اإلرشاد األكاديمي في االقسام العممية بالجامعات
تقديم:
يعرف اإلرشاد األكاديمي عمى انو العمل الذي يقوم بو أعضاء ىيئة التدريس في االقسام العممية بالمؤسسات
التعميمية الجامعية والعالية لتعريف الطالب بالمؤسسات ونظم الدراسة باألقسام العممية ،وما تقدمو من برامج

دراسية لمساعدتيم عمى اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتيم وامكانياتيم ،وتتفق مع ميوليم ورغباتيم،
وكذلك مساعدتيم عمى السير في الدراسة عمى أفضل وجو ممكن ،والعمل عمى التغمب عمى ما يعترضيم من
عقبات ،وذلك في ضوء الخدمات واإلمكانات المتاحة والمتوفرة .ويعتبر اإلرشاد الجامعي الركيزة التي يعتمد
عمييا نظام الساعات المعتمدة او ما يعرف بنظام الوحدات الدراسية (نظام الفصل المفتوح) ،وال يقتصر في
وظائفو عمى التعريف بالبرامج الدراسية وبالخطة الدراسية ومقرراتيا فقط ،بل يتعداىا إلى توثيق العالقة بين

الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس بما يحقق األىداف المتوخاة من العممية التعميمية.

أنواع ومالمح برامج اإلرشاد األكاديمي في المرحمة الجامعية
 برامج توجو لمطالب المستجدين لمتعريف بالكمية وأقساميا العممية وبرامجيا الدراسية وبنظام الدراسة
واالمتحانات ،وتساعدىم عمى تحقيق التكيف الالزم مع الدراسة الجامعية ،وتعريفيم بحقوقيم وواجباتيم،

وما ليم وما عمييم .

 برامج إرشادية باألقسام العممية تنظم لطالب التخصص لمساعدتيم في اختيار المقررات الدراسية،
والتسجيل بالطريقة الصحيحة ،ودفعيم لتحسين أدائيم ورفع مستواىم التعميمي ،وتعريفيم بالشعب

التخصصية بالقسم ومساعدتيم عمى اختيار تخصصاتيم.

 برامج إرشادية لمطالب المتعثرين لمعاونتيم في تجاوز عثراتيم وتحقيق النجاح المنشود ،ومساعدتيم في
التغمب عمى ما يواجيونو من عقبات ومشكالت ،والعمل عمى إيجاد سبل ووسائل تساعدىم عمى تحقيق

النجاح واالستمرار في الدراسة واالنتياء منيا في وقت مناسب.

تشجيعا ليم وتحفيزىم وبث روح
 برامج إرشادية لمطالب المتفوقين لمساعدتيم عمى االستمرار في التفوق
ً
التنافس في غيرىم من الطالب .
 برامج إرشادية لمطالب الوافدين لتوجيييم إلى ما يحقق مواصمتيم لمدراسة ،ومعاونتيم عمى التغمب عمى
ما قد يصادفيم من عقبات أو مشكالت ،وتحصينيم فكريا ليكونوا دعاة صالحين في بالدىم مستقبالً .

 برامج إرشادية عامة تنظم لكل الطالب لمساعدتيم في تحسين أدائيم ورفع مستواىم التعميمي وتعريفيم
بالطرق الصحيحة والسممية لممذاكرة والتعمم الذاتي ،وكذلك في االستخدام األمثل لممكتبة الجامعية

واالستفادة من الوقت.

مراحل اإلرشاد األكاديمي:
أوال :اإلرشاد األكاديمي في فترة التسجيل لدخول الجامعة
ىذا النوع من اإلرشاد عادة ما يكون في صورة لقاءات تتم مع الطالب المتقدمين لمتسجيل (المنسبين) ،حيث

يتم تعريفيم بأىداف الكمية ورسالتيا بصفة عامة ،ويركز عمى رؤية ورسالة وأىداف الكمية ونظاميا التعميمي،

وأقساميا العممية ،وشروط وضوابط القبول بيا .ويتم التعريف بمرافق الكمية العامة بما فييا المكتبة والمعامل،
وكذلك مجاالت وفرص عمل الخريجين من االقسام المختمفة .ويتم التعريف بأوجو الرعاية والخدمات التي توفرىا

الجامعة لطالبيا ،كما يتم تبصيرىم وتوجيييم إلجراء التسجيل بالطريقة الصحيحة من خالل منظومة
التسجيل(اليدوي أو اإللكتروني)  ،ويتم تزويدىم بدليل الطالب والنشرات اإلرشادية.

تتولى لجنة إرشادية يمثل في عضويتيا جميع األقسام العممية وقسم التسجيل والدراسة واالمتحانات عمى تنفيذ

برامج االرشاد االكاديمي لمطالب الجدد ،وتتضمن برامج اإلرشاد تنظيم البرامج الكفيمة برعاية الطالب
المستجدين والمتفوقين والمتعثرين وغيرىم من الطالب ،وليذه المجنة من االختصاصات ما يمي:
 تعريف الطالب الجدد بالبيئة الجامعية واطالعيم عمى رؤية ورسالة واىداف الكمية.
 تقديم شرح عمى األقسام العممية والمكتبة والمرافق العامة بالكمية.
 شرح نظام الدراسة بالكمية ومعاونة الطالب عمى فيمو.

 اطالع الطالب عمى ضوابط وخطوات التسجيل وتجديد القيد.
 تعريف الطالب الجدد بالئحة الدراسة واالمتحانات المعتمد بالكمية وتعديالتيا.
 إعطاء محاضرات متنوعة لتثقيف الطالب وارشادىم إلى الطريق الصحيح.

ثانياً :اإلرشاد األكاديمي أثناء فترة الدراسة
ييدف اإلرشاد األكاديمي في فترة الدراسة إلى متابعة الطالب وتوجييو التوجيو السميم أثناء حياتو الجامعية .ويتم

ىذا النوع من االرشاد عمى مرحمتين ىما مرحمة الدراسة العامة ومرحمة التخصص .ففي المرحمة العامة يتولى
القسم العام مع قسم الدراسة واالمتحانات وبالتنسيق مع قسم التسجيل تحديد مرشدين أكاديميين يتولون إرشاد
الطالب في مرحمة قبل التخصص ومساعدتيم عمى تخطي الصعوبات التي تواجييم ،ومتابعة الخطة الدراسية

ليم ويشرف عمى تنفيذىا.

اما بالنسبة لطالب االقسام العممية التخصصية يتولى القسم العممي توزيع الطالب القسم في مجموعات حسب
التخصص يتولى أعضاء ىيئة التدريس بالقسم (المرشدين ) إرشادىم ومتابعة سير دراستيم وفق الخطة الدراسية

المحددة ،ومساعدتيم عمى التسجيل الصحيح والسميم ،والعمل معاً عمى تدليل الصعاب.

المرشد االكاديمي ومهامه:
المرشد األكاديمي ىو عضو ىيئة تدريس ،يكون مرشداً لمجموعة من الطمبة الذين يدرسون في القسم العام او

القسم العممي الذي يتبعو وذلك خالل فترة دراستيم الجامعية.

وتكون عالقة الطالب بمرشده األكاديمي عمى أساس الصراحة واالحترام المتبادل .حيث تيدف ىذه العالقة من
جية إلى تحقيق الدعم المعنوي واإلرشاد المطموب لمطالب ومن جية أخرى إلى تحقيق رسالة الجامعة وأىدافيا

في بناء اإلنسان الواعي والمثقف والقادر عمى المساىمة في بناء مجتمعو .ويتمثل دور المرشد في:

 يعتبر المرشد األكاديمي حمقة الوصل التي تربط الطالب بقسمو األكاديمي ،وينقل إلدارة القسم صورة
عن حياة الطالب الجامعية ،ويتبنى القضايا التي قد يتعرض ليا خالل مسيرتو الدراسية.

 يقوم المرشد األكاديمي بالمراجعة الدورية لخطة الطالب وارشاده إلى المقررات التي يمكن لو أن يسجميا
ألي فصل ،وذلك ضمن القوانين المتبعة بالقسم والكمية وضمن الخطة األكاديمية.

 يشارك الطالب المشكالت الخاصة والصعوبات الدراسية التي يواجييا في أثناء فترة دراستو الجامعية
ويسعى إلى إيجاد الحمول التي تناسبو وتتناسب وأنظمة الكمية والجامعة.

 يعمل عمى دعم الطالب معنوياً ويوجيو بيدف زيادة مياراتو العممية وذلك في ضوء إمكانياتو وقدراتو.
 يضع خطة دراسية لمطالب تتناسب وامكانياتو.

 يتابع مدى تقدم الطالب طبقاً ليذه الخطة الدراسية.

 يتولى إعالم الطالب بالمتغيرات والمستجدات التي تط أر عمى نظام الدراسة أو الموائح.

التجهيزات واإلمكانيات المطموبة إلنجاح برامج اإلرشاد األكاديمي:
 تثقيف األساتذة المرشدين بدورىم اإلرشادي وبمعنى وأىمية اإلرشاد العممي واالكاديمي.
 اطالع المرشد عمى ما جاء في بنود الئحة الدراسة واالمتحانات ولو عالقة بإرشاد الطالب.
 عمى المرشد دراسة ومعرفة نظام الدراسة واالمتحانات والبرامج العممية والدراسية لمقسم.
 توفير اجيزة حاسوب بكل قسم عممي محمل عمييا الئحة الدراسة واالمتحانات.


توفر نسخة من منظومة التسجيل واالمتحانات لالطالع عمييا في أي وقت.

 وجود دليل لمقسم العممي يحتوي عمى معمومات عن البرنامج الدراسي بالكامل.
 توفير ممفات معمقة لمطالب التابعين لمقسم تحتوي عمى صحيفة الطالب ونماذج النتائج والتسجيل .
 االستفادة من خدمات شبكات المعمومات العالمية (االنترنيت) في االتصال وتوصيل المعمومات.
 تقدير الجيد الذي يبدلو المرشد العممي في مجال اإلرشاد ومكافأتو عميو.

 توفير كافة الوسائط المتعددة الالزمة من أجيزة عرض وطابعات وآالت تصوير ونسخ وغيرىا.

ارشادات ألعضاء هيئة التدريس بشأن التسجيل واإلرشاد األكاديمي:
 استقبال الطمبة وخصوصا الجدد وتعريفيم بنظام الدراسة بالقسم.
 إعداد ممف لكل طالب عمي إن يحتوي عمي جميع بياناتو .

 إعالم الطمبة بالتواريخ الميمة الواردة بالبرنامج الزمني لمفصل الدراسي.
 تقديم الجدول الدراسي لمطالب وتعريفو بمكان وزمان المحاضرات.
 تعريف الطالب بأسماء المقررات وأرقاميا ورموزىا واسبقياتيا.

 متابعة المسيرة الدراسية لمطالب وذلك من خالل نتائجو وصحيفة متابعة الطالب.
 توجيو الطالب ومساعدتو تربوياً وأكاديمياً.

 مساعدة الطالب في إجراء التسجيل المبدئي وتقديم المشورة لو في اختيار المقررات الدراسية حسب
التسمسل وبما يتفق مع الجدول الدراسي وبما يضمن لو اليسر في دراستو.

 التعرف عمي المشاكل التي تواجو الطالب وبخاصة ما يؤثر منيا عمي أدائو األكاديمي والعمل عمي
حميا وتقديم النصيحة لو.

 تعريف الطالب بضوابط االنسحاب من المقررات ومعنى كممة تكميمي.
 حث الطالب عمي قراءة الئحة الدراسة واالمتحانات وخصوصا ضوابط تجديد القيد – االمتحانات –
العقوبات وغيرىا.

 مساعدة الطالب ومتابعتو في تعبئة نموذج التسجيل المبدئي بالشكل الصحيح والتوقيع عميو مع الطالب.
 إرشاد الطالب إلى ضرورة استكمال عممية التسجيل وتجديد القيد بأسرع وقت ممكن.

ارشادات لمطالب بشأن التسجيل واإلرشاد االكاديمي:
 مراجعة القسم العممي التابع لو لمعرفة مواعيد واماكن التسجيل وتجديد القيد.

 االطالع عمى لوحات االعالنات والتأكد من كافة التعميمات بخصوص التسجيل واالرشاد.
 التعرف عمى المرشد االكاديمي ومواعيد تواجده ومكان جموسو بالقسم.
 التعرف عمى الجدول الدراسي األسبوعي وجدول االمتحانات النيائية.

 الحصول عمى كافة النماذج واالوراق الخاصة بالتسجيل واالرشاد االكاديمي.

 عند إجراء التسجيل المبدئي يتطمب مراجعة المرشد لتعبئة النموذج وتحديد المقررات الدراسية.

 االطالع عمى قائمة المقررات الدراسية المعروضة لمفصل الدراسي ،وتحديد المقررات المطموبة.
 ضرورة إتمام إجراءات التسجيل المبدئي والنيائي مع المرشد والمنظومة وقسم التسجيل.

