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      كلمة معالي مدير الجامعة
    

اأبنائي وبناتي طالب وطالبات اجلامعة  
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته   

حب بكم يف جامعتكم )جامعة اجلوف ( هذه اجلامعة الفتية الغنية        نرِّ
مبواردها الب�سرية والتكنولوجية  ونتمنى لكم عاما درا�سيًا حافاًل باجلد 
والعطاء يف جميع التخ�س�سات الأكادميية املنا�سبة لقدراتكم ومهاراتكم 

وميولكم الدرا�سية وا�ستعداداتكم .  

لالإر�ساد  مركزا  اأن�ساأت  ذلك  اأجل  ومن   ، ال�سالح  الفرد  اإعداد  اإىل  اجلامعة  تهدف  باجلامعة:   وبناتي  اأبنائي 
الأكادميي والطالبي لرعايتكم وم�ساعدتكم على حتقيق اأهدافكم ؛ لت�سهموا يف دعم م�سرية هذا الوطن املعطاء 
كما وفرت اجلامعة اأع�ساء هيئة تدري�س متخ�س�سني مل�ساعدتكم ودعمكم عرب توجيه الن�سح وامل�سورة اإىل كل 
من يحتاجها من طالب وطالبات اجلامعة ، حيث ُيعد الإر�ساد الأكادميي والطالبي اأ�سلوبًا علميًا لرعاية طلبة 

اجلامعة يف كافة النواحي الأكادميية والعلمية والجتماعية والنف�سية والرتبوية والثقافية .

اأبنائي وبناتي باجلامعة : يقدم الإر�ساد الأكادميي والطالبي برامج م�ساندة �ساملة ، وم�سورة نافعة ، ون�سيحة 
�سادقة ، وتوجيهًا �ساماًل لكافة اجلوانب النف�سية والرتبوية والجتماعية ، جلميع طالب وطالبات اجلامعة ؛ 
لالرتقاء مب�ستوياتهم ، وت�سجيعهم على التميز والإبداع والعمل على اإجناح املهمة التعليمية للجامعة ، وحتقيق 

النجاح الأكادميي للطالب والطالبة ، والإ�سهام يف بناء �سخ�سياتهم ؛ ليكونوا اأع�ساء فاعلني يف جمتمعهم.

وبراجمه   ، الإر�ساد  خدمات  ملعرفة  حمتوياته  على  والإطللالع   ، الدليل  هذا  من  ال�ستفادة  اآمل  اخلتام  ويف 
وفعاليات ، ومهامه واآلياته ، كما اآمل التوا�سل مع املر�سدين الأكادمييني ؛ لال�ستفادة من خرباتهم وتوجيهاتهم 

�سعيًا اإىل حتقيق الأهداف املن�سودة.

                                                     واهلل املوفق

مدير جامعة الجوف
األستاذ الدكتور / إسماعيل بن محمد البشري
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      كلمة سعادة مدير مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي    

الأكادميي  بتخ�س�سه  الطالب  تربط  حلقة  الأكادمييون  املر�سدون  ميثل 
كما تربطه ببقية موارد اجلامعة مما يجعل دور املر�سد مهمًا لي�س فقط 
باأن  وذلك  �سخ�سيته  تطور  يف  اأي�سًا  بل  للطالب  الأكادميي  التح�سيل  يف 
اأهدافه  تخ�س  قللرارات  �سنع  من  الطالب  متكني  يف  العالقة  هذه  تثمر 
الأكادميية  وتكون مبنية على معلومات دقيقة. وي�سنع املر�سد الأكادميي 
والطالب عالقة �سراكة لتحديد الفر�س واخليارات املتاحة للطالب ويف 
�سيا�سات  عن  ومهمة  دقيقة  مبعلومات  الطالب  املر�سد  يزود  الوقت  نف�س 
اجلامعة وم�سادرها والفر�س املهنية يف جمال التخ�س�س. وح�سب النظام 

املتبع يف جامعة اجلوف يتلقى الطالب يف مرحلة ال�سنة التح�سريية خدمات الإر�ساد الأكادميي من خالل وحدة 
اأن يتم قبول الطالب يف اإحدى الكليات باجلامعة فاإنه يتلقى الإر�ساد من مر�سده الأكادميي  متخ�س�سة وبعد 
الطالب  فيها  فيوزع  الأوىل  ال�سنة  يف  مبا�سرة  الطالب  تقبل  التي  الكليات  واأما   ، فيها  قبوله  مت  التي  بالكلية 

مبا�سرة مبعرفة وحدة الإر�ساد بالكلية اإىل جمموعات لكل جمموعة مر�سد اأكادميي . 

كما ل يقت�سر دور الإر�ساد على اجلانب الأكادميي و متابعة الطالب يف تنفيذ خطته الدرا�سية  فح�سب، بل 
يتعداه اإىل متابعته يف الأمور النف�سية و الجتماعية واحلياتية؛ لذا فاإن جناح عمليلة الإر�ساد يتطلب توافر 
العديد من العنا�سر منها: املر�سلد الكفء ، و الطالب امللتزم، واملعلومات التي يتم مبوجبها الإر�ساد، واملخت�سون 
يف املجالت النف�سية والجتماعية وغريها. فالإر�ساد عملية م�ستمرة و م�ساعدة يف حتقيق الأهداف التعليمية 
وتخطي العقبات، ومع ات�سلاع رقعة التعليم العايل وفقًا لنظام ال�سلاعات املعتمدة زادت احلاجة اإليه اأكرث من 
ذي قبل؛ ملا له من تاأثيلر على م�ستوى الطالب الذي قد يتعر�س ب�سبب علدم الهتمام به اإىل مزالق قد تلوؤدي 

بله اإىل ترك اجلامعة والدرا�سة اجلامعية برمتها.

فاملر�سد الأكادميي واملر�سدة الأكادميية ي�ساعدان على معرفة الكثري من تلك الأمور، وت�سهيل ا�ستخدامها يف 
ل  الدرا�سة  للجميع والتفوق يف  النجاح  اأو عقبات مما يحقق  ما قد يعرت�س كل طالب وطالبة من م�ساكل  حل 
واقتدار يف حتقيق  بكفاءة  فت�سهم  للجامعة  والطالبات  الطالب  انتماء جميع  تزداد قوة  ومن ثم  ل  باإذن اهلل 
ر�سالة واأهداف اجلميع وتاأمني امل�ستقبل الوظيفي، واأن يكون خلريجي جامعة اجلوف الدور الفاعل يف التنمية 

الوطنية وامل�ساهمة يف بناء الأجيال امل�ستقبلية.

د. حسن بن إبراهيم الجليدي
مدير مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي    
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رؤية الجامعة : 

املجتمع  ي�ساهم يف خدمة  املبتكرة مبا  العلمية  البحوث  واإجراء  والتعلم  التعليم  والتميز يف جمالت  الريادة 
لت�سبح جامعة اجلوف من اأف�سل اجلامعات ال�سعودية وتقود قاطرة التعليم والبحث العلمي والتقدم احل�ساري 

يف املنطقة ال�سمالية باململكة .

رسالة الجامعة :

حاجات  لتلبية  مميزة  كوادر  لإعداد  عالية  جودة  ذات  اأكادميية  برامج  تقدم  اأن  اإىل  اجلوف  جامعة  تطمح 
املجتمع ، كما ت�سعى اجلامعة اإىل و�سع نواة للبحث العلمي لتنمية وتعزيز التقدم املعريف وامل�ساركة يف خدمة 
ق�سايا املجتمع والبيئة ملنطقة اجلوف وذلك لالإ�سهام يف تقدم الوطن ورفعته، مع اللتزام بالقيم والأعراف 

الأكادميية.

أهداف الجامعة :

1-  توفري مناخ علمي منا�سب لأع�ساء هيئة التدري�س وطالب اجلامعة .
2-  تبني برامج اأكادميية متميزة وتطويرها ب�سورة دائمة لتتما�سى مع املعايري العاملية واملتطلبات الوطنية .
3-  توفري كافة الإمكانيات الب�سرية واملادية والتنظيمية الالزمة لدعم العملية التعليمية لطالب اجلامعة .

يخدم  مبا  باجلامعة  والدقيقة  العامة  التخ�س�سات  خمتلف  يف  متميزين  تدري�س  هيئة  اأع�ساء  ا�ستقطاب   -4
العملية التعليمية ولرفع م�ستوى الطالب .

5- رفع م�ستوى التعليم والتعلم لطالب اجلامعة والهتمام باإك�سابهم املهارات املختلفة من خالل تبني �سيا�سات 
تعليمية منا�سبة .

والبيئة  املجتمع  ومتطلبات  اجلامعة  اإمكانيات  مع  تتنا�سب  حمددة  مبعايري  للطالب  قبول  �سيا�سات  تبني   -6
املحيطة .

7-  تطبيق معايري و�سيا�سات وخ�سائ�س واآليات وممار�سات اجلودة والعتماد الأكادميي باجلامعة .
8- اإن�ساء مراكز بحثية متخ�س�سة متميزة بكليات اجلامعة ودعمها بكافة الإمكانيات الالزمة .

9- اإن�ساء قاعدة بيانات بحثية لأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة اجلوف .
10- تقدمي الدعم املادي واملعنوي لت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�س على اإجراء البحوث العلمية ون�سرها دوليًا 

وح�سور موؤمترات علمية عاملية للم�ساركة با�سم جامعة اجلوف يف املحافل الدولية .
11- امل�ساهمة يف التنمية الب�سرية مبنطقة اجلوف من خالل طرح برامج تدريبية متميزة وتقدمي ال�ست�سارات 

حلل م�ساكل املجتمع والبيئة املحيطة .
والبيئة  املجتمع  يحتاجه  ملا  واخلريجني  الكوادر  وتوجيه  املجتمع  باحتياجات  بيانات  قاعدة  اإعللداد   -12

املحيطة.
13-اإ�سراك خمتلف امل�ستفيدين من جامعة اجلوف يف تطوير ال�سيا�سة التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع .

14- ال�سراكة بني جامعة اجلوف واجلامعات ال�سعودية والعاملية املتميزة يف خمتلف املجالت .
15- توعية املجتمع بالربامج التعليمية والدورات التدريبية املختلفة التي تقدمها اجلامعة  .
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املجتمع ، كما ت�سعى اجلامعة اإىل و�سع نواة للبحث العلمي لتنمية وتعزيز التقدم املعريف وامل�ساركة يف خدمة 
ق�سايا املجتمع والبيئة ملنطقة اجلوف وذلك لالإ�سهام يف تقدم الوطن ورفعته، مع اللتزام بالقيم والأعراف 

الأكادميية.

أهداف الجامعة :

1-  توفري مناخ علمي منا�سب لأع�ساء هيئة التدري�س وطالب اجلامعة .
2-  تبني برامج اأكادميية متميزة وتطويرها ب�سورة دائمة لتتما�سى مع املعايري العاملية واملتطلبات الوطنية .
3-  توفري كافة الإمكانيات الب�سرية واملادية والتنظيمية الالزمة لدعم العملية التعليمية لطالب اجلامعة .

يخدم  مبا  باجلامعة  والدقيقة  العامة  التخ�س�سات  خمتلف  يف  متميزين  تدري�س  هيئة  اأع�ساء  ا�ستقطاب   -4
العملية التعليمية ولرفع م�ستوى الطالب .

5- رفع م�ستوى التعليم والتعلم لطالب اجلامعة والهتمام باإك�سابهم املهارات املختلفة من خالل تبني �سيا�سات 
تعليمية منا�سبة .

والبيئة  املجتمع  ومتطلبات  اجلامعة  اإمكانيات  مع  تتنا�سب  حمددة  مبعايري  للطالب  قبول  �سيا�سات  تبني   -6
املحيطة .

7-  تطبيق معايري و�سيا�سات وخ�سائ�س واآليات وممار�سات اجلودة والعتماد الأكادميي باجلامعة .
8- اإن�ساء مراكز بحثية متخ�س�سة متميزة بكليات اجلامعة ودعمها بكافة الإمكانيات الالزمة .

9- اإن�ساء قاعدة بيانات بحثية لأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة اجلوف .
10- تقدمي الدعم املادي واملعنوي لت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�س على اإجراء البحوث العلمية ون�سرها دوليًا 

وح�سور موؤمترات علمية عاملية للم�ساركة با�سم جامعة اجلوف يف املحافل الدولية .
11- امل�ساهمة يف التنمية الب�سرية مبنطقة اجلوف من خالل طرح برامج تدريبية متميزة وتقدمي ال�ست�سارات 

حلل م�ساكل املجتمع والبيئة املحيطة .
والبيئة  املجتمع  يحتاجه  ملا  واخلريجني  الكوادر  وتوجيه  املجتمع  باحتياجات  بيانات  قاعدة  اإعللداد   -12

املحيطة.
13-اإ�سراك خمتلف امل�ستفيدين من جامعة اجلوف يف تطوير ال�سيا�سة التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع .

14- ال�سراكة بني جامعة اجلوف واجلامعات ال�سعودية والعاملية املتميزة يف خمتلف املجالت .
15- توعية املجتمع بالربامج التعليمية والدورات التدريبية املختلفة التي تقدمها اجلامعة  .
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الفصل األول : مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 

القيم الجوهرية للمركز :

الطالب اأوًل .
التميز والريادة .

اخل�سو�سية .
التحفيز والتوا�سل .

رؤية المركز :

اأن يكون مركزًا رائدًا حمليًا واإقليميًا فى جمال اخلدمات الإر�سادية الأكادميية والطالبية .

رسالة المركز:

ال�سعي لتقدمي خدمات اإر�ساد اأكادميي وطالبي لطالب وطالبات اجلامعة من خالل برامج متنوعة تعزز التنمية 
ال�ساملة ل�سخ�سياتهم .

أهداف المركز :

- ن�سر ثقافة الإر�ساد الأكادميي والطالبي بني طالب وطالبات اجلامعة .
- م�ساعدة الطالب والطالبات على فهم النظم والإجراءات واللوائح اجلامعية .

- تقدمي ال�ست�سارات املتخ�س�سة للطالب والطالبات واملر�سدين الأكادمييني .
- تطوير قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س فى جمالت الإر�ساد الأكادميي والطالبي .

- تقدمي الدعم الفني لوحدات الإر�ساد الأكادميي والطالبي بكليات اجلامعة .
درا�سة الظواهر ال�سلبية وامل�سكالت ال�سائعة بني طالب وطالبات اجلامعة وتقدمي مقرتحات احللول ب�ساأنها .

- توفري م�سادر املعلومات املرتبطة بالإر�ساد الأكادميي والطالبي .
- تبادل اخلربات مع مراكز الإر�ساد الأكادميي والطالبي باجلامعات الوطنية والإقليمية والدولية .

- تعزيز التوافق النف�سي والجتماعي والدرا�سي لطالب وطالبات اجلامعة .
اأهدافهم  حتقيق  تعوق  التي  امل�سكالت  على  للتغلب  وم�ساعدتهم  والطالبات  للطالب  الدرا�سي  التعرث  عالج   -

الدرا�سية .
- الهتمام بالطالب املتفوقني واملوهوبني .

- تقدمي اخلدمات الإر�سادية للمجتمع املحلي .
- الهتمام بالطالب ذوي الحتياجات اخلا�سة وتقدمي الدعم والربامج املتخ�س�سة لهم.
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- وحدة المتابعة والتقويم : ) يديرها منسق يحمل درجة الدكتوراه في علم النفس (

تتلخ�س مهام هذه الوحدة يف الآتي :
1 - الإ�سراف علي تنفيذ الربامج املجازة من جمل�س املركز.

2 - تقومي الربامج وامل�ساريع والأن�سطة واخلدمات املنفذة وتقدمي تقارير دورية عنها ملدير املركز لت�سمن يف  
تقارير املركز الدورية التي تقدم للمجل�س  .

3 - التن�سيق لربامج واأن�سطة املركز واجلهات ذات ال�سلة .
الإر�ساد  لتلقي  بالكليات  الأكادمييني  واملر�سدين  الوحدات  من  املحولة  الطالبية  احلالت  خدمة  تن�سيق   -  4

وال�ست�سارة املتخ�س�سة باملركز .
5 - ا�ستالم التقارير واملعامالت ال�سادرة من الوحدات بالكليات وتوجيهها للجهات املخت�سة داخل املركز.

- وحدة التخطيط والبرامج والتدريب : )يديرها منسق يحمل درجة الدكتوراه في 
علم النفس ( .

1 -اقرتاح وتخطيط الربامج وامل�ساريع والأن�سطة واخلدمات التف�سيلية  ذات ال�سلة بروؤية ور�سالة واأهداف 
املركز  .

2 - تنظيم الدورات واجلل�سات التدريبية وور�س العمل وامللتقيات واللقاءات احلوارية التفاعلية والأوملبياد 
وامل�سابقات ... اإلخ مبا يحقق روؤية ور�سالة و اأهداف املركز .

3 - تنظيم الدورات التدريبية للمر�سدين الأكادمييني .
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 العمل وامللتقيات واللقاءات احلوارية التفاعلية والأوملبياد  العمل وامللتقيات واللقاءات احلوارية التفاعلية والأوملبياد 
أهداف املركز .أهداف املركز .

دين الأكادميينيدين الأكادمييني . .

سس - تنظيم الدورات واجلل�سات التدريبية وور�سس - تنظيم الدورات واجلل�سات التدريبية وور� - تنظيم الدورات واجلل�سات التدريبية وور�سس العمل وامللتقيات واللقاءات احلوارية التفاعلية والأوملبياد  العمل وامللتقيات واللقاءات احلوارية التفاعلية والأوملبياد  22
أهداف املركز .أهداف املركز .اأهداف املركز .أهداف املركز .أهداف املركز .أهداف املركز . ؤية ور�سالة و ؤية ور�سالة و وؤية ور�سالة و ؤية ور�سالة و ووؤية ور�سالة و ؤية ور�سالة و  إلخ مبا يحقق رإلخ مبا يحقق راإلخ مبا يحقق رإلخ مبا يحقق رووإلخ مبا يحقق رووإلخ مبا يحقق رإلخ مبا يحقق ر وامل�سابقات ... وامل�سابقات ... 

دين الأكادميينيدين الأكادميينيسدين الأكادميينيدين الأكادميينيسسدين الأكادميينيدين الأكادمييني سس - تنظيم الدورات التدريبية للمر�سس - تنظيم الدورات التدريبية للمر� - تنظيم الدورات التدريبية للمر� 33
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درجة  يحمل  منسق  يديرها   (  : واإلعالم  والتوثيق  اإللكتروني  اإلرشاد  وحدة   -
الماجستير أو الدكتوراه في الحاسب اآللي ( .

1.اإدارة ال�سفحة الإلكرتونية للوحدة مبوقع اجلامعة الإلكرتوين .
2.الإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة بالوحدة واأن�سطتها . 

3.تثقيف الطالب واملجتمع بر�سالة واأهداف الوحدة والرتويج لرباجمها واأن�سطتها .
4.الإ�سراف على توثيق كل اأن�سطة الوحدة وعك�سها اإعالميًا .

5.اإدارة برنامج ال�ست�سارات الإلكرتونية .
6.اإ�سدار مطبوعات املركز .

7.تنظيم اجتماعات جمل�س املركز وجلنة تن�سيق الإر�ساد بالكليات .
8.تنظيم وتن�سيق لقاءات معايل مدير اجلامعة الإر�سادية بالطالب .

الخدمات التي يقدمها مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي بجامعة الجوف :

يتيح مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة ما يلي: 
 

- خدمة اإلرشاد الفردي :  

اإىل تقدمي اخلدمة الإر�سادية ب�سكل فردي بحيث  التي تواجه الطالب رمبا حتتاج  ال�سعوبات  الكثري من  اإن 
يتم تنفيذ اخلطة الإر�سادية اخلا�سة بالطالب ب�سكل مبا�سر بني الأخ�سائي وامل�سرت�سد  ليتم م�ساعدته على 
اخلدمة  هذه  وتقدم  م�سكالته.  حلل  املنا�سبة  القرارات  اتخاذ  على  قدرته  وتنمية  ال�سخ�سي  النمو  حتقيق 
ملء  بعد  املتبعة  النظم  ح�سب  وذلك  الأكادميي  املر�سد  من  اأو  بالكلية  الإر�ساد  وحدات  من  املحولني  للطالب 
)ا�ستمارة اإحالة طالب للمركز ( اأو عن طريق الطلب املبا�سر من الطالب نف�سه بعد التن�سيق مع وحدة املتابعة 

والتن�سيق باملركز بح�سوره �سخ�سيًا اأو بالت�سال هاتفيًا . 

- خدمة اإلرشاد الجمعي :

تقدمي خدمة الإر�ساد اجلماعي لعدد من الطالب وامل�ستفيدين باجلامعة ممن ي�سرتكون يف م�سكلة واحدة مبا 
يتوافق مع اأهدافهم واهتماماتهم وق�ساياهم، وتقدم لهم اخلدمة يف وقت واحد و مكان واحد لي�سهم اجلميع 
يف عر�س ق�ساياهم وتتاح الفر�سة لتعليمهم فن التعامل مع الآخرين وبناء الثقة باأنف�سهم وتعليمهم مهارات 
يف  امل�ساركني  من  اإلزامي  عقد  توقيع  لذلك  يلزم  وقد  اجلماعية.  وامل�ساركة  البناء  واحلوار  الفعال  الت�سال 
النف�سي اجلماعي. وتقدم  الإر�ساد  النوع من  امل�ساركة يف هذا  ملبداأ  ال�سمة احلقيقية  باملحافظة على  الربامج 
هذه اخلدمة للطالب املحولني من وحدات الإر�ساد بالكلية اأو من املر�سد الأكادميي وذلك ح�سب النظم املتبعة 
بعد ملء )ا�ستمارة اإحالة طالب للمركز ( اأو عن طريق الطلب املبا�سر من الطالب نف�سه بعد التن�سيق مع وحدة 

املتابعة والتن�سيق باملركز بح�سوره �سخ�سيًا اأو بالت�سال هاتفيًا . 
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- خدمة اإلرشاد الممتد واإلرشاد الوقائي:

اإىل  بالكليات ونظرًا ل�ستمرار احلاجة  الإر�ساد  وبالتن�سيق مع وحدات  والربامج  التخطيط  من خالل وحدة 
اإىل  والرتبوي  النف�سي  الإر�ساد  واأخ�سائيو  والجتماعيون  النف�سيون  امل�ست�سارون  ينتقل  الإر�سادية  اخلدمات 
مواقع الطالب لتقدمي برامج الإر�ساد الإمنائي والوقائي، وذلك �سعيًا لتوفري الوقت بتقدمي اخلدمة ملجموعة 
من الطالب يف وقت واحد، بالإ�سافة اإىل توعية الطالب بامل�سكالت والهتمامات املتوقعة ليتمكنوا من مواجهتها 

بامل�ستوى املطلوب، ويكون ذلك من خالل املحا�سرات واللقاءات التفاعلية والندوات والور�س التدريبية.

- خدمة اإلرشاد المهني :

من خالل وحدة التخطيط والربامج ينظم املركز برامج اإر�ساد مهني ويقوم مبقابلة امل�سرت�سدين وم�ساعدتهم 
هذه  وتقدم  وقدراتهم.  ميولهم  مع  يتنا�سب  مبا  الوظيفي  اأو  املهني  م�ستقبلهم  لتحديد  قراراتهم  اتخاذ  على 
اخلدمة للطالب املحولني من وحدات الإر�ساد بالكلية اأو من املر�سد الأكادميي وذلك ح�سب النظم املتبعة بعد 
اأو عن طريق الطلب املبا�سر من الطالب نف�سه بعد التن�سيق مع وحدة  اإحالة طالب للمركز (  ملء )ا�ستمارة 

املتابعة والتن�سيق باملركز بح�سوره �سخ�سيًا اأو بالت�سال هاتفيًا .

- خدمة اإلرشاد النمائية :

من خالل وحدة التخطيط والربامج ينظم مركز الإر�ساد الأكادميي و الطالبي برنامج للتوجيه الإمنائي لكل 
ف�سل درا�سي على �سكل حما�سرات اأ�سبوعية وقائية ومنائية وذلك لتحقيق اأهداف الربنامج واملتمثلة يف الآتي :
- تناول بع�س املو�سوعات التي مت�س الطالب اجلامعي وتوؤثر ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر على حت�سيله الدرا�سي، 

مثل: ال�ستعداد لالختبارات، وقلق المتحانات، وتطوير املهارات احلياتية والجتماعية املختلفة.
- طرح معلومات عن بع�س الق�سايا الإر�سادية التي توؤثر على الطالب اجلامعي، وحتد من �سريه الطبيعي وال�سوي 

يف م�سرية درا�سته اجلامعية، مثل: الكتئاب وال�سغط والتوتر.
- التطرق اإىل بع�س املوا�سيع املتعلقة بتنمية املهارات ال�سخ�سية لدى الطالب، مثل:اكت�ساب املهارات الدرا�سية 

اجليدة، وتنمية الدافعية الذاتية، وكيفية اتخاذ القرار، واأ�س�س اختيار �سريك احلياة .
ويحا�سر يف برنامج الإر�ساد الإمنائي والإر�ساد املمتد  الأ�ساتذة املخت�سون يف مركز الإر�ساد الطالبي وبع�س من 

الأ�ساتذة من ق�سم علم النف�س بكلية الرتبية وق�سم الطب ال�سلوكي بكلية الطب.

- خدمة االستشارات و اإلرشاد النفسي :

املجال  املتخ�س�سة يف  الإر�سادية  ال�ست�سارات واخلدمات  املركز  يقدم  وال�ست�سارات  البحوث  من خالل وحدة 
النف�سي والجتماعي والديني والأكادميي واملهني  وذوي الحتياجات اخلا�سة للطالب والدوائر ذات العالقة 
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درجة  يحمل  منسق  يديرها   (  : واإلعالم  والتوثيق  اإللكتروني  اإلرشاد  وحدة   -
الماجستير أو الدكتوراه في الحاسب اآللي ( .

1.اإدارة ال�سفحة الإلكرتونية للوحدة مبوقع اجلامعة الإلكرتوين .
2.الإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة بالوحدة واأن�سطتها . 

3.تثقيف الطالب واملجتمع بر�سالة واأهداف الوحدة والرتويج لرباجمها واأن�سطتها .
4.الإ�سراف على توثيق كل اأن�سطة الوحدة وعك�سها اإعالميًا .

5.اإدارة برنامج ال�ست�سارات الإلكرتونية .
6.اإ�سدار مطبوعات املركز .

7.تنظيم اجتماعات جمل�س املركز وجلنة تن�سيق الإر�ساد بالكليات .
8.تنظيم وتن�سيق لقاءات معايل مدير اجلامعة الإر�سادية بالطالب .

الخدمات التي يقدمها مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي بجامعة الجوف :

يتيح مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة ما يلي: 
 

- خدمة اإلرشاد الفردي :  

اإىل تقدمي اخلدمة الإر�سادية ب�سكل فردي بحيث  التي تواجه الطالب رمبا حتتاج  ال�سعوبات  الكثري من  اإن 
يتم تنفيذ اخلطة الإر�سادية اخلا�سة بالطالب ب�سكل مبا�سر بني الأخ�سائي وامل�سرت�سد  ليتم م�ساعدته على 
اخلدمة  هذه  وتقدم  م�سكالته.  حلل  املنا�سبة  القرارات  اتخاذ  على  قدرته  وتنمية  ال�سخ�سي  النمو  حتقيق 
ملء  بعد  املتبعة  النظم  ح�سب  وذلك  الأكادميي  املر�سد  من  اأو  بالكلية  الإر�ساد  وحدات  من  املحولني  للطالب 
)ا�ستمارة اإحالة طالب للمركز ( اأو عن طريق الطلب املبا�سر من الطالب نف�سه بعد التن�سيق مع وحدة املتابعة 

والتن�سيق باملركز بح�سوره �سخ�سيًا اأو بالت�سال هاتفيًا . 

- خدمة اإلرشاد الجمعي :

تقدمي خدمة الإر�ساد اجلماعي لعدد من الطالب وامل�ستفيدين باجلامعة ممن ي�سرتكون يف م�سكلة واحدة مبا 
يتوافق مع اأهدافهم واهتماماتهم وق�ساياهم، وتقدم لهم اخلدمة يف وقت واحد و مكان واحد لي�سهم اجلميع 
يف عر�س ق�ساياهم وتتاح الفر�سة لتعليمهم فن التعامل مع الآخرين وبناء الثقة باأنف�سهم وتعليمهم مهارات 
يف  امل�ساركني  من  اإلزامي  عقد  توقيع  لذلك  يلزم  وقد  اجلماعية.  وامل�ساركة  البناء  واحلوار  الفعال  الت�سال 
النف�سي اجلماعي. وتقدم  الإر�ساد  النوع من  امل�ساركة يف هذا  ملبداأ  ال�سمة احلقيقية  باملحافظة على  الربامج 
هذه اخلدمة للطالب املحولني من وحدات الإر�ساد بالكلية اأو من املر�سد الأكادميي وذلك ح�سب النظم املتبعة 
بعد ملء )ا�ستمارة اإحالة طالب للمركز ( اأو عن طريق الطلب املبا�سر من الطالب نف�سه بعد التن�سيق مع وحدة 

املتابعة والتن�سيق باملركز بح�سوره �سخ�سيًا اأو بالت�سال هاتفيًا . 
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- خدمة اإلرشاد الممتد واإلرشاد الوقائي:

اإىل  بالكليات ونظرًا ل�ستمرار احلاجة  الإر�ساد  وبالتن�سيق مع وحدات  والربامج  التخطيط  من خالل وحدة 
اإىل  والرتبوي  النف�سي  الإر�ساد  واأخ�سائيو  والجتماعيون  النف�سيون  امل�ست�سارون  ينتقل  الإر�سادية  اخلدمات 
مواقع الطالب لتقدمي برامج الإر�ساد الإمنائي والوقائي، وذلك �سعيًا لتوفري الوقت بتقدمي اخلدمة ملجموعة 
من الطالب يف وقت واحد، بالإ�سافة اإىل توعية الطالب بامل�سكالت والهتمامات املتوقعة ليتمكنوا من مواجهتها 

بامل�ستوى املطلوب، ويكون ذلك من خالل املحا�سرات واللقاءات التفاعلية والندوات والور�س التدريبية.

- خدمة اإلرشاد المهني :

من خالل وحدة التخطيط والربامج ينظم املركز برامج اإر�ساد مهني ويقوم مبقابلة امل�سرت�سدين وم�ساعدتهم 
هذه  وتقدم  وقدراتهم.  ميولهم  مع  يتنا�سب  مبا  الوظيفي  اأو  املهني  م�ستقبلهم  لتحديد  قراراتهم  اتخاذ  على 
اخلدمة للطالب املحولني من وحدات الإر�ساد بالكلية اأو من املر�سد الأكادميي وذلك ح�سب النظم املتبعة بعد 
اأو عن طريق الطلب املبا�سر من الطالب نف�سه بعد التن�سيق مع وحدة  اإحالة طالب للمركز (  ملء )ا�ستمارة 

املتابعة والتن�سيق باملركز بح�سوره �سخ�سيًا اأو بالت�سال هاتفيًا .

- خدمة اإلرشاد النمائية :

من خالل وحدة التخطيط والربامج ينظم مركز الإر�ساد الأكادميي و الطالبي برنامج للتوجيه الإمنائي لكل 
ف�سل درا�سي على �سكل حما�سرات اأ�سبوعية وقائية ومنائية وذلك لتحقيق اأهداف الربنامج واملتمثلة يف الآتي :

- تناول بع�س املو�سوعات التي مت�س الطالب اجلامعي وتوؤثر ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر على حت�سيله الدرا�سي، 
مثل: ال�ستعداد لالختبارات، وقلق المتحانات، وتطوير املهارات احلياتية والجتماعية املختلفة.

- طرح معلومات عن بع�س الق�سايا الإر�سادية التي توؤثر على الطالب اجلامعي، وحتد من �سريه الطبيعي وال�سوي 
يف م�سرية درا�سته اجلامعية، مثل: الكتئاب وال�سغط والتوتر.

- التطرق اإىل بع�س املوا�سيع املتعلقة بتنمية املهارات ال�سخ�سية لدى الطالب، مثل:اكت�ساب املهارات الدرا�سية 
اجليدة، وتنمية الدافعية الذاتية، وكيفية اتخاذ القرار، واأ�س�س اختيار �سريك احلياة .

ويحا�سر يف برنامج الإر�ساد الإمنائي والإر�ساد املمتد  الأ�ساتذة املخت�سون يف مركز الإر�ساد الطالبي وبع�س من 
الأ�ساتذة من ق�سم علم النف�س بكلية الرتبية وق�سم الطب ال�سلوكي بكلية الطب.

- خدمة االستشارات و اإلرشاد النفسي :

املجال  املتخ�س�سة يف  الإر�سادية  ال�ست�سارات واخلدمات  املركز  يقدم  وال�ست�سارات  البحوث  من خالل وحدة 
النف�سي والجتماعي والديني والأكادميي واملهني  وذوي الحتياجات اخلا�سة للطالب والدوائر ذات العالقة 
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باخلدمات الطالبية واأع�ساء الهيئة التدري�سية . وترتكز هذه ال�ست�سارات على توجيه الطالب نحو ما ي�ساعد 
بعد.  عن  معها  التعامل  ميكن  التي  ال�سعوبات  بع�س  تخطي  اأو  الذات  حتقيق  يف  املنا�سبة  القرارات  اتخاذ  يف 
الطالب  وي�ستطيع جميع  الطالب.   الربامج اخلا�سة بخدمة  الإ�سهام يف تطوير  كما تركز هذه اخلدمة على 
واملر�سدين الأكادمييني ومن�سوبي اجلامعة الت�سال باملركز هاتفيًا اأو احل�سور �سخ�سيًا لتلقي خدمة ال�ست�سارة 
التن�سيق  وحدة  مع  التن�سيق  بعد  والدرا�سية  والأ�سرية  والجتماعية  والنف�سية  الرتبوية  الق�سايا  �ستى  يف 

واملتابعة ، كما يوفر املركز خدمة ال�ست�سارة بوا�سطة الربيد الإلكرتوين.

- خدمة القياس النفسي :

املختلفة  النف�سية  الختبارات  وتف�سري  تطبيق  خدمة  الإر�ساد  مركز  يقدم  النف�سي  القيا�س  وحدة  خالل  من 
لقيا�س اأي جانب اأو قدرة يف ال�سخ�سية الإن�سانية اإذا تطلبت اخلطة الإر�سادية ذلك، وذلك عن طريق الإحالة 
من الوحدة بالكلية اأو طلب املر�سد الأكادميي باتباع اإجراءات الإحالة بتعبئة النموذج والتن�سيق مع وحدة 
الت�سخي�سية من خالل خدمات التوجيه املهني، والتاأهيلية من خالل  التن�سيق واملتابعة . كما يقدم خدماته 

ور�س العمل التدريبية .

- خدمة البحوث والدراسات :

حول  الدرا�سات  بتنفيذ  والطالبي  الأكادميي  الإر�ساد  مركز  يقوم  وال�ست�سارات  البحوث  وحدة  خالل  من 
احلاجات  ومعرفة  اخلدمات  نوعية  على  الوقوف  بهدف  وذلك  املختلفة،  الظواهر  وفهم  املقدمة  اخلدمات 

وامل�سكالت التي مير بها طالب اجلامعة واأخذها بعني العتبار عند و�سع اخلطة ال�سنوية للمركز.

- خدمة الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات اإلرشادية  :

التدريبية  العمل  وور�س  املتخ�س�سة  الق�سرية  التدريبية  واجلل�سات  الللدورات   بتقدمي  الإر�ساد  مركز  يقوم 
املقدمة  اخلدمات  جمال  يف  وذلك  والعاملني  الأكادمييني  واملر�سدين  اجلامعة  لطلبة  الإر�سادية  واللقاءات 

ولتعزيز وتنمية وتطوير قدرات الطالب لتحقيق ن�سوج فكري متقدم.

- خدمة اإلرشاد اإللكتروني : 

من خالل وحدة الإر�ساد الإلكرتوين يقوم املركز بن�سر ثقافة الإر�ساد يف جميع املجالت ) اأكادميي / نف�سي / 
اجتماعي / مهني / ذوي احتياجات خا�سة ( من خالل موقع اجلامعة الإلكرتوين الر�سمي ومن خالل رابط 
عمادة اجلودة والعتماد الأكادميي، ومن خالل الرابط اخلا�س باملركز. كما �سيقوم بت�سميم حمالت توعوية 
توجيهية اإر�سادية اإلكرتونية ترتبط مبو�سوعات حمددة مثل: ) حملة توعية باأ�سرار املخدرات اأو التدخني 
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/ اأو برنامج تهيئة لالختبارات او ... اإلخ (، اإ�سافة اإىل الرتويج لأن�سطة املركز والوحدات. كما �سيتم تنظيم 
وترتيب اإر�سادي عن طريق الربيد الإلكرتوين وذلك بتخ�سي�س بريد اإلكرتوين اإر�سادي خا�س باملركز خم�س�س 
للذكور واآخر لالإناث. كما �سيتم تاأ�سي�س هاتف اإر�سادي جماين، وا�ستخدام تقنية الر�سائل الق�سرية يف جمال 

الإر�ساد للتفاعل مع فئة حمددة مثل: ) متفوقني / متعرثين / ذوي احتياجات خا�سة ... اإلخ ( .

- خدمة المجتمع :

الربامج  بتقدمي  املتخ�س�سة   وحداته  خالل  من  اجلوف  بجامعة  والطالبي  الأكادميي  الإر�ساد  مركز  يقوم 
الن�سرات  مثل:  املختلفة  الإعالمية  الو�سائل  خالل  من  املحلي  للمجتمع  والتثقيفية   والتوعوية  الإر�سادية 
املطبوعة والكتيبات وال�سحف الإلكرتونية ... اإلخ . ويعد املركز برامج خا�سة وور�س عمل ودورات تدريبية، 
ويقدم خدمات القيا�س والتقييم النف�سي لالأفراد واملوؤ�س�سات  ) قيا�س الذكاء / الذاكرة / ال�سخ�سية / امليول 
/ الجتاهات / ال�سحة النف�سية... اإلخ (، كما يقدم  ال�ست�سارات املتخ�س�سة املتعلقة بالإر�ساد النف�سي والطب 

النف�سي والإر�ساد الأ�سري .

- خدمة المعلومات للطالب والمرشدين األكاديميين :

توفري م�سادر معلومات متنوعة من اأ�سرطة واأقرا�س تعليمية وتدريبية، ومقايي�س نف�سية وو�سائل تو�سيحية، 
ون�سرات وكتيبات، ولوائح ونظم جامعية متخ�س�سة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة بعمادة �سوؤون الطالب 
وعمادة القبول والت�سجيل وعمادة �سوؤون املكتبات ، ومتكني الطالب وامل�ستفيدين من ال�ستفادة منها مبا ي�سهل 
مهمة طلبهم للخدمات الإر�سادية. فقد ظهرت الآن اأ�ساليب حديثة يف الإر�ساد الذاتي عن طريق القراءة اأو 

الفيديو والكا�سيت والأقرا�س املدجمة ... اإلخ .

- خدمة طالب ما قبل الجامعة ) اإلرشاد المبكر لطلبة المرحلة الثانوية ( :

تتمثل يف اإعداد برامج لتعريف طالب املرحلة الثانوية باجلامعة من حيث اآليات التقدمي لها، و�سروط القبول، 
واملواقع اجلغرافية للكليات واأق�سامها الأكادميية، وطبيعة التخ�س�سات العلمية واملهن التي تخرج لها، وطبيعة 

ونظام الدرا�سة ... اإلخ .
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باخلدمات الطالبية واأع�ساء الهيئة التدري�سية . وترتكز هذه ال�ست�سارات على توجيه الطالب نحو ما ي�ساعد 
بعد.  عن  معها  التعامل  ميكن  التي  ال�سعوبات  بع�س  تخطي  اأو  الذات  حتقيق  يف  املنا�سبة  القرارات  اتخاذ  يف 
الطالب  وي�ستطيع جميع  الطالب.   الربامج اخلا�سة بخدمة  الإ�سهام يف تطوير  كما تركز هذه اخلدمة على 
واملر�سدين الأكادمييني ومن�سوبي اجلامعة الت�سال باملركز هاتفيًا اأو احل�سور �سخ�سيًا لتلقي خدمة ال�ست�سارة 
التن�سيق  وحدة  مع  التن�سيق  بعد  والدرا�سية  والأ�سرية  والجتماعية  والنف�سية  الرتبوية  الق�سايا  �ستى  يف 

واملتابعة ، كما يوفر املركز خدمة ال�ست�سارة بوا�سطة الربيد الإلكرتوين.

- خدمة القياس النفسي :

املختلفة  النف�سية  الختبارات  وتف�سري  تطبيق  خدمة  الإر�ساد  مركز  يقدم  النف�سي  القيا�س  وحدة  خالل  من 
لقيا�س اأي جانب اأو قدرة يف ال�سخ�سية الإن�سانية اإذا تطلبت اخلطة الإر�سادية ذلك، وذلك عن طريق الإحالة 
من الوحدة بالكلية اأو طلب املر�سد الأكادميي باتباع اإجراءات الإحالة بتعبئة النموذج والتن�سيق مع وحدة 
الت�سخي�سية من خالل خدمات التوجيه املهني، والتاأهيلية من خالل  التن�سيق واملتابعة . كما يقدم خدماته 

ور�س العمل التدريبية .

- خدمة البحوث والدراسات :

حول  الدرا�سات  بتنفيذ  والطالبي  الأكادميي  الإر�ساد  مركز  يقوم  وال�ست�سارات  البحوث  وحدة  خالل  من 
احلاجات  ومعرفة  اخلدمات  نوعية  على  الوقوف  بهدف  وذلك  املختلفة،  الظواهر  وفهم  املقدمة  اخلدمات 

وامل�سكالت التي مير بها طالب اجلامعة واأخذها بعني العتبار عند و�سع اخلطة ال�سنوية للمركز.

- خدمة الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات اإلرشادية  :

التدريبية  العمل  وور�س  املتخ�س�سة  الق�سرية  التدريبية  واجلل�سات  الللدورات   بتقدمي  الإر�ساد  مركز  يقوم 
املقدمة  اخلدمات  جمال  يف  وذلك  والعاملني  الأكادمييني  واملر�سدين  اجلامعة  لطلبة  الإر�سادية  واللقاءات 

ولتعزيز وتنمية وتطوير قدرات الطالب لتحقيق ن�سوج فكري متقدم.

- خدمة اإلرشاد اإللكتروني : 

من خالل وحدة الإر�ساد الإلكرتوين يقوم املركز بن�سر ثقافة الإر�ساد يف جميع املجالت ) اأكادميي / نف�سي / 
اجتماعي / مهني / ذوي احتياجات خا�سة ( من خالل موقع اجلامعة الإلكرتوين الر�سمي ومن خالل رابط 
عمادة اجلودة والعتماد الأكادميي، ومن خالل الرابط اخلا�س باملركز. كما �سيقوم بت�سميم حمالت توعوية 
توجيهية اإر�سادية اإلكرتونية ترتبط مبو�سوعات حمددة مثل: ) حملة توعية باأ�سرار املخدرات اأو التدخني 
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/ اأو برنامج تهيئة لالختبارات او ... اإلخ (، اإ�سافة اإىل الرتويج لأن�سطة املركز والوحدات. كما �سيتم تنظيم 
وترتيب اإر�سادي عن طريق الربيد الإلكرتوين وذلك بتخ�سي�س بريد اإلكرتوين اإر�سادي خا�س باملركز خم�س�س 
للذكور واآخر لالإناث. كما �سيتم تاأ�سي�س هاتف اإر�سادي جماين، وا�ستخدام تقنية الر�سائل الق�سرية يف جمال 

الإر�ساد للتفاعل مع فئة حمددة مثل: ) متفوقني / متعرثين / ذوي احتياجات خا�سة ... اإلخ ( .

- خدمة المجتمع :

الربامج  بتقدمي  املتخ�س�سة   وحداته  خالل  من  اجلوف  بجامعة  والطالبي  الأكادميي  الإر�ساد  مركز  يقوم 
الن�سرات  مثل:  املختلفة  الإعالمية  الو�سائل  خالل  من  املحلي  للمجتمع  والتثقيفية   والتوعوية  الإر�سادية 
املطبوعة والكتيبات وال�سحف الإلكرتونية ... اإلخ . ويعد املركز برامج خا�سة وور�س عمل ودورات تدريبية، 
ويقدم خدمات القيا�س والتقييم النف�سي لالأفراد واملوؤ�س�سات  ) قيا�س الذكاء / الذاكرة / ال�سخ�سية / امليول 
/ الجتاهات / ال�سحة النف�سية... اإلخ (، كما يقدم  ال�ست�سارات املتخ�س�سة املتعلقة بالإر�ساد النف�سي والطب 

النف�سي والإر�ساد الأ�سري .

- خدمة المعلومات للطالب والمرشدين األكاديميين :

توفري م�سادر معلومات متنوعة من اأ�سرطة واأقرا�س تعليمية وتدريبية، ومقايي�س نف�سية وو�سائل تو�سيحية، 
ون�سرات وكتيبات، ولوائح ونظم جامعية متخ�س�سة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة بعمادة �سوؤون الطالب 
وعمادة القبول والت�سجيل وعمادة �سوؤون املكتبات ، ومتكني الطالب وامل�ستفيدين من ال�ستفادة منها مبا ي�سهل 
مهمة طلبهم للخدمات الإر�سادية. فقد ظهرت الآن اأ�ساليب حديثة يف الإر�ساد الذاتي عن طريق القراءة اأو 

الفيديو والكا�سيت والأقرا�س املدجمة ... اإلخ .

- خدمة طالب ما قبل الجامعة ) اإلرشاد المبكر لطلبة المرحلة الثانوية ( :

تتمثل يف اإعداد برامج لتعريف طالب املرحلة الثانوية باجلامعة من حيث اآليات التقدمي لها، و�سروط القبول، 
واملواقع اجلغرافية للكليات واأق�سامها الأكادميية، وطبيعة التخ�س�سات العلمية واملهن التي تخرج لها، وطبيعة 

ونظام الدرا�سة ... اإلخ .
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- وسائل عمل مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة : 

حتى يتمكن املركز من حتقيق اأهدافه  يتبع الو�سائل التالية :

1. الدورات التدريبية التاأهيلية لأع�ساء هيئة التدري�س ) ذكور - اإناث ( وطالب وطالبات اجلامعة .

2 . الربامج الإر�سادية النف�سية والجتماعية والرتبوية .

3. ور�س العمل .

4. املحا�سرات والندوات .

5. اللقاءات احلوارية .

6. املعار�س .

7. امللتقيات .

8. الإ�سدارات املطبوعة ) ن�سرات ، كتيبات ، بر�سورات ، مطويات ، برنات ، جمالت ، �سحف(

9. رابط اإلكرتوين على موقع اجلامعة الإلكرتوين خا�س باملركز .

10. ا�ست�سارات عن طريق التوا�سل الإلكرتوين اأو الهاتفي اأو املبا�سر .

11. البحوث والدرا�سات .

12. تنظيم منا�سبات اإر�سادية.

13. املوؤمترات .

14. اأوملبياد الإبداع العلمي .

15. الأ�سابيع الإر�سادية .

16 . الإختبارات واملقايي�س النف�سية بالتعاون مع املركز الوطني للقيا�س والتقومي .

17 . الإر�ساد الأ�سري والإجتماعي للمجتمع املحلي .

18 . الإر�ساد املبكر لطالب وطالبات املرحله الثانوية .

19. الزيارات امليدانية لتقومي وحداة الإر�ساد بالكليات .
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- آلية اإلرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة :

دخول الطالب / الطالبة اإىل الكلية 
 

يتم توزيع الطالب على مر�سدين اأكادمييني 
 

تربط املجموعة الإر�سادية با�سم املر�سد الأكادميي على النظام بعمادة القبول والت�سجيل ويظهر ا�سم املر�سد 
على اجلدول الدرا�سي للطالب

 
واإدارة  بالكليات  الإر�ساد  الدرا�سي ( ين�سق برناجمه بني وحدات  الف�سل  الأ�سبوع الأول من  التهيئة )  اأ�سبوع 

مركز الإر�ساد الأكادميي والطالبي
  

حتديد �ساعات ومكان الإر�ساد واآليات التوا�سل مع املر�سد 

 

 

     

 

                                          
) اإحالة احلالت التي  تتطلب اإر�سادًا 

متخ�س�سًا اإىل جهة الخت�سا�س 
باملركز وفق منوذج الإحالة (

)عقد اللقاءات واملقابالت
الإر�سادية الفردية  واجلماعية

ح�سب مقت�سى احلال(
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- آلية اإلرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة :

دخول الطالب / الطالبة اإىل الكلية 
 

يتم توزيع الطالب على مر�سدين اأكادمييني 
 

تربط املجموعة الإر�سادية با�سم املر�سد الأكادميي على النظام بعمادة القبول والت�سجيل ويظهر ا�سم املر�سد 
على اجلدول الدرا�سي للطالب

 
واإدارة  بالكليات  الإر�ساد  الدرا�سي ( ين�سق برناجمه بني وحدات  الف�سل  الأ�سبوع الأول من  التهيئة )  اأ�سبوع 

مركز الإر�ساد الأكادميي والطالبي
  

حتديد �ساعات ومكان الإر�ساد واآليات التوا�سل مع املر�سد 

 

 

     

 

                                          
) اإحالة احلالت التي  تتطلب اإر�سادًا 

متخ�س�سًا اإىل جهة الخت�سا�س 
باملركز وفق منوذج الإحالة (

)عقد اللقاءات واملقابالت
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الفصل الثاني : ) اإلرشاد األكاديمي(

- ماذا يقصد باإلرشاد األكاديمي :

الدرا�سية، ومعاونته يف ت�سميم  واإمكاناته  اكت�ساف قدراته  الطالب على  الأكادميي م�ساعدة  بالإر�ساد  يق�سد 
تعرت�س  قد  �سعوبات  اأّي  على  التغلب  يف  وم�ساعدته  التخرج،  متطلبات  ل�سروط  وحتقيقه  درا�سته،  خطة 
م�ساره الدرا�سي، وم�ساعدته كذلك على التكيف مع بيئته الدرا�سية والجتماعية والعلمية عن طريق اإمداده 
، بهدف  اأو تعرت�سه، ومعاونته يف حتليلها  بها  التي مير  امل�ساكل  اأو  املواقف،  الكافية، واملنا�سبة عن  باملعلومات 
املوؤ�س�سة  داخل  احلياة  يف  اأهدافه  حتقيق  يف  النجاح  من  ميكنه  الذي  الأمثل  ال�سلوكي  اخلط  اإىل  الو�سول 

التعليمية وخارجها .

ومن التعريفات التي قدمت لالإر�ساد الأكادميي : يق�سد به اخلدمات الإر�سادية التي يقوم بها املر�سد لتنمية 
الطالب لل اأو الطالبة لل معرفيًا ومهنيًا وحل امل�سكالت التي تعيق تقدم حت�سيله الدرا�سي بالإ�سافة اإىل اإك�سابه 
املهارات والجتاهات واخلربات الإيجابية وفقًا للقيم املجتمعية ) القرين ، 1991م (. ويف تعريف اآخر ي�سار 
اإىل اأنه العمل الذي يقوم به اأع�ساء هيئة التدري�س يف املوؤ�س�سات التعليمية اجلامعية والعالية لتعريف الطالب 
والطالبات بتلك املوؤ�س�سات واأنظمتها الدرا�سية والطالبية، وما توفره من جمالت وفر�س درا�سية مل�ساعدتهم 
معاونتهم  وكذلك  ورغباتهم،  ميولهم  وتوافق  واإمكاناتهم  قدراتهم  مع  تتنا�سب  التي  التخ�س�سات  اختيار  على 
على ال�سري يف الدرا�سة على اأف�سل وجه ممكن، والتغلب على ما يعرت�سهم من عقبات، م�ستفيدين من اخلدمات 
اإليها  والإمكانات التي توفرها لهم البيئة الجتماعية عامة، والتي توفرها املوؤ�س�سة التعليمية التي ينتمون 

ب�سفة خا�سة .

وعليه فاإن الإر�ساد الأكادميي يف اإطاره الوا�سع لي�س فقط جمرد القيام مبهام مكتبية روتينية ترتبط بعمليات 
متثل  م�سوؤولة  واجهة  فهو  طالبه،  مع  مت�سلة  عالقة  يبني  اأن  يجب  الأكادميي  فاملر�سد   ، والت�سجيل  القبول 

املوؤ�س�سة التعليمية مب�ستوي معني .
الدور  هذا  ويعزز  والطالب،  التعليمية  املوؤ�س�سة  الإر�سادية:  العملية  حموري  يف  الأكادميي  الإر�ساد  ويتمثل 
املر�سد الأكادميي املوؤهل . وتتكامل عملية الإر�ساد الأكادميي بوعي وتفهم جميع اأطراف العملية الإر�سادية؛ 
بهدف توجيه الطالب اإىل اأن�سب الطرق لختيار اأف�سل ال�سبل بهدف حتقيق النجاح املن�سود والتكيف مع البيئة 

اجلامعية. 
ويعمل الإر�ساد الأكادميي با�ستمرار على تب�سيط وت�سهيل الإجراءات الإدارية بهدف تقدمي اأف�سل اخلدمات 
اإليها اجلامعة يف ظل ازدياد و�سائل  واأجودها للطالب يف زمن قيا�سي وفق معايري اجلودة ال�ساملة التي ت�سعى 

ال�ستثمار يف امل�ساريع التعليمية والفكرية والبحث العلمي.
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- فلسفة اإلرشاد األكاديمي :
اأ�س�س اجتماعية واقت�سادية وثقافية واإن�سانية ومعرفية تتطلع اإىل  تنطوي فل�سفة الإر�ساد الأكادميي على 
حتقيق بع�س اخل�سائ�س املرتبطة كاملرونة، والقدرة على التكيف والختيار، ومواجهة احلاجات الفردية والتي 
تتمحور يف �سمان جناح العملية التعليمية، وحتقيق اأف�سل املخرجات العلمية للطالب من خالل م�ساعدته على 
اختيار اأف�سل البدائل يف كل ف�سل درا�سي وفق اخلطة الدرا�سية وبح�سب و�سعه الأكادميي وتقدمه الدرا�سي، 

بحيث يوفق الطالب بني احتياجاته الدرا�سية وظروفه ال�سخ�سية.

- محاور اإلرشاد األكاديمي  :
1( الطالب والطالبات : 

 يعترب الطالب والطالبات حمور العملية الأكادميية، ويف ظل غياب الإر�ساد الأكادميي املنظم واملوجه يقع على 
الطالب والطالبات عبء الإملام بالنظم واللوائح اجلامعية فور قبولهم يف اجلامعة. ونتيجة للفروق الفردية 
بني الطلبة فاإن هناك من ي�سل اإىل معرفة النظم واللوائح ويعمل على تكييف نف�سه معها، ويف املقابل هناك من 
يجهل الكثري من تلك النظم واللوائح مما يوقعهم يف العديد من امل�سكالت الأكادميية كتدين امل�ستوى والر�سوب 
الإر�ساد  نظام  فعالية  ولعدم  بالنظم  جلهلهم  م�سوؤولياتها  يتحملون  التي  امل�سكالت  من  ذلك  والف�سل،وغري 

الأكادميي. 

2( المؤسسة التعليمية وتتمثل في :
اأ( املر�سدين ) املر�سدات ( الأكادمييني  :

يف  م�ساعدتهم  �ساأنها  من  التي  ال�سليمة  القرارات  اتخاذ  على  الطلبة  م�ساعدة  يف  املر�سدة   / املر�سد  دور  ياأتي 
م�سريتهم الدرا�سية بنجاح وفاعلية. و حتدد وحدة الإر�ساد بالكلية  عددًا من الطلبة لكل مر�سد / مر�سدة 
اإملام املر�سدين واملر�سدات مبا تتطلبه عملية الإر�ساد من  نظم ولوائح،و خطط  ، ويجب  اأكادميي  يف كل ق�سم 
درا�سية، و تقومي جامعي، و معلومات عن املهن التي ترتبط بتخ�س�سات الطالب، و مهارات الإر�ساد، و مهارات 
الدرا�سة والختبارات ... اإلخ ، حتى يكون دورهم اإيجابيًا يف العمل الإر�سادي، ولكي يكونوا  ذوي فائدة ونفع 
للطالب. ويجب عقد الدورات التدريبية للمر�سدين واملر�سدات لتطوير اإمكاناتهم يف العمل الإر�سادي . وعند 
واملهام  التدري�سي  العبء  مع  الأعللداد  تنا�سق  مراعاه  يجب  واملر�سدات  للمر�سدين  والطالبات  الطالب  توزيع 
الإدارية الأخرى، فالق�سد هو اإر�ساد اأكادميي حقيقي ل �سوري، واإمكانية النفع احلقيقي للطالب والطالبات . 

ب( اإدارة �سوؤون الطالب والطالبات بالكليات :
والن�سحاب  والإ�سافة  واحلذف  الت�سجيل  عمليات  يف  والت�سجيل   القبول  بعمادة  الإدارة  هذه  ترتبط  حيث   
مو�سوعات  تعترب  هذه  وكل  اإلخ،   ... والختبارات  واحلرمان   الدرا�سية  واجلللداول  القيد  واإعللادة  والتاأجيل 

اأ�سا�سية يف الإر�ساد الأكادميي .
 ج(  الق�سم العلمي : 

 هو اجلهة التي ت�سدر اخلطط الدرا�سية لكل تخ�س�س، ويتبع له املر�سدون و املر�سدات والطلبة،  فهو �سريك 
ا�سيل يف العملية الإر�سادية  .

د( م�ستجدات النظم واللوائح اجلامعية :
يتعر�س الطلبة بني احلني والآخر اإىل قرارات جامعية تنظيمية لتطوير وتعديل الأنظمة الأكادميية، وهذه 

العملية توؤثر على الطلبة �سلًبا واإيجاًبا.
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الفصل الثاني : ) اإلرشاد األكاديمي(
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تعرت�س  قد  �سعوبات  اأّي  على  التغلب  يف  وم�ساعدته  التخرج،  متطلبات  ل�سروط  وحتقيقه  درا�سته،  خطة 
م�ساره الدرا�سي، وم�ساعدته كذلك على التكيف مع بيئته الدرا�سية والجتماعية والعلمية عن طريق اإمداده 
، بهدف  اأو تعرت�سه، ومعاونته يف حتليلها  بها  التي مير  امل�ساكل  اأو  املواقف،  الكافية، واملنا�سبة عن  باملعلومات 
املوؤ�س�سة  داخل  احلياة  يف  اأهدافه  حتقيق  يف  النجاح  من  ميكنه  الذي  الأمثل  ال�سلوكي  اخلط  اإىل  الو�سول 

التعليمية وخارجها .

ومن التعريفات التي قدمت لالإر�ساد الأكادميي : يق�سد به اخلدمات الإر�سادية التي يقوم بها املر�سد لتنمية 
الطالب لل اأو الطالبة لل معرفيًا ومهنيًا وحل امل�سكالت التي تعيق تقدم حت�سيله الدرا�سي بالإ�سافة اإىل اإك�سابه 
املهارات والجتاهات واخلربات الإيجابية وفقًا للقيم املجتمعية ) القرين ، 1991م (. ويف تعريف اآخر ي�سار 
اإىل اأنه العمل الذي يقوم به اأع�ساء هيئة التدري�س يف املوؤ�س�سات التعليمية اجلامعية والعالية لتعريف الطالب 
والطالبات بتلك املوؤ�س�سات واأنظمتها الدرا�سية والطالبية، وما توفره من جمالت وفر�س درا�سية مل�ساعدتهم 
معاونتهم  وكذلك  ورغباتهم،  ميولهم  وتوافق  واإمكاناتهم  قدراتهم  مع  تتنا�سب  التي  التخ�س�سات  اختيار  على 
على ال�سري يف الدرا�سة على اأف�سل وجه ممكن، والتغلب على ما يعرت�سهم من عقبات، م�ستفيدين من اخلدمات 
اإليها  والإمكانات التي توفرها لهم البيئة الجتماعية عامة، والتي توفرها املوؤ�س�سة التعليمية التي ينتمون 

ب�سفة خا�سة .

وعليه فاإن الإر�ساد الأكادميي يف اإطاره الوا�سع لي�س فقط جمرد القيام مبهام مكتبية روتينية ترتبط بعمليات 
متثل  م�سوؤولة  واجهة  فهو  طالبه،  مع  مت�سلة  عالقة  يبني  اأن  يجب  الأكادميي  فاملر�سد   ، والت�سجيل  القبول 

املوؤ�س�سة التعليمية مب�ستوي معني .
الدور  هذا  ويعزز  والطالب،  التعليمية  املوؤ�س�سة  الإر�سادية:  العملية  حموري  يف  الأكادميي  الإر�ساد  ويتمثل 
املر�سد الأكادميي املوؤهل . وتتكامل عملية الإر�ساد الأكادميي بوعي وتفهم جميع اأطراف العملية الإر�سادية؛ 
بهدف توجيه الطالب اإىل اأن�سب الطرق لختيار اأف�سل ال�سبل بهدف حتقيق النجاح املن�سود والتكيف مع البيئة 

اجلامعية. 
ويعمل الإر�ساد الأكادميي با�ستمرار على تب�سيط وت�سهيل الإجراءات الإدارية بهدف تقدمي اأف�سل اخلدمات 
اإليها اجلامعة يف ظل ازدياد و�سائل  واأجودها للطالب يف زمن قيا�سي وفق معايري اجلودة ال�ساملة التي ت�سعى 

ال�ستثمار يف امل�ساريع التعليمية والفكرية والبحث العلمي.
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- فلسفة اإلرشاد األكاديمي :
اأ�س�س اجتماعية واقت�سادية وثقافية واإن�سانية ومعرفية تتطلع اإىل  تنطوي فل�سفة الإر�ساد الأكادميي على 
حتقيق بع�س اخل�سائ�س املرتبطة كاملرونة، والقدرة على التكيف والختيار، ومواجهة احلاجات الفردية والتي 
تتمحور يف �سمان جناح العملية التعليمية، وحتقيق اأف�سل املخرجات العلمية للطالب من خالل م�ساعدته على 
اختيار اأف�سل البدائل يف كل ف�سل درا�سي وفق اخلطة الدرا�سية وبح�سب و�سعه الأكادميي وتقدمه الدرا�سي، 

بحيث يوفق الطالب بني احتياجاته الدرا�سية وظروفه ال�سخ�سية.

- محاور اإلرشاد األكاديمي  :
1( الطالب والطالبات : 

 يعترب الطالب والطالبات حمور العملية الأكادميية، ويف ظل غياب الإر�ساد الأكادميي املنظم واملوجه يقع على 
الطالب والطالبات عبء الإملام بالنظم واللوائح اجلامعية فور قبولهم يف اجلامعة. ونتيجة للفروق الفردية 
بني الطلبة فاإن هناك من ي�سل اإىل معرفة النظم واللوائح ويعمل على تكييف نف�سه معها، ويف املقابل هناك من 
يجهل الكثري من تلك النظم واللوائح مما يوقعهم يف العديد من امل�سكالت الأكادميية كتدين امل�ستوى والر�سوب 
الإر�ساد  نظام  فعالية  ولعدم  بالنظم  جلهلهم  م�سوؤولياتها  يتحملون  التي  امل�سكالت  من  ذلك  والف�سل،وغري 

الأكادميي. 

2( المؤسسة التعليمية وتتمثل في :
اأ( املر�سدين ) املر�سدات ( الأكادمييني  :

يف  م�ساعدتهم  �ساأنها  من  التي  ال�سليمة  القرارات  اتخاذ  على  الطلبة  م�ساعدة  يف  املر�سدة   / املر�سد  دور  ياأتي 
م�سريتهم الدرا�سية بنجاح وفاعلية. و حتدد وحدة الإر�ساد بالكلية  عددًا من الطلبة لكل مر�سد / مر�سدة 
اإملام املر�سدين واملر�سدات مبا تتطلبه عملية الإر�ساد من  نظم ولوائح،و خطط  ، ويجب  اأكادميي  يف كل ق�سم 
درا�سية، و تقومي جامعي، و معلومات عن املهن التي ترتبط بتخ�س�سات الطالب، و مهارات الإر�ساد، و مهارات 
الدرا�سة والختبارات ... اإلخ ، حتى يكون دورهم اإيجابيًا يف العمل الإر�سادي، ولكي يكونوا  ذوي فائدة ونفع 
للطالب. ويجب عقد الدورات التدريبية للمر�سدين واملر�سدات لتطوير اإمكاناتهم يف العمل الإر�سادي . وعند 
واملهام  التدري�سي  العبء  مع  الأعللداد  تنا�سق  مراعاه  يجب  واملر�سدات  للمر�سدين  والطالبات  الطالب  توزيع 
الإدارية الأخرى، فالق�سد هو اإر�ساد اأكادميي حقيقي ل �سوري، واإمكانية النفع احلقيقي للطالب والطالبات . 

ب( اإدارة �سوؤون الطالب والطالبات بالكليات :
والن�سحاب  والإ�سافة  واحلذف  الت�سجيل  عمليات  يف  والت�سجيل   القبول  بعمادة  الإدارة  هذه  ترتبط  حيث   
مو�سوعات  تعترب  هذه  وكل  اإلخ،   ... والختبارات  واحلرمان   الدرا�سية  واجلللداول  القيد  واإعللادة  والتاأجيل 

اأ�سا�سية يف الإر�ساد الأكادميي .
 ج(  الق�سم العلمي : 

 هو اجلهة التي ت�سدر اخلطط الدرا�سية لكل تخ�س�س، ويتبع له املر�سدون و املر�سدات والطلبة،  فهو �سريك 
ا�سيل يف العملية الإر�سادية  .

د( م�ستجدات النظم واللوائح اجلامعية :
يتعر�س الطلبة بني احلني والآخر اإىل قرارات جامعية تنظيمية لتطوير وتعديل الأنظمة الأكادميية، وهذه 

العملية توؤثر على الطلبة �سلًبا واإيجاًبا.
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- بعض مهارات اإلرشاد األكاديمي :

اإن املر�سد الناجح هو القادر على التوا�سل الفعال مع طالبه حيث ي�ستطيع اأن يحدد حاجاتهم، ويجيد ال�ستماع 
لدرا�ستهم  التخطيط  يف  وي�سركهم  معهم  يعمل  اإمنا  منهم  ي�سخر  اأو  يهاجمهم  ول  بهم،  ويهتم  ويفهمهم  اإليهم 
وي�ستثمر خرباتهم ويثق بقدراتهم. عندئٍذ يكون قادرًا على الأخذ باأيديهم ومعاجلة ما يعرت�س طريقهم من 
عقبات خالل درا�ستهم. ومن هنا ن�ستطيع اأن نحدد بع�س املهارات التي ينبغي اأن تتوفر للمر�سد الأكادميي لكي 

ي�سهم يف حتقيق الأهداف املر�سومة له، ومن هذه املهارات: 

ال�سري نحو حتقيق  للتاأثري عليهم وم�ساعدتهم يف  الطالب  اإيجابية مع  : وهي تكوين عالقة  القيادة  1.مهارة 
الأهداف املر�سومة.

2. مهارة التعاطف : ونق�سد بهذه املهارة م�ساركة الطالب م�ساعرهم وانفعالتهم لفهمهم وتكوين عالقة جيدة 
معهم ت�ساعد على تقبلهم لالإر�ساد والن�سح والتوجيه.

3. مهارة التخطيط : وهي قدرة املر�سد الأكادميي املتمثلة يف م�ساعدة الطالب على حتديد الأهداف وحتويلها 
اأهداف  لتحقيق  املالئم  التخ�س�س  اختيار  على  الطالب  م�ساعدة  ذلك:  ومثال  للتحقيق،  قابلة  اإجراءات  اإىل 

بعيدة تتعلق مب�ستقبله الدرا�سي والوظيفي اأو م�ساعدته يف اإعداد خطة لرفع معدله الرتاكمي. 
4.مهارة التنظيم : وهي قدرة املر�سد الأكادميي على تنظيم اأعمال الإر�ساد وترتيبها ب�سورة حتقق  ال�ستفادة 
الق�سوى منها، وينطبق ذلك على تنظيم ملفات الطالب واأعمال الت�سجيل واحلذف وغري ذلك من اأعمال املر�سد 

الأكادميي.
واأفكارهم  اآرائهم  يتعرف على  م�ستمعًا جيدًا لطالبه  الأكادميي  املر�سد  اأن يكون  املهم  : من  ال�ستماع  5.مهارة 
ومقرتحاتهم وامل�سكالت التي يواجهونها، الأمر الذي يعزز ثقتهم باأنف�سهم ويقوي العالقة بني املر�سد وبينهم 

وميكنه بالتايل من مد يد العون لهم.
لوجهات  ا�ستماعه  عند  الأكادميي  املر�سد  يحتاجها  املهارات  وهذه  امل�سكالت:  وحل  القرار  اتخاذ  6.مهارة 
امل�سكلة وو�سع  نظر الطالب وحماورتهم للتعرف على امل�سكالت التي يواجهونها، فيتعلمون منه كيفية حتديد 

الفرو�س حللها ومن ثم م�ساعدتهم على اتخاذ القرارات ال�سحيحة الالزمة حلل امل�سكلة.
7.مهارة الإر�ساد اجلمعي : وهذه املهارة تخت�س بالتعامل مع جمموعة من الطالب الذين ي�سرتكون يف م�ساألة 
اأو  الغياب وتدين املعدل الرتاكمي، حيث يتم التعامل مع ذلك  اأو التاأخر الدرا�سي،  ما، مثل: اجلهل بالنظام، 
ب�سكل جمعي اخت�سارًا للوقت وحتقيقًا لأهداٍف اأخرى منها: اإ�سراك الطالب يف حل م�سكالتهم والو�سول للنتائج 
واتخاذ القرارات ال�سحيحة واملنا�سبة. وطريقة ذلك هو جمعهم وتق�سيمهم اإىل جمموعات بحيث يتعرفون 
القرارات  ويتخذون  معها  للتعامل  احللول  ي�سعون  ثم  عليها  يرتتب  وما  اأ�سبابها  يف  ويتحاورون  امل�سكلة  على 

املنا�سبة لعالجها .
8.مهارة اإدارة وا�ستثمار الوقت : وهي مهارة مهمة تت�سمن جدولة الأعمال وتن�سيقها وحتديد اخلطة الزمنية 
لأعمال املر�سد التي ت�ستمل على مواعيد الت�سجيل واحلذف والإ�سافة وجدولة وتنظيم ال�ساعات املكتبية التي 

ميكن للطالب من خاللها الجتماع مع املر�سد.
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الفصل الثالث : ) وحدات اإلرشاد األكاديمي والطالبي بالكليات (

- الهيكل التنظيمي لوحدة اإلرشاد األكاديمي والطالبي بالكلية واالختصاصات :

اأن�سئت وحدة لالإر�ساد الأكادميي والطالبي يف كل كلية من كليات جامعة اجلوف وال�سنة التح�سريية لتتوىل 
اأهداف وخطط مركز الإر�ساد الأكادميي والطالبي باجلامعة يف �سوء روؤية ور�سالة  يف جمالها عملية تنفيذ 
واأهداف املركز واجلامعة، واإدارة وتنظيم وتنفيذ عمليات التوجيه والإر�ساد الأكادميي والنف�سي والجتماعي 
واملهني وذوي الحتياجات اخلا�سة بالكلية وفق خطط تنفيذية فرعية ي�سعها وي�سرف على تنفيذها جمل�س 

الوحدة .

وي�سرف على وحدة الإر�ساد الأكادميي والطالبي بالكلية جمل�س يتكون من :
رئي�سًا وكيل/ وكيلة الكلية    

ع�سوًا مقررًا مدير / مديرة  وحدة الإر�ساد بالكلية  
روؤ�ساء وممثلي الأق�سام                                                      اأع�ساء
من�سق/ من�سقة �سوؤون الطالب بالكلية                              ع�سوًا

ويتكون الهيكل التنظيمي للوحدة من :

 

 

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

 

٥٠ ٪ 
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- مهام مجلس الوحدة :

تتمثل مهام جمل�س الوحدة يف الآتي :
1.و�سع اخلطط وال�سيا�سات العامة للوحدة .

2.اإجازة مقرتحات وبرامج واأن�سطة وخدمات الإر�ساد بالكلية. 
3.بحث م�سادر متويل تنفيذ اأن�سطة الوحدة  . 

4.مناق�سة واإجازة التقارير ال�سهرية والف�سلية وال�سنوية . 
5.الإ�سراف العام على جميع اأن�سطة الوحدة .

6. الإ�سراف على توزيع الطالب على املر�سدين الأكادمييني يف الأق�سام .
7.متابعة اداء املر�سدين الأكادمييني .

- مهام مدير الوحدة بالكلية :

تتمثل مهام مدير الوحدة يف الآتي :
1.التن�سيق بني الوحدة  واملركز .

2.التن�سيق بني املر�سدين الأكادمييني .
3. متابعة تفعيل الأن�سطة الإر�سادية  يف الكلية .

4. اإعداد التقارير الدورية وتقدميها اإىل جمل�س الوحدة .

- مهام وحدات اإلرشاد األكاديمي والطالبي بكليات جامعة الجوف :

ميكن بيان مهام وحدات الإر�ساد الأكادميي يف الكليات املختلفة بجامعة اجلوف مبا ياأتي:
اأمكن (  ما  الدرا�سي  )  الف�سل  التح�سريية ( قبل بداية  ال�سنة  بالكليات ) وبرنامج  الإر�ساد  - تقوم وحدات 
اإر�ساد  لتويل  ت�سميتهم  متت  الذين  بالأ�ساتذة  الت�سال  وعناوين  باأ�سماء  والت�سجيل  القبول  عمادة  بتزويد 
الدفعة اجلديدة من الطلبة مع العدد املقرتح لكل اأ�ستاذ، على اأن تقوم عمادة القبول والت�سجيل بتثبيت اأ�سماء 

املر�سدين على اجلداول الدرا�سية للطالب .
- حت�سل وحدة الإر�ساد بالكلية عن طريق عميد الكلية على �سالحية من عمادة القبول والت�سجيل متكن كل 
مر�سد اأكادميي من الدخول اإىل البوابة الإلكرتونية عرب رقمه ال�سري والطالع على اأو�ساع جمموعة الطالب 
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بالالئحة الدرا�سية وبالكلية ونظامها وطبيعتها واأق�سامها واملهن التي من املتوقع اأن تخرج لها، ويح�سر اللقاء 

كل من عميد الكلية وروؤ�ساء الأق�سام واملر�سدون الأكادمييون.
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اأدوات الإر�ساد من م�سادرها باجلامعة وت�سليمها للمر�سدين وتت�سمن:  - تقوم وحدة الإر�ساد بالكلية بتوفري 
دليل   / الطالب  �سندوق  لئحة   / الطالب  تاأديب  لئحة   / والختبارات  الدرا�سة  لئحة   / اجلامعة  )دليل 
الإر�ساد الأكادميي والطالبي / دليل الكلية / دليل عمادة �سوؤون الطلبة / دليل القبول والت�سجيل / ن�سخًا من 

مناذج القبول والت�سجيل / ن�سخًا من مناذج من مناذج عمادة �سوؤون الطالب/ ن�سخًا من مناذج الإر�ساد( .

- تنظيم برنامج اإر�سادي لتهيئة طالب الكلية لالختبارات قبل وقت كاٍف من بدايتها يف كل ف�سل درا�سي ، مثل: 
تنظيم حما�سرات عن مهارة املراجعة اأو ال�ستعداد لالختبار اأو كيفية اإدارة ورقة المتحان اأو قلق الختبار 

اأو املذاكرة حتت �سغط الوقت، وكذلك اإ�سدار ن�سرات وبرنات اإر�سادية ... اإلخ(.

- تنظيم دورات وجل�سات تدريبية وور�س عمل وحما�سرات لتعليم الطالب بع�س املهارات التي ميكن اأن تعينهم 
على النجاح والتفوق درا�سيًا و�سخ�سيًا وتنمي قدراتهم وتقيهم من بع�س الأخطار مثل : حت�سني مهارة قراءة 
الكتب الدرا�سية، و مهارة اإدارة الوقت، و مهارات ال�ستذكار، و مهارة �سبط الذات و الثقة يف النف�س، و مهارة 
الأزمات  اإدارة  ومهارات  والرتكيز،  النتباه  تنمية  و  والتلخي�س  التدوين  مهارة  و  املحا�سرة،  من  ال�ستفادة 

النف�سية وال�سغوط... اإلخ  .

التفوق  ال�ستمرار يف  وت�سجيعهم على  درا�سي،  نهاية كل عام  اأكادمييًا يف  املتفوقني  الطالب  ومتابعة  - ح�سر 
وم�ساعدتهم يف حل م�سكالتهم الدرا�سية وال�سخ�سية عن طريق املر�سدين الأكادمييني، ومتابعة مكافاأة التفوق 

مع عمادة القبول والت�سجيل والإدارة املالية باجلامعة، وتكرميهم.

 - ومن ال�سيا�سات املتبعة يف حتفيز وتكرمي املتفوقني:
اأ - التكرمي : يكرم الطلبة احلا�سلون على تقدير امتياز ) معدل تراكمي ( لف�سلني متتاليني يف حفل خا�س، 

ويقام بح�سور الطلبة املتفوقني واأولياء اأمورهم وعميد الكلية واأع�ساء هيئة التدري�س .
ب -لوحة ال�سرف : تو�سع اأ�سماء الطلبة يف لوحة ال�سرف الف�سلية ويف مكان بارز داخل الكلية .

ج - برامج حتفيز متنوعة : كالتي تنظمها عمادة �سوؤون الطالب مثل: ال�سفر املجاين يف رحلة حج اأو عمرة 
يف  اجلامعة  متثيل  يف  الأف�سلية  واإعطاء  العلمية  الربامج  يف  امل�ساركة  كذلك  �سياحية،  اأو  ترفيهية  رحلة  اأو 

الدعوات الطالبية... اإلخ .
د - يقوم املر�سد الأكادميي باإبالغ ويل اأمر الطالب بنتيجة الإجراءات التي كرمته بها اجلامعة.

- ح�سر ومتابعة الطالب املتعرثين اأكادمييًا يف نهاية كل ف�سل درا�سي، وعقد لقاء اإر�سادي جماعي بالتن�سيق 
اأو�ساعهم،  حت�سني  على  وت�سجيعهم  املعنوية  روحهم  لرفع  باجلامعة  والطالبي  الأكادميي  الإر�ساد  مركز  مع 
م�سكالتهم  حل  يف  وم�ساعدتهم  تعرثهم،   ا�ستمرار  حال  يف  اأكادميي  خطر  من  عليهم  �سيرتتب  مبا  وتب�سريهم 

الدرا�سية وال�سخ�سية عن طريق املر�سدين الأكادمييني. 
- توفري وتوزيع النماذج ) ورقيًا واإلكرتونيًا( اخلا�سة بعمادة القبول والت�سجيل وعمادة �سوؤون الطالب  ومركز 
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الإر�ساد الأكادميي والطالبي باجلامعة، واأي مناذج اأخرى ت�ساعد على ال�ستقرار الدرا�سي للطلبة.

املر�سدين،  على  املوزعني  الطالب  قوائم  ومتابعة  الأكادمييني  املر�سدين  على  امل�ستجدين  الطالب  توزيع   -
وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من معلومات عن الطالب الذين يقومون بالإ�سراف عليهم.

- التن�سيق بني املر�سدين الأكادمييني يف الكلية و تنظيم �سوؤونهم وتلم�س احتياجاتهم ومتابعتهم حتى تتحقق 
عملية الإر�ساد على اأكمل وجه.

- ت�سهيل ومتابعة وحل م�سكالت التوا�سل بني الطالب واملر�سدين الأكادمييني بالتاأكد من تثبيت ال�ساعات املكتبية 
للمر�سد على جدوله واإعالم الطالب بها واإعالن املر�سد للربيد الإلكرتوين الر�سمي اخلا�س به للطالب للتوا�سل .

- م�ساعدة الطالب على حلل م�سكالتهم النف�سية والجتماعية التي توؤثر ب�سكل مبلا�سر يف  حت�سيلهم الدرا�سي.

- م�ساعدة الطالب على الّتعرف على التخ�س�سات العلمية التي تالئم ا�ستعدادهم الفكري والذهني والزمني.

- م�ساعدة الطالب على ح�سن ال�ستفادة مما تي�سره لهم اجلامعة من اأ�ساليب ت�ساعد على التح�سيل العلمي.
عنه  ت�سفر  ما  �سوء  على  اجلامعية  احلياة  خالل  الطالب  تفاعل  لتطوير  الأ�ساليب  بع�س  ابتكار  يف  الإ�سهام 
الأق�سام  بع�س  مع  بالتن�سيق  والطالبي  الأكادميي  الإر�سلاد  مركز  يجريها  التي  العلمية  والبحوث  الدرا�سات 

العلمية والوحدات الفرعية.

- توفري الدعم املادي واملعنوي الالزم عن طريق عمادة الكلية ومركز الإر�ساد الأكادميي والطالبي باجلامعة 
و�سندوق الطالب بعمادة �سوؤون الطالب  ل�ستخدام اأحدث الربامج الإر�سادية للطالب.

- التاأكيد على ال�ساعات املكتبية للمر�سدين ومتابعة ذلك وت�سهيل مهمة و�سول الطالب للمر�سد الأكادميي.

الكلية  عميد  طريق  عن  درا�سي  عام  وكل  درا�سي  ف�سل  كل  ونهاية  �سهر  كل  نهاية  الدورية  التقارير  تقدمي   -
وال�سلبيات  اإجنازها  مت  التي  الأن�سطة  التقارير  هذه  وت�سمل  باجلامعة،  والطالبي  الأكادميي  الإر�ساد  ملركز 

والإيجابيات والحتياجات واملقرتحات . 
- الهتمام باإبراز اأن�سطة الوحدة ب�سورة م�ستمرة عرب موقع الكلية الإلكرتوين وموقع املركز وموقع اجلامعة 
الر�سمي، وميكن للوحدة اإن�ساء �سفحة على مواقع التوا�سل الجتماعي تتوا�سل فيها الوحدة مع طالب الكلية، 
كما ميكن اأن تن�سئ الوحدة قاعدة بيانات لطالب الكلية حتوي الربيد الإلكرتوين  ورقم اجلوال لكل طالب، 

وذلك لإر�سال الإر�سادات والتوجيهات والتنبيهات والإعالنات  .
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- العالقة بين الوحدة ومركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي :

الكلية  ؛ لأّن  الأكادميي والطالبي باجلامعة  الإر�ساد  ملركز  روافد  بالكليات تعترب  الأكادميي  الإر�ساد  وحدات 
هي امل�سرح احلقيقي الذي توجد فيه الفئة امل�ستهدفة بخدمات املركز، وعليه فاإّن الوحدة تنفذ روؤية ور�سالة 

واأهداف وخطط وبرامج وتوجيهات املركز يف الكليات .

التي يراأ�سها  بالكليات  الوحدة يف جلنة تن�سيق الإر�ساد  وترتبط كل وحدة تن�سيقيًا باملركز  مبديرها ممثل 
عميد اجلودة والعتماد الأكادميي امل�سرف على املركز، حيث تعر�س يف هذه اللجنة تقارير الوحدات الدورية 
واخلطط واملقرتحات ومناق�سة الحتياجات املطلوبة و�سبل توفريها، وجممل ما يعر�س يف هذه اللجنة يرفع 

ملجل�س املركز الذي يرتاأ�سه معايل مدير اجلامعة  لتخاذ القرارات النهائية ب�ساأنه.
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الفصل الرابع : ) المرشد األكاديمي (

- من هو المرشد األكاديمي :

باإر�ساد  يقومون  حكمهم  يف  من  اأو  تدري�س  هيئة  اأع�ساء  هم  الأكادمييات  واملر�سدات  الأكادمييون  املر�سدون 
الطالب والطالبات وم�ساعدتهم حلل م�ساكلهم الأكادميية وحت�سني حت�سيلهم العلمي .

وقد اأ�سارت نتائج بع�س الدرا�سات اإىل اأن اأهم اخل�سائ�س الإر�سادية التي يرغب الطالب يف  توفرها يف املر�سد 
الأكادميي بناًء على ا�ستفتاءات طبقت يف اأو�ساط الطالب هي: فهم املر�سد لدوره الإر�سادي ، واهتمامه بتقدم 
املعرفة  ،وامتالك   امل�ستويات  كافة  مع  والتعامل  الطالب  م�سكالت  حل  على  ومقدرته  الدرا�سي،  الطالب  �سري 

بخطط الدرا�سة واأنظمة ولوائح اجلامعة .

و ميكن اأن ن�سري اإىل بع�س املوؤ�سرات التي ميكن العتماد عليها كمعايري للمر�سد الأكادميي الذي ميكن اأن يوؤدي 
دوره و مهامه ب�سكل يعود بالنفع على الطالب والطالبات ، ولي�س دورًا �سكليًا لأنه يقع �سمن مهام التكليف لع�سو 

هيئة التدري�س ، وتتمثل هذه املوؤ�سرات يف :

1. العمل على حل امل�سكالت :فاملر�سد الناجح هو الذي يجتهد مب�سوؤولية من اأجل م�ساعدة طالبه يف حل ما 
يد  مد  الأكادمييون  واملر�سدات  املر�سدون  في�ستطيع   ، الدرا�سي  حت�سيلهم  تعوق  م�سكالت  من  �سبيلهم  يعرت�س 
العون للطالب والطالبات يف مواجهة �سعوباتهم من خالل حتديد اأ�سباب امل�سكلة واقرتاح احللول املنا�سبة لها 
والطالبات  الطالب  منه  يتعلم  تعليمي  موقف  مبثابة  امل�سكالت  حل  يف  امل�ساعدة  عملية  تكون  اأن  جدًا  ومهم   ،

لي�ستفيدوا منه يف حل م�سكالتهم امل�ستقبلية .

2. ت�سجيع الطالب :الت�سجيع والتحفيز املعنوي والتعزيز تعترب عمليات اإيجابية داعمة للح�سول على النجاح 
تبني  نحو  وطالباتهم  طالبهم  ت�سجيع  ميكنهم  الناجحون  الأكادمييون  واملر�سدات  فاملر�سدون   ، تعزيزه  اأو 
الجتاهات الإيجابية والفاعلة وامل�سايرة للنظام . وقد اأثبتت التجارب العملية اأن كلمات قليلة من الت�سجيع 
تفعل فعلها يف حت�سني امل�ستوى ومواجهة امل�سكالت التي ميكن اأن توؤدي اإىل اإحباط الطالب والطالبات اأو تعوق 
برامج وخدمات  لال�ستفادة من  والطالبات  الطالب  اإىل حتري�س  الت�سجيع  اأن ميتد  ، ويجب  الدرا�سي  اأداءهم 

الإر�ساد الأكادميي والطالبي التي تقدمها اجلامعة .

مهمة  اأي  للنجاح يف  وفعالة ومطلوبة  اأ�سا�سية  مهارة  الإ�سغاء  اأو  ال�ستماع  يعترب ح�سن   : ال�ستماع  3. ح�سن 
تتطلب التوا�سل مع الآخرين لأنها تو�سلنا اإىل فهم وا�ستيعاب ما يقوله ويعنيه الآخرون بعمق وبالتايل ميكننا 
التوا�سل معهم ب�سورة فعالة وتقدمي املطلوب بنجاح . وح�سن ال�ستماع له دور نف�سي هام يف عملية التوا�سل 
حيث يعطي الطرف الآخر اإح�سا�سًا نف�سيًا باأنه مو�سع اهتمام امل�ستمع مما يرتك يف داخله اأثرًا اإيجابيًا يدعم 
اأن  اإىل  اإ�سافة   ، املر�سد  قبل  من  ال�سادرة  واملقرتحات  والإر�سادات  التوجيهات  مع  والتفاعل  الإر�ساد  عملية 
الطالب والطالبات يف اجلامعة هم فعاًل يف مرحلة يحتاجون معها اإىل  من ي�سمعهم بعمق ويعطيهم فر�سًا كافية 
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للحديث والتعبري عن اآرائهم والتنفي�س عن انفعالتهم ، وثبت عمليًا اأن الطالب والطالبات يقتنعون باملر�سدين 
واملر�سدات الذين ي�سعرونهم باأنهم ي�ستمعون اإليهم باهتمام، وهذه الو�سعية تدفعهم اإىل الثقة فيما يقوله لهم 

املر�سدون واملر�سدات وتزيدهم قابلية لتنفيذه .

4. اللتزام بال�ساعات املكتبية : الأوقات التي يحتاج فيها الطالب والطالبات اإىل املر�سد اأو املر�سدة مرهونة 
بظرف امل�سكلة اأو ال�ست�سارة، وهذا ي�سعب حتديده جلميع الطالب والطالبات يف كل الأحوال، ولذلك  فالأن�سب 
اأن تكون هناك �ساعات مكتبية ر�سمية م�سمنة يف جدول املر�سدين واملر�سدات ومعلنة للطالب والطالبات  هو 
بزمانها ومكانها، واأن يلتزم املر�سدون واملر�سدات ب�ساعاتهم املكتبية لأنها اأوقات خم�س�سة للطالب ولها عالقة 
�سلبًا واإيجابًا مب�ستقبلهم الدرا�سي ، ويف حالة وجود طارئ مينع تواجد املر�سد عليه اأن يحرتم طالبه ويعلن عن 
كيفية الت�سال به يف الأو�ساع الطارئة ، مثل الربيد الإلكرتوين الر�سمي ، وذلك لت�سهيل مهمة الطالب اإذا ما 

دعت احلاجة .

املهام  هي  وما  به  يق�سد  ماذا   ، نف�سه  الدور  فهم  هو  دور  اأي  يف  النجاح  عنا�سر  من   : الإر�سادي  الدور  فهم   .5
املعينات  الدور؟ وما هي  اإجناز  املمكنة يف  امل�ساعدة  ؟ وما هي م�سادر  ال�سالحيات  ؟ وماهي حدود  والواجبات 
والأدوات ال�ساحلة لأداء الدور املطلوب... اإلخ. ولذلك فعلى املر�سدين واملر�سدات فهم روؤية و ر�سالة واأهداف 
بتوجيهات  يلتزموا  واأن   ، فيها  يعملون  التي  التعليمية  املوؤ�س�سة  يف  ومهامه  به  يق�سد  وما  الأكادميي  الإر�ساد 

واإر�سادات وتعليمات وتعميمات اجلهات ذات ال�سلة الإدارية بعملية الإر�ساد الأكادميي باجلامعة .

6. فهم الطالب واحرتامهم : من املهم جدًا اأن يجتهد املر�سدون واملر�سدات يف فهم طالبهم وطالباتهم والهتمام 
مب�سكالتهم وما يطرحونه من ا�ستف�سارات، واأن يحرتموا اآراءهم ووجهات نظرهم مهما كانت درجة �سطحيتها 

وعدم مهاجمتهم وال�سخرية منهم، وتكوين عالقة اإيجابية معهم للتاأثري عليهم .

7. م�ساعدة الطالب والطالبات يف حتديد اأهدافهم وحتويلها اإىل اإجراءات قابلة للتحقيق : اأثبتت التجارب 
اأن حتديد الهدف الوا�سح القابل للتحقيق هو مفتاح املفاتيح من اأجل النجاح ، وات�سح اأن كثريًا جدًا من م�سكالت 
يريدون  ماذا  اأ�سا�سًا  يعرفون  ل  وبالتايل  املختلفة،  لأ�سيائهم  وا�سحة  اأهداف  حتديد  بعدم  ترتبط  الطالب 
هذا  يف  وطالباتهم  طالبهم  م�ساعدة  واملر�سدات  املر�سدين  واجب  فمن  وعليه  وملللاذا؟   وكيف  ومتى  بال�سبط، 

اخل�سو�س .

- مهام المرشد األكاديمي :

املر�سد الأكادميي والطالبي ميثل حجر الزاوية يف جناح عملية الإر�ساد الأكادميي باجلامعة وحتقيق الأهداف 
املرجوة يف ظل وجود نظام اإر�ساد اأكادميي وطالبي متميز وتعاون الطالب اجلامعي وتفاعله معه. لذا يجب على 
الطالب اأن يتعرف على مر�سده الأكادميي  ويقدم له نف�سه ويفيد من خربته يف التوجيه ويتوا�سل معه خالل 

الف�سل الدرا�سي. 
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للحديث والتعبري عن اآرائهم والتنفي�س عن انفعالتهم ، وثبت عمليًا اأن الطالب والطالبات يقتنعون باملر�سدين 
واملر�سدات الذين ي�سعرونهم باأنهم ي�ستمعون اإليهم باهتمام، وهذه الو�سعية تدفعهم اإىل الثقة فيما يقوله لهم 

املر�سدون واملر�سدات وتزيدهم قابلية لتنفيذه .

4. اللتزام بال�ساعات املكتبية : الأوقات التي يحتاج فيها الطالب والطالبات اإىل املر�سد اأو املر�سدة مرهونة 
بظرف امل�سكلة اأو ال�ست�سارة، وهذا ي�سعب حتديده جلميع الطالب والطالبات يف كل الأحوال، ولذلك  فالأن�سب 
اأن تكون هناك �ساعات مكتبية ر�سمية م�سمنة يف جدول املر�سدين واملر�سدات ومعلنة للطالب والطالبات  هو 
بزمانها ومكانها، واأن يلتزم املر�سدون واملر�سدات ب�ساعاتهم املكتبية لأنها اأوقات خم�س�سة للطالب ولها عالقة 
�سلبًا واإيجابًا مب�ستقبلهم الدرا�سي ، ويف حالة وجود طارئ مينع تواجد املر�سد عليه اأن يحرتم طالبه ويعلن عن 
كيفية الت�سال به يف الأو�ساع الطارئة ، مثل الربيد الإلكرتوين الر�سمي ، وذلك لت�سهيل مهمة الطالب اإذا ما 

دعت احلاجة .

املهام  هي  وما  به  يق�سد  ماذا   ، نف�سه  الدور  فهم  هو  دور  اأي  يف  النجاح  عنا�سر  من   : الإر�سادي  الدور  فهم   .5
املعينات  الدور؟ وما هي  اإجناز  املمكنة يف  امل�ساعدة  ؟ وما هي م�سادر  ال�سالحيات  ؟ وماهي حدود  والواجبات 
والأدوات ال�ساحلة لأداء الدور املطلوب... اإلخ. ولذلك فعلى املر�سدين واملر�سدات فهم روؤية و ر�سالة واأهداف 
بتوجيهات  يلتزموا  واأن   ، فيها  يعملون  التي  التعليمية  املوؤ�س�سة  يف  ومهامه  به  يق�سد  وما  الأكادميي  الإر�ساد 

واإر�سادات وتعليمات وتعميمات اجلهات ذات ال�سلة الإدارية بعملية الإر�ساد الأكادميي باجلامعة .

6. فهم الطالب واحرتامهم : من املهم جدًا اأن يجتهد املر�سدون واملر�سدات يف فهم طالبهم وطالباتهم والهتمام 
مب�سكالتهم وما يطرحونه من ا�ستف�سارات، واأن يحرتموا اآراءهم ووجهات نظرهم مهما كانت درجة �سطحيتها 

وعدم مهاجمتهم وال�سخرية منهم، وتكوين عالقة اإيجابية معهم للتاأثري عليهم .

7. م�ساعدة الطالب والطالبات يف حتديد اأهدافهم وحتويلها اإىل اإجراءات قابلة للتحقيق : اأثبتت التجارب 
اأن حتديد الهدف الوا�سح القابل للتحقيق هو مفتاح املفاتيح من اأجل النجاح ، وات�سح اأن كثريًا جدًا من م�سكالت 
يريدون  ماذا  اأ�سا�سًا  يعرفون  ل  وبالتايل  املختلفة،  لأ�سيائهم  وا�سحة  اأهداف  حتديد  بعدم  ترتبط  الطالب 
هذا  يف  وطالباتهم  طالبهم  م�ساعدة  واملر�سدات  املر�سدين  واجب  فمن  وعليه  وملللاذا؟   وكيف  ومتى  بال�سبط، 

اخل�سو�س .

- مهام المرشد األكاديمي :

املر�سد الأكادميي والطالبي ميثل حجر الزاوية يف جناح عملية الإر�ساد الأكادميي باجلامعة وحتقيق الأهداف 
املرجوة يف ظل وجود نظام اإر�ساد اأكادميي وطالبي متميز وتعاون الطالب اجلامعي وتفاعله معه. لذا يجب على 
الطالب اأن يتعرف على مر�سده الأكادميي  ويقدم له نف�سه ويفيد من خربته يف التوجيه ويتوا�سل معه خالل 

الف�سل الدرا�سي. 
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ومن اأهم املهام التي يجب اأن يوؤديها املر�سد الأكادميي  ما ياأتي:
1. تنفيذ خطط وبرامج وتوجيهات وحدة الإر�ساد بالكلية ومركز الإر�ساد الأكادميي والطالبي باجلامعة.

2. التن�سيق مع رئي�س اأو من�سق الق�سم ووحدة الإر�ساد الأكادميي والطالبي يف الكلية يف �سبيل اإجناز مهماته.
3. اإعداد ملف خا�س لكل طالب من الطالب الذين اأوكلت اإليه مهمة الإ�سراف  عليهم ي�سم ) بيانات الطالب 
/ اخلطة الدرا�سية / ن�سخة حديثة من ال�سجل الأكادميي/ الوثائق الإدارية الأخرى )مثل ا�ستمارة احلذف 

والإ�سافة ... اإلخ( .
4. عقد اجتماع مع طالب املجموعة الإر�سادية يف بداية كل ف�سل درا�سي وتنويرهم بال�ساعات املكتبية واإبداء 
الرغبة ال�سادقة يف امل�ساعدة وحث املتفوقني على ال�ستمرار يف تفوقهم واملتعرثين على النتباه اإىل خطورة 
و�سعهم وحث الطالب على اللتزام  باإجراء كافه عمليات الت�سجيل واحلذف والإ�سافة والن�سحاب .... اإلخ 
موا�سع  ويعرفون  جداولهم  ا�ستلموا  اأنهم  من  والتاأكد  اجلامعي  بالتقومي  وتعريفهم  املعلنة،  مواعيدها  ح�سب 
القاعات واأع�ساء هيئة التدري�س الذين �سينفذون املقررات، ومن اأنهم يعرفون ارقامهم الأكادميية والتاأكد من 
ال�ساعات وفق معدله الرتاكمي، وحثهم على ح�سور املحا�سرات و اللتزام  ت�سجيل الطالب للحد املطلوب من 

بالنظم واللوائح  وال�ستماع اإىل م�سكالتهم ومقرتحاتهم .
5. تعريف الطلبة بنظم ولوائح اجلامعة وخا�سة ما يتعلق بالئحة الختبارات ونظام الدرا�سة  ولئحة تاأديب 

الطلبة وغري ذلك مما يهم الطالب معرفته.
6. يف حالة ح�سول الطالب على معدل تراكمي اأقل من 2.00 �سيتم اإنذاره للمرة الأوىل وعلى املر�سد اأن ي�سرح 
للطالب ماهية ذلك و�سببه وتبعاته، كما اأن عليه اإر�سال ن�سخة من الإنذار ) عن طريق القبول والت�سجيل ( اإىل 

ويل اأمر الطالب مع اإبالغ الطالب بهذا الإجراء .
7. م�ساعدة الطالب على التكيف مع التخ�س�س واختياره يف حالة حاجة الطالب لذلك وخا�سة امل�ستجدين، 

والعمل على تذليل العقبات وامل�سكالت التي تواجههم.
8. الرد على ا�ستف�سارات الطالب يف مو�سوعات: ت�سجيل املقررات/ اختيار املقرر/ اجلدول الدرا�سي/ متطلبات 
التخرج/ املعدل الف�سلي والرتاكمي / الرموز التقديرية للدرجات املتح�سل عليها الطالب /تغيري التخ�س�س/ 
حذف واإ�سافة املقررات / الن�سحاب من مقرر/ غياب الطالب/ التاأجيل والنقطاع عن الدرا�سة / الن�سحاب 

من اجلامعة ... اإلخ .
9. الهتمام بالطالب املتعرثين وتكثيف التوا�سل معهم وحثهم على حت�سني اأو�ساعهم الأكادميية، وم�ساعدتهم 

يف حل م�سكالتهم التي تعرت�س تقدمهم الدرا�سي . ومن طرق التعامل مع الطالب املتدين امل�ستوى:

 اأ-على املر�سد الت�سال بالطالب عن طريق الهاتف اأو الربيد الإلكرتوين لتحديد موعد قريب ملقابلته  وجهًا 
لوجه وعلى انفراد .

هدف  اأن  للطالب  املر�سد  يو�سح   ) دقيقة   60-30 من  كافيًا  وقتًا  تاأخذ  اأن  يجب  التي   ( املقابلة  بداية   ب-يف 
املقابلة هو م�ساعدته للخروج من هذه الأزمة مع اإبقاء كافة املعلومات املتداولة بينهما �سرية.

 ج- يحاول املر�سد من خالل احلوار معرفة نف�سية الطالب وحقيقة الأ�سباب التي تكمن وراء �سعف اأدائه ) من 
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امل�ستح�سن اأن يبداأ املر�سد حواره مبعلومات عامة وق�س�س مماثلة عن اآخرين ليبداأ الطالب يف فتح قلبه ملر�سده (.
والتن�سيق  بالتعاون  للطالب  عالجيه  خطة  بو�سع  يبداأ  حتى  احلقيقي  ال�سبب  على  يده  املر�سد  ي�سع  اأن   د-ما 

الوثيق مع مدر�سي مقرراته .
 ه-قد تكون مراجعة �سخ�س اآخر غري املر�سد جزءًا من اخلطة، فعلى املر�سد اأن يتاأكد من ذلك، 

ورمبا يطلب ورقة تثبت املراجعة ونتيجتها.
 و-يجب ترتيب جدول لقاءات مع الطالب املنذر ومتابعته بجدية .

 ز-ا�ستمرار ت�سجيع املر�سد لطالبه وبث روح العزمية يف نف�سه . وهذه العالقة ال�سخ�سية بني الطالب واملر�سد 
�ستحفز الطالب با�ستمرار لبذل جهد اأكرب ما دام  ي�سعر اأن هناك من يثق بقدرته. وقد اأثبتت الدرا�سات اأن 

الطالب يلتزم باأداء واجبه طاملا �سعر اأن مر�سده يتابع اأداءه .
 intrusive ح-كما اأ�سارت الدرا�سات اإىل ارتفاع اأداء الطالب عند ا�ستخدام املر�سد اأ�سلوب الإر�ساد بالتدخل 

. ال�سخ�سي  اجلانب  على  يركز  الذي   advising
10. الهتمام بالطالب املتفوقني اأكادمييًا وحثهم على املزيد من التفوق وم�ساعدتهم يف حل م�سكالتهم.

11. العمل على رعاية وت�سجيع الطالب ذوي املواهب اخلا�سة وتنمية مواهبهم وتوجيههم للتوا�سل مع جهات 
الخت�سا�س واجلهات ذات ال�سلة ب�سوؤون الطالب ومركز الإر�ساد الكادميي والطالبي .

12. العناية بطالب املنح الدرا�سية والهتمام ب�سوؤونهم وم�سكالتهم وتوجيههم للتوا�سل مع اجلهات ذات ال�سلة 
ب�سوؤون الطالب ومركز الإر�ساد الأكادميي والطالبي .

13. تزويد الطالب املتوقع تخرجهم  مبعلومات عن جمالت عمل اخلريجني وكيفية ال�ستعداد لبدء احلياة 
الوظيفية.

الإر�ساد  اإىل جهات الخت�سا�س مبركز   التعاون يف رعايتها  التي يرى �سرورة  الطالبية  اإحالة احلالت   .14
الأكادميي والطالبي يف اجلامعة وفق منوذج التحويل املعتمد نظامًا  لتقدمي اخلدمة الإر�سادية املتخ�س�سة.

15. اإعداد تقرير يف نهاية الف�سل الدرا�سي يت�سمن ملخ�سًا بالأعمال واملقرتحات، ويقدم التقرير ملدير  وحدة 
الإر�ساد الأكادميي يف الكلية عن طريق رئي�س اأو من�سق الق�سم .

16. تقدمي معلومات واإر�سادات علمية للطالب تتعلق ببع�س املهارات التي ميكن اأن تعينهم يف تنمية �سخ�سياتهم 
اأن  التي ميكن  الإلكرتونية  املواقع  اإىل  واإر�سادهم  اإلخ،   ... الوقت  واإدارة  الدرا�سة والختبارات  مثل: مهارات 

يح�سلوا منها على معلومات عن هذه املهارات، وتوزيع الن�سرات التي تعدها الوحدة اأو املركز .
الذين يقوم  الطلبة  اإح�سائية مبوقف جميع  املر�سد  التايل ( يقدم  الف�سل  اأو بداية   ( الف�سل  نهاية  17. يف 
باإر�سادهم تت�سمن معلومات عامة من قبيل  : )العدد الكلي / عدد املتفوقني / عدد املنذرين / ت�سنيف الطلبة 
ارتفع معدلهم ون�سبتهم / عدد  الذين  املعدل الرتاكمي/ عدد  الطلبة ح�سب  الف�سلي/ ت�سنيف  املعدل  ح�سب 

الذين انخف�س معدلهم ون�سبتهم(.
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ومن اأهم املهام التي يجب اأن يوؤديها املر�سد الأكادميي  ما ياأتي:
1. تنفيذ خطط وبرامج وتوجيهات وحدة الإر�ساد بالكلية ومركز الإر�ساد الأكادميي والطالبي باجلامعة.

2. التن�سيق مع رئي�س اأو من�سق الق�سم ووحدة الإر�ساد الأكادميي والطالبي يف الكلية يف �سبيل اإجناز مهماته.
3. اإعداد ملف خا�س لكل طالب من الطالب الذين اأوكلت اإليه مهمة الإ�سراف  عليهم ي�سم ) بيانات الطالب 
/ اخلطة الدرا�سية / ن�سخة حديثة من ال�سجل الأكادميي/ الوثائق الإدارية الأخرى )مثل ا�ستمارة احلذف 

والإ�سافة ... اإلخ( .
4. عقد اجتماع مع طالب املجموعة الإر�سادية يف بداية كل ف�سل درا�سي وتنويرهم بال�ساعات املكتبية واإبداء 
الرغبة ال�سادقة يف امل�ساعدة وحث املتفوقني على ال�ستمرار يف تفوقهم واملتعرثين على النتباه اإىل خطورة 
و�سعهم وحث الطالب على اللتزام  باإجراء كافه عمليات الت�سجيل واحلذف والإ�سافة والن�سحاب .... اإلخ 
موا�سع  ويعرفون  جداولهم  ا�ستلموا  اأنهم  من  والتاأكد  اجلامعي  بالتقومي  وتعريفهم  املعلنة،  مواعيدها  ح�سب 
القاعات واأع�ساء هيئة التدري�س الذين �سينفذون املقررات، ومن اأنهم يعرفون ارقامهم الأكادميية والتاأكد من 
ال�ساعات وفق معدله الرتاكمي، وحثهم على ح�سور املحا�سرات و اللتزام  ت�سجيل الطالب للحد املطلوب من 

بالنظم واللوائح  وال�ستماع اإىل م�سكالتهم ومقرتحاتهم .
5. تعريف الطلبة بنظم ولوائح اجلامعة وخا�سة ما يتعلق بالئحة الختبارات ونظام الدرا�سة  ولئحة تاأديب 

الطلبة وغري ذلك مما يهم الطالب معرفته.
6. يف حالة ح�سول الطالب على معدل تراكمي اأقل من 2.00 �سيتم اإنذاره للمرة الأوىل وعلى املر�سد اأن ي�سرح 
للطالب ماهية ذلك و�سببه وتبعاته، كما اأن عليه اإر�سال ن�سخة من الإنذار ) عن طريق القبول والت�سجيل ( اإىل 

ويل اأمر الطالب مع اإبالغ الطالب بهذا الإجراء .
7. م�ساعدة الطالب على التكيف مع التخ�س�س واختياره يف حالة حاجة الطالب لذلك وخا�سة امل�ستجدين، 

والعمل على تذليل العقبات وامل�سكالت التي تواجههم.
8. الرد على ا�ستف�سارات الطالب يف مو�سوعات: ت�سجيل املقررات/ اختيار املقرر/ اجلدول الدرا�سي/ متطلبات 
التخرج/ املعدل الف�سلي والرتاكمي / الرموز التقديرية للدرجات املتح�سل عليها الطالب /تغيري التخ�س�س/ 
حذف واإ�سافة املقررات / الن�سحاب من مقرر/ غياب الطالب/ التاأجيل والنقطاع عن الدرا�سة / الن�سحاب 

من اجلامعة ... اإلخ .
9. الهتمام بالطالب املتعرثين وتكثيف التوا�سل معهم وحثهم على حت�سني اأو�ساعهم الأكادميية، وم�ساعدتهم 

يف حل م�سكالتهم التي تعرت�س تقدمهم الدرا�سي . ومن طرق التعامل مع الطالب املتدين امل�ستوى:

 اأ-على املر�سد الت�سال بالطالب عن طريق الهاتف اأو الربيد الإلكرتوين لتحديد موعد قريب ملقابلته  وجهًا 
لوجه وعلى انفراد .

هدف  اأن  للطالب  املر�سد  يو�سح   ) دقيقة   60-30 من  كافيًا  وقتًا  تاأخذ  اأن  يجب  التي   ( املقابلة  بداية   ب-يف 
املقابلة هو م�ساعدته للخروج من هذه الأزمة مع اإبقاء كافة املعلومات املتداولة بينهما �سرية.

 ج- يحاول املر�سد من خالل احلوار معرفة نف�سية الطالب وحقيقة الأ�سباب التي تكمن وراء �سعف اأدائه ) من 
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امل�ستح�سن اأن يبداأ املر�سد حواره مبعلومات عامة وق�س�س مماثلة عن اآخرين ليبداأ الطالب يف فتح قلبه ملر�سده (.
والتن�سيق  بالتعاون  للطالب  عالجيه  خطة  بو�سع  يبداأ  حتى  احلقيقي  ال�سبب  على  يده  املر�سد  ي�سع  اأن   د-ما 

الوثيق مع مدر�سي مقرراته .
 ه-قد تكون مراجعة �سخ�س اآخر غري املر�سد جزءًا من اخلطة، فعلى املر�سد اأن يتاأكد من ذلك، 

ورمبا يطلب ورقة تثبت املراجعة ونتيجتها.
 و-يجب ترتيب جدول لقاءات مع الطالب املنذر ومتابعته بجدية .

 ز-ا�ستمرار ت�سجيع املر�سد لطالبه وبث روح العزمية يف نف�سه . وهذه العالقة ال�سخ�سية بني الطالب واملر�سد 
�ستحفز الطالب با�ستمرار لبذل جهد اأكرب ما دام  ي�سعر اأن هناك من يثق بقدرته. وقد اأثبتت الدرا�سات اأن 

الطالب يلتزم باأداء واجبه طاملا �سعر اأن مر�سده يتابع اأداءه .
 intrusive ح-كما اأ�سارت الدرا�سات اإىل ارتفاع اأداء الطالب عند ا�ستخدام املر�سد اأ�سلوب الإر�ساد بالتدخل 

. ال�سخ�سي  اجلانب  على  يركز  الذي   advising
10. الهتمام بالطالب املتفوقني اأكادمييًا وحثهم على املزيد من التفوق وم�ساعدتهم يف حل م�سكالتهم.

11. العمل على رعاية وت�سجيع الطالب ذوي املواهب اخلا�سة وتنمية مواهبهم وتوجيههم للتوا�سل مع جهات 
الخت�سا�س واجلهات ذات ال�سلة ب�سوؤون الطالب ومركز الإر�ساد الكادميي والطالبي .

12. العناية بطالب املنح الدرا�سية والهتمام ب�سوؤونهم وم�سكالتهم وتوجيههم للتوا�سل مع اجلهات ذات ال�سلة 
ب�سوؤون الطالب ومركز الإر�ساد الأكادميي والطالبي .

13. تزويد الطالب املتوقع تخرجهم  مبعلومات عن جمالت عمل اخلريجني وكيفية ال�ستعداد لبدء احلياة 
الوظيفية.

الإر�ساد  اإىل جهات الخت�سا�س مبركز   التعاون يف رعايتها  التي يرى �سرورة  الطالبية  اإحالة احلالت   .14
الأكادميي والطالبي يف اجلامعة وفق منوذج التحويل املعتمد نظامًا  لتقدمي اخلدمة الإر�سادية املتخ�س�سة.

15. اإعداد تقرير يف نهاية الف�سل الدرا�سي يت�سمن ملخ�سًا بالأعمال واملقرتحات، ويقدم التقرير ملدير  وحدة 
الإر�ساد الأكادميي يف الكلية عن طريق رئي�س اأو من�سق الق�سم .

16. تقدمي معلومات واإر�سادات علمية للطالب تتعلق ببع�س املهارات التي ميكن اأن تعينهم يف تنمية �سخ�سياتهم 
اأن  التي ميكن  الإلكرتونية  املواقع  اإىل  واإر�سادهم  اإلخ،   ... الوقت  واإدارة  الدرا�سة والختبارات  مثل: مهارات 

يح�سلوا منها على معلومات عن هذه املهارات، وتوزيع الن�سرات التي تعدها الوحدة اأو املركز .
الذين يقوم  الطلبة  اإح�سائية مبوقف جميع  املر�سد  التايل ( يقدم  الف�سل  اأو بداية   ( الف�سل  نهاية  17. يف 
باإر�سادهم تت�سمن معلومات عامة من قبيل  : )العدد الكلي / عدد املتفوقني / عدد املنذرين / ت�سنيف الطلبة 
ارتفع معدلهم ون�سبتهم / عدد  الذين  املعدل الرتاكمي/ عدد  الطلبة ح�سب  الف�سلي/ ت�سنيف  املعدل  ح�سب 

الذين انخف�س معدلهم ون�سبتهم(.
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- آليات التواصل بين المرشد األكاديمي والطالب :

يجب اأن تتعدد و�سائل الت�سال بني املر�سدين والطلبة، واأهم و�سائل التوا�سل هي:
- ال�ساعات املكتبية .

- الجتماعات .
- اللقاءات الفردية .

- الربيد الإلكرتوين .
مبجرد قبول الطالب اجلدد يف اجلامعة تقوم وحدة الإر�ساد بكل كلية بتوزيعهم على املر�سدين الأكادمييني، 
وتعلن جمموعات الطالب مقرونة باأ�سماء املر�سدين على لوحات الإعالن الر�سمية بالكلية والأق�سام العلمية،  
ويقوم الطالب ) الطالبة (  مبراجعة املر�سد )املر�سدة(  الأكادميي فور البدء يف اإجراءات درا�سته )ت�سجيله( 

حيث يتعرف على مر�سده و�ساعاته املكتبية وو�سائل الت�سال به، ويقدم ما عنده من ا�ستف�سارات للمر�سد
 ) املر�سدة ( . و يحق للطالب ) الطالبة ( مراجعة املر�سد )املر�سدة( الأكادميي والت�سال به طيلة �ساعات 
الدوام الر�سمي خالل الأ�سابيع الثالثة  الوىل من بداية الف�سل الدرا�سي . وبعد انتهاء هذه الأ�سابيع الثالثة  
يحدد املر�سد ) املر�سدة( مع الطالب )الطالبة( لقاًء دوريًا )اأ�سبوعيًا اأو ن�سف �سهري اأو �سهريًا( وفقًا ل�ساعات 
الإر�ساد، ويتابع املر�سد )املر�سدة( مدى التزام الطالب )الطالبة( باحل�سور، على اأن يحدد املر�سد )املر�سدة( 
مع الطالب و�سيلة ات�سال معينة للحالت الطارئة. و يحدد املر�سد بدياًل عنه يف حالة عدم وجوده وحاجة 
الق�سم  من�سق  اأو  رئي�س  العادة  به ويكون يف  الت�سال  با�سمه وكيفية  الطالب  ويبلغ  اإليه،  الطالب )الطالبة( 

املخت�س .

- محددات عمل المرشد :

1. لدى املر�سد)املر�سدة( اإجابات كافية ملعظم ت�ساوؤلت الطالب ولكن لي�س كلها ويف حالة عدم توفر الإجابة 
لدى املر�سد مبا�سرة عليه اأن:

 اأ- ير�سد الطالب )الطالبة( اإىل امل�سدر الذي يجد لديه املعلومة .
 ب- يطلب مهلة لإيجاد الإجابة من اجلهة املعنية وتقدميها للطالب .

2. على املر�سد )املر�سدة( تقدمي الن�سيحة للطالب حول ما هو القرار الأف�سل، لكن تبقى م�سوؤولية القرار على 
الطالب فهو الذي يتخذ القرار ولي�س املر�سد )اإل اإذا كان خمالفًا للوائح والأنظمة(.

اإ�سكال لدى الطالب، لكنه يلتزم بالدفاع عن موقف  3. لن يقوم املر�سد بتجاوز لوائح اجلامعة واأنظمتها حلل 
الطالب وم�ساندته طاملا كان حمقًا )يف حدود العرف اجلامعي(.

- مجاالت اإلحالة من قبل أعضاء هيئة التدريس للمرشد األكاديمي: 

هذه الأمثلة لال�سرت�ساد حيث ميكن وجود حالت اأخرى مل يتم التطرق اإليها يف هذه الأمثلة:
- يف املجال الأكادميي:

o تراجع ملحوظ يف الأداء الأكادميي
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o انخفا�س معدل احل�سور وامل�ساركة
o طلبات متكررة لتلقي اهتمام خا�س اأو لفر�س اإ�سافية للقيام بالواجبات

o احتياج غري عادي لهتمام اإ�سايف
o �سعوبات يف الرتكيز داخل الف�سل اأو الأداء يف المتحانات

o اإ�سارة الطالب اإىل تركه الدرا�سة اأو التحويل
- يف ال�سلوك :

o انفجار الغ�سب اأو املبالغة يف رد الفعل
o ال�سياح و البكاء

o النزعة لالنعزال وفقدان الهتمام باأن�سطة كان يهتم بها بال�سابق
o التحدث اأو الكتابة عن النتحار اأو العتداء على الآخرين

o الن�ساط املفرط
o حمادثات اأو كالم لي�س له معنى

o تهديد زمالء الدرا�سة والغ�سب وال�سلوك املزعج
o ا�ستعمال امل�سكرات.

o الإفراط يف القلق
o التغريات املوؤملة يف حياة الطالب كموت اأحد اأفراد الأ�سرة/ �سديق مقرب، والطالق والنف�سال، والتغريات يف 

امل�سوؤوليات التي يقدمها لالأ�سرة وال�سعوبات التي تواجه عالقاته الهامة.
- يف املظهر:

o تراجع حاد يف العناية بالنظافة ال�سخ�سية اأو املظهر اأو امللب�س
o وجود جروح، اأو كدمات، اأو حروق يف اجل�سم

o زيادة اأو نق�س حاد يف الوزن
o عيون منتفخة اأو حممرة

o مزاج مكتئب

- تقييم عمل المرشد األكاديمي :

الأكادميي والطالبي تلحق  الإر�ساد  ا�ستبانة يعدها مركز  املبا�سر عن طريق  للتقييم  املر�سد  يتم عر�س عمل 

بالبوابة الإلكرتونية للطالب وترتبط طباعة اجلدول يف بداية الف�سل الدرا�سي بتعبئتها، وتقوم اإدارة املركز 

بتفريغها وحتليلها اإح�سائيًا ملعرفة مواطن القوة ومواطن ال�سعف يف اأداء املر�سدين لال�ستفادة منها يف جتويد 

الأداء، ويوؤخذ بتقييم اأداء املر�سد يف تقييم اأداء ع�سو هيئة التدري�س الوظيفي.
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o انخفا�س معدل احل�سور وامل�ساركة
o طلبات متكررة لتلقي اهتمام خا�س اأو لفر�س اإ�سافية للقيام بالواجبات

o احتياج غري عادي لهتمام اإ�سايف
o �سعوبات يف الرتكيز داخل الف�سل اأو الأداء يف المتحانات

o اإ�سارة الطالب اإىل تركه الدرا�سة اأو التحويل
- يف ال�سلوك :

o انفجار الغ�سب اأو املبالغة يف رد الفعل
o ال�سياح و البكاء

o النزعة لالنعزال وفقدان الهتمام باأن�سطة كان يهتم بها بال�سابق
o التحدث اأو الكتابة عن النتحار اأو العتداء على الآخرين

o الن�ساط املفرط
o حمادثات اأو كالم لي�س له معنى

o تهديد زمالء الدرا�سة والغ�سب وال�سلوك املزعج
o ا�ستعمال امل�سكرات.

o الإفراط يف القلق
o التغريات املوؤملة يف حياة الطالب كموت اأحد اأفراد الأ�سرة/ �سديق مقرب، والطالق والنف�سال، والتغريات يف 

امل�سوؤوليات التي يقدمها لالأ�سرة وال�سعوبات التي تواجه عالقاته الهامة.
- يف املظهر:

o تراجع حاد يف العناية بالنظافة ال�سخ�سية اأو املظهر اأو امللب�س
o وجود جروح، اأو كدمات، اأو حروق يف اجل�سم

o زيادة اأو نق�س حاد يف الوزن
o عيون منتفخة اأو حممرة

o مزاج مكتئب

- تقييم عمل المرشد األكاديمي :

الأكادميي والطالبي تلحق  الإر�ساد  ا�ستبانة يعدها مركز  املبا�سر عن طريق  للتقييم  املر�سد  يتم عر�س عمل 

بالبوابة الإلكرتونية للطالب وترتبط طباعة اجلدول يف بداية الف�سل الدرا�سي بتعبئتها، وتقوم اإدارة املركز 

بتفريغها وحتليلها اإح�سائيًا ملعرفة مواطن القوة ومواطن ال�سعف يف اأداء املر�سدين لال�ستفادة منها يف جتويد 

الأداء، ويوؤخذ بتقييم اأداء املر�سد يف تقييم اأداء ع�سو هيئة التدري�س الوظيفي.
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- الزيارات الميدانية لجميع كليات الجامعة لتطوير الوحدات اإلرشادية بالكليات :

   يقوم فريق من مركز الإر�ساد بزيارات ميدانيةجلميع وحدات الإر�ساد بالكليات للتاأكيد على الأتي : 

1-ت�سكيل جمل�س وحدة الإر�ساد الأكادميي والطالبي بالكلية . وتوجد �سورة من قرار عميد الكلية.
2-وجود مكتب خا�س بوحدة الإر�ساد الأكادميي عليه لوحة تو�سح ذلك .

3-عقد اجتماعات ملجل�س وحدة الإر�ساد الأكادميي والطالبي ، ووجود �سور من حما�سر الجتماعات.
للطالب  ميكن  بارز  مكان  يف  اأو  املكتب،  باب  على  معلقة  به  الت�سال  وو�سائل  الإر�ساد  وحدة  م�سرف  4-جدول 

م�ساهدته .
ن�سخة  ،وتوجد  اأكادميي  مر�سد  لها  حمدد  جمموعة  ،وكل  اإر�سادية  جمموعات  اإىل  بالكلية  الطالب  5-توزع 

الكرتونية بذلك .
املر�سدين  جداول  من  �سورة  التدري�س،وتوجد  هيئة  اأع�ساء  بجداول  الأكادميي  الإر�ساد  �ساعات  6-ُت�سمن 

الأكادمييني معتمدة من رئي�س الق�سم ،وعميد الكلية.
7-اإعالم الطالب ب�ساعات الإر�ساد لكل مر�سد جمموعة ،ومكان تواجده، وو�سائل الت�سال به .

ل�سرح  درا�للسللي  ف�سل  كل  بداية  يف  جمموعة  مر�سد  كل  بني  اللللدوري  الإر�للسللادي  التمهيدي  اللقاء  8-عقد 
اخلطةالدرا�سية للطلبة، وتوجد �سورة من الإعالن عن اللقاء وقائمة بها توقيعات الطالب احل�سور .

9-يوجد ملف اإلكرتوين  لكل طالب لدى مر�سده الأكادميي .
10-توجد خطة اإر�سادية للوحدة حمددة بجداول زمنية ،ويتم تنفيذها خالل العام الدرا�سي احلايل .

11-اإر�سال ن�سخة من اخلطة الإر�سادية بالكلية ملركز الإر�ساد الأكادميي والطالبي باجلامعة.
12-ح�سر حالت التعرث الدرا�سي بكل م�ستوى درا�سي بالكلية .

13-تقدمي خدمات اإر�سادية فردية وجماعية للمتعرثين درا�سيَا بالكلية .
14-متابعة م�سرف وحدة الإر�ساد لأع�ساء هيئة التدري�س اأثناء تقدمي اخلدمات الإر�سادية للطلبة بالكلية .

15-متابعة الطالب املتفوقني درا�سيَا بالكلية . لتعزيز تفوقهم الدرا�سي .
16-يوجد ح�سر للطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة بالكلية ،وتقدمي اخلدمات الإر�سادية لهم .

17-نقدم خدمات الإر�ساد الوظيفي واملهني  لطلبة الكلية .
18-ن�سبة الطلبة امل�ساركني يف الندوات واملحا�سرات الإر�سادية مر�سية .
19-ن�سبة الطلبة امل�ساركني يف الندوات واملحا�سرات الإر�سادية مر�سية .

20-وجود خطة للطلبة الذين يعاد قيدهم يف بداية كل ف�سل درا�سي .
21-قيا�س ر�سا طلبة الكلية عن جودة اخلدمات الإر�سادية املقدمة له .
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الفصل الخامس : ) الطالب وعملية اإلرشاد األكاديمي  (

- مسؤوليات وواجبات الطالب في عملية اإلرشاد األكاديمي :
الطالب والطالبات هم فئة امل�سرت�سدين امل�ستهدفة بخدمات وبرامج التوجيه والإر�ساد الأكادميي  ولذلك يقع 
عليهم دور كبري وهام واأ�سا�سي يف هذه العملية؛ لأن العملية الإر�سادية عملية ات�سال تتم بني طرفني كالهما له 
دور اإيجابي يف جناح العملية، ولن تكون عملية فعالة ذات قيمة وثمار اإذا كان اأحد الطرفني يلعب دورًا �سلبيًا 
. ومن هنا تقع على عاتق الطالب والطالبات م�سوؤولية  �سلبيًا  اإذا كان كالهما يلعب دورًا  اأو  اإيجابيًا،  والآخر 
�سخ�سية يف متابعة تقدمهم الدرا�سي وطلب الن�سيحة وال�ست�سارة والتوجيه والإر�ساد من املر�سدين واملر�سدات. 
ومن اأهم عنا�سر جناح الإر�ساد ب�سورة عامة اأن تطلب خدماته من امل�ستفيدين اأو تكون لهم القابلية على تلقيها 

، وميكن اأن نحدد اأهم م�سوؤوليات ومهام وواجبات الطالب والطالبات فيما يلي :

- ال�سعور باأهمية املر�سد ) املر�سدة (  الأكادميي يف م�سريته التعليمية واأن املر�سد مل يوجد اإل مل�ساعدته .
لها  التي تتبع  اأو املر�سدة الأكادميية   -ال�سعي اجلاد ملعرفة من هو املر�سد الأكادميي الذي يتبع له الطالب) 

الطالبة( ، ومكان تواجده و�ساعاته املكتبية وو�سائل الت�سال املتاحة به .
-احرتام وتقدير املر�سدين واملر�سدات .

-الطالع على اأنظمة ولوائح اجلامعة بقدر تعلق الأمر به، وطلب اأي اإي�ساحات يحتاجها من املر�سد ) املر�سدة (؛  اإذ 
اإن القانون لن يعذره بجهله يف حالة جتاوزه هذه اللوائح .

القبول  عمادة  اأو  اجلامعة  اإدارة  من  ر�سميًا  معلن  هو  ملا  وفقًا  اجلامعي  التقومي  على  لالطالع  اجلاد  -ال�سعي 
اإلخ،   ... وان�سحاب  واإ�سافة وتاأجيل  بها من حذف  الت�سجيل وما يرتبط  اإجراءات  والت�سجيل ملعرفه مواعيد 

واللتزام بها واملبادرة مبراجعة املر�سد ) املر�سدة ( قبل اتخاذ اأي خطوة تتعلق بها .
املر�سدة  اأو  الأكادميي  املر�سد  مع  الدرا�سية  اخلطة  وتنفيذ  الأكادميي  الو�سع  �سري  ملتابعة  اجلللاد  -ال�سعي 

الأكادميية .
اجلداول  من  و�سورًا  الف�سلية  والإ�سعارات  الدرا�سية  اخلطة  من  منوذج  يحوي  �سخ�سي  مبلف  الحتفاظ   -
الن�سحاب   اأو  التاأجيل  اأو  الدرا�سة  اإىل  والعودة  الأكادميي  الف�سل  وقللرارات  الدرا�سي  والتقومي  الدرا�سية 
ومن  لآخر،  وقت  من  امللف  حتديث  ويتم  ما،  وقت  يف  اإليه  يحتاج  اأن  ميكن  م�ستند  اأي  اأو  والإ�سافة   واحلذف 

الأف�سل عند مقابلة املر�سد ) املر�سدة ( حمل هذا امللف .
-ا�ست�سارة املر�سدين واملر�سدات يف كل ما يرتبط بالو�سع الدرا�سي، ومراجعة املر�سد الأكادميي قبل اإجناز اأي  
خطوة فيما يخ�س درا�سته منذ ت�سجيله اإىل حني تخرجه. ومن الأف�سل قبل الذهاب اإىل املر�سد اأو املر�سدة 
كتابة الأ�سئلة التي ت�سغل البال بو�سع مرتب، ثم ال�سوؤال عنها الواحد تلو الآخر مما يخت�سر الزمن واملجهود 

ويزيد من حجم الفائدة.
- التعاون مع املر�سد ) املر�سدة ( لو�سع خطط ق�سرية وطويلة الأجل لأهدافه العلمية والعملية واحلياتية 

وينفذها بالتزام عال .
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- الزيارات الميدانية لجميع كليات الجامعة لتطوير الوحدات اإلرشادية بالكليات :

   يقوم فريق من مركز الإر�ساد بزيارات ميدانيةجلميع وحدات الإر�ساد بالكليات للتاأكيد على الأتي : 

1-ت�سكيل جمل�س وحدة الإر�ساد الأكادميي والطالبي بالكلية . وتوجد �سورة من قرار عميد الكلية.
2-وجود مكتب خا�س بوحدة الإر�ساد الأكادميي عليه لوحة تو�سح ذلك .

3-عقد اجتماعات ملجل�س وحدة الإر�ساد الأكادميي والطالبي ، ووجود �سور من حما�سر الجتماعات.
للطالب  ميكن  بارز  مكان  يف  اأو  املكتب،  باب  على  معلقة  به  الت�سال  وو�سائل  الإر�ساد  وحدة  م�سرف  4-جدول 

م�ساهدته .
ن�سخة  ،وتوجد  اأكادميي  مر�سد  لها  حمدد  جمموعة  ،وكل  اإر�سادية  جمموعات  اإىل  بالكلية  الطالب  5-توزع 

الكرتونية بذلك .
املر�سدين  جداول  من  �سورة  التدري�س،وتوجد  هيئة  اأع�ساء  بجداول  الأكادميي  الإر�ساد  �ساعات  6-ُت�سمن 

الأكادمييني معتمدة من رئي�س الق�سم ،وعميد الكلية.
7-اإعالم الطالب ب�ساعات الإر�ساد لكل مر�سد جمموعة ،ومكان تواجده، وو�سائل الت�سال به .

ل�سرح  درا�للسللي  ف�سل  كل  بداية  يف  جمموعة  مر�سد  كل  بني  اللللدوري  الإر�للسللادي  التمهيدي  اللقاء  8-عقد 
اخلطةالدرا�سية للطلبة، وتوجد �سورة من الإعالن عن اللقاء وقائمة بها توقيعات الطالب احل�سور .

9-يوجد ملف اإلكرتوين  لكل طالب لدى مر�سده الأكادميي .
10-توجد خطة اإر�سادية للوحدة حمددة بجداول زمنية ،ويتم تنفيذها خالل العام الدرا�سي احلايل .

11-اإر�سال ن�سخة من اخلطة الإر�سادية بالكلية ملركز الإر�ساد الأكادميي والطالبي باجلامعة.
12-ح�سر حالت التعرث الدرا�سي بكل م�ستوى درا�سي بالكلية .

13-تقدمي خدمات اإر�سادية فردية وجماعية للمتعرثين درا�سيَا بالكلية .
14-متابعة م�سرف وحدة الإر�ساد لأع�ساء هيئة التدري�س اأثناء تقدمي اخلدمات الإر�سادية للطلبة بالكلية .

15-متابعة الطالب املتفوقني درا�سيَا بالكلية . لتعزيز تفوقهم الدرا�سي .
16-يوجد ح�سر للطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة بالكلية ،وتقدمي اخلدمات الإر�سادية لهم .

17-نقدم خدمات الإر�ساد الوظيفي واملهني  لطلبة الكلية .
18-ن�سبة الطلبة امل�ساركني يف الندوات واملحا�سرات الإر�سادية مر�سية .
19-ن�سبة الطلبة امل�ساركني يف الندوات واملحا�سرات الإر�سادية مر�سية .

20-وجود خطة للطلبة الذين يعاد قيدهم يف بداية كل ف�سل درا�سي .
21-قيا�س ر�سا طلبة الكلية عن جودة اخلدمات الإر�سادية املقدمة له .
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الفصل الخامس : ) الطالب وعملية اإلرشاد األكاديمي  (

- مسؤوليات وواجبات الطالب في عملية اإلرشاد األكاديمي :
الطالب والطالبات هم فئة امل�سرت�سدين امل�ستهدفة بخدمات وبرامج التوجيه والإر�ساد الأكادميي  ولذلك يقع 
عليهم دور كبري وهام واأ�سا�سي يف هذه العملية؛ لأن العملية الإر�سادية عملية ات�سال تتم بني طرفني كالهما له 
دور اإيجابي يف جناح العملية، ولن تكون عملية فعالة ذات قيمة وثمار اإذا كان اأحد الطرفني يلعب دورًا �سلبيًا 
. ومن هنا تقع على عاتق الطالب والطالبات م�سوؤولية  �سلبيًا  اإذا كان كالهما يلعب دورًا  اأو  اإيجابيًا،  والآخر 
�سخ�سية يف متابعة تقدمهم الدرا�سي وطلب الن�سيحة وال�ست�سارة والتوجيه والإر�ساد من املر�سدين واملر�سدات. 
ومن اأهم عنا�سر جناح الإر�ساد ب�سورة عامة اأن تطلب خدماته من امل�ستفيدين اأو تكون لهم القابلية على تلقيها 

، وميكن اأن نحدد اأهم م�سوؤوليات ومهام وواجبات الطالب والطالبات فيما يلي :

- ال�سعور باأهمية املر�سد ) املر�سدة (  الأكادميي يف م�سريته التعليمية واأن املر�سد مل يوجد اإل مل�ساعدته .
لها  التي تتبع  اأو املر�سدة الأكادميية   -ال�سعي اجلاد ملعرفة من هو املر�سد الأكادميي الذي يتبع له الطالب) 
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-التزام ال�سراحة والو�سوح يف تزويد املر�سد ) املر�سدة (  باملعلومات وتنفيذ توجيهاته .
-توفري وقت املر�سد ) املر�سدة (  لإتاحة الفر�سة للزمالء،و لكن ذلك ل يعني األ ياأخذ وقته كامال.

-يتابع ذاتيًا تقدمه يف حتقيق خططه واأهدافه املر�سومة .
-يتحمل م�سوؤولية قراراته بالكامل .

-امل�ساركة الفاعلة يف تقومي عملية الإر�ساد الأكادميي وتقدمي القرتاحات لتطويرها .

- ضوابط العالقة بين المرشد والطالب :
العالقة الإر�سادية بني املر�سد والطالب تقوم على اأ�سا�س الحرتام املتبادل وحتكمها ال�سوابط التالية :

اإىل اجلهات الر�سمية املعنية  اإل  اإعطائها باأي �سكل  - التزام املر�سد ب�سرية املعلومات املتداولة بينهما وعدم 
فقط مبا يخدم م�سلحة الطالب .

- عدم مناق�سة اأي معلومات ح�سا�سة بالن�سبة للطالب عرب الهاتف اأو الربيد الإلكرتوين .
اأمت ال�ستعداد لتحديد موعد للقاء الطالب على انفراد يف حال وجود ق�سية ذات طابع  - يكون املر�سد على 

�سخ�سي ح�سا�س .
اأكرث تفهمًا وقربًا من الطالب عالوة على الطبيعة املعتادة  عالقة الطالب باملر�سد حتمل بعدًا يجعل املر�سد 

للعالقة بني الطالب وع�سو هيئة التدري�س .
اأن يقدر الطالب جمهودات املر�سد التي يبذلها من اأجله، واأن ي�سلك �سلوكًا ح�سنًا يف تعامله مع املر�سد .

- الطالب ذوو االحتياجات الخاصة :

جامعة اجلوف تلتزم اأخالقيًا بتوفري كافة الإمكانيات ل�ستيعاب الطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�سة بحيث 
يكون قبولهم وت�سجيلهم وا�ستخدامهم ملرافق وخدمات اجلامعة العلمية وغري العلمية حمكومًا فقط بالقواعد 
العامة التي ت�سري على جميع الطلبة ال بحالة الطالب من ذوي الحتياجات اخلا�سة، مع وجود ت�سهيالت 
الأكادميي  الإر�ساد  مبركز  .وتوجد  اجلامعي  املجتمع  يف  الندماج  لهم  وتي�سر  اخلا�س  و�سعهم  تالئم  خا�سة 
اخلدمات  وتقدمي  الرعاية  عملية  تتوىل  اخلا�سة  الحتياجات  وذوي  املوهوبني  للطالب  وحدة  والطالبي 

املتخ�س�سة .
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المالحق

ملحق رقم )1(
تعريف بالمصطلحات األكاديمية الشائعة :

الدر�س  اأو  دقيقة  خم�سني  عن  مدتها  تقل  ل  التي  الأ�سبوعية  النظرية  املحا�سرة  هي  الدرا�سية:  الوحدات 
مائة  عن  مدته  تقل  ل  الذي  امليداين  اأو  العملي  الدر�س  اأو  دقيقة  خم�سني  عن  مدته  تقل  ل  الذي  ال�سريري 

دقيقة.
اأ�سبوعًا تدٌر�س على مداها املقررات الدرا�سية، ول  الف�سل الدرا�سي: هو الفرتة الزمنية التي ل تقل عن 15 

تدخل من �سمنها فرتتا الت�سجيل والختبارات النهائية.
التي  وتخ�س�س(  وكلية  جامعة  متطلبات  )من  للمقررات  املت�سمن  الدرا�سي  الربنامج  هي  الدرا�سية:  اخلطة 

يتوجب على الطالب اإكمالها بنجاح للح�سول على �سهادة التخرج يف حقل اخت�سا�سه.
)برنامج(  تخ�س�س  كل  يف  املعتمدة  الدرا�سة  خطة  �سمن  حمددًا  م�ستوى  تتبع  درا�سية  مادة  الدرا�سي:  املقرر 
من  �سواه  عما  وامل�ستوى  املحتوى  حيث  من  مييزه  ملفرداته  مف�سل  وو�سف  وا�سم  ورمز  رقم  مقرر  لكل  ويكون 
اأن يكون لبع�س املقررات  مقررات، وملف خا�س يحتفظ به الق�سم لغر�س املتابعة والتقييم والتطوير ويجوز 

متطلب اأو متطلبات �سابقة اأو متزامنة معه.
اإكماله بنجاح قبل الت�سجيل يف املقرر املعني )اأي  املتطلب ال�سابق للمقرر: هو املقرر الذي يجب على الطالب 

الذي يليه اأو يرتتب عليه(.
اجلدول الدرا�سي: هو جمموعة من املقررات التي يختار الطالب درا�ستها خالل الف�سل الدرا�سي الواحد من بني 

جمموعة مقررات اخلطة الدرا�سية للق�سم.
املقررات  )اأي  ما  ف�سل  يف  الطالب  �سجلها  التي  للمقررات  الدرا�سية  الوحدات  جمموع  هو  الدرا�سي:  العبء 

املوجودة يف جدوله الدرا�سي(.
الإ�سافة: هي عملية ت�سجيل مقرر اإ�سافة اإىل ما مت ت�سجيله من مقررات يف نف�س الف�سل الدرا�سي.

احلذف: هو عملية اإلغاء ت�سجيل مقرر �سبق اأن �سجله الطالب يف نف�س الف�سل الدرا�سي .
املعدل الف�سلي: حا�سل ق�سمة جمموع النقاط التي ح�سل عليها الطالب على جمموع الوحدات املقررة جلميع 
املقررات التي در�سها يف اأي ف�سل درا�سي، وحت�سب النقاط ب�سرب الوحدة املقررة يف وزن التقدير الذي ح�سل 

عليه يف كل مقرر در�سه الطالب.
 املعدل الرتاكمي: حا�سل ق�سمة جمموع النقاط التي ح�سل عليها الطالب يف جميع املقررات التي در�سها منذ 

التحاقه باجلامعة على جمموع الوحدات املقررة لتلك املقررات.
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ملحق )2(

نموذج إحالة طالب من وحدة اإلرشاد بالكلية أو من المرشد األكاديمي إلى مركز 
اإلرشاد األكاديمي والطالبي

الرقم الأكادميي للطالبا�سم الطالبكلية

اآخر معدل 
رقم جوال الطالب عدد الإنذارات اإن وجدت تراكمي للطالب 

ا�سم املر�سد 
الأكادميي 

و�سيلة الت�سال باملر�سد 
الأكادميي

�سبب الإحالة : .................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

ملخ�س امل�ساعدات ال�سابقة التي تلقاها الطالب : .................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

هذا اجلزء خا�س با�ستخدام وحدة املتابعة باملركز :

يحال اإىل : 

توقيع املوظف املخت�س :مواعيد املقابلة 
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ملحق )3(

نموذج دعوة طالب / طالبة للحضور إلى مكتب المرشد أو وحدة اإلرشاد 
األكاديمي والطالبي بالكلية :

ا�سم الطالب :
الرقم اجلامعي :

التخ�س�س :
يرجي احل�سور اإىل )                                  ( بالكلية يف يوم )            ( املوافق )          ( ال�ساعة )       ( ملقابلة 

)                                      ( وذلك ملناق�سة :

اأخرى تذكرالإخالل بالنظامالغيابالت�سجيل واحلذف والإ�سافةمراجعة التح�سيل العلمي

ا�سم الطالب :                                    ا�سم املر�سد الأكادميي : 
التوقيع :                                        التوقيع :

حتريرًا يف )    /           /      14هل ( .
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ملحق )4(

نموذج إرشاد أكاديمي وطالبي للطالب / الطالبة :

البيانات ال�سخ�سية للطالب
الق�سم :ا�سم الطالب :

الرقم اجلامعي :التخ�س�س :
الف�سل الدرا�سي :العام اجلامعي :

هل مت  ف�سله اأكادمييًا �سابقًا :عدد ال�ساعات امل�سجلة :
املعدل الرتاكمي : احلايل )   (  ال�سابق )   (عدد الإنذارات :

مو�سوع اللقاء بني املر�سد الأكادميي والطالب
)    ( تعبئة منوذج حذف واإ�سافة .

)    ( �سعف الأداء الأكادميي .
)    ( مراجعة التقدم يف املواد .

)    ( مراجعة وتقييم املواظبة واحل�سور .
)    ( الغياب عن امتحان .

)    ( التاأجيل والنقطاع عن الدرا�سة :
)    ( العتذار عن ف�سل درا�سي .

)    ( اإعادة قيد .
)    ( مراجعة اخلطة الدرا�سية .

)    ( م�سكلة درا�سية .
)    ( م�سكلة �سخ�سية .

)    ( اأخرى ) ................................................( .

تو�سية املر�سد :
....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

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

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

ا�سم املر�سد : .................................................................
التوقيع : ............................................التاريخ  ........................
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ملحق )5(

نموذج التقرير الفصلي للمرشد األكاديمي ) يسلم لمدير وحدة اإلرشاد 
األكاديمي والطالبي بالكلية قبل انعقاد االختبارات ( :

الكلية : ..........................................    الق�سم : ...................................
العام الدرا�سي : ...................................   الف�سل الدرا�سي :..........................

عدد طالب املجموعة الإر�سادية : )      ( .
اأوًل : اللقاءات الإر�سادية اجلماعية التي نفذت خالل الف�سل الدرا�سي :

يرفق ك�سف توقيعات الطالب باحل�سورعدد احل�سورمو�سوع اللقاءتاريخ عقد اللقاءم

1
2
3
4
5
6
7

ثانيًا: اللقاءات الإر�سادية الفردية التي نفذت خالل الف�سل الدرا�سي :
الرقم الأكادميي للطالب / الطالبةمو�سوع اللقاءتاريخ عقد اللقاءم
1
2
3
4
5
6
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ثالثًا : الإجراءات الإر�سادية التي اتخذت ب�ساأن الطالب املتعرثين :

عدد امل�ستفيدين منهتاريخهالإجراء الذي متم

رابعًا :  الأن�سطة الأخرى التي قام بها املر�سد خالل الف�سل الدرا�سي اإن وجدت :
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

خام�سًا : اأهم امل�سكالت التي واجهت عملك كمر�سد خالل الف�سل الدرا�سي  ومقرتحات للتعامل معها:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

ا�سم املر�سد : ............................................ التوقيع ................. التاريخ .........


