دليل وحدة التوجيه واإلرشاد الطالبي

جامعة الباحة-اإلصدار األول

 . 1مقدمة:
يعتبر التوجيه واإلرشاد الطالبي أحد الخدمات الهامة التي تساهم في تطور الطالب معرفيا ً
وأكاديميا ً ونفسيييا ً ومهنيا ً في الجامعة ،فالتوجيه واإلرشيياد هي خدمة مهنية تسييع إل التعرف
عل المشييييي الت التي تعرقل قدرة الطالب عل التحصييييييل العلمي والتفاعل مع مسيييييتل مات
المرحلة الجامعية .وتقديم يد العون والمسيييييياعدة ب يادة وعي الطلبة بمسييييييهولياتهم وتحفي هم
عل بذل م يد من الجهد في حل المشيييي الت األكاديمية والشييييخصييييية التي تشيييي ل عا قا ً أمام
تحقيقهم أهدافهم التعليمية .كما أن التوجيه واإلرشيييياد يهدف إل توجيه قدرات الطالب وميوله
الختيار التخصص الذي يناسبه ،ولتحقيق هذه األهداف يخصص النظام الجامعي مرشدا ً ل ل
طالب.
 التعريف بوحدة التوجيه واإلرشاد الطالبي على مستوى الجامعة
هو وحدة تحت وكالة الجامعة للشييييييهون األكاديمية يعني بخدمة الطالب بتوفير البي ة
التعليمية المناسيييبة والعمل عل معالجة المشييياكل األكاديمية والنفسيييية والمجتمعية وتعمل
بالتنسيق والتعاون مع ال ليات وعمادة القبول والتسجيل.
 الوحدات المرتبطة بهاها (وحدة التوجيه واإلرشاد بالكليات وحدة االرشاد األكاديمي)
وهي وحدات فرعية تتبن المفاهيم واالسييييييتراتيجيات وااليات التي تلييييييعها الوحدة
المرك ية للتوجيه واإلرشاد الطالبي وتقوم بتنفيذها داخل ال لية.
 رؤية الوحدة
الريادة في مجال التوجيه واإلرشيييييياد من خالل ما تقدمه وحدة التوجيه واإلرشيييييياد من
خدمات.
 رسالة الوحدة
تقديم خدمة متمي ة في مجال التوجيه واإلرشييييياد الطالبي تخاطب احتياجات الطالب بما
يم نه من التعامل مع مفردات الحياة الجامعية ومتطلباتها.
 األهداف االستراتيجية:
 .1التخطيط لبرامج التوجيه واإلرشيييييياد الطالبي عل مسييييييتو الجامعة ومتابعة تنفيذها
بال ليات والبرامج.
 .2متابعة تنفيذ خطط وبرامج التوجيه واإلرشاد الطالبي بالكليات.
 .3نشر وتأصيل ثقافة التوجيه واإلرشاد الطالبي لد ال ليات واألقسام بش ل عام ،ولد
الطالب والمرشد الطالبي بش ل خاص.
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 .4تقديم خدمة استشارية مت املة من خالل تحقيق التوازن بين المفاهيم النظرية لإلرشاد
وواقع احتياجات الطالب بال ليات.
 .5تحديث أنشيييطة التوجيه واإلرشييياد الطالبي بالجامعة وفق معايير وممارسيييات الجودة
للمساهمة في الحصول عل االعتماد المهسسي للجامعة.
 .6تطوير التوجيه واإلرشييياد الطالبي بالجامعة بما يتناسيييب مع البي ة الرقمية واحتياجات
الطلبة.
 األهداف التنفيذية:
 .1وضع خطط وبرامج التوجيه واإلرشاد الطالبي عل مستو الجامعة ومتابعة تنفيذها
بال ليات واألقسام.
 .2متابعة تنفيذ خطط وبرامج التوجيه واإلرشيييييياد الطالبي من خالل وحدة اإلرشيييييياد
الطالبي بال ليات ،حيث ست لع الوحدة الخطة التنفيذية لهذه البرامج ومن ثم تباشـييييييير
وحدات التوجيه واإلرشاد تنفيذها.
 .3تقديم خدمات اإلرشاد األكاديمي والنفسي والسلوكي واالجتماعي والمهني للطلبة
وفق إجراءات تتسم بالسهولة والمرونة والسرية ،من خالل وحدات متخصصة.
 .4مساعدة الطالب عل االندماج في البي ة األكاديمية والتربوية والتوافق والت يف
معها.
 .5مساعدة الطالب عل إيجاد حلول مباشرة للمش الت األكاديمية التي تواجههم.
 .6التعرف عل الطالب الموهوبين والمبدعين والمتفوقين والمتعثرين ،ووضع برامج
لرعاية كل ف ة منهم ،بما يشمل التحفي والدعم.
 .7العمل عل االستفادة من مواهب الطالب التي تم اكتشافها ومعاونتهم عل تقديم
أفلل ما لديهم وبأعل جودة من خالل التوجيه ال األنشطة غير الصفية.
 .8تقديم وسا ل دورية لقياس مد رضا الطالب عن خدمات التوجيه واإلرشاد
الطالبي ،وتسهم في عمليات التحسين المستمر لها واعتمادها من الجامعة.
 .9تطوير أداء أعلاء هي ة التدريس في مجاالت اإلرشاد الطالبي.
 .10تقديم برامج لوقاية الطالب من المش الت السلوكية والنفسية واالنحرافات الف رية.
 .11تحقيق المقارنة المرجعية مع مراك التوجيه اإلرشاد الطالبي بالجامعات.
 .12تقديم الخدمات اإلرشادية لطالب المرحلة الثانوية بالتعليم العام بمنطقة الباحة.
.13توفير الدعم والتحفي للطالب المتفوقين علميا ً ومهاريا ً.
 .14تقديم البرامج اإلرشادية المتخصصة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.
 .15الحد من الطلبة المتعثرين أكاديميا ً بالجامعة.
 .16إصدار األدلة اإلرشادية والمطبوعات في مجال التوجيه واإلرشاد الطالبي ل ل من
الطلبة وأعلاء هي ة التدريس.
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 .17إعداد النماذج اإلرشادية لوحدات التوجيه واالرشاد الطالبي بال ليات ومتابعة
تفعيلها.
 آلية عمل الوحدة
 .1دراسة سريعة لواقع التوجيه واإلرشاد الطالبي وآلياته ومش الته.
 .2تحديد المتطلبات الحقيقية إلتمام عمليات التوجيه واإلرشاد الطالبي بش ل جيد.
 .3دراسييية إم انيات األقسيييام في مجال التوجيه واإلرشييياد من حيث عدد المرشيييدين ومن
حيث التسهيالت األخر .
 .4المتابعة عن كثب للتأكد من الت ام لجان االر شاد واألق سام بخطوات التوجيه واإلر شاد
الطالبي الصحيحة.
 .5عمل تقويم حقيقي لمسييييييتو األداء ومد نجاا عمليات التوجيه واإلرشيييييياد بال ليات
ومخرجاته ومد استفادة الطالب منها وذلك باالعتماد عل مهشرات أداء.
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الهيكل التنظيمي المقترح لوحدة التوجيه واإلرشاد الطالبي
وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

وحدة التوجيه واإلرشاد الطالبي
مشرف الوحدة
نائبة الوحدة لشطر الطالبات

قسم ارشاد

قسم ارشاد

قسم ارشاد

الكليات الصحية

الكليات العلمية

الكليات النظرية

وكالء الكليات للشؤون األكاديمية

مشرف وحدة التوجيه واالرشاد الطالبي بالكلية

منسقي اإلرشاد األكاديمي باألقسام

المرشدين األكاديميين
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 مهام الوحدة
 .1اعداد خطط وبرامج التوجيه واإلرشاد الطالبي عل مستو الجامعة.
 .2متابعة تنفيذ خطط وبرامج التوجيه واإلرشاد الطالبي بال ليات.
 .3تقديم خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي بالتعاون مع ال ليات.
 .4التعرف عل الطالب الموهوبين والمبييدعين والمتفوقين والمتعثرين ،وتلييييييع برامج
لرعاية كل ف ة منهم ،بما يشمل التحفي والدعم.
 .5تقديم برامج تدريبية لتهي ة ألعلييييييياء هي ة التدريس والطالب في التوجيه واإلرشييييييياد
الطالبي.
 .6قياس مد رضيييييا الطالب عن خدمات التوجيه واإلرشييييياد ،وعمل خطة تحسيييييين عل
مستو الجامعة ومتابعة خطط التحسين بال ليات.
 .7االرتقاء بت نافسييييييية الجامعة في التوجيه واإلرشييييييياد الطالبي حسيييييييب معايير االعتماد
األكاديمي.
 .8تع ي التعاون بين جميع ال ليات وت وين فرق عمل للتوجيه واإلرشاد الطالبي.
 .9تهي يية الطلبيية للتييأقلم مع الحييياة الجييامعييية والتعرف عل بي تهييا وإمييدادهم بييالمعلومييات
الصحيحة عن التخصصات والسياسات واالجراءات التعليمية في الجامعة.
 .10إعداد تقرير سيييييينوي عن التوجيه واإلرشيييييياد الطالبي موضييييييا فيه انجازات الوحدة
وإحصا يات مستخلصة من تقارير وحدات اإلرشاد األكاديمي بال ليات موضا فيه نسبة
عدد الطالب المتفوقين ،المتعثرين ،الذين تخطوا مرحلة التعثر ....الخ.
 مهام وكيل الكلية للشؤون األكاديمية
 .1التخطيط والتنسييييق واإلشيييراف عل تنفيذ عملية التوجيه واإلرشييياد في ال لية والتوعية
بها والتنسيق والتعاون مع وحدة التوجيه واالرشاد الطالبي بالجامعة.
 .2العمل عل نشييييير األنظمة والتعليمات والقواعد المنظمة للدراسييييية واالمتحانات وكل ما
يتعلق بالخدمات األكاديمية داخل األقسام العلمية.
 .3تعريف الطلبة بأهداف ال لية ورسيييييييالتها ،وبرامجها التعليمية ،وأقسيييييييامها العلمية،
ومجاالت عمل الخريجين ،وأوجه الرعاية والخدمات التي توفرها لطالبها ،وتبصيييرهم
وتوجيههم الختيار التخصصات المناسبة التي تالءم قدراتهم وإم اناتهم.
 .4اإلشييراف عل برامج توجيهيه للطلبة المسييتجدين للتعريف بنظام الدراسيية واالختبارات
في ال لية.
 .5االهتمام بالطلبة المتفوقين وتقديم ما من شأنه تع ي قدراتهم ودعم إبداعاتهم.
 .6ر اسة اجتماعات وحدة االرشاد األكاديمي بش ل دوري أو حسب ما يستجد من تقارير
وذلك لمناقشييييييية التقارير الدورية أو التقارير االسييييييتثنا ية المرفوعة من المرشيييييييدين
األكاديميين .
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 مهام وحدة التوجيه واإلرشاد الطالبي بالكلية
 .1اإلشراف العام عل المرشدين األكاديميين ومتابعة ما يرفع لها من حاالت.
 .2اسييييتقبال الطالب الجدد والترحيب بهم في أول يوم من الدراسيييية والشييييرا لهم عن نظام
ال لية والجامعة والبي ة الجامعية.
 .3نشيييييير الوعي بين الطلبة حول ماهية وحدة االرشيييييياد األكاديمي بال لية وأهميتها وكيفية
االستفادة من خدماتها وذلك عن طريق اللقاءات والنشرات وموقع ال لية عل االنترنت.
 .4توزيع الطلبة المسييتجدين عل المشييرفين األكاديميين ونشيير القوا م عل لوحات اإلعالن
وموقع ال لية عل االنترنت وذلك مع بداية كل عام.
 .5التأكد من توزيع باقي الطالب توزيعا عادال ح سب التخ صص بين أع لاء هي ة التدريس
بال لية.
 .6اسييييتقبال الحاالت التي ترسييييل إليها من المرشييييدين األكاديميين وحل مشيييياكلها أو رفعها
لسعادة وكيل ال لية للشهون األكاديمية أو لسعادة عميد ال لية إذا احتاج األمر.
 .7إنشاء دليل توجيه وارشاد خاص بال لية وأقسامها وينشر عل موقع ال لية عل االنترنت.
 .8تقديم تقرير فصييلي عن عملية االرشيياد بال لية وكذلك تقريرا عن مسييتويات الطلبة بال لية
مرفقة بالمهشييراتأ أعداد الطلبة المتفوقين ،الطلبة الملت مين بالخطة ،المتعثرين ،حاالت
خاصة  ...الخ).
 مهام رئيس القسم /منسقة القسم
 .1اإلشراف عل تنفيذ عملية االرشاد األكاديمي في القسم.
 .2اإلشيييراف عل دور المرشيييد في عملية اإلرشييياد األكاديمي ومراقبة أدا ه من خالل عدة
أدوات (الساعات الم تبية -احصا ية من المرشد بأعداد الطلبة المشرف عليهم ومعدالتهم
وحاالتهم األكاديمية).
 .3توزيع او إعادة توزيع الطلبة عل المرشدين بالقسم والرفع بها لمشرف الوحدة.
 .4الرفع بش ل دوري بتقرير يشتمل عل أعمال االرشاد بالقسم وكذلك تقريرا ً عن مستويات
الطلبة في القسم إل مشرف وحدة االرشاد األكاديمي.
 .5دراسيييية الحاالت التي تحال إليها بواسييييطة إدارة ال لية وإعداد تقارير عنها رفعها لجهات
االختصاص
 .6النظر في مشاكل الطلبة األكاديمية التي تُرفع بواسطة المرشدين والسعي لحلها مع إدارة
ال لية.
 .7النظر في ش او الطلبة ذات الطبيعة األكاديمية وا ستنباط الحلول التي تنا سبها أو رفعها
إلدارة ال لية إذا ل م األمر.
 .8النظر في شيييييي او الطلبة تجاه أي مقرر بالقسييييييم وإيجاد الحلول والرفع بذلك إل إدارة
ال لية.
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 .9التوعية بأهمية اإلرشييياد األكاديمي وأهمية التواصيييل مع المرشيييد األكاديمي وذلك بنشييير
كتيبات ومنشورات واستخدام لوحة إعالنات القسم لهذا الغرض.
 .10المسييييياهمة في حل مشييييياكل الطلبة النفسيييييية والمالية واالجتماعية والو يفية وترفع عند
اللرورة إل وكيل ال لية لرفعها لعمادة ش ون الطالب التخاذ ما يل م فيها.
 مهام المرشد الطالبي:
 .1اإللمام بمواعيد التسجيل والحذف واإلضافة المعلنة من قبل عمادة القبول والتسجيل.
 .2معرفة الخطة الدراسييييية للقسييييم ومتطلبات التخرج للطلبة والتأكد من موافقة جدول الطالب
مع الخطة الدراسية للقسم.
 .3التواصل مع الطالب من خالل القنوات المتاحة لإلرشاد.
 .4تخصيص أوقات محدده للتواصل مع الطالب ضمن الساعات الم تبية للمرشد األكاديمي.
 .5تقديم العون للطالب في حالة وجود صعوبة في تسجيل أو تعارض بعض المواد.
 .6إعداد وتحديث ملف اإلرشييييييياد األكاديمي ل ل طالب من الطالب الذي أوكلت إليه مهمة
األشيييييراف عليهم ،وفق المحتو والنماذج المعتمدة من وحدة التوجيه واالرشييييياد الطالبي
المرك ية.
 .7تنظيم لقاءات دورية فردية أو جماعية وفق الهدف ل ل لقاء وتشمل اللقاءات عل أ
 التعرف عل أداء الطلبة في الفصل المنصرم.
 حث الطالب وتشييييجيعه عل الم يد من االجتهاد والثناء عليه إذا كان متمي ا ً
في بعض المقررات.
 مناقشة الصعاب إن وجدت والبحث عن الحلول المناسبة.
 مناقشييييية الخيارات المناسيييييبة للطالب في الفصيييييل القادم (تسيييييجيل أو حذف
مقررات ،رفع معدل ،رفع طلب معادلة مقرر ،تغيير تخصص ..،الخ.
 .8المتابعة الدقيقة لتحصيييييل الطالب العلمي في المواد المسييييجل فيها ومخاطبة أعليييياء هي ة
التدريس إذا كان مستو الطالب متدنيا ً.
 .9في حالة عدم موا بة الطالب أو ضعف مستواه التحصيلي  ،يقوم المرشد بت ثيف اللقاءات
الدورية ومناقشييية الطالب بشييي ل دقيق عن األسيييباب ومحاولة حلها أو الرفع بها إل وحدة
اإلرشاد األكاديمي.
 .10رفع تقرير دوري عن أداء الطلبة لوحدة اإلرشيياد األكاديمي (في نهاية كل فصييل دراسييي)
وفق نماذج ال ُمعدة لذلك.
 .11رفع تقرير عن المشيييييييا كل التي تح تاج إلي تد خل الو حدة أو إدارة ال ل ية أو إدارة مرك
اإلرشاد األكاديمي.
 .12حصر الطلبة المتفوقين وتشجيعهم والرفع بأسما هم إلدارة ال لية.
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 .13حث الطلبة عل كيفية االسييييييتفادة القصييييييو من الخدمات التعليمية المتاحة التي تقدمها
الجامعة.
 .14حث الطلبة عل المشاركة في جميع األنشطة التي تقدمها الجامعة.
 صفات المرشد الطالبي الناجح:
 .1الصفات الشخصية:
 القدوة الحسنة
 الصبر والحلم
 حسن الظن باالخرين
 اللياقة في العالقات
 حسن االصغاء واالستماع
 احترام االخرين
 التواصل الجيد
 التفاؤل والمرا والجاذبية
 التساما والقدرة عل كتم االسرار
 .2الصفات المهارية :
 مراعات الفروق الفردية
 الذكاء االجتماعي
 القدرة عل حصر الحاالت الفردية
 اكتشاف مش الت الطالب النفسية واالجتماعية
 القدرة عل اإليحاء اإليجابي
 مهارة التعامل مع الحاالت الخاصة
 القدرة عل تحفي المبدعين والمتفوقين
 مشاركة الطالب أنشطتهم المختلفة.

 مهام الطالب
يتحمل كامل المسهولية عن أدا ه األكاديمي حيث أن اإلرشاد األكاديمي هو آلية للمساعدة
لذا يجب عل الطالب ما يليأ
.1
.2
.3

.4

معرفة مرشده األكاديمي ومواعيد ساعاته الم تبية وطرق التواصل معه.
اإللمام بتفاصيييييييل الخطة الدراسييييييية والتقويم الدراسييييييي والمواعيد الحرجة التي تختص
بالتسجيل والتأجيل واالعتذار والتحويل  ....الخ.
مراجعة االداء في الفصييل الدراسييي السييابق والتأكد من وضييعه األكاديمي (إذا ما كان لديه
إنذار اول او ثاني وهل هنا لك مقررات لم يدرسييييييها أو مقررات رسييييييوب يجب اعادة
دراستها).
أن يناقش مع المرشييد األكاديمي التحصيييل العلمي السييابق وموقفه األكاديمي ومن ثم إعداد
الخطة الفصيييييلية للمواد المقترا تسيييييجيلها ومراجعتها ومناقشيييييتها مع المرشيييييد األكاديمي
للحصول عل الموافقة عليها.
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.5
.6
.7
.8

مقابلة المرشد بش ل دوري للتشاور حول األهداف الدراسية والمهنية ،والبرنامج والجدول
الدراسي ،واالستفسار عن كل الجوانب التي ير فيها غموضا ً.
أن يطلع المرشد األكاديمي عل أي مشاكل تواجهه في أي مادة من المواد.
أن يناقش معه كل المشاكل والعوا ق التي تهثر عل أدا ه األكاديمي.
تنفيذ توصيات المرشد والموا بة في التواصل مع المرشد حسب المواعيد المتفق عليها.
أنواع اإلرشاد الطالبي:
تتعدد أنواع اإلرشاد ،ومن هذه األنواعأ







االرشيييياد التربويأ مسيييياعدة الطالب عل فهم نفسييييه وقدراته وإم انياته الذاتيه
عل السير في دراسته سيرا ً حسناً.
االرشييياد النفسييييأ مسييياعدة الطالب عل حل المشييياكل التي تسيييبب له صيييراعا ً
داخليا ً مع نفسيييييه أو صيييييراعا ً خارجيا ً مع من حوله مما يوقعه في أزمات تهثر
عل توافقه النفسي والمجتمعي.
االرشيييييياد االجتماعيأ التعامل مع بي ة الطالب االجتماعية من أجل مسيييييياعدته
عل تحقيق التوافق االجتماعي المنشود.
االرشاد المهنيأ مساعدة الطالب في االستعداد لمستقبله المهني.
االرشيياد األكاديميأ مسيياعدة الطالب عل النجاا في العملية التعليمية بالتوفيق
بين احتياجاته الدراسية والبي ية و روفه الشخصية.

مفهوم التوجيه واإلرشاد الطالبي:
اإلرشييياد األكاديمي هو المتابعة والتوجيه الدقيق من قبل عليييو هي ة التدريس في الجامعة
لمشيييياكل الطالب وتقديم النصييييا والمشييييورة لهم ،والعمل عل مسيييياعدة الطالب عل االنتقال
المرحلي من بي ة مرحلة التعليم العام إل بي ة مرحلة التعليم الجامعي التي يعتمد فيها الطالب
عل نفسه في اتخاذ قراراته وتحديد تخصصه وتطوير مستواه العلمي والسلوكي.
وتتحقق هذه األ هداف عن طريق تعريف الطلبة بالجامعة وأنظمتها الدراسييييييية وت ويدهم
بالمهارات األكاديمية المتنوعة التي ترفع من تحصيلهم الدراسي ومناقشة طموحاتهم العلمية،
كل ذلك من خالل خدمات إرشييادية متنوعة كاإلرشيياد األكاديمي الفردي والبرامج اإلرشييادية
واالستشارات المختلفة.

9

كما يسييييياعد اإلرشييييياد األكاديمي الطالب في عملية اتخاذ قراراتهم التي تتعلق بمسيييييتقبلهم
األكاديمي والمهني وي ون ذلك باالستفادة القصو من جميع اإلم انيات والبدا ل المتوفرة.
ويعمل اإلرشييياد األكاديمي بشييي ل مسيييتمر عل تسيييهيل اإلجراءات اإلدارية بغرض تقديم
أفلل الخدمات وأجودها للطالب في زمن قصير وفق معايير الجودة التي تسع إليها الجامعة
في ل ازدياد وسا ل االستثمار في المشاريع التعليمية والف رية والبحث العلمي.
أهداف برامج التوجيه واإلرشاد الطالبي:
يم ن أن نلخص أهداف التوجيه واإلرشاد الطالبي في النقاط التاليةأ
 تقيييديم اليييدعم الالزم للطلبييية أثنييياء مسيييييييرتهم األكييياديميييية عن طريق توفير المعلوميييات
واإلرشييادات التي تسيياهم في انسييياب الخطة الدراسييية وإنهاء متطلباتها خالل المدة ال منية
المطلوبة.
 متابعة أداء الطالب المتعثرين دراسيييا لمسيياعدتهم في تحسييين مسييتوياتهم باإلضا ا ا ا ااا

ى

متابعة تقارير تقدم بقية الطلبة وتقييمها.
 معاونة الطالب للتغلب عل الصعوبات األكاديمية التي تقابلهم وخاص الطالب المستجدين.
برامج التوجيه واإلرشاد الطالبي:
تتمثل برامج التوجيه واإلرشاد الطالبي التالي:
 برامج اإلرشيييييياد األكاديمي المب ر لطالب وطالبات المرحلة الثانوية للتعريف بالجامعةوكلياتها وأقسامها ومعايير القبول فيها.
 برامج توجيهيه للطلبة المسييييييتجدين لتوعيتهم بنظام الدراسييييييية واالختبارات الجامعيةوتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم والخدمات المقدمة لهم  ،كل ذلك لتحقيق الت يف الالزم
مع الدراسة الجامعية.
 برامج إرشييادية للطالب ذوي االحتياجات الخاصيية ،لتسيياعدهم عل االندماج في الحياةالجامعية اجتماعيا ونفسيا ولتحقيق أعل درجات التحصيل األكاديمي تبعا لما تسما به
قدراتهم.
 برامج إرشيييييييادية للطالب المتعثرين لمسييييييياعدتهم في تجاوز ما يواجهونه من عقباتللوصول إل النجاا المطلوب.
 برامج إرشادية للطالب المتفوقين تشجيعًا لهم عل االستمرار في التفوق.10

 برامج إرشيييييادية لطالب المنا الدراسيييييية لتوجيههم إل ما يحقق حصيييييولهم عل تعليممتمي يتوافق مع تفوقهم العلمي وتطلعاتهم.
 برامج إرشادية لعموم الطالب لمعاونتهم في تطوير مستواهم التحصيلي والعلمي.سلبيات غياب برامج اإلرشاد والتوجيه:
يعيد الطياليب محور العمليية التعليميية ،وفي يل عيدم وجود اإلرشييييييياد األكياديمي المنظم
والموجه تقع عل الطالب مسهولية معرفة ال حة الدراسة واالختبارات واألنظمة في المرحلة
الجامعية فور قبوله .ونتيجة للفروق الفردية بين الطالب فإن هناك من يلم بجميع تلك النظم
واللوا ا ويعمل عل التأقلم معها ،وفي المقابل هناك من يفتقد لل ثير من المعلومات عن تلك
النظم واللوا ا مما يسبب وقوعه في العديد من المش الت األكاديمية كتدني المعدل والرسوب
والفصييييل  .......الخ من المشيييي الت التي يتحمل مسييييهولياتها لجهلة بالنظم ولعدم فعالية نظام
اإلرشاد األكاديمي.
أدوات التوجيه واإلرشاد المعتمدة
حت يحقق اإلرشاد الغاية المنشودة فإن اللجنة تقترا االعتماد عل الوثا ق التالية في
االرشادأ
 .1نماذج موحدة من وحدة االرشاد والتوجيه.
 .2ال حة الدراسة واالختبارات.
 .3نماذج الحركات األكاديمية المعتمدة من عمادة القبول والتسجيل.
 .4الخطط الدراسية ألقسام ال لية.
 .5السجل األكاديمي الدوري واألخير للطالب.
 .6الجدول الدراسي للطالب.
آلية توزيع الطلبة على المرشدين
يتم تحديد المرشيييييييد األكاديمي للطالب منذ دخوله الجامعة ويسييييييتمر معه ال تخرجه وفي
حاالت اللرورة يتم تغييره من قبل ر يس القسم مع ابالغ الطلبة بذلك ،في حالة عدم التوازن
في اعداد المرشيييدين األكاديميين بين شيييطري الطالب والطالبات يتم التوزيع بإشيييراف وكيل
ال لية للشييييييهون األكاديمية ،كما نقترا تدريب أعليييييياء هي ة التدريس الغير ناطقين بالعربية
عل عملية االرشييييييياد األكاديمي للقيام بمهامه-خصييييييوصيييييييا في ال ليات التي تدرس باللغة
االنجلي ية.
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المقترحات المعتمدة على التقنية
ملف االرشاد اآللي لكل طالب
إنشاء ملف إل تروني يشتمل عل قوا م تتلمن المقررات الدراسية ل ل مستو من الخطة
الدراسية ل ل تخصص بحيث يُتيا للطالب
 .1المقررات التي يجب دراستها في المستو المطلوب.
 .2حساب المعدل ل ل مستو تم االنتهاء منه بنا ًء عل الدرجة الم تسبة.
 .3المقررات المحتمل دراسيييييتها للمسيييييتو التالي في حال لم يتم ن الطالب من
اجتياز بعض المقررات في المستو السابق
ويخلع الملف آليا ً لللوابط التي يشترطها كل قسم من اقسام ال ليات من حيثأ
 .1سقف تسجيل الساعات بنا ًء عل المعدل الم تسب
 .2عدد الساعات المطلوبة لتسجيل مشروع التخرج
 .3المقررات المشروطة باجتياز مقرر سابق
لذا يختصر الملف ال ثير من الت ساؤالت المت ررة عل المرشدين األكاديميين في بداية كل
فصييييييل دراسييييييي ألنه قد يم ن الطلبة من اتخاذ القرار تلقا يا ً تجاه الحلول المحتملة في انهاء
المتطلبات الدراسية.
نشرات دورية إلكترونية للبريد اإللكتروني للطالب
يم ن ارسال النشرات الدورية إل البريد اإلل تروني الجامعي للطالب للمساعدة في نشر ثقافة
اإلرشاد األكاديمي واإلعالن عن أي فعاليات أو دورات قد تقدم في مجال اإلرشاد األكاديمي.
تفعيل االرشاد االفتراضي
إنشيييياء منتد إل تروني لإلرشيييياد األكاديمي يهدف إل نشيييير األف ار وتبادل المعلومات التي
تسييييهل عملية توجيه وارشيييياد الطلبة حيث يفتا فيه باب الحوار الهادف والنقاش الراقي فيما
يخص األمور األ كاديم ية في ال جام عة .بح يث ت ون علييييييو ية المن تد أل كاديميين وطالب
الجامعة فقط ويحتوي عل األج اء التاليةأ





الخطط الدراسية لجميع األقسام العلمية ل ليات الجامعة.
الجداول الدراسية ويتم تحديثها كل فصل دراسي.
األس لة الشا عة بحيث يتلمن أبرز األس لة الشا عة حول اإلرشاد األكاديمي واللوا ا
واألنظمة ،باإلضافة إل إجابات عل كل هذه األس لة.
إعالنات مبوبة لالطالع عل آخر األخبار والتطورات التي تحدث في الجامعة.
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أساليب التواصل المثلى بين المرشد الطالبي والطالب
البريد اإلل تروني الرسمي الجامعي ل الً من المرشد األكاديمي والطالب.
طرق تقييم اإلرشاد األكاديمي
بالمقارنة المرجعية لبعض الجامعات المحلية ،تقترا اللجنة االعتماد عل مهشييييييرات األداء
التالية في تقييم فعالية اإلرشاد األكاديمي بالجامعةأ
 .1تقييم الطالب لالرشيييياد األكاديمي والمهني والنفسييييي في السيييينة النها ية عل مقياس من
خمس نقاط.
 .2نسبة الطالب ال المرشد األكاديمي.
 .3عدد المستفيدين من خدمات االرشاد عل مستو البرنامج وال لية والجامعة.
 .4عدد البرامج اإلنما ية والوقا ية المقدمة خالل عام.
 .5عدد الطالب المتعثرين دراسيا ً بالجامعة الذين تلقوا برامج ارشادية.
 .6عدد الطالب المتوفقين والموهوبون الذين تلقوا برامج إنما ية.
طرق أخرى لتفعيل التوجيه واالرشاد
لما للمسييييابقات من فوا د كشييييحذ الهمم والتنافس الشييييريف وتنمية المواهب تقترا اللجنة
إجراء مسابقات بين ال ليات في مجال االرشاد والتوجيه.
المراجع
 دليل االرشاد االكاديمي ألعلاء هي ة التدريس  -جامعة الباحة
 دليل االرشاد االكاديمي ألعلاء هي ة التدريس  -جامعة حا ل
 دليل االرشاد الطالبي  -جامعة حا ل
 المرشد األكاديمي  -جامعة المجمعة
 دليل اإلرشاد األكاديمي  -جامعة المجمعة
 دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي -جامعة تبوك
 خطة مرك اإلرشاد الطالبي  -الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
 مرك االرشاد األكاديمي والطالبي  -جامعة الجوف
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املالحق
نم ــوذج الخطة السنوية لوحدة التوجيه و اإلرش ــاد الطالبي بكلي ــة ...................
للفصل .....................لل ـع ــام الجامع ــي...........................
البرنامج

م

األهداف

نوع النشاط

وسيلة التنفيذ مكان التنفيذ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
يعــتم ــد :
رئيس وحدة التوجيه واإلرشاد ،............................... :التوقيع ،.....................
التاريخ..........................
عميد الكلية ،............................... :التوقيع  ،................................التاريخ.........................
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استمارة حتويل طالب إىل وحدة التوجيه واإلرشاد الطالبي

ً
أوال  :البيانات األولـية :
رمز الطـالب  ..................................................... :املستوي  ......................................... :تاريخ امليالد :
الكلية

:

...............................................................................

ً
ثانيا  :أ :نوع املشكلة :

تربوية

نفسية

القسم :
سلوكية

.....................................................................

..........................................................

صحية

اجتماعية

اقتصادية أخرى .......................

ب :بداية حدوث املشكلة ................................................................................................................ :
ج :ملخص مشكلة الطالب ( وما مدى تأثريها على الطالب ذاتي ًا وبيئياً ) :
................................................................................................... ............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ......................

ً
ثالثا  :اجلانب الدراسي  :أ  :مستوى الطالب التحصيلي :

ممتاز

جيد جدا

جيد

ضعيف

ب  :نبذة عن وضع الطالب الدراسي حاليا :
................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

ً
رابعا :اجلانب األسري ( :العالقة األسرية  ،مع من يعيش  ،حوادث الطالق والوفاة إن وجد  ،غريها )
................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... .............................................................................................................................



رأي املرشد الطالبي :



رأي رئيس القسم :

............................................................................. ........................................................... .............................................................................................................................

.................................................................................................... .................................................................................................................................................................

.رأي مشرف التوجيه واإلرشاد :
....................................................................................................................................................................................................................................................................

مشرف التوجيه واإلرشاد

املرشد الطالبي
االسم............................................... :

.....................................

التوقيع...............................

.....................................
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استمارة االرشاد السلوكي واالجتماعي واألكاديمي
البيـــانات الشخـــصية للطــــالب
اسم الطالب:
رقم الجوال :
البريد اإللكتروني:
رقم جوال ولي األمر:
رقم هاتف للطوارئ :
عـــنوان الطـالب/ة :
هل الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ؟ ∕نعم
إذا كانت اإلجابة بنعم ما نوع االعاقة ؟

البيــــانات االكـــاديمية للــــطالـب
الرقم الجامعي :
الكلية :

سنة االلتحاق بالجامعة:
التخصص:

الساعات المجتازة:
المعدل التراكمي:

الساعات المتبقية:
الوضع االكاديمي:

∕ال

العقوبات التي وقعت على الطالب داخل الجامعة إن وجدت ( يذكر سبب هذه العقوبات):

اإلجراءات التي اتخذها المرشد لعدم تكرار تعرض الطالب لمثل هذه العقوبات:

المشكالت السلوكية أو االجتماعية الموجودة لدى الطالب وتعوق أداءه األكاديمي إن وجدت:

الحلول المقترحة من قبل المرشد للتعامل مع المشكالت السلوكية أو االجتماعية:

المشكالت األكاديمية الموجودة لدى الطالب إن وجدت:

الحلول المنفذة من قبل المرشد للتعامل مع المشكالت األكاديمية:

اسم الطالب ................................................:التوقيع  ................................التاريخ................................
اسم المرشد ................................................:التوقيع  ...............................التاريخ................................
رئيس وحدة اإلرشاد......................................:التوقيع ................................التاريخ.................................
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نموذج الطالب املتعثردراسيا
البيـــانات الشخـــصية للطــــالب
اسم الطالب:
رقم الجوال :
البريد اإللكتروني:
رقم جوال ولي األمر:
رقم هاتف للطوارئ :
عـــنوان الطـالب/ة :
هل الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ؟ ∕نعم
إذا كانت اإلجابة بنعم ما نوع االعاقة ؟

البيــــانات االكـــاديمية للــــطالـب
الرقم الجامعي :
الكلية :

سنة االلتحاق بالجامعة:
التخصص:

الساعات المجتازة:
المعدل التراكمي:

الساعات المتبقية:
الوضع االكاديمي:

∕ال

الطالب ................................................:التوقيع  ................................التاريخ................................
أسباباسم التعثر
الدراسي
اسم المرشد ................................................:التوقيع  ...............................التاريخ................................
رئيس وحدة اإلرشاد......................................:التوقيع ................................التاريخ.................................
اإلجراءات التي
اتخذها المرشد
لمساعدة
الطالب

توصيات
المرشد
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