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 المقدمة
 

، امعها  الجفي ضوء التربية الحديثة والدور الذي تضطلع بهه  
ي ظههل فههوالمرحلههة التاريةيههة التههي يمههر بنهها اإلنسهها  فههي   ههرنا    

ليههة ك  بشههرية، بههادرالمتغيههرا  الناةلههة فههي مجههال النندسههة ال 
رشههاد اال "لجهها بجامعههة المثنههى تلههى تشههكيل   االنسههانيةالتربيههة 
أسهي   فهي تطهوير العمليهة التعليميهة وت     منه  " كرافهد  التربوي 

ية قوا هههد المشهههاركة والتفا هههل ووضهههع القهههرارا  لبنهههاء الشة ههه 
 .ة المستقبل بما يحمله م  متغيرا  لي مواجن القادرة

يهه  لتوجوا اإلرشهاد األكهاديمي   وم  هذا المنطلق َيفرض نظا 
ة واجبههها   لهههى طرفهههي العمليهههة التعليميهههة، الم سسههه    التربهههوي

للواةح نظ  واالتعليمية والطالب. وتتجلى هذه الواجبا  في مجمل ال
يهههة اإلداريهههة والفنيهههة واألكاديميهههة التهههي تهههنظ  نشهههاط العمل    

حيهوي  دور الالتعليمية بمةرجاتنا. وينفرد اإلرشاد األكهاديمي باله  
توضههيح ي يعمههل  لههى نقههل ال ههورة العامههة للحيههاة الجامعيههة و   الههذ

 األبعاد المةتلفة لنذه ال ورة للطالب.
كمكههو  شههي ا مههع هههذا الههننه، فهها  اهتمامنهها بالطالههب    اوتم

في ظهل وجهود تدارة فا لهة تهننه      - رةيسى في العملية التعليمية
الهههننه الفعهههال فهههي تعاملنههها مهههع مكونههها  العمليهههة التعليميهههة   

يجعلنهها داةمهها نعمههل  لههى توجينههه وترشههاده  -المةتلفههة بأبعادههها
 ته ومسا دته في الكشف والتعرف  لهى ومتابعته وتقيي  تنجازا
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مه  ةه ل وحهدة متة  هة      تقدمهه، العقبا  التهي تواجنهه وتحهد مه      
تتولى االضط ع بمنا  اإلرشاد بمكوناته المةتلفة بكفاءة  الية 

ي واالجتمهها ي ألههه   وفعاليههة للو ههول تلههى تحقيههق التههواز  النفسهه   
 مكو  في العملية التعليمية وهو الطالب.

جابة ولما كها  نجهاا العمليهة التعليميهة مرههو  بمهد  اسهت       
كافههة  وتفا ههل الطالههب فههي البيةههة الجامعيههة، لههز     تتههوفر لههه    

بهداع  لي اإل اإلمكانا  األساسية في البيةة التعليمية التي تحثه 
ي امعي فه لنسهبة للطالهب الجه   واالبتكار، وتتمثهل ههذه المقومها  با   

راسهههة داالنههدماا الفعلههي فهههي العمليههة التعليميههة وتقبالهههه  لههى      
فسهي  م  النالتة ص الذي طالما رغب فيه, ويتعزز هذا الشعور بهاأل 

شهروط  سهية، و م  ة ل فنمه للواةح واألنظمة وتلمامهه بالةطهة الدرا  
جيل، النجهههاا ,وحسهههابا  التقهههديرا  التراكميهههة وتجهههراءا  التسههه

عر وا ههل مههع القنههوا  اإلرشههادية بكههل يسههر وسههنوله  ليشهه    والت
 .بوجوده االجتما ي كعضو فعال في البيةة الجامعية

 
 -األكاديمي: مفنو  اإلرشاد 

ا  ي النظه فه اإلرشاد األكاديمي ركًنا  ساسًيا ومحورًيا  يمثل
 التعليمهههي، حيههها يعهههد اسهههتجابة موضهههو ية لمواجنهههة متغيهههرا   

 فهههي  هههلب النظههها  وفلسهههفته  اجتما يهههة واقت هههادية وتنسهههانية
 وا هل مهع  كونه يستجيب لحاجا  الدار  ليت  لىالتربوية،   وة 

 التعلي  الجامعي.  
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: شهادية ويتمثل اإلرشاد األكاديمي فهي محهوري العمليهة اإلر   
ديمي األكها  الم سسة التعليمية والطالب، ويعزز هذا الدور المرشهد 

سهنة  لهة ال مي طيالمةتص الذي يعمل م  ة ل وحدة اإلرشهاد األكهادي  
تفنهه  واألكاديميههة. وتتكامههل  مليههة اإلرشههاد األكههاديمي بههو ي  

ب لهى انسه  جميع  طراف العملية اإلرشادية  بنهدف توجيهه الطالهب ت   
د الطهههرق الةتيهههار  فضهههل السهههبل بنهههدف تحقيهههق النجهههاا المنشهههو 

 والتكيف مع البيةة الجامعية.  
  طريههق تزويههد الطلبههة بالمنههارا  هه  ويتحقههق هههذا النههدف

ناقشهة  وم كاديمية المتنو ة التي ترفع م  تح يلن  الدراسياأل
واةح كمهها يتضههم   يضههًا تو يههة الطلبههة بلهه      ،طموحههاتن  العلميههة 

 ههة ذلههم مهه  ةهه ل ةههدما  ترشههادية متنو كههل ،وقههواني  الجامعههة
شههارا  واالست كاإلرشههاد األكههاديمي الفههردي والبههرامه اإلرشههادية

 .المةتلفة
  لهى طه ب  إلرشهاد األكهاديمي ال  يسها د ا  ذلم، تلىوباإلضافة  

ن  مسهتقبل بلورة  هدافن  واتةاذ القرارا  المناسبة المتعلقهة ب 
ع األكهههاديمي والمننهههي  ههه  طريهههق االسهههتفادة الق هههو  مههه  جميههه 

 اإلمكانيا  المتاحة.  
ويعمل اإلرشاد األكاديمي باستمرار  لى تبسيط وتسهنيل  

ها للطالب فهي  اإلجراءا  اإلدارية بندف تقدي   فضل الةدما  و جود
 زم  قياسي وفق معايير الجودة الشاملة التي تسعى تلينا الكلية
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فهههي ظهههل ازديهههاد وسهههاةل االسهههتثمار فهههي المشهههاريع التعليميهههة    
 والفكرية والبحا العلمي.

 
 -األكاديمي: فلسفة اإلرشاد 

  لههى  سهه  اجتما يههة  فلسههفة اإلرشههاد األكههاديمي تنطههوي 
ق بعض تتطلع تلى تحقي واقت ادية وثقافية وتنسانية ومعرفية

، ةتيههارالة ههاةص المرتبطههة كالمرونههة، والقههدرة  لههى التكيههف واال
ة العمليه  تتمحهور فهي ضهما  نجهاا     ومواجنة الحاجا  الفردية والتهي 

 ل ةهههالتعليميههة وتحقيههق  فضههل المةرجهها  العلميههة للطالههب مهه         
فههق اةتيههار  فضههل البههداةل فههي كههل ف ههل دراسههي و   لههىمسهها دته 

 ي بحياوبحسب وضعة األكاديمي وتقدمه الدراس الةطة الدراسية
ه يوفهههق الطالهههب بهههي  احتياجاتهههه الدراسهههية والبيةيهههة وظروفههه   

  الشة ية.
 -األكاديمي: محاور اإلرشاد 

 -في: تتمثل محاور اإلرشاد األكاديمي  
   - :الطالب( 1
يعتبههر الطالههب محههور العمليههة األكاديميههة، وفههي ظههل غيههاب   

  والموجهه يقهع  لهى الطالهب  هبء اإللمها        اإلرشاد األكاديمي المهنظ 
بالنظ  واللواةح الجامعيهة فهور قبولهه بالجامعهة. ونتيجهة للفهروق       
الفردية بي  الط ب فا  هنام م  ي ل تلى معرفهة الهنظ  واللهواةح    

 وفهي المقابهل هنهام مه  يجنهل      ،ويعمل  لهى تكييهف نفسهه معنها    
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مههه   الههنظ  واللهههواةح ممهها يوقعههه فهههي العديههد     الكثيههر مهه  تلهههم  
المشك   األكاديمية كتدني المستو  وتكهرار المهواد والرسهوب    

التههي يتحمههل مسههةولياتنا لجنلههة   .والف ههل....... الهه  مهه  المشههك   
   بالنظ  ولعد  فعالية نظا  اإلرشاد األكاديمي.

 - :في( الم سسة التعليمية وتتمثل 2
 - :األكاديميالمرشد  ( 

 ارا ي اتةهاذ القهر  يأتي دور المرشد في مسها دة الطالهب  له   
نجهاا  بالسليمة التي م  شأننا مسها دته فهي مسهيرته الدراسهية     

مرشهد   كلية  دد م  الطلبة المستجدي  لكهل  وتحدد كلوفا لية 
مله    ذلم المرشهد غيهر   وقد يكو  كاديمي في كل قس   كاديمي 

مهه   بههالنظ  واللههواةح الجامعيههة، ناهيههم  هه  تة ههيص  ههدد كبيههر  
ريسههية انشههغال المرشههد بالمنمهها  التد الطلبههة للمرشههد الواحههد و 

رشهادي  ورة اإلاألةر  األمر الذي يجعل المرشهد غيهر قهادر  لهى  داء د    
 بكفاءة وفا لية.

 - العليا:الدراسا   تدارة شةو  تدارة شةو  الط ب /ب( 
سههجيل تفهي   والدراسها  العليهها يهتلةص دور تدارتههى شهةو  الطهه ب    

 يمي  لهى المرشهد األكهاد  المقررا  الدراسية للطالب بحسب توقيهع  
 م تقو استمارا  التسجيل. ومتابعة سجل الطالب الدراسي وكذل
ة الجامعههاإلدارتههي  بتطبيههق الههنظ  واللههواةح الجامعيههة الةا ههة ب   

 .والكلية حسب اةت اص الطالب
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  -: (العلمىالقس  )الكلية ا( 
قهو   هي الجنة التي ت در الةطط الدراسهية لكهل تة هص وت    

ب األكههاديميي  لكههل  ههدد مهه  الطلبههة بحسهه   بتعيههي  المرشههدي 
ص ا الةا  داد الطلبة المقبولي  في كل تة ص ولكل كلية نظامن
ا تمنحنه  بنا فيما يتعلق ببرامجنها األكاديميهة والشهنادا  التهي    

 .ونظا  التقيي 
  -: الجامعيةمستجدا  النظ  واللواةح د( 

 ظيميهة يعترض الطالب بي  الحي  واألةر قرارا  جامعيهة تن 
ر  لههي لتطههوير وتعههديل األنظمههة األكاديميههة وهههذه العمليههة تهه ث  

فههي  لمنههتظ االطالههب سههلًبا وتيجاًبهها األمههر الههذي يهه ثر  لههى الطالههب  
 الدراسة.
 

 -األكاديمي: برامه اإلرشاد 
 -التالي: تتمثل برامه اإلرشاد األكاديمي في 

ظهها  بن للتعريههف  ساًسهها للطهه ب المسههتجدي ه ينيههبههرامه توج- 
اسههههة الهههه ز  مههههع الدر التههههأقل واالةتبههههارا  وتحقيههههق  الدراسههههة

 وواجباتن .  بحقوقن   الجامعية، وتعريفن 

ةهه ل  ،الطهه ب ذوي االحتياجهها  الةا ههةدة  مسههالبههرامه ترشههادية  -
 لههى تحقيههق   لههى درجهها  التكيههف النفسههي   ، حيههاتن  الجامعيههة

 ،واالجتما ي والتح هيل األكهاديمي وفقها لمها تسهمح بهه قهدراتن        
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 لن والعمل  لى حلنا، وتوفير فرص التدريب  ن سة مشك تودرا
 كل حسب مجاله وحاجاته.

 زلمعههاونتن  فههي تجههاو   للطهه ب المتعثههري  بههرامه ترشههادية   -

 ب  لهى  ثراتن  وتحقيق النجاا المنشود، ومسا دتن  في التغله 
  .ومشك   ما يواجنونه م   قبا 

السهتمرار  لهى ا لمسها دتن     للطه ب المتفهوقي   برامه ترشهادية   -
  .ًزا لغيره  م  الط بيحفتتشجيًعا لن  و في التفوق

ا يحقهق  مه لتهوجينن  تلهى    الدراسهية  لط ب المهنح برامه ترشادية  -
 ادفن  ي موا لتن  للدراسة، ومعاونتن   لى التغلب  لى ما قد

 فهي نها  ل هالح جامعات  جيدي  م   قبا   و مشك   ليكونوا د اة
   .ب ده  مستقبً 

ستواه  ملمسا دتن  في تحسي   لعمو  الط بترشادية  امهبر -
  .الدراسي والتح يلي

  

م  ةه ل وحهدة اإلرشهاد األكهاديمي،     يت  تنفيذ هذه البرامه   
 كهاديمي تنفيذية للةطة العامة لإلرشهاد األ  سياسة ضعحيا يت  و

وافي يه لةطهه و يجري تقيي  تلهم ا تنفيذها، كما  رهباشي الكليةب
 ميههةاألقسهها  العلالتههي تسههتةلص مهه  تقههارير  يههة ا  ميههد الكلبنهه

سهتو   ي  لهى م تقريًرا تقويمًيا للعمل اإلرشادالط ب  وتدارة شةو 
 .ةالكلي
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 -األكاديمي: منارا  اإلرشاد 
 عه، يسهتطي ط بمع  المرشد الناجح هو القادر  لى التوا ل الفعال 

 ال ،  بن يفنمن  وينت ،يجيد االستماع تلين  ،   يحدد حاجاتن 
تنمههها يعمهههل معنههه  ويشهههركن  فهههي   ،ينهههاجمن   و يسهههةر مهههنن 

ةهذ    ند .ةبراتن  ويثق بقهدراتن   يستثمر ،التةطيط لدراستن 
ن  مه   طهريق  يكو  قادرًا  لى األةذ بأيدين  ومعالجة مها يعتهرض  

 منهارا  وم  هنا نستطيع    نحدد بعهض ال  ، قبا  ة ل دراستن 
حقيهق  لكي يسن  فهي ت تتوفر للمرشد األكاديمي  التي ينبغي   

  -المنارا : وم  هذه  ،األهداف المرسومة له

 :- منارة القيادة
 لتهأثير لونق د بنذه المنارة تكهوي    قهة تيجابيهة مهع الطه ب      

 .ومسا دتن  في السير نحو تحقيق األهداف المرسومة  ليه
 

 :- منارة التعاطف
 تن ونق ههد بنههذه المنههارة مشههاركة الطهه ب مشهها ره  وانفعههاال    

رشهاد    قة جيدة معن  تسا د  لهى تقهبلن  لإل   لفنمن  وتكوي 
 .والن ح والتوجيه
 :- منارة التةطيط

 ونق د بنذه المنارة قدرة المرشد األكاديمي  لى تحديد األهداف

ومثال ذلم مسها دة الطالهب    ،وتحويلنا تلى تجراءا  قابلة للتحقيق
علههق الم ةهه  لتحقيههق  هههداف بعيههدة تت     لههى اةتيههار التة ههص  
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ةطهة لرفهع     و مسا دته في ت داد ،بمستقبله الدراسي والوظيفي
 .تقديره التراكمي

 :- منارة التنظي 
نا وترتيب األكاديمي  لى تنظي    مال اإلرشاد وهي قدرة المرشد

ظهي   وينطبهق ذلهم  لهى تن    ب ورة تحقق االستفادة الق و  مننا
 ملفا  الط ب مث .
 :- منارة االستماع
به، لط  مستمعًا جيدًا يكو  المرشد األكاديميم  المن     

 لتيا  والمشك  ،ومقترحاتن  ،و فكاره  ، لى آراةن  فيتعر

قة لع ااألمر الذي يعزز ثقتن  بأنفسن  ويقوي  ،يواجنوننا
 .لن  بالتالي م  مد يد العو  بي  المرشد وبينن  ويمكنه

 - منارة اتةاذ القرارا  وحل المشك  :
  لوجنها  يحتاجنا المرشهد األكهاديمي  نهد اسهتما ه     وهذه المنارة

نوننها  ومحاورتن  للتعهرف  لهى المشهك   التهي يواج     نظر الط ب
لنها  ووضهع المقترحها  لح   فيتعلمو  منه كيفية تحديهد المشهكلة  

 .شهكلة حل الموم  ث  مسا دتن  التةاذ القرارا  ال حيحة ال زمة ل

   -: يامنارة اإلرشاد الجم
الطه ب يشهتركو     تص بالتعامل مهع مجمو هة مه    وهذه المنارة تة

التأةر الدراسههههههههههههي، الغيهاب....    ،في مسألة ما مثل الجنل بالنظا 
للوقه  وتحقيًقها    ونريد التعامل مهع ذلهم بشهكل جمها ي اةت هاًرا     

 ألهههداف  ةههر  مننهها تشههرام الطهه ب فههي حههل مشههك تن  والو ههول     
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لمثنىاجامعة  –االساسية التربية كلية   

 للشؤون العلمية العميدم.  /د. رحيم عناد خضير

 

وطريقهة ذلهم ههو     ،سهبة واتةهاذ القهرارا  ال هحيحة والمنا    للنتاةه
بحيها يتعرفهو   لهى المشهكلة      جمعن  وتقسيمن  تلى مجمو ها  

 ويتحههاورو  فههي  سههبابنا ومهها يترتههب  لينهها ثهه  يضههعو  الحلههول  
 .للتعامل معنا ويتةذو  القرارا  المناسبة لع جنا

 :- منارة تدارة واستثمار الوق 
ة طه الة وتحديهد  ،وهي منارة منمة تشمل جدولة األ مال وتنسيقنا

ولههة أل مههال المرشههد التههي تشههمل موا يههد التسههجيل وجد الزمنيههة
 المكتبيههة التههي يمكهه  للطهه ب مهه  ة لنهها     وتنظههي  السهها ا  

 .االجتماع مع المرشد بنا
 -منا  المرشد األكاديمي:

ية ههص لكههل طالههب  وحههدة اإلرشههاد األكههاديمى لههى قههرار  بنههاًء 
 وهنهام  مرشد  كاديمي م  تاري  التحاقهه بالجامعهة حتهى تةرجهه.    

 -األكاديميي : نو ي  م  المرشدي  
 -المرشد األكاديمي للكلية:

 -يلي: يمك  تحديد المنا  المطلوبة منه فيما  
ة متابعه و للط ب  األكاديمييإلشراف العا   لى المرشدي  ا .1

 .ما يرفع له م  حاال 

  الطهه ب الجههدد والترحيههب بنهه  فههي  ول يههو  مهه     اسههتقبال .2
بيةهة  الجامعهة والكليهة وال   الدراسة والشرا لنه   ه  نظها    

 .الجامعية
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لمثنىاجامعة  –االساسية التربية كلية   

 للشؤون العلمية العميدم.  /د. رحيم عناد خضير

 

يةهة  هبي    ضهاء   توزيع الط ب توزيعا  ادال حسب التة ص .3
  .التدري  بالكلية

المرشههههدي   اسههههتقبال الحههههاال  التههههي ترسههههل تليههههه مهههه     .4
وكيهههل وحهههل مشهههاكلنا  و رفعنههها ل  للطههه ب ي يكهههاديمألا

 .والعميد تذا احتاا األمر الكلية 

 -للطالب: المرشد األكاديمي 
 :فيما يليالمرشد األكاديمي  منا يمك  تحديد 

 ت داد ملف الطالب .1
لطه ب  ايقو  المرشد األكهاديمي با هداد ملهف ةهاص لكهل طالهب مه         

تهي:  اآللهى  الملهف    ويحتويالذي   وكل  تليه منمة اإلشراف  لين  
- 

  بيانا  الطالب. استمارة . 
  لب.اقاةمة مقررا  التة ص الدراسي الم دية لتةرا الطب. 
   استمارا  التسجيل. ا.
 .  التقديرا (كشف )الدراسي نسةة حديثة م  السجل  د.
   ث (.مواد مكاستمارا  تأجيل الالوثاةق اإلدارية األةر  ). هه.
ه وجيههه الطالههب تلههى مهه  يسههتطيع الههرد  لههى استفسههارات      ت و.

 -التالية: الموضو ا  في اقشة الطالب ومن

 -: المقررا  ملية تسجيل  -

ملهف الطالهب وتة  هه ويهت  مهلء       األكهاديمي  يدر  المرشد  
 اتسهجيله، حيه  استمارة التسهجيل الةا هة بكهل طالهب قبهل مو هد       
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لمثنىاجامعة  –االساسية التربية كلية   

 للشؤون العلمية العميدم.  /د. رحيم عناد خضير

 

يههأتي الطالههب سههعيا وراء الن ههح فههي اةتيههار المقههررا  ومعرفههة       
حيها يوجهه الطالهب     ،نهاةي الةطوا  التالية قبل توقيع المرشهد الن 

لتقههو   والدراسهها  العليهها شههةو  الطهه ب   تدارتههيبعههد ذلههم تلههى   
 بتسجيل المقررا .

   -ا : المقرراةتيار 
اسههي ةمههة مقههررا  التة ههص الدر لهى المرشههد االسههتعانة بقا 

 .مسا دة الط ب في اةتيار مقرراتن   ثناء
 -: الدراسيالجدول  .2

لهذي  ازما  عرفو  المكا  وال لى المرشد التأكد م     الط ب ي
 يههد تبههد  فيههه المحاضههرا ، ومهه   ههد  وجههود  ي تعههارض فههي موا

 جدول الطالب الدراسي.
 -: والتقدير التراكميتقديرا  المواد را ش -3

ا نيداله  الحهدود  ههي  لى المرشد األكهاديمى    يعهرف الطه ب مها      
 –جيههد  –قبههول م -ضههعيف جههدا  –ضههعيف ) والق ههو  للتقههديرا 

 يالتراكمههحسههاب التقههدير  وكههذلم كيفيههةممتههاز(  –ا جيهد جههد 
ى طهاديم لألربع سهنوا ،  يضها مه  الضهرور     يقهو  المرشهد األ      

شفو   – ملى )بتعريف الط ب تقسي  درجا  المواد الدراسية 
 نظر  نناةى(.   –  مال السنة  –
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لمثنىاجامعة  –االساسية التربية كلية   

 للشؤون العلمية العميدم.  /د. رحيم عناد خضير

 

 -األكاديمي: للمرشد  المنا  اإلدارية* 
 - المقررا :حذف وتضافة  . 

  ومرشههد توزيههع النمههوذا  لههى الطلبههة الههذي  يرغبهه   لههى ال
  مه  لهواةح( )حسهب ال ةه ل   ةاأل هلي تةتيهاراتن   باجراء تعدي    لى 

 .سيدراالف ل ال
 -: مقرر في االمتحا      تذار. االب

 ار تهذ الا لى المرشد توقيع االستمارة للط ب الراغبي  في 
 .ما مقرردةول اإلمتحا  فى    
 -: الطالب ب. غياا

 ،المقهههرر  سهههتاذتعتبهههر مراقبهههة غيهههاب الطههه ب مههه  منههها   
ر مهه  حضههو الطالههب حرمهها   تههنص  لههى والسياسههة العامههة للكليههة   

 .%25 االمتحا  النناةي في حالة تغييبه لنسبة
 -: الناجح رشادلإل المطلوبةالمنا  * 

 -: المشك  حل 

يسههتطيع المرشههد األكههاديمي مههد يههد العههو  للطلبههة فههي        
 تحديهد  لتي تتعلق بتة  اتن  وذلم مه  ةه ل  مواجنة ال عوبا  ا

 ومههه  ههههذه  ، سهههباب المشهههكلة واقتهههراا الحلهههول المناسهههبة لنههها   
 المشك  :

االهتمهها   وتتنههاول  ي جههزء مهه  المقههرر يتطلههب     -: المقههررتدارة   .
راجعهة  ههل ينظمهو  م   المقرر؟دراسة  كيفية قضاء وق  األكبر؟

 دروسن ؟
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لمثنىاجامعة  –االساسية التربية كلية   

 للشؤون العلمية العميدم.  /د. رحيم عناد خضير

 

ل ه لدراسة؟ا  الذي تتطلبه هل يعي الطلبة بالوق :تدارة الوق ب. 
وقها   وكيهف يوز هو  األ    ولوياتن ؟وما هي   وقاتن ؟يندرو  
 لمقرراتن ؟ المقابلة

ب اجهه الطه   ههل يو  -: والطه ب  الع قة بي    ضاء هيةة التدري . ا
 المدر ؟ عوبا  م  المادة  و 

 و يه ؟  ومتهى؟ وكيف  يذاكرو ؟هل  -: الدراسةمنارا  و ادا  . د
 رحا  لتحسي  مذاكرتن .مع  رض مقت

  قلهههق ههههل يعهههاني الطههه ب مههه -: باالمتحانههها ةا هههة   .. منهههاراههههه
ارا  ههل يملكهو  المنه    ذلهم؟ وكيهف يتعهاملو  مهع     االمتحانا ؟
 االمتحانا ؟  داءو ل ستعداداألساسية 

يهة  ة االةتيار لى الطالهب تحديهد المهاد    -: اةتياريةاةتيار مادة . و
   .المناسبة لقدراته

 -: الطالبكل غير األكاديمية التي تعيق  داء المشا. ز
 -التوجيه: 

 يتوجههب  لههى المرشههد    يسهها د الطالههب فههي تحليههل وضههعه   
واجنهة  مفهي   تتبا نها وترشاده  لى الةطوا  المناسبة التهي  ليهه   

عههض وفههي ب ،قبههل    تتههأثر دراسههته تههأثرا كبيههرا بنهها همشههك ت
يا  التحههدالحههاال  يفشههل الطالههب فههي التكيههف وي ههبح غارقهها فههي  

تلههى   النفسههية  و االجتما يههة  و الجسههدية وهنهها يجههب تههوجينن      
فسهههي المسهههتو  الثهههاني مههه  اإلرشهههاد وههههو اإلرشهههاد المتة هههص الن 

 .واالجتما ي والطبي
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لمثنىاجامعة  –االساسية التربية كلية   

 للشؤون العلمية العميدم.  /د. رحيم عناد خضير

 

 -: التشجيع
و    كلمهها  قليلههة مهه  التشههجيع تفعههل فعلنهها فههي تحسههي  مسههتت

ة  اقه ه  و تالطالب ومواجنه مشك ته فني التي قد ت دي تلى تحباط
  داءه األكاديمي.

 -: بالوظيفةالقرارا  المتعلقة 
يفيهة   لى المرشهد مشهاركة الطالهب فهي التفكيهر فهي الفهرص الوظ       
 ، قههةالمتههوفرة لةريجههي الكليههة بالتنسههيق مههع الجنهها  ذا  الع    

 وكههذلم فههي تشههجيع الطلبههة المتفههوقي  فههي تكمههال دراسههاتن     
 العليا.

 
 نفسي:  وال ي شاد االجتماواجبا  المرشد األكاديمي في حاال  اإلر* 

  يستمر في كونه مشرف  كاديميا للطالب. .1

عني ال ت  يوضح للطالب    مقابلة المرشد النفسي واالجتما ي .2
فيمهههها يتعلههههق  ويطمةنهههه  نهههه مههههريض نفسهههيا  و  قليهههها،   

  بة و ية وسرية الموضوع.

يقهههو  بتزويهههد المرشهههد النفسهههي واالجتمههها ي بمعلومههها     .3
 مةت رة    حالة الطالب.

 جلسها  فاظ  لى الدرجة الق و  م  السرية فهي تنظهي  ال  الح .4
   اإلرشادية.



  

 17 

لمثنىاجامعة  –االساسية التربية كلية   

 للشؤون العلمية العميدم.  /د. رحيم عناد خضير

 

 -الفةا  المستفيدة م  ةدما  اإلرشاد:
   -:رشاداإل * الفةا  الط بية المستفيدة م  ةدما 

 تن بجميههع فةهها التربيههة االساسههيةالطلبههة الملتحقههي  بكليههة  

 .ومستوياتن  الدراسية
 -: رشاداإل* كيفية الح ول  لى ةدما  

وحههدة مقههر ال . االت ههال بوحههدة اإلرشههاد األكههاديمي  و الحضههور تلههى1 
 .لطلب الةدمة

لطالههب/ . تعبةههة بعههض االسههتمارا  الضههرورية لفههتح ملههف ةههاص با 2 
  .الطالبة قبل ر ية المرشد األكاديمي

قهر  م مي فهي . تجراء مقابلة  ولية استشهارية مهع المرشهد األكهادي    3 
  .بةسبة للطالب/ الطالالمنا الوحدة لتحديد نوع الةدمة

  -:*تجراءا  تقدي  الةدما  اإلرشادية

 قهدمنا تلكل طالب الحق في الح ول  لى كافة الةدما  التي  .1
  .وحدة اإلرشاد

ية تعامههل جميههع ملفهها  ومعلومهها  الطلبههة المههراجعي  بسههر  .2
  .الحالة تامة وفي سياق متطلبا 

مهههة دللطالهههب الحهههق فهههي االطههه ع  لهههى كافهههة تجهههراءا  تقهههدي  الة  
تقهدي   والتعهاو  مهع وحهدة اإلرشهاد ل     اإلرشهادية لهه ويتوقهع منهه    

 .المعلوما  المناسبة التي تتطلب لنذه الةدمة
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لمثنىاجامعة  –االساسية التربية كلية   

 للشؤون العلمية العميدم.  /د. رحيم عناد خضير

 

 المهههههههههههههههههه حق
 

ية ألساسية اوالتربوي في كلية الترب األكاديميبرنامه االرشاد 
  2120-2020للعا  الدراسي 

 

  مجمو ة ةدما النفسي والتوجيه التربوي اإلرشاد  
النفسية واالكاديمية  انبتربوية تعمل  لى الجو

ته ا دتندف تلى مسوواالجتما ية والمننية لد  الطالب، 
ةية فن  نفسه وقدراته وتمكاناته الذاتية والبي  لى

مع هذه  واستغ لنا في تحقيق  هدافه وبما يتفق
ي فوي ترباالرشاد اليعنى و اإلمكانيا  )الذاتية والبيةة(

راته بمسا دة الطالب  لى اكتشاف قدكليتنا 
را لتةوتمكانياته الدراسية، وتحقيقه لشروط متطلبا  ا
ه سارومسا دته في التغلب  لى  ية  عوبا  قد تعترض م

الدراسي، ومسا دته كذلم  لى التكيف مع بيةته 
 الدراسية واالجتما ية والعلمية    طريق تمداده

 النفسي تنقس  ةطة واإلرشاد بالمعلوما  الكافية.
 لى مراحل:ت والتوجيه التربوي
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لمثنىاجامعة  –االساسية التربية كلية   

 للشؤون العلمية العميدم.  /د. رحيم عناد خضير

 

 

 الفئة المستهدفة موعد التنفيذ شرح النشاط النشاط ت
عدد 

 البرامج

1 
متطلبات التعليم 

 االلكتروني

 العناصر األساسية الالزمة ب التعريف

 للبدء في التعليم اإللكتروني في العملية

 التعليمية.

  تحديد التجهيزات واألدوات البرامج

 األساسية الالزمة للبدء في تطبيق

التعليم اإللكتروني في العملية 

 التعليمية.

  معرفة مواصفات ومتطلبات وطريقة

 المحوسبة. بناء المقررات

  معرفة األدوار ومتطلبات التدريب التي

أن يقوم بها في  الطالبيجب على 

 التعليم اإللكتروني.

 خصائص البيئة التعليمية لتعريف با

 الالزمة للتعليم اإللكتروني.

كانون اول 

2020 
 الطلبة الجدد

ثالث 

 برامج

2 
صعوبات التعليم 

 االلكتروني

  التعامل  المعوقات، كيفيةاهم شرح

البريد االلكتروني  اهم معوقات معها،

 االلكتروني المتزامن االكاديمي، التعليم

 المتزامن.وغير 

  زيادة الوعي الطالبي ألهمية التعليم

 االلكتروني

  تذليل الصعوبات التقنية واللوجستية

 لطلبةل

  معالجة حاالت االفتقار للتعامل مع

 التعليم االلكتروني للطلبة

  طمئنت الطلبة الى امان المنصات

 التعليمية ورفع التخوف منها

كانون الثاني، 

 2021شباط 

طلبة المرحلة 

 الثانية

خمس 

 برامج

3 
مشاكل السلوك 

 االلكتروني

  بناء السلوك اإليجابي وتحمل المسؤولية

 لدى الطلبة  الذاتية والعامة

 ة تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسب

إلنجاح وتعزيز مبادرة التعلم عن بعد 

 القائمة على تكامل واستمرارية التعليم 

  تطبيق مبادئ وثقافة التعزيز والتشجيع

والرعاية الدائمة لدى المجتمع التعليمي 

للحد من المخالفات السلوكية بأفضل 

 .كنةالوسائل التربوية المم

  توفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد

والمعايير واإلجراءات الواجب االحتكام 

إليها للتعامل مع سلوكيات الطلبة وبما 

ن يضمن االلتزام بالقيم والنظم االكاديمية م

 .خالل ظروف متغيرة ومستجدة

 اذار

2021 
 جميع الطلبة

ثمان 

عشرة 

 برنامج

 االرشاد الفردي 4

ناقشة الصعوبات أو التواصل مع الطلبة وم

. ومساعدة الطالب متواجههالمشاكل التي 

معينة للعمل  وتحديد أهدافعلى تنظيم 

على تحقيقها من خالل عملية اإلرشاد. كما 

يساعد الطالب على اكتشاف العديد من 

الخيارات المتاحة أمامه واختيار األنسب 

منها بما يتفق معه وإمكانات البيئة 

مشكالته المحيطة وفهم ومعالجة 

 الشخصية، االجتماعية وايضا المهنية. 

مدى العام 

 الدراسي

 جميع الطلبة

 مشاكل فردية
 مفتوح



  

 20 

لمثنىاجامعة  –االساسية التربية كلية   

 للشؤون العلمية العميدم.  /د. رحيم عناد خضير

 

 االرشاد الجماعي 5

تجربة سلوكيات جديدة لتحسين وتقوية 

مهارات التواصل الجماعي والحصول على 

مقترحات عديدة وأفكار من المجموعة 

اإلرشادية التي يكون بها أعضائها 

شكالت مماثلة و توفير مناخ اهتمامات وم

يتصف بالثقة والسرية بحيث يتمكن 

أعضاء المجموعة اإلرشادية من مناقشة 

صعوباتهم والمشكالت التي تشغلهم وتقديم 

 مقترحات للتغلب على هذه المشكالت.

مدى العام 

 الدراسي

 جميع الطلبة

 مشاكل جماعية
 مفتوح

6 

االحتياجات 

االرشادية 

 الطالبية

تياجات االرشادية الطالبية مناقشة االح

الفعلية والكشف عن المشكالت التي 

تسببها ويعانيها الطلبة ومعالجتها بما 

يتناسب إلشباع الحاجات التي نجمت عنها 

 تلك المشكالت

مدى العام 

 الدراسي
 مفتوح جميع الطلبة

7 
تقويم الخطة 

 االرشادية

 الظروف النفسية  العمل على تهيئة

 لالمتحانات النهائية

 تقويم الخطة 

 رفع التقرير السنوي عن النشاطات 

 2020أيار 
رفع التقرير 

 السنوي
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