
جامعة فاروس باألسكندرية

عمادة القبول والتسجيل 

اإلرشاد األكاديًي

دنيم انًرشذ األكاديًى

 )  ثح١ث ٠جزي اٌّششذ األوبد٠ّٟ ٌؼ١ٍّخ اإلسشبد األوبد٠ّٟ ٌٍطالة، أ١ّ٘خ وج١شح جبِؼختٌٟٛ اٌ

وبد٠ّٟ ٚتجبسثٗ اٌؼ١ٍّخ. ٚاٌّششذ األ اٌطبٌت ثخجشاتٗ اٌؼ١ٍّخ ( جٙذٖ إلفبدحػعٛ ١٘ئخ تذس٠ظ

 فٟ تحص١ٍٗ اٌؼٍّٟ ٚتؼش٠فٗ ٘زا إٌّطٍك ٠غؼٝ ٌىٟ ١ٕ٠شٌٍطبٌت غش٠مٗ األوبد٠ّٟ ٠ٚغبػذٖ ِٓ

، وّب ٠مَٛ اٌّششذ ثّتبثؼخ  ثبٌى١ٍخ اٌذساعخ ٚاالِتحبٔبد ثبٌمٛاػذ ٚاإلجشاءاد اٌتٟ تٕظُ ع١ش

خ ِشبوٍِٕٗبلش تٛاجٙٗ خالي فتشاد دساعتٗ ػٓ غش٠ك ٚتز١ًٌ اٌؼمجبد اٌتٟ لذ اٌطبٌت إٔجبصاد

 . ٚإسشبدٖ إٌٝ أفعً اٌحٍٛي ٌّٛاجٙخ تٍه اٌّشبوً اٌؼ١ٍّخ،

انرســـانت :

تٙذف اٌٝ اٌتؼشف ػٍٝ اٌّشبوً اٌتٟ تؼشلً ػ١ٍّخ اٌتؼ١ٍُ   االسشبد االوبد٠ّٟ خذِخ اششاف١خ

ٚاٌتؼٍُ ٚوزٌه تؼٛق ثٕبء ِغ١شح جبِؼ١خ فؼبٌخ تّٕح اٌطبٌت ِٙبساد ١ِٕٙخ تّٕحٗ خصبئص 

تفٛق ٌغٛق اٌؼًّ .١ِّضح تؼط١ٗ اٌ

يـــت :ؤانر

اػذاد غبٌت ١ِّض ِغٍح ثبٌؼٍُ ٚاٌخجشاد ا١ٌّذا١ٔخ ٚتفّٙٗ ٌّتطٍجبد عٛق اٌؼًّ .

هذف االرشاد االكاديًي :

٠ؼًّ ػٍٝ :  ٠ٙذف االسشبد االوبد٠ّٟ اٌٝ ٚجٛد ِششذ اوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت

ػذاد ٚاٌتخط١ػ ٌّغتمجٍٗ اٌؼٍّٟ .ِغبػذح اٌطبٌت فٟ اال .1

 ت ثبالسشبداد اٌتٟ تؤدٞ ٌتفٛلٗ .تٛج١ٗ اٌطبٌ .2

اٌّمشساد اٌذساع١خ االخت١بس٠خ ٚوزٌه تّٙذ ٌٗ اٌطش٠ك اٌٝ    ِغبػذح اٌطبٌت فٟ اخت١بس .3

 اٌتخصص .

ٍّٟ ع١ٍُفٟ اػذادٖ ثبعبط ػ  اسشبدٖ اٌٝ االعتفبدح ِٓ ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼتّذح .4
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هاراث اإلرشاد األكاديًيي

اصً اٌفؼبي ِغ غالثٗ ،٠غتط١غ أْ ٠حذد حبجبتُٙ ، ٠ج١ذ إْ اٌّششذ إٌبجح ٘ٛ اٌمبدس ػٍٝ اٌتٛ 

االعتّبع إ١ٌُٙ ، ٠فُّٙٙ ٠ٚٙتُ ثُٙ ، ال ٠ٙبجُّٙ أٚ ٠غخش ُِٕٙ ، إّٔب ٠ؼًّ ِؼُٙ ٠ٚششوُٙ فٟ 

اٌتخط١ػ ٌذساعتُٙ ، ٠غتثّش خجشاتُٙ ٠ٚثك ثمذساتُٙ . ػٕذئٍز ٠ىْٛ لبدساً ػٍٝ األخز ثأ٠ذ٠ُٙ 

بد خالي دساعتُٙ ، ِٚٓ ٕ٘ب ٔغتط١غ أْ ٔحذد ثؼط ِٚؼبٌجخ ِب ٠ؼتشض غش٠مُٙ ِٓ ػمج

اٌّٙبساد اٌتٟ ٠ٕجغٟ أْ تتٛفش ٌٍّششذ األوبد٠ّٟ ٌىٟ ٠غُٙ فٟ تحم١ك األ٘ذاف اٌّشعِٛخ ٌٗ ، 

 ِٚٓ ٘زٖ اٌّٙبساد

 يهارة انقيادة

تى٠ٛٓ ػاللخ إ٠جبث١خ ِغ اٌطالة ٌٍتأث١ش ػ١ٍُٙ ِٚغبػذتُٙ فٟ اٌغ١ش ٔحٛ تحم١ك األ٘ذاف 

.اٌّشعِٛخ

  يهارة انخعاطف

ِشبسوخ اٌطالة ِشبػشُ٘ ٚأفؼبالتُٙ ٌفُّٙٙ ٚتى٠ٛٓ ػاللخ ج١ذح ِؼُٙ تغبػذ ػٍٝ تمجٍُٙ

ٌإلسشبد ٚإٌصح ٚاٌتٛج١ٗ

 يهارة انخخطيط

ِغبػذح اٌطبٌت ػٍٝ تحذ٠ذ األ٘ذاف ٚتح٠ٍٛٙب إٌٝ إجشاءاد لبثٍخ ٌٍتحم١ك ، ِٚثبي رٌه ِغبػذح 

تحم١ك أ٘ذاف ثؼ١ذح تتؼٍك ثّغتمجٍٗ اٌذساعٟ ٚاٌٛظ١فٟ ، اٌطبٌت ػٍٝ اخت١بس اٌتخصص اٌّالئُ ٌ

 أٚ ِغبػذتٗ فٟ إػذاد خطخ ٌشفغ ِؼذٌٗ اٌتشاوّٟ

 يهارة انخنظيى

تٕظ١ُ أػّبي اإلسشبد ٚتشت١جٙب ثصٛسح تحمك االعتفبدح اٌمصٜٛ ِٕٙب ٠ٕٚطجك رٌه ػٍٝ تٕظ١ُ

 ألوبد٠ٍِّٟفبد اٌطالة ٚأػّبي اٌتغج١ً ٚاٌحزف ٚغ١ش رٌه ِٓ أػّبي اٌّششذ ا

 يهارة االسخًاع

أْ ٠ىْٛ اٌّششذ األوبد٠ّٟ ِغتّؼبً ج١ذاً ٌطالثٗ ،٠تؼشف ػٍٝ آسائُٙ ، ٚأفىبسُ٘ ، ِٚمتشحبتُٙ 

، ٚاٌّشىالد اٌتٟ ٠ٛاجٙٛٔٙب ، األِش اٌزٞ ٠ؼضص ثمتُٙ ثأٔفغُٙ ٠ٚمٛٞ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّششذ 

 ٚث١ُٕٙ 
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 يهارة احخار انقرار وحم انًشكالث

بجٙب اٌّششذ األوبد٠ّٟ ػٕذ اعتّبػٗ ٌٛجٙبد ٔظش اٌطالة ِٚحبٚستُٙ ٚ٘زٖ اٌّٙبساد ٠حت

ٌٍتؼشف ػٍٝ اٌّشىالد اٌتٟ ٠ٛاجٙٛٔٙب  ِٚٓ ثُ ِغبػذتُٙ التخبر اٌمشاساد اٌصح١حخ اٌالصِخ 

ٌحً اٌّشىٍخ

 يهارة إدارة واسخثًار انىقج

تشًّ ِٛاػ١ذ  تشًّ جذٌٚخ األػّبي ٚتٕغ١مٙب ، ٚتحذ٠ذ اٌخطخ اٌض١ِٕخ ألػّبي اٌّششذ اٌتٟٚ

اٌتغج١ً ٚاٌحزف ٚاإلظبفخ ٚجذٌٚخ ٚتٕظ١ُ اٌغبػبد اٌّىتج١خ اٌتٟ ٠ّىٓ ٌٍطالة ِٓ خالٌٙب 

 االجتّبع ِغ اٌّششذ ثٙب

انًهاو انعايت نهًرشذ األكاديًي

:انخطىاث اإلجرائيت

 ٚاٌخطخ اٌذساع١خ ٌٍمغُ تؼش٠ف اٌطبٌت اٌّغتجذ ثٕظبَ اٌّمشساد. 

 اٌطالة.شئي ػٍٝ لبئّخ غالثه ِٓ ٛحصٌا ْٛ  

 ثٕفغه ٚتؼشف ػ١ٍُٙ ف٠ؼشٚاٌت،  طالةبٌع ثبجتّإلا. 

 ُٙأخجشُ٘ ثأْ ػٍّه ٘ٛ تمذ٠ُ اٌؼْٛ ٚاٌّغبػذح ٌُٙٚ اثٕٟ ػاللخ غ١جخ ِؼ. 

 ٖأْ ٘زا إٌظبَ ِٓ أجٍُٙ ٚف١ٗ ِصٍحتُٙٚ اػشض ٌُٙ ا٠جبث١بد إٌظبَ ِٚضا٠ب . 

 َٚصع ػ١ٍُٙ األٚساق ٚاٌّطجٛػبد اٌتؼش٠ف١خ ثبٌٕظب . 

 ًِء ث١بٔبد أعتّبسح األسشبد )ِشفك(.ُِٕٙ  اغٍت 

 ُٙشذد ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌحعٛس ٚاالٔعجبغ خالي دساعت. 

 ُٙاػشض ٌُٙ خطته ٌٍؼًّ ِؼ . 

 أػٍٓ ٌُٙ عبػبته اٌّىتج١خ ٚٚظح ٌُٙ أ١ّ٘خ تٛاصٍُٙ ِؼه. 

 ُٙأجت ػٍٝ اعتفغبساتُٙ ٚسحت ثض٠بسات. 

: 
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 ًغبٌت ِٓ غالثه ٚعجً ػ١ٍٗ اعُ اٌطبٌت ٚسلّٗ جٙض ٍِف ٌى. 

  ِٓ ث١بٔبد أعتّبسح األسشبدصذسٖ ثٕغخخ.  

 ٟظُ ٌٍٍّف ٔغخخ ِٓ جذٚي تغج١ً اٌطبٌت ٌٍفصً اٌذساع . 

 احصً ػٍٝ ٔغخخ ِٓ اشؼبساد اٌطبٌت اٌفص١ٍخ .  

 ٟجٙض وشبف ٌّتبثؼخ ع١ش اٌطبٌت اٌذساع . 

 وّٟ ٌٍطبٌتفشؽ ٔتبئج اٌطبٌت اٌفص١ٍخ فٟ اٌغجً اٌتشا .  

  ّٟاحصً ػٍٝ إٌغخخ )اٌحبعٛث١خ( ٌغجً اٌطبٌت اٌتشاو. 

 أخجش اٌطبٌت أْ ٠حتفع ثٕغخخ ِٓ اشؼبساد إٌتبئج اٌفص١ٍخ .  

 احتفع ثٕغخخ ِٓ أٚساق اٌحزف ٚاإلظبفخ ٌٍّمشساد اٌذساع١خ ٌٍطبٌت . 

:يساعذة انطانب وحىجيهه الخخيار انخخصص انًالئى وفقاً نقذراحه وييىنه

 ذأ ثشٔبِج اخت١بس اٌتخصص لج١ً ٔٙب٠خ اٌفصً اٌذساعٟ األٚي ٌٍطبٌتاث .  

 ٔظُ جذٚال ٌجٍغبد اإلسشبد اٌفشدٞ ٌطالثه .  

 ثه ٚتؼشف ػٍٝ لذساتٗ ١ٌِٚٛٗ ِجىشا الاجتّغ ثط 

 ٚاٌخطخ اٌذساع١خ ٌٍمغُ ػشف اٌطبٌت ثّغبس وً تخصص ِٚٛادٖ اٌذساع١خ .  

 ٗأششن ٌٟٚ أِش اٌطبٌت فٟ ِغبٌخ تحذ٠ذ اٌتخصص اٌذساعٟ الثٕٗ ٚاغٍت ِٛافمت .  

  ٟحذد ِغ اٌطبٌت اٌتخصص اٌّالئُ ٌٗ ثشىً ِٛظٛػ. 

  ٚاٌخطخ اٌذساع١خ ٌٍمغُ ِٚٛادٖ اٌذساع١خأػذ لبئّخ ثتخصصبد غالثه 

 ٗغ ِٛاد اٌذساعخ ػٍٝ اٌفصٛي ٠ٛصِغ ت جٙض خطخ دساع١خ ٌىً غبٌت ثحغت تخصص

 ١خ اٌذساع

 اٌّتطٍجخ ٌّٛاد أخشٜ، ٚاٌّٛاد اٌشاعت ف١ٙب اٌطبٌت٠غ اٌّٛاد أػػ األ٠ٌٛٚخ ٌتٛص . 

 ٌتفبدٜ اٌتعبسة فٝ اٌّٛاػ١ذجذاٚي اٌطالة  أػذ .  

 صٚد غالثه ثٕغخخ ِٓ اٌخطخ اٌذساع١خ اٌتٟ أػذدتٙب .  

 مأل نموذج التسجيل .  

إعذاد يهف اإلرشاد األكاديًي نهطانب 
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 :اإلشراف على جدول تسجيل الطالب النهائي واعتماده

  ٍُجذٚي اٌتغج١ً إٌٙبئٟ ِٓ ِىتت اٌتغج١ًاعت .  

 ًاجتّغ ثبٌطالة ٚٚصع ػ١ٍُٙ ثطبلبد اٌتغج١ .  

 اطلب منهم تعبئة بطاقات التسجيل بدقة وفقا لجدول التسجيل .  

  تأكد من تسجيل الطالب للحد المطلوب من الساعات وفق معدله التراكمي. 

 سجيلاطلب منهم الحصول على تواقيع المعلمين لمقررات الت.  

 تأكد من استيفاء تواقيع المعلمين على بطاقة تسجيل الطالب .  

 ػبٌج ِشىالد اٌتغج١ً أٚال ثأٚي ٚظغ اٌجذائً ٌٍطبٌت .  

 تأوذ ِٓ تؼجئخ وبفخ ث١بٔبد اٌجذٚي .  

 ِٕٗ اػتّذ اٌجذٚي ثؼذ أتٙبء اٌتغج١ً ٚاحتفع ثٕغخخ . 

 ٗنسخة معتمدةالطالب بتسليم الجدول لمكتب التسجيل والحصول على  ٚج

  اإلشراف على عملية الحذف واإلضافة 

 ناقش طالبك في أسباب الحذف وتعرف على مبرراته . 

 وجه لطالب لتعويض المقرر المحذوف بإضافة مقرر آخر .  

 وزع بطاقات الحذف وإلضافة على لطالب الراغبين .  

  ذف واإلضافة   .تأكد من نظامية عدد ساعات الطالب بعد ال

 طالب بضرورة اعتماد الحذفواإلضافة من معلمي تلك المقرراتأخبر ال . 

 تأكد من استيفاء جميع بيانات بطاقة الحذف واإلضافة .  

  اعتمد البطاقة وأرسلها إلى مكتب التسجيل.  

  ذف واإلضافة   .احتفظ بنسخة من بطاقة ال

 إرشاد الطالب المتأخر دراسياً وتوجيهه

  الحاجةضع آلية التصال بطالبك عند . 

5



 سلم الطالب إنذارات الغياب أو التأخر الدراسي بالتنسيق مع مكتب التسجيل . 

  أعد قائمة بلطالب المتأخرين دراسيا.  

 الء لطالب ه   . حدد اجتماعا مع 

 ال تسخر منهم أو توبخهم .  

 أوصلهم إلى قناعة بتأثير تأخرهم الدراسي على مستقبلهم .  

 ن مع شرحه لهماطلب منهم تعبئة الستبيا .  

 شاركهم في وضع خطة لمعالجة ذلك .
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٠ٚتىْٛ ِٓ فص١ٍٓ دساع١١ٓ : اٌفصً اٌذساعٟ األٚي ٚاٌفصً اٌذساعٟ اٌثبٟٔ ٚلذ ٠عبف 

ا١ٌّٙب فصً ثبٌث ال٠ٍتضَ ج١ّغ غٍجخ اٌجبِؼخ ثبٌتغج١ً ف١ٗ ٠ٚغّٟ " اٌفصً اٌص١فٟ "
يانعاو انجايع

سلُ ٠ذي ػٍٟ اٌؼبَ اٌجبِؼٟ ٚاٌفصً اٌزٞ ٠جذأ اٌطبٌت اٌذساعخ ف١ٗ إظبفخ اٌٟ اٌشلُ 

 اٌّتغٍغً ٌٍطبٌت فٟ رٌه اٌؼبَ ٚاٌفصً اٌذساعٟ
انرقى انجايعي

٘ٛ فتشح ص١ِٕخ ِمذاس٘ب عتخ ػششح اعجٛػبً ، تشًّ عبػبد اٌذاسعخ ٚفتشح األِتحبٔبد  انفصم انذراسي

ب اٌطالة ٌتّىُٕٙ ِٓ اٌحصٛي ػٍٟ اٌذسجخ اٌؼ١ٍّخ فٟ ج١ّغ اٌّمشساد اٌتٟ ٠ذسعٙ

 تخصص ِؼ١ٓ
انخطت انذراسيت

إٌّٙج اٌذساعٟ ِحذد األ٘ذاف ٚاٌّحتٛٞ اٌزٞ ٠تٕبٚي ِٛظٛع ِب ٌّذح فصً دساعٟ وبًِ 

١ّ٠ٚض اٌّمشس ثبالعُ ٚاٌشلُ
انًقرر انذراسي

شاد اٌتٟ احشص٘ب ٘زٖ٘ٛ وشف ٠ج١ٓ اٌّمشساد اٌتٟ دسعٙب اٌطالة ثتغٍغً اٌفصٛي ٚاٌتمذ٠

اٌّمشساد وّب ٠ج١ٓ اٌىشف اٌّؼذي اٌفصٍٟ ٚاٌتشاوّٟ فٟ وً فصً دساعٟ
انسجم انذراسي

ِجّٛػخ اٌّٛاد اٌذساع١خ اٌتٟ تمش اٌجبِؼخ تذس٠غٙب ٌج١ّغ غٍجتٙب ، ٟٚ٘ ِٛاد تتفك ٚأ٘ذاف 

اٌجبِؼخ
يخطهباث انجايعت

ى١ٍخػٍٟ اختالف تخصصبتُٙ ، ٚرٌه ِحّٛػخ اٌّٛاد اٌذساع١خ اٌتٟ ٠ذسعٙب ج١ّغ غطٍجخ اٌ

ٌتٛف١ش لبػذح اعبع١خ ِٓ اٌثمبفٛ ٚاٌّؼٍِٛبد ٌُٙ
يخطهباث انكهيت

ٚتشىً ِجّٛػخ اٌّٛاد اٌذساع١خ اٌتٟ تٕتّٟ اٌٟ حمً ٚاحذ ِٓ حمٛي اٌؼٍَٛ ٚاٌّؼشفخ 

اإلٔغب١ٔخ ، ٠ٕٚفشد ثذساعتٙب غٍجخ اٌتخصص اٌٛاحذ فٟ اٌى١ٍخ
يخطهباث انخخصص

إ٠صبي تغتٍّٗ اٌطٍجخ ثؼذ اٌتغج١ً ِجبششح ٠ج١ٓ ف١ٗ اٌّمشساد اٌتٟ تُ اٌتغج٠ً١ؼتجش ثّثبثخ 

 ف١ٙب فؼالً 
اشعار انخسجيم

٘ٛ ػعٛ ١٘ئخ اٌتذس٠ظ اٌزٞ ٠ختبسٖ اٌمغُ األوبد٠ّٟ فٟ اٌى١ٍخ ١ٌتٌٟٛ تٛج١ٗ اٌطبٌت فٟ 

 ػ١ٍّخ تغج١ً ِمشساد وً فصً دساعٟ ، ٠ٚتبثغ ِغ١شتٗ اٌؼ١ٍّخ ِٕز دخٌٛٗ فٟ اٌجبِؼخ

ٚحتٟ تخشجٗ

انًرشذ األكاديًي

ػ١ٍّخ تغج١ً اٌطالة ٌٍّمشساد اٌّختٍفخ اٌتٟ تتُ فٟ حذٚد ِٕتصف فصً ِب ٠ٚغجً ف١ٗ 

ٌٍفصً اٌالحك
انخسجيم انًبكر

ػ١ٍّخ حزف أٚ إظبفخ  أٚ ِٛاػ١ذ ِؼ١ٕخ ٌّمشس أٚ اوثش ٚتتُ خالي األعجٛع األٚي ِٓ اٌفصً

 اٌذساعٟ
انسحب واإلضافت

اٌّمشساد اٌتٟ دسعٙب اٌطبٌت ٔجبحب أٚسعٛثب فٟ اٌفصً اٌذساعٟ اٌٛاحذ  تمذ٠ش٘ٛ ِؼذي 

،٠ٚتُ احتغبثٙب ػٍٟ إٌحٛ اٌتبٌٟ :

ً ِمشس فٟ ػذد عبػبتٗ اٌّؼتّذح ، ثُ تجّغ حٛاصً ظشة اٌّمشساد وتعشة دسجبد 

اٌتٟ دسعٙب اٌطبٌت ، ٚتمغُ ػٍٟ ِجّٛع اٌغبػبد اٌتٟ عجٍٙب اٌطبٌت فٟ اٌفصً اٌذساعٟ

انفصهي انًعذل

اٌّمشساد اٌتٟ دسعٙب اٌطبٌت ٔجبحب أٚسعٛثب حتٟ أخش فصً دساعٟ أتُ  تمذ٠ش ٘ٛ ِؼذي 

دساعتٗ ، ٠ٚتُ احتغبثٙب ػٍٟ إٌحٛ اٌتبٌٟ :

تجّغ حٛاصً ظشة اٌّمشساد اٌتٟ دسعٙب اٌطبٌت فٟ وً اٌفصٛي ، ثُ تمغُ ػٍٟ إجّبٌٟ 

 اٌغبػبد اٌّؼتّذح ٌٍفصٛي اٌذساع١خ اٌتٟ دسعٙب

انخراكًي انًعذل

 يصطهحاث شائعت اإلسخخذاو:
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