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إجراءات إختيار المرشد األكاديمى:
o

یختار عميد الكلية المرشد األكادیمي بما یحقق المعایير المحددة لالختيار.

o

الحد األقصى لتحميل المرشد األكادیمى ھو عشرون طالبا.

o

یراعى العدالة التامة والشفافية فى سياسة توزیع الطالب علي المرشدین.

o

یراعى وضع ساعات اإلرشاد األكادیمي فى الجداول الدراسية واإلعالن عنھا بوضوح
فى لوحة إعالنات القسم وجداول المرشدین.

تشتمل معايير إختيار المرشد األكاديمى على مدى تحقق القاط التالية:
o

القيادة اإلیجابية.

o

التعاطف وحسن المعاملة.

o

التخطيط والمنھجية فى العمل.

o

حسن اإلستماع.

o

القدرة على إتخاذ القرارات وحل المشكالت.

o

إدارة وإستثمار الوقت.

o

ذو سمعة طيبة یتصف بالحكمة والعطاء والمرونة والقدرة على التواصل مع اآلخرین.

o

القدرة على العطاء (النصيحة ،العلم،الوقت ،والمجھود................،الخ( .......

o

اإللمام باللوائح والقوانين واإلرشاد األكادیمي.

o

مؤھل ومدرب على عمليات اإلرشاد ومتطلباته وخصائصه.

o

إتقان العمل على الحاسب اآللي وبرامجه المستخدمة دوریا .وإجراء عمليات التحليل
المستمرة للنتائج ونتائج االستبيانات وتفعيل دورھا.

o

اإللمام جيدا بالمقررات والمحتویات العلمية لتلك المقررات وطبيعتھا وارتباطھا بالبحث
العلمى وسوق العمل وله رؤیة فى عمليات تطویر المقررات ومحتواھا.

o

یساعد على نشر ثقافة اإلرشاد األكادیمي ویدعم مفاھيمه.

o

أن یكون ایجابيا ویتقبل الرأي اآلخر ویستفيد من عملية التغذیة المرتجعة.

o

أن یكون قادرا على التواصل االیجابى والفعال مع إدارة الكلية.
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o

یتمتع بعالقات طيبة مع الزمالء والطالب واإلداریين.

o

قادرا على التواصل اإلنساني واألكادیمي مع الطالب وان یكون بعيدا عن األھواء
الشخصية.

o

له رؤیة لعملية التطویر المستمر واإلرشاد االكادیمى.

o

مد ید العون للطالب في مواجھة الصعوبات التي تتعلق بتخصصاتھم وذلك من خالل
تحدید أسباب المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لھا ،ومن أمثلة ھذه المشكالت :
واجبات المرشد األكاديمي:

o

تشجيع الطالب على تحسين مستواه ومواجھه مشكالته فھي التي قد تؤدي إلى إحباطه أو
إعاقة أداءه األكادیمي.

o

توجيه الطالب علميا ًودراسيا ً وسلوكياً.

o

یحدد المرشد األكادیمي موعدا أسبوعيا لالرشاد وتعلن المواعيد للطالب فى مكان بارز،
ویبلغ وكيل الكلية بھذه المواعيد.

o

توجيه الطلبة الجدد وإرشادھم ، ،یھدف لتعریفھم بالكلية ومرافقھا ومبانيھا على أرض
الواقع ،ثم یعرفھم بالالئحة األكادیمية وقوانين الجامعة .بحث مشاكل الطالب المتعثرین
دراسيا وكذا متابعة الطالب المتفوقين واقتراح ما یراه نحوھم.

o

یساعدھم على تجاوز ما قد یتعرض له بعضھم من مشكالت نفسية مردُّھا أمور قد تكون
سریّة  ،اجتماعية او أكادیمية.
شخصية  ،أ ُ

o

عمل تقریر كل ثالثة أشھر بما تم إنجازه مع الطالب.

o

وضع خطة للكشف المبكر عن الطالب المتعثرین ومعاونتھم.

o

التفكير في الفرص الوظيفية المتوفرة لخریجي البرنامج  ،وكذلك في تشجيع الطلبة
المتفوقين في إكمال دراساتھم العليا.

