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 يقذيح:

نـو ييـدف إلـو توجيـو إيعتبر اإلرشاد األكاديمي ركيزة من ركائز التعميم الجامعي في المممكة , حيـث      
الطمبــة لمحصـــول عمـــو أفضـــا النتــائا والتكيـــم مـــا البيئـــة الجامعيـــة واعتنــام الفـــر  المتاحـــة ليـــم, عـــن 

ألىميــة اإلرشــاد طريــت تزويــدىم بالميــارات األكاديميــة التــي ترفــا مــن مســتو. تحصــيميم العممــي  ونظــر ا 
األكــاديمي فـــي كميـــات الجامعــة فتنـــو يتعـــين تشــكيا وحـــدة أو لجنـــة تكــون متخصصـــة بالـــدعم و اإلرشـــاد 

   األكاديمي

 : انشؤيح

عمو مستو. قسم المغة العربية  البطلإدارة وتطوير عممية اإلرشاد األكاديمي الريادة والتميز في     
   المجمعة الكميات في جامعة

 : انشسانح

من التعاما  متمكني مأثناء دراستي قسم المغة العربيةب البمتكاممة لمط ةتقديم خدمات إرشادي       
والتفاعا ما الخطط والبراما الدراسية بالكمية مما يساعد عمو تخريا كفاءات ذات جودة عالية تتوافت 

  ما متطمبات سوق العما وحاجة المجتما

 : األهذاف
 لمتعرف والتأقمم ما الحياة الجامعية  البتييئة الط -
 بالمعمومات الصحيحة عن الكمية, والسياسات التعميمية, والموارد والبراما الدراسية  البإمداد الط -
  مأثناء تحصيمي موتذليا العقبات التي تعتريي م, ورفا قدراتيالبتعزيز التحصيا األكاديمي لمط -
 العممي    
 األكاديمي )إرشاد وقائي( تقميا فر  التعثر  -
  الب القسمتقديم المشورة والمساعدة ألصحاب المشكالت األكاديمية من ط -



 دلٌل وحدة اإلرشاد األكادٌمً ـ  قسم اللغة العربٌة 

 

 4 

   يحتو يرتق مومتابعتي مواالىتمام بي, ذوي التحصيا الدراسي المتدني والمتعثر  البرعاية الط -
   الدراسي مبمستواى   

 . مإبداعاته ودعم موتقديم ما من شأنو تعزيز قدراتي ينوالموىوب ينالمتفوقالب االىتمام بالط - 

 

 :يهاو املششذ األكادميي
 اإللمام بمواعيد التسجيا والحذف واإلضافة المعمنة من قبا عمادة القبول والتسجيا  • 
  ما الخطة   والتأكد من موافقة جدول  الطالب البمعرفة الخطة الدراسية لمكمية ومتطمبات التخرج لمط• 
 الدراسية لمكمية    
 إعداد وتحديث ممم سجا اإلرشاد األكاديمي لكا  طالب حيث يقوم المرشد بفتح ممم خا  لكا  • 
  طالب بالمجموعة يشما المواد المسجمة و مستو. درجات الطالب أو الطالبة فييا, ومشتمال  عمو   
  لطالب المعدل التراكمي وكذلك محاضر االجتماعات الدورية بين المرشد وا  
 بيدف ـ تنظيم مقابالت دورية )مرة عمو األقا عند بداية كا فصا دراسي( ما كا  طالب • 
 التعرف عمو أداء الطالب في الفصا المنصرم ـــــ 
 في بعض المقررات  اإذا كان متميز   ووالثناء عمي ,حث الطالب وتشجيعو عمو المزيد من االجتيادــــ 
 والبحث عن الحمول المناسبة مناقشة الصعاب إن وجدت ــــ 
  مناقشة الخيارات المناسبة لمطالب في الفصا القادم )تسجيا أو حذف مقررات, رفا معدل, اختيار ـــ 
 تخص  الخ   (   
 في حالة وجود صعوبة في تسجيا أو تعارض بعض المواد   تقديم العون لمطالب •
رفاقيا في الممم  المتابعة الدقيقة لتحصيا الطالب العممي في المواد•    المسجا فييا وكتابة تقارير دورية وا 
  لطالبةالخا  با  
  امخاطبة أعضاء ىيئة التدريس إذا كان مستو.  الطالب متدني  • 
  , قوم المرشد بتكثيم المقاءات الدورية يفي حالة عدم مواظبة الطالب أو ضعم مستواه التحصيمي , • 
 األسباب ومحاولة حميا أو الرفا بيا إلو لجنة اإلرشاد األكاديمي ومناقشة الطالب بشكا دقيت عن   
 اكتشاف المواىب لد. الطالب وتنميتيا  • 
 عمو كيفية االستفادة القصو. من موقا التعميم اإللكتروني في الكمية  البمساعدة الط• 
   عمو المشاركة في األنشطة األكاديمية  البحث الط• 



 دلٌل وحدة اإلرشاد األكادٌمً ـ  قسم اللغة العربٌة 

 

 5 

 لمطالب منذ التحاقو حتو تخرجو  يفضا عدم تغيير المرشد • 
 المرشد والطالب لتذويب الفوارق بينيما  بناء عالقة صداقة أكاديمية بين البد من •
  يفضا أن يكون دور المرشدة كمستشار اجتماعي ووظيفي لمطالب لمعرفة ظروفو  االجتماعية • 
 في فتح آفاق فر  العما  لو أو أو مستقبا الطالب الوظيفي والمساىمة ,   والمساعدة عمو استقراره  
 العميا  اتالتدريب أو مواصمة الدراس  
 الدراسة  أثناء ممناقشة المشاكا التي تواجييو  البتخصي  ساعات مكتبية لمقابمة الط• 
  بأىداف الكمية ورسالتيا, وبرامجيا التعميمية , وأقساميا العممية, ومجاالت عما  البتعريم الط• 
 الختيار التخصصات المناسبة التي  موتوجييي لطالبيا, وأوجو الرعاية والخدمات التي توفرىا خريجييا  
مكاناتي متالءم قدراتي     موا 
  , لوحدة الدعم واإلرشاد األكاديمي )قبيا نياية الفصا الدراسي( البالط داءأرفا تقرير دوري عن • 
 )أحسن أم أسوأ من السابت( واإلجراءات التي تمت لمعالجة  يشما التقرير األداء األكاديمي لمطالب  
  داء األسوأاأل  
 رفا تقرير عن المشاكا التي تحتاج إلي تدخا الوحدة أو إدارة الكمية • 
دارة الوقت بفعالية يم وتشجيع الب حث الط•   عمو االستفادة من المكتبة وا 
  ممن أقرانيعمو المذاكرة كمجموعات و االستفادة الب تشجيا الط• 

 
 يهاساخ املششذ األكادميي:

 يستطيا أن يحددالذي  المرشد الناجح القادر عمو التواصا الفعال ما طالبو , يقصد بيا تكوين    
 يستثمرو ويشركيم في التخطيط لدراستيم,  ,يفيميم  و, الستماع إلييميجيد او ما طالبو حاجاتيم, 

طريقيم من عقبات  قادرا  عمو األخذ بأيدييم ومعالجة ما يعترضخبراتيم ويثت بقدراتيم  عندئٍذ يكون 
لمرشد األكاديمي ا في تتوفر خالل دراستيم, ومن ىنا نستطيا أن نحدد بعض الميارات التي ينبغي أن

 ىذه الميارات :يت األىداف المرسومة لو, ومن لكي يسيم في تحق
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 يهاسج انقيادج :

في السير نحو تحقيت األىداف المرسومة ,  مومساعدتي م,لمتأثير عمييعالقة إيجابية ما الطالب    
قناعيم بأىمية اإلرشاد األكاديمي في المرحمة الجامعية و ليس ذلك فحسب با في مستقبا حياتيم  وا 

 بما يعود عمييم وعمو المجتما بالنفا والفائدة  
 :يهاسج انرعاطف 

عالقة جيدة معيم تساعد عمو تقبميم  مشاركة الطالب مشاعرىم وانفعاالتيم لفيميم وتكوين بمعنو     
  لإلرشاد والنصح والتوجيو

  :يهاسج انرخطيط
وتحويميا إلو إجراءات قابمة لمتحقيت, ومثال ذلك  قدرة المرشد األكاديمي عمو تحديد األىدافىي    

لتحقيت أىداف بعيدة تتعمت بمستقبمو الدراسي المالئم  مساعدة الطالب عمو اختيار التخص 
 خطة لرفا تقديره التراكمي  والوظيفي, أو مساعدتو في إعداد

 :يهاسج انرُظيى 
 ىي قدرة المرشد األكاديمي عمو تنظيم أعمال اإلرشاد وترتيبيا بصورة تحقت االستفادة القصو. منيا   

  وينطبت ذلك عمو تنظيم ممفات الطالب مثال 
  :االسرًاعيهاسج 

 يتعرف عمو آرائيم, وأفكارىم, من الميم أن يكون المرشد األكاديمي مستمعا  جيدا  لطالبو,    
, األمر الذي يعزز ثقتيم بأنفسيم ويقوي العالقة بين المرشد يواجيونيا ومقترحاتيم, والمشكالت التي

 بالتالي من مد يد العون ليم  وبينيم ويمكنو
 يهاسج اختار انقشاساخ وحم املشكالخ:  

ومحاورتيم لمتعرف عمو  ىذه الميارة يحتاجيا المرشد األكاديمي عند استماعو لوجيات نظر الطالب   
 ووضا المقترحات لحميا ومن ثم المشكالت التي يواجيونيا فيتعممون منو كيفية تحديد المشكمة

 المشكمة  مساعدتيم التخاذ القرارات الصحيحة الالزمة لحا
 
 



 دلٌل وحدة اإلرشاد األكادٌمً ـ  قسم اللغة العربٌة 

 

 7 

 يهاسج اإلسشاد اجلًاعي:
الجيا :مثا , الطالب يشتركون في مسألة ما  ىذه الميارة تخت  بالتعاما ما مجموعة من   

لموقت  ونريد التعاما ما ذلك بشكا جماعي اختصار ا , بالنظام, التأخر الدراســـــــــــي, الغياب    
واتخاذ القرارات  حا مشكالتيم والوصول لمنتائاوتحقيق ا ألىداف أخر. منيا إشراك الطالب في 

يتعرفون عمو المشكمة  بحيث الصحيحة والمناسبة, وطريقة ذلك ىو جمعيم وتقسيميم إلو مجموعات
ويتحاورون في أسبابيا وما يترتب عمييا ثم يضعون الحمول لمتعاما معيا ويتخذون القرارات المناسبة 

 لعالجيا 
 :يهاسج ئداسج واسرثًاس انىقد

ألعمال المرشد التي تشما  ىي ميارة ميمة تشما جدولة األعمال وتنسيقيا, وتحديد الخطة الزمنية   
المكتبية التي يمكن لمطالب من خالليا االجتماع ما المرشد  مواعيد التسجيا وجدولة وتنظيم الساعات

 بيا 
 

 :يسإونيح ودوس انطانة
 الدراسية لكا مستو. والمواد التي ليا متطمب داخا القسم االطالع عمو خطة القسم لمعرفة المواد  -

 لخ  إالتي تخت  بالتسجيا واالنسحاب واالعتذار  داإللمام بتفاصيا التقويم الدراسي والمواعي -

  ةمعرفة المرشد األكاديمي ومواعيد ساعاتو المكتبي -

 والجدول الدراسي, واالستفسار  ,والبرنامامقابمة المرشد لمتشاور حول األىداف الدراسية والمينية,  -
  ار. فييا عموض  يعن كا الجوانب التي   
  إخطار المرشد بأي متغيرات قد تؤثر في برنامجو أو أدائو الدراسي  -

ا لمرشد حسب المواعيد المتفت عمييتنفيذ توصيات المرشد والمواظبة عمو مقابمة ا  - 
أدائو األكاديمي  _ يتحما الطالب كاما المسؤولية عن   
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 : َظاو انرسديم :أوالا 
 ٚغت ػهٗ انطبنت  االنزضاو ثؾعٕس انًؾبظشاد يٍ انٕٛو األٔل يٍ ثذء انذساعخ كًب فٙ  

 انزقٕٚى األكبدًٚٙ نهغبيؼخ ٔٚكٌٕ انزغغٛم ؽغت اٜرٙ :

 أـ ًٚكٍ نهطبنت إظبفخ انًقشساد انزٙ ٚشغت ثذساعزٓب قجم ثذاٚخ  انفصم انذساعٙ ثأعجٕع 

 ُٔٚزٓٙ ثُٓبٚخ األعجٕع األٔل يُّ.   

 ٚشغت ثذساعزٓب ؽزٗ َٓبٚخ األعجٕع  ال ة ـ  ًٚكٍ نهطبنت ؽزف انًقشساد انذساعٛخ انزٙ

 انضبَٙ يٍ ثذاٚخ انفصم انذساعٙ .   

 صالصخ  فقخ ػًٛذ انكهٛخ أٔ يٍ ٚفٕظّ ؽزف يقشس أٔ أكضش ، ٔثًب ٚزغبٔصط ـ ٚغٕص نهطبنت ثؼذ يٕا

 يقشساد غٛهخ فزشح انذساعخ ثبنغبيؼخ ، خالل صًبَٛخ أعبثٛغ يٍ ثذء انذساعخ ٔ أسثؼخ أعبثٛغ    

 نهفصم انصٛفٙ ثششغ أال ٚقم انؼتء انذساعٙ ػٍ انؾذ األدَٗ .   

 ـ رزى ػًهٛخ رغغٛم انًقشساد نهطبنت ثؼذ انزشبٔس يغ يششذِ األكبدًٚٙ ، ٔٚزؾًم انطبنت  2

 يغؤٔنٛخ أ٘ قصٕس أٔ أخطبء رؾذس َزٛغخ عٓهّ ثبنزؼهًٛبد .   

 ػٍ انذساعخ . يُقطؼب   شـ إرا نى ٚغغم انطبنت أ٘ يقشس خالل فزشح انزغغٛم انُظبيٛخ ٚؼزج3

 : انعةء انذساسي :ثاَياا 
 عبػخ دساعٛخ يؼزًذح يٍ انفصم انذساعٙ . 12األدَٗ نهؼتء انذساعٙ ْٕ  ـ انؾذ1

 عبػخ دساعٛخ يؼزًذح يٍ انفصم انذساعٙ . 22ـ انؾذ األػهٗ نهؼتء انذساعٙ ْٕ 2

 عبػخ . 14أٌ ٚضٚذ انؼتء انذساعٙ نذّٚ ػٍ  ـ ال ٚؾق نهطبنت انًُزس أكبدًٚٛب  3

 عبػخ . 16ٚضٚذ انؼتء انذساعٙ نذّٚ ػٍ ـ ال ٚؾق نهطبنت انؾبصم ػهٗ رقذٚش يقجٕل أٌ 4

 ٚضٚذ ػٍ صالس عبػبد يؼزًذح . ـ ٚغًؼ نهطبنت انخشٚظ ثزغبٔص انؾذ األػهٗ ثًب ال5

 : : اإلَزاس األكادمييثانثاا 

 50220من  2022إذا قل معدله التراكمً عن  أكادٌمٌا   ـ ٌعطى الطالب إنذارا  1
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 فصول دراسٌة متتالٌة 0 ةإذا تكرر اإلنذار األكادٌمً لثالث ـ ٌفصل الطالب أكادٌمٌا  2

 صرف له مكافأة 0ٌ ال أكادٌمً ـ الطالب الحاصل على إنذار3

 : احلشياٌ  :ساتعاا 
 %( بدون 25ـ ٌحرم الطالب من دخول االختبار النهائً للمقرر إذا زادت نسبه غٌابه عن ) 1

 عذر من مجموع المحاضرات المحددة للمقرر 0  

 ـ ٌجوز لمجلس الكلٌة أو من ٌفوضه استثناء رفع الحرمان عن الطالب والسماح له بدخول االختبار2

 %( من مجموع  52زٌد نسبة الغٌاب عن )ت أالللمجلس على  مقبوال   بشرط أن ٌقدم الطالب عذرا     

 المحاضرات المحددة للمقرر 0  

 فً المقرر وتثبت له درجة األعمال الغٌاب راسبا  ـ ٌعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب 3

 الفصلٌة ، وٌرصد له تقدٌر محروم ) ح ( 0   

 : انغياب  :خايساا 
 انطبنت انز٘ ٚزغٛت ػٍ االخزجبس انُٓبئٙ ركٌٕ دسعزّ صفشا  فٙ رنك االخزجبس ، ٔٚؾغت رقذٚشِ فٙ

 رنك انًقشس ػهٗ أعبط دسعبد األػًبل انفصهٛخ انزٙ ؽصم ػهٛٓب ، ٔإرا نى ٚزًكٍ يٍ ؽعٕس االخزجبس 

  ظ انكهٛخ فٙ ؽبالد انعشٔسح انقصٕٖ قجٕل ػزسِ غانُٓبئٙ فٙ أ٘ يٍ يٕاد انفصم نؼزس قٓش٘ عبص نًغه 

 ٔانغًبػ ثئػطبئّ اخزجبسا ثذٚال ٔفق انششٔغ انزبنٛخ :

 أعجٕع يٍ صٔانّ . ٗٔقذ ؽصٕنّ ؽزـ أٌ ٚقذو انؼزس يٍ 1

 ـ أٌ ٚكٌٕ انغجت يٍ األػزاس انقٓشٚخ انزٙ ٚقجهٓب يغهظ انكهٛخ .2

 ـ ٚكضٌ االخزجبس انجذٚم ٔسصذ انُزٛغخ خالل يذح ال رزغبٔص َٓبٚخ انفصم انذساعٙ انزبنٙ .3

 : االعرزاس :سادساا 
  س ػٍ االعزًشاس فٙ دساعخ فصم دساعٙ دٌٔ ـ ٚغٕص نهطبنت ثؼذ يٕافقخ ػًٛذ انكهٛخ أٔ يٍ ٚفٕظّ ، االػززا1

 إرا أَٓٗ إعشاءاد االػززاس فٙ انفزشح انُظبيٛخ . أٌ ٚؼذ ساعجب      
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  نٙ يب قجم االخزجبساد انُٓبئٛخ ثضالصخ أعبثٛغ أٔ ؽغت إـ رًزذ انفزشح انُظبيٛخ نالػززاس ػٍ انفصم انذساعٙ 2

 انزقٕٚى األكبدًٚٙ .   

 ٔٚؾزغت ْزا انفصم  يٍ انًذح االصيخ إلَٓبء يزطهجبد انزخشط. ـ ٚشصذ نهطبنت رقذٚش )ع(3

 ـ ٚغت أال رزغبٔص فصٕل االػززاس فصهٍٛ دساعٍٛٛ يزبنٍٛٛ أٔ صالصخ فصٕل غٛش يززبنٛخ غٛهخ دساعخ انطبنت 4

 انغبيؼٛخ صى ٚطٕٖ قٛذِ ثؼذ رنك ، .   

 . يُقطؼب   شال اػزج، ٔإح االػززاسـ ٚغت ػهٗ انطبنت انًؼززس انزغغٛم ثؼذ اَزٓبء فزش5

 ـ ٚشزشغ يٕافقخ ٔنٙ أيش انطبنجخ ػُذ رقذيٓب نالػززاس ػٍ انفصم انذساعٙ .6

  ـ انطبنت انًؼززس ال رصشف نّ يكبفأح ، كًب ال رصشف نهطبنت انز٘ رغبٔص انًذح انُظبيٛخ7

 عُٕاد ( . 8نهذساعخ )    

 :: االَقطاع عٍ انذساسح)االَسحاب(ساتعاا 
 .ـ ًٚكٍ نهطبنت االَغؾبة َٓبئٛب يٍ انغبيؼخ قجم صالصخ أعبثٛغ ػهٗ األقم يٍ ثذء االخزجبساد انُٓبئٛخ 1  

  ـ إرا رقذو انطبنت ثطهت االَغؾبة يٍ انغبيؼخ ثؼذ انفزشح انًؾذدح فٛشصذ نّ انزقذٚش )ْـ( فٙ عًٛغ يقشساد 2  

 انفصم انذساعٙ .      

 انطبنت يٍ انغبيؼخ كًب نٕ كبٌ يُقطؼب ػٍ انذساعخ . ـ رؾزغت انًذح انزٙ اَغؾت خالنٓب3

 ـ رٕقف يكبفأح انطبنت انًُغؾت يٍ انفصم نؾٍٛ رغغٛهّ نفصم آخش .4

 : طي انقيذ :ثايُاا 
 انطبنت يطٕٚب  قٛذِ فٙ صالس ؽبالد : االَقطبع ػٍ انذساعخ ، ٔاالَغؾبة يٍ انغبيؼخ ، ٔانفصم  شـ ٚؼزج1

 األكبدًٚٙ .   

 ـ ًٚكٍ نهطبنت انًطٕ٘ قٛذِ انزقذو نكهٛزّ ثطهت إػبدح قٛذِ ثشقًّ ٔعغهّ انغبثق ٔفق انعٕاثػ انزبنٛخ 2

 ـ أٌ ٚزقذو ثطهت إػبدح انقٛذ خالل أس ثؼخ فصٕل دساعٛخ يٍ ربسٚخ غٙ انقٛذ .

 ٌ ٕٚافق يغهظ انكهٛخ ػهٗ إػبدح قٛذ انطبنت .أـ 



 دلٌل وحدة اإلرشاد األكادٌمً ـ  قسم اللغة العربٌة 

 

 12 

  اعٛخ فأكضش فجئيكبَّ انزقذو نهغبيؼخ كطبنت يغزغذ دٌٔ انشعٕع ـ إرا يعٗ ػهٗ غٙ قٛذ انطبنت أسثؼخ فصٕل دس

 إنٗ عغهّ انذساعٙ انغبثق ػهٗ أٌ رُطجق ػهّٛ كبفخ شٕغ انقجٕل انًؼهُخ فٙ ؽُّٛ .  

 ـ ال ٚغٕص إػبدح قٛذ انطبنت أكضش يٍ يشح ٔاؽذح ، ٔنًذٚش انغبيؼخ فٙ ؽبل انعشٔسح ٔثُبء  ػهٗ رٕصٛخ نغُخ 

 بدًٚٛخ انذائًخ االعزضُبء يٍ رنك .شؤٌٔ انطالة األك  

 ب .كبدًٚٛ  أ ػبدح قٛذ انطبنت إرا كبٌ يفصٕال  إـ ال ٚغٕص 

 : انرأخيم : ذاسعاا 

 أ ـ ال رؾزغت يذح انزأعٛم ظًٍ انًذح انالصيخ إلَٓبء يزطهجبد انزخشط .

 . ة ـ ٚغت ػهٗ انطبنت انًؤعم انزغغٛم ثؼذ اَزٓبء فزشح انزأعٛم ، ٔإال اػزجش يُقطؼب  

 ط ـ ٚشزشغ يٕافقخ ٔنٙ أيش انطبنجخ ػُذ رقذًٚٓب نزأعٛم انفصم انذساعٙ .

 د ـ ٚغٕص نهطبنجخ انًشافقخ نضٔعٓب أٔ يٍ ٚؼٕنٓب ششػب انًجزؼش إٚقبف ٔظؼٓب األكبدًٚٙ ) انقجٕل أٔ

 انزغغٛم ( نًذح ال رزغبٔص خًظ عُٕاد ، ٔإرا سغجذ انطبنجخ انؼٕدح نهذساعخ رؼٕد يغ يشاػبح يب ٚهٙ:  

 ـ فٙ ؽبل رغٛش انخطػ انذساعٛخ رؼبدل انًقشساد انًًبصهخ أٔ انًكبفئخ انزٙ عجق نهطبنجخ دساعزٓب ٔركًم

 يزطهجبد انزخشط ٔفقب نهخطخ انؾبنٛخ .  

 ـ فٙ ؽبل ػذو رغٛش انخطػ انذساعٛخ رؼٕد انطبنجخ نٕظؼٓب األكبدًٚٙ انغبثق .

 ٔرجذأ انذساعخ كطبنجخ يغزغذح .ـ ثؼذ اَقعبء خًظ عُٕاد ٚؾفظ يقؼذ انطبنجخ فٙ انقغى 

 : انفصم يٍ اجلايعح  :عاششاا 
 فٙ انؾبالد انزبنٛخ : ٚفصم انطبنت أكبدًٚٛب  

 ٔٚظٓش رنك فٙ انغغم األكبدًٚٙ ، 5.22يٍ  2.22ـ ُٚزس انطبنت إرا اَخفط يؼذنّ انزشاكًٙ ػٍ 1

  ػهٗ رٕصٛخ ب ٔنًغهظ انغبيؼخ ثُبء  ًٚٛ  ب أكبديٕقٕف   شَزاساد يززبنٛخ فئَّ ٚؼزجإفئرا ؽصم انطبنت ػهٗ صالصخ    

 يغهظ انكهٛخ إػطبء انطبنت فشصخ ساثؼخ ، ٔإرا نى ٚزًكٍ يٍ سفغ يؼذنّ انزشاكًٙ ثؼذ إػطبئّ رهك انفشصخ    

 ٌٔ انطالة األكبدًٚٛخ .ؤفٕٛصٗ يغهظ انكهٛخ ثشأَّ إنٗ انهغُخ انذائًخ نش   
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 ـ إرا نى ُّٚ يزطهجبد انزخشط خالل يذح أقصبْب َصف انًذح انًقشسح نزخشعّ ػالٔح ػهٗ يذح انجشَبيظ ، 2

  ػهٗ رٕصٛخ يغهظ انكهٛخ إػطبء فشصخ اعزضُبئٛخ نهطبنت إلَٓبء يزطهجبد انزخشط ثؾذ  فهًغهظ انغبيؼخ ثُبء    

 كٌٕ عجت انزؼضش يقجٕال نًغهظ انكهٛخ .أقصٗ ال ٚزغبٔص ظؼف انًذح األصهٛخ انًؾذدح نهزخشط ثششغ أٌ ٚ  

 ظؼف يذح انجشَبيظ فشصخ ال رزغبٔص فصهٍٛ  رـ نًغهظ انغبيؼخ إػطبء انطالة انًفصٕنٍٛ ثغجت اعزُفب3

 دساعٍٛٛ ثزٕصٛخ يٍ انهغُخ انذائًخ نشئٌٕ انطالة األكبدًٚٛخ .  

 انرحىيم : :حادي عشش

 أ ـ  انرحىيم يٍ خاسج اجلايعح : 
 رؾٕٚم انطبنت يٍ خبسط انغبيؼخ ٔفقب  نهعٕاثػ انزبنٛخ:ٚغٕص قجٕل 

   أٌ ٚكٌٕ انطبنت قذ دسط فٙ كهٛخ أٔ عبيؼخ يؼزشف ثٓب نذٖ ٔصاسح نزؼهٛى انؼبنٙ يب ال ٚقم ػٍ فصم  -1

 دساعٙ ٔاؽذ.

 ٚكٌٕ انطبنت ساعجب  فٙ انًؼذل انزشاكًٙ. أال -2

 انغبيؼخ انًؾٕل يُٓب ألعجبة رأدٚجٛخ.يٍ ٚكٌٕ يفصٕال    أال -3

 ٚكٌٕ انزؾٕٚم يٍ دسعخ ػهًٛخ إنٗ دسعخ ػهًٛخ أػهٗ يُٓب. أال -4

 ٚغت أال ٚقم ػذد انٕؽذاد انًقشسح انزٙ ٚطهت يٍ انطبنت انًؾٕل دساعزٓب فٙ عبيؼخ انًغًؼخ  -5

 %(  يٍ ػذد انٕؽذاد انًقشسح انًطهٕثخ نهؾصٕل ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط 62ػٍ عزٍٛ فٙ انًبئخ )

 يٍ انغبيؼخ.

 ب ٔيب ثقٙ ػهّٛ فٙ عبيؼخ انًغًؼخيب أيعبِ انطبنت يٍ يذح فٙ انغبيؼخ انًؾٕل يُٓأٌ ٚكٌٕ يغًٕع  -6

 يذح ال رضٚذ ػٍ يزٕعػ انًذح ثٍٛ انؾذ األدَٗ ٔانؾذ األقصٗ نهجقبء فٙ انكهٛخ.

 يٕافقخ ػًٛذ انكهٛخ انًؾٕل إنٛٓب ٔفقب نعٕاثػ انزؾٕٚم انزٙ ٚعؼٓب يغهظ انكهٛخ. -7

نؼبو انذساعٙ نهكهٛبد آبٚخ األعجٕع األٔل يٍ ثذاٚخ انفصم انذساعٙ أٔ أٌ رُزٓٙ إعشاءاد انزؾٕٚم قجم َ -8

 انزٙ رطجق انُظبو انغُٕ٘ ، ٔإرا رغبٔصد اإلعشاءاد ْزِ انًذح فٛكٌٕ انزؾٕٚم نهفصم انذساعٙ انزبنٙ.

 أٌ رضجذ ؽشكخ انزؾٕٚم فٙ انغغم األكبدًٚٙ نهطبنت. -9

 

 اجلايعح:ب ـ انرحىيم يٍ كهيح ئىل كهيح أخشي داخم 
  ٚغٕص قجٕل رؾٕٚم انطبنت يٍ كهٛخ إنٗ كهٛخ أخشٖ ٔفقب  نهعٕاثػ انزبنٛخ:

 .انكهٛخ يغهظ ٚعؼٓب انزٙ انزؾٕٚم نعٕاثػ بٔفق   إنٛٓب انًؾٕل انكهٛخ ػًٛذ ـ يٕافقخ1
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 ٚكٌٕ انطبنت قذ أيعٗ يذح ال رضٚذ ػٍ أسثؼخ فصٕل دساعٛخ . أالـ 2

 األعجٕع األٔل يٍ انفصم انذساعٙ .عشاءاد انزؾٕٚم خالل إـ أٌ رُزٓٙ 3

 ـ ال ٚؾٕل انطبنت إال ثؼذ يعٙ فصم دساعٙ ٔاؽذ ػهٗ األقم فٙ انكهٛخ انًؾٕل يُٓب .4

 ـ ٚغًؼ نهطبنت ثبنزؾٕٚم يشح ٔاؽذح خالل دساعزّ انغبيؼٛخ .5

 

 :انكهيح  داخم آخش قسى ئىل قسى يٍ انرحىيم ـ ج
    نعٕاثػ ٔفقب انزؾٕٚم يٍ رخصص إنٗ رخصص آخش داخم انكهٛخ  انكهٛخ ػًٛذ ـ ٚغٕص نهطبنت ثؼذ يٕافقخ1 

 .انكهٛخ يغهظ ٚعؼٓب انزٙ انزؾٕٚم    

 .يؼخ كبفٛخ إلَٓبء يزطهجبد انزخشطـ أٌ ركٌٕ انًذح انًزجقٛخ نّ فٙ انغب2

 ـ أٌ رُزٓٙ اعشاءاد انزؾٕٚم خالل األعجٕع األٔل يٍ انفصم انذساعٙ.3

 ـ ٚغًؼ نهطبنت ثبنزؾٕٚم يشح ٔاؽذح خالل دساعزّ انغبيؼٛخ ، ٔنًغهظ انكهٛخ االعزضُبء يٍ رنك 4

 ٔنًشح ٔاؽذح فقػ .   

 ثاَي عشش :انرقذيشاخ :
 عمو معدلو التراكمي عمو أساس أن وزن التقدير من التراكمي عند تخرج الطالب بناء   يكون التقدير العام لممعدل

  ( نقاط  11 2)  

عند التخرج , وتمنح مرتبة  (11 2إلو )  ( 72 3مرتبة الشرف األولو لمطالب الحاصا عمو معدل تراكمي )  تمنح
  ( عند التخرج   72 3( إلو أقا من )  52 3الشرف الثانية لمطالب الحاصا عمو معدل تراكمي )

 (  11 2س أن وزن التقدير من ) اأستحتسب التقديرات التي يحصا عمييا الطالب في كا مقرر دراسي  عمو 

 : كما يمي
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 المغة العربيةقسم لالخطة الدراسية 
  

 المستوى األول 

رلم الممرر 
 ورمزه

  اسم الممرر
 الساعات

  نوع النشاط
 تدرٌب عملً نظري متطلب سابك

 متطلب جامعً  
 اختٌاري

2 2    

متطلب جامعة عام  
 اختٌاري

2 2    

عام  متطلب جامعة 
 اختٌاري

2 2    

EDU 116  تقنٌات التعلم ومهارات
 االتصال

2 2    

EDU 117 2 2 أصول التربٌة اإلسالمٌة    
EDU 118  ًنظام وسٌاسة التعلٌم ف

 المملكة العربٌة السعودٌة

2 2    

ARAB 111 ( 1نحو) 3 3    
ARAB 112 ً3 3 األدب الجاهل    

 ساعة 81 المـجـمـوع
 

 
 الثانًالمستوى 

رلم الممرر 
 ورمزه

  اسم الممرر
 الساعات

 متطلب سابك نوع النشاط

 تدرٌب عملً نظري

    2 2 متطلب جامعة 
EDU 126 2 2 علم نفس النمو    

ARAB 126 2 2 علم المعاجم    
ARAB 121 ( 2نحو) (1نحو )   3 3 

ARAB111 
ARAB 122  األدب فً عصري صدر

 اإلسالم  واألموي
 األدب الجاهلً   3 3

ARAB112 
ARAB 123 ( 1الصرف) 2 2    
ARAB 124 2 2 علم البدٌع    
ARAB 125 2 2 فقه اللغة    

 81 المـجـمـوع
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 المستوى الثالث

رلم الممرر 
 ورمزه

  اسم الممرر
 الساعات

 متطلب سابك نوع النشاط

 تدرٌب عملً نظري

    2 2 متطلب جامعة 
EDU 216 2 2 صحة نفسٌة    
EDU 217 2 2 مبادئ البحث التربوي    

ARAB 211 ( 3نحو) (2نحو )   3 3 

ARAB 121 
ARAB 212 ًاألدب فً    3 3 األدب العباس

عصري صدر 
 اإلسالم واألموي

ARAB 122 
ARAB 213 ( 1علم البٌان) 2 2    
ARAB 214 فقه اللغة   2 2 علم اللغة 

ARAB 125 
ARAB 215  مهارات القراءة

 والكتابة
2 2    

 81 المـجـمـوع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستوى الرابع
رلم الممرر 

 ورمزه
  اسم الممرر

 الساعات
 متطلب سابك نوع النشاط

 تدرٌب عملً نظري

 متطلب جامعة 
 

2 2    

EDU 226 2 2 علم النفس التربوي    
ARAB 221 ( 4نحو) (3نحو )   3 3 

ARAB 211 
ARAB 222 ( 1العروض والقافٌة) 2 2    
ARAB 223 ( 2علم البٌان) 

 
 1علم البٌان    2 2

ARAB 213 
ARAB 224 2 2 المكتبة العربٌة القدٌمة    
ARAB 225 ًاألدب العباسً   3 3 األدب األندلس 

ARAB 212 
ARAB 226 ( 2الصرف) 1الصرف   2 2 

ARAB 123 

 18 المـجـمـوع
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 الخامسالمستوى 
رلم الممرر 

 ورمزه
  اسم الممرر

 الساعات
 متطلب سابك نوع النشاط

 تدرٌب عملً نظري
EDU316 2 2 إدارة وتخطٌط تربوي    

EDU317  إنتاج ومصادر التعلم
 اإللكترونٌة

2 2    

ARAB311 ( 5نحو) (4نحو )   3 3 
ARAB 221 

ARAB312 2 2 اللهجات والقراءات    
ARAB313  ًاألدب المملوكً والعثمان

 والحروب الصلٌبٌة
 األدب العباسً   3 3

ARAB 212 
ARAB314 ( 3الصرف) 2الصرف    2 2 

ARAB 226 
ARAB315 ( ً1علم المعان) 2 2    
ARAB316 ( 2العروض والقافٌة) ( 1انؼشٔض ٔانقبفٛخ )   2 2

ARAB 222 
 18 المـجـمـوع

 

 

 

 

 المستوى السادس
رلم الممرر 

 ورمزه
  اسم الممرر

 الساعات
 متطلب سابك نوع النشاط

 تدرٌب عملً نظري
EDU326 2 2 استراتٌجٌات التدرٌس    

EDU327 2 2 المناهج التعلٌمٌة    

ARAB321 ( 6نحو) (5نحو )   3 3 ARAB311 

ARAB322 2 2 علم الصوتٌات    
ARAB323 األدب المملوكً    3 3 األدب العربً الحدٌث

والعثمانً والحروب 
 ARAB313 الصلٌبٌة

ARAB 324 ( 4الصرف) 3الصرف    2 2 
ARAB314 

ARAB 325 ( ً2علم المعان) 1علم المعانً    2 2 
ARAB315 

ARAB 326 2 2 النقد العربً القدٌم    

 18 المـجـمـوع
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 المستوى السابع
رلم الممرر 

 ورمزه
  اسم الممرر

 الساعات
 متطلب سابك نوع النشاط

 تدرٌب عملً نظري
EDU416  ًاتجاهات حدٌثة ف

 استراتٌجٌات التدرٌس
2 2    

EDU417 2 2 التقوٌم التربوي    

ARAB411 ( 7نحو) (6نحو )   3 3 
ARAB321 

ARAB412 3 3 البالغة القرآنٌة والنبوٌة    
ARAB413 3 3 األدب السعودي   ARAB323

 األدب 
 الحدٌث العربً

ARAB414 3 3 األدب المقارن   ARAB 225 

 األندلسً األدب
ARAB415 2 2 مناهج البحث    

 18 المـجـمـوع
 

 

 

 
 

 المستوى الثامن
رلم الممرر 

 ورمزه
  اسم الممرر

 الساعات
 متطلب سابك نوع النشاط

 تدرٌب عملً نظري
EDU421 12   6 التربٌة المٌدانٌة  

ARAB421   2 2 تطبٌقات نحوٌة وصرفٌة   ARAB411 
 (7) نحو

ARAB422 مناهج البحث  2  2 مشروع بحث 
ARAB415 

ARAB423   علم اللغة   2 2 علم الداللة 
ARAB 214 

ARAB424 2 2 تارٌخ النحو ومدارسه    

ARAB425 النقد العربً القدٌم   2 2 النقد العربً الحدٌث 
ARAB 326 

ARAB426  المكتبة العربٌة القدٌمة   2 2 العربٌة الحدٌثةالمكتبة 
ARAB 224 

 18 المجموع
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 ( ٌتم اختٌار ست ساعات فمط  )ثالثة ممررات(6(          )8المتطلبات االختٌارٌة  )

 سنوي المتطلب س اسم الممرر رلم الممرر ورمزه

SALM101 ـــ ــــ 2 المدخل إلى الثمافة اإلسالمٌة 

SALM102  2 اإلسالم وبناء المجتمع   

SALM103  2 النظام االلتصادي فً اإلسالم   

SALM104  2 أسس النظام السٌاسً فً اإلسالم   

 1 المجموع

 

 

 

 

 (  ٌتم اختٌار ست ساعات فمط )ثالثة ممررات(6(     )2المتطلبات االختٌارٌة  )

 سنوي المتطلب س اسم الممرر رلم الممرر ورمزه

SOCI 101 ـــ ــــ 2 لضاٌا مجتمعٌة معاصرة 

ENG 101 2 اللغة االنجلٌزٌة   

ENT 101 2 رٌادة األعمال   

FCH 101 2 األسرة والطفولة   

HAF 101   2 أساسٌات الصحة واللٌالة   

LHR 101 2 األنظمة وحموق اإلنسان   

VOW 101 ً2 العمل التطوع   

 84 المجموع
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متطلبات ممررات الخطة 

 الدراسٌة الجدٌدة

 

 

 

 

 المستوى الثانً

رلم الممرر 
 ورمزه

المتطلب  المتطلب السابك اسم الممرر
 المتزامن

ARAB 121 ( 2نحو)  ARAB111(8)نحو  

ARAB 122 األدب فً عصري صدر اإلسالم  واألموي ARAB112 ًاألدب الجاهل  

 المستوى الثالث
ARAB 211 ( 3نحو) ARAB 121 (2نحو)  

ARAB 212 ًاألدب العباس ARAB 122  األدب فً عصري

 صدر اإلسالم واألموي
 

ARAB 214 علم اللغة ARAB 125 فمه اللغة  

 المستوى الرابع
ARAB 221 ( 4نحو) ARAB 211 (3نحو)  

ARAB 223 ( 2علم البٌان) ARAB 213 (8علم البٌان)  

ARAB 225 ًاألدب األندلس ARAB 212 األدب العباسي  

ARAB 226 ( 2الصرف) ARAB 123 (1الصرف)  

 المستوى الخامس
ARAB311 ( 5نحو) ARAB 221 (4نحو)  

ARAB313  األدب المملوكً والعثمانً والحروب
 الصلٌبٌة

ARAB 212 ًاألدب العباس  

ARAB314 ( 3الصرف) ARAB 226 (2الصرف)  

ARAB316 ( 2العروض والمافٌة) ARAB 222  العروض

 (1والقافيت)
 

 المستوى السادس
ARAB321 ( 6نحو) ( 5نحو)  

ARAB323 أدب مملوكً األدب العربً الحدٌث ARAB313  

ARAB 324 ( 4الصرف) ( 3الصرف )ARAB314  

ARAB 325 ( ً2علم المعان)  ً1علم المعان ARAB315  

 المستوى السابع

ARAB411 (7نحو) (6نحو) ARAB321  

ARAB412 األدب الحدٌث  األدب السعوديARAB323  

ARAB414 األدب األندلسً األدب الممارنARAB225  

 المستوى الثامن

ARAB422 مناهج البحث مشروع بحثARAB415  

ARAB423 علم اللغة علم الداللةARAB214  

ARAB421 (7نحو ) تطبٌمات نحوٌة وصرفٌة ARAB411  

ARAB425  ًالنمد العربً المدٌم الحدٌثالنمد العربARAB326   

ARAB426 المكتبة العربٌة المدٌمة  المكتبة العربٌة الحدٌثة

ARAB224 
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 اجلذول انزيُي نهحاالخ األكادمييح نهطالب

 

 التوقيت الزمني الحاالت األكاديمية م

 الحذف واإلضافة 6
قبا بداية الفصا الدراسي بأسبوع  , وينتيي بنياية األسبوع 

   بداية الفصا الدراسيالثاني من 
 

 االعتذار 5
 من بداية الفصا الدراسي إلو ما قبا االختبارات بثالث أسابيا ,

 أو حسب التقويم األكاديمي  
 

 االنسحاب 4
 أسابيا ,من بداية الفصا الدراسي إلو ما قبا االختبارات بثالث 

 أو حسب التقويم األكاديمي  
 

 التحويا 3
 قبا نياية األسبوع األول من بداية الفصا الدراسي  

 

 إعادة طي القيد 2
 , من بداية الفصا الدراسي األولينتيي بنياية األسبوع 

  أو حسب التقويم األكاديمي 
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 األكادمييمنارج اإلسشاد                          
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 األكادٌمً النظام فً مشكلة عن نموذج تبلٌغ

 

 
 
\\ 
 

                                                                

 الطالبة/ للطالب الشخصٌّة البٌانات

 الطالب/ الطالبة:اسم 

 الدراسً:المستوى  :الجامعً الرلم

 الجامعً:العام  المسم/ التخصص:

 عدد الساعات المسّجلة للطالب فً هذا الفصل: للطالب: التراكمً الُمعدّل

 المشكلة( وصف الحالة )شرح

 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................... 

 بٌانات تستوفى عن طرٌك المسم

 عدد شعب الممرر الحالٌة:

 عملً:     )نعم /   ال( ( طالبًا25) )نظري(، أو ( طالبًا55) من ألل طالبها عدد للممرر شُعب توجد هل

 المختارة( الشعبة رلم تحدٌد مع ورمزه ورلمه، الممرر، اسم ذكر من المشكلة: )البد لحل ُممترح

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................... 

 الواردة أعاله المعلومات صحة على الطالب تولٌع

 .......................................... التارٌخ: .......................................... التولٌع: ..........................................  االسم:

 اعتماد رئٌس المسم

 ..........................................التارٌخ:  ..........................................التولٌع:  ..........................................االسم: 

 المملكت العربيت السعوديت

                                    وزارة التعليم العالي

                                      المجمعــتجامعت   

                                         كليت التربيت     

وكالت الشؤون التعليميت         

Kingdom of Saudi Arabia 

The Ministry of Higher Education 

 Majmaa University College of Education 

Agency Educational Affairs 

Unit Academic Advising 

 المملكت العربيت السعوديت

                    التعليم العاليوزارة 

   جامعت المجمعــت                  

                              كليت التربيت

وكالت الشؤون التعليميت           
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 منىرج حزف وئضافح يقشس                                                               

 
 حذف ممرر

 

 
 ممرر إضافة

 

 

 

 الطالبة/ للطالب الشخصٌّة البٌانات

 الطالب/ الطالبة:اسم 

 الدراسً:المستوى  :الجامعً الرلم

 الفصل الدراسً:  المسم/ التخصص: 

 الجامعً:العام 

 عدد الساعات رلم الشعبة اسم الممرر ر لم الممرر ورمزه

    

    

    

    

    

    

 عدد الساعات رلم الشعبة اسم الممرر ر لم الممرر ورمزه

    

    

    

    

    

    

 اعتماد الُمرشد األكادٌمً: 

 ..........................................التارٌخ:  ..........................................التولٌع:  ..........................................االسم: 

 المملكت العربيت السعوديت

                                      العاليوزارة التعليم 

                                           جامعت المجمعــت

                                                كليت التربيت

 وكالت الشؤون التعليميت

Kingdom of Saudi Arabia 

The Ministry of Higher Education 

 Majmaa University College of Education 

Agency Educational Affairs 

Unit Academic Advising 
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 الدراسة عن طالب/ طالبة منمطع لٌد إعادة طلبنموذج 
 

 هللا سلّمه0  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وكٌل الكلٌة للشؤون التعلٌمٌة سعادة
 

   وبعد:  00   00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم
 أنا: أتقدم

 

 تنص الالئحة على أنّه إلعادة القٌد ٌشترط ما ٌلً:# 

 0القٌد طً تارٌخ من دراسٌة فصول أربعة خالل القٌد إعادة بطلب ٌتقدم أن -   أ
 0الطالب قٌد إعادة على العالقة ذات والجهات المعنٌة الكلٌة مجلس ٌوافق أن - ب
 الدراسً سجله إلى الرجوع دون مستجدا   طالبا   للجامعة التقدم فبإمكانه فأكثر، دراسٌة فصول أربعة الطالب قٌد طً على مضى إذا  - ج

 0المجلس ٌصدرها لضوابط وفقا ذلك من االستثناء الجامعة ولمجلس حٌنه، فً المعلنة القبول شروط كافة علٌه تنطبق أن على السابق
 ذ من االستثناء – الضرورة حال فً – الجامعة ولمجلس واحدة، مرة من أكثر الطالب قٌد إعادة ٌجوز ال  -  د

 /الطالبة:البٌانات الشخصٌة للطالب 

 الطالب/ الطالبة:اسم 

 الكلٌة: الرلم الجامعً:

 الجامعً:العام  المسم / التخصص:

 الفصول المتبمٌة: تارٌخ اإلنمطاع:

 هـ84  الدراسً ........... من العام الجامعً   الفصل الدراسً فً لٌدي إعادة منكم آمالً 
 :التالٌة لألسباب

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 .....................................................:اسم المرشد
 .......................... :التارٌخ .........................................: التولٌع

 

 المملكت العربيت السعوديت

                        وزارة التعليم العالي

                         جامعت المجمعــت

                                   كليت التربيت

وكالت الشؤون التعليميت               

Kingdom of Saudi Arabia 

The Ministry of Higher Education 

 Majmaa University College of Education 

Agency Educational Affairs 

Unit Academic Advising 
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 جدٌدة شعبة فتح نموذج طلب

 

 

 

 الُممرر الدراسً بٌانات

الشعبة:  رلم  .................................. : ورمزه الممرر رلم.......................................  : الخطة( فً ورد كما) الممرر اسم

..................................     

 تمارٌن/  عملً □                 نظري □  المحاضرة:   نوع

   الخمٌس □               األربعاء □            الثالثاء □               اإلثنٌن □              األحد □     :  الجدٌدة الشعبة لفتح الُممترح الٌوم

.....  من)    ثالث ساعات   □    ..... (   إلى.....  من)  ساعتان  □        .... (    إلى....  من)  ساعة □   : الجدٌدة الشعبة لفتح الُممترح الولت

 (......   إلى.....  من) (، و......   إلى

   (  ال   ،   ) نعم :  أخري شعب مع ٌتزامن الجدٌدة الشعبة ولت هل

 جدٌدة؟ شعبة إلى فتح دعت التً فما األسباب ، (  )نعم اإلجابة كانت إذا
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

............................................................... 

 التولٌع رباعًٌا الطالب اسم الجامعً الرلم م

8    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

1    

9    

85    

88    

 .......................... :التارٌخ         ................................................: التولٌع ......................................... ُمعد البٌان: اسم

 المملكت العربيت السعوديت

                         وزارة التعليم العالي

                           جامعت المجمعــت  

                               كليت التربيت    

وكالت الشؤون التعليميت              

Kingdom of Saudi Arabia 

The Ministry of Higher Education 

 Majmaa University College of Education 

Agency Educational Affairs 

Unit Academic Advising 
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 أنشطة اإلرشاد األكاديمي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ 3313ـ3311لمعام الجامعي ) أنشطة اإلرشاد األكاديمي                        

 المملكت العربيت السعوديت

                                    وزارة التعليم العالي

                                      جامعت المجمعــت  

                                         كليت التربيت     

 قسم اللغت العربيت
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 المبادرات النشاط م
 مسؤول التنفيذ

 التاريخ 

 
6 

لقاء تعريفي عن 
األنظمة األكاديمية 

 بالكمية

 ـ تعريم الطالبة بالخطة الدراسية 
 ـ معرفة العبء الدراسي وضوابطو 

ـ التعريم بأنظمة المواظبة والحضور والغياب 
 بالمحاضرات

 ـ بيان الحاالت األكاديمية لمطالبة خالل دراستيا 
ـ كيفية الدخول عمو البوابة االلكترونية إلجراء 

 واإلضافة  عمميات الحذف 
 _ دور المرشدة األكاديمية 

 

مسؤول وحدة اإلرشاد 
 األكاديمي

52/61 

5 
 

ورشة عما بعنوان 
الخطة الدراسية "

 "ومتطمباتيا

ـ تعريم الطالبة بالخطة الدراسية لمقسم في 
المستويات الثمانية ,والمقررات االجبارية 

  ,واالختيارية والمقررات العامة
 

 ـ عرض المواد التخصصية التي ليا متطمب 
ـ حث الطالبة عمو االستذكار الجيد لالختبارات 

 النيائية
 

مسؤول وحدة اإلرشاد 
 األكاديمي

52/6 

4 
 

ورشة عما بعنوان 
صعوبات ومعوقات "

 "اإلرشاد األكاديمي

ـ بحث أىم المعوقات والصعوبات التي تواجو 
 العضوات في عممية اإلرشاد  

مقترحات المرشدات لتحسين عممية ـ عرض 
 اإلرشاد بالقسم 

 ـ التأكيد عمو ضرورة التواصا ما الطالبات 
 

 66/5 عضوات القسم

3 
 

لقاء تييئة لمطالبات 
 المستجدات بالقسم

ـ معرفة أنظمة الدراسة واالختبارات الجامعية 
 بالكمية  

ـ كيفية الدخول عمو البوابة االلكترونية إلجراء  

مسؤول وحدة اإلرشاد 
  األكاديمي

6/3 
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 الحذف واإلضافة  عمميات 
 ـ أىمية التواصا ما المرشدة األكاديمية 

2 
ورشة عما بعنوان 

آليات الحذف "
 "واإلضافة ومشكالتيا

ـ ما يستجد من مشكالت أثناء فترة الحذف 
 واإلضافة ,وكيفية ادراكيا 

 
 تفصيا المواد االختيارية كمتطمب جامعي

 

اإلرشاد مسؤول وحدة 
 55/4ـ56 األكاديمي

1 
آليات استخدام لنظام 
التعميم االلكتروني في 

 جامعة المجمعة

ـ كيفية الدخول عمو بوابة التعميم االلكتروني 
 )جسور( 

 
ـ تدريب الطالبة عمو كيفية استخدام أدوات التعميم 

 االلكتروني 
 

 52/3ـ67 منسقة القسم

7 
مشكالت لقاء حول 

ومقترحات طالبات 
 المستويات

 ـ معرفة المشكالت التي تواجو الطالبات بالقسم 
 

 ـ طرح مقترحات تخدم العممية الدراسية بالقسم 
 

 ـ معوقات اإلرشاد األكاديمي وسبا حميا 
 

 ـ استبيان رأي الطالبات في اإلرشاد األكاديمي  

مسؤول وحدة اإلرشاد 
 األكاديمي

 ومنسقة القسم

 53/3ـ55
 
 
 
 
 

 
 

8 

بعنوان ورشة عما 
معوقات اإلرشاد "

األكاديمي وأىم 
 "المقترحات

ـ أىم المعوقات التي تواجو المرشدات من خالل 
 تواصمين ما الطالبات 

 
 ـ أىم المقترحات لتحسين عممية اإلرشاد بالقسم  

 

 58/3 عضوات القسم

9 
محاضرة بعنوان 

 "أسموب االستذكار"

التعرف عمو طريقة في االستذكار تسيم في 
التجربة إلو خبرة ) نقا المعارف من  تحويا

 الذاكرة المؤقتة إلو الذاكرة طويمة األمد(
 62/1 عضوات القسم
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61 
إعداد دليا لوحدة 
اإلرشاد األكاديمي 

 بالقسم

إعداد رؤية ورسالة لوحدة اإلرشاد بقسم المغة 
العربية , موضحا أىداف الوحدة وميام المرشدة 

, ميارات األكاديمية , مسئولية ودور الطالبة 
 المرشدة , أنظمة ولوائح الدراسة بالكمية 

مسؤول وحدة اإلرشاد 
 األكاديمي
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 هـ (3311ـ3313لمعام الجامعي )  اإلرشاد األكاديميأنشطة                        

 التاريخ مسؤول التنفيذ المبادرات األنشطة م

6 
اعتماد لجنة اإلرشاد 

لطالب األكاديمي 
 والطالبات 

 53/66/43 رئيس القسم مجمس القسم

5 
تعديا دليا اإلرشاد  

 األكاديمي

 ـ إضافة ميارات المرشدة األكاديمية

ـ تعديا لجنة اإلرشاد األكاديمي بالقسم 
 بتضافة العضوات الجدد

مسؤول وحدة 
اإلرشاد 
 األكاديمي

 

52  /65/43 

4 
ورشة عما بعنوان 
"فاعميات أسبوع 
 اإلرشاد األكاديمي"

العما خالل أسبوع اإلرشاد ـ تحديد آليات 
 األكاديمي 

 رض النسخة االسترشادية لالختباراتسـ ع

 ـ عرض النماذج  الخاصة باإلرشاد

 

مسؤول وحدة 
اإلرشاد 
 األكاديمي

 

 

3 
أسبوع اإلرشاد 

 األكاديمي

ـ تشكيا لجنة من عضوات القسم ألسبوع 
 اإلرشاد

 ـ توزيا الطالبات حسب الرقم الجامعي

 األسبوع داخا القسمـ اإلعالن عن 

 ـ اقرارات الطالبات

 ـ شيادة تقدير لمعضوات المشاركات

 تم تنفيذه باألسبوع عماـ تقرير عام 

 

 

 عضوات القسم

 

 

 58/61/43ـ53
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2 
ورشة عما بعنوان " 
نشر ثقافة الجودة 
 وعالقاتيا باإلرشاد

 ـ معنو الجودة وكيفية تحققيا بالقسم 

 لمطالباتـ أىمية الجودة واالعتماد 

ـ تطبيت الجودة في مجال اإلرشاد 
 األكاديمي

 

 عضوات القسم

 طالبات القسمو 

 

 

4/66/43 

1 
أسبوع اإلرشاد 

 األكاديمي

ـ تشكيا لجنة من عضوات القسم ألسبوع 
 اإلرشاد

 ـ توزيا الطالبات حسب الرقم الجامعي

 ـ اإلعالن عن األسبوع داخا القسم

 ـ اقرارات الطالبات

 لمعضوات المشاركات ـ شيادة تقدير

 

 

 

 القسم عضوات

 

 59/4/43ـ52

7 
يوم التوعية لإلرشاد 

 األكاديمي

 ـ عرض الالئحة التأديبية بالكمية 

ـ عرض ميام لجنة التوجيو واإلرشاد 
 النفسي بالكمية 

ـ عرض لوائح الدراسة بالكمية , والخطة 
 الدراسية بالقسم

 

 أ حميمة الشيري 

أ  جوىرة 
 الماضي

د  منال 
 أبوالمجد

)مسؤول وحدة 
 اإلرشاد بالقسم(

62/2/42 
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8 
ورشة عما بعنوان " 

تنظيم أوقات 
 المذاكرة"

 ـ االفتتاح بالقرآن الكريم

 ـ محاضرة بعنوان " تنظيم أوقات المذاكرة 

" "لمغة العربية بين الواقا ن ـ مسرحية بعنوا
 والمأمول عند أبنائنا"

ـ فقرة بعنوان "من أنا" حول الشخصيات 
 العربية

 

 القسم عضوات

 

62/1/42 

9 
تنظيم أسبوع االرشاد 

 األكاديمي

  عداد مطوياتإ ـ 

 ووأىداف توورسالالقسم عالن عن رؤية ـ اإل
  

 ـ تشكيا لجنة من عضوات القسم

 ـ تدريب العضوات الجدد

عالن عن األسبوع داخا وخارج ـ اإل
  القسم

  قرارات بالحاالت األكاديمية لمطالباتإـ  

 نماذج لرصد مشكالت الطالباتـ 

 

 

 

 

 6342/ 66/ 59 عضوات القسم
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 هـ (3311ـ 11) أنشطة اإلرشاد األكاديمي لمعام الجامعي 

 المبادرات المهام م
مسؤول 
 التنفيذ

 التاريخ

6 
ورشة عما بعنوان 

"فاعميات أسبوع اإلرشاد 
 األكاديمي"

آليات العما خالل ـ تحديد 
 أسبوع اإلرشاد األكاديمي 

ـ عرض النسخة 
 االسترشادية لالختبارات

ـ عرض النماذج  الخاصة 
 باإلرشاد

ـ تشكيا لجان متابعة 
الحاالت األكاديمية 

 لمطالبات

 

 عضوات القسم

 

61 /66/6342 

 أسبوع اإلرشاد األكاديمي 5

ـ تشكيا لجنة من عضوات 
 القسم ألسبوع اإلرشاد

توزيا الطالبات حسب ـ 
 الرقم الجامعي

ـ اإلعالن عن األسبوع 
 داخا القسم

 ـ اقرارات الطالبات

 

 

 طالبات القسم

 

 

 69/66/42ـ 62



 دلٌل وحدة اإلرشاد األكادٌمً ـ  قسم اللغة العربٌة 

 

 36 

ـ تقرير عام عن ما تم 
 تنفيذه باألسبوع

4 
ورشة عما تعريفية 

لمعضوات الجدد بأنظمة 
 اإلرشاد األكاديمي 

 ـ التعريم بأنظمة ولوائح

 الدراسة والتسجيا 

التعريم بالخطة الدراسية ـ 
 ومتطمباتيا 

 

 

 عضوات القسم

 

 

4/66/43 

 يوم التثقيم األكاديمي 3

ـ التعريم بأنظمة الدراسة 
 واحتساب الدرجات 

ـ التعرف بمتطمبات الخطة 
 الدراسية لمقسم 

ـ التعريم بخطة العموم 
 التربوية 

ـ التعريم بأنشطة وحدة 
 النشاط بالكمية

 

 ىـ51/66/6342 طالبات القسم

 أسبوع اإلرشاد األكاديمي 2

ـ تشكيا لجنة من عضوات 
 القسم ألسبوع اإلرشاد

ـ توزيا الطالبات حسب 
 الرقم الجامعي

 

 

 طالبات القسم

 

 ىـ52/4/6341

 ىـ5/3/6341: 
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ـ اإلعالن عن األسبوع 
 داخا القسم

 ـ اقرارات الطالبات

ـ تقرير يومي عن الحاالت 
 األكاديمية لمطالبات

 

 يوم المرشدة والطالبة 1

ـ محاضرات توعوية 
لمعضوات حول اإلرشاد 

األكاديمي , ولوائح وأنظمة 
الدراسة داخا الكمية, 
والميارات  التي يجب 
توافرىا في المرشدة 

 األكاديمية

ـ عرض منسقة الوحدة 
بالقسم ألىم التحديات 
والمعوقات التي تواجو 

عممية اإلرشاد األكاديمي 
المقترحة وأىم الحمول 

 لذلك 

ـ محاضرات توعوية 

 عضوات القسم

 وطالبات القسم

ىـ51/3/6341
 ىـ6341/ 41/3
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 لمطابات لتنمية مياراتين 

7 
الساعات المكتبية 

 لمعضوات

ـ تحديد الساعات المكتبية 
 لكا عضوة 

ـ اإلعالن عنيا لمطالبات 
 بموحة اإلعالنات بالقسم

 

 منسقة القسم

بداية كا فصا 
 دراسي
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