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 المحتويات: 

 مقـدمـة -

 اإلرشاد األكاديم   تعـــريــــــف -

 األهـــــــداف -

ة الدراسة بالمعهدمحاور  -   فتر
 
 التوجيه واإلرشاد ف

 لجنــة اإلرشاد األكاديم  ودعم الطالب -

 مهام لجنة اإلرشاد األكاديم  ودعم الطالب -

 مواصفات المرشد األكاديم   -

 مهام المرشد األكاديم   -

 ملفات اإلرشاد االكاديم   -

 واجبات الطالب نحو مرشده االكاديم   -

 مسئولية ودور الطالب -

 رشد االكاديم  تقييم عمل الم -

 آلية اإلرشاد االكاديم   -

 خطة التدريب لإلرشاد االكاديم   -
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 مقـدمـة:  •

 من أهم وسائل مساعدة األكاديم   رشاد اإليمثل 
ً
واحدا

  البيئة األ 
 
معدالت  كاديمية وتحقيق أعىلالطالب لالندماج ف

ة الطالب العلمية من    التأكد من مستر
 
النجاح، كما يساهم ف

فيما يتعلق بأداء حيث تطبيق الخطة الدراسية وكذلك 

  مختلف المستويات. الطالب 
 
 وتحصيله العلم  ف

  مساعدة الطالب عىل االنتقال  رشاد كما يساهم اإل
 
األكاديم  ف

  
 
مج من بيئة التعليم ف المراحل السابقة التدريجر  والمتر

   لدراسته الجامعية إىل
يعتمد فيها  بيئة المرحلة الجامعية التر

  اتخاذ قرارته وتحديد تخصصه وتطوير  الطالب عىل
 
نفسه ف

. ويسع  المرشد األ  كاديم  لك  ينتر مستواه العلم  والسلوك 

  تحصيله العلم   هللطالب طريق
 
األكاديم  ويساعده ف

 االكاديمية وبالقواعد واإلجراءات لوائح والقوانير  لوتعريفه با

التر تنظم ستر الدراسة. كما يقوم المرشد بمتابعة إنجازات 

  
ة الدراسة  الطالب وتذليل العقبات التر قد تواجهه خالل فتر

أفضل الحلول  ه إىلإرشادو  مشاكله العلميةمناقشة عن طريق 

 . ة تلك المشاكلهلمواج
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 : األكاديم  اإلرشاد  تعـــريــــــف •

هو العمل الذي يقوم به أعضاء هيئة  األكاديم   رشاد اإل

التدريس بالمعهد لتعريف الطالب بأنظمة الدراسة واالنظمة 

من مجاالت وفرص دراسية لمساعدتهم  هتتيح الطالبية وما 

  
تهم اتتناسب مع قدراتهم وإمكان عىل اختيار التخصصات التر

  وتوافق ميولهم ورغباتهم وكذلك 
 
معاونتهم عىل الستر ف

الدراسة عىل أفضل وجه ممكن والتغلب عىل مايواجههم من 

 إىلمنظمة يهدف المعهد من خاللها  ةعقبات حيث انه عملي

تقديم الرعاية الطالبية المتكامله من اجل خلق طالب 

 . متكامل
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 األهـــــــداف:  •

تقديم النصح ومساعدة  األكاديم  إىل رشاد نظام اإل يسع

الطالب لك  يتمكنوا من اكمال مرحلتهم الدراسية بنجاح عن 

 هداف التالية: طريق تحيق األ

خالقية ه من جميع النواح  األ إرشادالطالب و  هتوجي -

واالجتماعية والمهنية وذلك لخلق بناء له دور فعال 

  بناء المجتمع
 
 . ف

  قد يواجهها الطالب اثناء دراسته  -
بحث المشكالت التر

 . يجاد الحلول المناسبة لها إوالعمل عىل 

العمل عىل اكتشاف المواهب والقدرات الطالبية  -

واالستفادة منها لتنمية مهارات الطالب وتدعيم ثقته 

ة بنفسه ومساعدته عىل التعرف عىل جوانب القو 

 . والضعف بشخصيته

 رد ه كيفية االستفادة من المواتوجيه الطالب وتعليم -

 . المتاحة بالمعهد 

 . طرق االستذكار المناسبة الطالب اىل إرشاد  -

 . وقات الفراغأتعليم الطالب كيفية االستفادة  من  -

 . العالقة بير  الطالب وأعضاء هيئة التدريستوثيق  -
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 . الدراسة بالمعهد  اتتوعية الطالب بقواعد وتعليم -

مواجهة التحديات لب عىل تأسيس قدرة الطا -

 ة. المجتمعي

 

ة الدراسة  رشاد واإل هالتوجي محاور  •   فتر
 
 بالمعهد: ف

برعاية الطالب المستجدين منهم  ةالكفيل المحاور وتتضمن 

هم من الطالبوقوالمتف ين وغتر
 محاور وتشمل  . ير  والمتعتر

:  رشاد واإل هالتوجي  -مايىل 

 كاديم  أ  إرشاد  -1

   إرشاد  -2
    مهت 

   إرشاد  -3
ر
 أخالف

 نفس   إرشاد  -4

   إرشاد  -5
 
 وقائ
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:  رشاد اإل  األكاديم 

للطالب متابعة المستوى العلم   األكاديم  المرشد  ىليتو

رفع المستوى العلم  للطالب والتغلب عىل ل للطالب وذلك

ويشمل ، خرين دراسيا أمشكالت الرسوب لبعض الطالب المت

  -: ما يىل   المحور هذا 

  يحصل عليها االهتمام  -
بمتابعة درجات الطالب التر

  االختبارات الدورية 
 
اختبارات نصف العام  و أسواء ف

 . و اختبارات نهاية العام الدراس  أالدراس  

 رصد لنسب الحضور والغياب وإرسال انذارات اىل -

ات طويله بدون عذر رسم    . الطلبة المتغيبير  لفتر

 . طرق االستذكار  أفضلتوجيه الطالب اىل  -

تدريب الطالب عىل نظم االمتحانات من خالل عمل  -

 . اختبارات دورية

الطالبية كتقديم االبحاث وعمل االهتمام باالنشطة  -

نارات لتدعيم فكرة المشاركة الطالبية والعمل ميسي

 . الطالب ىات االتصال لدالجماع  وتنمية مهار 

هم من خالل تقديم  - رعاية الطالب المتفوقير  وتحفتر 

. وتشجعيهم معنوي الحوافز المالية واألدبية
ً
 ا
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: اإلرشاد   
 المهت 

  
  اختيار مستقبلهم الوظيف 

 
يهدف اىل مساعدة الطالب ف

 - : يىل   حسب قدراتهم وميولهم، ويكون دور المرشد ما 

المتاحة بالمؤسسات توجيه الطالب اىل الفرص  -

كات والمكاتب الهندسية للتدريب بها وإمكانية  والشر

 العمل بها بعد التخرج. 

توعية الطالب بالمهارات والدورات التدربية المختلفة  -

  تؤهله للعمل بعد التخرج. 
 التر

  تحت  -
توعية الطالب باالهتمام بالتدريب الصيف 

اف المعهد.   إشر

اك -   الرحالت  توعية الطالب باالهتمام باالشتر
 
ف

  ينظمها المعهد. 
 العلمية التر

 

   رشاد اإل
ر
 : االخالف

 حيث يسع ،الطالب ىيهدف اىل تنمية القيم والمبادئ لد

  لدأترسيخ إىل المرشد 
ر
الطالب عند  ىسس التعامل االخالف

والهيئة المعاونة تعامله مع اساتذته من اعضاء هيئة التدريس 

، و مع افراد المجتمع الخارحر  المعهد أأو مع إدارة  ءهو مع زمال أ
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ممارسات  توظيف هذه القيم وترجمتها اىلمع استهداف 

  . سلوكية

 

 : النفس   رشاد اإل

يهدف اىل تقديم المساعدة النفسية للطالب من خالل الرعاية 

كز عىل فهم شخصية الطالب    تتر
ة والتر النفسية المباشر

:  ما بالمرشد األكاديم  ، حيث يقوم وميوله واستعدادته  يىل 

 . الحاالت الخاصة يدراسة وبحث حاالت الطالب ذو  -

  كيفية مواجهة القلق والتوتر  -
 
مساعدة الطالب ف

 . خاصة ايام االمتحانات

 

:  رشاد اإل  
 
 الوقائ

  بعض المشكالت بعدم ىل توعية الطالب إ يهدف
 
الوقوع ف

:  ويشمل ما  ،و نفسيةأو صحية أسواء كانت دراسية   يىل 

 . توعية الطالب بنظم ولوائح المعهد  -

ار المخدرات -  . التوعية بأض 

المخالفة ألخالقيات الحياة بالسلوكيات التوعية  -

 الجامعية. 
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 : ودعم الطالب األكاديم   رشاد لجنــة اإل •

  بداية العام 
 
األكاديم  برئاسة  رشاد الدراس  لجنة اإلتشكل ف

 ،وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب )المنسق العام(

أمير  المعهد لشئون التعليم والطالب )منسق وعضوية 

إداري(، ورؤساء األقسام أو من يمثلهم من أعضاء هيئة 

ة. ضاء الهيئة المعاونة بعض أعو التدريس،   ذوي الختر

 : ودعم الطالب األكاديم   رشاد مهام لجنة اإل •

 . االكاديم   رشاد نشر ثقافة اإل -

اف  -  رشاد تطبيق إجراءات وتعليمات اإلومتابعة االشر

 . األكاديم  

كاديمير  بالمعهد الطالب عىل المرشدين األ توزيــــع  -

  جداول للطالب
 
 . وإعالن ذلك ف

مراجعة الخطط الدراسية للطالب الموضوعير   -

مطابقتها لالئحة تحت المراقبة األكاديمية ومدى 

 المعهد. 

اإلجابة عىل استفسارات الطالب ودراسة شكواهم  -

. هوتوجيه  م إىل المختصير 
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•  :  مواصفات المرشد األكاديم 

للطالب  ةحسنالقدوة الباألخالق الحميدة و  التحىل   -

 سعة الصدر. و 

ام -  ةكرسال  ةبالعمل كمرشد اكاديم  بروح المحب االلتر 

 . ال وظيفة

شخصية مع الطالب قامة عالقات إ تجنب -

 . مهنية فقطالعالقة تحديدها بالو 

، التنظيم، التخطيط، القيادةومنها  المهارات متعدد  -

 إدارة، و حل المشكالت ،اتخاذ القرار ، االستماع

 الوقت. 

 

•  :  مهام المرشد األكاديم 

اف  - عىل مجموعة من الطالب يقوم المرشد باالشر

  حدود 
 
.  25ف  طالب من طالب قسمه العلم 

 للقاءهتحديد الوقت والمكان المخصصان  -

ف عليهم ب وإعالن ذلك بوسيلة الطالب المشر

 واضحة. 

mailto:info@gei.edu.eg
http://www.gei.edu.eg/


 

 وزارة التعليم العالي

 معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا

Giza Engineering Institute  

 

 

 ( مكتب بريد ربيع الجيزي102) .ب ص. –سيوط الزراعي أأول طريق مصر  –الجيزة  –المنيب 

 38175003: فاكس 38178100 – 38175011 – 38178282 – 38178286تليفون: 

 01113277797: موبايل

 www.gei.edu.eg| الموقع اإللكتروني:  info@gei.edu.eg بريد إلكتروني: 

 

12 

بمعلومات عن الطالب )االسم / الفرقة االحتفاظ  -

الوصول اىل الطالب رقم الهاتف( وذلك لتسهيل  / 

 . ومتابعته

 تحت بند  -
ً
ممارسة جميع المهام المشار إليها سابقا

 محاور التوجيه واإلرشاد. 

  يقوم  -
  اختيار المقررات التر

 
مساعدة الطالب ف

 لمستوى 
ً
  بداية كل فصل دراس  طبقا

 
بتسجيلها ف

  تحديد 
 
تقدم الطالب وتقديراته العلمية، وكذا ف

 المقررات االختيارية األنسب إلمكانياته. 

 التوقيع عىل استمارة التسجيل للطالب.  -

عمل خطة دراسية للطالب المتعتر أو الموضوع  -

 اقبة األكاديمية. تحت المر 

متابعة مستوى تقدم الطالب خاصة الموضوع  -

 تحت المراقبة األكاديمية. 

 و أعذار تقديم األ مناقشة واعتماد طلبات الطالب ل -

  المقررات. أو سحب  طلبات التأجيل

الصادرة و القرارات أصورة من االنذارات االحتفاظ ب -

  حق الطالب
 
 . ف
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-   
 
حالة مالحظة استدعاء الطالب ولفت انتباه ف

  تحصيله العلم  والعمل عىل حل 
 
تأخر ف

  ذلك
 
 . المشكالت التر تسببت ف

  حال -
 
مالحظة وجود تغيتر  ةلفت انتباه الطالب ف

  سلوك
 
ساتذته مع أو أه ءواسلوب تعامله مع زمال  هف

 . النصح والمشورة له

الغياب ومحاولة  يالتعرف عىل الطالب متكرر  -

  التغلب عىل اسباب الغياب المتكرر 
 
 . مساعدتهم ف

 : األكاديم  ملفات اإلرشاد  •

 . استمارة بيانات الطالب -

اكمية -  . جداول معدالت الطالب الفصلية والتر

قائمة مقررات التخصص الدراس  المؤدية لتخرج  -

 . الطالب )من قسم(

 . استمارة التسجيل -

االكاديم  )كشف نسخة حديثة من السجل  -

 . التقديرات(

الوثائق االدراية االخرى )كاستمارة الحذف  -

هاواالضافة واالنذار   . (وغتر
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 : األكاديم  الطالب نحو مرشده  واجبات •

المرشد األكاديم  هو أحد السـادة أعضاء هيئة التدريس 

يجب ك، لذا فبالمعهد ويقوم بهذا الجهد من أجل مستقبل

ام بما يىل   يكعل  : االلتر 

 الحرص عىل تحديد مواعيد المقابالت  -
ً
 أو طبقا

ً
مسبقا

ام واال، المرشد األكاديم  للجدول الذي يعلنه  لتر 

 وعدم التغيب عنها إال لظرف طارئ.  حضور الب

  كل ما  -
 
يهم  المشاركة مع المرشد األكاديم  ومناقشته ف

.  مستقبلك األكاديم    
 والمهت 

  يوفرها  عالحرص عىل االنتفا  -
بالخدمات العامة التر

  يوجهك إليها المرشد األكاديم  
 . المعهد، والتر

 . الحرص عىل االستماع لنصائح المرشد األكاديم   -

االحتفاظ بجميع األوراق المتعلقة بتسجيل الطالب  -

 . للمسابقات والنشاطات الطالبية .. إلخ
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 : ولية ودور الطالبئمس •

المسؤولية عن أدائه األكاديم  كامل الطالب  يتحمل  -

 . آلية للمساعدة فقط األكاديم  هو  رشاد حيث ان اإل

  موقع الاالطالع عىل دليل المعهد و  -
 
وئ اإللكتر

  يحددها المعهد. 
 للمعهد وجميع وسائل اإلعالن التر

والمواعيد الحرجة اإللمام بتفاصيل التقويم الدراس   -

  تختص بالتسجيل واالنسحاب واالعتذار 
التر

 . ..إلخ.. 

 . معرفة مرشده األكاديم  ومواعيد ساعاته المكتبية -

مقابلة المرشد للتشاور حول األهداف الدراسية  -

نامج والجدول الدراس  واالستفسار عن    والتر
والمهت 

ا 
ً
 . كل الجوانب التر يرى فيها غموض

تنفيذ توصيات المرشد والمواظبة عىل مقابلة  -

 . المرشد حسب المواعيد المتفق عليها 

  برنامج يإخطار المرشد بأ -
 
ات قد تؤثر ف أو  همتغتر

 . أدائه الدراس  
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 : األكاديم  تقييم عمل المرشد  •

بإعداده الختام  الذي يقوم المرشد  التقرير يعتمد عىل 

  هذا العملإمن  هحقق ويتضمن ما 
 
، باإلضافة نجازات ف

  نهاية العام الدراس  الطالب  اتاستبيان إىل
 
عن آراءهم  ف

 .   مرشدهم األكاديم 
 
 ف

 

 : آلية اإلرشاد االكاديم   •

سماء أعضاء هيئة أيقوم كل قسم بتقديم قائمة ب -1

التدريس وكذا قائمة بأسماء أعضاء الهيئة المعاونة 

  عملية وتكون األ
 
ة أطول ف فضلية لمن له ختر

اف األكاديم  والحاصلير  عىل دورات تأهيل  االشر

  مجال اإلرشاد األ 
 
المنسق العام ويكون كاديم  ف

 . األكاديم  رئيس لجنة اإلرشاد هو 

يتوىل المنسق العام، أو لجنة اإلرشاد األكاديم   -2

  حالة تشكيلها، مهمة توزيــــع 
 
ودعم الطالب ف

  حدود 
 
طالب لكل  25الطالب عىل مجموعات، ف

 مجموعة. 
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يقوم المنسق العام، أو لجنة اإلرشاد األكاديم   -3

  حالة
 
تشكيلها، بعمل جداول  ودعم الطالب ف

ــع مجموعات الطالب عىل المرشدين حسب  بتوزيــ

التخصص مع الحرص عىل استمرار المرشد 

مع نفس مجموعة الطالب منذ  األكاديم  

  الح
 
الت االتحاقهم بالمعهد وحتر تخرجهم إال ف

القهرية، ويتم إعالن الجداول عىل أعضاء هيئة 

 لطالب. التدريس والهيئة المعاونة )المساعدون( وا

يقوم كل مرشد أكاديم  باالطالع عىل نتائج طالب  -4

مجموعته وتقييم موقف كل منهم ووضع تصور 

بل لقاءه مع قلتدعيم المتفوق ومساندة المتعتر 

 . الطلبة طبقا للجدول المعلن

يقوم المنسق العام بعقد لقاء عام مع جميع  -5

الطالب )خاصة الطالب الجدد( لتوعيتهم بعملية 

 هميته. أو  اديم  األكاإلرشاد 

ماكن لقاءه مع أمواعيد و  األكاديم  يعلن المرشد  -6

ساعات اسبوعًيا ويتم اعالن  3-2الطالب بواقع 
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  لوحة االعالنات و/أو عىل الموق
 
 عذلك ف

  للمعهد. 
 
وئ  االلكتر

ة  -7   نهاية الفصل الدراس  )اثناء االمتحانات االختر
 
ف

( تقوم وحدة  الجودة  ضمانللفصل الدراس 

  أداء  اتبالمعهد بعمل استبيان
 
لرأى الطالب ف

المرشد االكاديم  كمتابعة لجودة العملية 

 التعليمية بالمعهد. 
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 : األكاديم  خطة التدريب لإلرشاد  •

وتعظيم الفائدة المرجوة  األكاديم  لتفعيل عملية اإلرشاد 

ورى وضع خطة لتحقيق تلك االهداف  منه كان من الض 

:  كما   يىل 

عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أيتم تدريب  -1

عن طريق عقد ورش  األكاديم  عىل مهام المرشد 

  
 
عمل وحضور ندوات مع بعض المتخصصير  ف

 . هذا المجال

 األكاديم  توعية الطالب وتعريفهم بنظام اإلرشاد  -2

ساتذة المرشدين وكيفية التواصل مع األ 

كاديميير  وعرض المشاكل عليهم ويتم ذلك األ 

عدادية قبل بعمل ندوة تثقيفية لطالب الفرقة اإل 

 . بدء الدراسة
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