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 مقدمة
 

 دور   الصحيح الطالبيملا كان لإلرشاد 
 
 مهم ا

 
رسم خطة  فين ذلك يساعده إحيث من  ؛ملسيرة األكاديمية للطالبنجاح ا في ا

الجامعة،  فييفترض بالطالب أن يسلكها خالل سنوات دراسته  التيوالطرق املثلى  ،والبدائل ،ومعرفة األولويات ،الدراسة

  "األكاديمياإلرشاد  فيللتميز "فإن الجامعة العربية املفتوحة قامت بتخصيص جائزة 
 
 فيمنح ألعضاء هيئة التدريس ت

حتى  ،التدريسو  لإلملام الكامل بنظم ولوائح اإلرشاد هيئة التدريسوتحفيز  ،الفروع املختلفة بهدف تطوير مهارات اإلرشاد

 ن جهلهتنجم ع قدبحيث يتمكن من تخطي العوائق التي  يتمكن الطالب من القيام بالتخطيط الالزم خالل مراحل دراسته

 لى تأخر تخرجه.إقد تؤدى  التي ،والبرامج الدراسية ،بالنظم

 

 (: تسمية1مادة )
 

." األساسية لجائزة التميز في اإلرشاد األكاديمي في الجامعة العربية املفتوحةالالئحة تسمى هذه الالئحة "  

 

 تعريفات(: 2)مادة 
 

 يكون للكلمات واملصطلحات اآلتية حيثما ترد في هذه الالئحة املعاني الواردة أدناه:

 الجامعة العربية املفتوحة الجامعـة

 الجامعة في بلد الفرع الفــــرع

 الجامعة في بلد الفرعمدير  املدير

 

 أهداف الجائزة: (3مادة )
 

 تهدف هذه الجائزة إلى ما يلي:

  هيئة التدريس. اءعضألدى  األكاديميتطوير مهارات اإلرشاد 

 والخطط  وقوانين التسجيل، ،األكاديمي ولوائح اإلرشادإلملام الكامل بنظم ا على تحفيز عضو هيئة التدريس

 املتعلقة بالطالب. الدراسية

  قرارات صائبة خالل مسيرته الدراسية  اتخاذ ومساعدته على واللوائح األكاديمية،الطالب بالنظم رفع وعي

 ق تكون ناجمة عن جهله بالقوانين.من غير عوائ ،وسالسة ،تساعده على التخرج بيسر  

 

 : أنواع الجائزة(4مادة )
 

 .ىعلى حد على مستوى كل فرع أكاديميتمنح ألفضل مرشد و  ،سنوي تخصص جائزة بشكل 
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 مكونات الجائزة: (5مادة )
 

 :اآلتيتتألف الجائزة من 

 .واسم الفائزالجائزة  ودرع باسمشهادة  .1

 .لفائزلدوالر أمريكي ( 1000)$ بـــ  تقدرمن كل فرع مكافأة مالية لكل فائز  .2

 

 شروط الترشيح: (6مادة )
 

  مهام إدارية( التقدم للجائزة.بداريين )ال يضطلع يجوز ألعضاء هيئة التدريس من غير اإل 

  فيبصورة مستمرة  ،للطلبة األكاديميممارسة اإلرشاد  فياملتقدم للجائزة أن يكون قد أكمل ثالث سنوات  فييشترط 

 أحد فروع الجامعة.

  ألكثر من 
 
 أكاديميا

 
. 30أن يكون مرشدا

 
 طالبا

  مع منسق البرنامج في 
 
 إعداد/تحديث خطط اإلرشاد األكاديمي مع ضرورة إبراز مستندات داعمة.أن يكون فاعال

  الفرع بعمل املفاضلة للترشيحات  ودور إدارةيحق ملن توافرت فيه الشروط أعاله التقدم للجائزة مع احتفاظ بحق

 املناسبة.

 

 عالن عن الجائزة ومنحهاإجراءات اإل : (7مادة)
 

 ومنحها في اآلتي:تتمثل إجراءات اإلعالن عن الجائزة 

تعلن إدارة الفرع عن بدء الترشيح والترشح لجائزة التميز اإلداري، ويتم إعالم كافة أعضاء هيئة التدريس بشروط  .1

 الترشيح.

 على أن يعزز الطلب باملستندات اآلتية:القسم )منسق البرنامج األكاديمي(، يتقدم الراغبون بطلباتهم إلى رئيس  .2

 .سيرة علمية حديثة 

  رسالة من املرشح/املتقدمStatement Purpose .يشرح فيها نشاطه وأسلوبه في االرشاد األكاديمي 

 ها خالل الفترة تولى األستاذ تدريس التييم الطلبة للفصول الدراسية لكافة املقررات/ املجموعات و تق

 املغطاة.

  منسق /ديراملمن عن عضو هيئة التدريس املرشح للجائزة مقدمة اإلرشاد الطالبي  فيتقارير األداء

؛ بحيث تشتمل على تقييم أداء عضو هيئة التدريس البرنامج/إدارة شؤون الطلبة خالل الفترة املغطاة

 املرشح للجائزة في اإلرشاد الطالبي )ترفق في مظاريف مغلقة حسبما تنص عليه لوائح وأنظمة الجامعة(.

  رشاد األكاديمي هي عملية مستمرة خالل الفصل وال تنتهي مع انتهاء فترة االرشاد والتسجيل، بما أن عملية اال

 .خالل الفصل (Adviseesإبراز مستندات تدل على متابعة املرشد األكاديمي لطالبه )فإنه يجب 

 .الخ، ... محاضر اجتماعات، مراسالت الكترونية :على ذلك مثال

 الطلبة الذين  والتسجيل بعدد الطالب املستمرين واملنسحبين خالل الفصل من بينالقبول إدارة قارير من ت

 
 
 .(Advisees) قام عضو هيئة التدريس املرشح للجائزة بإرشادهم أكاديميا
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واملرفقات والتأكد من استيفاء  اتيقوم رئيس القسم في الفرع )منسق البرنامج األكاديمي( بمراجعة الطلب .3

 .ديرامليرسل الطلب/الطلبات إلى  لشروط، ثملاملتقدم/املتقدمين 

لدراسة  األكاديمية ومنسقي البرامج األكاديميمساعد املدير وعضوية  ،بتشكيل لجنة برئاسته ديرامليقوم  .4

 .الطلب/الطلبات

 بحضور أكثرية على صعيد كل فرع،  الفائزين /في اختيار الفائزاللجنة هذه تبت  .5
 
ويكون اجتماع اللجنة قانونيا

 .أكثرية األعضاءب  -النهائية وغير القابلة للطعن– أعضائها، وتصدر قراراتها

 .عالنواملوافقة واإل  لالطالعمكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية إلى لفوز حين لسماء املرشيتم ارسال أ .6

 لنائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية التحفظ على توصية لجنة الفرع.يحق  .7

، مع إرسال تقرير حجب الجائزة إذا لم ترتق الترشيحات إلى املستوى املنشود املشكلة من قبل املديرللجنة يحق  .8

مرشح آخر عن ، على أن يتم ترشيح إلى مكتب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية مفصل عن سبب حجب الجائزة

 العام املعني.

 

 أسس املفاضلة: (8مادة )
 

 على األسس التالية:تتم املفاضلة في اختيار الفائزين 

 إرشادهم خالل الفترة املاضية.للطلبة الذين تم ي العدد الكل .1

 ة واردة من الطلبة تفيد بعدم دقة اإلرشاد.يحقيق كالتعدم وجود مش .2

 )القبول  حسب تقارير الجهات املعنية بالفرع أو العمادة ،بالطلبة واألنظمة املتعلقةاإلملام الكامل باللوائح  .3

  ت، ...الخ(.المتحانا، ااإلنذارات، اإلضافة، السحب، التسجيلو 

 

 (: أحكام عامة9مادة )
 

 

لغي هذه الالئحة ما  .أ
 
 ز في اإلرشاد األكاديمي في الجامعة العربية املفتوحة".سبقها من لوائح تخص "جائزة التميت

 مدراء الجامعة مسؤولون عن تنفيذ األحكام الصادرة بموجب هذه الالئحة. .ب

 الجامعة في الحاالت التي لم يرد بها نص في هذه الالئحةيبتُّ مجلس  .ج

 

 


