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املقدمت
ًفشض هـام ؤلاسشاد ألاوادًمي واحباث كلى ػشفي اللملُت الخللُمُت ،اإلاإظعت
الخللُمُت والؼالب .وجخجلى هزه الىاحباث في مجمل الىـم واللىائذ ؤلاداسٍت
والفىُت وألاوادًمُت التي جىـم وشاغ اللملُت الخللُمُت بمخشحاتها .وٍىفشد
ؤلاسشاد ألاوادًمي بالذوس الحُىي الزي ٌلمل كلى هلل الصىسة اللامت للحُاة
الجاملُت وجىطُذ ألابلاد اإلاخخلفت لهزه الصىسة للؼالب.
وجمشُا مم هزا الىهج ،فان اهخمامىا بالؼالب هميىن سئِس ى في اللملُت
ٍ
الخللُمُت  -في ؿل وحىد ئداسة فاكلت جىهج الىهج الفلاٌ في حلاملها مم ميىهاث
اللملُت الخللُمُت بأبلادها اإلاخخلفتً -جللىا دائما ولمل كلى جىحيهه وئسشاده
ومخابلخه وجلُُم ئهجاصاجه ومعاكذجه في الىشف والخلشف كلي الللباث التي
جىاحهه وجدذ مً جلذمه  ،مً خالٌ وخذة مخخصصت جخىلى الاطؼالق بمهام
ؤلاسشاد بميىهاجه اإلاخخلفت بىفاءة كالُت وفلالُت للىصىٌ ئلى جدلُم الخىاصن
الىفس ي والاحخماعي ألهم ميىن في اللملُت الخللُمُت وهى الؼالب.
وإلاا وان هجاح اللملُت الخللُمُت مشهىن بمذي اظخجابت وجفاكل الؼالب في
البِئت الجاملُت ،لضم أن جخىفش له وافت ؤلامياهاث ألاظاظُت في البِئت الخللُمُت
التي جدثه كلي ؤلابذاق والابخياس ،وجخمثل هزه اإلالىماث باليعبت للؼالب الجامعي
في الاهذماج الفللي في اللملُت الخللُمُت وئكباله كلى دساظت الخخصص الزي
ػاإلاا سغب فُه ،وٍخلضص هزا الشلىس باألمً الىفس ي مً خالٌ فهمه للىائذ
وألاهـمت وئإلاامه بالخؼت الذساظُت ،وششوغ الىجاح ،وخعاباث الخلذًشاث
التراهمُت وئحشاءاث الدسجُل ،والخىاصل مم اللىىاث ؤلاسشادًت بيل ٌعش
وظهىله؛ لِشلش بىحىده الاحخماعي هلظى فلاٌ في البِئت الجاملُت.

مفهوم إلارشاد ألامادًمي-:

ًمثل ؤلا شاد ألاوادًمي ً
ً
ً
ومدىسٍا في الىـام الخللُمي ،خُث ٌلذ
أظاظُا
سهىا
س
اظخجابت مىطىكُت إلاىاحهت مخغيراث احخماكُت واكخصادًت وئوعاهُت في صلب
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الىـام وفلعفخه التربىٍت ،كالوة كلي وىهه ٌعخجُب لحاحاث الذاسط لُخىاصل
مم الخللُم الجامعي.
وٍخمثل ؤلاسشاد ألاوادًمي في مدىسي اللملُت ؤلاسشادًت :اإلاإظعت الخللُمُت
والؼالب ،وَلضص هزا الذوس اإلاششذ ألاوادًمي اإلاخخص الزي ٌلمل مً خالٌ
وخذة ؤلاسشاد ألاوادًمي ػُلت العىت ألاوادًمُت .وجخيامل كملُت ؤلاسشاد ألاوادًمي
بىعي وجفهم حمُم أػشاف اللملُت ؤلاسشادًت؛ بهذف جىحُه الؼالب ئلى اوعب
الؼشق الخخُاس أفظل العبل بهذف جدلُم الىجاح اإلايشىد والخىُف مم البِئت
الجاملُت.
وٍخدلم هزا الهذف كً ػشٍم جضوٍذ الؼلبت باإلاهاساث ألاوادًمُت اإلاخىىكت التي
ً
جشفم مً جدصُلهم الذساس ي ومىاكشت ػمىخاتهم الللمُت ،هما ًخظمً أًظا
جىكُت الؼلبت بلىائذ وكىاهين الجاملت ،ول رلً مً خالٌ خذماث ئسشادًت
مخىىكت واإلسشاد ألاوادًمي الفشدي والبرامج ؤلاسشادًت والاظدشاساث اإلاخخلفت.
وباإلطافت ئلي رلًٌ ،،عاكذ ؤلاسشاد ألاوادًمي الؼالب كلي بلىسة أهذافهم
واجخار اللشاساث اإلاىاظبت اإلاخلللت بمعخلبلهم ألاوادًمي واإلانهي كً ػشٍم
الاظخفادة اللصىي مً حمُم ؤلامياهُاث اإلاخاخت.
وَلمل ؤلاسشاد ألاوادًمي باظخمشاس كلى جبعُؽ وحعهُل ؤلاحشاءاث ؤلاداسٍت بهذف
جلذًم أفظل الخذماث وأحىدها للؼالب في صمً كُاس ي وفم ملاًير الجىدة
الشاملت التي حععى ئليها اليلُت في ؿل اصدًاد وظائل الاظدثماس في اإلاشاسَم
الخللُمُت والفىشٍت والبدث الللمي.

فلسفت إلارشاد ألامادًمي-:
جىؼىي فلعفت ؤلاسشاد ألاوادًمي كلى أظغ احخماكُت واكخصادًت وزلافُت
وئوعاهُت وملشفُت جخؼلم ئلى جدلُم بلع الخصائص اإلاشجبؼت واإلاشوهت ،واللذسة
كلى الخىُف والاخخُاس ،ومىاحهت الحاحاث الفشدًت والتي جخمدىس في طمان هجاح
اللملُت الخللُمُت وجدلُم أفظل اإلاخشحاث الللمُت للؼالب مً خالٌ
معاكذجه كلي اخخُاس أفظل البذائل في ول فصل دساس ي وفم الخؼت الذساظُت
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وبدعب وطلت ألاوادًمي وجلذمه الذساس ي بدُث ًىفم الؼالب بين اخخُاحاجه
الذساظُت والبُئُت وؿشوفه الشخصُت.

مداور إلارشاد ألامادًمي-:
جخمثل مداوس ؤلاسشاد ألاوادًمي في-:
 )1الطالب -:
ٌلخبر الؼالب مدىس اللملُت ألاوادًمُت ،وفي ؿل غُاب ؤلاسشاد ألاوادًمي اإلاىـم
واإلاىحه ًلم كلى الؼالب كبء ؤلاإلاام بالىـم واللىائذ الجاملُت فىس كبىله
بالجاملت .وهدُجت للفشوق الفشدًت بين الؼالب فان هىان مً ًصل ئلى ملشفت
الىـم واللىائذ وَلمل كلى جىُُف هفعه ملها ،وفي اإلالابل هىان مً ًجهل
الىثير مً جلً الىـم واللىائذ مما ًىكله في اللذًذ مً اإلاشىالث ألاوادًمُت
هخذوي اإلاعخىي وجىشاس اإلاىاد والشظىب والفصل .......الخ مً اإلاشىالث .التي
ًخدمل معئىلُاتها لجهلت بالىـم وللذم فلالُت هـام ؤلاسشاد ألاوادًمي.
 )2اإلاإظعت الخللُمُت وجخمثل في -:
أ) املزشد ألامادًمي -:
ًأحي دوس اإلاششذ في معاكذة الؼالب كلي اجخار اللشاساث العلُمت التي مً شأنها
معاكذجه في معيرجه الذساظُت بىجاح وفاكلُت و جدذد ول ولُت كذد مً الؼلبت
اإلاعخجذًً ليل مششذ أوادًمي في ول كعم أوادًمي و كذ ًيىن رلً اإلاششذ غير
ملم بالىـم واللىائذ الجاملُت ،هاهًُ كً جخصُص كذد هبير مً الؼلبت
للمششذ الىاخذ واوشغاٌ اإلاششذ باإلاهماث الخذسَعُت ألاخشي ألامش الزي ًجلل
اإلاششذ غير كادس كلى أداء دوسة ؤلاسشادي بىفاءة وفاكلُت.
ب) القبول و الدسجيل
ًخلخص دوس اللبىٌ و الدسجُل في حسجُل اإلالشساث الذساظُت للؼالب بدعب
جىكُم اإلاششذ ألاوادًمي كلى اظخماساث الدسجُل .ومخابلت سجل الؼالب
الذساس ي.
ج) الهليت (القسم العلمى) -:
4

هي الجهت التي جصذس الخؼؽ الذساظُت ليل جخصص وجلىم بخلُين اإلاششذًً
ألاوادًمُين ليل كذد مً الؼلبت بدعب أكذاد الؼلبت اإلالبىلين في ول جخصص
وليل ولُت هـامها الخاص بها فُما ًخللم ببرامجها ألاوادًمُت والشهاداث التي
جمىدها وهـام الخلُُم.

بزامج إلارشاد ألامادًمي-:
جخمثل بشامج ؤلاسشاد ألاوادًمي في الخالي-:
ً
أظاظا بىـام الذساظت
 بشامج جىحيهُه للؼالب اإلاعخجذًً للخلشٍف
والاخخباساث وجدلُم الخأكلم الالصم مم الذساظت الجاملُت ،وحلشٍفهم
بدلىكهم وواحباتهم.
 بشامج ئسشادًت إلاعاكذة الؼالب روي الاخخُاحاث الخاصت ،خالٌ خُاتهم
الجاملُت ،حلمل كلى جدلُم أكلى دسحاث الخىُف الىفس ي والاحخماعي
والخدصُل ألاوادًمي وفلا إلاا حعمذ به كذساتهم ،ودساظت مشىالتهم
واللمل كلى خلها ،وجىفير فشص الخذسٍب لهم ول خعب مجاله وخاحاجه.
 بشامج ئسشادًت للؼالب اإلاخلثرًً إلالاوهتهم في ججاوص كثراتهم وجدلُم
الىجاح اإلايشىد ،ومعاكذتهم في الخغلب كلى ما ًىاحهىهه مً كلباث
ومشىالث.
 بشامج ئسشادًت للؼالب اإلاخفىكين إلاعاكذتهم كلى الاظخمشاس في الخفىق
ً
ً
وجدفيزا لغيرهم مً الؼالب.
حشجُلا لهم
 بشامج ئسشادًت للمىم الؼالب إلاعاكذتهم في جدعين معخىاهم الذساس ي
والخدصُلي.

مهاراث إلارشاد ألامادًمي-:
اإلاششذ الىاجح هى اللادس كلى الخىاصل الفلاٌ مم ػالبهٌ،عخؼُم أن ًدذد
خاحاتهمً ،جُذ الاظخماق ئليهمً ،فهمهم ويهخم بهم ،ال يهاحمهم أو ٌسخش منهم،
ئهما ٌلمل ملهم وَششههم في الخخؼُؽ لذساظتهمٌ ،عدثمش خبراتهم وٍثم
ً
كىذئز ًيىن كادسا كلى ألاخز بأًذيهم وملالجت ما ٌلترض ػشٍلهم مً
بلذساتهم.
ٍ
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كلباث خالٌ دساظتهم ،ومً هىا وعخؼُم أن هدذد بلع اإلاهاساث التي ًيبغي أن
جخىفش للمششذ ألاوادًمي ليي ٌعهم في جدلُم ألاهذاف اإلاشظىمت له ،ومً هزه
اإلاهاساث-:
مهاسة اللُادة -:
وهلصذ بهزه اإلاهاسة جيىًٍ كالكت ئًجابُت مم الؼالب للخأزير كلُه ومعاكذتهم في
العير هدى جدلُم ألاهذاف اإلاشظىمت.
مهاسة الخلاػف -:
وهلصذ بهزه اإلاهاسة مشاسهت الؼالب مشاكشهم واهفلاالتهم لفهمهم وجيىًٍ كالكت
حُذة ملهم حعاكذ كلى جلبلهم لإلسشاد والىصح والخىحُه.
مهاسة الخخؼُؽ -:
وهلصذ بهزه اإلاهاسة كذسة اإلاششذ ألاوادًمي كلى جدذًذ ألاهذاف وجدىٍلها ئلى
ئحشاءاث كابلت للخدلُم ،ومثاٌ رلً معاكذة الؼالب كلى اخخُاس الخخصص
اإلاالئم لخدلُم أهذاف بلُذة جخللم بمعخلبله الذساس ي والىؿُفي ،أو معاكذجه
في ئكذاد خؼت لشفم جلذًشه التراهمي.
مهاسة الخىـُم -:
وهي كذسة اإلاششذ ألاوادًمي كلى جىـُم أكماٌ ؤلاسشاد وجشجُبها بصىسة جدلم
الاظخفادة اللصىي منها وٍىؼبم رلً كلى جىـُم ملفاث الؼالب مثال.
مهاسة الاظخماق -:
ً
ً
مً اإلاهم أن ًيىن اإلاششذ ألاوادًمي معخملا حُذا لؼالبهً،خلشف كلى آسائهم،
وأفياسهم ،وملترخاتهم ،واإلاشىالث التي ًىاحهىنها ،ألامش الزي ٌلضص زلتهم
بأهفعهم وٍلىي اللالكت بين اإلاششذ وبُنهم وٍمىىه بالخالي مً مذ ًذ اللىن لهم.
مهاسة اجخار اللشاساث وخل اإلاشىالث- :
وهزه اإلاهاسة ًدخاحها اإلاششذ ألاوادًمي كىذ اظخماكه لىحهاث هـش الؼالب
ومداوستهم للخلشف كلى اإلاشىالث التي ًىاحهىنها فُخللمىن مىه هُفُت جدذًذ
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اإلاشيلت ووطم اإلالترخاث لحلها ومً زم معاكذتهم الجخار اللشاساث الصحُدت.
مهارة إلارشاد الجماعي-:
وهزه اإلاهاسة جخخص بالخلامل مم مجمىكت مً الؼالب ٌشتروىن في معألت ما مثل
الجهل بالىـام ،الخأخش الذساظـ ـ ـ ــي ،الغُاب ....وهشٍذ الخلامل مم رلً بشيل
ً
وجدلُلا ألهذاف أخشي منها ئششان الؼالب في خل
حماعي اخخصا ًسا للىكذ
مشىالتهم والىصىٌ للىخائج واجخار اللشاساث الصحُدت واإلاىاظبت ،وػشٍلت رلً
هى حملهم وجلعُمهم ئلى مجمىكاث بدُث ًخلشفىن كلى اإلاشيلت وٍخداوسون في
أظبابها وما ًترجب كليها زم ًظلىن الحلىٌ للخلامل ملها وٍخخزون اللشاساث
اإلاىاظبت للالحها.
مهارة إدارة واسدثمار الوقذ -:
وهي مهاسة مهمت حشمل حذولت ألاكماٌ وجيعُلها ،وجدذًذ الخؼت الضمىُت ألكماٌ
اإلاششذ التي حشمل مىاكُذ الدسجُل وحذولت وجىـُم العاكاث اإلاىخبُت التي
ًمىً للؼالب مً خاللها الاحخماق مم اإلاششذ بها.

مهام املزشد ألامادًمي-:
ًخصص ليل ػالب مششذ أوادًمي مً جاسٍخ الخداكه بالجاملت ختى جخشحه.
وهىان هىكين مً اإلاششذًً ألاوادًمُين-:
اإلاششذ ألاوادًمي لليلُت-:

ًمىً جدذًذ اإلاهام اإلاؼلىبت مىه فُما ًلي-:
 .4ؤلاششاف اللام كلى اإلاششذًً ألاوادًمُين للؼالب ومخابلت ما ًشفم له مً
خاالث.
 .2اظخلباٌ الؼالب الجذد والترخُب بهم في أوٌ ًىم مً الذساظت والششح
لهم كً هـام الجاملت واليلُت والبِئت الجاملُت.
 .4جىصَم الؼالب جىصَلا كادال خعب الخخصص بين أكظاء هُئت الخذسَغ
باليلُت .
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 .1اظخلباٌ الحاالث التي جشظل ئلُه مً اإلاششذًً ألاوادًمُين للؼالب وخل
مشاولها أو سفلها لىهُل اليلُت أواللمُذ ئرا اخخاج ألامش.
اإلاششذ ألاوادًمي للؼالب-:
ًمىً جدذًذ مهام اإلاششذ ألاوادًمي فُما ًلي:
 .1إعداد ملف الطالب
ًلىم اإلاششذ ألاوادًمي باكذاد ملف خاص ليل ػالب مً الؼالب الزًً أوولذ
ئلُه مهمت ؤلاششاف كليهم وٍدخىي اإلالف كلى آلاحي-:
أ .اظخماسة بُاهاث الؼالب.
ب .كائمت ملشساث الخخصص الذساس ي اإلاإدًت لخخشج الؼالب.
ج .اظخماساث الدسجُل.
د .وسخت خذًثت مً السجل الذساس ي(هشف الخلذًشاث).
هـ ..الىزائم ؤلاداسٍت ألاخشي (هاظخماساث جأحُل اإلاىاد مثال).
و .جىحُه الؼالب ئلى مً ٌعخؼُم الشد كلى اظخفعاساجه ومىاكشت الؼالب في
اإلاىطىكاث الخالُت-:
 عمليت حسجيل املقزراث-:ًذسط اإلاششذ ألاوادًمي ملف الؼالب وجخصصه وٍخم ملء اظخماسة الدسجُل
الخاصت بيل ػالب كبل مىكذ حسجُله،خُث ًأحي الؼالب ظلُا وساء الىصح في
اخخُاس اإلالشساث وملشفت الخؼىاث الخالُت كبل جىكُم اإلاششذ النهائي ،خُث ًىحه
الؼالب بلذ رلً ئلى لدسجُل اإلالشساث.
اخخيار املقزراث-:
كلى اإلاششذ الاظخلاهت بلائمت ملشساث الخخصص الذساس ي أزىاء معاكذة الؼالب
في اخخُاس ملشساتهم.
 .2الجدول الدراس ي-:
كلى اإلاششذ الخأهذ مً أن الؼالب ٌلشفىن اإلايان والضمان الزي جبذأ فُه
اإلاداطشاث ،ومً كذم وحىد أي حلاسض في مىاكُذ حذوٌ الؼالب الذساس ي.
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 -3شزح جقدًزاث املواد و الخقدًز الترالمى-:
كلى اإلاششذ ألاوادًمى أن ٌلشف الؼالب ما هى الحذود الذهُا و اللصىي
للخلذًشاث (طلُف – طلُف حذا  -ملبىٌ – حُذ – حُذ حذا – ممخاص) و
هزلً هُفُت خعاب الخلذًش التراهمى  ،أًظا مً الظشوسي أن ًلىم اإلاششذ
ألاوادًمى بخلشٍف الؼالب جلعُم دسحاث اإلاىاد الذساظُت (كملى – شفىي –
أكماٌ العىت – هـشي نهائى).
املهام إلاداريت للمزشد ألامادًمي-:
أ .خذف وإضافت املقزراث -:
كلى اإلاششذ جىصَم الىمىرج كلى الؼلبت الزًً ًشغبىن باحشاء حلذًالث كلى
ئخخُاساتهم ألاصلُت خالٌ الاظبىق الاوإلاً الفصل الذساس ي(خعب اللىائذ) .
ب .الاعخذار عن إلامخدان فى مقزر-:
كلى اإلاششذ جىكُم الاظخماسة للؼالب الشاغبين في الاكخزاس كً دخىٌ ؤلامخدان فى
ملشس ما.
ج.غياب الطالب-:
حلخبر مشاكبت غُاب الؼالب مً مهام أظخار اإلالشس ،والعُاظت اللامت لليلُت
جىص كلى خشمان الؼالب مً خظىس الامخدان النهائي في خالت حغُِبه ليعبت
.%22
* املهام املطلوبت لإلرشاد الىاجح-:
خل املشنالث-:
ٌعخؼُم اإلاششذ ألاوادًمي مذ ًذ اللىن للؼلبت في مىاحهت الصلىباث التي جخللم
بخخصصاتهم ورلً مً خالٌ جدذًذ أظباب اإلاشيلت واكتراح الحلىٌ اإلاىاظبت
لها ،ومً هزه اإلاشىالث :
أ .إدارة املقزر -:وجدىاوٌ أي حضء مً اإلالشس ًخؼلب الاهخمام ألاهبر ؟ هُفُت
كظاء وكذ دساظت اإلالشس ؟ هل ًىـمىن مشاحلت دسوظهم ؟.
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ب .إدارة الوقذ :هل ٌعي الؼلبت بالىكذ الزي جخؼلبه الذساظت ؟ هل يهذسون
أوكاتهم ؟ وما هي أولىٍاتهم ؟ وهُف ًىصكىن ألاوكاث اإلالابلت إلالشساتهم؟
ج .العالقت بين أعضاء هيئت الخدريس والطالب -:هل ًىاحه الؼالب صلىباث
مً اإلاادة أو اإلاذسط ؟
د .مهاراث وعاداث الدراست -:هل ًزاهشون ؟ وهُف ومتى ؟ وأًً ؟ مم كشض
ملترخاث لخدعين مزاهشتهم.
هـ..مهاراث خاصت باالمخداهاث  -:هل ٌلاوي الؼالب مً كلم الامخداهاث ؟ وهُف
ًخلاملىن مم رلً ؟ هل ًمليىن اإلاهاساث ألاظاظُت لالظخلذاد وأداء
الامخداهاث؟.
و .اخخيار مادة إخخياريت -:كلى الؼالب جدذًذ اإلاادة الاخخُاسٍت اإلاىاظبت للذساجه.
ص .املشامل غير ألامادًميت التي حعيق أداء الطالب-:
الخىحُه-:
ًخىحب كلى اإلاششذ أن ٌعاكذ الؼالب في جدلُل وطله وئسشاده كلى الخؼىاث
اإلاىاظبت التي كلُه ئجباكها في مىاحهت مشىالجه كبل أن جخأزش دساظخه جأزشا هبيرا
بها ،وفي بلع الحاالث ًفشل الؼالب في الخىُف وٍصبذ غاسكا في الخدذًاث
الىفعُت أو الاحخماكُت أو الجعذًت وهىا ًجب جىحيههم ئلى اإلاعخىي الثاوي مً
ؤلاسشاد وهى ؤلاسشاد اإلاخخصص الىفس ي والاحخماعي والؼبي.
الدشجيع-:
ئن ولماث كلُلت مً الدشجُم جفلل فللها في جدعين معخىي الؼالب ومىاحهه
مشىالجه فهي التي كذ جإدي ئلى ئخباػه أو ئكاكت أداءه ألاوادًمي.
القزاراث املخعلقت بالوظيفت-:
كلى اإلاششذ مشاسهت الؼالب في الخفىير في الفشص الىؿُفُت اإلاخىفشة لخشٍجي
اليلُت بالخيعُم مم الجهاث راث اللالكت ،وهزلً في حشجُم الؼلبت اإلاخفىكين في
ئهماٌ دساظاتهم الللُا.
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واجباث املزشد ألامادًمي في خاالث إلارشاد الاجخماعي والىفس ي-:
ٌ .4عخمش في وىهه مششف أوادًمُا للؼالب.
ً .2ىضح للؼالب أن ملابلت اإلاششذ الىفس ي والاحخماعي ال حلني أهه
مشٍع هفعُا أو كللُا ،وٍؼمئىه فُما ًخللم بخصىصُت وظشٍت
اإلاىطىق.
ً .4لىم بتزوٍذ اإلاششذ الىفس ي والاحخماعي بمللىماث مخخصشة كً
خالت الؼالب.
 .1الحفاؾ كلى الذسحت اللصىي مً العشٍت في جىـُم الجلعاث
ؤلاسشادًت.

الفئاث املسخفيدة من خدماث إلارشاد-:
* الفئاث الطالبيت املسخفيدة من خدماث إلارشاد-:
الؼلبت والؼالباث اإلالخدلين باللعم بجمُم فئاتهم ومعخىٍاتهم الذساظُت.
* ليفيت الحصول على خدماث إلارشاد-:
 .4الاجصاٌ بىخذة ؤلاسشاد ألاوادًمي أو الحظىس ئلى ملش الىخذة لؼلب الخذمت.
 .2حلبئت بلع الاظخماساث الظشوسٍت لفخذ ملف خاص بالؼالب /الؼالبت كبل
سؤٍت اإلاششذ ألاوادًمي .
 .4ئحشاء ملابلت أولُت اظدشاسٍت مم اإلاششذ ألاوادًمي في ملش الىخذة لخدذًذ
هىق الخذمت اإلاىاظبت للؼالب /الؼالبت .
*إجزاءاث جقدًم الخدماث إلارشادًت-:
 .4ليل ػالب الحم في الحصىٌ كلى وافت الخذماث التي جلذمها وخذة
ؤلاسشاد .
 .2حلامل حمُم ملفاث ومللىماث الؼلبت اإلاشاحلين بعشٍت جامت وفي ظُاق
مخؼلباث الحالت .
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للؼالب الحم في الاػالق كلى وافت ئحشاءاث جلذًم الخذمت ؤلاسشادًت له وٍخىكم
مىه والخلاون مم وخذة ؤلاسشاد لخلذًم اإلاللىماث اإلاىاظبت التي جخؼلب لهزه
الخذمت.

املصطلحاث املسخخدمت في الارشاد الامادًمي:













السىت الدراسيت  :فصالن سئِعان وفصل صُفي ئن وحذ .
ً
ُ
الفصل الدراس ي  :مذة صمىُت ال جلل كً خمعت كشش أظبىكا ج َذسط
كلى مذاها اإلالشساث الذساظُت ،وال جذخل مً طمنها فترجا الدسجُل
والاخخباساث النهائُت .
الفصل الصيفي :مذة صمىُت ال جضٍذ كلى زماهُت أظابُم وال جذخل مً
طمنها فترجا الدسجُل والاخخباساث النهائُت  ،وجظاكف خاللها اإلاذة
اإلاخصصت ليل ملشس .
املسخوى الدراس ي :هى الذاٌ كلى اإلاشخلت الذساظُت  ،وٍيىن كذد
اإلاعخىٍاث الالصمت للخخشج زماهُت معخىٍاث أو أهثر  ،وفلا للخؼؽ
الذساظُت اإلالخمذة .
ً
املقزر الدراس ي :مادة دساظُت جدبم معخىي مدذدا طمً خؼت الذساظت
اإلالخمذة في ول جخصص (بشهامج) .وٍيىن ليل ملشس سكم وسمض واظم
ووصف مفصل إلافشداجه ًّميزه مً خُث اإلادخىي واإلاعخىي ّ
كما ظىاه مً
ملشساث  ،وملف خاص ًدخفف به اللعم لغشض اإلاخابلت والخلُُم
والخؼىٍش .وٍجىص أن ًيىن لبلع اإلالشساث مخؼلب أو مخؼلباث ظابلت أو
متزامىت مله .
الوخدة الدراسيت :اإلاداطشة الىـشٍت ألاظبىكُت التي ال جلل مذتها كً
خمعين دكُلت  ،أو الذسط العشٍشي الزي ال جلل مذجه كً خمعين
دكُلت  ،أو الذسط اللملي أو اإلاُذاوي الزي ال جلل مذجه كً مائت دكُلت .
إلاهذار ألامادًمي :ؤلاشلاس الزي ًىحه للؼالب بعبب اهخفاض ملذله
التراهمي كً الحذ ألادوى اإلاىضح في هزه الالئدت .
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درجت ألاعمال الفصليت :الذسحت اإلامىىخت لألكماٌ التي جبين جدصُل
الؼالب خالٌ فصل دساس ي مً اخخباساث وبدىر وأوشؼت حللُمُت
جخصل باإلالشس الذساس ي .
الاخخبار النهائي :اخخباس في اإلالشس ٌللذ مشة واخذة في نهاًت الفصل
الذساس ي .
درجت الاخخبار النهائي :الذسحت التي ًدصل كليها الؼالب في ول ملشس في
الاخخباس النهائي للفصل الذساس ي .
ً
الدرجت النهائيت :مجمىق دسحاث ألاكماٌ الفصلُت مظافا ئليها دسحت
الاخخباس النهائي ليل ملشس  ،وجدعب الذسحت مً مائت .
الخقدًز :وصف لليعبت اإلائىٍت أو الشمض ألابجذي للذسحت النهائُت التي
خصل كليها الؼالب في أي ملشس .
السجل الدراس ي :هى هشف ًبين اإلالشساث التي دسظتها الؼالباث
بدعلعل الفصىٌ و الخلذًشاث التى أخشصتها هزه اإلالشساث هما ًبين
الىشف اإلالذٌ الفصلي و التراهمي في ول فصل دساس ي اهـش اإلالحم( .)4
ً
جقدًز غير منخمل :جلذًش ًشصذ مإكخا ليل ملشس ًخلزس كلى الؼالب
اظخىماٌ مخؼلباجه في اإلاىكذ اإلادذد  ،وٍشمض له في السجل ألاوادًمي
بالحشف (ٌ) أو ( .)IC
جقدًز مسخمز :جلذًش ًشصذ مإكخا ليل ملشس جلخض ي ػبُلت دساظخه أهثر
مً فصل دساس ي الظخىماله  ،وٍشمض له بالشمض (م) أو ).(IP
املعدل الفصلي :خاصل كعمت مجمىق الىلاغ التي خصل كليها الؼالب
كلى مجمىق الىخذاث اإلالشسة لجمُم اإلالشساث التي دسظها في أي فصل
دساس ي  ،وجدعب الىلاغ بظشب الىخذة اإلالشسة في وصن الخلذًش الزي
خصل كلُه في ول ملشس دسظه الؼالب  ،اهـش اإلالحم(.)2
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املعدل الترالمي :خاصل كعمت مجمىق الىلاغ التي خصل كليها الؼالب
في حمُم اإلالشساث التي دسظها مىز الخداكه بالجاملت كلى مجمىق
الىخذاث اإلالشسة لخلً اإلالشساث  ،اهـش اإلالحم (.)2
الخقدًز العام :وصف معخىي الخدصُل الللمي للؼالب خالٌ ّ
مذة
دساظخه في الجاملت .
الحد ألادوى من العبء الدراس ي:أكل كذد مً الىخذاث الذساظُت التي
ً
ًيبغي كلى الؼالب حسجُلها بما ًدىاظب مم ّ
ملذله التراهمي وفلا إلاا
ًلشسه مجلغ الجاملت.
الزقم الجامعي :سكم ًذٌ كلى اللام الجامعي و الفصل الذساس ي الزي
الخدم به الؼالب للذساظت بالجاملت باالطافت الى الشكم اإلادعلعل
للؼالب في رلً اللام.
الخطت الدراسيت :حمُم اإلالشساث التي ًذسظها الؼالب لخمىىه مً
الحصىٌ كلى الذسحت الللمُت في جخصص ملين.
مخطلباث الجامعت :مجمىكت اإلاىاد الذساظُت التي جلش الجاملت جذسَعها
لجمُم ػالبها ،و هي مىاد جخفم و اهذاف الجاملت.
مخطلباث الهليت :مجمىكت مً اإلاىاد الذساظُت التى ًذسظها حمُم ػالب
اليلُت كلى أخخالف جخصصاتهم ،و رلً لخىفير كاكذة أظاظُت مً
الثلافت و اإلاللىماث لهم.
مخطلباث الخخصص :و حشيل مجمىكت اإلاىاد الذساظُت التي جيخمي الى
جخصص واخذ .و ًىفشد ػالب الخخصص الىاخذ في اليلُت.
املزشد الامادًمي :هى كظى هُئت الخذسَغ الزي ًخخاسه اللعم
الاوادًمي في اليلُت لُخىلى جىحُه الؼالب في كملُت حسجُل ملشساث ول
فصل دساس ي  ،و ًخاٌم معيرجه الللمُت مىز دخىله الجاملت و ختى
جخشحه.
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 الحذف و الاضافت  :كملُت الحزف و الاطافت او حغُير شلب او مىاكُذ
ملشس أو اهثر و جخم خالٌ الاظبىق الاوٌ للفصل الذساس ي.

السجالث التي ًجب جوفزها لدي املزشد الامادًمي بالقسم:
.4
.2
.4
.1
.2
.3

.4
.5

اظخماسة حسجُل ملشساث اهـش اإلالحم ( :)4و جذون فيها اإلالشساث التي
ًذسظها الؼالب و ًىكم كليها مً الؼالب و اإلاششذ الاوادًمي
همىرج خزف و أطافت اهـش اإلالحم ( :)1و جذون فُه اإلالشساث اإلاؼلىب
الاوسحاب منها و ًىكم كلُه مً الؼالب و اإلاششذ الاوادًمي
همىرج الاوسحاب مً ملشس اهـش اإلالحم ( :)2و جذون فُه اإلالشساث
اإلاؼلىب الاوسحاب منها و ًىكم مً الؼالب و اإلاششذ الاوادًمي
اظخماسة جاحُل الذساظت اهـش اإلالحم ( :)3و جذون فيها ػلب جأحُل
الذساظت و الفترة الضمىُت
السجل الاوادًمي :و فُه اإلالشساث مً مخؼلباث حاملُت و ولُت و
مخؼلباث جخصص
البؼاكت الاسشادًت اهـش اإلالحم ( :)4و هي بُان باإلالشساث اإلاؼلىب مً
الؼالب دسظتها و لم ًخم اهجاصها بلذ و ًمىً الدسجُل فيها هما جخظمً
خؼت لدسجُل الؼالب فى الفصىٌ الذساظُت اإلاخىالُت و بخاصت في خالت
الؼالب اإلاخلثرًً
أشلاس الدسجُل :و هى كباسة كً الجذوٌ الذساس ي للؼالب مؼبىق مً
الىـام الجامعي و مىكم كلُه مً الؼالب و اإلاششذ الاوادًمي
ملف الؼالبً :لىم اإلاششذ الاوادًمي باكذاد ملف خاص ليل ػالب مً
الؼالب اإلاىول له اسشذهم اوادًمُا و ًدخىي اإلالف كلى الخالي:
أ .اظخماسة بُاهاث الؼالب.
ب .كائمت اإلالشساث اإلاإدًت الى الخخشج و خؼت حسجُل الؼالب لخلً
اإلالشساث فى الفصىٌ الذساظُت اإلاخىالُت
ث .اظخماسة الدسجُل
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ر .وسخت خذًثت مً السجل الاوادًمي للؼالب
ج .اظخماساث الاسشاد الاوادًمي الخاصت بالؼالب مً مداطش
احخماكاث مم اإلاششذ الاوادًمي اهـش اإلالحم ( ، )5اظخماسة
ملذالث مىاد .........الخ
الخؼىاث الاحشائُت التي ًلىم بها اإلاششذ الاوادًمي لخدلُم اهذاف الاسشاد
الاوادًمي:
 .4حلشٍف الؼالب اإلاعخجذ بىـام اإلالشساث و هـام الذساظت.
 .2الحصىٌ كلى كائمت الؼالب اإلاىول له اسشذهم اوادًمُا
 .4الاحخماق مم الؼالب بشيل دوسي و ًدذد مُلاد زابذ للجخماق مم
الؼالب إلاىاكشت مشاولهم.
 .1ششح الذوس اإلاىىؾ باإلاششذ الاوادًمي للؼالب
 .2ششح هـام العاكاث اإلالخمذة للؼالب و طشوسة ان ًخلشف الؼالب كلى
هُفُت حسجُل العاكاث و اخخُاس اإلالشساث جبلا للخؼت الذساظُت و
ملذله
 .3جىصَم اوساق حلشٍفُت بىـام الذساظت باللعم و بيل ما ٌعخجذ مً حغير
فى الىـم و اللىائذ الاوادًمُت
 .4الدشذًذ كلى طشوسة التزام الؼالب بالحظىس و الاهخـام في الذساظت مً
الاظبىق الاوٌ.
 .5ججهيز ملفاث إلاخابلت خالت الؼالب و جدذًث اإلالفاث بشيل معخمش.
 .6الاهخمام بلملُت الاسشاد الفشدي للؼالب و رلً إلاىاكشت اإلاشىالث التي ال
ًخمىً الؼالب مً مىاكشتها امام مجمىكت مً الؼالب و بخاصت
الؼالب اإلاخلثرًً دساظُا.
 .41وطم خؼت دساظُت للؼالب بيل دكت.
 .44الاششاف كلى كملُت الحزف و الاطافت للملشساث الخاصت بالؼالب.
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 .42الخاهذ مً هـامُت كذد العاكاث اإلاسجلت للؼالب بلذ كملُاث الحزف
و الاطافت.
 .44الخاهذ مً حسجُل الؼالب للحذ اإلاؼلىب مً العاكاث وفم اإلالذله
التراهمي.
 .41الخيعُم مم اداسة اليلُت فى مخابلت خاالث الؼالب الزًً ٌلاهىن مً
مشاول احخماكُت جإزش كلى معخىاهم الذساس ي
 .42الاهخمام بالؼالب اإلاخفىكين و حشجلهم كلى مىاصلت جفىكهم
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ممحق ( ) 1
السجل األكاديمي ورموز التقديرات
السجل األكاديمي:

هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي  ،ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل

دراسي برموزها وأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عميها ورموز وقيم تمك
التقديرات  ،كما يوضح السجل المعدل الفصمي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام باإلضافة
إلى المقررات التي أعفي منها الطالب المحول.
الرمز

الرمز

بالعربية

باإلنجميزية

حدود الدرجة

المدلول

النقاط

بالعربية

المدلول

باإلنجميزية

أ+

A+

044-50

0.44

0.44

ممتاز مرتفع

أ

A

 54أقل 50

0..0

5..0

ممتاز

Excellent

ب+

B+

 50أقل من 54

0.04

5.04

ب

B

 54أقل من 50

0.44

5.44

جيد جداً مرتفع

Superior

ج+

C+

 .0أقل من 54

5.04

0.04

جيد مرتفع

ج

C

 .4أقل من .0

5.44

0.44

جيد

د+

D+

 50أقل من .4

0.04

0.04

مقبول مرتفع

د

D

 54أقل من 50

0.44

0.44

مقبول

Pass

هـ

F

أقل من 54

0.44

4

راسب

Fail

م

IP

-----

-

-

مستمر

In-Progress

ل

IC

-----

-

-

غير مكتمل

In-Complete

ح

DN

-----

0.44

4

محروم

ند

NP

 54وأكثر

-

-

ناجح دون درجة

Nograde-Pass

هد

NF

أقل من 54

-

-

راسب دون درجة

Nograde-Fail

ع

W

-----

-

-

منسحب بعذر
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جيد جداً

Exceptional

Very Good
Above Average
Good
High Pass

Denile

Withdrawn

ممحق ()2
مثال لحساب المعدل الفصمي والتراكمي

الفصل األول :
عدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

عدد النقاط

المقرر
 540سمم

0

50

ب+

0.04

5.44

 500كيم

5

.4

ج

5.44

5.44

 050ريض

5

50

أ

0..0

00.00

 500فيز

0

54

ب

0.44

05.44

المجموع

معدل

األول =

الفصل

48.25

12

مجموع النقاط ()48.25
ـــــــــــــ

= 4.22

مجموع الوحدات ()12

الفصل الثاني :
الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

عدد النقاط

المقرر
 040سمم

0

55

أ+

0.44

04

 50.كيم

5

55

ب

0.44

00

 500ريض

0

.0

ج

5.44

00

 505فيز

5

50

ب

0.44

00

المجموع

عدد

الوحدات

12

معدل الفصل الثاني =

46

46

ـــــــــــــ
12

= 3.83
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المعدل التراكمي =

مجموع النقاط ()46 + 48.25
ـــــــــــــــ

مجموع الوحدات ()12 + 12

= 3.93

ممحق ()3

اسخمارة حسجيل مقزراث
اسم
الطالب

الزقم الجامعي

املسخوى

الفصل الدراس ي
/العام الجامعي

املعدل
الفصلي

املعدل الترالمي

بيان باملقزراث املطلوب حسجيلها
لود املقزر

اسم القزر

عدد
الساعاث

اسم املزشد
الامادًمي
جوقيع املزشد
الامادًمي

اسم
الطالب
جوقيع
الطالب
خزر في
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مواعيد الىظزي
الساعت

اليوم

مواعيد العملي
اليوم
الساعت

ممحق ()4
استمارة حذف  /أضافة مقررات
اسم
الطالب

الزقم الجامعي

املسخوى

الفصل الدراس ي
/العام الجامعي

املعدل
الفصلي

املعدل الترالمي

رجاء إضافة/حذف المقررات التالية

مقزراث مطلوب
اضافتها

مقزراث مطلوب
خذفها

لود املقزر

اسم القزر

رقم
الشعبت

عدد
الساعاث

اسم املزشد
الامادًمي
جوقيع املزشد
الامادًمي

اسم
الطالب
جوقيع
الطالب
خزر في
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مواعيد الىظزي
الساعت

اليوم

مواعيد العملي
اليوم
الساعت

ممحق ()5
استمارة انسحاب من مقررات
اسم
الطالب

الزقم الجامعي

املسخوى

الفصل الدراس ي
/العام الجامعي

املعدل
الفصلي

املعدل الترالمي

رجاءالموافقة عمى انسحابي من المقررات التالية
لود املقزر

اسم القزر

رقم
الشعبت

اسم
الطالب
جوقيع
الطالب
خزر في

عدد
الساعاث

اسم املزشد
الامادًمي
جوقيع املزشد
الامادًمي
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مواعيد الىظزي
اليوم
الساعت

مواعيد العملي
اليوم
الساعت

ممحق ()6
استمارة االعتذار عن فصل دراسي
اسم
الطالب

الزقم الجامعي

املسخوى

الفصل الدراس ي
/العام الجامعي

املعدل
الفصلي

املعدل الترالمي

الفصلللل السياالللل الاالعلللى اه :للل اي

للل

341 /341هلللا يلللديية اسايللل الفصلللل

/

/

341ها و ذلك لالابد ال:دلي
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
يىقيللا الالدللل
مجعس اليسط (
/

 -----------------يللديية ييللسيط الالعلل) نعط (

/

341هللا

/

اي

) ه يىافق مجعس اليسط يقط الجعس  -------------------يدييخهد

341 /ها

يىقيا يئيس اليسط  --------------------------ال:ديية
ايللللس عيلللل
ال:ديية

/

/

341ها

 ) ( ---------------------نعللللط ( ) ه نىافللللق/

341 /ها
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ال:ىقيللللا -----------

ممحق ()7
البطاقة االرشادية
اسم
الطالب

الزقم الجامعي

املسخوى

الفصل الدراس ي
/العام الجامعي

املعدل
الفصلي

املعدل الترالمي

بيان بالمقررات المطموب دراستها و غير مطروحة بالفصل الدراسي الحالي
لود املقزر

اسم القزر

عدد
الساعاث

اسم املزشد
الامادًمي
جوقيع املزشد
الامادًمي

اسم
الطالب
جوقيع
الطالب
خزر في
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مواعيد الىظزي
الساعت

اليوم

مواعيد العملي
اليوم
الساعت

ممحق ()1-8

نًوذج دعوة طانة نالجتًاع يع يسشده األكاديًي
اسم
الطالب

الزقم الجامعي

املسخوى

الفصل الدراس ي
/العام الجامعي

املعدل
الفصلي

املعدل الترالمي

)

عهيك انحضوز إني يكتة انًسشد األكاديًي (
وذنك في تًاو
انساعت  ------------ين يوو ---------------انًوافق  -----------نًناقشت
األيوز انتانيت:

يساجعت انتحصيم
انعهًي

انتسجيم

يوضوع االجتًاع:

اسم املزشد
الامادًمي

اسم
الطالب

25

انغياب

أخسى

جوقيع املزشد
الامادًمي

جوقيع
الطالب
خزر في

ممحق ()2-8

نًوذج اجتًاع انًسشد األكاديًي يع طانة
االسى
انفصم
اندزاسي
انًعدل
انتساكًي
انساعاث
انًحتسبت

انسقى انجايعي

انيوو /انتازيخ

41 / /هـ

يعدل أخس فصهين

عدد اإلنرازاث

ساعاث اننجاح

انساعاث انًسجهت

نوع انطهة:
يساجعت انتحصيم انعهًي

اسى انطانة :
انتوقيع :

انتسجيم

انغياب

اسى انًسشد األكاديًي:

انتوقيع

26

أخسى
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