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ٌعخبر ؤلاسؼاد ألاوادًمي سهيزة مً سوائض الخعلُم الجامعي في حامعت بىسظعُذ , خُث أهه يهذف ئلى              

جىحُه الؼلبت للحصٌى على أفظل الىخائج والخىُف مع البِئت الجامعُت واغخىام الفشص اإلاخاخت لهم ,عً 

م جضوٍذهم باإلاهاساث ألاوادًمُت التي جشفع مً معخىي جدصُل  ألهمُت ؤلاسؼاد ألاوادًمي ػٍش
ً
هم العلمي. وهـشا

في ولُت الهىذظت لبرهامجي الغاص والدؽُِذ فاهه ًخعين حؽىُل لجىت جيىن مخخصصت بالذعم و ؤلاسؼاد 

 لها سؤٍت وسظالت وأهذاف على الىدى الخالي: ألاوادًمي

  زؤيةال

 العاعاث اإلاعخمذة بيلُت الهىذظت . جىفير خذماث ئسؼادًت مبيُت على أظغ علمُت ملىىت لجمُع ػالب

  الزسالة

ش الخذماث ؤلاسؼادًت اإلاخخصصت اإلالذمت للؼالب والاسجلاء بها, مً خالٌ  اسؼادًت مخخصصت  لجىتجؼٍى

واساء وملترخاث الؼالب و مً ثم دساظتها بالخعاون مع ول مً ٌعىُه  جمثل هلؼت ججمع إلاؽىالث وجدذًاث 

ش  ظبت بؽأنهاألامش والىصٌى الى جىصُاث مىا  لالظخفادة مً كذساتهم الزاجُت, والعمل على جؼٍى
ً
ظعُا

ً على معشفت هُفُت اداسة خُاتهم  مهاساتهم, وحشجُعهم على الخميز وؤلابذاع ألاوادًمي,  بدُث ًيىهىا كادٍس

ت الجامعُت بؽيل فعاٌ والخخشج في اإلاذة الضمىُت اإلادذدة مما ٌعهم في جدلُم أهذاف ولُت الهىذظت حامع

 بىسظعُذ .

 ألاهداف

ت الؤلاسؼاد ألاوادًمي ئلى جشحمت  لجىتتهذف  يلُت في ئعاهت الؼالب على فهم مؽىالتهم سظالت وسٍؤ

ج حُل مً أبىاء الىػً  مضودًً بالعلم واإلاعشفت   , ًثمش في جخٍش
ً
 هافعا

ً
ألاوادًمُت والحشص على عالحها عالحا

 -,  ورلً مً خالٌ ألاهذاف الخالُت: اإلاجخمع وخذمت, واللذسة على اإلاؽاسهت في بىاء الخىمُت 

 للخعشف والخأكلم مع الحُاة الجامعُت. تهُئت الؼلبت -1

 .ئمذادالؼلبت باإلاعلىماث الصحُدتعً اليلُت,والعُاظاث الخعلُمُت,واإلاىاسد والبرامج الذساظُت -2

ض الخدصُل ألاوادًمي للؼلبت, وسفع كذساتهم وجزلُل العلباث التي حعترطهم  -3 أثىاء جدصُلهم حعٍض

 العلمي.

 الدعم والارشاد ألاكاديمي
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 .) جللُل فشص الخعثر ألاوادًمي )ئسؼاد وكائي -4

ض كذساتهم ودعم ئبذاعاتهم -5  .الاهخمام بالؼلبت اإلاخفىكين واإلاىهىبين وجلذًم ما مً ؼأهه حعٍض

ض هلاغ اللىة. -6  مخابعت الؼالب أوادًمُا مً خالٌ الاسؼاد والخىحُه ومعالجت هلاغ الظعف وحعٍض

خالٌ الخىاصل اإلاعخمش عبر الللاءاث الفشدًت والجماعُت والاجصاالث مخابعت الؼالب مً  -7

 الالُىتروهُت.

 اجاخت وافت الفشص الخفاعلُت الهادفت لخىمُت مهاساث وكذساث الؼالب ؤلابذاعُت.  -8

ش مىـى  -9 ذ وجؼٍى مت العمل الاسؼادي وبما ٌعضص مؽاسهت الؼالب بيل الاكتراخاث التي حعنى بخجٍى

 ت.الؽشاهت الفاعل مبذأ

ض ظبل جىاصل الؼالب اًجابُا مع  -11  في الخخصصاث اإلاخخلفت. أعظاء هُئت الخذَسغجدعين وحعٍض

 سعاًت ومعاعذة الؼلبت احخماعُا ومادًا وصحُا وهفعُا ووؿُفُا ئرا اكخظذ الظشوسة.  -11

ئنَّ معإولُت ؤلاسؼاد ألاوادًمي جلع على عاجم ول أعظاء هُئت الخذَسغ ولِغ لجىت   

وادًمي فلؽ , ولزا ٌؽاسن ول أعظاء هُئت الخذَسغ في أوؽؼت ؤلاؼشاف الذعم وؤلاسؼاد ألا

 ألاوادًمي على الؼلبت.

 

 

 

 

هي لجىت  جيؽأ بلشاس مً عمُذ اليلُت وحعنى بالخخؼُؽ والخيعُم وؤلاؼشاف على جىفُز  

عملُت ؤلاؼشاف ألاوادًمي باليلُت, وجيىن اللجىت معئىلت لذي عمُذ اليلُت أو وهُل اليلُت 

 .للؽإون الخعلُمُت

 

 

 

هى هـام ًلىم به أعظاء هُئت الخذَسغ لخعٍشف الؼالب بأهـمت وظُاظاث وأوؽؼت 

  
ً
لخىحيهم ومعاوهتهم على العير في الذساظت بما ولُت الهىذظت حامعت بىسظعُذ ومخابعتهم أوادًمُا

 ًدلم ألاهذاف اإلاشحىة.

 

 

 

 

 :لجنة الدعم وإلارشاد ألاكاديمي 

 

 :هظام إلارشاد ألاكاديمي
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جيلُفه مً ِكبل لجىت الذعم  مً في خىمهم ًخم هى أخذ أعظاء هُئت الخذَسغ أو

في مشخلت  وؤلاسؼاد ألاوادًمي لُلىم بمهمت ؤلاسؼاد ألاوادًمي إلاجمىعت مً ػالب وػالباث اليلُت

 .البيالىسٍىط

 

 

 

 .وطع خؼت لإلؼشاف ألاوادًمي باليلُت    -1

 .ؤلاؼشاف على جىفُز خؼت ؤلاؼشاف ألاوادًمي     -2

وأهمُتها وهُفُت الاظخفادة مً خذماتها ورلً عً  اللجىتوؽش الىعي بين الؼلبت خٌى ماهُت      -3

م الللاءاث واليؽشاث ومىكع اليلُت على الؽبىت العىىبىجُت  .ػٍش

حعٍشف الؼلبت بأهذاف اليلُت وسظالتها, وبشامجها الخعلُمُت , وأكعامها العلمُت, ومجاالث عمل      -4

جيها, وأوحه  جبصيرهم وجىحيههم الخخُاس  الشعاًت والخذماث التي جىفشها لؼالبها, هما ًخمخٍش

 .الخخصصاث اإلاىاظبت التي جالءم كذساتهم وئمياهاتهم

جىصَع الؼلبت اإلاعخجذًً على اإلاؽشفين ألاوادًمُين ووؽش اللىائم على لىخاث ؤلاعالن ومىكع   -5

 .اليلُت على الؽبىت العىىبىجُت ورلً مع بذاًت ول عام

ش ٌؽخمل على أعماٌ    -6   اللجىتالشفع بؽيل دوسي )مىخصف ول فصل دساس ي ( بخلٍش
ً
شا وهزلً جلٍش

اث الؼلبت ئلى ئداسة اليلُت   .عً معخٍى

ش عنها سفعها لجهاث الاخخصاص   -7   دساظت الحاالث التي جداٌ ئليها بىاظؼت ئداسة اليلُت وئعذاد جلاٍس

8-    
 
 .شفع بىاظؼت اإلاشؼذًً والععي لحلها مع ئداسة اليلُتالىـش في مؽاول الؼلبت ألاوادًمُت التي ج

الىـش في ؼياوي الؼلبت راث الؼبُعت ألاوادًمُت واظخيباغ الحلٌى التي جىاظبها أو سفعها إلداسة     -9

 .اليلُت ئرا لضم ألامش

 . أي ملشس وئًجاد الحلٌى والشفع بزلً ئلى ئداسة اليلُت  الىـش في ؼياوي الؼلبت ججاه    -11

ىعُت بأهمُت ؤلاسؼاد ألاوادًمي وأهمُت الخىاصل مع اإلاشؼذ ألاوادًمي ورلً بيؽش هخِباث الخ    -11

 .وميؽىساث واظخخذام مىكع اليلُت لهزا الغشض

 .ؤلاؼشاف على بشامج جىحيهُه للؼلبت اإلاعخجذًً للخعٍشف بىـام الذساظت والاخخباساث في اليلُت    -12

ش أظابُع أو  4ججخمع اللجىت بؽيل دوسي ول     -13 ش ورلً إلاىاكؽت الخلاٍس خعب ماٌعخجذ مً جلاٍس

ش الاظخثىائُت اإلاشفىعت مً اإلاشؼذًً ألاوادًمُين   .الذوسٍت أو الخلاٍس

اإلاعاهمت في خل مؽاول الؼلبت الىفعُت واإلاالُت والاحخماعُت والىؿُفُت وجشفع عىذ الظشوسة ئلى     -14

 .ؼئىن الؼالب الجخار ما ًلضم فيها وهُل

 :املزشد ألاكاديمي
 

 :مهام لجنة الدعم وإلارشاد ألاكاديمي
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  جخدذد مهام اإلاشؼذ ألاوادًمي للؼالب علي الىدى الخالي:ـ

 -أوال: اإلاهام الفىُت:

دخىي اإلالف  -1 ئعذاد ملف خاص ليل ػالب مً الؼالب الزًً أوولذ ئلُه مهمت ؤلاؼشاف عليهم, ٍو

 -على آلاحي:

o .اظخماسة بُاهاث الؼالب 

o  كائمت ملشساث الخخصص الذساس ي اإلاإدًت لخخشج الؼالب. 

o .اظخماساث الدسجُل 

o  (.الذسحاثوسخت خذًثت مً السجل ألاوادًمي) هؽف 

o .)ت ألاخشي ) واظخماسة الحزف وؤلاطافت  الىثائم ؤلاداٍس

o  جىحُه الؼالب ئلى مً ٌعخؼُع الشد على اظخفعاساجه ومىاكؽخه في

 -اإلاىطىعاث الخالُت:

 اإلالشساث: عملُت حسجُل  

خم ملء اظخماسة الدسجُل  ًذسط اإلاشؼذ ألاوادًمي ملف الؼالب وجخصصه ٍو

 الخاصت بيل ػالب كبل مىعذ حسجُله.

 :اخخُاس اإلالشس  

على اإلاشؼذ الاظخعاهت بلائمت ملشساث الخخصص الذساس ي أثىاء معاعذة 

 -الؼالب في اخخُاس ملشساتهم , وعلُه الخأهذ مما ًلي:

  بخلذًش )د( في ول اإلالشساث اإلاؼلىبت واإلاخؼلباث هجاح الؼالب

العابلت لذساظت ول ملشس, خُث ئهه لً ٌعمذ للؼالب بدسجُل ملشس 

 لم ًىجح في اإلاخؼلب العابم له .

  معشفت الحذ ألادوى والحذ ألاكص ى مً العاعاث اإلاعخمذة

عمذ للؼالب بدسجُلها في وطعه الحالي ) العبء الذساس ي  ٌ  (.التي 

  ذساس ي:الجذٌو ال -2

على اإلاشؼذ الخأهذ مً أن الؼالب ٌعشفىن اإلايان والضمان الزي جبذأ فُه اإلاداطشاث, ومً عذم 

 وحىد أي حعاسض في مىاعُذ حذٌو الؼالب الذساس ي.

  ؼشح مخؼلباث الخخشج: -3

معخمذة للحصٌى على دسحت البيالىسٍىط  اثعاععذد الًخعين على الؼالب أن ًجخاص بىجاح 

 -مىصعت هما ًلي :

 :ألاكاديميمهام املزشد 
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o عخمذة.اتها اإلاظاع ئجمام مخؼلباث الجامعت ؤلالضامُت بىجاح وعذد 

o  عخمذة.اتها اإلاظاع وعذدئجمام مخؼلباث اليلُت ؤلالضامُت بىجاح 

o ( ً2,1ئجمام حمُع اإلالشساث اإلاؼلىبت بمعذٌ جشاهمي ال ًلل ع.) 

 

مخؼلباث الخخشج وعلى اإلاشؼذ ألاوادًمي أن ٌعاعذ الؼالب في ئعذاد حذٌو صمني وخؼت إلهماٌ 

 ظىىاث(. خمغبما ال ًخعذي الحذ ألاكص ى مً العىىاث اإلاعمىح به )

  جلُُم ألاداء:

عين الؼالب في جدمل عبئهم الذساس ي خعب معذالتهم الفصلُت   ٌ على اإلاشؼذ ألاوادًمي أن 

والتراهمُت, بدُث ٌعخؼُع الؼالب الزي ًيىن معذله التراهمي جدذ اإلاالخـت ألاوادًمُت 

جب على اإلاشؼذ ألاوادًمي أن ًىضح للؼالب أن أن ًشف ع معذله إلصالت هزا الىطع . ٍو

اإلاالخـت ألاوادًمُت لِعذ علابا أو جأدًبا بل ئنها جمىً الؼالب مً الاظخمشاس في الذساظت 

( ظاعت معخمذة إلاعاعذجه 12بالحذ ألادوى مً عبء العاعاث اإلاعمىح بدسجُلها, هـاًما )

ع في جدعين أدائه, وئن ئ نهاء الخخصص باإلاعخىي اإلالبٌى واإلاعلٌى أهم مً ؤلانهاء العَش

 للبرهامج بأداء مىخفع.

ت: ا: اإلاهام ؤلاداٍس ًُ  -ثاه

 :حغُير الخخصص  

ؼت أن ال ًلل  ٌعمذ للؼالب بخغُير جخصصه في نهاًت الفصل الذساس ي, ؼٍش

ل الؼالب مً جخصص 3,51معذٌ الؼالب التراهمي عً)  خم جدٍى ئلي آخش ( على ألاكل, ٍو

ل في طىء الظىابؽ التي ًظعها مجلغ  بعذ مىافلت ظعادة عمُذ اليلُت علي الخدٍى

ثبذ في السجل ألاوادًمي للؼالب اإلادٌى مً جخصص ئلي آخش اإلاىاد التي ظبم  اليلُت. ٍو

ؽمل رلً الخلذًشاث واإلاعذالث الذساظُت والتراهمُت ػىاٌ دساظخه  له دساظتها , َو

  الجامعُت.

ؼلبىن  ومً اإلاعخاد أن ٌؽعش الؼالب الزًً ًىاحهىن مؽاول أوادًمُت بالخىف ٍو

ل , وأخُاها ًيىن مثل هإالء الؼلبت بداحت فلؽ ئلى الؼمأهِىت وجلذًم العىن لهم  الخدٍى

 بتزوٍذهم بمهاساث الخعلم .
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 : خزف وئطافت اإلالشساث 

ًشغبىن باحشاء حعذًالث على اإلاشؼذ جىصَع الىمىرج اإلاعذ للحزف أو ؤلاطافت على الؼلبت الزًً 

 على حسجُلهم ألاصلي خالٌ ألاظبىع ألاٌو مً الفصل الذساس ي.

 :الاوسحاب مً ملشس 

دصلىن على عالمت  على اإلاشؼذ جىكُع الاظخماسة للؼالب الشاغبين في الاوسحاب مً ملشس ٍو

مً, )ميسحب ( في سجلهم الذساس ي خالٌ الفترة مً ألاظبىع الثالث وختى نهاًت ألاظبىع الثا

ؼت أن ال ًلل عذد العاعاث اإلاعخمذة عً)  ( ظاعت, واعخماد هزا الىمىرج مً ئداسة  12ؼٍش

 اليلُت.

 :غُاب الؼالب 

ًددعب الغُاب مً الُىم ألاٌو في الذساظت, خُث جىحب العُاظت العامت لليلُت طشوسة جىحُه 

عُت اإلاعخمذة ل 5ئهزاس أٌو للؼالب خاٌ حغُبه وعبه  لملشس, وجىحُه ئهزاس % مً العاعاث الخذَس

عُت اإلاعخمذة للملشس, وخشمان الؼالب 11ثان ئلى الؼالب خاٌ حغُبه وعبه  % مً العاعاث الخذَس

% مً عذد العاعاث اإلاعخمذة للملشس. 25مً خظىس الامخدان النهائي للملشس خاٌ حغُبه وعبت 

عخبر الؼالب الزي خشم مً دخٌى الامخدان بعبب الغُاب ساظًبا في اإلالش   س.َو

 :الخأحُل والاهلؼاع عً الذساظت 

وهى اوسحاب مإكذ لفترة صمىُت مدذدة ) لفصلين دساظُين أو ثالثت فصٌى دساظُت مخخالُت هدذ 

أكص ى( ًجىص للؼالب بمىحبه الخلذم بؼلب جأحُل الذساظت كبل نهاًت ألاظبىع ألاٌو مً الذساظت 

 إون الؼالب باليلُت., ورلً مً خالٌ جلذًم اظخماسة جأحُل الذساظت ئلي وخذة ؼ

 :الاوسحاب مً الجامعت 

لصذ باالوسحاب مغادسة دائمت لليلُت دون ئمياهُت للعىدة , ئال في خاالث هادسة وخاصت جلذسها  ٍو

خم الحصٌى على اظخماسة ئخالء الؼشف مً اليلُت مً اللبٌى والدسجُل.  اليلُت, ٍو

ا: اإلاهام الخىـُمُت:
ً
 -ثالث

 :خل اإلاؽىالث  

ؼذ ألاوادًمي مذ ًذ العىن للؼلبت في مىاحهت الصعىباث التي جخعلم بخخصصاتهم, ٌعخؼُع اإلاش 

 ورلً مً خالٌ جدذًذ أظباب اإلاؽيلت واكتراح الحلٌى اإلاىاظبت لها, ومً هزه اإلاؽىالث

 :ئداسة اإلالشس  

لت  وجدىاٌو أي حضء مً اإلالشس ًخؼلب الاهخمام ألاهبر ؟ وهُفُت كظاء وكذ دساظت اإلالشس ؟ وػٍش

 ُين اإلاذسط لهم ؟ وهل ًىـمىن مشاحعت دسوظهم ؟.حع
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 :ئداسة الىكذ  

اتهم ؟ وهُف  هل ٌعي الؼلبت الىكذ الزي جؼلبه الذساظت ؟ وهل يهذسون أوكاتهم ؟ وما هي أولٍى

 ًىصعىن ألاوكاث اإلايافئت إلالشساتهم؟

 :العالكت بين أعظاء هُئت الخذَسغ والؼالب  

 اإلاذسط ؟ هل ًىاحه الؼالب صعىباث مً اإلاادة أو 

 :مهاساث وعاداث الذساظت  

 هل ًزاهشون ؟ وهُف ومتى ؟ وأًً ؟ مع عشض ملترخاث لخدعين مزاهشتهم.

 : مهاساث خاصت باالمخداهاث  

هل ٌعاوي الؼالب مً كلم الامخداهاث ؟ وهُف ًخعاملىن مع رلً ؟ وهل ًمليىن اإلاهاساث 

 ألاظاظُت لالظخعذاد وأخز الامخداهاث؟.

  ي ئطافي مً اللذسة ) الخذَسغ ( :الحاحت ئلى معخى  

ادة كذساتهم التي جإهلهم لالظخمشاس في ملشس ما,  حشجُع الؼلبت على اللُام بالترجِباث الالصمت لٍض

 وئدسان هزا الىطع, وجلذًم اإلاعاعذة ؤلاطافُت لهم.

 : خزف ملشس معين  

خ النهائي اإلادذد, في الحاالث  -الخالُت: ًفظل اجخار خؼىاث خزف اإلالشس كبل الخاٍس

o .ادة العبء الذساس ي للؼالب وللحصٌى على دسحت الىجاح  عىذ ٍص

o .للحصٌى على أداء أفظل في اإلالشساث اإلاخبلُت 

o  (لخخفُف بعع الظغىغ الجعماهُت والىفعُت ) مثل الحمل

 للؼالباث( والعالج الؼبي وبعع اإلاؽاول الخاصت (.

o :وال حؽخمل هزه الـشوف الحاالث الخالُت- 

  هدُجت خصٌى الؼالب على دسحت طعُفت في  خزف اإلالشس

 الاخخباس ألاٌو للملشساث .

 .عذم سض ى الؼالب عً اإلالشس أو اإلاذسط 

 .الشظىب في ملشس ما هدُجت لعذم بزٌ الجهذ اإلاؼلىب  

 :اإلاؽاول غير ألاوادًمُت التي حعُم أداء الؼالب- 

o :الخىحُه- 

ًخىحب على اإلاشؼذ أن ٌعاعذ الؼالب في جدلُل وطعه وئسؼاده على الخؼىاث اإلاىاظبت 

التي علُه ئجباعها في مىاحهت مؽىالث الؼالب كبل أن جخأثش دساظخه جأثشا هبيرا بها , وفي 

صبذ غاسكا في الخدذًاث الىفعُت أو  بعع الحاالث ًفؽل الؼالب في الخىُف ٍو
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ًجب جىحيههم ئلى اإلاعخىي الثاوي مً ؤلاسؼاد وهى ؤلاسؼاد الاحخماعُت أو الجعذًت وهىا 

 اإلاخخصص الىفس ي والاحخماعي والؼبي.

o :الدشجُع- 

ئن ولماث كلُلت مً الدشجُع جفعل فعلها في جدعين معخىي الؼالب ومىاحهت مؽىالجه 

 فهي التي كذ جإدي ئلى ئخباػه أو ئعاكت أداءه ألاوادًمي.

o :اللشاساث اإلاخعللت بالىؿُفت- 

جي اليلُت  على اإلاشؼذ مؽاسهت الؼالب في الخفىير في الفشص الىؿُفُت اإلاخىفشة لخٍش

بالخيعُم مع الجهاث راث العالكت , وهزلً في حشجُع الؼلبت اإلاخفىكين في ئهماٌ 

 دساظاتهم العلُا.

 واجبات املزشد ألاكاديمي في حاالت إلارشاد الاجحماعي والنفس ي 

 للؼالب.ٌعخمش في وىهه مؽشف أوادًمُا  .1

ًىضح للؼالب أن ملابلت اإلاشؼذ الىفس ي والاحخماعي ال حعني أهه مٍشع هفعُا  .2

ت اإلاىطىع. ؼمئىه فُما ًخعلم بخصىصُت وظٍش  أو عللُا , ٍو

 ًلىم بتزوٍذ اإلاشؼذ الىفس ي والاحخماعي بمعلىماث مخخصشة عً خالت الؼالب. .3

ت في جىـُم الجلعاث ؤلاسؼادًت.الحفاؾ على الذسحت اللصىي مً  .4  العٍش

 

 -جخمثل مداوس ؤلاسؼاد ألاوادًمي في:

  -الؼالب : -1

ٌعذ الؼالب مدىس العملُت ألاوادًمُت, وفي ؿل غُاب ؤلاسؼاد ألاوادًمي اإلاىـم واإلاىحه ًلع على 

شدًت بين الؼالب معإولُت ؤلاإلاام بالىـم واللىائذ الجامعُت فىس كبىله بالجامعت. وهدُجت للفشوق الف

عمل على جىُُف هفعه معها , وفي اإلالابل هىان  الؼالب فان هىان مً ًصل ئلى معشفت الىـم واللىائذ َو

مً ًجهل الىثير مً جلً الىـم واللىائذ مما ًىكعه في العذًذ مً اإلاؽىالث ألاوادًمُت ,هخذوي اإلاعذٌ 

لجهلت بالىـم ولعذم فعالُت هـام ؤلاسؼاد والشظىب والفصل....... الخ مً اإلاؽىالث التي ًخدمل معإولُاتها 

 ألاوادًمي.

 

 محاور ألارشاد ألاكاديمي
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 اإلاإظعت الخعلُمُت, وجخمثل في : -2

o : اإلاشؼذ ألاوادًمي 

ًأحي دوس اإلاشؼذ ألاوادًمي)أعظاء هُئت الخذَسغ ومعاوهيهم( في معاعذة الؼالب على 

 اجخار اللشاساث العلُمت التي مً ؼأنها معاعذجه في معيرجه الذساظُت بىجاح وفاعلُت.

o :اللبٌى والدسجُل 

ًخلخص دوس اللبٌى والدسجُل في حسجُل اإلالشساث الذساظُت للؼالب بدعب 

جىكُع اإلاشؼذ ألاوادًمي على اظخماساث الدسجُل. ومخابعت سصذ الذسحاث وسجل 

بخؼبُم الىـم واللىائذ  لجىت الاسؼاد ألاوادًميوهزلً جلىم  ,الؼالب الذساس ي

 الجامعُت الخاصت بالجامعت واليلُت خعب اخخصاص الؼالب .

o :اليلُت  

هي الجهت التي جصذس الخؼؽ الذساظُت ليل جخصص, وجلىم بخعُين اإلاشؼذ ألاوادًمي 

 بعذ خصش أعذاد الؼلبت اإلالبىلين وأعظاء هُئت الخذَسغ في اليلُت .

 

 

ًمىً للمشؼذ ألاوادًمي اظخخذام ئمياهُاث اليلُت لخىفُز عملُت الاسؼاد ألاوادًمي في صىسة 

 جدىاظب مع امياهُاث اليلُت ومً أهم الىظائل:

 الخعلُم اإلاخاخت في اليلُت.جلىُاث  -1

 اظخبُاهاث اإلاشؼذ ألاوادًمي. -2

 كاعاث مىاظبت لخىفُز اإلاداطشاث ووسػ العمل. -3

 اليلُت.مىخبت  -4

 معامل ووسػ اليلُت. -5

 

 

 

 

 

 

 د الاكاديمي:الوسائل املسحخدمة لحنفيذ الارشا
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 -جخمثل بشامج ؤلاسؼاد ألاوادًمي في الخالي:

  بشامج جىحيهُه للؼالب اإلاعخجذًً للخعٍشف أظاًظا بىـام الذساظت والاخخباساث

فهم بدلىكهم وواحباتهم  وجدلُم الخىُف الالصم مع الذساظت الجامعُت, وحعٍش

  ئسؼادًت إلاعاعذة الؼالب روي الاخخُاحاث الخاصت, خالٌ خُاتهم بشامج

الجامعُت, على جدلُم أعلى دسحاث الخدصُل ألاوادًمي وفلا إلاا حعمذ به كذساتهم, ودساظت 

 مؽىالتهم والعمل على خلها.

  إلاعاوهتهم في ججاوص عثراتهم وجدلُم الىجاح ً بشامج ئسؼادًت للؼالب اإلاخعثًر

 في الخغلب على ما ًىاحهىهه مً علباث ومؽىالث. اإلايؽىد, ومعاعذتهم

  بشامج ئسؼادًت للؼالب اإلاخفىكين إلاعاعذتهم على الاظخمشاس في الخفىق

 واطؼشاده, حشجًُعا لهم وجدفيًزا لغيرهم مً الؼالب.

  بشامج ئسؼادًت جىـم لعمىم الؼالب إلاعاعذتهم في جدعين معخىاهم الذساس ي

 والخدصُلي.

خم جىفُز هزه البر  خؼت جىفُزًت  اللجىتؤلاسؼاد ألاوادًمي, خُث ظخظع  لجىتامج مً خالٌ ٍو

ًما لخؼتها وجىافي بها الجامعت التي  للخؼت العامت لإلسؼاد ألاوادًمي بالجامعت جباؼـش جىفُزها, هما ججشي جلٍى

ا للعمل ؤلاسؼادي على معخىي الجامعت. ًُ م ًشا جلٍى ش اليلُاث جلٍش  حعخخلص مً جلاٍس

 

 

اإلاشؼذ الىاجح هى اللادس على الخىاصل الفعاٌ مع ػالبه, ٌعخؼُع أن ًدذد خاحاتهم , ًجُذ 

ؽشههم في الخخؼُؽ  الاظخماع ئليهم , ًفهمهم ويهخم بهم , ال يهاحمهم أو ٌسخش منهم , ئهما ٌعمل معهم َو

ثم بلذساتهم . عىذئٍز ًيىن   على ألاخز بأًذيهم ومعالجت ما ٌعترض لذساظتهم , ٌعدثمش خبراتهم ٍو
ً
كادسا

لهم مً علباث خالٌ دساظتهم , ومً هىا وعخؼُع أن هدذد بعع اإلاهاساث التي ًيبغي أن جخىفش للمشؼذ  ػٍش

 -ألاوادًمي ليي ٌعهم في جدلُم ألاهذاف اإلاشظىمت له , ومً هزه اإلاهاساث:

 :بزامج إلارشاد ألاكاديمي

 

 :إلارشاد ألاكاديميمهارات 
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 : مهاسة اللُادة 

ً عالكت ئًجا بُت مع الؼالب للخأثير عليهم ومعاعذتهم في العير هدى وهلصذ بهزه اإلاهاسة جيٍى

 . اإلاشحىةجدلُم ألاهذاف 

 : مهاسة الخعاػف 

ً عالكت ٍو            لصذ بهزه اإلاهاسة مؽاسهت الؼالب مؽاعشهم واهفعاالتهم لفهمهم وجيٍى

 حُذة معهم حعاعذ على جلبلهم لإلسؼاد والىصح والخىحُه .

 الخخؼُؽ : مهاسة 

هاسة كذسة اإلاشؼذ ألاوادًمي اإلاخمثلت في معاعذة الؼالب على جدذًذ لصذ بهزه اإلاٍو 

لها ئلى ئحشاءاث كابلت للخدلُم , ومثاٌ رلً معاعذة الؼالب على اخخُاس  ألاهذاف وجدٍى

الخخصص اإلاالئم لخدلُم أهذاف بعُذة جخعلم بمعخلبله الذساس ي والىؿُفي , أو 

 معاعذجه في ئعذاد خؼت لشفع معذله التراهمي.

 : مهاسة الخىـُم 

لصذ بها كذسة اإلاشؼذ ألاوادًمي على جىـُم أعماٌ ؤلاسؼاد وجشجُبها بصىسة جدلم الاظخفادة  ٍو

ىؼبم رلً على جىـُم ملفاث الؼالب وأعماٌ الدسجُل والحزف وغير رلً مً  اللصىي منها, ٍو

 أعماٌ اإلاشؼذ ألاوادًمي.

 : مهاسة الاظخماع 

 لؼالبه, ًخعشف على آسائهم , وأفياسهم , مً اإلاهم أن ًيىن اإلاشؼذ 
ً
 حُذا

ً
ألاوادًمي معخمعا

لىي العالكت بين  وملترخاتهم , واإلاؽىالث التي جىاحههم , ألامش الزي ٌعضص ثلتهم بأهفعهم ٍو

مىىه بالخالي مً مذ ًذ العىن لهم.  اإلاشؼذ وبُنهم ٍو

 :مهاسة اجخار اللشاساث وخل اإلاؽىالث 

شؼذ ألاوادًمي عىذ اظخماعه لىحهاث هـش الؼالب ومداوستهم للخعشف على وهزه اإلاهاسة ًدخاحها اإلا

ومً ثم  ,ووطع الفشوض لحلها ,فُخعلمىن مىه هُفُت جدذًذ اإلاؽيلت,اإلاؽىالث التي ًىاحهىنها 

 معاعذتهم الجخار اللشاساث الصحُدت الالصمت لحل اإلاؽيلت.

 :مهاسة ؤلاسؼاد الجمعي  

وهزه اإلاهاسة جخخص بالخعامل مع مجمىعت مً الؼالب ٌؽتروىن في معألت ما مثل الجهل بالىـام , 

ذ الخعامل مع رلً بؽيل حمعي اخخصاًسا  الخأخش الذساظـــــــــــي, الغُاب, جذوي اإلاعذٌ التراهمي .. وهٍش

واجخار  ,للىخائجمنها ئؼشان الؼالب في خل مؽىالتهم والىصٌى , للىكذ وجدلًُلا ألهذاف أخشي 

لت رلً هى حمعهم وجلعُمهم ئلى مجمىعاث  بدُث ,اللشاساث الصحُدت واإلاىاظبت , وػٍش
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خداوسون في أظبابها وما ًترجب عليها , ثم ًظعىن الحلٌى للخعامل معها  ,ًخعشفىن على اإلاؽيلت ٍو

خخزون اللشاساث اإلاىاظبت لعالحها  ٍو

 :مهاسة ئداسة واظدثماس الىكذ 

ت حؽمل حذولت ألاعماٌ وجيعُلها , وجدذًذ الخؼت الضمىُت ألعماٌ اإلاشؼذ التي وهي مهاسة مهم

حؽمل مىاعُذ الدسجُل والحزف وؤلاطافت وحذولت وجىـُم العاعاث اإلاىخبُت التي ًمىً للؼالب 

 مً خاللها الاحخماع مع اإلاشؼذ بها.

الخفىق  هما ًلذم اإلاشؼذ ألاوادًمي لؼلبخه بعع البرامج التي حعاعذ الؼالب على 

 الذساس ي منها:

 بزهامج ثنمية املهارات والابداع: -1

ت للؼالب الزًً لذيهم مٌُى الزًً لذيهم مٌُى ئبذاعُت  وهى بشهامج هذفه جىمُت اللذساث الابخياٍس

 لألختراع وألاهدؽاف ورلً بخعلُمهم مهاساث خل اإلاؽاول وخؼىاث البدث والخفىير العلمي.

 بزهامج املجموعات الدراسية: -2

ًخظمً هزا البرهامج جىـُم الؼالب الزًً ًىاحهىن صعىباث دساظُت في بعع اإلالشساث الذساظُت 

 في مجمىعاث دساظُت وئعؼائهم ظاعاث ئطافُت وحعلُمهم مهاساث الخعلم الزاحي .

 بزهامج ثنمية املواهب: -3

 وهى بشهامج لخىمُت اإلاىاهب واللذساث الخاصت.

حعتهذف الخىحُه التي  اإلاداطشاث والذوساثهما ًلذم اإلاشؼذ ألاوادًمي لؼلبخه بعع  

 وؤلاسؼاد ومنها :

 مداطشاث جثلُفُت باإلاعاًير ألاوادًمُت. -1

 مداطشاث تهذف الى جخؼي الصعاب وجدلُم معاًير الىجاح. -2

 ت.مداطشاث تهذف الى حعٍشف الؼالب هُفُت ئداسة الىكذ والاظخفادة مً الفشص الضمىُ -3

اساث اإلاصاوع واإلاىاكع والهُئاث الخابعت للخخصص. -4  جىـُم ٍص

 

 

 

ً وسعاًت الؼالب اإلاخفىكين  تهخم بشامج الذعم ألاوادًمي بالترهيز على خل مؽىالث الؼالب اإلاخعثًر

 مً خالٌ آلاحي:

 دعم ورعاية الطالب املحعثرين 

الؼالب الزي ًىاحه صعىباث في العملُت الذساظُت على اإلاعخىي الؼالب اإلاخعثر هى 

دخاج الى معاعذة.  الخعلُمي أو على اإلاعخىي اإلاادي ٍو

 وقين واملحعثرين :فرعاية الطالب املح
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 :آلية ثحديد الطالب املحعثرين

 مً واكع هخائج الاخخباساث وحسجُلهم في سجل خاص إلاخابعتهم. -1
ً
ً دساظُا  خصش الؼالب اإلاخأخٍش

ً والاخخباساث مً خالٌ أعظاء هُئت الخذَسغ بالخعشف  -2 على خلٌى الؼالب مً خالٌ الخماٍس

ت.  اللصيرة واإلاىاكؽاث الؽفٍى

 طزق رعاية الطالب املحعثرين:

 

 مخابعت وعب الحظىس والغُاب ومعشفت أظباب الغُاب ومداولت الخغلب عليها. -1

ً مً خالٌ العاعاث اإلاىخبُت وجدفيزهم على  -2 مخابعت اإلاشؼذ الاوادًمي للؼالب اإلاخعثًر

 الحظىس.

ش اإلاشؼذ ألاوادًمي. -3 ً اطافُت خعب جلٍش  مداطشاث وجماٍس

ً إلاعشفت العبب الشئِس ي في حعثرهم -4 وجىحُه  جىصَع اظخؼالع سأي خاص للؼالب اإلاخعثًر

 اإلاعاعذة خعب العبب.

ً مً خالٌ الىخائج. -5  مخابعت جلذم الؼالب اإلاخعثًر

 جلذًم همارج الامخداهاث للعىىاث العابلت. -6

.جىفير الشعاًت الاحخما -7
ً
ً مادًا  عُت والىخب الذساظُت باإلاجان للمخعثًر

 

 آلية جشجيع الطالب املحفوقبن:

 

.جؼبُم مبذأ الثىاب  -1
ٌ
ا  ومعىٍى

 
م اإلاخفىكين مادًا  بخىٍش

 بث سوح اإلاىافعت الاًجابُت بين الؼالب. -2

 حشجُع سوح الابذاع والابخياس. -3

 

 طزق ثحفيز الطالب املحفوقين:

 

 جفىكهم والحاكهم باالماهً اإلاىاظبت لخفىكهم.الخعشف بهإالء الؼالب ومجاٌ  -1

ً مً خالٌ مىدهم ؼهاداث جلذًش وئعالن اظمائهم بلىخت الؽشف. -2 م الؼالب اإلاخميًز  جىٍش

 في خفل الخخشج. -3
ً
ا م أوائل الذفعاث ظىٍى  جىٍش

 

 

 

 



  

 
      دليل لجنة الارشاد الاكاديمي  
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 .ألاوادًمي هى آلُت للمعاعذةخدمل وامل اإلاعإولُت عً أدائه ألاوادًمي خُث أن ؤلاسؼاد ً -1

 واليلُت اللعم ماًدخاحه ول للخعشف على اليلُت ومىكع على الؽبىت العىىبىجُت دلُل الاػالع على  -2

 .مخؼلباث مً والجامعت

م الذساس ي واإلاىاعُذ الحشحت التي جخخص بالدسجُل والاوسحاب والاعخزاس   -3 ؤلاإلاام بخفاصُل الخلٍى

 ..الخ

 .ومىاعُذ ظاعاجه اإلاىخبُت معشفت مشؼذه ألاوادًمي  -4

ملابلت اإلاشؼذ للدؽاوس خٌى ألاهذاف الذساظُت واإلاهىُت, والبرهامج والجذٌو الذساس ي,    -5

 
ً
 .والاظخفعاس عً ول الجىاهب التي ًشي فيها غمىطا

 .جىفُز جىصُاث اإلاشؼذ واإلاىاؿبت على ملابلت اإلاشؼذ خعب اإلاىاعُذ اإلاخفم عليها  -6

 .مخغيراث كذ جإثش في بشهامجه أو أدائه الذساس يئخؼاس اإلاشؼذ بأي  -

 

            

 :لبةمسؤولية ودور الط
 


