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 المقدمة 

التعليمية   المؤسسة  التعليمية،  العملية  طرفي  على  واجبات  األكاديمي  اإلرشاد  نظام  يَفرض 

واألكاديمية التي تنظم نشاط العملية  في مجمل النظم واللوائح اإلدارية  ب. وتتجلى هذه الواجبات  الطالو

 . التعليمية بمخرجاتها

 

 مفهوم اإلرشاد األكاديمي 

لكل مجموعة من الطالب مرشداً أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس يقوم بمهام الرعاية تحدد الكلية  

واإلرشاد العلمي ويكون مسئواًل عن الطالب في الشئون العلمية واالجتماعية والنفسية وتوجيهه في كل 

لتي تطرحها  ما يتعلق بحياته الجامعية ويقوم بمساعدة الطالب في اختيار المقررات من قائمة المقررات ا 

  .الكلية في كل فصل دراسي

تقدم الكلية خدمة إرشادية مميزة للطلبة أثناء المستويات الدراسية المختلفة من خالل تخصيص 

مساعدة الطالب في اختيار المواد  مرشد أكاديمي )عضو هيئة تدريس( لكل مجموعة من الطلبة، يتولى  

إمكان حدود  في  للطالب  دراسية  خطة  ووضع  للخطة  المختلفة  طبقاً  الطالب  تقدم  مدى  وإيضاح  اته 

أو مشاكل دراس أي صعوبات  الطالب في تخطي  تزويد    ية.الدراسية ومساعدة  ذلك عن طريق  ويتم 

العلمية   الدراسي ومناقشة طموحاتهم  ترفع من تحصيلهم  التي  المتنوعة  بالمهارات األكاديمية  الطلبة 

 ينتمون إليه. في تخطيط برنامج الدراسة الذي   ومساعدتهم

و الطالب  توجيه  في  الطالب  بمساعدة  األكاديمي  المرشد  وظائف  الدراسي  إتتلخص  ملفه  عداد 

 عالمه بالقوانين والقواعد الجامعية. إوتسجيل المقررات الدراسية واختيارها و

التسجيل وذلك للحصول قبل  األكاديمي  المرشد  الطالب  الموافقة على خططهم   ويستشير  على 

 ولية النهائية ئتقديم العون، وبهذا يتحمل الطالب المس المرشد ال تتعدى  ةمهمراسية حيث أن  وأهدافهم الد

الدراسي لمساعدتهم والعناية   ويلتقي المرشدون مع طلبتهم على مدار العام  عن معرفة النظام األكاديمي.

 بشؤونهم األكاديمية.  

 

 رسالة اإلرشاد األكاديمي 

متفانية وتهدف الي التعرف على المشكالت   هيئة التدريس بصورةخدمة مهنية يقوم به أعضاء  

الطالب عل قدرة  تعوق  التعليم  ىالتي  العلمي والتفاعل مع متطلبات  الجامعية.   التحصيل  المرحلة  في 
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بمسئولياتهم األكاديمية وتشجيعهم على بذل مزيد  وتقديم المساعدة والدعم عن طريق زيادة وعي الطلبة

 المشكالت األكاديمية والشخصية التي تحول دون تحقيق أهدافهم التعليمية. من الجهد في حل 

  

 هدف اإلرشاد األكاديمي 

ال بلوائح  الطالب  تعريف  هو  األكاديمي  المرشد  وجود  من  األساسي  الهدف  وإرشاده    كلية إن 

ى  وتوجيهه في اختيار المقررات الدراسية المناسبة حسب الخطة األكاديمية الموضوعة للحصول عل

الدرجة العلمية بنجاح، ومعاونته على تذليل العقبات التي تصادفه في دراسته، وتقديم النصح في األمور  

التي تؤثر في مسار تعليمه ولذلك يتعين علي المرشد دراسة النظام األكاديمي فهو المرجع األساسي  

ومهمة ستطبق.  التي  السياسات  المشاألكاديمي    اإلرشاد لمعرفة  حل  هي  االجتماعية  الناجح  كالت 

للطلبة   يد العون والنفسية حيث يستطيع المرشد األكاديمي تعريف الطلبة بأخالقيات وآداب التعلم ومد

من خالل تحديد أسباب   وذلك في مواجهة الصعوبات التي تتعلق بتخصصاتهم العلمية وحياتهم الجامعية

 المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لها.  

 

 األكاديمي محاور اإلرشاد 

 الطالب أوال: 

العملية األكاديمية، وفي ظل غياب اإلرشاد األكاديمي المنظم والموجه     الطالب محور  يعتبر 

يقع على الطالب عبء اإللمام بالنظم واللوائح الجامعية فور قبوله بالجامعة. ونتيجة للفروق الفردية  

عمل على تكييف نفسه معها، وفي المقابل بين الطالب فإن هناك من يصل إلى معرفة النظم واللوائح وي

المشكالت األكاديمية كتدني   العديد من  النظم واللوائح مما يوقعه في  الكثير من تلك  هناك من يجهل 

  الت التي يتحمل مسئولياتها لجهله من المشك  ، إلى غيرهاالمستوى وتكرار المواد والرسوب والفصل

 مي.  بالنظم ولعدم فعالية نظام اإلرشاد األكادي

 

 ولية ودور الطالب أو الطالبة: ئمس

 ولية عن أدائه األكاديمي حيث أن اإلرشاد األكاديمي هو آلية للمساعدة. ئيتحمل كامل المس  ▪

االطالع على دليل الكلية وموقعها على االنترنت للتعرف على كل ما يحتاجه القسم والكلية   ▪

 .والجامعة من متطلبات
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التقويم    ▪ بتفاصيل  بالتسجيل واالنسحاب  اإللمام  تختص  التي  النهائية  الدراسي والمواعيد 

 واالعتذار الخ.

 .معرفة مرشده األكاديمي ومواعيد ساعاته المكتبية ▪

مقابلة المرشد للتشاور حول األهداف الدراسية والمهنية، والبرنامج والجدول الدراسي،    ▪

 .واالستفسار عن كل الجوانب التي يرى فيها غموضاً 

 .تنفيذ توصيات المرشد والمواظبة على مقابلة المرشد حسب المواعيد المتفق عليها  ▪

 .إخطار المرشد بأي متغيرات قد تؤثر في برنامجه أو أدائه الدراسي  ▪

 

 المرشد األكاديمي ثانياً: 

يأتي دور المرشد في مساعدة الطالب علي اتخاذ القرارات السليمة التي من شأنها مساعدته في  

 . الدراسية بنجاح وفاعلية وتحدد كل كلية عدد من الطلبة المستجدين لكل مرشد أكاديميمسيرته 

على النظام األكاديمي وأن يخطط   نظراً ألهمية اإلرشاد األكاديمي، يتعين علي المرشد أن يطلع 

لقضاء الوقت الضروري مع كل طالب من الطالب المكلف بإرشادهم، فاإلرشاد الدقيق قد يمنع المشاكل  

خصصهم الصغيرة من أن تتضخم وتعدو كبيرة كما يساعد الطالب في أن ينجحوا وأن يستمتعوا في ت 

 . الدراسي

األكاديمي تخصيص ساعات مكتبية   المرشد  الطلبة في مكتبه لمناقشة  أسبوعية  على  لمقابلة 

 .المشاكل التي تواجههم أثناء الدراسة

مداد المرشد األكاديمي ببيان عن نسبة غياب الطالب  إكما يجب على األقسام العلمية المختلفة  

الدرجا النظرية والعملية وبيان  الدروس   نوع  ت الحاصل عليها في االمتحانات الدورية المختلفة في 

 والدراسي.  مدى التزامه السلوكي

كما يفضل عدم تغيير المرشد للطالب أو الطالبة منذ التحاقه حتى تخرجه. وال يقوم عميد الكلية  

كاديمي  أو من ينيبه باإلمضاء على شهادة حسن السيرة والسلوك إال بعد خطاب يصله من المرشد األ 

 .قد انهي كافة المتطلبات بأن الطالب

 

   وظائف المرشد األكاديمي: 

 إعداد ملف الطالب  .1
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لكل ط خاص  ملف  بإعداد  األكاديمي  المرشد  مهمة  ايقوم  اليه  أوكلت  الذين  الطالب  من  لب 

 اإلشراف عليهم ويحتوي الملف على االتي: 

 استمارة بيانات الطالب  ▪

 المؤدية لتخرج الطالب  ةمقررات الدراسيالقائمة  ▪

 استمارة التسجيل  ▪

 والمعدل التراكمي  درجاتكشف الونسخة حديثة من السجل الدراسي  ▪

 المرشد والطالب  محاضر االجتماعات الدورية بين ▪

تقييم   ▪ يمكن  خاللها  المادة والتي من  إنذارات موجهه من مقرر  أو  تقارير  أي 

 مستوى الطالب أو الطالبة 

 ... الخ  الوثائق اإلدارية األخرى ▪

 

 توجيه عام للطالب:  .2

 من يستطيع الرد على استفساراته ومناقشة الطالب بالموضوعات التالية:   ىل إتوجيه الطالب 

 عملية تسجيل المقررات:  .أ

 تتم عملية تسجيل المقررات خالل األسبوع السابق لبدء الدراسة. 

ملف   يدرس  الطالب،  تسجيل  قبل  التعليمات  علي  المرشد  استمارة  يحصل  ملء  ويتم  الطالب 

اختيار   في  النصح  وراء  سعيا  الطالب  يأتي  حيث  تسجيله،  موعد  قبل  طالب  بكل  الخاصة  التسجيل 

المقررات ومعرفة الخطوات التالية قبل توقيع المرشد النهائي. حيث يوجه الطالب بعد ذلك الي ادارة  

 القبول والتسجيل لتقوم بتسجيل المقررات على الحاسب اآللي.

 المقرر:  ختيارا .ب

بقائمة   المرشد االستعانة  اختيار مقرراتهم،    ة الدراسي  المقرراتعلي  الطالب في  أثناء مساعدة 

 -وعليه التأكد مما يلي: 

  إنهنجاح الطالب في كل المقررات المطلوبة والمتطلبات السابقة لدراسة كل مقرر حيث   ▪

 ه.لن يسمح للطالب بتسجيل مقرر لم ينجح في المتطلب السابق ل

األدنى   ▪ )ربيع  الحد  الدراسي  بالفصل  معتمدة    12خريف( هو    –للتسجيل  والحد ساعة 

، فيما عدا الطالب المتعثرين )معدل النقاط التراكمي أقل  ساعة معتمدة  21هو  األقصى  

 ساعة معتمدة على األكثر. 12( فال يسمح لهم بالتسجيل إال 1من 
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ساعات معتمدة، وبما ال يتجاوز    9و  الحد األقصى للتسجيل بالفصل الدراسي الصيفي ه ▪

 ثالث مقررات. 

 الجدول الدراسي:  .ج

علي المرشد التأكد من أن الطالب يعرفون المكان والزمان الذي تبدأ فيه المحاضرات ومن 

 عدم وجود أي تعارض في مواعيد جدول الطالب الدراسي.  

 

 المهام اإلدارية  .3

 حذف وإضافة المقررات:  .أ

النموذج على الطلبة الذين يرغبون بإجراء تعديالت على تسجيلهم األصلي  علي المرشد توزيع  

 خالل األسبوعين األولين من الفصل الدراسي. 

 : االعتذار() انسحاب من مقرر .ب

علي المرشد توسيع االستمارة للطالب الراغبين في االنسحاب من مقرر ويحصلون علي عالمة  

شريطة  األسبوع الثاني عشر،  ألسبوع الثالث وحتى  )منسحب( في سجلهم الدراسي خالل الفترة من ا

 .ساعة معتمدة 12المسجلة عن أال يقل عدد الساعات المعتمدة  

 غياب الطالب:  .ج

تعتبر مراقبة غياب الطالب من مهام مدرس المقرر، والسياسة العامة للكلية تنص على توصية 

)خالل الفترة من   دريسية للمقررات% من الساعات الت25رسالة انذار الي الطالب في حالة تغييبه عن  

ورسالة حرمان من حضور االمتحان النهائي في    بداية الدراسة وحتى امتحان منتصف العام الدراسي(

 .عن اجمالي الفصل الدراسي % 25حالة تغييبه لنسبة أكبر من 

 

 :واعالمه بالقوانين واللوائح الجامعية شرح متطلبات التخرج  .4

 الطالب علي: تعين        

 اإللزامية بنجاح.  جامعةاتمام متطلبات ال  ▪

 بنجاح.   كافة المقررات االجباريةاتمام  ▪

 بنجاح.  االختيارية اتمام متطلبات الكلية ▪

 إتمام التدريبات الميدانية المحددة بالالئحة الدراسية.  ▪
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 تقييم األداء:  .5

الفصلية   معدالتهم  حسب  الدراسي  عبئهم  تحمل  في  الطلبة  يعين  أن  األكاديمي  المرشد  علي 

األكاديمية   المالحظة  تحت  التراكمي  معدله  يكون  الذي  الطالب  أن  بحيث  النقاط  والتراكمية  )معدل 

 عليه أن يرفع معدله إلزالة الوضع تحت المالحظة، وعلي المرشد األكاديمي أن(  1التراكمي أقل من  

أو   ليست عقابا  األكاديمية  المالحظة  أن  للطالب  االستمرار    ، تـأديبايوضح  الطالب من  أنها تمكن  بل 

 بعبء دراسي مخفض لمساعدته في تحسين ادائه.  

 

تنظيم مقابالت دورية )من بينها مقابلة عند بداية كل فصل دراسي( مع كل طالب من الطلبة   .6

 الذين يشرف عليهم بهدف: 

 .التعرف على أداء الطلبة في الفصل المنصرم  ▪

في    ▪ متميزاً  كان  إذا  والثناء عليه  االجتهاد  من  المزيد  وتشجيعه على  الطالب  حث 

 .بعض المقررات

 .مناقشة الصعاب إن وجدت والبحث عن الحلول المناسبة  ▪

مناقشة الخيارات المناسبة للطالب في الفصل القادم )تسجيل أو حذف مقررات، رفع    ▪

 .عدل، الخ.(م

 .أو تعارض بعض المواد تقديم العون للطالب في حالة وجود صعوبة في تسجيل  ▪

▪   ً  .مخاطبة أعضاء هيئة التدريس إذا كان مستوى الطالب أو الطالبة متدنيا

المرشد بتكثيف    ▪ التحصيلي، يقوم  الطالب أو ضعف مستواه  في حالة عدم مواظبة 

دقيق عن األسباب ومحاولة حلها أو الرفع اللقاءات الدورية ومناقشة الطالب بشكل  

 والدعم الطالبي  ة اإلرشاد األكاديميوحدبها إلى 

 .مساعدة الطلبة على كيفية االستفادة القصوى من موقع التعليم اإللكتروني في الكلية ▪

   .حث الطلبة على المشاركة في األنشطة األكاديمية واألنشطة الطالبية  ▪

 .االستفادة من المكتبة وإدارة الوقت بفعاليةحث الطلبة وتشجيعهم على   ▪

 .شجيع الطلبة على المذاكرة كمجموعات واالستفادة من أقرانهمت  ▪

العلمية،   ▪ وأقسامها  التعليمية،  وبرامجها  ورسالتها،  الكلية  بأهداف  الطلبة  تعريف 

 ومجاالت العمل، وأوجه الرعاية والخدمات التي توفرها لطلبتها. 



 

[7] 
 

دوريين   ▪ تقريرين  دراسي  رفع  فصل  منتصف    بكل  امتحان  )بعد  الطلبة  أداء  عن 

األداء   التقرير  يشمل  الدراسي(.  الفصل  نهاية  امتحان  وبعد  الدراسي،  الفصل 

األكاديمي للطالب )أحسن أم أسوأ من السابق( واإلجراءات التي تمت لمعالجة األداء  

 .األسوأ

 .رفع تقرير عن المشاكل التي تحتاج إلى تدخل إدارة الكلية  ▪

 التعريف بمعايير الجودة واالهتمام بها، وحث األساتذة والطالب على التزامها.  ▪

 

 : معايير المرشد األكاديمي الناجح 

 -حل المشكالت:  .1

للطلبة في م العون  المرشد األكاديمي مد يد  التي تتعلق بدراس يستطيع  تهم  واجهة الصعوبات 

 -الحلول المناسبة لها ومن هذه المشكالت:  وذلك من خالل تحديد اسباب المشكلة واقتراح  

 ادارة المقرر: .أ

األكب االهتمام  يتطلب  المقرر  من  جزء  أي  المقرر  ر،وتتناول  دراسة  وقت  قضاء  هل ،  كيفية 

 .ينظمون مراجعة دروسهم

 ادارة الوقت:  .ب

الدارسة تتطلب  الذي  بالوقت  الطلبة  يعي  أوقاتهم  ،هل  يهدرون  أولوياتهم  ،هل  وكيف   ،وماهي 

 . يوزعون األوقات المكافئة لمقرراتهم

 العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب:  .ج

 .هل يواجه الطالب صعوبات في المادة أو المحاضر

 مهارات وعادات الدراسة:  .د

 هل يذاكرون؟ وكيف ومتي؟ وأين؟ مع عرض مقترحات لتحسين مذاكرتهم؟  

 مهارات خاصة باالمتحانات:  .ه

يعاني الطالب من قلق االمتحانات؟ وكيف يتعاملون مع ذلك؟ هل يملكون المهارات األساسية    هل

 لالستعداد وأخذ االمتحانات؟ 

 الحاجة لمستوي إضافي من القدرة )التدريس(:  .و

تشجيع الطلبة على القيام بالترتيبات الالزمة لزيادة قدراتهم التي تؤهلهم لالستمرار في مقرر ما 

 تقديم المساعدة اإلضافية لهم.  وأدراكها الوضع
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 اختيار مادة بديلة:  .ز

 ادة االختيارية المناسبة لقدراته. علي الطالب تحديد الم

 حذف مقرر معين: .ح

يفضل يتم الحذف قبل التاريخ النهائي المحدد وأن يدرك الطالب بأن ذلك قد يطيل مدة دراسته. و

 اتخاذ خطوات حذف المقرر في الحاالت التالية: 

   العبء الدراسي للطالب وللحصول على درجة النجاح. عند زيادة ▪

 في المقررات المتبقية.  لحصول على اداء أفضلل ▪

 لتخفيف بعض الضغوط الجسمانية والنفسية )المشاكل الخاصة(. ▪

حذف المقرر نتيجة حصول الطالب علي درجة ضعيفة في االختبار األول   ▪

 للمقررات. 

 الجهد المطلوب. الرسوب في مقرر ما نتيجة لعدم بذل   ▪

ولذلك يجب أن ال بنصح الطالب بحذف المقرر إال حينما يتوقع أن يتسبب هذا الحذف في نجاح  

 الطالب. 

 المشاكل غير االكاديمية التي تعيق اداء الطالب:  .ط

يتوجب علي المرشد أن يساعد الطالب في تحليل وضعه وارشاده على الخطوات المناسبة التي  

مشكالت الطالب قبل ان تتأثر دراسته تأثيراً كبيراً بها، وفي بعض الحاالت عليه اتباعها في مواجهة  

غ ويصبح  التكيف  في  الطالب  التحايفشل  في  يجب  د رقا  وهنا  الجسدية  أو  واالجتماعية  النفسية  يات 

 توجيههم الي المستوي الثاني من االرشاد وهو االرشاد المتخصص النفسي واالجتماعي والطبي. 

  

 التشجيع:  .2

الطالب ومواجهة مشكالته فهي  ن كلإ التشجيع تفعل فعلها في تحسين مستوي  مات قليلة من 

 التي قد تؤدي الي احباطه أو إعاقة اداءه األكاديمي. 

  

 القرارات المتعلقة بالوظيفة:  .3

بالتنسيق    كليةعلي المرشد مشاركة الطالب في التفكير في الفرص الوظيفية المتوفرة لخريجي ال

 مع الجهات ذات العالقة، وكذلك في تشجيع الطلبة المتفوقين في إكمال دراساتهم العليا. 
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 اإلرشاد االجتماعي والنفسي:  .4

يتوفر هذا االرشاد للطلبة الذين يصبحون ألسباب معرفة أو غير واضحة عرضه لسوء التوافق  

نفسية أو جسمية تجعل من الصعب عليهم  مع اوضاعهم، وقد يعود الي مشاكل أكاديمية، واجتماعية أو  

 التفاعل مع الحياة الدراسية وتؤثر تأثيراً سلبيا في أدائهم الدراسي.

في   بذلك  متخصصون  والنفسي  االجتماعي  اإلرشاد  بالكلية،  يقوم  الشباب  رعاية  قسم 

الب، وتهدف  مراجعة حالة الطالب يقوم المرشد بتنظيم عدد من الجلسات االرشادية المغلقة مع الط وبعد

هذه الجلسات الي توعية الطالب بكل االمور المتعلقة بمشكلته أو مشاكله، إضافة الي تزويده بما يلزم  

 من استراتيجيات التوافق. ويتم تحويل المشاكل ذات الطبيعة الجسمانية / الطبية ألجل العناية الطبية. 

 

 بعض مظاهر سوء التوافق التي تستدعي اإلرشاد: 

 مفاجئ في االداء األكاديمي العالي المستوي دون اسباب مبررة.انخفاض كبير  ▪

 طلب غير مبرر للتأجيل أو االنسحاب من الكلية.  ▪

 ن أو الزمالء حول سلوكيات سلبية مستمرة يظهرها الطالب. يسي يدرتشكاوى من قبل ال ▪

 مستوي عال من التخوف من االختبارات، أو الواجبات أو الحياة االجتماعية...الخ.  ▪

 قدرة الطالب علي التعبير عن مشاكله أو وضعها على نحو واضح.ضعف  ▪

 أو الياس.  ،الالمباالةأو   ،االحباطأو  ،االرتباكمظاهر بارزة لحاالت عميقة من  ▪

أو االعياء   ،أو اضطراب النوم  ،فقدان الشهيةأو    ،جسمانيةشكاوى مستمرة من مشاكل   ▪

 أو االنعزال عن االخرين ... الخ. ،الدائم

أن  ▪ العادة  في  الطالب  )يقول  نفسية  استشارة  الطالب بوضوح عن رغبته في  تعبير 

 االستشارة تتعلق بصديق حميم أو فرد من افراد العائلة(. 

  

 واجبات المرشد األكاديمي في حاالت االرشاد االجتماعي والنفسي: 

 للطالب. يستمر في كونه مشرف أكاديميا  ▪

أنه مريض نفسيا أو  ▪ النفسي واالجتماعي ال يعني  المرشد  للطالب أن مقابلة  يوضح 

 عقليا، وتطمئنه فيما يتعلق بخصوصية وسرية الموضوع. 

 بتزويد المرشد النفسي واالجتماعي بمعلومات مختصرة عن حالة الطالب.  يقوم ▪

 ادية.الحفاظ على الدرجة القصوى من السرية في تنظيم الجلسات اإلرش ▪
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 - إدارة شئون الطالب: ثالثاً: 

 

شئون الطالب في تسجيل المقررات الدراسية للطالب بحسب توقيع المرشد    إدارةيتلخص دور   

األكاديمي على استمارات التسجيل. ومتابعة سجل الطالب الدراسي وكذلك تقوم بتطبيق النظم واللوائح 

 الجامعية الخاصة بالجامعة والكلية حسب اختصاص الطالب.

 

 

 

 

 

 

 

 


