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تقرير عن فعاليات االرشاد األكادميي للفصل الدراسي
األول للعام اجلامعي  3419/3418هـ
 -1تم مساعدة الطالبات في معالجة جداولين الدراسية (تسجيل  /حذف  /إضافة) في األسبوع األول
والثاني المخصص لذلك ،من قبل عضوات لجنة اإلرشاد األكاديمي بالقسم.
 -2تم إعداد مطوية لمتعريف بقسم التربية ورياض األطفال تحتوي عمى نبذة عن إنشاء برنامج التربية
ورياض األطفال ،ورؤيتو ورسالتو ،وأىدافو ،ومكونات الخطة الدراسية لرياض األطفال ،بيدف
توزيعيا عمى جميع الطالبات بالقسم بصفة عامة والطالبات المستجدات بصفة خاصة .

 -3تم إعداد مطوية لتعريف الطالبات بأىمية اإلرشاد األكاديمي ودور المرشدة األكاديمية ،وطريقة
حساب المعدالت الفصمية والتراكمية ،وبعض المفاىيم الخاصة باإلنذار األكاديمي والحرمان
واالعتذار ،لتوزيعيا عمى جميع الطالبات بالقسم بصفة عامة والطالبات المستجدات بصفة خاصة .
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 -4تم توزيع دعوات عمى منسقات األقسام والمرشدة األكاديمية بالكمية وعضوات ىيئة التدريس بالقسم
لحضور المقاء اإلرشادي بالطالبات المستجدات في يوم الخميس الموافق  1439/1/18ىـ من
الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي 1439 /38ىـ .
 -5وقددد تددم ايت بي د

ايطاي ددات ايتجددت دات ،

وتقددددددديم عـ ـ ــرض بـ ـ ــور بوينـ ـ ــت يوض ـ ـ ـ
لمطالب ـ ـ ــات المسـ ـ ـ ــتجدات بع ـ ـ ــض م ـ ـ ـ ـواد
الئحة الدراسة بجامعة نجران :

 شروط الحذف واإلضافة
والمواعيد الخاصة بيا
 قواعد الغياب المسموح بيا ونظام
احتساب الحرمان
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 قواعد االعتذار عن مقرر دراسي أو فصل دراسي.
 كيفية حساب المعدل الدراسي لمطالبة في كل مقرر


شروط الحصول عمى مرتبة الشرف األولـى والثانيـة  .مـع توزيـع المطويـة خاصـة بالبرنـامج ،
واألخرى الخاصة باإلرشاد األكاديمي ،وصورة من خطة العمل بالبرنامج .

 -6تم تشكيل لجنة اإلرشاد األكاديمي ،وعقد االجتماع األول في يوم األحد بتاريخ  1438/1/11ى ـ
الموافق  2017/10/1م  ،في تمام الساعة الحادية عشرة ظي اًر المرشدات الفرعيات بالقسم من
أجل:
 عرض خطة االرشاد األكاديمي لمقسم
 تفعيل آليات اإلرشاد األكاديمي داخل القسم
 توضي ميام المرشد األكاديمي
 التأكد من توزيع الطالبات عمي األعضاء
 توضي محتوي ممف اإلرشاد األكاديمي.
 تم االتفاق باإلجماع من العضوات عمى أعادة توزيع الطالبات عمي العضوات وتقميل
العدد حيث أن عدد الطالبات عند دكتورة ألطاف  80طالبة .
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 -7تدم توزيـع طالبــات ريـاض األطفــال عمـي عضـوات ىيئــة التـدريس بالقسـم  ،بواقــع مـن (  26ـ ـ ) 29
طالبــة عمــي العض ـوات ،تــم عمــل جروبــات واتــس بــين المرشــدات األكاديميــات الفرعيــة ورئــيس لجنــة
اإلرشــاد األكــاديمي بالقســم لمتواصــل المســتمر والس ـريع مــع الطالبــات ،تــم م ارعــاة أن تكــون المرشــدة
األكاديمية مما تقوم بتدريس أي مقرر دراسي لطالباتيـا باإلرشـاد األكـاديمي لسـيولة التواصـل معيـن
في المحاضرات وخالل ساعات اإلرشاد  ،تم عقد االجتماع الثـاني لمجنـة واإلرشـاد األكـاديمي فـي
يـوم الثالثـاء بتـاريخ  1438/1/27ىـ ـ الموافـق  2017/10/17م فـي تمـام السـاعة الحاديـة،تم فيـو
توزيع نماذج االرشاد والسجل األكاديمي والجـدول الد ارسـي إلعـداد الممـف الخـاص بالطالبـات وممـف
االرشاد األكاديمي لكل عضوة من عضوات ىيئة التدريس .
 -8تم وضع الخطة الزمنية لمجنة اإلرشاد األكاديمي لمفصل الدراسي األول وارساليا إلكترونيا إلي
منسقة القسم لمعرض عمى مجمس القسم بتاريخ .
 -9تم وضع قائمة بأسماء الطالبات المتعثرات وحاالتين الدراسية واعالم عضوات ىيئة التدريس بيا،
تم وضع خطة دعم المتعثرات ،تم التواصل مع أعضاء ىيئو التدريس الذين سيدرسون لمطالبات
المتعثرات محاضرات تقوية ،تم التواصل مع الطالبات المتعثرات لإلعداد النفسي ومحاولة حل
المشكالت المتعمقة باالختبار الفصمي األول  ،لتنفيذ خطة دعم المتعثرات قبل البدء في االختبارات
الفصمية .
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 -10تم عمل دورة تدريبية عن طريقة االستذكار الجيد لمطالبات وقد حضر الدورة ما يزيد عن
خمسون طالبة من طالبات رياض األطفال .
 -11تم عمل حصر
حضورىن

بطالبات القسم

الالئي لم تتجاوز نسبة

 %75من المحاض ارت في يوم االثنين الموافق

 2017/10/18م الموافق  1439/1/28ى ـ  ،وارسال القائمة
لمعضوات بيدف التواصل مع الطالبات أو بذوييم إلعالميم
بحرج موقفين ولموقوف عمى أسباب ذلك وىل في اإلمكان تقديم
المساعدة .
 -12تم استطالع رأي طالبات القسم لمتعرف عمى انطباعاتين عن أنشطة اإلرشاد األكاديمي
بالقسم ،وتم كتابة تقرير بالنتائج.
 -13تم عقد االجتماع الثالث لمجنة اإلرشاد األكاديمي بفرع البنات في يوم االثنين بتاريخ
 1438/3/1ى ـ الموافق  2017/11/20م وذلك لعرض نتائج استطالع رأي الطالبات عن
اإلرشاد األكاديمي وتم التوصل إلى الق اررات التالية لمواجية نقاط الضعف في تقييمات الطالبات:
 أن تتعرف المرشدة األكاديمية عمى قدرات وميول الطالبات وترشدىا لمنشاط الذي يناسبيا.
 أن تعقد المرشدة األكاديمية اجتماعات بعد ظيور نتائج االختبارات الفصمية لمتابعة تحصيل
الطالبات األكاديمي.
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 الوقوف عمي أحوال الطالبات المتعثرات (بعد االختبار الفصمي ) وما تم تجاىيين ومدي تأثير
البرنامج المتبع عمى تحصيمين الدراسي.
 مساعدة المرشدة األكاديمية الطالبات عمى إدارة الوقت وتحديد أولوياتين.
 تفعيل آليات اإلرشاد األكاديمي في عرض الئحة الحقوق الطالبية من خالل عقد اجتماع طاريء
مع الطالبات ومناقشتين في:
 التعريف بنموذج التقدم بالشكوى.
 إعالن النظام المتبع مع شكاوى ومقترحات الطالبات .
 -14استالم تقارير االرشاد األكاديمي من المرشدات األكاديميات بالقسم ؛ ومن ثم اعداد تقرير مجمع
يمثل كل طالبات القسم والذي تعتمد عميو لجنة الجداول بالكمية من إعداد الجدول الدراسي
لمفصل األول من العام الجامعي 1439/1438ه ،تم عقد اجتماعات فردية مع المرشدات
الفرعيات بالقسم لموقوف عمي الممفات غير المستوفاه بممفات االرشاد الخاصة بكل عضوة ،
لسرعة استكماليا.
 -15تم عمل دورة تدريبية لمطالبات عن كيفية التعامل مع قمق االختبارات وطرق التغمب عميو وقد
حضر الدورة ما يزيد عن خمسون طالبة من طالبات رياض األطفال .

صفحة 9 / 7

كلية العلوم واآلداب بشروره  /قسم التربية ورياض األطفال  /تقرير عن فاعليات اإلرشاد األكاديمي

جبمعة نجران

Najran University
Faculty of Science & artsSharourah
Academic affairs
Academic Guidance unit

كلية العلــــــــوم واآلداة بشروره
الشئون األكبديمية
وحدة اإلرشبد األكبديمي

 -16تم عمل تينئة لمطالبات المتفوقات بقسم التربية
ورياض األطفال ونشرىا عمى تويتر ،وعمى جروبات
الواتس وتم طباعة شيادات تقدير لمطالبات المتفوقات
عمى مستوى القسم وتوزيعيا عمى الطالبات في حفل تم
تنظيمو بالتعاون مع وحدة الشئون األكاديمية والنشاط
الطالبي واإلرشاد األكاديمي في يوم الثالثاء الموافق
 1439/3/17ىـ .

املرشدة األكادميية لربنامج رياض األطفال
د .إســـراس حمـــن انـــد حمـــانن
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تا ع تق ي عن فعاييات اال شاد األكاديتي يلفصل ايد اجي األول يلعام اي اتعي  3419/3418ه
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