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 اإلرشاد األكاديمي  دليل 

 د سوزان سيف هللا إبراهيم    أ  اعداد:
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 مقدمة 

ي أحررا ريكترا ره ة رر  ظرري كلررت رهتي ررألا رهترري لتبعرر  كلررألد ره ررأل ألا ره عت ررا   يعتبررا رشادررألك ريمررألكي 
  تره رررااألا تريك ررري  ي ررر   تمارا ةرررأل ريمألكي  ررر   تأم رررألاةأل ره  تي ررر تترهتررري ل رررأل ا رهيألهرررر ظررري رهتعرررا   يررر  ره

ك ررأل يعتبررا رشادررألك ريمررألكي ي نحرراا ره عررمرا رهترري لررا ت ل أل رر  رهيررال  ارر  رهتي رر   . رهيالب رر  لألهتي رر  تره ألاعرر
 تكذهك ل أل   رهيي   ا  رهيال   تلزيا ان ركت ألء رهيألهر نهيةأل. 

 اإلرشاد األكاديمي:رؤية نظام 
 جألاع  رهعةض  خاا  ا يز  هيال  

اإلرشاد األكاديمي: رسالة نظام   
ريمألكي ي ترهع  ي  رشدار   ل ايت  ت أل   ا  رهيال  ان خالل  نه  خيق ج ما هيرشادألك ريمألكي ي  يةا  كلألد  

تلح يق امرص ألا ره ايج رهتي لؤهيه هالهتحألق   هةت حت  يت كن رهيألهر ان رمت أل  ره عألا  تره ةألارا ره ييمم  
  . اتتألا  أمألكي يل مق رهع   ان خالل اعلما  ك ت 

 أهداف اإلرشاد األكاديمي: 

شادررألك ريمررألكي ي نهرر  ل ررايت رهعدررا تا ررأل ا  رهيررال  هترري يت كعررمر اررن رم ررألل ارراحيتةت ي ررع  كلررألد ر
 رهاارس   بع ألح  ن طايق لح يق رالهار  رهتأله  :

 ره را ضر ن  ره تييبرألاكةألء ج    إت  رهاارس   ره ي ثعألء كارسته ل أل يح ق نل ألد ألمظيا رها ت رهالزد هييألهر  .1
  ره تألح . رهزاع  

رالسرتارل       تأهرارظةأل رهتي ر ره ألاعر  ت تزيرألك  ت ريةت باسرأله     ا ريمألكي  ر  ترشادرألكي  هييرالل ايت ره عيماأل .2
 .ترهالئح  رهارخي  

 .اتأللع  رهيال  أمألكي  أًل تا أل الةت  ي  نك ألز كارستةت لك ألء  .3
 تايمهةت.رهباراج ريمألكي    رهتي لالئت ماارلةت ا أل ا  رهيال   ي  رهّتعا   ي   .4
تا ررأل الةت ظرري رهت يررر   تاتررأللعتةت هاظرر  ا ررتمرهت رهعي رري  ترالهت ررألد بةررت    ره تعثرراين كارسرر ألً لمج رره رهيررال .5

 ان  قبألا. يمرجةمن  ي  األ 
 هتح ين ا تما رهييب  ره ألاع  لعايف رهيألهر لأله ااألا ره  تي   رهتي ل ااةأل .6
 . لزتيا رهيال  لأله با  ترهاأي رهعي ي حمل لعل ت أتمأللةت  .7

 المرشد األكاديمي

رهتي رر  نكرا  ايررم ا  م رر  اررن رهيررال   تيعتبررا حي رر  رهتمرصرر  بررين  يتررمه هررم أحررا أ ضررألء هيدرر  رهتررااي  رهررذي 
 مألكي ي. هيال   ك أل أكه ره  دمل  ن لح يق أهار  رشادألك ريتر
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 دور المرشد األكاديمي:

ارررأل مرررا  رحترررمرءارررن  ه كعرررل رررأل ي  نطرررألا رهت ألهيرررا ره ألا  ررر  ظررريطاللررره  بيعررره تمرررينمظيا جرررم ارررن ره رررمك  تريه ررر  لررر .1
 .ره ارا ره عألسر ترل ألذرهبحث  ن رهحيمل  ظيتا أل الةت  رجت ألع  يعتاضةت ان ا كالا أمألكي    أت 

 لعايف رهيألهر بالئح  رهباكألاج ره ألص له  تاتييبألا رهت اج.  .2
 ره  تي   بةأل.  لعايف رهيألهر لألهيمرئا  تره مركين  ترهق ت ره ألص  لألهتي    ترهة ك  رهتعل  ي هةأل  ترهمحارا .3
 داح كلألد ره أل ألا ره عت ا  ترشادألك ريمألكي ي هييال . .4
  رال ررالن  يرر  اكتررر  ره  تي رر  ألريي يررلررألهياق  تيررتت ن ررالد رهيررال  لرره ريمررألكي ي لحايررا سررأل ألا رشادررألك  .5

 . تيتت نخيألا ائ   ره  ت ره  تص بتيك ره أل ألا. رشادألك ريمألكي ي
  سرمرءًر أمألكي  رأًل أت ظري رالك ري  رهيالب ر  رهاارس    ترك ألزرله ظي رهتي   يتض ن خيته ن ارك ايم هت  طألهر .6

   تكذهك كألظ  رهمثألئق ريخاا رهتي لتعيق لألهيألهر. لألشضألظ  نه  رهب ألكألا ره ألص  له
 تيتيير ذهك األ ييي:  رل ألد رهع ي ألا ره تعي   بت  ي  رهيألهر ان رهت  ي  ره عيي  ترهحذ   ترشضألظ  .7

   تأممركهأل  تاتييبأللةأل ره ألل  .اره  اار  س ألءلأرشه ألد  -
رشه رألد لأله مر را ره ألصر  بت ر ي  رهيرال  ارن رهحرا ريككر   تريمدر   تامر يرا رهت ر ي   تامر يرا  -

 الك حأل  ان ا اارا  تإضألظ  ا اارا. ر
 لمظيا كألظ  رهمثألئق ره ألص  بت  ي  رهيال  ألك مذج رهت  ي   ك مذج ره حر  ك مذج رشضألظ (   -

  . أل ا  رهيألهر ظي تض  خي  كارس   كألاي  اعذ رهتحألمه لأله ع  ريته ا .8
 تض  خي  بايي  هييألهر ظي حأله  حاتث ركحار  ظي ا ألاه ريمألكي ي.  .9

 ل     رهيألهر  ي  ره  ألاك  ظي ريك ي  رهيالب   لألهتي   تره ألاع  ا أل ي ألهت ظي ليميا اةألارله.  .10
   ترالجت ألع  . ا أل ا  رهيألهر ظي ح  ا كالله ريمألكي   .11
 . ان خال اتأللع  كاجألله ظي أ  ألل ره د  رهاارسي تكةأليته اارقب  أكرء رهيألهر ريمألكي ي .12

 دور الطالب  

ي رررتص ل  رررأل ا   ريمرررألكي ين كتا ره ادرررا   تأره  رررؤتل ظررري رهعةأليررر   رررن ره رررارارا رهترري يت رررذهأل نكارك أكرره .1
 .ل ألذ ره ارارا ره عألسب ر رهيألهر  ي 

  تذهرك ل  رأل ا  ره ادرا ريمألكي يباكألا ه  لأ ارك هتي  ر اعذ ره د  رالتل الهتحألمه لألي ر أن ي مد رهيأله .2
 ريمألكي ي. 

تهررم ريسرربم  ره ررألبق  ريمررألكي يتخألصرر  خررالل ظتررا  أسرربم  رالادررألك  ريمررألكي يارئت ارر  اادرراه رهررتمرصرر  ره .3
 . هإلادألك ريمألكي ي  تخالل ره أل ألا ره  دد  رهت  ي  ره بائي تكذهك خالل ظتا  رهت  ي   يسبم 

 .ترشضألظ   تخألص  ظي حألالا: رهت  ي   ره حر أتالً   ريمألكي ياارجع  ااداه  .4
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 آلية عمل اإلرشاد األكاديمي

ظي  تذهك ترهذين سم  يتت لمزي  رهيال   ييةت    ت  ترهةيد  ره عألتك  هة ضألء هيد  رهتااي أ رخت ألا يتت  .1
   .مب  باري  ك  ظد  كارسي

 ره ألص  بةت. تي    رهب ألكألا ترهيال  ره  دمل  عةت ره ألص  لك  اادا أمألكي يئت  ارك ره مرر  يتت .2
هتعل ت رهاتارا رهتعايف     ريمألكي ي  هإلادألك  رسبم  مب  باء رهت  ي  ظي ره د  رهاارسي ريتل  لحايا .3

    هيد  رهتااي . ي ضألء
   ره حاك. ألبي  رهيال  تظق ره اتل ي مد  ضم هيد  رهتااي  ل  .4
ريمألكي يرهي اد   .5 رهي ألءرا    دةاي ل ايا     ادا  رهيال    رهتي ن  ا ألم   اتض عه  رهيال   ا   ل ت 

 ترهحيمل ره  تاح . 
 

تييحق ا  هألكترا ره  تي     تظ أل    كةألئيل ايا    لأ ارك  رهاارسيكةألي  ره د     ظي  ره ادا ريمألكي يي مد   .6
اكتر تكي  رهتي   ه دمن نه     تكذهك اي ألا رهيال   لألشادألك ريمألكي يج    رهمثألئق ره ألص    ايارهت 

 ترهيال .ظي ه ع  ددمن رهتعي ت  ترهيال  ه عألم تهرهتعي ت 
 ترهمثألئق تكذهك اي ألا رهيال  نه  تحا  ض ألن ره مك .  رهعةألئيل يت ك    ان رهت ايا  .7
اضأل رهيال   تأ ضألء هيد  رهتااي   ترهةيد     ان خالل رست دألءرا  رشادألك ريمألكي ييتت ل ي ت كلألد   .8

 ره عألتك  بمرسي  تحا  ض ألن ره مك .   
 ظد .  ياظ  ل ايا بعلألد رشادألك ريمألكي ي نه  ا ي  رهتي   ظي كةألي  ك  .9
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 الطالب استمارة 

 الحالة االجتماعية للطالب    -أ
 أخرى  األقارب أمه  أبيه  أبويه :يعيش الطالب مع
 : عدد أفراد األسرة

 البيانات الصحية  -ب
 غير جيدة  جيدة  ممتازة :الصحية حالته 

 ...................................................................................... ............................... 
 بيانات التحصيل الدراسي -ج

 المواظبة على حضور المحاضرات*
 ممتاز مقبول ضعيف

 طالب الدراسي مستوى ال
 ممتاز مقبول ضعيف

   

 السنوات السابقة فيتقدير الطالب  
 السنة الرابعة  الثالثةالسنة  السنة الثانية السنة االولى 

    

 يتميز فيها الطالب  التيالمواد 
 .........................................................................

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

 يعانى فيها الطالب  التيالمواد 
 .........................................................................

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

لمستوى الطالب   المرشد األكاديميتقييم 
 الدراسي 

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

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

 ...................................... 
  نعم  ال شاكل دراسية هل توجد للطالب م

حالة االجابة بنعم، ما  في
 يعانى منها الطالب التيالمشاكل 

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

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



 

6 

 

 .................................................................................. 
 هوايات الطالب  -د

  الفنون )الرسم، الشعر(  القراءة   الرياضة 

 أخرى )تحدد( 
............................ ..................................................

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

  ال  نعم الكليةأنشطة  فيهل يشارك الطالب 

..............................................................................  ؟ هية االجابة بنعم، ما حال في
 .............................................................................. 

  ال  نعم هل للطالب أنشطة خارج الكلية 

...................................................................... ........ ؟ هيحالة االجابة بنعم، ما  في
 .............................................................................. 

  المرشد األكاديميمالحظات 

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

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

........................ ......................................................
 ..............................................................................
 ............................................................................. 
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    نموذج التقرير النهائى للمرشد األكاديمي 
  . ....... للفصل الدراسي: .......

 
 

 .............................. ....... األكاديمي:المرشد اسم 
 .............................. ...................... الوظيفة:

 رقم الموبايل: ................................................ 
 ......................... .................. :اإللكترونيالبريد 
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 أسماء الطالب .1

 
 التيعدد اللقاءات الجماعية  اسم الطالب  م

 حضرها 
 التيعدد اللقاءات الفردية 

 حضرها 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
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 باالجتماعات  بيان .2
 ةالجماعي اللقاءات -أ

 

 مالحظات  الحضور  عدد اإلجتماع تاريخ
   

   

   

 

 الفردية  اللقاءات -ب
 

 الموضوع* تاريخ االجتماع اسم الطالب 
   

   

   

   

 د دي ره مضم  أن ظ ط يذكا ره  د   ره مضم ألا حأله   ظي *

 
 األكاديمي  شاداالرالمرشد األكاديمي لنظام  تقييم  -ج 

 نقاط القوة 

1.  
2.  
3.  
4.  

 نقاط الضعف 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 مقترحات التحسين 

1.  
2.  
3.  
4.  

 


