تقرير السنوي عام
حول أعمال اإلرشاد األكادميي

بقسم الدراسات اإلسالمية
بنني وبنات

للعام اجلامعي 1439-1438هـ
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يعتبر اإلرشاد األكاديمي من أهم منظومات التعليم الجامعي فهي حلقة الوصل المهمة نحو
توجيه الطلبة لتحقيق أفضل أداء خالل عمليات التعليم والتعلم وفي ختام السنة الدراسية ( ) 39-38
يسر قسم الدراسات االسالمية بكلية العلوم واآلداب بشرورة أن يقدم هذا التقرير العام الجامع
إلنجازات القسم بفرعي البنين والبنات فيما يخص االرشاد األكاديمي مرتبا كما يلي:
 .1تقرير البنين عن أعمال اإلرشاد األكاديمي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي / 1438
1439هـ :
 .2تقرير فرع البنات عن اإلرشاد األكاديمي للفصل الدراسي األول لعام الجامعي
1439/1438هـ
 .3تقرير فرع البنين عن أعمال اإلرشاد األكاديمي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي
1439 / 1438هـ :

.4

تقرير فرع البنات حول أعمال اإلرشاد األكاديمي للفصل الدراسي الثاني لعام الجامعي
1439/1438هـ

تقرير البنني عن أعمال اإلرشاد األكادميي
يف قسم الدراسات اإلسالمية للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 1439 / 1438هـ :

أوال  :تقرير فعاليات األسبوع اإلرشادي بالقسم للفصل الدراسي األول 1439-1438هـ

تم بحمدم بعبتىممقد بذام بقم فبفدواممقربعم ب م بف حىممقرب1438/12/28قمم،بابفدعممقذعبفدىق مماحببفم ق قبعم ب
فداقذعب209بابوق ب ضاهبفدعقدحبأذضقربقيئعبفدت سبحقداع بوجدعبك يابمنبفدطو معبفددعمتي نب
وذ دق :ب(ب19ب)بطقد قببابوق بف تدلبق فبفدواقربذو بفدفاافتبفآلتيعبب :ب
أوالًب:ببفستهلبق فبفدواقربفدكا بحتالوحبآ قتبمنبفداافنبفدكا بتالققبأ بفدطو عبب.
ثقنيقًب:بكودعبتا ي يعبمنبسىقدحب ئيسبفداع بدب عنبأ د ببفدعديايب ببحهقبحقدطو عبفدي دبع بفداع باب
وأكم بذوم بةمماو حبفالجتهممقدبعم بطوممببفدىو م بابوأقديممعبدو بفدطقدممببعم ب مممعبوط م بوأمت م باب
وك دكبتكو بن حبمختصاحب لبفد انقمجبومققيت ب .ب
ثقدثقب:ببتا بذاضب(بح بح تب)بممنبق ملبد/بممدم بفدصمقدتبفدتاكم ب يم بف متدلبقم فبفدىماضبذوم ب
ف م بفآلتيعب ::ب
-1
-2
-3
-4

ب ؤ عبفدكويعبو سقدتهقبوأق فعهقب .ب
ب ؤ عبفد انقمجبو سقدت بوأق فع ب .ب
م فففقتب ا جبحانقمجبفد فسقتبفإلسالميعب.
فدخطعبفد فسيعب.
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-5
-6

نظق بفد فسعبحقدعقذقتب.
فإل قدبف كقد د بحقداع ب.

فحىق:بفدتىا فبحأذضقربقيئعبفدت

سبحقداع .

قمعقب:بكودعب تقميعبدو كت بذ بفددمعنببب لبةاو حبفالجتهقدبوفددثقحاحبابوك دكبأقديعبفددشمق كعب
ع بنشقطبفددااأحبوكيفيعبتىقملبفدطقدببمعبففمت ب جلبتعمييلبفدداما فتبوفدمم ابوفإلةمقععب.ب
ث ب ت بفدواقربحمد بعبوت عيا ب.ب ب
مال ظع :بت بت ز عبمط عبمتىواعبح حبذنبفداع ابو ؤ عبفداع ابو سقدعبفداع ابوأق فابفداع ابوفدخطعب
فد فسيعبحقداع ابوتفصيلبفدخطعبفد فسيعب عببفددعت قت.ب ب
ب
ثانيا :تقرير معاجلة جداول الطالب للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 1439-1438هـ :

ق بقق ببفددا ونبف كقد دي نبمنبأذضقربقيئعبفدت سبع بقع بفد فسقتبفإلسمالميعبحقسمتا قلبفدطمال ب
وح م د فبجهمم دبمشممك حبعمم بمىقديممعبجمم فولبفدطو ممعباب يمم بدنهمم ب افمم فبذومم بذمم بتىممق ضب
فددامما فتبفدت م ب عمميوهقبفدطو ممعبمممعبفددامما فتبف مماسبوك م دكبذ م بفدعممدق بح ممقدحبأوبناصممقنب
فدعقذقتبفددعيوعبدوطقدببذنبفدم بفددعد بح بمعبمافذقحبفددى لبفدتافكد بدوطقدببكملبلدمكبحدمقب
ى دبحمقد فعبوفدخيمابذوم بفدطقدمببوقم بفددا م ونبفددعمقذ حبدوطمال بعم بفدمم ابوفإلةمقععبذمنب
طا قبم قعبفدطقدببع بف س عبف ولبوف تفظبفدد عقبح دقلجبتشه بح دك ب
أمقبذنبطا قبفدكويعبعت أبذدويعبمىقديعبفدي فولبو لبمشقكلبفدطمال بعم بفدمم ابوفإلةمقععبوفدتم ملب
وفددىقددممعبح ممقربذو م بفدتا م بفديممقمى بدوىممق ب1438ب/ب1439بقمم،بابمممنب م بف م ب1439/1/4ب
وتعتدابدد بنهق عب بفدخديسب1439/1/8ق،ب
وق بتدتبمىقديعبج فولبفد فسعبد،ب()120بطقد مقبًاباببدوفصملبفد فسم بف ولبابعم بفدفتماحبفددشمق بدديهمقب
أذالهبمنب اللبتاعي بفدشىببفدك ياحبوتما كبم فذي ب ىببأ اس ب
وق بكقنتبذدويعبمىقديعبج فولبفد فسعبدوطو عبذو بفد م بفآلت بب :ب
عدد الطالب الملتزمين بالخطة وحصل عندهم تعارض في االختبارات

58

عدد الخريجين الذين أضيفت لهم التربية الميدانية مع مواد متبقية

8

عدد الطالب المسجلين أقل من  12ساعة وتم ترفيعهم

9

عدد الطالب المحولين وتم ترفيع عدد ساعاتهم

4

عدد الطالب المتوقع تخرجهم وتمت أضافة مادة طرق التدريس أو العقيدة 6

18

عدد الطالب الذين لم يلتزموا بالخطة وتم الترفيع في عدد ساعاتهم

13

عدد الطالب الذين اعتذر لهم

5
125

فمجموع الطالب الذين تقدموا بطلبات حذف وإضافة
وعولجت جداول  120طالبا واعتذر عن البقية وهم
عدد المقرارات التي حركت

5

5
7
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5

عدد المواد التي عدلت مواعيد االختبارات فيها
وتم تقسيم شعب في مقررين في المستوى األول

و غ بفدديه دفت بفدد ودع بمن بأذضقر بقيئع بفدت

س بدال بأن بطو قت بفدطال بد بتخل بمنب

موم ظقتبتمتقجبدد بفست فكبوق :بذو بن ذينب :ب
النوع األول  :ملحوظات تستدرك داخل القسم :
.1
.2
.3
.4

فد اصبع بت لبفدي ولببمدقب احكبو ؤ ابتص بفددىقديعبف نعببدوطقدب .ب
فددىقديعبفدداتا عبمنبفددا بغيابوفةمعبع بحىضبف يقنب .ب
تغيب بحىض بفددا ن بتع ب بع بت ف بفدطال بذو بمكتب بم عق بفال قدب
وم عقبفداع بو ئيسبفداع ببوأ حكبسيابفدىدل ب
ص ل بتىق ض بع بفال ت ق فت بع بأغوب بفددعت قت ب( )7-4-3-2-1بم عب
فدطال بفددوت مينبحقدخطعبمنبفدتعييلبوفستكدقلبسقذقته ببوميد ذه ب58ب
طقد ق

النوع الثاني  :ملحوظات تستدرك من خارج القسم:
تأ ابفدشؤونبف كقد ديعبع بتى لبفال ت ق فتبفددتىق ةعب ت بفنتهقربفالس عبف ولبق بفد يب
فعابف تفقعبطو قتبفدم ابوفالةقععبع بق فبفدفصلبوف تفقعبذ دبفددىقديقتبدوي فولبب ب

المقترحات والتوصيات :
 .1فدتقكي بذو بفد مالربمنبفددا

ن بحأقديعبت فج ق بع بمكقت ه بددعقذ حبفدطو عبذو بفدم اب

وفالةقععبومافجىعبدقعبحيقنقتبطو قتبفدم ابوفإلةقععببوأنهقبسويدعبمنبف

طقربابمكتدوعبب

ت بالب هدلبطوببفدطقدبببمعبت ةيحبأنعببمىقديعبماتا عب .ب
 .2تا

بطوب بتدكين بفداع بمن بفال يقت بفدتى ل بحقدي فول بذو بفد ظق ب ت بتىقدج بفددشقكلب

حعاذعبدونبتأ يا ب
ثالثا :توزيع الطالب على املرشدين للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 1439-1438هـ

ت بت ز عبفدطال بفددعتي نبذو بفددا م نبممنبأذضمقربقيئمعبفدتم سبوذم دق بوكمقنبمت سم ب
ذ دبفدطال بع بفدديد ذقتبفال قد عب32بطقد قبو ح بفدطال بفددتىثاونبحد عقبفداع بدإل قدببب
دبممد بفدصقدتبفدتاك ب .ب
رابعا :تقرير عن املتعثرين :للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 1439-1438هـ
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فست قدفبدد بفآلديعببفددىتد حبع بمتقحىعبفدطال بفددتىثا نبت بمقب و :
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

ت ب صابفددتىثا نبوط قذعبكشفببمنبفدد قعب تضدنبحيقنقته بكدقبق بماعقبحه فب
فدتاا اب.ب(فددومقب ق )1
ت ب ح بجديعبفددتىثا نبذو بفد ظق بحد عقبفداع بدإل قدبف كقد د  .ب
ت ب صابمتقحىعبتا بفدطال بفددتىثا نب عببفدعيلبف كقد د بابعت ينبأنب21بم ه ب
م اطى نبذنبفد فسعبدمقبمىت نبأوبمماومينبع بجديعبفدد فدبدفصلبأوبأكثا.بكدقب
ت ينبمنبفدكشفبفدداعقب(فددومقب ق 2ب) .ب
قق بم عقبفداع بدإل قدبحقدت ففلبمعبفدد تظدينبم ه بذ ابفدتوف نبوبفد فتسبآ بأوب
مافجىته بع بفداقذقتبودذ ته بدالجتدقذقتبوفدواقرفتبعاد عب ب
ضابم ه ب دسبطال بوت بتما اب(ند لجبداقربعادي)بو(ند لجبحيقنبحأ فلبفدطقدب)ب
؛بدتودسبأس ق بتىثاق بوفدد فدبفدت ب اغ نبعيهقبح وسبتا عبب.ب ب
ت بوةعبج ولبده بح وسبفدتا عبب(ماعقب ق ب3ب) .ب
د ظبذويه بمقب و  :ب
 أنبجديعبفدطال بفددتىثا نبنع عبغيقحه بذقديعب .ب
 جديىه ب ديلبدوه وربوفالنى فلب .ب
 جديىه بالب اغببح وسبفدتا عبع بم فدبفد فسقتبفالسالميعب .ب

رابعا :تقرير متابعة االجتماعات الدورية للمرشدين األكادمييني مع طالبهم :

ذدلببأذضقربقيئعبفدت
فإل

سبع بقع بفد فسقتبفإلسالميعب‘د بفنيقزبفددهق ببفدد كوعبدديه بع ب

قدبف كقد د باب ي بكقنتبذو بفد م بفآلت ب :ب
 فالجتدقعبحطالحه بدإل

قدبف كقد د بماتينبذو بف قلب ها قًبابوبكتقحعبممقةاب

فالجتدقذقتبوفدواقرفتبفدفاد عبمعبفدطو عب .ب
 دث قتب ض بوغيق بفدطو عبدواقرفتبفإل
وقق بم عقبفال

قدبف كقد د ب.

قدبف كقد د بحقداع ببحقنيقزبفدتاق ابفدشها عبذنبممقةابفجتدقذقتبفددا م نب

حطالحهم ببعكقنمتبنعم عب ضم بفدطمال بمت نيمعبجم فبوت ففملبفدطمال بةمىيفببعم ب مهابمممما ب
وففابو حيعبف ولب
شهر محرم
عدد األسر المتواصلة بالوتس
عهههههههههدد الطهههههههههالب الحاضهههههههههرين
باالجتماعات في جميع األسر

10
16

شهر صفر

11
19

شهههههههر ربيههههههع
األول

11
23
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وهذه المشكلة واجهت المرشدين في الفصول السابقة لذلك تقدم منسق االرشاد
بالقسم بمقترح جديد لتوزيع الطالب على المرشدين وتفعيل التواصل معهم يطالب
فيه بتخصيص حوافز مادية ومعنوية لذلك ( .كما هو مبين فيما يلي ):ب

مقترح بآلية جديدة لتفعيل االرشاد األكاديمي
.1
.2
.3
.4

.5
.6

.7
.8

م زعبفددا م ونببذو م بفددعممت قتبحمي م ب ك م نبدكمملبمعممت سبما م فبأكقد ديممقبأوبأكثمماب
حمعببذ دبفدطال ب .ب
يببأنب ك نبفددا بف كقد د بم سقبددقدحبتخصصيعبع بنفسبفددعت سبب .ب
زعبفدطال بذو بفددا نبحمعببمعت قته ببو ىتد بفددعت سبفددعيلبذو بفد ظق ب .ب
يه م بكمملبما م بميو م فبدإل ممقدبف كممقد د ب ضممد بققئدممعبحطالح م بوتاا ممابمتقحىممعبتا م ب
طالح م ببتاا ممافبحمصممابفددتىثمما نبمممنبطالح م بوتاا ممابحمصممابفددتف م قينببوتاا ممابذممنب
ض بطالح بدواقرفتبفال قدببوموفب قصبدكلبطقدمبب ضمد بندم لجبأ م فلبفدطقدمبب
وفدواقرفتبفدفاد عبدنبوج تببوم سبف تيقج بد ذ بمنبو حبفد ذ بفد فع بأوبفالجتدقذ ب
عو بق فبفددوفبع بنهق عبكلبعصلبدد عقبفال قدبحقداع ب ب
تخيابفددا بمنبفد شطعبفدتقديعبممقب عمه بعم بتفىيملبت ففمو بممعبطالحم بو عمعبمعمت فق ب
فدىود بوفددهق ي :ب
 فدايممق بحدعممقحاقتبذوديممعبوأنشممطعبذوديممعبالبفممفيعبدكمملبمعممت سببحقدت عمميقبمممعب
فددا ن ب
 فدايق بح و فتبدثافئيعبدكلبمعت سبتالمسبف تيقجبفدطقدببوتاععبممنبمعمت فهبعم ب
فددهق فتبفد مثيعبأوبفدوغ عبأوبفدت ففلبفالجتدقذ ببأوبغياققب .ب
 فد ايممق بحمواممقتبناممقابحممينبفدطممال بعم بم ةم ذقتبتخصصمميعبتصممالبمىو مممقتب
فدطقدببوت د بمهق فتبفدم ف بوآدفح ب .ب
تخصممصب م فع بدوطممال بمقد ممعبومى ممعبأوبتخصمميصبد جممقتبفددشممق كعبعم بمامما بأوب
أكثاب نشطعبالبففيعب ف ققبفستقلبفدداا بحقدت عيقبمعبفددا بف كقد د ب ب
فدتقكي بذوم بأقديمعبفدت عميقبوفدت ففملبحمينبو م حبفال مقدبحقداعم بوفد مقديبفدثامقع بوو م حب
فد م ذ بفدطالح م ببحدممقب عممه بع م بتفىيمملبفدت ففمملبحممينبفدد سممينبوطالحه م بو عممعبمعممت سب
فددشق كعبع بفالنشطعبفدطالحيعبحدقب ى دبحقد فعبذو بأح قئ قبفدطال ب

ب
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تقرير فرع البنات
عن اإلرشاد األكادميي للفصل الدراسي األول لعام اجلامعي 1439/1438هـ

يعتبر اإلرشاد األكاديمي من أهم مدخالت منظومة التعليم الجامعي فهي حلقة
الوصل المهمة نحو توجيه الطلبة لتحقيق أفضل أداء خالل عمليات التعليم والتعلم
وذلك من خالل التالي:
ً
أوال :ما خيص اإلرشاد األكادميي

تم توزيع دليل اإلرشاد األكاديمي الذي قامت بإصداره الشئون التعليمية للجامعة
على ألعضاء هيئة التدريس ليكون مساعداً لهم على القيام بمهمتهم اإلرشادية على
أكمل وجه و توزيع نماذج اإلرشاد المرسلة من الشؤون التعليمية على أعضاء هيئة
التدريس كنموذج معالجة الجدول ,نموذج تغيير شعبة ,حتى يتم ارشاد الطالبات .
تم عمل جلسات إرشادية للعديد من الطالبات من قبل المرشدات خالل فترة الحذف
واإلضافة تم فيها مساعدة الطالبات في اختيار المقررات المناسبة لهم من الخطة
الدراسية.
ً
ثانيا :توزيع الطالبات على املرشدات

توزيع قائمة محدثة بأسماء الطالبات وتوزيعها على األعضاء,حيث تكون
المجموعات اإلرشادية تتكون من 30طالبة لكل مرشدة
ً

ثالثا : :تقرير فعاليات األسبوع اإلرشادي بالقسم للفصل الدراسي األول 1439-1438هـ
أقيم بكلية العلوم واآلداب بشروره في يوم الخميس الموافق 1439/1/8هـ لقاء تعريفي
للطالبات المستجدات بقسم الدراسات اإلسالمية ويهدف اللقاء إلى التعريف بالكلية بشكل عام
وقسم الدراسات بشكل خاص ،وشرح أنظمة الكلية وكيفية التعامل مع البوابة اإللكترونية.
وقد افتتح اللقاء بتالوة آيات من القرآن الكريم ،تالها كلمة لمنسقة القسم د/إيمان الشحات
رحبت فيها بالطالبات وألقت بعض التوجيهات والمعلومات حول نظام الدراسة بالكلية ،وحث
الطالبات على االجتهاد ومواصلة النجاح.
صفحة  7من 16

وقامت بتقديم عرض تعريفي بقسم الدراسات اإلسالمية بينت فيه رؤية ورسالة وأهداف القسم
والبرنامج ،ومقررات القسم ،والتعريف بأعضاء هيئة التدريس في القسم.
ثم تالها كلمة منسقة اإلرشاد األكاديمي بالقسم ألقتها نيابة عنها أ /ريم علي النهدي ،وألقت
كلمة رحبت فيها بالطالبات كما قدمت عرض توضيحي عن اإلرشاد األكاديمي وأهميته
وكيفية التواصل مع المرشدة األكاديمية وعرض ما لديهن من مشكالت لمرشداتهن ،وشرح
ألهم مواد الئحة الدراسة واالختبارات .وكذلك لما لإلرشاد النفسي أهميته فقد ألقت د/نجالء
فتحي نبذة عنه لتوعية الطالبات عن اإلرشاد النفسي ،كذلك حث الطالبات لمشاركة في
أنشطة الكلية التي تعود بالنفع والفائدة واستغالل وقت الفراغ بينتها ا/ثمراء األحمري مسؤولة
النشاط الطالبي بالكلية
كما تم توزيع مطوية عن التعريف بقسم الدراسات اإلسالمية ،وكذلك توزيع مطوية عن
اإلرشاد األكاديمي وأهميته وأهم مواد الئحة الدراسة واالختبارات.
وفي نهاية البرنامج تم عقد حوار بين الطالبات وعدد من أعضاء القسم
وحضر اللقاء الطالبات المستجدات بالمستوى األول بقسم الدراسات اإلسالمية ،وعدد من
أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
ً
رابعا :تقرير متابعة االجتماعات الدورية للمرشدين األكادمييني مع طالبهم

تم عمل اجتماعات لطالبات مع مرشداتهن حيث تم مناقشة ما يتعلق بالخطة
الدراسية وتوضيح كيفية اختيار المقررات الدراسية والساعات المعتمدة لكل
مستوى.
ً
خامسا :تقرير عن املتعثرات

تم تجميع تقارير اإلرشاد من األعضاء وحصر الطالبات المتعثرات الالتي تقل
معدالتهن عن 2وحصر عدد اإلنذارات لكل طالبه والتواصل معهم وحل مشاكلهن
األكاديمية حيث تبين أن كثرة الغياب من أهم االسباب في تدني المعدل التراكمي
لطالبة وقد تم التنبيه على األعضاء بضرورة التواصل معهم دوريا ً وحثهن على
االنتظام بمحاضرتهن.
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كذلك وضع برنامج لدعم المتعثرات بإضافة ساعات تدريسه ثم تتبع معدالت قبل
البرنامج وبعد البرنامج حتى يتبين نقاط القوة ونقاط الضعف من خالل البرنامج.
ً
سادسا:تقرير عن املتفوقات

تم تكريم الطالبات المتفوقات من جميع المستويات ومتابعتهن من العوامل الفعالة في
تأهيل وإعداد الكوادر الوطنية ذات القدرات المبدعة والخالقة.
التنبيه على األعضاء للقيام بحصر الطالبات تعدت نسبة غيابهن %20ليتم التعامل
معهم .
تم عمل محاضرة إرشادية للطالبات من قبل أ/ريم النهدي وذلك لحثهن على المثابرة
واالستعداد الختبارات
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تقرير فرع البنني حول أعمال اإلرشاد األكادميي
يف قسم الدراسات اإلسالمية للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 1439/1438هـ :

أوال  :تقرير فعاليات األسبوع اإلرشادي بالقسم للفصل الدراسي الثاني 1439-1438هـ

ت بحمد بعبتىقد بذا بق فبفدواقربع ب

بف

حىقرب1439/5/14قم،بابفدعمقذعبفدممقديبذشماببفم ق قبعم ب

معما بذدممقدحب ممعبفدديتدممعابوقم ب ضمماهبب()9بتعمىعبمممنبأذضمقربقيئممعبفدتم سبحقداعم ب
وجدمعبك يمابممنبفدطو معبفددعمتي نبوذم دق :ب(ب31ب)بطقد مقببابوقم بف متدلبقم فبفدوامقربذوم ب
فدفاافتبفآلتيعبب :ب
أوالًب:ببفستهلبق فبفدواقربفدكا بحتالوحبآ قتبمنبفداافنبفدكا بتالققبأ بفدطو عبب.
ثقنيقًب:بكودعبتا ي يعبممنبسمىقدحبفدم كت بطقدمببحمنبأ دم بفدهدمقم ب مببحهمقبحقدطو معبفديم دبعم ب
فداع بابوأك بذو بةاو حبفالجتهقدبع بطومببفدىوم بابوقم بدهم بذم حبوفمق قبنقعىمعبابم همقب
أقديعبمطقدىعبكتق ب ويعبطقدببفدىو بوفدىدلبحدقبعي بعيدقب خصبسدتبطقدببفدىو ب .ب
ثقدثقب:ببتا بذاضب(بح بح تب)بمنبق لبد/بممد بفدصمقدتبفدتاكم ب يم بف متدلبقم فبفدىماضب
ذو بف م بفآلتيعب ::ب
 -7ب ؤ عبفدكويعبو سقدتهقبوأق فعهقب .ب
 -8ب ؤ عبفد انقمجبو سقدت بوأق فع ب .ب
 -9م فففقتب ا جبحانقمجبفد فسقتبفإلسالميعب.
 -10فدخطعبفد فسيعب.
 -11نظممق بفد فسممعبحقدعممقذقتببوفإلجقحممعبذو م بتعممقؤالتبفدشممقئىعبحممينبفدطو ممعبع م بكيفيممعب
فدتىقملبمعبفد فحعبفإلدكتاونيعبدو ظق بف كقد د ب
 -12فإل قدبف كقد د بحقداع ب.
فحىق:بفدتىا فبحأذضقربقيئعبفدت

سبحقداع .

قمعمقب:بكودمعب تقميمعبفبد.بذ م بفدظمققابذ م بفد مق يب م لبةماو حبفالجتهمقدبوفددثمقحاحبابوكم دكب
فدم ب لبفإل قدبف كقد د بوأقديت بوعقئ تم بحقد عم عبدوطقدمب..بثم ب مت بفدوامقربحمدم بعب
وت عيا ب.ب ب
مال ظع :بت بت ز عبمط عب ا ب سقدعبفد انقمجبوأق فع بومط عبدديلبفداعم بتتضمدن:ببن م حبذمنب
نشمأحبفداعم اب ؤ ممعبفداعم اب سممقدعبفداعم ابوأقم فابفداعم ابوتفصمميلبفدخطمعبفد فسمميعب عممبب
فددعت قت.ب ب

ب
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ثانيا :تقرير معاجلة جداول الطالب للفصل الدراسي الثاني  1439 / 1438 ،هـ:

ق بقق ببفددا ونبف كقد دي نبمنبأذضقربقيئمعبفدتم سبعم بقعم بفد فسمقتبفإلسمالميعبحقسمتا قلب
فدطال بوح د فبجه دبمشك حبعم بمىقديمعبجم فولبفدطو معباب يم بدنهم ب افم فبذوم بذم ب
تىق ضبفدداا فتبفدت ب عيوهقبفدطو عبمعبفدداا فتبف اسبوك دكبذ بفدعدق بح قدحبأوب
ناصممقنبفدعممقذقتبفددعمميوعبدوطقدممببذممنبفدم م بفددعممد بح م بمممعبمافذممقحبفددى م لبفدتافكد م ب
دوطقدببكلبلدكبحدقب ى دبحقد فعبوفدخيابذو بفدطقدببوق بفددا ونبفددعقذ حبدوطمال بعم ب
فدم ابوفإلةقععبذنبطا قبم قعبفدطقدببع بف س عبف ولبوف تفظبفدد عقبح دقلجبتشه ب
ح دك ب
أمقبذنبطا مقبفدكويمعبعت م أبذدويمعبمىقديمعبفديم فولبو ملبمشمقكلبفدطمال بعم بفدمم ابوفإلةمقععب
وفدتم لبوفددىقددعبح مقربذوم بفدتام بفديمقمى بدوىمق ب1438ب/ب1439بقم،بابممنب م بف م ب
1439/5/11بوتعتدابدد بنهق عب بفدخديسب1439/5/15ق،ب ب
وق بتدتبمىقديعبج فولبفد فسعبد،ب()116بطقد قبًاباببدوفصلبفد فس بفدثقن بابعم بفدفتماحبفددشمق ب
دديهقبأذالهبمنب اللبتاعي بفدشىببفدك ياحبوتما كبم فذي ب ىببأ اس ب
وق بكقنتبذدويعبمىقديعبج فولبفد فسعبدوطو عبذو بفد م بفآلت بب :ب
 38ب
 27ب
 51ب
4ب
7

ذ دبالطالب الملتزمين بالخطة وحصل عندهم تعارضات
عدد الخريجين الذين أضيفت لهم التربية الميدانية مع مواد متبقية
عدد الطالب المسجلين أقل من  12ساعة وتم ترفيعهم
استحدثت شعب جديدة وعددها
وتم تعديل مواعيد بعض المقررات لفك التعارض وعددهاب
ب

و غممم بفدديهممم دفتبفدد ودمممعبممممنبأذضمممقربقيئمممعبفدتممم سبدالبأنبطو مممقتبفدطمممال بدممم بتخممملبممممنب
موم ظقتبتمتقجبدد بفست فكبوق :بذو بن ذينب :ب
النوع األول  :ملحوظات تستدرك داخل القسمب :ب
تأ ابع بدم فدبم عقبفال

قدبف كقد د بحي ولبفددعت قتبفددعتكدلبدكلبفد يقنقتب ب

فد اصبع بت لبفدي ولببمدقب احكبو ؤ ابتص بفددىقديعبف نعببدوطقدب.
فددىقديعبفدداتا عبمنبفددا بغيابوفةمعبع بحىضبف

يقنب .ب

تغيببحىضبفددا نبتع ببع بت ف بفدطال بذو بمكتببم عقبفال
فداع ببوأ حكبسيابفدىدل

قدبوم عقبفداع بو ئميسب

ص لبتىق ضبحينبأ حعبم فدبع بفددعت سبفدعقدسببوحينبمقدتينبع بكلبمنبفددعمت سبفدخمقمسب
وفدافحعبوفدثقد
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المقترحات والتوصياتب :ب
 فدتأكي بذو بأقديعبم بم عقبفال قدبح عخعبممنبفديم ولبفد همقئ بمكتدومعبفد يقنمقتبمت فعامعب
معبفدد ج دبذو بفد ظق ببتك نبذو بفددعت قتب ت ب تع بد بفدايق بحملبمشقكلبفدطال ب
 فدتأكي بذو بذ بفدتى لبع بفدي ولبدالبحىو بمنبدي عبفدي فولب
 فدتقكيم بذوم بفدم مالربمممنبفددا م نبحأقديممعبت فجم ق بعم بمكممقت ه بددعممقذ حبفدطو ممعبذو م ب
فدممم ابوفالةممقععبومافجىممعبدقممعبحيقنممقتبطو ممقتبفدممم ابوفإلةممقععببوأنهممقبسممويدعبمممنب
ف طقربابمكتدوعبب ت بالب هدلبطوببفدطقدبببمعبت ةيحبأنعببمىقديعبماتا عب
ثالثا  :توزيع الطالب على املرشدين :





.1
.2
.3

.4
.5
.6

ذدالبح ظق بفإل قدبف كقد د ب ام بفداعم بحت ز معبجديمعبفدطمال بفددعمتي نبذوم ب
فددا نبف كقد دينب
وذدالبحقآلديعبفددىتد حبمنبفداع بدتفىيلبفدت ففلبحينبفدطال بوفددا نبب:ب
وذدالبحقدتىدي بفد ف دبمنبوكيلبفدكويعبدوشؤونبفدتىويديعب:ب
ت بدذقدحبت ز عبجديعبطال بفداعم بذوم بجديمعببأذضمقربقيئمعبفدتم سبوعمقبفآلديمعب
فدتقديعبحه ابتاا ببفددا بمنبفدطقدببوتفىيلبفدت ففلبحي هدقبحدقب ى دبحقد فع:ب
ت ب ح بفددتف ق نبحائيسبفداع بدب عنبحنبأ د بفدعمديايبدد م بفدى ق معبوفدتشمييعب
ده ب.
ت ب ح بجديمعبفدطمال بفددتىثما نبحد عمقبفإل مقدبحقداعم ببفدم كت بممدم بفدصمقدتب
فدتاك بدتعهيلبمتقحىته بوتو يعبف تيقجقته
ت بت ز عبحايعبفدطال بحمعببمعت قته بو ى ه بذو بحايمعبأذضمقربفداعم بوذم دق ب
15ذضم فباببدكمملبذضم ب25بطقد ممقببو خفممفبذمنبفددكوفم نبحدهممق بددف ممعبعم بذم دب
فدطال
تدتبفستىقنعبحأ حىعبمنبفد مالربع بقع بفدتاحيعبوأس بده ب15بطقد قب
ت بفذتدقدبفددعت سبفددعيلبذو بفد ظق بدالبذ بفدمقجعبدد بتمايقبفدتم فزنبفدىم ديب
ع بت ز عبفدطال بحينبفددا ن
ت ببفالقتدق بحتاا ببفددا بف كقد د بمنبفدطقدببوفدى ق عبقم بفإلمكمقنبحمأنب كم نب
فددا بم سقبددقدحبتخصصميعبعم بنفمسبفددعمت سب تم ب اتما بم م بو عمهلبذويم ب
مال ظت بوتودسبف تيقجقت بب.
وق بد ظبف ثابفإل يقح بده هبفآلديعبع بز قدحبتفقذلبكلبمنبفدطقدمببوفددم سبعم ب
ت في بداقرفتبفال قدبف كقد د ب ب
ب
ب
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رابعا  :تقرير متابعة الطلبة املتفوقني للفصل الثاني 1439-1438بق،

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

فست قدفبدد بفآلديعببفددىتد حبع بمتقحىعبفدطال بفددتف قينبت بمقب و :
ت ب صابفددتف قينبوق بف ولبوفدثقن بمنبكلبمعت سب ب
ت ب حطه ببذو بفد ظق بحائيسبقع بفد فسقتبفإلسالميعببديك نبما فبأكقد ديمقبدهم ب
و تودسبف تيقجقته ب .ب
ت بعتحبقاو ب قصبحه بذو بفد فتسبآ بدتفىيلبفدت ففلبمىه ب
ت بم مه ب هقدفتبتا ابوتشييعبمنبفداع بحقدت عيقبمعبفديهقتبفددختصعبب ب
تدتبمتقحىعب ص ده بذو بفددكقعآتبفدداف دحبده بمنبق لبفديقمىعب
ت بذا بداقرفتبد قد عبوتودسبف تيقجقته ب ب
بتم بذا م بدو حبدثافئيممعبدوطممال بع م بذو م بفدفممافئضبق م مهقبد/ب عممنبأ د م بفدعممديايب
حدعا ب معبفدديتدعب بف بحتق خب1439/7/22ق،ب

خامسا :تقرير متابعة املتعثرين للفصل الثاني 1439-1438بق ،ب

فست قدفبدد بفآلديعببفددىتد حبع بمتقحىعبفدطال بفددتىثا نبت بمقب و :
 .9ت ب صابفددتىثا نبوط قذعبكشفببمنبفدد قعب تضدنبحيقنقته بكدقبق بماعقبحه فب
فدتاا اب.ب ب
ت ب ح بجديعبفددتىثا نبذو بفد ظق بحد عقبفداع بدإل قدبف كقد د  .ب
.10
ت ب صابمتقحىعبتا بفدطال بفددتىثا نب عببفدعيلبف كقد د بابعت ينبأنب
.11
23بم ه بم اطى نبذنبفد فسعبدمقبمىت نبأوبمماومينبع بجديعبفدد فدبدفصلب
أوبأكثا.بكدقب ت ينبمنبفدكشفبفدداعقب ق 2ب.
قق بم عقبفداع بدإل قدبحقدت ففلبمعبفدطقدببفد ي بفدد تظ ببوذا بمى ب
.12
داقربعاد قبحى بة ط بع ب قدعبغشبع بفال ت ق بفدفصو بث بفنعمببفدطقدببمنب
جديعبفدد فدبب ب
ددقبت ينبفناطقعبجديعبفدطال بفددتىثا نبذنبفد وسبد ب ى بحقإلمكقنبذا ب
.13
د وسبتا عب.
سادسا :تقرير متابعة االجتماعات الدورية للمرشدين األكادمييني مع طالبهم :

ذدلببأذضقربقيئعبفدت سبع بقع بفد فسقتبفإلسالميعبذو بفنيقزبفددهق ببفدد كوعب
دديه بع بفإل قدبف كقد د باب ي بكقنتبذو بفد م بفآلت ب :ب
 ت ب فالجتدقعبأغوببفددا نبحطالحه بدإل قدبف كقد د بماتينبذو بف قلبوب
وكتقحعبممقةابفالجتدقذقتبوفدواقرفتبفدفاد عبمعبحىضبفدطو عب .ب
صفحة  13من 16

 دث قتب ض بوغيق بفدطو عبدواقرفتبفإل قدبف كقد د ب.
 ت بتى ئع بفستدق ح بأ فل بفدطقدب ب بدطق بفددعت س بف ول بوفدثقن بوتم
حيقنقتبحىضبفددعت قتبفدىويقب
 ت بفنيقزبتاا ابمتقحىعبتا بفدطال ببدوفصوينبفددقةيينب
وقام منسق االرشاد األكاديمي بالقسم بانجاز التقارير الشهرية عن محاضر
اجتماعات المرشدين بطالبهم فكانت نسبة حضور الطالب مشجعة مقارنة بالفصول
السابقة وكذلك التواصل على الواتس مفعل عبر قروب يجمع كل مرشد بطالبه
ب
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ب

تقرير فرع البنات
عن اإلرشاد األكادميي للفصل الدراسي الثاني لعام اجلامعي 1439/1438هـ

أوال  :تقرير فعاليات األسبوع اإلرشادي بالقسم للفصل الدراسي الثاني 1439-1438هـ

ت بحمد بعبتىقد بذا بق فبفدواقربع ب بف حىقرب1439/5/20ق،بابفدعمقذعبفدتقسمىعبفم ق قبعم بفداقذمعب
213بابوق ب ضابأذضقربقيئعبفدت سبحقداع بوجدعبك يابمنبفدطقد مقتبفددعمتي فتبببوذم دقنب
(ب46ب)بطقد ببابوق بف تدلبق فبفدواقربذو بفدفاافتبفآلتيعبب :ب
أوالًب:ببفستهلبق فبفدواقربفدكا بحتالوحبآ قتبمنبفداافنبفدكا بتوتهقبأ بفدطقد قتبب .ب
ثقنيقًب:بكودعبتا ي يعبمنبم عاعبفداع بد/د دقنبفدشممقتب متبحهمقبحقفدطقد مقتببفددعمتي فتبعم بفداعم باب
وأك بتبذو بةاو حبفالجتهقدبع بطوببفدىو بابوأقديمعبدو بفدطقد معبعم ب ممعبوط همقبوأمتهمقاب
وك دكبتكودتبب لبفد انقمجبومققيت ب.
ثقدثقب:ببتا بذاضب(بح بح تب)بمنبق لبأ /م بذوم بفد هم يب يم بف متدلبقم فبفدىماضبذوم بف مم ب
فآلتيعب ::ب
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ؤ عبفدكويعبو سقدتهقبوأق فعهقب.
ؤ عبفد انقمجبو سقدت بوأق فع ب .ب
م فففقتب ا جبحانقمجبفد فسقتبفإلسالميعب .ب
فدخطعبفد فسيعب.
نظق بفد فسعبحقدعقذقتب.
فإل قدبف كقد د بحقداع ب.

فحىق:بفدتىا فبحأذضقربقيئعبفدت

سبحقداع .

قمعقب:بكودعب تقميعبدو كت بد/نيالربعتم بحي تبعي بأقديعبفإل
فدطقد عبب.بث ب ت بفدواقربحمد بعبوت عيا ب.ب

قدبفد فع بفد يب ىكسبذو بسو كيقتب

مال ظع:بت بت ز عبمط عبمتىواعبح حبذنبفداع ابو ؤ عبفداع ابو سقدعبفداع ابوأق فابفداع ابوفدخطعب
فد فسيعبحقداع ابوتفصيلبفدخطعبفد فسيعب عببفددعت قت.ب ب
ثانيا :تقرير معاجلة جداول الطالب للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 1439-1438هـ

ق م بققم متبفددا م فتبف كقد ديممقتبمممنبأذضممقربقيئممعبفدت م سبع م بقع م بفد فس مقتبفإلسممالميعبحقسممتا قلب
فدطقد قتبب وحم دنببجهم دبمشمك حبعم بمىقديمعبجم فولبفدطقد مقتباب يم بدنهم ب افم فبذوم بذم ب
تىممق ضبفددامما فتبفدت م ب عمميوهقبفدطو ممعبمممعبفددامما فتبف مماسبوك م دكبذ م بفدعممدق بح ممقدحبأوب
ناصقنبفدعقذقتبفددعيوعبدوطقدببذنبفدم بفددعد بح بمعبمافذقحبفددىم لبفدتافكدم بدوطقدمببكملب
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لدممكبحدممقب ىمم دبحممقد فعبوفدخيممابذومم بفدطقدممببوقمم بفددا مم ونبفددعممقذ حبفدطقد ممقتببعمم بفدممم اب
وفإلةقععبذنبطا قبم قعبفدطقد عبع بف س عبف ولبوف تفظبفدد عقبح دقلجبتشه بح دك ب
أمقبذنبطا قبفدكويعبعت أبذدويعبمىقديعبفدي فولبو لبمشقكلبفدطمال بعم بفدمم ابوفإلةمقععبوفدتم ملب
وفددىقددممعبح ممقربذو م بفدتا م بفديممقمى بدوىممق ب1438ب/ب1439بقمم،بابمممنب م بف م ب1439/1/4ب
وتعتدابدد بنهق عب بفدخديسب1439/1/8ق،ب ب
ثالثا :توزيع الطالبات على املرشدات

ت بت ز عبفدطقد قتبفددعتي فتببذو بفددا فتببمنبأذضمقربقيئمعبفدتم
ع بفدديد ذقتبفال قد عب32بطقد ع ب

سبوذم دقنب

رابعا :تقرير عن املتعثرات:

فست قدفبدد بفآلديعببفددىتد حبع بمتقحىعبفدطقد قتبفددتىثافتبت بمقب و  :ب
.1
.2
.3
.4

ت ب صابفددتىثافتببت ب صابمتقحىعبتا بفدطقد قتبفددتىثافتب عببفدعيلبف كقد د باب
ضابميد ذعبم هنبوت بتما اب(ند لجبداقربعادي)بو(ند لجبحيقنبحأ فلبفدطقدب)ب؛ب
دتودسبأس ق بتىثاق بوفدد فدبفدت ب اغ نبعيهقبح وسبتا عبب.ب
ت بوةعبج ولبده بح وسبفدتا عبب ب
د ظبذويه بمقب و  :ب
 أنبجديعبفدطال بفددتىثا نبنع عبغيقحه بذقديعب .ب
 ذ قنبأس ق بذقئويعبب .ب
 ذ قنبفى حقتبع بفدفه بوفالستيىق ب

رابعا :تقرير متابعة االجتماعات الدورية للمرشدات األكادمييات مع الطالبات :

ذدلببذض فتبقيئعبفدت
فإل

سبع بقع بفد فسقتبفإلسالميعبذو بفنيقزبفددهق ببفدد كوعبدديهنبع ب

قدبف كقد د باب ي بكقنتبذو بفد م بفآلت ب :ب
 فالجتدقعبحطالحهنبدإل

قدبف كقد د بماتينبذو بف قلب ها قًبابوبكتقحعبممقةاب

فالجتدقذقتبوفدواقرفتبفدفاد عبمعبفدطقد قتب .ب
 دث قتب ض بوغيق بفدطقد قتب.بدواقرفتبفإل
منسق اإلرشاد األكاديمي بالقسم

د .محمد الصادق التركي ب

قدبف كقد د ب.
رئيس القسم

د .حسن أحمد السميري
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