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تقدمي
ت�ؤمن جامعة الق�صيم ب�أن الطالب هو حمور العملية التعليمية وغايتها ،و�أهم خمرجاتها.
و�أنعك�س ذلك ب�شكل مبا�شر يف الهدف الثاين من خطتها اال�سرتاتيجية والذي يت�ضمن
 4ا�سرتاتيجيات و 21م�شروع ًا ت�سعى اجلامعة من خاللها �إىل حت�سني جميع اخلدمات
املقدمة للطلبة (من اجلن�سني ومن ذوي االحتياجات اخلا�صة) مبا يف ذلك خدمات
القبول والت�سجيل ،واخلدمات الأكادميية والإر�شادية ،والأن�شطة الطالبية ،وخدمات
ما بعد التخرج ،واملرافق والتجهيزات يف كافة فروع اجلامعة و�أ�شطرها.
و�إ�سهام ًا يف التح�سني امل�ستمر خلدمات اجلامعة املقدمة للطلبة ،مت �إعداد هذا الدليل
كن�سخة حمدثة من الدليل ال�سابق (ال�صادر يف عام 1431هـ2012 /م) ،ليقدم لهم
نبذة خمت�صرة حول تلك اخلدمات وكيفية اال�ستفادة منها ،وب�شكل يواكب التطورات
اجلديدة باململكة ،والتعديالت التي متت على �أنظمة اجلامعة و�سيا�ساتها.
ن�س�أل اهلل �سبحانه �أن يكون هذا الدليل عونا لأبنائنا الطلبة ،ومر�شد ًا لهم يف م�سرية
حياتهم اجلامعية ،و�أن يحفزهم على امل�شاركة البناءة يف الرقي بجودة العملية
التعليمية.
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الباب الأول
منطقة الق�صيم

1

هي �إحدى املناطق الإدارية بال�سعودية ومقر �إمارتها مدينة بريده وتتميز بتوفر املياه اجلوفية
ومتد اململكة العربية ال�سعودية ب�أفخر �أنواع التمور واخل�ضار و�أهم مدنها بريدة �أكرب املدن ،ومدينة
عنيزة والر�س واملذنب والبكريية والبدائع واملذنب واخلرباء وريا�ض اخلرباء والأ�سياح وعقلة
ال�صقور و�ضرية وعيون اجلواء .ويذكر �أن عنرت بن �شداد وزهري بن ابي �سلمى وابنه كعب بن زهري من
�أقدم امل�شاهري الذين عا�شوا يف هذه البقعة اجلغرافية .وتقع الق�صيم يف و�سط اململكة �ضمن ه�ضبة
جند التي ت�شمل مناطق الريا�ض والق�صيم وحائل ،مما جعلها حتتل موقعا مرموقا من حيث التجارة
والزراعة وال�سكان .والق�صيم ا�سم ورد ذكره يف امل�صادر القدمية� ،إذ جاء يف ل�سان العرب �أن الق�صيمة
ما �سهل من الأر�ض وكرث �شجرة ،والق�صيمة منبت الغ�ضى والأرطى وال�سلم .ومتر قدميا مبنطقة
الق�صيم طرق التجارة واحلج التي ازدهرت خالل الع�صرين الأموي العبا�سي ،ال�سيما طرق الب�صرة
والكوفة وبغداد ،وال يزال الق�صيم يحتفظ ب�آثار ومعامل هذه الطرق وحمطاتها .يعمل �سكانها
بالتجارة والزراعة والرعي وال�صناعة ،ويتوزعون يف �أكرث من �أربعمائة مدينة وقرية وهجرة.
وترتكز جتارة �أهل الق�صيم عموم ًا بالرثوة الزراعية كاحلبوب والتمور واخل�ضروات ونحوها وذلك
نظر ًا لتوفر املياه ال�سطحية واجلوفية فيها ،وكذلك الرثوة احليوانية يف الإبل والأبقار والأغنام
�إىل جانب املالب�س والكماليات الأخرى .ومناخ الق�صيم ال يختلف عن مناخ و�سط اجلزيرة العربية
فهو بارد ممطر �شتاء حار �صيفا .وترتبط منطقة الق�صيم مبناطق الريا�ض واملدينة املنورة وحائل
ب�شبكة من الطرق الربية ال�سريعة عالية اجلودة .كما �أن بها مطار �إقليمي يتو�سط املنطقة ،وتنطلق
منه بع�ض الرحالت الدولية �إىل الدول العربية .كذلك مير عرب منطقة الق�صيم قطار ال�شمال الذي
ي�صل �إىل منطقة الريا�ض ثم �إىل املنطقة ال�شرقية.
( 1خمت�صر عن منطقة الق�صيم من �أدلة الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم)

4

عمادة التطوير والجودة

جغرافيا املنطقة
املناخ
�شتاء ،ويبلغ متو�سط درجة احلرارة يف ال�صيف حوايل  38درجة مئوية ويف
حار �صيف ًا ،بارد ممطر
ً
ال�شتاء  20درجة مئوية وميكن ان ترتفع درجة احلرارة يف ال�صيف اىل �أكرث من  40درجة مئوية
وتنخف�ض يف ال�شتاء اىل  10درجات مئوية اما متو�سط الأمطار فيزيد قلي ًال عن معظم �أجزاء اململكة
ب�سبب ارتفاع املنطقة ولكنه نادر ًا ما يزيد عن  200ملم يف ال�سنة.

اخل�صائ�ص الطبيعية للمنطقة
يعترب وادي الرمة �أهم ظاهرة طبيعية يف منطقة الق�صيم� ،إذ يعرب املنطقة كلها من الغرب �إىل ال�شرق
كما �أنه �أطول واد ب�شبه اجلزيرة العربية �إذ يبلغ طوله احلايل  600كلم من منبعه قرب املدينة
املنورة �إىل م�صبه يف رمال الثويرات �شرقي الق�صيم .ويت�صل بوادي الرمة ع�شرات الأودية من
ال�شمال واجلنوب .ومن االودية التي تت�صل به من الناحية ال�شمالية وادي املحالين ،وادي مرغالة،
�شعيب �صبيح� ،شعيب الدليمية ،اما من الناحية اجلنوبية فيت�صل به وادي اجلفن ،وادي الرجلة،
وادي اجلرير� ،شعيب جرار� ،شعيب الداث� ،شعيب اخل�شيبي ،وادي دخنة ،وادي الن�ساء كما �أن وادي
الر�شاء كان يت�صل بوادي الرمة قريبا من حمافظة عنيزة ،ولكن نفود ال�شقيقة وقف حائال بني
الواديني يف الوقت احلا�ضر .ويرتاوح ارتفاع �أر�ض الق�صيم ما بني  750-500م عن �سطح البحر،
وينحدر �سطحها تدريجيا ،وب�شكل عام من الغرب �إىل ال�شرق .ويبلغ �أق�صى ارتفاع بقاعه عن �سطح
البحر كما �أ�سلفنا  750م ،ولكنه يف بع�ض اله�ضاب ي�صل �إىل  900مرت ،االمر الذي ي�ؤثر على املناخ.

امل�ساحة واحلدود
تبلغ م�ساحة منطقة الق�صيم حوايل  73000كيلومرتا مربع ًا ومتثل حوايل  % 3.2من اجمايل م�ساحة
اململكة .وي�صل اق�صى ات�ساع لها حوايل  480كيلومرت ًا من ال�شمال اىل اجلنوب و 400كيلومرتا من
ال�شرق اىل الغرب .ويحدها من ال�شرق واجلنوب منطقة الريا�ض ومن ال�شمال منطقة حائل ومن
الغرب منطقة املدينة املنورة.

ال�سكان
وفق ًا للتعداد العام الذي �أجري يف عام  2018م فقد بلغ �إجمايل عدد ال�سكان يف منطقة الق�صيم
 1455693ن�سمة ،وميثل هذا العدد حوايل  % 4.3من �إجمايل �سكان اململكة الذي بلغ حوايل 33
مليون و� 413.6ألف ن�سمة .وقد بلغ عدد ال�سكان ال�سعوديني يف منطقة الق�صيم  ،1025915يف حني
يوجد بها  429778ن�سمة من ال�سكان غري ال�سعوديني.
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اخلدمات
الرعاية ال�صحية
يوجد باملنطقة العديد من امل�ست�شفيات التي تقدم خدماتها العالجية للمواطنني والوافدين وزوار
املنطقة ومنها ما يتبع وزارة ال�صحة ومنها ما يتبع القطاعات الع�سكرية بالدولة وترتكز اكرثها
واهمها مبدينة بريدة (العا�صمة الإدارية للمنطقة) ومن �أبرز تلك امل�ست�شفيات:
م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي
م�ست�شفى بريدة املركزي
م�ست�شفى قوى االمن بربيدة
م�ست�شفى امللك �سعود بعنيزة
م�ست�شفى ال�صحة النف�سي
م�ست�شفي الأطفال والوالدة بربيدة

التعليم
التعليم العام
كانت بداية التعليم يف منطقة الق�صيم عن طريق الكتاتيب وهي املدار�س واحللق الأهلية التي يقوم
عليها بع�ض رجاالت العلم من الأئمة والق�ضاة .وكان عدد املدار�س عند �إن�شاء �إدارة التعليم مبنطقة
الق�صيم  47مدر�سة وعدد طالبها  3233طالب ًا .ولقد تطور �أعداد املدار�س والطالب واملعلمني يف
منو م�ستمر حتى و�صل عدد املدار�س يف العام الدرا�سي  1440/1439هـ �إىل  1721مدر�سة (805
مدر�سة بنني و 916مدر�سة بنات) ،منها  374مدر�سة �إبتدائية ،وبلغ عدد الطالب  91669والطالبات
 ،969939وبلغ عدد املعلمني  9057معلما و 11234معلمة.
التعليم العايل
�أبرز اجلامعات والكليات التي مت ان�شاءها باملنطقة:
•جامعة الق�صيم والكليات التابعة لها
•جامعة امل�ستقبل (كليات الق�صيم الأهلية �سابقا)
•الكلية التقنية بربيدة
•كلية العلوم ال�صحية التطبيقية بالر�س
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•كليات بريدة االهلية
•كليات الغد االهلية
•جامعة �سليمان الراجحي (كليات �سليمان الراجحي �سابق ًا)
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الباب الثاين
نبذة عن جامعة الق�صيم
ت�أ�س�ست جامعة الق�صيم يف العام الدرا�سي  1424-1423هـ حيث �صدر �آنذاك املر�سوم امللكي الكرمي
رقم  2204/3/7بدمج فرعي جامعة اللإمام حممد مب �سعود الإ�سالمية وجامعة امللك �سعود مبنطقة
الق�صيم يف جامعة واحدة حتت ا�سم جامعة الق�صيم .ومت الحقا �ضم كليات البنات املنت�شرة مبنطقة
الق�صيم وكذلك كلية العلوم والأداب بالر�س.
تتميز جامعة الق�صيم ب�أن موقعها يتو�سط مدن وحمافظات منطقة الق�صيم ،حيث تقع على بعد ٤كم
�شمال مطار الأمري نايف بن عبد العزيز الدويل) مطار الق�صيم (بالإ�ضافة اىل انت�شار فروع وكليات
اجلامعة يف مدن وحمافظات املنطقة لتحقيق متطلبات التنمية يف جميع �أرجاء منطقة الق�صيم،
وتبلغ م�ساحة املوقع  ٧.٨مليون م .٢
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وقد �شهدت اجلامعة منذ �إن�شائها تطورا كبريا يف �أعداد الطالب امللتحقني بها ،واملتخرجني منها،
و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني ،كما انعك�س هذا التطور يف جميع من�ش�آت اجلامعة ومرافقها ،بلغ
اجمايل عدد الطالب املقيدون يف جامعة الق�صيم للعام اجلامعي  1439 /1438ه يف مرحلة الدبلوم
والبكالوريو�س والدبلوم العايل واملاج�ستري والدكتوراة  67169طالب وطالبة منهم  26592طالبا
مقيدا ميثلون  % 39.6من اجمايل الطالب املقيدون و 40577طالبة مقيدة وميثلن ن�سبة % 60.4
من اجمايل الطالب املقيدون .ويت�ضح كذلك �أن عدد الطالب ال�سعوديون املقيدون  65912طالب
وطالبة وهو ما ميثل  % 98.1من اجمايل املقيدون ،يف حني كان عدد املقيدون من غري ال�سعوديني
 1257طالب وطالبة وهو ما ميثل  % 1.9من اجمايل املقيدين .كما يت�ضح من البيانات كذلك �أن عدد
الطالب املقيدون يف مرحلة البكالوريو�س هو العدد الأكرب والذي مثل  % 94.1يف حني كان طالب
الدرا�سات العليا املقيدون مبرحلة املاج�ستري ميثلون  % 2.4واملقيدون يف مرحلة الدكتوراة ميثلون
 % 0.6من اجمايل الطالب املقيدون بجامعة الق�صيم .وبلغ عدد امل�ستجدين باجلامعة  19051طالبا
وطالبة عام  38/37هـ و 15722طالبا وطالبة عام  39/38هـ .وبلغ اجمايل �أعداد اخلريجني يف
املراحل الدرا�سية املختلفة بجامعة الق�صيم  10050خريج منهم  3480ذكور بن�سبة  % 34.6و6570
اناث بن�سبة  .% 65.3يف مرحلة البكالوريو�س هذا العام  9403خريج ،منهم  3270طالبا بن�سبة
 % 33.7و 6433طالبة بن�سبة  ،% 66.3كما بلغ �أعداد اخلريجني يف مرحلة الدرا�سات العليا 226
خريج بن�سبة  % 60.6منهم �إناث و % 39.4منهم ذكور .هذا بالإ�ضافة اىل  121خريج يف مرحلة
الدبلوم املتو�سط .وكان العدد الأكرب من اخلريجني يف مرحلة البكالوريو�س حيث مثل  % 96.5من
اجمايل عدد اخلريجني بالعام اجلامعي  1439 /1438هـ.
وت�ضم اجلامعة حالي ًا  35كلية موزعة بني املقر الرئي�سي للجامعة وبع�ض حمافظات منطقة الق�صيم،
و 12عمادة م�ساندة هي :عمادة �ش�ؤون الطالب وعمادة القبول والت�سجيل وعمادة �ش�ؤون املكتبات
وعمادة البحث العلمي وعمادة الدرا�سات العليا وعمادة خدمة املجتمع وعمادة اخلدمات التعليمية
وعمادة املوارد الب�شرية (�ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني �سابق ًا) وعمادة تقنية املعلومات
وعمادة التطوير واجلودة وعمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد ومعهد الدرا�سات واخلدمات
اال�ست�شارية .كما ت�ضم �أكرث من  12مركزا علميا و�إداريا (كمركز االبتكار وامللكية الفكرية)
والعديد من اجلمعيات العلمية .وو�صل عدد املكتبات باجلامعة بجانب املكتبة املركزية ( )33مكتبة
يف العام اجلامعي 1440/1439هـ ،بزيادة قدرها ( )%13.3عن الأعوام ال�سابقة ،وبذلك �أ�صبحت
عدد املكتبات املخ�ص�صة للطلبة ( 11مكتبة) ،وعدد املكتبات املخ�ص�صة للطالبات ( 23مكتبة).
وقد مت يف عام 1440/1439هـ ا�ستحداث عدد ( )4مكتبات يف �أربعة فروع هي :مكتبة كلية العلوم
والآداب بعيون اجلواء (طالبات) -مكتبة كلية العلوم والآداب بالأ�سياح (طالبات) -مكتبة كلية
العلوم والآداب وكلية ال�صيدلة بعنيزة (طالب) -مكتبة مركز املعارك الن�سائي الثقايف بربيدة.
وقد بلغ عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم يف العام اجلامعي  39/38هـ  4181ع�ضوا منهم
 2061ع�ضوا من احلا�صلني على الدكتورة ( )% 49.3و 843ع�ضوا من احلا�صلني على املاج�ستري (20.2
 )%يف حني بلغ عدد احلا�صلني على البكالوريو�س  1277ع�ضوا ( .)% 30.5كما ت�شري البيانات اىل �أن
عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذكور بلغ  2364بن�سبة  % 56.5بينما بلغ عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س
من االناث  1817بن�سبة  ،% 43.5وبلغت ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س من ال�سعوديني  % 54.9وبلغت
ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س غري ال�سعوديني .% 45.1
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ر�ؤية اجلامعة:
جامعة متميزة وطني ًا يف التعليم ،داعمة للتنمية امل�ستدامة يف الق�صيم م�سهمة يف بناء جمتمع
املعرفة.
ر�سالة اجلامعة:
توفري تعليم جامعي متطور ومعتمد لإعداد كفاءات متكاملة الت�أهيل تفي باحتياجات �سوق
العمل ،وتقدمي خدمات جمتمعية و�أبحاث تطبيقية متميزة مبا يرقى باملجتمع املحلي وي�سهم يف
بناء االقت�صاد املعريف ،وذلك با�ستخدام �أحدث الأ�ساليب الإدارية والتقنية واملعلوماتية وتفعيل
ال�شراكة الوطنية والدولية وتنمية موارد اجلامعة.
قيم اجلامعة:
يف �ضوء االلتزام بالقيم الإ�سالمية ،ت�ؤمن جامعة الق�صيم بالأتي:
•العدالة :ت�سعي لتحقيق مقومات العدالة وت�ساوي الفر�ص والإن�صاف يف
التعامل مع اجلميع
•الأمانة :ن�ؤدي العمل ب�إخال�ص ونلتزم بالآداب والأخالقيات املهنية.
•ال�شفافية :نلتزم بالإف�صاح يف املعامالت الإجراءات وتدعيم متطلبات
امل�ساءلة والنزاهة.
•اجلودة :تطبيق اعلي معايري اجلودة يف كافة الأعمال مبا مييز خمرجاتنا
وخدماتنا.
•الإبداع :تهيئ اجلامعة املناخ التنظيمي املحفز على التفكري الإبداعي
وال�سلوك الإبتكاري.
•العمل اجلماعي :تر�سخ اجلامعة ثقافة العمل اجلماعي تفكري ًا و�سلوكا
•احلرية العلمية :ت�شجع اجلامعة املمار�سات العلمية اال�ستك�شافية واالنفتاح
والتفاعل مع الآخرين.
كليات جامعة الق�صيم:
ت�شتمل جامعة الق�صيم على  35كلية ،تقدم �أكرث من  120برناجما يف مرحلة البكالوريو�س
والدبلومات منها برامج للبنني فقط وبرامج للبنات فقط وبع�ضها برامج م�شرتكة ،و 86برناجما يف
مرحلة الدرا�سات العليا ( 67ماج�ستري و 19دكتوراه).
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خ�صائ�ص اخلريجني:
يعترب «�إعداد كفاءات متكاملة الت�أهيل تفي باحتياجات �سوق العمل» من �أهم التوجهات اال�سرتاتيجية
جلامعة الق�صيم .ولتحقيق هذا التوجه ت�سعى جامعة الق�صيم من خالل كافة براجمها ووحداتها
الأكادميية والإدارية �إىل حتقيق اخل�صائ�ص التالية يف خريجيها من الطالب والطالبات:
1.1امتالك احلقائق واملعلومات والأفكار والق�ضايا واالجتاهات والنظريات واملعارف املتعلقة
بتخ�ص�صه.
2.2امتالك الفهم املنهجي واالطالع الوا�سع يف مو�ضوعات التخ�ص�ص.
3.3القدرة على التحليل والتقومي النقدي للمعلومات واملفاهيم والطرق والنظريات املرتبطة
بالتخ�ص�ص.
4.4القدرة على تطوير معارف جديدة مكت�سبة من خالل بحث علمي مبتكر ي�سهم ب�شكل عام يف
جمال التخ�ص�ص.
5.5امتالك املهارات االدراكية والفنية لتحليل البيانات واملعلومات ومعاجلتها.
6.6القدرة على ابتكار وت�صميم وتنفيذ عمليات البحث ب�صورة م�ستقلة.
7.7القدرة على اتخاذ القرارات املنا�سبة وتوىل دور القيادي ،ومعاجلة امل�شكالت.
8.8لديه مهارات حل امل�شكالت الواقعية يف امليدان من خالل الربط بني املعرفة وتطبيقاتها.
9.9الوعي ب�أخالقيات املهنة و�أخالقيات البحث العلمي واخالقيات التعامل مع التكنولوجيا
وادواتها.
وتت�سق هذه اخل�صائ�ص مع كافة خ�صائ�ص اخلريجني على م�ستويات الربامج الأكادميية يف الكليات،
وكذلك مع املعايري املهنية وتوقعات جهات التوظيف ومع وثيقة الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت (�سقف).
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الباب الثالث
نبذة عن عمادة القبول والت�سجيل
تعمل عمادة القبول والت�سجيل على ت�سهيل وتي�سري اجراءات القبول والت�سجيل يف جامعة الق�صيم،
ولقد طورت العمادة اجراءات القبول والت�سجيل يف املقررات من خالل من�صات �إلكرتونية متاحة
للطلبة على موقع اجلامعة ،وتلتزم العمادة باحلفاظ على خ�صو�صية و�سرية معلومات الطلبة،
والعمادة حتر�ص على زيادة وعي الطالب بحالته الدرا�سية و�ش�ؤونه الدرا�سية وما يتعلق بها من
�أنظمة ولوائح ،ومتكينه من متابعة حالته من خالل ح�سابه الإلكرتوين.

�أهداف العمادة:
1 .1العمل على �إيجاد مقعد يف اجلامعة لكل طالب يتحقق لديه �شروط القبول
2 .2احلر�ص على ا�ستقطاب �أف�ضل الطالب �إىل اجلامعة من خريجي املرحلة الثانوية من منطقة
الق�صيم وخارجها.
3 .3بذل اجلهد يف توعية الطلبة بلوائح و�أنظمة الدرا�سة واالختبارات من خالل الو�سائل املختلفة
داخل اجلامعة وخارجها.
4 .4توثيق �سجالت الطالب الأكادميية ،والعمل على حتديثها �إلكرتونيا با�ستمرار.
5 .5العمل على تطوير وتطويع التقنية يف العمادة بحيث ي�ستطيع الطالب متابعة �ش�ؤونه الأكادميية
من �أي مكان �شاء.
6 .6احلر�ص على �صرف مكاف�أة الطالب يف وقتها امل�ستحق ،ومعاجلة ما يعرتيها من خلل.
7 .7العمل على توثيق و�إنهاء �إجراءات تخرج الطالب بكل ي�سر و�سهولة خالل الفرتة املحددة يف
التقومي اجلامعيز
وللمزيد من املعلومات ميكنك عزيزي الطالب زيارة موقع العمادة:
www.qu.edu.sa/reg
وتت�ضمن العمادة العديد من الأق�سام التي حتقق هذه الأهداف وت�سهل كافة اخلدمات التي تقدم
للطلبة كق�سم القبول ،وق�سم احلركات الأكادميية ،وق�سم خدمات الطالب ،وق�سم الوثائق و�ش�ؤون
اخلريجني ،وق�سم �ش�ؤون الطالبات ،وق�سم الإر�شاد الأكادميي وق�سم اجلودة والتطوير الأكادميي.
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وكالة الإر�شاد الأكادميي يف العمادة
تقوم هذه الوكالة بالإ�شراف على نظام الإر�شاد الأكادميي والتوجيه ،ومتابعة كفاءة �أداء وحدات
الإر�شاد والتوجيه بالكليات وتوفر لها الدعم املنا�سب ،ويتلخ�ص مهام هذه الوكالة فيما يلي:
o oاال�شراف على خطط الإر�شاد والتوجيه بالكليات املختلفة.

o oمتابعة ف ّعالية برامج الإر�شاد الأكادميي والتوجيه يف الكليات.
o oتقدمي التدريب املنا�سب للمر�شدين الأكادمييني.

o oتنظيم �آليات �إجراءات الإر�شاد الأكادميي حتى تت�سم بال�سهولة واملرونة وال�سرية.

o oالقيا�س الدوري ملدى ر�ضا الطالب عن خدمات التوجيه والإر�شاد ،والتح�سني امل�ستمر لها.

o oتنفيذ برناجم ًا لتهيئة الطالب اجلدد وتوجيههم ،مبا ي�ضمن فهمهم الكامل لأنواع اخلدمات
والإمكانيات املتاحة لهم ،وحقوقهم وواجباتهم.
وللمزيد حول خدمات الإر�شاد املقدمة للطلبة ميكن الرجوع �إىل دليل «الدعم والإر�شاد الأكادميي».

�شروط وقواعد القبول والت�سجيل باجلامعة
يقر جمل�س اجلامعة قواعد و�شروط القبول بالكليات بناء على تو�صيات جمال�س الكليات ،كما يتم
�سنويا موافقة جمل�س اجلامعة على الأعداد املقرتحة بكل كلية وكل ف�سم ،وتقوم عمادة القبول
والت�سجيل ب�إعالنها على موقعها.

التقومي اجلامعي
ميكن للطالب مراجعة موقع اجلامعة �أو عمادة القبول والت�سجيل للإطالع عليه ،والعمل مبقت�ضاه.
موقع اجلامعةsa.edu.qu.www :
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�شا�شة املقبولني على موقع عمادة القبول والت�سجيل

التقومي اجلامعي على موقع اجلامعة
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الباب الرابع
نبذة عن عمادة �ش�ؤون الطالب
هي �إحدى العمادات امل�ساندة يف جامعة الق�صيم ،التابعة لوكالة ال�ش�ؤون التعليمية ،والتي تقوم
بخدمة الطالب يف اجلوانب غري التعليمية ،بغر�ض بناء �شخ�صيته وتنمية قدراته الذاتية ،حيث
تتيح العمادة للطالب من خالل خدماتها العديدة وفعالياتها امللختلفة فر�صا كثرية ملمار�سة هواياته
وا�ستثمار وقت فراغه بطريقة جادة ممنهجة ،لتنمية قدراته وزيادة ثقته بالنف�س.
كما حتر�ص العمادة على تقدمي التوجيه والإر�شاد للطالب ،وت�ساعده على التغلب على م�شكالته
التي ت�ؤثر �سلبا على �سري درا�سته ،وتنظر العمادة �إىل الطالب اجلامعي باعتباره �أمل الأمة وركيزة
م�ستقبلها ،فتقف معه لتوجهه وت�ساعده ،ليكون واعيا ومنتجا وعن�صرا فاعال يف امته .وكلنا �أمل ب�أن
ي�ستفيد كل من الطالب والطالبة من جميع ما تقدمه اجلامعة من خدمات من خالل عمادة �شئون
الطلأب التى تفتح ذراعيها ال�ستقبال طالبها وطالباتها ليتفاعلوا معها ومع �أن�شطتها املتنوعة.
ت�شمل العمادة عددا من الإدارات التي ترتبط بالطلبة وترعى �ش�ؤونهم ومنها �إدارة الأن�شطة
الطالبية و�إدارة التغذية و�إدارة احلقوق الطالبية و�إدارة الإ�سكان وغريها.

�إدارة الأن�شطة الطالبية
تقوم �إدارة الأن�شطة الطالبية ب�إعداد خطة الأن�شطة الطالبية كل عام لت�شمل كل ما هو مفيد
ومتنوع ليتنا�سب مع رغبات وميول الطالب والطالبات� ،آخذا بعني االعتبار �أن الأن�شطة غري ال�صفية
(الالمنهجية) جزء مكمل للعملية التعليمية ،وهامة يف بناء �شخ�صية الطالب ،وتنمية قدراته
وتعويده على حب العمل التطوعي واجلماعي وتنمية والئه لدينه ووطنه.
وت�شمل الأن�شطة الال�صفية الن�شاط الثقايف والن�شاط االجتماعي والن�شاط امل�سرحي والإعالمي
وفعاليات اجلوالة والن�شاط الريا�ضي وغريها من الأن�شطة .ويتم مما�سة هذه الأن�شطة خالل العام
الدرا�سي و�أي�ضا خالل ال�صيف.
وحتر�ص الإدارة على �أن يكون الطالب هو املحور والأ�سا�س يف اقرتاح و�إعداد وتنفيذ الأن�شطة
الطالبية ،وتتعاون الإدارة مع كليات اجلامعة ور�ؤاد الأن�شطة من خالل الأندية الطالبية يف �إعداد
خطة الأن�شطة الطالبية متم�شية مع الأطر اللمقرتحة بوا�سطة الإدارة ،ثم تقدم الدعم الالزم
لتنفيذها� ،سواء ماليا �أو لوج�ستيا �أو بتوفري امل�شرفني املتخ�ص�صني لتوجيه تلك الأن�شطة ومتابعة
تنفيذها ،وذلك لتحقيق الغر�ض من تلك الأن�شطة.
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�إدارة التوجيه والإر�شاد
تهدف �إدارة التوجيه والإر�شاد �إىل حتقيق ا�ستقرار الطلبة وتكيفهم مع البيئة اجلامعية ومتابعة
ق�ضاياهم العلمية والنف�سية واالجتماعية والعمل على حت�صينهم وم�ساعدتهم يف التغلب على
امل�شكالت التي تعرت�ضهم وت�ضعف حت�صيلهم العلمي وتعقيق تفوقهم الدرا�سي ،كما تهتم ب�إر�شادهم
وتوجيههم التوجيه ال�سليم خالل م�سريتهم التعليمية اجلامعية.
كما تهدف الإدارة �إىل التعرف على الطلبة املتفوقني واملوهوبني وتتعرف �إدارة التوجيه والإر�شاد
على املتفوقني واملوهوبني ،وذلك من خالل حت�صيلهم الدرا�سي وح�صولهم على عالمات مرتفعة يف
النظام الأكادميي ،كما تتعرف على املبدعني من الطلبة من خالل ابتكاراتهم يف ممار�سة الأن�شطة
الال�صفية ،ولذلك �أن�ش�أت وحدة املوهبة واالبتكار التي تعمل على توفري بيئة منا�سبة وداعمة
للموهوبني ،وتقيم برامج لرعاية كل فئة منهم مبا ي�شمل التحفيز والدعم .وي�ساندها يف ذلك مركز
االبتكار وامللكية الفكرية الذي يتوىل ت�شجيع ابتكارات الطالب وابداعاتهم ورعاية املوهوبني منهم،
وي�سعى لتحقيق الأهداف التالية:
o

oدعم م�شاريع الطالب اخلريجني والتي تبد�أ بفكرة مبتكرة.

o

oحتفيز االبتكار واحت�ضان الأفكار االبتكارية والإ�سهام يف حتويلها �إىل منتجات اقت�صادية.

o
o
o

oن�شر وتعزيز ثقافة االبتكار وامللكية الفكرية واالقت�صاد املعريف.

oحماية الأفكار وت�سجيل براءات االخرتاع يف الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية.
oالإ�سهام يف تعزيز العالقة بني املبتكرين وامل�ستثمرين.

o oبنـاء �شـراكات ا�سـرتاتيجية مـع اجلهـات ذات العالقـة باالبتكار وحقوق امللكية الفكرية
واملراكز العاملية املماثلة
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تقدم �إدارة التوجيه والإر�شاد بع�ض اخلدمات العامة للطالب والطالبات،
كا�صدار التعاريف و�أوامر الإركاب املخف�ضة للنقل العام والطريان ،وكذلك العمل على ت�شغيل الطالب
والطالبات يف كليات ووحدات اجلامعة.

�إدارة التغذية
تعنى الإدارة بتنفيذ خدمات التغذية لطلبة اجلامعة وفقا لل�شروط ال�صحية وب�أ�سعار منا�سبة ،ويف
هذا ال�صدد تقدم الإدارة الوجبات الأ�سا�سية للطالب ،وكذلك الوجبات الغذائية للأن�شطة الطالبية
واملنا�سبات اجلامعية .ويتبع الإدارة مطعم الطلبة يف مبنى الإدارة ،وعدد من البوفيهات يف كليات
اجلامعة يف املدينة اجلامعية ومركز الدرا�سات اجلامعية للبنات وكليتي املجتمع يف بريدة وعنيزة.
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�إدارة �صندوق الطلبة
يهدف �صندوق الطالب يف اجلامعة �إىل دعم وتطوير الأن�شطة الال�صفية وتو�سيعها يف كل املجاالت،
وكذلك م�ساعدة الطلبة املحتاجني بتقدمي الإعانات وال�سلف الطالبية ،ودعم الأن�شطة الطالبية،
وتقدمي اجلوائز للمتفوقني ،واال�سهام يف تقدمي اخلدمات التعليمية لهم من خالل مراكز الت�صوير
ومراكز بيع الكتب

وحدة رعاية طالب املنح والوافدين
تقوم هذه الوحدة ب�إدارة �ش�ؤون طالب املنح والوافدين الذين يدر�سون يف اجلامعة وينتمون �إىل
جن�سيات خمتلفة ويحملون عادات وتقاليد وت�صورات خمتلفة ،مما يوجب الأجتهاد معهم لتب�صرهم
ب�أمور دينهم ،وتعريفهم باللوائح والتعليمات،و�أنظمة الدرا�سة ،وتلم�س م�شكلآتهم ،والقيام بحلها
خللق جو مريح ي�ساعدهم على التح�صيل الدرا�سي ،وبناء ال�شخ�صية املثمرة فكرا و�سلوكا ،وتقوم
هذه الوحدة بعمل ومتابعة االجراءات الإدارية الالزمة لقدوم و�سفر طالب املنح و�صرف تذاكر
ال�سفر لهم ،والتن�سيق مع اجلهات والإدارت املعنية ،وكذلك العمل على �إنهاء الإجراءات الأكادميية
لبدء درا�سة طالب املنح والوافدين ،وم�ساعدتهم على �إيجاد ال�سكن املنا�سب ،وتهيئتهم اجتماعيا،
والتغلب على امل�شكالت التي تواجههم ،كما حتر�ص الوحدة على عمل الربامج التي تهدف �إىل دمج
طالب املنح والوافدين مع جمتمع اجلامعة.

�إدارة اجلوالة
تعنى �إدارة اجلوالة ب�إعداد الطلبة منالناحيةالك�شفية ب�إقامة الدورات املتخ�ص�صة يف هذا املجال،
وتعمل على خدمة اجلامعة واملجتمع بتنظيم احلفالت واملنا�سبات وامل�شاركة يف التنظيم �أثناء مو�سم
احلج واملنا�سبات الأخرى داخل وخارج البالد.

اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية
تهدف هذه اللجنة �إىل حماية حقوق الطلبة املعنوية واملادية ورفع ال�شكاوى والتظلمات �إىل اجلهات
املعنية ومتابعتها حتى الو�صول �إىل حلها حال مر�ضيا للأطراف ذات العالقة .وللمزيد حول هذه
اللجنة ينظر الق�سم التايل من هذا الدليل �أو الدليل الفرعي «دليل التظلمات وال�شكاوى الطالبية»

�إدارة الأندية الطالبية
حيث �أن الطالب هو حمور الأن�شطة قررت العمادة �إن�شاء الأندية الطالبية يف الكليات ،بحيث ي�شرف
عليها الطالب وميار�سون الأن�شطة ب�أنف�سهم .ويتكون جمل�س �إدارة النادي من  11طالبا يختار �أحدهم
مديرا للنادي وم�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة �أمام ع�ضو هيئة التدري�س امل�شرف على النادي ،والذي يرتبط
وم�شرفوا الأندية الأخرى بامل�شرف العام على الأندية يف عمادة �ش�ؤون الطالب.
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�إدارة الإ�سكان
هي الإدارة املعنية ب�إ�سكان الطالب املغرتبني ،حيث ت�شرف وتهيئ ال�سكن للطالب املغرتب،
والتعاون يف �إقامة الأن�شطة الطالبية يف مقر ال�سكن مع �إدارة الأن�شطة الطالبية بالعمادة.

وحدة نقل الطالبات
تقوم بالتنظيم والإ�شراف على نقل الطالبات ،حيث تقوم الوحدة بت�أمني النقل العام واخلا�ص
للطالبات ،وت�ضع القواعد وال�شروط اخلا�صة بذلك ،ومتابعة �سري حركة النقل يوميا �سواء
�أثناء فرتة قدوم الطالبات �أو فرتة املغادرة.
كما تقوم الوحدة بالفرز الالزم النتقاء ال�سائقني من خالل فح�ص ال�سري الذاتية لل�سائقني،
وحتديد مدى �صالحية احلافالت للعمل من عدمه ،وذلك ح�سب معايري حتددها الوحدة،
وتدرجها بالعقد مع متعهد النقل لدى اجلامعة ،كما تبا�شر الوحدة ت�سجيل الطالبات الراغبات
يف اال�ستفادة من خدمة النقل ،وا�صدار بطاقات بيانات ال�سائقني وبطاقات الطالبات الالئي
ي�ستخدمن خدمة النقل العام ،والتى حتتوي ا�سم الطالبة ورقم املركبة املخ�ص�صة لها ،وكذلك
ا�صدار ك�شوف �أ�سماء الطالبات لكل حافلة ،لت�سهيل التعامل معهم.
للمزيد من املعلومات ميكنك عزيزي الطالب زيارة موقع العمادة:
www.qu.edu.sa/sad
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الباب اخلام�س
ميثاق احلقوق و�أخالقيات املهنة
مقدمة
يهدف ميثاق احلقوق واخالقيات املهنة �إىل تزويد جميع اال�ساتذة واملوظفني والطالب يف جامعة
الق�صيم مبعايري وا�ضحة لل�سلوك ،ويقراجلميع مبعرفتهم ودرايتهم بامليثاق و�إجراءاته ف�ضال عن
معرفتهم بتبعات انتهاكهم لأي من هذه املعايري ،وقد تكون املخالفات ذات طبيعة اكادميية �أو غري
�أكادميية .ويخ�ضع جميع الذين يح�ضرون �أن�شطة خارج نطاق اجلامعة كممثلني عنها حل�ضور �أن�شطة
�أكادميية �أو غري �أكادميية للإجراءات الت�أديبية نف�سها يف حال خمالفة امليثاق.
وانطالقا من ر�ؤية ور�سالة وقيم جامعة الق�صيم وال�سعي لتحقيقها باف�ضل �صورة تتوقع جامعة
الق�صيم من طالبها اتباع �أعلى معايري ال�سلوك ،والتقيد بها يف تعامالتهم مع �أ�ساتذتهم وزمالئهم
و�أع�ضاء هيئة التدري�س وموظفي اجلامعة واملجتمع اجلامعي ب�شكل عام والعك�س �صحيح .كما تتوقع
اجلامعة من طالبها ومن�سوبيها الت�صرف بن�ضج وم�س�ؤولية يف عالقتهم ببع�ضهم البع�ض.
ويتوقع من كل ع�ضو هيئة تدري�س وهيئة �إدارية وطالب وطالبة توقيع ن�سخة من تعهد باتباع امليثاق
(ملحق  )1والذي �سيو�ضع يف ملفاتهم الفردية و�سيكون املخالفني لهذا امليثاق عر�ضة للم�ساءلة حول
�أفعالهم و�ستقع يف حقهم �إجراءات ت�أديبية ت�صل �إىل �إنهاء اخلدمة �أو الف�صل من جامعة الق�صيم
وميكن االطالع واحل�صول على ن�سخة من امليثاق عن طريق موقع اجلامعة.

تعهدات عامة
يجب �أن يتحلى ويت�صف ويحر�ص ع�ضو هيئة التدري�س واملوظف والطالب باجلامعة على ما يلي:
•الدعم واالمتثال جلميع �سيا�سات جامعة الق�صيم ،وم�ساعدة زمالئي على االمتثال بها
•تنفيذ املهام والأن�شطة ب�أق�صى درجات ح�سن النية واملو�ضوعية وال�شفافية والكفاءة وبذل
العناية الواجبة ،واملهنية
•التقيد ب�أعلى معايري الأدب وح�سن ال�سلوك
•االمتناع عن �أي عمل �أو فعل ،قد ي�شكل ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،انتهاكا الخالقيات املهنة
•التعامل مع زمالئي بروح من ال�صداقة املهنية
•�أكون خا�ضعا للم�ساءلة وم�س�ؤوال عن جميع �أفعايل و�أخطائي ،وامل�ساهمة يف تعزيز ثقافة الثقة
يف املجتمع
•ممار�سة ق�صارى جهدي لدعم وتعزيز اجلامعة يف دعم التفوق والتقدم كم�ؤ�س�سة �أكادميية رائدة
•التم�سك مببادئ امل�ساواة وعدم التمييز ،وال�صدق ،والنزاهة ،واالحرتام يف جميع الأعمال
•اتباع �أعلى املعايري الأخالقية واملبادئ املذكورة �أعاله حتى يف حاالت النزاعات �أو ال�شكاوى
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ميثاق احلقوق
حقوق الطالب/الطالبة اجلامعي
�أ -يف املجال الأكادميي
 -1احل�صول على دليل الطالب الذي يقدم معلومات عن اجلامعة و�أنظمتها ومرافقها.
 -2حفل ا�ستقبال تعريفي للم�ستجدين.
� -3سيتم تقييم التعليم الذي يتلقاه الطلبة و�سوف ت�ستخدم مالحظاتهم لتح�سني جودة التعليم يف
اجلامعة حيث �سيقوم الطلبة بتقييم املقرر الذي در�سوه وع�ضو هيئة التدري�س الذي قام بتدري�سهم
عن طريق ا�ستبانة خم�ص�صة لذلك (ملحق رقم  )2على ان يتعامل الطالب يف ذلك مب�صداقية وان
يتحرر من امل�ؤثرات ال�شخ�صية واحلزبية والقبلية.
 -4توفري البيئة الدرا�سية املنا�سبة لتحقيق اال�ستيعاب والدرا�سة بي�سر و�سهولة من خالل توفري
كافة الإمكانات التعليمية املتاحة خلدمة هذا الهدف.
 -5احل�صول على املادة العلمية واملعرفة املرتبطة باملقررات اجلامعية التي يدر�سها وذلك وفق ًا
للأحكام واللوائح اجلامعية التي حتكم العمل الأكادميي.
 -6احل�صول على اخلطط الدرا�سية بالكلية �أو الق�سم والتخ�ص�صات املتاحة له ،وكذا الإطالع على
اجلداول الدرا�سية قبل بدء الدرا�سة و�إجراء ت�سجيله يف املقررات التي يتيحها له النظام وقواعد
الت�سجيل مع مراعاة ترتيب الأولويات يف الت�سجيل للطالب وفق �ضوابط عادلة عند عدم �إمكانية
مقرر ما.
حتقيق رغبات جميع الطالب يف ت�سجيل ٍ
 -7حذف �أو �إ�ضافة �أي مقرر� ،أو حذف الف�صل الدرا�سي ب�أكمله وفق ًا ملا يتيحه نظام الدرا�سة والت�سجيل
يف اجلامعة وذلك يف الفرتة املحددة لذلك واملعلن عنها للطالب.
 -8التزام �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة مبواعيد و�أوقات املحا�ضرات وا�ستيفاء ال�ساعات العلمية
والعملية لها وعدم �إلغاء املحا�ضرات �أو تغيري �أوقاتها �إال يف حالة ال�ضرورة ويعد الإعالن عن ذلك
على �أن يتم �إعطاء حما�ضرات بديلة عن تلك التي مت �إلغا�ؤها �أو التغيب عنها من قبل ع�ضو هيئة
التدري�س ال�ستيفاء املقرر وذلك بعد التن�سيق مع الطلبة والق�سم املعني ب�إمتام ذلك.
 -9اال�ستف�سار واملناق�شة العلمية الالئقة مع �أع�ضاء هيئة التدري�س دون رقابة �أو عقوبة يف ذلك
�سواء كان ذلك �أثناء املحا�ضرة �أو �أثناء ال�ساعات املكتبية املعلنة ملقابلة الطالب.
ً
� -10أن تكون �أ�سئلة االختبارات �ضمن املقرر الدرا�سي وحمتوياته وامل�سائل التي متت �إثارتها �أو
الإحالة �إليها �أثناء املحا�ضرات ،و�أن ُيراعى التوزيع املتوازن واملنطقي للدرجات مبا يحقق التقييم
العادل لقدرات الطالب.
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� -11إجراء كافة االختبارات التي تعقد للمقرر ما مل يكن هناك مانع نظامي يحول دون �إجرائها
وفق ًا للوائح والتعليمات اخلا�صة بذلك ،على �أن يتم �إعالن الطالب بحرمانه من دخول االختبار قبل
كاف.
ذلك
بوقت ٍ
ٍ
 -12معرفة الإجابة النموذجية لأ�سئلة االختبارات الف�صلية وتوزيع الدرجات على �أجزاء الإجابة
والتي يقوم على �أ�سا�سها تقييم �أداء الطالب قبل �إجراء االختبار النهائي للمقرر.
 -13يحق للطالب مراجعة ورقة اجابته يف االختبارات وذلك وفق ما تقرره اللوائح والقرارات
ال�صادرة عن اجلامعة يف تنظيم �آلية تلك املراجعة و�ضوابطها.
 -14ت�سهيل احل�صول على كامل حقوقه داخل اجلامعة من قبل اجلهات االدارية �أو الأكادميية وفقا
لأنظمة ولوائح اجلامعة.
 -15معرفة نتائجه التي ح�صل عليها يف االختبارات ال�شهرية والف�صلية والنهائية التي �أداها بعد
الفراغ منت�صحيحها واعتمادها.
 -16التزام اع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والعاملني من من�سوبي اجلامعة باحرتام الطالب
واعطاءه كافة حقوقه االكادميية والأدبية.
 -17اعتماد النظام االلكرتوين يف ر�صد الدرجات وح�صر الغياب على ان يكون الر�صد ب�شكل منتظم
وان ال يت�أخر �أكرث من ا�سبوع.
 -18ا�شعار الطالب مبجموع درجات اعماله الف�صلية والعملية قبل دخوله لالمتحان النهائي.

ب -يف املجال غري الأكادميي
 -1التمتع بالإعانة والرعاية االجتماعية التي تقدمها اجلامعة وامل�شاركة يف الأن�شطة املقامة فيها
وفق ًا للوائح والتعليمات اجلامعية املنظمة لذلك.
 -2احل�صول على الرعاية ال�صحية الكافية بالعالج داخل امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية التابعة
للجامعة.
 -3اال�ستفادة من خدمات ومرافق اجلامعة (الكتاب املكتبات الإلكرتونية والفرعية ال�صالة
الريا�ضية -الكفرتيا  ......وغريها) وذلك وفق ًا للوائح والنظم املعمول بها باجلامعة.
 -4احل�صول على احلوافز واملكاف�آت املادية املقررة نظامي ًا ال �سيما للطالب املتفوق.
 -5الرت�شيح للدورات التدريبية والربامج والرحالت الداخلية واخلارجية وزيادة م�شاركته يف
الأن�شطة الثقافية وكذلك امل�شاركة يف �أن�شطة خدمة املجتمع املحلي والأعمال التطوعية.
 -7ال�شكوى �أو التظلم من �أي �أمر يت�ضرر منه يف عالقته مع �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو الق�سم �أو الكلية
�أو �أي وحدة -من وحدات اجلامعة ،ويكون تقدمي ال�شكوى �أو التظلم وفق ًا للقواعد املنظمة لوحدة
حماية احلقوق الطالبية ،ومتكني الطالب من معرفة م�صري �شكواه من قبل اجلهة امل�س�ؤولة عنها.
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 -8متكينه من الدفاع عن نف�سه �أمام �أي جهة باجلامعة يف �أي ق�ضية ت�أديبية ُترفع �ضده ،وعدم
�صدور العقوبة يف حقه �إال بعد �سماع �أقواله وذلك ما مل يثبت �أن عدم ح�ضوره كان لعذر غري مقبول
وذلك بعد ا�ستدعائه للمرة الثانية.
 -9التظلم من القرار الت�أديبي ال�صادر �ضده وذلك وفق ًا للقواعد املقررة يف هذا ال�ش�أن مبوجب �أحكام
ت�أديب الطالب.
 -10احلفاظ على حمتويات ملفه داخل اجلامعة ونزاهة التعامل معه وعدم ت�سليم � ٍأي منها �إال
للطالب نف�سه �أو ويل �أمره �أو من يفو�ضه بذلك امللف من قبل جهات التحقيق �أو �أجهزة الق�ضاء �أو
جلهة حكومية �أخرى .وال يجوز �إف�شاء �أو ن�شر حمتويات ملفه ما مل يكن ذلك الن�شر نتيجة لقرار
ٍ
بعقوبة ت�أديبية يف حق الطالب.
 -11حق الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف احل�صول على اخلدمة الالئقة واملنا�سبة
الحتياجاته وفق ًا للأنظمة والقواعد املرعية.

التزامات الطالب اجلامعي
�أ -يف املجال الأكادميي:
� - 1إلتزام الطالب بالإنتظام يف الدرا�سة والقيام بكافة املتطلبات الدرا�سية.
 - 2التزام الطالب باحرتام اع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والعمال من من�سوبي اجلامعة.
 - 3التزام الطالب باحرتام القواعد والرتتيبات املتعلقة ب�سري املحا�ضرات.
 - ٤التزام الطالب عند �إعداد البحوث واملتطلبات الدرا�سية الأخرى للمقررات بالنزاهة العلمية
وعدم الغ�ش فيها باي �شكل من الأ�شكال.
 - ٥التزام الطالب بالقواعد والرتتيبات املتعلقة باالختبارات والنظام فيها وعدم الغ�ش.
 - ٦التزام الطالب بالإر�شادات والتعليمات التي يوجهها امل�س�ؤول يف قاعة االختبارات.

ب -يف املجال غري الأكادميي:
� - 1إلتزام الطالب ب�أنظمة اجلامعة ولوائحها وتعليماتها والقرارات ال�صادرة.
� - 2إلتزام الطالب بحمل البطاقة اجلامعية �أثناء وجود الطالب يف اجلامعة.
� - 3إلتزام الطالب بعدم التعر�ض ملمتلكات اجلامعة بالإتالف �أو العبث بها او تعطيلها عن العمل
� - ٤إلتزام الطالب بالتعليمات اخلا�صة برتتيب وتنظيم وا�ستخدام مرافق اجلامعة وجتهيزاتها.
� - ٥إلتزام الطالب بالزي وال�سلوك املنا�سبني للأعراف اجلامعية والإ�سالمية.
� - ٦إلتزام الطالب بالهدوء وال�سكينة داخل مرافق اجلامعة والإمتناع عن التدخني فيها.
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ا�ستعرا�ض مثال من احلقوق الطالبية:
يعترب طلب �إعادة ت�صحيح �أوراق �إجابات االختبارات هو من �أكرث االمثلة التي يحتاج اليها الطلبة
مع نهاية كل ف�صل درا�سي ،لذلك ميكن التف�صيل يف هذا احلق وبقية احلقوق ميكن فهمها من دليل
الطالب.

طلب �إعادة ت�صحيح �أوراق �إجابات االختبارات
املادة التا�سعة والثالثون من الئحة الدرا�سة واالختبارات من الئحة جمل�س التعليم العايل تن�ص
على :ملجل�س الكلية التي تتوىل تدري�س املقرر ،يف حاالت ال�ضرورة ،املوافقة على �إعادة ت�صحيح
�أوراق الإجابة خالل فرتة ال تتعدى بداية اختبارات الف�صل التايل .وقد و�ضعت جامعة الق�صيم
قاعدة تنفيذية لهذه املادة وفق ال�ضوابط التالية:
 -1يتقدم الطالب �إىل عميد الكلية التي تقدم املقرر بطلب �إعادة ت�صحيح ورقة الإجابة خالل
�أ�سبوعني من احت�ساب املعدالت الرتاكمية ح�سب التقومي الأكادميي �أو �إعالن النتائج مت�ضمنا
مربرات طلب �إعادة الت�صحيح ،وتعهد من الطالب ب�صحة املعلومات التي قدمها.
 -2تعد الكلية ا�ستمارة  -تت�ضمن البيانات التالية :ا�سم الطالب ،ورقمه اجلامعي ،ورقم املقرر
ورمزه وا�سمه ،ورقم ال�شعبة ،ودرجة الأعمال الف�صلية ،والف�صل الدرا�سي ،واملعدل الرتاكمي،
وعدد الإنذارات الأكادميية �إن وجدت ،وا�سم مدر�س املقرر ،وتاريخ االختبار.
 -3ملجل�س الكلية التي  -تتوىل تدري�س املقرر اتخاذ القرار يف حالة الطلب املقدم من الطالب.
 -4يجب �أن تتم � -إعادة الت�صحيح خالل �أ�سبوعني من بداية الف�صل الدرا�سي التايل.
 -5يف حال املوافقة  -على �إعادة الت�صحيح ،ي�شكل جمل�س الكلية جلنة لإعادة ت�صحيح �أوراق
الإجابة وترفع اللجنة تقريرا بذلك ملجل�س الكلية للبت فيه ،ويعترب ر�أي املجل�س نهائيا.

�إجراءات الكليات:
ومن خالل هذه القاعدة التنفيذية ميكن للكليات عمل االجراءات التالية عند تقدم الطلبة العادة
الت�صحيح:
 -1يتقدم الطالب الذي لديه �إعرتا�ض على درجة الإختبار النهائي بطلب �إعادة ت�صحيح �أوراق
�إجابته خالل ا�سبوعني من تاريخ �إعالن نتيجة االختبار النهائي حمل الطلب ،ويقدم الطلب
للق�سم الذي يتوىل تدري�س املقرر ،ويدخل طلبه يف النظام الأكادميي وي�س ّلم له �إ�شعار بذلك
(ي�ستخدم منوذج طلب اعادة الت�صحيح املرفق).
 -2يقوم رئي�س الق�سم �إطالع الطالب على ورقة �إجابته ومقارنتها بالإجابة النموذجية لالختبار،
وعند اقتناع الطالب ب�سالمة الت�صحيح يوقع على طلبه بالتنازل ،ويتم حفظ الطلب بعد �أن
يوقع رئي�س الق�سم.
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 -3يف حال عدم اقتناع الطالب ب�سالمة الت�صحيح ،ي�شكل رئي�س الق�سم جلنة من ع�ضوين من هيئة
التدري�س بالق�سم لي�س من بينهما مدر�س املقرر ،وترفع تقريرها لرئي�س الق�سم التخاذ قراره
بتعديل درجة الطالب �أو برف�ض الطلب ،ويتم �إبالغ الطالب بالقرار.
 -4يف حال عدم اقتناع الطالب يجوز للطالب التظلم ملجل�س الكلية من هذا القرار ا�سبوعني من
تاريخ �إعالمه به ،ويقدم التظلم ر�سمي ًا لعميد الكلية مت�ضمن ًا �أ�سباب ومربرات تقدميه وتعهد من
الطالب ب�صحة املعلومات التي قدمها ،بيان من عمادة القبول والت�سجيل بطلبات �إعادة الت�صحيح
ال�سابق تقدميها من الطالب �إن وجدت والقرارات املتخذة فيها.
 -5يف حالة عدم اقتناع جمل�س الكلية بجدية وكفاية �أ�سباب التظلم ي�صدر قرار ًا م�سبب ًا بحفظه.
 -6يف حال موافقة جمل�س الكلية على �إعادة الت�صحيح ي�شكل جلنة من ثالثة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س على الأقل يكون �أحدهم من خارج الق�سم ولي�س من بينهم مدر�س املقرر لإعادة ت�صحيح
ورقة الإجابة ،وترفع تقريرها للمجل�س خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �صدور قرار ت�شكيلها،
ويعر�ض على املجل�س للبت فيه يف �أول جل�سة انعقاد تالية ،ويكون قرار املجل�س نهائي ًا باعتماد
حم�ضر اجلل�سة.
 -7ملجال�س الكليات ان ت�ضيف ما تراه دون جتاوز املادة التا�سعة والثالثون من الئحة الدرا�سة
واالختبارات من الئحة جمل�س التعليم العايل والقاعدة التنفيذية لها من جامعة الق�صيم.

خمالفات ميثاق احلقوق و�أخالقيات املهنة
�أوال :املخالفات االكادميية:
ت�شمل االمثلة التالية:

الغ�ش:
o oنقل �أجوبة طالب �آخر �أثناء االمتحان

o oنقل �أجوبة من�سوخة م�سبقا على بع�ض �أع�ضاء اجل�سم �أواملالب�س � ،...إلخ

o oاحل�صول م�سبقا على ن�سخة من الإمتحان �أو�أي معلومات متعلقة مبعطياته
o oا�ستعمال مراجع �أو مذكرات �أثناء امتحان مينع فيه ذلك

ال�سرقة الأدبية  /الفكرية:
o oا�ستخدام مراجع (كتب ،جرائد ،مو�سوعات ،ال�شبكة العنكبوتية  )...دون الإف�صاح عن ذلك
o oتقدمي نف�س العمل يف �صفوف�/شعب درا�سية خمتلفة

�o oشراء عمل �أكادميي �أوت�سليم عمل مت �إعداده من طرف �شخ�ص �آخر
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o oت�سليم عمل دون احرتام حيثيات االقتبا�س داخل الن�ص
o oتقدمي معلومات وحقائق غري �صحيحة:

o oتعمد تزييف نتائج بحث ميداين �أوجتربة معينة
o oتلفيق معطيات درا�سة ما �أوم�شروع ما
o oتلفيق مو�ضوع درا�سة معينة

تقدمي �شهادات مزيفة:
•ادعاء احل�صول على �شهادة IELTS/TOEFL

•تقدمي ن�سخ مزيفة عن امللف املدر�سي
•تقدمي �شهادات عمل مزيفة
•تقدمي �شهادات طبية مزيفة
•ا�ستعمال بطاقة �شخ�صية ل�شخ�ص �آخر

تقدمي عمل جماعي على �أنه فردي:
•العمل مع �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص �آخرين على حل واجب �أوفر�ض منزيل يف حني من
املفرت�ض �أن يكون العمل فرديا
•طلب امل�ساعدة �أواحل�صول على م�ساعدة حلل واجب من املفرت�ض �أن يكون فرديا

عدم امل�شاركة الفعلية يف عمل جماعي:
•ادعاء كاذب بامل�شاركة الفعلية يف عمل جماعي
•ادعاء كاذب �أن جزءا من عمل الآخرين هوعمل الطرف املدعي

الوكالة غري املالئمة:
وذلك يف حالة ح�ضور طالب �أي اختبار �أو ن�شاط واجب �أكادميي بد ًال عن طالب �آخر.

اال�شرتاك يف الت�ضليل الأكادميي:
ونعني بهذا م�ساعدة طالب �آخر �أو حماولة م�ساعدته يف ارتكاب عمل من �أعمال الت�ضليل الأكادميي،
كالقيام بعمل الآخرين� ،أو ت�صميم م�شروع لطالب �آخر �أو �إنتاجه� ،أو تزويدهم طواعية ب�إجابات
خالل الإختبار� ،أو الإت�صال بطالب خالل فرتة اختباره وتزويده مبعلومات� ،أو �إعطاء طالب ن�سخة
من اختبار ما مقدم ًا �أو ترك مواد ذات �صلة يف مكان االختبار �أو االمتحان �أو تغيري النتيجة.
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التدخل يف �أعمال الآخرين:
وي�شمل ذلك تدخل الطالب عمد ًا يف �أعمال غريه من الطالب ،وتخريب جتارهم املخربية ،و�أبحاثهم
وملفاتهم الإلكرتونية ،وتزويدهم مبعلومات م�ضللة� ،أو تعطيل �أعمال مقرر الطالب

ثانيا :املخالفات غري الأكادميية
ت�شمل املخالفات غري الأكادميية ملعايري ال�سلوك بجامعة الق�صيم على التايل ،وال تقت�صر عليه:
 -1جتاوز �أي من ممتلكات جامعة الق�صيم ،من املباين �أو املن�ش�آت �أو املرافق� ،أو الدخول �إليها دون
ت�صريح.
 -2الإيذاء (بالقول �أو الفعل) و�/أو ترهيب الزمالء وزوار اجلامعة �أو الكلية ،وموظفيها.
 -3ال�سلوك التخريبي �أو امل�سيء داخل حدود احلرم اجلامعي.
 -4ال�سلوك الذي من �ش�أنه تهديد حياة الآخرين �أو �سالمتهم �سواء مادي �أو معنوي داخل مقرات
احلرم اجلامعي ومرافقه.
 -5ال�سرقة التي ت�شمل �سرقة اخلدمات �أو املمتلكات ال�شخ�صية �أو التابعة للجامعة داخل مقرات
اجلامعة �أو يف �أي ن�شاط جامعي.
 -6انتهاك معايري امللب�س اخلا�صة بجامعة الق�صيم :وتراعي اجلامعة التنوع الثقايف وحترتم
متطلبات توفري بيئة تعليم �إنتاجية ،ومن ثم على الطالب احرتام الثقافة والتقاليد املحلية
يف ملب�سهم ،حيث ال يقبل اللبا�س غري املالئم من الذكور �أو الإناث� ،إذ يواجه الطالب املخالف
الإجراءت الت�أديبية املنا�سبة.
 -7تخريب ممتلكات اجلامعة �أو ممتلكات الآخرين داخل مقر اجلامعة� ،أو تدمريها �أو ت�شويهها.
 -8امتالك مفاتيح ملباين اجلامعة �أو مرافقها �أو ممتلكاتها� ،أو ن�سخها �أو ا�ستخدامها دون ت�صريح.
 -9دخول مرافق اجلامعة �أو ممتلكاتها� ،أو ا�ستخدامهما دون ت�صريح ،مبا يف ذلك �أدوات احلا�سب
الآيل �أو براجمه.
 -10و�ضع عالمات �أو �إخطارات �أو الفتات �أو لوحات �أو تنويهات دون ت�صريح� .إذ تو�ضع مثل هذه
املواد يف لوحات الن�شرات امل�صرح بها �أو �أماكن �أخرى حمددة .وال ي�سمح بو�ضعها على ال�سيارات
�أو الأ�شجار �أو اجلدران �أو الأبواب �أو �أ�سطح الزجاج� .أما �إعالنات الفعاليات الطالبية التي توزع
�أو تعر�ض يف معظم املباين يف احلرم اجلامعي فالبد من اعتمادها وختمها من �إدارة الأن�شطة
الطالبية.
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�إجراءات و�إر�شادات
يتم اتباع الإجراءات التالية يف حالة املخالفات الأكادميية للطالب:
 -1تقع م�س�ؤولية التعامل الفوري مع حاالت الت�ضليل �أو االنتحال �أو التخريب  -يف غرفة
الدرا�سة �أو غريها من املخالفات الأكادميية  -على ع�ضو هيئة التدري�س .ويف حالة �أي
خمالفة �أكادميية يرتكبها طالب يقوم ع�ضو هيئة التدري�س مبلء النموذج الالزم (منوذج
ت�سجيل املخالفات) ،والذي يتم توثيقه يف امللف ال�شخ�صي للطالب يف �أر�شيف الكلية ويف
مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب .ويتيح هذا الإجراء للجامعة متابعة احلاالت
املتكررة ملخالفات الطالب على م�ستوى اجلامعة وت�سجيلها.
 -2يف حالة اقتناع ع�ضو هيئة التدري�س �أن املخالفة املدعاة قد ن�ش�أت عن �سوء تقدير من جانب
الطالب ال عن ت�ضليل متعمد ،ف�إن عليه �أن ين�صح الطالب بعمل �أكادميي مقبول وي�سجله يف
�سجل الطالب .ويف مثل هذه احلاالت يطلب ع�ضو هيئة التدري�س على �سبيالملثال �أن يعيد
الطالب كتابة العمل الأ�صلي �أو الفر�ض �أو �إعادة تقدمي عمل �أو فر�ض جديد.
 -3على ع�ضو هيئة التدري�س امل�س�ؤول عن عمل تقارير عن �إدعاءات الت�ضليل �إعداد التقرير عن
هذه الأعمال خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ وقوعها ،على �أن ير�سل النموذج لعميد الكلية
ورئي�س الق�سم الذي وقعت فيه املخالفة.
 -4يدون رئي�س الق�سم تقرير ً بر�أيه (على النموذج) اعتماد ًا على مدى خطورة املخالفة وذلك
بالت�شاور مع ع�ضو هيئة التدري�س ،وبعد االجتماع مع ع�ضو هيئة التدري�س والطالب.
 -5يتم �إر�سال النموذج �إىل عميد الكلية ملعاجلتها �أو لإر�سالها �إىل عميد �ش�ؤون الطالب لعر�ضها
على اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية.
 -6يف جميع احلاالت البد من ت�سجيل املخالفات وحفظها يف ملف الطالب او الطالبة.
 -7يف جميع احلاالت البد �أن يح�ضر الطالب جميع االجتماعات التي تطلبها اجلامعة �أو الكلية
التي وقعت بها املخالفة لال�ستماع.
بناء على احلقائق املتوفرة.
 -8يف حالة عدم اال�ستجابة للح�ضور قد ي�صدر القرار ً
� -9أما احلاالت التي ال يوافق فيها ع�ضو هيئة التدري�س على قرار جلنة الكلية ،فمن املمكن
التظلم ب�ش�أنه لدى رئي�س اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية� .أما بالن�سبة للمخالفات
غري االكادميية ،فيمكن لأي ع�ضو يف املجتمع اجلامعي �أن يرفع دعوى �إ�ساءة �سلوك �ضد
�أي طالب .وعلى الطرف املخت�ص ملء» منوذج خمالفة غري �أكادميية « خالل ثالثة �أيام
من حدوثها .ويتم ت�سجيل املخالفة لدى عميد �ش�ؤون الطالب ،الذي يخطر بدوره الطالب
�صاحب ال�ش�أن ،ليتم �إجراء مقابلة ويحدد ما �إذا كان ميثاق اخالقيات املهنة قد انتهك
ويقرر الرد املنا�سب.
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التظلمات وال�شكاوى الطالبية
وت�شمل ال�شكوى �أو التظلم الأكادميي املتعلق مب�سائل �أكادميية :القبول ،الدرجات ،الإيقاف
الأكادميي ،الت�ضليل ،االنتحال ،تزويراملعلومات عن عمد ،تقدمي العمل املعد ملقرر ما يف مقرر �آخر،
بالإ�ضافة �إىل انتهاك حقوق الت�أليف .وتت�ضمن ال�شكاوى غري الأكادميية كذلك ،على �سبيل املثال ال
احل�صر ،التحر�ش (اللفظي �أو اجل�سدي)� ،أو التهديد� ،أو ال�سلوك التخريبي �أو التع�سفي داخل احلرم
اجلامعي ،الغرامات� ،أو الر�سوم� ،أو حتى اال�ستبعاد من ا�ستخدام خدمة معينة� ،أو التمييز ،وكذلك
االطالع على ال�سجالت ،وخمالفة ال�سيا�سات.
وتنتهج جامعة الق�صيم �سيا�سة عادلة يف التعامل مع طالبها وعالقاتهم مع الإداريني �أو �أع�ضاء
هيئة التدري�س �أو املوظفني �أو غريهم من �أفراد جمتمع اجلامعة ،م�ستهدفة من ذلك ت�أ�سي�س وتنفيذ
�سيا�سات و�إجراءات تظلم الطالب الأكادميية �أو غري الأكادميية .ولتحقيق ذلك مت ان�شاء وحدة
حماية احلقوق الطالبية.

اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية
�أقرت اللالئحة املنظمة لعمل جلان احلقوق الطالبية بجامعة الق�صيم يف جمل�س اجلامعة يف جل�ستها
الثالثة املنعقدة بتاريخ  1439/3/9هـ .وتت�ضمن الالئحة ت�شكيل اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية
على م�ستوى اجلامعة� ،إ�ضافة �إىل ت�شكيل جلان فرعية للحقوق الطالبية بالكليات .وتهدف اجلامعة
من �إن�شاء هذه اللجان �إىل:
1.1حتقيق جمتمع جامعي متجان�س ت�سود فيه روح التعاون املتبادل بني من�سوبيها.
�2.2إقرار مبادئ العدل والإن�صاف كدعامة �أ�سا�سية يف بناء جمتمع مثايل داخل
اجلامعة ودعم حقوق الطالب على �أ�س�س تتوافق مع الأنظمة واللوائح املطبقة بها.
3.3تقدمي اال�ست�شارات الالزمة للطلالب وتب�صريهم بحقوقهم اجلامعية وكيفية
احل�صول عليها باللجوء �إىل القنوات النظامية والر�سمية داخل اجلامعة يف �إطار القواعد
والأنظمة املعمول بها.

�أوال :اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية:
تت�شكل اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية باجلامعة بقرار من مدير اجلامعة ملدة �سنتني قابلة
للتجديد ،وتت�ألف من:
1.1ع�ضو هيئة تدري�س من كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية يتوىل رئا�سة اللجنة.
2.2ع�ضو هيئة تدري�س من ق�سم الأنظمة يف كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية
يكون نائب ًا للرئي�س.
3.3وكيل عمادة القبول والت�سجيل.
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4.4وكيل عمادة الدرا�سات العليا.
5.5ع�ضو من الإدارة القانونية.
6.6ع�ضوين من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات اجلامعة ب�شطر الطالبات.
7.7للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سب ًا لأداء مهامها املناطة بها.

�آلية عمل اللجنة:
يكون انعقاد اللجنة الدائمة ب�صفة م�ستمرة ملبا�شرة املهام الإدارية والفنية ،وتخت�ص بالنظر
والتحقيق يف التظلمات الورادة لها يف موعد �أق�صاه ( 15يوم ًا) من تاريخ ا�ستالم التظلم .وتبا�شر
النظر مبا يرد لها من:
1.1تظلمات الطالب التي يحيلها مدير اجلامعة.
2.2تظلمات الطالب التي مل تف�صل فيها اللجان الفرعية خالل املدة القانونية.
3.3تظلمات الطالب �ضد القرارات ال�صادرة من اللجان الفرعية.
4.4تظلمات الطالب التي ترى اللجان الفرعية �إحالتها �إىل اللجنة الدائمة ل�سبب من
�أ�سباب التنحي �أو عدم االخت�صا�ص.
كما تناق�ش اللجنة الدائمة ال�شكاوى والتظلمات التي يحيلها �إليها مدير اجلامعة ،وتتمتع به هذه
ال�شكاوى �أو التظلمات بخ�صو�صية و�سرية وظروف ا�ستثنائية .واللجنة الدائمة يحق لها �أن ت�صدر
تو�صيتها ب�إحالة الطالب ال�شاكي �إىل جلنة ت�أديبية يف حال ثبوت �أن �شكواه كيدية ،ويعاقب بح�سب
الأنظمة واللوائح اجلامعية ،وت�صدر اللجنة الدائمة بعد االنتهاء من التحقيق تو�صياتها ب�ش�أن
ال�شكاوى واملالحظات التي تلم�س جديتها خالل  30يوم ًا من تاريخ تقدميها �أو من تاريخ الإحالة.
وتعر�ض هذه التو�صيات على معايل مدير اجلامعة العتمادها �أو اتخاذ القرار املنا�سب ،ويجوز ملدير
اجلامعة عر�ض القرار على جمل�س اجلامعة العتماده ،يف احلاالت املن�صو�ص عليها نظامي ًا يف هذا
قابل للتظلم منه ،ويتم �إعالن
ال�ش�أن ،ويكون قرار مدير اجلامعة �أو جمل�س اجلامعة نهائي ًا ،وغري ٍ
ذوي ال�ش�أن بالقرار.

ثانيا :اللجان الفرعية
�أع�ضاء اللجان الفرعية :يتم �إن�شاء جلنة فرعية يف مقر كل كلية تابعة للجامعة ،ويكون �إن�شا�ؤها
بقرار ي�صدر كل عام درا�سي من جمل�س الكلية ،وتت�ألف من ثالثة �أع�ضاء هيئة تدري�س ب�شرط �أال
يكون �أحدهم يتوىل من�صب ًا �إداري ًا يف الكلية وت�شكل جلنة مماثلة لها يف �شطر الطالبات.
عمل اللجنة الفرعية :تخت�ص يف تلقي ال�شكاوى والتظلمات املقدمة من الطالب (منوذج  )2ب�ش�أن
�أية م�شكالت �أكادميية ،حتى �إن كانت ال�شكوى �ضد �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ويتم تقدمي ال�شكوى
�أو التظلم بح�سب النموذج املعد لهذا الغر�ض.
29

دليل الطالب /الطالبة

الف�صل بال�شكوى :يتم الف�صل يف ال�شكوى �أو التظلم يف مدة �أق�صاها  15يوم ًا من تاريخ تقدمي ال�شكوى،
وال ي�صبح القرار ال�صادر من اللجنة الفرعية نافذ ًا �إال من تاريخ اعتماده من �صاحب ال�صالحية
املخت�ص ،طبق ًا للوائح والأنظمة ،ويعلن القرار �إىل ذوي ال�ش�أن ويكون قاب ًال للتظلم منه خالل 15
يوم ًا من تاريخ �إعالن القرار ،ويكون التظلم �أمام اللجنة الدائمة يف اجلامعة (منوذج .)1

ت�سوية التظلمات وال�شكاوى
طريقة الت�سوية غري الر�سمية:
بداية يجب على الطالب �أن يحاول جاهد ًا حل خالفه ب�صورة ودية وغري ر�سمية يف �أقرب فر�صة
متاحة ،ويناق�ش ذلك مع ع�ضو هيئة التدري�س املعني ،مبجرد �أن يكون على بينة من الأمر ،ويف حال
عدم التو�صل �إىل ح ل مر�ضي بني الطالب وع�ضو هيئة التدري�س ،ينبغي على الطالب �أن يرفع تظلمه
�إىل رئي�س الق�سم التابع له ع�ضو هيئة التدري�س ،ف�إن مل يتم حل النزاع ،وجب عليه التقدم لرفعه
ومناق�شته مع عميد الكلية .ويف �أثناء هذه املناق�شات الغري ر�سمية يفرت�ض من رئي�س الق�سم �أو عميد
الكلية املنتمي لهما ع�ضو هيئة التدري�س �أن يكونا و�سيط ًا حلل النزاع ،في�سمح لهما بالتحدث مع
الطالب �أو ع�ضو هيئة التدري�س) �أحدهما �أو كليهما (وب�صورة فردية �أو ثنائية ،والنظر يف �أي �أدلة
�أو وثائق يرغب �أي من طريف النزاع يف تقدميها� .أما �إن كان تظلمه �ضد �أي من رئي�س الق�سم �أو عميد
الكلية ،فتتم املناق�شة مع من هو �أعلى منهما مرتبة �إدارية.
�إلزام الطالب بحل اخلالف بالطريقة غري الر�سمية امل�شار اليها يعد خمالفا للأنظمة وفيه نوع من
ال�ضغط على الطالب او الطالبة للتنازل عن حقه الذي كفلته له االنظمة واللوائح املرعية يف اململكة
وكفله ال�شرع احلنيف.
طريقة الت�سوية الر�سمية
يجب على الطالب  /الطالبة ان يلتزم يف تقدميه �شكواه بعدد من الإجراءات وال�ضوابط وهي:
� -1أن يتقدم ب�شكواه �إىل مقر اللجنة الفرعية امل�شكلة داخل كليته حتى ولو كانت ال�شكوى �ضد
�أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س املنتدبني من كلية �أخرى لتدري�س مادة �أو �أكرث لطالب الكلية
املقدم بها ال�شكوى.
� -2أن يكون تقدمي ال�شكوى خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ حدوث الواقعة حمل ال�شكوى �أي ًا كانت
هذه الواقعة ،وعلى �سبيل املثال� :إعالن نتيجة اختبار اعتداء وقع علي الطالب بالقول
�أو الفعل – منع الطالب من ا�ستخدام حق من حقوقه الواردة بوثيقة حقوق والتزامات
الطالب اجلامعي  – ......الخ.
 -3ال يجوز للطالب �أن يتقدم ب�شكواه بعد مرور ثالثني يوم ًا من تاريخ حدوث الواقعة حمل
ال�شكوى كما ال يجوز له التقدم ب�أكرث من �شكوى واحدة عن ذات الواقعة.
� -4أن يقوم مبلء النموذج املعد لل�شكوى وا�ستيفاء كافة البيانات الواردة به بالدقة والو�ضوح
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الالزمني وباالخت�صار الذي ال يخل بامل�ضمون (منوذج التظلم اىل اللجنة الفرعية املرفق
 – 2النماذج موجودة باملوقع االلكرتوين للجامعة وميكن التعامل معها الكرتونيا).
� -5أن ي�سلم منوذج �شكواه بعد ا�ستيفاءه �إىل �سكرتري اللجنة وي�ستلم منه �إي�صا ًال يفيد ت�سليمه
لل�شكوى وقيدها ب�سجل اللجنة (منوذج  3و.)4
 -6متابعة الطالب ل�شكواه وما مت فيها ملدة ثالثني يوم ًا تبد�أ من تاريخ تقدميه لل�شكوى وذلك
مبراجعة و�س�ؤال �سكرتري اللجنة يف املقر املعد لذلك.
 -7يف حالة عدم �صدور قرار اللجنة الفرعية يف مو�ضوع ال�شكوى خالل املدة القانونية املحددة
بثالثني يوم ًا يجوز لل�شاكي التقدم للجنة الدائمة بطلب النظر والتحقيق يف مو�ضوع
�شكواه وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض (منوذج .)1
 -8يتم تعيني ع�ضوا يختاره الطالب و�إذا تعذر ذلك فان امانة اللجنة الدائمة حتدده ليقوم
مب�ساعدة الطالب للدفاع عن نف�سه امام اللجنة.
 -9يجوز للطالب �أن يتظلم من القرار ال�صادر من اللجنة الفرعية يف حالتني هما:
احلالة الأوىل� :صدور قرار بحفظ �أو رف�ض ال�شكوى.
احلالة الثانية� :صدور قرار معتمد من �صاحب ال�صالحية ال يحقق رغبة الطالب �أو ال يعيد �إليه
كامل حقوقه التي يطالب بها يف �شكواه.
 -10يكون التظلم �أمام اللجنة الدائمة ومقرها عمادة �شئون الطالب ب�إدارة اجلامعة) بالن�سبة
للطالب ومركز الدرا�سات اجلامعية للبنات باجلامعة بالن�سبة للطالبات خالل خم�سة
ع�شر يوم ًا تبد�أ من تاريخ توقيع الطالب بالعلم واالطالع على القرار ال�صادر من اللجنة
الفرعية ،يقدم التظلم ب�أن يقوم الطالب مبلء وا�ستيفاء النموذج املعد لذلك يف مقر
اللجنة الدائمة وي�سلمه �سكرتري هذه اللجنة �إي�صا ًال يفيد ا�ستالم التظلم منه.

مناذج التظلم وال�شكاوى الطالبية
لالطالع على مناذج التظلم وال�شكاوى امل�شار �إليها هنا ،ميكن الرجوع لدليل «التظلمات وال�شكاوى
الطالبية».
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�أخالقيات املهنة وم�سئولية الطالب/الطالبة
مبا �أن الطالب هم �أهم ركائز اجلامعة ،ف�إن م�س�ؤوليتهم جتاه تطبيق بنود ميثاق احلقوق واخالقيات
املهنة للجامعة هو �أحد �أ�سا�سيات النجاح ،فهم م�س�ؤولون عن الأمور الآتية:
•الإطالع على بنود ميثاق احلقوق واخالقيات املهنة للجامعة وفهمها على الوجه ال�صحيح.
•الإبالغ عن �أي خمالفات �أو حاالت ت�ضليل� ،سواء كانت م�ؤكدة �أو م�شتبه بها.
•طلب امل�ساعدة والن�صح من عمادة �شئون الطالب اومن وحدات �شئون الطالب بالكليات عند
احلاجة.
•ا�ستعمال كل م�صادر املعلومات املتوفرة لهم من طرف كل من الأ�ساتذة ومكتب وكيل اجلامعة
وعمادة �شئون الطالب ووحدات �شئون الطالب بالكليات.
•طلب التف�سريات والتو�ضيحات التي يحتاجونها حول ميثاق احلقوق واخالقيات املهنة من عمادة
�شئون الطالب ووحدات �شئون الطالب بالكليات.

ميثاق اخالقيات املهنة وم�سئولية اال�ساتذة واملوظفني
�إنه ملن م�س�ؤولية الهيئة التدري�سية والإدارية يف اجلامعة التحلي ب�أعلى معايري ميثاق اخالقيات
املهنة ،واحرتام ثقافة وتقاليد اململكة العربية ال�سعودية والقوانني املعمول بها .فكل من املدر�سني
واملوظفني م�س�ؤولني على ت�شجيع روح التعلم والتعليم والبحث العلمي واخلدمة الأكادميية ،بالإ�ضافة
�إىل التحلي ب�أعلى معايري الأخالقيات املهنية والنزاهة الأكادميية .ويف هذا الإطار فهم م�س�ؤولون
عن:
•العمل مبيثاق احلقوق و�أخالقيات املهنة اخلا�ص باجلامعة ودعمه.
•دعم اجلهود املبذولة لتطبيق بنود امليثاق.
•�شرح وتو�ضيح بنود امليثاق للطالب ،و�إعطا�ؤهم كل التو�ضيحات املتعلقة بعواقب الإخالل ببنود
امليثاق اخلا�ص باجلامعة.
•تخ�صي�ص حيز من ح�ص�صهم الدرا�سية الأوىل ل�شرح وتو�ضيح املق�صود بالغ�ش وال�سرقة الأدبية
والفكرية.
•القيام بدورهم على �أح�سن وجه يف �أثناء مراقبة االمتحانات.
•توجيه الطلبة نحو ا�ستعمال كل املوارد املتوفرة لهم من طرف مكتب وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير واجلودة وعمادة �شئون الطالب ووحدات �شئون الطالب بالكليات.
•الإبالغ عن كل حاالت انتهاك �أو �أي حالة م�شتبه بها من �أجل اتخاذ التدابري الالزمة �ضد
مرتكبيها.
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ال�سرقة االدبية �أو الفكرية
تعترب ال�سرقة الأدبية/الفكرية من �أكرث االنتهاكات �شيوعا ،وهذا دليل عن عدم �إملام �أو �إ�ساءة فهم
الطلبة والأ�ساتذة لذلك .ومن بني الأ�سباب التي ت�ؤدي للوقوع يف هذا اخلط�أ ،جند:
•االعتقاد اخلاطئ لدى بع�ض اال�ساتذة والطلبة ب�أنه طاملا كانت املعلومات يف متناول اجلميع كما
هو احلال على الإنرتنت فال مانع من ا�ستخدامها يف كتاباتهم.
•قلة دراية بالأ�ساليب املثلى لالقتبا�س من امل�صادر وذكر املراجع يف �أعمالهم.
•الظن اخلاطئ ب�أن اال�ستعانة مبا كتبه الآخرون لي�س فيه �أي �إ�ساءة.
•�ضيق الوقت والتخطيط غري ال�صحيح لإجناز الأبحاث �أو امل�شاريع �أو التح�ضري لالمتحانات.
•االعتقاد ب�أنه ال حرج من ارتكاب �سرقة �أدبية ما دام كثري من اال�ساتذة والطلبة يفعلون ذلك.
•االعتقاد ب�أنه قد يكون من ال�صعب على املقيم �أو الأ�ستاذ الك�شف عنها

احلد من ال�سرقة االدبية:
من �أجل التقليل من حاالت ال�سرقة الأدبية/الفكرية ،على الطالب او الطالبة االقتناع بالأ�سا�سيات
الثالث الآتية:
•�إنه من م�س�ؤوليتك �أن حتيط القارئ/الأ�ستاذ ب�أن عملك لي�س  % 001من جهدك اخلا�ص
•التكتم عن ا�ستعمال �أي مرجع يعترب كذبا ،والكذب لي�س مقبوال بكل املعايري ويف جميع املجتمعات
مهما كان ال�سبب الكامن وراءه.
•ت�سليم عمل الآخرين على �أنه جهدك اخلا�ص يعترب �سرقة� ،أو على وجه الدقة� ،سرقة فكرية.
اململكة العربية ال�سعودية
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اململكة العربية ال�سعودية

Kingdom of Saudi Arabia

وزارة التعليم العايل

Ministry if Higher Education

جامعة الق�صيم

Qassim University

منوذج ت�سجيل املخالفات الأكادميية مليثاق احلقوق و�أخالقيات املهنة
�إىل :عميد ................................................
املو�ضوع :خمالفة ميثاق احلقوق واخالقيات املهنة
التاريخ----------------------- :
يتعلق الو�صف التايل بادعاء خمالفة �أكادميية مليثاق احلقوق واخالقيات املهنة:
_______________________________
_______________________________
________________
مدر�س املادة:
						
تاريخ الواقعة:
ا�سم املقرر ورقمه:
					
الربيد االلكرتوين:
رقم الطالب:
						
ا�سم الطالب:
طبيعة املخالفة:
االنتحال  -التعاون غري املالئم  -الوكالة غري املالئمة  -الت�ضليل يف االمتحانات �أو الأعمال املقدمة -
تقدمي العمل املعد ملقرر ما يف مقرر �آخر  -تزوير املعلومات عن عمد  -اال�شرتاك يف الت�ضليل الأكادميي
 انتهاك حقوق الت�أليف � -أخرى.............................. :على مدر�س املادة االجتماع بالطالب خالل يومني من تاريخ املخالفة ،و�إكمال هذا النموذج ،والذي
ي�شمل حجة الطالب ،وعلى الطالب الذي يواجه تهم ًا بارتكاب خمالفة ،التوقيع على �أحد اخليارات
التالية:
� -1أنا الطالب املعني� ،أحتمل امل�س�ؤولية عن املخالفة املدعاة وعقوبتها التي تقررها اجلامعة.
� -2أنا الطالب املعني� ،أحتمل امل�س�ؤولية عن املخالفة املدعاة ،وال �أقبل العقوبة املقررة و�أعلم �أنه البد
من التظلم من العقوبة.
� -3أنا الطالب املعني ،ال �أحتمل امل�س�ؤولية عن املخالفة املدعاة ،و�أطلب التظلم يف ذلك.
التاريخ ....................... :توقيع الطالب...................... :
توقيع مدر�س املادة...................... :
توقيع رئي�س الق�سم...................... :
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اململكة العربية ال�سعودية

Kingdom of Saudi Arabia

وزارة التعليم العايل

Ministry if Higher Education

جامعة الق�صيم

Qassim University

منوذج ت�سجيل املخالفات غري الأكادميية
�إىل :معايل مدير اجلامعة
املو�ضوع :خمالفة ميثاق احلقوق واخالقيات املهنة
التاريخ----------------------- :
يتعلق الو�صف التايل بادعاء خمالفة غري �أكادميية للميثاق:
_______________________________
_______________________________
________________
تاريخ الواقعة:
يرجى حتديد مكان حدوث الواقعة:
ا�سم املب ّلغ عن املخالفة:
الربيد االلكرتوين:
املبنى والغرفة:
الطالب او املوظفني �أ�صحاب العالقة:
-1
-2
-3
-4
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الباب ال�ساد�س
النظام الأكادميي واالختبارات
مفاهيم وم�صطلحات جامعية
 -1الف�صل الدرا�سي:
مدة زمنية ال تقل عن خم�سة ع�شر �أ�سبوعا تدر�س على مداها املقررات الدرا�سية

 -2الف�صل ال�صيفي:
مدة زمنية ال تزيد عن ثمانية �أ�سابيع وت�ضاعف خاللها املدة املخ�ص�صة لكل مقرر.

 -3امل�ستوى الدرا�سي:
هو الدال على املرحلة الدرا�سية ،ويكون عدد امل�ستويات الالزمة للتخرج ثماين م�ستويات (بعد
ال�سنة التح�ضريية املمهدة لبع�ض الربامج الدرا�سية).

 -4املقرر الدرا�سي
مادة درا�سية تتبع م�ستوى حمدد �ضمن خطة الدرا�سة املعتمدة يف الكلية يف كل تخ�ص�ص ،ويكون لكل
مقرر رقم ورمز وا�سم وو�صف ملفرداته.

 -5الوحدة الدرا�سية (ال�ساعة املعتمدة):
الوحدة الدرا�سية (ال�ساعة املعتمدة) تعني املحا�ضرة الدرا�سية النظرية الأ�سبوعية التي ال تقل
عن خم�سني دقيقة� ،أو الدر�س العملي �أو امليداين الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة.

 -6الإنذار الأكادميي:
الإ�شعار الذي يوجه للطالب ب�سبب انخفا�ض معدله الرتاكمي عن  2من .5

 -7درجة الأعمال الف�صلية:
الدرجة املمنوحة للأعمال التي تبني حت�صيل الطالب خالل ف�صل درا�سي من اختبارات وبحوث
وتقارير و�أن�شطة تعليمية.
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 -8االختبار النهائي:
اختبار يف املادة العلمية للمقرر يعقد مرة واحجة يف نهاية الف�صل الدرا�سي.

 -9درجة االختبار النهائي:
الدرجة التي يح�صل عليها الطالب يف كل مقرر مقابل �أدائه يف االختبار النهائي

الئحة الدرا�سة واالختبارات
 -1نظام الدرا�سة:
 -1ت�سري الدرا�سة يف املرحلة اجلامعية على نظام امل�ستويات
 -2تتكون الدرا�سة من ثمانية م�ستويات
 -3تكون مدة امل�ستوى الدرا�سي ف�صال درا�سيا.
 -4يق�سم العام الدرا�سي �إىل ف�صلني درا�سيني ،ويجوز �أن يكون هناك ف�صل درا�سي �صيفي حت�سب مدته
بن�صف مدة الف�صل الدرا�سي.

 -2العبء الدرا�سي
العبء الدرا�سي هو جمموع ال�ساعات الدرا�سية للمقررات التي ي�سجلها الطالب يف الف�صل الدرا�سي
ويحدد ح�سب القواعد التالية:
 -1احلد الأدنى:
احلد الأدنى للعبء الدرا�سي هو � 12ساعة درا�سية معتمدة يف ال�صل الدرا�سي و�ساعة واحدة يف
الف�صل ال�صيفي.
 -2احلد الأعلى:
احلد الأعلى للعبء الدرا�سي هو � 20ساعة معتمدة يف الف�صل الدرا�سي و� 10ساعات معتمدة يف الف�صل
ا�صيفي مع مراعاة ما يلي:
ال يحق للطالب املنذر �أن يزيد عبئه الدرا�سي عن � 14ساعة.
ال يحق للطالب احلا�صل على تقدير مقبول �أن يزيد العبء الدرا�سي لديه عن � 16ساعة.
ي�سمح للطالب اخلريج �أن يتجاوز احلد �ألأعلى مبا ال يزيد عن ثالث �ساعات معتمدة.
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 -3الت�سجيل
يتاح للطالب ت�سجيل املقررات التي يرغب يف درا�ستها �أو حذفها ح�سب النظام التايل:
•ميكن للطالب �إ�ضافة املقررات التي يرغب يف بدرا�ستها قبل بداية الف�صل الدرا�سي
ب�أ�سبوع وينتهي بنهاية الأ�سبوع الأول منه.
•ميكن للطالب حذف املقررات التي ال يرغب يف درا�ستها حتى نهاية الأ�سبوع الثاين
من بداية الف�صل الدرا�سي.
الأدنى.

•يجب �أال تتجاوز ال�ساعات امل�سجلة احلد الأعلى للعبء الدرا�سي وال تقل عن احلد

•تتم عملية ت�سجيل املقررات للطالب بعد الت�شاور مع مر�شده الأكادميي ،ويتحمل
الطالب م�س�ؤولية �أي ق�صور �أو �أخطاء حتدث نتيجة جهله بالتعليمات.
• �إذا مل ي�سجل الطالب �أي مقرر خالل فرتة الت�سجيل النظامية يعترب منقطعا عن
الدرا�سة.
•يجب على الطالب يف حال الت�سجيل الآيل اعتماد جدوله الدرا�سي من خالل ملفه
ال�شخ�صي يف نظام اجلامعة احلا�سوبي.
•يعترب الطالب موقوفا عن الدرا�سة ويو�ضع يف النظام احلا�سوبي عبارة “منقطع
لعدم الت�سجيل” �إذا مل يقم باعتماد جدوله الدرا�سي خالل فرتة احلذف والإ�ضافة وحتى
نهاية الأ�سبوع الثاين من بداية الف�صل الدرا�سي.

 -4ت�أجيل الدرا�سة
يجوز للطالب قبل انتظامه يف م�ستواه الدرا�سي التقدم بطلب ت�أجيل الدرا�سة لعذر يقبله جمل�س
الكلية على �أال تتجاوز مدة الت�أجيل ف�صلني درا�سيني متتاليني �أو ثالثة ف�صول درا�سية غري متتالية
كحد �أق�صى طيلة بقائه يف اجلامعة ،وال حتت�سب مدة الت�أجيل �ضمن املدة الالزمة لإنهاء متطلبات
التخرج.

 -5االنتظام واحلرمان من الدرا�سة

•على الطالب املنتظم ح�ضور املحا�ضرات والدرو�س العملية ،ويحرم من دخول
االختبار النهائي فيها �إذا قلت ن�سبة ح�ضوره عن ( )%75من املحا�ضرات والدرو�س العملية
املحددة لكل مقرر خالل الف�صل الدرا�سي ،ويعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار
ب�سبب الغياب را�سبا يف املقرر ،وير�صد له تقدير حمروم.
•الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته �صفرا يف ذلك االختبار،
ويح�سب تقديره يف ذلك املقرر على �أ�سا�س درجات الأعمال الف�صلية التي ح�صل عليها.
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•�إذا مل يتمكن الطالب من ح�ضور االختبار النهائي يف �أي من مواد ال�صل لعذر قهري،
جاز ملجل�س الكلية يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى ،قبول عذره ،وال�سماح ب�إعطائه اختبارا
بديال ب�شرط �أن يقدم الطالب عذره يف التخاف عن االختبار من وقت ن�شوء العذر حتى
نهاية الأ�سبوع الثاين من نهاية االختبارات ،ويعطى الطالب التقدير الذي يح�صل عليه
بعد �أدائه االختبار البديل.

 -6االن�سحاب من مقرر درا�سي
يجوز للطالب بعد موافقة «عميد الكلية �أو من يفو�ضه» االن�سحاب بعذر من مقرر يف الف�صل الدرا�سي
وذلك خالل ثمانية ا�سابيع من بدء الدرا�سة و�أربعة �أ�سابيع للف�صل ال�صيفي ب�شرط �أال يقل العبء
الدرا�سي عن احلد الأدنى.

 -7االعتذار عن ف�صل درا�سي
•يجوز للطالب االعتذار عن اال�ستمرار يف درا�سة ف�صل درا�سي دون �أن يعد را�سبا �إذا
تقدم بعذر مقبول لدى جمل�س الكلية ،وذلك من بداية الف�صل وحتى قبل بداية االختبارات
النهائية بثالثة �أ�سابيع على الأقل ،ويحت�سب هذا الف�صل من املدة الالزمة لإنهاء متطلبات
التخرج.
•�إذا عاد الطالب املعتذر �أو امل�ؤجل ال�ستئناف الدرا�سة يف الوقت املحدد ،يتقدم
بطلبه �إىل عميد القبول والت�سجيل لإ�صدار قرار بذلك.
•يجب �أل تتجاوز ف�صول االعتذار ف�صلني درا�سيني طيلة درا�سة الطالب اجلامعية
ثم يطوى قيده بعد ذلك.

 -8الإنذارات الأكادميية
يح�صل الطالب على الإنذار الآكادميى الآول �إذا انخف�ض معدله الرتاكمى عن احلد الآدنى وهو
( )2.00من ( .)5.00و�إذا ح�صل الطالب على ثالث �إنذارات �أكادميية متتالية النخفا�ض معدله
الرتاكمى عن احلد الآدنى يف�صل �أكادمييا.

 -9طى القيد
•�إذا انقطع الطالب املنتظم عن الدرا�سة دون عذر مقبول ملدة ف�صل درا�سى دون
طلب ت�أجيل يطوى قيده من اجلامعة ،وملجل�س اجلامعة طى قيد الطالب اذا انقطع عن
الدرا�سة ملدة �أقل.
•�إذا مل ي�ست�أنف الطالب املعتذر �أو املْوجل الدرا�سة فى الوقت املحدد� ،أ�صدرعميد
القبول والت�سجيل قرار طى قيده.
•يطوى قيد الطالب»املنقطع لعدم الت�سجيل» �إذا مل يقم مبعاجلة و�ضعة الأكادميى
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قيل نهاية الأ�سبوع ال�سابع من الدرا�سة.

� -10إعادة القيد
ميكن للطالب املطوى قيده التقدم بطلب اعادة قيده اىل عميد القبول والت�سجيل برقمة و�سجله
قبل الأنقطاع وفق ال�ضوابط الأتية:
أ.أان يتقدم بطلب اعادة القيد اىل عميد القبول والت�سجيل خالل اربعة ف�صول
درا�سية من تاريخ طى القيد.
ب.ب�أن يوافق جمل�س الكلية املعنية واجلهات ذات العالقة على اعادة قيد الطالب.
ت.ت�إذا م�ضى على طى قيد الطالب �أربعة ف�صول درا�سية ف�أكرث ،فب�إمكانه التقدم
للجامعة طالبا م�ستجدا دون الرجوع اىل �سجله ال�سابق على �أن ينطبق عليه كافة �شروط
القبول املعلنة فى حينه.
ث.ثال يجوذ اعادة قيد الطالب �أكرثمن مرة واحدة
ج.جال يجوذ اعادة قيد الطالب املطوى قيده �إذا كان مف�صوال �أكادمييا.
ح.حاليعاد قيد الطالب فى الف�صل الذي طوى قيده فبه.
•ال يجوز �إعادة قيد الطالب الذي ف�صل من اجلامعة لأ�سباب تعليمية �أو ت�أديبية �أو الذي
ف�صل من جامعة �أخرى لأ�سباب ت�أديبية ،و�إذا ات�ضح بعد �إعادة قيده �أنه �سبق ف�صله ملثل
هذه الأ�سباب فيعد قيده ملغى من تاريخ �إعادة القيد.

 -11الف�صل من اجلامعة
يف�صل الطالب من اجلامعة يف احلاالت الآتية:
� -1إذا ح�صل على ثالث �إنذارات متتالية النخفا�ض معدله الرتاكمي عن ( 2.0من .)5
� -2إذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة �أق�صاها ن�صف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة
الربنامج.
� -3إذا مل ينه �إذا مل ينه طالب املنحة متطلبات التخرج خالل مدة �أق�صاها ثمانية ف�صول
درا�سية ،وملجل�س الكلية �إعطاء فر�صة ا�ستثنائية.
� -4إذا ات�ضح عدم جدية الطالب بتعمده الر�سوب ونحوه جاز ملجل�س الكلية طي قيده.

 -12التخرج
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يتخرج الطالب بعد �إنهاء متطلبات النجاح ح�سب اخلطة الدرا�سية على �أال يقل معدله الرتاكمي عن
مقبول (معدل .)2

 -13احلرمان من املكاف�أة
يحرم الطالب من املكاف�أة يف احلاالت الآتية:
 -1يف حال انخفا�ض معدل الطالب الرتاكمي �إىل �أقل من ( )2لغري طالب املنح.
� -2إذا طلب ت�أجيل الدرا�سة.
� -3إذا انتهت املدة النظامية للدرا�سة لغري طالب املنح.
� -4إذا ان�سحب �أو ف�صل من اجلامعة.
� -5إذا عمل يف وظيفة ر�سمية.

 -14املخالفات الطالبية التي ت�ستحق الت�أديب
•كل قول �أو فعل مي�س ال�شرف والكرامة �أو يخل بح�سن ال�سرية وال�سلوك واال�ستقامة
فى الدين واخللق داخل اجلامعة وخارجها.
•االمتناع املدبر عن ح�ضور املحا�ضرات والدرو�س� ،أو االعمال الأخرى بالكلية التى
تق�ضى اللوائح باملواظبة عليها.
•كل غ�ش فى االختبار� ،أو ال�شروع فيه� ،أو حماولة للغ�ش� ،أو ا�صطحاب ما له �صلة
باملقرر ولو مل ي�ستفد منه.
•ا�ساءة ا�ستعمال �أماكن الكلية وملحقاتها.
•كل تنظيم للجمعيات داخل الكلية من غري ترخب�ص �سابق من اجلهات املخت�صة
فى اجلامعة.
•كل �إخالل بنظام االختبار� ،أو بالهدوء الواجب له باحداث �ضجيج ونحوه
•�إ�صدار ن�شرات �أو توزيعها� ،أو جمع �أموال �أو توقيعات قبل احل�صول على ترخي�ص
من اجلهات املخت�صة فى اجلامعة.
•دخول الطالب الأختبار بدال عن غريه �أو دخول �سواه بدال عنه �سواء داخل
الكلية �أم خارجها.
•التدخني داخل اجلامعة �أو عدم املحافظة على النظافة.
•اخلروج على �أدب اللياقة فى الت�صرفات مع الزمالء �أو املوظفني �أو �أع�ضاء هيئة
التدري�س �أو عمال ال�شركات القائمة بالعمل داخل اجلامعة �أو التعدى عليهم بالقول �أو
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الفعل.

 -15العقوبات الت�أديبية للطالب
•التنبيه كتابة
•الإنذار
•حرمان الطالب من التمتع ببع�ض املزايا اجلامعية اخلا�صة بالطالب �أو كلها.
•احلرمان من الت�سجيل يف مقرر �أو �أكرث ملدة ف�صل درا�سي �أو �أكرث.
•�إلغاء ت�سجيل الطالب ملدة ف�صل درا�سي واعتباره را�سبا يف املقررات التي �سجلها.
•�إلغاء اختبار الطالب يف مقرر�أو �أكرث واعتباره را�سبا يف املقرر �أو املقررات التي �ألغيت.
•حرمان الطالب من دخول االختبار يف مقرر�أو �أكرث.
•الف�صل من اجلامعة ملدة ف�صل درا�سي �أو �أكرث.
•الف�صل النهائي من اجلامعة.
ويف جميع الأحوال يتحمل الطالب قيمة ما �أتلفه م�ضافا �إليه تكلفة الإ�صالح �أو الرتكيب وما يرتتب
على ذلك من تبعات .ولي�س للطالب �أن يحتج بعدم علمه بنظم اجلامعة ولوائها ومبا ت�صدره من
تعليمات.

 -16التحويل
�أوال :من جامعة �إىل �أخرى:
يجوز قبول حتويا طالب من خارج اجلامعة وفقا لل�ضوابط التالية:
� -1أن يكون الطالب قد در�س يف كلية �أو جامعة معرتف بها لدى وزارة التعليم العايل ما ال يقل عن
ف�صل درا�سي واحد.
� -2أال يكون الطالب را�سب يف املعدل الرتاكمي.
� -3أال يكون مف�صول من اجلامعة املحول منها لأ�سباب ت�أديبية �أو �أكادميية
� -4أال يكون التحويل من درجة علميةاىل درجة علمية �أعلى منها.
 -5يجب �أن اليقل عدد الوحدات املقررة التى يطلب من الطالب املحول درا�ستة فى جامعة الق�صيم
عن  % 60من عدد الوحدات املقررة املطلوبة للح�صول على درجة البكارليو�س من اجلامعة.
 -6يعادل للطالب املحول ملا ال يتجاوز  %40من �ساعات اخلطة املعتمدة للتخ�ص�ص املحول اليه.
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 -7ال تدخل التقديرات التى ح�صل عليها الطالب فى املقررات التى عودلت له فى احت�ساب معدلها
الرتاكمى.
(يتم حتويل الطالب فى �أى ف�صل درا�سى من جامعة اىل اخرى وفقا للإجراءات واملواعيد املعلنة
فى اجلامعة املحول اليها فى �ضوء ال�ضوابط العامة للتحويل)

ثانيا -التحويل من كلية اىل �أخرى داخل اجلامعة:
حتويل الطالب من كلية لأخرى داخل اجلامعة يكون وفقا لل�ضوابط التالية:
1 1موافقة عمادة الكلية املحول اليها وفقا لل�ضوابط التى ي�ضعها جمل�س الكلية.�2 2أال يكون الطالب قد �أم�ضى مدة تزيد عن �أربعة ف�صول درا�سية.�3 3أن تنتهي اجراءات التحويل خالل اال�سبوع الأول من الف�صل الدرا�سى ح�سب التقوميالأكادميى.
4 4ال يحول الطالب اال بعد م�ضى ف�صل درا�سى واحد على الأفل فى الكلية املحول منها.5 5ي�سمح للطالبة بالتحويل مرة واحدة خالل درا�ستها اجلامعية �أو مرتني �إذا كانتاحداهما فى ال�سنة التح�ضرية.
6 6الطالب املحول اىل ال�سنة التح�ضريية يعاد اىل ق�سمة ال�سابق فى حال عدم اجتبازهزذلك ملرة فقط.
7 7التخ�صب�ص بعد اجتياز الربامج التح�ضريية ال حتت�سب �ضمن حركات التحويل.(تثبت يف ال�سجل الأكادميي للطالب املحول من كلية �إىل �أخرى جميع املواد التي �سبق له درا�ستها،
وي�شمل ذلك التقديرات واملعدالت الف�صلية والرتاكمية طوال درا�سته يف اجلامعة).

ثالثا :التحويل من تخ�ص�ص �إىل �آخر داخل الكلية:
 -1يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلبة التحويل من تخ�ص�ص �إىل تخ�ص�ص �آخر داخل الكلية وفق
�ضوابط ي�ضعها العميد.
� -2أن تكون املدة املتبقية له يف اجلامعة كافية لإنهاء متطلبات التخرج.
� -3أن تنتهي �إجراءات التحويل خالل الأ�سبوع تاـول من بداية الف�صل الدرا�سي ح�سب التقومي
الأكادميي.
 -4ي�سمح للطالب بالتحويل مرة واحدة خالل درا�سته اجلامعية ،وملجل�س الكلية اال�ستثناء من ذلك.

 -17الطالب الزائر
هو الطالب الذي يقوم بدرل�سة بع�ض املقررات يف جامعة �أو كلية �أخرى �أو يف فرع من فروع اجلامعة
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الذي ينتمي �إليها.
�أوال :طالب من الكلية ويرغب الدرا�سة زائر يف جامعة �أو كلية �أخرى:
� -1أن يكون للطالب �سجل درا�سي (مبعدل تراكمي) لف�صل درا�سي واحد على الأقل يف اجلامعة قبل
طلبه الدرا�سة كطالب زائر.
� -2أن تكون الدرا�سة يف جامعة �أو كلية معرتف بها.
� -3إح�ضار تو�صيف للمقررات املراد درا�ستها من اجلامعة الأخرى ملعادلتها من قبل الكلية وبعد
حتديد املواد التي تعادل ترفع بخطاب ر�سمي لعمادة القبول والت�سجيل ملخاطبة اجلامعة التي يود
الدرا�سة فيها كطالب زائر.
� -4أن يكون املقرر الذي �سيدر�سه الطالب خارج اجلامعة معادال �أو (مكافئا) يف مفرداته وعدد
وحداته الدرا�سية.
 -5يكون احلد الأق�صى ملجموع الوحدات الدرا�سية التي ميكن احت�سابها من خارج اجلامعة طالب
زائر هو ( )% 20من جمموع وحدات التخرج من جامعة الق�صيم.
 -6ال حتت�سب معدالت املقررات التي تتم معادالتها للطالب الزائر يف جامعة �أخرى �ضمن معدلها
الرتاكمي ،وتثبت املقررات يف �سجلها الأكادميي.
 -7يجب على الطالب تزويد عمادة القبول والت�سجيل بنتائجه التي ح�صل عليها خالل �أ�سبوع من
بدء الدرا�سة يف �أول ف�صل درا�سي يلي فرتة درا�سته كزائر.
 -8احلد الأق�صى للف�صول الدرا�سية التي ي�سمح للطالب درا�ستها زائر ف�صالن درا�سيان.
ثانيا :طالب جامعة �أخرى ويرغب الدرا�سة زائر يف الكلية لدى جامعة الق�صيم:
� -1أن ي�أخذ الطالب تو�صيف للمقررات التي يود درا�ستها من الكلية داخل اجلامعة ملعادلتها من قبل
جامعته وبعد املعادلة ير�سل خطاب يحدد فيه املقررات املعادلة.
� -2أن يكون املقرر الذي �سيدر�سه الطالب الزائر معادال �أو) مكافئا (يف مفرداته وعدد وحداته
الدرا�سية.
� -3أن يح�صل على موافقة الكلية لدرا�سة هذه املواد.
 -4ت�سجل املقررات للطالب من قبل اجلهة املخت�صة يف العمادة.
 -5يزود الطالب يف نهاية درا�سته بخطاب يو�ضح نتائج املقررات التي در�سها.

 -18التقديرات والتخرج
حت�سب التقديرات التي يح�صل عليها الطالب يف كل مقرر على �أ�سا�س �أن وزن التقدير من ( )5نقاط
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كما يلي:

•يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله
الرتاكمي كالآتي:
( .1ممتاز)� :إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن  4.50من 5.00
( .2جيد جدا)� :إذا كان املعدل الرتاكمي من � 3.75إىل �أقل من  4.50من .5.00
( .3جيد)� :إذا كان املعدل الرتاكمي من � 2.75إىل �أقل من  3.75من 5.00
( .4مقبول)� :إذا كان املعدل الرتاكمي من � 2.00إىل �أقل من  2.75من 5.00
•متنح مرتبة ال�شرف الأوىل للطالب احلا�صل على معدل تراكمي من (� )4.75إىل
( )5.00من( )5.00عند التخرج ،ومتنح مرتبة ال�شرف الثانية للطالب احلا�صل على معدل
تراكمي من (� )4.25إىل �أقل من ( )4.75من( )5.00عند التخرج ،وي�شرتط للح�صول على
مرتبة ال�شرف الأوىل �أو الثانية ما يلي:
�أ� -أال يكون الطالب قد ر�سب يف �أي مقرر در�سه يف اجلامعة �أو يف جامعة �أخرى.
ب� -أن يكون الطالب قد �أكمل متطلبات التخرج يف مدة �أق�صاها اثنا ع�شر ف�ص ًال درا�سي ًا.
ج� -أن يكون الطالب قد در�س يف الكلية ما ال يقل عن ( )% 60من متطلبات التخرج.
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•يتخرج الطالب بعد �إنهاء متطلبات التخرج بنجاح ح�سب اخلطة الدرا�سية ،على
�أال يقل معدله الرتاكمي عن مقبول (معدل .)2

كيفية ح�ساب املعدل الرتاكمي
املعدل الف�صلي واملعدل الرتاكمي
املعدل الف�صلي :هو حا�صل ق�سمة جمموع النقاط التي ح�صل عليها الطالب يف الف�صل الدرا�سي على
جمموعال�ساعات املعتمدة جلميع املقررات التي در�سها يف الف�صل الدرا�سي.
النقاط :عدد ال�ساعات امل�سجلة  xوزن التقدير.
املعدل الرتاكمي :هو حا�صل ق�سمة جمموع النقاط التي ح�صل عليها الطالب يف جميع املقررات التي
در�سها منذ التحاقه باجلامعة على جمموع ال�ساعات املعتمدة لتلك املقررات .ال�ساعات املكت�سبة)
�ساعات التخرج (جمموع ال�ساعات املعتمدة للمقررات املجتازة.

مثال حل�ساب املعدل الف�صلي والرتاكمي
الف�صل الدرا�سي الأول
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الف�صل الدرا�سي الثاين

الف�صل الدرا�سي الثالث
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الباب ال�سابع
اخلطط الدرا�سية

مقدمة

بهدف تطوير الربامج االكادميية �أن�ش�أت جامعة الق�صيم اللجنة الدائمة للخطط الدرا�سية والربامج
و�إدارة اخلطط الدرا�سية ،لتتوىل مهمة الإ�شراف على �إعداد اخلطط الدرا�سية و�إقرارها ومتابعة
تطويرها دوري ًا مبا يتنا�سب والتطوير العلمي والتقني حفاظ ًا على �سمعتها العلمية ،ول�ضمان ا�ستمرار
االعتماد الأكادميي لرباجمها ،وقد �أعدت اللجنة معايري عامة لإعداد اخلطط الدرا�سية وتطوير
املناهج ،ويتم تطوير املعايري بانتظام ،ولو�ضع املعايري مت االطالع على �أحدث معايري �إعداد اخلطط
يف اجلامعات ال�سعودية والعاملية ،مع مراعاة قرارات جمل�س التعليم العايل اجلديدة املتعلقة بالئحة
االختبارات للمرحلة اجلامعية ،ومت �إعداد هذه املعايري وفق ًا لنماذج ومعايري املركز الوطني لالعتماد
الأكادميي (الهيئة �سابقا) بطريقة �سهلة متكن الأق�سام والكليات من تعبئتها بحيث تكون هي الإطار
املوحد لكليات اجلامعة .ويعد هذا الإطار مبثابة املنظم للخطط الدرا�سية داخل اجلامعة حيث
تعتمد عليه الأق�سام والكليات يف �إعداد خططها اجلديدة �أو تطوير اخلطط احلالية وذلك وفق ًا ملا
يلي (الإطار العام لإعداد اخلطط الدرا�سية ،جامعة الق�صيم /sa.edu.qu.apsp//:https
) shares/files
.1

�1أن يكون ترميز وترقيم املقررات جلميع كليات اجلامعة ب�صورة واحدة.

.2

�2أن تت�ضمن جميع خطط اجلامعة متطلبات اجلامعة جلميع الطالب.

.3

�3أن يكون الهيكل العام جلميع اخلطط الدرا�سية باجلامعة واحد ًا.

.4

�4أن يكون للجامعة متطلبات للتخرج تلتزم بها جميع الكليات.

.5

�5أن يكون تو�صيف املقررات الدرا�سية املطروحة جلميع الأق�سام ب�شكل
وم�ضمون وب�صيغة واحدة

.6

�6أن يكون �أ�سلوب تقومي املقررات الدرا�سية املطروحة جلميع الأق�سام واحد ًا.

وبعد اعتماد اخلطة وفق ًا للإطار العام للخطط من قبل جلنة اخلطط الدرا�سية يتم ما يلي:
.1

1تو�صيف جميع املقررات وفق مناذج املركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي.

.2

2يتم �إعداد تقرير للمقرر يف نهاية كل ف�صل درا�سي وفق ًا لنموذج تقرير املقرر
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املعد من قبل املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي.
.3

3يتم و�صف الربامج الأكادميية يف اجلامعة وفق ًا لنموذج تو�صيف الربنامج
املعد من قبل املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي وتعمل جميع
الأق�سام حالي ًا على ذلك.

.4

4يتم �إعداد تقرير الربنامج �سنوي ًا وفق ًا للنموذج املعد من قبل املركز الوطني
للتقومي واالعتماد الأكادميي وت�ستخدم عدة ا�ستبانات لتقييم الربنامج
ت�شمل:
I .Iا�ستبانات تقييم الطالب للربنامج على م�ستويني.
IIIIا�ستبانات تقييم الطالب املتوقع تخرجهم.
IIIIIا�ستبانات تقييم اخلريجني للربنامج.
IVIVا�ستبانات تقييم �أرباب العمل للربنامج.

ملخ�ص �إجراءات �إعداد اخلطط الدرا�سية
o

�oإن�شاء جلنة اخلطط بالكلية.

o

�oإن�شاء جلنة (وحدة) االعتماد الأكادميي بالكلية.

o

�oإن�شاء جلنة للخطط بكل ق�سم.
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متطلبات التخرج يف اخلطط الدرا�سية
�أو ًال :يجب �أن يكون عدد الوحدات الدرا�سية املطلوبة لكل تخ�ص�ص درا�سي باجلامعة يف حدود
اجلدول التايل (بدون احت�ساب الربنامج التح�ضريي):
جدول ( :)3عدد الوحدات الدرا�سية املطلوبة لكل تخ�ص�ص درا�سي باجلامعة
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ثاني ًا :توزع الوحدات الدرا�سية املطلوبة لكل تخ�ص�ص ح�سب الن�سب املحددة على النحو التايل:
 -1متطلبات اجلامعة والكلية من%50 -30
 -2متطلبات الق�سم/التخ�ص�ص الإجبارية واالختيارية من %65 -45
 -3ال�ساعات احلرة من %5 -3
ثالثا :متطلبات اجلامعة:
هي مقررات ملزمة جلميع طالب اجلامعة وتنق�سم متطلبات اجلامعة �إىل ثالثة �أق�سام:
الق�سم الأول :مقررات حمددة ب�أ�سمائها ورموزها ويجب �أن تكون جزءا �أ�سا�سا من كل خطة درا�سية
وهي املقررات التالية:
�أ -مواد الثقافة الإ�سالمية� 101 :سلم و� 102سلم و� 103سلم و� 104سلم (�ساعتان لكل مادة).
ويجوز لتخ�ص�صات كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية وتخ�ص�صات الدرا�سات الإ�سالمية يف
كليات اجلامعة الأخرى �أن ت�ستبدل بهذه املقررات مقررات بديلة ،مع مراعاة عدد الوحدات
الدرا�سية لكل مقرر بديل.
ب -مواد اللغة العربية 101 :عرب (ملهارات اللغوية) و 103عرب (التحرير العربي) (�ساعتان
لكل مادة) .ويجوز لتخ�ص�ص اللغة العربية �أن ي�ستبدل بهذين املقررين مقررين بديلني ،مع
مراعاة عدد الوحدات الدرا�سية لكل مقرر بديل.
وبذلك يكون جمموع الوحدات الدرا�سية ملتطلبات اجلامعة امللزمة جلميع الطالب  12وحدة درا�سية.
الق�سم الثاين :متطلبات مقررة يف ال�سنة التح�ضريية وبناء عليه ال ُت�ضمن يف خطط الكليات
التي ت�شرتط على الطالب والطالبات اجتياز ال�سنة التح�ضريية .هذه املقررات هي مقررات اللغة
الإجنليزية ومهارات احلا�سب ومهارات التفكري و�أ�ساليب التعلم� .أما الكليات التي ال ت�شرتط اجتياز
ال�سنة التح�ضريية فعليها �أن تحُ دد يف خططها الدرا�سية احتياج التخ�ص�ص من مهارات احلا�سب ومواد
اللغة الإجنليزية� .أما مقرر مهارات التفكري و�أ�ساليب التعلم ( 101نف�س� -ساعتان) فيجب �أن يكون
مادة م�ستقلة �ضمن متطلبات الكلية ،وتتوىل الكلية تدري�سه وتوفري ع�ضو هيئة التدري�س املنا�سب
لتدري�سه.
الق�سم الثالث :مقرر مهارات االت�صال (تحُ دد جلنة اخلطط رقمه ورمزه) ويجب �أن يكون �ضمن
متطلبات كل كلية وتقوم كل كلية بو�ضع مفرداته مبا يتنا�سب مع تخ�ص�صاتها ويجوز للكلية توزيع
مفردات هذا املقرر وتطبيق �أهدافه يف مقررات اخلطة �سواء من متطلبات الكلية �أو التخ�ص�ص.
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جدول ( )4متطلبات اجلامعة

جدول ( )5منوذج للهيكل العام للخطة الدرا�سية
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مالحظة :عند تطبيق هذا الإطار يراعى يف بند الأق�سام الكليات التي تنتهج نظام ًا تعليمي ًا يعتمد
على تكامل الأق�سام مع بع�ضها البع�ض ككيان واحد وال تعتمد اخلطة على الق�سم ككيان تعليمي
م�ستقل

جدول ( :)6مثال تو�ضيحي خلطة درا�سية جمموع وحداتها  136وحدة درا�سية

رابع ًا :ترقيم وترميز املقررات الدرا�سية
يتبع يف ترقيم وترميز املقررات الدرا�سية القواعد التالية:
 -1رمز املقرر :هو حروف ذات داللة ترمز للق�سم العلمي الذي يقدم املقرر ويرتاوح بني  2و3
حروف مع الت�أكيد على توحيد الرتميز للأق�سام العلمية املتماثلة يف جميع كليات اجلامعة توافقها
وان�سجامها مع �أ�ساليب الرتميز املتعارف عليها عاملي ًا� .أنظر جدول  7الذي يظهر بع�ض الرموز لأق�سام
خمتلفة باجلامعة.
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جدول ( :)7مثال على ترميز املقررات يف بع�ض الأق�سام

مالحظةُ :يعطى لكل ق�سم رمز مكون من حرفني على الأقل و�أربعة �أحرف على الأكرث (الأرقام فقط
غري م�سموح بها)
 -2رقم املقرر :هو ما ي�شري �إىل ت�سل�سل املقرر �ضمن مقررات ق�سم ما ويتكون من ثالثة �أرقام:

�أ -خانة املئات :ترمز �إىل ال�سنة الدرا�سية التي ُيدر�س فيها املقرر على النحو التايل:
�أو ًال مرحلة الدبلوم ومرحلة البكالوريو�س:
 مقررات ال�سنة التح�ضريية 1 ال�سنة الأوىل 1 ال�سنة الثانية 2 ال�سنة الثالثة 3 -ال�سنة الرابعة وما بعدها 4
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ثاني ًا مرحلة املاج�ستري 5
ثالث ًا مرحلة الدكتوراه 6
ب -خانة الع�شرات :ترمز �إىل املجال (لتخ�ص�ص الدقيق) داخل الق�سم انظر املثال املو�ضح يف جدول
8
جدول ( )8مثال لتف�سري �أرقام الع�شرات يف مقررات بق�سم �إنتاج احليوان وتربيته بكلية الزراعة
والطب البيطري
�أرقام الع�شرات

التخ�ص�ص الدقيق

1

عام

2

وراثة وتربية حيوان

3

وراثة وتربية الدواجن

4

تغذية احليوان

5

تغذية الدواجن

6

ف�سيولوجيا احليوان

7

ف�سيولوجيا الدواجن

8

رعاية و�إنتاج احليوان

9

رعاية و�إنتاج الدواجن

خانة الآحاد :ترمز �إىل ت�سل�سل املقرر يف التخ�ص�ص الواحد
انظر املثال التو�ضيحي
ملقرر 423فقه يكتب كما يلي:
مقرر “فقه” يدل �أن املقرر مطروح من ق�سم الفقه.
رقم ( )4يدل �أن املقرر يدر�س يف ال�سنة الرابعة.
رقم ( )2يدل �أن املقرر تابع لتخ�ص�ص املعامالت املالية يف ق�سم الفقه.
رقم ( )3يدل �أن املقرر ت�سل�سله الثالث �ضمن مقررات تخ�ص�ص املعامالت املالية.
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خام�س ًا :املتطلبات ال�سابقة للمقررات:
تعد املتطلبات ال�سابقة عن�صر ًا هام ًا يف بناء اخلطة الدرا�سية ،فاملتطلب ال�سابق يعد مفتاح ًا لفهم
املقرر الذي يليه وبدونه يكون هناك خلل يف البناء املعريف.
ويتخذ املتطلب ال�سابق يف اخلطط الدرا�سية �إحدى ال�صور التالية:
 -1متطلب �سابق يتطلب النجاح فيه
يعني ذلك �أن مقرر ًا ما من مقررات اخلطة يعتمد معرفي ًا ومهاري ًا على متطلب �سابق ويجب على الطالب
النجاح فيه قبل ت�سجيل املقرر امل�شروط مبتطلب �سابق.
 -2متطلب ال يتطلب النجاح فيه
هذا املقرر يعد م�ساعد ًا يف فهم املقرر التايل وال ي�شرتط النجاح فيه لت�سجيل مقرر �آخر.
 -3متطلب متزامن
املتطلب املتزامن يت�ضمن عادة موا�ضيع مهمة للمقرر املتزامن معه دون احلاجة �أن يدر�سه يف ف�صل
�سابق.
مالحظات:
 -1يراعى �أن تكون املتطلبات يف حدود ال�ضرورة املعرفية ل�ضمان املرونة يف ت�سجيل املقررات.
 .2يراعى ذكر املتطلب ونوعه كما يف اجلداول من � 9إىل 12

�ساعات االتخرج
� -1إجمايل �ساعات التخرج لكليات جامعة الق�صيم:
البيانات التالية �أمثلة لبع�ض برامج اجلامعة ،ومت احل�صول عليها من موقع جامعة الق�صيم �أو
االت�صال املبا�شر بوحدة �شئون الطالب بكل كلية �أو من عمادة القبول والت�سجيل ،وميكن الدخول
على مواقع الكليات للو�صول �إىل معلومة �ساعات التخرج للربامج املختلفة باجلامعة.
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الكلية
الهند�سة

العلوم

ال�شريعة و�أ�صول
الدين

الربنامج
الهند�سة املدنية
الهند�سة الكهربائية
الهند�سة امليكانيكية
ريا�ضيات
كيمياء
فيزياء
�أحياء
�أح�صاء
�أ�صول الدين
ال�شريعة
الأنظمة
الدرا�سات الإ�سالمية
القراءات

الرتبية البدنية وعلوم
احلركة
الرتبية اخلا�صة
الرتبية
ريا�ض الأطفال
علم النف�س
الطب البيطري
الزراعة والطب
البيطري
انتاج النبات ووقايته
طب عنيزة الطب والعلوم الطبية
ال�صحة العامة
ال�صحة العامة
املعلوماتية ال�صحية
واملعلوماتية
ال�صحية
الإدارةال�صحية

مالحظات

عدد ال�ساعات
139
139
139
137
138
137
142
138
164
144
144
135
138

بنني فقط

134

بنني فقط

134
151
130
186
136
316
136
134
132

للجن�سني
بنات فقط
بنات فقط
بنني فقط
بنني فقط
للجن�سني

بنني فقط

للجن�سني
بنات فقط
بنني فقط
للجن�سني
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الباب الثامن
اللجان الطالبية جلامعة الق�صيم
مقدمة
انطالق ًا من حر�ص �إدارة اجلامعة على توثيق وحت�سني التوا�صل بني مكونات اجلامعة وطالبها
تخ�صهم
وطالباتها وت�أكيد ًا على �أهمية �إ�شراك طلبة اجلامعة يف �إبداء �آرائهم يف كل ال�ش�ؤون التي ّ
مت �إعداد هذه الوثيقة لإي�ضاح عدد من القواعد والبنود التي ِّ
تنظم العمل يف اللجان الطالبية على
خمتلف م�ستوياتها.
تقيم من خاللها
وي َّعد االهتمام ب�إدماج الطالب يف عمليات اتخاذ القرارات �أحد �أهم املعايري التي
َّ
�سواء يف ال�ش�ؤون التعليمية الأكادميية �أو الإدارية امل�ؤ�س�سية .ولذلك يجب
اجلامعات يف �أدائها
ً
�أن تكون هذه العملية �أحد املظاهر التي تلتزم بها اجلامعة وجميع كلياتها وفق ًا للإجراءات التي
تو�ضحها هذه الوثيقة
ر�سالة اللجان الطالبية:
«خلق التوا�صل الدائم والف ّعال بني اجلامعة وطالبها»
ر�ؤية اللجان الطالبية:
«�صياغة �شخ�صيات طالبية متميزة تكون �شريكة يف �صناعة القرارات والطموحات املعنية بهم يف
اجلامعة»
�أهداف اللجان الطالبية:
 )1حتقيق التوا�صل البناء بني �إدارة اجلامعة وطلبتها.
 )2تر�سيخ مبد�أ ال�شعور بامل�س�ؤولية لدى ممثلي اللجان وحتمل الأمانة جتاه اجلامعة ومن�سوبيها.
 )3تقدمي امل�شورة ملدير اجلامعة وعمداء الكليات وغريهم فيما يخدم م�صلحة طالب وطالبات
اجلامعة.
 )4تو�سيع قاعدة امل�شاركة الطالبية يف البيئة الأكادميية و�ش�ؤونهم الطالبية.
 )5ت�أكيد مبد�أ احلوار وتعزيز مفهوم ال�شفافية وتفعيل قنوات االت�صال بني كل منظومات العمل يف
اجلامعة.
 )6احلدّ من التفرد بالقرارات املعنية بالطالب والطالبات دون اال�ستنارة ب�آرائهم.
 )7تقدير الأعمال وامل�شروعات الطالبية التي ُتعني بتح�سني العملية التعليمية واخلدمية وتطوير
البيئة اجلامعية.
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�أنواع اللجان الطالبية و�أليات عملها:
�أو ًال :جلنة طالبية عليا برئا�سة معايل مدير اجلامعة:
ويتم متثيل هذا املجل�س من كل كليات اجلامعة وينق�سم هذا املجل�س �إىل ق�سمني م�ستقلني:
الأول :جمل�س طالبي خا�ص للطالب.
الثاين :جمل�س طالبي خا�ص بالطالبات.
بناء
ويتكون كل جمل�س من ممثل من كل كلية يف اجلامعة (ويحدد العدد الإجمايل) .وملدير اجلامعة ً
على اقرتاح عميد �ش�ؤون الطالب �إ�ضافة ( )3طالب من الطالب املتميزين يف اجلامعة �إىل جمل�سها.
ويطبق هذا الإجراء على جمل�س الطالب والطالبات .وميثل كل كلية يف املجل�س الطالبي الأعلى �أحد
�أع�ضاء جمل�سها الطالبي باالنتخاب.
ثان ًيا :جلنة طالبية يف كل كلية من كليات اجلامعة (بالإ�ضافة اىل عمادة الدرا�سات العليا وعمادة
خدمة املجتمع).
ويتكون كل جمل�س من الآتي ووفق ال�شروط التالية:
 )1عميد الكلية �أو العمادة رئي�س ًا.
� )2أحد الوكالء املعنيني بال�ش�ؤون الطالبية ع�ضو ًا.
 )3عدد من طالب الكلية املنتخبني ،ويجب �أال ّ
يقل عددهم عن  10وال يزيد عن  15طالب ًا.
 )4يجب �أن تمُ َّثل الأق�سام كلها يف املجل�س ويراعى ذلك يف �آليات االنتخاب لتحديد املقاعد لكل ق�سم.
 )5لعمادة �ش�ؤون الطالب وبالتن�سيق مع عمادة كل كلية �إ�ضافة طالبني متميزين يف الن�شاط �إىل
املجل�س.
 )6يجوز باقرتاح من الكلية �أو طالبها املنتخبني �إ�ضافة �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س للجنة لال�ستفادة
من خرباته.
 )7يجوز للجنة �إ�ضافة من يراه حمقق ًا لأهدافه من الطاقم الإداري داخل الكلية.
 )8يتم االتفاق على الفقرة ( 6و )7بعد عقد اجلل�سة احلوارية الأوىل للجنة مع عمادة الكلية.
 )9يتم اقرتاح ممثل من طالب اللجنة حل�ضور جمل�س الكلية حينما ي�ستدعى الأمر ذلك �أو حينما
يكون هناك موا�ضيع تهم ال�ش�أن الطالبي يف جمل�س الكلية.
 )10يكون للطالبات جلنة �آخرى برئا�سة العميد �أو العميدة وي�شرتط يف جلنتهن نف�س ال�شروط.
وللعميد تفوي�ض �إحدى وكيالته للنيابة عنه يف رئا�سة اللجنة (وذلك ح�سب توجيه معايل مدير
اجلامعة).
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القواعد املنظمة لعمل اللجان الطالبية
 )1يختار معايل مدير اجلامعة �أمين ًا عام ًا للمجل�س الطالبي على م�ستوى اجلامعة وتنتخب كل كلية
�سواء من الطالب �أو �أحد الأع�ضاء يف اجلل�سة الأوىل.
�أمين ًا للمجل�س فيها
ً
 )2نعقد اللجان جل�ساتها مرتني كل ف�صل درا�سي على الأقل.
ُ )3تعتمد عملية االنتخاب لع�ضوية اللجان الطالبية يف الكليات ،وتعد كل كلية الآلية لذلك.
 )4يف�ضل �أن تعقد اللجان لقاءاتها خالل ال�شهر الأول من كل ف�صل درا�سي وخالل ال�شهر الأخري منه.
 )5ميكن تقدمي �أو ت�أخري اجلل�سات ح�سب احلاجة �إىل ذلك �أو طلب �أغلبية ممثلي اللجنة لذلك.
 )6الرفع باملوا�ضيع التي يراد مناق�شتها �إىل �أمانة اللجنة بوقت كاف.
 )7يتم النظر يف املوا�ضيع التي تهم ال�ش�أن الطالبي ب�شكل عام دون النظر �إىل احلاالت الفردية.
 )8يجوز لكل جلنة طالبية خماطبة �إدارات اجلامعة �أو �أي جهة فيها لأي مو�ضوع لها عالقة فيه.
 )9يجب التوقيع على حما�ضر االجتماعات ويتم رفع امللحوظات والتو�صيات للموا�ضيع املدرجة
لرئي�س كل جلنة وتتابع كل �أمانة تنفيذها.
 )10يتم تدوين ما خل�ص �إلية كل اجتماع وتقوم �أمانة كل جلنة ب�إر�سالها �إىل اجلهات املعنية بعد
اعتمادها من رئي�س اللجنة.
 )11يتم الرفع ملدير اجلامعة ورئي�س اللجنة الطالبية عن �أي معوقات تعرت�ض تنفيذ تو�صيات
اللجان التي ت�صب يف امل�صلحة الطالبية.
 )12يتم خماطبة �أمانة املجل�س الطالبي على م�ستوى اجلامعة عن �أي ق�ضية �أو م�شروع يتم التو�صية
مبناق�شته يف املجل�س االعلي من خالل �أي جمل�س من املجال�س الطالبية (طالب ًا وطالبات).

�أحكام عامة:
 )1يلتزم كل ع�ضو/ع�ضوة يف اللجان بالأمانة وبالأعراف املرعية يف البيئات الأكادميية اجلامعية.
 )2يتم اختيار ع�ضوية املجل�س بحد �أق�صى ملدة عامني ...قابلة للتجديد ملرة واحدة غري قابلة
للتمديد.
 )3يتم اال�ستعا�ضة عن الطالب والطالبات املتخرجني بنف�س �آليات االنتخاب و�شروطها.
 )4تقوم �أمانة املجل�س الطالبي الأعلى و�أمانات املجال�س ب�إعداد جداول االجتماعات وحما�ضرها
ور�صد كل التو�صيات وعر�ضها على �صاحب ال�صالحية ملتابعتها.
 )5يعتمد كل رئي�س جمل�س طالبي ما يتم االتفاق عليه يف املجل�س الطالبي للكلية ويرفع �إىل �أمانة
املجل�س الأعلى ما يحتاج �إىل اعتماد معايل مدير اجلامعة (وله خماطبة معايل املدير مبا�شرة).
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ربة عن كل االحتياجات الطالبية يف اجلامعة.
 )6اللجان الطالبية هي القنوات ال�شرعية املع ّ
 )7يجب �أن يحدّ د كل جمل�س طالبي الأدوات والأ�ساليب التي ُيو�صل من خاللها طالب وطالبات
اجلامعة �أ�صواتهم ومقرتحاتهم واملتمثلة على �سبيل املثال يف (املواقع االلكرتونية و�سكرتارية
و�أمانات اللجان �أو �صناديقها املعدة لذلك ومواقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك وتويرت �إىل
غري ذلك).
عد �أمانة اللجان الطالبية على م�ستوى اجلامعة تقرير ًا نهاية كل عام درا�سي عن �أبرز منجزات
ُ )8ت ِ
املجل�س (ويتم رفعها �إىل مدير اجلامعة).
كما تعد �أمانة كل جلنة طالبية يف كل كلية ذلك ويتم رفعها �إىل (�أمانة اللجنة الطالبية يف اجلامعة)
يتم اعتماد �أع�ضاء كل اللجان من قبل معايل مدير اجلامعة.
 )9يتم اعتماد كل اللجان من قبل معايل مدبر اجلامعة
 )10مت �إعداد هذه الوثيقة للجان الطالبية حتقيق ًا مل�صلحة اجلامعة وكل من�سوبيها وعلى اجلميع
التقيد بها واحرتامها.
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الباب التا�سع
الدعم والإر�شاد الأكادميي
يعترب الإر�شاد الأكادميي ركيزة من ركائز التعليم اجلامعي يف اململكة ،حيث �أنه يهدف �إىل توجيه
الطلبة للح�صول على �أف�ضل النتائج والتكيف مع البيئة اجلامعية واغتنام الفر�ص املتاحة لهم،
عن طريق تزويدهم باملهارات الأكادميية التي ترفع من م�ستوى حت�صيلهم العلمي .ونظر ًا لأهمية
الإر�شاد الأكادميي يف كليات اجلامعة فقد اعتمدت اجلامعة نظام ًا �شام ًال للإر�شاد ب�أنواعه الأكادميي
والنف�سي وال�سلوكي واالجتماعي واملهني يتمثل يف الآتي:
•�إدارة التوجيه والإر�شاد يف عمادة �ش�ؤون الطالب.
•وكالة الإر�شاد الأكادميي يف عمادة القبول والت�سجيل.
•مركز االبتكار وامللكية الفكرية يف عمادة �ش�ؤون الطالب.
•مكتب اخلريجني والتنمية املهنية املرتبط بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية مبا�شرة.
وميكن الرجوع ملهام هذه الإدارات والوكاالت املتعلقة بالإر�شاد �إىل نبذ العمادات املتعلقة يف البابني
الثالث والرابع من هذا الدليل.
و�سريكز احلديث يف هذا الباب على وحدات وجلان الإر�شاد الأكادميي يف الكليات ودورها و�آلية عملها
وطبيعة مهامها.

مفاهيم عامة:
وحدة الدعم والإر�شاد الأكادميي هي وحدة تن�ش�أ بقرار من عميد الكلية وتعنى بالتخطيط والتن�سيق
والإ�شراف على تنفيذ عملية الإ�شراف الأكادميي بالكلية ،وتكون اللجنة م�سئولة لدى عميد الكلية
�أو وكيل الكلية لل�ش�ؤون التعليمية.
�إنَّ م�س�ؤولية الإر�شاد الأكادميي تقع على عاتق كل �أع�ضاء هيئة التدري�س ولي�س وحدة الدعم
والإر�شاد الأكادميي فقط ،ولذا ي�شارك كل �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �أن�شطة الإ�شراف الأكادميي
على الطلبة.
املر�شد الأكادميي هو �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س �أومن يف حكمهم يتم تكليفه مئن قيبل وحدة الدعم
والإر�شاد الأكادميي ليقوم مبهمة الإر�شاد الأكادميي ملجموعة من طالب �أو طالبات الكلية.
تعمل الوحدة بتن�سيق وتعاون مع �إدارة التوجيه والإر�شاد بعمادة �ش�ؤون الطالب.
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�أهداف وحدة (جلنة) الدعم واالر�شاد الأكادميي
تعنى وحدة (جلنة) الدعم والإر�شاد الأكادميي بتقدمي الدعم والإر�شاد لطلبة الكلية �سعي ًا
لال�ستفادة من قدراتهم الذاتية ،والعمل على تطوير مهاراتهم ،وت�شجيعهم على التميز والإبداع
الأكادميي ،للتخرج يف املدة الزمنية املحددة بعد �أن اكت�سبوا خربات علمية ومهارات عملية تهيئ
لهم فر�صة ناجحة للعمل وكذلك درا�سة م�شاكلهم النف�سية وال�صحية واملادية والوظيفية وامل�ساهمة
يف حلها .وميكن تلخي�ص �أهداف الوحدة فيما يلي:
•تهيئة الطلبة للتعرف والت�أقلم مع احلياة اجلامعية.
•�إمداد الطلبة باملعلومات ال�صحيحة عن الكلية وال�سيا�سات التعليمية واملوارد والربامج الدرا�سية.
•تعزيز التح�صيل الأكادميي للطلبة ،ورفع قدراتهم وتذليل العقبات التي تعرتيهم �أثناء
حت�صيلهم العلمي.
•تقليل فر�ص التعرث الأكادميي (�إر�شاد وقائي).
•تقدمي امل�شورة وامل�ساعدة لأ�صحاب امل�شكالت الأكادميية من طلبة الكلية.
•رعاية الطلبة ذوي التح�صيل الدرا�سي املتدين واملتعرث واالهتمام بهم ومتابعتهم حتى يرتقوا
مب�ستواهم الدرا�سي.
•رعاية وم�ساعدة الطلبة اجتماعيا وماديا و�صحيا ونف�سيا ووظيفيا �إذا اقت�ضت ال�ضرورة.
•االهتمام بالطلبة املتفوقني واملوهوبني وتقدمي ما من �ش�أنه تعزيز قدراتهم ودعم �إبداعاتهم.

مهام وحدة (جلنة) الدعم واالر�شاد الأكادميي:
•و�ضع خطة للإ�شراف الأكادميي بالكلية باملتابعة من قبل وكالة الإر�شاد يف عمادة القبول
والت�سجيل وبالتن�سيق مع �إدارة الإر�شاد والتوجيه يف عمادة �ش�ؤون الطالب ومكتب اخلريجني
والتنمية املهنية.
•الإ�شراف على تنفيذ خطة الإ�شراف الأكادميي.
•ن�شر الوعي بني الطلبة حول ماهية الوحدة و�أهميتها وكيفية اال�ستفادة من خدماتها وذلك عن
طريق اللقاءات والن�شرات وموقع الكلية على ال�شبكة العنكبوتية.
•تعريف الطلبة ب�أهداف الكلية ور�سالتها ،وبراجمها التعليمية ،و�أق�سامها العلمية ،وجماالت
عمل خريجيها ،و�أوجه الرعاية واخلدمات التي توفرها لطالبها ،كما يتم تب�صريهم وتوجيههم
الختيار التخ�ص�صات املنا�سبة التي تالءم قدراتهم و�إمكاناتهم.
•توزيع الطلبة امل�ستجدين على امل�شرفني الأكادمييني ون�شر القوائم على لوحات الإعالن وموقع
الكلية على ال�شبكة العنكبوتية وذلك مع بداية كل عام.
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•الرفع ب�شكل دوري (منت�صف كل ف�صل درا�سي) بتقرير ي�شتمل على �أعمال الوحدة وكذلك
تقرير ًا عن م�ستويات الطلبة �إىل �إدارة الكلية.
•درا�سة احلاالت التي حتال �إليها بوا�سطة �إدارة الكلية و�إعداد تقارير عنها رفعها جلهات
االخت�صا�ص.
•النظر يف م�شاكل الطلبة الأكادميية التي ُترفع بوا�سطة املر�شدين وال�سعي حللها مع �إدارة الكلية.
•النظر يف �شكاوى الطلبة ذات الطبيعة الأكادميية وا�ستنباط احللول التي تنا�سبها �أو رفعها
لإدارة الكلية �إذا لزم الأمر.
•النظر يف �شكاوى الطلبة جتاه �أي مقرر و�إيجاد احللول والرفع بذلك �إىل �إدارة الكلية.
•التوعية ب�أهمية الإر�شاد الأكادميي و�أهمية التوا�صل مع املر�شد الأكادميي وذلك بن�شر كتيبات
ومن�شورات وا�ستخدام موقع الكلية لهذا الغر�ض.
•الإ�شراف على برامج توجيهيه للطلبة امل�ستجدين للتعريف بنظام الدرا�سة واالختبارات يف
الكلية.
•جتتمع اللجنة ب�شكل دوري كل � 4أ�سابيع �أو ح�سب ما ي�ستجد من تقارير وذلئك ملناق�شة التقارير
الدورية �أو التقارير اال�ستثنائية املرفوعة من املر�شدين الأكادمييني.
•امل�ساهمة يف حل م�شاكل الطلبة النف�سية واملالية واالجتماعية والوظيفية وترفع عند ال�ضرورة
�إىل عمادة �شئون الطالب التخاذ ما يلزم فيها.

مهام املر�شد الأكادميي:
•الإملام مبواعيد الت�سجيل واحلذف والإ�ضافة املعلنة من قبل عمادة القبول والت�سجيل.
•معرفة اخلطة الدرا�سية للكلية ومتطلبات التخرج للطلبة .والت�أكد من موافقة جدول الطالب
�أو الطالبة مع اخلطة الدرا�سية للكلية.
•�إعداد وحتديث ملف �سجل الإر�شاد الأكادميي لكل طالب �أو طالبة حيث يقوم املر�شد بفتح ملف
خا�ص لكل طالب �أو طالبة باملجموعة ي�شمل املواد امل�سجلة وم�ستوى درجات الطالب �أو الطالبة
فيها ،وم�شتم ًال على املعدل الرتاكمي وكذلك حما�ضر االجتماعات الدورية بني املر�شد والطالب
�أو الطالبة بالإ�ضافة �إىل �أي تقارير �أو �إنذارات موجهه من مقرر املادة والتي من خاللها ميكن
تقييم م�ستوى الطالب �أو الطالبة.
•تنظيم مقابالت دورية (مرة على الأقل عند بداية كل ف�صل درا�سي) مع كل طالب �أو طالبة من
الطلبة الذين ي�شرف عليهم بهدف:
•التعرف على �أداء الطلبة يف الف�صل املن�صرم.
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•حث الطالب �أو الطالبة وت�شجيعه على املزيد من االجتهاد والثناء عليه �إذا كان متميز ًا يف بع�ض
املقررات.
•مناق�شة ال�صعاب �إن وجدت والبحث عن احللول املنا�سبة.
•مناق�شة اخليارات املنا�سبة للطالب �أو الطالبة يف الف�صل القادم (ت�سجيل �أو حذف مقررات ،رفع
معدل ،اختيار تخ�ص�ص الخ.)..
•تقدمي العون للطالب �أو الطالبة يف حالة وجود �صعوبة يف ت�سجيل �أو تعار�ض بع�ض املواد.
•املتابعة الدقيقة لتح�صيل الطالب �أو الطالبة العلمي يف املواد امل�سجل فيها وكتابة تقارير دورية
و�إرفاقها يف امللف اخلا�ص بالطالب �أو الطالبة.
•خماطبة �أع�ضاء هيئة التدري�س �إذا كان م�ستوى الطالب �أو الطالبة متدني ًا.
•يف حالة عدم مواظبة الطالب �أو �ضعف م�ستواه التح�صيلي ،يقوم املر�شد بتكثيف اللقاءات
الدورية ومناق�شة الطالب �أو الطالبة ب�شكل دقيق عن الأ�سباب وحماولة حلها �أو الرفع بها �إىل
جلنة الإر�شاد الأكادميي.
•اكت�شاف املواهب لدى الطلبة وتنميتها.
•م�ساعدة الطلبة على كيفية اال�ستفادة الق�صوى من موقع التعليم الإلكرتوين يف الكلية.
•حث الطلبة على امل�شاركة يف الأن�شطة الأكادميية والأن�شطة الال �صفية.
•ال يقوم عميد الكلية �أو من ينيبه بالإم�ضاء على �شهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك �إال بعد خطاب
ي�صله من املر�شد الأكادميي بان هذا الطالب �أو الطالبة قد انهي �أو �أنهت كافة املتطلبات.
•البد من بناء عالقة �صداقة �أكادمييئة بئني املر�شئد والطالب �أو املر�شدة والطالبة التذويب
الفوارق بينهما.
•يف�ضل �أن يكون دور املر�شد كم�ست�شار اجتماعي ووظيفي للطالب �أو الطالبة ملعرفة ظروفه
�أو ظروفها االجتماعية وامل�ساعدة على ا�ستقرارها �أو م�ستقبل الطالب �أو الطالبة الوظيفي
وامل�ساهمة يف فتح �آفاق فر�ص العمل له �أو لها �أو التدريب �أو موا�صلة الدرا�سة العليا.
•تخ�صي�ص �ساعات مكتبية ملقابلة الطلبة يف مكتبه ملناق�شة امل�شاكل التي تواجههم �أثناء الدرا�سة.
•تعريف الطلبة ب�أهداف الكلية ور�سالتها ،وبراجمها التعليمية ،و�أق�سامها العلمية ،وجماالت
عمل خريجيها ،و�أوجه الرعاية واخلدمات التي توفرها لطلبتها ،كما يتم تب�صريهم وتوجيههم
الختيار التخ�ص�صات املنا�سبة التي تالءم قدراتهم و�إمكاناتهم.
•رفع تقرير دوري عن �أداء الطلبة لوحدة الدعم والإر�شاد الأكادميي (قبيل نهاية الف�صل
الدرا�سي) .ي�شمل التقرير الأداء الأكادميي للطالب �أو الطالبة (�أح�سن �أم �أ�سو�أ من ال�سابق)
والإجراءات التي متت ملعاجلة الأداء الأ�سو�أ.
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•رفع تقرير عن امل�شاكل التي حتتاج �إىل تدخل الوحدة �أو �إدارة الكلية.
•حث الطلبة وت�شجيعهم على اال�ستفادة من املكتبة و�إدارة الوقت بفعالية.
•ت�شجيع الطلبة على املذاكرة كمجموعات واال�ستفادة من �أقرانهم.
يف�ضل عدم تغيري مر�شد الطالب �أو الطالبة منذ التحاقه حتى تخرجه حتى تكون املتابعة والتعاي�ش
م�ستمرا.

م�س�ؤولية ودور الطالب �أو الطالبة:

•يتحمل كامل امل�س�ؤولية عن �أدائه الأكادميي حيث �أن الإر�شاد الأكادميي هو �آلية للم�ساعدة.
•اال�ضطالع على دليل الكلية وموقع على ال�شبكة العنكبوتية للتعرف على كل ما يحتاجه الق�سم
والكلية واجلامعة من متطلبات.
•الإملام بتفا�صيل التقومي الدرا�سي واملواعيد احلرجة التي تخت�ص بالت�سجيل واالن�سحاب
واالعتذار الخ..
•معرفة مر�شده الأكادميي ومواعيد �ساعاته املكتبية.
•مقابلة املر�شد للت�شاور حول الأهداف الدرا�سية واملهنية ،والربنامج واجلدول الدرا�سي،
واال�ستف�سار عن كل اجلوانب التي يرى فيها غمو�ض ًا.
•تنفيذ تو�صيات املر�شد واملواظبة على مقابلة املر�شد ح�سب املواعيد املتفق عليها.
•�إخطار املر�شد ب�أي متغريات قد ت�ؤثر يف برناجمه �أو �أدائه الدرا�سي.
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الباب العا�شر
اخلدمات الطالبية
خدمات عمادة �ش�ؤون الطالب
خدمات التوجيه والإر�شاد
�إن عملية التوجيه والإر�شاد من العمليات املهمة التي يحتاجها الطالب اجلامعي يف جميع مراحل
درا�سته اجلامعية ،فاملرحلة اجلامعية تختلف متام ًا عما تعود عليه الطالب يف درا�سته يف التعليم
ً
العام .وهي مرحلة هامة يف بناء �شخ�صية الطالب العلمية واالجتماعية ،كما تعترب ً
نوعية
نقلة
خمتلفة عن مراحل التعليم العام ،فالطالب اجلامعي يتوىل �إدارة �أموره العلمية وال�شخ�صية
واالجتماعية ،ويتخذ قراراته بنف�سه فقد تكون مرحلة تفوق ومتيز �أو قد تكون خالف ذلك،
ومل�ساعدة الطالب للتكيف مع احلياة اجلامعية اجلديدة التي حتتاج �إىل �شيءٍ من الدعم والتوجيه،
ف�إن �إدارة التوجيه والإر�شاد بعمادة �ش�ؤون الطالب تعمل جاهد ًة لتحقيق ا�ستقرار الطالب وتكيفهم
مع البيئة اجلامعية اجلديدة.
وحتر�ص الإدارة على متابعة ق�ضايا الطالب العلمية والنف�سية واملادية خا�صة يف هذا الع�صر الذي
تعددت فيه م�صادر املعرفة فكان البد من �إ�ضاءة الطريق ال�صحيح لهم ،والعمل على حت�صينهم،
وم�ساعدتهم يف التغلب على امل�شكالت التي تعرت�ضهم وتعوق حت�صيلهم العلمي و�إر�شادهم وتوجيههم
التوجيه ال�سليم خالل م�سريتهم التعليمية اجلامعية ،ومتابعة ق�ضاياهم وم�شكالتهم باختالف
�أنواعها التي تعيق �أو تت�سبب يف �ضعف حت�صيلهم العلمي وتفوقهم الدرا�سي .ويتبع التوجيه والإر�شاد
وحدات فرعية للتوجيه والإر�شاد يف كل كليات اجلامعة كما ورد تف�صيله يف الباب ال�سابق.

�أ -ا�ستقبال الطالب امل�ستجدين:
تدرك �إدارة التوجيه والإر�شاد بعمادة �شئ�ؤون الطالب �أهمية توعية وتعريف الطالب املقبولني
حديث ًا باجلامعة (امل�ستجدين) وتهيئتهم حلياتهم اجلامعية اجلديدة فيتم الإعداد والرتتيب
لربنامج ا�ستقبال الطالب والطالبات امل�ستجدين منذ قبولهم باجلامعة حيث ُي�سلم الطالب دعو ًة
حل�ضور حفل اال�ستقبال ومكانه مع �إ�شعار قبوله باجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض التعليمات الهامة
وال�ضرورية التي يحتاج الطالب لإدراكه قبل بدء الدرا�سة .ويهدف الربنامج �إىل تهيئة الطالب
للحياة اجلامعية اجلديدة ،وتعريفه ب�أنظمة امل�ساندة لطالب وطالبات اجلامعة ،وكذلك تعريف
الطالب بالكليات التي التحقوا بها ،وما ُتقدمه لهم ،ومرافق اجلامعة ال�ضرورية التي يحتاجونها
با�ستمرار كاملكتبة واملطاعم وال�صاالت الريا�ضية ومراكز الت�صوير وبيع الكتب واملختربات وغريها.
كرمية من
برعاية
ف�صل درا�سي ،وذلك
يوم درا�سي من كل ٍ
ٍ
ٍ
وتنظم اجلامعة حفل اال�ستقبال يف �أول ٍ
معايل مدير اجلامعة .كما تنظم الكليات لقاءات توجيه و�إر�شاد للطلبة اجلدد مع بداية كل ف�صل
درا�سي.

67

دليل الطالب /الطالبة

ب -برامج التوعية الدينية واالجتماعية:
ب�شكل دقيق ،ومبا ُيحقق امل�صلحة العامة ،والتي
حتر�ص الإدارة باختيار مواد الربامج التوعوية
ٍ
ت�ساعد يف توجيه و�إر�شاد الطالب وتثقيفهم ،وحت�صينهم ثقافي ًا وديني ًا واجتماعيا.

ج -املعار�ض:
تهدف الإدارة من �إقامة بع�ض املعار�ض �إىل توعية الطالب ما ينتج عنه من �آثار �سلبية تعيق م�شواره
الدرا�سي وم�ستقبله ،وفتح الطريق له للأمور الإيجابية التي ُتعينه على بناء م�ستقبل زاهر له.

د -اخلدمات الطالبية:
كتخفي�ض الإركاب من طريان ونقل اجلماعي وقطار و�إ�صدار التعاريف ومتابعة التقارير الطبية

هـ -الدرا�سة االجتماعية وخدمات ذوي االحتياجات اخلا�صة:
حتر�ص �إدارة التوجيه والإر�شاد �إىل م�ساعدة الطالب فيما فيه فائدته التعليمية والرتبوية واملادية
واالجتماعية وذلك بالتن�سيق مع �إدارة �صندوق الطالب بالعمادة ،وحيث �أن بع�ض الطلبة لديهم من
الظروف االجتماعية واملادية ما قد يت�سبب يف تخلفهم �أو تغيبهم من الدرا�سة لذا حر�صت الإدارة
على تقدمي العون املادي بعد �إجراء املقابلة ال�شخ�صية للطالب �أو الطالبة املحتاجة وحتديد مقدار
الإعانة ورفعها ل�صندوق الطالب لإقراره.
ومن خالل االطالع على �أحوال بع�ض الطالب املتعرثين درا�سي ًا ،ومن خالل درا�سة حاالتهم الأكادميية
واالجتماعية والنف�سية والتي قد يكون لها الأثر الكبري يف تعرث الطالب ،و�ضعت �إدارة التوجيه
والإر�شاد برناجما لدرا�سة حاالت الطالب ،ب�إعداد ا�ستمارة يوجد بها م�سميات �إعاقات كثرية ،يتم
تعبئتها عند الأخ�صائي االجتماعي ،وبو�ضع برنامج زمني يتم فيه متابعته من الأخ�صائي ينفذه
الطالب ح�سب تعليماته.

و -برنامج ت�شغيل الطالب والطالبات:
يهدف هذا الربنامج �إىل:
يهدف هذا الربنامج �إىل:
� -1إتاحة الفر�صة للطالب لإبراز ما يكتنزه من مواهب كامنة و�إك�سابه مهارات عملية من خالل
ممار�سته العمل وحتمله امل�س�ؤولية ،وزيادة ثقته بنف�سه.
 -2توفري فر�ص للطالب للح�صول على دخل مادي للتغلب على امل�شكالت املادية التي تعيق �إكمال
درا�سته اجلامعية ب�سبب انقطاع املكافئة اجلامعية مل�ساعدته على موا�صلة م�شواره التعليمي،
�أو لوجود التزامات مالية ي�ستلزم توفريها من دخل �آخر .وقد �أعدت الإدارة ن�شرة تعريفية
بهذا الربنامج.
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ز -برنامج تعليم الأقران:
ترعى اجلامعة جميع طلبتها وتهتم ب�شرائحهم املختلفة ومن �ضمن هذه ال�شرائح الطلبة املتعرثين
ف�أوجدت لهم برنامج يهتم بهذه ال�شريحة ممثلة ب�إدارة التوجيه والإر�شاد بعمادة �ش�ؤون الطالب.
ويهدف الربنامج �إىل:
 .1م�ساعدة الطلبة املتعرثين الذين يحتاجون �إىل تقوية حت�صيلهم العلمي.
 .2خلق العالقات الإيجابية بني الطالب.
 .3مكافئة الطالب املتميز و�إ�شهار متيزه �أمام الآخرين.
 .4تنمية املهارات والقدرات لدى الطلبة املتميزين واال�ستفادة منها يف م�ساعدة زمالئهم الآخرين.

ح -برنامج تكرمي املتفوقني:
يهدف هذا الربنامج الإ�شادة بالطالب املتفوقني وت�شجيعهم على اال�ستمرار وحتفيز الطالب الآخرين
على التفوق ،وقد و�ضعت �إدارة التوجيه الإر�شاد املعايري التالية لتحديد الطالب املتفوقني يف كليات
اجلامعة:
� -1أال يقل املعدل الرتاكمي عن  4,25من 5
� -2أن يكون الطالب قد اجتاز �ستة ف�صول درا�سية يف الكليات التي نظام الدرا�سة فيها ثمان ف�صول
درا�سية وثمانية ف�صول درا�سية يف الكليات التي نظام الدرا�سة فيها �أكرث من ثمان ف�صول
درا�سية.
� -3أال يكون قد �سبق �أن ر�سب يف �أي مقرر درا�سي.

الرتفيه
يتم الرتفيه عن الطلبة من خالل الأن�شطة الثقافية والريا�ضية واالجتماعية والتي تتم من
خالل الأندية الريا�ضية ،وتوجد باجلامعة مرافق ريا�ضية وثقافية على م�ستوى عال ملار�سة تلك
الأن�شطة.

الأندية الطالبية
حيث �أن الطالب هو حمور الأن�شطة قررت عمادة �ش�ؤون الطلبة �إن�شاء الأندية الطالبية يف الكليات،
بحيث ي�شرف عليها الطالب وميار�سون الأن�شطة ب�أنف�سهم .ويتكون جمل�س �إدارة النادي من  11طالبا
يختار �أحدهم مديرا للنادي وم�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة �أمام ع�ضو هيئة التدري�س امل�شرف على النادي،
والذي يرتبط وم�شرفوا الأندية الأخرى بامل�شرف العام على الأندية يف عمادة �ش�ؤون الطالب.
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وميار�س الطلبة �أن�شطة ال�صفية متنوعة من خالل الأندية ،وجترى م�سابقات بني خمتلف الكليات
يف جماالت ثقافية وريا�ضية متنوعة .ويتم ت�صنيف الكليات �سنويا وتكرمي الكليات املتميزة يف
�أن�شطتها.

املرافق الريا�ضية والثقافية باجلامعة
حتر�ص اجلامعة على تطوير املرافق الريا�ضية والثقافية باجلامعة ،وتبا�شر حاليا �إن�شاء «جممع
املرافق الريا�ضية» ،والذي مت االنتهاء من معظم مرافقه ،والتى ت�ضم جمموعة من املرافق واملن�ش�أت
الريا�ضية على �أحدث الطرازات وتقدم جمموعة متكاملة من املالعب واخلدمات ملن�سوبى اجلامعة
من طالب وطالبات و�أع�ضاء هيئة تدري�س وموظفني .ت�شتمل هذه املرافق على:
�o oصالة البولنج والألعاب الرتفيهية (البلياردو والبيبى فوت �إلخ).
�o oصالة الألعاب الريا�ضية املتعددة (كرة القدم وكرة ال�سلة والكرة الطائرة والري�شة
�إلخ.).
o oمبنى اخلدمات لل�صالة (للإدارة واحلمامات وغرف خلع املالب�س وخالفه.)...
o oمبنى حمام ال�سباحة مبدرجات اجلمهور وجمهز لإقامة البطوالت.
o oاملبنى االجتماعى وجمهز باجلل�سات االجتماعية والكافيرتيا.
o oجمموعة من املالعب اخلارجية لكرة القدم وال�سلة والتن�س الأر�ضى.
وتبلغ امل�ساحة االجمالية لهذه املرافق ( 89800م ،)2والتكلفة االجمالية لها  89مليون ريال �سعودى،
ومبنية على �أحدث طرازات االن�شاءات وجمهزة على م�ستوى عاىل خلدمة الطلبة وجميع من�سوبى
جامعة الق�صيم.
كما �أن اجلامعة بها العديد من القاعات املجهزة للأن�شطة الثقافية وامل�ؤمترات واملنت�شرة يف مبناها
الإداري وبع�ض كلياتها مبقرها الرئي�س وبع�ض الأفرع .كم �أن بهو اجلامعة مهي�أ لإقامة اللقاءات
والفعاليات املختلفة كحفالت التخرج.

الرعاية الطبية
الرعاية الطبية حق للطالب ومن هذا املنطلق ف�إن اجلامعة تقوم برعاية طالبها جمانا عن طريق
عياداتها باملقر الرئي�س ،وهي عيادات طبية ب�أنواعها العامة والتخ�ص�صية وتقدم خدمات الرعاية
ال�صحية لكافة من�سوبى اجلامعة من طالب و�أع�ضاء هيئة تدري�س وموظفني .كما �أن امل�ست�شفيات
احلكومية تقوم بتقدمي الرعاية الطبية ملواطني الدولة والوافدين ومنهم الطالب.
وتبا�شر اجلامعة حاليا �إ�ستكمال وجتهيز «امل�ست�شفى اجلامعي» وهو �صرح طبي متكامل وجزء من
املدينة الطبية فى املدينه اجلامعية باملليداء والذي �سوف يقدم خدماته ملن�سوبى اجلامعة و�أفراد
املجتمع على حد �سواء.
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الباب احلادي ع�شر
الطلبة الدوليون
ينق�سم الطالب الدوليني بجامعة الق�صيم �إىل ق�سمني هما:
•

طلبة دوليني مقيمني يف اململكة �إقامة نظامية.

•

طلبة دوليني من خارج اململكة يقيمون مبنح درا�سية.

وقد اهتمت جامعة الق�صيم بالطالب الدوليني بق�سميهما ،و�أن�ش�أت عددا من الوحدات والوكاالت
للعناية بالطالب الدوليني ،وهي كما يلي:
وحدة املنح بعمادة �ش�ؤون الطالب ،وتعنى هذه الوحدة با�ستقبال طلــــبات الدرا�سة يف
•
اجلامعة ،و�إ�صدار الت�أ�شريات الدرا�سية من اجلهات املعنية ،وبعد �أن يتم قبولهم ر�سميا يف اجلامعة
ت�ستقبل هذه الوحدة الطالب وترتب �إقامتهم يف ال�سكن اجلامعي و�إعا�شتهم ،وت�ؤمن لهم الرعاية
االجتماعية الالزمة ،وتهيئ لهم البيئة التعليمية والرعاية ال�صحية املنا�سبة ،وكل ما من �ش�أنه
م�ساعدتهم على التكيف يف حميط اجلامعة.
وحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها بكلية اللغة العربية والدرا�سات االجتماعية،
•
وهي وحدة تعنى بالطالب الدوليني وتقدم لهم دبلوم اللغة العربية كلغة ثانية يجيدون خالل هذا
الدبلوم اال�ستماع واملحادثة والقراءة والكتابة باللغة العربية الف�صحى.
•

وكالة عمادة القبول والت�سجيل ل�ش�ؤون طالب املنح ،وتعنى هذه الوكالة مبا يلي:

1تفعيل �آليات ا�ستقطاب الطالب الدوليني ،وجذب املتميزين منهم ،وقد كانت اجلامعة ت�شكل
.1
جلان من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ال�ستقطاب الطالب الدوليني من بالدهم ،و�إجراء املقابالت
معهم كما يف املرفق حر�صا من اجلامعة على جذب املتميزين واملبدعني من خمتلف اجلن�سيات ،ثم
اكتفت اجلامعة ببوابة القبول يف وزارة التعليم ،وتر�شيح الطالب الدوليني من املالحق الثقافية
بال�سفارات ال�سعودية كما يف الئحة �ضوابط قبول طالب املنح الدرا�سية لغري ال�سعوديني يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية  ،كما تتعاون اجلامعة مع املراكز الإ�سالمية حول العامل
يف تر�شيح الطالب الدوليني ،وبعد الرت�شيح تقوم اجلامعة بفح�ص ملفات املتقدمني والت�أكد من
خربات الطالب ومهاراتهم ومعدالتهم و�صالحيتهم لإكمال الدرا�سة يف اجلامعة.
ويجري حاليا تطوير قبول الطالب الدوليني �إلكرتونيا عرب نافذة جامعة الق�صيم بالبوابة الر�سمية
لوزارة التعليم.
.2

2تطبيق �ضوابط قبول الطالب الدوليني ،وذلك كما يف الئحة �ضوابط قبول طالب املنح
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الدرا�سية لغري ال�سعوديني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية (.)1-5-4-3
.3

3عمليات قبول الطالب وت�سجيلهم ،و�إ�صدار الأرقام والبطاقات اجلامعية لهم.

.4

4متابعة حاالت الطالب الدوليني الدرا�سية ،وتقدمهم الأكادميي.

وتوفر جامعة الق�صيم الربامج الداعمة لتكيف الطالب الدوليني يف جمتمع اجلامعة ومنطقة
الق�صيم من خالل �إدارة التوجيه والإر�شاد بعمادة �ش�ؤون الطالب ،وبرامج تهيئة الطالب اجلدد،
ووحدات الإر�شاد الأكادميي والتوجيه بالكليات كما تقدم �سابق ًا.
كما توفر لهم الرعاية االجتماعية وال�صحية املجانية من خالل �إدارة اخلدمات الطبية باجلامعة،
وتتابع معدالتهم وتقدمهم الأكادميي ،وتتحقق من ا�ستيفائهم متطلبات التخرج عرب النظام
االلكرتوين يف عمادة القبول والت�سجيل ،وتقوم با�ستطالع �آرائهم وقيا�س مدى ر�ضاهم عن خدمات
اجلامعة املقدمة لهم دوري ًا.
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الباب الثاين ع�شر
اجلوالة واحلركة الك�شفية
تعريف احلركة الك�شفية
هي حركة تربوية تطوعية غري �سيا�سية تهتم ب�إعداد الفرد املنت�سب لها من الناحية الروحية
االجتماعية والعقلية والنف�سية واجل�سمية ليكون ع�ضو ًا �صاحلا م�ساهم ًا يف بناء جمتمعه

احلركة الك�شفية يف اململكة العربية ال�سعودية
يعترب عام  1363هـ بداية تاريخ احلركة الك�شفية باململكة العربية ال�سعودية �إذ تكونت بها �أول
فرقة ك�شفية يف مكة املكرمة يف مدر�سة حت�ضري البعثات ،و�أخذت تنت�شر ب�سرعة بني ال�شباب حيث
يف عام  1376هـ نظمت الفرق الك�شفية باملدار�س الثانوية و�أن�شئت مرحلة الأ�شبال يف املدار�س
االبتدائية ،ويف  1376/9/9هـ �أفتتح امل�ؤمتر الك�شفي الأول برعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك
فهد بن عبد العزيز رحمه اهلل (وزير املعارف �آنذاك) حيث �أو�صى امل�ؤمتر بتكوين هيئة منظمة
ت�ضم العاملني يف الك�شافة .ويف عام  1381هـ �صدر املر�سوم امللكي الكرمي رقم  23يف  1381/4/9هـ
والذي يت�ضمن ت�أ�سي�س هيئة تعرف با�سم جمعية الك�شافة العربية ال�سعودية بنظامها الأ�سا�سي ولها
�شخ�صية اعتبارية لت�شرف على حركة الك�شافة يف اململكة العربية ال�سعودية؛ ومت الرتخي�ص لها
قانونيا عام  1961م و�سجلت اجلمعية باملكتب الك�شفي العربي عام  1382هـ؛ ومت االعرتاف الدويل
بها عام  1381هـ ومقرها الريا�ض

وعد احلركة الك�شفية
�أعد �أن ابذل جهدي يف �أن �أقوم مبا يجب على نحو اهلل ثم املليك والوطن و�أن �أ�ساعد النا�س يف جميع
الظروف و�أن اعمل بقانون الك�شافة.

قانون الك�شافة
الك�شاف� :صادق ،خمل�ص ،نافع� ،صديق ،مقت�صد ،مبت�سم ،رفيق باحليوان ،مهذب ،مطيع ،نظيف

مبادئ الك�شافة
الواجب نحو اهلل -الواجب نحو النف�س -الواجب نحو الآخرين.

منهج الك�شافة
الوعد والقانون -نظام الطالئع -حياة اخلالء -نظام ال�شارات -املمار�سة العملية.
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مهام م�شرف اجلوالة
� -1إعداد خطة الأن�شطة الك�شفية للعام اجلامعي
� -2إعداد امليزانية لأن�شطة اجلوالة
� -3إن�شاء ع�شائر اجلوالة يف كليات اجلامعة
� -4إقامة الدورات الك�شفية (الأولية -الت�أ�سي�سية – العملية)
 -5التن�سيق مع جمعية الك�شافة العربية ال�سعودية ب�ش�أن الأن�شطة التي تنظمها اجلمعية
 -6متابعة �أعمال و�أن�شطة ع�شائر اجلوالة
 -7تنظيم م�شاركات اجلوالة يف �أن�شطة اجلامعة والأن�شطة اخلارجية
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الباب الثالث ع�شر
الإ�سكان اجلامعي
يعترب ال�سكن اجلامعي للطالب داخل املدينة اجلامعية من املكونات الأ�سا�سية للمدينة اجلامعية
و�أمر ًا هام ًا لتوفري اجلو املنا�سب واملريح للطالب ملوا�صلة درا�ستهم اجلامعية ب�سهولة ،وحتفيزهم على
التفوق العلمي ،وا�ستغالل �أوقات فراغهم واال�ستفادة منها مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة من خالل
ما توفره اجلامعة لهم من خدمات داخل املدينة اجلامعية ي�سهل للطالب الو�صول �إليها.
وقد حر�صت الإدارة العامة للجامعة على �إيجاد �سكن للطالب وذلك بتوقيع املرحلتني الأوىل
والثانية لعدد  6عمائر تت�سع حلوايل  1050طالب ًا لكل مرحلة �شاملة املرافق العامة لكل مرحلة يف
املدينة اجلامعية
بالإ�ضافة �إىل ذلك توفر اجلامعة:
 �إ�سكان جامعي للطالب يف كلية العلوم والآداب مبحافظة الر�س وكلية العلوم ال�صحية بالر�س وكليةالعلوم ال�صحية مبحافظة البكريية وال يزال حتت التهيئة.
 �إ�سكان جامعي مبحافظة البكريية والذي يت�سع  105طالب ومنهم طالب املنح وهو م�ست�أجر منجمعية حتفيظ القرءان بالبكريية.
 �إ�سكان يف احلرم اجلامعي يف الفرع اجلنوبي لطالب املنح الفلبينني. �إ�سكان جامعي يف حي الو�سطى مت ا�ستئجاره لطالب املنح الألبان والك�سوفا. �إ�سكان جامعي يف حي اخلبيب مت ا�ستئجاره لطالب الدرا�سات العليا من طالب املنح.وقد �أن�ش�أت عمادة �ش�ؤون الطلبة وحدة ملتابعة الإ�سكان اجلامعي و�إ�سكان الطالب اخلارجي والتن�سيق
مع �إدارات العمادات و�إدارات الإ�سكان اخلا�ص لو�ضع الربامج املنا�سبة لتوعية الطالب وتثقيفهم
وتنمية مهاراتهم وا�ستغالل �أوقات فراغهم.
وقد وفرت �إدارة الإ�سكان و�سائل النقل جلميع الإ�سكان الطالبية وتلبية متطلباتهم واملتابعة
الدائمة.
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الباب الرابع ع�شر
�صندوق الطالب
مقدمة:
ي�سعى �صندوق الطالب �إىل توفري اال�ستقرار العلمي والنف�سي واالجتماعي واملايل للطالب والطالبات
املنتظمني درا�سي ًا يف اجلامعة من خالل الدعم املايل لربامج �إدارتي الأن�شطة الطالبية والتوجيه
والإر�شاد بعمادة �ش�ؤون الطالب وتقدمي اخلدمات للطالب والطالبات واملتمثلة يف ال�سلف والإعانات
والقرو�ض املالية وبرنامج الت�شغيل الطالبي وبرنامج تعليم الأقران ،كما يقوم ال�صندوق بالإ�شراف
على املراكز اخلدمية للطالب كمراكز بيع الكتب ومراكز الت�صوير واخلدمات الغذائية ،وكل ذلك يتم
وفق ًا للمهام والربامج املوكلة لعمادة �ش�ؤون الطالب .وال�صندوق ال ي�ألو جهد ًا يف حتقيق كل ما فيه
خدمة الطالب وت�سهيل �سري درا�سته اجلامعية ،وا�ستقراره نف�سي ًا.

�أهداف ال�صندوق:
 -1تقدمي الإعانات والقرو�ض للطالب والطالبات املنتظمني درا�سي ًا باجلامعة.
 -2دعم برامج �إدارتي الأن�شطة الطالبية والتوجيه والإر�شاد باجلامعة وتقدمي اجلوائز للمتفوقني
والبارزين فيها.
 -3دعم الربامج الطالبية مالي ًا كربنامج الت�شغيل الطالبي وبرنامج ت�أمني احلقيبة الدرا�سية لطالب
ال�سنة التح�ضريية باجلامعة.
� -4إقامة م�شروعات خدمية نافعة لطالب وطالبات اجلامعة كاملقا�صف و�أعمال الطباعة والن�سخ
والت�صوير وت�أمني الأدوات املكتبية والعلمية وما مياثلها.
 -5الإ�شراف على ت�شغيل مراكز الت�صوير ومراكز بيع الكتب باجلامعة.

الهيكل التنظيمي ل�صندوق الطالب:
يتكون �صندوق الطالب من الأق�سام الرئي�سية التالية:
 -1ال�ش�ؤون الإدارية
 -2ال�ش�ؤون املالية
 -3اخلدمات الطالبية.

خدمات �صندوق الطالب:
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يعمل ال�صندوق على �أن تكون خدماته و�سيلة لتهيئة البيئة العلمية املنا�سبة لطالب اجلامعة وذلك
بتذليل ال�صعوبات املادية التي قد تواجه الطالب خالل م�سريتهم اجلامعية وحتفيزهم على التفوق
يف حت�صيلهم العلمي باجلامعة ،ودعم الربامج والأن�شطة الطالبية غري التعليمية ،وتوفري امل�ستلزمات
املعينة للطالب خالل مرحلة درا�سته اجلامعية .ويقدم ال�صندوق للطالب والطالبات املنتظمني
درا�سي ًا باجلامعة اخلدمات التالية:

 -1الإعانات الطالبية:
يحتاج بع�ض طالب اجلامعة �إىل م�ساعدة مالية للتغلب على بع�ض الظروف املالية التي قد تواجههم
�أثناء درا�ستهم ودعمهم لتوفري بع�ض امل�ستلزمات ال�ضرورية لعمليتهم التعليمية .ويقوم الباحثون
االجتماعيون بالعمادة بدرا�سة حالة الطالب وتقدير حاجتهم للإعانة ،وتقدم هذه اخلدمة وفق ًا
ل�ضوابط خا�صة و�ضعت لتنظيم اال�ستفادة منها.
�ضوابط �صرف الإعانة الطالبية:
•تقدم هذه اخلدمة جلميع طالب وطالبات اجلامعة املنتظمني درا�سي ًا املقطوعة
مكاف�آتهم.
•يجب على الطالب الراغب مب�ساعدة من �صندوق الطالب بعمادة �ش�ؤون الطالب
�أن يتقدم بطلب لإدارة �صندوق الطالب بعمادة �ش�ؤون الطالب ،مو�ضح ًا فيه حاجته �إىل
الإعانة وظروفه التي مير بها.
•على الطالب تدعيم طلبه بالأوراق الر�سمية التي تثبت حالته وحاجته للإعانة.
•يجب على الطالب التقيد بالتعليمات ال�صادرة من عمادة �ش�ؤون الطالب ،كحمل
البطاقة اجلامعية وااللتزام بال�سلوك احلميد يف املظهر والتعامل.
•درا�سة حالة الطالب من قبل الباحث االجتماعي يف عمادة �ش�ؤون الطالب لتحديد
حاجته ومن ثم موافقة اللجنة امل�شكلة من قبل جمل�س �إدارة �صب لدرا�سة طلبات الإعانة
الطالبية واعتماده وذلك من قبل جمل�س �إدارة �صندوق الطالب.
•ال يحق للطالب التقدمي على �أكرث من �إعانة يف الف�صل الدرا�سي الواحد.
•تلغى الإعانة �إذا ت�أخر ا�ستالمها �أكرث من �أ�سبوعني من تاريخ اعتماد �صرفه ،وعلى
الطالب تقدمي طلب جديد يف حالة حاجته للإعانة.

� -2إعانة النظارة الطبية
يعاين بع�ض طالب اجلامعة من �ضعف يف النظر وحاجتهم �إىل ا�ستخدام نظارة طبية (لت�صحيح
م�شاكل النظر لديهم ،ويقوم ال�صندوق مب�ساعدتهم من خالل �صرف ( )%50من قيمة النظارة الطبية،
وذلك بعد �أن تثبت حاجتهم لها من قبل الطبيب املخت�ص يف الوحدة ال�صحية باجلامعة ،وتقوم هذه
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اخلدمة وفق ًا ل�ضوابط خا�صة و�ضعت لتنظيم اال�ستفادة منها.
�ضوابط �صرف �إعانة النظارة الطبية:
•تقدم هذه اخلدمة جلميع طالب وطالبات اجلامعة املنتظمني درا�سي ًا.
•يجب على الطالب �أن يح�ضر �إفادة خطية من الطبيب املخت�ص يف الوحدة ال�صحية
باجلامعة ت�ؤكد حاجته ال�ستخدام النظارة الطبية.
•يجب على الطالب التقيد بالتعليمات ال�صادرة من عمادة �ش�ؤون الطالب ،كحمل
البطاقة اجلامعية وااللتزام بال�سلوك احلميد يف املظهر والتعامل.
•يجب على الطالب �إح�ضار �أ�صل فاتورة �شرائه النظارة الطبية من �أحد املحالت
املتخ�ص�صة مدون ًا فيها ب�شكل وا�ضح ا�سم الطالب رباعي ًا وتاريخ ال�شراء واخلتم الر�سمي
للمحل.
•يتحمل �صندوق الطالب ( )%50من قيمة النظارة الطبية املعتمدة يف فاتورة
ال�شراء من املحل املخت�ص على �إال تزيد قيمة النظارة عن ( )500خم�سمائة ريال.
•ال يحق للطالب التقدمي على �أكرث من �إعانة نظارة طبية خالل درا�سته يف
اجلامعة.

 -3ال�سلف الطالبية:
يحتاج بع�ض طالب وطالبات اجلامعة �إىل بع�ض االحتياجات املالية لت�أمني بع�ض امل�ستلزمات
الدرا�سية وبع�ض املتطلبات اخلا�صة ،وغالب ًا ما ت�سبب الظروف املالية التي مير بها بع�ض الطالب
بع�ض امل�شكالت الدرا�سية التي قد ت�ؤدي �أحيانا �إىل تعرثهم درا�سيا .لذا يحر�ص �صندوق الطالب
وعلى قدر �إمكاناته املالية الوقوف مع الطالب لتجاوز تلك االحتياجات وتوفري الظروف املنا�سبة
ال�ستقرارهم نف�سي ًا .وتقدم هذه اخلدمة وفق ًا ل�ضوابط خا�صة و�ضعت لتنظيم اال�ستفادة منها.
�ضوابط �صرف ال�سلفة الطالبية
•تقدم ال�سلف املالية جلميع طالب وطالبات اجلامعة املنتظمني درا�سي ًا.
•يجب �أن يكون الطالب م�ستحق ًا للمكاف�أة الطالبية ال�شهرية.
له.

•يجب على الطالب تعبئة منوذج طلب ال�سلفة والتعهد ب�سداد ال�سلفة امل�صروفة

•يحدد الطالب ال�سلفة التي يحتاجها ،على �أال تزيد ال�سلفة املطلوبة عن املبلغ
املحدد من قبل �إدارة �صندوق الطالب.
•يجب على الطالب التقيد بالتعليمات ال�صادرة من عمادة �ش�ؤون الطالب ،كحمل
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البطاقة اجلامعية وااللتزام بال�سلوك احلميد يف املظهر والتعامل.
•ت�سدد ال�سلفة ب�أق�ساط �شهرية عن طريق ح�سمها �آلي ًا من مكاف�أة الطالب ال�شهرية.
•يجب �أن ت�سدد جميع �أق�ساط ال�سلفة قبل نهاية الف�صل الدرا�سي الذي �صرفت
فيه ال�سلفة.
•ال يحق للطالب التقدمي على �أكرث من �سلفة يف الف�صل الدرا�سي الواحد غال يف
حالة �سداد كامل ال�سلفة ال�سابقة.
•تلغى ال�سلفة �إذا ت�أخر ا�ستالمها �أكرث من �أ�سبوعني من تاريخ اعتماد �صرفها ،وعلى
الطالب تقدمي طلب جديد يف حالة حاجته لل�سلفة.
•يف حال رغبة الطالب ت�أجيل �أو حذف الف�صل الدرا�سي �أو االن�سحاب من اجلامعة
ف�إنه يجب عليه �سداد ال�سلفة امل�ستحقة عليه قبل �إخالء طرفه من اجلامعة.
•ال يحق للحاالت التالية احل�صول على �سلفة مالية:
�أ -الطالب امل�ستجد الذي يدر�س يف امل�ستوى الأول.
ب -الطالب املقطوعة مكاف�أته ب�سبب ح�صوله على �إنذار �أو جتاوزه مدة الدرا�سة النظامية
باجلامعة.
ج -الطالب الذي �سبق �أن �أخذ �سلفة ومل ينته بعد من �سداد جميع �أق�ساطها.
د -الطالب الذي عليه م�ستحقات مالية �سابقة لل�صندوق.
هـ -الطالب الذي �صدر بحقه عقوبة ت�أديبية بحرمانه من ميزات اجلامعة ،كالإعانة،
وال�سلف من �صندوق الطالب وغريها من امليزات الأخرى.

 -4برنامج ت�أمني حقيبة الكتب الدرا�سية لطلبة ال�سنة التح�ضريية
هو �أحد برامج الرعاية العلمية واالجتماعية التي ت�ساعد على اال�ستقرار العلمي والنف�سي
واالجتماعي لطالب اجلامعة من خالل ح�صولهم على كافة املقررات الدرا�سية املعتمدة من قبل
عمادة اخلدمات التعليمية باجلامعة وذلك ب�أ�سعار مناف�سة للمكتبات العامة.
�ضوابط ت�أمني احلقيبة الدرا�سية لل�سنة التح�ضريية:
•يقدم �صندوق الطالب باجلامعة خدمة احلقيبة الدرا�سية جلميع طالب وطالبات
اجلامعة املنتظمني درا�سي ًا.
•يجب �أن يكون الطالب م�ستحق ًا للمكاف�أة الطالبية ال�شهرية.
•يجب على الطالب تعبئة منوذج طلب �سلفة احلقيبة الدرا�سية والتعهد ب�سداد
79

دليل الطالب /الطالبة

ال�سلفة امل�صروفة له.
•يجب �أال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن  2من .5
•يجب على الطالب التقيد بالتعليمات ال�صادرة من عمادة �ش�ؤون الطالب ،كحمل
البطاقة اجلامعية وااللتزام بال�سلوك احلميد يف املظهر والتعامل.
•ت�سدد ال�سلفة ب�أق�ساط �شهرية عن طريق ح�سمها �آلي ًا من مكاف�أة الطالب ال�شهرية.
•يجب �أال يتجاوز الق�سط ال�شهري املح�سوم ( )%30من املكاف�أة ال�شهرية للطالب.
•ال يحق للطالب التقدمي على �أكرث من �سلفة يف الف�صل الدرا�سي الواحد �إال يف
حالة �سداد كامل ال�سلفة ال�سابقة.
•يف حالة رغبة الطالب ت�أجيل �أو حذف الف�صل الدرا�سي �أو االن�سحاب من اجلامعة
ف�إنه يجب عليه �سداد ال�سلفة امل�ستحقة عليه قبل �إخالء طرفه من اجلامعة.

 -5برنامج الت�شغيل الطالبي:
هو �أحد برامج الرعاية الرتبوية واالجتماعية التي تقدمه عمادة �ش�ؤون الطالب عن طريق �إدارة
�صندوق الطالب وبالتعاون مع �إدارة التوجيه والإر�شاد بالعمادة .ويركز هذا الربنامج على �صقل
مواهب طالب اجلامعة وتعويدهم على ممار�سة العمل وحتمل امل�سئولية والعطاء من خالل ت�شغيلهم
يف �أحد �إدارات �أو كليات �أو عمادات اجلامعة يف �أوقات الفراغ.
�أهداف الربنامج:
•ا�ستغالل �أوقات فراغ الطالب مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة وتدريبهم على
االعتماد على النف�س وحتمل امل�س�ؤولية.
•�سد حاجة وحدات اجلامعة يف بع�ض الأعمال امل�ؤقتة والتي ال تتطلب موظف
دائم� .إتاحة الفر�صة للطالب يف الإ�سهام عملي ًا يف دعم دور اجلامعة وحتقيق ر�سالتها.
•غر�س حب العمل لدى الطالب.
املالية.

•تدريب الطالب على مبد�أ التح�صيل مقابل العمل والعطاء ،و�سد بع�ض حاجاتهم
•�إتاحة الفر�صة وت�شجيع الطالب �أ�صحاب القدرات واملهارات املتميزة (املوهوبني).

�ضوابط الرت�شيح يف برنامج الت�شغيل الطالبي:
• �أن يكون الطالب منتظم درا�سي ًا باجلامعة.
• �أن يقوم الطالب بتعبئة ا�ستمارة ت�شغيل الطالب واعتمادها من �صاحب ال�صالحية والت�صديق
80

عمادة التطوير والجودة

عليها من قبل جهة الت�شغيل.
• �أن اليتم ت�شغيل الطالب لأكرث من ف�صلني درا�سيني متتاليني �إال يف حالة وجود مربرات مقنعة (مثل
الطالب املقطوعة مكاف�آتهم) وذلك رغبة يف تو�سيع قاعدة ت�شغيل الطالب.
• �أن يقت�صر الت�شغيل الطالبي على املجاالت التي تخدم �أهداف اجلامعة.
• �أال ي�شتغل الطالب يف �أكرث من جهة يف الف�صل الدرا�سي الواحد.
• �أن يكون لدى الطالب ح�ساب جاري يف �أحد فروع م�صرف الراجحي ،على �أن يتم تزويد �إدارة
�صندوق الطالب باجلامعة ب�صورة من بطاقة رقم احل�ساب ،ويف حالة عدم وجود �صورة من رقم
احل�ساب البنكي الطالب لن يتم اعتماد ت�شغيله.
• ال يحق للطالب التي تقل جمموع �ساعات الفراغ لديه يف جدوله الأ�سبوعي عن عدد ( 3ثالث
�ساعات) �أن يعمل يف برنامج الت�شغيل الطالبي وذلك حتى ال يت�أثر م�ستواه الدرا�سي وحت�صيله العلمي.
• �أن يكون العمل الذي يكلف به طالب الت�شغيل ذا م�س�ؤولية تنتهي بنهاية فرتة العمل.
• �أن تلتزم جهة الت�شغيل بالعدد املحدد لها من طالب الت�شغيل ويف حالة رغبتها يف ت�شغيل طالب �آخر
بديل عن طالب معتمد ت�شغيله ال بد من خماطبة العمادة و�إفادتها ب�ش�أنه مرفق مع ا�ستمارة ت�شغيل
الطالب العتمادها.
• على جهة الت�شغيل التقيد باحلد الأق�صى ل�ساعات الت�شغيل املحددة يف الئحة برنامج الت�شغيل
الطالبي وهي ع�شر (� )10ساعات يف الأ�سبوع و�أربعون (� )40ساعة يف ال�شهر.
• يلتزم م�شرف الت�شغيل باعتماد ك�شف احل�ضور واالن�صراف ال�شهري وذلك من خالل توقيعه وختمه
باخلتم الر�سمي للجهة امل�شغلة و�إر�ساله ر�سمي ًا �إىل �إدارة �صندوق الطالب مع نهاية كل �شهر هجري،
ويف حالة عدم التقيد بهذا الأمر لن يتم �صرف املكاف�أة امل�ستحقة للطالب.

 -6برنامج الت�شغيل التعاوين:
الت�شغيل التعاوين هو عبارة عن برنامج تعاوين بني �صندوق الطالب والقطاع اخلا�ص لتقدمي
اخلدمات التي يحتاجها الطالب من الت�صوير الورقي وتوفري الكتب الدرا�سية والقرطا�سية وتقدمي
خدمات التغذية اخلفيفة وامل�شروبات وغريها من اخلدمات .ويهدف هذا الربنامج �إىل تقدمي اخلدمة
اجليدة للطالب وب�أ�سعار منا�سبة ،وكذلك تقليل امل�صاريف الت�شغيلية ل�صندوق الطالب من خالل
عقود ت�شغيلية تعاونيه مع القطاع اخلا�ص املتخ�ص�ص وذوو اخلربة يف اخلدمات الطالبياملختلفة.
ومن خالل هذا التعاون يقوم ال�صندوق بت�شغيل مراكز الت�صوير ومراكز بيع الكتب وخدمات الوجبات
وامل�شروبات اخلفيفة تعاوني ًا مع عدد من القطاعات اخلا�صة املتخ�ص�صة يف تلك املجاالت .وي�شغل
ال�صندوق حالي ًا عدد ًا من اخلدمات الطالبية وهي على النحو التايل:

81

دليل الطالب /الطالبة

�أ -مراكز بيع الكتب والقرطا�سية:
ُتعنى هذه املراكز بتوفري الكتب الدرا�سية املقررة والكتب العلمية والثقافية املتنوعة وبع�ض
امل�ستلزمات القرطا�سية من �أقالم ودفاتر وغريها .ويتم حتديد الكتب الدرا�سية للمقررات بالتن�سيق
والتعاون مع كليات اجلامعة.
ويوجد ثالثة مراكز لبيع الكتب يف كل من:
 -1مركز بيع الكتب والقرطا�سية يف مبنى الإدارة العامة باجلامعة باملدينة اجلامعية باملليداء.
 -2مركز بيع الكتب والقرطا�سية يف مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات باملدينة اجلامعية باملليداء.
 -3مركز بيع الكتب والقرطا�سية يف مبنى كلية ال�شريعة و�أ�صول الدين.

ب -مراكز الت�صوير الورقي باجلامعة:
نظر ًا الزدياد �أعداد الطالب يف بع�ض الكليات وافتتاح كليات جديدة ،وان�ضمام كلية املعلمني بالر�س
للجامعة فقد لزم الأمر �أن يقوم ال�صندوق بزيادة �أعداد مراكز الت�صوير يف الكليات ،وتقدمي خدمة
الت�صوير يف الكليات اجلديدة عن طريق برنامج الت�شغيل التعاوين ،لذا فقد مت ت�شغيل العديد مراكز
ت�صوير جديدة للت�صوير الورقي� ،إ�ضافة �إىل ما كان م�سبق ًا ،لتنت�شر تلك املراكز وتغطي معظم كليات
اجلامعة ،وعلى �سبيل املثال يوجد مراكز ت�صوير يف ٍّ
كل من
 -1مبنى الإدارة العامة.
 2مبنى كلية االقت�صاد والإدارة.
 -3مبنى كلية الزراعة والطب البيطري.
 -4مبنى كلية العلوم.
 -5مبنى كلية ال�شريعة و�أ�صول الدين.
 -6مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات.
 -7كلية املجتمع مبدينة بريدة- .
 -8كلية املجتمع مبحافظة عنيزة- .
 -9كلية العلوم والآداب بالر�س) طالب  /طالبات
وكذلك مت ت�شغيل عدد ( )3مكائن ذاتية للت�صوير الورقي يف كل من عمادة اخلدمات التعليمية
وكلية الطب ومركز الدرا�سات اجلامعية للبنات باملدينة اجلامعية باملليداء� .إ�ضافة �إىل ما كان يعمل
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م�سبق ًا من املكائن الذاتية للت�صوير يف كل من:
 -1املكتبة املركزية مببنى الإدارة العامة باجلامعة.
 -2املكتبة املركزية بكلية ال�شريعة و�أ�صول الدين.
 -3املكتبة املركزية مبركز الدرا�سات اجلامعية للبنات.

ج -اخلدمات الغذائية:
يحر�ص ال�صندوق على تقدمي اخلدمات الغذائية اخلفيفة والتي ال ميكن توفريها يف مطاعم
اجلامعة �أو مقا�صف الوجبات الرئي�سية مثل امل�شروبات ال�ساخنة والباردة والوجبات اخلفيفة من
خالل حمالت القهوة))  Coffee Shopالتي يقوم ال�صندوق بت�شغيلها تعاونيا مع القطاع اخلا�ص
املتخ�ص�ص يف هذا املجال لتقدمي خدمة جيدة تتنا�سب مع مكانة اجلامعة العلمية ومن�سوبيها.
ويحر�ص �صندوق الطالب يف تقدمي خدماته على التميز والتنوع الذي يحتاجه طالب اجلامعة
يف املواقع املهي�أة واملجهزة باجلامعة ،حيث مت ت�شغيل البوفيه الواقع يف بهو مبنى الإدارة العامة
باجلامعة وبوفيهات �أخرى من خالل �إ�سناد ت�شغيله �إىل م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة يف تقدمي امل�شروبات
ال�ساخنة والباردة والوجبات اخلفيفة.

 -7ت�أمني م�شالح وعبايات تخرج طالب وطالبات اجلامعة
ومن �ضمن م�شاركات �صندوق الطالب امل�شاركة يف حفل تخرج الطالب والطالبات من خالل ت�أمني
م�شالح الطالب وعبايات الطالبات والتي يتم توزيعها جما ًنا ،وذلك بعد موافقة معايل مدير اجلامعة
على تو�صية جمل�س �إدارة �صندوق الطالب ب�صرف م�شالح التخرج للطالب جمان ًا على اعتبار �أنها
هدية التخرج وت�شجيع ًا لهم على ح�ضور احلفل.
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الباب اخلام�س ع�شر
البوابة الإلكرتونية للجامعة
تتيح اجلامعة عرب موقعها بوابة �إلكرتونية ميكن من خاللها ملن�سوبي اجلامعة �إجناز الكثري من
املعامالت والإ�ستفادة من م�صادر التعلم الإلكرتونية ومتابعة الو�ضع الأكادميي .وتعترب البوابة
الإلكرتوين منفذا للطالب لت�سجيل مقرراته والإطالع على تطور و�ضعه الأكادميي معدله الرتاكمي
و�إجراء كل املعامالت املتعلقة مب�ساره التعليمي من حذف ف�صول درا�سية ومقررات وت�أجيل ف�صول
وتقدمي �أعذار وخالفه.
وال�شا�شة الرئي�سية للدخول �إىل البوابة الإلكتلرونية تظهر يف �شكل (.)1

�شكل  :1ال�شا�شة الرئي�سية للخول �إىل البوابة الإلكتلرونية
وتتيح البوابة للطالب العديد من اخلدمات والتعامالت كما هو مبني من ال�شا�شة التالية والتي هي
جزء من ال�شا�شة الرئي�سة ملوقع اجلامعة (�شكل رقم .)2
ومن هذه اخلدمات ما يلي:
�سجل الطالب :يتيح هذا ال�سجل للطالب الدخول على جميع بياناته الأكادميية وي�سمح له باحلذف
والإ�ضافة وجميع احلركات الأكادميية دون احلاجة لزيارة اجلامعة لإمتامها.
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الربيد الإلكرتوين :الو�سيلة الرئي�سة يف التوا�صل داخل اجلامعة وخارجها كما �أن هذا الربيد هو
املعتمد يف اال�ستفادة من بقية اخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها اجلامعة.
م�صادر املعلومات :قواعد بيانات علمية �ضخمة وكتب وجمالت علمية �إلكرتونية ميكن للطالب
اال�ستفادة منها طاملا يحمل ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور للأنظمة الإلكرتونية.
�إن�شاء ا�سم م�ستخدم :خدمة متكن الطالب من �إن�شاء ا�سم م�ستخدم وذلك بالقيام ب�إدخال بيانات
الطالب/الطالبة (ال�سجل املدين -الرقم اجلامعي -اجلوال)
تعليمات الأنظمة :هي خدمة ت�شرح خطوات ت�شغيل �أي خدمة �أو نظام من �أنظمة اجلامعة من قبل
الطلبة �أو املوظفني.
ح�ساب املعدل الرتاكمي :برنامج حل�ساب املعدل الرتاكمي احلايل و�إ�ضافة املواد والدرجات املتوقعة
و�إعادة ح�ساب املعدل الرتاكمي نتيجة للإ�ضافات.
حتقق من �شهادة التخرج :خدمة تتيح لك التحقق من �صحة وثيقة التخرج وذلك ب�إدخال البيانات
املطلوبة (ال�سجل املدين -رقم الطالب/الطالبة – املعدل الرتاكمي)
الربامج الأ�صلية :الربامج امل�صرحة للجامعة وملن�سوبيها فقط بغر�ض ا�ستخدامها يف املجال التعليمي
والبحثي.
مكتبات اجلامعة :م�صادر معلومات متنوعة ومتطورة تفي باحتياجات امل�ستفيدين لتطوير الأداء
التعليمي والبحثي يف اجلامعة.

�شكل  :2اخلدمات والتعامالت املتاحة للطالب
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الباب ال�ساد�س ع�شر
املكتبات

مقدمة
تعداملكتبات م�صدرا رئي�سا مل�صادر املعلومات يف عملية التعليم والتعلم ،ويق�صد مب�صادر التعلم
كل ما ت�شمله مكتبات جامعة الق�صيم من مواد �سواء مطبوعة (كتب -دوريات -جمالت -خمطوطات-
ر�سائل علمية� )... -أو غري مطبوعة «الكرتونية» (قواعد معلومات -كتب الكرتونية -م�صغرات-
ا�سطوانات -مواد �سمعية )... -بالإ�ضافة اىل الأجهزة مثل (احلوا�سب االلية� -أجهزة االعارة
الذاتية� -أجهزة املا�سح ال�ضوئي )... -حيث توفره مكتبات اجلامعة بهدف الوفاء باحتياجات
الربامج التي تقدمها وبامل�ستوى املنا�سب .مع اتاحة تلك امل�صادر يف �أوقات كافية تنا�سب الطلبة،
ويف �سبيل ذلك خ�ص�صت جامعة الق�صيم عمادة حتت م�سمى عمادة �شئون املكتبات تعني ب�إدارة
املكتبة الرئي�سية ومكتبات الفروع وفق �آليات واجراءات حمددة ،مع توفر العدد الكايف واملنا�سب من
املوظفني امل�ؤهلني واملتخ�ص�صني.

نبذة عن مكتبات اجلامعة
الن�ش�أة
قبل �صدور الأمر ال�سامي الكرمي رقم  22042/3/7بتحويل فرعي جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية وجامعة امللك �سعود �إىل جامعة الق�صيم كانت املكتبات املوجودة يف الفرعني ال�سابقني
حتت �إ�شراف الكليات املوجودة فيها �إداري ًا وحتت �إدارة عمادة �ش�ؤون املكتبات يف جامعتي الإمام
وامللك �سعود فني ًا� ،إثر ذلك جاءت املوافقة ال�سامية الكرمية يف 1425/5/11هـ ب�إن�شاء عمادة �ش�ؤون
املكتبات ،حيث با�شرت مهامها يف مقرها امل�ؤقت مببنى كلية االقت�صاد والإدارة ،ثم انتقلت العمادة �إىل
مقرها الدائم يف  1426 /12/24مببنى الإدارة العامة ،وت�شغل املكاتب الإدارية اجلزء املخ�ص�ص لها
من املكتبة املركزية
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الر�ؤية ،الر�سالة ،القيم ،الأهداف
الر�ؤية
عمادة متميزة وطني ًا يف دعم التعليم والبحث العلمي وخدمة جمتمع الق�صيم.

ر�سالة العمادة
ت�سعى العمادة �إىل توفري م�صادر معلومات متنوعة ومتطورة تفي باحتياجات امل�ستفيدين مبا يتالءم
مع متطلبات الع�صر وتطوير الأداء التعليمي والبحثي باجلامعة ومبا يتم�شى مع دورها املتميز يف خدمة
املجتمع.

قيم العمادة
يف �ضوء االلتزام بالقيم املو�س�سية جلامعة الق�صيم ،ت�ؤمن عمادة املكتبات بالقيم التالية:
 املعرفة :ت�سهم يف بناء جمتمع املعرفة.
اجلودة :نلتزم مبعايري اجلودة يف الأداء وتقدمي اخلدمات.
االبداع :ن�ؤمن بتوفري البيئة الداعمة لالبتكار والتطوير امل�ستمر.
التوا�صل :نتوا�صل بكفاءة مع جميع �شركائنا.
التكامل :نعزز التكامل يف كل �أن�شطتنا و�أعمالنا.

الأهــــــداف
 -1حتقيق التميز يف خدمة العملية التعليمية والبحث العلمي.
 -2تعزيز دور العمادة يف خدمة املجتمع.
 -3حتديث م�صادر املعلومات الورقية.
 -4تطوير قواعد البيانات وتقنية املعلومات وامل�صادر الرقمية.
 -5حت�سني جاذبية املكتبة لزيادة معدالت تردد امل�ستفيدين.
 -6رفع كفاءة التجهيزات وحت�سني خدمات املوقع والبنبة التحتية.
 -7تطوير �آلية تقدمي اخلدمات.
 -8رفع معدالت كفاءة ور�ضاء وا�ستبقاء املوارد الب�شرية وتطوير الأداء الإداري وزيادة املوارد املالية.
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املوقع الإلكرتوين لعمادة �ش�ؤون املكتبات:
ميكن الدخول �إىل املوقع من خالل موقع اجلامعةwww.qu.edu.sa :
�أو با�ستخدام الرابط التايل/https://library.qu.edu.sa :

�أق�سام عمادة �ش�ؤون املكتبات
�إدارة تنمية املقتنيات
يناط بهذا الق�سم مهام متعددة ،منها:
 -1العمل على تنمية م�صادر املعلومات وتوفري املواد املكتبية املختلفة يف مكتبات اجلامعة عن طريق
التزويد.
 -2فح�ص قوائم الكتب التي ترد من الكليات يف اجلامعة والعمل على تك�شيفها تالفيا للتكرار.
 -3ا�ستالم املواد التى تورد �إىل املكتبة عن طريق ال�شراء �أو الإهداء �أو التبادل .من ثم توزيعها على
املكتبة املركزية واملكتبات الفرعية.
� -4إعداد �إح�صائيات متعلقة باملواد التي زودت مكتبات اجلامعة بها.
 -5التن�سيق بني ق�سم التزويد والأق�سام الأخرى العمادة �سواء فيما يتعلق بالفهر�سة والت�صنيف �أو
الإهداء والتبادل.
للتوا�صل مع ق�سم التزويد:
هاتف مبا�شر - 063801517 :حتويلة -   3800050/1972 :فاك�سEmail: - 063801517 :
ladacq@qu.edu.sa

ق�سم الدوريات
يتوىل هذا الق�سم تزويد املكتبة بالدوريات املتخ�ص�صة يف خمتلف العلوم الإن�سانية والتطبيقية
باللغات العربية والإجنليزية و�إجراء العمليات الفنية لهذه الدوريات من فهر�سة وت�صنيف وترميز
ويي�سر خدمة الت�صوير من هذه الدوريات ،كما يقوم بتزويد املكتبة بال�صحف واملجالت الثقافية.
للتوا�صل مع ق�سم الدوريات:
هاتف - 063800050 :حتويلةEmail: ladper@qu.edu.sa - 1454 :

ق�سم الإعارة وخدمات امل�ستفيدين
تعرف الإعارة ب�أنها عملية ت�سجيل م�صادر املعلومات ال�ستخدامها خارج املكتبة �أو مركز املعلومات ملدة
زمنية حمددة ،وتعد الإعارة من �أهم اخلدمات التي تقدمها املكتبات للم�ستفيدين ،وبها يقا�س فعالية
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املكتبة وغالبا ي�شرف عليه موظف يقوم بت�سجيل املادة قبل �إخراجها للم�ستعري والت�أكد منها يف حال
�إرجاعها من قبل امل�ستفيد ،ويلحق بذلك خدمة الإعارة الآلية الذاتية بحيث ي�ستطيع امل�ستعري
ت�سجيل الكتب �أو جتديد الإعارة بنف�سه دون الرجوع للموظف املخت�ص يف املكتبة.
مهام ق�سم الإعارة وخدمة امل�ستفيدين
                                                                 

� -1إخراج املادة املعارة التي يطلبها امل�ستفيد �إىل خارج املكتبة لقراءتها يف بيته �أو �أي مكان �آخر.
 -2التجديد للمواد امل�ستعارة والتي انتهت مدة �إعارتها وال يزال امل�ستعري بحاجة لها ،وعادة ت�سمح
العمادة بتجديد الكتاب نف�سه مرة واحدة ،وميكن �أن تتم خدمة التجديد عن طريق االنرتنت.
 -3حجز الكتب عند ا�سرتجاعها لبع�ض امل�ستفيدين الذين هم بحاجة ملحة �إليها.
 -4متابعة املواد املت�أخرة وتذكري امل�ستعريين بذلك عن طريق االت�صال بهم عن طريق الهاتف.
 -5الرد على ا�ستف�سارات زوار املكتبة من الطالب والباحثني عن طريق الهاتف �أو عند الزيارة
املبا�شرة.
 -6طباعة امل�ستخرجات من الفهار�س الآلية من قاعدة بيانات املكتبة.
 -7تعريف امل�ستفيدين بالطريقة املثلى للبحث يف الفهار�س الآلية.
 -8تعريف الطالب اجلدد مبرافق املكتبة املركزية واللوائح والأنظمة اخلا�صة واخلدمات التي
توفرها املكتبة.
ق�سم الفهر�سة والت�صنيف
الهدف من الفهر�سة هو حماولة ال�سيطرة على املعرفة الب�شرية وتقدميها بطريقة مو�صوفة ومنظمة
للدار�سني والباحثني حتى ي�ستفاد منها.
ويقوم ق�سم الفهر�سة بالإجراءات الفنية لأوعية املعلومات املقتناة باملكتبة ،من فهر�سة وت�صنيف
وت�سجيل الأوعية ت�سجي ًال �آلي ًا .م�ستخدما نظام ت�صنيف ديوي الع�شري ،وقواعد الفهر�سة الأجنلو
الأمريكية.
ق�سم الر�سائل اجلامعية واملخطوطات
ي�سعى هذا الق�سم �إىل تنمية الر�سائل اجلامعية واملخطوطات باجلامعة حتى يي�سر للباحثني من
�أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب الدرا�سات العليا ما يحتاجون �إليه يف هذا ال�ش�أن ،كما يهدف �إىل تتبع
املخطوطات والوثائق املوجودة يف املنطقة و�إيداعها يف اجلامعة ،وقد بلغ عدد الر�سائل اجلامعية
املتوفرة يف الق�سم نحو ( )1600ر�سالة على �أقرا�ص  cdيف اللغة العربية ونحو ( )400ر�سالة علمية
باللغة الإجنليزية وبلغ عدد املخطوطات الأ�صلية �أربعني ونحو ( )3000خمطوطة م�صورة ومت
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احل�صول على ( )20وثيقة م�صورة من الوثائق املحلية
للتوا�صل مع ق�سم ق�سم الر�سائل اجلامعية واملخطوطات:
هاتف - 063800050 :حتويلةEmail: theses@qu.edu.sa -1484 :

مكتبات اجلامعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

90

املدينة اجلامعية باملليدا
املكتبة املركزية  -املقر الرئي�سي باملليدا
مكتبة كلية الرتبية باملليدا ( طالب )
مكتبة مركز الدرا�سات اجلامعية للطالبات باملليدا
بـــريـــدة
مكتبة كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية ( طالبات )
مكتبة كلية العلوم والآداب بربيدة ( الأق�سام الأدبية )  -طالبات
مكتبة كلية العلوم والآداب بربيدة ( الأق�سام العلمية )  -طالبات
مكتبة كلية الت�صاميم واالقت�صاد املنزيل بربيدة
مكتبة كلية املجتمع بربيدة
مكتبة كلية الت�أهيل الطبي بربيدة
مكتبة كلية الرتبية بحي املنتزه ال�شرقي بربيدة ( طالبات )
مكتبة كلية الرتبية بحي الإ�سكان بربيدة ( طالبات )
مكتبة مركز املعارك الثقايف الن�سائي بربيدة
عنــيــزة
مكتبة كلية املجتمع بعنيزة
مكتبة كلية العلوم والآداب بعنيزة ( طالبات )
مكتبة كلية الطب والعلوم التطبيقية بعنيزة (طالب)
مكتبة كلية الطب والعلوم التطبيقية بعنيزة (طالبات)
مكتبة كلية العلوم الآداب بعنيزة وال�صيدلة (طالب)
الــــر�س
مكتبة كلية العلوم والآداب بالر�س ( طالب )
مكتبة كلية العلوم والآداب بالر�س ( طالبات ) الأق�سام الأدبية
مكتبة كلية العلوم والآداب بالر�س ( طالبات ) الأق�سام العلمية
مكتبة كلية العلوم ال�صحية التطبيقية بالر�س
مكتبة كلية الأعمال بالر�س (طالبات)
البكريية
مكتبة كلية العلوم والآداب بالبكريية

عمادة التطوير والجودة
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

مكتبة كلية ال�صحة العامة واملعلوماتية ال�صحية بالبكريية
املذنب
مكتبة كلية العلوم والآداب باملذنب ( طالبات)
مكتبة كلية العلوم الآداب باملذنب (طالب)
عقلة ال�صقور
مكتبة كلية العلوم والآداب بعقلة ال�صقور ( طالب )
مكتبة كلية العلوم والآداب بعقلة ال�صقور ( طالبات )
البدائع
مكتبة كلية العلوم الآداب بالبدائع
ريا�ض اخلرباء
مكتبة كلية العلوم الآداب بريا�ض اخلرباء
عيون اجلواء
مكتبة العلوم والآداب بعيون اجلواء
النبهانية
مكتبة كلية العلوم الآداب بالنبهانية
�ضرية
مكتبة كلية العلوم الآداب ب�ضرية
الأ�سياح
مكتبة العلوم والآداب بالأ�سياح

�إح�صـــاءات
�إجمايل مقتنيات مكتبات اجلامعة حتى نهاية العام اجلامعي 1440 /1439هـ.
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يو�ضح �شكل رقم  1توزيع الكتب على عناوين املعارف يف العام  1440/1439هـ

  

�شكل  :1توزيع الكتب على عناوين املعارف

الأ�سئلة املتكررة
العديد من اال�ستف�سارات والأ�سئلة جتد الإجابة عليها عن طريق الدخول �إىل موقع عمادة �ش�ؤون
املكتبات من خالل موقع اجلامعة� sa.edu.qu.www :أو با�ستخدام الرابط التايل//:https :
� /sa.edu.qu.libraryأو بزيارة املكتبة املركزية �أو املكتبات الفرعية.
ومن هذه الأ�سئلة ال�شائعة واملتكررة:

.1

1كيف يتم الدخول على قواعد املعلومات؟

.2

2هل قواعد املعلومات حم�صورة لإع�ضاء هيئة التدري�س فقط؟

.3

3هل قواعد املعلومات متاحة للإ�ستخدام خارج مقرات اجلامعة؟

.4

4هل �أ�ستطيع �إ�ستخدام الالبتوب و�شبكة الوايرلي�س يف املكتبة املركزية؟

.5

5ماهو ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور التي تتيح للم�ستفيد الدخول على قواعد املعلومات؟
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.6

6كيف ميكن �إ�ستعارة الكتب وكم املدة امل�سموح بها لإعارة الكتب؟

.7

7هل ميكن جتديد الإعارة �إلكرتوني ًا؟

.8

8هل بالإمكان االطالع على الر�سائل اجلامعية جلامعة الق�صيم؟

.9

9كيف ميكنني التعرف على الر�سائل اجلامعية جلامعة الق�صيم �إلكرتوني ًا؟

1010هل املكتبة املركزية تقدم خدمة غرف الدرا�سة الفردية؟ وكيف �أ�ستفيد منها؟
1111هل املكتبة املركزية تقدم خدمة غرف الدرا�سة اجلماعية؟ وكيف �أ�ستفيد منها؟
1212ماهي �ساعات العمل للمكتبة املركزية و املكتبات الفرعية؟
1313كيف ابحث يف فهر�س املكتبة الآيل عن الكتب والدوريات والر�سائل اجلامعية املطبوعة؟
1414ما هي طريقة احل�صول علي قائمة بت�صنيف الدوريات العلمية املعتمدة ( )ISIمن
 Thomson Reuters؟
1515كيف ابحث عن دورية �إلكرتونية ؟
1616كيف ابحث عن مقالة علمية �إلكرتونية ؟
1717هل من املمكن ا�ستعارة كتب من املكتبة املركزية من خالل قريب طالبة (�أب � -أخ  -زوج)
م�ستخدم ًا بطاقتها اجلامعية يف حال عدم وجود الكتاب يف مكتبة الكلية التابعة لها؟
1818ما هي طرق توثيق املراجع من قواعد املعلومات الإلكرتونية ؟
	19.

مناذج املكتبة
توجد مناذج للمعامالت املختلفة مع عمادة �ش�ؤون املكتبات وهي كالآتي:
)1

 1منوذج �شراء كتب عربية

)2

 2منوذج �شراء كتب �إجنليزية

)3

3منوذج �إجراءات كتاب مفقود

)4

4منوذج طلب دورة تدريبية
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)5

5منوذج طلب زيارة للمكتبة املركزية

)6

6منوذج �سجل م�ستفيد جديد

)7

7منوذج طلب �صيانة �أجهزة احلا�سب الآيل وملحقاتها

بعد تعبئة النموذج يعاد ار�ساله �إىل عمادة �ش�ؤون املكتبات على نظام �إجناز الإداري

ح�سابي
طريقة �إ�ستخدام ح�ســـــابي
قبل البدء يجب احل�صول على رقم التعريف ال�شخ�صي من كاونرت الإعارة يف) املكتبة املركزية يف
املقر الرئي�سي ومكتبات الكليات يف املقرات الفرعية(.

اخلطوة الأوىل
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اخلطوة الثانية

اخلطوة الثالثة
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اخلطوة الرابعة

اخلطوة اخلام�سة
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املكتبة الرقمية ال�سعودية بعمادة �ش�ؤون املكتبات
قامت عمادة �ش�ؤون املكتبات ب�إعادة تفعيل الدخول �إىل قواعد املعلومات الإلكرتونية من خالل
املكتبة الرقمية ال�سعودية ،حيث �أنها� أكرب جتمع �أكادميي مل�صادر املعلومات يف العامل العربي ،حيث
ت�ضم �أكرث من � 310آالف مرجع علمي ،تغطي كافة التخ�ص�صات الأكادميية ،وتقوم بالتحديث
امل�ستمر لهذا املحتوى؛ مما يحقق تراكم ًا معرفي ًا �ضخم ًا على املدى البعيد .وقد تعاقدت املكتبة مع
�أكرث من  300نا�شر عاملي ت�شمل خمتلف التخ�ص�صات التي تدعم العملية التعليمية وتلبي احتياجات
امل�ستفيدين وتنظيم م�صادر املعلومات الإلكرتونية يف متناول �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني
والطالب ومن�سوبي التعليم العايل.

خطوات الدخول للمكتبة الرقمية
اخلطوة الأوىل
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اخلطوة الثانية

اخلطوة الثالثة
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اخلطوة الرابعة

اخلطوة اخلام�سة
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الباب ال�سابع ع�شر
اجلودة واالعتماد الأكادميي
عمادة التطوير واجلودة يف �سطور

حر�ص ًا من اجلامعة على تطبيق اجلودة مبفهومها ال�شامل واعتماد �أ�ساليبها لتح�سني كفاءة من�سوبيها و�ضمان
جودة خمرجاتها وخو�ض غمار املناف�سة مع اجلامعات العاملية املتميزة ،مت ت�أ�سي�س عمادة �ضمان اجلودة
واالعتماد الأكادميي بقرار جمل�س التعليم العايل رقم  13/6/1431يف جل�سته (احلادية وال�ستني) بتاريخ
 26/10/1431هـ ومتت موافقة خادم احلرمني ال�شريفني رئي�س جمل�س التعليم العايل على حم�ضر اجلل�سة
بالتوجيه الربقي الكرمي رقم \7807م ب بتاريخ  12/11/1431هـ �إىل �أن �صدر بعد ذلك قرار معايل وزير
التعليم رقم ( )8/9/1438بتاريخ 19/04/1438هـ والقا�ضي باملوافقة على دمج عمادة التطوير اجلامعي
وعمادة �ضمان اجلودة والإعتماد بجامعة الق�صيم يف عمادة واحدة ت�سمى «عمادة التطوير و اجلودة»

وقد بد�أت العمادة خطواتها الأوىل ب�إعداد خطتها الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية بحيث تت�سق مع ر�سالة
اجلامعة وتوجهاتها اال�سرتاتيجية ،والتي من �أبرز �أهدافها ن�شر ثقافة اجلودة مبفومها ال�شامل،
وتقدمي الدعم الف َّعال لوحدات وكليات وبرامج اجلامعة يف جمال اجلودة واالعتماد ،والإ�سهام برفع
م�ستوى الأداء العلمي واملهني يف خمتلف الوحدات الإدارية والأكادميية ومتثيل اجلامعة لدى اجلهات
اخلارجية ذات العالقة بالتقومي واالعتماد الأكادميي ،وكذلك تعزيز العالقات العلمية واملهنية مع
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية الأخرى املتميزة لال�ستفادة من خرباتها يف حت�سني م�ستوى الأداء
الداخلي ،وا�ست�شراف توقعات امل�ستفيدين من خدمات اجلامعة وامل�ساهمة يف حتقيقها وذلك يف �إطار
�سعي العمادة لأن تكون جهة مرجعية متميزة ورائدة يف جمال �ضمان جودة وتطوير التعليم اجلامعي
باململكة.« .

ر�ؤية العمادة:
عمادة متميزة وطني ًا يف جمال التطوير واجلودة واالعتماد يف جامعة الق�صيم

ر�سالة العمادة:
قيادة وحدات اجلامعة ل�ضمان حتقيق متطلبات اجلودة واالعتماد ،وتقدمي الدعم الفعال والتطوير
والتدريب والتح�سني امل�ستمر جلودة �أن�شطتها ،وامل�ساهمة يف ح�صولها على االعتماد الأكادميي الوطني
والدويل.

قيم العمادة:
اجلودة :ن�سعى �إىل تطبيق �أعلى معايري اجلودة يف كافة الأعمال مبا مييز خمرجاتنا و�أعمالنا.
الإبداع :تهيئ العمادة املناخ التنظيمي املحفز على التفكري الإبداعي وال�سلوك الإبتكاري.
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ال�شفافية :تلتزم العمادة بالإف�صاح يف املعامالت والإجراءات وتدعيم متطلبات امل�ساءلة والنزاهة.
العمل اجلامعي :تر�سخ العمادة ثقافة العمال اجلماعي تفكري ًا و�سلوك ًا.
الأمانة :ت�ؤدي العمادة العمل ب�إخال�ص وتلتزم بالآداب والأخالقيات املهنية.

�أهداف العمادة:
ت�سعى العمادة �إىل بناء ثقافة اجلودة املالئمة للجامعة وتطويرها وذلك بتحقيق االلتزام الكامل
مبنظومة القيم ذات ال�صلة باجلودة التي يتم تبنيها وتفعيلها ب�شكل م�شرتك من �أجل تطوير قدرة
اجلامعة على و�ضع �أنظمة و�سيا�سات ومعايري متطورة للجودة وفق منظور ا�سرتاتيجي يقوم على مبد�أ
املبادرة يف اقتنا�ص الفر�ص وتعظيم االيجابيات ونقاط القوة وجتنب التهديدات ونقاط ال�ضعف يف
بيئة عمل حمفزة و�سياق تنظيمي يقود العاملني �إىل التميز يف الأداء وتر�سيخ روح االبتكار والعمل
اجلماعي .ومن هذه القيم :الإميان بالتح�سني امل�ستمر للجودة  -اعتبار اجلودة عاملاً ا�سرتاتيج ًيا
لأعمال امل�ؤ�س�سة � -إعطاء اجلودة االهتمام الأكرب يف التخطيط والتنظيم والتنفيذ  -توفري البنية
التحتية الفنية الداعمة للجودة.
1 .1الإ�سهام يف �صياغة الأهداف اال�سرتاتيجية للجامعة يف جماالت التطوير واجلودة واالعتماد
الأكادميي.
2 .2حتقيق ر�سالة اجلامعة «بتوفري تعليم متطور ومعتمد» وفق �أ�ساليب و�آليات متطورة.
3 .3تقدمي دعم ا�ست�شاري ف ّعال لوحدات وبرامج اجلامعة يف جماالت التطوير اجلودة واالعتماد.
4 .4بناء عالقات تعاون و�شراكة مع امل�ؤ�س�سات املرموقة يف جماالت التطوير واجلودة واالعتماد
مبا يحقق منافع ا�سرتاتيجية للجامعة.
5 .5العمل امل�ستمر من �أجل التح�سني ورفع اجلودة للعمليات التعليمية والإدارية ،والتقليل من
الهدر.
6 .6بناء خربات متميزة وتراكمية يف جماالت التطوير واجلودة والتقومي واالعتماد الأكادميي
يف التعليم اجلامعي.
7 .7تدعيم اجلهود املبذولة لرفع ت�صنيف اجلامعة �أكادمي ًيا ومهن ًيا.
8 .8ن�شر ثقافة اجلودة بني من�سوبي اجلامعة وت�شجيع القيام بالدرا�سات التطويرية وعقد
الفعاليات يف جمال اجلودة واالعتماد الأكادميي.
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9 .9الو�صول بكافة برامج اجلامعة الأكادميية لتكون برامج معتمدة من هيئات االعتماد الوطنية
والدولية.

�أ�سباب زيادة االهتمام بتطبيق اجلودة يف التعليم العايل
•حتقيق م�ستوى عال من الأداء يف العملية التعليمية.
•زيادة �إعداد الطالب امللتحقني بالتعليم العايل.
•ثورة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وت�أثريها على العملية التعليمية.
•حتقيق مالئمة خمرجات م�ؤ�س�سات التعليم العايل مع طموحات ومتطلبات املجتمع
وفق ر�ؤية اململكة .2030
•املناف�سة ال�شديدة بني امل�ؤ�س�سات التعليمية يف تقدمي التعليم العايل.
•تر�شيد الإنفاق وحتديد �أولويات وفر�ص التح�سني امل�ستمر.

م�صطلحات اجلودة
للم�ساعدة يف حتقيق فهم م�شرتك للمفاهيم وامل�صطلحات الهامة امل�ستخدمة يف نظام االعتماد و�ضمان
اجلودة ،نقدم تعريف لبع�ض امل�صطلحات ال�شائعة اال�ستخدام.
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املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي NCAAA
بناء على املوافقة ال�سامية الكرمية
لقد مت �إن�شاء الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي ً
رقم /7ب 6024/بتاريخ  1424/2/9هـ وعلى قرار جمل�س التعليم العايل رقم  1424/28/3يف
جل�سته الثامنة والع�شرين املنعقدة بتاريخ  1424/1/15هـ ،و�صدر القرار امللكي الكرمي فيما بعد
بت�شكيل هيئة تقومي التعليم ،ثم �صدر القرار امللكي الكرمي رقم (  )108وتاريخ 1440/02/14
واملت�ضمن تعديل ا�سم هيئة تقومي التعليم ليكون هيئة تقومي التعليم والتدريب و�صدرت تو�صية
اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم  837وتاريخ  1440/02/08باملوافقة على تنظيم هيئة تقومي
التعليم والتدريب ،والتي يندرج حتتها املركز الوطني للتقومي واالعتماد ،ولقد �صدر قرار جمل�س
الوزراء املوقر رقم ( )94بتاريخ 1438/2/7هـ باملوافقة على الرتتيبات التنظيمية لهيئة تقومي
التعليم واملت�ضمنة �أن الهيئة هي اجلهة املخت�صة يف اململكة بالتقومي واالعتماد يف التعليم والتدريب
لرفع جودتهما وكفايتهما وم�ساهمتهما يف خدمة االقت�صاد والتنمية الوطنية وي�أتي املركز الوطني
للتقومي واالعتماد الأكادميي واحد ًا من املراكز التي ت�شرف عليها الهيئة ،وهو �إمتداد ملا كان يعرف
�سابق ًا بالهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي ،بحيث تتمتع بال�شخ�صية املعنوية واال�ستقالل
الإداري واملايل وتكون ال�سلطة امل�س�ؤولة عن �ش�ؤون االعتماد الأكادميي و�ضمان اجلودة يف م�ؤ�س�سات
التعليم فوق الثانوي ـــــ احلكومي والأهلي .وذلك من �أجل االرتقاء بجودة التعليم العايل اخلا�ص
واحلكومي ،و�ضمان الو�ضوح وال�شفافية ،وتوفري معايري مقننة للأداء الأكادميي .ومن مهام املركز
و�ضع قواعد ومعايري و�شروط التقومي واالعتماد الأكادميي ،و�صياغة ال�ضوابط التي تكفل تطبيقها
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

معايري االعتماد الأكادميي الرباجمي
طور املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي يف  2018م معايري االعتماد الربامي لت�صبح �ستة
معايري:

املعيار الأول :الر�سالة والأهداف
يجب �أن تكون لدى الربنامج ر�سالة مت�سقة مع ر�سالة امل�ؤ�س�سة التعليمية ،كما يتم تطبيق ر�سالة
الربنامج على الأهداف ومتطلبات الربنامج املعني ،ويجب �أن تحُ دَّ د الر�سالة بو�ضوح وب�شكل مالئم
لأهداف الربنامج الأ�سا�سية و�أولوياته ،و�أن تكون م�ؤثرة يف توجيه التخطيط له وتنفيذه.

املعيار الثاين� :إدارة الربنامج و�ضمان جودته
قيادة الربنامج الإدارية م�س�ؤولية رئي�س الق�سم ،والقيادة الأكادميية م�س�ؤولية رئي�س الق�سم ومن�سق
اجلودة (مدير الربنامج ل�ش�ؤون اجلودة) .يجب �أن ُتظهِر �إدارة الربنامج قياد ًة ف َّعالة ،ويجب �أن
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تعك�س توازن ًا منا�سب ًا بني امل�س�ؤولية �أمام الإدارة العليا ،و�أمام امل�ؤ�س�سة التعليمية التي تقدِّ م الربنامج،
وبني املرونة الالزمة لتلبية املتطلبات املحددة للربنامج املعني .كما يجب �إ�شراك الأطراف املعنية
(مثل الطالب ،واجلهات املهنية ،وجهات التوظيف ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س) يف �إجراءات التخطيط،
ويف و�ضع الغايات والأهداف وا�ستعرا�ض ما حتقق من نتائج واال�ستجابة لها.
ٌ
م�ستقلة للطالبات فيجب �أن تكون املوارد متماثلة مع �أق�سام الطالب ،كما يجب �أن
أق�سام
�إن كان هناك � ٌ
ٌ
ٌ
مماثل
إ�شراك لأق�سام الطالبات
توا�صل فعالة بني اجلهتني ،ويجب �أن يكون هناك �
يكون هناك �آلية
ٍ
لإ�شراك �أق�سام الطالب يف �إجراءات التخطيط واتخاذ القرارات ،ويجب متابعة جودة تدري�س
ً
ا�ستجابة للتغذية
�سريع
ب�شكل
ب�شكل م�ستمر واتخاذ التعديالت
ككل
ٍ
ٍ
املقررات والربنامج الأكادميي ٍ
ٍ
الراجعة ووفق ًا لتطورات البيئة اخلارجية التي ت�ؤثر يف الربنامج الأكادميي.

املعيار الثالث :التعليم والتعلم
خمرجات التعلم للربنامج ت�صاغ بحيث تبني ما يكت�سبه الطالب من معارف ومعلومات وقدرات ومهارات
وقيم عند تخرج الطالب ،وخمرجات التعلم للمقرر ت�صاغ بحيث تبني ما يكت�سبه الطالب من معارف
ومعلومات وقدرات ومهارات وقيم بنهاية املقرر ،وتربط مبخرجات الربنامج ككل.
بو�ضوح وتتما�شى مع الإطار ال�سعودي
يجب �أن تكون خمرجات تعلم الطالب حمدد ًة
ٍ
للم�ؤهالت (الإطار الوطني للم�ؤهالت �سابقا) ،ومتطلبات العمل �أو املمار�سة املهنية ،وال بد
منا�سبة ومقارنتها مرجعي ًا
إجراءات
من تقومي م�ستويات التعلم والتحقق منها من خالل �
ٍ
ٍ
مع نقاط مرجعية خارجية حمددة وذات عالقة ،ويجب �أن ُتق َّوم جودة التعليم ومدى
فاعلية الربامج من خالل تقومي �أداء الطالب ،ومن خالل ا�ستق�صاء �أراء اخلريجني وجهات
أ�سا�س خلطط التطوير
التوظيف ،مع ا�ستخدام التغذية الراجعة من تلك الأطراف
ٍ
كدليل و� ٍ
امل�ستقبلية.
�إذا كان للربنامج ق�سم للطالب و�آخر للطالبات فيجب �أن تكون معايري اجلودة وم�صادر التعلم
متماثلة ،و�أن تت�ضمن التقوميات بيانات منف�صلة عن كل ق�سم .كما يجب تقدمي و�صف
لإجراءات اال�ستجابة ملتطلبات �ضمان اجلودة التي مت ا�ستخدامها للتحقق من �أن الإطار
ب�شكل �صحيح.
التنظيمي والرتتيبات املتَّبعة للتحقق من �أن عملية التعليم والتعليم ت�سري
ٍ
ي�شمل معيار التعليم والتعلم املعايري الفرعية التالية:
 1-3ت�صميم خ�صائ�ص اخلريجني وخمرجات التعلم
من الإجراءات املتبعة ل�ضمان ان�سجام خمرجات تعلم الطالب امل�ستهدفة مع الإطار ال�سعودي
للم�ؤهالت (الإطار الوطني للم�ؤهالت �سابقا) ،ومتطلبات العمل الوظيفي �أو املهني كما حددتها
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تو�صيات اخلرباء �أو متطلبات اجلهات املهنية �أو جهات االعتماد ذات العالقة:
املراجعة الدقيقة للإطار الوطني للم�ؤهالت.اال�ستق�صاء الدوري ملا يحتاجه �سوق العمل من معارف ومهارات وقدرات وقيم.االقتبا�س من املخرجات التي حتددها بع�ض جهات االعتماد.االت�ساق مع خ�صائ�ص اخلريجني على م�ستوى اجلامعة (الواردة يف بداية هذا الدليل). 2-3املنهج الدرا�سي
مكونات املنهج من متطلبات اجلامعة ومتطلبات الكلية ومتطلبات الربنامج وم�شروع التخرج
والتدريب امليداين � /سنة االمتياز.
 3-3جودة التدري�س وتقييم الطالب
ي�شمل هذا املعيار الفرعي معلومات حول خطط ا�سرتاتيجيات التدري�س لتطوير خمرجات التعلم
امل�ستهدفة للربنامج ،وتقومي جودة التدري�س ،والإجراءات املتبعة يف �إعداد تقارير املقررات
الدرا�سية وتقرير الربنامج ،وكيفية اال�ستفادة منها ،وينبغي �أن تت�ضمن هذه الفقرة جدو ًال يبني
ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يتم تقومي تدري�سهم ب�شكل منتظم من خالل ا�ستطالع �آراء
الطالب (�أو من خالل �آليات �أخرى).
كما ي�شمل عمليات امل�ساعدات التعليمية للطالب مثل ال�ساعات املكتبية وتعليم الأقران والدورات
التعليمية ....
ويتم عر�ض اال�ستنتاجات التي مت التو�صل �إليها ب�ش�أن جودة الربنامج نتيجة ال�ستخدام �إجراءات
تقومي الربنامج ومراجعته ،كما ينبغي الإ�شارة �إىل املعلومات اخلا�صة بامل�ؤ�شرات ونتائج ا�ستطالعات
الر�أي ،كلما كان ذلك منا�سب ًا.
كما يتم تقومي الطالب وهو تقومي خمرجاتهم عن طريق و�سائل قيا�س مبا�شرة و�أخرى غري مبا�شرة.

املعيار الرابع :الطالب
ً
ً
ً
ومتجاوبة مع احتياجات الطالب الذين يلتحقون
وعادلة
فعالة
يجب �أن تكون �إجراءات القبول
وا�ضحة عن متطلبات الربنامج الأكادميي ومعايري
معلومات
بالربنامج الأكادميي ،ويجب �إتاحة
ٍ
ٍ
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القبول ومعايري �إمتام الربنامج الأكادميي للطالب الراغبني يف االلتحاق به وعند حاجة �ألطالب
لها يف �أي مرحلة من مراحل الربنامج الالحقة ،ويجب �أن تكون �آليات ت�سوية املنازعات وا�ستئناف
ً
عادل ،كما يجب �أن ُيقدَّ م الإر�شاد الوظيفي للطالب
ومن�شورة ،وتدار ب�شكل
بو�ضوح
مبينة
القرارت
ٍ
ٍ
ٍ
فيما يتعلق بالوظائف ذات ال�صلة مبجاالت الدرا�سة التي يتعامل معها الربنامج.
جانب كبري من م�س�ؤولية حتقيق هذا املعيار تقع على عاتق �إدارة امل�ؤ�س�سة التعليمية �أكرث منه على
ً
�إدارة الربامج ،بينما الربنامج م�س� ٌ
ؤول عن تقومي جودة هذا املعيار.

املعيار اخلام�س :هيئة التدري�س
يجب �أن يكون �أع�ضاء هيئة التدري�س م�ؤهلني على النحو الأمثل ولديهم اخلربات املنا�سبة لتحمل
خمتلفة من
م�س�ؤوليات التدري�س املوكلة �إليهم وال�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س املنا�سبة لأنوا ٍع
ٍ
خمرجات التعلم ،وللم�شاركة يف الأن�شطة الرامية �إىل حت�سني فاعلية التعليم.
يجب تبيان م�ؤهالت وخربات �أع�ضاء هيئة التدري�س املرتبطة مبتطلبات الربنامج .ويجب �إبراز ما
ً
قائمة بنقاط القوة،
ي�ؤكد جودة م�ؤهالت وخربات �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وقدِّ م تقرير ًا يت�ضمن
وتو�صيات التح�سني ،و�أولويات التنفيذ.

املعيار ال�ساد�س :م�صادر التعلم واملرافق والتجهيزات
ً
كافية لتلبية متطلبات الربنامج
يجب �أن تكون مواد امل�صادر التعليمية واخلدمات املرتبطة بها
معلومات عن
واملقررات املقدمة فيه ،وي�سهل و�صول الطالب �إليها عند احلاجة ،والبد من توفري
ٍ
وقت كايف لتوفري ما يلزم من امل�صادر
متطلبات الربنامج الأكادميي من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ٍ
ً
املطلوبة ،ويجب �أن ي�شارك الأ�ساتذة والطالب يف تقومي ما يتم توفريه من م�صادر ،علما �أن املتطلبات
اخلا�صة باملراجع وم�صادر البيانات على �شبكة الإنرتنت وقاعات احلا�سب الآيل وامل�ساعدة يف
ا�ستخدام هذه التجهيزات �سوف تتنوع تبع ًا لطبيعة الربنامج الأكادميي ومنهجية تدري�سه.
يجب �أن تكون املرافق منا�سبة وتهيئ الأجواء حل�سن �سري العملية التعليمية وتعمل على ت�سهيل
�أن�شطة الربنامج.
بجب تو�ضيح �إجراءات ت�أمني م�صادر التعلم الالزمة للربنامج ،مبا يف ذلك الفر�ص املتاحة لطاقم
التدري�س �أو �إداريي الربنامج لتوفري امل�صادر ال�ضرورية ،وكذلك معلومات عن اخلدمات املقدمة
و�أوقات توفرها ،ومدى َت َ�ساوي توفري م�صادر التعلم بني �شطري الطالب والطالبات ،وغري ذلك.
يجب تو�ضيح مالئمة املرافق والتجهيزات (قاعات الدرا�سة واملعامل و�أماكن اال�ستذكار وجتهيزات
ال�شبكة الدولية واملكتبات� .....إلخ) املتاحة لأن�شطة الربنامج.
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خمرجات التعلم
جمموعة من املعارف واملهارات والكفاءات يحب �أن يزود بها اخلريج ويتم ذلك من خالل �إدراج هذه
املعارف واملهارات والكفاءات يف املقررات الدرا�سية على �أن يتم مراجعة وتقييم هذه املخرجات ب�شكل
دوري ل�ضمان نتائج جيدة تخدم اخلريج يف �سوق العمل ،ولأهمية تعرف الطالب على هذه املخرجات
يف العملية التعليمية ،نقدم فيما يلي �شرح ًا مب�سط ًا لهذه املخرجات:
 -1املعارف :القدرة على فهم وعر�ض احلقائق واملفاهيم والنظريات والأ�ساليب املحددة.
 -2املهارات :منها املهارات الإدراكية (الذهنية) وتعني تطبيق الأ�س�س والنظريات يف التفكري واحلل
الإبداعي للم�شاكل والواجبات املخ�ص�صة واملو�ضوعات اجلديدة غري املتوقعة .وب�شكل عام هي
القدرة على تطبيق فهم املعرفة حلل امل�شاكل بطرق مبدعه والتعامل مع املواقف احلرجه .واملهارات
وامل�سئولية ال�شخ�صية :تت�ضمن املهارات القيادية ومهارات العمل �ضمن فريق وال�سلوك الأخالقي،
وا�ستقاللية التعلم .ومهارة االت�صال وت�شمل القدرة على االت�صال بفاعلية عند التخاطب ال�شفهي
�أو التحرير وا�ستخدام م�صادر املعلومات وتقنية االت�صال .املهارات النف�س حركية وهي املهارات
احلركية يف املجاالت العلمية التي تتطلب ذلك مثل اجلراحة والر�سم واملو�سيقى والتمثيل.
 -3الكفاءات� :إن مفهوم الكفاية هو مرتبط ب�شكل وثيق ب�سوق العمل ب�شكل عام وبحالة معينة
(مهنية �أو درا�سية) ب�شكل خا�ص .وبح�سب الإطار الوطني للم�ؤهالت يعترب الأوروبيون ب�أن الكفاية
هي «القدرة على ا�ستخدام املعارف واملهارات وال�سلوكيات ال�شخ�صية يف حاالت عمل �أو درا�سة ومن
�أجل التطور املهني وال�شخ�صي» ...هي �إذا جمموعة �سلوك ّيات اجتماع ّية ،ووجدان ّية ،ومهارات
وح�سية ،وحرك ّية تعتمد على معارف ت�سمح مبمار�سة دور ما� ،أو وظيفة� ،أو ن�شاط ب�شكل
نف�س ّيةّ ،
ف ّعال .لذلك وللعمل بكفاءة يف حالة معينة يقول لوبوتريف ب�أن االن�سان ي�ستجمع ويح�شد موارده
اخلا�صة (من معارف ومهارات و�سلوكيات) وبع�ض من موارده البيئية (ك�شبكات مهنية وزمالء وملفات
وثائقية وغريها) من �أجل ذلك.

جتربة جامعة الق�صيم فى جمال �ضمان اجلودة
قامت جامعة الق�صيم وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االكادميى (هيئة تقومي
التعليم والتدريب حاليا) بعدة مراحل لتوطني اجلودة فيها �سعيا للو�صول �إىل خمرجات عاملية
امل�ستوى للعملية التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع،
و�أبرز هذه املراحل ما يلي:

�أو ًال :مرحلة التقومي الذاتي الأوىل (عام 1426هـ)
�سعت جامعة الق�صيم من خالل هذه الدرا�سة �إىل تقييم الو�ضع الراهن والقائم يف اجلامعة لتحديد
موقفها ومدى حتقيقها ملعايري اجلودة على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي والرباجمى .وخل�صت الدرا�سة �إىل عدد
من النتائج والتو�صيات التي �أبرزت نقاط القوة لدى اجلامعة وال�سعي للحفاظ عليها وتعزيزها،
108

عمادة التطوير والجودة

ونقاط ال�ضعف والعمل على تالفيها.

ثاني ًا :م�شروع الدرا�سة التطويرية (عام  1429-1427هـ)
كان م�شروع الدرا�سة التطويرية والذي طرحته مع الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االكادميى
(هيئة تقومي التعليم والتدريب حاليا) و�شارك فيه ثالث جامعات �سعودية من بينهم جامعة
الق�صيم ،هو باكورة الأعمال التي تخدم توطني اجلودة يف اجلامعات امل�شاركة وكلياتها ،بالإ�ضافة
�إىل الن�شاطات الأخرى والتي واكبت هذا امل�شروع ونعنى التدريب وور�ش العمل وغريها.
بدء الإعداد لتنفيذ امل�شروع عام  1427هـ وا�ستمر العمل يف امل�شروع حتى عام  1429هـ .وكان امل�شروع
مبثابة تدريب عملي (حماكاة) على كيفية �إعداد و�ضبط (�إعادة هيكلة) كل من الأن�شطة التعليمية
والبحثية والإدارية لتحقق متطلبات االعتماد الأكادميي مبوا�صفات عالية امل�ستوى.
نتائج امل�شروع
قامت عدة فرق من املتخ�ص�صني يف اجلودة واالعتماد الأكادميي من اململكة مبراجعة نتائج امل�شروع
وزيارة اجلامعة والأق�سام امل�شاركة يف الدرا�سة ،و�صدر عن هذه الفرق تقارير هامة على امل�ستوى
امل�ؤ�س�سي والرباجمي وروجعت يف الأق�سام املعنية ومت الرد عليها وااللتزام بتوجيهات الفرق املراجعة
لتحقيق متطلبات االعتماد الر�سمي ملختلف وحدات اجلامعة.
ومن �أهم نتائج الدرا�سة ما يلي:
•�إعداد اخلطة الإ�سرتاجتية للجامعة
•�إن�شاء وكالة اجلامعة للتطوير والتخطيط واجلودة
•�إن�شاء عمادة �ضمان اجلودة واالعتماد
•�إن�شاء عمادة تقنية املعلومات
•�إن�شاء عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
•�إن�شاء املجل�س اال�ست�شاري للجامعة وبراجمها.

ثالث ًا :م�شروع االعتماد الأكادميى امل�ؤ�س�سي الر�سمي
بعد االنتهاء من الدرا�سة التطويرية للجامعة على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي والرباجمي وزيارة املحكمني
اخلارجيني للجامعة والتي ا�شتملت على العديد من تو�صيات اعتربتها اجلامعة ملزمة يف تنفيذها من
�أجل ا�ستمرارية التح�سني يف والتطوير يف اجلامعة ورفع جاهزية اجلامعة للح�صول على االعتماد
الأكادميي امل�ؤ�س�سي� ،صدر قرار معايل مدير اجلامعة بتاريخ  1430/7/15هـ بت�شكيل جلان م�شروع
االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي للعمل على �إعداد خطة تنفيذية لتو�صيات املراجعني اخلارجيني
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والتحقق من تنفيذها وا�ستمرار التهيئة للح�صول على االعتماد الأكادميي ر�سمي ًا من قبل الهيئة
الوطنية للتقومي واالعتماد االكادميى (هيئة تقومي التعليم والتدريب حاليا)
منجزات امل�شروع
•االنتهاء من �إعداد نظام توكيد اجلودة للربامج الأكادميية
•ح�صول اجلامعة على االعتماد امل�ؤ�س�سي ملدة �سبع �سنوات (من عام مايو  3102حتى �إبريل
.)0202

دور الطالب/الطالبة يف عمليات و�أن�شطة اجلودة
او ًال� :أن�شطة اجلودة:
•التعامل ب�شفافية وجدية مع اال�ستبيانات التي توزعها اجلامعة �أو الكلية �أو الق�سم كا�ستبانة
تقومي املقرر ،وا�ستبانة تقومي الربنامج وا�ستبانة خربة الطالب.
•احلر�ص على امل�شاركة يف �أن�شطة اجلودة على م�ستوى اجلامعة �أو الكلية وال�سعي للتعرف على
ثقافتها والتحلي بها.
•احلفاظ على املكت�سبات واحلقوق الطالبية �سواء الأكادميية �أو الال�صفية وذلك بامل�شاركة
بتقييم تلك اخلدمات واقرتاح �سبل تطويرها وامل�ساعدة للنهو�ض بها.
•احلر�ص على ال�شفافية واملو�ضوعية عند امل�شاركة يف جمموعات الرتكيز ملناق�شة مو�ضوعات
تخدم ق�ضايا اجلودة �سواء على م�ستوى اجلامعة �أو الكلية.
•احلر�ص على متابعة االت�صال بوحدة اخلريجني باجلامعة بعد التخرج ملتابعة �أن�شطة اجلامعة
خلدمة اخلريجني وامل�ساهمة يف تطويرها.
•اال�ستجابة بفاعلية لدعوة اجلامعة �أو الكلية �أو الق�سم للم�شاركة يف عمل اللجان اخلا�صة
باملراجعني اخلارجيني.

ثاني ُا :الأن�شطة التطويرية
•امل�شاركة بفاعلية يف �أن�شطة اجلامعة اخلارجية والداخلية مبا ي�سهم يف رفع ت�صنيف اجلامعة
فى الن�شاطات الطالبية.
•امل�شاركة بفاعلية يف �أن�شطة الأق�سام العلمية والال�صفية لأهمية هذا الأمر عند مراجعة �أعمال
ون�شاطات الكلية �أو الق�سم بهدف االعتماد.
•التم�سك بقيم اجلامعة واملعلن عنها يف �سياق اخلطة الإ�سرتاجتية للجامعة.
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•املبادرة يف تقدمي مقرتحات تطويرية للكلية �أو للق�سم لتح�سني العملية التعليمية.
•احلر�ص على امل�شاركة يف ع�ضوية جمال�س الكليات والأق�سام واللجان ذات العالقة بن�شاطات
الطالب ،حتقيق ًا ملبد�أ امل�شاركة الفاعلة يف اتخاذ القرار.
•احلر�ص على ت�سجيل وا�ستيفاء البيانات ال�شخ�صية لدى وحدة �شئون الطالب الكلية خالل
الدرا�سة وبعد التخرج.

ثالث ًا :الأن�شطة التعليمية
•اال�ستفادة من امل�ساعدات العلمية التي يقدمها �أع�ضاء هيئة التدري�س وخا�صة ال�ساعات املكتبية
وكذلك احلر�ص على تقييم فاعليتها يف م�ساعدة الطالب.
•التفاعل وامل�شاركة فيما يقدم من فعاليات يف قاعات الدرا�سة تخدم جودة العملية التعليمية.
•ما هي �أهمية االعتماد؟
•بالن�سبة للطلبة:
•ي�ساعد الطالب يف عملية اختيار اجلامعة ومعرفة �سمعتها.
•االعتماد يقوي �سمعة و�شعبية اجلامعة كوجهة جذب للطالب وي�سهل عملية ا�ستقطاب الطالب
املتميزين.
•يقنع جهات التوظيف �أن خريج اجلامعة يت�سم باخل�صائ�ص واملهارات الالزمة ل�سوق العمل.

بالن�سبة للم�ؤ�س�سات التعليمية:
•امليزة املبا�شرة لالعتماد بالن�سبة للجامعة هو امل�ساعدة على بناء ال�شهرة والعالمة التجارية
لها ،ويكون عامل جذب للجامعات الإقليمية والعاملية للتعاون معها يف املجاالت الأكادميية،
بحيث تكون جامعة يفتخر �أع�ضائها باالنتماء �إليها.

بالن�سبة جلهات التوظيف:
•اجلامعات والتخ�ص�صات املعتمدة تعطي جهات التوظيف املحلية والدولية فكرة جيدة عن
م�ستوى مهارات و�سلوكيات اخلريجني (املوظفون املحتملني) قبل �أن يتم �أي تعيني فعلي يف مكان
العمل.
•االعتماد يوفر �ضمانات لأ�صحاب العمل �أن خريجي الربنامج هم متمكنون من
تخ�ص�صاتهم نظري ًا وعملي ًا وم�ستعدون للدخول يف �سوق العمل.
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بالن�سبة للدولة:
•االعتماد الأكادميي املحلي والدويل ،ا�ستنادا �إىل معايري اجلودة ،ي�ساعد على بناء �صورة �إيجابية
عن الدولة كوجهة جذب للطالب الذين ي�سعون للتعليم العايل ويعزز ال�سياحة التعليمية.
•االعتماد ي�ساعد على بناء �صورة واقعية عن الدولة كم�صدر للكفاءات عالية امل�ستوى للعمل يف
الأ�سواق العاملية.

الباب الثامن ع�شر
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البحث العلمي واالبتكارات
دعم الطالب يف البحث العلمي
تدعم اجلامعة الطالب يف مرحلتي البكالوريو�س والدرا�سات العليا يف جمال و�أن�شطة البحث العلمي
وذلك من خالل عمادة البحث العلمي وكذلك الكليات.

دور عمادة البحث العلمي
تدعم العمادة �أبحاث �أع�ضاء هيئة التدري�س وت�شجع ا�شراك طالب مرحلة البكالوريو�س بها ،كما
�أنها تطرح م�شاريع بحثية لطلبة البكالوريو�س حتت م�سمى منح طالب البكالوريو�س.

منح طالب البكالوريو�س
هي منحة بحثية ترعاها وتدعمها عمادة البحث العلمي وهي موجهة لطالب البكالوريو�س بهدف
تدريبهم وت�شجيعهم على �آليات البحث العلمي وعددها  50منحة �سنويا.
الأهداف:
 -1الرغبة يف حتفيز طالب البكالوريو�س يف اجلامعة.
 -2زيادة وعي طالب البكالوريو�س جتاه �أهمية البحث العلمي
 3تدريب طالب البكالوريو�س على �إجراء البحوث العلمية من �أجل �إعدادهم كباحثني م�ؤهلني.
 -4دعم طالب البكالوريو�س معنويا ومادي ًا.
ال�شروط وال�ضوابط:
يتم االعالن عنها عند فتح باب التقدمي للمنحة على موقع عمادة البحث العلمي.

دعم �أبحاث طالب الدرا�سات العليا
تقدم عمادة البحث العلمي برناجما لدعم �أبحاث طالب الدرا�سات العليا واملن�شورة يف جمالت م�سجلة
يف قاعدة معلومات ( )ISIب�صرف مكاف�أم مالية جمزية عن كل بحث مت قبوله للن�شر.
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مركز االبتكار وامللكية الفكرية
نبذة تعريفيه عن عمل املركز
مركز االبتكار وامللكية الفكرية بجامعة الق�صيم هو مركز يقوم بن�شر مفهوم االبتكار وامللكية
الفكرية ودعمها وت�شجيع� أ�صحاب هذه االفكار حلمايتها ،وحتويلها اىل حلول واقعية ،تخدم
التنمية االقت�صادية ومبا يتوافق مع ر�ؤية اململكة .٢٠٣٠

الر�ؤية والر�سالة والقيم
الر�ؤية:
مركز حا�ضن وداعم للأفكار االبتكارية الداعمة للتنمية امل�ستدامة وامل�سهمة يف �صناعة االقت�صاد
املعريف.

الر�سالة:
ن�شر مفهوم ثقافة االبتكار وامللكية الفكرية واحت�ضان الأفكار االبتكارية وحتويلها �إىل منتجات ذات
قيمة اقت�صادية يف منظومة االقت�صاد املعريف ال�سعودي.

القيم:
العدالة – ال�شفافية – الأمانة – الإبداع
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الأهداف
يهدف املركز ايل حتقيق ما يلي:
•ن�شر وتعزيز ثقافة االبتكار وامللكية الفكرية واالقت�صاد املعريف.
•حتفيز االبتكار واحت�ضان الأفكار االبتكارية والإ�سهام يف حتويلها �إىل
منتجات اقت�صادية.
•حماية الأفكار وت�سجيل براءات االخرتاع يف الهيئة ال�سعودية للملكية
الفكرية.
•الإ�سهام يف تعزيز العالقة بني املبتكرين وامل�ستثمرين.
•دعم م�شاريع الطالب اخلريجني والتي تبد�أ بفكرة مبتكرة.
•بنـاء �شـراكات ا�سـرتاتيجية مـع اجلهـات ذات العالقـة باالبتكار وحقوق
امللكية الفكرية واملراكز العاملية املماثلة.

امل�ستفيدون من خدمات املركز
جميع من�سوبي اجلامعة ومن يف حكمهم.
�أ�صحاب الأفكار االبتكارية من خارج اجلامعة وفق ماتنظمه الالئحة التنظيمية.

وحدة دعم االبتكار
تقوم وحدة دعم االبتكار باملهام التالية:
� -1إعداد وتنفيذ الربامج الإثرائية لطالب وطالبات اجلامعة وكذلك للمجتمع خللق بيئة تناف�سية
مما ي�ساعد على �إكت�شاف املخرتعني وتقدمي الدعم الالزم لهم.
 -2تقدمي الدعم الفني والعلمي للمتقدمني بطلب براءات االخرتاع.
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و�سائل التوا�صل
sa.edu.qu@center_Innovation :Email
Twitter: @innovation_qu
Website: ic.qu.edu.sa
5077 :Ex 0163800050 :Tel
املقر :كلية الهند�سة – F005 B2

اجلمعيات املهنية والعلمية
مت ت�أ�سي�س العديد من فروع طالب للجمعيات العلمية واملهنية العاملية واملحلية يف معظم كليات
اجلامعة ،وتقدم تلك اجلمعيات الدعم والتوجيه والإر�شاد املهني للطالب عن طريق عقد امل�ؤمترات
والندوات ودعم االبتكارات والأبحاث.
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الباب التا�سع ع�شر
فعاليات وحفالت
�أيام املهنة والتوظيف
تقيم اجلامعة �أيام املهنة ال�سنوية من خالل معر�ض تدعو له عددا كبريا من ال�شركات ال�ستقطاب
عدد من اخلريجني واجلامعة يف طور تطوير هذا اجلانب وقد متت املوافقة على �إن�شاء جلنة دائمة
تتوىل هذا املو�ضوع لتفتح �أفاق وا�سعة للخريجني
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حفل التخرج
عادة يف نهاية كل عام درا�سي يقام حفل للخريجني وحفل �أخر للخريجات ويكرم فيه اجلميع ويخ�ص
احلا�صلني على مراتب ال�شرف ويرعاه �صاحب ال�سمو امللكي �أمري منطقة الق�صيم وحرم �سموه وتوزع
فيه م�شالح التخرج وال�شهادات وي�صدر فيه دليل للخريجني واخلريجات
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الباب الع�شرون
معلومات هامة و�إر�شادات
�إر�شادات هامة
ال�ساعات الدرا�سية� :أقل �ساعات �أن يدر�سها الطالب يف الف�صل (� )12ساعة معتمدة.
الت�أجيل :يحق للطالب الت�أجيل مرتني متتاليتني �أو ثالث مرات متفرقة وذلك بنهاية الأ�سبوع الأول
من كل ف�صل.
احلذف :يجوز للطالب حذف الف�صل مرتني متتاليتني �أو ثالث مرات متفرقة حتى نهاية الأ�سبوع
العا�شر من الدرا�سة.
الفرق بني احلذف والت�أجيل :احلذف يح�سب �ضمن �سنوات الدرا�سة يف اجلامعة والت�أجيل ال يح�سب.
احلرمان� :إذا جتاوز الطالب ن�سبة) ( % 15من الغياب يف الف�صل يف �أي مقرر ف�إنه ي�ؤدي �إىل حرمان
الطالب من دخول االختبار.
قبول الأعذار عن غياب يف الدرا�سة �أو االختبارات� :إذا جتاوز غياب الطالب  % 15يف الدرا�سة ف�إنه
ال يقبل منه �أي عذر.
الغياب عن االختبارات النهائية:
 يجب �إح�ضار التقرير بعد م�ضي �أ�سبوع من تاريخ الغياب لوكيل الكلية مع تعبئة النموذج املخت�ص. ال تقبل الأعذار الآتية :مراجعات الإ�سعاف -مراجعات الدوائر احلكومية– تقارير امل�ستو�صفاتاحلكومية والأهلية.
طي القيد :يطوى قيد الطالب �إذا ح�صل على) �أربعة (�إنذارات ف�أكرث.
�أ�سباب طي القيد :ح�صول الطالب على الإنذار الأول والثاين والثالث لأن معدله �أقل من ( )2ومل
ي�ستطع رفعه.
طرق معرفة طي القيد:
o oانقطاع املكاة�أة

o oعدم ت�سجيل اجلدول.

�o oأن يكتب على �سجلك الأكادميي (مف�صول �أكادمييا).
�o oأن يتجاوز ( )12ف�ص ًال.
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كيف يعيد الطالب قيده:
�أن يتقدم الطالب بخطاب �إىل وكيل الكلية لل�ش�ؤون التعليمية يف الأ�سبوع الأول.
�أن يكون معدل الطالب يف �آخر ف�صلني فوق ()2
موافقة اللجان التالية :جمل�س الكلية وجلنة امل�شاكل الطالبية ملن هم دون “ � 5إنذارات “ وجمل�س
اجلامعة ملن لديهم � 6إنذارات ف�أكرث.
التحويل :ي�سمح للطالب بالتحويل مرة واحدة فقط) التحويل بني الأق�سام داخل الكلية كالتحويل
من كلية �إىل الكلية (على �ضوء الآتي:
بني الأق�سام :ي�شرتط موافقة عميد الكلية.
بني الكليات :ي�شرتط موافقة عميدي الكليتني.
بني اجلامعات :ي�شرتط موافقة اجلامعتني على �أال تزيد ال�ساعات التي در�سها عن ()%40

ترتيبات اجلدول الدرا�سي
�أوال :تعيني اجلدول:
عند ت�سجيلك جلدولك عليك مراعاة الآتي:
�أ� -أن تكون ال�شعبة التي اخرتتها مكانها يف كليتك ،ولي�ست يف مكان بعيد عن مقرها ،ويتبني ذلك من
خالل معرفتك لرموز القاعات يف الكلية
ب� -أال تزيد يف عدد ال�ساعات امل�سجلة �إذا كان معدلك منخف�ضا عن ()2؛ لأن �أعباء املواد �ستكون
كبرية عليك ،وقد ت�ؤدي �إىل �إخفاقك ،لذا نن�صحك من �أجلك رفع معدلك �أن تكون �ساعاتك بني -12
.16
ج� -إذا كنت حموال من ق�سم �إىل ق�سم ،فب�إمكانك معادلة املواد املتوافقة مع خطتك يف امل�ضمون وعدد
ال�ساعات.
د -يف �أثناء احلذف والإ�ضافة حاول �أن جتعل جدوال متوازنا يف الفراغات ،بحيث ال يكون لديك
املحا�ضرة الأوىل والأخرية ،ما قد يجعلك متكا�سال يف احل�ضور ،فاحر�ص على و�ضع مادة �أخرى يف هذا
الفراغ ،وجتنب الغياب يف �أثناء احلذف والإ�ضافة حتى ال تتعر�ض للحرمان.
ه -احر�ص �إذا �أنهيت عملية احلذف والإ�ضافة من خالل املوقع �أن تطبع اجلدول وذلك حلفظ
حقوقك.
و -نن�صحك بو�ضع ملف خا�ص ت�ضع فيه �صورة لأي �سجل �أو جدول ت�أخذه يف اجلامعة ،فقد حتتاج
�إليه يف �أمر من الأمور.
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ز -ال يحق لك �إذا �سجلت مادة يف �شعبة من ال�شعب �أن تدر�سها يف �شعبة �أخرى عند �أ�ستاذ �آخر.
ح -اعلم �أن لكل ق�سم متطلبات جامعية ،فال يجوز �أن ت�سجل مادة لها متطلب �سابق ،ك�أن ت�سجل :نحو
 ،2قبل :نحو .1

ثانيا :حل م�شاكل اجلدول الدرا�سي
نحب �أن نذكرك �أن حل امل�شكلة يبد�أ �أوال من ق�سمك ،ثم �ش�ؤون الطالب بالكلية ،ثم عمادة الكلية
ممثلة بوكالة الكلية لل�ش�ؤون التعليمية ،وعدم جتاوز �أي مرحلة من تلك املراحل ،ونحب �أن نلفت
انتباهك �إىل ما يلي:

 -1ر�صد الدرجات:
�إذا ر�أيت �أن مادة من موادك مل تر�صد فعليك مراجعة الأ�ستاذ �أوال ،ثم رئي�س الق�سم الذي ترجع
�إليه ،ف�إن وجدتها فال بد �أن ميلأ الأ�ستاذ منوذج تعديل الدرجات املعتمد �شامال كل البيانات وموقعا
من الأ�ستاذ ثم رئي�س الق�سم ،ثم عمادة الكلية ،وبعدها ت�أخذ النموذج �إىل �ش�ؤون الطالب ليتم �إر�ساله
بالطريق النظامية.

 -2غيابك عن املحا�ضرات:
�إذا ح�صل لك ظرف طارئ ،و�أدى بك �إىل الغياب عن حما�ضرة من املحا�ضرة ،فبادر بتقدمي العذر �إىل
�أ�ستاذ املادة ب�صورة �سريعة ،كي ال تتعر�ض للحرمان .ونن�صحك دائما بت�سجيل كل غياب يح�صل لك
حتى ال تبلغ احلد الأعلى ثم يقوم الأ�ستاذ بحرمانك من دخول االختبار النهائي.

 -3غيابك عن االختبارات النهائية:
�إذا ت�أخر ح�ضورك عن االختبار بن�صف �ساعة فالنظام اجلامعي مينعك من الدخول فيه .و�إذا تغيبت
عن االختبار فال بد من تقدمي عذر خالل �أ�سبوع من تاريخ غيابك ،مع مراعاة ما جاء يف الإر�شادات
املهمة ال�سابقة.

 -4ا�سمك غري موجود يف ك�شف الأ�ستاذ:
يف هذه احلالة عليك الت�أكد من �ش�ؤون الطالب هل املادة م�سجلة لك �أم ال ؟ ف�إن مل تكن م�سجلة لك،
ف�إن ح�ضورك كعدمه.

� -5ضعف امل�ستوى الدرا�سي:
اعلم �أن �أي امل�ستوى الأول هو النواة احلقيقية للمعدل الرتاكمي ،و�أن ر�سوب فيه يكون حمال عليك،
ي�ضعف من رفعك املعدل م�ستقبال.

 -6الف�صل ال�صيفي:
عندك ت�سجيلك يف الف�صل ال�صيفي ت�أكد من جدولك وماذا يحتوي عليه حتى ال ي�صدر لك جدول
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ومن ثم تت�ضرر ،وقم بالت�سجيل واحلذف والإ�ضافة بنف�سك وال جتعل الآخرين يتحكمون يف م�صريك
الأكادميي.

 -7متابعة ال�سجل الدرا�سي:
كثري من الطالب ال يعرف �سجله الدرا�سي ،ولذا ال يعرف ماذا بقي له وماذا جتاوز من خطته ،لذا
نن�صحك مبعرفتها من خالل ق�سمك الذي ترجع �إليه� ،أو من خالل املوقع االلكرتوين يف اجلامعة عرب
بوابة خدمات الأع�ضاء.

ال�سجل الأكادميي
هو ال�سجل الذي فيه ر�صد لكل م�ستواك منذ دخلت اجلامعة من حيث الدرجات واملعدالت لكل ف�صل،
واملعدل الرتاكمي ،فاحر�ص على الإطالع عليه كل ف�صل ،وذلك بطلبه من �ش�ؤون الطالب �أو معرفته
من خالل ح�سابك على موقع اجلامعة ،وعليك تدقيق النظر يف موادك؛ لتكت�شف �أي خط�أ فيه.
رموز ال�سجل� :أ :+ممتاز مرتفع� ،أ :ممتاز ،ب :+جيد جدا مرتفع ،ب :جيد جدا ،ج :+جيد مرتفع،
ج :جيد ،د :+مقبول مرتفع ،د :مقبول ،هـ :را�سب ،ح :حرمان ،م :م�ستمر ،ل :غري مكتمل �أي �أنها مل
تر�صد.
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وللدخول �إىل �سجلك الأكادميي عليك زيارة موقع اجلامعة
www.qu.edu.sa
ثم ادخل على خدمات الطلبة ،واكتب يف خانتي

ن�س�أل اهلل العون والتوفيق لأبنائنا الطالب وبناتنا الطالبات
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مالحق
ملحق  :1تعهد باتباع ميثاق احلقوق والأخالق
ميثاق احلقوق والأخالق (تعهد عام)
ب�صفتي موظف /ع�ضو هيئة تدري�س /طالب يف جامعة الق�صيم� ،أتعهد ب�أن �أتفهم فهما وا�ضحا و�أقبل
قبوال �صريحا مبيثاق احلقوق واخالقيات املهنة يف جامعة الق�صيم و�أن �ألتزم ب�أعلى معايري الأمانة،
وال�صدق والنزاهة يف الأن�شطة الأكادميية وغري االكادميية �أو الأن�شطة الإدارية ،ولن يف �أي حال،
�أهني �أو �أنتهك �صراحة �أو �ضمنا هذا امليثاق او �أي �سيا�سة يف اجلامعة .ويف هذا الإطار ف�أنا �أوافق
على:
بها

•دعم واالمتثال جلميع �سيا�سات جامعة الق�صيم ،وم�ساعدة زمالئي على االمتثال

•تنفيذ املهام والأن�شطة ب�أق�صى درجات ح�سن النية واملو�ضوعية وال�شفافية
والكفاءة وبذل العناية الواجبة ،واملهنية
•التقيد ب�أعلى معايري الأدب وح�سن ال�سلوك
•االمتناع عن �أي عمل �أو فعل ،قد ي�شكل ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،انتهاكا
الخالقيات املهنة
•التعامل مع زمالئي بروح من ال�صداقة املهنية
•�أكون خا�ضعا للم�ساءلة وم�س�ؤوال عن جميع �أفعايل و�أخطائي ،وامل�ساهمة يف تعزيز
ثقافة الثقة يف املجتمع
•ممار�سة ق�صارى جهدي لدعم وتعزيز اجلامعة يف دعم التفوق والتقدم كم�ؤ�س�سة
�أكادميية رائدة
الأعمال

•التم�سك مببادئ امل�ساواة وعدم التمييز ،وال�صدق ،والنزاهة ،واالحرتام يف جميع

•اتباع �أعلى املعايري الأخالقية واملبادئ املذكورة �أعاله حتى يف حاالت النزاعات
�أو ال�شكاوى

التوقيع:

		
اال�سم:
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