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البرامجــي  االعتمــاد  لمتطلبــات  وتحقيقــا   ، بطالبهــا  الجامعــة  اهتمــام  مــن  انطالقــا 
والمؤسســي ، وحرصــا مــن وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة ممثلــة فــي مبــادرة الدعم 
الطالبــي علــى تقديــم كل مــا يدعــم الطلبــة ، وألهميــة متابعــة اإلشــراف األكاديمــي 
واســتدامته فــي الكليــات ، فقــد صــدر قــرار  بإنشــاء ) وحــدة اإلشــراف األكاديمــي ( فــي 
كليــات الجامعــة برقــم 	987	 وتاريــخ 		/		/	44	هـــ ؛ لدعــم تطويــر العمليــة التعليميــة 
وتأســيس قواعــد المشــاركة والتفاعــل ووضــع القــرارات لبنــاء الشــخصية القــادرة علــى 

مواجهــة المســتقبل بمــا يحملــه مــن متغيــرات.

      ومــن هــذا المنطلــق َيفــرض نظــام اإلشــراف األكاديمــي واجبــات علــى طرفــي العمليــة 
التعليميــة، المؤسســة التعليميــة والطالــب، وتتجلــى هــذه الواجبــات فــي مجمــل النظــم 
واللوائــح اإلداريــة والفنيــة واألكاديميــة التــي تنظــم نشــاط العمليــة التعليميــة بمخرجاتهــا، 
وينفــرد اإلشــراف األكاديمــي بالــدور الحيــوي الــذي يعمــل علــى نقــل الصــورة العامــة 

للحيــاة الجامعيــة وتوضيــح األبعــاد المختلفــة لهــذه الصــورة للطالــب.

    وتماشــٍيا مع هذا النهج، فإن اهتمامنا بالطالب كمكون رئيســي في العملية التعليمية 
- فــي ظــل وجــود إدارة فاعلــة تنهــج النهــج الفعــال فــي تعاملهــا مــع مكونــات العمليــة 
التعليميــة بأبعادهــا المختلفــة- يجعلنــا دائمــا نعمــل علــى توجيهــه وإرشــاده ومتابعتــه 
وتقييــم إنجازاتــه ومســاعدته فــي الكشــف والتعــرف علــى العقبــات التــي تواجهــه وتحــد 
مــن تقدمــه، مــن خــالل وحــدة متخصصــة تتولــى القيــام بمهــام اإلشــراف بكفــاءة عاليــة .

المقــدمــــــة
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ويســهم اإلشــراف األكاديمــي فــي تحقيــق محــّكات بعــض معاييــر االعتمــاد المؤسســي 
والبرامجــي:

١-٢-٥

٤-٤-١

٤-٤-٢

٤-٤-٣

٤-٤-٤

٤-٤-٥

٤-٤-٦

٤-٠-٥

٤-٠-٦

٤-٠-٧

٤-٠-٨

تعتمــد المؤسســة الخطــط التشــغيلية والتنفيذيــة الالزمــة لجميــع وحداتها،وتمثــل 
الخطــة االســتراتيجية إطــارًا مرجعيــًا لتلــك الخطــط.

تعتمــد المؤسســة نظامــا فعــااًل وشــاماًل لتقديــم خدمــات التوجيــه واإلرشــاد. وفــق 
خطــط وبرامــج محــددة. ومــن خــالل كــوادر مؤهلــة وكافيــة ومناســبة، وتحــدد اآلليــات 

المناســبة لمتابعــة تنفيذهــا.

يقــدم البرنامــج تهيئــة شــاملة للطــالب الجــدد ، بمــا يضمــن فهمهــم الكامــل ألنــواع 
الخدمــات واإلمكانيــات المتاحــة لهــم. 

تقــدم المؤسســة برنامجــا لتهيئــة الطــالب الجــدد وتوجيههــم ، بمــا يضمــن فهمهــم 
الكامــل ألنــواع الخدمــات واإلمكانيــات المتاحــة لهــم ، وحقوقهــم وواجباتهــم.

يعــرف البرنامــج الطــالب بحقوقهــم وواجباتهــم وقواعدالســلوك وإجــراءات التظلــم 
ــة. والشــكاوي  والتأديــب، بوســائل متنوعــة، ويطبقهــا بعدال

تقــدم المؤسســة خدمــات وبرامــج فعالــة لإلرشــاد األكاديمــي والتوجيــه المهنــي 
للطلبــة بمــا يتناســب مــع احتياجاتهــم.

البرنامــج خدمــات فعالــة لإلرشــاد والتوجيــه األكاديمــي والمهنــي  يتوفــر لطــالب 
كــوادر مؤهلــة وكافيــة. والنفســي واإلجتماعــي، مــن خــالل 

تعتمــد المؤسســة تنظيمــا مناســبا للتعــرف علــى الطــالب الموهوبيــن والمبدعيــن 
والمتفوقيــن والمتعثريــن، تضــع برامــج لرعايــة كل فئــة منهــم ، بمــا يشــمل التحفيــز 

والدعــم.

ــات مالئمــة للتعــرف علــى الطــالب الموهوبيــن والمبدعيــن والمتفوقيــن  ــق آلي تطب
والمتعثريــن فــي البرنامــج، وتتوفــر برامــج مناســبة لرعايــة وتحفيــز ودعــم كل فئــة 

منـــــــــــــهم.

تقــدم المؤسســة خدمــات اإلرشــاد النفســي والســلوكي واالجتماعــي للطلبــة وفــق 
إجــراءات تتســم بالســهولة والمرونــة والســرية ، مــن خــالل وحــدات متخصصــة.

تعتمــد المؤسســة وســائل دوريــة لقيــاس مــدى رضــا الطــالب عــن خدمــات التوجيــه 
ــات التحســين المســتمرلها. واإلرشــاد ، وتســهم فــي عملي

١.  معايير االعتماد المؤسسي
 

المعيار األول:الرسالة والرؤية والتخطيط االستراتيجي:
١-٢ الرؤيـــة والتخطيـــط االستراتيـــجي

٢.  معايير االعتماد البرامجي 
 

المعيار الرابع: الطــــــالب 

المعيار الرابع: الطـــــالب
٤-٤ التوجيـــــه واإلرشـــــاد
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كما يتطّلب اإلشراف األكاديمي وجــــود بعــــض العناصر األساســــية كمقومــــات لضمــــان 
نجاحــــه وكفاءتــه وفاعليته.
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المصطلحات الشائعة في اإلشراف األكاديمي:

اإلشــراف األكاديمــي: يقصــد بــه الخدمات اإلرشــادية التي يقدمها المشــرف األكاديمي . ١
والمرشــد الطالبــي  لتنميــة الطالــب معرفيــا وأكاديميــا ومهنيــا، وحــّل المشــكالت التــي 

تعيــق تحصيلــه العلمــي.
لجنــة اإلشــراف األكاديمــى بالقســم: هــي مجموعــة مــن أعضــاء القســم تقــوم بتنظيــم . ٢

وإدارة ومتابعــة أداء المشــرفين األكاديميــن.
ــف بتنســيق . ٣ ــة التدريــس المكل منســق اإلشــراف األكاديمــي بالقســم: هــو عضــو هيئ

المشــرفين  مــا يقدمــه  آلياتــه ومتابعــة  تنفيــذ  األكاديمــي ومتابعــة  عمليــة اإلشــراف 
األكاديمييــن مــن خدمــات إشــرافية للطلبــة  فــي برنامــج معيــن.

المشــرف األكاديمــي: هــو أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس أو مــن فــي حكمهــم يتــم تكليفــه . ٤
مــن القســم للقيــام بمهمــة اإلشــراف األكاديمــي لمجموعــة مــن طلبــة القســم مــن لحظــة 

دخولهــم الكليــة إلــى التخــرج.
المسترشد: هو الطالب المرتبط بالمشرف األكاديمي.. ٥
ــه اآلخريــن مــن خــالل . ٦ ــرة يقــدم المســاعدة لزمالئ ــب ذو خب ــب المشــرف: هــو  طال الطال

مشــاركتهم خبراتــه وتوجيههــم وإســداء النصــح لهــم بمــا ييســر لهــم إنهــاء دراســتهم فــي 
الفتــرة الزمنيــة المحــددة . 

الخطــة الدراســية: وهــي مجموعــة المقــررات الدراســية اإلجباريــة، اإلختياريــة والحــرة، . ٧
والتــي تشــكل مــن مجمــوع وحداتهــا متطلبــات التخــرج التــي يجــب علــى الطالــب اجتيازهــا 

بنجــاح للحصــول علــى الدرجــة العلميــة فــي التخصــص المحــدد.
الســجل األكاديمــي: هــو بيــان يوضــح ســير الطالــب الدراســي، ويشــمل المقــررات التــي . ٨

يدرســها فــي كل فصــل برموزهــا وأرقامهــا وعــدد وحداتهــا المقــررة والتقديــرات التــي 
حصــل عليهــا ورمــوز وقيــم تلــك التقديــرات، كمــا يوضــح الســجل المعــدل الفصلــي 
والتراكمــي وبيــان التقديــرات العــام باإلضافــة إلــى المقــررات التــي أعفــي منهــا الطالــب 

المحــول.
المســتوى الدراســي: هــو الــدال علــى مــدى تقــدم الطالــب فــي البرنامــج ، وفقــا للخطــط . ٩

الدراســية المعتمدة.
العــبء الدراســي: عــدد الوحــدات الدراســية التــي يمكــن للطالــب تســجيلها للفصــل . ١٠

الدراســية وفقــًا لمعدلــه. الســنة  الدراســي/ 
المعــدل التراكمــي: حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب فــي . ١١

ــذ التحاقــه بالجامعــة علــى مجمــوع الوحــدات المقــررة  جميــع المقــررات التــي درســها من
لتلــك المقــررات.

مصطلحــــــات
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المعدل الفصلي: حاصــــل قســــمة مجمــــوع النقــــاط التــــي حصــــل عليهــــا الطالــــب فــــي . ١٢
المقــــررات التــــي درســــها فــي الفصــل الحالــي علــــى مجمــــوع الوحــــدات المقــــررة لتــــلك 

المقــررات.
المــدة النظاميــة: مــدة البرنامــج المقــررة للتخــرج حســب الخطــة الدراســية المعتمــدة مــن . ١٣

مجلــس الجامعــة.
الحــد األقصــى للتخــرج: يجــب علــى الطالــب إنهــاء متطلبــات التخــرج خــالل مــدة أقصاهــا . ١٤

نصــف المــدة المقــررة لتخرجــه عــالوة علــى مــدة البرنامــج.
ــوره . ١٥ ــبة حضـ ــبب تدنــي نسـ الحرمــان: هــو منــع الطالــب مــن دخــول االختبــار النهائــي بسـ

الدراســة واالختبــارات والقواعــد  فــي الئحــة  المحــدد  االدنــى  الحـــد  عـــن  للمحاضــرات 
التنفيذيــة.

اإلنــذار األكاديمــي: هــو إنخفــاض المعــدل التراكمــي للطالــب عــن الحــد األدنــى الموضــح . ١٦
فــي الئحــة الدراســة واإلختبــارات.

الفصــل األكاديمــي: يفصــل الطالــب مــن الجامعــة بنــاء علــى المــادة العشــرون مــن الئحــة . ١٧
الدراســة واالختبارات.

االنقطــاع: وهــو عــدم تســجيل الطالــب / الطالبــة أي مقــرر دراســي فــي إحــدى الفصــول . ١٨
الدراســية أو الســنة الدراســية دون حصوله على إذن بتأجيل الدراســة وال تحتســب ضمن 

المــدة النظاميــة للتخــرج.
تأجيــل الدراســة: هــو عــدم تســجيل الطالــب/ الطالبــة أي مقــررات دراســية فــي أحــدى . ١٩

الفصــول الدراســية مــن أي ســنة دراســية ويكــون هنــاك طلــب بتأجيــل الدراســة مقــدم مــن 
الطالــب وال تحتســب فتــرة التأجيــل ضمــن المــدة النظاميــة للتخــرج.

طــي القيــد: وهــي إنهــاء عالقــة الطالــب بالجامعــة ســواء كان عــن طريــق الفصــل أو . ٢٠
االنقطــاع. أو  اإلنســحاب 

ــة فــــي أي . ٢١ التقديــر: وهــــو وصــــف للدرجــة النهائيــة  التــي حصــل عليهــا الطالــب/ الطالبــ
مقــــرر علــى شــكل رمــــز ابجــدي.

التقديــر غيــر مكتمــل: وهــو تقديــر يرصــد مؤقتــًا لــكل مقــرر يتعــذر علــى الطالــب / الطالبــة . ٢٢
اســتكمال متطلباتــه فــي الموعــد المحــدد ويرمــز لــه فــي الســجل األكاديمــي بالحــرف )ل( 

.)IC( أو
تقديــر مســتمر: وهــو تقديــر يرصــد مؤقتــًا لــكل مقــرر تقتضــي طبيعــة دراســته أكثــر مــن . ٢٣

. )IP( أو )فصــل دراســي الســتكماله، ويرمــز لــه )م
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الرؤيـــــــــــة 
والرســــالة

مهام رئيس 
القســــــــــم

األهـــداف

مهام رئيس 
الوحـــــــــــدة

مهام منسق 
اإلشـــــــــراف 
األكاديـــــمي

الهيــــــــكل 
التنظيمي

وحـــــــــدة
اإلشراف األكاديمي 

بالكليــــــة

وحدة اإلشراف األكاديمي ـ األدوار والمسؤوليات ـ

مهام المرشد 
الطالبـــــــــــي

الخطة التشغيلية 
للوحــــــــــــــــــــــدة
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تقديــم الدعــم واإلرشــاد األكاديمــي لطلبــة الكليــة والعمل على تطوير مهاراتهم، وتشــجيعهم 
علــى التميــز األكاديمــي، والتخــرج فــي المــدة الزمنيــة المحــددة بعــد أن اكتســبوا خبــرات علميــة 

ومهــارات عمليــة تهيئهــم لإلنخــراط فــي ســوق العمل.

التميز واإلبداع في تقديم خدمات إرشادية أكاديمية بمعايير عالية الجودة.

تختــص هــذه الوحــدة باســتقبال وتوجيــه الطلبــة الجــدد وتعريفهــم بالكليــة وأقســامها 
المختلفــة وتهيئتهــم للدراســة والحيــاة الجامعيــة، وكذلــك إرشــاد طلبــة الكليــة أكاديمًيــا 
بالطلبــة  ونفســًيا واجتماعًيــا ومهنًيــا وتقديــــم المشــورة لهــم، واالهتــــــمام والرعايــة 

المتفوقيــن والموهوبيــن. الطلبــة  التعثــر وكذلــك  علــى  المتعثريــن والموشــكين 

تهيئة الطلبة المستجدين على التكيف والتأقلم مع الحياة الجامعية.. 	
تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق النمو السوي لطلبة الجامعة. . 	
إمــداد الطلبــة بالمعلومــات الصحيحــة عــن الكليــة، واللوائــح واألنظمــة، والمــوارد والبرامــج . 	

الدراسية.
ــات التــي تواجههــم . 4 ــل العقب ــة، ورفــع قدراتهــم وتذلي ــل األكاديمــي للطلب ــز التحصي تعزي

خــالل ســنوات دراســتهم.
تقليل فرص التعثر األكاديمي )إرشاد وقائي(.. 5
تقديم المشورة والمساعدة ألصحاب المشكالت األكاديمية من طلبة الكلية.. 	
رعايــة الطلبــة المنذريــن والموشــكين علــى التعثــر واالهتمــام بهــم ومتابعتهم النتشــالهم . 7

مــن خطــر التعثــر.
رعايــة الطلبــة المتفوقيــن والموهوبيــن وتقديــم مــا مــن شــأنه تعزيــز قدراتهــم ودعــم . 8

إبداعاتهــم.
رعايــة ومســاعدة الطلبــة اجتماعيــًا وماديــًا وصحيــًا ونفســيًا ومهنيــًا بالتنســيق مــع الجهــات . 9

ذات العالقــة فــي الكليــة/ الجامعــة.

الرسالة:

الرؤية:

األهداف:
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الهيــكل التنظيـــمي:

تتشــكل وحــدة اإلشــراف األكاديمــي داخــل كل كليــة تحــت مظلــة وكالــة الكليــة للشــؤون 
اإلشــراف  منســقي  وعضويــة  األكاديمــي  اإلشــراف  وحــدة  رئيــس  وتضــم  األكاديميــة 
األكاديمــي والمشــرفين األكاديمييــن فــي األقســام العلميــة ومرشــدي الطلبــة داخــل الكليــة. 
ويكــون رئيــس الوحــدة هــو المســؤول التنفيــذي عــن أداء وحــدة اإلشــراف األكاديمــي داخــل 
الكلية. ويرأس منســق اإلشــراف األكاديمي بالقســم » لجنة اإلشــراف األكاديمي بالقســم« 

حيــث يقــوم بمتابعــة تنفيــذ خطــة العمــل وأداء المشــرفين األكاديمييــن داخــل قســمه.

وكيل الكلية  للشؤون األكاديمية 

المشرفين األكاديميين

منسقو  اإلشراف األكاديمي باألقسام

رئيس وحدة اإلشراف األكاديمي  مرشدو الطلبة بالكلية 
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المشرفين األكاديميين

منسقو  اإلشراف األكاديمي باألقسام

الخطة التشغيلية:

تشتمل الخطة التشغيلية للوحدة على األنشطة واإلجراءات التي تسهم في تحقيق 
محكات بعض معايير االعتماد المؤسسي والبرامجي.

األنــــشطة واإلجـــــــراءات:

النشاط ١: آليــــــة اللجــــــان واإلجتـــــماعات

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

-  محـــــاضر 
االجتماعات

-  تقاريــــر 
الوحـــــــدة

-  عـــــــــــدد 
اإلجتماعات

-  عـــــــــــدد 
التوصيات

بدايــــــــــة 
الفصــــل 
الدراسي

باألقســام 	  األكاديمــي  اإلشــراف  لجــان  تحديــد 
وأعضــاء( )منســقين  العلميــة 

تحديــد أعضــاء لجنــة اإلشــراف األكاديمــي بالكليــة 	 
باألقســام  األكاديمــي  اإلشــراف  )منســقي 

التعليميــة – مرشــدي الطلبــة .....(

رئيــــس 
الوحـدة

خــــــــــالل  
الفصــــل 
الدراسي

عقد اجتماع  اللجنة األول للتعريف بـــــــــــــــ :	 
آلية عمل اللجان	 
مهام المنسقين باألقسام العلمية	 
الخطة التشغيلية للفصل الدراسي، 	 

ومتابعة تنفيذها. 
عقد اجتماعات دورية لمتابعة سير اللجنة، 	 

ومناقشة التقارير الدورية المقدمة من 
المنسقين عن سير اإلشراف األكاديمي 

بالقسم العلمي. ومرشدي الطلبة بالكلية 
لمعالجة الصعوبات، واالستفادة من 

المقترحات التطويرية ، لتحسين  جودة األداء 
خالل الفصل الدراسي  الحالي / القادم 

النشاط ٢: رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

تقاريـــر
اللقـــــاء

-  نسبة 
الحضور

-  نسبة 
المستفيدين

األسبوع 
الخامس-
السادس

حصر الطلبة المتفوقين والموهوبين	 
جدولة اللقاء وإتاحة التسجيل بنظام الدعم 	 

الطالبي األنشطة الطالبية
إعالن الحفل التكريمي  والدعوة للتسجيل من 	 

خالل النظام بجميع قنوات التواصل .
تكريم الطلبة المتفوقين والموهوبين معنويًا /	 

ماديا.  
عقد لقاء فصلي لمعرفة التطلعات 	 

والصعوبات واالحتياجات والمقترحات
تقييم اللقاء من خالل نظام الدعم الطالبي - 	 

تقييم خدمات النظام 

رئيــــس 
الوحـدة
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النشاط ٣: تهيئة الطلبة المستجدين والمحولين 

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

- تقريــــر 
اللقــــــــاء

 
- كشــــف 
الحضـــــور

-  نسبـــــة 
الحضــــــور

-  نسبة 
المستفيدين

األسبوع    
الثالث - 

الرابع

الترحيب بالطلبة في كافة الوسائل اإلعالمية 	 
للكلية، وتحفيزهم على بدء عام دراسي بهّمة 

عالية مكلاًل بالنجاحات واالنجازات.
جدولة اللقاء وإتاحة التسجيل بنظام الدعم 	 

الطالبي - األنشطة الطالبية
اعالن اللقاء التعريفي  والدعوة للتسجيل من 	 

خالل النظام بجميع قنوات التواصل
عقد لقاء تعريفي للطلبة المستجدين 	 

والمحولين يشتمل على: 
التعريف بعميد الكلية ووكيل الكلية، 	 

ورؤساء األقسام العلمية ، ورئيس وحدة 
اإلشراف األكاديمي ومنسقي االشراف 

األكاديمي باألقسام ومرشدي الطلبة 
بالكلية ووكيل عمادة شؤون الطالب.

التعريف برؤية الكلية ورسالتها 	 
وأقســـــامها  وبــــــرامجها والخـــــــــــــطط 

الدراسية والتقويم األكاديمي والجداول 
الدراسية.

 التعريف بحقوق وواجبات الطالب 	 
الجامعي، ميثاق الطالب ، قواعد 

السلوك وإجراءات التظلم والشكاوي 
والتأديب ، والخدمات العامة بالجامعة 

والكلية لالستفادة منها وكيفية الحصول 
عليها.

التعريف باألنظمة اإللكترونية وضرورة 	 
تفعيلها
نظام سجالت الطالب وخدماته	 
نظام الدعم الطالبي وخدماته	 

توزيع اإلصدارات التعريفية واإلرشادية 	 
التي توضح اللوائح واالنظمة المتعلقة 
بالطلبـــــة في الجـــــامعة  مع توظيفــــــــ 

التقنيـــــــة .
التعريف بالمرافق الهامة بالكلية 	 

كالمكاتب اإلدارية ، المكتبة 
، مصادرالتعلم ، المعامل 

والمختبرات،وحدة الخدمات اإلرشادية 
وحدات الشؤون األكاديمية والعيادة 

الطبية ....وما تقدمه هذه المرافق من 
خدمات.  

تقييم اللقاء من خالل نظام الدعم الطالبي  - 	 
تقييم خدمات النظام.

رئيــــس 
الوحـدة
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النشاط ٤: عقد اللقاءات اإلرشادية للطلبة 

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

- تقريــــر 
اللقــــــــاء

 
- كشــــف 
الحضـــــور

-  نسبـــــة 
الحضــــــور

-  نسبة 
المستفيدين

األسبوع    
الثاني - 

الثالث

جدولة اللقاء وإتاحة التسجيل بنظام الدعم 	 
الطالبي - األنشطة الطالبية

اعالن اللقاء  والدعوة للتسجيل من خالل 	 
النظام بجميع قنوات التواصل  

عقد لقاء ارشادي للطلبة يتضمن :	 
التعريف بأهمية االشراف األكاديمي 	 

، مهام المشرف األكاديمي ودور 
الطالب ومسؤولياته.

التعريف بالخدمات اإللكترونية 	 
لإلشراف األكاديمي بنظام سجالت 

الطالب وحث الطلبة على تفعيلها 
في التواصل مع المشرف األكاديمي

اإلطالع على طلبات اإلشراف 	 
األكاديمي والرد عليها .

االطالع على بيانات المشرفين 	 
للتـــــعرف على المشـــــــــــرف 
األكاديمي والمرشدالطالبي

التعريف بالخـــــدمات اإللكترونيـــــــــة 	 
لنظام الدعــــــم الطالبي  وحـــــــــث 

الطلبة على تفعيلها
حث الطلبة على مراجعة المشرفين 	 

األكاديميين وفق ساعات اإلشراف 
المعلنة وطرح استفساراتهم.

ضرورة إعداد الجدول الدراسي 	 
المبدئي  للفصل القادم مع المشرف 

األكاديمي
الرجوع للمشرف األكاديمي عند حدوث 	 

أي مشكلة )نفسية/اجتماعية /اسرية / 
مادية / صحية / أكاديمية ( قد تؤثرعلى 

سيرالدراسة .
حث الطلبة على زيارة  الصفحة  	 

اإللكترونية لعمادة القبول والتسجيل 
لالطالع على التقويم األكاديمي 

،خطة التسجيل ، إجراءات العمليات 
األكاديمية )االنسحاب التحويل ،الزيارة 

، المكافأت ، المعدل التراكمي 
والتقديرات ...( واألدلة اإلرشادية .

التعريف بالخدمات اإلرشادية المقدمة 	 
من مركز اإلرشاد الجامعي )النفسية 

– االجتماعية- األسرية – المهنية (، 
وضرورة حضور الدورات التدريبية 

والبرامج والورش والفعاليات المقدمة 
من المركز .

التعريف بالخدمات المقدمة من وكالة 	 
عمادة شؤون الطالب .

توعية الطلبة بالخدمات الصحية 	 
المقدمة من الجامعة والكلية.  

رئيــــس 
الوحـدة

منسق 
اإلشراف 
األكاديمي 

بالقسم
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النشاط ٥: تفعيل دورالطالب المشرف 

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

تقارير 
الفعاليات 
واألنشطة 

 
- عدد 

الطلبة 
المشرفين

 
- عدد 

األنشطة 
والفعاليات

خالل 
الفصل 
الدراسي

تكوين فريق إرشادي من الطلبة  لتقديم اإلرشاد 
والنصح  والمساعدة لزمالئهم الطلبة ،ونشر الوعي 

والمعرفة ، والعمل بفاعلية مع وحدة اإلشراف 
األكاديمي من خالل المشاركة ببرامج وفعاليات 
وأنشطة الوحدة / القسم اإلرشادية ،من خالل :

اإلعالن عن الترشيح للطالب المشرف 	 
اختيار الطالب المشرف وفق المعايير و 	 

الشروط المعلنة .
المقابالت مع المتقدمين للترشيح .	 
عقد لقاء مع المرشحين لتوضيح األنظمة و 	 

المهام و المزايا .
متابعة الطلبة المشرفين دوريا و تقديم الدعم 	 

الالزم لهم. 
) للمزيد االطالع على  دليل وحدة اإلشراف 

األكاديمي( 

رئيــــس 
الوحـدة

منسق 
اإلشراف 
األكاديمي 
بالقسم

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

التذكيــر بأهميــة تفعيــل البريــد اإللكترونــي 	 
وتحديــث البيانــات بنظــام ســجالت الطــالب

الدعــم 	  نظــام  خــالل  مــن  اللقــاء  تقييــم 
النظــام خدمــات  تقييــم   - الطالبــي 

النشاط ٦: تفعيل الدورات والبرامج للمشرفين األكاديميين

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

- كشف 
الحضور

 
- استبيان 

الرضا
 

- شهادات 
الحضور

-  نسبة 
الحضور

-نسبة 
الرضا

حسب 
اإلعالن

التعريف ببرنامج كفايات المشرفين 	 
األكاديميين وأهدافه ،وحث األعضاء على 

التسجيل في البرنامج 
عقد الدورات اإلرشادية  وورش العمل  	 

لتنمية قدرات المشرفين بالتعاون مع مركز 
اإلرشاد الجامعي 

قياس رضا المشرفين األكاديميين عن 	 
البرامج المقدمة 

رئيــــس 
الوحـدة

منسق 
اإلشراف 
األكاديمي 

بالقسم

التســجيل ببرنامــج كفايــات المشــرفين األكاديمييــن 
،والــدورات اإلرشــادية وورش العمــل

المشرف 
األكاديمي
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النشاط ٧ : تفعيل خدمة  بيانات المشرفين األكاديميين ومرشدي الطلبة 

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

تقرير ادخال
بيانات 

المشرفين 
األكاديميين

نسبة 
االدخال

األسبوع            
الثاني- 
الثالث

توجيه االعضاء والمشرفين األكاديميين 	 
بتحديث وادخال بيانات المشرفين 

)المكتب –  ساعات اإلشراف األكاديمي - 
البريداأللكتروني – الهاتف -.....(.من خالل 
نظام سجالت الطالب باالستعانة بالدليل 
االرشادي لخدمة اضافة بيانات المشرفين 

األكاديميين
متابعة إدخال بيانات جميع المشرفين 	 

األكاديميين  بالنظام من خالل تقريرادخال 
بيانات المشرفين األكاديميين.

منسق 
اإلشراف 
األكاديمي 

بالقسم

للمسترشــدين 	  إشــراف  ســاعتي  تخصيــص 
بإضافــة ســاعات اإلشــراف وعنــوان المكتــب 
خدمــة  خــالل  مــن  الطــالب  ســجالت  بنظــام 

المشــرفين  بيانــات 

المشرف 
األكاديمي

المشــرفين  	  بيانــات جميــع  إدخــال  مــن  التأكــد 
ومرشــدي الطلبــة بالكليــة  واســتكمالها بنســبة 

%	00
اإلعــالن عــن توفــر بيانــات المشــرفين للطلبــة 	 

فــي جميــع قنــوات التواصــل للقســم والكليــة 
للتعــرف علــى المشــرف األكاديمــي والمرشــد 

الطالبــي

رئيس 
الوحدة

النشاط ٨ : ربط الطلبة بالمشرفين األكاديميين  

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

تقرير ربط 
الطلبة 

بالمشرفين 
األكاديميين 

نسبة ربط 
الطلبة

األسبوع            
الثاني - 

الثالث

االطالع على الدليل االرشادي للخدمة	 
الحصول على ملف توزيع الطلبة على 	 

المشرفين األكاديميين من منسقي 
اإلشراف األكاديمي باألقسام التعليمية 

التأكد من توزيع الطلبة على المشرفين 	 
األكاديميين بنسب متوازنة بحيث يخصص 

مشرف أكاديمي لكل طالب 
التوجيه للجهات المعنية لربط المشرف 	 

األكاديمي بالطالب من خالل نظام سجالت 
الطالب

التأكد من استكمال ربط الطلبة الكترونيا 	 
بنسبة 00	%

رئيــــــس 
الوحـــدة
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النشاط ٩ : تفعيل الخدمات المقدمة من مركز االرشاد الجامعي 

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

-  تقريـــــــــــــــر 
الـــــــــــــدورات 
والـــــــــــورش 
التــــــــــــدريبية 
بنظام الدعم 

الطالبي

- تقرير وحدة 
الخدمـــــــــــات 

االرشادية

- عدد 
الدورات 
والورش

الوقائية /
العالجية / 

االنمائية

- معدل 
نسبة رضا 

الطلبة 
المستفيدين

خالل 
الفصل   
الدراسي

انشاء قنوات تواصل فعالة مع مركز 	 
اإلرشاد الجامعي من خالل ممثليه في 

الكليات  لالستفادة من االستشارات 
والبرامج والخدمات التي يقدمها المركز

حث الطلبة على حضور الدورات والبرامج 	 
االستشارية المقدمة من المركزمن خالل  

نشر إعالنات مركز اإلرشاد  الجامعي و 
توضيح ما يقدمه من خدمات. 

عقد لقاءات دورية مع ممثلي المركز 	 
بالكليات بهدف:

عرض الخطة المقدمة من المركز  	 
المزمع تفعيلها بالكلية

تحديد احتياج منسوبي الكلية من 	 
أعضاء وطلبة وأوجه التعاون

مناقشة أوضاع الطلبة والخطط 	 
العالجية المناسبة لكل حالة

جدولة الدورات )الوقائية /العالجية / 	 
االنمائية( وورش العمل  والفعاليات بنظام 

الدعم الطالبي - اإلرشاد الجامعي وذلك 
من قبل المرشد المساعد بالكلية  أو 

الوحدة
االعالن عن الدورات والفعاليات في جميع 	 

قنوات التواصل المتاحة .
تقييم الخدمات اإلرشادية المقدمة من 	 

المركز من خالل نظام الدعم الطالبي-  
تقييم خدمات النظام

رئيــــــس 
الوحـــدة
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النشاط ١٠ : قياس رضا الطلبة  عن اإلشراف األكاديمي 

النشاط ١١ : تفعيل خدمات اإلشراف األكاديمي اإللكترونية  

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

- تقريرتحليل 
االستبيان 

-  خطة 
التحسين 
والتطوير 
بناء على 

النتائج

-  نسبــــــــــة 
اإلستــــجابة

-  معــــــــــدل 
نسبة الرضا

-  عدد نقاط 
التحسيـــــــن

األسبوع

الثالث 
عشر   

الرابع 
عشر  

   
الخامس 

عشر

اطالق استبيان رضا الطالب عن  اإلشراف 	 
األكاديمي /المشرف األكاديمي .

الحصول على  نتائج االستبيان من الجهة 	 
المعنية .

إرسال نتائج تحليل االستبيان إلى األقسام 	 
العلمية بعد فرز كل قسم على حدة، 

للعرض في المجالس/اللقاءات الدورية 
ووضع خطة للتحسين للفصل القادم 

رئيــــــس 
الوحـــدة

بداية /
نهاية 

الفصل 
الدراسي

باالجتماعــات 	  االســتبيان  نتائــج  اســتعراض 
للقســم                   الدوريــة 

مناقشة نقاط التحسين والتطوير .	 
وضع خطة للتحسين ومتابعتها	 

منسق 
اإلشراف 
األكاديمي 

بالقسم

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

تقرير 
الطلبات 
بنظام 

سجالت 
الطالب

عدد الطلبات 
المفتوحة  
والمغلقة

األسبوع
الثالث - 

الرابع

استخراج قائمة الموشكين على التعثر 	 
حسب المعدل التراكمي أو الفصلي 

من نظام  اإلشراف األكاديمي و 
إنشاء الطلبات و توجيهها للمشرفين 

األكاديميين.
استخراج قوائم الموشكين على التعثر 	 

حسب الغياب إلنشاء طلبات للمشرفين 
لمن تغيب  أسبوعين متتاليين في جميع 

محاضرات المقررات المسجلة.
استعراض درجات تكليفات المقررات لدعم 	 

الموشكين على التعثر ممن حصل على 
درجة أقل من 0	 %من درجة التكليف حيث 

يتم إشعار المشرف تلقائيا
استعراض طلبات اإلشراف األكاديمي 	 

التي تم إنشاؤها لإلطالع عليها ومتابعتها 
و إعادة توجيهها عند الحاجة .

انشاء وتوجيه طلبات اإلشراف األكاديمي 	 
الفردية عند الحاجة .

استخراج التقارير) تقارير طلبات اإلشراف 	 
األكاديمي حسب الحالة والمعيار / 

تقريرطلبات  اإلشراف األكاديمي المتأخرة 
/ تقرير مشرفي الطلبة حسب حالة برنامج 

الطالب (

رئيــــــس 
الوحـــدة

خالل 
الفصل   
الدراسي
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النشاط ١٢ : تفعيل الدروس اإلضافية من قبل األقران

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

تقاريـــــــــر 
الــــدروس 
اإلضافية

-  عددالطلبة 
المعلميـــــــن

-  عددالطلبة 
المتعلميـــــن

-  نسبــــــــة 
الرضـــــــــــــــا

خالل 
الفصل   
الدراسي

تفعيل الدروس اإلضافية من قبل األقران صفيًا 
/الكترونيًا من خالل نظام الدعم الطالبي

حصر احتياج الطلبة للدروس اإلضافية 	 
المقررات التي يرغب بدراستها	 

حصر مدرسو األقران 	 
المقررات التي يرغب بتدريسها	 
األوقات المناسبة للتدريس	 
توصية من قبل عضو هيئة 	 

التدريس
متابعة من قبل عضو هيئة 	 

التدريس
جدولة الدروس اإلضافية )للمقررات 	 

األعلى نسبة رسوب – حسب االحتياج(
إتاحة التسجيل للدروس اإلضافية 	 
إعالن  التسجيل بالدروس اإلضافية من 	 

خالل النظام في جميع قنوات التواصل
تقييم رضا الطلبة عن الدروس اإلضافية 	 

رئيــــــس 
الوحـــدة

منــــــــــسق 
اإلشــــراف 
األكاديـمي 
بالقســـــم
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النشاط ١٣ : نشر ثقافة اإلشراف األكاديمي وأهميته

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

تقرير 
األنشطة 

-الفعاليات - 
الحمالت

عــــــــــــــدد 
األنشطة   
ومـــــــــواد 
النــــــــــشر

خــــــــــالل 
الفصـــــل   
الدراسي

إعداد مواد توعوية بهدف نشر الوعي والمعرفة 
وثقافة اإلشراف األكاديمي وأهميته 

)مع  توظيف التقنية (
التعريف بدور الطالب ومسؤولياته في 	 

اإلشراف األكاديمي
أهمية التواصل مع المشرف األكاديمي	 
التعريف بالخدمات اإللكترونية لإلشراف 	 

األكاديمي بنظام سجالت الطالب                
)التعرف على المشرف والمرشد 

الطالبي - إنشاء الطلبات والرد عليها(
التعريف بنظام الدعم الطالبي وخدماته	 
أهمية تفعيل البريد اإللكتروني  وتحديث 	 

البيانات
التعريف بالخدمات العامة المتاحة 	 

بالجامعة  والكلية وكيفية الحصول عليها
التعريف بالخدمات المقدمة من مركز 	 

اإلرشاد الجامعي، وأهمية حضور 
الدورات.

توعية الطلبة بالخدمات الصحية المقدمة 	 
من الكلية والجامعة

أهمية االطالع على اللوائح واالنظمة 	 
واألدلة .

التعريف بالصفحة اإللكترونية لعمادة 	 
القبول والتسجيل ) النقويم األكاديمي 
– خطة التسجيل –العمليات األكاديمية 
) التسجيل -اإلنسحاب اإلعتذار -التأجيل 

-التحويل – الزيارة.......(  ،األدلة 
اإلرشادية لنظام سجالت الطالب 

وخدماته.

رئيــــــس 
الوحـــدة

منــــــــــسق 
اإلشــــراف 
األكاديـمي 
بالقســـــم
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النشاط ١٤ : عقد اللقاءات مع المشرفين األكاديميين

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

تقريـــــــر/ 
محضـــــر     

اللقـــــــــاء

-  نسبـــــــــــــة 
الحضــــــــــــــور

-  نسبـــــــــــــــة 
المستفيدين

بــــــــداية 
الفصــــل 
الدراسي

عقد اللقاءات الدورية لنشر الوعي والمعرفة 
بين المشرفين األكاديميين من خالل تقديم 

المعلومات األكاديمية واإلرشادية التي تساهم 
في فاعلية دور المشرف األكاديمي  

توضيح دور المشرف األكاديمي في 	 
عملية التسجيل 

إرشادات وتعليمات التسجيل 	 
المشاكل واألسئلة األكثر شيوعا 	 

وكيفية التعامل معها
جداول التسجيل 	 
الخطط الدراسية  	 
أعضاء لجنة التسجيل ووسائل 	 

التواصل بهم للرجوع لهم 
عندالحاجة

التعريف  والتذكير  بـ 	 
 أهمية االشراف األكاديمي .	 
مهام المشرف األكاديمي ودوره 	 

في بناء الطلبة ونجاح مسيرتهم 
التعليمية. 

أدوات المشرف األكاديمي 	 
حث المشرفين على تفعيل الخدمات 	 

اإللكترونية لإلشراف األكاديمي بنظام 
سجالت الطالب 

االطالع على الطلبات والرد عليها 	 
وتوجيهها واغالقها 

إنــــــــشاء الطلبـــــــــــات الخاصــــــــــة 	 
بالمستـــــرشدين

تحديث وادخال بيانات  المشرفين 	 
حث المشرفين على تلمس حاجات الطلبة 	 

المادية وتوجيههم إلى وكالة عمادة 
شؤون الطالب حسب اإلجراءات المتبعة  
لتقديم المساعدة  ومتابعة وضع الطالب 

.
إحالة الطلبة اللذين يعانون من صعوبات 	 

أو مشاكل نفسية /إجتماعية /أسرية  
لمركز اإلرشاد الجامعي من خالل النظام 

ومتابعة وضع الطالب.
عقد لقاءات ارشادية جماعية 	 

للمسترشدين  و تعبئة استمارة االرشاد 
الجماعي  للتعرف على المسترشدين و 

احتياجاتهم وما يواجهم من صعوبات 
عقد لقاءات ارشادية فردية للمنذرين 	 

والموشكيـــــــــن على التعثـــــــر،وتعبئــــــــة 
استمارات االرشاد الفردية وتوجيههم 
بما يتناسب مع حالتهم األكاديمية وما 

يواجـــهم من صعوبات ومتابعتها.
تقييم اللقاء .	 

منــــــــــسق 
اإلشــــراف 
األكاديـمي 
بالقســـــم
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النشاط ١٥ : تخصيص مشرف أكاديمي لكل طالب

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

تقريـــر ربـط 
الطلبـــــــــــــة 
بالمشرفين 
األكاديميين

نسبــة توزيع 
الطلبــة على 
المشرفيـــــن 
األكاديمييـــن

األسبوع         
الثاني - 
الثالث 

الحصول على ملف محدث لربط الطلبة 	 
بالمشرفين األكاديميين من الجهة 

المعنية بالكلية
حصر المشرفين األكاديميين بالقسم 	 
توزيع جميع الطلبة المستجدين على 	 

المشرفين االكاديميين بنسب متوازنة 
بحيث يخصص مشرف أكاديمي لكل 

طالب  مع مراعاة اآلتي :
البقاء على المشرف السابق 	 

للطالب مالم يكن على رأس 
العمل.

استبدال جميع المشرفين 	 
األكاديميين من ليسوا على رأس 
العمل )ابتعاث - إجازة - استقالة - 

تقاعد .....(
أن يكون المشرف من نفس 	 

تخصص الطالب الدقيق قدر 
اإلمكان لتحقيق الهدف من 

اإلشراف.
تعيين مشرفين  أكاديميين من 	 

اعضاء القسم للطلبة المحولين 
من داخل أو خارج الكلية للقسم

الرفع للجهة المعنية )وحدة التسجيل /	 
وكالة الشؤون األكاديمية ( لربط الطلبة 

بالمشرفين بنظام سجالت الطالب ،مع 
التأكد من إتمام الربط بالنظام .

اإلعالن  للمشرفين األكاديميين باالنتهاء 	 
من مرحلة الربط للبدء بالتواصل مع 

المسترشدين

منــــــــــسق 
اإلشــــراف 
األكاديـمي 
بالقســـــم
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النشاط ١٦ : تفعيل اللقاءات الجماعية مع المسترشدين

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

استــمارات 
اإلرشـــــــــاد 
الجمــــــاعي

-  عـــــــــــــــــدد 
الحضـــــــــــور

 
-  نسبــــــــــة 
الرضــــــــــــــــا

األسبوع
الثـــــــاني 
- الثـــالث

إرسال دعوة اللقاء من خالل الخدمات 	 
اإللكترونية لإلشراف األكاديمي بنظام 

سجالت الطالب
عقد جلسة إرشادية جماعية للتعرف على 	 

المسترشدين و احتياجاتهم وما يواجهم 
من صعوبات 

تعبئة استمارة اإلرشاد الجماعية	 
متابعة الطلبة خالل الفصل الدراسي  	 

من خالل الخدمات اإللكترونية لإلشراف 
األكاديمي بنظام سجالت الطالب 

للتوجية واإلحالة، باإلضافة إلى اللقاءات 
)المباشرة و غير المباشرة (

المشــرف  
األكاديمي
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النشاط ١٧ : رعاية الطلبة المنذرين والموشكين على التعثر

األدلة مؤشرات 
األداء 

الفترة 
التنفيذية اإلجراءات المسـؤول 

عن التنفيذ

-  استمارات 
اإلرشــــــــــــــاد 
الفرديـــــــــــــة

-  تقاريــــــــــر 
المتابــــــــــعة

-  عـــــــــــــدد 
الحضـــــــــور

 
-  نسبـــــــة 
الرضـــــــــــــا

األسبــوع         
الثــــالث - 
الرابــــــــــع

إرسال دعوة لعقد لقاء فردي مع كل 	 
مسترشد من خالل الخدمات اإللكترونية 

لإلشراف األكاديمي بنظام سجالت الطالب
اإلطالع على المعلومات األكاديمية للطلبة 	 

)تقرير المتابعة (
عقد جلسة إرشادية فردية لكل مسترشد 	 

لمناقشة األسباب الفعلية والحقيقية وراء 
التعثر و تعبئة استمارات اإلرشاد الفردية.

 توجيههم بما يتناسب مع حالتهم 	 
األكاديمية، و ما يواجهم من صعوبات 

)نفسية/اجتماعية /أكاديمية/ مادية/ صحية( 
بالتعاون مع )مركز االرشاد الجامعي / وكالة 

عمادة شؤون الطالب/ منسق اإلشراف 
األكاديمي ..(

الحالة النفسية /اإلجتماعية/األسرية :	 
إحالة الطالب إلى اإلرشاد الطالبي في 

حال كانت أسباب التعثر نفسية / إجتماعية /
ُأسرية من خالل النظام  ومتابعة الحالة .

الحالة المادية :	 
في حال كانت أسباب التعثر ماديه يوجه إلى 
وكالة عمادة شؤون الطالب حسب اإلجراءات 

المتبعة ومتابعة الحالة.
الحالة الصحية:	 

في حال كانت أسباب التعثر صحية  يتم 
مناقشة الحالة مع رئيسة الوحدة إلتخاذ 

اإلجراء المناسب ومتابعة الحالة
الحالة األكاديمية:	 

توجيه الطالب لالستفادة من . 	
الساعات المكتبية للمقررات

توجيه الطالب للتسجيل في الدروس . 	
اإلضافية

توجيه الطالب لالستفادة من مصادر . 	
التعلم الذاتي

مساعدة الطالب في إعداد الجدول . 4
الدراسي الفصلي  وتحديد المقررات 

التي تسهم في رفع المعدل 
التراكمي لتجاوز التعثر

مساعدة الطالب في عملية التسجيل. 5
المتابعة :	 

متابعة ما تم انجازه مع الطلبة المنذرين 
والموشكين على التعثر ومدى تأثيره إيجابيًا 
على المستوى الدراسي ، وذلك من خالل 

عقد لقاءات دورية مع المسترشدين لمتابعة 
تقدمهم األكاديمي خالل الفصل الدراسي .

على أن تتم حاالت التوجيه من خالل الخدمات 
اإللكترونية لإلشراف األكاديمي بنظام سجالت 

الطالب باإلضافة إلى اللقاءات )المباشرة 
والغير مباشرة (

المشــــرف  
األكاديمي

منــــــــــسق 
اإلشــــراف 
األكاديـمي 
بالقســـــم
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متابعة تنفيذ خطة اإلشراف األكاديمي بالقسم.. 	
تقديم الدعم والمساندة لمنسقي اإلشراف األكاديمي في المهام المنوطة بهم.. 	
ــال الفصــــل  . 	 ــار الثالــــث درجــــات أعمــ ــررات الخاصــــة بالقســــم وفــــق المعيــ متابعــــة المقــ

الدراســــي أقــل مــن 0	% التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لرفــع المســتوى التحصيلــي وتحســين 
جــودة المخرجــات لتحقيــق نواتــج تعلــم المقــرر.

التأكــد مــن إدخــال بيانــات جميــع المشــرفين األكاديمييــن بالقســم، وذلــك مــن خــالل   . 4
تقريــر ادخــال البيانــات: نظــام ســجالت الطــالب <<  تقاريــر الجامعــة  <<   عــارض تقاريــر 

.ADV_AVALBLTY االســتعالم   << 

مهام رئيس القسم:

تنفيذ الخطة التشغيلية للوحدة .. 	
متابعة أعمال اإلشراف األكاديمي باألقسام العلمية.. 	
تقديم الرعاية للطلبة المستجدين والمحولين.. 	
تقديم الرعاية للطلبة المتفوقين والموهوبين.. 4
تقديم الرعاية للطلبة المنذرين والموشكين على التعثر.. 5
تفعيل دور الطالب المشرف . 	
متابعــة تفعيــل خدمــات نظــام الدعــم الطالبــي فــي اللقــاءات، الــورش، الفعاليــات، . 7

الــدورات التدريبيــة ،األنشــطة والخدمــات الطالبيــة والــدروس اإلضافيــة )دروس األقــران( 
تفعيل الخدمات اإللكترونية لإلشراف األكاديمي في نظام سجالت الطالب.. 8
تقديم الدعم والمساعدة لمنسقي اإلشراف األكاديمي باألقسام العلمية . 9

قيــاس فاعليــة اإلشــراف األكاديمــي والخدمــات اإلرشــادية ووضــع الخطــط للتحســين . 0	
والتطويــر بنــاء علــى النتائــج.

نشــر ثقافــة اإلشــراف األكاديمــي وأهميتــه مــن خــالل اللقــاءات والنشــرات والحمــالت . 		
التوعويــة )مســابقات - أنشــطة – فعاليــات - اضــاءات – فيديوهــات ....(. 

تفعيــل برنامــج كفايــات المشــرفين األكاديمييــن والــدورات التدريبيــة والــورش ألعضــاء . 		
ــة التدريــس بالتعــاون مــع الجهــات المنظمــة.  هيئ

مســاعدة الطلبــة علــى تجــاوز الصعوبــات والمشــكالت الصحيــة /النفســية /االجتماعيــة /. 		
الماديــة /األكاديميــة أثنــاء دراســتهم الجامعيــة بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة.

دراســة كل مايحــال مــن وكالــة الكليــة للشــؤون األكاديميــة لحــاالت التأجيــل واألعتــذار . 4	
والتعثــر. واالنســجاب 

عقــد اجتماعــات دوريــة لمناقشــة التقاريــر المرفوعــة مــن منســقي اإلشــراف األكاديمــي . 5	
باألقســام العلميــة، ومرشــدي الطلبــة لمعالجــة الصعوبــات، واالســتفادة مــن المقترحــات 

التطويريــة ، لتحســين جــودة األداء خــالل الفصــل الدراســي الحالــي /القــادم.
إعداد التقارير الفصلية / السنوية فيما يخص أعمال الوحدة والصعوبات والمقترحات.. 		

مهام رئيس الوحدة:
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تفعيل الخدمات اإللكترونية لإلشراف األكاديمي في نظام سجالت الطالب.. 	
ــى أداء . 	 ــن عل ــن المشــرفين األكاديميي ــي تعي ــة وورش العمــل الت ــدورات التدريبي عقــد ال

مهامهــم المنوطــة بهــم.
اســتقبال الحــاالت المحولــة مــن وحــدة اإلشــراف األكاديمــي أو المشــرف األكاديمــي . 	

أو أعضــاء هيئــة التدريــس فــي المشــكالت النفســية ،اإلجتماعيــة واألســرية واتخــاذ 
اإلجــراءات الالزمــة .

مساعدة الطالب في توفير بيئة تساعده على تحقيق التكيف داخل الكلية.. 4
الــذات وااللتــزام والمســؤولية وكيفيــة . 5 الطالــب فــي االعتمــاد علــى  تنميــة مهــارات 

واالجتماعيــة. النفســية  الضغــوط  مختلــف  مــع  التعامــل 
مســاعدة الطالــب بتقديــم استشــارات وحلــول ألي مشــكلة قــد تواجهــه داخــل الكليــة أو . 	

خارجهــا ســواء كانــت هــذه المشــكالت نفســية أو اجتماعيــة أو ســلوكية أو ماديــة وتقــدم 
فــي جــو محــاط بالســرية والخصوصيــة.

مســاعدة الطالــب فــي تطويــر ذاتــه وتعديــل ســلوكياته الغيــر مرغــوب فيهــا بــكل ســرية . 7
تامــــــــــة.

مهام المرشد الطالبي:

تفعيــل خدمــات نظــام الدعــم الطالبــي فــي اللقــاءات، الــورش، الفعاليــات، والــدورات . 	
ــة )دروس األقــران(. ــدروس اإلضافي ــة وال ــة واألنشــطة والخدمــات الطالبي التدريبي

متابعــة المشــرفين األكاديمييــن لتفعيــل الخدمــات اإللكترونيــة لإلشــراف األكاديمــي . 	
فــي نظــام ســجالت الطــالب

تفعيل دور الطلبة  المشرفين ومتابعتهم وتقديم الدعم الالزم لهم. 	
تخصيص مشرف أكاديمي لكل طالب. 4
توزيع الطلبة المستجدين على المشرفين األكاديميين بالقسم.. 5
اســتعراض نتائــج اســتبيان رضــا الطلبــة عــن المشــرفين األكاديمييــن فصليــا /ســنويا . 	

ومناقشــة نقــاط التحســين . 
عقــد الــدورات اإلرشــادية للمشــرفين األكاديمييــن للتوجيــه واإلرشــاد وتوضيــح المهــام . 7

المنوطــة بهــم وآليــة العمــل وسياســة التقييــم 
اإلشــراف . 8 لمتابعــة ســير عمليــة  األكاديمييــن  المشــرفين  مــع  دوريــة  اجتماعــات  عقــد 

بالقســم األكاديمــي 
اســتقبال المقترحــات واآلراء الخاصــة بتطويــر عمليــة اإلشــراف األكاديمــي ورفعهــا إلــى . 9

وحــدة اإلشــراف األكاديمــي.
رفــع احتيــاج المشــرفين األكاديمييــن والطلبــة مــن الــورش والــدورات التدريبيــة إلــى وحــدة . 0	

اإلشــراف األكاديمي.
ــر . 		 ــى تقاري ــاء عل ــة اإلشــراف األكاديمــي فــي القســم بن ــة عــن عملي ــر فصلي اعــداد تقاري

المشــرفين.
باإليجابيــات . 		 تقريــر  ورفــع  دراســي  فصــل  كل  فــي  التســجيل  لجــان  علــى  اإلشــراف 

التســجيل. فتــرة  خــالل  انجــازه  تــم  ومــا  والتوصيــات  والمقترحــات  والســلبيات 

مهام منسق اإلشراف األكاديمي في القسم:
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المشـــرف األكاديمي

المشــــــــرف 
األكاديـــــمي 

الخطـــــــة الزمنيـــــــــة 
إلجــــــراءات مهـــــــام 
المشرف األكاديمي

مهارات المشرف 
األكاديــــــــــــــــمي

مسؤوليــــات ومهام 
المشرف األكاديمي

حقوق ومسؤوليات 
الطالــــب )المسترشد(

أدوات اإلشراف 
األكاديـــــــــــــمي
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المشــرف الناجــح هــو القــادر علــى التواصــل الفعــال مــع مسترشــديه، يســتطيع أن يحــدد 
حاجاتهــم، يجيــد االســتماع إليهــم، يفهمهــم ويهتــم بهــم، يعمــل معهــم ويشــركهم فــي 
التخطيــط لدراســتهم، يســتثمر خبراتهــم ويثــق بقدراتهــم. ومــن هنــا نســتطيع أن نحــدد بعــض 
المهــارات التــي ينبغــي أن تتوفــر فــي المشــرف األكاديمــي لكــي يســهم فــي تحقيــق 

األهــداف المرجــوة  مــن اإلشــراف ، ومــن هــذه المهــارات: 

مهارات المشرف األكاديمي:

ــادة وهــي تكويــن عالقــة إيجابيــة مــع الطالــب للتأثيــر عليــه ومســاعدته فــي 	  مهــارة القي
الســير نحــو تحقيــق األهــداف المرســومة.

مهــارة التعاطــف وهــي مشــاركة الطالــب مشــاعره وانفعاالتــه لتكويــن عالقــة جيــدة معــه 	 
تســاعد علــى تقبلــه لإلرشــاد والنصــح والتوجيــه.

مهــارة التخطيــط القــدرة علــى تحديــد األهــداف وتحويلهــا إلــى إجــراءات قابلــة   للتحقيــق 	 
كمســاعدة الطالــب علــى اختيــار التخصــص أو إعــداد خطــة لرفــع معدلــه. 

مهــارة التنظيــم وهــي قــدرة المشــرف األكاديمــي علــى تنظيــم أعمال اإلشــراف وترتيبها 	 
بصــورة تحقــق االســتفادة القصوى منها.
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مهــارة إدارة واســتثمار الوقــت هــو استـــــغالل الوقــت للتخطيــــط والتنظيـــم وتحديــد 	 
ــة والســرعة فــي  ــة والغيــر تقنيــة  لرفــع اإلنتاجيــ األولويــات باســتخدام الوســائل التقني

إنـــــجاز المهــــــام.

مهــارة اتخــاذ القــرار وحــل المشــكالت وهــذه المهــارة يحتاجهــا المشــرف األكاديمــي عنــد 	 
اســتماعه لوجهــة نظــر الطالــب ومحاورتــه للتعــرف علــى المشــكالت التــي تواجهــه، ومــن 
ثــم مســاعدته التخــاذ القــرارات الصحيحــة الالزمــة لحــل المشــكلة، ومــن هــذه المشــكالت: 

إدارة المقــرر-إدارة الوقــت- مهــارات وعــادات الدراســة- مهــارات خاصــة باإلمتحانــات.

مهــارة االســتماع مــن المهــم أن يكــون المشــرف األكاديمــي مســتمع جيــد  لطالبــه ممــا 	 
يقــوي العالقــة بينهــم.

ــه يشــتركون فــي    	  ــة مــن الطلب ــي تختــص بالتعامــل مــع مجموع ــاد الجمع ــارة اإلرش مه
مســألة مــا مثــل الجهــل بالنظــام، التأخــر الدراســي ، الغيــاب....



		الدليل اإلجرائي لإلشراف األكاديمي بالكليات

يعتبــر اإلشــراف األكاديمــي أحــد واجبــات عضــو هيئــة التدريــس وأحــد األنشــطة المكملــة 
الرئيســية التدريســية والبحثيــة واإلداريــة. لمهامــه 

مسؤوليات المشرف األكاديمي:

تفعيل الخطة الزمنية اإلجرائية لمهام المشرف األكاديمي.	 
 	 )SIS( تفعيل الخدمات االلكترونية لإلشراف األكاديمي بنظام سجالت الطالب
اإللمــام باالنظمــة واللوائــح الجامعيــة )الئحــة الدراســة واالختبــارات والقواعــد التنفيذيــة - 	 

دليــل سياســات واجــراءات التقويــم واألختبــارات - الئحــة ضبــط ســلوك الطــالب -وثيقــة 
حقــوق الطــالب وواجباتهــم( المتوفــرة بموقــع الجامعــة 

اإلطــالع علــى خطــة التســجيل والتقويــم األكاديمــي المعلــن مــن قبــل عمــادة القبــول 	 
والتســجيل،لإللمام بمواعيــد العمليــات األكاديميــة التســجيل -الحــذف -اإلضافة -التاجيل-

األعتــذار – التحويــل - الزيارة...الــخ
 التعــرف علــى اإلجــراءات المتبعــة فــي العملبــات األكاديميــة التاجيــل- األعتــذار – التحويــل 	 

- الزيارة.-االنســحاب .. ومايترتــب علــى ذلــك مــن خــالل كتيــب وعــي.
معرفــة الخطــة الدراســية للبرامــج ومتطلبــات الكليــة والجامعــة والتخــرج و المــدة النظاميــة 	 

لتخــرج الطالــب ولحــد األقصــى لتخرجــه.
التأكد من توافق جدول الطالب )المسترشد( مع الخطة الدراسية للبرنامج.	 
الحفاظ على الدرجة القصوى من السرية في تنظيم جلسات اإلشراف األكاديمي.	 
الحفاظ على سرية  معلومات المسترشدين الخاصة والعامة واألكاديمية	 
بناء عالقة جيدة مع المسترشدين لتقبل النصح والتوجيه واإلرشاد.	 
تخصيص ساعات لإلشراف االكاديمي واعالنها من خالل نظام  سجالت الطالب.	 

نظام سجالت الطالب  <<  مشرف ومرشد الطالب  <<  بيانات المشرفين

مسؤوليات ومهام المشرف األكاديمي:
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واجبات ومهام  المشرف األكاديمي العامة :

تخصيــص ســاعات لإلشراف األكاديمــي لمقابلــة الطلبــة المسترشــدين ومناقشــة 	 
التحديات التــي تواجههــم أثنــاء الدراســة ومحاولــة حلهــا بالطــرق المناســبة.

مسـاعدة المسترشـدين فـي اعـداد الجـدول الدراسـي المقتـرح للفصـل الدراسـي القادم 	 
فــي حــال الحاجــة إلــى ذلــك.

تقديــم العــون والمســاعدة للطلبــة فــي حالــة وجــود صعوبــة فــي تســجيل أو تعــارض 	 
بعــض المــواد.

متابعة التحصيل العلمي للمسترشدين وتقديم المساعدة والدعم األكاديمي لهم .	 
حـث المسترشـدين علـى ضـرورة حضـور الـدورات والـورش التدريبيـة المقدمـة مـن مركـز 	 

اإلرشــــاد الجامعــــي إلكتســــاب المهــارات فــي مواجهــة وحــل المشــكالت التــي تعترضهــم.
تشــــجيع الطلبــــة وحثهــــم علــــى حضــور الــدورات والــورش التدريبيــة المقدمــة مــن قبــل 	 

عمــــادة شــؤون الطــالب ووحــدة الخريجيــن.
زيــــادة وعــــى الطلبة بأهميــــة اســــتخدام المــــوارد واالســــتفادة القصــــوى منهــــا كموقــــع 	 

التعليــــم اإللكترونــي والمكتبــــة الرقميــــة.
حث الطلبة على المشاركة في األنشطة المنهجية و الالمنهجية	 
التأكيد على أهمية الحضور واالنضباط خالل الدراسة .	 
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واجبات  ومهام المشرف األكاديمي اتجاه الطلبة المستجدين  والمحولين :

عقــد لقــاء جماعي مــع المسترشــدين  الجدد عنــد بدايــة الفصل الدراسي :
 للتـــرحيب بهم والتعارف فيما بينهم  وعرض خطة العمل معهم.	 
توضيــح أهمية التواصل مع المشرف األكاديــــمي والمرشد الطالبي وإشعــــارهم بأن 	 

عملهم هو تقديم العون والمساعدة لهم.
التــــعرف على وسائل التـــواصل بالمشرف األكاديمي وساعات اإلشـــراف األكاديــمي 	 

والمرشــد الطالبي من خالل نظام سجالت الطالب
نظام سجالت الطالب  <<  المشرف والمرشد الطالبي  <<  بيانات المشرفين  

التعريـــف بخدمات اإلشراف األكاديـمي اإللكترونية  في نظام سجالت الطالب وكيفية 	 
التواصل إلكترونيا مع المشرف من خالل انشاء المالحظات والرد على الطلبات  

التعريـــف بصفحة اإلشراف األكاديمي اإللكترونيـــة بموقع الجامعة وماتحتويه من أدلة 	 
ولوائح جامعية .

إرشـــادهم إلى ضـــرورة بنــاء عالقات سليمة بينــهم وبين جميع أعضــاء هيئــة التدريس 	 
تقوم على االحترام والتقدير واستثمارها في التحصيل العلمي الجيد .

التنبيـــه إلى ضرورة معرفـــة التقويم األكاديـــمي خصوصا مواعيـــد التسجيـــل والحذف 	 
واالضافة 

مســاعدتهم لفهــم الخطــة الدراســية وفــي اختيــار التخصــص المناســب لهــم.	 
التعريــــف بمـا تقدمـه الجامعـة مـن خدمـــــات ودعـم طالبــــي وكيفيـة الحصـــــول عليــــهـا 	 

)الدعم المالـي – الخدمـات الطالبية (
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واجبات ومهام المشرف األكاديمي اتجاه الطلبة المنتظمين دراسيًا :

عقــــد لقــــاءات دوريــــة جماعيــــة مــــع المسترشــــدين عنــــد بدايــــة كل فصــــل دراســي وعند 	 
االنتهــــاء مــــن االختبــــارات الفصليــــة علــــى األقل ، االستماع  لهــــم ومناقشــــتهم فــــي 
تحصيلهــــم الدراســــي و فيمــــا يطرحونــــه مــــن تحديــــات واســــداء النصــــح والتوجيــــه لهــم .

تعبئة استمارات االرشاد الجمعي بعد كل لقاء	 
دراســـة حالــة كل مسترشـــد مــن خــالل تقريــر المتابعــة – الســـجل األكاديمــي للتأكــــد مــــن 	 

أن كل طالــــب يســــير حســــب الخطــــة الدراســــية ولضمــــان تخــــرجه خالل المـــدة النظاميـــة .
االخذ بمقترحاتهم و توصياتهم و سبل الدعم .	 

واجبات  ومهام المشرف األكاديمي اتجاه الطلبة الموشكين على التعثر :

دراســـة حالــة كل مسترشـــد مــن خــالل تقريــر المتابعة – الســـجل األكاديمــي – المعلومات 	 
األكاديميــــة بنظام ســجالت الطالب.

تنظيــــم لقــــاءات فرديــــة مــــع المسترشــــدين مــــن الطلبــــة الموشـــكين علـــى التعثـــر بداية 	 
الفصــل الدراســي لمناقشـــة أســـباب التأخـــر وإرشـــادهم إلـــى الطـــرق المثلـــى لتحســـين 

مســـتواهم الدراســـي لمســـاعدتهم فـــي تجـــاوز عثراتهـــم وتحقيق النجـــاح المنشـــود.
االستــــماع  لمقترحاتهــم ومــا يحتـــــــاجون مــن تدريــب ودعــم  للتـــــغلب علــى ظروفهــم 	 

ومشــاكلهم 
وضــع خطــة وقائيــة لــكل مسترشــد بالتشــاور مــع منســق اإلشــراف األكاديمــي بالقســم  	 

ورئيــس وحــدة اإلشــراف األكاديمــي بالكليــة والمرشــد الطالبــي إذا لــزم األمــر .
تعبئة استمارات اإلرشاد الفردي للمسترشدين بعد كل لقاء.	 
رصــد ومتابعــة التقــدم الدراســي للطلبــة عبــر تقريــر المتابعــة والخطــة الدراســية  أو مــن 	 

خــالل التكليفــات والتقديــرات. .
ــة  فــي اإلرشــاد 	  ــورش التدريبيـ ــدورات والـ ــور الـ ــرورة حضـ ــى ضـ ــدين علـ ــث المسترشـ حـ

الوقائي المقدمـــة مـــن مركـــز اإلرشــــاد الجامعــــي إلكتســاب بعــــض المهــارات الدراســية 
الالزمــــة مثــــل إدارة الوقــــت، التخطيــــط، إدارة األولويــات....

مسـاعدة المسترشـدين فـي إعـداد الجـدول الدراسـي المقتـرح للفصـل الدراسـي القادم 	 
وفــق المتــاح نظامــا ومناقشـــة الخيـــارات المناســـبة و المتاحــة نظامــا كتغييـــر التخصـــص 

,االنسحاب ، التحويـــل، الزيـــارة, االعتـــذار ,التأجيـــل , ...الـــخ
ــررات 	  ــردي والمقــ ــاد الفــ ــتمارات االرشــ ــى اسـ ــوى علـ ــد يحتـ ــكل مسترشـ ــف لـ ــداد ملـ إعـ

المقترحــة للتتســجيل لــكل فصــل دراســي واســتمارات العمليات  األكاديمية )االنسحاب  
– التأجيــــل – االعتــــذار ...( والتــــي تشـتـــمل على بيانــــات المسترشــــد والموضــــوع الــــذي 
تمــــت مناقشــــته ونتائــــج المناقشــــة ، وتوصيــــة المشــــرف األكاديمــــي وخطــة الوقايــة.
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واجبات ومهام المشرف األكاديمي اتجاه الطلبة المتعثرين :

دراســـة حالــة كل مسترشـــد مــن خــالل تقريــر المتابعة – الســـجل األكاديمــي – المعلومات 	 
األكاديميــــة بنظام ســجالت الطالب.

تنظيــــم لقــــاءات فرديــــة مــــع المسترشــــدين مــــن الطلبــــة المتعثـــرين بدايــة الفصــل 	 
الدراســي لمناقشـــة أســـباب التأخـــر والتعثــر و إرشـــادهم إلـــى الطـــرق المثلـــى لتحســـين 

ــود. ــاح المنشـ ــم وتحقيــق النجـ ــاوز عثراتهـ ــي تجـ ــاعدتهم فـ ــي لمسـ ــتواهم الدراسـ مسـ
علــى ظروفهــم 	  للتغلــب  تدريــب ودعــم   مــن  يحتاجــون  لمقترحاتهــم ومــا  االســتماع  

كلهم  ومشــا
وضــع خطــة عالجيــة لــكل مسترشــد لمــا يحتاجــه مــن تدريــب ودعــم نفســي وصحــي 	 

ومــادي وأكاديمــي بالتشــاور مــع منســق اإلشــراف األكاديمــي والتنســيق مــع المرشــد 
الطالبــي ورئيــس وحــدة اإلشــراف األكاديمــي بالكليــة . 

تعبئة استمارات اإلرشاد الفردي للمسترشدين بعد كل لقاء.	 
رصــد ومتابعــة التقــدم الدراســي للطلبــة مــن خــالل التكليفــات والتقديــرات أوالتواصــل 	 

المباشــر  واللقــاءات .
ــة  فــي اإلرشــاد 	  ــورش التدريبيـ ــدورات والـ ــور الـ ــرورة حضـ ــى ضـ ــدين علـ ــث المسترشـ حـ

الســلوكيات  بعــــض   الجامعــــي إلكتســــاب  المقدمـــة مـــن مركـــز اإلرشــــاد  العالجــي 
والمهــــارات الدراســــية الالزمــــة .

التنبيــة إلــى ضــرورة تســجيل مقــررات االرشــاد األكاديمــي كمتطلــب لتســجيل المقــررات 	 
الدراســية 

مسـاعدة المسترشـدين فـي إعـداد الجـدول الدراسـي المقتـرح للفصـل الدراسـي القادم 	 
ومناقشـــة الخيـــارات المناســـبة والمتاحة نظاما كتغييـــر التخصـص ,االنسحاب ، التحويـل، 

الزيـارة, االعتـذار ,التأجيـل .
ــررات 	  ــردي والمقــ ــاد الفــ ــتمارات االرشــ ــى اسـ ــوى علـ ــد يحتـ ــكل مسترشـ ــف لـ ــداد ملـ إعـ

المقترحــة للتتســجيل لــكل فصــل دراســي واســتمارات العمليات  األكاديمية )االنسحاب  
– التأجيــــل – االعتــــذار ...( والتــــي تشـتـــمل على بيانــــات المسترشــــد والموضــــوع الــــذي 
تمــــت مناقشــــته ونتائــــج المناقشــــة ، وتوصيــــة المشــــرف األكاديمــــي وخطــة العــالج .
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يجــب أن تتوفــر لــدى المشــرف بعــض االدوات الضروريــة والهامــة لكــي يتمكــن مــن القيــام 
بالمهــام المنوطــة بــه علــى أكمــل وجــه، وليحقــق اإلشــراف الغايــة المنشــودة منــه، ومــن هــذه 

األدوات:

أدوات اإلشراف األكاديمي:
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يتيح نظام اإلشراف األكاديمي للمشرف األكاديمي الخدمات اإللكترونية التالية:

SIS الخدمات اإللكترونية
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الخطة الزمنية إلجراءات مهام المشرف األكاديمي:

آلية التنفيذ المهام  األسبــوع
الدراسي م

اتبـــاع الخطوات كما هو موضـــــح في الدليل 
اإلرشـــــادي لخدمات اإلشـــــراف األكاديــــمي 
اإللكتـــرونية بنظام سجالت الطالب- حساب 

المشـــــرف األكاديــــــمي

إدخـــــال وتحديــــــث بيانـــــــــــات 
المشرفيــــن بنـــظام سجــالت 

الطــــــــالب

عـــــــــــودة 
أعــــــــضاء 
هيئـــــــــــة 
التدريس

	

االستعانــــة بــ :
دليل التسجيــل الميسر - الخطة الدراسية 	 
جــــــداول التسجيل - الجـــداول الدراسيـــــة	 
التقويــــم األكاديمي - خطــــة التسجيــــــل	 
نــموذج )	( المقررات المقتـرحة للتسجيل 	 

تقديــــم العـــون والمســــاعدة 
للمسترشديــــن في تسجيــــل 
المقررات  والحذف واإلضافة 
وفــق الخطـــة الزمنية المعلنة

 األسبــوع 
 األول

والثـــاني
	

دراسة كل طلب  على حده.. 	
ارسال اعالم للطلبة لحضور اللقاء الفردي . 	

األول  .
تعبئــــة استـمارة ارشاد فردي )نموذج)	( (.. 	
حفــظ االستمارات في مجـــلد اإلشــــراف . 4

األكاديـــــــمي  )مشـــــــاركة مع  منــــــــــسق 
اإلشراف األكاديمـــي  بالقسم (

الرد على الطلبـــــــات من خـــالل  تحديــــث . 5
مـــــــالحظة :

تحديـــــد الفئـــة – الفئــــة الفرعيــــة 	 
معيــن إلى: اإلحـــالة حســب وضــع 	 

الطــــالب )آليــة اإلحالــــة ص 		 (
تحديــــد الموضـــــــــوع	 
وصول الطالب: نعم	 
كتـــــابة تعليـــــق 	 
 المرفقات: في حال الحــاجة لذلك	 
حالـــة المالحظـــة : مفتـــوح	 
تقديـــــم	 
متــــابعة الطلـــــب	 

عقــــــد اللقـــاء اإلرشـــــادي 	 
الفــــردي األول للطلبـــــــــة 
المتعثــــرين والموشكيـــن 
على التعثــــر لمنـــــــــاقشة 
التحصيل الدراسي وأوجه 

المســـــــــــاعدة
الــــــــــرد على طلبــــــــــــــات 	 

اإلشــــراف األكاديــــــمي.

 األسبــوع
 الثـــــالث /
 الرابـــــــــع
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آلية التنفيذ المهام  األسبــوع
الدراسي م

إرســـــال إعالم للطلبـــــة )المستجدين . 	
لحضــــور اللقــــاء الجمــــــاعي األول من 

خــــالل نظام سجـــالت الطالب.
تعبئــــة استــــمارة حالــــة إرشــاد جمعي . 	

نموذج)	(
إرســــال إعالم للطلبـــــة  )القــــدامى(  . 	

لحضــــور اللقــــاء الجمــــاعي األول من 
خـــالل نــــظام سجــــالت الطــــالب.

تعبئــــة استـــمارة حالــــة إرشـاد جمعي . 4
نموذج)	(

حفظ االستمارات في مجلد اإلشراف . 5
األكاديــــمي  )مشــــاركة مع  منـــــــسق 

اإلشــــراف األكاديـــمي  بالقســـم (

عقـــــد اللقـــــاء الجمـــــاعي األول              
للطلبـــــــــة المستـــــــرشدين 	 

)المستجديـــــــــن( لتفعيــــــل 
البـــــــــــرامج التوجيهيــــــــــــــــة 

)ص	4(.
للطلبـــــــة المسترشديـــــــن 	 

)القدامى(.

لالستــــماع لهم ومناقشتــــهم 
فــــي تحصيـــــــلهم الدراســــــي 
وفيــما يطرحونه من تحديــــــات 
ومقتـــــرحات وإســـداء النـــــصح  

والتـــــوجيه لهــــــم.

األسبــــوع  
الرابــــــــع / 
الخــــامس 

4

دراســـة كل طلـــب بنــــاء على المعيــــار . 	
الثـــــــــالث.

إرســـــال إعالم للطالب لحضــور اللقاء . 	
الفـــردي لمنــاقشة التحصيل الدراسي 

وأوجــــه المســــاعدة .
توجية الطالب إلى طرق تحسين ورفع . 	

التحصيـــــل العلمــــي
تعبئة استمارة إرشاد فردي )نموذج)	((.. 4
الرد على الطلبات من خـــالل  تحديـث . 5

مـــــــالحظة:
تحديــــــد الفئـــة – الفئـــــة الفرعية 	 
معين إلى:اإلحــــالة حسب وضع 	 

الطــــالب )انظر إلى آليــة اإلحالة(
تحديــــــد الموضوع	 
وصول الطالب: نعم	 
كتابة تعليق 	 
المرفقات: في حال الحاجة لذلك	 
حــــــــــالة المالحظـــــــــة: مفتــــــــوح	 
تقديــــــــــــــــــــــم	 
متابعة الطلب	 

حفظ االستمارات في مجلد اإلشـراف . 	
األكاديـــــمي )مشــــاركة مع  منــــــــسق 

اإلشـــراف األكاديــــمي  بالقســــم(

متـــــــابعة التـــــــــقدم الدراســــــي 
للمسترشدين من  خالل طلبات 
المعيـار الثالث الدرجات الفصلية 
التـــــي أقـــل من 0	%، وتقديـــم 
الدعـــم والمســــاعدة والـرد على 

االستـــــــفسارات.

 خـــــــــــــالل
 الفصــــــل
الدراسي

5
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آلية التنفيذ المهام  األسبوع
الدراسي م

إرســــــال إعالم لجميـــــــــــع الطلبــــــــة . 	
المسترشدين لحضور اللقـاء الجماعي 

الثـــــــــــاني 
تعبئــــة استــــمارة حالـــــة إرشاد جمعي . 	

)نـــــموذج)	(( .
حفظ االستمارات في مجلد اإلشراف . 	

األكاديـــــمي )مشـــــاركة مع منــــــــــسق 
اإلشـــــراف األكاديـــمي بالقــــسم (

عقــــد اللقــــاء الجمـــاعي الثــــاني                
لجميـــــع الطلبــــة المستــــرشدين 
لمنـــاقشة تحصيـــــلهم الدراسي 

وأوجــــه المســــــاعدة.

  األسبـــــوع
 الحــــــــــادي
 عشـــــــــــــــر
 / الثــــــاني
عشـــــــــــــر

	

إرسال إعالم للطلبـــة المستــــــرشدين     . 	
تعبئـــــة نموذج )	( استمارة  المقررات . 	

الدراسية  المقترحة للتسجيـل للفصل 
القـــــــادم

تعبئــــــة نموذج )4( حصــــر المقــــــررات . 	
الدراسيــــــة التي يرغب الطــــالب  في 
جدولتـــــها في غير الفصل التي هي 

فيـــــــــــه.
رفــع نموذج)4( إلى مسؤول الجداول . 4

بالقســـم / رئيس القسم للنـــظر في 
إمكانيـــــة جدولة المقـــــررات.

إرســـال صورة من نـموذج )	( لرئيس . 5
وحـــــدة اإلشراف األكاديـــمي بالكلية 
لمتــــابعة تسجيل الطلبــــة بالتـواصل 
مع مكتـــب التسجيل بالكلية والرجوع 
للمشـــرف في حــــال الحـــاجة لذلك .

حفـــظ النماذج فــي مجـــلد اإلشراف . 	
األكاديــــمي )مشــــاركة مع منــــــسق 

اإلشـــراف األكاديـــمي بالقسم (

اإلجتـــــــــــــــــــماع مع الطلبـــــــــــــــــــة  
المستـــــــــــــرشدين وباألخــــــــــص 
المتعثـــــرين والموشكيــــــن على 
التعثــــر إلعداد الجدول الدراسي 
للفصـــــل القـــــادم ومنـــــــــاقشة 

الخيـــــــارات المنــــــاسبة .

  األسبـــــوع
 الثــــــــــــالث
 عشــــــــــــر /
 الرابع عشر
 / الخــامس
عشـــــــــــــــر

7
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حقوق الطالب )المسترشد(:
مناقشــة المشــرف األكاديمــي فــي التحصيــل العلمــي الســابق ووضعــه األكاديمــي 	 

يخــص  مــا  كل  عــن  واالستفســار  القــادم  الدراســي  للفصــل  العمــل  وخطــة  الحالــي 
األكاديمــي. مســتقبله 

التواصــل المباشــر أو غيــر المباشــر مــع المشــرف األكاديمــي مــن خــالل قنــوات التواصــل 	 
المتاحة.

الحصــول علــى المســاعدة والنصــح عنــد إعــداد الجــدول الدراســي للفصــل القــادم وخــالل 	 
فتــرة تســجيل المقــررات .

الحصول على الدعم والمساندة والتوجيه واإلرشاد بصفة مستمرة حتى التخرج.	 
التعرف على الخدمات ومجاالت الدعم المتاحة بالكلية والجامعة لالستفادة منها.	 
التعامل مع ملفاته ومعلوماته بسرية وخصوصية.	 

مسؤوليات الطالب )المسترشد(:
الطالــب هــو المســؤول األول عــن أدائــه الدراســي ويتمحور دور المشــرف في المســاعدة 	 

والتوجيــه واإلشــراف وإعطاء الحلول.
الطالــب هــو المســؤول عــن االجتمــاع مــع المشــرف األكاديمــي لمســاعدته فــي إعــداد 	 

الجــدول للفصــل الدراســي القــادم واختيــار المقــررات المناســبة وفقــا للخطــة الدراســية 
ومايتناســب مــع وضعــه األكاديمــي.

االطالع والرد على طلبات اإلشراف األكاديمي اإللكترونية بنظام سجالت الطالب .	 
معرفــة األنظمــة واللوائــح الجامعيــة والخطــة الدراســية للبرنامــج ومتطلبــات الجامعــة 	 

والكليــة والتخــرج  وخطــة التســجيل والجــداول الدراســية مــن خــالل األدلــة وموقــع الكليــة 
والجامعــة  والمشــرف األكاديمــي.

اإللمــام بتفاصيــل التقويــم األكاديمــي للعمليــات األكاديميــة )التســجيل ،االنســحاب 	 
،االعتــذار، التأجيــل ..(.

معرفــة المشــرف األكاديمــي ومواعيــد ســاعات اإلشــراف األكاديمــي  ووســائل التواصــل 	 
بــه )المكتــب - البريــد اإللكترونــي – الهاتــف( .

المواظبــة علــى مقابلــة المشــرف حســب المواعيــد المتفــق عليهــا وااللتــزام بحضــور 	 
اللقــاءات.

استشــارة المشــرف األكاديمــي لوضــع خطــة دراســية بديلــة إذا طــرأت ظــروف مثــل ) 	 
االنســحاب – الرســوب – تغييــر التخصــص ( لضمــان إنهــاء كافــة المتطلبــات للتخــرج فــي 

الوقــت المحــدد .
إخطــار المشــرف بــأي متغيــرات أو صعوبــات )ماديــة/ أكاديميــة / صحيــة / نفســية /إجتماعية 	 

/ أســرية ( قــد تؤثــر فــي أدائــه الدراســي.

حقوق ومسؤوليات الطالب )المسترشد(:
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برامج اإلشراف 
األكاديــــــــمي

البــــرامج
التـــوجيهية

البــــرامج
اإلرشـــــادية

برامج اإلشراف األكاديمي
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برامــج تســتهدف الطلبــة المســتجدين  والمحوليــن مــن داخــل أو خــارج الجامعــة و يقــدم فــي 
بدايــة الفصــل الدراســي.

أهداف البرنامج:
تحقيق التكيف الالزم مع الدراسة الجامعية.	 
التعريف بنظام الدراسة واالختبارات.	 
الفهم الكامل ألنواع الخدمات واإلمكانيات المتاحة وكيفية الحصول عليها.	 
التعريف بحقوق وواجبات الطلبة.	 

 
إجراءات التنفيذ:

عقد لقاء تعريفي للطلبة المستجدين ،يقدم في بداية الفصل الدراسي ويشتمل على :
التعريــف بعميــد الكليــة ووكيــل الكليــة، ورؤســاء األقســام العلميــة ، ورئيــس وحــدة 	 

اإلشــراف األكاديمــي ومنســقي اإلشــراف األكاديمــي باألقســام العلميــة ومرشــدي 
الطلبــة بالكليــة ووكيــل عمــادة شــؤون الطــالب  ..

التعريــف بالصفحــة اإللكترونيــة لعمــادة القبــول والتســجيل وعمــادة شــؤون الطــالب 	 
ومركــز اإلرشــاد الجامعــي.

ونظــام 	  الدراســية  والخطــط  وبرامجهــا  وأقســامها  ورســالتها  الكليــة  برؤيــة  التعريــف   
ولوائحهــا. الجامعــة  وأنظمــة  األكاديمــي  والتقويــم  واالختبــارات  الدراســة 

 تعريــف الطلبــة بحقوقهــم وواجباتهــم وقواعــد الســلوك وإجــراءات التظلــم والشــكاوى 	 
والتأديــب، والخدمــات المتاحــة بالجامعــة والكليــة لالســتفادة منهــا وكيفيــة الحصــول 

عليهــا.
التعريــف بالمرافــق الهامــة بالكليــة كالمكاتــب اإلداريــة ، المكتبــة ، المعامــل والمختبــرات 	 

،وحــدة الخدمــات اإلرشــادية ،وحــدات الشــؤون األكاديميــة والعيــادة الطبيــة ومــا تقدمــه 
هــذه المرافــق مــن خدمــات.  

المتعلقــة 	  واألنظمــة  اللوائــح  توضــح  التــي  اإلرشــادية  التعريفيــة  اإلصــدارات  توزيــع 
الجامعــة. فــي  بالطلبــة 

القيــام بجولــة علــى مرافــق الكليــة المكاتــب اإلداريــة ،المكتبــة ،المعامــل ،المختبــرات 	 
والقاعــات . 

تتمثل برامج اإلشراف األكاديمي في نوعين من البرامج:

البرامج التوجيهية. ١
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٢.    برامج إرشادية

برنامج رعاية الطلبة المتعثرين

يقــوم البرنامــج بتقديــم الرعايــة واالهتمــام لهــذه الفئــة لمســاعدتهم علــى تخطى مشــكالتهم 
األكاديميــة  والنفســية  واالجتماعيــة  والصحيــة والماديــة .

أهداف البرنامج:
تشخيص أسباب التعثر الدراسي للطالب.	 
تقديــم الرعايــة النفســية واألكاديميــة والصحيــة والماديــة المتميــزة لهــم بحيــث تمكنهــم 	 

مــن تجــاوز عثراتهــم والتغلــب علــى مــا يواجهــون مــن عقبــات ومشــكالت.
تقليل نسبة التعثر ورفع المستوى التحصيلي للطلبة وخروجهم من مرحلة اإلنذار.	 

إجراءات التنفيذ:

دور مركز اإلرشاد الجامعي:
فــرز أســماء الطلبــة المرســلين مــن عمــادة القبــول والتســجيل وتوزيعهــا علــى مرشــدي 	 

الطلبــة فــي الكليــات المعنيــة.
متابعة تسجيل الطلبة المنذرين لمقررات اإلرشاد األكاديمي حسب نوع اإلنذار 	 
التواصل مع الطلبة المنذرين والمسجلين على نظام سجالت الطلبة.	 
إخضاع الطلبة المنذرين لبرنامج اإلرشاد األكاديمي )البرنامج العالجي(على مستويين:	 

المســتوى االول: خــاص بالطلبــة ذوي اإلنــذار األول، يتكــون مــن مجموعــة مــن . ١
الــورش التدريبيــة كالدافعيــة -المســؤولية األكاديميــة -مهاراتــي، مواجهــة الضغــوط، 

التعامــل االيجابــي مــع المشــكالت، واالســتعداد لالختبــارات بــدون قلــق.
المســتوى الثانــي: خــاص بالطلبــة ذوي اإلنــذار الثانــي، يتكــون مــن مجموعــة مــن . ٢

الــورش التدريبيــة كمهاراتــي، مواجهــة الضغــوط، التعامــل اإليجابــي مــع المشــكالت، 
االســتعداد لالختبــارات بــدون قلــق.

فتح التسجيل للطلبة المنذرين بعد تخطيهم البرامج المستهدفة .	 
تقييــم أداء الطلبــة وتقديــم التغذيــة الراجعــة عــن طريــق رصــد المعــدل التراكمــي للطلبــة 	 

-االختبــار القبلــي والبعــدي - برنامــج جــودة األداء - تتبــع تحصيــل الطلبــة عبــر ســنوات 
الدراســة.

دور الكلية:
اســتخراج قائمــة المنذريــن حســب المعــدل التراكمــي أو الفصلــي وتوجيههــا لمنســقي 	 

اإلشــراف األكاديمــي باألقســام العلميــة.
ربــط الطلبــة المنذريــن بمنســقي اإلشــراف األكاديمــي باألقســام العلميــة لإلشــراف 	 

المباشــر عليهــم ومتابعــة مــن رئيــس وحــدة اإلشــراف األكاديمــي.
دراســة الحالــة األكاديميــة للطلبــة مــن خــالل المعلومــات األكاديميــة وتقريــر المتابعــة 	 

والســجل األكاديمــي فــي نظــام ســجالت الطــالب.
مســاعدة الطلبــة فــي إعــداد الجــدول الدراســي الفصلــي وتحديــد المقــررات التــي تســهم 	 

فــي رفــع المعــدل التراكمــي بمــا يتناســب مــع قدراتهــم )نمــوذج 	( و التـــأكد مــن تســجيلها.
ــر الدراســي 	  ــة للتعث ــة والحقيقي ــة لمعرفــة األســباب الفعلي عقــد جلســات إرشــاديه فردي

ســواء كانــت اجتماعيــه /نفســيه /ُأســرية / ماديــة / أكاديميــة وتعبئــة اســتمارات اإلرشــاد 
الفــردي )نمــوذج 	(.
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حــث الطالــب علــى االلتــزام باللقــاء مــع المشــرف األكاديمــي للتحفيــز، والنصح، واإلرشــاد 	 
والتوجيه.

حــث الطالــب علــى حضــور الــدورات التدريبيــة والــورش والفعاليــات المقدمــة مــن وحــدة 	 
الخدمــات االرشــادية / مركــز اإلرشــاد الجامعــي الكتســاب بعــض المهــارات الدراســية 

الالزمــة مثــل إدارة الوقــت، التخطيــط...، والتخلــص مــن الســلوكيات الســلبية.
توجيه الطالب إلى ضرورة االستفادة من مصادر التعلم الذاتي.	 
لتوضيــح 	  للمقــررات  المكتبيــة  الســاعات  مــن  أهميــة االســتفادة  إلــى  الطالــب  إرشــاد 

المفاهيــم والمشــكالت التــي تواجهــه عنــد الدراســة بالتنســيق مــع أســاتذة المقــررات 
وإتخــاذ مايلــزم لمســاعدة الطالــب علــى رفــع المســتوى التحصيلي حســب دليل سياســات 

وإجــراءات التقويــم واإلختبــارات .
ــة)دروس األقران(لتحســين المســتوى 	  ــدروس اإلضافي ــب للتســجيل فــي ال ــه الطال توجي

ــي  التحصيل
متابعة التحصيل الدراسي للطلبة حتى خروجهم من التعثر. 	 
إعــداد ملــف للطلبــة المتعثريــن  حيــث يحتــوى علــى اســتمارات اإلرشــاد الفــردي والجمعي 	 

والمقــررات المقترحــة للتســجيل لــكل فصــل دراســي والتــي تشــمل بيانــات المسترشــد، 
والمواضيــع الــذي تمــت مناقشــتها ، ونتائــج المناقشــة، وتوصيــة المشــرف األكاديمــي.
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برنامج رعاية الطلبة الموشكين على التعثر

يقــوم البرنامــج بتقديــم الرعايــة واالهتمــام لهــذه الفئــة لمســاعدتهم علــى تخطي مشــكالتهم 
وتجــاوز التعثر.

أهداف البرنامج:
تشخيص أسباب التعثر الدراسي لديهم.	 
تقديــم الرعايــة النفســية واألكاديميــة والماديــة والصحيــة المتميــزة لهــم بحيــث تمكنهــم 	 

مــن تخطــى المشــكالت التــي أدت إلــى تعثرهــم.
رفــع المســتوى التحصيلــي للطلبــة لالرتقــاء بمســتوياتهم ووقايتهــم مــن الدخــول فــي 	 

مرحلــة اإلنــذار.

إجراءات التنفيذ:
ربط جميع طلبة الكلية بالمشرفين األكاديميين. 	 
تفعيل التحضير اإللكتروني والتكليفات والتقديرات .	 
ــة مــن نظــام اإلشــراف 	  ــر الثالث ــر حســب المعايي اســتخراج قائمــة الموشــكين علــى التعث

األكاديمــي وإنشــاء الطلبــات و توجيههــا للمشــرفين األكاديمييــن.
تفعيــل خدمــات اإلشــراف األكاديمــي اإللكترونيــة بنظــام ســجالت الطــالب  مــن قبــل 	 

المشــرفين األكاديمييــن فــي الــرد علــى الطلبــات و التواصــل والمتابعــة باإلضافــة إلــى 
اللقــاءات المباشــرة وغيرالمباشــرة. 

عقــد اللقــاءات الفرديــة للكشــف عــن أســباب التأخــر الدراســي وتعبئــة اســتمارة اإلرشــاد 	 
الفــردي )نمــوذج 	( .

دراســة كل حالــة علــى حــدا مــن الجانــب النفســي واالجتماعــي والمــادي واألكاديمــي 	 
والصحــي ، والتوجيــه كاآلتــي: 

الجانــب النفســي /االجتماعي/األســري: يتــم اإلحالــة إلــى مرشــدي الطلبــة  بالكليــة . ١
مــع االســتمرار فــي متابعــة الحالــة مــع المركــز

الجانــب المــادي: يتــم اإلحالــة إلــى رئيــس وحــدة اإلشــراف األكاديمــي  للتواصــل مــع . ٢
الجهــات ذات العالقــة حســب اإلجــراءات المتبعــة 

الجانــب الصحــي: يتــم اإلحالــة إلــى رئيــس وحــدة اإلشــراف األكاديمــي  للتواصــل مــع . ٣
الجهــات ذات العالقــة حســب اإلجــراءات المتبعة 

الجانب األكاديمي: . ٤
توجيه الطالب إلى ضرورة االستفادة من مصادر التعلم الذاتي.	 
إرشــاد الطالــب إلــى أهميــة االســتفادة مــن الســاعات المكتبيــة للمقــررات لتوضيح 	 

أســاتذة  مــع  بالتنســيق  الدراســة  عنــد  تواجهــه  التــي  والمشــكالت  المفاهيــم 
المقــررات.

مناقشة سبل تحسين التحصيل العلمي للطالب مع أساتذة المقررات.	 
توجيه الطالب للتسجيل في الدروس اإلضافية )دروس األقران(.	 
مســاعدة الطالــب فــي إعــداد الجــدول الدراســي الفصلــي وتحديــد المقــررات التــي 	 

تســهم فــي رفــع المعــدل التراكمــي بمــا يتناســب مــع قدراتــه )نمــوذج 	(.
عليهــا 	  المتفــق  بالمقــررات  والتزامــه  التســجيل  عمليــة  فــي  الطالــب  مســاعدة 

.)	 )نمــوذج 
متابعة التحصيل الدراسي للطلبة حتى خروجهم من التعثر. 	 
إعــداد ملــف للطلبــة الموشــكين علــى التعثــر  حيــث يحتــوى علــى اســتمارات اإلرشــاد  	 

ــكل فصــل دراســي واســتمارات  الفــردي والجمعــي  والمقــررات المقترحــة  للتســجيل ل
الحاالت األكاديمية )اإلنســحاب - التأجيل - االعتذار...( والتي تشــمل بيانات المسترشــد، 
والمواضيــع الــذي تمــت مناقشــتها ، ونتائــج المناقشــة، وتوصيــة المشــرف األكاديمــي.
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برنامج رعاية الطلبة المتفوقين

يقــوم البرنامــج علــى تقديــم رعايــة تربويــة متميــزة لهــذه الفئــة مــن الطلبــة بهــدف تعزيــز 
تقدمهــم وتوجيــه قدراتهــم االبتكاريــة واإلبداعيــة لتحقيــق االســتثمار األمثــل. 

أهداف البرنامج:
ــز 	  ــة لتعزي ــة للطلب ــة  والصحي ــة والمادي ــة النفســية واألكاديمي ــم كافــة أشــكال الرعاي تقدي

تفوقهــم.
توجيه هؤالء الطلبة بشكل ينمي لديهم القدرة على اإلبداع	 
مساعدتهم على االستمرار في التفوق تشجيًعا لهم وتحفيزًا لغيرهم من الطلبة.	 

إجراءات التنفيذ:
تكريم الطلبة المتفوقين وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لهم.	 
اإلعالن عن أسماء الطلبة المتفوقين في جميع الوسائل اإلعالمية المتاحة. 	 
عقد جلسات إرشاديه للحفاظ على روح التفوق والتميز .	 
إتاحة الفرصة للطلبة للتعبير عن أراءهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم من خالل اللقاءات.	 
عقد لقاءات مع  بعض الشــخصيات البارزة والمتميزة ذات النشــاط اإلبداعي لالســتفادة 	 

مــن خبراتهم.
مساعدة الطلبة فى التعرف على قدراتهم وإشباع ميولهم الخاصة.	 
التعاون مع أعضاء هيئة التدريس في تخطيط أنشطة إثرائية لتنمية مهارات الطلبة.	 
تصنيف الطلبة حسب قدراتهم مع تصميم البرامج المناسبة لكل حالة.	 
ــة وأنشــطة خدمــة 	  ــة والثقافي ــة علــى االشــتراك فــي المســابقات العلمي تشــجيع الطلب

ــة. المجتمــع والبيئ
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نظام  اإلشراف األكاديمي اإللكتروني

نظام  اإلشراف 
األكاديـــــــــــمي 
المعاييــــــراإللكتـــــــــروني

المزايــــا

الصالحيــــات

األهــــــداف
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تسهيل متابعة إجراءات اإلشراف األكاديمي .	 
أتمتة إجراءات اإلشراف األكاديمي من خالل نظام سجالت الطالب:	 

حصرومتابعــة الطلبــة الموشــكين علــى التعثــر إلكترونيــا مــن خــالل نظــام ســجالت 	 
الطــالب ، وفــق معاييــر األداء:

المعدل الفصلي / التراكمي 	 
الحضور والغياب	 
التكليفات والتقديرات	 

توفر بيانات  التواصل للمشــرف األكاديمي والمرشــد الطالبي وســاعات اإلشــراف 	 
األكاديمي واإلرشــاد الطالبي

استعراض طلبات اإلشراف األكاديمي لالطالع عليها ومتابعتها و إعادة توجيهها	 
إنشــاء و توجيــه طلبــات اإلشــراف األكاديمــي الفرديــة لجميــع المســتخدمين فيمــا 	 

بينهــم وكيــل الكليــة للشــؤون األكاديميــة /رئيــس القســم/رئيس وحــدة اإلشــراف 
األكاديمي/المرشــدالطالبي األكاديمي/المشــرف 

إنشــاء و توجيــه طلبــات اإلشــراف األكاديمــي الفرديــة مــن قبــل الطالــب للمشــرف 	 
والعكــس

استخراج تقاريرطلبات اإلشراف وفق المعيار والحالة.	 
يسهم في تحقيق محّكات بعض معايير االعتماد المؤسسي والبرامجي.	 

فــي ســياق ســعي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل لتحقيــق رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ 
بتوســيع نطــاق الخدمــات اإللكترونيــة فــي التعليــم وتوفيــر خدمــات أكاديمية مثمــرة للطلبة 
تــم تفعيــل نظــام اإلشــراف األكاديمــي اإللكترونــي للطلبــة عبــر  نظــام ســجالت الطــالب .

المزايـــا:

تطويــر الخدمــات اإلرشــادية , بمــا يفــي احتياجــات الطــالب ، وجعــل هــذه الخدمــات متاحــة 	 
لهم.

التواصل السريع واإليجابي مع الطالب بتوظيف تقنية المعلومات المتاحة.	 
سهولة االحتفاظ ونقل المعلومات بين أعضاء نظام اإلشراف بشكل أكثر فعالية.	 
سهولة الحصول على المعلومات الخاصة بالطلبة.	 

األهداف:
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المعاييــر التــي تحــدد مــدى حاجــة الطالــب لإلرشــاد والتوجيــه األكاديمــي فــي المرحلــة 
الوقائيــة للطلبــة الموشــكين علــى التعثــر:

ــكل 	  ــذار ل ــل اإلن ــار األول: المعــدل التراكمــي والفصلــي فــي المــدى المحــدد قب المعي
ــع درجــات الفصــل الدراســي . ــة بعــد اعتمــاد جمي كلي

المعيــار الثانــي : الغيــاب المتواصــل للطالــب فــي جميــع المحاضــرات النظريــة والعمليــة 	 
مــدة أســبوعين للمقــرر المســجل .

ــى درجــة أقــل مــن 0	% فــي درجــات 	  ــة الحصــول عل ــات الفصلي ــث : الدرج ــار الثال المعي
أعمــال الفصــل الدراســي للمقــرر المســجل.

المعاييـــر:

األدلة المؤشرات المتطلبات م

تقرير اإلشراف األكاديمي 
للطلبة الموشكين على التعثر 
بناء على المعدل الفصلي و 
التراكمي للطلبات المغلقة / 

المفتوحة / المتأخرة.

نسبة ربط الطلبة 	 
بالمشرفين األكاديميين 

بالكلية .
نسبة الطلبات المغلقة / 	 

المفتوحة / المتأخرة.

إتمام نتائج الفصل 	 
السابق و اعتمادها

ربط جميع الطلبة 	 
بالمشرفين 

األكايميين إلكترونيا.

	

األدلة المؤشرات المتطلبات م

تقرير اإلشراف األكاديمي 
للطلبة الموشكين على التعثر 

بناء على الغياب المتواصل 
لمدة أسبوعين للطلبات 

المغلقة / المفتوحة / المتأخرة.

نسبة التحضير اإللكتروني 	 
بالكلية.

نسبة الطلبات المغلقة / 	 
المفتوحة / المتأخرة.

اإللتزام التام 	 
بالتحضير اإللكتروني

ربط جميع الطلبة 	 
بالمشرفين 

األكايميين إلكترونيا.

	

األدلة المؤشرات المتطلبات م

تقرير اإلشراف األكاديمي 
للطلبة الموشكين على   

التعثر بناء على التكليفات و 
التقديرات للطلبات المغلقة / 

المفتوحة / المتأخرة.

نسبة إدراج التكليفات 	 
و التقديرات بالكلية 
وتفعيلها في نظام 

سجالت الطالب  .
نسبة الطلبات المغلقة / 	 

المفتوحة / المتأخرة.

اإللتزام بالتكليفات 	 
والتقديرات

ربط جميع الطلبة 	 
بالمشرفين 

األكايميين إلكترونيا.
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يتيــح نظــام اإلشــراف ألكاديمــي مجموعــة مــن الخدمــات اإللكترونيــة للمســتفدين بنــاء 
ــم ــكل منه ــة ل ــات الممنوح ــى الصالحي عل

وكيل الكلية للشؤون األكاديمية/ رئيس وحدة اإلشراف األكاديمي بالكلية:
التأكــد مــن توزيــع وربــط جميــع الطلبــة بالمشــرفين األكاديمييــن مــن خــالل نظــام ســجالت 	 

الطــالب واســتكمال الربــط بنســبة   00	%.وذلــك مــن خــالل تقريــر مشــرفي الطلبــة أو 
ربــط الطلبــة بالمشــرفين.

)البريــد 	  بالكليــة  الطلبــة  األكاديمييــن ومرشــدي  المشــرفين  بيانــات  إدخــال  مــن  التأكــد 
– ســاعات  األكاديمــي  اإلشــراف  - ســاعات  المكتــب  عنــوان   - الهاتــف   – اإللكترونــي 
اإلرشــاد الطالبــي( بنظــام ســجالت الطــالب والتأكــد مــن اســتكمالها بنســبة 00	%. وذلــك 

مــن خــالل تقريــر إدخــال بيانــات المشــرفين األكاديمييــن.
اســتخراج قائمــة الموشــكين علــى التعثــر حســب المعــدل التراكمــي أوالفصلــي مــن نظــام 	 

اإلشــراف األكاديمــي وإنشــاء الطلبــات و توجيههــا للمشــرفين األكاديميين.
اســتخراج قوائــم الموشــكين علــى التعثــر حســب الغيــاب لمــن تغيــب أســبوعين متتالييــن 	 

فــي جميــع محاضــرات المقــررات المســجلة وإنشــاء الطلبــات و توجيههــا للمشــرفين 
األكاديمييــن.

اســتعراض درجــات تكليفــات المقــررات لدعــم الموشــكين علــى التعثــر ممــن حصــل علــى 	 
درجــة أقــل مــن 0	% مــن درجــة التكليــف.

متابعة طلبات اإلشراف األكاديمي وذلك من خالل:	 
تقريرطلبات اإلشراف األكاديمي المتأخرة.	 
تقريــر طلبــات اإلشــراف األكاديمــي حســب الحالــة )مغلقــة / مفتوحــة( والمعيــار  	 

والتقديــرات(. الغياب-التكليفــات  )المعــدل- 

رئيس القسم:
اســتعراض المقــررات الخاصــة بالقســم وفــق المعيــار الثالــث ) درجــات أعمــال الفصــل 	 

الدراســي( لالطــالع عليهــا ومتابعتهــا.
انشاء و توجيه طلبات اإلشراف األكاديمي الفردية.	 

المشرف األكاديمي / عضو هيئة التدريس:
إضافة بيانات المشرفين األكاديميين	 
استعراض قائمة الطلبة الخاصيين بي	 
استعراض الجدول الدراسي للطلبة	 
استعراض المعلومات العامة واألكاديمية للطلبة	 
استعراض تقارير المتابعة والسجل األكاديمي للطلبة	 
استعراض طلبات اإلشراف األكاديمي لالطالع عليها ومتابعتها وإعادة توجيهها.	 
إنشاء وتوجيه طلبات اإلشراف األكاديمي الفردية عند الحاجة .	 

الصالحيات:
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المرشد الجامعي:
إدخال ساعات اإلرشاد الطالبي والعنوان للمكتب بنظام سجالت الطالب.	 
تحديث بيانات  البريد اإللكتروني و أرقام التواصل بنظام سجالت الطالب.	 
إنشاء طلبات اإلشراف األكاديمي الفردية.	 
الرد على طلبات اإلشراف األكاديمي المحولة. 	 

منسق دعم التعلم:
بالــدروس 	  الطلبــة  المرتبطــة بمتابعــة دعــم  اســتعراض طلبــات اإلشــراف األكاديمــي 

توجيههــا. وإعــادة  ومتابعتهــا  األقــران  ودروس  اإلضافيــة 
إنشاء وتوجيه طلبات اإلشراف األكاديمي الفردية.	 

الطـــالب:
استعراض طلبات اإلشراف األكاديمي والرد عليها 	 
إنشاء و توجيه طلبات اإلشراف األكاديمي إلى المشرف األكاديمي	 
االطالع على بيانات المشرف األكاديمي  وساعات اإلشراف األكاديمي	 
االطالع على بيانات المرشد الطالبي وساعات اإلرشاد الطالبية	 
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خـــدمات الجهات ذات 
العالقة باإلشــــــراف 

األكاديـــــمي

خدمــــــات
عمادة القبول والتسجيل

خدمــــــات
مركز اإلرشاد الجامعي

خدمــــــات
عمادة شؤون الطالب     

خدمات الجهات ذات العالقة باإلشراف األكاديمي
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خدمات عمادة القبول والتسجيل:

قبول الطلبة وفق الخطة المقّرة من مجلس الجامعة.	 
إصدار األرقام الجامعية للطلبة المستجدين.	 
حفظ السجالت األكاديمية ومتابعة تحديثها أكاديميًا في نظام سجالت الطالب.	 
توفير الخدمات اإللكترونية لإلشراف األكاديمي في نظام سجالت الطالب.	 
ــات التخــرج 	  ــج للطــالب ومتابعــة متطلب ــات وإعــالن النتائ ــرات االمتحان متابعــة رصــد تقدي

ــة المعنيــة. بالكلي
المشاركة في تهيئة الطلبة المستجدين والتعريف باللوائح واألنظمة.  	 
إتاحــة الخدمــات األكاديميــة للطلبــة مــن خــالل نظــام ســجالت الطــالب واإلشــراف عليهــا 	 

)تســجيل المقــررات - التحويــل - الزيــارة - االنســحاب مــن مقــرر - التأجيــل - االعتــذار -إعــادة 
القيــد - المعــادالت - التســكين بعــد الســنة التحضيريــة - التخصيــص فــي أقســام الكليــة 
- تغييــر التخصــص - اســتخراج إفــادة تعريــف باالنتظــام فــي الدراســة - اســتخراج الســجل 
األكاديمــي - تقديــم عــذر الغيــاب - تحديــث البيانــات - إخــالء الطــرف( وفــق التقويــم 

األكاديمــي المعلــن.
إعداد التقويم الجامعي وخطة التسجيل الفصلية.	 
الدعم الفني فيما يخص الخدمات اإللكترونية في نظام سجالت الطالب. 	 
إعداد ونشر األدلة اإلرشادية لمستخدمي نظام سجالت الطالب.	 
التعــاون مــع كليــات الجامعــة والعمــادات المســاندة والتنســيق فيمــا بينهــا بهــدف إيجــاد 	 

تكامــل لتحقيــق الخدمــات المطلوبــة للطــالب.
إنشاء وتفعيل حسابات المستخدمين لنظام سجالت الطالب.	 
الطــالب لمنســوبي 	  التدريبيــة حــول خدمــات نظــام ســجالت  الــورش  إعــداد وتقديــم 

الكليــات فيمــا يخــص )التســجيل - نظــام اإلشــراف األكاديمــي – التكليفــات والتقديــرات 
– الجدولــة – العــبء التدريســي(.

متابعة صرف المكافآت الشهرية للمستحقين من الطلبة. 	 
متابعة صرف مكافآت التفوق السنوية للمستحقين من الطلبة.	 
إصدار وثائق التخرج للطلبة.	 
خدمة المستفيدين من الخريجين.	 
إعداد التقارير اإلحصائية ذات المؤشرات الداعمة للعملية التعليمية.	 
التوعيــة باإلجــراءات األكاديميــة فــي حســابات التواصــل االجتماعــي الرســمية لعمــادة 	 

القبــول والتســجيل.
القبــول 	  بأنظمــة  والتعريفيــة  التدريبيــة  والمشــاريع  التثقيفيــة  المبــادرات  تفعيــل 

: لتســجيل،ومنها وا

مبادرة وعي: 
والقواعــد  الدراســية  باللوائــح واألنظمــة  الطلبــة  وإرشــاد  توعيــة  إلــى  تهــدف  مبــادرة 
ــارة  ــدرج تحتهــا مــن التحويــل والزي التنفيذيــة والتــي تخــص التســجيل والمكافــآت ومــا ين
ــراءات  ــة بإج ــة لنظــام ســجالت الطــالب متبوع ــف بالخدمــات اإللكتروني ــل والتعري والتأجي

تلــك الخدمــات وتبعاتهــا األكاديميــة.
من خالل:

نظــام . 	 فــي  المتاحــة  للخدمــات  اإلجرائيــة  والخطــوات  اإلرشــادية  التصاميــم  نشــر 
ســجالت الطــالب لتوعيــة وإرشــاد الطلبــة باللوائــح واألنظمــة األكاديميــة وذلــك عبــر 
وســائل التواصــل االجتماعــي الرســمية للعمــادة وصفحــة العمــادة علــى موقــع 

اإللكترونــي.  الجامعــة 
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تذكير الطلبة بالمواعيد الزمنية للتحويل، والزيارة، والتأجيل، وغيرها.  . 	
المســاهمة فــي دعــم جــودة العمليــة التعليميــة وتقليــل نســب التعثــر والتســرب مــن . 	

خــالل التعريــف بالضوابــط والتبعــات األكاديميــة لإلجــراءات ومــدى تأثيرهــا إيجابــا أو 
ســلبا علــى مســيرة الطالــب الدراســية.

ابراز أهمية انتظام الطالب دراسيًا. . 4

مبادرة نتكامل:
مبــادرة تهــدف إلــى تدريــب مســتخدمي نظــام ســجالت الطــالب وذلــك بتقديــم الدعــم 
التوعــوي والتأهيلــي لتمكيــن منســوبي ومنســوبات الجامعــة مــن الهيئــة التدريســية 
والــكادر اإلداري مــن اســتخدام نظــام ســجالت الطــالب بإتقــان فــي األعمــال األكاديميــة 

مــن خــالل: 
البرامج التدريبية حول خدمات نظام سجالت الطالب. 	
األدلة اإلرشادية والحقائب التدريبية. 	

مبادرة صلة:
ــف بالخدمــات  ــة للتعري ــة توعوي ــر حمل ــج عب ــى خدمــة المســتفيد والخري ــادرة تهــدف إل مب
المتاحــة مــن قبــل العمــادة وكيفيــة االســتفادة مــن المــوارد اإللكترونيــة المتاحــة فــي 

نظــام ســجالت الطــالب .
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خدمات عمادة شؤون الطالب     

صندوق الطالب:
ــن فيصــل أحــد المرافــق الهامــة فــي  ــد الرحمــن ب ــدوق الطــالب بجامعــة اإلمــام عب يعــد صن
عمــادة شــؤون الطــالب، التصالــه المباشــر بحاجــات الطــالب والطالبــات الماديــة واحتياجاتهــم 
الخاصــة، وقــد تــم تأسيســه بنــاء علــى موافقــة المجلــس األعلــى للجامعــات الســعودية 
المتســارع  التطــور  لمواكبــة  دائمــًا  يســعى  وهــو  فــي 		/98/7		ه،  المنعقــدة  بالجلســة 
واالرتقــاء بمســتوى الخدمــة المقدمــة للطــالب وإنهــاء اإلجــراءات الماليــة بكفــاءة عاليــة، كمــا 

ــدوق الخدمــات التاليــة: يقــدم الصن

أواًل: برنامج السلف	 
يتــم مــن خــالل هــذا البرنامــج تقديــم القــروض للطــالب، حســب حاجتهــم، وتخصــم أقســاطا 
مــن مكافآتهــم الشــهرية عــن طريــق قســم المكافــآت بعمــادة القبــول والتســجيل وبمتابعــة 

مــن صنــدوق الطــالب.

ثانًيا: برنامج اإلعانات	 
يقــدم الصنــدوق مــن خــالل هــذا البرنامــج إعانــة لطــالب الجامعــة المحتاجيــن، وتختلــف قيمــة 
اإلعانــة مــن طالبـ/ـــة إلــى آخــر حســب حاجــة كل منهــم وحســب دراســة الحالــة مــن قبــل وحــدة 
الرعايــة الطالبيــة، ووفــق المرفقــات التــي توضــح حالــة كل طالبـ/ـــة وبعد العــرض على مجلس 

إدارة صنــدوق الطــالب وموافقتــه.

 ثالًثا: برنامج التشغيل الطالبي	 
يهــدف البرنامــج إلــى تنميــة مهــارات طــالب الجامعــة، واطالعهــم علــى األعمــال اإلداريــة 
والفنيــة لألقســام التــي أتيحــت لهــم الفرصة للعمل بها الكتســاب الخبرة، وتقديم المســاعدة 
للقطاعــات المختلفــة بالجامعــة مــن برنامــج التشــغيل الطالبــي ويتــم ترشــيح الطــالب عــن 

طريــق الكليــة بالتنســيق مــع عمــادة شــؤون الطــالب.

الخدمات العامة:

وحــدة التغذيــة : وهــي تعنــى بتوفيــر كافــة الخدمــات الغذائيــة مــن خــالل المطاعــم 	 
. الذاتــي  الدفــع  والمقاهــي ومكائــن 

الوحدة المكتبية : وهي تعنى بتوفير الكتاب الجامعي.	 
ــة : وهــي تعنــى بتوفيــر خدمــة الرعايــة اليوميــة الخاصــة الطفــال 	  ــة اليومي وحــدة الرعاي

ــدوام الرســمي . ــة ( خــالل ســاعات ال ــات ) حضان الطالب
وحدة الخزائن الطالبية : وهي تعنى بتوفير الخزائن للطلبة الراغبين باالستئجار.	 
وحــدة الرعايــة الطالبيــة : وهــي تعنــى بتقديــم الدعــم الطالبــي مــن خــالل رفــع الســلف 	 

واإلعانــات للطلبــة الذيــن تنطبــق عليهــم شــروط االحتيــاج ، وتفعيــل برامــج وخدمــات 
ــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. للطلب

األنشطة الطالبية :
تشتمل األنشطة الطالبية على العديد من األنشطة التقافية واالجتماعية والرياضية.

األنــــدية:
 اإلشــراف علــى األنديــة الطالبيــة ) األنشــطة الالمنهجيــة ( وعددهــا الشــامل 		 فــي مختلــف 

الكليات.
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خدمات مركز اإلرشاد الجامعي

يمكــن لجميــع طــالب الجامعــة الحصــول علــى الخدمــات المتاحــة بمركــز اإلرشــاد الجامعــي 
وفــق المناهــج الثــالث اإلرشــاد النمائــي، اإلرشــاد الوقائــي واإلرشــاد العالجــي، وهــي:        

اإلرشاد الفردي	 

اإلرشاد النفسي:	 
يقــدم المركــز خدمــات إرشــادية فرديــة لجميــع طــالب جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن 
فيصــل، وأعضــاء هيئــات التدريــس والعامليــن، وذلــك فــي موضوعــات متنوعــة تضــم 
والفقــد  والصراعــات  والضغــوط  واالكتئــاب  القلــق  الحصــر:  ال  المثــال  ســبيل  علــى 
واألســى، ومشــكالت الــزواج، والتدخيــن ومشــكالت التعاطــي، واتخــاذ القــرارات الحياتيــة.

اإلرشاد األكاديمي:	 
يقــدم المركــز خدمــة اإلرشــاد الفــردي للطــالب الذيــن لديهــم مشــكالت أكاديميــة. كمــا 
يقــدم فريــق العمــل خدمــات لمســاعدة الطــالب فــي التعامــل مــع: قلــق االمتحــان، 
الضغــوط التعليميــة، صعوبــات التعلــم، اســتراتيجيات التعلــم، تطويــر مهــارات الدراســة، 

تنظيــم الوقــت، ومهــارات العمــل الجماعــي.

االستشارات المهنية	 
يقــوم المركــز بتطبيــق مجموعــة مــن مقاييــس الميــول المهنيــة، لمســاعدة الطــالب علــى 
تحديــد توجهاتهــم الوظيفيــة. كمــا يقــدم خدمــة اإلرشــاد المهنــي مــن خــالل مناقشــة الطــالب 
الهتماماتهــم المتعلقــة ببرامــج التوجــه المهنــي الحالــي والمســتقبلي. كذلــك يتعــاون مركــز 

اإلرشــاد الجامعــي عــن كثــب مــع مركــز الخريجيــن والتنميــة المهنيــة.

اإلرشاد الجمعي	 
يقــدم المركــز خدمــات اإلرشــاد الجمعــي فــي مجموعــات يتــراوح عددهــا بيــن فرديــن إلــى 
ثمانيــة أفــراد، وهــي خدمــة يتشــارك خاللهــا األفــراد اهتماماتهــم المتشــابهة لدعــم نموهــم 
االنفعالــي، والســلوكي، والنفســي، واالجتماعــي. يمكــن أن تتضمــن الخدمــة عقــد جماعــات 
نفســية/تعليمية، وجماعــات نظاميــة، وجماعــات بؤريــة. يســتمر اإلرشــاد الجماعــي حوالــي 

مــن 	 إلــى 8 جلســات.

التقييم النفسي	 
يقــدم مركــز اإلرشــاد الجامعــي التقييــم النفســي لقــدرات وســمات طلبــة الجامعــة فــي ضــوء 
ــة  ــة الســعودية مبرمجــة إلكتروني ــة علــى البيئ ــة ومقنن ــارات ذات كفــاءة ســيكومترية عالي اختب
حتــى يســهل علــى الطالــب الكشــف عــن نتائجــه فــور االنتهــاء مــن التقييــم، كمــا يقــدم 
األخصائــي النفســي اإلكلينيكــي جلســة نفســية بالمركــز لمناقشــة نتائــج االختبــارات لتمكيــن 

الطــالب مــن فهــم مــا تشــير إليــه نتائــج التقييــم.

خدمات التوعية	 
يســخر المركــز كل فرصــة ممكنــة لتقديــم التوعيــة لألفــراد. قمنــا بتوســيع محيــط خدماتنــا وذلك 
مــن خــالل تقديــم الخدمــة داخــل 		 وحــدة خدمــات إرشــادية بالكليــات مــا بيــن المقــر الرئيســي 
اإللكترونيــة،  الرســائل  اســتخدام  التوعيــة  وســائل  تتضمــن  بالجامعــة.  األخــرى  والمقــرات 
والنشــرات اإلعالنيــة، والكتيبــات، واإلعالنــات الملصقــة، وشاشــات العــرض الموجــودة علــى 

امتــداد أنحــاء الجامعــة.
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التدخل وقت األزمات	 
هــي خدمــة تقــدم للطــالب الذيــن يمــرون بضغــوط انفعاليــة حــادة. ويوجــد فــي المركــز فريــق 
عمــل قــادر علــى التعامــل مــع الحــاالت الطارئــة، مثــل محــاوالت االنتحــار، والتهديــد باالنتحــار، 

واإلســاءة البدنيــة، والعنــف، وغيرهــا مــن أنمــاط األزمــات.
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المالحـــــــق

المالحـــق

أوجــــــه مساعــــــــــــدة
الطلبـــــــــة لرفـــــــــــــع
المستوى التحصيلي

آلية تخصيص 
المشرفيــــــن 
األكاديمييــــن

الطلبـــــــــــة
المشرفون

مخطط الطلبـات 
واإلحالــــــــــــــــــة 

آليــة الـــــــــرد علــى 
الطلبـات واإلحالـــة 

الـــــــــــــــدروس 
اإلضافيــــــــة - 
دروس األقران
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آليــة تخصيص المشرفين األكاديميين:

بدايــة كل عــام /فصــل دراســي ٌيحــدد عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ليكلفــوا كمشــرفين 
أكاديمييــن مــع األخــذ باالعتبــار اآلتــي:

تحديــد المشــرفين األكاديمييــن وعــدد المسترشــدين لــكل مشــرف بالتنســيق مــع رئيــس 	 
القســم 

مشــرف 	  يخصــص  بحيــث  األكاديمييــن  المشــرفين  علــى  المســتجدين  الطلبــة  توزيــع 
لــكل طالــب أكاديمــي 

البقاء على المشرف السابق للمسترشد .	 
اســتبدال جميــع المشــرفين األكاديمييــن ممــن ليســوا علــى رأس العمــل )ابتعــاث - إجــازة 	 

- اســتقالة - تقاعــد- تكليــف...(.
أن يكــون المشــرف مــن نفــس تخصــص الطالــب الدقيــق قــدر اإلمــكان لتحقيــق الهــدف 	 

المرجــو مــن اإلشــراف.
ــارج 	  ــن مــن داخــل أو خ ــة المحولي ــن مــن اعضــاء القســم للطلب ــن مشــرفين أكاديميي تعيي

ــة للقســم. الكلي
الطــالب  	  نظــام ســجالت  خــالل  مــن  بالطالــب  األكاديمــي  المشــرف  ربــط  مــن  التأكــد 

بالمشــرفين الطلبــة  ربــط  تقريــر  خــالل  مــن   %	00 بنســبة  بالنظــام  الربــط  واســتكمال 
توجيــه المشــرفين األكاديمييــن بإدخــال وتحديــث بيانــات المشــرفين مــن خــالل نظــام 	 

ســجالت الطــالب 
التأكــد مــن إدخــال بيانــات جميــع المشــرفين األكاديمييــن بالقســم )المكتــب – اإليميــل – 	 

الهاتــف- ســاعات اإلشــراف األكاديمــي( بنظــام ســجالت الطــالب واســتكمال اإلدخــال 
بنســبة 00	%.
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يتــم تكويــن فريــق إرشــادي مــن الطلبــة لتقديــم اإلرشــاد والنصــح والمســاعدة لزمالئهــم 
الطلبــة، ونشــر الوعــي والمعرفــة، والعمــل بفاعليــة مــع وحــدة اإلشــراف األكاديمــي مــن 

خــالل المشــاركة بالبرامــج والفعاليــات واألنشــطة اإلرشــادية للوحــدة /للقســم. 

الطلبة المشرفون:

اإلعالن عن الترشيح للطالب المشرف وفق المعايير والشروط أدناه.	 
المقابالت مع المتقدمين للترشيح.	 
عقد لقاء مع المرشحين لتوضيح األنظمة والمهام والمزايا. 	 

حسن الخلق	 
المعرفة باللوائح واألنظمة	 
حب العطاء ومساعدة الغير	 
تحمل المسؤولية واتخاذ القرار	 
مهارة التواصل	 
مهارات تقنية )إعداد اإلعالنات - عروض – إنتاج فيديوهات ....(.	 
القدرة على تنظيم حمالت توعوية وأنشطة .	 

اجتياز المقابلة الشخصية.

شهادة تطوع / مشاركة / شكر/ ..غيرذلك

آلية الترشيح:

معاييرالترشيح:

الشروط:

المميزات:
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تحديد ومتابعة المحتوى الذي يقدم من قبل مدرس األقران.	 
مراجعة المادة العلمية مع المدرس والتأكد من إتقانه له.	 
اإلجابة على استفسارات  المدرس وإرشاده ألبسط  الطرق في إعطاء الدرس.	 
إرشاد مدرس األقران لمهارات ضبط الصفوف العلمية.	 

أن يكــون الطالــب حاصــل علــى تقديــر B+ أو أعلــى فــي المقــرر الــذي يرغــب بإعطــاء درس 	 
فيــه .

أن يكون الطالب في مستوى أعلى من المستوى الذي يدرس فيه المقرر.	 
أن يحصل على توصية من عضو هيئة التدريس الذي يدرس المقرر. 	 

نظــرا ألهميــة الــدروس اإلضافيــة كأحــد وســائل دعــم الطلبــة فــي العمليــة التعليميــة وأثرهــا 
الفعــال فــي رفــع المســتوى التحصيلــي والتــي يمكــن تفعيلهــا مــن خــالل اســتراتيجية تعلــم 
بواســطة  الطلبــة  تدريــس  علــى  والمبنيــة  التدريــس  طــرق  كأحــد   peer tutoring األقــران 
زمالئهــم بمــا يعــود بالنفــع عليهــم ويســاهم بشــكل فعــال فــي تنميــة مهاراتهــم فــي معظــم 
ــة التدريســية باألقســام  ممــا  ــه مــن اعضــاء الهيئ ــة تحــت إشــراف وتوجي ــب األكاديمي الجوان

ينعكــس إيجابــا علــى العمليــة التعليميــة فــي النواحــي التاليــة:

•  تطوير وتحسين مستوى األداء األكاديمي للطلبة.
•  رفع المستوى التحصيلي للطلبة الموشكين على التعثر في المقررات.

•  تقليل نسبة رسوب الطلبة المتكرر والذي يؤدي لحصول الطلبة على اإلنذار ثم الفصل.
•  تحسين نسبة استبقاء الطلبة في الكلية وتقليل نسبة التسرب.

دور عضو هيئة التدريس في الدروس اإلضافية - دروس األقران:

شروط مدرسو األقران:

الدروس اإلضافية - دروس األقران:
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أوجه مساعدة الطلبة لرفع المستوى التحصيلي:
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آلية الرد على الطلبات واإلحالة:  

يقــوم المشــرف األكاديمـي باستعراض الطلبات والرد عليها باتباع اآلتي:

دراسة حالة المسترشد لكل طلب بناء على )تقرير المتابعة – السجل األكاديمي(. 	
عقــد اللقــاءات واالجتماعــات الفرديــة المباشــرة وغيــر المباشــرة مــع الطلبــة الموشــكين . 	

علــى التعثــر للبحــث فــي أســباب التعثــر الدراســي )أكاديمــي - شــخصي - مــادي – صحي( 
والعمــل علــى مســاعدتهم فــى حــل مشــكالتهم بالطــرق المالئمــة لــكل حالــة ومحاولــة 
التــي تعتــرض طريــق تفوقهــم مــن خــالل توجيههــم للطريــق األمثــل  حــل العقبــات 
لمواصلــة الدراســة، وكيفيــة اتخــاذ القــرار فيمــا يخــص اختيــار المــواد الدراســية ومــواد 
الحــذف واإلضافــة، وحثهــم علــى حضــور الــدورات التدريبيــة المقدمــة مــن مركــز اإلرشــاد 

ــر ذلــك . الجامعــي فــي أســاليب المذاكــرة ......وغي
تعبئــة اســتمارة حالــة إرشــاد فــردي لــكل مسترشــد وحفــظ االســتمارة فــي ملف اإلشــراف . 	

األكاديمي .
الدخــول علــى كل طلــب و اختيــار تحديــث مالحظــة واســتكمال بيانــات المالحظــة ) الفئــة . 4

– الفئــة الفرعيــة -  الموضــوع – معيــن إلــى ) بنــاء علــى حالــة الطالــب فقــرة 5 (، وصــول 
الطالــب: نعــم، حالــة المالحظــة: مفتــوح (. 

ــاء علــى . 5 ــة الطلــب بن فــي حــال لــم يتمكــن المشــرف مــن حــل مشــكلة الطالــب يتــم إحال
ــار اآلتــي: ــر مــع األخــذ باالعتب اســباب التعث

إحالــــة أي طالــــب لديــــه مشــــكلة نفســــية /اجتماعيــــة/أسرية )شخصية (إلــــى المرشد 	 
الطالبــي بالكليــــة بعــد أخــذ موافقــة الطالــب علــى اإلحالــة مــع توضيــح األســباب فــي 

حــال عــدم الموافقــه يحــال الطلــب إلــى رئيــس وحــدة اإلشــراف األكاديمــي.
إحالــــة  أي طالــــب لديــــه مشــــكلة أكاديميــــة إلــى أســتاذ مقــــرر معيــن يواجــه الطالــب 	 

فيــــه صعوبــــة فــــي التحصيــــل العلمــــي )لحضور الســاعات المكتبية( أو مركــــز دعــــم 
التعلــم لتســجيل دروس إضافيــة ، وتقــوم هــذه الجهــة بتوجيــه الطالــب حســب مــا 

تقتضيــه الحاجــة.
إحالــــة أي طالــــب لديــــه مشــــكلة ماديــة إلــــى رئيــس وحــــدة اإلشــراف األكاديمــي 	 

بالكليــــة للتواصــل مــع الجهــات ذات العالقــة حســب اإلجــراءات المتبعــة.
ــدة اإلشــراف األكاديمــي 	  ــى رئيــس وحــ ــة إلــ ــكلة صحي ــه مشــ ــب لديــ ــة أي طالــ إحالــ

بالكليــــة للتواصــل مــع الجهــات ذات العالقــة حســب اإلجــراءات المتبعــة. 
إحالــة الطالــب  إلــى رئيــس وحــدة اإلشــراف األكاديمــي  فــي حــال وضــع الطالــب 	 

يســتوجب ذلــك  واليمكــن حــل مشــكلته مــن خــالل المشــرف األكاديمــي أو اإلحالــة 
إلــى جهــات اخــرى.

الــرد علــى الطلــب مــن الجهــات المحــال إليهــا ،وذلــك مــن خــالل تحديــث مالحظــة  معيــن . 	
إلــى المشــرف األكاديمــي بعـــد المعالجـــة .

يقـــوم المشـــرف بإضافــة التعليــق وإغـــالق الطلــب بعـــد اســـتكمال توجيهـــه مـــن قبلـــه أو . 7
مـــن الجهـــات األخــرى. 

المتابعة مع الجهات المحال اليها الطلب في حال الحاجة إلى ذلك. 8
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مخطط الطلبات واإلحالة:  
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النمـــــاذج

النمـــاذج

استـمارة المقررات 
المقتـــرحة للجدولة
- القســــــــــم

استمارة حالة 
إرشــاد فردي

استـمارة حالة 
إرشاد جمعي

استـمارة التوصية 
)دروس األقــــران(

استــمارة المقررات 
المقترحة للتسجيل

- المستـــــرشد
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استمارة حالة إرشــاد فردي
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استـمارة حالة إرشاد جمعي
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استــمارة المقررات المقترحة للتسجيل - المستـــــرشد
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استـمارة المقررات المقتـــرحة للجدولة - القســــــــــم
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استـمارة التوصية )دروس األقــــران(
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الصفحــة اإللكترونيـــة
لإلشـــراف األكاديمي

بمـــوقع الجــــامعة



إعــداد

لجنـــــة تطويـــــــر اإلشــــــــراف
األكــاديمي بكليــات الجـــامعة
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