتتاح كليات جديدة  ،وانضمام كلية
المعلمين بالرس للجامعة فقد لزم األمر أن يقوم الصندوق بزيادة أعداد مراكز التصوير
في الكليات  ،وتقديم خدمة التصوير في الكليات الجديدة عن طريق برنامج التشغيل
الت عاوني  ،لذا فقد تم تشغيل خمسة مراكز تصوير جديدة للتصوير الورقي  ،إضافة إلى ما
كان مسبقا ً  ،ليصبح إجمالي مراكز التصوير بالجامعة عشرة مراكز  ،وذلك عن طريق
برنامج التشغيل التعاوني  ،حيث تم إسناد تشغيلها إلى شركة الهوشان المحدودة (متعهد
في ك ٍّل من
تشغيل مراكز التصوير الورقي بالجامعة) .وتقع مراكز التصوير الجديدة
-:
 - 3مبنى اإلدارة العامة .
 - 2مبنى كلية االقتصــــــــــــــــــــاد واإلدارة .
 - 1مبنى كلية الزراعة والطب البيطري .
 - 3مبنى كلية الشريعة وأصـــــول الدين .
 - 5مركز الدراسات الجامعيـــــــــة للبنات .
 - 6كلية المجتمع بمدينة بريـــــــــــــــــــــــــدة .
 - 7كلية المجتمع بمحافظة عنيــــــــــــــــزة .
 - 8كلية العلوم واآلداب بالرس ( طالب  /طالبات ).
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وكذلك تم تشغيل عدد ( )1مكائن ذاتية للتصوير الورقي في كل من عمادة الخدمات
التعليمية وكلية الطب ومركز الدراسات الجامعية للبنات بالمدينة الجامعية بالمليداء.
إضافة إلى ما كان يعمل مسبقا ً من المكائن الذاتية للتصوير في كل من -:
-3

المكتبة المركزية بمبنى اإلدارة العامة بالجامعة .

-2

المكتبة المركزية بكلية الشريعة وأصول الدين .

-1

المكتبة المركزية بمركز الدراسات الجامعية للبنات .

ثالثا ً  :الخدمات الغذائية-:
يحرص صندوق الطالب في تقديم خدماته على التميز والتنوع الذي يحتاجه طالب الجامعة
في المواقع المهيأة والمجهزة بالجامعة  ،وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص من خالل
برنامج التشغيل التعاوني  ،حيث تم تشغيل البوفيه الواقع في بهو مبنى اإلدارة العامة
بالجامعة من خالل إسناد تشغيله إلى مؤسسة (بُن كافيه) المتخصصة في تقديم
المشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة.
رابعا ً  :تأمين مشالح وعبايات تخرج طالب وطالبات الجامعة:
ومن ضمن م شاركات صندوق الطالب المشاركة في حفل تخرج الطالب والطالبات من
خالل تأمين مشالح الطالب وعبايات الطالبات والتي يتم توزيعها مجانًا ،وذلك بعد موافقة
معالي مدير الجامعة على توصية مجلس إدارة صندوق الطالب بصرف مشالح التخرج
للطالب مجانا ً على اعتبار أنها هدية التخرج وتشجيعا ً لهم على حضور الحفل  .وقام
الصندوق بتأمين عدد()5111مشلح للطالب الخريجين و()6111عباية تخرج لطالبات
مركز الدراسات الجامعية للبنات وكليات التربية وكليات المجتمع للبنات بالجامعة .
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كلمة العميد
أخي الطالب  /أختي الطالبة
نظراً الن ضمان الجودة في جميع أنشطة الجامعة والخدمات التي تقدمها (التعليمية ,البحثية ,
خدمة المجتمع) هو مطلب لجميع األطراف ذات العالقة من طالب  ,أولياء أمور  ,أعضاء هيئة
التدريس  ,عمداء الكليات  ,اإلدارة العليا في الجامعة  ,وزارة التعليم العالي .
لذا فإن الجامعة تحرص وتلتزم بتطبيق الجودة بمفهومها الشامل واعتماد أساليب الجودة
لتحسين كفاءة أنشطتها ومنسوبيها وضمان جودة مخرجاتها وخوض غمار المنافسة مع
الجامعات العالمية المتميزة .
وبناء على ما تقدم فإن عمادة ضمان الجودة واالعتماد تسعى إلى نشر ثقافة الجودة واالعتماد
بين جميع منسوبيها ومنهم الطالب  .لذلك تجدون بين أيديكم دليل الطالب في الجودة واالعتماد ,
حيث أن الطالب أحد ركائز أنظمة الجودة في الجامعة لذا فإن العمادة تحثكم أخي الطالب  /أختي
الطالبة على القراءة المتعمقة لهذا الدليل والحرص على المشاركة الفاعلة في جميع أنشطة
وأعمال الجودة في الجامعة .

عميد ضمان الجودة واالعتماد

عمادة ضمان الجودة واالعتماد في سطور
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لقد تم إنشاء عمادة ضمان الجودة واالعتماد بنا ًء على الموافقة السامية الكريمة رقم /7817م ب
بتاريخ 3313/33/32هـ وعلى قرار مجلس التعليم العالي رقم 3313/63/21هـ في جلسته الحادية
والستين المنعقدة بتاريخ 3313/31/26هـ.

* رؤية عمادة ضمان الجودة واالعتماد :
التميز في تطبيق أفضل ممارسات ومعايير الجودة واالعتماد في وحدات الجامعةمن أجل الوصول
بالخريجين إلى مستوى المعايير المعترف بها عالميا قادرين على المنافسة المحلية واإلقليمية
والعالمية. .

* رسالة عمادة ضمان الجودة واالعتماد :
نشر ثقافة الجودة وضمان تطبيق معاييرها في الجامعة,مع االلتزام بالتعزيز المستمر و األداء الكفء
لمؤسسات التعليم العالي لكسب ثقة المجتمع في مقدرة خريجيها والتي تحقق معايير معترف بها عالميا
والمساهمة الفعالة في حصول الجامعة ووحداتها على االعتماد .
وتلتزم بما يلي :
نشر ثقافة الجودة الشاملة في جميع الممارسات التعليمية واإلدارية والبحثية لوحدات الجامعة لتحقيقالتقدم الالزم في مجال توكيد وضمان الجودة  ,وذلك من خالل تقديم برامج وورش تدريبية .
التحقق من تطبيق معايير الجودة في مختلف الممارسات التعليمية واإلدارية والبحثية بوحدات الجامعة ,وذلك من خالل وضع أنظمة فعالة لتقييم األداء .
تقديم دعم فعال لوحدات الجامعة في جميع النواحي اإلدارية والفنية  ,وتطوير البرامج والمناهجالدراسية وتحسين الممارسات التعليمية واإلدارية والبحثية ,وفقا ً ألعلى معايير الجودة بما يحقق
احتياجات سوق العمل ويسهم في تميز الجامعة وطنيا ً في مجال التعليم .
المساعدة في تحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي للبرامج الدراسية لكليات الجامعة من خالل توفيرجميع وسائل الدعم الفني ,لتسهيل الحصول واالحتفاظ على االعتماد األكاديمي من أفضل الهيئات
الوطنية والدولية .

* قيم عمادة ضمان الجودة واالعتماد :
الجودة :نطبق أعلى معايير الجودة في كافة األعمال بما يميز مخرجاتنا وأعمالنا .اإلبداع :تهيئ العمادة المناخ التنظيمي المحفز على التفكير اإلبداعي والسلوك اإلبتكاري.الشفافية :تلتزم العمادة باإلفصاح في المعامالت واإلجراءات وتدعيم متطلبات المساءلة والنزاهة.العمل الجامعي :ترسخ العمادة ثقافة العمال الجماعي تفكيراً وسلوكاً.-األمانة :تؤدي العمادة العمل بإخالص وتلتزم باآلداب واألخالقيات المهنية.

* األهداف اإلستراتيجية لعمادة ضمان الجودة واالعتماد:
.3
.2
.1

.3

نشر ثقافة الجودة في جميع الممارسات التعليمية واإلدارية والبحثية لوحدات الجامعة .
التحقق من تطبيق أفضل وأحدث معايير الجودة في وحدات الجامعة .
تقديم دعم فعال لوحدات الجامعة في جميع النواحي اإلدارية والفنية .
المساهمة في تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد على المستوى المؤسسي والبرامجي .
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 .5تطوير وتقويم األداء األكاديمي المؤسسي.

* أسباب زيادة االهتمام بتطبيق الجودة في التعليم العالي:
 تحقيق مستوى عال من األداء في العملية التعليمية.
 زيادة إعداد الطالب الملتحقين بالتعليم العالي.
 التعليم مدى الحياة.
 ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وتأثيرها على العملية التعليمية.
 تحقيق مالئمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع طموحات ومتطلبات المجتمع.
 المنافسة الشديدة بين المؤسسات التعليمية في تقديم التعليم العالي.
 ترشيد اإلنفاق وتحديد األولويات في تلبية احتياجات المجتمع.
مقدمة في أهمية ومضمون الجودة األكاديمية
تأتي الجودة  Qualityفي مقدمة االهتمامات اإلستراتيجية الحيوية التي تواجهنا في حياتنا عموماً،
وفي مجاالت تخصصاتنا النوعية بصفة خاصة ،ويرجع ذلك إلى التقدم العلمي و التقني المتالحق وتزايد
حدة المنافسة بين المؤسسات اإلنتاجية و الخدمية .ويتجاوز مفهوم الجودة معناه التقليدي أي جودة
المنتج أو الخدمة ليشتمل جودة المؤسسة أو المنظمة بهدف تحسين و تطوير العمليات و األداء ،تقليل
التكاليف  ،التحكم في الوقت  ،تحقيق رغبات العمالء و متطلبات السوق ،العمل بروح الفريق ،وتقوية
االنتماء وهذه جميعها يمكن تلخيصها في نقطتين أساسيتين:
أ -المطابقة للمواصفات
"

ب -إشباع و تحقيق متطلبات السوق أو كما يختصرها عالم الجودة جوران في "الموائمة لالستخدام

وقد أدت التطورات الحديثة في العلوم و المجاالت األكاديمية المختلفة إلى تزايد االهتمام بالجودة
األكاديمية في اآلونة األخيرة  ،وأصبحت قضية الجودة وضمانها و التأكيد عليها في بؤرة اهتمام وزارة
التعليم العالي و على جميع المستويات من أجل الوصول بالخريجين إلى مستوى المعايير المعترف بها
عالميا بحيث يكونون قادرين على المنافسة المحلية و اإلقليمية و العالمية .ولذلك فقد أصبح ضمان
الجودة و االعتماد األكاديمي احد أهم الموضوعات التي توليها وزارة التعليم العالي جل اهتمامها ،وذلك
من خالل أنشاء هيئة مستقلة من ضمن مهامها متابعة قضايا الجودة وتوطينها بالجامعات
السعودية،وهي الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.NCAAA

الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي ""AANNN
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لقد تم إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي بنا ًء على الموافقة السامية الكريمة رقم
/7ب 6123/بتاريخ 3323/2/1هـ وعلى قرار مجلس التعليم العالي رقم 3323/28/1هـ في جلسته
الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 3323/3/35هـ .تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية واالستقالل
اإلداري والمالي تحت إشراف مجلس التعليم العالي وهي السلطة المسؤولة عن شؤون االعتماد
األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوي عدا التعليم العسكري ,وذلك من أجل االرتقاء بجودة
التعليم العالي الخاص والحكومي  ,وضمان الوضوح والشفافية  ,وتوفير معايير مقننة لألداء األكاديمي.
ومن مهام الهيئة وضع قواعد ومعايير وشروط التقويم واالعتماد األكاديمي ،وصياغة الضوابط التي
تكفل تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي.

معايير الجودة في التعليم العالي:
أصدرت الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمى أحد عشر معياراً تتعلق بمختلف نشاطات الجامعات
السعودية سواء اإلدارية منها أو األكاديمية.تمثل هذه المعايير األسس التي تبنى عليها عمليات تقويم
أداء الجامعات والكليات واألقسام بهدف الوصول الى موصفات متميزة لخريج الجامعة تسهم في دفع
مسيرة التنمية على كافة المستويات.من هنا تولى الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمى أهمية
خاصة إلى المعيار الرابع هو الخاص بالتعليم والتعلم.
يهدف وصف المعايير الذي نقدمه هنا إلى تعريف الطالب بشكل مبسط باألسس الفنية التي يتم
تقويم الجامعات والبرامج العلمية على أسسها.كما تهدف هذه المعايير أيضا إلى مساعدة
الجهات اإلدارية واألكاديمية في الجامعات في مجال التخطيط ،ومراجعة الذات ،وسياسات
تحسين الجودة .وتصاغ هذه المعايير في خمسة مسارات هي السياق المؤسسي ,جودة التعلم
والتعليم ,مساندة تعلم الطلبة ,البنية التحتية المساندة ,خدمة ا لمجتمع  .كل مسار يحتوى على
عدد من المعايير وصفها على النحو التالي :

السياق المؤسساتي ويشمل المعايير
 -1الرسالة واألهداف
 -2السلطات واإلدارة
 -3إدارة ضمان الجودة وتحسينها

وفيما يلي نقدم شرحاً مختص را لهذه المعايير:
 -1الرسالة واألهداف
يجب أن تحدد رسالة الجامعة بوضوح تام األهداف أو األغراض األساسية لها ،كما يجب أن تحدد
أولوياتها وأن تؤثر الرسالة بصورة كبيرة على عمليات التخطيط والعمل داخل الجامعة.
 -2السلطات واإلدارة
يجب أن تقوم السلطة العليا (مجلس الجامعة) بقيادة المؤسسة التعليمية (الجامعة) قيادة فعالة،
وتعمل لصالح المؤسسة التعليمية ككل ،ولصالح عمالئها (الطالب وأفراد المجتمع) ،وذلك من خالل
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تطوير السياسات واإلجراءات الالزمة لتحقيق مبدأ المساءلة .كما يجب على اإلداريين الكبار في
المؤسسة التعليمية أن يقوموا بإدارة وتوجيه نشاطات المؤسسة التعليمية بشكل فعال وفق أسس
إدارية واضحة ومحددة.
 -3إدارة ضمان الجودة وتحسينها
وتعنى ضرورة أن تشمل عمليات ضمان الجودة أقسام المؤسسة التعليمية(الجامعة) ،وتشكل جزءاً
أصيالً من عمليات اإلدارة والتخطيط الروتينية بها .كما يحب أن تؤكد التزام هيئة التدريس،
واإلدارة ،والطلبة بالتحسين المستمر لكافة العمليات اإلدارية والتعليمية ،كما أنهم يقومون بشكل
دوري بمراجعة أدائهم.

جودة التعلم والتعليم :
ويشمل المعيار
 -4ا لتعلم والتعليم
يلزم هذا المعيار بأن يتم توصيف حصيلة تعلم الطلبة بوضوح ،وبما يتوافق مع متطلبات سوق
العمل أو الممارسة المهنية .أيضا يجب أن يتم تقويم معايير التعلم من خالل عمليات تقويم سليمة،
كما يجب أن يتم تقويمها أو قياسها بالمقارنة مع نقاط مرجعية (جامعات أخرى) مناسبة وذات
مستوى رفيع .كما ينبغي أن تتألف هيئة التدريس من أعضاء تتوفر لديهم المؤهالت الضرورية
والخبرة الالزمة للقيام بمسئولياتهم التدريسية ،ويستخدمون أساليب تدريس تتالءم مع مختلف
أنواع نواتج التعلم ،فضالً عن مشاركتهم في النشاطات الهادفة لتحسين كفاءتهم التدريسية .كما
يجب أن يتم تقويم جودة التدريس ،وفعالية البرامج من خالل استبيانات تشمل الطلبة ،والخريجين،
وأرباب العمل ،وتستخدم النتائج التي نتجت عن هذه االستبيانات في خطط التحسين .

سياق مساندة تعلم الطلبة:
ويشمل المعايير
 -5إدارة شؤون الطلبة والخدمات المساندة
 -6موارد التعلم
وفيما يلي نقدم شرح ا ً مختصرا لهذه المعايير:
 - 5إدارة شؤون الطلبة والخدمات المساندة
يجب أن تتسم إدارة شؤون الطلبة والخدمات المساندة ،بما فيها خدمات القبول والتسجيل بالجدية
وااللتزام حيث تحافظ على سرية السجالت كما تقضي سياسة الجامعة .يوجد كذلك إدراك واضح
بحقوق الطلبة ومسئولياتهم ،حيث تم تحديد ذلك بشكل واضح؛ كما تتوافر إجراءات تأديبية تتسم
بالشفافية والعدالة ،فضالً عن توافر حق االستئناف .توجد كذلك آليات لإلرشاد األكاديمي وغير
األكاديمي ،فضالً عن خدمات المساندة المتالئمة مع احتياجات الطلبة .يجب أن تشتمل لخدمات
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المساندة التي تقدمها الجامعة إلى الطلبة احتياجاتهم األكاديمية والدينية ،والثقافية ،والرياضية،
وغيرها من الخدمات التي يحتاجها عموم الطلبة.
 -6موارد التعلم
مصادر التعلم تتضمن مجاالت متعددة منها المكتبات،الترتيبات التي تكفل الوصول للمراجع
االلكترونية وغيرها من المواد التي تحرص الجامعة على توفيرها تبعا ً الحتياجات البرامج التي
تقدمها ،وبالكمية الكافية .وتحرص الجامعة كذلك على أن تكون أبواب المكتبات وأماكن الحواسيب
اآللية مفتوحة في أوقات تناسب األوقات التي يقوم فيها الطلبة بمراجعة دروسهم؛ كما تحرص على
توفير أفراد مدربين على مساعدة الطلبة في البحث عن الكتب ،والمراجع ،والمواقع التي يريدونها .

سياق البنية التحتية المساندة
ويشمل المعايير
 -7المرافق والتجهيزات
 -8التخطيط واإلدارة المالية
-9عمليات التوظيف (والتعاقد) الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين
وفيما يلي نقدم شرح ا ً مختصرا لهذه المعايير:
 - 7المرافق والتجهيزات
يلزم هذا المعيار بأن يكون تصميم المرافق ،أو تعديلها ،استجابة الحتياجات التعليم والتعلم والتحكم
في البرامج التي تقدمها الجامعة ،لصنع بيئة صحية وآمنة لتعليم عالي الجودة .ويجب أن تتابع
الجامعة كيف تستخدم المرافق لديها ،كما تستخدم استطالعات الرأي للمساعدة في التخطيط
لعمليات التحسين .كذلك توفر الجامعة العدد الكافي من الفصول والمعامل ،فضالً عن أماكن
استخدام الحواسيب اآللية ،وتجهيزات البحث العلمي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس .تتوافر كذلك
أماكن كافية للخدمات األخرى ،مثل المطاعم ،والنشاطات غير الصفية ،وإسكان الطلبة.
 - 8التخطيط واإلدارة المالية
تتوافر لدى الجامعة الموارد المالية الكافية الحتياجات البرامج والخدمات التي تقدمها ،وتحرص
الجامعة على إدارة هذه الموارد بما يتفق مع احتياجات البرامج التي تقدمها ،واألولويات التي
وضعتها لنفسها ،وتحرص الجامعة كذلك على وضع أنظمة فاعلة تحكم عملية وضع الميزانية،
وتفويض المسئولية المالية ،وقواعد المساءلة المالية ،كما تحكم إشراف الجامعة على هذه
العمليات ،فضالً عن أنظمة إدارة مخاطر تتميز بالكفاءة المالية.
-9عمليات التوظيف (والتعاقد) الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين
يجب أن يتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة المؤهالت والخبرات الالزمة للقيام
بمسئولياتهم بكفاءة ،كما تتوافر لدى الجامعة سياسات تطوير مهنية لضمان التحسن المستمر في
أدائهم .وتحرص الجامعة على تقويم أداء كل أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها ،واإلعالن عن
تقديرها لألداء المتميز ،مع تقديم المساندة ،حيثما يتطلب األمر ذلك .وتتوافر لدى الجامعة كذلك
أنظمة لحل المنازعات مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين ،وهي أنظمة تتميز بالشفافية ،والجدية،
والعدالة.

سياق خدمة المجتمع
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ويشمل المعايير
 -10البحث ال عل مي
 -11عالقة المؤسسة التعليمية مع المجتمع
وفيما يلي نقدم شرح ا ً مختصرا لهذه المعايير:
 - 10البحث ال عل مي
يجب أن يتم تشجيع أعضاء هيئة التدريس على االشتغال بالبحث العلمي ،وعلى نشر نتائج هذا
البحث ،وهذا األمر يقوم به أعضاء هيئة التدريس ،إما فرادى ،وإما بالتعاون مع بعضهم البعض
على مستوى الجامعة ،أو باالشتراك مع آخرين من جهات أخرى .هذه اإلسهامات في مجال البحث
العلمي يتم أخذها بعين االعتبار عند قيام الجامعة بتقويم أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم .ويجب
أن تنعكس النشاطات البحثية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس على تدريسهم فى مرحلتي
البكالوريوس والدراسات العليا.
 -11عالقة المؤسسة التعليمية مع المجتمع
يجب أن تنظر الجامعة إلى خدمة المجتمع الذي تعمل فيه على أنها مسئولية مهمة من مسئولياتها،
وتقدم الجامعة منشآتها وخدماتها للمساعدة في تنمية المجتمع؛ وتشجع أعضاء هيئة التدريس
كذلك على اإلعالن عن نشاطاتها ،وتعمل الجامعة على متابعة نظرة المجتمع إليها ،كما تتبنى
االستراتيجيات المناسبة من أجل العمل على تحسين صورتها وسمعتها.

مخرجات التعلم
حددت الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمى( )AANNNمجموعة من المهارات التعليمية
والسلوكية يحب أن يزود بها الخريج ويتم ذلك من خالل إدراج هذه المهارات في المقررات الدراسية
على أن يتم مراجعة وتقييم هذه المهارات بشكل دوري لضمان نتائج جيدة تخدم الخريج في سوق
العمل ,وألهمية تعرف الطالب على هذه المهارات في العملية التعليمية ,نقدم فيما يلي شرحا ً مبسطا ً لهذه
المهارات.
 .3المعرفة :القدرة على فهم وعرض الحقائق والمفاهيم والنظريات واألساليب المحددة.
 .2المهارات اإلدراكية (الذهنية) تطبيق األسس والنظريات في التفكير والحل اإلبداعي للمشاكل
والواجبات المخصصة والموضوعات الجديدة غير المتوقعة .وبشكل عام هي القدرة على
تطبيق فهم المعرفة لحل المشاكل بطرق مبدعه والتعامل مع المواقف ألحرجه.
 .1المهارات والمسئولية الشخصية :تتضمن المهارات القيادية ومهارات العمل ضمن فريق
والسلوك األخالقي ،واستقاللية التعلم.
 .3االتصاالت وتقنية المعلومات والمهارات العددية :وتشمل القدرة على استخدام الرياضيات
واإلحصائيات البسيطة واالتصال بفاعلية عند التخاطب الشفهي أو التحرير واستخدام مصادر
المعلومات و تقنية االتصال.
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 .5المهارات النفس حركية :المهارات الحركية في المجاالت العلمية التي تتطلب ذلك مثل الجراحة
والرسم والموسيقى والتمثيل.

تجربة جامعة القصيم فى مجال ضمان الجودة
قامت جامعة القصيم و بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمى بعدة مراحل لتوطين
الجودة فيها سعيا ً للوصول إلى مخرجات عالمية المستوى للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع,
وأبرز هذه المراحل ما يلي:

أوالً :مرحلة التقويم الذاتي األولى:
سعت جامعة القصيم من خالل هذه الدراسة إلى تقييم الوضع الراهن والقائم في الجامعة لتحديد موقفها
ومدى تحقيقها لمعايير الجودة على المستوى المؤسسي والبرامجى .وخلصت الدراسة إلى عدد من
النتائج والتوصيات التي أبرزت نقاط القوة لدى الجامعة والسعي للحفاظ عليها وتعزيزها ,ونقاط
الضعف والعمل على تالفيها.

ثانياً :مشروع الدراسة التطويرية
كان مشروع الدراسة التطويرية والذي طرحته الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي وشارك فيه
ثالث جامعات سعودية من بينهم جامعة القصيم  ,هو باكورة األعمال التي تخدم توطين الجودة في
الجامعات المشاركة وكلياتها ,باإلضافة إلى النشاطات األخرى والتي واكبت هذا المشروع ونعنى
التدريب وورش العمل وغيرها .
وألهمية مشروع الدراسة التطويرية فمن المفيد التعرف على ما تم تطبيقه في جامعة القصيم .
بدء اإلعداد لتنفيذ المشروع عام 3327هـ وأستمر العمل في المشروع حتى عام 3321هـ  .ويعتبر
المشروع بمثابة تدريب عملي (محاكاة) على كيفية إعداد وضبط (إعادة هيكله) كل من األنشطة
التعليمية والبحثية واإلدارية لتحقق متطلبات االعتماد األكاديمي بمواصفات عالية المستوى .
تم تقسيم المشروع من الناحية الفنية إلى قسمين :

القسم األول :التقييم المؤسسي للجامعة
يغطي هذا الجزء جميع الجوانب ذات العالقة المباشرة بأداء الجامعة .وعلى وجه الخصوص ،ركزت
الدراسة في هذا الجانب على المحاور األحد عشر للجودة المؤسسية التي تم صياغتها من قبل الهيئة
الوطنية لالعتماد والتقويم األكاديمي.

القسم الثاني :التقويم ألبرامجي
ويتضمن هذا الجزء دراسة تقويمية لسبعة من البرامج األكاديمية موزعة على سبع كليات من كليات
الجامعة ،وهى :كلية الطب ,قسم الهندسة الكهربائية من كلية الهندسة ,قسم المحاسبة من كلية
االقتصاد واإلدارة ,قسم الطب البيطري من كلية الزراعة والطب البيطري .قسم اللغة اإلنجليزية من كلية
اللغة العربية والدراسات االجتماعية ,قسم علوم الحاسب من كلية الحاسب,قسم الرياضيات من كلية
العلوم.
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نتائج المشروع
قامت عدة فرق من المتخصصين في الجودة واالعتماد األكاديمي من المملكة بمراجعة نتائج المشروع
وزيارة الجامعة واألقسام المشاركة في الدراسة  ,وصدر عن هذه الفرق تقارير هامة على المستوى
المؤسسي والبرامجي و روجعت في األقسام المعنية وتم الرد عليها وااللتزام بتوجيهات الفرق
المراجعة لتحقيق متطلبات االعتماد الرسمي لمختلف وحدات الجامعة.
ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي:







إعداد الخطة اإلستراتجية للجامعة
إنشاء وكالة الجامعة للتطوير والتخطيط والجودة
إنشاء عمادة ضمان الجودة واالعتماد
إنشاء عمادة تقنية المعلومات
إنشاء عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
جارى العمل على إنشاء المجلس االستشاري للجامعة

ثالثاً:مشروع أالعتماد االكاديمى المؤسسي الرسمي
بعد االنتهاء من الدراسة التطويرية للجامعة على المستوى المؤسسي والبرامجي وزيارة المحكمين
الخارجيين للجامعة وكتابة تقاريرهم والتي اشتملت على العديد من التوصيات والتي تعتبرها الجامعة
ملزمة في تنفيذها من أجل استمرارية التحسين في والتطوير في الجامعة ورفع جاهزية الجامعة
للحصول على االعتماد األكاديمي المؤسسي ،صدر قرار معالي مدير الجامعة بتاريخ 1430/07/15هـ
بتشكيل لجان مشروع االعتماد األكاديمي المؤسسي للعمل على إعداد خطة تنفيذية لتوصيات المراجعين
الخارجيين والتحقق من تنفيذها واستمرار التهيئة للحصول على االعتماد األكاديمي رسميا ً من قبل
الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

منجزات المشروع








تشكيل لجــان المشـــروع وتسمية أعضائها.
إعداد الخطة التنفيذية لتوصيات المراجعين الخارجيين واعتمادها من اللجنة العليا لالعتماد
األكاديمي والبدء في تنفيذها.
تحديد غاية وأهداف مشروع االعتماد األكاديمي المؤسسي وإعداد الخطة التنفيذية للمشروع
والجدول الزمني الالزم لتنفيذها.
إعداد الخطة اإلعالمية للمشروع والجدول الزمني الالزم لتنفيذها.
تحديد مصادر المعلومات المختلفة والالزمة إلعداد تقرير الدراسة الذاتية للمشروع ,حيث ال
يزال العمل جاري على جمعها.
االنتهاء من إعداد نظام توكيد الجودة للبرامج األكاديمية ,والعمل جاري حاليا ً على تطبيقه
لضمان تعميم التجربة التطويرية في جميع البرامج األكاديمية في الجامعة.

دور الطالب في الجودة
اوالً:أنشطة الجودة:
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التعامل بشفافية وجدية مع االستبيانات التي توزعها الجامعة أو الكلية أو القسم.
الحرص على المشاركة في أنشطة الجودة على مستوى الجامعة أو الكلية والسعي للتعرف على
ثقافتها و التحلي بها.
الحفاظ على المكتسبات والحقوق الطالبية سواء األكاديمية أو الالصفية وذلك بالمشاركة
بتقييم تلك الخدمات والمطالبة بتحسنها واقتراح بعض الحلول المساعدة للنهوض بها.
الحرص على الشفافية والموضوعية عند المشاركة في مجموعات التركيز لمناقشة موضوعات
تخدم قضايا الجودة سواء على مستوى الجامعة أو الكلية.
الحرص على متابعة االتصال بوحدة الخريجين بالجامعة بعد التخرج لمتابعة أنشطة الجامعة
لخدمة الخريجين والمساهمة في تطويرها.
االستجابة بفاعلية لدعوة الجامعة أو الكلية أو القسم للمشاركة في عمل اللجان الخاصة
بالمراجعين الخارجيين .

ثانياُ:األنشطة التطويرية







المشاركة بفاعلية في أنشطة الجامعة الخارجية والداخلية بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة
فى النشاطات الطالبية.
المشاركة بفاعلية في أنشطة األقسام العلمية والالصفية ألهمية هذا األمر عند مراجعة أعمال
ونشاطات الكلية أو القسم بهدف االعتماد.
التمسك بقيم الجامعة والمعلن عنها في سياق الخطة اإلستراتجية للجامعة.
المبادرة في تقديم مقترحات تطويرية للكلية أو للقسم لتحسين العملية التعليمية.
الحرص على المشاركة في عضوية مجالس الكليات واألقسام واللجان ذات العالقة بنشاطات
الطالب ,تحقيقا ً لمبدأ المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار.
الحرص على تسجيل واستيفاء بياناتك الشخصية لدى وحدة شئون الطالب الكلية خالل الدراسة
وبعد التخرج.

ثالثاً:األنشطة التعليمية
 االستفادة من المساعدات العلمية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس وخاصة الساعات المكتبية
وكذلك الحرص على تقييم فاعليتها في مساعدة الطالب.
 التفاعل والمشاركة فيما يقدم من فعاليات في قاعات الدراسة تخدم جودة العملية التعليمية.
ما هي أهمية االعتماد؟
 بالنسبة للطالب :
 oيساعد الطالب في عملية اختيار الجامعة ومعرفة سمعتها.
 oاالعتماد يقوي سمعة وشعبية الجامعة كوجهة جذب للطالب ويسهل عملية استقطاب
الطالب المتميزين.
 بالنسبة للمؤسسات التعليمية :
 oالميزة المباشرة لالعتماد بالنسبة للجامعة هو المساعدة على بناء الشهرة والعالمة
التجارية لها ،بحيث تكون جامعة يفتخر أعضائها باالنتماء إليها.
 بالنسبة لالنضباط :
 oاالعتماد يساعد على ترويج االنضباط بين الطالب الجدد والحاليين .
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 oاالعتماد مفيد بشكل خاص للتخصصات الجديدة والمستقبلية ومفيد للصناعات التي
تواجه نقصا في اليد العاملة الماهرة.
 بالنسبة لجهات التوظيف :
 oالجامعات والتخصصات المعتمدة تعطي جهات التوظيف المحلية والدولية فكرة جيدة
عن مستوى مهارات وسلوكيات الخريجين (الموظفون المحتملين) قبل أن يتم أي
تعيين فعلي في مكان العمل.
 oاالعتماد يوفر ضمانات ألصحاب العمل أن خريجي البرنامج هم متمكنين من
تخصصاتهم نظريا ً وعمليا ً ومستعدين للدخول في سوق العمل.
 بالنسبة لرجال األعمال:
 oاالعتراف من قبل هيئات االعتماد الدولية تفتح الحدود وتسهيل حرية تنقل الكفاءات
المؤهلة والماهرة بين مختلف البلدان.
 oيوفر االعتماد االكاديمى ضمان مناسب لرجال اإلعمال بأن خريجي الجامعة المعتمدة
لديهم الحد األدنى من المعارف والمهارات الالزمة إلنجاح العمل.
 بالنسبة للدولة :
 oاالعتماد األكاديمي المحلي والدولي ،استنادا إلى معايير الجودة الصارمة ،يساعد على
بناء صورة نمطية عن الدولة كوجهة جذب للطالب الذين يسعون للتعليم العالي ويعزز
السياحة التعليمية.
 oاالعتماد يساعد على بناء صورة واقعية عن الدولة كمصدر للكفاءات عالية المستوى
للعمل في األسواق العالمية.

مصطلحات الجودة
للمساعدةفيتحقيقفهممشتركللمفاهيموالمصطلحاتالهامةالمستخدمةفينظاماالعتمادوضمانالجودة ،نقدم
تعريف لبعض المصطلحات الشائعة االستخدام.
المصطلح

م
.3

.2

3 .1
.3

الجودة

الجودة الشاملة

االعتماد
االعتماد المؤسسي

التعريف
تتعدد مفاهيم الجودة األكاديمية في التعليم العالي فهي:
تعنى تحقيق الدقة واإلتقان من خالل التحسين المستمر .
هي فلسفة ذات أدوات وعمليات للتطبيق العملي الذي يستهدف تحقيق ثقافة
التحسين المستمر ,ويقوم به كل العاملين في المؤسسة من اجل إرضاء,
وإسعاد العمالء (المستفيدين)
شهادات رسمية تمنحها هيئة معترف بها تؤكد أن البرنامج التعليمي أو
المؤسسة التعليمية تفي بالمعايير المطلوبة.
تقويم جودة المستوى التعليمي للجامعة وفق معايير محددة سلفا ومن جهة
خارجية.
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صيغة تشخيصية لمراجعة الجودة وتقييم التعليم والتعلم والبرامج وذلك
بالفحص الكامل للمناهج والبنية التنظيمية والتحتية للجامعة وآليات
مراجعة الجودة الداخلية للجامعة.
عملية قياٌس األداء بالنسبة إلى المعايير أو المقاييس المتبعة.
نقاط المقارنة أو مستويات األداء المستخدمة لتحديد األهداف وتقييم األداء
عمليات مراجعة وتقويم المؤسسات وبرامجها وأنشطتها من قبل وكالة
خارجية مستقلة
صيغة تشخيصية لمراجعة الجودة وتقييم التعليم والتعلم والبرامج وذلك
بالفحص الكامل للمناهج والبنية التنظيمية والتحتية للجامعة وآليات
مراجعة الجودة الداخلية للجامعة.
عبارات عامة تصف التعداد المنشود،تقوم بتوفير دليال لوضع األهداف
والتخطيط التفصيلي
هي العمليات التي تقوم بها المؤسسة التعليمية لضمان جودة أدائها في
كافة األنشطة.
اعتماد مؤسسة أو برامجها من خالل وكالة اعتماد أنشئت في بلد آخر

3 .31
1
 3 .33ضمانا لجودة الداخلي
6
االعتماد الدولًي
3 .32
7
3 .31مؤشرات األداء الرئيسية  .مؤشرات أداء مختارة وتعتبر ذات أهمية خاصة ألغراض تقويم األداء
)KPI(s
8
المعارف والمهارات الناتجة من المشاركة في المقرر أو برنامج معين
مخرجات التعلم
3 .33
1
بيان عام موجز يحدد أهداف السياسات الرئيسية لتطوير المؤسسة
 2 .35رسالة المؤسسة
1
هي عبارات محدده تطبق رسالة وأهداف المؤسسة على مجاالت معينه من
األهداف
2 .36
األنشطة التعليمية  ،وتشير إلى النتائج المرجوة
5
نتائج عمليات التعليم والتعلم والبحث في المؤسسة.
2 .37
المخرجات
6
اعتماد برنامج تعليمي للدراسة من خالل منحه شهادة تبين انه يلبي
1 .38
اعتماد البرامج
المعايير المطلوبة لتقديم برنامج تعليمي في هذا المجال على المستوى
3
المطلوب
صيغة تشخيصية لمراجعة الجودة وتقييم التعليم والتعلم والبرامج
3 .31
البرنامج
وذلك بالفحص الكامل للمناهج والبنية التنظيمية والتحتية للجامعة
1
وآليات مراجعة الجودة الداخلية للجامعة.
.21
تمثل وظيفة اإلدارة في تحديد وتنفيذ سياسة الجودة ،وتتضمن إدارة
الجودة
إدارة
الجودة التخطيط االستراتيجي وتخصيص الموارد والنشاطات المنتظمة
للجودة مثل تخطيط الجودة والتشغيل والتقويم
.23
تتضمن عملية مراقبة الجودة ،األساليب والنشاطات التشغيلية التي
مراقبة الجودة

تهدف لمراقبة العملية

أسئلة حول الجودة واالعتماد األكاديمي
 -3أذكر قيم عمادة ضمان الجودة واالعتماد ؟
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 -2أذكر هدفين على األقل من األهداف اإلستراتيجية لعمادة ضمان الجودة واالعتماد ؟
 -1أذكر سببين من أسباب زيادة االهتمام بتطبيق الجودة في التعليم العالي ؟
 -3عرف الجودة بشكل عام ؟
 -5ماذا تعرف عن دور الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي فيما يتعلق بنشر ثقافة الجودة
واالعتماد في التعليم الجامعي ؟
 -6معايير الجودة في التعليم العالي مقسمة إلى عدد من المساقات ,أذكر أسماء هذه المساقات ؟
 -7مشروع الدراسة التطويرية من المشاريع الرائدة في مجال الجودة بالجامعة ,أذكر عدداً من
نتائج هذا المشروع ؟
 -8تقوم الجامعة في الوقت الحالي بتنفيذ مشروع االعتماد المؤسسي الرسمي للجامعة ,أذكر عدداً
من أهم انجازات هذا المشروع ؟
 -1للطالب دوراً هاما ً في نشاطات الجودة لمختلف األنشطة سواء التطويرية أو التعليمية ,أذكر
عدداً من هذه األدوار لكل نشاط من األنشطة السابقة ؟
-31

عرف االعتماد األكاديمي ؟

-33

ما الفرق بين االعتماد المؤسسي واالعتماد البرامجي ؟

-32

ما أهمية االعتماد "بالنسبة للطالب" ؟

-31

ما أهمية االعتماد بالنسبة لرجل األعمال ؟

-33

ما المقصود بالمقارنة المرجعية ؟

-35

ما المقصود بمؤشرات األداء الرئيسة ؟

-36

ما المقصود برسالة الجامعة ؟
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حفل التخرج
عادة في نهاية كل عام دراسي يقام حفل للخريجين وحفل أخر للخريجات ويكرم فيه الجميع ويخص الحاصلين
على مراتب الشرف ويرعاه صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم وحرم سموه وتوزع فيه مشالح التخرج
والشهادات ويصدر فيه دليل للخريجين والخريجات

أيام المهنة والتوظيف
تقيم الجامعة أيام المهنة السنوية من خالل معرض تدعو له عددا كبيرا من الشركات الستقطاب عدد من
الخريجين والجامعة في طور تطوير هذا الجانب وقد تمت الموافقة على إنشاء لجنة دائمة تتولى هذا الموضوع
لتفتح أفاق واسعة للخريجين
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إرشادات مهمة لك ( ) 3
الساعات :أقل ساعات أن يدرسها الطالب في الفصل (  ) 11ساعة .
التأجيل  :يحق للطالب التأجيل مرتين متتاليتين أو ثالث مرات متفرقة وذلك بنهاية
األسبوع األول من كل فصل .
احلذف  :يجوز للطالب حذف الفصل مرتين متتاليتين أو ثالثة مرات متفرقة حتى نهاية
األسبوع العاشر من الدراسة .
الفرق بين الحذف والتأجيل  :الحذف يحسب ضمن سنوات الدراسة في الجامعة والتأجيل
ال يحسب .
احلرمان  :إذا تجاوز الطالب نسبة (  )%15من الغياب في الفصل في أي مقرر فإنه
يؤدي إلى حرمان الطالب من دخول االختبار .
قبول األعذار عن غياب في الدراسة أو االختبارات  :إذا تجاوز غياب الطالب  %50في
الدراسة فإنه ال يقبل منه أي عذر.
الغياب عن االختبارات النهائية:
 يجب إحضار التقرير بعد مضي أسبوع من تاريخ الغياب لوكيل الكلية مع تعبئةالنموذج المختص.
 ال تقبل األعذار اآلتية  ( :مراجعات اإلسعاف – مراجعات الدوائر الحكومية –تقارير المستوصفات الحكومية واألهلية ).
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إرشادات مهمة لك ( ) 2
طي القيـــد  :يطوى قيد الطالب إذا حصل على ( أربعــة ) إنذارات فأكثر .
أسباب طي القيد :
حصول الطالب على اإلنذار األول والثاني والثالث ألن معدله أقل من ( )1ولم يستطع
رفعه.
طرق معرفة طي القيد :
انقطاع املكافأة  :المكافأة تقطع إذا قل المعدل عن ( .) 1
عدم تسجيل الجدول .
أن يكتب على سجلك األكاديمي ( مفصول أكاديمياً).
أن يتجاوز (  ) 11فصالً .

كيف يعيد الطالب قيده :
أن يتقدم الطالب بخطاب إلى وكيل الكلية للشؤون التعليمية في األسبوع األول .
أن يكون معدل الطالب في آخر فصلين فوق ( . ) 1
موافقة اللجان التالية  ( :مجلس الكلية – لجنة المشاكل الطالبية لمن هم دون " 5
إنذارات " ومجلس الجامعة لمن لديهم  6إنذارات فأكثر .
التحويل  :يسمح للطالب بالتحويل مرة واحدة فقط ( التحويل بين األقسام داخل الكلية
كالتحويل من كلية إلى الكلية) على ضوء اآلتي :
بين األقسام  :يشترط موافقة عميد الكلية .
بين الكليات  :يشترط موافقة عميدي الكليتين.
بين الجامعات  :يشترط موافقة الجامعتين على أال تزيد الساعات التي درسها عن
( .) % 40
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مشاكل اجلدول وحلوله
أوال  :مشكلة الجدول :
عند تسجيلك لجدولك عليك مراعاة اآلتي :
أ – أن تكون الشعبة التي اخترتها مكانها في كليتك  ،وليست في مكان بعيد عن مقرها ،
ويتبين ذلك من خالل معرفتك لرموز القاعات في الكلية .،
ب – أن ال تزيد في عدد الساعات  ،إذا كان معدلك منخفضا عن (  ) 1؛ ألن أعباء المواد
ستكون كبيرة عليك  ،وقد تؤدي إلى إخفاقك  ،لذا ننصحك – من أجلك رفع معدلك – أن
تكون ساعاتك بين . 16 – 11
ج – إذا كنت محوال من قسم إلى قسم  ،فبإمكانك معادلة المواد المتوافقة مع خطتك في
المضمون وعدد الساعات .
د – في أثناء الحذف واإلضافة حاول أن تجعل جدوال متوازنا في الفراغات  ،بحيث ال
يكون لديك المحاضرة األولى واألخيرة  ،ما قد يجعلك متكاسال في الحضور  ،فاحرص
على وضع مادة أخرى في هذا الفراغ  ،وتجنب الغياب في أثناء الحذف واإلضافة حتى ال
تتعرض للحرمان .
هـ  -احرص إذا أنهيت عملية الحذف واإلضافة من خالل االنترنت أن تطبع الجدول ،
وذلك لحفظ حقوقك .
و – ننصحك بوضع ملف خاص تضع فيه صورة ألي سجل أو جدول تأخذه في الجامعة ،
فقد تحتاج إليه في أمر من األمور .
ز – ال يحق لك إذا سجلت مادة في شعبة من الشعب أن تدرسها في شعبة أخرى عند
أستاذ آخر .
ح – اعلم أن لكل قسم متطلبات جامعية  ،فال يجوز أن تسجل مادة لها متطلب سابق ،
كأن تسجل  :نحو  ، 1قبل  :نحو . 1

119

جامعة القصيم

دليل الطالب

" ما له وما عليه "

3313/3311هـ

من أين تبدأ في حل مشكلتك ؟
نحب أن نذكرك أن حل المشكلة يبدأ أوال من قسمك  ،ثم شؤون الطالب بالكلية  ،ثم عمادة
الكلية ممثلة بوكالة الكلية للشؤون التعليمية  ،وعدم تجاوز أي مرحلة من تلك المراحل ،
ونحب أن نلفت انتباهك إلى ما يلي :
أوال  :رصد الدرجات :
إذا رأيت أن مادة من موادك لم ترصد فعليك مراجعة األستاذ أوال  ،ثم رئيس القسم الذي
ترجع إليه  ،فإن وجدتها فال بد أن يمأل األستاذ نموذج تعديل الدرجات المعتمد شامال كل
البيانات وموقعا من األستاذ ثم رئيس القسم  ،ثم عمادة الكلية ,
وبعدها تأخذ النموذج إلى شؤون الطالب ليتم إرساله بالطريق النظامية .
ثانيا  :غيابك عن احملاضرات :
إذا حصل لك ظرف طارئ  ،وأدى بك إلى الغياب عن محاضرة من المحاضرة  ،فبادر
بتقديم العذر إلى أستاذ المادة بصورة سريعة  ،كي ال تتعرض للحرمان .
وننصحك دائما بتسجيل كل غياب يحصل لك حتى ال تبلغ الحد األعلى ثم يقوم األستاذ
بحرمانك من دخول االختبار النهائي .
ثالثا  :غيابك عن االختبارات النهائية :
إذا تأخر حضورك عن االختبار بنصف ساعة فالنظام الجامعي يمنعك من الدخول فيه .
وإذا تغيبت عن االختبار فال بد من تقديم عذر خالل أسبوع من تاريخ غيابك  ،مع مراعاة
ما جاء في اإلرشادات المهمة السابقة .
ً
رابعا  :امسك غري موجود يف كشف األستاذ :
في هذه الحالة عليك التأكد من شؤون الطالب هل المادة مسجلة لك أم ال ؟ فإن لم تكن
مسجلة لك  ،فإن حضورك كعدمه .
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خامسا  :ضعف املستوى الدراسي :
اعلم أن أي المستوى األول هو النواة الحقيقية للمعدل التراكمي  ،وأن رسوب فيه يكون
حمال عليك  ،يضعف من رفعك المعدل مستقبال .
سادسا  :الفصل الصيفي :
عندك تسجيلك في الفصل الصيفي تأكد من جدولك وماذا يحتوي عليه حتى ال يصدر لك
جدول ومن ثم تتضرر  ،وقم بالتسجيل والحذف واإلضافة بنفسك وال تجعل اآلخرين
يتحكمون في مصيرك األكاديمي .
سابعا  :معرفة املواد :
كثير من الطالب ال يعرف خطته الدراسية  ،ولذا ال يعرف ماذا بقي له وما تجاوز من
خطته  ،لذا ننصحك بمعرفتها من خالل قسمك الذي ترجع إليه  ،أو من خالل الموقع
االلكتروني في الجامعة عبر بوابة خدمات األعضاء .
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السجل األكادميي
هو السجل الذي فيه رصد لكل مستواك منذ دخلت الجامعة من حيث الدرجات والمعدالت
للكل فصل  ،والمعدل التراكمي  ،فاحرص على اإلطالع عليه كل فصل  ،وذلك بطلبه من
شؤون الطالب  ،وعليك تدقيق النظر في موادك ؛ لتكتشف أي خطأ فيه .
رموز السجل  :أ : +ممتاز مرتفع  ،أ  :ممتاز  ،ب: +جيد جدا مرتفع ،ب  :جيد جدا ،
ج : +جيد مرتفع  ،ج  :جيد  ،د " +مقبول مرتفع  ،د  :مقبول  ،هـ  :راسب  ،ح :
حرمان  ،م  :مستمر  ،ل  :غير مكتمل أي أنها لم ترصد .
وللدخول إلى سجلك األكاديمي عليك زيارة موقع الجامعة
www.qandt.n
ثم ادخل على خدمات األعضاء  ،واكتب في خانتي
اسم المستخدم

رقمك الجامعي

الرقم السري

رقم السجل المدني

نسأل هللا العون والتوفيق ألبنائنا الطالب والطالبات

وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة
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