وحاة االرشاا االكاايمي
األدهاا

المهام

ااوار الطالب

البرامج

قائمة االعضاء

األدهاا
1.تنمية موادهب الطالب وقاراتهم اإلبااعية وتعزيزدها.
2.تعزيز ثقة الطالب بأنفسهم ،وأدهمية االعتماا على الذات.
3.اعم السلوكيات اإليجابية ،والعمل على تنميتها ،ومعالجة السلوكيات السلبية.
4.مساعاة الطالب المتعثرين اراسياً ،على تحسين أوضاعهم األكاايمية.
5.مساعاة الطالب المتفوقين اراسيا ً على المحافظة على أوضاعهم األكاايمية.
6.تقايم النصائح المتعلقة باإلرشاا النفسي واألكاايمي.

المهام
التعرف على أداء الطلبة فً الفصل المنصرم.

رفع تقرٌر عن المشاكل التً واجهها المرشد خالل عملٌة اإلرشاد.
االجتماع مع الطلبة المتعثرٌن أكادٌمًٌا.
االجتماع مع الطلبة الحاصلٌن على إنذار أكادٌمً بسبب انخفاض المعدل التراكمً.
معالجة المشكالت السلوكٌة والنفسٌة ،التً ٌواجهها الطلبة
تقدٌم المحاضرات والندوات والدورات التدرٌبٌة فً مجال التوجٌه واإلرشاد.
اإللمام بمواعٌد التقوٌم الزمنً الخاص بمواعٌد التسجٌل والتأجٌل وحذف المقررات المعلنة من قبل عمادة الدراسات العلٌا.
معرفة الخطة الدراسٌة للكلٌة ومتطلبات التخرج للطالب ،والتأكد من موافقة جدول الطالب أو الطالبة مع الخطة الدراسٌة للكلٌة.
مقابلة الطالب/ـة عند بداٌة كل فصل دراسً بهدف:
حث الطلبة على االجتهاد والتفوق فً الفصل المقبل.
مساعدة الطلبة وإرشادهم فً تسجٌل المواد ،وإٌجاد حلول فً حال وجود تعارض بٌنها.
متابعة انتظام الطلبة فً الدرا سة ،وفً حال عدم مواظبة الطالب أو ضعف مستواه ٌتم البحث عن األسباب ومحاولة حلها أو الرفع بذلك إلدارة
الكلٌة.
اكتشاف الطلبة الموهوبٌن والمتمٌزٌن ،وحثهم على المشاركة فً المؤتمرات المحلٌة والعالمٌة وإرشادهم لكٌفٌة المشاركة.

حث الطلبة على المشاركة فً األنشطة األكادٌمٌة والفعالٌات التً تنظمها الكلٌة أو الجامعة والخاصة بالدراسات العلٌا.
تخصٌص ساعات مكتبٌة لمقابلة الطلبة لمناقشة األمور األكادٌمٌة وإلرشادهم.
رفع تقرٌر فصلً عن أداء الطلبة لوحدة اإلرشاد األكادٌمً ،بحٌث ٌشمل التقرٌر األداء األكادٌمً للطالب أو الطالبة.
إعداد سجل اإلرشاد األكادٌمً لكل طالبـ/ـة ،حٌث ٌقوم المرشد بفتح ملف خاص لكل طالب أو طالبة بالمجموعة ٌشمل المواد المسجلة
ومستوى درجات الطالبـ/ـة فٌها ،ومشتمالً على المعدل التراكمً ،وكذلك محاضر االجتماعات الدورٌة بٌن المرشد والطالب أو الطالبة،
باإلضافة إلى أي تقارٌر أو إنذارات موجهة من مقرر المادة والتً من خاللها ٌمكن تقٌٌم مستوى الطالب أو الطالبة.

اور الطالب أو الطالبة:
 الطالبـ/ـة هو المسؤول األول عن أدائه األكادٌمً ،ودور المرشد فقط هو عملٌة إرشاد الطالب ومساعدته على تخطً الصعاب والمشاكل التًقد تواجهه.
االطالع على الالئحة الموحدة للدراسات العلٌا ،وفهم واستٌعاب األنظمة واللوائح الخاصة بالدراسات العلٌا.معرفة التقوٌم الزمنً الخاص بعمادة الدراسات العلٌا واالطالع علٌه فً كل فصل دراسً ،وذلك لمعرفة المواعٌد الخاصة بالتسجٌلوالتأجٌل واالعتذار ..الخ.
االلتزام بمقابلة المرشد األكادٌمً الذي ٌحدده القسم لكل طالب وطالبة ،واطالعه على جمٌع المعلومات والبٌانات التً ٌطلبها منه.تنفٌذ توصٌات المرشد والمواظبة على مقابلة المرشد حسب المواعٌد المتفق علٌها.-إبالغ المرشد بأي متغٌرات قد تؤثر فً برنامجه أو أدائه الدراسً.

برامج اإلرشاا األكاايمي
برامج توجٌهٌة للطالب المستجدٌن للتعرٌف أساسًا بنظام الدراسة واالختبارات ،وتحقٌق التأقلم الالزم مع الدراسة الجامعٌة ،وتعرٌفهم بحقوقهم
وواجباتهم.
برامج إرشادٌة لمساعدة الطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة ،خالل حٌاتهم الجامعٌة ،على تحقٌق أعلى درجات التكٌف النفسً واالجتماعً
والتحصٌل األكادٌمً وفقا ً لما تسمح به قدراتهم ،ودراسة مشكالتهم والعمل على حلها ،وتوفٌر فرص التدرٌب لهم كل حسب مجاله وحاجاته.
برامج إرشادٌة للطالب المتعثرٌن لمعاونتهم فً تجاوز عثراتهم وتحقٌق النجاح المنشود ،ومساعدتهم فً التغلب على ما ٌواجهونه من
عقبات ومشكالت.
ً
وتحفٌزا لغٌرهم من الطالب.
برامج إرشادٌة للطالب المتفوقٌن لمساعدتهم على االستمرار فً التفوق تشجٌعًا لهم
برامج إرشادٌة لطالب المنح الدراسٌة لتوجٌههم إلى ما ٌحقق مواصلتهم للدراسة ،ومعاونتهم على التغلب على ما قد ٌصادفهم من عقبات أو
مشكالت لٌكونوا دعاة جٌدٌن لصالح جامعاتنا فً بالدهم مستقبالً.
برامج إرشادٌة لعموم الطالب لمساعدتهم فً تحسٌن مستواهم الدراسً والتحصٌلً.

قائمة االعضاء
مشر

الوحاة  /الاكتور سالم المفرجي

عضو  /ا .دهاني سعيا
عضو  /ا .احما الحوراني
منسقة اقسام الطالبات ا.

