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  توصيف مقرر

 "إدت  633إدارة شؤون الطالب "توصيف مقرر 

 هـ1439/1440الفصل الدرايس األول 

                   أوال  : وصـف املقـرر

هيدف املقرر إىل تزويد الطالب بفلسفة إدارة املعاهد والكليات واجلامعات وطبيعة التنظيم اإلداري فيها وكيفية إدارهتا، مع الرتكيز 

 عىل األسس اإلدارية احلديثة إلدارة األقسام والربامج األكاديمية، وإدارة اخلدمات، وإدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والطالب، وحتديد

 ت الت  تواج  العم  األكاديم  واإلداري  ي تلك املؤسسات ومناقشة الطر  العلمية املالممة للتددي اها  املشكال

ـ ا: أهداف املقرر                        ثاني

 هدف عام .1

واالجتاهات الت  ينبغ  اإلملام هبا عند تقديم اخلدمات واألنشطة للطالب داخ  مؤسسات  تزويد الطالب باملعلومات واملهارات

 التعليم العايل  

 أهداف خاصة .2

 تزويد الطالب باخللفية العلمية واألسس النظرية إلدارة شؤون الطالب  ي مؤسسات التعليم العايل  -

 شؤون الطالب والفلسفات الت  أدارهتا  التعرف عىل تاريخ ونشأة -

 التعرف عىل أسس ختطيط وإدارة ومتوي  وتقويم برامج وخدمات وأنشطة الطالب  ي مؤسسات التعليم العايل  -

 حتلي  التحديات الت  تواج  شؤون الطالب واسترشاف مستقبل  لتحسني أدام  وتطويره   -
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 الدرايس  مفردات املقرر موزعة عىل أسابيع الفصل        ثالثا : 

 املوضوع اللقاء
 عدد

 األسابيع

 ساعات

 االتصال

 2 1 االتفا  مع طلبة )الدكتوراه( عىل تنفيذ فعاليات املقرر األول

 2 1 فلسفة ونشأة شؤون الطالب الثاين

 2 1 أهداف شؤون الطالب وطر  حتقيقها الثالث

 الرابع
احلقو  الطالبية، حقو  وواجبات الطالب اجلامع ، "طالب اجلامعات:  اللوامح واألنظمة إلدارة شؤون

 "تأديب الطالب
1 2 

 اخلامس
ميثا  الطالب اجلامع ، صندو  الطالب اجلامع ، "اللوامح واألنظمة إلدارة شؤون طالب اجلامعات: 

 "مكافحة التدخني
1 2 

 السادس
وظامف إدارة شؤون الطالب، خدامص وسامت إدارة شؤون "إلدارة شؤون الطالب:  التنظيم اإلدارية

 "الطالب، تقييم إدارة شؤون الطالب
1 2 

 - - اختبار منتدف الفد  السابع

 الثامن
رياضية، ثقافية، اجتامعية، علمية، فنية، الرشاكة الطالبية، األندية "األنشطة واخلدمات والرعاية الطالبية: 

 "الفكرية، التوجية واإلرشاد الطاليب، السكن، التغذية، املنح الدراسية
1 2 

 التاسع
التوجية واإلرشاد الطاليب، األندية الطالبية، األندية الفكرية، "األنشطة واخلدمات والرعاية الطالبية: 

 "السكن، التغذية، املنح الدراسية
1 2 

 2 1 التحديات الت  تواج  إدارة شؤون الطالب  ي مؤسسات التعليم العايل العارش

 احلادي

 عرش
 2 1 "العاملية، العربية، املحلية"نامذج لبعض إدارة شؤون الطالب  ي اجلامعات: 

 2 1 عرض تقارير الزيارات امليدانية لعامدات شؤون الطالب  ي مؤسسات التعليم العايل عرش الثاين

 الثالث

 عرش
 2 1 عرض تقارير الزيارات امليدانية لعامدات شؤون الطالب  ي مؤسسات التعليم العايل

 - - اختبار هناية الفد  عرش الرابع
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ـ ا : نظام تقويم املقرر                              رابع

وتقديم موضوعني أو أكثر من مفردات املقرر حتت إرشاف أستاذ املقرر واملشاركة الفاعلة بالنقد والتحلي  لبقية الطالب  حتضري  1

 ( درجة  20)

 ( درجات  10حتلي  ونقد رسالة علمية )دكتوراه أو ماجستري( حول إدارة شؤون الطالب )  2

 ( درجات 10اجلامعات )إعداد وتقديم تقرير عن زيارة أحد عامدات شؤون الطالب  ي   3

 ( درجة  20اختبار حتريري مقايل منتدف الفد  األسبوع السابع )  4

 ( درجة  40اختبار حتريري مقايل هناية الفد  )  5

ـ ا: مراجع املقرر                          خامس

 املراجع العربية 

 ي جامعة امللك سعود، جملة رسالة  م(، مستوى جودة اخلدمات الطالبية ورضا الطالب عنها2015بن مجعة، نوف عبد اهلل  )  1

 (  51الرتبية وعلم النفس، الرياض، ع)

م(، اخلدمات الطالبية الت  تقدمها عامدة شؤون الطالب واقعها ومستواها كام تراها 2010بوبشيت، اجلوهرة إبراهيم  )  2

  286 – 263(، ص3(، ع)11طالبات جامعة امللك فيد ، جملة العلوم الرتبوية والنفسية، البحرين، مج)

م(، مستوى اخلدمات الطالبية الت  تقدمها عامدة شؤون الطالب من وجهة نظر طالبات 2016احلقباين، فريال عبد اهلل  )  3

  116 – 59(، ص31جامعة امللك سعود، املجلة الرتبية، الكويت، مج)

راء الطلبة، املؤمتر القوم  السنوي العارش، م(، اخلدمات الطالبية بجامعة املنوفية: دراسة حتليلية آل2002الدهشان، مجال عيل  )  4

  307 – 265، ص2جامعة املستقب   ي الوطن العريب، مرص، مج

هـ(، املشكالت الت  تواج  طالب املنح الدراسية بجامعة أم القرى: دراسة ميدانية، رسالة 1435الشمراين، نارص حممد  )  5

 ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة 

م(، تدور مقرتح من منظور خدمة اجلامعة لتفعي  دور األنشطة الطالبية  ي صق  شخدية 2013ء حممد  )صالح، نجال  6

الطالب اجلامع : دراسة مطبقة عىل األندية الطالبية بجامعة الريوموك  جملة كدراسات  ي اخلدمة االجتامعية والعلوم اإلنسانية، 

  540 – 493(، ص35، ع)2مرص، مج

م(، عامدات شؤون الطالب  ي اجلامعات السعودية: دراسة لواقعها ونموذج مقرتح لتطويرها  ي 2008د  )العمري، ناعم أمح  7

 ضوء بعض التجارب العربية واألجنبية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض 
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