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 االرشاد االكاديمي الكتروني 





 مصطلحات في االرشاد االكاديمي 

ويتكون من فصلين دراسيين  الفصل الدراس ي األول والفصل الدراس ي الثاني وقد يضاف إليهما فصل ثالث :  الجامعيالعام 
 ." الفصل الصيفي "ال تلتزم جميع طالبات الجامعة بالتسجيل فيه ويسمي

هو فترة زمنية ال تقل عن خمسة عشر اسبوعا تدرس على مداها املقررات الدراسية وال تدخل من ضمنها : الفصل الدراس ي
 .  فترتا التسجيل واالختبارات النهائية

مدة ال تزيد عن ثمانية اسابيع وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية، وتضاعف خاللها : الفصل الصيفي
 .املدة املخصصة لكل مقرر 

 .هو الدال على املرحلة الدراسية، وفقا للخطط الدراسية املعتمدة :املستوى الدراس ي
هي مجموع  املقررات الدراسية االجبارية، واالختيارية، والحرة، والتي تشكل من مجموع وحداتها متطلبات : الخطة الدراسية

 .التخرج التي يجب الطالبة اجتيازها بنجاح للحصول على  الدرجة العلمية في تخصص معين
املنهج الدراس ي محدد األهداف واملحتوي الذي يتناول موضوع ما ملدة فصل دراس ي كامل ويميز املقرر : املقرر الدراس ي

 .باالسم والرقم، ويمكن ان يكون لبعض املقررات متطلبات سابقة او متزامنة
هو كشف يبين املقررات التي درستها الطالبة بتسلسل الفصول والتقديرات التي أحرزتها في هذه املقررات : السجل األكاديمي

 .كما يبين الكشف املعدل الفصلي والتراكمي في كل فصل دراس ي
 .مجموعة املواد الدراسية التي تقر الجامعة تدريسها لجميع طالباتها، وهي مواد تتفق وأهداف الجامعة: متطلبات الجامعة

مجموعة املواد الدراسية التي يدرسها جميع طالبات الكلية علي اختالف تخصصاتهم ، وذلك لتوفير قاعدة : متطلبات الكلية
 .أساسية من الثقافة واملعلومات لهن



 
وتشكل مجموعة املواد الدراسية التي تنتمي إلى حقل واحد من حقول العلوم واملعرفة : التخصصمتطلبات 

 .اإلنسانية، وينفرد بدراستها طلبة التخصص الواحد في الكلية
 .االشعار الذي يوجه للطالبة بسبب انخفاض معدلها التراكمي عن الحد االدنى: االنذار األكاديمي
 .مجموع درجات األعمال الفصلية مضافا اليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر وتحسب من مائة: الدرجة النهائية

 .وصف للنسبة املئوية او الرمز االبجدي للدرجة النهائية التي حصلت عليها الطالبة في أي مقرر  :التقدير
 .  هي بيان باملقررات املطلوب من الطالبات دراستها ولم يتم انجازها بعد: البطاقة اإلرشادية
هي  عضو هيئة التدريس التي يختارها القسم األكاديمي في الكلية لتتولى توجيه الطالبة في عملية :  املرشدة األكاديمية

 .تسجيل املقررات كل فصل دراس ي، وتتابع مسيرتها العلمية منذ دخولها الى الجامعة وحتى تخرجها
عملية تسجيل الطالبات للمقررات املختلفة التي تتم في حدود منتصف الفصل الدراس ي وتسجل : التسجيل املبكر

 .فيه للفصل الالحق
 .عملية حذف أو إضافة مقرر أو اكثر وتتم خالل األسبوع األول من الفصل الدراس ي: الحذف واإلضافة

هو معدل عالمات املقررات التي درستها الطالبة نجاحا أو رسوبا في الفصل الدراس ي الواحد ،ويتم : املعدل الفصلي
حاصل قسمة مجموع  نقاط كل مقرر في عدد ساعاته املعتمدة على  مجموع الساعات :  احتسابها علي النحو التالي

 .التي سجلتها الطالبة في الفصل الدراس ي
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصلت عليها الطالبة في جميع املقررات التي درستها منذ : املعدل التراكمي

 .التحاقها بالجامعة على مجموع الوحدات املقررة لتلك املقررات









































 :عرض عناوين وارقام هواتف الطالبة -4
 فتظهر الصفحة التي تعرض عناوين وارقام هواتف الطالبة" عنوان وأرقام هاتف الطالب " اختيار رابط •
 .الختيار عملية أخرى " الرجوع إلى القائمة " بالضغط على رابط " معلومات عن الطالب " العودة إلى صفحة •
 

 :عرض عنوان البريد االلكتروني الخاص بالطالبة -5
فتظهر صفحة تعرض البريد االلكتروني للطالبة والبريد االلكتروني " عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالطالب " اختيار رابط •

 .البديل
 .الختيار عملية أخرى " الرجوع إلى القائمة " بالضغط على رابط " معلومات عن الطالب " العودة إلى صفحة •
 .فيظهر جدول الطالبة" جدول الطالب " اختيار رابط •
 

 :عرض الجدول الدراسي للطالبة -6
 .الختيار عملية أخرى " الرجوع إلى القائمة " بالضغط على رابط " معلومات عن الطالب " العودة إلى صفحة •
 .فيظهر جدول الطالبة الدراس ي" جدول الطالب " اختيار رابط •
 ".األستاذ املعين" يمكن للمرشد األكاديمي مراسلة عضو هيئة التدريس للمقرر الضغط على عالمة البريد بجانب اسم •

 



 :عرض السجل األكاديمي للطالبة -7
 .الختيار عملية أخرى " الرجوع إلى القائمة " بالضغط على رابط " معلومات عن الطالب " العودة إلى صفحة •
 "  السجل األكاديمي " اختيار رابط •
وكذلك اختيار " املرحلة الجامعية للسجل األكاديمي " اختيار أحد املراحل الجامعية للطالبة أو كل املراحل الجامعية من حقل •

" عرض السجل األكاديمي " ثم الضغط على زر " نوع السجل األكاديمي " سجل أكاديمي غير رسمي على الويب من حقل 
 .فيعرض السجل األكاديمي للطالبة

يظهر في صفحة السجل األكاديمي معلومات عن برنامج الطالبة والدرجة العلمية املستهدفة وكذلك املقررات والدرجات •
 .الخاصة بالطالبة واملعدل التراكمي لجميع الفصول التي درستها الطالبة 

 

 :عرض التسجيالت الحالية للطالبة -8
 .الختيار عملية أخرى " الرجوع إلى القائمة " بالضغط على رابط " معلومات عن الطالب " لعودة إلى صفحة •
فتظهر الصفحة تمكن املرشدة من االطالع على املقررات املسجلة حاليا بالتفصيل مثل " التسجيالت الحالية " اختيار رابط •

 .....اسم املقرر، اسم االستاذ 
 

 :عرض السجل التاريخي للتسجيل  -9
 .بالضغط على رابط الرجوع إلى القائمة الختيار عملية أخرى " معلومات عن الطالب " العودة إلى صفحة 

 .فتظهر جميع تسجيالت الطالبة السابقة" السجل التاريخي للتسجيل " اختيار رابط 
 



 :عرض درجات االختبار -10
 .الختيار عملية أخرى " الرجوع إل القائمة " بالضغط على رابط " معلومات عن الطالب " العودة إلى صفحة 

 ..........فتظهر الصفحة لالطالع على درجات اخرى مثل القدرات، التحصيلي" عرض درجات االختبار " اختيار رابط 
 :اإليقافاتعرض  -11 
 .الختيار عملية أخرى " الرجوع إل القائمة " بالضغط على رابط " معلومات عن الطالب " العودة إلى صفحة •
 .التي لدى الطالبة االيقافاتفتظهر صفحة توضح " اإليقافاتعرض " اختيار رابط •

 

 :عرض جدول الطالبة املختصر -12
 .الختيار عملية أخرى " الرجوع إلى القائمة " بالضغط على رابط " معلومات عن الطالب " العودة إلى صفحة •
 .فيظهر جدول الطالبة بشكل مختصر" جدول الطالب املختصر " اختيار رابط •

 : رموز اليوم في الجدول هي كالتالي : مالحظة    
"U"  األحد ،"M"  االثنين ،"T"  الثالثاء ،"W"  األربعاء ،"R"  الخميس ،"I"  الجمعة ،"S"  السبت. 
 :عرض موجز عن اسبوع الطالبة -13
 .الختيار عملية أخرى " الرجوع إلى القائمة " بالضغط على رابط " معلومات عن الطالب " العودة إلى صفحة •
 .فيظهر جدول الطالبة األسبوعي" موجز عن أسبوع الطالب " اختيار رابط •













































 تقييم الشهادة: خامسا
 .من سجالت الطالبة•
 ".  تقييم الشهادة " رابط اختيار •
 .معلومات اخلطة االكادميية اخلاصة بالطالبة حسب برناجمها احلايلتستعمل هذه الوظيفة لعرض •
   

























 .التقارير: سابعا  
 :cognosيتم استخراج التقارير من نظام كوقنس 

 9 بنرالدخول على رابط 
Cognos  : اىل النظام واستخراج التقارير يلزم ان يكون لديك صالحية الدخول اىل نظام التقارير للدخول

 :وذلك يتم من خالل, بصالحية االرشاد االكادميي
ميكن احلصول على النموذج من عمادة القبول ) كوقنس  -بانرمنوذج خاص بإنشاء مستخدم تعبئة  -1

 (والتسجيل
 .النموذج اىل عمادة القبول والتسجيلارسال  -2
 :التقاريرقائمة  .الدخول للنظام باستخدام اسم املستخدم والرقم السري للربيد اجلامعييتم  -3

 :-تفصيلية بالطالبات واملقررات املتبقية لديهن وعدد ساعاهتن قائمة . 1

 .PDFو صيغة  Excelمت تنفيذ نسختني من التقرير بصيغة جداول •



 :الشامل لبيانات الطالبات التقرير  .2  

 .. يلزم ادخال الفصل الدراسي احلايل وحتديد نوع التقرير سواء تفصيلي او خمتصر•



 :الساعات املسجلة عدد . 3
  



 طالباهتا مع الفعال التواصل على القدرة لديها اليت هي الناجحة املرشدة
   طريق عن
 . احتياجاهتن حتدد-1
   واالنصات االستماع جتيد -2
 اوضاعهن تتفهم-3
   بقدراهتن االستهانة عدم -4
  ملستقبلهن التخطيط يف مشاركتهن -5
   الثقة وتتبادل استثمارخرباهتن-6

 عقبات من طريقهن يعرتض ما ومعاجلة جماهبة على قادرة تكون عندئذ  
  . الدراسي مشورها خالل



 -:ايميالت تهمك عزيزتي الطالبة 

 

تأجيل ،اعتذار ،تحويل ،زيارة )اذا وجهتك مشكلة اكاديمية أثناء اإلجراءات االكاديمية االلكترونية 

 على االيميل تواصلي ....( ،
(Dar@pnu.edu.sa) 

 

تعرف ،نموذج استخراج بطاقة بدل )اذا وجهتك مشكلة بالحذف واالضافة ،او ا نماذج للطالبات من 

  تواصلي على االيميل الخاص بوحدة شؤون الطالبات ..........(فاقد ،
(csw_taffairs@pnu.edu.sa 

 
  تواصلي على االيميل الخاص بالوحدة أو حسابك    pnuاذا وجهتك مشكلة بال  

(uss@pnu.edu.sa 
 

mailto:Dar@pnu.edu.sa
mailto:csw_taffairs@pnu.edu.sa
mailto:uss@pnu.edu.sa


 : رئيسةوحدةاالرشاداالكاديمي 
 .نورة فهد الطياش /أ

 :ايميل الوحدة 
csw_ogac@pnu.edu.sa 


