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مقدمةال.1
سیة في حیاة الطالب والذي من خالل تواجده یتعد الحیاة الجامعیة احد المراحل الرئ

الثقافیة بدرجة كبیرة وفاعلة و،المھنیة،العلمیة،اإلنسانیةفیھا یستطیع بناء شخصیتھ 
داخل الحیاة الجامعیة التي تعتبر نموذجا التفاعل واالنسجام واالستفادة أحسنفیما لو 

.یاة الطالب بصورة عامة في مجتمعھمصغرا لح
الفنیة ،الثقافیة،تواجده في الجامعة مختلف النشاطات العلمیةخالل ویمارس الطالب 

في مجال تخصصھ الذي یتم حصولھ على المعلومات الوافیةإلىإضافةوالریاضیة 
یمارسھا في المستقبل لیساھم من خاللھا في بناء بلده لمھنة معینة إعدادهمن خالل

ي المطلوب في البنیة التغییر االیجابإلحداثویشارك في عملیة التنمیة الشاملة 
.االقتصادیة والثقافیة في المجتمع،االجتماعیة

العدید من المواقف الدراسیة والحیاتیة إلىوخالل تواجد الطالب في الجامعة یتعرض 
وقد تصادفھ بعض المشكالت التي . أو خارجھاالجامعة أسوارلك داخل سواء كان ذ

بصورة واضحة إفرازاتھاالدراسي واالجتماعي وتنعكس وأداءهقد تؤثر على نفسیتھ 
وقد یصبح فكر الطالب مشغوال بھا . خصیتھ ومفردات تعاملھ مع اآلخرینعلى ش

لمشكالت وساھمت من خاللھا ھذه اأوجدتھاالتخلص من النتائج التي أووكیفیة حلھا 
المواقف المختلفة أوفي تعقید حیاة الطالب بما یؤثر على تصرفاتھ في الموقف المعني 

.داخل وخارج الجامعةاألخرى
تواجده في الحیاة الجامعیة یكون في مرحلة وكما ھو معروف فأن الطالب أثناء

وھذا . درجة وافیة جدامكتملة المالمح بعمریة تمثل بدایة النضوج والشباب وغیر
ممن ھم اآلخرینمن قبل واإلرشادالنصح والتوجیھ إلىیجعلھ بحاجة دائمة ومستمرة 

خبرة ونضوجا داخل الجامعة ومن العاملین بھا وخاصة من وأكثراكبر منھ سنا 
الذین یؤثرون بدرجة فاعلة في شخصیة الطالب ویكون متأثرا بھم ومقتنعا األشخاص
لیھ وعلى التي یقدمونھا لھ مع علمھ المسبق بحرصھم الشدید عاداتواإلرشبالنصائح 

.حل المشكلة التي تواجھھ
االرشاد یكون كبیرا والبد منھ الن الطالب في المرحلة إلىأن حاجة الطالب الجامعي 

بدرجة أمرهالجامعیة یتمیز بنوع من االستقاللیة في التصرف بعیدا عن عائلتھ وولي 
وھذا قد یكون ناتجا عن ابتعاد . ھ في المراحل الدراسیة السابقةلیاكبر مما كان ع

السفر والتنقل مما یجعلھ إلىالمواقع الجامعیة عن مناطق سكن الطالب وھذا یؤدي بھ 
سن تصرف اكبر المشكالت والمواقف الصعبة التي تتطلب منھ حلوال وحإلىعرضة 

قد تقل عما كانت علیھ نتیجة متابعة العائلة للطالبإنكما ،مما كان علیھ سابقا
تخفیف القیود علیھ ومنحھ إلىشعورھم بأنھ قد بلغ سن الرشد وھذا یجعلھم یسعون 

وھذا ،خاصةحریة اكبر في التصرف واتخاذ القرارات فیما یتعلق بشؤون حیاتھ ال
في الجامعة بدرجة واألكادیميمن قبل المرشد التربويوإرشادهیستدعي متابعتھ 

.اسیة التي تسبق المرحلة الجامعیةلمراحل الدراكبر من ا
لیكون مرشدا أعالهالجامعي كونھ الشخص المقصود بكالمنا األستاذوھنا یأتي دور 

یسمى مارزالمختلفة التي تواجھھ وھنا یبھا للطالب في تجاوز وحل المشكالتوموج
كبیرة للطالب في الذي یعتبر ذو أھمیة واإلرشاد األكادیميبعملیة االرشاد التربوي

.الحیاة الجامعیة بمختلف مراحلھا وتخصصاتھا
واألستاذعبارة عن عالقة طوعیة یتفق علیھا الطالب األكادیمياإلرشادف

فعندما یصاب الطالب . أو المرشد األكادیميالذي یمثل المرشد التربويالجامعي
ر بدرجة ما على موقف معین أثأو توتر نتیجة لتعرضھ لمشكلة ما أوبحالة قلق 

ویطلب منھ تقدیم المساعدة الخاص بھالمرشد إلىسلوكھ وتصرفھ فأنھ سوف یلجأ 
التعامل معھا بصورة ایجابیة ویفترض من المرشد أووالعون لھ في حل ھذه المشكلة 

یبدي المساعدة لھذا الطالب بصورة تمكنھ من حل ھذه المشكلة وتطویر شخصیة أن
العالقة مباشرة امل مع المواقف المختلفة وان تكون ھذه الطالب وقدرتھ على التع

2.وجھا لوجھ بینھما



مساعدة الطالب في رسم الخطط إلىیھدف األرشاد األكادیميونستطیع القول بأن 
ومیولھ وتساعده في تشخیص وأھدافھالدراسیة والحیاتیة التي تتالئم مع قدراتھ 

متزنا وصالحا وان أنساناالتي تجعلھ ومعالجة المشكالت التي تواجھھ في الحیاة و
األفضلالعلمیة والتربویة واالجتماعیة ویحاول استغاللھا بالصورة إمكانیاتھیكتشف 

وكذلك یساعد الطالب على . كھ الدراسي واالجتماعي واألخالقيلتطویر وتعدیل سلو
تحقیق النجاح والتفوق عن طریق معرفة الطالب وفھم سلوكھ وتصرفاتھ ومساعدتھ

مرار فیھا وتحقیق النجاح الدراسة واالستإثناءفي حل المشكالت التي تعترضھ 
.والتفوق

رشاد األكادیميرسالة األ. 2
،ثقافیة،اقتصادیة،شاد األكادیمي على أسس اجتماعیةاإلررسالةتنطوي فلسفة

إنسانیة ومعرفیة تتطلع إلى تحقیق بعض الخصائص المرتبطة كالمرونة، والقدرة 
التكیف واالختیار، ومواجھة الحاجات الفردیة والتي تتمحور في ضمان نجاح على 

العملیة التعلیمیة وتحقیق أفضل المخرجات العلمیة للطلبة من خالل مساعدتھم على 
اختیار أفضل البدائل في كل فصل دراسي وفق الخطة الدراسیة وبحسب وضعھ 

حتیاجاتھا الدراسیة وظروفھم األكادیمي وتقدمھ الدراسي بحیث یوفق الطالب بین ا
.الشخصیة

األكادیميأھداف االرشاد . 3
یسعى نظام اإلرشاد األكادیمي إلى تقدیم النصح ومساعدة الطالب لكي یتمكنوا من 

:التالیةاألھدافمرحلتھم الدراسیة بنجاح عن طریق تحقیق إكمال
الدراسیةةطلخاإتمامدراستھ بما یحقق أثناءتوفیر الدعم الالزم للطالب .1

.المتاحةالزمنیةالمدةتطلبات ضمن مجمیع الوإنھاء
تقدیم المعلومات األكادیمیة واإلرشادیة للطلبة وزیادة وعیھم برسالة الجامعة .2

.وأھدافھا وأنظمتھا
متابعة الطالب أكادیمیاً ومساعدتھم على إنجاز دراستھم بكفاءة ودعم جھود .3

یمة لتخریج طالب مؤھلین لسوق العملسلالجامعـة في توفیر بیئة تعلیمیة 
.وخدمة البلد

مساعدة الطالب على التّعرف على التخصصات العلمیة التي تالئم قدراتھم .4
.الذھنیة ومیولھم

توجیھ الطالب المتعثرین دراسیاً وإرشادھم واالھتمام بھم ومتابعتھم لرفع .5
.اتمستواھم العلمي ومساعدتھم في التغلب على ما یواجھونھ من عقب

تزوید الطالب باالقتراحات والنصائح لتحسین تحصیلھم العلمي ومساعدتھم .6
.في التغلب على مشاكلھم األكادیمیة واإلداریة

الجامعة من موارد هرفع مستوى الوعي داخل الحرم الجامعي بما توفر.7
.وخدمات لتحسین مستوى الطلبة

وحسن استثمارھا تزوید الطالب بالخبرة والرأي العلمي حول تنظیم أوقاتھم.8
.للحصول على أفضل األسالیب في الدراسة والتحصیل الجید

االرشاد األكادیميلجنةرئیس مھام . 4
عرف على المشاكل التي في بدایة كل فصل دراسي للتالبالطمع عقد لقاء .1

.لھاونیتعرض
.ینوالمرشدالبللطاألكادیميتنظیم اللقاءات والملتقیات المتعلقة باإلرشاد .2
وجداول القاعات األعضاءوجداول األقسامبجداول دینتزوید المرش.3

.من معلوماتیتعلق بالطالبوالمواعید وكل ما 
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ياألكادیمفي مجال االرشاد الباءات والبرامج التي تدعم الطتنظیم اللق.4
.لجنةبمھام الھموتعریف

.بعد التخرجمبالفرص المتاحة لھالبتعریف الط.5
.اللجنةمع ینعلمیا والمتعاونینمتمیزالالبتكریم الط.6
.الطرقىبشتالبالتواصل مع الط.7
.األكادیميالمتعلقة باإلرشاد واإلعالناتوالنشرات األدلةإعداد.8
.الباكبر شریحة من الطإلىتنظیم البرامج التعریفیة للوصول .9

.والرد علیھاالبلتلقى شكاوى الطآلیةوضع .10
عن أعمال األول والثانيالدراسيفصلالفي نھایة فصليإعداد تقریر .11

.اللجنة
ھیئة التدریس أعضاءمنمییناألكادیینعلى المرشدالقسمالبتوزیع ط.12

لینالمشموالطالبوأسماءقائمة بأرقام وإعالنمجموعات االرشادوفق 
ووضع جدول زمني لمتابعتھم اإلرشادیةباإلرشاد وقائمة بالمجموعات 

.وإرشادھم
.بمرشدیھم وبأھمیة عملیة االرشادتعریف الطلبة.13
والتنسیق مع الجھات ذات العالقة لتذلیل الصعوبات التي تعترض التعاون.14

.الطالب

برامج اإلرشاد األكادیمي. 5
لتعریفھم على نظام الدراسة واالختبارات برامج توجیھیھ للطلبة المستجدین.1

.بحقوقھم وواجباتھموتحقیق التأقلم الالزم مع الدراسة الجامعیة، وتعریفھم
لمعاونتھم في تجاوز عثراتھم وتحقیق برامج إرشادیة للطلبة المتعثرین.2

النجاح المنشود، ومساعدتھم في التغلب على ما یواجھھم من عقبات 
.ومشكالت

لمساعدتھم على االستمرار في التفوق برامج إرشادیة للطلبة المتفوقین.3
.تشجیًعا لھم وتحفیًزا لغیرھم من الطالب

لمساعدتھم في تحسین مستواھم الدراسي برامج إرشادیة لعموم الطالب.4
.والتحصیلي

یتم تنفیذ ھذه البرامج من خالل لجنة اإلرشاد األكادیمي، حیث یتم وضع خطة تنفیذیة 
الخطة عن طریق للخطة العامة لإلرشاد األكادیمي في الكلیة، كما یجري تقییم تلك

إلى المعاون العلمي إلدارة شؤون من ثم یتم رفعھاإلى رئیس القسم ورفع تقاریر
وأخیرا ترفع إلى السید عمید الكلیة لغرض إجراء التعدیالت الطالب في الكلیة

.الالزمة والمصادقة علیھا

ضوابط اإلرشاد األكادیمي. 6
) 20(مرشد أكادیمي لكل مجموعة من الطالب ال یزید عددھم عن ةسمیت.1

.طالب
وة ألساتذتھا في بدایة كل فصل دراسي یوضح فیھ تعقد كل كلیة ند.2

مفھوم اإلرشاد األكادیمي وواجبات واألكادیميالمختصون باإلرشاد التربوي
.المرشد األكادیمي

یعقد المرشد األكادیمي ما ال یقل عن اجتماعین خالل الفصل الدراسي مع .3
عیة الطلبة یوضح من خاللھا واجباتھ ویطلع على مشكالت الطالب الجما

).حسب اإلمكانیات(والفردیة 
لإلرشاد ) المرشد األكادیمي(تخصص ساعة أسبوعیا في جدول كل تدریسي .4

.األكادیمي
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یرفع المرشد األكادیمي مشكالت الطلبة إلى رئیس القسم المختص أو عمید .5
.الكلیة أو رئیس الجامعة وبحسب نوع وأھمیة المشكلة

تقریراً سریاً وال المرشد األكادیمي لطالبھالتي یجھزھا تعد البطاقة الجامعیة.6
.یجوز االطالع علیھا عدا المرشد األكادیمي والطالب

لیحقق الفائدة للطالباألكادیميما المطلوب من االرشاد. 7
.تنفیذ ورش عمل تثقیفیة.1
.اإلرشاد األكادیمي طریقك لحیاة جامعیة ناجحة.2
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ستوعب بتركیز؟یوالطالبذاكریكیف .2
تخلص من االتجاھات السلبیة نحو بعض المساقات وبعض یكیف .3

األساتذة؟
؟ھطور قدراتیمن القلق الذي یرافق االمتحانات، وكیف تخلصیكیف .4
مھارة تلخیـص المحاضرات؟الطالبكتسبیكیف .5
؟ادتغلب على الرسوب المتكرر في بعض المویكیف .6

األكادیميدور المرشد . 8
متابعة الطالب منذ التحاقھ بالجامعة وحتى مسؤولیةاألكادیميعلى المرشد تقع 

:من خالل القیام بالمھام التالیةیحتاجھتخرجھ ومساعدتھ في كل ما 

یقوم المرشد األكادیمي بإعداد ملف خاص لكل طالب : إعداد ملف الطالب: أوال
:اف علیھم ویحتوي الملف علىلت إلیھ مھمة اإلشرمن الطالب الذین أوك

على المرشد . المؤدیة لتخرج الطالبةالدراسیخطةقائمة مقررات ال.1
لتتضمن التحصیل العلمي للطالب القائمةیث ھذه یقوما بتحدأنوالطالب معا 

.المھمةواإلرشاداتللمالحظات باإلضافةأكادیميفي نھایة كل فصل 
.درجاتوكشف ال)استمارة نتیجة الطالب(ة من السجل الدراسينسخة حدیث.2
وتأجیل،اإلنذاراتمن المساقات، كاإلعفاءاتالوثائق اإلداریة األخرى .3

.ص، الخثائق تغییر التخصو
.جداول الطالب الدراسیة.4
.استمارة بیانات الطالب.5
.التقویم الجامعي والتأكد من المواعید.6

یكون ملما بالخطط الدراسیة أناألكادیميعلى المرشد : توجیھ عام للطالب: ثانیا
بأنظمة وقوانین تامةوان یكون كذلك على معرفة إلیھالخاصة بالطلبة الموكلین 

:التالیةباألمورة الطالب الجامعة لمساعد
جمیع المتطلبات حسب یتعین على الطالب إتمامحیث متطلبات التخرجشرح .1

.الشروط والضوابط
.المتعلقة بالتسجیلالعملیات إتمام.2
.لجامعةوالقوانین المعمول بھا في اتعریف الطالب باألنظمة.3
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أداءعلى المرشد األكادیمي أن یراقب األكادیمي حیث الطالب أداءمراقبة .4
یساعد الطالب في إنعلى المرشد الحالةوفي مثل ھذه ،األكادیميالطالب 

.جدول زمني وخطة إلكمال جمیع المتطلباتإعداد

مسؤولیات الطالب: ثالثا
عن القرارات التي یتخذھا وإنلنھایةیجب أن یدرك الطالب انھ ھو المسؤول في ا.1

.یختص بمساعدة الطالب على اتخاذ القرارات المناسبةاألكادیميدور المرشد 
األكادیمیة والمالیة الضوابطیعتبر الطالب ھو المسؤول المباشر عن معرفة .2

.برنامج األكادیميوجمیع متطلبات ال
اللتحاقھ األولصل یجب أن یقوم الطالب منذ الفاألكادیميبمساعدة من المرشد .3

الفصلیة الدراسیةوالذي یتضمن الخطة األكادیميبرنامجھ بإعدادبالجامعة 
أكادیمیةخطط بإعداداألقسامكافة یاموق،إلیھي ینتمي ذالالمعدة من قبل القسم

.فصلیة لجمیع برامجھا
ھو الطریق األسلم الكلیةمن قبل المعدةالفصلیة الدراسیةالخطة إتباعإن.4

.متطلبات في الوقت المحددالجمیع إنھاءضمان ل
وتقع على . األكادیميتواصل دائم مع مرشده ىیكون الطالب علأنمن المفترض .5

للحصول على توجیھات مرشده في القسملمتابعة الكاملةالمسؤولیةالطالب 
.المعلومات والتقید بالتعلیمات

والمسیرة األكادیمیة للطالب، یجب األكادیميفي جمیع المسائل المتعلقة بالنظام .6
وال یسمح تحت أي ظرف من ،األكادیمي أوالعلى الطالب مراجعة مرشده 

للموافقة على القسم أو مقرر القسمالظروف أن یأتي الطالب إلى مكتب رئیس
.األكادیميدون معرفة المرشد أو عرض مشكلةطلبات

حقوق الطالب: رابعا
وللطالب الحق في الخصوصیة وحمایة سجالتھ جمیع ملفات الطلبة سریة .1

.الدراسیة
على وجھ و.للطالب الحق في استئناف القرارات األكادیمیة وطلب النظر فیھا.2

والنتائج المتعلقة الطالب الحق في الحصول على الدرجاتالخصوص لدى 
.ةوكذلك مراجعة االمتحانات النھائیالخ ...باالمتحانات، الوظائف، المشاریع،

في باألمر المدرس المعني إلىت جب أن توجھ أي طعون بخصوص الدرجای.3
وإذا كان من المتعذر ،الدرجةعمل من تاریخ تلقي ثالثة أیامغضون 

تودع رسالة الطعن عند سكرتاریة االتصال بالمدرس في خالل تلك الفترة، 
.القسم

ني في بخصوص االمتحانات النھائیة یجب أن یتم للمدرس المعاالعتراضات.4
في حال التعذر في الوصول . خالل ثالثة أیام دراسیة بعد توزیع النتائج

لرئیس لمسألة معھ، یمكن توجیھ االعتراضللمدرس، أو إذا تعذر تسویة ا
.القسم أو عمید الكلیة

مھارات المرشد األكادیمي. 9
دد حاجاتھ، المرشد الناجح ھو القادر على التواصل الفعال مع طالبھ، ویستطیع أن یح

وان یجید االستماع للطالب، یفھمھ ویھتم بھ، ال یھاجم الطالب أو یسخر منھ، إنما 
. یعمل معھ ویشاركھ في التخطیط لدراستھ، یستثمر خبرات الطالب ویثق بقدراتھ

عندئٍذ تكون قادرا على األخذ بأیدي الطالب ومعالجة ما یعترض طریقھم من عقبات 
تطیع أن نحدد بعض المھارات التي ینبغي أن تتوفر خالل دراستھم، ومن ھنا نس

:لكي نسھم في تحقیق األھداف المرسومة لھ، ومن ھذه المھاراتیميللمرشد األكاد
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ونقصد بھذه المھارة تكوین عالقة إیجابیة مع الطالب :مھارة القیادة.1
.للتأثیر علیھم ومساعدتھم في السیر نحو تحقیق األھداف المرسومة

ونقصد بھذه المھارة مشاركة الطالب مشاعرھم :طفمھارة التعا.2
وانفعاالتھم لفھمھم وتكوین عالقة جیدة معھم تساعد على تقبلھم لإلرشاد 

.والنصح والتوجیھ
ونقصد بھذه المھارة قدرة المرشد األكادیمي المتمثلة في :مھارة التخطیط.3

للتحقیق، مساعدة الطالب على تحدید األھداف وتحویلھا إلى إجراءات قابلة
ومثال ذلك مساعدة الطالب على اختیار التخصص المالئم لتحقیق أھداف 
بعیدة تتعلق بمستقبلھ الدراسي والوظیفي، أو مساعدتھ في إعداد خطة لرفع 

.معدلھ التراكمي
ویقصد بھا قدرة المرشد األكادیمي على تنظیم أعمال :مھارة التنظیم.4

ة القصوى منھا، وینطبق ذلك على اإلرشاد وترتیبھا بصورة تحقق االستفاد
.تنظیم ملفات الطالب وغیر ذلك من أعمال المرشد األكادیمي

من المھم أن یكون المرشد األكادیمي مستمع جید :مھارة االستماع.5
لطالبھ، یتعرف على آرائھم، وأفكارھم، ومقترحاتھم، والمشكالت التي 

لعالقة بین المرشد وبینھم یواجھونھا، األمر الذي یعزز ثقتھم بأنفسھم ویقوي ا
.ویمكنھ بالتالي من مد ید العون لھم

وھذه المھارة یحتاجھا المرشد :مھارة اتخاذ القرارات وحل المشكالت.6
األكادیمي عند استماعھ لوجھات نظر الطالب ومحاورتھم للتعرف على 
المشكالت التي تواجھھم فیتعلمون منھا كیفیة تحدید المشكلة ووضع الفروض 

.ھا ومن ثم مساعدتھم التخاذ القرارات الصحیحة الالزمة لحل المشكلةلحل
وھذه المھارة تختص بالتعامل مع مجموعة من :عيامھارة اإلرشاد الجم.7

ي، الغیاب، النظام، التأخر الدراسالطالب یشتركون في مسألة ما مثل الجھل ب
ي اختصاًرا عاونرید التعامل مع ذلك بشكل جم. الخ... تدني المعدل التراكمي

للوقت وتحقیقًا ألھداف أخرى منھا إشراك الطالب في حل مشكالتھم 
والوصول للنتائج واتخاذ القرارات الصحیحة والمناسبة، وطریقة ذلك ھو 
جمعھم وتقسیمھم إلى مجموعات بحیث یتعرفون على المشكلة ویتحاورون 

تخذون في أسبابھا وما یترتب علیھا ثم یضعون الحلول للتعامل معھا وی
.القرارات المناسبة لعالجھا

وھي مھارة مھمة تشمل جدولة األعمال :مھارة إدارة واستثمار الوقت.8
وتنسیقھا، وتحدید الخطة الزمنیة ألعمال المرشد مثل تنظیم الساعات المكتبیة 

.التي یمكن للطالب خاللھا االجتماع مع المرشد الخاص بھم

صالحیات المرشد األكادیمي. 10
االجتماعات الفردیة والجماعیة مع المجموعة الطالبیة التي تحت عقد.1

.إشرافھ
االتصال بولي األمر إلبالغھ عن حالة الطالب وتوجیھ ولي األمر بالتعلیمات .2

.التي تسھم في تقویم الطالب وتحسین أداءه وحل مشكالتھ
تي منھا ومفاتحة الجھات العلیا الالمشكالت التي یعاني بعض الطلبة تحدید .3

.تساعد في حل المشكلة
.استدعاء الطلبة ممن ھم تحت المالحظة بشكل دوري لغرض تقویمھم.4
مرافقة الطالب للحضور معھ للجھات ذات العالقة وتوضیح حالة الطالب .5

.األكادیمیة للمساھمة في تقویم الطالب
.یمنح الطالب رسالة توصیة ألي جھة تساعد في حل مشكالتھ.6
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عیة للطالبالبطاقة الجام. 11
لة الجامعیة ورفع مستواه تھدف البطاقة الجامعیة إلى متابعة الطالب في المرح.1

.األكادیمي والتربوي وتنمیة روح المواطنة الصالحة فیھ،العلمي
.التأكد من صحة البیانات ودقتھا قبل تدوینھا في الحقول المخصصة لھا.2
ألغراض التوجیھ بیانات البطاقة الجامعیة سریة جدا وال تستعمل إال .3

.اإلرشادي واألكادیمي
في حالة وجود غموض في أي فقرة یرجى التعاون مع لجنة اإلرشاد في .4

.الجامعة من اجل إزالة الغموض منھا
متابعة الطلبة ذوي المستوى المتدني ووضعھم تحت المالحظة وحل .5

.المشكالت التي تقف عائق دون تقدمھم
.ت كثیرة وإرشادھم ومعرفة أسباب ذلكاستدعاء الطلبة الذین لدیھم غیابا.6
المداولة مع الطلبة في نتائج االمتحانات الشھریة ومتابعتھا من اجل رفع .7

.المستوى العلمي

الخاتمة. 12
تولي الجامعات ومؤسساتھا من الكلیات والمعاھد أنمن الضروري أصبحمما تقدم 

وجوھریا في الحیاة أساسیاانبا كونھ یمثل جاألرشاد األكادیميكبیرة لعملیة أھمیة
أنالجامعي المھمة والتي ینبغي األستاذالجامعیة وكونھ یعد من مسؤولیات وواجبات 

حقیقیة ورغبة صادقة في مساعدة الطلبة لحل وتجاوز بصورة بأدائھایضطلع 
لإلرشادالجامعي األستاذوان ینظر . التي تعترضھم في الحیاة الجامعیةالمشكالت 

شأنھ واإلنسانیةكونھ یمثل جانبا مھما من مسؤولیاتھ الوظیفیة واألكادیميالتربوي
التي األخرىوالعلمیة األكادیمیةالبحوث العلمیة والنشاطات وإجراءشأن التدریس 

وان یكون مقتنعا بدرجة كبیرة بالدور الذي . بأدائھا خالل تواجده في الجامعةیقوم
في معالجة مشكالت الطلبة وتقدیم وأھمیتھوي یقوم بھ خالل عملیة االرشاد الترب

الطرائق الفاعلة في حل ھذه المشكالت من خالل إلىتوجیھھم أوالحلول المناسبة لھا 
. بصورة ایجابیةإلیھایتعلق بتلك المشكالت والنظر دراسة كل ما

تاذاألسفي الحیاة الجامعیة ینبغي على واألكادیمياالرشاد التربويألھمیةونتیجة 
وأھدافھوأھمیتھواألكادیميیكون ملما بموضوع االرشاد التربويأنالجامعي 
بأس بھا بجمیع الطلبة وان یكون على درایة الإلىوطرائق تقدیمھ وأنواعھوماھیتھ 

التي تمكنھ من تحقیق واألسالیبوان یكون عارفا بالمھارات . المتعلقة بھاألمور
اعلة وان یكون على درایة كافیة بالعلوم المختلفة االرشاد التربوي بصورة فأھداف

مثل التربیة وعلم النفس والمناھج الدراسیة والعلوم السیاسیة واالقتصادیة 
.انب التي لھا عالقة بحیاة الطالبیكون ملما بكل الجوأيواالجتماعیة 

دراستھ لھذا الغرض وتضمین المواد الدراسیة أثناءإعدادهوھذا یأتي من خالل 
كونھ سوف یكون واألكادیميالتربوي والنفسيباإلرشادمواضیع متنوعة تتعلق 

وكذلك من . مع شریحة الطلبة في مرحلة الشبابجامعیا في المستقبل یتعامل أستاذا
یتعلق بھ وكل مااألكادیمياإلرشادبالخدمة خاصة أثناءدورات تدریبیة إقامةخالل 

دراستھم وبصورة مستمرة وان یشترك بھا ناءأثھذا الموضوع إلىلمن لم یتطرقوا 
األرشاد موضوع المستجدات فيآخرالجامعین لغرض اطالعھم على األساتذةجمیع 

.ونظریاتھاألكادیمي
األرشاد األكادیميالقیام بعملیة ءاستثناالجامعیین بدون األساتذةوینبغي على جمیع 

وان تكون . في الحیاة العملیة والوظیفیةاألساسیةاألكادیمیةللطلبة كونھا من مھامھم 
األرشاد واضحة المعالم في الجامعة لتبني عملیة وإعالمیةھناك خطة تربویة 

والعلمیة اإلداریةومتابعة تنفیذه بصورة فاعلة من قبل القائمین على العملیة األكادیمي
من خاللھا عامة لجمیع الطلبة یتم وإرشادیةووضع برامج تربویة . في تلك الجامعة

8الدین ومبادئالفاضلة والحفاظ على العادات والتقالید االجتماعیة األخالقتعزیز 



ورفع الروح المعنویة والحماس الوطني لدى الطلبة لخدمة بلدھم ومجتمعھم اإلسالمي
وحثھم على االلتزام بالدوام وزیادة المستوى العلمي والنجاح إرشادھمإلىباإلضافة
.والدراسةالطرائق الفاعلة في التعلم إلىوإرشادھموالتفوق 

فھم العوامل االجتماعیة وتأثیراتھا على إلىواألكادیميویحتاج المرشد التربوي
وعلیھ . طرائق حل المشكالت المطروحةإلىكبیرة للتوصل أھمیةاتذألنھاالطالب 

الھتمام بھذا یالحظ الوضع االقتصادي والثقافي واالجتماعي لعائلة الطالب واأنأیضا
األرشاد ممارسة عملیة أثناءبنظر االعتبار لفھم شخصیة الطالب وأخذهالجانب 

التي تواجھھ لھ وتزویده بالطرائق الصحیحة المتوقعة لحل المشكلةاألكادیمي
الطالب إلىویفضل عدم تقدیم الحلول الجاھزة لحل المشكالت ،باالعتماد على نفسھ

یساعده على یجعل دوره سلبیا في ھذه العملیة مما البصورة مباشرة الن ھذا سوف 
.التي قد تواجھھ في المستقبلاألخرىحل المشكالت 

الموقف الذي ھو أوالطرائق المحتملة لحل المشكلة إلىوإرشادهتوجیھ الطالب إن
یراه مناسبا للطالب الختیار مااألمرعدة خیارات وترك إعطاءهمن خالل یصدده

تنمیة التفكیر العلمي لدیھ من خالل استخدام إلىلتھ سوف یؤدي بھ منھا لحل مشك
الخطوات المنطقیة الخاصة بالتفكیر العلمي لغرض حل ھذه المشكلة من بین عدة 

إيواألكادیميمن قبل المرشد التربويإلیھاإرشادهفرضیات تم أوحلول مقترحة 
وحقیقیا إضافیاوھذا یمنحھ فھما . األرشاد األكادیميي المكلف بعملیة الجامعاألستاذ

إلىالكفیلة بحلھا لغرض التوصل واإلجراءاتلطبیعة المشكلة وعناصرھا ومسبباتھا 
.حلول منطقیة ونافعة

تقدیم الحلول الجاھزة للطالب لحل مشكلتھ ودون بذل جھد من قبلھ ودون التفكیر أما
من واألشرافرشادواإلفي طرائق حلھا الكتشافھا بنفسھ مع وجود بعض التوجیھ 

خلق الحالة إلىفأن ذلك سوف یؤدي بمرور الزمن واألكادیميقبل المرشد التربوي
موقف یواجھھ وانتظار الحلول أوفي كل مشكلة اآلخرینتكالیة للطالب على األ

الحل الصحیح بنفسھ إلىالجاھزة منھم دون النظر في طرائق الحل المحتملة للتوصل 
وھذه حالة سلبیة تنشأ اآلخرینمساعدة إلىحالة دائمة للحاجة تجعلھ فيفوبذلك سو

.في شخصیة الطالب
ویفضل استخدام نوعي االرشاد التربوي في الحیاة الجامعیة وھما االرشاد الجماعي 

ھذین النوعین من االرشاد إلىالفردي الن الطالب في الجامعة یكون بحاجة واإلرشاد
عامة یتعرض لھا جمیع الطلبة وقد تكون وإنسانیةلوجود مشاكل تربویة واجتماعیة

وھذا یتطلب . یھم ولكنھم جمیعا قد یتعرضون لھابدرجات متفاوتة من حیث التأثیر عل
وھذا . تطیع االستفادة منھا جمیع الطلبةیسلألمورتربویا جماعیا وحلوال كلیة إرشادا

وتعزیز الجانب العلمي یمياألكاداإلرشادبیكون من خالل الندوات التربویة المتعلقة 
وكذلك تتم من خالل . لتي تخصھم بصورة عامةومناقشة مشاكل وھموم الطلبة ا

بعقد جلسة مشتركة لمجموعة من الطلبة یعانون من نفس واألكادیميالمرشد التربوي
اآلراءالمشكلة ویحاول وضع الحلول المناسبة لھا باالستناد على مجموعة من 

مقبولة لحل أسسادمھا ھؤالء الطلبة بصورة جماعیة لكي تضع والمقترحات التي یق
الحل إلىالمشكلة یتم التداول فیھا فیما بینھم وبین مرشدھم التربوي وبالتالي التوصل 

.المشكلةأصحابالمناسب الذي یرضي جمیع الطلبة 
رشد فردیة بینھ وبین المإرشادیةجلسات إلىذلك فأن الطالب بحاجة إلىوباإلضافة

یستطیع القیام موقف معین الأوحال تعرضھ لمشكلة ما واألكادیميالتربوي
. خبرة ونضوجاوأكثربالتصرف المناسب بشأنھ دون مساعدة من ھو اكبر منھ سنا 

تتوفر حالة من العالقة التربویة االیجابیة والشفافة بین الطالب والمرشد أنوھنا البد 
بصورة حرة وصریحة ومطمئنة وھذا یأتي من التربوي لكي یستطیع التحدث معھ 

یتصف بھا أنوھذه نقطة مھمة ینبغي ،سیاالطالب بقرب ھذا المرشد منھ نفإحساس
الجامعي وھو القرب النفسي من الطالب مع االحتفاظ بالحاجز الشفاف بینھما األستاذ

9.طالبااآلخرویبقي أستاذاالذي یبقیھ 



في الحیاة الجامعیة فھي احد الركائز إطالقانى عنھا غعملیة الاألرشاد األكادیميإن
أسالیبالنظر في إعادةإلىوھي بحاجة . التي تستند علیھا العملیة التعلیمیةاألساسیة

تنفیذھا واالستفادة منھا في الحیاة الجامعیة وفھم فلسفتھا الحقیقیة بصورة صحیحة 
الجامعي مع األستاذز مھام كونھا من ابراألساسودقیقة والتعامل معھا على ھذا 

والتأكید إنجاحھااھتمام الجامعة بھذه العملیة وتوفیر مستلزمات أھمیةالتأكید على 
الستیعاب األفضلعلیھا ومتابعة تنفیذھا بصورة دقیقة لكي تساھم في خلق الظروف 

فھ المواقف التي تصادأوالطالب لمواده الدراسیة وتعاملھ االیجابي مع مختلف القضایا 
في حیاتھ ووضع الحلول السلیمة لھا للمساھمة في بناء شخصیتھ الفاعلة والمؤثرة في 
المجتمع والذي ینتظر منھ الكثیر لیكون مواطنا صالحا یساھم في وضع لبنات البناء 

.مصاف الدول المتقدمةإلىلھذا المجتمع لالرتقاء بھ 
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