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 جامعة بنها
 كلية الهندسة بشبرا

 قسم هندسة الطاقة والطاقة المستدامة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لبرنامج هندسة الطاقة والطاقة المستدامة نظام اإلرشاد األكاديمى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التوصيف الوظيفى  :   أوال

التوصيف الوظيفى للمرشد األكاديمى  على   2021-1-6(  بتاريخ 85اعتمد مجلس إدارة البرنامج بجلسته رقم ) 

 النحو التالى

شروط التسجيل و الحذف و اإلضافة ألى تعريف الطالب بالئحة البرنامج و ما بها من ضوابط والتى تتضمن  -1

 مقرر

 و الخاصة بمرحلته الدراسيةبالمقررات المطلوب تسجيلها تعريف الطالب  -2

 االلكترونيبعملية التسجيل تعريف الطالب  -3

متابعة مستوى الطالب الدراسى وتقديم النصح للطالب بنوعية المقررات التى يسجلها الطالب فى حالة – 4

 إنخفاض معدله التراكمى وفقا لقدراته

دراسة السجل األكاديمي )ملف الطالب( لكل طالب بالبرنامج بصورة دورية لمتابعة مستوى الطالب إن كان  -5

 إلتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع مستواهتصاعديا او تنازليا 
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  2015- 10 -20بتاريخ   2بمجلس الكلية رقم يوجد خطة معتمدة لإلرشاد االكاديمى                            

 2015-10-20بتاريخ  22يوجد معايير إلختيار المرشد االكاديمى معتمدة بمجلس إدارة البرنامج رقم  كما

                                                                                                     2015- 10 -20بتاريخ  2وبمجلس الكلية رقم 

 

 عها المرشد األكاديمي لمتابعة مستوى تقدم الطالب في البرنامجالوسائل التي يتبثانيا : 

 إلتحاق الطالب بالبرنامج -1

  يقوم الطالب بملئ طلب إلتحاق بالبرنامج فى إدارة شئون الطالب بعد قبول تحويله مبدأيا وفقا لسياسات

 القبول و التحويل

  قبوله ثم يتم التصديق بقرار مجلس الكلية ثم يتم عرض إستمارة اإللتحاق على مجلس إدارة البرنامج إلعتماد

 قرار مجلس الجامعة

  تقوم إدارة شئون الطالب بإرسال إستمارة إلتحاق الطالب الى منسق البرنامج بعد موافقة مجلس الجامعة 

  يقوم منسق البرنامج بتسليم المرشد األكاديمى إستمارة إلتحاق الطالب بالبرنامج و بيان الحالة من الجهة

 المحول منها إلجراء المقاصات للمواد التى إجتازها الطالب

  يقوم المرشد األكاديمي باإلتصال تليفونيا بالطالب و يرسل له الئحة البرنامج  و الجدول الدراسى على شبكات

 التواصل اإلجتماعى )الواتساب( لتعريف الطالب بشروط التسجيل و الحذف و اإلنسحاب من أى مقرر.

 فى  حنى يستطيع التواصل مع كل طالب البرنامج جروبات واتسابخمسة   إعداداألكاديمى بيقوم المرشد 

 استعمل هذا الرابط لالنضمام إلى مجموعتي في واتساب 

https://chat.whatsapp.com/GJosQQhCxhKF2hRNP5XYVI:  

 استعمل هذا الرابط لالنضمام إلى مجموعتي في واتساب 

https://chat.whatsapp.com/IhfcHVnJ9uGBCsZoczr9Q2:  

 لى مجموعتي في واتساباستعمل هذا الرابط لالنضمام إ 

https://chat.whatsapp.com/LYiZaasisRvBJyYeJN0aH6:  

https://chat.whatsapp.com/GJosQQhCxhKF2hRNP5XYVI
https://chat.whatsapp.com/IhfcHVnJ9uGBCsZoczr9Q2
https://chat.whatsapp.com/LYiZaasisRvBJyYeJN0aH6
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 استعمل هذا الرابط لالنضمام إلى مجموعتي في واتساب 

https://chat.whatsapp.com/KeGiBmjGhI1Lc1Vmmrm1xz:  

 استعمل هذا الرابط لالنضمام إلى مجموعتي في واتساب 

Ghttps://chat.whatsapp.com/JLUqteWvttU1sjlWrAkvy:  

 

    .البرنامج يتكون من خمسة مستويات

 (المستوى صفر)الفرقة اإلعدادية

 ساعة معتمدة( 35المستوى األول )ينتقل الطالب من المستوى صفر الى المستوى االول بعد إجتيازه 

 ساعة معتمدة( 70المستوى الثانى )ينتقل الطالب الى المستوى الثانى بعد إجتيازه 

 ساعة معتمدة( 105لب الى المستوى الثالث بعد إجتيازه المستوى الثالث )ينتقل الطا

 ساعة معتمدة( 140المستوى الرابع )ينتقل الطالب الى السنة النهائية بعد إجتيازه 

 

  الذى يقوم المرشد األكاديمى بإضافة الطالب الجديد على جروب الواتساب ,  إلتحاق الطالب بالبرنامج فورو

 يتوافق  مع عدد الساعات المجتازة 

  و من خالل هذه الجروبات يتاح للمرشد األكاديمي التواصل المستمر بجميع طالب البرنامج على مدار اليوم

 .حل أى مشكلة ألى طالب فى البرنامج فور حدوثهاالرد على أى إستفسارات و و يتمكن المرشد األكديمى من 

 

 قيد الطالب الكترونيا -2

 ي( تميز برنامج/ هندسة الطاقة والطاقة المستدامة بوجود قاعدة بيانات الكترونيةSSIRS )حفظ بيانات قيد ول

كل فصل دراسي  فيتبعا لعمليات تسجيالت الطالب للمقررات تم تحديثها بصورة دورية ي و وتسجيل الطالب

 .ومتاحة على موقع الكلية

  يقوم برنامج(SSIRS) تطبيق قواعد بيانات يستخدم نظام بMS Access ومتابعة طالب نظام  إلدارة

الساعات المعتمدة بحسب لوائح المجلس االعلى للجامعات المصرية، ويتعامل مع معظم االحتياجات االدارية 

 (.(1انظر شكل )مساندة )المتعلقة بالطالب خالل فترة درسته وما يحتاجه من اعمال ادارية اخرى 

https://chat.whatsapp.com/KeGiBmjGhI1Lc1Vmmrm1xz
https://chat.whatsapp.com/JLUqteWvttU1sjlWrAkvyG
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 .SSIRSنظام بيانات وتسجيل الطالب بهندسة شبرا (. واجهة 1الشكل )

 
  قأيلتنفيذ عملية قيد الطالب فيختار المرشد األكاديمى( الطالب ونة student ) 

 

 
 

  SSIRS))   ألول مرة ببرنامجالطالب  قيد (. 2الشكل )

 
 

  ( اضافة طالب جديد ألول مرة )     ونةقفنختار أي (2ستظهر الشاشة الثانية للبرنامج )شكل 
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  SSIRS))   ببرنامجالطالب  (. إدخال بيانات 3الشكل )

 يظهر لنا الرقم ( 3(  كما هو موضح فى الشكل) إضافةونة )قكتابة بيانات الطالب فنضغط على أي بعد ,
 الجامعى للطالب و هو الرقم الذى يتعامل به الطالب فى كل أموره حتى التخرج.

  الرقم الجامعي  –بيانات مفصلة لكل طالب مثل االسم يوفر البرنامج سجل أكاديمى )ملف لكل طالب( و يحتوى– 
ووسائل التواصل مع الطالب كرقم الهاتف وااليميل –الجنسية  –الرقم القومي  –صورة شخصية للطالب  –الحالة  –التخصص 

 :((4انظر شكل ))الجامعي 

 .التي يوفرها النظام (  بيانات الطالب4الشكل )

 

 
 إضافة مقاصة الطالب الكترونيا-3
 

وفقا لبيان الحالة المعتمد من جهة تحويل الطالب فيتم عمل مقاصة للطالب و ذلك بإعفاءه من المواد التى إجتازها 
 إدخال المقاصة على النحو التالىو يتم الى البرنامج  قبل التحويل

 
 ( طالب ( نختار أيقونة )2الشكل )(اضافة معادلة )مقاصة 
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 SSIRS))   ببرنامجالطالب  ( إدخال مقاصة 5الشكل )
 
  ( و سيظهر لنا اسم الطالب و نقوم بعد ذلك 5)شكل  الرقم الجامعىنكتب رقم الطالب الجامعى فى خانة

 (إضافة معادلة داخليةبإدخال المادة المعادلة ثم نضغط على أيقونة )
 
 تسجيل الطالب-4
 
 يتقدم الطالب لتسجيل المقررات في كل فصل دراسي موقع وبحيث يستوفى شروط التسجيل في كل مقرر            

وبعد استشارة المرشد األكاديمي، وفي المواعيد المحددة بتوقيتات  )البد من إجتياز المقرر المتطلب للتسجيل(

صل دراسى و يتم إعالن بداية مواعيد التسجيل و إدارة البرنامج قبل بداية كل فالتسجيل وقواعده التي تصدرها 

 إنتهاء الموعد بواسطة إعالنات توضع بلوحة اإلعالنات

 إلعالمهم بشروط عبر جروبات الواتساب للطالب الجدد  و الجدول الدراسى تم إرسال الئحة البرنامج
لمتاحة له من واقع الجدول التسجيل و الحذف و اإلضافة و مفهوم المعدل التراكمى و يختار الطالب المواد ا

 اختياراته فى نموذج ورقى يتم طباعته من البرنامج على النحو التالى الدراسى المرسل له و يسجل

 
 نموذج حذف و إضافة( 6( فيظهر لنا فى العمود االوسط )شكل Adminاإلدارة  ( نختار أيقونة )1من الشكل )
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 التى اختارها للمقرراتطباعة استمارة تسجيل الطالب (  6الشكل )

 ( فست نموذج حذف و إضافةنضغط على أيقونة ) ستمارة و نقوم بطباعتها و تسليمها للطالباالظهر لنا 

 
 التى اختارها (  استمارة تسجيل الطالب للمقررات7الشكل )



 

2021-1-6( بتاريخ 85إدارة البرنامج رقم )مجلس إعتماد   

  

 بحساب عدد  يقوم الطالب بإستيفاء اإلستمارة و التوقيع عليها ثم يسلمها الى المرشد األكاديمى الذى يقوم
الساعات التى يرغب الطالب فى تسجيلها ووفقا لقواعد التسجيل بالئحة البرنامج يتم الموافقة على التسجيل أو 

 مراجعة الطالب فى حال تجاوزه عدد الساعات المسموح له بتسجيلها

 تيارأقل عدد ة إنخفاض المعدل التراكمى للطالب, يقوم المرشد األكاديمى بتقديم النصح للطالب بإخفى حال
 من المقررات و التى تناسب قدرته اإلستيعابية و ذلك بهدف رفع معدله التراكمى.

 )و يتم طباعته بصورة  يتابع المرشد األكاديمى مستوى الطالب من خالل تقرير )تعريف حالة الطالب
 من البرنامج على النحو التالى دورية

 (حالة الطالبتعريف ب( , نختار ايقونة ) 2بالرجوع الى الشكل )

 
 ملف تعريف بحالة طالب البرنامج(  8الشكل )

 بحالة كل طالب فى البرنامج    PDFيظهر لنا قائمة 

 
  (  نموذج من حاالت بعض الطالب9الشكل )
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  يقوم المرشد االكاديمى بتسجيل المقررات للطالب الكترونيا من واقع االستمارة المكتوبة و الموقعة من
 على النحو التالىالطالب بعد دراسة مدى أحقية الطالب وفقا للقواعد بالئحة البرنامج 

 (تسجيل مواد للطالب( , نختار أيقونة )2بالرجوع الى الشكل )

 

 الطالب (  تسجيل مواد10الشكل )

 على النحو التالى لنا شاشة التسجيل سيظهر

  
 

 تقييم فاعلية نظام اإلرشاد األكاديمى ثالثا: 

فيما يتعلق باإلرشاد االكاديمى من خالل تقييم يتم قياس نظام االرشاد االكاديمى وفقا إلستطالع رأى الطالب  
و تحقيقا ألهداف البرنامج فى التطوير المستمرمع  أداء المرشد األكاديمى سعيا الى اإلرتقاء بالمستوى األكاديمى

 مراعاة الدقة و الموضوعية.
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