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 مقدمة  

الخدمات تقديم  بكلية طب األسنان  بالجامعة البريطانية فى مصر إلى  طالبىالدليل اإلرشاد يهدف 

االرشادية لتعزيز ودعم الطالب المتفوق دراسيا واكتشاف ورعاية  الطالب المتعثر دراسيا   للوصول  

هو مساعدة الطالب في رفع تحصيلهم العلمي وتعريفه بالقواعد واإلجراءات التي   ىالهدف الرئيسلتحقيق 

ومتابعة إنجازات الطالب وتذليل العقبات التي قد تواجهم خالل  ,  رالدراسة واالمتحانات بالكليةتنظم سي

 فترات الدراسه عن طريق مناقشة مشاكلهم العلمية ، وإرشادهم إلى أفضل الحلول المواجهة تلك المشاكل 
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األسنان رؤية ورسالة كلية طب   

Vision 

The Faculty of Dentistry British University in Egypt is committed to 

excellence in education, Research and community services seeking 

regional and global accreditation and world-wide recognition. 

 الرؤية 

حقيق مستوي متميز في التعليم  تتطلع كلية طب األسنان بالجامعة البريطانية في مصرإلي ت

 ً  . والبحث العلمي وخدمة المجتمع وأن تكون كليتنا معتمدة محلياًوإقليمياً ومتميزةعالميا

Mission  

The faculty of Dentistry British University in Egypt is committed to prepare 

highly skilled graduates with innovative dental education in accordance with 

the National Academic Reference Standards through achieving Knowledge 

diversities, research and offering highest quality patient care and services to 

meet with community requirements. 

 الرسالة 

تلتزم كلية طب األسنان بالجامعة البريطانية في مصر باكساب خريجي الكلية مهارات عالية وتعليم  

رفي وتطوير البحث متميز بمجال طب األسنان  وفقا للمعايير االكاديمية القومية لتحقيق التنوع المع

 . العلمي وتقديم  الرعاية والخدمات عالية الجوده للمرضى والمساهمة في تلبية متطلبات المجتمع
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   التدريس والتعلم والتقويم سياسات الكلية فى مجال                                          

لجامعات الخاصة بخصوص المعايير التي يجب تطبيقها  اإللتزام بالقواعد العامة التي يقرها المجلس االعلى ل •

 في قبول للطالب الجدد وعدم قبول طالب ال تتوافر فيهم المؤهالت العلمية الالزمة لذلك.

مع االرتقاء بجودة العملية   توفير كافة الموارد المالية والمادية وتسهيالت التعليم والتعلم بالكلية وصيانتها •

 مكانيات المادية والبشرية والمنشاءات والتجهيزات الالزمة لها.التعليمية وتوفير اال

 البرامج و المقررات الدراسية والـتأكد من تحقق مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة . توصيف •

 إجراء المراجعة الدورية   •

 مجتمعية. تطوير  البرنامج التعليمى طب األسنان والمقررات الدراسية  بمشاركة راى االطراف ال •

 التوسع فى استخدام األجهزة و وحدات األسنان ذات المواصفات العالية   •

 استخدام النظم التعليمية االلكترونى والوسائط التعليمية  .       •

 يتناسب مع أعداد الطالب بالكلية.  اإللتزام  بكفاية  أعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة بما •

 ات أعضاء هيئة التدريس لتدريس المقررات الدراسية .اإللتزم بمالئمة تخصص  •

 تشجيع اإلبداع واالبتكار والتعلم الذاتي لدى الطالب. •

 الحرص على التأكد من مدى قياس الورقة اإلمتحانية لتحقق مخرجات التعلم المستهدفة  •

 إشراك ممتحنين خارجيين  للتأكد من حيادية وضع الدرجات  •

 ( Student Record Systemالمتحان في المواعيد المناسبة من خالل نظام الكترونى)اإلعالن عن جدول ا •

( لتحليلها  Moderation meetingعرض نتائج االمتحانات فى اجتماع عام من جميع أعضاء هيئة التدريس ) •

 و الخروج بنتائج و مقترحات تساعد على التحسين و التطوير. 

 هم بعد اعالن نتائج االمتحانات  فتح باب التظلم للطالب من نتائج •

 يخطر الطالب بنتيجة التظلم  •

تلتزم الكلية بتطبيق قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية واللوائح الداخلية المنظمة عند تعيين السادة اعضاء   •

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفي التعامل معهم طيلة فترة عملهم.

بشأن تنظيم الجامعات والخاصة بعدم  1972لسنة  49من قانون رقم  103لمادة رقم تلتزم الكلية بتطبيق ا •

 جواز إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بدون مقابل. 

 تقديم الدعم  واإلرشاد الطالبى  بالفرق المختلفة بالكلية   •

 بشكل مالئم   سعى الكلية بتحقيق جميع النتائج التعليمية المستهدفة فى الخريج  ) طبيب األسنان ( •
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 ية متابعة قياس رضا الطالب عن العملية التعليمية والتسهيالت والخدمات الداعمة للعملية التعليم 

 طالبىتعريف اإلرشاد ال

هو نظام يتم تطبيق للطالب الدارسين بنظام الفصلين الدراسيين وهو ينبثق من النظام   واإلرشاد الطالبى : 

 )إرشاد أكاديمى(  ت المعتمدةاألكثر شموال الموجود بنظام الساعا

 

 لطالبى مفهوم اإلرشاد ا

الجودة فى التعليم بالكلية حيث انه يهدف ضمان يلعب اإلرشاد الطالبى دورا هاما فى تحقيق متطلبات      

الى مساعدة الطالب للتغلب على ماقد يصادفهم من مشكالت تعجزهم عن تحقيق اهدافهم التعليمية ويعتبر 

النفسية واالجتماعية  و إلى مساعدة وتوجيه الطالب في جميع النواحي الدراسية  مة تهدفعملية منظ ايضا

واألخالقية والتربوية والمهنية لكي يفهم شخصيته ويعرف قدراته ويحل مشاكله ليصل إلى تحقيق أهدافه 

 إلرشاديةولكي يصبح عضواً فاعالً في المجتمع الجامعي.ويرتكز اإلرشاد الطالبي على محوري العملية ا 

المؤسسة التعليمية والطالب، ويعزز هذا الدور المرشد المختص الذي يعمل من خالل وحدة اإلرشاد  فى

الطالبي طيلة السنة الدراسية وتتكامل عملية اإلرشاد بوعي وتفهم جميع أطراف العملية اإلرشادية؛ بهدف 

نجاحالمنشود والتكيف مع البيئة  توجيه الطالب إلى انسب الطرق الختيار أفضل السبل بهدف تحقيق ال

 الجامعية. 

 

 بالجامعة البريطانية فى مصر  طب األسنانبكلية  طالبىالاهداف اإلرشاد 

  والقواعد األكاديمية بالجامعة البريطانية فى مصر توعية الطالب بالمعلومات دقيقة ومهمة عن  .1

بالبرنامج التعليمى طب م الدراسة توعية الطالب بالمعلومات دقيقة عن الالئحة الدراسية ونظا .2

 بالكلية  األسنان 

 توعية الطالب بالمعلومات الدقيقة عن أهمية دليل الطالب ومحتوياته  .3

المساعد  والتحفيز على التفوق الدراسى بطرق مختلفة المساعدة بفعالية على حل المشكالت  .4

 الدراسية

 المساعدة  على حل المشكالت الطارئة .5

 دة على  تنظيم وقت الطالب الخاص بالمذاكرة والتحصيل المساع .6

 المساعدة  على تزويد الطالب باالفكار والطرق الحديثة لزيادة التحصيل الدراسى  .7
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المساعدة  على ارتياد المكتبة المركزية بالجامعة وما تحتويه من كتب ومراجع فى التعليم   .8

 الصيدلى

 مناقشة نتائج االمتحانات   .9

 

 لطالبى ااإلرشاد تفعيل 

 

يتم تفعيل اإلرشاد الطالبى من خالل الساعات المكتبية والتى من خاللها يتم حل مشكالت المقرر من       

خالل المناقشات وتوجيه النصح للطالب كما يقوم عضو هيئة التدريس كمرشد طالبى لمجموعة من  

 الب يحتوى الملف على: الطالب يتم تحديدهم من قبل الكلية ويتم إنشاء ملف خاص لكل ط

 معلومات شخصية  -1

 معلومات سلوكية نفسية   -2

 هوايات وأنشطة  -3

 بيانات عن تحصيله الدراسى  -4

 انتظامه بالحضور   -5

 خدمات للطالب المتفوق دراسيا   -6

 خدمات للطالب المتعثر دراسيا   -7

 ة  بيانات عن عدد االجتماعات مع الطالب سواء الفردية أو الجماعي -8

 استبيان تقييم ألداء المرشد الطالبى من الطالب.  -9

 

 الطالبىمجاالت اإلرشاد 

 

 األكاديمى  اإلرشاد

وهو الركيزة األساسية لإلرشاد ويهدف إلى مساعدة الطالب لتحقيق هدفه من دخول الجامعة بأيسر  

التي تؤدي إلى تعثره   الطرق وذلك من خالل مساعدته على التكيف مع النظام األكاديمي وإزالة األسباب 

 وتؤخر وصوله إلى هدفه إذا كانت هذه األسباب أسبابا أكاديمية وفي استطاعة الجامعة حلها.
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 اإلرشاد النفسي 

ويهدف إلى توجيه شخصية الطالب توجيها سليما وتغيير نظرته لنفسه إلى األفضل وإدراك العالقة  

ية الطاقات والقدرات الموجودة داخل الطالب لالستفادة بينه وبين اآلخرين وتحسينها، كما يهدف إلى تنم

منها في تحسين مستواه العلمي وتمكنه من حل مشاكله بنفسه واتخاذ قراراته بكفاءة وغير ذلك من 

 الجوانب.

 

 اإلرشاد االجتماعي 

ا فيه من قيم وسلوكيات وتنوع والتكيف مع ذلك هيئة الطالب للتعامل مع مجتمعه بم ويهدف إلى ت 

 عزيز دور الطالب في المساهمة في خدمة المجتمع وتنميته. وت

 

 اإلرشاد التوعوي والوقائي 

ويهدف إلى استباق المشاكل قبل وقوعها عن طريق التوعية بالقيم الفاضلة وحل بعض المشاكل التي  

ين نوازع نفسه  تمر بالطالب والناتجة من عدم التوافق بين القيم اإلسالمية النبيلة التي يؤمن بها الطالب وب

في هذا السن باإلضافة إلى الواقع الذي قد ال يتماشى مع هذه القيم، لذا فإن إعطاء الطالب جرعات إيمانية  

بأساليب مناسبة تساهم في حل كثير من المشاكل التي قد تواجهه وتعيق تقدمه الدراسي بل والنفسي  

نفسه ومحيطه وأداء مهامه كطالب واالجتماعي، حيث تمكنه هذه الجرعات من إحسان التعامل مع 

بكفاءة، كما تزرع لدى الطالب القيم واألخالق الفاضلة كأخالقيات الطالب وأخالقيات العمل والبعد عن  

المظاهر السيئة كالغش والتدخين وغير ذلك من سلوكيات رديئة، كما يهدف هذا اإلرشاد إلى منع وقوع  

الجوانب اإليجابية لديه بتدريبه على بعض المهارات  المشاكل النفسية للطالب وذلك عن طريق تعزيز

كالتطوع وخدمة المجتمع وطرق التفكير الجيدة واالبتكار وإيجاد الحلول للمشاكل وذلك ليتمكن من  

 . المساهمة في التنمية كعضو فاعل ومؤثر ويحسن من نظرته لنفسه ومجتمعه

 

 االطالب المتفوق دراسيعزيز ودعم تلالخدمات االرشادية 

 الثناء عليه امام زمالئه سواء داخل المحاضرات أوالمعامل أو على موقع الكلية االلكترونى  .1

 االمداد بالمواد العلمية .2

 المتابعة و المناقشة العلمية   .3

 التكليف بعمل بحوث مطورة فى المقرر .4
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 يفى الحث على تطوير المهارات العلمية والحياتية من خالل برنامج التدريب الص .5

 الحث على االشتراك كعضو فى لجان الجودة المنبثقة عن وحدة ضمان الجودة   .6

 الحث على االشتراك فى مسابقات الطالب المثالى و الطالبة المثالية  .7

 شهادة تقدير على اجادة عمل معين اثناء الدراسة .8

 مكافاءات التفوق السنوية   .9

 الحث على مساعدة الزمالء.10    

 الحث على تنمية التفكير بالمشاركة من خالل الزمالء. 11     

 الحث على االشتراك فى الرحالت العلمية لتطوير المشاركة والمناقشة العلمية . 12      

 الحث على حضور الندوات التى تساعد على االستمرار فى التفوق .13       

 

راسياالخدمات االرشادية إلكتشاف ورعاية الطالب المتعثر د  

 تنظيم الوقت خارج الكلية  .1

 متابعة االنتظام فى حضور الدروس العملية والنظرية  .2

 متابعة طرق التحصيل والمذاكرة .3

 تنظيم وقت الطالب واستخدام الجداول الزمنية لذلك .4

 الحث النفسى على اهمية الدراسة .5

 تقوية الثقة بالنفس  .6

 الة عن طريق استخدام الخرائط الذهنية الحث على القراءة والمذاكرة الفع .7

 اللقاءات الفردية مع المرشد الطالبى أو من هو قادر على حل مشكالت الطالب .8

الحث على حضور الندوات او ورش العمل التى تساعد الطالب تجاوز العثرات والتغلب عليها   .9

 وتحقيق النجاح 

 قادر على حل مشكالت الطالب اللقاءات الجماعية مع المرشد الطالبى  أو من هو .10
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 المرشد الطالبى تعريف 

المرشد الطالبى هو عضو هيئة تدريس يتم تحديده من الكلية أو القسم العلمى لمجموعة من الطالب فى 

 بداية كل عام جامعى ليمدلهم يد العون لحل مشكالتهم العلمية واإلجتماعية حتى يتحقق لهم النجاح. 

 

 وافرها فى المرشد الطالبىينبغى تالمهارات الت 

ويستطيع أن يحدد حاجاتهم ،ويجيد االستماع   طالبه، مع الفعال التواصل على هوالقادر الناجح المرشد 

إليهم ويفهمهم ويهتم بهم واليهاجمهم أويسخر منهم إنما يعمل معهم ويشركهم في التخطيط لدراستهم  

لى األخذ بأيديهم ومعالجة مايعترض طريقهم من  عندئٍذ يكون قادراً ع ويستثمرخبراتهم ويثق بقدراتهم

عقبات خالل دراستهم ،ومن هنا نستطيع أن نحدد بعض المهارات الت يينبغي أن تتوفرللمرشدالطالبى 

 :لكي يسهم في تحقيق األهداف المرسومة له،ومن هذه المهارات 

 مهارة القيادة: 

تأثير عليهم ومساعدتهم في السير نحو تحقيق  ونقصد بهذه المهارة تكوين عالقة إيجابية مع الطالب لل

 األهداف المرسومة. 

 مهارة التعاطف: 

ونقصد بهذه المهارة مشاركة الطالب مشاعرهم وانفعاالتهم لفهمهم وتكوين عالقة جيدة معهم تساعد 

 على تقبلهم لإلرشاد والنصح والتوجيه . 

 مهارة التخطيط: 

متمثلة في مساعدة الطالب على تحديد األهداف وتحويلها  ونقصد بهذه المهارة قدرة المرشد الطالبى ال

إلى إجراءات قابلة للتحقيق ، ومثال ذلك مساعدة الطالب على اختيار التخصص المالئم لتحقيق أهداف  

 بعيدة تتعلق بمستقبله الدراسي والوظيفي ، أو مساعدته في إعداد خطة لرفع معدله التراكمي.

 مهارة التنظيم: 

المرشد الطالبى على تنظيم أعمال اإلرشاد وترتيبها بصورة تحقق االستفادة القصوى   ويقصد بها قدرة

 منها، وينطبق ذلك على تنظيم ملفات الطالب. 

 مهارة االستماع: 

من المهم أن يكون المرشد الطالبى مستمعاً جيداً لطالبه، يتعرف على آرائهم ، وأفكارهم ، ومقترحاتهم  

، األمر الذي يعزز ثقتهم بأنفسهم ويقوي العالقة بين المرشد وبينهم ويمكنه  ، والمشكالت التي يواجهونها

 بالتالي من مد يد العون لهم .
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 مهارة اتخاذ القرارات وحل المشكالت:

وهذه المهارة يحتاجها المرشد الطالبى عند استماعه لوجهات نظر الطالب ومحاورتهم للتعرف على  

منه كيفية تحديد المشكلة ووضع الفروض لحلها ومن ثم مساعدتهم  المشكالت التي يواجهونها فيتعلمون

 التخاذ القرارات الصحيحة الالزمة لحل المشكلة.

 مهارة اإلرشاد الجماعي: 

وهذه المهارة تختص بالتعامل مع مجموعة من الطالب يشتركون في مسألة ما مثل الجهل بالنظام ، 

اسى.. ونريد التعامل مع ذلك بشكل جماعى اختصاًرا  التأخر الدراسـي، الغياب، تدني مستواهم الدر

للوقت وتحقيقًا ألهداف أخرى منها إشراك الطالب في حل مشكالتهم والوصول للنتائج واتخاذ القرارات 

الصحيحة والمناسبة ، وطريقة ذلك هو جمعهم وتقسيمهم إلى مجموعات بحيث يتعرفون على المشكلة  

عليها ثم يضعون الحلول للتعامل معها ويتخذون القرارات المناسبة  ويتحاورون في أسبابها وما يترتب 

 لعالجها.

 مهام المرشد الطالبى 

يقوم المرشد الطالبى بتخصيص زمن محدد يدرج ضمن جدوله )الساعات المكتبية( االسبوعى ويعلن   •

 للطالب.

 يتابع المرشد الطالب منذ بداية تحديده له حتى تخرج الطالب. •

د مع الطالب ملف يحتوى على كل بيانات الطالب الشخصية والتحصيلية ونتائج امتحاناته  يعد المرش •

 واالجتماعات الفردية والجماعية . 

 تهيئة الطالب المستجدين لمعرفة الحياة الجامعية ونظام الدراسة بالكلية. •

 نشر الوعى بالئحة الكلية بين الطالب وتعريف مابها.  •

لرئيس    وإرشادهم وتزويدهم بالنصائح لتحسين تحصيلهم العلمى ورفع تقاريرهم متابعة الطالب دراسيا •

 مجلس القسم ثم لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.

 مساعدة الطالب فى التغلب على مشكالتهم الدراسية واإلدارية مع الكلية.  •

 دراسة أسباب  التأخر الدراسى للطالب واقتراح حلول مناسبة لها.  •

 أساتذتهم.  الطالب على التحلى بالسلوكيات الحضارية واألخالق الحميدة بين زمالئهم وبينهم وبين  حث  •

 رعاية الطالب المتفوقين واكتشاف قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومعاونتهم على التفوق.  •

 توجيه الطالب المتعثرين دراسيا ومعاونتهم واالهتمام بهم لرفع مستوى تحصيلهم العلمى. •
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 مساعدة الطالب ذوى االحتياجات الخاصة للتحصيل العلمى والتكيف مع المجتمع الجامعى . •

 مساعدة طالب الفرقة الرابعة وتهيئتهم للحياة العملية بما يمكنهم من النجاح فى الوظائف المختلفة   •

  مناقشة القرارات المتعلقة بالوظائف المحتملة والمتوفرة لخريجى الكلية والمساعدة فى  •

 التنسيق مع الجهات ذات العالقة وتشجيع الطالب المتفوقين على إكمال دراستهم العليا بعد ذلك.

الوقت  القدرة على حسن االستماع الجيد والنقد البناء والتشجيع وتحليل المشكالت واإلقناع وحسن إدارة •

 ليتمكن من أداء الدور المنوط به. 

 واجبات المرشد الطالبى

 رية المعلومات.الحفاظ على س •

 تزويد المختصين بمعلومات عن حالة الطالب التى تساهم فى حل مشكالتهم.  •

 معرفة الئحة الجامعة والكلية. •

 

 دور الطالب فى عملية اإلرشاد

 اإلستعداد لإلستماع الى النصح المقدم له والسعى للعمل به. •

 ه.معرفة المرشد الطالبى الخاص بمتابعته ووسائل اإلتصال ب •

 معرفة الساعات المكتبية للمرشد الطالبى. •

 تحديد موعد مسبق مع المرشد الطالب وفى حالة وجود مشكلة يمكن ان تصبح كبيرة. •

 قراءة واستيعاب التعليمات واللوائح واإلستفسار عن ما غفل عنه. •

لتزوده بالعلم والمهارة  ان يكون على ثقة ان كافة الخطوات واإلجراءات التى تتعلق بالعملية التعليمية  •

 الالزمة  للمهنة المتوقعة. 

تجهيز كافة التساؤالت واإلستتفسارات مكتوبة واإلتصال بالمرشد مباشرة )خالل الساعات  •

 المكتبية(او عن طريق اإلتصاالإللكترونى . 

 

 طالبى الآليات تنفيذ اإلرشاد 

خالل مجموعة من الدورات وورش العمل اإلعداد المسبق للمرشدين الطالبيين لعملية اإلرشاد من  -1

في بداية العام الدراسي للتعريف باإلرشاد الطالبي بجميع أنواعه ودور المرشد، وكذلك من خالل 

التوجيه الدائم لجميع أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الطالب من الناحية  
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اإلرشاد الطالبى والنفسي واالجتماعي  االجتماعية والنفسية وتعريف جميع األعضاء بآليات 

 للطالب.

 . حصر الطالب المتأخرين دراسياً، وتوجيههم بواسطة المرشدين الطالبيين لرفع مستواهم الدراسي -2

تفعيل دور المرشد الطالبي، من خالل تحقيق اللقاء واالجتماع المباشر مع الطالب لبحث وتشخيص   -3

طالب األكاديمية واالجتماعية والنفسية ومحاولة العمل على حل الحالة اإلرشادية ومعرفة مشاكل ال

العقبات التي تعترض طريق تفوقهم ومواصلتهم للدراسة سواًء من خالل توجيه أعضاء هيئة  

التدريس بمساعدة الطالب أو من خالل توجيه الطالب للطريق األمثل لمواصلة دراسة، ولكيفية  

د الدراسية ومواد الحذف واإلضافة، وغير ذلك من: أساليب اتخاذ القرار فيما يخص اختيار الموا

 المذاكرة السليمة، وتحديد التطلعات المستقبلية في مجال التعليم والمهنة، تطوير القدرات الذاتية.

االهتمام بصفة خاصة ومسبقة )في بداية الفصل الدراسي وعقب االختبار الفصلي األول( بإرشاد  -4

الطالب من الخارج( ، وذلك -طالب التخلفات  –يا )الباقى لإلعادة الطالب  المتعثرين دراس

 لمساعدتهم في رفع مستواهم العلمي وتخطي العقبات الدراسية.

االهتمام بصفة خاصة ومسبقة )في بداية الفصل الدراسي وعقب ااختبارالترم األول( بإرشاد الطالب  -5

مجموع تراكمى مرتفع يسمح لهم   الذين على وشك التخرج، وذلك لمساعدتهم للحصول على

 بالحصول على فرصة عمل مناسبة بعد تخرجهم. 

الرفع ببعض التوصيات فيما يخص عملية اإلرشاد الطالبي ألصحاب الصالحية في اتخاذ القرار  -6

لمساعدة الطالب أو عرضه على الجهات المختصة، خاصة إذا أحتاج الطالب إلى إرشاد نفسي أو  

 اجتماعي. 

 

  


