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يبدأ املرشد األكادميي بعمم مهف نكم طانب حيتىي عهي:
ً
أوال  :حمتىياث مهف اإلرشاد األكادميي
منوذج إرشاد إمعامب ويمت تؼبئتو من خالل جسل إمعامب
1
جسل إمعامب إلأاكدميي
2
تلرير غن ملابالت إمعامب نومرشد  ،ومشالكتو خالل إمفطل إدلرإيس
3
جتمع إملوفات أأو إملظاريف مع تلرير هنايئ وتسمل موحدة إلرشاد إلأاكدميي كبل الاختبارإت إههنائية بأأس بوػني ػىل إ ألكل
4
ً
ثانيا  :مهاو املرشد خالل انفصم اندراسي
 1حتديد إمساػات إملكتبية ػىل أأن تكون ساغتني أأس بوغي ًا ػىل إ ألكل ،وماكن إمتوإجد يف إملكية.
 2دغوة إمعالب مالجامتع ومو مرة وإحدة خالل إمفطل إدلرإيس.
 3إمتؼريف بأأهظمة وموإحئ إجلامؼة فامي يتؼوق بنظام إدلرإسة وإمتحويل وإحلذف وإلضافة ،والاختبارإت وغري ذكل مما هيم إمعامب مؼرفتو.
 4مساػدة ّ
وخاضة إملس تجدين مهنم ،وإمؼمل ػىل
إمؼومي إذلي إختاروهّ ،
إمعالب ػىل إمتكيف مع إمتخطص ّ
 5تؼريف إمعامب ابملؼدل إمرتإمكي ،و أأمهيتو ،وبيان أأس باب إرتفاػو وإخنفاضو.
 6إمؼمل ػىل رػاية ّ
إمعالب إملتفوكني وتمنية موإىهبم.
 7إمؼناية بعالب إملنح إدلرإس ّية ،والاىامتم بشؤوهنم ومشالكهتم ،وإمتؼاون مع مرشف وحدة إملنح إدلرإس ّية يف حل إملشالكت.
 8حث إمعالب ػىل ربط إمؼمل ابمؼمل ،ومرإػاة أأمهية إمرتبية ابملدوة إملمتثةل يف ىيئة وسووك إملرشد.
 9إمتؼرف ػىل إمظوإىر إخملتوفة إميت كد تظير بني إمعالب ،وإمتؼامل مؼيا يف بدإيهتا وحماوةل ػالهجا.
 11إمتؼريف مبؼايري إجلودة ،وإ ألخذ هبا يف إمتؼمل وإمتؼومي.
 11تؼريف ّ
إمعالب -لس امي ظالب إملس توى إمثامن -مبجالت إمؼمل بؼد إمتخرج ،ومناجه إدلرإسات إمؼويا ،وكيفية الاس تؼدإد ميا.
 12تمنية إموغي إمثلايف ،وإملؼريف بني إمعالب ،وحهثم ػىل إمتؼمل إذلإيت وإمبحث إمؼومي وإملرإءة إملمثرة.
 13الاىامتم ابمعالب إملتؼرثين ،وإمؼمل ػىل مساػدهتم وإمرفع من مس توإمه.
إحاةل إحلالت إمعالبية إميت يرى رضورة إمتؼاون يف رػايهتا إىل إجليات إ ألخرى؛ اكملرشف إمعاليب يف إ ألكسام ،أأو إملرشف
14
ػىل وحدة
 15إلرشاد إلأاكدميي ،أأو واكةل إمشؤون إمعالبية ،وإمتنس يق مؼيم بشأأهنا ،أأو إمتوضية يف رفؼيا لدإرة إملك ّية.
إمتنس يق مع وحدة إلرشاد إلأاكدميي يف إملك ّية يف سبيل إجناز همامتو إخملتوفة ،وإمتؼاون مؼيا يف معل إمنرشإت إمتوغوية وحولات
16
إمنلاش إمعالبية.
موخطا اب ألغامل إميت كام هبا إملرشد ،وإمللرتحات إميت يلرتهحا ،وتلدمييا موحدة
 17إػدإد تلرير يف هناية إمفطل إدلرإيس يتضمن ً
إلرشاد إلأاكدميي ورك ًيا مع موف إلرشاد إخلاص بعالبو.
 وحدة اإلرشاد األكادميي بكهيت انشريعت وأصىل اندين

