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 التعريف باإلرشاد األكاديمى 

 

 هندسة النظم والحاسبات  لجنة االرشاد االكاديمى بقسمأوال: 

 -تتكون لجنة اإلرشاد األكاديمى من:

 رئيسا  أ.د. على إبراهيم السمرى

 عضوا د. محمد على رحيم

 عضوا ومقررا م. عبد الرحمن حالوة

 عضوا أ. محمد صالح

 عضوا الفرقة األولىالطالب / مندوب 

 عضوا الطالب / مندوب الفرقة الثانية 

 عضوا الطالب / مندوب الفرقة الثالثة 

 عضوا الطالب / مندوب الفرقة الرابعة 

 

 مهام لجنة اإلرشاد األكاديمى ثانيا: 

 تقسيم الطالب على المرشدين االكاديميين من اعضاء هيئة التدريس واعالن ذلك على موقع القسم.   .1

التأكيد على تخصيص ساعات مكتبية محددة المكان والزمان لكل عضو هيئة تدريس وإعالنها   .2

 للطالب بوسائل متعددة. 

 االلكترونى للقسم.عمل النماذج الالزمة لالرشاد االكاديمى ووضعها على الموقع  .3

 وضع آلية لعمل ملف ارشاد اكاديمى لكل طالب من قبل المرشدين االكاديميين.   .4

 وضع آلية للمتابعة االكاديمية للطالب واالكتشاف المبكر للطالب المتعثرين اكاديميا. .5

 يمية.دكا وضع آلية لتوفير حلول لمشاكل الطالب األ .6

 اعداد برامج لمساعدة الطالب المتعثرين .7

 اد برامج لتشجيع وتحفيز الطالب المتفوقيناعد .8
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وضع آلية الكتشاف الطالب المتفوقين اكايمياَ فى كل فرقة دراسية والعمل على تكريمهم بشهادات  .9

 تفوق. 

 وضع آلية لتقديم شكاوى الطالب والتعامل معها والعمل على حلها بما اليتعارض مع القانون.  .10

الموقع االلكترونى للقسم والعمل على تحديثه بصورة العمل توفير دليل ارشاد اكاديمى على  .11

 دورية.

عمل ورشة عمل خالل كل فصل دراسى للطالب القسم للتعريفهم باالرشاد وايضا التعرف على  .12

 مشاكلهم واحتياجاتهم وكذك حثهم على المشاركة فى عملية تطوير القسم.

ب الجدد وعمل جولة تعريفية لهم تحديد يوم فى االسبوع االول من كل عام دراسى الستقبال الطال .13

 بالقسم والكلية.

( الهيئة الوطنية لضمان جودة NORMASتحديد اعداد القبول للقسم بما يتوافق مع نماذج ) .14

التعليم واالعتماد االكاديمى, وذلك خالل الشهر االول من الفصل الدراسى الثانى لكل عام دراسى 

 من الفصل الدراسى الثانى. ورفعها الى رئيس القسم فى االسبوع الخامس 

 مراجعة شروط قبول الطالب بالقسم بصفة دورية. .15

 مراجعة شروط تحويل الطالب من والى القسم بصفة دورية. .16

 التواصل والتعاون مع اللجان ذات الصلة. .17

 رفع اآلليات والسياسات المقترحة من اللجنة لرئيس القسم لعرضا على مجلس القسم. .18

   ئق الممارسات واالنشطة الخاصة باللجنة.عمل ملف يحتوى على كل وثا  .19
 -التواصل مع لجنة االرشاد االكاديمى:ثالثا: 

 وارسال المقترحات والشكوى من خالل البريد اإللكترونى يمكن التواصل مع لجنة اإلرشاد األكاديمى
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