
 وحدة اإلرشاد األكادميي بكلية الشريعة

 األسئلة المتكررة :

، وذلك حبسب حالة الطالبة ، ووقت السؤال ، وميكن تصنيف  الطالباتختتلف أسئلة 
 األسئلة كما يلي :

 :اتالمستجد

 عما يلي : يكثر سؤال املستجدات

 من أين استلم جدولي ؟ -

 .تتم طباعة جدولك من إشراف القسم 

 هل انظم جدولي واختار المقررات ؟ -

 رزمة كاملة .ال ، تنزل لك 

 هل أستطيع حذف مقرر؟ -

 نعم ، تستطيع الطالبة حذف مقرر أو مقررين .

 هل يمكن لي التأجيل ؟ -

 ال  ميكن للطالبة املستجدة التأجيل

 هل يمكن لي االعتذار ؟ -

 نعم ، ميكن للطالبة املستجدة االعتذار .

 هل ال بد من طباعة  الجدول ؟ -

 نعم .
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 مع التكميلي-1

 مقبولعذر -2

 املقرر أستاذال ختتار  -3

 املقرر   أستاذالتكميلي ختتار  أ/

 

 األسئلة المتعلقة بالبحث : -

 ثالث حبوث خالل ثالث فصولاخلطة القدمية:

 / فقه 4م

 / أصول فقه 6م

 / ثقافة 8م

 الخطة الجديدة :

 * مالفرق بين الخطتين؟

 الخطة القديمة الخطة الجديدة 
 ساعه 202 ساعه185 عدد ساعات التخرج

 مقرر 71 مقرر 82 عدد المقررات
 -   المتطلب
 (8-6-4ساعه للمستوى) (8-7-6ساعة صفيه للمستوى) البحوث

 (6-4-2يف املستوى ) يف املستوى الرابع فقط المواد االختيارية
     التطبيق في المدارس
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 * ماهي المواد التي تعادل مواد الخطة الجديدة؟
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 تعادلها الخطة الجديدة؟ هي المواد التي ال * ما

 
 *ماهي المواد المعتمدة في الخطتين بنفس المحتوى والمفردات؟

  

 

 مقرر )متطلب ( لها في الخطة الجديدة؟ دراسةهي المواد التي تتطلب  ما -

 يف املستوى الثاين:

 
 يف املستوى الثالث:
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 يف املستوى الرابع:

  

 يف املستوى اخلامس:

 
 يف املستوى السادس:

 

 يف املستوى السابع:

 
 يف املستوى الثامن:
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 ساعة صفية لكل حبث

 مستويات البحث :

 فقه 6م

 أصول 7م

 ثقافة  8م

 درجتها :

 100من 

 ال يوجد حرمان

 الرسوب :

 درجة . 60أقل من 

 وقت التسجيل :

 األسبوع الثاين من بداية الفصل .

 الخريجات

 التكميلي :

 شرتط أن تكون :ة أن تسجل مقررين فقط تكميلي ويحيق للطالب

 سبق دراستها ، أو حرمت الطالبة منها 

 التسجيل :



 وحدة اإلرشاد األكادميي بكلية الشريعة

 :  الفصل األول

 وقت التسجيل : قبل االختبارات النهائية بأسبوعني .

 وقت االختبار النهائي : األسبوع الثاين من الفصل الثاين .

 الفصل الثاني :

 وقت التسجيل : الفصل الصيفي .

 يف األسبوع الثاين من الفصل األول : إما يف رمضان أو االختبار 

 : ية العمليةالترب -

 .اإلدارة والسياسة ، طرق التدريس  املواد :

 مع الرتبية العملية تعامل كمقرر واحد يف احتساب الدرجة .

 ( .8الرتبية العملية )م(  متطلب لدراسة 6مقرر : املناهج وطرق التدريس )م

 كم مدة التطبيق ؟

 ، مع االلتزام حبضورها كاملة بغض النظر عن انتهاء تقييمك أو ال . مثان أسابيع

 النظري : مخس أسابيع وبعدها العملي

 السادس كل يوم ثالثاء األسبوعوقت اخلروج : 

 :  التسجيل

 طلبها من التوجيه . ، تسجل الرغبات األحياء واملدارس من أجل 7تسجيل مبدئي م 

 هل يحق لها تغيير المدرسة؟
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 نعم حيق هلا ذلك ، لكن بعد التسجيل بأسبوع واحد فقط تبديل أو تغيري .

 هل التزم بدوام مدرسي كامل؟

 نعم ، تعاملني معاملة املدرسة يف احلضور واالنصراف .

 هل أنا ملزمة بمرحلة دراسية معينة ؟

 ثانوي (  .-متوسط -راسية ) ابتدائي ال ، حيق لك اختيار املرحلة الد

 العدد األقل في التسجيل في المدرسة ؟

 فما فوق . 6البد  أن يكون العدد 

 آلية التواصل مع المشرفة ؟

 يتم اإلعالن عن امسها ووسيلة التواصل معها قبل التدريب بأسبوع .

 : تعليمات عامة* 

أخذ إذن من مكتب الرتبية العملية ومن مينع منعاً باتا نشر أو توزيع أي منشورات إال بعد 
 مديرة املدرسة اليت تطبقني فيها .

 ما الزي المسموح به في التطبيق ؟

 االلتزام باللباس الساتر ، وعدم املبالغة يف الزينة .

 عدم إقامة عالقات مع الطالبات أو التواصل مع الطالبات خارج التدريس .

 العملية ؟كيف يحسب الحرمان في مقرر التربية 

 غياب يومني من دون عذر عن التطبيق .
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 درجة التطبيق :

 درجة 100من 

 درجة تعترب األعمال الفصلية لإلدارة والسياسة . 50

 درجة تعترب األعمال الفصلية ملادة املناهج . 50

 8بداية م  أساسي لتسجي

 البحث :

 ثالث حبوث :

 طالبات اخلطة اجلديدة

 ميع :أسئلة عامة تشمل الج

 ؟المدة النظامّية للبقاء في الجامعةكم  -

فصل دراسي، علماً بأن الفصول التالية ال حتتسب من  12املدة النظامية للبقاء يف اجلامعة  
املدة النظامّية : الفصل الصيفي ، التأجيل ، االنقطاع ، والفصل املفصول فيه الطالب بسبب 

 املدة أو املعّدل.

 بدون عذر ؟ كم عدد مرات الغياب املسموح به

،وإذا زاد  3هو : عدد ساعات املادة ضرب  بدون عذرعدد مرات الغياب املسموح به -
 عليها غياب حماضرة واحده تصل الطالبة للحرمان.

 كم يحق للطالبة من فرصة للتأجيل ؟-
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تستطيع الطالبة تأجيل الدراسة ملدة فصلني دراسيني متتاليني ، أو ثالثة فصول غري متتالية  -
 يف اجلامعة . أقصى طيلة بقائها حداً 

 التأجيل ؟ مىت أقدم طلب

 بوع األول من بدء الفصل الدراسي .من تقدمي طلب التأجيل خالل األس البد للطالبة 

 هل تنقطع المكافأة مدة التأجيل ؟ -

 يف مدة التأجيل . تنقطع عن الطالبة املكافأة نعم ، 

 هل حيسب التأجيل من املدة النظامية ؟

 حيسب التأجيل من املدة النظامية .ال 

 متى يحق لي طلب االعتذار ؟-

الفصل  حيق للطالبة تقدمي اعتذار عن دراسة الفصل وذلك خالل عشرة أسابيع من بدء
 الدراسي .

 هل حيسب االعتذار من املدة النظامية ؟ 

 سب هذا الفصل من املدة النظامية.حينعم ، 

 كم حيق للطالبة من فرصة لالعتذار ؟

حداً أقصى طيلة  أن تعتذر فصلني دراسيني متتاليني أو ثالثة فصول غري متتالية للطالبةحيق   
 بقائها يف اجلامعة.

 هل يحق لي االنسحاب من مقرر ؟ وما شروط ذلك ؟ -

 : طو حيق للطالبة االنسحاب من املقرر بشر نعم ، 



 وحدة اإلرشاد األكادميي بكلية الشريعة

 .أال يزيد عدد املقررات عن مقررين -1

 فصول دراسية. اليت تنسحب فيها عن أربعةأال يزيد عدد الفصول -2

 البد من تقدمي طلب االنسحاب خالل عشرة أسابيع من بدء الفصل الدراسي. -3

 وهناك شرط خاص بطالبات اخلطة القدمية :

 يغلق االنسحاب إذا كانت الطالبة يف مستوى يعادل اخلطة اجلديدة أو الذي يليه .قد 

 طالبة ؟ما الحاالت التي يتم فيها فصل ال -

 احلاالت اليت تفصل فيها الطالبة :

 . 5من أصل  2إذا حصلت على ثالثة إنذارات متتالية الخنفاض معدهلا الرتاكمي عن  -1

 فصل دراسي. 12إذا مل تنجح يف مجيع املواد خالل  -2

 يُمكن التحويل من االنتظام إلى االنتساب الُمطور أو العكس وفق الضوابط التالية: -

 تقدم الطالبة طلب التحويل يف املوعد احملدد .أن   -

 ال ُيسمح بالتحويل إال مرة واحدة فقط خالل مدة الدراسة اجلامعية.  -

 فأكثر. 3،75البد أن يكون املعدل يف قسم الشريعة   -

ال ُيسمح بالتحويل من االنتساب املطور إىل االنتظام إال إذا كانت الطالبة ستدرس   -
 رج منتظمة.نصف متطلبات التخ

 هل ميكنين التحويل إىل كلية أخرى ؟ وما شروط ذلك ؟ -

 نعم ، ميكنك التحويل إىل كلية أخرى ، ولكن بشروط :
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 طلب التحويل يف املوعد احملدد . مي تقديتم أن  -1

 .إىل كلية أخرى التحويل قد سبق للطالبة  أال يكون -2

 .، وغالباً ترتبط موافقته مبعدل الطالب  الكلية احملوَّل إليها أو وكيل  موافقة عميد  -3

 ما شروط الحصول على مرتبة الشرف؟ -

( إىل 4.75متنح مرتبة الشرف األوىل للطالب املتخرج احلاصل على معدل تراكمي من ) -1
( 4.25( ومتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب املتخرج احلاصل على معدل تراكمي )5.00)

 ( .4.75إىل )

 صول على مرتبة الشرف األوىل والثانية عند التخرج ، مايلي:يشرتط للح -2

 أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو جامعة أخرى. -أ

أن يكون الطالب أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد  -ب
 األدىن  واحلد األقصى للبقاء يف كليته.

% من 60درس يف اجلامعة اليت سيتخرج منها ما ال يقل عن أن يكون الطالب قد  -ج
 متطلبات التخرج.

 أال يكون الطالب قد حتول أو درس يف قسم آخر. -د

 ؟ما أنظمة الحضور والغياب في الجامعة  -

حيرم الطالب من االستمرار يف الدراسة ومن دخول االختبار النهائي إذا قلت نسبة  -1
 %(.80لكل مقرر عن ) حضوره يف الوحدات الدراسية
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ويعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسباً يف املقرر ويرصد له تقدير 
 حمروم )ح(.

%( 50ال يسمح للطالب بدخول االختبار يف املقرر إذا قلت نسبة حضوره فيه عن ) -2
 مهما كانت األعذار.

ون عذر مقبول مدة مخسة عشر يطوى قيد الطالب املنتظم الذي تغيب عن الدراسة د -3
 يوماً متصلة أو ثالثني يوماً متقطعة خالل الفصل الدراسي الواحد.

 الفصول اليت ال حتتسب من املدة النظامية للبقاء يف اجلامعة هي فصول: -4

 الصيفي ، االنقطاع ، التأجيل ، الفصل املفصول فيه الطالب بسبب املدة أو املعدل.

بدون عذر املسموح هبا للطالب واليت إذا زاد عليها يتم حرمانه عدد حماضرات الغياب  -5
 من دخول االختبار:

 عدد حماضرات الغياب املسموح هبا يف الفصل الدراسي األسبوععدد ساعات املقرر يف 
1 3 
2 6 
3 9 
4 12 
5 15 
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 ؟استقبال العذر الطبيآلية  ما -

 .الطبية قبل تسليمه ملشرفة الشبكة وأستاذة املادةجيب ختم التقرير الطيب من جلنة األعذار  -

 خيتم التقرير من اللجنة إذا كان موقعاً من الطبيب وخمتوماً من إدارة املستشفى.-

 . ليوم فأكثر إذا كانت من املستشفيات احلكوميةتقبل اإلجازة  -

 تقبل اإلجازة ليوم واحد فقط إذا صدرت من العيادات واملستوصفات األهلية. -

كان  إذا نومت الطالبة يف املستشفى وأحضرت تقريراً طبياً يؤكد ذلك فيمكن قبوله سواءاً -
 مستشفى خاص أو حكومي حسب الفرتة اليت قضتها يف املستشفى.صادراً من 

إذا رافقت الطالبة ابنها أو أحد أقارهبا وهي يف نفس املستشفى وأحضرت تقريراً مينحها  -
سواءاً  كان صادراً من مستشفى حكومي أو خاص حسب الفرتة إجازة مرافق فيمكن قبوله 

 اليت قضتها يف املستشفى ويلزم الطالبة إحضار صورة من دفرت العائلة يثبت صلة القرابة .

إذا أحضرت الطالبة تقريراً طبياً مينحها إجازة مرافقة ألبنها أو أحد أقارهبا يف املنزل فيقبل  -
 صادر من مستشفى حكومي أو خاص. كان هلا يوم واحد فقط سواءاً 

 ما مدة إجازة الوالدة الطبيعية؟ -

 يثبت الوالدة من املستشفى )تبليغ والدة(. متنح إجازة ملدة أسبوعني والبد من إحضار ما

 مدة إجازة الوالدة القيصرية؟ ما -

 والدة(.يثبت الوالدة من املستشفى)تبليغ  متنح إجازة ملدة ثالثة أسابيع والبد من إحضار ما
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 هات:يتنب -

يفيد أهنا فعالً  بالنسبة للمواعيد الطبية فال يكتفى باملوعد فقط وال بد أن حتضر الطالبة ما -
 راجعت املستشفى )إشعار مراجعة( يف نفس اليوم مع إحضار بطاقة املوعد.

 متنح الطالبة فرتة مثانية أيام حبد أقصى عند الغياب إلحضار اإلجازة املرضية. -

 

 

 

 

 


