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تنبيهــا ن
التنبيه األول:
يحتفــظ قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا بجامعــة القصيــم لنفســه بحــق تغييــر أيــة سياســة وردت يف هــذا الدليــل أو

إبطــال مــن دون ســابق إنــذار علمــا ّ
أن الدليــل المحــدّ ث ســيرفع يف الموقــع اإللكــروين للقســم علــى الرابــط اآليت:
https://asc.qu.edu.sa/arabic_language

التنبيه الثاني:
خــاص بطــاب برنامــج اللغــة العربيــة وآداهبــا (مرحلــة البكالوريــوس) بجامعــة القصيــم.
هــذا الدليــل
ّ

11

ُ
العربية وآدابها"
الطالب " برنامج ال ّلغة
دليل ّ
ّ

الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام على رســوله األمين ،وبعد:
فــإن الكليــة تســعى إلــى تقديــم خدماهتــا للمســتفيدين مــن طالهبــا وطالباهتــا وأعضــاء هيئــة التدريــس
وذلــك عــر جميــع الوســائل المتاحــة لديهــا ،وهــا هــي تقــدم اليــوم دليــاً تعريفيــا لطــاب قســم
اللغــة العربيــة وآداهبــا يف المرحلــة الجامعيــة ،وهــو الدليــل األول الــذي تقدمــه لطــاب قســم اللغــة
العربيــة وآداهبــا هــذا العــام ،ويليــه دليــل عضــو هيئــة التدريــس ،ودليــل الربنامــج ،وكالهمــا لقســم
اللغــة العربيــة وآداهبــا ،والعمــل جـ ٍ
ـار علــى ترحيــل هــذه األدلــة إلــى جميــع أقســام الكليــة وبرامجهــا
المتعــددة بعــد إخضاعــه لنظامهــا الداخلــي ،وقــرارات أقســامها ،كمــا أقــر ذلــك يف مجلــس الكليــة،
وهــذه األدلــة هــي جــزء مــن عــدد مــن األدلــة تعتــزم الكليــة إصدارهــا هــذا العــام ،ونشــرها علــى موقــع
الكليــة اإللكرتونيــة ومنهــا باإلضافــة إلــى مــا ســبق:
 -2دليل اإلرشــاد األكاديمــي يف الكل ّية.
 -1دليــل الكليــة.
 -4دليــل توصيف الوظائــف القيادية.
 -3دليــل خدمــة المجتمــع يف الكل ّيــة.

عميد الكلية

الدكتور إبراهيم بن سليمان الالحم

ّ
بــكل مــا يعنــي الطالــب ،حيــث اشــتمل علــى ســت عشــرة فقــرة ،ومنهــا علــى
ودليــل الطالــب هــذا قــد حــاول معــدوه اإلحاطــة
ســبيل المثــال:
 -1القبــول والتســجيل وسياســة التحويــل ،والمعــادالت.
 -2الحــركات األكاديميــة.
 -3آليــة تقييــم الطــاب ،والخطــة الدراســية.
 -4مصــادر التع ّلــم.
 -5خدمــات التوجيــه واإلرشــاد ،واألنشــطة غيــر الصفيــة.
 -6الئحــة تأديــب الطــاب ،وحقــوق الطــاب وواجباهتــم.
 -7سياســة الشــكاوى والتظلمــات.
 -8الدعــم واالمتيــاز الطالبــي.
 -9ودليــل شــامل للمواقــع اإللكرتونيــة المتع ّلقــة بالطالــب ،وكذلــك وســائل التواصــل ومنصاتــه.
وأســأل اهلل ســبحانه وتعالــى أن ينفــع هبــذا الدليــل طــاب القســم وطالباتــه ،وأشــكر ســعادة وكيــل الكليــة للتطويــر الدكتــور
عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز الوقيــت علــى إعــداده.
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كلمــة ســعادة رئيــس قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا

الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن،
وبعــد:
هــذا هــو اإلصــدار األول مــن األدلــة التــي يعتــزم القســم إصدارهــا هــذا العــام ،وهــو دليــل
الطالــب لمرحلــة البكالوريــوس ،ويليــه بــإذن اهلل دليــل عضــو هيئــة التدريــس ودليــل الربنامــج
للمرحلــة نفســها.
والشــك َّ
َّ
الموجــه للطالــب أهم ّيــة كبيــرة يف تعريــف الطالــب بخ ّطتــه الدراســ ّية،
أن لهــذا الدليــل
ّ
ّ
وبــكل مــا يتع ّلــق بــه مــن حقــوق وواجبــات وأنظمــة تســ ّير هــذه العمل ّيــة التعليم ّيــة ،ونحــو

يهــم الطالــب يف دراســته الجامع ّيــة يف مرحلــة البكالوريــوس.
ممــا
ّ
ذلــك ّ
ُّ
ونحــث طالبنــا وطالباتنــا علــى اإلطــاع علــى الدليــل ومعرفــة مــا يهمهــم مــن يومهــم األول
الــذي قبلــوا فيــه يف برنامــج بكالوريــوس اللغــة العرب ّيــة وآداهبــا؛ أل نّــه خارطــة طريــق تســاعدهم
علــى الســير يف دراســتهم بصــورة واضحــة ومن ّظمــة وتكــون لهــم معينًــا ومرشــدً ا يف تجــاوز أيــة
عقبــة تواجههــم.
وأتقــدّ م يف خاتمــة هــذه الكلمــة الموجــزة إلــى الزمــاء يف لجنــة الجــودة وإلــى مــن أعاهنــم مــن
الزمــاء أعضــاء هيئــة التدريــس يف القســم بخالــص الشــكر والدعــاء لمــا قامــوا بــه مــن جهــد
مبــارك يف تطويــر القيــم الســعودية.
نســأل اهلل أن ينفــع بــه وأن يوفــق أبناءنــا الطــاب لـ ّ
ـكل خيــر ونجــاح.
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نبذة عن الكلية
أنشــئت كليــة اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة بموجــب الموافقــة الســامية رقــم
/3/ج 20527/وتاريــخ 1396/8/26هـــ ،يف مطلع العام الجامعي 1397/1396هـ باســم
كليــة الشــريعة واللغــة العربيــة بالقصيــم ،وكانــت تابعــة آنــذاك لجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود
اإلســامية ،ثــم صــدر التوجيــه الســامي الكريــم رقــم /3م 14371 /يف 1401/6/19هـــ،
القاضــي بفصــل الكليــة إلــى كليتيــن همــا :كليــة الشــريعة وأصــول الديــن ،وكليــة العلــوم العربيــة
واالجتماعيــة.
وبعــد صــدور المرســوم الملكــي الكريــم ذي الرقــم /7ب 2242/والتاريــخ
1424/5/10هـــ بدمــج فرعــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ،وجامعــة الملــك
ســعود بالقصيــم تحــت ظــال جامعــة واحــدة هــي جامعــة القصيــم ،أصبحــت الكليــة إحــدى
كليــات هــذه الجامعــة العامــرة ،وتحـ ّـول مســماها إلــى كليــة اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة ،وتضــم الكليــة خمســة أقســام علميــة هــي :قســم
اللغــة العربيــة وآداهبــا ،وقســم اللغــة اإلنجليزيــة والرتجمــة ،وقســم التاريــخ ،وقســم االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة ،وقســم الجغرافيــا.
وقــد أعــدّ ت الخطــة االســراتيجية للكليــة بصــورة طموحــة مــن شــأهنا االرتقــاء بمســتوى مخرجــات الكليــة والمســاعدة يف تحقيــق الجــودة
المتميــزة يف األداء بنــا ًء علــى مشــاركة فعالــة مــن األطــراف ذات الصلــة والمقارنــة المرجعيــة ومــا هتــدف إليــه الكليــة مــن تعزيــز دورهــا يف تحقيــق
أهدافهــا وأهــداف الجامعــة يف نشــر اللغــة العربيــة وخدمــة الباحثيــن.
وتحــرص عمــادة الكليــة دائمــا علــى تطويــر برامجهــا عــل مســتوى درجــة البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه معتمــدة علــى المتغيــرات
العالميــة يف مجــال تخصصاهتــا المختلفــة.
هــذا وقــد ســعت الكليــة إلــى أن تكــون هنــاك مشــاركة فعالــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن والفنييــن والطــاب والقيــادات وممثليــن
لجميــع األطــراف ذوات الصلــة بربامــج الكليــة لتعزيــز نقــاط القــوة وتالشــي نقــاط الضعــف والعمــل علــى تطويرهــا باســتخدام الفــرص المتاحــة
للكليــة ،وتحــرص كذلــك عمــادة الكليــة دائمــا علــى مراجعــة المقــررات والخطــط الدراســية لغــرض تطويرهــا مــن حيــن آلخــر حتــى تواكــب
التغيــرات الحادثــة يف مناهــج أقســام الكليــة الخمســة يف العالــم العربــي وجامعاتــه المتقدمــة.
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رؤية الكلية
وإقليمــا وعالم ًيــا يف مجــال اللغــة العربيــة
التميــز والريــادة محل ًيــا
ً
واللغــة اإلنجليزيــة والدراســات االجتماعيــة.

رسالة الكلية
تقديــم تعليــم متميــز يف اللغــات والعلــوم االجتماعيــة وفــق نظــام
مطــو ر ومعتمــد ،يســهم يف هنضــة المجتمــع وتلبيــة
تعليمــي وبحثــي
ّ
احتيــاج ســوق العمــل.

أهداف الكلية
رفــع كفــاءة القــدرة المؤسســية يف التعليــم والتعلــم وترســيخ ثقافــةالجــودة ،واالرتقــاء هبــا.
إعــداد الربامــج التعليميــة والمقــررات الدراســية وربطهــا باحتياجــاتالمجتمــع وتنميتــه.
التميــز يف األداء الطالبــي ودعــم الخريجيــن.إعــداد برامــج دراســات عليــا تحســن مخرجــات البحــث العلمــي.تعزيــز مشــاركة الكليــة يف خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة المحليــة.-إعــداد كــوادر متخصصــة يف اللغــات والعلــوم االجتماعيــة.
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نبذة عن القسم
نشــأ قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا مــع إنشــاء كليــة العلــوم العربيــة واالجتماعيــة ،فــرع جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود

اإلســامية بالقصيــم عــام 1407 /1402هـــ ،وذلــك تحــت قســمين ،همــا :قســم النحــو والصــرف وفقــه اللغــة ،وقســم

األدب والنقــد والبالغــة.

وعنــد صــدور األمــر الملكــي الكريــم بإنشــاء جامعــة القصيــم عــام  1424هـــ ُد مِــج القســمان يف قســم واحــد باســم

(قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا) وغ ّيــر اســم الكليــة إلــى "كليــة اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة".
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رؤية القسم
التميــز يف التدريــس والبحــث العلمــي علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي،
ومواكبــة التطــورات العلميــة يف اللغــة العربيــة وآداهبــا.

رسالة القسم
إعــداد متخصصيــن يف تدريــس اللغــة العربيــة وآداهبــا ،وباحثيــن مؤهليــن بمهــارات
علميــة بحثيــة تؤهلهــم لتلبيــة احتياجــات المجتمــع بكفــاءة عاليــة ،واإلســهام يف
خدمــة الجامعــة والمجتمــع يف تنميــة المهــارات اللغويــة ،ونشــرها.

أهداف القس ــم
تعزيز روح االنتماء للغة العرب ّية واالعتزاز برتاثها المعريف.-تزويد ال ّطالب بالمهارات اللغو ّية الالزمة.

-إكسابه القدرة على البحث والتحليل والنقد يف مجال اللغة واألدب.

-االســتجابة الحتياجــات المجتمــع بإعــداد كفــاءات علميــة مؤهلــة علم ًيــا ،وقيم ًيــا للعمــل

يف القطاعيــن العــام والخــاص.

-تطوير البحث العلمي اللغوي بما يواكب المستجدات المعرفية الحديثة.

اللغوي المعاصر.
مد جسور التّواصل بين الفكر الرتاثي اللغوي والدراسات يف الفكرّ
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واألكاديمي في البرنامج
برنامج البكالوريوس :ال ّنظام الدراسي
ّ
أوالً  :القبول والتسجيل:

•

القبــول وشــروطه:

تتحــدد شــروط القبــول العا ّمــة يف ضــوء المــواد مــن الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة
الجامعيــة (  ، )1وقواعدهــا التنفيذيــة بجامعــة القصيــم (  ، )2المبن ّيــة علــى المنافســة يف الدرجــة المكافئــة
والموزونــة للطلبــة (  ، )3أو مــا ينظمــه مجلســا القســم والكليــة مــن تنظيمــات هبــذا الشــأن بعــد أخــذ
موافقــات أصحــاب الصالحيــة ،باإلضافــة إلــى مــا يصــدر مــن مجلــس الجامعــة مــن قــرارات بشــأن القبــول وشــروطه.
وقــد صــدرت توصيــة قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا علــى الموافقــة علــى هــذه الشــروط ،وذلــك بقــراره رقــم -39 /8840 /30 /08
40وتاريخ 1440 /04 /08هـ.
وقــد أ ّيــد مجلــس الكليــة هــذه التوصيــة يف جلســته الثالثيــن بتاريــخ
1440 /08 /10هـــ الموافــق 2019 /04 /15م.
وللمزيــد يمكــن زيــارة موقــع القســم علــى الرابــط اآليت:
https://asc.qu.edu.sa/arabic_language

 - 1المعتمــدة بقــرار مجلــس التعليــم العالــي رقــم» »1423/27/13المتخــذ يف الجلســة الســابعة والعشــرين لمجلــس التعليــم العالــي ،والمعقــود بتاريــخ1423/11/02ه ،والمتـ ّـوج بموافقــة خــادم الحرميــن
الشــريفين رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس مجلــس التعليــم العالــي بالتوجيــه الربقــي الكريــم رقــم/07ب 45888/وتاريــخ1423/11/23ه.

 - 2الصــادرة بقــرار مجلــس الجامعــة بجلســته السادســة بتاريــخ1426/04/09ه الموافــق 2005/05/17م ،والمعدلــة بقــرار مجلــس الجامعــة رقــم (  ) 7وتاريــخ 1430/06/30ه الموافــق
2009/06/23م.
 - 3الدرجة الموزونة خاصة بالتخصصات العلمية.
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ثاني ًا :شروط التحويل من قسم اللغة العربية وآدابها (برنامج البكالوريوس) ،وإليه:
• التحويــل مــن قســم  /برنامــج اللغــة العربيــة وآداهبــا وإليــه:
يتطلــب التحويــل مــن قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا (برنامــج البكالوريــوس) الشــروط اآلتيــة ( : )4
يســمح للطالــب بالتحويــل مــرة واحــدة طيلــة دراســته الجامعيــة ،أو مرتيــن إذا كانــت إحداهمــا الســنة التحضيريــة ،أو الــدورة المكثفــة،وللجامعــة االســتثناء مــن ذلــك.

-أن يمضــي علــى الطالــب فصـ ٌـل دراسـ ٌّـي واحــد علــى األقـ ّـل يف الجامعــة.

أال يكــون الطالــب قــد أمضــى مــدة تزيــد عــن أربعــة فصــول دراســية ،علــى أال تحتســب الفصــول الدراســية للربامــج التحضيريــة (الســنةالتحضيرية-الــدورة المكثفــة) -إن وجدتــا -مــن المــدّ ة.

-أن يكــون طلــب التحويــل يف المــدة المقــررة للتحويــل يف التقويــم األكاديمــي.

موافقــة عميــد الكليــة التابــع لهــا القســم/الربنامج.موافقــة عميــد الكليــة المــراد التحويــل إلــى أحــد أقســامها/برامجها.بينمــا يتطلــب التحويــل إلــى قســم/برنامج اللغــة العربيــة وآداهبــا الشــروط اآلتيــة:
-أن يمضــي علــى الطالــب فصـ ٌـل دراسـ ٌّـي يف الجامعــة.

أال يكــون الطالــب قــد أمضــى مــدة تزيــد عــن أربعــة فصــول دراســية علــى أال تحتســب الفصــول الدراســية للربامــج التحضيريــة (الســنةالتحضيرية-الــدورة المكثفــة) -إن وجدتــا -مــن المــدّ ة.

 - 4هــذه الشــروط خاضعــة لالئحــة الدراســة واالختبــارات ،ولقواعدهــا التنفيذيــة يف جامعــة القصيــم ،ومــا تضعــه الجامعــة ،أو الكليــة مــن تنظيمــات ،وعنــد االختــاف يرجــع يف
كل ذلــك إليهــا.
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-أن يكــون طلــب التحويــل يف المــدة المقــررة للتحويــل يف التقويــم األكاديمــي.

موافقــة عميــد الكليــة التابــع لهــا القســم/الربنامج المــراد التحويــل إليــه.موافقــة عميــد الكليــة المــراد التحويــل مــن أحــد أقســامها/برامجها.-توفــر مقاعــد شــاغرة.

-يكــون شــغل تلــك المقاعــد بالمنافســة عليهــا حســب المعــدالت الرتاكميــة للطــاب ،أو نســب القبــول-إن لــم يكــن هنــاك

معــدل جامعــي.-

-األولويــة يف التحويــل لمــن مقراهتــم مــن الطــاب والطالبــات يف مقــر الكليــة المــراد التحويــل إليهــا.

-تطبــق سياســة المعــادالت للمقــررات المدروســة قبــل التحويــل إلــى الربنامــج حســب الئحــة الدراســة واالختبــارات،

وقواعدهــا التنفيذيــة لجامعــة القصيــم.

وقــد صــدرت توصيــة قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا بالموافقــة علــى هــذه الشــروط ،وذلــك بقــراره رقــم -39 /8840 /30 /08

40وتاريخ 1440 /04 /08هـ.

وقــد أ ّيــد مجلــس الكليــة هــذه التوصيــة يف جلســته الثالثيــن بتاريخ 1440 /08 /10هـــ الموافــق 2019 /04 /15م .وللمزيــد

يمكــن زيــارة موقــع القســم عــر الرابــط https://asc.qu.edu.sa/arabic_language
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الدراسية في البرنامج وإجراءاتها:
ثالث ًا :سياسة معادلة المقررات
ّ
عنــد تحويــل الطالــب إلــى برنامــج اللغــة العربيــة وآداهبــا فأحيانــا يكــون الطالــب قــد اجتــاز بعــض المقــررات يف الربنامــج
ٍ
المقــر رات.
وحينئــذ يجــب معادلــة تلــك
المحــو ل منــه،
ّ
ّ
الموحــــدة للدراســة واالختبــارات ،وقواعدهــا التنفيذيــة يف جامعــة القصيــم
وهــذه المعادلــة خاضعــة لالئحــة
ّ

( )1

و ُتجــري المعــادالت لجنــة علم ّيــة معتمــدة مــن مجلــس القســم ،والمعادلــة نوعــان:

محو ليــن مــن خــارج جامعــة القصيــم ،وهــذه يشــرط لســامة إجرائهــا مــا يــأيت:
األول :معــادالت لطــاب
ّ

-تو ُّفــر الســجل األكاديمــي للطالــب ،ويرســل مــع رقمــه الجامعــي الجديــد إلــى عمــادة القبــول والتســجيل لتوثيــق المعــادالت

يف ســجل الطالــب يف النظــام األكاديمــي.

-تو ُّفــر التوصيــف المعتمــد للمقــررات التــي درســها الطالــب مــن جامعتــه المحــول منهــا.

-ترســل نتيجــة المعــادالت إلــى كل ّيــة الطالــب المحــول إليهــا عــر إنجــاز (برنامــج المعامــات الرســمية).

محو ليــن مــن داخــل جامعــة القصيــم ،وهــذه تتــم إلكرتونيــا عــر النظــام األكاديمــي مــن قِ َبــ ِل
الثــاين :معــادالت لطــاب
ّ

عمــادة القبــول والتســجيل بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس القســم بمــا يمكــن معادلتــه مــن مقــررات الربنامــج ،وال حاجــة
للطالــب إلــى مراجعــة القســم المحــول إليــه إال يف بعــض الخطــط الدراســية القديمــة -إن وجــدت -أو يف حــال تأخــر تنفيــذ
المعــادالت ،ولالطــاع أكثــر يراجــع موقــع القســم اإللكــروين.

 - 1الصــادرة بقــرار مجلــس الجامعــة بجلســته السادســة بتاريــخ09/04/1426ه الموافــق 17/05/2005م ،والمعدلــة بقــرار مجلــس الجامعــة رقــم (  ) 7وتاريــخ 30/06/1430ه الموافــق
23/06/2009م.
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الدراسية وتسجيل المق ّررات:
رابع ًا :الجداول
ّ
أو ً
ال  :التســجيل اإللكــروين:

قبــل بدايــة ّكل فصــل دراســي تقــوم عمــادة القبــول والتســجيل

باإلعــان عــن فتــح التســجيل المبكــر للطــاب عــر بواباهتــم اإللكرتونيــة
وفــق التقويــم األكاديمــي المعلــن مــن الجامعــة ،ومــن بينهــم طــاب

قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا برنامــج البكالوريــوس ،مــع أخــذ الطالــب
هــذه التنبيهــات يف االعتبــار:

يعــدّ تســجيل الجــدول الدراســي لل ّطالــب مســؤولية الطالــب ِنفســه
ّ

مــن خــال بوابتــه يف النظــام األكاديمــي يف الفــرة المقــررة للتســجيل،

ويتــم ذلــك بالتنســيق مــع مرشــده األكاديمــي ،وهنــاك فــرة للتعديــل عنــد شــؤون الطــاب للحــاالت الضروريــة والخاصــة يف
بدايــة كل فصــل بمــا ال يتجــاوز المــدّ ة المحــدّ دة يف التقويــم الجامعــي.

يحــق لــه الحــذف واإلضافــة إذا تجــاوز الفــرة المقــررة للتســجيل يف التقويــم
ال يحــق لل ّطالــب التّعديــل علــى جدولــه ،والّ

يــوز ع يف بدايــة ّ
كل عــام دراســي ،كمــا أنــه موجــود يف موقــع عمــادة القبــول والتســجيل علــى موقــع
األكاديمــي ،علمــا بــأن التقويــم
ّ

ا لجا معــة .

-علــى ال ّطالــب التّــدرج يف تســجيل المقــررات حســب الخ ّطــة الدراســ ّية حتــى يتجنــب التعــارض يف االختبــارات والتعــارض

تعارضــا.
يف تســجيل المقــررات ووجــود اختباريــن يف يــوم واحــد يف وقتيــن مختلفيــن ال يعــدّ
ً
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ُ
تســجيل التّعــارض يف الجــدول الدّ راســي حتــى للمتو ّقـــــع تخرجــه ،وال يمكــن تســجيله يف الكليــة ،وقــد يضطــر
-يمنــع

الطالــب إلــى دراســة مقــرر واحــد فقــط يف آخــر فصــل دراســي إذا لــم يســجله يف الفــرة المقــررة لتســجيله.

-الحــدّ األدنــى للتســجيل وفــق المــادة الثامنــة لالئحــة الدراســة واالختبــارات وقاعدهتــا التنفيذيــة يف الجامعــة هــو ( 12

الصيفــي ،والحــدّ األعلــى للتســجيل (  20ســاعة ) حســب معــدل
ســاعة) يف الفصــل الدراســي ،وســاعة واحــدة يف الفصــل ّ
الطالــب الرتاكمــي ،و  12ســاعة يف الفصــل الصيفــي ،ويجــوز أن يســجل للطالــب المتوقــع تخرجــه (  23ســاعة ) ،وترفــع إلــى

( 24ســاعة) إذا كان معدلــه (  )3فأعلــى ،كمــا يجــوز أن يســجل للطالــب المتوقــع تخرجــه يف الفصــل الصيفــي  13ســاعة كحــد
أ علــى.

ال يحـ ّـق لل ّطالــب تســجيل أي مقـ ّـر ر لــه متطلــب ســابق لــم يجتــزه ،أو لــم يدرســه.دو ن اســمه فيهــا يف
الّ
يحــق لل ّطالــب أن يحضــر يف شــعبة غيــر الشــعبة التــي ّ

النظــام األكاديمــي ،وإال ســيعدّ محرو ًمــا.

ثانيــا :تســجيل المقــررات ،وتعديــل الجــداول عــر موظفــي شــؤون الطــاب يف الكل ّيــة:

-ال يجــوز التعديــل علــى الجــداول الدراســية بعــد تســجيلها إال بعــد موافقــة

المختــص  ،أو القســم المختــص،
المرشــد األكاديمــي ،وفــق تنظيــم يضعــه الوكيــل
ّ
وأن يكــون ذلــك داخــل المــدة المحــددة للحــذف واإلضافــة ،وأن يكــون طلــب

التعديــل والحــذف واإلضافــة عــر بوابــة الطالــب.
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-يجــب معالجــة وضــع الطالــب الــذي لــم يتمكــن مــن التســجيل اإللكــروين عــر بوابتــه خــال المــدة المحــددة للتســجيل يف

التقويــم األكاديمــي ،وذلــك بعــد مراجعــة الطالــب للمرشــد األكاديمــي ،ويمكــن بعــد ذلــك للطالــب إدخــال الطلــب عــر بوابتــه،

المختــص بعــد التنســيق مــع عمــادة الكليــة تقديــر الحــاالت الخاصــة للطــاب غيــر
ومراجعــة موظفــي شــؤون الطــاب ،وللوكيــل
ّ
المســجلين والبــت هبــا.

األكاديمية
خامِ س ًا :الحركات
ّ
ملحوظــات:

-1تخضــع هــذه الحــركات لالئحــة الدراســة واالختبــارات وقواعدهــا التنفيذيــة للجامعــة ( . )1

ُ -2يلزم/يلتــزم الطالــب بالتواصــل مــع المرشــد األكاديمــي عنــد إجــراء أيــة حــركات أكاديميــة).

 -تأجيــل الفصــل الدراسـ ّـي :

يحــق لل ّطالــب تأجيــل الدراســة مرتيــن متتاليتيــن أو ثــاث مــرات متفرقــة يف دراســته قبــل بدايــة الفصــل الدراســي ،ويتــم

ذلــك عــر بوابــة الطالــب اإللكرتونيــة -يف الحــاالت الطبيعيــة (  - )2وال يؤثــر ذلــك يف معدلــه ،وال يحتســب ضمــن المــدة المقــررة

خــاص إليقــاف وضعــه األكاديمــي لمــدة ال تتجــاوز خمــس ســنوات ،ويمكــن َمـــــــ ْن هــذه
للتخــرج ،ولمرافــق المبتعــث إجــراء
ٌّ
حالتــه مراجعــة الكليــة وعمــادة القبــول والتســجيل يف هــذا التنظيــم.

 - 1الصــادرة بقــرار مجلــس الجامعــة بجلســته السادســة بتاريــخ1426/04/09ه الموافــق 2005/05/17م ،والمعدلــة بقــرار مجلــس الجامعــة رقــم (  ) 7وتاريــخ 1430/06/30ه الموافــق
2009/06/23م.
 - 2هناك حاالت وظروف خاصة تستدعي زيارة الطالب/الطالبة للوكيل ،أو الوكيلة المختصين ،أو شؤون الطالب.
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الفصــل الدراسـ ّـي :
االعتــذار عــنْ

للطالــب التقــدم لالعتــذار عــن الفصــل الدراســي عــر بوابتــه اإللكرتونيــة

( )3

يف الفــرة المقــررة لالعتــذار يف التقويــم

األكاديمــي ،علــى أن يتقــدم بمــررات اعتــذاره إلــى الكل ّية/القســم ،وعليــه االســتمرار يف الدراســة ،وحضــور المحاضــرات

حتــى يتــم البــت يف طلبــه.

علمــا أنــه يجــب أال تتجــاوز فصــول االعتــذار فصليــن دراســيين طيلــة دراســة الطالــب الجامعيــة ،وللجنــة الدائمــة لمشــكالت

الطــاب األكاديميــة االســتثناء مــن ذلــك يف حــاالت الضــرورة القصــوى بنــاء علــى توصيــة مجلــس الكليــة المختــص.
-االعتــذار عــن مقـ ّـر ر أوأكثــر:

للطالــب التقــدم لالعتــذار عــن مقــرر أو مقرريــن عــر بوابتــه اإللكرتونيــة يف الفــرة المقــررة لالعتــذار عــن مقــرر يف التقويــم

األكاديمــي ،علــى أن يتقــدم بمــررات ذلــك إلــى القســم ،وعليــه االســتمرار بحضــور المحاضــرات إلــى حيــن البــت يف طلبــه،

ال َّ
علمــا أنــه يجــب أ ّ
المقر رعــن الحــدّ األدنــى للتســجيل ،وهــو
تقــل الســاعات المســجلة يف جــدول الطالــب بعــد االعتــذار عــن
ّ
 12ســاعة.

-االنقطــاع عــن الدّ راســة:

المقــر رة للتســجيل ُيعــدُّ منقطعــا عــن الدراســة ،وعليــه أن يقــدم طل ًبــا عــر بوابتــه
أي طالــب ال يســجل جدولــه يف الفــرة
ّ
اإللكرتونيــة إلعــادة قيــده ،أو عــن طريــق شــؤون ال ّطــاب يف الكليــة ،والمتابعــة يف ذلــك ،علمــا أن الطالــب المنقطــع للمــرة
الثانيــة عليــه تحريــر خطــاب بتوقيعــه متضمنــا مــررات انقطاعــه ،وأســبابه ،وإرفــاق مــا يثبــت ذلــك-إن وجــد -وتســليمه إلــى

 - 3قد تحجب بعض الكليات األيقونة الخاصة بهذا اإلجراء عن بوابة الطالب اإللكترونية ،وعليه حينئذ مراجعة الكلية إلتمام اإلجراء حسب تنظيمهم.
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شــؤون الطــاب بالكليــة ،أو وكيــل الكليــة للشــؤون التعليميــة؛ وذلــك ليــدرس طلبــه يف لجنــة المشــكالت الطالبيــة ،ومجلــس
الكليــة ،ومــن ثــم يرفــع بطلبــه إلــى الجامعــة.
-االنســحاب مــن الدّ راســة:

االنســحاب مــن الدراســة هــو مــا يتــم مــن قبــل الطالــب ،وبرغبــة منــه بعــد إخــاء طرفــه مــن الجهــات ذوات العالقــة بــه ،ويف

حــال رغبتــه يف العــودة إلــى الدراســة يخضــع للشــروط المنظمــة لذلــك ،ومنهــا:
-أن يرفــع طلــب إعــادة قيــده عــن طريــق ّبو ابتــه اإللكرتونيــة.

-أال يمضــي علــى انســحابه أكثــر مــن أربعــة فصــول دراســية ،وللجامعة-ممثلــة بلجنةبدائيــة لحــل مشــكالت الطــاب -االســتثناء

مــن ذلــك بعــد توصيــة مجلــس الكليــة.
الفصــل األكاديمـ ّـي :ْ

يفصــل الطالــب أكاديميــا يف حــاالت ،ومــن أبــرز أســباب الفصــل األكاديمــي مــا يــأيت:

-الحصــول علــى ثالثــة إنــذارات أكاديميــة:

إنــذار ا لرفــع معدّ لــه ،وتقطــع عنــه المكافــأة ،فــإذا وصــل إلــى ثالثــة
أي طالــب يحصــل علــى معــدل أقــل مــن (  )2يمنــح
ّ
ً

إنــذارات يوقــف أكاديميــا عــن الدراســة ،وال يعــاد إال بشــروط تحددهــا الكليــة واللجــان المعنيــة ،وذلــك بعــد أن يتقــدم إلــى
وكيــل الكليــة للشــؤون التعليميــة بطلــب إعــادة قيــده عــر نمــوذج معــدّ لذلــك ،أو عــر سياســة وكالــة الكل ّيــة للشــؤون التعليميــة،

وللجامعــة تأخيــر إعــادة قيــده فصــاً دراســيًا ،فــإذا تجــاوز ثالثــة إنــذارات يفصــل أكاديميــا مــن الجامعــة ،ولمجلــس الكليــة

منحــه فرصــة رابعــة ،فــإذا لــم يتمكــن مــن رفــع معدّ لــه الرتاكمــي بعــد إعطائــه هــذه الفرصــة فلمجلــس الكليــة التوصيــة بشــأنه إلــى
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الجامعــة ممثلــة باللجنــة الدائمــة لمشــكالت الطــاب األكاديميــة للتوصيــة بمنحــه فرصــة خامســة ،فــإذا لــم يتمكــن الطالــب

مــن رفــع معدلــه الرتاكمــي بعــد منحــه هــذه الفرصــة فــإن للجنــة الدائمــة لمشــكالت الطــاب األكاديميــة يف حــال الضــرورة

التوصيــة بشــأنه إلــى مجلــس الجامعــة (  ، )1وعلــى الطالــب التقــدّ م إلــى الكليــة بطلــب تصحيــح وضعــه يف ّ
كل مــرة يفصــل فيهــا.
ِ
ينــه الطالــب متطلبــات التخــرج يف مــدة أقصاهــا (  )12فصــاً يفصــل مــن الجامعــة،
-اســتنفاذ مــدة الدراســة :إذا لــم

منــح فرصــة اســتثنائية للطالــب إلهنــاء متطلبــات التخــرج بحــد أقصــى ال يتجــاوز ضعــف المــدة األصليــة
ولمجلــس الكليــة
ُ
المحــدد للتخــرج ،ولمجلــس الجامعــة منــح الطــاب المفصوليــن بســبب اســتنفاد ضعــف مــدة الربنامــج فرصــة التتجــاوز
فصلييــن دراســيين بتوصيــة مــن اللجنــة الدائمــة لمشــكالت الطــاب األكاديميــة ( . )2

 -ال ّطالــب الزائــر:

الطالــب الزائــر هــو ال ّطالــب الــذي يقــوم بدراســة بعــض المقــررات يف جامعــة أخــرى ،أو يف فــرع مــن فــروع الجامعــة التــي

ينتمــي إليهــا دون تحويلــه ،وتعــادل لــه المقــررات وفــق الضوابــط واإلجــراءات والشــروط المدونــة يف الالئحــة الموحــدة

للدراســة واالختبــارات تحــت المــادة الخمســين ،وقاعدهتــا التنفيذيــة لجامعــة القصيــم ،وتتمثــل يف اآليت:
-1

-2
-3

موافقــة الكليــة التــي درس فيهــا الطالــب مســبقا علــى الدراســة كطالــب زائــر.

أن تكــون الدراســة يف كليــة أو جامعــة معــرف هبــا.

أن يكــون المقــرر الــذي يدرســه الطالــب خــارج الجامعــة معــاد ً
ال أو (مكاف ًئــا) يف مفرداتــه ألحــد المقــررات التــي

تتضمنهــا متطلبــات التخــرج.

 - 1ينظر :الئحة الدراسة واالختبارات وقاعدتها التنفيذية لجامعة القصيم ص . 25
 - 2ينظر :الئحة الدراسة واالختبارات وقاعدتها التنفيذية لجامعة القصيم ص . 25
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إذا كانــت دراســة الطالــب الزائــر يف فــرع مــن فــروع الجامعــة التــي ينتمــي إليهــا الطالــب فتتــم المعاملــة طبقــا للمــادة ( ،)47

تنــص علــى أن يث ّبــت جميــع المقــررات التــي درســها الطالــب يف ســجله األكاديمــي ،ويشــمل ذلــك التقديــرات ،والمعــدّ الت
والتــي
ّ
الفصل ّيــة والرتاكم ّيــة طــوال مــدة الدراســة.

 -4يحــدد مجلــس الجامعــة الحــد األقصــى لنســبة الوحــدات الدراســية التــي يمكــن احتســاهبا مــن خــارج الجامعــة للطالــب

الزائــر.
-5

المقــر رات التــي تتــم معادلتهــا للطالــب الزائــر مــن الجامعــة األخــرى ضمــن معدلــه الرتاكمــي
ال تحتســب معــدالت
ّ

المقــر رات يف ســجله األكاديمــي.
وتثبــت
ّ
-6

أيــة شــروط أخــرى تضعهــا الجامعــة.

وقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا يف كليــة اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة يشــرط لقبــول الطالــب كطالــب زائــر مــن داخــل

كليــات الجامعــة الشــروط اآلتيــة:
-1

أن يكــون طلبــه ضمــن التاريــخ المحــدد للزيــارة ،ويكــون بخطــاب رســمي مــن كليــة الطالــب ،ويحــدد فيــه المقــررات

-2

أن يكــون مــن ال ّطــاب المتوقــع تخرجهــم.

التــي يرغــب بدراســتها.
-3

أن يوجــد مقاعــد شــاغرة للشــعبة التــي يريــد التســجيل فيهــا.

-5

أيــة شــروط أخــرى يضعهــا القســم/الربنامج.

 -4الحــد األقصــى للفصــول الدراســية التــي يســمح للطالــب دراســتها زائــرا فصــان دراســيان.
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الطالب في البرنامج
آلية تقييم ّ
سادس ًاّ :
الطالــب هــو محــور العمليــة التعليميــة ،وهــو المخــرج الرئيــس للربامــج

األكاديميــة ،وعليــه فــإن االهتمــام بتقييمــه تقييمــا يضمــن لــه العدالــة ،ويقيــس

تحصيلــه العلمــي مــن أهــم متطلبــات العمليــة التعليميــة ولوائحهــا ،وإليكــم اآلليــة
التــي اعتمدهتــا اللوائــح والتنظيمــات الختبــارات الطــاب وتقييمهــم:
االختبــارات وأنواعهــا:

-اختبــارات هنائيــة:

وهــي االختبــارات التــي تعقــد هنايــة ّ
كل فصــل دراســي ،وتكــون درجتهــا ال تقــل عــن  %50مــن مجمــوع الدرجــات المقــرة

للمقــرر الدراســي يف الخطــة الدراســية.
-اختبــارات تعــارض:

التعــارض يف االختبــار :هــو وجــود اختباريــن يف يــوم واحــد يف الوقــت نفســه ،وال يعــدّ اجتمــاع مقرريــن يف يــوم واحــد يف

وقتيــن مختلفيــن تعارضــا ،ويمنــع اختبــار الطالــب يف يــوم واحــد يف ثالثــة مقــررات.

واختبــارات التعــارض هــذه تعقــد غالبــا للمتوقــع تخرجهــم مــن الطــاّ ب ،وعلــى الطــاب إبــاغ مرشــديهم األكاديمييــن يف

المختــص  ،ولجــان االختبــارات يف كليتهــم لرتتيــب هــذا النــوع مــن االإختبــارات.
هــذا االختبــار ومراجعــة القســم
ّ
االختبــارات البديلــة:

وهــذه االختبــارات تعقــد ألصحــاب األعــذار الذيــن لــم يتم ّكنــوا مــن دخــول االختبــار النهائــي ،وقبلــت أعذارهــم يف مجلــس
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الكليــة بعــد تقديمهــم لهــا يف الموعــد المقــرر ،وأقصــاه أســبوعان بعــد احتســاب المعــدّ ل (  ، )1ثــم صــدرت توصيــة المجلــس
بمنحهــم اختبــار ًا بديــاً .
الفصــل:
اختبــارات أعمــال
ْ
تحــدّ د درجــة اختبــارات أعمــال الفصــل بمــا ال ّ
يقــل عــن  %30مــن الدرجــة النهائيــة للمقــرر ،وحرصــا مــن القســم علــى تنــوع
للمقــر ر يف الطالــب فقــد اعتمــد القســم أدوات قيــاس مباشــرة يتــم
أدوات القيــاس ،ووســائل التأكــد تحقيــق المخرجــات التعلميــة
ّ
هبــا تقييــم ال ّطــاب للتأكيــد مــن تحقيــق تلــك المخرجــات ،وذلــك يف جلســته الخامســة بتاريــخ 1440 /01 /29هـــ ضمــن القــرار
رقــم  ،40 -39 /8840 /05 /08وهــي علــى النحــو اآليت:

المختص بذلك حتى يحفظ حقه.
 - 1بعض تقارير األعذار قد تتأخر ألمر خارج عن إرادة الطالب/الطالبة ،ولكن عليه إشعار الوكيل
ّ
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واالختبــارات يف كليــة اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة تخضــع للمــادة الثانيــة والعشــرين وقاعدهتــا التنفيذيــة يف

تنــص علــى مــا يــأيت:
جامعــة القصيــم ،والتــي
ّ
-1

يحــدّ د مجلــس الكليــة التــي يتبعهــا المقــرر بنــاء علــى اقــراح مجلــس القســم درجــة لألعمــال الفصليــة ال تقــل عــن

-2

لمجلــس الكليــة بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم الــذي يتبعهــا المقــرر اتخــاذ القــرارات بشــأن اآليت:

( %30ثالثيــن يف المائــة) وفقــا لمــا تقــرر يف الخطــة الدراســية المعتمــدة.
أ .تعديــل النتيجــة.

ب .تحديــد اختبــارات البديــل.

حضــور ال ّطــاب وتغيبهــم:

أو ً
ال  :حضــور المحاضــرات ،والتغ ّيــب عنهــا:

َّ
بــأن
علمــا
أي طالــب يتغ ّيــب عــن حضــورَ
المحاضــرات أكثــر مــن [  ]%20يعــدّ محرو ًمــا مــن دخــول االختبــار النهائــيً ،

الطالــب يعــد مســؤو ً
ال عــن تســجيل تغيبــه ،ومتابعتــه عــر بوابتــه ،ويف حــال تجــاوز تغيــب الطالــب النســبة المذكــورة بعــذر

فعليــه تقديمــه فــور الحصــول عليــه إلــى أســتاذ المقــرر للنظــر فيــه ،وبالمشــاركة مــع مرشــده األكاديمــي مــا لــم يتجــاوز

المقــر ر يف فصــل الحــق ،ويف حــال
تغيــب الطالــب أكثــر مــن  %50فإنــه ال ينظــر بأعــذاره مهمــا كانــت ،بــل يلــزم بإعــادة دراســة
ّ
االختــاف يف تقديــر األعــذار بيــن األســتاذ والطالــب يتقــدّ م الطالــب إلــى الكليــة –ممثلــة بوكيــل الكليــة للشــؤون التعليميــة،
أو إدارة شــؤون الطــاب للفصــل يف ذلــك.
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ثانيــا :الحضــور لالختبــارات والتغيــب عنهــا:

-علــى الطالــب قبــل بدايــة االختبــارات التأكــد مــن اآليت:

-تاريــخ االختبــار ووقتــه ،واالحتفــاظ بصــورة إلكرتونيــة مــن إعــان االختبــار.

-قاعــة االختبــارات.

كمــا يجــب عليــه بعــد بدايــة االختبــارات التقيــد بالتنبيهــات والتعليمــات اآلتيــة:

-الحضــور لالختبــار قبـ َـل بدايتــه بربــع ســاعة علــى األقــل ،مــع إحضــار مــا يثبــت هويتــه.

-يمنــع دخــول الجــوال والســاعات الذكيــة ،وســماعات البلوتــوث ،واألوراق يف االختبــارات ،ومــا تقــره لجــان االختبــارات

مــن ممنوعــات ،ويعــد ذلــك مــن وســائل الغــش الممنوعــة ،التــي يحــرم فيهــا الطالــب يف أكثــر مــن مقــرر.

-تعقــد اختبــارات البديــل للطــاب الذيــن وافــق مجلــس الكليــة علــى قبــول أعذارهــم يف أول الفصــل التالــي للتغيــب.

-أي طالــب يتغيــب عــن االختبــار النهائــي بعــذر ،فعليــه أن يتقــدم بعــذره بعــد التغيــب مباشــرة يف فــرة ال تتجــاوز أســبوعين بعــد

احتســاب المعــدّ ل الرتاكمــي ،علمــا أن األعــذار التــي تقبلهــا الكليــة هــي األعــذار القهريــة ،ومنهــا علــى ســبيل المثال(:التنويــم يف
المستشــفيات الحكوميــة ،والتقاريــر الطبيــة منهــا ،أو الحــوادث ،أو حــاالت الوفــاة ،وال تقبــل األعــذار الطبيــة مــن المســتوصفات
الحكوميــة--إذا وجــد يف مقــر إقامــة الطالــب مستشــفى ،-وال األهليــة ،وال المراجعــات للطــوارئ (  ، )1ولمجلــس الكليــة االســتثناء
مــن ذلــك بعــد دراســة الحــاالت واألعــذار المقدّ مــة إليــه ،وعلــى الطالــب تزويــد الكليــة بــكل مــا لديــه مــن أعــذار ،وعلــى مجلــس

والبــت فيهــا.
الكليــة بعــد ذلــك دراســتها جميعهــا،
ّ

وبعــض الجهــات الحكوميــة تمنــع منــح الطالــب تقريــره ،أو الكتابــة بعــذره إلــى الجامعــة إال بطلــب رســمي مــن الجامعــة،

 - 1هذه أمثلة لألعذار القهرية ،وليست حصر ًا ،فيلحق فيها ما يراه مجلس الكلية ،ويدرسه في حينه مما يتقدم به الطالب.
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وقــد وفــرت الجامعــة –ممثلــة بعمــادة شــوؤن الطــاب وبــإدارة التوجيــه واإلرشــاد فيهــا -طلــب إفــادات طبيــة ،أو طلــب

َّ
تعــذ ر علــى
تقاريــر مــن المستشــفيات الحكوميــة مــن قبــل الطالــب ،وهــذه الطلبــات تتــم إلكرتونيــا مــن قبــل الطالــب ،ويف حــال
الطالــب االســتفادة مــن هــذه الخدمــة ،وعــدم طباعــة طلبــه إلكرتونيــا فــإن اإلدارة قــد وفرهتــا عــن طريــق زيــارة الطالــب ألحــد
موظفيهــا ،وطلــب هــذه الخدمــة منــه مباشــرة.

احتســاب المعــدّ ل الفصلــي والرتاكمــي للطالــب:

الحتســاب المعــدل الرتاكمــي ،أو الفصلــي يمكــن للطالــب الدخــول إلــى الرابــط اآليت:

https://www.qu.edu.sa/GPA.aspx
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وآدابها(الخطــة القديمــة) ( : )1
العربيــة
الخطــة الدراســية لبرنامــج اللغــة
ســابع ًا :
ّ
ّ
ّ

1

لالطالع على توصيف المقررات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني على الرابط. :
https://asc.qu.edu.sa/arabic_language
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متط ّلبــات التّخــرج يف الربنامــج:
-1

اجتيــاز إجمالــي مجمــوع ســاعات الربنامــج وهــي (  )138وحــدة دراســية معتمــدة بنجــاح (الخطــة القديمــة).

يتخــرج الطالــب بعــد إهنــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب الخطــة الدراســية علــى أال يقــل معدلــه الرتاكمــي عــن

 2.00مــن  )5.00ولمجلــس الكليــة بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس القســم المختــص تطبيــق نظــام إعــادة حســاب المعــدل
الرتاكمــي ،وذلــك يف حــال اجتيــاز الطالــب للمقــررات ورســوبه يف المعــدل وفقــا للقواعــد اآلتيــة ( : )1
أ -يشــرط الســتبعاد أي تقديــر لمقــرر درســه الطالــب أن يكــون الطالــب قــد أعــاده بنجــاح.

ب -يجــب أال يزيــد مجمــوع الوحــدات الدراســية للمقــررات المســتبعد حســاهبا مــن المعــدل الرتاكمــي عــن (  )%15مــن

مجمــوع وحــدات مقــررات خطــة الطالــب الدراســية.

ت -عنــد إعــادة حســاب المعــدل الرتاكمــي يمكــن اســتبعاد التقديــرات التاليــة فقــط راســب (هـــ) ومحــروم (ح) ومنســحب

برســوب (ســح).

ث -يجــب أال يتجــاوز معدلــه الرتاكمــي بعــد إعــادة حســابه (  2.00مــن ( )5.00اثنــان مــن أصــل خمســة).

ج -يجــب أن يتضمــن الســجل األكاديمــي جميــع تقديــرات المقــررات التــي درســها الطالــب والتقديــر الــذي حصــل عليــه

يف كل مــرة.

ح -توضــع يف الســجل األكاديمــي إشــارة خاصــة تميــز المقــررات التــي تــم اســتبعادها بعــد تطبيــق نظــام إعــادة حســاب

المعــدل الرتاكمــي.

 - 1ينظر  :الئحة الدراسة واالختبارات وقواعدها التنفيذية في جامعة القصيم ص.22
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-2

يراعــى مــا ورد يف الفقرتيــن( ب ،ج ) مــن المــادة العشــرين.

-3

ال يعــدّ الطالــب متخرجــا إال بعــد صــدور موافقــة مجلــس الجامعــة علــى منحــه الدرجــة العلميــة.

 -4تحديــد أيــام التخــرج للفصــول الدراســية مــن خــال التقويــم األكاديمــي المقــر مــن مجلــس الجامعــة.
-5

ترفــع عمــادة القبــول والتســجيل لمجلــس الجامعــة ،أو مــن يفوضــه مذكــرات التخــرج لعرضهــا يف أقــرب جلســة بعــد

انتهــاء االختبــارات النهائيــة ورصــد الدرجــات وترفــع مذكــرات تخــرج إفراديــة يف حــاالت الطــاب الحاصليــن علــى تقديــر غيــر
مكتمــل (ل) أو (  )ICأو الذيــن يســمح لهــم باختبــار بديــل يف مقــرر أو أكثــر يف آخــر مســتوى دراســي لربنامــج التخــرج ،أو مــن يف
حكمهــم يف حــال اســتكمالهم متطلبــات التخــرج ويعــدّ آخــر فصــل دراســي يف ســجل الطالــب هــو فصــل التخــرج.
-6

وثيقــة التخــرج:

أ -يمنــح كل خريــج وثيقــة تخــرج يوضــح فيهــا باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة المعلومــات اآلتيــة :تاريــخ التخــرج بالهجــري
والميــادي ،اســم الطالــب رباعيــا ،جنســيته ،رقــم الســجل المدين(رقــم اإلقامــة لغيــر الســعوديين) ،الكليــة ،التخصــص ،المســار
(إن وجــد) ،الدرجــة العلميــة ،التقديــر ،ومرتبــة الشــرف (إن وجــدت) ،وتوقــع الوثيقــة وتختــم مــن عميــد القبــول والتســجيل.
ب -يمكــن إصــدار وثيقــة تخــرج كبــدل مفقــود وتوضــع عليهــا عبــارة بــدل مفقــود.
ت -يجــب علــى الطالــب تحديــث بياناتــه عنــد اســتالم وثيقتــه ،وذلــك مــن خــال أنمــوذج معــدّ لذلــك لــدى شــؤون ال ّطــاب،
الخر يجيــن.
أو وحــدة
ّ
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مخرجــات التعلــم للربنامــج ( : )1

بعــد إهنــاء متطلبــات التخــرج مــن الربنامــج بنجــاح يكــون ال ّطالــب قــادر ًا علــى أن:
أو ً
ال  :المعــارف:

-1

-2
-3

قديمــا وحدي ًثــا ،ومصــادر التأليــف فيــه.
يوضــح تاريــخ التأليــف اللغــوي واألدبــي عنــد العــرب
ّ
ً

يســتوعب األحــكام العا ّمــة والتفصيليــة يف علــوم اللغــة العرب ّيــة وفروعهــا.

يصــف العالقــة المشــركة بيــن فــروع اللغــة العربيــة وآداهبــا ،وأثــر تلــك العالقــة.

ثانيــا :المهــارات:

-1

-2

يح ِّلــل النصــوص تحليــاً لغو ًّيــا علــى المســتويين الســطحي والعميــق.

يبنــي نصوصــا ذات تراكيــب صرف ٍّيــة ونحو ٍّيــة ســليمة.

-3

يقــارن بيــن خصائــص العصــور ،والمــدارس ،واألجنــاس األدبيــة؛ فن ًّيــا وموضوع ًّيــا.

-1

يقــدر علــى االتصــال الف ّعــال والعمــل يف الفريــق ،وتحمــل المســؤولية.

-3

يواجــه المشــكالت والمواقــف ال ّطارئــة.

ثالثــا :الكفــاءات:

-2

يســتخدم األســاليب اإلحصائيــة والتقنيــات الحديثــة.

ـتمر يف التعلــم الــذايت وتنميــة قدراتــه.
 -4يسـ ّ
1

لالطالع على كيفية قياس مخرجات التعلم يرجى االطالع على دليل البرنامج.
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خصائــص خريجــي الربنامــج:

يجــب علــى خريجــي برنامــج اللغــة العرب ّيــة وآداهبــا أن يتصفــوا بمــا يــأيت:

• إدراك األمانــة المنوطــة هبــم تجــاه دينهــم ووطنهــم ولغتهــم.

• القــدرة علــى المنافســة يف مجــال تخصصهــم ،وتحمــل المســؤولية ،واإلســهام يف خدمــة مجتمعهــم.

• التصــرف وفق ـ ًآ للمعاييــر األخالقيــة ،واإلخــاص وضبــط الســلوك علــى النطــاق الشــخصي واالجتماعــي.

• توظيــف طــرق االســتقصاء المكتســبة مــن فــروع اللغــة العربيــة وآداهبــا واألســاليب اإلحصائيــة يف حــل القضايــا والمشــكالت.
• تطبيــق مهــارات تقنيــة المعلومــات وأساســيات اللغــة اإلنجليزيــة يف خدمــة تخصصهــم.

• القــدرة علــى االتصــال الف َّعــال شــفويًا وكتاب ًيــا ،واختيــار أشــكال العــرض المناســبة واســتخدامها.
• التعلــم الــذايت المســتمر ،والمشــاركة يف األنشــطة العلميــة والثقافيــة لتعزيــز ذلــك.

لخر يجــي الربنامــج:
ُ
الفــرص الوظيفيــ ُة ّ
حســب التصنيــف المعتمــد مــن وزارة الخدمــة المدنيــة يف المجــاالت اآلتيــة.
-1

-2
-3

ا أل كا د يميــة .

التعليــم الحكومــي أو الخــاص (بعــد اســتكمال شــرط الرتبــوي لمــن يشــرط ذلــك).

التحريــر والتصحيــح اللغــوي يف الصحافــة ،والمطابــع ،ووكاالت الدعايــة واإلعــام.

التصحيــح اللغــوي للرســائل والبحــوث العلميــة والمقــاالت ،والقيــام بالبحــوث اللغويــة واألدبيــة يف المؤسســات

 -4وظائــف مراقبــي المطبوعــات.
-5

-6

تحريــر الخطابــات والتقاريــر لــدى الدوائــر الحكوميــة والشــركات والمؤسســات.

وظائــف ُك ّتــاب الضبــط يف المحاكــم والنيابــات وفروعهــا.
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ثامن ًا :مصادر التع ّلم:
-1المكتبــة المركزيــة للجامعــة:

ومــزو دة بــكل مــا يحتاجــه الطالــب مــن مصــادر تع ّلــم ،ووضعــت نظامــا إلعــارة
وفــرت الجامعــة مكتبــة كبيــرة وشــاملة،
ّ

الكتــب وفــق آليــة مريحــة وســهلة هتيــئ للطالــب الحصــول علــى المراجــع والمصــادر الورقيــة واإللكرتونيــة بأيســر الطــرق
وأكثرهــا اختصــار ًا  ،وللتعــرف أكثــر عــن الخدمــات الواســعة التــي تقدمهــا الجامعــة للطالــب عــر المكتبــة المركزيــة يمكــن

الدخــول مــن خــال هــذا الرابــط:

-2مكتبــة الكل ّيــة:

باإلضافــة إلــى المكتبــة المركزيــة للجامعــة يوفــر شــطر الطالبــات مكتبــة خاصــة بــه ،توفــر المراجــع والمصــادر للطالبــات

والباحثــات مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،وهــي تحــت إشــراف المكتبــة المركزيــة يف الجامعــة ،وتوفيرهــا لشــطر الطالبــات

يهــدف إلــى تســاوي الشــطرين يف الحصــول علــى الكتــب والمصــادر والمراجــع الدراســية والبحثيــة ،باإلضافــة إلــى الهــدف
العــام مــن وجــود مثــل هــذه المكتبــة.
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-3نــادي القراءة:

وضعــت الكليــة ناديــا للقــراءة ،والمراجعــة يف شــطري الطــاب والطالبــات ،ويهــدف النــادي إلــى عــدد مــن األهــداف منهــا:
 -توفيــر جــو مناســب للقــراءة.

-تعزيــز حــب القــراءة لــدى الطــاب والطالبــات.
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-4دليــل المواقــع اإللكرتونيــة للمكتبــات التخصصيــة والمراكــز البحثيــة يف اللغــة العربيــة.
الصفية
تاسع ًا :خدمات التوجيه واإلرشاد ،واألنشطة غير
ّ
اإلرشــاد األكاديمــي:الهــدف العــام:
الوصــول بطــاب برنامــج البكالوريــوس وطالباتــه يف قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا إلــى أعلــى مســتويات اإلرشــاد والتوجيــه
الموصلــة لالســتقرار والتفــوق الدراســيين.
الر ســالة:
ّ
َ
الخدمــات اإلرشــاد ّية واألكاديم ّيــة والتوجيه ّيــة والنفســ ّية واالجتماع ّيــة لجميــع طــاب برنامــج البكالوريــوس يف
تقديــم

قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا وطالباتــه.
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آليــة اإلرشــاد األكاديمــي:

يمــر هبــا اإلنســان يف عصرنــا
يف ضــوء التنشــئة الحديثــة والــدور الــذي تضطلــع بــه الجامعــات ،والمرحلــة التاريخيــة التــي
ّ

يف ظــل المتغيــرات الهائلــة يف مجــال الهندســة البشــرية ،ووســائل التواصــل اإللكــروين ،بــادر مجلــس كليــة اللغــة العربيــة
والدراســات االجتماعيــة يف جلســته الخامســة المنعقــدة يف يــوم اإلثنيــن بتاريخ 1440 /01 /28هـــ بالموافقــة علــى تجديــد إنشــاء
وحــدة اإلرشــاد األكاديمــي يف الكل ّيــة كرافــد مهــم يف تطويــر العمل ّيــة التعليم ّيــة وتأســيس قواعــد المشــاركة والتفاعــل ووضــع

القــرارات لبنــاء الشــخصية القــادرة علــى مواجهــة المســتقبل بمــا يحملــه مــن متغيــرات.

ومــن هــذا المنطلــق َيفــرض نظــام اإلرشــاد األكاديمــي واجبــات علــى أطــراف العمليــة التعليميــة ،المؤسســة التعليميــة وعضــو

هيئــة التدريــس والطالــب.

مجمــل النظــم واللوائــح اإلداريــة والفنيــة واألكاديميــة التــي تنظــم نشــاط العمليــة التعليميــة،
وتتجلــى هــذه الواجبــات يف
َ

وينفــرد اإلرشــاد األكاديمــي بالــدور الحيــوي الــذي يعمــل علــى نقــل الصــورة العامــة للحيــاة الجامعيــة وتوضيــح األبعــاد
المختلفــة لهــذه الصــورة للطالــب ،وذلــك عــر اإلجــراءات والسياســات اآلتيــة:

-إســناد ال ُّطــاب إلــى األســاتذة:

يتــم ربــط ال ّطالــب باألســتاذ مــن خــال اآليت:

-توزيــع الطــاب علــى مســتوى البكالوريــوس علــى األســاتذة مــن خــال النظــام األكاديمــي ،وبإمــكان عضــو هيئــة التدريــس

مراســلة الطالــب عــن طريــق بوابتــه برســالة نصيــة ،والتواصــل معــه ،وذلــك بعــد تزويــده برقــم االتصــال.

-تحديــد الســاعات المكتبيــة يف الجــداول الدراس ـ ّية وإعالهنــا يف مكاتــب األســاتذة والمواقــع اإللكرتونيــة.
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-يمكــن االطــاع علــى قوائــم الطــاب مــع أســماء مرشــديهم األكاديمييــن بالدخــول إلــى الرابــط اآليت:

https://asc.qu.edu.sa/arabic_language/pages/756

-آليــة التواصــل مــع ال ّطالــب وإرشــاده:

كل مرشــد يقــوم بإرســال رســالة نصيــة عــر جــوال الطالــب ،أو عــر الربيــد اإللكــروين للطالــب ،أو وضــع تنبيــه يف بوابــة

الطالــب اإللكرتونيــة.

-يقــوم المرشــد بعقــد اجتمــاع بالطــاب المســندين إليــه.

يــدو ن فيــه كل بيانــات الطالــب
 ينشــئ المرشــد األكاديمــي (أو وحــدة اإلرشــاد األكاديمــي) ملفــا خاصــا لــكل طالــبّ

ا أل كا د يميــة .

-يــدرس المرشــد األكاديمــي ملــف الطالــب وتخصصــه ويتــم مــلء اســتمارة التســجيل الخاصــة بــكل طالــب قبــل موعــد

تســجيله ،حيــث يــأيت الطالــب ســعيا وراء النصــح يف اختيــار المقــررات ومعرفــة الخطــوات الواجــب اتباعهــا قبــل توقيــع
المرشــد النهائــي ،يوجــه الطالــب بعــد ذلــك إلــى إدارة شــؤون الطــاب لتقــوم بتســجيل المقــررات حســب تنظيمهــم لعمليــات

ا لتســجيل .

-يتوجــب علــى المرشــد أن يســاعد الطالــب يف تحليــل وضعــه وإرشــاده علــى الخطــوات المناســبة التــي عليــه اتباعهــا
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يف مواجهــة مشــكالته قبــل أن تتأثــر دراســته تأثــرا كبيــرا هبــا ،ويف بعــض الحــاالت يفشــل الطالــب يف التكيــف ويصبــح غارقــا
يف التحديــات النفســية أو االجتماعيــة أو الجســدية ،وهنــا يجــب توجيهــه إلــى المســتوى الثــاين مــن اإلرشــاد ،وهــو اإلرشــاد
المتخصــص النفســي واالجتماعــي والطبــي.

ولالطــاع علــى تفاصيــل أكثــر يمكــن زيــارة منصــة اإلرشــاد األكاديمــي علــى الرابــط:

https://asc.qu.edu.sa/studentaffairs

برامــج اإلرشــاد األكاديمــي:

-1برنامــج هتيئــة الطــاب المســتجدين ،واســتقبالهم:

يوجــد يف الربنامــج لجنــة بمســمى لجنــة التثقيــف الطالبــي ،ومــن أبــرز مهامهــا:

اســتقبال الطــاب الجــدد ،وتزويدهــم بالمعلومــات الالزمــة ،وهتيئتهــم مــن جميــع الجوانــب النفســية والمعرفيــة للدراســة.

-2برنامــج رعايــة الطــاب المتم ّيزيــن:

يتــم حصــر الطــاب المتميزيــن مــن خــال اآليت:

-النظــام األكاديمــي وســجل الطالــب الدراســي.
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-ترشــيح أعضــاء هيئــة التدريــس للطالــب المتم ّيــز مــن خــال ظهــور تميــزه يف أثنــاء المحاضــرة والمناقشــات العلميــة،

و ا لمعر فيــة .

بعــد ذلــك يلحــق هــؤالء المتميــزون بأســاتذة مــن ذوي الخــرة والتميــز ،ولديهــم جانــب مــن االهتمــام بالجوانــب المعرفيــة

المتعــدّ دة ،وتشــرف عليهــم لجنــة منبثقــة مــن لجــان القســم.
-3برنامــج رعايــة الطــاب المتعثريــن:

يعنــى بالعنايــة بالطــاب المتعثريــن يف دراســتهم ،وقــد اتبــع فيــه النهــج الــذي اتبــع مــع المتفوقيــن ،وذلــك كاآليت:
-حصــر الطــاب المنذريــن أكاديميــا باالســتعانة بتقاريــر النظــام األكاديمــي للجامعــة.

-عقــد لقــاء إرشــادي جماعــي لهــم ،ومــن أمثلــة هــذه اللقــاءات التــي أقامهــا الربنامــج لهــم:

لقــاء بعنــوان:

طريقــك لرفــع معدّ لــك الرتاكمــي.

-عقــد لقــاءات فرديــة معهــم كان لهــا األثــر اإليجابــي يف إيجــاد مشــكلة التعثــر ،والحــد مــن زيادهتــا.

-برنامــج إرشــاد الطالــب فــرة الحــذف واإلضافــة:

وهــذه تتــم عــر المرشــدين األكاديمييــن يف الربنامــج بالتعــاون مــع وحــدة اإلرشــاد األكاديمــي يف الكليــة ،ورئاســة القســم.

-4برنامــج الــدورات التدريبيــة:

-يقــام كل فصــل عــدد مــن الــدورات التدريبيــة الداعمــة للطــاب ،والمكتشــفة لمواهبهــم.
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النــادي الطالبــي

يوجــد يف الكليــة ٍ
نــاد طالبــي يقــوم عليــه أعضــاء هيئــة تدريــس مختصــون ،وهــو مــن يقــوم بتنســيق الفعاليــات ،وجدولــة األنشــطة
ّ

غيــر الصفيــة يف الكليــة بالتعــاون مــع لجــان األنشــطة الطالبيــة يف األقســام ،وهــذا النــادي هــو جــزء مــن منظومــة متكاملــة مــن
األنديــة الطالبيــة يف الجامعــة بإشــراف ومتابعــة مــن قِ َبــل عمــادة شــؤون الطــاب ،والتــي توفــر عــدد ًا مــن الوحــدات والخدمــات
ال ّطالبيــة يف الجامعــة ،ومنهــا:

-األنشــطة الطالبيــة المتعدّ دة-النــادي التطوعي-جوالــة الجامعة-النشــاط المسرحي-النشــاط الثقايف-النشــاط الرياضــي-

النشــاط العلمي-األنديــة الطالبية-وحــدة الموهبــة واالبتــكار.

وقــد أنشــأت الكليــة ناديــا طالبيــا لتعريفهــم بتلــك األنشــطة ،وتفاعلهــم مــع مــا توفــره الجامعــة مــن أنشــطة وخدمــات،

ولتوفيــر بعــض األنشــطة والمهــارات لطــاب الكليــة.
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الهــدف العــا ّم :

توفيــر أنشــطة غيــر صف ّيــة يف العديــد مــن المجــاالت لتنميــة قــدرات الطــاب ،ومهاراهتــم ،وبنــاء جســر تواصــل بيــن طــاب

الكليــة والفعاليــات واألنشــطة التــي تقدمهــا الجامعــة ،وتحفيزهــم علــى المشــاركة فيهــا.

وقــد أنشــئ يف الربنامــج وحــدة للنشــاط الطالبــي منبثقــة مــن النــادي الطالبــي يف الكليــة ،وتقــوم هــذه الوحــدة بعــدد مــن

األنشــطة عــر عــدد مــن القنــوات التــي أنشــأها القســم يف الربنامــج ،وهــي:
النشــاط ال ّثقــايف:

وضــع هــذا النشــاط ليكــون رافــد ًا مــن روافــد اكتشــاف المواهــب ،والقــدرات لــدى طــاب برنامــج اللغــة العربيــة وآداهبــا،

وكذلــك لتنميــة بعــض المهــارات ،والتدريــب عليهــا ،كمــا يعمــل هــذا النشــاط علــى خلــق الوعــي الثقــايف لــدى الطــاب مــن
خــال محاضــرات وجلســات مــع بعــض أربــاب الثقافــة والفكــر ممــن يقرتحهــم القســم مــن داخــل الكليــة ومــن خارجهــا لتثقيــف

الطــاب وحمايتهــم مــن المنزلقــات الفكريــة ،هــذا باإلضافــة إلــى تكريــس دور القســم المرجعــي يف الكليــة ويف الجامعــة مــن

خــال احتضانــه لــكل أصحــاب المواهــب الثقافيــة مــن طــاب الجامعــة بشــكل عــام ،كمــا يعمــل هــذا النشــاط علــى تأهيــل
الطــاب وتدريبهــم علــى ممارســة الحيــاة الثقافيــة مــن خــال التــدرب علــى إدارة األنشــطة الثقافيــة.
األنشــطة:

حرصــا مــن الكليــة علــى تقديــم أفضــل األنشــطة الطالبيــة والتدريبيــة لجميــع منســوبيها فقــد أوصــى مجلــس الكل ّيــة

بجلســته الثامنــة المعقــودة بتاريــخ 1441 /02 /15ه الموافــق 2019 /10 /14م عملــي تحديــد ســاعتين للنشــاط الطالبــي كل
يــوم ثالثــاء مــن الســاعة العاشــرة حتــى الســاعة الثانيــة عشــرة ،وقــد أصــى المجلــس بــأن يراعــى ذلــك يف الجــداول ابتــداء مــن
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الفصــل الدراســي  412للعــام الجامعــي 1441ه.

ّ
ولعــل هــذه التوصيــة تعطــي ثمارهــا ويســتغلها الطلبــة فيمــا يعــود عليهــم بالنفــع والفائــدة ،وســوف تقــوم إدارة النشــاط

الثقــايف بتنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة الطالبيــة والــدورات التدريبيــة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال:

 -قــراءة يف كتــاب :حيــث يتــم اختيــار كتــاب معيــن يف الفكــر أو الثقافــة أو الفــن أو األدب ،أو أي مجــال ويخضــع الكتــاب

لقــراءات متعــددة مــن عــدة طــاب ومــن أســاتذ ة  ,ثــم تعقــد حلقــة لتــدارس هــذه القــراءات ويمكــن إشــراك المؤلــف إن أمكــن إمــا

بالحضــور أو عــن طريــق برامــج التواصــل  ,ويتــم تصويــر اللقــاء وبثــه علــى موقــع القســم وقنواتــه التواصليــة.
 -مختــارات شــعرية :أطلــق طــاب وحــدة النشــاط الطالبــي وســما رقميــا تحــت عنــوان# :األدب – الرفيــع

وتــم تســجيل أكثــر مــن  20قصيــدة مختــارة بإلقــاء الطــاب يف الوحــدة ممــا أســهم بشــكل ملحــوظ يف نشــاط موقــع وقنــوات

القســم الرقميــة مــن خــال عــدد الزيــارات وتحميــل المقاطــع.

-لقــاءات ثقافيــة :يعقــد الصالــون مجموعــة مــن اللقــاءات مــع بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم مــن داخــل

الجامعــة ومــن خارجهــا ،حيــث يشــرف طــاب القســم علــى إدارة وتنظيــم هــذه اللقــاءات وترتيبهــا واختيــار موضوعاهتــا.
-دورة الوعــي بالــذات.

المرجــع اإلداري للنشــاط الثقــايف

يرتبــط النشــاط الثقــايف بشــكل مباشــر بالمشــرف علــى النشــاط الطالبــي يف القســم ،المرتبــط بســعادة رئيــس القســم مديــر

ا لرب نا مــج .

المشــرف علــى النشــاط الثقــايف:

يشــرف عليــه مشــرف النشــاط الطالبــي يف الربنامــج ،وهــو أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس المتخصصيــن.
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بالطالب:
الخاصة
عاشر ًا :التعامالت اإللكترونية
ّ
ّ

-1

بوابــة ال ّطالــب اإللكرتون ّيــة:

عنــد قبــول الطالــب يف جامعــة القصيــم يمنــح اســم مســتخد ٍم ورقمــا ســريًا لهــذه البوابــة ،وهــي بوابــة تحــوي الخطــة

الدراســية للطالــب ،والجــدول الدراســي وقائمــة بالخدمــات والحــركات األكاديميــة ،وطلــب التعاريــف ،واســم المرشــد
األكاديمــي ،وغيرهــا مــن الخدمــات.

البو ابــة الوســيلة المعتمــدة لــدى الجامعــة ،وعلــى ّ
كل طالــب االحتفــاظ برقمــه الســري للدخــول عليهــا ،وعــدم
وتعــدُّ هــذه ّ

إفشــائه لآلخريــن.

وقــد نشــرت عمــادة القبــول والتســجيل مــادة حيــة لشــرح كيفيــة التعامــل مــع هــذه البوابــة ،واســتغالل الخدمــات المقدّ مــة
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المصــو ر عــر توجيــه كاميــرا الجــوال نحــو الشــفرة اآلتيــة:
للطــاب عربهــا ،ويمكــن التعــرف علــى هــذا الشــرح
ّ

 -2الربيــد الجامعــي لل ّطالــب:

هــو أهــم خدمــة وفرهتــا الجامعــة لطالهبــا ،وهــو الوســيلة المعتمــدة للمراســات لــدى أيــة جهــة عدل ّيــة ،أو قانونيــة داخــل

ينــص علــى جعــل الربيــد الرســمي الجامعــي هــو الوســيلة المعتمــدة
الجامعــة وخارجهــا ،وذلــك بموجــب تعميــم أصدرتــه الجامعــة
ّ

للمراســات اإللكرتونيــة بيــن منســوبي الجامعــة مــن إدارييــن وأعضــاء هيئــة تدريــس وطــاب ،وغيرهــم مــن المنســوبين ،وهــذا
الربيــد ينتهــي بـــــ(….)qu.edu.sa @..

وللتعــرف علــى بعــض الخدمــات اإللكرتونيــة يمكــن زيــارة دليــل الخدمــات اإللكرتونيــة المعــدّ مــن قبــل عمــادة تقنيــة

المعلومــات ،وذلــك بالدخــول علــى هــذا الرابــط/https://scatalog.qu.edu.sa :

 -3التعلــم اإللكــروين:

نظــام إدارة التع ّلــم (البــاك بــورد :))blackboard

لالســتخدام األمثــل للبــاك بــورد ينصــح باســتخدام المتصفحــات اآلتيــة ،firefox :أو google chrome
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مــن أهــداف نظــام البــاك بورد :

التفاعــل التّــام بيــن ال ّطالــب وأســتاذ المقــرر ،وإلقــاء الــدروس والمحاضــرات والواجبــات ،وبنــاء المقــررات ،وإنشــاء

المنتديــات للحــوارات بيــن األســتاذ والطالــب ،وبيــن الطــاب بعضهــم مــع بعــض يف كل مــا يتعلــق بالمقــرر الدراســي ،وهــو

الوســيلة الضامنــة لوصــول الواجبــات والمتطلبــات إلــى الطالــب ،ويعــد بمثابــة البنــك المرجعــي يف المعلومــات والواجبــات

ذوات العالقــة بالعمليــة التعليميــة بيــن الطالــب وأســتاذه ،ويتم ّيــز بحفــظ كل ذلــك.

الدخــول إلــى النظــام :إدارة التعلــم اإللكــروين

https://lms.qu.edu.sa/webapps/login

يتط ّلــب الدّ خــول إلــى النّظــام اســم المســتخدم ،وهــو رقــم الطالــب الجامعــي ورقمــا ســريًا ،وهــو رقــم الســجل المــدين

للطا لــب .

ويف حــال واجهتــك لمشــكلة فنيــة يمكنــك التواصــل مــع الداعــم الفنــي للنظــام عــر صفحــة الدعــم الفنــي:
https://qu.kayako.com
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أهــم مظاهــر االســتفادة منــه:

-التفاعــل مــع المقــررات ،والتع ّلــم

 -التفاعــل مــع المقــررات عــر نظــام تعليمــي الكــروين

 القيــام بالمهــام الدراســية إلكرتونيــا ويوظــف األجهــزة الذكيــة المتاحــة للطالــب -أداء االختبــارات والواجبــات بشــكل فــوري إلكرتونيــا

 -التواصــل والتفاعــل مــع األســاتذة والزمــاء بصفــة مســتمرة وعــر قنــوات تواصــل متنوعــة.

 -يتيــح الحصــول علــى المحتويــات اإللكرتونيــة الداعمــة لموضوعــات المقــررات

ويمكــن للطالــب زيــارة الروابــط التاليــة للتعــرف أكثــر علــى نظــام التعلــم اإللكــروين والخدمــات المقدمــة
المســتوى االساســي

https://el.qu.edu.sa/content/p/119
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المســتوى الكامــل

https://el.qu.edu.sa/content/p/118

 -4دليــل الروابــط اإللكرتونيــة والمواقــع:

هبــدف زيــادة وعــي ال ّطالــب بمــا يقــدّ م لــه مــن خدمــات إلكرتونيــة ،واســتغاللها االســتغالل األمثــل ،فقــد وضــع يف هنايــة

هــذا الدليــل يف الفصــل الســادس عشــر منــه فهــرس لبعــض المواقــع اإللكرتونيــة ذوات العالقــة بالطالــب؛ وذلــك لزيارهتــا
واالســتفادة منهــا.

وعلــى الطالــب التعـ ّـر ف علــى جميــع تلــك المواقــع اإللكرتونيــة يف الفصــل المشــار إليــه ،واســتغاللها االســتغالل التــا ّم .

الطالب:
الحادي عشر :الئحة
تأديب ّ
ِ
انطالقــا مــن واجبــات الربنامــج يف ضــرورة إطــاع طالبــه علــى جميــع التنظيمــات واللوائــح ذوات العالقــة هبــم فقــد تقــرر

نقــل مــواد الالئحــة التأديبيــة للطــاب يف هــذه الفقــرة مــن دليــل الطالــب:
الئحــة تأديــب ال ّطــاب وإجراءاهتــا:
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تــم نقــل المــواد ذوات العالقــة بالطالــب علــى النحــو اآليت:

المــادة الثالثــة:

-ال يجــوز لل ّطالــب أن يحتــج بالجهــل أو بعــدم العلــم بأنظمــة الجامعــة ولوائحهــا وقراراهتــا النافــذة ومــا تصــدره مــن

تعليمــات مــن أجــل عــدم إيقــاع العقوبــات المقــررة هبــذه الالئحــة.
المــادة الرابعــة:

يف حــال وقــوع إحــدى المخالفــات الطالبيــة يحــرر مــن ضبــط الواقعــة محضــر ًا تفصيليــا بوقائــع ومالبســات ارتكاهبــا ويرفــق

بــه المســتندات التوثيقيــة وإفــادات الشــهود ــــ إن وجــدت ــــ ويرفــع المحضــر إلــى صاحــب الصالحيــة الــذي يحيــل الطالــب
المخالــف إلــى لجنــة التأديــب يف الكليــة التــي ينتمــي إليهــا الطالــب للتحقيــق.
المــادة الخامســة:

ال يســمح للطالــب مرتكــب المخالفــة أن يتقــدم بطلــب االنســحاب مــن الجامعــة أو إخــاء طرفــه منهــا إال بعــد صــدور قــرار

لجنــة التأديــب المختصــة بالنظــر يف الواقعــة محــل المخالفــة ،وعلــى اللجنــة إخطــار عمــادة القبــول والتســجيل إليقــاف إجــراءات
تخرجــه أو إخــاء طرفــه مــن الجامعــة لحيــن البــت يف موضــوع المخالفــة المنســوب إليــه ارتكاهبــا.
المــادة السادســة:

كل خــروج علــى اآلداب اإلســامية واألنظمــة واللوائــح والتعاميــم الصــادرة مــن وكيــل الجامعــة المختــص يعــد مخالفــة

طالبيــة تعــرض مرتكبهــا للعقوبــات التأديبيــة المب ّينــة يف هــذه الالئحــة ،وعلــى ســبيل المثــال مــا يلــي:
ـس الشــرف والكرامــة ،أو يخـ ّـل بحســن الســيرة والســلوك داخــل الجامعــة أو خارجهــا.
أ ـ كل فعــل يمـ ّ

58

مرحلة البكالوريوس

ب ـ االمتنــاع الجماعــي عــن حضــور المحاضــرات والتمرينــات والــدروس العمليــة وغيرهــا مــن األعمــال التــي تقضــي

لوائــح الجامعــة بالمواظبــة عليهــا.

ج ـ الغــش بــأي اختبــار وبــأي وســيلة كانــت ،أو شــروع أو اشــراك فيــه ،أو الغــش بدخــول الطالــب بــد ً
ال عــن غيــره أو

دخــول غيــره بــد ً
ال منــه ،أو الحصــول علــى أســئلة االختبــار قبــل انعقــاده ،والغــش يف التقاريــر والبحــوث والتدريبــات العمليــة
ومشــاريع التخــرج ورســائل الماجســتير والدكتــوراه.

د -أي عمــل مــن شــأنه اإلخــال بنظــام االختبــار أو الهــدوء المطلــوب لــه .

هـــ ـ الدخــول لقاعــة االختبــار بالهواتــف واألجهــزة التقنيــة الذكيــة.

و ـ تنظيــم األنشــطة أو الجمعيــات المخالفــة للوائــح المعمــول هبــا يف الجامعــة أو إصــدار النشــرات ،أو توزيعهــا ،أو جمــع

أمــوال دون موافقــة الجامعــة.

زـ تنظيــم المســيرات أو المظاهــرات أو المشــاركة فيهــا داخــل الجامعــة وكلياهتــا وجميــع مرافقهــا التابعــة لهــا .

ح ـ إتــاف المنشــآت الجامعيــة أو محتوياهتــا أو محاولــة إتالفهــا ويشــمل ذلــك إســاءة اســتعمال مرافــق الجامعــة وملحقاهتــا

ومحتوياهتــا ،كاألجهــزة أو المــواد أو الكتــب ،وجميــع مقتنيــات المكتبــات الجامعيــة.

ط ـ إســاءة اســتعمال التقنيــة والشــبكة المعلوماتيــة يف إلغــاء بيانــات خاصــة بالجامعــة أو أحــد منســوبيها ،أو حذفهــا ،أو

تســريبها ،أو تعديلهــا ،أو إجــراء أي تغييــر عليهــا ،أو انتحــال صفــة الغيــر عــر برامــج التواصــل االجتماعــي ،أو غيرهــا علــى
ا لشــبكة .

الخاصــة لآلخريــن عــن طريــق إســاءة اســتخدام الهواتــف المــزودة بالكاميــرا أو تصويرهــم أو
ي ـ المســاس بالحيــاة
ّ

التســجيل لهــم.
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ك ـ دخــول الطالبــات بالهواتــف المــزودة بالكاميــرا أو األجهــزة التقنيــة المــزودة بالكاميــرا ،ويســتثنى مــن ذلــك اســتخدامها

يف األغــراض العلميــة وفــق التعليمــات واللوائــح المنظمــة لهــذا الشــأن.

ل -انتحــال شــخصية الغيــر ألي غــرض ،كالمقابــات الشــخصية ،أو اســتالم المســتحقات الماليــة أو لــإذن بالدخــول إلــى

الجامعــة أو الخــروج منهــا.

م ـ التزويــر بجميــع أشــكاله.

ن ـ الســرقة مــن ممتلــكات الجامعــة أو أحــد منســوبيها.

س ـ تعاطــي المــواد المخــدرة أو ترويجهــا داخــل المدينــة الجامعيــة أو كلياهتــا.

ع ـ التدخيــن داخــل الكليــات أو القاعــات الدراســية.

ف ـ عــدم االلتــزام بالــزي والملبــس والهيئــة بمــا يتناســب مــع القيــم اإلســامية وتقاليــد المجتمــع الســعودي ومــا تصــدره

الجامعــة مــن تعليمــات.

ص ـ إســاءة التعامــل مــع الطــاب ،أو الموظفيــن ،أو أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة ،أو منســوبي الشــركات القائمــة

بالعمــل يف الجامعــة أو يف جميــع المرافــق التابعــة لهــا أو التعــدي عليهــم بالقــول أو الفعــل.
ق ــــ التصريــح لوســائل اإلعــام باســم الجامعــة دون إذن منهــا.
ر ــــ اإلخــال بنظــام الســكن داخــل الجامعــة أو خارجهــا.

مرخصــا أو الســاح األبيــض أو االحتفــاظ بمــواد قابلــة لالشــتعال أو االنفجــار أو
ش -حمــل الســاح النــاري ولــو كان
ً

أي مــن ذلــك.
إدخــال أي مــواد يمكــن اســتخدامها لغــرض غيــر مشــروع داخــل الجامعــة ومرافقهــا ،أو التهديــد باســتعمال ٍّ
ث -االمتنــاع عــن تقديــم األوراق الثبوتيــة لجهــات االختصــاص حــال طلبهــا.
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المــادة الســابعة:

العقوبــات التأديبيــة التــي توقــع علــى الطالــب المخالــف هــي:

1ـ التنبيــه الشــفهي.

2ـ اإلنــذار الخطــي.

3ـ حرمــان الطالــب مــن التمتــع ببعــض المزايــا الجامعيــة الخاصــة بالطــاب أو كلهــا.

4ـ التكليــف بــأداء بعــض األعمــال الخدميــة أو االجتماعيــة أو األنشــطة داخــل الجامعــة بمــا ال يتجــاوز شــهر ًا واحــد ًا .
 .5الحســم مــن درجــات األعمــال الفصليــة.

 .6التحفــظ علــى الجــوال أو األجهــزة المســتخدمة يف المخالفــة لمــدة ال تزيــد عــن فصــل دراســي كامــل.
7ـ الحرمــان مــن التســجيل يف مقــرر أو أكثــر بمــا ال يتجــاوز فصليــن دراســيين.

8ـ إلغــاء اختبــار الطالــب يف مقــرر أو أكثــر ،و َعــدّ ُه راســبًا يف المقــرر أو المقــررات التــي ســجلها.

 .9إيقــاف الطالــب مؤقتــا عــن الدراســة بالجامعــة بمــا ال يتجــاوز فصليــن دراســيين ،ويجــوز للجنــة أن تحتســبها مــن المــدة

النظاميــة للتخــرج.

10ـ تحويــل الطالــب مــن قســم إلــى قســم آخــر حســب مــا تــراه لجنــة التأديــب المختصــة.
11ـ عــدم منــح طالــب المنحــة الدراســية تذاكــر ســفر إلــى بــاده.

12ـ منــع طالــب المنحــة الدراســية مــن الســفر إلــى بــاده ،لمــدة تحددهــا لجنــة التأديــب يف الجامعــة.

61

ُ
العربية وآدابها"
الطالب " برنامج ال ّلغة
دليل ّ
ّ

13ـ الفصــل النهائــي مــن الجامعــة.
المــادة الثامنــة:

أو ً
ال  :مــع عــدم اإلخــال بمــا ورد يف المــادة (الرابعــة) مــن هــذه الالئحــة ،يف حــال ارتــكاب الطالــب إلحــدى المخالفــات

الــواردة يف الفقــرات (ج  ،د ،هـــ) مــن المــادة السادســة فعلــى مراقــب االختبــار تحريــر محضــر بتفصيــل مــا وقــع وضبــط الوســائل
المســتخدمة يف الغــش -إن وجــدت -ولــه حــق تمكيــن الطالــب مــن اســتكمال إجابتــه دون إخــال هبــدوء االختبــار ونظامــه،

وإحالــة المحضــر مــع ورقــة اإلجابــة ومــا تــم ضبطــه مــن وســائل إلــى عميــد الكليــة أو مــن ينــوب عنــه الــذي يحيلــه إلــى لجنــة

تأديــب الطــاب يف الكليــة مــع كامــل المســتندات ،وللجنــة أن تقــرر – بعــد إجــراء التحقيــق الــازم وثبــوت الغــش  -إحــدى
العقوبــات التاليــة:

أ  -حســم درجــات األعمــال الفصليــة يف المقــرر الــذي غــش فيــه الطالــب.

ب  -االكتفــاء بإلغــاء اختبــار الطالــب يف ذلــك المقــرر وحــده ،وتعــد نتيجتــه فيــه صفــر ًا .

ج  -إلغــاء اختبــار الطالــب يف مقــرر آخــر أو أكثــر ،إضافــة إلــى إلغــاء اختبــاره يف المقــرر الــذي غــش فيــه ،وتعــد نتيجتــه فيــه

صفــر ًا .

د-إلغــاء اختبــار الطالــب يف جميــع مقــررات ذلــك الفصــل ،وتعــد نتيجتــه فيهــا صفــر ًا .

ثانيــا :يف حــال الغــش يف التقاريــر أو البحــوث والتدريبــات العمليــة أو المشــاريع الدراســية فــإن أســتاذ المقــرر ُي ِعــدّ محضــر ًا

بتفاصيــل الواقعــة ويرفعــه إلــى عميــد الكليــة أو مــن ينــوب عنــه الــذي يحيلــه إلــى لجنــة تأديــب الطــاب يف الكليــة مــع كامــل
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المســتندات ،وللجنــة – بعــد إجــراء التحقيــق الــازم وثبــوت الغــش  -إيقــاع أي مــن العقوبــات الــواردة يف البنــد أو ً
ال مــن هــذه

المــادة.

المــادة الحاديــة عشــرة:

يتعيــن إبــاغ الطالــب بالمخالفــة المنســوبة إليــه ،وإبالغــه بالموعــد المحــدد لمثولــه أمــام اللجنــة قبــل حلولــه بمــا ال يقــل

عــن يــوم عمــل واحــد وذلــك بتوقيعــه بالعلــم بالموعــد المحــدد أو بواســطة إرســال رســالة نصيــة إلــى هاتفــه المقيــد لــدى
الجامعــة ،وال توقــع العقوبــة إال بعــد التحقيــق معــه وســماع أقوالــه فيمــا نســب إليــه وإثبــات ذلــك يف محضــر اللجنــة ،وإذا

تغيــب الطالــب عــن المثــول أمــام اللجنــة بعــد إخطــاره بالموعــد المحــدّ د جــاز للجنــة أن تصــدر قرارهــا غيابيــا.
المــادة الثانيــة عشــرة:

ال يجــوز إيقــاع أكثــر مــن عقوبــة تأديبيــة علــى المخالفــة الواحــدة المنســوب للطالــب ارتكاهبــا ،وعلــى لجنــة التأديــب

ّ
محــل المخالفــة أن تراعــي التــدرج يف إيقــاع العقوبــة التأديبيــة وذلــك بحســب حجــم المخالفــة التــي
المختصــة بنظــر الواقعــة
اقرتفهــا الطالــب ومــدى تكرارهــا منــه ،كمــا يجــب مراعــاة الســوابق وال ّظــروف المخففــة والمشــددة المصاحبــة للمخالفــة يف

حــدود العقوبــات المقــررة يف هــذه الالئحــة ،ويجــوز للجنــة التأديــب األخــذ بالعقوبــة األشــد متــى مــا رأت ذلــك  ،ويف جميــع
األحــوال يتحمــل الطالــب قيمــة مــا أتلفــه مضافــا إليهــا تكلفــة اإلصــاح أو الرتكيــب ،ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن تبعــات.
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الطالب وواجباتهم:
ثاني عشر :حقوق ّ
أو ً
ال  :حقــــوق ال ّطــاب:

-1الحقــوق العا ّمــة :

-1مــن حـ ّـق الطالــب االطــاع علــى جميــع اللوائــح التنظيميــة واألدلــة اإلرشــادية عــر الوســائل المتنوعــة إلكرتونيــا وورقيــا.

-٢مــن حــق الطالــب الحصــول علــى أدلــة الربنامــج المتعــددة عــر جميــع الوســائل المتاحــة إلكرتونيــا ،وورقيــا ،وقــد نشــر

هــذا الدليــل خدمــة للطالــب ،وقيامــا بحقوقــه ،وذلــك عــر الرابــط اآليت:

حــق الطالــب الحصــول علــى جميــع الخدمــات التــي هيأهتــا الجامعــة وكفلتهــا اللوائــح واألنظمــة حســب القواعــد التنفيذيــة
مــن ّ

للجامعــة ،ومــن ذلــك:

الســكن :يعــدّ الســكن الجامعــي للطــاب داخــل المدينــة الجامعيــة مــن المكونــات األساســية للمدينــة الجامعيــة وأمــر ًا هامــا
َّ

لتوفيــر الجــو المناســب والمريــح للطــاب لمواصلــة دراســتهم الجامعيــة بســهولة ،وتحفيزهــم علــى التفــوق العلمــي ،واســتغالل
أوقــات فراغهــم واالســتفادة منهــا بمــا يعــود عليهــم بالنفــع والفائــدة ،وهــو مــن الخدمــات الحيويــة التــي توفرهــا الجامعــة

لطالهبــا حســب التنظيــم الــذي يــراه مجلســها ،أو مــن يفوضــه.
التغذيــة:

مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة لطالهبــا توفيــر التغذيــة الالزمــة للطــاب ( فطور-غداء-عشــاء ) داخــل المدنيــة

الجامعيــة ،وبإشــراف مباشــر مــن قبــل عمــادة شــؤون الطــاب ،والتــي وتحــرص بدورهــا علــى أن تكــون جميــع خدمــات التغذيــة
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ٍ
عــال  ،وأن تتناســب مــع جميــع األذواق.
المقدمــة علــى مســتوى صحــي وغذائــي
صنــدوق ال ّطــاب:

يوجــد يف الجامعــة صنــدوق لدعــم الطــاب ،ودعــم أنشــطتهم حســب مــوا ّد الالئحــة المرســومة لــه ووفــق قواعدهــا التنظيميــة

لجامعــة القصيــم ،وهــذا الصنــدوق يهــدف إلــى توفيــر االســتقرار العلمــي والنفســي واالجتماعــي والمالــي للطــاب والطالبــات
المنتظميــن دراســيًا يف الجامعــة مــن خــال الدعــم المالــي لربامــج إداريت األنشــطة الطالبيــة والتوجيــه واإلرشــاد بعمــادة شــؤون
الطــاب ،وتقديــم الخدمــات للطــاب والطالبــات والمتمثلــة يف الســلف واإلعانــات والقــروض الماليــة ،وبرنامــج التشــغيل

الطالبــي وبرنامــج تعليــم األقــران ،كمــا يقــوم الصنــدوق باإلشــراف علــى المراكــز الخدميــة للطــاب كمراكــز بيــع الكتــب
ومراكــز التصويــر والخدمــات الغذائيــة ،والصنــدوق اليألــو جهــد ًا يف تحقيــق كل مــا فيــه خدمــة الطالــب وتســهيل ســير دراســته

الجامعيــة ،واســتقراره دراســيًا ونفســيًا.

ومــن أمثلــة إعانــة الصنــدوق للطــاب مــا يــأيت:

 تقديــم الجوائــز للمتفوقيــن. -تقديــم اإلعانــات الطالبيــة.

 -الســلف الطالب ّيــة.

 -إعانــة النظــارة الطب ّيــة.

 -برنامــج التشــغيل الطالبــي.
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إشــراك ال ّطــاب يف المجالــس ،وال ّلجــان وعضو ّيتهــم( :التمثيــل ال ّطالبــي):
يعــدّ التمثيــل الطالبــي مــن أبســط حقــوق الطــاب العا ّمــة التــي كفلتهــا لهــم المعاييــر العالميــة والوطنيــة الموضوعــة بغيــة

التطويــر والتقــدم للمؤسســات التعليميــة إيمانــا مــن دورهــم يف العمليــة التعليميــة لهــذه المؤسســات ،وخاصــة فيمــا يتعلــق

بشــؤوهنم ،ومــن هــذا المنطلــق فقــد حرصــت عمــادة الكليــة علــى توثيــق التواصــل بيــن برامجهــا وبيــن طــاب تلــك الربامــج،
وطالباهتــا ،وســعيًا يف إشــراكهم يف قــرارات الكليــة ،ويف قــرارات أقســامها ،ولجاهنــا الطالبيــة المتعــددة ،وتأكيــد ًا علــى إبــداء

آرائهــم يف كل الشــؤون التــي تخصهــم فإنــه روعــي اآليت:

ـم يف عضويتــه طالبــا مــن ّ
كل مســتوى مــن المســتويات الدراســية.
 إنشــاء مجلــس استشــاري طالبــي يف الشــطرين ،يضـ ّتضــم يف عضويتهــا طالبــا عــن كل قســم/
 إنشــاء لجنــة طالبيــة يف الشــطرين باســم اللجنــة الطالبيــة يف الكليــة ،علــى أنَّ

برنامــج مــن أقســام الكليــة ،وحســب تنظيمهــا وقرارهــا الصادريــن مــن معالــي مديــر الجامعــة -حفظــه اهلل.-

 تعديــل الهيــكل التنظيمــي لمجلــس الكليــة وزيــادة عــدد أعضائــه ،بوضــع مقاعــد ممثليــن للطــاب يف المجلــس عــن ّكل

قســم  /بر نا مج .

تعديــل الهيــكل التنظيمــي لمجلــس القســم بوضــع مقعــد لممثــل ال ّطــاب ،ومثلــه الطالبــات يف المجلــس.-وضــع ممثليــن للطــاب عــن كل برنامــج مــن برامــج الكليــة يف لجنــة المشــكالت األكاديميــة الطالبيــة.

تقيــم مــن خاللهــا الجامعــات يف
ويعــد االهتمــام بإدمــاج الطــاب يف عمليــات اتخــاذ القــرارات أحــد أهــم المعاييــر التــي
َ
أدائهــا ســوا ًء يف الشــؤون التعليميــة األكاديميــة أو اإلداريــة المؤسســية.
ولذلــك يجــب أن تكــون هــذه العمليــة إحــدى المظاهــر التــي تلتــزم هبــا الجامعــة ،وجميــع كلياهتــا وبرامجهــا وفقــا لإلجــراءات

التــي توضحهــا هــذه الوثيقــة.
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-2الح ُقـــوق األكاديم ّيــة:

قــد حرصــت الجامعــة علــى مســاعدة الطــاب يف الحصــول علــى حقوقهــم ،وأصــدرت مــن أجــل ذلــك تنظيمــا يشــتمل علــى

عــدد مــن اللجــان الفرعيــة يف الكليــات ،ومرجعهــا لجنــة دائمــة عليــا مرتبطــة مباشــرة بمكتــب معالــي المديــر ،وقــد اعتمــدت
قواعدهــا المنظمــة لعملهــا يف جلســة مجلــس الجامعــة الثالثــة بقــراره رقــم  39 -03 -12بتاريخ 1439 /03 /09هـــ ،وهــي
بمســمى":القواعد المن ّظمــة لعمــل لجــان الحقــوق الطالبيــة بجامعــة القصيــم" ،وقــد صــدر قــرار مجلــس الجامعــة بالموافقــة

علــى هــذه القواعــد.

وإليــك أخــي الطالــب أبــرز الحقــوق األكاديميــة:

 -توفيــر الهيئــة التعليميــة المتخصصــة ذات الخــرة العلميــة واألكاديميــة الكافيــة.

 توفيــر القاعــات المناســبة للدراســة ،وهتيئتهــا. -تحديــد المرشــد األكاديمــي للطالــب.

 تزويــد الطالــب يف بدايــة تدريــس ّكل مقــرر بمعلومــات شــاملة عــن المقــرر ،تتضمــن:

 -مخرجــات التعلــم ،واســراتيجياته ،وطــرق التقييــم ،ومواعيدهــا ،ومــا يتوقــع منــه عملــه خــال دراســة المقــرر.

 -تزويــده بعناويــن مراجــع مقرراتــه ،ومصادرهــا.

 -مــن حــق الطالــب االطــاع علــى إجاباتــه يف االختبــارات للتعــرف علــى أخطائــه ليســهل عليــه تطويــر قدراتــه.

 -مــن حقــه االطــاع علــى نتائجــه ،ومعرفــة طريقــة قيــاس أدائــه وتوزيــع الدرجــة.

 -الحصــول علــى اختبــارات بديلــة يف حــال كان هنــاك عــذر مقبــول عــن تغيبــه عــن االختبــارات.
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 -مــن حــق الطالــب إشــراك ممثليــن عنــه يف المجالــس واللجــان العاملــة يف الربنامــج ذات العالقــة بــه ،وبدراســته ،وذلــك مــن

خــال المجلــس االستشــاري الطالبــي ،واللجنــة االستشــارية واللجــان الطالبيــة.

 مــن حــق الطالــب تجهيــز مرافــق وخدمــات مناســبة للبيئــة التعليميــة التــي ينتمــي إليهــا. مــن حــق الطالــب وضــع آليــة واضحــة لــه للتظ ّلــم وتقديــم ّالشــكاوى.

 -مــن حــق الطالــب االعــراض علــى أيــة قــرارات يــرى فيهــا التجــاوز يف حقــه ،ومــن بينهــا قــرارات اللجــان التأديبيــة يف

الجامعــة ،أو يف الكليــات يف المــدد المحــدّ دة لالعــراض.
ثانيــا :واجبــات ال ّطــاب:

مــن واجبــات ال ّطــاب مــا يأيت:

 -اإلخــاص يف طلــب العلــم ،واســتحضار النيــة يف ذلــك هلل ســبحانه وتعالــى.

 -االلتــزام التــام بحضــور المحاضــرات والــدروس العمليــة وغيرهــا مــن األعمــال التــي تقضــي لوائــح الجامعــة بالمواظبــة

عليهــا .

ّ
ســخر للطــاب مــن هــذه
 -المحافظــة التا ّمــة علــى المنشــآت الجامعيــة ،ومحتوياهتــا ،واستشــعار الوطنيــة الح ّقــة فيمــا

الخدمــات المجانيــة العظيمــة.

 -االلتــزام بــاآلداب اإلســامية واألنظمــة واللوائــح والتعاميــم الصــادرة مــن الجامعــة ،والجهــات المعنيــة يف الدولــة.

 -المتابعــة المســتمرة لبوابتــه اإللكرتون ّيــة ،ولمــا يســتجدّ فيهــا.
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 اإلشــراف التــام علــى تســجيل جدولــه الدراســي بنفســه. -الزيــارة المســتمرة للمرشــد األكاديمــي.

 -االلتــزام بالــزي والملبــس والهيئــة بمــا يتناســب مــع القيــم اإلســامية ،وتقاليــد المجتمــع الســعودي ومــا تصــدره الجامعــة

مــن تعليمــات هبــذا الخصــوص.

ّ
والشكاوى:
ثالث عشر  :التظ ّلمات
حفاظــا علــى حقــوق الطــاب ،وتأكيــد وصــول طلباهتــم ،أو شــكاواهم إلــى المعنــي هبــا فإنــه ســبق أن ذكــر بــأن الجامعــة قــد

ينــص علــى جعــل الربيــد الرســمي الجامعــي هــو الوســيلة المعتمــدة للمراســات اإللكرتونيــة بيــن منســوبي
أصــدرت تعميمــا
ّ
الجامعــة ،والمنتهــي بـــــ(…)qu.edu.sa @..؛ وذلــك ليكــون مســتند ًا نظاميــا عنــد أيــة جهــة قانونيــة أو رســمية.
ويمكــن تقســيم التظ ّلمــات التــي قــد يلجــأ إليهــا ال ّطــاب إلــى نوعيــن:
األو ل :تظ ّلمــات عا ّمــة:
النــوعّ

وهــذه يمكــن التقــدم لهــا عــر جميــع القنــوات يف الجامعــة ابتــداء مــن رئيــس القســم المنتمــي إليــه الطالــب ،وانتهــا ًء

بمكتــب معالــي مديــر الجامعــة ،حيــث أتيــح للطالــب التواصــل مــع الجميــع يف هــذا الموضــوع ،ولالســتزادة يمكــن الطالــب
زيــارة الموقــع اإللكــروين للجامعــة ،واالطــاع علــى وســائل التواصــل واالتصــال ذوات العالقــة هبــذه التظلمــات.
النــوع الثــاين :تظ ّلمــات أكاديم ّيــة:

وهــي تشــمل عــدد ًا مــن الفقــرات ،ومنهــا:
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-١التظ ّلــم علــى الدرجــات:

 -يجــب أن يعلــم الطالــب أن الالئحــة الموحــدة للدراســة واالختبــارات يف المرحلــة الجامعيــة قــد منحتــه حــق التظ ّلــم

علــى الدرجــة يف االختبــارات بأنواعهــا ،وذلــك وفــق المــادة التاســعة والثالثيــن وقاعدهتــا التنفيذيــة لجامعــة القصيــم ،وذلــك يف
حــاالت الضــرورة ،ووفــق اإلجــراءات اآلتيــة:

 -أن يكــون تقديــم التظ ّلــم يف فــرة أســبوعين بعــد احتســاب المعــدالت الرتاكميــة للطــاب ،وللكليــة عــدم قبــول أي طلــب

بعــد هــذا.

 -تعبئــة األنمــوذج المعــدّ مــن قبــل الكليــة والخــاص بطلــب إعــادة التصحيــح ،ويمكــن الحصــول علــى هــذا األنمــوذج عــر

الرابــط اآليت:

https://asc.qu.edu.sa/9/pages/724

 -إرســال الطلــب إلــى بريــد وكالــة الكليــة للشــؤون التعليميــة عــر الربيــد اإللكــروين اآليت staf@qu.edu.sa ،أو

تقديمــه مباشــرة إلــى وكيــل الكل ّيــة للشــؤون التعليميــة.

 -يقــوم وكيــل الكل ّيــة بعــد دراســة الطلــب ضمــن اللجنــة المشــكلة هبــذا الخصــوص بإرســاله إلــى رئيــس القســم ،ثــم يقــوم

رئيــس القســم أو مــن يفوضــه بإطــاع الطالــب علــى ورقــة إجابتــه ومقارنتهــا باإلجابــة النموذجيــة لالختبــار ،وعنــد اقتنــاع
الطالــب بســامة التصحيــح يوقــع علــى طلبــه بالتنــازل ،ويتــم حفــظ الطلــب بعــد أن يوقــع رئيــس القســم علــى ذلــك.

المقــر ر ،وترفــع تقريرهــا لرئيــس القســم التخــاذ قــراره
 يف حــال عــدم اقتنــاع الطالــب يشــ ّكل لجنــة ليــس مــن بينهــا مــدرسّ

بقبــول تعديــل الدرجــة ،أم برفضــه ،ويبلــغ الطالــب هبــذا القــرار فــإن اقتنــع وإال فعليــه التقــدم إلــى مجلــس الكل ّيــة بإعــادة
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دراســة الطلــب متضمنــا أســباب ومــررات إعــادة تقديمــه ،وتعهــد ًا مــن الطالــب بصحــة المعلومــات المقدّ مــة يف طلبــه ،ويرفــق

ٌ
بيــان مــن عمــادة التســجيل والقبــول بال ّطلبــات التــي قدمهــا الطالــب مــن قبــل-إن وجــدت -والقــرارات المتخــذة يف شــأهنا،
وعلــى مجلــس الكليــة دراســة الطلــب ،ويف حــال عــدم اقتنــاع المجلــس بمــررات التظلــم وأســبابه يصــدر قــرارا مســببًا برفــض

الطلــب ،ويحفــظ ،ويف حــال موافقــة المجلــس يشــكل لجنــة مــن ثالثــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس علــى األقــل يكــون أحدهــم

المقــر ر ،وذلــك إلعــادة تصحيــح ورقــة إجابــة الطالــب ،وترفــع تقريرهــا للمجلــس
مــن خــارج القســم ،وليــس مــن بينهــم مــدرس
ّ
خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ صــدور قــرار تشــكيلها ،ويعــرض علــى المجلــس للبــت فيــه ،ويكــون قــرار المجلــس هنائيــا

باعتمــاد المحضــر( .)1

-٢الحــركات األكاديميــة:

مــن حــق الطالــب الشــكوى والتظ ّلــم يف ّ
كل مــا يــرى أنــه ظلــم فيــه مــن عــدم تنفيــذ طلباتــه لحــركات أكاديميــة ،مثــل :عــدم

قبــول طلبــه لتأجيــل الفصــل ،أو لالعتــذار عنــه ،أو لالعتــذار عــن مقــرر فيــه ،أو لإليقــاف والفصــل األكاديمييــن ،أو عــدم رفــع
المقــر ة.
ذلــك عنــه ،أو غيــر ذلــك مــن حقــوق وضعــت للطالــب بشــرط أن تكــون تمــت وفــق الضوابــط والشــروط
ّ

حــق الطالــب التقــدم بشــكوى أو تظلــم يف حــال االختــاف بينــه وبيــن أســتاذ المقــرر يف قبــول األعــذار للتغيــب غيــر
ومــن
ّ

المتجــاوز للنســبة المقــررة يف هــذا الدليــل ،وهــي .%50

 - 1ينظر :دليل عضو هيئة التدريس في الجامعة ص.86
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رابع عشر :الدعم واالمتياز الطالبي:
للمتفوقيــن مــن الطــاب مــا يــأيت:
-1

منحــه مرتبــة الشــرف :

تمنــح مرتبــة الشــرف للطالــب وفــق المــادة الثالثيــن مــن الئحــة الدراســة

واالختبــارات يف المرحلــة الجامعيــة ،وقاعدهتــا التنفيذيــة يف جامعــة القصيــم،
وذلــك علــى النحــو اآليت:

تمنــح مرتبــة الشــرف األولــى لل ّطالــب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن

(  )4.75إلــى (  )5.00وتمنــح مرتبــة الشــرف الثانيــة للطالــب الحاصــل علــى
معــدل تراكمــي مــن (  )4.25إلــى أقــل مــن (  )4.75عنــد التخــرج ويشــرط
الحصــول علــى مرتبــة الشــرف األولــى أو الثانيــة مــا يلــي:

 أ ّال يكــون الطالــب قــد رســب يف أي مقــرر درســه يف الجامعــة ،أو يف

جامعــة أخــرى.

التخــر ج يف مــدّ ة أقصاهــا متوســط المــدة بيــن الحــد األدنــى والحــد األقصــى للبقــاء
 أن يكــون الطالــب قــد أكمــل متطلبــاتّ

يف الكل ّيــة.

 -أن يكــون الطالــب قــد درس يف جامعــة القصيــم مــا ال يقــل عــن (  )%60ســتين يف المائــة مــن متطلبــات التخـ ّـر ج.

-2

يجــوز للجامعــة منــح الطالــب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن (  )4.75إلــى (  )5.00مكافــأة ماليــة مقطوعــة

ّ
كل فصــل دراســي حصــل فيــه علــى المعــدّ ل المذكــور.
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-3

توجــب المعاييــر الوطن ّيــة والعالم ّيــة علــى الكليــة ،أو القســم المنتمــي إليــه الطالــب وضــع آليــة لالحتفــاء بالمتفــوق

مــن الطــاب ،وتكريمهــم ،ويجــوز ســن جائــزة منتظمــة تمنــح لهــم عنــد تخرجهــم ،أو عنــد هنايــة كل عــام دراســي ،أو هنايــة كل
فصــل دراســي حســب التنظيــم الــذي يضعــه مجلــس الكليــة أو القســم.
خامس عشر :وحدة الخ ّريجين وجهات التوظيف:
يوجــد يف الكل ّيــة وحــدة تعنــى بالخريجيــن بمســمى وحــدة الخريجيــن،

وتعمــل علــى إيجــاد قنــاة تواصــل بيــن الكل ّيــة وخريجيهــا يف أقســامها المختلفــة،

و ُيلــزم الطالــب عنــد اســتالم وثيقتــه بتحديــث بياناتــه يف هــذه الوحــدة ،ومقرهــا

يف مقــر الشــؤون الطالبيــة مقابــل مكتــب وكيــل الكل ّيــة للشــؤون التعليميــة يف

منطقــة الدعــم الطالبــي ( دعــم ).
وهتــدف هــذه الوحــدة إلى اآليت:

-إنشــاء قاعــدة بيانــات محدّ ثــة للخريجيــن.

تســليم الخريجيــن لوثائقهــم هنايــة ّكل فصــل دراســي بالتعــاون مــع إدارة

شــؤون ال ّطــاب.

الخر يجيــن يف تطويــر الربنامــج ومقرراتــه ،واســتطالع آرائهــم واالســتفادة مــن خرباهتــم ومــن
وضــع آليــة لالســتفادة مــنّ
د عمهــم .
-وضــع آليــة إلشــراك الخريجيــن يف مناســبات الربنامــج وأنشــطته.

-إنشــاء قاعــدة بيانــات لجهــات التوظيــف ،ووســائل التواصــل معهــم
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المشــرف علــى الوحــدة

د .فهــد بــن عبــد اهلل الجدعــي

أعضــاء لجنــة الخريجيــن يف الربنامــج

د .عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز الوقيــت

د .أ.ســراج الديــن طــه

تحويلــة١٦٤٠٩ :

الربيــد اإللكــروينjday@qu.edu.sa :

تحويلــة٢٠٣١٥ :

الربيــد اإللكــروينwkiet@qu.edu.sa :

تحويلــة١٦٣٦٣ :

الربيــد اإللكــروينsoraj@qu.edu.sa :

سادس عشر :وسائل التواصل ومنصاته:
•

وســائل التواصــل واإلعــام:
الموقــع اإللكــروينhttps://asc.qu.edu.sa/arabic_language :
تويــر arabic_colleg @ :
وحــدة اإلعــام واالتصال0163020321 :

•

وســائل التواصــل مــع القســم وإدارة الربنامــج:

رئيس القسم :د .معاذ بن سليمان الدخيل

الهاتف المباشر0163016353 :

الربيداإللكرتوينmsdkhiel@qu.edu.sa :

			
أمين القسم :سراج الدين طه

الهاتف المباشر0163016363 :

الربيد اإللكرتوينsoraj@qu.edu.sa :

			
سكرتير القسم :مشعل العنزي

الهاتف المباشر0163016366 :

الربيد اإللكرتوينm.alnazy@qu.eud.sa :

المرشد اإلكاديمي :د .حسن السلك

الهاتف المباشر016301636٥ :

الربيد اإللكرتوينha.mohammed@qu.edu.sa :
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•

وســائل التواصــل مــع النــادي الطالبــي:

رئيس النادي الطالبي :د .وليد عبد الباقي

الهاتف المباشر0163016424 :

الربيداإللكرتوينw.abdelaaty@qu.edu.sa :

مشرف النادي الطالبي :د .محمد الشنقيطي

		
الهاتف المباشر :ال يوجد

الربيد اإللكرتوين:

		
أمين القسم :سراج الدين طه

رئيس نادي الطالب :محمد بن علي السلمان

الهاتف المباشر0163016363 :
		
الهاتف المباشر :ال يوجد
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الربيد اإللكرتوينsoraj@qu.edu.sa :
الربيد اإللكرتوين:

ُ
العربية وآدابها"
الطالب " برنامج ال ّلغة
دليل ّ
ّ

•

وســائل التواصــل مــع أعضــاء هيئــة التدريــس:
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ُ
بالطالب:
دليل المواقع اإللكترونية ذوات العالقة
سابع عشر:
ّ

الموقــع
بوابــة الطالــب
الخطة الدراســية
الجديــدة وتوصفيان
البريــد الجامعــي للطالــب
قســم اللغــة العربيــة
و آ د ا بها

ا لر ا بط
https://myqu.qu.edu.sa/my.policy

https://asc.qu.edu.sa/arabic_language/pages/326
https://outlook.com/qu.edu.sa

https://asc.qu.edu.sa/arabic_language

المكتبــة المركزيــة

https://library.qu.edu.sa

عمــادة القبــول
والتســجيل

https://reg.qu.edu.sa/
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الباركــود

ُ
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دليل ّ
ّ

منصة إرشــاد
عمــادة شــؤون الطالب

قوائم الطالب

ومرشديهم األكاديميين
احتساب المعدل التراكمي
دليــل الخدمــات
اإللكترونيــة
رابط شرح الحركات األكاديمية
للطالبوالخدمات

https://asc.qu.edu.sa/studentaffairs

https://dsa.qu.edu.sa/

https://asc.qu.edu.sa/arabic_language/pages/756
https://www.qu.edu.sa/GPA.aspx

https://asc.qu.edu.sa/content/pages/829

https://asc.qu.edu.sa/content/pages/830
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ثامن عشر:المخطط التفصيلي لكلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
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دليــل ّ
الطالــب

www.qu.edu.sa
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