
  مهام مرشيف وحدات اإلرشاد األكادميي يف الكليات:
  

 :الكلية يف املتاحة بالتخصصات لاملستجد أو املحوَّ  الطالب تبصري )١
o كل األقسامالعلمية لخرجات املو  معرفة التخصصات املتاحة يف الكلية. 
o املقدرة عىل إعطاء نبذة بسيطة عن طبيعة العمل املتوقع لخريج كل قسم. 
o  الطالب الذي يتعذر تقديم املعلومات الكافية له إىل مركز اإلرشاد الجامعيإحالة. 

 

 :تابعة غياب الطالبم )٢
o األكادمييني املرشدين عرب(بشكل أسبوعي الغياب لجميع الشعب يف الكلية تسجيل  متابعة(. 
o  س املادة أو لنفس املرشد األكادمييلنفالتبليغ عن الطالب الذي غاب ثالثة محارضات متتالية. 
o استقطاب الطالب كثريي الغياب ومحاولة معرفة األسباب املؤدية لذلك. 
o ) إىل مركز اإلرشاد الجامعي لدراسة أو أكرثمتتالية محارضات  ٣إحالة الطالب الذين تم تسجيل غيابهم بشكل متكرر (

 حاالتهم.
 

 متابعة رصد الدرجات: )٣
o وث وغريها كل أسبوعني (حتى ميكن لواجبات والبحمتابعة رصد الدرجات الخاصة بأعامل السنة واالختبارات الدورية وا

 مالحظة الطالب املتعرثين دراسياً)
o  قبل إجازة منتصف العام الدرايسالنصفية  االختباراتمتابعة رصد درجات 
o  ضبطهم  أو بسبب لالختباربسبب عدم حضورهم (إحالة الطالب املتعرثين أو الذين يعانون من مشاكل يف رصد الدرجات

 إىل مركز اإلرشاد الجامعي. )يف حالة غش
 

 ابعة سري الطالب أكادميياً:تم )٤
o الغريبة ترصفات ن تتم مالحظة بعض البرضورة التبليغ عن الطالب الذييف جميع األقسام ن األكادمييني التنبيه عىل املرشدي

 بيل املثال ال الحرص:عىل س عليهم،أو املستهجنة 
  كرثة النوم يف املحارضات 
 نقاشأو ال االنفعال الرسيع عند املخاطبة 
 االنطوائية والبعد عن اآلخرين 
 آثار الجروح والحروق والعنف الجسدي 

o مركز اإلرشاد الجامعي.نفسية أو اجتامعية إىل  من مشكالت إحالة الطالب الذين يعانون 
 

 الالصفيَّة:لالشرتاك يف األنشطة  البتشجيع الط )٥
o  عامدة شؤون الطالب. تنفيذهاالتي تقوم بألنشطة ا اتإعالناملساهمة يف نرش 
o ) يهية)والرياضية والرتفالثقافية واالجتامعية العلمية و تشجيع الطالب عىل املشاركة يف أنشطة الجامعة املختلفة. 
o  تي تعود عليه من املشاركة.الفوائد المنشطة الالصفية و تبصري الطالب بأهمية املشاركة يف األ 

 

 وحدات اإلرشاد: رشيفالخاصة مب حضور الدورات التدريبية )٦
o حضور الدورات التدريبية التي سيقيمها املركز ملرشيف الوحدات لرفع كفاءتهم اإلرشادية. 
o  إلرشاد األكادميي بالتحديد.باملركز والتي تستهدف محاور ارش العمل الخاصة و املشاركة يف 
o .املشاركة يف تدريب املرشدين األكادمييني يف الكليات املختلفة  


