اإلرشاد األكاديمي
اإلرشاد األكاديمي ركيزة من ركائز التعليم الجامعي ،حيث تهتم الجامعة بهذا الجانب كونه
يهدف إىل توجيه الطلبة للحصول عىل أفضل النتائج والتكيف مع البيئة الجامعية واغتنام
الف���رص المتاح���ة لهم ،عن طريق تزويده���م بالمهارات األكاديمية التي ترفع من مس���توى
تحصيلهم العلمي .إن أهمية اإلرش���اد األكاديمي تكمن يف االرتقاء بمس���توى الطالب عن
طريق:

●

برامج إرش���ادية للط�ل�اب المتعثرين لمعاونته���م يف تجاوز عثراته���م وتحقيق النجاح
المنشود ،ومساعدتهم يف التغلب عىل ما يواجهونه من عقبات ومشكالت.

●

●

تشجيعا لهم
برامج إرشادية للطالب المتفوقين لمساعدتهم عىل االستمرار يف التفوق
ً
وتحفيزًا لغيرهم من الطالب.

●

●

برامج إرش���ادية لطالب المنح الدراس���ية لتوجيههم إىل ما يحقق مواصلتهم للدراسة،
ومعاونتهم عىل التغلب عىل ما قد يصادفهم من عقبات أو مش���كالت لتعزيز تفوقهم
العلمي وتحصيلهم الدراسي.

●

برامج إرش���ادية لط�ل�اب التبادل الثقاف���ي والبرامج المش���تركة؛ لتوجيههم إىل أهمية
التعرف عىل تجارب الش���عوب ،واالس���تفادة من التطور العلمي والتكنولوجي ،وتوفير
فرصة اس���تكمال الدراس���ة ،وتمثيل البلد ،وعكس صورة مش���رقة عن إنجازات طلبتنا
وجامعتنا ومملكتنا الحبيبة.

 .1مساعدة الطالب يف اإلعداد والتخطيط لمستقبله خالل الدراسة األكاديمية يف الجامعة.
 .2توجيه الطالب إىل اإلرشادات التي تؤدي إىل استمراره يف التفوق.
 .3مساعدة الطالب يف اختيار المقررات الدراسية االختيارية.
 .4مساعدة الطالب عىل تجاوز الصعوبات وتحقيق النجاح.
 .5سعة الصدر لدى المرشد األكاديمي لحل مشاكل الطالب بأنواعها كافة.
ونظر ًا ألهمية اإلرشاد األكاديمي يف الجامعة فقد أنشئ مكتب خاص لمتابعة هذه المهمة

إن نج���اح نظام اإلرش���اد يعتمد ع�ل�ى عالقة لصيقة وصل���ة وثيقة بين الطالب ومرش���ده
األكاديمي وذلك من أجل:

 .1التخطي���ط والتنس���يق واإلش���راف عىل تنفيذ عملية اإلرش���اد األكاديم���ي يف الجامعة
والتوعية بها.

 .1تهيئ���ة الظروف التي تس���اعد الطالب عىل التحصيل األكاديم���ي وتذليل العقبات التي
تعترض س���بيل تحصيله العلمي وإيجاد الحلول المناس���بة لما قد يواجه الطالب من
مشاكل.

 .3إقام���ة بنية تحتية متقدم���ة وتعزيز التعاون بين الكليات جميعه���ا لتكوين فرق عمل
لإلرشاد األكاديمي والتوعية بأهميتها.

 .2معرفة ميول الطالب ،والتعاون مع مجلس اإلرشاد والتوجيه وعمادة شؤون الطالب
من أجل االرتقاء بس���لوكيات الطالب وتنمية ش���خصيته والنهوض بقدراته ومواهبه
وطاقاته ،بما يحقق رفع مستواه العلمي وتكوين المواطن الصالح القادر عىل التفاعل
مع المجتمع.

يف عمادة القبول والتسجيل ،يقوم بالمهام اآلتية:

 .2االرتقاء بتنافسية الجامعة لإلرشاد األكاديمي حسب المعايير الدولية.

 .4اإلفصاح عن األنظم���ة والتعليمات والقواعد المنظمة للدراس���ة واالمتحانات وكل ما
يتعلق بالخدمات األكاديمية ونشرها.
 .5متابعة نشر الخطط الدراسية وما يستجد من متغيرات فيها.
 .6اإلشراف عىل دور المرشد يف عملية اإلرشاد األكاديمي ومراقبة أداء المرشد من خالل
عدة أدوات منها (الساعات المكتبية).
 .7تهيئة الطلبة للتأقلم مع الحياة الجامعية والتعرف عىل بيئتها .وإمدادهم بالمعلومات
الصحيحة عن التخصصات والسياسة التعليمية يف الجامعة.
 .8توفير الدعم الالزم للطالب المتعثر أثناء مسيرته األكاديمية.
 .9االهتمام بالطلبة المتفوقين وتقديم ما من شأنه تعزيز قدراتهم ودعم إبداعاتهم.
 .10التواصل مع الطالب من خالل مواقع التواصل االجتماعي.

برامج اإلرشاد األكاديمي
تتمثل برامج اإلرشاد األكاديمي يف عمادة القبول والتسجيل بما يلي:
●

برامج توجيهية للطالب المس���تجدين للتعريف بنظام الدراس���ة واالختبارات وتحقيق
التأقلم الالزم مع الدراسة الجامعية ،وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.

●

برامج إرش���ادية لمساعدة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ،خالل حياتهم الجامعية،
لتحقي���ق أعىل درجات التكيف النفس���ي واالجتماعي والتحصي���ل األكاديمي وفقا لما
تسمح به قدراتهم ،ودراسة مشكالتهم والعمل عىل حلها ،وتوفير فرص التدريب لهم
حسب مجال الطالب وحاجاته.

●

شرح الخطة الدراسية ومساعدة يف اختيار المقررات ووضع خطة حتى التخرج.
يكون المرشد األكاديمي هو حلقة الوصل بين الطالب وإدارة الكلية لحل أي مشكلة
قد يتعرض لها الطالب.
عند حدوث أي مش���كلة بي���ن الطالب وأحد أعضاء هيئة التدري���س أو الهيئة المعاونة
يقوم المرشد األكاديمي بالتدخل لمحاولة حل هذه المشكلة.

حاالت تستدعي تدخل المرشد األكاديمي
هناك بعض الحاالت التي تستدعي التدخل المباشر للمرشد األكاديمي منها:
●

انخفاض مفاجئ يف األداء الدراسي دون أسباب مبررة.

●

طلب غير مبرر للتأجيل أو االنسحاب من الكلية.

●

شكاوى من قبل أعضاء هيئة التدريس حول سلوكيات سلبية مستمرة يظهرها الطالب.

●

ضعف قدرة الطالب عىل التعبير عن مشاكله أو وصفها بشكل واضح.

●

مظاهر بارزة لحاالت عميقة من االرتباك أو اإلحباط أو الالمباالة أو اليأس.

العالقة بين المرشد األكاديمي والطالب
المرش���د األكاديم���ي هو أحد أعضاء هيئ���ة التدريس بالكلية ،ويقوم به���ذا الجهد من أجل
مس���تقبل الطالب .وهناك بعض االلتزامات التي يجب عىل الطالب الجامعي التقيد بها مع
مرشده األكاديمي علم ًا بأن المرشد األكاديمي يعمل لصالح الطالب وهو يف منزلة األب أو
األخ األكبر للطالب ،ومن هذه االلتزامات:
●

الحرص ع�ل�ى تحديد مواعيد المقابالت مع المرش���د األكاديمي الخ���اص بك ،وااللتزام
بحضورها جميع ًا ،وعدم التغيب عنها إال لظرف طارئ.

●

المشاركة مع المرشد األكاديمي ومناقشته يف كل ما يهم مستقبلك األكاديمي.

●

الح���رص عىل االنتفاع بالخدمات العامة الت���ي توفرها الكلية والجامعة ،والتي يوجهك
إليها المرشد األكاديمي.

 .1نشر ثقافة اإلرشاد األكاديمي وأهميته .

●

الحرص عىل االستماع لنصائح المرشد األكاديمي.

 .2اإلشراف عىل تطبيق إجراءات اإلرشاد األكاديمي وتعليماته ومتابعة ذلك.

●

التوجه إىل المرشد األكاديمي عند حدوث أي مشكلة طارئة.

 .3توزيع الطالب عىل المرشدين األكاديميين بالكلية وإعالن ذلك فى جداول للطالب.

●

وجود وس���يلة اتصال مباشرة بين المرش���د األكاديمي والطالب مثل الهاتف أو البريد
اإللكتروني.

●

ع���دم تخطي المرش���د األكاديمي عند حدوث أي مش���كلة بالتوجه المباش���ر إىل إدارة
الكلية أو الجامعة.

لجنة اإلرشاد األكاديمي
تتش���كل يف بداية العام الجامعي لجنة اإلرش���اد األكاديمي وتعليماته يف كل كلية برئاسة
الدكتور نائب عميد الكلية أو من ينوب عنه ،ومهام هذه اللجنة كاآلتي:

 .4تعريف الطالب بمرشديهم وبأهمية عملية اإلرشاد.
 .5حث الطالب عىل مراجعة المرشد األكاديمي خالل الساعات المكتبية المعلنة.

مسؤوليات المرشد األكاديمي (عضو هيئة التدريس):
●

أن يكون دليل الطالب خالل حياته الجامعية ،وأن يس���تمع إىل أسئلته ومخاوفه بدقة
واهتمام.

●

مسؤوليات الطالب:
●

توضيح االهتمامات ،واألهداف ،والقدرات الشخصية.

تزوي���د الطلبة بالمعلوم���ات الدقيقة المتعلقة بسياس���ات الجامعة ومتطلبات الحياة
الجامعية.

●

تحديد مواعيد زيارة المرشد األكاديمي بانتظام.

●

حضور الورش واالجتماعات التي يدعو إليها المرشد األكاديمي.

●

توفير ساعات مكتبية بشكل منتظم.

●

طلب المساعدة من المرشد األكاديمي وتحضير األسئلة لألمور التي تحتاج إىل توضيح.

●

تعزي���ز وعي الطلبة عن م���وارد الجامعة وتوجيههم إىل المراكز الخدمية المناس���بة يف
الجامعة.

●

اإللمام بالخطة الدراسية التي يتبعها الطالب

• تحمل المسؤولية عن القرارات والتصرفات الشخصية.

يجب عىل الطالب ما يلي:
قبل بدء التسجيل:
●

أن يراجع أداءه يف الفصل الدراسي السابق وأن يتأكد من الدرجات التي حصل عليها.

●

ثان ،وهل هنالك مقررات
أن يتأكد من وضعه األكاديمي ،وإذا ما كان لديه إنذار أول أو ٍ
لم يدرسها ،أو مقررات رسب بها وجب إزالتها من الفصول السابقة.

●

أن يناقش مع المرش���د األكاديمي التحصيل العلمي الس���ابق وموقفه األكاديمي ومن
ثم خطة العمل للفصل الدراس���ي القادم ،وأن يتأكد من تسجيل المقررات التي رسب
فيها والمقررات التي لم يكملها.

أثناء الفصل الدراسي:
●

أن يُ طلِع المرشد األكاديمي عىل أي مشاكل تواجهه يف أي مادة من المواد.

●

أن يناقش معه المشاكل االقتصادية والصحية واالجتماعية كلها التي تؤثر عىل أدائه
األكاديمي.

عدم فرض أراء المرشدين الخاصة وقيمهم عىل هؤالء الطالب.
●

عىل مرش���دي األقران التزام الحياد عند سؤالهم عن مدى صعوبة مقرر بعينه أو عندما
يوجه لهم أي سؤال عن رأيهم يف عضو هيئة تدريس تحديد ًا.

كيــــف تصبح مرشد ًا لألقران؟
يرج���ى زيارة مكتب اإلرش���اد الوظيفي – التش���غيل الجزئي لالنضمام إىل فريق مرش���دي
األقران والتعرف عىل تفاصيل اإلجراءات المطلوبة.
إن جامع���ة األمي���رة س���مية للتكنولوجيا تس���خر إمكانياتها كافة من أج���ل تقديم أفضل
الخدم���ات والرعاية ألبنائها الطلبة لتحقي���ق رؤى الجامعة وأهدافها من أجل تعليم بامتياز
لجيل اإلنجاز.

اإلرشاد األكاديمي وخدمة إرشاد األقران
ضمن أنش���طة اإلرشاد األكاديمي تقدم عمادة القبول والتسجيل خدمة إرشاد األقران من
خالل دروس التقوية أو عمليات القبول والتسجيل او عمليات التوظيف والتدريب.

خدمة إرشاد األقران

اإلرشاد األكاديمي

مرش���دو األقران هم طالب يعملون يف مكتب اإلرش���اد األكاديمي ،يتم تدريبهم لمساعدة
المكتب والمرشدين األكاديميين لزيادة كفاءة العمل وبالتالي فإن مرشدي األقران يلعبون
دور ًا هام ًا يف نجاح العمل يف مكتب اإلرشاد.

جامع��ة األمي��رة س��مية
للتكنولوجيا

واجبات ومهام عمل مرشدي األقران
●

مساعدة المرشدين األكاديميين يف مهام العمل اليومية.

●

توجي���ه الطالب إىل كيفية الوصول إىل موقع جامعة األميرة س���مية للتكنولوجيا عبر
اإلنترنت ،ومن ثم استخراج بيانات مهمة عن خططهم الدراسية والمقررات المطروحة
ونم���وذج الخطة المقترحة للطالب ،وكذل���ك الوصول إىل معلومات وتواريخ مهمة يف
التقوي���م األكاديمي ،هذا باإلضافة إىل مس���اعدة الطالب يف فهم كيفية قراءة س���جل
درجاته.
مس���اعدة الطال���ب يف كيفية التس���جيل إلكتروني ًا وكيفية تحدي���د تخصصه الرئيس

●

مكتب اإلرشاد األكاديمي

والفرعي.
●

●

عمادة القبول والتسجيل

توجيه الطالب إىل المصادر التي تقدمها الجامعة لهم ،خاصة مركز دعم تعلم الطالب،
سواء عىل مستوى الجامعة أو مستوى الكلية.
ع�ل�ى مرش���دو األقران القي���ام باألعمال كله���ا التي يُ ك ّلف���ون بها من قبل المش���رف أو
المرشدين األكاديميين يف مكتب اإلرشاد األكاديمي بالجامعة.

●

االستماع ألقرانهم واإلجابة عن استفساراتهم مع المحافظة عىل أعىل درجات السرية
واألمانة.

●

احترام آراء الطالب الذين سيس���تفيدون من إرش���ادهم ووجه���ات نظرهم ،مع مراعاة
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