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تعريف اإلرشاد األكاديمي

ه ووو عملي ووة لتب ووادل المعلوم ووات ب ووين المرش وود والطال ووب لتعري و و بالم سس ووة

التعليمي ووة الت ووي ينتمو وى اليه ووا وبمنظمته ووا الد ارس ووية وم ووا يس ووتجد م وون مج وواالت وف وور
دراسية وكذلك مساعدتهم على إختيار المواد اإلختيارية خالل ال صل الدراسى بالعام

األك وواديمى باإلضو ووافة إلوووى مسووواعدتهم علو ووى التق وودم فو ووي الد ارس ووة علوووى أكم وول وجو و

والوقوووف بجووانبهم لت ط وى العقبووات والمشوواكل االجتماعيووة أو الن سووية أو الصووحية أو
األكاديمية ومست يدين من الخودمات واإلمكانوات التوي تتيحهوا لهوم الم سسوة الجامعيوة
التي ينتمون إليها.

والمرشو وود األكو وواديمى هو ووو جهو ووة مسو ووةولة تمثو وول الكليو ووة وعلي و و فهو ووو األكثو وور معرفو ووة
باحتياجات الطالب.

أهداف اإلرشاد األكاديمي
أهداف عامة

(أ)



إمو ووداد الطالو ووب بالمعلومو ووات الص و ووحيحة عو وون الكليو ووة والسياسو ووة التعليمي و ووة
والموارد والبرامج الدراسية.



أقلمة الطالب مع الجو الجامعى.
كول قسووم باإلرشواد لطلبتو باإلضوافة إلشوراف قسوم رياضوة و علووم



يخت



لإلستعانة بمرشد أكاديمى من كل قسم فى ال رقة اإلعدادية لمساعدة طلبة

أساسية و قسم تصميم على طلبة إعدادى.
إعدادى على إختيار األقسام.



تدعيم هوايات الطالب بالنسبة لمجاالتهم الرةيسية .



متابعة تقاريرتطور الطالب خالل دراستهم وتقييمها .
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(ب) أهداف للطلبة المتميزين (الطلبة الحاصلين على تقدير جيد جداً أو إمتياز)


مساعدة الطالب المتميزين على توسيع قاعدة المعلومات لوديهم مون خوالل



مساعدة الطالب المتميزين على الدخول إلى سوق العمل المتميز.



توثيق العالقة بين الطالب المتميز والطالب المتعثر للت لب على الصعاب

المقررات الدراسية خارج مجال التخص

الرةيسى.

التي يقابلها.



يقوووم المرشوود األكوواديمى باالشووتراك مووع لخ ورين لتك وريم الطووالب المتمي وزين
خالل ح ل التخرج السنوى.


(ج)

إع اةهم من إشتراك الرحالت الترفيهية والعلمية.
أهداف للطلبة المتعثرين (الطلبة الراسبين)



مس و وواعدة الط و ووالب المتعثو و ورين لتحس و ووين مه و ووارتهم الد ارس و ووية للت ل و ووب عل و ووى



مساعدة الطالب المتعثرين على التعامل مع مشاكلهم الخاصة .



التعرف على أسباب التعثر العلمي في أي مادة بعينهوا واإلتصوال المباشور

الصعوبات األكاديمية التي تقابلهم.

مع المعاونين لتدارك وفى حالة وجود سببا إجتماعيا أدى إلى التعثر يقووم
المرشد األكاديمي بالت اعل مع المرشد االجتماعى لحل تلك المشكلة.



متابعوة إضووافية للطلبوة المتعثورين خووالل لقواءات دوريووة للوقووف علووى موودى
تقدمهم.



وضع حوافز معنوية ومادية للطلبة لت لبهم على تعثرهم من خالل ت اعلهم
مع المرشد األكاديمى.
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إنشاء مكتب للطلبة المتعثورين لمناقشوتهم فوى سوبب تعثورهم ومسواعدتهم إن
أمكن.

مهارات اإلرشاد األكاديمى

إن المرشد الناجح هو القادر على التواصل ال عال مع طالب  ،يستطيع

أن يحدد حاجاتهم ،يجيد اإلستماع إليهم ،ي همهم ويهتم بهم ،ال يهاجمهم أو يسخر

منهم ،إنما يعمل معهم ويشركهم في التخطيط لدراستهم ،يستثمر خبراتهم ويثق
ٍ
عندةذ يكون قاد ار على األخذ بميديهم ومعالجة ما يعترض طريقهم من
بقدراتهم.
عقبات خالل دراستهم ،ومن هنا نستطيع أن نحدد بعض المهارات التى ينب ى أن
تتوفر للمرشد األكاديمى لكى يسهم في تحقيق األهداف المرسومة ل  ،ومن هذه
المهارات.
مهارة القيادة

وهى تكوين عالقة إيجابية مع الطالب للتمثير عليهم ومساعدتهم فى

السير نحو تحقيق األهداف المرسومة.

مهارة التعاطف

ونقصد بهذه المهارة مشاركة الطالب مشاعرهم وان عاالتهم ل همهم وتكوين

عالقة جيدة معهم تساعد على تقبلهم لإلرشاد والنصح والتوجي .

مهارة التخطيط

قدرة المرشد األكاديمى المتمثلة في مساعدة الطالب على تحديد األهداف

وتحويلها إلى إجراءات قابلة للتحقيق ،ومثال ذلك مساعدة الطالب على اختيار
التخص

المالةم لتحقيق أهداف بعيدة تتعلق بمستقبل الدراسى والوظي ى ،أو

مساعدت فى إعداد خطة لرفع معدل التراكمى.
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مهارة التنظيم

وهى قدرة المرشد األكاديمى على تنظيم أعمال اإلرشاد وترتيبها بصورة

تحقق االست ادة القصوى منها وينطبق ذلك على تنظيم مل ات الطالب وأعمال
التسجيل والحذف وغير ذلك من أعمال المرشد األكاديمى.

مهارة االستماع

من المهم أن يكون المرشد األكاديمى مستمعا جيدا لطالب ،يتعرف على

لراةهم ،وأفكارهم ،ومقترحاتهم ،والمشكالت التى يواجهونها ،األمر الذى يعزز ثقتهم

بمن سهم ويقوى العالقة بينهم و بين المرشد ويمكن بالتالى من مد يد العون لهم.

مهارة اتخاذ القرار وحل المشكالت

وهذه المهارات يحتاجها المرشد األكاديمى عند استماع لوجهات نظر

الطالب ومحاورتهم للتعرف على المشكالت التى يواجهونها فيتعلمون من كي ية
تحديد المشكلة ووضع ال روض لحلها ومن ثم مساعدتهم التخاذ الق اررات الصحيحة
الالزمة لحل المشكلة.

مهارة اإلرشاد الجماعى

وهووذه المهووارة تخووت

بالتعاموول مووع مجموعووة موون الطووالب يشووتركون ف وى

مسووملة مووا مثوول الجهوول بالنظووام ،التوومخر الد ارسو وى ،ال يوواب ،توودنى المعوودل التراكم وى
ونريد التعامول موع ذلوك بشوكل جمواعى إختصوا ار للوقوت وتحقيقوا أله ٍ
وداف أخورى منهوا
إش وراك الطووالب فووي حوول مشووكالتهم الوص ووول للنت وواةج واتخوواذ القوو اررات الصووحيحة

والمناسووبة ،ويووتم ذلووك عوون طريووق جمعهووم وتقسوويمهم إلووى مجموعووات بحيووي يتعرفووون
على المشكلة ويتحواورون فوي أسوبابها وموا يترتوب عليهوا ثوم يضوعون الحلوول للتعامول
معها ويتخذون الق اررات المناسبة لعالجها.
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مهارة إدارة واستثمار الوقت

وهى مهارة مهمة تشمل جدولة األعمال وتنسيقها  ،وتحديد الخطة الزمنية

ألعمال المرشد التى تشمل مواعيد التسجيل والحذف واإلضافة وجدولة وتنظيم
الساعات المكتبية التي يمكن للطالب من خاللها االجتماع مع المرشد بها.

المهام العامة للمرشد األكاديمي

على المرشد األكاديمى متابعة الطالب من لحظوة قبولو فوى الكليوة وحتوى تخرجو

ومسواعدت فوى كول موا يحتاجو مون أجول ضومان سوير العمليوة التعليميوة وضومان

إسوتكمال متطلبوات النجوا فوى الموواد مون متطلبوات التخورج فضوال عون تحقيوق أهوداف

برنوامج الد ارسوة بكليوة الهندسوة بالمطريوة ومخرجاتو  ،وبنواء عليو يجوب علوى المرشود
األكواديمى أن يبوذل كول موا فوى وسوع مون أجول بلوو هوذا الهودف ونجاحو مون خوالل
القيام بالمهام التالية:

 .1على المرشد األكاديمى اإللمام بم ردات الخطة الدراسية الخاصة بكل سنة دراسية
للطلبة المشمولين باإلرشاد ،إذ تتضمن الخطة الدراسية متطلبوات الجامعوة والكليوة
والقسم ( إجبارية واختيارية ) وتعريف الطالب بذلك.
 .2علوى المرشود األكواديمى اإللموام بمسوماء الموواد وأكوادهوا ومتطلباتهوا السوابقة و
اإللمام بإستراتيجية بنية الخطة االسترشادية مون حيوي توزيوع حوزم الموواد فيهوا بوين

مستويات المواد ومتطلباتها السابقة واعالم الطالب بذلك.

 .3على المرشد األكاديمى مراجعة سجل الطالب والمواد التى أنهى الطالوب د ارسوتها
ومراجعة الخطة الدراسية واإلسترشادية وجدول المواد المطروح .
 .4عقد إجتماعات دورية بين كل مرشد أكاديمى و طالب وذلك للقيام باألتى:
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 متابعة التحصيل العلمى للطالب وتقدم فى ال صول الدراسية وذلك مون خوالل
اإلطووالع علووى نتوواةج إمتحانووات أعمووال السوون واإلختبووارات الدوريووة وتوجيه و
ومساعدت أكاديميا وتربويا بما يخدم هذا التحصيل.

 متابعوة أداء الطالوب األكواديمى فوى الموواد المسوجلة ومخاطبوة أسواتذت لتوريود
مالحظاتهم حول مستوى أداة وجوانب تقصيره أو ضع .
 ل ت انتباه الطالب فى حال ضعف أداة األكاديمى أو عدم مواظبت .
 التعرف على المشكالت التى تواجو الطالوب وبخاصوة موا يو ثر منهوا علوى أداةو
األكاديمى والعمل على حلها وتقديم النصيح بشمنها.

 .5علووى المرشوود األكوواديمى تبليوون لجنووة اإلرشوواد االكوواديمى فوى األسووبوع ال اربووع موون
ال صوول الد ارسووى بمسووماء الطووالب المتجوواوزين نسووبة غيوواب  %15موون إجمووالى
السوواعات المقووررة فووي ال صوول الد ارس وى ،وكووذلك المتجوواوزين نسووبة غيوواب %22

حتى نهاية األسبوع الثامن وذلك ليتم دراسة أسباب ال ياب ومعالجتها إن أمكن.

 .6ضوورورة تبليوون لجنووة اإلرشوواد األكوواديمى موون قبوول وكيوول الكليووة لشووةون الطووالب
بمسماء الطوالب ال ارسوبين والمت ووقين فوي اإلمتحانوات ال صولية ومون ثوم تبلون هوذه
األسماء إلى المرشدين األكاديميين له الء الطالب وذلك لدراسة أسوباب ومشواكل
الرسوب ومعالجتها إن امكن ،وتشجيع ورعاية المت وقين.

 .7إعالم الطالب بخطوورة تودنى معدلو التراكموى عون  % 62إذ يجوب توجيو الطالوب
ومساعدت على رفع معدل .
 .8التمكيود علوى الطالوب بضورورة أداء مهامو الد ارسوية ومتطلبوات النجوا فوى المواده
وفى حالة غياب الطالب عن اإلمتحان النهاةى بعذر فيجب على الطالب إن يكون

ملما بإجراءات ومواعيد تقديم العذر .
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 .9إعوالم الطالوب بالمعلوموات المتووفرة عون التقوويم الجوامعى السونوى ومواعيود بودء
التدريس لل صل الدراسى األول والثانى ومواعيد إجراء اإلمتحانات.
.12

فيما يتعلق بمراقبة أداء الطالب األكاديمى ونصح  ،على المرشد األكاديمى

أن يولى إهتماما لمسيرة الطالب األكاديمية ومتابعة تقدمة ومستوى أداة في المواد
الدراسية ومتطلباتها وذلك من خالل فتح ملف خا

للطالب برقم متسلسول يوثوق

فيو جميوع االوراق والوثواةق والمعلوموات المتعلقوة بمسوتوى الطالوب األكواديمى
وتقدم في المواد واداة وكل ما يخ
البيانات والمعلومات التالية:

الطالب اثناء مسويرت األكاديميوة وبخاصو

 الخطة الدراسية السارية على الطالب حسب سنة القبول فى التخص

 ،والتوى

مون خاللهوا يسوتطيع المرشود األكواديمى معرفوة الموواد المطلوبو مون الطالوب
ل ايات التخرج كما يستطيع حصر المواد المسجل من قبل الطالب والمسوتوفى

فيها متطلبات النجا وما تبقى ل من مواد ضمن خطت الدراسية.

 الخط الدراسية المعتمده بهدف االسترشاد بالترتيب الوارد فيها للمواد المطلوب
للتخرج (فى نظام الساعات المعتمدة).
 كشوف باسوماء الموواد المسوجلة وعالموة الطالوب فوى كول مواده ومعدلوة ال صولى
والتراكمى لل صول الدراسية السابقة والتى من خاللهوا يمكون تقيويم اداء الطالوب

ومستواه.

 صورة مون النمواذج والطلبوات المقدموة مون الطالوب مثول نمواذج تمجيول الد ارسوة،
عذر غياب ...الخ.
 صورة من اإلنذارات أو الق اررات الصادرة بحق الطالب.

 تقارير أعضاء هيةة التدريس عن أداء الطالب ومواظبت فى حالة س ال المرشد
أو فى حالة أداةوة الضوعيف أو ألى سوبب أخور يوراه أسوتاذ الموادة المسوجل فيهوا
الطالب.
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 تقوارير ومالحظوات المرشود األكواديمى حوول مسوتوى أداء الطالوب وتقدمو
والتوصيات الصادره بحق وكيل الكلية لشةون الطالب.
 تقارير عن إجتماعات المرشد مع الطالب.

 جدول بيانى  /إحصاةى حول تطور أداء الطالب فى ال صول الدراسية.
 مايراه المرشد األكاديمى من وثاةق وبيانات أخرى.
.11

تقديم النصح واإلرشاد للطالب مما يسواعده فوى إكتسواب المهوارات المطلوبو

والتحضير للدخول فى سوق العمل وتحقيق رغبات .

.12

حوي الطالوب علوى المشواركة فوى األعموال والنشواطات الطالبيوة الجماعيوة

واإلتصال مع األخرين.
.13

تعريوف الطالوب بالهيكول اإلدارى واألكواديمى للكليوة ولجوان الكليوة ومهامهوا

وأهداف برنامج الهندسة بالمطرية ومخرجات وأسس التقييم.

.14

تعريوف الطالوب باقسوام ولليوات ودواةور وم اركوز الجامعوة ولجانهوا واالنشوطة

الطالبية فيها وسبل االست ادة منها.
.15

اإلطالع وبشكل مستمر على التعليمات الجامعية الخاصوة بالطالوب واعوالم

الطالب بها.
.16

إعالم الطالب بمس وليات وواجبات على صعيد سلوك داخل الحرم الجامعى

.17

إعوالم الطالوب وتزويوده بالنمواذج والوثواةق التوى قود يحتاجهوا ومسواعدت فوى

أو على صعيد متطلبات النجا فى المواد الدراسية.
إستي اةها عند الحاجة لها.

.18

حوي الطالوب علوى اإللموام بموا يحتاجو مون تعليموات الجامعوة ونجاحو مون

شوروط مونح درجو البكوالوريوس فوي الهندسوة وشوروط واجوراءات تقوديم األعوذار عون
ال ياب وطلبات التمجيل وغيرها.
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.19

حوي الطالوب علوى ضورورة مراجعوة مرشوده األكواديمى باسوتمرار حسوب

الساعات المكتبية المعلنة وبحق بت يير مرشده األكاديمى.

خطة اإلرشاد األكاديمى
تتلخ

مالمح الخطة فى األتى-:

 - .1يكووون اإلرشوواد األكوواديمى إختياريووا موون أعضوواء هيةووة التوودريس ال وراغبين
فى ذلك ب رض إثبات جدية المشاركة.

 - .2يقووم كول قسووم باإلرشواد علوى طلبتو ويكوون اإلرشواد علووى طلبوة إعوودادى
لقسمى التصميم الميكانيكى والعلوم األساسية.
 - .3يقوووم القسووم المخووت

بتوزيووع الطووالب علووى األسوواتذة المشوواركين وابووال

الطالب بمرشدهم وترسل صورة لوكيل الكلية بذلك.

 - .4يجوورى إستقصوواء ل ورأى الطووالب فووى نهايووة كوول توورم لمعرفووة موودى ت عيوول
اإلرشاد األكاديمى وفى حالة تقصير أحد المرشدين ال يشارك فوى اإلرشواد
لمدة ترمين.
 - .5لضمان ت عيل ماسبق وجديت يجب أن يكون لذلك مقابل مادى أواجوراء

إللزم أعضاء هيةة التودريس لت عيول النشواط
إدارى وفقا لما تراه إدارة الكلية ا

.

الخطة التنفيذية لإلشراف األكاديمى

تتم عملية االشراف االكاديمى فى الكلية وفق الخطوات التالية:
 -1تبدأ خطة االشراف االكاديمى قبل بداية ال صل الدراسى بمربعة اسابيع
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 -2فى االسبوع االول يتم االعالن عن فتح باب التقدم لإلشراف األكادمى
بين السادة أعضاء هيةة التدريس فى االقسام المختل ة وتكون األفضلية
فى القبول لمن ل خبرة أطول فى اإلشراف األكاديمى والحاصلين على

دورات فى هذا المجال.
 -3فى حالة نق

المتقدمين يتم تكليف العدد المطلوب من اعضاء هيةة

التدريس للقيام باإلشراف األكاديمى بمعرفة مجلس القسم.
 -4خالل االسبوع الثانى يتم توزيع الطالب إلى مجموعات (بحد اقصى 52
طالب فى ظل األعداد المقبولة حاليا بالكلية و ينق

الى  22طالب فى

حالة إنخ اض األعداد المقبولة أو زيادة أعضاء هيةة التدريس).
 -5فى نهاية االسبوع الثانى يتم عمل جدول للقاءات المرشديين األكادميين
والطالب من قبل لجنة إعداد الجدول واعالن ألعضاء هيةة التدريس
والطلبة (التى سيقوم باإلشراف عليهم).

 -6يخص

األسبوع الثالي للمشرف األكاديمى لكى يقوم باإلطالع على

نتاةج الطلبة وتقييم موقف كال منهم ووضع تصور لتدعيم المت وق أو
مساندة المتعثرين قبل لقاءه مع الطلبة طبقا للجدول المعلن فى خالل
األسبوع األخيرقبل بدء الدراسة.

 -7يعلن المرشد األكاديمى مواعيد وأماكن تواجده للقاء الطالب فى حالة
الحاجة لذلك بواقع  3-2ساعات أسبوعيا لمجموعة الطلب الخاصين ب ،
على أن تعلن فى لوحة اإلعالنات بالقسم والموقع اإللكترونى للقسم.
 -8يتم اإلت اق على موعد لقاء مجمع للمجموعة بالكامل مع المشرف
األكاديمى فى منتصف ال صل الدراسى لمتابعة التطور الدراسى للطالب

والوقوف على أى مشكالت طارةة تصادف الطالب.
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 -9فى نهاية ال صل الدراسى (ي ضل أثناء اإلمتحانات االخيرة لل صل) يتم
عمل استبيان لرأى الطالب فى أداء المشرف األكاديمى تقوم ب وحدة
الجودة بالكلية كمتابع لجودة العملية التعليمية.

 -12يتم تخصي

مكافةة شهرية للمرشد االكاديمى (حوالى  1222جنيها )

عن كل مجموعة طالب على أن يتم توفير هذه المبالن من ميزانية الكلية (مثل
دخل الصناديق الخاصة) وفقا ألعداد المشرفين األكادميين.

مراحل اإلرشاد األكاديمي


يبودأ نظوام اإلرشواد األكواديمى بترشويح األقسوام للمرشودين األكواديميين الوراغبين
في ممارسة اإلرشاد.



إع ووداد دورة ألعضوواء هية ووة التوودريس المرشووحين لإلرش وواد األكوواديمى لت وومهيلهم

كمرشدين أكاديميين.


يتم توزيع الطالب على المرشدين األكاديميين طبقا للنظام الذى يقرره مجلوس
الكلية حيي يسلم لكل مرشد قاةمة بمسماء الطالب المقرر إشراف عليهم على

أن يقوم السادة المرشدون األكواديميون بتحديود أوقوات اسوتقبال الطوالب بحيوي
تتم عملية اإلرشاد فى الموعد المناسب.


إقام ووة لق وواء م ووع الطلب ووة فو وى بداي ووة الع ووام الد ارسو وى لت وووعيتهم بعلمي ووة اإلرش وواد
األكاديمى وأهميت وت اعلهم مع المرشد األكاديمى .



إجراء استبيان للطلبوة لتقيويمهم أداء كول مرشود أكواديمى ومودى قيامو بواجباتو

في نهاية كل فصل دراسى للوقوف على مدى جديت .

خطة التدريب و التوعية لالشراف االكاديمى

لت عيوول نظووام االرشوواد االكوواديمى و تعظوويم ال اةوودة المرجوووة من و كووان البوود موون

وضع خط منظموة لتحقيوق االهوداف وتقووم هوذه الخطوة علوى محوورين أحودهما
تدريب المرشدين االكادميين على مهام المرشد االكاديمى من قبول متخصصوين

دليل اإلرشاد األكاديمى 15------------------------------
فو ووى هو ووذا المجو ووال عو وون طريو ووق عقو وود ورد عمو وول بالكليو ووة او حضو ووور الو وودورات
المتخصصة لذلك فى الجامعة بحيي يكون حضوور احوداها شورطا اجباريوا لمون
يتم ترشيح للعمل فى اإلرشاد االكاديمى من االقسام العلمية المختل ة.

امو ووا المحو ووور الثو ووانى فيقو وووم علو ووى توعيو ووة الطو ووالب و تع و وري هم بنظو ووام اإلرشو وواد
االكواديمى و كي يووة االتصوال باالسوواتذه وضورورة مقووابلتهم قبول تصووعيد مشوواكلهم

وي ووتم ذل ووك م وون خ ووالل عم وول إس ووبوع تثقي ووى لط ووالب ال رق ووة االعدادي ووة قب وول ب وودأ
الدراسة بإسبوع.
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Academic Advisor Evaluation Form
Knowledge of academic discipline and curriculum
1. My advisor is knowledgeable about my degree
requirements.

2.

My advisor is knowledgeable about department
policies and requirements.

Knowledge of campus policies and procedures
3.
My advisor is knowledgeable about campus-wide
policies and requirements.

4.

My advisor has helped me understand the campus
general education requirements.

Knowledge of campus student support services
5.
My advisor seems well informed about campus
support services (writing center, tutoring,
counseling, etc.).

6.

If unable to provide the information or assistance I
need, my advisor knows where to refer me.

Assistance with planning academic goals
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7.

My advisor has encouraged me to do short and long
term academic planning.

8.

My advisor encourages me to take increasing
responsibility for my academic progress.

Assistance with career planning
9.
My advisor has helped me assess my career goals.

10.

My advisor has discussed career options with me.

Advisor accessibility
11.
My advisor is available for appointments.

12.

My advisor is willing to spend sufficient time with
me to deal with my academic concerns.

Advisor advisee relationship
13.
My advisor treats me as an individual.

14.

My advisor helps me make my own decisions.
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General advising effectiveness
15.
I am pleased with the overall nature of my meetings
with my advisor.

16.

I would recommend my advisor to other students.
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استبيان ل ِ
تقييم المرشد أكاديمي
ِ
األكاديمي
المنهج
اإلنضباط و
معرفة
ِ
ِ
ِ
ِ
درجتي العلمية
متطلبات
 . 0مرشد واسع اإلطّالع حول
ق تماما
أواف ُ

افق
أُو ُ

نوعا ما

ال أوافق

ال أوافق
تماما

ِ
ِ
القسم.
ومتطلبات
طالع حول سياس ِة
 . 0مرشدى واسع اإل ّ
افق تماما
أو ُ

افق
أُو ُ

نوعا ما

ال أوافق

ال أوافق
تماما

ال قاعدةَ
للحكم

ال قاعدةَ
للحكم

سياسات واجر ِ
ِ
اءات الحرم الجامعي
معرفة
ِ
ِ
ومتطلبات في كافة
السياسات
 3.مرشدى واسع اإلطّالع حول
ِ
أنحاء الحرم الجامعي
افق بقوة
ُيو ُ

افق
ُيو ُ

قلق

ختلف
َي ُ

ختلف بقوة
َي ُ

ال قاعدةَ
للحكم

ِ
ِ
العامة.
 4.مرشدى ساعدني على فهم متطلبات تعليم الحرم الجامعي ّ
افق بقوة
ُيو ُ

افق
ُيو ُ

قلق

ختلف
َي ُ

ختلف بقوة
َي ُ

ال قاعدةَ
للحكم
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ِ
ِ
طالب الحرم الجامعي
خدمات إسناد
معرفة
ِ
خدمات إسناد الحرم الجامعي (مركز
 5.ي ْبدو مرشد حسن اإلطالع حول
الكتابة،الدروس الخاصة ،إشراف ،إستشارة ،الخ .).
افق بقوة
ُيو ُ

6.

افق
ُيو ُ

قلق

ختلف
َي ُ

ختلف بقوة
َي ُ

ال قاعدةَ
للحكم

ِ
ِ
المساعدة التى أحتاجها ،فإن
المعلومات أو
إذا كنت غير قادر على تزويد

مرشدي ي ْعرف الى أين يحيلني.
افق بقوة
ُيو ُ

افق
ُيو ُ

قلق

ختلف
َي ُ

ختلف بقوة
َي ُ

ال قاعدةَ
للحكم

ِ
المساعدة بتخطيط األه ِ
األكاديمية
داف
 7.مرشدي شجعني ألعمل قليال والتخطيط لمدى ِ
بعيد األكاديميِا.
ْ
ّ
افق بقوة
ُيو ُ

افق
ُيو ُ

قلق

ختلف
َي ُ

ختلف بقوة
َي ُ

لتقد ِمي األكاديميِا.
شجعني لتح ُّمل _ مسؤولية متزايدة ّ
 8.مرشدي ي ّ
افق بقوة
ُيو ُ

افق
ُيو ُ

قلق

ختلف
َي ُ

ختلف بقوة
َي ُ

ال قاعدةَ
للحكم

ال قاعدةَ
للحكم
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ِ
لمهنة
المساعدة بتخطيط ل
 9.مرشدي يساعدني أقيم أهداف ِ
مهنتي.
ّ
افق بقوة
ُيو ُ

افق
ُيو ُ

قلق

ختلف
َي ُ

ختلف بقوة
َي ُ

ال قاعدةَ
للحكم

 10.مرشدى ناقش معى خيارات مستقيلى ال ِ
مهنة معي.
افق بقوة
ُيو ُ

افق
ُيو ُ

قلق

ختلف
َي ُ

ختلف بقوة
َي ُ

ال قاعدةَ
للحكم

الوصول للمر ِ
شد.
 11.مرشدى متوفر ومتاح لمقابلتهِ .
افق بقوة
ُيو ُ

افق
ُيو ُ

قلق

ختلف
َي ُ

ختلف بقوة
َي ُ

ال قاعدةَ
للحكم

ِ
ِ
األكاديمية.
الكافي معي للتعامل مع مخاوِفي
الوقت
12.مرشدى يرغب لقضاء
ِ
افق بقوة
ُيو ُ

افق
ُيو ُ

عالقات المرشد اإلنصاحية.

قلق

ختلف
َي ُ

ختلف بقوة
َي ُ

ال قاعدةَ
للحكم
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 13.مرشدى يعالجني على إنفراد .
افق بقوة
ُيو ُ

افق
ُيو ُ

قلق

ختلف
َي ُ

ختلف بقوة
َي ُ

 14.مرشدى يساعدني على أتّخاذ ق ارراتي الخاصة.
افق بقوة
ُيو ُ

افق
ُيو ُ

قلق

ختلف
َي ُ

ختلف بقوة
َي ُ

ال قاعدةَ
للحكم

ال قاعدةَ
للحكم

ِ
العام
تأثير النصح ّ

ِ
ِ
إجتماعاتي مع مرشدى.
العام ِة ِم ْن
 15.أنا مسرور بالطبيعة ّ
افق بقوة
ُيو ُ

افق
ُيو ُ

قلق

ختلف
َي ُ

ختلف بقوة
َي ُ

ال قاعدةَ
للحكم

 16.أنا أوصي بمرشدى ل ِ
ِ
اآلخرين.
لطالب
افق بقوة
ُيو ُ

افق
ُيو ُ

قلق

ختلف
َي ُ

ختلف بقوة
َي ُ

ال قاعدةَ
للحكم
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مالحــــق

نماذج لتسهيل اإل رشاد األكاديمى

 -0البيانات االجتماعية االنفعالية -:

دائماً

العبارات

احيانا

يندمج مع الجماعة بسهولة

يظهر مقدرة على ضبط ان عاالت

يثق بن س

يحترم النظام

يتحمل المس ولية

يقبل النقد ويصحح األخطاء

يتعاون مع األخرين

يميل للمر

يعتنى بمظهره الخارجى
يثابر فى أداء عمل

يبادر إلبداء رأي بجرأة
ينتمى إلى الكلية

يشارك اآلخرين وجدانيا
يتعاون مع اآلخرين

يميل إلى التمرد

يميل إلى السيطرة وحب الظهور

يعانى من الخوف

ي ضل الجلوس منعزال

ميول الطالب ونشاطاته :

المطالعة

التصوير

ال نون ( الرسم )

الكمبيوتر

الرياضة

ميول أخرى تذكر

األدب والشعر

نادراً
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بيانات التحصيل الدراسى وعدد أيام الغياب :
مستوى الطالب خالل العام الدراسى

النتـــــــــائج

المــــواد

نظـــرى
تحسن

ثبات

عمــــلى
تراجع

تحسن

ثبات

تراجع

عدد أيام الغياب
الشهر

بعذر

بدون عذر

ش0
ش0
ش3
ش0
ش0
ش3
المجمـــــــــوع
بيانات عن أهم المشكالت التى يعانى منها المسترشد :
ويتم فيها ذكر خالصة عن المشكالت التى يعانى منها المدرب وتوجيهات المرشد
المالحظات :
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 -0بطاقة الرعاية الفردية لطالب متفوق دراسياً
اسم الطالب :

ال رقة

:

اسم ولى أمر الطالب :
صلة القرابة :

معلومات اجتماعية وخاصة عن الطالب :

 -1عدد أفراد األسرة :
 -2ترتيب الطالب بين أخوت وأخوات :
 -3المستوى التعليمى لكل من األب :
أمى

ابتداةى

إعدادى

جامعى

ثانوى

واألم :
أمى

ابتداةى

إعدادى

جامعى

ثانوى

 -4عمل كل من  :األب
األم
 -5مع من يعيد الطالب :
 -6الحالة األقتصادية :
 -7حالت الصحية :
 -8استق ارره الن سى :
 -9مظهره :

 -12هوايات :

متدنية

وسط

جيدة

ممتازة

متدنية

وسط

جيدة

ممتازة

ممتاز

جيد

سيئ

ممتاز

جيد

سيئ
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مستوى الطالب خالل العام الدراسى 022 - 022
المــواد

النتــــائج
نظــــرى
تحسن

ثبات

اإلرشادية

عملـــى
تراجع

تحسن

ثبات

الخدمات

تراجع

المقدمة

الثناء علي أمام

زمالة

تمو و ووت محادثو و ووة
معلميو و و و و و و و و و و و و و و و و و

لتشجيع

توبعووت مذك ارت و
وأنشطت

أعطو و و ووى نش و و و ورة
ع و و و و وون تنظ و و و و وويم

الدراسة

أعط و ووى جو و وودول

لتنظيم وقت

تس و ووجيل اس و ووم

فو و و و و و ووى لوحو و و و و و ووة

الشرف

تكلي و و و و بعمو و و وول

بحوي

التاريخ
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مستوى الطالب خالل العام الدراسى 022 - 022
المــواد

النتــــائج
نظــــرى
تحسن

ثبات

اإلرشادية

عملـــى
تراجع

تحسن

ثبات

الخدمات

تراجع

المقدمة

أعط ووى ش ووهادة
ت وق دراسى
م و و وونح فرص و و ووة
للقيادة
حثو و و و و و عل و و و و ووى
مس و و و و و و و و و و و و و وواعدة
زمالة
وجو و و و و و و إل و و و و و ووى
إح و و و و و و و و و و و و و و و و و وودى

جماعو و و و و و و و و و و ووات
النشاط
أخرى :
مالحظات المرشد:

التاريخ
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 -3بطاقة الرعاية الفردية لطالب متعثر دراسياً
اسم الطالب :

اسم ولى أمر الطالب :

ال رقة

:

صلة القرابة :

معلومات اجتماعية وخاصة عن الطالب :

 -1عدد أفراد األسرة :

 -2ترتيب الطالب بين أخوت وأخوات :
 -3هل الوالد على قيد الحياة  :نعم

ال

 -4هل الوالدة على قيد الحياة  :نعم

ال

 -5المستوى التعليمى لكل من األب :
أمى

ابتداةى

إعدادى

جامعى

ثانوى

واألم :
أمى

ابتداةى

إعدادى

جامعى

ثانوى

 -6عمل كل من  :األب
األم

 -5مع من يعيد الطالب :
 -6الحالة األقتصادية :
 -7نوع السكن :
 -8حالت الصحية :
 -9استق ارره الن سى :
 -12مظهره :

 -11هوايات :

وسط

متدنية
ملك
متدنية

جيدة
إيجار

وسط

جيدة

ممتازة
أخرى
ممتازة

ممتاز

جيد

سيئ

ممتاز

جيد

سيئ
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مستوى الطالب خالل العام الدراسى 022 - 022
المواد

النتــــائج
نظــــرى
تحسن

ثبات

اإلرشادية

عملـــى
تراجع

تحسن

ثبات

الخدمات

تراجع

المقدمة

الثنو و و و وواء علي و و و و و

أمام زمالة

تمو و ووت محادثو و ووة
معلميو و و و و و و و و و و و و و و و و و

لتشجيع

توبعووت مذك ارتو
وأنشطت

أعطو و و ووى نش و و و ورة
ع و و و و وون تنظ و و و و وويم

الدراسة

أعط و ووى ج و وودول

لتنظيم وقت

تس و ووجيل اس و ووم

فو و و و و و ووى لوحو و و و و و ووة

الشرف

تكلي و و و و بعم و و وول

بحوي

التاريخ
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مستوى الطالب خالل العام الدراسى

022 -022

المواد

النتــــائج
نظــــــرى
تحسن

ثبات

الخدمات
اإلرشادية
المقدمة

عملـــــى
تراجع

تحسن

ثبات

تراجع

تم تنظيم وقت
خارج الكلية

تمت

محادثة

معلمي لتشجيع

توبعت مذاكرت
وأنشطت

أعطى نشرة عن

تنظيم الدراسة
أعطى

لتنظيم وقت

جدول

تمت دعوة ولى
أمره

تم حث
على

الدراسة

ن سيا

أهمية

التاريخ

دليل اإلرشاد األكاديمى 31------------------------------

مستوى الطالب خالل العام الدراسى 022 - 022

الخدمات

المواد

النتــــائج
نظـــــرى
تحسن

ثبات

اإلرشادية

عملــــى
تراجع

تحسن

ثبات

المقدمة

تراجع

است لت األوقات

بين المحاضرات
عرضو ووت حالت و و

أمو و و و و و ووام لجنو و و و و و ووة

اإلرشاد

ص ووححت أفك وواره

الخاطةة

تعو و ووديل معاملو و ووة

أسرت ل

تمو ووت مس و وواعدت

الختيار أصدقاء

ل

وج و إلووى إحوودى

جماعات النشاط
أخرى :

مالحظات المرشد :

التاريخ
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 -4بطاقة الرعاية الفردية لطالب ذو احتياجات خاصة
اسم الطالب :
اسم ولى أمر الطالب :
معلومات اجتماعية وخاصة عن الطالب :
 -1نوع اإلعاقة :
 -3عدد أفراد األسرة :
 -4ترتيب الطالب بين أخوت وأخوات :
 -5هل الوالد على قيد الحياة  :نعم
 -6هل الوالدة على قيد الحياة  :نعم
 -7المستوى التعليمى لكل من األب :
إعدادى
ابتداةى
أمى

:
ال رقة
صلة القرابة :

 -2تاريخ بدء اإلعاقة :

ال
ال
جامعى

ثانوى

واألم :
أمى

ابتداةى

إعدادى

جامعى

ثانوى

 -8عمل كل من  :األب
األم
 -9مع من يعيد الطالب :
 -12الحالة األقتصادية :
 -00نوع السكن :
 -12حالت الصحية :
 -13استق ارره الن سى :

متدنية
ملك
متدنية

 -12مظهره :
 -11هوايات :

وسط

 -12جوانب اإلبداع الممكن تنميتها

جيدة
إيجار

وسط

جيدة

ممتازة
أخرى
ممتازة

ممتاز

جيد

سيئ

ممتاز

جيد

سيئ
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مستوى الطالب خالل العام الدراسى 022 - 022

الخدمات

المــواد

النتــــائج
نظــــرى
تحسن

ثبات

اإلرشادية

عملـــى
تراجع

تحسن

ثبات

التاريخ

المقدمة

تراجع

تمت مقابلة ولى

أمره

تمت

محادثة

معلمية لتشجيع

توبعت

تحصيل

نتاةج

الدراسى
أعطى نشرة عن

الدراسة المنظمة
اعطى

لتنظيم

ودراست

تمت

جوانب

لدي

جدول
وقت

رعاية

اإلبداع

ثم دعم ن سيا
لتخطى اإلعاقة

مستوى الطالب خالل العام الدراسى 022 - 022

الخدمات

التاريخ
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المــواد

النتــــائج
نظــــرى
تحسن

ثبات

اإلرشادية
المقدمة

عملـــى
تراجع

تحسن

ثبات

تراجع

إحالت

إلجراء

كشف طبى
عرضت حالت
أمام

لجنة

اإلرشاد
دراسة تحويل
الى

مخت

مركز

تمت مساعدت
الختيار
أصدقاء ل
وج
إحدى

جماعات
النشاط
أخرى :
مالحظات المرشد :

 -5نموذج التقرير الختامى النجازات المرشد األكاديمى

إلى
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اسم عضو هيئة التدريس :

الوظيفة :

أسماء الطالب :
الفرقــــــــــة

االســــــــــم
االجتماعات المجمعة :
تاريخ االجتماع

عدد الحضور

الموضوعات التى نوقشت

االجتماعات الفردية :
اسم الطالب

تاريخ االجتماع

الموضوع

( فى حالة الموضوعات الشخصية يكتب فقط " موضوع شخصى " وال يذكر
الموضوع أو الت اصيل ) .
تقييم المرشد الشخصى للبرنامج :
نقاط القـوة ................................................... :
نقاط الضعف ................................................... :
أقتراحات التحسين ............................................. :
سلم لوحدة ضمان الجودة فى مظروف م لق ويكتب علي :

لجنة اإلرشاد األكاديمى ثم األسم الثالثى للمرشد األكاديمى

دليل اإلرشاد األكاديمى 36------------------------------

 -6استمارة تقييم المرشد األكاديمى

عزيزى الطالب  ...عزيزتى الطالبة

فيما يلى عدد من العبارات التى تظهر مدى تقديرك ألداء مرشدك األكاديمى،

من فضلك ضع العالمة التى تعبر عن رأيك أمام كل عبارة إن رأيك أساسى

فى هذا الموضوع  .وليس هناك ضرورة لذكر اسمك  ،ونقدم لك شكرنا
وتقديرنا لتعاونك المثمر معنا .
بيانات خاصة بالمرشد األكاديمى :
اسم المرشد األكاديمى :

بيانات خاصة بالطالب :
الفرقة :

الجنس :

السـن :

الخيارات المتاحة :
البنــــد

 -1أتا

لى مرشدى األكاديمى

معلومات دقيقة خاصة بلواةح

الجامعة والكلية ونظامها .
 -2أتا

لى مرشدى األكاديمى

معلومات دقيقة خاصة بمق اررتى

الدراسية ومتطلبات كل منها .

ممتاز

جيد جداً

جيد

مقبول

ضعيف

دليل اإلرشاد األكاديمى 37------------------------------

البنــــد
 -4تعامو و وول مرشو و وودى األك و و وواديمى
معو و و ووى بشو و و ووكل يسو و و وووده االحت و و و ورام

المتبادل .

 -5شو ووجعنى مرشو وودى األكو وواديمى
على الت وق فى دراستى .

 -6س وواعدنى مرش وودى األكو وواديمى
عل و ووى ح و وول مش و ووكالتى الشخص و ووية

المختل ة .

 -7شو ووجعنى مرشو وودى األكو وواديمى
علو و ووى الحضو و ووور إلو و ووى مكتبو و ووة إذا

واجهتنى أية مشكلة

 -8أظهو و و وور مرشو و و وودى الكو و و وواديمى

اهتماما واضحا باألنشطة الطالبية

التى أمارسها فى الكلية

 -9يمو و وودنى مرشو و وودى األكو و وواديمى
بخبرات الشخصية التى تعيننى فى
مسو و و و و و وويرة حيو و و و و و وواتى األكاديميو و و و و و ووة

والشخصية

 -12ناقش وونى مرش وودى األك وواديمى
فى الخطووات الالزموة إلدارة وقتوى

ودراستى .

ممتاز

جيد جداً

جيد

مقبول

ضعيف
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البنــــد
 -11تحو وودي مرشو وودى األكو وواديمى

مع و و ووى ف و و ووى مي و و ووولى واهتمام و و وواتى
واتجاهاتى المختل ة .

 -12عنو و و وودما احت و و و وواج لمرش و و و وودى
األكو و و وواديمى فإن و و و و يتو و و وويح الوقو و و ووت

المناسب والكافى للمناقشة .

 -13ناقش وونى مرش وودى األك وواديمى
فووى التقووديرات التووى حصوولت عليهووا
لتبي ووان أوجو و الق وووة والض ووعف ف ووى

أداةى .

 -14تحلو و ووى المرشو و وود األكو و وواديمى
بالميث و و و و وواق األخالق و و و و ووى للتوجيو و و و و و

واإلرشاد .

ممتاز

جيد جداً

جيد

مقبول

ضعيف

