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  األكاديمياإلرشاد    دليل
  

 مقدمة :  
المشكالت التي  ىلعالتعرف  إلىاألكادیمي خدمة مھنیة تھدف ن اإلرشاد إ      

 بات الحیاةمع متطل والتفاعل، التحصیل العلمي من )الباحث(تعوق قدرة الطالب 
 والباحثین والدعم عن طریق زیادة وعي الطلبة تم تقدیم المساعدةیو ،الجامعیة

 مزید من الجھد في حل المشكالت بذلعلى  وتشجیعھم ،بمسئولیاتھم األكادیمیة
ك عن لیتم ذكما ، والشخصیة التي تحول دون تحقیقھم أھدافھم التعلیمیةاألكادیمیة 
المتنوعة التي ترفع من تحصیلھم الدراسي األكادیمیة  د الطلبة بالمھاراتویطریق تز

  . ومناقشة طموحاتھم العلمیة
الھدف األساسي من وجود المرشد األكادیمي ھو إرشاد الطالب أن  كما     

، الدرجة العلمیة بنجاحعلى  للحصول، الموضوعةاألكادیمیة  وتوجیھھ حسب الخطة
دیم النصح في األمور التي قوت، دراستھ تذلیل العقبات التي تصادفھ فيعلى  ومعاونتھ

دارى واإل المرشد دراسة النظام األكادیمي  ىولذلك یتعین عل، تؤثر في مسار تعلیمھ
  .بالكلیة

  
  األكادیميمن اإلرشاد  االستراتیجىالھدف :  

    
أھداف وزیادة وعیھم  برسالة و ،رشادیة للطلبةاألكادیمیة واإل تقدیم المعلومات

تمكنھم من التي  والشخصیةاألكادیمیة  تزوید الطلبة بالمھاراتو ة،الكلیة والجامع
  .المجتمعفي  یجابىفھم ذاتھم وقدراتھم وممارسة دور إ

  
 الرؤیة :  
  .ملم بمتطلبات سوق العمل، میز بالعلم والخبرات المیدانیةتم باحثعداد إ     

  
 الرسالة:  

لطالب  والسلوكي اعىوالتوجیھ االجتم، تقدیم المشورة والمساعدة العلمیة    
وتشجیعھم على التمیز والتفوق ، نیةمھلتنمیة شخصیاتھم وقدرتھم ال، الكلیة

وذلك ، يتعوق تقدمھم العلمالتي  ھم على التعامل مع الصعوباتتساعدمو، بداعواإل
والعمل على رفع ، والشخصیةاألكادیمیة  للتغلب على المشكالت، بزیادة وعیھم

 األكادیمي مشوارھم في  تحقق لھم النجاحالتي  یةة والفكرتھم العلمیامكانإ
  .واالجتماعى



  
 االھداف االجرائیة:  

  
مواجھة في  ومساعدة الطالب، لى تقدیم النصحإ األكادیمي اإلرشاد  یسعى نظام

لیثمر عن تخریج جیل من الشباب ، عانتھم على حلھاة وإیتتعلق بحیاتھم الجامعالتي  الصعوبات
  :ھدف التالیةوذلك من خالل األ.  على اتخاذ القرار ینعلم والمعرفة قادربال ینمزودوالباحثین و

من خالل برامج ونظام الدراسة  الدبلوماتتھیئة الطالب المستجدین لمعرفة   - 1
 .ةرشادیة وتوجیھیإ

والتى تحتوى على العدید من  ،الئحة الكلیة والجامعةمن خالل  ينشر الوع  - 2
 .اإلرشادات والبنود

عضاء ھیئة التدریس أو) الباحث(د العالقة بین الطالب العمل على توطی - 3
 .مع زمالئھ) للباحث( وبناء عالقات اجتماعیة للطالب، والھیئة المعاونة

والتحلى ، يوالسلوك الحضار، خالق الفاضلةحث الطالب على التمسك باأل - 4
 .بصفات طالب العلم وآدابھ

قاریر وتوصیات ، ورفع ترشادھم ومالحظاتھمإكادیمیا ومتابعة الطالب أ - 5
 . دارة الكلیةإل

التغلب في  ومساعدتھم، تزوید الطالب بالنصائح لتحسین تحصیلھم العلمى - 6
 .داریةواإلاألكادیمیة  على مشاكلھم

ھدافھم وتنمیة أوتحدید ، كتشاف قدراتھم ومیولھممساعدة الطالب في ا - 7
 .مما یحقق مصلحة المجتمع، قدراتھم

دتھم للتغلب عرشادھم ومساإو، )ومادیا دراسیا(تعثریین متوجیھ الطالب ال - 8
 .يومتابعتھم لرفع مستواھم العلم ،یواجھونھاالتي  على العقبات

 .التفوقفي  االستمرارعلى  ومعاونتھم، رشادھمإالمتفوقین ورعایة الطالب  - 9
 .ھتمام بالطالب الموھبین ودعم ابداعھماالو

 يعلمعلى التحصیل ال )االحتیاجات الخاصة ىذو(مساعدة الطالب  - 10
 .والتكیف االجتماعى والنفسى

الوظائف في  بما یمكنھم من النجاح، طالب وتھیئتھم للحیاة العملیةالمساعدة  - 11
  . وخدمة المجتمع

  
  
  
  
  



  
  
  

 األكادیمياإلرشاد  تشكیل لجنة لالشراف على :  

كیل و/ الدكتور    برئاسة السید االستاذ األكادیمي اإلرشاد  بدایة العام الدراسى لجنةفي  تشكل
  . والبحوث، الدراسات العلیاالكلیة لشئون 

  : وتشكل اللجنة من

  رئیسا                              الدراسات العلیا والبحوثوكیل الكلیة لشئون . د.أ

  عضوا                         .عضو ھیئة تدریس من لھم خبرة باالرشاد االكادیمیى

  "                                                 . او نائبھ مدیر وحدة الجودة بالكلیة

  "                                                           .الشباب بالكلیة رئیس قسم

  "                                                      .الدراسات العلیاقسم  مسئول من
  

  اإلرشاد األكادیمي لجنةمھام: 
 وأھمیتھ األكادیمي اإلرشاد  قافةنشر ث .  
 ومتابعة ذلك  ،األكادیمياإلرشاد  وتعلیمات، اإلشراف على تطبیق إجراءات.  
  توزیع الطالب على المرشدین األكادیمیین بالكلیةو ین،األكادیمیتوفیر المرشدین، 

  .جداول للطالبفي  وإعالن ذلك
 وبأھمیة عملیة اإلرشاد ،تعریف الطالب بمرشدیھم.  
  خالل الساعات المكتبیة المعلنة األكادیمي الطالب على مراجعة المرشد حث.  
 ا، الدراسات العلیوكیل الكلیة لشئون   /السید االستاذ الدكتور  تفویض بعض األمور إلى

في   ورفع األمر لمجلس الكلیة لالعتماد ،الدراسات العلیا  وعرضھا على لجنة شئون
  .ل اللجنة والمرشدیمكن البت فیھا من قب األمور التي ال

  األكادیميالمرشد :  
  

 )الباحث( وھیئة معاونة یتابع مسیرة الطالبأھو عضو ھیئة تدریس  األكادیمي المرشد 
ویمد لھ ید العون لحل مشكالتھ العلمیة  حصولھ على الدرجة العلمیةمنذ دخولھ الكلیة وحتى 

  .البحث العلمىفي  حتى یتحقق لھ النجاح، واالجتماعیة
  
 األكادیميتتوافر للمرشد أن  ینبغىالتي  راتالمھا:  

 .والتنظیم ،القیادة -



 .التواصل الفعال مع الطالب -
 .تواجھ الطالبالتي  والتعرف على المشكالت ،االستماع الجید -
  .اتخاذ القرار وحل المشكالت -
  

  مھام المرشد األكادیمي :  
كل طلب من الطالب الذین یقوم المرشد األكادیمي بإعداد ملف خاص ل :إعداد ملف الطالب - 1

 . أوكلت الیھ مھمة اإلشراف علیھم
  

 .على استفساراتھ والرد، وحقوقھ، توجیھ الطالب بواجباتھ جھة الكلیة: توجیھ عام للطالب - 2
  

  :المھام اإلداریة - 3
  

، المقرارات الدراسیة ختیارابیسمح للطالب : المقرارات الدراسیة ختیارفي ا المساعدة –أ 
سبوعین من بدایة إبعد  مقرر ةفأو إضا بحذفلحاالت الخاصة من الطالب یطلب وقلیل من ا

 األكادیمي وعلى المرشد  ،من الفصل الدراسى األول يأو اإلنسحاب الكل ،الفصل الدراسى
الدراسات لى لجنة إوتقدیم التوصیات  ،االختیار السلیمفي  تقییم موقف الطالب ومساعدتھ

  . العلیا
  

  :غیاب الطالب –ب 
على  والسیاسة العامة للكلیة تنص، ستاذ المقررأتعتبر مراقبة غیاب الطالب من مھام     

 ،من الساعات التدریسیة للمقررات% 25كثر أیتعدى غیابھ  الطالب حتى ال ىلإنذار إتوجیھ 
  . %  25متحان النھائي في حالة تغییبھ لنسبة أكبر من حرمان من حضور االو

  
  :العذر –ج 

وقبول العذر من  )ىلفصلین دراسیین كحد أقص( ة محدد ذر لفترة زمنیوھو تقدیم ع
  .ومجلس شئون الطالب بالجامعة ،مجلس الكلیة

  
  :شرح متطلبات التخرج - 4

      
  : الطالبعلى  یتعین    

 اتمام متطلبات التخصص االجباریة بنجاحوإ ،تمام متطلبات الكلیةإ . 
 :تقییم األداء -

مشكلة  يأوحل ، یعین الطلبة في تحمل عبئھم الدراسيأن  ميالمرشد األكادی ىعل    
  .ومعرفة السبب ي،خر دراسأیتعرض لھا الطالب من ت

 
  
  



  
  

  معاییر المرشد األكادیمي الناجح 
  -:حل المشكالت - 

یستطیع المرشد األكادیمي مد ید العون للطلبة في مواجھة الصعوبات التي تتعلق 
ومن  .سبة لھااواقتراح الحلول المن، سباب المشكلةأ وذلك من خالل تحدید ؛بتخصصاتھم

  -:ھذه المشكالت
  

  :المقررإدارة  –أ 
  وتتناول أي جزء من المقرر یتطلب االھتمام األكبر؟ ھل ینظمون مراجعة دروسھم؟     
  

   :الوقتإدارة  –ب 
اتھم؟ ھل یعي الطلبة بالوقت الذي تتطلبھ الدارسة؟ ھل یھدرون أوقاتھم؟ وماھي أولوی    

  ؟ وكیف یوزعون االوقات المكافئة لمقرراتھم
  

  : مھارات وعادات الدراسة  –ج 
  ؟ وأین؟ مع عرض مقترحات لتحسین مذاكرتھم؟ ى؟ وكیف ومتھل یذاكرون    
  

  : مھارات خاصة باالمتحانات –ھـ  
 لكون المھاراتتھل یعاني الطالب من قلق االمتحانات؟ وكیف یتعاملون مع ذلك؟ ھل یم    

  األساسیة لالستعداد وأخذ االمتحانات؟
  

  :داء الطالبأتعیق التي األكادیمیة  المشاكل غیر –ط 
الخطوات المناسبة على  رشادهإو، یساعد الطالب في تحلیل وضعھأن  المرشدعلى  یتوجب    

ً بھا ھتتأثر دراستأن  مشكالت قبلالالتي علیھ اتباعھا في مواجھة  ً كبیرا وفي بعض ، تأثیرا
ن اإلرشاد وھو الثاني م ىالمستو ىلإوھنا یجب توجیھھم ، حاالت یفشل الطالب في التكیفال

  .لمتخصص النفسي واالجتماعي والطبيااإلرشاد 
  
  : التشجیع -

        
 .ومواجھة مشكالتھ ،ن كلمات قلیلة من التشجیع تفعل فعلھا في تحسین مستوي الطالبإ

  .األكادیمي أدائھعاقة حباطھ أو إإإلى  قد تؤدي وبطریقة عكسیة
  
  : القرارات المتعلقة بالوظیفة -

  
  .المناسبة لھالمرشد مشاركة الطالب في التفكیر في الفرص الوظیفیة المتوفرة  ىعل

  :االجتماعي والنفسياإلرشاد  -



  
لسوء  ةأو غیر واضحة عرض واضحةسباب للطلبة الذین یصبحون ألاإلرشاد  یتوفر ھذا     

واجتماعیة أو نفسیة أو جسمیة تجعل ، مشاكل أكادیمیةإلى  وقد یعود، ھموضاعأالتوافق مع 
ً سلبیا في أدائھم الدراسيمن الصعب علیھم التفاعل مع الحیاه الدراسیة وتؤثر  یقوم . تأثیرا

وبعد  مراجعة  ،الدراسات العلیاإدارة  رشاد االجتماعي والنفسي متخصصون بذلك في دائرةباإل
وتھدف ھذه ، لمرشد بتنظیم عدد من الجلسات االرشادیة المغلقة مع الطالبیقوم ا ،حالة الطالب

یلزم من  تزویده بما ىلإإضافة ، الب بكل االمور المتعلقة بمشكلتھتوعیة الطإلى  الجلسات
ألجل العنایة ، الطبیة/ل المشاكل ذات الطبیعة الجسمانیةویتم تحوی. . استراتیجیات التوافق

  .الطبیة
  

 
 : األكادیميلمرشدا عمل تقییم

 ویقوم ،الجودة بالكلیةوحدة  قبل من المرشدین بتقییم خاصة استمارة إعداد یتم

  .العام الجامعى نھایة في بتعبئتھا الطلبة

 الخاصةاإلرشاد  تقاریر وفحص بمتابعة األكادیمياإلرشاد  لجنة تقوم 

 .بالطلبة

 من الراجعة غذیةالت من االستفادة األكادیمياإلرشاد  ولجنة ن،المرشدي على 

  .الطلبة

  األكادیميحقوق الطالب نحو مرشده:   

ویقوم  ،بالكلیة و الھیئة المعاونةأ المرشد األكادیمي ھو أحد السادة أعضاء ھیئة التدریس
  .للباحث والبحث العلمىفضل أل ببھذا الجھد من أجل مستق

ً بأن، مياألكادیالتقید بھا مع مرشده  الباحثلتزامات یجب على ھناك بعض اال المرشد  علما
  :منھاو. للباحثوھو في منزلة األب أو األخ األكبر  ،األكادیمي یعمل لصالح الطالب

لتزام واال ،الخاص بك األكادیميالحرص على تحدید مواعید المقابالت مع المرشد  -
،ً  وعدم التغیب عنھا إال لظرف طارئ بحضورھا جمیعا

 . األكادیميلھ ھ في كل ما یھم مستقبالمشاركة مع المرشد األكادیمي ومناقشت   -

ستفادة من الخدمات العامة التي توفرھا الكلیة والجامعة، والتي یوجھ الالحرص على ا  -
 .إلیھا المرشد األكادیمي

 .ستماع لنصائح المرشد األكادیميالحرص على اال  -



 .إلخ. .یةاالحتفاظ بجمیع األوراق المتعلقة بتسجیل الطالب للمسابقات والنشاطات الطالب  -

  

 خاتمــــــــــــــة :  

  

 ،النظام األكادیمي ىیطلع  علأن  المرشدعلى  یتعین، األكادیمياإلرشاد  نظراً ألھمیة

رشاد الدقیق قد یمنع فاإل ؛روري مع الطالب المكلف بإرشادھموأن یخطط لقضاء الوقت الض

  . الدراسةفي  النجاحكما یساعد الطالب على ، تتضخم وتعدو كبیرةأن  المشاكل الصغیرة من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المصطلحات الشائعة األستخدام



 
 

 

 
  

  

الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي : فصول دراسیة ثالثةویتكون من 
.والفصل الصیفى الثاني    

 العام الجامعي

رقم یدل على العام الجامعي الذي یبدأ الطالب الدراسة فیھ إضافة إلى الرقم 
ي ذلك العام المتسلسل للطالب ف  

 الرقم الجامعي

ً، تشمل ساعات الدارسة وفترة  ھو فترة زمنیة مقدارھا سبعة عشرة اسبوعا
 األمتحانات

 الفصل الدراسي

جمیع المقررات التي یدرسھا الطالب لتمكنھم من الحصول على الدرجة 
 العلمیة في تخصص معین

 الخطة الدراسیة

الذي یتناول موضوع ما لمدة المنھج الدراسي محدد األھداف والمحتوي 
 فصل دراسي كامل ویمیز المقرر الكود والرقم

 المقرر الدراسي

مجموعة المقررات الدراسیة التي تقر الجامعة تدریسھا لجمیع طلبتھا، وھي 
 مواد تتفق وأھداف الجامعة

 متطلبات الجامعة

من محموعة المقررات الدراسیة التي یدرسھا، وذلك لتوفیر قاعدة اساسیة 
 الثقافة والمعلومات لھم

 متطلبات الكلیة

وتشكل مجموعة المقررات الدراسیة التي تنتمي إلى حقل واحد من حقول 
العلوم والمعرفة اإلنسانیة، وینفرد بدراستھا طلبة التخصص الواحد في 
 الكلیة 

متطلبات 
 التخصص

كادیمي من الھیئة المعاونة الذي یختاره القسم األأو ھو عضو ھیئة التدریس
في الكلیة لیتولي توجیھ الطالب، ویتابع مسیرتھ العلمیة منذ دخولھ في 
 الجامعة وحتي تخرجھ 
 

 المرشد األكادیمي

.مدة دراستھمجموع درجات الطالب والتى حصل علیھا طوال   
 

 المجموع التراكمى


