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أواًل: الدعم األكاديمي 
هو العمل الذي يتم من خالله التعرف على امل�شكالت التي حتد من قدرة  الطالب على التح�شيل 
وعي  زيادة  خالل  من  الدعم  تقدمي  ويتم  الأكادميية.  احلياة   متطلبات  مع  والتفاعل  العلمي 
واإدراك الطالب مب�شوؤولياتهم الأكادميية وت�شجيعهم على بذل املزيد من اجلهد  يف حل امل�شكالت 
الأكادميية وال�شخ�شية ) اجتماعية اأو نف�شية (  التي تقف دون حتقيقهم لأهدافهم التعليمية . 
ومن خالل الدعم الأكادميي يزود الطالب باملهارات الأكادميية املتنوعة التي ترفع من حت�شيلهم 
يف  املوجودة  والتميز  الإبداع  جوانب  اإبراز  على  عالوة  العلمية،  طموحاتهم  ومناق�شة  الدرا�شي 

الطالب و�شقلها.

ثانيًا: أهداف الدعم األكاديمي 
للقيام  ناجح  ب�شكل  لإعدادهم  للطالب  الالزمة  واملعرفة  املهارات  اكت�شاب  عملية  ت�شهيل   /1

مبهامهم املهنية امل�شتقبلية.
2/ تقدمي املعلومات الأكادميية والإر�شادية للطالب ورفع درجة وعيهم بر�شالة الكلية واأهدافها 

واأنظمتها. 
3/ ربط الطالب باملهارات الأكادميية وال�شخ�شية التي متكنهم من فهم ذاتهم وقدرتهم وميولهم 
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وممار�شة دور اإيجابي يف العملية التعليمية. 
4/ �شرب امل�شكالت والعقبات ال�شخ�شية ) اجتماعية اأو نف�شية ( التي حتد من قدرة الطالب على 

التح�شيل والعمل على تغيري الأفكار والجتاهات ال�شلبية وتبني اأفكار اإيجابية.
5/ توجيه الطالب ومتابعتهم ب�شكل م�شتمر خالل درا�شتهم بالكلية عن طريق الربامج الداعمة 
ورعاية  املتعرثين،  م�شاكل  حل  التعرث،  من  الوقاية  مثل  متعددة  حماور  ترعى  والتي  املختلفة 

املوهوبني املتميزين. 

ثالثًا: قنوات الدعم األكاديمي 
تقدم خدمة الدعم الأكادميي بكلية طب الأ�شنان يف جامعة املجمعة عرب عدة قنوات للو�شول اإىل 

املذكورة  الأكادميي  الدعم  اأهداف 
�شابقاً ، وهي على النحو التايل :

 : الفردي  املبا�شر  الإر�شاد   /1
يخ�ش�ص  الدعم  من  النوع  هذا  يف 
ع�شو  لكل  الطالب  من  حمدد  عدد 
العملية  يف  م�شارك  تدري�ص  هيئة 

التعليمية بحيث يقوم باإر�شاد الطالب وتوجيهه خالل الدرا�شة عرب لقاءات دورية حتدد م�شبقاً 
بينهما لإزالة اأي عوائق للتح�شيل الأكادميي قد تعرتي حياة الطالب الأكادميية اأو الجتماعية. 
املر�شدين  اأعمال  مبتابعة  اللجنة  هذه  تقوم   : الأكادميي  للإر�شاد  املركزية  اللجنة   /2
الأكادمييني وم�شاعدتهم حلل م�شاكل الطالب، وللمر�شد الأكادميي اأن يحول اأي حاله اإر�شادية 
من  اللجنة  هذه  تتكون  الطالب،  لإر�شاد  املتاحة  الو�شائل  ت�شتنفذ  اأن  بعد  ذلك  ت�شتدعي  للجنة 
رئي�ص ق�شم الدعم الأكادميي/ وع�شوين من اأع�شاء هيئة التدري�ص ممن لهم اهتمام بالطالب 
واإر�شادهم. وللجنة دور مهم يف تفعيل دور الطالب يف الدعم الأكادميي وب�شكل خا�ص من قبل 
الطالب املتميزين بالكلية ممن هم يف مراحل درا�شية متقدمة لإر�شاد الطالب يف املراحل الأولية 

من الدرا�شة.
بالكلية خا�ص  الأكادميي اللكرتوين  الدعم  3/ الدعم الأكادميي الإلكرتوين: هو منتدى 
تتعلق  التي  اأو  الطالبية  امل�شاكل  مناق�شة  يتم  وفيه   ، فقط  والطالب  الأكادمييني  باملر�شدين 
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هذا  وو�شوح،  �شفافية  يف  اجلانبني  قبل  من  لها  احللول  وطرح  ومناق�شتها  التعليمية  بالعملية 
املنتدى �شيكون جزءاً تفاعلياً من �شفحة الدعم الأكادميي مبوقع الكلية . 

اإر�شاد الطالب للطالب (: يعترب هذا النوع من الدعم من   ( 4/ الدعم الأكادميي الطلبي 
الو�شائل الفعالة يف الدعم الأكادميي، حيث يتم تر�شيح بع�ص الطالب املتميزين الذين يف مراحل 
درا�شية متقدمة لإر�شاد زمالئهم يف الدرا�شة ، ونظرا لأن التقارب يف مرحلة العمر ومواجهة نف�ص 
امل�شكالت تزيل احلواجز وجتعل الدعم اأكرث ايجابية فاإن هوؤلء الطالب الذين �شوف ي�شاهمون 

يف الدعم الأكادميي �شيعملون جنباً اإىل جنب مع اللجنة.

رابعًا: المرشد األكاديمي 
هو اأحد اأع�شاء هيئة التدري�ص الذين ي�شاركون يف العملية التعليمية، ويف�شل اأن يكون   
ممن له رغبة جادة واهتمام بالتوا�شل املثمر مع الطالب بحيث يحمل ب�شمة اإيجابية على حياة 

هوؤلء الطالب الأكادميية بتقدمي العون لهم والن�شيحة والتوجيه.

خامسًا: واجبات المرشد األكاديمي 
اأ/ اإعداد ملف خا�ص للطالب الذي يقوم باإر�شاده على اأن يحتوي امللف على املعلومات الالزمة مثل 
ال�شجل الأكادميي، مناذج منفذة ) حذف، اإ�شافة، ان�شحاب، اإنذارات �شابقة......... الخ ( اأي وثائق 

اإدارية اأخرى تتعلق بالطالب .
ب/ املبادرة مبتابعة طالبه منذ بداية العام الدرا�شي ومقابلتهم ملعرفه جوانب الق�شور لإكمالها 

وجوانب التميز والإبداع ل�شقلها . 
ج/ اأن يكون على اإملام واإطالع مبنهج الكلية ولوائحها حتى يتم التاأكد منها يف الإجراءات من حيث 

) الت�شجيل ، الإنذارات ، احلرمان ، احلذف ، الن�شحاب ( .
للمر�شدين  املكتبية  ال�شاعات  تكون  بحيث  الدرا�شة  اأوقات  اإليه يف  الو�شول  و�شهولة  التواجد  د/ 

الأكادمييني وا�شحة ومعلنة وكذلك اأماكن مكاتبهم. 
هوؤلء  وا�شتدعاء   )2.5 من  اأقل   ( معدله  ومن  املنذرين  والطالب  احلرمان  قوائم  متابعة  هـ/ 
الطالب  �شوؤون  قبل  القوائم من  هذه  تر�شل  اأن  على  وحالتهم،  التعرث  اأ�شباب  ملناق�شة  الطالب 

ب�شكل دوري منتظم مع مطلع كل ف�شل درا�شي.
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التي  الوقائية  للربامج  الإعداد  يف  امل�شاركة  و/ 
تعد للطالب امل�شتجدين حتى يتم احلد من تعرث 

الطالب يف م�شتقبلهم الدرا�شي.
والهتمام  الف�شلية  الطالب  نتائج  يف  النظر  ز/ 
مهارتهم  ل�شقل  كايف  وقت  واإعطائهم  باملتفوقني 
اأو خارجها وبذل اجلهد يف ت�شخي�ص  داخل الكلية 

حلها  ال�شهولة  من  معينة  م�شكلة  من  ناجتاً  يكون  قد  اإذا  الطالب  مل�شتوى  مفاجئ  انخفا�ص  اأي 
مبكراً قبل اأن حتدث م�شاعفات اأكرب توؤثر على م�شرية الطالب الدرا�شية .

سادسًا: محفزات وفوائد المشاركة في الدعم األكاديمي للمرشد 
اأ/ اأن تكون كفاءة وم�شاركة املر�شد الأكادميي يف عملية الدعم الأكادميي معتربة يف الكلية لأغرا�ص 

الرتقية الأكادميية بحيث تعطى وزناً يف التقييم الكلي لع�شو هيئة التدري�ص للرتقية. 
ب/ اإن جناح الطالب وتفوقه يعترب ب�شكل مبا�شر جناحاً للمر�شد و�شعوره من هذه الناحية يحقق 

له الر�شا يف مهنته التي يقوم بها.
ج/ ك�شب البعد الإن�شاين يف امل�شاركة يف تطوير زميل امل�شتقبل يف املهنة والعتزاز بذلك.

يف  والنمو  التطور  خاللها  من  يحقق  الأكادميي  للمر�شد  نافذة  الأكادميي  الدعم  يعترب  د/ 
�شخ�شيته من واقع تعامله مع الطالب وم�شاكلهم.

سابعًا: صالحيات المرشد األكاديمي 
الدخول  الأكادميي خا�شية  املر�شد  اأ/ الإطالع على �شجالت الطالب وملفاتهم عن طريق منح 

على النظام للتعرف على �شري م�شتوى الطالب ب�شكل م�شتمر ودوري. 
ب/ التعرف على نتائج المتحانات اخلا�شة بطالبه ملراجعتها واتخاذ الإجراء املنا�شب .        ج/ 

التعرف على مدى ان�شباط الطالب وعدد مرات الغياب .
د/ ا�شتدعاء الطالب ومقابلتهم ومتابعه حالتهم الجتماعية وال�شحية والنف�شية . 

هـ/ الرفع بتو�شياته اإىل جلنة الأعذار فيما يتعلق بالطالب املعرو�ص اأمرهم على اللجنة . 
و/ اأن يكون على اطالع باأي قرار يتخذ يف حق الطالب الذي يقوم باإر�شاده.
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ثامنًا: تحديد المرشد األكاديمي 
التدري�ص(  هيئة  )اأع�شاء  بالكلية  الأكادمييني  املر�شدين  على  الطالب  توزيع  يتم  اأن  يقرتح 
واملتعاونني يف العملية التعليمية من قبل جلنة الدعم الأكادميي حيث اأن ترك الختيار للطالب 
قد يوؤدي اإىل اأن يتجمع عدد كبري من الطالب لدى مر�شدين معينني ب�شبب �شخ�شيتهم اجلذابة 
املر�شد  تغيري  جتاه  الكامل  بالرتياح  الطالب  ي�شعر  اأن  ينبغي  لكن  التدري�ص،  يف  اأ�شلوبهم  اأو 
الأكادميي بدون اإبداء الأ�شباب وبدون اأي حتفظ اأو ظن الإ�شاءة من قبل الطالب اأو املر�شد نظراً 

لأن طبيعة العالقة بينهما عالقة �شخ�شية. 

 تاسعًا: خصائص المرشد األكاديمي الناجح 
1/ يهتم بالطالب الذي يقوم باإر�شاده وبعملية الدعم الأكادميي . 

2/ يوجد لديه واقعية فيما يتعلق بتوقعاته من عالقة املر�شد -الطالب . 
3/ يتواجد بالكلية وي�شهل الو�شول اإليه من قبل الطالب. 

4/ ي�شتمع جيداً للطالب ويتحلى بال�شرب. 
5/ يحافظ على ال�شرية اخلا�شة مبعلومات الطالب وما يتعلق مب�شاكلهم .

6/ يحمل �شفات مهنية واأخالقية عالية. 
7/ يعامل الآخرين باحرتام. 

عاشرًا: عالقة المرشد األكاديمي بالطالب 
تطوير  يف  املبا�شر  الهتمام  لديه  وخبري  موثوق  �شخ�ص  باأنه  للمر�شد  احلديثة  التعاريف  من 
لكال  الفعالة  امل�شاركة  تتطلب  والطالب  املر�شد  بني  الناجحة  العالقة  اإن  اأخر.  �شخ�ص  وتعليم 
الطرفني، وتتميز هذه العالقة بالديناميكية وغالباً ما ي�شتدعي العالقة ال�شخ�شية املكثفة. اإن 
ارتياح الطالب للمر�شد الأكادميي يزيل الكثري من احلواجز ويجعل الطالب يتفاعل مع مر�شده 
اأن تكون مبنية  اأو اجتماعية لذا فهذه العالقة يلزم منها  ، نف�شية،  اأي عقبات درا�شية  يف جتاوز 
على اأ�شا�ص ال�شراحة والحرتام املتبادل بني طريف العالقة مما يوؤدي اإىل حتقيق الدعم املعنوي 

والدعم املطلوب ومن جهة اأخرى حتقيق ر�شالة الكلية واأهدافها من تكامل العملية التعليمية.
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 أحد عشر: برامج الدعم األكاديمي 
وتوعية  توجيه  اإىل  يهدف  الربنامج  هذا   : الأوىل  ال�شنة  يف  للم�شتجدين  الوقائي  الربنامج  اأ/ 
 ، املكتبة   ( فيها  التعلم  وم�شادر  وبراجمها   ، اأنظمتها  حيث  من  بالكلية  امل�شتجدين  الطالب 
املختربات ، �شوؤون الطالب ، واخلدمات امل�شاندة الأخرى( وكيفية ال�شتفادة من هذه اخلدمات. 
قد  التي  الثانوية  املرحلة  عن  متعددة  جوانب  من  تختلف  بالكلية  الأكادميية  احلياة  اأن  ومبا 
الطالب  تعريف  منها  يلزم  انتقالية  مرحلة  تعترب  بالكلية  الدرا�شة  فبداية  الطالب،  اجتازها 
بطبيعة الدرا�شة الأكادميية وما هو مطلوب ومتوقع منهم مما ي�شهل عملية حت�شيلهم العلمي 
امل�شتقبلي، ومن الأهداف التي يركز عليها هذا الربنامج تزويد الطالب باملهارات الالزمة حلياة 
واأ�شلوب  الفعالة،  وال�شتذكار  القراءة  ومهارات  الوقت،  تنظيم  مهارات  مثل  اأف�شل   اأكادميية 
والأن�شطة  اللجان  مع  بالتعاون  الن�شاط  هذا  ويقام  الدرا�شة(،  يف  النف�شي  ال�شغط  مع  التعامل 

الطالبية بالكلية.
ب/ الربنامج التاأهيلي للمتعرثين : وهدف هذا الربنامج اإىل تزويد الطالب املنذرين واملتعرثين 
درا�شياً باملهارات الفردية التي من �شاأنها حت�شني اأدائهم الأكادميي يف الكلية ، يتم يف هذا الربنامج 
مناق�شة التحديات التي يواجهها الطالب يف حياته الأكادميية وخا�شة املتعلقة مبهاراته الأكادميية 
، بالإ�شافة اإىل مناق�شة لئحة الإنذار الأكادميي ون�شب الغياب وما يت�شل بها من اإجراءات. اإن 
قيا�ص وت�شخي�ص نقاط ال�شعف لدى الطالب يف املهارات الأ�شا�شية التي تعوق حت�شيل الطالب 
من الأمور التي يركز عليها الربنامج، اإ�شافة اإىل تعريف الطالب مبهارات تنظيم الوقت وكيفية 
خلق وحتقيق التوازن بني احلياة الأكادميية واحلياة الجتماعية، ي�شتهدف اأي�شاً هذا الربنامج 
التاأهيلي تدريب الطالب على ا�شرتاتيجيات التح�شري لالمتحانات وكيفيه اأدائها والتغلب على 

قلق المتحانات.
الهتمام  من  مزيداً  املتميزين  الطالب  يعطى  الربنامج  هذا  يف  املتفوقني:  رعاية  برنامج  ج/ 
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والعناية التدريبية باإبراز جوانب التميز والإبداع لديهم و�شقلها بالدورات التدريبية املتخ�ش�شة 
والتي ت�شهم ب�شكل فعال يف زيادة اإبداعهم وتفوقهم وجعل هذا الإبداع والتميز متعدياً للطالب 
الآخرين واحلياة الأكادميية بوجه عام،  وميكن حتقيق ذلك عن طريق �شرب اأغوار هذه ال�شخ�شيات 
يف  رئي�شي  ب�شكل  مهمة  تعترب  والتي  القرار  اتخاذ  على  والقدرة  القيادة  مهارات  وتنمية  املبدعة 
املجال الطبي. ويجدر باملر�شد الأكادميي اأن يفعل دور هوؤلء الطالب املتميزين وال�شتفادة من 
روح القيادة واملبادرة يف �شخ�شياتهم وذلك باإر�شاد زمالئهم الطالب الآخرين حيث ان تقارب ال�شن 
بني هوؤلء الطالب وتوحد هدفهم يجعل عملية الدعم اأكرث اإيجابية و فاعلية، كما يتم ا�شتقطاب 

هوؤلء املتميزين للم�شاركة بدور موؤثر يف الدعم الأكادميي اللكرتوين عرب منتدى الدعم. 

اثنا عشر: الدعم النفسي واالجتماعي 
اإىل  انتقالهم  نتيجة  التحديات  من  عدداً  الأكادميية  حياتهم  بداية  يف  الطالب  معظم  يواجه 

جمتمع درا�شي واجتماعي جديد، وت�شمل هذه التحديات مايلي :
ال�شخ�شية  الحتياجات  بتلبية  يتعلق  فيما  الأ�شرة  عن  وال�شتقاللية  النف�ص  على  العتماد   /1

والنف�شية والجتماعية .
املختلفة  والنفعالت  امل�شاعر  �شبط   /2

والتعبري عنها بطرق �شحية .
متعددة  جمالت  يف  الكفاءة   م�شتوى  رفع   /3
منها املهارات املعرفية والدرا�شية والجتماعية 

.
وتطويرها  وتقبلها  الذات  ا�شتك�شاف   /4

وتنميتها .
5/ ا�شتك�شاف مهارات تكوين العالقات الجتماعية والتكيف الجتماعي .

6/ تنمية �شخ�شية متكاملة .
يحتاج بع�ص الطالب اإىل احل�شول على امل�شاعدة ملواجهة التحديات ال�شابقة من قبل اأخ�شائيني 
نف�شيني اأو اجتماعيني، كما ميكن اأي�شاً عند احلاجة حتويل الطالب لعيادة الطب النف�شي ويلزم 

يف ذلك كله املحافظة على ال�شرية واخل�شو�شية فيما يتعلق بالطالب .
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ثالثة عشر: التواصل بين المرشد والطالب 
يتم التوا�شل بني م�شوؤويل الدعم الأكادميي والطالب عرب عدة و�شائل منها :

• الربيد اللكرتوين                    	
• ر�شائل اجلوال                     	
• هاتفياً  	

اأي  با�شتدعاء  يقوموا  اأن  الأكادميي  الدعم  مل�شوؤويل  وميكن 
اإعالنات  اأخرى كالإعالن يف لوحة  طالب عن طريق و�شائل 
الدعم الأكادميي اأو الت�شال باأهل الطالب عند احلاجة اإىل 

ذلك.

أربعة عشر: جدول تنفيذ برامج الدعم األكاديمي:
- رفع مقرتح الدعم الأكادميي ملجل�ص الكلية للنظر فيه واإقراره.

املر�شدين  على  والطالبات  الطالب  وتوزيع  الأكادميي  لالإر�شاد  املركزية  اللجنة  ت�شكيل   -
الأكادمييني. 

هيئة  اأع�شاء  تطوير  برنامج  �شمن  التدري�ص  هيئة  لأع�شاء  الدعم  عن  خا�ص  تعريفي  لقاء   -
التدري�ص.

تعريفية  عمل  وور�ص  دورية  لقاءات  عقد  موازي  وب�شكل  الأكادميي  الدعم  برنامج  تنفيذ  بدء   -
للطالب والطالبات عن الدعم وبراجمه بالكلية.

- ا�شتطالع اآراء اأع�شاء هيئة التدري�ص وتقييم الفرتة من حيث ال�شلبيات  واليجابيات.

خمسة عشر: متى يحتاج الطالب لمراجعة المرشد؟
• عند مواجهة م�شكلة درا�شية اأو �شعوبات يف التح�شيل العلمي .	
• عند مواجهة م�شكلة اجتماعية اأو ماليه اأو نف�شيه .	
• عند حدوث �شوء تفاهم مع اأحد اأع�شاء هيئة التدري�ص .	
• اإذا رغب الطالب اأن يبدي راأيه يف العملية التعليمية بالكلية .	
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• اإذا رغب الطالب يف ال�شتئنا�ص براأي املر�شد يف حت�شيله الدرا�شي.	
• عندما يكون لدى الطالب اإبداع يحتاج اإىل �شقل وعناية .	
• عندما يرغب الطالب يف امل�شاركة الجتماعية بالأن�شطة التي تقوي الروابط بني الطالب 	

واأع�شاء هيئة التدري�ص .  
 

الدعم  ولجنة  المرشدين  مع  الطالب  تواصل  كيفية  عشر:  ستة 
الطالبي؟

منا�شب  م�شبق  موعد  حتديد  اأو  املكتبية  ال�شاعات  اأثناء   الطالبي  املر�شد  مع  املبا�شر  الت�شال   
للطرفني .

 التوا�شل مع جلنة الدعم الطالبي عن طريق اأمني اللجنة  ملقابلة رئي�ص اللجنة اأو احد اأع�شاء 
اللجنة.

 رقم الهاتف 064226859 حتويلة )  200- 100 - 110 (
  academic-advisor@hotmail.com: الربيد اللكرتوين 
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