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تقرير اإلرشاد األكاديمي ((الموحد)) للفصل الدراسي الثاني 8341/8341هـ
مقدمة:
استيفاء لمتطلبات المعيار الخامس من معايير ضمان الجودة في برنامج التعليم العالي والخاص بشؤون
الطالب والخدمات المساندة ،وتحقيقا ً لرؤية ورسالة برنامج اإلدارة العامة واستجابة لوحدة التطوير والجودة
بالكلية .قام منسقي بشقي الطالب والطالبات االرشاد األكاديمي بقسم اإلدارة العامة بطرح استبيان الستطالع راء
أعضاء هيئة التدريس عن نظام اإلرشاد األكاديمي.
أوالً :أعضاء هيئة التدريس:

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.17
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.27
.21

العبارة
حضر الطالب لممتابعة معك كمرشد بمستوى
توزيع ميام اإلرشاد الحالي مناسب بمستوى
تفاعل المرشد األكاديمي بالقسم معك كمرشد بمستوى
تفاعمت إدارة البرنامج معك كمرشد بمستوى
تفاعمت إدارة اإلرشاد األكاديمي بالكمية معك كمرشد بمستوى
بمستوى اإلدارة األكاديمية بالكمية معك كمرشد بمستوى بمستوى
تفاعمت
توفرت لك معينات العمل من أدوات مكتبية بمستوى
توفرت لك وسائل االتصال بالطالب بمستوى
نظام اإلرشاد األكاديمي في القسم فعال بمستوى
توضح كمرشد أكاديمي أنظمة ولوائح الجامعة لمطالب
تشرح كمرشد أكاديمي الخطة الدراسية لمطالب
تتواجد كمرشد أكاديمي بمكتبك خالل ساعات اإلرشاد األكاديمي
تحتفظ كمرشد أكاديمي بممف لكل طالب
تتأكد كمرشد أكاديمي من عدم وجود تعارض في الجدول الدراسي
لمطالبكمرشد أكاديمي وضع الطالب الدراسي
تتابع
تساعد كمرشد أكاديمي الطالب في عممية تسجيل المقررات
تشرح كمرشد أكاديمي لمطالب طريقة حساب المعدل الفصمي
كمرشد أكاديمي لقاءات جماعية وفردية
تعقدراكمي
والت
تتعرف كمرشد أكاديمي عمى قدرات وميول الطالب
تعامل كمرشد أكاديمي الطالب تحت إشرافك باحترام
تساعد كمرشد أكاديمي الطالب في طريقة إدارة الوقت والمذاكرة
النسبة الكمية
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ذكور
%58.3
%78.3
%98.3
%88.3
%88.3
%83.3
71.65
%77
%83.3
%177
%95.5
%177
%91.1
%86.6
%93.3
%84.4
%84.4
%93.3
%86.6
%177
%88.8
%86.8
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نقاط القوة :
 /1تفاعل المرشد األكاديمي بالقسم مع المرشدين األكاديميين بالقسم.
 /2المرشد األكاديمي يوضح أنظمة ولوائح الجامعة لطالب.
 /3وجود أعضاء ىيئة التدريس بمكاتبيم إلرشاد الطالب.
 /3المرشد األكاديمي يحتفظ بممفات لكل طالب.
 /4المرشد األكاديمي يتابع وضع الطالب الدراسي .
 /5المرشد األكاديمي يعامل الطالب تحت إشرافو باحترام.
 /6المرشد األكاديمي يعقد لقاءات جماعية وفردية مع طالبو.
نقاط الضعف:
عدم حضور الطالب لإلرشاد األكاديمي.

خطة التحسني:

تحفيز الطالب لحضور
اجتماعات لإلرشاد
األكاديمي
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ثانيا ً ً :عضوات هيئة التدريس:
م

البيان
تتاتع انًزشذج األكادًٌٍح تقذو انطالب فً انخطح انذراسٍح.

2

تىضح انًزشذج األكادًٌٍح نهطانثاخ انجذد أَظًح ونىائح انكهٍح

94%

3

تقىو نًزشذِ األكادًٌٍح تانًساعذج فً تُسٍق جذول االيتحاٌ عُذ حذوث تعارض.

92%

4

تقىو انًزشذج األكادًٌٍح تانًساعذج فً عًهٍح انحذف واإلضافح فً انًقزراخ
انذراسٍح
تزاعى انًزشذج األكادًٌٍح انظزوف انُفسٍح  ،ودراستها ،وانًحافظح عهى سزٌح
انًعهىياخ
تقذو انًزشذج األكادًٌٍح دنٍم انطانة نهطانثاخ فً انهقاء انتعزٌفً

96%

92%
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تعهٍ انًزشذج األكادًٌٍح انساعاخ انًكتثٍح فً أياكٍ ظاهزج نٍتعزف عهٍها انطانثاخ

98%

8

تقىو انًزشذج األكادًٌٍح تإعذاد تقزٌز شهزي نًا تى إَجاسِ خالل انشهز

88%

9

تقىو انًزشذج األكادًٌٍح تاالهتًاو تًشكهح انطالب انًتعثزٌٍ دراسٍا

96%

1
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النسبت الكليت إلمجايل العباراث

نسبت العبارة
98%

96%

94%

أوالً ً :النتائج:
خالصة التحميل حسب ىذه الدراسة أن  %49من أعضاء ىيئة التدريس ببرنامج اإلدارة العامة بجامعة نجران

راضون عن نظام اإلرشاد األكاديمي

بناء عمى ىذه الدراسة يمكن لنا أن نستخمص اآلتي:

ثانيا :نقاط القوة:
 تتابع ادلرذدة األكادميوة تقدم الطالب يف اخلطة الدرادوة
 توضح ادلرذدة األكادميوة للطالبات اجلدد أنظمة ولوائح الكلوة
 تقوم دلرذده األكادميوة بادلساعدة يف تنسوق جدول االمتحان عند حدوث تعارض

 تقوم ادلرذدة األكادميوة بادلساعدة يف عملوة احلذف واإلضافة يف ادلقررات الدرادوة.
 تراعى ادلرذدة األكادميوة الظروف النفسوة  ،ودرادتها ،واحملافظة على دروة ادلعلومات.
 تقدم ادلرذدة األكادميوة دلول الطالب للطالبات يف اللقاء التعروفي
 علن ادلرذدة األكادميوة الساعات ادلكتبوة يف أماكن ظاهرة لوتعرف علوها الطالبات
 تقوم ادلرذدة األكادميوة بإعداد تقرور ذهري دلا مت إجنازه خالل الشهر
 تقوم ادلرذدة األكادميوة باالهتمام مبشكلة الطالب ادلتعثرون درادواً
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ثالثا :نقاط الضعف
ال يوجد

إعداد
د .فاطمة رزق مصطفي

د .أنس بابكر الحسين
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