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 اإلرشاد اآلكاديمي

يجابيا علي المستوى التعليمي للطالب بهدف توجية إرشاد اآلكاديمي للطالب يعكس تأثيرا إلا

 الطالب للحصول علي أفضل النتائج  حتى يتخرج فى المدة الزمنية المحددة .

 رسالة االرشاد االكاديمى  ❖

علي المشكالت  قديم خدمة ارشادية للطالب للتعرفن االرشاد االكاديمى خدمة مهنية تهدف الى تإ

, وتقديم التي تعوق قدرة الطالب علي التحصيل العلمي والتفاعل مع متطلبات الحياة الجامعية 

المساعدة والدعم عن طريق زيادة وعي الطالب بمسؤلياتهم االكاديمية وتشجيعهم علي بذل مزيد 

والشخصية التي تحول دون تحقيق اهدافهم التعليمية . من الجهد للتغلب علي مشكالتهم االكاديمية 

كما يهدف الي االستفادة من قدرات الطالب الذاتية والعمل علي تطوير مهاراته وتشجيعه علي 

التميز واالبداع حتي يكون قادرا علي معرفة كيفية ادارة حياته الجامعية بشكل فعال والتخرج في 

 المدة الزمنية المحددة .

 اد االكاديمي رؤية االرش ❖

 .عداد طالب متميز علميا ومزود بالخبرات الميدانية التي تؤهله علي المنافسة في سوق العمل إ

 رشاد اآلكاديميإلهدف ا ❖

ختيار المقررات إرشاد الطالب وتوجيهه في إن الهدف اآلساسي من وجود المرشد األكاديمي هو إ

الموضوعية للحصول علي الدرجة العلمية بنجاح, الدراسية المناسبة حسب الخطة اآلكاديمية 

ومعاونتة علي تذليل العقبات التي تصادفة في دراستة, وتقديم النصح في اآلمور التي تؤثر في 

مسار تعليمة ولذلك يتعين علي المرشد اآلكاديمي دراسة النظام اآلكاديمي فهو المرجع اآلساسي 

 لمعرفة السياسات التي ستيم تنفيذها.

 نظام االرشاد االكاديمي ❖

درس مساعد( لتعريف مالهيئة المعاونة )علي االقل /أعضاء هيئة التدريس ه أحدهو نظام يقوم ب

الطالب بسياسات وأنظمة الكلية ومتابعتهم أكاديميا لتوجيههم ومعاونتهم علي حل مشكالتهم 

 هداف المرجوة.آلوالتقدم في الدراسة بما يحقق ا
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 لطالبيواالرشاد  الجنة الدعم  ❖

هي لجنة تشكل بقرار من عميد الكلية ويكون رئيسها وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

كاديمي العام بالكلية وأعضائها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس اآلومديرها التنفيذي المرشد 

 ب.رشاد اآلكاديمي ويتمتعون بحسن التعامل مع الطالإلالمميزين بالخبرة في مجال ا

 المرشد اآلكاديمي العام ❖

يتم تكليفة من قبل عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ويكون دورة هو التنسيق بين 

 مور اآلكاديمية.الكلية والمرشيدين اآلكاديمين في مختلف اآل

 هدف لجنة الدعم واالشاد الطالبي ❖

 كاديمي بالكلية.آلرشاد اإلشراف علي تنفيذ عملية اإلالتخطيط والتنسيق وا

 تشكيل المجلس االداري للجنة الدعم واالرشاد الطالبي  ▪

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ) رئيسا(         السيد يوسف أحمد . أ.د/ جالل1

 أستاذ الفسيولوجيا )المدير التنفيذى للوحدة(.       د/ يوسف عوض الصعيدى أ. .2

 بقسم الرعاية )نائب ( أستاذ مساعد      يمان أحمد ابو الفضل إ /.مد أ. .3

 بقسم الكيمياء )نائب( أستاذ مساعد    / محمد على ماهر العدل  .مد أ. .4

 . الطالب/ أحمد عصام البهى الفرقة الثالثة5

 مهام لجنة الدعم واآلرشاد الطالبي ▪

 

عالن إلاآلكاديمين ونشر القوائم علي لوحات اتوزيع الطالب المستجدين علي المرشدين  -1

 وعلي موقع الكلية.

من خالل  هستفادة منإلرشاد اآلكاديمي وكيفية اإلنشر الوعي بين الطلبة حول نظام ا -2

 اللقاءات الدورية وموقع الكلية.
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قامت بة اللجنة خالل   رفع تقرير دوري وتفصيلي لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب عما -3

 ي.فصل دراس

 النظر في مشاكل الكلية اآلكاديمية التي ترفع بواسطة المرشيدين اآلكاديمين. -4

 جتماعية.إلالمساهمة في حل مشاكل الطالب النفسية وا -5

 رشاد اآلكاديمي.إلستطالع رأي الطالب عن مدي رضاهم عن نظام اإ -6

 المرشد االكاديمي

من قبل عميد  هعلي اآلقل( يتم تكليفالهيئة المعاونة )مدرس مساعد /حد أعضاء هيئة التدريسأهو 

ويقوم شراف المرشد االكاديمي العام بالكلية إالكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب تحت 

طالبا لكل مرشد  25رشاد اآلكاديمي لمجموعة من الطالب بالكلية )ال تزيد عن إلبمهمة ا

 أكاديمي(.

 إجراءات االختيار

كاديمي بمايحقق آلالمرشد ا ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالبعميد الكلية يختار  •

 المعايير المحددة لالختيار.

 الحد االقصي لعدد الطالب خمسة وعشرون طالب. •

 يراعي العدالة التامة والشفافية في سياسة توزيع الطالب علي المرشدين االكاديمين. •

عالن عنها بوضوح إلراسية واكاديمي في الجداول الدآلرشاد اإليراعي تحديد ساعات ا •

 عالنات القسم, مع قائمة بأسماء الطالب.إفي لوحة 

 ختيار المرشد اآلكاديمي الناجحإمعايير 

 رشاد االكاديمي.إللمام باللوائح والقوانين واإلا •

 خرين.آلأن يكون لة القدرة علي العطاء والتواصل مع ا •

 رؤية في عملية تطوير المقررات هلمام جيدا بالمقررات العلمية, وان يكون لإلا •

 ومحتواها.

 خرين.آلي اأان يكون ايجابيا ويتقبل ر •
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لة القدرة علي مساعدة الطالب في مواجهة الصعوبات التي تتعلق بتخصصاتهم وذلك من  •

 سباب المشكلة المناسبة.أخالل تحديد 

 .هكاديمي ويدعم مفاهيمآلرشاد اإليساعد علي نشر ثقافة ا •

 ستثمار الوقت.إفي العمل, و التخطيط والمنهجية •

 داريين.إليتمتع بعالقات طيبة مع الزمالء والطالب وا •

 دارة الكلية.إيجابي والفعال مع إلأن يكون قادرا علي التواصل ا •

 كاديمي مع الطالب .آلنساني واإلأن يكون قادرا علي التواصل ا •

 , اليهاجمهم وال يسخر منهم.الطالب ليإستماع إليجيدا •

 الطالب في التخطيط لدراستهم, يستثمر خبراتهم ويثق بقدراتهم.يشارك  •

شتراك بالبرامج التدريبية وورش إلداء من خالل اآللة رؤية لعملية التطوير المستمر ل •

 العمل.

 .هكاديمي ومتطلباتآلرشاد اإلعلي عمليات ا بان يكون مؤهال ومدرأ •

 

 مهام المرشد اآلكاديمي

 عداد ملف لكل طالبإ -1

م هلية مهمة االشراف عليإعداد ملف لكل طالب من الطالب الذين كلفت إالمرشد اآلكاديمي بيقوم 

 :ويحتوي علي

 ستمارة بيانات الطالب إ -

 ستمارة التسجيل إ -

 قائمة المقررات الدراسية المؤدية لتخرج الطالب -

 نسخة حديثة من السجل الدراسي الخاص بالطالب متضمنا بيان التقديرات -

 ستمارة الحذف أو االضافة أو اآلنسحابإ -
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 توجية عام للطالب -2

 :لي من يستطيع الرد علي استفساراتة ومناقشة الطالب بالموضوعات التاليةإ الطالب هتوجي

 :المقررات تسجيل عملية -أ

, و يدرس ملف الطالب وتخصصة الطالب  تسجيل قبل التعليمات علي اآلكاديمي المرشد يحصل

ويتم ملء استمارة التسجيل الخاصة بكل طالب قبل موعد تسجيلة, حيث يأتي الطالب سعيا وراء 

ختيار المقررات ومعرفة الخطوات التالية قبل توقيع المرشد النهائي. ويوجه الطالب إالنصح في 

 المقررات علي الحاسب اآللي.دارة القبول والتسجيل لتقوم بتسجيل إبعد ذلك الي 

 ختيار المقررإ -ب

ختيار إستعانة بقائمة مقررات التخصص الدراسي أثناء مساعدة الطالب في إلعلي المرشد ا

 مقرراتهم, وعلية التأكد مما يلي:

نجاح الطالب بتقدير )د( في كل المقررات المطلوبة والمتطلبات السابقة لدراسة كل مقرر حيث 

 لب بتسجيل مقرر لم ينجح في المتطلب السابق له.أنه لن يسمح للطا

معرفة الحد اآلدني والحد اظالقصي من الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بأدائها في وضعة 

 الحالي )العبء الدراسي للطالب(.

 الجدول الدراسي -ج

فية المحاضرات, علي المرشد اآلكاديمي التأكد من أن الطالب يعرفون المكان والزمان الذي تبدأ 

  ومن عدم وجود أي تعارض في مواعيد جدول الطالب الدراسي.

علي المرشد اآلكاديمي التأكد من معرفة الطالب للزمان والمكان التي تبدأ فية المحاضرات  -3

مع التأكد من عدم وجود تعارض في مواعيد جدول الطالب الدراسي والتأكيد علي أهمية 

 اسة.الحضور وااللتزام أثناء الدر

ساعات لل الحد اآلقصي واآلدنيتوضيح متطلبات التخرج من حيث المعدل التراكمي و -4

 جتيازها.إالمعتمدة التي يجب علي الطالب 
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يساعد المرشد اآلكاديمي الطالب في مواجهة الصعوبات التي تواجههم وذلك من خالل  -5

 قتراح الحلول المناسبة لها.إتحديد أسباب المشكلة و

العلمي  هلب ومساعدة الطالب المتعثر علميا وزيادة قدراتة لتحسين مستواتقييم أداء الطا -6

في الدراسة بنجاح, وكذلك مساعدة الطالب المنتظم في الحفاظ علي علي  هستمرارإو

 مستواه العلمي.

رشاد الطالب علي الطريقة المثلي التي تحافظ علي وجود عالقة طيبة مع أعضاء هيئة إ -7

 التدريس.

ب علي للتغل دتهمتحانات ومساعلإلذهنيا وتهيئة  هعدادإالنفسي مع الطالب من حيث التعامل  -8

 متحانات. إللب حالة التوتر والقلق المصاح

جتماعي والنفسي للطالب حين الحاجة, وفي حالة إليقوم المرشداآلكاديمي بدور المرشد ا -9

جتماعي ونفسي يتم عقد لقاء مع ولي اآلمر في وجود عميد الكلية إلي دعم إاحتياج الطالب 

 ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب التخاذ االزم.

 لي اآلنتظام في الدراسة.إيرفع الطالب المتأخر دراسيا )المتعثر(   -10

  

 جتماعي والنفسيإلرشاد اإلالمرشد اآلكاديمي في حاالت اواجبات   -11

جتماعي ال تعني إليوضح للطالب دور المرشد االجتماعي أو النفسي وأن مقابلة المرشد ا -

 فيما يتعلق بخصوصية الموضوع وسرية الموضوع. طمئننتةأنة مريض نفسيا و

 جتماعي بمعلومات عن حالة الطالب.إليقوم بتزويد المرشد ا -

 مر الطالب لمعرفة سبب المشكلة ومحاولة حلها. ألقاء مع ولي  يقوم بعمل -

رشادية مغلقة مع الطالب والتي تهدف الي توعية الطالب بكل إيقوم المرشد بعمل جلسات  -

 مور المتعلقة بمشكلتة.اآل

 التشجيع  -12

كلمات قليلة من التشجيع تؤدي بدورها الي تحسين مستوي الطالب الدراسي ومواجهة  -

 مشكالتة.

 القرارات المتعلقة بفرص العمل  -13

 .رص العمل المتوفرة لخريجي الكليةعلي المرشد اآلكاديمي مساعدة الطالب في التفكير في ف
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 لطالبياالرشاد ا خدمات الدعم الطالب عن ءرضا قياس وتقييم ستبيانإ

 

 سم المرشد:إ الكلية:

 المستوي:  /الفرقة سم الطالب )حسب الرغبة(:إ

 

 ضعيف  م

1 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 جيد جدا

4 

 ممتاز

5 

كانت هناك لوحات اعالنية وارشادية في الكلية توضح  1

 قواعد القبول والتسجيل بالكلية

     

هل تمكنت من االطالع علي اجراءات التسجيل واالرشاد  2

 الآلكاديمي في دليل الطالب بسهولة

     

دارة الكلية إستقبال الطلبة الجدد ولقاء إمدي تأثير يوم  3

 ورؤساء اآلقسام للطلبة

     

يتواجد المرشد اآلكاديمي خالل الساعات المكتبية  4

 المخصصة لالرشاد اآلكاديمي

     

ساعدني المرشد اآلكاديمي في تسجيل المقررات الدراسية  5

 التي تتالئم مع قدراتي

     

      المقررات االجبارية واالختياريةمدي توضيح  6

المستويات  /مدي ثبات جدوال المحاضرات لجميع الفرق  7

 فترة التسجيل /المختلفة خالل العام الدراسي

     

المرشد اآلكاديمي لحل   /دارة الكليةإمكانية مقابلتك إمدي  8

 مشكلة ما

     

الرسوم الدراسية مدي مالئمة الفترة الزمنية المحددة لدفع  9

 بدون توقيع غرامة

     

      عالقتي جيدة بالمرشد اآلكاديمي 10

      كان المرشد اآلكاديمي حريصا علي توجيهي وحل مشكلتي 11

أثناء الفصل كان المرشد اآلكاديمي متابعة لمدي تقدمي  12

 الدراسي

     

واالرشاد خالل فترة كان المرشد اآلكاديمي يقدم لي النصح  13

 الفصل الدراسي

     

 


