عمادة السنة التحضٌرٌة
القسم النسائً
وحدة اإلرشاد األكادٌمً

ع
ةنتتتاال
تتت
تقرٌر فعالٌات البرنامج التعرٌفً للفصل الدراسً الثانً
للعام الجامعً 1439 -1438
اعداد
المرشدة األكادٌمٌة أ .منى أبو مره

و
وكٌلة السنة التحضٌرٌة
د .منى البالدي

1

مواضٌع التقرٌر:
البرنامج التعرٌفً للطالبات المستجدات فً عمادة السنة التحضٌرٌة للفصل الدراسً الثانً 1439-1438
تارٌخ البرنامج التعرٌفً ٌ :وم األحد 1439-5- 11
الفئة المستهدفة  :الطالبات المستجدات للفصل الدراسً الثانً من العام الجامعً 1439 -1438
مكان البرنامج :مسرح مبنى كلٌة المجتمع

نظمت عمادة السنة التحضٌرٌة قسم الطالبات البرنامج التعرٌفً للطالبات المستجدات للفصل
الدراسً الثانً  1439-1438هـ بعد االعالن عنه على البوابة االلكترونٌة للعمادة حٌث تم تنفٌذه
ٌوم األحد الموافق  1439-5-11من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادٌة عشر وقد
جاءت فعالٌات البرنامج على النحو التالً :

اوال  :بدأت فعالٌات البرنامج بآٌات عطرة من كتاب هللا الكرٌم فً مسرح مبنى كلٌة المجتمع ,ثم بكلمه ترحٌبٌة
قدمتها المرشدة األكادٌمٌة األستاذة منى ابو مره رحبت فٌها بالحضور من منسقات األقسام وعضوات هٌئة
التدرٌس والطالبات المستجدات  ,كما وقدمت المرشدة األكادٌمٌة شرحا وافٌا عن أهداف البرنامج التعرٌفً
لطالبات عمادة السنة التحضٌرٌة والذي تخلله العدٌد من الفعالٌات الهامة ,كما وقامت عضوات لجنة اإلعداد
للبرنامج التعرٌفً باإلعداد المسبق للنشرات والمطبوعات تم توزٌعها على الطالبات المستجدات على النحو
اآلتً:
 .1مطوٌة برنامج السنة التحضٌرٌة وأهدافه
 .2مطوٌة مفهوم اإلرشاد األكادٌمً وأهمٌته
 .3عبارات تحفٌزٌة
 .4مطوٌة وحدة التطوٌر والجودة فً عمادة السنة التحضٌرٌة
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ثم قامت المرشدة األكادٌمٌة بتعرٌف الطالبات بعضوات هٌئة التدرٌس فً العمادة  ,تال ذلك تقدٌم عرض
تعرٌفً لرإٌة ,ورسالة ,وأهداف ,ونظام الدراسة فً البرنامج ,واالقسام االكادٌمٌة  ,والوحدات واللجان
,والخطة الدراسٌة لكل فصل دراسً ,كما وتم استعراض آلٌة تنفٌذ البرنامج ونواتجه  .وفً نهاٌة اللقاء أجابت
المرشدة االكادٌمٌة على أسئلة الطالبات واستفساراتهن .

ثانٌا  :قامت مسجلة الكلٌة الدكتورة سلٌمى محمد عوض بتقدٌم عرض تعرٌفً لتوضٌح آلٌة الدخول الى البوابة
االلكترونٌة عن طرٌق حساب الطالبة على النظام االلكترونً وبٌنت الخدمات اإللكترونٌة التً تقدمها العمادة
كالتسجٌل ,والحذف ,واإلضافة ,واالعتذار عن مقرر ,واالعتذار عن فصل دراسً ,أو التؤجٌل .واستعرضت
التقدٌرات واسس النجاح والرسوب واجتٌاز السنة التحضٌرٌة  .ثم استمعت مسجلة العمادة الى أسئلة الطالبات
وأجابت عن استفساراتهن .
ثالثا :قدمت منسقة قسم الرٌاضٌات الدكتورة سلٌمى عوض عرض تعرٌفً قدمت فٌه شرحا توضٌحٌا ألهمٌة
الرٌاضٌات فً الحٌاة من خالل عرض مقطع فٌدٌو ٌظهر أهمٌة الرٌاضٌات فً شتى مجاالت الحٌاة
كما وبٌنت مقررات الفصل الدراسً األول ومقررات الفصل الدراسً الثانً وعدد الساعات المعتمدة فً الخطة
الدراسٌة والمحاضرات الفعلٌة وآلٌة التقٌٌم فً المقررٌن ,وتوزٌع الدرجات على االختبارات الفصلٌة ,واالختبار
النهائً ,وختمت بالتعرٌف بعضوات هٌئة التدرٌس فً قسم الرٌاضٌات
رابعا  :قامت منسقة قسم مهارات تطوٌر الذات الدكتورة اروى ارناإوط بالتعرٌف بعضوات هٌئة التدرٌس فً
القسم  ,ثم قدمت عرض تقدٌمً شرحت فٌه شرحا تفصٌلٌا لمقررات قسم مهارات تطوٌر الذات الثالثة
( مهارات التعلم والبحث  ,مهارات االتصال  ,وأخالقٌات المهنة ) كما وتناولت بالتفصٌل أهداف كل مقرر
وأهمٌته ,وأثره فً تطوٌر مهارات الطالبة األكادٌمٌة والشخصٌة  .ثم عرضت آلٌة التنفٌذ والتقٌٌم وتنوع
استراتٌجٌات التدرٌس فً كل مقرر.
خامسا  :قدمت منسقة قسم اللغة اإلنجلٌزٌة الدكتورة نادٌة الشرٌف عرض تقدٌمً اشارت فٌه الى مقررات اللغة
اإلنجلٌزٌة ورموزها فً الفصلٌن الدراسً األول والثانً وتطرقت الى المقررات المطروحة للفصل الدراسً
األول وأهمٌتها فً تطوٌر المهارات األساسٌة األربعة للغة اإلنجلٌزٌة لدى الطالبة .كما وتطرقت الى توزٌع
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الدرجات فً جمٌع المقررات وآلٌة التقٌٌم المتبعة وذكرت بشكل خاص اختبار المحادثة الشفوي كجزء من تقٌٌم
مقرر مهارات اإلستماع والتحدث .
سادسا :قدمت منسقة قسم الحاسب اآللً األستاذة هاجر محمد عرض تقدٌمً شرحت فٌه مقررات الحاسب اآللً
للفصلٌن الدراسٌٌن األول والثانً وأكدت فً اللقاء على الطالبات بضرورة االستعداد للمقرر بتهٌئة جهاز
الحاسب الشخصً لكل طالبة بنسخة وٌندوز  7حتى ٌتسنى لهن التدرٌب ومتابعة المقرر مع األستاذة أوال بؤول
وأكدت أٌضا على ضرورة حضور المحاضرات وعدم الحضور المتؤخر للمحاضرة لٌتسنى للطالبة المتابعة مع
أستاذة المقرر خصوصا فً المحاضرات الً تخص الجانب العملً للمقرر  .كما وبٌنت آلٌة التقٌٌم المتبعة فً
قسم الحاسب اآللً والمعتمدة جزئٌا على التطبٌق العملً وذلك لطبٌعة المقرر العملٌة.
سابعا  :شرحت األستاذة عنود الٌامً مسئولة شإون الطالبات فً العمادة كل ما ٌتعلق بلوائح وإرشادات
وضوابط المظهر الالئق داخل الحرم الجامعً ,وأسس الدخول والخروج من المبنى  .وكذلك قامت بتعرٌف
الطالبات على الخدمات التً تقدمها عمادة شإون الطالبات من اصدار البطاقات الجامعٌة ,والمشهد ,واالستفسار
الطبً .
ثامنا :قامت المرشدة األكادٌمٌة بعرض تعرٌفً لوحدة اإلرشاد األكادٌمً قدمت فٌه شرحا وافٌا عن دور وحدة
اإلرشاد األكادٌمً فً مساعدة الطالبات من خالل تنفٌذ برامج إرشادٌة للطالبات لمساعدتهن على تجاوز
العثرات والمشكالت التً قد تعترض مسارهن األكادٌمً ,باإلضافة إلى برامج إرشادٌة للطالبات المتفوقات
لمساعدتهن على االستمرار فً التفوق تشجٌعا وتحفٌزا لهن.

وفً نهاٌة البرنامج توجهت مشرفة وحد ة اإلرشاد األكادٌمً ,بالشكر الجزٌل لمنسقات األقسام على مساهمتهن
الفاعلة فً تبصٌر الطالبات وتوعٌتهن ببرنامج السنة التحضٌرٌة ,وكذلك توجهت بالشكر لكل من عضوات
هٌئة التدرٌس والطالبات .
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تاسعا :استطالع آراء الطالبات فً البرنامج التعرٌفً :
تم إجراء استطالع رأي الطالبات بالبرنامج بتطبٌق االستبانة الخاصة بذلك وتسلٌمها للجنة تحلٌل البٌانات .
توصٌات ومقترحات :
 .1تنفٌذ البرنامج التعرٌفً للطالب المستجدٌن والطالبات المستجدات بعمادة السنة التحضٌرٌة الكترونٌا
كمتطلب اجباري ,إلتمام عملٌة التسجٌل فً العمادة -كما هو معمول به فً عمادة السنة التحضٌرٌة فً
جامعة الملك سعود -
 .2اعداد ونشر كتٌب خاص بالبرنامج التعرٌفً ٌوزع على طالب وطالبات عمادة السنة التحضٌرٌة ٌشتمل
على جمٌع المعلومات المطلوبة.
 .3تزوٌد قسم الطالبات فً العمادة بحاملة مطبوعات لٌسهل عرض المطوٌات والمنشورات المختلفة على
مدار الفصل الدراسً.
 .4تغطٌة فعالٌات البرنامج التعرٌفً إعالمٌا ,واالعالن عنها على البوابة االلكترونٌة إلبراز الجهود
المتمٌزة المبذولة فً هذا المجال.
 .5تخصييٌص مٌزانٌييية كافٌييية خاصييية بالبرنيييامج التعرٌفيييً لإلعيييداد ليييه بالشيييكل المناسيييب بتيييوفٌر لوحيييات
ومطبوعييات جاذبيية تبييٌن اهمٌيية البرنييامج التعرٌفييً وتوزٌعهييا فييً ارجيياء المبنييى لتحفييز الطالبييات علييى
المشاركة وااللتزام بالحضور .
صور متفرقة من البرنامج :
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انتهى التقرٌر
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