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 فريؽ االعداد
 ا.د. امؿ محمد بيومى ميراف عميد الكمية ورئيس مجمس ادارة وحدة ضماف الجودة 

 فتحى درويش عشيبوا.د.  وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا
 ا.د .غادة عبد الفتاح مرسى غتورى عميد الكمية سابقا ورئيس قسـ المغة الفرنسية 

 د. امؿ كامؿ محمد ابراىيـ جاد  المدير التنفيذى لوحدة ضماف الجودة
 د. ايات فوزى الدميرى المدير التنفيذى لوحدة ضماف الجودة  سابقا 

 حالوة ابو الجواد عبد السعيد محمد.ا.ـ.د وحدة ضماف الجودةمجمس ادارة عضو 
 أميف احمد مصطفى.ا.ـ.د وحدة ضماف الجودةمجمس ادارة عضو 
 د.سامح السعيد عمى داود  وحدة ضماف الجودةمجمس ادارة عضو 
 مبروكة كامؿ ضيؼ.ا.ـ.د وحدة ضماف الجودةمجمس ادارة عضو 
 . سياـ فؤاد الشناوىد وحدة ضماف الجودةمجمس ادارة عضو 
 ا.ابتساـ حسف حسف قضيب وحدة ضماف الجودةمجمس ادارة عضو 
 غنيـ الغنى عبد شوقى عصاـا.  واميف الكمية  وحدة ضماف الجودةمجمس ادارة عضو 

 ا.محمد سعد محمد المبودى المدير االدارى لوحدة ضماف الجودة 
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 توهـــيذ

 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة......
ىذا دليمؾ ػ مرشدؾ إلى كؿ ما تحتاجو ػ بيف يديؾ فاجعمو رفيقؾ عمى مدى سنواتؾ في الجامعة، ُعد 
إليو مرة ومرات لقرأتو وفيمو حتى تسير بعوف اهلل إلى النجاح والتخرج وأنت عمى معرفة يقينية بما لؾ وما 

مكانا تيا المادية وجدت لتيسير ميمتؾ ولتأخذ عميؾ، ولتعمـ أف كمية التربية ، والجامعة بكؿ كوادرىا البشرية وا 
بيدؾ إلى أف تمضى حياتؾ الجامعية بيسر وسالمة. فال تقطع صمتؾ بيا ألنيا حمقة الوصؿ بينؾ وبيف كؿ 

 ىيئات الجامعة ودوائرىا ومرافقيا ووسائميا ووسطائيا. 
إليكـ أييا الطمبة  ديمي[دليؿ اإلرشاد األكاأف تقدـ ىذا الدليؿ ] دمنيورلذا يسر كمية التربية ، جامعة 

ليكوف عوًنا ووسيمة اتصاؿ بينكـ وبيف الكمية والجامعة، وليضع بيف أيديكـ كؿ ما تحتاجونو مف معرفة حوؿ 
 .  دمنيورنظاـ التعميـ والتعمـ والدراسة في كمية التربية جامعة 

رشاد األكاديمي  مف ونحب أف نحيطؾ عممًا بأف ىذا الدليؿ يحتوي عمى كافة المعمومات المتعمقة باإل
حيث ماىية اإلرشاد وأنواعو، ودور المرشد األكاديمي والمدة الزمنية لعممية اإلرشاد، والمرشديف األكاديمييف 
بالكمية، وكيفية االتصاؿ بيـ، كما يتضمف دور لجنة اإلرشاد األكاديمي بالكمية في العممية التعميمية 

يبيف مياـ المجنة. ثـ األىداؼ المراد تحقيقيا مف العممية والتدريسية في حياة الطالب الجامعي. حيث 
اإلرشادية لمطمبة خالؿ المراحؿ التعميمية. وذلؾ مف خالؿ "المرشد األكاديمي"، وكذلؾ مف خالؿ الدور 
اإلرشادي لعضو ىيئة التدريس وما يتطمبو ذلؾ مف تيسير قنوات التواصؿ بيف الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس 

 . بصورة مقننة
كذلؾ يحتوي الدليؿ عمى معمومات وفيرة وقيمة حوؿ الدعـ األكاديمي وغير األكاديمي المقدـ لمطمبة 

 والتي تيميـ في حياتيـ الجامعية ومسيرتيـ التعميمية. 
إف اليدؼ األساسي مف وجود المرشد األكاديمي ىو إرشاد الطالب وتوجييو في اختيار المقررات 

طة األكاديمية الموضوعة لمحصوؿ عمى الدرجة العممية بنجاح، ومعاونتو عمى الدراسية المناسبة حسب الخ
تذليؿ العقبات التي تصادفو في دراستو بالكمية.وتقديـ النصح في األمور التي تؤثر في دراستو، وبعبارة عامة 

ة النظاـ فإف ميمتو المرشد ال تتعدى تقديـ العوف ، حيث أف الطالب يتحمؿ المسؤولية النيائية عف معرف
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األكاديمي. ولذلؾ يتعيف عمى المرشد دراسة النظاـ األكاديمي فيو المرجع األساسي لمعرفة السياسات التي 
 ستعمؿ.
نظرا ألىمية اإلرشاد األكاديمي، يتعيف عمى المرشد أف يطمع عمى النظاـ األكاديمي وأف يخطط و  

ـ ، فباإلرشاد الدقيؽ قد يمنع المشاكؿ لقضاء الوقت الضروري مع كؿ طالب مف الطالب المكمؼ بإرشادى
الصغيرة مف أف تتضخـ وتغدو كبيرة كما يساعد الطالب في أف ينجحوا وأف يستمتعوا في تخصصيـ 

 .الدراسي
غير طمبة الذيف يصبحوف ألسباب فرصًا لمساعدة ومساندة ودعـ ال اإلرشاد االجتماعي والنفسييوفر و 
سوء ، وقد يعود أو مع المجتمع المحيط بيـ مع أوضاعيـ  فؽلسوء التوا ةأو غير واضحة عرض معروفة

أكاديمية، واجتماعية أو نفسية أو جسمية تجعؿ مف الصعب عمييـ التفاعؿ مع  التوافؽ ىذا إلى مشكالت
  الحياة الدراسية وتؤثر تأثيرا سمبيا في أدائيـ الدراسي.

مراجعة حالة الطالب يقوـ رشاد ، و في ىذا النوع مف اإلمتخصصوف أساتذة  يقوـ باإلرشاد النفسيو 
المرشد بتنظيـ عدد مف الجمسات اإلرشادية المغمقة مع الطالب، وتيدؼ ىذه الجمسات إلى توعية الطالب بكؿ 

، إضافة إلى تزويده بما يمـز مف كالتو، وتبصرة بطرؽ التعامؿ معيا وحميااألمور المتعمقة بمشكمتو أو مش
ية أو الجسمالعضوية/ ذات الطبيعة  كالتتحويؿ المش كما يتـ .الجتماعيالنفسي وا استراتيجيات التوافؽ

 البدنية لممتخصصيف مف األطباء بالوحدات الطبية الموجودة بالكمية.
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 ملاذا ختتاز نلية الرتبية:

إف اختيار الطالب لجيتو األكاديمية يعتمد في الدرجة األولى عمى ثقتو فيما إذا كانت تحقؽ طموحو 
ورغباتو في التعمـ وتمكنو مف االستفادة مف كافة المزايا التي تقدميا عمى الوجو األمثؿ، وكذلؾ مدى ما 

مكاناتو،   توفره لو مف فرص عمؿ بعد تخرجو تتناسب مع قدراتو وا 

 اسية واضحة ومخرجات تعميمية محددة وأساليب تقييـ حديثة ومدروسة.أىداؼ در   -1

برنامج دراسي تعميمي متطور يغطي جميع مجاالت العموـ األكاديمية والتربوية ضمف مناخ أكاديمي مناسب   -2
 يتالءـ ومتطمبات معايير التعميـ المحمية والدولية.

وتربوية حديثة وشاممة ألىـ الكتب والمراجع والدوريات مصادر تعميمية متنوعة وغنية تتضمف مكتبة عممية  -3
 العممية العربية واألجنبية باإلضافة إلى رسائؿ الماجستير والدكتوراه.

مختبر لمحاسوب مزود بأىـ المواقع اإللكترونية التربوية عمى شبكة اإلنترنت مع أحدث التقنيات في البحث  -4
 وتحصيؿ المعمومات.

ميز)تدريب ميداني( يسير جنبًا إلى جنب مع الدراسة النظرية لكافة تخصصات كمية برنامج تدريبي تطبيقي مت -5
 التربية.

منظومة متنوعة مف أساليب التدريس الحديثة تعتمد عمى استخداـ الوسائؿ السمعية والبصرية وبخاصة  -6
  (E-learning, Library, Online courses, Data show, PowerPoint) اإللكترونية منيا

أكاديمية داعمة لمبحث والتعمـ وعالقات اجتماعية متميزة في جو عائمي مريح وتسييالت ومنح دراسية  بيئة -7
 ودعـ مالي لمطمبة المتميزيف.

أنشطة وندوات منيجية وغير منيجية متنوعة بمشاركة طالبية في مختمؼ المجاالت العممية والثقافية  -8
 والترفييية والرياضية واالجتماعية.

رشاد أكاديمي وشخصي لمطمبة خالؿ مرحمة الدراسة.برنامج دعـ  -9  وا 
متابعة مستمرة لخريجي الكمية ولقاءات دورية لمتواصؿ معيـ وتدريبيـ وتقديـ الدعـ ليـ في سوؽ العمؿ  -11

 والدراسات العميا.
 نخبة متميزة مف األساتذة بخبرة أكاديمية ومينية وكفاءة عالية وفي تخصصات عممية متنوعة. -11
 كمية التربية لمحصوؿ عمى الجودة واالعتماد األكاديمي.  سعى دءوب مف  -12
التزاـ تاـ ومتواصؿ بمعايير ضبط الجودة المعتمدة محميًا وعالميًا في مجاؿ إعداد معمـ التعميـ االبتدائي  -13

 والزراعي والتجاري ورياض األطفاؿ. واإلعدادي والثانوي
يًا وعالميًا في مجاؿ إعداد الكوادر العممية التزاـ تاـ ومتواصؿ بمعايير الجودة ضبط المعتمدة محم -14

المتخصصة في مجاؿ الدراسات والبحوث التربوية وتعميـ ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة واإلدارة التعميمية 
 وغيرىا.
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بتاريخ 852وبالقرار الوزاري رقـ  88/88/2005الموافقة عمييا مف مجمس الكمية بتاريخ طبقًا لالئحة التي تـ 
25/8/2006 

 تتكوف كمية التربية مف األقساـ اآلتية: أواًل:
 أصوؿ التربيةقسـ  -8
 التربية المقارنةقسـ  -2
 اإلدارة التربوية وسياسات التعميـقسـ  -3
 عمـ النفس التربوىقسـ  -4
 الصحة النفسيةقسـ  -5
 قسـ المناىج وطرؽ التدريس  -6

 تكنولوجيا التعميـقسـ  -7

 قسـ المغة العربية -8

 قسـ المغة اإلنجميزية -9

 قسـ المغة الفرنسية -80

 قسـ المغة األلمانية -88

 قسـ العمـو االجتماعية ويتضمف :  -82

 أواًل: شعبة التاريخ
 ثانيًا: شعبة الجغرافيا

 ثالثًا: شعبة الفمسفة واالجتماع
 رابعًا: شعبة عمـ النفس

 قسـ الرياضيات -83

 قسـ الطبيعة والكيمياء -84

 أواًل: شعبة الفيزياء
 ثانيًا: شعبة الكيمياء
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 قسـ العمـو البيولوجية -85

 أواًل: شعبة البيولوجيا
 ثانيًا: شعبة الجيولوجيا

 يدرس الطالب فى الشعب الدراسية التالية:       
 معمـ التعميـ اإلعدادي والثانوي : -8

 * شعبة المغة اإلنجميزية  شعبة المغة العربية* 
 * شعبة المغة األلمانية سية* شعبة المغة الفرن

 * شعبة الجغرافيا  * شعبة التاريخ
 * شعبة الفمسفة واالجتماع  * شعبة عمـ النفس
 * شعبة الكيمياء  * شعبة الرياضيات
 * شعبة بيولوجي أساسي/جيولوجي فرعي         * شعبة الفيزياء

  * شعبة جيولوجي أساسي/ بيولوجي فرعي
  شعبة التعميـ الزراعي*  * شعبة التعميـ التجاري

  بالنسبة لشعبتي معممي التعميـ الثانوي الزراعي والتجاري سوؼ تكوف الدراسة بياتيف الشعبتيف داخؿ كمية
  التربية وبالتنسيؽ مع كميتي التجارة والزراعة بدمنيور.

 ( * شعبة الرياضيات  )بالمغة االنجميزية (          * شعبة الكيمياء ) بالمغة االنجميزية
 * شعبة الفيزياء     )بالمغة االنجميزية (         * شعبة البيولوجى ) بالمغة االنجميزية (

 * شعبة الجيولوجى  )بالمغة الفرنسية (          
 * شعبة الرياضيات  )بالمغة الفرنسية(          * شعبة الكيمياء )بالمغة الفرنسية(

 * شعبة البيولوجى )بالمغة الفرنسية(       * شعبة الفيزياء     )بالمغة الفرنسية(  
 * شعبة الجيولوجى  )بالمغة الفرنسية(          

 معمـ التعميـ األساسي )الحمقة األولى( ومعمـ الطفولة : -2
 تعميـ أساسي )الحمقة األولى( –* شعبة المغة العربية 

 تعميـ أساسي )الحمقة األولى( –* شعبة المغة اإلنجميزية 
 تعميـ أساسي )الحمقة األولى( –* شعبة الدراسات االجتماعية 

 تعميـ أساسي )الحمقة األولى( –* شعبة الرياضيات 
 تعميـ أساسي )الحمقة األولى( –* شعبة العمـو 
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 تعميـ أساسي )الحمقة األولى( )بالمغة االنجميزية (           –* شعبة الرياضيات 
 لحمقة األولى( )بالمغة االنجميزية (          تعميـ أساسي )ا –* شعبة العمـو 

 تعميـ أساسي )الحمقة األولى( )بالمغة الفرنسية (           –* شعبة الرياضيات 
 تعميـ أساسي )الحمقة األولى( )بالمغة الفرنسية (           –* شعبة العمـو 
 * شعبة الطفولة

 (      29/82/2083( بتاريخ 4885زارى رقـ ) * شعبة الطفولة )بالمغة االنجميزية (     )قرار و 
 (           29/82/2083( بتاريخ 4885* شعبة الطفولة )بالمغة الفرنسية (      )قرار وزارى رقـ ) 

 درجة الميسانس فى اآلداب والتربية فى أحد التخصصات اآلتية:  -8
 المغة اإلنجميزية  -  المغة العربية  -
 المغة األلمانية  -  المغة الفرنسية  -

 الجغرافيا  -          التاريخ -

 الفمسفة واالجتماع: فمسفة أساسى واجتماع فرعى/ اجتماع أساسى وفمسفة فرعى. -

 عمـ النفس -

 :درجة البكالوريوس فى العمـو والتربية فى أحد التخصصات اآلتية -2
 الفيزياء  -  الكيمياء  -
 العمـو البيولوجية والجيولوجيا: بيولوجى أساسى وجيولوجيا فرعى/ جيولوجيا اساسى وبيولوجى فرعى. -

 الرياضيات -

 التخصصات اآلتية: فى األولى( تعميـ األساسى )الحمقة شعبة الالتربية اآلداب و رجة الميسانس فى د -3

 المغة اإلنجميزية -المغة العربية                                -
 الدراسات االجتماعية -

 لتعميـ األساسى )الحمقة األولى( فى  التخصصات اآلتية:شعبة االتربية العمـو و درجة البكالوريوس فى  -4
 العمـو -   الرياضيات -

والتربية لممعمميف غير المتخصصيف فى المغة اإلنجميزية أو المغة الفرنسية أو المغة درجة الميسانس فى اآلداب  -5
 األلمانية.

 الطفولة والتربية فى بكالوريوس الدرجة  -6

 فى العمـو والتربية فى التعميـ التجاري بكالوريوس الدرجة  -7
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 فى العمـو والتربية فى التعميـ الزراعي بكالوريوس الدرجة  -8

فى برنامج اعداد معممى العمـو والرياضيات بالمغة االنجميزية لمعممى الحمقة االولى ) االبتدائية (  درجة البكالوريوس -9
 الجيولوجى  –البيولوجى  –الفيزياء  –الكيمياء  –والحمقة الثانية )االعدادية ( لتخصصات الرياضيات 

رنسية لمعممى الحمقة االولى ) االبتدائية درجة البكالوريوس فى برنامج اعداد معممى العمـو والرياضيات بالمغة الف -80
 الجيولوجى  –البيولوجى  –الفيزياء  –الكيمياء  –( والحمقة الثانية )االعدادية ( لتخصصات الرياضيات 

 درجة البكالوريوس فى الطفولة والتربية بالمغة االنجميزية -88

 درجة البكالوريوس فى الطفولة والتربية بالمغة الفرنسية  -82
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 اإلزشاد والدعه األنادمييجلية 

 مكدمة: 

مما الشؾ فيو أف عممية اإلرشاد األكاديمي ليا دور كبير في العممية التعميمية ، وينعكس ذلؾ بشكؿ 
كبير ومباشر عمى الطالب والكمية مف حيث انسيابية المادة التعميمية والمدة الدراسية إلنياء متطمبات الدراسة 

 وكذلؾ اقتصاديات التعميـ.
ولما كاف الطالب ىو محور العممية التعميمة وغايتيا. ومف أجؿ توفير الدعـ الالـز لمطالب أثناء مسرتو 
نياء متطمبات الخطة الدراسية ضمف المدة الزمنية  األكاديمية بما يحقؽ سيولة سالسة الخطة التعميمة وا 

ىداؼ برنامج كمية التربية فكاف البد مف المتاحة . ومف أجؿ بناء الثقة الذاتية المستقمة لدى الطالب وفقًا أل
توفير مرشد أكاديمي مف أعضاء ىيئة التدريس يشرؼ عمى مجموعة مف الطالب ويكوف عونا ليـ فيما 
تماـ  يحتاجونو مف مساعدة في استكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة البكالوريوس أو الميسانس في التربية وا 

اكتساب الميارات التدريسية الالزمة لعممو بعد التخرج. والتنسيؽ مع متطمبات النجاح في المواد الدراسية و 
وتوفير ما تحتاجو ىذه المرحمة مف  جامعيةفي تحديد احتياجات ومتطمبات المرحمة الأعضاء ىيئة التدريس 

 متطمبػات نمو.
بعد تخرجو إضافة إلى دور اإلرشاد غير األكاديمي الذي قد يستفيد منو الطالب سواء أثناء دراستو أو 

في الجامعة وىو اإلرشاد الوظيفي أو الميني الذي يستيدؼ مساعدة الطالب في إيجاد فرصة عمؿ مناسبة 
 لتخصصو، حيث ىيأت الجامعة جميع الوسائؿ ليذه الغاية.

كما ال يقتصر دور اإلرشاد األكاديمي فقط عمى اإلرشاد  التعميمي لمطالب، إنما يتعدى ذلؾ إلى تقديـ 
 ادي بأشكالو المختمفة لمطالب. الدعـ الم

 زؤية جلية اإلزشاد والدعه األنادميي

جنة اإلرشاد األكاديمي بالكمية إلى تقديـ الدعـ والمساندة االكاديمية وغير األكاديمية، إلعداد لتيدؼ 
طمبة يتمتعوف بشخصيات متكاممة، قادريف عمى اتخاذ القرارات السميمة فيما يتعمؽ باختيار تخصصاتيـ 

لة داخؿ المجتمع الجامعي وخارجو، مؤمنيف بقيـ الوالء والمواطنة اوالمشاركة الفع الدراسية، ومينيـ المستقبمية،
 الصالحة.
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 زسالة جلية اإلزشاد والدعه األنادميي

وكيفية اختيار القسـ بأىمية التعميـ، طالب الكمية رفع الوعي لدى طالب إلى إلرشاد األكاديمي لماسعى ي
مكاناتو. وتقديـ العوف والمساعدة التي يحتاجونيا، و والمقررا تشجيع ت الدراسية التي تتناسب مع قدراتو وا 
 المجتمع بشكؿ واسع.تيـ في أنشطة الكمية وخدمة مشارك

 أٍداف جلية اإلزشاد والدعه األنادميي:

ؿ مف مما الشؾ فيو أف عممية اإلرشاد األكاديمي ضرورة ممحة ، ينعكس أثره بشكؿ كبير عمى ك
 الطالب والكمية، لذلؾ تسعي لجنة اإلرشاد والدعـ األكاديمي في كمية التربية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

توفير الدعـ والمساندة الالزمة لمطالب أثناء مسيرتو األكاديمية بما يحقؽ لو سيولة إنجػازه لدراسػتو وفػؽ الخطػة : أولا 
 ة المقررة أو المتاحة. الدراسية بما يضمف إنجازىا في المدة الزمني

عػداد الكميػة، أقسػاـ  تقػـو المجنػة بمعمػاؿ تنسػيؽ توزيػع الطػالب عمػى المقػررات االختياريػة المطروحػة مػف: ثاًياا  وا 
  .ومشروع ياختيار الكشوؼ النيائية بمسماء الطالب لكؿ مقرر 

 التربية ومتابعة تنفيذىا.اإلشراؼ عمى تطبيؽ إجراءات وتعميمات اإلرشاد األكاديمي في كمية : ثالثاا 
مسػػاعدة المرشػديف األكػػاديمييف بمػا يضػػمف تػوعيتيـ بمىميػػة العمميػػة اإلرشػادية ودورىػػا فػي تػػوفير المنػػاخ : رابعــاا 

 .األكاديمي. وشرح بناء الخطة الدراسية ومحتوياتيا
إيجاد فرصػة عمػؿ مناسػبة توفير خدمة اإلرشاد الوظيفي لمطالب أثناء مسرتيـ التعميمية وبعدىا بما يحقؽ : خاهسااًا 

 لو.
 توفير الدعـ المادي وغير المادي لمطمبة أثناء مسرتيـ التعميمية.: سادساا 
 دعوة أعضاء ىيئة التدريس لتحديد ساعات اإلرشاد األكاديمي المكتبية.: سابعاا 
 العمؿ عمى تييئة الممفات الخاصة بالطمبة وتحديثيا باستمرار.: ثاهٌاا 

الرعايػػة الطالبيػػة المتكاممػػة والتػػي تشػػمؿ الرعايػػة االجتماعيػػة والبدنيػػػػػػة والنفسػػية واإلرشػػادية تػػوفير بػػرامج : تاســعاا 
والثقافية عف طريؽ تعميـ خدمات اإلرشاد النفسي والتربوي واالجتماعي لمساعدة الطالب عمى اتخاذ القرار والخيػار 

 الميني.
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 تعسيف اإلزشاد األنادميي

ىيئة التدريس داخؿ القسـ لتعريؼ الطػالب بالمؤسسػة التعميميػة التػي ينتمػوف إلييػا ىو العمؿ الذي يقـو بو عضو 
وبمنظمتيا الدراسية وما يستجد مف مجاالت وفرص دراسية، وكذلؾ مساعدتيـ عمى التقدـ في الدراسة عمى أكمؿ وجو ممكف 

أو صػػحية أو أكاديميػػة  نفسػية والوقػوؼ بجػػانبيـ فػػي سػبيؿ التغمػػب عمػػى مػا يعترضػػيـ مػػف مشػاكؿ وصػػعوبات اجتماعيػػة أو
  .والكمية بصفة خاصةعية عامة ممستفيديف مف الخدمات واالمكانات التي تتيحيا ليـ البيئة الجا

  وتنقسـ الميمات اإلرشادية في المرحمة الجامعية إلى برامج عديدة أىميا:
وتحقيػػؽ التكيػػؼ الػػالـز مػػع الدراسػػة بػػرامج توجػػو لمطػػالب المسػػتجديف لمتعريػػؼ أساًسػػا بنظػػاـ الدراسػػة واالختبػػارات  

  الجامعية، وتعريفيـ بحقوقيـ وواجباتيـ.

برامج إرشادية لمطالب المتعثريف لمعاونتيـ في تجاوز عثراتيـ وتحقيؽ النجاح المنشود، ومساعدتيـ في التغمب عمػى  
  ما يواجيونو مف عقبات ومشكالت.

تمرار فػي التفػوؽ واضػطراده، تشػجيًعا ليػـ وحفػزًا لغيػرىـ مػف برامج إرشػادية لمطػالب المتفػوقيف لمسػاعدتيـ عمػى االسػ 
  الطالب.

برامج إرشادية لطالب المنح الدراسية لتوجيييـ إلى ما يحقؽ مواصمتيـ لمدراسة، ومعػاونتيـ عمػى التغمػب عمػى مػا قػد  
  يصادفيـ مف عقبات أو مشكالت.

  الدراسي والتحصيمي. برامج إرشادية تنظـ لعمـو الطالب لمساعدتيـ في تحسيف مستواىـ 

 ينقسـ اإلرشاد األكاديمي إلى نوعيف ىما:كما 
 أىواع اإلزشاد الطالبي:

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ( يوضح أنواع اإلرشاد الطالبي8شكؿ رقـ)
 

 يبطالال أىواع اإلزشاد

  اإلزشاد غري األنادميي

 اإلزشاد األنادميي
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 أواًل: اإلزشاد األنادميي:

طالػػب مػػف طالبيػػا أكاديميػػًا يسػػاعده ويقػػدـ لػػو النصػػح واإلرشػػاد منػػذ لحظػػة دخولػػو تػػوفر كميػػة التربيػػة لكػػؿ 
الكميػػػة وحتػػػى تخرجػػػو. ويمعػػػب المرشػػػد األكػػػاديمي دورًا ميمػػػًا فػػػي تػػػذليؿ الصػػػعوبات التػػػي تواجػػػو الطالػػػب عمػػػى 

 الصعيديف األكاديمي والشخصي.
يف الموجػػوديف بالكميػػة إال أف ىػػذا ويػػتـ توزيػػع الطػػالب فػػي بدايػػة العػػاـ الدراسػػي عمػػى المرشػػديف األكػػاديمي

التوزيػػػع ال يعتبػػػر قيػػػدًا عمػػػى الطػػػالب إذ ُيسػػػمح لمطالػػػب بتقػػػديـ طمػػػب خطػػػي إلػػػى عميػػػد الكميػػػة لتغييػػػر المرشػػػد 
 األكاديمي بناء عمى أسباب مبررة. 

 الخطة الزهٌية لتٌفيذ ههام لجٌة اإلرشاد والذعن األكاديوي:

 يذ مياميا وفؽ الخطة الزمنية التالية:تقـو لجنة اإلرشاد والدعـ األكاديمي بتنف
 ( يوضح مياـ لجنة اإلرشاد والدعـ األكاديمي8جدوؿ رقـ)

 المياـ اإلرشادية                          األسابيع
تقػػـو لجنػػة الجػػودة باالجتمػػاع مػػع أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الموجػػودة بالكميػػة   األوؿ

 لالتفاؽ عمى خطة اإلرشاد األكاديمي.
 لجنة اإلرشاد والدعـ األكاديمي بالكمية لجنة تسمى لجنة االسػتقباؿ كما تكوف- 

 الستقباؿ الطالب الجدد والقدامى لعمؿ األتي: -عادة تتشكؿ مف الطالب
 إرشاد الطمبة المستجديف إرشادًا أكاديميًا صحيحًا عند التسجيؿ لممواد الدراسية. .8

 تعريؼ الطالب الجدد بنظاـ الكمية ومرافقيا وخدماتيا.  .2

 تعريفيـ باألماكف التي يمكنيـ الرجوع إلييا وقت الحاجة طمبًا لممساعدة. .3
تقـو لجنة اإلرشاد والدعـ األكاديمي بإبالغ نظػر المرشػديف األكػاديمييف بالكميػة    الثاني

كميػػػة وأدائيػػػـ باإلرشػػػاد حسػػػب معػػػدالتيـ الترا فبتصػػػنيؼ الطػػػالب المشػػػمولي
 األكاديمي بشكؿ عاـ إلى أف يتـ التعرؼ عمى الطالب المتعثريف دراسيًا . 

  توجيو لجنة اإلرشاد والدعـ األكاديمي رسائؿ ألساتذة المواد التي يدرسيا ىؤالء
 .الطالب المتعثريف إلعطائيـ االىتماـ الالـز أثناء دراستيـ ليذه المواد

 واإلرشاد األكاديمي بما يمي:تقـو لجنة الدعـ   الثالث
عقػػد لقػػاء مفتػػوح مػػع الطػػالب الجػػدد فػػي الكميػػة لتعػػريفيـ باإلرشػػاد األكػػاديمي  .8

 وأىدافو وكيفية االستفادة منو.

مراجعػػػة عامػػػة لنمػػػاذج وأسػػػاليب اإلرشػػػاد والػػػدعـ األكػػػاديمي ورفػػػع التوصػػػيات  .2
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 المياـ اإلرشادية                          األسابيع
 بالتعديالت إلى لجنة الجودة بالكمية.

الرابع 
 والخامس

  تقـو لجنة اإلرشاد والدعـ األكاديمي بكتابة تقرير مفصؿ يتضمف مراجعة عامػة
لعممية التسجيؿ واإلرشاد األكاديمي التي تتـ في بداية الفصؿ الدراسي . ويوجو 

 التقرير إلى لجنة الجودة بالكمية. 
 -السادس
 الثامف

  األكاديمييف حػوؿ تقـو لجنة اإلرشاد والدعـ األكاديمي بمراقبة تقارير المرشديف
إجػػػراءات إرشػػػادىـ لمطمبػػػة ومقػػػابالتيـ مػػػع الطمبػػػة ، والحصػػػوؿ عمػػػى التغذيػػػة 

 الراجعة وكتابة تقرير إلى لجنة الجودة بالكمية.
 

 املسشد األنادميي:

المرشػػد األكػػاديمي ىػػو عضػػو ىيئػػة تػػدريس بالكميػػة والػػذي يشػػرؼ عمػػى الطمبػػة مػػف الناحيػػة األكاديميػػة 
ب يكػػوف مشػػرفًا عمػػييـ ويقػػدـ ليػػـ الػػدعـ والنصػػح الطػػعػػدد مػػف الوالتعميميػػة، بحيػػث يحػػدد لكػػؿ مرشػػد أكػػاديمي 

دراسػػي الواحػػد حسػػب واإلرشػػاد األكػػاديمي. ويجتمػػع معيػػـ مػػف ثػػالث إلػػى أربػػع مػػرات عمػػى األقػػؿ فػػي الفصػػؿ ال
 خطة زمنية معدة مسبقًا. 
، كمػا يمتػـز لطمػب النصػح واإلرشػاداالتصػاؿ بػو إيميؿ لممرشد األكاديمي ليسػيؿ عمػييـ كما يقدـ لمطمبة 

/ المرشدوف األكاديميوف بفتح قنوات لمتواصؿ مع طمبػتيـ وذلػؾ عػف طريػؽ اإلعػالف عػف سأعضاء ىيئة التدري
 ى تحديد الساعات اليومية  التي يتواجد فييا المرشدوف لمقاء الطمبة.إضافة إل تمواعيد ىذه المقاءا

 بعض معاٍس سوء التوافل اليت تشتدعي اإلزشاد:

 انخفاض كبير مفاجئ في األداء األكاديمي العالي المستوى دونما أسباب مبرره.  .8
 طمب غير مبرر لمتمجيؿ أو االنسحاب مف الكمية .  .2
 الء حوؿ سموكيات سمبية مستمرة يظيرىا الطالب. شكاوي مف قبؿ المدرسيف أو الزم .3
 الخ. …مستوى عاؿ مف التخوؼ مف االختبارات ، أو الواجبات أو الحياة االجتماعية  .4
 عبير عف مشاكمو أو وضعيا عمى نحو واضح. تضعؼ قدرة الطالب عمى ال .5
 مظاىرة بارزة لحاالت عميقة مف االرتباؾ أو اإلحباط أو الالمباالة أواليمس.  .6
شكاوي مستمرة مف مشاكؿ جسمانية أو فقداف الشيية أو اضطراب النـو أو اإلعياء الدائـ أواالنعزاؿ عف اآلخريف  .7

 الخ. …
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تعبير الطالب بوضوح عف رغبتو في استشارة نفسية ) يقوؿ الطالب في العادة /أف االستشارة تتعمؽ بصديؽ حميـ أو  .8
 فرد مف أفراد العائمة ( 

 ؟الدزاسي املياسبنيف ختتاز التدصص 

 الجامعة والمقررات التي تدرس في كؿ تخصص منيا .الكمية أو َتعرَّؼ بدقة عمى جميع التخصصات الموجودة في  .8

 الجامعة .أو  الكميةَتعرَّؼ بدقة عمى مجاالت عمؿ خريجي كؿ قسـ مف أقساـ  .2

 أعط نفسؾ فرصة لمتفكير المتمني اليادئ لموازنة األمور السابقة كميا . .3

مكاناتؾ وتحقؽ المستقبؿ الوظيفي الذي ترغب فيو . حدد .4  أىـ التخصصات التي ترى أنيا تتفؽ مع قدراتؾ وا 

 رتب ىذه التخصصات حسب أىميتيا بالنسبة لؾ . .5

الجامعػة الكميػة أو إذا شعرت أنؾ مازلت غير قادر عمى تحديد أىـ األقساـ بالنسبة لؾ فارجع إلى الجيات المعنية فػي  .6
 األكاديمي ، واألقساـ العممية ؛ لمحصوؿ عمى مزيد مف المعمومات التي تعينؾ عمى حسف االختيار . ، مثؿ : اإلرشاد

  :املسشد األنادميي مَاو

عمى المرشد األكاديمي متابعة الطالب مف لحظة قبولو بالكمية وحتى تخرجو فييا ومساعدتو في كؿ 
استكماؿ متطمبات التخرج، فضاًل عف تحقيؽ ما يحتاجو مف أجؿ ضماف سير العممية التعميمية وضماف 

أىداؼ برنامج كمية التربية ومخرجاتو وبناًء عميو يجب عمى المرشد األكاديمي أف يبذؿ كؿ ما في وسعو 
 مف أجؿ بموغ ىذا اليدؼ ونجاحو مف خاال القياـ بالمياـ التالية:

 دىـ ويكوف مرجعًا وعونًا ليـ ويساعدىـ في كؿ مرشد أكاديمي يعتبر مسئواًل عف مجموعة مف الطمبة يرشدىـ ويساع
 كؿ ما يتعمؽ بسير العممية التعميمية ، كما يكوف مسئواًل عنيـ أماـ المجاف ومجمس وعميد الكمية.

  وتعريفيـ بنظاـ الكمية.استقباؿ الطالب الجدد والترحيب بيـ في أوؿ يـو مف الدراسة 

 لحاالت التي تصؿ إليو وحؿ مشاكميااستقباؿ ا االتفاؽ مع الطمبة عمى مواعيد محددة و. 

  الدراسية وغيرىا مف بيانات الطالب األكاديمي، متضمنًا المقررات التي درسيا، وخطتوممؼ ودراسة مراجعة. 

  وفقًا لمقواعد المنظمةتتناسب مع قدراتيـ المقررات التي القسـ و مساعدة الطالب في اختيار ،. 

 ،يجاد  متابعة الطالب بصفة مستمرة  .الحموؿ لممشكالت التي تظير أثناء دراستووا 

 الطالب أصحاب المعدالت التراكمية المتدنية لرئيس القسـ المعني رفع تقارير وتوصيات عف. 

 .وضع برنامج لمطمبة المتعثريف دراسيًا باالتفاؽ مع أستاذة المواد التي يتعثر فيو الطالب إلعطائيـ مزيد مف االىتماـ 

 وكؿ ما يخص الطالب. . متضمنًا المقررات وتقديراتو والخاصة ب ب يشمؿ جميع البياناتإعداد ممؼ كامؿ لكؿ طال 

 الدراسية يقوـ بمقابمة الطالب ويحتفظ لديو بصورة مف جداوليـ. 

 .تنظيـ دورات لمطمبة حوؿ الحاجات اإلرشادية لمتغمب عمى مشكالت اإلرشاد األكاديمي 
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    وظائف املسشد األنادميي

 وظيفة المرشد األكاديمي إلى قسميف :يمكف تحديد 
 الحد األدنى مف المياـ المطموبة.   أ(
 المياـ الموصى بموجبيا لإلشراؼ الناجح.  ب(

 واجبات الوزشذ األكاديوي في حالت اإلرشاد الجتواعي والٌفسي

  .يستمر في كونو مشرؼ أكاديميا لمطالب 
 ال تعني أنو مريض نفسيا أو عقميا ، وتطمينو فيما يتعمؽ  يوضح لمطالب أف مقابمة المرشد النفسي واالجتماعي

 بخصوصية وسرية الموضوع. 
  .يقوـ بتزويد المرشد النفسي واالجتماعي بمعمومات مختصرة عف حالة الطالب 
 .الحفاظ عمى الدرجة القصوى مف السرية في تنظيـ الجمسات اإلرشادية 

   املَاو املطلوبة مً املسشد األنادميي

 لف الطالبإعداد م .1

يقػػـو المرشػػد األكػػاديمي بإعػػداد ممػػؼ خػػاص لكػػؿ طالػػب مػػف الطػػالب الػػذيف أوكمػػت إليػػو ميمػػة اإلشػػراؼ عمػػييـ 
 -ويحتوى الممؼ عمى اآلتي:

  استمارة بيانات الطالب. .8
  قائمة مقررات التخصص الدراسي المؤدية لتخرج الطمب. .2
  .استمارات التسجيؿ .3
 نسخة حديثة مف السجؿ الدراسي كشؼ العالمات.  .4
   الوثائؽ اإلدارية األخرى...الخ  .5

 توجيُ عاو للطالب   .2

 -توجيو الطالب إلى مف يستطيع الرد عمى استفساراتو ومناقشة الطالب بالموضوعات التالية:
 عممية تسجيؿ المقررات  - أ

ممؼ الطالب وتخصصػو ويػتـ مػؿء اسػتمارة التسػجيؿ يحصؿ المرشد عمى التعميمات قبؿ تسجيؿ الطالب ، يدرس  
الخاصة بكؿ طالب قبؿ موعد تسجيمو،حيث يمتي الطالب سعيا وراء النصح في اختيار المقػررات ومعرفػة الخطػوات 
التالية قبؿ توقيع المرشد النيائي. حيث يوجو الطالب بعد ذلؾ إلى إدارة القبوؿ والتسجيؿ لتقـو بتسػجيؿ المقػررات 

 ب اآللي.عمى الحاس
 اختياز املكسز  .3

 عمى المرشد االستعانة بقائمة مقررات التخصص الدراسي أثناء مساعدة الطالب في اختيار مقرراتيـ 
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 اجلدول الدزاسي  .4

عمى المرشد التمكد مف أف الطالب يعرفوف المكاف والزماف الذي تبدأ فيو المحاضرات، ومف عدـ وجػود أي تعػارض 
 .اسيفي مواعيد جدوؿ الطالب الدر 

 شسح متطلبات التدسد .5

   :يتعيف عمى الطالب
 إتماـ متطمبات الكمية اإللزامية بنجاح  .8
  إتماـ متطمبات الكمية االختيارية بنجاح. .2
 إتماـ متطمبات التخصص االختيارية بنجاح  .3
 إتماـ متطمبات التخصص االجبارية بنجاح  .4
فػي إعػداد جػدوؿ زمنػي وخطػة  وعمى المرشد أف يسػاعد الطالػب؟ إتماـ جميع المقررات المطموبة  .5

  سنوات(. ؟إلكماؿ متطمبات التخرج بما ال يتعدى الحد األقصى مف السنوات المسموح بو )

 GPA شسح معدل ىكاط التكديس ) الفصلي والرتانني ( .6

 يقاس أداء الطالب الفصمي والتراكمي مف خالؿ احتساب معدؿ نقاط التقدير الفصمي والتراكمي  
 

 تكييه األداء    .7

عمى المرشد األكاديمي أف يعيف الطمبػة فػي تحمػؿ عبػئيـ الدراسػي حسػب معػدالتيـ الفصػمية والتراكميػة بحيػث أف 
الطالب الذي يكوف معدلو التراكمي تحت المالحظة األكاديمية عميو أف يرفع معدلػو إلزالػة الوضػع تحػت المالحظػة ، وعمػى 

يميػة ليسػت عقابػا أو تمديبػا بػؿ أنيػا تمكػف الطالػب مػف االسػتمرار المرشد األكاديمي أف يوضح لمطالب أف المالحظة األكاد
( لمساعدتو في تحسيف أدائو. وعمى ىؤالء الطمبة إنياء التخصص بمستوى مقبوؿ ومعقوؿ  ؟-؟بعبء دراسي مخفض ) 

 أىـ مف اإلنياء السريع لمبرنامج بمداء منخفض. 
 لرفع المعدالت الفصمية والتراكمية.  تراتيجياتوتعتبر إعادة المقرر الذي رسب فيو الطالب مف افضؿ االس

 املَاو اإلدازية .8

  مف المعتاد أف يشعر الطالب الذيف يواجيوف مشاكؿ أكاديميػة بػالخوؼ ويطمبػوف التحويػؿ ، وأحيانػا يكػوف مثػؿ ىػؤالء
 . عوف ليـ بتزويدىـ بميارات التعمـالطمبة بحاجة فقط إلى الطممنة وتقديـ ال

  غياب الطالب: تعتبر مراقبة غياب الطالب مف مياـ مدرس المقرر ، والسياسة العامة لمكمية تنص عمى توصية رسالة
% مف الساعات التدريسية لممقررات ورسالة حرمػاف مػف حضػور االمتحػاف النيػائي ؟إنذار إلى الطالب في حالة تعنيو 

 .% ؟في حالة تغييبو لنسبة
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 فترة زمنية محددة ) لفصميف دراسييف كحد أقصى مع ضماف عودتو لمدراسػة. وذلػؾ مػف التمجيؿ: وىو انسحاب مؤقت ل
 خالؿ تقديـ استمارة تمجيؿ الدراسة( 

 االنسحاب مف الكمية : وىو مغادرة دائمة لمكمية دوف إمكانية لمعودة إال في حاالت نادرة وخاصة تقدرىا الكمية 

 مَاو اإلزشاد الياجح 

 ذل املشهالت  

المرشد األكاديمي مد يد العوف لمطمبة في مواجية الصعوبات التي تتعمؽ بتخصصاتيـ وذلؾ يستطيع 
 مف خالؿ تحديد أسباب المشكمة واقتراح الحموؿ المناسبة ليا. ومف ىذه المشكالت:

 دراسػة المقػررك ىػؿ وتتناوؿ أي جزء مف المقرر يتطمب االىتمػاـ األكبػر ك كيفيػة قضػاء وقػت :إدازة املكسز  -أ
 ك ىؿ ينظموف مراجعة دروسيـ ك. ات وواجباتتعيينقوموف بما يكمفوف بو مف ي

ك وكيػؼ يوزعػوف دروف أوقػاتيـ ك ومػا ىػي أولويػاتيـىؿ يعي الطمبة بالوقت الذي تتطمبو الدراسة ك ىؿ يي :إدازة الوقت   -ب
 األوقات المكافئة لمقرراتيـك

 ك  ستاذىؿ يواجو الطالب صعوبات مف المادة أو األ :العالقة بني أعطاء ٍيئة التدزيص والطالب   -د
 ىؿ يذاكروف ك وكيؼ ومتى ك وأيف ك مع عرض مقترحات لتحسيف مذاكرتيـ مَازات وعادات الدزاسة:   -د 
ىؿ يعاني الطالب مف قمؽ االمتحانات ك وكيؼ يتعامموف مع ذلؾ ك ىؿ يممكوف الميارات مَازات خاصة باالمتراىات :    -ٍـ 

 سية لإلستعداد وأخذ االمتحاناتك.األسا
تشجيع الطمبة عمى القيػاـ بالترتيبػات الالزمػة لزيػادة قػدراتيـ التػي تػؤىميـ  -:  احلاجة ملشتوى إضايف مً الكدزة ) التدزيص (   -و 

دراؾ ىذا الوضع تقديـ المساعدة اإلضافية ليـ.  لالستمرار في مقرر ما وا 
رشػاده  -عيل أداء الطالـب: املشانل غري األنادميية اليت ت   -ط  يتوجػب عمػى المرشػد أف يسػاعد الطالػب فػي تحميػؿ وضػعو وا 

عمػػى الخطػػوات المناسػػبة التػػي عميػػو اتباعيػػا فػػي مواجيػػة مشػػكالت الطالػػب قبػػؿ أف تتػػأثر دراسػػتو تػػأثرا كبيػػرا بيػػا ، وفػػي 
ة أو الجسػػدية وىنػػا يجػػب بعػػض الحػػاالت يفشػػؿ الطالػػب فػػي التكيػػؼ ويصػػبح غارقػػا فػػي التحػػديات النفسػػية أو االجتماعيػػ
 توجيييـ إلى المستوى الثاني مف اإلرشاد وىو اإلرشاد المتخصص النفسي واالجتماعي والطبي.

ف كممات قميمة مف التشجيع تفعؿ فعميا في تحسيف مستوى الطالب ومواجيػو مشػكالتو فيػي التػي قػد تػؤدي إلػى إ :التشحيع ك.
 إحباطو أو إعاقة أداءه األكاديمي.

ــة  ك.  ــسازات املتعلكــة بالوظيف عمػػى المرشػػد مشػػاركة الطالػػب فػػي التفكيػػر فػػي الفػػرص الوظيفيػػة المتػػوفرة لخريجػػي الكميػػة : الك
 بالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة ، وكذلؾ في تشجيع الطمبة المتفوقيف في إكماؿ دراساتيـ العميا.
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 ثاىيًا: اإلزشاد غري األنادميي:

وعػػادة مػػا تػػؤثر ىػػذه  -خصوصػػًا الشػػباب مػػنيـ -التػػي يتخػػذىا األفػػراد تأىػػـ القػػرارايعػػد اختيػػار عمػػؿ المسػػتقبؿ مػػف 
عمى مجرى حياتيـ ومستقبميـ المالي واالجتماعي، لذا يستيدؼ اإلرشاد غير الميني أو الوظيفي مساعدة الطمبػة فػي  تالقرارا

وسػػنقدـ فيمػػا يمػػي مجموعػػة مػػف األدوات التػػي  إعػػداد وتييئػػة أنفسػػيـ لمينػػة المسػػتقبؿ، والتقػػدـ فييػػا بصػػورة تكفػػؿ ليػػـ النجػػاح .
 تساعدكـ في التعرؼ عمى المتطمبات الالزمة لمينة التدريس:

 توفير بعض المواقع االلكترونية بمكف لمطمبة خاصة طمبة السنة األخيرة االطالع عمييا لمعرفة فرص العمؿ المتاحة. .1

 االتفاؽ مع وزارة التربية والتعميـ بإبالغ الكمية بالوظائؼ والفرص المتاحة والمتطمبات لتعريؼ الطالب بيا  .2

 قياـ أعضاء ىيئة التدريس بتدريب طالبيـ عمى كيفية التقدـ لوظيفة معينة. .3

 عقد لقاءات مع خريجي الكمية إلعالميـ بفرص العمؿ المتاحة. .4

 دراساتيـ العميا الكتساب مزيد مف الميارات.إفساح المجاؿ لمطالب الستكماؿ  .5

 عقد ورش عمؿ ودعوة ذوي الخبرات التدريسية لتدريب الطالب عمى متطمبات مينة التدريس . .6

 الدعه األنادميي: -ب

 ةبعد أف يكمؿ الطمبة جميع إجراءات القبوؿ والتسجيؿ في الكمية وفؽ األسس والمعايير واألنظم
ة والجامعة، وبعد التعرؼ عمى الخطوط العريضة والرئيس في الكمية ، تقدـ المعموؿ بيا في كمية التربي

الكمية لمطالب كافة الخدمات والتسييالت لو خالؿ فترة الدراسة. وىذه الخدمات تتمثؿ في الخدمات الصحية 
نفسي، والسالمة العامة والتقويـ الجامعي والبروشورات ومصادر التعمـ . باإلضافة إلى اإلرشاد والدعـ ال

 ويتمثؿ الدعـ في نوعيف ىما:  
 

 ( يوضح أنواع الدعـ األكاديمي2شكؿ رقـ)
 

 

 يبطالالأىواع الدعه 

 الدعه األنادميي الدعه غري األنادميي
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 أواًل: الدعه األنادميي للطلبة ويتنجل يف:

الجامعة خالؿ فتػرة دراسػتيـ ويتمثػؿ الػدعـ يتمقى طمبة كمية التربية بدمنيور الدعـ األكاديممي سواء مف الكمية أو مف 
 األكاديمي في:

 املصادز التعلينية: -1

ويقػـو عمػػى أمرىػػا لجنػة مصػػادر الػػتعمـ بالكميػة ، حيػػث تػػوفر ىػذه المجنػػة كػػؿ مصػادر الػػتعمـ التػػي يحتػاج إلييػػا الطمبػػة 
جػدوؿ األعمػاؿ وغيرىا.وتصػدر دلػياًل أثناء دراستيـ، وتجتمػع ىػذه المجنػة بصػفة دوريػة لمراجعػة المراجػع والمصػادر والخطػط و 

 والتعمـ الذاتي وغيرىا.  CDsيوضح المراجع مف حيث توفرىا ونوعيتيا والمختبرات واألقراص المدمجة

 

 مهتبة الهلية:  -2

عمى مساحة كبيرة، وقد تمكنت المكتبة في  السابعتعتبر المكتبة معممًا مميزًا مف معالـ الكمية، وتقع المكتبة بالدور    
، حيػث تضػـ العديػد دمنيػورفترة وجيزة مف تحقيؽ نمو وتطور سريعيف حتى كتبة مكتبة ليا مكانة متميزة بيف مكتبػات جامعػة 

مف المصادر والمراجع ما بيف كتب ومجالت عممية ورسػائؿ جامعيػة بيػدؼ تقػديـ خػدمات لجميػع المسػتفديف منيػا. كمػا يوجػد 
الب، وقػػد تػػـ ربػػط المكتبػػة الكترونيػػا بجميػػع مكتبػػات الكميػػات األخػػري بجامعػػات بيػػا نظػػاـ االسػػتعارة الخارجيػػة والداخميػػة لمطػػ

 مصر، كما يوجد بالمكتبة خدمة البحث والتصفح االكتروني.
 الوذدات  ذات الطابع اخلاص: -3

تمثؿ الوحدة ذات الطابع الخاص بالكمية مصدر مف مصادر الدعـ األكاديمي، وتضػـ ىػذه الوحػدة معممػيف لمكمبػويتر 
تخدماف في تدريب الطالب، حيث تـ ربط اجيزة الكمبيوتر باالنترنت لتسييؿ دخوؿ الطمبػة عمػى الشػبكة العالميػة لمحصػوؿ يس

عمػػػى مصػػػادر المعرفػػػة التػػػي يحتاجونيػػػا لدراسػػػتيـ. وتقػػػدـ الوحػػػدة مجموعػػػة مػػػف الػػػدورات التػػػي تؤىػػػؿ الطػػػالب لمحصػػػوؿ عمػػػى 
ورات التدريبيػػة المجانيػػة لتنميػػة قػػدرات وميػػارات الطػػالب التدريسػػية. ، كمػػا تقػػدـ بعػػض الػػد ICDLالرخصػػة الدوليػػة لمكمبيػػوتر

باإلضػافة إلػى تقػديـ بعػض الػػدورات الخاصػة باسػتخداـ الشػبكة العنكبوتيػة فػػي البحػث والدراسػة لتطػور األداء المينػي واالرتقػػاء 
سػػوب فػػي جميػػع عمميػػات التوثيػػؽ بالعمػػؿ مػػع الطػػالب. مػػع يػػتـ تػػدريب المػػوظفيف والقيػػادات بالكميػػة عمػػى كيفيػػة اسػػتخداـ الحا

 لمعمؿ الميني واألنشطة الطالبية في كافة المجاالت.
 املوقع اإللهرتوىي: -4

يعتبػػر الموقػػع اإللكترونػػي مصػػدرًا مػػف مصػػادر الػػدعـ األكػػاديمي الػػذي تقدمػػو الكميػػة لمطمبػػة، حيػػث يػػوفر 
ىػػذا الموقػػع لمطبػػة المعرفػػة الالزمػػة عػػف الجامعػػة بصػػفة عامػػة والكميػػة بصػػفة خاصػػة وأىػػـ البػػرامج التػػي تقػػدميا 

موقػػع اإللكترونػػي معرفػػة مرشػػدة ومنيػػا برنػػامج اإلرشػػاد والػػدعـ األكػػاديمي، ويسػػتطيع الطالػػب مػػف خػػالؿ ىػػذا ال
األكػػػاديمي وبرنامجػػػو الدراسػػػي وخطتػػػو الدراسػػػية واإلرشػػػادية. إضػػػافة إلػػػى تػػػوفير الموقػػػع ل دلػػػة والبروشػػػورات 
الخاصػػػة باإلرشػػػاد والػػػدعـ األكػػػاديمي، وكػػػذلؾ بالمجػػػاف الموجػػػودة بالكميػػػة وميػػػاـ كػػػؿ لجنػػػة وأعضػػػائيا، حتػػػى 
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إلييػا، باإلضػافة إلػى إجػراءات التسػجيؿ والقبػوؿ والوثػائؽ الممطموبػة يستطيع الطالب االستفادة منيا واالنضماـ 
 في كمية التربية....إلخ. 

 صيدوم مكرتذات الطلبة:  -5

تػػوفر كميػػػة التربيػػة لطمبتيػػػا صػػندوؽ لممقترحػػػات يكػػوف ىدفػػػو اسػػتقباؿ شػػػكاوي الطمبػػة ومقترحػػػاتيـ حػػػوؿ 
ورأييػـ فػي سياسػة الكميػة، يػتـ بعػد ذلػؾ فحػص ودراسػة ىػذه األمور التعميميػة وغيػر التعميميػة التػي تيػـ الطمبػة، 

المقترحات وتحميييا وتصنيفيا واتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه ىذا المقترحات، والعمـ عمى حؿ المشكالت التػي 
 تواجو الطمبة في الكمية أو مخاطبة الجيات المسئولة بالجامعة ومحاولة مناقشة ىذه المقترحات معيـ.

 إللهرتوىي:الربيد ا -6

قامت كمية التربية بعمؿ بريد إلكتروني خاصة بالكمية وآخر خاصػة بوحػدة ضػماف الجػودة السػتخداميما 
فػػي العمميػػة التعميميػػة ، ولػػدعـ األنشػػطة الطالبيػػة األخػػرى ذات العالقػػة بالتػػدريب عمػػى اسػػتخداـ التقنيػػة الحديثػػة 

لػػػػب لسػػػيولة التواصػػػؿ معػػػػو أكاديميػػػًا وغيػػػػر فػػػي التػػػدريس والػػػػتعمـ. كمػػػا جػػػػاري اسػػػتكماؿ عمػػػؿ ايميػػػػؿ لكػػػؿ طا
 أكاديمي.

 ثاىيًا: الدعه غري األنادميي للطلبة ويتنجل يف:

يتمقػػى طمبػػة كميػػة التربيػػة بػػدمنيور الػػدعـ غيػػر األكػػاديمي سػػواء مػػف الكميػػة أو مػػف الجامعػػة خػػالؿ فتػػرة 
 دراستيـ ويتمثؿ الدعـ غير األكاديمي في:

 الخدمات الطالبية - أ
 يةاألنشطة الطالب -ب

 المجاف الطالبية -ج
 الرحالت -د

 الخدمات الطالبية األخرى -ىػ
 المساعدات المالية -و
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 األشهال املدتلفة للدعه األنادميي( يوضح 3شهل)

 

 اخلدمات الطالبية:  -أ

انطالقًا مف حرص الكمية عمى توفير وسائؿ الراحة لطمبتيا فقد وفرت مجموعة مف الخػدمات التػي تقػدـ 
 ليـ ، وتتمثؿ ىذه الخدمات في:

 اخلدمات الطبية والصرية: 
ات الطبيػػة والصػػحية الشػػاممة بكميػػة حرصػػًا مػػف الجامعػػة عمػػى سػػالمة طمبتيػػا فقػػد قامػػت بتػػوفير الخػػدم

التربيػػػة عمػػػى مػػػدار سػػػاعات العمػػػؿ ، وقػػػد تػػػـ تخصػػػيص مكػػػاف بالػػػدور األرضػػػي لموحػػػدة الصػػػحية بالكميػػػة تقػػػدـ 
لمطمبة خدمة طبية راقية بمجرد التحاقيـ بيػا ، وبعػد اكمػاؿ شػروط القبػوؿ ودفػع الرسػـو المقػررة لػذلؾ ، وتشػمؿ 

   يـ األدوية المجانية.الخدمة الطبية الكشؼ والفحوصات وتقد
 األىشطة الطالبية: 

حرصػػًا مػػف الجامعػػة عمػػى طمبتيػػا وتحقيػػؽ النمػػو الشػػامؿ المتكامػػؿ لشخصػػيتيـ فقػػد عمػػدت إلػػى تػػوفير 
مجموعػة مػف النشػطة الطالبيػة ليػػذا الغػرض، وليػذا قامػت كميػة التربيػػة بتػوفير مجموعػة مػف االنشػطة الطالبيػػة 

قؿ شخصػية والرياضية واالجتماعية وغيرىا مف األنشػطة التػي تيػدؼ إلػى صػالالمنيجية في المجاالت الثقافية 

 أنواع الدعـ غير األكاديمي

 الطالبية الخدمات المجاف الطالبية األخرى الخدمات الطالبية

 المالية المساعدات الرحالت الطالبية األنشطة
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ذه الطاقػة إلػى ىػطار األكػاديمي ، وذلػؾ لتفريػل الطاقػات الزائػدة لػدى الطمبػة وتوجيػو الطالب الجامعي خارج اإل
   ما ينفعو وينفع مجتمعو. كما تيدؼ ىذه األنشطة إلى تنمية قيـ الوالء واالنتماء والمواطنة.

 األىشطة الطالبية: تعسيف

أو خارجيػا  الجامعػةداخػؿ  الطالب يمارسيا  يقصد بالنشاط في التربية ألواف متعددة مف الفعاليات التي
الطالبػي ىػو  الطػالب ورغبػاتيـ، كمػا يقصػد بالنشػاطتمبي حاجات  عمى أف تكوف ممارسة تمقائية غير متكمفة ،

التعميمػي والػذي يقبػؿ عميػو ويمارسػو  متكػاماًل مػع البرنػامج فػةالجامعػة وكمياتيػا المختمتنظمو  ذلؾ البرنامج الذي
مكانياتيـ حقػؽ ىػدؼ تربػوي واضػح داخػؿ يوبما يشبع حاجاتيـ بحيث  الطالب وفؽ قدراتيـ وميوليـ ورغباتيـ وا 

 تمخيص أبرز التعريفات التي طرحت لمفيـو النشاط الطالبي فيما يمي:  الكمية أو خارجيا.  ويمكف
  لمكونات بيئتيـ بيدؼ إكتساب الخبرات  الطالبالنشاط الطالبي وسيمة ودافع إلثراء المنيج مف خالؿ إدارة

 المعرفية والقيمة بطرقة مباشرة. 
  تمؾ األوجو مف النشاط التي يحصؿ الطالب مف خالليا عمى المعمومات والخبرات التي  تمثؿ األنشطة الطالبية

 يستخدمونيا في حياتيـ العامة والخاصة وتساىـ في إشباع حاجاتيـ المختمفة .

  يقصد بالنشاط الطالبي ذلؾ الجيد العقمي أو البدني الذي يبذلو المتعمـ في سبيؿ إنجاز ىدؼ ما ، أي أنو يشير
 عالقة بيف جيد يبذؿ وىدؼ يرجى تحقيقو .إلى ال

 والتي تتناوؿ كؿ ما يتصؿ بالحياة  الكميةىي البرامج والخدمات التي تنفذ بإشراؼ وتوجيو  األنشطة الطالبية
وأنشطتيا المختمفة ذات االرتباطات بالمواد الدراسية والجوانب االجتماعية والبيئية واألندية ذات  الجامعية

 . الجامعية. بالنواحي المعممية والعممية والرياضية والمسرحيات والمطبوعات  االىتمامات الخاصة

 ولألىشطة الطالبية أٍداف أساسية تتنجل فينا يلي: 

 وأفعاؿ مف خالؿ سموكيات  وترجمة تمؾ القيـ إلى ممارسات ثقافة المجتمع تعميؽ القيـ السميمة التي تتمشى مع
  الطالب

 وبقيادتو مستعدًا لمتضحية مف بممتوبوطنو وأمتو متكاماًل يؤمف باهلل معتزًا  بناءاً  العمؿ عمى بناء شخصية الطالب 

  الحفاظ عمى أمف وسالمة وطنو.  أجؿ

  العادات الضارة وذلؾ مف خالؿ  يعمؿ النشاط عمى تمبية احتياجات ومساعدة الطالب عمى التخمص مف بعض
 االشتراؾ في برامج النشاط

 وزمالئو ومعمميو والمجتمعالطالب  توثيؽ الصمة بيف  

   المقرر المدرسي وتحويؿ الصعب إلى سيؿ يعد النشاط مكماًل ومدعمًا لبرامج .  
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 يعود عمييـ بالمنفعة والعمؿ عمى اكتشاؼ القدرات وتنمية المواىب لخدمة الطالب  استثمار أوقات فراغ الطالب بما
 التي يعمؿ معيا والمجتمع الذي يعيش فيو محنةوال نفسو

 الطالب أثناء الممارسة والوقوؼ عمى الفروؽ الفردية بيف الطالب والعمؿ عمى مراعاة يساعد عمى مالحظة سموؾ 

  ذلؾ

 المشروعات الجماعية لمجاالت النشاط المختمفة العمؿ عمى احتراـ العمؿ اليدوي والجماعي مف خالؿ اإلسياـ في 

 ثراء االت المختمفة مف اجتماعية وعممية وثقافية وأدبية معموماتيـ العامة في المج توسيع مدارؾ الطالب وا 
 . وفنية وكشفية ورياضية

 أٍنية األىشطة الطالبية: 

 اإلسياـ في إعداد الشباب الجامعى وفي تكامؿ شخصياتيـ وتوازنيا . 
 تنمية وصقؿ مواىب الطالب وتوظيفيا في األعماؿ المثمرة، وتبادؿ الخبرات والمعارؼ والميارات . 

 األخوة والتفاىـ والتعارؼ والترابط بيف الطالب بعضيـ البعض وبيف الطالب وأعضاء ىيئة التدريس إيجاد روح . 

  إذكاء روح المنافسة بيف الطالب وبناء الثقة بالنفس لدييـ وتعويدىـ عمى العمؿ ضمف فريؽ واحد ، وتنمية
 . الميارات القيادية لدييـ

 ، وتنمية روح البذؿ والعطاء فى نفوس الطالب تحقيؽ التفاعؿ بيف طالب الجامعة والمجتمع . 

 آليات تيفير األىشطة الطالبية: 

   تنظيـ الحفالت:  وتيدؼ إلى تقوية العالقات والروابط بيف منسوبي الكمية ) طالب وأعضاء ىيئة التدريس
 . وغيرىـ( واشاعة جو األلفة والمحبة وتبادؿ الخبرات والميارات والمعارؼ

  الرحالت: وتيدؼ إلى تعريؼ الطالب ببالدىـ ، وتقوية الروابط بيف الطالب ، والتعرؼ عمى االنجازات الحضارية
، إضافة إلى تنمية الميارات القيادية لمطالب واكتشاؼ  جميورية مصر العربيةوالعمرانية في مختمؼ مناطؽ 

 . مواىبيـ وطاقتيـ

 كساب الطالب ميارات الزيارات: وتيدؼ إلى تنمية معارؼ الطالب ب المؤسسات والييئات الحكومية واألىمية ، وا 
 التعامؿ مع اآلخريف والربط بيف الجوانب النظرية والتطبيقية في حياة الطالب .

  إضافة إلى طالب الكميةتيدؼ إلى زيادة أواصر المحبة والتعاوف والتعارؼ بيف الطالب وبيف المقاءات الطالبية: و ،
القيادية لمطالب وبث روح المنافسة والحماس بينيـ ، وتعويدىـ عمى االعتماد عمى النفس وتحمؿ تنمية الميارات 

ثراء الجوانب السموكية.  المسؤولية، إضافة إلى الترفية والترويح وا 

  ثراء الجوانب المعرفية لمرتادى المعارض ، مع المعارض: وتيدؼ إقامة المعارض إلى ربط الجامعة بالمجتمع ، وا 
  ىذه المعارض بما يتناسب مع اىتماـ طالب الجامعة إضافة إلى دعـ الجانب المادي لألنشطة الطالبية. توظيؼ
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  أسابيع التوعية: وتيدؼ إلى تنمية التفاعؿ بيف الجامعة والمجتمع وتشجيع الطالب إلى البذؿ والعطاء لمجتمعيـ
 ،والتوعية ببعض الظواىر والسموكيات داخؿ الجامعة .

 شطة الطالبية: وظائف األى 

 لألنشطة الطالبية  وظائؼ متعددة يمكف توضيحيا في الجدوؿ التالي:
 ( وظائؼ األنشطة الطالبية3جدوؿ رقـ )

 املَازات املهتشبة الوظيفة

وسػػيمة إلعػػادة االتػػزاف النفسػػي و االسػػتقرار و توجيػػو السػػموؾ ، بػػؿ و تعػػديؿ  الوظيفة النفسية
  . السموؾ غير السوي

 إشباع حاجات الفرد الصحية و اكتماؿ الصحة و النمو البدني . الوظيفة البدنية  
يحقؽ فرصة لمتػدريب العممػي حيػث تمػارس األسػاليب الديموقراطيػة و معرفػة  الوظيفة االجتماعية 

 مبادئ الحؽ و الواجب وتحمؿ المسئولية .
حيث يتيح الوسػط المالئػـ لتزويػد التالميػذ بالمعمومػات العمميػة وفيميػا عمػى  الوظيفة العممية

حقيقتيا و اكتساب الميارات ليا ، واكتشاؼ المواىب لدى األفراد وتنميتيػا و 
 صقميا ، مما يفتح المجاؿ أما اإلبداعات واالبتكارات 

 األىشطة الطالبية املتوفسة بالهلية:

مفػػػة تحػػػت رعايػػػة وكيػػػؿ الكميػػػة لشػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالب تشػػػرؼ عمػػػى يوجػػػد بالكميػػػة أجيػػػزة إدرايػػػة مخت
عػػػػداد وتنفيػػػػذ  األنشػػػػطة المختمفػػػػة )قسػػػػـ رعايػػػػة الشػػػػباب( وتعمػػػػؿ ىػػػػذه اإلدارة عمػػػػى تػػػػوفير األنشػػػػطة الطالبيػػػػة وا 
مجموعػػة مػػف األنشػػطة الطالبيػػة لصػػقؿ القيػػادات الطالبيػػة مػػف خػػالؿ بػػرامج التوجيػػو الجمعػػي ومشػػاركتيـ فػػي 

حفالت والميرجانػات والمعسػكرات المنفػذة عمػى مػدار العػاـ الدراسػي. وىنػاؾ موظفػوف متخصصػوف المقاءات وال
 في كؿ المجاالت لالشراؼ عمى ىذه األنشطة والتي منيا:

 العلنية: ( األىشطة1)

 :إلى األنشطة وتيدؼ ىذه وىي مجموعة األنشطة التي تيدؼ إلى اإلثراء العممي لمطالب ،

 . الطالب لدى الثقافية المعارؼ تنمية . أ

 . المعرفة مجاالت مختمؼ في واالستقصاء البحث إلى الطالب توجيو  .ب

 .الحياة اليومية في ؼ المعار ىذه بتوظيؼ المشكالت حؿ عمى القدرة تنمية . ج
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 الجكافية: األىشطة( 2)

االنضػػػماـ إلييػػػا عمػػدت الكميػػػة إلػػى تػػػوفير األنشػػطة الثقافيػػػة لطمبتيػػا وعمػػػؿ مسػػابقات لتشػػػجيعيـ عمػػى  
كالقصػػة والمقالػػة والخػػواطر، واألمسػػيات األدبيػػة داخػػؿ الكميػػة وكػػذلؾ النػػدوات الثقافيػػة .وتقػػديـ الجػػوائز لمفػػائزيف 

أعضػػاء ىيئػػة التأكيػػد عمػػى تنميػػة المواىػػب والقػػدرات لمطػػالب المتميػػزيف بالتعػػاوف مػػع و  فػػي المسػػابقات الثقافيػػة.
تنظػػيـ مسػػابقات و  .ووضػػع خطػػة متكاممػػة لتنميػػة القػػدرات وتػػوفير منػػاخ يشػػجع عمػػى اإلبػػداع واالبتكػػار التػػدريس
. والتػػراث والقػػيـ واألخػػالؽ والقوميػػة والعالميػػة  الوطنيػػةعػػف الشخصػػيات الثقافيػػة  المجنػػةباالشػػتراؾ مػػع  بالكميػػة
 وتيدؼ ىذه الصحافة، نةلج المكتبة، ةنلج اإلذاعة، نةلج والمحاضرات، الندوات نةلج : اآلتية الجماعات وتشمؿ

 :إلى األنشطة

 . واإلطالع البحث روح بتشجيع وذلؾ الطالب معرفة إثراء  .أ

 . المختمفة الثقافية بالمعمومات الطالب وتثقيؼ تزويد  .ب

 . والثقافية األدبية الطالبية المواىب إبراز  .ج

 . الطالب لدى والوطني الديني االتجاه تقوية   .د

 االجتناعية األىشطة (3)

قامػػػة  ويقػػػـو ىػػػذا النشػػػط بإقامػػػة حفػػػالت االسػػػتقباؿ والتعػػػارؼ والػػػرحالت الترفيييػػػة والػػػرحالت العمميػػػة، وا 
المعسػػػػػكرات واإلسػػػػػياـ فػػػػػي تنظػػػػػيـ الحفػػػػػالت والميرجانػػػػػات واسػػػػػتقباؿ الضػػػػػيوؼ والترحيػػػػػب بيػػػػػـ ، كمػػػػػا يسػػػػػيـ 

والمشػػػػاركة فػػػػي األنشػػػػطة التػػػػي تقيميػػػػا  المنضػػػػميف ليػػػػذا النشػػػػاط فػػػػي العمػػػػؿ التطػػػػوعي والمعسػػػػكرات الكشػػػػفية
لتأصػيؿ القػيـ األخالقيػة بالتعػاوف وبإشػراؼ أعضػاء ىيئػة  ةالمؤسسات العامة. وتنظيـ أسابيع اجتماعيػة مشػترك

والوطنيػة واالجتماعيػة وربطيػا  الدينيةمحاضرات حوؿ المفاىيـ اوتنفيذ  برنامج ندوات و  تنظيـالتدريس بالكمية. 
 حمايػة نػةلج الصػحة والنظافػة، نػةلج الػرحالت، نػةلج : اآلتيػة الجماعػات وتشػمؿ .لقوميػةبالمناسػبات الدينيػة وا

 :إلى األنشطة ىذه وتيدؼ والمعسكرات، البيئة

 . محنةال أفراد بيف التعاوف روح تنمية  .أ

 .محنةال أفراد عند باطضواألن النظاـ حب قيـ غرس  .ب

 . السميمة الصحية العادات نةمجال أفراد إكساب  .ج
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 الفيية: ( األىشطة4)

ويشتمؿ النشاط الفني عمى العديد مف األنشطة الفنية كالرسـ والغنػاء والتمثيػؿ وعمػدت الكميػة إلػى عمػؿ 
 المسػرحية، جماعػة الفنػوف : اآلتيػة الجماعػات المسػابقات بػيف طالبيػا لتنميػة الموىبػة الفنيػة لػدييـ. وتشػمؿ

 :إلى األنشطة ىذه وتيدؼ ، والزخرفة سـوالر  الخط الضوئي، وجماعة التصوير وجماعة

 .سوية متكاممة شخصية ذا ليكوف الطالب لتنشئة يةالمسرح مكاناتاإل مف اإلفادة  .أ

 .الجماعة لدى والزخرفة الخط مواىب تنمية . ب

 السياضية: ( األىشطة5)

مػف األلعػاب حرصًا مف الكمية عمى المحافظة عمى لياقػة وصػحة طالبيػا فقػد عمػدت إلػى تػوفير العديػد 
الفردية والجماعية ككرة القدـ والسمة والطػائرة وتػنس الطاولػة، كمػا شػجعت الطمبػة عػؿ االشػتراؾ فػي المنافسػات 
الفرديػػة والجماعيػػة وقػػد حصػػمت الكميػػة عمػػى العديػػد مػػف الجػػوائز عمػػى مسػػتوى الجامعػػة فػػي كثيػػر مػػف األلعػػاب. 

 وتيػدؼ والبميػاردو، القػوى، وألعػاب الطاولػة، وكػرة اليػد، كػرةو  وكرة السمة، الطائرة، وكرة القدـ، كرة : وتشـ رياضة

 :إلى

 . ونفسيا وعقميا بدنيا لمطالب المتكامؿ النمو تحقيؽ  .أ

  اإلمكانات مع تتناسب التي المختمفة الرياضية لألنشطة الحركية الميارات تعميـ  .ب

 .والبيئية والمادية البشرية

 .الرياضية األنشطة ممارسة خالؿ مف القويـ والسموؾ الرياضية بالروح االىتماـ  .ج
 ( دلاالت األىشطة الطالبية وأٍدافَا.4جدول زقه )

 أهذافه الٌشاط

 . انًزكبيهخ ٔاإلٚدبثٛخانًظشٚخ انًغبًْخ كٙ ثُبء انشخظٛخ (1) الجتواعي
 .يشؿٕثخ رؼًٛن انوٛى االخزًبػٛخ كٙ َلٕط انُبشئخ ٔاكغبثٓى طلبد عهٕكٛخ( 2)
 .انُظى رأكٛذ ثؼض انًظبْش االخزًبػٛخ انغٕٚخ كبنشٕسٖ ٔانزؼبٌٔ ٔاززشاو( 3)
 .ٔانؼذٔاٌ.......انخ يؼبندخ ثؼض يظبْش انغهٕى انغهجٙ كبالَطٕاء ٔانخدم( 4)
 .ٔانًدزًغ روذٚش االزغبط ثبنًغؤٔنٛخ ٔانوذسح ػهٗ رسًهٓب ردبِ انُلظ( 5)

 .انوذسح ػهٗ ركٍٕٚ ػالهبد اخزًبػٛخ هٕٚخ( 6) 

 .ٔانشؿجبد ٔانوذساد ٔرًُٛزٓب اكزشبف انًٕٛل (7)
 . األطٛهخ ٔيظبدسْب ٔطشم رًُٛزٓبانوٕيٛخ ٔانؼشثٛخ رؼشٚق انطالة ثثوبكزٓى  ( 1) الثقافي

 .ػهٗ اإلنوبء انغهٛى إثشاء زظٛهخ انطالة انهـٕٚخ ٔرؼٕٚذْى( 2)
 .ػهٗ األداء اندٛذ ٔانزُبكظ انششٚق ٔيٕاخٓخ اندًٕٓس رشدٛغ انطالة( 3)
 .انؼبيخ إثشاء يؼهٕيبد انطالة ٔرٕخّٛ اْزًبيٓى ثبنثوبكخ( 4)
 .انهـٕٚخ ٔاألدثٛخ رًُٛخ انًٓبساد( 5)
 .ٔرًُٛخ انًٓبساد كٙ انجشايح انًغشزٛخ طوم انًٕاْت( 6)

 ؿشط ٔرشعٛخ انًلبْٛى انظسٛسخ نهزشثٛخ انجذَٛخ ٔانُشبط انشٚبضٙ .( 1) الزياضي
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 أهذافه الٌشاط

 َشش انٕػٙ ٔانثوبكخ انشٚبضٛخ انًلٛذح ثٍٛ انطالة. (2)

 انؼُبٚخ ٔاالْزًبو ثبنطالة انًْٕٕثٍٛ ٔانؼًم ػهٗ االسروبء ثًغزٕٚبرٓى انلُٛخ ٔانًٓبسٚخ. (3)

 سكغ يغزٕٖ انكلبءح انجذَٛخ ٔانوذساد انسشكٛخ ٔانًٓبسٚخ نهطالة. (4)

 بالد ٔاالعزلبدح يٍ انطبهخ انضائذح.انًغبًْخ كٙ انزخهض يٍ انزٕرش انُلغٙ ٔرلشٚؾ االَلؼ (5)

 اعزثًبس ٔهذ انلشاؽ ثًضأنخ ثؼض األَشطخ انشٚبضٛخ انًخزبسح. (6)

 . َظبيّ ٔاالعزلبدح يًب كّٛ غخش نإلَغبٌ نذساعخ أعشاسِ ٔرأيميإدساى أٌ يب كٙ انكٌٕ ( 1) العلوي
ٙ ندًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ كػهٗ انًُدضاد انؼهًٛخ  رًُٛخ انسظ انٕطُٙ نهطبنت ثبإلطالع ( 2)

 .انًخزهلخ  يدبالرٓب
 .ٔرًُٛزٓب كٙ ٔهذ يجكش اكزشبف هذساد انطبنت ٔيٕٛنّ انؼهًٛخ( 3)
 .اكزغبة انطبنت نًٓبسح انزلكٛش انؼهًٙ ( 4)
 .ٚلٛذِ ٔيدزًؼّ ػهًٛبً ٔػًهٛبً  انزٕطم رارٛبً نهًؼبسف انؼهًٛخ يٍ يظبدسْب ٔاعزخذايٓب ثًب( 5)
 .انُظشٚخ وبئن انؼهًٛخ انًجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ ٔاٜساءانزًٛٛض ثٍٛ انس( 6)
 .انًُظى رطجٛن أعهٕة انجسث انؼهًٙ ( 7)
 .إظٓبس االردبِ اإلٚدبثٙ َسٕ انؼهى ٔروذٚش دٔس انؼهًبء  (8)
انجٛئخ ٔيوذسارٓب ٔانًُدضاد انسضبسٚخ انؼهًٛخ ٔانٕطُٛخ ٔانًسبكظخ ػهٛٓب  انزؼشف ػهٗ ( 9)

 .درٓبٔإكب    يُٓب ٔاالعزلبدح

 . اندًبنٛبد رًُٛخ انسظ انلُٙ ٔإدساى( 1) الفٌي

 .اكزشبف انًْٕٕثٍٛ كُٛبً ٔدػى هذسارٓى( 2)

 . نهزؼجٛش انلُٙ اكزشبف أعبنٛت خذٚذح( 3)

 . اكزشبف خبيبد نهزؼجٛش انلُٙ ٔرشكٛهٓب( 4)

خًٕٓسٚخ يظش ٔانزؼهًٛٛخ انزٙ رغؼٗ إنٛٓب عٛبعخ انزؼهٛى كٙ  رسوٛن األْذاف انزشثٕٚخ( 1) الكشفي

 .انؼشثٛخ
 .ٔإثشاص دٔسِ انزشثٕ٘ رًُٛخ انُشبط انكشلٙ( 2)
 .االَذيبج كٙ انًدزًغ إكغبة انشجبة ٔانلزٛخ يٓبساد كشلٛخ رغبػذْى ػهٗ( 3)
 .انكشبكٍٛ رًُٛخ سٔذ انزطٕع ٔانخذيخ ٔانزهجٛخ انزارٛخ نذٖ( 4)
 .اإلعٓبو كٙ يششٔػبد خذيخ ٔرًُٛخ انًدزًغ( 5)

البزاهج 

 العاهة

 والتذريب

  نهذٍٚٔانزٙ ػهٗ سأعٓب انلٓى انظسٛر  يظشرسوٛن االْذاف انؼبيخ نهزؼهٛى كٙ ( 1)
انًؼبسف ٔانًٓبساد انًخزهلخ ٔرًُٛخ اردبْبرّ انجُبءح نٛكٌٕ ػضٕاً َبكؼبً كٙ   اكغبة انطبنت( 2)

 . يدزًؼّ
 .رؼٓذ هذساد انطبنت ٔاعزؼذادارّ انًخزهلخ ٔكن يب ٚسون أْذاف انزشثٛخ( 3) 
ٔأثُبء كزشح االخبصاد ٔكن اعظ ػهًٛخ  اعزثًبس ٔهذ كشاؽ انطالة خبسج انٕٛو انذساعٙ( 4)

 . ٚششف ػهٛٓب يدًٕػخ يٍ انًخزظٍٛ انزشثٍٕٚٛ ثشايح انُشبط انزٙ  ٔرشثٕٚخ يٍ خالل
يٓبسارٓى انشخظٛخ ٔانؼهًٛخ ٔطوهٓب يٍ خالل روذٚى ثشايح رشثٕٚخ  رذسٚت انطالة ٔرًُٛخ( 5) 

 زبخبرٓى ٔيٕٛنٓى ٔسؿجبرٓى  خبطخ رشجغ
ٔانؼُبٚخ ثٓى ػهًٛبً  بثشػبٚخ أثُبئٓانًسبكظخ انشائذ كًشكض إشؼبع كٙ  انكهٛخرلؼٛم دٔس ( 6)

 ٔعهٕكٛبً 
 . انًخزهلخ كٙ رُلٛز انجشايح انؼبيخ نهُشبط انطالثٙ انزُغٛن ثٍٛ شؼت انُشبط( 7)
 . انزُلٛز خٓب ثشايح انُشبط انطالثٙ ػُذانزشثٕٚخ انًؤْهخ انزأْٛم اندٛذ انزٙ رسزب إػذاد انكٕادس( 8)
انٗ ثُبء شخظٛخ  ٔانز٘ ٚٓذف انطالثٙ رلؼٛم دٔس انوطبع انخبص كٙ دػى ثشايح انُشبط ( 9) 

 ٔطوم يٕاْجٓى  انطالة ٔرًُٛخ
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 اإلشساف على األىشطة الطالبية: 

األنشػطة فػي  جماعػات مػف نػةلج كػؿ عمػى أعضػاء ىيئػة التػدريس مػف مشػرفا الكميػة المخػتص مجمػس يعػيف
 مناشػط مػف ليػا محػدد ىػو مػا وفػؽ أىػدفيا وتحقيػؽ عمميا تسيير يقـو عمى المجاالت المختمفة ل نشطة الطالبية

 :مف -واألعضاء المشرؼ إلى باإلضافة - تتكوف ليا إدارة نةلج كؿ وتشكؿ ,نةلجكؿ  اختصاص حسب

 . مجنةال رئيس  .8

 .الرئيس نائب  .2

 .نةمجال مقرر .3

 :اآلتية االختصاصات يةلحال إلدازة وتهوٌ

 تنفيذىا المراد النشاطات بشمف المقترحات رفع . 

 نشاطات مف إنجازه تـ ما متابعة . 

 نةمجال خطة إلنجاز المحنة أعضاء بيف التنسيؽ. 

 الكمية المختصة إدارة إلى ليا االزمة المواد مف نةمجال احتياجات رفع. 

 الكمية المختصة إدارة إلى تواجييا التي والمعوقات نةمجال نشاط عف تقارير إعداد. 

 : اآلتية االختصاصات يةلحال لسئيص وتهوٌ

 نةمجال عمؿ سير عف المسئوؿ ىو نةمجال رئيس . 

 المشرؼ إعضو ىيئة التدريس المختص[ إلى التقارير ويرفع نةمجال اجتماعات يترأس. 

 المشرؼ عمييا إلى الموجية نةمجال مكاتبات اعتماد . 

 المجاف لرؤساء العاـ االجتماع في نةمجال تمثيؿ . 

 : اآلتية االختصاصات السئيص ليائب تهوٌ

 غيابو حالة في نةمجال رئيس عف اإلنابة . 

  نةمجال رئيس قبؿ مف إليو تسند التي باألعماؿ القياـ. 

  : اآلتية االختصاصات يةلحال ملكسز وتهوٌ

  نةمجال تعقدىا التي لالجتماعات مقررا يكوف أف . 

  نةمجال في بعضويتو العممي مستواه يتمثر ال كي العممية الناحية مف العضو متابعة. 

 البوح بيا وعدـ نةمجال أسرار عمى الحفاظ. 
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 مكومات جناح بسامخ األىشطة الطالبية:

بشػػكؿ جمػاعي عمػػى شػػكؿ مجموعػػات ذات أعػداد متفاوتػػة ولكػػي تحقػػؽ  مػف المعمػػـو أف جػػؿ بػرامج النشػػاط تنفػػذ
  - : المرسومة ليا البد مف توفير المقومات التالية البرامج أىدافيا ىذه

  نة ونموىا حيث يشعر العضو في البداية بميؿ ورغبة وتمقائية في جمنجاح ال النشاط ىـ أساس نةلجأعضاء
 .لمحنة االنضماـ

    واستعداده لتحقيؽ رغباتيـ وتقبمو لطالبو  نةجمالنشاط ىو الموجو والمشرؼ والمرشد المؤثر في ال نةلجرائد
  . وتحمؿ المسئولية وحسف التصرؼ

  ًوتقويماً  برنامج النشاط الذي يجب أف يشترؾ فيو جميع الطالب والرائد تخطيطًا وتنفيذا  

 لمرئيس وأميف لمسر والجماعات الفرعية الداخمية  نة وذلؾ مف خالؿ اختيار رئيس لمحنة ووكيؿ أو نائبجمتنظيـ ال
 .نةجمبيا ال المنظمة واألعماؿ التي تقـووالسجالت 
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 :تصوز مكرتح لتفعيل األىشطة الطالبية

  األنشطة الطالبية تعتبر جزء مكمؿ لمبرامج والمقررات الدراسية التى تيدؼ إلى تمبية االحتياجات الشخصية
ؿ الذى يحسف مف جودة ومراعاة الفروؽ الفردية وتنمية المواىب والقدرات الخاصة لدى الطالب والطالبات بالشك

 فرص الحياة واالستمتاع بعممية التعميـ .
  ويتطمب تفعمييا صياغة استراتيجية واضحة مف خالؿ أواًل القياـ بدراسات تشخيصية لواقع ىذه األنشطة وآليات

خيص تنفيذىا، وتحديد مقدار الفجوة بيف الواقع والممموؿ، ويتطمب األمر إعداد مجموعة متكاممة مف أدوات التش
المقننة لموصوؿ إلى معمومات دقيقة يمكف تمسيس استراتيجية التطوير عمييا، وفيما يمي المحاور العامة لتفعيؿ 

 األنشطة الطالبية.  
 )أ( مربزات تفعيل األىشطة الطالبية بالتعليه اجلامعي: 

تغمػب عميػو اإلتكاليػة وعػدـ  بعض الطالب قد جاوز العشريف عامًا وال يدرؾ الكثير مػف شػؤوف حياتػو بػؿنظرًا ألف   
التصرؼ الصحيح في المواقؼ التي تتطمب ذلؾ .إضافة إلى الفراغ القاتؿ الذي يعيش طالبنا وخاصة في اإلجػازات مػع 

ونؤكد عمى الدور التربوي الرائع لبرامج النشاط في بنػاء الشخصػية المتوازنػة …ما يتعرضوف لو مف مغريات وممييات 
 مف الفوائد عمى عدة مستويات .لمطالب لتحقؽ لو العديد 

شػػيوع الكثيػػر مػػف المظػػاىر السػػموكية السػػمبية بػػيف الطػػالب وتتمثػػؿ أبرزىػػا فػػي ضػػعؼ ثقافػػة االنتمػػاء لممجتمػػع   
والتسامح وتقبؿ اآلخر والتفكير العممي، ونظرًا لما لألنشطة الطالبية مف دور وتمثيرات إيجابية في عالج والتخمص مف 

 مف المحتـ تطويرىا واالمتداد بآفاقيا إلى مجاالت أرحب.  المظاىر السموكية؛ كاف
الحػاالت  لـ يعد التفوؽ مقصورًا عمى التفوؽ الدراسي، بؿ لمتفوؽ مجاالت كثيرة يتبدى فييا ربما تكػوف فػي بعػض  

اسػع وبالنسػبة لػبعض الطػالب أكثػر أىميػة وقيمػة فػي حيػاتيـ خاصػة الطػالب الموىػوبيف ػ ىػذا إذا أخػذنا بػالمفيـو الو 
لمموىبػػة ػ وقػػد ال يتػػاح لمثػػؿ ىػػذه النوعيػػة مػػف الطػػالب فػػرص التعبيػػر عػػف مػػواىبيـ وقػػدراتيـ المتميػػزة إال مػػف خػػالؿ 

 . اكتشاؼ ورعاية الطالب الموىوبيف األنشطة الطالبية المختمفة دور النشاط الطالبي في
 )ب( تفعيل األىشطة الطالبية إطاز عاو:  

 االستغالؿ اإلداري والمالي لتنفيذ األنشطة وتقديـ الخدمات الطالبية بشكؿ  وضع آلية تتيح لقسـ شؤوف الطالب
 منظـ وسمس .

  تعييف كادر متخصص لمقياـ بيذه الخدمات لموصوؿ بيذه الخدمات واألنشطة إلى درجو اإلتقاف مثؿ توفير
 مختصيف في اإلرشاد والتوجيو الطالبي وفنييف لإلشراؼ عمى الحفالت الفنية.

 ات تعريفية ليذه الخدمات تقدـ لمطالب الممتحؽ بالكمية.إصدار كتيب 
 .ضرورة تضميف ىذه الكتيبات اإلرشادات وكيفيو استخداـ الخدمات 
  رشاديو في مختمؼ إنحاء الكمية .إتعميؽ بوسترات 
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 مستوى عاؿ لتوفير التغذية  وتصميـ وتجييز وتييئة أماكف لممارسة األنشطة ومطعـ معد ومجيز بشكؿ جيد ذ
 ناسبة لمطالب.الم

 .توضيح الموائح لجميع الطالب المستجديف 
 .نشر وتعميـ ىذه الموائح في لوحات اإلعالنات بشكؿ دائـ ومستمر 
 .تشكؿ لجاف متخصصة في مجاؿ التمديب والحد مف المشاكؿ 
 .تسييؿ وتذليؿ العوائؽ اإلدارية في التعامؿ مع المجتمع المحمي 
 لتعامؿ مع المجتمع.وضع سياسة واضحة ومحددة في كيفية ا 
 .تشكيؿ لجاف لخدمة المجتمع تتكوف مف الموظفيف والطالب 
 .تنظيـ المشاركات المختمفة لمكمية ) الرياضية والثقافية واالجتماعية ( مع المؤسسات األخرى 
 .وضع ميزانية لخدمة المجتمع المحمي 
 .ربط الطالب بالكميات األخرى واالستفادة مف تجاربيـ المختمفة 
 .التعرؼ عمى تجارب الجامعات العربية واألجنبية في مجاؿ األنشطة الطالبية والمجاالت األخرى 
 .إكساب الطالب معمومات وثقافة عف تمؾ الدوؿ، وتبادؿ الخبرات في مجاؿ تنظيـ األنشطة 
 .اكتساب الخبرات لتطوير العمؿ في شؤوف الطالب 
 ري والتنظيمي لشؤوف الطالب مف خالؿ اإلطالع عمى التجارب معالجة النواحي السمبية والقصور في العمؿ اإلدا

 والخبرات األخرى.
 اللحاٌ الطالبية: -د

حيث قامت الكمية بتشػكيؿ مجموعػة مػف المجػاف الطالبيػة المتنوعػة فػي األىػداؼ والمقاصػد والتػي تعمػؿ 
ارات الطمبػة إلػى إدراة عمى حػؿ مشػاكؿ الطمبػة االكاديميػة واالجتماعيػة والعممػؿ عمػى إيصػاؿ اقتراحػات واستفسػ

 الكمية والعمؿ عمى إيجاد الحموؿ المناسبة ليذه المقترحات ومف ىذه المجاف:
 الرياضية. ةمجنال ( أ)

 الفنية. ةمجنال ( ب)

 الثقافية. ةمجنال ( ت)

 االجتماعية. ةمجنال ( ث)

 .األسػػػرلجنة   ( ج)
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 السذالت : -د

المسئولة بيدؼ تعريؼ الطالب الجػامعي بالمعػالـ تعمؿ الكمية عمى تنظيـ الرحالت بالتعاوف والتنسيؽ مع الجيات 
التاريخيػػة فػػي مصػػر وتوثيػػؽ العالقػػات القائمػػة بػػيف الطبػػة واعضػػاء ىيئػػة التػػدريس والمػػوظفيف. وتػػنظـ الكميػػة العديػػد مػػف 

 الرحالت منيا:
 السذالت العامة: ( أ)

وىي الرحالت التي تنظميا الكمية بقصد زيارة المعالـ السياحية واألثرية بممختمؼ مناطؽ مصر واإلطػالع عمػى 
 الفرعونية واالسالمية.  ةعالـ النيضة المصرية القديمم

 السذالت اخلاصة: ( ب)

وىي الرحالت التي تنظميا الكمية ألفػراد االنشػطة المختمفػة )الرياضػية والفنيػة والثقافيػة واالجتماعيػة والفنيػة(  
 بيدؼ تحقيؽ التكامؿ فيما بينيـ والتقارب .

 السذالت العلنية:  ( ت)

ـ وىي الرحالت التي تنظميا الكمية وىي رحالت ذات طابع خاص يشترؾ فييا مجموعة مف الطمبة تنطبؽ عمػيي
 شروط معينة. 

 تبادل الزيازات الطالبية: ( ث)

وىي الرحالت التي تنظميا الكمية وفؽ اتفاقيات مع الكميات المناظرة أو الييئات والمؤسسػات التعميميػة األخػرى 
 مع قيادات طالبية بكميات أخرى.ة بالمجتمع . وتبادؿ الزيارات بيف القيادات الطالبية بالكمي

 اخلدمات الطالبية األخسى: ( د)

 دـ الكمية مجموعة مف الخدمات الطالبية األخرى تتمثؿ في:تق
 .مساعدة الطالب الجدد عمى التوافؽ والتكيؼ مع الحياة الجامعية 

 .متابعة مشكالت الطمبة ومساعدتيـ عمى التغمب عمى ما يواجييـ مف مشكالت داخؿ الكمية وخارجيا 

 .مساعدة الطالب في الحصوؿ عمى الكتب 

 سير والموؾ.إصدار شيادات حسف ال 

 .التوجيو النفسي واالجتماعي لمطمبة 

 .استقباؿ أولياء األمور والرد عمى استفساراتيـ 

 .تنظيـ لقاءات وندوات نقاشية موجية ألولياء األمور حوؿ التواصؿ مف أجؿ االرتقاء بمستوى األبناء 

 األبناء في مختمؼ  تنظيـ ممتقيات مصغرة ألولياء األمور وأعضاء ىيئة التدريس تتناوؿ موضوعات حوؿ
 المجاالت.

  التواصؿ لمتابعة األبناء. ربث عدد مف النشرات والمطويات التوجييية واإلرشادية لتوعية أولياء األمور بمىمية دو 
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 .تكريـ وتحفيز أولياء األمور المتعاونيف مع الكمية 

 . تقديـ برامج توعية تربوية واجتماعية ألفراد المجتمع 

 رشد أربع جمسات تتناوؿ ))موضوعات تربوية تتعمؽ بالطالب((تنفيذ برنامج األب الم 

 املشاعدات املالية: ( ح)

تقدـ الكميػة لػبعض الطمبػة مسػاعدات ماليػة فػي صػور متعػددة مثػؿ تػوفير الكتػب وبعػض المالبػس لمطمبػة الفقػراء 
 السنوات الدراسية.مختمؼ وغير القادريف، وكذلؾ تقديـ مكافاءت مادية لمطمبة المتفوقيف في 
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 استبياى هشكالت اإلرشاد األكاديوي هي وجهة ًظز الطلبة

 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة......... 
يمانػًا مػف الكميػة بالػدور الحيػوي الػذي تقػـو بػو لجنػة اإلرشػاد  حرصًا مف الكمية عمى تذليؿ كافة العقبات التػي تػواجييـ، وا 

الطالب أثناء دراستيـ الجامعيػة بسػبب اإلرشػاد األكػاديمي، وضعنا لكـ مجموعة أمامؾ بعض المشكالت التي تواجو بعض 
 مف فضمؾ اقرأ ىذه المشكالت ثـ ضع عالمة في الخانة التي تعبر عف رأيؾ.

 ال أعرؼ غير موافؽ موافؽ وصؼ المشكمة الرقـ
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تنميػػػة السػػػموؾ التوكيػػػدي اإليجػػػابي لػػػدى الطػػػالب بمػػػا يحقػػػؽ السػػػموؾ االجتمػػػاعي  . دورات تدريبية عمى ميارات السموؾ التوكيدي5
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