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تعبــر كليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية مــن الكليــات الناشــئة حديث ـ َا يف جامعــة
املجمعــة ،وقــد أخــذت الكليــة علــى عاتقهــا حتســن الفعاليــات وجتويدهــا مــن خــال
ـاء علــى نتائــج االســتبانات يف
معرفــة آراء املســتفيدين ،والتطويــر يف ضــوء مقترحاتهــم .وبنـ ً
أســبوع اســتقبال الطلبــة اجلــدد خــال الســنوات املاضيــة عمــدت الكليــة علــى إعــداد برنامــج
متكامــل للطــاب املســتجدين يف األســبوع الــذي يســبق الدراســة الفعليــة ،وذلــك متاشــيا مــع
اخلطــة االســتراتيجية للكليــة املتضمنــة حتســن برامــج وخدمات اإلرشــاد يف الكليــة ،ويعتبر
برنامــج اســتقبال الطلبــة املســتجدين األول مــن نوعــه علــى مســتوى اجلامعــة توقيت ـ ًا وإعــداد ًا
حيــث شــارك يف اإلعــداد ثمــان جلــان بــن رئيســة وفرعيــة وبــدأ العمــل لبرنامــج اســتقبال الطلبــة
املســتجدين مــن نهايــة العــام اجلامعــي 1435/1434ه ـ وبلــغ مجمــوع الطلبــة احلاضريــن 148
بنســبة  %92؛ وارتفــاع أعــداد احلضــور الطالبــي يعطــي مؤشــر ًا علــى مســتوى التواصــل العالــي
مــع الطلبــة ،وجــد ودافعيــة املســتجدين التــي أحســن البرنامــج يف اســتثمارها مــن خــال دمــج
التأهيــل النظــري باجلانــب العملــي والــدورات التطويريــة التــي تســهم يف تعزيــز توافــق الطلبــة
مــع احليــاة اجلامعيــة .ويأتــي هــذا التقريــر إلبــراز جوانــب القــوة يف تنفيــذ البرنامــج بتوقيتــه قبــل
الدراســة لتعزيــز جوانــب القــوة ،كمــا يظهــر التقريــر اجلوانــب التــي حتتــاج إلــى حتســن وفقـ ًا
للتغذيــة الراجعــة التــي مت أخذهــا مــن جميــع املشــاركني يف البرنامــج أعضــاء هيئــة التدريــس
وإداريــن وطــاب.
واهلل نسأل أن ينفع بهذا اجلهد وأن يكون عونا ألبنائنا الطلبة على التميز والرقي.
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أو ً
ال :الخطوات اإلجرائية لعمل البرنامج
ُيفتــرض ألي عمــل أو برنامــج أن يخطــط لنفســه التخطيــط الســليم؛ ولهــذا بــدأ البرنامــج بأهــم خطــوة
مــن خطــوات التنفيــذ وهــو إصــدار قــرار مــن عمــادة الكليــة بتكويــن عــدة جلــان وتوزيــع املهــام والصالحيات
فيمــا بينهــا ،وتوثيــق ذلــك بصــورة قــرار  -صــورة مرفقــة  ،-وتبعــه دليــل إجرائــي للمهــام التفصيليــة واملــدد
الزمنيــة لعمــل اللجــان والتفصيــات املطلوبــة يف مثــل هــذه احلــاالت  -صــورة مرفقــة . -
وقــد عمــم هــذا القــرار والدليــل علــى جهــات الكليــة املختلفــة؛ لكــي يبــدأ العمــل وكل شــخص
مســؤول يف هــذا البرنامــج.
اجلدول اآلتي يوضح تفاصيل تلك اخلطوات.
اخلطوات اإلجرائية للبرنامج
م
1

الموضوع

التاريخ

المالحظات

2

إصــدار قــرار مــن عمــادة الكليــة بتكــون جلنــة رئيســية1435/10/21 ،هـ
وعــدة جلــان فرعيــة .

مرفق القرار

إصــدار دليــل الســتقبال املســتجدين يوضــح فيــه اإلجــراءات 1435/10/22هـ
التنفيذيــة للبرنامــج .

مرفق الدليل

3

تعميــم القــرار علــى جميــع اللجــان املنظمــة بالبريــد 1435/10/30هـ
ا إل لكتر و نــي

4

ابتداء البرنامج بتاريخ

1435/10/30هـ

5

اختتام البرنامج وتسليم التقارير

1435/11/2هـ

مرفق التقارير
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ثانيــا :العمــل المتميــز والناجــح ،البــد لــه مــن رســالة للمســتهدفين مــن البرنامــج وقد
صيغــت الرســالة كمــا يلي:
رسالة البرنامج
برنامــج تقدمــه وحــدة دعــم الطالــب؛ لتنميــة الوعــي لــدى الطلبــة املســتجدين بجميــع متطلبــات العمليــة
األكادمييــة مبــا يضمــن اســتقرارهم مــن جميــع اجلوانــب خــال املرحلــة اجلامعيــة.
أهداف البرنامج
تتحقق أهداف البرنامج التي صيغت مبا يلي:
 -1تهيئة الطلبة ،نفسي ًا وأكادميي ًا للمرحلة اجلامعية.
 -2تعريف الطلبة بالنظم االلكترونية املتعددة ،وكيفية التعامل معها وسبل اإلفادة منها.
 -3تشخيص مشاكل الطلبة ،وحلها بسرعة تضمن عدم ضياع مصاحلهم يف بداية العام الدراسي.
 -4تســهيل اســتكمال الطلبــة ملتطلبــات البــدء يف العمليــة األكادمييــة مــن طباعــة اجلــداول ،معرفــة
القاعــات…
 -5استكمال سجالت اإلرشاد األكادميية ،التعرف على األقسام العلمية.
 -6التعرف على جلان ووحدات الكلية ودورهم يف خدمة الطلبة.
 -7ربط الطلبة بأقسامهم األكادميية بشكل مباشر.
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ثالثا :العاملون في البرنامج
عمــل يف البرنامــج ســبع وعشــرون أكادمييــا وعشــر إداريــن يف أقســام الطــاب ،وعملــت ثالثــون
أكادمييــة وثالثــة إداريــات يف قســم الطالبــات .

العاملون في البرنامج

أقسام الطالبات

أقسام الطالب

األكاديميون

اإلداريون

األكاديميات

اإلداريات

27

10

30

3

العدد اإلجمالي 5 /

رسم توضيحي يبني نسبة األكادمييني
واإلداريني العاملني باللجنة
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رابعا  :لجان البرنامج
مت تشــكيل مجموعــة مــن اللجــان مــن أجــل تســهيل العمــل ،قــد تنوعــت اختصاصاتهــا واختصاصــات
القائمــن عليهــا ،حيــث كانــت هنــاك جلــان خدميــة وجلــان إعالميــة وجلان أكادميية إرشــادية وهي الرئيســية
ومــن بــن تلــك اللجــان:
 لجنة استقبال الطلبة ،ومهامها:تقــوم فكــرة اللجنــة علــى تهيئــة الطلبــة املســتجدين للدراســة اجلامعيــة وكســر اجلليــد بينهــم وبــن
منســوبي اجلامعــة ومــن أهدافهــا:
• تعريف الطلبة بإدارة الكلية( :العميد والوكالء ورؤساء األقسام).
• تعريــف الطلبــة مبقتضيــات احليــاة اجلامعيــة مــا لهــم ومــا عليهــم مــن الناحيتــن األكادمييــة وغيــر
األكادمييــة.
• حــث الطلبــة علــى التبكيــر وعــدم التغيــب عــن احملاضــرات وتوعيتهــم بالفــارق التحصيلــي يف تلقــي
العلــم بــن املدرســة واجلامعــة
• حث الطلبة على االلتزام بالزي الرسمي والتحلي بأخالق اإلسالم واللوائح اجلامعية.
 لجنة حل اإلشكاالت األكاديمية ومهامها:تقوم فكرة اللجنة على حل مشاكل الطلبة املقيدين والطلبة املتوقع تخرجهم ومهامها ما يلي:
• استقبال الطلبة املقيدين وإرشادهم أكادمييا من واقع اخلطة والعبء.
• حل إشكاالت الطلبة ،ورفع احلاالت االستثنائية لوكيل الكلية للشؤون التعليمية.
• حصــر حــاالت الطلبــة الذيــن هــم علــى مشــارف التخــرج ،ولديهــم مشــكالت حتتــاج إلــى حلــول مثــل
الرغبــة يف فتــح شــعبة باالتفــاق ألي مقــرر إلنهــاء متطلبــات التخــرج أو رفــع العــبء الســتيفاء متطلبــات
التخــرج.
• رفع تقرير عن احلاالت املراجعة للجنة لرئيس اللجنة العليا وكيل الكلية للشؤون التعليمية
 لجنة قياس رضا المستفيد ومهامها:تقوم فكرة اللجنة على تقييم رضا املستفيدين من خالل التغذية الراجعة ومهامها ما يلي:
• تصميم استبيانني مستوفيني على تقييم مهام كل جلنة.
• تزويــد جلــان األقســام باخلــاص بالطلبــة املســتجدين ،وتزيــد جلــان حــل مشــكالت املســتويات العليــا
باالســتبيان اخلــاص بهــم.
• حتليل محتوى االستبيانني.
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• رفع النتيجة لرئيس اللجنة العليا.
• كتابــة نتائــج االســتبيان مرفــق بصــور للتجهيــزات ورفعــه ملوقــع الكليــة ومجلــة تواصــل بعــد اعتمــاده
مــن رئيــس اللجنــة العليــا ووكيــل الكليــة.
 لجنة العالقات العامة:تقــوم فكــرة اللجنــة علــى تفعيــل دور العالقــات العامــة بالكليــة يف توفيــر الدعــم اللوجســتي لبرنامــج
اســتقبال الطلبــة ومهامهــا:
• إعالن موعد حفل االستقبال ومراسلة الطلبة يف ذلك.
• طباعة جميع املنشورات وتهيئة احلقائب اإلرشادية.
• جتهيز وتركيب البنرات واللوحات اخلاصة باحلفل.
وتمثلت تجهيزاتها في اآلتي:
بنر تهنئة الطالب
بالعام الدراسي
بنر تعريف باللجنة
وإعالن موعد اليوم
المفتوح

عدد ()٣

عدد ()٣

لوحة لتهنئة الطالب
بالعام الجديد

عدد ()٢

التجيهيزات الفنية

رسائل أس أم أس للطالب

فولدر يضم
المطبوعات اإلرشادية

رسائل أس أم أس للطالب

عدد ()٢٠٠

نشرات توعوية من عمادة القبول والتسجيل
تعريف بلجنة استقبال الطالب وإعالن موعد حفل االستقبال
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خامسًا  :التكاليف المالية والتجهيزات الفنية:
التكاليف المالية للبرنامج
املــال هــو العصــب ،وهــو وســيلة ،لتحقيــق الهــدف ،فالبرنامــج مــن وســائل جناحــه هــو االســتعداد
باملطبوعــات وتكاليــف االحتفــاالت؛ الســتقبال الطلبــة وبعــض التجهيــزات ،وقــد بلغــت كلفــة البرنامــج
قرابــة عشــرة أآلف ريــال توزعــت حســب التفصيــل اآلتــي:

التكلفة المالية

أقسام الطالبات

أقسام الطالب

لجنة اإلستقبال

اآلقسام واألنشطة

لجنة اإلستقبال

اآلقسام واألنشطة

 2.500ريال

 2.500ريال

 2.500ريال

 2.500ريال

إجمالي التكلفة  10.000ريال
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تجهيزات البرنامج الفنية
ســاهمت التجهيــزات الفنيــة يف رفــع مســتوى كفــاءة البرنامــج ،حيــث مت اختيــار مــكان ذي مســاحة
مناســبة ،وجتهيــزه بأجهــزة احلاســب ،وتوصيــل النــت بالتعــاون مــع تقنيــة املعلومــات بتوفيــر جهــاز وايرلــس،
لــذا فــإن التجهيــزات القائــم عليهــا البرنامــج متثلــت باآلتــي:
شاشة  42بوصة
طاولة ضيافة

عدد ()1
أجهزة الب توب

عدد ()4

عدد ()14

التجيهيزات الفنية

توصيالت كهربائية

طاوالت بمفارشها
لألجهزة

عدد ()14

غاليات كهربية للضيافة
مقاعد استقبال الطالبات ،وطاوالت خدمة
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سادسًا  :التواصل مع عمادة القبول والتسجيل:
مت التواصــل مــع عمــادة القبــول والتســجيل ألنهــا اجلهــة املنفــذة للبرنامــج االلكترونــي األكادميــي،
وبالتالــي ظهــرت كثيــر مــن احلــاالت التــي احتاجــت التواصــل مباشــرة كانــت هــذه احلــاالت جتمــع إلــى
مكتــب رئيــس اللجنــة ومت االستفســار بشــأنها ،كمــا مت التواصــل بشــأن فتــح الشــعب واغالقهــا وقــد
كان التواصــل يف تلــك املــرات ايجابيــا وكانــت التجربــة ممتــازة والتجــاوب مــن قبلهــم ممتــاز جــداً.
سادسا :تقرير مفصل عن عمليات احلذف واإلضافة واإلرشاد األكادميي:
كانــت جــل االشــكاليات احمللولــة هــي عمليــات حــذف وإضافــة نتيجــة إرشــاد أكادميي معلــن للطالب
فمــا مــن نقــص مت اكمالــه أو تنــوع مت إدراجــه ،أو تعــارض مت تالفيــه ،أو عــدم معرفــة بنظــام التســجيل مت
اإلملــام بــه وكل هــذا مت بطريقــة ســهلة ويســيرة ومــن خــال جلــان تنوعــت اختصاصاتهــا وأقســامها وآتــت
ثمارهــا ،إال أن هــذا الوصــف لــن يكــون دقيقــا إال مــن خــال التقاريــر اآلتيــة التــي ســيتم ايرادهــا.
وكانت نتائج تطبيق استبانة تقييم عمليات احلذف واإلضافة بأقسام الطالبات على النحو التالي:
قســم اللغــة االنجليزيــة :كانــت أعلــى نســبة رضــا وتوافــق ملؤشــر اللجــوء إلــى اللجنــة؛ إلجــراء عمليــة
حــذف أو إضافــة ملقــرر دراســي أو أكثــر بنســبة توافــق بلغــت نحــو  ،%79.5وأقــل نســبة رضــا
كانــت ملؤشــر االطــاع علــى اجلــداول املقترحــة لالختبــارات النهائيــة بنســبة (.)%50.1
قســم الحاســب اآللــي :بلغــت نســبة التوافــق أقصــى قيمــة ( )%89.1ملؤشــر اللجــوء إلــى اللجنــة املختصــة
إلجــراء عمليــات احلــذف واإلضافــة ملقــرر دراســي أو أكثــر ،وأدنــى قيمــة ( )%57.30ملؤشــر
املشــكالت اخلاصــة التــي تواجــه بعــض الطالبــات.
قســم الكيميــاء :كانــت أعلــى نســبة رضــى ( )%81.1ملؤشــر مســاعدة اللجنــة الطالبــات يف تعديــل اجلــداول
الدراســية ،وأقــل قيمــة ( )%61.1ملؤشــر االطــاع علــى اجلــداول املقترحــة لالختبــارات النهائيــة.
قســم إدارة األعمــال :كانــت أعلــى نســبة توافــق ورضــى ملؤشــر" الشــعور بالرضــا عــن أعمــال اللجنــة
املختصــة؛ مبســاعدة الطلبــة يف عمليــات احلــذف واإلضافــة بنســبة  %77.50وأقــل نســبة توافــق
ورضــا االطــاع علــى اجلــداول املقترحــة لالختبــارات النهائيــة.
قســم الدراســات اإلســامية :جــاءت أعلــى نســبة رضــا وتوافــق ملؤشــر الرضــى عــن أعمــال اللجنــة املختصــة
مبســاعدة الطالبــات يف عمليــات احلــذف واإلضافــة بنســبة توافــق بلغــت  ،%76.60وأقــل نســبة
توافــق ورضــا مســاعدة اللجنــة يف حــل مشــكلة تغيــر الرقــم الســري والشــكل يف أدنــاه يبــن اعلــى
وأقــل نســبة توافــق.

12

رسم توضيحي يبني أقل وأعلى نسبة توافق يف عمليات احلذف واإلضافة
كما أوضحت نتائج تطبيق االستبانة المقترحات التالية:
 فتح أكثر من شعبة للمقرر الدراسي الواحد ،لتاليف التعارض. زيادة التنسيق يف إعداد اجلداول بني األقسام املختلفة. تخفيض عدد الطالبات يف الشعبة. -زيادة التوعية باملتطلب السابق والالحق.
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سابعًا :تقرير مفصل عن البرنامج المقام في األقسام
 حفل استقبال الطلبةأقامــت كليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية حفلهــا املعتــاد ســنويا ؛الســتقبال طالبهــا املســتجدين،
ً
برنامجــا خاصــا ــــ
ـتكمال خلطــوات قامــت بهــا الكليــة مؤخـ ًـرا ،حيــث أعــدت
حيــث يعــد هــذا احلفــل اسـ
ً
بإشــراف جلنــة مركزيــة ،وجلــان متعــددة ــــ باســتقبال طالبهــا املســتجدين على مســتوى الطــاب ،والطالبات
صبــاح يــوم الثالثاء1435/10/30هـــ مبقــر الكليــة بحوطــة ســدير يف القاعــة الرياضيــة وقــد أشــرف ســعادة
وكليــة الكليــة للشــؤون التعليميــة د .يوســف بــن محمــد املهــوس علــى البرنامــج والــذي متيــز بحضــور غيــر
مســبوق مــن الطــاب املســتجدين بلــغ عددهــم ســتة وتســعني طالبــا واثنــا وخمســن طالبــة يتوزعــون علــى
األقســام العلميــة كمــا يظهــر يف الشــكلني أدنــاه .

رسم توضيحي يوضح عدد حضور الطالب يف اليوم األول حسب األقسام بالكلية
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رسم توضيحي يوضح عدد حضور الطالبات يف اليوم األول حسب األقسام بالكلية

وفيما يلي فقرات البرنامج:
قسم الطالب :
 -1بدأ احلفل بآيات من الذكر احلكيم .
 -2كلمة ترحيبية ملشرف وحدة دعم الطالب الدكتور /أمين كامل سليم جرادات.
 -3كلمة للدكتور ./يوسف بن محمد املهوس ،وكيل الكلية للشؤون التعليمية.
 -4كلمة ترحيبية لرؤساء ومشريف األقسام بالكلية.
 -5كلمة سعادة عميد الكلية ،الدكتور .طارق بن سليمان البهالل.
 -6دورة تدريبية يف التأقلم والتهيؤ للبيئة اجلامعية أدها الدكتور  /مبارك آل سيف.
 -7دورة تدريبية يف االنظمة اجلامعية أدها الدكتور /محمود جاب اهلل عبد املوجود .
قسم الطالبات:
 -1بدأ احلفل بآيات من الذكر احلكيم.
 -2كلمة ترحيبية ألقتها وكيلة الكلية األستاذة مها الليفان.
 -3دورة بأهمية االرشاد األكادميي قدمتها األستاذة جنود املتعب.
 -4محاضرة تعريفية عن النظام األكادميي وأنظمة الكلية لألستاذة مها الليفان.
 -5مسابقات ثقافية أجرتها مسؤولة األنشطة الطالبية األستاذة  /هيا السبيعي.
 -6دورة تدريبية يف التأقلم والتهيؤ للبيئة اجلامعية أدتها الدكتورة  /عرفة أبو نصيب.
ويف نهايــة اللقــاء قــام أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس بالتعريــف بأنفســهم ،وذكــر تخصصاتهــم
للطلبــة ،كمــا مت توزيــع عــدد مــن البروشــورات ،والنشــرات التعريفيــة التــي تتصــل بتوجيههــم أكادمييــا،
باإلضافــة إلــى بعــض التوجيهــات األخــرى املتصلــة بكيفيــة احلصــول علــى البطاقــة اجلامعيــة دليــل االســئلة
املتكــررة ،وأجوبتهــا كذلــك مفاهيــم جامعيــة ومصطلحــات أكادمييــة وذلــك فيمــا يتعلــق باحليــاة اجلامعيــة.
وأتيحــت الفرصــة أخيـ ًـرا للطلبــة باملشــاركة واالستفســار عــن كل مــا يــدور بأذهانهــم حيــث مت
عمــل توزيــع أقســام الكليــة علــى عــدد مــن احللقــات أشــبه بــورش عمــل منفصلــة وكانــت جميع املشــاركات
واألســئلة ـ ـ بحكــم أنهــم يف منعطــف جديــد يف التعليــم اجلامعــي ـ ـ تــدور حــول اخلطــط الدراســية.
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البرنامج اإلرشادي في األقسام
وضعــت برامــج خاصــة لــدى األقســام؛ الســتقبال طالبهــا املســتجدين حيــث مت اســتقبالهم خــال
اليومــن الثانــي والثالــث واجتهــدت األقســام يف تنــوع برامجهــا وأنشــطتها مــن قســم إلــى آخــر.
ميكــن إجمــال مــا مت علــى مــا يلــي ،تعــارف الطلبــة املســتجدين ،موجــز من مشــريف ومشــرفات االقســام
تضمـ َـن تعريف ـ ًا باخلطــط الدراســية ،وطبيعــة الدراســة،
عــن أهــداف كل قســم ورؤيتــه ،وقدمــوا عرضــا
َّ
وتوصيــف مختصــر للمقــررات الدراســية ،إضافـ ًة إلــى املهــارات املتوقعــة مــن الطلبــة حتصيلهــا واكتســابها
بعــد التخــرج ،وقــام ممثلــو وممثــات االقســام باإلجابــة علــى أســئلة واستفســارات الطلبــة .ثــم تناولــوا عرضــا
عــن إدارة الوقــت واســتثماره عنــد الدراســة وإعــداد اخلطــط االســبوعية الســتثمار الوقــت يف التحصيــل
الدراســي وبعــض اإلرشــادات العامــة .والشــكلني أدنــاه يوضحــان أعــداد حضــور الطلبــة يف ايــام البرنامــج
حســب األقســام العلميــة .وفيمــا يلــي اهــم مــا مت خــال برنامــج األقســام:
• توزيع الطالب اجلدد على املرشدين األكادمييني.
• توضيح العالقة بني الطلبة والكلية وكذلك بينهم وبني عضو هيئة التدريس.
• حــث الطــاب علــى التحلــي بالتحصيــل األخالقــي ،والعلمــي ،وذكــر أن التميــز العلمــي مرتبــط
بالتميــز األخالقــي.
• حــث الطلبــة علــى ضــرورة االســتفادة من املرشــد األكادميــي لتبصيرهم بكيفية احلــذف ،واإلضافة،
حيــث مت إدراج هــذه اإليضاحــات مــن خــال بعــض النشــرات التــي تعــرف بالنظام.
• حــث الطــاب علــى االلتــزام بالــزي الرســمي ،وااللتــزام مبنهجينــا الســمحة ،والتحلــي بأخــاق
اإلســام ،وأن يكــون الطالــب علــى درايــة بالالئحــة التأديبيــة لطــاب جامعــة املجمعــة ،حتــى ال
يكــون ضحيــة فعــل ال يحمــد عقبــاه ،وقــد صنعــه علــى غيــر علــم.
• اإلشــارة إلــى أن صــوت الطالــب /الطالبــة مســموع ،وذلــك مــن خــال التواصــل مــع عمــادة ،وإدارة
الكليــة ،حيــث مت حتديــث موقــع الكليــة وشــمل ضمــن تقســيماته وجــود فقــرة خاصــة بالطــاب
حتــت عنــوان( :صوتــك مســموع) ميكــن ألي طالــب /طالبــة ذكــر استفســاره ،واقتراحاتــه ،وتوجيهها
ملــن يرغــب.
• مت عمل حصر جلميع الطالب اللذين حضروا حفل االستقبال عن طريق املرشدين األكادمييني
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ثامنا :تقرير قياس رضا المستفيد
تنفيــذا للبنــد الســابع عشــر مــن الدليــل االرشــادي إلقامــة برنامــج اســتقبال الطلبــة املســتجدين للفصــل
الدراســي األول مــن العــام اجلامعــي  1436/1435هــ ،فقــد شــكلت جلنــة قيــاس رضــا املســتفيدين ألقســام
الطــاب والتــي مــن ضمــن مهامهــا تصميــم اســتبيانني أحدهمــا لقيــاس الرضــا املســتفيدين مــن الطــاب
املســتجدين واحتــوت علــى ( )17مؤشــرا فرعيــا فضــا عــن القســم املفتــوح لتلقــي آراء الطــاب واقتراحاتهــم
(مرفقــة) ،واألخــرى لقيــاس رضــا املســتفيدين مــن عمليــات احلــذف واالضافــة وقــد احتــوت علــى ()10
مؤشــرات فرعيــة فضــا أيضــا عــن القســم املفتــوح (مرفقــة).
أوال :نتائج تطبيق االستبيانين على الكلية ككل:
 -1اســتبيان قيــاس رضــاء املســتفيدين مــن برنامــج الطلبــة املســتجدين للفصــل الدراســي األول مــن العــام
اجلامعــي  1436-1435هــ:
مت توزيــع وجتميــع وتفريــغ وحتليــل نحــو ( )121اســتبانة علــى مســتوى أقســام الطــاب والطالبــات
بالكليــة وبتفريــغ وحتليــل االســتبيانات حصلــت جميــع املؤشــرات الفرعيــة لالســتبيان علــى مســتوى
الكليــة علــى مســتوى رضــا بلــغ أكثــر مــن ( ،)%80كمــا يبــن الشــكل التالــي:
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 -2استبيان تقييم عمليات الحذف واالضافة:
ومت توزيــع وجتميــع وتفريــغ وحتليــل نحــو ( )121اســتبيان علــى مســتوى أقســام الطــاب بالكليــة،
حيــث ســجلت جميــع مؤشــرات االســتبيان العشــر مســتوى رضــا أكثــر مــن ( ،)%80كمــا يبــن الشــكل
التالــي:
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اتاسعا  :أبرز النتائج
وقد ظهرت بعض النتائج يمكن إبرازها على النحو التالي:
أوال :اإليجابيات
أبــرز إيجابيــات البرنامــج ظهــرت خــال األســبوع التالــي النتهــاء فتــرة التســجيل مــن اســتقرار اجلــداول،
وفــق توجيهــات منســقي اإلرشــاد ،ووعــي الطلبــة مبتطلبــات العمليــة األكادمييــة .ومــن أبــرز اإليجابيــات:
 -1إنهــاء متعلقــات التســجيل للمســتجدين وجميــع مســتويات الكليــة خــال ثــاث أيام مــا عدا اخلريجني
مت معاجلــة أوضاعهــن خــال املــدة املتاحــة مــن العمــادة إلى يوم الثالثــاء 1435، 11/ 5هـ
 -2جميــع احلــاالت التــي متــت معاجلتهــا مــن قبــل الكليــة ،عوجلــت يف حينهــا دون الرجــوع لعمــادة القبــول
والتســجيل ،حيــث كانــت هــذه احلــاالت يف نطــاق صالحيــة الكليــة.
 -3التزام الطلبة باحملاضرات واالستقرار النفسي خالل األسبوع األول قبل إغالق احلذف واإلضافة
 -4وعــي الطلبــة مبتطلبــات العمليــات األكادمييــة ابتــداء (باخلطــة ،واجلــدول ،واملقــررات) وانتهــاء
(بالقاعــة)
 -5ظهــور نســبة تواصــل الطلبــة الكتروني ـ ًا ومتابعــة مســتجدات الكليــة باملوقــع ،وتويتــر ،ورســائل
اإلمييــل املعلنــة للخدمــات األكادمييــة.
 -6ظهــر أثــر منــح الكليــة صالحيــات يف نظــام التســجيل ،حيــث عوجلــت كثيــر مــن املشــكالت التــي
تأخــرت يف الفصــل الســابق إلــى شــهر بســبب عشــوائية إرســال احلــاالت التــي ال تســتطيع الكليــة
حلهــا.
 -7مت معاجلة أوضاع الطلبة املتوقع تخرجهم بعمل اآلتي:
أ  -فتح شعب باالتفاق لعدة مقررات (مرفقة بالتقرير)
ب  -متكــن الطلبــة املتوقــع تخرجهــم مــن التســجيل فــوق العــبء الدراســي املســموح بــه ليتمكنــوا
مــن التخــرج خــال الفصــل القــادم
ج ـ -إضافــة مقــررات علــى تعــارض باالختبــار لبعــض الطلبــة مــن املســتويات العليــا املتوقــع تخرجهــم
والتــي ســيتم رفعهــا ملجلــس الكليــة للمواقــة علــى اختبــار بديــل.
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ثانيا  :نقاط بحاجة إلى تحسين
 )1عــدم التســجيل لطلبــة املســتوى األول آليــا ألن التســجيل اآللــي يلحــق الطلبــة بشــعب مــن مســتويات
عليــا ،وتــرك التســجيل يــدوي حيــث جنحــت خطــة هــذا الفصــل بتعديــل الشــعب عــن طريــق اإلرشــاد
الفاعــل بتوزيــع الطلبــة علــى املرشــدين وإســنادهم الكترونيــا ثــم تواصــل املرشــدين هاتفيــا مــع
الطلبــة.
 )2إجبــار الطلبــة علــى مقابلــة املرشــد األكادميــي وذلــك بوضــع تنظيــم متــاح للكليــة مينــع الطلبــة مــن
التســجيل العشــوائي الــذي يكلــف معاجلــة ويخــل بالتــوازن
 )3عــدم فتــح النظــام مطلقــا لطلبــة املســتوى األول بعــد تســجيل املرشــد واجلهــود اجلبــارة مــن قبــل
األقســام إال أن التقاريــر النهائيــة للجــداول بعــد إقفــال النظــام مختلفــة متامــا عــن اجلــداول املطبوعــة
لــدى املرشــدين حيــث عبــث بعــض الطالبــة بالتســجيل حســب أهواءهــم وأهــواء دون وعــي ونقصــت
ســاعات التســجيل
 )4يتوجــب تســجيل أســماء الطلبــة الذيــن لــم يراجعــوا الكليــة ولــم يتجابــوا مــع املرشــدين ،يف تقاريــر
محفوظــة ،حتــى ال يتــم رفــع العــبء لهــم الحقــا ،أو مراعــاة ذلــك يف تنظيــم اجلــدول مــع اســتحقاقهم.
 )5لــم تســتطع الكليــة تعديــل أســماء املرشــدين علــى البوابــة لعــدم فتــح الصالحيــة فتــم إســناد الطلبــة
يدويــا مــع أن العمليــة االلكترونيــة تخــدم أكثــر وســتظهر اســم املرشــد للطالــب.
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عاشرا :التوصيات
 )1الرفــع بنتائــج تقريــر اســتقبال الطلبــة املســتجدين لوكالــة اجلامعــة للشــؤون التعليميــة ،ولألقســام
العلميــة.
 )2تكليــف رؤســاء األقســام بتنســيق جــداول الفصــل الثانــي بآليــة دقيقــة منبثقــة مــن جلســات اإلرشــاد
وتقاريــره مبــا يتيــح للطــاب الذيــن تبــن ظهــور التعــارض لديهــم ملتطلبــات غيــر مجتــازة ،االلتحــاق
مبــا يســهم يف اســتيفاء العــبء الدراســي .وتنســيق اجلــداول مــع مراعــاة ســاعات التربيــة امليدانيــة
الفعليــة والبالــغ عــدده اثنتــا عشــرة ســاعة
 )3فتح صالحية تعديل املرشدين على البوابة الكلية لرفع مستوى جودة اإلرشاد
 )4فتح صالحية إضافة يوم االختبار مع املقرر يف اجلدول الدراسي للكلية.
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