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خطة اإلرشاد األكاديمي لقسم الرياضيات
للعام الجامعي  1440/ 1439هـ
 )1األهداف العامة لإلرشاد األكاديمي :

)2
م



تقديم المعلومات األكاديمية للطالب وتعريفهم بنظم ولوائح الدراسة.



تشجيع ودعم المتفوقين والموهوبين ومساعدة المتعثرين أكاديميا لتحسين مستواهم العلمي.



تنمية قدرة الطالب الذاتية في حل مشكالته وتصحيح مسيرته الدراسية.



توجيه الطلبة ومتابعتهم أكاديميا خالل سنوات الدراسة .



تشجيع الطالب على ممارسة دور ايجابي في العملية التعليمية والمشاركة في األنشطة الالصفية.

الفعاليات اإلرشادية وتنفيذها :
األهداف

الفعالية

الجهة المنفذة

الجهة

وقت التنفيذ

المشرفة
ــ عرض رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها .

1

األسبوع اإلرشادي

منسق اإلرشاد

ـ تق ديم المعلوم ات األكاديمي ة واإلرش ادية للطلب ة

بالقسم

في االسبو ع األول

وتع ريفهم بنظ ام الدراس ة تق ديم لمح ة ع ن الرياض يات

+

من بداية كل فصل

والخط ة الدراس ية لقس م الرياض يات وأهمي ة اإلرش اد

أعضاء القسم

وحدة اإلرشاد

األك اديمي ـ تعري ا الط الب بكيفي ة التعام ل م ع النظ ام

دراسي/1439
1440هــ

اإللكتروني للجامعة .
 -مناقشة مهام لجنة االرشاد االكاديمي بقسم الرياضيات

2
الخطة الفصلية للجن ة

 -توزيع الطالب على المرشدين األكاديميين بالقسم.

اإلرشاد األكاديمي

 -يقوم المرشد االكاديمي عمل اجتماعين شهريا لمتابع ة

األكاديمي

سير دراسة طالبه وتوثيق ذلك في االس تمارات الخاة ة

بالقسم

بذلك.
 -رفع تقارير لمنسق القسم عن نشاط اللجنة.

الصفحة  1من 2

لجنة اإلرشاد
وحدة اإلرشاد

مرة كل شهر

3
معالج

ةج

داول

الطالب

تص حيح مس ار الط الب الدراس ي ومعالج ة ج داولهم

المرشدون

الشؤون

الدراس ية وف ق الخط ة الدراس ية م ع مراع اة م واد

األكاديميون

األكاديمية

الرسوب ونظام المستويات

في األقسام

وحدة
اإلرشاد

( الحذف اإلضافة )

في الشهر االول من
بداية كل فصل
دراسي للعام الجامعي
 1440//1439هــ

4

االجتماااااااااااااا ماااااااااااااع

ـ توضيح مفهوم اإلرشاد األكاديمي وأهدافه

المرشااااااااااااااااااااااااااااااادي

ـ توضيح مهام المرشد األكاديمي

األكاديميي الجدد

ـ تبيي آليات عمل المرشد األكاديمي

منسقي
اإلرشاد في

وحدة اإلرشاد

حسب اإلعال

األقسام

( ورشة عمل )
ـااا التعااارف علاااى الطاااالب المتع اااري دراسااايا (عاااددهم

المرشدو

لجنة اإلرشاد

5
الطاااااالب المتع ااااارو

ال ة)

ومدرسو

بالقسم

دراسيا.

ـ ا وضااع المعالجااات المناساابة لتحسااي مسااتواهم وذل ا

حسب اإلعال

المواد

عبر عمل محاضرات تقوية لهم
6
7

الطااااااااالب متكاااااااارر

ـ التعرف على الطالب متكرر الغياب وحصرهم .

المرشدو

لجنة اإلرشاد

الغياب

ـ وضع المعالجات المناسبة لحل هذه المشكلة .

األكاديميو

بالقسم

االجتما الدور لكال

ـ متابعة المستوى الدراسي للطالب .

المرشدو

لجنة اإلرشاد

مرشد مع طالبه

ـا التعاارف علااى المشااكالت التااي تااواجههم والعماال علااى

األكاديميو

بالقسم

مرتي في الشهر

حلها

أ .الشريف ابراهيم ادريس
منسق لجنة االرشاد االكاديمي
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