
 
السعوديتالوولكت العربيت   

 

 كليت العلوم اإلداريت

األنظوت برناهج وزارة التعلين   

نجراى جاهعت  الرسالت: 

توفري بيئة مناسبة لتكوين الكفاءات املؤهلة علميًا ومهنيًا، "
وإعداد البحوث والدراسات، وتقدمي االستشارات يف جمال 

 ".األنظمة لإلسهام يف تنظيم جمتمع املعرفة وفق القيم اإلسالمية

:رؤيت البرناهج  

 ".الرايدة والتميز يف تعليم األنظمة وفق الشريعة اإلسالمية "
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قور الدين عبد الرمحن السوانيد.   
   املرشد األكادميي بالربناهج
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 بن مرزوق املميوين / رئيس قسم الأهظمة سعادة ادلكتور/ مشعل

 سعادة ادلكتور/ دمحم سامل خري/ مرشف وحدة الإرشاد الأاكدميي بلكية العلوم الإدارية                                 

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته،،،،

املوضوع/ )تقرير  عن اإلرشاد األكادميي بقسن األنظوت للفصل األول هن العام 
)7444-7493 

وحدة اإلرشاد األكاديسي بالقدؼ لتفعيل وتظؾير  وفي إطار سعيباإلشارة لمسؾضؾع أعاله      
رفع لكؼ ىذا التقرير عؽ اإلرشاد األكاديسي لبرنامج األنغسة ن عسل اإلرشاد األكاديسي

  .3444-3419بيدف إطالعكؼ عؽ األنذظة والبرامج لمفرل األول مؽ العام 
مرشدًا( بالتذاور مع رئيس  72عدد )عمى  يؼتؼ تؾزيعطالب،  (139)العدد الكمي لمظالب بالقدؼ  أوالً:

القدؼ مع مراعاة األعباء اإلدارية لبعض السرشديؽ وتكؾيؽ لجشة خاصة باإلرشاد لمظالب الستعثريؽ. )مرفق 
 )مرفق الكذف(. كذف(

برسالة واتس أب  مبت مشيؼ التؾاصل مع الظالببتؾزيع الظالب وطتؼ تبميغ السرشديؽ األكاديسييؽ  ثانيًا:
في رسالة عمى رقسو الخاص. )مرفق صؾرة  قدؼ كسا تؼ تبميغ كل السرشديؽعمى قروب أعزاء مجمس ال

 مؽ الرسالة(
ما تؼ يحؾي  وتقرير شيري مشيؼ تقرير شيري أول  وطمبت السرشديؽ األكاديسييؽ بالقدؼتست مخاطبة  ثالثًا:

 )مرفق السعاممة(. اإلرشادانجازه مؽ أعسال 

تؼ استالم تقريريؽ أثشيؽ مؽ جسيع السرشديؽ األكاديسييؽ بالبرنامج تفيد بتؾاصميؼ مع طالبيؼ وعقد  :رابعاً 
 لقاءات إرشاد فردية وجساعية.

تؼ تؾزيع استبيان لقياس رضاء الظالب عؽ نغام اإلرشاد األكاديسي بالقدؼ وكانت نتيجة  خاهسًا:
 %. )مرفق لكؼ تقرير التحميل(22,44السؤشر العام 
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وقد بمغ مؤشر األداء العام الظالب عؽ نغام الذكاوي  استبيانات لقياس رضاتؼ تؾزيع  :سادساً 
 )مرفق لكؼ تقرير التحميل( %.58,86
 85,69وقد بمغ مؤشر األداء العام  دة السرشديؽتقرير السرشد وتؼ تحميل إفالتؼ تؾزيع نسؾذج  :سابعاً 

 )مرفق لكؼ تقرير التحميل(
:الفرل ومرشدىؼ األكاديسيتفاصيل الظالب السشذريؽ بالبرنامج ليذا  ًا:ثاهن  

 اسن الطالب الرقن اجلاهعي
املعدل 

الرتاكوي 
 للطالب

 اسن املرشد األكادميي

 د.قسر الديؽ عبد الرحسؽ 1.91 ىتيمو ال دمحم بؽ كرحان مشرؾر 438102962
 د.قسر الديؽ عبد الرحسؽ 1.97 رشدان آل سعد بؽ سراج نادر 438203496

 د.قسر الديؽ عبد الرحسؽ 1.75 اليامي دمحم بؽ سيار صالح 438200763

الرحسؽد.قسر الديؽ عبد  1.56 الرقؾر سعيد بؽ حديؽ سعيد 438203075  

 د.قسر الديؽ عبد الرحسؽ 1.29 سؾيدان فييد بؽ دمحم يحي 438203767

 د.قسر الديؽ عبد الرحسؽ 1 القحظاني سعيد بؽ دمحم طالل 438202959

 د.قسر الديؽ عبد الرحسؽ 1 مرقان آل عمي بؽ ىادي سشد 438203711

 د.قسر الديؽ عبد الرحسؽ 1 اليامي ميدي فالح راكان 438202865

 د.قسر الديؽ عبد الرحسؽ 1 اليامي عمي عؾض عبدهللا 438200571

 د.قسر الديؽ عبد الرحسؽ 1 غزواني سمسان بؽ احسد طالل 438202863

 د.قسر الديؽ عبد الرحسؽ 1 مشرؾر ال حسد بؽ دمحم حسد 438203357
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 د.قسر الديؽ عبد الرحسؽ 1 صميع آل دمحم صالح دمحم 438103800

 د.قسر الديؽ عبد الرحسؽ 1 سميؼ ال ميدي بؽ عمي بشدر 438203334

 د.قسر الديؽ عبد الرحسؽ 1 ذيبان آل حدؽ بؽ جابر ىادي 438202512

 د.قسر الديؽ عبد الرحسؽ 1 القحظاني مداوي  جابر عمي 437103489

 د.قسر الديؽ عبد الرحسؽ 1 مظيف ال حسد بؽ سالؼ ميدي 438205470

 د.قسر الديؽ عبد الرحسؽ 1 خسدان ال دمحم بؽ ميدي دمحم 438103635

 د.حسؾد غالب الغذيسي 1.86 رجب ال حدؽ بؽ عمي احسد 437102081

 د.حسؾد غالب الغذيسي 1.85 السكرمي مشرؾر بؽ الحدؽ حديؽ 435103615

 د.حسؾد غالب الغذيسي 1.87 مظيف ال حسد بؽ سالؼ ميدي 438205470

 د.حسؾد غالب الغذيسي 1 فاضل آل دمحم بؽ ىديش نؾاف 437201406

 د.حسؾد غالب الغذيسي 1.86 اليامي دمحم ميدي ابراهيؼ 437100438

 د.حسؾد غالب الغذيسي 1.87 مقبؾل ال احسد بؽ عمي محدؽ 434102359

 د.حسؾد غالب الغذيسي 1.94 الفقير قاسؼ بؽ عزوان فيد 437202093

غالب الغذيسيد.حسؾد  1.87 شريو ال ميدي بؽ عمي سالؼ 437204554  

 د.حسؾد غالب الغذيسي 1.63 الذيري  فاضل مذرف فاضل 434203159

 د.حسؾد غالب الغذيسي 1.87 السالكي العميمي مفرح بؽ حديؽ بؽ بدر 435200244
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 د.حسؾد غالب الغذيسي 1.98 االكمبي مدمط بؽ راجح دمحم 438102599

الغذيسي د.حسؾد غالب 1 سميؼ آل عمي بؽ حسد ابراهيؼ 437203616  

 د.حسؾد غالب الغذيسي 1 سميؼ ال دمحم بؽ عمي سمظان 438203354

 د.حسؾد غالب الغذيسي 1.82 الذريف احسد بؽ عبدهللا الحديؽ 438100088

 د.حسؾد غالب الغذيسي 1.12 اليامي عؾض حريش ابراهيؼ 438100514

 د.حسؾد غالب الغذيسي 1.56 الجساىر ىادي عمي ىادي 438100835

 د.حسؾد غالب الغذيسي 1.12 خريؼ آل صالح بؽ حسد صالح 438102193

 د.حسؾد غالب الغذيسي 1 القحظاني دمحم بؽ عبدالرحسؽ نؾاف 438101222

 د.حسؾد غالب الغذيسي 1.79 اليامي دمحم آل عمي ناصر عبدهللا 434101289

 )شرح الجدول(
عدد مشيؼ وتؼ تقديؼ اإلرشاد  حزرضعيفة و تؼ التؾاصل مع الظالب السشذريؽ وكانت االستجابة  -

 ليؼ 
سرية ومرضية م وأبدأ عروف أ31/33/7438بتاريخ  :الطالب صالح سيار دمحم اليامي  (3)

حرجة تدببت في تعثره وتؼ تقديؼ العؾن لو بالتؾاصل مع بعض أساتذة السقررات التي 
 يدرسيا.

لى تعثره وقدم تقرير ) لديو أسباب صحية أدت إ :الطالب نهاف هديش دمحم آل فاضل  (7)
 طبي يبيؽ ذلػ( وتؼ تقديؼ العؾن لو بسخاطبة بعض أساتذة السقررات التي يدرسيا.

: )حزر ووضح أسباب تعثره في نسؾذج مقابمة خاص الطالب صالح حمد آل خريم  (1)
وصعؾبة  اجتساعية وعروفتعثريؽ وكانت كاآلتي )تعرضو لحادث مروري سبالظالب ال

 بعض السقررات(.
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، واجتساعية)قابل السرشد وحدد أسباب تعثره بغروف صحية  عمي حسن آل رجبأحمد  (4)
 وتؼ تقديؼ اإلرشاد لو(.

باب تعثره وىي عروف )قابل السرشد ووضح أس الطالب )ابراهيم مهدي دمحم اليامي( (6)
 (.صحية خاصة  بؾالدتو

)قابل السرشد وحدد أسباب تعثره بغروف صحية الطالب هادي عمي هادي الجماهر  (5)
 (.اجتساعيةو 

 

 نقاط الضعف:
 .تفاعل الظالب مع عسمية اإلرشاد ضعف -

 :القوةنقاط 
 .عمى الرغؼ مؽ ضعف حزؾر الظالب تفاعل السرشديؽ بالبرنامج مع عسمية اإلرشاد األكاديسي

 التحسني: أولوياث
 .رفع مدتؾى ثقافة اإلرشاد األكاديسي لدى الظالب -
 وضع آلية تداىؼ في ربط الظالب بالسرشد. -
 مزاعفة الجيد في دعؼ عسمية اإلرشاد مؽ إدارة البرنامج والسرشديؽ األكاديسييؽ بالبرنامج. -

 ،،،،املوفق،واهلل                                                              
 د.قمر الدين عبد الرحمن السماني 

 قسم األنظمة -منسق اإلرشاد األكاديمي

 


