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كلمة مشرف وحدة 

اإلرشاد الكاديمي 

 والطالبي

إن وحدة اإلرشاد األكاديمي والطالبي تعد محوًرا رئيًسا لتحقيق أهداف التعليم    

 هاًما لتطبيق
ً

جودة التعلم الجامعي ومخرجاته التي ال تتحقق مالم  الجامعي, ومدخال

يتوفر للطالب الجامعي التوافق التعليمي والنفس ي واالجتماعي, مما يجعل تفعيل 

وحدة اإلرشاد األكاديمي ضرورة ملحة ليس فقط ملساعدة الطالب على التكيف مع 

تي تواجه الحياة الجامعية, ومعرفة نظمها ولوائحها, والتغلب على الصعوبات ال

 هاًما من العوامل  ؛ الطالب وتعرقل مسيرتهم األكاديمية
ً

بل لكونها أيًضا عامال

 املساعدة لتحقيق الجودة املطلوبة للحصول على االعتماد األكاديمي.

وال يقتصر دور وحدة اإلرشاد األكاديمي على مساعدة الطالب في ضوء قدراتهم  

لى حل مشكالتهم وتغيير سلوكهم لألحسن, وميولهم في املحيط الدراس ي, بل يتعداه إ

وهذا بدوره يقود إلى تحقيق وتحسين العملية التعليمية , فوحدة اإلرشاد األكاديمي 

 هي بيت للطالب ضمن الحرم الجامعي .

 

 د/ طاهر صبحي طه الشيخ

 مشرف الوحدة
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 : رسالة الوحدة    
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  مع الحياة الجامعية ونظام الدراسة بها. االندماجتهيئة الطالب املستجدين للتعرف و 

 زيد من وعيهم ،  تقديم املعلومات واالستشارات التي تدعم املسار التعليمي للطالب
ُ
وت

، وكذلك القواعد واإلجراءات التي تنظم سير  برسالة الجامعة وأهدافها وأنظمتها

 الدراسة بها.

  إمداد الطالب باملعلومات الصحيحة عن الكلية وسياستها التعليمية وبرامجها الدراسية

 ها.وأوجه الرعاية والخدمات التي توفر  ، ومجاالت عمل الخريجين ، وأقسامها العلمية

 .
ً
 وشخصيا

ً
 تنمية املهارات والقدرات التي تساعد الطالب علي النجاح والتفوق دراسيا

 .توجيه ومتابعة الطالب خالل فترة الدراسة وتوفير املساعدة والدعم الالزم لهم 

 وتهيئتهم للحياة العملية. ،مساعدة الطالب في التخطيط ملستقبلهم التعليمي والوظيفي 

 واالقتراحات التي تدعم تحصيلهم الكاديمي وتساعدهم في  تزويد الطالب بالنصائح

 التغلب علي مشكالتهم.

  تحقيق الوعي الذاتي للطالب بتزويدهم باملهارات الكاديمية والشخصية التي تمكنهم من

 فهم ذواتهم وقدراتهم وميولهم وظروفهم ودوافعهم وتحديد أهدافهم.

 هم علي بذل املزيد من الجهد في حل توعية الطالب بمستوياتهم الكاديمية وتشجيع

 املشكالت الكاديمية والشخصية التي تحول دون تحقيق أهدافهم التعليمية.

  لتنمية مواهبهم ؛  ات والفرصمكاناالهتمام بالطالب املوهوبين ورعايتهم وتوفير اإل

 وقدراتهم.

 ر في التفوق.االهتمام بالطالب املتفوقين ومتابعتهم وإرشادهم ومعاونتهم علي االستمرا 

 .وإرشادهم ومتابعة تقدمهم الدراس ي 
ً
 االهتمام بالطالب املتعثرين دراسيا

 .دراسة الظواهر السلوكية واالتجاهات السلبية واقتراح الحلول املناسبة لها 

 .العمل علي توطيد العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب 

أهداف  
 الوحدة
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  بكل ما  املرشدين الكاديميين وتزويد، الكاديميين توزيع الطالب علي املرشدين

 يحتاجونه من معلومات ترتبط بإرشاد الطالب.

  تنظيم لقاء إرشادي في بداية الفصل الدراس ي لتعريف الطالب املستجدين بالحياة

 الجامعية والكلية.

  والتقويم والالئحة التأديبية  ، الئحة الدراسة واالختبارات: توفير أدوات اإلرشاد مثل ،

 ونماذج اإلرشاد وتسليمها للمرشدين.الجامعي ، 

  تنظيم البرامج اإلرشادية التوعوية والوقائية للطالب عن بعض القضايا اإلرشادية

 املتنوعة.

 .تنظيم برنامج إرشادي لتهيئة طالب الكلية لالختبارات 

  علي النجاح في تنظيم دورات وورش عمل وندوات لتعليم الطالب املهارات التي تعينهم

 الحياة الجامعية واليومية.

  
ً
 وعقد برامج إرشادية توعوية وعالجية لهم. ، حصر ومتابعة الطالب املتعثرين دراسيا

 .حصر ومتابعة الطالب املتفوقين وتشجيعهم علي االستمرار في التفوق وحل مشكالتهم 

  م مواهبهم وتنميها أنشطة الكلية التي تخدحصر الطالب املوهوبين بالكلية وإشراكهم في. 

 التي تؤثر مباشرة في تحصيلهم الدراس ي.اكلهم مساعدة الطالب علي حل مش 

  تنظيم الندوات واللقاءات اإلرشادية املهنية للطالب املتوقع تخرجهم لتهيئتهم لسوق

 العمل.

  ذوي االحتياجات الخاصة وتلمس احتياجاتهم.الطالب  حصر 

 .تطبيق استبيان رضا الطالب عن خدمات اإلرشاد الكاديمي املقدمة لهم بالكلية 

 مركز اإلرشاد الكاديمي والطالبي من  واملتطلبات الواردة تنفيذ البرامج والنشطة الخاصة

 بالجامعة.

 مهام الوحدة
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 اإلجراءات هي :على مجموعة من والطالبي تعتمد آلية التنفيذ بوحدة اإلرشاد الكاديمي 

  على الطالب الجدد في بداية الفصل الدراس ي . توزيع الدليل اإلرشادي واملطويات التوضيحية 

  توزيع الطالب املستجدين علي أعضاء هيئة التدريس مع استمرار الطالب القدامى مع مرشديهم

 مع بداية الفصل الدراس ي ومراعاة التخصص في ذلك قدر اإلمكان .

  تعريف أعضاء هيئة ل ؛ يحاضر فيها أعضاء الوحدة ألعضاء هيئة التدريس بالكليةعقد لقاءات

 ل تفعيل اإلرشاد األكاديمي . يالتدريس باملهام املطلوبة منهم في سب

  عقد ندوات ولقاءات بطالب الكلية عامة وبطالب األقسام خاصة  لتعريفهم بأهمية اإلرشاد

 أي استفسار أو طلب توضيح أمر يتعلق بالجامعة . وضرورة مراجعة مرشديهم عند , األكاديمي 

  توزيع النماذج اإلرشادية على أعضاء هيئة التدريس ورقيا وإلكترونيا للقيام بمهام املرشد

 األكاديمي وتحديد موعد الستالم هذه النماذج بعد استكمالها ومراجعتها من أعضاء الوحدة  .

 عاتهم اإلرشادية عن طريق و ع طالب مجمحث أعضاء هيئة التدريس على ضرورة التواصل م

 و أرقام الجواالت ., و البالك بورد , القاعات الدراسية 

  يحدد عضو هيئة التدريس الساعات اإلرشادية واملكتبة وتعلن بالجدول الدراس ي في لوحة

 وينشرها للطالب عبر البالك بورد . , إعالنات القسم

 شتمل على البيانات  األساسية للطالب  مثل : يقوم املرشدون بإعداد ملف خاص بكل طالب ي

إن  – ولي أمرهرقم جوال و  ,  ورقم الجوال للطالب , والخطة الدراسية, السجل األكاديمي 

وأي مشكلة يذكر الطالب أنها تعوق تقدمه الدراس ي   ,, وخطة الطالب الدراسية  -أمكن 

 ونماذج اإلرشاد الفردية والجماعية  ....

آلية 

 التنفيذ
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  والتعرف على أسباب التعثر  , بحصر الطالب املتعثرين في املجموعات اإلرشاديةيقوم املرشدون ,

شخصية لكل  ةإجراء مقابلواألخذ بأيديهم لتجاوز هذا التعثر  ورفع معدالتهم , وذلك عن طريق 

 .ذلك في النموذج املخصص لذلكهؤالء الطالب للتعرف علي مشاكلهم من وجهة نظرهم وكتابة 

   بالتواصل مع املجموعة اإلرشادية عبر البالك بورد والفصول االفتراضية .يقوم املرشدون 

  واملوهوبين وتنفيذ برنامج لرعاية املتفوقين بحصر الطالب املتفوقين أو املوهوبين  املرشدون يقوم

 وتنمية مواهبهإلى يهدف 
ً
خلق روح التنافس الشريف م , و االرتقاء بقدرات الطالب ثقافيا ومهاريا

 .  ببين الطال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على مجموعة من اإلجراءات هي : والطالبي بوحدة اإلرشاد الكاديمي تابعةتعتمد آلية امل

   لتسلم امللفات  اإلرشادية   -حسب الخطة  –ل مشرف الوحدة ب  تحديد موعد من ق

 . من منسقي اإلرشاد األكاديمي باألقسام للطالب

 بالقسم بدوره بتحديد موعد مع أعضاء القسم لتسلم  األكاديمي يقوم منسق اإلرشاد

 اللقاءات الفردية والجماعية ومراجعتها والتأكد من استكمالها .امللفات اإلرشادية متضمنة 

 ورئيس القسم إلى مشرف  رفع تقرير بأعمال اإلرشاد بالقسم معتمد من منسق اإلرشاد

          .      والطالبي وحدة اإلرشاد األكاديمي 

  رشادية يقوم مشرف الوحدة بعمل تقرير مجمع لجميع أقسام الكلية يتضمن الخدمات اإل

 , وذلك لرفعه لسعادة عميد الكلية . املقدمة على مستوى الكلية

 

 آلية املتابعة
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 :على مجموعة من اإلجراءات هيوالطالبي بوحدة اإلرشاد الكاديمي  تقييم الداءتعتمد آلية 

:  تقييم وحدة اإلرشاد
ً

 : للمرشد األكاديمي األكاديمي أوال

  في األكاديمي إن تقييم أعمال املرشد األكاديمي من األمور الهامة لنجاح وحدة اإلرشاد

متعددة ملتابعة أداء  أداء عملها ونجاح العملية اإلرشادية برمتها, وتوجد أساليب 

 الذي يرفعه املرشد إلى منسق اإلرشاداإلحصائي  منها : التقرير  ,  املرشد األكاديمي

والذي يقوم بدوره بإعداد تقرير مجمع عن املرشدين بالقسم ثم  األكاديمي بالقسم ,

إلى مشرف الوحدة , الذي يعد تقريرا عاما عن الكلية في نهاية كل فصل  يرفعه

 .دراس ي

 

 ثانيا :التقييم النهائي

  وهو التقييم الختامي الذي يقيس مدى تحقيق املرشد األكاديمي للهدف من عملية

اإلرشاد األكاديمي, ومدى تحقيقه للممارسات اإلرشادية الجيدة التي تضمنتها وثيقة 

 . عمل املرشد األكاديمي الصادرة عن مركز اإلرشاد األكاديمي في الجامعة

 

 

 آلية تقييم الداء
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 والطالبي  األكاديميلهيكل التنظيمي لوحدة اإلرشاد  ا
 

 

 

 

 عميد الكلية

 وكيل الكلية

 وحدة اإلرشاد األكاديمي
 والطالبي

 مشرف الوحدة
 لشطر الطالب

شاد األكاديمي بأقسام الكليةرمنسقي اإل  
مشرفة الوحدة 
 لشطر الطالبات
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،                   (162/40برقم : ) هـ ، 1440/ 1439تم إصدار قرار تشكيل الوحدة للعام الجامعي 

 : اآلتيشتمل القرار على ا، وقد 20/1/1440:بتاريخ 

 شطر الطالب :

 البريد االلكتروني القسم التابع له التمثيل االسم م

 tselshikh@ju.edu.sa الدراسات اإلسالمية مشرف الوحدة الشيخ طه طاهر صبحيد.  1

 ashraf.a@ju.edu.sa الدراسات اإلسالمية لوحدةا مقرر  د. أشرف علي محمد  2

مشرف الوحدة  د.بشير السيد عجالن 3

 بكلية املجتمع

 baajlan@ju.edu.sa اللغة العربية

 حمادة يعطيفد. زكريا  4

 عطيفي

 
ُ
 zootify@ju.edu.sa اللغة العربية عضوا

  إبراهيم الخليل أحمد د. 5
ُ
 @ju.edu.sielkhalil الرياضيات عضوا

عادل عبداملنعم  د. 6

 عبدالوهاب

 
ُ
 aabdelwahab@ju.edu.sa الكيمياء عضوا

 

إسالم عبدهللا محمد  د. 7

 عباس

 
ُ
علوم الحاسب  عضوا

 واملعلومات

iaabass@ju.edu.sa 

  د. محمد عمر إبراهيم 8
ُ
 momibrahim@ju.edu.sa الفيزياء عضوا

د.عاطف عبدهللا  9

 اطيعأبوامل

 
ُ
 aaabulmaaty@ju.edu.sa اللغة االنجليزية عضوا

 أ. عبداللطيف بن عوض  10
ُ
 aaalabdaly@ju.edu.sa شؤون الطالب عضوا

 أعضاء وحدة اإلرشاد الكاديمي والطالبي

mailto:tselshikh@ju.edu.sa
mailto:tselshikh@ju.edu.sa
mailto:ashraf.a@ju.edu.sa
mailto:ashraf.a@ju.edu.sa
mailto:baajlan@ju.edu.sa
mailto:baajlan@ju.edu.sa
mailto:zootify@ju.edu.sa
mailto:zootify@ju.edu.sa
mailto:aabdelwahab@ju.edu.sa
mailto:aabdelwahab@ju.edu.sa
mailto:iaabass@ju.edu.sa
mailto:iaabass@ju.edu.sa
mailto:momibrahim@ju.edu.sa
mailto:momibrahim@ju.edu.sa
mailto:aaabulmaaty@ju.edu.sa
mailto:aaabulmaaty@ju.edu.sa
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 العنزي 

 : شطر الطالبات
 

مشرفة الوحدة بكلية  د. منيرة محمد حمد 11

العلوم والداب 

 بالقريات

 mmmohamed@ju.edu.sa التربية وعلم النفس

مشرفة الوحدة بكلية  د. نادرين يوسف محمد  12

 املجتمع بالقريات

 nyousif@ju.edu.sa الفيزياء

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 وقت التنفيذ األنشطة اإلجراءات األهداف م

 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 

 نشر على العمل
 ثقافة  وتعزيز
 اإلرشاد

 لدى األكاديمي
 .الكلية طالب

 عامة لمحة الطالب إعطاء -1
 والتعليمات اللوائح عن

 التعليمية للعملية المنظمة
 وواجباتهم. حقوقهم وبيان

 ذات بالعمليات الطالب تعريف -2
  األكاديمية بالعملية الصلة

 والتأجيل واإلضافة كالحذف
 التقويم في هي كما واالعتذار
 الجامعي

 الطالب حفل في المشاركة -3
 لجنة مع بالتعاون المستجدين
 المطويات وتوزيع ، األنشطة
 . عليهم اإلرشادية واألدلة

 عن الطالبى الرضا مدى قياس -4

 البرنامج

 على للطالب استقبال برنامج عمل -1

 . الكلية مستوى

 

 على الجدد للطالب استقبال حفل عمل-2

 . الكلية مستوى

 على اإلرشادية واألدلة المطويات توزيع -3

 الجدد. الطالب

 

 نقاط لبيان طالبي رأى استطالع عمل-4

 بمقترحات والخروج والضعف القوة

 .للتحسين

 األول األسبوع

 12/ 26 إلى  22 من الفترة في

 . هـ 1439/

لوحدة اإلرشاد الكاديمي والطالبي املختصرة الخطة السنوية 

هـ 1439/1440للعام الجامعي  

 لشطري ) الطالب والطالبات (

mailto:mmmohamed@ju.edu.sa
mailto:mmmohamed@ju.edu.sa
mailto:nyousif@ju.edu.sa
mailto:nyousif@ju.edu.sa
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 وقت التنفيذ األنشطة اإلجراءات األهداف م

 
 المساعدة تقديم 2

  لتعرفل للطالب
 الحياة على

 ونظام الجامعية
 ، ابه الدراسة

 في االندماجو
 األكاديمية البيئة

 والتوافق
 معها والتكيف

 واالستشارات المعلومات تقديم
 التعليمي المسار تدعم التي

 وعيهم من وُتزيد ، للطالب
 وأهدافها الجامعة برسالة

 القواعد وكذلك وأنظمتها،
 سير تنظم التي واإلجراءات

 .الدراسة
 

 للطالب  وجماعية فردية لقاءات -1
 الكلية أقسام مستوى على

 في اإلرشادي المحتوى عبر النشر -2
 . بورد البالك

 
 

مستمر خالل العام الجامعي 
 1440/1439هـ

 
 
3 

 
 

 الوعي تنمية
 المهاري
 للمرشدين
 األكاديميين

 المعلومات كافة تقديم-1
 اإلرشادية والمحتويات

 العملية تيسر التي والنماذج
 للمرشدين وتوضحها اإلرشادية
 .األكاديميين

 
 ألعضاء الرضا مدى قياس -2

 االرشاد عن التدريس هيئة
 وفاعليته. األكاديمى

 

 

 المرشد وثيقة"  عمل ورشة -1
 "الطالب مع التعامل في األكاديمي

 المرشد مهام " عمل ورشة - 2
 األكاديمي"

 والمحتويات النماذج كافة تقديم -3
 الجامعي. اإلرشاد مركز من الواردة

 ةهيئ ألعضاء رأى استطالع عمل -4
 والضعف القوة نقاط لبيان  التدريس
 فاعلية عن للتحسين بمقترحات والخروج
 . األكاديمي اإلرشاد

 

مستمر خالل العام الجامعي 

 1440/1439هـ

 
 
4 

 

 الفكرية التنمية

 واألخالقية

 . للطالب

 واإلرشادات المعلومات تقديم-1

 في الطالب تخدم التي الصحيحة

 . والمجتمعية العلمية حياتهم

 الطالبى الرضا مدى قياس-2

 والزيارات المحاضرات عن

 توعوية وزيارات محاضرات سلسلة -1

 وجودة الفكري األمن : بعنوان للطالب

 الحياة.

 نقاط لبيان طالبي رأى استطالع عمل-2

 بمقترحات والخروج والضعف القوة

 .للتحسين

 

 مستمر خالل الفصل الدراسي األول .
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 برفع االهتمام

  الطالب كفاءة

 . الدراسية

 

 والقدرات المهارات تنمية-1
 علي الطالب تساعد التي

 دراسيا   والتفوق النجاح
 .وشخصيا  

 
 عن الطالبى الرضا مدى قياس-2

 المقدمة العمل ورش

 : عمل ورش إقامة-1
 ومميزا " ناجحا   دراسيا فصال "
 

 والتحصيل الجيدة المذاكرة "كيفية
 المثمر"
 عن طالبى رأى استطالع عمل -3

 العمل ورش
 
 

 الجامعي العام خالل مستمر
 هـ1439/1440

 بالطالب االهتمام 6

 المتفوقين

 والموهوبين

 الموهوبين الطالب اكتشاف-2

 بعتهمومتا المتفوقين الطالبو

 علي ومعاونتهم وإرشادهم

 ورعايتهم الموهوبين الطالب حصر -1

 لتنمية والفرص االمكانيات وتوفير

 .وقدراتهم مواهبهم

 األول الفصلين في الرابع األسبوع

 والثاني
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 الدعم وتقديم

 والرعاية

 لهم. المناسبة

 

 التميز في االستمرار

 .والنهوض

 عن الطالبى الرضا مدى قياس-2

 بالموهبة المتعلقة العمل ورش

 . وتوظيفها الشخصية

 

 ومتابعتهم المتفوقين الطالب حصر -2

 االستمرار علي ومعاونتهم وإرشادهم

 .التفوق في

 باالستخدام تعتني عمل ورش إقامة-3

 . وتوظيفها الشخصية للموهبة األمثل

 ورش عن طالبى رأى استطالع عمل-4

وتحليل نتائجها االستبانات  العمل

 والتوصيات بالنتائج والخروج

 بالطالب االهتمام 7
 المتعثرين
 دراسيا  

 وإرشادهم
 تقدمهم ومتابعة

 الدراسي.
 

 المتعثرين الطالب حصر-1
 ، األقسام بجميع دراسيا

 ، تعثرهم أسباب على والتعرف
 للعالج الحلول وتقديم

 . الدراسي بمستواهم والنهوض
 عن الطالبى الرضا مدى قياس-2

 التعثر العمل ورش

 على للتعرف عمل ورش إقامة -1

 . وعالجه التعثر أسباب

 للطالب العالجية الخطة تعميم -2

 . المرشدين على دراسيا المتعثرين

 مركز من الواردة النماذج توزيع -3

 بحصر الخاصة الجامعي اإلرشاد

 المرشدين على المتعثرين الطالب

 . األكاديميين

عمل االستبانات وتحليل نتائجها  - -4

 بالنتائج والخروجاالستبانات 

 والتوصيات

 

مستمر خالل العام الجامعي 

 1440/1439هـ

 الظواهر دراسة 8

 السلوكية

 واالتجاهات

 واقتراح السلبية

 المناسبة الحلول

 لها.

 والتوعية اإلرشاد تقديم-1

 تعديل على والعمل الالزمة

 .المنضبط غير الطالبي السلوك

 

 الطالبى الرضا مدى قياس-2

 وزيارات محاضرات عن

 السلوكية التوعيه

 

 عن توعية وزيارات محاضرات-1

 . الجامعية البيئة في  الخاطئة السلوكيات

 توعية  وزيارات عامة محاضرات-2

 مخالفات بخصوص  الدراسية للقاعات

 . وعقوباتها االختبارات

 عن طالبى رأى استطالع عمل-3

وتحليل نتائجها االستبانات  المحاضرا

 والتوصيات بالنتائج والخروج

 الجامعي العام خالل مستمر

 هـ1439/1440

 الطالب مساعدة 9
 التخطيط في

 لمستقبلهم
 التعليمي
 والوظيفي
 للحياة وتهيئتهم
 العملية.

 

 الخريجين مهارات تنمية -1

 سوق بمتطلبات وتعريفهم

 العمل.

 للفرص نيجيرلخا جيهوت -2

 بقاط لمتاحةا يفيةوظلا

 .ملتخصصاته

 اإلرشادية واللقاءات الندوات تنظيم-1
 تخرجهم المتوقع للطالب المهنية
 العمل. لسوق لتهيئتهم

 
 
 الندوات عن طالبى رأى استطالع عمل-2

وتحليل نتائجها االستبانات  واللقاءات

 والتوصيات. بالنتائج والخروج

األسبوع الثاني عشر في الفصلين 

 األول والثاني
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 عن الطالبى الرضا مدى قياس-3

 االرشادية. واللقاءات الندوات

 

 

 

 

 

:اإلشراف العام   

 

 تجميع املادة العلمية واإلخراج الفني:

شيخــــه الــطــــاهـر صبحي ط /د  

إسالم عبد هللا محمد عباس/د  

 املراجعة اللغوية :

 د/ زكريا عطيفي حمادة عطيفي 

 

 


