
 6622/ 6622/6625: داخلى    60077552:  ف  60077552: رئيس الجامعة  ت/ د.الدور االول بمبنى أ

 QAC_2008@Yahoo.Com: البريد االكترونى

     
                                                                                                                                                                                                                                                                     

مركز ضمان الجودة     

 

   

  

 
 أحمد            

 

 األكادیمي اإلرشاد
 

هو نوع من أنواع الدعم الذى یقدم للطالب فى الدراسه بنظام الساعات  األكادیمي اإلرشاد      

المتابعه المستمرة للطالب أثناء دراسته األكادیمیه  التي تهدف مهنیة المعتمدة ، فهى خدمة

 فىواإلنجاز  علميال التحصیل قدرتع على  قد تعوقتعترضه و التي المشكالت والتعرف على

  . والتقدم فى البرنامج  العلمى هذا المستوى

 

 :المسئول عن إختيار المرشد األكاديمى: اوال

 

باعداد الطالب ، ویقترح أن  األكادیمى المرشد لتحمیل األقصى یحدد مجلس القسم العلمى الحد

 البرنامج عن/  دراسیة مرحلة أى فى الطالب عدد زاد ما إذا ، )طالبا عشر خمسة)یكون 

 أكثر هناك یكون أن التدریس هیئة أعضاء ألعباء وفقا القسم لمجلس یجوز طالبا عشر خمسة

 :مع مراعات النقاط التالیه. اكادیمى  مرشد من

 .المرشدین  علي الطالب توزیع سیاسة فى والشفافیة التامة العدالة یراعى- 

 . بوضوح عنها واإلعالن لدراسیةا الجدول فى األكادیمي اإلرشاد ساعات تحمیل یراعى- 

  .المرشدین وجداول القسم إعالنات لوحة فى

 .محددة لمعاییر األكادیمي وفقا المرشد العلمى القسم مجلس یختارویراعى أن 

 

 :ثانيا معايير إختيار المرشد الكاديمى

 

 مع التواصل على والقدرة والمرونة والعطاء بالحكمة یتصف طیبة سمعة ذو یكون أن   

 .اآلخرین          

 وبذل الوقت والجهد لصالح الطالب واتمام  النصح واإلرشاد على القدرة له تكون أن

 .عملیه افرشاد بكفاءة

 األكادیمي ونظام اإلرشاد العلیا المانحه للدراسات  والقوانین باللوائح اإللمام.   

 تهومتطلباته وعلى درایه تامه بواجبا اإلرشاد عملیات على ومدرب مؤهل   .  

 المستخدمة والبرامج  اآللي الحاسب على العمل إتقان (WORD + Excel)                     
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رضا الطالب عن عملیه   االستبیانات ونتائج للنتائج المستمرة التحلیل عملیات وإجراء           

 .اإلرشاد األكادیمى            

 والمتطلب الرئیسى لكل  المقررات لتلك العلمیة والمحتویات بالمقررات جیدا اإللمام

ارتباط المقررات اإلختیاریه بتوجهات الطالب فى المجال البحثى  مقرر ان وجد وطبیعه

 .العمل ومتطلبات سوق العلمى وفقا للتخصص الراغب فیه

  التواصل الجید مع الطالب وحل ما یواجههم فى  عملیات فى رؤیةیكون لدیه

 .ومحتواها المقررات مجال عملیه اإلرشاد  تطویر

 الطالب خالل دراسته  بما یدعم األكادیمي اإلرشاد ثقافة نشر على یساعد

 .األكادیمیه

 الرا  التغذیة عملیة من ویستفید والرأى اآلخر الرأي ویتقبل ایجابیا یكون أن

    .فى تطوير مهاراته واداءه فى عمليه اإلرشاد األكاديمى للطالبجعة 

 الكلیة القسم العلمى وإدارة مع والفعال االیجابى واصلالت على قادرا یكون أن.   

 واإلداریین والطالب الزمالء مع طیبة بعالقات یتمتع.   

 بعداله ووضوح وشفافیه الطالب مع التواصل على حیادیا وقادرا یكون أن.   

  وتطوير ، االكادیمى لعملیه اإلرشاد المستمر التطویر فى عملیهیكون له رؤیة

   .اداءة من خالل البرامج التدريبيه وورش العمل ذات العالقه

  لدیه القدرة على حل المشكالت والحد من الصعوبات التى قد تواجه الطالب

 .خالل دراسته الكادیمیه

 واجبات ومهام المرشد األكاديمى : ثانيا

  

األكادیمى ومدى ضعه و تحلیل في الطالب یساعد أن من أهم واجبات المرشد األكادیمى    

وإرشادة  خالل دراسته الكادیمیه عند اختیار وتسجیل المقررات الدراسیه فى تقدمه فى البرنامج 

كذلك یقدم الدعم والمساعدة للطالب فیما یتعلق .  البرامج التى یطبق بها نظام الساعات المعتمدة 

لذا یمكن تحدید مهام  . راستهبالسلب على د تؤثر دون أن التى قد تواجهه بكیفیه حل المشكالت

 :المرشد الكادیمى على الوجه التالى

 علمیا الطالب بتوجیه األكادیمي باإلرشاد المكلف التدریس هیئة عضو یقوم  ً    ًودراسیا

 .وسلوكيا  
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 أو ادارة )المختص  القسم مجلس على عرضهایوً  دراسیا المتعثر الطالب مشكالت یبحث

، وتحفیذ وتشجیع المستمرة للطالب المتابعة وكذا (دیدةالبرنامج بالنسبه للبرامج الج

 .  الطالب المتفوق ودعم تقدمه فى دراسته األكادیمیه

  يعقد المرشد األكاديمى إجتماع شهرى مع الطالب ويكون موعد ومكان

األجتماع معلن مسبقا للطالب منذ تكليف عضو هيئه التدريس بعمليه اإلرشاد 

 .الطالب بالحضور فى كل اجتماعاألكاديمى ، ويحرر توقيات 

 اللقاءات الدوريه التى تعقد مع الطالب / شهرى يتضمن نتائج اللقاءتقرير  يعد

) وما تم عرضه من موضوعات خاللها يقدم التقرير لرئيس مجلس القسم العلمى 

   . لعرضه بدورة على مجلس القسم  (ادارة البرنامج بالنسبه للبرامج الجديدة

 وتوضيح آليه التواصل معهم  الجدد الطلبة بتوجيه كاديم األ المرشد يقوم

وأهداف عمليه اإلرشاد األكاديمى ودور المرشد فى المنظومه والالئحه الدراسيه 

 بالكلية وأن يشارك ايضا فى تعريفهم والقوانين المنظمه وحقوقهم وواجباتهم ،

   .والخدمات ووسائل الدعم التى تقدمها لهم

 مشكالت من الطالب له يتعرض قد ما جاوزحل وت على يساعدهم  . 

 ووضع خطه لدعمهم بما   المتعثرين الطالب عن المبكر الكشف خطة يطبق

 .يساعد فى استمراريه تقدمهم فى دراساتهم األكاديميه

 

 

 
 

 مدير مركز ضمان الجودة
 
 

 (هناء محمد الحسيني/ د.أ)
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