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كلمة ترحيبية وتعريفية من سعادة العميدة

بناتى ومالئكة الرحمة بالمستقبل
السالم عليكم ورحمة اللة وبركاته
أهالً ومرحبا ً بكن فى رحاب كلية التمريض بجامعة القصيم التىى مىن أهىم أهىاافلا التىى أننى مىن
أجلللو إعااا طالبة ذا كفاءة وملارة فى الملارا التمريضىية مراعيىة اقالايىا وضىوابط ملنىة
التمريض وحاملة نرف انتمائلا وتقرجلا من كلية التمريض بجامعة القصيم ؛ لذا فإن الكلية تتواى
مىىن طالباتلىىا مراعىىاة اقت ى ا تقىىاير المنحىىة الت ى حصىىل عليلىىا الطالبىىة للاراسىىة ف ى هىىذ الكليىىة
وإعطاؤهىىا حقل ىا مىىن الجىىا وااجتلىىاا والحىىرب علىىى طلىىب العلىىم أيض ىا ً الحفىىاع علىىى الوا ى
وإاراك أهميته ,ونغله بما يرض هللا –عز وجل -من الطاعا وتحصيل العلم النىاف  ,الحىرب
على ااتناء احاث ما يستجا فى ملنة التمريض  ,الحذر مىن التلىاون فى أااء الملىارا التمريضىية
ومراعىىاة المرضىىى ومىىن مقالفىىة نعىىم وضىىوابط ملنىىة التمىىريض  ,الحىىرب علىىى رابطىىة ا قىىوة
اإلسىالمية وتقويىة هىذ ا قىوة فى هللا والقيىام بحقوالىا المنىروعة مىن معاونىة المحتىا والمىريض
واسرته واحتىرام الكبيىر والرفىا بالصىغير وبنانىة الوجىه وعيىااة المىريض وإجتنىاب كىل مىا
يضعف أواصىر وروابىط ا قىوة فى هللا وأقيىرا ً الحىرب علىى اإلبتعىاا عىن كىل عمىل فيىه إقىالل
ب نعمة الاولة والجامعة وملنة التمريض
وفقنا ووفقكم هللا لما فية مرضاة هللا عز وجل ورف ن ن الوطن الغالى
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,,,,,,,,,,,,

عمياة الكلية
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الفصل األول
أعضاء مجلس كلية التمريض
 -1د .وسن عبد هللا الخويطر
 -2أ .رقيه الصيته
 -3د.إيناس قاسم
 -4د .سماح العوضى بسام
 -5د.شيرين أحمد قالوة
 -6د .لمياء اسماعيل كشك
 -7د .فتحية أحمد مرسال
.

أمين سر المجلس  :أ .ميسون الخضيرى
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نبذة عن الكلية
جاء دور جامعة القصيم في تحقيق احتياجات المملكة من الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيال أكاديميا عاليًا لتقديم
الخدمات الصحية الشاملة والمباشرة لجميع أفراد المجتمع من خالل المنشآت الصحية العامة والخاصة وعلى جميع
المستويات فافتتحت كلية التمريض كأحد الكليات األكاديمية بقسم الطالبات بقرار وزارة التعليم العالى رقم

 1428/47/13هـ.

طريقة واسرتاتيجيات التعلم
قائمة على التعلم بنظام حل المشكالت

• المشاركة الفعالة والسريعة في المهارات السريرية
• ندوات علمية

• التعلم االلكتروني

• استخدام أساليب التقييم المختلفة

استراتيجية التعليم
تتبنى كلية التمريض التعلم بنظام حل المشكالت المناهج التعليمية  ،حيث يتم دراسة االمراض والمشكالت

للمجتمع من أكثر من وجهة نظر .تم دمج التعليم القائم على حل المشكلة مع التدريب المناسب في مجال
المهارات السريرية والمجتمعية و خبرات التعلم .ويتم التركيز على التفكير النقدي والتعلم الذاتي.
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تم تصميم المناهج الدراسية الجامعية لتحقيق المهمة واألهداف التعليمية المرجوة وكذلك تبعاً لمنهجية
واستراتيجيات التعليم بالكلية .

مقدمة عن الكلية
نشأةالكلية
تأسست كلية التمريض في جامعة القصيم في العام الدراسي  .2010/2009فهي أول كلية تمريض في المملكة العربية

السعودية تتبنى نظام التعلم القائم على حل المشكالت فى تدريس المناهج الدراسية  ،فضال عن تحقيق التكامل بين

العلوم األساسية و علوم التمريض و تلتزم كلية التمريض بتعزيز هذه المهنة محليا ووطنيا وعالميا .كما أن المناهج

الدراسية بها موجهة نحو تدريب الطالب على تحماللمسؤوليات باتقان واحتراف .اما المنهج الدراسى فهو يهدف إلى
ضمان تحقيق االحتراف المهنى لخريجين كلية التمريضو الذى يتيحمهارة توفير الرعاية الشاملة لجميع األفراد واألسر

والمجتمعات وتخريج ممرضاتتتحمل المسؤولية وتتمسك بتطبيق معايير وقيم المهنة.

موقع الكلية الجغرافى
يقع مقر عمادة الكلية بمبنى كلية العلوم بالدور الثاني والمجاور لكلية العلوم الطبيه التطبيقيه ,ويقع قسم الطالبات
بمبنى ( ) 2-27بمركز الدراسات الجامعية.

الموقع اإللكتروني للكليه
www.qu.edu.sa\nursing

الرؤية
التفرد في مجال التمريض والصحة على الصعيد الوطني ،ودعم التنمية المستدامة والمساعدة
على دفع المجتمع القائم على المعرفة

الرسالة
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توفير برنامج تعليمي متميز لتخريج كفاءات مؤهلة في مجال التمريض تفي باحتياجات سوق العمل،
وتقديم أبحاث تطبيقية وبرامج استشارية وتدريبية تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية فى

المجتمع المحلى ،في بيئة عمل محفزة باستخدام أحدث األساليب ،وتفعيل الشراكة وطنيا ودوليا

قيم كلية التمريض بجامعة القصيم
من منطلق التزامنا بالقيم اإلسالمية وقيم جامعة القصيم  ،ونحن في كلية التمريض في جامعة القصيم نسعى

لتحقيق القيم التالية فى الطالب والخريج :

 -1العدل  :نسعى لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص  ،والعدالة في التعامل مع الجميع.
 -2سالمة :نقوم باألداء بصدق ونحن ملتزمون بقواعد السلوك واألخالق.

 -3الشفافية  :نحن نلزم أنفسنا في الكشف عن المعامالت واإلجراءات  ،والتمسك بمبادئ المساءلة والنزاهة.
 -4جودة  :نحن نطبق أعلى معايير الجودة في جميع المهام لضمان التفوق في المنتجات والخدمات.
 -5اإلبداع  :نحن ندعو لمناخ تنظيمي يساعد على التفكير اإلبداعي والسلوك االبتكاري.
 -6العمل الجماعي  :نحن نشجع ثقافة العمل الجماعي الفكرية والسلوكية.

 -7الحرية العلمية واألكاديمية  :نشجع العلماء فىاالستكشاف العلمي  ،واالنفتاح  ،والتفاعل الجماعي مع

اآلخرين.

 -8الرعاية  :نحن ندعو إلى الرعاية التمريضية لكل عميل واألسرة بصفة فردية واحساساً باالالم  ،ومناسبة
ثقافياً للمجتمع
 -9الصبر  :ونحن ملتزمون العمل في ظل الظروف الصعبة وان نتحمل من االستفزاز واالنزعاج ,

الشدائد  ،أو األلم

األهداف

 .1توفير أعلى مستوى من الجودة التمريضية والتعليم والحصول على االعتماد األكاديمي الوطني والدولي.
 .2رفع الكفاءة والقدرة التنافسية لطالب التمريض.

 .3رفع فعالية الخدمات المجتمعية والبحوث التطبيقية لتلبية احتياجات التنمية.
 .4رفع كفاءة المؤسسة اداريا  ،واألداء التكنولوجي والمعلوماتي.

 .5تعزيز التعاون والشراكة في المؤسسات المحلية والوطنية والدولية.
 .6رفع معدالت الرضا والكفاءة واألداء للموارد البشرية
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الهيكل التنظيمى للكلية
عميد الكلية
نائب العميد
للشؤون
األكاديمية

نائب العميد
للخريجين والبحوث

شؤون التعليم
والطالب

وحدة الدراسات
العليا

األنشطة الطالبية

وحدة البحث
العلمى

القبول
والتسجيل

وحدة اإلبتعاث

االقسام
األكاديمية

مركز الحاسب
األلى

نائب العميد للتطوير
والجودة

وحدة التطوير

وحدة الجودة

وحدة خدمة
المجتمع

نائب العميد
للشؤون االدارية

النقل والصيانه

وحدة التواصل

شؤون
المنسوبين

مجلس الكلية

قسم تمريض الباطنى
والجراحى

قسم تمريض صحة األم

قسم تمريض صحة المجتمع

والطفل

والتمريض النفسى والصحة العقلية

قسم التعليم التمريضى

الدرجات التى تمنحها
الكلية

تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى العلوم التمريضية

أقسام الكلية االكاديمية

12

تقدم كلية التمريض برنامجا ً تمريضيا يتم من خالله الدراسة باالقسام العلمية التالية:

•
•
•
•

قسم تمريض الباطنى والجراحى
قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية
قسم تمريض صحة األم والطفل
قسم التعليم التمريضى

أقسام الكليةاإلدارية

•
•
•
•
•
•
•

قسم شؤون الطالبا
قسم شؤون الموظفين
قسم السكرتارية
قسم العالقا العامة
قسم المشتريا والمخازن
قسم شؤون أعضاء هيئة التدريس
قسم الدعم الفنى

متطلباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا االلتحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا :
ينبغيييييييييييي

ن تكييييييييييييون الطالبييييييييييييت المتقييييييييييييدمات حاصييييييييييييالت علييييييييييييى شييييييييييييهادة التعليييييييييييييم ال ييييييييييييانو العييييييييييييام (القسييييييييييييم العلميييييييييييي ).

الطالبيييييييات المسيييييييجالت ،بعيييييييد ارتييييييييا برنيييييييام السييييييينة التح ييييييييرية (Year

 ،)Premedسييييييييتم تعييييييييينهم مييييييين قبيييييييل عميييييييادة القبيييييييول

والتسجيل ف الجامعة .بعد ذلك يجب ارتيا المقابلة الشخصية واختبار القبول بالكلية.

مخرجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا التعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايم المساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتهدف ة مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان البرناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
عند إتمام برنام بكالوريوس التمريض  ،ينبغ

ن تكون المتخررات قادرات على ما يل :

 .1االسييييييييتمادة ميييييييين مهييييييييارات التمكييييييييير النقييييييييد إل بييييييييات المعالييييييييية فيييييييي حييييييييل المشييييييييكالت ،وصيييييييينع القييييييييرار ،والت مييييييييل اليييييييي ات .
 .2إ بات الكماءة ف التواصل مع اآلخرين.
 .3إ بييييييات القييييييدرة علييييييى رمييييييع وتوليييييييع وتمسييييييير المعلومييييييات حييييييول الحاليييييية الصييييييحية ل فييييييراد واألسيييييير والمجتمعييييييات والسييييييكان ميييييين
رييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل تخطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وتقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييديم الرعاييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية التمري ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية المناسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبة.
 .4إ بيييييات القيييييدرة عليييييى داء وتعلييييييم واإلشيييييرا

عليييييى المهيييييارات األساسيييييية المنيييييية للتميييييريض  ،رنبيييييا إليييييى رنيييييب ميييييع فهيييييم المبييييياد
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العلمية األساسية.
 .5اسييييييتخدام المعرفيييييية لتعزيييييييز الصييييييحة والحييييييد ميييييين المخييييييا ر والوقاييييييية ميييييين األمييييييرا

 ،والعييييييال لتحسييييييين نوعييييييية الحييييييياة والحمييييييا

علييييييييييييييييييييييى المسييييييييييييييييييييييتويات الم لييييييييييييييييييييييى ميييييييييييييييييييييين األداء المسيييييييييييييييييييييييولور فيييييييييييييييييييييي مختلييييييييييييييييييييييع مراحييييييييييييييييييييييل العميييييييييييييييييييييير.
 .6التكاميييييييييييييل بيييييييييييييين التطيييييييييييييورات الحدي ييييييييييييية فييييييييييييي مجيييييييييييييال التكنولورييييييييييييييا لتعزييييييييييييييز المعرفييييييييييييية والممارسييييييييييييية المهنيييييييييييييية.
 .7دميييييييييييييييييييييييييي التمييييييييييييييييييييييييييريض مييييييييييييييييييييييييييع قواعييييييييييييييييييييييييييد السييييييييييييييييييييييييييلو ك سيييييييييييييييييييييييييياس لممارسيييييييييييييييييييييييييية التمييييييييييييييييييييييييييريض.
 .8تطبيييييييا الممارسيييييية القاةميييييية علييييييى األدليييييية فيييييي دور مقييييييدم الرعاييييييية الصييييييحية وخلييييييا شييييييراكات مييييييع المر ييييييى وفريييييييا الرعاييييييية
الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحية متعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدد التخصصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات.
 .9القييييييام بيييييدور مصيييييمم الرعايييييية الصيييييحية ،ومنسيييييقين وميييييديرين لتنميييييي الرعايييييية التمري يييييية مييييين خيييييالل نظيييييام الرعايييييية الصيييييحية.
 .10تقبيييييييل المسيييييييؤولية بوصيييييييمهم اع ييييييياء فييييييي رمعيييييييية التميييييييريض المهنيييييييية ،وتطبييييييييا المعيييييييايير المهنيييييييية للتميييييييريض والمسيييييييياءلة
مو ع التنمي .

متطلبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا التخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
متطلبييييييييييييييييييييات التخيييييييييييييييييييير للطييييييييييييييييييييالب المسييييييييييييييييييييجلين بعييييييييييييييييييييد شييييييييييييييييييييهادة التعليييييييييييييييييييييم ال ييييييييييييييييييييانو العييييييييييييييييييييام يييييييييييييييييييي :
 .1ارتييييييييييييييييييييييييييا السييييييييييييييييييييييييينة التح ييييييييييييييييييييييييييرية لطلبييييييييييييييييييييييييية الكلييييييييييييييييييييييييييات الصيييييييييييييييييييييييييحية (فصيييييييييييييييييييييييييلين دراسييييييييييييييييييييييييييين)
 .2ارتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا برنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام التمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييريض األكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييياديم )مدتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه  3سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييينوات(
 .3االنتهاء من برنام االمتيا ( 12شهرا)

االطار العام للخطة الدراسية
الهيكل العام للخطة الدراسية
الساعا
%

المعتمدة

متطلبا

8.27

12

متطلبا الجامعة

24.82

36

متطلبا السنة التحضيرية للكليا الصحية (نظام مسارا )

51.72

75

متطلباتالكليه اجبارية

متطلبا البرنام

14

8.96

13

متطلبا خارجية اجبارية

4.13

6

مقررا اختيارية

2.06

3

ساعا دراسية حرة

100
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إجمالي الساعا المعتمدة

جدول 2
متطلبات الجامعة
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

نوع

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب
المتطلب

نظري

عملي

تدريب

اإلجمالي

 101سلم

المدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

-

-

2

-

 102سلم

اإلسالم وبناء المجتمع

2

-

-

2

 101سلم

النظام االقتصادي في اإلسالم

2

-

-

2

 101سلم

 104سلم

أسس النظام السياسي في اإلسالم

2

-

-

2

 101سلم

 101عرب

المهارات اللغوية

2

-

-

2

-

 103عرب

التحرير العربي

2

-

-

2

-

 103سلم

سابق
سابق

سابق

 12ساعة معتمدة

إجمالي الساعات المعتمدة

متطلبا البرنام

جدول 3
مقرراتإجبارية خاصة من داخل الكلية واألقسام
توزيع الوحدا الدراسية
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي /
تدريب

المعتمد

تمض 221

التعليم التمريضي

2

1

3

تمض 211

تكوين جسم اإلنسان ووظائفه

5

3

8

تمض 212

المفاهيم األساسية للرعاية التمريضية

2

1

3

15

متطلب سابق

متطلب
متزامن

تمض 447

علم الوبائيا للتمريض

2

-

2

تمض213

تمريض البالغين 1

4

3

7

تمض 214

الفسيولوجية المرضية

2

-

2

تمض 316

تمريض البالغين 2

4

3

7

تمض 218

التقييم الصحي في الممارسة اإلكلينيكية

1

1

2

تمض 331

تمريض صحة األم

4

3

7

تمض 322

القيادة واإلدارة في التمريض

2

2

4

تمض 432

تمريض الطفولة والمراهقة

4

3

7

4

3

7

3

2

5

تمض 323

البحث التمريضي 1

2

-

2

تمض 424

البحث التمريضي 2

1

2

3

4

2

6

46

29

75

كطب

تمض 417
تمض 441

تمض 442

تمريض الرعاية الحرجة
التمريض النفسي والصحة العقلية

تمريض صحة المجتمع

اإلجمالي

151

تمض 212
تمض 213

تمض 213

تمض 331
تمض 316
تمض 331

تمض 323

جدول 4

مقررات إجبارية من خارج الكلية واألقسام
توزيع الوحدا الدراسية
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي /
تدريب

المعتمد

متطلب

متطلب

سابق

متزامن

تمض

كطب 151

النمو والتطور للتمريض

4

2

6

كطب 152

مفاهيم األمراض للتمريض

3

1

4

211
تمض

16

211

أغن 327

التغذية التطبيقية

2

1

3

اإلجمالي

9

4

13

جدول 5

مقررات اختيارية (يجب على الطالب اختيار  2مقررات اختيارية بحد اقصى  6ساعات معتمدة)
توزيع الوحدا الدراسية
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي /
تدريب

المعتمد

تمض311

تمريض األورام

تمض312

المفاهيم في إدارة األلم

3

تمض 313

تمريض الغسيل الكلوي

2

1

تمض 314

العالج البديل والتكميلي

3

-

3

تمض 333

الصحة اإلنجابية

2

1

3

تمض334

التوليد

2

1

3

تمض325

اإلدارة التمريضية للموارد البشرية

3

-

3

تمض326

التنظيم واإلدارة للمدير التمريضي

3

-

3

تمض 435

األطفال ذوي االحتياجا الخاصة

2

1

3

تمض444

الرعاية التلطيفية

2

1

3

تمض 415

التمريض المتقدم للرعاية الحرجة

2

1

3

تمض 445

إدارة المخاطر المهنية للتمريض

3

-

3

تمض 446

مهارا تقديم المشورة للمهنيين الصحيين

3

-

3

تمض 436

التمريض الجراحي لألطفال

2

1

3

2

1

3

-

3

3

الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس العلوم بالتمريض BSN

17

متطلب

متطلب

سابق

متزامن

(السنة األولى) السنة التحضيرية للكليات الصحية نظام مسارات
توزيع الوحدا الدراسية
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

نجم 001

لغة إنجليزية تحضيرية ()1

احب 100

إحصاء

فيز 110

فيزياء ()1

عال 100

ملارا الحاسب اقل

نفس 101

ملارا التفكير واساليب التعلم

نجم 002

لغة إنجليزية تحضيرية ()2

نجم 101

اللغة اإلنجليزية للملن الصحية

111مال

ا حياء البنرية

مال 111

مقامة ف الكيمياء الحيوية

صحة 115

ا قالايا الطبية

تطب 111

ملارا التعلم والتواصل للملن الصحية

عملي /

نظري

اإلجمالي

المعتمد

تدريب

8

-

8

1

1

2

1

1

2

2

2

4

2

-

2

5

-

5

2

-

2

3

1

4

2

1

3

2

-

2

2

-

2

30

6

36

السنة الثانية
توزيع الوحدا الدراسية
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي /
تدريب

المعتمد

سلم 101

المدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

-

2

عرب 101

المهارا اللغوية

2

-

2

تمض 221

التعليم التمريضي

2

1

3

18

متطلب

متطلب

سابق

متزامن

تمض 211

تكوين جسم اإلنسان ووظائفه

5

3

8

تمض 212

المفاهيم األساسية للرعاية التمريضية

2

1

3

سلم 102

اإلسالم وبناء المجتمع

2

-

2

كطب 151

النمو والتطور للتمريض

4

2

6

تمض 218

التقييم الصحي في الممارسة اإلكلينيكية

1

1

2

تمض 214

الفسيولوجية المرضية

2

-

2

تمض 213

تمريض البالغين 1

4

3

7

26

11

37

اإلجمالي

تمض
211

كطب 151

السنة الثالثة
رقم ورمز

توزيع الوحدا الدراسية

متطلب

متطلب

المعتمد

سابق

متزامن

سلم 103

النظام االقتصادي في اإلسالم

2

-

2

سلم 101

عرب 103

التحرير العربي

2

-

2

تمض 316

تمريض البالغين 2

4

3

7

أغن 327

التغذية التطبيقية

2

1

3

المقرر

اسم المقرر

نظري

19

عملي /
تدريب

تمض 212
تمض 213

كطب 152

مفاهيم االمراض للتمريض

3

1

4

تمض211

سلم 104

أسس النظام السياسي في اإلسالم

2

-

2

سلم 101

تمض 331

تمريض صحة األم

4

3

7

تمض 213

تمض 322

القيادة واإلدارة في التمريض

2

2

4

تمض 323

البحث التمريضى 1

2

-

2

التمريض االختياري 1

2

1

3

25

11

36

اإلجمالي

السنة الرابعة
توزيع الوحدا الدراسية
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي /
تدريب

المعتمد

تمض 432

تمريض الطفولة والمراهقة

4

3

7

تمض 441

التمريض النفسي والصحة العقلية

3

2

5

تمض 447

علم الوبائيا للتمريض

2

-

2

تمض 424

البحث التمريضي 2

1

2

3

تمض 417

تمريض الرعاية الحرجة

4

3

7

تمض 443

تمريض صحة المجتمع

4

2

6

مقرر حر

3

-

3

التمريض االختياري 2

3

اإلجمالي

24

20

3

12

36

متطلب

متطلب

سابق

متزامن

تمض
331

تمض323
تمض
316
تمض
331

سنة تدريب سريري (اإلمتياز)
إن التاريب السريري لماة  12نلرا إلزام للطالب من أجل استيفاء متطلبا التقر

ملخص لتوزيع الساعات المعتمدة
السنة الدراسية

الساعا المعتمدة

(السنة األولى) التحضيرية للكليا الصحية نظام مسارا

36

السنة الثانية

37

السنة الثالثة

36

السنة الرابعة

36

سنة االمتياز

00

المجموع الكلي للساعا الدراسية
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نظام الترميز
 :NURS1قسم التمريض الطب الجراح
 :NURE2قسم تعليم التمريض
 :NURM3قسم تمريض صحة األمومة والطمولة
 :NURC4قسم تمريض صحة المجتمع و الصحة النمسية و العقلية
 :CMDمقررات تدرس عن ريا كلية الطب

تتبع كلية التمريض نظام السنة الدراسية الكاملة

الوحدات والتجهيزات المساندة التابعة
للكلية

وحدة توكيد الجودة وتقييم االداء
تواكبًا مع التطلعات المستقبلية وتحقيق الخطة االستراتيجية للجامعة فقد قامت الكلية باستحداث وترسيخ وحدات
بها مهمتها تحقيق الجودة وهى كاالتى :

وحدة توكيد الجودة وتقييم االداء بالكلية مقرها حجرة االجتماعات و يرأس مجلس ادارة هذه الوحدة عميد الكلية

21

سعادة االستاذ الدكتور  :خالد فهد الحصيص ويتولى منسق العمل بهذه الوحدة سعادة االستاذة الدكتورة هدى

الجاولى منسقة العمل بالكلية كما تم تشكيل مجلس استشارى لوحدة الجودة وتقييم االداء تتكون من االساتذه
المساعدات وتم تشكيل لجان لوحدة الجودة مسؤوله عن تنفيذ واتباع معايير تحقيق الجودة ويرأسها السادة اعضاء

المجلس االستشارى لوحدة توكيد الجودة وتقييم االداء وهذه اللجان تتضمن  8لجان رئيسية هما لجنة المناهج
التعليمية ولجنة التسهيالت العلمية وقواعد المعلومات ولجنة خدمة المجتمع ولجنة تقييم ودعم الطالب ولجنة البحث

العلمى ولجنة الدراسة الذاتية ولجنة الخطة التنفيذية ولجنة شكاوى الطالب وتتضمن كل لجنة فريق عمل يقوم
بتغطية معايير الجودة وتحقيقهاوتم تشكيل اعضاء لكل لجنة من باقى اعضاء هيئة التدريس والمحاضرات بمختلف

جنسياتهن ويتشارك الجميع ف مختلف اللجان من اجل تحقيق الجودة

مفهوم الجودة
معنى الجودة في اللغة العربية أجادأ يأتي بالجيد منقوأل وعمل وأجاد الشيء والجودة مفهوم يماثــــل اإلتقــــان وهو
يعنى أداءالعمل وفــــق معايير عاليـــة الدقـــة واإلحــكـــام بحيثي تحقق العمل بنتائجه بأعلى درجة ممكنه

مفهومالجودةالشاملة فى مجال التعليم

هى عمليــة تطبيق مجموعة من المواصفات التعليمية والتربويــــة الالزمـــــة لرفع مستوى المنتـــج التعليمي( طالــب،

قاعة درس  ،كلية  ،مرحلــــة تعليمية ) مـــن خـــــالل العامليــــن في مجـــــال التعليم العالى.

فوائد تطبيق الجودة
 1ـ تحسين العملية التربوية ومخرجاتها بصورة مستمرة

 2ـ تطوير المهارات القيادية واإلدارية لقيادة المؤسسة التعليمية .

 3ـ تنمية مهارات ومعارف واتجاهات العاملين في الحقل التربوي.
 4ـ التركيز على تطوير العمليات أكثرمن تحديد المسؤوليات .

 5ـ العمل المستمر من أجل التحسين ،والتقليل من اإلهدار الناتج عن ترك المدرسة ،أو الرسوب
 6ـ تحقيق رضا المستفيدين وهم ( الطلبة،أولياءاألمور،المجتمع ) .
 7ـ االستخدام األمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة.

 8ـ تقديم الخدمات بمايشبع حاجات المستفيد الداخلي والخارجي.
 9ـ توفير أدوات ومعايير لقياس األداء

الهيكل التنظيمى لوحدة توكيدالجودة وتقييم االداء
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رئيس مجلس ادارة الوحدة
( عميد الكلية )

مدير ومنسق العمل بالوحدة
(منسقة العمل بالكلية )

اللجنة االستشارية (مدير الوحدة ورؤساء اللجان الرئيسية)

لجان فرعية

لجان رئيسية

لجنة المنا
التعليمية

لجنة األرشاد
األكاديمى

لجنة خدمة
المجتمع

لجنة األحصاء
والمتابعة

لجنة البحث
العلمى

لجنة الخطة
االستراتيجية

لجان مستحدثة

لجنة الشكاوى

لجنة الخطة
التنمي ية

لجنة الدراسة
ال اتية
لجنة تقييم ودعم
الطالب
لجنة نشر الوعى
ب قافة الجودة
لجنة التسهيالت
العلمية

المجلس ااستنارى للكلية

لجنة تعلما الطالب واعااة
التصحيح لالمتحانا

المجلس اإلستشارى للبرنام التعليمى لكلية التمريض للعام الجامعى  1440-1439هـ
أوالً  :أعضاء اللجنة اإلستشارية للجودة بالكلية :
.1
.2
.3
.4
.5

د .وسن عبدهللا الخويطر
 .رقية الصقيه
د .شيرين حمد حمد قالوة
د .سماح العو ى بسام
د .فتحية حمد مرسال
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 .6د .لمياء اسماعيل كشك
 .7د .حنان محمد تر
 .8د .إيناس محمد قاسم
 .9د .سامية عيد الجزار

ثانيا ً  :أعضاء من جها توظيف خريجى كلية التمريض ومن التخصصا الصحية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

عميد معار بكليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية
د .خالد الحصيص
د .صالح عبد هللا التالل مدير ادارة التمريض بصحة القصيم
ادارة التمريض بصحة القصيم  ,قسم البحوث
د .فهد عبد هللا اله لى
قسم التعليم والتدريب بمستمى بريدة المركزى
د .يوسع عبد هللا البطح
األستاذ  /محمد حمد المطوع ادارة التمريض بصحة القصيم  ,مدير إدارة الشؤون األكاديمية والتدريب
مدير التمريض بمستشمى الملك سعود بعنيزة
األستاذ  /خالد محمد الحرب
األستاذ  /وليد حمد الدخيل هللا ادارة التمريض بصحة القصيم  ,رةيس قسم التعليم والتدريب
قسم التعليم والتدريب بمستشمى الملك فهد التخصصى ببريدة
األستاذة  /إمت ال محمد المكتوم

ثالثاً :أعضاء من أولياء أمور الطالبا :
.1
.2

ولى مر الطالبه  /إعتدال صالح الحرب بالمرقة ال ال ة  ,األستاذة  /خديجة محمد حمد رنيد  ,كاتبة ادارية بمجمع العاقول بالبصر
ولى مر الطالبه  /ريناد حمد الوبيران بالمرقة الرابعة  ,األستاذة  /منيرة محمد عبد هللا الدايل  ,معلمة

معامل الكلية
يوجد بالكلية أحدث األدوات والموديالت للتدريب العملى

عليها بمعاملها قبل التدريب بالمستشفيات التقان

المهارات التمريضية جيداً قبل الممارسة الفعلية لها
بالمستشفى وتقوم الكلية بشراء وتطوير ادواتها بالمعمل

تبعًا ألحدث االساليب العلمية فى تدريب الطالبات عملياً

و تقوم كلية التمريض بالتواصل مع مؤسسات تدريب
مختلفة للطالبات على مدار العام الدراسى بمنطقة
القصيم بهدف رفع كفاءة التدريب العملى للطالبات

واكتساب المهارات التمريضية المختلفة والتعامل مع فئات
المجتمع المختلفة وكذلك فئات التمريض واتاحة الفرصة

للتطبيق العملى للمهارات التمريضية المختلفة .

حقوق وواجبات الطالب
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ميثا حقو الطالبة الجامعية
)أ ( في المجال األكاديمي

 .1الحصول على دليل الطالب الذي يقدم معلومات عن الجامعة وأنظمتها ومرافقها.
 .2حفل استقبال تعريفي للمستجدين.
 .3سيتم تقييم التعليم الذي يتلقاه الطلبة وسوف تستخدم مالحظاتهم لتحسين جودة التعليم في الجامعة حيث
سيقوم الطلبة بتقييم المقرر الذي درسوه وعضو هيئة التدريس الذي قام بتدريسهم) مرفق استبانه التقييم
بالمالحق( على أن يتعامل الطلبة في ذلك بمصداقية وان يتحرر من المؤثرات الشخصية والحزبية والقبلية.
 .4توفير البيئة الدراسية المناسبة لتحقيق االستيعاب والدراسة بيسرو سهولة من خالل توفيركافةاإلمكانات
التعليمية المتاحة لخدمة هذا الهدف.
 .5الحصول على المادة العلمية والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعية التي يدرسها وذلك وفقاً لألحكام
واللوائح الجامعيةالتي تحكم العمل األكاديمي.
 .6الحصول على الخطط الدراسية بالكلية أوالقسم والتخصصات المتاحة له،وكذا اإلطالع على الجداول
الدراسية قبل بدءالدراسة وإجراء تسجيله في المقررات التي يتيحهاله النظام وقواعدالتسجيل مع مراعاة
ترتيب األولويات في التسجيل للطالب وفق ضوابط عادلة عند عدم إمكانية تحقيق رغبات جميع الطالب في
تسجيل مقٍررما.
 .7حذفأ وإضافة أي مقرر،أوحذف الفصل الدراسي بأكمله وفقًا لمايتيحه نظام الدراسة والتسجيل في الجامعة
وذلك في الفترة المحددة لذلك والمعلن عنها للطالب.
 .8التزام أعضاءهيئة التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقات المحاضرات واستيفاءالساعات العلمية والعملية لها
وعدم إلغاءالمحاضرات أوتغيير أوقاتها إالفي حالةالضرورة ويعد اإلعالن عن ذلك على أن يتم إعطاء
محاضرات بديلة عن تلك التي تم إلغاؤها أو التغيب عنها من قبل عضو هيئة التدريس الستيفاء المقرر
وذلك بعد التنسيق مع الطلبة والقسم المعني بإتمام ذلك .
اء كان ذلك
 .9االستفسارو المناقشة العلمية الالئقة مع أعضاء هيئةالتدريس دون رقابة أوعقوبة في ذلك سو ً
أثناءالمحاضرة أو أثناءالساعات المكتبية المعلنة لمقابلة الطالب .
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.10

أن تكون أسئلة االختبارات ضمن المقرر الدراسي ومحتوياته والمسائل التي تمت إثارتها أواإلحالة

إليها أثناء المحاضرات ،وأن ُيراعى التوزيع المتوازن و المنطقي للدرجات بما يحقق التقييم العائد لقدرات

الطالب.
.11

إجراء كافة االختبارات التي تعقد للمقرر مالم يكن هناك مانع نظامي يحول دون إجرائها وفقًا

بوقت
للوائح والتعليمات الخاصة بذلك،على أن يتم إعالن الطالب بحرمانه من دخول االختبار قبل ذلك ٍ
كاف .
ٍ
.12

معرفة اإلجابةالنموذجية ألسئلةاالختبارات الفصلية وتوزيع الدرجات على أجزاءاإلجابة والتي يقوم

على أساسها تقييم أداءالطالب قبل إجراء االختبار النهائي للمقرر.
.13

يحق للطالب مراجعة ورقة إجابته في االختبارات وذلك وفق ماتقرره اللوائح والق اررات الصادرة عن

الجامعة في تنظيم آلية تلك المراجعة وضوابطها
.14

تسهيل الحصول على كامل حقوقه داخل الجامعة من قبل الجهات اإلدارية أواألكاديمية وفقا

ألنظمة ولوائح الجامعة
.15

معرفة نتائجه التي حصل عليها في االختبارات الشهرية والفصلية والنهائية التي أداها بعد الفراغ

من تصحيحها واعتمادها .
.16

التزام أعضاءهيئةالتدريس والموظفين والعاملين من منسوبي الجامعة باحترام الطالب وإعطاءه

كافة حقوقه األكاديمية واألدبية
.17

اعتماد النظام االلكتروني في رصد الدرجات وحصرالغياب على أن يكون الرصد بشكل منتظم وان ال

يتأخر أكثر من أسبوع
.18

إشعار الطالب بمجموع درجات أعماله الفصلية والعملية قبل دخوله لالمتحان النهائي.

ب ( في المجال غيراألكاديمي

 .1التمتع باإلعانة والرعاية االجتماعية التي تقدمها الجامعة والمشاركة في األنشطة المقامة فيها وفقا للوائح
والتعليمات الجامعية المنظمة لذلك. .
 .2الحصول على الرعاية الصحية الكافية بالعالج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للجامعة .
 .3االستفادة من خدمات ومرافق الجامعة) الكتاب المكتبات اإللكترونية والفرعية الصالة الرياضية الكفتري
اوغيرها (وذلك وفقاً للوائح والنظم المعمول بها بالجامعة
 .4الحصول على الحوافز والمكافآت المادية المقررة نظاميا السيما للطالب المتفوق .
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 .5الترشيح للدورات التدريبية والبرامج والرحالت الداخلية والخارجية وزيادة مشاركته في األنشطة الثقافية
وكذلك
 .6المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع المحلي واألعمال التطوعية.
 .7الشكوى أوالتظلم من أي أمر يتضررمنه في عالقته مع أعضاءهيئةالتدريس أوالقسم أوالكلية أو أي وحدة
من
وحدات الجامعة ،ويكون تقديم الشكوى أوالتظلم وفقا للقواعد المنظمة لوحدة حماية الحقوق الطالبية
،وتمكين الطالب من معرفة مصير شكواه من قبل الجهة المسؤولة عنها.
 .8تمكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي جهة بالجامعة في أي قضية تأديبية ُترفع ضده ،وعدم صدور العقوبة
في حقه إال بعد سماع أقواله وذلك مالم يثبت أنعدم حضوره كان لعذر غير مقبول وذلك بعداستدعائه للمرة
الثانية.
 .9التظلم من القرار التأديبي الصادر ضده وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن بموجب أحكام تأديب
الطالب.
.10

أي منها إال للطالب
الحفاظ على محتويات ملفه داخل الجامعة ونزاهة التعامل معه وعدم تسليم ٍ

نفسهأ وولي أمرهأ ومن يفوضه بذلك الملف من قبل جهات التحقيق أوأجهزة القضاءأو لجهة حكومية
أخرى .واليجوز إفشاءأونشر محتويات ملفه مالم يكن ذلك النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية في حق
الطالب.

التزاما الطالب الجامعي
أوال  :في المجال األكاديمي:

 – ۱التزام الطالب باالنتظام في الدراسة والقيام بكافة المتطلبات الدراسية.

 – ۲التزام الطالب باحترام أعضاءهيئةالتدريس والموظفين والعمال ومنسوبي الجامعة.
 – ۳التزام الطالب باحترام القواعد والترتيبات المتعلقة بسير المحاضرات.

 – ٤التزام الطالب عند إعداد البحوث والمتطلبات الدراسية األخرى للمقرر طبقا لنزاهة العلمية وعدم الغش فيها بأي
شكل من األشكال.

 – ٥التزام الطالب بالقواعد والترتيبات المتعلقة باالختبارات والنظام فيها وعدم الغش.
 – ٦التزام الطالب باإلرشادات والتعليمات التي يوجهها المسئول في قاعة االختبارات
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.

ثانيا  :في المجال غيراألكاديمي:

- ۱التزام الطالب بأنظمة الجامعة ولوائحها وتعليماتها والق اررات الصادرة.

 – ۲التزام الطالب بحمل البطاقة الجامعية أثناء وجودالطالب في الجامعة.

 – ۳التزام الطالب بعدم التعرض لممتلكات الجامعة باإلتالف أوالعبث بها أوتعطيلها عن العمل.
 – ٤التزام الطالب بالتعليمات الخاصة بترتيب وتنظيم واستخدام مرافق الجامعة وتجهيزاتها.
 – ٥التزام الطالب بالزى والسلوك المناسبين لألعراف الجامعية واإلسالمية.
 – ٦التزام الطالب بالهدوء والسكينة داخل مرافق الجامعة.

إجراءا وإرشادا
يتم إتباع اإلجراءا التالية في حالة المخالفا األكاديمية للطالب:

 -1تقع مسؤولية التعامل الفوري مع حاالت التضليل أو االنتحاألت والتخريب في غرفة الدراسة أوغيرها من
المخالفات األكاديمية  .وفي حالة أي مخالفة أكاديمية يرتكبها طالب يقوم عضو هيئة التدريس بملء
النموذج الالزم ) نموذج تسجيل المخالفات(  ،والذي يتم توثيقه في الملف الشخصي للطالب في أرشيف
الكلية وفي مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب  .ويتيح هذا اإلجراء للجامعة متابعة الحاالت
المتكررة لمخالفات الطالب على مستوى الجامعة وتسجيلها .
 -2في حالة اقتناع عضو هيئة التدريس أن المخالفة المدعاة قد نشأت عن سوء تقدير من جانب الطالب ال
عن تضليل متعمد  ،فإن عليه أن ينصح الطالب بعمل أكاديمي مقبول ويسجله في سجل الطالب  .وفي
مثل هذه الحاالت يطلب عضو هيئة التدريس على سبيل المثال أن يعيد الطالب كتابة العمل األصلي
أوالفرض أو إعادة تقديم عمأل وفرض جديد.
 -3على عضو هيئة التدريس المسؤول عن عمل تقارير عن إدعاءات التضليل إعداد التقرير عن هذه األعمال
خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ وقوعها،على أن يرسل النموذج لعميدالكلية ورئيس القسم الذي وقعت
فيهالمخالفة.
 -4يدون رئيس القسم تقري أر برأيه ) على النموذج ( اعتماداًعلى مدى خطورة المخالفة وذلك بالتشاور مع
عضو هيئة التدريس  ،وبعد االجتماع مع عضوهيئة التدريس والطالب.
 -5يتم إرسال النموذج إلى عميد الكلية لمعالجتها أو إلرسالها إلى عميد شؤون الطالب لعرضها على اللجنة
الدائمة للحقوق الطالبية.
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 -6في جميع الحاالت البد من تسجيل المخالفات وحفظها في ملف الطالب أوالطالبة.
 -7في جميع الحاالت البد أن يحضر الطالب جميع االجتماعات التي تطلبها الجامعة أو الكلية التي وقعت بها
المخالفة لالستماع.
بناءعلى الحقائق المتوفرة
 -8في حالة عدم االستجابة للحضور قد يصدر القرار ً

 -9أما الحاالت التي اليوافق فيها عضو هيئة التدريس على قرار لجنة الكلية ،فمن الممكن التظلم بشأنه لدى
رئيس اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية.
-10أمابالنسبة للمخالفات غير األكاديمية ،فيمكن ألي عضو في المجتمع الجامعي أن يرفع دعوى إساءة
سلوك ضد أي طالب  .وعلى الطرف المختص ملء " نموذج مخالفة غير أكاديمية " خالل ثالثة أيام من
حدوثها  .و يتم تسجيل المخالفة لدى عميد شؤون الطالب ،الذي يخطر بدوره الطالب صاحب الشأن ،ليتم
إجراء مقابلة ويحدد ما إذا كان ميثاق أخالقيات المهنة قد انتهكو يقرر الرد المناسب.

المخالفا الطالبية التي تستحق التأديب
• كل قوأل وفعل يمس الشرف ،والكرامة ،أويخل بحسن السيرة والسلوك واالستقامة في الدين

والخلق داخل الجامعة وخارجها.
•

االمتناع المدبر عن حضور المحاضرات والدروس ،أواألعمال األخرى بالكليةالتي تقضي اللوائح بالمواظبةعليها.

•

كل غش في االختبار،أوالشروع فيه،أومحاولة للغش،أو اصطحاب ماله صلة بالمقررو لم يستفد منه.

•

إساءة استعمال أماكن الكلية وملحقاتها.

•

كل تنظيم للجمعيات داخال لكلية من غير ترخيص سابق من الجهات المختصة في الجامعة.

•

كل إخالل بنظام االختبار،أو بالهدوءالواجب له بإحداث ضجيج ونحوه.

•

إصدار نشرات أوتوزيعها ،أوجمع أمواأل وتوقيعات قبل الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في الجامعة.

• دخول الطالب االختبار بدال عن غيره أودخول سواه بدالعنه سواءأ كان ذلك داخال للكلية أم خارجها.
• التدخين داخل الجامعة أوعدم المحافظة على النظافة.
• الخروج على آداب اللياقة في التصرفات مع الزمالء أوالموظفين أو أعضاءهيئة التدريس أو عمال الشركات القائمة

بالعمل داخل الجامعة أوالتعدي عليهم بالقوأل والفعل.

العقوبا التأديبية للطالب
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 .1التنبيه كتابة.
 .2اإلنذار.
 .3حرمان الطالب من التمتع ببعض المزايا الجامعية الخاصة بالطالب أو كلها.
 .4الحرمان من التسجيل في مقرر أو أكثر لمدة فصل دراسي أو أكثر.
 .5إلغاء تسجيل الطالب لمدة فصل دراسي واعتباره راسبا في المقررات التي سجلها.
 .6إلغاء اختبار الطالب في مقرر أو أكثر واعتباره راسبا في المقرر أو المقررات التي سجلها.
 .7حرمان الطالب من دخول االختبار في مقرر أو أكثر.
 .8الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.
 .9الفصل النهائي من الجامعة.
.10

وفي جميع األحوال يتحمل الطالب قيمة ماأتلفه مضافا إليها تكلفة اإلصالحأ والتركيب ومايترتب

على ذلك من تبعات.وليس للطالب أن يحتج بعدم علمه بنظم الجامعة ولوائحها وبماتصدره من تعليمات.

إرشادا وإلتزاما الطالبة تجاة التدريب العملى
يجب أن تعلم الطالبة أن مظهرها وسلوكياتها هى مظهر وعنوان للكلية بصفة خاصة وللجامعة بصفة عامة
لذا يجب على كل طالبة االلتزام والتقيد بكافـة لـوائح وارشـادات التـدريب العملـى سـواء داخـل الكليـة بمعامـل

المهارات التمريضية أو خارجها بمستشفى أو مركز رعاية صحية .

أوالً  :الزى الرسمى للتدريب العملى
يجب على الطالبة ارتداء معطفاً أبيض وتنورة سوداء وغطاء الرأس لونه أسود كذلك ارتداء وشاح أو نقاب
أسود

الحذاء :
النظافة الشخصية :

الحذاء لونه أبيض وبدون كعب

يجب أن تحافظ الطالبة علـى ارتـداء زى العملـى نظيفـاً وبراقـًا يسـر النـاظرين
كذلك يجب قص أظافر اليدين ويمنع وضع الماحيق التجميلية على الوجة وطالء األظافرولبس المجوهرات.

السلوك:

يجب أن تلتزم الطالبة بكافة ارشادات ولوائح التدريب العملى سواء بالمستشفى أو مركز رعايـة

صــحية الــى جانــب إرشــادات الكليــة فــى التــدريب العملــى ومراعــاة الســلوكيات الالئقــة مــن معــدل الصــوت

والتصرفات ويجب أن تعلم الطالبة ان أى تجـاوز لالرشـادات يعرضـها للعقوبـة وأيضـاً الحرمـان مـن التـدريب
العملى

ثانيا  :التعليمات أثناء التدريب
بمعمل المهارات التمريضية
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 -1جميع األهداف التعليمية المرجو تحقيقها من التدريب بمعمل المهارات تبعاً لتوصيف المقرر الدراسى هى
مسؤولية الطالبة ويجب أن تحضر التدريب العملى دون غياب أو تأخير
 -2يجب أن تلتزم الطالبة بمواعيد التدريب العملى بمعمل المهارات دون تأخير
 -3ال يجوز للطالبة إصطحاب زميالت سواء من داخل الجامعة أو خارجها الى داخل معمل المهارات
التمريضية مهما كانت األسباب
 -4ال يجوز دخول معمل المهارات بالحقائب او الجوال أو ما شابه مثل األيباد  ,كمبيوتر محمول ويكتفى
بالقلم ومفكرة مالحظات للتدوين بها .
 -5ال يجوز للطالبة ادخال مأكوالت أو مشروبات داخل معمل المهارت ويكتفى بزجاجة المياة المعدنية
 -6ال يجوز للطالبة التواجد بمعمل المهارات بدون مشرفة التدريب أو مسؤولة المعمل
 -7يجب على الطالبة المحافظة على األدوات سليمة ونظيفة بعد التدريب عليها واعادة االدوات مكانها قبل
مغادرة المعمل
 -8يجب على الطالبة المحافظه على ترك بيئة المعمل نظيفة مرتبة
 -9يجب على الطالبة االلتزام بكافة قواعد وارشادات التدريب بمعمل المهارات سواء قبل او أثناء او بعد
التدريب
-10

يجب على الطالب االلتزام بالزى المقرر للتدريب بمعمل المهارات وال يجوز للطالبة دخول معمل

المهارات بدونه
-11

ال يجوز للطالبة الخروج من المعمل بأدوات سواء مستديمة أو مستهلكة بدون تصريح من

مسؤولة المعمل

ثالثا  :التعليمات أثناء
التدريب بالمستشفى أو مركز
رعاية أولية
 .1جميع األهداف التعليمية المرجو تحقيقها م نالتدريبب المستشفى أومركز رعاية صحية أو مدرسة تبعاً
لتوصيف المقرر الدراسى هى مسؤولية الطالبة ويجب أن تحضر التدريب العملى دون غيابأ وتأخير
 .2يجب أن تلتزم الطالبة بمواعيدالتدريب العملى بالمستشفى دون تأخير
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 .3ال يجوز دخول القسم المراد التدريببه بالمستشفى بالحقائب اوالجوال أوماشابه مثل األيباد ,
كمبيوترمحمول ويكتفى بالقلم ومفكرة مالحظات للتدوين بها وتترك األغراض بالمكان المخصص
للطالبة الرتداء الزى للتدريب.
 .4اليجوز للطالبة ادخال مأكوالت أو مشروبات داخل األقسام أوعندالمريض ويكتفى بزجاجة المياة
المعدنية
 .5اليجوز للطالبة ممارسةالمهارات التمريضية بدون مشرفة التدريب أوممرضة من القسم
 .6يجب على الطالبة اتباع االحتياطات العالمية لألمن والسالمة أثناء التدريب كى تحافظ على صحة
وأمن المريض خاصة عند التعامل مع الدم والسوائل الخارجة من جسم المريض
 .7يجب على الطالب االلتزام بالزى المقرر للتدريبب المستشفى واليجوز للطالبة دخوال لمستشفى
اواالقسام بدونه
 .8يجب على الطالبة االلتزام بمواعيد التدريب وكذلك الزى الرسمى له
 .9يجب على الطالبة اتباع توجيهات مشرفة التدريب وارشاداتها
 .10يجب على الطالبة تسسليم اوراق العملى اوالموضوعات ودراسات الحالة التى يتم طللبها من
الطالبة الى مشرفة التدريب فى موعدها
 .11اليجوز للطالبة الخروج أثناء التدريب العملى بالمستشفى خارجه اال بسبب مقبول من مشرفة
التدريب ورئيسة القسم األكاديمى بالكلية
 .12يجب ان تحافظ الطالبة على خصوصية وكرامة المريض واتباع السلوكيات التى تراعى الحالة
النفسية والجسمانية للمريض
 .13يجب االلتزام باداب واخالقيات مهنة التمريض اثناء التواصل مع المريض وذويه والهيئة التمريضية
بالمستشفى وزميالتها فى التدريب سواء من داخل الكلية او كلية اخرى

الخدما واالنشطة الطالبية
تقوم الكلية بتحفيز الطالبات وحثهن على المشاركة الفعالة فى االنشطة الطالبية سواء من خالل محاضرات توعوية
او ورش عمل وندوات او زيارات ميدانية مما ينمى شخصية الطالبة ويحثها على العمل الجماعى التفاعلى ومن اجل

التواصل الفعال مع المجتمع ويوضح الجدول التالى عدد ونوع االنشطة الطالبية التى تم عقدها تبعاً لخطة النشاط
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الطالبى للعام الجامعى والتى تشرف عليها رائدة النشاط الطالبى وهى احدى اعضاء هيئة التدريس بالكلية بالتعاون
مع باقى مختلف اعضاء هيئة التدريس لالشراف على الطالبات وتنفيذ الخطة .

مكتبة الكلية
توجد مكتبة الكلية ضمن المكتبة المركزية بمركز الدراسات

للطالبات بالمليداء ومزودة باحدث واهم الكتب العلمية لكافة
التخصصات التمريضية وحيث أن ليس للكلية مبنى مستقل

فان مكتبة الكلية موجودة بالمكتبة المركزية حتى انتهاء الكلية
من االستعداد بمبنى مستقل تستطيع من خالله توفير مكتبة

مستقلة لكلية التمريض ويميز هذه المكتبة انها موجودة قريبه
من الطالبات ومتاحة لهم ومجهزة باجهزة الحاسب األلى

ومقاعد مريحة وطاوالت للقراءة وكذلك موجود بها كافة

التخصصات الصحية والغير صحية وحيث أن نظام التعلم بحل

المشكالت هو نظام التعلم الموجود بالكلية فان الطالبات تعتمد

اعتماداً كليا وتقوم الكلية دورياً برصد احدث الكتب حتى تتمكن

من تزويد المكتبة بها وشرائها

مشاريع وأبحاث الطالب
تعتبر مهارة البحث العلمى من أهم المهارات التى يستفيد الطالب من إكتسابها بعد
التخرج الى جانب العيد من المهارات التى يكتسبها الرتباطها بمهنة التمريض لذا

تحرص الكلية على تدريب الطالبات وادماجهن فى المشاريع واالبحاث العلمية التى

يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالكلية هذا إلى جانب مشروع التخرج الذى تطبقة
الطالبة كجزء من الجانب العملى لمادة البحث العلمى وتقوم طالبات السنة الرابعة

بعمله كل عام
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دور الطالب وشراكته فى إتخاذ القرار فى
الكلية
كان للجودة بالكلية أثرها فى اعطاء الطالب كافة الحقوق للمشاركة فى إتخاذ القرار
بالموضوعات التى تتعلق به وقد تم دعوة الطالبات الممثالت والمنتخبات بالكلية من

المجلس االستشارى لحضور اجتماع مجلس القسم بالكلية لمناقشة الموضوعات ذات

العالقة بهم

اإلرشاد األكاديمى

مقدمة
يعتبر اإلرشاد األكاديمى الركيزة األساسية لإلرشاد ويهدف إلي مساعدة الطالب لتحقيق هدفه من دخول الجامعة
بأيسر الطرق وأكفئها وذلك من خالل مساعدته على التكيف مع النظام األكاديمي وإزالة األسباب التي تؤدي إلي
تعثره وتؤخر وصوله إلي هدفه إذا كانت هذه األسباب أسبابا أكاديمية وفي استطاعة الجامعة حلها.

نبذة عن اإلرشاد األكاديمى

اإلرشـاد األكاديمي هو عملية مهنية وتربوية تقدم للطلبـة الدارسين في الجامعات .وتولي جامعة القصيم أهمية

كبيرة لهذه العملية .ويمثل اإلرشاد األكاديمي واحداً من أهم وسائل مساعدة الطالب لإل ندماج في البيئة األكاديمية
وتحقيق أعلى معدالت النجاح ،كما ويساهم في التأكد من مسيرة الطالب العلمية من حيث تطبيق الخطة الدراسية

وكذلك فيما يتعلق بأداء الطالب وتحصيله العلمي في مختلف المسا ارت .كما ويساهم اإلرشاد األ كاديمي في مساعدة

الطالب على اإل نتقال التدريجي والمبرمج من بيئة التعليم في المراحل السابقة لدراسته الجامعية إلى بيئة المرحلة
الجامعية التي يعتمد فيها الطالب على نفسه في اتخاذ ق ارراته وتحديد تخصصه وتطوير مستواه العلمي والسلوكي .

وتقوم الدوائر المختلفة بتعيين مرشد أكاديمي لكل طالب في خالل الفصل االول اللتحاقه بالجامعة ،بحيث يبذل

المرشد األكاديمي "والذي هو عبارة عن عضو هيئة التدريس في الدائره التي التحق بها الطالب" جهده إلفادة
الطالب بخبراته العلمية وتجاربه العملية .والمرشد األكاديمي من هذا المنطلق يسعى لكي ينير للطالب طريقه

األكاديمي ويساعده في تحصيله العلمي وتعريفه بلوائح وقوانين الجامعة وبالقواعد واإلجراءات التي تنظم سير
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الدراسة  .كما يقوم المرشد بمتابعة إنجازات الطالب وتذليل العقبات التي قد تواجهه خالل فترة الدراسة عن طريق

مناقشة مشاكله العلمية ،وإرشاده إلى أفضل الحلول لمواجهة تلك المشاكل.

ويتحمل الطالب مسؤولية اإل تصال بمرشده لمعرفة متطلبات برنامجه الدراسي ،واختيار المساقات المطلوبة من أجل
الوفاء بمتطلبات الجامعة والمتطلبات الرئيسة والفرعية وكافة االمور المتعلقة بالشؤون األ كاديمية.

حرصًا من كلية اللتمريض بجامعة القصيم على اإل رتقاء بالبيئة التعليمية بالكلية ومساندة الطالب ودعمهم خالل
الدراسة فقد قامت الكلية بتحديد مرشد اأكاديمي  /مرشدة أكاديمية لكل مجموعة()15-10لتقديم المشورة والعون.
الالزمين خالل سنوات الدراسة بالكلية .كما قامت الكلية بتشكيل لجنة اإلرشاد اال كاديمي التي تقوم باإلشراف العام

على نشاط االرشاد اال كاديمي ودعم جهود المرشدين اال كاديميين في مساندة الطالب .يحتوى هذا الكتيب على
المعلومات الساسية التي تساعد الطالبة على االستفادة القصوى من االرشاد اال كاديمي

يجب على الطالب عدم التردد في اإبالغ مرشديهم األكاديميين بالعقبات األكاديمية اأو غير األكاديمية التي

تواجههم ،وعلى المرشدات تقديم العون الالزم لهم في تذليل تلك العقبات .ويمكن لكل طالبة التواصل عند الضرورة

مع منسق اإلرشاد األكاديمي للطالبات ،أو برئيس لجنة اإلرشاد األكاديمى
مهام وحدة اإلرشاد األكاديمي:
 .1اإلشراف ومتابعة عمل المرشدين األكاديميين فى الكلية

 .2توزيع طلبة الكلية إلى مجمــوعات وتحــديدأسماءالمرشـــدين االكايميين م نأعضـــاء هيئة التـــدريس ويكون
ذلك فى بداية كل عام جامعى وتقوم الوحدة باعالم المرشد باسماء الطلبة المخصصين لهم

 .3مســــــاعدة المــــرشدين األكـــاديميين فى عملهـــم وتذليل ماقــد يواجهـــهــم من مصــــاع بوذلك بالتنســـــــيق
مـــع وكـــيـــل الكلــــيـــة

 .4استقبــــال مايـــرفعـــه كل مرشد أكــــاديمى من تقــــارير دوريــــة عن ســـير دراسة الطـالب خالل السنة وكذلك
ماقد يرفعه المرشد األكاديمى من تقارير عن حاالت استثنائية معينة مثل المعدالت المتدنية أوضعف
المستوى العام للطالب

 .5مناقشة مشاكل الطالب التى قد تؤثرعلى مستوى تحصيلهم العلمى وإيجاد الحلول لها

 .6النظــــر فى شكــــاوى الطالب تجاه أى مقرر وإيجــاد الحلول والرفع بذلك إل ىوكيل الكلية

 .7التـــوعية بأهمية اإلرشاد األكاديمــى وأهمية التـــواصل مع المرشد االكاديمى وذلك بنشر كتيبات ومنشورات
واستخدام موقع الكلية لهذا الغرض

 .8اإلشراف على برامج توجيهية للطالب المستجدين للتعريف بنظام الدراسة واالختبارات فى الكلية

 .9تجتمــــع اللجنـــة بشكل دورى كـــل  4أسابيع او حسب ما يستجد من وذلك لمناقشة التقارير الدورية او
التقارير المرفوعه من المرشيدين االكاديميين
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.10

الكلية

الــــرفع بشـــكل دورى بتقرير يشتمل على اعمال الوحدة وكذلك تقري ار عن مستوى الطالب الى وكيل

المتابعة الدورية

تهدف المتابعة الدورية اإلى التحقق من سالمة وسالسة تقدم الطالبة عبر جميع المراحل الدراسية بالكلية والتعرف على

ما قد يعيق هذا التقدم من مسكالت وعقبات اأكاديمية اونفسيهاو اجتماعية او غيرها واإيجاد الحلول لها في الوقت

التقيد بالمتابعة الدورية وذلك لتفادي المسكالت األكاديمية التي قد تنجم عن
المناسب ،لذلك وجب على جميع الطالبات
ُ
عدم اتباع خطوات المتابعة الدورية .كما تهدف الى كشف قدرات ومواهب الطالبة والعمل على تنميتها.
ولكي تحقق المتابعة الدورية أهدافها يجب على الطالبة و المرشدة األكاديمية التأكد من القيام بالمهام

المذكورة اأدناه وهي:

مهام الطالبة

•التعرف على مرشدتها األكاديمية
•اإللمام باللوائح التنظيمية المتعلقة بالتسجيل وضوابط تقديم األعذار والقواعد المنظمة للحضور والغياب
والقواعد المنظمة لالختبارات
•القيام بزيارة المرشدة األكاديمية( مرتين على األقل في كل فصل دراسي

)

•التاأكد من توقيع المرشد في نماذج االجراءات األكاديمية ونموذج المتابعة الدورية عند كل زيارة
•إعالم منسقة اإلرشاد األكاديمي للطالبات اأو رئيسوحدة االرشاد األكاديمي عند شعور الطالبة بأن المرشد
األكاديمي غير قادر على تقديم المساعدة المناسبة .
•تتحمل الطالبة كامل المسوؤولية في حال عدم اال لتزام بجداول المتابعة الدورية األكاديمية .
• الدراية الكاملة بمتطلبات القسم والكلية والجامعة للتخرج من التخصص الذى أختاره الطالب األكاديمية
•التوجه الى المرشد األكاديمي لطلب المساعدة وأستالم نسخة من الخطط الدراسية وجميع االحتياجات

مهام المرشد

األكاديمي:

تتعدد مهام المرشد االكاديمي بشكل عام وتتنوع إال أن هناك مهام نوعية للمرشدين االكاديميين فى ضوء التخصصات
المختلفة للطالب وفيما يلى نحدد المهام المنوطة بالمرشد االكاديمي بالكلية.
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أ -مهام تتعلق بالنواحي األرشادية للطالب وتتمثل فيما يلى:
 -1إعداد ملف الطالب
يقوم المرشد األكاديمي بإعداد ملف خاص لكل طلب من الطالب الذين أوكلت اليه مهمة اإلشراف عليهم
ويحتوي الملف علي األتي :
 استمارة بيانات الطالب· قائمة مقررات التخصص الدراسي للطالب· استمارة التسجيل· نسخة حديثة من السجل الدراسي كشف العالمات · الوثائق اإلدارية األخري  ...الخ· -2توجيه عام للطالب
توجيه الطالب الي من يستطيع الرد علي استفساراته ومناقشة الطالب بالموضوعات التالية -:
ج – الجدول الدراسي :
علي المرشد التأكد من أن الطالب يعرفون المكان والزمان الذي تبدأ فيه المحاضرات ومن عدم وجود أي
تعارض في مواعيد جدول الطالب الدراسي .
 -3توجيه الطالب إلى فهم أوضاعهم الدراسية والتخطيط الجيد لمستقبلهم االكاديمى.
 -4توجيه الطالب إلى كيفية االستفادة من الفصول الصيفية وتنفيذ المشاريع والخطط الدراسية.
ب – مهام تتعلق بالنواحي العلمية والتعليمية للطالب وتتمثل فيما يلى :
التنسيق مع أساتذة المادة للتغلب على المشكالت التي تواجه الطالب فى دراسة المقررات.
دفع الطالب على المستوى الشخصي لالستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم الكامنة فى التعلم واإلبداع فيها ,بالترتيب مع
أساتذة المادة والمشرفين واألكاديميين.
تشجيع الطالب على االنخراط في األنشطة األكاديمية لتحسين مستواهم الدراسي وتفعيل إجراءات التعلم الذاتي.
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التعرف على الطالب ضعاف التحصيل والمتفوقين دراسيا ووضع طرق مناسبة لكل حالة لالرتقاء بالمستوى التعليمي
ومساعدة المتفوقين على االحتفاظ بتميزهم.
ج - -مهام تتعلق بالنواحي االجتماعية والسلوكية للطالب وتتمثل فيما يلي :
العمل على إحداث تغييرات ايجابية فى أنماط سلوك الطالب بمساعدته على التوافق والتكيف مع بيئته
االجتماعية والتواصل مع أقرانه من خالل اللقاءات الدورية معه وتوجيهه نحو قيم التفاعل الجماعي.
تقديم االستشارات النفسية من خالل االلتقاء بالطالب فى مكتب المرشد االكاديمى.
عمل لقاءات جماعية بالطالب من خالل الندوات واالجتماعات لتوطيد العالقات االجتماعية واإلنسانية وإحداث
التقارب بين الطالب.
زيادة الدعم المعنوي للطالب من خالل تسهيل اتصالهم باالداره وعرض مشكالتهم الشخصية والدراسية مع التأكد

من وضع حلول فعالة.

المجلس االستشارى الطالبى

وثيقة المجالس الاستشارية
الطلابية لجامعة القصيم
مقدمة
انطالقا ً من حرص إدارة الجامعة على توثيق وتحسين التواصل بين مكونات
الجامعة وطالبها وطالباتها وتأكيدا ً على أهمية إشراك طلبة الجامعة في إبداء
صهم تم إعداد هذه الوثيقة إليضاح عدد من
آرائهم في كل الشؤون التي تخ ّ
القواعد والبنود التي تن ِّ ّ
ظم العمل في المجالس االستشارية الطالبية على مختلف
مستوياتها .
ويعَّد االهتمام بإدماج الطالب في عمليات اتخاذ القرارات أحد أهم المعايير التي
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تقي َّم من خاللها الجامعات في أدائها سوا ًءفي الشؤون التعليمية األكاديمية أو
اإلدارية المؤسسية.
ولذلك يجب أن تكون هذه العملية أحد المظاهر التي تلتزم بها الجامعة وجميع
كلياتها وفقا ً لإلجراءات التي توضحها هذه الوثيقة ...
إعداد
عمادة شؤون الطالب
وثيقة المجالس الاستشارية الطلابية لجامعة القصيم
الرسالةMision
" قلا التواصل الاائم والفعاّل بين الجامعة وطالبلا "

رؤيةVision
" صياغة نقصيا
فيالجامعة"

طالبية متميزة تكون نريكة ف

صناعة القرارا

و الطموحا

المعنيَّة بلم

أهداف المجلس :
 )1تحقيا التواصل البناء بين إاارة الجامعة وطلبتلا
 )2ترسيخ مباأ النعور بالمسؤولية لاى ممثل المجالس ااستنارية وتحمل ا مانة تجا الجامعة
ومنسوبيلا
 )3تقايم المنورة لماير الجامعة وعمااء الكليا وغيرهم فيما يقام مصلحة طالب وطالبا الجامعة
 )4توسي ااعاة المناركة الطالبية ف البيئة ا كاايمية ونؤونلم الطالبية
 )5ت كيا مباأ الحوار وتعزيز مفلوم النفافية وتفعيل انوا ااتصال بين كل منعوما العمل ف
الجامعة
 )6الح ّا من التفرا بالقرارا المعنية بالطالب والطالبا اون ااستنارة بآرائلم
 )7تقاير ا عمال و المنروعا الطالبية الت تُعن بتحسين العملية التعليمية والقامية وتطوير البيئة
الجامعية

أنواع المجالس الإستشارية الطلابية وأليات عملها
أواًا مجلس استناري طالب أعلى برئاسة معال ماير الجامعة ا
ويتم تمثيل هذا المجلس من كل كليا الجامعة وينقسم هذا المجلس إلى اسمين مستقلينا
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ا ول ا مجلس استناري قاب للطالب
الثان ا مجلس استناري قاب بالطالبا
ويتكون كل مجلس من ممثل من كل كلية ف الجامعة (ويحاا العاا اإلجمال )
ولماير الجامعة بنا ًء على ااتراح عميا نؤون الطالب إضافة ( )3طالب من الطالب المتميزين ف
الجامعة إلى مجلسلا
ويطبا هذا اإلجراء على مجلس الطالب و الطالبا
• ويمثل كل كلية ف المجلس ااستناري الطالب ا على أحا أعضاء مجلسلا ااستناري
باانتقاب
ثانيا ً ا مجلس استناري طالب ف كل كلية من كليا
وعمااة قامة المجتم )

الجامعة (باإلضافة إلى عمااة الاراسا

العليا ,

ويتكون كل مجلس من اآلت ووفا الشرو التالية :

 )1عميا الكلية أو العمااة رئيسا ً
 )2أحا الوكالء المعنيين بالنؤون الطالبية عضوا ً
 )3عاا من طالب الكلية المنتقبين  ,ويجب أن ا يق ّل عااهم عن  10وا يزيا عن  15طالبا ً
 )4يجب أن تُمثَّل ا اسام كللا ف المجلس ويراعى ذلك ف آليا اانتقاب لتحايا المقاعا لكل اسم
 )5لعمااة نؤون الطالب وبالتنسيا م عمااة كل كلية إضافة طالبين متميزين ف النناط إلى
المجلس
 )6يجوز بااتراح من الكلية أو طالبلا المنتقبين إضافة أحا أعضاء هيئة التاريس للمجلس لالستفااة
من قبراته
 )7يجوز للمجلس إضافة من يرا محققا ً هاافه من الطاام اإلااري ااقل الكلية
 )8يتم ااتفاق على الفقرة ( )7,6بعا عقا الجلسة الحوارية ا ولى للمجلس م عمااة الكلية
 )9يتم ااتراح ممثل من طالب المجلس لحضور مجلس الكلية حينما يستاعى ا مر ذلك أو حينما
يكون هناك مواضي تلم الن ن الطالب ف مجلس الكلية
يكون للطالبا مجلس آقر برئاسة العميا أو العمياة وينترط ف مجلسلن نفس النروط
)10

وللعميا تفويض أحا وكيالته للنيابة عنه ف رئاسة المجلس (وذلك حسب توجيه معال ماير الجامعة )
ثالثاًا المجالس ااستنارية لألاسام
(وهذ محل ااتراح إذا لزم ا مر يتم اعتمااها ).
وترفا اقلية المناسبة للا

القواعد المنظمة لعمل المجالس االستشارية

 )1يقتار معال ماير الجامعة أمينا ً عاما ً للمجلس ااستناري على مستوى الجامعة وتنتقب كل كلية
أمينا ً للمجلس فيلا سوا ًء من الطالب أو أحا ا عضاء ف الجلسة ا ولى
 )2تعقا المجالس ااستنارية جلساتلا مرتين كل فصل اراس على ا ال
وتعا كل كلية اقلية
 )3تُعتما عملية اانتقاب لعضوية المجالس ااستنارية الطالبية ف الكليا
لذلك
 )4يفضل أن تعقا المجالس ااستنارية لقاءاتلا قالل النلر ا ول من كل فصل اراس وقالل
النلر ا قير منه
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 )5يمكن تقايم أو ت قير الجلسا حسب الحاجة إلى ذلك أو طلب أغلبية ممثل المجلس لذلك
 )6الرف بالمواضي الت يراا مناانتلا إلى أمانة المجلس بوا كاف
 )7يتم النعر ف المواضي الت تلم الن ن الطالب بنكل عام ,اون النعر إلى الحاا الفراية
 )8يجوز لكل مجلس استناري مقاطبة إاارا الجامعة أو أي جلة فيلا ي موضوعللاعالاة فيه
 )9يجب التواي على محاضر ااجتماعا ويتم رف الملحوعا و التوصيا للمواضي المارجة
لرئيس كل مجلس وتتاب كل أمانة تنفيذها
 )10يتم تاوين ما قلب إلية كل اجتماع وتقوم أمانة كل مجلس بإرساللا إلى الجلا المعنية بعا
اعتمااها من رئيس المجلس
 )11يتم الرف لماير الجامعة ورئيس المجلس ااستناري الطالب عن أي معوااتتعترض تنفيذ
توصيا المجالس الت تصب ف المصلحة الطالبية
 )12يتم مقاطبة أمانة المجلس ااستناري الطالب على مستوى الجامعة عن أي اضية أو منروع
يتم التوصية بمناانته ف المجلس ااعل من قالل أي مجلس من مجالس ااستنارا الطالبية
(طالباً ,وطالبا )

أحكام عامة :
 )1يلتزم كل عضو /وعضو ف
ا كاايمية الجامعية

المجالس ااستنارية با مانة وبا عراف المرعية ف

 )2يتم اقتيار عضوية المجلس بحا أاصى لماة عامين

البيئا

اابلة للتجايا لمرة واحاة

(غير اابله للتمايا) مقترح
 )3يتم ااستعاضة عن الطالب و الطالبا المتقرجين بنفس آليا اانتقاب ونروطلا
 )4تقوم أمانة المجلس الطالب ا على وأمانا المجالس بإعااا جااول ااجتماعا ومحاضرها
ورصا كل التوصيا وعرضلا على صاحب الصالحية لمتابعتلا
 )5يعتما كل رئيس مجلس استناري ما يتم ااتفاق عليه ف المجلس الطالب للكلية ويرف إلى أمانة
المجلس ا على ما يحتا إلى اعتماا معال ماير الجامعة(وله مقاطبة معال الماير مبانرة)
المعبرة عن كل ااحتياجا الطالبية ف
 )6المجالس ااستنارية الطالبية ه القنوا النرعية
ّ
الجامعة
 )7يجب أن يحاّا كل مجلس استناري ا اوا و ا ساليب الت يُوصل من قالللا طالب وطالبا
الجامعة أصواتلم ومقترحاتلم و المتمثلة على سبيل المثال ف (المواا االكترونية  ,سكرتارية,
أمانا المجالس أوصناايقلا المع ّا لذلك  ,مواا التواصل ااجتماع (الفيس بوك ,تويتر) إلى
غير ذلك
 )8تُع ِا أمانة المجلس ااستناري على مستوى الجامعة تقريرا ً نلاية كل عام اراس عن أبرز
منجزا المجلس (ويتم رفعلا إلى ماير الجامعة ) كما تعا أمانة كل مجلس استناري طالب ف
كل كلية ذلك ويتم رفلا إلى (أمانة المجلس ااستناري ف الجامعة)
 )9يتم اعتماا أعضاء كل المجالس ااستنارية من ابل معال ماير الجامعة
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 )10تم إعااا هذ الوثيقة للمجالس ااستنارية الطالبية تحقيقا ً لمصلحة الجامعة وكل منسوبيلا
وعلى الجمي التقيا بلا واحتراملا

المجلس االستشاري الطالبي لكلية التمريض
جامعة القصيم
يعد المجلس االستشارى الطالبى جزء من مساندة الطالبات والتواصل معهن والتعرف على طلباتهن

ومشاكلهن من خالل مجلس استشارى طالبى للكلية يتم انتخابه سنوياً بواسطة كافة الطالبات بالكلية
وكافة الفرق الدراسية ويعتبر هذا المجلس جزء من المجلس االستشارى الطالبى لمركز الطالبات

وقد تم تشكيل المجلس االستشاري لكلية التمريض جامعة القصيم بناء على وثيقة المجالس
اإلستشارية الطالبية لجامعة القصيم متضمنا ً
عميد الكلية (رئيسا)
عضو هيئة تدريس (عضوا)

سعادة الدكتور  /وسن عبد هللا الخويطر
د  /حنان محمد ترك
والطالبات المنتخبات من كل الفرق الدراسية

النادى الطالبى
نبذة عن وحدة النادى الطالبى :
تساهم األنشطة عبر برامجها المتنوعة في تنمية فكر الطالب وتكوين شخصيته وصقلها والعمل على تنمية
مواهبه وقدراته اإلبداعية في المجاالت العلمية والثقافية والرياضية وغيرها

اهداف الوحدة:
 .1احتواء فكار الطالبات اإلبداعية ،دعمها وت ليل الطريا لتحقيقها.
 .2است مار وقت فراغ الطالبات بالمشاريع الت تعود عليهم بالنمع على مدار العام -
 .3تعزيز روح التطوع والمبادرة لدى البات التمريض وإتاحة المرصة له للخرو من بيئة االستهال لبيئة اإلنتا والعطاء
 .4تو يد العالقة بين لبة الكلية من مختلع السنوات ،لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز روح اإلنتماء بينهم.
 .5إتاحة المرص للطالبات إل هار موا به وتطوير ا ومعرفة نمسه وقدراته وتحقيا ذاته
.6الترفيه عن الطالبة والخرو عن روتين الدراسة المعتاد
 .7رب

البة بمجتمعه عن ريا الحمالت التوعية والمشاريع التطوعية

 . 8إقامة فعاليات ودورات علمية و قافية إ راةية ف الطب ومختلع العلوم األخرى
 .9تمعيل األيام الصحية العالمية بالتوعية الصحية
 .10تمعيل دور البات التمريض ف خدمة

يو

الرحمن والمشاركة ف البرام الصحية التطوعية ف مواسم الح والعمرة.
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مهام مشرفة الوحدة :
 .1يتم إعداد خطة سنوية لكل فصل دراس ل نشطة الطالبية السنوية ويتم رفع الخطة للعمادة شؤون الطالب،
.2اقامة و اشرا

على األنشطة ( التوعوية وال قافية والريا ية واالرتماعية والكشمية)

 .3إعداد وتنمي الخط اسبوعية ويتم رفعها لعمادة شؤون الطالب .
 .4المتابعة اإلعالمية ألعمال وبرام األنشطة مع اإلدارة المختصة ف العمادة ف شؤون الطالب .
 .5المشاركة ف إعداد التقارير لكل نشا وإعداد التقرير المصلية مع ادار صور ل نشطة الطالبية لكل فصل دراس .
 .6اإلشرا

واالعداد والتنسيا إلقامة الحمل الختام ل نشطة الطالبية .

أنشطة الكلية العلمية
تسعى كلية التمريض من خالل أعضاء هيئة التدريس بتلبية احتياجات المجتمع المحلى بتقديم مجموعة من
متنوعة من ورش العمل والدورات التدريبية.
وتعتبر كلية التمريض كلية ناشئة ومع ذلك فهي تعتبر من الكليات الرائدة في مجال خدمة المجتمع حيث قام
أعضاء هيئة التدريس والطالبات بتقديم العديد من األنشطة المجتمعية في مركز الطالبات وفي المدارس
والجمعيات الخيرية.

أنشطة الكلية الالصفية
للنشا الطالب بكلية التمريض ره فى قل خبرات الطالبة وا هار ابداعاتها وموا بها وك لك تشجيعها وح ها
على التكيع والتعامل مع المجتمع وذلك من خالل تشجيع الطالبات على االشترا فى عدة برام و نشطة خالل
السنة الدراسية وتمعيل االيام العالمية واالشترا فى اك ر من نشا قيمى او توعوى

معلومات وارشادات
تعريفات
السنة الدراسية:

فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.

الفصل الدراسي:

مدة زمنية ال تقل عنخمسة عشر أسبوعاً ُت َدَّرس على مداها المقررات الدراسية ،وال تدخل من ضمنها فترتاالتسجيل
واالختبارات النهائية.

الفصل الصيفي:

مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية،وتضاعف خاللها
المدة المخصصة لكل مقرر.
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المستوى الدراسي:

هو الدال على المرحلة الدراسية وفقا للخطط الدراسية المعتمدة.

الخطة الدراسة:

هي مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية والحرة  ,والتي تشكل من مجموع وحداتها متطلبات التخرج

التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.

المقرر الدراسي:

مادة دراسيةضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص (برنامج)  .ويكون لكل مقرر رقم  ,ورمز  ,واسم ,

ووصف مفصل لمفرداته يميزه من حيث المحتوى  ,والمستوى عما سواه من مقررات ،وملف خاص يحتفظ به القسم
لغرض المتابعة والتقييم والتطوير  ,ويجوز أن يكون لبعضالمقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه .
الوحدة الدراسية:

المحاضرةالنظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ،أو الدرس السريري الذي ال تقلمدته عن خمسين
دقيقة ،أو الدرس العملي أو الميداني الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة.

اإلنذار األكاديمي:

اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى الموضح في هذه الالئحة.

درجة األعمال الفصلية:

الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل
بالمقرر الدراسي.

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 النهائيللفصل الدراسي.

الدرجة النهائية:

مجموع درجات األعمال الفصلية مضافاً إليهادرجة االختبار النهائي لكل مقرر  ،وتحسب الدرجة من مائة.

التقـديـر:

وصف للنسبةالمئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر

تقدير غير مكتمل:

تقدير يرصدمؤقتًا لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد ،ويرمز له فيالسجل األكاديمي

بالحرف (ل) أو( IC).

تقدير مستمر:
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تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر تقتضي طبيعة دراستهأكثر من فصل دراسي الستكماله ،ويرمز له بالرمز (م) أو )(IP

المعدل الفصلي:

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات التيدرسها في

أي فصل دراسي ،وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصلعليه في كل مقرر درسه الطالب

المعدل التراكمي:

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقهبالجامعة على
مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات

التقدير العام:

مدة دراسته في الجامعة.
وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل ّ

العبء الدراسي:

مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالبالتسجيل فيها في فصل دراسي ويتحدد الحد األعلى واألدنى للعبء

الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.

اإلنذار األكاديمي:

يعطي الطالب إنذا ًار أكاديميًا إذا قل معدله التراكمي عن  2.00من .5.00

قواعد للطالبات يجب االلتزام بها
على الطالب االنتظام فى حضور المحاضرات والدروسالعملية ،ويحرم من دخول االختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة
حضوره عن النسبة التييحددها مجلس الجامعة ،على أال تقل عن ( )%75من المحاضرات والدروس العملية

عد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغيابراسباً في المقرر،
وي ّ
المحددةلكل مقرر خالل الفصل الدراسيُ ،
ويرصد له تقدير محروم (ح) أو(DN).

يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي للمقرر إذا زادت نسبةغيابه عن ( ) %25خمس عشرين في المائة بدون

عذر من مجموع المحاضرات والدروس العمليةالمحددة للمقرر.

يعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبافي المقرر وتثبت له درجة األعمال الفصلية ويرصد له
ّ
تقدير محروم (ح) أو(DN).
الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائيتكون درجته صف اًر في ذلك االختبار ،ويحسب تقديره في ذلك المقرر على
أساس درجاتاألعمال الفصلية التي حصل عليها .التي يقرها مجلس الجامعة  ,ويرصد للطالبتقدير(ع) أو ) ( W

المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
ويحتسب هذا الفصل من ّ
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طلب إعادة تصحيح أورا إجابا االختبارا
المادة التاسعة والثالثون من الئحةالدراسة واالختبارات من الئحة مجلس التعليم العالي تنص على:
لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر،في حاالت الضرورة،الموافقة على إعادة تصحيحأ وراق اإلجابة خالل
فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي  .وقد وضعت جامعةا لقصيم قاعدة تنفيذية لهذه المادة وفق
الضوابط التالية:
 -1يتقدم الطالب إلى عميد الكلية التي تقدم المقرر بطلب إعادة تصحيح ورقة اإلجابة خالل أسبوعين من
احتساب المعدالت التراكمية حسب التقويم األكاديميأ وإعالن النتائج متضمنا مبررات طلب
إعادةالتصحيح ،وتعهد من الطالب بصحة المعلومات التي قدمتها
 -2تعد الكلية استمارة تتضمن البيانات التالية :اسم الطالب،ورقمه الجامعي،ورقم المقررورمزه
واسمه،ورقم الشعبة ودرجة األعمال الفصلية ،والفصل الدراسي ،والمعدل التراكمي ،وعدد اإلنذارات
األكاديمية إن وجدت،واسم مدرس المقرر ,وتاريخ االختبار
 -3لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرراتخاذالقرارفي حالة الطلب المقدم من الطالب
 -4يجب أن تتم إعادة التصحيح خالل أسبوعين من بداية الفصل الدراسي التالي
 -5في حال الموافقةعلى إعادة التصحيح ،يشكل مجلس الكلية لجنة إلعادة تصحيح أوراق اإلجابة وترفع
اللجنة تقريرا بذلك لمجلس الكلية للبت فيه،ويعتبررأي المجلس نهائيا.

إجراءا الكليا :
ومن خالل هذه القاعدة التنفيذية يمكن للكليات عمل اإلجراءات التالية عند تقدم الطلبة إلعادة التصحيح:
 -1يتقدم الطالب الذي لديه اعتراض على درجة االختبار النهائي بطلب إعادة تصحيح أ وراق إجابته خالل
أسبوعين من تاريخ إعالن نتيجة االختبار النهائي محل الطلب ،ويقدم الطلب للقسم الذي يتولى تدريس
المقرر،ويدخل طلبه في النظام األكاديمي ويسلّم لهإ شعاربذلك ,يستخدم نموذج طلب إعادة التصحيح
المرفق.
 -2يقوم رئيس القسم إطالع الطالب على ورقة إجابته ومقارنته اباإلجابة النموذجية لالختبار ،وعند اقتناع
الطالب بسالمة التصحيح يوقع على طلبه بالتنازل،ويتم حفظ الطلب بعدأن يوقع رئيس القسم.
 -3في حال عدم اقتناع الطالب بسالمة التصحيح ،يشكل رئيس القسم لجنة من عضو من هيئةالتدريس
بالقسم ليس من بينهما مدرس المقرر ،وترفع تقريرها لرئيس القسم التخاذ قراره بتعديل درجةالطالب
أوبرفض الطلب،ويتم إبالغ الطالب بالقرار.
 -4في حال عدم اقتناع الطالب يجوزللطالب التظلم لمجلس الكلية من هذا القرارأسبوعين من تاريخ
إعالمه به ،ويقدم التظلم رسميا لعميد الكلية متضمناًأسباب ومبررات تقديمه وتعهد من الطالب
بصحةالمعلومات التي قدمها ،بيان من عمادةالقبول والتسجيل بطلبات إعادة التصحيح السابق تقديمها
من الطالب إن وجدت والقرارات المتخذة فيها.
 -5في حالة عدم اقتناع مجلس الكلية بجدية وكفاية أسباب التظلم يصدرقرارا ً مسببا ً بحفظه.
 -6في حال موافقة مجلس الكلية على إعادةالتصحيح يشكل لجنة من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس على
األقل يكون أحدهم من خارج القسم وليس منب ينهم مدرس المقرر إلعادة تصحيح ورقةاإلجابة،وترفع
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تقريرها للمجلس خالل خمسة عشريوما من تاريخ صدور قرارتشكيلها،ويعرض على المجلس للبت
فيه أولجلسة انعقاد تالية،ويكون قرارالمجلس نهائي ًباعتماد محضرالجلسة.
 -7لمجالس الكليات أن تضيف ماتراه دون تجاوزا لمادة التاسعة والثالثون من الئحة الدراسة واالختبارات
من الئحة مجلس التعليم العالي والقاعدة التنفيذية لها من جامعة القصيم

التأجيل
يجوز للطالب التقام بطلب ت جيل الاراسة لعذرتقبله الجلة الت يحااها مجلس الجامعة على أاّ
تتجاوز ماة الت جيل فصلين اراسيينمتتالين أو ثالثة فصول اراسية غير متتالية حاا ً أاصى طيلة بقائه
ف الجامعة ثم يطوىقيا بعا ذلك ويجوز لمجلس الجامعة ف حال الضرورة ااستثناء من ذلك وا
تحتسبماّة الت جيل ضمن الماّة الالزمة إلنلاء متطلبا التقر .
يجوز للطالبة المرافقةلزوجلا أو من يعوللا نرعا المبتعث إيقاف وضعلا ا كاايم (القبول أو
وف حال رغب الطالبة ف العواة للاراسة يعالج وضعلا
التسجيل) لماةاتتجاوز القمس سنوا
كالتال :
ف حال تغير القطط الاراسية تعاال المقررا المماثلة أو المكافئة الت سبا للطالبة اراستلا وتكمل
متطلبا التقر للقطة الحالية .
ف حال عام تغير القطط الاراسية تعوا الطالبة لوضعلا ا كاايم السابا.
بعا مرور أكثر منقمس سنوا يحفع مقعا الطالبة ف القسم وتباأ الاراسة كطالبة مستجاة.
ا تحتسب ماة الت جيل ضمن الماة الالزمة إلنلاء متطلبا التقر .
يجب على الطالب المؤجاللتسجيل بعا انتلاء فترة الت جيل وإا اعتبر منقطعا ً.
تنترط موافقة ول أمرالطالبة عنا تقاملا لت جيل الفصل الاراس

المواظبة واالنقطاع عن الدراسة
إذا انقط الطالب المنتعم عن الاراسة ماة فصل اراس اون طلب الت جيل يطوى ايا من
الجامعة ولمجلس الجامعة ط ايا الطالبإذا انقط عن الاراسة لماة أال وبالنسبة للطالب المنتسب
يتم ط ايا إذا تغيب عنجمي ااقتبارا النلائية لذلك الفصل اون عذرمقبول
يطوى ايا الطالب "المنقط لعام التسجيل" إذا لم يقم بمعالجة وضعلا كاايم ابل نلاية ا سبوع
الساب منالاراسة.

اسلوب ونظام االمتحانات
يكون اسلوب اامتحان متكامل فى الجانب النعرى بحيث يحتوى على ا
• أسئلة القيارا ( اقتارى من متعاا)
• اسئلة تعبيرية أو انناء
• أسئلة لتحايا ااجابة الصحيحة والقاطئة
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يتم اامتحان العملى بمعمل الكلية للملارا التمريضية وكذلك بالمستنفى التى تارب فيلا الطالب
تبعا ً للمستوى الاراسى والمقرر الاراسى

نظام احتساب التقديرات
تحسب التقايرا
كما يل ا

الت يحصل عليلا الطالب ف كل مقرر على أساس أن وزن التقاير مىن( )5نقىاط
الارجة المئوية

التقاير

95-100
 90إىل أقل من 95
 85إىل أقل من 90
 80إىل أقل من 85
 75إىل أقل من 80
 70إىل أقل من 75
 65إىل أقل من 70
 60إىل أقل من 65

ممتاز مرتف
ممتاز
جيد جدا مرتفع
جيد جدا
جيد مرتفع
جيد
مقبول مرتفع
مقبول

رمز
التقاير
أ+
أ
ب+
ب
ج+
ج
د+
د

أقل من 60

راسب

هـ

وزن التقاير من
()5
5.0
4.75
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.0

▪ يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند خترج الطالب بناء على معدله الرتاكمي كاآليت:
( )1ممتاز)ا إذا كان المعال التراكم ا يقل عن  4.50من 5.00
( )2جيا جاا)ا إذا كان المعال التراكم من  3.75إلى أال من  4.50من 5.00
( )3جيا)ا إذا كان المعال التراكم من  2.75إلى أال من  3.75من 5.00
( )4مقبول)ا إذا كان المعال التراكم من  2.00إلى أال من  2.75من 5.00

مواقع
وروابط مهمة

www.qu.edu.sa\nursing
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