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تقرير اسبوع االرشاد األكاديمي

الفصل الدراسي االول  1440 -1439هـ
انطالقا من اهتمام القسم بطالبه املستجدين وبغرض شرح أنظمة ولوائح الكلية و تعريف
الطالب باخلطة الدراسية لقسم الرياضيات ونظام اإلرشاد األكادميي املتبع بالكلية ؛ مت تنظيم
لقاء إرشادي لطالب قسم الرياضيات املستجدين للفصل الدراسي االول من العام اجلامعي
 1440/1439هـ وذلك يف متام الساعة  10صباحا من يوم االثنني املوافق لتاريخ
1440/1/1ه ـ وقد أشتمل اللقاء على فعاليات إرشادية
خمتلفة منها-:
 /1عمل فقرة تعريفية بأعضاء هيئة التدريس بقسم الرياضيات.
 /2توزيع مطوية تعريفية على الطالب املستجدين واليت مت اعدادها من قبل جلنة االرشاد
االكادميي بالقسم واحتوت املطوية على العديد من الفقرات منها :
 مقدمة عامة عن برنامج الرياضيات وتاريخ انشائه بكلية العلوم واآلداب بشرورة . الرؤية والرسالة لكلية العلوم واآلداب بشروره الرؤية والرسالة لربنامج الرياضيات واالهداف املرجوة مواصفات خريج برنامج الرياضيات اخلطة الدراسية لطالب قسم الرياضيات ضوابط احلذف واالضافة ونظام تسجيل املقررات /3مت توزيع مطوية تعرف الطالب بنظام االرشاد االكادميي بالكلية ويف هذه املطوية مت التطرق
بالشرح والتوضيح جلميع نقاط وحماور نظام االرشاد االكادميي بالكلية
 /4مت توزيع مطوية هبا كامل اخلطة الدراسية للقسم وذلك بشكل تفصيلي للمقررات وموزعة
على حسب الفصول الدراسية وحتديد املقررات املتعلقة باملستويني االول والثاين يف اخلطة
الدراسية اجلديدة.
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 /5مت توزيع مطوية هبا توضيح كامل لطبيعة مناشط "نادي قسم الرياضيات" ودوره التعليمي
والرتفيهي  ،وقد مت التطرق يف املطوية على اهداف النادي وهيكله االداري  ،واعضاءه
املشاركون من الطالب
 /6قدم رئيس قسم الرياضيات د .علي محد رياين يف لقاء االرشاد االكادميي بالطالب ؛ قدم
شرحا وافيا عن طبيعة املقررات بالقسم  ،وارفقها هلم مبجموعة من النصائح والتوجيهات اليت
تساعدهم على التخرج مبعدالت ممتازة  ،وطالبهم بالتعامل مع الدراسة جبدية ومسؤولية وذلك
ومنذ الفصول االوىل هلم بالكلية وذلك ملا لذلك من أمهية يف حتقيق االهداف املرجوة.
 /7قدم االستاذ  /عدنان املالكي قدم شرح وافيا لربنامج القسم ولرؤية ورسالة القسم ،
ووضح كذلك للطالب املستجدين مواصفات خريج برنامج الرياضيات  ،وطريقة حساب
التقديرات واملعدالت  ،وابلغ الطالب بأمهية االطالع على نظام االرشاد االكادميي باجلامعة
والئحة احلقوق ونظام الشكاوي ملا هلا من امهية يف تعريف الطالب حبقوقهم االكادميية .
 /8قدم منسق االرشاد االكادميي أ /الشريف ابراهيم بالقسم قدم كلمة تطرق فيها بالشرح
والتوضيح ملهام املرشد االكادميي بالقسم  ،وامهية الرجوع اليه يف كل ما يتعلق بالشؤون
االكادميية للطالب  ،واوضح للطالب كذلك ان عملية االرشاد االكادميي هي عملية تكاملية
بني املرشدين األكادمييني والطالب  ،وبالتايل تقع على الطالب مسؤولية القيام بالواجبات
والتكليفات املنوطة هبم واملوضحة يف النظام والئحة االرشاد ،واليت سيقوم املرشد االكادميي
بدوره مبطالبتهم هبا  ،واوضح هلم ان عملية االرشاد االكادميي ال حتقق اهدافها املرجوة منها اذا
مل جيد املرشد التعاون التام والكامل من جانب الطالب .
 /9قام الطالب  /مبارك عبود الصيعري املشرف على نادي قسم الرياضيات قام بتوضيح حماور
وطبيعة املناشط الطالبية على مستوى الكلية والقسم  ،واوضح للطالب املستجدين امهية
املشاركة يف املناشط الطالبية ونادي قسم الرياضيات وذلك باعتباره جزء هام جدا يف املرحلة
اجلامعية للطالب  ،وشرح هلم كيفية تأثريها واسهامها يف تكوين شخصيته العلمية واالكادميية
واالجتماعية والثقافية .
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وتناول كذلك يف كلمته  ،تناول بالشرح والتوضيح اهداف املناشط املقامة يف نادي الرياضيات
 ،واوضح للطالب امهية وضرورة التسجيل يف هذا النادي ملا لذلك من مردود اجيايب على
خمتلف جوانب الطالب وذلك طيلة حياهتم اجلامعية بالكلية .
 /10مت تعريف الطالب املستجدين مبرافق القسم ومكاتب أعضاء هيئة التدريس  ،وموقع
"نادي الرياضيات" وذلك لتسهيل عملية التواصل بني الطالب ومنسويب القسم من اعضاء هيئة
التدريس واهليئة املعاونة .
 /11مت كذلك تنبيه الطالب على ضرورة التواصل الدائم بني طالب القسم ومرشديهم
األكادمييني بالقسم وذلك بغرض التوجيه وحل مشاكل الطالب أوال بأول .

المرفقات :

 كشف توقيعات حضور الطالب للقاء االرشاد االكادميي بالقسم . برنامج الفقرات اليت تنفيذها خالل لقاء االرشاد االكادميي بالقسم . مناذج من املطويات التعريفية اليت مت توزيعها على الطالب . منوذج من اعالن زمان ومكان لقاء االرشاد االكادميي للطالب . -قرار اعتماد تقرير اسبوع االرشاد االكادميي من جملس القسم .

منسق قسم الرياضيات
د .سامي د ريقان

منسق جلنة االرشاد االكادميي
أ .الشريف ابراهيم ادريس
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