
                                                                                                                                                                                               جامعة الجوف            

         ون التعليميةؤوكالة الجامعة للش

 لطالبي مركز اإلرشاد األكاديمي وا

 

 الشواهد واألدلة  غري متوفر متوفر جزئيا   متوفر تفعيل ممارسات اإلرشاد األكادميي والطاليب بكليات اجلامعة  م

     وجود وحدة اإلرشاد ابلكلية وقرار ملشرف الوحدة معتمد من عميد الكلية.  .1

ل يتشكيل جملس لوحدة اإلرشاد األكادميي والطاليب ابلكلية، على أن متثل األقسام األكادميية ابلكلية يف جملس الوحدة، وتوجد صورة ابلتشكمت   .2
 معتمدة من عميد الكلية.

    

     يوجد مكتب خاص بوحدة اإلرشاد األكادميي، وعليه لوحة توضح ذلك، ومواعيد فتح وغلق الوحدة.   .3

     اجتماعات ألعضاء وحدة اإلرشاد األكادميي والطاليب ، وتوجد صور من حماضر االجتماعات معتمدة  من عميد الكلية.  يتم عقد  .4

     توجد خطة إرشادية للوحدة حمددة جبداول زمنية، ويتم تنفيذها خالل العام الدراسي.  .5

     والطاليب ابجلامعة يف بداية كل عام دراسي. إرسال نسخة من اخلطة اإلرشادية ابلكلية ملركز اإلرشاد األكادميي  .6

     جدول مشرف وحدة اإلرشاد ووسائل االتصال به معلقة على ابب الوحدة أو يف مكان ابرز ميكن للطالب مشاهدته.  .7

     بذلك.يتم توزيع الطالب ابلكلية إىل جمموعات إرشادية، وكل جمموعة حمدد هلا مرشد أكادميي، وتوجد نسخة الكرتونية   .8

     يتم ربط اجملموعة اإلرشادية مبرشد أكادميي عرب البوابة اإللكرتونية للجامعة    .9

يتم تضمني ساعات اإلرشاد األكادميي جبداول أعضاء هيئة التدريس، وتوجد صورة ابلوحدة من جداول املرشدين األكادمييني معتمدة من رئيس   .10
 القسم، وعميد الكلية.

    

     اإلرشاد األكادميي عرب بوابة البالك بورد لعضو هيئة التدريس. وجود أيقونة  .11
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     يتم إعالم الطالب بساعات اإلرشاد لكل مرشد أكادميي، ومكان تواجده ووسائل االتصال به.  .12
ن اللقاء + وتوجد صورة من اإلعالن عيتم عقد اللقاء اإلرشادي األول للطالب املستجدين يف بداية العام الدراسي؛ لشرح اخلطة الدراسية للطلبة،   .13

 قائمة هبا توقيعات الطالب احلضور(.
    

 ديتم عقد اللقاء اإلرشادي الدوري بني كل مرشد جمموعة ملساعدة الطالب يف التسجيل واحلذف واإلضافة، وشرح اخلطة الدراسية للطلبة، وتوج  .14
 ضور(.صورة من اإلعالن عن اللقاء + قائمة هبا توقيعات الطالب احل

    

     يوجد ملف إلكرتوين أو ورقي لكل طالب لدى مرشده األكادميي يتضمن تفعيل النماذج اإلرشادية املرسلة من مركز اإلرشاد اجلامعي.  .15
     توجد أيقونة لوحدة اإلرشاد على موقع الكلية تقدم خدمات إرشادية الكرتونية للطالب.  .16
     واجلوانب اإلجيابية يف شخصياهتم. )إرشاد منائي(تنفذ ندوات للطالب لتنمية املهارات   .17
     تنفذ ندوات وحماضرات للطالب لتنمية مهارات التعلم ومساعدهتم على التحصيل الدراسي. )إرشاد أكادميي(  .18
 يتم حصر ومتابعة الطالب املتفوقني دراسياَ ابلكلية؛ لتعزيز تفوقهم الدراسي. )إرشاد أكادميي(  .19

 
    

     الطالب املوهوبني ابلكلية، وإشراكهم يف برامج موهبة، وتعزيز مواهبهم لدى عمادة شؤون الطالب. )إرشاد منائي( يتم حصر  .20
     (2يتم حصر حاالت التعثر الدراسي بكل مستوى دراسي ابلكلية. )وهم الطالب احلاصلني على إنذار أو انذارين ومعدهلم يقل عن   .21
     ومجاعية للمتعثرين دراسياَ ابلكلية. )إرشاد عالجي(تقدم خدمات إرشادية فردية   .22
     تقدم ندوات وحماضرات ولقاءات توعوية للطالب عن القضااي اإلرشادية املتنوعة يف ضوء املتغريات العصرية )إرشاد وقائي(  .23
     مهين(تقدم الندوات واللقاءات اإلرشادية املهنية للطالب اخلرجيني لتهيئتهم لسوق العمل )إرشاد   .24
     يوجد حصر للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة ابلكلية، ويتم تقدمي اخلدمات اإلرشادية هلم.  .25
     يتم حصر الطالب الذين يعاد قيدهم يف بداية كل فصل دراسي ملساعدهتم يف إعادة القيد.  .26
     للفصل مرة اثنية.يتم تنفيذ ندوات ولقاءات إرشادية للطالب الذين يعاد قيدهم حىت ال يتعرضون   .27
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     عدد الطالب املستفيدين من الندوات واللقاءات اإلرشادية مناسب ابملقارنة ابلعدد الكلي للطالب ابلكلية   .28
     يتم قياس رضا الطالب عن جودة اخلدمات اإلرشادية املقدمة هلم ابلكلية.  .29
 Bench markingتسرتشد الكلية مبؤشرات األداء يف اإلرشاد األكادميي والطاليب املطبقة يف كليات أخرى ابجلامعة لغرض املقارنة املرجعية   .30

 أو يف جامعات أخرى داخل أو خارج اململكة.
    

ابجلامعة وفق النموذج املعد لذلك )منوذج إحالة عملية ترسل وحدة اإلرشاد ابلكلية طالاب  حيتاجون حلاجات إرشادية متخصصة ملركز اإلرشاد   .31
 إرشادية(

    

تمدا  عيقدم املرشد األكادميي ملشرف وحدة اإلرشاد تقريرا  مفصال عن اخلدمات اإلرشادية اليت قدمها لطالبه املسرتشدين هناية كل فصل دراسي م  .32
 من رئيس القسم.

    

مفصال  عن اخلدمات اإلرشادية اليت نفذهتا الوحدة هناية العام الدراسي لسعادة عميد الكلية لرفعه لسعادة  يقدم مشرف وحدة اإلرشاد ابلكلية تقريرا  .33
 مدير مركز اإلرشاد ابجلامعة.

 

    

 اسم الكلية 
 
 

  اسم مشرف وحدة اإلرشاد ابلكلية
 يعتمد عميد الكلية                  

   
 

 


