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 الّرحيم الّرحمن هللا بسم
 

 

  األكاديميّ الئحة اإلرشاد 

 كلية دلتا العلوم والتكنلوجيا

 

 تمهيد

ات المقّرر ريراعي توفّ الذي  عليم الفصليّ نظام التّ  كلية دلتا العلومق تطبّ      

شاد ة اإلرظام على مدى فاعليّ ص، ويعتمد نجاح هذا النّ تخصّ  المناسبة لكلّ 

ادفه ما قد يص على بحتى يتغلّ  الّطالب، وقدرته على األخذ بيد األكاديميّ 

 ةاألكاديميّ وتدريبه على ممارسة الحياة  ،من مصاعب أو مشكالت

 ،عليميّ مساره التّ  المناسب أثناء خاذ القرارفس، واتّ واالعتماد على النّ 

 .الستعداده وقدراته اوإرشاده وفق  
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 األولى: الماّدة

 .عريفاتالتّ 

 ياق خالف ذلك:الة أدناه ما لم يقتض السّ ئحة المعاني الدّ في هذه الاّل  اآلتيةيات يكون للمسمّ      

 

 :األكاديميّ اإلرشاد 

ة الجامعيّ  ةعليميّ سات التّ دريس في المؤسّ هو العمل الذي يقوم به أعضاء هيئة التّ 

ة، وما يالّطاّلبو ةالّدراسيّ سات وأنظمتها بتلك المؤسّ  الّطاّلبة؛ لتعريف والعاليّ 

تي صات الخصّ لمساعدتهم على اختيار التّ  ؛ةتنتجه من مجاالت وفرص دراسيّ 

تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وتوافق ميولهم ورغباتهم، وكذلك معاونتهم 

غلب على ما يعترضهم على أفضل وجه ممكن، والتّ  راسةير في الدّ على السّ 

 من عقبات.

 :القسم العلميّ  منسق
 صّ ما يخ ول عن كلّ ؤ، وهو المسعميد الكليةل ب  ن من ق  عضو هيئة تدريس يعيّ 

 .   البرنامجسير العمل داخل 

للقسم  األكاديميّ المرشد 

 :العلميّ 

جيه ورشاد والتّ اإل ليتولّىالكلّّية دريس يختاره القسم في هو عضو هيئة التّ 

ويتابع مسيرتهم  ،كل شئونهم االكاديمية وغيرهافي  الّطاّلبلمجموعة من 

 . .جهمة حتى تخرّ كليالفي ة علميّ التّ 

 فصالن رئيسان. :ةالّدراسيّ نة السّ  

 :الّدراسيّ الفصل 
س على مداها  اعن خمسة عشر أسبوع   ة ال تقلّ ة زمنيّ مدّ  رَّ ات المقّررُتد 

 ة.الّنهائيّ سجيل واالختبارات ، وال تدخل من ضمنها فترتا التّ ةالّدراسيّ 

 العام الدراسي
جيل سوال تدخل من ضمنها فترتا التّ  بوعأس ثالثونة ال تزيد على ة زمنيّ مدّ 

 ر.مقرّ  صة لكلّ ة المخصّ خاللها المدّ  ة، وتضاعفالّنهائيّ واالختبارات 

 ة.الّطالبو الّطالبات / الّطالبو الّطاّلب بهما:يقصد  :الّطالب/ الّطّّلب

 يقصد به المرشد أو المرشدة.   :المرشد

 المعتمدة.  ةالّدراسيّ ا للخطط ، وفق  ةالّدراسيّ على المرحلة  هو الدالّ    :الّدراسيّ المستوى 

 :ةالّدراسيّ الخطط 

وحداتها ل من مجموعة التي تشكّ   ةلزاميّ اإل ةالّدراسيّ ات المقّررهي مجموعة 

اجتيازها بنجاح للحصول على  الّطالبج التي يجب على خرّ بات التّ متطلّ 

 د.ص المحدّ خصّ ة في التّ رجة العلميّ الدّ 
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 :الّدراسيّ  المقّرر

ص )برنامج(. تخصّ  المعتمدة في كلّ  ةالّدراسيّ خّطة ة ضمن الة دراسيّ مادّ 

يّميزه من ل لمفرداته ووصف مفصّ  واسم،ورمز،  ،رقم :رمقرّ  ويكون لكلّ 

يحتفظ به  خاصّ  وملفّ والمستوى عّما سواه من مقررات،  حيث المحتوى

ات لمقّرراويجوز أن يكون لبعض طوير. ، والتّ والّتقييم ،القسم لغرض المتابعة

 ومتزامنة.ة سابق باتو متطلّ أ بمتطلّ 

 :ةالّدراسيّ الوحدة 
رس دقيقة، أو الدّ  120تها عن مدّ  ة التي ال تقلّ ة األسبوعيّ ظريّ المحاضرة النّ 

 دقيقة. مئةته عن مدّ  الذي ال تقلّ  أو الميدانيّ  العمليّ 

 :سجيل التّ 
ف فصل في حدود منتصالمتبع ظام على النّ  تتمّ  برنامجلل الّطالبعملية تسجيل 

 حق.ل فيه للفصل الاّل ويسجّ  ما،

 :الحذف واإلضافة
 وتتمّ  ،ر أو أكثرلمقرّ نة أو مواعيد معيّ  شعب،تغيير  أو إضافة،أو  حذف،عملية 

 .الّدراسيّ خالل الفصل 

 :األكاديميّ اإلنذار 
نى األد عن الحدّ  راكميّ له التّ الب بسبب انخفاض معدّ ه للطّ اإلشعار الذي يوجّ 

 ئحة.ح في الاّل الموضّ 

 :ةدرجة األعمال الفصليّ 
ن م خالل فصل دراسيّ  الّطالبن تحصيل رجة الممنوحة لألعمال التي تبيّ الدّ 

 .الّدراسيّ  المقّررصل بة تتّ اختبارات، وبحوث، وأنشطة تعليميّ 

 .الّدراسيّ ة واحدة في نهاية الفصل يعقد مرّ  المقّرراختبار في   :الّنهائيّ االختبار 

 :ةالّنهائيّ رجة الدّ 
 لكلّ  الّنهائيّ إليها درجة االختبار  اة مضاف  مجموع درجات األعمال الفصليّ 

 ئة.رجة من مر، وتحسب الدّ مقرّ 

 :رقديالتّ 
ا ة التي حصل عليهالّنهائيّ رجة للدّ  مز األبجديّ أو الرّ  ،ةسبة المئويّ وصف للنّ 

 ر.مقرّ  في أيّ  الّطالب

 

 انية:الثّ  الماّدة

 .األكاديميّ مة عن اإلرشاد مقدّ 

إلى ف تهد ومعرفّية،، ةوإنسانيّ  وثقافّية، واقتصادّية، اجتماعّية،على أسس  اإلرشاد األكاديميّ  ُيبنى     

بما  ةف واالختيار، ومواجهة الحاجات الفرديّ والقدرة على التكيّ  الخصائص؛ نحو: المرونة،تحقيق بعض 

اختيار  لىعمساعدته للّطالب؛ وذلك بعليمية عليمية وتحقيق أفضل المخرجات التّ ة التّ نجاح العمليّ يضمن 

 ه ماألكاديمي وتقدّ  هوبحسب وضعمن جهة، ة سيّ راة الدّ وفق الخطّ  فصل دراسيّ  أفضل البدائل في كلّ 
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 ،ةيّ والبيئ ،ةاسيّ ربين احتياجاته الدّ في كّل هذا، يسعى إلى الّتوفيق الب الطّ من جهة أخرى. وراسي الدّ 

  عّدة، أهّمها:على عوامل  يعتمد نظام اإلرشاد األكاديميّ و الّشخصّية.وظروفه 

 ا، وإعدادهم بما يتوافقا، وسلوكي ّ ، واجتماعي ّ ا، ونفسي ّ اأكاديمي ّ  موّ على النّ  الّطاّلبمساعدة  أ.
 مع ميولهم وقدراتهم واستعداداتهم.

من عقبات، أو مشكالت،  هيواجهونقد ا ممّ  والحدّ  ةالّدراسيّ  الّطاّلباالهتمام بخطط  ب.
 سرب.ر، والتّ عثّ سوب، والتّ كالرّ 

 . الّطاّلبة بين مراعاة الفروق الفرديّ  جـ.

 :األكاديميّ تعريف اإلرشاد 

وإمكاناته؛ على اكتشاف قدراته  الّطالبة تهدف إلى مساعدة "عمليّ  :بأنه األكاديميّ ف اإلرشاد عرّ يُ      

المناسب،  يّ الّدراسص خصّ ، واختيار نوع التّ ةالّدراسيّ ته صل بخطّ خاذ القرارات التي تتّ معاونته في اتّ  بهدف

لهذا الغرض توفر األقسام و .الّدراسيّ غلب على الصعوبات التي قد تعترض مساره ومساعدته في التّ 

ب اّل تقسيم ط حيث يتمّ  ؛الّدراسيّ طالب خالل مساره  لكلّ  ة عضو هيئة تدريس كمرشد أكاديميّ عليميّ التّ 

 ". مرشد أكاديميّ  الّطاّلبمجموعة من  القسم إلى مجموعات صغيرة، ويكون لكلّ 

 .األكاديميّ أهداف اإلرشاد 

ة كمال دراستهم الجامعيّ إنوا من لكي يتمكّ  ؛الّطاّلبصح ومساعدة إلى تقديم النّ  األكاديميّ يهدف اإلرشاد      

 اآلتية:هداف بنجاح عن طريق تحقيق األ

 لجامعّية،اقاليد به في إطار التّ ة واأللفة بين المرشد وطاّل من المودّ  واصل وتوفير جوّ ر التّ وجس مدّ  .1
ة، ومساعدتهم ة، أو اجتماعيّ ن المرشد من احتواء ما قد يعترضهم من مشكالت أكاديميّ يمكّ بما 

 خاذ القرار المناسب.في البحث عن الحلول واتّ 

بات لّ ، وإنهاء جميع المتطةالّدراسيّ ق إتمام خطته الب أثناء دراسته بما يحقّ زم للطّ عم الاّل توفير الدّ  .2
  ة المتاحة.منيّ ة الزّ ضمن المدّ 

 تها.وأهدافها وأنظم، كليةالوزيادة وعيهم برسالة  ب،اّل للطّ ة ة واإلرشاديّ األكاديميّ تقديم المعلومات  .3

بيئة  توفيربة كليودعم جهود ال بكفاءة،ومساعدتهم على إنجاز دراستهم ا أكاديمي ّ  الّطاّلبمتابعة  .4
 لين لسوق العمل.ب مؤهّ ة سليمه لتخريج طاّل تعليميّ 

 هم.ة وميولهنيّ ة التي تالئم قدراتهم الذّ صات العلميّ خصّ على الّتعرف على التّ  الّطاّلبمساعدة  .5

 ،وإرشادهم، واالهتمام بهم، ومتابعتهم لرفع مستواهم العلميّ  ارين دراسي ّ المتعثّ  الّطاّلبتوجيه  6
 من عقبات. هغلب على ما يواجهونومساعدتهم في التّ 

لب على غومساعدتهم في التّ ، صائح لتحسين تحصيلهم العلميّ والنّ  باالقتراحات الّطاّلبتزويد  .7
 ة.ة واإلداريّ األكاديميّ مشاكلهم 
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 من موارد وخدمات لتحسين مستوى الّطاّلب. ةكليالره رفع مستوى الوعي بما توفّ  .8

حول تنظيم أوقاتهم وحسن استثمارها للحصول على أفضل  أي العلميّ بالخبرة والرّ  الّطاّلبتزويد   .9

 د.حصيل الجيّ راسة والتّ األساليب في الدّ 
 

 .هماتال ومقوّ الفعّ  األكاديميّ عناصر نظام اإلرشاد 

 اآلتي: هماتومقوّ ال الفعّ  األكاديميّ ب عناصر اإلرشاد تتطلّ      

 وإجراءاته. وتنظيمه، وقواعده، األكاديميّ لنظم اإلرشاد  ضحةسياسة وا .1

 دة لتدريب المرشدين وتقييم أدائهم. سياسة محدّ  .2

 وإجراءاته. وتنظيمه، ونظمه، قواعده،لتوضيح  األكاديميّ وائح اإلرشاد ل .3

 .  الّدراسيّ وإنجازهم  الّطاّلبقاعدة معلومات عن  .4

 ومنتظمة.ة بصفة مستمرّ  األكاديميّ ة واضحة لتقييم أداء اإلرشاد آليّ  .5

 معتمدة لمراجعة أساليب اإلرشاد والعمل على تطويرها باستمرار. خّطة  .6

 عملية اإلرشاد ومدى رضاهم عنها. تجاه الّطاّلبآراء  ستطالعا .7

 ين.األكاديميّ سياسة عادلة لتحفيز المرشدين  .8

 الثة:الثّ  الماّدة

 .األكاديميّ نظام اإلرشاد 

ين اديميّ األكالمرشدين  الكلّّية وعضويةبرئاسة عميد  برنامج " داخل كلّ األكاديميّ "لجنة اإلرشاد  لتشكّ      

 الكلّّية.ة داخل األكاديميّ لألقسام 

 .األكاديميّ اإلرشاد  ملفّ 

ويحتوي الملف على  إرشاده.طالب يشرف على  لكلّ  األكاديميّ اإلرشاد  ملفَّ  األكاديميّ المرشد  دّ ع  يُ      

 :المستندات اآلتية

 اإلرشاد األكاديمّي. تعليمات .1

 بيانات الّطالب. استمارة .2

 لبرنامج الّدراسّي.ا .3

 راسة.سجيل والدّ جدول التّ  .4

 للّطالب.جل الّدراسّي السّ  .5
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 ابعة:الرّ  الماّدة

 .األكاديميّ محاور اإلرشاد 

 :الّطالبالً: أوّ 

ة فور كليّ بالوائح ظم واللّ ة اإللمام بالنّ مسؤوليّ  هعاتق يقع علىوة، األكاديميّ ة العمليّ  مرتكز الّطالب يعدّ       

 تكييف لىع ويعمل وائحواللّ  ظمالنّ  معرفة إلى يصل من منهمف الّطاّلب؛ بين ةالفرديّ  للفروق ونتيجة .قبوله

 ة،اديميّ األك المشكالت من العديد في يوقعه اممّ  وائحواللّ  ظمالنّ  تلك من الكثير يجهل من ومنهم معها، نفسه

 لّطالبا على يجب الفروق تلك فبسبب. المشكالت من وغيرها والفصل، سوب،والرّ  ل،المعدّ  ينحو: تدنّ 

ته وائح حتى تحصل توعيظم واللّ يشكل عليه في هذه النّ  ما في كلّ  المختصّ  األكاديميّ  يعود الى قسمه أن

   معرفته.بما يلزمه 

 ل في:وتتمثّ  ،اتيّ : الكلّ اثانيً 

 
  األكاديمّي:: أدوات اإلرشاد اثالثً 

 :اآلتي إلى بحاجة فهو وإرشاداته األكاديميّ  توجيهات المرشد من الّطالب ستفيدي ىحتّ      

 القبول والّتسجيل. مكتبالتي يمكن الحصول عليها من  اتمتحانراسة واالالئحة الدّ  .1

 ص.خصّ الخّطة الّدراسّية لبرامج التّ  .2
 

 جدول الّطالب الّدراسّي. .3

دريس يأتي دور المرشد األكاديمّي )أعضاء هيئة التّ  المرشد األكاديمّي:. 1
خاذ القرارات ومعاونيهم( في مساعدة الّطالب على اتّ 

ليمة التي من شأنها مساعدته في مسيرته الّدراسّية السّ 
 ة. بنجاح وفاعليّ 

ات المقّررسجيل في تسجيل القبول والتّ ص دوريتلخّ  سجيل:القبول والتّ  مكتب. 2
الب بحسب توقيع المرشد األكاديمّي على الّدراسّية للطّ 
رجات وسجل سجيل. ومتابعة رصد الدّ استمارات التّ 

طبيق سجيل بتالقبول والتّ  يقوموكذلك الّدراسّي، الّطالب 
 بحسب برنامجوالة ـكـلـية بالوائح الخاصّ ظم واللّ النّ 

 اختصاص الّطالب.

، صتخصّ  تصدر الخطط الّدراسّية لكلّ هي الجهة التي  :برنامج. ال3
وتقوم بتعيين المرشد األكاديمّي بعد حصر أعداد الّطاّلب 

 .برنامجالدريس في المقبولين وأعضاء هيئة التّ 
 

  ة.كـلـيبالوالوثائق الخاّصة  ،وائحظم واللّ جميع النّ  ة:وائح الجامعيّ ظم واللّ النّ . 4
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 رجات(.)كشف الدّ جل األكاديمّي السّ  .4

 الب.لطّ ا وسية التوصل مع  .5

 سُدرّ يعرف من خاللها المرشد والّطالب ما ا، جد ّ  مهمّ  وهو أمر بمطابقة الخّطة الّدراسّية للطال .6
 ج.خرّ ي للتّ للخّطة وما هو المتبقّ  اتبع  
 

 الخامسة: الماّدة

 .يناألكاديميّ المرشدين  مهامّ 

 ة: يّ للكلّ  العامّ  األكاديميّ المرشد  مهامّ 

 .ةاألكاديميّ مع األقسام  األكاديميّ اإلرشاد خّطة تنفيذ  الكلّّية فيخّطة متابعة  .1

العمل مع أعضاء هيئة خّطة واستعراض  والئحته، األكاديميّ تعميق الوعي بنظم اإلرشاد  .2
 دريس ومرشدي األقسام. التّ 

ين يميّ األكادمن المرشدين رفع له من حاالت واستقبال ما يُ  ،يناألكاديميّ اإلشراف على المرشدين  .3
 لدراستها. لألقسام

 
 .للقسم العلميّ  األكاديميّ مهام المرشد  

 :  سجيل:قبل التّ  للقسم العلميّ  األكاديميّ المرشد  مهامّ  أّوال 

  .ةا يعلم اسمه، ومكانه، وساعاته المكتبيّ طالب مرشد   لكلّ  د من أنّ أكّ التّ  .1

الن وإع للمرشد،على الحاسب وتسليمها  الّطاّلبمجموعات  طباعة قائمة أسماء المرشدين لكلّ  .2
 هذه القوائم في لوحة إعالنات القسم.

 .وتوزيعها على المرشدين لنتائج آخر فصل دراسيّ  اب طبق  اّل للطّ  ةالّدراسيّ جالت طباعة السّ  .3
 

ا:  سجيل:أثناء فترة التّ  للقسم العلميّ  األكاديميّ المرشد  مهامّ  ثاني 

ن أداء ع الّطاّلبرضا  واستطالع للّطاّلب،ين األكاديميّ ة للمرشدين اعات المكتبيّ متابعة السّ  .1
 المرشدين.

من مراعاة قواعد اإلرشاد  أّكدبغية التّ  مرشد؛ لكلّ  الّطاّلبة من سجالت نة عشوائيّ مراجعة عيّ  .2
 فق عليها. التي اتّ 

 .الّطاّلبمشاكل  المساهمة في حلّ  .3
 

 لمناقشة المشاكل وتقييم الموقف. الّتسجيل؛عقد اجتماع بالمرشدين بعد نهاية فترة  .4

 سجيل. الطالعه على موقف التّ  ؛ةيّ للكلّ  العامّ  األكاديميّ صال المباشر بالمرشد االتّ  .5

 فيها نجحالتي لم يات المقّررلمعرفة  طالب؛ كلّ  وفحص ملفّ  الّطاّلب،ج تخرّ تسجيل مشروع  .6
 ة سابقة.من فترات دراسيّ 
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 لزم األمر. نواصل مع أولياء األمور إالتّ  .7
 

ا:   :سجيلبعد انتهاء فترة التّ  للبرنامج األكاديميّ المرشد  مهامّ  ثالث 

 سجيل.جراءات التّ إد من سالمة أكّ والتّ المرشدين، فحص ملفات الّطاّلب الموجودة لدى  .1

 ولم يحضر.ل سجّ  يأو الذ ،لوا من خالل المرشد األكاديميّ الذين لم يسجّ  تحديد الّطاّلب .2

 
ا:    آلتية،ان ينوب عنه استيفاء البيانات أو م   : )يتابع رئيس القسم العلميّ رئيس القسم العلميّ  مهامّ رابع 

 واإلعالن عنها(:          

 .هاوإيضاحخطوة  مكان كلّ سجيل مع مراعاة استخدام خطوات اإلرشاد والتّ  .1

 سجيل واإلرشاد. مواعيد التّ بيان  .2

سجيل وبيان رشاد والتّ وأماكن تواجدهم خالل مواعيد اإل ،بيان يشمل أسماء المرشدين .3
 بالقاعات المتواجدين بها.

 مرشد.  ة بكلّ الخاصّ  الّطاّلببيان يشمل أسماء  .4

 سجيل.من التّ  الّطاّلبسجيل لتمكين التّ  ومواعيد خطوات .5

 ج.خرّ شروط تسجيل المشروع أو بحث التّ  .6

 رشاد. تحت اإلالذين هم ب اّل سجيل للطّ شروط التّ  .7

 لجميع المراحل. ةالّدراسيّ الجداول  .8

 جداول االمتحانات. .9

 من خالل المناشط الالصفية.المواد المطروحة  .10

 .البللطّ  األكاديميّ المرشد  مهامّ 

:أوّ   ة:عامّ  مهامّ  ال 

 ى إرشاده. ن يتولّ ة به ممّ يشمل جميع البيانات الخاصّ  بطال كامل لكلّ  إعداد ملفّ  .1

ج رّ خعديالت التي تطرأ على شروط التّ عليمات والقواعد واإلجراءات وآخر التّ االحتفاظ بالتّ  .2
 ات.المقّررسجيل في بات التّ أو متطلّ 

ب رسأو التي  تدّرس،ات التي لم المقّرروتحديد  ومراجعته، الّدراسيّ  الّطالبدراسة سجل  .3
 ابقة.السّ  ةالّدراسيّ انسحب منها خالل الفصول  أو التي فيها،

 راسيّ الدّ ومقارنتها بموقفه  دراستها،ات التي يرغب في المقّررفي اختيار  الّطالبمساعدة  .4
 للقواعد المعمول بها. اوفق  

، وإيجاد الحلول للمشكالت التي قد الّدراسيّ ة خالل الفصل بصفة مستمرّ  الّطالبمتابعة  .5
 تظهر أثناء دراسته.
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أصحاب  الّطاّلبورفع تقارير وتوصيات عن ، الذين وقعوا تحت اإلنذار الّطاّلب معاونة .6
 للقسم. األكاديميّ ية إلى المرشد الت المتدنّ المعدّ 

 سجيل.ة بالتّ ة الخاصّ وابط العامّ مراعاة الضّ  .7

 ج.خرّ ر مشروع التّ لمقرّ  الّطاّلب الكلّّية لتسجيلوابط والقواعد التي تطرحها مراعاة الضّ  .8

 يقوم المرشد بمراجعة موقف ،فى اي منشط )غير أكاديمي(سجيل بالتّ  الّطالبقيام  في حال .9
ه من وجهة نظر المرشد فإنّ مالحظة  أيّ حال وجود  يوف .مشاركتهد من أكّ والتّ  ،طالبال

جب ي الّطالبحال عدم اقتناع  يوف. موقفضرورة تعديل التمن  دأكّ للتّ  ؛الّطالب يستدعى
 .عميد الكليةرفع األمر إلى 

 .ةكافّ  موزها ومعانيهابر الّطالبد من معرفة أكّ والتّ  المعتمدة،قديرات مراعاة نظام التّ  .10

 

ا:  سجيل:الب قبل التّ للطّ  األكاديميّ المرشد  مهامّ  ثاني 

 .ف بإرشادهمب المكلّ اّل للطّ  ةالّدراسيّ جالت السّ  األكاديميّ المرشد  يتابع .1

 الحرمان من  مثل: الّطاّلب، المطّبقة بحقموقف العقوبات  األكاديميّ المرشد  يراجع .2
 من فصل.أو  ماّدة،

 .الّطالبالملتحق به  للقسم العلميّ  ةالّدراسيّ خّطة ال األكاديميّ المرشد  يطبع .3

 طالب. المناسبة لكلّ  تخصصاتلل امقترح   اط  مخطّ  األكاديميّ يضع المرشد  .4

 
ا:  اطبق   جيلهمبتس الّطاّلبى المرشد رغبات سجيل: )يتلقّ للطالب أثناء فترة التّ  األكاديميّ المرشد  مهامّ  ثالث 
     لما 

 كاآلتي:ا لحالته( طالب تبع   له )لكلّ  طخطّ        

 .بالبرنامجمشاكل د من عدم وجود أكّ التّ  .1
 

ذا إبالقسم  جوع الى المرشد العامّ والرّ ، قناعه عند حدوث اختالفإأو ، بالمقترح الّطالبمقارنة رغبات  .2
 ة.ب عليه مشاكل مستقبليّ كان االختالف سيترتّ 

 
من  دأكّ والتّ  ،الّطالباستكمال استمارة بيانات و، دتج  وُ  إن   عة عليهعلى العقوبات الموقّ  الّطالبطالع إ .3

 .يده اإللكترونيّ وبر ،ورقم هاتفه المحمول ،األمر ليّ وعنوان صحة 

 يسجلهم.، والذين لم لهمسجّ الذين  الّطاّلبة بعدد ة يوميّ حصائيّ إتسجيل  .4

 ج.خرّ ر المشروع أو بحث التّ تسجيل مقرّ  .5
 
ا:  سجيل:بعد انتهاء فترة التّ  األكاديميّ المرشد  مهامّ  رابع 

 ا بأسمائهم.بالغ القسم فور  إو ،جوع للمرشدلوا دون الرّ الذين سجّ  الّطاّلبحصر  .1
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 .الّدراسيّ مهم متابعة تقدّ بهدف  المتأّخرين؛رين / المتعثّ  الّطاّلبحصر  .2

 .الّدراسيّ خالل الفصل  مع الّطاّلبخذة متّ جراءات إة ائم بالقسم لمعرفة أيّ صال الدّ االتّ  .3

  .الّطاّلبالع على تقييم االطّ  .4

 الب.لطّ اات إرشاد استكمال ملفّ  .5

 .فصل دراسيّ  ر في نهاية كلّ تفعيل اإلرشاد المبكّ  .6

 :ادسةالسّ  الماّدة

 .ةرشاديّ ة اإلتقييم العمليّ 

 :األكاديميّ أداء المرشد  اًل: تقييمأوّ  

لمرشد ا ةفاعليّ عرف على والتّ  الب،للطّ  األكاديميّ بتقييم أداء المرشد  أن تهتمّ  ةكليالعلى  .1
 تحسين أدائه وتطوير كفاءته باستمرار. األمر الذي من شأنه  ،ومستوى كفاءته

دريس ضمن معايير إنجازه وترقيته إلى المرتبة لعضو هيئة التّ  األكاديميّ إدراج نشاط اإلرشاد  .2
 ة األعلى.العلميّ 

 اآلتية:ة الب" الجوانب األساسيّ للطّ  األكاديميّ يتناول تقييم "المرشد  .3
  

  قاء.اللّ أو صعوبة هذا  الّطاّلبمرشد لقاء سهولة  أ.   

 به.مه المرشد لطاّل ة اإلرشاد الذي يقدّ دقّ  ب.  

 الّطاّلب. إلى ينقلها التي قيقةالدّ  ةاألكاديميّ  المرشد معلومات تأمين جـ.        
 

 ى إرشادهم. ن يتولّ قائمة اإلنذار ممّ  في الّطاّلبتناقص أعداد  د.         

 ونوعها.  ،طبيعة العالقة بين المرشد وطالبه هـ. 
 

  وائح من خالل:ظم واللّ ومعرفتهم بالنّ  األكاديميّ عن نظام اإلرشاد  الّطاّلبرضا  .4
 

 عالقتهم بالمرشد. أ.  

 .اإلنترنتتوفير مطبوعات ومعلومات على شبكة  ب. 

 ة. المرشد على إرشادهم بفعاليّ  ةثقتهم في قدر جـ. 
 

 ة عنهة اإليجابيّ خصيّ انطباعاتهم الشّ  د.     

في  الّطاّلبعرف على رأي يمكن الحكم على مدى نجاح المرشد في أداء عمله والتّ  هـ. 
 خالل:هذا الموضوع من 

 
    ّالّطاّلب الكلّّية معة تعقدها إدارة لقاءات دوري. 
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    الّطاّلبمجلس. 

   االستفتاءات. 

ة على آراء المرشدين أنفسهم في نظام اإلرشاد للوقوف على عرف بصفة مستمرّ التّ  و. 
 مدى رضاهم عنه واتجاهاتهم نحوه. 

 
 :تقييم مخرجات البرنامج ثانًيا:

تبانات على تحليل االس راسات بناء  قارير والدّ م التّ حيث تقدّ  ؛ور الكاملة للبرنامجاالهتمام بالصّ  .1
ة يّ بتحليل العملو ،األكاديميّ ة بتقييم المرشد ة الخاصّ رشاديّ ة بالبرامج اإلالمختلفة الخاصّ 

 ة نفسها.رشاديّ اإل

دعم و، بتوصيات تساهم في تطوير البرنامجراسات قارير والدّ االستفادة من مخرجات هذه التّ  .2
 والكلّّية. الّطالبة البرنامج بما يفيد قوّ  زخاذ اإلجراء الذي يعزّ صانعي القرار في اتّ 

 

 :ابعةالسّ  الماّدة

 .األكاديميّ برامج اإلرشاد 

 اآلتي: في األكاديميّ  اإلرشاد برامج لتتمثّ      

زم ف الاّل يّ كراسة واالختبارات، وتحقيق التّ عريف بنظام الدّ ين للتّ ب المستجدّ اّل للطّ  ةبرامج توجيهيّ  .1
 ة، وتعريفهم بحقوقهم، وواجباتهم.راسة الجامعيّ مع الدّ 

 
على تحقيق أعلى درجات الخاّصة، والعمل ة لمساعدة الّطاّلب ذوي االحتياجات برامج إرشاديّ  .2

 واستعداداتهم.ا لما تسمح به قدراتهم حصيل األكاديمّي وفق  التّ 
 

، جاح المنشودوتحقيق النّ  تجاوز عثراتهمرين لمعاونتهم في ب المتعثّ اّل ة للطّ برامج إرشاديّ  .3
 من عقبات ومشكالت. هب على ما يواجهونغلّ ومساعدتهم في التّ 

 . ققين والموهوبين لمساعدتهم على االستمرار في التفوّ ب المتفوّ اّل ة للطّ برامج إرشاديّ  .4

 ة دراستهم.ق مواصلب المنح الّدراسّية لتوجيههم إلى ما يحقّ برامج إرشادية لطاّل  .5

 .حصيليّ برامج إرشادية لعموم الّطاّلب لمساعدتهم في تحسين مستواهم الّدراسّي والتّ  .6

 

 تنفيذها. على وتشرفهذه البرامج تخطيط لجنة اإلرشاد األكاديمّي  تقّيم
 

 :امنةالثّ  الماّدة

 .األكاديميّ مهارات اإلرشاد 

ماع د حاجاتهم، ويجيد االستويستطيع أن يحدّ به، ال مع طاّل واصل الفعّ اجح هو القادر على التّ المرشد النّ      

هم، خطيط لدراستما يعمل معهم ويشركهم في التّ إنّ وبهم، وال يهاجمهم أو يسخر منهم،  إليهم، ويفهمهم ويهتمّ 
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يسهم في  لكي األكاديميّ ر للمرشد ويستثمر خبراتهم ويثق بقدراتهم. ومن المهارات التي ينبغي أن تتوفّ 

 مة له:تحقيق األهداف المرسو

 

 :اسعةالتّ  الماّدة

 .الّطالبولية ؤمس

 اآلتية:ات وليّ ؤالمس الّطالبقع على تة فاعليّ بة اإلرشاد األكاديمّي عمليّ لنجاح      

هم أثير عليهم ومساعدتللتّ  الّطاّلبة مع قصد بهذه المهارة تكوين عالقة إيجابيّ يُ  مهارة القيادة:
 ير نحو تحقيق األهداف المرسومة.في السّ 

تكوين للفهمهم و ؛مشاعرهم وانفعاالتهم الّطاّلبقصد بهذه المهارة مشاركة يُ  مهارة الفهم:
 وجيه.صح والتّ لإلرشاد والنّ لهم على تقبّ  معهم تساعدعالقة جيدة 

ى عل الّطالبلة في مساعدة المتمثّ  األكاديميّ قصد بهذه المهارة قدرة المرشد يُ  خطيط:مهارة التّ 
 حقيق.تحديد األهداف وتحويلها إلى إجراءات قابلة للتّ 

على تنظيم أعمال اإلرشاد وترتيبها بصورة  األكاديميّ قصد بها قدرة المرشد يُ  نظيم:مهارة التّ 
وأعمال  ،الّطاّلبات ق االستفادة القصوى منها، وينطبق ذلك على تنظيم ملفّ تحقّ 
 .األكاديميّ  وغير ذلك من أعمال المرشد ،سجيل والحذفالتّ 

، ف على آرائهمبه، يتعرّ لطاّل  اد  جيّ ا مستمع   األكاديميّ أن يكون المرشد  من المهمّ  مهارة االستماع:
م ز ثقتهاألمر الذي يعزّ  يواجهونها،والمشكالت التي  ومقترحاتهم، وأفكارهم،

 هم.يد العون ل مدّ  ا يساهم فيممّ  ،ي العالقة بين المرشد وبينهمبأنفسهم ويقوّ 

القرارات  خاذمهارة اتّ 
 المشكّلت: وحلّ 

 

 الّطاّلبعند استماعه لوجهات نظر  األكاديميّ هذه المهارة يحتاجها المرشد 
 تحديد  ةمون منه كيفيّ يتعلّ فها عرف على المشكالت التي يواجهونللتّ  ومحاورتهم؛

 
يحة حخاذ القرارات الصّ مساعدتهم التّ  ومن ثمّ ، هاووضع الفروض لحلّ ، المشكلة

 المشكلة. زمة لحلّ الاّل 
 

يشتركون في مسألة ما  الّطاّلبعامل مع مجموعة من بالتّ  هذه المهارة تختصّ  :الجمعيّ  رشادمهارة اإل
 .ميّ راكل التّ ي المعدّ تدنّ أو الغياب، أو ، الّدراسيّ ر أخّ التّ أو ظام، الجهل بالنّ  :مثل

ا للوقت وتحقيق   ذلك بشكل جمعيّ  عامل مع كلّ ويمكن التّ  ألهداف  ااختصار 
اذ خواتّ  تائج،النّ إلى والوصول  مشكالتهم، في حلّ  الّطاّلبإشراك  منها: ،أخرى

حيحة المناسبة، وطريقة ذلك هو جمعهم وتقسيمهم إلى مجموعات القرارات الصّ 
 ثمّ  يها،علب ويتحاورون في أسبابها وما يترتّ  المشكلة،فون على بحيث يتعرّ 

 خذون القرارات المناسبة لعالجها.ويتّ  معها،عامل يضعون الحلول للتّ 

 مهارة إدارة الوقت
 :هواستثمار

ة منيّ الزّ خّطة ة تشمل جدولة األعمال وتنسيقها، وتحديد المهارة مهمّ وهي 
وجدولة ، واإلضافة، والحذف، سجيلتي تشمل مواعيد التّ ألعمال المرشد ال

 .يمهاوتنظ بمرشدهم،الب من خاللها االجتماع ة التي يمكن للطّ اعات المكتبيّ السّ 
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