
 
 

      

 

1 
 

 المحتويات

 

 زقِ ايضفخ١  ايعٓٛإ  ّ
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 وحدة الدعم واإلرشاد االكاديميكلمة 

 

ٜعترب اإلزغاد األنادميٞ زنٝص٠ َٔ زنا٥ص ايتعًِٝ ادتاَعٞ, حٝح أْ٘ ٜٗدف إىل تٛجٝ٘ ايطًب١ يًخضٍٛ 

طسٜل تصٜٚدِٖ باملٗازات ع٢ً أفغٌ ايٓتا٥ج ٚايتهٝف َع ايب١٦ٝ ادتاَع١ٝ ٚاغتٓاّ ايفسظ املتاح١ هلِ, عٔ 

ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛس َٗازاتِٗ, ٚتػجٝعِٗ ع٢ً ايتُٝص ٚاإلبداع   يالضتفاد٠ َٔ قدزاتِٗ ايرات١ٝ  األنادمي١ٝ

. ْٚظسا أل١ُٖٝ ذيو أْػ٦ت ٚحد٠ ايدعِ ٚاإلزغاد حتضًِٝٗ ايعًُٞ يت تسفع َٔ َطت٣ٛاي  األنادميٞ

زغاد االنادميٞ يًطال  ٚفل ايًٛا٥  ٚارتط  املٓظ١ُ االنادميٞ بكساز َٔ ز٥ٝظ ادتاَع١ يتٓفٝر َٗاّ اال

 يعٌُ ايٛحد٠.
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 الرؤية

 االضٗاّ يف زٜاد٠ ايطال  ٚمتٝصِٖ املٓػٛد َٔ اجٌ بٓا٤ غدض١ٝ تطِٗ يف بٓا٤ اجملتُع

 الرسالة

تكدِٜ االزغاد ٚايتٛجٝ٘ ايعًُٞ ٚاالجتُاعٞ ٚايطًٛنٞ يًطال  يت١ُٝٓ غدضٝاتِٗ ٚاٖتُاَاتِٗ امل١ٝٓٗ 

ٚتػجٝعِٗ ع٢ً ايتفٛم ٚاالبداع َٚطاعدتِٗ ع٢ً ايتعاٌَ ذتٌ ايضعٛبات اييت ٚبٓا٤ قدزاتِٗ  ٚتطٜٛسٖا 

 تعٛم تكدَِٗ ايعًُٞ َٔ خالٍ أْػط١ ٚبساَج ْٛع١ٝ ٖٚادف١.

 

 األهداف

. 

 َٚتطًباتٗا. يًتعسف ٚايتأقًِ َع اذتٝا٠ ادتاَع١ٝ ايطال ت١٦ٝٗ  .1

  .َتابع١ ايطال  انادميٝا يتخطني حتضًِٝٗ ايعًُٞ .2

  .َطاعد٠ ايطال  النتػاف َٛاٖبِٗ ٚقدزاتِٗ ٚتُٓٝتٗا .3

 .زعا١ٜ ايطال  املتفٛقني ٚاملٖٛٛبني الضتُساز تفٛقِٗ ٚابداعِٗ .4

 َٔ َػهالت ْفط١ٝ ٚاجتُاع١ٝ.عإْٛ تكدِٜ ايدعِ ايٓفطٞ يًطال  ايرٜٔ ٜ .5

 تٛجٝ٘ ايطال  ع٢ً ايتُطو باألخالم ايفاع١ً ٚايطًٛى اذتغازٟ ٚآدا  ايعًِ.  .6

 

 المستفيدين من خدمة االرشاد االكاديمي 

 ايطال  ٚايطايبات املًتخكني بادتاَع١ ظُٝع َطتٜٛاتِٗ ايدزاض١ٝ ٚختضضاتِٗ 
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  الهيكل التنظيمي للوحدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس الوحدة

 السكرتارية

 الوحدة عام منسق 

 كلية العلوم الطبية

 الوحدة  عام  منسق

 االداريةكلية العلوم 

 الوحدة عام منسق 

 علوم الحاسوبكلية 

 في األقسام الوحدة  يمنسق في األقسام الوحدة  يمنسق في األقسام الوحدة  يمنسق

المرشدون االكاديميون 
 للمستويات الدراسية 

المرشدون االكاديميون 
 للمستويات الدراسية 

المرشدون االكاديميون 
 للمستويات الدراسية 
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 برامج االرشاد االكاديمي

 بساَج االزغاد االنادميٞ يف ايتايٞ :تتُجٌ 

 ٚاالختبازات  ١ بساَج تٛج١ٝٗٝ يًطال  املطتجدٜٔ يًتعسٜف اضاضًا بٓظاّ ايدزاض

 , ٚتعسٜفِٗ عكٛقِٗ ٚٚاجباتِٗ. ١ادتاَعٝ ١ٚحتكٝل ايتهٝف ايالشّ َع ايدزاض

 خالٍ حٝاتِٗ ١بساَج ازغاد١ٜ ملطاعد٠ ايطال  ذٟٚ االحتٝاجات ارتاص ,

ع٢ً حتكٝل اع٢ً دزجات ايتخضٌٝ االنادميٞ ٚفكًا ملا تطُ  ب٘ ادتاَع١ٝ, 

 قدزاتِٗ, ٚدزاض١ َػهالتِٗ ٚايعٌُ ع٢ً حًٗا.

  بساَج ازغاد١ٜ يًطال  املتعجسٜٔ ملعاْٚتِٗ يف جتاٚش عجساتِٗ ٚحتكٝل ايٓجاح

 املٓػٛد, َٚطاعدتِٗ يف ايتػًب ع٢ً َا عكباتِٗ َٚػهالتِٗ.

 ملطاعدتِٗ ع٢ً االضتُساز يف ايتفٛم ٚاعطسادٙ,  بساَج ازغاد١ٜ يًطال  املتفٛقني

 تػجٝعًا هلِ ٚحتفٝصًا يػريِٖ َٔ ايطال .

 حيكل َٛاصًتِٗ  بساَج ازغاد١ٜ يطال  املٓ  ايدزاض١ٝ يتٛجِٝٗٗ اىل َا

, َٚعاْٚتِٗ ع٢ً ايتػًب ع٢ً َا قد ٜضادفِٗ َٔ عكبات اٚ َػهالت ١يًدزاض

 يٝهْٛٛا دعاٙ صاذتني يف بالدِٖ َطتكباًل.

  ٞبساَج ازغاد١ٜ تٓظِ يعُّٛ ايطال  ملطاعدتِٗ يف حتطني َطتٛاِٖ ايدزاض

 ٚايتخضًٝٞ.
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 اختصاصات مجلس الوحدة

 

زتًظ ٚحد٠ ايدعِ ٚاالزغاد االنادميٞ ٖٛ ايطًط١ املُٗٝٓ٘ ع٢ً غؤْٚٗا ٚتضسٜف 

اَٛزٖا, ٜٚكّٛ بٛعع ايطٝاضات ٚارتط  االضرتاتٝج١ٝ يًٛحد٠ بتخكٝل اٖدافٗا 

 -٤ٛ ايًٛا٥  ٚايكسازات املٓظُ٘ يريو, ٚتتُجٌ َٗاَ٘ فُٝا ًٜٞ:ٚاغساعٗا يف ع

 اقساز ايكٛاعد ايداخًٝ٘ يتٓظِٝ ضري ايعٌُ بايٛحدٙ ٚحتدٜد اختضاصاتٗا مبا ال .1

 ٜتعازض َع ايًٛا٥  املٓظ١ُ يٛحدٙ ايدعِ ٚاالزغاد االنادميٞ بادتاَع٘.

تكدِٜ املعًَٛات االنادمي١ٝ ٚاالزغاد١ٜ يًطًب١ ٚشٜاد٠ ٚعِٝٗ بسضاي٘ ادتاَع٘   .2

 ٚاٖدافٗا ٚاْظُتٗا .

ايطايب  اتايتعسف ع٢ً املػهالت ٚايعكبات ايػدض١ٝ اييت حتٍٛ دٕٚ قدز .3

ٚايعٌُ ع٢ً تػٝري االفهاز ٚاالجتاٖات ايطًب١ٝ حنٛ ايتعًِٝ  ١ ٚايف١ٝٓايعًُٝ

 ادتاَعٞ ٚتبين افهاز انجس اجياب١ٝ.

  قٝاع ٚتػدٝط ْكاط ايغعف يف املٗازات االضاض١ٝ اييت تعٛم حتضٌٝ ايطايب. .4

ٜسفع ي٘  االغساف ايعاّ ع٢ً املسغدٜٔ االنادميني بايهًٝات ٚاالقطاّ َٚتابع٘ َا .5

 َٔ حاالت.
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اّ ع٢ً ادتداٍٚ ايدزاض١ٝ بٗدف تٛشٜع ايطال  تٛشٜعًا عاداًل حطب االغساف ايع .6

 ايتدضط بني اعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايه١ًٝ.

عكد ٚزش ايعٌُ ٚايرباَج االزغاد١ٜ اييت تتٓاٍٚ ايعدٜد َٔ املٛعٛعات اييت تِٗ  .7

 ايطًب١ ٚتٗدف اىل تطٜٛس ادا٤ ايٛحدٙ .

ٚاملطٜٛات ْٚػس٠ االزغاد  اعداد ايهتٝبات ٚاملطبٛعات االزغاد١ٜ ناملًضكات .8

 .االنادميٞ دتُٝع َٓتطيب ادتاَع٘ َٔ طًب١ ٚأضاتر٠

ْػس ايٛعٞ بني ايطال  بأ١ُٖٝ ايٛحد٠ ٚدٚزٖا يف َطاعدٙ ايطايب ع٢ً ايطري يف - .9

دزاضت٘ ادتاَع١ٝ بضٛز٠ حط١ٓ, ٚتػجٝعِٗ ع٢ً ايًج٤ٛ ايٝٗا يًُطاعدٙ يف حٌ 

 َاتعرتعِٗ َٔ صعا .

يطال  ٚاداز٠ ايكبٍٛ ٚايتطجٌٝ يًتعإٚ فُٝا ايتٓطٝل َع ٚحدٙ غؤٕٚ ا .11

 ٜتعًل بايبٝاْات ارتاص٘ بايطال , اٚ اٟ خدَ٘ اخس٣ ذات صً٘.
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 مهام المرشد االكاديمي

 -تتخدد َٗاّ املسغد االنادميٞ يًه١ًٝ فُٝا ًٜٞ :

االغساف ايعاّ ع٢ً املسغدٜٔ االنادميني يف االقطاّ َٚتابع٘ َاٜسفع ي٘ َٔ  .1

 حاالت .

اضتكباٍ ايطال  ادتدد ٚايرتحٝب بِٗ يف اٍٚ ّٜٛ َٔ ايدزاض١ ٚايػسح هلِ عٔ  .2

 ْظاّ ايه١ًٝ ٚادتاَع٘ ٚايب١٦ٝ ادتاَع١ٝ.

تٛشٜع ايطال  تٛشٜعًا عاداًل حطب ايتدضط بني اعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايهًٝات  .3

. 

اضتكباٍ اذتاالت اييت تسضٌ ايٝ٘ َٔ املسغدٜٔ االنادميني ٚحٌ َػانًٗا اٚ  .4

 يس٥ٝظ ٚحد٠ ايدعِ ٚاالزغاد االنادميٞ اذا احتاج االَس. زفعٗا
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  -اوالً: المهام الفنية:

 -تتخدد َٗاّ املسغد االنادميٞ يًه١ًٝ فُٝا ًٜٞ :

 

اعداد ًَف خاظ يهٌ طايب َٔ ايطال  ايرٜٔ اٚنًت ايٝ٘ َُٗ٘ االغساف  .1

 -عًِٝٗ, ٚحيت٣ٛ املًف ع٢ً االتٞ:

 .اضتُاز٠ بٝاْات ايطايب 

 َكسزات ايتدضط ايدزاضٞ املؤد١ٜ يتدسج ايطايب )َٔ ايكطِ(. قا١ُ٥ 

 .ٌٝاضتُازات ايتطج 

 .)ْطد١ حدٜج١ َٔ ايطجٌ االنادميٞ ) نػف ايعالَات 

 .)ايٛثا٥ل االداز١ٜ االخس٣)ناضتُاز٠ اذترف ٚاإلعاف١ 

  تٛج٘ ايطايب اىل َٔ ٜطتطٝع ايسد ع٢ً اضتفطازات٘ َٚٓاقػت٘ يف املٛعٛعات

 -ايتاي١ٝ:

 تطجٌٝ املكسزات:ع١ًُٝ  -

ٜدزع املسغد االنادميٞ ًَف ايطايب ٚختضض٘ ٜٚتِ ٤ٌَ اضتُاز٠ ايتطجٌٝ 

 ارتاص١ بهٌ طايب قبٌ َٛعد تطجًٝ٘.

 اختٝاز املكسز: -
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ع٢ً املسغد االضتعا١ْ بكا١ُ٥ َكسزات ايتدضط ايدزاضٞ اثٓا٤ َطاعد٠ ايطال  

 -يف اختٝاز َكسزاتِٗ , ٚعًٝ٘ ايتأند مما ًٜٞ:

* جناح ايطايب بتكدٜس )ّ( يف نٌ املكسزات املطًٛب١ ٚاملتطًبات                  

 ايطابك١ يدزاض١ نٌ َكسز, 

حٝح اْ٘ ئ ٜطُ  يًطايب بتطجٌٝ َكسز مل ٜٓج  يف املتطًب ايطابل           

 ي٘.

* َعسف٘ اذتد االد٢ْ ٚاذتد االقض٢ َٔ ايطاعات املعتُد٠ اييت                  

 يًطايب بتطجًٝٗا يف ٜطُ 

 ٚعع٘ اذتايٞ )ايعب٤ ايدزاضٞ يًطايب(.                  

 ادتدٍٚ ايدزاضٞ: .1

ع٢ً املسغد ايتأند َٔ إ ايطال  ٜعسفٕٛ املهإ ٚايصَإ ايرٟ تبدأ فٝ٘    

 احملاعسات, َٚٔ عدّ ٚجٛد اٟ تعازض يف َٛاعٝد جدٍٚ ايطايب ايدزاضٞ.

 غسح َتطًبات ايتدسج: .1

طايب إ جيتاش بٓجاح ايعدد املكسز َٔ ايطاعات املعتُد٠ عطب ٜتعني ع٢ً اي

 املٓٗاج ايدزاضٞ يًخضٍٛ ع٢ً دزج١ ايبهايٛزٜٛع ٚاييت تػٌُ اٜغًا:

 ( ضاع٘ َعتُدٙ.11* امتاّ َتطًبات ادتاَع١ االيصا١َٝ بٓجاح ٚعددٖا )  
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 ( ضاع٘ َعتُدٙ.34* امتاّ َتطًبات ايه١ًٝ االيصا١َٝ بٓجاح ٚعددٖا )  

 (.51امتاّ مجٝع املكسزات املطًٛب١ مبعدٍ تسانُٞ الٜكٌ عٔ ) *  

ٚع٢ً املسغد االنادميٞ إ ٜطاعد ايطايب يف اعداد جدٍٚ شَين ٚخط١ إلنُاٍ 

َتطًبات ايتدسج مبا الٜتعد٣ اذتد االقض٢ َٔ ايطٓٛات املطُٛح ب٘ ) ضت 

 ضٓٛات (.

 غسح َعدٍ ْكاط ايتكدٜس ) ايفضًٞ ٚايرتانُٞ(. .1

ٜكاع ادا٤ ايطايب ايفضًٞ ٚايرتانُٞ َٔ خالٍ احتطا  َعدٍ ْكاط ايتكدٜس 

 ايفضًٞ ٚايرتانُٞ, ٚحيتطب نٌ َُٓٗا 

االغساف ٚبػهٌ َباغس ع٢ً اْتدا  َٓدٚبٞ ايدفع يهٌ قطِ َٚطت٣ٛ بدا١ٜ  2-

 ايعاّ ادتاَعٞ ٚاالجتُاع بِٗ يتٛعٝتِٗ باملٗاّ املٓٛط١ بِٗ خالٍ ايعاّ ادتاَعٞ.

ٓدٚم تهافٌ اجتُاعٞ يًطًب١ ٚايبخح عٔ اٜسادات هلرا ايضٓدٚم َٔ اْػا٤ ص3-

 خالٍ اغرتانات زَص١ٜ َٔ ايطال  ٚدعِ َايٞ َٔ ادتاَع١.

إعاف١ ايدعِ ايطيب : َٔ خالٍ اْػا٤ صٝدي١ٝ يرٟٚ االَساض املص١َٓ َٔ 4-

ايطًب١ ٚايبخح عٔ ممٍٛ هلرٙ ايضٝدي١ٝ َٔ ايػسنات ارتاص١ اٚ اٟ جٗات 

 .ٗرا ايٓٛع َٔ ايدعِاخس٣ َٗت١ُ ب

ايتٓطٝل َع غ٦ٕٛ ايطال  يف ايهًٝات يف اعداد ٚتٓفٝر خط١ االْػط١ 5-

 ايطالب١ٝ ايط١ٜٛٓ َٔ غأْٗا ت١ُٝٓ ٚانتػاف املٛاٖب ٚزٚح االبداع يد٣ ايطًب١.
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إعاف١ ايدعِ املايٞ: َٔ خالٍ تٛفري َكاعد دزاض١ٝ اٚ ْطب١ ختفٝض يف 6-

اييت تكرتح امسا٥ِٗ ٚحد٠ ايدعِ ٚاالزغاد ايسضّٛ ايدزاض١ٝ َٔ اداز٠ ادتاَع١ 

االنادميٞ, َٚتابع٘ االَتٝاشات املاي١ٝ اييت قسزتٗا اداز٠ ادتاَع١ الٚا٥ٌ ايطًب١ 

 ٚاملتفٛقني حطب ايال٥خ١ ايداخ١ًٝ يًجاَع١.

 عٌُ دٚزات ْٛعٝ٘ يًطًب١ بايتٓطٝل َع َسنص ايتدزٜب ٚايًػات بادتاَع١.7-

ٛجٛد٠ يد٣ ايطال  َٔ خالٍ اقاَ٘ َعازض ع١ًُٝ ابساش املٛاٖب ٚاالبداعات امل8-

 اٚ اتفاقٝ٘ اٚ ّٜٛ َفتٛح يًطًب١.  

تعصٜص زٚح املػازن١ اجملتُع١ٝ يد٣ ايطال  َٔ خالٍ اْتدا  اٚ تهًٝف 9-

زتُٛع٘ َٔ ايطًب١ يًُػازن١ يف اذتُالت ايٛط١ٝٓ ٚارتري١ٜ اجملتُع١ٝ 

 نُُجًني يًجاَع١ ٚيصَال٥ِٗ ايطال .

٦ٕٛ ايطال  ٚاملطجٌ ايعاّ يف اقاَ٘ حفٌ اضتكباٍ ايطال  ايتٓطٝل َع غ10-

املطتجدٜٔ ٚنرا حفٌ تهسِٜ اٚا٥ٌ ايطًب١ ٚاملربشٜٔ عًًُٝا ٚضًٛنًٝا َٔ نٌ 

 قطِ ٚحفٌ ايتدسج يًدسجيني.

االغرتاى َع ايًج١ٓ ايتأدٜب١ٝ يف ادتاَع١ ٚايهًٝات ٚاملػازن١ يف اختاذ 11-

 ايتأدٜب١ٝ جملًظ ادتاَع١ ٚايهًٝات.ايكسازات اييت تسفعٗا ايًج١ٓ 


