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تهــــدف لكيات التقنية العليا ٕالــــى تأهيل الطلبــــة لمزاولــــة المهــن 
التخصصيــــة والفنيــــة المطلوبــة فــــي مجتمــع ســــريع التطــور، 
وأن تكــون حاضنــة للمواهــب والمهــارات. وتهــدف أيضــًا إلــى ٕاعــــداد 
جيــــل جديــد مــن الخريجيــــن المؤهلين للمســاهمة الفاعلــة فــي 
اقتصـــاد سـريع النمـــو والتنميـة الشـاملة بمـا يحقـــق الرٔويـة الوطنية 

ــارات. لدولة اإلمـ
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ــي  ــة ف ــاركة الفاعل ــة للمش ــداد الطلب ــو إع ــه ه ــرض من والغ
مجتمــع اللكيــات ولتولــي أدوارهــم ومســؤولياتهم كطلبــة، 
ــر اإلرشــاد  ــم توفي ــق النجــاح فــي حياتهــم. ويت ــى تحقي إضافــًة إل
األاكديمــي إلــى جميــع الطلبــة بشــل فــردي فــي أي وقــت طيلــة 

ــة. ــدة الدراس م

اإلرشاد األاكديمي للطالب

يعتبر اإلرشــاد األاكديمي جزءًا هاما 
الجامعية الحياة  من 
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المساعدة في وضع األهداف

المساعدة على التنمية الذاتية والتطوير المهني

اختيار البرنامج الدراسي

متابعة التقدم األاكديمي

توضيح وبيان السياسات األاكديمية و المؤسسية

المساعدة في المواضيع األاكديمية

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 األاكديمي إبقاء الطالب على 
علم بجميع القواعد الحالية والمتغيرة، 

وجميع األنظمة والسياسات المتبعة بشل 
فعال وشرح متطلبات التخرج 

وضع خطة الدراسة في لك فصل دراسي

توفير المساعدة بشأن الترفيع األاكديمي

دور المرشد

بإمــان المرشــد توفيــر المســاعدة للطالــب فــي جميــع جوانــب 
المصــادر  حــول  بالمعلومــات  وتزويــده  األاكديميــة  التجربــة 
ــض  ــمل بع ــة. وتش ــد الحاج ــة عن ــي اللكي ــرة ف ــة المتوف التعليمي
ــبيل  ــى س ــن، عل ــدين األاكديميي ــددة للمرش ــؤوليات المح المس

ــي: ــا يل ــر، م ــال ال الحص المث
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متى تقابل المرشد؟

ماذا تتوقع من المرشد الخاص بك؟

ماذا يتوقع المرشد منك؟

ــق  ــع تتعل ــة مواضي ــوص أي ــد بخص ــة المرش ــعي لمقابل ــح بالس ننص
بتقدمــك التعليمــي. عليــك مســاعدة المرشــد لكــي يقــدم لــك مــا 
ــك  ــول تقدم ــات ح ــده بمعلوم ــالل تزوي ــن خ ــة م ــن خدم ــه م تحتاج
األاكديمــي، باإلضافــة إلــى مــا لديــك مــن نقــاط ضعــف أو قــوة ومــا 

ــة. ــداف أاكديمي ــن أه ــك م ــدد لنفس تح

اإللتزام بمواعيد مقابالت الطلبة	 

أن يكــون علــى معرفــة جيــدة بمتطلبــات البرامــج التعليميــة 	 
والمناهــج الدراســية مــن واقــع خبراتــه، واإللمــام بأيــة فــرص مهنيــة 

ــة ــة مالئم ووظيفي

أن يكــون علــى معرفــة جيــدة بافــة المتطلبــات األاكديميــة 	 
األاكديميــة  واإلجــراءات  المؤسســية  واإلجــراءات  والسياســات 

الكفيلــة فــي تحقيــق النجــاح األاكديمــي

ــز 	  ــم لمراك ــة أو توجيهه ــا الطلب ــي ال يعرفه ــات الت ــر المعلوم توفي
ــك ــة لذل ــت الحاج ــا دع ــة لكم ــي اللكي ــبة ف ــوارد المناس الم

أن يكــون لديــه المعرفــة بشــأن متطلبــات البرامــج الدراســية، بمــا فــي ذلــك برنامــج تدقيــق 	 
الشــهادات  

االجتمــاع مــع الطلبــة لمســاعدتهم فــي اختيــار المســاقات وفــق الخطــة الدراســية قبــل التســجيل 	 
اإللكترونــي المبكــر

قــراءة وفهــم السياســات واإلجــراءات األاكديميــة 	 
الموضحــة فــي  الموقــع اإللكترونــي لللكيــة 

ــرى ــادر األخ والمص

إحاطة المرشد علمًا بأية صعوبات أاكديمية 	 

ــك 	  ــًا مع ــادية مصطحب ــات إرش ــة جلس ــور أي حض
ــد  ــاعدة المرش ــأنها مس ــن ش ــتندات م ــة مس أي

ــوص ــذا الخص ــي ه ف

مقابلــة مرشــدك لتنفيــذ الخطــة فــي لك 	 
فصــل دراســي

خطــك 	  وفــق  التســجيل  مســؤولية  تحمــل 
الدراســية

االطــالع علــى دليــل البرامــج الدراســية ومعرفة 	 
الخطــة المثاليــة للفصل الدراســي

تلقي التدريب لمعرفة وفهم نظام الدرجات	 

تحمل مسؤولية تقدمك ونجاحك األاكديمي	 
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توجيه الطلبة وإرشاد األقران

دور المسؤول األاكديمي

مرشد األقران - الخدمات الطالبية 

يتولى المسؤول األاكديمي مسؤولية مساعدة الطلبة في جميع 	 
المسائل المتعلقة بالتسجيل، وتشمل مهامه:

إرشاد الطلبة في عمليات السحب واإلضافة للمواد الدراسية 	 
بالتنسيق مع المرشد األاكديمي 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 	 
توثيق أية شاوى 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 األاكديمي

ورش عمل

علــى الطلبــة الحصــول علــى معــدل عــام تراكمــي يعــادل 2.0 
للمحافظــة علــى تقديــر أاكديمــي جيــد واســتيفاء متطلبــات التخــرج. 
ــت  ــن 2.0 تح ــل ع ــام يق ــدل ع ــى مع ــن عل ــة الحاصلي ــع الطلب ويوض
ــي  ــة. وف ــن اللكي ــميًا م ــعارًا رس ــون إش ــا يتلق ــذار األاكديمي،كم اإلن
ــل  ــن بالتواص ــدين األاكديميي ــام المرش ــروري قي ــن الض ــة، م ــذه الحال ه
ــي  ــم األاكديم ــم وضعه ــى فه ــاعدتهم عل ــة لمس ــؤالء الطلب ــع ه م
الحالــي وعلــى تنفيــذ خطــة للنجــاح فــي المســتقبل. ويمكــن أن يوجــه 
ــم  ــات الدع ــام خدم ــة ألقس ــؤالء الطلب ــًا ه ــي أيض ــد األاكديم المرش

ــة. ــرى ذات الصل األخ

االستفادة من وقت قاعة الدراسة	 

الخدمات اإللكترونية	 

تعريف الطلبة بلكيات التقنية العليا	 

تطوير مهارات الدراسة 	 

التغلب على التوتر والقلق 	 

تنظيم وإدارة الوقت	 

تحديد األهداف وتحقيقها	 

التكيف مع الحياة الجامعية 	 

التعريف بالسياسات واإلجراءات المتبعة 	 

في اللكية

ــة  ــات األاكديمي ــد العملي ــي وعمي ــؤول األاكديم ــن المس ــوم لكًا م يق
بــدور اســتباقي فــي توفيــر ورش العمــل لتحســين التحصيــل األاكديمــي 
واألداء العــام للطلبــة. وفــي إطــار دورهــم كمنســقين لــورش العمــل، 

ــة: يســهمون فــي تيســير ورش العمــل التالي



	◼اإلرشاد األاكديمي للطالب 2022 - 2023 ░░░░░░░░

◼	 ░░░░░░░░ 11 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

التنســيق مــع رئيــس البرنامــج األاكديمــي / قائــد 
ــة  ــن الطلب ــات م ــأن التوقع ــج بش ــق البرنام فري
الجــدد فــي البرنامــج الدراســي وتحديــد مســتوى 

اإلرشــاد الــذي ســيتم تقديمــه

ــة  ــات والخط ــام الدرج ــة بنظ ــف الطلب تعري
ــي  ــل الدراس ــة للفص المثالي



اإلرشاد األاكديمي للطالب 2022 - 2023 ◼	░░░░░░░░

◼	░░░░░░░░12░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

نهاية الفصل بداية الفصل الفصل الدراسي 

المقدم المسمى الوظيفي التاريخ



	◼اإلرشاد األاكديمي للطالب 2022 - 2023 ░░░░░░░░

◼	 ░░░░░░░░ 13 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

توقيع الطالب توقيع المرشد النتيجة / المتابعة هدف اإلجتماع ا لوقت التاريخ

المرشد للسنة الدراسية األولى )السنة المشتركة(
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