دليل
اإلرشاد األكادميي
لطلبة كلية التربية
عميد كلية التربية
د.راقع بن حممد القحطاين
1439هـ2018/م

دليل كلية التربية

ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.

1

دليل كلية التربية

ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.

2
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كلمة معالي مدير الجامعة
لحمد هلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسا ااا ما لم  ،لم ،الالوا اام الالسا اامل علر ته م لم ع

ال ا ا ،

ن هنا محمد صلر هللا عله العلر آل السلم .الب د:

انطمقاً من ال وجههات السامه الاإلرشادات الواعه لوال األم  -حفظهم هللا  ،-س ت جام
نج ا  ،المنذ تأسااهسااها حلر حما رسااال ال د الاال دلار ،الم م ل ي ر ع را ،ال لم الال لماء ،الالس ا ي
إل،جاد أجواء مهنه محفد لألداء الم مهد الالف ال ،علر كا المس و ات الم ه الاألكاد،مه الال ح ه .

ب ف ما تحمل من رسال  ،الما تس ر حله من حداث ت عالا األصال  ،قد

الإ،ماناً من الجام
باتت ت ما علر تطو نفس ا ا ااها ،التحس ا ا ااهن مخ جاتها الربط ذلك بال حث ال لمي ،موجه كلهاتها الف ه
نحو لذا الهدف األسمر؛ ل سهم ي حت اج صور الجام

ص ح علمي ائق.

علر الوج المئق التحقهق رؤ ها نحو بناء

القد دبت رالح الن ا ا اااا ي س ا ا اواعد منسا ا ااوبي كله ال به  ،سا ا اااعهن نحو تحقهق رؤ الجام ،

الم م ل ي تقد،م ت لهم عالي الجود  ،من شا ا ااأن أ ،وا ا اانع ت جا م مه اًد ،ملماً ي علول تخو ا ا او ا ا ا
الم مكناً من المهارات األساسه ال ي تج ا من ت جاً منا ساً قو اً سواء ي سوق ال ما أال ي مجال
الدراسات ال لها.
لذا إن من دالاعي س ادتنا أ أرى م لمي المس ق ا الذين ي حملو مسؤالله النهوض بالوطن،

القد تدالدالا بما ينف هم ،ال ج لهم قادر ن علر مواك ال و ا ا ا ا ا ا ا الحاو ا ا ا ا ا ا ا الم طل ات  ،المن ألم لذ
الم طل ات ،الجود بكا أب ادلا س ا ا ا ا ا ا اواء ي المنالي أال ط ق ال در ي الال حث ال لمي العمق ال له

بالمج مع.

الح صا ا ااً منا علر االسا ا ا م ار ي ر ع جود ال مهد الاألداء، ،سا ا ا دني أ أقدل ل م دلها ال له ،

الذي جاء تحقهقاً ل ؤ الجام  ،البهاناً ل امجها الم مهد الف د  ،التو ه اً لم ج ه الاوا ا ا ا ا ااح سا ا ا ا ا ااديد ،
تساعد ي ال ف علر ال امي المط الح  ،من حهث األلداف الالفلسف الالمق رات الدراسه .

ال أسأل هللا ت الر أ يو قنا دائماً نحو ال قدل الال مهد الاالرتقاء بجام نا ل ؤدي دالرلا ي
تدم الوطن الالمواطنهن ،علر و ا ا ا ااوء توجههات تادل الح مهن ال ا ا ا ا ا فهن الس ا ا ا اامو اللي عهد

األمهن حفظهما هللا.

مدير اجلامعة
أ.د /فالح بن فرج السبيعي
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كلمة عميد كلية التربية
الحمد هلل رب ال المهن ،الالواام الالساامل علر أش ا ف األن هاء الالم ساالهن ،سااهدنا محمد ،العلر

آل الصح الطه هن الطال ن ،المن ت هم بإحسا حلر يول الدين .الب د:
ال ال ال

من المس ا ا االمات ال ديه ي حاوا ا ا ا نا العلر و ا ا ااوء ما تموج ب ال ،ه ات ال المه  ،حد ار ألمه
الال قول الم ف ح الذكه  ،ال ي ت كا المنا س الحقهقه بهن جمهع دالل ال الم.

ال د ال لهم ش ا ا الم

العنو ا بقائها النمائها الأسااان ت و ن لذ ال ال ال ا

المفج لطاقاتها ال امن  ،الإبداعاتها المكنون .

الساااعدلا

المن لذا المنطلق تح ص كله ال به علر تههئ الطمب م هاً التدال دلم علمهاً ،مس ا ا ا ا ا هد
نقلهم حلر دائ الم ا ااارك الفاعل الالمنا سا ا ا ال ا ا ا ف  ،كما أنها تسا ا ا ر دائماً ل حقهق ألداف من ا ااود ،

الآمال م قود  ،م جه نحو غد م ق م ه  ،المس ق ا س هد م م  .ب و هق من هللا ت الر.

الإن لمن دالاعي سا ا ا الري الأسا ا ا اب سا ا ا ادتي أ أقدل لمنس ا ااوبي كله ال به لذا الدلها لهوو ا ا

رؤ ال له الرسا ا ا ا ا ا ااال ها الألدا ها الب امجها ال ه

ووء لذ المقومات.

ي النفي بواعث الهم الكوامنها ،من أجا ال ما ي

لذا الأرجو من هللا ال لي القدي أ تحقق ال له آمالها ي أبنائها ،الطموحاتها ي منسا ااوبهها،

الأ ت و ل ن بناء ي بهت ال د الال ام الذي ت عر أركان قهادتنا ال شهد .

عميد الكلية
د  .راقع بن حممد القحطاين
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كلية التربية في سطور
افتتحت الكلية مبسمى ((كلية الرتبية املتوسطة للبنات عام 1414ه ـ ـ ـ ــآآ اكتبو ارةاا لويا الرتبية
ا سـ ـ ـ ـ ــام اآلكية :اللغة العربية االعلوم االجتماعية ااال تص ـ ـ ـ ـ ـاد املنزيل
االتعليم ،امتنح مؤهل دبلوم سـ ـ ـ ـ ــنت
االد اسات اإلسالمية االرايضيات.
ا عــام 1421ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،م كطوير الكليــة م مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمى (كليــة الرتبيــة للمعلمــاتآ لتمنح د جــة
البكالو يوس

التخصـ ـص ــات اآلكية  :اللغة العربية ،اللغة اإلجنليزية ،الرايض ــيات ،اال تص ــاد املنزيل ،الكيمياء،

الفيزايء ،االبكالو يوس عن طريق االرتساب

اللغة العربية االلغة اإلجنليزية ،اكارت كتبو حينها جامعة امللك

خالد ،ا عام 1430ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،م عاد هيكلة كليات البنات ،اضـ ــمت بعا سـ ــام الكلية م كلية العلوم
ااآلداب اهي :اللغــة العربيــة ،اللغــة اإلجنليزيــة ،الرايض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــات ،الفيزايء ،الكيميــاء اكموم كليــة الرتبيــة بتــد ي
الطالب االطالبات

كلك ا سام املمر ات الرتبوية.

ا صبحت حالياً كلية الرتبية كضم مخسة سام هي:
 اال تصاد املنزيل. الرتبية اخلاصة. ايض ا طفال الرتبية اعلم النف . املناهج اطرق التد ي .امت ـ ـ ـ ــنح الكلية د جة البكالو يوس سام :اال تصاد املنزيل االرتبية اخلاصة ا ايض ا طفال اعلم
النف  ،كما مت ــنح د جة املاجستيف الرتبية اخلاصة ،ااملناهج اطرق التد ي  ،ا ايض ا طفال ،كةلك متنح
الكلية د جيت الدبلوم التوجيه ااال ش ـ ـ ـ ــاد النفس ـ ـ ـ ــي االدبلوم العام الرتبية ،االكلية مس ـ ـ ـ ــتمر مر
اس ـ ـ ـ ـ ــتل ـ ـ ـ ـ ـراد املس ـ ـ ـ ـ ــتمبل اكعمل على عداد بعا اخلط الفتتا برامج جديد كافة الد جات العلمية
كالدبلوم االبكالو يوس االد اس ـ ـ ـ ـ ــات العليا ،ا لك متل ـ ـ ـ ـ ــيًا مو احتياجات س ـ ـ ـ ـ ــوق العمل امتطلبات التنمية
اجملتمعية.
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رؤية الكلية
ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.

رسالة الكلية
تقديم برامج تربوية وتعليمية وبحثية مبدعة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع في ضووووء
المبادئ اإلسالمية .

األهداف االستراتيجية للكلية
تتحدد األهداف االستراتيجية لكلية التربية فيما يلي:
 كطوير احدات ا دا ات ابهليكل التنظيمي لال كماء مبستوى ا داء مجيو رلطة الكلية. كطوير رظام لتمومي مستوايت ا داء الكلي للكلية بصفة دا ية. أتهيل الكلية للتمدم لالعتماد ا كادميي من جهات االعتماد احمللية االدالية. هتيئة بيئة علمية داعمة لالعتماد ا كادميي حتمق احتياجات سوق العمل ااجملتمو. كمدمي خدمات متميز كعزي من المد ات التنافسية خلريج الكلية سوق العمل. كطوير رظم اإل شاد ا كادميي االدعم الطاليب. اال كماء مبنظومة البحث العلمي. كعزيز برامج الد اسات العليا مبا حيمق متطلبات اجملتمو اسوق العمل. كعزيز االلتزام املستمر بتحميق متطلبات اجملتمو ابناء شراكة فاعلة. اكتساب الكلية لثمة طاعات اجملتمو ات الصلة مبجاالت عمل خرجيي الكلية. كعزيز كفاية اكفاء املوا د البلرية ابلكلية. حتميق كفاية اكفاء املوا د املادية ضوء متطلبات اجلود ااالعتماد ا كادميي. -كطوير رظمة فعالة لتمنية املعلومات ااالكصاالت.
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القيم
.1االلتزام.
.6املهنية.

 .2املبادرة.
 .7التعزيز .

 .3التميز .
.8امل اءمة.

 .5الـــتـــطـــ يـــر.
 .4اإلتقان.
.9العمل بروح الفريق.

شروط القبول بالكلية

اوالً  :متطلبات القبول لدرجة البكالوريوس:
 الحوول علر شهاد ال انو ال ام أال ما  ،ادلها من داتا الممل

أال من تارجها.

 اج ها الم قدل اإلج اءات ال ي  ،ا ا ا ا ا طها القس ا ا ا اام الال له المجلي الجام
الات ارات ح الجدت.

من مقابمت

ثانيا  :متطلبات القبول لدرجة الدبلوم العالي:
 الحوول علر درج ال كالور ون من احد الجام ات الس ود ،أال ما  ،ادلها.
 اج ها الم قدل اإلج اءات ال ي  ،ا ا ا ا ا طها القس ا ا ا اام الال له المجلي الجام
الات ارات ح الجدت.

من مقابمت

وسائل التواصل بالكلية.
 الربيد االلكرتوينrmalqahtani@nu.edu.sa & education@nu.edu.sa :
 تليفون0175428988 :

ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
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اإلرشاد األكاديمي

مقدمة:
في ضووووووووء التربية الحديثة والدور الع تضوووووووطلع به الجامعات  ،والمرحلة
التاريخية التي يمر بها اإلنسوواف في عصوورنا في لل المتتيرات الهائلة في العالم بادرت
الجامعات إلى إنشوواء وحدات متخصووصووة في اإلرشوواد األكاديمي كرافد مهم في تطوير
العملية التعليمية وتأسووويس عواعد المشووواركة والتفاعل ووضوووع القرارات المناسوووبة لبناء
الشخصية القادرة علي مواجهة المستقبل بما يحمله مف متتيرات.
ومف هعا المنطلق َيفرض نلام اإلرشووووووواد األكاديمي واجبات على طرفي العملية
التعليمية ،المؤسوسوة التعليمية والطال  .وتتجلى هعا الواجبات في مجمل النلم واللوائ
اإلدار ية والفن ية واأل كاديم ية التي تنلم نشوووووووواط العمل ية التعليم ية بمخر جات ها .وينفرد
اإلرشوواد األكاديمي بالدور الحيو الع يعمل على نقل الصووورة العامة للحياة الجامعية
للطال وتوضي األبعاد المختلفة لهعا الصورة.
وتمشوويا مع هعا النهج ،ف ف اهتمامنا بالطال كمكوف رئيسووي في العملية التعليمية
 في لل وجود إدارة فاعلة تنهج النهج الفعال في تعاملها مع مكونات العملية التعليميةبأبعادها المختلفة  -يجعلنا دائما نعمل على توجيهه وإرشوووووووادا ومتابعته وتقييم إنجازاته
ومسووووووواعدته  .والتعرف علي العقبات التي تواجهه وتحد مف تقدمه  ،مف خالل وحدة
متخصوووصوووة تتولى االضوووطالإل بمهام اإلرشووواد بمكوناته المختلفة بكفاءة عالية وفعالية
للوصووول إلى تحقيق التوازف النفسووي واالجتماعي ألهم مكوف في العملية التعليمية وهو
الطال .
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اإلرشاد األكاديمي

مفهوم اإلرشاد األكاديمي :

يمثل اإلر شاد األكاديمي ركنًا أ سا سيًا ومحوريًا في النلام التعليمي ،حيث يعد
استجابة موضوعية لمواجهة متتيرات اجتماعية واعتصادية وإنسانية وتربوية  ،عالوة
على كونه يستجي لحاجات الدارس ليتواصل مع التعليم الجامعي.
واإلرشووووووواد األكاديمي هو  :العمل الع يقوم به أعضووووووواء هيئة التدريس ،في
المؤسووسووات التعليمية الجامعية ،لتعريف الطال بتلك المؤسووسووات وأنلمتها الدراسووية
والطالبية ،وما تتيحه مف مجاالت وفرص دراسية لمساعدتهم على اختيار التخصصات
التي تتناسووووو مع عدراتهم وإمكاناتهم ،وتوافق ميولهم ورمباتهم ،وكعلك معاونتهم على
السوووير في الدراسوووة على أفضووول وجه ممكف ،والتتل على ما يعترضوووهم مف عقبات،
مسوووووووتفيديف مف الخدمات واإلمكانات التي تتيحها لهم البيئة االجتماعية عامة ،والتي
توفرها المؤسسات التعليمية التي ينتموف إليها بصفة خاصة
ويتحقق هووعا عف طريق تزويوود الطلبووة بووالمهووارات األكوواديميووة التي ترفع مف
تحصووويلهم الدراسوووي  ،كما يتضووومف أيضوووا ً تعريف الطلبة بلوائ وعوانيف الجامعة  ،كل
علوك مف خالل خودموات إرشوووووووواديوة متنوعوة كواإلرشوووووووواد األكواديمي الفرد والبرامج
اإلرشادية واالستشارات المختلفة.
وباإلضوووافة إلي علك يسووواعد اإلرشووواد األكاديمي الطال علي بلورة أهدافهم
واتخاع القرارات المناسوووبة المتعلقة بمسوووتقبلهم األكاديمي والمهني عف طريق االسوووتفادة
القصوى مف جميع اإلمكانيات المتاحة.
األكاديمي
اإلرشاد
باستمرار على تبسيط وتسهيل اإلجراءات اإلدارية
ويعمل اإلرشاد األكاديمي
بهدف تقديم أفضووووووول الخدمات وأجودها للطال في زمف عياسوووووووي وفق معايير الجودة
ال شاملة التي ت سعى إليها الكلية في لل ازدياد و سائل اال ستثمار في الم شاريع التعليمية
والفكرية والبحث العلمي.

فلسفة اإلرشاد األكاديمي:
تنطو فلسووووفة اإلرشوووواد األكاديمي على أسووووس اجتماعية واعتصووووادية وثقافية
وإنسووانية ومعرفية تتطلع إلى تحقيق بعض الخصووائص كالمرونة ،والقدرة على التكيف
واالختيار ،ومواجهة الحاجات الفردية مف اجل ضوووووماف نجام العملية التعليمية وتحقيق
أفضووول المخرجات العلمية للطال ومف خالل مسووواعدته علي اختيار أفضووول البدائل في
كل فصوول دراسووي وفق الخطة الدراسووية وبحسوو وضووعه األكاديمي وتقدمه الدراسووي
بحيث يوفق الطال بيف احتياجاته الدراسية والبيئية ولروفه الشخصية.

ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
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محاور اإلرشاد األكاديمي:
تتمثل محاور اإلرشاد األكاديمي في-:
 )1الطال .
 )2المؤسسة التعليمية وتتمثل في :
أ) المرشد األكاديمي :
يأتي دور المرشوووود في مسوووواعدة الطال علي اتخاع القرارات السووووليمة التي مف شووووأنها
مساعدته في مسيرته الدراسية بنجام وفاعلية .
) الكلية (القسم العلمي) :
هي الجهة التي تصوووووودر الخطط الدراسووووووية لكل تخصووووووص وتقوم بتحديد المرشووووووديف
األكاديمييف للطلبة بحس أعداد الطلبة المقبوليف في كل تخصص .
برامج اإلرشاد األكاديمي -:اإلرشاد األكاديمي







تتمثل برامج اإلرشاد األكاديمي في التالي-:
سا بنلام الدراسة واالختبارات وتحقيق
برامج توجيهيه للطال المستجديف للتعريف أسا ً
التكيف الالزم مع الدراسة الجامعية  ،وتعريفهم بحقوعهم وواجباتهم.
برامج إرشوووادية لمسووواعدة الطال عو االحتياجات الخاصوووة ،خالل حياتهم الجامعية،
على تحقيق أعلى درجات التكيف النفسووووي واالجتماعي والتحصوووويل األكاديمي وفقا لما
تسم به عدراتهم ،ودراسة مشكالتهم والعمل على حلها .
برامج إرشوووووووواديووة للطال المتعثريف لمعوواونتهم في تجوواوز عثراتهم وتحقيق النجووام
المنشود ،ومساعدتهم في التتل على ما يواجهونه مف عقبات ومشكالت.
برامج إرشووادية للطال المتفوعيف لمسوواعدتهم على االسووتمرار في التفو تشووجيعًا لهم
ً
وتحفيزا لتيرهم مف الطال .
برامج إرشادية لعموم الطال لمساعدتهم في تحسيف مستواهم الدراسي والتحصيلي .

ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
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اإلرشاد األكاديمي

الفئات المستفيدة من خدمات اإلرشاد\\\:
الطلبة والطالبات الملتحقيف بكلية التربية بجميع مستوياتهم الدراسية.

كيفية الحصول على خدمات اإلرشاد:
 .1االتصوووال بوحدة اإلرشووواد األكاديمي أو الحضوووور إلى مقر المرشووود األكاديمي
لطل الخدمة.
 .2تعبئة بعض االسووووتمارات الضوووورورية لفت ملف خاص بالطال ة الطالبة لدى
المرشد .
 .3االجتماعات واللقاءات الدورية التي يعقدها المرشد األكاديمي مع الطال .

مهام المرشد األكاديمي :
 .1عقد لقاء مع الطال المستجديف لتعريفهم بنلام الدراسة الجامعية .
 .2توضي أهمية المرحلة الجامعية للطال .
 .3إعداد ملف لكل طال يحتو على :
أ -السجل األكاديمي للطال في كل فصل دراسي .
 الخطة الدراسية للقسم .ت -نموعج يشمل على جميع بيانات الطال وولي أمرا .
ث -صورة السجل المدني للطال
اإلرشاد .األكاديمي
ج -الحركات األكاديمية للطال مثل  :تأجيل أو حعف الفصووول الدراسوووي  ،عرارات إعادة
القيد  ،عرارات الفصل التأديبي ونحو علك .

 .4توضوووووووي أنلمة الجامعة لجميع الطال مف خالل اللقاءات الجماعية والفردية
األكاديميالجوان اآلتية :
التركيز على
والنشرات واإلعالنات مع
اإلرشاد

أ -مواعيد الحعف واإلضافة للمقررات الدراسية  ،ومساعدة الطال في التعامل إلكترونيا ً
مع هعا الجوان .
 توضي أرعام ورموز المقررات والمتطلبات السابقة للطال .ت -توضي أهمية اكتمال النصا للطال  ،وأف علك يؤثر على فترة تخرجه مف الجامعة
ث -الجدول الدراسوووووي وما يتعلق به مف رموز األيام والقاعات الدراسوووووية والمعامل ونحو
علك
ج -التقويم الجامعي السنو والفصلي .
م -العقوبات التي يمكف أف تنال الطال عند اإلخالل بأنلمة الجامعة .
خ -عواعد التأجيل واالعتعار عف الدراسة .
د -أسبا الحرماف مف المقررات ونحو علك .
ع -عواعد التحويل مف عسم آلخر أو مف كلية ألخرى .

 .5متابعة التحصيل العلمي للطال  ،ومعالجة القصور إف وجد أوالً بأول .
 .6معالجة السلوكيات السلبية لدى الطال – إف وجدت – بطر علمية تربوية .
ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
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 .7تعريف الطال بحقوعه وواجباته وفقا ً للنلام األكاديمي .
 .8حصر الطال المتعثريف أكاديميا وتقديم المقترحات لعالج هعا المشكلة .
 .9حث الطال لالطالإل المسوووووووتمر على موعع الجامعة اإللكتروني للتعرف على
األنلمة والتعليمات وليدركوا المتتيرات المستمرة بالجامعة .
 .10حث الطال للمشاركة في األنشطة العلمية والثقافية واالجتماعية .
 .11تزويد الطال بدليل اإلرشاد األكاديمي .
 .12تشوووووجيع الطال المتفوعيف علميا ً وأكاديميا ً والمبدعيف في األنشوووووطة المتنوعة
األكاديمي
اإلرشاد
االختصاص .
لجهات
وتقديم المقترحات المحفزة
 .13الدراسة العلمية التربوية لحاالت التيا المتكررة .
 .14متابعة تنفيع ما يصدر مف الجامعة مف تعليمات وتوجيهات تخص الطال .
 .15ما يستجد مف مهام تدخل في اختصاص اإلرشاد األكاديمي .

تعليمات التسجيل للطالب

أوال ً  :السنة الدراسية :
فصالف رئيساف وفصل صيفي إف وجد .
ثانيا .الفصل الدراسي :
مدة زمنية ال تقل عف خمسووووووة عشوووووور أسووووووبوعا تدرس على مداها المقررات
الدراسية وال تدخل مف ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية .
ثالثا .المستوى الدراسي :
هو الدال على المرحلة الدراسووووووية  ،ويكوف عدد المسووووووتويات الالزمة للتخرج
ثمانية مستويات أو أكثر  ،وفقا للخطط الدراسية المعتمدة .
رابعا .المقرر الدراسي :
مادة دراسووووووية تتبع مسووووووتوى محددا ضوووووومف خطة الدراسووووووة المعتمدة في كل
تخصص (برنامج) ويكوف لكل مقرر رعم ورمز واسم ووصف مفصل لمفرداته يميزا
مف حيث المحتوى والمسوووتوى عما سوووواا مف مقررات  ،وملف خاص يحتفل به القسوووم
لترض المتووابعووة والتقييم والتطوير  ،ويجوز أف يكوف لبعض المقررات متطلوو أو
متطلبات سابقة أو متزامنة معه
خامسا .الوحدة الدراسية :
المحاضووورة النلرية األسوووبوعية التي ال تقل مدتها عف خمسووويف دعيقة أو الدرس
العملي أو الميداني الع ال تقل مدته عف مائة دعيقة اسبوعيا ً.
أ ) اإلنعار األكاديمي :
اإلشعار الع يوجه للطال بسب انخفاض معدله التراكمي عف  2مف . 5
ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
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اإلرشاد األكاديمي

) درجة األعمال الفصلية :
الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبيف تحصووويل الطال خالل فصووول دراسوووي مف
اختبارات وبحوث و أنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي .
ج ) االختبار النهائي :
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي .
د) الدرجة النهائية :
مجموإل درجات األعمال الفصلية مضافا ً إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر
 ،وتحس الدرجة مف مائة .
التقـدير :
وصوووووف للنسوووووبة المئوية أو الرمز األبجد للدرجة النهائية التي حصووووول عليها
الطال في أ مقرر .
تقدير غير مكتمل :
تقدير يرصووووووود مؤعتا لكل مقرر يتععر على الطال اسوووووووتكمال متطلباته في
الموعد المحدد ،ويرمز له في السجل األكاديمي بالحرف (ل) .
تقدير مستمر :
تقدير يرصوود مؤعتا لكل مقرر تقتضووي طبيعة دراسووته أكثر مف فصوول دراسووي
الستكماله ،ويرمز له بالرمز (م)

ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
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المعدل الفصلي :
األكاديمي
اإلرشاد
دليل
حاصووول عسووومة مجموإل النقاط التي حصووول عليها الطال على مجموإل الوحدات
المقررة لجميع المقررات التي درسها في علك الفصل  ،وتحس التقديرات التي يحصل
عليها الطال في كل مقرر كما يلي:

الـدرجـة المئـويـة

التـقـديـر

رمز التقـديـر

 95ـ 100
 90إلى أعل مف 95
 85إلى أعل مف 90
 80إلى أعل مف 85
 75إلى أعل مف80
 70إلى أعل مف 75
 65إلى أعل مف70
 60إلى أعل مف 65
أعــل مـف 60

ممتاز مرتفع
ممتـــاز
جيد جدا ً مرتفع
جيـد جــداً
جيـد مرتـفع
جــيـــد
مقبـول مرتفع
مـقـبــول
راســــ

أ+
أ
+
ج+
ج
د+
د
هـ

وزف التقدير
مف 5
5.00
4.75
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.00

و تحسـووووو النقـووووواط بضر عدد الوحدات المقررة في وزف التقدير الع حصل
عليه في كل مقرر درسه الطال  ،أنلر الجدول التالي:

المعلم

ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
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اإلرشاد األكاديمي

الفصل األول:
الدرجة
عـدد
المقرر
الوحدات المئوية
2
 110تر
3
211نهج
460خاص 3
4
222نفس
12
المجموإل

معدل الفصل األول=

85
70
92
80

رمز
التقدير

وزف
التقدير

+

4.5
3.0
4.75
4.0

ج
أ

النقاط
9
9
14.25
16
48.25

مجموإل النقاط ( )48.25
مجموإل الوحدات ( ) 12

= 4.02

المـعــدل التراكــمــي :
هو حاصووول عسووومة مجموإل النقاط التي حصووول عليها الطال في جميع المقررات
التي درسها منع التحاعه بالجامعة على مجموإل الوحدات  ،أنلر المثال اآلتي:
الفصـل الثاني :
وزف
رمز
الدرجة
عـدد
النقاط
المقرر
التقدير التقدير
الوحدات المئوية
 110تر
211نهج
460خاص
222نفس
المجموإل

2
3
4
3
12

معدل الفصل الثاني=
المعدل التراكمي=

أ+
96
األكاديمي
اإلرشاد
83
71
81

ج

مجموإل النقاط ( ) 46
مجموإل الوحدات ( ) 12

5.0
4.0
3.0
4.0

10
12
12
12
46

= 3.83

مجموإل النقاط ( ) 46 +48.25

= 3.92

مجموإل الوحدات ()12 + 12
ويبنى على المعدل التراكمي عياس التقدير العام للطال في المرحلة الجامعية.
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سادسا .نظام الدراسة الجامعية:
 تسير الدراسة في المرحلة الجامعية على نلام المستويات و تتكوف الدراسة في المرحلة
الجامعية مف ثمانية مستويات على األعل باستثناء كلية المجتمع (  6مستويات )
 تكوف مدة المستوى الدراسي فصالً دراسيا ً
 يتدرج الطال في الدراسووة  ،والنجام في مقررات المسووتويات الدراسووية  ،وفقا ً ألحكام
االنتقال مف مستوى إلى آخر
 تكوف الدراسة في بعض الكليات مثل ( كلية الط ) على أساس السنة الدراسية الكاملة
وفقا ً للقواعد واإلجراءات التي يقرها مجلس الجامعة  ،وتحتسووووووو السووووووونة الدراسوووووووية
بمستوييف
سابعا .نظام المستويات:
هو نلام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصليف رئيسييف  ،ويمكف أف يكوف هناك
فصووول دراسوووي صووويفي تحتسووو مدته بنصوووف مدة الفصووول الرئيسوووي وتوزإل متطلبات
التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى مسوووووووتويات وفقا ً للخطة الدراسوووووووية التي يقرها مجلس
اإلرشاد األكاديمي
الجامعة .
ثامنا :القواعد المنظمة لالنتقال من مستوى إلى آخر :
 ينقل الطال مف مسووووتواا إلى المسووووتوى الع يليه إعا اجتاز بنجام جميع مقررات علك
المستوى .
ً
 يعد الطال متعثرا إعا لم ينج في جميع مقررات المسووووووتوى المقيد فيه ويبقى في نفس
المستوى حتى ينهي جميع مقرراته
 يـكـوف الحـد األدنى للع ء الدراسي في تسجـيـل المـقررات (  12وحدة ) دراسية في
الف صل الدرا سي  ،ويكوف الحد األعلى لعدد الوحدات الدرا سية وفق ما ت ضمنته الخطة
الدراسية لكل كلية
 يحدد عدد المستويات التالية المسموم بتسجيل مقررات منها بمستوييف تالييف للمستوى
المقيد فيه الطال
 إعا رس الطال في مقرر أو أكثر يعيد دراسة ما رس فيه وفق الضوابط التالية :
 oإعا رسـوو الطـووالـوو فيما مجمـوووعه الحد األدنى أو أكثر مف الوحـوودات الدراسية لزمه
إعادة دراسة مقررات الرسو فقط
 oإعا رسووو الطال فيما مجموعه أعل مف الحد األدنى مف الوحدات الدراسوووية يلزم إعادة
دراسة مقررات الرسـووووو مع إضـووووـووووافـووووة مقررات إضافية مف المستوييف التي تـوووولي
مس ـت ـواا وفقا لما يلي :أف يكوف التسجيل في المق ـررات وفق ضوابط الخطة الدراسية
والجداول.
ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
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 oيتم التسـجـيـل للطال مف المستويات التي تلي مستواا ويرتبط الع ء الدراسي للطال
بمعدل ه التراكمي على أف ال يقل عدد الوحدات الدراسية المسجلة عف الحد األدنى
 عند تععر تسووجيل الطال للع ء الدراسووي مف مقررات المسووتوى الدراسووي الع يليه (
بسب التعارض أو عدم إنهاء المتطل السابق أو إلنهائه جميع مقررات علك المستوى
) يكمل عبؤا الدراسوووي مف مقررات المسوووتويات التالية المسوووموم بها وإعا تععر إكمال
وحداته الدراسوووووووية بعد علك يكتفي بالوحدات الدراسوووووووية التي توافرت له حتى لو كاف
اإلرشاد األكاديمي
عددها دوف الحد األدنى .
تاسعا .التأجيل واالعتذار واالنقطاع عن الدراسة :
 يتقدم الطال بطل تأجيل الدراسوووة إلى عميد الكلية عبل بداية الفصووول الدراسوووي المراد
تأجيله بأسبوعيف مدعما ً باألورا الثبوتية لععرا لعرضه على مجلس الكلية .
 ال تحتس مدة التأجيل ضمف المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج .
 يترت على انقطاإل الطال عف الدراسة مدة فصل دراسي دوف طل تأجيل ما يلي :
يـطـوى عيـد الطـالـ مف الجـامعة
o
يطال الطال ب عادة مكافأة علك الفصل عبل إخالء طرفـووووه مف الجامعة أو إعادة
o
عيدا
يرصد للطال تقدير راس في جميع مقررات علك الفصل
o
ً
 يجوز للطال االعتعار عف االستمرار في دراسة فصل دراسي دوف أف يعد راسبا  ،إعا
تقدم بععر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة  ،وعلك عبل بداية االختبارات
النهائية بخمسة أسابيع على األعل لطلبة النلام الفصلي وشهريف لطلبة النلام السنو
.
 يرصد للطال المعتعر تقدير منسح بععر ( إل  ) W ،في جميع مقررات علك الفصل
الدراسي
 ال يجوز للطال التأجيل واالعتعار أكثر مف فصووليف دراسووييف متتالييف أو ثالثة فصوول
مير متتالية طيلة بقائه في الجامعة .
 تشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقديمها طل االعتعار أو التأجيل .
عاشرا ً  .إعادة القيـد :
يمكف للطال المطو عيدا  ،التقدم بطل إعادة عيدا برعمه  ،وسوووووووجله عبل
االنقطاإل وفق اللوائ المتبعة في الجامعة  ،وال يجوز إعادة عيد الطال الع فصوول مف
الجامعة ألسووبا تعليمية  ،أو تأديبية  ،وإعا أتض و بعد إعادة عيدا أنه سووبق فصووله لمثل
هعا األسبا فيعتبر ملتي مف تاريخ إعادة القيد .
ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
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إحدى عشر .التخرج :
يتخرج الطال بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجام حس و الخطة الدراسووية على
أال يقل معدله التراكمي عف مقبول (  2مف . ) 5
اثنا عشر .مراتب الشرف :
تمن مرتبة الشرف األولى للطال الحاصل على معـووودل تراكمي مف ( 4.75
) إلى (  5.00مف  ، ) 5.00عند التخرج وتمن مرتبة الشرف الثانية للطال الحاصل
(  ) 4.35إلى أعل مف (  4.75مف  )5.00عند التخرج
على معدل تراكمي مف
.
شروط الحصول على مرات الشرف :
أف ال يكوف الطال عد رس في أ مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى
أف يكوف الطال عد أكمل متطلبات التخرج في مدة أعصووووووواها متوسوووووووط المدة بيف الحد
األدنى والحد األعصى للبقاء في كليته
أف يكوف الطال عد درس في الجامعـووة التي سيـووتـووخـوورج منها ما ال يقل عف () 60%
مف متطلبات التخرج
ثالث عشر .الفصل من الجامعة  :يفصـل الطـالب من الجـامعة في الحـاالت التالية :
إعا حصووووووول على ثالثة إنعارات أكاديمية متتالية النخفاض معدله التراكمي عف الحد
( 2مف ) 5ويعطى فرصووووة رابعة مف يمكنه رفع معـوووووووووودله التـووووووووووراكمي
األدنى
بافـتـراض حصوله على (  45نقطة ) مف دراسة (  15وحدة ) دراسية
األكاديميعلى إنعاريف أكاديمييف متتالييف ويعطى
اإلرشادإعا حصل
بالنسبة لكلية المجتمع يفصل الطال
فرصوووة ثالثة مف يمكنه رفع معدله التراكمي بافتراض حصووووله على (  45نقطة ) مف
دراسة (  15وحدة ) دراسية
ً
إعا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أعصاها (  12فصال ) دراسيا.
رابع عشر  .نظام االختبارات :
ال يسووم للطال بدخول االختبار النهائي بعد مضووي نصووف سوواعة مف بدايته  ،كما ال
يسم بالخروج مف االختبار عبل مضي نصف ساعة مف بدايته .
يحرم الطال المنتلم مف دخول االختبار النهائي في كل مقرر يتتي فيه أكثر مف 25
 %مف عدد محاضراته .
إعا لم يتمكف الطال مف حضوووور االختبار النهائي في أ مف مواد الفصووول لععر عهر
 ،جاز لمجلس الكلية عبول ععرا  ،والسوومام ب عطائه اختبارا ً بديالً خالل مدة ال تتجاوز
ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.

19

دليل كلية التربية

نهاية األسووبوإل الثالث مف الفصوول الدراسووي التالي  ،ويعطى التقدير الع يحصوول عليه
بعد أدائه االختبار البديل ويسوووووووتلزم علك أف يتقدم الطال بععر مقبول إلى عميد الكلية
التي ينتمي إليها عبل بداية الفصل الدراسي التالي طالبا ً السمام له باالختبار الـبـديــل.
خمس عشر .نظام التحويل :

أوالً .التحويل من خارج الجامعة :










يجوز بموافقة صووووواح الصوووووالحية عبول التحويل مف خارج الجامعة حسووووو
القواعد المعتمدة مف لجنة الشئوف الطالبية ووفق الضوابط التالية :
أف يكوف الطال مقيدا ً في كلية أو جامعة معترف بها
أف ال يكوف مفصوالً مف الجامعة المحول منها ألسبا تأديبية أو تعليمية
أف تنطبق عليه شروط التحويل المعتمدة
األكاديمي
اإلرشادعف (  ) %60مف المقررات في جامعة نجراف
أف يدرس الطال المحول ما ال يقل
حيث يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطال خارج الجامعة بناء على
توصوووووووية األعسوووووووام التي تقدم هعا المقررات  ،وتثبت في السوووووووجل األكاديمي للطال
المقررات التي عودلت له  ،وال تدخل في احتسا معدله التراكمي
أف تنتهي إجراءات التحويل خالل الفترة التي تحددها عمادة القبول والتسوووووووجيل  ،على
أف أال تتجاوز نهاية األسبوإل الثاني مف بدء الدراسة وبعد استكمال اإلجراءات النلامية
يحصل الطال على إشعار تحويل يمكنه مف الدراسة حتى صدور البطاعة الجامعية
إعا أتـوووضـووو بعد تحويل الطال أنه سبق فصله ألسبا تأديبية أو تعليمية  ،فيعتبر عيدا
ملتي مف تاريخ عبول تحويله للجامعة

ثانياً .التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة :








يجوز بموافقة صووووووواح الصوووووووالحية التحويل مف كلية إلى كلية أخرى داخل
الجامعة حس القواعد المعتمدة مف لجنة الشئوف الطالبية ووفق الضوابط التالية :
يج أف ال يقل معدل الطال التراكمي في كليته عف ( 2مف. )5
أف ال يكوف سبق له التحويل خالل دراسته الجامعية .
أف تكوف المدة النلامية المتبقية له في الجامعة كافية إلكمال متطلبات التخرج .
أف يتقدم الطال لعمادة القبول والتسووجيل بطل التحويل مف كلية إلى كلية أخرى ويقوم
بتعبئة النموعج الخاص بعلك وبعد انتهاء إجراءات التحويل يحصل الطال على إ شعار
يمكنه مف الدراسة في الكلية المحول إليها .
تستكمل جميع إجراءات التحويل خالل الفترة التي تحددها عمادة القبول والتسجيل على
أال تتجاوز األسبوإل األول مف الدراسة .
ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
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تثبت في السووجل األكاديمي للطال المحول مف كلية إلى أخرى جميع المواد التي سووبق
له دراسووتها  ،ويشوومل علك التقديرات  ،والمعدالت الفصوولية  ،والتراكمية طوال دراسووته
في الجامعة .
األكاديمي
اإلرشاد
ثالثاً .التحويل من تخصص إلى تخصص أخر داخل الكلية :
يجوز بموافقة صووواح الصوووالحية التحويل مف تخصوووص إلى تخصوووص آخر
داخل الكلية حس القواعد المعتمدة مف لجنة الشئوف الطالبية ووفق الضوابط التالية :
أف يكوف عد أمضى الطال فصالً دراسيا ً في تخصصه على األعل
ال يحق للطال التحويل داخل الكلية مف تخصووص ألخر أكثر مف مرتيف خالل دراسووته
الجامعية بالكلية
أف تكوف المدة النلامية المتبقية له في الجامعة كافية إلكمال متطلبات التخرج
تثبت في السووجل األكاديمي للطالاإلرشاد
األكاديميتخصووص آلخر جميع المواد التي سووبق
المحول مف
له دراسووتها  ،ويشوومل علك التقديرات  ،والمعدالت الفصوولية  ،والتراكمية طوال دراسووة
في الجامعة  ،واإلنعارات إف وجدت
الطالب الزائر  :يسووم للطال بدراسووة بعض المقررات في جامعة أخرى  ،وتعادل له
المواد التي درسها وفقا ً للضوابط التالية :
أوالً .يجوز لطالب جامعة نجران الدراسة كزائر في جامعة أخرى بالشروط اآلتية :
أف يكوف للطال سوووجل دراسوووي ( بمعدل تراكمي ) لفصوووليف على األعل في الكلية التي
التحق بها عبل طلبه الدراسة كطال زائر
يج الحصول على الموافقة المسبقة مف كلية الطال للسمام له بالدراسة كطال زائر
مع تحديد المقررات التي سيقوم بدراستها  ،وللكلية اشتراط الحصول على معدل معيف
لمعادلة المقرر ويوجه للدراسة بخطا رسمي مف عمادة القبول والتسجيل
أف تكوف الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها
أف يكوف المقرر الع يدرسوووووووه الطال خارج الجامعة معادالً في مفرداته  ،وال تقل
التياألكاديمي
اإلرشاد
تتضمنها متطلبات التخرج
وحداته الدراسية عف أحد المقررات
يكوف الحد األعصى لمجموإل الوحدات الدراسية التي يمكف احتسابها مف خارج الجامعة
هو ( )%20مف مجموإل وحدات التخرج مف نجراف
ال تحتس معدالت المقررات التي تتم معادلتها للطال الزائر ضمف معدله التراكمي
يج على الطال تزويد عمادة القبول والتسوووووووجيل بنتائجه التي حصووووووول عليها خالل
أسووبوعيف مف بدء الدراسووة للفصوول الع يلي الفصوول الثاني  ،وإعا لم يقدم نتائجه يعتبر
منقطعا ً عف الدراسة
ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
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ثانياً .يجوز لطالب جامعة أخرى الدراسةةةةةةة في جامعة نجران كطالب زائر بالشةةةةةةروط
اآلتية :
 أف يكوف للطال سجل دراسي ( بمعدل تراكمي ) لفصليف على األعل مف جامعته
التي يدرس بها
 أف ال يكوف الطال مفصوالً ألسبا تأديبية أو تعليمية
 أف يحصووووول الطال على موافقة خطية مسوووووبقة مف عمادة القبول والتسوووووجيل في
جامعته  ،للدراسوووووووة كزائر في جامعة نجراف  ،وتحدد المقررات التي سووووووويقوم
الطال بدراستها
 الحد األعصى للفصول الدراسية التي يسم للطال دراستها كزائر فصالف
 تسجيل المقررات للطال التي يرم الدراسة فيها حس ضوابط التسجيل
 ال تصرف له مكافأة مف جامعة نجراف.
 يزود الطال في نهاية دراسووووووته بنتائجه في المقررات التي درسووووووها في خطا
يوض تقديراته التي حصل عليها
سادس عشر .نظـام المكافـآت :
اإلرشاد األكاديمي
المكافأة  :هي المبلغ الع يصووورف للطال حسووو التخصوووص ( ) 1000لاير للطال
في التخصصات العلمية و ( )850لاير للطال في التخصصات النلرية .
الحاالت التي ال تصرف فيها المكافآت:
أ  -تجاوز المدة النظامية وفقا ً لما يلي :
 oال تحس فترة االعتعار ضمف المدة النلامية
 oال تحس فترة التأجيل ضمف المدة النلامية
 oال تحس فترة االنقطاإل ضمف المدة النلامية
 oتحسووووو المدة التي أمضووووواها الطال المحول مف خارج الجامعة بنا ًء على عدد
الوحدات الدراسووية التي درسووها بحيث تحس و كل ( 15وحدة دراسووية ) فص والً
دراسيا ً  ،وما عل عف علك ال يحس .
ب  -االعتذار عن الدراسة وفقا ً لما يلي :
 oال تصرف المكافأة للطال الع اعتعر عف الدراسة
 oال تصووووورف مكافأة الطال المعتعر مف تاريخ االعتعار و ال تسوووووترجع المكافأة
التي صرفت له خالل دراسته حتى اعتعارا  ،و يحتس فصل االعتعار ضمف
المدة النلامية .
ريادة فكرية وتربوية ومهنية تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
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ج  -تأجيل الدراسـة :
 oال تصرف المكافأة للطال الع أجل الدراسة .
د  -المنذر أكاديميـا ً :
 oال تصرف المكافأة للطال الع وجه له إنعارا ً أكاديميا ً .
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