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دليل اإلرشاد األكادميي ألعضاء هيئة التدريس
تعريف اإلرشاد األكاديمي:
هو النشاط الذي يقوم به املرشدون األكادمييون باملهعدد لتهعريف الطالب باألنظمة واللوائح الدراسية ومساعدهتم يف التقدم
الدراسي والتغلب على ما يهعرتضدم من مشكالت وصهعوبات اجتماعية أو نفسية أو صحية أو أكادميية.
أهداف عملية اإلرشاد األكاديمي في المعهد:
 .1تقدمي املهعلومات األكادميية للطالب وتهعريفدم بنظم ولوائح الدراسة
 .2تشجيع ودعم املتفوقني واملوهوبني ومساعدة املتهعثرين يف االرتقاء وحتسني املستوى الهعلمي
 .3تنمية قدرات الطالب الذاتية يف حل مشكالته وتصحيح مسريته الدراسية.
 .4تشجيع الطالب على ممارسة دور إجيايب يف الهعملية التهعليمية واملشاركة يف األنشطة الالصيفية.
مهام عمل رئيس وحدة اإلرشاد في الكلية:
 .1اإلشراف على سري عملية اإلرشاد األكادميي يف الكلية وفق اآلليات املهعتمدة.
 .2استالم قائمة بأمساء الطالب اجلدد من املهعدد يف بداية كل فصل دراسي.
 .3تسليم منسقي اإلرشاد يف الربامج قائمة الطالب اجلدد وتكليفدم بتوزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس يف الربنامج.
 .4ينظم يف األسبوع األول من كل فصل دراسي حفل استقبال الطالب املستجدين يف اجتماع شامل حيضر عميد املهعدد
ورؤساء األقسام ومنسقي اإلرشاد لتزويد الطالب باملهعلومات الضرورية عن املرحلة اجلامهعية ونظام الدراسة وتهعريف
الطالب بأمهية الرجوع إىل لوائح املهعدد أثناء مسريهتم الدراسية وضرورة التواصل مع مرشد األكادميي ويتخلل هذا
االحتفال:
 تهعريف الطالب مبسار كل ختصص وساعاته الدراسية. بيان الوظائف واجلدات اليت ميكن أن يهعملوا فيدا بهعد خترجدم. زرع الطموح وتشجيع الطالب حنو اإلجناز والتفوق. تقدمي نصائح عامة بكيفية اجتياز املرحلة اجلامهعية بتفوق. .5يهعقد لقاء تهعريفي بأعضاء هيئة التدريس اجلدد الطالعدم على نظام الدراسة يف املهعدد وعلى آلية اإلرشاد يف الكلية.
 .6ينظم اجتماع دوري مع منسقي اإلرشاد ملتابهعة سري عملية اإلرشاد يف الربامج.
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 .7يستقبل تقارير اإلرشاد من منسقي الربامج ويدرس اآلراء اخلاصة بتطوير عملية اإلرشاد األكادميي يف املهعدد وينسق مع
عمادة املهعدد يف مهعاجلة عوائق اإلرشاد .
 .8ينسق مع إدارة املهعدد يف تنظيم الندوات واحملاضرات والدورات اليت حيتاج إليدا الطالب.
 .9يهعد تقارير فصلية عن عملية اإلرشاد يف املهعدد.
 .11يوجه منسقي اإلرشاد مبتابهعة تنفيذ آليات اإلرشاد يف الربامج.
منسق اإلرشاد األكاديمي:
هو عضو هيئة التدريس املكلف بتنسيق عملية اإلرشاد األكادميي ومتابهعة تنفيذ آلياته يف برامج الكلية املختلفة.
مهام منسق اإلرشاد األكاديمي في البرنامج:
 .1استالم قائمة الطالب اجلدد وتوزيهعدم على أعضاء هيئة التدريس يف الربنامج.
 .2خماطبة املرشدين األكادمييني عند توزيع قوائم اإلرشاد عليدم بتنظيم عملدم يف اإلرشاد على أن يبدؤوا باجتماع مع طالهبم
يتم فيه تهعريفدم مبواعيد االجتماعات الدورية ووقت الساعات املكتبية ليستفيد مندا الطالب وتنبيددم بأمهية مراجهعة املرشد
األكادميي عند احلاجة إىل استشارة أو مواجدة أي مشكلة أو صهعوبات أكادميية.
 .3توجيه املرشدين األكادمييني يف الربنامج لهعمل اجتماعات دورية (مرة كل شدر على األقل) للطالب الذين يرشدهم
ليتهعرف من خالل االجتماعات على سري الطالب ومدى تقدمدم وحماولة املساعدة يف حل املشكالت اليت قد تواجددم
وتدوين حالتدم يف سجل املهعلومات واكتشاف احلاالت اليت حتتاج للمساعدة.
 .4يوجه املرشدين األكادمييني يف الربنامج بالتهعرف على الطالب املتميزين وتشجيهعدم وحتفيزهم وإعالمدم بامليزات اليت
سيحصلون عليدا وفق اآللية املهعدة لذلك.
 .5يوجه املرشدين األكادمييني بالتهعرف على الطالب املتهعثرين دراسيا ومن يهعانون من مشاكل اجتماعية أو صحية أو نفسية
ليقوموا برعايتدم ومساعدهتم يف حل مشاكلدم وإحالة من كان حباجة إىل متخصص إىل مرشد املهعدد.
 .6يوجه املرشدين األكادمييني بتخصيص لقاءات فردية إلرشاد الطالب املتهعثرين .
 .7يستقبل مقرتحات وآراء املرشدين اخلاصة بتطوير عملية اإلرشاد األكادميي يف الربنامج.
 .8ينسق مع رئيس وحدة اإلرشاد يف املهعدد يف اقرتاح الندوات واحملاضرات والدورات اليت حيتاج إليدا الطالب.
 .9ينظم اجتماع دوري مع املرشدين يف الربنامج ملتابهعة سري عملية اإلرشاد يف الربنامج.
 .11يهعد تقارير فصلية عن عملية اإلرشاد يف الربنامج.
 .11اإلشراف على عملية احلذف واإلضافة يف الربنامج على أن يراعي يف للك:
 مناقشة الطالب يف أسباب احلذف أو اإلضافة ويتهعرف على مربراته وينصح الطالب مبا هو أنفع له.2
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 يُوجه الطالب لتهعويض املقرر احملذوف بإضافة مقرر آخر حبسب ما يتوافق مع النظام. يُوزع استمارة احلذف واإلضافة على الطالب الراغبني يف للك. -يتأكد من استيفاء مجيع بيانات استمارة احلذف واإلضافة.

 يتأكد من نظامية عدد ساعات الطالب بهعد احلذف واإلضافة. يهعتمد استمارة احلذف أو اإلضافة ويرسلدا إىل مكتب التسجيل. حيتفظ بنسخة من استمارة احلذف واإلضافة.ُُ -يرب الطالب بضرورة اعتماد احلذف واإلضافة من منسق املهعدد وشؤون الطالب

3

وحـــدة ضمــان
اجلودة واالعتماد

وزارة التعليم العالي
املعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط اجلديدة

المرشد األكاديمي :
هو عضو هيئة التدريس املنوط به األشراف على عدد مهعني من الطالب خالل فرتة دراستدم باملهعدد.
مهام المرشد األكاديمي:
تتهعدد مدام املرشد االكادميي بشكل عام وتتنوع إال أن هناك مدام نوعية للمرشدين االكادمييني يف ضوء التخصصات
املختلفة للطالب وفيما يلى حندد املدام املنوطة باملرشد االكادميي باملهعدد.

أ -مهام تتعلق بالنواحي اإلرشادية للطالب وتتمثل فيما يلى:
 -1إعداد ملف الطالب
يقوم املرشد األكادميي بإعداد ملف خاص لكل طلب من الطالب الذين أوكلت اليه مدمة اإلشراف عليدم وحيتوي
امللف علي اآليت :
 استمارة بيانات الطالب قائمة مقررات التخصص الدراسي للطالب استمارة التسجيل نسخة حديثة من السجل الدراسي كشف الهعالمات الوثائق اإلدارية األخرى  ...اخل -2توجيه عام للطالب
توجيه الطالب ايل من يستطيع الرد علي استفساراته ومناقشة الطالب باملوضوعات التالية -:

أ -عملية تسجيل املقررات :
حيصل املرشد علي التهعليمات قبل تسجيل الطالب  ،يدرس ملف الطالب وختصصه ويتم ملء استمارة
التسجيل اخلاصة بكل طالب قبل موعد تسجيله  ،حيث يأيت الطالب سهعيا وراء النصح يف اختيار املقررات
ومهعرفة اخلطوات التالية قبل توقيع املرشد الندائي  .حيث يوجه الطالب بهعد للك ايل ادارة التسجيل لتقوم
بتسجيل املقررات علي احلاسب اآليل .
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ب -اختيار املقرر :
علي املرشد االستهعانة بقائمة مقررات التخصص الدراسي أثناء مساعدة الطالب يف اختيار مقرراهتم  ،وعليه
التأكد مما يلي -:
 جناح الطالب بتقدير ( د ) يف كل املقررات املطلوبة واملتطلبات السابقة لدراسة كل مقررحيث أنه لن يسمح للطالب بتسجيل مقرر مل ينجح يف املتطلب السابق له .
 مهعرفة احلد األدىن واحلد األقصى من الساعات املهعتمدة اليت يسمح للطالب بأدائدا يف وضهعهاحلايل ( الهعبء الدراسي للطالب ) .

ج – اجلدول الدراسي :
علي املرشد التأكد من أن الطالب يهعرفون املكان والزمان الذي تبدأ فيه احملاضرات ومن عدم وجود أي
تهعارض يف مواعيد جدول الطالب الدراسي .
 -3توجيه الطالب إلى فهم أوضاعهم الدراسية والتخطيط الجيد لمستقبلهم األكاديمي.
 -4توجيه الطالب إلى كيفية االستفادة من الفصول الصيفية وتنفيذ المشاريع والخطط الدراسية.

ب – مهام تتعلق بالنواحي العلمية والتعليمية للطالب وتتمثل فيما يلى :
 .1التنسيق مع أستال املادة للتغلب على املشكالت اليت تواجه الطالب يف دراسة املقررات.
 .2دفع الطالب على املستوى الشخصي لالستفادة من إمكاناهتم وقدراهتم الكامنة يف التهعلم واإلبداع فيدا ,بالرتتيب مع
أساتذة املادة واملشرفني واألكادمييني.
 .3تشجيع الطالب على االخنراط يف األنشطة األكادميية لتحسني مستواهم الدراسي وتفهعيل إجراءات التهعلم الذايت.
 .4التهعرف على الطالب ضهعاف التحصيل ،واملتفوقني دراسيا ،ووضع طرق مناسبة لكل حالة لالرتقاء باملستوى التهعليمي
ومساعدة املتفوقني على االحتفاظ بتميزهم.

ج -مهام تتعلق بالنواحي االجتماعية والسلوكية للطالب وتتمثل فيما يلي :
 .1الهعمل على إحداث تغيريات إجيابية يف أمناط سلوك الطالب مبساعدته على التوافق والتكيف مع بيئته االجتماعية
والتواصل مع أقرانه من خالل اللقاءات الدورية مهعه وتوجيده حنو قيم التفاعل اجلماعي.
 .2تقدمي االستشارات النفسية من خالل االلتقاء بالطالب يف مكتب املرشد األكادميي.
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 .3عمل لقاءات مجاعية بالطالب من خالل الندوات واالجتماعات لتوطيد الهعالقات االجتماعية واإلنسانية وإحداث
التقارب بني الطالب.
 .4زيادة الدعم املهعنوي للطالب من خالل تسديل اتصاهلم باإلدارة وعرض مشكالهتم الشخصية والدراسية مع التأكد من
وضع حلول فهعالة.
دور الطالب في عملية اإلرشاد األكاديمي
يهعترب الطالب هو احملور األساسي يف عملية اإلرشاد األكادميي وميكن تفصيل دور الطالب يف النقاط التالية:
 -1التهعرف على املرشد األكادميي وتوثيق الصلة مهعه
 -2حضور جلسات اإلرشاد األكادميي بانتظام والتحضري املسبق هلا باألوراق والنمالج الالزمة
 -3الدراية الكاملة مبتطلبات القسم واملهعدد للتخرج من التخصص الذى أختار الطالب
 -4التوجه اىل املرشد األكادميي لطلب املساعدة واستالم نسخة من اخلطط الدراسية ومجيع االحتياجات األكادميية
 -5الدراية التامة بالتقومي الدراسي ومواعيد التسجيل واحلذف واإلضافة واالختبارات
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آلية التعامل مع المتفوقين
الطالب المتفوق هو :الذي يتمتع بقدرات حتصيلية عالية متكنه من حتقيق مهعدل مرتفع ال يقل عن االمتياز يف جمال دراسته.
 يتم اختيار اخلمسة األوائل يف كل برنامج حبسب املهعدل وتكرميدم جبوائز مالية وشدادات تفوق. تقع مسئولية حتديد أمساء الطالب املتفوقني يف الربامج املختلفة على عمادة املهعدد. يتم حتديد قيمة اجلوائز املادية بالتنسيق بني رئيس وحدة اإلرشاد األكادميي وعمادة املهعدد ومسؤول النشاط الطاليب. إضافة إىل مكافأة التميز اليت تصرف للطالب من شؤون الطالب مينح الطالب املتفوق الذي حيصل على تقدير ممتازمرتفع خالل فصلني دراسيني متتابهعني جائزة مادية أو نقدية.
 يسلم للطالب املتفوق وثيقة هتنئة باسم عميد املهعدد تسلم له يف حفل تكرمي يدعى له ويل أمر حلضور . يُهعلن أمساء الطالب املتفوقني يف لوحة شرف باملهعدد حتتوي على أمساء وصور الطالب األوائل املتميزين. -تنشر الصور الشخصية للطالب األوائل بالربامج الدراسية يف جملة املهعدد وعلى موقع املهعدد.

 يقام احتفال يف األسبوع األول أو الثاين من كل فصل دراسي لتكرمي الطالب املتميزين يف كل برنامج دراسي ومنحدمشدادات التقدير واجلوائز النقدية أو املادية.
 حيق للطالب الثالثة األوائل احلصول على أحقية االستهعارة اخلارجية للكتب من املكتبة بالهعدد الذي حتدد إدارة املكتبة(ومينح بطاقة تهعارف هبذا املهعىن)
 تكون األولوية للطالب اخلمسة األوائل املتفوقني يف حضور الربامج التدريبية اليت تهعقدها عمادة التطوير واجلودة وعمادةشئون الطالب واخلاصة بتنمية مدارات طالب اجلامهعة.
 توجيه دعوة إىل الطالب اخلمس األوائل بكل برنامج دراسي حلضور احملاضرات والندوات الهعلمية اليت ينظمدا املهعدد. تكون األولوية يف دعوة الطالب اخلمسة األوائل لالشرتاك يف الرحالت اجملانية أو املدعومة اليت ينظمدا شئون الطالب. دعوة الطالب املتفوقني حلضور دورات تدريبية تقيمدا وحدة ضمان اجلودة واالعتماد.آلية التعامل مع المتعثرين
ميكن تهعريف الطالب املتهعثر على أنه:
 الطالب الذي مل يتمكن من حتقيق مهعدل إكمال مقرر واحد أو أكثر الطالب الذي رسب أكثر من مرة يف مستوى دراسي واحد. -الطالب الذي حول من أكثر من برنامج
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 وتقع مسؤولية حتديد الطالب املتهعثرين على املرشد األكادميي وهو كل عضو هيئة تدريس مسؤول عن عمليات اإلرشاداألكادميي للطالب حيث يقوم كل مرشد أكادميي بإعداد تقرير عن حاالت التهعثر يف جمموعته اليت يتوىل إرشادها،
وحتديد أسباب التهعثر على أن يتم دراسة تقارير التهعثر من قبل منسقي اإلرشاد األكادميي يف الربامج ومدير وحدة
اإلرشاد باملهعدد وحتديد احتياجات الطالب املتهعثرين ويقوم رئيس وحدة اإلرشاد األكادميي باملهعدد بالتنسيق مع عميد
املهعدد لتحديد وإقامة الدورات املناسبة ملهعاجلة أسباب التهعثر وخاصة يف تنمية القدرات الذاتية للطالب املتهعثرين مع
ضرورة إقامة دورات تقوية يف املقررات الدراسية اليت يكثر فيدا التهعثر يف هناية الفصل الدراسي بواقع حماضرتني لكل مقرر
يقدمدا أستال املادة ويقوم كل مرشد أكادميي فور إعالن نتائج االمتحانات مبتابهعة حتسن مستوى اإلجناز هلؤالء الطالب
وتقدمي تقرير بذلك لوحدة اإلرشاد ويتم تكرمي الطالب الذين جتاوزوا تهعثرهم.
آلية التعامل مع الطالب الموهوبين والمبدعين
الطالب املوهوب أو املبدع هو الطالب الذي يتمتع بقدرات لهنية فائقة أو أداء متميز يفوق أقرانه يف أحد األنشطة أو اجملاالت
اليت يدعمدا املهعدد .
 يقوم مسؤول النشاط الطاليب يف بداية كل فصل بإعداد برنامج فصلي لألنشطة الهعامة املتنوعة واليت تشمل النشاطالثقايف والرياضي واالجتماعي واليت ستقام خالل الفصل الدراسي.
 يقوم كل مرشد أكادميي حبث الطالب على املشاركة يف أنشطة املهعدد وتشجيهعدم على إبراز مواهبدم. يقوم مسؤول النشاط الطاليب باكتشاف املوهوبني واملبدعني يف خمتلف النواحي ورفع أمساءهم إىل مدير وحدة اإلرشاداألكادميي.
 يتم تشجيع املوهوبني واملبدعني يف االشرتاك يف دورات لتطوير قدراهتم الذهنية واإلبداعية واالبتكارية. يقوم مسؤول النشاط الطاليب بالتنسيق مع مدير وحدة اإلرشاد األكادميي للمهعدد وعميد املهعدد بتحديد قيمة ونوعاجلوائز اليت متنح للطالب املوهوبني واملبدعني.
 يتم تكرمي الطالب املوهوبني واملبدعني يف حفل فصلي داخل املهعدد. -يتم إعالن أمساء املبدعني يف لوحة اإلبداع ويف صحيفة املهعدد وعلى موقع املهعدد.
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