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لتحقیقملحةوضرورةالتعلیمیةالعملیةفىرئیسًامحورًایمثلاألكادیمىاإلرشادإن
ولجامعيالتعلیمأھدافبینللتوفیقضرورىنظامفھو،بالكلیةجودةالتعلیممتطلبات
التغلبفىطالبالمساعدةبھدفبالكلیةالتدریسأعضاءھیئةبھایقومالطلبةحاجات

.التعلیمیةأھدافھمتحقیقتحول دونشكالتممنیصادفھمقدماعلى
في ضوء التربیة الحدیثة والدور الذي تضطلع بھ الجامعات، والمرحلة التاریخیة التي 
یمر بھا اإلنسان في ظل المتغیرات الھائلة في جمیع مجاالت الحیاة، بادر السید 

صر مھم في كعن" وحدة اإلرشاد األكادیمي" األستاذ الدكتور عمید الكلیة بإنشاء 
تطویر العملیة التعلیمیة وتأسیس قواعد المشاركة والتفاعل ووضع القرارات لبناء 

.الشخصیة القادرة علي مواجھة المستقبل بما یحملھ من متغیرات
َیفرض نظام اإلرشاد األكادیمي واجبات على طرفي العملیة التعلیمیة، المؤسسة 

مجمل النظم واللوائح اإلداریة والفنیة وتتجلى ھذه الواجبات في. التعلیمیة والطالب
وینفرد اإلرشاد األكادیمي . واألكادیمیة التي تنظم نشاط العملیة التعلیمیة بمخرجاتھا

بالدور الحیوي الذي یعمل على نقل الصورة العامة للحیاة الجامعیة وتوضیح ابعادھا 
.المختلفة للطالب

في ظل وجود إدارة فاعلة في علیمیةكمكون رئیسى في العملیة التاھتمامنا بالطالب 
تعاملھا مع مكونات العملیة التعلیمیة بأبعادھا المختلفة یجعلنا دائما نعمل على توجیھ 
الطالب وإرشاده ومتابعتھ وتقییم إنجازاتھ ومساعدتھ في الكشف والتعرف علي 

اإلرشاد من خالل وحدة متخصصة تتولى مھام ، العقبات التي تواجھھ وتحد من تقدمھ 
بمكوناتھ المختلفة بكفاءة عالیة وفعالیة للوصول إلى تحقیق التوازن النفسي 

.واالجتماعي ألھم مكون في العملیة التعلیمیة وھو الطالب

في البیئة التعلیمیة التيالجامعیة، لزم أن تتوفر لھ كافة اإلمكانات األساسیة

، في العملیة التعلیمیة وإقبالھ على دراسة التخصص الذي طالما رغب فیھ

،وشروط النجاح 

.البیئة الجامعیة

١

وسوف یتم تنفیذ ھذه البرامج من خالل وحدة اإلرشاد األكادیمي، حیث یتم وضع خطة 

.تقریًرا تقویمًیا للعمل اإلرشادي على مستوى الكلیةشئون الطالب و الدراسات العلیا
-:ن خدمات اإلرشادالفئات المستفیدة م

-:اإلرشادالفئات الطالبیة المستفیدة من خدمات* 

.الدراسیة

-:كیفیة الحصول على خدمات اإلرشاد* 
.االتصال بوحدة اإلرشاد األكادیمي أو الحضور إلى مقر الوحدة لطلب الخدمة. ١
/ تعبئة بعض االستمارات الضروریة لفتح ملف خاص بالطالب. ٢

.المرشد األكادیمي
٣ .

.الطالبة/ المناسبة للطالبالخدمة

:إجراءات تقدیم الخدمات اإلرشادیة*
.لكل طالب الحق في الحصول على كافة الخدمات التي تقدمھا وحدة اإلرشاد.١
٢.

.الحالةمتطلبات
للطالب الحق في االطالع على كافة إجراءات تقدیم 

.والتعاون مع وحدة اإلرشاد لتقدیم المعلومات المناسبة التي تتطلب لھذه الخدمة

:خاتمة
نظرًا ألھمیة اإلرشاد األكادیمي ، یتعین علي المرشد أن یطلع  علي النظام األكادیمي وأن یخطط 

دھم  ، فاالرشاد  الدقیق قد یمنع لقضاء الوقت الضروري مع كل طالب من الطالب المكلف بإرشا
المشاكل الصغیرة  من أن تتضخم وتعدو كبیرة كما یساعد الطالب في أن  ینجحوا وأن یستمتعوا 

٠في تخصصھم الدراسي
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-:واجبات المرشد األكادیمي في حاالت اإلرشاد االجتماعي والنفسي* 
. یستمر في كونھ مشرف أكادیمیا للطالب.١
٢.

. بخصوصیة وسریة الموضوع
.یقوم بتزوید المرشد النفسي واالجتماعي بمعلومات مختصرة عن حالة الطالب.٣
. الحفاظ على الدرجة القصوى من السریة في تنظیم الجلسات اإلرشادیة.٤

:واجبات المرشد
الحفاظ على سریة المعلومات.
حل المشكلةفيتزوید المختصین بمعلومات عن حالة الطالب التي تساھم.
معرفة الئحة الجامعة والكلیة.

یتلخص دور إدارت شئون الطالب في تسجیل المقررات الدراسیة للطالب بحسب :إدارة شئون الطالب) ب
. ارات التسجیلتوقیع المرشد األكادیمي على استم

.النظم واللوائح الجامعیة الخاصة بالجامعة والكلیة 
:)القسم العلمى(الكلیة ) ج

.المقبولین في كل تخصصاألكادیمیین لكل عدد من الطلبة بحسب أعداد الطلبة 
:) د

.المنتظم في الدراسة

:-
-:تتمثل برامج اإلرشاد األكادیمي في التالي

-
. بحقوقھم وواجباتھموتحقیق التأقلم الالزم مع الدراسة الجامعیة، وتعریفھم

-

.التدریب لھم كل حسب مجالھ وحاجاتھ
-

. ومشكالتالمنشود، ومساعدتھم في التغلب على ما یواجھونھ من عقبات
برامج إرشادیة للطالب المتفوقین لمساعدتھم على االستمرار في التفوق-

. وتحفیًزا لغیرھم من الطالب
لمنحبرامج إرشادیة لطالب ا-

ومعاونتھم على التغلب على ما قد
.جیدین لصالح جامعاتنا في بالدھم مستقبًال

. برامج إرشادیة لعموم الطالب لمساعدتھم في تحسین مستواھم الدراسي والتحصیلي-
٩

:-

 .
تقدیم المساعدة والدعم عن طریق زیادة وعي الطلبة بمسئولیاتھم األكادیمیة وتشجیعھم 

على بذل مزید

.من تحصیلھم الدراسي ومناقشة طموحاتھم العلمیة
یمثل اإلرشاد األكادیمي ركًنا أساسًیا ومحورًیا في النظام التعلیمي، ح

. التربویة، عالوة علي كونھ یستجیب لحاجات الدارس لیتواصل مع التعلیم الجامعي
 :

والطالب، ویعزز ھذا ال
 .

. بیئة الجامعیةالختیار أفضل السبل بھدف تحقیق النجاح المنشود والتكیف مع ال
ویتحقق ھذا الھدف عن
من تحصیلھم الدراسي

.واالستشارات المختلفةلبرامج اإلرشادیةاألكادیمي الفردي وا

القرارات المناسبة المتعلقة بمستقبلھم األكادیمي والمھني عن طریق االستفادة القصوى 
. من جمیع اإلمكانیات المتاحة

ویعمل اإلرشاد األكادیمي باستمرار

.والفكریة والبحث العلمي

٢



-:محاور اإلرشاد األكادیمي
-:محاور اإلرشاد األكادیمي فيتتمثل 

-:الطالب) أوًال

 .

 ....... .
.لیة نظام اإلرشاد األكادیميولعدم فعا

:

:یخطر الطالب باالستعداد لھذه المقابالت بإتباع الخطوات التالیة
-:یجب على الطالب معرفة اآلتي: قبل مقابلة المرشد األكادیمي

.األكادیميمعرفة الساعات المكتبیة للمرشد.١
.تحدید الموعد مع المرشد األكادیمي ویفضل أن تبدأ المقابالت قبیل كل فصل دراسي.٢
٣.

.األكادیمیة
. طلباتأن یراجع دلیل الكلیة الذي یشرح كل ما یحتاجھ القسم والكلیة والجامعة من مت.٤
٥.

.األكادیمي
-:یجب على الطالب االھتمام باآلتي: أثناء مقابلة المرشد األكادیمي

.أن یحضر معھ الملف الدراسي لكل مقرر وكذلك قائمة أسئلتھ.١
٢.

.األكادیمي فیھا
٣.

.تدرسھ في الفصلین الدراسیین التالیین
. أن یطرح جمیع األسئلة التي تخطر ببالھ.٤

.یریدالطالب رؤیة واضحة عما 
٣

-:المھام اإلداریة للمرشد األكادیمي* 
-:حذف وإضافة المقررات .أ

.من الفصل الدراسي) حسب اللوائح(إختیاراتھم األصلیة خالل 
-:االعتذار عن اإلمتحان فى مقرر. ب

.مقرر ما
-:غیاب الطالب.ج

تعتبر مراقبة غیاب الطالب من مھام أستاذ المقرر، والسیاسة العامة 
%.٢٥حرمان الطالب من حضور االمتحان النھائي في حالة تغییبھ لنسبة 

-:األنسحاب من الكلیة _-د
وھو مغارة دائمة للكلیة دون إمكانیة للعود إال في حاالت نادرة وخاصة تقدرھا 

.الكلیة ، ویتم الحصول علي استمارة االنسحاب من الكلیة من ادارة القبول والتسجیل
 *:-

١-:
:بتخصصاتھم وذلك من خالل تحدید أسباب المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لھا، ومن ھذه المشكالت 

وتتناول أي جزء من المقر-:إدارة المقرر. أ
.ھل ینظمون مراجعة دروسھم ؟

:إدارة الوقت. ب
وكیف یوزعون األوقات المقابلة لمقرراتھم؟

ھل یواجھ الطالب صعوبات من المادة أو المدرس ؟-:الطالبالعالقة بین أعضاء ھیئة التدریس و. ج
.ھل یذاكرون ؟ وكیف ومتى ؟ وأین ؟ مع عرض مقترحات لتحسین مذاكرتھم-:مھارات وعادات الدراسة. د

-:مھارات خاصة باالمتحانات..ھـ
.یملكون المھارات األساسیة لالستعداد وأداء االمتحانات؟

. على الطالب تحدید المادة االختیاریة المناسبة لقدراتھ-:اختیار مادة إختیاریة. و
المشاكل غیر األكادیمیة التي تعیق أداء الطالب. ز
ی:التوجیھ-٢

ھھم إلى المستوى الثاني التكیف ویصبح غارقا في التحدیات النفسیة أو االجتماعیة أو الجسدیة وھنا یجب توجی
.من اإلرشاد وھو اإلرشاد المتخصص النفسي واالجتماعي والطبي

-:التشجیع-٣
.قد تؤدي إلى إحباطھ أو إعاقة أداءه األكادیمي

٤-:
.كمال دراساتھم العلیاإللخریجي الكلیة بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة، وكذلك في تشجیع الطلبة المتفوقین 

٨



:شرح متطلبات التخرج - و
:یتعین علي الطالب 

 اتمام متطلبات الكلیة اإللزامیة بنجاح.
 متطلبات الكلیة االختیاریة بنجاح اتمام.
اتمام متطلبات التخصص االختیاریة
 اتمام متطلبات التخصص االجباریة بنجاح
 وعلي المرشد أن ٢اتمام جمیع المقررات المطلوبة بمعدل تراكمي ال یقل عن

یساعد الطالب في إعداد جدول زمني وخطة إلكمال متطلبات التخرج بما ال یتعدي 
في حالة مرحلة الحصول ) سنوات ٦( من السنوات المسموح بھ الحد األقصي

في حالة الحصول علي درجة ) فصول دراسیة ٤( علي درجة البكالوریوس 
. الماجستیر 

:تقییم األداء  - و
علي المرشد األكادیمي أن یعین الطلبة في تحمل عبئھم الدراسي حسب معدالتھم 

الذي یكون معدلھ التراكمي تحت المالحظة الفصلیة والتراكمیة بحیث أن الطالب 
األكادیمیة علیھ أن یرفع معدلھ إلزالة الوضع تحت المالحظة ، وعلي المرشد 
األكادیمي أن یوضح للطالب أن المالحظة األكادیمیة  لیست عقابا أو تـأدیبا بل 

بعبء دراسي مخفض لمساعدتھ في تحسین ادائھ رالطالب من االستمرانأنھا تمك
التخصص بمستوي مقبول ومعقول أھم من اإلنھاء إنھاءلي ھؤالء الطلبة وع. 

وتعتبر إعادة المقرر الذي رسب فیھ الطالب من . السریع للبرنامج بأداء منخفض 
.الفصلیة والتراكمیة تأفضل االستراتیجیات لرفع المعدال

- :الجدول الدراسي. ٢

.المحاضرات، ومن عدم وجود أي تعارض في مواعید جدول الطالب الدراسي
-:شرح تقدیرات المواد و التقدیر التراكمى-٣

) –––-–ضعیف (
ادیمى 

)–––
).نظرى نھائى

٧

 ::-
١ .

.االتفاق على ذلك
.إضافیةأن یتصل أو یرسل إلكترونیًا لمرشده األكادیمي أي أسئلة أو استفسارات .٢
٣.

.أدائھ أو أھدافھ الدراسیة
٤.

.عادة تنشر في لوحة القسم
أن ینشىء الطالب لنفسھ ملفًا لإلرشاد األكا. ٥

.المرتبطة بحیث یجد لنفسھ إجابة سریعة لتساؤالتھ
٦ . .

.ولكن وقبل كل شيء فالطالب ھو المسئول األول عن نجاحھ
 (:-

-:األكادیميالمرشد ) أ
الذي یتابع مسیرة الطالب العلمیة منذ دخولھ الكلیة التدریسھیئةھو عضو

وحتى تخرجھ فیھا ویمد لھ ید العون لحل مشكالتھ العلمیة واالجتماعیة حتى یتحقق لھ 
.حیاتھ الجامعیةفىالنجاح

:األكادیميالمھارات التي ینبغي أن تتوفر للمرشد

 .

-:األكادیمي لكي یسھم في تحقیق األھداف المرسومة لھ، ومن ھذه المھارات
:-مھارة القیادة 

.نحو تحقیق األھداف المرسومةالسیر 
:-مھارة التعاطف 

.جیدة معھم تساعد على تقبلھم لإلرشاد والنصح والتوجیھ
٤



:-مھارة التخطیط 

.لرفع تقدیره التراكمي
:-مھارة التنظیم 

.وینطبق ذلك على تنظیم ملفات الطالب مثالاالستفادة القصوى منھا
:-مھارة االستماع 

وأفكارھم، ومقترحاتھم، والمشكالت التي
.بالتالي من مد ید العون لھمبین المرشد وبینھم ویمكنھویقوي العالقة

-: مھارة اتخاذ القرارات وحل المشكالت

.الالزمة لحل المشكلة

-:مھارة اإلرشاد الجماعي

 ....
لل

مشكالتھم والوصول للنتائج
بحیث یتعرفون على المشكلة ویتحاورون في أسبابھا جمعھم وتقسیمھم إلى مجموعات

.لعالجھا

:-مھارة إدارة واستثمار الوقت 
ألعمال وھي مھارة مھمة تشمل جدولة األعمال وتنسیقھا، وتحدید الخطة الزمنیة

المكتبیة التي یمكن المرشد التي تشمل مواعید التسجیل وجدولة وتنظیم الساعات
.للطالب من خاللھا االجتماع مع المرشد بھا
٥

-:األكادیميمھام المرشد 
بناًء على قرار وحدة اإلرشاد األكادیمى یخصص لكل طالب مرشد أكادیمي من 

-:نوعین من المرشدین األكادیمیینوھناك. تاریخ التحاقھ بالجامعة حتى تخرجھ
-:المرشد األكادیمي للكلیة

-:یمكن تحدید المھام المطلوبة منھ فیما یلي
١.

.حاالت
٢.

.الجامعة والكلیة والبیئة الجامعیةعن نظام
٣.

.بالكلیة
٤.

.العمید إذا احتاج األمرمشاكلھا أو رفعھا لوكیل الكلیة أو
:-

:یمكن تحدید مھام المرشد األكادیمي فیما یلي
إعداد ملف الطالب.١

-:اإلشراف علیھم ویحتوى الملف على اآلتيمھمة 
. استمارة بیانات الطالب. أ

. قائمة مقررات التخصص الدراسي المؤدیة لتخرج الطالب. ب
. استمارات التسجیل. ج
). كشف التقدیرات(نسخة حدیثة من السجل الدراسي. د

). كإستمارات تأجیل المواد مثال(الوثائق اإلداریة األخرى .. ھـ
-:توجیھ الطالب إلى من یستطیع الرد على استفساراتھ ومناقشة الطالب في الموضوعات التالیة. و
یدرس المرشد ا:عملیة تسجیل المقررات-

ومعرفة الخطوات التالیة قبل توقیع المرشد سعیا وراء النصح في اختیار المقررات 

.لتقوم بتسجیل المقررات
-:

.أثناء مساعدة الطالب في اختیار مقرراتھم

٦


