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ركنا اساسيا للتعليم الجامعي في  : اإلرشاد األكاديمي
 .المملكة العربية السعودية

 
  مجموعة من المعارف والقيم  : االرشاد االكاديمي

والخبرات االنسانية يقوم علي اعدادها كوادر متخصصة  
وتقدم من خالل برامج ودورات الي المرشديين  

 :االكاديميين بهدف
 

توجيه الطلبة للحصول للتكيف مع البيئة الجامعية  1.
الكلية   -اداريات الجامعة–التعريف بالجامعة  )

انشطة  –اعضاء هيئة التدريس  –واقسامها
 (اللوائح الطالبية–الجامعة وبرامجها االلكترونية  



تقديم المعلومة الصحيحة  )تزويد الطلبة بالمهارات األكاديمية للحصول علي افضل النتائج  3.
 (تقديم المشورة االكاديمية للطلبة   -كيفية تنظيم الوقت–عن البرامج الدراسية  

 
ارشاد  –ارشاد الطلبة المتعثرين  )رعاية الطلبة اكاديميا واجتماعيا ونفسيا وصحيا وماديا3.

حل المشاكل االجتماعية  –ارشاد الطلبة المتفوقين والمبدعين  –وق ائي لتقيل فرص التعثر  
تقديم المشورة   -(القسم النفسي بمركز االرشاد)حل المشاكل النفسية المختلفة   -المختلفه

تقديم الدعم   -تقديم الدعم المطلوب لذوي االحتياجات الخاصة–الصحية المتخصصة  
 (المادي من خالل مركز االرشاد للحاالت المستحقة

 
 

ونظراً ألهمية اإلرشاد األكاديمي في كليات الجامعة ف إنه يتعين تشكيل وحدة أو لجنة  4.
 .تكون متخصصة بالدعم و اإلرشاد األكاديمي



ٌٍنيٌقذم اإلرشاد األكادميً ػلى هسخى: 
 .باجلاهؼتاألكادميً الؼام هركز االرشاد 1.
هي وحدة تنشأ   ―بالكلٍتكادميً وحذة االرشاد األ2.

 بقرار من سعادة عميد الكلية  

هو أحد أعضاء هيئة التدريس أومن  المرشد األكاديمي   3.
في حكمهم يتم تكليفه من ِقبل وحدة الدعم واإلرشاد  

األكاديمي ليقوم بمهمة اإلرشاد األكاديمي لمجموعة من  
                                    .طالب أوطالبات الكلية



 .بالكليةلالرشاد األكاديمي  وضع خطة     1)
توزيع الطلبة المستجدين على المشرفين األكاديميين ونشر القوائم  2)

 على لوحات اإلعالن وموقع الكلية وذلك مع بداية كل عام
 .االرشاد األكاديمياإلشراف على تنفيذ خطة     3)
نشر الوعي بين الطلبة حول ماهية الوحدة وأهميتها وكيفية     4)

االستف ادة من خدماتها وذلك عن طريق اللق اءات والنشرات وموقع  
 .الكلية

بتقرير يشتمل على  ( منتصف كل فصل دراسي  )الرفع بشكل دوري   5)
الكلية  أعمال الوحدة وكذلك تقريراً عن مستويات الطلبة إلى إدارة  

 .ومركز االرشاد
.تعمل الوحدة بتنسيق وتعاون مع مركز االرشاد بالجامعة6)

 



اعالٌ تاالسًاء عهي تاب )اعالٌ انطالب 1.
جذول انساعاخ االسشاديح عهي تاب  -انحجشج
جذول تراسيخ وولد انًماتالخ  -انحجشج

(.االسشاديح نكم انًجًىعح
طشق انرىاصم االنكرشونيح وسلى )ذعشيف انطانة 2.

(.اننًارج االسشاديح انًخرهفح -انجىال
نًىرج )ذجهيز يهف االسشاد االكاديًي نهطانة 3.

(يعثا تىاسطح انطانة يع صىسج شخصيح
اسشاد انطانة يع انرىثيك فيالنًىرج االسشاد 4.

.انفشدي
اسشاد انًجًىعح يع انرىثيك في نًىرج 5.

.االسشاد انجًاعي
نسثح انغياب وانحضىس )يراتعح انطانة اكاديًيا 6.

.يع كراتح ذمشيش شهشي( وطهثاخ انراجيم



طشق انرمىيى  -انرعهيًاخ انخاصح تانطهثح)اعالو انطانة 7.
(واالخرثاساخ

االسرثنائيح انري ذحىي –انجًاعيح –انفشديح )سفع انرماسيش  8.
اني وحذج ( سهىن انطانة ونسثح غياتح او طهثاخ ذاجيهه

.االسشاد شهشيا
(.ارا الرضد انحاجح)احانح انطانة اني وحذج االسشاد 9.

ذسجيم أو حزف يمشساخ، سفع )ينالشح خياساخ انطانة 01.
 .في انرشو انراني..( يعذل، اخرياس ذخصص انخ 

اعذاد ذمشيشا احصائيا ننريجح كم افشاد )ذمييى انطانة 11.
يسهى اني وحذج االسشاد نهايح كم ذشو جايعي( انًجًىعح



املرشذ فىحىافرها  ٌنبغى الىتاملهاراث 

 القٍادة 
 الخؼاطف             

 الخخطٍط                        
 الخنظٍن                                   

 االسخواع                                             
 اختار القرار وحل املشكالث                                                   

 إدارة واسخثوار الىقج                                                                             
 



أرقام املجموعات البريد الالكترونيفون يرقم التلرقم املكتباملرشد اسمت
إلارشادية
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 الكلٍت األكادميٍاث يف  ٌناملرشذ



 :  إػذاد هلف اإلرشاد األكادميً حبٍث حيخىي ػلى  
   

.فٍٕا انمقشساخ َمرطهثاذٍا مُضحاً انكهٕح خطح •

خطح انقثُل َانرسجٕم ، مُعذ انحزف َاإلضافح ، مُعذ االوسحاب ، •

0مُعذ االعرزاس 

.اسرماسج اإلسشاد انجماعٓ •

.اسرماسج اإلسشاد انفشدْ•

.مششذانراتعٕه نكم  هثحانطأسماء •

انشخصٕح ، سىح االنرحاق تانجامعح انطانة َضع وسخح مه تٕاواخ  •

انخ 00000، طشٔقح انرُاصم معٍا 



 :  هلف اإلرشاد األكادميً حبٍث حيخىي ػلىإػذاد : حابغ 
   

.انسجم األكادٔمٓ نكم فصم دساسٓ  نهطانة•

إعذاد ذقشٔش فٓ وٍأح كم فصم دساسٓ، ٔرضمه دساسح إحصائٕح •

مششذ  مانراتعٕه نك هثحعه مسرُِ انط

وسثح انمرفُقٕه، مرُسطٓ انمسرُِ، انمرعثشٔه َأسثاب )

، تاإلضافح إنّ انىصائح َانمقرشحاخ (ذعثشٌم



على استبٌان المرشدٌنبناء ملخص نقاط الضعف والقوة فً نظام االرشاد 

.زٌارة الطالب مرشدهم االكادٌمً

.معظم المرشدٌن ٌقومون باعطاء الطلبة المتعثرٌن النصح واالرشاد

معظم المرشدٌن ٌقومون بمتابعة االنذارات و القرارات الصادرة بحق الطلبة 

.الذٌن ٌرشدوهم

معظم المرشدٌن ٌقومون باالطالع وبشكل مستمر على التعلٌمات الجامعٌة 

.الخاصة بالطالب وإعالم الطالب بها

ملخص نقاط القوة



على استبٌان المرشدٌنبناء ملخص نقاط الضعف والقوة فً نظام االرشاد 

الجامعة لم تقدم للمرشد االكادٌمً المعلومات الكافٌة حول االرشاد 

ولم تقم بمتابعة االشراف على سٌر اداء عملٌة  , االكادٌمً وخطته

.االرشاداالكادٌمً

معظم المرشدٌن ال ٌقومون بالتأكد من تسجٌل الطالب للمساقات التً 

.ارشده لتسجٌلها

معظم المرشدٌن ال ٌقومون بطلب رسائل وتقارٌر اعضاء هٌئة التدرٌس 

عن اداء الطلبة المتعثرٌن او وضع جدول بٌانً حول تطور اداء 

.الطالب خالل المراحل الدراسٌة

المرشدٌن ال ٌقومون بمتابعة التحصٌل العلمً للطلبة الذٌن معظم 

.ٌرشدوهم

ملخص نقاط الضعف



نظام االرشاد 

األكادٌمً المقترح :بناًء على نتائج االستبيانات السابقة والتي من أهمها 

.أهمٌة عملٌة اإلرشاد األكادٌمً بالنسبة للطالب والمرشدٌن 

عدم تقدٌم الجامعة المعلومات الكافٌة حول اإلرشاد األكادٌمً وخطته للمرشدٌن  

.والطالب

وجود تفاوت واختالف بٌن مرشدي األقسام حول إعالم الطالب بواجباته ومسؤولٌاته  

على صعٌد سلوكه داخل الحرم الجامعً أو على صعٌد متطلبات النجاح فً المقررات 

.الدراسٌة

رضا المرشدٌن عن زاجل واإلشارة إلى أهمٌته مع عدم االستغناء عن عملٌة  

. اإلرشاد األكادٌمً

ضرورة حضور اللقاء اإلرشادي السنوي لطالب سنة أولى  ومعرفتهم بالمرشد  

.األكادٌمً

.وجود مشاكل نفسٌة واجتماعٌة لدى الطالب





انمُضُع م 

اء  انرشحٕة  الاول اللق 

.  اإلسشاد األكادٔمَٓ انرعشٔف ت

اء  ي  اللق 
ان  .  َمشافقٍا االنكرشَوٕح،انرعشٔف تثُاتح انجامعح الث 

اء  الث  اللق  ُائح انرىفٕزًٔ نهطهثً هانالث 

ع  اء الراب  .  انرعشٔف تاألوشطح َانفعانٕاخ انرٓ ذقذمٍا انجامعح نطالتٍااللق 

امس  اء الخ  مٍاساخ اداسج انُقد اللق 

اء السادس دَس انطانة فٓ ضمان جُدج انرعهٕم َاالعرماداللق 

ع  اء الساب  دَس انصٕذنٓ تانمجرمع اللق 

امن   اء الث  انصٕذنح َ مجاالخ انرُظٕفاللق 

اء  اسع  اللق  َاسشاداخ اكادمًٕ  كٕفٕح اعذاد سٕشج راذًٕ مرمٕزي مع وصائحالث 

عىذ اجشاء انمقاتالخ انشخصٕح 

ر  اء العاش  ذىمٕح مٍاساخ انطهثح نالسرعذاد نالخرثاساخ اللق 
















