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دليل اإلرشاد األكاديمي

الرؤية

يســـعى اإلرشـــاد األكاديمي إلـــى تفعيل الشـــراكة بين مكونـــات المنظومة
التعليمية وفقـــاً لمعايير جودة االعتماد األكاديمي بما يتماشـــى مع احتياجات
ومتغيـــرات المجتمع .وتذليـــل الصعوبات التي تواجه الطالب واألســـاتذة نحو
تحقيـــق األهداف التربوية والتعليمية المنشـــودة.

الرسالة

تعمـــل وحدة اإلرشـــاد األكاديمي على تقديـــم الخدمات اإلرشـــادية ،وتعزيز
التعاون مع الكليات لالســـتفادة مـــن الخبرات األكاديمية واإلدارية واســـتثمار
طاقات الطـــاب وتوجيهها.

األهداف

يعمـــل اإلرشـــاد األكاديمي فـــي مجـــال العمليـــة التعليميـــة وخصوص ًا في
البيئـــة الجامعيـــة علـــى تحقيق األهـــداف اآلتية:
•اإلمداد بالمعلومات الصحيحة والمناســـبة ،وتفســـير مستلزمات الجامعة
ومتطلبـــات الكلية والتخصص.
•مســـاعدة الطـــاب علـــى معرفـــة كيفيـــة توظيـــف التخصـــص فـــي
المســـتقبل.
•استيضاح األهداف الحياتية والعلمية والعملية وتوجيهها.
•التوجيه في اختيار الدورات والمواد والتجارب العلمية والعملية.
•توضيح سياسات الجامعة وإجراءاتها.
•تقييم التقدم العلمي لطالب ،ومراقبة أثر ذلك في تحقيق أهدافهم.
•إرشـــاد الطالب إلى نقاط الضعـــف والقوة لديهم في المهـــارات العلمية
والعملية.
•جمع المعلومـــات المرتبطة باحتياجات الطـــاب وأولوياتهم والعمل على
إشباعها.
•إكساب الطالب مهارات إدارة العملية التعليمية.
•استثارة الدافعة لإلنجاز لدى الطالب.
•مشاركة األساتذة في تطوير العملية التعليمية.
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القـيــم

•مشـــاركة منســـقي المقررات فـــي مواجهـــة العقبات التـــي تحول دون
أدائهـــم لمهامهـــم الوظيفية.
•تحليل وتفســـير البيانـــات (عدد مرات الغيـــاب  -الدرجـــات التحصيلية -
المشـــكالت الســـلوكية) الواردة من المشرفين.
•مـــد لجنة اإلرشـــاد بالكلية (عميـــد الكلية – وكيل الشـــؤون األكاديمية –
رئيس القســـم) بالمعلومات المختلفة.
•إجراء األبحاث والدراســـات (التربوية – النفســـية – االجتماعية) المرتبطة
بالعمليـــة التعليمية بالتعاون مع وحدة التوجيه واإلرشـــاد.
•فتـــح نافـــذة مباشـــرة عبر موقـــع الجامعـــة بيـــن المرشـــد األكاديمي
والطـــاب .وذلـــك لمتابعة أوضاعهـــم األكاديميـــة أو ً
ال بـــأول من خالل
(الجـــدول الدراســـي ،كشـــف الدرجـــات ،الخطـــط الدراســـية ،اللوائح و
األنظمـــة الجامعية).
•مســـاعدة المشـــرف األكاديمي في عالج حاالت الطـــاب الذين يحصلون
على معدل مـــن 2فأقل.
•عقـــد ورش عمل تتنـــاول العديد مـــن الموضوعات التي تهـــم الطالب،
وتهـــدف إلـــى توعيتهـــم وتزويدهـــم بالمعلومـــات التـــي تســـهم في
وقايتهـــم من الوقـــوع فـــي الصعوبـــات والمعوقات.
•إعـــداد الكتيبـــات والمطبوعات اإلرشـــادية لجميع منســـوبي الكليات من
طلبة وأســـاتذة.
•تقديـــم المعلومـــات األكاديميـــة واإلرشـــادية للطلبـــة وزيـــادة وعيهم
برســـالة الجامعـــة وأهدافهـــا وأنظمتها.
•قياس وتشـــخيص نقـــاط الضعف في المهـــارات األساســـية التي تعوق
تحصيل الطالب.
•إعداد االستمارات والنماذج الخاصة باإلرشاد األكاديمي.
•تزويد المشـــرفين األكاديمييـــن بالمعلومات الالزمة التـــي تعينهم على
أداء دورهم.
•تنظيـــم نـــدوات لمناقشـــة الطالب فـــي مشـــكالتهم التعليميـــة عامة
والدراســـية خاصة.
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التعريف بوحدة اإلرشاد األكاديمي

وحــدة اإلرشــاد األكاديمــي هــي الوحــدة المنــوط بهــا توجيــه ومتابعــة
الطــاب خــال دراســتهم عــن طريــق تهيئــة الجوانــب النفســية واالجتماعيــة
واألكاديميــة التــي تســاعدهم علــى التكيّــف والتوافــق مــع البيئــة الجامعيــة.
فهــي التــي تقــدم اإلرشــاد والتوجيــه والنصــح والمســاعدة للطالب كــي تتحقق
رســالة الجامعــة وأهدافهــا ،وكذلــك توفيــر الجــو المالئــم للطــاب كــي يتمكنوا
مــن اكتشــاف قدراتهــم وميولهــم ومهاراتهــم للوصــول إلــى أهدافهــم.

فلسفة وحدة اإلرشاد األكاديمي

تستند فلسفة وحدة اإلرشاد األكاديمي إلى المعتقدات اآلتية:
•الطــاب غالبــ ًا مــا يكونــون غيــر مدركيــن لمتطلبــات الحيــاة الجامعيــة
وبالتالــي هــم بحاجــة إلــى تعلــم ثقافــة التعليــم العالــي .واإلرشــاد
األكاديمــي يلعــب دوراً رئيســياً فــي فهــم البيئــة الجامعيــة.
•تقديــم المشــورة األكاديميــة ليســت حدثــًا معــزو ً
ال ،بــل هــي تواصــل
مســتمر بيــن الطالــب والمرشــد يو ّلــد الثقــة واالحتــرام المتبادليــن.
•يقــوم المرشــد األكاديمــي بتنظيــم وقبــول استفســارات جميــع الطــاب
علــى اختالفهــم وتنوعهــم ضمــن العمليــة التعليميــة ،ولهــذا فــا بــدّ
للمرشــد أن يعمــل بشــكل وثيــق مــع الطــاب لتحديــد وتعييــن تجربتهــم
التعليميــة التــي احتياجاتهــم وأهدافهــم وخططهــم.
•تطويــر خطــة تعليميــة مــن شــأنها أن تعــزز النمــو الشــخصي والفكــري،
بمــا فــي ذلــك اختيــار الشــعب المناســبة لتلبيــة المتطلبــات ،والتــي تكــون
علــى درجــة تتســم بالكفــاءة والفعاليــة .بينمــا يســاعد المرشــدُ الطالــبَ
علــى تحديــد أهدافــه التعليميــة ،وتقــع المســؤولية األساســية عــن اتخــاذ
القــرارات علــى عاتــق المرشــد والمسترشــد.

مفهوم اإلرشاد األكاديمي:

يعــرف اإلرشــاد األكاديمــي بأنــه عمليــة تهــدف إلــى مســاعدة الطالــب علــى
اكتشــاف قدراتــه وإمكاناتــه بهــدف مســاعدته فــي اتخــاذ القــرارات التــي
تتصــل بخطتــه الدراســية واختيــار نــوع التخصــص الدراســي المناســب،
ومســاعدته فــي التغلــب علــى الصعوبــات التــي قــد تعتــرض مســاره الدراســي.
لهــذا الغــرض توفــر كليــات الجامعــة عضــوَ هيئــة تدريــس كمرشــدٍ أكاديمــي
للطــاب.

4

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

من هو المرشد األكاديمي:

المرشــد األكاديمــي هــو أحــد مســاعدي أعضــاء هيئــة التدريــس ،أو هــو عضــو
هيئــة التدريــس ،بحيــث تضــاف جلســات اإلرشــاد األكاديمــي إلــى جدولــه
الدراســي ،وتدخــل ضمــن النصــاب التدريســي .ويكــون المرشــد األكاديمــي
مســؤو ً
ال عــن مجموعــة مــن الطــاب يكــون مشــرفاً عليهــم ويقــدم لهــم
النصــح واإلرشــاد األكاديمــي فــي كل مــا يتعلــق بتســهيل عمليــة الدراســة
والتفــوق فيهــا.

استراتيجيات تقديم اإلرشاد األكاديمي:

•التعرف على المسترشد في مختلف الجوانب الممكنة:
كالتعــرف علــى المسترشــد خــارج إطــار الموعــد المكتبــي عندمــا يكــون ذلــك
ممكنــ ًا ،وليــس فقــط مــن خــال الناحيــة الفصليــة (الدراســية) ،أو التعــرف
عليــه فــي الظــروف غيــر العاديــة والتــي قــد تكــون قيمـ ً
ـة للغايــة .مــن المهــم
كذلــك معرفــة القــدرات والخلفيــات األكاديميــة للمسترشــد كوجــود وثائــق
جيــدة مثــل (دورات المدرســة الثانويــة مــع الدرجــات ،رتبــة تخرجــه ،النقــل
مــن الجامعــات األخــرى ،وضعــه الدراســي الحالــي) وهــي معلومــات تفيــد فــي
تقييــم قــدرة الطالــب واتجاهاتــه المســتقبلية.
•استكشاف أهداف المسترشد واهتماماته ودوافعه:
يصعــب التحقــق مــن األهــداف والغايــات المســتقبلية الفعليــة للمسترشــد،
ويمكــن التغلــب علــى ذلــك عندمــا يكــون لــدى المرشــد بعــض المعرفــة حــول
الخلفيــة غيــر األكاديميــة للمسترشــد مثــل (تأثيــر المنــزل ،وفــرص العمــل،
والهوايــات ،واألصدقــاء) ،حينهــا يصبــح اإلرشــاد ممكن ـاً وأكثــر دقــة.
•تطوير العالقة مع المسترشد:
يتــم ذلــك مــن خــال تعزيــز ثقــة الطالــب بــأن المرشــد هــو شــخص محتــرف
ومهنــي يهتــم بمصلحتــه ،فتصبــح عمليــة تقديــم اإلرشــاد أكثــر فائــدة.
وينبغــي تشــجيع الطالــب علــى التواصــل مــع أعضــاء هيئــة التدريــس اآلخريــن
واإلدارييــن ،حيــث أن االتصــال المتعــدد يفيــد الطالــب خــال محاولــة تقييــم
أهدافــه الشــخصية.
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•توعيــة الطالــب بأنظمــة الجامعــة وسياســاتها ،باإلضافــة إلــى البرامــج
واألنشــطة األكاديميــة:
يتوجــب علــى المرشــد معرفــة كل مــا يتعلــق بالسياســات واإلجــراءات
األكاديميــة ،وكذلــك مراجعــة السياســات الســابقة ودراســة التغيــرات الجديــدة
فــي سياســات المؤسســة .كمــا يجــب أن ينظــم المرشــد نشــاطه قبــل بــدء
فتــرة التســجيل فــي كل فصــل دراســي.
• تقييم دوافع الطالب:
مــن المسـ ّلم بــه عمومـ ًا ،انخفــاض الدوافــع وعــدم وجــود الحافــز لــدى الطالــب
ممــا يســبب ضعــف األداء األكاديمــي بســبب غيــاب االســتراتيجية واضحــة
المعالــم .يمكــن تعزيــز دوافــع الطالــب عبــر اعتمــاد اســتراتيجية التخطيــط
الجيــد لمســيرته األكاديميــة ،باإلضافــة إلــى مــا يلــي:
أ-اختيار دورات برنامج اإلرشاد األكاديمي التي توافق نقاط قوة للطالب
ومصالحه واهتماماته وخبراته وخلفياته األكاديمية.
ب-مساعدة الطالب عندما يكون ذلك ممكن ًا ،لتعزيز فرصة البناء على
النجاح بد ً
ال من الفشل.
ت-تحفيز الطالب لرفع قدرته على التحدي ومواصلة جهوده نحو التميز
األكاديمي.
ث-شرح مزايا البرامج األكاديمية المتميزة والدرجات المطلوبة لدخولها.
•معرفة القيود المفروضة على تقديم اإلرشاد:
مــن الواضــح أن المرشــد ال يســتطيع اتخــاذ القــرارات نيابـ ً
ـة عــن المسترشــد،
وإنمــا يتعاطــف معــه ويســتمع لــه ويقــدم البدائــل ووجهــات النظــر المختلفــة
التــي تفيــده .ومهمــا كانــت قــدرة الطالــب محــدودة ،يمكــن للمرشــد أن
يشــجعه علــى االســتفادة القصــوى مــن هــذه القــدرة .عمومــًا ،ال ينبغــي أن
يتعامــل المرشــد األكاديمــي مــع األمــور المعقــدة شــخصيًا كالمشــاكل الماليــة
أو الصحيــة أو العقليــة أو الجســمية .وعنــد ورود هــذه الحــاالت ،ينبغــي أن
يقــوم المرشــد بإحالــة الطالــب إلــى المختــص الــذي تلقــى تدريبــاً خاصــ ًا
ولديــه درايــة فــي طريقــة عــاج مثــل هــذه المشــاكل.
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أهداف اإلرشاد األكاديمي

•تعزيــز فهــم الطــاب ألوضاعهــم الدراســية والتخطيــط الجيد لمســتقبلهم
األكاديمي.
•التعــرف علــى الطــاب ذوي التحصيــل الضعيــف ،وعلــى المتفوقيــن
دراســيًا ،ووضــع الطــرق المناســبة لــكل حالــة لالرتقــاء بالمســتوى
التعليمــي ومســاعدة المتفوقيــن فــي االحتفــاظ علــى تميزهــم.
•تنفيــذ ورش العمــل والــدورات التدريبيــة والبرامــج اإلرشــادية ذات العالقة
بالظواهــر والمشــكالت والمالحظــات المشــاهدة لــدى الطــاب ،أم ـ ً
ا فــي
عالجهــا مثــل التدخيــن والتصــرف غيــر الالئــق.
•تشجيع الطالب على االنخراط في األنشطة اإلبداعية.
•إعــداد الكتيبــات والمطبوعــات اإلرشــادية لجميــع منســوبي الجامعــة مــن
طلبــة وأســاتذة.
•إعداد االستمارات والنماذج الخاصة باإلرشاد األكاديمي.
•تزويــد المشــرفين األكاديمييــن بالمعلومــات الالزمــة التــي تعينهــم علــى
أداء دورهــم.
•تنظيــم نــدوات ومحاضــرات لمناقشــة الطــاب فــي مشــكالتهم التعليميــة
عامــة والدراســية خاصــة.
•توفيــر الدعــم الــازم للطالــب إثنــاء دراســته بمــا يحقــق إتمــام الخطــة
الدراســية وإنهــاء جميــع المتطلبــات ضمــن المــدة الزمنيــة المتاحــة.
•تقديــم المعلومــات األكاديميــة واإلرشــادية للطلبــة وزيــادة وعيهــم
برســالة الجامعــة وأهدافهــا وأنظمتهــا.
•متابعــة الطــاب أكاديميـاً ،ومســاعدتهم علــى إنجــاز مســيرتهم الدراســية
بكفــاءة ،ودعــم جهــود الجامعـــة فــي توفيــر بيئــة تعليمية ســليمة لتخريج
طــاب مؤهليــن لدخــول ســوق العمــل.
•رعاية الطالبات المتفوقات بتقديم البرامج والدورات الداعمة لهم.
•توجيــه الطــاب المتعثريــن دراســيًا وإرشــادهم واالهتمــام بهــم
ومتابعتهــم لرفــع مســتواهم العلمــي ،ومســاعدتهم فــي التغلــب علــى مــا
يواجهونــه مــن عقبــات.
•تزويــد الطــاب باالقتراحــات والنصائــح لتحســين تحصيلهــم العلمــي
ومســاعدتهم فــي التغلــب علــى مشــاكلهم األكاديميــة واإلداريــة.
•رفــع مســتوى الوعــي داخــل الحــرم الجامعــي حــول مــا توفــره الجامعــة
مــن مــوارد وخدمــات لتحســين مســتوى الطالبــات.
•تزويــد الطالبــات بالخبــرة والــرأي العلمــي حــول تنظيــم أوقاتهــم ،وحســن
اســتثمارها باتبــاع أفضــل األســاليب فــي الدراســة والتحصيــل الجيــد.
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الخطوات اإلجرائية لتحقيق أهداف اإلرشاد األكاديمي

يقوم المرشد األكاديمي بما يلي:
•تعريف الطالب بنظام المقررات ونظام الدراسة.
•االجتماع بالطالب وتعريفهم بالمرشد األكاديمي.
•تحديد مهام المرشد األكاديمي وشرح الدور الذي يلعبه للطالب.
•بناء وترسيخ عالقة طيبة مع الطالب مبنية على االحترام المتبادل.
•التنبيه على أهمية حضور الطالب وانضباطهم خالل فترات الدراسة.
•االستجابة على استفسارات الطالب والترحيب بهم.
•مســاعدة الطــاب علــى اختيــار التخصــص المالئــم لقدراتهــم وميولهــم
وطموحاتهــم.
•مساعدة الطالب على رسم خططهم الدراسية.
•إرشــاد الطــاب المتأخريــن دراســياً واالجتمــاع بهــم لمناقشــة األســباب
وإيجــاد الحلــول.
•االهتمــام بالطــاب المتفوقيــن دراســيًا والطــاب الموهوبيــن والســعي
لتكريمهــم وإعــداد برامــج إرشــادية خاصــة بهــم.
•المشــاركة فــي وضــع إرشــادات عامــة للطــاب عنــد تســجيل المقــررات
الدراســية فــي بدايــة كل فصــل دراســي.
•القيــام بعمــل إرشــادي جماعــي للطــاب فــي حالــة ظهــور وانتشــار
مشــكالت أكاديميــة أو ســلوكية أو تحصيليــة أو اجتماعيــة ..الــخ لــدى
مجموعــة مــن الطــاب.
•إعــداد وتنظيــم ورش العمــل والــدورات التدريبيــة والرامــج اإلرشــادية فــي
بعــض الموضوعــات الخاصــة بالقيــم والجوانــب النفســية واألكاديميــة
والدراســية.
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برامج اإلرشاد األكاديمي

تتمثل برامج اإلرشاد األكاديمي في اآلتي:
•برامــج توجيهيــه للطــاب المســتجديين لتعريفهــم بنظــام الدراســة
واالختبــارات وتحقيــق التأقلــم الــازم مــع الدراســة الجامعيــة ،وتعريفهــم
بحقوقهــم وواجباتهــم.
•برامــج إرشــادية لمســاعدة الطــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة علــى تحقيــق
أعلــى درجــات التكيــف النفســي واالجتماعــي والتحصيــل األكاديمــي خــال
حياتهــم الجامعيــة وفقــاً لمــا تســمح بــه قدراتهــم ،ودراســة مشــكالتهم
والعمــل علــى حلهــا ،وتوفيــر فــرص التدريــب لهــم كل حســب مجالــه وحاجاتــه.
•برامــج إرشــادية للطــاب المتعثريــن لمســاعدتهم علــى تجــاوز عثراتهــم
وتحقيــق النجــاح المنشــود ،والتغلــب علــى مــا يواجههــم مــن عقبــات ومشــكالت.
•برامــج إرشــادية للطــاب المتفوقيــن لمســاعدتهم علــى االســتمرار فــي
التفــوق تشــجيع ًا لهــم وتحفيــزاً لغيرهــم.
•برامــج إرشــادية لعمــوم الطــاب لمســاعدتهم فــي تحســين مســتواهم
الدراســي والتحصيلــي.
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القيم األساسية لإلرشاد األكاديمي:

أو ًال :مسؤولية المرشد نحو المسترشد:

•تقديــم اإلرشــاد هــو جــزء ال يتجــزأ مــن العمليــة التعليميــة ويؤثــر علــى
الطــاب فــي جوانــب عــدة .يعمــل المرشــد علــى تعزيــز تعلــم الطــاب
وتنميــة مداركهــم ،ممــا يتيــح الفرصــة للمسترشــد للمشــاركة فــي
العمليــة التعليميــة ويعــزز إمكاناتــه الفرديــة ،فتتحقــق بذلــك إحــدى أهــم
النتائــج المتوقعــة مــن عمليــة اإلرشــاد.
•التواصــل مــع الطــاب شــخصي ًا ،وباســتخدام البريــد العــادي والهاتــف
والبريــد اإللكترونــي ،أو مــن خــال نظــم الحواســيب اآلليــة التــي تســاعد
المرشــد فــي الحصــول علــى أفــكار هادفــة مــن خبــرات الطــاب المتنوعــة
فــي النواحــي األكاديميــة واالجتماعيــة والشــخصية .يســتخدم المرشــد
جميــع الوســائل الحديثــة المتوفــرة فــي األوســاط األكاديميــة واالجتماعيــة
ويوظفهــا فــي تطويــر الجوانــب األكاديميــة واألهــداف المهنيــة للطــاب
للمســاهمة فــي نجاحهــم.
•يــدرك المرشــد تنــوع خلفيــات الطــاب العرقيــة والعنصريــة ،واختــاف
العمــر والجنــس ،وكذلــك القــدرات الجســدية والتعليميــة والنفســية.
فيســاعد الطــاب علــى تطويــر وتعزيــز واقعيــة التصــورات الذاتيــة
واســتخدام هــذه المعلومــات فــي التخطيــط مســتقبلهم.
•يســاعد المرشــد الطــاب علــى رؤيــة القيمــة فــي عمليــة التعلــم بعــد
انتقالهــم إلــى البيئــة الجامعيــة ،ومالحظــة المكاســب التــي يمكــن
تحقيقهــا مــن الخبــرات الجامعيــة (خبــرات الكليــة) ،كمــا يعــزز لديهم حس
المســؤولية والمســاءلة ،القــدرة علــى تحديــد األولويــات وتقييــم التقــدم
الــذي يتــم إحــرازه ،كمــا يدعــم صدقهــم مــع أنفســهم ومــع اآلخريــن.
•يشــجع المرشــد الطــاب علــى االعتمــاد علــى الــذات ويدعمهــم فــي
ســعيهم إلــى اتخــاذ قــرارات واعيــة ومســؤولة ،وتحديــد أهــداف واقعيــة،
والتعلــم مــدى الحيــاة ،وتطويــر مهــارات إدارة الــذات.
•يعــزز المرشــد وعــي الطــاب بحقوقهــم فيمــا يتعلــق بمعتقداتهــم
الفرديــة وآرائهــم.
•يعلــم المرشــد الطــاب طــرق فهــم مــا يتلقونــه داخــل الفصــول الدراســية
وتطبيقــه فــي الحيــاة اليومية.
•يســاعد المرشــد الطــاب علــى بنــاء أهــداف واقعيــة ويشــجعهم لتحمــل
مســؤولية مــا يحرزونــه مــن تقــدم ونجــاح.
•يســعى المرشــد إلــى فهــم العقبــات التــي تحــول دون تقــدم الطالــب،
وتحديــد السياســات واإلجــراءات غيــر الفعالــة ،والعمــل علــى إحــداث
التغييــر .وعندمــا تتناقــض حاجــات الطــاب مــع المؤسســة التعليميــة،
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يعمــل المرشــد علــى إيجــاد حــل فــي مصلحــة الطرفيــن .كمــا يُعلــم
الطــاب بشــأن إجــراءات التظلــم المناســبة.
•يــدرك المرشــد الطبيعــة المتغيــرة لبيئــة الكليــة والجامعــة والتنــوع
الطالبــي ،ويعتــرف بالتغييــرات فــي تكنولوجيــا االتصــال المســتخدمة
ونتــاج بيئــات التعلــم الجديــدة .ولتلــك التغييــرات تأثيــراً حساســ ًا علــى
الطــاب فــي إطــار تحمــل المســؤوليات والضغــوط لتحقيــق التــوازن بيــن
النواحــي االقتصاديــة والعائليــة والمطالــب الشــخصية.
•يعلــم المرشــد درجــة الحساســية فيمــا يتعلــق باألمــور والمســائل الوطنية
والمحليــة واإلقليميــة ،والسياســات واإلجــراءات المؤسســية ،ســيّما تلــك
التــي تحكــم اســتخدام التكنولوجيــا ،والعالقــات الشــخصية مــع الطــاب،
وخصوصيــة معلومــات الطالــب وتكافــؤ الفــرص.
•يســتخدم المرشــد جميــع الســبل المتاحــة لمســاعدة الطــاب علــى
استكشــاف العمليــة األكاديميــة.
•يحترم المرشد حق الطالب في سرية معلوماته الشخصية.
•يدرك المرشد القوانين المعمول بها في المؤسسة وتفسيرها.
•يقــدم المرشــد وثيقــة اإلرشــاد علــى نحــو وافٍ لشــرح المبــادئ التوجيهيــة
للمؤسسة.

ثاني ـاً :مســؤولية المرشــد فــي إشــراك اآلخريــن ،عنــد الحاجــة ،فــي تقديــم
عمليــة اإلرشــاد:
•يجــب علــى المرشــد األكاديمــي أن ينمــي العالقــات مــع الموظفيــن
المرتبطيــن بنجــاح الطالــب فــي مجــاالت متنوعــة كالقبــول والتوجيــه
والتعليــم ،والمســاعدات الماليــة ،واإلســكان ،والخدمــات الصحيــة،
واألنشــطة الرياضيــة والدوائــر األكاديميــة ،ومكتــب التســجيل .كمــا يجــب
عليــه أيض ـ ًا أن يتواصــل مــع أصحــاب العالقــة بالطــاب ذوي االحتياجــات
الخاصــة والخدمــات المســاندة ،واإلرشــاد النفســي ،والدراســة المحليــة،
والتنميــة الوظيفيــة .ممــا يســمح للمرشــد بفهــم المــوارد المتاحــة
للمســاعدة علــى تلبيــة احتياجــات الطــاب فــي إطــار أهــداف المؤسســة
التعليميــة.
•يمكــن أن يلعــب المرشــد دوراً فــي تفســير تفاعــل الطــاب مــع أعضــاء
هيئــة التدريــس والموظفيــن واإلدارييــن.
•يمكــن أن يســاعد المرشــد المســؤولين فــي المؤسســة فــي الحصــول
علــى فهــم احتياجــات الطــاب بشــكل أكبــر.
•يمكــن أن يــدرب المرشــد الطــاب المشــاركين فــي عمليــة تقديم اإلرشــاد
(مثــل المرشــدين المســاعدين أو طــاب الدراســات العليــا) وأن يشــرف
علــى مــدى معرفتهــم للسياســات والممارســات المطلوبــة.
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ثالثاً :مسؤولية المرشد نحو مؤسسته:

•يلتــزم المرشــد بالسياســات واإلجــراءات والقيــم التــي تتبعهــا مؤسســات
التعليــم العالــي التــي يعمــل فيهــا.
•يعمــل المرشــد فــي ظــل التزامــه بمــا ورد فــي البنــد الســابق ،فــي عمليــة
تقديــم اإلرشــاد األكاديمــي مــع إدراكــه ألهميــة هــذه العمليــة فــي حيــاة
الطــاب.
•يدعــم المرشــد التطويــر المهنــي الجماعــي ،ويحتــرم مبــادئ العمــل بــروح
الفريــق فــي تقديــم عمليــة اإلرشــاد بالشــراكة مــع الزمــاء.
•يلتــزم المرشــد الحيــاد عندمــا يعــرض الطــاب تعليقاتهــم وآرائهــم
الصريحــة حــول أعضــاء هيئــة التدريــس أو الموظفيــن ،فيحتــرم آراء
الزمــاء وال يفــرض أجنداتــه الشــخصية علــى الطــاب.
•يســتخدم المرشــد النمــاذج الموحــدة لتقديــم برامــج اإلرشــاد األكاديمــي
داخــل مؤسســته.
•ينظــم المرشــد دوره فــي نجــاح مؤسســته ويقبــل المشــاركة فــي
االلتزامــات المؤسســية التــي يمكــن أن تشــمله ،كاللجــان اإلداريــة
والخدمــات ،والتعليــم ،والبحــوث ،والكتابــة وغيرهــا.

رابعاً :مسؤولية المرشد نحو التعليم العالي بشكل عام:

•يســعى المرشــد إلــى هــدف تقديــم الطــاب إلــى عالــم مــن األفــكار فــي
جــو مــن الحريــة األكاديميــة فــي بيئــة التعليــم ،ويعبــر عــن تقديــره لذلــك.
•يؤســس المرشــد عملــه مــع الطــاب علــى النظريــة األكثــر مالءمــة
والممارســات المســتمدة مــن حقــول العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية
والتربويــة.
•تقــوم العالقــة بيــن المرشــد والطــاب علــى مســاعدتهم علــى التعلــم
مــن خــال االستكشــاف ،التجربــة والخطــأ ،التحــدي ،واتخــاذ القــرارات.
•يدعــم المرشــد تحصيــل الطــاب التعليمــي ووصولهــم إلــى أعلــى
المســتويات ،ويعــزز األهــداف التعليميــة لــدى الطــاب بمــا يخــدم الرســالة
التربويــة للمؤسســة.
•يدعــم المرشــد إنشــاء البرامــج وتعزيــز الخدمــات التــي تلبــي االحتياجــات
األكاديميــة للطــاب.

خامساً :مسؤولية المرشد نحو مجتمعه التعليمي:

•تــدرك العديــد مــن المؤسســات أهميــة دمــج التعليــم داخــل الفصــول
الدراســية مــع خبــرات المجتمــع ،وتركــز علــى البرامــج التــي تمــأ الفجــوة
بيــن البيئــة األكاديميــة والحيــاة الواقعيــة ،وهنــا يأتــي دور المرشــد فــي
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مســاعدة الطــاب علــى فهــم العالقــة بيــن المؤسســة التعليميــة والمجتمع
المحلــي واإلقليمــي والوطنــي والدولــي.
•يدعــم المرشــد الطــاب الذيــن يرغبــون بالدراســة فــي الخــارج ،ويحيلهــم
إلــى الجهــات المناســبة التــي تمكنهــم الطــاب مــن تحقيــق ذلــك.
•يفهــم المرشــد تعقيــدات التحويــل بيــن المؤسســات ،ويقــدم اإلحــاالت
المناســبة لتمكيــن الطــاب مــن تحقيــق أهدافهــم.

سادساً :مسؤولية المرشد نحو ممارساته المهنية ونحو نفسه:

•يستخدم المرشد القيم األساسية لتوجيه أعماله المهنية.
•يبحــث المرشــد عــن فــرص التنميــة والتطويــر المهنــي مثــل ورش العمــل
والــدورات والمنشــورات البحثيــة داخــل مؤسســته وخارجهــا ،ممــا يصقــل
مهاراتــه المهنيــة وخبراتــه.
•يتفاعــل المرشــد مــع محيطــه عبــر مهنتــه ويــزداد وعيــه حــول االختالفــات
فــي األعــراق والجماعــات واألديــان والمســتويات العمريــة والماديــة
والتعليميــة ،واختــاف قــدرات الطــاب ذوي اإلعاقــة والقــدرات النفســية.
•يعتــرف المرشــد بــأن اإلرشــاد هــو جــزء ال يتجــزأ مــن مواضيــع البحــث
فــي الممارســات األكاديميــة والنظريــة ،ويســاهم فــي إجــراء البحــوث بمــا
يتناســب مــع تدريبــه وخلفياتــه وخبراتــه.
•ينتبــه المرشــد للمطالــب المحيطــة بعملــه مــع الطــاب ،ويراعــي نفســه
جســديًا وعاطفيــ ًا وروحيــًا ليتمكــن مــن االســتجابة لمطالــب الخدمــة
عــال .فيتعلــم كيفيــة االســتماع الجيــد
اإلرشــادية وليقدمهــا بمســتوىً ٍ
وحساســية تقديــم اإلجابــة فــي الوقــت المناســب.
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الجدول الزمني لمهام وأنشطة المرشد األكاديمي:

يقتــرح أن يتــم أداء أنشــطة الخطــة وفعالياتهــا مــن قبــل مكتــب وحدة اإلرشــاد
األكاديمــي بالكليــة بالشــكل اآلتي:
األسبوع
األسبوع 1
األسبوع 2

األسبوع 3

األسبوع 4
األسبوع 5
األسبوع 6
األسبوع 7


















األسبوع 8



األسبوع 9




األسبوع 10



األسبوع 11



األسبوع 12
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املهام واألنشطة.
اإلعداد للخطة وتهيئة الطالب.
الجتماع بالطالب للترحيب بهم والتعرف عليهم وتوضيح املهام الخاصة باملرشد األكاديمي.
دورة "أهمية اإلرشاد األكاديمي".
الجتماع بأعضاء هيئة التدريس للتنسيق معهم في أداء املهام.
است ت ت تتتالم طالت ت ت ت بأست ت ت تتماء الب اإلرش ت ت تتاد األكاديمي وحالتهم األكاديمية من كل مال ت ت تترف
أكاديمي طما هو موجود في البوابة اإللكترونية.
إعداد قائمة بأست ت ت تتماء الطالب وحالتهم الدراست ت ت تتية من حي كو هم متع رين او متفوقين
وإعالم أعضاء هيئة التدريس.
دورة " التأهيل النفس ي والجتماعي للطالبات املستجدات" واللقاء التعريفي.
دورة "طي ترفع معدلك التراطمي".
إعداد قائمة بالطالب الذين ست ت تتبق أن تعرضت ت تتوا للفرمان في ف ت ت تتو ماضت ت تتية ،للعمل على
متابعتهم لتجنب تكرار ذلك.
دورتي “املفاتيح العالرة للنجاح األكاديمي" – "الدور اإلرشادي لألستاذ الجامعي".
دورتي "التخلص من قلق المتحان"– "حقوق الطالب وواجباته".
دورة "التفوق الدراس ي وسمات الطالب املوهوب"
دورة "أبرز املمارسات الخا ئة في الفياة الجامعية"
دورة "طي ترفعين معدلك التراطمي".
اإلعداد النفس ي وحل املالكالت املتعلقة بالختبار الف لي األو .
متابعة الطالب الذين لديهم إنذارات غياب في موادهم وإرشادهم حتى ل يقع في الفرمان.
الجتم تتاع بجميع أعض ت ت ت ت تتاء هيئ تتة الت تتدريس للوقوف على أحوا الطالب املتع رين وم تتا تم
تجتتاههم ومتتدى تتتأ ير الارنتتامع املتبع معهم في تعتتديتتل نتتتائجهم التتدراس ت ت ت تيتتة بعتتد الختبتتار
الف ت ت ت تتلي األو ) وطذلك الطالب املتفوقين وما تم حيالهم من تحفيز ،باإلض ت ت ت تتافة للوقوف
عند الفالت التي تحتاج إلى رعاية خاصة.
اإلعداد لارنامع "ست تتاعة إرشت تتاد" وفيه يقوم كل مرشت تتد أكاديمي باست تتتضت تتافة الطالب الذين
يرشدهم.
محتتاضت ت ت تترة " قلق الختبتتار وطيفيتتة التعتتامتتل معتته" لتهيئ تة الطالب لختبتتار هتتايتتة الف ت ت ت تتل
الدراس ي.
التعرف على الفتالت الطالبيتة التي تعتا ي من مالت ت ت تتكالت تتعلق بالختبتارات و رق الت لتب
عليه.
الف و على تقرير من السادة املالرفين حو التطور املالحظ في حالت الطالب املتع رين
بعد الختبار الف ت تتلي ال ا ي أو من تقييم الس ت تتادة أعض ت تتاء هيئة التدريس ملن لم يقم بهذا
الختبار.
متابعة تنفيذ أعضت ت تتاء هيئة التدريس لارنامع "ست ت تتاعة إرشت ت تتاد" والجتماع بالطالب لتهيئتهم
لختبار هاية الف ل الدراس ي.
تطبيق استتتطالع رأي للتعرف على انطباعات الطالب عن أ التتطة اإلرشتتاد األكاديمي بال ت ل
عام.
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طريقة التقييم المتعلقة بالجدول الزمني:

يمكن تقييم إجراءات تنفيذ وتفعيل الخطة وفقًا لما يلي:
•توزيــع اســتمارة التقييــم علــى الطــاب فــي نهايــة كل فصــل دراســي
لتســهيل عمليــة التعديــل ألي خطــأ وتــرك الحريــة لهــم فــي التعبيــر عــن
آرائهــم مــن خــال أســئلة مغلقــة وأخــرى مفتوحــة دون كتابــة أســمائهم.
•فحــص الملفــات المقدمــة لمكتــب اإلرشــاد بنهايــة كل فصــل دراســي
والخاصــة بتقاريــر االجتماعــات مــع الطــاب لتقيــم مــدى االلتــزام بتنفيــذ
أنشــطة الخطــة.

استمارات اإلرشاد األكاديمي:
نموذج ()1

استمارة إحصائية لإلرشاد األكاديمي
القسم....................................................... :الفصل الدراس ي.............................................................. :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

العدد

البيان
عدد الطالب املسجلين في بداية الفصل الحالي
عدد الطالب الحاصلين على إنذارات أكاديمية
عدد الطالب املراجعين للمرشد األكاديمي
عدد الطالب الذين تم استدعاؤهم للمرشد األكاديمي
عدد الطالب الذين تم حل مشكالتهم بعد مراجعة املرشد األكاديمي
عدد الطالب الذين لم يتمكن املرشد األكاديمي من حل مشكالتهم
عدد الطالب الذين أكملوا الفصل الحالي
عدد الطالب املتعثرين في بداية الفصل الدراس ي
عدد الطالب املتعثرين في نهاية الفصل الدراس ي
مسؤول وحدة اإلرشاد األكاديمي ..........................................:رئيس القسم..................................:
نموذج ()2

استمارة إحصاء الطالب المتعثرين
القسم....................................................... :الفصل الدراس ي.............................................................. :
م
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1
2
3
4
5
6

اسم الطالب

الرقم الجامعي

املعدل التراكمي
نهاية الفصل
بداية الفصل

املالحظات

9

ر
عدد الطالب املتعثرين في نهاية الفصل الدراس ي
القسم..................................:
سطام بن عبد العزيز
مسؤول وحدة اإلرشاد األكاديمي ..........................................:رئيس جامعة األمير
نموذج ()2

استمارة إحصاء الطالب المتعثرين
القسم....................................................... :الفصل الدراس ي.............................................................. :
م

اسم الطالب

الرقم الجامعي

املعدل التراكمي
نهاية الفصل
بداية الفصل

املالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
مسؤول اإلرشاد األكاديمي.................................................:رئيس القسم.............................................:
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نموذج ()3

استمارة تقويم الطالب المتعثرين
اسم الطالب

الرقم الجامعي

املستوى
الدراس ي

القسم

أسباب التعثر الدراس ي

إجراءات حل مشكلة التعثر الدراس ي

مسؤول اإلرشاد األكاديمي...................................................... :التوقيع............................................ :

18

املعدل
الفصلي

املعدل
التراكمي

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

نموذج ()4

استمارة متابعة الطالب المتعثرين
القسم....................................................................... :الفصل الدراس ي.............................................. :
م

اسم الطالب

املعدل
التراكمي

عدد
اإلنذارات

عدد
الزيارات

املشكلة

تم حل
املشكلة

لم يتم حل املشكلة
ما هي اإلجراءات املتخذة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
مسؤول وحدة اإلرشاد األكاديمي...................................................... :التوقيع............................................ :
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نموذج ()5

استمارة اللقاء اإلرشادي
اسم الطالب:
التخصص:
املستوى الدراس ي:
موضوع اللقاء اإلرشادي:

الرقم الجامعي:
املعدل التراكمي:
يوم وتاريخ انعقاد اللقاء اإلرشادي:

نتائج اللقاء اإلرشادي:

مسؤول وحدة اإلرشاد األكاديمي...................................................... :التوقيع........................................... :
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جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

نموذج ()6

استمارة إحالة الطالب من المرشد األكاديمي إلى وحدة التوجيه واإلرشاد
استمارة إحالة الطالب من املرشد األكاديمي إلى وحدة التوجيه واإلرشاد
للطالب:
الشخصية
البيانات
الرقم الجامعي
اسم الطالب:
الفصل الدراس ي:
القسم:
عدد الساعات املجتازة:
العام الجامعي:
عدد الساعات املتبقية:
عدد الساعات املسجلة:
املعدل الفصلي:
عدد اإلنذارات (إن وجد):
معلومات أخرى:
هل تم فصله أكاديميا سابقا:
مالحظات
ال
نعم
موضوع اللقاء اإلرشادي بين املرشد األكاديمي والطالب
التسجيل للمقررات الدراسية
عمليات الحذف واإلضافة
االعتذار عن مقرر دراس ي
االعتذار عن فصل دراس ي
إعادة قيد
التأجيل واالنقطاع عن الدراسية
مراجعة التقدم في املقررات الدراسية
مراجعة وتقييم املواظبة والحضور
مالحظات
ال
نعم
بعض املشكالت التي تعوق تقدمه الدراس ي
مشكلة دراسية
مشكلة اجتماعية
مشكلة أسرية
مشكالت أخرى
توصية املرشد األكاديمي:

مسؤول وحدة اإلرشاد األكاديمي............................................................... :التوقيع........................... :

1
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