 .6مهمات أعضاء هيئة التدريس والمرشدين في الفروع
لقززد كلفززت اجلامعززة عززدداً مززن خززرية أعضززاء هيئززة التززدريس مززن خززالل الفززروع بتقززديم
املساعدة للطالب وميكن االتصال بهم خالل األوقات احملددة لإلفادة من توجيهاتهم وخز اتهم
يف اجملاالت األكادميية واإلرشاد والتوجيه الرتبوي.
وفيما يأتي موجزاً عن أبرع اخلدمات اليت يقدمها عضو هيئة التدريسك
 .1يعقد عضو هيئة التزدريس كزل حسزب اختصاصزه مزع بدايزة الفصزل الدراسزي اجتماعزاً
حهيدياً لطالب املقرر املعين حبيي يوجههم ويشرح ام الطريقة املثلزى لالسزتفادة مزن املزادة
العلمية ويسمع اقرتاحاتهم وجييب عن أسئلتهم.
 .2يقدم شرحاً ملن مل يستوعب بعض النقا من املادة العلمية يف املقرر الدراسزي املعزين خزالل
الفصل الدراسي .
 .3يصزحح واجبزات وتعيي نزات الطزالب ويعيزدها إلزيهم مزع مالحظاتزه عليهزا ويناقشزهم يف ذلزي
خالل الفصل الدراسي.
 .4يشجع الطالب على احلوار فيما بينهم ويسهم يف بناء جمموعات العمل بني ذوي التخصص الواحد.
 .5يساعد الطالب على تعبئة اجلدول الدراسي وترتيب خططهم الدراسية وتنظيمها.
 .6جييب عن عيع األسئلة واالستفسارات اليت تتعلق لحتوى املادة وطرا تقوميها.
 .7يشرف على عقد االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة.
 .8يصحح أوراا االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة.
 .9يعبئ النماذج والو ائق اخلاصة باجلامعة ويعمل على إيصااا للجهة املعنية يف الوقت احملدد.
 .10ينفذ تعليمات اجلامعة اخلاصة بتحسني التعليم ملختلف املقررات الدراسية.

مه م املرشد األك :ميي:
ميكن تلخيص مهام املرشد االكادميي بالتاليك
 .1اإلشززراف علززى تعبئززة الطلبززة اجلززدد لطلبززات التحززاقهم باجلامعززة يف خمتزز ات احلاسززوب
بالتعاون مع موظف املخت ات وجلان اإلرشاد الطالبية.

 .2ارشاد الطلبة اجلدد وتعريفهم بنظام اجلامعة بشكل عام وبالكليات والتخصصزات
املطروحزززة يف اجلامعزززة ومسزززاعدتهم علزززى اختيزززار التخصزززص الزززذي يناسزززب ميزززوام
ورغباتهم وخلفيتهم العلمية واملهنية.
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 .3مساعدة الطلبة على اختيار املقررات الدراسية حسزب اخلطزة الدراسزية وتعزريفهم
باألنظمة مثل (التنبيهات الفصل االكادميي انتحال الشخصية  ...اخل).
 .4تعريززف الطلبززة باحليززاة اجلامعيززة ونظززم اجلامعززة بعامززة ونظززم الدراسززة واالمتحانززات
ساصة.
 .5مسزززاعدة الطلبزززة علزززى تنظزززيم اوقزززاتهم وحسزززن اسزززتثمارها للحصزززول علزززى افضزززل
االسزززاليب يف املزززذاكرة والتحصزززيل اجليزززد باالضزززافة اىل تنظزززيم وقتزززه بزززني العمزززل
والدراسة.
 .6توجيه الطالب لتسجيل ودراسة املقرات الزيت يسزتفيد منهزا يف دراسزته اجلامعيزة مثزل
مقرر تعلم كيف تتعلم ومبادئ احلاسوب ومقزررات التخصزص الزيت تكزون متطلزب
سابق ملقررات اخرى.
 .7حززي الطالززب علززى االسززتفادة مززن موقززع اجلامعززة االلكرتونززي ومتابعزة كززل جديززد
على املوقع من إعالنات وقوانني جديدة.
 .8حي الطالب على وضع خطة خاصة به للتخرج( .بطاقة إرشاد ذاتي).
 .9مساعدة الطلبزة علزى حسزن االسزتفادة ممزا تيسزرش ازم اجلامعزة مزن اسزاليب تسزاعد
على التحصيل العلمي.
 .10متابعة تسجيل الطلبة الذين حيصلون على معدالت تراكمية أقل من  60٪ووضزعهم
حتززت املراقبززة األكادمييززة حتززى ال يززدخلوا دائززرة اخلطززر وحيصززلوا علززى التنبيهززات
واالنذارات.
 .11االهتمزززام بالطلبزززة املتميززززين يف الثانويزززة العامزززة ومتزززابعتهم يف سزززائر شزززؤونهم حتزززى
يتخرجوا بتفوا.
 .12إرشززاد الطلبززة الززذين يرغبززون حتويززل ختصصززاتهم وبيززان مززا قززد يززتم احتسززابه مززن
ساعات كانوا قد درسوها.
 .13متابعززة اخلطززط الدراسززية املوجززودة علززى البوابززة االكادمييززة والتأكززد مززن دقتهززا
وتوافقها مع ما جد من قوانني وتعديالت.
 .14التنسيق مع اعضاء هيئة التدريس يف حل املشكالت اخلاصة ببعض الطلبة.
 .15االطززالع علززى بيانززات الطلبززة مززن املسززتنكفني واملززؤجلني واملنززذرين بشززكل مسززتمر
والتواصل معهم وىاولة فهم ظروفهم والسعي حلل اي مشكلة ان وجزدت بالتنسزيق
مع قسم التسجيل.
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