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الرؤية:

متخصصــة
توجيــه
وحــدة
ٍ
ٍ
ً
وإرشــاد طالبــي ذات خدمــات ً
بكفــاءة عاليــة الجــودة تحقــق التميــز محليــا وإقليميــا
ً
و عا لميــا .
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تقديــم خدمــات إرشــادية ونفســية واجتماعيــة وأكاديميــة
ومعرفيــة مــن أجــل تنميــة المهــارات وتوجيههــا نحــو تحقيــق
األهــداف.
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•   اإلسهام في رفع جودة المخرجات الجامعية.
•   صقل مواهب الطالب وتنمية قدراتهم للتحصيل األكاديمي                
    المتميز.
•   رعاية الطالب الموهوبين والمتفوقين.
•   مســاعدة الطــاب فــي مواجهــة الضغــوط األكاديمية.
•   تقديم الخدمات للطالب ذوي االحتياجات الخاصة ورعاية     
    شؤونهم.
•   توفير بيئة آمنة للطالب تساعدهم في التكيف مع الحياة
    الجامعية.
•   االرتقاء بمستوى التحصيل األكاديمي لدى الطالب.
•   تعزيــز ثقافــة الحــوار والتعلم والمنافســة واإلبداع.
•   تعزيز الصحة النفســية والجســدية والرعاية الشــاملة.
•   تهيئة طالب الجامعة للتأثير في سوق العمل المحلي والعالمي.

74

•   التأكيد على التمسك بالقيم اإلسالمية ،في قيادة العمل   
    وصنع واتخاذ القرارات.
•  المعاملة الحسنة لكل المترددين على وحدة التوجيه و اإلرشاد،
   بما يستحقونه من تقدير واحترام.
•  مراعاة السرية التامة في المعلومات التي تتسم بالخصوصية.
•  الحرص أثناء العمل على إعالء قيم األمانة والتميز واإلبداع و
   تحمل المسؤولية وحسن إدارة الوقت  .
•  العمل على تطوير األداء بما يتناسب ومعايير الجودة الشاملة.
•   االلتزام بأسس وأخالقيات مهنة التوجيه واإلرشاد ومعايير العمل.

85

الهيكل التنظيمي
وكيل الجامعة للشــؤون التعليمية
واألكاديمية

عميد شؤون الطالب
وحدة التوجيه واإلرشاد

وحدة اإلرشاد
األكاديمي
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وحدة اإلرشاد
الفردي

وحدة اإلرشاد
الجماعي

وحدة البحوث
والدراسات

وحدة التدريب وحدة االختبارات
وخدمة
والمقاييس
المجتمع

االستراتيجية العامة لوحدة التوجيه واإلرشاد:
تعــد وحــدة التوجيــه واإلرشــاد بمثابــة ضابــط إيقــاع لســير العمليــة التعليمية ومســتويات
التحصيــل بكافــة كليــات الجامعــة ،كمــا تعمــل علــى متابعــة التقاريــر اإلرشــادية
والتقويميــة لمســار اإلنجــاز األكاديمــي بنـ ً
ـاء علــى التحليــل والتفســير لقــراءة نتائــج التحصيــل
لــدى الطــاب ،ومــن خــال مخرجــات اإلحصــاء لدراســة الظاهــرة اإلنســانية التــي يمثلهــا
منحنــى االعتــدال.
كمــا تســعى وحــدة التوجيــه واإلرشــاد إلــى تنميــة وتطويــر المــوارد البشــرية فــي
المجتمــع ،باإلضافــة إلــى مواجهــة المشــكالت والظواهــر الســلبية فــي المجتمــع
والعمــل علــى الوقايــة منهــا .وذلــك مــن خــال إجــراء األبحــاث والدراســات المختلفــة
وتقديــم الخدمــات العلميــة والمهنيــة ألفــراد المجتمــع ومؤسســاته مــن خــال الــدورات
التدريبيــة التابعــة لوحــدة التوجيــه واإلرشــاد .حيــث يتــم توجيــه خدمــات وحــدة التوجيــه
واإلرشــاد للطــاب وفــق اآلتــي:
10
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المحور األول:

المنهج النمائي:
ُ ّ
تقــدم الخدمــات إلــى الطــاب بهــدف رعايــة مظاهــر النمــو وتحقيــق زيــادة الكفــاءة
وتدعيــم عمليــة التوافــق النفســي واالجتماعــي إلــى أقصــى حــد ممكــن .وتتضمــن
اإلجــراءات التــي تــؤدي إلــى الوصــول بهــؤالء الطــاب إلــى أعلــى مســتوى ممكــن مــن
ـة
الســعادة النفســية والكفايــة والتوافــق النفســي والقــدرة علــى تحديــد أهــداف واقعيـ ً
للحيــاة ًوفــق االســتعدادات والقــدرات واإلمكانــات ،وتوجيههــا التوجيــه الســليم نفســيا
ُ ّ
وتربويــا .كمــا تقــدم الخدمــات إلــى جميــع فئــات المجتمــع ومؤسســاته مــن خــال
األبحــاث والدراســات ووحــدات التدريــب المختلفــة التــي تســعى إلــى تطويــر المــوارد
البشــرية فــي المجتمــع.
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إجراءات تنفيذ المنهج النمائي:
•   التواصل مع عمادة القبول والتسجيل.
•   حصر الطالب المتفوقين والمتعثرين.
•   التواصل مع المشرفين األكاديميين بكليات الجامعة واألقسام                        
    التي تحتوي على المتفوقين والمتعثرين.
•   الشراكة بين عمادة شؤون الطالب ووحدة التوجيه واإلرشاد في إنتاج برامج لتنمية
    مهارات الطالب المتفوقين والمتعثرين.
•   تكريم المتفوقين في حفل خاص بهم.
•   التواصل مع مؤسسات المجتمع وتوفير سبل تطوير العاملين بها.
•   دراسة الظواهر النفسية واالجتماعية في المجتمع.

12
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المحور الثاني :

المنهج الوقائي:
ً
ً
ـاج ،حيــث يحتــل المنهــج الوقائــي مكانــا بــارزا فــي
إن الوقايــة والتحصيــن أفضــل مــن العـ ً
اإلرشــاد النفســي .ويطلــق عليــه أحيانــا منهــج «التحصيــن النفســي» ضــد المشــكالت
ُ ّ
واالضطرابــات واألمــراض النفســية .وتوجــه خدمــات هــذا المنهــج إلــى الطــاب العادييــن
لمســاعدتهم مــن خــال الحــد مــن حــدوث المشــكالت وذلــك بإزالــة األســباب ،وكذلــك
محاولــة الكشــف المبكــر والتشــخيص فــي المراحــل األولــى قــدر اإلمــكان ،للســيطرة
علــى المشــكالت ومنــع تفاقمهــا .وللمنهــج الوقائــي مســتويات ثالثــة هــي  :
•   الوقاية األولية :تتضمن منع حدوث المشكلة بإزالة األسباب حتى ال يقع  المحظور.
• الوقاية الثانوية :تتضمن محاولة الكشف المبكر وتشخيص المشكلة في
   مرحلتها األولى بقدر اإلمكان للسيطرة عليها ومنع تطورها وتفاقمها.
• الوقاية من الدرجة الثالثة :تتضمن محاولة تقليل أثر المشكلة أو منع تفاقمها.
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إجراءات تنفيذ المنهج الوقائي:
• المحاضرات العامة
• اللوحات اإلرشادية
• المطويات اإلرشادية
• الرسائل النصية القصيرة
• شاشات العرض
• وسائل التواصل االجتماعي اإللكتروني
• الدورات التدريبية
• األبحاث التخصصية

14
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المحور الثالث :

المنهج العالجي :
ً
ّ
تنصــب اهتمامــات هــذا المنهــج فــي معالجــة المشــكالت التــي تحــدث فعــا ،ويحتــاج
الطالــب فيهــا إلــى المســاعدة والمســاندة لتخفيــض مســتوى الضغــوط الحياتيــة ،كــي
التوافــق واالنســجام فــي البيئــة الجامعيــة .ويتضمــن هــذا المحــور
يعــود إلــى حالــة
ً
إنذاريــن كحـ ٍـد أعلــى
ـذار أو
الطــاب المتعثريــن دراســيا ،والطــاب الذيــن حصلــوا علــى إنـ ٍ
ً
مــن قبــل عمــادة القبــول والتســجيل .كمــا يتنــاول هــذا المنهــج أيضــا الطــاب الذيــن
يعانــون مــن مشــكالت نفســية واجتماعيــة متمثلــة فــي نقــص المهــارات االجتماعيــة
والحياتيــة .ويهتــم بمعالجــة المشــكالت التــي يعانــي منهــا أفــراد المجتمــع كافــة مــن
خــال تقديــم االستشــارات النفســية.
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إجراءات تنفيذ المنهج العالجي:
ّ
• إحالة الطالب المعرضين للفصل من مجلس الكلية إلى مركز اإلرشاد األكاديمي في   
    الكلية لدراسة حالتهم.
ّ
• االتفاق مع مجلس الكلية بعدم تمكين الطالب المحول إلى المركز من الدراسة إال
اإلرشادية.
    بعد إحضار تقرير يفيد بتلقيه الخدمة
ً
ً
ً
ً
• إجراء اللقاءات الفردية للطلبة المتعثرين (دراسيا ،نفسيا ،اجتماعيا ،اقتصاديا ،والمحالين
    من لجنة التأديب).
• التنسيق مع مجلس الكلية لقبول توصيات المركز حيال الطلبة المستفيدين من
    خدمات المنهج العالجي.
• تقديم الخدمة اإلرشادية والعالجية لكافة أفراد المجتمع.
• الشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة الظواهر والمشكالت
    االجتماعية.
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إجراءات العمل داخل وحدة التوجيه واإلرشاد:
أوال :اإلرشاد الفردي:
تقديــم خدمــات إرشــادية متخصصــة بهــدف المتابعــة المســتمرة للطــاب ذوي
المشــكالت ذات الطابــع الخــاص ،لتحقيــق أهدافهــم العامــة والخاصــة فــي ضــوء
معاييــر الجــودة.
المهام:
• استقبال ومساعدة الطالب الذين ًلديهم مشكالت نفسية ودراسية واجتماعية يغلب
   عليها الطابع الفردي والخاصة جدا.
• استقبال ومساعدة حاالت الطالب غير القابلين لالندماج بفاعلية في الجامعةوالمجتمع.
• إعداد اإلصدارات والنشرات والكتيبات في المجال الفردي.
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األهداف:
• مساعدة الطالب في حل المشكالت التي تعيق مسيرتهم الدراسية.
• تقديم الخدمات اإلرشادية للطالب ذوي المشكالت النفسية أو األكاديمية أو
    االجتماعية والتي تغلب عليها الخصوصية.
• االستفادة من خبرة بعض المؤسسات والجهات الحكومية في تقديم الدعم لوحدة
    التوجيه واإلرشاد.
• تبصير المختصين والمهتمين بالمشكالت واألزمات الخاصة التي يمر بها الفرد ومدى
ّ
    خطورتها على تصدع الشخصية.
األنشطة المقترحة لتفعيل اإلرشاد الفردي:
• التحويل حسب اإلجراءات المتبعة.
• يمكن استقبال الحاالت اإلنسانية من خارج الجامعة.
• يكون الحد األقصى بمعدل ستة جلسات إرشادية.
• التعاون مع العيادات النفسية المختلفة الملحقة بوحدة التوجيه واإلرشاد.

18
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ً
ثانيا :اإلرشاد الجماعي:
تقديــم خدمــات إرشــادية نمائيــة ووقائيــة وعالجيــة متميــزة متخصصــة مهنيــة وعلــى
أســس علميــة لطــاب الجامعــة لتحقيــق أهــداف الجامعــة.
المهام:
• حصر وتصنيف الطالب الذين لديهم مشكالت عامة ومشتركة.
• حصر الطالب الذين لديهم مشكالت التمركز حول الذات واالنطواء والخجل.
• تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل ذات العالقة بالمشكالت الجماعية.
• إعداد اإلصدارات والنشرات والكتيبات في المجال الجماعي.
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األهداف:
• تقديم خدمات اإلرشاد الجماعي للطالب ممن لديهم مشكالت نفسية أو أكاديمية   أو  
      اجتماعية عامة أو خاصة تحول بينهم وبين تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي والتربوي.
تفيدهم
• تزويد الطالب بالمعلومات اإلرشــادية العلمية والنفســية واالجتماعية التي
ً
    في اكتســاب المهارات وخاصة في مواجهة وحل المشــكالت التي تعترضهم وفقا   
    لقدراتهم وإمكاناتهم.
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األنشــطة المقترحة لتفعيل اإلرشــاد الجماعي:

•   اختيــار موضوعــات الــدروس اإلرشــادية بناء على احتياجات الطــاب النمائية وفق الحاجات
ً
ً
    األكثــر إلحاحــا إلى األقل إلحاحا.
ً
•   تنفيــذ الــدروس اإلرشــادية التــي تــم إعدادها مــن قبل وحدة التوجيه واإلرشــاد وفقا
    للموضوعــات اآلتية:
الفئة المستهدفة  :طالب الجامعة وكافة أفراد المجتمع
الورش التدريبية

1
األساليب
النفسية والطبية
لكشف وعالج
اإلدمان على
المخدرات

21
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2
عادات
تدمر صحتك

3
التهيئة و
التدريب الختبار
القدرات العامة
والتحصيل
الدراسي

4

5

المهارات
تنمية
الذكاء االنفعالي الحياتية الجامعية

الفئة المستهدفة  :طالب الجامعة وكافة أفراد المجتمع
الورش التدريبية

6
مهارات التكيف
مع الحياة
الجامعية

7

08

9

التعامل اإليجابي حقوق و واجبات فن التعامل مع
مع المشكالت الطالب الجامعي الناس و التأثير
فيهم
الجامعية

10
سيكولوجية
المدمن

11
سيكولوجية
المدخن

19
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ً
ثالثا :التدريب وخدمة المجتمع:
تقديم الخدمات اإلرشادية والنفسية لكافة فئات المجتمع ،وذلك من خالل المحاضرات
والندوات والدورات وورش العمل بما يحقق األهداف العامة والخاصة من اإلرشاد النفسي.
المهام:
•   إصدار وإعداد الكتيبات والنشرات لتوعية األفراد.
• تقديم الدورات وورش العمل لمناقشة الموضوعات المتخصصة.
• إقامة المحاضرات والندوات ذات المفاهيم والحقائق الهامة لألفراد.
األهداف:
• إكساب العاملين والموظفين بكافة مؤسسات المجتمع مهارات التعامل مع
    الضغوط النفسية التي تقابلهم في مجال العمل.
• تبصيــر أفــراد المجتمــع بخصائــص ومتطلبات النمو فــي جميع المراحل العمرية.
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• تبصير فئات المجتمع بأهمية مراعاة الجوانب النفسية للعاملين في المؤسسات.
• االســتفادة من بعض المؤسســات والجهات الحكومية في تقديم الدعم لوحدة
    التوجيه واإلرشــاد.
ً
• كسب ثقة المجتمع في الخريجين وفقا للمعايير العالمية التي يرضى عنها المجتمع
    لتحسين جودة األداء.
الوعي بتفعيل الجانب الوقائي للتعامل مع المشــكالت النفســية و
• العمل على نشــر
ً
     االجتماعية  األكثر  انتشارا.
األنشطة المقترحة لتفعيل اإلرشاد الفردي:
• تنظيم محاضرات توعية جماهيرية على أن تكون في مقر الجامعة لتعزيز التواصل و
      االنتماء والشراكة بين الجامعة والمجتمع.
• عمــل برامــج و ورش عمــل في المجــال المجتمعي والتطوعي

24
21

ً
رابعا :إجراء البحوث والدراسات:
يتم إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بالبيئة الجامعية والمجتمع المحلي وتقديم تصورات
لمعالجة  االختالفات.
األهداف:
• تقديم المساعدات المختلفة لطالب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.
• إكساب األفراد مهارات كتابة البحث العلمي.
• تقديم االستشارات في المجاالت المتعلقة بالتوجيه واإلرشاد.
• إجراء البحوث والدراسات النظرية والميدانية.
• لقيام برصد ودراســة الظواهر والقضايا والمشــكالت التي تشــغل البيئة الجامعية
    والمجتمــع المحلي.
• إشــراك طــاب الجامعــة فــي أنشــطة الوحــدة للوقــوف علــى احتياجاتهــم.
• إجــراء األبحــاث المتعلقــة بتقويــم مخرجــات التعليــم.
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• إجــراء األبحــاث المتعلقــة بتطويــر األداء فــي العمليــة التعليميــة.
• التخطيط للدراسات وطرق جمع البيانات وتحكيم األدوات المستخدمة.
• االســتفادة من نتائج البحوث التي ســتطبق في رســم خطة عمل يعتمد عليها الكثير
     مــن المجــاالت األخرى.
ً
• التعاون التام ما بين الوحدة والكليات الجامعية للوقوف على المشكالت األكثر تكرارا
    وإجراء الدراسات حولها.
• إعداد الدراسات العلمية في مجال الخدمات النفسية المختلفة.
• تعليــم األفــراد كيفيــة االســتفادة من توصيات ومقترحات الدراســات النفســية.
• تطويــر العالقــة بيــن الجامعــة والمجتمــع لتحســين الخدمات التــي تتناولها األبحاث
    والدراســات النفســية.
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سياسة التنفيذ:
يتــم إجــراء ًالبحــوث فــي ضــوء خطـ ٍـة زمنيـ ٍـة مدروســة ،وتتســم بمواصفــات البحــث العلمــي
الجيــد وفقــا لمعاييــر جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة ،ويراعــى عامــل السـ ًـرية والخصوصيــة
فــي جمــع البيانــات .وتتضــح سياســة تنفيذ أهــداف الوحدة ومهامهــا وفقا للخطــوات اآلتية:
أ) مرحلة ما قبل البحث:
• عقد اجتماعات دورية للوحدة ذاتها ومع الكليات للوقوف على المشكالت التي تستحق
     الدراسة مع تقديم مبررات واقعية وواضحة لضرورة تطبيق مثل هذه الموضوعات.
• إعداد إطار موحد للبحث العلمي ،تسير على نهجه جميع البحوث الذي يتم إجراءها
     داخل الوحدة.
• دمج أعضاء هيئة التدريس والمهتمين في جميع مهام البحوث والدراسات (النظرية
     والتطبيقية).
• التعرف على تطلعات الجامعة في البحوث والدراسات النفسية والتربوية وأخذها في االعتبار.
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ً
ُ
• البحث عن بيانات جمعت سلفا واختبارها في ضوء بحوث جديدة ،كالبيانات التي يتم جمعها
َ
َ
     من القياس القبلي والبعدي ،والدرجات التحصيلية للطالب.
• حصر األبحاث العلمية المنشورة في الدوريات المحلية والعالمية بخصوص الموضوعات
موضع التنفيذ ،لتقديم
     التي تراها وحدة التوجيه واإلرشاد تستحق الدراسة قبل وضعها
ً
ً
     ملخصات عنها وعن فائدتها التطبيقية ،بدال من إعادتها مرة أخرى توفيرا للوقت والجهد،
     واالنتقال إلى موضوعات أخرى أهم وأكثر وأولوية.
• توفيــر جميــع االحتياجــات لتيســير إجــراء البحوث.
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ب) مرحلة البحث:
• اختيار الموضوعات البحثية :تتسم الموضوعات البحثية المختارة بعدة خصائص أهمها:
     حداثتهــا وقابليتهــا للقيــاس وفائدتهــا التطبيقيــة ،ومصــدر هــذه الموضوعات هو
     (احتياجات الجامعة ،احتياجات الطالب واألساتذة والعملية التعليمية).
• جمع المادة العلمية :تتم عملية البحث عن األبحاث العربية واألجنبية وطيدة الصلة
     بالموضوع البحثي الراهن ،ويزود البحث بها ،كما تتم ترجمة المراجع األجنبية التي
     تحتاجها الدراسة.
ً
ً
• جمع البيانات :يتم تطبيق األدوات على الطالب بشكل جماعي توفيرا للوقت واستنادا
ً
    إلى محكات اختيار العينة وتبعا للتصميم البحثي والمنهج المتبع.
• تحليــل البيانــات :يتــم تحليــل البيانات من خالل األســاليب اإلحصائية الوصفية والكمية
    باســتخدام الحقيبــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة  SPSSالختبار الفروض بعد جمع
    البيانات مباشرة.
• تفســير النتائج ومناقشــتها :وهي اإلضافة الحقيقية للبحث ،حيث تتم مناقشــة ما
    توصلت إليه الدراســة من نتائج في ضوء اتســاقها أو عدم اتســاقها مع فروض
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     الدراسة ،والمقارنة مع ما كشفت عنه هذه النتائج من معلومات.
• الفائدة التطبيقية للبحث :وهي بمثابة حلول للمشاكل الواقعية التي دفعتنا للقيام
     بالبحث في بدايته ،ولن نقف عند هذه النقطة فحسب ،بل نحول الفائدة التطبيقية
     إلى إجراءات فعالة كي تنفذ من قبل جميع الكليات.
• التوصية بنشر بحوث أخرى :للعلم طبيعة تراكمية ،فالبحث الذي ننتهي منه قد يولد
     بحوث أخرى تزيد من عملية المعرفة واإلجابة على مشكالت أكاديمية ونفسية راهنة.
• المراجع :يتم توثيق المراجع التي استند إليها البحث من كتب ودوريات علمية عربية
ً
    وأجنبية ،كي يتيح ألي باحث آخر أن يطلع عليها ،ويتم توثيق المراجع وفقا للقواعد
     التي أشارت إليها جمعية علم النفس األمريكية.
• الكتابة العلمية والطباعة :تراعى فيها مهارات كتابة البحث العلمي مع مراعاة الدقة
ً
    النحويــة واللغويــة ،وتبعــا لإلطــار الموحــد للبحــث العلمــي الــذي ســنقوم بإجرائــه.
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ج) مرحلة ما بعد البحث:
• بعد االنتهاء من البحث سيتم نشره من خالل إحدى دوريات الجامعة ،أو من خالل مجالت
     علمية  متخصصة.
• إجراء مؤتمرات أو دورات تدريبية للفئة المستهدفة من البحث الذي تم تطبيقه ،لتفعيل
     الفائدة التطبيقية  منه.
• التعاون مع جهات مستفيدة من خالل الجامعة والمجتمع لتوظيف نتائج البحث في   
     تطويــر البيئــة الجامعيــة والمجتمعيــة فــي آن واحــد ،ويتــم ذلــك بمشــاركة وحدة   
     االستشارات و خدمة  المجتمع.
• محاولة جذب عدد من الطالب المتطوعين في خدمة الجانب البحثي داخل وحدة التوجيه
      واإلرشاد والجامعة ،مع االستعداد لسماع مقترحاتهم في كل خطوة تخطوها الوحدة.
• ال يقتصر إجراء البحوث والدراسات على أعضاء وحدة التوجيه واإلرشاد فحسب ،ولكن
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     يشمل طالب الدراسات العليا واألساتذة والمحاضرين في كافة الكليات ،وبالتالي   
     ستكون وحدة التوجيه واإلرشاد جهة استشارية وتحفيزية لهم.
• إجر اء مسابقات لبحوث الطالب المتميزة داخل الجامعة على أن يحصل البحث الفائز
    على  جائزة مالية.
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ً
خامســا  :اإلرشاد األكاديمي:
اإلرشــاد األكاديمــي إلــى تفعيــل الشــراكة بيــن مكونــات المنظومــة
يســعى
ً
التعليميــة وفقــا لمعاييــر جــودة االعتمــاد األكاديمــي بمــا يتماشــى مــع احتياجــات
ومتغيــرات المجتمــع .وتذليــل الصعوبــات التــي تواجــه الطــاب واألســاتذة نحــو
المنشــودة .ويعمــل اإلرشــاد األكاديمــي
تحقيــق األهــداف التربويــة والتعليميــة
ً
فــي مجــال العمليــة التعليميــة وخصوصــا فــي البيئــة الجامعيــة علــى تحقيــق
األهــداف اآلتيــة:
• اإلمــداد بالمعلومــات الصحيحــة والمناســبة ،وتفســير مســتلزمات الجامعــة  
    و متطلبــات الكليــة والتخصــص.
• مســاعدة الطــاب علــى معرفــة كيفيــة توظيــف التخصــص في المســتقبل.
• ا ســتيضا ح ا أل هــد ا ف ا لحيا تيــة و ا لعلميــة و ا لعمليــة و تو جيههــا .
• التوجيــه فــي اختيــار الــدورات والمــواد والتجــارب العلميــة والعمليــة.
• توضيــح سياســات الجامعــة وإجراءاتهــا.
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•
•
•
•
•
•

تقييــم التقــدم العلمــي لطــاب ،ومراقبــة أثــر ذلــك  فــي تحقيــق أهدافهــم.
إرشاد الطالب إلى نقاط الضعف والقوة لديهم في المهارات العلمية والعملية.
جمع المعلومات المرتبطة باحتياجات  الطالب وأولوياتهم والعمل على إشباعها.
إكســاب الطــاب مهــارات إدارة العمليــة التعليميــة.
ا ســتثا ر ة ا لد ا فعــة لإل نجــا ز لــد ى ا لطــا ب .
مشــاركة األســاتذة فــي تطويــر العمليــة التعليميــة.
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مهام المرشد األكاديمي:
ّ
• مشــاركة منســقي المقــررات فــي مواجهــة العقبــات التــي تحــول دون أدائهــم
      لمهامهم الوظيفية.
• تحليــل وتفســير البيانــات (عــدد مــرات الغيــاب  -الدرجــات التحصيليــة  -المشــكالت
      السلوكية (الواردة من المشرفين.
• مد لجنة اإلرشاد بالكلية (عميد الكلية  -وكيل الشؤون األكاديمية  -رئيس القسم)
      بالمعلومات المختلفة.
• إجــراء األبحــاث والدراســات (التربويــة  -النفســية  -االجتماعيــة) المرتبطــة بالعملية
      التعليمية بالتعاون مع وحدة التوجيه واإلرشاد.
• فتــح نافــذة مباشــرة عبــر موقــع الجامعة بين المرشــد األكاديمي والطالب .وذلك
ً
      لمتابعــة أوضاعهــم األكاديميــة أوال بــأول مــن خالل (الجدول الدراســي ،كشــف
      الدرجات ،الخطط الدراسية ،اللوائح واألنظمة الجامعية).
• مســاعدة المشــرف األكاديمي في عالج حاالت الطالب الذين يحصلون على معدل
      من  2فأقل.
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• عقــد ورش عمــل تتنــاول العديــد مــن الموضوعــات التي تهــم الطالب ،وتهدف
      إلى توعيتهم وتزويدهم بالمعلومات التي تسهم في وقايتهم من الوقوع في
      الصعوبات والمعوقات.
• إعداد الكتيبات والمطبوعات اإلرشادية لجميع منسوبي الكليات من طلبة و أساتذة.
• تقديم المعلومات األكاديمية واإلرشــادية للطلبة وزيادة وعيهم برســالة الجامعة
      وأهدافها وأنظمتها.
• قياس وتشخيص نقاط الضعف في المهارات األساسية التي تعوق تحصيل الطالب.
• إعداد االستمارات والنماذج الخاصة باإلرشاد األكاديمي.
• تزويــد المشــرفين األكاديمييــن بالمعلومــات الالزمــة التي تعينهم على أداء دورهم.
• تنظيم ندوات لمناقشة الطالب في مشكالتهم التعليمية عامة والدراسية خاصة.
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