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  مقدمة:

و له  أحد عناصر جودة النظام التعليمى كاديميألرشاد اإلا و الدعم الطالبي يعتبر -
 .دور كبير فى العملية التعليمية

 من للطالب ارشادية خدمات بتقديم كاديميألا رشاداإلو  الدعم الطالبي لجنة تقوم -
 المختلفة الصعوبات مواجهة فى مهاراته تحسين و األكاديمية متطلباته تلبية أجل
 لتحسين بالكلية المختلفة  األقسام مع بالتعاون اللجنة تقوم و الدراسة. فترة خالل

 رشاداإل و الدعم الطالبي لجنة تسعى. التعليمية العملية تدعم التى الخدمات
 فى رشاديةاإل الخدمات لمواكبة رشاديةاإل الخدمات مستوى رفع على األكاديمي
 .يالجامع التعليم مؤسسة

  

  الرؤية:

 األكاديمي و إدارتها و تطويرها. رشادو اإل الطالبيميز فى تقديم برامج الدعم تحقيق الت

  الرسالة:

توفير الدعم الالزم و الخدمات المساندة للعملية التعليمية لطالب كلية الفارابي بجدة لرفع 
  مستوى االنجاز األكاديمي و التأهيل المهني.

  

  

  

  

  

  ألكاديمي:ا رشادإلا و الدعم الطالبي جنةل

األكاديمي باألشراف على تقديم الخدمات اإلرشادية  اإلرشادو  الدعم الطالبي لجنةتقوم 
للطالب بما يفى باحتياجاته األكاديمية و توجيه مساراته و حل مشكالته مما يساعده على 

  تطوير شخصيته ومهاراته فى المجالت المختلفة.
  :األكاديمي مفهوم اإلرشاد
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احي الدراسية و النفسية و عملية تهدف إلى مساعدة و توجيه الطالب في جميع النو
االجتماعية لكى تفهم شخصيتهم وتعرف قدراتهم وتحل مشاكلهم وتستطيع تحقيق أهدافهم 

  ليصبحوا أعضاء فعالين فى مجتماعتهم.

  تعريف المرشد األكاديمي: 

المرشد األكاديمي هو أحد أعضاء هيئة التدريس المكلف ليقوم بإرشاد عدد معين من 
و في الكلية الطالب فى كل مايتعلق بشئونهم األكاديمية و االجتماعية و الصحية منذ قبولهم 

  حتى تخرجهم.

  :ألكاديميا رشادإلا و الدعم الطالبيلجنة  أهداف

 للطالب. توفير خدمة التوجيه و اإلرشاد األكاديمي .١
التغلب على أسباب التعثر األكاديمي لدى الطالب بدراسة مسبباته والعمل على  .٢

 معالجته.
مساعدة الطالب ذوي الحاجة لخدمات نفسية أو اجتماعية أو مالية للتغلب على  .٣

 مشكالتهم عن طريق التعاون مع الجهات المختصة.
 النتائج األكاديمية.تطوير القدرات والمهارات التحصيلية للطالب لتحقيق أفضل  .٤
تشجيع الطالب المتفوقين و تقديم المساعدة لهم في كل ما يعزز من قدراتهم  .٥

 وامكانيتهم.
تنمية المهارات التفاعلية لدى الطالب مثل مهارات األتصال ومواجهة الضغوط  .٦

 والتعامل المهني والعمل كفريق.
عدتهم في وضع مساعدة الطالب في تحديد األهداف الوظيفية المستقبلية ومسا .٧

 الخطط الكفيلة بالوصول إليها.
تهيئة الطالب المستجدين في الكلية وتوفير الدعم الالزم لهم للتغلب على الصعوبات  .٨

 قد تواجهم.التي 

  :األكاديمي اإلرشاد و الدعم الطالبيمهام لجنة 

توجيه النصح والمشورة للطالب فيما يخص المسيرة األكاديمية ودراسة المشاكل  .١
  المتعلقة بها ومعالجتها من خالل التنسيق مع وحدة شؤون الطالب.

متابعة األداء األكاديمي لجميع الطالب بشكل مستمر عن طريق مشرفي المقرارات  .٢
 الدراسية ورؤساء األقسام وتلمس حاالت التعثر األكاديمي.

لجنة  دراسة حاالت التعثر األكاديمي ومعالجتها بشكل منفرد وإحالتها لمن يلزم من .٣
 الدعم الطالبي واإلرشاد األكاديمي بالتنسيق مع األقسام المختصة في الكلية.
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دراسة الحاالت الطالبية ومتابعتها ذات الحاجة إلى خدمة نفسية أو اجتماعية أو دعم  .٤
مالي والمساعدة في التغلب على هذه المشاكل بشكل مباشر عن طريق إدارة الكلية 

 والتواصل مع الجهات المختصة.
عقد الندوات والدورات الالزمة لتنمية مهارات الطالب التحصيلية والفكرية  .٥

 والتفاعلية وتشجيع الطالب على المشاركة فيها بالتعاون مع لجنة األنشطة الطالبية.
تقديم األستشارات والتوجيهات الوظيفية للطالب وتعريفهم بفرص العمل المتاحة  .٦

األستعانة بذوي الخبرة من أعضاء هيئة وتعزيز قدراتهم على األختيار عن طريق 
 التدريس في الكلية وبالتعاون مع الجهات والجامعات األخرى.

االجتماع بصورة دورية مع الطالب للتعرف على مشاكلهم وتعريفهم على الخدمات  .٧
 التي يمكنهم الحصول عليها من خالل الدعم الطالبي و اإلرشاد األكاديمي.

  

  :األكاديمي اإلرشاد و الطالبيالدعم لجنة  لية عملآ

 على عدد من المرشدين األكاديميين. زيع الطالب فى كل بداية فصل دراسييتم تو .١
األكاديمي  اإلرشاد و الطالبي الدعم لجنةتزويد التسجيل وحدة القبول والطلب من  .٢

من أجل المتابعة من قبل الطالب و كذلك بنسخ من نتائج  قوائم الطالببنسخ 
 األكاديمي.المرشد 

عند مواجهة أى مشكلة أو صعوبات  بمراجعة المرشد األكاديمي الطالب التأكيد على .٣
 أكاديمية.

ليتعرف من  الطالبالتأكيد على المرشدين األكاديميين بعمل اجتماعات دورية مع  .٤
جتماعات على سير الطالب و مدى تقدمهم، ومساعدتهم فى حل المشكالت خالل اإل

 التى تواجههم.
ً التعرف على الطالب المتعثرين دراسي .٥ جتماعية أو الصحية و أصحاب المشاكل اإل ا

 أو النفسية و رعايتهم  و توجيههم لحل مشاكلهم. 
 .راق الخاصة بعمل المرشد األكاديميتجهيز السجالت و األو .٦
 عقد لقاءات دورية مع المرشديين األكاديميين. .٧
و  نفيذ اإلرشاد األكاديميللتأكد من ت لدى المرشد األكاديمي الطالبجالت متابعة س .٨

 .الطالبتعبئة بيانات 
ن و تعميم النتائج لالستفادة منها فى تحسي استبانات خاصة باإلرشاد األكاديمياعداد  .٩

 رشاد األكاديمي بالكلية.اإل الدعم الطالبي و عملية

  :المهام العامة للمرشد األكاديمي

  األكاديمي القيام بها، من أهمها ما يلى:هناك مهام عديدة يجب على المرشد 
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 من مكتب التسجيل بالكلية. الطالب المشرف عليهمعلى قائمة  الحصول .١
 عليهم ويبنى عالقة طيبة معهم.للتعارف  األجتماع بالطالب .٢
 ايجابيات ومزايا اإلرشاد األكاديمي. يوضح للطالب .٣
 .الدراسةيشدد على أهمية الحضور واألنضباط خالل  .٤
وطرق التواصل  لساعات المكتبية الخاصة به للطالبالمرشد األكاديمي ايعلن  .٥

 .بإعطاء اإليميل الخاص به للطالب لتسهيل طرق التواصل
 و يرحب بزيارتهم. يجيب على استفسارات الطالب .٦
االت األخفاق مساعدة الطالب فى حل مشكالته الدراسية أول بأول مما يقلل من ح .٧

 هم التعليمية.لمؤسست ويزيد انتماء الطالب
معرفة تقويم الفصل الدراسى وعرضه على الطالب وخصوصا مواعيد التسجيل و  .٨

 .....الخ. الحذف و اإلضافة
 تشجيع الطالب على المشاركة فى األنشطة الطالبية بالكلية. .٩
  رصد و متابعة التقدم الدراسى للطالب. .١٠

  :األكاديمي للمرشد اإلجرائية المهام

  :األكاديمي للطالبتجهيز ملف اإلرشاد  .١
 كل مرشد أن يجهز ملف لكل طالب يحتوى على:على  -

، المستوى الدراسى، رقم األتصال، و نات الطالب: اسمه، رقمه األكاديميبيا .١
 اإليميل.

 نسخة من جدول تسجيل الطالب للفصل الدراسى. .٢
 للطالب. األكاديمينسخة من السجل  .٣
 تخذ بحق الطالب.نسخة من أى قرار يُ  .٤

 
 ملف خاص بالمرشد األكاديمي:تجهيز  .٢

 كل مرشد أن يجهز ملف خاص به يحتوى على:على  -
 معلومات عن اإلرشاد األكاديمي.-اسم المرشد .١
 أسماء الطالب و أرقامهم األكاديمية. .٢
 كشف حضور و غياب الطلبة. .٣
 نموذج اللقاءات الجماعية مع الطالب. .٤
 نموذج اللقاءات الفردية مع الطالب. .٥

  

  



 

7 
 

  

  المتعثرينالطالب 

طالب رسب أكثر من مرة فى مستوى دراسى واحد أو قل معدله عن  الفئات المستهدفة: -
٥٢٫٧.  

  :التعامل مع الطالب المتعثرين ةآلي -

ً إلى وحدة شؤون  تقوم وحدة القبول والتسجيل بإعطاء أسماء الطالب المتعثرين دراسيا
بمتابعة الطالب  األكاديمي المرشد التى ترسلها إلى المرشد األكاديمي. يقوم الطالب

ً  المتعثرين ً  دراسيا  لية األتية:لآل و مساعدتهم لتجاوز الصعاب و حل مشكالتهم وفقا

 بتكثيف طالب المتعثرين بعمل اجتماع مع كل طالبلل متابعة كل مرشد أكاديمي .١
و معرفة  األكاديمي لسماع مشاكلهم التى تسببت فى ضعف مستواهم الدورية اللقاءات

 الكلية لمناقشة األسباب والعمل على حلها. و رفع تقرير إلى سعادة وكيل سباباأل
ى المراكز صحية أو نفسية بتحويلها إل مشاكل أى وجود حال فى الطالب مساعدة .٢

 .الصحية المختصة ومتابعة حالتهم

  الطالب المتفوقين

تحديدهم  هم الطالب الذين يحققون معدالت دراسية مرتفعة و يمكنالفئات المستهدفة:  -
  على النحو التالى:

   وفق مجموع الدرجات حسب المستوى الدراسي. الخمس األوائل من الطالب و الطالبات
  
  :لطالب المتفوقينل  لتشجيعآلية ا -

 .تهنئة للطالبإلكترونيّة  رسالةارسال  .١
 عمل لوحة شرف بأسماء الطالب المتفوقين. .٢
 واعطائهم شهادات تقدير. تكريم الطالب المتفوقين فى االحتفالية السنوية .٣

  

  

   :األكاديمي اإلرشاد و الطالبي لتطوير الدعمخطة 

لتطوير خدمات اللجنة بالعمل على  األكاديمي اإلرشاد و الطالبي تهدف لجنة الدعم -
 تحقيق ما يلي:
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ً إ األكاديمي اإلرشاد الدعم الطالبي ولجنة  عملتفعيل   .١  للطالب. لكترونيا
 الطالب المتفوقين والمتميزين مادياً. تكريم .٢
 .الدولية المعايير حسب األكاديمي لإلرشاد األداء وقياس إلدارة فعالة آليات تطوير  .٣
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  نماذج
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  المستوى: ..........م األكاديمي: ..................الرق .............اسم الطالب: ...........

  المادة: ...............................  اسم عضو هيئة التدريس: ........................... 

  التحصيل األكاديمي:

اختبارات:...................................................................................... -
................................................................................................. 

.......................................................................................مشاركة: -
.................................................................................................  

.......................................................................................واجبات: -
.................................................................................................

.  
 ...........................................................................الحضور و الغياب: -

................................................................................................. 
........................................................................................السلوك: -

................................................................................................. 
 التوصيات:..................................................................................... -
  

  
توقيع عضو هيئة                                        توقيع المرشد األكاديمي:      

 التدريس:
 

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

 متابعة طالب بطاقة
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  ...........المستوى: ..........  ...................: ...........المرشد األكاديمىاسم 
  األكاديميالرقم   اسم الطالب الرقم
١.    
٢.    
٣.    
٤.    
٥.    
٦.    
٧.    
٨.    
٩.    
١٠    
١١    
١٢    
١٣    
١٤    
١٥    
١٦    
١٧    
١٨    
١٩    
٢٠    

  
  

  

 

االجتماع   اسم الطالب
  األول

االجتماع 
  الثانى

االجتماع 
  الثالث

االجتماع 
  الرابع

االجتماع 
  الخامس

            
            
            

بيان بأسماء الطالب للمرشد 
األكا

  كشف حضور و غياب الطالب
 اجتماع اإلرشاد األكاديمي
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  المرشد األكاديمي: ...........................

  

  

  

 الرقم األكاديمي: ..................   .............................اسم الطالب: ...........

 المواضيع التى تمت مناقشتها: .١
 ..................................................................................... 
 ..................................................................................... 
 ..................................................................................... 
 ...................................................................................... 
 ...................................................................................... 

 :التوصيات .٢
 ..................................................................................... 
 ..................................................................................... 
 ..................................................................................... 

 اجتماع فردى
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 المرشد األكاديمي: الطالب: 

  ........................... التوقيع:                          ........................... التوقيع: 
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  ...... الوقت: ..........التاريخ: ............... المكان: .......... : رقم (........)جتماعاال

  عدد الغائبين: ............................................................  الحاضرين:عدد 

  المواضيع التى تمت مناقشتها:

  ..................................................................................األول:الموضوع 
.....................................................................................................  

......................................................................................... التوصيات:
..................................................................................................... 

  ...............................................................................:ثانىالالموضوع 
..................................................................................................... 

.........................................................................................التوصيات:
..................................................................................................... 

  ................................................................................:ثالثالالموضوع 
..................................................................................................... 

 .........................................................................................التوصيات:
.....................................................................................................  

  

 ................... المرشد األكاديمي:

 محضر اجتماع


