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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
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صدق هللا العظيم 



دلْل اإلرشاد االكادّوَ ًدعن الطالب  

 

( 4 (  جاهعة الونٌفْة–كلْة الطة 
 

 طب المنوفية– اعداد وحدة ضمان الجودة 

 

 مدير الوحدة          ن الصيفى                            ػادة حسػػغ/    د

نائب مدير الوحدة             ا نوح                              ػاا  زرر ػػهن/   د

  باحث شئون أفراد بالوحدة                     فاطمة حمدر غنيم              / أ  

أخصائى إحصاا وحاسب آلي        أمير صابر الدهيمى                      /  أ



دلْل اإلرشاد االكادّوَ ًدعن الطالب  

 

( 5 (  جاهعة الونٌفْة–كلْة الطة 
 

 

 
 

 
 

 الصفحة الوٌضٌعات م

 6 مقدمة 1

 7 مفهوم اإلرشاد   الطالبي 2

 7 أهداف اإلرشاد الطالبي 3

 8 المهارات المطموبة فى المرشد األكاديمى 4

 11 واجبات الطالب 5

 12 (االرشاد األكاديمى)مقارنة بين الساعات المكتبية و الريادة العممية  6

:  المالحق  7

ممف ألنشطة الطالب والجوائز الحاصل عميها : 1  نموذج 

تقرير حالة إرشاد أكاديمى  : 2  نموذج 

 (أكاديمى إرشاد)محضر جمسة ريادة عممية  : 3  نموذج 

15 

16 

17 

18 

 
 

  

رس ـفه

 



دلْل اإلرشاد االكادّوَ ًدعن الطالب  

 

( 6 (  جاهعة الونٌفْة–كلْة الطة 
 

 

 

: مقدمة

فً ضوء التربٌة الحدٌثة والدور الذي تضطلع به الجامعات، 

والمرحلة التارٌخٌة التً ٌمر بها اإلنسان فً عصرنا فً ظل المتغٌرات 

الهائلة وأهمٌة اإلرشاد فً  تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة وتأسٌس لواعد 

المشاركة والتفاعل ووضع المرارات لبناء الشخصٌة المادرة علً مواجهة 

. المستمبل بما ٌحمله من متغٌرات

ومن هذا المنطلك ٌَفرض نظام اإلرشاد األكادٌمً واجبات على 

وتتجلى هذه . طرفً العملٌة التعلٌمٌة، المؤسسة التعلٌمٌة والطالب

الواجبات فً مجمل النظم واللوائح اإلدارٌة والفنٌة واألكادٌمٌة التً تنظم 

. نشاط العملٌة التعلٌمٌة بمخرجاتها

وتمشٌٍا مع هذا النهج، فإن اهتمامنا بالطالب كمكون رئٌسى فً 

فً ظل وجود إدارة فاعلة تنهج النهج الفعال فً تعاملها - العملٌة التعلٌمٌة 

ٌجعلنا دائما نعمل على - مع مكونات العملٌة التعلٌمٌة بأبعادها المختلفة

توجٌهه وإرشاده ومتابعته وتمٌٌم إنجازاته ومساعدته فً الكشف والتعرف 

والتواصل مع المنوات .,علً العمبات التً تواجهه وتحد من تمدمه 

اإلرشادٌة بكل ٌسر وسهوله؛ لٌشعر بوجوده االجتماعً كعضو فعال فً 

 .البٌئة الجامعٌة

 دليل اإلرشاد األكاديمى
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 النواحً جمٌع فً الطالب وتوجٌه مساعدة إلى تهدف منظمة عملٌة

 ٌفهم لكً والمهنٌة والتربوٌة واألخاللٌة واالجتماعٌة النفسٌة الدراسٌة

 فً أهدافه تحمٌك إلى لٌصل مشاكله وٌحل لدراته وٌعرف شخصٌته

 فً عضواًافاعالًا  ٌصبح ولكً الجامعى للتعـلٌم العامة إطاراألهداف

 .الجامعً المجتمع

 التعلْوْة الوؤسسة: اإلرشادّة العولْة هحٌرُ علَ الطالتِ اإلرشاد ًّزتكز

 ًالطالة

 

 

 

  

 سواء الدراسة أثناء الطالب ٌواجهها لد أو ٌواجهها التً المشكالت بحث- 

 المناسبة الحلول إٌجاد على والعمل تربوٌة أو اجتماعٌة أو شخصٌة كانت

 الصحة له وتوفر" حسنا" سٌرا الدراسة فً الطالب ٌسٌر أن تكفل التً

 .النفسٌة

, وتمٌٌمهم دراستهم خالل الطالب تمدم تمارٌر متابعة على العمل-  2

 مستوٌاتهم وتحسٌن دراسٌا المتعثرٌن الطالب أداء ومتابعة

 أو المتفولٌن الطالب ومٌول  ولدرات مواهب اكتشاف على العمل- 3

 المواهب تلن واستثمار توجٌه على والعمل سواء حد على المتفولٌن غٌر

 مفهوم اإلرشاد الطالبي

 أهداف اإلرشاد الطالبي
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 بشكل والمجتمع خاصة الطالب على بالنفع ٌعود فٌما والمٌول والمدرات

  .عام

 المستطاع لدر ومساعدتهم والجامعة الكلٌة بنظام الطالب تبصٌر- 4

 الطرق افضل إلى وإرشادهم لهم المتاحة البرامج من المصوى لالستفادة

 .والمذاكرة للدراسة

 تتناسب التً بالمهنة وربطه التخصص اختٌار على الطالب مساعدة- 5

 تبصٌرهم وكذلن المجتمع واحتٌاجات ومٌولهم ولدراتهم مواهبهم مع

 المبول وشروط بالمعلومات وتزوٌدهم المتوفرة والمهنٌة التعلٌمٌة بالفرص

 االعتبار بعٌن آخذٌن مستمبلهم تحدٌد على لادرٌن ٌكونوا حتى بها الخاصة

 .المرار هذا مثل اتخاذ فً أمورهم أولٌاء اشتران

( واإلدارة واألستاذ الطالب ) الجامعً المجتمع توعٌة على العمل- 6

 . التعلٌمٌة العملٌة فً ودوره الطالبً اإلرشاد ومهام بأهداف عام بشكل

 

 

 

 
 

 

 

 أن ٌستطٌع طالبه، مع الفعال التواصل على المادر هو الناجح المرشد

 أو ٌهاجمهم ال ، بهم وٌهتم ٌفهمهم ، إلٌهم االستماع ٌجٌد ، حاجاتهم ٌحدد

 ٌستثمر ، لدراستهم التخطٌط فً وٌشركهم معهم ٌعمل إنما ، منهم ٌسخر

 ما ومعالجة بأٌدٌهم األخذ على لادراًا  ٌكون عندئذٍ  . بمدراتهم وٌثك خبراتهم

 المهارات المطموبة فى المرشد األكاديمى
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 نحدد أن نستطٌع هنا ومن ، دراستهم خالل عمبات من طرٌمهم ٌعترض

 فً ٌسهم لكً األكادٌمً للمرشد تتوفر أن ٌنبغً التً المهارات بعض

:-  الويارات ىذه ًهي ، له المرسومة األهداف تحمٌك

 يٓبسح انمٛبدح

 يٓبسح انزؼبؽف

 يٓبسح انزخطٛؾ

يٓبسح انزُظٛى 

 يٓبسح االعزًبع

 يٓبسح اإلسشبد اندًؼٙ

 انٕلذ ٔاعزثًبس إداسح يٓبسح
 

 

 

 

 ٗاندبيؼخ فٙ األكبدًٚٛخ ثبألَظًخ يهًب ٚكٌٕ أٌ انًششذ ػه 

 .انمغى ٔثخطخ

 األكبدًٚٛخ انًشٕسح رمذٚى. 

 انذسخبد اززغبة ٔؽشق انزمٕٚى ثُظى انطالة رؼشٚف. 

 ٔأٔلبد نهًسبػشاد انًزبذ انٕلذ إداسح فٙ انطبنت يغبػذح 

 ٔلبػبد انًكزجخ فٙ ٔانًزاكشح انًشاخؼخ فٙ ٚغزغهٓب انزٙ انفشاؽ

 .االَزشَذ

 مهام المرشد األكاديمى        
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 رُظٛى فٙ ثبنخظٕص ٔيغبػذرّ االخزجبساد فزشح أثُبء انطبنت يغبَذح 

 .االخزجبساد نٓزِ اندٛذ نإلػذاد ٔلزّ

 انًُخفؼخ انًؼذالد رٔ٘ انطالة ٔإسشبد انطالة يؼذالد يشالجخ 

 .رنك زٛبل انًزجؼخ نإلخشاءاد ٔرُجٛٓٓى ٔرسفٛضْى

 اندبيؼخ ثًٕلؼٙ انًشرجطخ اإلنكزشَٔٛخ انًٕالغ ثًخزهف انطبنت رؼشٚف 

 فٙ ٔرغبػذِ ٔخبيؼزّ كهٛزّ أخجبس ػٍ رفٛذِ أٌ شأَٓب يٍ ٔانزٙ ٔانكهٛخ

 األعئهخ ًَٔبرج ٔاإلخزجبساد ٔانًسبػشاد انًمشساد ػٍ اإلعزؼالو

 .األخشٖ انًؼهٕيبد يٍ ٔغٛشْب انزذسٚظ ْٛئخ ٔأػؼبء ٔاألخٕثخ

 ًا  األكبدًٚٙ يششذِ نًشاخؼخ انطبنت زث  انًكزجٛخ انغبػبد ٔفك دااًب

 .انًؼهُخ

 انطالة يغ ثبنزؼبٌٔ( ٔانُذٔاد انًسبػشاد )انزٕػٕٚخ انجشايح رُفٛز 

 .انزُظًٛٛخ يٓبسارٓى ٔرًُٛخ صيالآى نخذيخ انًزطٕػٍٛ

 فٙ أيالًا  انطالة ثٓب ٚزًزغ انزٙ انخبطخ ٔانًٕاْت انًٓبساد ػٍ انكشف 

 .أفؼم ثشكم ٔرًُٛزٓب طمهٓب

 ؽبنت نكم خبص يهف ٔػًم ٔيزبثؼزّ نهطبنت انذساعٙ انزمذو سطذ 

 .زبنزّ يزبثؼخ ٚغٓم ززٗ رؼثشِ يزٕلغ أٔ يزؼثش

 ٗزهٓب ٔيسبٔنخ األعجبة فٙ ٔانُظش انطالة ْؤالء اعزذػبء انًششذ ػه 

 .انًمشس أعزبر يغ انزُغٛك ثؼذ ٔرنك انًُبعجخ ثبنطشق
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 ٔانٕثباك األٔساق خًٛغ فّٛ ٕٚثك انطبنت ثشلى نهطبنت خبص يهف فزر 

 يب ٔكم ٔأدااّ انًٕاد فٙ ٔرمذيّ األكبدًٚٙ انطبنت ثًغزٕٖ انًزؼهمخ

 . األكبدًٚٛخ يغٛشرّ أثُبء انطبنت ٚخض

  شكالد. 

  

 
 

  َظبو نٕػغ األكبدًٚٙ يششذِ يغ ٚؼًم أٌ انطبنت ػهٗ ٚدت كًب  

  .ٚذسعّ نًب  رُفٛز٘ دساعٙ خذٔل يغ دساعٗ

 ٌأعئهخ أ٘ األكبدًٚٙ نًششذِ انكزشَٔٛب ٚشعم أٔ ٚزظم ٔأ 

  .إػبفٛخ اعزفغبساد  أٔ

 ٗانجشٚذ ٔ انًسًٕل رهٛفَّٕ ثشلى انطبنت رضٔٚذ األكبدًٚٙ انًششذ ٔػه 

 .ثّ انخبص  االنكزشَٔٙ

  ٌٔانزٙ انذساعٙ ثجشَبيدّ انٓبيخ ثبنزغٛشاد األكبدًٚٙ انًششذ ٚخجش ٔأ 

 .انذساعٛخ أْذافّ أٔ أدااّ  ػهٗ رؤثش لذ

 ٌْبيخ أداح ٔاإلسشبد انُظر أٌ زٛث, انذساعٙ رمذيّ يغئٕنٛخ ٚزسًم ٔأ 

. َدبزّ ػٍ األٔل انًغئٕل ْٕ فبنطبنت شٙء كم ٔلجم ٔنكٍ نهُدبذ

 واجبات الطالب        
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 (االرشاد األكاديمـى)مقارنــــة بين الساعات المكتبيـــة والريادة العمميـــة 
 

 (االرشاد األكاديمى)نظام الريادة العممية الساعات المكتبية البيان 

ْٗ انغبػبد انًخظظخ يٍ ٔلذ ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ نًزبثؼخ : التعريف 

. انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ يغ انطالة 

ٕٚفش َظبو انغبػبد انًكزجٛخ ؽشٚمخ نسم يشبكم انطالة انذساعٛخ 

ًا  . ٔٚزى يٍ خالنخ إكزشبف انطالة انًزفٕلٍٛ ٔانًزؼثشٍٚ دساعٛب

 

االكبدًٚٗ ٔانغبػبد انًكزجٛخ  (انشااذ )ٚدت انزفشلخ ثٍٛ دٔس انًششذ 

. زٛث أٌ خالل ْزح انغبػبد رزى يغبػذح انطالة ػهٗ فٓى انًمشساد 

ثًُٛب ٚكٌٕ انشااذ االكبدًٚٗ ْٕ رمذٚى يب ٚغزطٛغ يٍ َظٛسخ ٔدػى 

أكبدًٚٛٗ ٔيؼُٕٖ نهطالة ػهٗ يذٖ فزشح دساعزٓى ٔٚشًم ْزا انذػى 

ًا زم نًشكالرٓى انشخظٛخ يثم طؼٕثّ انزألهى ٔانظؼٕثبد انًبدٚخ  أٚؼب

. ٔانًشع ثئػبفخ إنٗ يزبثؼخ رمذيٓى انذساعٗ 

رمغٛى أػذاد انطالة ػهٗ أػذاد أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ فٗ كم  -1: التنفيذ

. لغى 

ٚزى كم ػؼٕ ْٛئخ رذسٚظ ثزخظٛض عبػبرّ انًكزجٛخ يغ  -2

إػالَٓب فٗ نٕزخ ػهٗ ثبثب انًكزت يغ يشاػبح رفشؽ ػؼٕ ْٛئخ 

 . رذسٚظ خالل ْزا انٕلذ 

ًا ٔٚزى يُبلشخ انًشبكم انذساعٛخ  -3  .ٚزى يزبثؼخ انطالة دساعٛب

  انخبص ثٓى ٔٚزى  Portfolioٚزى يزبثؼخ انطالة يٍ خالل  -4

 .رخظٛض دسخبد نهسؼٕس ٔانزفبػم يغ ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ 

نزسمٛك انسذ األدَٗ يٍ االرظبل انفؼبل ثٍٛ انشااذ ٔانطبنت ٚدت نكم 

. انطالة ػمذ يمبثهّ ٔازذح يغ انطالة فٗ انفظم انذساعٗ انٕازذ 

 -:ؽالة انفشلخ االٔنٗ 

يثم يب لجم ثبإلػبفخ إنٗ يمبثهخ إػبفٛخ خالل األعجٕع األٔل ٔانثبَٗ فٗ 

ثذاٚخ انفظم انذساعٗ إلعزمجبنٓى ٔإػطبآى فكشح يٕخضح ػٍ انكهٛخ 

. ٔانذساعخ ثٓب 
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 .ٚمٕو كم لغى ثزسذٚذ يمذاس ْزح انذسخبد  -5

رزى كزبثخ رمبسٚش رؼشع فٗ يدهظ انمغى ػٍ يذٖ فبػهٛخ ْزا  -6

 .انُظبو فٗ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ 

نهطالة  )ػًم اعزجٛبٌ نمغبط يذٖ فبػهٛخ انغبػبد انًكزجٛخ  -7

 . (ٔأػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ 

مسئوليـات عضو 
: هيئة تدريس 

. االنزضاو ثبنزٕاخذ فٗ انغبػبد انًكزجٛخ انًخظظخ نّ  -1

 .االعزًبع نًشبكم انطالة انذساعٛخ ٔانؼًم ػهٗ زهٓب  -2

 .انؼًم ػهٗ رٕػٛر ٔششذ يب ٚظؼت فًٓخ يٍ انًمشس  -3

يزبثؼخ دسخبد انطالة فٗ االيزسبَبد انذٔسٚخ ززٗ ٚغٓم  -4

 .إكزشبف انطالة انًزفٕلٍٛ ٔانًزؼثشٍٚ نزمذٚى انًغبػذح نٓى 

 .  انخبص ثٓى  Portfolioٚزى يزبثؼخ انطالة يٍ خالل  -5

ٚمٕو ثكزبثخ رمبسٚش دٔسٚخ ػٍ يب رى رُفٛزح خالل انغبػبد  -6

 .انًكزجٛخ ٔٚمذو نشاٛظ انمغى 

 

. ٚدت ػهٛخ أٌ ٚكٌٕ يذسة خٛذاًا ػهٗ االسشبد ٔيزفٓى نذٔسح 

دػٕح انطالة إنٗ االخزًبػبد انًدذٔنخ   -

 .رُظٛى نمبءاد يغ انطالة إرا رطهت رنك  -

 يزبثؼخ نمبءاد يغ انطالة إرا رطهت رنك  -

يزبثؼخ انزمبسٚش انخبطخ ثؼذو انشػب ػٍ انسؼٕس أٔ األداء انغٛش  -

 .يشػٗ 

رخظٛض عبػزٍٛ ػهٗ االلم فٗ األعجٕع خالل انفظم انذساعٗ  -

 .نٛشٖ انطالة ثذٌٔ يٕػذ يغجك 

. رغدٛم االخزًبػبد انزٗ رًذ ٔكزبثخ أٖ إخشاءاد رى إرخبرْب  -

مسئوليـات رئيس 
: القسم

انؼًم ػهٗ يزبثؼخ يب رى إَدبصح خالل انغبػبد انًكزجٛخ يٍ  -1

. خالل انزمبسٚش انذٔسٚخ 

يُبلشخ ْزح انزمبسٚش فٗ يدهظ انمغى ٔٔػغ يمزشزبد رسغٍٛ  -2

  الفرقة رائد / للكلية العام الرائد مسئوليات
يزبثؼخ األداء ٔانزمبسٚش انٕاسدح يٍ انشٔاد 
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( 14 (  جاهعة الونٌفْة–كلْة الطة 
 

 .إٌ ٔخذد 

 

مسئوليـات وكيل 
الكمية لشئون التعميم 

: والطالب 

. يزبثؼخ انؼًم ثُظبو انغبػبد انًكزجٛخ  -3

االؽالع ػهٗ يمزشزبد انزسغٍٛ إٌ ٔخذد ٔانؼًم ػهٗ رُفٛزْب   -4

 

. رسذٚذ يششذ نكم يدًٕػّ يٍ انطالة  -1

ٚدت أٌ ٚكٌٕ َظبو االسشبد يٕطف ٔيٕػر ثذلخ فٗ كزبة دنٛم  -2

 .انطبنت 

انزأكذ يٍ أٌ انًؼهٕيبد االعبعٛخ ٔاإلسشبد لذ أػطٛذ ألػؼبء ْٛئخ  -3

 انزذسٚظ ٔانطالة 

 " فٗ انظشٔف انخبطّ " انغًبذ نهطبنت أٌ ٚطهت يٍ إداسح انكهٛخ  -4

رغٛٛش انشااذ نٛزى رسذٚذ ثذٚم فٗ زبنخ رشكخ نهٕظٛفخ أٔ ػذو رٕاخذح  -5

ألكثش يٍ أعجٕػٍٛ خالل انفظم انذساعٗ انٕازذ ، ػهٗ أٌ ٚكٌٕ 

 .انًششذ انجذٚم يذسة ثظٕسح خذٚذح نهإلسشبد 

 .يزبثؼخ انطالة انزٍٚ نى ٚزًكُٕا يٍ زؼٕس ثؼغ انًمبثالد  -6
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لمالحقا  
 

(إرشاد أكاديمى)محضر جمسة ريادة عممية  ( :1)نموذج   

تقرير حالة إرشاد أكاديمى : (2)نموذج 

 ممف ألنشطة الطالب والجوائز الحاصل عميها: (3)نموذج 
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 (1)نموذج                

 (إرشاد أكاديمى)محضر جمسة ريادة عممية 
 

 :........................تاريخ الجمسة -1
 (/ .............نفسي / إجتماعى / عممى ): نوع الجمسة -2
 ...................:......................الحمول المقترحة لممشاكل التى تواجه الطالب-3

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

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

 

        توقيع المرشد                     توقيع الطالب                                                               
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( 2)نموذج 
 تقرير حالة إرشاد أكاديمى

 ...................: ...........................................................اسم الطالب 
. ............................................: ..............................الرقم االكاديمى 
................... ........................................................: الفرقة الدراسية 
 .............................................................................:العام الجامعى 
 ...................: ............................................................اسم المرشد 

 :بيان حالة عن وضع الطالب الدراسي بالكمية 
.......................................................................................................................................................................................................

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

 :نماذج لممشاكل التى يواجهها الطالب والحمول 
.......................................................................................................................................................................................................

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

 :توصية المرشد 
.......................................................................................................................................................................................................

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

   (الرائد)توقيع الطالب                                                                                      توقيع المرشد  
: التاريخ:                                                                                          التاريخ 
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( 3)    نموذج 
 

 ممف ألنشطة الطالب والجوائز الحاصل عميها
 

 :  ...............................................نوع النشاط   -1
  : ......................(محمي/ دولي ) المرز  الحاصل عميه  -2

. (الكمية / الجامعة / عمي مستوى الجامعات ):      محمي 
 : ................................... تاريخ الحصول عمى المرز   -3

 
 

  (الرائد  )           توقيع الطالب                                                            توقيع المرشد  
 


