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 :رئيس القسم  كلمة
الحمد هلل ذي العز والكرم، بارئ النََّسم، واسع الفضل والنَِّعم، أحمد ربي وأشكره على آالئه 

التي نعلم والتي ال نعلم، وأشهد أال إلهَ إال هللاُ وحَده ال شريَك له األعز األكرم، وأشهد أن نبيَّنا 

هم صلِّ وسلِّم وباِرْك على عبدك ورسولك محمًدا عبُده ورسولُه، الذي آتاه هللاُ جوامَع الكلم، الل

محمد وعلى آله وصحبه، الذين هُُدوا إلى الصراط األقوم، وَمن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء 

 .األعظم

وبعد، فإن اإلرشاد األكاديمي للطالب يُعّد من األمور المهمة جدا في العملية التعليمية، حيث 

را من األمور المتعلّقة بالمواد الدراسية واألسبقيات بينها، يجهلون كثي -خاّصة الجدد-إّن الطالب 

وكذلك كيفية االختيار من قائمة المواد االختيارية، وعدد الوحدات المسموح بها في الفصل 

الدراسي، والقوانين واللوائح المعمول بها في الكلية، إلى غير ذلك من األمور العلمية واإلدارية 

كاديمي وهو أحد أساتذة القسم بالبيان والتوييح للطالب، واألخذ بيده والفنية، فيقوم المرشد األ

ومساعدته، حتى يختار الطالب المواد التي سيدرسها في الفصل الدراسي، على أسس صحيحة، 

كما أن المرشد األكاديمي يساعد الطالب في أّي عراقيل قد تواجهه في أثناء دراسته، وكذلك إذا 

، ويكون كّل ذلك بالتواصل المباشر بين المرشد األكاديمي والطالب وفق تعثّر الطالب في دراسته

 .مواعيد محددة، تتيح للطالب االتصال بمرشده

ومن هنا جاء هذا الدليل ليستعين به المرشد األكاديمي، في القيام بعمله على أكمل وجه، 

متناني لمن أسهم وتوجيه الطالب الوجهة الصحيحة، وفي ختام كلمتي هذه أود تسجيل شكري وا

القسم، منسق الدراسة واالمتحانات بو، وأخّص بالذكر منسقة الجودةفي ويع هذا الدليل، 

 .هللا خيرا افجزاهم

 عبدالسالم سليمان األطرش. د

 رئيس القسم
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  الشائعة  المصطلحات األكاديمية

والفصل  ،(الخريف) الفصل الدراسي األول: يتكون من فصليين دراسيين

 (.الربيع) انيالث
 العام الجامعي

رقم يدل على العام الجامعي والفصل الذي يبدأ الطالب الدراسة فيه إيافة إلى 

 .الرقم المتسلسل للطالب في ذلك العام والفصل الدراسي
 الرقم الجامعي

تشمل ساعات الدراسة وفترة  منية مقدارها ستة عشر أسبوعاً زفترة 

 . االمتحانات

الفصل 

 الدراسي

درجة لى من الحصول ع قررات التي يدرسها الطالب لتمكنهجميع الم

 .ليسانسال

البرنامج 

 الدراسي

مجموعة من المويوعات التي يتم اختيارها من بين المعارف المتضمنة  

 . في المصادر العلمية المتاحة وفق معايير محددة أهمها أهداف البرنامج

المقرر 

 الدراسي

درسها الطالب بتسلسل الفصول والتقديرات التي كشف يبين المقررات التي 

في هذه المقررات كما يبين الكشف المعدل الفصلي والتراكمي في  تحصل عليها

 . كل فصل دراسي

 ملفال

 األكاديمي

مجموعة المواد الدراسية التي تتفق مع أهداف الجامعة وتقرر تدريسها لجميع 

 .طلبتها

متطلبات 

 الجامعة

 متطلبات الكلية . تربويةمقررات الاليدرسها الطالب وتسمى بهي المقررات التي 

يتولى توجيه الطالب و يتابع مسيرته العلمية منذ هو عضو هيئة التدريس الذي 

 .دخوله في الجامعة وحتى تخرجه
المرشد 

 األكاديمي

هو معدل درجات المقررات التي درسها الطالب ويتم حسابه بضرب درجات 

ته وتجمع حواصل الضرب وتقسم على مجموع الساعات المقرر في عدد ساعا

 .التي سجلها الطالب في الفصل الدراسي

المعدل 

 الفصلي

هو معدل درجات المقررات التي درسها الطالب حتى آخر فصل درسه 

ويحسب بضرب درجات المقررات في كل الفصول وتقسيمها على إجمالي 

 .الساعات المعتمدة للفصول التي درسها

المعدل 

 التراكمي

 



 إ

:مفهوم اإلشراف األكاديمي  
 

يمثل اإلرشاد األكاديمي ركنًا أساسيًا ومحوريًا في النظام التعليمي، حيث يعد استجابة 

ليتواصل مع التعليم الجامعي  تعليمية ونفسيةمتغيرات اجتماعية والطالب لمواجهة مويوعية ل

 . في اإلبداع والتميز هق متطلباتقحفي

لطالب إلى أنسب الطرق لتحقيق النجاح المنشود والتكيف مع البيئة توجيه اإلى هدف ي

عن طريق تزويد الطلبة بالمهارات األكاديمية المتنوعة، التي ترفع من تحصيلهم ، الجامعية

الدراسي ومناقشة طموحاتهم العلمية، كما يتضمن أيضاً توعية الطلبة بلوائح وقوانين الجامعة، 

برامج التي يقوم بها دية متنوعة كاإلرشاد األكاديمي الفردي، والكل ذلك من خالل خدمات إرشا

يساعد اإلرشاد األكاديمي الطالب علي بلورة أهدافهم ، واتخاذ القرارات كما  .القسم للتعريف به

ي ، عن طريق االستفادة القصوى من جميع نالمناسبة المتعلقة بمستقبلهم األكاديمي والمه

 . حة اإلمكانيات والبدائل المتا

ويعمل اإلرشاد األكاديمي باستمرار على تبسيط وتسهيل اإلجراءات اإلدارية ، بهدف 

من قياسي وفق معايير الجودة الشاملة التي زتقديم أفضل الخدمات وأجودها للطالب في 

 . يسعى إليها القسم

 :امج اإلشراف األكاديميبر 
االختبارات و لطالب المستجدين للتعريف بنظام الدراسةاتوجيه  برامج -1

 .  م مع الدراسة الجامعية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهمزوتحقيق التكيف الال

عثراتهم وتحقيق  زالب المتعثرين لمعاونتهم في تجاوبرامج إرشادية للط -2

 . النجاح المنشود، ومساعدتهم في التغلب على ما يواجههم من عقبات ومشكالت

لى االستمرار في التفوق ، هم عبرامج إرشادية للطالب المتفوقين لمساعدت -3

 . ا لهم وتحفيًزا لغيرهم من الطالبتشجيعً 

لمساعدتهم في تحسين مستوياتهم الدراسية   عموما لطالبلبرامج إرشادية  -4

 . والتحصيلية 

 

  

  
 



 إ

 :مهارات اإلرشاد األكاديمي
ألكاديمي ا إلى عدة مهارات يتميز بها المرشداإلرشاد األكاديمي يحتاج في تحقيق أهدافه 

 :  هازومن خاللها يمكن تحقيق أهداف اإلرشاد تحقيق أهداف اإلرشاد وأبر

 .  قيادة الطالب بروح الفريق الواحد وتحقيق األهداف: مهارة القيادة.1

 .  مشاركة الطالب وجدانياً ونفسياً لمشكالتهم وتطلعاتهم: مهارة التعاطف.2

 .  جل تحقيق النجاحأرسم الخطط المتميزة لكل طالب من : مهارة التخطيط.3

 .  تنظيم الوقت وإدارته مما يسهل عمليات التواصل مع الطالب: مهارة التنظيم.4

 .  حسن االستماع للطالب واإلنصات إليهم وتقبلهم: مهارة االستماع.5

جودة االختيار والتفنن في حل : مهارة اتخاذ القرارات وحل المشكالت.6

 .  المشكالت

 :مهام المرشد األكاديمي
وتحتوى على  ه من منظومة الكليةالنماذج الخاصة ب ه الطالب إلى سحبتوجي .1

 : اآلتي

 . استمارة بيانات الطالب -أ 

 . المواد يلنزاستمارات ت -ب 

 من نتائج الفصل السابق ونموذج اإلسقاط واإليافةنسخة  -ج 

 المشرف األكاديمينسخة من تقرير  -د 

وملء نموذج اجتماع المشرف مع الطالب المتعثر تقرير عن  -ه 

 .رشاد األكاديمياإل

 

 

 



 إ

 

يدرس المرشد األكاديمي ملف الطالب وتخصصه :  عملية تسجيل المقررات .2

 . ويساعده في ملء استمارة التسجيل الخاصة به قبل موعد تسجيله

دليل على المرشد االطالع على الخطة الدراسية للطالب من خالل : اختيار المقرر .3

، وعليه في اختيار مقرراته تهمساعدوذلك  ل  الطالب المنشور على موقع القسم؛

  -:التأكد مما يلي

في كل المقررات المطلوبة والمتطلبات  يقل عن جيد ال نجاح الطالب بتقدير - أ

السابقة لدراسة كل مقرر، حيث إنه لن يسمح للطالب بتسجيل مقرر لم ينجح في 

 .  المتطلب السابق له

  .الخاصة بالكلية دراسة واالمتحاناتاالطالع على الئحة ال - ب

  

بنجاح  زبحيث يتعين على الطالب أن يجتا :شرح متطلبات التخرج  -4

  -: كما يلي ليسانس المقررات أو عدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة ال

  .إتمام متطلبات الجامعة اإللزامية بنجاح -أ 

 . إتمام متطلبات الكلية اإللزامية بنجاح -ب 

 . ة بنجاحإتمام متطلبات القسم اإللزامي -ج 

  إتمام جميع المقررات المطلوبة بمعدل تراكمي ال يقل عن -د 

إلكمال متطلبات ؛ خطة دراسيةله ومساعدة الطالب في إعداد جدول  -5

 .حد األقصى من السنوات المسموحالتخرج بما ال يتعدى ال

التدخل باإلسقاط عند مخالفة الطالب للخطة الدراسية أو عند تنزيل  -6

 .مادتين متعاريتين

وحدة  22ابعة عدد الوحدات المسموح بها بحيث ال يتجاوز الطالب مت -7

، وللمشرف أن يلزم الطالب بالزيادة والنقصان عند 12وال ينقص عن 

 .مخالفة المطلوب

يويح المرشد األكاديمي للطالب أن العبء الدراسي يجب أن :  تقييم األداء -8

خطته الدراسية يتناسب مع المعدل التراكمي بحيث يسهل عليه المضي في 

 . ويمنعه من التعثر الدراسي

التي تناسب ميوله وقدراته  المواد االختياريةب في اختيار لمساعدة الطا  -9

 .   العلمية

هة في مواج لبارشد األكاديمي مد يد العون للطيستطيع الم :حل المشكالت -11

 ، وذلك من خالل تحديد أسباب المشكلة واقتراحهالصعوبات التي تتعلق بتخصص

 . الحلول المناسبة لها



 إ

إلى من يستطيع الرد على استفساراته ومناقشته في المويوعات  توجيه الطالب -11

اإلحالة إلى والتي ال يستطيع المرشد اإلفادة فيها أكاديميا أو نفسيا أو اجتماعيا 

 .كليةالجهات المعنية والمختصة في ال

ته حيال اإلجراءات يقوم المرشد األكاديمي بمساعدة الطالب في اتخاذ قرار  -12

مع يرورة  ،إيقاف القيد ،حذف وإيافة المقررات ،مسارتغيير ال: التالية

 . ع إلى الئحة الدراسة االمتحانات الخاصة بالكليةالرجو

يمارس المرشد األكاديمي مهامه األكاديمية مع الطالب، بجانب دوره التربوي في  -13

لب في الحدود التي يستطيع مد يد العون والمساعدة النفسية واالجتماعية للطا

المساعدة فيها، وفي الحاالت التي يصعب التعامل معها يقوم بتحويله إلى الجهات 

 . المختصة في الجامعة مع تشجعيه على مراجعتها واالستفادة منها

ويوجب ذلك أن يحتسب الغياب من اليوم األول في الدراسة، : غياب الطالب -14

حرمان الطالب من إعالمه ب، وحضورينبه المشرف الطالب على يرورة ال

ويعتبر . محايرات 4أكثر من حضور االمتحان النهائي للمقرر حال تغيبه 

 وعلى ،الطالب الذي حرم من دخول االمتحان بسبب الغياب راسبًا في المقرر

 .الطالب لغياباألعذار القهرية  المشرف مراجعة ملف الطالبات بالقسم للنظر في
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 :عامل مع المتعثرينآلية الت
 حصر الطالب المتعثرين  -1

يطلب رئيس القسم من أعضاء هيئة التددريس، ومدن المرشددين األكداديميين سالقسدم، سشدكل  

دوري، حصدددر وتحديدددد الطدددالب المتعثدددرين، وذلدددت اعتمدددادا علدددص نتدددائ  ا متحاندددا  النصددد ية 

 .ئة التدريسوالنهائية وأعمال السنة وغيرها من اختسارا  يجريها أعضاء هي

 ا جتماع سالطالب المتعثرين لشرح السرنام  -2

سعد حصر وتحديد أعداد وأسماء الطدالب المتعثدرين،  سدد مدن عقدد اجتمداع يحضدره جميدع 

الطددالب المتعثددرين سالقسددم والمرشدددين األكدداديميين وأعضدداء هيئددة التدددريس، تددو ع خددالل هددذا 

 .عرفة أسساب ال شل في التحصيل العلميا جتماع استسانة خاصة سالطالب المتعثرين، لم

يقوم الطالب سملء ا ستمارة في هذا ا جتماع مدع ضدرورة مدلء كدل فقدرة مدن ال قدرا   -3 

 .الواردة فيها

مناقشددة فقددرا  ا سددتسانة سكددل شدد افية سددين كددل طالددب وعضددو هيئددة التدددريس المخددت            -4

 ( .المقرر  أستاذ)

 .ستسيان وتحليل ما جاء فيهاسعد التأكد من نتائ  ا  -5

. سرنامجدا خاصدا لمسداعدة الطدالب المتعثدرين( أستاذ المقدرر)يضع كل عضو هيئة تدريس 

- :ويهدف هذا السرنام  إلص ما يلص

 .تحسين العالقة سين األستاذ والطالب -أ 
 .تحسين العالقة سين الطالب و مالءه من الطلسة والطالسا  -ب 

 .عدم حضوره المحاضرا التعرف من الطالب عن أسساب   -ج 

 .التعرف من الطالب عن أسساب التأخير في الوصول إلص الكلية  -د 

/ ساعا  إضافية/وضع سرنام  تقوية وإعادة تأهيل للطالب المتعثر، ساعا  خصوصية  -ه 

 مكافآ  عضو هيئة التدريس/ ويتحمل الطالب أو أدارة الكلية أتعاب

اء امتحانا  تجريسية للتأكد من تأهيله ضرورة قيام الطالب سإعداد ورقة عمل وإجر -و 
 لمواصلة التحصيل العلمي وا ستعداد لمنافسة اآلخرين 

تعرض نتائ  هذه ا ختسارا  التجريسية علص رئاسدة القسدم والمرشدد األكداديمي  -6
 . عتمادها ثم ترسل إلص لجنة المتعثرين سالكلية

، 501و  ئحدددة  تن يدددذ وت عيدددل سندددود  ئحدددة الدراسدددة وا متحاندددا  الداخليدددة -7
سعددد اسددتن اذ كددل الخطددوا  ( تغييددر المسددار و اإلنددذارا  و ال صددل مددن الكليددة) سخصددو  

 .الساسقة

  



 إ

 :التعامل مع المتفوقين  آلية
 حصر الطالب المت وقين -1

ذلددت اعتمددادا علددص نتددائ  ا متحانددا  النصدد ية والنهائيددة وت كيددة أعضدداء هيئددة التدددريس 

 .طالب المتخصصين سجانب الت وق عند ال

 .تكريمهم في كل فصل دراسي ساإلعالن عن ذلت في ص حا  وموقع القسم -2

 .تكريمهم عند ا حت ا   ونشاطا  القسم -3

 .نشر أسماء المت وقين في لوحة إعالنا  الخاصة سالقسم -4

 .تصميم لوحة شرف خاصة ساألوائل وتثسيتها في لوحة إعالنا  الكلية -5

 .ن ستن يل الحد األعلص من الوحدا  المتاحة في ال صل الدراسيالسماح للطالب المت وقي-6

إشددرات المت ددوقين فددي مناشددط القسددم كاألصددسوحا  الشددعرية والمسدداسقا  وور  العمددل -7

 .والتحضير للمؤتمرا  العلمية وا حت ا   التي يقيمها القسم

وا  العلميدة الرفع مدن ك داءة الطدالب المت دوقين وصدقل مهداراتهم عدن طريدق إقامدة الندد-8

 .وحلقا  النقا  في مجال التخص 

توجيه الطالب المت وقين لمساعدة  مالئهم مدن المتعثدرين فدي فهدم وتحصديل المقدررا   -9

يكددون ذلددت سمددن  فرصددة التعلدديم داخددل القاعددا  التدريسددية وفددي مجموعددا  و .العلميددة

و  يتدخل إ  إذا التواصل األلكتروني، فيترت لهم األستاذ حرية الرد علص أسئلة الطالب 

 .اقتض  الحاجة إلص تدخله

 . منحهم األولوية في حضور الدورا  العلمية وور  العمل التي تقيمها الكلية والجامعة-10

 

 

 :دليل اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني



 إ

ترنت ومن نهي خدمة متوفرة على بوابة النظام األكاديمي بموقع الجامعة على شبكة اإل

ضو هيئة التدريس معرفة أسماء الطلبة الذي يقوم بإرشادهم أكاديميا خاللها يستطيع ع

سيظهر لعضو هيئة التدريس جدوال يحتوي  وبمجرد الضغظ على رابط اإلرشاد األكاديمي

 . أسماء الطالب الذين يقوم بإرشادهم

 

 

يتسع الطالب  أوراق التن يلسحب وللتن يل ولسحب النتائ  و ول ت  المنظومة

 :تيةالخطوا  اآل

يدخل الطالب علص موقع جامعة طراسلس، ثم ينقر علص خانة الكليا ،  -1

 .ويختار كلية الترسية طراسلس

 

 

 .ينقر علص خانة السواسة اإللكترونية -2



 إ

 

 .الدخول من حساسه الذي سجل سهسيقوم  -3

 

 

 .ينقر علص خانة عرض النتائ  -4



 إ

 

من خالل سحب يجة أي فصل، ومن خالل أيقونة الطاسعة يستطيع أن يسحب نت-5

 .نتيجة ال صل األخير يستيطع سحب ورقة التن يل علص اعتسار أن النتائ  لم ترصد

 

 

تسجيل )فيه  مكتوسا وعند التن يل يدخل الطالب لل صل المتاح والذي سيكون_ 6

ثم يختار ما يناسسه من المقررا  المتاحة، وعند اإلسقاط يقوم سالضغط علص ( المقررا 

 .خانة الحذف

 

ن للمشرف أيضا معرفة أسماء الطلسة الذين يشرف عليهم من أيقونة اإلشراف ويمك

 .األكاديمي

 



 إ

 

 

اإلطالع عليه من خالل من لمشرف تمكن ايلتاما الطالب ملف ت عيل إدراج وُينتظر 

 .المنظومة

 

 

 :المراجع

 .السعودية –جامعة المجمعة . إلرشاد األكاديميدليل ا -1

 .مصر –ال نون التطسيقية كلية  –أكتوسر  6جامعة . دليل اإلرشاد األكاديمي -2



 إ

طرابلس/ كلية التربية   

 قسم اللغة العربّية والّدراسات اإلسالمّية

 نموذج اإلرشاد األكاديمي

 نموذج إرشاد أكاديمي للطالب

 

 : ة/لسيانا  الشخصية للطالبا 
 : ة/اسم الطالب :  رقم القيد
                  :  السنة :ال صل
 (إن وجد :)عدد اإلنذارا   ()     المعدل التراكمي )     ( ال صلي  المعدل

 :لقاء اإلرشاد األكاديميموضوع 

 .إعادة قيد)      ( 

 .اسةالتأجيل وا نقطاع عن الدر)      ( 

 .جعة التقدم في المقررا  الدراسيةمرا)      ( 

 .مراجعة وتقييم المواظسة والحضور )      ( 

 :بعض المشكالت التي تعوق تقدمه الدراسي 

 .مشكلة دراسية (     )  

 .جتماعية مشكلة ا)      ( 

 .مشكلة ن سية )      ( 

 .مشكلة أسرية )      ( 

 .مشكال  أخرى )      ( 

 : كاديمي توصية المرشد األ
..............................................................................................................

..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................
............................................................................... 

 

 ...........: ......التاريخ........................التوقيع............................:.....اسم المرشد 
 
 

 

 



 إ

 قسم اللغة العرسية والدراسا  اإلسالمية

 غياب عن محاضرا  تسريرنموذج 

 ........................لل صل الدراسي 

 ...........................العام الجامعي

 ............................:اسم الطالب

 :........................الرقم الجامعي

 

 :لقد تغيب الطالب عن المقررا  اآلتية

رم   اسم المقرر
 المقرر

 اسم ا ستاذ ضرا محاالعدد 

    

    

    

    

    

    

 

 

 :مسرر الغياب

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.................................................................... 

 

 

توقيع .                                                    توقيع منسق الدراسة وا متحانا  سالقسم

 رئيس القسم  

                                                        ...........................................

....................... 

 



 إ

 

 تقرير مشرف أكاديمي 

 

               .................... :اسم المشرف األكاديمي            اللغة العرسّية والّدراسا  اإلسالمّية: قسم

 م2122رسيع : الفصل الّدراسيّ 

 

المعّدل  رقم القيد اسم الّطالب م
 العام

عدد 
 اإلنذارا 

المشاكل التي في ملّف 
 معالجةالّطالب وتحتاج إلص 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

11      

 

 :أخرىمالحظا  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

........................................ 

 : الخّريجون

 : المتعثرون

 

 توقيع المشرف األكاديميّ 

............................ 

 


