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 ٚٔ ....................................... األكاديمي اإلرشاد

 ٛٔ ............................. األكاديمي اإلرشاد أىداؼ

عامة أىداؼ .................................................................... (أ)
 ..................................................... ٔٛ 

 عمى الحاصميف الطمبة) المتميزيف لمطمبة أىداؼ( ب)
 ٛٔ ............................. (إمتياز أو جداً  جيد تقدير

(الراسبيف الطمبة) المتعثريف لمطمبة أىداؼ .....................(ج)
 ..................................................... ٔٛ 

 ٜٔ ............................ األكاديمى اإلرشاد ميارات

 ٜٔ .......................................... القيادة ميارة

 ٕٓ ....................................... التعاطؼ ميارة

 ٕٓ ....................................... التخطيط ميارة

 ٕٓ ......................................... التنظيـ ميارة

 ٕٓ ....................................... االستماع ميارة

 ٕٓ .................... المشكالت وحؿ القرار اتخاذ ميارة

 ٕٔ ............................... الجماعى اإلرشاد ميارة



 

 ٕٔ ............................ الوقت واستثمار إدارة ميارة

 ٕٔ ....................... األكاديمي لممرشد العامة المياـ

 ٕ٘ .................................. األكاديمى إلرشادا خطة

 ٕٚ ................................ األكاديمي اإلرشاد مراحؿ

 ٕٚ .............. االكاديمى لالشراؼ التوعية و التدريب خطة

Academic Advisor Evaluation Form .......... ٕٜ 

1. My 

advisor is knowledgeable about my degree 

requirements. ٕٜ 

2. ............... My advisor is knowledgeable about 

department policies and requirements. .... ٕٜ 

3. ............... My advisor is knowledgeable about 

campus-wide policies and requirements. .. ٕٜ 

4. My advisor has helped me understand the 

campus general education requirements. . ٕٜ 

5. ....... My advisor seems well informed about 

campus support services (writing center, 

tutoring, counseling, etc.). ..................... ٕٜ 



 

6. ....... If unable to provide the information or 

assistance I need, my advisor knows where 

to refer me. ......................................... ٕٜ 

7.My advisor has encouraged me to do short 

and long term academic planning. .......... ٕٜ 

8. My advisor 

encourages me to take increasing 

responsibility for my academic progress. .. ٖٓ 

9.My advisor has helped me assess my 

career goals.ٖٓ 

10.My advisor has discussed career options 

with me.ٖٓ 

11. My advisor is 

available for appointments. ٖٓ 

12. .. My advisor is willing to spend sufficient 

time with me to deal with my academic 

concerns. ............................................ ٖٓ 

13. My advisor treats 

me as an individual. ٖٓ 

14. My 

advisor helps me make my own decisions. ٖٓ 



 

15. .. I am pleased with the overall nature of my 

meetings with my advisor. ....................... ٖٓ 

16. I 

would recommend my advisor to other 

students. ٖٔ 

 ٖٓ................ مالحؽ ................................................
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 نشأة جامعة حلوان

 
لتضـ المعاىد الفنية  ٜ٘ٙٔيعود إنشاء الجامعة إلى اإلقتراح الخاص بإنشاء جامعة لمتكنولوجيا عاـ 
حتى أنشئت  ٜٓٚٔ:ٕٜٚٔالعميا التى كانت قائمة فى ذلؾ الوقت . ثـ تبعيا محاوالت عامى 

لتتميز عف الجامعات األخرى بأف  ٜ٘ٚٔلسنة  ٓٚبالقانوف رقـ  ٜ٘ٚٔو يولي ٕٙالجامعة فى 
كمياتيا ليا طابع أكاديمى تطبيقى متميز حيث تقوـ عمى نظاـ األقساـ العممية المتخصصة عمى 

 مستوى الجامعة ككؿ .
 

 شعار جامعة حلوان

 
يقاع الحروؼ العربية  جاء شعار جامعة حمواف تطويعا" لمكممة المكتوبة واستثمار الموسيقى وا 

لتحقيؽ المضموف ، حيث أف أمتداد حرؼ األلؼ فى كممة جامعة وكممة حمواف يؤكد األحساس 
بالشموخ والتسامى مع انحنائيا لمداخؿ تحقيقا" لمعنى وقيمة األحتواء ، وجاء إحتواء رمز الذرة كرمز 

ىنا جاء الشعار معبرًا عف ومف فى قمب التصميـ لمركز اإلشعاع . لمعمـ والمعرفة ليستقر ىذا الرمز
 قيمة الجامعة وظيفيًا وجماليًا 



 
 نبـذة عن الكمية

تحت إسـ المعيد العالي الصناعي لممعمميف  ٜ٘٘ٔأنشئت الكمية في صيؼ 
بمصر الجديدة وكانت مدة الدراسة بيذا المعيد خمس سنوات متصمة ال يمنح فييا 

السنوات سنة تدريبية في سوى شير واحد كعطمة صيفية في كؿ عاـ ومف بيف ىذه 
 المانيا.

وظؿ محتفظًا بنفس نظـ الدراسة  ٜٛ٘ٔنقؿ مقر المعيد إلى حمواف في صيؼ 
 السابقة تحت إسـ المعيد العالي الصناعي لممعمميف بحمواف.

تقرر قبوؿ أوؿ دفعة نظاـ خمس سنوات العادية وتضمنت خطة  ٜٜ٘ٔفي صيؼ 
الفصؿ الدراسي الثاني مف الصؼ الثالث( في الدراسة ثمانية اشير تدريبية بألمانيا )

 نفس العاـ صفي النظاـ القديـ الذي كاف متبعًا.

حدث تطور في نظاـ الدراسة ومناىجيا حيث قامت لجاف  ٜٔٙٔفي صيؼ 
جامعية متخصصة بوضع مناىج دراسية تعادؿ ما يدرس بكميات اليندسة في ذلؾ 

المقر الحالي بالمطرية ، في صيؼ الحيف بجانب المواد التربوية ونقؿ المقر إلى 
 تغير إسـ المعيد الى المعيد العالي الصناعي بالقاىرة. ٜ٘ٙٔ

تغيرت خطة الدراسة ومناىجيا بالنسبة لمطمبة المستجديف فقط  ٜٚٙٔفي صيؼ 
. أما نظاـ ٜٚٙٔوانشئت كمية المعمميف الصناعية وقبمت اوؿ دفعة في أكتوبر 

 صفيتو تدريجيًا.المعيد العالي الصناعي فقد تـ ت

حدثت كمية المعمميف الصناعية مرات متتالية وجرى تطوير الدراسة ومناىجيػا تحػت 
وتخرجػت اوؿ دفعػة مػف كميػة التكنولوجيػػا  ٜٔٚٔإسػـ كميػة التكنولوجيػا والتربيػة عػػاـ 

 .ٕٜٚٔوالتربية عاـ 

انشئت جامعة حمواف وضمت إلييا كمية التكنولوجيا والتربية التػي  ٜ٘ٚٔفي صيؼ 
طمؽ عمييا إسـ كمية التكنولوجيا بالمطرية وتخرجت اوؿ دفعػة مػف كميػة التكنولوجيػا ا

 .ٜٙٚٔعاـ 



 
 
 

طبقت الالئحة الداخمية الجديدة لمكمية بعد إعتمادىا مف المجمػس  ٜٙٚٔفي صيؼ 
األعمػى لمجامعػػات تحػػت إسػػـ كميػػة التكنولوجيػػا بالمطريػػة عمػػى جميػػع الفػػرؽ الدراسػػية 

في ذلؾ العاـ وحذفت المواد التربوية ودعمػت المػواد اليندسػية  ما عدا الفرقة النيائية
ودرسػػت فييػػا منػػاىج تسػػاير ارقػػى المنػػاىج التػػي تػػدرس بكميػػات اليندسػػة بالجامعػػات 

واصػبح إسػـ الكميػة "كميػة  ٜٜٚٔالمصرية وتخرجت اوؿ دفعة مف ىػذا النظػاـ مػايو 
 اليندسة بالمطرية".اليندسة والتكنولوجيا" وقد تـ تغيير إسـ الكمية إلى "كمية 

وتقع كمية اليندسة بالمطرية بمنطقة عيف شمس الشرقية تقػاطع شػارعي ابػراىيـ عبػد 
( فػداف ٖٔ.ٔٔالرازؽ مع شارع المعيد العالي الصناعي. وتقع الكمية عمى مساحة )

( مبػػػػاني  ٚ( متػػػػر مربػػػع وتتكػػػػوف الكميػػػػة مػػػف عػػػػدد )  ٓٓ٘ٚٗبمسػػػاحة إجماليػػػػة ) 
( فػداف بمسػاحة إجماليػػة )  ٔٙ.ٗريػة والتعميميػػة عمػى ) تسػتخدـ فػي األاػراض اإلدا

( متػػر مربػػع تحػػت ٓٓ٘ٔ( متػػر مربػػع  وكػػذلؾ يوجػػد مبنػػى عمػػى مسػػاحة ) ٖٜٔٚٔ
ضػػػػافة بعػػػػض المسػػػػاحات التعميميػػػػة  اإلنشػػػػاء لتطػػػػوير اعمػػػػاؿ الكنتػػػػروؿ والمعامػػػػؿ وا 
الجديدة بالكمية وكذلؾ المسػاحات الخضػراء بالكميػة مػف حػدائؽ وأشػجار معمػرة عمػى 

 .( متر مربعٖٚٔٗمساحة إجمالية )
 
 
 
 
 



 
 إدارة الكليـــة

 

 األستاذ الدكتور / محمد حسنين محمد ربيع 

 عميد الكــــمية                             

  األستاذ الدكتور / محمد عمي عبد الحميد 

 وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث               

  محمد الرزازاألستاذ الدكتور / زينب 

 وكيل الكمية لشئون خدمة التعميم والطالب                   

  األستاذ الدكتور / محمد باسل عمارة 

 وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                     

 السيدة األستاذة / زينب أمين عبد العزيز 

 الكمية مدير عام                                      

 
 
 



 
 الكلية رؤیة

 عمالمجت لخذمت العلمى والبحث نذسيهال التعلیم في إللیمیا والریادة التمیز

 الكلية رسالة

 العمل سىق متطلباث تىاكب متطىرة تعلیمیت منظىمت تحمیك  -1

 والمؤسسیت التعلیمیت الجىدة ضمان منظىمت تفعیل  -2

 الحالیت واإلللیمي المحلى المجتمع باحتیاجاث لترتبط العلمى البحث آلیاث تطىیر -3

 والمستمبلیت

 الكلیت إمكانیاث لذعم المالیت والمىارد التمىیل مصادر تطىیر -4

 
 
 
 
 
 



 

 مقدمة
 التعميمية سسة بالمؤ الجودة لضمان ستراتيجية اال ألىدافا0/0
  .تطوير بيئة تكنولوجية ذكية داعمة لمنظومة التعميـ والتعمـ 
  اكاديمية متميزة ومرنة تمبى احتياجات سوؽ العمؿ توفير برامج ومقررات 

 طبقا لمعايير الجودة.
 .تنمية وتعزيز قدرات وميارات الطالب العممية واالبتكارية واالبداعية 

 الطالب تجاه الجامعة سياسة 0/9
 لجامعة ساسية األ القيـ مف بالطالب الطالب االىتماـ تجاه الجامعة سياسة

 أف ذلؾ ويتمثؿ ورؤيتيا برسالتيا تفي لكى إرسائيا مىع جاىده تعمؿ التي حمواف

 : الجامعة
  إقرار إنشاء وتأىيؿ لجنة مدركة لمنظـ والمعايير الدولية الدارة عممية تقييـ

 االكاديمية بالمرحمة الجامعية االولى والدراسات العميا. وتحديث لوائح البرامج
 ة بالمرحمة الجامعية االولى إقرار آلية لتقييـ وتحديث لوائح البرامج االكاديمي

 والدراسات العميا.
 .التوسع في إتاحة برامج ومقررات أكاديمية بنظاـ التعميـ اليجيف 
 .التوجو نحو إنشاء المعامؿ االفتراضية بالتخصصات المختمفة 
 .اقرار استراتيجيات تعميـ وتعمـ وتقويـ تتوافؽ مع نظاـ التعميـ اليجيف 
 يمي المحمى/ الدولى لمبرامج االكاديمية.التوجو نحو االعتماد األكاد 
  اقرار آلية لمشاركة خبراء المجتمع المدني بالمؤسسات ذات الصمة في تدريس

 واالشراؼ عمى الرسائؿ العممية. مقررات الدراسات العميا
  التوجو نحو تقديـ منح دراسية لمطالب المتميزيف فى إطار األولويات

 االستراتيجية لمدولة.



 
 ة ذكية لقياس وتقويـ جودة البرامج األكاديمية ومخرجات التعمـ إقرار منظوم

 المستيدفة.
 .إقرار تطبيؽ نظاـ االختبارات اإللكترونية بكميات الجامعة 
  اعتماد نظاـ االختبارات االلكترونية كألية لاللتحاؽ بالمسارات التعميمية

 الدراسات العميا. المختمفة والقبوؿ ببرامج
 تنمى ميارات الطالب فى االبتكار وريادة األعماؿ  اقرار مقررات دراسية

 بالمرحمة الجامعية االولى. كمتطمبات لجامعة حمواف
  إقرار اجتياز البرامج التدريبية لمكتابة العممية والنشر الدولى والتحوؿ الرقمى

 .العممية ببرامج الدراسات العميا كمتطمبات لتسجيؿ الرسائؿ
 ليندسة بالمطريةالسياسات العامو لكمية ا  0/3 

تمتـز قيادات الكمية باألخذ بمبدأ التخطيط االستراتيجي عمى المستوى المؤسسي  -ٔ
ومبدأ اإلدارة اإلستراتيجية عمى المستوى التنفيذي ومبدأ التقويـ الذاتي لألداء 

 الكمى لممؤسسة باالستعانة بوحدة الجودة.
موثقة الختيار القيادات تعمؿ الكمية عمى زيادة القدره المؤسسية بإعالف معايير  -ٕ

 األكاديمية واإلدارية وأف تتصؼ ىذه المعايير بالعدالة والموضوعية.

تعمؿ الكمية عمى رفع كفاءة القيادات اإلدارية والعامميف بيا باستمرار بإعالف  -ٖ
خطط متكاممة لمتنمية البشرية تخدـ التوصيؼ الوظيفي والميارات المستيدفة 

 لكؿ وظيفة.

يكؿ التنظيمي بإضافة وحدات جديدة الزمة لتطوير األداء تطور الكمية الي -ٗ
وتنظيـ العالقة بيف وحدات وأفراد الييكؿ وتحديد المياـ والسمطات بصورة 

 .ةتتالئـ مع طبيعة الكمية العممية والعممي

 
 



 

 جال التعميم والتعمم:في م 
تحسينيا تمتـز الكمية بزيادة الفاعمية التعميمية بتطوير البرامج الدراسية و  -ٔ

باستمرار وتطوير البنية التحتية الخادمة ليا وصوال إلى خريج متميز قادر عمى 
كما تمتـز  NARSالمنافسة فى سوؽ العمؿ مع تبنى المعايير االكاديميو القومية 

بتطوير البرامج باستمرار استجابة لمتغيرات سوؽ العمؿ مع وجود توصيؼ موثؽ 
 ومعمف ليذه البرامج.

ية عمى مراجعو وتحديث سياسات القبوؿ والتحويؿ والتعامؿ مع تعمؿ الكم -ٕ
الطالب الوافديف فى مرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا وتوفير الدعـ لمطالب 

 ولذوى االحتياجات الخاصة.

تضع الكمية استراتيجية لمتعميـ والتعمـ تركز عمى تنمية التعميـ الذاتي والميارات  -ٖ
ا مينة اليندسة وتتبنى أنماط التعميـ الحديثة وتبنى تنمية قدرة العممية التي تحتاجي

الفيـ واالبتكار لدى الطالب وتشمؿ ىذه االستراتيجيات آلية تسعى لحؿ مشكالت 
الكثافة العددية الزائدة والدروس الخصوصية وقصور أداء بعض ىيئو التدريس 

يب تقويـ الطالب والمعاونيف ونقص اإلمكانات المعممية كما تشمؿ تطوير أسال
والتركيز عمى قياس الفيـ لدى الطالب وكذلؾ تعمؿ عمى وجود آلية لتشجيع 
الطالب عمى طرح مشاكميـ واكتساب ثقتيـ بالرد عمييـ وتقديـ الحموؿ فى أسرع 

 وقت.

تقػػـو إداره الكميػػة بعمػػؿ خطػػط لتنميػػو ميػػارات وكفػػاءات ىيئػػو التػػدريس لتحقيػػؽ  -ٗ
ـ والبحػػػػػػث العممػػػػػػي وخطػػػػػػط لتعيػػػػػػيف ىيئػػػػػػو التػػػػػػدريس المخرجػػػػػػات المسػػػػػػتيدفة لمتعمػػػػػػي

 والمعاونيف مستقبال .

 
 
 



 

 التنفيذ آليات 0/4
 المشاكل ومواجهة صور الق على أوجه التغلب فى التنفيذ ليات تتركز

 :مثل العامة ضعف ال ونقاط والمعوقات
النقص المستمر في الفنييف والعامميف في ظؿ عدـ التوظيؼ وخروج  -ٔ

 العامميف لممعاش.

ضعؼ قدرة الجياز اإلداري عمى التعامؿ مع الحاسب وأساليب اإلدارة  -ٕ
الحديثة مع عدـ القدرة عمى االحتفاظ بالعامميف المؤقتيف بعد تدريبيـ 

 لضعؼ األجور.
 ضعؼ منظومة المتابعة والتغذية الراجعة لمعممية التعميمية. -ٖ
زويدىا عدـ كفاية قاعات التدريس ألعداد الطالب الحالية والحاجة إلى ت -ٗ

 بوسائؿ التدريس الحديثة وزيادة عددىا
انخفاض مرتبات ىيئة التدريس ومعاونييـ وعدـ تفرايـ لمكمية مما يؤدى  -٘

 النخفاض عدد األبحاث العممية باقساـ الكمية المختمفة.
عدـ وجود منظومة واضحة لمصيانة سواء لمبنية األساسية أو األجيزة  -ٙ

 المعممية وعدـ توافر فنييف محترفيف.
انخفاض اعداد أجيزة التدريب المعممية بالنسبة لعدد الطالب وانخفاض  -ٚ

مستوى إلماـ الفنييف والمعاونيف باألجيزة المعممية مما يعوؽ العممية 
 التعميمية.

استمرار االعتماد عمى االعماؿ الورقية وعدـ توفر برامج االلكترونية لمميكنة  -ٛ
 اإلدارية.

انة لمرافؽ الكمية وعدـ وجود نظاـ وخطة تدنى مستوى النظافة العامة والصي -ٜ
 لمقياـ بيذا



 
زيادة اعداد الطالب يعوؽ التواصؿ مع أعضاء ىيئة التدريس والييئة  -ٓٔ

 المعاونة مما يؤثر عمى المستوى التعميمي.
عدـ وجود نظاـ واضح لالستفادة القصوى مف اإلمكانيات المتاحة  -ٔٔ

 لخدمة العممية التعميمية مثؿ وسائؿ العرض.
 لخامات في كال مف المعامؿ والورش إلجراء تجارب تعميمية.نقص ا -ٕٔ
 ضعؼ أداء افراد االمف في تأميف حـر الكمية. -ٖٔ
 عدـ توفر أجيزة حاسب مناسبة وطابعات باإلدارات المختمفة. -ٗٔ
 عدـ تفعيؿ آلية واضحة لمثواب والعقاب. -٘ٔ

 

 الطالب ودعم األكاديمي اإلرشاد
 اإلرشاد األكاديمي

عمومػػػػات بػػػػيف المرشػػػػد والطالػػػػب لتعريفػػػػو بالمؤسسػػػػة ىػػػػو عمميػػػػة لتبػػػػادؿ الم
الييػػػا وبأنظمتيػػػا الدراسػػػية ومػػػا يسػػػتجد مػػػف مجػػػاالت وفػػػرص  ىالتعميميػػػة التػػػي ينتمػػػ

بالعاـ  ىختيارية خالؿ الفصؿ الدراسإلختيار المواد اإدراسية وكذلؾ مساعدتيـ عمى 
و باإلضػػػػافة إلػػػػى مسػػػػاعدتيـ عمػػػػى التقػػػػدـ فػػػػي الدراسػػػػة عمػػػػى أكمػػػػؿ وجػػػػ ىاألكػػػػاديم

العقبػػات والمشػػاكؿ االجتماعيػػة أو النفسػػية أو الصػػحية أو  ىوالوقػػوؼ بجػػانبيـ لتغطػػ
األكاديمية ومستفيديف مف الخػدمات واإلمكانػات التػي تتيحيػا ليػـ المؤسسػة الجامعيػة 

 التي ينتموف إلييا.
ىػػػػػو جيػػػػػة مسػػػػػئولة تمثػػػػػؿ الكميػػػػػة وعميػػػػػو فيػػػػػو األكثػػػػػر معرفػػػػػة  ىوالمرشػػػػػد األكػػػػػاديم

 باحتياجات الطالب. 
 



 

 أىداف اإلرشاد األكاديمي
 أىداف عامة )أ(

  إمداد الطالب بالمعمومػات الصػحيحة عػف الكميػة والسياسػة التعميميػة والمػوارد
 والبرامج الدراسية.

 ىمة الطالب مع الجو الجامعأقم. 
  و عمػػـو يخػػتص كػػؿ قسػػػـ باإلرشػػاد لطمبتػػو باإلضػػافة إلشػػراؼ قسػػـ رياضػػة

 .  طمبة إعدادىعمى  و قسـ تصميـ أساسية
 مرشػد أكػاديمى مػف كػؿ قسػـ فػى الفرقػة اإلعداديػة لمسػاعدة طمبػة ب لإلستعانة

 ختيار األقساـ.إإعدادى عمى 
  الطالب بالنسبة لمجاالتيـ الرئيسية .  ىواياتتدعيـ 
  الطالب خالؿ دراستيـ وتقييميا . تطورمتابعة تقارير 

 دًا أو إمتياز()ب( أىداف لمطمبة المتميزين )الطمبة الحاصمين عمى تقدير جيد ج
  مسػػاعدة الطػػالب المتميػػزيف عمػػى توسػػيع قاعػػدة المعمومػػات لػػدييـ مػػف خػػالؿ

 .ىالمقررات الدراسية خارج مجاؿ التخصص الرئيس
 المتميز مساعدة الطالب المتميزيف عمى الدخوؿ إلى سوؽ العمؿ. 
  توثيؽ العالقػة بػيف الطالػب المتميػز والطالػب المتعثػر لمتغمػب عمػى الصػعاب

 بميا.التي يقا
 باالشتراؾ مع آخريف لتكريـ الطالب المتميزيف خػالؿ  ىيقـو المرشد األكاديم

 سنوى.التخرج ال حفؿ 

  .إعفائيـ مف إشتراؾ الرحالت الترفييية والعممية 

 أىداف لمطمبة المتعثرين )الطمبة الراسبين( )ج(
  مسػػػػػػاعدة الطػػػػػػالب المتعثػػػػػػريف لتحسػػػػػػيف ميػػػػػػارتيـ الدراسػػػػػػية لمتغمػػػػػػب عمػػػػػػى

 األكاديمية التي تقابميـ.الصعوبات 



 
 . مساعدة الطالب المتعثريف عمى التعامؿ مع مشاكميـ الخاصة 
  التعػػرؼ عمػػى أسػػباب التعثػػر العممػػي فػػي أي مػػادة بعينيػػا واإلتصػػاؿ المباشػػر

مع المعاونيف لتداركو وفى حالة وجود سببًا إجتماعيًا أدى إلى التعثر يقػـو 
 جتماعى لحؿ تمؾ المشكمة.المرشد األكاديمي بالتفاعؿ مع المرشد اال

  متابعػػة إضػػافية لمطمبػػة المتعثػػريف خػػالؿ لقػػاءات دوريػػة لموقػػوؼ عمػػى مػػدى
 تقدميـ.

  وضع حوافز معنويػة وماديػة لمطمبػة لتغمػبيـ عمػى تعثػرىـ مػف خػالؿ تفػاعميـ
 مع المرشد األكاديمى.

  إنشػػاء مكتػػب لمطمبػػة المتعثػػريف لمناقشػػتيـ فػػى سػػبب تعثػػرىـ ومسػػاعدتيـ إف
 أمكف.

 ىيارات اإلرشاد األكاديمم
يستطيع  مع طالبو ، إف المرشد الناجح ىو القادر عمى التواصؿ الفعاؿ

يياجميـ أو يسخر  ستماع إلييـ، يفيميـ وييتـ بيـ، الإلأف يحدد حاجاتيـ، يجيد ا
خبراتيـ ويثؽ  ، إنما يعمؿ معيـ ويشركيـ في التخطيط لدراستيـ، يستثمرـمني

طريقيـ مف  ادرًا عمى األخذ بأيدييـ ومعالجة ما يعترضعندئٍذ يكوف ق .بقدراتيـ
 أف ىينبغ ى، ومف ىنا نستطيع أف نحدد بعض الميارات التـعقبات خالؿ دراستي

، ومف ىذه ويسيـ في تحقيؽ األىداؼ المرسومة ل ىلك ىتتوفر لممرشد األكاديم
 .الميارات

 

 ميارة القيادة
 ىومساعدتيـ ف ر عمييـتكويف عالقة إيجابية مع الطالب لمتأثي ىوى

 . السير نحو تحقيؽ األىداؼ المرسومة



 

 ميارة التعاطف
 نفعاالتيـ لفيميـ وتكويفا  ونقصد بيذه الميارة مشاركة الطالب مشاعرىـ و 

 عالقة جيدة معيـ تساعد عمى تقبميـ لإلرشاد والنصح والتوجيو
 ميارة التخطيط

 عمى تحديد األىداؼالمتمثمة في مساعدة الطالب  ىقدرة المرشد األكاديم

وتحويميا إلى إجراءات قابمة لمتحقيؽ، ومثاؿ ذلؾ مساعدة الطالب عمى اختيار 
، أو ىوالوظيف ىالمالئـ لتحقيؽ أىداؼ بعيدة تتعمؽ بمستقبمو الدراس التخصص
 . ىخطة لرفع معدلو التراكم إعداد ىمساعدتو ف

 ميارة التنظيم
ؿ اإلرشاد وترتيبيا بصورة عمى تنظيـ أعما ىاألكاديم قدرة المرشد ىوى

وينطبؽ ذلؾ عمى تنظيـ ممفات الطالب وأعماؿ  تحقؽ االستفادة القصوى منيا
 . ىاألكاديم التسجيؿ والحذؼ واير ذلؾ مف أعماؿ المرشد

  ميارة االستماع
مستمعًا جيدًا لطالبو ،يتعرؼ عمى  ىمف الميـ أف يكوف المرشد األكاديم

يعزز ثقتيـ  ىيواجيونيا، األمر الذ ىوالمشكالت الت آرائيـ، وأفكارىـ، ومقترحاتيـ،
 . مف مد يد العوف ليـ ىبالتال بيف المرشد ويمكنو العالقة بينيـ و ىبأنفسيـ ويقو 

  ميارة اتخاذ القرار وحل المشكالت
عند استماعو لوجيات نظر  ىوىذه الميارات يحتاجيا المرشد األكاديم

يواجيونيا فيتعمموف منو كيفية  ىت التومحاورتيـ لمتعرؼ عمى المشكال الطالب
ووضع الفروض لحميا ومف ثـ مساعدتيـ التخاذ القرارات الصحيحة  تحديد المشكمة

 . الالزمة لحؿ المشكمة



 

   ىعاميارة اإلرشاد الجم
 ىالطػػالب يشػػتركوف فػػ وىػػذه الميػػارة تخػػتص بالتعامػػؿ مػػع مجموعػػة مػػف

 ىالمعػػػدؿ التراكمػػػ ىالغيػػػاب، تػػػدن ،ىمسػػألة مػػػا مثػػػؿ الجيػػػؿ بالنظػػػاـ، التػػػأخر الدراسػػػػ
ألىػداٍؼ أخػرى منيػا  اً ت وتحقيقػقػلمو  اراً صػختإ ىعمػاونريد التعامػؿ مػع ذلػؾ بشػكؿ ج

تخػػػاذ القػػػرارات الصػػػحيحة ا  و  الوصػػػوؿ لمنتػػػائج إشػػػراؾ الطػػػالب فػػػي حػػػؿ مشػػػكالتيـ
بحيػػث يتعرفػػوف  طريػػؽ جمعيػػـ وتقسػػيميـ إلػػى مجموعػػاتيػػتـ ذلػػؾ عػػف و  ،والمناسػػبة

لمتعامػؿ  وروف فػي أسػبابيا ومػا يترتػب عمييػا ثػـ يضػعوف الحمػوؿعمى المشكمة ويتحػا
 . معيا ويتخذوف القرارات المناسبة لعالجيا

  الوقت ميارة إدارة واستثمار
 ميارة ميمة تشمؿ جدولة األعماؿ وتنسيقيا ، وتحديد الخطة الزمنية ىوى

ظيـ تشمؿ مواعيد التسجيؿ والحذؼ واإلضافة وجدولة وتن ىألعماؿ المرشد الت
 .المكتبية التي يمكف لمطالب مف خالليا االجتماع مع المرشد بيا الساعات

 الميام العامة لممرشد األكاديمي
 تخرجػو وحتػى الكميػة  ىفػ قبولػو لحظػة مف الطالب متابعة األكاديمى المرشد عمى

 وضػماف التعميميػة العمميػة سػير جػؿ ضػمافأ مػف يحتاجػو مػا كػؿ ىفػ ومسػاعدتو

أىػداؼ  تحقيػؽ عػف فضػال التخػرج متطمبػات مػف المػواد ىفػ لنجػاحا متطمبػات سػتكماؿإ
 المرشػد عمػى يجػب عميػو وبنػاء الدراسػة بكميػة اليندسػة بالمطريػة ومخرجاتػو، برنػامج

 خػالؿ مػف اليػدؼ ونجاحػو ىػذا بمػوغ جػؿأ مػف وسػعو ىفػ مػا يبػذؿ كػؿ أف األكػاديمى

 التالية: بالمياـ القياـ
 دراسية سنة بكؿ الخاصة الدراسية الخطة تبمفردا اإللماـ األكاديمى المرشد عمى .ٔ

متطمبػات الجامعػة والكميػة  الدراسية الخطة تتضمف إذ المشموليف باإلرشاد، لمطمبة
 .بذلؾ الطالب وتعريؼ ( واختيارية إجبارية ) والقسـ



 
 السػابقة و ومتطمباتيػا ىػاكوادوأ المػواد بأسػماء اإللمػاـ األكػاديمى المرشػد عمػى .ٕ

 بػيف فييػا المػواد حػـز توزيػع حيػث مػف االسترشادية الخطة بنية بإستراتيجية اإللماـ

 .بذلؾ الطالب عالـا  و  السابقة المواد ومتطمباتيا مستويات
 التى أنيى الطالػب دراسػتيا والمواد الطالب سجؿ مراجعة األكاديمى المرشد عمى .ٖ

 .المواد المطروحو وجدوؿ سترشاديةإلوا الدراسية الخطة ومراجعة
 تى:ألوذلؾ لمقياـ با وكاديمى و طالبأرية بيف كؿ مرشد جتماعات دو إعقد  .ٗ

 

  وذلؾ مػف خػالؿ   الدراسية الفصوؿى ف وتقدمو لمطالب ىالعمم التحصيؿ متابعة
 وتوجييػػواإلطػػالع عمػػى نتػػائج إمتحانػػات أعمػػاؿ السػػنو واإلختبػػارات الدوريػػة 

 .التحصيؿ يخدـ ىذا بما اً وتربوي كاديمياً أ ومساعدتو

  لتوريػد أسػاتذتو ومخاطبػة المسػجمة المػواد ىفػ األكػاديمى الػبالط داءأ متابعػة 

 .ضعفو وأ تقصيره جوانبو دائو أ مستوى حوؿ مالحظاتيـ
  مواظبتو عدـ وأ األكاديمى دائوأ ضعؼ فى حاؿ انتباه الطالب لفت. 

  دائػوأ عمػى منيػا يػؤثر مػا وبخاصػة الطالػب تواجػو ىالت المشكالت عمى التعرؼ 

 .بشأنيا النصيحو حميا وتقديـ عمى والعمؿ األكاديمى

 

سػػبوع الرابػػع مػػف ألا ىفػػ ىرشػػاد االكػػاديمإلاألكػػاديمى تبميػػن لجنػػة ا المرشػػد عمػػى .٘
 ىجمػػالإ% مػػف ٘ٔ  الفصػػؿ الدراسػػى بأسػػماء الطػػالب المتجػػاوزيف نسػػبة ايػػاب

% ٕٓ، وكػػذلؾ المتجػػاوزيف نسػػبة ايػػاب ىالسػػاعات المقػػررة فػػي الفصػػؿ الدراسػػ
 مكف.أف إسباب الغياب ومعالجتيا ألؾ ليتـ دراسة سبوع الثامف وذألحتى نياية ا

مػػػف قبػػػؿ وكيػػػؿ الكميػػػة لشػػػئوف الطػػػالب  ىكػػػاديمألرشػػػاد اإلضػػػرورة تبميػػػن لجنػػػة ا .ٙ
متحانػات الفصػمية ومػف ثػـ تبمػن ىػذه إلبأسماء الطػالب الراسػبيف والمتفػوقيف فػي ا

 سػباب ومشػاكؿأكاديمييف ليؤالء الطالب وذلؾ لدراسة أللى المرشديف اإسماء ألا
 ف امكف، وتشجيع ورعاية المتفوقيف.إالرسوب ومعالجتيا 



 
 الطالػب توجيػو يجػب ذإ % ٓٙ عػف ىالتراكمػ معدلػو ىتػدن بخطورة الطالب عالـإ .ٚ

 معدلو.  رفع عمى ومساعدتو

 المػاده ىفػ النجػاح ومتطمبػات أداء ميامػو الدراسػية بضػرورة الطالػب عمػى التأكيػد .ٛ

 يكوف فإ الطالب عمى فيجب بعذر ىالنيائ متحافإلعف ا الطالب اياب حالة ىوف

  .العذر تقديـ ومواعيد جراءاتإب ممماً 
 بػدء ومواعيػد ىالسػنو  ىالجػامع التقػويـبالمعمومػات المتػوفرة عػف  الطالػب عػالـإ .ٜ

 .متحاناتإلا جراءإ ومواعيد ىوالثان وؿألا ىالدراس لمفصؿ التدريس

 األكػاديمى رشػدالم عمػى ،وونصػح األكػاديمى الطالػب داءأ بمراقبػة يتعمػؽ فيمػا .ٓٔ

 المواد في دائوأ ومستوى تقدمة ومتابعة الطالب األكاديمية لمسيرة ىتماماً إ ىيول فأ

 يوثػؽ متسمسػؿ برقـ لمطالب خاص ممؼ خالؿ فتح وذلؾ مف ومتطمباتيا الدراسية

 األكػاديمى بمسػتوى الطالػب المتعمقػة والمعمومػات والوثػائؽ االوراؽ جميػع فيػو

 وبخاصػو األكاديميػة مسػيرتو اثناء الطالب يخص ما وكؿ وادائو المواد في وتقدمو

 :التالية البيانات والمعمومات

 ىوالتػ التخصص، ىف القبوؿ سنة حسب الطالب عمى السارية الدراسية الخطة 
 الطالػب مػف المطموبػو المػواد معرفػة المرشػد األكػاديمى يسػتطيع خالليػا مػف

 والمسػتوفى قبؿ الطالب مف المسجمو المواد حصر يستطيع كما التخرج لغايات

 .الدراسية خطتو ضمف مواد مف لو تبقى وما النجاح متطمبات فييا

 المطموبو لممواد فييا الوارد بالترتيب االسترشاد بيدؼ المعتمده الدراسية الخطو 

 .)فى نظاـ الساعات المعتمدة( لمتخرج

 ىالفصػم ومعدلػة مػاده كػؿ ىفػ الطالػب وعالمػة المسػجمة المػواد باسػماء كشػؼ 
 الطالػب اداء تقيػيـ يمكػف خالليػا مف ىوالت الدراسية السابقة لمفصوؿ ىوالتراكم

 .ومستواه



 
 الدراسػة، تأجيػؿ نمػاذج مثػؿ الطالػب مػف المقدمػة والطمبػات النمػاذج مػف صورة 

 . الخ ...اياب  عذر

 الطالب بحؽ الصادرة القرارات وأ نذاراتإلا مف صورة. 

 المرشد سؤاؿ حالة ىف ومواظبتو طالبال داءأ عف التدريس ىيئة عضاءأ تقارير 

 فييػا المسػجؿ المػادة أسػتاذ يػراه خػرأ سػبب ىأل وأ دائة الضػعيؼأ حالة ىف وأ

 .الطالب

 وتقدمػو الطالػب داءأ مسػتوى حػوؿ األكػاديمى المرشػد ومالحظػات تقػارير 

 .لشئوف الطالب الكمية وكيؿ بحقو الصادره والتوصيات

  بالطال مع المرشد جتماعاتإتقارير عف. 

 الدراسية الفصوؿ ىف الطالب داءأ تطور حوؿ ىحصائإ / ىبيان جدوؿ. 

 خرىأ وبيانات وثائؽ مف األكاديمى المرشد مايراه. 

 المطموبػو الميػارات كتسػابإ ىفػ يسػاعده ممػا لمطالػب رشػادإلوا النصػح تقػديـ

 .راباتو وتحقيؽ سوؽ العمؿ ىف لمدخوؿ والتحضير

 الجماعيػة الطالبيػة والنشػاطات عمػاؿألا ىفػ المشػاركة عمػى الطالػب حػث .ٔٔ

 .خريفألا مع تصاؿإلوا

 ومياميػا الكميػة ولجػاف لمكميػة واألكػاديمى ىدار إلا بالييكػؿ الطالػب تعريػؼ .ٕٔ

 . التقييـ سسأو  اليندسة بالمطرية ومخرجاتو برنامج ىداؼأو 

 واالنشػطة ولجانيػا الجامعػة ومراكػز ودوائػر وآليػات باقسػاـ الطالػب تعريػؼ .ٖٔ

 . االستفادة منيا وسبؿ فييا الطالبية

 عػالـا  و  بالطالػب الخاصػة الجامعيػة التعميمػات عمػى مسػتمر وبشػكؿ طػالعإلا .ٗٔ

 .بيا الطالب

 ىالجػامع الحػـر داخػؿ سػموكو صػعيد عمى وواجباتو بمسؤولياتو الطالب إعالـ .٘ٔ
 .الدراسية المواد ىف متطمبات النجاح صعيد عمى وأ



 
ى فػ ومسػاعدتو يحتاجيػا قػد ىالتػ والوثػائؽ بالنمػاذج وتزويػده الطالػب إعػالـ .ٙٔ

 .ليا الحاجة عندإستيفائيا 

 مػف ونجاحػو الجامعػة تعميمػات مػف يحتاجػو بمػا اإللمػاـ عمػى الطالػب حػث .ٚٔ

جراءات في اليندسة وشروط البكالوريوس درجو منح شروط  عػف األعػذار تقػديـ وا 

 .وايرىا التأجيؿ وطمبات الغياب

 الساعات حسب ارباستمر  األكاديمى مرشده مراجعة ضرورة عمى الطالب حث .ٛٔ

 .األكاديمى مرشده وبحقو بتغيير المعمنة المكتبية

 األكاديمى رشادإل اطة خ
 -تتمخص مالمح الخطة فى األتى:

األكػػاديمى إختياريػػًا مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الػػراابيف  رشػػاديكػػوف اإل - .ٔ
 فى ذلؾ بغرض إثبات جدية المشاركة.

عمػى طمبػة إعػدادى  ادرشػعمػى طمبتػو ويكػوف اإل رشػاديقـو كػؿ قسػـ باإل - .ٕ
 التصميـ الميكانيكى والعمـو األساسية. لقسمى

بػػالغ  - .ٖ يقػػـو القسػػـ المخػػتص بتوزيػػع الطػػالب عمػػى األسػػاتذة المشػػاركيف وا 
 ىـ وترسؿ صورة لوكيؿ الكمية بذلؾ.مرشدالطالب ب

يجػػرى إستقصػػاء لػػرأى الطػػالب فػػى نيايػػة كػػؿ تػػـر لمعرفػػة مػػدى تفعيػػؿ  - .ٗ
 رشػادال يشارؾ فػى اإل مرشديفة تقصير أحد الاألكاديمى وفى حال رشاداإل

 لمدة ترميف.
جػراء لضماف تفعيؿ ماسبؽ وجديتو يجب أف يكوف لذلؾ مقابؿ مادى  - .٘ أوا 

 إدارى وفقا لما تراه إدارة الكمية إللزاـ أعضاء ىيئة التدريس لتفعيؿ النشاط 

 الخطة التنفيذية لإلشراف األكاديمى
 لكمية وفؽ الخطوات التالية:تتـ عممية االشراؼ االكاديمى فى ا

 تبدأ خطة االشراؼ االكاديمى قبؿ بداية الفصؿ الدراسى بأربعة اسابيع -ٔ



 
فى االسبوع االوؿ يتـ االعالف عف فتح باب التقدـ لإلشراؼ األكادمى  -ٕ

بيف السادة أعضاء ىيئة التدريس فى االقساـ المختمفة وتكوف األفضمية 
اؼ األكاديمى والحاصميف عمى فى القبوؿ لمف لو خبرة أطوؿ فى اإلشر 

 دورات فى ىذا المجاؿ.

فى حالة نقص المتقدميف يتـ تكميؼ العدد المطموب مف اعضاء ىيئة  -ٖ
 التدريس لمقياـ باإلشراؼ األكاديمى بمعرفة مجمس القسـ.

 ٓ٘خالؿ االسبوع الثانى يتـ توزيع الطالب إلى مجموعات )بحد اقصى  -ٗ
طالب فى  ٕٓبالكمية و ينقص الى  طالب فى ظؿ األعداد المقبولة حاليا

 حالة إنخفاض األعداد المقبولة أو زيادة أعضاء ىيئة التدريس(.

فى نياية االسبوع الثانى يتـ عمؿ جدوؿ لمقاءات المرشدييف األكادمييف  -٘
عالنو ألعضاء ىيئة التدريس  والطالب مف قبؿ لجنة إعداد الجدوؿ وا 

 والطمبة )التى سيقـو باإلشراؼ عمييـ(. 

خصص األسبوع الثالث لممشرؼ األكاديمى لكى يقـو باإلطالع عمى ي -ٙ
نتائج الطمبة وتقييـ موقؼ كاًل منيـ ووضع تصور لتدعيـ المتفوؽ أو 
مساندة المتعثريف قبؿ لقاءه مع الطمبة طبقًا لمجدوؿ المعمف فى خالؿ 

 األسبوع األخيرقبؿ بدء الدراسة.

اجده لمقاء الطالب فى حالة يعمف المرشد األكاديمى مواعيد وأماكف تو   -ٚ
، وعيًا لمجموعة الطمبو الخاصيف بوساعات أسب ٖ-ٕالحاجة لذلؾ بواقع 

 عمى أف تعمف فى لوحة اإلعالنات بالقسـ والموقع اإللكترونى لمقسـ.

يتـ اإلتفاؽ عمى موعد لقاء مجمع لممجموعة بالكامؿ مع المشرؼ  -ٛ
ور الدراسى لمطالب األكاديمى فى منتصؼ الفصؿ الدراسى لمتابعة التط
 والوقوؼ عمى أى مشكالت طارئة تصادؼ الطالب.



 
فى نياية الفصؿ الدراسى )يفضؿ أثناء اإلمتحانات االخيرة لمفصؿ( يتـ  -ٜ

عمؿ استبياف لرأى الطالب فى أداء المشرؼ األكاديمى تقـو بو وحدة 
 الجودة بالكمية كمتابع لجودة العممية التعميمية.

جنييا ( عف  ٓٓٓٔ)حوالى  لممرشد االكاديمى يتـ تخصيص مكافئة شيرية -ٓٔ
كؿ مجموعة طالب عمى أف يتـ توفير ىذه المبالن مف ميزانية الكمية )مثؿ دخؿ 

 الصناديؽ الخاصة( وفقا ألعداد المشرفيف األكادمييف.
 

 مراحل اإلرشاد األكاديمي
 بيف يبدأ نظاـ اإلرشػاد األكػاديمى بترشػيح األقسػاـ لممرشػديف األكػاديمييف الػراا

 في ممارسة اإلرشاد.

  إعػػػداد دورة ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس المرشػػػحيف لإلرشػػػاد األكػػػاديمى لتػػػأىيميـ
 كمرشديف أكاديمييف. 

  يتـ توزيع الطالب عمى المرشديف األكاديمييف طبقا لمنظاـ الذى يقرره مجمػس
الكمية حيث يسمـ لكؿ مرشد قائمة بأسماء الطالب المقرر إشرافو عمييـ عمى 

بتحديػد أوقػات اسػتقباؿ الطػالب بحيػث  فالسادة المرشدوف األكػاديميو  أف يقـو
 تتـ عممية اإلرشاد فى الموعد المناسب. 

  إقامػػػػة لقػػػػاء مػػػػع الطمبػػػػة فػػػػى بدايػػػػة العػػػػاـ الدراسػػػػى لتػػػػوعيتيـ بعمميػػػػة اإلرشػػػػاد
 األكاديمى وأىميتو وتفاعميـ مع المرشد األكاديمى .

 رشػد أكػاديمى ومػدى قيامػو بواجباتػو إجراء استبياف لمطمبػة لتقيػيميـ أداء كػؿ م
 في نياية كؿ فصؿ دراسى لموقوؼ عمى مدى جديتو. 

 خطة التدريب و التوعية لالشراف االكاديمى
لتفعيػػػؿ نظػػػاـ االرشػػػاد االكػػػاديمى و تعظػػػيـ الفائػػػدة المرجػػػوة منػػػو كػػػاف البػػػد مػػػف 
وضع خطو منظمػة لتحقيػؽ االىػداؼ وتقػـو ىػذه الخطػة عمػى محػوريف أحػدىما 



 
المرشديف االكادمييف عمى مياـ المرشد االكاديمى مف قبػؿ متخصصػيف تدريب 

فػػػػى ىػػػػذا المجػػػػاؿ عػػػػف طريػػػػؽ عقػػػػد ورش عمػػػػؿ بالكميػػػػة او حضػػػػور الػػػػدورات 
المتخصصة لذلؾ فى الجامعة بحيث يكوف حضور احػداىا شػرطًا اجباريػًا لمػف 

 يتـ ترشيحو لمعمؿ فى اإلرشاد االكاديمى مف االقساـ العممية المختمفة.
المحػػػػػور الثػػػػػانى فيقػػػػـو عمػػػػػى توعيػػػػػة الطػػػػالب و تعػػػػػريفيـ بنظػػػػػاـ اإلرشػػػػػاد امػػػػا 

االكػاديمى و كيفيػػة االتصػاؿ باالسػػاتذه وضػرورة مقػػابمتيـ قبػؿ تصػػعيد مشػػاكميـ 
ويػػػتـ ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ عمػػػؿ إسػػػبوع تثقيفػػػى لطػػػالب الفرقػػػة االعداديػػػة قبػػػؿ بػػػدأ 

 الدراسة بإسبوع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Academic Advisor Evaluation Form 
Knowledge of academic discipline and curriculum 
1. My advisor is knowledgeable about my degree 

requirements. 

 

2. My advisor is knowledgeable about department 

policies and requirements. 

 

 

Knowledge of campus policies and procedures 

3. My advisor is knowledgeable about campus-wide 

policies and requirements. 

 

4. My advisor has helped me understand the campus 

general education requirements. 

 

 

Knowledge of campus student support services 

5. My advisor seems well informed about campus 

support services (writing center, tutoring, 

counseling, etc.). 

 

6. If unable to provide the information or assistance I 

need, my advisor knows where to refer me. 

 

Assistance with planning academic goals 

7. My advisor has encouraged me to do short and long 



 
term academic planning. 

 

8. My advisor encourages me to take increasing 

responsibility for my academic progress. 

 

Assistance with career planning 

9. My advisor has helped me assess my career goals. 

 

10. My advisor has discussed career options with me. 

 

Advisor accessibility 

11. My advisor is available for appointments. 

 

12. My advisor is willing to spend sufficient time with 

me to deal with my academic concerns. 

 

Advisor advisee relationship 

13. My advisor treats me as an individual. 

 

 

14. My advisor helps me make my own decisions. 

 

General advising effectiveness  

15. I am pleased with the overall nature of my meetings 

with my advisor. 



 

 

 

16. I would recommend my advisor to other students. 

 

 

 

 



 

أكاديميد شر  مالتقييِم استبيان ل  
 

 معرفة اإلنضباِط والمنيِج األكاديميِ 
 العممية واسع اإلّطالُع حوؿ متطمباِت درجِتي دشر مُ  . ٔ   

 ال أوافؽ نوعا ما وافؽُ أُ  تماماأوافُؽ 
ال أوافؽ 
 تماما

قاعدَة  ال
 لمحكـِ 

      
 

 .ومتطمباِت القسـِ  ةِ اسع اإلّطالُع حوؿ سياسو  دىشر مُ   .ٕ  

 ال أوافؽ نوعا ما وافؽُ أُ  تماماأوافُؽ 
ال أوافؽ 
 تماما

قاعدَة  ال
 لمحكـِ 

      
جراءاِت الحـر الجامعي  معرفة سياساِت وا 

 أنحاِء  ومتطمباِت في كافة حوؿ السياسات واسع اإلّطالعُ  دىشر مُ     .3
 الجامعي الحـر

 َيختمُؼ بقوة َيختمؼُ  قمؽ ُيوافؽُ  وةُيوافُؽ بق
قاعدَة  ال

 لمحكـِ 
      

 

 .ساعَدني عمى فيـ متطمباِت تعميـِ الحـر الجامعي العاّمةَ  دىشر مُ    .4
   

 َيختمُؼ بقوة َيختمؼُ  قمؽ ُيوافؽُ  ُيوافُؽ بقوة
قاعدَة  ال

 لمحكـِ 
      

 معرفة خدماِت إسناد طالِب الحرم الجامعي



 
 

ز كمر حسف اإلطالَع حوؿ خدماِت إسناد الحـر الجامعي ) دشر َيْبدو مُ  .5    
 .( .إشراؼ، إستشارة، الخ  ،الدروس الخاصة،تابةالك

 َيختمُؼ بقوة َيختمؼُ  قمؽ ُيوافؽُ  ُيوافُؽ بقوة
قاعدَة  ال

 لمحكـِ 
      

 

 فإف، ياَأحتاجُ التى قادر عمى َتزويد المعموماِت َأو المساعدِة  اير كنت إذا .6    
 .أيف ُيحيُمني الى َيْعرؼُ  يدَ شر مُ 

 َيختمُؼ بقوة َيختمؼُ  قمؽ ُيوافؽُ  ُيوافُؽ بقوة
قاعدَة  ال

 لمحكـِ 
      
 مساعدة بتخطيط األىداِف األكاديميةِ ال

 .اِ مدى بعيِد األكاديميلتخطيط الو  ميالُ ي شّجَعني ألْعَمُؿ قدشر مُ  .7   

 َيختمُؼ بقوة َيختمؼُ  قمؽ ؽُ ُيواف ُيوافُؽ بقوة
قاعدَة  ال

 لمحكـِ 
      

 .اِ ي ُيشّجُعني لَتَحمُّؿ _ مسؤولية متزايدة لتقّدِمي األكاديميدشر مُ   .8

 َيختمُؼ بقوة َيختمؼُ  قمؽ ُيوافؽُ  ُيوافُؽ بقوة
قاعدَة  ال

 لمحكـِ 
      
 

 ممينةِ ل مساعدة بتخطيطال
 

ـُ أىداَؼ مينِتيساعَدني ُأقيي دشر مُ  .9   .ّي



 

 َيختمُؼ بقوة َيختمؼُ  قمؽ ُيوافؽُ  ُيوافُؽ بقوة
قاعدَة  ال

 لمحكـِ 
      

 .مينِة َمعيمستقيمى الخياراَت  عىناقَش مدى شر مُ  .10 

 َيختمُؼ بقوة َيختمؼُ  قمؽ ُيوافؽُ  ُيوافُؽ بقوة
قاعدَة  ال

 لمحكـِ 
      
 

 .شدِ ُمر لموصول ال
 .مقابمتو ِ لومتاح  متوفُر  دىشر مُ  .11 

 َيختمُؼ بقوة َيختمؼُ  قمؽ ُيوافؽُ  ُيوافُؽ بقوة
قاعدَة  ال

 لمحكـِ 
      

 .راُب لَقضاء الوقِت الكافِي َمعي لمَتَعاُمؿ مع مخاوِفي األكاديميةِ ي دىشر مُ  .12

 َيختمُؼ بقوة َيختمؼُ  قمؽ ُيوافؽُ  ُيوافُؽ بقوة
قاعدَة  ال

 لمحكـِ 
      
 
 
 

 د اإلنصاحية.شر مُ عالقات ال
 .عمى إنفراد ُيعالُجني  دىشر مُ  .13 

قاعدَة  ال َيختمُؼ بقوة َيختمؼُ  قمؽ ُيوافؽُ  ُيوافُؽ بقوة



 

 لمحكـِ 
      

 

 .ُذ قراراَتي الخاصةَ اَأّتخعمى  ُيساعُدني  دىشر مُ   .14

قاعدَة  ال َيختمُؼ بقوة َيختمؼُ  قمؽ ُيوافؽُ  ُيوافُؽ بقوة
 محكـِ ل

      
 تأثير النصح العام  

 .دىشر أنا مسرور بالطبيعِة العاّمِة ِمْف إجتماعاِتي َمع مُ  .15 

 َيختمُؼ بقوة َيختمؼُ  قمؽ ُيوافؽُ  ُيوافُؽ بقوة
قاعدَة  ال

 لمحكـِ 
      

 .مطالِب اآلخريفِ ل دىشر مُ بأنا َأوصي   .16

 تمُؼ بقوةَيخ َيختمؼُ  قمؽ ُيوافؽُ  ُيوافُؽ بقوة
قاعدَة  ال

 لمحكـِ 
      



 

 قــــمالح
 رشاد األكاديمىلتسييل اإل نماذج 

 -البيانات االجتماعية االنفعالية : -0
 العبارات دائماً  احيانا نادراً 

 يندمج مع الجماعة بسيولة    

 يظير مقدرة عمى ضبط انفعاالتو   

 يثؽ بنفسو    

 يحتـر النظاـ    

 لمسؤوليةيتحمؿ ا   

 يقبؿ النقد ويصحح األخطاء    

 يتعاوف مع األخريف    

 يميؿ لممرح    

 يعتنى بمظيره الخارجى    

 يثابر فى أداء عممو    

 يبادر إلبداء رأيو بجرأة    

 ينتمى إلى الكمية    

 يشارؾ اآلخريف وجدانيًا    

 يتعاوف مع اآلخريف    

 يميؿ إلى التمرد    

 ميؿ إلى السيطرة وحب الظيور ي   

 يعانى مف الخوؼ    

 يفضؿ الجموس منعزاًل    

 
 

 ميول الطالب ونشاطاتو :



 
 األدب والشعر          الرياضةف ) الرسـ (         الفنو    المطالعة       

   ميوؿ أخرى تذكر          الكمبيوتر        التصوير 
                                     

 يانات التحصيل الدراسى وعدد أيام الغياب :ب
 مستوى الطالب خالؿ العاـ الدراسى 

 النتػػػػػػػػػائج
 المػػػػواد

 ػرىنظػػ ػػمىعمػػ

  تحسف ثبات تراجع تحسف ثبات تراجع

       

       

       

 عدد أياـ الغياب        
 الشير بعذر بدوف عذر

 ٔش  

 ٕش  

 ٖش  

 ٔش  

 ٕش  

 ٖش  

 المجمػػػػػػػػػوع  

 
 بيانات عف أىـ المشكالت التى يعانى منيا المسترشد :

 ويتـ فييا ذكر خالصة عف المشكالت التى يعانى منيا المدرب وتوجييات المرشد 



 
 -المالحظات:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                                                        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-اسـ ولى أمر الطالب :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  - اسـ الطالب :

                                                        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -الشعبة : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-الفرقة :    
 معمومات اجتماعية وخاصة عف الطالب : 

 عدد أفراد األسرة :  -ٔ
 ترتيب الطالب بيف أخوتو وأخواتو : -ٕ
 المستوى التعميمى لكؿ مف األب :  -ٖ

 جامعى ثانوى إعدادى ابتدائى         أمى        
 -األم :

 جامعى ثانوى إعدادى ابتدائى         أمى        
 

 عمؿ كؿ مف : األب                                      -ٗ
 األـ                     

 

 مع مف يعيش الطالب  -٘
 
 

 :ألقتصادية الحالة ا -ٙ
 
 

 حالتو الصحية :   -ٚ
 

 ممتازة جيدة وسط         متدنية        

 ممتازة جيدة وسط         ة        متدني

 



 
 : استقراره النفسى -ٛ
 

 مظيره : -ٜ
 ىواياتو :  -ٓٔ

الخدمات  ٕٓٓ -   ٕٓٓمستوى الطالب خالؿ العاـ الدراسى 
اإلرشادية 
 المقدمة

 التاريخ

ػػمال
 واد

 النتػػػػائج
 عممػػػى نظػػػػرى

   تراجع  ثبات  تحسف  تراجع  ثبات  ف تحس
الثنػػاء عميػػو أمػػاـ        

 زمالئو 
 

تمػػػػػػػػت محادثػػػػػػػػة        
 معمميو لتشجيعو 

 

توبعػػػػت مذكراتػػػػو        
 وأنشطتو 

 

       
أعطػػػػػػػى جػػػػػػػدوؿ 

 لتنظيـ وقتو

 
 
 
 

تسػػػػػػػػجيؿ اسػػػػػػػػمو        
 فى لوحة الشرؼ 

 

تكميفػػػػػػػػػػو بعمػػػػػػػػػػؿ        
 بحوث 

 

 
 

 سيئ جيد         ممتاز        

 سيئ جيد         ممتاز        



 

 
الخدمات  911 -   911مستوى الطالب خالل العام الدراسى 

اإلرشادية 
 المقدمة

 التاريخ

واد
لمــ

ا
 

 النتــــائج
 عممـــى نظــــرى

 تراجع  ثبات  تحسن  تراجع  ثبات  تحسن 
أعطػػػػػى شػػػػػيادة        

 تفوؽ دراسى 
 

مػػػػػػػػػػنح فرصػػػػػػػػػػة        
 لمقيادة 

 

حثػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػى        
 مساعدة زمالئو 

 

وجو إلى إحػدى        
جماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 النشاط 

 

  أخرى :        
 مالحظات المرشد: 
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 الفرقة       :                                                                         اسـ الطالب :    

 صمة القرابة :        ـ ولى أمر الطالب :                       اس
 معمومات اجتماعية وخاصة عف الطالب : 

 عدد أفراد األسرة :  -ٔ
 ترتيب الطالب بيف أخوتو وأخواتو : -ٕ
 ىؿ الوالد عمى قيد الحياة  : نعـ             ال -ٖ
 ال   ىؿ الوالدة عمى قيد الحياة : نعـ           -ٗ
 المستوى التعميمى لكؿ مف األب :  -٘

 جامعى ثانوى إعدادى ابتدائى         أمى        
 واألـ :

 جامعى ثانوى إعدادى ابتدائى         أمى        
 

 عمؿ كؿ مف : األب                                      -ٙ
 األـ                     

 

 الطالب :  مع مف يعيش -٘
 

 :ألقتصادية الحالة ا -ٙ
 

      نوع السكف : -7
 

 حالتو الصحية :   -ٛ
 

 : استقراره النفسى -ٜ
 

 مظيره : -ٓٔ
 ىواياتو :  -ٔٔ

 ممتازة جيدة وسط         متدنية        

 أخرى إيجار         ممؾ        
 ممتازة جيدة وسط         متدنية        

 سيئ جيد         ممتاز        

 سيئ جيد         ممتاز        



 

 

 911 -   911مستوى الطالب خالل العام الدراسى 
الخدمات 
اإلرشادية 

 المقدمة
 التاريخ

واد
الم

 

 النتــــائج
 عممـــى نظــــرى

 تراجع  ثبات  تحسن  تراجع  ثبات  تحسن 
الثنػػػػػػػػػػاء عميػػػػػػػػػػو        

 و أماـ زمالئ
 

تمػػػػػػت محادثػػػػػػة        
معمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 لتشجيعو 

 

توبعػػت مذكراتػػو        
 وأنشطتو 

 

أعطػػػػػػػػى نشػػػػػػػػرة        
عػػػػػػػػػػػف تنظػػػػػػػػػػػيـ 

 الدراسة 

 

أعطػػػػػى جػػػػػدوؿ        
 لتنظيـ وقتو 

 

تسػػػػػجيؿ اسػػػػػػمو        
فػػػػػػػػػػػػػػى لوحػػػػػػػػػػػػػػة 

 الشرؼ 

 

تكميفػػػػػػػػو بعمػػػػػػػػؿ        
 بحوث 

 

 
 



 

ات الخدم 911  -911   مستوى الطالب خالل العام الدراسى 
اإلرشادية 

 المقدمة
 التاريخ

واد
الم

 

 النتــــائج
 عممـــــى رىنظــــــ

   تراجع  ثبات  تحسن  تراجع  ثبات  تحسن 
تـ تنظيـ وقتو        

 خارج الكمية 
 

تمت محادثة        
 معمميو لتشجيعو 

 

توبعت مذاكرتو        
 وأنشطتو 

 

أعطى نشرة عف        
  تنظيـ الدراسة

 

أعطى جدوؿ        
 لتنظيـ وقتو 

 

تمت دعوة ولى        
 أمره 

 

تـ حثو نفسيًا        
عمى أىمية 

 الدراسة 

 

 



 

 

الخدمات  911   - 911توى الطالب خالل العام الدراسى مس
اإلرشادية 

 المقدمة
واد التاريخ

الم
 

 النتــــائج
 ــىـعممـ ـــرىنظــ

 تراجع  ثبات  ن تحس تراجع  ثبات  تحسن 
استغمت األوقات        

 بيف المحاضرات 
 

عرضػػػػػت حالتػػػػػو        
أمػػػػػػػػػػػػػػاـ لجنػػػػػػػػػػػػػػة 

 اإلرشاد 

 

صػػػححت أفكػػػاره        
 الخاطئة 

 

تعػػػػػػػديؿ معاممػػػػػػػة        
 أسرتو لو 

 

تمػػػػػت مسػػػػػاعدتو        
الختيار أصدقاء 

 لو 

 

وجػػو إلػػى إحػػدى        
 جماعات النشاط 

 

  أخرى :        
 

 حظات المرشد : مال
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 الفرقة       :                                                                       اسـ الطالب :    

 صمة القرابة :      اسـ ولى أمر الطالب :                       
 الطالب : معمومات اجتماعية وخاصة عف 

 تاريخ بدء اإلعاقة : -ٕ    نوع اإلعاقة : -ٔ
 عدد أفراد األسرة :  -ٖ
 ترتيب الطالب بيف أخوتو وأخواتو : -ٗ
 ىؿ الوالد عمى قيد الحياة  : نعـ             ال -٘
 ىؿ الوالدة عمى قيد الحياة : نعـ             ال -ٙ
 المستوى التعميمى لكؿ مف األب :  -ٚ

 جامعى ثانوى إعدادى ابتدائى                أمى 
 واألـ :

 جامعى ثانوى إعدادى ابتدائى         أمى        
 

 عمؿ كؿ مف : األب                                      -ٛ
 األـ                     

 مع مف يعيش الطالب :  -ٜ
 

 :ألقتصادية الحالة ا -ٓٔ
 

      نوع السكف : -00
 

 حالتو الصحية :   -ٕٔ
 

 : استقراره النفسى -ٖٔ
 

 ه :مظير  -ٓٔ
  ىواياتو :  -ٔٔ
 جوانب اإلبداع الممكف تنميتيا  -ٕٔ

 ممتازة جيدة وسط         متدنية        
 أخرى إيجار         ممؾ        

 ممتازة جيدة وسط         متدنية        

 سيئ جيد         ممتاز        
 سيئ جيد         ممتاز        



 

 

الخدمات  911 -   911مستوى الطالب خالل العام الدراسى 
اإلرشادية 

 المقدمة
 التاريخ

واد
لمــ

ا
 

 النتــــائج
 عممـــى نظــــرى

 تراجع  ثبات  تحسن  تراجع  ثبات  تحسن 
تمت مقابمة ولى        

 أمره 
 

تمت محادثة        
 معممية لتشجيعو 

 

توبعت نتائج        
تحصيمو 
 الدراسى 

 

أعطى نشرة عف        
 الدراسة المنظمة 

 

اعطى جدوؿ        
لتنظيـ وقتو 

 ودراستو 

 

تمت رعاية        
جوانب اإلبداع 

 لديو 

 

ثـ دعمو نفسيًا        
 لتخطى اإلعاقة 

 

 
 
 



 

الخدمات  911 -   911اسى مستوى الطالب خالل العام الدر 
اإلرشادية 

 المقدمة
 التاريخ

واد
لمــ

ا
 

 النتــــائج
 عممـــى نظــــرى

 تراجع  ثبات  تحسن  تراجع  ثبات  تحسن 
إحالتو إلجراء        

 كشف طبى
 

عرضت حالتو        
أمام لجنة 

 اإلرشاد

 

دراسة تحويمو        
الى مركز 

 مختص

 

اعدتو تمت مس       
الختيار 

 أصدقاء لو

 

وجو إلى        
إحدى 

جماعات 
 النشاط

 

  أخرى :        
 

 مالحظات المرشد : 
 



 

 نموذج التقرير الختامى النجازات المرشد األكاديمى -5
اسم عضو ىيئة التدريس :                                                           

 الوظيفة : 
 أسماء الطالب :

 االجتماعات المجمعة : 

 االجتماعات الفردية : 
 الموضوع تاريخ االجتماع اسم الطالب

   
) فى حالة الموضوعات الشخصية يكتب فقط " موضوع شخصى " وال يذكر  

 ( .الموضوع أو التفاصيؿ 
 ـ المرشد الشخصى لمبرنامج : يتقي

 ................................................... وة :ـنقاط الق
 ................................................... نقاط الضعف :

 ............................................. أقتراحات التحسين :
 

 ى مظروؼ مغمؽ ويكتب عميو : سمـ لوحدة ضماف الجودة ف
 لجنة اإلرشاد األكاديمى ثم األسم الثالثى لممرشد األكاديمى

 الفرقــــــــــة االســــــــــم
  

 الموضوعات التى نوقشت عدد الحضور تاريخ االجتماع 
   



 

 استمارة تقييم المرشد األكاديمى -6
 عزيزى الطالب ... عزيزتى الطالبة 

 

، دى تقديرؾ ألداء مرشدؾ األكاديمىفيما يمى عدد مف العبارات التى تظير م
يؾ أماـ كؿ عبارة إف رأيؾ أساسى مف فضمؾ ضع العالمة التى تعبر عف رأ

فى ىذا الموضوع . وليس ىناؾ ضرورة لذكر اسمؾ ، ونقدـ لؾ شكرنا 
 وتقديرنا لتعاونؾ المثمر معنا .

 بيانات خاصة بالمرشد األكاديمى : 
 

 اسم المرشد األكاديمى : 
 بالطالب :  ةبيانات خاص

                     الفرقة :                                             
 الجنس : 

 ن : ـالس
 الخيارات المتاحة : 

 ضعيف مقبول جيد جيد جداً  ممتاز دــــالبن

أتاح لى مرشدى األكاديمى  -ٔ
معمومات دقيقة خاصة بموائح 

 الجامعة والكمية ونظاميا .

     

أتاح لى مرشدى األكاديمى  -ٕ
بمقرارتى  معمومات دقيقة خاصة

 ت كؿ منيا .الدراسية ومتطمبا

     

 



 

 
 ضعيف مقبول جيد جيد جداً  ممتاز البنــــد

تعامػػػػػػػؿ مرشػػػػػػػدى األكػػػػػػػاديمى  -ٗ
معػػػػػػػػى بشػػػػػػػػكؿ يسػػػػػػػػوده االحتػػػػػػػػراـ 

 المتبادؿ .

     

شػػػػجعنى مرشػػػػدى األكػػػػػاديمى  -٘
 عمى التفوؽ فى دراستى .

     

سػػػػاعدنى مرشػػػػدى األكػػػػاديمى  -ٙ
عمػػػػػى حػػػػػؿ مشػػػػػكالتى الشخصػػػػػية 

 المختمفة .

     

مرشػػػػدى األكػػػػػاديمى شػػػػجعنى  -ٚ
لػػػػػػى مكتبػػػػػػة إذا عمػػػػػػى الحضػػػػػػور إ

 واجيتنى أية مشكمة 

     

أظيػػػػػػػػػر مرشػػػػػػػػػدى الكػػػػػػػػػاديمى  -ٛ
اىتمامػػػػػػػػػػػػًا واضػػػػػػػػػػػػحًا باألنشػػػػػػػػػػػػطة 
 الطالبية التى أمارسيا فى الكمية 

     

يمػػػػػػػدنى مرشػػػػػػػدى األكػػػػػػػاديمى  -ٜ
بخبراتو الشخصية التى تعيننى فى 
مسػػػػػػػػػػػػػػػيرة حيػػػػػػػػػػػػػػػاتى األكاديميػػػػػػػػػػػػػػػة 

 والشخصية 

     

نى مرشػػػدى األكػػػاديمى ناقشػػػ -ٓٔ
فى الخطػوات الالزمػة إلدارة وقتػى 

 ودراستى .

     



 

 
 ضعيف مقبول جيد جيد جداً  ممتاز البنــــد

تحػػػػدث مرشػػػػدى األكػػػػاديمى  -ٔٔ
ىتمامػػػػػػػػاتى  معػػػػػػػى فػػػػػػػى ميػػػػػػػولى وا 

 واتجاىاتى المختمفة .

     

عنػػػػػػػػػدما احتػػػػػػػػػاج لمرشػػػػػػػػػدى  -ٕٔ
األكػػػػػػػػاديمى فإنػػػػػػػػو يتػػػػػػػػيح الوقػػػػػػػػت 

 ة .المناسب والكافى لممناقش

     

ناقشػػػنى مرشػػػدى األكػػػاديمى  -ٖٔ
فػػى التقػػديرات التػػى حصػػمت عمييػػا 
لتبيػػػاف أوجػػػو القػػػوة والضػػػعؼ فػػػى 

 أدائى .

     

تحمػػػػػػى المرشػػػػػػد األكػػػػػػاديمى  -ٗٔ
بالميثػػػػػػػػػػػاؽ األخالقػػػػػػػػػػػى لمتوجيػػػػػػػػػػػو 

 واإلرشاد .

     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 عدادفريق اإل
 أ.د./ إبراىيـ مسعد إبراىيـ   .ٔ

 عرفة السيد انيمى أـ.د/ .ٕ
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 طارؽ حجازى د./ .٘
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