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 المقدمــــــــة
 

كلٌة الطب / الجامعة إلرشـاد األكادٌمً هو عملٌة مهنٌة وتربوٌة تقدم للطلبـة الدارسٌن فً الجامعات. وتولً ا

لهذه العملٌة. وٌمثل اإلرشاد األكادٌمً واحداً من أهم وسابل مساعدة الطالب لالندماج فً   أهمٌة كبٌرةالمستنصرٌة 

البٌبة األكادٌمٌة وتحقٌق أعلى معدالت النجاح، كما وٌساهم فً التأكد من مسٌرة الطالب العلمٌة من حٌث تطبٌق 

ف المساقات. كما وٌساهم االرشاد االكادٌمً الخطة الدراسٌة وكذلك فٌما ٌتعلق بأداء الطالب وتحصٌله العلمً فً مختل

فً مساعدة الطالب على االنتقال التدرٌجً والمبرمج من بٌبة التعلٌم فً المراحل السابقة لدراسته الجامعٌة إلى بٌبة 

 المرحلة الجامعٌة التً ٌعتمد فٌها الطالب على نفسه فً اتخاذ قراراته وتطوٌر مستواه العلمً والسلوكً.
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أذ ٌعمل  األهداف المرسومة ، كما وٌعتمد على تحدٌد والتواصل والتوجٌه، على التخطٌط، األكادٌمً د اإلرشادعتمٌ

 تعود ومشورة نصح ، من ٌقدمه بما وواجباتهم، بحقوقهم، الطلبة االرشاد االكادٌمً على تعرٌف جمٌع المسؤولٌن فى

توجٌه وتوعٌة الطلبة على كٌفٌة التخطٌط  خالل من وذلك العلمً واالكادٌمً. التقدم لهم علٌهم اذ تكفل بالفابدة

 .أهدافهم وتحقٌق قدراتهم مع ٌتوافق االكادٌمً والمنهجً الذي

 

 

 

تهدف الى التعرف على المشاكل التً تعرقل عملٌة التعلٌم والتعلم وكذلك تعوق بناء   االرشاد االكادٌمً خدمة اشرافٌة

 ارات مهنٌة تمنحه خصابص ممٌزة تعطٌه التفوق لسوق العمل .مسٌرة جامعٌة فعالة تمنح الطالب مه

 

 الخدمات أولوٌة االعتبار بعٌن آخذٌن للطلبة المتنوعة االكادٌمٌة االرشادٌة و الخدمات تقدٌم الرســـالة :

ء هٌبة تفعٌل العالقة بٌن الطالب وأعضا ,و وأهدافها وأنظمتها الجامعة برسالة وعً الطالب وجودتها فضال عن زٌادة

 .كادٌمًالالتدرٌس والكلٌة من خالل نظام ٌسمح للطالب بادالء الرأي واالختٌار تحت اشراف المرشدا

 مفووم االرشاد االكاديمي
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التمٌز والرٌادة فً تقدٌم الخدمات االرشادٌة لطلبة كلٌة الطب مقارنة ببقٌة كلٌات الجامعة المستنصرٌة  : ؤيةالر

 .ة وتفهمه لمتطلبات سوق العملوأعداد طالب ممٌز مسلح بالعلم والخبرات المٌدانٌ

 

 

 

 

  

ا فً النظام التعلٌمً، حٌث ٌعد استجابة موضوعٌة لمواجهة متغٌرات  ًٌ ا ومحور ًٌ ٌمثل اإلرشاد األكادٌمً ركًنا أساس

اجتماعٌة واقتصادٌة وإنسانٌة فً صلب النظام وفلسفته التربوٌة، عالوة علً كونه ٌستجٌب لحاجات الدارس 

وتتكامل عملٌة اإلرشاد األكادٌمً بوعً وتفهم جمٌع أطراف العملٌة اإلرشادٌة؛ بهدف  الجامعً. لٌتواصل مع التعلٌم

 توجٌه الطالب إلى انسب الطرق الختٌار أفضل السبل بهدف تحقٌق النجاح المنشود والتكٌف مع البٌبة الجامعٌة.

 

 الكادٌمً الى :برنامج االرشاد االكادٌمً الذي ٌتم شرحه للطالب من قبل المرشد ا ٌهدف

 

 العام اإلطار لمعرفة البكالورٌوس درجة بمنح الخاصة التعلٌمات على الطالب اطالع . 

 أهداف االرشاد االكاديمي 
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 مٌولهموحسب فهم قدراتهم االكادٌمٌة والذاتٌة  من تمكنهم التً والشخصٌة األكادٌمٌة بالمهارات الطلبة تعرٌف. 

 من اعضاء هٌبة التدرٌس دٌمٌٌنالمرشدٌن األكا باختٌار وذلك باحتراف اإلرشادٌة الخدمات تقدٌم. 

 التعلٌمٌة أهدافهم تحقٌق تعٌق مشكالت ٌصادفهم من قد ما على التغلب فً الطلبة مساعدة. 

 على حدا سواء. والطلبة المرشدون بما ٌخدم اإلرشادٌة العملٌة أطراف جمٌع بٌن الفعال رعاٌة التواصل 

 

 

 

 

  وتعٌق تكٌفه السوي. نفسهالحاجة هً مشكالت حقٌقة الٌستطٌع الطالب حلها ب

على حلها، واتخاذ موقف منها، إلى أن الحاجة االرشادٌة هً عبارة عن مشكلة تفاقمت لدى الطالب الى درجة عدم 

 .سببت خلالً فً شعور الطالب وتفكٌره، فأصبح ٌبحث عن حل لها لدى مختصٌن ذوي خبرة ومعرفة

 

 

    

 الحاجات اإلرشادية
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 -تتمثل محاور اإلرشاد األكادٌمً فً:
 

ٌعتبر الطالب محور العملٌة األكادٌمٌة، وفً ظل غٌاب اإلرشاد األكادٌمً المنظم والموجه ٌقع على  :طالبال -1

الطالب عبء اإللمام بالنظم واللوابح الجامعٌة فور قبوله بالجامعة. ونتٌجة للفروق الفردٌة بٌن الطالب فإن هناك 

معها، وفً المقابل هناك من ٌجهل الكثٌر من تلك من ٌصل إلى معرفة النظم واللوابح وٌعمل على تكٌٌف نفسه 

النظم واللوابح مما ٌوقعه فً العدٌد من المشكالت األكادٌمٌة كتدنً المستوى وتكرار المواد والرسوب 

 والفصل....... الخ من المشكالت. التً ٌتحمل مسبولٌاتها لجهلة بالنظم ولعدم فعالٌة نظام اإلرشاد األكادٌمً.

 مية وتتمثل في:المؤسسة التعلي -2

ٌأتً دور المرشد فً مساعدة الطالب علً اتخاذ القرارات السلٌمة التً من شأنها مساعدته فً  المرشد األكاديمي :

أكادٌمً و قد  جدٌن لكل مرشد أكادٌمً فً كل قسممسٌرته الدراسٌة بنجاح وفاعلٌة و تحدد كل كلٌة عدد من الطلبة المست

ظم واللوابح الجامعٌة، ناهٌك عن تخصٌص عدد كبٌر من الطلبة للمرشد الواحد وانشغال ٌكون ذلك المرشد غٌر ملم بالن

 المرشد بالمهمات التدرٌسٌة األخرى األمر الذي ٌجعل المرشد غٌر قادر على أداء دورة اإلرشادي بكفاءة وفاعلٌة.

 

 

 محاور األرشاد اآلكاديمي
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 كاديمي :ف المرشد األوظائـ

 :كاديمي بمساعدة الطالب في تتلخص وظائف المرشد األ

 توجٌه الطالب . -1

 اعداد ملفه الدراسً .  -2

 .عالمه بالقوانٌن والقواعد الجامعٌةأ  -3

إعداد وتحدٌث ملف سجل اإلرشاد األكادٌمً لكل طالب أو طالبة حٌث ٌقوم المرشد بفتح ملف خاص لكل طالب أو   -4

 المرشد الجتماعات الدورٌة بٌنحاضر اٌشمل مستوى درجات الطالب أو الطالبة فٌها, وكذلك م  بالمجموعة  طالبة

والتً من خاللها ٌمكن تقٌٌم  حد الفروع العلمٌةأأي تقارٌر أو إنذارات موجهه من  الطالب أو الطالبة باإلضافة إلىو

 مستوى الطالب أو الطالبة.

لطلبة الذٌن ٌشرف تنظٌم مقابالت دورٌة )مرة على األقل عند بداٌة كل فصل دراسً( مع كل طالب أو طالبة من ا  -5

 علٌهم بهدف:

 .التعرف على أداء الطلبة فً الفصل المنصرم 

  حث الطالب أو الطالبة وتشجٌعه على المزٌد من االجتهاد والثناء علٌه إذا كان متمٌزاً فً بعض  المواضٌع

 الدراسٌة.

 .مناقشة الصعاب إن وجدت والبحث عن الحلول المناسبة 

 لة وجود صعوبة فً بعض المواد .فً حا تقدٌم العون للطالب أو الطالبة 
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المواد العلمٌة وكتابة تقارٌر دورٌة وإرفاقها فً الملف فً المتابعة الدقٌقة لتحصٌل الطالب أو الطالبة العلمً   -6

 الخاص بالطالب أو الطالبة.

 مخاطبة أعضاء هٌبة التدرٌس إذا كان مستوى الطالب أو الطالبة متدنٌاً.  -7

واظبة الطالب أو ضعف مستواه التحصٌلً , ٌقوم المرشد بتكثٌف اللقاءات الدورٌة ومناقشة الطالب فً حالة عدم م  -8

 أو الطالبة بشكل دقٌق عن األسباب ومحاولة حلها أو الرفع بها إلى لجنة اإلرشاد األكادٌمً.

 اكتشاف المواهب لدى الطلبة وتنمٌتها.  -9

 ى من موقع التعلٌم اإللكترونً فً الكلٌة.مساعدة الطلبة على كٌفٌة االستفادة القصو -11

 األكادٌمٌة واألنشطة الالصفٌة . حث الطلبة على المشاركة فً األنشطة -11

ٌفضل عدم تغٌٌر المرشد للطالب أو الطالبة منذ التحاقه حتى تخرجه. البد من بناء عالقة صداقة أكادٌمٌة بٌن  -12

 نهما.والطالبة لتذوٌب الفوارق بٌأالمرشد والطالب 

 تخصٌص ساعات مكتبٌة لمقابلة الطلبة فً مكتبه لمناقشة المشاكل التً تواجههم أثناء  -13

 الدراسة.   

تعرٌف الطلبة بأهداف الكلٌة ورسالتها، وبرامجها التعلٌمٌة ، وأقسامها العلمٌة، ، وأوجه الرعاٌة والخدمات التً  -14

 توفرها لطلبتها.
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بة لوحدة اإلرشاد األكادٌمً )قبٌل نهاٌة الفصل الدراسً(. ٌشمل التقرٌر األداء رفع تقرٌر دوري عن أداء الطل -15

  .األكادٌمً للطالب أو الطالبة)أحسن أم أسوأ من السابق( واإلجراءات التً تمت

 الكلٌة.عمادة رفع تقرٌر عن المشاكل التً تحتاج إلً تدخل الوحدة أو  -16

 فادة من المكتبة وإدارة الوقت بفعالٌة.حث الطلبة وتشجٌعهم على االست -17

 تشجٌع الطلبة على المذاكرة كمجموعات و االستفادة من أقرانهم. -18

 

 :يكاديمحاالت تستدعى تدخل  المرشد األ

 منها: ًكادٌمتستدعى التدخل المباشر للمرشد األهناك بعض الحاالت التى 

 مبرره.دون أسباب  ًداء الدراسانخفاض مفاجا فى األ -1

 طلب غٌر مبرر للتأجٌل او االنسحاب من الكلٌة. -2

 شكاوى من قبل اعضاء هٌبة التدرٌس حول سلوكٌات سلبٌة مستمرة ٌظهرها الطالب. -3

 ضعف قدرة الطالب على التعبٌر عن مشاكله او وصفها بشكل واضح. -4 

 مظاهر بارزة لحاالت عمٌقة من االرتباك أو االحباط أو الالمباالة أو الٌأس.  -5
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  ي :مرشد األكاديمالالطالب نحو واجبات 

 

       .هناك بعض  الطالب  المرشد األكادٌمً هو أحد أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة وٌقوم بهذا الجهد من أجل مستقبل

المرشد األكادٌمً ٌعمل لصالح  بأن علماً  ًقٌد بها مع مرشده األكادٌمالت ًأللتزامات ٌجب على الطالب الجامعا

 منها: الطالب وهو فً منزلة األب أو األخ األكبر للطالب

  ٌتحمل كامل المسؤولٌة عن أدابه األكادٌمً حٌث أن اإلرشاد األكادٌمً هو آلٌة للمساعدةالطالب. 

 الخاص بالطالب واأللتزام بحضورها جمٌعاً،  ًٌمالحرص على تحدٌد مواعٌد المقابالت مع المرشد األكاد  

 وعدم التغٌب عنها إال لظرف طارئ.      

 .ًالمشاركة مع المرشد األكادٌمً ومناقشته فً كل ما ٌهم مستقبل الطالب األكادٌم 

 الحرص على األنتفاع بالخدمات العامة التً توفرها الكلٌة والجامعة، والتً ٌوجه إلٌها المرشد األكادٌم.ً 

 .ًالحرص على األستماع لنصابح المرشد األكادٌم 

  ًلكترونو البرٌد األأوالطالب مثل الهاتف  ًكادٌموسٌلة اتصال مباشر بٌن المرشد األوجود. 

 مشكلة بالتوجه المباشر الى عمادة الكلٌة. يعند حدوث أ ًكادٌمالمرشد األ ًعدم تخط 
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 معايير المرشد األكاديمي الناجح 

لق بدراستهم ٌستطٌع المرشد األكادٌمً مد ٌد العون للطلبة فً مواجهة الصعوبات التً تتع:  حل المشكالت -1

 سبة لها.اسباب المشكلة واقتراح الحلول المنأوذلك من خالل تحدٌد 

 -ومن هذه المشكالت :

 : ادارة الوقت –1

 وٌاتهم ؟هل ٌعً الطلبة بالوقت الذي تتطلبه الدارسة ؟ هل ٌهدرون أوقاتهم ؟ وماهً أول

 هل ٌواجه الطلبة صعوبات فً المادة أو الدرس.العالقة بين هيئة التدريس والطالب؟ -2

وأٌن ؟ مع عرض مقترحات لتحسٌن  ؟ ىوكٌف ومت هل ٌذاكرون ؟ مهارات وعادات الدراسة: -3

 مذاكرتهم.

ع ذلك ؟ هل هل ٌعانً الطالب من قلق االمتحانات ؟ وكٌف ٌتعاملون م مهارات خاصة باالمتحانات:-4

 ٌملكون المهارات األساسٌة لالستعداد وأخذ االمتحانات ؟
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 داء الطالب :أكاديمية التي تعيق المشاكل غير األ -5

الخطوات المناسبة التً علٌه اتباعها فً  ىالطالب فً تحلٌل وضعه وارشاده علالمرشد أن ٌساعد  ىٌتوجب عل

كبٌراً بها ، وفً بعض الحاالت ٌفشل الطالب فً التكٌف وٌصبح  ثٌراً تأ هشكالت الطالب قبل ان تتأثر دراستمواجهة م

الثانً من االرشاد وهو  ىالمستو ىأو الجسدٌة وهنا ٌجب توجٌههم ال قا فً التحدٌات النفسٌة واالجتماعٌةارغ

 االرشاد المتخصص النفسً واالجتماعً والطبً .

 

جهة مشكالته فهً التً قد تحسٌن مستوي الطالب وموا: أن كلمات قلٌلة من التشجٌع تفعل فعلها فً التشجيع -2

 داءه األكادٌمً.أاحباطه أو إعاقة  ىتؤدي ال

 

 نجاح عملية اإلرشاد األكاديمي  : 

   : توافر العدٌد من العناصر منها عملٌـة اإلرشاد جاحن ٌتطلب

 د.رشاالتً ٌتم بموجبها اإل المعلوماتو الملتزم، الطالب ء،و/ المرشـد الكف1

ولٌست موسمٌة وال  تخطً العقباتو تعلٌمٌةال هدافاأل تحقٌق فً ةساعدوم عملٌة مستمرة إلرشاد األكادٌمً/ ا2

 فصلٌة.
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/ اإلرشاد األكادٌمً مهمة تتطلب فً ممارسـٌها الصبر على المتابعة والفحص والتدقٌق، إلى جانب الخبرة 3

 والكفاءة والمعرفة بالخطط واللوابح واإلجراءات.

 ،اإلرشاد دور ورـقص األمر الذي ٌؤدي إلى لة ثانوٌة,أمسك  ادـاإلرش الطالب إلى عملٌة / قد ٌنظر4

 .العثرات بعض خلقوٌ

لهم وخاصًة ذلك الذي ال ٌتواجد فً كالمرشد األكادٌمً هو أحد أسباب مشالطالب ٌعتبرون أن ا / الكثٌر من5

رشاد ، باإلضافة إلى العدٌد من المشكالت األخرى مكتبه، وال ٌهتم بالرد على استفساراتهم فٌما ٌتصل بعملٌة اإل

 التً ٌكون المرشد سبباً فً حدوثها بدالً من أن ٌقدم الحلول لها.

ال تأتً على درجة واحدة من حٌث الحجم من حٌث طبٌعتها و تتفاوت الطالب المشكالت األكادٌمٌة التً تواجه /6

 والمستوى ونسبة وجودها فً األقسام المختلفة.

من األهمٌة بمكان المراجعة بٌن الحٌن واآلخر الحتٌاجات الطالب لإلرشاد األكادٌمً والنصح والمشـورة إذ / 7 

ٌنتظر من المرشد أن ٌكون داعماً لمسٌرة الطالب التعلٌمٌة كً ٌحقق أفضل أشـكال الفابدة مـن جامعته، وٌساعده 

ٌُحسن من  النظام التعلٌمً قدراته وتوافقه النفسً، مع هذا على تطوٌر شخصٌته التعلٌمٌة وٌخفف من معاناته، و

 فً المرحلة الثانوٌة. طالباً عما اعتاده عندما كان  اً الذى ٌختلف كلٌ

ٌُعانً منها الطالب، ومدى حاجتهم إلى إرشـاد أكادٌمً ٌسـاعدهم على مواجهتها 8 / التعرف على المشكالت التً 

 مً الجدٌد.وتحقٌـق االنسجام والتوافق مع واقعهم التعلٌ

بل ٌتعداه  ،فحسب تنفٌذ خطته الدراسٌة فً متابعة الطالبو على الجانب األكادٌمً ال ٌقتصر دور اإلرشاد/ ٌجب ا9

 .االجتماعٌة والحٌاتٌةفً األمور النفسٌة و تهإلى متابع
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 كيف تنجح عملية اإلرشاد األكاديمي ؟ 

صصٌن للمرشد الواحد، وإنشاء وحدات لإلرشاد فً األقسام زٌادة عدد المرشدٌن و التقلٌل من عدد الطالب المخ -1

  .تعمل تحت إشراف أحد األساتذة المشهود لهم وتضم موظف متفرغ وآخرٌن ممن لهم صلة بإرشاد الطالب

، وبالمستجدات من القرارات والتعدٌالت التً تحدث اإلنذار األكادٌمً لوابحتعرٌف الطالب بقوانٌن الجامعة و -2

  .لحٌن واآلخرفٌها بٌن ا

            ، واالبتعاد عن موسمٌة اإلرشاد أو ربطه ببداٌة العام الدراسً أوالفصلتحدٌد أوقات معٌنه لعملٌة اإلرشاد  -3

                الدراسً .

 

 

 

لسوء التوافق مع أوضاعهم ،  ةفة أو غٌر واضحة عرضوٌتوفر هذا اإلرشاد للطلبة الذٌن ٌصبحون ألسباب معر

مشاكل أكادٌمٌة ، واجتماعٌة أو نفسٌة أو جسمٌة تجعل من الصعب علٌهم التفاعل مع الحٌاة  وقد ٌعود إلى

النفسً متخصصون بذلك ضمن وحدة  الدراسٌة وتؤثر سلبٌا فً أدابهم الدراسً. من المفروض أن ٌقوم باألرشاد

إلى توعٌة الطالب بكل اآلمور  وبعد مراجعة حالة الطالب ٌقوم المرشد بتنظٌم عدد من الجلسات االرشاد فً الكلٌة.

المتعلقة بمشكلته أو مشاكله ،إضافة إلى تزوٌده بما ٌلزم من إستراتٌجٌات التوافق .. وٌتم تحوٌل المشاكل ذات 

 ة ألجل العناٌة الطبٌة.ٌالطبٌعة الجسمانٌة / الطبٌع

 اآلرشاد النفسي واآلجتماعي 
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 :والنفسي االجتماعي اإلرشاد حاالت في األكاديمي المرشد واجبات

 أكادٌمٌاً  اً شرفٌستمر فً كونه م . 

 وتطمبنه فٌما ٌتعلق  المرشد النفسً واالجتماعً ال ٌعنً أنه مرٌض نفسٌا أو عقلٌا. ةٌوضح للطالب أن مقابل

 بخصوصٌة وسرٌة الموضوع.

 .ٌقوم بتزوٌد المرشد النفسً واالجتماعً بمعلومات مختصرة عن حالة الطالب 

 ت اإلرشادٌة.الحفاظ على الدرجة القصوى من السرٌة فً تنظٌم الجلسا 

 

 

 

 

نشات الوحدة بقرار من عمٌد الكلٌة وتعنى بالتخطٌط والتنسٌق واالشراف على اجراءات االشراف االكادٌمً أ

 للطلبة فً الكلٌة ,بالتعاون وأشراف المعاون العلمً واالداري فً الكلٌة.

 

 

 في الكلية وحدة االرشاد
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 :في الكلية وحدة االرشادمهام 

 . أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة والطلبة بٌنوأهمٌته  ًنشر ثقافة اإلرشاد األكادٌم -

 .  كومتابعة ذل ًات اإلرشاد األكادٌماإلشراف على تطبٌق إجراءات وتعلٌم -

وإعالن ذلك فى  ةع ممثلً الفروع العلمٌة فً الوحدبالتعاون م توزٌع الطالب على المرشدٌن األكادٌمٌٌن بالكلٌة -

  .جداول للطالب

  .اإلرشادتعرٌف الطالب بمرشدٌهم وبأهمٌة عملٌة  -

 .خالل الساعات المكتبٌة المعلنة ًطالب على مراجعة المرشد األكادٌمحث ال -

 

 : في الكلية كاديميخطوات عملية االرشاد األ  

  20ٌمات عن  حسب الضوابط والتعلطلبة بحٌث ال ٌزٌد عدد المجموعة كادٌمً لكل مجموعة من الاتعٌٌن مرشد 

 ولى حتى التخرج .ألستمر المرشد مع مجموعة الطلبة من المرحلة اكادٌمً على ان ٌأطالب لكل مرشد   1: 

 ولى من ٌكون مرشدي طلبة المرحلة األ بعملٌة االرشاد ، وٌفضل ان التدرٌس هٌبة أعضاء افةك تكلٌف ٌتم

ولى كالتشرٌح والفٌزٌاء والكٌمٌاء الطبٌة , وٌوزع بقٌة الطلبة على ن الذٌن ٌدرسون طلبة المرحلة األٌالتدرٌسٌ

 رشدٌن بغض النظر عن مرحلة الطالب الدراسٌة . الم

 كادٌمً للطلبة تعلن فً لوحة اعالنات الفرع أبوعٌا من جدول كل تدرٌسً / مرشد تخصص ساعة واحدة اس

 .العلمً لكل مرشد



23 
 

 الطلبة المشرف علٌهم.كادٌمً وأسً الواحد بٌن كل مرشد عقد اجتماعٌن على االقل فً الفصل الدرا 

 لكترونً.بل التواصل االجتماعً والبرٌد األى كٌفٌة التعامل مع مرشدٌهم من خالل وساتعرٌف الطلبة عل 

 ٌق عن طر و الى عمٌد الكلٌةألى ربٌس القسم المعنً فً الكلٌة كادٌمً مشاكل طلبته مباشرة اٌقدم المرشد األ

 كادٌمً.مسؤول وحدة  االرشاد األ

  حد أي وال ٌحق أل لكترونٌا من قبل مرشده حصراً أ ادخاالً ٌتم ادخال جمٌع بٌانات الطالب ببطاقته الجامعٌة

 كادٌمً.طالع علٌه اال من قبل المرشد األال ٌجوز اال سرٌاً  ها حٌث تعد البطاقة الجامعٌة تقرٌراً ٌالدخول عل
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 الملحق
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