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دمة
َ
ُمق

ة في تطوير يعد  االرشاد االكاديمي في برنامج رياض االطفال من البرامج الهام
العلمية القسم  فهو أسلوب علمي لرعاية طالبات القسم في كافة النواحي
ى تفهم واالجتماعية والنفسية والثقافية ، هادفا إلى مساعدة الطالبة لك
التعرف على  شخصيتها  ، اكتشاف طاقاتها وابداعاتها والعمل على تنميتها ، و 
ديهن قدراتها وتحل مشكالتها من خالل املرشدات األكاديميات الالتي ل
في رصيد كبير من الخبرة واملعرفة باألسلوب الذي يساعد الطالبات

 في اإلفادة من
ً
رأي الحصول على أفضل رأي ممكن، وهم ال يدخرون وسعا

جمعة و لذا يسعد قسم رياض االطفال بكلية التربية بجامعة امل. وخبرة
تلفة في بتقديم هذا الدليل املختصر لكي يسهم مع غيره من البرامج املخ

تحقيق رسالة الجامعة





:الرؤية
 اتهن تقديم خدمات إرشادية للطالبات بما يتناسب مع قدر

 
ً
 االكاديمية لكي تساهم في تطوير نفسها  أكاديميا

ً
 واجتماعيا

عايير وتخطو بنجاح في املجاالت املختلفة بما يتفق مع م
.الجودة العاملية بالجامعات

الرسالة:
كالت تهدف للتعرف الي املش: رسالة اإلرشاد األكاديمي

التفاعل التي تعوق قدرة الطالبة علي التحصيل العلمي و 
اعدة وتتم تقديم املس. مع متطلبات الحياه الجامعية 

ا  والدعم عن طريق زيادة وعي الطالبة بمسئولياته
حل األكاديمية وتشجيعها علي بذل مزيد من الجهد في
ن املشكالت األكاديمية والشخصية التي تحول دو 
يق تحقيقها أهدافهم التعليمية ويتم بذلك عن طر 
تي ترفع تزويد الطالبة باملهارات األكاديمية املتنوعة ال

.ة من تحصيلها الدراس ي ومناقشة طموحاتها العلمي



:األهداف

1. جها الطالبات بأنظمة الجامعة وبرامتعريف
.األكاديمية

2. مساعدة جميع الطالبات لالستفادة من
خبرات أعضاء هيئة التدريس لنيل أفضل

.تحصيل علمي
3.مي مساعدة الطالبات على تحقيق نمو أكادي

.بما يتوافق مع قدراتهن وميولهن 
4.داتهن التفاعل املستمر بين الطالبات ومرش

قد لتقديم الحلول املالئمة للمشاكل التي
.الجامعةتواجههن أثناء مسيرتهن التعليمية في



اإلرشاد األكاديمي بالقسمأهمية 

 تلخيص هذه املهمة فيما يلييمكن:
بخاصةتعريف الطالبة بالحياة الجامعية ونظم الجامعة بعامة ونظم الدراسة واالمتحانات.
صيلهم مساعدة الطالبة على حـل مشكالتها االجتماعية التي تؤثر بشكل مبـاشر في تح

.الدراس ي
ط الدراسية توعيه الطالبات بالصعوبات األكاديمية واملهارات الدراسية، وكيفية إعداد الخط

.وجدول تنظيم الوقت
صول على تزويد الطالبة بالخبرة والرأي العلمي حول تنظيم أوقاتها وحسن استثمارها للح

.أفضل األساليب في املذاكرة والتحصيل الجيد
 تشجيع املتفوقات على االستمرار في التفوق.
 ا و االستفادة املتعثرة على التعرف على نقاط الضعف و محاولة التغلب عليهمساعدة الطالبة

.مما تيسره لها الجامعة من أساليب تساعد على التحصيل العلمي
ة بما  املساعدة على تنشيط الحياة الثقافية واالجتماعية داخل الجامعة بأساليب علمي

.يساعد على تنمية روح االنتماء والوالء للجامعة واملجتمع



الطالبةمهام 

 دة مع املرشدة األكاديمية لها و إن لم يكن لها مرشالتواصل
تتواصل مع مسئولة اإلرشاد بالقسم

ن حضور أسبوع اإلرشاد األكاديمي و موعده األسبوع األول م
كل فصل دراس ي لتالفي املشكالت مبكرا

 طباعة الجدول الدراس ي و املقررات املجتازة في حالة
.االستفسار عن مشكلة على البوابة لها 

كلة علي استشارة أعضاء هيئة التدريس فقط في تعرضك ملش
البوابة و االبتعاد عن االجتهادات الشخصية

اب وأخيرا ، ينبغي على الطالبة إدراك آليات الحضور والغي
واإلنذارات واالعتذار عن دراسة فصل دراس ي بل حتى عن 

لية دراسة مقرر بعينه والتأجيل واالنقطاع والتحويل من ك
ألخرى ومن جامعة ألخرى ، واالنسحاب من الجامعة ، واملعدل

رات ، وغير التراكمي وطريقة حسابه، ونظام االختبارات والتقدي
.ام به ذلك من التفاصيل املهمة التي يجب على الطالبة اإلمل



أعضاء وحدة اإلرشاد األكاديمي بقسم رياض االطفال 

املهاماإلسمم

رئيسة قسم رياض االطفالنوال املسند. أ1

طايعدرديري سعيدة حسين . أ2
م عضو و منسقة االرشاد األكاديمي بقس

رياض االطفال

عضو دعاء محمد مصطفى. د3

عضوصباح يوسف أحمد. د4

عضوعوض الغرايبةنهي . أ 5

عضومها احمد عبدالحليم. د6

عضومنال الحربي. أ 7

عضوأمل الفواز. أ 8

عضوحصة القحطاني. أ 9

عضوسارة التميمي. أ 10



:لجنة االرشاد بالقسم مسؤوليات 

 حدة متابعة مهام اإلرشاد األكاديمي بالقسم وفق التعليمات الصادرة و
.اإلرشاد بالكلية 

لكلية مع متابعة توزيع الطالبات على األعضاء حسبما تراه وحدة اإلرشاد با
بداية العام الدراس ي 

س ي ، التخطيط إلقامة أسبوع اإلرشاد األكاديمي في بداية كل فصل درا
علقة ومتابعة تنفيذه ، واستقبال مشكالت الطالبات األكاديمية املت

.بعمليات تسجيل املقررات خالل الفترة املخصصة لذلك 
توزيع املطويات اإلرشادية على الطالبات
ستطالع توزيع االستبانات وأدوات جمع املعلومات املناسبة الالزمة إلجراء ا

. رأي الطالبات في أنشطة اإلرشاد األكاديمي بالقسم 



االسبوع إعداد وتوثيق تقارير دورية عن نشاطات اللجنة ومعوقات األداء فيها و في
االول من كل فصل

توياتهن متابعة املستوى التحصيلي للطالبات ومساعدتهن على الرفع من مس
 وذوي الظروف الخاص

ً
ة املادية التحصيلية وخاصة للطالبات املتعثرات دراسيا

.واالجتماعية والنفسية
ا حصر الظواهر السلوكية التي تحدث من بعض الطالبات ودراسة أسبابه

ض ودوافعها ، اتخاذ اإلجراءات وفق قواعد تنظيم السلوك واملواظبة حول بع
.السلوكيات التي تصدر من بعض الطالبات

ة لهامعالجة املشكالت الدراسية على مستوى القسم ووضع الحلول املناسب.
هة دراسة أعذار الطالبات الغائبات عن االختبارات الفصلية، وإقرار مدى وجا

.العذر لدخول الطالبة االختبار البديل خالل الفترة املحددة



أنشطة اإلرشاد األكاديمي بالقسم

األكاديمي تقديم الدعم األكاديمي للطالبات من خالل تنظيم أسبوع اإلرشاد
.أول كل فصل دراس ي متزامنا مع عمليات الحذف واإلضافة 

 املرشدات معالجة النتائج والبيانات املتضمنة في استبانات الطالبات و
وكتابة تقرير عنها

نظام الدراسة تنظيم أسبوع التثقيف األكاديمي لتوعية الطالبات في قسم ب
.فيه

 ت كل برنامج مثل التي تشرح مقررا)توزيع املطويات املناسبة على الطالبات
(.ونظام الدراسة الجامعية وغيرها 

ابقة بها طباعة الرسم الشجري ملقررات األقسام مع توضيح املتطلبات الس
.وتوزيعها على املرشدات األكاديميات

سيا لالندماج في املشاركة في تنظيم يوم التهيئة إلعداد الطالبات أكاديميا ونف
.الحياة الجامعية 



تخصيص ساعات محددة لإلرشاد األكاديمي في وقت ومكان محدد في جدول كل عضوة
ويحتسب هذا الوقت من ساعاتها املكتبية

جداول العضوات معلقة في لوحة إعالنات القسم ومحدد بها الساعات اإلرشادية.
اد املناسب تتواجد هيئة التدريس في أوقات كافية ومحددة في جدول ؛ لتقديم املشورة واإلرش

.للطلبة املنتظمين كليا واملنتظمين جزئيا 
 عقد اجتماعات دورية شهرية فردية وجماعية بين املرشدات والطالبات .
دمها إعداد ملف متكامل لكل طالبة يشمل معلومات عنها ،وخطتها الدراسية ومعدالت تق

األكاديمي
ن عقد لقاءات إرشاد فردية مع الطالبات املتعثرات للتعرف على ما يحول دون تقدمه

األكاديمي 
حويلها لنتائج التعاون مع وحدة التقويم والقياس بالكلية للحصول على بيانات كمية يمكن ت

.كيفية 
الجامعةعقد ورش عمل للعضوات والطالبات  لتعريفهن بخدمات الدعم الطالبي املوجودة ب



عدد الساعات التي على الطالبة اجتيازها:
 ساعة12= متطلبات جامعة
 ساعة32= تربوى مقرر
 ساعة100= متطلبات قسم
 (  ساعة144)ويصل اإلجمالي إلى
 قررات التربوية يتطلب اجتياز كل امل( في املستوى الثامن )العلم أن مقرر التربية امليدانية مع

في املستويات األدنى
:على النحو اآلتي تكون ( متطلبات جامعية اختيارية )ساعة 12
6 102سلم ، 101سلم )ساعات من ثمان ساعات من مقررات السلم التي تطرحها الجامعة  ،

(1مقررات اختيارية)وتسمى ، (104سلم ، 103سلم 
 عرب ،101عرب )ساعات من مقررات العرب التي تطرحها الجامعة 4ساعتين من أصل

(2مقررات اختيارية )وتسمى ،(103
4 اللغة ، قضايا مجتمعة معاصرة) ساعات من املقررات االختيارية 14ساعات من أصل

ال ريادة األعم،أساسيات الصحة واللياقة ،عمل تطوعي ، األسرة والطفولة،االنجليزية 
( 3وتسمى مقررات اختيارية ،(األنظمة وحقوق اإلنسان،

فق و الطالبة واملرشدة للدراسة واالختبارات دليل 
لوائح جامعة املجمعة



 سرة كما أن على طالبات قسم رياض األطفال عدم التسجيل في مقرر األ
االختياريةوالطفولة من املواد 

املواد املشروطة بمتطلب سابق -ب:
اللعبمادة سيكولوجية( املتطلب السابق. : )تصميم األلعاب التربوية
 رسوم مادة سيكولوجية( املتطلب السابق: )املهارات اليدوية والفنية

.األطفال
 ( . 1) مادة قران كريم ( املتطلب السابق( : )2) قران كريم
ادة م( املتطلب السابق: )استراتيجيات الدمجصعوبات التعلم ومادة

.مقدمة في التربية الخاصة 
 ( .1) مادة اللغة االنجليزية ( املتطلب السابق)(: 2)اللغة االنجليزية
متطلب ) ساعة121اجتياز ( املتطلب السابق : ) مادة التدريب امليداني

(تخصص +التربوي + جامعة 




األسبوعنهايةبوينتهيإبسبوعالدراسيالفصلقبلالتسجيليبدء
منةاألول

وإذا مل تسجل خالل هذه الفرتة النظامية تعترب منقطعة

األكادمييةشدهتامر معبنفسهاابلتشاورالتسجيلبعمليةالطالبةتقوم

عليمات وتتحمل الطالبة أية مسئولية عن خطأ نتيجة جهلها ابلت
.وف العادية كما الحيق هلا تكليف من ينوب عنها ابلتسجيل يف الظر 

التسجيل الرسمي في نظام المستويات

موعد التسجيل



البة للمقررات اليت تسجلها الط( الوحدات الدراسية)هو جمموع الساعات 
للفصل الدراسي الواحد

خاللمعتمدةساعة20األعلىواحلدمعتمدةساعة12لهاألدىناحلد
أعلىحدساعات10الصيفيوللفصلالواحدالدراسيالفصل

وضوابطةالعبء الدراسي عند التسجيل 

ساعة14منأكثرتسجلأنأكادمييا  املنذرةللطالبةحيقال

ساعة16منأكثرتسجلأنمقبولتقديرهاللطالبةحيقال

األعلىاحلدعنفقطساعات3بـتزيدأنفقطاخلرجيةللطالبةيسمح



مفاهيم وتعريفات أكادميية شائعة

:  السنة الدراسية 
فصالن رئيسان 

وفصل صيفي إن وجد
: الفصل الدراسي 

مدة زمنية ال تقل عن مخسة عشر أسبوعا  
ُتَدرَّس على مداها

املقررات الدراسية، وال تدخل من ضمنها
فرتات التسجيل 

.واالختبارات النهائية 



:الفصل الصيفي 
مدة زمنية ال تزيد على مثانية أسابيع 

ئيةوال تدخل من ضمنها فرتات التسجيل واالختبارات النها
.وتضاعف خالهلا املدة املخصصة لكل مقرر 

:املستوى الدراسي 
هو الدال على املرحلة الدراسية ، 

ايت ويكون عدد املستوايت الالزمة للتخرج مثانية مستو 
.و أكثر وفقا للخطط الدراسية املعتمدة 



:املقرر الدراسي 
ة مادة دراسية تتبع مستوى حمددا  ضمن خطة الدراس

(.برانمج)املعتمدة يف كل ختصص 
ويكون لكل مقرر رقم ورمز واسم ووصف مفصل 

ملفرداته
ن ميّيزه من حيث احملتوى واملستوى عّما سواه م

مقررات ، 
التقييم وملف خاص حيتفظ به القسم لغرض املتابعة و 

أو والتطوير وجيوز أن يكون لبعض املقررات متطلب
.متطلبات سابقة أو متزامنة معه 



:الوحدة الدراسية 
دهتا احملاضرة النظرية األسبوعية اليت ال تقل م

عن مخسني دقيقة ، أو الدرس السريري الذي ال 
تقل مدته عن مخسني دقيقة أو الدرس العملي
.أو امليداين الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة 

:درجة األعمال الفصلية 
يل الدرجة املمنوحة لألعمال اليت تبني حتص

الطالبة
خالل فصل دراسي من اختبارات وحبوث 

وأنشطة تعليمية
. تتصل ابملقرر الدراسي 



:االختبار النهائي 
فصل اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف هناية ال

.الدراسي 

:الدرجة النهائية 
جمموع درجات األعمال الفصلية مضافا  إليها درجة 

.االختبار النهائي   لكل مقرر وحتسب الدرجة من مائة 



للنســـــــبة املئويـــــــة أو احلـــــــرف هـــــــو وصـــــــف 
ــــيت حصــــ ــــة  ال لت األجبــــدي للدرجــــة النهائي

.عليها الطالبة يف أي مقرر

:التقدير العام 
وصف مستوى التحصيل العلمي للطالبة خالل

مّدة دراستها يف اجلامعة

:اإلنذار األكادميي 
اإلشعار الذي يوجه للطالبة بسبب اخنفاض

معدهلا الرتاكمي
.نقاط5نقطة من 2عن احلد األدىن وهو



:األكادميي ورموز التقديراتالسجل 

بيان يوضح سري الطالبة الدراسي ، ويشمل املقرراتهو 
:اليت تدرسها الطالبة يف كل فصل دراسي  بـ 
رموزها  وأرقامها   وعدد وحداهتا املقررة 

والتقديرات اليت حصلت عليها
ورموز وقيم تلك التقديرات 

كما يوضح السجل املعدل الفصلي واملعدل الرتاكمي 
ويوضح التقدير العام 

ولة من ابإلضافة إىل املقررات اليت أعفيت منها الطالبة احمل
.قسم أو كلية أو جامعة بعد املعادلة



التقديرات
منالتقديرزنو أساسعلىمقرركليفالطالبةعليهاحتصلاليتالتقديراتحتتسب

:التايلاجلدوليوضحكما(5)
(5)وزن التقدير من  رمز التقدير التقدير الدرجة المئوية

5.00 +أ ممتاز مرتفع 95-100

4.75 أ ممتاز 95إلى أقل من 90

4.50 +ب  جيد جداً مرتفع 90إلى أقل من 85

4.00 ب جيد جداً  85إلى أقل من 80

3.50 +ج  جيد مرتفع 80إلى أقل من 75

3.00 ج جيد 75إلى أقل من 70

2.50 +د  مقبول مرتفع 70إلى أقل من 65

2.00 د مقبول 65إلى أقل من 60

1.00 هـ راسب 60أقل من 



المدلول

باإلنجليزية 

المدلول

بالعربية 

النقاط  حدود الدرجة  الرمز

باإلنجليزية 

الرمز

بالعربية

Exceptional ممتاز مرتفع  4.00 5.00 95-100 A+ + أ

Excellent ممتاز  3.75 4.75 95أقل 90 A أ 

Superior  جيد جداً مرتفع 3.50 4.50 90أقل من 85 B+ + ب

Very Good جيد جداً  3.00 4.00 85أقل من 80 B ب 

Above Average جيد مرتفع  2.50 3.50 80أقل من 75 C+ + ج

Good جيد  2.00 3.00 75أقل من 70 C ج 

High Pass  مقبول مرتفع 1.50 2.50 70أقل من 65 D+ +  د

Pass مقبول  1.00 2.00 65أقل من 60 D د 

Fail راسب  0 1.00 60أقل من  F هـ 

In-Progress مستمر  - - ----- IP م 

In-Complete غير مكتمل  - - ----- IC ل 

Denile  محروم 0 1.00 ----- DN ح 

Nograde-Pass ناجح دون درجة  - - وأكثر 60 NP ند 

Nograde-Fail راسب دون درجة  - - 60أقل من  NF هد 

Withdrawn منسحب بعذر  - - ----- W ع 



:املعدل الفصلي 
لى حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصلت عليها الطالبة  ع

أي جمموع الوحدات املقررة جلميع املقررات اليت درستها يف
زن فصل دراسي وحتسب النقاط بضرب الوحدة املقررة يف و 

ةالتقدير الذي حصلت عليه يف كل مقرر درسته الطالب
:املعدل الرتاكمي 

حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصلت عليها الطالبة يف
ى مجيع املقررات  اليت درستها منذ التحاقها ابجلامعة عل

.جمموع الوحدات املقررة لتلك املقررات 



مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي 

:الفصل األول 

عدد النقاط 

وزن التقدير رمز التقدير  الدرجة 

المئوية 

عدد الوحدات  المقرر 

9.00 4.50 + ب 85 2 سلم301

9.00 3.00 ج  70 3 كيم324

14.25 4.75 أ  92 3 ريض235

16.00 4.00 ب  80 4 فيز312

48.25 12 المجموع 

48.25مجموع النقاط   

 =4.02 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =معدل الفصل األول 

(  12)مجموع الوحدات 



%25غياهباعنالنهائي ألي مقرر عندما تزيد نسبة اإلمتحانحترم الطالبة من دخول 
.  من جمموع احملاضرات النظرية والدروس العملية هلذا املقرر

أنظمة المواظبة والحضور والغياب بعذر وبدون عذر 

بة فيه  من اإلختبار النهائي ألي مقرر راس( بسبب الغياب )تعترب الطالبة احملرومة 

او ( ح)تثبت للطالبة درجة األعمال الفصلية فقط ويرصد هلا تقدير حمروم 

إلعالن عنها قبل يتم إقرار وإعتماد قوائم الطالبات احملرومات من قبل جملس الكلية اليت يتم ا
بداية اإلختبارات النهائية 

لعذر بشرط أن ميكن رفع احلرمان من جملس الكلية والسماح بدخول األختبار يف حالة قبول ا
رمن جمموع احملاضرات النظرية والدروس العملية للمقر % 50ال تقل نسبة حضورها عن 

DN



سب تقديرها على أساس النهائي للطالبة املتغيبة عنه بدون عذر بـ صفر وحياإلختبارتقيد درجة 
الفصلية لألعماهلادرجاهتا 

تابع أنظمة المواظبة والحضور والغياب بعذر وبدون عذر 

النهائي ألي مقرر راسبة فيه اإلختبارتعترب الطالبة احملرومة من 

:النهائي يف ثالث حاالت وهي اإلمتحانيقبل العذر للغياب عن 
 به حىت اسبوع بعذرها يف وقت حصول سباإلمتحانأن تتقدم الطالبة املتغيبة عن

من زواله
 أن يكون من األعذار القهرية اليت يقبلها جملس الكلية
 هناية الفصل زالتتجاو البديل وترصد نتيجته خالل مدة اإلختبارأن يتم تقدمي

الدراسي التايل



احلاالت األكادميية  للطالبة خالل دراستها   
اإلعـتـذار: أوال 

ل عن فصاإلعتذارميكن للطالبة 
فيه بهراسدراسي  كامل بدون اعتبارها 

بشرط احضارها موافقة ويل امرها
لعميد القبول والتسجيل

الزمة  وسوف لن حيتسب ضمن املدة ال
املفرتضة لتخرجها

(حذف)عن اإلعتذاركما ميكن هلا 
مقرر واحد أو أكثر  بشرط أال يقل

ساعة 12عدد الساعات عن 
3هلا حذف اكثر من الحيقكما انه 

عةابجلاممقررات طوال مدة دراستها 

بدء جيب أن يتم تقدمي الطلب قبل
ل النهائية للفصاإلمتحاانتموعد 

اسابيع ويرصد هلا 3الدراسي بـ 
(ع )بسجلها تقدير 

ني كما جيب أال تتجاوز مدته فصل
فصول غري 3دراسيني متتاليني او 

امعة متتالية طوال مدة دراستها ابجل

ب عند حذف أي مقرر يلزم  رفع طل
ة بذلك واحلصول على موافقة عماد

الكلية

يف ( ع )رتقدياحملذوفهيرصد للمقررات 
سجلها األكادميي



عن الدراسة واالنقطاع التأجيل : اثنيا 

ها  قبل مكن للطالبة أن تقوم بتأجيل دراستي
غري 3 او البدء هبا لفصل واحد او اثنني متتالني
متتالية كحد اقصى أو يطوى قيدها 

ها أو يف حال الطالبة املتزوجة املرافقة لزوج
يل حملرمها الذي يعوهلا يسمح بفرتة أتج

ة سنوات ويف حال أتخرت ابلعود5التتجاوز
والتسجيل تعود كمستجدة

لس على أن يكون بسبب عذر مقبول من جم
الكلية 

ة األسبوع وأن تتقدم بطلب التأجيل قبل هناي
األول مع موافقة خطيه لعميد القبول 

والتسجيل من ويل أمرها
مباشرة كما جيب عليها بعد انتهاءه أن تسجل

وإال تعترب منقطعة وليست مؤجله

قبل ويف حال مل تستأنف وضعها األكادميي
.هناية األسبوع السابع  يطوى قيدها

هنا يلزم مراعاة تغري اخلطط الدراسية
ات هلا ففي حالة تبدهلا تتم معادلة املقرر 

هلا تعود وتستأنف دراستها ويف حالة عدم تبد
..لوضعها األكادميي السابق



اإلنسحاب من اجلامعة : اثلثا  
راسة يف ميكن للطالبة أن تنسحب برغبتها من الد

اجلامعة 
ةوحتصل على ملفها مع أصل شهادة الثانوي

م عهدهتا وتسلاملكتبهعليها أن ختلي طرفها من 
اجلامعهومرافق 

املدة اليت وعند رغبتها ابلعودة اىل اجلامعة  حتسب
انسحبت خالهلا كما لو كانت منقطعة 

يل مرة وتوقف مكافآهتا اىل أن تتمكن من التسج
جديداخرى لفصل 

ب قبل بشرط أن تتقدم بطلب االنسحا
اسابيع على األقل من بدء 3

ا النهائية  او يرصد هلاإلمتحاانت
ررات راسب يف مجيع مق( هـ)التقدير 

هذا الفصل



طي القيد وإعادته: رابعا  
<<حاالت  وهي  3يطوى قيد الطالبة يف 

ة فقط وميكن للطالبة إعادة قيدها  ملرة  واحد
ي بنفس رقمها اجلامعي وسجلها األكادمي

بشرط أن ال تكون مفصولة أكادمييا  
<<وفق شروط معينه وهي 

عذر عندما تسحب ملفها او تنقطع بدون
يابالذي جتاوزت به احلد املخصص للغ

سوهبا بسبب ر )او تكون مفصولة أكادمييا 
دم ملعدهلا املنخفض بعد التخرج أو ع

ملدة استكماهلا ملتطلبات الدراسة خالل ا
(اإلستئنافاملقررة او بعد 

جاوزالتتعندما تتقدم ابلطلب خالل مدة 
فصول 4

الل أن حتصل على موافقة جملس كلية خ
ل للفصل الفرتة النظامية للتسجيل او تسج

التايل يف حال أتخرت املوافقة 
فصول فأكثر4ويف حال مضى على قيدها 

فبإمكاهنا التقدم كطالبة مستجدة



الفصل من اجلامعة: خامسا  
عرضة ( غري اخلرجية) قد تكون الطالبة 

للفصل األكادميي من اجلامعة 

وعند حصوهلا على اإلنذار الثالث
<<ميكن معاجلة وضعها كالتايل 

عدل  يتم هذا يف حال حصوهلا على م
3بعد ( 2اقل من )تراكمي منخفض 

م بعد أن يت)مرات انذار متتالية 
ن ان إنذارها للمرة األوىل والثانية دو 

(يتم فصلها
وصية موافقة جملس اجلامعة بعد تعند 

عة جملس كليتها متنح فرصة راب
فع عند موافقة جملس اجلامعة بعد ر 
توصية من جلنة شؤون الطالب 
سة وجملس الكلية متنح فرصة خام

سني من حتالطالبهبشرط أن تتمكن 
2ىل وضعها ورفع معدهلا الفصلي ا
وجمللس اجلامعة منحها بشكل 
ة بعد استثنائي فرصة سادسة وأخري 
طالبتوصية اثنية من جلنة شؤون ال



:التحويل  : سابعا  
آلخر داخل نفس الكلية( قسم )حتويل من ختصص -1

م ميكن للطالبة أن حتول من قس
آلخر يف كلية حسب الضوابط
لكلية والشروط اليت يضعها جملس ا

.
جلها وابلتايل سيثبت هلا يف س

 سبق األكادميي مجيع املقررات اليت
بل هلا دراستها يف قسمها األول ق

معدالهتا بتقديراهتا و املعادلهوبعد 
ستها الفصلية والرتاكمية طول درا

فيه

سبوع أوال  أن يتم التحويل خالل األ
األول من بدء الدراسة للفصل 

األول

 اجلامعة وأن تكون املدة الباقية هلا يف
أي أن تكون يف السنة )كافية 

ملدة األوىل او الثانية او منتصف ا
(الدراسية يف قسمها األول 



يف كلية ما لقسم آخر يف كلية أخرى( قسم )حتويل من ختصص -2
لية آلخر ميكن للطالبة أن حتول من قسم يف أي ك

تها يف كلية  أخرى  مرة واحدة فقط خالل دراس
 سنة ابجلامعة أو مرتني يف حال متت احداها يف

حتضريية او دورة مكثفة

ادميي مجيع وابلتايل سيثبت هلا يف سجلها األك
كلية األوىل املقررات اليت سبق هلا دراستها يف ال

هتا الفصلية بتقديراهتا ومعدالاملعادلهقبل وبعد 
والرتاكمية طول دراستها فيها

بعد حتوهلا للكلية األخرى خالل السنة
التحضريية ورسوهبا فيها

ضريية مث ولكن بعد جناحها واجتيازها للسنة التح
ختصصها

ل بشرط أن ال حتول اال بعد مضي فص
ألوىلدراسي واحد على األقل يف كليتها ا

ة وأن ال يكون مضى من مدة دراستها فرت 
سبالحيحبيث )فصول دراسية 4تزيد عن 

رات منها فصول السنة التحضريية او دو 
اللغة  

ة اليت وأن حتصل على موافقة عمادة الكلي
ها حولت هلا وفق الضوابط الذي يضع

جملس الكلية اليت حولت هلا 
سبوع التحويل خالل األأجراءتوأن تنهي 

األول من الفصل الدراسي
ملرة حتسب) يتم إعادهتا للقسم األول 

(واحدة فقط 
هلايل ال حيتسب ذلك ضمن حركات التحو 



ية مناظرةيف كلية ما لقسم آخر يف كل( انتقايل برانمج )حتويل من ختصص -3

ة ميكن للطالبة أن حتول من درج
اىل درجة أعلى ( دبلوم )أقل 

سب وليس العكس ح( بكالوريوس)
<<الضوابط التالية 

عند اهنائها مجيع مقررات 
ير ال يقل بتقداإلنتقايلالربانمج 

2عن 
من جمموع % 50عندما تنهي 

مبعدل اإلنتقايلساعات الربانمج 
5او أكثر من 4تراكمي  

6عندما يتبقى عليها فقط
األتقايلساعات من الربانمج 

ن عاليقلومعدهلا الرتاكمي  
5من 2.5



الطالبة الزائرة: اثمنا  
طالبة من جامعة اجملمعة زائرة جلامعة أخرى-1

اسة بعض الطالبة الزائرة هي اليت ترغب بدر 
عة مقرراهتا يف جامعة أخرى او فرع جلام

اجملمعة دون ان تقوم بعملية حتويل
رة يف وميكن للطالبة  أن تدرس كطالبة زائ
<<جامعة أخرى وفق الضوابط التالية 

جها عن وعلى الطالبة الزائرة أن تسلم نتائ
ائرة الفصل او الفصول اليت درستها كز 

وع من لعمادة القبول والتسجيل خالل اسب
فرتة بدء الدراسة يف أول فصل دراسي يلي

دراستها كزائرة وإال تعترب منقطعة
ذا كانت وهنا ستصرف هلا مكافآهتا مناوله ا

يدويةمستحقة هلا عن طريق مسريات صرف

من بعد أن حتصل على موافقة مسبقة
طالبة كليتها أن ابلسماح هلا ابلدراسة ك

زائرة 
اسي أن تكون درست على األقل فصل در 

واحد يف جامعة اجملمعة
كلية أن تكون دراستها كطالبة زائرة يف
م العايلوجامعة معرتف هبا من وزارة التعلي

راسية أن يكون احلد األقصى للفصول الد
زائرة هي اليت يسمح هبا ابلدراسة كطالبة

فصلني دراسيني
كطالبة أن تتسلم خطاب توجيه ابلدراسة

قبول زائرة يف اجلامعة األخرى من عمادة ال
والتسجيل



طالبة من جامعة اجملمعة زائرة جلامعة أخرى-1اتبع  
لطالبة اتبع ضوابط معادلة املقررات ل

الزائرة
ن كليتها بعد أن حتصل على موافقة مسبقة م
دد هلا ابلسماح هلا ابلدراسة كطالبة زائرة حت

شرتط الكلية املقررات اليت ستدرسها وت
قررات حصوهلا على معدل معني يف تلك امل

ة ولكن مع ملعادلتها بعد العودة جلامعة اجملمع
عدم حساهبا يف معدهلا الرتاكمي

طالبة أن تكون املقررات اليت ستدرسها ال
تتضمنها مكافئة يف مفرداهتا للمقررات اليت
طالبة يف اخلطة الدراسية ومتطلبات خترج ال

جامعة اجملمعة
موع احلد األقصى جملاليزيدأن  يراعى ان 

امعة الساعات اليت ستحتسب هلا من اجل
من جمموع ساعات % 20األخرى  عن 

اجملمعةخترجها من جامعة 
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(1)نموذج 

فرديةحالة إرشاد استمارة 
البيانات الشخصية للمرشد األكاديمي 

:األكاديميالمرشداسم

:الفصل الدراسي:  القسم

: )         (اإلرشادمجموعةطالبعدد: العام الجامعي

الطالبة/للطالبالشخصيةالبيانات

:الطالبة/ اسم الطالب
:المستوى الدراسي:الجامعيالرقم
:العام الجامعي:  التخصص/ القسم

:التراكميالمعدل:  الفصليالُمعدّل
(:الساعة، اليوم، التاريخ)اإلرشاد األكاديميلقاءوقت انعقاد

موضوع ُملتقى اإلرشاد
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(2)نموذج
جماعيةإرشادحالةاستمارة

يالجامعمن العام................ : .الدراسيالفصلخاللنُفّذتالتيالجماعيةاإلرشادلقاءات
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البيانات العامة للقاء اإلرشادي 

:األكاديميالمرشداسم
:الفصل الدراسي:  القسم

: )         (اإلرشاديةالمجموعةطالبعدد: العام الجامعي
:الدراسيالفصلخاللنُفذّتالتيالجماعيةاإلرشادلقاءاتعدد

(:الساعة، اليوم، التاريخ)اإلرشادلقاءوقت انعقاد
الطالبة/للطالبالشخصيةالبيانات

:الطالبة/ اسم الطالب
:  المستوى الدراسي:الجامعيالرقم
:العام الجامعي:  التخصص/ القسم

:التراكميالُمعدل:  الفصليالُمعدل
(:الساعة، اليوم، التاريخ)اإلرشاد لقاءوقت انعقاد
اسمالطالبة/للطالبالجامعيالرقمم
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:المستوى الدراسي:الجامعيالرقم

:العام الجامعي:  التخصص/ القسم

:نسبة الغياب:  اسم المقرر
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الطالبة/للطالبالشخصيةالبيانات

:الطالبة/ اسم الطالب

:المستوى الدراسي:الجامعيالرقم

:العام الجامعي:  التخصص/ القسم
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وكيل الكلية لشؤون الطالب.
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:الطالبة/ اسم الطالب

:المستوى الدراسي:الجامعيالرقم

:العام الجامعي:  التخصص/ القسم

وصف الحالة
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(7)نموذج

الطالبات/ الطالبُمعدَّالتُمتابعةاستمارة

البيانات الشخصية للمرشد األكاديمي 

:األكاديميالمرشداسم

:الفصل الدراسي: القسم
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اعتماد رئيس القسم 
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الطالبة، وجدول القسم، مع هذا / الجدول الدراسي للطالبمنصورةإرفاقيتم: مالحظة# 

.      النموذج



(9)نموذج

نموذج الساعات المكتبية

بياتان الوحدة

:الوحدةمشرف

:الجوال

:  اإللكترونيالبريد

عضو هيئة )اسم المرشد م

(التدريس
عدد الطلبة القسم
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(10)نموذج

وإضافة مقررنموذج حذف

الطالبة/للطالبالشخصيّةالبيانات
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:المستوى الدراسي:الجامعيالرقم
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(11)نموذج
للمرشدأكاديميةمشكلةنموذج رصد

البيانات الشخصية للمرشد األكاديمي 

:األكاديميالُمرشداسم

:الفصل الدراسي: التخصص/ القسم
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(بأسماء الطالبقائمةأحدثيرفق)اإلرشادمجموعةبيانات

:الطالبعدد

:المستوى الدراسي

: التخصص/ القسم

المشكلةتحديد

زيادة عدد الطالب

تغير أسماء مجموعة الطالب في صفحة اإلرشاد من عام إلى آخر.

عدم تناسب تخصص المرشد مع تخصص الطالب.

(تُحدد)أخرى
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(12)نموذج

جديدةشعبةفتحنموذج طلب
بيانات الُمقرر الدراسي

:  الشعبةرقم..................................: ورمزهالمقرررقم.......................................  ( :الخطةفيوردكما)المقرراسم

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

تمارين/ عملي□نظري□:    المحاضرةنوع

الخميس□األربعاء□الثالثاء□اإلثنين□األحد□:     الجديدةالشعبةلفتحالُمقترحاليوم
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...... (إلى..... 

(  ال،نعم:  ) أخريشعبمعيتزامنالجديدةالشعبةوقتهل
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التوقيعرباعيًاالطالباسمالجامعيالرقمم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

........................................:التاريخ................................................: التوقيع..............................................:ُمعد البياناسم



(13)نموذج

نموذج استبعاد أعضاء هيئة تدريس من اإلرشاد األكاديمي 

األكاديمياإلرشادمناستبعادهمالواجبالتدريسهيئةأعضاءبأسماءبيان

بيانات القسم 

:القسماسم

:العام الجامعي:  الفصل الدراسي
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األكاديميينالمرشدات/ المرشدينعددنموذج إحصائية

األكاديميينالمرشدات/ المرشدينبعددإحصائيبيان
بيانات القسم 

:القسماسم

:العام الجامعي:  الفصل الدراسي
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(15)نموذج

الدراسةعنطالبة منقطع/ طالبقيدإعادةنموذج طلب

هللاسلّمه..........................................................  وكيل الكلية للشؤون التعليميةسعادة

:     وبعد...................................................................   وبركاتههللاورحمةعليكمالسالم

:أناأتقدم

:الطالبة/البيانات الشخصية للطالب 

:الطالبة/ اسم الطالب

:الكلية:الرقم الجامعي

:العام الجامعي:التخصص/ القسم 

:الفصول المتبقية:تاريخ اإلنقطاع

هـ14من العام الجامعي  ........... الدراسي الفصلالدراسي فيقيديإعادةمنكمآماًل 

:التاليةلألسباب

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

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

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

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

..........................:التاريخ.........................................: التوقيع.....................................................:اسم المرشد

:تنص الالئحة على أنّه إلعادة القيد يشترط ما يلي# 

.أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد-أ   

.أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب-ب 

لرجوع إلىى سىجله إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر، فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون ا-ج 

وفقىا لضىوابط الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبىول المعلنىة فىي هينىه، ولمجلىس الجامعىة اءسىتثناك مىن ذلى 

.يصدرها المجلس

.اءستثناك من ذل –في هال الضرورة –ء يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واهدة، ولمجلس الجامعة -د  

ً -هـ  ء يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصوءً أكاديميا



الحمد هلل


