
 

1 

 

 

 

 خطة وحدة اإلرشاد األكاديمي 

 األدلة   مكان التنفيذ وقت التنفيذ الخطـــــــةأهداف 

بطالبات  االجتماع

 بدور ذكيرهنلت كليةال

وحدة اإلرشاد 

 دورهااألكاديمي و

في حل  وأهميتها

 مشاكلهن.

األسبوع الثاني من 

بداية الدراسة لهذا 

 األول الفصل 

توقيعات الطالبات   قاعة دراسية

 بحضور االجتماع

ورشة عمل  عقد

ألعضاء هيئة التدريس 

دورهم في لتعريفهم ب

إلرشاد األكاديمي ا

 وكيفية  تفعيله.

األسبوع الثالث من 

بداية الدراسة لهذا 

 الفصل

توقيعات أعضاء هيئة  مكتبة الكلية

التدريس لحضور 

 الورشة   

إقامة حفل لتكريم 

الطالبات المتفوقات في 

 الفصل الدراسي السابق

ي من األسبوع الثان

بداية الدراسة لهذا 

 الفصل 

 لم يتم التنفيذ  المسرح

حصر الطالبات 

المتعثرات في الفصل 

الدراسي السابق 

بهن لمعرفة  واالجتماع

تعثرهن  أسباب

 ومتابعتهن

من  رابع ال األسبوع

بداية الدراسة لهذا 

 الفصل 

مكتب وحدة اإلرشاد 

 األكاديمي

توقيعات الطالبات  

 بحضور

للطالبات عن محاضرة 

أهمية اإلرشاد 

األكاديمي وكيفية 

 االستفادة منه

األسبوع الثالث من 

بداية الدراسة لهذا 

 الفصل

توقيعات الطالبات   المسرح

 بحضور المحاضرة

دليل كعمل مطويات 

لإلرشاد األكاديمي 

لطالبات اوتوزيعه على 

 وأعضاء هيئة التدريس

القاعات الدراسية  

 والمسرح

البات  توقيعات الط -

 بالحضور

 باستالم توقيعات -

 تالمطويا

نسخة من  -
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 تالمطويا

تابعة عمليات تسجيل م

 ذفحالمقررات وال

 واإلضافة

األسبوع األول و 

الثاني من بداية 

 الدراسة لهذا الفصل

مكاتب المرشدات 

وشئون  اتاألكاديمي

 الطالب

نماذج من الحذف 

بها  تواإلضافة التي قام

 المرشدات األكاديميات 

متابعة نتائج 

االختبارات الفصلية 

األولى لمعرفة الطالبات 

 المتعثرات

من األسبوع 

السابع حتى 

 العاشر

مكاتب المرشدات 

 األكاديميات
أرسلت  خطابات 

 عضاء هيئة التدريسأل

لحصر الطالبات 

 تسليمهمالمتعثرات و

 لوحدة اإلرشاد األكاديمي 

ت متابعة المرشدا

األكاديميات لحل مشكلة 

 الطالبات المتعثرات

من األسبوع 

السابع حتى 

 العاشر

مكاتب المرشدات 

 األكاديميات
خطابات أرسلت من 

المرشدات 

عن ما  األكاديميات

تم تنفيذه لحل 

الطالبات  تمشكال

 المتعثرات

ورشة عمل  ألعضاء 

إللمام لهيئة التدريس 

بمفردات الخطة 

الدراسية الخاصة بكل 

فصل دراسي وبأسماء 

المقررات وأرقامها 

ومتطلباتها السابقة 

وبمواعيد تسجيل 

المقررات ومواعيد 

السحب واإلضافة 

وبخطورة تدنى معدلها 

 التراكمي.

توقيعات أعضاء هيئة  المسرح 

التدريس لحضور 

 الورشة   

مع  انفرادية اجتماعات

عدد من الطالبات 

المتغيبات عن 

 المحاضرات

من األسبوع الرابع  

 وحتى الثالث عشر

مكتب منسقة الوحدة و  

 القاعات الدراسية 
 

 ختباراتامتابعة نتائج 

الثاني  لمعرفة  الفصل

 الطالبات المتعثرات.

من األسبوع الثاني 

عشر و حتى الرابع 

 عشر 

مكاتب المرشدات 

األكاديميات ومكتب 

 منسقة الوحدة

خطابات أرسلت 

 التدريسعضاء هيئة لأل

لحصر الطالبات 
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المتعثرات وإرسالهم 

 لوحدة اإلرشاد األكاديمي

عمل جداول لساعات 

تدريس إضافية 

 للطالبات المتعثرات

من األسبوع 

الثامن حتى 

 السادس عشر

مكاتب المرشدات 

األكاديميات ومكتب 

 منسقة الوحدة

خطابات أرسلت من 

المرشدات عن ما تم 

تنفيذه لحل مشكلة 

 متعثراتالطالبات ال

ورشة عمل  عن كيفية 

المذاكرة لتهيئة 

لالختبارات الطالبات 

 ةالنهائي

األسبوع الثاني 

 عشر
إحدى القاعات 

 دراسية
توقيعات الطالبات  

 بحضور الورشة

توزيع دليل عن فن 

المذاكرة والتفوق 

للطالبات وأعضاء هيئة 

 التدريس

لقاعات ا -المسرح األسبوع الثاني عشر

 الدراسية 

توقيعات الطالبات  

وأعضاء هيئة التدريس 

 باستالم نسخة من الدليل 

 


