أهم االنجازات : 6341-6341
 -1عمل خطت حشغيليت جديدة للىخدة للفصل الدزاس ي للعام  1437/1436هـ والتي
جخظمً أهداف الىخدة العامت والخفصيليت.

 -2جىشيع الطالب على املسشديً ألاكاديميين بالخيسيق مع ألاقسام العلميت وزبطهم
بالىظام الالكترووي.
 -3عقد اجخماعاث أسبىعيت دوزيت مع ميسقي ألاقسام بمقس الىخدة بدظىز
مساعد وكيل الكليت للشؤون الخعليميت سعادة ألاسخاذ خالد الطياز وكخابت
جقازيس عجها
 -4دعم الطلبت بسسائل إزشاديت عبر الجىال للترخيب بالطالب وإزشادهم في عمليت
الدسجيل.
 -5شيازة مً قبل أعظاء الىخدة لىخدة دعم الطالب لكليت التربيت بالصلفى جامعت
املجمعت للىقىف على خبرتهم في مجال وخدة دعم الطالب والازشاد ألاكاديمي.
 -6خفل اسخقبال الطلبت الجدد للفصل الدزاس ي ألاول و الثاوي بمسسح الكليت

 -7دعم الطلبت بسسائل إزشاديت عبر الجىال للترخيب بالطالب وإزشادهم في عمليت
الدسجيل.
 -8عقد اجخماع مع ميسقي ألاقسام للىقىف علي أهم املشكالث التي حعترض لها
ألاقسام فيما يخص الازشاد ألاكاديمي.
 -9الاشساف واملخابعت على بسهامج الحرف والاطافت
-10إزسال زسائل قصيرة ( )smsللطالب عبر الجىال باملىاعيد الهامت مثل مىعد اهتهاء
الحرف وإلاطافت والحرف والاعخراز عً فصل دزاس ي.
-11أخباز الطالب بمىعد الاعخراز عً مقسز أو فصل دزاس ي كامل
-12خث املسشديً ألاكاديميين على خصس الطالب املسجفع جدصيلهم العلمي ودعمهم على
الاسخمساز في ذلك.
-13جفعيل قسوب واحساب لكل مسشد أكاديمي بيسبت كبيرة في كل الاقسام

-14جفعيل ملفاث الطالب املسخجديً مً خيث خطت الطالب سجل الطالب جدول
الطالب اسخمازة الازشاد.
-15خث املسشديً ألاكاديميين على خصس الطلبت املخدوي جدصيلهم العلمي والىقىف على
ألاسباب وخل املشاكل.
-16إزسال زسائل قصيرة ()smsعبر الجىال ألعظاء هيئت الخدزيس لحثهم على جخصيص
 10دقائق مً وقذ املداطسة جخعلق باإلزشاد والامخداهاث .خصس الطالب املىقعين
مىر بدايت الفصل الدزاس ي مداولت الخىاصل معهم عبر املسشديً والىخدة
-17جم ازسال زسائل للطالب عبر الشاشاث وخثهم على طسوزة املدافظت على ممخلكاث
الجامعت كىاجب وطني
-18زسائل للطالب جدث الطالب على املىاظبت على املداطساث وعدم الخغيب مع جىطيذ
الاثاز املترجبت على غيابهم وكرلك مداومت الاسخركاز والاسخعداد لالخخبازاث الفصليت
-19قامذ الىخدة بعمل بعع املعالجاث للطالب وحشمل (غياب – جأجيل اخخبازاث-
ظسوف صحيت – الحسمان – الاخاالث الاجخماعيت – الحاالث الىفسيت – خرف
مقسز-خرف فصل دزاس ي.
-20جم جفعيل دليل الازشاد ألاكاديمي بين الاقسام لىكالت الجامعت للشؤون الخعليميت
-21خث املسشديً ألاكاديميين على لقاء جميع الطلبت املسىديً إلحهم ومخابعت ذلك
واملساعدة في جىاصل الطالب املخغيبين عً اللقاء بمسشديهم.
-22عمل زسائل للطالب جدثهم على مداومت الاسخركاز والاسخعداد لالخخبازاث الجهائيت.
-23بث زسائل على شاشاث الكليت جىضح كيف يمكً معسفت املعدل في املىاد الدزاسيت.
-24جصميم عشسة زسائل للطالب جدثهم لالسخعداد لالخخبازاث الجهايت للفصل.
-25زسائل على شاشاث الكليت والجىالاث جىضح طىابط الامخداهاث وإلاهرازاث
والحسمان

-26خث املسشديً ألاكاديميين على خصس الطلبت املخدوي جدصيلهم العلمي والىقىف
على ألاسباب وخل املشاكل.

-27خث املسشديً ألاكاديميين على خصس الطلبت املسجفع جدصيلهم العلمي ودعمهم
على الاسخمساز في ذلك.
 -28خث املسشديً ألاكاديميين على لقاء جميع الطلبت املسىديً إلحهم ومخابعت ذلك
واملساعدة في جىاصل الطالب املخغيبين عً اللقاء بمسشديهم.
-29جفعيل دليل الاعراز القهسيت في القاعاث الدزاسيت
-30جفعيل قسوب واحساب لكل مسشد أكاديمي وزبطه بجىال زئيس الىخدة للمخابعت مع
املسشد وقد هجحذ جلك املبادزة بصىزة جيدة في بعع ألاقسام

