1ـ استقبال الطالبات المستجدات واإلشراف
عمى تنفيذ البرنامج اإلرشادي التعريفي.

2ـ

توزيع

الطالبات

المستجدات

طزيقة حساب املعدل الفصلي والرتاكمي:

عمى

وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
كلية العلوم واآلداب بشروره
قسم التربية ورياض األطفال

المرشدات األكاديميات.
 3اإلشراف العام عمى المرشدات األكاديميات
ومتابعة الحاالت التي ترفع لوحدة اإلرشاد.

اإلوذار األكادميي  :اإلشعار الذي

يوجه لمطالبة بسبب انخفاض معدلها التراكمي
عن الحد األدنى ( . ) 2
احلزمان  :تحرم من دخول االختبار

النهائي إذا قمت نسبة حضورها عن ( % 75
) من المحاضرات والدروس العممية المحددة

عد راسبة
لكل مقرر خالل الفصل الدراسي  ،وت ّ
في المقرر ويرصد لها تقدير محروم ( ح ) .

االعتذار :يجوز لمطالبة االعتذار

عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون

أن تعد راسبة إذا تقدمت بطمب االعتذار قبل
بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع
عمى األقل .ويرصد لها تقدير ( ع ) .

إعداد وتقديم

مشزفة جلىة اإلرشاد األكادميي بالقسم

د .إسزاء حسه حممد

 )1تقـــديم المعمومـــات األكاديميـــة واإلرشـــادية
لمطالبــــات وزيــــادة وعــــيهن بأهــــداف البــــرامج
التعميميـــة ونظـــم الدراســـة بالكميـــات و أهميـــة
اإلرشاد األكاديمي.
 ) 2التعرف عمى المشكالت التـي تحـول دون
قدرة الطالبات عمى التحصيل العممي.
 )3تزويـــد الطالبـــات بالنصـــائل التـــي تمكـــنهم
مــن فهــم ميــولهم وقــدراتهم وممارســة دورهــم
اإليجابي في العممية التعميمية.
 )4توجيــه الطمبــة ومتــابعتهم أكاديميــا خــالل
سنوات الدراسة .

عمى المرشـدة األكاديميـة متابعـة الطالبـة منـذ
التحاقها بالجامعة وحتى تخرجهـا ومسـاعدتها
فــي كــل مــا تحتاجــه مــن خــالل القيــام بالمهــام
التالية:
 .1التعرف عمى الطالبات وبناء عالقـة جيـدة
معهن.
 .2تعريـــف الطالبـــة بركيـــة الكميـــة ورســـالتها
وأهدافها.
 .3تعريــــف الطالبــــات بالســــاعات اإلرشــــادية
وتوضيل أهمية تواصمهن مع المرشدة.
 .4تشجيع الطالبات المتفوقات واعـداد قائمـة

بأسمائهن.
 .5اكتشـــــاف الطالبـــــات الموهوبـــــات والرفـــــع
بأسمائهن لمسئولة وحـدة النشـاط بالكميـة
.

 .6وعمى المرشدة أن تكون عمى إلمام
بالخطط الدراسية وعمى معرفة بأنظمة
وقوانين الجامعة لمساعدة الطالبة باألمور
اآلتية:

أ -شرح متطمبات التخرج.
ب -الحذف واإلضافة ومساعدة الطالبة
وتوجيهها إلتباع التعميمات المنشورة
بهذا الخصوص.
ت -إعداد ممف خاص لكل طالبة من
الطالبات الالتي أوكمت إليها مهمة
اإلشراف عميهن .

 .7تعريف الطالبة بالقوانين المعمول بها في
الجامعة.

.8مراقبة األداء األكاديمي لمطالبة.
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