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مفهوم اإلرشاد األكاديمي
يمثــل اإلرشــاد األكاديمــي ً
ومحوريــا فــي النظــام التعليمــي ،حيــث يعــد اســتجابة موضوعيــة لمواجهــة متغيــرات اجتماعيــة واقتصاديــة وإنســانية فــي صلــب النظــام
ركنــا أساســيا
ً
وفلســفته التربويــة ،عــاوة علــى كونــه يســتجيب لحاجــات الــدارس ليتواصــل مــع التعليــم الجامعــي.
ويتمثــل اإلرشــاد األكاديمــي فــي محــوري العمليــة اإلرشــادية :المؤسســة التعليميــة والطالــب ،ويعــزز هــذا دور المرشــد األكاديمــي مــن خــال وحــدة اإلرشــاد األكاديمــي طيلــة الســنة
األكاديميــة .وتتكامــل عمليــة اإلرشــاد األكاديمــي بوعــي وتفهــم جميــع أطــراف العمليــة اإلرشــادية ،بهــدف توجيــه الطالــب إلــى أنســب الطــرق الختيــار أفضــل الســبل بهــدف تحقيــق
النجــاح المنشــود والتكيــف مــع البيئــة الجامعيــة .ويتحقــق هــذا الهــدف عــن طريــق تزويــد الطالبــات بالمهــارات األكاديميــة المتنوعــة التــي ترفــع مــن تحصيلهــم الدراســي ومناقشــة
طموحاتهــم العلميــة ،كمــا يتضمــن أيضـ ًـا توعيــة الطــاب بلوائــح وقوانيــن الجامعــة ،كذلــك مــن خــال خدمــات إرشــادية متنوعــة كاإلرشــاد األكاديمــي الفــردي والبرامــج اإلرشــادية
واالستشــارات المختلفــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يســاعد اإلرشــاد األكاديمــي الطــاب علــى بلــورة أهدافهــم واتخــاذ القــرارات المناســبة المتعلقــة بمســتقبلهم األكاديمــي والمهنــي
عــن طريــق االســتفادة القصــوى مــن جميــع اإلمكانيــات المتاحــة.
ويعمــل اإلرشــاد األكاديمــي باســتمرار علــى تبســيط وتســهيل اإلجــراءات اإلداريــة بهــدف تقديــم أفضــل الخدمــات وأجودهــا للطــاب فــي زمــن قياســي وفــق معاييــر الجــودة
الشــاملة التــي تســعى إليهــا الكليــة فــي ظــل ازديــاد وســائل االســتثمار فــي المشــاريع التعليميــة والفكريــة والبحــث العلمــي.
الرؤية
التميز والريادة في تقديم خدمات اإلرشاد األكاديمي للطالب في ضوء معايير الجودة العالمية.
الرسالة
تعنــى لجنــة اإلرشــاد األكاديمــي بتقديــم الدعــم واإلرشــاد لطــاب الكليــة سـ ً
ـعيا لالســتفادة مــن قدراتهــم الذاتيــة ،والعمــل علــى تطويــر مهاراتهــم ،وتشــجيعهم علــى التميــز واإلبــداع
األكاديمــي ،للتخــرج فــي المــدة الزمنيــة المحــددة بعــد ان اكتســبوا خبــرات علميــة ومهــارات عمليــة تهيــئ لهــم فرصــة ناجحــة للعمــل وكذلــك دراســة مشــاكلهم النفســية والصحيــة
والماديــة والوظيفيــة والمســاهمة فــي حلهــا.
األهداف
•تهيئة الطالب للتعرف والتأقلم مع الحياة الجامعية.
•إمــداد الطــاب بالمعلومــات الصحيحــة عــن الكليــة ،والسياســات التعليميــة والمــوارد
والبرامج الدراســية.
•تعزيــز التحصيــل األكاديمــي للطــاب برفــع قدراتهــم وتذليــل العقبــات التــي تعتريهــم
اثنــاء تحصيلهــم العلمــي.
•تقليــل فــرص التعثــر األكاديمــي (إرشــاد وقائــي) تقديــم المشــورة والمســاعدة
ألصحــاب المشــكالت األكاديميــة مــن طــاب الكليــة.

•رعايــة الطلبــة ذوي التحصيــل الدراســي المتدنــي والمتعثــر واالهتمــام بهــم
ومتابعتهــم حتــى يرتقــوا بمســتواهم الدراســي.
•رعايــة ومســاعدة الطــاب اجتماعيــا وماديــا وصحيــا ونفســيا ووظيفيــا إذا اقتضــت
الضــرورة.
•االهتمــام بالطــاب المتفوقيــن والموهوبيــن وتقديــم مــا مــن شــأنه تعزيــز قدراتهــم
ودعــم إبداعاتهــم.

مهام لجنة االرشاد األكاديمي
•وضع خطة لإلشراف األكاديمي بالكلية.
•اإلشراف على تنفيذ خطة اإلشراف األكاديمي.
•نشــر الوعــي بيــن الطــاب حــول ماهيــة الوحــدة وأهميتهــا وكيفيــة االســتفادة مــن
خدماتهــا وذلــك عــن طريــق اللقــاءات والنشــرات وموقــع الكليــة علــى الشــبكة
العنكبوتيــة.
•تعريــف الطــاب بأهــداف الكليــة ورســالتها ،وبرامجهــا التعليميــة وأقســامها العلمية،
ومجــاالت عمــل خريجيهــا ،وأوجــه الرعايــة والخدمــات التــي توفرهــا لطالبهــا ،كمــا
يتــم تبصيرهــم وتوجيههــم الختيــار التخصصــات المناســبة التــي تالئــم قدراتهــم
وإمكاناتهــم.
•توزيــع الطــاب المســتجدين علــى المشــرفين األكاديمييــن ونشــر القوائــم علــى
لوحــات اإلعــان وموقــع الكليــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة وذلــك مــع بدايــة كل عــام.
•الرفــع بشــكل دوري منتصــف كل فصــل دراســي بتقريــر يشــتمل علــى أعمــال
ً
تقريــرا عــن مســتويات الطلبــة إلــى إدارة الكليــة.
الوحــدة وكذلــك
•دراســة الحــاالت التــي تحــال إليهــا بواســطة إدارة الكليــة وإعــداد تقاريــر عنهــا ورفعهــا
لجهــات االختصــاص.

•النظــر فــي مشــاكل الطــاب األكاديميــة التــي تُ رفــع بواســطة المرشــدين والســعي
لحلهــا مــع إدارة الكليــة.
•النظــر فــي شــكاوى الطــاب ذات الطبيعــة األكاديميــة واســتنباط الحلــول التــي
تناســبها أو رفعهــا إلدارة الكليــة إذا لــزم االمــر.
•النظــر فــي شــكاوى الطــاب تجــاه أي مقــرر وإيجــاد الحلــول والرفــع بذلــك إلــى إدارة
الكلية.
•التوعيــة بأهميــة اإلرشــاد األكاديمــي وأهميــة التواصــل مــع المرشــد األكاديمــي
وذلــك بنشــر كتيبــات ومنشــورات واســتخدام موقــع الكليــة لهــذا الغــرض.
•اإلشــراف علــى برامــج توجيهيــه للطلبــة المســتجدين للتعريــف بنظــام الدراســة
واالختبــارات فــي الكليــة.
•تجتمــع اللجنــة بشــكل دوري كل  4أســابيع أو حســب مــا يســتجد مــن تقاريــر وذلــك
لمناقشــة التقاريــر الدوريــة أو التقاريــر االســتثنائية المرفوعــة مــن المرشــدين
األكاديمييــن.
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المرشد األكاديمي
هــو عضــو هيئــة تدريــس يتمتــع بالخبــرة والكفــاءة المعرفيــة وااللمــام بالخطــط واللوائــح واإلجــراءات ،ويتــم تعيــن مرشــد أكاديمــي لــكل طالــب فــي الكليــة .ويتمثــل دور المرشــد
األكاديمــي فــي االتــي:
•اإللمــام بمواعيــد التســجيل والحــذف واإلضافــة المعلنــة مــن قبــل عمــادة القبــول
والتســجيل.
•معرفــة الخطــة الدراســية للكليــة ومتطلبــات التخــرج للطــاب .والتأكــد مــن موافقــة
جــدول الطالــب مــع الخطــة الدراســية للكليــة.
•إعــداد وتحديــث ملــف ســجل اإلرشــاد األكاديمــي لــكل طالــب حيــث يقــوم المرشــد
بفتــح ملــف خــاص لــكل طالــب بالمجموعــة يشــمل المــواد المســجلة ومســتوى
ومشــتمال علــى المعــدل التراكمــي وكذلــك محاضــر
درجــات الطالــب فيهــا،
ً
االجتماعــات الدوريــة بيــن المرشــد والطالــب باإلضافــة إلــى أي تقاريــر أو إنــذارات
موجهــه مــن مقــرر المــادة والتــي مــن خاللهــا يمكــن تقييــم مســتوى الطالــب.
•تنظيــم مقابــات دوريــة (مــرة علــى األقــل عنــد بدايــة كل فصــل دراســي) مــع كل
طالــب مــن الطــاب تحــت الشــرف بهــدف:
•التعرف على أداءهم في الفصل المنصرم.
•حــث الطــاب وتشــجيعهم علــى المزيــد مــن االجتهــاد والثنــاء عليهــم إذا كانــوا
متميزيــن فــي بعــض المقــررات.
•مناقشة الصعاب إن وجدت والبحث عن الحلول المناسبة.
•مناقشــة الخيــارات المناســبة للطــاب فــي الفصــل القــادم (تســجيل و حــذف
مقــررات ،رفــع معــدل ،اختيــار تخصــص الــخ .)...
•تقديــم العــون للطــاب فــي حالــة وجــود صعوبــة فــي تســجيل أو تعــارض بعــض
المــواد.
•المتابعــة الدقيقــة لتحصيــل الطــاب العلمــي فــي المــواد المســجل فيهــا وكتابــة
تقاريــر دوريــة وإرفاقهــا فــي الملــف الخــاص بالطــاب.

•اكتشاف المواهب لدى الطالب وتنميتها.
•مســاعدة الطــاب علــى كيفيــة االســتفادة القصــوى مــن موقــع التعلــم اإللكترونــي
فــي الكليــة.
•حث الطالب على المشاركة في األنشطة األكاديمية واألنشطة الالصفية.
•يفضل عدم تغيير المرشد للطالب منذ التحاقها حتى تخرجها.
•البــد مــن بنــاء عالقــة صداقــة أكاديميــة بيــن المرشــد والطالــب لتذويــب الفــوارق
بينهمــا.
•يفضــل أن يكــون دور المرشــد كمستشــار اجتماعــي ووظيفــي للطالــب لمعرفــة
الظــروف االجتماعيــة والمســاعدة علــى اســتقرار ومســتقبل الطالــب الوظيفــي
والمســاهمة فــي فتــح آفــاق فــرص العمــل لهــا أو التدريــب أو مواصلــة الدراســة
العليــا.
•تخصيــص ســاعات مكتبيــة لمقابلــة الطــاب فــي المكتــب لمناقشــة المشــاكل التــي
تواجههــم أثنــاء الدراســة.
•تعريــف الطالــب بأهــداف الكليــة ورســالتها ،وبرامجهــا التعليميــة ،وأقســامها
العلميــة ،ومجــاالت عمــل خريجيهــا ،وأوجــه الرعايــة والخدمــات التــي توفرهــا لطلبتها،
كمــا يتــم تبصيرهــم وتوجيههــم الختيــار التخصصــات المناســبة التــي تــاءم قدراتهــم
وإمكاناتهــم.
•رفــع تقريــر دوري عــن أداء الطــاب لوحــدة الدعــم واإلرشــاد األكاديمــي (قبيــل نهايــة
الفصــل الدراســي) يشــمل التقريــر االداء األكاديمــي للطالبــة (أحســن أم أســوا مــن
الســابق) واإلجــراءات التــي تمــت لمعالجــة الــداء األســوأ.
•رفع تقرير عن المشاكل التي تحتاج إلى تدخل الوحدة أو إدارة الكلية.

ً
متدنيا.
•مخاطبة أعضاء هيئة التدريس إذا كان مستوى الطالب

•حث الطالب وتشجيعهم على االستفادة من المكتبة وإدارة الوقت بفعالية.

•فــي حالــة عــدم مواظبــة الطالــب أو ضعــف المســتوى التحصيلــي ،يقــوم المرشــد
بتكثيــف اللقــاءات الدوريــة ومناقشــة الطالــب بشــكل دقيــق عــن األســباب ومحاولــة
حلهــا أو الرفــع بهــا إلــى لجنــة اإلرشــاد األكاديمــي.

•تشجيع الطالب على المذاكرة كمجموعات واالستفادة من أقرانهم.

مسؤولية الطالب
•يتحمــل الطالــب مســؤولية متابعــة اإلعالنــات ســواء عــن طريــق البريــد الكترونــي أو
لوحــات اإلعــان أو موقــع الكليــة.
•يتحمــل الطالــب كامــل المســؤولية عــن أدائــه األكاديمــي واالطــاع علــى الســجل
األكاديمــي فــي النظــام اإللكترونــي ،حيــث أن اإلرشــاد األكاديمــي هــو آليــة للمســاعدة
وتذليــل الصعوبــات.
•علــى الطالــب حضــور االجتماعــات الدوريــة مــع المرشــد األكاديمــي فــي األوقــات
المحــددة ،وتزويــد المرشــد بكافــة المعلومــات عــن أدائــه األكاديمــي ،واالستفســار
عــن كل الجوانــب التــي يــرى فيهــا غموضــا.

•اإللمام بتفاصيل التقويم الدراسي والمواعيد التي تختص بالتأجيل واالعتذار.
•االســتفادة مــن مرافــق الجامعــة وخدماتهــا المتنوعــة (المكتبــات ،مركــز خدمــات
الطالبــات الــدورات ،النشــطة الالمنهجيــة) مــن أجــل دعــم المســيرة األكاديميــة
وتنميــة المهــارات.
•يتحمــل الطالــب مســؤولية تســجيل الجــدول الدراســي فــي مواعيــد التســجيل
واالســتعانة بدليــل الطالــب األكاديمــي عــن طريــق الويــب.
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مفاهيم جامعية

الفصل الدراسي:
مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا تدرس على مداها المقررات الدراسية.
المستوي الدراسي:
هو الدال على المرحلة الدراسية ويكون عدد المستويات الالزمة للتخرج ثماني مستويات.
المقرر الدراسي:
مادة دراسية تتبع مستوى محدد ضمن خطة الدراسة المعتمدة في الكلية في كل تخصص ويكون لكل مقرر رقم ورمز واسم ووصف لمفرداته.
الوحدات الدراسية:
المحاضرة النظرية األسبوعية ال تقل عن خمسين دقيقة والدرس العملي او الميداني ال تقل مدته عن مائة دقيقة.
اإلنذار األكاديمي:
اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن  2من .5
درجة االعمال الفصلية:
الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات وبحوث وانشطة تعليمية.
االختبار النهائي:
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
درجة االختبار النهائي:
الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي.
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نظام الدراسة
•يتدرج الطالب في الدراسة وفقا للخطة الدراسية التي تقررها الكلية.
•تسير الدراسة في المرحلة الجامعية على نظام المستويات.
•تتكون الدراسة من أربعة مستويات.
•تكون مدة المستوى الدراسي فصال دراسيا.
•يقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين.

•يتحمــل الطالــب مســؤولية معرفــة ومتابعــة النظــام الدراســي واللوائــح المنظمــة
لهــا بمــا فــي ذلــك متطلبــات التخــرج ،كمــا أن توجيــه المرشــد األكاديمــي ومســاعدته
للطــاب فــي ذلــك لــن يعفيهــم مــن تحمــل هــذه المســؤولية ،لــذا يلــزم علــى كل
طالــب أن تكــون علــى معرفــة بنظــام الدراســة ،أن تســعى باســتمرار لإللمــام بمــا
يســتجد مــن انظمــة الكليــة.
•يكــون لــكل مجموعــة مــن طــاب الكليــة ،مرشــد أكاديمــي لمســاعدتهم في المســائل
المتعلقة بســير الدراســة.

العبء الدراسي
العبء الدراسي هو مجموع الساعات الدراسية للمقررات التي يسجلها الطالب في الفصل الدراسي ويحدد حسب القواعد التالية:
•الحــد االدنــى :الحــد األدنــى للعــبء الدراســي هــو  12ســاعة دراســية معتمــدة فــي
الفصــل الدراســي.
•الحــد األعلــى :الحــد األعلــى للعــبء الدراســي هــو  21ســاعة معتمــدة فــي الفصــل
الدراســي:

•ال يحق للطالب المنذر أكاديميا ان يزيد العبء الدراسي لديه عن  14ساعة.
•ال يحــق للطالــب الحاصــل علــى تقديــر مقبــول أن يزيــد العــبء الدراســي لديــه عــن
 16ســاعة.
•يسمح للطالب الخريج بتجاوز الحد األعلى بما ال يزيد عن ثالث ساعات معتمدة.

يتاح للطالب تسجيل المقررات التي يرغب بدراستها او حذفها حسب االتي:
•يمكــن للطالــب إضافــة المقــررات التــي يرغــب بدراســتها قبــل بدايــة الفصل الدراســي
بأســبوع وينتهــي بنهايــة األســبوع األول منه.

•إذا لــم يســجل الطالــب اي مقــرر خــال فتــرة التســجيل النظاميــة يعتبــر منقطــع عــن
الدراسة.

•يمكــن للطالــب حــذف المقــررات الدراســية التــي ال يرغــب بدراســتها حتــى نهايــة
األســبوع الثانــي مــن بدايــة الفصــل الدراســي.

•يجــب علــى الطالــب فــي حــال التســجيل الكلــي اعتمــاد الجــدول الدراســي مــن خــال
الملــف الشــخصي فــي نظــام الجامعــة الحاســوبي خــال فتــرة الحــذف واإلضافــة.

•يجــب أن ال يتجــاوز التســجيل الحــد األعلــى للعــبء الدراســي وال يقــل عــن الحــد
األدنــى.

•يعتبــر الطالــب موقــوف عــن الدراســة وتوضــع فــي النظــام الحاســوبي عبــارة «
منقطــع لعــدم التســجيل» إذا لــم يقــم باعتمــاد الجــدول الدراســي خــال فتــرة الحــذف
واإلضافــة وحتــى نهايــة األســبوع الثانــي مــن بدايــة الفصــل الدراســي.

•تتــم عمليــة تســجيل المقــررات للطالــب بعــد التشــاور مــع المرشــد األكاديمــي
ويتحمــل الطالــب مســؤولية اي قصــور أو أخطــاء تحــدث نتيجــة جهلــه بالتعليمــات.
المواظبة واالعتذار عن الدراسة
•علــى الطالــب المنتظــم حضــور المحاضــرات ،ويحــرم مــن دخــول االختبــار النهائــي
للمقــرر إذا زادت نســبة الغيــاب لديهــا فــي المقــرر عــن ( % 25مــن مجمــوع
المحاضــرات لــكل مقــرر خــال الفصــل الدراســي األول) ،ويعــد الطالــب محــروم مــن
دخــول االختبــار بســبب الغيــاب راســب فــي المقــرر ويرصــد لــه تقديــر محــروم (ح).

•إذا لــم يتمكــن الطالــب مــن حضــور االختبــار النهائــي فــي أي مــن مــواد الفصــل
لعــذر قهــري جــاز لمجلــس الكليــة فــي حالــة الضــرورة القصــوى ،قبــول عــذر الطالــب
والســماح بإعطائــه اختبــارا بديــا خــال مــدة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل الدراســي التالــي
ويعطــى التقديــر الــذي تحصــل عليــه بعــد أداء االختبــار البديــل.

•يعطــي أســتاذ المقــرر الطالــب إنــذار أول بالغيــاب إذا تجــاوزت نســبة الغيــاب % 10
مــن إجمالــي محاضــرات المقــرر ،وإنــذارا ثانيــا إذا بلغــت نســبة الغيــاب .50%

•يتقــدم الطالــب المتغيــب عــن االختبــار النهائــي بعــذر إلــى أســتاذ المقــرر أو رئيــس
القســم المختــص قبــل بدايــة الفصــل الدراســي التالــي للســماح لــه بــأداء االختبــار
البديــل.

•الطالــب المتغيــب عــن االختبــار النهائــي يكــون درجتــه صفــر فــي ذلــك االختبــار،
ويحســب التقديــر فــي ذلــك المقــرر علــى أســاس درجــات األعمــال الفصليــة التــي
حصــل عليــه.
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نظام الحرمان من دخول االختبار
يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي إذا زادت نسبة الغياب عن ( ) 25%بدون عذر من مجموع المحاضرات والدروس العلمية المحددة للمقر ر ،وتحسب كما يلي:
عدد ساعات الحرمان = عدد ساعات في جدول المادة × عدد الطالب أسابيع الفصل الدراسي ( 14أسبوع) * 0.25
عدد ساعات المادة

االنذار األول ()10%

االنذار الثاني ()20%

فوق ( )25%حرمان

 5ساعات

 7ساعات

 14ساعة

 17ساعة

 4ساعات

 5ساعات

 11ساعة

 14ساعة

 3ساعات

 4ساعات

 8ساعات

 10ساعات

ً
صفرا في ذلك االختبار ،ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات العمال الفصلية التي حصلت عليها.
الطالب المتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته
•إذا لــم يتمكــن الطالــب مــن حضــور االختبــار النهائــي فــي أي مــن مــواد الفصــل لعــذر
الضــرورة القصــوى ،قبــول العــذر،
قهري ،جاز لمجلس الكلية ،في حالت
والســماح بإعطائــه اختبـ ً
ـارا بديـ ًـا بشــرط أن يقــدم الطالــب عــذره فــي التخلــف عــن
االختبــار مــن وقــت نشــوء العــذر حتــى نهايــة األســبوع الثانــي مــن نهايــة االختبــارات،
ويعطــى الطالــب التقديــر الــذي يحصــل عليــه بعــد آداء االختبــار البديــل.
ضوابط وشروط قبول األعذار

أعذار أيام الدراسة (وقت إعطاء المحاضرات):
•تقبــل إجــازة يــوم واحــد فقــط مــن المراكــز الصحيــة فــي الحــي (حتــى لــو أعطــى
الطبيــب الطالــب أكثــر مــن ذلــك).
•تقبــل إجــازة ثالثــة أيــام فقــط مــن المستشــفيات الحكوميــة ،وفــي حالــة التنويــم
يقبــل جميــع مــدة التنويــم واإلجــازة التــي يعطيهــا الطبيــب الطالــب بعــد الخــروج مــن
المستشــفى بشــرط أال يتجــاوز ذلــك  50%مــن عــدد الســاعات.
•تقبــل إجــازة يــوم واحــد فقــط مــن إســعاف المستشــفيات الحكوميــة بشــرط أن
ينــص الطبيــب علــى إعطــاء الطالــب إجــازة.
•تقبــل إجــازة يــوم واحــد فقــط مــن المستشــفيات األهليــة (حتــى لــو أعطــى الطبيــب
أكثــر مــن ذلــك).
•ال تقبل اإلجازة إطالقا من المستوصفان األهلية.

•يقبــل عــذر الطالــب عــن غيــاب ثالثــة أيــام فقــط بســبب وفــاة قريــب بشــرط أن
يكــون المتوفــى مــن الدرجــة األولــى مــن جهــة القرابــة ويــوم واحــد لوفــاة قريــب
مــن الدرجــة الثانيــة.
•يقبــل غيــاب ثالثــة أيــام فقــط لمرافقــة الطالــب لمريــض مــن الدرجــة األولــى مــن
جهــة القرابــة بشــرط إحضــار إجــازة مرافــق مــن المستشــفى.
• ال تقبل إجازة الطالب بسبب السفر.
• ال يقبــل عــذر مضــى عليــة شــهر مــن تاريــخ الغيــاب .علــى الطالــب المســارعة فــي
اســتالم التحويــل للمستشــفى  /المســتوصف خــال أســبوعين مــن تاريــخ الغيــاب.
•يقبــل غيــاب الطالــب  5أيــام فــي حالــة الــزواج بشــرط إحضــار مــا يثبــت ذلــك فــي
تاريخــه وأن ال يكــون فــي أيــام االختبــارات.

•إثبــات المراجعــة فقــط (دون منــح إجــازة) مــن المراكــز الصحيــة أو اإلســعاف ال يعتبــر
إجــازة ولذلــك ال يقبــل.

•يحــق للطالــب غيــاب يوميــن فقــط (مــن أجــل المشــاركة فــي المؤتمــرات والملتقيــات
لــدى الجامعــة) خــال الفصــل الدراســي الواحــد والبــد أن يرفــق خطــاب المشــاركة.

•ال يقبــل العــذر بســبب مراجعــة الدوائــر الحكوميــة إال فــي حالــة إثبــات وجــود موعــد
اســتدعاء.

•إجازة الوضع  /في الوالدة الطبيعية -أسبوع ،في الوالدة القيصرية –أسبوعين.

أعذار االختبار البديل (النهائي):
•تقبــل أعــذار التنويــم مــن المستشــفيات الحكوميــة فقــط ،وال تقبــل إجــازة المراكــز
الصحيــة أو المســتوصفان األهليــة او اإلســعاف أو المراجعــات بكافــة اشــكالها.
•تقبل أعذار التوقيف من الجهات المعنية.
•يقبــل عــذر الطالــب عــن غيــاب ثالثــة أيــام فقــط بســبب وفــاة قريــب بشــرط أن
يكــون المتوفــى مــن الدرجــة األولــى مــن جهــة القرابــة ويــوم واحــد لوفــاة قريــب
مــن الدرجــة الثانيــة.
•إجازة الوضع  /في الوالدة الطبيعية –  5أيام ،في الوالدة القيصرية  10 -أيام.

•يجــوز للطالــب االعتــذار عــن دراســة مقــرر بموافقــة المرشــد األكاديمــي أو االعتــذار
عــن فصــل دراســي دون أن يعــد راســب إذا تقــدم بعــذر مقبــول الــى لجنــة دراســة
الحــاالت فــي عمــادة القبــول والتســجيل نهايــة األســبوع العاشــر كحــد أقصــى،
ويجــب أال تتجــاوز فصــا دراســيا واحــدا ويحتســب هــذا الفصــل مــن المــدة الالزمــة
إلنهــاء متطلبــات التخــرج.
•يجــوز للطالــب قبــل انتظامــه فــي مســتواه الدراســي .التقــدم بطلــب تأجيــل الدراســة
لعــذر يقبلــه مجلــس الكليــة ،علــى أن ال تتجــاوز مــدة فصليــن دراســيين متتالييــن
أو ثالثــة فصــول دراســية غيــر متتاليــة كحــدٍ أقصــى طيلــة بقائهــا فــي الجامعــة .وال
تحتســب مــدة التأجيــل ضمــن المــدة الالزمــة إلنهــاء متطلبــات التخــرج.

الدليل اإلرشادي لبرامج
كلـــيــــة العلـــــوم

7

االختبارات النهائية
•درجة األعمال الفصلية ال تقل عن ( )% 50من الدرجة النهائية للمقرر.
•درجة االختبار النهائي ال تقل عن ( )% 50من الدرجة النهائية للمقرر.

•يحــق للطالــب االطــاع علــى درجــات العمــال الفصليــة قبــل بدايــة االختبــارات
النهائيــة لــكل فصــل دراســي كمــا يحــق للطالــب االطــاع علــى أوراق اختبــار األعمــال
الفصليــة لالســتفادة.
•تحتســب درجــة األعمــال الفصليــة للمقــرر بواســطة االختبــارات التحريريــة أو الشــفهية
أو العمليــة أو البحــوث أو أنــواع النشــاط الصفــي األخــرى أو بهــا جميعــا أو بعضهــا.

االنسحاب من مقرر دراسي
يجــوز للطالــب بعــد موافقــة «عميــد الكليــة أو مــن يفوضــه» االنســحاب بعــذر مــن مقــرر فــي الفصــل الدراســي وذلــك خــال ثمانيــة أســابيع مــن بــدء الدراســة أو أربعــة أســابيع
للفصــل الصيفــي بشــرط أن ال يقــل العــبء الدراســي عــن الحــد األدنــى.
االعتذار عن فصل دراسي
•يجــوز للطالبــة االعتــذار عــن االســتمرار فــي دراســة فصــل دراســي دون أن تعــد راســبة
إذا تقدمــت بعــذر مقبــول لــدى مجلــس الكليــة وذلــك مــن بدايــة الفصــل وحتــى
قبــل بدايــة االختبــارات النهائيــة بثالثــة أســابيع علــى األقــل ،ويحتســب هــذا الفصــل
مــن المــدة الالزمــة إلنهــاء متطلبــات التخــرج.

•إذا عــاد الطالــب المعتــذر أو المؤجــل الســتئناف الدراســة فــي الوقــت المحــدد،
يتقــدم بطلــب إلــى عميــد القبــول والتســجيل إلصــدار قــرار بذلــك.
•يجــب أن أال تتجــاوز فصــول االعتــذار فصليــن دراســيين طيلــة دراســة الطالــب
الجامعيــة ثــم يطــوى قيــده بعــد ذلــك.

اإلنذارات األكاديمية
يحصــل الطالــب علــى اإلنــذار األكاديمــي األول إذا انخفــض المعــدل التراكمــي عــن الحــد األدنــى وهــو ( )2.00مــن ( .)5.00وإذا حصــل الطالــب علــى ثــاث إنــذارات أكاديميــة متتاليــة
النخفــاض المعــدل التراكمــي عــن الحــد األدنــى يفصــل أكاديميــا.
طي القيد
•إذا انقطــع الطالــب المنتظــم عــن الدراســة دون عــذر مقبــول لمــدة فصــل دراســي
دون طلــب تأجيــل يطــوى قيــده مــن الجامعــة ولمجلــس الجامعــة طــي قيــد الطالــب
إذا انقطــع عــن الدراســة لمــدة اقــل.

•إذا لــم يســتأنف الطالــب المعتــذر أو المؤجــل الدراســة فــي الوقــت المحــدد ،أصــدر
ـي قيــده.
عميــد القبــول والتســجيل قــرار طـ ّ
•يطــوى قيــد الطالــب “المنقطــع لعــدم التســجيل» إذا لــم يقــم بمعالجــة وضعــه
األكاديمــي قبــل نهايــة األســبوع الســابع مــن الدراســة.

إعادة القيد
•يمكــن للطالــب المطــوي قيــده التقــدم بطلــب إعــادة قيــده إلــى عميــد القبــول
والتســجيل برقمــه وســجله قبــل االنقطــاع وفــق الضوابــط اآلتيــة:
•أن يتقــدم الطالــب إعــادة القيــد إلــى عميــد القبــول والتســجيل خــال أربعــة فصــول
دراســية مــن تاريــخ طــي القيــد.
•أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.
•إذا مضــى علــى طــي قيــد الطالــب أربعــة فصــول دراســية فأكثــر ،فبإمكانــه التقــدم
للجامعــة طالــب مســتجد دون الرجــوع إلــى الســجل الدراســي الســابق علــى أن
تنطبــق عليــه كافــة شــروط القبــول المعلنــة فــي حينــه.

•ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة.
•ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصول أكاديميا.
•ال يعاد قيد الطالب في الفصل الذي طوي قيده فيه.
•ال يجــوز إعــادة قيــد الطالــب التــي فصــل مــن الجامعــة ألســباب تعليميــة أو تأديبيــة،
أو الــذي فصــل مــن جامعــة ألســباب أخــرى تأديبيــة ،وإذا اتضــح بعــد إعــادة القيــد
فيعـ ّـد القيــد ُملغــى مــن تاريــخ إعــادة القيــد.
انــه ســبق الفصــل لمثــل هــذه الســباب ُ
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الفصل من الجامعة
يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية:
•إذا حصــل علــى ثــاث إنــذارات متتاليــة النخفــاض معدلــه التراكمــي عــن ( )2.00مــن
(.)5.00

•إذا لــم ينــه طالــب المنحــة متطلبــات التخــرج خــال مــدة أقصاهــا ثمانيــة فصــول
دراســية ،ولمجلــس الكليــة إعطــاء فرصــة اســتثنائية.

•إذا لــم ينــه متطلبــات التخــرج خــال مــدة أقصاهــا نصــف المــدة المقــررة لتخرجــه
عــاوة علــى مــدة البرنامــج.

•إذا اتضــح عــدم جديــة الطالــب بتعمــده الرســوب ونحــوه جــاز لمجلــس الكليــة طــي
قيــده.

الحرمان من المكافأة

أسباب الحرمان من المكافأة:
يحرم الطالب من المكافأة في الحاالت التالية:
•في حال انخفاض معدل الطالب التراكمي الى أقل من ( )2لغير طالب المنح.
•إذا طلب تأجيل الدراسة.

•إذا انسحب أو فصل من الجامعة.
•إذا عمل في وظيفة رسمية.

•إذا انتهت المدة النظامية للدراسة لغير طالب المنح.
التحويل

أوال :التحويل من جامعة الى جامعة أخرى
ً
وفقا للضوابط التالية:
يجوز قبول تحويل طالب من خارج الجامعة
•أن تكــون الطالــب قــد درس فــي كليــة أو جامعــة معتــرف بهــا لــدى وزارة التعليــم
العالــي مــا ال يقــل عــن فصــل دراســي واحــد.
•أال تكون الطالب راسبة في المعدل التراكمي.
•أال تكــون الطالــب مفصــول مــن الجامعــة المحــول منهــا األســباب التأديبيــة أو
أكاديميــة.
•أال يكون التحويل من درجة علمية إلى درجة علمية أعلى منها.
•يجــب أال يقــل عــدد الوحــدات المقــررة التــي يطلــب مــن الطالــب المحــول دراســته
فــي جامعــة القصيــم عــن ( )60%مــن عــدد الوحــدات المقــررة المطلوبــة للحصــول
علــى درجــة البكالوريــوس مــن الجامعــة.

•يعــادل للطالــب المحــول بمــا ال يتجــاوز ( )% 40مــن ســاعات الخطــة المعتمــدة
للتخصــص المحولــة إليــه.
•ال تدخــل التقديــرات التــي حصــل عليهــا الطالــب فــي المقــررات التــي عدلــت لهــا فــي
احتســاب معدلــه التراكمــي.
•(يتــم تحويــل الطالــب فــي أي فصــل دراســي مــن جامعــة إلــى أخــرى وفقــا لإلجــراءات
والمواعيــد المعلنــة فــي الجامعــة المحولــة إليهــا فــي ضــوء الضوابــط العامــة
للتحويــل).

ثانيا :التحويل من كلية إلى كلية أخرى داخل الجامعة
تحويل الطالب من كلية ألخرى داخل الجامعة يكون وفقا للضوابط التالية:
•موافقة عمادة الكلية المحول إليها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الكلية.

• يســمح للطالــب بالتحويــل مــرة واحــدة خــال الدراســة الجامعيــة أو مرتيــن إذا كانــت
إحداهمــا الســنة التحضيرية.

•أن تنتهــي إجــراءات التحويــل خــال األســبوع األول مــن الفصــل الدراســي حســب
التقويــم األكاديمــي.

•الطالــب المحــول إلــى الســنة التحضيريــة يعــاد إلــى القســم الســابق فــي حــال عــدم
اجتيــازه وذلــك لمــرة واحــدة فقــط.

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

•ال يحــول الطالــب إال بعــد مضــي فصــل دراســي واحــد علــى األقــل فــي الكليــة
المحــول منهــا.

•التخصيص بعد اجتياز البرامج التحضيرية ال تحتسب ضمن حركات التحويل.

(تثبــت فــي الســجل األكاديمــي للطالــب المحــول مــن كليــة إلــى أخــرى جميــع المــواد التــي ســبق لهــا دراســتها ،ويشــمل ذلــك التقديــرات والمعــدالت الفصليــة والتراكميــة طــوال
دراســتها فــي الجامعــة).
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ثالثا :التحويل من تخصص الى تخصص أخرى داخل الكلية
•يجــوز للطالــب بعــد موافقــة عميــد الكليــة التحويــل مــن تخصــص إلــى تخصــص
أخــرى داخــل الكليــة وفــق ضوابــط يضعهــا العميــد.

•أن تنتهــي إجــراءات التحويــل خــال األســبوع األول مــن بدايــة الفصــل الدراســي
حســب التقويــم األكاديمــي.

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

•يســمح للطالــب بالتحويــل مــرة واحــدة خــال الدراســة الجامعيــة ،ولمجلــس الكليــة
االســتثناء مــن ذلــك.

الطالب الزائر
هو الطالب الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أو كلية أخرى أو في أي فرع من فروع الجامعة التي تنتمي إليها.
أوال :طالب من الكلية ويرغب بالدراسة زائر في جامعة او كلية اخرى
•أن يكــون للطالــب ســجل دراســي (بمعــدل تراكمــي) لفصــل واحــد علــى األقــل فــي
الجامعــة قبــل طلــب الدراســة كطالــب زائــر علــى األقــل فــي الجامعــة قبــل طلــب
الدراســة كطالــب زائــر.

•يكــون الحــد األقصــى لمجمــوع الوحــدات الدراســية التــي يمكــن احتســابها مــن
خــارج الجامعــة كطالــب زائــر هــو ( )% 20مــن مجمــوع وحــدات التخــرج مــن جامعــة
القصيــم.

•أن تكون الدراسة في جامعة أو كلية معترف بها.

•ال تحتســب معــدالت المقــررات التــي تتــم معادلتهــا للطالــب الزائــر فــي جامعــة أخــرى
ضمــن المعــدل التراكمــي ،وتثبــت المقــررات فــي ســجله األكاديمــي (مــع العلــم
بالتأثيــر الســلبي علــى المعــدل).

•إحضــار توصيــف للمقــررات المــراد دراســتها مــن الجامعــة األخــرى لمعادلتهــا مــن
قبــل الكليــة وبعــد تحديــد المــواد التــي تعــادل ترفــع بخطــاب رســمي لعمــادة القبــول
والتســجيل لمخاطبــة الجامعــة التــي يــود الدراســة فيهــا كطالــب زائــر.
•أن يكــون المقــرر الــذي ســيدرس خــارج الجامعــة معــادل (أو مكافئــا) فــي مفرداتــه
وعــدد وحداتــه الدراســية.

•يجــب علــى الطالــب تزويــد عمــادة القبــول والتســجيل بالنتائــج التــي حصــل عليهــا
خــال أســبوع مــن بــدء الدراســة فــي أول فصــل دراســي يلــي فتــرة دراســته كزائــر.
•الحــد األقصــى للفصــول الدراســية التــي يســمح للطالــب دراســتها زائــر فصــان
دراســيان.

ثانيا :طالب جامعة أخرى ويرغب بالدراسة زائر في الكلية لدى جامعة القصيم
•أن يأخــذ الطالــب توصيــف للمقــررات التــي يــود دراســتها مــن الكليــة داخــل الجامعــة
لمعادلتهــا مــن قبــل جامعتــه وبعــد المعادلــة يرســل خطــاب يحــدد فيــه المقــررات
المعادلــة.
•أن يكــون المقــرر الــذي سيدرســها الطالــب الزائــر معــادل (أو مكافئــا) فــي مفرداتهــا
وعــدد وحداتهــا الدراســية.

•أن يحصل على موافقة الكلية لدراسة هذه المواد.
•تسجل المقررات للطالب من قبل الجهة المختصة في العمادة.
•يزود الطالب في نهاية دراسته بخطاب يوضح نتائج المقررات التي تم دراستها.
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التقديرات والتخرج

تحسب التقديرات التي يتحصل عليها في كل مقرر على أساس أن وزن التقدير من ( 5نقاط) كما يلي:
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتي:
•ممتاز :إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن ( )4.50من (.)5.00
•جيد جدا :إذا كان المعدل التراكمي من ( )3.75إلى أقل من ( )4.50من (.)5.00
•جيد :إذا كان المعدل التراكمي من ( )2.75إلى أقل من ( )3.75من (.)5.00
•مقبول :إذا كان المعدل التراكمي من ( )2.00إلى أقل من ( )2.75من ()5.00

•تمنــح مرتبــة الشــرف االولــى للطالــب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن ) )4.75إلــى
) )5.00مــن ) (5.00عنــد التخــرج ،وتمنــح مرتبــة الشــرف الثانيــة للطالــب الحاصــل
علــى معــدل تراكمــي مــن ( (4.25إلــى أقــل مــن ( )4.75مــن )  )5.00عنــد التخــرج،
ويشــترط للحصــول علــى مرتبــة الشــرف األولــى او الثانيــة مــا يلــي:
•أال يكــون الطالــب قــد رســب فــي أي مقــرر درســه فــي الجامعــة أو فــي جامعــة
أخــرى.
•أن يكــون الطالــب قــد أكمــل متطلبــات التخــرج فــي مــدة أقصاهــا اثنــا عشــر
ً
دراســيا.
فصــا
ً
•أن يكــون الطالــب قــد درس فــي الكليــة مــا ال يقــل عــن ( )% 60مــن متطلبــات
التخــرج.
•يتخــرج الطالــب بعــد إنهــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب الخطــة الدراســية،
علــى أال يقــل معدلــه التراكمــي عــن مقبــول (معــدل .)2

مالحظــة :الرســوب فــي أي مــادة فــي الســنة التحضيريــة التــي تعتبــر امتــداد لتخصــص الطالــب فإنــه ليســتحق احــدى مراتــب الشــرف إال إذا تــم التحويــل إلــى تخصــص اخــر
وتصفيــر معــدل الســنة التحضيريــة عندهــا يســتحق مرتبــة الشــرف حســب الشــروط المذكــورة أعــاه.
كيفية حساب المعدل التراكمي
•المعــدل الفصلــي :هــو حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب
فــي الفصــل الدراســي علــى مجمــوع الســاعات المعتمــدة لجميــع المقــررات التــي
درســها فــي الفصــل الدراســي.

•المعــدل التراكمــي :هــو حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب
فــي جميــع المقــررات التــي درســها منــذ التحاقــه بالجامعــة علــى مجمــوع الســاعات
المعتمــدة لتلــك المقــررات.

•يقصد بالنقاط :عدد الساعات المسجلة وزن التقدير.

•الســاعات المكتســبة( :ســاعات التخــرج) مجمــوع الســاعات المعتمــدة للمقــررات
المجتــازة.

