
 

هندسة األزهر بنين بتخريج مهندسين طبقاً للمعايير المرجعية    -يلتزم برنامج هندسة النظم والحاسبات    : رسالة برنامج هندسة النظم والحاسبات 

إطار    المجتمعية فى قادرين على المنافسة فى سوق العمل وإجراء البحوث العلمية المتميزة فى مجاالت هندسة النظم والحاسبات والمشاركة فى التنمية  

 اإلسالمية. من القيم  

 

 

 وإلتزامات الطالب معه   مهام المرشد االكاديمى

 

 مهام المرشد االكاديمى أوال: 

 يقوم عضو هيئة التدريس بالعديد من المهام منها

اعداد ملف خاص لكل طالب من الطالب الذين اوكلت اليههم مهمههة اال ههرام علههيهم ويحتههوى الملههف علههى   -1

 قائمة المقررات الدراسية. –استمارة بيانات الطالب 

 استفساراتم .توجيم الطالب الى من يستطيع الرد على  -2

)يسههتخدم   على المر د االكاديمى تحديد المقررات االختياريههة مههع الطالههب بنههاء علههى امكانياتههم وتوجهاتههم  -3

 (نموذج ار اد طالب

يقوم المر د االكاديمى بتعريف الطالب بالبنود التى تهمهم من الالئحة الدراسية مثل عدد سههاعات المقههرر   -4

 جماعى( .نموذج ار اد ) يستخدم درجات اعمال السنة والعملى.. الخ  –

 -على المر د االكاديمى ان يعرم الطالب على متطلبات التخرج وكيفية اسههتيفائها مثههل التههدريب ال ههيفى -5

 جماعى(.نموذج ار اد وغيرها ) يستخدم  -التربية العسكرية

 م المحاضههراتعلى المر د االكاديمى التأكد من ان جميع الطالب يعرفههون المكههان والزمههان الههذى تبههد  فيهه  -6

 .جماعى(نموذج ار اد )يستخدم 

متابعة الطالب  ثناء دراستهم خ وصاً المتعثرين  و المتوقع تعثرهم والتنسيق مع رئيس القسههم بخ ههوص  -7

التعميم على  عضاء هيئة التدريس برفع اسماء هؤالء الطالب للمر د خ وصههاً بعههد االمتحانههات الف ههلية 

فهها األسههبو    %15جههاوز  حيث تبدو النتائج المتدنية وكذلك للطالب الذين يكثر تغيبهم عههن المحاضههرات )ت

نهاية األسبو  الثامن(  و الذين يالحظ عليهم  ستاذ المادة بعض الظواهر كالنوم المتكرر  ثناء  %20الرابع و

 .(نموذج اكتشام تعثر دراسى لمجموعة طالب)يستخدم  المحاضرات  و الشرود الذهنا  و غير ذلك

لههة حلههها بههالطرق المناسههبة كههاقترا  اسههتدعاء هههؤالء الطههالب والنظههر فهها  سههباب مشههاكلهم ومحاو -8

جرعات تدريسية إضافية واالستعانة بالمعيدين والمحاضرين من وحههدة اإلر ههاد لمسههاعدة هههؤالء  اعطائهم

 .المتعثرين ووضع الخطط إلخراجهم من حالة التعثر
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إطار    المجتمعية فى قادرين على المنافسة فى سوق العمل وإجراء البحوث العلمية المتميزة فى مجاالت هندسة النظم والحاسبات والمشاركة فى التنمية  
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ئيس القسههم. إذا لم يتمكن المر د ووحدة اإلر اد فا القسم من حل مشكلة التعثر لدى الطالب فيرفع األمر لر -9

 .وعلى المر د االستمرار فا متابعة الحالة

تلمس الطالب المتميزين فا القسم والتواصل معهم والتنسيق مع رئيس القسم لحثهم على مواصههلة  -10

نموذج اكتشههام تفههوق دراسههى لمجموعههة كريمهم )يستخدم  تو  تميزهم وإزالة العقبات التا تعترض طريقهم

 .(طالب

11-  

و حلقة الوصل بين الطالب وادارة القسم لحل  ى مشاكل قد يتعرض لها يكون المر د االكاديمى ه -12

 .(تظلم-نموذج  كوى )يستخدم  الطالب

عند حدوث  ى مشكلة بين الطالب و حد اعضههاء هيئههة التههدريس او الهيئههة المعاونههة يقههوم المر ههد  -13

 .االكاديمى بالتدخل لمحاولة حل هذه المشكلة

 

 الطالب  و  األكاديمىمرشد ال العالقة بينثانيا: 

.هنهها    الطالههب  ويقههوم بهههذا الجهههد مههن  جههل مسههتقبل  بالقسمالمر د األكاديما هو  حد السادة  عضاء هيئة التدريس  

المر ههد األكههاديما يعمههل بعض األلتزامات يجب على الطالب الجامعى التقيد بههها مههع مر ههده األكههاديمى علمههاً بههأن  

 منها: األخ األكبر للطالبل الح الطالب وهو فا منزلة األب  و 

الحرص على تحديد مواعيد المقابالت مع المر ههد األكههاديمى الخههاص بههك واأللتههزام بحضههورها جميعههاً  وعههدم   -1

 التغيب عنها إال لظرم طارئ.

 المشاركة مع المر د األكاديما ومناقشتم فا كل ما يهم مستقبلك األكاديما.  -2

 امة التا توفرها الكلية والجامعة  والتا يوجهك إليها المر د األكاديما.الحرص على األنتفا  بالخدمات الع -3

 الحرص على األستما  لن ائح المر د األكاديما. -4

 التوجم الى المر د االكاديمى عند حدوث  ى مشكلة طارئة. -5

 االلكترونى.وجود وسيلة ات ال مبا ر بين المر د االكاديمى والطالب مثل التليفون او البريد  -6

 دارة القسم  و الكلية.إعدم تخطى المر د االكاديمى عند حدوث  ى مشكلة بالتوجم المبا ر الى  -7

 


