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 -0وحدة الدعم و اإلرشاد األكاديمى بالكلية
يعتبر اإلرشاد األكاديمي ركيزة من ركائز التعليم الجامعي في المملكة  ,حيث أنه يهدف إلى توجيه الطلبئة
للحصول على أفضل النتائج والتكيف مع البيئة الجامعية واغتنام الفرص المتاحة لهم ,عن طريق تزويدهم
بالمهارات األكاديمية التي ترفع من مستوى تحصيلهم العلمي .
مفاهيم عامة:
* وحدة الدعم واإلرشاد األكاديمي هي وحدة تنشأ بقرار من عميد الكلية وتعنى بالتخطيط والتنسيق واإلشراف
على تنفيذ عملية اإلشراف األكاديمي بالكلية ،وتكون اللجنة مسئولة لدى عميد الكلية أو وكيل الكلية للشؤون
التعليمية.
* إنَّ مسؤولية اإلرشاد األكاديمي تقع على عاتق كل أعضاء هيئة التدريس وليس وحدة الدعم
واإلرشاد األكاديمي فقط  ،ولذا سيشارك كل أعضاء هيئة التدريس في أنشطة اإلشراف األكاديمي على الطلبة.
* المرشد األكاديمي هو أحد أعضاء هيئة التدريس أومن في حكمهم يتم تكليفه مئن قِبل وحدة الدعم
واإلرشاد األكاديمي ليقوم بمهمة اإلرشاد األكاديمي لمجموعة من طالب أو طالبات الكلية.
* تعمل الوحدة بتنسيق وتعاون مع إدارة التوجيه واإلرشاد بعمادة شؤون الطالب.
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الرؤية:
تسعى وحدة اإلرشاد األكاديمي إلى تقديم خدمات إرشادية للطالب تساهم في تطوير شخصيته أكاديمياً
واجتماعيًا وتنمية مهارته في المجاالت المختلفة بما يتفق مع معايير الجودة العالمية بالجامعات.
الرسالة:
تقوم وحدة اإلرشاد األكاديمي بتقديم خدمات إرشادية متنوعة للطالب تفي باحتياجاته في اختيار المقررات
الدراسية المناسبة وفق الخطة الموضوعة ،باإلضافة إلى إرشاد الطالب إلى كيفية التعامل مع الصعوبات
المختلفة التي قد تواجههم خالل فترة الدراسة لتسهيل االستمرار والتفوق الدراسي.
األهداف:
أن الهدف األساسي من وجود المرشد األكاديمي هو إرشاد الطالب وتوجيهه في اختبار المقررات المناسبة
حسب الخطة األكاديمية الموضوعة للحصول على الدرجة العلمية بنجاح ،ومعاونته على تذليل الصعوبات التي
تصادفه في دراستها ،وتقديم النصح في األمور التي تؤثر في مسار تعليمه .واإلرشاد األكاديمي ليس فقط
مجرد التسجيل فالمرشد األكاديمي يجب أن يبني عالقة متصلة مع الطالب فهو واجهة مسؤولة تمثل الكلية
بمستوى

معين،

وعليه

فهو

األكثر

معرفة

باحتياجات

الطالب.

ويتحقق هذا الهدف الرئيسي من خالل األهداف الفرعية التالية:


تهيئة الطالب المستجدين لمعرفة الحياة الجامعية من خالل برامج إرشادية وتوجيهية للتعريف
بالكلية وعمادتها وأقسامها المساندة وكيفية حصول الطالب على خدماتها باإلضافة إلى تعريف
الطالب بالمتغيرات التي قد يواجهها في حياته وكيفية التعامل معها.



مساعدة الطالب على اختيار التخصص المناسب وفقاً إلمكاناتهم واهتماماتهم العلمية واحتياجات
سوق العمل.



مساعدة الطالب على اختيار المقررات الدراسية وفقاً لتخصصهم وبما يحقق المعدل المناسب
للحصول على الدرجة العلمية (البكالوريوس).



مساعدة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة على مواجهة الصعوبات األكاديمية ،خالل حياتهم
ومساعدتهم في التحصيل األكاديمي وفقًا لقدراتهم.



تشجيع الطالب المتفوقين على المزيد من التحصيل وتوجيههم نحو استثمار قدراتهم وإمكاناتهم
في المجاالت التي تتناسب مع ميولهم واهتماماتهم العلمية.



نشر الوعي باللوائح األكاديمية لدى الطالب ومساعدتهم على فهم خطط الدراسية وأنظمتها.



متابعة الطالب المتعثرين دراسياً ومساعدتهم على اكتساب المهارات الالزمة لزيادة تحصيلهم
العلمي.



المساعدة في تنفيذ المهام التي تحقق أهداف وحدة اإلرشاد األكاديمي أو توكل إليها من قبل عمادة
شؤون الطالب أو عمادة القبول والتسجيل.
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 -1مهام وحدة الدعم و اإلرشاد األكاديمى بالكلية
 وضع خطة لإلشراف األكاديمي بالكلية.
 اإلشراف على تنفيذ خطة اإلشراف األكاديمي.
 نشر الوعي بين الطلبة حول ماهية الوحدة وأهميتها وكيفية االستفادة من خدماتها وذلك عن طريق
اللقاءات والنشرات وموقع الكلية على الشبكة العنكبوتية.
 تعريف الطلبة بأهداف الكلية ورسالتها ،وبرامجها التعليمية  ،وأقسامها العلمية ،ومجاالت عمل خريجيها،
وأوجه الرعاية والخدمات التي توفرها لطالبها ،كما يتم تبصيرهم وتوجيههم الختيار التخصصات المناسبة
التي تالءم قدراتهم وإمكاناتهم.
 توزيع الطلبة المستجدين على المشرفين األكاديميين ونشر القوائم على لوحات اإلعالن وموقع الكلية على
الشبكة العنكبوتية وذلك مع بداية كل عام.
 الرفع بشكل دوري) منتصف كل فصل دراسي ( بتقرير يشتمل على أعمال الوحدة وكذلك تقريراً عن
مستويات الطلبة إلى إدارة الكلية.
 دراسة الحاالت التي تحال إليها بواسطة إدارة الكلية وإعداد تقارير عنها رفعها لجهات االختصاص.
 النظر في مشاكل الطلبة األكاديمية التي تُرفع بواسطة المرشدين والسعي لحلها مع إدارة الكلية.
 النظر في شكاوى الطلبة ذات الطبيعة األكاديمية واستنباط الحلول التي تناسبها أو رفعها إلدارة الكلية إذا
لزم األمر.
 النظر في شكاوى الطلبة تجاه أي مقرر وإيجاد الحلول والرفع بذلك إلى إدارة الكلية.
 التوعية بأهميئة اإلرشئاد األكئاديمي وأهميئة التواصئل مئع المرشئد األكئاديمي وذلئك بنشئر كتيبئات
ومنشورات واستخدام موقع الكلية لهذا الغرض.
 اإلشراف على برامج توجيهيه للطلبة المستجدين للتعريف بنظام الدراسة واالختبارات في الكلية.
 تجتمع اللجنة بشكل دوري كل  4أسابيع أو حسب ما يستجد من تقارير وذلك لمناقشة التقارير الدورية أو
التقارير االستثنائية المرفوعة من المرشدين األكاديميين.
 المساهمة في حل مشاكل الطلبة النفسية والمالية واالجتماعية والوظيفية وترفع عند الضرورة إلى عمادة
شئون الطالب التخاذ ما يلزم فيها.
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 -3مهام المرشد األكاديمى بالكلية
 اإللمام بمواعيد التسجيل والحذف واإلضافة المعلنة من قبل عمادة القبول والتسجيل.
 معرفة الخطة الدراسية للكلية ومتطلبات التخرج للطلبة .والتأكد من موافقة جدول الطالب أو الطالبة مع
الخطة الدراسية للكلية
 إعداد وتحديث ملف سجل اإلرشاد األكاديمي لكل طالب أو طالبة حيث يقوم المرشد بفتح ملف خاص لكل
طالب أو طالبة بالمجموعة يشمل المواد المسجلة و مستوى درجات الطالب أو الطالبة فيها ,ومشتمالً على
المعدل التراكمي وكذلك محاضر االجتماعات الدورية بين المرشد و الطالب أو الطالبة باإلضافة إلى أي
تقارير أو إنذارات موجهه من مقرر المادة والتي من خاللها يمكن تقييم مستوى الطالب أو الطالبة.
 تنظيم مقابالت دورية) مرة على األقل عند بداية كل فصل دراسي ( مع كل طالب أو طالبة من الطلبة
الذين يشرف عليهم بهدف:


التعرف على أداء الطلبة في الفصل المنصرم.



حث الطالب أو الطالبة وتشجيعه على المزيد من االجتهاد والثناء عليه إذا كان متميزاً في



بعض المقررات.



مناقشة الصعاب إن وجدت والبحث عن الحلول المناسبة.



مناقشة الخيارات المناسبة للطالب أو الطالبة في الفصل القادم) تسجيل أو حذف مقررات ،رفع معدل،
اختيار تخصص الخ..(.

 تقديم العون للطالب أو الطالبة في حالة وجود صعوبة في تسجيل أو تعارض بعض المواد.
 المتابعة الدقيقة لتحصيل الطالب أو الطالبة العلمي في المواد المسجل فيها وكتابة تقارير دورية وإرفاقها
في الملف الخاص بالطالب أو الطالبة.
 مخاطبة أعضاء هيئة التدريس إذا كان مستوى الطالب أو الطالبة متدنياً.
 في حالة عدم مواظبة الطالب أو ضعف مستواه التحصيلي  ،يقوم المرشد بتكثيف اللقاءات الدورية ومناقشة
الطالب أو الطالبة بشكل دقيق عن األسباب ومحاولة حلها أو الرفع بها إلى لجنة اإلرشاد األكاديمي.
 اكتشاف المواهب لدى الطلبة وتنميتها.
 مساعدة الطلبة على كيفية االستفادة القصوى من موقع التعليم اإللكتروني في الكلية.
 حث الطلبة على المشاركة في األنشطة األكاديمية واألنشطة الال صفية.
 يفضل عدم تغيير المرشد للطالب أو الطالبة منذ التحاقه حتى تخرجه
 ال يقوم عميد الكلية أو من ينيبه باإلمضاء على شهادة حسن السيرة والسلوك إال بعد خطاب يصله من
المرشد األكاديمي بان هذا الطالب أو الطالبة قد انهي أو أنهت كافة المتطلبات.
 البد من بناء عالقة صداقة أكاديمية بين المرشد والطالب أو المرشدة والطالبة لتذويب الفوارق بينهما.
 يفضل أن يكون دور المرشد كمستشار اجتماعي ووظيفي للطالب أو الطالبة لمعرفة ظروفه أو ظروفها
االجتماعية والمساعدة على رسم مستقبل الطالب أو الطالبة الوظيفي والمساهمة في فتح آفاق فرص
العمل له أو لها أو التدريب أو مواصلة الدراسة العليا.
 تخصيص ساعات مكتبية لمقابلة الطلبة في مكتبه لمناقشة المشاكل التي تواجههم أثناء الدراسة.
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 تعريف الطلبة بأهداف الكلية ورسالتها ،وبرامجها التعليمية  ،وأقسامها العلمية ،ومجاالت عمل خريجيها،
وأوجه الرعاية والخدمات التي توفرها لطلبتها ،كما يتم تبصيرهم وتوجيههم الختيار التخصصات المناسبة
التي تالءم قدراتهم وإمكاناتهم.
 رفع تقرير دوري عن أداء الطلبة لوحدة الدعم واإلرشاد األكاديمي) قبيل نهاية الفصل الدراسي(.
 يشمل التقرير األداء األكاديمي للطالب أو الطالبة )أحسن أم أسوأ من السابق ( واإلجراءات التي تمت
لمعالجة األداء األسوأ.
 رفع تقرير عن المشاكل التي تحتاج إلي تدخل الوحدة أو إدارة الكلية.
 حث الطلبة وتشجيعهم على االستفادة من المكتبة وإدارة الوقت بفعالية.
 تشجيع الطلبة على المذاكرة كمجموعات و االستفادة من أقرانهم.
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 -4مسؤوليات ومهام ودور الطالب في عملية اإلرشاد األكاديمي
للطالب دور أساسي في عملية اإلرشاد األكاديمي فعليهم تقع مسؤولية متابعة التقدم الدراسي وطلب النصيحة
والتوجيه من المرشدين األكاديميين واللذين يقدموا المساعدة للطالب في اختيار البرامج الدراسية بسرعة
ونجاح و لتحقيق أكبر عائد من مقابالت اإلرشاد األكاديمي.
ويجب أن يستعد الطالب لهذه المقابالت بإتباع الخطوات التالية:
1

ـ قبل مقابلة المرشد األكاديمية:



معرفة الساعات المكتبية للمرشد األكاديمي.



تحديد الموعد مع المرشد األكاديمي ويفضل أن تكون المقابالت على األقل مرة كل شهر وأن يجتهد في
تحديد هذه المواعيد مبكراً.



كتابة جميع التساؤالت واالهتمامات التي تشغل الطالب وإحضارها في المقابلة األكاديمية.



مراجعه السجل األكاديمي جيداً ،وهذا السجل يشرح للطالب كل ما يحتاجه القسم والكلية والجامعة من
متطلبات ،ويضع الطالب عالمة مميزة على أي بند يراه غير واضحًا ليسأل المرشد األكاديمي عنها.
إعداد وتحضير معلومات صحيحة وبيانات مرتبطة بما يحتاجه الطالب قبل اجتماعه بالمرشد األكاديمي.



 2ـ أثناء مقابلة المرشد األكاديمي:


إحضار الملف الدراسي لكل مقرر وكذلك قائمة األسئلة التي يرغب في االستفسار عنها.



إعطاء فكرة واضحة عن أهداف الطالب المهنية والدراسية وإشراك المرشد األكاديمي في مناقشتها
بصراحة وشفافية.



تحديد موعد للتخرج واستشارة المرشد األكاديمي فيه.



العمل مع المرشد األكاديمي لوضع برنامج دراسي مع جدول دراسي تنفيذي لما يخطط أن يدرسه الطالب
في الفصلين الدراسيين التاليين.
طرح جميع األسئلة التي تشغل اهتمام الطالب على المرشد األكاديمي فهو تستطيع مساعدة الطالب عندما



تكون لديه رؤية واضحة لما يدور في ذهنه.
3

ـ مقابالت المتابعة:



إتباع ما يوصي به المرشد األكاديمي.



اإلتصال أو اإلرسال الكترونياً (البريد اإللكتروني) بأي أسئلة أو استفسارات إضافية للمرشد األكاديمي.



يخبر الطالب المرشد األكاديمي بالتغيرات الهامة في برنامجه الدراسي والتي قد يؤثر على أدائه أو أهدافه
الدراسية.



التأكد من الفهم الواضح لكافة متطلبات التخرج على مستوى القسم والكلية والجامعة.



اإللمام باألجندة الدراسية وخصوصًا مواعيد االختبارات وهي عادة تنشر في لوحة القسم.
كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية
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إبالغ المرشد األكاديمي عند إضافة أو حذف أي مقرر دراسي قد يؤثر على التخرج.



ينشئ الطالب لنفسه ملف لإلرشاد األكاديمي ) (STUDENT PORTFOLIOتوضع به نسخة من كل
المستندات بحيث يجد لنفسه إجابة سريعة لتساؤالته.



تحمل مسؤولية تقدمه الدراسي ،فالنصح واإلرشاد أداة هامة للنجاح ولكن وقبل كل شيء فالطالب هو
المسؤول األول عن نجاحه ويجب أن يعلم ذلك بوضوح.
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 -5إرشادات أكاديمية
الساعات :أقل ساعات يمكن أن يدرسها الطالب فى الفصل ( )01ساعة.
التأجيل :يحق للطالب التأجيل مرتين متتاليتين أو ثالث مرات متفرقة و ذلك بنهاية األسبوع األول من كل
فصل.
الحذف :يجوز للطالب حذف الفصل مرتين متتاليتين أو ثالث مرات متفرقة حتى نهاية األسبوع العاشر من
الدراسة .الحذف يحسب ضمن سنوات الدراسة فى الجامعة لكن التأجيل ال يحسب.
الحرمان :إذا تجاوز الطالب نسبة  %15من الغياب فى الفصل فى أى مقرر فإنه يؤدى الى حرمان الطالب من
دخول اإلختبار.
قبول األعذار فى الدراسة و اإلختبارات :إذا تجاوز الطالب نسبة  %51من الغياب فى الدراسة فإنه ال يقبل منه أى
عذر.
طى القيد :يطوى قيد الطالب إذا حصل على أربعة إنذارات فأكثر.


أسباب طى القيد :حصول الطالب على اإلنذار األول و الثانى و الثالث ألن معدله أقل من  1و لم
يستطع رفعه.



طرق معرفة طى القيد:
 -إنقطاع المكافأة :المكافأة تقطع إذا قل المعدل عن .1

-

عدم تسجيل الجدول.

-

أن يكتب على سجلك األكاديمى (مفصول أكاديمياً).

-

أن يتجاوز  01فصالً.

كيف يعيد الطالب قيده:
-

أن يتقدم الطالب بخطاب الى وكيل الكلية للشئون التعليمية فى األسبوع األول.

-

أن يكون معدل الطالب فى آخر فصلين فوق .1
 موافقة اللجان التالية( :مجلس الكلية – لجنة المشاكل الطالبية لمن هم دون  5إنذارات و مجلسالجامعة لمن لديهم  6إنذارات فأكثر.

التحويل :يسمح للطالب بالتحويل مرة واحدة فقط (التحويل بين األقسام داخل الكلية كالتحويل من كلية إلى
كلية) على ضوء اآلتى:
-

بين األقسام :يشترط موافقة عميد الكلية.

-

بين الكليات :يشترط موافقة عميدى الكليتين.

-

بين الجامعات :يشترط موافقة الجامعتين على أال تزيد الساعات التى درسها عن .%41
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مشاكل الجدول
أوال :مشكلة الجدول :عند تسجيلك لجدولك يجب مراعاة اآلتى:
 -0أن تكون الشعبة التى إخترتها مكانها فى كليتك  ،و ليست فى مكان بعيد عن مقرها ،و يتبين ذلك من
خالل معرفتك لرموز القاعات فى الكلية.
 -1أن ال تزيد فى عدد الساعات إذا كان معدلك منخفضا عن  1ألن أعباء المواد ستكون كبيرة عليك ،و قد
تؤدى الى إخفاقك لذا ننصحك من أجل رفع معدلك أن تكون ساعاتك بين .06-01
 -3إلذا كنت محوال من قسم الى قسم ،فبإمكانك معادلة المواد المتوافقة مع خطتك فى المضمون و عدد
الساعات.
 -4فى أثناء الحذف و االضافة حاول أن تجعل جدوال متوازنا فى الفراغات بحيث ال يكون لديك المحاضرة
األولى و األخيرة مما قد يجعلك متكاسال فى الحضور فاحرص على وضع مادة أخرى فى هذا الفراغ ،و تجنب
الغياب فى أثناء الحذف و اإلضافة حتى ال تتعرض للحرمان.
 -5إحرص إذا أنهيت عملية الحذف و اإلضافة من خالل االنترنت أن تطبع الجدول و ذلك لحفظ حقوقك.
 -6ننصحك بوضع ملف خاص تضع فيه صورة ألى سجل أو جدول تأخذه فى الجامعة.
 -7ال يحق لك إذا سجلت مادة فى شعبة من الشعب أن تدرسها فى شعبة أخرى عند أستاذ آخر.
 -8إعلم أن لكل قسم متطلبات جامعية فال يجوز أن تسجل مادة لها متطلب سابق.
ثانياً :من أين تبدأ فى حل مشكلتك؟
حل المشكلة دائمًا يبدأ من قسمك ،ثم شئون الطالب بالكلية ،ثم عمادة الكلية ممثلة بوكالة الكلية للشئون
التعليمية مع عدم تجاوز أى مرحلة من تلك المراحل.
أ -رصد الدرجات:
إذا رأيت أن مادة من موادك لم ترصد فعليك مراجعة أستاذ المادة أوال ،ثم رئيس القسم الذى ترجع
اليه ،فإن وجدتها فال بد أن يمأل األستاذ نموذج تعديل الدرجات المعتمد شامالً كل البيانات و موقعاً
من األستاذ ثم رئيس القسم ثم عمادة الكلية .ثم تأخذ النموذج لشئون الطالب ليتم إرساله بالطريقة
النظامية.
ب -غيابك عن المحاضرات:
إذا حصل لك ظرف طارىء و أدى بك الى الغياب عن المحاضرة فبادر بتقديم العذر الى أستاذ المادة
بصورة سريعة كى ال تتعرض للحرمان .قم دائما بتسجيل كل غياب لك حتى ال تبلغ الحد األعلى و
يقوم األستاذ بحرمانك من دخول اإلختبار النهائى.
ج -غيابك عن اإلختبارات النهائية:
إذا تأخر حضورك عن اإلختبار بنصف ساعة فالنظام الجامعى يمنعك من دخول اإلختبار و إذا تغيبت عن
اإلختبار فال بد من تقديم عذر خالل أسبوع من تاريخ غيابك.
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د -إسمك غير موجود بكشف األستاذ:
فى هذه الحالة عليك التأكد من شئون الطالب هل المادة مسجلة لك أم ال؟ فإن لم تكن مسجلة لك
فإن حضورك كعدمه.
هـ -ضعف المستوى الدراسى:
أعلم أن المستوى األول هو النواة الحقيقية للمعدل التراكمى ،و أن الرسوب فيه يكون حمالً عليك و
يضعف من رفعك المعدل مستقبالً.
وـ -الفصل الصيفى:
عند تسجيلك فى الفصل الصيفى تأكد من جدولك و ماذا يحتوى عليه حتى ال يصدر لك جدول و من
ثم تتضرر و قم بالتسجيل و الحذف و اإلضافة بنفسك.
ىـ -معرفة المواد:
كثير من الطالب ال يعرف خطته الدراسية ،و لذا ال يعرف ماذا بقى له و ما تم تجاوزه من خطته ،لذا
ننصحك بمعرفتها من خالل قسمك الذى ترجع إليه ،أو من خالل الموقع اإللكترونى فى الجامعة عبر
بوابة خدمات األعضاء.
السجل األكاديمى
هو السجل الذى فيه رصد لكل مستواك منذ دخلت الجامعة من حيث الدرجات و المعدالت لكل فصل ،و
المعدل التراكمى ،فاحرص على الضطالع عليه كل فصل و ذلك بطلبه من شئون الطالب و تدقيق
النظر فى موادك و إكتشاف أى خطأ فيه.
رموز السجل:
 -أ :+ممتاز مرتفع -

أ :ممتاز -

ب :+جيد جدًا مرتفع -

ب :جيد جدا

 -ج :+جيد مرتفع -

ج :جيد -

د :+مقبول مرتفع -

د :مقبول

 -هـ :راسب -

ح :حرمان -

م :مستمر

 -ل :غير مكتمل (لم ترصد)

و للدخول الى سجلك األكاديمى عليك زيارة موقع الجامعة
ثم أدخل على خدمات الطالب ،و اكتب فى هذه الخانات:
إسم المستخدم

رقمك الجامعى

الرقم السرى

رقم السجل المدنى
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 -6الئحة الدراسة واالختبارات
 نظام الدراسة:


تسير الدراسة في المرحلة الجامعية على نظام المستويات.



تتكون الدراسة من ثمانية مستويات .



تكون مدة المستوي الدراسي فصالً دراسياً .



يقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين و يجوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي تحسب مدته بنصف مدة
الفصل الدراسي.

 العبء الدراسي :
العبء الدراسي هو مجموع الساعات الدراسية للمقررات التي يسجلها الطالب في الفصل الدراسي و يحدد
حسب القواعد التالية:

 الحد األدنى:
الحد األدنى للعبء الدراسي هو  12ساعة دراسية معتمدة في الفصل الدراسي و ساعة واحدة في الفصل
الصيفي.

 الحد األعلى:
الحد األعلى للعبء الدراسي هو  21ساعة معتمدة في الفصل الدراسي و  11ساعات معتمدة في الفصل
الصيفي مع مراعاة التالي:
 ال يحق للطالب المنذر أكاديميا أن يزيد العبء الدراسي لديه عن  14ساعة. ال يحق للطالب الحاصل على تقدير مقبول أن يزيد العبء الدراسي لدية عن  16ساعة. -يسمح للطالب الخريج بتجاوز الحد األعلى بما ال يزيد عن ثالث ساعات معتمدة.

 التسجيل :
يتاح للطالب تسجيل المقررات التي يرغب بدراستها أو حذفها حسب األتي:


يمكن للطالب إضافة المقررات التي يرغب بدراستها قبل بداية الفصل الدراسي بأسبوع و ينتهي بنهاية
األسبوع األول منه.



يمكن للطالب حذف المقررات الدراسية التي ال يرغب بدراستها حتى نهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل
الدراسي.



يجب أن ال يتجاوز التسجيل الحد األعلى للعبء الدراسي و ال يقل عن الحد األدنى.



تتم عملية تسجيل المقررات للطالب بعد التشاور مع مرشده األكاديمي و يتحمل الطالب مسؤولية أي قصور أو
أخطاء تحدث نتيجة جهله بالتعليمات.



إذا لم يسجل الطالب أي مقرر خالل فترة التسجيل النظامية يعتبر منقطا عن الدراسة.



يجب على الطالب في حال التسجيل اآللي اعتماد جدوله الدراسي من خالل ملفه الشخصي في نظام الجامعة
الحاسوبي خالل فترة الحذف و اإلضافة.



يعتبر الطالب موقوفا عن الدراسة و يوضع في النظام الحاسوبي عبارة " منقطع لعدم التسجيل "إذا لم يقم
باعتماد جدوله الدراسي خالل فترة الحذف و اإلضافة و حتى نهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي.
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 تأجيل الدراسة :
يجوز للطالب قبل انتظامه في مستواه الدراسي التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر يقبله مجلس الكلية على أال
تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى طيلة بقائه في
الجامعة ،وال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.

 االنتظام و الحرمان من الدراسة:


على الطالب المنتظم حضور المحاضرات ،والدروس العملية ،ويحرم مئن دخول االختبار النهائي فيها إذا قلت
نسبة حضوره عن  75 %من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي ،ويعد
الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر ،ويرصد له تقدير محروم.



الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك االختبار ،ويحسب تقديره في ذلك المقرر
على أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها.



إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري ،جاز لمجلس الكلية ،في
حاالت الضرورة القصوى ،قبول عذره ،والسماح بإعطائه اختباراً بديالً بشرط أن يقدم الطالب عذره في التخلف
عن االختبار من وقت نشوء العذر حتى نهاية األسبوع الثاني من نهاية االختبارات ،ويعطى الطالب التقدير الذي
يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.

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

 االعتذار عن فصل دراسي:


يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً إذا تقدم بعذر مقبول لدى
مجلس الكلية وذلك من بداية الفصل و حتى قبل بداية االختبارات النهائية بثالثة أسابيع على األقل ،ويحتسب
هذا الفصل من المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.



إذا عاد الطالب المعتذر أو المؤجل السئتناف الدراسة في الوقت المحدد ،يتقدم بطلبه إلى عميد القبول
والتسجيل إلصدار قرار بذلك.



يجب أن ال تتجاوز فصول االعتذار فصلين دراسيين طيلة دراسة الطالب الجامعية ثم يطوى قيده بعد ذلك.

 اإلنذارات األكاديمية:
يحصل الطالب على اإلنذار األكاديمي األول إذا أنخفض معدله التراكمي عن الحد األدنى وهو  2من  5إذا
حصل الطالب على ثالثة إنذارات أكاديمية متتالية النخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى يفصل أكاديميا.

 طي القيد :


إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة دون عذر مقبول لمدة فصل دراسي دون طلب تأجيل يطوى قيده من
الجامعة ،ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل.
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إذا لم يستأنف الطالب المعتذر أو المؤجل الدراسة في الوقت المحدد ،أصدر عميد القبول والتسجيل قرار طيّ
قيده.



يطوى قيد الطالب " المنقطع لعدم التسجيل "إذا لم يقم بمعالجة وضعه األكاديمي قبل نهاية األسبوع السابع
من الدراسة.

 إعادة القيد :
يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده إلى عميد القبول والتسجيل برقمه وسجله قبل االنقطاع
وفق الضوابط اآلتية:
) أ ( أن يتقدم بطلب إعادة القيد إلى عميد القبول والتسجيل خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.
) ب ( أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.
) ج ( إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر ،فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون
الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه.
) د ( ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة.
) هـ ( ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصوال أكاديمياً.
) و ( ال يعاد قيد الطالب في الفصل الذي طوي قيده فيه.

 الفصل من الجامعة :

يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية:



إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية النخفاض معدله التراكمي عن  2من5



إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج.



إذا لم ينه طالب متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها ثمانية فصول دراسية ،ولمجلس الكلية إعطاء فرصة
استثنائية.



إذا اتضح عدم جدية الطالب بتعمده الرسوب ونحوه جاز لمجلس الكلية طي قيده.

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

 التحويل
 أوال :من جامعة إلى أخرى:

يجوز قبول تحويل طالب من خارج الجامعة وفقاً للضوابط التالية:


أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم العالي ما ال يقل عن فصل دراسي
واحد.



أن ال يكون الطالب راسب في المعدل التراكمي .



أن ال يكون مفصول من الجامعة المحولة منها ألسباب تأديبية أو أكاديمية .



أن ال يكون التحويل من درجة علمية إلى درجة علمية أعلى منها .
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يجب أن ال يقل عدد الوحدات المقررة التي يطلب من الطالب المحول دراسته في جامعة القصيم عن  %60من
عدد الوحدات المقررة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من الجامعة.



يعادل للطالب المحول بما ال يتجاوز  %40من ساعات الخطة المعتمدة للتخصص المحول إليه .



ال تدخل التقديرات التي حصل عليها الطالب في المقررات التي عودلت له في احتساب معدله التراكمي.



يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقا لإلجراءات و المواعيد المعلنة في الجامعة
المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل.

 ثانيا :التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة:
تحويل الطالب من كلية ألخرى داخل الجامعة يكون وفقاً للضوابط التالية:


موافقة عمادة الكلية المحول إليها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الكلية .



أال يكون الطالب قد أمضى مدة تزيد عن أربعة فصول دراسية .



أن تنتهي إجراءات التحويل خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي حسب التقويم األكاديمي .



ال يحول الطالب إال بعد مضي فصل دراسي واحد على األقل في الكلية المحول منها .



يسمح للطالبة بالتحويل مرة واحدة خالل دراستها الجامعية أو مرتين إذا كانت إحداهما السنة التحضيرية.



الطالب المحول إلى السنة التحضيرية يعاد إلى قسمه السابق في حال عدم اجتيازه وذلك لمرة واحدة فقط.



التخصيص بعد اجتياز البرامج التحضيرية ال تحتسب ضمن حركات التحويل .



تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها  ،ويشمل
ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراستها في الجامعة .

 ثالثا :التحويل من تخصص إلى أخر داخل الكلية:


يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص أخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها
العميد .



أن تكون المدة المتبقية له في الجامعة كافية إلنهاء متطلبات التخرج .



أن تنتهي إجراءات التحويل خالل األسبوع األول من بداية الفصل الدراسي حسب التقويم األكاديمي .



يسمح للطالب بالتحويل مرة واحدة خالل دراسته الجامعية  ،ولمجلس الكلية االستثناء من ذلك.

 كيفية حساب المعدل التراكمي
 المعدل الفصلي  :هو حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في الفصل الدراسي على مجموع
الساعات المعتمدة لجميع المقررات التي درسها في الفصل الدراسي.
ويقصد بالنقاط  :عدد الساعات المسجلة  xوزن التقدير.
 المعدل التراكمي  :هو حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها
منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات.
الساعات المكتسبة )ساعات التخرج( :مجموع الساعات المعتمدة للمقررات المجتازة.
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 -7حقوق الطالب الجامعى
( أ)
)0

في المجال األكاديمي

توفير البيئة الدراسية المناسبة لتحقيق االستيعاب والدراسة بيسر وسهولة من خالل توفير كافة
اإلمكانات التعليمية المتاحة لخدمة هذا الهدف.

 )1الحصول على المادة العلمية والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعة التي يدرسها وذلك وفق لألحكام
واللوائح الجامعية التي تحكم العمل األكاديمي.
 )3الحصول على الخطط الدراسية للكلية أو القسم والتخصصات المتاحة له ،االطالع الجداول الدراسية قبل
بدء الدراسة وإجراءات تسجيله في المقررات التي يتيحها له النظام وقواعد التسجيل مع مراعاة ترتيب
األولويات في التسجيل للطالب وفق ضوابط عادلة عند عدم إمكانية تحقيق رغبات جميع الطالب في
تسجيل مقرر ماء.
 )4حذف أو إضافة أي مقرر أو حذف الفصل الصيفي بأكمله وفق لما يتيحة نظام الدراسة والتسجيل في
الجامعة وذلك في الفترة المحددة لذلك والمعلن عنها للطالب.
 )5التأجيل أو االعتذار عن االستمرار في الدراسة لعذر تقبله جهة االختصاص.
)6

التزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد أوقات المحاضرات واستيفاء الساعات العلمية والمعملية
لها وعدم إلغاء المحاضرات أو تغيير أوقاتها إال في حالة الضرورة وبعد اإلعالن عن ذلك على أن يتم إعطاء
محاضرات بديلة عن تلك التي تم إلغاؤها من قبل عضو هيئة التدريس الستيفاء المقرر.

 )7االستفسار و المناقشة العلمية الالئقة مع أعضاء هيئة التدريس دون رقابة أو عقوبة في ذلك عليه  ,ما لم
يتجاوز النقاش ما تقتضيه اآلداب العامة وحدود اللياقة و السلوك في مثل تلك األحوال  ,سواء كان ذلك
أثناء المحاضرة أو أثناء الساعات المكتبية المعلنة لمقابلة الطالب  ,مع التزام عضو هيئة التدريس بالتقاليد
و األعراف المجتمعية في التواصل بالنسبة للطالبات .
 )8أن تكون أسئلة االختبارات ضمن المقرر الدراسي المعتمد ومحتوياته و المسائل ذات العالقة التي تمت
اثارتها أو اإلحالة اليها اثناء المحاضرات وأن يراعى التوزيع المتوازن و المنطقي للدرجات بما يحقق التقييم
العادل لقدرات الطالب .
 )1اجراء كافة االختبارات التي تعقد للمقرر مالم يكن هناك مانع نظامي يحول دون اجرائها وفقا للوائح و
التعليمات الخاص بذلك على ان يتم اعالن الطالب بحرمانه من دخول االختبار قبل ذلك بوقت كاف .
 )01طل ب مراجعة اجابته في االختبار النهائي و غيره وفق ما تقرره اللوائح و القرارات الصادرة عن الجامعة في
تنظيم الية تلك المراجعة و ضوابطها.
 )00معرفة نتائجه التي حصل عليها في االختبارات الشهرية و الفصلية و النهائية التي اداها بعد االنتهاء من
تصحيحها و اعتمادها .
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في المجال غير األكاديمي

التمتع باإلعانة والرعاية االجتماعية التي تقدمها الجامعة والمشاركة في األنشطة المقامة فيها وفق

للوائح والتعليمات الجامعية المنظمة لذلك.

)1

الحصول على الرعاية الصحية الكافية بالعالج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للجامعة.

)3

االستفادة من خدمات مرافق الجامعة (الكتاب الجامعي –السكن الجامعي –المكتبات المركزية

والفرعية –المالعب الرياضية –المطاعم –مواقف السيارات  ...وغيرها) وذلك وفقاً للوائح والنظم المعمول
بها بالجامعة .

)4

الحصول على الحوافز والمكافآت المادية المقررة نظاميًا .

)5

الترشيح للدورات التدريبة والبرامج والرحالت الداخلية والخارجية ودعم مشاركة في األنشطة الثقافية،

وكذا المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع المحلي واالعمال التطوعية ،وفق اللوائح والنظم المعمول بها
بالجامعة .

)6

الشكوى والتظلم من أي أمر يتضرر منه في عالقة مع أعضاء هيئة التدريس أو القسم أو الكلية أو أي

وحدة من وحدات الجامعة ويكون تقديم الشكوى أو التظلم وفقاً للقواعد المعمول بها بالجامعة وتمكين
الطالب من معرفة مصير شكواه من قبل الجهة المختصة .

)7

تمكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي جهة في الجامعة في أي قضية تأديبية ترفع ضده وعدم صدور

العقوبة في حقه اال بعد سماع أقواله ،ما لم يثبت أن عدم حضوره كان لعذر غير مقبول بعد استدعائه
للمرة الثانية .

)8

التظلم من القرار التأديبي الصادر ضده وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن .

)1

الحفاظ على محتويات ملفه داخل الجامعة ونزاهة التعامل معه وعدم تسليم شيء منها اال للطالب

نفسه أو ولي أمره أو من يفوضه بذلك رسمياً ويستثنى من ذلك الحاالت التي يطلب فيها تسليم أو
معرفة محتويات ذلك الملف من قبل جهات التحقيق أو أجهزة القضاء أو جهة حكومية ذات مسؤولية
بمحتويات الملف .وال يجوز إفشاء أو نشر محتويات ملفة مالم يكن ذلك النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية
بحق الطالب .

)01

حق الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في على الخدمة الالئقة والمناسبة الحتياجاته وفقاً لألنظمة

والقواعد المرعية .

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

http://www.phhi.qu.edu.sa

دليل اإلرشاد األكاديمى و حقوق الطالب

20

 -8واجبات الطالب الجامعى
في المجال األكاديمي

( أ)

 )0االنتظام في الدراسة والقيام بكافة المتطلبات الدراسية في ضوء القواعد والمواعيد المنظمة لبدء الدراسة
ونهايتها والتحويل والتسجيل واالعتذار والتأجيل والحذف واإلضافة ،وذلك وفقاً لألحكام الواردة باللوائح
واألنظمة السارية بالجامعة .
 )1احترام أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال من منسوبي الجامعة وغيرهم من منسوبي الشركات
المتعاقدة مع الجامعة وغيرهم من الطالب داخل الجامعة وكذلك الضيوف الزائرين لها وعدم التعرض لهم
باإليذاء بالقول أو الفعل بأي صورة كانت .
 )3احترام القواعد والترتيبات المتعلقة بسير المحاضرات واالنتظام فيها وعدم التغيب عنها اال بعذر مقبول وفقاً
للوائح والنظم .
 )4عد م الغش أو المشاركة فيه بأي صورة كانت عند إعداد البحوث أو مشاريع التخرج أو المتطلبات الدراسية اآلخرى
للمقررات ،أو نسبة عمل غيره لنفسه .
 )5التزام الطالب بالقواعد والترتيبات المتعلقة باالختبارات وعدم الغش أو محاولته أو انتحال الشخصية أو التزوير أو
إدخال مواد أو أجهزة ممنوعة في قاعة االختبار أو المعامل أو المساعدة في ارتكاب أي من تلك التصرفات .
 )6التزام الطالب باإلرشادات والتعليمات التي يوجهها المسؤول أو المراقب في قاعة االختبارات أو المعامل وعدم
اإلخالل بالهدوء أثناء أداء االختبارات .

( ب)

في المجال غير األكاديمي

 )0التزام الطالب بأنظمة الجامعة ولوائحها وتعليماتها و القرارات الصادرة تنفيذها وعدم التحايل أو انتهاكها أو
تقديم وثائق مزورة للحصول على أي حق أو ميزة خالفا لما تقضي به االحكام ذات العالقة .
 )1حمل البطاقة الجامعية أثناء وجوده في الجامعة وتقديمها للموظف أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها .
 )3عدم التعرض للممتلكات الجامعة أو تجهيزاتها باإلتالف أو العبث أو التشويه أو تعطيلها عن العمل أو المشاركة
في ذلك .
 )4التزام الطالب بالتعليمات الخاصة بترتيب و تنظيم واستخدام مرافق الجامعة وتجهيزاتها لألغراض المخصصة
لها .
 )5التزام الطالب بالزي و السلوك المناسبين لألعراف الجامعية و اإلسالمية و المجتمع السعودي وبعدم القيام بأية
أعمال مخلة باألخالق اإلسالمية أو اآلداب العام المرعية داخل الجامعة .
 )6الهدوء والسكينة داخل الجامعة و االمتناع عن التدخين وعدم اثارة االزعاج و التجمع الغير مشروع أو التجمع
المشروع في غير األماكن المخصصة لذلك .
 )7عدم تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو اصدار نشرات أو توزيعها أو جمع أموال أو توقيعات قبل الحصول على
ترخيص من الجهات المختصة .
 )8عدم الغياب الجماعي بدون عذر مقبول أو التحريض على عدم حضور المحاضرات و التمرينات و الدروس العلمية
و غيرها مما تقضي اللوائح باالنتظام فيها .
 )1عدم حيازة أو توزيع مواد إعالمية مخالفة ألنظمة الجامعة أو الدولة .
)01

عدم مخالفة قواعد االمن و السالمة و التعليمات المرورية داخل الجامعة .
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