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 أهداف ومهام اللجنة

 

العمل بجد على أن يحقق اإلرشاد األكاديمي األهداف التي أقرته الجامعة من إلي  هدف اللجنةت

أجلها والتي تصب في مصلحة الطالبة، وتعنى بتكوين طالبات قادرات على مواصلة دراستهم 

بدون تعثر، وعلى خدمة مجتمعهم باقتدار من خالل المواقع التي يشغلونها بعد تخرجهم وذلك 

 رشادية ، عن طريق تخصيص مرشد لكل مجموعة طالبية.بما يقدم لهم من برامج إ

 :مهام اللجنة

 االحتفاظ بسرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من الطالبات. -1

تقديم المشورة للطالبات فيما يختص باللوائح الموضوعة التي توفر لهم بيئة امنة لحماية  -2

 الحقوق والحريات الفردية وفقاً لسياسات الجامعة.

وتحفيز الطالبات إلظهار قدراتهن العلمية وتوفير بيئة مناسبة لالرتقاء بالبحاث توجيه   -3

 الطالبيه.

امكانية التواصل مع الطالبات هاتفيا او الكترونيا او عن طريق المقابلة الشخصية لحل  -4

 مشكالت البحث إن وجدت ومناقشة التقدم االكاديمي لهن.

 .الطالبات لمرة شهريا علي االقلالترتيبات لعقد اجتماعات دورية مع  اتخاذ  -5

 وضع خطة عمل للطالبات لحصر ومعالجة اي مشاكل يتم تحديدها خالل الدراسة.

 متابعة المكتب االكاديمي بخصوص إشعارات غياب الطالبات وفقا للوائح الجامعه. -6

 عمل تقارير بمشاكل الطالبات ورفعها مباشرة إلي رئيسة القسم. -7

ت واالطالع علي تقارير التحسن في حاالت المتعثرات دراسيا التشاور مع مدرسي المقرارا -8

 وتقديم بعض التسهيالت الممكنة.

توزيع كتيب االرشاد االكاديمي للطالبات مع بداية الفصل الدراسي مع نشر نسخة   -9

 الكترونية علي موقع القسم.

 تعريف الطالبه بحقوقها وواجبتها وفقاً لسياسة الجامعة. -10

واهدافه  اعضاء هيئة التدريس بتقديم مجمل خالصة المقرر ومحتوياتهالتاكد من التزام  -11

 .وطرق التقييم ومواعيدها وتوزيع الدرجات في اول محاضرة لكل مقرر

انشاء ملف ارشاد اكاديمي لكل طالبة يحتوي علي معلومات وبيانات عن كل طالبة  -12

االجتماعيه ومسارها التدريس ونقاط القوة والضعف وهوايتها وقدراتها التحصيلية ومشاكلها 

 وغيرها.

 التاكد من معرفة الطالبة بالساعات المكتبية العضاء هيئة التدريس. -13

 متابعة نتائج الطالبات في االختبارات الدورية ومساعدة وتوجيه من تحتاج المساعده. -14

تهيئة الطالبة لزيارة االعتماد االكاديمي وتشجيعهم للمشاركة بفاعليه بلجان القسم  -15

 مختلفه وتوعيتهم بادوارهم واهمية الحصول علي البرنامج االكاديمي.ال

 إبراز العالقات المتبادله بين الطالبات واعضاء هيئة التدريس. -16


