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 العناصر :  •

 

 . وأهدافه مفهوم اإلرشاد الطالبي ▪

 أنواع اإلرشاد الطالبي.  ▪

 آليات تنفيذ اإلرشاد الطالبي. ▪

 . ومهامه املرشد الكاديميمهارات   ▪

 بعض النماذج املستخدمة في اإلرشاد الطالبي والكاديمي. ▪

 

 

 .وأهدافه مفهوم اإلرشاد الطالبي •

 

: مفهوم اإلرشاد الطالبي:   ▪
ً
 أوال

تهدفهو   منظمة  الطالب عملية  مساعدة  الدراسية  كافة  في    وتوجيهه  إلى  النفسية  و النواحي 

والخالقية   واملهنيةواالجتماعية  شخصيته    ؛والتربوية  يفهم  صحيًحا،  لكي  قدراتهفهًما  ويحل    ، ويعرف 

اإلسالمية  ،مشاكله التعاليم  إطار  أهدافه  ؛في  تحقيق  إلى  العامة    الخاّصة،  ليصل  الهداف  إطار  في 

 في املجتمع الجامعي. ، دولة االمارات العربية املتحدةللتعـليم في 
ً
 فاعال

ً
 ولكي يصبح عضوا

اإلر  هذا  ويرتكز  ويعزز  والطالب،  التعليمية  املؤسسة  اإلرشادية:  العملية  محوري  على  الطالبي  شاد 

وتتكامل   الكاديمية.  السنة  طيلة  الطالبي  اإلرشاد  وحدة  خالل  من  يعمل  الذي  املختص  املرشد  الدور 

وفهم   بوعي  اإلرشاد  إلى  لعملية  الطالب  توجيه  بهدف  اإلرشادية؛  العملية  أطراف  الطرق  أجميع  نسب 

 بهدف تحقيق النجاح املنشود والتكيف مع البيئة الجامعية.  ،الختيار أفضل السبل 

التي ترفع من تحصيلهم   املتنوعة  الكاديمية  باملهارات  الطلبة  الهدف عن طريق تزويد  ويتحقق هذا 

 توعية الطلبة بلوائح الجامعةمع    ،الدراس ي
ً
كل    وقوانينها.  مناقشة طموحاتهم العلمية، كما يتضمن أيضا

واالستشارات   اإلرشادية  والبرامج  الفردي  الكاديمي  كاإلرشاد  متنوعة  إرشادية  خدمات  خالل  من  ذلك 

 املختلفة.  

 

: أهداف اإلرشاد الطالبي: ▪
ً
 ثانيا

بحث املشكالت التي يواجهها أو قد يواجهها الطالب أثناء الدراسة سواء كانت شخصية أو   -1

والعمل على إيجاد الحلول املناسبة التي تكفل أن يسير الطالب في الدراسة  اجتماعية أو تربوية 

 سيرا" حسنا" وتوفر له الصحة النفسية. 

ومتابعة أداء الطالب املتعثرين   ،العمل على متابعة تقارير تقدم الطالب خالل دراستهم وتقييمهم  -2

 دراسيا وتحسين مستوياتهم. 



 

 ،أو غير املتفوقين على حد سواء وميولهم  وقدراتهم قينالعمل على اكتشاف مواهب الطالب املتفو  -3

فيما يعود بالنفع على الطالب خاصة   ها،وميول ها قدراتواستثمار والعمل على توجيه تلك املواهب  

 واملجتمع بشكل عام. 

تبصير الطالب بنظام الكلية والجامعة ومساعدتهم قدر املستطاع لالستفادة القصوى من البرامج    -4

 فضل الطرق للدراسة واملذاكرة. أوإرشادهم إلى    ،ماملتاحة له 

وربطه باملهنة التي تتناسب مع مواهبهم وقدراتهم وميولهم   ،مساعدة الطالب على اختيار التخصص  -5

وكذلك تبصيرهم بالفرص التعليمية واملهنية املتوفرة وتزويدهم باملعلومات  ،واحتياجات املجتمع

آخذين بعين االعتبار   ، حتى يكونوا قادرين على تحديد مستقبلهم ؛وشروط القبول الخاصة بها

 اشتراك أولياء أمورهم في اتخاذ مثل هذا القرار. 

ة( بشكل عام بأهداف ومهام اإلرشاد العمل على توعية املجتمع الجامعي )الطالب والستاذ واإلدار   -6

 الطالبي ودوره في العملية التعليمية.

 

 

 أنواع )مجاالت( اإلرشاد الطالبي.  •

 

: اإلرشاد األكاديمي:  ▪
ً
 أوال

لإلرشاد الساسية  الركيزة  الجامعة   ، وهو  دخول  من  هدفه  لتحقيق  الطالب  مساعدة  إلى  ويهدف 

وإزالة السباب التي تؤدي إلى    ،بأيسر الطرق وذلك من خالل مساعدته على التكيف مع النظام الكاديمي

 وتؤخر وصوله إلى هدفه إذا كانت هذه السباب أسبابا أكاديمية وفي استطاعة الجامعة حلها.  ،تعثره

 

▪  :
ً
 اإلرشاد النفس ي: ثانيا

نظرته   وتغيير  سليما  توجيها  الطالب  شخصية  توجيه  إلى  وإدراك    ،الفضلنحو  نفسه  إلى  ويهدف 

الطالب   داخل  املوجودة  والقدرات  الطاقات  تنمية  إلى  يهدف  كما  اآلخرين وتحسينها،  وبين  بينه  العالقة 

وغير    ،ه واتخاذ قراراته بكفاءةنه من حل مشاكله بنفسيوتمك  ،لالستفادة منها في تحسين مستواه العلمي

 ذلك من الجوانب. 

 

: اإلرشاد االجتماعي: ▪
ً
 ثالثا

 ،والتكيف مع ذلك  ، ا فيه من قيم وسلوكيات وتنوعمويهدف إلى تهيئة الطالب للتعامل مع مجتمعه ب

 وتعزيز دور الطالب في املساهمة في خدمة املجتمع وتنميته. 

 

 



: اإلرشاد التوعوي  ▪
ً
 والوقائي:رابعا

الفاضلة بالقيم  التوعية  طريق  عن  وقوعها  قبل  املشاكل  استباق  إلى  املشاكل    ، ويهدف  بعض  وحل 

بالطالب تمر  وبين    ،التي  الطالب  بها  يؤمن  التي  النبيلة  اإلسالمية  القيم  بين  التوافق  عدم  من  والناتجة 

هذ في  نفسه  ه  ، السن  هنوازع  مع  يتماش ى  ال  قد  الذي  الواقع  إلى  إعطاء  باإلضافة  فإن  لذا  القيم،  ذه 

 .  الطالب جرعات إيمانية بأساليب مناسبة تسهم في حل كثير من املشاكل التي قد تواجهه

 

: اإلرشاد الوظيفي:  ▪
ً
 خامسا

من اختيار    اويهدف اإلرشاد الوظيفي إلى تهيئة الطالب للدخول في عالم الوظائف واملهن باقتدار بدءً 

املناسب املهارات    ،التخصص  ملعرفة  العمل  سوق  ودراسة  الدقيق،  العلمي  القياس  طريق  عن  وذلك 

  اكتساب  املطلوبة له ومن ثم تهيئة الطالب وتدريبه على هذه املهارات باإلضافة إلى مساعدة الطالب على 

الوظائف عن  البحث  الذاتية  ، مهارات  السيرة  الشخصية  ،ككتابة  املقابالت  العمل    ،ومهارات  واحترام 

 لتزام بأخالقياته إلى غير ذلك.واال

 

 آليات تنفيذ اإلرشاد الطالبي.  •

اإلعداد املسبق للمرشدين الطالبيين لعملية اإلرشاد، من خالل مجموعة من الدورات وورش العمل في بداية   -1

الدراس ي الدائم    ؛ العام  التوجيه  خالل  من  وكذلك  املرشد،  ودور  أنواعه  بجميع  الطالبي  باإلرشاد  للتعريف 

والنفسية   االجتماعية  الناحية  من  الطالب  مع  التعامل  بكيفية  يتعلق  فيما  التدريس  هيئة  أعضاء  لجميع 

 .وتعريف جميع العضاء بآليات اإلرشاد الكاديمي والنفس ي واالجتماعي للطالب ،والكاديمية

، وتوجيههم بواسطة املرشدين الطالبيين لرفع مستواهم الدراس ي. -2
ً
 حصر الطالب املتأخرين دراسيا

تفعيل دور املرشد الطالبي، من خالل تحقيق اللقاء واالجتماع املباشر مع الطالب لبحث وتشخيص الحالة   -3

ومحاولة العمل على حل العقبات التي    ،اإلرشادية ومعرفة مشاكل الطالب الكاديمية واالجتماعية والنفسية

سواًء من خالل توجيه أعضاء هيئة التدريس بمساعدة الطالب    ،تعترض طريق تفوقهم ومواصلتهم للدراسة

دراس ملواصلة  المثل  للطريق  الطالب  توجيه  خالل  من  القرار تهأو  اتخاذ  ولكيفية  يخص    املناسب   ،  فيما 

ضافة، وغير ذلك من: أساليب املذاكرة السليمة، وتحديد التطلعات اختيار املواد الدراسية ومواد الحذف واإل 

 تطوير القدرات الذاتية. و املستقبلية في مجال التعليم واملهنة، 

الطالب  -4 بإرشاد  الول(  الفصلي  االختبار  وعقب  الدراس ي  الفصل  بداية  )في  ومسبقة  خاصة  بصفة  االهتمام 

)ثالثة فأكثر(، وذلك ملساعدتهم في رفع    أكثر من املستوى العاديذوي املستوى املتدني أو الذين لديهم إنذارات  

 مستواهم العلمي وتخطي العقبات الكاديمية. 

الطالب  -5 بإرشاد  الول(  الفصلي  االختبار  وعقب  الدراس ي  الفصل  بداية  )في  ومسبقة  خاصة  بصفة  االهتمام 

سمح لهم بالحصول على فرصة  على وشك التخرج، وذلك ملساعدتهم للحصول على معدل مرتفع ي  هم  الذين

 عمل مناسبة بعد تخرجهم. 



القرا  -6 اتخاذ  في  الصالحية  الطالبي لصحاب  اإلرشاد  فيما يخص عملية  التوصيات  ببعض  ملساعدة    ر؛الرفع 

 الطالب أو عرضه على الجهات املختصة، خاصة إذا أحتاج الطالب إلى إرشاد نفس ي أو اجتماعي. 

الخاصة باإلرشاد الكاديمي والطالبي تتوافق مع جميع متطلبات توثيق  إعداد وتصميم مجموعة من النماذج   -7

كبيانات   اإلرشاد:  بعملية  املتعلقة  البيانات  جميع  على  النماذج  هذه  تحتوى  حيث  الطالبي،  اإلرشاد  عملية 

وكذلك   الكاديمي،  املرشد  وتوصية  املناقشة،  ونتائج  الطالب،  مع  مناقشته  تمت  الذي  واملوضوع  الطالب، 

 يد مستوى الطالب من حيث التميز أو تدني مستواه العلمي.تحد

اإلرشاد بصفة   -8 لتنفيذ عملية  الطالبي، وذلك  اإلرشاد  بوحدة  التدريس  الدائم لعضاء هيئة  التواجد  تحقيق 

القسم حسب   إرشادية وتقسيم أعضاء  إلى فترات  الطالبي مقسم  إعداد جدول لإلرشاد  مستمرة، من خالل 

تحق من  الفترات،  اإلرشادية  تلك  العملية  لالستمرار   
ً
ضمانا وذلك  الوحدة،  أعضاء  على  الدائمة  الرقابة  يق 

 للطالب. 

الوحدة،    -9 تلك  أعمال  عن  والتقارير  املحاضر  عمل  خالل  من  الطالبي،  اإلرشاد  وحدة  أعمال  جميع  توثيق 

الب واملرشد، وبعد واالحتفاظ بنسخة من تلك املحاضر والتقارير، وكذلك نماذج اإلرشاد بعد توقيعها من الط

 مراجعة رئيس الوحدة لها. 

  ،لعميد الكلية رفع جميع أعمال وحدة اإلرشاد الطالبي -10
 
 . م ملدير الجامعةث

 

 ومهامه:  مهارات املرشد األكاديمي •

يجيد االستماع إليهم ،  و يستطيع أن يحدد حاجاتهم،  و املرشد الناجح هو القادر على التواصل الفعال مع طالبه،  

  ، بهم  ويهتم  التخطيط  و يفهمهم  في  ويشركهم  معهم  يعمل  إنما   ، منهم  يسخر  أو  يهاجمهم  ،  املستمر  ال  لدراستهم 

عقبات  و  من  طريقهم  يعترض  ما  ومعالجة  بأيديهم  الخذ  على   
ً
قادرا يكون  عندئٍذ   . بقدراتهم  ويثق  خبراتهم  يستثمر 

ن أن  هنا نستطيع  تتو خالل دراستهم، ومن  أن  ينبغي  التي  املهارات  افر  احدد بعض  الكاديميفي  في    ملرشد  يسهم  كي 

   -تحقيق الهداف املرسومة له، ومن هذه املهارات:

 مهارة القيادة:   ▪

الطالب مع  إيجابية  عالقة  تكوين  املهارة  بهذه  نحو    ؛ونقصد  السير  في  ومساعدتهم  عليهم  للتأثير 

 تحقيق الهداف املرسومة. 

 التعاطف: مهارة  ▪

لفهمهم وانفعاالتهم  مشاعرهم  الطالب  مشاركة  املهارة  بهذه  معهم    ، ونقصد  جيدة  عالقة  وتكوين 

 تساعد على تقبلهم لإلرشاد والنصح والتوجيه. 

 مهارة التخطيط:  ▪

الهداف   تحديد  على  الطالب  مساعدة  في  املتمثلة  الكاديمي  املرشد  قدرة  املهارة  بهذه  ونقصد 

إلى   ذلكوتحويلها  ومثال  للتحقيق،  قابلة  املالئم    :إجراءات  التخصص  اختيار  على  الطالب  مساعدة 

أهداٍف  معدله    لتحقيق  لرفع  إعداد خطة  في  أو مساعدته  والوظيفي،  الدراس ي  بمستقبله  تتعلق  بعيدة 

 التراكمي. 



 

 مهارة التنظيم:  ▪

بصو  وترتيبها  اإلرشاد  أعمال  تنظيم  على  الكاديمي  املرشد  قدرة  بها  االستفادة ويقصد  تحقق  رة 

القصوى منها، وينطبق ذلك على تنظيم ملفات الطالب وأعمال التسجيل والحذف وغير ذلك من أعمال  

 املرشد الكاديمي.

 مهارة االستماع:  ▪

آرائهم   على  يتعرف  لطالبه،   
ً
جيدا  

ً
مستمعا الكاديمي  املرشد  يكون  أن  املهم  ،    ،من  وأفكارهم 

يوا التي  واملشكالت   ، املرشد  ومقترحاتهم  بين  العالقة  ويقوي  بأنفسهم  ثقتهم  يعزز  الذي  المر  جهونها، 

 وبينهم ويمكنه بالتالي من مد يد العون لهم . 

 مهارة اتخاذ القرارات وحل املشكالت:  ▪

وهذه املهارة يحتاجها املرشد الكاديمي عند استماعه لوجهات نظر الطالب ومحاورتهم للتعرف على 

املشكالت التي يواجهونها فيتعلمون منه كيفية تحديد املشكلة ووضع الفروض لحلها ومن ثم مساعدتهم  

 اتخاذ القرارات الصحيحة الالزمة لحل املشكلة.في 

 مهارة اإلرشاد الجمعي:  ▪

الجهل بالنظام،   : مثل  ،هارة تختص بالتعامل مع مجموعة من الطالب يشتركون في مسألة ماوهذه امل

التأخر الدراسـي، الغياب، تدني املعدل التراكمي .. ونريد التعامل مع ذلك بشكل جمعي اختصاًرا للوقت 

الق واتخاذ  للنتائج  والوصول  مشكالتهم  حل  في  الطالب  إشراك  منها  أخرى  لهداف  رارات  وتحقيًقا 

املشكلة   يتعرفون  بحيث  مجموعات  إلى  وتقسيمهم  جمعهم  هو  ذلك  وطريقة  واملناسبة،  الصحيحة 

عليها يترتب  وما  أسبابها  في  معها  ،ويتحاورون  للتعامل  الحلول  املناسبة    ،ثم يضعون  القرارات  ويتخذون 

 لعالجها.

 : واستثمارهمهارة إدارة الوقت  ▪

سيقها، وتحديد الخطة الزمنية لعمال املرشد التي تشمل  وهي مهارة مهمة تشمل جدولة العمال وتن

املكتبية التي يمكن للطالب من خاللها   مواعيد التسجيل والحذف واإلضافة وجدولة وتنظيم الساعات 

 االجتماع مع املرشد بها. 

 

 مهام املرشد األكاديمي.  •

 

 القسم وتخصصاته.على املرشد أن يكون ملما بالنظمة الكاديمية في الجامعة وبخطة  ▪

ليتمكن من إفادة الطالب. ويلزم كل مرشد أخذ دورة   ؛أن يسعى جاهدا لتثقيف نفسه في مجال اإلرشاد ▪

 .عن اإلرشاد وطرق التعامل مع الطالب ومشاكلهم عن طريق عمادة تطوير املهارات

 املطروحة. تقديم املشورة الكاديمية وتعريف الطالب بأفضل املقررات وأنسب البدائل   ▪

 تعريف الطالب املستجد بنظام املقررات واملستويات والتحويل والنجاح والرسوب.  ▪



 تعريف الطالب بنظم التقويم وطرق احتساب الدرجات ملواد التخصص. ▪

وتعريف  ▪ واالختيارية(  الساسية  واملواد  والتخصصات  )املستويات  الدراسية  الخطة  بمفردات  اإلملام 

 الطالب بذلك.

بأس  ▪ السبل  اإلملام  لفضل  الطالب  وإرشاد  وتسلسلها  لها  املعادلة  واملواد  ومتطلباتها  وأرقامها  املواد  ماء 

 لالستفادة منها. 

 اإلملام بمواعيد تسجيل املواد والحذف واإلضافة وتغيير الشعب وفق اإلجراءات النظامية.  ▪

مع ▪ واملتفقة  قدراته  مع  املتوافقة  الدراسية  الساعات  تسجيل  في  الطالب  في   مساعدة  الجامعي  النظام 

 حدودها العليا والدنيا والحدود االفتراضية 

مساعدة الطالب في تعبئة النماذج الدراسية بالطريقة الصحيحة وتقديمها في املواعيد املناسبة والتأكد   ▪

 من تعبئة كافة البيانات املطلوبة.

 عليمية بطريقة جيدة.مساعدة الطالب لفتح شعب جديدة ومراقبة الشعب الدراسية وسير العملية الت ▪

 لقدراته وميوله. ▪
ً
 مساعدة الطالب وتوجيهه الختيار املقررات املالئمة وفقا

مساعدة الطالب على اكتساب مزيد من الفعالية والكفاءة في دراسة املقررات املبرمجة وذلك من خالل   ▪

 توجيهه إلى قراءة الكتب املقررة أو املراجع املهمة.

للطا  ▪ النسب  املسار  استكمال  تحديد  من  تمكنه  والتي  لقدراته  املناسبة  الدراسية  الخطة  ووضع  لب 

 برنامجه بأفضل السبل. 

مساعدة الطالب في إدارة الوقت املتاح للمحاضرات وأوقات الفراغ التي يستغلها في املراجعة واملذاكرة في  ▪

 . املكتبة وقاعات االنترنت

بالخ ▪ ومساعدته  االختبارات  فترة  أثناء  الطالب  لال مساندة  وقته  تنظيم  في  لهذه  ستعصوص  الجيد  داد 

 االختبارات. 

املنخفضة   ▪ املعدالت  ذوي  وإرشاد  الطالب  معدالت  وتنبيههم  منهم  مراقبة  املتبعة  با وتحفيزهم  إلجراءات 

 . حيال ذلك

واملهار  ▪ الدراس ي  املستوى  اختاره على  الذي  التخصص  من  فائدة مرجوة  أعلى  لتحقيق  الطالب    ي توجيه 

 وتعريفه بمرافق الكلية املختلفة. ،والرياض ي والصحي

 توجيه الطالب لكيفية االستفادة من الفصول الصيفية وتنفيذ املشاريع والخطط الدراسية.  ▪

 وفق الساعات املكتبية املعلنة. على ث الطالب ح ▪
ً
 مراجعة مرشده الكاديمي دائما

مع   ▪ بالتعاون  والندوات(  )املحاضرات  التوعوية  البرامج  وتنمية  تنفيذ  زمالئهم  لخدمة  املتطوعين  الطالب 

 مهاراتهم التنظيمية. 

في كلية املجتمع ▪ بالظواهر واملالحظات املشاهدة  العالقة  العمل ذات  في عالجها  ، تنفيذ ورش   
ً
  : مثل  ،أمال

 التدخين أو الزى غير الالئق. 

 مساعدة الطالب ذوي الظروف الخاصة للتغلب على إعاقاتهم ومشكالتهم الصحية.  ▪

 في صقلها وتنميتها بشكل أفضل.  ▪
ً
 الكشف عن املهارات واملواهب الخاصة التي يتمتع بها الطالب أمال



لذلك ▪ وفقا  اإلرشادية  العملية  اإلرشاد  ،تخطيط  أدوات  قوائم    :مثل  ، وفق  وتطبيق  االستبانات  تصميم 

 املالحظة و املقابالت اإلرشادية.  

ف خاص لكل طالب متعثر أو متوقع تعثره حتى يسهل  وعمل مل  ،رصد التقدم الدراس ي للطالب ومتابعته ▪

حالته والتسجيل  ،متابعة  القبول  عمادة  مع  بالتنسيق  إلى    ؛وذلك  الدخول  مرشد صالحية  كل  إلعطاء 

 معلومات الطالب الكاديمية كالجدول والنتائج لطالب القسم الذين يتولى إرشادهم ومتابعتهم. 

عثرين أو املتوقع تعثرهم لسباب أكاديمية والتنسيق مع رئيس  متابعة الطالب أثناء دراستهم خصوصا املت ▪

أسماء هؤالء برفع  التدريس  هيئة  من أعضاء  الطلب  بعد    القسم بخصوص  للمرشد خصوصا  الطالب 

املتدنية النتائج  تبدو  الفصلية حيث  )    وكذلك  ،االمتحانات  تغيبهم عن املحاضرات  الذين يكثر  للطالب 

% نهاية السبوع الثامن ( أو الذين يالحظ عليهم أستاذ  20و  ي السبوع الرابع% ف15نسبة    الذين تجاوزوا

                           والشرود الذهني.أ املحاضرات  ءثناأ كالنوم املتكرر : الظواهراملادة بعض 

حلها   ▪ ومحاولة  السباب  في  والنظر  الطالب  هؤالء  استدعاء  املرشد  بعد  بالطرق على  وذلك  املناسبة 

بديلة أو زيادة جرعات تدريسية   خصوصا بالطرق الكاديمية كاقتراح امتحانات)التنسيق مع أستاذ املقرر 

 ،والطالب من وحدة اإلرشاد ملساعدة هؤالء املتعثرين  واملحاضرين   باملعيدينأو غير ذلك...) واالستعانة  

 ووضع الخطط النتشالهم من التعثر. 

المر إلي رئيس  م يتمكن املرشد ووحدة اإلرشاد في القسم من حل مشكلة التعثر لدى الطالب فيرفعإذا ل  ▪

املختصة،  القسم الجهة  مع  الحالة  متابعة  في  االستمرار  املرشد  بالجامعة وعلى  اإلرشاد  ليتم    ؛بمركز 

 التواصل معهم وتشجيعهم وإقامة البرامج الخاصة بهم. 

وح  ▪ الطالب  تشجيع  املرشد  وحضور  على  الطالب  شؤون  عمادة  تصدرها  التي  النشرات  قراءة  على  ثهم 

  الدورات التي تقيمها بخصوص اإلرشاد واملهارات الخرى.

واهتماماتهم   ▪ إلمكاناتهم  وفقا  التخصص  الختيار  بالنسبة  السليم  القرار  اتخاذ  على  الطلبة  مساعدة 

 العلمية واحتياجات سوق العمل.

ي اهتماما ملسيرة الطالب الكاديمية ومتابعة تقدمه ومستوى أدائه في املواد  على املرشد الكاديمي أن يول ▪

 الدراسية ومتطلباتها وذلك من خالل:

فتح ملف خاص برقم الطالب يوثق فيه جميع الوراق والوثائق املتعلقة بمستوى الطالب الكاديمي  -

وأدائهمدى  و  املواد  في  ال  ،تقدمه  مسيرته  أثناء  الطالب  يخص  ما  البيانات وكل  وبخاصة  كاديمية 

 واملعلومات التالية: 

خاللها  ا-1 من  والتي  التخصص,  في  القبول  سنة  حسب  الطالب  على  السارية  الدراسية  لخطة 

كما يستطيع حصر املواد املسجلة ،  يستطيع املرشد الكاديمي معرفة املواد املطلوبة لغايات التخرج 

 وما تبقى عليه من مواد ضمن خطته الدراسية. ، فيها متطلبات النجاح  واملستوفيمن قبل الطالب 

والتي من خاللها  ،  كشف بالسجل الكاديمي وعالمة الطالب في كل مادة ومعدله الفصلي والتراكمي-2

 يمكن تقييم أداء الطالب ومستواه.

3-   
ً

:اجتاز, لم    العالمة ع  ووض  ،بأول   تحديث نتائج الطالب في املواد املسجلة في الخطة الدراسية أوال

 
 
 محروم.  ،غير مكتمل ،مؤجل  ،منسحب ، زيجت



سؤال املرشد أو في حالة  تقارير ورسائل أعضاء هيئة التدريس عن أداء الطالب ومواظبته في حالة  -4

 .الطالب املسجل فيها  أو لي سبب أخر يراه مدرس املادة  ،أدائه الضعيف

 لب) انظر النماذج املرفقة( محاضر اجتماعات املرشد مع الطا -5

للطالب -6 العلمي  التحصيل  ومساعدته    ه تقدممدى  و   ،متابعة  وتوجيهه  الدراسية  الفصول  في 

 أكاديميا وتربويا بما يخدم هذا التحصيل. 

تقديم النصح واإلرشاد للطالب مما يساعده في اكتساب املهارات املطلوبة والتحضير للدخول في  -7

 سوق العمل وتحقيق رغباته. 

  يد الطالب بكتيب الحقوق الطالبية )مرفق(+دليل اإلرشاد الكاديمي.تزو  -8

              واجبات الطالب: •

 .و تحديد املوعد مع املرشد الكاديمي، جب على الطالب معرفة الساعات اإلرشادية للمرشد الكاديميوا ➢

واضح من   ش يء يراه غير   واالستفسار عن أي وأنظمتها، كما يجب على الطالب أن يراجع دليل الكلية ولوائح الجامعة ➢

      مرشده الكاديمي.

يخطط أن    ملا كما يجب على الطالب أن يعمل مع مرشده الكاديمي لوضع برنامج دراس ي مع جدول دراس ي تنفيذي ➢

استفسارات    لكترونيا ملرشده الكاديمي أي أسئلة أوإوأن يتصل أو يرسل ، يدرسه في الفصول الالحقة

 الخاص. البريد االلكترونيو وعلى املرشد الكاديمي تزويد الطالب برقم جواله ورقم املكتب   .يةإضاف

أدائه أو أهدافه   والتي قد تؤثر على أن يخبر املرشد الكاديمي بالتغيرات الهامة ببرنامجه الدراس يعلى الطالب و  ➢

 الدراسية. 

قبل كل  ، والطالب ة للنجاح مهملنصح واإلرشاد أداة  ن اإحيث  ،أن يتحمل مسئولية تقدمه الدراس ي على الطالب و  ➢

 ول الول عن نجاحه.ؤ ش يء هو املس
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