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وحدة اإلرشاد األكادميي

التقرير السنوي عن كفاءة نظام اإلرشاد األكادميي لربنامج أصول الدين
خالل العام الدراسي ( 1439-1438ه)

خالل الفصل الدراسي األول مت محدد  هلل مدل األشطة اتآيىة :

األست تتادء األول سو يدم الدراس ت ت بد األ د 1439-12-19ه ،وإرشت تتل

-1است تتل الل الةالس اديت تتلألدبو

ألسلكو ال لملت وشرح رسدز اجلدول الدراسي.
-2استتل الل باالت اف و واافتتل  ،وإرشتتل الةالس ،لادلةاالت اليتتلي وافللى مةةل الدراستتى  ،م ييتتاىدلل
ديألل الكاى لانظر

إسكلشى اف و واافل .

-3مدل ورة يدربا لاةالس اديت ت ت ت تتلألدبو ويوي بالس اديت ت ت ت تتلدبلت األخرم

لكىفى است ت ت ت تتل دا شظد اللواى

االلكرتوين) قل هبل سي ت ول اللدربل الدكلدرد د الطتتدرو ،وادلندب ماد هلل شتتالس ،وذلك

بد االثنني-1-19

. 1439
 -4فل اس تتل الل الةالس ادي تتلألدبو لاول الدراس تتي 1438ه1439 ،ه  ،ويكرمي ادلفدقني
الثلين 1437ه1438 ،ه ،

الفص تتل الدراس تتي

فل ض ت ت تترش :مدىد ش ت ت تتةد الةالس يلجللسو  ،ومدىد الكاى ووكىاىلل وادرش ت ت تتدو

األكل ميىد ورؤست ت ت ت تتلم األقيت ت ت ت تتل بد 1439-1-20ه ،ومت ىه :إ ارة اففل سو خالل الةالس ادلفدقني وبالس
النط ت ت ت ت تتل

يللكاى  ،ىث قل

د

يللل دمي لاحفل ،م ا لللح يلالوة آبلت سو ال رآ الكرمي ،م كاد ادلفدقني،

ويود ل كاد ايادرشد األكل ميي ،سول ة مدىد الكاى  ،ويود ل كاد ادرشد األكل ميي ،م يياى اجلدائز ماى الةالس
ادلفدقني وادلدىزبو خالل الفصل الدراسي ادلفي.
 -2ص تتر س تتلي ة قي تتدي  :الطت تربو مو قيت ت ت تتدل الدبو  ،و يدزبد الةالس ماىل ادرش تتدبو  ،محىث بكد كل
يرشلسج سيةدل مو باليه.
 -3صر الةالس ويدزبول ماى ادرشدبو األكل ميىني لكرتوشىلً .

 -4مت إمدا منلذج خلت يوداى اارشل األكل ميي سافلت يدزء ماى األسلي ة لكرتوشىلً.
-5ي د و دة اارش ت تتل األكل ميي يلس ت تتل الل الةالس وش ت تتكلوا و لالا وتدبالل إة جلن افلالت الةاليى لانظر
ىلل وإجيل افادل الوداى هلل .
-6بل مدل اجلدلملت دنلقط ت شتتكلوم الةالس و م ار وإجيل افادل هلل يتتل لدائع اجللسو ور ولل إة ا
الكاى .
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 -7إبلر اللدمى الفكرب مت مدل شدوة يوندا  :لالدس ت ت تتةى

الفكر والي ت ت تتادو و ور ل

س لوس الفكر الض ت ت تتلل)

ل ل ل وشلقش الةالس دل قضتتلبل ل ،الدكلدرد حمدد س ترار الىلسي ،والدكلدرد حمدد ماي يد ندو اليتتىد ،األستتللذبو
اديلمدبو ي ي تدل الدبو .بد االثنني 9د3د 1439ه
 -8إبلر اارش ت تتل الرتيدو ،مت مدل ورة يدمدب يوندا ل ست ت ترار اللفد الدراس ت تتي) ل ل ل األس ت تتللذد حمدد س ت تتى
ال حةلين ،احمللفر يلل ي ،بد الثالثلم 10د 3د 1439ه
 .ثلشىلً:مت مدل فل است تتل الل الةالس اجلد لافصت تتل الدراست تتي االثلين سو الول اجللسوي  1439 -1438ويكرمي ادلفدقني
الفصل الدراسي اليليق  ،وذلك بد 1439-5-27ه ومت خالله :
-1ي دمي أل د الةالس ادلفدقني  -2ا لللح يلالوة ال رآ الكرمي

-3مرض سرئي لاوي األشطة الةاليى خالل الفصل الدراسي اليليق .
-4كاد الودىد الدكلدر ماد هلل ر دا الطلراين
-5كاد اارشل األكل ميي لادكلدر حمدد ماي يد ندو  ،سنطرو و دة اارشل األكل ميي ..
 - 6يكرمي ادلفدقني ويدزبد اجلدائز .
 -7الضىل

ثللثلً :مت يدزبد الةالس ماى ادرشتتدبو األكل ميىني الكرتوشىل ،محىث بظلر لادرشتتد طلم الةالس ويىلشلا وخةلل الدراستتى
ب دش ادرشد األكل ميي. .

رايولً  :وقد قل الدكلدر حمدد مادالكرمي افنربجي سطتتكدراً يلدزبد الةالس ماى ادرشتتدبو األكل ميىني  ،ل يتدي الطتربو و تتتدل
الدبو  ،ماى

بدزء بالس قيت الطتربو ماى ستتلي ة قيت الطتربو  ،وبالس قيت تتتدل الدبو ماى قيت تتتدل الدبو ،

محىث بورو كل بللل سرشت ت ت ت تتدش سو خالل سدقوه االلكرتوين  ،وك لك بورو كل سرشت ت ت ت تتد كل ميي باليه واميالا وياىفدشلا ،

وسألالا الدراسى  ،و لالا سو خالل تفحله ماى سدقد اجللسو .

رايولً :قلست و دة اارشت ت تتل األكل ميي يلدزبد الندلذج املت ت ت ت يوداى اارشت ت تتل ماى مضت ت تتلم اللدرب  ،ويطت ت تتدل :آلىلت الودل
يلارشتل األكل ميي ،ومندذج إرشتل بللل ،وي ربر مو ستم مداى اارشتل خالل الفصتل الدراستي ،ومت تدىل

ش ادافلت ماى

ب دش و دة اللةدبر واجلد ة يللكاى .

وشيأل  هلل اللد ىق واليدا
سطرو و دة اارشل األكل ميي
 .حمدد ماي يد ندو اليىد

مضد و دة اارشل األكل ميي
 .حمدد مادالكرمي افدربجي.
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وكىل الكاى لالةدبر واجلد ة
.سود اللدجيرو

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry Of Education

Najran University

مدىد الكاى
 .ماد هلل ر دا الطلراين

