الشؤون االكاديمية بكلية العلوم

االرشاد االكاديمي في كلية العلوم
(مشروع للطالب والطالبات)
توصيف لخطة االرشاد االكاديمي في الكلية ومهامها
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خطة االرشاد االكاديمي لكل فصل الدراس ي
الزمن

قبل بداية الفصل الدراس ي (عودة اعضاء هيئة التدريس)

املهمة

تجهيزقوائم االرشاد (الطالب ،املرشدين)

املكلف بها

القسم االكاديمي

الجهة املستفيدة

جميع الطالب

قائمة بالتكاليف

 تجهيزقوائم املرشدين االكاديمين مع تحديد ارقام مكاتبهم. -ترشيح املرشدين الجدد
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تجهيزقوائم االرشاد (الطالب  ،املرشدين)
تقوم لجنة االرشاد االكاديمي بكل قسم بعدد من املهام قبل بدء العام الدراس ي (اسبوع عودة
اعضاء هيئة التدريس) باعمال تختص باالرشاد االكاديمي كما يلي:
 .1حصرعدد املرشدين االكاديميين في القسم االكاديمي.
 .2مراجعة قوائم االرشاد عن طريق نظام املتابعات األكاديمية  e- registerلحصرعدد
الطالب لدى كل مرشد اكاديمي.
 .3الحصول على قوائم الطالب املستجدين ،وتوزيعهم على املرشدين االكاديميين بالتساوي
ما امكن.
 .4يراعى وضع الطالب الجدد لدى املرشدين االكثرخبرة حسب رؤية مقرر/مقررة االرشاد
بالقسم.
 .5حصر عدد الطالب الذين لديهم مشاكل اكاديمية (فصل اكاديمي ،غياب عن االمتحان
النهائي ،عدم نزول مقررات الفصل لدى الطالب  ....الخ) للتعامل معهم بداية التسجيل
وانهاءها ما امكن.
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خطة االرشاد االكاديمي لكل فصل الدراس ي
الزمن

قبل بداية الفصل الدراس ي (عودة اعضاء هيئة التدريس)

المهمة

تهيئة املرشدين الجدد

المكلف بها

مقرر/مقررة لجنة االرشاد االكاديمي

الجهة المستفيدة

جميع املرشدين الجدد

قائمة بالتكاليف

تهيئة املرشدين الجدد بكل ما يخص االرشاد االكاديمي (مهارات االرشاد
االكاديمي ،دليل املرشد االكاديمي ،الخطط الدراسية).
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خطة االرشاد االكاديمي لكل فصل الدراس ي
الزمن

قبل بداية الفصل الدراس ي (عودة اعضاء هيئة التدريس)

المهمة

اجتماع مع املرشدين االكاديميين

المكلف بها

مقرر/مقررة لجنة االرشاد االكاديمي

الجهة المستفيدة

جميع املرشدين

قائمة بالتكاليف

ابرز النقاط التي يجب عل املرشد النتباه لها لهذا الفصل.
مناقشة خطة التهيئة وخطة اللجنة.
برنامج متابعة طلبات التسجل  .SMRودور املرشد كمشرف
تسجيل
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تهيئة املرشدين االكاديميين
تزززود لجنززة االرشززاد اال زكزاديمي جميززع املرشززدين اال زكزاديميين بالقسززم بعززدد مززن امللفززات ،لتوضززيح
مهام املرشد االكاديمي .وامللفات هي:
.1
.2
.3
.4
.5

توصيف و مهام املرشد االكاديمي.
اجراءات التسجيل وبعض التنبيهات ألمورجداول الطالب الهامة.
تجهيز ملف الطالب لدى املرشد االكاديمية( .ملف لكل طالب).
نماذج االرشاد االكاديمي.
التواصل الدائم مع املرشدين خصوصا ايام التسجيل لتزويدهم باملستجدات.
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تهيئة املرشدين االكاديميين
كما يتم تنبيه املرشد االكاديمي الى عدة امورهامة:
 .1ال ز ززدخول عل ز ززى بواب ز ززة النظ ز ززام االك ز ززاديمي  edugateلالط ز ززالع عل ز ززى ق ز ززوائم الط ز زالب تح ز ز
ارشادهم وبداية التواصل معهم عبرالرسائل االلكترونية عبراملوقع.
 .2الززدخول علززى نظززام وعززديل جززداول الط زالب  SMRملتابعززة طلبززات الط زالب تح ز ارشززادهم
والتعامل مع طلباتهم بما يجب.
 .3االلت ز ززام بالحضز ززورليز ززام الحز ززذغ والضز ززافة وعز ززدم الت يز ززب للتواصز ززل مز ززع الط ز زالب تح ز ز
ارشادهم ومتابعة طلباتهم خالل اسبوعي التسجيل والحذغ واالضافة.
 .4تخصززيص سززاعة ارش ززاد اكززاديمي بجان ززب السززاعات املكتبيززة فززي الجززدول االسززبوعي لعضززو
هيئززة التززدريس ،يززتم لشززرالجززدول علززى بززاب مكتززب عضززو هيئززة التززدريس (املرشززد) ويزززود
رئيس القسم لو وكيلة القسم بنسخة من الجدول.
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محتويات ملف الطالب لدى المرشد االكاديمي
عل ززى ك ززل مرش ززد لن يجه زززمل ززف لك ززل طال ززب م ززن طالب ززه ،ووس ززجل علي ززه اس ززم الطال ززب ورقم ززه األك ززاديمي وت زززود
املرشد األكاديمي امللف باألوراق الالزمة باستمرار.
ولهم محتويات امللف كما يلي:
 .1لسخة من بيانات الطالب الشخصية (موجود على بوابة النظام االكاديمي).
 .2لسخة من جدول وسجيل الطالب للفصل الدراس ي.
 .3لسخة من إشعارات الطالب الفصلية.
 .4لسخة من السجل االكاديمي للطالب.
 .5نم ززاذج االرش ززاد االكز ززاديمي (نم ززوذج معالج ززة اوض ززاع طال ززب ،اس ززتمارة زي ززارة مرش ززد اكز ززاديمي ،نم ززوذج
التخطززيط ملعالجززة لوضززاع التسززجيل ،متابعززة طالززب متعثززر ،اسززتمارة االعتززذارعززن مقززرردراس ز ي ولي
نماذج مستخدمة اخرى).
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استحداث عدد من النماذج الداخلية
تقوم وحدة االرشاد االكاديمي بالكلية باستحداث عدد من النماذج الداخلية ،التي تهدغ الى
اضفاء مزيد من التنظيم لالجراءات االكاديمية وتوحيد تطبيقها على الطالب في الكلية،
وتوضح بعض ما يصعب على املرشد االكاديمي وطالبهم من اموراكاديمية ،وتم تزويد
املرشدين االكاديميين بها .وهي:
 .1استمارة زيارة مرشد اكاديمي (زيارة الزامية واحدة بداية الفصل ،وزيارات متفرقة حسب
حاجة الطالب).
 .2نموذج التخطيط ملعالجة لوضاع التسجيل.
 .3متابعة طالب متعثر.
 .4استمارة االعتذارعن مقرردراس ي (خاص بالقسم االكاديمي والكلية ليكون املرشد
والرئيس/الوكيلة على اطالع بالحركات االكاديمية التي يقدم عليها الطالب عبربوابة
النظام االكاديمي بنفسه).
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خطة االرشاد االكاديمي لكل فصل الدراس ي
الزمن

االسبوع االول من الدراسة

املهمة

اسبوع التهيئة

املكلف بها

وكالة الكلية للشؤون االكاديمية والعالقات العامة ،لجان االرشاد
االكاديمي باالقسام

الجهة املستفيدة

الطالب املستجدين

قائمة بالتكاليف

في البروشورستجدون جميع الفعاليات
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خطة االرشاد االكاديمي لكل فصل الدراس ي
الزمن

االسبوع الثالي والثالث من الدراسة

المهمة

اتمام وسجيل الطالب +تقييم و توثيق القسم

المكلف بها

لجنة االرشاد االكاديمي ،المرشدين و رؤساء/وكيالت
االقسام
جميع الطالب

الجهة المستفيدة

قائمة بالتكاليف

 ارسال خطة االرشاد بالقسم لوكالة الكلية.
 مراجعة وسجيل الطالب.
 مراجعة تقاريرالتسجيل الواردة من العمادة (شعب اقل من
 10طالب ،طالب دون الحد االدلى من الساعات املسجلة،
طالب تبقى لهم ساعات قليلة ولم يسجلهم..................الخ).
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لجنة الجداول الدراسية

توزيع مقررات االقسام
الدراسية على القاعات

ادخال الجداول الدراسية
على النظام االكاديمي

اعداد الجداول الدراسية

حجز قاعات االمتحانات
الفصلية

جدول االختبارات
النهائية بالفترات
والقاعات

اعالن للطالب بكل ما
يتعلق بالجدول
الدراسي على لوحات
االعالنات بالكلية
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أهم المشكالت التي تواجه تفعيل اإلرشاد األكاديمي
.1
.2
.3

عدم تجاوب الطالب مع املرشد األكاديمي.
قلة متابعة املرشد األكاديمي للطالب.
زيادة لعداد الطالب لدى املرشد.
الحل

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

تخصيص ( )10-5دقائق من زمن املحاضرات لكل عضو هيئة تدريس لتوعية الطالب بأهمية الرشاد األكاديمي
واملرشد األكاديمي.
إلزام املرشد األكاديمي بالتواجد املستمر خالل فترة الحذغ والضافة.
تفعيل التقنية لتواصل املرشد مع طالبه.
عدم اعتماد استمارة الحذغ والضافة إال بتوقيع املرشد األكاديمي.
اختيار يوم مناسب ويسمى يوم الرشاد األكاديمي للقاء الطالب وعمل محاضرة تثقيفية بهذا الخصوص.
التعرغ على اراء الطالب من خالل االستطالعات واالستبانات.
عمل ورش عمل دورية للطالب واملرشدين االكاديميين.
توجيه الطالب لورش العمل واملحاضرات املنوعة والندوات التي تناسبهم علميا ومهاريا.
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