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عضوا
عضوا

نظام المقررات
المبن عىل اساس
البامج الدراسية
يعد نظام المقررات احد االنظمة الدراسية المطبقة عالميا لتنفيذ ر
ي
الوحدات الدراسية ) . (Credit-Based Modular Systemيهدف هذا النظام اىل منح الطالب
اس وهذا يحقق مزايا عديدة منها:
الن يرغب يف دراستها يف كل فصل در ي
فرصة الختيار المقررات ي
أ.
الن يدرسها بي مجموعة
ي
ينم شخصية الطالب من خالل تدريبه عىل اختيار المقررات ي
المقررات المطروحة ،وتحديد مسار دراسته بنفسه.
ب.
يعط للطالب فرصة اعادة المقرر الذي لم يحصل فيه عىل درجة النجاح و امكانية استبدال
ي
(ف حالة كون المقرر اختياري).
المقرر باخر من بي مجموعة المقررات االختيارية ي
ج .مالئمة مدة الدراسة مع امكانية وظروف كل طالب ،حيث يفضل الكثب من الطلبة اختصار
مدة الدراسة دون ان يؤثر ذلك عىل جودة العملية التدريسية او يمكن اطالة امد الدراسة.

ر
االكاديم
(االشاف)
االرشاد
ي
يعتب ر
االكاديم من أهم أسس نظام المقررات بالتعليم وهو عنرص جودة النظام واالرشاد
االشاف
ر
ي
العلم
الن تعيق الطالب عن التحصيل
ي
ي
االكاديم خدمة مهنية تهدف اىل التعرف عىل المشكالت ي
وع
والتفاعل مع متطلبات المرحلة الجامعية بنظام المقررات وتقديم المساعدة والدعم بزيادة ي
الطلبة بمسؤولياتهم األكاديمية وتشجيعهم عىل بذل مزيد من الجهد يف حل المشكالت االكاديمية
الن تحول دون تحقيق أهدافهم التعليمية  ،كما ان ر
االكاديم يساعد بتوجيه قدرات الطالب
االشاف
ي
ي
وميوله الختيار التخصص الذي يناسبه ومن ثم اختيار مهنة المستقبل ولتحقيق ذلك يخصص
ر
االكاديم
المشف
النظام مرشدا اكاديميا لكل مجموعة من الطلبة وفق امكانيات القسم  ،يتسم
ي
بعدد من المعارف واالتجاهات والمهارات االرشاردية والقيادية والتواصلية.
يعي ر
العلم
مشفا أكاديميا لكل طالب جديد من بي اعضاء الهيئة التدريسية يف القسم
ي
ً
وبناء عىل ذلك يقوم ر
وحسب النموذج رقم (.)2
المشف بمسك سجل خاص بمتابعة الطلبة خالل
فبة دراستهم الجامعية كما ف النموذج رقم ( . )10يحتوي سجل متابعة ر
المشف للطلبة ( النموذج
ي
رقم ( ))10عىل جدول يف بداية السجل يتضمن أسماء الطلبة الذين تحت راشافه وارقامهم الجامعية
2

الموحدة وسنة القبول لكل منهم مع تدوين المالحظات ان وجدت ازاء كل منهم .ويليه صفحات كما
الن تمثل حركة الطالب الدراسية
موضح يف الشكل رقم ( .)1حيث يخصص ( )6صفحات لكل طالب ي
الن تمثل مرة ونصف الفبة الدراسية الجامعية.
بالمدة القصوى المسموحة له بالدراسة ي

الشكل رقم ( )1سجل متابعة المشرف للطلبة

نالحظ من الشكل رقم ( )1اعاله ،كل صفحة تمثل خارطة متكاملة لسنة دراسية بثالث فصول
الن يسجل عليها الطالب
ثان ،فصل
صيف) ويتضمن كل فصل در ي
(فصل أول ،فصل ي
اس المقررات ي
ي
مبينة نوع المتطلب وعدد الوحدات ورقم المحاولة والممهد والنتيجة .فضال عن جرد لمتطلبات
الن يسجل عليها الطالب وثم مجموع المتحقق من الوحدات لمتطلبات التخرج خالل
التخرج ي
الكىل
اس الواحد وهكذا لبيقية الفصول يف السنة الدراسية
ي
وبالتاىل يتم حساب المجموع ي
الفصل الدر ي
للواحدات المتحققة من متطلبات التخرج خالل السنة الدراسية بأكملها.
ر
المشف عىل (متابعة الطالب بسهولة  ،ملء
أهم محاسن النموذج رقم ( )10أنه يساعد
ً
استمارة سبة الطالب الدراسية (نموذج رقم ( ) )4يف نظام المقررات .فضال عن السيطرة عىل مدة
دراسة الطالب.
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االكاديم
أوجه االرشاد
ي
الن
يكون لالرشاد
ي
االكاديم عدة اوجه وذلك حسب حالة الطلبة وحسب الفوارق الفردية ي
يتمتعون بها الطلبة الن تجعل من ر
المشف ان يأخذ دوره يف االرشاد عىل وجه معي من اوجه
ي
االرشاد كما مبي يف الشكل رقم (. )2

ارشاد مباشر
يقدم بصورة مباشرة

كالمعلومات والنصائح و يتم
فيه تقديم قدر كبير من

ارشاد فردي

التوجيه والارشاد و يعتمد

يتم فيه ارشاد كل طالب

(المرشد).

بمفرده ويستخدم عادة عند
الحالات الخاصة كحالات
التعثر او تسر يع التخرج.

اساسا على المشرف

ارشاد غير مباشر
هو ارشاد ذاتي يعتمد فيه الطالب
على نفسه بشكل اكبر لتكو ين

ارشاد تنموي
ز يادة قدرات الطالب على
تدبر اموره وحل مشكلاته

خلال اندماجه وتوافقه مع
الحياة الدراسية والمشاركة

الايجابية فيها.

شخصيته ومواجهة المواقف الحياتية
وايجاد الحلول لمشكلاته والقدرة

ارشاد جماعي

على اتخاذ القراربتوجيه غير مباشر
من المرشد الاكاديمي.

يتضمن بعض النصائح لطرق

إرشاد مجموعة من الطلاب

تتشابه ظروفهم الدراسية في
وقت واحد بصورة جماعية.

ارشاد وقائي

ارشاد علاجي
التعاون مع مرشد المقرر في
علاج اسباب تعثر الطالب
الدراسية او التحو يل او

حذف مقرر ما او غير ذلك
بما يضمن علاج مشكلة
قائمة.

الشكل رقم ( )2يوضح أوجه االرشاد االكاديمي
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المذاكرة او اقتراحات بتقديم

مواد او تاجيلها لحماية الطالب
من التعثر.

االكاديم
أهداف االرشاد
ي
 .1تقديم المعلومات االكاديمية واالرشادية للطالب وزيادة وعيهم بالتقاليد واالعراف الجامعية
ونظام المقررات.
الن تحول دون قدرة الطالب عىل التحصيل
 .2التعرف عىل المشكالت والعقبات الشخصية ي
العلم وبناء الخطة الدراسية.
ي
الن تمكنهم من فهم ذاتهم وقدراتهم
 .3تزويد الطالب بالمهارات االكاديمية والشخصية ي
ايجان يف العملية التعليمية.
وميولهم وممارسة دور
ري
 .4توجيه الطالب ومتابعتهم خالل فبة الدراسة الجامعية.

االكاديم
مهام المرشد
ي

ً
أضافتة اىل مهامه األساسية ويكون دور ر
يقوم ر
المشف يف المراحل اآلتية-:
المشف بالمهام اآلتية
أوال :مرحلة استقبال الطلبة
يقدم ا ر
اس وذلك
لمشف
االكاديم المعلومات االرشادية واالكاديمية لكل طالب يف بداية كل فصل در ي
ي
من خالل استعراض المفاهيم االساسية يف نظام المقررات والبكب عىل التعريف بطبيعة المقررات
الدراسية كما يف الشكل رقم (.)3

الشكل رقم ( )3يوضح طبيعة المقررات الدراسية

5

ثانيا :مرحلة تسجيل الطلبة
ر
االكاديم لكل طالب تحت رأشافه والذي سبد يف
المشف باعداد ملف االرشاد
 .1يقوم
ي
البنود الالحقة.
 .2يقوم ر
المشف بمتابعة الوحدات المتحققة من متطلبات التخرج عن طريق سبة الطالب
الدراسية (النموذج رقم ( ،))4لكل طالب تحت راشافه وتسجيل متطلبات التخرج
(الجامعة  ،الكلية ،التخصص) سواء كانت اجبارية او اختيارية منجزة.
ر
المشف برسم خطة دراسية مقبحة
 .3وعىل ماتم تحققه يف النقطة ( )2اعاله يقوم
المتبف من المتطلبات بانواعها متطلبات (الجامعة
للطالب لكيفية تحقيق الممكن من
ي
والكلية والتخصص).
 .4يقوم ر
المشف ببويد الطالب بالمقررات المطروحة من قبل القسم (النموذج رقم (، )3
نهان كما يف
جدول المحاضات
االسبوع النموذج رقم ( ، )5وجدول االمتحانات ال ي
ي
النموذج رقم (.)6
ر
ر
الن يرومون
 .5يساعد المشف الطلبة الذين تحت اشافه عىل اختيار المقررات الدراسية ي
التسجيل عليها باالعتماد عىل النماذج ( )6 ،5 ،3كل حسب موقفه من الدراسة.
ر
االسبوع لكل طالب يف بطاقة التسجيل عىل المقررات
االشاف عىل تسجيل الجدول
.6
ي
(النموذج رقم ( ) )7يف نظام المقررات وحسب آلية التسجيل المبينة يف التسجيل عىل
المقررات.
ر
عملن السحب (الحذف) واالضافة للمقررات الدراسية لكل طالب (النموذج
االشاف عىل
.7
ي
رقم ( ) )8يف نظام المقررات.
 .8يقوم ر
المشف بالتوقيع عىل بطاقات التسجيل عىل المقررات (نموذج رقم ( ))7وبطاقات
السحب (الحذف) واالضافة (نموذج رقم ( ))8يف نظام المقررات بعد تدقيقها من قبل
العلم.
لجنة التسجيل عىل المقررات يف القسم
ي
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ثالثا :مرحلة تزويد القسم بالمعلومات
يقوم ر
اآلن-:
المشف ببويد القسم او الفرع
العلم بالمعلومات وعىل النحو ي
ي
اس وحسب النموذج رقم ( )11يف نظام
 .1قائمة أسماء الطلبة المسجلي يف كل فصل در ي
المقررات.
اس وحسب النموذج رقم ()12
 .2قائمة أسماء الطلبة المتخلفي عن التسجيل يف كل فصل در ي
يف نظام المقررات.
ر
المتعبين دراسيا وحسب النموذج رقم ( )13يف نظام المقررات.
 .3قائمة أسماء الطلبة
اس وحسب النموذج رقم ( )14يف نظام
 .4قائمة أسماء الطلبة المتوقع تخرجهم يف الفصل الدر ي
المقررات.
ر
الن حقق النجاح
 .5يقوم المشف بتعبئة الجدول الخاص بالفصل الدر ي
اس المنجز ( للمقررات ي
اس للطالب (النموذج رقم ( ))15الذي يكون يف حوزة الطالب
فيها فقط) يف السجل الدر ي
اس بعد ظهور النتائج االمتحانية.
ويحرصه نهاية كل فصل در ي
ر
المشف برفع مذكرة اىل رئاسة القسم ومعاون العميد بالطلبة الذين تتجاوز عدد
 .6يقوم
اس.
محاوالتهم الحد المسموح به يف مقرر در ي
الزمن.
 .7رفع مذكرة اىل رئاسة القسم ومعاون العميد بالطلبة الذين يتجاوزون السقف
ي
العلم بمذكرة رسمیة
 .8یقوم بتسلیم نسخة شعبة التسجیل (نموذج  7ج) إىل رئاسة القسم
ي
خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أیام من تاري خ انتهاء التسجيل.
 .9المتابعة المستمرة للطالب تربويا وتعليميا.
.10يساعد الطالب يف تحديد اهداف الدراسة.
الن يحتاجها عن مختلف النشاطات العلمية يف القسم.
.11امداد الطالب بالمعلومات ي
ر
بالمشف يف محاولة ايجاد الحلول المناسبة لما قد يواجهه من
.12يمكن للطالب ان يستعي
مشاكل .
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االكاديم
ملف االرشاد
ي
مشف اكاديم ملف ر
يكون مع كل ر
اآلن-:
لالشاف
االكاديم لكل طالب يحوي ي
ي
ي
 .1الخطة الدراسية المقبحة للطالب.
اس (نموذج رقم ( ))7يف نظام
 .2بطاقة تسجيل الطالب عىل المقررات الدراسية لكل فصل در ي
المقررات.
 .3طلبات التأجيل (ان وجدت) للمقررات االجبارية اىل فصول دراسية الحقة (نموذج رقم ())9
اس مسجل عليه خالل فبة الدراسة.
 .4نتائج الطالب الفصلية لكل فصل در ي
 .5استمارات السحب واالضافة للمقررات الدراسية للطالب (نموذج رقم ( ))8يف نظام
المقررات.
 .6حفظ نسخ من المذكرات المتعلقة بالطالب.
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الخطوات العامة يف حركة تسجيل الطالب

الشكل رقم ( )4الخطوات العامة للطالب في التسجيل على المقررات
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التسجيل عىل المقررات
يلتق
قبل البدء بعملية التسجيل عىل المقررات المطروحة من قبل القسم
ي
العلم وفق النموذج رقم ( .)3ي
ر
اس وذلك من اجل توضيح االمور االتية-:
بالمشف
الطالب
االكاديم يف بداية الفصل الدر ي
ي
ً
أوال- :
 .1يقوم  6ر
سية الطالب الدراسية
المشف بجرد ما تم تحققه يف الفصول الدراسية وفق نموذج ر
اس
(نموذج رقم ( .))4يجب ان يكون تسجيل الطالب عىل المقررات الدراسية يف الفصل الدر ي
بدوام منتظم.
 .2اطالع الطالب عىل كل من المقررات المعلنة من قبل القسم (النموذج رقم ( ،))3جدول
االسبوع (النموذج رقم  )5وجدول االمتحانات النهائية نموذج رقم (.)6
المقررات
ي
 .3مراعاة عدم تجاوز الطالب مرة ونصف المرة من المدة المقررة للدراسة يف تخصصه وال تحتسب
فصول التاجيل وعدم الرسوب بضمنها.
ثانيا- :
6

يقوم الطالب بالتسجيل عىل المقررات (الشكل رقم ( ()7يف بطاقة التسجيل و حسب نموذج رقم ( )3
ً
مايىل:
أخذا بنظر االعتبار ي
 .1عدم اإلخالل بالحد األعىل والحد االدن لعدد الوحدات المسموح للطالب التسجيل عليها ضمن
والثان ( )21وحدة
صلي االول
اس الواحد وحيث ان الحد االعىل من الوحدات للف ر
ي
الفصل الدر ي
والثان ( )12وحدة دراسية .بينما الفصل
للفصلي االول
دراسية اما الحد االدن من الوحدات
ر
ي
الصيق يكون الحد االعىل المسموح به من الوحدات ( )12وحدة دراسية والحد االدن
اس
الدر ي
ي
من الوحدات ( )6وحدات دراسية.
والت يرغب التسجيل عليها
اس (نموذج رقم  )3ي
 .2يختار الطالب من المقررات المعلنة للفصل الدر ي
ً
اس السابق (ان وجدت).
الت لم يحقق النجاح بها يف الفصل الدر ي
خاصة المقررات االجبارية ي
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 .3يقوم الطالب بحساب عدد الوحدات المسجل عليها فاذا كانت أقل من الحد االدن المسموح
ً
اع االمور اآلتية:
س اخر عىل ان ير ي
به يكون ملزما باختيار مقرر درا ي
أ .تسجيل المقررات االجبارية المؤجلة يف الفصل السابق.
اس.
ب .عدم تسجيل عىل مقررات ممهدة ومكملة يف نفس الفصل الدر ي
ت .عدم السماح بالتسجيل عىل مقرر مكمل ان لم ينجح الطالب يف المقرر الممهد له يف نفس
اس.
الفصل الدر ي
ث .يسمح للطالب التسجيل اذا كان موعد المقرر اليتعارض مع موعد مقرر اخر كان يكون يف
االسبوع او جدول االمتحانات النهائية.
جدول المقررات
ي
ج .عدم السماح للطالب بالتسجيل عىل مقررات دراسية التؤهله للحصول عىل وحدات دراسية
ملزم بتحقيقها لغرض التخرج .
ح .يسمح للطالب التسجيل عىل نفس المقرر االختياري الراسب فيه أو عىل أي مقرر اختياري
بديل وعند النجاح يف المقرر تحل درجات ووحدات المقرر البديل محل وحدات ودرجات
المقرر االختياري السابق.
 .4يسمح للطالب استكمال المحاوالت بالتسجيل عىل أي مقرر بعد حصوله فيه عىل تقدير
الحكوم
(راسب) أرب ع مرات مقابل أجور يدفعها الطالب لكل مقرر تساوي مبلغه يف التعليم
ي
ً
الصباح اعتمادا عىل عدد الوحدات الدراسية .مع مراعاة عدم تجاوز الطالب مرة
الخاص
ي
ونصف المرة من المدة المقررة للدراسة يف تخصصه وال تحتسب فصول التاجيل وعدم الرسوب
بضمنها.
 .5يسمح للطالب حذف او اضافة مقررات دراسية ( .نموذج رقم  )8مع مراعاة ما ورده اعاله.
 .6تبليغ الطالب بغلق المقرر يف نهاية مدة التسجيل إذا كان العدد المسجل عليه اقل من ( )8ثمان
وف هذه الحالة عىل الطلبة اختيار مقرر أخر وإضافته بنفس اآللية أعاله.
طالب  ،ي

الشكل رقم ( ، )5يصف خطوات آلية التسجيل عىل المقررات الدراسية بصورة سهلة التتبع ويساعد
ر
والمشف عىل أكمال عملية التسجيل بصورة صحيحة.
الطالب
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الشكل رقم (  )5يبين آلية التسجيل على المقررات

12

النماذج المستخدمة
ف نظام المقررات من قبل ر
المشف
ي
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