جاهعت ًجراى
كلية العلوم واآلداب بشروره
الشؤوى االكاديويت
وحدة االرشاد االكاديوي
قسن التربيت ورياض األطفال

Najran University
– Faculty of Science and Arts
Sharourah
Academic affairs
Academic Guidance unit

تقرير عي اللقاء االرشادي التعريفي لطالباث
قسن الرتبيت ورياض األطفال
للفصل الدراسي األول
هي العام اجلاهعي
3419/3418هـ

صفحة 7 / 1

كلية العلوم واآلداب بشروره  /قسم التربية ورياض األطفال  /تقرير عن اللقاء االرشادي لطالبات رياض األطفال

جاهعت ًجراى
كلية العلوم واآلداب بشروره
الشؤوى االكاديويت
وحدة االرشاد االكاديوي
قسن التربيت ورياض األطفال

Najran University
– Faculty of Science and Arts
Sharourah
Academic affairs
Academic Guidance unit

تقرير عي اللقاء اإلرشادي لطالباث قسن الرتبيت ورياض األطفال
للفصل الدراسي األول هي العام اجلاهعي 3419/3418هـ
 .1في إطار جيود كمية العموم واآلداب بشروره لتحقيق هىقداج جاةعقة نجقران االسقتراتيجية لةواكبقة
تطمعات سياسات التعميم العالي بالةةمكة قام قسم التربية ورياض األطفال بتدشين برناةج المققا
التعريفققي لمطالبققات الةسققتجدات فققي يققوم الخةققيس الةواف ق  1439 / 1 / 8ىق ق  ،تحققت ريايققة
ودي ققم س ققعادة ال ققدكتورة  /ت ري ققد الزى ارن ققي ،ةنسق ق كمي ققة العم ققوم واآلداب بش ققروره ف ققرع البن ققات ،
والدكتور  /ةحةد الشيري رئيس قسم التربية ورياض األطفقال ،والقدكتورة  /تقيقة حقزام ةنسق قسقم
التربية وريقاض األطفقال بنقات ،والقدكتور  /حسقين الجمحقوي ةنسق قسقم التربيقة وريقاض األطفقال
بالبنين ،والدكتورة  /إس ار حسن ةحةد ةشرفة لجنة اإلرشاد األكاديةي بالقسقم ،وكقان اليقدج ةقن
المقا نشقر ققافقة الةعرفقة بمنظةقة
الجاةع ق ق ققة ولوائحي ق ق ققا و ق ق ق قوابطيا
لمطالبات الةستجدات.
 .2لق ققد ت ققم ية ققل ديق قوات ل يق ق ن
يققن ةويققد يقققد المقققا اإلرشققادي
لمطالب ققات الج ققدد وتوزيعي ققا يمق ق
ةنس ق ق ق ق قققات األقس ق ق ق ق ققام والةرش ق ق ق ق ققدة
األكاديةيق ق ق ققة بالكميق ق ق ققة وي ق ق ق قوات
ىيئة التدريس بالقسم.
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 .3تم إي م طالبات الةستوي األول والطالبات الةتفوقات بقسم التربية ورياض األطفال ين ةويد
يقد المقا

اإلرشادي الخاص بالطالبات

الجدد وذلك في يوم الخةيس الةواف
 1439/1/18ىق ةن الفصل الدراسي األول
لمعام الجاةعي 1439 /38ىق .
 .4وقد حرص قسم التربية ورياض األطفال
يمي تحقي االستفادة القصوى ةن البرناةج
اإلرشادي ةن خ ل تدشين هىداج الوحدات
األكاديةية ،ووجود ةعرض وسائل تعميةية
ةصاحب لمفايميات .
 .5قد تواكب ذلك ةع احتفاالت وحدة النشاط الط بي باليوم الوطني فتزينت الكمية ل حتفقا بقاليوم
الق ققوطني والسق ققتقبال طالباتيق ققا الةسق ققتجدات ،وكق ققان لق ققذلك طيق ققب االقق ققر فق ققي نفق ققوس الةشق ققاركات،
وبح ققور ةنسقققة قسققم التربيققة وريققاض األطفققال ،والةرشققدة األكاديةيققة بالقسققم  ،وةشققرفة األنشققطة
الط بيققة بالكميققة  ،وبعققض ي قوات ىيئققة التققدريس بالقسققم  ،ةققع تقققديم واجققب ال ققيافة لمح ققور
الكريم تم البد في برناةج المقا اإلرشادي .
وكاى برًاهج اللقاء االرشادي كالتايل :
• الترحيب بالطالبات الةستجدات ةن قبل ةنسقة القسم .
• كمةة ترحيبية ةن بعض الع وات بالقسم .
• كمةة الةرشدة األكاديةية بالقسم .
• التعرج يم الطالبات الةستجدات ةن خ ل تحدقين ين ةيولين واىتةاةاتين .
• كمةة ةشرفي الوحدات األكاديةية بالكمية.
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• توزيع ةطويات تعريفية ين القسم .
• توزيع ةطويات ين اإلرشاد األكاديةي .
• توزيع ةيداليات تحتوى يم دور الطالبات في اإلرشاد ،والتعريج بالةرشدة األكاديةية ،بعض
الحقو الط بية .
• زيارة ةعرض الوسائل التعميةية بقسم التربية ورياض األطفال .
 .6بققده المقققا بكمةققة ترحيققب بالطالبققات الجققدد ةققن قبققل ةنسقققة القسققم قققم الةرشققدة األكاديةيققة بالقسققم
ةع تقديم بعض هي ا ىيئة التدريس والييئة الةعاونة بالقسم .
 .7تققم التع قرج يم ق الطالبققات ةققن خ ق ل إلقققا كققل طالبققة نبققذة ص ق يرة ينيققا وىققي االسققم والةعققدل
وىوايتيا الةف مة ،وين ةدى رغبتيا في االلتحا بالقسم .
 .8ت ققم التمكي ققد ة ققن قب ققل الةرش ققدة األكاديةي ققة يم ققي هىةي ققة القس ققم وال ققدور العظ ققيم لمةمتحق ققات بري ققاض
األطفقال ،ويققن ةققدى تنققوع الةقققررات والتخصصققات التققي يةكققن التخصققص فييققا بالد ارسققات العميققا
فيةقا بعققد والتققي تتوافق ةققع رغبققات الطالبقات بالد ارسققة األكاديةيققة  ،والتمكيققد يمققي

ققرورة االلتقزام

األخ قي والتفو العمةي  ،ةع تقديم كافة الديم لمطالبات بالقسم .
 .9قققم قاة ققت الةرشققدة األكاديةي ققة بالقسققم بتق ققديم ي ققرض بققور بوين ققت يو ق لمطالب ققات الةس ققتجدات
بعض ةواد الئحة الدراسة بجاةعة نجران .
 .11تم استقبال استجابات الطالبات الةستجدات ل جابقة يقن بعقض التسقا الت الةطروحقة يمقيين
 ،كنققوع ةققن العصققج الققذىني السققتقارة دافعيققتين ل سققتةرار فققي المقققا  ،ولموقققوج يم ق الخمفيققة
الةعرفية لديين ين الئحة الدراسة بالجاةعة .
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 .11كةا شاركت في البرناةج االسقتاذة  /قةق ار ةشقرفة وحقدة االنشقطة الط بيقة بالكميقة ،والقدكتورة
شققةعة الشقققري ةسققئول النشققاط بالقسققم بكمةققة تعريفيققة لمطالبققات يققن االنشققطة الط بيققة بالكميققة
وحقققتيم يمققي االن ققةام الققي اس قرة االنشققطة لققققل ة قواىبيم ،كةققا ةقمققت وحققدة االرشققاد والتوجيققو
النفسي الدكتورة  /نج

فتحي ةن خ ل ةداخمة ير ت فييا اىم الخدةات الةقدةقة لمطالبقات

ةن خ ل الوحدة وديقت الطالبقات لزيقارة الوحقدة فقي حالقة وجقود هي ةشقاكل نفسقية او اجتةاييقة
لديين.
 .12فقي نيايققة المقققا تققم التمكيققد يمققي دور االرشققاد األكققاديةي ودور الةرشققدة االكاديةيققة ةققن حيققث
ةتابعققة الطالبققة ةنققذ التحاقيققا بالجاةعققة وحتق تخرجيققا وةسققايدتيا فققي كققل ةققا تحتاجققو ةققن خق ل
القيام بالةيام التالية:
ه -التعرج يم الطالبات وبنا ي قة جيدة ةعين.
ب -تعريج الطالبة بر ية الكمية ورسالتيا وهىدافيا.
ت -تعريج الطالبات بالسايات اإلرشادية وتو ي هىةية تواصمين ةع الةرشدة.
ث -تشجيع الطالبات الةتفوقات وايداد قائةة بمسةائين.
ج -اكتشاج الطالبات الةوىوبات والرفع بمسةائين لةسئولة وحدة النشاط بالكمية.
ح -تعريج الطالبة بالقوانين الةعةول بيا
في الجاةعة.
خ -ةراقبة األدا األكاديةي لمطالبة.
 .31قد اختتم المقا بإسدا النصائ التربوية
واالكاديةية الياةة لمطالبات الةستجدات
ةن قبل الةرشدة األكاديةية وةن قبل هحد
الطالبات الةتفوقات بالةستوى القاةن،
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وقد هنيي المقا

بالشكر ةن قبل ةنسقة القسم لكل ةن ساىم في ايداد وتنفيذ ىذه الفعالية

تقدي ار لين واةتناناً ةن الكمية يمي ةجيوداتين .
 .14تققم توزيققع الةطويققات التعريفيققة يققن قسققم التربيققة وريققاض األطفققال تو ق ر يققة ورسققالة القسققم
واىققداج البرنققاةج بقسققم ريققاض األطفققال وخطققة الد ارسققة بالقسققم لكققل طالبققة  ،وتققم توزيققع ةطويققة
اإلرشاد األكاديةي التي تو

بعض ةا تم ير و في المقا التعريفي ،وكقذلك ةيقداليات تحتقوي

يمق كمةققة ترحيبيققة وبعققض ةفققاتي النجققاح والتعريققج بالةرشققدة األكاديةيققة ودورىققا ،ودور الطالبققة
في اإلرشاد األكاديةي .
 .15تققم اصققطحاب الطالبققات الةسققتجدات إلق ةعققرض الوسققائل التعميةيققة الققذي تققم يةمققو ةققن قبققل
الةرشققدة األكاديةيققة واشققترك بققو بعققض الع قوات بقسققم التربيققة وريققاض األطفققال بيققدج اسققتفادة
الطالب ققات ة ققن هية ققال زة ققي تين لةحاول ققة تط ققوير ةدا هية ققالين الفني ققة بة ققا يخ ققدم طف ققل ة ققا قب ققل
الةدرسة .

ًقاط القوة :
 .1االستعداد لمقا اإلرشادي بتوزيع الديوات ين المقا .
 .2ةشققاركة يققدد ةققن ي قوات ىيئققة التققدريس فققي المقققا  ،ةةققا ه ققاج الةزيققد ةققن الخب قرات وآل ار
الةو ويية ةع الةبادرة بتقديم الةساندة والةسايدة والةشورة لمطالبات الجدد .
 .3يرض البوربوينت وةا بو ةن ةعموةات تفيد الطالبة .
 .4توزيع الةطويات والةيداليات يم الطالبات.
 .5تم يقد المقا بقاية ةجيزة الستقبال الح ور الكريم ةن الطالبات وي وات ىيئة التدريس .
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ًقاط الضعف :
 .1انش ال بعض الع وات ين ح ور المقا

املقرتحاث :
 .1ق التمكيد يمي الع وات بمىةية ح ور المقا التعريفي و رورة تفرغين التام وقت المقا

رئيس جلٌت اإلرشاد األكادميي
د .إسراء حسي حمود حساًني
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