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بعنوان
وظائف المرشد األكاديمي
في نظام الساعات المعتمدة
المادة العلمية:
وظائف الورشذ األكاديوي :

-

 -1إعذاد هلف الطالب
ٚقٕو انًششذ األكبد ًٙٚثئػذاد يهف خبص نكم ؽبنت يٍ انطالة انز ٍٚأٔكهذ انّٛ
يًٓخ اإلششاف ػهٓٛى ٔٚسزٕٖ انًهف ػهٗ األرٗ :
اعزًبسح ثٛبَبد انطبنت .
قبئًخ يقشساد انزخظض انذساع ٙانًؤدٚخ نزخشج انطبنت .
اعزًبسح انزغدٛم .
َغخخ زذٚثخ يٍ انغدم انذساع ٙكشف انؼاليبد .
انٕثبئق اإلداسٚخ األخشٖ .....انخ .
 -2تىجيه عام للطالب
يُبقشخ انطبل ثى رٕخ ّٓٛفًٛب ٚه-: ٙ
أ -ػًهٛخ رغدٛم انًقشساد :
ٚسظم انًششذ ػهٗ انزؼهًٛبد قجم رغدٛم انطالة ٚ ،ذسط يهف انطبنت ٔرخظظّ
ٔٚزى يمء اعزًبسح انزغدٛم انخبطخ ثكم ؽبنت قجم يٕػذ رغدٛهّ  ،زٛث ٚأرٙ
انطبنت عؼٛب ً ٔساء انُظر ف ٙاخزٛبس انًقشساد ٔيؼشفخ انخطٕاد انزبنٛخ قجم رٕقٛغ
انًششذ انُٓبئ ، ٙزٛث ٕٚخّ انطبنت ثؼذ رنك انٗ إداسح انقجٕل ٔانزغدٛم نزقٕو
ثزغدٛم انًقشساد ػهٗ انسبعت اٜن. ٙ

ة -اخزٛبس انًقشساد :
ػهٗ انًقشس االعزؼبَخ ثقبئًخ يقشساد انزخظض انذساع ٙأثُبء يغبػذح انطالة فٗ
اخزٛبس يقشسارٓى ٔػه ّٛانزأكذ يًب ٚهٗ -:
 َدبذ انطبنت ثزقذٚش (د) فٗ كم انًقشساد انًطهٕثخ ٔانًزطهجبد انغبثقخ نذساعخ كميقشس زٛث أَّ نٍ ٚغًر نهطبنت ثزغدٛم يقشس نى ُٚدر فٗ انًزطهت انغبثق نّ .
 يؼشفخ انسذ األدَٗ ٔانسذ األقظٗ يٍ انغبػبد انًؼزًذح انزٚ ٙغًر نهطبنت ثأدائٓب فٗٔػؼّ انسبنٗ ( انؼتء انذساع ٙنهطبنت )
ج -اندذٔل انذساع: ٙ
ػهٗ انًششذ انزأكذ يٍ أٌ انطالة ٚؼشفٌٕ انًكبٌ ٔانضيبٌ انز٘ رجذأ ف ّٛانًسبػشاد
ٔػذو ٔخٕد أٖ رؼبسع فٗ يٕاػٛذ خذٔل انطبنت انذساع. ٙ
 -3الوهام اإلدارية
أ -رغٛٛش انزخظض :







ٚغًر نهطبنت ثزغٛٛش رخظظّ فٗ َٓبٚخ انؼبو انذساع ، ٙششٚطخ أٌ ال ٚقم
يؼذل انطبنت انزشاكً ٙػٍ َقطزبٌ ػهٗ األقم ٔرٕافش انشٕاغش ٚٔ ،زى رقذٚى
ؽهت انزسٕٚم ػجش إداسح انذساعبد انؼهٛب انزٗ رزٕنٗ انًشاخؼخ انقبََٕٛخ نهطهجبد
ثى رًشسْب انٗ أقغبو انكهٛخ ٔيدهظ انكهٛخ العزكًبل إخشاءاد انًٕافقخ ػهٓٛب ،
كزنك رقٛٛى انًششذ انًخزض نزؼ ٍٛٛانسبنخ ٔرقذٚى انزٕطٛبد ٔػهٗ انًششذ
انزٕقٛغ ػهٗ االعزًبسح انًخظظخ ثزنك .
ة -ززف ٔإػبفخ انًقشساد :
ػهٗ انًششذ رٕصٚغ انًُٕرج ػهٗ انطهجخ انزٚ ٍٚشغجٌٕ ثئخشاء رؼذٚالد ػهٗ
رغدٛهٓى األطه ٙخالل خًغخ ػشش ٕٚيٛب ً يٍ ثذاٚخ انفظم انذساع. ٙ
ج -االَغسبة يٍ يقشس :
ػهٗ انًششذ رٕقٛغ االعزًبسح نهطالة انشاغج ٍٛفٗ االَغسبة يٍ يقشس ٔٚسظهٌٕ
ػهٗ ػاليخ ( يُغست ) فٗ عدهٓى انذساع ٙخالل انفزشح يٍ األعجٕع انثبنث ٔززٗ
َٓبٚخ األعجٕع انثبيٍ ششٚطخ أٌ ال ٚقم ػذد انغبػبد انًؼزًذح ػٍ ػذد رسذدِ الئسخ
انكهٛخ .
د -غٛبة انطبنت :
رؼزجش يشاقجخ غٛبة انطالة يٍ يٓبو يذسط انًقشس ٔ ،انغٛبعخ انؼبيخ نهكهٛخ رُض
ػهٗ رٕطٛخ سعبنخ إَزاس انٗ انطبنت فٗ زبنخ رغٛجّ ػٍ  %52يٍ انغبػبد
انزذسٚغٛخ نهًقشساد ٔسعبنخ زشيبٌ يٍ زؼٕس االيزسبٌ انُٓبئ ٙف ٙزبنخ رغٛجّ
نُغجخ أكجش يٍ . %52
ْـ -انزأخٛـــــم :
ْٕٔ االَغسبة انًؤقذ نفزشح صيُٛخ يسذد ( نفظه ٍٛدساع ٍٛٛكسذ أقظٗ يغ ػًبٌ
ػٕدرّ نهذساعخ ٔ ،رنك يٍ خالل رقذٚى اعزًبسح رأخٛم انذساعخ يٍ إداسح انقجٕل
ٔانزغدٛم.
 -4شرح هتطلبات التخرج :
ٚزؼ ٍٛػهٗ انطبنت :
إرًبو يزطهجبد انكهٛخ اإلنضايٛخ ثُدبذ
إرًبو يزطهجبد انكهٛخ االخزٛبسٚخ ثُدبذ
إرًبو يزطهجبد انزخظض االخزٛبس٘
إرًبو يزطهجبد انزخظض اإلخجبسٚخ ثُدبذ
إرًبو خًٛغ انًقشساد انًطهٕثخ ثًؼذل رشاكً ٙال ٚقم ػٍ ٔ 5ػهٗ انًششذ أٌ ٚغبػذ
انطبنت فٗ إػذاد خذٔل صئُ ٙخطخ إلكًبل يزطهجبد انزخشج ثًب الٚزؼذٖ انسذ األقظٗ
يٍ انغُٕاد انًغًٕذ ثّ ( 4فظٕل دساعٛخ ) فٗ زبنخ انسظٕل ػهٗ دسخخ انًبخغزٛش
.
-

تقيين األداء :

ػهٗ انًششذ األكبد ًٙٚأٌ ٚؼ ٍٛانطهجخ فٗ رسًم ػجئٓى انذساع ٙزغت يؼذالرٓى انفظهٛخ
ٔانزشاكًٛخ ثسٛث أٌ انطبنت انزٖ ٚكٌٕ يؼذنّ انزشاكً ٙرسذ انًالزظخ األكبدًٛٚخ ػه ّٛأٌ ٚشفغ

يؼذنّ إلصانخ انٕػغ رسذ انًالزظخ ٔ ،ػهٗ انًششذ األكبد ًٙٚأٌ ٕٚػر نهطبنت أٌ انًالزظخ
األكبدًٛٚخ نٛغذ ػقبثب ً أٔ رأدٚجب ً ثم أَٓب رًكٍ انطبنت يٍ االعزًشاس ثؼتء دساع ٙيخفغ
نًغبػذرّ فٗ رسغ ٍٛأدائّ ٔػهٗ ْؤالء انطهجخ انزخظض ثًغزٕٖ يقجٕل ٔيؼقٕل أْى يٍ إلَٓبء
انغشٚغ نهجشَبيح ثأداء يُخفغ ٔرؼزجش إػبدح انًقشس انز٘ سعت ف ّٛانطبنت يٍ أفؼم
االعزشارٛدٛبد نشفغ انًؼذالد انفظهٛخ ٔانزشاكًٛخ .

خـاتوـــة -:
َظشاً ألًْٛخ اإلسشبد األكبدٚ ، ًٙٚزؼ ٍٛػهٗ انًششذ أٌ ٚطهغ ػهٗ انُظبو األكبدٔ ًٙٚأٌ
ٚخطؾ نقؼبء انٕقذ انؼشٔس٘ يغ كم ؽبنت يٍ انطالة انًكهف ثئسشبدْى  ،فبإلسشبد انذقٛق
قذ ًُٚغ انًشبكم انظغٛشح يٍ أٌ رزؼخى ٔرؼذٔ كجٛشح كًب ٚغبػذ انطالة فٗ أٌ ُٚدسٕا ٔأٌ
ٚغزًزؼٕا ف ٙرخظظٓى انذساع. ٙ

