
الدليل ا�رشادي للطالبات ا�ستجدات
للعام الجامعي 1440\1441

إعداد قسم: الطفولة ا�بكرة

أسئلة تدور � ذهن الطالبة ا�ستجدة

س- إ� من أتوجه عندما تواجهني مشكلة؟

ج- إ� مكتب ا�رشاد والتوجيه /شؤون الطالبات

س- إ� من ألجأ إذا شعرت بتوعك صحي؟

ج- إ� ا�دارة الطبية

س- إذا واجهت مشكلة � نقص ا�كافآت؟

ج- إ� ا�دارة ا�الية

س- إذا واجهت مشكلة � الجدول وصعوبة � الحذف وا�ضافة؟

ج- إ� ا�رشدة ا¦كاد¤ية

س- ما هو ا�رشاد ا¦كاد¤ي؟

 ج- إرشاد الطالبة وتوجيهها � اختيار ا�قررات الدراسية ا�ناسبة

 حسب الخطة ا¦كاد¤ية ا�وضوعة للحصول ع© الدرجة العلمية

بنجاح

ا�رشدات ا¦كاد¤يات

للطالبات ا�ستجدات 
د. وفاء عاشور

د. هاله الجزار

وزن التقدير من4رمز التقديرالدرجة ا�ئوية
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وزن التقديررمز التقديرالدرجة ا�ئوية

 كيف احسب ا�عدل ال¼اكمي

نقاط ا�قرر= وزن التقدير لكل مقرر  عدد وحداته
احسبي عدد النقاط لكل مقرر

 لحساب ا�عدل الفص¿
ا�عدل الفص¿= مجموع نقاط مقررات الفصل

مجموع وحدات مقررات الفصل

x

لحساب ا�عدل ال¼اكمي
ا�عدل ال¼اكمي= مجموع نقاط جميع ا�قررات

مجموع وحدات جميع ا�قررات



 : نبذة تعريفية عن القسم

 

الرؤيا

 إقامة نظام تربوي وتعليمي يحقق الريادة � مجال الطفولة ا�بكرة

 محليا وإقليميا وعا�يا وتعزيز القدرة ع© البحث العلمي � مجتمع

عرÆ إسÅمي متطور

 الرسالة

 تقديم خدمات عالية الجودة � مؤسسات الطفولة ا�بكرة وتحقيق

 التكامل وا�شاركة ا�جتمعية لتحقيق تنمية مستدامة توافقا مع

رؤية ا�ملكة العربية السعودية2030

متطلبات الحضور وإÉام الÈنامج

 اجتياز ما Ë يقل عن 126 ساعة معتمدة وفقا لتوصيف الÈنامج

تستغرق أربعة أعوام دراسية أكاد¤ية بنظام التفرغ الكامل

 الحصول ع© عدد محدد من الساعات ا�عتمدة Ë يقل عن 12 ساعة 

Îالفصل الدرا �

النجاح � جميع ا�قررات الدراسية

Ïكاملي Ïدراسي Ïاجتياز الطالبة �قرر ال¼بية العملية بواقع فصلي

معلومات تهمك معرفتها
 مقر القسم

 كلية ال¼بية بالزاهر مبنى

(ي)

رئيسة القسم

د. سمµة قشقري

مكتب رئيسة القسم
 مبنى(ي) الدور الثالث قسم الطفولة

ا�بكرة

مكاتب عضوات هيئة التدريس
مبنى(ي) الدور الثالث 301

أسئلة تدور � ذهن الطالبة ا�ستجدة

س- إ� من أتوجه عندما تواجهني مشكلة؟

س- إ� من ألجأ إذا شعرت بتوعك صحي؟

ج- إ� ا�دارة الطبية

س- إذا واجهت مشكلة � نقص ا�كافآت؟

ج- إ� ا�دارة ا�الية

ج- إ� ا�رشدة ا¦كاد¤ية

س- ما هو ا�رشاد ا¦كاد¤ي؟

الطالبة غµ ا�تع«ة

 هي الطالبة التي إجتازت جميع

ا�قررات التي درستها
 يسجل لها جميع مقررات ا�ستوى

Ô با�ضافة إ� ا�قررات التي Õالحا 

 تتمكن من دراستها � ا�ستويات

السابقة إن أمكن

الطالبة ا�تع«ة

Ôهي الطالبة التي رسبت � مقرر أو أك« من مقررات الخطة الدراسية و 

تتمكن من اجتيازه

 الطالبة ا�تع«ة ومعدلها ال¼اكمي أكÈ من أو يساوي 2,75 تعامل

معاملة الطالبة غµ ا�تع«ة

الطالبة ا�تع«ة ومعدلها ال¼اكمي أكÈ من 1,75 أو أقل من 2,75

يسجل لها 18 وحدة دراسية

 الطالبة ا�تع«ة ومعدلها ال¼اكمي 1,5 وأقل من1,75 يسجل

لها 15 وحدة دراسية

 الطالبة ا�تع«ة ومعدلها ال¼اكمي أقل من 1,5 يسجل لها 12 حدة

 دراسية

 يضم القسم نخبة من أعضاء هيئة التدريس � تخصصات

 دقيقة � مجال الطفولة ا�بكرة بدراسات علمية مختلفة،

 يسعى القسم � تطوير خطته �عدادت الطالبات/ ا�عل×ت

 �رحلة الطفولة ا�بكرة التي تشمل مرحلة رياض ا¦طفال،

والصفوف ا¦ولية من ا�رحلة ا�بتدائية

 لحساب ا�عدل الفص¿
ا�عدل الفص¿= مجموع نقاط مقررات الفصل

 Úورة حضور الطالبة %75 � عدد الساعات ا�عتمدة للمقرر بحيث

 Ë تزيد نسبة غياب الطالبة عن %25 من عدد الساعات ا�عتمدة

 للمقرر سواء بعذر أو بدون عذر

 ع© الطالبة ا�لتزام بالحضور � ا�جموعة ا�سجلة نظاميا �

Îالجدول الدرا 


