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تقرير عي اللقاء اإلرشادي لطالباث قسن الرتبيت ورياض
األطفال للفصل الدراسي الثاًي 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 األحققد الةواف ق  1419 / 2 / 52ىق ق  ،تحققت رةايققة
ودةم سعادة والقدكتور  /ةحةقد الشقيري ةةيقد كميقة العمقوم واآلداب بشقروره ،ور قيس قسقم التربيقة
ورياض األطفال ،والدكتورة  /غيدا الزىراني ،وكيمة كمية العموم واآلداب بشقروره فقرع البنقات ، ،
والققدكتور  /حسققين الجمحققوي ةنسق قسققم التربيققة وريققاض األطفققال بققالبنين ،والققدكتورة  /تقيققة حقزام
ةنس ق قسققم التربيققة وريققاض األطفققال بنققات ،والققدكتورة  /إس ق ار حسققن ةحةققد الةرشققدة األكاديةي قة
بالقسق ققم ،وكق ققان اليق ققدج ةق ققن المقق ققا نشق ققر ةقافق ققة الةعرفق ققة بةنظةق ققة الجاةعق ققة ولوا حيق ققا و ق قوابطيا
لمطالبات الةستجدات.
 .5لقد تم ةةل جروب ةع الطالبات الةسقتجدات ةمقا الواتسقاب وتقم إرسقال دةقوات إلكترونيقة ليقن
ولع قوات ىي ققة التققدريس بالقس ققم
لإلة ققنن ة ققن ةوة ققد ةق ققد المق ققا
اإلرشادي لمطالبات الجدد.
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 .1تم إةنم طالبات الةستوي األول وطالبات الةستوى الخاةس بقسم التربية ورياض األطفال ةن
ةوةد ةقد المقا اإلرشادي الخاص بالطالبات الجدد وذلك في يوم األحد الةواف 1419/2/52
ىق ةن الفصل الدراسي الةاني لمعام
الجاةعي 1419 /18ىق .
 .4وقد حرص قسم التربية ورياض
األطفال

ةمي

تحقي

االستفادة

القصوى ةن البرناةج اإلرشادي ةن
خنل

تدشين

هىداج

الوحدات

األكاديةية ،ووجود ةعرض وسا ل
تعميةية ةصاحب لمفاةميات .
 .2وكان لح قور الطالبقات المققا اإلرشقادي طيقب األةقر فقي نفقوس الةشقاركات ،وبح قور ةنسققة
قسم التربية ورياض األطفال ،والةرشقدة األكاديةيقة بالقسقم  ،وةشقرفة األنشقطة الطنبيقة بالكميقة ،
وبعض ة وات ىي ة التدريس بالقسقم  ،ةقع تققديم واجقب ال قيافة لمح قور الكقريم تقم البقد فقي
برناةج المقا اإلرشادي .
وكاى برًاهج اللقاء االرشادي كالتايل :
• التعرج ةما الطالبات الةستجدات ةن خنل تحدةين ةن ةيولين واىتةاةاتين .
• الترحيب بالطالبات الةستجدات ةن قبل ةنسقة القسم.
• كمةة ترحيبية ةن بعض الع وات بالقسم .
• كمةة الةرشدة األكاديةية بالقسم .
• ةرض الييكل التنظيةي لمقسم.
• ةرض رؤية ورسالة قسم التربية ورياض األطفال.
• ةرض الن حة التنظيةية لمكمية.
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• ةرض

وابط قبول األةذار.

• ةرض ال حة الحقو الطنبية.
• توزيع ةطويات تعريفية ةن القسم .
• توزيع ةطويات ةن اإلرشاد األكاديةي .
• توزيع ةيداليات تحتوى ةما دور الطالبات في اإلرشاد ،والتعريج بالةرشدة األكاديةية ،بعض
الحقو الطنبية .
• كمةة ةشرفي الوحدات األكاديةية بالكمية.
• زيارة ةعرض الوسا ل التعميةية بقسم التربية ورياض األطفال .
 .6بده المقا بالتعرج ةما الطالبات الحا رات المقا ةن خنل إلققا كقل طالبقة نبقذة صقةيرة ةنيقا
وىي االسم والةعدل وىوايتيا الةف مة ،وةن ةدى رغبتيا في االلتحا بالقسم .
 .7بعققد انتيققا الطالبققات ةققن تعريققج هنفسققين قاةققت الةرشققدة األكاديةيققة بالترحيققب بيققن ،ةققم قاةققت
باسققت ذان الع قوات لتعريققج هنفسققين ةمققا الطالبققات ،بققدهت سققعادة ةنسقققة القسققم د .تقيققة ح قزام
بتعريققج نفسققيا لمطالبققات ةققم الترحيققب بيققن ،وجققا بعققد ذلققك دور كققل ة ققوة ةققن ة قوات القسققم
بتعريج نفسيا ةما الطالبات والترحيب بين.
 .8ت ققم التةكي ققد ة ققن قب ققل الةرش ققدة األكاديةي ققة ةم ققي هىةي ققة القس ققم وال ققدور العظ ققيم لمةمتحق ققات بري ققاض
األطفقال ،وةققن ةققدى تنققوع الةقققررات والتخصصققات التققي يةكققن التخصققص فييققا بالد ارسققات العميققا
فيةقا بعققد والتققي تتوافق ةققع رغبققات الطالبقات بالد ارسققة األكاديةيققة  ،والتةكيققد ةمققي

ققرورة االلتقزام

األخنقي والتفو العمةي  ،ةع تقديم كافة الدةم لمطالبات بالقسم .
 .9بنققا ةمققا طمققب ةنسقققة الجققودة بالقسققم د .شققيةا هحةققد ةبققد الققرحةن قاةققت الةرشققدة األكاديةيققة
بقسم التربية ورياض األطفال د .إس ار حسقن ةحةقد بقالتعريج بالييكقل التنظيةقي لبرنقاةج ريقاض
األطفال.
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 .11تم بعد ذلك ةرض رؤية ورسالة قسم التربية ورياض األطفال.
 .11ةققم قاةققت الةرشققدة األكاديةيققة بالقسققم بتقققديم ةققرض بققور بوينققت يو ق لمطالبققات الةسققتجدات
بعض ةواد ال حة الدراسة بجاةعة نجران .
 .15تم استقبال استجابات الطالبات الةستجدات لإلجابقة ةقن بعقض التسقاؤالت الةطروحقة ةمقيين
 ،كنققوع ةققن العصققج الققذىني السققتةارة دافعيققتين لنسققتةرار فققي المقققا  ،ولموقققوج ةمققا الخمفيققة
الةعرفية لديين ةن ال حة الدراسة بالجاةعة .
 .11بنا توجيات سعادة الدكتورة غيدا الزى ارنقي وكيمقة الكميقة ،وةسق ولة لجنقة الشق ون األكاديةيقة
األس ققتاذة دىةق قة الص ققيعري ،وةنس قققة القس ققم دكت ققورة تقي ققة حق قزام ،قاة ققت الةرش ققدة األكاديةي ققة بقس ققم
التربيققة وريققاض األطفققال دكتققورة إس ق ار حسققن بشققرح ال قوابط التققي يجققب ةراةاتيققا ةنققد قبققول
األةذار.
 .14قاةت الةرشقدة األكاديةيقة بقسقم التربيقة وريقاض األطفقال بشقرح ال حقة الحققو الطنبيقة و ليقة
التعاةل ةع شكاوى الطنب في حال حدوث ةشكمة ،وةرض نةوذج استةارة الشكوى .
 .12كةا شاركت في البرناةج االسقتاذة  /ةةق ار ةشقرفة وحقدة االنشقطة الطنبيقة بالكميقة ،والقدكتورة
شققةعة الشقققري ةس ق ول النشققاط بالقسققم بكمةققة تعريفيققة لمطالبققات ةققن االنشققطة الطنبيققة بالكميققة
وحةققتيم ةمققي االن ققةام الققي هس قرة االنشققطة لص ققل ة قواىبيم ،كةققا ةةمققت وحققدة االرشققاد والتوجيققو
النفسي الدكتورة  /نجن فتحي ةن خنل ةداخمة ةر ت فييا هىم الخدةات الةقدةقة لمطالبقات
ةن خنل الوحدة ودةقت الطالبقات لزيقارة الوحقدة فقي حالقة وجقود هي ةشقاكل نفسقية او اجتةاةيقة
لديين.
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 .16فقي نيايققة المقققا تققم التةكيققد ةمققي دور اإلرشققاد األكققاديةي ودور الةرشققدة األكاديةيققة ةققن حيققث
ةتابعققة الطالبققة ةنققذ التحاقيققا بالجاةعققة وحتققا تخرجيققا وةسققاةدتيا فققي كققل ةققا تحتاجققو ةققن خققنل
القيام بالةيام التالية:
ه -التعرج ةما الطالبات وبنا ةنقة جيدة ةعين.
ب -تعريج الطالبة برؤية الكمية ورسالتيا وهىدافيا.
ت -تعريج الطالبات بالساةات اإلرشادية وتو ي هىةية تواصمين ةع الةرشدة.
ث -تشجيع الطالبات الةتفوقات واةداد قا ةة بةسةا ين.
ج -اكتشاج الطالبات الةوىوبات والرفع بةسةا ين لةس ولة وحدة النشاط بالكمية.
ح -تعريج الطالبة بالقوانين الةعةول بيا
في الجاةعة.
خ -ةراقبة األدا األكاديةي لمطالبة.
 .71قد اختتم المقا بإسدا النصا

التربوية

واالكاديةية الياةة لمطالبات الةستجدات
ةن قبل الةرشدة األكاديةية وةن قبل
األستاذة غدي الةعيدة بالقسم لتشرح
لمطالبات طريقيا نحو التفو  ،وقد هنيي
المقا

بالشكر ةن قبل الةرشدة األكاديةية بالقسم لكل ةن ساىم في اةداد وتنفيذ ىذه الفعالية

تقدي ار لين واةتناناً ةن الكمية ةمي ةجيوداتين .
 .18تققم توزيققع الةطويققات التعريفيققة ةققن قسققم التربيققة وريققاض األطفققال تو ق رؤيققة ورسققالة القسققم
واىققداج البرنققاةج بقسققم ريققاض األطفققال وخطققة الد ارسققة بالقسققم لكققل طالبققة  ،وتققم توزيققع ةطويققة
اإلرشاد األكاديةي التي تو

بعض ةا تم ةر و في المقا التعريفي ،وكقذلك ةيقداليات تحتقوي
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ةمققا كمةققة ترحيبيققة وبعققض ةفققاتي النجققاح والتعريققج بالةرشققدة األكاديةيققة ودورىققا ،ودور الطالبققة
في اإلرشاد األكاديةي .
 .19تققم اصققطحاب الطالبققات الةسققتجدات إلققا ةعققرض الوسققا ل التعميةيققة الققذي تققم ةةمققو ةققن قبققل
الةرشققدة األكاديةيققة واشققترك بققو بعققض الع قوات بقسققم التربيققة وريققاض األطفققال بيققدج اسققتفادة
الطالب ققات ة ققن هةة ققال زة ققينتين لةحاول ققة تط ققوير هدا هةة ققالين الفني ققة بة ققا يخ ققدم طف ققل ة ققا قب ققل
الةدرسة .

ًقاط القوة :
 .1االستعداد لمقا اإلرشادي بتوزيع الدةوات اإللكترونية ةن المقا .
 .5تم ةقد المقا بقاةة ةجيزة الستقبال الح ور الكريم ةن الطالبات وة وات ىي ة التدريس.
 .1ةش ققاركة جةي ققع ة ق قوات ىي ققة الت ققدريس ف ققي المق ققا  ،ةة ققا ه ققاج الةزي ققد ة ققن الخب ق قرات واآل ار
الةو وةية ؛ ةع الةبادرة بتقديم الةساندة والةساةدة والةشورة لمطالبات الجدد .
 .4التعرج ةما الطالبات الةستجدات ةن خنل تحدةين ةن ةيولين واىتةاةاتين .
 .2الترحيب بالطالبات الةستجدات ةن قبل ةنسقة القسم والع وات بالقسم و الةرشدة األكاديةية.
 .6ةرض الييكل التنظيةي لمقسم.
 .7ةرض رؤية ورسالة قسم التربية ورياض األطفال.
 .8ةرض الن حة التنظيةية لمكمية.
 .9ةرض
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وابط قبول األةذار.

ةرض ال حة الحقو الطنبية.
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 .11توزيع ةطويات تعريفية ةن القسم ،و ةطويات تعريفية ةن اإلرشاد األكاديةي .
 .15توزيع ةيداليات تحتوى ةما دور الطالبات في اإلرشاد ،والتعريج بالةرشدة األكاديةية ،بعض
الحقو الطنبية .
 .11ةشاركة ةشرفي الوحدات األكاديةية بالكمية.
 .14زيارة ةعرض الوسا ل التعميةية بقسم التربية ورياض األطفال .

ًقاط الضعف :
 .1ةدد الطالبات الةستجدات ىذا الفصل قميل جدا.
 .5تةجي ققل ةق ققد المق ققا اإلرش ققادي ب ققدال ة ققن ي ققوم الخة ققيس  1419/2/55إل ققا ي ققوم األح ققد 1419/2/52
نتيجة انشةال الطالبات بالةارةون الةقام بالكمية.

املقرتحاث :
 .1دراسة سبب انخفاض قبول طالبات رياض األطفال بيذا الفصل.
 .5يتم االتفا ةما إج ار المقا التعريفي بيوم يختمج ةن هيام النشاط الكمية.

رئيس جلٌت اإلرشاد األكادميي
د .إسراء حسي حمود حساًني
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