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اإلرشاد األكاديمي للطالب 2019 - 2020

الـرؤيـــة
كليات التقنية العليا رائدة التعليم العالي التطبيقي في 
تمكين ا�جيال من المساهمة في صناعة مستقبل دولة 

ا�مارات العربية المتحدة.

الرســـالة
تلتزم كليات التقنية العليا بتوفير برامج التعليم العالي 

التطبيقي التي تزود الطلبة بالعلوم والمهارات 
والكفاءات وفق المعايير الدولية وبما يلبي 
احتياجات المجتمع وقطاعات ا�عمال في 

دولة ا�مارات العربية المتحدة.
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تهــدف الكليــات إلــى تأهيــل الطلبــة المواطنيــن لمزاولــة المهــن التخصصيــة والفنيــة المطلوبــة فــي مجتمــع 
ســريع التطــور، وإعــداد جيــل جديــد مــن الخريجيــن المؤهليــن للمســاهمة الفاعلــة فــي اقتصــاد ســريع النمــو 

والتنميــة الشــاملة بمــا يحقــق رؤيــة اإلمــارات2021.

ــاة الجامعيــة والغــرض  ــر اإلرشــاد األكاديمــي جــزءًا هامــا مــن الحي يعتب
منــه هــو إعــداد الطلبــة للمشــاركة الفاعلــة فــي مجتمــع الكليــات 
ولتولــي أدوارهــم ومســؤولياتهم كطلبــة، إضافــًة إلــى تحقيــق النجــاح 
فــي حياتهــم. ويتــم توفيــر اإلرشــاد األكاديمــي إلــى جميــع الطلبــة 

ــة. ــدة الدراس ــة م ــت طيل ــي أي وق ــردي ف ــكل ف بش

اإلرشاد األكاديمي للطالب
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المساعدة في وضع األهداف

المساعدة على التنمية الذاتية والتطوير المهني

اختيار البرنامج الدراسي

متابعة التقدم األكاديمي

توضيح وبيان السياسات األكاديمية و المؤسسية

المساعدة في المواضيع األكاديمية

المساعدة في بعض المسائل الشخصية

التعريف على بيئة الحرم الجامعي

المساعدة في التعرف على أماكن الموارد 
الجامعية وكيفية استخدامها

المساعدة في التكيف مع الحياة 
الجامعية

متابعة حالة حضور وغياب الطالب اليومية 
وإدارة الوقت

على المرشد األكاديمي إبقاء الطالب على 
علم بجميع القواعد الحالية والمتغيرة، 

وجميع األنظمة والسياسات المتبعة 
بشكل فعال وشرح متطلبات التخرج 

تقديم خطة التسجيل باستخدام استمارة 
التسجيل للطالب في كل فصل دراسي

توفير المساعدة للتسجيل في المساقات 
الدراسية

توفير المساعدة بشأن الترفيع األكاديمي

توفير المساعدة بشأن الشهادات 
االحترافية

دور المرشد

بإمــكان المرشــد توفيــر المســاعدة للطالــب فــي جميــع جوانــب التجربــة 
ــي  ــرة ف ــة المتوف ــادر التعليمي ــول المص ــات ح ــده بالمعلوم ــة وتزوي األكاديمي
الكليــة عنــد الحاجــة. وتشــمل بعــض المســؤوليات المحــددة للمرشــدين 

األكاديمييــن، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، مــا يلــي:
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متى تقابل المرشد؟

ماذا تتوقع من المرشــد الخاص بك؟

ماذا يتوقع المرشد منك؟

تتعلــق  مواضيــع  أيــة  بخصــوص  المرشــد  لمقابلــة  بالســعي  ننصــح 
بتقدمــك التعليمــي. عليــك مســاعدة المرشــد لكــي يقــدم لــك مــا 
تحتاجــه مــن خدمــة مــن خــالل تزويــده بمعلومــات حــول تقدمــك 
األكاديمــي، باإلضافــة إلــى مــا لديــك مــن نقــاط ضعــف أو قــوة ومــا 

تحــدد لنفســك مــن أهــداف أكاديميــة.

اإللتزام بمواعيد مقابالت الطلبة	 
التعليميــة 	  البرامــج  بمتطلبــات  جيــدة  معرفــة  علــى  يكــون  أن 

والمناهــج الدراســية مــن واقــع خبراتــه، واإللمــام بأيــة فــرص مهنيــة 
مالئمــة ووظيفيــة 

األكاديميــة 	  المتطلبــات  بكافــة  جيــدة  معرفــة  علــى  يكــون  أن 
والسياســات واإلجــراءات المؤسســية واإلجــراءات األكاديميــة الكفيلة 

ــي ــاح األكاديم ــق النج ــي تحقي ف
توفيــر المعلومــات التــي ال يعرفهــا الطلبــة أو توجيههــم لمراكــز 	 

ــك ــة لذل ــت الحاج ــا دع ــة كلم ــي الكلي ــبة ف ــوارد المناس الم

ــا 	  ــية، بم ــج الدراس ــات البرام ــأن متطلب ــة بش ــه المعرف ــون لدي أن يك
ــهادات   ــق الش ــج تدقي ــك برنام ــي ذل ف

فــي  	  الموضحــة  األكاديميــة  واإلجــراءات  السياســات  وفهــم  قــراءة 
األخــرى والمصــادر  للكليــة  اإللكترونــي  الموقــع 

إحاطة المرشد علمًا بأية صعوبات أكاديمية 	 
حضــور أيــة جلســات إرشــادية مصطحبــًا معــك أيــة مســتندات مــن 	 

شــأنها مســاعدة المرشــد فــي هــذا الخصــوص

قــراءة وفهــم المعلومــات األكاديميــة المتعلقــة ببرنامجك الدراســي 	 
والــواردة فــي الدليــل الســنوي لكليــات التقنيــة العليــا

مقابلة مرشدك لتنفيذ الخطة في كل فصل دراسي	 
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توجيه الطلبة وإرشاد األقران

دور المسؤول األكاديمي

 مرشد األقران - الخدمات الطالبية

يقوم المسؤول األكاديمي بالمهام التالية:

إرشاد الطلبة في عمليات السحب واإلضافة للمواد الدراسية 	 
بالتنسيق مع المرشد األكاديمي للطالب

توجيه الطلبة في المواعيد النهائية للسحب واإلضافة مع 	 
السياسات واإلجراءات المتبعة لها

الرد على استفسارات الطلبة المتعلقة بالتسجيل	 

يقوم مرشد األقران بالمهام التالية:

تلقي استفسارات الطلبة حول الخدمات والبرامج الطالبية	 

إعداد ملفات للطلبة الذين يعانون من صعوبات دراسية 	 

منح الطلبة ضعاف األداء خططًا للدراسة 	 

توثيق أية شكاوى من الطلبة 	 

رصد أية قضايا سلوكية من قبل المدرسين 	 

متابعة الطلبة ضعاف األداًء للتأكد من التزامهم بخطط 	 
الدراسة

الرد على أية اتصاالت هاتفية	 

تسجيل أسماء جميع الطلبة عند زيارتهم المكتب 	 
وطبيعة الزيارة
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توفير اإلرشاد بشأن 
وضع الطالب األكاديمي

ورش عمل

 2.0 يعــادل  تراكمــي  عــام  معــدل  علــى  الحصــول  الطلبــة  علــى 
ــرج.  ــات التخ ــتيفاء متطلب ــد واس ــي جي ــر أكاديم ــى تقدي ــة عل للمحافظ
ويوضــع الطلبــة الحاصليــن علــى معــدل عــام يقــل عــن 2.0 تحــت 
اإلنــذار األكاديمي،كمــا يتلقــون إشــعارًا رســميًا مــن الكليــة. وفــي هــذه 
الحالــة، مــن الضــروري قيــام المرشــدين األكاديمييــن بالتواصــل مــع 
هــؤالء الطلبــة لمســاعدتهم علــى فهــم وضعهــم األكاديمــي الحالي 
وعلــى تنفيــذ خطــة للنجــاح فــي المســتقبل. ويمكــن أن يوجــه المرشــد 
األكاديمــي أيضــًا هــؤالء الطلبــة ألقســام خدمــات الدعــم األخــرى ذات 

ــة. الصل

االستفادة من وقت قاعة الدراسة	 

الخدمات اإللكترونية	 

تعريف الطلبة بكليات التقنية العليا	 

تطوير مهارات الدراسة 	 

التغلب على التوتر والقلق 	 

تنظيم وإدارة الوقت	 

تحديد األهداف وتحقيقها	 

التكيف مع الحياة الجامعية 	 

التعريف بالسياسات واإلجراءات المتبعة 	 

في الكلية
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يقوم مرشد الطلبة الجدد بالمهام التالية:

المرشد للسنة الدراسية األولى

)السنة المشتركة(

منســق  القســم/  رئيــس  مــع  التنســيق 
البرنامــج بشــأن التوقعــات مــن الطلبــة الجــدد 
مســتوى  وتحديــد  الدراســي  البرنامــج  فــي 

تقديمــه ســيتم  الــذي  اإلرشــاد 

األكاديميــة  واإلجــراءات  السياســات  شــرح 
الكليــات فــي  المتبعــة 

معرفــة كيفيــة إحالــة الطلبــة للحصــول على 
المســاعدة التعليميــة أو إلــى الكليــات األخــرى 

لإلفــادة مــن خدمــات أو مصــادر أخــرى

الطلبــة  بيــن  للتواصــل  اســتراتيجية  وضــع 
تشــمل المنتديــات الطالبيــة الرســمية وإتاحــة 
ــر  ــه أو عب ــًا لوج ــل وجه ــم للتواص ــة له الفرص

اإلنترنــت

فــي  المشــاركة  علــى  الطلبــة  تشــجيع 
التعلــم لمهــارات  الذاتــي  التقييــم 

 

والفــرص  المــوارد  إلــى  الوصــول  تيســير 
اإلنمائيــة

والتواصــل  األداء  ضعــاف  الطلبــة  حصــر 
الحاجــة  عنــد  وإحالتهــم  معهــم 
ــاندة ذات  ــات المس ــى الخدم ــول عل للحص

لصلــة ا
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مالحظات:
تواريخ مهمة

تواريخ الفصل الدراسي

المرشــد للسنة الدراسية األولى )السنة المشتركة(

نهاية الفصل بداية الفصل الفصل الدراسي 

المقدم المسمى الوظيفي التاريخ
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توقيع الطالب توقيع المرشد النتيجة / المتابعة هدف اإلجتماع ا لوقت التاريخ

المرشــد للسنة الدراسية األولى )السنة المشتركة(
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Our Vision
The Higher Colleges of Technology is the leading 
applied higher education institution in empowering 

generations to contribute to the shaping of the future
of the UAE.

Our Mission
Provide applied higher education to equip 

generations with knowledge, skills and 
competencies that meet international 
standards and the future needs of the 

UAE industry and society.

Innovation

Creativity &

Accountability

Excellence

Int
eg

rit
yRespect

SocietyService to

Sp
iri

t

Co
m

m
un

ity



STUDENTS ACADEMIC ADVISING 2019 - 2020

3

Academic
Advising



4



STUDENTS ACADEMIC ADVISING 2019 - 2020

5

HCT’s mandate is to educate National students for the professional and technical careers 
necessary in a rapidly developing society, and to create a new generation of work-ready 
graduates who can contribute to the rapidly growing economy and fulfil the UAE’s Vision 2021.

Academic Advising is an important part of campus life. Through 
academic advising, students learn to become members of 
the campus community; prepare themselves for their roles 
and responsibilities as students; and promote success in their 
lives. Academic advising treats all students individually, so that 
each student can enter, move through, and leave the campus 
knowing that help and advice is always available for them.

ACADEMIC ADVISING
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Assistance with goal setting

 
Assistance with personal growth 
and career development

 
Selection of educational programs

 
Monitoring academic progress

 
Clarification of academic and 
institutional policies

 
Assistance with academic issues

 
Assistance with personal concerns

 
Navigation within the campus 
environment

 
Assistance with campus resource 
identification and utilization

Assistance with adjusting to 
campus life

 
Assistance with attendance, 
tardiness and time management

 
Staying informed of current and 
changing rules, regulations, policies 
and graduation requirements so 
as to effectively communicate the 
same to advisees

 
Providing a registration plan using 
the Registration Form for students 
every semester

 
Providing assistance with course 
registration

 
Providing assistance with Academic 
Progression

 
Provide assistance with Industrial 
Certification

ROLE OF AN 
ADVISOR

Advisors can assist students with virtually all aspects of the 
academic experience and provide information regarding campus 
resources, as needed. Some of the specific responsibilities of 
academic advisors include, but are not limited to:
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WHEN TO SEE 
AN ADVISOR

WHAT TO EXPECT
OF YOUR ADVISOR

WHAT YOUR ADVISOR
EXPECTS OF YOU

You should contact your advisor on any matters related to 
your educational progress. You are responsible for helping 
your advisor help you by sharing essential information about 
your academic progress, strengths, weaknesses, interests, 
and goals.

• Be available for appointments with students as necessary

• Be knowledgeable about educational program 
requirements, curriculum, and professional and career 
opportunities

• Be knowledgeable about academic requirements, 
institutional policies and procedures to ensure academic 
success

• Seek information they do not know or refer students to the 
appropriate campus resources as needed

• To be knowledgeable about educational program 
requirements, including student’s Degree Audit.

• Read and understand the academic policies and 
procedures contained in the HCT website and other 
sources

• Inform your advisor of any academic difficulties

• Attend any appointments with your advisor on time and 
with any necessary documents

• Read and understand the academic information related to 
your program in the HCT catalog

• Meet with your advisor to complete the Plan ahead of time, 
every semester
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STUDENT MENTORING
& PEER ADVISING

ADVICE ON
ACADEMIC STANDING

Academic Officer Role
As a course ADD and DROP FACILITATOR, s/he assists in: 

• Advising students on adding/dropping courses, in 
coordination with the student’s Academic Advisor

• Guiding students on add/drop deadlines and policies and 
procedures

• Answering registration-related queries

Students need to maintain a cumulative Grade Point Average 
(GPA) of 2.0 to stay in good academic standing and to be 
able to graduate from a program.Students who receive a GPA 
below 2.0 will be placed on academic probation and will receive 
an official notification from their campus. It is important that 
academic advisors make contact with these students to help 
them understand their current academic standing and assist in 
the implementation of a plan for future success, in coordination 
with the Division Chair/Program coordinator. Academic Advisors 
can also refer these students, where appropriate, to relevant 
support services.
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WORKSHOPS

The Academic Advisor takes a proactive role in providing 
workshops to improve the academic and overall performance 
of the students. As a workshop facilitator s/he will assist in the 
following workshops:

• Taking advantage of classroom time

• E-services

• Introduction to HCT

• Developing good study skills

• Overcoming stress and anxiety

• Organizing and time management

• Goal setting and achieving

• Adjusting to campus life

• Familiarization with campus policies 
and procedures
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As a First-Year Advisor, s/he performs the following tasks:

FIRST-YEAR ADVISOR
(COMMON YEAR)

Liaises with Division Chair/Program 
Coordinator about expectations 
of commencing students in the 
program, and the level of advice to 
be provided 

Locates and explains the campuses’ 
academic policies and procedures 

Knows when and how to refer 
students to Learning Support or 
other campus services/resources

Establishes a student-to-student 
communication strategy, which 
covers formal student forums, 
information opportunities for students 
to network face-to-face, online 
communication and mentoring 

Encourages students to engage in 
self-assessment of their learning skills 

Facilitates access to resources and 
developmental opportunities 

Identifies “at risk” students, making 
contact and referring those, where 
appropriate, to relevant support 
services



STUDENTS ACADEMIC ADVISING 2019 - 2020

13

NOTES: 
IMPORTANT DATES

TERM BEGINS ENDS

DATE TITLE PRESENTER

Term Dates

First Year Advisor (Common Year)
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First Year Advisor (Common Year)
DATE TIME PURPOSE OF MEETING OUTCOME/

FOLLOW UP
ADVISOR'S
SIGNATURE

STUDENT'S
SIGNATURE


