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 إ

 :أهمية اإلشراف األكاديمى

وهذا  .بعد الحصول على الشهادة الثانوية الطالب لمعظم رئيسي انتقال وقت الكلية تعتبر

 ةلجامعىاالذى سينتقل الى المرحلة  الطالب معرفةالى االنتقال من مرحلة التعليم الثانوى يحتاج 

 ائلالوس وأهم صاالجامعة عموما والكلية خصو داخل التعليمية للعملية المنظمة واللوائح بالنظم

 دور يبرز هنا ومن. عقبات أو مشاكل حدوث دون الدراسية سنواته جتيازإ على تساعده التى

 نظام لخال من بالكلية التدريس هيئة وأعضاء الطالب بين العالقة تفعيل فى الكاديمى اإلرشاد

 وفرص مجاالت من توفره وما, والطالبية الدراسية نظمتهاوأ بالكلية الطالب بتعريف يقوم

 وافقوت, مكاناتهموإ قدراتهم مع تتناسب التى التخصصات اختيار على الطالب لمساعدة دراسية

 لىع والتغلب, ممكن وجه فضلأ على الدراسة فى السير على معاونتهم وكذلك, ورغباتهم ميولهم

. لكليةا تقدمها التى مكانياتواإل الخدمات من درجة قصىأ الى دينيمستف, عقبات من يعترضهم ما

 دور أهمية إلى انتبهت التى كليات جامعة طرابلس كغيرها من التربية طرابلس كلية كانت وقد

 األكاديمي اداإلرشب يتم التعريف حيث, الكلية داخل التعليمية العملية تطوير فى األكاديمي اإلرشاد

 رؤساء مع ريباش الذى كاديمين لكل االقسامبتشكيل قوائم المشرفين اإل دراسى فصل كل بداية فى

 .لميةع أسس على مبنية خطة وفق تتم والتى األكاديمي اإلرشاد برامج ومتابعة تنفيذ االقسام

 :األكاديمي اإلرشاد تعريف

 سامهاقوأ, ورسالتها الكلية هدافبأ الطالب تعريف الى تهدف شرافيةإ خدمة االكاديمي اإلرشاد

 الكلية توفرها التى والخدمات الرعاية وجهوأ, الكلية من الخريجين عمل ومجاالت, العلمية

 .وامكاناتهم مهقدرات تالئم التى المناسبة التخصصات ختيارإل وتوجيههم تبصيرهم يتم كما,لطالبها

لحين تخرج الطالب وحصوله على الدرجة العلمية التى تؤهله ول فصل أ بداية ومتابعة مستواهم من

  مل.للدخول لسوق الع



 إ

  الشائعة  المصطلحات األكاديمية

لفصل وا )الخريف(، الدراسي األولالفصل : يتكون من فصليين دراسيين

 )الربيع(. الثاني
 العام الجامعي

رقم يدل على العام الجامعي والفصل الذي يبدأ الطالب الدراسة فيه إضافة إلى 

 .الرقم المتسلسل للطالب في ذلك العام والفصل الدراسي
 الرقم الجامعي

وفترة تشمل ساعات الدراسة  منية مقدارها ستة عشر أسبوعاً زفترة 

 . االمتحانات

الفصل 

 الدراسي

درجة لى من الحصول ع قررات التي يدرسها الطالب لتمكنهجميع الم

 .ليسانسال

البرنامج 

 الدراسي

مجموعة من الموضوعات التي يتم اختيارها من بين المعارف المتضمنة  

 . في المصادر العلمية المتاحة وفق معايير محددة أهمها أهداف البرنامج

المقرر 

 الدراسي

كشف يبين المقررات التي درسها الطالب بتسلسل الفصول والتقديرات التي 

في هذه المقررات كما يبين الكشف المعدل الفصلي والتراكمي في  تحصل عليها

 . كل فصل دراسي

 ملفال

 األكاديمي

مجموعة المواد الدراسية التي تتفق مع أهداف الجامعة وتقرر تدريسها لجميع 

 .طلبتها

متطلبات 

 الجامعة

 متطلبات الكلية . تربويةمقررات الالهي المقررات التي يدرسها الطالب وتسمى ب

يتولى توجيه الطالب و يتابع مسيرته العلمية منذ هو عضو هيئة التدريس الذي 

 .دخوله في الجامعة وحتى تخرجه
المرشد 

 األكاديمي

الطالب ويتم حسابه بضرب درجات هو معدل درجات المقررات التي درسها 

المقرر في عدد ساعاته وتجمع حواصل الضرب وتقسم على مجموع الساعات 

 التي سجلها الطالب في الفصل الدراسي.

المعدل 

 الفصلي

هو معدل درجات المقررات التي درسها الطالب حتى آخر فصل درسه 

الي ويحسب بضرب درجات المقررات في كل الفصول وتقسيمها على إجم

 الساعات المعتمدة للفصول التي درسها.

المعدل 

 التراكمي

 



 إ

:مفهوم اإلشراف األكاديمي  

يمثل اإلرشاد األكاديمي ركنًا أساسيًا ومحوريًا في النظام التعليمي، حيث يعد استجابة 

امعي ليتواصل مع التعليم الج تعليمية ونفسيةمتغيرات اجتماعية والطالب لمواجهة موضوعية ل

 . في اإلبداع والتميز همتطلبات ققحفي

 ،توجيه الطالب إلى أنسب الطرق لتحقيق النجاح المنشود والتكيف مع البيئة الجامعيةإلى هدف ي

عن طريق تزويد الطلبة بالمهارات األكاديمية المتنوعة، التي ترفع من تحصيلهم الدراسي ومناقشة 

بلوائح وقوانين الجامعة، كل ذلك من خالل طموحاتهم العلمية، كما يتضمن أيضاً توعية الطلبة 

 .برامج التي يقوم بها القسم للتعريف بهخدمات إرشادية متنوعة كاإلرشاد األكاديمي الفردي، وال

يساعد اإلرشاد األكاديمي الطالب علي بلورة أهدافهم ، واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة كما 

الستفادة القصوى من جميع اإلمكانيات والبدائل المتاحة ي ، عن طريق انبمستقبلهم األكاديمي والمه

 . 

ويعمل اإلرشاد األكاديمي باستمرار على تبسيط وتسهيل اإلجراءات اإلدارية ، بهدف 

سعى يمن قياسي وفق معايير الجودة الشاملة التي زتقديم أفضل الخدمات وأجودها للطالب في 

 . إليها القسم

 :امج اإلشراف األكاديميبر 

واالختبارات  لطالب المستجدين للتعريف بنظام الدراسةاتوجيه  مجبرا -1

 .  م مع الدراسة الجامعية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهمزوتحقيق التكيف الال



 إ

عثراتهم وتحقيق  زالب المتعثرين لمعاونتهم في تجاوبرامج إرشادية للط -2

 . النجاح المنشود، ومساعدتهم في التغلب على ما يواجههم من عقبات ومشكالت

لى االستمرار في التفوق ، برامج إرشادية للطالب المتفوقين لمساعدتهم ع -3

 . ا لهم وتحفيًزا لغيرهم من الطالبتشجيعً 

  ةلمساعدتهم في تحسين مستوياتهم الدراسي عموما لطالبلبرامج إرشادية  -4

 . والتحصيلية 

 :مهارات اإلرشاد األكاديمي

من األكاديمي و إلى عدة مهارات يتميز بها المرشداإلرشاد األكاديمي يحتاج في تحقيق أهدافه 

 :  هازخاللها يمكن تحقيق أهداف اإلرشاد تحقيق أهداف اإلرشاد وأبر

 .  األهدافقيادة الطالب بروح الفريق الواحد وتحقيق : مهارة القيادة.1

 .  مشاركة الطالب وجدانياً ونفسياً لمشكالتهم وتطلعاتهم: مهارة التعاطف.2

 .  جل تحقيق النجاحأرسم الخطط المتميزة لكل طالب من : مهارة التخطيط.3

 .  تنظيم الوقت وإدارته مما يسهل عمليات التواصل مع الطالب: مهارة التنظيم.4

 .  واإلنصات إليهم وتقبلهمحسن االستماع للطالب : مهارة االستماع.5

   .جودة االختيار والتفنن في حل المشكالت: مهارة اتخاذ القرارات وحل المشكالت.6

 :مهام المرشد األكاديمي

وتحتوى على  ه من منظومة الكليةالنماذج الخاصة ب توجيه الطالب إلى سحب .1

 : اآلتي



 إ

 . استمارة بيانات الطالب -أ

 . المواد يلنزاستمارات ت -ب

 .نتائج الفصل السابق ونموذج اإلسقاط واإلضافةمن نسخة  -ج

 .المشرف األكاديمينسخة من تقرير  -د

وملء نموذج اجتماع المشرف مع الطالب المتعثر تقرير عن  -ه

 اإلرشاد األكاديمي.

يدرس المرشد األكاديمي ملف الطالب وتخصصه :  عملية تسجيل المقررات .2

 . قبل موعد تسجيله ويساعده في ملء استمارة التسجيل الخاصة به

 دليلعلى المرشد االطالع على الخطة الدراسية للطالب من خالل : اختيار المقرر .3

تأكد ، وعليه الفي اختيار مقرراته تهوذلك  لمساعد  الطالب المنشور على موقع القسم؛

  -:مما يلي

لسابقة افي كل المقررات المطلوبة والمتطلبات  يقل عن جيد ال نجاح الطالب بتقدير -أ

لدراسة كل مقرر، حيث إنه لن يسمح للطالب بتسجيل مقرر لم ينجح في المتطلب 

 .  السابق له

  .الخاصة بالكلية دراسة واالمتحاناتاالطالع على الئحة ال -ب

ررات بنجاح المق زبحيث يتعين على الطالب أن يجتا :رح متطلبات التخرج ش -4

  -: كما يلي ليسانس أو عدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة ال

  .إتمام متطلبات الجامعة اإللزامية بنجاح -أ

 . إتمام متطلبات الكلية اإللزامية بنجاح -ب

 . إتمام متطلبات القسم اإللزامية بنجاح -ج

  إتمام جميع المقررات المطلوبة بمعدل تراكمي ال يقل عن -د



 إ

إلكمال متطلبات التخرج ؛ خطة دراسيةله ومساعدة الطالب في إعداد جدول  -5

 .حد األقصى من السنوات المسموحبما ال يتعدى ال

التدخل باإلسقاط عند مخالفة الطالب للخطة الدراسية أو عند تنزيل  -6

 مادتين متعارضتين.

وحدة  22متابعة عدد الوحدات المسموح بها بحيث ال يتجاوز الطالب  -7

، وللمشرف أن يلزم الطالب بالزيادة والنقصان عند 12ينقص عن وال 

 مخالفة المطلوب.

يوضح المرشد األكاديمي للطالب أن العبء الدراسي يجب أن :  تقييم األداء -8

يتناسب مع المعدل التراكمي بحيث يسهل عليه المضي في خطته الدراسية ويمنعه 

 . من التعثر الدراسي

التي تناسب ميوله وقدراته  المواد االختيارية ب في اختيارلمساعدة الطا  -9

 .   العلمية

هة في مواج لبارشد األكاديمي مد يد العون للطيستطيع الم :حل المشكالت -10

، وذلك من خالل تحديد أسباب المشكلة واقتراح هالصعوبات التي تتعلق بتخصص

 . الحلول المناسبة لها

إلى من يستطيع الرد على استفساراته ومناقشته في الموضوعات  توجيه الطالب -11

لى اإلحالة إوالتي ال يستطيع المرشد اإلفادة فيها أكاديميا أو نفسيا أو اجتماعيا 

 كلية.الجهات المعنية والمختصة في ال



 إ

 :يقوم المرشد األكاديمي بمساعدة الطالب في اتخاذ قرارته حيال اإلجراءات التالية  -12

 ع إلىمع ضرورة الرجو ،إيقاف القيد ،حذف وإضافة المقررات ،مسارتغيير ال

 . الئحة الدراسة االمتحانات الخاصة بالكلية

يمارس المرشد األكاديمي مهامه األكاديمية مع الطالب، بجانب دوره التربوي في  -13

مد يد العون والمساعدة النفسية واالجتماعية للطالب في الحدود التي يستطيع 

يها، وفي الحاالت التي يصعب التعامل معها يقوم بتحويله إلى الجهات المساعدة ف

 . المختصة في الجامعة مع تشجعيه على مراجعتها واالستفادة منها

 ويوجب ذلك أن ينبهيحتسب الغياب من اليوم األول في الدراسة، : غياب الطالب -14

حرمان الطالب من حضور إعالمه ب، والمشرف الطالب على ضرورة الحضور

ويعتبر . محاضراتال من %25أكثر من االمتحان النهائي للمقرر حال تغيبه 

 وعلى ،الطالب الذي حرم من دخول االمتحان بسبب الغياب راسبًا في المقرر

 .بالطال لغياباألعذار القهرية  المشرف مراجعة ملف الطالبات بالقسم للنظر في

 المتعثرين:لية التعامل مع  آ

 حصر الطالب المتعثرين  -1

يطلب رئيس القسممم من أعءمماء  يئت التدريس، ومن المرشممدين األكاديميين ،القسممم، ،شممكل  

دوري، حصر وتحديد الطالب المتعثرين، وذلك اعتمادا على نتائج االمتحانات النصفيت والنهائيت 

 يس.وأعمال السنت وغير ا من اخت،ارات يجريها أعءاء  يئت التدر

 االجتماع ،الطالب المتعثرين لشرح ال،رنامج -2



 إ

،عد حصممممر وتحديد أعداد وأسممممماء الطالب المتعثرين، ال،د من عقد اجتماع يحءممممره جميع 

الطالب المتعثرين ،القسمممممم والمرشمممممدين األكاديميين وأعءممممماء  يئت التدريس، تو ع خالل  ذا 

 اب الفشل في التحصيل العلمي.االجتماع است،انت خاصت ،الطالب المتعثرين، لمعرفت أس،

يقوم الطالب ،ملء االسمممممتماره في  ذا االجتماع مع ءمممممروره ملء كل فقره من الفقرات  -3 

 الوارده فيها.

مناقشممممت فقرات االسممممت،انت ،كل شممممفافيت ،ين كل طالب وعءممممو  يئت التدريس المخت            -4

 المقرر( .  )أستاذ

 تحليل ما جاء فيها.،عد التأكد من نتائج االست،يان و -5

يءممع كل عءممو  يئت تدريس )أسممتاذ المقرر( ،رنامجا خاصمما لمسمماعده الطالب المتعثرين. 

 -ويهدف  ذا ال،رنامج إلى ما يلى:

 تحسين العالقت ،ين األستاذ والطالب. -أ

 تحسين العالقت ،ين الطالب و مالءه من الطل،ت والطال،ات. -ب

 التعرف من الطالب عن أس،اب عدم حءوره المحاءرات.  -ج

 التعرف من الطالب عن أس،اب التأخير في الوصول إلى الكليت.  -د

وءع ،رنامج تقويت وإعاده تأ يل للطالب المتعثر، ساعات خصوصيت /ساعات إءافيت/  -ه

 ويتحمل الطالب أو أداره الكليت أتعاب/ مكافآت عءو  يئت التدريس

ب ،إعداد ورقت عمل وإجراء امتحانات تجري،يت للتأكد من تأ يله ءروره قيام الطال -و

 لمواصلت التحصيل العلمي واالستعداد لمنافست اآلخرين 

تعرض نتائج  ذه االخت،ارات التجري،يت على رئاسممت القسممم والمرشممد األكاديمي  -6

 العتماد ا ثم ترسل إلى لجنت المتعثرين ،الكليت.



 إ

، 501الممدراسممممممممت واالمتحممانممات الممداخليممت و الئحممت تنفيممذ وتفعيممل ،نود الئحممت  -7

،خصممممو  ) تغيير المسممممار و اإلنذارات و الفصممممل من الكليت( ،عد اسممممتنفاذ كل الخطوات 

 السا،قت.

 :التعامل مع المتفوقين  آلية

 حصر الطالب المتفوقين -1

تدريس ئت ال نات النصمممممممفيت والنهائيت وت كيت أعءمممممممماء  ي تائج االمتحا  ذلك اعتمادا على ن

 المتخصصين ،جانب التفوق عند الطالب .

 تكريمهم في كل فصل دراسي ،اإلعالن عن ذلك في صفحات وموقع القسم. -2

 تكريمهم عند االحتفاالت ونشاطات القسم. -3

 نشر أسماء المتفوقين في لوحت إعالنات الخاصت ،القسم. -4

 كليت.تصميم لوحت شرف خاصت ،األوائل وتث،يتها في لوحت إعالنات ال -5

 السماح للطالب المتفوقين ،تن يل الحد األعلى من الوحدات المتاحت في الفصل الدراسي.-6

إشمممراك المتفوقين في مناشمممط القسمممم كاألصممم،وحات الشمممعريت والمسممما،قات وور  العمل -7

 والتحءير للمؤتمرات العلميت واالحتفاالت التي يقيمها القسم.

قل مهاراتهم عن طريق إقامت الندوات العلميت الرفع من كفاءه الطالب المتفوقين وصممممممم-8

 وحلقات النقا  في مجال التخص .



 إ

توجيه الطالب المتفوقين لمسمممماعده  مالئهم من المتعثرين في فهم وتحصمممميل المقررات  -9

يت وفي مجموعات و العلميت. يكون ذلك ،منح فرصمممممممت التعليم داخل القاعات التدريسممممممم

تاذ حريت الرد على أسئلت الطالب وال يتدخل إال إذا التواصل األلكتروني، فيترك لهم األس

 اقتءت الحاجت إلى تدخله.

  .منحهم األولويت في حءور الدورات العلميت وور  العمل التي تقيمها الكليت والجامعت-10

 :دليل اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني
ن ترنت ومنشبكة اإل هي خدمة متوفرة على بوابة النظام األكاديمي بموقع الجامعة على

خاللها يستطيع عضو هيئة التدريس معرفة أسماء الطلبة الذي يقوم بإرشادهم أكاديميا وبمجرد 

سيظهر لعضو هيئة التدريس جدوال يحتوي أسماء  الضغظ على رابط اإلرشاد األكاديمي

 . الطالب الذين يقوم بإرشادهم

 
 

لخطوات يت،ع الطالب ا أوراق التن يلسحب وللتن يل ولسحب النتائج و ولفتح المنظومت

 اآلتيت:

يدخل الطالب على موقع جامعت طرا،لس، ثم ينقر على خانت الكليات،  -1

 ويختار كليت التر،يت طرا،لس.

 

 

 



 إ

 ينقر على خانت ال،وا،ت اإللكترونيت. -2

 

 الدخول من حسا،ه الذي سجل ،ه.،يقوم  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إ

 ينقر على خانت عرض النتائج. -4

 

يجت أي فصل، ومن خالل سحب نتيجت الطا،عت يستطيع أن يسحب نت من خالل أيقونت -5

 الفصل األخير يستيطع سحب ورقت التن يل على اعت،ار أن النتائج لم ترصد.

 

 

ل فيه )تسجي مكتو،ا _ وعند التن يل يدخل الطالب للفصل المتاح والذي سيكون6

المقررات( ثم يختار ما يناس،ه من المقررات المتاحت، وعند اإلسقاط يقوم ،الءغط على خانت 

 الحذف.

ويمكن للمشرف أيءا معرفت أسماء الطل،ت الذين يشرف عليهم من أيقونت اإلشراف 

 األكاديمي.

 



 إ

 

 

ه من خالل تاما ليتمكن المشرف من اإلطالع عليالطالب ملف وُينتظر تفعيل إدراج 

 المنظومت.

 المراجع:

 السعوديت. –دليل اإلرشاد األكاديمي. جامعت المجمعت  -1

 مصر. –كليت الفنون التط،يقيت  –أكتو،ر  6دليل اإلرشاد األكاديمي. جامعت  -2



 إ

 كلية التربية / طرابلس

 اإلنجليزية ةقسم اللغ

 نموذج اإلرشاد األكاديمي

 أكاديمي للطالبنموذج إرشاد 

 

 : ل،يانات الشخصيت للطالب/ها 
 : /هاسم الطالب :  رقم القيد
                  :  السنت الفصل:
 عدد اإلنذارات :)إن وجدت( (الفصلي )     ( المعدل التراكمي )      المعدل

 لقاء اإلرشاد األكاديمي:موضوع 

 .)      ( إعاده قيد

 .استواالنقطاع عن الدر)      ( التأجيل 

 .جعت التقدم في المقررات الدراسيت)      ( مرا

 )      ( مراجعت وتقييم المواظ،ت والحءور .

 بعض المشكالت التي تعوق تقدمه الدراسي :

 )      ( مشكلت دراسيت .

 جتماعيت .)      ( مشكلت ا

 )      ( مشكلت نفسيت .

 )      ( مشكلت أسريت .

 ( مشكالت أخرى .   )   

 كاديمي : توصيت المرشد األ
...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................

....................................................................................................... 
 

 ...........التاريخ: ..............................التوقيع............................:.....اسم المرشد 
 
 

 

 



 إ

 للغت اإلنجلي يتقسم ا

 نموذج ت،رير غياب عن محاءرات

 للفصل الدراسي ........................

 العام الجامعي...........................

 ..........................اسم الطالب:..

 الرقم الجامعي:........................

 

 لقد تغيب الطالب عن المقررات اآلتيت:

رم   اسم المقرر
 المقرر

 اسم االستاذ عدد المحاءرات

    

    

    

    

    

    

 

 

 م،رر الغياب:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.................................................................... 

 

 

توقيع منسق الدراست واالمتحانات ،القسم.                                                    توقيع 

 رئيس القسم  

                                                        ...........................................

....................... 

 



 إ

 

 تقرير مشرف أكاديمي 

 

               .................... :المشرف األكاديمي اسم                   اإلنجلي يتلغت اللغت ال: قسم

 م2022ر،يع : الفصل الّدراسيّ 

 

المعّدل  رقم القيد اسم الّطالب م
 العام

عدد 
 اإلنذارات

ملّف المشاكل التي في 
 الّطالب وتحتاج إلى معالجت

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

 

 مالحظات أخرى:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

........................................ 

 الخّريجون: 

 المتعثرون: 

 

 توقيع المشرف األكاديميّ 

............................ 

 


