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 السياسات األكاديمية

 اإلرشاد األكاديميسياسة 

 

 مقدمة

يستثمر معهد الدوحة للدراسات العليا كثيًرا في طالبه، ويسعى جاهًدا لضمان أن يحقق كل طالب مسجل نجاًحا أكاديمًيا بأفضل 

ص لكل طالب مرشد أكاديمي من لحظة القبول حتى التخرج  . وسيلة ممكنة. وتحقيًقا لهذه الغاية، ُيخصَّ

ل دور املرشد األكاديمي في:
ّ
 ويتمث

 معهد الدوحة، وتحقيق توجيه ناجح في شأن بيئة املعهد وسياساته وإجراءاته. دعم عملية دمج الطالب الجدد في 

  للطالب حتى التخرج.األداء األكاديمي دعم 

كاالستشارة في اختيار  ،فترة الدراسة مقدًما املساعدة والدعم الالزمين في املجاالت ذات الصلة طيلةيبقى املرشد نفسه مع الطالب 

  تحقيق شروط التخرج، وفهم سياسات املعهد وإجراءاته.التوجيه نحو ة، و يخطة الدراسالشرح املقررات، و 

 بيان السياسة

 

 التسجيل إدارة مسؤوليات 

  بداية الفصل الدراس ي، تقوم إدارة التسجيل وشؤون الطالب بتوزيع طالب البرنامج على  بنجاح وقبلبعد قبول الطالب

أعضاء هيئة التدريس املتفرغين في هذا البرنامج بطريقة منصفة وعادلة. وترسل اإلدارة قوائم الطالب ومرشديهم 

 املخصصين إلى العمداء ومدراء البرامج واملرشدين األكاديميين املعينين.

 دارة التسجيل وشؤون الطالب مسؤولية تنفيذ عملية تعيين املرشدين األكاديميين بالتعاون مع عمادة كل كلية تتولى إ

 ومع مدراء البرامج.

  املخصص له عبر البريد تعلم إدارة التسجيل وشؤون الطالب الطالب، قبل تاريخ التحاقه، باسم املرشد األكاديمي

 في ملف القبول الذي يستلمه بعد االلتحاق. ويرفق إشعاًرا بهذا األمر ،اإللكتروني

  للتعريف بسياسات املعهد كافة.يقوم املعهد بتنظيم ورش توجيه ومحاضرات للطالب خالل أسبوع التوجيه 

  .تنظم برامج املعهد لقاءات تواصلية لشرح الرؤية والرسالة والخطط الدراسية ومتطلبات التخرج للطالب الجدد 

  يقدم مكتب التسجيل كل 
ً
الع مكانية إإلى  الدعم الالزم للمرشدين األكاديميين، إضافة

ْ
تخّص املرشد على معلومات إط

حسب ما تنص عليه سياسة السجالت والبيانات بكاملحاضرات وبرامج الدروس وغيرها من البيانات ذات الصلة  ،الطالب

 (.SIS)الطالبية من خالل برنامج الخدمة الذاتية 
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 مسؤوليات املرشد األكاديمي 

  تقدمهم دعم  فترة برنامجهم الدراس ي، وهو ما يتيح له طيلةطالب من اليتولى كل مرشد أكاديمي مسؤولية إرشاد عدد

 من القبول حتى التخرج. أدائهم  ةومراقب

 التخرج خاصة خالل الفصل األخير. يتولى كل مرشد أكاديمي مراقبة استيفاء الطالب متطلبات 

  الطالب طلب تغيير املرشد ملدير البرنامج  فيمألظروف تدعو للنظر في تغيير املرشد األكاديمي،  في بعض األحيانتنشأ

ويخبر مكتب التسجيل  مرشًدا جديًدا إذا اعتبرت الحالة مبررةمدير البرنامج باستخدام "نموذج تغيير املرشد" ويعّين 

 بذلك.

 األكاديمي اجتماعات دورية أساسية إلزامية خالل العام الدراس ي تجدول كالتالي:  املرشد يعقد 

o اجتماع في بداية التحاق الطالب باملعهد. 

o  في بداية كل فصل دراس ياجتماع.  

  التواصل  ن للمرشدهناك ضرورة لعقد اجتماعات أخرى للمتابعة فيمك أّن أو مكتب التسجيل في حالة تقدير املرشد

ا طلب االجتماع مع مرشده األكاديمي خالل أي وقت خالل العام الدراس ي ويحق للطالب أيضً في اجتماعات معه لعقد 

 بالنصح منه.  واالستعانةالعام الدراس ي لالسترشاد 

  
ّ
املوقع في فرة على بوابة العاملين ااملتو  لى جميع السياسات املتعلقة بالطالب وتحديثاتهالع املرشد األكاديمي عيط

 . ورسالته وأهدافه مع رؤية املعهد وإرشادهم بطريقة تتالءمحتى يتمكن من نصح الطالب اإللكتروني للمعهد 

 :يشمل اإلرشاد األكاديمي املجاالت التالية، من دون أن يقتصر عليها 

ال توجيه الطالب الجدد ودعم اندماجهم في مجتمع معهد الدوحة، وهذا يشمل تحديد توقعات الطالب حي .أ

 وبرامجه. املتطلبات األكاديمية للمعهد

مناقشة الخلفية األكاديمية للطالب وقدراته ومعارفه واهتماماته وأهدافه املهنية، وبناًء عليه اقتراح خطة عامة  .ب

 مدة البرنامج.طيلة لدراسته 

 .الحالّية، وكيف ترتبط هذه األهداف بالعملية التعليمية التخرج بعدما  مساعدة الطالب في فهم أهداف .ج

 اختيار مقررات الفصل الدراس ي في األسبوع األول من التسجيل.في الطالب إرشاد  .د

  باعتباره من متطلبات التخرج.  إرشاد الطالب في شأن مسائل إتقان اللغة .ه

 مساعدة الطالب في اختيار مسار التخصص الدقيق. .و

 وضع خريطة طريق مع محطات التقدم األكاديمي للطالب. .ز

 أو الكليات األخرى. في اختيار املواد االختيارية من البرامج و/ إرشاد الطالب .ح

 والكلية. شرح السياسات واإلجراءات األكاديمية ذات الصلة باملعهد .ط

 .الحياة الجامعيةنشاطات تشجيع الطالب على االنخراط في  .ي
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 .توجيه الطالب إلى مسؤول آخر أو خدمات أخرى في حالة استدعت الضرورة ذلك .ك

 عن كل اجتماع.نموذج لقاء املرشد  ملءبيقوم الطالب واملرشد  .ل

 .ال يناقش أداء األساتذة اآلخرين في اللقاءات بين الطالب واملرشد األكاديمي 

 مسؤوليات الطالب 

شرف عل
ُ
ا، فإنهم يتحملون مسؤولية كبيرة في يبما أّن الطالب هم امل من أجل  مبادرينأن يكونوا ليهم عو  عملّية اإلرشادهم أكاديميًّ

 يتعين على الطالب ما يلي:  ولتحقيق ذلك، .، وبناء عالقة قريبة منهمن املرشدطلب النصح 

 األكاديمي خالل األسبوع األول من التسجيل )التوجيه( وقبل بدء الدروس.املرشد التواصل مع  .أ

 همسؤولية املرشد متابعة تقدمتكون بينما الحفاظ على املستوى األكاديمي الجّيد للطالب فهو مسؤوليته وحده،  .ب

على استعداد للقاء، وهذا يكونا األكاديمي، وأن  مع املرشدتنظيم جدول مواعيد للقاءات ، و األكاديمي ودعمه عند الحاجة

مع  ا على مناقشة رغباته وأهدافه، وأن يكون قادرً اي يوّد االنخراط فيهتيقتض ي وجود مخطط لدى الطالب للبرامج ال

بات البرنامج، ومتطلبات التخّرج، ومتطلبات التخصصالو  .يمي الخاّص بهاألكاد املرشد
ّ
موعد بم التز االو  ،علم بمتطل

 .األكاديمي مع مرشدهاللقاء 

 .)خالل فترة السحب واإلضافة(أو تغييره الخاّص به في بناء برنامجه الدراس ي  مع املرشداالستشارة  .ج

 األكاديمي في حالة مواجهة أّي صعوبات أكاديمية. استشارة املرشد .د

 .األكاديمي في حالة الرغبة في تغيير البرنامج أو التخصص استشارة املرشد .ه

الفكرية،  تحقيق أهدافهالطالب في  التي تساعداألكاديمي فيما يخّص املصادر الجامعية  من املرشدطلب تغذية راجعة  .و

 .نيةهواألخالقية، والشخصية، وامل

التواصل مع املرشد األكاديمي في حالة احتاج إلى النصح واإلرشاد فيما يخص توضيح الخطط الدراسية واختيار املسار  .ز

  .أو البرنامج

 

 

 


