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ررت إدارة  ات, ق دريس والطالب و الطالب ة الت اء هيئ سعياً من إدارة الكلية إلي زيادة التواصل بين السادة أعض

انشاط الكلية تبني منظومة جديدة وفاعلة في  ا  اإلرشاد األكاديمي. بم ة وبم ة التعليمي ادة الفاعلي من زي اعد يض يس

ي األداء.توجود آلية مناسبة في لكلية ا ة عل ة  مكن الكلية من مراجعة األداء وعمل التحسينات المطلوب ذلك رغب ك

ات  ي سياس تم تبن ى ي ة الطالب حت ة لمتابع ق آلي ي إطار خل من الكلية في تحقيق متطلبات وحدة ضمان الجودة ف

  والطالب المتعثرين. وبناًء علي ذلك يمكن تحقيق ثالث أهداف رئيسية: للطالب المتميزين

 العالقة بين الطالب واإلرشاد األكاديمي طوال الفصل الدراسي. استمرار .1

 موثقة تستطيع من خاللها إدارة الكلية تقييم األداء. وجود آلية .2

 علي المشكالت وتصحيح المسار أوالً بأول. التغلب .3

وديمي المرشد األكا إن دور ع الط ه دة م ة وطي ق عالق اتي البخل ن خالله ن  مكن م تجابة  م رف واالس التع

درك  فالغرض من اإلرشاد األكاديمي هوالحتياجات الطالب األكاديمية وغير األكاديمية،  اءة ي ة بن خلق عالق

البمعاون تحقق الغاية منالطالب من خاللها وضعه وأهميته وبالتالي  يرتهم ا ة الط ال مس ى إكم ة عل لجامعي

ى . بنجاح ة، وبالتالى فإن ادارة برنامج هندسة الميكاترونيكس تهدف ال ه الجامعي م بيئت ن فه ب م ين الطال تمك

وخلق أفضل الطرق للتواصل مع المجتمع الجامعي ككل واستخدام كل الموارد المتاحة للطالب حتى يواصل 

  .مسيرته بنجاح نحو التخرج

  أوالً: مهام المرشد األكاديمي:

 عدة الطالب في اختيار المواد وتسكينها طبقاً لقدرات ومستوي الطالب.مسا .1

 تقديم الدعم العلمي أو تنظيم طريقة لتقديم هذا الدعم من خالل: .2

a. .التنسيق لعمل محاضرات إضافية 

b. .تشجيع القراءة الذاتية وعمل تقارير فنية 

c. عمل فصول إضافية.التنسيق مع السادة المحاضرين بمعرفة السادة أعضاء هيئة التدريس ل 

d. .التنسيق لعمل ندوات في مجاالت قصور الطالب, خاصة إذا كان موضوع القصور شائع 
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 التواصل مع السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة المحاضرين. .3

 بشأن الطالب المتعثرين والطالب المتميزين. مدير البرنامجالتنسيق مع السيد الدكتور  .4

 ارات (خاصة ما كان خارج التوقعات).مناقشة الطالب في نتائج االختب .5

ي  .6 ه عل ي وعرض ل الدراس وال الفص ة عمل تقرير مفصل عن نشاط اإلرشاد االكاديمي ط ة الفرعي اللجن

  . لشئون البرنامج

  ثانياً: آلية التنفيذ

ي  .1 امجقبل بداية  كل فصل دراس وم ادارة البرن ة  تق ادة أعضاء هيئ ي الس اديمي عل اد األك ع اإلرش بتوزي

يم التدريس  (ويفضل أن يكون العدد في الحدود التي تساعد علي التواصل بشكل جيد كما يفضل عدم تقس

 المستوي الواحد إال إذا كان العدد أكبر من قدرة أو نصيب فرد واحد).

بطباعة كتيب اإلرشاد األكاديمي وتوزيعه علي الطالب مع بدء الفصل الدراسي. في  البرنامجتقوم إدارة  .2

 تقالية تسلم الكتيبات للمرشد األكاديمي.هذه الفترة االن

اديمي  البرنامجتقوم إدارة  .3 اد األك ام اإلرش ف بنظ دريس للتعري ة الت بعمل ورشة عمل للسادة أعضاء هيئ

 الذي تبنته الكلية.

ي  .4 اءات ف ل اللق جيل ك ة وتس اءات الطالبي دول إلجراء اللق ي الج رة محددة ف اديمي فت د أك يحدد كل مرش

 اديمي.كتيب اإلرشاد األك

ليم  .5 وم بتس ا ويق ف به بعد نهاية كل فصل دراسي يقوم كل مرشد أكاديمي بعمل تقرير عن المهمة التي كل

 .لمدير البرنامجالتقرير والكتيبات 

 تشكيل لجنة من قبل عميد الكلية لتقييم التجربة وعمل التوصيات وخطة التحسين المناسبة. .6

 سي الجديد.اعتماد الخطة وطريقة التنفيذ في الفصل الدرا .7
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  ثالثاً: أدوات المرشد األكاديمي:

         البرنامج.  مقرراتشجرة  .1

 القواعد المنظمة). –الالئحة الخاصة بالبرنامج (المواد  .2

       اإلرشاد األكاديمي.  دليل .3

  رابعاً: أدوات الطالب

 اإلرشاد األكاديمي. دليل .1

  السجل األكاديمي للطالب. .2

 ً  :األهداف: خامسا

 .العملية التعليمية عن طريق اإلرشاد األكاديمي دعم .1

 .للطالبالالزم تقديم الدعم  .2

 .و التواصل بين كل من له صلة باإلرشاد األكاديمياألداء للطالب تطوير  .3

 .ب بجودة خدمات اإلرشاد األكاديميالرضى الط .4

 مساعدة الطالب المتعثرين وتقليل نسبتهم بالبرنامج. .5

 دة نسبتهم بالبرنامج.دعم الطالب المتميزين وزيا .6

 تعليم الطالب اإلعتماد علي الذات والقدرة علي صناعة وإتخاذ القرارات. .7

  :خطة اإلرشاد األكاديمىاً: سادس

ن  .1 دريس م ة الت ك تعيين المرشدين األكاديمين من السادة أعضاء هيئ امج وذل لة بالبرن ة الص ام وثيق األقس

 لدراسة بالبرنامج.لضمان معرفتهم بالطالب وكذلك معرفتهم بطبيعة ا

ام المرشد االمرشدين  يةتعريف اتعمل محاضر .2 ويم ومه رق التق امج وط ألكاديميين بنظام الدراسة بالبرن

 األكاديمى.
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تطاعمل حس .3 ى يس ئون الطالب حت ثم لش ن الهي ام اب ى نظ ة يب لكل مرشد اكاديمى عل ل مرشد متابع ع ك

 طالبة من على النظام اإللكترونى لشئون الطالب.

 المرشدين على التعامل مع نظام ابن الهيثم لشئون الطالب فى الجزء الخاص باإلرشاد األكاديمى.تدريب  .4

 عقد لقاء لطالب البرنامج بالمرشدين األكادميين للتعريف بهم وتقديمهم للطالب. .5

 طالب لكل مرشد أكاديمى. 50توزيع طالب البرنامج على المرشدين بواقع  .6

ا .7 ديين األك الب بالمرش الم الط ى اع الب عل ع الط الن توزي ق اع ن طري ب ع ل طال اص بك دميين الخ

 .وموقع البرنامج المرشدين باللوحات اإلعالنية بالبرنامج

ن  .8 ة م اد مدفوع اعات اإلرش بوعيا (س اعتين اس تحديد موعد تواجد كل مرشد بالبرنامج لمدة التقل عن س

 ح التسجيل للطالب.البرنامج كساعات تمارين) على األقل وطوال فترة التسجيل اثناء فت

 فى خالل الساعات المحددة لهم.بغرفة االرشاد األكاديمى بمبنى البرامج يتواجد المرشدون  .9

ر  .10 داد تقري امج. وإع دير البرن ع م الب م ن أداء الط اديمين ع دين األك ة المرش عقد إجتماع شهري لمناقش

 شهري.

ادي .11 د األك ى المرش ه عل ايعتزم عمل ل م رض ك افة، يلزم ان يقوم الطالب بع ذف، اإلض جيل، الح مى، التس

 السحب، الخ، ويجب توقيع المرشد األكاديمى قبل اتخاذ اى اجراء يخص أى طالب.

 يلتزم الطالب بتقديم نسخة من أى اوراق تخصه للمرشد األكاديمى لحفظها بملف الطالب لدى المرشد. .12

 لطالب المتعثرين.با الخاصة يتم ارسال نسخة من اإلنذارات األكاديمية للمرشدين األكاديمين .13

 ين بالتواصل مع اولياء أمور الطالب للمساعدة فى حل مشاكلهم.يالمرشدين األكاديم مقيا .14

مل  .15 ب أن يش امج يج ابعونهم إلدارة البرن ذين يت ن الطالب ال يقوم المرشدون األكاديميون بتسليم تقرير ع

 التقرير خطة المرشد وتوجيهاته لعالج مشاكل الطالب المتعثرين.

 

  


