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مقدمة الدليل
ت�ؤمن جامعة الق�صيم ب�أن الطالب هو حمور العملية التعليمية وغايتها ،و�أهم خمرجاتها .و�أنعك�س
ذلك ب�شكل مبا�شر يف الهدف الثاين من خطتها اال�سرتاتيجية والذي يت�ضمن  4ا�سرتاتيجيات و21
م�شروع ًا ت�سعى اجلامعة من خاللها �إىل حت�سني جميع اخلدمات املقدمة للطلبة (من اجلن�سني
ومن ذوي االحتياجات اخلا�صة) مبا يف ذلك خدمات القبول والت�سجيل ،واخلدمات الأكادميية
والإر�شادية ،والأن�شطة الطالبية ،وخدمات ما بعد التخرج ،واملرافق والتجهيزات يف كافة فروع
اجلامعة و�أ�شطرها.
و�إ�سهام ًا يف التح�سني امل�ستمر خلدمات اجلامعة املقدمة للطلبة� ،أعدت اجلامعة دليل للطالب �شامال
كل ما يهمه يف العملية التعليمية واخلدمات امل�ساعدة ،وينبثق منه جمموعة من الأدلة الفرعية،
ولقد � ُأعدت هذه الأدلة بغر�ض امل�ساعدة والتب�صري يف �ش�ؤون بعينها ،وت�شمل جمموعة الأدلة فيما
ت�شمل الدليل احلايل «دليل الدعم والإر�شاد الأكادميي» ،ليكون مر�شدا للطالب ،حيث �أن الإر�شاد
الأكادميي ركيزة من ركائز التعليم اجلامعي يف اململكة ،ويهدف �إىل توجيه الطلبة للح�صول على
�أف�ضل النتائج والتكيف مع البيئة اجلامعية واغتنام الفر�ص املتاحة لهم.
ن�س�أل اهلل �سبحانه �أن يكون هذا الدليل عونا لأبنائنا الطلبة ،ومر�شد ًا لهم يف م�سرية حياتهم
اجلامعية ،و�أن يحفزهم على امل�شاركة البناءة يف الرقي بجودة العملية التعليمية.
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متهيد
يعترب الإر�شاد الأكادميي ركيزة من ركائز التعليم اجلامعي يف اململكة ،حيث �أنه يهدف �إىل توجيه
الطلبة للح�صول على �أف�ضل النتائج والتكيف مع البيئة اجلامعية واغتنام الفر�ص املتاحة لهم،
عن طريق تزويدهم باملهارات الأكادميية التي ترفع من م�ستوى حت�صيلهم العلمي .ونظر ًا لأهمية
الإر�شاد الأكادميي يف كليات اجلامعة فقد اعتمدت اجلامعة نظام ًا �شام ًال للإر�شاد ب�أنواعه الأكادميي
والنف�سي وال�سلوكي واالجتماعي واملهني يتمثل يف الآتي:
•�إدارة التوجيه والإر�شاد يف عمادة �ش�ؤون الطالب.
•وكالة الإر�شاد الأكادميي يف عمادة القبول والت�سجيل.
•مركز االبتكار وامللكية الفكرية يف عمادة �ش�ؤون الطالب.
•مكتب اخلريجني والتنمية املهنية املرتبط بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية مبا�شرة.
وميكن الرجوع ملهام هذه الإدارات والوكاالت املتعلقة بالإر�شاد �إىل «دليل الطالب» �أو مواقع تلك
العمادات على �صفحة اجلامعة.
و�سريكز احلديث يف هذا الدليل على وحدات وجلان الإر�شاد الأكادميي يف الكليات ودورها و�آلية
عملها وطبيعة مهامها.

مفاهيم عامة
وحدة الدعم والإر�شاد الأكادميي هي وحدة تن�ش�أ بقرار من عميد الكلية وتعنى بالتخطيط والتن�سيق
والإ�شراف على تنفيذ عملية الإ�شراف الأكادميي بالكلية ،وتكون اللجنة م�سئولة لدى عميد الكلية
�أو وكيل الكلية لل�ش�ؤون التعليمية.
�إنَّ م�س�ؤولية الإر�شاد الأكادميي تقع على عاتق كل �أع�ضاء هيئة التدري�س ولي�س وحدة الدعم
والإر�شاد الأكادميي فقط ،ولذا ي�شارك كل �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �أن�شطة الإ�شراف الأكادميي
على الطلبة.
املر�شد الأكادميي هو �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س �أومن يف حكمهم يتم تكليفه مئن قيبل وحدة الدعم
والإر�شاد الأكادميي ليقوم مبهمة الإر�شاد الأكادميي ملجموعة من طالب �أو طالبات الكلية.
تعمل الوحدة بتن�سيق وتعاون مع �إدارة التوجيه والإر�شاد بعمادة �ش�ؤون الطالب.
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�أهداف وحدة (جلنة) الدعم واالر�شاد الأكادميي
تعنى وحدة (جلنة) الدعم والإر�شاد الأكادميي بتقدمي الدعم والإر�شاد لطلبة الكلية �سعي ًا
لال�ستفادة من قدراتهم الذاتية ،والعمل على تطوير مهاراتهم ،وت�شجيعهم على التميز والإبداع
الأكادميي ،للتخرج يف املدة الزمنية املحددة بعد �أن اكت�سبوا خربات علمية ومهارات عملية تهيئ
لهم فر�صة ناجحة للعمل وكذلك درا�سة م�شاكلهم النف�سية وال�صحية واملادية والوظيفية وامل�ساهمة
يف حلها .وميكن تلخي�ص �أهداف الوحدة فيما يلي:
•تهيئة الطلبة للتعرف والت�أقلم مع احلياة اجلامعية.
•�إمداد الطلبة باملعلومات ال�صحيحة عن الكلية وال�سيا�سات التعليمية واملوارد والربامج
الدرا�سية.
•تعزيز التح�صيل الأكادميي للطلبة ،ورفع قدراتهم وتذليل العقبات التي تعرتيهم �أثناء
حت�صيلهم العلمي.
•تقليل فر�ص التعرث الأكادميي (�إر�شاد وقائي).
•تقدمي امل�شورة وامل�ساعدة لأ�صحاب امل�شكالت الأكادميية من طلبة الكلية.
•رعاية الطلبة ذوي التح�صيل الدرا�سي املتدين واملتعرث واالهتمام بهم ومتابعتهم حتى
يرتقوا مب�ستواهم الدرا�سي.
•رعاية وم�ساعدة الطلبة اجتماعيا وماديا و�صحيا ونف�سيا ووظيفيا �إذا اقت�ضت ال�ضرورة.
•االهتمام بالطلبة املتفوقني واملوهوبني وتقدمي ما من �ش�أنه تعزيز قدراتهم ودعم
�إبداعاتهم.
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مهام وحدة (جلنة) الدعم واالر�شاد الأكادميي
•و�ضع خطة للإ�شراف الأكادميي بالكلية.
•الإ�شراف على تنفيذ خطة الإ�شراف الأكادميي.
•ن�شر الوعي بني الطلبة حول ماهية الوحدة و�أهميتها وكيفية اال�ستفادة من خدماتها وذلك عن
طريق اللقاءات والن�شرات وموقع الكلية على ال�شبكة العنكبوتية.
•تعريف الطلبة ب�أهداف الكلية ور�سالتها ،وبراجمها التعليمية ،و�أق�سامها العلمية ،وجماالت
عمل خريجيها ،و�أوجه الرعاية واخلدمات التي توفرها لطالبها ،كما يتم تب�صريهم وتوجيههم
الختيار التخ�ص�صات املنا�سبة التي تالءم قدراتهم و�إمكاناتهم.
•توزيع الطلبة امل�ستجدين على امل�شرفني الأكادمييني ون�شر القوائم على لوحات الإعالن وموقع
الكلية على ال�شبكة العنكبوتية وذلك مع بداية كل عام.
•الرفع ب�شكل دوري (منت�صف كل ف�صل درا�سي) بتقرير ي�شتمل على �أعمال الوحدة وكذلك
تقرير ًا عن م�ستويات الطلبة �إىل �إدارة الكلية.
•درا�سة احلاالت التي حتال �إليها بوا�سطة �إدارة الكلية و�إعداد تقارير عنها رفعها جلهات
االخت�صا�ص.
•النظر يف م�شاكل الطلبة الأكادميية التي ُترفع بوا�سطة املر�شدين وال�سعي حللها مع �إدارة الكلية.
•النظر يف �شكاوى الطلبة ذات الطبيعة الأكادميية وا�ستنباط احللول التي تنا�سبها �أو رفعها
لإدارة الكلية �إذا لزم الأمر.
•النظر يف �شكاوى الطلبة جتاه �أي مقرر و�إيجاد احللول والرفع بذلك �إىل �إدارة الكلية.
•التوعية ب�أهمية الإر�شاد الأكادميي و�أهمية التوا�صل مع املر�شد الأكادميي وذلك بن�شر كتيبات
ومن�شورات وا�ستخدام موقع الكلية لهذا الغر�ض.
•الإ�شراف على برامج توجيهيه للطلبة امل�ستجدين للتعريف بنظام الدرا�سة واالختبارات يف
الكلية.
•جتتمع اللجنة ب�شكل دوري كل � 4أ�سابيع �أو ح�سب ما ي�ستجد من تقارير وذلئك ملناق�شة التقارير
الدورية �أو التقارير اال�ستثنائية املرفوعة من املر�شدين الأكادمييني.
•امل�ساهمة يف حل م�شاكل الطلبة النف�سية واملالية واالجتماعية والوظيفية وترفع عند ال�ضرورة
�إىل عمادة �شئون الطالب التخاذ ما يلزم فيها.
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مهام املر�شد الأكادميي
•الإملام مبواعيد الت�سجيل واحلذف والإ�ضافة املعلنة من قبل عمادة القبول والت�سجيل.
•معرفة اخلطة الدرا�سية للكلية ومتطلبات التخرج للطلبة .والت�أكد من موافقة جدول
الطالب �أو الطالبة مع اخلطة الدرا�سية للكلية.
•�إعداد وحتديث ملف �سجل الإر�شاد الأكادميي لكل طالب �أو طالبة حيث يقوم املر�شد بفتح
ملف خا�ص لكل طالب �أو طالبة باملجموعة ي�شمل املواد امل�سجلة و م�ستوى درجات الطالب �أو الطالبة
فيها ,وم�شتم ًال على املعدل الرتاكمي وكذلك حما�ضر االجتماعات الدورية بني املر�شد والطالب �أو
الطالبة بالإ�ضافة �إىل �أي تقارير �أو �إنذارات موجهه من مقرر املادة والتي من خاللها ميكن تقييم
م�ستوى الطالب �أو الطالبة.
•تنظيم مقابالت دورية (مرة على الأقل عند بداية كل ف�صل درا�سي) مع كل طالب �أو طالبة من
الطلبة الذين ي�شرف عليهم بهدف:
•التعرف على �أداء الطلبة يف الف�صل املن�صرم.
•حث الطالب �أو الطالبة وت�شجيعه على املزيد من االجتهاد والثناء عليه �إذا كان متميز ًا يف بع�ض
املقررات.
•مناق�شة ال�صعاب �إن وجدت والبحث عن احللول املنا�سبة.
•مناق�شة اخليارات املنا�سبة للطالب �أو الطالبة يف الف�صل القادم (ت�سجيل �أو حذف مقررات ،رفع
معدل ،اختيار تخ�ص�ص الخ .)..
•تقدمي العون للطالب �أو الطالبة يف حالة وجود �صعوبة يف ت�سجيل �أو تعار�ض بع�ض املواد.
•املتابعة الدقيقة لتح�صيل الطالب �أو الطالبة العلمي يف املواد امل�سجل فيها وكتابة تقارير دورية
و�إرفاقها يف امللف اخلا�ص بالطالب �أو الطالبة.
•خماطبة �أع�ضاء هيئة التدري�س �إذا كان م�ستوى الطالب �أو الطالبة متدني ًا.
•يف حالة عدم مواظبة الطالب �أو �ضعف م�ستواه التح�صيلي ,يقوم املر�شد بتكثيف اللقاءات
الدورية ومناق�شة الطالب �أو الطالبة ب�شكل دقيق عن الأ�سباب وحماولة حلها �أو الرفع بها �إىل
جلنة الإر�شاد الأكادميي.
•اكت�شاف املواهب لدى الطلبة وتنميتها.
•م�ساعدة الطلبة على كيفية اال�ستفادة الق�صوى من موقع التعليم الإلكرتوين يف الكلية.
•حث الطلبة على امل�شاركة يف الأن�شطة الأكادميية والأن�شطة الال �صفية.
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•ال يقوم عميد الكلية �أو من ينيبه بالإم�ضاء على �شهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك �إال بعد خطاب
ي�صله من املر�شد الأكادميي بان هذا الطالب �أو الطالبة قد انهي �أو �أنهت كافة املتطلبات.
•البد من بناء عالقة �صداقة �أكادمييئة بئني املر�شئد والطالب �أو املر�شدة والطالبة التذويب
الفوارق بينهما.
•يف�ضل �أن يكون دور املر�شد كم�ست�شار اجتماعي ووظيفي للطالب �أو الطالبة ملعرفة ظروفه
�أو ظروفها االجتماعية وامل�ساعدة على ا�ستقرارها �أو م�ستقبل الطالب �أو الطالبة الوظيفي
وامل�ساهمة يف فتح �آفاق فر�ص العمل له �أو لها �أو التدريب �أو موا�صلة الدرا�سة العليا.
•تخ�صي�ص �ساعات مكتبية ملقابلة الطلبة يف مكتبه ملناق�شة امل�شاكل التي تواجههم �أثناء الدرا�سة.
•تعريف الطلبة ب�أهداف الكلية ور�سالتها ،وبراجمها التعليمية ،و�أق�سامها العلمية ،وجماالت
عمل خريجيها ،و�أوجه الرعاية واخلدمات التي توفرها لطلبتها ،كما يتم تب�صريهم وتوجيههم
الختيار التخ�ص�صات املنا�سبة التي تالءم قدراتهم و�إمكاناتهم.
•رفع تقرير دوري عن �أداء الطلبة لوحدة الدعم والإر�شاد الأكادميي (قبيل نهاية الف�صل
الدرا�سي) .ي�شمل التقرير الأداء الأكادميي للطالب �أو الطالبة (�أح�سن �أم �أ�سو�أ من ال�سابق)
والإجراءات التي متت ملعاجلة الأداء الأ�سو�أ.
•رفع تقرير عن امل�شاكل التي حتتاج �إيل تدخل الوحدة �أو �إدارة الكلية.
•حث الطلبة وت�شجيعهم على اال�ستفادة من املكتبة و�إدارة الوقت بفعالية.
•ت�شجيع الطلبة على املذاكرة كمجموعات و اال�ستفادة من �أقرانهم.
يف�ضل عدم تغيري مر�شد الطالب �أو الطالبة منذ التحاقه حتى تخرجه حتى تكون املتابعة والتعاي�ش
م�ستمرا.
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م�س�ؤولية ودور الطالب �أو الطالبة

•يتحمل كامل امل�س�ؤولية عن �أدائه الأكادميي حيث �أن الإر�شاد الأكادميي هو �آلية للم�ساعدة.
•اال�ضطالع على دليل الكلية وموقع على ال�شبكة العنكبوتية للتعرف على كل ما يحتاجه
الق�سم والكلية واجلامعة من متطلبات.
•الإملام بتفا�صيل التقومي الدرا�سي واملواعيد احلرجة التي تخت�ص بالت�سجيل واالن�سحاب
واالعتذار الخ..
•معرفة مر�شده الأكادميي ومواعيد �ساعاته املكتبية.
•مقابلة املر�شد للت�شاور حول الأهداف الدرا�سية واملهنية ،والربنامج واجلدول الدرا�سي،
واال�ستف�سار عن كل اجلوانب التي يرى فيها غمو�ض ًا.
•تنفيذ تو�صيات املر�شد واملواظبة على مقابلة املر�شد ح�سب املواعيد املتفق عليها.
•�إخطار املر�شد ب�أي متغريات قد ت�ؤثر يف برناجمه �أو �أدائه الدرا�سي.
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واإلرشاد
األكاديمي

www.qu.edu.sa
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