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 تي الطالبة عزيز

 .. حنن معك…لست وحدك

يطيب لنا ويسعدنا أن نستقبلك بكل الود واحلب فأهال ومرحبا بك عضوا من 

أعضاء أسرة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير وهنيئا للكلية 

بإنضمامك إليها. ويسعدنا أن نقدم لك هذا الدليل لكى يكون بني يديك يوضح 

ليك وينري لك الطريق ويرشدك إىل ماجيب إتباعه, لك ماقد يكون غامضا ع

 .للوطنونسأل اهلل أن يوفقك ويوفقنا ملافيه خري 

 واهلل وىل التوفيق

 

 كادميي بقسم احلاسب اآللي منسقة اإلرشاد األ

 دميا عبدالرمحن الزامل  . أ
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  رسالة اإلرشاد األكادميي : -أوال 

املشكالت اليت تعوق قدرة  علىالتعرف  اىلتهدف األكادميي:األكادميي  اإلرشادإن 

وتتم تقديم املساعدة  ,اجلامعية  ةالتحصيل العلمي والتفاعل مع متطلبات احليا علىالطالب 

بذل مزيد من  ىمبسئولياتهم األكادميية وتشجيعهم عل ةوالدعم عن طريق زيادة وعي الطلب

قيقهم أهدافهم اجلهد يف حل املشكالت األكادميية والشخصية اليت حتول دون حت

يد الطلبة باملهارات األكادميية املتنوعة اليت ترفع من وك عن طريق تزلالتعليمية ويتم ذ

 .حتصيلهم الدراسي ومناقشة طموحاتهم العلمية 

 

 : ف اإلرشاد األكادميياهدأ-ثانيا 

 

يهدف اإلرشاد األكادميي إىل ترمجة طموحات الكلية يف إعانة الطالب على فهم 

مشكالتهم األكادميية واحلرص على عالجها عالجًا نافعًا يثمر يف خترج جيل من أبناء 

الوطن وبناته مزودين بالعلم واإلميان واملعرفة والثقة بالنفس , والقدرة على املشاركة يف 

  -احلبيبة وذلك من خالل األهداف التالية: بناء التنمية يف بالدنا

تهيئة الظروف املناسبة لتحقيق النمو السوي للطالب والطالبات, وبناء عالقات  .1

اجتماعية إجيابية للطالب مع زمالئه وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي اجلامعة, وبناء 

ف استجابات ناجحة يف مواجهة املشكالت األكادميية اليت تعرتضه يف املواق

  املختلفة على امتداد فرتة الدراسة يف اجلامعة.

تهيئة الطالب املستجدين ملعرفة احلياة اجلامعية من خالل برامج إرشادية وتوجيهية  .2

 للتعريف بالكلية وعمادتها وأقسامها املساندة وكيفية حصول الطالب على خدماتها 
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حياتهم اجلامعية وكيفية , وكذلك تعريف الطالب باملتغريات اليت قد يواجهونها يف 

التعامل معها من خالل برامج تعريفية , وأسبوع متهيدي, ودورات متخصصة تعقد 

  لذلك الغرض.

توعيه الطالب بالصعوبات األكادميية واملهارات الدراسية, وكيفية إعداد اخلطط  .3

الدراسية وجدول تنظيم الوقت, وإكسابهم مهارات ترفع من حتصيلهم األكادميي 

  توافقهم الشخصي.وحتقق 

مساعدة الطالب على اختيار التخصص املناسب وفقًا إلمكاناتهم واهتماماتهم  .4

  العلمية واحتياجات سوق العمل.

تشجيع الطالب املتفوقني على املزيد من التحصيل وتوجيههم حنو استثمار قدراتهم  .5

  وإمكاناتهم يف اجملاالت اليت تتناسب مع ميوهلم واهتماماتهم العلمية.

متابعة الطالب املتعثرون دراسيا ومساعدتهم على اكتساب املهارات الالزمة لزيادة  .6

  حتصيلهم العلمي.

مساعدة الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة, خالل حياتهم اجلامعية, على حتقيق  .7

أعلى درجات التكيف النفسي واالجتماعي والتحصيل األكادميي وفقا ملا تسمح به 

  هم, والعمل على حلها.قدراتهم ودراسة مشكالت

مساعدة الطالب الوافدين من خالل تقديم جمموعة من األنشطة املالئمة هلم,  .8

وتعميق فكرة االنتماء للمجتمع اإلسالمي, وإبراز دور اململكة يف خدمة قضايا 

  املسلمني.

  وسط الطالب. باللوائح األكادمييةنشر الوعي  .9
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 إرشادات وتوجيهات : -ثالثا

 اهلل.طلب العلم ابتغاء مرضاة  يواجعل هلل,النية  يأخلص -1

 يف التحصيل والدراسة فإن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه . ياجتهد -2

 على احلضور املبكر للمحاضرة . ياحرص -3

 على املشاركة اإلجيابية بالسؤال واجلواب . ياحرص -4

 تابة والتدوين .يف الك يعلى االنتباه والرتكيز واجتهد ياحرص -5

 على العمل بالعلم ليكون حجة لك ال عليك . ياحرص -6

 يف التحلي باألخالق الفاضلة واملعاملة احلسنة . ياجتهد -7

 على التميز بالشخصية اإلسالمية يف الشكل واجلوهر . ياحرص -8

 على إغالق أجهزة االتصاالت أثناء احملاضرة . ياحرص -9
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 شائعة :: مصطلحات رابعا

يتكون من فصلني دراسيني : الفصل الدراسي األول والفصل 

الدراسي الثاني وقد يضاف اليهما فصل ثالث اليلتزم مجيع 

 طلبة اجلامعة بالتسجيل فيه ويسمي " الفصل الصيفي "

 العام اجلامعي

العام اجلامعي والفصل الذي يبدأ الطالب  ىرقم يدل عل

الرقم املتسلسل للطالب يف ذلك العام  الدراسة فيه إضافة اىل

 .والفصل الدراسي 

 الرقم اجلامعي

هو فرتة زمنية مقدارها ستة عشرة اسبوعًا , تشمل ساعات 

 االمتحاناتالدارسة وفرتة 

 الفصل الدراسي

مجيع املقررات اليت يدرسها الطالب لتمكنهم من احلصول 

 الدرجة العلمية يف ختصص معني ىعل

 ةاخلطة الدراسي

املنهج الدراسي حمدد األهداف واحملتوي الذي يتناول موضوع 

 ما ملدة فصل دراسي كامل ومييز املقرر باالسم والرقم

 املقرر الدراسي

هو كشف يبني املقررات اليت درسها الطالب بتسلسل 

هذه املقررات كما يبني  يف  الفصول والتقديرات اليت احرزها

 الكشف املعدل الفصلي والرتاكمي يف كل فصل دراسي 

 كادمييالسجل األ

جمموعة املواد الدراسية اليت تقر اجلامعة تدريسها جلميع 

 أهداف اجلامعةمع وهي مواد تتفق  طلبتها,

 

 متطلبات اجلامعة

 ىعل املواد الدراسية اليت يدرسها مجيع طلبة الكلية جمموعة

اختالف ختصصاتهم , وذلك لتوفري قاعدة اساسية من الثقافة 

 واملعلومات هلم

 

 متطلبات الكلية
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حقل واحد من  وهي جمموعة املواد الدراسية اليت تنتمي اىل

حقول العلوم واملعرفة اإلنسانية , وينفرد بدراستها طلبة 

 التخصص الواحد يف الكلية 

 

 متطلبات التخصص

بعد التسجيل مباشرة يبني  يستلمه الطالبيعترب مبثابة إيصال 

 فيه املقررات اليت مت التسجيل فيها فعاًل

 اشعار التسجيل

هو عضو هيئة التدريس الذي خيتاره القسم األكادميي يف 

توجيه الطالب يف عملية تسجيل مقررات كل  الكلية ليتوىل

له يف اجلامعة فصل دراسي , ويتابع مسريته العلمية منذ دخو

 خترجه  ىوحت

 املرشد األكادميي

عملية حذف أو إضافة أو تغيري شعب أو مواعيد معينة ملقرر أو 

 اكثر وتتم خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي
 السحب واإلضافة

حتصيل الطالب خالل هي الدرجة املمنوحة لألعمال اليت تبني 

فصل دراسي من اختبارات وحبوث وأنشطة تعليمية تتصل 

 باملقرر الدراسي 

 درجة األعمال الفصلية

 االختبار النهائي اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف نهاية الفصل الدراسي

هي الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر يف 

 االختبار النهائي للفصل الدراسي

 درجة االختبار النهائي

جمموع درجات األعمال الفصلية مضافًا إليها درجة االختبار 

 النهائي لكل مقرر وحتسب الدرجة من مائة 

 الدرجة النهائية

الرمز األجبدي للدرجة النهائية اليت  واملئوية, أوصف للنسبة 

 حصل عليها الطالب يف أي مقرر 

 التقدير 
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مقرر يتعذر على الطالب استكمال تقدير يرصد مؤقتًا لكل 

متطلباته يف املوعد احملدد ويرمز له يف السجل األكادميي 

 )ل(

 

 تقدير غري مكتمل 

تقدير يرصد مؤقتًا لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر 

 من فصل دراسي الستكماله ويرمز له بالرمز )م(

 تقدير مستمر 

 جناحا أو هو معدل عالمات املقررات اليت درسها الطالب

 وحيسب كالتالي :رسوبا يف الفصل الدراسي الواحد 

حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب على 

جمموع الوحدات املقررة جلميع املقررات اليت درسها يف أي 

فصل دراسي , وحتسب النقاط بضرب الوحدة املقررة يف وزن 

 التقدير الذي حصل عليه يف كل مقرر درسه الطالب 

 

 املعدل الفصلي

 هو معدل عالمات املقررات اليت درسها الطالب جناحا أو

, وحيسب كالتالي أخر فصل دراسي أمت دراسته  ىحت رسوبا

: 

حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب يف 

مجيع املقررات اليت درسها منذ التحاقه باجلامعة على جمموع 

 الوحدات املقررة لتلك املقررات 

 املعدل الرتاكمي

قياس مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل فرتة دراسته يف 

 اجلامعة 

 التقدير العام 
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 خامسا: قواعد االنتقال من مستوى إىل آخر :

توزع املقررات الدراسية لكل ختصص على مستويات وحيدد لكل مستوى عدد  -1

 الوحدات الدراسية حسب ماتقتضيه اخلطط الدراسية املقرة

الطالب الذين مل يتعثروا بسبب الرسوب يف املقررات يتم تسجيلهم يف مقررات  -2

 املستوى بالتدريج بدءًا من املستويات الدنيا وفق اخلطط الدراسية املعتمدة 

الطالب املتعثرون دراسيًا يتم تسجيلهم يف املقررات مبا يضمن هلم احلد األدنى من  -3

 لي :العبء الدراسي يف كل فصل مع مراعاة ماي

 عدم التعارض يف اجلدول الدراسي  -

 استفاء املتطلبات السابقة -

عدم السماح بأخذ مقررات من املستويات التالية إال إلكمال احلد األدنى من  -

 العبء الدراسي 

 

 سادسًا : املواظبة واالعتذار عن الدراسة:

 على الطالب املنتظم حضور احملاضرات ,والدروس العملية وحيرم من االستمرار -

%( من 75اذا قلت نسبة حضوره عن ) يف املادة ودخول االختبار النهائي فيه

ويعترب دراسي  الفصل ال خاللاحملاضرات والدروس العملية احملددة لكل مقرر 

 الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبًا يف املقرر .

ختبار شريطة ان وز جمللس الكلية رفع احلرمان والسماح للطالب بدخول االجي -

يقدم الطالب عذرًا يقبله اجمللس وحيدد جملس اجلامعة نسبة احلضور على أال 

 %( من احملاضرات والدروس العملية احملددة للمقرر .55تقل  عن )
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الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفرًا يف ذلك االختبار  -

ات األعمال الفصلية اليت حصل وحيسب تقدير يف ذلك املقرر على أساس درج

 عليها 

دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبًا  االستمرار يفجيوز للطالب االعتذار عن  -

إذا تقدم بعذر مقبول جمللس الكلية وذلك قبل بداية االختبارات النهائية خبمسة 

 أسابيع على األقل .

 

 جيل واالنقطاع عن الدراسة :أسابعًا: الت

جيوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر يقبله جملس الكلية على أال  -

فصلني دراسيني متتاليني أو ثالثة فصول دراسية غري متتالية  التأجيلتتجاوز مدة 

 طيلة بقائه يف اجلامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك

اذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده  -

 ن اجلامعة م

 

 ثامنًا: الفصل من اجلامعة:

 يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت التالية :

اذا حصل على ثالثة انذارات متتالية على األكثر الخنفاض معدله الرتاكمي  -

 .( 4من  1( أو)  5من  2عن ) 
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 تاسعًا: التقديرات :

 يلي :حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما 

وزن التقدير  رمز التقدير  التقدير الدرجة املئوية

  5من 

وزن التقدير 

  4من 

 4 5 أ+ ممتاز مرتفع 95-155

أقل من -95

95 

 3775 4775 أ ممتاز

أقل من -85

95 

جيدجدًا 

 مرتفع

 375 475 ب+

أقل من -85

85 

 3 4 ب جيدجدًا

أقل من  -75

85 

 275 375 ج+ جيد مرتفع

أقل من -75

75 

 2 3 ج جيد

أقل من -65

75 

 175 275 د+ مقبول مرتفع

أقل من -65

65 

 1 2 د مقبول

 5 1 هـ راسب  65أقل من 
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 عاشرًا: االختبارات :

الجيوز اختبار الطالب يف أكثر من مقررين يف اليوم الواحد وجمللس اجلامعة  -

 االستثناء من ذلك .

نصف ساعة من بدايته كما  اليسمح للطالب دخول االختبار النهائي بعد مضي -

 اليسمح له باخلروج من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته .

الغش يف االختبار أو الشروع فيه او خمالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار  -

أمور يعاقب عليها الطالب وفق الئحة تأديب الطالب اليت يصدرها جملس 

 اجلامعة.

 

 

 

 ختصص إىل أخر داخل الكلية :احلادي عشر : التحويل من 

جيوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من ختصص إىل آخر داخل  -

 الكلية وفق ضوابط يضعها جملس اجلامعة 

تثبت يف السجل األكادميي للطالب احملول من ختصص إىل آخر مجيع املواد  -

اكمية اليت سبق له دراستها ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والرت

 طوال دراسته اجلامعية .
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 وحدة اإلرشاد األكادميي بقسم احلاسب اآللي :

 رئيسًا         دميا عبدالرمحن الزامل    أ.

 عضو أمل عبداهلل الباللي                أ.    

 عضو              سارة عبداهلل الرويشدأ.

 عضو          جنالء سعيد حممد امحدأ.

 عضو                مجيلة فهيد املطرييأ.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


