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 عن األنظمةلبرنامج  الفصلي إلرشاد األكاديمياتقرير 

(ـه2411/3411األول )الفصل الدراسي   

 في بداية الفصلاكاديمي  مرشداً  91على عدد  طالب 035وعددهم لطالب بالقسم تم توزيع ا أوالً:

 .الدراسي األول 

ه في تمام 3/2/9112الموافق  لثالثاءيوم اتم عمل لقاء تعريفي لطالب المستوى األول بالقسم  ثانياً:

ً العاشرة الساعة   . كليةالمسرح  على صباحا

تكريم الطلبة المتفوقين خالل اللقاء التعريفي و تم عمل لوحة شرف في القسم ووضع أسماء  ثالثاً: 

 الطلبة المتفوقين .

لكل  على المرشدين األكاديميين زيع الطالب المتعثرينتم تووتم حصر الطالب المتعثرين،  رابعاً:

الت اإلدارية لحث الطالب تمت مخاطبة المرشدين األكاديميين عبر االتصاو ،مرشد طالب واحد متعثر

 يمي لتجاوز التعثر االكاديمي لدى الطالب .المرشد األكاد التواصل معالمتعثرين على 

 . اإلرشاديةاألكاديمي والخدمات  اإلرشادتصميم استبانة استطالع أراء الطالب حول خامساً : 

 . تهيئة الطلبة اكاديمياً و نفسياً للتعامل مع البالك بوردسادساً: 

  :ثانيًا: نقاط القوة

 .عمل لقاء تعريفي لطالب المستوى األول بالقسم -

 تكريم الطلبة المتفوقين خالل الفصل الدراسي . -

 . تم عمل حصر الطالب المتعثرين  -

 توزيع الطالب المتعثرين على المرشدين األكاديميين. -
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  نقاط الضعف: ثالثًا:

التدريس حسب النموذج المعد لذلك على عدم وضع جدول اإلرشاد األكاديمي ألعضاء هيئة  -

 باب المكتب المرشدين االكاديميين بسبب جائحة كورونا .

 .لتجاوز التعثر لدى الطالب ضعف الوعي لدى الطالب بأهمية اإلرشاد األكاديمي -

  ضعف تواصل الطالب مع المرشد األكاديمي. -

 : التحسين المقترح:رابعاً 

 عودة انتظام الدراسة. -

 زيادة نشر الوعي لدى الطالب بأهمية اإلرشاد األكاديمي.  -

 للتواصل مع المرشد االكاديمي .المتعثرين حث الطالب  -
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