دليل اإلرشاد األكاديوي
الوفهىم:
اإلسشبد عًم يُٓ ٙيُظىٓٚ ،ذف ئنٗ سعبٚخ انطبنت سعبٚخ شبيهخ نهدٕاَت انتعهًٛٛخ ٔاالختًبعٛخ
ٔانُفسٛخ ٔغٛشْب؛ ٔنزا اْتًًُب ثّٔ ،أسُذَبِ ئنٗ َخجخ يختبسح يٍ أعضبء ْٛئخ انتذسٚس ف ٙانكهٛخ .
الزؤية :
سؤٚتُب أٌ اإلسشبد ثًفٕٓيّ انسبثك ٚسٓى ف ٙتكٕ ٍٚطبنت ٚتًتع ثشخظٛخ عهًٛخ خبدح لبدسح عهٗ
انعطبءٚٔ ،سبعذ عهٗ تأْٛهّ؛ نٛكٌٕ نجُخ لٕٚخ طبنسخ ف ٙثُبء انًدتًع ،كًب أَّ ٚع ٍٛاندبيعخ عهٗ
تسمٛك سسبنتٓب ٔأْذافٓب َسٕ انطبنت ثخبطخ َٔسٕ انًدتًع ثعبيخ .
الزسالة :
سسبنتُب اإلسشبدٚخ تعًم عهٗ تٕفٛش ثٛئخ تعهًٛٛخ يتكبيهخ راد خٕدح عبنٛخ تعذ طالة عهى يتًٛضٍٚ
يإْه ٍٛتأْٛالً خٛذاً ف ٙيدبل دساستٓى ٔف ٙسبئش يُبز ٙزٛبتٓى .
األهـداف :
َعًم ثدذ عهٗ أٌ ٚسمّك اإلسشبد األكبد ًٙٚاألْذافَ انت ٙألشتّ اندبيعخ يٍ أخهٓبٔ ،انت ٙتظتّ فٙ
يظهسخ انطبنتٔ ،تعُٗ ثتكٕ ٍٚطالة لبدس ٍٚعهٗ يٕاطهخ دساستٓى ثذٌٔ تعثشٔ ،عهٗ خذيخ
يدتًعٓى ثبلتذاس يٍ خالل انًٕالع انتٚ ٙشغهَٕٓب ثعذ تخشخٓىٔ ،رنك ثًب ٚمذو نٓى يٍ ثشايح
ئسشبدٚخ ،عٍ طشٚك تخظٛض يششذ نكم ٔزذح تعهًٛٛخٔ ،يششذ نكم يدًٕعخ طالثٛخ .
وهن أهن هذه األهـداف :
يسبعذح انطالة انًتمذي ٍٛنهدبيعخ عهٗ اختٛبس انتخظظبد انًالئًخ نمذساتٓى ٔانتٚ ٙستبخٓب
·
انًدتًع ثشكم أكثش .
تعشٚف انطالة ثأَظًخ انذساسخ ٔاالختجبساد ف ٙاندبيعخ ٔغٛشْب يٍ األَظًخ انت ٙتًٓٓى فٙ
·
زٛبتٓى انذساسٛخ؛ نٛكَٕٕا عهٗ ثُٛخ يٍ أيشْى .
تٕخ ّٛانطالة انًتعثش ٍٚف ٙدساستٓى ٔ ،ئسشبدْى ئنٗ سجم سفع يستٕاْى انذساسٙ
·
ٔيسبعذتٓى ف ٙانتغهت عهٗ يب ٕٚاخٓٓى يٍ عمجبد .
اإلسٓبو ف ٙتٓٛئخ انطالة انًٕشك ٍٛعهٗ انتخشج ثًب ًٚكُٓى يٍ انُدبذ ف ٙزٛبتٓى انعًهٛخ
·
ٔانعهًٛخ نًٍ سٕٛاطهٌٕ دساسبتٓى انعهٛب .
·

انعًم عهٗ تٕطٛذ انعاللبد ث ٍٛانطالة ٔيذسسٓٛى ٔ ،ث ٍٛانطالة ثعضٓى ثجعض .

سعبٚخ انطالة انًتفٕل ٍٛدساسٛب ً ؛ نٛستًشٔا ف ٙتفٕلٓى ٔ ،األخز ثأٚذ٘ انًتعثش ٍٚ؛ نٕٛاطهٕا
·
دساستٓى .

يالزظخ انظٕاْش انسهٕكٛخ انسسُخ نتًُٛتٓبٔ ،انظٕاْش انسهٕكٛخ انسٛئخ نًعبندتٓب ٔيٍ ثى
·
انمضبء عهٓٛب.
·

زث انطالة عهٗ االَذيبج ف ٙانًدتًع ٔرنك ثاششاكٓى ف ٙثشايح خذيخ انًدتًع انًتُٕعخ .

االْتًبو ثطالة انًُر انذساسٛخ ٔيسبٔنخ ئصانخ آثبس انغشثخ عُٓى ؛ نٛسٛشٔا ف ٙدساستٓى ثشكم
·
طسٛر ٚسمك األْذاف انت ٙخبءٔا يٍ أخهٓب .
ههام وحده االرشاد االكاديوي :
تُفٛز ثشايح ئسشبدٚخ نهطالة انًستدذ. ٍٚ
يتبثعخ تٕصٚع يدًٕعبد انطالة عهٗ انًششذ ٍٚيٍ أعضبء ْٛئخ انتذسٚسٔ ،يتبثعخ تُفٛز انجشايح
انخبطخ ثكم يدًٕعخ.
زظش انطالة انًتفٕلٔ ،ٍٛاإلششاف عهٗ تُفٛز انجشايح انًُبسجخ نٓى.
يتبثعخ انطالة انًتعثشٔ ،ٍٚدساسخ أسجبة انتعثش ف ٙاأللسبو ٔانًمشسادٔ ،ثخبطخ عُذيب تكٌٕ
ظبْشح ٔ ،انسع ٙف ٙعالخٓب.
انسشص عهٗ يتبثعخ طالة انًُر انذساسٛخٔٔ ،ضع انجشايح انذساسٛخ انًُبسجخ نٓى .
اإلششاف عهٗ تُفٛز انجشايح اإلسشبدٚخ نعًٕو انطالة ثبنتُسٛك يع انُشبط انطالث ٙف ٙضٕء يب
تمشسِ ندُخ اإلسشبد األكبد ًٙٚف ٙانٕزذح انتعهًٛٛخ .
انمٛبو ثبنًمبثالد انفشدٚخ نهسبالد انت ٙتتطهت انًمبثهخٔ ،ثسث انسبنخ ٔ ،التشاذ ئزبنخ األيش ندٓبد
االختظبص عُذ انضشٔسح ٔ ،ئعذاد انتمبسٚش انالصيخ ثشأَٓب .
ئثذاء انشأ٘ ثبنتمشٚش انًُبست ف ٙزبالد انطالة انتٚ ٙشاْب انًششذ ،أٔ انتٚ ٙسٛهٓب عًٛذ انٕزذح
انتعهًٛٛخ أٔ ٔكٛهٓب .
انًشبسكخ ف ٙاألعًبل راد انظهخ ثعًهٛبد انتخطٛظ ٔانًتبثعخ ٔانتمٕٚى عهٗ انٕخّ انز٘ تسذدِ ندُخ
اإلسشبد األكبد ًٙٚف ٙانٕزذح انتعهًٛٛخ .
يتبثعخ انًطٕٚبد ٔانُششاد ٔاإلعالَبد اإلسشبدٚخ يع اندٓخ انًسإٔنخ ف ٙانٕزذح انتعهًٛٛخ.
يتبثعخ تسدٛم انطالة ٔخذأنٓى انذساسٛخ ف ٙيذح انتسدٛم انًمشسح كم فظم.
يٓبو انًششذ االكبد: ًٙٚ
زذدد انعًبدح نكم يدًٕعخ يٍ طالة انٕزذح انتعهًٛٛخ يششذاً خبطب ً ثٓى ٔتى اعالٌ انطبنت ثًششذِ
االكبد ًٙٚنٛتًكٍ يٍ االتظبل ثّ ٔانتشبٔس يعّ ف ٙزم يب لذ ٚعتشضّ ف ٙيسٛشتّ انذساسٛخ يٍ
يشكالد ٚٔ ،أخز ثٛذِ ئنٗ يب ف ّٛخٛشِ ٔيظهستّ ٔزذدد نّ اختظبطبد يُٓب:
-1

انتعشٚف ثُظى انكهٔ ّٛنٕائسٓب  ،خبطخ الئسخ انذساسخ ٔاالختجبساد نهًشزهخ
اندبيعٛخ.

-2

يسبعذح انطالة عبيخ ٔانًستدذ ٍٚخبطخ عهٗ انتكٛف يع انتخظض ٔ ،انعًم
عهٗ تزنٛم انعمجبد ٔ ،انًشكالد انت ٙتٕاخٓٓى.

-3

تعشٚف انطالة ثبنًعذل انتشاكًٔ ، ٙثٛبٌ أسجبة استفبعّ ٔاَخفبضّ.

-4

تٕضٛر أفضم طشق االستزكبس  ،يستعُٛب ً ثبنكتبثبد انعهًٛخ فْ ٙزا  ،ثًب ٚسمك
أفضم َتبئح يًكُخ نطالة انًدًٕعخ.

-5

انعًم عهٗ سعبٚخ انطالة رٔ٘ انًٕاْت انخبطخ ٔتًُٛخ يٕاْجٓى.

-6

انعُبٚخ ثطالة انًُر انذساسٛخ ٔ ،االْتًبو ثشإَٔٓى ٔيشكالتٓى.

-7

زث انطالة عهٗ سثظ انعهى ثبنعًم ٔ ،يشاعبح أًْٛخ انتشثٛخ ثبنمذٔح انًتًثهخ فٙ
ْٛئخ األستبر ٔسهٕكّ.

-8

انذخٕل عهٗ انُظبو انشبيم؛ نًتبثعخ زبالد يدًٕعتّ.

-9

انتعشف عهٗ انظٕاْش انًختهفخ انت ٙلذ تظٓش ث ٍٛانطالة ٔ ،انتعبيم يعٓب ثًب
ٚسمك يظهسخ انطالة ٔ ،انٕزذح انتعهًٛٛخ ٔ ،اندبيعخ ٔ ،انًدتًع.

-11

تضٔٚذ انطالة – ٔخبطخ انطالة انًتخشخ – ٍٛثًعهٕيبد عٍ يدبل عًم
انخشٚدٔ ٍٛكٛفٛخ االستعذاد نجذء انسٛبح انٕظٛفٛخ.

-11

تًُٛخ انٕع ٙانثمبفٔ ، ٙانًعشف ٙث ٍٛانطالة ٔ ،اتخبر اإلخشاءاد انًُبسجخ انًسممخ
نزنك.

-12

ئزبنخ انسبالد انطالثٛخ انتٚ ٙشٖ ضشٔسح انتعبٌٔ ف ٙسعبٚتٓب ئنٗ انًششذ
األكبد ًٙٚف ٙانكهٛخٔ ،انتُسٛك يعّ ثشأَٓب أٔ انتٕطٛخ ثشفعٓب ندٓبد
االختظبص.

-13

انتُسٛك يع يكتت اإلسشبد األكبد ًٙٚف ٙانكهٛخ ف ٙسجٛم ئَدبص يًٓبتّ.

-14

ئعذاد تمشٚش فَٓ ٙبٚخ انفظم انذساسٚ ٙتضًٍ يهخظب ً ثبألعًبل ٔانًمتشزبد ،
ٔتمذ ًّٚنشئٛس ندُخ اإلسشبد األكبد ًٙٚف ٙانكهٛخ (عًٛذ انكهٛخ).

-15

انتعشٚف ثًعبٛٚش اندٕدح ٔاالْتًبو ثٓب ٔ ،زث انطالة عهٗ انتضايٓب.
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