اإلرشـاد األكاديمـي

اإلرشاد األكاديمي
اإلرش ــاد األكاديم ــي رك ــزة م ــن ركائ ــز التعلي ــم اجلامع ــي،
حيــث تهتــم اجلامعــة بهــذا اجلانــب كونــه يهــدف إىل توجيــه
الطلبــة للحصــول عــى أفضــل النتائــج والتكيــف مــع البيئــة
اجلامعيـــة واغتنـــام الفـــرص المتاحـــة لهـــم ،عـــن طريـــق
تزويده ــم بالمه ــارات األكاديمي ــة ال ــي ترف ــع م ــن مس ــتوى
تحصيله ــم العلم ــي .إن أهمي ــة اإلرش ــاد األكاديم ــي تكم ــن
يف االرتق ــاء بمس ــتوى الطال ــب ع ــن طري ــق:
 .1مســـاعدة الطالـــب يف اإلعـــداد والتخطيـــط لمســـتقبله
خـــال الدراســـة األكاديميـــة يف اجلامعـــة.
 .2توجيــه الطالــب إىل اإلرشــادات الــي تــؤدي إىل اســتمراره
يف التفــوق.
 .3مســـاعدة الطالـــب يف اختيـــار المقـــررات الدراســـية
االختيار يـــة.
 .4مســـاعدة الطالـــب عـــى تجـــاوز الصعوبـــات وتحقيـــق
النجـــاح.
 .5س ــعة الص ــدر ل ــدى المرش ــد األكاديم ــي حل ــل مش ــاكل
الطالـــب بأنواعهـــا كافـــة.
ونظـــرا ً ألهميـــة اإلرشـــاد األكاديمـــي يف اجلامعـــة فقـــد
أن ــئ مكت ــب خ ــاص لمتابع ــة ه ــذه المهم ــة يف عم ــادة
القبـــول والتســـجيل ،يقـــوم بالمهـــام اآلتيـــة:
 .1التخطيـــط والتنســـيق واإلرشاف عـــى تنفيـــذ عمليـــة
اإلرشـــاد األكاديمـــي يف اجلامعـــة والتوعيـــة بهـــا.
 .2االرتقــاء بتنافســية اجلامعــة لإلرشــاد األكاديمــي حســب
المعاي ــر الدولي ــة.
 .3إقامـــة بنيـــة تحتيـــة متقدمـــة وتعزيـــز التعـــاون بـــن
الكليـــات جميعهـــا لتكويـــن فـــرق عمـــل لإلرشـــاد
األكاديمـــي والتوعيـــة بأهميتهـــا.
 .4اإلفص ــاح ع ــن األنظم ــة والتعليم ــات والقواع ــد المنظم ــة
للدراســـة واالمتحانـــات وكل مـــا يتعلـــق باخلدمـــات
األكاديميـــة ونرشهـــا.
 .5متابعـــة نـــر اخلطـــط الدراســـية ومـــا يســـتجد مـــن
متغـــرات فيهـــا.
 .6اإلرشاف عــى دور المرشــد يف عمليــة اإلرشــاد األكاديمــي
ومراقبـــة أداء المرشـــد مـــن خـــال عـــدة أدوات منهـــا
(الس ــاعات المكتبي ــة).
 .7تهيئ ــة الطلب ــة للتأقل ــم م ــع احلي ــاة اجلامعي ــة والتع ــرف

ع ــى بيئته ــا .وإمداده ــم بالمعلوم ــات الصحيح ــة ع ــن
التخصصـــات والسياســـة التعليميـــة يف اجلامعـــة.
 .8توف ــر الدع ــم ال ــازم للطال ــب المتع ــر أثن ــاء مس ــرته
األكاديميـــة.
 .9االهتم ــام بالطلب ــة المتفوق ــن وتقدي ــم م ــا م ــن ش ــأنه
تعزي ــز قدراته ــم ودع ــم إبداعاته ــم.
 .10التواصـــل مـــع الطلبـــة مـــن خـــال مواقـــع التواصـــل
االجتماعـــي.
برامج اإلرشاد األكاديمي
تتمثـــل برامـــج اإلرشـــاد األكاديمـــي يف عمـــادة القبـــول
والتســـجيل بمـــا يـــي:
● برامــج توجيهيــة للطــاب المســتجدين للتعريــف بنظــام
الدراســـة واالختبـــارات وتحقيـــق التأقلـــم الـــازم مـــع
الدراســـة اجلامعيـــة ،وتعريفهـــم بحقوقهـــم وواجباتهـــم.
● برامـــج إرشـــادية لمســـاعدة الطلبـــة ذوي االحتياجـــات
اخلاصــة ،خــال حياتهــم اجلامعيــة ،لتحقيــق أعــى درجــات
التكي ــف النف ــي واالجتماع ــي والتحصي ــل األكاديم ــي
وفق ــا لم ــا تس ــمح ب ــه قدراته ــم ،ودراس ــة مش ــكالتهم
والعمـــل عـــى حلهـــا ،وتوفـــر فـــرص التدريـــب لهـــم
حس ــب مج ــال الطال ــب وحاجات ــه.
● برامـــج إرشـــادية للطـــاب المتعرثيـــن لمعاونتهـــم
يف تجـــاوز عرثاتهـــم وتحقيـــق النجـــاح المنشـــود،
ومســاعدتهم يف التغلــب عــى مــا يواجهونــه مــن عقبــات
ومشـــكالت.
● برام ــج إرش ــادية للط ــاب المتفوق ــن لمس ــاعدتهم ع ــى
االس ــتمرار يف التف ــوق تش ــجي ًعا له ــم وتحفــزًا لغريه ــم
م ــن الطلب ــة.
● برامـــج إرشـــادية لطـــاب المنـــح الدراســـية لتوجيههـــم
إىل م ــا يحق ــق مواصلته ــم للدراس ــة ،ومعاونته ــم ع ــى
التغلــب عــى مــا قــد يصادفهــم مــن عقبــات أو مشــكالت
لتعزي ــز تفوقه ــم العلم ــي وتحصيله ــم ال ــدرايس.
● برامـــج إرشـــادية لطـــاب التبـــادل الثقـــايف والربامـــج
المشـــركة؛ لتوجيههـــم إىل أهميـــة التعـــرف عـــى
تجـــارب الشـــعوب ،واالســـتفادة مـــن التطـــور العلمـــي
والتكنولـــويج ،وتوفـــر فرصـــة اســـتكمال الدراســـة،
وتمثي ــل البل ــد ،وعك ــس ص ــورة مرشق ــة ع ــن إنج ــازات
طلبتنـــا وجامعتنـــا ومملكتنـــا احلبيبـــة.
إن نجـــاح نظـــام اإلرشـــاد يعتمـــد عـــى عالقـــة لصيقـــة

وصل ــة وثيق ــة ب ــن الطال ــب ومرش ــده األكاديم ــي وذل ــك
م ــن أج ــل:
 .1تهيئ ــة الظ ــروف ال ــي تس ــاعد الطال ــب ع ــى التحصي ــل
األكاديمـــي وتذليـــل العقبـــات الـــي تعـــرض ســـبيل
تحصيلـــه العلمـــي وإيجـــاد احللـــول المناســـبة لمـــا قـــد
يواجـــه الطالـــب مـــن مشـــاكل.
 .2معرفــة ميــول الطالــب ،والتعــاون مــع مجلــس اإلرشــاد
والتوجي ــه وعم ــادة ش ــؤون الطلب ــة م ــن أج ــل االرتق ــاء
بســـلوكيات الطالـــب وتنميـــة شـــخصيته والنهـــوض
بقدرات ــه ومواهب ــه وطاقات ــه ،بم ــا يحق ــق رف ــع مس ــتواه
العلم ــي وتكوي ــن المواط ــن الص ــاحل الق ــادر ع ــى التفاع ــل
م ــع المجتم ــع.
جلنة اإلرشاد األكاديمي

● عنـــد حـــدوث أي مشـــكلة بـــن الطالـــب وأحـــد أعضـــاء
هيئـــة التدريـــس أو الهيئـــة المعاونـــة يقـــوم المرشـــد
األكاديمـــي بالتدخـــل لمحاولـــة حـــل هـــذه المشـــكلة.
حاالت تستدعي تدخل المرشد األكاديمي
هنـــاك بعـــض احلـــاالت الـــي تســـتدعي التدخـــل المبـــارش
للمرشـــد األكاديمـــي منهـــا:
● انخفـــاض مفـــائج يف األداء الـــدرايس دون أســـباب
مـــررة.
● طلب غري مربر للتأجيل أو االنسحاب من الكلية.
● شـــكاوى مـــن قبـــل أعضـــاء هيئـــة التدريـــس حـــول
ســـلوكيات ســـلبية مســـتمرة يظهرهـــا الطالـــب.
● ضعـــف قـــدرة الطالـــب عـــى التعبـــر عـــن مشـــاكله أو
وصفهـــا بشـــكل واضـــح.

تتش ــكل يف بداي ــة الع ــام اجلامع ــي جلن ــة اإلرش ــاد األكاديم ــي
وتعليماتـــه يف كل كليـــة برئاســـة الدكتـــور نائـــب عميـــد
الكلي ــة أو م ــن ين ــوب عن ــه ،ومه ــام ه ــذه اللجن ــة م ــا ي ــي:

● مظاه ــر ب ــارزة حل ــاالت عميق ــة م ــن االرتب ــاك أو اإلحب ــاط
أو الالمب ــاالة أو الي ــأس.

 .1نرش ثقافة اإلرشاد األكاديمي وأهميته .

العالقة بني المرشد األكاديمي والطالب

 .2اإلرشاف عـــى تطبيـــق إجـــراءات اإلرشـــاد األكاديمـــي
وتعليماتـــه ومتابعـــة ذلـــك.

المرشـــد األكاديمـــي هـــو أحـــد أعضـــاء هيئـــة التدريـــس
بالكلي ــة ،ويق ــوم به ــذا اجله ــد م ــن أج ــل مس ــتقبل الطال ــب.
وهنـــاك بعـــض االلزتامـــات الـــي يجـــب عـــى الطالـــب
اجلامعـــي التقيـــد بهـــا مـــع مرشـــده األكاديمـــي علمـــا ً بـــأن
المرش ــد األكاديم ــي يعم ــل لص ــاحل الطال ــب وه ــو يف مزنل ــة
األب أو األخ األكـــر للطالـــب ،ومـــن هـــذه االلزتامـــات:

 .3توزي ــع الطلب ــة ع ــى المرش ــدين األكاديمي ــن بالكلي ــة
وإعـــان ذلـــك يف جـــداول للطـــاب.
 .4تعريف الطلبة بمرشديهم وبأهمية عملية اإلرشاد.
 .5ح ــث الطلب ــة ع ــى مراجع ــة المرش ــد األكاديم ــي خ ــال
الســـاعات المكتبيـــة المعلنـــة.

● احل ــرص ع ــى تحدي ــد مواعي ــد المقاب ــات م ــع المرش ــد
األكاديم ــي اخل ــاص ب ــك ،واالل ــزام بحضوره ــا جميعـ ـاً،
وعـــدم التغيـــب عنهـــا إال لظـــرف طـــارئ.

● أن يك ــون دلي ــل الطال ــب خ ــال حيات ــه اجلامعي ــة ،وأن
يســـتمع إىل أســـئلته ومخاوفـــه بدقـــة واهتمـــام.

● المش ــاركة م ــع المرش ــد األكاديم ــي ومناقش ــته يف كل
مـــا يهـــم مســـتقبلك األكاديمـــي.

● تزويـــد الطلبـــة بالمعلومـــات الدقيقـــة المتعلقـــة
بسياســـات اجلامعـــة ومتطلبـــات احليـــاة اجلامعيـــة.

● احل ــرص ع ــى االنتف ــاع باخلدم ــات العام ــة ال ــي توفره ــا
الكليـــة واجلامعـــة ،والـــي يوجهـــك إليهـــا المرشـــد
األكاديمـــي.

● تعزي ــز وع ــي الطلب ــة ع ــن م ــوارد اجلامع ــة وتوجيهه ــم إىل
المراك ــز اخلدمي ــة المناس ــبة يف اجلامع ــة.

● احلرص عىل االستماع لنصائح المرشد األكاديمي.

مسؤوليات المرشد األكاديمي (عضو هيئة التدريس):

● توفري ساعات مكتبية بشكل منتظم.

● رشح اخلطـــة الدراســـية ومســـاعدة الطالـــب يف اختيـــار
المقـــررات ووضـــع خطـــة حـــى التخـــرج.
● يكـــون المرشـــد األكاديمـــي هـــو حلقـــة الوصـــل بـــن
الطلب ــة وإدارة الكلي ــة حل ــل أي مش ــكلة ق ــد يتع ــرض له ــا
الطالـــب.

● التوجــه إىل المرشــد األكاديمــي عنــد حــدوث أي مشــكلة
طارئ ــة.
● وجــود وســيلة اتصــال مبــارشة بــن المرشــد األكاديمــي
والطال ــب مث ــل الهات ــف أو الربي ــد اإللك ــروين.
● عـــدم تخطـــي المرشـــد األكاديمـــي عنـــد حـــدوث أي
مشـــكلة بالتوجـــه المبـــارش إىل إدارة الكليـــة أو اجلامعـــة.

مسؤوليات الطالب:
● توضيح االهتمامات ،واألهداف ،والقدرات الشخصية.
● تحديد مواعيد زيارة المرشد األكاديمي بانتظام.
● حض ــور ال ــورش واالجتماع ــات ال ــي يدع ــو إليه ــا المرش ــد
األكاديم ــي.

األكاديميـــن لزيـــادة كفـــاءة العمـــل وبالتـــايل فـــإن مرشـــدي
األقــران يلعبــون دورا ً هامـا ً يف نجــاح العمــل يف مكتــب اإلرشــاد.
واجبات ومهام عمل مرشدي األقران
● مســـاعدة المرشـــدين األكاديميـــن يف مهـــام العمـــل
اليوميـــة.

● طلـــب المســـاعدة مـــن المرشـــد األكاديمـــي وتحضـــر
األســـئلة لألمـــور الـــي تحتـــاج إىل توضيـــح.

● توجي ــه الطلب ــة إىل كيفي ــة الوص ــول إىل موق ــع جامع ــة
األم ــرة س ــمية للتكنولوجي ــا ع ــر اإلنرتن ــت ،وم ــن ث ــم
اســـتخراج بيانـــات مهمـــة عـــن خططهـــم الدراســـية
والمقـــررات المطروحـــة ونمـــوذج اخلطـــة المقرتحـــة
للطالــب ،وكذلــك الوصــول إىل معلومــات وتواريــخ مهمة
يف التقويـــم األكاديمـــي ،هـــذا باإلضافـــة إىل مســـاعدة
الطالـــب يف فهـــم كيفيـــة قـــراءة ســـجل درجاتـــه.
● مساعدة الطالب يف كيفية التسجيل إلكرتونيا ً وكيفية
تحديد تخصصه الرئيس والفرعي.

● أن يتأكـــد مـــن وضعـــه األكاديمـــي ،وإذا مـــا كان لديـــه
ـان ،وه ــل هنال ــك مق ــررات ل ــم يدرس ــها،
إن ــذار أول أو ث ـ ٍ
أو مقـــررات رســـب بهـــا وجـــب إزالتهـــا مـــن الفصـــول
الســـابقة.

● توجيــه الطلبــة إىل المصــادر الــي تقدمهــا اجلامعــة لهــم،
خاص ــة مرك ــز دع ــم تعل ــم الطلب ــة ،س ــواء ع ــى مس ــتوى
اجلامع ــة أو مس ــتوى الكلي ــة.

● اإللمام باخلطة الدراسية اليت يتبعها الطالب
● تحمل المسؤولية عن القرارات والترصفات الشخصية.
يجب عىل الطالب ما ييل:
قبل بدء التسجيل:
● أن يراجــع أداءه يف الفصــل الــدرايس الســابق وأن يتأكــد
م ــن الدرج ــات ال ــي حص ــل عليه ــا.

● أن يناق ــش م ــع المرش ــد األكاديم ــي التحصي ــل العلم ــي
الس ــابق وموقف ــه األكاديم ــي وم ــن ث ــم خط ــة العم ــل
للفصـــل الـــدرايس القـــادم ،وأن يتأكـــد مـــن تســـجيل
المق ــررات ال ــي رس ــب فيه ــا والمق ــررات ال ــي ل ــم يكمله ــا.
أثناء الفصل الدرايس:
● أن يُطل ِــع المرش ــد األكاديم ــي ع ــى أي مش ــاكل تواجه ــه
يف أي م ــادة م ــن الم ــواد.
● أن يناقـــش معـــه المشـــاكل االقتصاديـــة والصحيـــة
واالجتماعيـــة كلهـــا الـــي تؤثـــر عـــى أدائـــه األكاديمـــي.
اإلرشاد األكاديمي وخدمة إرشاد األقران
ضم ــن أنش ــطة اإلرش ــاد األكاديم ــي تق ــدم عم ــادة القب ــول
والتســـجيل خدمـــة إرشـــاد األقـــران مـــن خـــال دروس
التقويـــة أو عمليـــات القبـــول والتســـجيل أو عمليـــات
التوظيـــف والتدريـــب.
خدمة إرشاد األقران
مرشـــدو األقـــران هـــم طـــاب يعملـــون يف مكتـــب اإلرشـــاد
األكاديمـــي ،يتـــم تدريبهـــم لمســـاعدة المكتـــب والمرشـــدين

● عـــى مرشـــدي األقـــران القيـــام باألعمـــال كلهـــا الـــي
يُكلّفـــون بهـــا مـــن قبـــل المـــرف أو المرشـــدين
األكاديميـــن يف مكتـــب اإلرشـــاد األكاديمـــي باجلامعـــة.
● االس ــتماع ألقرانه ــم واإلجاب ــة ع ــن استفس ــاراتهم م ــع
المحافظـــة عـــى أعـــى درجـــات الرسيـــة واألمانـــة.
● احترام آراء الطلبـة الذيـن سيسـتفيدون مـن إرشـادهم
ووجهـات نظرهـم ،مـع مراعاة عدم فرض آراء المرشـدين
اخلاصـة على هـؤالء الطلبـة.
● ع ــى مرش ــدي األق ــران ال ــزام احلي ــاد عن ــد س ــؤالهم ع ــن
مـــدى صعوبـــة مقـــرر بعينـــه أو عندمـــا يوجـــه لهـــم أي
ســـؤال عـــن رأيهـــم يف عضـــو هيئـــة تدريـــس تحديـــداً.
كيــــف تصبح مرشدا ً لألقران؟
ي ــرىج زي ــارة مكت ــب اإلرش ــاد الوظيف ــي  -التش ــغيل اجل ــزيئ
لالنضمـــام إىل فريـــق مرشـــدي األقـــران والتعـــرف عـــى
تفاصيـــل اإلجـــراءات المطلوبـــة.
إن جامع ــة األم ــرة س ــمية للتكنولوجي ــا تس ــخر إمكانياته ــا
كاف ــة م ــن أج ــل تقدي ــم أفض ــل اخلدم ــات والرعاي ــة ألبنائه ــا
الطلب ــة لتحقي ــق رؤى اجلامع ــة وأهدافه ــا.
Contact us:
Phone: 06 535 9949
Email: dar@psut.edu.jo

