
  

 
 

 

 

 

 

 

 ۲۰۱۹/۲۰۲۰  ىمحدث للعام الدراس ىدليل نظام اإلرشاد األكاديم

 حترازية لجانحة كورونا جراءات اإلتماشيا مع اإل
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 ى اإلرشاد األكاديم

 :  مقدمة

تساادد   الوسائل التيتعتبر معرفة الطالب الجامعي بالنظم واللوائح المنظمة للعملية التعليمية داخل الكلية هي أحد 

تفعيال  كااديمي فايدلى اجتياز سنواته الدراساية دو  حادوث مكااكل أو دقبااتن وما  هناا يبارز دور الرشااد األ

وانظمتهاا  العالقة بي  الطالب وأدضاء هيئاة التادريب بالكليااة ماا  خااالا نظااام يقااوم بتعريا  الطالاب بالكليااة

التخصصاات التاي   ما  ماجاالت وفرص دراسية لمساددة الطاال  دلاى اختيااار  هالدراسية والطالبياة، وماا تتيحا

الدراساة دلاى افضال  تتناسب مع قدراتهم وامكاناتهم، وتوافق ميولهم ورغباتهم، وكذلك معاونتهم دلى السير فاي

لتاي الخادمات والمكانياات ا  دي  الاى اقصاى درجاة ما يوجه ممك ، والتغلب دلى ما يعترضهم م  دقبات، مساتف

 تقدمها الكليةن

 :  تعري  الرشاد الكاديمي

ومجالت  شرافية تهدف الى تعري  الطالب باهداف الكلية ورسالتها ، واقسامها العلمية ،إالرشاد الكاديمي خدمة 

وتاوجيههم   كماا ياتم تبصايرهم  ،  دمل الخريجي  م  الكلية، واوجه الرداية والخدمات التي توفرها الكلية لطالبهاا

 ار التخصصات المناسبة التي تالئم قدراتهم وامكاناتهمنلختي

 :  أهمية الرشاد الكاديمي

 :  د  طريقيهدف الرشاد الكاديمي الى اإلرتقاء بمستوى الطالب  

 مساددة الطالب في اإلدداد والتخطيط لمستقبله العلمي ن  -۱

 توجيه الطالب باإلرشادات التي تؤدي الى استمرار  في التفوق ن -۲

 مساددة الطالب في اختيار المقررات الدراسية اإلختيارية وكذلك تمهد له الطريق الى التخصصن  -3

 راته وتحقيق النجاح المنكودن ثمعاونة الطالب دلى تجاوز د -4

 سعة الصدر لدى المرشد األكاديمي لحل مكاكل الطالب بكافة انوادها ن -5
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 :  لجنة الرشاد الكاديمي

ومهاام هاذ    بداية العام الدراسي لجنة اإلرشاد األكاديمي برئاسة السايد الساتاا الادكتور / دمياد الكلياةتككل في  

 اللجنة كالتالي:

 نكر ثقافة اإلرشاد األكاديمي وأهميته ن -۱

 اإلشراف دلى تطبيق إجراءات وتعليمات اإلرشاد األكاديمي ومتابعة الكن -۲

 المرشدي  األكاديميي  بالكلية وإدال  الك في جداوا للطال نتوزيع الطال  دلى  -3

 تعري  الطال  بمرشديهم وبأهمية دملية اإلرشادن  -4

 حث الطال  دلى مراجعة المرشد األكاديمي خالا السادات المكتبية المعلنةن  -5

 

 إجراءات اإلختيار للمرشد األكاديمي 

 بما يحقق المعايير المحددة لإلختيارنيختار مجلب القسم العلمي المرشد األكاديمي  -۱

 الحد األقصى لتحميل المرشد األكاديمي هو خمسة ودكرو  طالبا -۲

 يرادى العدالة التامة والكفافية في سياسة توزيع الطال  دلي المرشدي ن -3

  التااابع لهاام بوضااوح فااي لوحااة إدالنااات القساام ىيرادااي اإلدااال  داا  أسااماء الطااال  والمرشااد األكاااديم -4

 وجداوا المرشدي ن 

 :  معايير اإلختيار للمرشد األكاديمي

 أ  يكو  او سمعة طيبة يتص  بالحكمة والعطاء والمرونة والقدرة دلى التواصل مع اآلخري ن  -۱

 اإللمام باللوائح والقواني  واإلرشاد األكاديمين  -۲

 مؤهل ومدر  دلى دمليات اإلرشاد ومتطلباته وخصائصهن -3

العمال  اإللمام جيدا بالمقررات والمحتويات العلمية لتلك المقررات وطبيعتها وارتباطها بالبحاث العلماي وساوق  -4

 وله رؤية في دمليات تطوير المقررات ومحتواهان
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 مقاهيهام ددكر ثقافة اإلرشاد األكاديمي ويسادد دلى ني  -5

 ويستفيد م  دملية التغذية المرتجعة نأ  يكو  ايجابيا ويتقبل الرأي اآلخر  -6

 أ  يكو  قادرا دلى التواصل اإليجابي والفعاا مع إدارة الكلية -7

 يتمتع بعالقات طيبة مع الزمالء والطال  واإلدارية  -8

 ناء الكخصيةهو  األد  يكو  بعيدا اديمي مع الطال  وأأ  يكو  قادرا دلى التواصل اإلنساني واألك -۹

 العملن أ  يكو  له القدرة دلى التطوير المستمر لألداء م  خالا الشتراك بالبرامج التدريبية وورش  -۱۰

 

 واجبات المرشد األكاديمي: 

أرض ومبانيها دلى ريفهم بالكلية ومرافقها يقوم المرشد األكاديمي بتوجيه الطلبة الجدد وإرشادهم، ، بهدف تع  -۱

 الواقع، ثم يعرفهم بالالئحة األكاديمية وقواني  الجامعةن

تكاجيع   ىدلى المرشد مكاركة الطالب في التفكير في الفرص الوظيفية المتوفرة لخريجي البرنامج ، وكذلك فا  -۲

 إكماا دراساتهم العليان ىالطلبة المتفوقي  ف

  دمل تقرير كل شهر بماا تام إنجااز  ماع الطاال  يرفعاه إلاى رئايب القسام العلماي وما  ثام الاى وكيال الكلياة  -3

 لكئو  الطال ن

 م دضاااو هيئاااة التااادريب / الهيئاااة المعاوناااة المكلااا  باإلرشااااد األكااااديمي بتوجياااه الطاااال  دلمياااا يقاااو -4

 وسلوكيان ودراسيا

الكلياة  رشاد وتعل  المواديد للطاال  فاي مكاا  واضاح، ويبلال وكيالالمرشد األكاديمي موددا شهريا لإليحدد    -5

 القسم التابع لهن بهذ  المواديد أو

  بحااث مكاااكل الطااال  المتعثااري  دراساايا ودرضااها دلااى مجلااب القساام وكااذا متابعااة الطااال  المتفااوقي  -6

 واقتراح ما يرا  نحوهمن

 

  



  

4 
 

 حالت تستددى تدخل المرشد الكاديمي 

 : منهاالتدخل المباشر للمرشد الكاديمي  ىتستدد ىهناك بعض الحالت الت

 دو  اسبا  مبرر ن ىالداء الدراس ىإنخفاض مفاجئ ف  -۱

 نسحا  م  الكليةنطلب غير مبرر للتأجيل او اإل -۲

 شكاوى م  قبل ادضاء هيئة التدريب حوا سلوكيات سلبية مستمرة يظهرها الطالبن  -3

 ضع  قدرة الطالب دلى التعبير د  مكاكله او وصفها بككل واضحن -4

 أو اإلحباط أو الالمبالة أو اليأسن مظاهر بارزة لحالت دميقة م  اإلرتباك  -5

 

 العالقة بي  المرشد األكاديمي و الطالب

هنااك و هو أحد السادة أدضاء هيئة التدريب بالكلية ويقوم بهذا الجهد م  أجل مستقبل الطالابن  ىالمرشد األكاديم

يعمال  المرشاد األكااديميلتزامات يجب دلى الطالب الجامعي التقيد بهاا ماع مرشاد  األكااديمي دلماا باأ  بعض اإل

 : منهالصالح الطالب  

ودادم   لتازام بحضاورها جميعاا ،ع المرشاد األكااديمي الخااص باك واإلالحرص دلى تحديد مواديد المقابالت م  -۱

 التغيب دنها إل لظرف طارئن

 المكاركة مع المرشد األكاديمي ومناقكته في كل ما يهم مستقبلك األكاديمين -۲

 األكاديمين فاع بالخدمات العامة التي توفرها الكلية والجامعة، والتي يوجه إليها المرشدنتالحرص دلى اإل -3

 الحرص دلى األستماع لنصائح المرشد األكاديمين -4

 التوجه الى المرشد الكاديمي دند حدوث أي مككلة طارئةن -5

 التليفو  او البريد اإللكترونينوجود وسيلة إتصاا مباشر بي  المرشد اإلكاديمي والطالب مثل  -6

 ددم تخطى المرشد الكاديمي دند حدوث أي مككلة بالتوجه المباشر الى ادارة الكليةن -7
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 الرشاد األكاديمي اللكتروني

 

 ما  خاللهاا  ىلكترونياة يساتطيع المرشاد األكااديمدلاى إناه منصاة إ  ىاإللكترونا  ىيمك  تعريا  اإلرشااد األكااديم

ستخدامه لمتابعة ارشاد الطاال  أثنااء إمكا ، حيث يتم  ىوقت وم  أ ىأ ىإلكترونيا ف به وطالباتهلتواصل مع طالا

 الجائعات واألزمات العامة بالبلدن

 : مزايا الرشاد األكاديمي اإللكتروني

استدداء مل  يعمل دلى توفير قاددة بيانات إلكترونية د  كل طالب وطالبة وهذا يسادد المرشد األكاديمي في    •

 زةوالحصااوا دلااى معلومااات كبياار  حااوا تخصصااه ومعدلااه ودنااد المقااررات المجتااا الطالااب بكااكل إلكترونااي

 واألخرى التي تعثر فيها الطالبن

كاة المرشاد يكسر الحاجز النفسي والخجل بي  الطالب ومرشدة األكاديمي حيث يستطيع الطالب أو الطالباة مناق  •

 مواضيع قد ل يستطيع مناقكتها معه بككل مباشرن ىاألكاديمي إلكترونيا ف

  جمياع تساتطيع خلاق منافساة قوياة باي  ىاإللكترونا  ىظام اإلرشااد األكااديمالمؤسسة التعليمية التي تستخدم ن  •

 الكليةن المرشدي  األكاديميي  في أقسام

األزمات )مثاا : جانحة كورونا( حيث أنه ل يلزم تواجد الطالب بالكلياة   ىالتقليدي ف  ىيحل محل الرشاد األكاديم •

 العملية التعليمية ويعود بالنفع دلى الطال  ويحفظ سالمتهمن مما يمنع تعطيل

 عد :األكاديمي خالا التعليم د  ب  وسائل التواصل مع المرشد 

 نىكترونلالتواصل دبر البريد اإل •

 (Students Portalكترونية )لالتواصل دبر البوابة الطالبية ال •

( Big Blue Buttonستخدام منصة الجامعة لعمل اجتماع د  بعد باستخدام الخادم الخاص بمنصة الجامعاة )إ •

 ى ناألكاديم باإلرشاداألمور الخاصة  مع الطال  لمناقكة

 


