
 اإلرشاد األكاديمي

 :تعريف اإلرشاد األكاديمي 

بالكلية لتعريف الطالب باألنظمة واللوائح  من اعضاء هيئة التدريس هو النشاط الذي يقوم به المرشدون األكاديميون

ومساعدتهم في التقدم الدراسي والتغلب على ما يعترضهم من مشكالت وصعوبات اجتماعية أو نفسية أو  الدراسية 

 ..جميع شئونهم األكاديمية والصحية واإلجتماعية منذ إلتحاقهم بالكليةو و أكاديميةصحية أ

 :أهداف عملية اإلرشاد األكاديمي في الكلية 

 .تقديم المعلومات األكاديمية للطالب وتعريفهم بنظم ولوائح الدراسة     .1 

 . ىقاء وتحسين المستوى العلمي االرتتشجيع ودعم المتفوقين والموهوبين ومساعدة المتعثرين ف    .2

 .تنمية قدرات الطالب الذاتية في حل مشكالته وتصحيح مسيرته الدراسية     .3

 تشجيع الطالب على ممارسة دور إيجابي في العملية التعليمية والمشاركة في األنشطة  الجامعية    .4

- :المهام المنوطة بالمرشد االكاديمي بالكلية 

 كاديمية للطالب وتعريفهم بنظم ولوائح الدراسة تقديم المعلومات األ .1

تفعيل أنشطة التعلم  التعلم وإيجاد حلول مناسبة لها مع توجيه الطالب لتحديد الصعوبات التى تواجههم فى .2

 .الذاتي

 إرشاد الطالب الذين يعانون مشكالت خاصة فى اختيار المقررات وإجراءات تسجيلها  .3

أنشطة خدمة المجتمع  و الرياضية والترفيهيةو نشطة اإلبداعيةتشجيع الطالب على االنخراط في األ .4

 .واالرتقاء بالبيئة

 التعاون والعمل بروح الفريق النجاز االهداف فى فترة وجيزة واتقانهاإرشاد الطالب إلى أهمية  .5

 حةالعمل على إقامة عالقات اجتماعية ايجابية بين المعلم والطالب من خالل اللقاءات والندوات المفتو .6

 مساعدة الطالب ذوى الظروف الخاصة للتغلب علي إعاقاتهم ومشكالتهم الصحية .7

من خالل تسهيل اتصالهم  هميادة الدعم المعنوي لوز إتاحة الفرصة للطالب للتعبير عن أرائهم ومقترحاتهم .8

 باالداره وعرض مشكالتهم الشخصية والدراسية مع التأكد من وضع حلول فعالة

 .فية االستفادة من الفصول الصيفية وتنفيذ المشاريع والخطط الدراسيةتوجيه الطالب إلى كي .9

 

 

 

 



  مهام عمل المنسق األكاديمي العام بالكلية

 .اإلشراف على سير عملية اإلرشاد األكاديمي في الكلية وفق اآلليات المعتمدة  .1

 .استالم قائمة بأسماء الطالب الجدد من عميد الكلية في بداية كل فصل دراسي  .2

سليم منسقي اإلرشاد في الفرق الدراسية قائمة الطالب الجدد وتكليفهم بتوزيع الطالب على أعضاء هيئة ت .3

 .التدريس في الفرق الدراسية

حفل استقبال الطالب المستجدين في اجتماع شامل يحضره  ينظم في األسبوع األول من كل فصل دراسي  .4

يد الطالب بالمعلومات الضرورية عن المرحلة الجامعية عميد الكلية ورؤساء األقسام ومنسقي اإلرشاد لتزو

ونظام الدراسة وتعريف الطالب بأهمية الرجوع إلى لوائح الجامعة أثناء مسيرتهم الدراسية وضرورة 

 :التواصل مع مرشده األكاديمي ويتخلل هذا االحتفال 

 .تعريف الطالب بمسار كل تخصص وساعاته الدراسية -

 .ات التي يمكن أن يعملوا فيها بعد تخرجهمبيان الوظائف والجه -

 .زرع الطموح وشحذ هممهم نحو اإلنجاز والتفوق  -

 .تقديم نصائح عامة بكيفية اجتياز المرحلة الجامعية بتفوق -

 :مهام منسق اإلرشاد األكاديمي في الفرق الدراسية 

 .ق الدراسية استالم قائمة الطالب الجدد وتوزيعهم على أعضاء هيئة التدريس في الفر .1

مخاطبة المرشدين األكاديميين عند توزيع قوائم اإلرشاد عليهم بتنظيم عملهم في اإلرشاد على أن يبدؤوا  .2

باجتماع مع طالبهم يتم فيه تعريفهم بمواعيد االجتماعات الدورية ووقت الساعات المكتبية ليستفيد منها 

الحاجة إلى استشارة أو مواجهة أي مشكلة أو الطالب وتنبيههم بأهمية مراجعة المرشد األكاديمي عند 

 .صعوبات أكاديمية

( مرتين كل شهر على األقل)المرشدين األكاديميين في الفرق الدراسية لعمل اجتماعات دورية  توجيه  .3

للطالب الذين يرشدهم ليتعرف من خالل االجتماعات على سير الطالب ومدى تقدمهم ومحاولة المساعدة 

تي قد تواجههم وتدوين حالتهم فى سجل المعلومات واكتشاف الحاالت التى تحتاج في حل المشكالت ال

 .للمساعدة

يوجه المرشدين األكاديميين فى الفرق الدراسية بالتعرف على الطالب المتميزين وتشجيعهم وتحفيزهم  .4

 .وإعالمهم بالميزات التي سيحصلون عليها وفق اآللية المعدة لذلك 

 

 



 ياألكاديمإعرف مرشدك 

7108-7102الجامعىلالرشاد االكاديميى لطالب المستوى االول للعام   

 

  اسم عضو هيئة التدريس رقم الطالب المسلسل 

0-01 مدرس الهستولوجى -سامح السنباطى  . د    0 

00-011 تشريحمدرس ال – رضوى الصبان. د   7 

010-001 مدرس الهستولوجى -لبني جميل .د   3 

000-711 الهستولوجى. مدرس م –ازق هبه عبد الر. د   4 

710-701 معيدة الكيمياء الحيوية –مايسة حاتم . د   0 

700-311 معيدة الهستولوجى – غادة محمد. د   6 

300 -301 معيد الهستولوجى –معتز مصطفى .د    

300-411 معيدة الكيمياء الحيوية –اميرة هانى . د   2 

لالخر  -410 الفسيولوجى. مدرس م– محمد طالل. د   8 

 

التشريح. احمد فؤاد الدميرى  استاذ م. د.أ: المشرف العام على الفرقة االولى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7108-7102 جدول االرشاد االكاديميى لطالب المستوى الثانى للعام الجامعى  

 

  اسم عضو هيئة التدريس رقم الطالب المسلسل 

0-01 رباب النجار مدرس الهستولوجى.د   0 

00-011 مدرس مساعد  التشريح –بد العزيز    ريم ع. د   7 

010-001 مدرس مساعد  التشريح –د سلمى عادل    3 

000-711 الفسيولوجى.معيد -مصطفى السيسي . د   4 

710-701 الفسيولوجى.معيد–احمد محمد رياض.   0 

700-311 معيد الفسيولوجى -محمد فوزى عبد التواب. د   6 

310-301 تشريحمعيد ال –ريم عبد الستار.د   2 

301-411 معيد التشريح -محمد حاتم جبر.د   8 

معيد التشريح -سلمى محمد يحى.د  401 -410  9 

الكيمياء الحيوية. أحمد بهجت الدميرى استاذ م.د: المشرف العام على الفرقة الثانية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7102-7106الجامعىالثالث للعام  جدول أالرشاد االكاديميى لطالب المستوى  

  اسم عضو هيئة التدريس رقم الطالب المسلسل 

0-01 مدرس الباراسيتولوجى –نانسى عثمان .د   0 

00-011 الباثولوجي. مدرس م –يسرا اسامه . د   7 

010-001 مدرس مساعد الميكرو بيولوجي  -فاطمة عمر الدالى  .د   3 

000-711 معيد الميكرو بيولوجي -فاطمة الزهراء. د   4 

710-701 معيد الفارماكولوجي –د محبمحم.د   0 

700-311 معيد الفارماكولوجي -محمد أيمن. د   6 

310-301 معيد الفارماكولوجي -عاطف رجب. د   2 

معيد الباراسيتولوجى –انجى احمد.د  411 -300  8 

لآلخر-410 معيد الباثولوجى –ياسمين أحمد .د   9 

 

الباثولوجى استاذ –رمنال النم. د.أ:  المشرف العام على الفرقة الثالثة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7108-7102 جدول أالرشاد االكاديميى لطالب المستوى الرابع للعام الجامعى  

  اسم عضو هيئة التدريس رقم الطالب المسلسل 

0-01 مدرس م الرمد –أحمد هشام .د   0 

00-011 مدرس الرمد –مها حاتم. د   7 

011-001 الرمد. مدرس م –محمد عالء. د   3 

000-711 معيد طب المجتمع –منى سعيد . د   4 

710-701 معيدة طب المجتمع-نهى عيداروس   –. د   0 

700-311 مدرس م االنف واالذن  -خالد محى الدين. د   6 

310- 301 معيدة الطب الشرعى –منة هللا . د   2 

لالخر-300 معيد الطب الشرعى –صقر خليل . د   8 

 

 

استاذ مساعد االنف واالذن والحنجرة  وائل شحاته.د.أ: المشرف العام على المستوى الرابع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7108-7102 جدول أالرشاد االكاديميى لطالب المستوى الخامس للعام الجامعى  

  اسم عضو هيئة التدريس رقم الطالب المسلسل 

0-01 استاذ مساعد االمراض الباطنة -هبه حلمى . د   0 

00-011 طفالمدرس طب اال –منار عارف . د   7 

011-001 مدرس  طب االطفال –احمد سعد . د   3 

000-711 االمراض الباطنة. عصام قطب مدرس م. د   4 

710-701 مدرس امراض القلب -سامح مسعد. د   0 

700-311 مدرس مساعد الباطنه -احمد رياض .د   6 

310-301 مدرس مساعد امراض القلب  -احمد صالح. د   2 

لآلخر -300 مدرس مساعد امراض القلب -احمد حمدى. د   8 

 

استاذ مساعد االمراض الباطنة -محمد النمر.د.أ: المشرف العام على الفرقة الخامسه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7108-7102 الجامعىجدول أالرشاد االكاديميى لطالب المستوى السادس للعام   

  اسم عضو هيئة التدريس رقم الطالب المسلسل 

0-01 امراض النساء والتوليد  مدرس –امنه حافظ . د   0 

00-011 مدرس امراض النساء والتوليد –احمد حسين . د   7 

010-001 امراض النساء والتوليد. مدرس م –محمد منير.د   3 

000-711 امراض النساء والتوليد. مدرس م -خالد عبد الرحيم.د   4 

710-701 الجراحة العامة. مدرس م -عماد محمد سعيد .د   0 

700-311 الجراحة العامة. عالء الكامل مدرس م.د   6 

310-301 الجراحة العامة. شريف الجارحى مدرس م.د   2 

لآلخر-300 مدرس مساعد الجراحة العامة-احمد عبد العليم .د   8 

 

الجراحة. استاذ م أحمد زكى. د.أ: المشرف العام على الفرقة السادسة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(قرراتتسجيل الم) االرشاد االكاديمى استمارة  

 

 بيانات المقررات  المسجلة وفق آخر تحديث 

 ........................... :المستوى    ........................... :العام الدراسي

 

 

 

 

 

 

 

 

  بيانات عامة

  :سنة االلتحاق بالكلية

  :االسم رباعي 

  :الكود 

  :رقم التليفون

  :رقم تليفون ولي األمر

 الحظاتم لم يتم تم المقررات 

    

    

    

    

    

    

    

 اجمالى عدد الساعات المعتمدة



 (التعثر الدراسى) االرشاد االكاديمى استمارة

 

 ........................... :المستوى    ........................... :العام الدراسي

 

 

 اليوجد                     يوجد                                  التعثر الدراسى         -1

 :اذكرالمواد المتعثر بها -2

 :اذكراسباب التعثر الدراسى -3

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

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

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

..............................................................................................................................:مالجظات

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

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

...............................................................................................................................:مقترجات

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

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

 

 

  بيانات عامة

  :سنة االلتحاق بالكلية

  :االسم رباعي 

  :الكود 

  :رقم التليفون

  :رقم تليفون ولي األمر


