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 االرشاد االكاديمي في كلية العلوم

 (طالباتمشروع للطالب وال)

Dr. Mona S. ALWahibi 

ن االكاديمية بكلية العلومؤو الش  



 فصل الدراس يكل خطة االرشاد االكاديمي ل

 الزمن (عودة اعضاء هيئة التدريس)قبل بداية الفصل الدراس ي  

 املهمة (ينب، املرشدالطال )تجهيز قوائم االرشاد 

 املكلف بها  القسم االكاديمي

 الجهة املستفيدة بجميع الطال 

 .ممع تحديد ارقام مكاتبه ناالكاديمي ينتجهيز قوائم املرشد -
 الجدد  ينترشيح املرشد -

 قائمة بالتكاليف
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اسبوع عودة )تقوم لجنة االرشاد االكاديمي بكل قسم بعدد من املهام قبل بدء العام الدراس ي 
 :باعمال تختص باالرشاد االكاديمي  كما يلي( اعضاء هيئة التدريس

 .في القسم االكاديمي يناالكاديمي ينحصر عدد املرشد1.

لحصر عدد   e- registerمراجعة قوائم االرشاد عن طريق نظام املتابعات األكاديمية 2.
 .لدى كل مرشد اكاديمي الطالب

بالتساوي  يناالكاديمي ينعلى املرشد م، وتوزيعهيناملستجد البالحصول على قوائم الط3.
 . ما امكن

االرشاد  مقررة/االكثر خبرة حسب رؤية مقرر   ينالجدد لدى املرشد البيراعى وضع الط4.
 .بالقسم

فصل اكاديمي، غياب عن االمتحان )مشاكل اكاديمية  ملديه ذينال البحصر  عدد الط5.
بداية التسجيل  مللتعامل معه( الخ.... النهائي، عدم نزول مقررات الفصل لدى الطالب 

 .وانهاءها ما امكن

 (ين، املرشد البالط)تجهيز قوائم االرشاد 
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 الزمن (عودة اعضاء هيئة التدريس)قبل بداية الفصل الدراس ي  

 المهمة الجدد ينتهيئة املرشد

 المكلف بها  مقررة لجنة االرشاد االكاديمي/مقرر 

 الجهة المستفيدة الجدد ينجميع املرشد

مهارات االرشاد ) الجدد بكل ما يخص االرشاد االكاديمي ينتهيئة املرشد
 قائمة بالتكاليف (.االكاديمي،  دليل املرشد االكاديمي، الخطط الدراسية

 فصل الدراس يكل خطة االرشاد االكاديمي ل
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 الزمن (عودة اعضاء هيئة التدريس)قبل بداية الفصل الدراس ي  

 يناالكاديمي يناجتماع مع املرشد
 

 المهمة

 المكلف بها  مقررة لجنة االرشاد االكاديمي/مقرر 

 الجهة المستفيدة ينجميع املرشد

ابرز النقاط التي يجب عل املرشد النتباه لها لهذا الفصل. 
مناقشة خطة التهيئة وخطة اللجنة. 
 برنامج متابعة طلبات التسجلSMR .ودور املرشد كمشرف 

 تسجيل

 قائمة بالتكاليف

 فصل الدراس يكل خطة االرشاد االكاديمي ل
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بالقسززم بعززدد مززن امللفززات، لتوضززيح  يناالكززاديمي ينتزززود لجنززة االرشززاد االكززاديمي جميززع املرشززد
 :وامللفات هي. مهام املرشد االكاديمي

 

 .توصيف و مهام املرشد االكاديمي1.

 .الهامة الباجراءات التسجيل وبعض التنبيهات ألمور جداول الط2.

 (.ملف لكل طالب. )تجهيز  ملف الطالب لدى املرشد االكاديمية 3.

 .نماذج االرشاد االكاديمي4.

 .باملستجدات مخصوصا ايام التسجيل لتزويده ينالتواصل الدائم مع املرشد5.

 

 

 يناالكاديمي ينتهيئة املرشد

Dr. Mona S. ALWahibi 



 :كما يتم تنبيه املرشد االكاديمي الى عدة امور هامة

ززززززاديمي  1. ب تحززززززز  ال لالطزززززززالع علزززززززى قزززززززوائم الطززززززز edugateالزززززززدخول علزززززززى بوابزززززززة النظزززززززام االكز
 .عبر الرسائل االلكترونية عبر املوقع موبداية التواصل معه مارشاده

 متحززز  ارشزززاده البالطزززملتابعزززة طلبزززات  SMR البالزززدخول علزززى نظزززام وعزززديل جزززداول الطززز2.
 .بما يجب موالتعامل مع طلباته

تحزززززز   البالطززززززام بالحضززززززور ليززززززام الحززززززذغ والضززززززافة وعززززززدم الت يززززززب للتواصززززززل مززززززع ز االلتزززززز3.
 .خالل اسبوعي التسجيل والحذغ واالضافة مومتابعة طلباته مارشاده

ززاديمي بجانزززب السزززاعات املكتبيزززة فزززي الجزززدول االسزززبوعي لعضزززو 4. تخصزززيص سزززاعة ارشزززاد اكز
يززززود و ( املرشزززد)هيئزززة التزززدريس، يزززتم لشزززر الجزززدول علزززى بزززاب مكتزززب عضزززو هيئزززة التزززدريس 

 .  وكيلة القسم بنسخة من الجدول رئيس القسم لو 

 

 

 

 يناالكاديمي ينتهيئة املرشد
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 محتويات ملف الطالب لدى المرشد االكاديمي

ززاديمي وتززززود البزززهجهزززز ملزززف لكزززل طالزززب مزززن طيعلزززى كزززل مرشزززد لن  ، ووسزززجل عليزززه اسزززم الطالزززب ورقمزززه األكز
 . املرشد األكاديمي امللف باألوراق الالزمة باستمرار

 :ولهم محتويات امللف كما يلي

 (.موجود على بوابة النظام االكاديمي)لسخة من بيانات الطالب الشخصية 1.

 .للفصل الدراس ي البلسخة من جدول وسجيل الط2.

 .لسخة من إشعارات الطالب الفصلية3.

 .لسخة من السجل االكاديمي للطالب4.

نمزززززوذج معالجزززززة اوضزززززاع طالزززززب، اسزززززتمارة زيزززززارة مرشزززززد اكزززززاديمي، نمزززززوذج )نمزززززاذج االرشزززززاد االكزززززاديمي 5.
التخطززيط ملعالجزززة لوضزززاع التسزززجيل، متابعزززة طالزززب متعثززر، اسزززتمارة االعتزززذار عزززن مقزززرر دراسززز ي ولي 

 (.نماذج مستخدمة اخرى 
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وحدة االرشاد االكاديمي بالكلية باستحداث عدد من النماذج الداخلية، التي تهدغ الى  تقوم
في الكلية،  الباضفاء مزيد من التنظيم لالجراءات االكاديمية وتوحيد تطبيقها على الط

من امور اكاديمية، وتم تزويد  البهموتوضح بعض ما يصعب على املرشد االكاديمي وط
 :وهي. بها يناالكاديمي يناملرشد

زيارة الزامية واحدة بداية الفصل، وزيارات متفرقة حسب )استمارة زيارة مرشد اكاديمي 1.
 (.حاجة الطالب

 .  نموذج التخطيط ملعالجة لوضاع التسجيل2.

 .متابعة طالب متعثر3.

ون املرشد يكخاص بالقسم االكاديمي والكلية ل)استمارة االعتذار عن مقرر دراس ي 4.
قدم عليها الطالب عبر بوابة يالوكيلة على اطالع بالحركات االكاديمية التي /الرئيسو 

 (. النظام االكاديمي بنفسه

 

 استحداث عدد من النماذج الداخلية
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 الزمن االسبوع االول من الدراسة

 املهمة اسبوع التهيئة 

ون االكاديمية والعالقات العامة، لجان االرشاد ؤ وكالة الكلية للش
 االكاديمي باالقسام

 املكلف بها 

 الجهة املستفيدة يناملستجد البالط

 قائمة بالتكاليف   في البروشور ستجدون جميع الفعاليات

 فصل الدراس يكل خطة االرشاد االكاديمي ل
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 الزمن االسبوع الثالي والثالث من الدراسة

 المهمة تقييم و توثيق القسم+ الباتمام وسجيل الط

وكيالت /رؤساء و ينلجنة االرشاد االكاديمي، المرشد

 االقسام
 المكلف بها 

 الجهة المستفيدة طالبجميع ال

لوكالة الكلية ارسال خطة االرشاد بالقسم. 
طالبمراجعة وسجيل ال. 
 شعب اقل من )مراجعة تقارير التسجيل الواردة من العمادة

دون الحد االدلى من الساعات املسجلة،  الب، طالبط 10
 (.الخ..................همساعات قليلة ولم يسجل متبقى له البط

 قائمة بالتكاليف

 فصل الدراس يكل خطة االرشاد االكاديمي ل
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 اعداد الجداول الدراسية 
ادخال الجداول الدراسية 

 على النظام االكاديمي
توزيع مقررات االقسام 
 الدراسية على القاعات

حجز قاعات االمتحانات 
 الفصلية 

جدول االختبارات 
النهائية بالفترات 

 والقاعات

بكل ما  الباعالن للط
يتعلق بالجدول  

الدراسي على لوحات 
 االعالنات بالكلية 

 الجداول الدراسية لجنة
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 أهم المشكالت التي تواجه تفعيل اإلرشاد األكاديمي 

 .مع املرشد األكاديمي البعدم تجاوب الط1.

 .قلة متابعة املرشد األكاديمي للطالب2.

 .لدى املرشد البزيادة لعداد الط3.

 

 

بأهمية الرشاد األكاديمي   البدقائق من زمن املحاضرات لكل عضو هيئة تدريس لتوعية الط( 10-5)تخصيص 1.
 .واملرشد األكاديمي

 .إلزام املرشد األكاديمي بالتواجد املستمر خالل فترة الحذغ والضافة2.

 .  البهتفعيل التقنية لتواصل املرشد مع ط3.

 .عدم اعتماد استمارة الحذغ والضافة إال بتوقيع املرشد األكاديمي4.

 .وعمل محاضرة تثقيفية بهذا الخصوص الباختيار يوم مناسب ويسمى يوم الرشاد األكاديمي للقاء الط5.

 .من خالل االستطالعات واالستبانات البالتعرغ على اراء الط6.

 .يناالكاديمي ينواملرشد البعمل ورش عمل دورية للط7.

 .لورش العمل  واملحاضرات املنوعة والندوات التي تناسبهم علميا ومهاريا البتوجيه الط8.
 

 الحل 
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