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 دليل الارشاد الااكدميي

 : ةـــــــــــــــــــــمقدم

لنجاح تطبيق نظام الساعات المعتمدة والذي يتيح للطالب حرية اختيار المقررات الدراسية التي تتفق مع ميولو 
العلمية وقدراتو الشخصية فالبد ان يتوافر نظام ارشاد اكاديمي يقوم بو السادة اعضاء ىيئة التدريس بالكلية 

للمقررات الدراسية والتخصصات الرئيسية والفرعية  بهدف معاونة الطالب في الحصول علي االختيارات المثلي
 التي تالئمو.

وعملية االرشاد االكاديمي احد الخطوات االساسية التي تضمن عالقة جامعية صحيحة بين اعضاء ىيئة 
التدريس والطالب يكون المرشد خاللها القدوة السيلمة حيث تمثل توجيهاتو وارشاداتو السبل الصحيحة 

 العلمية خالل دراستو الجامعية.لمسيرة الطالب 
يبدا نظام االرشاد االكاديمي بترشيح االقسام للمرشدين االكادييمن الراغبية في ممارسة ىذا االرشاد حيث يتم 
توزيع الطالب عليهم طبقًا للنظام الذي يقرره مجلس الكلية حيث يسلم لكل مرشد قائمة باسماء الطالب 

السادة المرشدون االكاديميون بتحديد اوقات استقبال الطالب ) الساعات  المقرر اشرافو عليهم علي ان يقوم
المكتبية ( بحيث تتم عملية االرشاد في الموعد المناسب لعمليات التسجيل والحذف واالضافة للمقررات 

 الدراسية االجبارية واالختيارية وكذلك لمناقشة اي مشكالت يود الطالب استشارة مرشده االكاديمي لحلها.
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 دليل الارشاد الااكدميي

التعريف العميل لالرشاد الااكدميي -1

يعرف االرشاد بانو عملية لتبادل المعلومات بين المرشد والطالب ففي ضوء التنوع الكبير في الخيارات    
الموجودة بدليل الكلية فان الطالب في حاجة ماسة لمعرفة كيفية االختيار السليم ، ودور المرشد االكاديمي 

من خالل تبادل االفكار ، االسئلة ، التفهم ، الصبر والذي يكون بدوره ىو نجاح الطالب  ىو ارشاد الطالب
 في حياتو االكاديمية .

ىذا التبادل للمعلومات بين المرشد والطالب يجب ان يحدث ، وفي اضعف الحاالت مرة واحدة كل فصل 
المقررات وممواعيدىا وترجع اىمية دراسي خالل العام االكاديمي . وخالل المقابلتين يجب تحديد مجموعة 

ىذا التحديد لتلبية المتطلبات الرئيسية . وىذه االختيارات تبني علي اساس قدرات الطالب االكاديمية كذلك 
 اماتو المهنية .ملتنمية شخصيتو واىت

المحددة وسيكون المرشد االكاديمي متواجدًا لمناقشة الموقف االكاديمي او الشخصي للطالب في المواعيد 
للساعات المكتبية . ومن جهة اخري فان المرشد ال يقدم المعلومات او يوضح القواعد واللوائح الجامعية 
فقط ولكنو يكون مساعدًا في التغلب علي المشاكل المتعلقة بالجامعة وقد يكون المرشد ايضًا ىو اول انسان 

ي توجيو الطالب الي المكان المناسب يسمع لمشاكل الطالب ، وعندما يتحقق ذلك فان مهمة المرشد ى
الذي يمكن ان يتولي حل المشكلة فعملية االرشاد يعتبر بمثابة نظام لالنذار المبكر وال يمكن ان يحل 
المرشد محل المستشار المتخصص وعملية االرشاد االكاديمي عملية مزدوجة فالطالب النشط يجعل 

طالب يسال تساؤالت غير صحيحة فان تبادل المعلومات اللقاءات مع المرشد اكثر انتاجية فاذا كان ال
بشفافية وبوضوح ىو اول الطريق لالرشاد الناجح . وعلي المرشد تذكر ان الطالب يجب ان يعتقد انك مصدر 

 .النصح الفعال الجيد واول الطريق لذلك ىو فتح الباب وبوضوح لتبادل المعلومات
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 دليل الارشاد الااكدميي

 : رساةل معلية الارشاد الااكدميي -2

ان رسالة االرشاد االكاديمي علي مستوي الكلية ىي ايجاد عالقة حيوية وفعالة بين الطالب والكلية ومنهجها 
 الدراسي من خالل توفير الموارد والخبرات الضرورية لالرشاد االكاديمي المثالي :

o .اختيار التخصص الرئيسي والتخطيط لترتيب المقررات ومواعيدىا 
o  المساعدة في التخطيط للهدف المهني / الحياة المرغوبة كذلك االنشطة والتي تؤدي بالطالب

 لالعتماد علي نفسو وان يكون قادراً علي اخذ قراره ومثابراً الستكمال الحصول علي درجتو العلمية 
o تلقي المعلومات من المرشدين االكاديميين والطالب لتطوير االداء ورسم السياسات . 

 : هداف الارشاد الااكدمييا -3

ان مفهوم االرشاد االكاديمي في اطاره الواسع ليس فقط مجرد التسجيل فالمرشد االكاديمي يجب ان يبني 
عالقة متصلة مع الطالب فهو واجهو مسئولة تمثل الكلية بمستوي معين ، وعليو فهو االكثر معرفة باحتياجات 

 الطالب واالرشاد االكاديمي لو عدة اىداف:
o . توجيو الطالب لمعرفة قيمة التجربة الجامعية 
o  إمداد الطالب بالمعلومات الصحيحة عن الكلية ، السياسة التعليمية ، الموارد والبرامج الدراسية 
o .تحديد االىداف التعليمية وتحديد خطة تعليمية تتواكب مع احتياجات الطالب 
o .اقلمة الطالب مع الجو الجامعي 
o  النظم.تقديم الطالب لمختلف 
o . تدعيم امكانيات الطالب بالنسبة لمجاالتهم الرئيسية 
o .) اعداد قائمة المقررات المؤىلة خالل الفترة الزمني المطلوبة ) الخطة الدراسية 
o  مساعدة الطالب علي توسيع قاعدة المعلومات لديهم من خالل المقررات الدراسية خارج مجال

 التخصص الرئيسي.
o احة واحتياجاتها .النظر في فرص العمل المت 
o . متابعة وتقييم تقارير تقجدم الطالب خالل دراستهم 
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 دليل الارشاد الااكدميي

o .اختيار المقررات الدراسية التي تحقق اىدافهم 
o .مساعدة الطالب لتحسين مهاراتهم الدراسية للتغلب علي الصعوبات االكاديمية التي تقابلهم 
o . عند الضرورة مساعدة الطالب علي التعامل مع مشاكلهم الخاصة 
o عدة الطالب علي االستعداد للدخول الي سوق العملمسا . 

 : مس ئوليات وواجبات دور املرشد الااكدميي -4

o . اظهار االىتمام الصادق بنجاح الطالب بمساعدتهم في تحقيق أىدافهم التعليمية 
o .إظهار المساعدة واالىتمام باحتياجات الطالب 
o  الطالب.مراجعة وتحديث بيانات السجل االكاديمي قبل مقابلة 
o  االلمام بالسياسات واالجراءات الجامعية وخاصة ما يتعلق بالتخصص الرئيسي والفرعي كذلك

مراجعة الخطط والسياسات السابقة وتتبعها بصورة منتظمة والتي علي اساسها تبني كافة المجهودات 
 لبناء الخطة الدراسية للطالب.

o ئية لكل اجرءا مرتبط بالتسجيل.معرفة اجندة العام الجامعي والتنبو للمواعيد النها 
o  معرفة مفاتيح منظومة المعلومات والقدرات لدي الطالب وكيف ينفذ اليها ويساعد علي بناء مستقبل

 الطالب االكاديمي .
o  ، مساعدة الطالب في تخطيط برنامجو الدراسي بشرح كل ما يختص بالتخصص الرئيسي والفرعي

 ، محتويات المقررات ، البرنامج الدراسي المناسب. المتطلب السابق ، تتابع دراسة المقررات
o .اعتماد البرنامج الدراسي للطالب 
o  بتواصل العالقة االكاديمية يمكن للمرشد مساعدة الطالب في اتخاذ قرارتو وتحمل مسئولية القرار

حيث ال يستطيع المرشد االكاديمي اخذ القرار للطالب ولكنو يعطي الخيارات ليأخذىا الطالب في 
 االعتبار عند اخذ قراره.

o  االلمام بموارد الجامعة ، خدماتها ، مساعدتها وعرضها علي الطالب والمعاونة في االفادة منها عند
 الطلب .
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o  ، تشجيع الطالب علي المشاركة في االنشطة الطالبية في مختلف مستوياتها التخصص ، القسم
 طالب مع الكلية .الكلية ، الجامعة حيث تعتبر المشاركة مفتاح لتالف ال

o  اعطاء وقت كاف لتقديم النصيحة والخبرة لممارسة المشاركة في المهام مع االتصال بالزمالء
 المقيدين للطالب .

o  المشاركة في الندوات وورش العمل التي تنظمها الجامعة لتنمية مهارات االرشاد والوقوف علي كل ما
 يطرأ من تطوير السياسات واالجراءات واالحتياجات.

o .تسهيل االتصال بين الطالب ومختلف الجهات ذات الصلة باحتياجاتو داخل الجامعة 
o .تخطيط الجدول الدراسي للطالب 
o .رصد ومتابعة التقدم الدراسي للطالب 
o .توضيح االىداف المهنية للطالب 
o .اكتساب اتصاالت متشعبة ومهارات مفيدة 
o ب اال في حالة موافقة الطالب كتابة.المحافظة علي سرية المعلومات والسجل االكاديمي للطال 
o  تبويب وتنظيم وفهرسة المعلومات والمالحظات والتقارير المرتبطة بتعدد وخطط وقدرات واحتياجات

 الطالب .
o .تحفيز الطالب علي التقييم الذاتي الدوري 
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متابعة التقدم الدراسي ابنائنا الطالب .... لكم دور اساسي في عملية االرشاد االكاديمي فعليكم تقع مسئولية 
وطلب النصيحة  والتوجيو من المرشد االكاديمي الذي يقدم المساعدة لتطوير الخطط الدراسية لكم بما يحقق 
اىدافكم وطموحاتكم في حياة عملية ناجحة بعد مساعدتكم في اختيار برامجكم الدراسية بسرعة ونجاح 

 يجب ان تستعد لهذه المقابالت باتباع الخطوات التالية :ولتحقيق اكبر عائد من مقابالت االرشاد االكاديمي 
 : ؼلل رؤقة ادلرذد االؽادميي 

o . معرفة الساعات المكتبية للمرشد االكاديمي 
o  تحديد الموعد مع المرشد االكاديمي ويفضل ان تكون المقابالت علي االقل مرة كل فصل دراسي

 وان تجتهد في تحديد ىذه المواعيد مبكراً.
o لتساؤالت واالىتمامات التي تشغلك عن توجهك الدراسي واحضرىا معك في المقابلة اكتب كل ا

 االكاديمية .
o  راجع سجلك االكاديمي جيداً، ىذا السجل يشرح لك كل ما يحتاجو القسم والكلية والجامعة من

 متطلبات . ضع عالمة مميزة علي اي بند تراه غير واضحاً لتسأل مرشدك االكاديمي عنها.
o داد وتحضير معلومات صحيحة وبيانات مرتبطة بما تحتاجو قبل اجتماعك مع مرشدك قم بإع

 االكاديمي .
 : اثـاء ادلؼابؾة 

o . احضر معك الملف الدراسي لكل مقرر وكذلك قائمة أسئلتك 
o . اعط فكرة واضحة عن أىدافك الدراسية والمهنية وأشرك بشفافية وصراحة مرشدك االكاديمي 
o لتخرج وأستشر مرشدك فيو.ضع موعداً مستهدفاً ل 
o  اعمل مع مرشدك االكاديمي لكل تضع برنامجًا دراسيًا مع جدول دراسي تنفيذي لما تخطط ان

 تدرسو في الفصليين الدراسين التاليين.
o  أطرح جميع االسئلة التي تخطر ببالك . فالمرشد االكاديمي يستطيع المساعدة عندما يكون لديك

 رؤية واضحة عما تريد.
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 ت ادلمابعة :ؿؼابال 

o .إتبع ما يوصي بو مرشدك االكاديمي 
o . أتصل أو أرسل الكترونياً لمرشدك االكاديمي أي أسئلة او استفسارات إضافية 
o  اخبر مرشدك االكاديمي بالتغيرات الهامة ببرنامجك الدراسي التي قد تؤثر علي ادائك أو اىدافك

 الدراسية .
o  المتطلبات للتخرج علي مستوي القسم والكلية والجامعة.كن متاكداً انك تفهم بوضوح كافة 
o . كن ملماً باالجندة الدراسية وخصوصاً المواعيد الحرجة والنهائية وىي عادة تنشر في لوحة القسم 
o  ال تنسي أن إضافة أو حذف أي مقرر دراسي دون الرجوع لمرشدك االكاديمي قد يتسبب في عدم

 توفيقك او يؤخر تخرجك.
o ملفًا لالرشاد االكاديمي توضع بو نسخ من كل المستندات المرتبطة بحيث تجد  انشئ لنفسك

 لنفسك اجابة سريعة لتساؤالتك.
o  تحمل مسئولية تقدمك الدراسي ، النصح ، االرشاد ادارة ىامة للنجاح ولكن وقبل كل شئ انت

 المسئول االول عن نجاحك.
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 اواًل: المرشحون الجدد للبرامج :

يسمح لطالب المرشحين الجدد بالبرامج بالتحويل من برنامج الي اخر اسبوعين من اعالن نتيجة  -1
 توزيع الطالب علي البرامج.

يقبل تحويل الطالب اذا حقق شرط متطلبات البرنامج المحول اليو وىو النجاح في المتطلب  -2
 المرتبط.االساسي والمتطلب 

الي البرنامج عن الحد االقصي للبرنامج تتم المفاضلة بينهم استناداً  اذا زاد عدد الطالب المحولين -3
رجات التقدير العام للفرقة االولي ثم تقدير ودرجة مواد التخصص ) المتطلب االساسي( ثم دالي 

ترفض. ) مجلس  المتطلب المرتبط الي ان يصل عدد الطالب الي الحد االقصي وباقي الطلبات
 م.11/11/2115( بتاريخ 111الكلية رقم )

 ثانياً: طالب المستوي الثاني:

 يمنح الطالب الراسبون بالمستوي الثاني فرصة واحدة للتحويل من برنامج الي اخر . -1
يتقدم الطالب الاعفائو من الدراسة واالمتحان فيها المقررات المشتركة والمقررات االختيارية الناجح  -2

 م .13/11/2115( بتاريخ 111مجلس الكلية رقم )فيها) 
 تكون الموافقة علي التحويل عن طريق مجلس الكلية . -3

 

 

قواعد التحويل من برنامج 
لكليةالي االخر با  



 
 
 
 

11 
 

 دليل الارشاد الااكدميي

 

 

 

 

 المتطلب المرتبط المتطلب االساسي البرنامج م
 كيمياء غير عضوية وتحليلية اساسيات اراضي االراضي والمياه 1
النباتياالنتاج  2  نبات عام اساسيات انتاج نباتي 
 حيوان عام اساسيات انتاج حيواني ودواجن االنتاج الحيواني والدواجن 3
 كيمياء غير عضوية وتحليلية اساسيات الصناعات الغذائية وااللبان علوم وتكنولوجيا االغذية 4
 نبات عام اساسيات وقاية وامراض النبات وقاية وامراض النبات 5
 كيمياء غير عضوية وتحليلية  نبات عام  التكنولوجيا الحيوية الزراعية 6
 رياضة اساسيات اقتصاد زراعي ومجتمع ريفي العلوم االقتصادية واالجتماعية 7

 

 

 

 

 

 

 

المقررات المؤىلة 
 لاللتحاق بالبرنامج 
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    .........................................................ؿؼدؿه ؾسيادتؽم اؾطاؾب / 

 م 00/     00ؿؼيده بادلسموى اؾناـي  باؾؽؾية ػى اؾعام اجلاؿعي      

.........................................................يف برـاؿج :   

 ..............................................برجاء اؾمؽرم بادلواػؼة عؾى حتوقؾي إىل برـاؿج :    

 عؾؿا بأـين ـاجح يف  ادلؼررات ادلؤفؾة ؾؾربـاؿج .

 
 

 ؿؼدؿه ؾسيادتؽم        

 اؾطاؾب /

 ادلسموى اؾناـي

 

طلب تحويل 
 داخلي
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.........................................................ادم اؾطاؾب /    

 /.........................................................رؼم ؿوباقل  

ادلؼرر        ـميهة اؾطاؾب بادلسموي االول )متأل بوادطة ذكون اؾطالب (           
ـلات  

 عام 

ؽيؿياء غري 

عضوقه 

 وحتؾيؾيه 

حيوان  رقاضه 

 عام 

ؾغه  ا.اراضي 

 عربيه

ا.اـماج 

 ـلاتي

ا. اـماج 

 حيواـي

ا.صـاعات 

غذائيه 

 واؾلان

ا.وؼاقه 

 واؿراض

ا. اؼمصاد 

 وجممؿع

ؾغه  حضاره

 اوربيه 

اؾمؼدقر 

 اؾعام

جه
الدر

 

              

 ترتيب اؾرباؿج تلعا ؾرغلة اؾطاؾب

 ادلــؼررات ادلؤفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؾة اؾربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؿج رؼم اؾرغلة

 األوىل  
  

 

 اؾناـية
  

 

 اؾناؾنة
  

 

 اؾرابعة 
  

 

 اخلاؿسة
  

  

 اؾساددة 
  

 

 اؾسابعة 
  

 

 اؾطاؾب                                                                                        توؼيع          

 )          (اؾربـاؿج اؾذي مت ؼيد اؾطاؾب به تلعا دلا اؼرته اؾؾهـة

 استمارة رغبات
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 دليل الارشاد الااكدميي

 

                                                                                                        

 

                ..........................ادلؼيد بادلسموى /  ...................ؿؼدؿه ؾسيادتؽم اؾطاؾب /     

 م 00/       00ؾؾعام اجلاؿعي             

 أتشرف باإلحارة بأـي  ؼؿت باؾمسهيل يف ادلؼرر االخمياري /                                                        

 م    00م /     00ؿن اؾعام اجلاؿعي             ...................يف اؾػصل اؾدرادي   

 م 00يف ادلؼرر ادلذؽور وردلت  ػيه يف اؿموان دور           عؾؿا بأـي ؼد تعنرت

 برجاء اؾمؽرم بادلواػؼة عؾى ادملدال ادلؼرر ادلذؽور بادلؼرر االخمياري )                      (

 م      00/        00واؾذي قدرس باؾػصل اؾدرادي  )        (    ؿن اؾعام اجلاؿعي احلاؾي      

م بؼلول واػر االحرتاموتػضؾوا ديادتؽ  

 

 ؿؼدؿه ؾسيادتؽم      

 اؾطاؾب  :                                      

 ادلسموى :                                      

   

طلب انسحاب 
 واستبدال مقرر


