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 برنامج التمويل واالستثمار

  كلية ادارة االعمال
  

 : األكاديمي االرشاد فهومم أوال:

 المرشد   وهم  التعليمية  العملية  وريمح  ثالث  ىعل  ويركز  التعليمي،  النظام  في  ومحوريا    أساسيا    ركنا    األكاديمي   اإلرشاد  يمثل

 .بالبرنامج األكاديمي اإلرشاد لجنة من والتنسيق المتابعة مع ،الطالبو األكاديمي
 

  الطرق   انساب  إلى  الطالب  توجيه بهدف اإلرشاادية   العملية أطراف جميع  وتفهم بوعي  األكاديمي  اإلرشااد  عملية  وتتكامل

  الجامعية. البيئة مع  والتكيف المنشود النجاح  تحقيق بهدف

 ومناقشة الدراسي  تحصيلهم  من  ترفع  التي  المتنوعة  األكاديمية  بالمهارات بةطلال تزويد طريق عن  الهدف  هذا  ويتحقق   

 الجامعة.  وقوانين بلوائح  بةلالط توعية أيضا   يتضمن كما ،العلمية  طموحاتهم

  بمسااااتقبلهم  المتعلقة المناساااابة القرارات  واتخاذ أهدافهم  بلورة علي  األكاديمي  اإلرشاااااد  يساااااعد ذلك  إلى  باإلضااااافة  

  العملية  نجاح  ضاما  الى  يؤد  ما  بالكلية المتاحة اإلمكانيات جميع من  القصاو   االساتفادة  طريق عن والمهني  ياألكاديم

 للطالب. العلمية  المخرجات  أفضل  وتحقيق التعليمية

 وذلك   المعنية  االطراف  وكل  األكاديمي  اإلرشاد  وحدة  مع  بالتنسيق  االنشطة  هذه  تفعيل  األكاديمي  المرشد  عاتق  على  يقع

 واالعتماد  الجودة   معايير  وفق  العمل،  سوق   ومتطلبات  المجتمع،  حاجات  ومقابلة  االكاديمية  بيئتهم  في  لبةالط  لدمج

 . األكاديمي.

 

 االكاديمي  االرشاد اهداف : ثانيا

 يلى:  ما على األكاديمي رشاداال أهداف ترتكز

نشر   .1 على  ثقافةالعمل  الطل  وتعزيز  لد   األكاديمي    ولوائح  بنظم  وتعريفهم  األكاديمية  المعلومات  تقديمو   بةاإلرشاد 

 . ساعاتها وعدد ومتطلباتها الدراسية والخطة الدراسة

مستواهم العلمي ومساعدتهم في التغلب على  ومتابعتهم لرفع  ومنخفضي االداء  دراسيا     المتعثرين  بةاكتشاف ودعم الطل .2

  .بةعالجية لمواجهة سوء التوافق والتحصيل لبعض الطل التي تواجههم من خالل خطة  العقبات

 . من خالل خطة لتحفيز ورعاية الطلبة المتفوقين ونشاطياالمتفوقين علميا   بةتحفيز الطل .3

التي تم اكتشافها ومعاونتهم على تقديم أفضل ما لديهم وبأعلى جودة من خالل    بةالعمل على االستفادة من مواهب الطل .4

 . االنشطة الطالبيةالتوجيه إلى 

 .الالصفية األنشطة في والمشاركة التعليمية العملية في إيجابي دور ممارسة على الطالب تشجيع .5

 .دراسي فصل كل بنهاية األكاديمي االرشاد خدمات على رضاهم  مد  حول بةالطل راي استطالع .6
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 األكاديمي  اإلرشاد رمحاو ثالثا:

 
 :وهم التعليمية العملية  بمحوري الطالبي  اإلرشاد يهتم

  الطالب   على  يقع  والموجه  المنظم  األكاديمي اإلرشاااد غياب  ظل وفي  األكاديمية، العملية محور  الطالب يعتبر  الطالب: .1

  يصااال   من  هناك  فإ  بةالطل  بين  الفردية  للفروق  ونتيجة  بالجامعة. قبوله  فور الجامعية  واللوائح  بالنظم اإللمام عبء

 واللوائح النظم  تلك  من  الكثير يجهل  من هناك المقابل  وفي معها،  نفسه تكييف على  ويعمل واللوائح النظم  معرفة إلى

 من  وغيرها  الدراساااة من  والفصااال والرساااوب المساااتو   كتدني  األكاديمية المشاااكالت  من  العديد في  يوقعه  مما

  المشكالت.

 في مسااعدته  شاأنها من التي  الساليمة  القرارات  اتخاذ علي  الطالب  مسااعدة في المرشاد  دور يأتي األكاديمي: المرشاد .2

 وفاعلية. بنجاح الدراسية مسيرته

 مختلف تشامل  األكاديمي  لإلرشااد إجرائية خطة اعداد  على المساؤول وهو  :بالبرنامج األكاديمي االرشااد  وحدة منساق .3

  انجاا    تقرير  ورفع  تنفياذهاا  ومتاابعاة  باالبرناامج المسااااتهادفاة  الطالبياة  الفئاات لمختلف  الموجهاة  والفعاالياات األنشااااطاة

 دراسي.  فصل كل  نهاية في القسم  لمجلس

 الخطة في  لها المبرمج  التنفيذية  األنشااطة  انجا  مد  لمتابعة  القساام ومشاارفة القساام  برئيس  ممثلة  البرنامج: إدارة .4

 والكلية  للبرنامج التشغيلية الخطة  مبادرات يحقق بما األكاديمي  لإلرشاد اإلجرائية

 ي األكاديم اإلرشاد في   المستهدفة الفئات :رابعا

 كاالتي: مو عين وهم بالبرنامج، الطلبة كل األكاديمي االرشاد عملية تشمل

 وتعريفهم  الجامعية،  الدراسة  مع  الال م  التأقلم  وتحقيق  واالختبارات  الدراسة  بنظام  أساسا  للتعريف  :المستجدين  بةالطل .1

  والتحصيلي. الدراسي مستواهم تحسين في  لمساعدتهم وواجباتهم بحقوقهم

  وتوفير  األكاديمي والتحصيل واالجتماعي النفسي التكيف درجات أعلى تحقيقل  وذلك : الخاصة االحتياجات ذوي بةالطل .2

 وحاجاته.  مجاله حسب كل لهم التدريب فرص

 عقبات  من  يواجهو   ما  على  والتغلب  الدراسي  تعثرهم  تجاو   في  ساعدتهملم  :االداء  ومنخفضي  المتعثرين  بةالطل .3

  ومشكالت.

 تطويرها  على وتشجيعهم  ابداعاتهم لتبني ومحفزة مناسبة بيئة لتوفير :الموهوبين بةالطل .4

ا لهم تشجيع ا  التفوق في االستمرار على لمساعدتهم :المتفوقين الطلبة .5   . بةالطل من لغيرهم وتحفيز 

  الخدمات   على  وتعريفهم  والكلية  الجامعة  في  االكاديمية  البيئة  داخل  االندماج  على  لمساعدتهم  :الدوليين  الطلبة .6

 االكاديمية الطالب مسيرة خالل البرنامج يقدمها التي والتسهيالت

 .والشخصية واالدراكية المعرفية مهاراتهم صقل على لمساعدتهم :برنامجلل المنسوبين الطالب عموم .7

 

 الطالبي  االرشاد أنواع خامسا:

  تقسيم ويمكن الطالب، ووعي فكر تنمية على وتساعد تتكامل النهاية في لكنها للطالب المقدمة االرشاد خدمات تتنوع

 الى:  الطالبي االرشاد خدمات
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  ذوي   وخصوصا  للطالب،  الال مة واالجتماعية  النفسية  المساعدة  تقديم  الى  يهدف  :واالجتماعي النفسي  االرشاد .1

  ، وقدراته ،الطالب شخصية فهم  على  تتركز والتي المباشرة واالجتماعية النفسية الرعاية خالل من الخاصة، الحاالت

  الصحة  وحدة   الى  للطالب   األكاديمي  المرشد  من  وبتوجيه  النفسي  االرشاد  مهمة  توكل  وعادة  .وميوله  ،واستعداداته

 التامة.  السرية كنف في النفسية والمتابعة الرعاية الى تحتاج التي الحاالت اليها تحال التيو بالجامعة، النفسية

 ،وقدراته  واستعداداته  ميوالته  مع  يتناسب  الذي  عمله  مجال  اختيار  على  الطالب  مساعدة  عملية  هو  :المهني  االرشاد .2

  دعوتهم   تتم  الذين  والخريجين  والمهنيين  األكاديميين  المرشدين  مع  لذلك  المخصصة  اللقاءات  خالل  من  له  والتأهيل

  فرص   عن  بالبرنامج،  الحاليين  الطالب  موملع  ،راجعة  تغذية  تقديم  في  للمشاركة  المختلفة  مناسباته  في  للبرنامج

 واحتياجات   تطورات  وتواكب  بالتخصص  عالقة  ذات  مواضيع  في   دورات  تقديم  في  والمشاركة  العمل  سوق   وتحديات 

 .العمل سوق

  واغتنام   الجامعية  البيئة  مع  والتكيف  النتائج  أفضل  على   للحصول  الطالب  توجيه  الى  يهدف  :األكاديمي  االرشاد .3

توجيه يتم    و  العلمي.  تحصيلهم  مستو   من  ترفع  التي  االكاديمية  بالمهارات  تزويدهم  طريق  عن  ،لهم  المتاحة  الفرص

بالبرنامج في كل فصل  الخطة اإلجرائية التي يتم وضعها للعملية االرشادية  التنفيذية ضمن  مجموعة من األنشطة 

ومتابعتهم لرفع مستواهم العلمي    بةعالجية لمواجهة سوء التوافق والتحصيل لبعض الطلتشمل أنشطة  دراسي و  

  المناخ   وتوفير   التي تواجههم، وانشطة تنفيذية لتحفيز ورعاية الطلبة المتفوقين  ومساعدتهم في التغلب على العقبات

 همالستفادة من مواهبل  البرنامج  لموهوبي  موجهة  أخر   وانشطة  وتفوقهم  تميزهم  مستو   على  للحفاظ  لهم  المناسب

  والمعارض   االنشطة الطالبية  المشاركة في  على تقديم أفضل ما لديهم وبأعلى جودة من خالل التوجيه إلى  ساعدتهموم

 لديهم. اإلسالمية و المجتمعية القيم ويعز  مهاراتهم يصقل ا  شانه من ما وهو  المحلية، و الداخلية والمسابقات

 

 الطالبي  واالرشاد  االكاديمية  بالشؤو   متخصصة  تنفيذية  لجنة  تشكيل  تم  فانه  بالبرنامج  األكاديمي   االرشاد  ألهمية  ونظرا

   بالبرنامج. األكاديمي االرشاد  لوحدة منسق تكليف وتم

 بالبرنامج   األكاديمي اإلرشاد وحدة منسق مهام سادسا:

 على: االشراف

  المستهدفة   الطالبية  الفئات  لمختلف  الموجهة  والفعاليات  األنشطة  مختلف  تشمل  األكاديمي  لإلرشاد  إجرائية  خطة  اعداد .1

 بالبرنامج.

  وكيفية   الجامعية  والبيئة  الجامعة نظامب  تعريفهم و  الدراسة  من  يوم  أول  في  بهم  والترحيب   الجدد  بةالطل  استقبال .2

 .والجامعة والكلية بالبرنامج خدماتال مختلف على همحصول

  لها   المخطط  األنشطة  وتنفيذ   المتابعة  لتتم  بالبرنامج  األكاديميين  المرشدين  بين  عادال    تو يعا   المستجدين  بةلالط   تو يع .3

 .الدراسي الفصل طيلة معهم

 للكلية  اإللكتروني  الموقعو  دبور  البالك  وموقع  اإلعال   لوحات  على  القوائم  ونشر  األكاديمي  االرشاد  ولاجد  عن  اإلعال  .4

 . دراسي فصل كل بداية في

 ومحاولة   الدراسي  عثرهمت  إلى  أدت     التي  والعوامل  األسباب  على  التعرف  خالل  من  المتعثرين  بةالطل  رعايةو  حصر .5

 الدراسي. تحصيلهم تحسين

 

 إبداعاتهم.  ودعم قدراتهم تعزيز  شأنه من ما وتقديم والموهوبين المتفوقين بةبالطل االهتمام .6

 

 تشجيع   في  تساهم  التي  المختلفة  والمسابقات  البرامج  وتنفيذ  تنظيم  في  بالكلية  ةالطالبي  االنشطة  وحدة  مع  االشتراك .7

 المتميزين. للطالب تشجيعية جوائز ورصد األكاديمي أدائهم ومستويات معدالتهم لرفع السعي على بةالطل

 

  واجهت  التي  الضعف  ونقاط   القوة  نقاط   لمناقشة  القسم   مجلس  الى   الدراسي  الفصل  نهاية  في  انجا    تقرير  رفع   .8

 . التحسين وتوصيات االنجا  معدالت شةومناق  االرشادي البرنامج
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 األكاديمي  المرشد مهام :بعاسا

 اآلتي:  حسب المهام هذه تقسيم ويمكن األكاديمي، المرشد من المطلوبة المهام وتتعدد تتنوع

 : بةللطل التعليمية بالنواحي تتعلق مهام .1

  وفرها ي  التي  والخدمات  الرعاية  وأوجه  خريجيه،  عمل  ومجاالت  رسالته،و  البرنامجو  بأهداف  لبةالط   تعريف ❖

 المعتمدة(.  )مقررات/الساعات به الدراسة ونظام لطالبه،

 الدراسية  الخطة  مع  الطالب  جدول  موافقة  من  والتأكد  للطالب،  التخرج  ومتطلبات  للبرنامج  الدراسية  الخطة  معرفة ❖

 والكلية.  للقسم

 .خال .....  واإلضافة والحذف التسجيل مواعيد خصوصا بةالطل على وعرضه الجامعي العام تقويم معرفه ❖

 فيها.  مناقشتهو المقررات عن واالعتذار للطالب، واإلضافة الحذف عملية على اإلشراف ❖

 للطالب.  الدراسي التقدم ومتابعه له، المسجلة المواد في العلمي  الطالب لتحصيل الدقيقة المتابعة ❖

 ونفسيا  واجتماعيا أكاديميا وتوجيهه والمتعثر دراسيا المتأخر الطالب إرشاد ❖

  مناسبة. اكاديمية بيئة في الدراسي تميزهم على للحفاظ وتحفيزهم المتفوقين لبةالط رعاية ❖

 : بةللطل والسلوكية االجتماعية بالنواحي تتعلق مهام .2

 وإحداث   واإلنسانية  االجتماعية  العالقات  لتوطيد  واالجتماعات  الندوات  خالل  من  بةبالطل  جماعية  لقاءات  عمل ❖

 .بةالطل بين التقارب

 للمختصين.   توصيلها ومحاولة الخاصة وأفكاره أرائه عن للتعبير  فرد  لكل الفرصة إتاحة ❖

  التأكد  مع  والدراسية  الشخصية  مشكالتهم  وعرض  داره   باال  اتصالهم  تسهيل   خالل  من  للطالب  المعنوي  الدعم    يادة  ❖

 فعالة.  حلول وضع من

 الحاجة. عند الطبي أو النفسي أو االجتماعي األخصائي إلى الطالب تحويل ❖

 التدريس. هيئه أعضاء جميع وبين بينهم السليمة الجامعية العالقة بناء أهمية لطالبه يوضح ❖

 استقرارها.  على والمساعدة االجتماعية ظروفه  لمعرفة للطالب اجتماعي كمستشار المرشد دور يكو  أ  يفضل ❖

 . الصحية ومشكالتهم إعاقاتهم على للتغلب الخاصة الظروف ذوي بةالطل  مساعدة ❖

 الجامعية  بيئته  مع  والتكيف  التوافق  على  بمساعدته  الطالب  سلوك  أنماط  في  ايجابية  تغييرات  إحداث  على  العمل ❖

 م. معه الدورية اللقاءات خالل من أقرانه مع والتواصل

 : بةللطل اإلبداعية بالنواحي تتعلق مهام .3

 الصفية. وغير الصفية النشطةوا األعمال في المشاركة على الطالب حث ❖

 اإللكترونية. االتصال ووسائل التعليمية المصادر واستخدام األكاديمي نشاطه  يادة إلى الطالب توجيه ❖

 بحرية. اإلبداعية ومقترحاتهم أراءهم عن  للتعبير بةللطل الفرصة إتاحة ❖
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 الخاصة. ميولهم وإشباع قدراتهم  على التعرف في بةالطل  مساعدة ❖

 الكلية.  داخل والمسابقات اإلبداعية األنشطة  في االنخراط على بةالطل تشجيع ❖

 .التطوعي  والعمل المجتمع خدمة أنشطة في االنخراط على بةالطل حث ❖

 وخارجها.  الجامعة داخل والملتقيات المؤتمرات في  المشاركة على بةالطل تشجيع ❖

   األكاديمي باإلرشاد يتعلق فيما القسم رئيس ومسؤوليات مهام ا:ثامن
 

 الخاصة   اإلعال   لوحات  على  القوائم  ونشر  األكاديمي  االرشاد  جدول  عن  باإلعال   ذلكو  بمرشديهم  الطلبة  تعريف .1

 دراسي.  عام كل بداية مع وذلك بالقسم

 .األكاديمي رشاداإلب  بةوالطل ناألكاديميي المرشدين التزام متابعة .2

  واللقاءات  المطويات  طريق   عن  وذلك   األكاديمي  المرشد  مع  التواصل  وأهمية  األكاديمي  االرشاد  بأهمية  التوعية .3

 المعني. القسم طلبة مع الدورية

 الخطة  مبادرات  يحقق  بما  األكاديمي  لإلرشاد  اإلجرائية  الخطة  في  لها  المبرمج  التنفيذية  األنشطة  انجا   مد   متابعة .4

 والكلية للبرنامج ةالتشغيلي

 األكاديمي  اإلرشاد تمهارا ا:تاسع

  يعمل  و إليهم،  االساااتماع  ويجيد  حاجاتهم  يحدد أ   ويساااتطيع طالبه  مع  الفعال  التواصااال على  القادر هو  الناجح المرشاااد

 دراستهم. خالل  عقبات من  طريقهم يعترض ما ومعالجة  لدراستهم،  التخطيط في ويشركهم معهم

  األهداف  تحقيق في يساااهم لكي  األكاديمي  للمرشاااد  تتوفر أ  ينبغي التي  المهارات بعض  نحدد أ  نساااتطيع هنا ومن   

  المهارات: هذه ومن له، المرسومة

  نحو  السااااير في  ومساااااعدتهم عليهم  للتأثير  بةالطل  مع  إيجابية عالقة  تكوين المهارة  بهذه  ونقصااااد  :القيادة  مهارة .1

 المرسومة. األهداف  تحقيق

  على   تسااعد معهم  جيدة عالقة وتكوين  وانفعاالتهم مشااعرهم  بةالطل  مشااركة  المهارة  بهذه  ونقصاد  :التعاطف  مهارة .2

 والتوجيه. والنصح  لإلرشاد  تقبلهم

  قابلة   إجراءات  إلى  وتحويلها األهداف  تحديد  على األكاديمي المرشااااد  قدرة  المهارة بهذه  ونقصااااد  :التخطيط  مهارة .3

 الدراسي بمستقبله  تتااااعلق  بعيدة  أهداف  لتحقيق المالئم التخصص  اختيار  على  الطالب  مساعدة  ذلك ومثال  للتحقيق،

 التراكمي.  تقديره  لرفع خطة إعداد في مساعدته أو  والوظيفي،

  القصاو   االساتفادة  تحقق  بصاورة  وترتيبها  داإلرشاا أعمال  تنظيم  على  األكاديمي المرشاد  قدرة وهي  :التنظيم  مهارة .4

 مثال. بةالطل  ملفات  تنظيم  على  ذلك  وينطبق منها

   وأفكاارهم   آرائهم،  على  يتعرف  لطالباه،  جيادا    مسااااتمعاا    األكااديمي  المرشااااد  يكو   أ   المهم  من :االسااااتمااع  مهاارة .5

  وبينهم  المرشااااد  بين  العالقاة  ويقوي  باأنفسااااهم  ثقتهم  يعز   الاذي  األمر  ،تواجههم  التي والمشااااكالت  ومقترحااتهم،

 لهم. العو  يد مد من  بالتالي ويمكنه

 بةالطل  نظر  لوجهات استماعه عند  األكاديمي المرشد  يحتاجها  المهارة  وهذه :المشكالت وحل القرارات  اتخاذ  مهارة .6

  لحلها   المقترحات ووضاااع المشاااكلة  تحديد كيفية منه  فيتعلمو  تواجههم التي المشاااكالت  على  للتعرف  ومحاورتهم

 المشكلة.  لحل الال مة الصحيحة  القرارات  التخاذ مساعدتهم ثم ومن
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  الجهل   مثل ما مساألة في  يشاتركو   بةالطل من  مجموعة  مع  بالتعامل تختص  المهارة  وهذه :الجماعي اإلرشااد  مهارة .7

  ألهداف  وتحقيقا    للوقت اختصارا   جماعي  بشكل ذلك مع التعامل  فيفضل ....  الغياب  الدراسااااااااااااااااااااااي،  التأخر  بالنظام،

  ذلك   وطريقة والمناسابة،  صاحيحةال القرارات  واتخاذ للنتائج  والوصاول مشاكالتهم حل في  بةالطل إشاراك منها  أخر 

 ثم  عليها  يترتب وما  أسااابابها في  ويتحاورو   المشاااكلة  على  يتعرفو  بحيث مجموعات  إلى وتقسااايمهم جمعهم هو

 لعالجها. المناسبة  القرارات  ويتخذو  معها  للتعامل  الحلول  يضعو 

 ألعمال الزمنية الخطة  وتحديد  وتنساايقها، األعمال جدولة تشاامل  مهمة  مهارة  وهي  :الوقت واسااتثمار إدارة  مهارة .8

  مع االجتماع  خاللها  من  للطالب  يمكن التي المكتبية السااعات  وتنظيم  وجدولة  التساجيل  مواعيد تشامل التي المرشاد

 بها. المرشد

 االجتماعي و النفسي اإلرشاد حاالت في األكاديمي المرشد واجبات :عاشرا

 وهنا االجتماعية أو النفساية  التحديات في  غارقا ويصابح  همشاكالت ومواجهة التكيف في  الطالب  يفشال الحاالت  بعض في

 تأثرا مدراساته  تتأثر  أ   قبل  والطبي  واالجتماعي النفساي اإلرشااد وهو اإلرشااد من الثاني المساتو   إلى  توجيههم يجب

 االتي:  على الحاالت هذه مثل في كاديمياأل المرشد  دور  ويتلخص  بها، كبيرا

  خالل   من معهاا  التعاامل وإمكاانياة الدراسااااي التعثر  أساااابااب عن راجعاة تغاذية  ألخذ  الطاالب  مع  فردية  اجتمااعات  عقاد .1

 .والثناء والتشجيع المكتبية  الساعات  خالل والشرح النصح

 هتطمأن  مع  بالجامعة  النفسااية الصااحة  وحدة في النفسااي  الطبيب او  االجتماعي المرشااد  مقابلة  على  لطالبا  يساااعد .2

   المقابالت. وسرية خصوصية  على

  الدرجة  على  الحفاظ مع  الطالب  حالة عن  مختصااارة بمعلومات  لنفساااي الطبيب او االجتماعي المرشاااد  بتزويد  يقوم .3

  اإلرشادية.  الجلسات  تنظيم في السرية من  القصو 

 اإلرشاد خدمات على الحصول كيفية :عشرا حادي

 .األكاديمي مرشده اسم لمعرفه االلكترونية صفحته متابعة أو األكاديمي  بالمرشد  باالتصال  الطالب  يقوم .1

 له  المقدمة  الفعاليات لمعرفة الرسمي  االيميل عبر األكاديمي المرشد قبل من له المرسلة اإلعالنات لجميع  الطالب متابعة .2

 األكاديمي االرشاد عملية في

 إضاافة عند األكاديمي  المرشاد من الكامل  االشاراف يجد  حتى واالضاافة  الحذف  أسابوع في األكاديمي  المرشاد  الى  الرجوع .3

 .التخرج  على  يؤثر قد دراسي  مقرر أي حذف أو

  الخاص  الملف  لفتح  الال مة األوراق لجميع  الطالب وتعبئة األكاديمي المرشاااد  مع  االرشااااد تالجتماعا  لبةالط  حضاااور .4

 . بالطالب

  العلمي  تحصيلهم وتقوية  لالستفادة  باألقرا   التعلم محاضرات في ومشاركته  الطالب  حضور .5

 واالبداعية الذاتية  وقدراتهم مهاراتهم لتقوية الالصفية األنشطة  لفعاليات بةالطل  حضور .6

  على   والتعرف  للبرنامج  الوظيفية  الفرص  على  للتعرف  تخرجهم  المتوقع  وخاصة  المهني  االرشاد  لفعاليات  الطلبة  حضور .7

 معها  التعامل وكيفية وتحدياته العمل سوق  ومتطلبات مستجدات أحدث
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 : األكاديمي االرشاد ملف محتويات :اخيرا

 : جزئيين الى نقسميو األكاديمي اإلرشاد ملف تجهيز مهمةب بالبرنامج األكاديمي االرشاد وحدة منسق يقوم

 

 على:  ويحتوي بالبرنامج األكاديمي االرشاد وحدة  منسق فملب خاص األول الجزء -1

 بالبرنامج األكاديمي لإلرشاد اإلجرائية الخطة ❖

 الذاتية  بالسيرة موضحة  هي كما األكاديمي المرشد وخبرات مؤهالت ❖

   المكتبية الساعات بها محدد األكاديمي للمرشد الدراسية الجداول ❖

 االلكترونية بالبوابة موجودة هي  كما ناألكاديميي المرشدين على  المو عين الطلبة بأسماء كشف ❖

 الدراسي الفصل نهاية في ينالمتعثر لبةالط بأسماء كشف ❖

 االرشاد.  مجال في ناألكاديميي للمرشدين التدريبية الدورات ❖

 الذاتي.  والتعلم التعثر مواد في باألقرا  التعلم محاضرات ❖

 المتعثرين  منهم خاصة للطلبة نفسي اخصائي لتوفير الكلية طرف من  المتبعة االجراءات ❖

 لهم.  وتحفيز رعاية خطة مع  المتفوقين لبةالط بأسماء كشف ❖

 وتحفيزهم لرعايتهم وخطة االبداع لمجاالت حصر مع سمالق في  الموهوبين لبةالط بأسماء كشف ❖

 االجتماعات.  في بالحضور كشف توقيع مع لبةالط مع والجماعية الفردية االجتماعات تقارير ❖

   األكاديمي اإلرشاد أنشطة عن  همانطباع على للتعرف لبةالط  رأي استطالع ❖

 تحسين.  توصيات واقتراح  وااليجابيات المعوقات اهم ذكر مع  االجرائية للخطة  انجا  تقرير ❖

 قسم   مجلس في اإلنجا  تقرير توصيات واعتماد مناقشة محضر ❖

 ورقمه  الطالب   اسم  عليه  سجل يو  للطالب   األكاديمي  اإلرشاد  ملف  وهو  ،األكاديمي  المرشد  بطلبة  خاص   ثانيال  الجزء -2

 على:  تحتوي والتي األكاديمي االرشاد لحقيبة الطالب استالم وتوقيع األكاديمي والمرشد األكاديمي

 والتسجيل  للقبول  الطالب دليل ❖

  األكاديمي الطالب دليل ❖

 واالستثمار التمويل برنامج دليل ❖

 واالستثمار  التمويل برنامج في  الطالب دليل ❖

 تبوك لجامعة األكاديمي لإلرشاد دليل ❖

 واالستثمار التمويل برنامج في األكاديمي لإلرشاد االجرائي الدليل ❖

  تبوك بجامعة واالختبارات الدراسة الئحة ❖

 االنضباط الئحة ❖

 األكاديمي باإلرشاد طالب تسجيل بيانات نموذج ❖

 )جماعي(  األكاديمي االرشاد طلبةل اجتماع نموذج ❖

 )فردي(   لطالب األكاديمي االرشاد اجتماع نموذج ❖

 ب الغيا نسبة بتعدي انذار نموذج ❖
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 بالربنامج  األكادمييمناذج االرشاد              
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 ة باإلرشاد األكاديمي/بيانات تسجيل طالبنموذج 

 

 : كاديمياسم املرشد األ :اسم الطالب

 : كاديميتوقيع املرشد األ :توقيع الطالب
  : حرر في

 

 الرقم الجامعي :   ة :  /اسم الطالب

 تاريخ امليالد :   املستوى الدراس ي :  

 رقم الجوال :  االيميل الجامعي : 

 صلة القرابة :   اسم ولي األمر :  

 رقم الجوال :  مقر العمل : 

 ة :  /الحالة الصحية للطالب

 مشاكل بالنظر )     (   -

 مشاكل بالسمع  )      (  -

 مشاكل بالنطق )     (   -

 ............................................................ إن وجدت   (  )     إعاقة  -

 ................................................... إن وجدت  (   )  أمراض أخرى  -

 ................................................................................................. 

 

 ة :  /الصفات الشخصية للطالب

 قيادي )     (  -

 نشيط )      (  -

 مبادر )      (  -

 هادئ )      (  -

 مشاغب )     (  -

 ي )      (  إنطوائ -

 إن وجدت ..........................................................  أخرى )       (  -
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 ( األكاديمياالرشاد لبة لط ماعيج  نموذج اجتماع) إرشاد أكاديمي  10نموذج 

 

 

 

 

    القسم:    :األكاديمياملرشد 

  الدراس ي: الفصل     الجامعي:العام 

    رقم:االجتماع     اإلرشادية:عدد طالب املجموعة 

  التاريخ:   اليوم: 

 مناقشة جدول االختبارات ................( -موضوع اإلرشاد الجماعي )مشكلة دراسية عامة 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   االجتماع:نتائج 
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 االرشاد األكاديمي باالجتماع )               (  طلبة كشف حضور

 الرقم الجامعي  ة /اسم الطالب  م

 

 التوقيع 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     
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26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

 

 حرر في توقيع المرشد األكاديمي 
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 ( كاديمي مع الطالبللمرشد اال فردينموذج اجتماع ) إرشاد أكاديمي  6نموذج 

 

    : البياانت الشخصية للطالب أو الطالبة
 :الرقم الجامعي :اسم الطالب

 :العام الجامعي/ الفصل الدراس ي : املستوى 
 : املعدل التراكمي : املعدل الفصلي

 عدد الساعات املتبقية :  : عدد الساعات املسجلة: 
 االجتماع موضوع  

 ( التسجيل للمقررات الدراسية         )    

 ( عمليات الحذف واإلضافة         ) 

 (االعتذار عن مقرر دراس ي .         ) 

 ( االعتذار عن فصل دراس ي .       ) 

 (إعادة قيد .       ) 

 (التأجيل واالنقطاع عن الدراسة .      )  

 (مراجعة الخطة الدراسية .         ) 

 . التحصيل العلميو  (مراجعة التقدم في املقررات الدراسية         ) 

 (مراجعة وتقييم املواظبة والحضور .       )  

 (  أخرى      )    

   ملخص موضوع االجتماع
 
 
 ة: تياآل الموضوعات مناقشة  ت تم
 
 

 

 
 

 للطالب: تية اآلالنقاط تم توضيح 
 
 

 

 
 

  ت اجراءالطالب وموافقته على اإل وتوجيه  إرشاد تم 
 ة: تي اآل
 

 

 : كاديمياسم املرشد األ :اسم الطالب
 : كاديميتوقيع املرشد األ :توقيع الطالب

  : حرر في

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 
 

 
 جامعة تبوك

 كلية إدارة اإلعمال
 قسم التمويل واالستثمار

 

Ministry of Education 

Tabuk University 

Faculty of Business administration 

Finance & Investment Department 

 

 انذار بتعدي نسبة الغيابنموذج 

 )        (  الثاني      -اإلنذار :       )       (   األول                  

  ة :/اسم الطالب

  القسم :  الرقم الجامعي : 

  الشعبة :    اسم المقرر : 

نسبة الغياب )وصلت  

 إلى (: 

 )     (15  %  )     (21 % 

% على االقل من عدد المحاضرات في كل  75 ةلية الذى يحتم ضرورة حضور الطالبووفقا  لنظام الك
, وال يسمح بدخول  القسم مادة كشرط لدخول االمتحان النهائي وذلك بعد تقديم عذر يقبله مجلس 

 ر المحاضرات في االوقات المحددة. %.  لذا نرجو االنتظام في حضو 25االمتحان إذا تعدت نسبة الغياب 

  المرشد االكاديمي :  مدرس المقرر : 

  ة على استالم اإلنذار : /وقيع الطالبت
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