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بوحدة اإلرشاد  والتقييم التنفيذ اتتعتمد آليأواًل : 
 هي :المعتمدة ، وعلى مجموعة من اإلجراءات والطالبي األكاديمي 

  على الطالب الجدد في بداية الفصل الدراس ي . توزيع الدليل اإلرشادي واملطويات التوضيحية 

  توزيع الطالب املستجدين علي أعضاء هيئة التدريس مع استمرار الطالب القدامى مع مرشديهم مع

 بداية الفصل الدراس ي ومراعاة التخصص في ذلك قدر اإلمكان .

 أعضاء هيئة  تعريفل ؛ عقد لقاءات يحاضر فيها أعضاء الوحدة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية

 ل تفعيل اإلرشاد األكاديمي . يالتدريس باملهام املطلوبة منهم في سب

  عقد ندوات ولقاءات بطالب الكلية عامة وبطالب األقسام خاصة  لتعريفهم بأهمية اإلرشاد

 وضرورة مراجعة مرشديهم عند أي استفسار أو طلب توضيح أمر يتعلق بالجامعة . ، األكاديمي 

  اإلرشادية على أعضاء هيئة التدريس ورقيا وإلكترونيا للقيام بمهام املرشد األكاديمي توزيع النماذج

 وتحديد موعد الستالم هذه النماذج بعد استكمالها ومراجعتها من أعضاء الوحدة  .

 عاتهم اإلرشادية عن طريق و حث أعضاء هيئة التدريس على ضرورة التواصل مع طالب مجم

 و أرقام الجواالت .، ك بورد و البال، القاعات الدراسية 

  يحدد عضو هيئة التدريس الساعات اإلرشادية واملكتبة وتعلن بالجدول الدراس ي في لوحة إعالنات

 وينشرها للطالب عبر البالك بورد . ، القسم

  : يقوم املرشدون بإعداد ملف خاص بكل طالب يشتمل على البيانات  األساسية للطالب  مثل

 -إن أمكن  – ولي أمرهرقم جوال و  ،  ورقم الجوال للطالب ، والخطة الدراسية، السجل األكاديمي 

وأي مشكلة يذكر الطالب أنها تعوق تقدمه الدراس ي  ونماذج اإلرشاد  ،، وخطة الطالب الدراسية 

 الفردية والجماعية  ....

 والتعرف على أسباب التعثر  ، يقوم املرشدون بحصر الطالب املتعثرين في املجموعات اإلرشادية ،

شخصية لكل  ةإجراء مقابلواألخذ بأيديهم لتجاوز هذا التعثر  ورفع معدالتهم ، وذلك عن طريق 

 .ذلك في النموذج املخصص لذلكهؤالء الطالب للتعرف علي مشاكلهم من وجهة نظرهم وكتابة 

 والفصول االفتراضية . يقوم املرشدون  بالتواصل مع املجموعة اإلرشادية عبر البالك بورد 
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  واملوهوبين وتنفيذ برنامج لرعاية املتفوقين بحصر الطالب املتفوقين أو املوهوبين  املرشدون يقوم

 وتنمية مواهبهإلى يهدف 
ً
خلق روح التنافس الشريف بين م ، و االرتقاء بقدرات الطالب ثقافيا ومهاريا

 .  الطالب

 

 ثانيًا: آلية المتابعة
 على مجموعة من اإلجراءات هي : والطالبي بوحدة اإلرشاد األكاديمي تابعةتعتمد آلية امل

   لتسلم امللفات  اإلرشادية للطالب  -حسب الخطة  –ل مشرف الوحدة ب  تحديد موعد من ق 

 . من منسقي اإلرشاد األكاديمي باألقسام

 امللفات بالقسم بدوره بتحديد موعد مع أعضاء القسم لتسلم  األكاديمي يقوم منسق اإلرشاد

 اللقاءات الفردية والجماعية ومراجعتها والتأكد من استكمالها .اإلرشادية متضمنة 

 ورئيس القسم إلى مشرف وحدة  رفع تقرير بأعمال اإلرشاد بالقسم معتمد من منسق اإلرشاد

 .               والطالبي اإلرشاد األكاديمي 

  رشادية يقوم مشرف الوحدة بعمل تقرير مجمع لجميع أقسام الكلية يتضمن الخدمات اإل

 ، وذلك لرفعه لسعادة عميد الكلية . املقدمة على مستوى الكلية

 


