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وحدة اإلرشاد األكادميي

تقرير عن عملية اإلرشاد األكادميي بقسم أصول الدين
خالل العام الدراسي ( 1438-1437ه)

تم بحمد اهلل عمل األنشطة اآلتيىة :
أوالً :أنشطة الفصل الدراسي األول:

-1حفللل اسللل الل الطللست الم لللمدقو والم ل ليو للفصللل الدراسللي األول 1438-1437ه ،فللي حفللل قح ل
عميللد اليليللة وو يللللل والم اللدون األ لللاقمي ن ور سللل األ للل 1437-12-17ه ،وتللم فيللا :اار الحفللل للو
خسل الطست الملف يو بلليلية  ،حيث ل أحدهم بللل دقم للحفل ،ثم افلللل بللسو اقللن لو ال ل ان اليل قم ،ثلم
لمة سعلا عميلد اليليلة ،وبعلدهل لملة الم الد األ للاقمي ،ثلم ت لليم المل اطال عللم الطلست الملفل يو والملميلالقو
خسل الفصل الدراسي الملضي.
-2حص أسلتذ
ب نل ج

مي  :الش قعة علو

لم ألل ل اللدقو  ،و ت اقلال الطلست علليلم الم الدقو  ،بحيلث قيل ن لل

ئ ل عو طسبا.

-3حص الطست وت اقعلم علم الم ادقو األ لاقمييو أليل ونيلً .

 -4تم عداا نملذج خللة بعملية اإلرالا األ لاقمي في لفلن ت اع علم األسلتذ أليل ونيلً.
-5ت ل وحللد اإلرالللا األ لللاقمي بلسللل الل الطللست والليلواهم وحلللالتلم وتح قللللل لللم لم للة الحلللالن الطسبيللة
لل ظ فيلل و قملا الحل ل العملية للل .
-6قلم عمل اجلملعللن لم ل شلة اليلول الطلست وأعلذارهم و قمللا الحلل ل لللل ح لل لل اطو المل علة ورفعللل للم
ملس اليلية .

ثلنيلً:أنشطة الفصل الدراسي الثلني:

-1تم عمل حفل اسل الل الطست المدا للفصلل الدراسلي االثللني لو العلل الملل عي  1438 -1437وتيل قم الملفل يو
في الفصل الدراسي ال لبق  ،وذلك ق  1438-5-10وتم خسلا :

ت دقم ألحد الطست الملف يو  -2افللل بلسو ال ان الي قمع ض طي لاعض األنشطة الطسبية خسل الفصل الدراسي ال لبق . لمة اإلرالا األ لاقمي للد ل ر حمد علي أب ه دي  ،ش ف وحد اإلرالا األ لاقمي .. -لمة العميد الد ل ر عاداهلل رفدان الشل اني  -6 .تي قم الملف يو وت اقال الم اطال.
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-بيلن بأسمل طست

م أل ل الدقو الملف يو الذقو تم تي قملم :

اسل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للم الطللل
اال

ال ل ل ل ل ل للم

الم ل ل

المعدل

أل ل ل ل ل ل الدقو

الثلني

5،00

أل ل ل ل ل ل الدقو

لثلني

4،44

لثلني

4،34

1

أ لل ل أهلي

2

نلل ح و فلد ال حطلني

3

عال ل ل ل للدال حمو حمل ل ل ل للد علل ل ل ل للي أل ل ل ل ل ل الدقو
اللمل ي

4

عم حمد خف ر اليل ي

أل ل ل ل ل ل الدقو

4،30

لثلني

 -2تم ت اقال الطست علم الم ادقو األ لاقمييو اليل ونيل ،بحيث قظل للم اد أسمل الطست وبيلنلتلم وخطلللم الدراسلية
في أق نة الم اد األ لاقمي. .

 -3و للد للل الللد ل ر حمللد عاللدالي قم الح ا جللي شللي راً بل اقللال الطللست علللم الم اللدقو األ لللاقمييو  ،ل للمي الش ل قعة
وأل ل الدقو  ،علم أن ق اع طست

م الش قعة علم أسلتذ

الللدقو  ،بحيللث قعل ف للل طللللل اللد للو خللسل

م الش قعة  ،وطست

لم ألل ل اللدقو عللم

لم ألل ل

عللا االليل ونللي  ،و للذلك قعل ف للل اللد أ لللاقمي طسبللا واقمستلللم

وتليف نلتلم  ،وسمستلم الدراسية  ،وحلالتلم و خسل لفحلا علم

ال المل عة .

 -4ل للو وحللد اإلرالللا األ لللاقمي بل اقللال ال ملللذج الخللللة بعمليللة اإلرالللا علللم أع للل اللللدرقس ،وتشللمل :اليلللن العمللل
بلإلرالا األ لاقمي ،ونم ذج رالا طللل ،وت ق عو سي عملية اإلرالا خسل الفصل الدراسي.
 -5تم ح ر وراة عملل ع لدتلل ال حلد الم القلة لدراللا األ للاقمي ،و للن فيللل و يلل الشل قعة وألل ل اللدقو اللد ل ر أحملد
عم ال يد ،و شل ف وحلد اللطل ق والمل ا ا .حملد عللي أب ه لدي ،و لو أع لل اإلراللا بلليليلة  :ا .عالداهلل سللطلن،

والشيخ حمد سيف ال نلل ،

قسحللخ خللسل هللذقو الفصللليو لللة وج ل ا الطللست ب للال االعلملللا علللم نظللل اللعللليم األليل ونللي مللل أث ل سلللالً فللي
عملية اإلرالا األ لاقمي المالا ،واجلملعلن الم ادقو ال الطست .
ون أل اهلل الل فيق وال داا
ش ف وحد اإلرالا األ لاقمي
ا  .حمد علي أب ه دي ال يد
و يل اليلية لللط ق والم ا
ا.أحمد عم ال يد

ع

وحد اإلرالا األ لاقمي
ا .حمد عادالي قم الحما جي.
عميد اليلية
ا .عاداهلل رفدان الشل اني

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة نجران
كلية الشريعة وأصول الدين

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry Of Education

Najran University

