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:  الرإٌة  -

أن ٌكون مركز اإلرشاد والتوجٌه الطالبً بجامعة الملك سعود مركزاً متمٌزاً 

ورائداً على المستوى الوطنً فً تقدٌم الخدمات اإلرشادٌة للطالب وإدارتها 

. وتطوٌرها 

 

:  الرسالة  -

تقدٌم خدمات إرشادٌة متكاملة للطالب بجامعة الملك سعود بهدف تخرٌج طالب 

. ذي جودة عالٌة فً تعلمه وتفكٌره وتعامله مع نفسه ومجتمعه

 

: األهداف  -

 .تقدٌم الخدمات اإلرشادٌة لطالب وطالبات الجامعة  -1

. إٌجاد مرجعٌة تخطٌطٌة وإدارٌة وإشرافٌة على برامج اإلرشاد بالجامعة -2

 .تصمٌم ومتابعة تنفٌذ وتقدٌم البرامج اإلرشادٌة  -3

. للقٌام بخدمات اإلرشاد  تؤهٌل وتدرٌب الكوادر البشرٌة -4

مركز اإلرشاد والتوجٌه الطالبً 



 

 
 

 

2 

 

 

: المهام التً ٌضطلع بها المركز  -

( تقوٌم  -دعم  –إدارة  –تخطٌط ) اإلشراف على اإلرشاد فً الجامعة  -1

 .

القٌام ببعض جوانب اإلرشاد والتً ال تستطٌع الكلٌات القٌام بها  -2

 ( .تنسٌق –تنفٌذ ) كاإلرشاد النفسً واالجتماعً والتوعوي والوقائً 

مع الكلٌات لمتابعة تنفٌذ اإلرشاد الخاص بالكلٌات واألقسام       التنسٌق -3

 ( .األكادٌمً و الوظٌفً ) 

 –ورش عمل  –محاضرات ) تنفٌذ البرامج العامة المتعلقة باإلرشاد  -4
 ( .تدرٌب وغٌر ذلك

 
ة عمل المركز  - : آٌل

: ٌشرف المركز على تقدٌم خدمات اإلرشاد من خالل ثالث طرق 

. ي على مستوى الجامعة اإلرشاد المركز -1

 .اإلرشاد الالمركزي من خالل التنسٌق بٌن المركز والكلٌات واألقسام -2

اإلرشاد المشترك بٌن المركز والكلٌات واألقسام من خالل توًل جوانب  -3

 –كاإلرشاد النفسً واالجتماعً  –ال تستطٌع الكلٌات واألقسام القٌام بها

ألكادٌمٌة واالشتراك فً جوانب بٌنما تتولى الكلٌات واألقسام الجوانب ا

. كاإلرشاد الوظٌفً  –أخرى من اإلرشاد

 
 
 
 
 
 
 

: اإلرشاد األكادٌمً:  أوالً

مجاالت اإلرشاد 
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وهو الركٌزة األساسٌة لإلرشاد وٌهدف إلى مساعدة الطالب لتحقٌق هدفه من 
دخول الجامعة بؤٌسر الطرق وأكفئها وذلك من خالل مساعدته على التكٌف 

زالة األسباب التً تإدي إلى تعثره وتإخر وصوله مع النظام األكادٌمً  وإ
إلى هدفه إذا كانت هذه األسباب  أسبابا أكادٌمٌة وفً استطاعة الجامعة 

. حلها

 

: اإلرشاد النفسً: ثانٌاً 

وٌهدف إلى توجٌه شخصٌة الطالب توجٌها سلٌما وتغٌٌر نظرته  لنفسه إلى 

ها، كما ٌهدف إلى تنمٌة األفضل وإدراك العالقة بٌنه وبٌن اآلخرٌن وتحسٌن
الطاقات والقدرات الموجودة داخل الطالب لالستفادة منها فً تحسٌن مستواه 

العلمً وتمكنه من حل مشاكله بنفسه واتخاذ قراراته بكفاءة وغٌر ذلك من 

. الجوانب 

 

: اإلرشاد االجتماعً: ثالثاً 

لوكٌات وٌهدف إلى تهٌئة الطالب للتعامل مع مجتمعه بما فٌه من قٌم وس

وتنوع والتكٌف مع ذلك وتعزٌز دور الطالب فً المساهمة فً خدمة 
. المجتمع وتنمٌته 

 

 

: اإلرشاد التوعوي والوقائً: رابعاً 

وٌهدف إلى استباق المشاكل قبل وقوعها عن طرٌق التوعٌة بالقٌم الفاضلة 

وحل بعض المشاكل التً تمر بالطالب والناتجة من عدم التوافق بٌن القٌم 

إلسالمٌة النبٌلة التً ٌإمن بها الطالب وبٌن نوازع نفسه فً هذا السن ا

باإلضافة إلى الواقع الذي قد ال ٌتماشى مع هذه القٌم، لذا فإن إعطاء الطالب 

جرعات إٌمانٌة بؤسالٌب مناسبة تساهم فً حل كثٌر من المشاكل التً قد 

ث تمكنه هذه تواجهه وتعٌق تقدمه الدراسً بل والنفسً واالجتماعً، حً

الجرعات من إحسان التعامل مع نفسه ومحٌطه وأداء مهامه كطالب بكفاءة، 
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كما تزرع لدى الطالب القٌم واألخالق الفاضلة كؤخالقٌات الطلب وأخالقٌات 

العمل والبعد عن المظاهر السٌئة كالغش والتدخٌن وغٌر ذلك من سلوكٌات 

شاكل النفسٌة للطالب وذلك كما ٌهدف هذا اإلرشاد إلى منع وقوع الم.ردٌئة

عن طرٌق تعزٌز الجوانب اإلٌجابٌة لدى الطالب وٌدفع به إلى سلوك الطرق 

التً تإدي به إلى اإلٌجابٌة وذلك بتدرٌبه على بعض المهارات كالتطوع 

وخدمة المجتمع وطرق التفكٌر واالبتكار وإٌجاد الحلول للمشاكل وذلك 

فاعل ومإثر وٌحسن من نظرته لٌتمكن من المساهمة فً التنمٌة كعضو 

. لنفسه ومجتمعه
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ً : اإلرشاد الوظٌفً:  خامسا

وٌهدف اإلرشاد الوظٌفً إلى تهٌئة الطالب للدخول فً عالم الوظائف 

والمهن باقتدار بدءا من اختٌار التخصص المناسب وذلك عن طرٌق القٌاس 

ومن ثم العلمً الدقٌق، ودراسة سوق العمل لمعرفة المهارات المطلوبة له 

تهٌئة الطالب وتدرٌبه على هذه المهارات باإلضافة إلى مساعدة الطالب على 

مهارات البحث عن الوظائف ككتابة السٌرة الذاتٌة ومهارات المقابالت 

. الشخصٌة واحترام العمل وااللتزام بؤخالقٌاته إلى غٌر ذلك
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 وكٌل الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة

 عمٌد شإون الطالب

المدٌر التنفٌذي  

 مجلس اإلرشاد والتوجٌه الطالبً

 وحدة التخطٌط سكرتارٌة

 وحدة اإلشراف والمتابعة

 وحدة التقٌٌم

 ( e-advising) وحدة اإلرشاد اإللكترونً 

 وحدة العالقات العامة واإلعالم

 وحدة البرامج العامة

( call center)عالم وحدة االست

والتوجٌه   لمركز اإلرشاد التنظٌمًل الهٌك

 وحدة اإلرشاد والتوجٌه
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:  مجلس اإلرشاد والتوجٌه الطالبً -

: ٌتكون هذا المجلس من 
رئٌساً وكٌل الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة  -1

 عضواًعمٌد شإون الطالب  -2

 عضواًعمٌد القبول والتسجٌل  -3

 عضواًعمٌد السنة التحضٌرٌة   -4

 عضواًعمٌد تطوٌر المهارات   -5

 عضواً(  من المهتمٌن أو لهم عالقة باإلرشاد)ممثل للكلٌات الصحٌة   -6

 عضواً(  من المهتمٌن أو لهم عالقة باإلرشاد)العلمٌة    ممثل للكلٌات  -7

عضواً (  من المهتمٌن أو لهم عالقة باإلرشاد)ممثل للكلٌات اإلنسانٌة   -8

 عضواًالمشرف على المركز   -9

 
: مهام المجلس -

. تحدٌد االستراتٌجٌات العامة لإلرشاد -1
.  مراجعة خطط الكلٌات لإلرشاد -2

. متمٌزٌن فً اإلرشادالتوصٌة بالمٌزانٌات والحوافز لل -3
إقرار خطة مركز اإلرشاد ومٌزانٌته ورفعها لالعتماد من الجهات  -4

. المختصة بالجامعة
. تعٌٌن المشرف على المركز أو استبداله -5

 

مكونات الهٌكل التنظٌمً للمركز 
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: المشرف على المركز  -
: عضو هٌئة تدرٌس متفرغ ومن مهامه 

. إدارة المركز واإلشراف علٌه  -1

 .رشاد تمثٌل المركز والجامعة فٌما ٌتعلق باإل -2

 .اقتراح السٌاسات التنفٌذٌة للمركز  -3

 .اقتراح الحوافز والمكافآت للمرشدٌن وتقدٌمها لمجلس اإلرشاد  -4

 .اإلشراف على صرف المٌزانٌة المقررة لإلرشاد  -5

التنسٌق مع أصحاب الصالحٌة فً الجامعة بخصوص بعض اإلجراءات  -6

. باألكادٌمٌة لحل المشاكل األكادٌمٌة التً تواجه بعض الطال

 
: مهام وحدة التخطٌط -

وضع الخطط السنوٌة والمستقبلٌة لإلرشاد الذي ٌقوم به المركز والرفع  -1

. بها إلى المشرف العام

أكادٌمً ) التنسٌق مع الكلٌات بخصوص خططها لإلرشاد المختص بها  -2

 .ومن ثم رفعها للمشرف العام( وظٌفً  –

ات مقترحة لإلرشاد والتنسٌق مع الكلٌات بهذ -3 ا الخصوص ومن وضع آٌل

ات انظر على سبٌل المثال . ) ثم الرفع للجهات المختصة إلقرار هذه اآلٌل

ة المقترحة لإلرشاد األكادٌمً الحقاً  ( . اآلٌل
 

 : مهام وحدة اإلشراف والمتابعة -

  اإلشراف على اإلرشاد األكادٌمً والتعاون مع وحدات اإلرشاد فً الكلٌات

 .لتذلٌل الصعوبات

 ات المناسبة لمتابعة وتنفٌذ الخطط الموضوعة  لإلرشاد وضع وتنفٌذ اآلًل

. فً المركز والكلٌات

  عمل الدراسات لحل المشاكل التً تواجه المرشدٌن وتعٌق عملٌة اإلرشاد

. 

  تكون حلقة وصل بٌن المرشدٌن ومركز اإلرشاد. 

 اإلشراف والتنسٌق لتقدٌم خدمات اإلرشاد لطالب السنة التحضٌرٌة .
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:  لتقٌٌممهام وحدة ا -

  إجراء القٌاسات واالختبارات واإلحصاءات للتؤكد من جودة الخدمات

. اإلرشادٌة المقدمة للطالب ومدى فعالٌتها وأسباب اإلخفاقات إن وجدت 

 استالم التقارٌر اإلحصائٌات اإلرشادٌة من الكلٌات والمرشدٌن ودراستها. 

 رفع كفاءة قٌاس مدى فعالٌة التدرٌب المقدم للمرشدٌن والطالب فً و

 .المستفٌدٌن

 
:  مهام وحدة العالقات العامة واإلعالم -

تعتبر هذه الوحدة من أهم وحدات المركز لمساهمتها الرئٌسة فً إبراز المركز 
وأنشطته كما أنها عامل مساعد ومهم للوحدات األخرى فً المركز، ومن 

: مهامها 

 نهإٌجاد طرق لتعزٌز تفاعل الطلبة مع اإلرشاد واالستفادة م. 

  تصمٌم وطباعة التقارٌر والنشرات الخاصة  باإلرشاد بعد التنسٌق مع

 .الوحدات األخرى 

 تقوم بعملٌة الدعاٌة واإلعالن للمركز ولإلرشاد. 

 تصمٌم وتنفٌذ المجلة الشهرٌة لإلرشاد. 

 تتولى طرح صفحة برسالة الجامعة لمناقشة مواضٌع تهتم باإلرشاد . 

 رجٌة األكادٌمٌة وغٌرها وعموم المجتمع تتولى التعامل مع الجهات الخا

 .بخصوص اإلرشاد

 تتولى التنسٌق مع قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب. 

  تتولى دراسة سوق العمل. 

 تلقً طلبات التوظٌف من جهات العمل وتنسق مع الكلٌات المعنٌة بشؤنها. 
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( : Calling Center) مهام وحدة االتصال  -

 ب الهاتفٌة حول اإلرشادتتولى الرد على استفسارات الطال .

 تتولى الرد على استفسارات عموم المجتمع الهاتفٌة حول اإلرشاد. 

  تتولى االتصال بؤولٌاء أمور الطلبة إذا استلزم األمر ذلك وبعد التنسٌق مع

 .وحدة العالقات العامة والوحدات األخرى

  تتولى بث الرسائل القصٌرة بالجوال للطالب حول جوانب اإلرشاد- 

وغٌر ذلك وذلك بعد التنسٌق مع وحدة العالقات العامة  -اعٌد الحذفكمو

 .والوحدات األخرى

 
 : مهام وحدة البوابة اإللكترونٌة -

 تسخٌر التقنٌات الحدٌثة لتقدٌم الخدمات اإلرشادٌة للطالب .

  ًاإلشراف على بوابة اإلرشاد اإللكترون (e-advising gate ) والموقع

 .الخاص بذلك 

 لق بالحاسب وتقنٌة المعلومات الداخلٌة للمركزتوًل ما ٌتع .

 التنسٌق مع كلٌة الحاسب ونظم المعلومات .
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 : مهام وحدة البرامج العامة -

  طرح المحاضرات والندوات والبرامج العامة حول اإلرشاد . 

 تتولى طرح برامج إرشادٌة لطالب السنة النهائٌة فً الثانوٌة العامة .

 لمرشدٌن وإقامة الدورات والمناشط المناسبة لذلك إٌجاد طرق لرفع كفاءة ا

. ،والتنسٌق مع الوحدات األخرى بهذا الخصوص

 إصدار التقارٌر والنشرات الخاصة  باإلرشاد. 

 تتولى إصدار مجلة شهرٌة جامعٌة لإلرشاد. 

 فً عمادة شإون الطالب لتدرٌب * التنسٌق مع مركز مهارات الحٌاة

لسوق العمل بعد التنسٌق مع وحدة الطالب على المهارات المطلوبة 
 .العالقات العامة

 

 : مهام وحدة اإلرشاد والتوجٌه -

  التنسٌق مع الكلٌات الستالم ملفات الحاالت التً تتطلب جلسات وعالج

. نفسً واجتماعً

 وذلك للحاالت التً .القٌام باإلرشاد النفسً واالجتماعً والدٌنً للطالب 

 تستطٌع القٌام بها. 

 رشادي مصغر لإلرشاد النفسً واالجتماعً والدٌنً ٌضم إنشاء مجلس إ

ذوي الكفاءات من األقسام المختصة بالجامعة باإلضافة إلى المسئولٌن 

المعنٌٌن بمركز اإلرشاد لمناقشة المواضٌع المختصة بهذا النوع من 
. اإلرشاد وتبادل الخبرات

  جتماعٌة العلوم اال –علم النفس ) التنسٌق مع األقسام األخرى المختصة– 

لتحوٌل ومتابعة الحاالت النفسٌة واالجتماعٌة والتً ( مستشفى الملك خالد 
. ال تستطٌع الوحدة القٌام بعالجها

  التنسٌق والمتابعة مع المختصٌن  من أصحاب التخصصات الشرعٌة

من داخل الجامعة أو   –المإهلٌن وذوي الخبرة فً التعامل مع الشباب
 .ذلك لتوجٌه بعض الحاالت دٌنٌاً وإٌمانٌاً و -خارجها إذا لزم األمر
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  طالب المنح والوافدٌن ) توًل مسإولٌة اإلرشاد للفئات الخاصة– 

 ( .المعوقٌن 

 ًتوًل اإلرشاد لطالب السكن الجامع. 

  ًإجراء االختبارات والمسابقات للكشف عن الموهوبٌن من الطالب ف

. المعارض الخاصة بهممختلف المجاالت ورعاٌتهم وتبنً مواهبهم وإقامة 

 .والتنسٌق مع الكلٌات بهذا الخصوص

  طرح البرامج لتنمٌة  موهبة االختراع واالبتكار لدى الطالب . 

  مساعدة المخترعٌن من الطالب وتبنً اختراعاتهم والمساعدة فً استخراج

 .براءات االختراع لهم 

 جات السعً إلٌجاد حاضنات تقنٌة مصغرة لطرح ابتكارات الطالب كمنت

 .نهائٌة والتنسٌق مع إدارة الجامعة والقطاع الخاص حول هذه الموضوع 
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 :ٌشكل فً كل كلٌة مجلس لإلرشاد ٌضم فً عضوٌته -

 رئٌسا وكٌل الكلٌة للشإون األكادٌمٌة  -1

 عضواًوكٌل الكلٌة للجودة  -2

 عضواً رإساء الوحدات اإلرشادٌة  فً األقسام -3

ذا المجلس على األقل مرة فً الشهر أو إذا دعت الحاجة لذلك وترفع وٌجتمع ه

. نسخة من محضر االجتماع لوكٌل الجامعة للشإون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة
 

: مهام مجلس اإلرشاد بالكلٌة -

  متابعة وضع اإلرشاد فً الكلٌة. 

  وضع الخطط لإلرشاد فً الكلٌة والرفع بها للمشرف على مركز اإلرشاد

 .عة بالجام

  ترشٌح المتمٌزٌن فً اإلرشاد والرفع باألسماء للمشرف على مركز

. اإلرشاد بالجامعة 

  اقتراح الطرق الكفٌلة بتطوٌر اإلرشاد . 

 مناقشة المشاكل الطالبٌة وسبل حلها. 

  الرفع بالحاالت التً لم تستطع األقسام والكلٌة حلها إلى المشرف على

 .مركز اإلرشاد بالجامعة

 ارٌر للمشرف على مركز اإلرشاد بالجامعة حول وضع اإلرشاد الرفع بالتق

 .فً الكلٌة واإلنجازات فً مجال اإلرشاد واإلحصاءات وغٌر ذلك

 اقتراح الطرق المناسبة لمكافؤة المتمٌزٌن من الطالب بالكلٌة. 

إلرشاد األكادٌمً بالكلٌات واألقسام اآلٌات 
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: اإلرشاد باألقسام -

: ٌشكل فً كل قسم وحدة إرشاد تتكون من

 ٌس والذٌن ٌرشحهم رئٌس القسم بناء على المرشدٌن من أعضاء هٌئة التدر

. خبرتهم وكفاءتهم فً اإلرشاد و تدار الوحدة من أحدهم بالتناوب

  مرشدٌن من المعٌدٌن والمحاضرٌن من ذوي الخبرة، كمساعدٌن للمرشدٌن

 .من أعضاء هٌئة التدرٌس

   مرشدٌن من الطالب من ذوي الخبرة والتمٌز العلمً والخلقً لالستعانة

 .إذا رأى القسم مناسبة ذلك –رشاد زمالئهم بهم فً إ
 

ة اإلرشاد باألقسام - : آٌل

  على سبٌل المثال) ٌكون للقسم صالحٌة تنظٌم هذه الوحدة واختصاصاتها :

قد ٌرى القسم وضع مرشدٌن حسب المهام، فمرشدٌن للتعثر الدراسً 

 وآخرٌن للمتمٌزٌن وآخرٌن للقضاٌا النفسٌة واالجتماعٌة وآخرٌن للوظٌفً
 ( .وهكذا

  ٌرشح رئٌس القســــم مرشدٌن من أعضـــاء هٌئة التدرٌس

 (. طالب 200/ مرشد 1)بواقع 

  ٌحتسب اإلرشاد كعبء تدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس بحٌث ٌتوجب على

المرشد التواجد فً وحدة اإلرشاد أربع ساعات فً األسبوع محددة ومعلنة 

أربع ساعات  بوضوح للطالب، وتحتسب ساعتٌن عبء تدرٌسً لكل
 .إرشاد،وال تتجاوز ساعتٌن للعضو الواحد

  ال تحتسب ساعات اإلرشاد ضمن الساعات المكتبٌة. 
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  بالنسبة للمعٌد والمحاضر فٌحتسب له اإلرشاد كعبء تدرٌسً بواقع ساعة

لكل عضو هٌئة تدرٌس تتم مساعدته من قبل المعٌد أو المحاضر على أن 

 .لمحاضر الواحدال تتجاوز ساعتٌن للمعٌد أو ا

  ٌصرف للطالب المشاركٌن فً اإلرشاد مكافؤة مالٌة على نظام التشغٌل

 .الطالبً

 :مهام المرشد -

  على المرشد أن ٌكون ملما باألنظمة األكادٌمٌة فً الجامعة وبخطة القسم

 .وتخصصاته

  مجاالت العمل المتاحة للتخصص . 

 من إفادة الطالب أن ٌسعى جاهدا لتثقٌف نفسه فً مجال اإلرشاد لٌتمكن. 

  ٌضع المرشد ملفا خاصا لكل طالب متعثر أو متوقع تعثره حتى ٌسهل

متابعة حالته، وسٌتم التنسٌق مع عمادة القبول والتسجٌل إلعطاء كل مرشد 
صالحٌة الدخول إلى معلومات الطالب األكادٌمٌة كالجداول والنتائج 

 .لطالب القسم الذٌن ٌتولى إرشادهم ومتابعتهم

 ة الطالب أثناء دراستهم خصوصا المتعثرٌن أو المتوقع تعثرهم متابع

ألسباب أكادٌمٌة والتنسٌق مع رئٌس القسم بخصوص الطلب من أعضاء 

هٌئة التدرٌس برفع أسماء هإالء الطالب للمرشد خصوصا بعد 
االمتحانات الفصلٌة حٌث تبدو النتائج المتدنٌة،وكذلك للطالب الذٌن ٌكثر 

فً األسبوع الرابع % 15الذٌن تجاوزوا ) رات تغٌبهم عن المحاض
أو الذٌن ٌالحظ علٌهم أستاذ المادة بعض ( نهاٌة األسبوع الثامن% 20و

 .الظواهر كالنوم المتكرر أثناء المحاضرات أو الشرود الذهنً أو غٌر ذلك



 

 
 

 

16 

 
 

 

  على المرشد استدعاء هإالء الطالب والنظر فً األسباب ومحاولة حلها

خصوصاً بالطرق ) ة وذلك بعد التنسٌق مع أستاذ المقرر بالطرق المناسب

األكادٌمٌة كاقتراح امتحانات بدٌلة أو زٌادة جرعات تدرٌسٌة أو غٌر 
واالستعانة بالمعٌدٌن والمحاضرٌن والطالب من وحدة اإلرشاد ..( ذلك

 .لمساعدة هإالء المتعثرٌن ووضع الخطط النتشالهم من التعثر

 حدة اإلرشاد فً القسم من حل مشكلة التعثر لدى إذا لم ٌتمكن المرشد وو

وعلى المرشد االستمرار فً متابعة . الطالب فٌرفع األمر لرئٌس القسم 

 .الحالة مع الجهة المختصة بمركز اإلرشاد بالجامعة

  ٌتوجب على المرشد مساعدة الطالب فً تحلٌل وضعه وإرشاده إلى

المشكالت التً ٌعانً منها  الخطوات المناسبة التً علٌه إتباعها لمواجهة

قبل أن ٌتفاقم تؤثٌرها على وضعه الدراسً، وحٌن ٌلحظ المرشد فشل 
الطالب فً حل مشكلته وعدم قدرته على مواجهة التحدٌات النفسٌة 

واالجتماعٌة فٌجب توجٌهه إلى المستوى الثانً من اإلرشاد والرفع بالحالة 
 .رئٌس القسم 

 مقابلة المرشد النفسً واالجتماعً ال  على المرشد أن ٌوضح للطالب أن

 .تعنً أنه مرٌض كما علٌه أن ٌبث الطمؤنٌنة فً نفسه بسرٌة الموضوع

  على المرشد تلمس الطالب المتمٌزٌن فً القسم والتواصل معهم والتنسٌق

مع رئٌس القسم واألعضاء اآلخرٌن لحثهم على مواصلة تمٌزهم وإزالة 

أسمائهم إلى وكٌل الكلٌة لٌتم الرفع بها  العقبات التً تعترض طرٌقهم ورفع

إلى المشرف على مركز اإلرشاد بالجامعة لٌتم التواصل معهم وتشجٌعهم 
 . وإقامة البرامج الخاصة بهم

  على المرشد تشجٌع الطالب وحضهم على قراءة النشرات التً تصدرها

عمادة شإون الطالب وحضور الدورات التً تقٌمها بخصوص اإلرشاد 
 .رات األخرىوالمها
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 ً  مساعدة الطلبة على اتخاذ القرار السلٌم بالنسبة الختٌار التخصص وفقا

  .إلمكاناتهم واهتماماتهم العلمٌة واحتٌاجات سوق العمل

  ٌلزم كل مرشد بؤخذ دورة عن اإلرشاد وطرق التعامل مع الطالب

 .ومشاكلهم عن طرٌق عمادة تطوٌر المهارات
 

: حوافز المرشدٌن -

 ٌسً ألعضاء هٌئة التدرٌس ومكافؤة مالٌة للطالبعبء تدر .

 ترشٌح أفضل المرشدٌن لتكرٌمهم مادٌا ومعنوٌا من قبل الجامعة. 

  استمرار المرشد فً اإلرشاد مرهون بنتائج التقٌٌم الذي ستجرٌه عمادة

. شإون الطالب دورٌاً 
 

: مهام القسم ورئٌس القسم -

 لتدرٌس والطالبترشٌح المرشدٌن المناسبٌن من أعضاء هٌئة ا .

  وضع خطة لإلرشاد فً القسم بالتنسٌق مع وحد اإلرشاد بالقسم وإقرارها

 .من مجلس القسم

 متابعة تنفٌذ خطة اإلرشاد بالقسم. 

  حث أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم على التفاعل اإلٌجابً مع اإلرشاد

. والمرشدٌن والتعاون معهم

  ًن للتعثر ووضع الحلول ٌنظر القسم فً إمكانٌة حصر الطالب المرشح

المناسبة لهم على مستوى القسم كوضع فصول خاصة بهم واختٌار أكفؤ 
األساتذة لهم والقادرٌن على التواصل معهم بوسائل تدرٌس وأنشطة تعلٌمٌة 

مناسبة لهم وتعٌن على توصٌل المعلومة لهم بؤٌسر الطرق النتشالهم من 
ات أكبر من ناحٌة رفع وسٌنظر فً إعطاء األقسام صالحً. خطر التعثر

 .الحرمان وإعادة االختبار للطالب وغٌر ذلك
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  على األقسام اإلعالن بشكل واضح وبكل الطرق المناسبة عن أسماء

المرشدٌن فً وحدة اإلرشاد فً القسم وأرقام هواتفهم وأوقات تواجدهم 
وإٌجاد مكاتب لهذه الوحدة لٌتمكن جمٌع الطالب سواء المتعثرٌن أو 

 .م من مراجعتهم واستشارتهم فً أمورهمغٌره

   حث الطالب بكل الطرق على االستفادة من خدمات وحدة اإلرشاد بالقسم

 .واستشارة المرشدٌن فً أمورهم األكادٌمٌة وغٌرها

  على األقسام ومن خالل وحدة اإلرشاد جمع السٌر الذاتٌة للطالب الراغبٌن

الكترونٌا إلى مركز  فً التوظٌف ومساعدتهم على كتابتها وإرسالها
التوجٌه واإلرشاد بالجامعة لتتولى اإلدارة تنسٌق المقابالت بٌنهم وبٌن 

 .جهات التوظٌف

  التوضٌح للطالب وبشكل واضح أنه عند الطلب من الطالب المتعثر أو

المتوقع تعثره مراجعة المرشد وفشله فً ذلك فسٌتم الرفع به إلى وكٌل 

ستدعائه وإخباره بإمكانٌة إٌقاف تسجٌله ال-رئٌس مجلس اإلرشاد –الكلٌة 
منعه من دخول االمتحان النهائً للمادة أو المواد ( أو/ و)للفصل القادم 

 .التً ٌتوقع تعثره بها حتى تتم معالجة حالته حسب الطرق المذكورة سابقا

  استالم الحاالت التً لم ٌستطع المرشدون ووحدة اإلرشاد فً القسم

 .معالجتها وإال رفع بها إلى وكٌل الكلٌةمعالجتها فإن استطاع 

 إٌجاد الطرق المناسبة لمكافؤة المتمٌزٌن من الطالب فً القسم. 
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  استالم الحاالت النفسٌة واالجتماعٌة من الكلٌات وإحالتها إلى المختصٌن

 .لدراستها وإٌجاد الحلول لها

 ٌة حلها وذلك المساعدة فً حل المشاكل األكادٌمٌة والتً لم تستطع الكل

 .بالتنسٌق مع الجهات المسئولة فً الجامعة

  عقد ورش العمل والبرامج اإلرشادٌة التً تتناول العدٌد من الموضوعات

التً تهم الطلبة وتهدف إلى توعٌتهم وتزوٌدهم بالمعلومات والمهارات 

الدراسٌة المختلفة التً تمكنهم من اإلٌفاء بالتزاماتهم األكادٌمٌة بنجاح 

ي قد تسهم فً وقاٌتهم من الوقوع فً المشكالت والصعوبات المإثرة والت

كمهارات اإللقاء والتقدٌم ، الخجل االجتماعً، . على تقدمهم العلمً

االكتئاب النفسً،مهارات التعامل مع الضغوط النفسٌة، مهارات تنظٌم 

الوقت، االستذكار الفعال ، االستفادة من المحاضرات، كٌفٌة االستعداد 

متحانات والتغلب على قلق االمتحان، المواضٌع المتعلقة بقلة الدافعٌة لال

 .وغٌرها من الموضوعات الهامة...... وتدنً التحصٌل الدراسً

عن طرٌق مركز اإلرشاد آلٌة اإلرشاد األكادٌمً 
والتوجٌه 
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  سٌقوم المختصون من مركز التوجٌه واإلرشاد خاصة المرشدون النفسٌون

واالجتماعٌون بزٌارات منتظمة للوحدات اإلرشادٌة فً األقسام وحضور 

لسات مجالس اإلرشاد فً الكلٌات لالطمئنان على سٌر عملٌة بعض ج

اإلرشاد كما ٌجب والتباحث مع المرشدٌن فً األقسام حول تطوٌر اإلرشاد 

وما ٌتعلق به وكذلك الجلوس مع الطالب للنظر فً مشاكلهم والتحاور 

. معهم

  إعداد الكتٌبات والمطبوعات اإلرشادٌة كالملصقات والمطوٌات والنشرات

 .اصة بالصحة النفسٌة واالجتماعٌة والقضاٌا األكادٌمٌة العامةالخ

  القٌام باألبحاث العلمٌة المتخصصة التً تستهدف القضاٌا الطالبٌة وتطوٌر

أنشطة وحدات اإلرشاد فً األقسام وتدرٌب المرشدٌن من أعضاء هٌئة 

 .التدرٌس فً القضاٌا المتعلقة باإلرشاد

 ات التً تواجههم سواء كانت اجتماعٌة أو مساعدة الطلبة على تخطً الصعوب

نفسٌة، وذلك من خالل تزوٌدهم بالمعلومات والمهارات الالزمة لتخطى 

الصعوبات التً تإثر على توافقهم النفسً واألكادٌمً فً الجامعة وذلك عن 

طرٌق تقدٌم خدمات وقائٌة وعالجٌة كاإلرشاد الفردي  واإلرشاد الجماعً 

 .االجتماعٌة والعالج النفسً للحاالت التً تتطلب ذلكواالستشارات النفسٌة و
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  تهٌئة الطلبة لاللتحاق بسوق العمل من خالل تزوٌدهم بالمهارات المطلوبة

 .مثل كتابة السٌرة الذاتٌة واالستعداد للمقابالت المهنٌة

 ًأكادٌمٌا عن طرٌق توفٌر الجو  نتقدٌم خدمات إرشادٌة للطلبة المتفوق

ة والفنٌة والتنسٌق المالئم إلظهار  مجاالت تفوقهم المتعددة العلمٌة واألدٌب

 .مع األقسام بهذا الخصوص 


