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االكاديمي في  اإلرشاداألكاديمية ، ونظرا ألهمية  أنشطتهانحو الريادة والتميز في مختلف انطالقا من سعي جامعة نجران وعلى األخص قسم األنظمة    

استكماالً لما ورد في الفصل  هـ1441/1442 الثانينقدم لسعادتكم الخطة التشغيلية لإلرشاد األكاديمي للفصل الدراسي مية االرتقاء بالعملية التعلي

لقد اعتمد بناء الخطة التشغيلية لإلرشاد األكاديمي في قسم األنظمة في جامعة نجران على تحديد أهداف استراتيجية وتفصيلية واقعية، ،الدراسي األول 

روح الفريق مع طموحات قسم األنظمة في جامعة نجران ، والفترة الزمنية للخطة المحددة فصل دراسي واحد، وفق مسار تشاركي يرتكز على  تتوافق

 مبني على تفعيل األداء في اإلرشاد األكاديمي للوصول إلى األهداف والغايات المطلوبة خالل هذه المدة. الواحد

 

د األكاديمي على درجة عالية الكفاءة، من أجل نشر الوعي بين الطلبة حول أهمية اإلرشاد األكاديمي لطالب قسم تقديم خدمة اإلرشاونهدف إلى   

 األنظمة، بما يسهم في حل المشاكل التي تواجه أبنائنا الطلبة خالل مرحلة دراستهم.

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

  

 الثانيالخطة التشغيلية لإلرشاد األكاديمي للفصل الدراسي 
 هـ1441/1442

  وزارة التعليم

 قسم األنظمة كلية العلوم اإلدارية

 رؤية القسم:

الريادة والتميز في تعليم األنظمة وفقاً للشريعة 
 اإلسالمية.

ياً ومهنياً في مجال رسالة القسم: "إعداد خريجين مؤهلين علم
األنظمة إسهاماً في تلبية احتياجات المجتمع وفقاً للشريعة 

 اإلسالمية".
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 هـ1441/1442 الثانيالخطة التشغيلية لإلرشاد األكاديمي للفصل الدراسي 

 

 وقت التنفيذ اإلجراءات فالهد

نشر الوعي بين الطلبة حول ماهية 
اإلرشاد األكاديمي وأهميته وكيفية 
االستفادة من خدماته وذلك عن طريق 

 اللقاءات والنشرات. 

لتهيئة الطالب المستجدين  لقاء تهيئة الطالب الجدد -1
 للتعرف والتأقلم مع الحياة الجامعية ونظام الدراسة بها.

ألنظمة اعلى الطلبة  األكاديميعن اإلرشاد توزيع مطوية  -2
 المستجدين.

 

 الثالثاء الثالثاألسبوع الدراسي 
 هـ10/6/1441

قيام أعضاء هيئة التدريس )المرشدون 
األكاديميون( بوضع مواعيد خاصة 

وإعالنها في ،باإلرشاد األكاديمي 
 .جداول على باب المكتب

 جدول المحاضرات والساعات المكتبية والمهمات -1
 .األخرىاألكاديمية و اإلدارية

 .جدول اإلرشاد االكاديمي  -2

 الثالثاء الثالث الدراسي األسبوع
 هـ10/6/1441

األوائل الطالب المتفوقين تحفيز 
 . قسمالي ف المتميزين

تحتوي  قسمبال أسماء الطالب المتفوقين في لوحة شرف إعالن

 .على أسماء األوائل المتميزين
 ع األحدلرابا الدراسي األسبوع

 هـ15/6/1441
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توزيع الطلبة المستجدين على 
المشرفين األكاديميين ونشر القوائم 

اإلدارية عن طريق النظام االتصاالت 
 وذلك مع بداية كل عام.

يقوم  توزيع الطلبة المستجدين على المرشدين األكاديميين حيث
من الطالب الذين  كاديمي بإعداد ملف خاص لكل طالبالمرشد األ

االتي: ىة اإلشراف عليهم ويحتوي الملف علليه مهمآأوكلت    

 نموذج مقابلة طالب -

 ملخص محضر اجتماع إرشاد فردي - 

 ملخص محضر اجتماع إرشاد جماعي.  -

 بطاقة إرشاد -

 الثاني الدراسي األسبوع
 هـ4/6/1441

 
 

تعريف الطلبة بأهداف القسم ورسالته، 
التعليمية، ومجاالت عمل وبرامجه 

خريجيها، وأوجه الرعاية والخدمات 
 التي توفرها لطالبها. 

توزيع مطوية المستقبل الوظيفي لخريج األنظمة على  -1
 الطلبة المستجدين.

توزيع مطوية شرح رسالة برنامج األنظمة على الطلبة  -2
 المستجدين.

 مستمر
 طوال العام الدراسي

رنامج لية الشكاوى بالبآتقييم نظام و
وتحديد نقاط القوة والضعف والتخطيط 

 للتحسين

 توزيع استبانة قياس درجة رضا الطالب تجاه نظام الشكاوى
 االثنين خامسلا الدراسي األسبوع

 هـ22/6/1441
 

عن آلية عمل  تقرير المرشد األكاديمي 
 اإلرشاد االكاديمي في القسم

.تقرير المرشد األكاديميتوزيع استبانة   االثنين لخامسا لدراسيا األسبوع 
 هـ22/6/1441
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النظر في مشاكل الطلبة األكاديمية 

المساهمة ،و القسموالسعي لحلها مع 
في حل مشاكل الطلبة النفسية والمالية 

واالجتماعية والوظيفية وذلك 
بتوجيههم إلى مركز التوجيه واإلرشاد 
بالكلية وعمادة شؤون الطالب التخاذ 

 ما يلزم فيها

االت وتقديم الخدمات المناسبة ابعة الحدراسة ومت -
 لهم.

 البالطتقديم الرعاية المناسبة لهذه الفئة من  -
 وفق الظروف الخاصة. موالتعامل معه

تعريف الطلبة بالمنصة اإللكترونية إرشاد وحثهم  -
 .التواصل على الموقع اإللكتروني على 

 هـ24/5/1441األحد 

الرفع بشكل دوري )منتصف كل فصل 
بتقرير يشتمل على األعمال دراسي( 

التي تم تنفيذها وكذلك تقريًرا عن 
مستويات الطلبة يرفع إلى رئيس 

 القسم.

لمرشد االكاديمي من ا رشاد األكاديميتقرير اإلتقديم نموذج 
في حصر هذه التقارير ، وعمل تقرير يرفع لرئيس القسم و

 .نهاية الفصل الدراسي

 
 
 

األسبوع الثالث عشر األربعاء 
 هـ22/8/1441

 
                                                         االحتراماقبلوا و

 نظمةلقسم األ األكاديميرشاد منسق وحدة اإل
 موشد باسم عواد الع                                                                                                                    


