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الدليل التوجيه واإلرشاد الطالبي
ملنسوبي كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
حبوطة سدير من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
الطبعة األوىل
عام 1434هـ 2013 -م


لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير

سلسلة تطوير اآلداء

1

جمموعة إصدارت تعين باألمور التطويرية يشرف على إنتاجها جلنة التطوير اإلداري بالكلية

2

دليل التوجيه واإلرشاد الطالبي  -جامعة اجملمعة  1434 -هـ

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ـ حبوطة سدير  -وكالة الكلية للدراسات والتطوير

دليل التوجيه واإلرشاد الطالبي  -جامعة اجملمعة  1434 -هـ

3

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ـ حبوطة سدير  -وكالة الكلية للدراسات والتطوير

إهداء

إىل معالي مدير اجلامعة.
إىل سعادة وكيل اجلامعة.
إىل منسوبي اجلامعة.
إىل منسوبي كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة
سدير .
نهدي لكلم هذا اجلهد
واهلل نسأل أن ينفع به ،..
إخوانكم يف جلنة
التقويم اإلإداري بكلية العلوم
والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير
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َ و ُقل ْاع َم ُل ْوا َف َس رََيى هُّ
الل َع َم َل ُك ْم َو َر ُس ُول ُه َو مُْال ْؤ ِم ُن َون
ِ



مقدمة الطبعة األوىل
احلمد هلل ،والصالة والسالم على اشرف االنبياء واملرسلني وبعد:
فإن كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير  ،إحدى َل ِب َنات جامعة اجملمعة اليت
سعت ـــ وما زالت ـــ دائما ،يف تطوير أدائها يف خمتلف اجملاالت :العلمية منها ،واإلدارية ،حيث
عكفت على استحداث كثري من األساليب احلديثة اليت تهدف باألساس على تتبع أهم ،وأفضل
الس ُبل املنبثقة من املعايري العاملية للجودة .
ُ
واحدا من أدوات التطوير اليت
ً
ويأتي هذا الدليل ــ املوسوم بالدليل اإلرشاد األكادميي ــ
حتتاجها الكلية ،وهو ضمن سلسلة تعكف الكلية على إعدادها ،وإنتاجها .
ولعل السبب الرئيسي يف إخراج هذه السلسلة التطويرية يرجع إىل تعدد وكاالت الكلية،
وتشعب وحداتها العلمية منها واإلدارية  ،وبالتالي فكان ال بد من هذا الدليل الذي ميثل إنارة
جديدة يسرتشد بها مجيع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطالب .
طيب هدفت منه عمادة الكلية ــ من خالل
إن إخ��راج هذه السلسلة يف جمملها نتا ٌج ٌ
وحدة اإلرشاد األكادميي ــ يف تطوير األداء األكادميي  ،وذلك يف ظل ازدهار منظومة التعليم
باجلامعة املدعومة ـــ دائما ــ بشكل ال نظري له من حكومة خادم احلرمني الشريفني ــ ألبسه اهلل
لباس الصحة والعافية ــ كذلك ــ أيضا ــ الدعم املوصول من قبل وزارة التعليم العالي ،ومبتابعة
راعي النهضة التعليمية باجلامعة ،معالي الدكتور :خالد بن سعد املقرن ،مدير اجلامعة .
أسأل اهلل العلي القدير أن حيقق هذا الدليل أهدافه املنشودة ،وأن يليب تطلعات القائمني
عليه ،وهو جهد بشري ،نأمل من املُ َّطلِعني عليه أن ال يبخلوا علينا باقرتاحاتهم ،ومالحظاتهم؛
لألخذ بها بعني االعتبار يف الطبعة القادمة إن شاء اهلل ــ تعاىل ــ ؛ لتطويره وتقوميه .

أخوكم /عميد الكلية
الدكتور :طارق بن سليمان البهالل
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يعد اإلرش��اد األكادميي ركيزة من ركائز التعليم اجلامعي يف
اململكة حيث إنه يهدف إىل توجيه الطلبة؛ للحصول على أفضل النتائج
والتكيف مع البيئة اجلامعية واغتنام الفرص املتاحة هلم ,ع��ن طريق
تزويدهم باملهارات األكادميية اليت ترفع من مستوى حتصيلهم العلمي.
ً
أيضا ــ هدفا اسرتاتيجيا مهما يدفع
كما يعد اإلرشاد األكادميي ــ
العملية التعليمية خبطى ثابتة حنو النجاح مما حفز جامعة اجملمعة إىل
االهتمام ببلورته ،وصهره يف أنظمتها ومساندة للطالب ،وحتقيقا ألهدافهم
الرامية حنو اجل��ودة واالعتماد األكادميي من خالل توثيق العالقة بني
الطالب ،وأعضاء هيئة التدريس .
إن اإلرشاد األكادميي ليس حدثا ً
آنيا منفرداً وال سلسلة من االجتماعات
املعزولة ــ فقط ــ بني املرشد والطالب ،بل هو عملية مستمرة ومنتظمة
ترافق مسرية الطالب حتى التخرج .وينطوي اإلرش��اد األك��ادمي��ي على
التخطيط ،والتوجيه ،والتواصل وحتديد األهداف ،فاإلرشاد األكادميي
أسلوب علمي متقدم يهدف بالدرجة األوىل لتوجيه مسرية الطلبة يف كافة
اجملاالت التعليمية ،واالجتماعية ،والنفسية ،والثقافية .ويعمل على تعريف
الطالب حبقوقهم ،وواجباتهم ،مبا يقدمه من نصح ،ومشورة تعود عليهم
وعلى وطنهم بفائدة تكفل هلم التقدم ،والرقي ،والتحضر من خالل خطط
تربوية ومنهجية تتوافق مع قدراتهم وحتقق أهدافهم .
ً
يتمتعا بفطنة فائقة تسهم يف
إن املرشد األكادميي جيب أن يكون
اثراء اجلانب املعريف ،والشخصي ،والثقايف ،لدى الطلبة كي يتمكنوا
من حتقيق النجاح والوصول إىل ،أهدافهم الشخصية والتعليمية ،والتأسيس
ألسلوب تعلم ذاتي ،ومستقل بعد التخرج .
إن مهام املرشد األكادميي عديدة ومتنوعة ،حيث تتمثل يف مناقشة
امل��واق��ف األك��ادمي��ي��ة ،والشخصية للطالب يف مواعيد حم��ددة حسب
الساعات اإلرش��ادي��ة ،وهو ال يقدم معلومات أو يوضح اللوائح اجلامعية
فقط ،بل يساعد الطلبة يف التغلب على املشاكل املتعلقة مبسريتهم
التعليمية خالل مراحل دراستهم ،كما يشكل املرشد األكادميي حلقة
ً
أيضا ــ ببقية
وصل تربط الطالب بتخصصاتهم األكادميية ،وتربطهم ــ
م��وارد اجلامعة مما جيعل دوره��م مهما ليس فقط يف جم��ال التحصيل
األكادميي بل يف تطوير شخصياتهم ،والتخطيط ملستقبلهم التعليمي،
واملهين ومتكينهم من صنع ق��رارات ختص أهدافهم األكادميية وفقا
ملعلومات منظمة ودقيقة.
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إن عملية اإلرش��اد األكادميي عملية مزدوجة ،لذا جيب على املرشد
األكادميي أن يطلع الطالب بدوره كمرجع رئيس لتقديم النصح واملشورة،
واجلدير بالذكر أن جامعة اجملمعة بدورها املتميز كمنارة للتعليم والبحث
العلمي من خالل أجياهلا املتتالية من اخلرجيني منذ نشأتها وحتى اآلن تعتزم
يف مواصلة مسريتها التعليمية والبحثية وخدمة اجملتمع ومواكبة املتغريات
العاملية األخذة بنظام اجلودة واالعتماد األكادميي يف العملية التعليمية.
واستجابة لالحتياجات اليت تعكسها التغذية الراجعة من سوق العمل،
سعت جامعة اجملمعة إىل تطوير املناهج واملقررات الدراسية ونظام الدراسة
بالكليات التابعة هلا حيث اعتمدت تطبيق نظام الساعات املعتمدة اليت
بدورها تقسم املقررات الدراسية اىل مقررات اجبارية وأخرى اختيارية تبعا
لرغبات الطلبة وميوهلم وطبقا للتخصصات املختلفة.
واهلل ولي التوفيق،...
وحدة اإلرشاد األكادميي
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المبحث األول:وحدة اإلرشاد األكاديمي
(التعريف ـ الرؤية ـ الرسالة ـ األهداف ـ القيم)

التعريف بوحدة اإلرشاد األكادميي
هي الوحدة المنوط بها توجيه ،ومتابعة الطلبة خالل سنوات دراستهم،
بتقديم المشورة ،والنصح للطلبة ،ومساعدتهم على التكيف مع الحياة
الجامعية ،وتفهم رسالة الكلية ،وأهدافها ,عن طريق الحوار المستمر .
كما تهتم الوحدة بتوفير المناخ المالئم،الذي يمكن الطلبة من اكتشاف
ميولهم ،وقدراتهم الداعمة ألهدافهم األكاديمية.

الرؤية :
تقديم جميع الخدمات اإلرشادية للطلبة والتميز بذلك على مستوى
الجامعات في المملكة.

رالرسالة
يقوم اإلرشاد األكاديمي بتقديم خدما ت ارشادية متنوعة تلبي جمتقديم
خدمات إرشادية متنوعة للطلبة آخذين بعين االعتبار أولوية الخدمات
وجودتها.

األهداف :
 )1تقديم المعلومات األكاديمية واإلرشادية للطلبة وزيادة وعيهم برسالة
الجامعة وأنظمتها وأهدافها.
 )2التعرف على المشكالت والعقبات الشخصية التي تحول دون قدرة
الطالب على التحصيل العلمي والعمل على تغير األفكار واالتجاهات
السلبية نحو التعليم وتبني أفكار أكثر إيجابية.
 )3تزويد الطلبة بالمهارات األكاديمية والشخصية التي تمكنهم من فهم
ذاتهم وقدراتهم وميولهم وممارسة دور ايجابي.
 )4إن اإلرشاد األكاديمي يمثل محورا رئيسا في العملية التعليمية وضرورة
ملحة لتحقيق متطلبات جودة التعليم بالكلية فهو نظام ضروري للتوفيق
بين أهداف التعليم الجامعي وحاجات الطلبة يقوم بها أعضاء هيئة
التدريس بالكلية بهدف مساعدة الطلبة في التغلب على ما قد يصادفهم
من مشكالت تحول دون تحقيق أهدافهم التعليمية.
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القيم:
• تقديم الخدمات اإلرشادية باحتراف وذلك باختيار المرشدين
األكاديميين واإلداريين ذوي الخبرة المميزة في مجال اإلرشاد
األكاديمي.
• التخطيط العلمي والتنفيذ بشكل متقن بكل الوسائل المتاحة.
• التعاون بين منسوبي وحدة اإلرشاد األكاديمي بشكل خاص وأقسام
الكلية بشكل عام.
• التواصل السهل والفعال بين جميع أطراف العملية اإلرشادية بما
يخدم المرشدون والطلبة.
• االستخدام األمثل لوسائل التقنية المتاحة لخدمة العملية اإلرشادية.
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المبحث الثاني

اهليكل التنظيمي
لوحدة اإلرشاد األكادميي بالكلية

عميد الكلية
وكيل الكلية للشئون التعليمية
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رئيس ،وحدة
اإلرشاد األكادميي
بأقسام الطلبة

رئيسة ،وحدة اإلرشاد
األكادميي بأقسام
الطالبات

منسقو ،وحدة اإلرشاد
األكادميي بأقسام
الطالب

منسقات ،وحدة اإلرشاد
األكادميي بأقسام
الطالبات

املرشدون األكادمييون

املرشدات األكادمييات
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المبحث الثالث :اختصاصات وحدة اإلرشاد
األكاديمي ومهامها

اختصاصات وحدة اإلرشاد األكادميي
 )1اإلعالن عن اللوائح ،والقواعد ،والتعليمات ،واالجراءات املنظمة للدراسة ،واالختبارات.
 )2الشؤون الطالبية األكادميية؛ ،وتشمل ( :التسجيل ،إضافة املواد ،وحذفها ،املواظبة،
اإلنذارات األكادميية ،حتديد التخصصات ،التحويل من ختصص آلخر).
 )3رفع تقارير دورية عن موقف الطلبة الذين تلقوا إنذارات أكادميية.
 )4مراجعة اخلطة الدراسية للطلبة املقبلني على التخرج ،والتأكد من مطابقتها للوائح ،والنظم.
 )5رفع تقرير سنوي إلدارة اإلرشاد األكادميي بعمادة القبول ،والتسجيل باجلامعة حول سري
العمل بالوحدة خالل العام اجلامعي ،وإجنازات الوحدة.

رئيس اإلرشاد األكادميي

يتم تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس ممن تتوفر لديه الكفاءة ،واخلربة،أن يكون املرشد
األكادميي بالكلية ،ويدير ،وحدة اإلرشاد ،وفق املهام التالية:
 )1متثيل ،وحدة اإلرشاد األكادميي لدى مجيع االدارات داخل اجلامعة.
 )2العمل على النهوض باإلرشاد األكادميي بالكلية ،وحتقيق أهدافه كاملة.
 )3متابعة تنفيذ مجيع خمططات اإلرشاد األكادميي اليت تضعها اجلامعة بأقسام الكلية املختلفة.
 )4أن يكون مسئول مسؤولية كاملة عن شعبة الربامج التطويرية بالوحدة ،وأن يقوم بعمل
مقرتحات لتطوير الوحدة أو صياغة مناذج جديدة بالكلية حتى تكون متفردة بني كليات
اجلامعة.
 )5عقد اللقاءات الدورية ،ومتابعة عمل مجيع املرشدين األكادمييني بأقسام الكلية ،وتوحيد؟
األعمال قي مجيع أقسام الكلية.
 )6العمل على منع ،وقوع أي مشكالت تتعلق باإلرشاد عند الطالبات ،والعمل على حلها حال،
وقوعها.
 )7اقرتاح دورات ،وندوات توعوية يف جمال اإلرشاد األكادميذي ،واملساعدة يف التخطيط هلا.
 )8استقبال مجيع التعميمات الواردة من اجلامعة ،والعمل على تنفيذها بالكلية ،والرد عليها.
 )9حضور االجتماعات اليت تعقد باجلامعة ،ومتابعة كل ما هو جديد يف ا ٍالرشاد األكادميي
باجلامعة ،والكليات األخرى.
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منسقوا األقسام األكادميية

يقصد مبنسقي األقسام األكادميية  :أعضاء هيئة تدريس الذين يتم اختيارهم من املرشدين
األكادمييني يف كل قسم من األقسام األكادميية بالكلية ،ليمثلوا أقسامهم ،ويقدموا الربامج
املقرتحة من األقسام األكادميية لوحدة اإلرشاد.

املرشدون األكادمييون

ً
حتدد أقسام الكلية ،لكل جمموعة من طالبها مرشداً
اكادمييا من أعضاء اهليئة التعليمية
يقوم مبهام ارشاد الطلبة ،وتوجيههم الختيار املقررات اليت تتناسب مع قدراتهم ،واستعداداتهم
ً
طبقا لتخصصاتهم.
ويبدأ دور املرشد األكادميي مع الطالب منذ التحاقه بالكلية إىل خترجه ،وكما تقتصر
مهام املرشد على توجيه الطلبة يف ،وقت التسجيل فقط ،وإمنا متتد ملتابعة الطلبة يف سري الدراسة،
ومدى قدرتهم على التحصيل العلمي ،و جيب على املرشد األكادميي أن يشجع الطلبة على عدم
الرتدد يف طلب النصح منه ،ويكشف هلم عن دوره االستشاري ،وأن الطالب مسؤول عن املقررات
اليت يسجلها بنا ًء على رغبته ،.وتتجلى مهام املرشد األكادميي يف اآلتي :

ً
أوال :املهام الفنية :

 )1إعداد ملف الطالب :

يقوم املرشد األكادميي بإعداد ملف خاص لكل طالب من الذين يشرف عليهم حيتوى
على اآلتي:
أ ) استمارة بيانات الطالب.
ب ) قائمة مقررات التخصص الدراسي املؤهلة لتخرج الطالب.

جـ ) استمارات التسجيل أو إشعار القبول.
د ) نسخة حديثة من السجل األكادميي ( كشف الدرجات).
هـ ) الوثائق اإلدارية األخرى اليت تستجد ،وفق احلركات األكادميية (احلذف ،واإلضافة،
واالعتذار ،واالنسحاب).
 ،و) توجيه الطالب إىل من يستطيع الرد على استفساراته يف املوضوعات اآلتية:
• عملية تسجيل املقررات :حيث يدرس املرشد األكادميي ملف الطالب ،وختصصه،
وجيب أن يتم ملء استمارة التسجيل اخلاصة بكل طالب قبل موعد تسجيله.
• اختيار املقرر  :على املرشد األكادميي االستعانة بقائمة مقررات التخصص الدراسي
أثناء مساعدة الطلبة يف اختيار مقرراتهم ،وعليه التأكد من البيانات اآلتية:
 جناح الطالب بالتقدير املطلوب يف كل املقررات املطلوبة ،واجنازه للمتطلباتالسابقة لدراسة كل مقرر ،حيث لن يسمح للطالب بتسجيل مقرر مل ينجح يف
املتطلب السابق له.
 معرفة احلد األدنى ،واحلد األقصى من الساعات املعتمدة اليت يسمح للطالببتسجيلها يف ،وضعه احلالي ( العبء الدراسي).
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 )2اجلدول الدراسي :
على املرشد األكادميي التأكد من أن الطالب يعرف املكان ،والزمان الذي تبدأ فيه
احملاضرات ،وعدم ،وجود أي تعارض يف مواعيد جدول الطالب الدراسي.

 )3شرح متطلبات التخرج للطالب :

يتعني على الطالب أن جيتاز بنجاح الساعات املعتمدة للحصول على درجة
البكالوريوس ،واملوزعة كاآلتي:
• إمتام متطلبات اجلامعة اإلجبارية.
• إمتام متطلبات الكلية اإلجبارية ،واالختيارية.
• إمتام املقررات العامة .
• إمتام مجيع املقررات املطلوبة مبعدل تراكمي ال يقل عن (.)2,00
وعلى املرشد األكادميي أن يساعد الطالب يف إعداد جدول زمين ،وخطة إلكمال
متطلبات التخرج مبا ال يتعدى احلد األقصى من السنوات املسموح بها.

 )4شرح معدل التقدير ( الفصلي ،والرتاكمي )
يقاس أداء الطالب الفصلي ،والرتاكمي من خالل احتساب نقاط التقدير الفصلي،
والرتاكمي ،ويتم حساب كل منهما باستخدام املعادلة اآلتية:
معدل نقاط التقدير (التراكمي  /الفصلي) =

نقاط التقدير × عدد الساعات للمقرر
مجموع الساعات المعتمدة المحتسبة

درجات ونقاط التقدير لكل مقرر:
درجة التقدير

أ+

نقاط التقدير

5

12

أ

ب+

ب

ج+

ج

د+

د

هـ

1,00 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 4,75
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وحتتسب الرموز التقديرية التالية يف حساب املعدالت كاآلتي:
الرمز

التقدير

ن

ناجح

هـ

راسب

ب

للمقرر الذي يحتاج إلي اختيار بديل

ل

غير مكتمل (يوجد مؤق ًتا)

م

مستمر (للمقرر الذي يحتاج أكثر من فصل دراسي)

ع

معتذر عن الفصل الدراسي

ح

محروم من دخول االختبار النهائي
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ثانياً  :مهام إدارية

 )1إرشاد الطالب لضوابط تغيري التخصص :

يسمح للطالب بتغيري ختصصه يف نهاية الفصل الدراسي ،شريطة أال يقل معدل الطالب
الرتاكمي على األقل عن ( 3,50للطلبة ،و 4للطالبات) ،ويتم حتويل الطالب من ختصص إىل
آخر بعد موافقة سعادة عميد الكلية يف ضوء الضوابط اليت يضعها جملس الكلية ،ويثبت يف
السجل األكادميي للطالب احملول من ختصص إىل آخر املواد اليت سبق له دراستها ،ويشمل ذلك
التقديرات ،واملعدالت الدراسية ،والرتاكمية طوال دراسته اجلامعية.

 )2إرشاد الطالب لضوابط حذف ،وإضافة املقررات :

حيث يوزع النموذج املعد للحذف أو اإلضافة على الطلبة الذين يرغبون بإجراء تعديالت على
تسجيلهم األصلي خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي ً
طبقا للوائح ،واألنظمة .

 )3إرشاد الطالب آللية االنسحاب من املقررات :

يوقع املرشد على استمارة الطلبة الراغبني يف االنسحاب من مقرر معني ،وحيصلون ،وفقا
لذلك على عالمة (منسحب) يف سجلهم الدراسي بد ًء من األسبوع الثالث ،وحتى نهاية األسبوع
الثامن ،شريطة أال يقل عدد الساعات املعتمدة عن ( )12إثنيت عشرة ساعة ،واعتماد هذا النموذج
من إدارة الكلية.

 )4إرشاد الطالب لضوابط الغياب :

جيب التنبيه على الطالب أن الغياب حيتسب من اليوم األول يف الدراسة ،وتوجب السياسة العامة
للكلية ضرورة تنبيه الطالب بإنذار أول حال بلوغ تغيبه ما نسبته  % 5من الساعات التدريسية املعتمدة
ثان حال بلوغ تغيبه ما نسبته  %10من الساعات التدريسية املعتمدة
للمقرر ،وتنبيه الطالب
بإنذار ٍ
ٍ
للمقرر ،وحرمان الطالب من حضور االمتحان النهائي للمقرر حال بلوغ تغيبه ما نسبته  %25من عدد
الساعات املعتمدة للمقرر ،ويعترب الطالب الذي حرم من دخول االمتحان بسبب الغياب راس ًبا يف املقرر.

 )5إرشاد الطلبة لضوابط التأجيل ،واالنقطاع عن الدراسة:

والتأجيل هو انسحاب مؤقت ملدة زمنية حمددة (فصلني دراسيني أو ثالثة فصول دراسية
متتالية كحد أقصى) حيق للطالب مبوجبه التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية األسبوع
األول من الدراسة ،عن طريق تقديم استمارة تأجيل الدراسة إىل ،وحدة شؤون الطلبة بالكلية.

 )6إرشاد الطلبة لضوابط االنسحاب من اجلامعة:

ويقصد باالنسحاب مغادرة دائمة للكلية دون إمكانية العودة ،إال يف حاالت نادرة ،وخاصة
تقدرها الكلية ،وبناء عليه يتم احلصول على استمارة إخالء طرف من الكلية الصادرة من
عمادة القبول ،والتسجيل.
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ثالثاً :مهام تنظيمية (حل املشكالت) :
ييقدم املرشد األكادميي يد العون للطلبة ،ملواجهة الصعوبات اليت تتعلق بتخصصاتهم،
وذلك من خالل حتديد أسباب املشكلة ،واقرتاح احللول املناسبة هلا ،وهذه املشكالت تتعلق
باجملاالت اآلتية:

• إدارة املقرر:
يف هذا اجملال يتم توجيه الطلبة إىل كيفية دراسة املقررات ،ومراجعتها.

• إدارة الوقت :
جيب على املرشد توجيه الطلبة إىل كيفية استثمار أوقاتهم يف دراسة املقررات حسب
أولوياتها ،وعدم هدر أوقات الفراغ .

• إدارة العالقة بني أعضاء هيئة التدريس ،والطالب :
يف هذا اجملال يتحتم على املرشد العمل على حتسني العالقة بني أعضاء هيئة
التدريس ،والطلبة الذين ُيشرف عليهم حال ،وجود أي مشكالت بينهم.

• مهارات ،وعادات الدراسة :

هذا اجملال من األهمية مبكان ،حيث جيب على املرشد األكادميي على
توجيه الطلبة اىل أمناط االستذكار اجليد ،وحتفيزهم باستمرار لتحسني مستواهم
الدراسي.

• مهارات خاصة باالختبارات :
يعين هذا اجملال بتوجيه الطلبة إىل كيفية التعامل مع االختبارات ،والتأكد من
امتالكهم املهارات األساسية اليت تؤهلهم للتقدم لالختبارات ،ومساعدتهم على جتاوز
القلق.

ثانياً :املشكالت غري األكادميية :

من مهام املرشد األكادميي مساعدة الطالب يف مواجهة مشكالته اليت رمبا تكون
خاصة تؤثر على مسريته الدراسية ،ففي بعض األحيان يفشل الطالب يف التكيف الدراسي
ألسباب نفسية ،واجتماعية ،وجسدية مما يستوجب توجيه الطالب إىل املستوى الثاني من
اإلرشاد ،وهو اإلرشاد النفسي ،واالجتماعي املتخصص ،والذي تقوم به إدارة التوجيه،
واإلرشاد بالكلية.
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المبحث الرابع:مهارات اإلرشاد األكاديمي
إن املرشد األكادميي الناجح هو القادر على خلق التواصل الفاعل بينه ،وبني طالبه،
ويستطيع حتديد حاجاتهم ،وجييد االستماع اليهم ،وفهمهم ،واالهتمام بهم ،فال يسخر منهم
بل حيفزهم ،ويعمل معهم مشاركا يف التخطيط السليم لدراستهم ،والثقة بقدراتهم ،واستثمار
خرباتهم ،ومن هنا نستطيع أن حندد بعض املهارات اليت ينشد توفرها يف املرشد األكادميي كي
يسهم يف حتقيق أهداف اإلرشاد األكادميي حبث تتجلى مفاهيمها يف النقاط الآلتية :

 )1مهارة القيادة :

تتمثل يف تكوين عالقات إجيابية سليمة مع الطلبة للتأثري فيهم ،ومساعدتهم على حتقيق
أهدافهم.

 )2مهارة التعاطف :

مشاركة مشاعر الطلبة ،وانفعاهلم لغرس جذور الثقة ،وتكوين عالقات جيدة تساعدهم
على تقبل اإلرشاد ،والنصح ،والتوجيه.

 )3مهارة التخطيط:

قدرة املرشد على مساعدة الطلبة على حتديد األهداف ،وحتويلها إىل إجراءات قابله
للتحقيق ،ومساعدتهم على اختيار التخصص املالئم لتحقيق أهداف بعيدة تتعلق مبستقبلهم
الدراسي ،والوظيفي ،ومساعدتهم يف إعداد خطة لرفع معدالتهم الرتاكمية.

 )4مهارة التنظيم:

قدرة املرشد على تنظيم أعمال اإلرشاد ،وترتيبها بصورة حتقق االستفادة القصوى منها،
وينطبق ذلك على ترتيب ملفات الطالب ،وأعمال التسجيل ،واحلذف ،وغريها من األعمال.

 )5مهارة االستماع:

ً
مستمعا جيداً لطالبه ،يتعرف على أفكارهم،
من املهم أن يكون املرشد األكادميي
وآرائهم ،ومقرتحاتهم ،واملشكالت اليت تواجههم ،مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ،ويقوي العالقة
بينهم.

 )6مهارة اختاذ القرار وحل املشكالت :

حيتاج املرشد هذه املهارة عند استماعه لوجهات نظر طالبه ،وحماورتهم للتعرف على
املشكالت اليت تواجههم ،فيعلمهم كيفية حتديد املشكالت ،ووضع الفروض حللها،
ويساعدهم على اختاذ القرارات السليمة ،والالزمة حلل املشكلة.

 )7مهارة اإلرشاد اجلامعي :

هذه املهارة ختتص بالتعامل مع جمموعة من الطلبة يشرتكون يف مسألة ما مثل اجلهل
ً
مجاعيا ،على شكل جمموعات ملناقشة
بالنظام أو التأخر الدراسي ..اخل ،حيث يتم التعامل معهم
ً
مشكالتهم ،ودراسة أسبابها ،ووضع احللول املناسبة اختصارا للوقت ،وحتقيقا ألهداف أخرى
منها ،اشراك الطلبة يف حل املشكالت ،واختاذ القرارات .
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 )8مهارة إدارة واستثمار الوقت :

هذه املهارة ختتص بالتعامل مع جمموعة من الطلبة اللذين يشرتكون يف مسألة ما مثل اجلهل
مينظومة مهارة تعمل على جدولة األعمال ،وتنسيقها ،وحتديد اخلطة الزمنية ألعمال املرشد اليت
تشمل مواعيد التسجيل ،واحلذف ،واإلضافة ،وجدولة ،وتنظيم الساعات املكتبية اليت ميكن
للطلبة من خالهلا االجتماع مع املرشد.

خطوات االستفادة من خدمات اإلرشاد األكادميي:
على مجيع الطلبة للحصول على خدمات اإلرشاد األكادميي االلتزام باخلطوات التالية:
 )1االتصال بوحدة اإلرشاد األكادميي ،واحلضور اىل مقر الوحدة لطلب اخلدمة بدءاً من
األسبوع األول يف الدراسة.
 )2تعبئة بعض االســــتمارات الضـرورية ،واملتوفـرة على املوقع اإللكرتوني للجامعة
 . www.mu.edu.saلفتح ملف خاص بالطالب ،قبل مقابلة املرشد األكادميي.
 )3ضرورة ان يتعرف الطالب على املرشد األكادميي املسؤول عنه طوال سنوات الدراسة.
 )4اجراء مقابلة أولية استشارية مع املرشد األكادميي يف القسم لتحديد نوع اخلدمة املناسبة
للطالب.
 )5يتوجه الطالب اىل املرشد األكادميي؛ ملساعدته يف اختيار املقررات الدراسية اليت تناسبه،
وتدوين هذه املقررات يف االستمارة املخصصة ،وتوقيعها من املرشد األكادميي.
 )6يتم تسجيل البيانات املسجلة على احلاسب اآللي مع االحتفاظ بصورة من النموذج مبلف الطالب.
 )7حصول الطالب على اجلدول اخلاص به من املوقع اخلاص به ،ويتم طباعته ،واالحتفاظ به يف
ملف الطالب.
ً
 )8جيب على الطالب ان يراعي عند اختيار املقررات الدراسية أن يكون ناجحا يف املقرر الدراسي
السابق يف حال ،وجود متطلب سابق للمقرر.
 )9على الطالب إكمال املقررات االجبارية ً
أوال.
 )10على الطالب أن يتلقى التوجيه املناسب ،والتدريب ،وورش العمل الالزمة لإلرشاد األكادميي.
 )11على الطالب مراجعة القسم حال حذف أو إضافة أي مقرر دراسي.
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المبحث الخامس :آليات اإلرشاد األكاديمي
يهدف اإلرشاد اىل تزويد الطالب أو الطالبة باملعلومات ،واملهارات املطلوبة إلمتام املرحلة
اجلامعية بنجاح ،وتفوق ،وحتفيز قدرات الطالب أو الطالبة اىل أقصى درجة ممكنه.
كما يقوم أعضاء هيئة التدريس بناء ً على خرباتهم بإرشاد الطلبة ،وتعريفهم مبتطلبات
األنظمة األكادميية ،ومساعدتهم يف حل املشكالت ،والصعوبات اليت تواجههم أثناء فرتة
الدراسة ،والتسجيل ،ومن ثم البد من توضيح آليات اإلرشاد األكادميي يف اجلوانب التالية:

 )1أقسام الكلية ،وبراجمها األكادميية :

جيب عرض البيانات الكافية عن الكلية من حيث براجمها األكادميية خلطة الدراسة يف
مرحلة البكالوريوس ،واألقسام األكادميية ،وبراجمها الدراسية (خططها الدراسية) يف دليل
اإلرشاد األكادميي اخلاص بالكلية.
ِ

 )2الغياب ،واإلنذارات :

• حيسب الغياب من أول يوم يف الدراسة ،وحيرم الطالب من دخول االختبار حال غيابه ()% 25
من احملاضرات،أو الدروس العملية لكل مقرر دراسي لذا جيب عليه املواظبة على احلضور .
• يعترب الطالب احملروم من دخول االختبار راسب يف املقرر ،ويرصد له تقدير (حمروم ).
• جيب إعطاء الطالب انذاراً اذا اخنفض معدله الرتاكمي عن (الدرجة ( د ) = 2 .00نقطة)،
ويفصل من اجلامعة حال حصوله على ثالثة انذارات متتالية.
• جيوز جمللس الكلية أو من خيول له األمر رفع احلرمان عن الطالب بشرط تقديم عذر مقبول
لدى جملس الكلية.
• يف حال قبول األعذار يسمح للطالب بدخول االختبار شرط حضوره نسبة (  )% 50من إمجالي
عدد ساعات املقرر الدراسي.

 )3الفصل من الدراسة:
•
•
•
•

يفصل الطالب من الدراسة يف احلاالت اآلتية:
اذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر الخنفاض مستواه الدراسي ،ومعدله
الرتاكمي أقل من (.)2 .00
جيوز جمللس اجلامعة بنا ًء على توصية جملس الكلية إعطاء الطالب الذي يستطيع رفع معدله
الدراسي ،فرصة رابعة.
اذا مل ينته الطالب من اجتياز متطلبات التخرج خالل مدة زمنية أقصاها نصف املدة املقررة
لتخرجه باإلضافة اىل مدة الربنامج ،جيوز جمللس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء
متطلبات التخرج حبد أقصى ال يتجاوز ضعف املدة األصلية املقررة للتخرج.
جيوز جمللس اجلامعة يف احلاالت االستثنائية معاجلة أوضاع الطلبة الذين تنطبق عليهم الفقرتني
السابقتني بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلني دراسيني على األكثر.
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 )4االعتذار عن الدراسة :
•

•
•
•
•

ً
راسبا اذا
جيوز للطالب االعتذار عن االستمرار يف الدراسة فصل دراسي وال ُيعد يف هذه احلالة
قدم اعتذاره قبل بدء االختبارات خبمسة أسابيع على األقل (حتدد اجلامعة مواعيد االعتذار،
وتعلن عنها ) ،ويكون بعذر مقبول لدى الكلية ،وحيسب هذا الفصل من املدة الالزمة إلنهاء
متطلبات التخرج.
جيب أال تتجاوز فصول االعتذار فصلني دراسيني متتاليني أو ثالثة فصول غري متتالية حبد
أقصى طوال بقاء الطالب يف اجلامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك.
جيوز للطالب االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر يف الفصل الدراسي ،وفق القواعد التنظيمية
اليت يقرها جملس اجلامعة.
كامل دون طلب التأجيل يطوى قيده
دراسي
فصل
مدة
الدراسة
عن
اذا انقطع الطالب املنتظم
ٍ
ٍ
من اجلامعة ،وجمللس اجلامعة طي قيده اذا انقطع عن الدراسة مدة أقل من ذلك .
ً
منقطعا عن الدراسة يف الفصول اليت يدرسها زائراً يف جامعة أخرى.
ال يعد الطالب

 )5التحويل من ختصص إىل آخر داخل الكلية :

 جيوز للطالب بعد موافقة جملس الكلية التحويل من ختصص إىل آخر داخل الكلية ،وفقضوابط يضعها جملس الكلية.
 يثبت يف السجل األكادميي اخلاص بالطالب احملول املواد اليت سبق له دراستها ،ويشمل ذلكالتقديرات ،واملعدالت الفصلية ،والرتاكمية طوال دراسته.

 )6التحويل من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة :

 جيوز للطالب مبوافقة عميدي الكليتني املعنيتني التحويل من كلية إىل أخرىً ،وفقا للشروط
اليت يضعها ،ويقرها جملس الكلية اليت يرغب الطالب التحويل إليها.
 يثبت يف السجل األكادميي اخلاص بالطالب احملول املواد اليت سبق له دراستها ،ويشمل ذلكالتقديرات ،واملعدالت الفصلية ،والرتاكمية طوال دراسته.

 )7التحويل من جامعة إىل أخرى :
جيوز قبول حتويل الطالب من خارج اجلامعة ،وفق الضوابط اآلتية:
 أن يكون الطالب قد درس يف كلية أو جامعة معرتف بها.ً
مفصوال من اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية.
 أال يكون أن تنطبق عليه شروط التحويل اليت حيددها جملسي الكلية واجلامعة. يقوم جملس الكلية مبعادلة املقررات اليت درسها الطالب خارج اجلامعة بنا ًء على توصياتاألقسام اليت تقدم هذه املقررات ،وتثبت يف السجل األكادميي للطالب املقررات اليت عودلت
له ،وال تدخل يف احتساب معدله الرتاكمي.
ً
 إذا اتضح بعد التحويل أن الطالب سبق فصله ألسباب تأديبية أو تعليمية ،يعد قيده ملغيا منتاريخ قبول حتويله.
 يتم حتويل الطالب يف أي فصل دراسي ًوفقا لإلجراءات ،واملواعيد املعلنة يف اجلامعة احملول
إليها يف ضوء الضوابط العامة للتحويل.
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 )8التحويل من جامعة إىل أخرى

جيوز قبول حتويل الطالب من خارج اجلامعة ،وفق الضوابط اآلتية:
 أن يكون الطالب قد درس يف كلية أو جامعة معرتف بها.ً
مفصوال من اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية.
 أال يكون أن تنطبق عليه شروط التحويل اليت حيددها جملس الكلية ،واجلامعة. يقوم جملس الكلية مبعادلة املقررات اليت درسها الطالب خارج اجلامعة بنا ًء على توصياتاألقسام اليت تقدم هذه املقررات ،وتثبت يف السجل األكادميي للطالب املقررات اليت عودلت
له ،وال تدخل يف احتساب معدله الرتاكمي.

 )9الطالب الزائر :

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات يف جامعة أخرى أو فرع آخر من فروع
اجلامعة اليت ينتمي إليها دون حتويل ،وتعادل له املوادً ،
وفقا للضوابط اآلتية:
ً
مسبقا.
• موافقة الكلية اليت يدرس فيها الطالب
• أن يكون من جامعة أو كلية معرتف بها.
ً
ً
مكافئا يف مفرداته ألحد
معادال أو
• أن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب خارج اجلامعة
املقررات اليت تتضمنها متطلبات التخرج.
• حيدد جملس اجلامعة احلد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية اليت ميكن اعتمادها من خارج
اجلامعة للطالب الزائر.
• ال حتسب معدالت املقررات اليت تتم معادالتها للطالب الزائر من جامعة ألخرى ضمن معدله
الرتاكمي ،وتثبت املقررات سجله األكادميي.
• أي شروط أخرى يضعها جملس اجلامعة.

 )10املكافآت :
•
•
•
•
•

تصرف املكافآت جلميع الطلبة املنتظمني يف املرحلة اجلامعية ،ومرحلة الدراسات العليا الذين
ال يعملون ألي جهة حكومية ،ومقدار املكافأة للطلبة يف األقسام األدبية ( 850ريال) ،و(1000
ريال) للطلبة يف التخصصات العلمية.
يستمر صرف املكافأة خالل مدة الربنامج املقرر للتخرج حسب اخلطة الدراسية املعتمدة من
جملس اجلامعة ،وحتسب املدة النظامية من الفصل الذي مت فيه قبول الطالب يف اجلامعة مبا
يف ذلك فصول االعتذار ،والتحويل ،وال يدخل ضمنها الفصول املؤجلة.
ال تصرف املكافأة للطلبة املعتذرين ،واملؤجلني للفصل الدراسي.
ال تصرف املكافأة للطالب املنذر ،والذي يقل معدله الرتاكمي عن (الدرجة ( د ) =2 .00
نقطة) .
تصرف مكافأة تفوق للطلبة احلاصلني على تقدير ممتاز لفصلني دراسيني خالل السنة
الواحدة.
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المبحث السادس:السجالت التي يجب توافرها
في وحدة اإلرشاد الكاديمي
 )1استمارة تسجيل املقررات :
يدون فيها املقررات اليت يدرسها الطالب ،ويوقع عليها من قبل كل من الطالب ،واملرشد
األكادميي.
 )2منوذج احلذف ،واإلضافة :
يدون فيه املقررات املطلوب حذفها أو إضافتها ،ويوقع عليها من قبل كل من الطالب ،واملرشد
األكادميي.
 )3منوذج االنسحاب من مقرر :
يدون فيه املقررات املطلوب االنسحاب منها ،ويوقع عليها من قبل كل من الطالب ،واملرشد
األكادميي.
 )4استمارة تأجيل الدراسة :
يدون فيها طلب تأجيل الدراسة ،والفرتة الزمنية اليت يرغب تأجيل الدراسة فيها.
 )5السجل األكادميي :
يشرح كل ما حيتاجه القسم ،والكلية ،واجلامعة من متطلبات ،ومقررات.
 )6البطاقة اإلرشادية :
هي بيان باملقررات املطلوب من الطلبة دراستها ،ومل يتم اجنازها بعد ،وميكن التسجيل فيها
ً
فعال.
 )7اشعار التسجيل :
هو عبارة عن إشعار يستلمه الطالب بعد التسجيل مباشرة يوضح فيه املقررات اليت مت التسجيل
فيها ً
فعال.
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المبحث السابع  :الخطوات اإلجرائية التي يقوم
بها المرشد األكاديمي لتحقيق أهداف اإلرشاد

املرشد األكادميي الناجح،هو الذي يستطيع أن يتفاعل مع طالبه،وهو القادر على خلق
التواصل الفاعل معهم من خالل اخلطوات اآلتية:
 )1تعريف الطلبة املستجدين بنظام املقررات ،ونظام الدراسة.
 )2احلصول على قائمة الطلبة الذين يقوم باإلرشاد عليهم من مكتب شؤون الطلبة أو من املوقع
اإللكرتوني.
 )3االجتماع بالطالب ،وتعريفهم بنفسه.
 )4بناء ،وترسيخ عالقة طيبة مبنية على الشفافية ،واالحرتام املتبادل مع الطالب.
 )5حتديد مهام ،ودور املرشد األكادميي مع الطلبة ،وشرحها هلم.
 )6عرض إجيابيات النظام الدراسي ،ومزاياه.
 )7توزيع األوراق ،واملطبوعات التعريفية حول النظام الدراسي.
 )8معرفة أرقام ،ورموز املقررات.
 )9التأكيد على أهمية حضور الطلبة ،وانضباطهم خالل مدة الدراسة.
 )10عرض خطة العمل اخلاصة باملرشد األكادميي على الطلبة .
 )11االعالن عن الساعات املكتبية ،واإلرشادية ،وتوضيح أهمية التواصل خالهلا مع الطالب.
 )12اإلجابة على استفسارات الطلبة ،والرتحيب بهم.
 )13إعداد ملف إرشادي لكل طالب.
 )14جتهيز كشف ملتابعة سري الطلبة الدراسي.
 )15تفريغ نتائج الطلبة يف سجلهم الرتاكمي .
 )16إخبار الطلبة بضرورة االحتفاظ بنسخة من أوراق احلذف ،واإلضافة ،واالشعارات الفصلية.
 )17مساعدة الطلبة على اختيار االختصاص املالئم لقدراتهم ،وميوهلم.
 )18تنظيم جدول للجلسات الاِ رشادية الفردية.
 )19مساعدة الطلبة على ،وضع خطة دراسية قابلة للتعديل حسب احلاجة.
 )20احلصول على منوذج اخلطة الدراسية ملرحلة البكالوريوس ،واالحتفاظ بها.
 )21االجتماع بالطالب ،وحتديد حاجاتهم من املقررات الدراسية.
 )22اإلشراف على جدول تسجيل الطلبة ،واعتماده.
 )23التأكد من تسجيل الطالب للحد األدنى من الساعات املطلوبة ،وفق املعدل الرتاكمي.
 )24اإلشراف على عملية حذف املقررات ،وإضافتها.
 )25التأكد من نظامية ساعات الطلبة بعد احلذف ،واإلضافة.
ً
دراسيا ،واالجتماع معهم ملناقشة أسباب التأخري الدراسي.
 )26إرشاد الطلبة املتأخرين
 )27االهتمام بالطلبة املتفوقني ،والسعي لتكرميهم.
 )28التواصل ،والتنسيق مع مكتب التسجيل ،وشؤون الطالب.
 )29املشاركة يف ،وضع اإلرشادات العامة للطلبة عند التسجيل للمقررات الدراسية.
 )30املشاركة يف تنظيم ،ورش عمل لتوعية الطلبة باللوائح ،والنظم اإلدارية ،واألكادميية
للكلية باإلضافة إىل ،ورش عمل خاصه بالنجاح األكادميي ،وطرق االستذكار اجليد.
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المبحث الثامن  :مسؤوليات وواجبات
الطلبة في عملية اإلرشاد األكاديمي
ً
يلعب الطلبة دوراً
مهما يف اإلرشاد األكادميي حيث تقع عليهم مسئولية حتسني مستواهم،
وتقدمهم الدراسي ،وضرورة متابعة املرشد األكادميي الذي يقدم هلم املساعدة يف اختيار الربامج
الدراسية ،واملقررات بفاعلية ،وجناح ،والبد أن حيقق الاِ رشاد األكادميي أكرب عائد من
املقابالت اليت يعقدها املرشد مع الطالب.
وعلي الطالب أن يستعد قبل مقابلة املرشد األكادميي،باتباع اخلطوات التالية :
•
•
•
•
•

معرفة الساعات الاِ رشادية للمرشد األكادميي.
حتديد موعد مبكر للطالب مع املرشد األكادميي،ويفضل أن تكون املقابالت منتظمة
بشكل دوري.
يكتب الطالب أسئلته يف ،ورقة خارجية ،وحيضرها عند املقابلة،حتاشيا للنسيان.
مراجعة الطالب للسجل األكادميي الذي يشرح للطالب ما حيتاجه القسم ،والكلية،
وحيدد كل النقاط الغامضة اليت حتتاج اىل شرح من املرشد األكادميي.
جتهيز ،وحتضري معلومات صحيحة مرتبطة مبا حيتاجه الطالب.

 )1متطلبات مقابلة املرشد األكادميي:
•
•
•
•
•

يتعني على الطالب إحضار ملفه الدراسي ،وكل األسئلة اليت يرغب يف االستفسار عنها .
حيرص الطالب على االستفادة من املرشد األكادميي أثناء املناقشة لفهم كل ما حيتاجه.
حيدد الطالب موعداً تقريب ًيا للتخرج يتم مناقشته مع املرشد األكادميي،ألخذ املشورة.
العمل على ،وضع جدول دراسي تنفيذي مبعاونة املرشد األكادميي ،يدرسه الطالب يف
الفصل القادم.
يضع الطالب مبساعدة املرشد األكادميي خطة مستقبلية لدراسة مجيع املقررات املطلوبة.

 )2ضوابط مقابالت املتابعة الدورية :
•
•
•
•
•
•

حضور مجيع االجتماعات اليت يعقدها املرشد األكادميي.
اتباع ،وتنفيذ كل ما يوصي به املرشد األكادميي .
التواصل املستمر مع املرشد األكادميي عن طريق الربيد االلكرتوني حتسبا ألي طارئ.
على املرشد األكادميي املسارعة يف تبليغ الطالب بوسيلة اتصال سريع ،اذا حدث أي تغيري
يف برناجمه الدراسي.
ً
يعد الطالب ً
ملفا خاصا باإلرشاد األكادميي،يدون فيه مجيع أسئلته ،وإجابات املرشد
األكادميي ،وحيفظ فيه مجيع األوراق ،واملستندات اخلاصة بإرشاده أكادمييا ً.
يتحمل الطالب مسؤولية تقدمه الدراسي ،وحيرص دائما على استشارة مرشده األكادميي.
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المبحث الثامن

المالحق
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ملحق رقم ( )1

أهم املصطلحات الشائعة يف اإلرشاد األكادميي
العام اجلامعي

الفصل الدراسي

رقم يدل على العام اجلامعي ،والفصل الذي يبدأ الطالب
الدراسة فيه،إضافة اىل الرقم املتسلسل للطالب يف ذلك العام،
والفصل الدراسي.
ً
أسبوعا ،تشمل ساعات
هو فرتة زمنية مقدارها ستة عشر
الدارسة ،وفرتة االمتحانات.

املقرر الدراسي

منهج دراسي حمدد األهداف ،واحملتوي يتناول موضوع ما
ملدة فصل دراسي كامل ،ومييز املقرر باالسم ،والرقم.

الرقم اجلامعي

السجل األكادميي
متطلبات اجلامعة
متطلبات الكلية
متطلبات التخصص
اشعار التسجيل
املرشد األكادميي
السحب ،واإلضافة

26

يتكون من فصلني دراسيني :الفصل الدراسي األول،
والفصل الدراسي الثاني ،وقد يضاف اليهما فصل ثالث ال يلتزم
مجيع طالب اجلامعة بالتسجيل فيه ،ويسمي ((الفصل الصيفي)).

هو كشف يبني املقررات اليت درسها الطالب ،وفق تسلسل
الفصول الدراسية مشتمال على التقديرات اليت احرزها ،واملعدل
الفصلي ،والرتاكمي يف كل فصل دراسي .
جمموعة املواد الدراسية اليت تقر اجلامعة بتدريسها جلميع
طالبها ،متكينا ألهدافها التعليمية .
جمموعة املواد الدراسية اليت يدرسها مجيع طالب الكلية
على اختالف ختصصاتهم ،لبناء قاعدة أساسية من الثقافة،
واملعلومات.
وهي جمموعة املواد الدراسية اليت تنتمي اىل حقل،
واحد من حقول العلوم ،واملعرفة اإلنسانية ،اليت تنتمي للتخصص
األكادميي للطالب.
يعد مبثابة إيصال يستلمه الطالب بعد التسجيل مباشرة
يبني فيه املقررات اليت مت التسجيل فيها ً
فعال.
هو عضو هيئة التدريس الذي خيتاره القسم األكادميي يف الكلية
ليتوىل توجيه الطالب يف عملية تسجيل مقررات كل فصل دراسي ،ويتابع
مسريته العلمية منذ دخوله يف اجلامعة اىل خترجه فيها.

عملية حذف أو إضافة أو تغيري شعب أو مواعيد معينة ملقرر
أو أكثر،وتتم خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي.
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هي الدرجة املمنوحة لألعمال اليت تبني حتصيل الطالب
درجة األعمال الفصلية خالل فصل دراسي من اختبارات ،وحبوث ،وأنشطة تعليمية تتصل
باملقرر الدراسي.

االختبار النهائي

اختبار يف املقررات يعقد مرة ،واحدة يف نهاية الفصل
الدراسي.

درجة االختبار النهائي

هي الدرجة اليت حيصل عليها الطالب لكل مقرر يف
االختبار النهائي للفصل الدراسي.

الدرجة النهائية

ً
مضافا إليها درجة االختبار
جمموع درجات األعمال الفصلية
النهائي لكل مقرر ،وحتسب الدرجة من مائة .

التقدير

وصف للنسبة املئوية ,أو الرمز األجبدي للدرجة النهائية اليت
حصل عليها الطالب يف أي مقرر.

تقدير غري مكتمل
تقدير مستمر

ً
مؤقتا لكل مقرر يتعذر على الطالب
تقدير يرصد
استكمال متطلباته يف املوعد احملدد ،ويرمز له يف السجل
األكادميي (ل) .
ً
تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته
أكثر من فصل دراسي الستكماله ،ويرمز له بالرمز (م) .

املعدل الفصلي

هو معدل عالمات املقررات اليت درسها الطالب جناحا أو
رسوبا يف الفصل الدراسي الواحد ،وحيسب كالتالي:
حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب على
جمموع الوحدات املقررة جلميع املقررات اليت درسها يف أي فصل
دراسي  ،,وحتسب النقاط بضرب الوحدة املقررة يف ،وزن التقدير
الذي حصل عليه يف كل مقرر درسه الطالب .

املعدل الرتاكمي

هو معدل عالمات املقررات اليت درسها الطالب جناحا أو
رسوبا حتى أخر فصل دراسي أمت دراسته ،وحيسب كالتالي:
حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب يف مجيع
املقررات اليت درسها منذ التحاقه باجلامعة على جمموع الوحدات
املقررة لتلك املقررات .

التقدير العام

قياس مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل فرتة دراسته
يف اجلامعة .
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ملحق رقم ()2
منوذج حملتويات سجل اإلرشاد األكادميي للطالب
حمتويات سجل اإلرشاد األكادميي للطالب
• نسخة من إشعار القبول
• بيانات عامة عن الطالب
• خطة الطالب /الطالبة
• نسخة من اجلدول (آخر نسخة حمدثة ،ويتم تزويد املرشد األكادميي باجلدول
كلما حدث حتديث فيه )
• نسخة من أي حركة أكادميية يقوم به الطالب (اعتذار عن فصل أو مقرر،
تأجيل ،حذف ،إضافة)...
• صورة من السجل األكادميي بعد نهاية كل فصل
• لوائح ،وتعليمات إنهاء متطلبات التخرج
• إفادة بالتحويل من قسم آلخر عند التحويل ،ونسخة من السجل األكادميي
للقسم احملمول منه
• أي أوراق أخرى ذات صلة باإلرشاد ،ومناذج
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منوذج البيانات األساسية للطالب
االسم رباعي --------------------------- :

سنة االلتحاق بالكلية

رقم اجلوال  ------------------ :رقم هاتف املنزل ---------------:
رقم جوال ولي األمر  -------------:رقم آخر للطوارئ -------------:
منوذج بيان باملقررات املفرتض مت اجتيازها ،وفق ساعات اخلطة ،ومستوياتها

املستوى.................
اسم املقرر ،ورمزه

عدد
الساعات املعتمدة

إمجالي عدد الساعات اجململة املعتمدة

--------

منوذج بيانات املقررات املفرتض تسجيلها للفصل القادم

املستوى.................
اسم املقرر ،ورمزه

عدد
الساعات املعتمدة

إمجالي عدد الساعات اجململة املعتمدة

منوذج بيانات املقررات العامة من متطلبات اجلامعة اليت اجتازها

املستوى.................
إسم املقرر ،ورمزه

عدد
الساعات املعتمدة

عدد ساعات املقررات العامة املتبقية
الستكمال ساعات املتطلبات اجلامعة
إمجالي عدد الساعات اجململة املعتمدة

 ----------ساعة دراسيةدليل التوجيه واإلرشاد الطالبي  -جامعة اجملمعة  1434 -هـ

29

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ـ حبوطة سدير  -وكالة الكلية للدراسات والتطوير

ملحق رقم ()3
استمارة إضافة أو حذف مقرر دراسي
إسم الطالب --------------------------- :

العام الجامعي

الرقم اجلامعي ------------- :

القسم -------------:

المستوى-------------:

الفصل الدراسي -------------:

--------

رجاء ( حذف  /اضافة) املقررات التالية :
نوع
املقررات

إسم املقرر ،ورمزه

احملاضرات النظرية
اليوم

الساعة

الدروس العملية
اليوم

الساعة

مقررات
مطلوب
اضافتها
مقررات
مطلوب
حذفها

توقيع الطالب /الطالبة
.........................
حرر يف 14 / / :
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ملحق رقم ()4
استمارة االنسحاب من مقرر دراسي
اسم الطالب --------------------------- :

العام الجامعي

الرقم اجلامعي ------------- :

القسم -------------:

المستوى-------------:

الفصل الدراسي -------------:

--------

رجاء ( حذف  /اضافة) املقررات التالية :
نوع
املقررات

اسم املقرر ،ورمزه

احملاضرات النظرية
اليوم

الساعة

الدروس العملية
اليوم

الساعة

مقررات
مطلوب
االنسحاب
عنها

توقيع الطالب /الطالبة

توقيع املرشد األكادميي

.........................

.................

حرر يف 14 / / :

دليل التوجيه واإلرشاد الطالبي  -جامعة اجملمعة  1434 -هـ

31

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ـ حبوطة سدير  -وكالة الكلية للدراسات والتطوير

ملحق رقم ()5
منوذج طلب التحويل من قسم اىل آخر داخل الكلية
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ملحق رقم ()6
منوذج طلب التحويل من كلية اىل أخرى داخل اجلامعة
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ملحق رقم () 7
منوذج طلب بطاقة تعريف طالب
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ملحق رقم ()8
منوذج استمارة املعادلة
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ملحق رقم ()9
منوذج طلب زائر
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ملحق رقم ()10
منوذج طلب بطاقة صراف آلي
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ملحق رقم ()11
استبانة استطالع آراء الطلبة يف اإلرشاد األكادميي
الفصل الدراسي  _____________ :السنة___________________ :
أخي الطالب أخيت الطالبة :تهدف هذه االستبانة إىل استطالع رأيك يف جودة اإلرشاد األكادميي ،من خالل
ً
ً
وحتقيقا ألهداف القسم يف التطوير
سعيا إىل االرتقاء باملستوى األكادميي،
تقييم أداء املرشد األكادميي بالقسم
املستمر علما بأن هذه االستبانة سرية ،.ولن تستخدم إال ألغراض التخطيط لتحسني اإلرشاد األكادميي بالقسم،
والكلية .نرجو منك اإلجابة عن األسئلة التالية بتعبئة الدائرة اليت متثل إجابتك بشكل كامل .

يرجى تظليل الدائرة هكذا
مع مراعاة أن يكون لون الدائرة غامقا ،وعدم استخدام أقالم التظليل الفسفورية املرجو استخدام قلم رصاص أو قلم حرب جاف أزرق أو أسود
فقط ،وعدم استخدام قلم أمحر أو أخضر أو أصفر مع العلم أن:
ً
• (أوافق بشدة ) تعين أن العبارة صحيحة ً
تقريبا ،أو أن املطلوب متت تأديته على أكمل ،وجه.
دائما أو يف كل األحيان
ً
ً
تقريبا.
غالبا أو يف أغلب األحيان ،أو أن املطلوب متت تأديته بشكل جيد
• (أوافق) تعين أن العبارة
• (صحيح حلد ما ) تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل متوسط
• (ال أوافق) تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل ضعيف أو مل يؤد يف معظم األحيان
ً
أصال ،أو نادراً ما متت تأديته.
• (ال أوافق بشدة) تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل ضعيف جدا ،أو مل يؤد

أوافق بشدة

ال أوافق بشدة
ال أوافق
صحيح حلد ما
أوافق

م

العـــــــــــــــــــــــــــــبارة

1

كانت هناك إعالنات وإرشادات ،واضحة يف القسم ملساعدتي للحصول على اإلرشاد األكادميي املناسب

2

ساعدني املرشد األكادميي يف تسجيل الساعات الدراسية املتوافقة مع قدراتي ،والنظام اجلامعي.

3

كان املرشد األكادميي متابعا ملدى تقدمي أثناء الفصل الدراسي.

4

يعقد املرشد لقاءات دورية بانتظام ملتابعة الطالب اكادمييا ،وتقديم الدعم املستمر له.

5

مت عقد دورات تدريبية ،وورش عمل من قبل اإلرشاد األكادميي بالكلية أو القسم بهدف التوعية
األكادميية املستمرة للطالب.

6

ً
تشجيعا من مرشدي األكادميي لتطوير أفكاري ،وتوجهاتي يف جمال ختصصي.
وجدت

7

كان املرشد األكادميي يقدم لي النصح ،والتوجيه مدة الفصل الدراسي بأكمله.

8

يتواجد املرشد األكادميي خالل الساعات املكتبية املخصصة لإلرشاد األكادميي.

9

شرح لي املرشد األكادميي الصلة بني املقررات الدراسية ،وتفاصيل اخلطة الدراسية للقسم.

10

أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى اإلرشاد األكادميي يف القسم

11

هل لديك اقرتاحات لتحسني مستوى اإلرشاد األكادميي:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4

املقدمة

7=6

املبحث األول

التعريف بوحدة اإلرشاد األكادميي .

املبحث الثاني

اهليكل التنظيمي لوحدة اإلرشاد األكادميي .

املبحث الثالث

اختصاصات وحدة اإلرشاد األكادميي ،ومهامها .

8
15-10

أوال -املهام الفنية .

11

ثانيا  -املهام اإلدارية .

14

ثالثا  -املهام التنظيمية (حل املشكالت) .

15

املبحث الرابع

مهارات اإلرشاد األكادميي .

17 -16

املبحث اخلامس

أليات اإلرشاد األكادميي .

20 - 18

املبحث السادس

السجالت اليت جيب توافرها يف وحدة اإلرشاد األكادميي .

21

املبحث السابع

اخلطوات اإلجرائية اليت يقوم بها املرشد األكادميي؛ لتحقيق
األهداف .

22

املبحث الثامن

مسؤوليات وواجبات الطلبة يف عملية اإلرشاد األكادميي .

23

املبحث التاسع

املالحق

ملحق رقم ()1

أهم املصطلحات الشائعة يف اإلرشاد األكادميي .

27-26

ملحق رقم ()2

منوذج حملتويات سجل اإلرشاد األكادميي للطالب .

29-28

ملحق رقم ()3

استمارة إضافة أو حذف مقرر دراسي .

30

ملحق رقم ()4

استمارة االنسحاب من مقرر دراسي .

31

ملحق رقم ()5

منوذج طلب التحويل من قسم إىل قسم آخر داخل الكلية .

32

ملحق رقم ()6

منوذج طلب التحويل من كلية اىل كلية أخرى داخل اجلامعة .

33

ملحق رقم ()7

منوذج طلب بطاقة تعريف طالب .

34

ملحق رقم ()8

منوذج استمارة املعادلة.

35

ملحق رقم ()9

منوذج طلب زائر.

36

ملحق رقم ()10

منوذج طلب بطاقة صراف آلي .

37

ملحق رقم ()11

استبانة استطالع آراء الطلبة يف اإلرشاد األكادميي .

38
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