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أثناء مسيرته األكاديمية بما يحقق انسياب الخطة التعليمية والمدة الدراسية  يوفر اإلرشاد األكاديمي الدعم الالزم للطالب

ضمن المدة الزمنية المتاحة وبناء الثقة الذاتية المستقبلية لدى الطالب وفقًا ألهداف وإنهاء متطلبات الخطة الدراسية 

 .دراسيلالبرنامج  ا

دور أساسي في عمليه اإلرشاد أختي الطالبة / شاد األكاديمي ، فلك أخي الطالب القصوى من اإلر االستفادةولكي تتحقق 

لما الدراسي وطلب النصيحة والتوجيه من المرشد األكاديمي الذي يقدم المساعدة  كتقدمتقع مسئوليه متابعة  كيمي فعلياألكاد

 .كوطموح كلخطط الدراسية ، بما يحقق أهدافالديه من خبرة أوسع في وضع 

 :التالية  االسترشاديةوفي سبيل تحقيق تلك الغاية ، فإن عمادة الدراسات العليا يسعدها أن تقدم الخطوات والنقاط 

 :املرشد األكادميي جيب علي الطالب  مقابلةقبل ( أ

 حيتاجه دليل الكلية الذي يشرح كل ما الصفحة اإللكرتونية لعمادة الدراسات العليا واألدلة اليت تشرح  أن يراجع

 أي بند يراه غري واضح ليسال املرشد األكادميي عنه  ىعل ةالقسم والكلية واجلامعة من متطلبات ويضع عالمة مميز

  حتديد املوعد مع املرشد األكادميي ويفضل أن تبدأ املقابالت قبل كل فصل دراسي. 

  معرفه الساعات املكتبية للمرشد األكادميي. 

 ا يف املقابلة األكادميية ويطرحهشغله واخلاصة بتوجهه الدراسي أن يكتب كل التساؤالت اليت ت 

  أن يعد وحيضر معلومات صحيحة وبيانات مرتبطة مبا حيتاجه قبل اجتماعه مع املرشد األكادميي 

 

 : أثناء مقابلة املرشد األكادميي جيب علي الطالب( ب

  أن حيضر قائمة أسئلته 

  مرشده األكادمييمع أن يعطي فكرة واضحة عن أهدافه الدراسية واملهنية ويشارك بشفافية وصراحة 

 للتخرج ويستشري مرشده فيه  مستهدفًا موعدًا يقرتح أن 

 درسه يف الفصلني الدراسيني يط  أن خيمع جدول دراسي تنفيذي ملا  دراسيُا مع مرشده األكادميي برناجمُا ضعأن ي

 . التاليني

  ى عندما يكون لدبشكل أفضل  فاملرشد األكادميي يستطيع املساعدة. يطرح مجيع األسئلة اليت ختطر بباله أن

 .الطالب رؤية واضحة عما يريد 

 

 

 

 

 

 

 

 من اإلرشاد األكاديمي لالستفادةإرشادات لطالب الدراسات العليا 
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 :مقابالت املتابعة( ج 

  املشرتك التأكد من تنفيذ ما يوصي به مرشده األكادميي مرة كل أسبوعني أو ثالثة حسب االتفاق. 

  أن يتصل أو يرسل الكرتونيا ملرشده األكادميي أي أسئلة أو استفسارات إضافية 

 ؤثر علي أدائه أو أهدافه الدراسية تقد  يتات ااهامة لربناجمه الدراسي اللتغريعن ا أن خيرب مرشده األكادميي 

 شر يف لوحه القسم التأكد من اإلملام باألجندة الدراسية وخصوصا املواعيد احلرجة والنهائية وهي عادة تن 

 الطالب لنفسه ملفا لإلرشاد األكادميي يضع به نسخ من كل املستندات املرتبطة حبيث جيد لنفسه إجابة  ىءأن ينش

   سريعة لتساؤالته

  أن يتحمل مسؤولية تقدمه الدراسي حيث أن النصح واإلرشاد أداة هامه للنجاح ولكن وقبل كل شيء فالطالب هو

 حهاملسئول األول عن جنا

 


