
1 
 

                                                                            
وزارة التعليم العالي        

جامعة تبوك                             
كلية التربية واآلداب         

    وحدة اإلرشاد األكاديمي

 دليل المرشد األكاديمي  

 إعداد  

اإلرشاد األكاديمي  وحدة    

كلية التربية واآلدابفي    

   

هـ  3414  

 

 

 



2 
 

 

 الفهرس  

 

 الموضوع                                                الصفحة

  

1...........................................كلمة عميد الكلية  -  

4.............................................................................مقدمة    -  

4.................................................رسالة اإلرشاد األكاديمي   -  

5................................................هدف اإلرشاد األكاديمي   -  

5............................................مهارات اإلرشاد األكاديمي   -  

7................................................آليات اإلرشاد األكاديمي    -  

7............................ األكاديمي  اإلرشادتشكيل وحدة   -             

7..............................مهام وحدة اإلرشاد األكاديمي   -            

8.........................................مهام المرشد األكاديمي   -            

31.............................. مسئوليات الطالب وواجباته -           



3 
 

 كلمة العميد

األكادديي ضرورة ملحة لتحقيق أىداؼ التعليم  اجلامعي الرامية إىل حصر مواىب  اإلرشادتعد خدمات       
،واجتماعيا، وسلوكيا ،إذ يعد اإلرشاد األكادديي نشاطا أساسيا الطالب ادلتباينة لتنمو منوا متكامال أكاددييا ،ونفسيا 

،وضروريا يف مؤسسات التعليم اجلامعي،وإف العالقة اجليدة الناجحة عن التفاعل ادلستمر بني الطالب، ومرشديهم 
نتما  ىل حب االوإ تؤكد ثقة الطالب يف قدرات مرشديهم، شلا يؤدي إىل استفادهتم من إمكانات البيئة اجلامعية،

دلؤسساهتم التعليمية، والتوفيق بني أىداؼ التعليم اجلامعي، وحاجات الطالب ،وتعتمد اجلامعة على خربات أعضا  
ىيئة التدريس يف إرشاد الطالب يف األمور األكادديية كاختيار التخصص ،وتزويد الطالب باالقًتاحات، والنصائح ضلو 

تسجيليها ، وذلك بوضعهم أماـ اختيارات تناسب ظروفهم، وقدراهتم،  ربصيلهم الدراسي، واختيار ادلقررات ادلراد
وميوذلم ، مث يًتؾ ذلم اجملاؿ الزباذ القرار ادلناسب ، وال يتوقف دور ادلرشد األكادديي على تقدًن النصائح ، بل يسهم 

زبذ قرار بتشكيل وحدة   ذلذا   ب، وحبث السبل ادلمكنة لتجاوزىا ،يف تذليل الصعوبات اليت تواجو الطال ُُ ُُ كلو  ُأ
يف الكلية تتكوف من مشرؼ للوحدة ومنسقني من سلتلف األقساـ األكادديية يف الكلية لإلشراؼ  األكادديي اإلرشاد

على عملية اإلرشاد  يف أقسامهم ، ومتابعة الطالب ادلتعثرين دراسيا لألخذ بأيديهم إىل ربسني ربصيلهم ، و العمل 
 .                 ؼ اليت أنشئت الوحدة من أجلها على ربقيق األىدا

يف الكلية لتفعيل عملية اإلرشاد   األكادديي اإلرشاديت  وضعتها وحدة وما ىذا الدليل إال آلية من اآلليات ال     
اإلرشاد األكادديي يف األقساـ ، شلا يسهل عمل ادلرشد األكادديي وتعريفو دبهامو ودوره شلا يسهم يف  ربقيق أىداؼ  

وسبثل ادلرشد األكادديي ،دليل قرا ة اإلخوة الزمال  ادلرشدين األكاددييني يف األقساـ األكادديية  من األكادديي ، وآمل
. تطبيق ما جا  بو الدليل  من آليات  لتحقيق أىداؼ اإلرشاد األكادديي يف الكلية ،و   ادلهارات اليت أشار إليها  

 واهلل ولي التوفيق

التربية واآلداب عميد كلية    
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 مقدمة 

 وربقيق أعلى  ،ددييةيف البيئة األكا لالندماجواحداً من أىم وسائل مساعدة الطالب  ديثل اإلرشاد األكادديي      
اخلطة الدراسية  مسرية الطالب العلمية من حيث تطبيقهم اإلرشاد األكادديي يف التأكد من ويس معدالت النجاح،
 .قرراتومستواه العلمي يف سلتلف ادل،وكذلك فيما يتعلق بأدا  الطالب  واختيار ادلقررات ،

و إهنا   ،توفري الدعم الالـز للطالب أثنا  مسريتو األكادديية دبا حيقق انسياب اخلطة الدراسية وحرصا على      
جل بنا  الثقة الذاتية ادلستقلة لدى الطالب وفقاً ألىداؼ أمتطلبات اخلطة الدراسية ضمن ادلدة الزمنية ادلتاحة، ومن 

لإلشراؼ على  من أعضا  ىيئة التدريس  اأكادديي افكاف ال بد من توفري مرشد ،  الدراسي الذي يدرس فيو الربنامج
يف استكماؿ  عوناً فيما قد حيتاجونو من مساعدةيكوف ، ل ي الذي ينتمي لورلموعة من الطالب يف القسم األكاددي

 وربقيق ادلهارات ادلطلوبة،،سية تطلبات النجاح يف ادلقررات الدراوإسباـ م،متطلبات احلصوؿ على درجة البكالوريوس 
وصعوبات داخل احلـر  ،من مشاكل الطالب والوصوؿ إىل حل ما يواجهتقدًن النصح وادلساعدة من أجل ول

ومشرفًا على  ،وليكوف رقيباً  غري مباشر على أدائهم األكادديي،  أو ،خارجو شلا يؤثر بشكل مباشر أو ،اجلامعي
والنصح عند احلاجة من دوف انتظار طلب ،والتدخل بادلساعدة  ،ومراقبة اختيارىم ،م من دوف إلزامهماختيارى

 .ادلساعدة من الطالب

يف كلية الًتبية واآلداب يف جامعة تبوؾ ىذا الدليل ليكوف عونا  األكادديي اإلرشادأعدت وحدة لذلك كلو        
 :ما يأيت األكاددييادلرشد يتناوؿ دليل للمرشد األكادديي  للقياـ بدوره على أكمل وجو، حيث 

 :رسالة اإلرشاد األكاديمي . 1
ق قدرة الطالب على التحصيل على ادلشكالت اليت تعي إىل التعرؼإف اإلرشاد األكادديي خدمة مهنية هتدؼ      

والدعم عن طريق زيادة وعي الطلبة  ،ويتم عرب تقدًن ادلساعدةعل مع متطلبات احلياة اجلامعية ،والتفا ،العلمي
والشخصية اليت ربوؿ ،وتشجيعهم على بذؿ مزيد من اجلهد يف حل ادلشكالت األكادديية  ،دبسئولياهتم األكادديية

بادلهارات األكادديية ادلتنوعة اليت ترفع من  ويتم ذلك عن طريق تزويد الطالب ،ربقيق أىدافهم التعليميةدوف 
 .ومناقشة طموحاهتم العلمية ،ربصيلهم الدراسي 
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 :هدف اإلرشاد األكاديمي . 2
ررات الدراسية وتوجيهو يف اختيار ادلق ،إف اذلدؼ األساسي من وجود ادلرشد األكادديي ىو إرشاد الطالب      

 ،ادلناسبة حسب اخلطة األكادديية ادلوضوعة للحصوؿ على الدرجة العلمية بنجاح ، ومعاونتو على تذليل العقبات
ولذلك يتعني على ادلرشد ،وادلشاكل اليت تصادفو يف دراستو ، وتقدًن النصح يف األمور اليت تؤثر يف مسار تعليمو 

لربامج وفهم اخلطة الدراسية لسي دلعرفة السياسات ادلعموؿ هبا ،ادلرجع األسادراسة النظاـ األكادديي للجامعة كونو 
 (.ادلقرر ومتطلبو ادلسبق)عضها البعض دلعرفة ارتباط ادلقررات ب

 : مهارات اإلرشاد األكاديمي -3

إلػػػيهم، مػػػع طالبو،يسػػػتطيع أف حيػػػدد حاجػػػاهتم،  يػػػد االسػػػتماع  ادلرشػػػد النػػػاجح ىػػػو القػػػادر علػػػى التواصػػػل الفعػػػاؿ 
خػرباهتم  يهامجهم أو يسخر منهم، إمنا يعمل معهم ويشػركهم يف التخطػيل لدراسػتهم، يسػتثمر يفهمهم ويهتم هبم، ال

طػػريقهم مػػن عقبػػات خػػالؿ دراسػػتهم،  ومعاجلػػة مػػا يعػػًت ،ويثػػق بقػػدراهتم، عندئػػذ  يكػػوف قػػادراً علػػى األخػػذ بأيػػديهم 
تتػػوفر للمرشػػد األكػػادديي لكػػي يسػػهم يف ربقيػػق األىػػداؼ  أفومػػن ىنػػا نسػػتطيع أف ضلػػدد بعػػض ادلهػػارات الػػيت ينب ػػي 

 :ادلرسومة لو، ومن ىذه ادلهارات

 : مهارة القيادة

ومسػػاعدهتم يف السػػري ضلػػو ربقيػػق األىػػداؼ  م،قصػػد هبػػذه ادلهػػارة تكػػوين عالقػػة إ ابيػػة مػػع الطػػالب للتػػأثري علػػيهيو 
 .ادلرسومة

 : مهارة التعاطف

القػة جيػدة معهػم تسػاعد علػى تقػبلهم ع وتكػوين ،الطالب مشاعرىم وانفعاالهتم لفهمهمقصد هبذه ادلهارة مشاركة يو 
 .والتوجيو،والنصح  ،لإلرشاد

 : مهارة التخطيط

مسػاعدة  مثػلوربويلهػا إىل إجػرا ات قابلػة للتحقيق، ،قصد هبذه ادلهارة قدرة ادلرشد األكػادديي علػى ربديػد األىػداؼيو 
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والػوظيفي، أو مسػػاعدتو يف ،ادلالئػػم لتحقيػق أىػػداؼ بعيػدة تتعلػػق دبسػتقبلو الدراسػػي  الطالػب علػى اختيػػار التخصػص
 .خطة لرفع تقديره الًتاكمي إعداد

 :  مهارة التنظيم

وينطبػق ذلػك  وىي قػدرة ادلرشػد األكػادديي علػى تنظػيم أعمػاؿ اإلرشػاد وترتيبهػا بصػورة ربقػق االسػتفادة القصػوى منهػا
 .على تنظيم ملفات الطالب مثال

 :  مهارة االستماع

من ادلهم أف يكوف ادلرشد األكادديي مسػتمعاً جيػداً لطالبػو،يتعرؼ علػى آرائهػم، وأفكػارىم، ومقًتحػاهتم، وادلشػكالت 
بالتػا  مػن مػد يػد العػوف  يواجهوهنػا، األمػر الػذي يعػزز ثقػتهم بأنفسػهم ويقػوي العالقػة بػني ادلرشػد وبيػنهم وديكنػو الػيت
 .ذلم

  :وحل المشكالت مهارة اتخاذ القرارات

وزلاورهتم للتعرؼ على ادلشكالت اليت  ،وىذه ادلهارة حيتاجها ادلرشد األكادديي عند استماعو لوجهات نظر الطالب
الصحيحة ومن مث مساعدهتم الزباذ القرارات ،ووضع ادلقًتحات حللها  يواجهوهنا فيتعلموف منو كيفية ربديد ادلشكلة

 .هاالالزمة حلل
 :الجماعيمهارة اإلرشاد 

التأخر  أوما مثل اجلهل بالنظاـ، شكلةيشًتكوف يف مالذين  الطالب  وىذه ادلهارة زبتص بالتعامل مع رلموعة من
للوقت وربقيًقا ألىداؼ أخرى منها إشراؾ الطالب يف  اختصاًرا اجلماعي اإلرشادويستخدـ  ال ياب أوالدراسػػػػػػػػػػػي، 

 اجلماعي تقسيم الطالب اإلرشادومن طرؽ القرارات الصحيحة وادلناسبة،  وازباذ حل مشكالهتم والوصوؿ للنتائج
حبيث يتعرفوف على ادلشكلة ويتحاوروف يف أسباهبا وما يًتتب عليها مث يضعوف احللوؿ للتعامل معها ، إىل رلموعات

 .ويتخذوف القرارات ادلناسبة لعالجها
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 : مهارة إدارة واستثمار الوقت

ألعمػػػاؿ ادلرشػػػد الػػػيت تشػػػمل مواعيػػػد  جدولػػػة األعمػػػاؿ وتنسػػػيقها، وربديػػػد اخلطػػػة الزمنيػػػةوىػػػي مهػػػارة مهمػػػة تشػػػمل 
 .مرشدىم من خالذلا االجتماع معادلكتبية اليت ديكن للطالب  وتنظيم الساعات،وجدولة  ،التسجيل

 :اإلرشاد األكاديمي لياتآ -4 

 كليةسعادة عميد   شاد دبوجب قرار مناإلر  دراسية وحدة كل يف بداية كل سنة شّ ت‘ :اإلرشاد  تشكيل وحدة: أوال
  .يتضمن تسمية رئيس وأعضا  الوحدة الًتبية واآلداب 

 اإلرشاد  تضطلع وحدة،د الكلية مع مراعاة ما يقرره رللس الكلية وعمي :األكاديمي اإلرشاد مهام وحدة: ثانياً 
 :بادلهاـ التالية

 . األكادديية األقساـنسقني يف عن طريق ادل اإلرشاد األكادديياإلشراؼ ومتابعة تطبيق إجرا ات وتعليمات . أ 
 اخ األكادديي اجلامعي ، وشرح و دورىا يف توفري ادلن ،مساعدة ادلرشدين دبا يضمن إدراؾ أمهية عملية اإلرشاد. ب 

 .راسية ومفرداهتا للخطة الد
وإعالف قائمة  ،دريس وفق رلموعات اإلرشادالكلية على ادلرشدين األكاددييني من أعضا  ىيئة الت توزيع طالب. ج 

عن طريق منسقي الوحدة يف ووضع جدوؿ زمين دلتابعتهم وإرشادىم  ،وأمسا  الطلبة ادلشمولني باإلرشاد،بأرقاـ 
 .األقساـ 

 .رشديهم وبأمهية عملية اإلرشاددب تعريف الطالب. د 
 .فصل دراسي وفقاً لإلجرا ات وادلهاـ ادلعلنة مراقبة دور ادلرشد يف عملية تسجيل الطالب للمقررات يف كل. و 
 :اإلشراؼ على دور ادلرشد يف مراقبة سري أدا  الطالب من خالؿ. ز 

 متابعة تقدـ الطالب واستكمالو دلتطلبات التخرج. 
 إعداد وربديث ملف سجل اإلرشاد األكادديي لكل طالب. 
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                                            ومشاكلهم  ،وطرح أسئلتهم،ادلعلنة للمرشد على مراجعة مرشديهم وفق الساعات ادلكتبية  حث الطالب.  ح 
 .عليو

 .خاصة ادلتعثرين منهم  ةيف الفصوؿ الدراسيئية حوؿ مستوى تقدـ وأدا  الطالب إعداد جداوؿ بيانية وإحصا. ؾ 
 .فيها من قبل ادلرشد األكاددييعميد الكلية يف األمور اليت ال ديكن البت سعادة  التنسيب إىل . ؿ 

 :مهام المرشد األكاديمي: ثالثا   

وحىت زبرجو ومساعدتو يف كل ما حيتاجو من  ،على ادلرشد األكادديي متابعة الطالب من حلظة قبولو يف اجلامعة     
فضال عن ،ج وضماف استكماؿ متطلبات النجاح يف ادلقررات من متطلبات التخر  ،اجل ضماف سري العملية التعليمية

ربقيق أىداؼ الربنامج وسلرجاتو، وبنا  عليو  ب على ادلرشد األكادديي أف يبذؿ كل ما يف وسعو من اجل بلوغ 
 :وصلاحو من خالؿ القياـ بادلهاـ التالية ،ىذا اذلدؼ

 : تسجيل المقررات.  أ 
ادلشمولني باإلرشاد، إذ  دراسية للطالبسية اخلاصة بكل سنة على ادلرشد األكادديي اإلدلاـ دبفردات اخلطة الدرا( 1

 .وتعريف الطالب بذلك ،واختيارية ،إجبارية   اخلطة الدراسية متطلبات تتضمن
 .وأرقامها ومتطلباهتا السابقة  يف القسم اإلدلاـ بأمسا  ادلقررات( 2
 .واإلضافة وإعالـ الطالب هبا،اإلدلاـ دبواعيد تسجيل ادلقررات ومواعيد السحب ( 3

 .تعريف الطالب بربنارلو الدراسي مع بد  انطالقة مسريتو الدراسية (  4

ف على ادلرشد األكادديي وبعد التأكد من للمنذرين أكاددييا، فإ فيما يتعلق بعملية تعبئة منوذج تسجيل ادلقررات( 5
دلقررات ادلطروحة ، وجدوؿ اومراجعة اخلطة الدراسية،وادلقررات ادلنجزة  ،ومراجعة سجل الطالب ،مواعيد التسجيل

 .الطالب حوؿ ادلقررات اليت  ب عليو تسجيلهاينب ي االتفاؽ مع ،الذين تكوف دراجاهتم متدنية  للطالب

واالحتفاظ القبوؿ والتسجيل حسب النموذج  الطالب بتسجيل ادلقررات لدى عمادةعلى ادلرشد التأكد من قياـ ( 6
 .من منوذج التسجيل يف ملف الطالب لديو بنسخة
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عن  عميد الكلية إىل سعادةادلطلوبة للتسجيل من خالؿ التنسيب  الدراسية ادلساعدة يف تأمني الطالب بادلقررات( 7
 .أو شعب مقررات موجودةفتح مواد جديدة  إىليف حالة احلاجة  طريق رئيس القسم 

اإلضافة بعد تقدًن ادلرشد و  توفري ادلقررات البديلة ل ايات التخرج واليت تعطى للطالب يف هناية فًتة السحب( 8
 .عن طريق رئيس القسم  بذلك لعميد الكلية خطاب 

 :واإلضافة( احلذؼ)على ادلرشد مراعاة األمور التالية يف عملية تسجيل ادلقررات والسحب ( 9

 انسياب ادلقررات ادلطلوب تسجيلها من حيث طبيعة الًتاكم ادلعريف وادلتطلب السابق. 
  زبصص آخر إال بعد إسباـ عملية معادلة ادلقررات  أوعدـ تسجيل مواد للطالب ادلنتقل من جامعة أخرى

 .من قبل اللجنة ادلختصة

ومساعدتو على رفع ، ب توجيو الطالب  إذ( 2) إعالـ الطالب خبطورة تدىن معدلو الًتاكمي عن أقل من ( 11
الطالب بضرورة تسجيل ادلقررات ضمن خطتو يف رفع معدلو  ، وتوجيوكادديي عنو وإزالة اإلنذار األ،معدلو 

 .وإزالة اإلنذار عنو كتسجيل ادلقررات اليت رسب فيها ،الًتاكمي
ويف حالة غياب الطالب عن ،ومتطلبات النجاح يف ادلقرر ،التأكيد على الطالب بضرورة تقدًن االمتحانات ( 11

 امتحانات غري وتقدًن ،ومواعيد تقدًن العذر ،ف ملماً بإجرا اتفيجب على الطالب أف يكو  ،االمتحاف النهائي بعذر
 .مكتمل يف موعدىا

ف رسوبو يف مقرر معني أو انسحابو منو بعد انتها  موعد االنسحاب ال  علو مستوفياً لشروط إعالـ الطالب بأ( 12
 .ادلتطلب السابق لو

والصيفي  ،التدريس للفصل الدراسي األوؿ والثاينومواعيد بد  ،إعالـ الطالب بالتقوًن اجلامعي السنوي ( 13
 .ومواعيد إجرا  االمتحانات

على ادلرشد األكادديي أف يو  اىتماماً دلسرية الطالب  ؛فيما يتعلق بمراقبة أداء الطالب األكاديمي ونصحه .ب
 :الؿومتطلباهتا وذلك من خ،ومستوى أدائو يف ادلقررات الدراسية  ،ومتابعة تقدمة ،األكادديية

وادلعلومات ادلتعلقة دبستوى الطالب ،والوثائق  ،فتح ملف خاص للطالب برقم متسلسل يوثق فيو مجيع األوراؽ( 1
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وخباصة البيانات وادلعلومات  ،وكل ما خيص الطالب أثنا  مسريتو األكادديية،وأدائو  ،وتقدمو يف ادلقررات ،األكادديي
 :التالية

  اخلطة الدراسية السارية على الطالب حسب سنة القبوؿ يف التخصص، واليت من خالذلا يستطيع ادلرشد
كما يستطيع حصر ادلقررات ادلسجلة من ،األكادديي معرفة ادلقررات ادلطلوبة من الطالب ل ايات التخرج 

 .و الدراسيةوما تبقى عليو من مواد ضمن خطت ،وادلستوِؼ فيها متطلبات النجاح،قبل الطالب 
 ادلعتمدة ل ايات االستئناس بالًتتيب الوارد فيها للمواد ادلطلوبة للتخرج اخلطة الدراسية. 
 و اإلضافة للطالب للفصوؿ الدراسية ،والسحب ،تسجيل ادلقررات نسخة ادلرشد األكادديي من مناذج 

 .السابقة
 والًتاكمي للفصوؿ  ،الفصليومعدلو  ،الطالب يف كل مقررودرجة  ،بأمسا  ادلقررات ادلسجلة كشف

 .الدراسية السابقة واليت من خالذلا ديكن تقييم أدا  الطالب ومستواه
 الدرجة ،منسحب، مؤجل، غري مكتمل، )ونتائجو يف ادلقررات ادلسجلة  ،إعداد بطاقة مواد اخلطة الدراسية

 .وربديثها أواًل بأوؿ  ،(زلرـو 
  غري مكتمل ، تأجيل /األعذار: الطالب مثل استمارة والطلبات ادلقدمة من ،صورة عن االستمارات

 (.اخل.... الدراسة، عذر غياب،
  القرارات الصادرة حبق الطالب أوصورة عن اإلنذارات. 
 أو يف حالة أدائو  ،ومواظبتو يف حالة سؤاؿ ادلرشد ،تقارير ورسائل أعضا  ىيئة التدريس عن أدا  الطالب

 .دلقرر ادلسجل فيو الطالبأو ألي سبب آخر يراه مدرس ا ،الضعيف
  إىلوالتوصيات الصادرة حبقو  ،وتقدمو،تقارير ومالحظات ادلرشد األكادديي حوؿ مستوى أدا  الطالب 

 .عمادة الكلية
 (.زلضر اإلرشاد األكادديي للطلبة ادلنذرين.)زلاضر اجتماعات ادلرشد مع الطالب 
  لدراسيةحوؿ تطور أدا  الطالب يف الفصوؿ ا (إحصائي)جدوؿ بياين. 
 ما يراه ادلرشد األكادديي من وثائق وبيانات أخرى. 
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دبا خيدـ  ،ومساعدتو أكادديياً وتربويا ،وتوجيهو ،متابعة التحصيل العلمي للطالب وتقدمو يف الفصوؿ الدراسية( 2
 .ىذا التحصيل

وسلاطبة مدرسية لتوريد مالحظاهتم حوؿ مستوى أدائو وما  ،متابعة أدا  الطالب األكادديي يف ادلقررات ادلسجلة( 3
 .جوانب تقصريه أو ضعفو

 .أو عدـ مواظبتو ،ولفت انتباىو حوؿ ضعف أدائو األكادديي ،ومراجعة ادلقررات معو ،استدعا  الطالب( 4
مل على حلها وتقدًن والع ،وخباصة ما يؤثر منها على أدائو األكادديي،التعرؼ على ادلشاكل اليت تواجو الطالب ( 5

 .النصيحة بشأهنا
 ،والتحضري للدخوؿ يف سوؽ العمل،تقدًن النصح واإلرشاد للطالب شلا يساعده يف اكتساب ادلهارات ادلطلوبة ( 6

 .وربقيق رغباتو
 .واالتصاؿ مع اآلخرين،والنشاطات الطالبية اجلماعية  ،حث الطالب على ادلشاركة يف األعماؿ( 7
أو على صعيد متطلبات النجاح يف ،وواجباتو على صعيد سلوكو داخل احلـر اجلامعي ،سؤولياتو إعالـ الطالب دب( 8

 .ادلقررات الدراسية
 .ومساعدتو يف تعبئتها عند احلاجة ذلا،والوثائق اليت قد حيتاجها ،وتزويده بالنماذج ،إعالـ الطالب ( 9

وصلاحو من شروط منح درجو البكالوريوس يف  ،الطالب على اإلدلاـ دبا حيتاجو من تعليمات اجلامعة حث( 11
 .وطلبات التأجيل وغريىا ،وإجرا ات تقدًن األعذار عن ال ياب،وشروط  ،زبصصو

وحيق لو ت يري  ،حث الطالب على ضرورة مراجعة مرشده األكادديي باستمرار حسب الساعات ادلكتبية ادلعلنة( 11
 .ة العميدمرشده األكادديي بعد تنسيب رئيس القسم و موافق

 إقامة  عالقة متميزة مع الطالب تؤسس على االحًتاـ ،والتقدير ادلتبادؿ ،وفق األعراؼ األكادديية اجلامعية( 12

 . على ادلرشد التأكد من اكتماؿ إجرا ات زبرج الطالب ( 13

 :وواجباته مسئولية الطالب : رابعا   

وطلب النصيحة والتوجيو  ،الدراسي معملية اإلرشاد األكادديي فعليهم تقع مسئولية تقدمه للطالب دور أساسي يف
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عملية ناجحة من خالؿ  حياة وطموحاهتم يف،ودبا حيقق أىدافهم ،ة من ادلرشد األكادديي الذي يقدـ ادلساعد
ت اإلرشاد األكادديي  ب أف ولتحقيق أكرب عائد من مقابال ،اختيار الربنامج الدراسي بكفا ة وصلاح مساعدهتم يف

 :خيطر الطالب باالستعداد ذلذه ادلقابالت بإتباع اخلطوات التالية

 :المرشد األكاديمي قبل مقابلة. أ

 لساعات ادلكتبية للمرشد األكاددييمعرفة ا. 
 ربديد  ت قبيل كل فصل دراسي وأف ذبتهد يفويفضل أف تبدأ ادلقابالديد ادلوعد مع ادلرشد األكادديي رب

 .ىذه ادلواعيد مبكراً 
 ادلقابلة األكادديية اخلاصة بتوجهو الدراسي وحيضرىا يفتش لو و  أف يكتب كل التساؤالت اليت. 
 ويضع عالمة شليزة . متطلباتيشرح كل ما حيتاجو القسم والكلية واجلامعة من  أف يراجع دليل الكلية الذي

 .ليسأؿ ادلرشد األكادديي عنو بند يراه غري واضح على أي
 أف يعد وحيضر معلومات صحيحة وبيانات مرتبطة دبا حيتاجو قبل اجتماعو مع ادلرشد األكادديي. 

 : على الطالب أف يقـو دبا يأيت :أثناء مقابلة المرشد األكاديمي. ب

 أف حيضر معو ادللف الدراسي لكل مقرر وكذلك قائمة أسئلتو. 
 فيها ؾ بشفافية وصراحة مرشده األكاددييفكرة واضحة عن أىدافو الدراسية وادلهنية ويشر  أف يعطي. 
  أف يضع موعداً مستهدفاً للتخرج ويستشري مرشده فيو. 
 راسي تنفيذي دلا زبطل أف تدرسو يفمع جدوؿ د دراسي لوضع برنامج أف يعمل مع مرشده األكادديي 

 .الفصلني الدراسيني التاليني
  يستطيع ادلساعدة عندما يكوف لدى  فادلرشد األكادديي. مجيع األسئلة اليت زبطر ببالوالطالب  أف يطرح

 .ريدالطالب رؤية واضحة عما ي

 :  على الطالب القياـ دبا يأيتيتوجب :   الطالب تابعةمأثناء .ج
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  ، االتفاؽمرة كل أسبوعني أو ثالثة حسب االلتزاـ دبواعيد اللقا ات مع ادلرشد األكادديي. 
  حيتاج   أو استفسارات إضافية ،أسئلة يف حالة وجودمرشده األكادديي اؿ مع صال يًتدد الطالب يف االت أف

 . اإلجابة عليها
  ؤثر على أدائو أو أىدافو الدراسيةيذلامة بربنارلو الدراسي الذي قد بالت ريات ا أف خيرب مرشده األكادديي. 
  لوحة القسم وىي عادة تنشر يف ،والنهائية،حلرجة وخصوصاً ادلواعيد ا،التأكد من اإلدلاـ باألجندة الدراسية. 
 من كل ادلستندات ادلرتبطة حبيث  د  ايضع بو نسخ لب لنفسو ملفاً لإلرشاد األكاددييأف ينشى  الطا

 .لنفسو إجابة سريعة لتساؤالتو
 ولكن وقبل كل شي  ،ف النصح واإلرشاد أداة ىامة للنجاح حيث إ حمل مسئولية تقدمو الدراسي،أف يت

 .فالطالب ىو ادلسئوؿ األوؿ عن صلاحو

وأف خيطل لقضا  ،نظراً ألمهية اإلرشاد األكادديي ، يتعني على ادلرشد أف يطلع على النظاـ األكادديي و         
دلشاكل الص رية من أف فاإلرشاد الدقيق قد دينع االوقت الضروري مع كل طالب من الطالب ادلكلف بإرشادىم ، 

  .والتقدـ يف زبصصهم الدراسي  ،النجاح كما يساعد الطالب على،كبرية   تتضخم وتصبح

  

                 
 


