دىٞو اإلسشاد اىطالتٜ
ميٞح اىرشتٞح اىشٝاضٞح ىيثِْٞ

مقدمة
1

ان الطالب هو محور العملٌة التعلٌمٌة وغاٌتها ومن اجل توفٌر الدعم الالزم اثناا
مسااٌرتة اادادٌمٌااة يمااا ٌحق ا انسااٌاب المطااة التعلٌمٌااة وانهااا متطليااا المطااة
الدراسٌة ضمن المده الزمنٌة المتاحة ومن اجل تطوٌر ينا الثقة الذاتٌة المساتقلة
لدي الطالب وفقا اهداف يرنامج اارشاد فقد عمد دلٌة التريٌة الرٌاضاٌة لليناٌن
– جامعااة ااساادندرٌة علااً تااوفٌر (مرشاادا ماان اعضااا هٌلااة التاادرٌ

ٌشاارف

علااً مجموعااة ماان الطليااة لٌدااون عونااا لهاام فٌمااا ٌحتاجونااة ماان مساااعدف فااً
استدمال متطليا الحصول علً درجاة اليداالورٌو

واتماام متطلياا النجاا فاً

المواد الدراسٌة وتحقٌ المهارا المطلوية ولتقدٌم النصح والمساعدف فاً اٌجااد
الوصول الاً حال لماا ٌواجهوناة مان مشاادل وصاعويا دامال الحارم الجاامعً او
مارجة مما ٌؤثر يشدل مياشر او غٌر مياشر علً اداؤهم اادادٌمً .
ولٌدون رقٌيا ومشرفا علً امتٌارهم من دون الزامهم ياتياع ما ٌملٌاة علاٌهم مان
ارشااادا وتوجٌهااا نحااو مااا ٌناساايهم وٌحتاجونااة ومراقيتااة امتٌااارهم والتاادمل
يالمساعدف والنصح عند الحاجة من دون انتظار او طلب المساعدف من الطالب .
اضافة الً ذلك تقدم دلٌة التريٌة الرٌاضٌة للينٌن قدرا ديٌرا مان الادعم ٌتمثال فاً
العدٌااد ماان التسااهٌال المتاحااة للطااالب لهساات ادف منهااا فااً اي وقا وعلااً ماادي
رحلتهم الدراسٌة فً الدلٌة.

م هوم اإلرشاد الطاليى
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 .لنجاا تطيٌا نظاام اارشااد الطالياى الاذي ٌتاٌح للطالاب حرٌاة امتٌاار المقاررا
الدراساٌة التاً تت ا ما مٌولا العلمٌاة و قدراتا الشمصاٌة فالياد أن ٌتاوافر نظاام
أرشاد طاليى ٌقوم ي السادف أعضا هٌلة التدرٌ يالدلٌة يهدف معاونة الطالب فى
الوصااول إلااى االمتٌااارا المثلااى للمقااررا الدراسااٌة والتمصصااا الرلٌسااٌة
وال رعٌاة التاً تاللما .وعملٌاة اإلرشااد الطالياى أحاد المطاوا ااساساٌة التاً
تتضمن عالقة جامعٌة صحٌحة يٌن أعضاا هٌلاة التادرٌ والطاالب ٌداون المرشاد
ماللهاا القادوف السالٌمة حٌا تمثال توجٌهاتا وإرشاادات السايٌل الصاحٌح لمساٌرف
الطالب مالل دراست الجامعٌة.
ٌيادأ نظاام اإلرشااد الطالياى يترشاٌح ااقساام للمرشادٌن الاراغيٌن فاى ممارساة هاذا
اإلرشاد حٌ ٌتم توزٌ الطالب علٌهم طيقا للنظاام الاذي ٌقارره مجلا الدلٌاة حٌا
ٌسلم لدل مرشد قالمة يأساما الطاالب المقارر إشاراف علاٌهم علاى أن ٌقاوم الساادف
المرشدون الطاليٌون يتحدٌد أوقا استقيال الطالب( السااعا المدتيٌاة )يحٌا تاتم
عملٌة اإلرشاد فى الموعد المناسب للمقررا الدراسٌة وذلاك لمناقشاة أى مشادال
ٌود الطالب استشارف مرشاده الطالياى لحلهاا ياإلضاافة للمقايلاة الدورٌاة علاى فتارا
مالل ال صل الدراسً.

أهداف اإلرشاد الطاليى
1.إن م هوم اإلرشاد الطاليى فى إطاره الواس لٌ فقط مجرد التسجٌل فالمرشد
الطاليى ٌجاب أن ٌيناى عالقاة متصالة ما الطالاب فهاو واجهاة مسالول تمثال الدلٌاة
يمستوى معٌن ,وعلٌ فهو اادثار معرفاة ياحتٌاجاا الطاالب واإلرشااد الطالياى لا
عدف أهداف:
•توجٌ الطالب لمعرفة قٌمة التجرية الجامعٌة.
•إماداد الطالاب يالمعلوماا الصاحٌحة عان الدلٌاة والسٌاساة التعلٌمٌاة والماوارد
واليرامج الدراسٌة.
•تحدٌد ااهداف التعلٌمٌة وتحدٌد مطة تعلٌمٌة تتوادب م احتٌاجا الطالب.
•أقلمة الطالب م الجو الجامعً.
•تقدٌم الطالب لممتلف النظم الجامعٌة.
•تدعٌم إمدانٌا الطالب يالنسية لمجاالتهم الرلٌسٌة.
•إعداد قالمة المقررا المؤهلة مالل ال ترف الزمنٌة المطلوية (المطة الرلٌسٌة( .
•مساعدف الطالب على توسٌ قاعدف المعلوما لدٌهم من مالل المقررا الدراسٌة
مارج مجال التمصص الرلٌسً.
•النظر فى فرص العمل المتاحة واحتٌاجاتها.
•متايعة تقارٌر تقدم الطالب مالل دراستهم وتقٌٌمهم.
•امتٌار المقررا الدراسٌة التً تحق أهدافهم
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•مساعدف الطالب لتحسٌن مهاراتهم الدراسٌة للتغلب على الصعويا التً تقايلهم.
•عند الضرورف مساعدف الطالب على التعامل م مشادلهم الماصة.
•مساعدف الطالب على االستعداد للدمول إلى سو العمل.

رسالة اإلرشاد الطاليى :
ممااا الشااك فٌ ا ان عملٌااة اارشاااد الطاليااى لهااا دور ديٌاار فااً العملٌااة التعلٌمٌااة
وٌنعد

ذلك يشدل ديٌر ومياشر علً الطالب والجامع من حٌا انساٌايٌة الماادف

التعلٌمٌااة والماادف الدراسااٌة انهااا متطليااا الدراسااة ودااذلك اقتصااادٌا التعلااٌم
ولذلك اهتم الدلٌاة ماؤمرا يعملٌاة اارشااد الطالياى حٌا تما مناقشاة المشادلة
يمجل

شؤون الطالب لوض مطة وت عٌل اارشاد الطالياى لوضا دلٌال لهرشااد

الطاليااى وعقااد مجموعااة ناادوا لتوعٌااة الطااالب وتش ادٌل هٌلااة لمدتااب اارشاااد
الطاليى.
ٗػيييي ٜاىطاىييية اُ ٝييير ٌٖ الدراساااة فاااً دلٌاااة الترٌياااة الرٌاضاااٌة لليناااٌن – جامعاااة
ااسدندرٌة:
 -1ااقسام و التمصصا
 -2مجاال التوظٌف
 -3اإلرشاد الطاليى والساعا المدتيٌة
ونمتص اهم ماٌتعرف علٌ الطالب لإلرشاد الطاليى والساعا المدتيٌة :
-3مهارا المرشد الطاليى
 -4آلٌة تن ٌذ اإلرشاد الطاليى

 -1أهداف اإلرشاد الطاليى
 -2دور المرشد الطاليى ومهام

وعلٌة فأن الطالب هو محور العملٌة التعلٌمٌة وغاٌتهاا حٌا عان طرٌقاة ٌساتطٌ
انهااا دراسااتة فااً الساانوا الدراسااٌة المقااررف وماان اجاال تااوفٌر الاادعم الااالزم
للطالاااب اثناااا مساااٌرتة اادادٌمٌاااة يماااا ٌحقااا انساااٌاب المطاااة التعلٌمٌاااة وانهاااا
متطليا المطة الدراسٌة ضمن المده الزمنٌة المتاحة ومن اجل ينا الثقاة الذاتٌاة
المستقيلٌة لدي الطالب وفقا اهداف يرنامج دلٌة التريٌة الرٌاضاٌة فداان الياد مان
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توفٌر مرشد طاليى من اعضا هٌلة التدرٌ

ٌشارف علاً مجموعاة مان الطاالب

ولٌدون عونا فٌما قد ٌحتاجونة من مساعدف فً اساتدمال متطلياا الحصاول علاً
درجاااة اليداااالورٌو

واتماااام متطلياااا النجاااا فاااً الماااواد التدرٌساااٌة وتحقٌااا

المهااااارا المطلويااااة ولتقاااادٌم النصااااح والمساااااعدف فااااً اٌجاااااد حاااال المشاااادال
والصعويا التً ٌواجهونها مما ٌؤثر علً اداؤهام ولٌداون رقٌياا ومشارفا علاٌهم
من دون الزامهم ياتياع ما ٌملٌ ومراقية وتقدٌم النصح واارشاد عند الحاجة .
( توفٌر طالب ومرٌج قادرعلً مواجهة متطليا الدلٌة وسو العمل المارجً

أهداف اإلرشاد الطاليى :
ما الشك فٌ ان عملٌة اارشاد الطاليى تنعد

يشادل ديٌار ومياشار علاً الطالاب

والدلٌة والجامع لذا تهدف دلٌة التريٌة الرٌاضٌة للينٌن – جامعة ااسادندرٌة الاً
تحقٌ ااهداف ااتٌة :
 -1توفٌر الادعم الماادي الاالزم اثناا مساٌرتة التعلٌمٌاة يماا ٌحقا انساٌاب المطاة
الدراسٌة ومتطلياتها .
 -2ااشراف والمتايعة لتطيٌ اجرا ا وتعلٌما اارشاد الطاليى فً الدلٌة.
 -3مساعدف المرشدٌن يما ٌضمن ادراك اهمٌاة عملٌاة اارشااد ودورهاا فاً تاوفٌر
المناخ اادادٌمً الجامعً وشر ينا المطة الدراسٌة وم رداتها.
 -4تااوفٌر اارشاااد للطالااب اثنااا مسااٌرت التعلٌمٌااة يمااا ٌحق ا اٌجاااد فاارص عماال
تناسب تمصص .
 -5توفٌر الدعم المادي وغٌر المادي للطلية اثنا مسٌرتهم التعلٌمٌ .
-6مساندف الطالب ومساعدت فً الحصول على نتالج أفضل لمسٌرت التعلٌمٌة
-7مؤازرت فً حال تعثره
-8ت هم مشادل الطالاب الن ساٌة واإلجتماعٌاة وتقادٌم النصاح والمشاورف للمسااعدف
فً إٌجاد الحل
 -9تنمٌة التواف الدراسً لدى الطالب إلى أعلً درجة ممدنة.
 -11مساعدف الطالب على تمطً مشدالت الدراسٌة والشمصٌة.
 -11تح ٌز الطالب لتقدٌم أفضل ما عنده من قدرا ومواهب ويأعلى جودف.
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 -12زٌادف وعً الطالب يأهمٌة استمدام موارد وتجهٌزا الدلٌة.
ٍ -13راتؼح اىطالب ٗإسشادٌٕ ٍٗالزظرٌٖ ٗسفغ اىرقاسٝش ٗاىر٘صٞاخ ى٘مٞو اىنيٞح .
ولتطيٌ نظام الجودف فً مؤسسا التعلٌم العاالً أقار اللجناة المردزٌاة لضامان
جاودف واعتمااد مؤسسااا التعلاٌم العااالً يااالزام الدلٌاا يالمطااة التن ٌذٌاة والتااً
تشتمل علً عدف معاٌٌر من اهمها معٌار الطاالب والمارٌجٌن والاذي ٌشاتمل علاً
دٌ ٌة اارشاد الطاليى والساعا المدتيٌة للطالب ودٌ ٌة تن ٌذها.
ٗذقً٘ ػالقح اىطاىة تَششذٓ ػي ٚأعــاط اىصشازح ٗاالزرشاً اىَرثاده.

أّ٘اع اإلسشاد اىداٍؼ: ٜ
 .1اإلسشاد اىؼاً:
ٝشَو اىرؼشٝف تأّظَح اىداٍؼح ميالٗ ،صص٘صيا ٍ ،يا ٝرؼييظ تْظياً اىغياػاخ اىَؼرَيذج
ٗاىْظاً اىذساعٗ ٜاىَرطيثياخ اىؼاٍيح ىيداٍؼيح ٍٗرطيثياخ اىنيٞيح .مَيا ٝؼي لشب اىطاىية
أٝضا  ،تَشافظ اىداٍؼح ٍثو اىَخرثشاخ ٗاىَنرثح ٗغٞشٕا..

 .2اإلسشاد اىطالت( ٚاإلسشاد اىَرخصص):
ٝخراس اىطالب ٍششيذ ٌٖٝتاىْغيثح ىيْظياً اىسياى ٜتاىنيٞيح صياله اسعيث٘ع اىيزٝ ٛغيثظ
تذاٝح اى صو اىذساع ٜاسٗه .أٍا تاىْغثح ىيطيالب اىديذد فٞيرٌ صياله اىشيٖش اسٗه ٍيِ
اى صو اىذساع ٜاسٗه ػي ٚأالل ٝرؼذآ فـ ٜميرا اىَشزير ِٞمَيا ٝري٘ىٍ ٚراتؼيح اىخطيح
اىذساعٞح ىٔ ٗٝششب ػي ٚذْ ٞزٕا.

اىَششذ اىطالت: ٚ
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اىَششييـذ اىطالتييٕ ٚيي٘ ػضيي٘ ٕٞتييـح ذذسٝـييـظ ٝنييُ٘ ٍششييذا ،ىَدَ٘ػـييـح ٍييِ اىطيثييح
اىزٝ ِٝذسعُ٘ فـ ٜاىنيٞح اىر ٕ٘ ٜفٖٞا ٗرىل صاله فرشج دساعرٌٖ اىداٍؼٞح ٗٝرَثيو
دٗسٓ تَا ٝأذ:ٜ

قواعد وآلية اختيار وتعييف المرشد الطالبى :
تقوـ وحدة االرشاد الطالبى بتوزيع الطالب عمى أعضػا ييةػة التػدريس بواقػع 01
طالب لكؿ عضو ييةػة تػدريس بحػد أدوػى وتخاػا ػاعات لالرشػاد الطالبػى مػف
خالؿ الجدوؿ الد ار ي  ،عمى أف يقوـ كؿ عضو ييةة تدريس بتقػديـ تقريػر شػ ر

لوحػػػػػدة االرشػػػػػاد الطالبػػػػػي عػػػػػف حػػػػػاالت الطػػػػػالب المشػػػػػرؼ ػػػػػيادت عمػػػػػي ـ

دٗس اىَششذ اىطالت: ٚ
ػي ٜاىَششذ اىطالتٍ ٚراتؼح اىطاىة ٍِ ىسظح قث٘ىح ف ٜاىداٍؼئ ٗزري ٜذخشخيح فيٜ
مييو ٍييا ٝسراخييح ٍييِ اخييو ضييَاُ عييٞش اىؼَيٞييح اىرؼيَٞٞييح ٗضييَاُ اعييرنَاه ٍرطيثيياخ
اىرخشج فضال ػِ ذسقٞظ إذاب تشّياٍح اىنيٞيح ٍٗخشخاذئ ٗتْياعا ػيٞئ ٝدية ػييٜ
اىَششذ اُ ٝثزه مو ٍا فٗ ٜعؼٔ ٍِ اخو تي٘ؽ ٕزا اىٖذب ّٗدازيح ٍيِ صياله اىقٞياً
تاىَٖاً اىراىٞح :
ا -مييو ٍششييذ التييٝ ٚؼرثييش ٍغيينال ػييِ ٍدَ٘ػيئ ٍييِ اىطيثييح ٝششييذٌٕ ٗٝغيياػذٌٕ
ٗٝنُ٘ ٍشخؼا ٗػّ٘ا ىٌٖ ٗٝغياػذٌٕ في ٜميو ٍيا ٝرؼييظ تغيٞش اىؼَيٞيح اىرؼيَٞٞيح مَيا
ٝنُ٘ ٍشخؼا ف ٜا ٛاٍش ٝخص التح اٍاً ىداُ ٍٗديظ ٗػَٞذ اىنيٞح.
ب – فَٞا ٝرؼيظ تؼَيٞح اصرٞاس اىرخصص اىَْاعة.
ج – فَٞا ٝرؼيظ تَشاقثح اداع اىطاىة ّٗصسح :
 التذ اُ ٘ٝى ٜإرَاً تَغٞشج اىطاىة اسمادَٞٝح ٍٗراتؼح ذقذٍيح ٍٗغير٘ ٛاداعج فيٜاىَ٘اد اىذساعٞح ٍٗرطيثاذٖا ٍِ صاله فرر ٍيف ٍ٘ثظ تٔ خَٞغ اىَؼيٍ٘اخ ٗاى٘ثياقظ
اىَرؼيقح تَغر٘ ٛاىطاىة .
 ٍراتؼح اىرسصٞو اىؼيَ ٜىيطاىة ٗذقذٍح ف ٜاىغْ٘اخ اىذساعٞح ٍٗغاػذذٔ امادَٞٝياٗذشت٘ٝا تَا ٝخذً ٕزا اىرسصٞو .
 اعرذػاع اىطاىة ٗفرر ز٘اس ٍؼٔ ٗى يد اّرثإئ زي٘ه اىسياالخ اىري ٜذغيرذػ ٜرىيلٍثو ضؼف اداقٔ اسماد َٜٝاٗ ػذً ٍ٘اظثرٔ.
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 اىرؼييشب ػييي ٜاىَشييامو اىريي ٜذ٘اخيئ اىطاىيية ٗتخاصييح ٍييا ٝيينثش ٍْٖييا ػييي ٜاداقييحاسمادٗ َٚٝاىؼَو ػي ٜزيٖا ٗذقذ ٌٝاىْصٞسح تشأّٖا.
 ذقييذ ٌٝاىْصيير ٗاسسشيياد ىيطاىيية ٍَييا ٝغيياػذٓ فيي ٜامرغيياب اىَٖيياساخ اىَطي٘تييحٗاىرسضٞش ىذص٘ه ع٘ق اىؼَو ٗذسقٞظ سغثاذٔ.
 زيييل اىطاىييية ػيييي ٜاىَشييياسمح فييي ٜاسػَييياه ٗاىْشيييا اخ اىطالتٞيييح ٗاسذصييياه ٍيييغاسصشِٝ
 ذؼشٝف اىطاىة تاىٖٞنو اسداسٗ ٛاسماد َٜٝىينيٞح ٗىداُ اىنيٞيح ٍٖٗاٍٖيا ٗإيذابتشاٍدٖا ٗاعظ اىرق. ٌٞٞ
 ذؼشٝف اىطاىة تاقغاً اىنيٞح ٗىداّٖا ٗاسّشطح اىطالتٞح ٗعثو اسعر ادج. اس الع ٗتشنو ٍغرَش ػي ٜاىرؼيَٞاخ اىداٍؼٞح اىخاصح تاىطاىة ٗاػالٍٔ تٖا. اػالً اىطاىة تَغنىٞاذٔ ٗٗاخثاذٔ ػي ٜصؼٞذ عي٘مٔ داصو اىسشً اىداٍؼ. ٜ اػالً اىطاىة ٗذضٗٝذج تاىَْارج ٗاى٘ثاقظ اىر ٜقذ ٝسراخٖيا ٍٗغياػذذٔ في ٜذؼثترٖياػْذ اىساخح اىٖٞا .
 زل اىطاىة ػي ٜاسىَاً تَا ٝسراخح ٍِ ذؼيَٞاخ اىنيٞيح ٗاىداٍؼئ ٗشيشٗ ّدازئتاىنيٞح ٗذقذ ٌٝاػزاس اىغٞاب ٗ يثاخ اىراخٞو ٗغٞشٕا.
 زييل اىطاىيية ػييي ٜصٝييادج ّشييا ح اىطالتييٗ ٚاعييرخذاً ٍصييادس اىرؼيييٗ ٌٞاسذصيياهاىَخري ح ٗاسعر ادج ٍْٖا .
 زييل اىطاىيية ػييي ٜضييشٗسج ٍشاخؼييح ٍششييذج اىطالتيي ٚتاعييرَشاس زغيية اىغيياػاخاىَنرثٞح اىَؼيْح ٗتسقح ذغٞٞش ٍششذج اىطالت. ٚ
د – ذق ٌٞٞػَو اىَششذ :
 ٝييرٌ اػييذاد اعييرَاسج صاصييح ترقٞيي ٌٞاىَششييذٍ ِٝييِ قثييو اىنيٞييح فييّٖ ٜاٝييح مييو ػيياًدساع. ٜ
 ذقً٘ ٗزذج اسسشاد اىطالت ٚتَراتؼح ٗفسص عدالخ اسسشاد اىخاصح تاىطيثح ىيذٛاىَششذ.ِٝ
 -ػي ٜاىَششذٗٗ ِٝزذج اسسشاد اىطالت ٚاسعر ادج ٍِ اىرغزٝح اىشاخؼح ٍِ اىطيثح
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ٗٝخصص ىنو اىة ٍششذ التيٍ ٚيِ ذياسٝخ اىرساقئ تاىنيٞيح زريٚ
ذخشخٔ ٗٝريخص دٗسٓ فٍ ٜا ٝي: ٜ
 تقاادٌم المشااورف اادادٌمٌااة ورساام المارطااة المعرفٌااة التااً ٌنيغااً علااى الطالااباتياعها للحصول على أفضل الدرجا وأنسب اليدالل المطروحة.
 تعرٌاااف الطالاااب المساااتجد ينظاااام المقاااررا والمساااتوٌا والتحوٌااال والنجااااوالرسوب.
 تعرٌف الطالب ينظم التقوٌم وطر احتساب الدرجا لمواد التمصص. اإللمااام يم ااردا المطااة الدراسٌة(المسااتوٌا والتمصصااا والمااواد المقااررفوتعرٌف الطالب يذلك.
 اإللمااام يأسااما المااواد وأرقامهااا ومتطلياتهااا والمااواد المعادلااة لهااا وتسلساالهاوإرشاد الطالب افضل السيل لالست ادف منها.
 مسااعدف الطالاب علااً امتٌاار التمصااص ياالمواد الدراساٌة المتوافقااة ما قدراتاوالمت قة مع
 مساااعدف الطالااب فااً تعيلااة النماااذج الدراسااٌة يالطرٌقااة الصااحٌحة وتقاادٌمها فااًالمواعٌد المناسية والتأدد من تعيلة دافة اليٌانا المطلوية.
 مساعدف الطاالب للمنافساة ما الشاعب ااماري ومراقياة الشاعب الدراساٌة وساٌرالعملٌة التعلٌمٌة يطرٌقة جٌدف.
 مساعدف الطالب وتوجٌه المتٌار التمصص الماللم وفقا ً لقدرات ومٌول . مساعدف الطالب علاى ادتسااب مزٌاد مان ال عالٌاة والد اا ف فاً دراساة المقارراالميرمجة وذلك من مالل توجٌه إلى قرا ف الدتب المقررف أو المراج المهمة.
 تحدٌد المساار اانساب للطالاب ووضا المطاة الدراساٌة المناساية لقدراتا والتاًتمدن من استدمال يرنامج يأفضل السيل.
 مساعدف الطالب فً إدارف الوق المتا للمحاضرا وأوقا ال راغ التً ٌستغلهافً المراجعة والمذادرف فً المدتية وقاعا االنترن
 مساااندف الطالااب أثنااا فتاارف االمتيااارا ومساااعدت يالمصااوص فااً تنظااٌم وقت الإلعداد الجٌد لهذه االمتيارا .
 مراقيااة معاادال الطااالب وإرشاااد الطااالب ذوي المعاادال المنم ضااة وتح ٌاازهموتنيٌههم لإلجرا ا المتيعة حٌال ذلك.
 توجٌ ا الطالااب لتحقٌ ا أعلااى فالاادف مرجااوف ماان التمصااص الااذي امتاااره علااىالمساااتوى الدراساااً والمهااااري والرٌاضاااً والصاااحً وتعرٌ ااا يمرافااا الدلٌاااة
الممتل ة.
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 توجٌ الطالب لدٌ ٌة االسات ادف مان ال صاول الصاٌ ٌة وتن ٌاذ المشاارٌ والمطاطالدراسٌة.
 توجٌ الطالب لدٌ ٌاة اساتمدام اليواياة االدترونٌاة للجامعاة وذلاك لإلسات ادف مانجمي المدما التً تقدمها للطالب.
تعرٌف الطالاب يممتلاف المواقا االدترونٌاة المرتيطاة يماوقعً الجامعاة والدلٌاةوالتً من شأنها أن ت ٌاده عان أمياار دلٌتا وجامعتا وتسااعده فاً اإلساتعالم عان
المقااررا والمحاضاارا واإلمتيااارا ونماااذج ااسااللة وااجويااة وأعضااا هٌلااة
التدرٌ وغٌرها من المعلوما اامرى
 ح الطالب لمراجعة مرشده الطاليى دالما ً وف الساعا المدتيٌة المعلنة. تن ٌذ يارامج التوعٌاة (المحاضارا والنادوا يالتعااون ما الطاالب المتطاوعٌنلمدمة زماللهم وتنمٌة مهاراتهم التنظٌمٌة.
 تن ٌذ ورش العمل ذا العالقة يالظواهر والمالحظا المشاهدف فً دلٌة المجتماأمالً فً عالجها مثل التدمٌن أو الزى غٌر الالل .
 مسااااعدف الطاااالب ذوي الظاااروف الماصاااة للتغلاااب علاااى إعاقااااتهم ومشااادالتهمالصحٌة.
 الدشف عن المهارا والمواهب الماصة التً ٌتمت يها الطاالب أماالً فاً صاقلهاوتنمٌتها يشدل أفضل.
 تمطٌط العملٌة اإلرشادٌة وفقا لذلك وف أدوا اإلرشاد مثل تصامٌم االساتيٌاناوتطيٌ قوالم المالحظة و المقايال اإلرشادٌة.
اعرقثاه اىطالب اىدذد ٗاىرشزٞة تٌٖ ف ٜأٗه  ٍِ ً٘ٝاىذساعيح ٗاىشيشذ ىٖيٌ ػيِّظاً اىداٍؼح ٗاىنيٞح ٗاىثٞتح اىداٍؼٞح .
اعرقثاه اىساالخ اىر ٜذصو إىٗ ٔٞزو ٍشاميٖا أٗ سفؼٖا ى٘مٞيو اىنيٞيح ٗاىؼَٞيذ إراازراج اسٍش
ٍشاخؼييح ٗدساعييح عييدو اىطاىيية ٍرضييَْا  ،اىَقييشساخ اىريي ٜدسعييٖا ٗصطريئاىذساعٞح ٗغٞشٕا ٍِ تٞاّاخ
ٍغاػذج اىطاىة ف ٜاصرٞاس اىَقشساخ اىر ٜذقيغ فيّ ٜطياق تشّاٍدئ اىطالتيٗ ٚفقيا ،ىيق٘اػذ اىَْظَح
ٍ-راتؼح اىطاىة تص ح ٍغرَشج ٗإٝداد اىسي٘ه ىيَشنالخ اىر ٜذظٖش أثْاع دساعرٔ
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سفغ ذقاسٝش ٗذ٘صيٞاخ ػيِ اىطيالب أصيساب اىَؼيذالخ اىرشامَٞيح اىَرذّٞيح ىيشقٞظاىقغٌ اىَؼْ. ٜ
ٍراتؼح ٍٗؼاّٗح اىطالب ذسد اىَالزظح .إػيذاد ٍييف ماٍيو ىنيو اىية ٝشيَو خَٞيغ اىثٞاّياخ اىخاصيح تاىطاىية اىيزٝ ٛري٘ىٚإسشادٍٓ .رضَْا  ،اىَقشساخ ٗذقذٝشاذئ ٍٗطاتقرٖيا ػييٍ ٚيا ٝيشد إىٞئ ٍيِ تٞاّياخ ػيِ
زاىييح مييو اىيية ٍييِ ػَييادج اإلسشيياد اىطالتييٗ ٚصاصييح اىَقييشساخ اىرييٗ ٜافييظ ػيييٚ
ذغييدٞيٖا ىيطاىيية ىيشخيي٘ع إىٖٞييا فيي ٜزاىييح ذغييدٞو اىطاىيية ىَقييشساخ دُٗ ٍ٘افقريئ
اىَغثقح .
ذسذٝذ اىَقشساخ اىَطي٘ب شزٖا ىي صو اىذساع ٜاىراى ٜثقيا  ،الزرٞاخياخ اىطيالباىزٝ ِٝقً٘ تإسشادٌٕ تْاع ػي ٚعٞش ٗزاىح اىطالب ٗإتيالؽ ىدْيح اإلسشياد اىطالتيٚ
تاىقغٌ تزىل .
ٝقً٘ تَقاتيح اىطالب ٗٝسر ع ىذ ٔٝتص٘سج ٍِ خذاٗىٌٖ اىذساعٞح.َٝثو اىَششـذ اىطالت ٚزيقـح اى٘صو اىري ٜذشتيـا اىطاىية تقغيـَٔ اسميادْٝٗ َٜٝقـيـو
إلداسج اىداٍؼح ص٘سج ػِ زٞاج اىطاىة اىداٍؼٞـح.
ٝقً٘ اىَششــذ اىطالت ٚتاىَشاخؼـح اىذٗسٝح ىخطـح اىطاىية ٗإسشيـادٓ إىي ٚاىَقـيـشساخ
اىرَٝ ٜنــِ ىـٔ أُ ٝغديٖا فـ ٜمـو فصو.
ٝشـاسك اىَششـذ اىطالت ٚاىطاىة اىَشنالخ اىخاصيح ٗاىصؼيـ٘تاخ اىذساعــــيـٞح اىريٜ
٘ٝاخٖٖــــييـا فيي ٜأثْيياع فرييشج دساعـييـرٔ اىداٍؼٞييـح ٗٝغييؼ ٚإىيي ٚإٝديياد اىسييي٘ه اىرييٜ
ذْاعـثٔ ٗذرْاعة ٗأّظَح اىداٍؼح.
ٝؼَو ػي ٚدػٌ اىطاىة ٍؼْ٘ٝا ٘ٝٗ ،خٖٔ تٖذب صٝادج ٍٖاساذٔ اىؼيَٞح ٗرىل ف ٜض٘ع
إٍناّٞاذٔ ٗقذساذٔ.
ٝضغ صطح دساعـٞح ىيطـاىة ذرْاعــة ٗإٍناّاذٔ.
ٝراتغ ٍـذ ٙذقذً اىطاىة ثقا  ،ىٖـزٓ اىخطح اىذساعٞح
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ٍا ٕٗ ٜاخثاخ اىَششذ اىطالتٚ؟
•االهتمام الصاد ينجا الطالب يمساعدتهم فى تحقٌ أهدافهم التعلٌمٌة.
•اإللمام يالسٌاسا واإلجرا ا الجامعٌة وماصة ما ٌتعلا يالتمصاص الرلٌساً
وال رعً دذلك مراجعة المطط والسٌاسا السايقة وتتيعها يصورف منتظمة والتً
على أساسها تينى دافة المجهودا لينا المطة الدراسٌة للطالب.
•معرفاة أجنادف العاام الجاامعً والتنيا للمواعٌاد النهالٌاة لدال إجارا مارتيط
يالتسجٌل.
•مساعدف الطالب فى تمطٌط يرنامجا الدراساً يشار آل ماا ٌماتص يالتمصاص
الرلٌسً وال رعً المتطلب الساي ,تتااي دراساة المقاررا اليرناامج الدراساً
المناسب.
•يتواصال العالقاة اادادٌمٌاة ٌمدان للمرشاد مسااعدف الطالاب فاى اتمااذ قراراتا
وتحمل مسلولٌة القرار حٌ ال ٌستطٌ المرشد الطاليى اامذ القرار للطالب ولدن
ٌعطى المٌارا لٌأمذها الطالب فى االعتيار عند أمذ قراره.
•اإللمام يموارد الجامعة مدماتها ومساعدتها وعرضها علاى الطالاب والمعاوناة
فى اإلفادف منها عند الطلب.
•تشاجٌ الطاالب علاى المشااردة فاى اانشاطة الطاليٌاة فاى ممتلاف مساتوٌاتها :
(التمصص القسم ,المعهد الجامعة )حٌ تعد المشاارآف م تاا لتاللف الطالاب ما
المعهد.
•إعطا وق داف لتقدٌم النصٌحة والميرف للطالب.
•المشارآف فى الندوا وورش العمل التً تنظمها الجامعة لتنمٌة مهارا اإلرشاد
والوقوف على ما ٌطرأ من تطوٌر السٌاسا واإلجرا ا واالحتٌاجا .
•تساهٌل االتصاال ياٌن الطالاب وممتلاف الجهاا ذا الصالة ياحتٌاجاا دامال
الجامعة.
•تمطٌط الجدول الدراسً للطالب.
•رصد التقدم الدراسً للطالب ومتايعت .
•توضٌح ااهداف المهنٌة للطالب.
•المحافظة على سرٌة المعلوما والسجل اادادٌمى للطالاب إال فاى حالاة موافقاة
الطالب دتاية
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اىَٖيييييييييييييياً اىؼاٍييييييييييييييح ىيَششييييييييييييييذ اىطالتييييييييييييييٚ
اىخط٘اخ اإلخشاقٞح
ذؼشٝف اىطاىة اىَغردذ تْظاً اىَقشساخ
ازصو ػي ٚقاقَح التل ٍِ ٍنرة اىرغدٞو
اخرَغ تطالتل ػشفٌٖ تْ غل ٗذؼشب ػيٌٖٞ
اتْ ٜػالقح ٞثح ٍؼٌٖ
أصثشٌٕ تأُ ػَيل ٕ٘ ذقذ ٌٝاىؼُ٘ ٗاىَغاػذج ىٌٖ
اػشض ىٌٖ اٝداتٞاخ اىْظاً ٍٗضاٝآ
ت ِٞىٌٖ أُ ٕزا اىْظاً ٍِ أخيٌٖ ٗفٍ ٔٞصيسرٌٖ
ٗصع ػي ٌٖٞاسٗساق ٗاىَطث٘ػاخ اىرؼشٞ ٝح تاىْظاً
ا ية ٌٍْٖ ٍؼشفح أسقاً ذغدٞيٌٖ
شذد ػي ٚإَٔٞح اىسض٘س ٗاالّضثا صاله دساعرٌٖ
اػشض ىٌٖ صطرل ىيؼَو ٍؼٌٖ
أػيِ ىٌٖ عاػاذل اىَنرثٞح ٗٗضر ىٌٖ إَٔٞح ذ٘اصيٌٖ ٍؼل .
أخة ػي ٚاعر غاساذٌٖ ٗسزة تضٝاساذٌٖ
إػيييييييييييييييييييييذاد ٍييييييييييييييييييييييف اإلسشييييييييييييييييييييياد اىطالتيييييييييييييييييييييٚ
خٖض ٍيف ىنو اىة ٍِ التل ٗعدو ػي ٔٞاعٌ اىطاىة ٗسقَٔ .
صذسٓ تْغخح ٍِ تٞاّاخ اىطاىة اىشخصٞح
ضٌ ىيَيف ّغخح ٍِ خذٗه ذغدٞو اىطاىة ىي صو اىذساعٜ
ازصو ػيّ ٚغخح ٍِ اشؼاساخ اىطاىة اى صيٞح
خٖض مشاب ىَراتؼح عٞش اىطاىة اىذساعٜ
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فشؽ ّراقح اىطاىة اى صيٞح ف ٜاىغدو اىرشامَ ٜىيطاىة .
ازصو ػي ٚاىْغخح (اىساع٘تٞح) ىغدو اىطاىة اىرشامَٜ
أصثش اىطاىة أُ ٝسر ع تْغخح ٍِ اشؼاساخ اىْراقح اى صيٞح .
ازر ع تْغخح ٍِ أٗساق اىسزب ٗاإلضافح ىيَقشساخ اىذساعٞح ىيطاىة .
ٍغييياػذج اىطاىييية ٗذ٘خٖٞييئ

الصرٞييياس اىرخصيييص اىَالقيييٌ ٗفقيييا  ،ىقذساذييئ ٍٗ٘ٞىييئ

اتذأ تشّاٍح اصرٞاس اىرخصص قثٞو ّٖاٝح اى صو اىذساع ٜاسٗه ىيطاىة .
ّظٌ خذٗه ا ىديغاخ اإلسشاد اى شد ٛىطالتل
اخرَغ تطاىثل ٗذؼشب ػي ٚقذساذٔ ٍٗ٘ٞىٔ ٍثنشا
ػشب اىطاىة تَغاس مو ذخصص ٍٗ٘ادٓ اىذساعٞح
ت ِٞىٔ اىنيٞاخ ٗاىَؼإذ ٗاىداٍؼاخ اىر ٜذقثو ذخصصٔ
استا ت ِٞاىرخصص اىذساعٗ ٜع٘ق اىؼَو ٗاىَغرقثو اى٘ظ ٜ ٞىيطاىة
ال ذنِ ٍرسٞضا إى ٚذخصص دُٗ آصش
أششك ٗى ٜأٍش اىطاىة فٍ ٜغاىح ذسذٝذ اىرخصص اىذساع ٜالتْٔ ٗا ية ٍ٘افقرٔ
زذد ٍغ اىطاىة اىرخصص اىَالقٌ ىٔ تشنو ٍ٘ض٘ػٜ
أػذ قاقَح ترخصصاخ التل ٗصٗد ٍنرة اىرغدٞو تْغخح ٍْٖا .
سعٌ صطح دساعٞح ىيطاىة قاتيح ىيرؼذٝو تسغة اىساخح
أػذ َّ٘رخا ىيخطح اىذساعٞح أٗ ازصو ػيٍ ٍِ ٔٞنرة اىرغدٞو
خٖض صطح دساعٞح ىنو اىة تسغة ذخصصٔ
أششك اىطالب ف ٜتْاع اىخطح اىذساعٞح
ٗصع ٍ٘اد اىذساعح ػي ٚاى ص٘ه اىذساعٞح
أػا اسٗى٘ٝح ىر٘صٝغ اىَ٘اد راخ اىَغر٘ٝاخ اىنثٞشج ٗاىَ٘اد راخ اىصثغح اىؼيَٞح

14

ازصو ػي ٚخذاٗه اىطالب اىَغردذٍ ٍِ ِٝنرة اىرغدٞو
إسشاد اىطاىة اىَرأصش دساعٞا ٗ ،ذ٘خٖٔٞ
ضغ آىٞح ىالذصاه تطالتل ػْذ اىساخح
عيٌ اىطالب إّزاساخ اىغٞاب أٗ اىرأصش اىذساع ٜتاىرْغٞظ ٍغ ٍنرة اىرغدٞو .
أػذ قاقَح تاىطالب اىَرأصش ِٝدساعٞا
زذد اخرَاػا ٍغ ٕنالع اىطالب
ال ذغخش ٌٍْٖ أٗ ذ٘تخٌٖ
أٗصيٌٖ إى ٚقْاػح ترأثٞش ذأصشٌٕ اىذساع ٜػيٍ ٚغرقثيٌٖ .
ّغظ ٍغ اىَششذ اىطالت ٜإلػذاد اعرثٞاُ ػِ اىرأصش اىذساعٗ ٜأعثاتٔ .
ا ية ٌٍْٖ ذؼثتح االعرثٞاُ ٍغ ششزٔ ىٌٖ
شاسمٌٖ فٗ ٜضغ صطح ىَؼاىدح رىل
ّغظ ٍغ اىَششذ اىطالت ٜإلششاك ٕنالع اىطالب ف ٜتشاٍدٔ اإلسشادٝح .
سػاٝح اىطالب اىَر ٘قِٞ
أػذ قاقَح تاىطالب اىَر ٘ق ِٞدساعٞا
ّغظ ٍغ اىَششذ اىطالت ٜىرنشٌَٖٝ
أػذ صططا دساعٞح صاصح تٌٖ
ّغظ ٍغ ٍنرة اىرغدٞو ىريثٞح ازرٞاخاذٌٖ ٍٗرطيثاخ ذخشخٌٖ
اىر٘اصو ٗاىرْغٞظ ٍغ اىَششذ اىطالتٜ
أػشب أُ اإلسشاد اسماد ٕ٘ َٜٝخضع ٌٍٖ ٍِ اإلسشاد اىطالت. ٜ
ضغ ف ٜاػرثاسك أُ إسشاد اىطاىة ٗسػاٝرٔ ٗذ٘خٍ ٖٔٞغنٗىٞح خَاػٞح .
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ما هً مسلولٌة الطالب ودوره وواجيات ؟
للطالب دور أساسى فى عملٌة اإلرشاد الطاليى فعلٌهم تق مسلولٌة متايعة التقادم
الدراساً وطلاب النصاٌحة والتوجٌا مان المرشاد الطالياى الاذي ٌقادم المسااعدف
لتطاوٌر المطاط الدراساٌة مرفا ( 4يماا ٌحقا أهادافهم وطموحااتهم فاى حٌااف
عملٌة ناجحة مان ماالل مسااعدتهم فاى امتٌاار اليرناامج الدراساً يد اا ف ونجاا
ولتحقٌ أدير عالد من مقايال اإلرشاد الطاليى ٌجب أن ٌمطر الطالب ياالستعداد
لهذه المقايال ياتياع المطوا التالٌة:

قيل رؤٌة المرشد الطاليى ٌجب على الطالب:
•معرفة الساعا المدتيٌة للمرشد الطاليى .
•تحدٌد الموعد م المرشد الطاليى وٌ ضل أن تيدأ المقايال قيل دل فصل دراسً
وأن تجتهد فى تحدٌد هذه المواعٌد ميدراً.
•أن ٌدتب دل التساؤال التاى تشاغل والماصاة يتوجها الدراساً وٌحضارها فاى
المقايلة اادادٌمٌة.
•أن ٌراج دلٌل الدلٌاة الاذى ٌشار دال ماا ٌحتاجا القسام والدلٌاة والجامعاة مان
متطليا .
وٌض عالمة ممٌزف على أى يند ٌراه غٌر واضحا ً لٌسأل المرشد الطاليى عن .
•أن ٌعد وٌحضر معلوما صحٌحة ويٌانا مرتيطة يما ٌحتاج قيل اجتماع ما
المرشد الطاليى .

أثنا مقايلة المرشد الطاليى ٌجب على الطالب:
•أن ٌحضر قالمة أسللت .
•أن ٌعطى فدرف واضحة عن أهداف الدراسٌة والمهنٌة وٌشرك يش افٌة وصراحة
مرشده الطاليى فٌها.
•أن ٌض موعداً مستهدفا ً للتمرج وٌستشٌر مرشده فٌ .
•أن ٌعمل م مرشده الطاليى لوض يرنامجا ً دراسٌا ً م جدول دراسً تن ٌذي لماا
تمطط أن تدرس فى ال صلٌن الدراسٌٌن التالٌٌن.
•أن ٌطر جمٌ ااسللة التى تمطار ييالا .فالمرشاد الطالياى ٌساتطٌ المسااعدف
عندما ٌدون لدي الطالب رؤٌة واضحة عما ترٌد.
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مقايال المتايعة:
•التأدد من تن ٌذ ما ٌوصى ي مرشده الطاليى مارف دال أسايوعٌن أو ثالثاة حساب
االت ا .
•أن ٌتصل أو ٌرسل إلدترونٌا ً لمرشده الطاليى أى أسللة أو است سارا إضافٌة.
•أن ٌمير مرشده الطاليى يالتغٌرا الهامة ييرنامج الدراسً الذي قد ٌؤثر على
أدال أو أهداف الدراسٌة.
•التأدد من اإللمام يااجندف الدراسٌة ومصوصا ً المواعٌد الحرجة والنهالٌاة وهاً
عادف تنشر فى لوحة القسم.
•أن ٌنشى الطالب لن س مل ا ً لإلرشاد الطاليى ٌض ي نسخ من دل المستندا
المرتيطة يحٌ ٌجد لن س إجاية سرٌعة لتساؤالت .
•أن ٌتحمل مسلولٌة تقدم الدراسً .حٌ أن النصح واإلرشاد أداف هاماة للنجاا
ولدن وقيل دل شً فالطالب هو المسلول ااول عن نجاح .

آلٌة تن ٌذ اإلرشاد الطاليى :
على دل عضو هٌلة تدرٌ أن ٌعمل على:
 الحصول على قالمة يأسما الطالب الذٌن سٌقوم يارشادهم
 اسااتمدام النظااام ااداادٌمً فااً عملٌااة اإلرشاااد الطاليااى اجاال التعاارف علااى
إنجازا الطالب فً ال صول السايقة ومعدل الترادمً.
 استمدام النماذج المتوفرف فً القسم لصالح الطالب
 وض ملف ماص يدل طالب ٌحتوي على جمٌ اإلنجازا السايقة

الساعا المدتيٌة :
ٌقوم دل مرشد طاليى يتحدٌد الساعا المدتيٌة التً ٌشارف فٌهاا علاً الطلياة مان
ضاامنهم الطلي ا التااً ٌشاارف علااٌهم فااً اارشاااد الطاليااى وٌدااون ذلااك ماان مااالل
ااعااالن عاان الساااعا المدتيٌااة فااً لوحااة ااعالنااا او وض ا ورقااة علااً ياااب
المرشااد الطاليااى تيااٌن الساااعا المدتيٌااة التااً ٌسااتطٌ الطالااب مراجعااة المرشااد
الطاليى فٌها.

ٍٖاساخ اإلسشاد اىطالتٚ
إن المرشاد النااجح هاو القاادر علاى التواصال ال عاال ما طاليا ٌساتطٌ أن ٌحادد
حاجاتهم ٌجٌد االستماع إلٌهم ٌ همهم وٌهتم يهم ال ٌهااجمهم أو ٌسامر مانهم
إنمااا ٌعماال معهاام وٌشااردهم فااً التمطااٌط لدراسااتهم ٌسااتثمر ميااراتهم وٌث ا
يقدراتهم  .عندل ٍذ ٌدون قادراً على اامذ يأٌدٌهم ومعالجة ما ٌعترض طرٌقهم من
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عقيا مالل دراستهم ومن هنا نستطٌ أن نحدد يعض المهارا التً ٌنيغاً أن
تتوفر للمرشد اادادٌمً لدً ٌسهم فً تحقٌا ااهاداف المرساومة لا ومان هاذه
المهارا :

ٍٖاسج اىقٞادج:
وهً تدوٌن عالقة إٌجايٌة ما الطاالب للتاأثٌر علاٌهم ومسااعدتهم فاً الساٌر نحاو
تحقٌ ااهداف المرسومة

ٍٖاسج اىرؼا ف:
ونقصد يهذه المهارف مشاردة الطالب مشاعرهم وان عاالتهم ل همهم وتدوٌن عالقة
جٌاااااادف معهاااااام تساااااااعد علااااااى تقاااااايلهم لإلرشاااااااد والنصااااااح والتوجٌاااااا .

ٍٖاسج اىرخطٞا:
قدرف المرشد اادادٌمً المتمثلة فً مساعدف الطالب على تحدٌد ااهداف وتحوٌلهاا
إلى إجرا ا قايلة للتحقٌ ومثال ذلاك مسااعدف الطالاب علاى امتٌاار التمصاص
الماللم لتحقٌ أهداف يعٌدف تتعل يمستقيل الدراسً والوظٌ ً أو مساعدت فاً
إعداد مطة لرف معدل الترادمً

ٍٖاسج اىرْظٌٞ
وهااً قاادرف المرشااد الطاليااى علااى تنظااٌم أعمااال اإلرشاااد وترتٌيهااا يصااورف تحقا
االست ادف القصوى منها وٌنطي ذلاك علاى تنظاٌم مل اا الطاالب وأعماال التساجٌل
والحااااااااذف وغٌاااااااار ذلااااااااك ماااااااان أعمااااااااال المرشااااااااد الطاليااااااااى .

ٍٖاسج االعرَاع:
من المهام أن ٌداون المرشاد الطالياى مساتمعا ً جٌاداً لطاليا ٌتعارف علاى آرالهام
وأفداارهم ومقترحااتهم والمشادال التاً ٌواجهونهاا اامار الاذي ٌعازز ثقاتهم
يأن سهم وٌقوي العالقة يٌن المرشد ويٌنهم وٌمدن يالتالً من مد ٌد العون لهم.

ٍٖاسج اذخار اىقشاس ٗزو اىَشنالخ :
وهااذه المهااارا ٌحتاجهااا المرشااد الطاليااى عنااد اسااتماع لوجهااا نظاار الطااالب
ومحااورتهم للتعارف علااى المشادال التااً ٌواجهونهاا فٌتعلماون منا دٌ ٌاة تحدٌااد
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المشاادلة ووضا ال ااروض لحلهااا وماان ثاام مساااعدتهم التماااذ القاارارا الصااحٌحة
الالزمة لحل المشدلة

ٍٖاسج اإلسشاد اىداٍؼ: ٜ
وهذه المهارف تمتص يالتعامل م مجموعة من الطاالب ٌشاتردون فاً مساألة ماا .
مثاال الجهاال يالنظااام  ..التااأمر الدراســــــــــااـً  ..الغٌاااب  ..تاادنً المعاادل
الترادمً  ..ونرٌد التعامل م ذلك يشادل جمعاً امتصااراً للوقا وتحقٌا ٍ اهادا ٍ
ف
أمرى منها إشراك الطاالب فاً حال مشادالتهم والوصاول للنتاالج واتمااذ القارارا
الصحٌحة والمناساية وطرٌقاة ذلاك هاو جمعهام وتقساٌمهم إلاى مجموعاا يحٌا
ٌتعرفااون علااى المشاادلة وٌتحاااورون فااً أساايايها ومااا ٌترتااب علٌهااا ثاام ٌضااعون
للتعاماااااال معهااااااا وٌتمااااااذون القاااااارارا المناسااااااية لعالجهااااااا.
الحلااااااول

ٍٖاسج إداسج ٗاعرثَاس اى٘قد:
وهً مهارف مهمة تشمل جدولة ااعمال وتنسٌقها وتحدٌد المطة الزمنٌة اعمال
المرشد التً تشمل مواعٌد التسجٌل والحذف واإلضافة وجدولاة وتنظاٌم السااعا
المدتيٌااااة التااااً ٌمداااان للطااااالب ماااان ماللهااااا االجتماااااع ماااا المرشااااد يهااااا..

اسٕذاب اىَطي٘ب ذسقٞقٖا تاىنيٞح ىإلسشاد اىطالتٚ
بوػػا ا عمػػى الوتػػاةم الم تخماػػة مػػف تحميػػؿ اال ػػتبياف والوتػػاةم تػػـ التواػػؿ الػػي

بعض التوايات و االقتراحات لعم ػا ت ػاعد فػي تمبيػة الحاجػات اارشػادية فػي كميػة
التربيػػة الرياضػػية لمبوػػيف – جامعػػة اك ػػكودرية وتجعػػؿ عمميػػة اارشػػاد الطالبػػى في ػػا
أكثر فاعمية:

 -زيػػادة عػػدد المرشػػديف و التقميػػؿ مػػف عػػدد الطػػالب المخااػػيف لممرشػػد الواحػػد،

واذا ا تعاى اكمر وواي بإوشا وحدات لإلرشاد فػي الكميػات تعمػؿ تحػت إشػراؼ
أحػػد اك ػػاتذة المشػ ود ل ػػـ وتضػػـ موظػػؼ متفػػرغ وآخػػريف ممػػف ل ػػـ اػػمة بإرشػػاد

الطالب

 اكخػػذ بعػػيف االعتبػػار آ ار الطػػالب عوػػد وضػػع خطػػة اكرشػػاد الطالبػػى وال ػػاعاتالمكتبية
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 تعريؼ الطالب بقواويف الجامعة والكمية ولواةح اارشػاد الطالبػى  ،وال ػاعات المكتبيػةوالم تجدات مف الق اررات والتعديالت التي تحدث في ا بيف الحيف واآلخر

 -تحديد أوقات معيو لعممية اارشاد

 اادار كتيب او دليؿ ب يط ومحتويات يعرؼ الطالب بأيميػة اارشػاد بالو ػبة لػ ،وبػػالمواد اككثػػر أيميػػػة فػػي الةحػػة الجامعػػة واقامػػة المحاض ػرات لتوعيػػة الطمبػػة
الجدد بما يحتجوف إلي في م يرت ـ التعميمية

 التػػدقيؽ فػػي ػػاعات اكرشػػاد الطالبػػى وال ػػاعات المكتبيػػة التػػي يقػػوـ الطالػػبباحتياريا ومواقشة خيارات قبؿ التوقيع عمي ا مف قبؿ المرشد الطالبى
 ذكػػر أ ػػما أعضػػا ييةػػة التػػدريس فػػي اكرشػػاد الطالبػػى وال ػػاعات المكتبيػػة ،فذلؾ حؽ لمطالب ال يجوز حرماو مو

 إج ار البحوث الدورية الموتظمة لمتعرؼ عمػى آ ار الطمبػة حػوؿ مػا تقدمػ الػي ـالكمية في مختمؼ المجاالت

عقد االجتماعات الدورية في و اية كؿ ش ر د ار ي بيف وحدة اارشاد الطالبى
المقترحة في كؿ كمية ،والطمبة لمواقشة المشػاكؿ التي واج ت ـ ب ػبب اارشػػاد وحاػريا

ورفع ا بمقترحات حم ا إلى الج ات المختاة حتى ال يتكرر حدوث ا

 حػػػث المرشػػػديف عمػػػى م ػػػاعدة الطػػػالب عمػػػى ف ػػػـ الخطػػػط الد ار ػػػية ،ومتابعػػػةجالت ـ الد ار ية وخااة المتعثريف مو ـ ،و م اعدت ـ عمى تخطػي مػا يػواج ـ

مف اعابووضع الخطط الزموية لتخرج ـ،

 تحديػد ػاعات معيوػة ليتواجػد في ػا المرشػد فػي مكتبػ وااللتػزاـ ب ػذ ال ػػاعات،ووضع اكدوات التي تجعؿ مف اارشاد الطالبى عممية م تمرةوم تقرة

 حػػث المرشػػد عمػػى ا ػػتخداـ ا ػػموب الح ػوار المقوػػع مػػع الطالػػب ،والعمػػؿ عمػػىتعزيزثقة الطالب في وف

ومػػػع ظ ػػػور متجيػػػرات جديػػػدة فػػػي أ ػػػواؽ العمػػػؿ وزيػػػادة أعػػػداد الطػػػالب الممتحقػػػيف
بالجامعات والخريجيف مو ػا وزيػادة أعبػا أعضػا ييةػة التػدريس والتجيػر الم ػتمر
فػػي الخطػػط الد ار ػػية كػػؿ يػػذ المتجيػرات أدت إلػػى وجػػود حاجػػة لتفعيػػؿ دور اارشػػػاد
الطالبى  ،خااة وأف يواؾ مشاكؿ عديدة بدأ يعاوي الطالب موػ ا
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لقد عبر الطالب عف أيمية اارشاد الطالبػى  ،مػف خػالؿ تجػاوب ف مػع المشػكالت
التي تضمو ا اك تبياف بما يؤكد عمى أيمية المبػادرة بإوشػا مركػز لتقػديـ خدمػػات

اارشػاد وظ ار كيميت في تح يف الوظاـ التعميمي ،و قد يتبع ذلؾ مػف إعػادة الوظػر
في بعض المػواةح التػي كاوػت ػببا فػي تعجيػز الطالػب المتعثػر عػف طريػؽ اكرشػاد

الطالبػػى  ،وطبػػع الوثػػاةؽ وا ػػتخدام ا مػػف قبػػؿ الطمػػالب وتح ػيف دور ال ػػكرتيرات
فػػي خدمػػة الطػػالب أثوػػا مراجعػػات ـ وا تف ػػارات ـ عػػف الشػػؤوف اككاديميػػة،حتى

وحمػػي عمميػػة اارشػػاد الطالبػػى كعمميػػة تربويػػة مػػف ال ػػدر والتشػػتت والضػػياع،و أف
المشكمة اارشادية كم ا تكمف في طالب ال يعرؼ مػاذا يفعػؿ ،ومرشػد ال يػدرف كيػؼ
ي اعد ،وتتفاقـ المشكمة تمو اكخرف والوتيجة مبية
وبعد ذلؾ كم  ،تأتي أ ةمة حاةرة بحاجة إلى إجابة فمف يجيب عمي ػا ،ومػف يجيػب
عمي ا ليس وف وااػح مجت ػد ،مو ػا عمػى ػبيؿ المثػاؿ ال الحاػر كيػؼ أكت ػب

م ػػػارة ااجابػػػػة عمػػػى أ ػػػةمة االمتحاوػػػاتس وكيػػػؼ أذاكػػػر وأ ػػػتوعب بتركيػػػزس كيػػػؼ
أتخما مف االتجايات ال مبية وحو بعض المواد وبعػض اك ػاتذةس وكيػؼ أتخمػا
مػػف القمػػؽ الػػذ يرافػػؽ اامتحاوػػات  ،وكيػػؼ أطػػور قػػدراتيس وكيػػؼ أكت ػػب م ػػارة
تمخيػػػا المحاضػراتس وكيػػؼ أتجمػػب عمػػى الر ػػوب المتكررفػػي بعػػض المػواد ،و يػػر

ذلؾ مف اك ةمة التي تحتػاج إلى ج ود أكثر مف مجرد مرشد طالبى

ووجد أف توظيـ دورات لمطمبة حوؿ الحاجػات التػي ػبؽ ااشػارة إلي ػا ػيقدـ الحػؿ
الجذر لكؿ المشكالت ال ابقة
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