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تم إعتماد التقرير في إجتماع مجلس القسم رقم ( )6للعام 1438/1437هـ بتاريخ 1438/6/1هـ

السادة  /سعادة رئيس قسم المحاسبة
السادة  /سعادة رئيس وحدة اإلرشاد األكاديمي بالكلية
المحترمون

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الموضوع تقرير االرشاد األكاديمي للقسم عن الفصل الدراسي األول للعام 1438هـ
باإلشارة الى الموضوع أعاله نقدم لسعادتكم تقرير االرشاد األكاديمي عن الفترة المذكورة وذلك وفقا ً للمهام منسق
اإلرشاد األكاديمي بالبرنامج ..وفيما يلي نورد ما تم انجازه:
 /1تم التواصل مع رئيس وحدة اإلرشاد األكاديمي بالكلية واستالم قائمة الطالب الجدد وتوزيعهم على أعضاء هيئة
التدريس بال قسم ،كما تم أعادة توزيع طالب المستويات األخرى على أعضاء هيئة التدريس المتواجدين والمنتظمين بعد
استبعاد األساتذة المبتعثين وقد راعينا أيضا ً في ذلك بعض األساتذة المرتبطين باألعباء اإلدارية سواء على مستوى الكلية
أو داخل القسم وذلك من خالل تخفيض عدد الطالب الخاضعين إلرشادهم.
 /2تم مخاطبة المرشدين األكاديميين بعد توزيع قوائم اإلرشاد عليهم لتنظيم عملهم في اإلرشاد والتواصل مع طالبهم
وتعريفهم بمواعيد ا لساعات المكتبية ليستفيد منها الطالب وتنبيههم بأهمية مراجعة المرشد األكاديمي عند الحاجة إلى
استشارة أو مواجهة أي مشكلة أو صعوبات أكاديمية وقد قام كل أعضاء هيئة التدريس بالقسم بإعداد جدول محاضراتهم
متضمنا ً الساعات المكتبية وساعات اإلرشاد األكاديمي االسبوعية ووضعها على أبواب مكاتبهم ليستعين بها الطالب في
التواصل مع مرشديهم بالقسم.
 /3تم دعوة الطالب الجدد لحضور اللقاء التعريفي مع عميد الكلية واعضاء وحدة اإلرشاد األكاديمي والذي انعقد في
الثالثاء  1438/1/17هـ بمسرح كلية الهندسة ،كما تم تكريم الطالب المتفوقين في القسم في ذلك اللقاء حيث بلغ عددهم 5
طالب وقدم أحدهم كلمة الطالب المتفوقين في الكلية.
 / 4لم تكن هنالك أي لقاءات أو اجتماعات بين األساتذة المرشدين والطالب وذلك لطبيعة الدراسة التي كان في غالبها
بنظام (التعليم عن بعد) وعدم انتظام الطالب في الدراسة طيلة فترة الدراسة.
وباهلل التوفيق ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
د .عبد الناصر محمد نور أحمد
المرشد األكاديمي بقسم المحاسبة
الرؤية" :الريادة والتميز على المستوى المحلي في التعليم المحاسبي العلمي والمهني"
الرسالة" :إعداد كفاءات مؤهلة علميا ومهنيا في مجال المحاسبة إسهاما في تلبية احتياجات سوق العمل وفق القيم اإلسالمية"
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