
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نــشــرة تعـــريفـــية 

 كاديمياإلرشاد األ

معسفت اإلاسشد ألامادًمي املحدد له و مىاعُد ساعاجه اإلانخبُت، .1

و إن لم ًخم جحدًد مشسف أمادًمي ًجب الخىاصل مع زئِس 

 القسم العلمي لخحدًد مشسف أمادًمي. 

ًجب أن ًهىن العالب على جىاصل مع اإلاسشد ألامادًمي .2

ل اإلاىاد إلاعسفت مىاعُد املحاضساث و  وخاصت خالى فترة جنًز

الامخحاهاث النهائُت و إلجساء عملُت الحرف وؤلاضافت إن 

 وجدث لدًه زغبت في ذلو. 

الحسص على الاظالع بصىزة مسخمسة على اإلاىقع ؤلالنترووي .3

للخعسف على مل ما ًحخاجه القسم أو للهلُت و القسم العلمي 

 الهلُت أو الجامعت.

اإلاىاظبت على مقابلت اإلاسشد ألامادًمي و إخعازه بأي مخغيراث .4

 مسيرجه ألامادًمُت. على قد جؤثس

 

ت وللعالب .3 ًجب أن ٌعسف العالب أن مل ملفاث العلبت سٍس

 حق الخصىصُت.

اإلاقسزاث الدزاسُت وظلب إعادة ألي ظالب الحق في اسخئىاف .4

 الىظس فيها مً هاحُت دزجاجه والىخائج اإلاخعلقت باالمخحاهاث.

 

 

ًجب أن جىجه أي ظعىن بخصىص دزجت أي مادة إلى ألاسخاذ .1

هىن السد على الععً في غضىن ًىمين مً اسخالمه  اإلاعني ٍو

 للععً .

 

ي مادة في حالت حعرزه في أًمنً للعالب أن جخجمد أعماله في .2

رط أن ًقىم بخقدًم تلالمخحان النهائي على أن ٌشالحضىز 

 ًخم عسضه في اجخماع مع 
ً
الدزاست  زئِس قسمعرزا

منً أن ًقبل أو ًسفض.    والامخحاهاث بالهلُت ٍو

 

 أعزائنا الطلبة...

زضالم و علُنم حعبئت الاسدباهت ؤلالنتروهُت التي جخعلق بمدي 

اسخفادجنم مً عملُت ؤلازشاد ألامادًمي خالى الفصل الدزاس ي 

لىخمنً مً جحدًد احخُاجاجنم ووضع الحلىى العلمُت والعملُت 

 في الدساب 
ً
 أساسُا

ً
التي ججعل مً ؤلازشاد ألامادًمي عامال

ادة الخحصُل العلمي لدًنم . و سِخم و جحسِىه اإلاهازاث و ٍش

باهت مً خالى صفحاث  الهلُت و إعالمنم بمىعد حعبئت الاسد

Workplace. 
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 أن الاهخقاى مً بِئت ا الخعلُم العام إلى بِئت  الخعلُم  
ً
هدزك جُدا

الجامعُت ًهىن هقعت جحىلُت في مسيرجنم الدزاسُت. حُث ٌعخمد 

العالب هىا على هفسه في اجخاذ قسازاجه و جحدًد جخصصه و 

س مسخىاه العلمي و السلىمي. علُه و إلاساعدجنم في الاهخقاى  جعٍى

جي مً مسحلت إلى أخسي و إلاساعدجنم على الخنُف مع  الخدٍز

ا املخخلفت هضع بين أًدًنم مهىهاث البِئت الجامعُت و مخعلباته

فُت لإلزشاد ألامادًمي بهلُت آلاداب.  اليشسة الخعٍس

 هي خدمت مهىُت  يهدف إلى 

ف   العالب باألهظمت الدزاسُت حعٍس

     و لرلو مساعدجه على الخقدم في  

 الدزاست و الخغلب على ما ٌعترضه 

مً مشنالث و صعىباث اجخماعُت أو هفسُت أو أمادًمُت أو  

 صحُت. 

ًقىم بدوز اإلاسشد ألامادًمي مل عضى هُئت جدَزس بالهلُت. حُث 

ٌعين لهل عضى هُئت جدَزس عدد معين مً العالب إلزشادهم و 

بعتهم جىجيههم  في مل ما ًخعلق باسخنماى دزاستهم الجامعُت ومخا

  حتى جخسجهم.

ع  ًبدأ هظام ؤلازشاد ألامادًمي بترشُح اإلاسشدًً ألامادًمُين و جىَش

 للىظام الري ًقسزه املجلس العلمي للقسم و 
ً
العالب عليهم ظبقا

قائمت بأسماء العالب اإلاقسز   مجلس الهلُت حُث ًخم حسُلم

ؤلاشساف عليهم لهل مسشد أمادًمي على أن ًقىم اإلاسشدون 

ألامادًمُىن بخحدًد أوقاث اسخقباى العالب )ساعاث ؤلازشاد 

ألامادًمي( بحُث جخم عملُت ؤلازشاد في اإلاىعد اإلاىاسب لعملُاث 

الدسجُل و الحرف و ؤلاضافت للمقسزاث الدزاسُت و لرلو 

ي مشنالث ًىد العالب اسدشازة مسشده ألامادًمي إلاىاقشت أ

 لحلها.

 جخحدد مهام اإلاسشد ألامادًمي للعالب في الخالي: 

 إعداد ملف إلازشاد ألاكاديمي للطالب..1

 الدزاسيت. عمليت حسجيل املقسزاثمساعدة الطالب في .2

 .الجدول الدزاس ي مساعدة الطالب في جنظيم .3

اقب.4  .ت أداء الطالب ألاكاديميمس

 للطالب. شسح مخطلباث الخخسج.5

 . أداء الطالب  جقييممالحظت و .6

 . للطالب حغيير الخخصصشسح إجساءاث .7

                     حرف وإضافت املقسزاثجىضيح إجساءاث .8

  الدزاسيت  للطالب و جىقيع النمىذج املخصص لرلك.

و  دزاس ي للطالب الانسحاب من مقسز  جىضيح إجساءاث .9

 النمىذج املخصص لرلك. جىقيع

جىضيح إلاجساءاث و اللىائح املخعلقت بالغياب عن .10

 املحاضساث.

الانقطاع  وأالخأجيل جىضيح إلاجساءاث و اللىائح املخعلقت  ب.11

  .عن الدزاست

  .الانسحاب من الكليتجىضيح إلاجساءاث و اللىائح املخعلقت  .12

ه لخخطي أي مشاكل احخىاء الطالب و جقديم الدعم ل.13

  اجخماعيت قد حعيق أدائه ألاكاديمي.

احخىاء الطالب و جقديم الدعم له لخخطي أي مشاكل  .14

  نفسيت قد حعيق أدائه ألاكاديمي.

ًجب أن ٌعسف العالب أهه اإلاسؤوى ألاوى وألاخير في القسازاث التي .5

ؤلازشاد ألامادًمي هى وسُلت للمساعدة ًيبغي علُه ًخخرها و أن 

 الاسخفادة منها.

أن ًهىن العالب على  علم باللىائح ألامادًمُت واإلاالُت ومل مخعلباث .6

 البرهامج ألامادًمي.

 


