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 م2022 دليل شؤون الطبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط

 

  

 2 كلية املواكب الدولية للعلوم اإلدارية واملالية

 

 تفهرس احملتويا
 الصفحة المحتوى

 مقدمة.  

 .التعريف بالدليل وأهدافه  

 .املستهدفون  

 .مصطلحات إرشادية  

:
ً
  كلية املواكب الدولية في سطور... أوال

  .عن الكليةمختصرة نبذة  -

  .رؤية ورسالة الكلية -

  .أهداف الكلية  -

  .قيم الكلية -

  .اتفاقيات وشراكات -

: وحدة شؤون الطلبة 
ً
  واإلرشاد األكاديمي و النشاط في سطور...ثانيا

  .نبذة عن الوحدة -

   .في الهيكل التنظيميوحدة شؤون الطلبة و...موقع  -

  .رؤية ورسالة وأهداف الوحدة -

  .الواجبات واملسؤوليات -

آلية عمل وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط في مجال  -

 .اإلرشاد األكاديمي

 

في مجال وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط  عملآلية  -

 .املتنوعة النشطات

 

 :
ً
  في سطور... ألكاديمياإلرشاد اثالثا

  نبذة عن اإلرشاد األكاديمي. -

  اإلرشاد األكاديمي. أنواع -

  أهداف اإلرشاد األكاديمي. -

  مهام املرشد األكاديمي. -
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  األكاديمي.واجبات الطالب  تجاه اإلرشاد  -

واجبات املرشد األكاديمي تجاه وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي  -

 .والنشاط

 

  .صفات ومهارات املرشد األكاديمي -

  نماذج اإلرشاد األكاديمي. -

  

 :
ً
  النشاط  الجامعي في سطور...رابعا

  .ةنبذة عن النشاط بالكلي -

  أنواع النشاط بالكلية. -

  بالكلية.أهداف النشاط   -
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 في حياة ت

ً
باعتبارها مرحلة البناء والتخصص الطالب عد املرحلة الجامعية مرحلة مهمة جدا

فهي ال تقتصر على نقل املعلومات ي واسع ومختلف املجاالت، ونقطة انطالق نحو مستقبل منه

ناية والتدريب على طرق الحصول عليها، بل يتجاوز ذلك الى الدور اإليجابي في املجتمع؛ وذلك بالع

بدعم الطالب ملواصلة تعليمه، وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه تقدمه العلمي، ومساعدته 

، باإلضافة الى بناء سيرة حسنة ليصبح على تحويل املحتوى العلم
ً
ي الذي تلقاه الى تطبيق أكثر عمليا

 مواطن صالح في املجتمع.

ولذلك فإن معرفة الطالب بالنظم واللوائح املنظمة للعملية التعليمية داخل الكلية هي  

رز أحد الوسائل التي تساعده في اجتياز فصوله الدراسية دون حدوث مشاكل وعقبات. ومن هنا يب

في تفعيل العالقة بين الطالب وعضو هيئة  وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاطدور 

التدريس بالكلية من خالل اإلرشاد األكاديمي الذي بدوره يقوم بتعريف الطالب على الكلية ونظامها 

وباألخص إذا كانت هذه وملا لالستشارة من دور كبير في تهيئة الطالب لحياة جامعية أفضل الدراس ي، 

االستشارة من ذوي الخبرة والعلم واملعرفة فأن نتائجها تكون أفضل ومميزة في اعانة الطالب في 

 مسيرتهم الدراسية.

لذلك كان اإلرشاد األكاديمي هو األساس في أغلب الجامعات الناجحة، حيث يعتمد هذا 

من مصاعب أو مشاكل خالل فترة  كل ما يواجههم االنجاح على األخذ بيد الطالب حتى يتخطو 

 مدراسته
ً
 التخاذ القرار السليم واملناسب وفقا

ً
 على االعتماد على النفس ومؤهال

ً
، ويصبح الطالب قادرا

 الستعداده وقدراته وامكانيته. 
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دليل استشاري موجه لعضو هيئة التدريس والطالب، وكل من له صلة بشؤون الطلبة 

 بالكلية. وأهدافه، ووسائله، وجميع ما يتصل به والنشاط واإلرشاد األكاديمي

 الى:ويهدف هذا الدليل 

 .واضحةمساعدة املرشد األكاديمي في فهم وتطبيق عملية اإلرشاد بصورة علمية  -1

 توضيح إجراءات اإلرشاد األكاديمي ونماذجه ألعضاء هيئة التدريس املكلفين باإلرشاد. -2

 مرجعية للمختص في فهم ما يتصل باإلرشاد األكاديمي. -3

االحتياجات الخاصة  توعية الطالب بالنظم املعمول بها في الكلية وتوجيه ذوي  -4

واملتفوقين واملوهوبين واملبدعين واملبتكرين وكذلك املتعثرين ملساعدتهم وتلبية 

 احتياجاتهم.
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 من هذا الدليل ملستهدفونا

 من التالي:
ً
 هذا الدليل يستهدف كال

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم املكلفين باإلرشاد األكاديمي. -1

 الكلية الذين لهم صلة بعملية اإلرشاد األكاديمي.موظفو وموظفات  -2

 املقبلون على املرحلة الجامعية. -3

 طالب وطالبات الكلية. -4
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 مصطلحات ومفاهيم

 :عملية تهدف الى توجيه الطلبة لتحقيق االستفادة القصوى من  اإلرشاد األكاديمي

 الدولية.اإلمكانيات التعليمية املتاحة بكلية املواكب 

 :فصالن رئيسيان وفصل صيفي إن وجد. السنة دراسية 

 :( أسبوع وال تدخل ضمنها فترة القبول 12مدة زمنية ال تقل عن ) الفصل الدراس ي

 والتسجيل.

 :للخطط الدراسية املعتمدة من  املستوى الدراس ي 
ً
هو دليل على املرحلة الدراسية وفقا

 عمادة الكلية.

 :من املقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية، والتي تشكل  هي مجموعة الخطة الدراسية

مجموع وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على 

 الدرجة العلمية بكالوريوس في تخصصات كلية املواكب الدولية.

 :منية عن ساعتين.مدتها الز  لهي املحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تق الوحدة الدراسية 

 :50هو اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض املعدل التراكمي عن  اإلنذار.% 

 :هو وصف للنسبة املئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها  التقدير

 الطالب في أي مقرر دراس ي عند اجتيازه له.

 :حصل عليها الطالب على مجموع  هو حاصل قسمة مجموع النقاط التي املعدل الفصلي

أي فصل دراس ي، وتحسب النقاط بضرب  درسها فيدات املقررة لجميع املقررات التي الوح

 الوحدة املقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه الطالب في كل مقرر درسه.

 :هو حاصل قسمة مجموع النقاط التي تحصل عليها الطالب في جميع  املعدل التراكمي

التي تمت دراستها منذ التحاقه بالكلية على مجموع الوحدات املقررة لتلك املقررات 

 املقررات.

 :هو الطالب النظامي الذي تأخر عن مستواه، ويلحق به في املعاملة  التعثر الدراس ي

 اإلرشادية الطالب الذي وجه له إنذار في ذلك الفصل.
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 :
ً
إنذارات، ويتحول الى متعثر عند ( 3هو الطالب الغير منتظم الذي معه ) املفصول جامعيا

 أخذه فرصة من جديد.

 :فما فوق في نتيجة الكلية النهائية.85هو حصول الطالب على معدل  التفوق الدراس ي % 

 :هم الطالب الذين يتمتعون بصفات وقدرات فائقة تجعل أدائهم ابداعي ملا  املوهوبون

 يتمتعون به من قدرات فنية وقيادية أو دراسية محددة.

  هو الطالب الذي يختلف في قدراته العقلية أو الحسية أو  االحتياجات الخاصة: ذو

الجسمانية أو التواصلية أو الجامعية الى املدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته 

 العادية في ظروف أمثاله من الطالب العاديين.
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 م2022 دليل شؤون الطبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط

 

  

 10 كلية املواكب الدولية للعلوم اإلدارية واملالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة عن الكلية 

م، وهي مؤسسة أكاديمية تمنح 2019كلية املواكب الدولية للعلوم اإلدارية واملالية افتتحت عام 

 .إدارة األعمال – املحاسبةدرجة البكالوريوس في البرامج التالية: 
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 رؤية الكلية 

 الّريادة واالبتكار على املستوى املحلي واإلقليمي.

 

 رسالة الكلية 

مكنها من إعداد خريجين ذوي  تسعى الكلية إلى تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة، بما ي 

كفايات في علوم اإلدارة واملحاسبة، وذلك من خالل استقطاب كادر تدريس ي وإداري ذي كفاية، إلى 

 .والتمّيز ات الّريادة واالبتكارجانب بناء شراكات فاعلة محلًيا وإقليمًيا؛ للوصول إلى أعلى مستوي

 

 أهداف الكلية 
 :تهدف كلية المواكب الدولية للعلوم اإلدارية والمالية إلى تحقيق التالي

 .تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة وذات عالقة باالحتياجات التنموية وسوق العمل -1

الّريادة إعداد خريجين ذو كفايات عالية في مجال العلوم االدارية والمالية، لتلبية متطلبات  -2

 .واالبتكار

 .خلق بيئة تعليمية معّززة لإلبداع واالبتكار والّريادة -3

 .دعم برامج التعلّم الذاتي -4

 .المساهمة في إجراء بحوث علميّة، تُعالج قضايا ومشكالت المجتمع -5

 .المساهمة في خدمة المجتمع والبيئة -6

 .محليًا وإقليميًا بناء وتعزيز الشراكات مع المؤّسسات المناظرة -7

 .تنمية وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بالكلية -8

 .الرفع من كفايات ومهارات العاملين بالكلية -9

 .دعم وتشجيع الطالب المتوفقين -10
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  الكليةقيم 

 

 

 

 

 

 اتفاقيات وشراكات 

 منها:وقعت كلية املواكب الدولية للعلوم اإلدارية واملالية اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدة مؤسسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القيادة والعمل بروح 

 الفريق

 الجودة والتميز

 

 الشفافية والنزاهة

 االنتماء الشراكة والتعاون 
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 الوحدة نبذة عن 
 
 
عد وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط من أهم الوحدات التابعة ملكتب املسجل ت

تعمل هذه الوحدة على توعية الطالب العام بكلية املواكب الدولية للعلوم اإلدارية واملالية، حيث 

ع الطالب على بأنظمة ولوائح الكلية وقواعدها التنفيذية املختلفة باإلضافة الى أنها تقدم الدعم لجمي

الصعيد العلمي والنفس ي والتربوي واالجتماعي وكذلك متابعهم واالشراف عليهم واقحامهم في البرامج 

 واألنشطة املقدمة لهم بمختلف أنواعها.

  يف اهليكل التنظيميالوحدة موقع 
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 رؤية الوحدة 
والنشاط من الرؤية العامة لكلية املواكب تنطلق رؤية وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي 

 الدولية للعلوم اإلدارية واملالية حيث عبرت عنها رئاسة الوحدة على النحو التالي:

ذو خبرات علمية  طالب مبتكرعداد للطلبة وإاإلرشادية التميز والريادة في تقديم أفضل الخدمات " 

 "وميدانية تؤهله لسوق العمل

 

 

 رسالة الوحدة 
الخدمات أفضل تجسدت رسالة وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط في تقديم 

 وجودتها ولوية الخدمات اإلرشادية واألكاديمية آخذين بعين االعتبار أ
ً
برسالة  ةلبعن وعي الط فضال

وأهدافها باإلضافة الى تفعيل العالقة بين الطلبة وقواعدها التنفيذية  هاولوائح تهاأنظمالكلية و 

تحت  تواالقتراحاوأعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية من خالل نظام يسمح للطالب بإدالء الرأي 

 .د األكاديميرشإشراف امل

 

 

 الوحدة أهداف 
لوحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط في توجيه الطالب وإرشادهم  ةف العاماهدتمثل األ ت

العلمية بالكلية باإلضافة إلى مساعدة الطلبة وتقديم  الختيار املقررات الدراسية والتخصصات

الدعم لهم خالل مسيرتهم التعليمية بالكلية، والحد من املشكالت التي تواجههم وتقديم النصح 

 يم من قبل املرشد األكاديمي باعتباره املرجعية األساسية لهم. والتوجيه السل
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 الواجبات واملسؤوليات 

املساهمة في صقل شخصية الطالب عبر مجموعة من األنشطة املنهجية التي تلبي ميوله  -1

 واهتماماته، وتنمي لديه ثقافات وأفكار جديدة، وعالقات إنسانية حميدة.

 بالكلية. تشجيع واستقطاب الطلبة املتفوقين -2
ً
، واجتماعيا

ً
، وثقافيا

ً
، وفنيا

ً
 واملتميزين رياضيا

االتصال املباشر بالطالب لغرض التعرف على اإلشكاليات التي تواجههم داخل الكلية، وإمكانية  -3

 إيجاد حلول لها.

التعرف على مشاكل الطالب النفسية واالجتماعية، وتقديم املقترحات لعالجها، واحالتها الى  -4

 م بالكلية واالقسام العلمية.املسجل العا

، وارشادهم واالهتمام بهم ومتابعتهم لرفع مستواهم العلمي. -5
ً
 توجيه الطالب املتعثرين أكاديميا

االهتمام بالطلبة املتفوقين من خالل وضع األساليب التوجيهية لتحفيزهم لالستمرار في التفوق  -6

 والتميز.

 اسية.االشراف على حفالت تخرج الطلبة في الفصول الدر  -7

 االهتمام بالطالب املوهوبين في مختلف املجاالت واقتراح سبل تشجيعهم. -8

متابعة قضايا الطلبة والتنسيق مع إدارة الكلية لحل املشكالت التي قد تعترض العلمية  -9

 التعليمية.

متابعة تطبيق إجراءات ونماذج الجودة وتحديثها بالتعاون مع مكتب ضمان الجودة وتقييم  -10

 األداء.

 وتنفيذ استطالعات الرأي واالستفادة من نتائجها في تحسين الخدمات املقدمة. اعداد -11

اعداد التقارير الدورية الخاصة بعمل الوحدة، والقيام بأي أعمال تفتضيها مصلحة العمل  -12

وتدخل في نطاق اختصاص وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط بما يتفق مع 

 النافذة في الكلية.التشريعات واللوائح 
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 وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكادميي والنشاط  عملآلية 
 املتنوعة النشطاتيف جمال 

التخطيط لألنشطة أو بيقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط  -1

نواحي ة النشاط الذي سوف يقوم بتنفيذه وذلك عن طريق وضع خطة عمل تتضمن عد

 أهمها:

 األهداف. تحديد 

 .تحديد أعداد املشاركين في النشاط 

 .كيفية مشاركة الطلبة 

 .تكلفة النشاط التقديرية 

 تحديد الوسائل واإلمكانيات املطلوبة ألجل تنفيذ النشاط سواء كانت مادية أم بشرية ،

 ن التنفيذ.كاوعد وممن حيث املتحديد أسلوب العمل في تنفيذ النشاط و 

 لتنفيذ النشاط. وضع برنامج عمل أو خطة عمل 

 وتقدير حجمتنظيم بيقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط  -2

وتحديد املسئوليات املنوطة باألعضاء واألدوار  أهداف النشاطاألعمال الالزمة لتحقيق 

 في النشاط. التي سوف يقومون بها

توجيه خالل تنفيذ باليقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط  -3

املخصص للطلبة املشاركون في  تواجد املرشد األكاديمي يتطلب األمرحيث  ،النشاط

 اإلشراف والتوجيهيقوم ببدور الذي  النشاط إذا تم النشاط بمشاركة فصل دراس ي معين

 بدقة تامة في ضوء خطة العمل. متنفيذ األعمال املتطلبة منهلهم حتى يتم 

تابعة تنفيذ النشاط وهذا بم الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاطيقوم رئيس وحدة شؤون  -4

يقدم تقرير مفصل حول  شرف على النشاط أنامل وأ املرشد األكاديمياألمر يتطلب من 

لها أثناء تنفيذ خطة تعرض العقبات أو الصعاب التي النشاط باإلضافة الى عرض 

 .النشاط
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 نبذة عن اإلرشاد األكادميي

قسامها أو ، الكلية ورسالتها بأهدافتهدف الى تعريف الطالب إشرافية خدمة  األكاديميرشاد اإل  

 لطالبها،توفرها الكلية  التيوجه الرعاية والخدمات أو  الكلية،ومجاالت عمل الخريجين من ، العلمية

 تهم.ياتالئم قدراتهم وامكان التييتم تبصيرهم وتوجيههم الختيار التخصصات املناسبة  اكم

 

 

 

 

 

 

عبارة عن نظام يتيح للطالب حرية اختيار املقررات الدراسية التي تتفق مع ميوله كما أنه  

رئيس وحدة شؤون الطلبة توافر نظام إرشاد أكاديمي يقوم به العلمية وقدراته الشخصية فالبد أن ي

السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بهدف معاونة الطالب واإلرشاد األكاديمي والنشاط بالتعاون مع 

االختيارات املثلي للمقررات الدراسية والتخصصات الرئيسية والفرعية التي تالئمه.  إلىفي الوصول 

بين أعضاء  واضحةالخطوات األساسية التي تتضمن عالقة جامعية  أحدوعملية اإلرشاد األكاديمي 

هيئة التدريس والطالب يكون املرشد خاللها القدوة السليمة حيث تمثل توجيهاته وإرشاداته السبيل 

 صحيح ملسيرة الطالب خالل دراسته الجامعية.ال
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 اإلرشاد األكادميي أنواع

 
  الوقائي:األكاديمي اإلرشاد 

يستهدف الطالب والطالبات بهدف توعيتهم من خالل برامج التثقيف والتدريب املتنوعة ملنع  

 املشكلة قبل حدوثها.

 

 

  العالجي:األكاديمي اإلرشاد 

واملتعرضين للضغوط املختلفة، وغير القادرين على املحافظة على مستواهم يستهدف املتعثرين  

 التحصيلي من الطالب والطالبات وذلك بالتدخل العالجي، والتخطيط لتجاوز أسباب ذلك.

 

 

  تنموي الاألكاديمي اإلرشاد: 

عامة، يستهدف الطالب والطالبات املتفوقين بصفة خاصة، وسائر الطالب والطالبات بصورة  

، وتأهيلهم لسوق العمل.
ً
 وذلك بهدف تطوير مهاراتهم وتوجيههم مهنيا
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 أهداف اإلرشاد األكادميي
 

 اآلتي:تكمن أهداف اإلرشاد األكاديمي بالكلية في 

تعريف الطالب بالتخّصصات املوجودة بالكلية، ونظام الدراسة واالمتحانات واللوائح املعمول بها  -1

 الكلية.وتعريفهم برؤية ورسالة وأهداف 

، والوقوف على مستواهم  -2
ً
 العلمي.متابعة الطالب أكاديميا

جها وإحالتها إلى إدارة التعّرف على مشاكل الطالب النفسية، واالجتماعية، وتقديم املقترحات لعال  -3

 العلمي.القسم 

  مواهبهم.اكتشاف مهارات الطالب ومعرفة التخّصصات التي تتناسب مع  -4

 فتح قناة اتصال بين الطالب وبين إدارة الكلية لعرض الصعوبات التي تواجههم وسبل حلها. -5

 وإرشادهم، واالهتمام بهم، ومتابعتهم -6
ً
لرفع مستواهم العلمي  توجيه الطالب املتعثرين دراسيا

ب على ما يواجهون من 
ّ
 عقبات.ومساعدتهم في التغل

 أوقاتهم.تقديم النصح واملشورة للطالب لزيادة تحصيلهم العلمي وتنظيم  -7
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 مهام املرشد األكادميي
 يلي:أبرز مهام املرشد األكاديمي ما تكمن 

 باإلشراف عليهم يحتوي هذا امللف على معلومات  -1
ً
إعداد ملف لكل طالب من الطالب املكلف رسميا

كاملة عن الطالب سواء املقّررات الدراسية التي درسها، أو عدد االنذارات أن وجدت، وكذلك حالة 

 دوري.ل الطالب االجتماعية، وغيرها من املعلومات والبيانات الضرورية، وتحديث البيانات بشك

 للطالب.شرح القوانين واللوائح واألنظمة املعمول بها في الكلية  -2

 مهاراتهم.توجيه طالب القسم العام للتخّصصات التي تتناسب مع  -3

 تواجههم.مناقشة الطالب حول الصعوبات التي  -4

 .املختلفة الطالبتنمية مواهب  -5

6-  
ً
.واجتماعيتقديم التقارير عن وضع الطالب علميا

ً
 ا

 لذلك.تنظيم عملية التواصل مع الطالب ووضع جدول زمني مناسب  -7

تشجيع الطالب على زيارة املكتبة، وعلى االستفادة من خدمة االنترنت في الحصول على املراجع  -8

 الدراس ي.اإللكترونية وتعريفهم باملحاضرات املصورة املوجودة على االنترنت ذات العالقة بمنهجهم 

 العلمي.رحات والحلول ملعالجة تعثر بعض الطالب في تحصيلهم وضع املقت -9

التنسيق مع أستاذ املقّرر الدراس ي املقيد به الطالب ملعالجة املشاكل التي تواجه الطالب في هذا  -10

 الدراس ي.املقّرر 

ت العمل على توطيد العالقات االجتماعية مع الطالب املكلف باإلشراف عليهم عن طريق املحاضرا -11

 واللقاءات.والندوات 

 األكاديمي.أّية مهام أخرى تخدم عملية االرشاد  -12
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 اإلرشاد األكادميي الطالب جتاهواجبات 
 به.معرفة املرشد األكاديمي الخاص  -1

 التشريعات.معرفة اللوائح والقوانين املعمول بها وال يتحجج بأن املرشد األكاديمي لم يزوده بهذه  -2

 به.أن يحرص على االستماع لنصائح، وتوجيهات املرشد األكاديمي الخاص  -3

 به.أن يعرض مشكلته على املرشد األكاديمي الخاص  -4

حّددها له املرشد األكاديمي الخاص  -5  به.أن يلتزم بمواعيد املراجعة، واملقابلة التي ي 

ى ذات العالقة بإعالنات الدراسة متابعة لوحة اإلعالنات بشكل مستمر، وكذلك املواقع االخر  -6

 واالمتحانات.

 به.أن يحرص على إقامة عالقة إيجابية مع املرشد األكاديمي الخاص  -7

 بها.أن يطلع املرشد األكاديمي الخاص به على املشاكل االجتماعية، والنفسية التي يمر  -8
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 واجبات املرشد األكادميي 

 واإلرشاد األكادميي والنشاطوحدة شؤون الطلبة جتاه 
 .لكل مجموعة خاص به قوائم وأسماء الطلبة املسندين إليه وفتح ملفمعرفة  -1

رئيس وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد معرفة اللوائح والقوانين املعمول بها وال يتحجج بأن   -2

 لم يزوده بهذه التشريعات. األكاديمي والنشاط

وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي أن يحرص على االستماع لنصائح، وتوجيهات  -3

 .والنشاط باعتباره تابع لها

رئيس وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد على التي تعرقل مسيرته في اإلرشاد  كلاشاملأن يعرض  -4

 .األكاديمي والنشاط

حّددها له -5 رئيس وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد  أن يلتزم بمواعيد املراجعة، واملقابلة التي ي 

 .مع الطالب املسندين إليه األكاديمي والنشاط

متابعة لوحة اإلعالنات بشكل مستمر، وكذلك املواقع االخرى ذات العالقة بإعالنات  -6

 .وغيرها الدراسة واالمتحانات

 .والنشاطوحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي أن يحرص على إقامة عالقة إيجابية مع  -7

 على املشاكل االجتماعية،رئيس وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط طلع أن ي   -8

 التي يمر بها.وكذلك الصحية النفسية 

 أن يقدم تقارير دورية عن نشاطات اإلرشاد واللقاءات مع الطلبة لرئاسة الوحدة. -9

والنشاط التي تقررها رئاسة أن يحرص على حضور االجتماعات الخاصة باإلرشاد األكاديمي  -10

 وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط.

عملية اإلرشاد األكاديمي والنشاط مع وحدة شؤون خاصة بلاأن يشارك في وضع الخطط  -11

 الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط.

 رئاسة الوحدة. قبل والنشاط تنسب إليه من أّية مهام أخرى تخدم عملية االرشاد األكاديمي -12

 

 



 م2022 دليل شؤون الطبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط

 

  

 25 كلية املواكب الدولية للعلوم اإلدارية واملالية

 

 صفات ومهارات املرشد األكادميي
كذلك املرشد األكاديمي الناجح هو عضو هيئة التدريس القادر على التواصل الفعال مع طالبه و  

ورسالة رئاسة وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط، وهو الذي يسهم في تحقيق رؤية 

 :التالية هذه الصفات واملهارات من خاللالكلية وأهداف 

 أن يكون حسن السيرة والسلوك. -1

 أن يتمتع بمهارة القيادة اإليجابية. -2

 أن يمتلك صفة التعاطف وحسن املعاملة. -3

 أن يكون مستمع جيد. -4

 أن يكون قادر على اتخاذ القرارات وحل املشكالت التي تواجهه. -5

 إليه.أن يتمتع بروح الفريق في أداءه لألعمال املسندة  -6

 مهارة إدارة واستثمار الوقت.متلك أن ي -7

 أن يتمتع بمهارة القدوة الحسنة. -8

 أن يكون من الشخصيات التحفيزية. -9

 أن يمتلك مهارة اإلقناع. -10

 أن يمتلك صفة املبدع واملبتكر. -11

 على تفعيل مهارة تعرف الطالب على ذاته وتنميتها. -12
ً
 أن يكون قادرا
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 آلية عمل وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكادميي والنشاط 
 يف جمال اإلرشاد األكادميي

يقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط بورش عمل حول اإلرشاد  -1

في األكاديمي تضم طلبة الكلية وبعض أعضاء هيئة التدريس املكلفين باإلرشاد األكاديمي 

 .بالكلية فصل دراس يبداية كل 

يقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط بعقد لقاء تقابلي مع أعضاء  -2

 هيئة التدريس املكلفين ملعرفة املوعد والزمن املناسب لكل عضو هيئة تدريس.

يقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط بحصر نماذج اإلرشاد  -3

دليل اإلجراءات األكاديمية وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس  األكاديمي التي تقع ضمن

 املكلفين باإلرشاد األكاديمي.

يقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط بوضع الجدول الزمني النهائي  -4

لإلرشاد األكاديمي وتوزيع قوائم أسماء الطالب حسب املوعد والزمن املناسب لكل عضو 

 س مكلف باإلرشاد للقاء بالطلبة املسندين إليه.هيئة تدري

حضور بإحالة كشوفات  يقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط -5

الى مكتب الشؤون  املكتبية لكل عضو هيئة تدريس مكلف باإلرشاد األكاديمي الساعات

 .التخاذ اإلجراءات املالية بالخصوص اإلدارية واملالية

بتنبيه عضو هيئة التدريس  وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاطيقوم رئيس  -6

املكلف باإلرشاد األكاديمي في حالة التقصير في الساعات املكتبية وال يحق له املطالبة 

 باملستحقات املالية لقاء عمله كمرشد أكاديمي.

بالتعاون مع رئيس وحدة  رشاد األكاديمي والنشاطيقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة واإل  -7

أعمال الطالب في والنشاط الدراسة واالمتحانات بتحديد قيمة درجات اإلرشاد األكاديمي 

خالل الفصل الدراس ى.
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