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برعاية وزير التعليم د .عزام بن حممد الدخيل

الجامعة تستضيف مؤتمر «اإلرشاد األكاديمي
يف التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي»

حتت رعاية كرمية من معايل وزير التعليم الدكتور عزام بن حممد الدخيل
تستضيف اجلامعة مؤمتر «اإلرشاد األكادميي يف التعليم العايل بدول جملس
التعاون الواقع واملأمول» ،املنعقد بني  19و20و 21حمرم 1437هـ املوافق 1و 2
و  3نوفمرب  2015م ،بقاعة امللك فيصل للمؤمترات باجلامعة.
ويستهدف املؤمتر شرائح خمتلفة على رأسهم أعضاء هيئة التدريس
بالتعليم العايل وما قبل ،وطالب وطالبات اجلامعات ،والباحثني يف جمال إرشاد
وتوجيه الطالب ،واملهتمني بتنمية وتطوير املوارد البشرية ،وكل من لهم اهتمام
مبوضوعات اإلرشاد األكادميي.
وقد أوضح نائب رئيس اللجنة اإلشرافية للمؤمتر عميد القبول والتسجيل
الدكتور أمني يوسف نعمان أن املنظمات التعليمية يف املنطقة العربية ومنطقة
اخلليج العربي تعمل على أن تكون خمرجات التعليم اجلامعي مواكبة لنظم
اجلودة العاملية ،ليكون اخلريجني على قدم املساواة مع أقرانهم
يف الدول املتقدمة ،لذلك يهدف مؤمتر «اإلرشاد األكادميي
يف التعليم العايل لدول جملس التعاون الواقع
واملأمول» إىل تفعيل دور اجلامعات يف تطوير
أعمال اإلرشاد األكادميي وتأثري ذلك على
جودة التعليم ،موجهًا الدعوة من خالل
املؤمتر للباحثني للتقدم باألوراق
العلمية التي تناقش وتبحث دور
اإلرشاد األكادميي يف حتفيز
وتهيئة طالب وطالبات التعليم
العايل للنجاح والتميز األكادميي،
إىل جانب التحديات احلالية التي
تواجه العاملني يف جماالت اإلرشاد
األكادميي وسبل االبتكار والتطوير
يف جميع مراحله قبل ،وخالل وبعد
املرحلة اجلامعية.
وأشار إىل أن حماور املؤمتر
ترتكز على اإلرشاد األكادميي أهميته
وفلسفته واسرتاتيجياته ،وتكامل اإلرشاد
األكادميي يف التعليم العام والعايل ،كما يناقش
سبل مواجهة حتديات سوق العمل ،والتحديات التي

تواجه اإلرشاد األكادميي بشكل عام ،باإلضافة إىل التقنيات احلديثة املستخدمة
يف اإلرشاد األكادميي ،كما يتطرق إىل دور املؤسسة التعليمية يف حتقيق اجلودة
يف هذا اجملال.
وحول الشروط والضوابط اخلاصة مبشاركات املؤمتر ،أكد عميد القبول
والتسجيل أنها تتمثل يف عدم تعارضها مع املبادئ و القيم و األحكام اإلسالمية،
وأن ال يتعارض حمتوى املشاركة مع أهداف املؤمتر ،بأن يكون موضوع املشاركة
املقدمة ضمن موضوعات حماور املؤمتر و فعالياته ،وأن ال تكون املشاركة املقدمة
قد مت نشرها أو قبلت للنشر يف أي جملة علمية أو يف مؤمتر سابق داخل اململكة
أو خارجها ،كما ستخضع املشاركات للفحص من قبل املتخصصني من خالل
برنامج متخصص يف التحقق من االستالل العلمي.
وكان املؤمتر قد بدأ بالتسجيل للحضور واستقبال األوراق العلمية منذ ٢٥
رمضان املنصرم ،ثم جرى استقبال األوراق العلمية ،وحتكيمها.
وأفاد نائب اللجنة اإلشرافية للمؤمتر بأن
اجلامعة تسعى من خالل تنظيمها للمؤمتر
لنشر وتعزيز ثقافة اإلرشاد األكادميي،
واستعراض أبرز التوجهات احلديثة
والتجارب الناجحة يف تطوير أساليب
اإلرشاد األكادميي وربط خمرجات
التعليم بسوق العمل ،والتعرف
على أبرز التحديات التي تواجه
اإلرشاد األكادميي وبحث سبل
مواجهتها ،وكذلك إلقاء الضوء
على املمارسات التقنية والتجارب
الرائدة يف جمال اإلرشاد
األكادميي ،وتنمية مهارات
املرشدين األكادمييني وتهيئة
العوامل املساعدة لهم بشريًا
وتقنيًا ،واملساهمة يف إثراء االنتاج
الفكري لألبحاث العلمية املتخصصة يف
اإلرشاد األكادميي اجلامعي ،والتعرف على
أحدث معايري تقييم برامج اإلرشاد األكادميي
لتحقيق اجلودة.

Media@kau.edu.sa
مؤتمر اإلرشاد األكاديمي
نحو مستقبل واعد
لتطوير العملية التعليمية

يأتي مؤمتر اإلرشاد األكادميي يف ضوء اإلعداد احلديث
للكوادر ،والدور الذي تضطلع به اجلامعات ،واملرحلة التاريخية
التي مير بها اإلنسان يف عصرنا يف ظل املتغريات الهائلة يف
جمال الهندسة البشرية ،وقد بادرت جامعة امللك عبد العزيز إىل
إنشاء « وحدة اإلرشاد األكادميي» كركيزة مهمة يف تطوير
العملية التعليمية وتأسيس قواعد املشاركة والتفاعل واملساهمة
يف اتخاذ القرارات لبناء الشخصية القادرة على مواجهة
املستقبل مبا يحمله من متغريات.
ومتش ٍيا مع هذا النهج ،فإن اهتمامنا بالطالب كمكون
رئيس يف العملية التعليمية  -يف ظل وجود إدارة فاعلة تنهج
النهج الفعال يف تعاملها مع مكونات العملية التعليمية بأبعادها
اخملتلفة -يجعلنا دائما نعمل على إعداده وإرشاده ومتابعته
وتقييم إجنازاته واكتشاف مهاراته ومساعدته يف الكشف
والتعرف على العقبات التي تواجهه وحتد من تقدمه  ،من خالل
وحدة متخصصة تتوىل االضطالع مبهام اإلرشاد مبكوناته
اخملتلفة بكفاءة عالية وفعالية للوصول إىل حتقيق التوازن
النفسي واالجتماعي ألهم مكون يف العملية التعليمية وهو
الطالب.
وملا كان جناح العملية التعليمية مرتبط مبدى استجابة
وتفاعل الطالب يف البيئة اجلامعية ،كان من الضروري أن تتوفر
له كافة اإلمكانات األساسية يف البيئة التعليمية التي حتثه
على اإلبداع واالبتكار ،وتتمثل هذه املقومات بالنسبة للطالب
اجلامعي يف االندماج الفعلي يف العملية التعليمية وإقباله
على دراسة التخصص الذي رغب فيه ،ويتعزز هذا الشعور
باألمن النفسي من خالل فهمه للوائح واألنظمة وإملامه باخلطة
الدراسية ،وشروط النجاح ،وحسابات التقديرات الرتاكمية
وإجراءات التسجيل ،والتواصل مع القنوات اإلرشادية بكل
يسر وسهوله؛ ليشعر بوجوده االجتماعي كعضو فعال يف
البيئة اجلامعية.
عملية اإلرشاد األكادميي التي تتوالها عمادة القبول
والتسجيل بفكر جديد يف جامعة املؤسس تبدأ التعامل مع
الطالب من حيث مرحلة ما قبل اجلامعة وحتى تخرجه وإرشاده
إىل إمكانيات تنمية مهاراته والدخول إىل سوق العمل ،هذا
باإلضافة إىل األعمال األساسية لإلرشاد يف مساعدة الطالب
على السري يف الدراسة على أفضل وجه ممكن ،والتغلب على ما
يعرتضهم من عقبات ،مستفيدين من اخلدمات واإلمكانات التي
تتيحها لهم البيئة االجتماعية عامة ،والتي توفرها املؤسسات
التعليمية التي ينتمون إليها بصفة خاصة.
نتمنى أن يحقق هذا املؤمتر أهدافه ونتائجه املرجوة
من خالل اخلروج بتوصيات يتم تطبيقها يف املستقبل القريب
لتطوير جمال اإلرشاد األكادميي خدمة للتعليم اجلامعي العايل.
واهلل ويل التوفيق.
أ .د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
مدير الجامعة المكلف
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متابعات

مؤتمر اإلرشاد األكاديمي يف التـــــــعليـم الــــعـــالي لـدول مجــــلــــــــ

موضوع المؤتمر
مؤمتر اإلرشاد االكادميي يف التعليم العايل لدول جملس التعاون
الواقع و املأمول

 .4أن ال تكون املشاركة املقدمة قد مت نشرها أو قبلت للنشر يف أي جملة
علمية أو يف مؤمتر سابق داخل اململكة أو خارجها
 .5تخضع املشاركات للفحص من قبل املتخصصني من خالل
برنامج متخصص يف التحقق من االستالل العلمي ،و ستتم جتاهل مشاركة
من يثبت إخالله باألمانة العلمية ،أو خمالفة الشروط.

الزمان
19و  20و  21حمرم 1437 -هـ املوافق  1و 3-2نوفمرب 2015م

ثانياً  :ضوابط تنسيق الورقة العلمية:
 .1اإللتزام بجميع قواعد البحث العلمي  ،و بخاصة توافر األصالة و
اإلضافة العلمية.
 .2أن يكتب البحث باللغة العربية أو اإلجنليزية  ،مع اإللتزام بالكتابة
بلغة سليمة ومدققة نحويًا وإمالئيا.
 .3أن ال تزيد صفحات البحث العلمي عن  15صفحة شاملة للمراجع و
املالحق والصور والرسومات ،وأال تقل عن  8صفحات .على أن يشمل على
احملتويات التالية :صفحة الغالف و بها عنوان املشاركة أو أسماء املشاركني،
صفحة مستخلص البحث ،املقدمة ،مشكلة الدراسة ،أهداف الدراسة ،مواد
وطرق البحث ،املناقشة ،النتائج و التوصيات ،اخلالصة ،املراجع العلمية.
 .4يجب اال تزيد الصور والرسومات عن  6وحدات
 .5يجب أن يكتب ملخص للبحث ال يزيد عن  250كلمة  ،و يتضمن :
املقدمة و مشكلة الدراسة و املنهج املتبع للدراسة  ،و ملخص النتائج و أهم
التوصيات و يرفع يف ملف مستقل
 .6أن تكون الكتابة بواسطة احلاسب ( برنامج مايكروسوفت
وورد  ، )Word MSمقاس  ، A4وفق القالب املعد لذلك يف صفحة
طريقة التقدمي للمشاركة على موقع املؤمتر ،مع توقيع منوذج اإلقرار

المكان
جامعة امللك عبدالعزيز – قاعة امللك فيصل للمؤمترات – جدة

•
•
•
•
•

المستهدفون
أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العايل وماقبل.
طالب و طالبات اجلامعات.
الباحثون يف جمال إرشاد وتوجيه الطالب.
املهتمون بتنمية وتطوير املوارد البشرية.
كل من لهم اهتمام مبوضوعات اإلرشاد االكادميي
الشروط والضوابط:
أو ًال  :شروط عامة :
أن ال تتعارض املشاركات مع املبادئ و القيم و األحكام

.1
اإلسالمية.
 .2أن ال يتعارض حمتوى املشاركة مع أهداف املؤمتر
 .3أن يكون موضوع املشاركة املقدمة ضمن موضوعات حماور
املؤمتر و فعالياته

وإرفاقه.
األهداف والتطلعات
• نشر وتعزيز ثقافة اإلرشاد األكادميي
• استعراض أبرز التوجهات احلديثة والتجارب الناجحة يف تطوير
أساليب اإلرشاد األكادميي
• ربط خمرجات التعليم العايل بسوق العمل
• التعرف على أبرز التحديات التي تواجه اإلرشاد األكادميي وبحث
سبل مواجهتها
• إلقاء الضوء على املمارسات التقنية والتجارب الرائدة يف جمال
اإلرشاد األكادميي
• تنمية مهارات املرشدين األكادمييني وتهيئة العوامل املساعدة لهم
بشريا وتقنيا
• املساهمة يف إثراء االنتاج الفكري لألبحاث العلمية املتخصصة يف
اإلرشاد األكادميي اجلامعي
• التعرف على معايري تقييم برامج اإلرشاد األكادميي لتحقيق اجلودة.
محاور المؤتمر:
• اإلرشاد األكادميي أهميته وفلسفته واسرتاتيجياته
• تكامل اإلرشاد األكادميي يف التعليم العام والعايل
• اإلرشاد األكادميي وسوق العمل
• التحديات التي تواجه اإلرشاد األكادميي
• التقنية احلديثة واإلرشاد األكادميي
• املؤسسة التعليمية ودورها يف حتقيق جودة اإلرشاد األكادميي .

تدشني موقع إلكرتوني خاص بمؤتمر اإلرشاد
األكاديمي يف التعليم العالي لدول مجلس التعاون
دشن وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة العليا
للمؤمتر األستاذ الدكتور عدنان بن حمزة زاهد املوقع اإللكرتوين ملؤمتر اإلرشاد
األكادميي يف التعليم العايل لدول جملس التعاون ،والذي سيعقد خالل الفرتة
بني  21- 20حمرم 1437هـ ( 3-2نوفمرب 2015م) مبركز امللك فيصل للمؤمترات
بجامعة امللك عبدالعزيز.
وأوضح سعادته أن املؤمتر فرصة للباحثني واألكادمييني للمشاركة يف حماور
املؤمتر اخملتلفة ،وقد مت استقبال األوراق العلمية من خالل املوقع اإللكرتوين
الرسمي للمؤمتر والذي من خالله مت إتاحة تقدمي املشاركات.
وأضاف بأن حماور املؤمتر تشمل اإلرشاد األكادميي أهميته وفلسفته
واسرتاتيجياته ،وكذلك تكامل اإلرشاد األكادميي يف التعليم العام والعايل
والتحديات التي تواجهه ،إضافة حملور املؤسسة التعليمية ودورها يف حتقيق جودة
اإلرشاد األكادميي ،مبينًا أن املؤمتر يهدف لنشر وتعزيز ثقافة اإلرشاد األكادميي

واستعراض أبرز التوجهــات احلــديثــة والتجـارب الناجحة يف تطوير أساليب
اإلرشاد األكادميي ،وربط خمرجات التعليم العايل بسوق العمل ،والتعرف على أبرز
التحديات التي تواجه اإلرشاد و سبل مواجهتها ،مع إلقاء الضوء على املمارسات
التقنية والتجارب الرائدة يف هذا اجملال ،فضلًا عن تنمية مهارات املرشدين
األكادمييني وتهيئة العوامل املساعدة يف إثراء اإلنتاج الفكري لألبحاث العلمــية
املتخــصصــة ،باإلضافة إىل التعرف على مع ــايـيـر تقــييم برامـج اإلرشاد األكادميي
اجلامعي لتحقيق اجلودة .من جهته أشار نائب رئيس اللجنة اإلشرافية عميد القبول
والتسجيل الدكتور أمني يوسف نعمان أن املؤمتر يستهدف أعضاء هيئة التدريس
وطالب وطالبات اجلامعات والباحثني يف جمال اإلرشاد والتوجيه الطالبي،
واملهتمني بتنمية وتطوير املوارد البشرية و مبوضوعات اإلرشاد األكادميي.
مؤكدًا أن املؤمتر يسعى خلدمة اإلرشاد األكادميي يف جامعات اململكة ودول
جملس التعاون اخلليجي ،معربًا عن شكره ملعايل وزير التعليم على رعايته وموافقته

إلقامة املؤمتر يف رحاب جامعة امللك عبدالعزيز ،ومقدمًا الشكر لسعادة مدير اجلامعة
املكلف األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي على دعمه للمؤمتر حرصًا من
سعادته على استمرار اجلامعة يف حتقيق الريادة يف تنظيم املؤمترات العلمية
املتميزة التي تهتم بالعملية التعليمية وتنعكس إيجابًا على دور أعضاء هيئة التدريس
والطالب اجلامعي يف حتقيق أهداف اجلامعة ،كما شكر سعادة األستاذ عبداهلل بن
جمعة الشبلي األمني العام املساعد للشؤون االقتصادية والتنموية باألمانة العامة
جمللس التعاون لدول جملس اخلليج العربي على دعوته عمداء القبول والتسجيل
واخملتصني يف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل لالجتماع الرابع عشر واملؤمتر
املصاحب له يف جامعة امللك عبدالعزيز ،كما شكر أمني جلنة عمداء القبول والتسجيل
يف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل بدول جملس التعاون اخلليجي ،وعميد
القبول والتسجيل بجامعة الطائف سعادة الدكتور وصل اهلل بن عبداهلل السواط.

متابعات
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ــــــــــس التـــعاون  ..نظرة للواقع وتطلع للمأمول

املؤتمر حرص
على تطبيق أحدث
التقنيات التنظيمية
واإللكرتونية

سعينا يف عمادة القبول والتسجيل يف جامعة
املؤسس ،جامعة امللك عبد العزيز ،على إعادة تعريف
مفهوم اإلرشاد األكادميي بحداثة وبشكل إنسيابي
وتدريجي ومدروس .حيث بدأنا بهيكلة اإلرشاد
األكادميي املتكامل والذي يشمل املوارد البشرية
والتقنية واإلجرائية .فمن حيث املوارد التقنية عملنا
على إنشاء نظام اإلرشاد األكادميي اإللكرتوين ومن
ثم تدريب وتوعية املنسوبني والطالب على آلية
إستخدامه واإلستفادة منه مع احلرص على املتابعة
والتطوير ،حتى وصلنا إىل نسبة إستخدام ترتاوح
بني  ٪٩٨-٨٠خالل الفصل الدراسي الواحد بتوفيق
اهلل تعاىل ثم دعم اإلدارة العليا للجامعة وتوجيهات
عميدنا امللهم .هذه التجربة الرائدة ولدت فكرة مؤمتر
اإلرشاد األكادميي يف التعليم العايل لدول جملس
التعاون اخلليجي وأورثته خصائص التميز التقني.
إن تنظيم املؤمترات العلمية مل يعد كالسيكيًا
تقليديًا ،وإمنا أصبح يعتمد على تقنيات حديثة
بفضل توافر وسائل التواصل السريعة ،وهو ما
حرصت اللجنة الفنية للمؤمتر على تطبيقه ،حيث مت
استقبال كافة املشاركات واألوراق العلمية من خالل
املوقع اإللكرتوين للمؤمتر ،ثم فرزها وحتكيمها من
خالل إرسالها إلكرتونيًا للمحكمني ،وهو ما يوفر
الوقت واجلهد.
وقد استفادت اجلامعة ممثلة يف عمادة القبول
والتسجيل من اخلربات والتجارب السابقة يف
تنظيم املؤمترات العلمية ،من خالل استخدام التقنية
احلديثة ،خاصة أن اجلامعة متتلك قدرات عالية يف
هذه اجملال .وقد جتسد هذا املبدأ يف تنظيم املؤمتر،
حيث يتجلى دلك يف احلجم الكبري من املشاركات التي
بلغت  136مشاركة علمية ،وقع االختيار على  30منها
من خالل التحكيم اإللكرتوين .كما مت إدارة املؤمتر
إلكرتونيًا حيث مل يتم االعتماد على الورق حتى يف
عمليات التسجيل لورش العمل املتاحة ضمن فعاليات
املؤمتر.
ويتطلع املؤمتر لتحقيق أهدافه واالستفادة من
التوصيات التي يخرج بها املؤمتر لتحسني األداء
وتطوير جمال اإلرشاد األكادميي يف اجلامعات
املشاركة ،واالستفادة من خربة كل جامعة يف
تطوير اإلدارة التقنية والفنية للمؤمترات ،فكل
الشكر والتقدير للمشاركني يف املؤمترات وللجان
الساهرة على إجناحه ،والشكر موصول ملعايل وزير
التعليم الدكتور عزام بن حممد الدخيل على رعايته
لهذا املؤمتر املهم ،ولسعادة مدير اجلامعة األستاذ
الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي على متابعته
الدؤوبة لسري العملية التنظيمية للمؤمتر ،واهلل ويل
التوفيق.
د .هاني سامي برديسي
وكيل عمادة القبول والتسجيل
للشؤون التعليمية
رئيس اللجنة الفنية
وعضو اللجنة اإلشرافية العليا للمؤتمر
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متابعات

اإلرشاد األكاديمي بجامعة املؤسس  ....انـــدمـاج يف البيــــــــ

نبذة عن اإلرشاد األكاديمي
يعترب اإلرشاد األكادميي من أهم وسائل مساعدة
الطالب اجلامعي لالندماج يف البيئة األكادميية ،لتحقيق
أعلى مستويات التحصيل العلمي .وهو ضرورة لتحقيق
أهداف التعليم اجلامعي الرامية إىل حتفيز مواهب الطالب
والطالبات املتباينة لتنمو منوًا متكاملًا أكادمييًا ونفسيًا
واجتماعيًا.
ومن هذا املنطلق يوجب نظام اإلرشاد األكادميي
مسئوليات على أطراف العملية التعليمية ،وهما الكلية
والطالب .وتتجلى هذه الواجبات يف جممل النظم
واللوائح اإلدارية والفنية واألكادميية التي تنظم مسرية
العملية التعليمية مبخرجاتها .وينفرد اإلرشاد األكادميي
بالدور احليوي الذي يعمل على جودة الصورة العامة

اإلرشاد األكاديمي
وسيلة من وسائل
تنمية قدرات
الطالب الجامعي
مسؤولية اإلرشاد
األكاديمي تكاملية مع
مهمة التدريس لدى
عضو هيئة التدريس

للحياة اجلامعية ،واإلرشاد االكادميي حق للطالب
والطالبات وواجب عليهم.
اإلرشاد األكاديمي المهام والمسؤوليات
اإلرشاد األكادميي هو أحد واجبات ومسئوليات
عضو هيئة التدريس املكملة ملهامه الرئيسة التعليمية
والبحثية واإلدارية ومن مهام املرشد :
 .1اإلشراف على جمموعة من الطالب أكادمييًا.
 .2القيام بتسجيل الطالب يف كل فصل دراسي حسب
املسار التعليمي واملقررات املطروحة يف ذلك املسار.
 .3توجيه الطالب تعليميًا وسلوكيًا بعد التعرف
على إمكاناتهم وقدراتهم العلمية وظروفهم االجتماعية
والتنسيق مع املرشد االجتماعي.
 .4متابعة انتظام الطالب يف احملاضرات وحتصيلهم
العلمي يف كل فصل دراسي وإعدادهم لالختبارات
الفصلية.
 .5متابعة الطالب وحتليل مشكالتهم الدراسية
وتقدمي النصح واإلرشاد لهم.
 .6حث الطالب على املشاركة يف النشاطات اخملتلفة
باجلامعة.
 .7التعريف مبرافق اجلامعة ومهامها — مثل :عمادة
القبول والتسجيل  -شؤون الطالب  -مكتب العميد  -مكتب
الوكيل – مكتب رئيس القسم التابع له الطالب  -مكتب
الشؤون التعليمية  -املعامل والفصول الدراسية  -العيادة
– املكتبة.
 .8تعريف ( الطالب  /الطالبة ) مبا يخصه يف الئحة
التعليم اجلامعي مثل  :نظام الدراسة باجلامعة ،والكلية
املسجل بها ،حساب املعدل الفصلي والرتاكمي ونظام
االعتذار والتأجيل ،مراتب الشرف  ...وغريهم.
اإلرشاد األكاديمي األدوات والوسائل
حتى نتمكن من إفادة الطالب والطالبات بشكل أكرث
فعالية يوجد عدة أدوات هامة لإلرشاد األكادميي:
• اللوائح واألدلة

 oالئحة الدراسة واالختبارات ( ميكن احلصول
عليها من موقع العمادة على االنرتنت)
 oدليل الطالب  /الطالبة لإلرشاد األكادميي
• نظام اإلرشاد األكادميي اإللكرتوين على نظام
Odus Plus
 oالتواصل اإللكرتوين مع الطالب حتت اإلرشاد
 oطلب موعد لقاء مع الطالب حتت اإلرشاد
 oمطابقة اخلطة الدراسية
 oتسجيل املقررات الدراسية (احلذف واإلضافة )
 oاملتابعة واإلحصائيات للطالب حتت اإلرشاد
• النشرات اإلرشادية عرب الربيد اإللكرتوين
اجلامعي للطالب والطالبات
• الورش التدريبية لإلرشاد األكادميي
أدوار المرشد األكاديمي في التسجيل
المبكر
التسجيل املبكر هي الفرتة األساسية لتسجيل
املقررات الدراسية حيث ميكن للطالب تسجيل جدول
الفصل الدراسي التايل مبكرًا من خالل نظام (Odus
 .)Plusو يتيح النظام للطالب االطالع على شعب
الفصل الدراسي القادم واالنتهاء من إجراءات تسجيلها
مبكرًا حتى يتسنى للطالب/الطالبة البدء بدراسة الفصل
الدراسي الثاين من بداية أول اسبوع ،علمًا بأن فرتة
التسجيل املبكر تبدأ يف منتصف الفصل الدراسي الذي
يسبق الفصل املسجل له.
يف فرتة التسجيل املبكر ميكن للطالب االستعانة
باملرشد األكادميي اخلاص به يف اختيار املقررات التي
تناسبه وتناسب وضعه األكادميي قبل تسجيلها .كذلك بعد
انتهاء فرتة التسجيل املبكر مباشرة ويف األسبوع التايل
تبدأ فرتة التسجيل عرب املرشد األكادميي .وميكن للطالب
يف حال وجود أي تعديل على اجلدول الدراسي مراجعة
مرشده األكادميي حيث يوجد لدى املرشد األكادميي
صالحيات احلذف واإلضافة لطالبه حتت اإلرشاد .ويف
حال مل يكن الطالب متخصص ،يساعد املشرف األكادميي
الطالب بالبدء يف إجراءات تخصيصه حسب موعد

التخصيص املعلن من عمادة القبول والتسجيل.
فترة التسجيل مع المرشد األكاديمي
فرتة التسجيل املبكر بواسطة الطالب هي الفرتة
األساسية ويعترب جدول الطالب نهائيًا دون احلاجة
للرجوع للمرشد األكادميي .ولكن تتيح عمادة القبول
والتسجيل والكليات للطالب الذين لديهم حاالت تستلزم
تعديل اجلدول املساعدة عرب املرشد األكادميي ،حيث يقوم
املرشد بالتايل:
عند زيارة الطالب ،يعاين املرشد األكادميي كشف
درجات الطالب واملقررات املسجلة ومقارنة ذلك مع اخلطة
الدراسية ثم توجيه الطالب للمقررات التي تتطابق مع
حالته األكادميية وتخصصه.
بعد ذلك ميكن للمرشد األكادميي تسجيل املقررات
للطالب واحلذف واإلضافة مباشرة من حسابه على أنظمة
التسجيل.
يقوم املرشد بالتأكد ومن عدم وجود أي تعارض يف
مواعيد جدول الطالب الدراسي.
تنتهى كافة إجراءات التسجيل قبل بدء الدراسة
بأسبوع وال يحق للطالب إجراء اي تعديالت على
اختياراته.
الخصائص اإللكترونية الجديدة التي
تساعد المرشد األكاديمي
أولًا :التواصل اإللكرتوين مع الطالب حتت االرشاد
بعد الدخول إىل نظام الشؤون االكادميية Odus
Plus
نقوم باختيار تبويب (اإلرشاد األكادميي) من اعلى
الصفحة الستعراض اخلدمات املتاحة للمرشد االكادميي.
نقوم بالضغط على رابط (التواصل اإللكرتوين مع
الطالب حتت اإلرشاد).
يف هذه الصفحة نقوم بالضغط على» إنشاء موضوع
جديد للتواصل مع الطالب حتت اإلرشاد»
بإمكان املرشد من حتديد نوع املناقشة ان تكون عامة

متابعات
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ـــــــــــئة األكاديـمية وضرورة لتحقيق أهداف التعليم الجامعي

جلميع الطالب أو خاصة لطالب يتم اختيارهم من خالل
القائمة باألسفل.
… من قائمة موضوعات التواصل نختار موضوع
التواصل وبإمكان املرشد من حتديد عدة موضوعات يتم
مناقشتها أو اختيار أخرى ملناقشي موضوع غري مسرد
بالقائمة.
بعد ذلك نقوم بإدخال موجز للموضوع لتعريف
الطالب اكرث عن هذه املناقشة مع كتابة تفاصيل للموضوع.
 بعد االنتهاء من ادخال كافة املعلومات نقوم بالضغط
على «إرسال املوضوع» لتظهر لدى الطالب حتت اإلرشاد
بإمكان املرشد حذف أو تعديل املناقشة بعد ذلك اذا مل
يتم كتابة أي رد من قبل الطالب.
… من قائمة موضوعات التواصل نختار موضوع
التواصل وبإمكان املرشد من حتديد عدة موضوعات يتم
مناقشتها أو اختيار أخرى ملناقشي موضوع غري مسرد
بالقائمة.
بعد ذلك نقوم بإدخال موجز للموضوع لتعريف
الطالب اكرث عن هذه املناقشة مع كتابة تفاصيل للموضوع.
بعد االنتهاء من ادخال كافة املعلومات نقوم بالضغط
على «إرسال املوضوع» لتظهر لدى الطالب حتت اإلرشاد
بإمكان املرشد حذف أو تعديل املناقشة بعد ذلك اذا مل
يتم كتابة أي رد من قبل الطالب.
بإمكان املرشد بعد ذلك من التواصل مع طالبه
ومشاهدة تفاعل الطالب مع موضوع املناقشة
ثانيًا  :حتديد موعد مع الطالب حتت االرشاد
نقوم بالضغط على رابط « حتديد موعد مع الطالب
حتت االرشاد».
يف هذه الصفحة نقوم بالضغط على «إنشاء موعد
جديد».
نقوم باختيار طالب واحد أو عدة طالب املراد منهم
زيارة املرشد األكادميي
 من قائمة موضوعات املناقشة نختار موضوع

املناقشة وبإمكان املرشد من حتديد عدة موضوعات يتم
مناقشتها أو اختيار ُ
أخرى ملناقشة موضوع غري مسرد
بالقائمة.
…بعد ذلك نقوم بتحديد تاريخ ووقت اللقاء للزيارة
 نقوم بإدخال وصف خمتصر للمواضيع التي
ستناقش مع الطالب يف هذه املوعد
بعد االنتهاء من إدخال كافة املعلومات نقوم بالضغط
على ايقونة «حفظ»
 سيظهر املوعد يف هذه الصفحة مع حتديد حالة
املوعد وبإمكان الطالب من تأكيد املوعد أو تأجيله حسب
ما يناسبه.
بإمكان املرشد حذف املوعد او تعديله حسب حاجته.
ثالثًا :مطابقة اخلطة مع تسجيالت الطالب
 نقوم بالضغط على رابط ( مطابقة اخلطة مع
تسجيالت الطالب )
نقوم باستعراض حالة التسجيل لكل طالب و معرفة
مشاكل التسجيل يف جدوله الدراسي
ميكن للمرشد من خالل هذه الصفحة من حتديد موعد
مع الطالب ملناقشة جدوله الدراسي
رابعًا :متابعة أداء الطالب حتت االرشاد
 نقوم باختيار ( متابعة الطالب ) من قائمة خدمات
املرشد االكادميي.
نقوم باختيار احد هذه اخليارات ملتابعة الطالب كـ (
التقييم الفصلي لدرجات املقررات ) ملتابعة نتائج الطالب
ومعرفة اداءهم خالل الفصول الدراسية أو ( التقييم
الفصلي للمعدالت ) ملتابعة املعدالت الرتاكمية للطالب
خالل الفصول الدراسية أو ( التقييم السنوي للمعدالت )
ملتابعة أداء الطالب خالل السنة الدراسية
عند اختيار الفصل الدراسي تظهر إحصائيات خاصة
بالطالب حتت اإلرشاد
خامسًا :تسجيل املقررات الدراسية (احلذف
واإلضافة )

بعد الدخول إىل نظام الشؤون االكادميية Odus
Plus
نقوم باختيار تبويب «االرشاد االكادميي» من اعلى
الصفحة الستعراض اخلدمات املتاحة للمرشد االكادميي.
من قائمة اخلدمات نقوم بالضغط على رابط «احلذف
واالضافة لشعب اخلطة»
 يظهر يف هذا اجلزء الرموز الداللية حلالة املقرر
فيوجد لدينا هذا الرمز ( عالمة الصح ) الذي يشري اىل
مقرر مت اجتيازه اما رمز ( الرتوس ) فيشري اىل مقرر
يتم دراسته حاليا
…بإمكان املرشد من خالل هذه الصفحة من دراسة
خطة الطالب الدراسية ومعرفة املواد التي يجب على
الطالب تسجيلها وفقا خلطته الدراسية
هنا ميكننا من معرفة متطلبات املقرر التي يجب على
الطالب اجتيازها ليتمكن من تسجيل هذا املقرر
 عند الضغط على «اضغط هنا ملعرفة املتطلبات»
ستفتح نافذة جديدة يستعرض فيها املتطلبات الدراسية
للمقرر.
 لتسجيل مقرر واحد للطالب أو جمموعة مقررات
نقوم بوضع عالمة الصح امام كل مقرر مع مراعاة عدم
اختيار مقررات اكرث من احلد املسموح به لعدد الساعات
عند االنتهاء من عملية االختيار نقوم بالضغط على
ايقونة «عرض الشعب» الستعراض الشعب للمقررات
اخملتارة مسبقا
يف هذه الصفحة ستظهر قائمة الشعب للمقررات التي
مت حتديدها لتسجيلها بجدول الطالب وملعرفة القيود التي
مل تتوافق مع الطالب بإمكان الضغط على رابط «اضغط
هنا ملعرفة القيود».
ستفتح لنا نافذة جديدة يتم من خاللها مشاهدة القيود
التي مل تتوافق مع الطالب والتي تـمنع من تسجيل هذه
الشعبة للطالب.
 نقوم بعد ذلك باختيار شعبة واحدة لكل مقرر مع
مراعاة تناسق األوقات للطالب
بعد االنتهاء من عملية اختيار شعبة لكل مقرر نقوم
بالضغط على زر ( التسجيل ).

مت تسجيل املقررات بنجاح للطالب وملعرفة املقررات
التي مل يتم تسجيلها للطالب نذهب لألسفل اىل جدول
أخطاء التسجيل ملعرفة سبب عدم تسجيل املقرر للطالب.
الستبدال شعبة بشعبة أخرى لنفس املقرر دون
احلاجة إىل حذف الشعبة واضافتها من جديد نذهب إىل
أيقونة االستبدال امام كل شعبة يف جدول الطالب
ستظهر جمموعة الشعب املناسبة الستبدالها بالشعبة
احلالية نقوم باختيار احدى الشعب ومن ثم الضغط على
تسجيل.
وحلذف مادة من جدول الطالب نقوم باختيار «حذف
من الويب» من قائمة العمليات ومن ثم الضغط على «تنفيذ
التغيريات»

واجبات اإلرشاد
تتجلى يف النظم
واللوائح اإلدارية
والفنية واألكاديمية
آليات إجرائية
إلكرتونية أسهمت
يف تطوير اإلرشاد
األكاديمي
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تقارير

مصطلحات اإلرشاد األكاديمي بجامعة املؤسس
السنة الدراسية
وتتكون من فصلني دراسيني رئيسيني وفصل صيفي إن وجد

الرقم اجلامعي
رقم يدل على العام اجلامعي والفصل الذي يبدأ الطالب الدراسة فيه إضافة إىل الرقم املتسلسل للطالب يستخدم يف جميع العمليات باجلامعة كتعريف للطالب

الفصل الدراسي
مدة زمنية ال تقل عن خمس عشرة اسبوعًا يدرس على مداها املقررات املسجلة ،وال تشمل فرتة االختبارات النهائية

اخلطة الدراسية
عبارة عن بيان يحتوي على جمموعة من املقررات االجبارية (جامعة  +كلية  +قسم) واالختيارية واحلرة التي يدرسها الطالب لتمكنه من احلصول على الدرجة العلمية يف تخصص معني

املقرر الدراسي
هو منهج دراسي ضمن اخلطة الدراسية معرف بإسم ،ورمز ،ورقم ،ووصف مفصل ملفرداته ووحدات معتمدة متيزه من حيث احملتوى

السجل الدراسي
هو بيان يحتوي على جميع بيانات املقررات الدراسية ونتيجة الطالب يف كل منها لكل فصل دراسي مت االنتهاء منه ،باإلضافة للمعدل الفصلي لكل فصل واملعدل الرتاكمي جلميع الفصول الدراسية

متطلبات اجلامعة
هي جمموعة حمددة من املقررات الدراسية يدرسها جميع طالب اجلامعة يف مرحلة حمددة (بكالوريوس  ،دبلوم) يف جميع برامج التخصصات التي تقدمها الكليات ضمن اخلطة الدراسية التي تقر اجلامعة تدريسها جلميع طالبها كمتطلبات
اساسية

متطلبات الكلية
هي جمموعة حمددة من املقررات الدراسية التي يتطلب من جميع طالب الكلية دراستها يف جميع برامج التخصصات التي تقدمها الكلية ضمن اخلطة الدراسية التي تقر الكلية تدريسها جلميع طالبها كمتطلبات اساسية على اختالف
تخصصاتهم

متطلبات القسم
هي جمموعة من املقررات الدراسية ضمن اخلطة الدراسية التي يقر القسم تدريسها جلميع طالبها كمتطلبات اساسية يف برنامج اكادميي (تخصص)

متطلبات التخصص الرئيسي
هي جمموعة من املقررات الدراسية التي يتطلب من جميع طالب القسم دراستها يف جميع برامج التخصصات التي يقدمها القسم ويكون ذلك يف االقسام التي تقدم أكرث من برنامج خمصص

املرشد األكادميي
هو عضو هيئة التدريس يختاره القسم العلمي يف الكلية ليتوىل االرشاد والتوجيه جملموعة من الطالب يف عملية تسجيل مقررات كل فصل دراسي ويتابع مسريتهم التعلمية باجلامعة حتي تخرجهم

التسجيل املبكر
عملية تسجيل الطالب للمقررات اخملتلفة التي تتم على النظام يف حدود منتصف فصل ما ويسجل فيه للفصل الالحق

احلذف واإلضافة
عملية حذف أو إضافة أو تغيري شعب أو مواعيد معينة ملقرر أو اكرث وتتم خالل قبل بدء الفصل الدراسي

املعدل الفصلي
هو رقم من  1إىل  5ميثل مستوى حتصيل الطالب يف جمموعة من املقررات يف فصل دراسي حمدد ،ويحسب بقسمة جمموع النقاط التي حصل عليها الطالب على جمموع عدد الوحدات الدراسية جلميع املقررات يف الفصل
الدراسي .

املعدل الرتاكمي
هو معيار رقمي من  1إىل  5ميثل مستوى حتصيل الطالب يف جمموعة من املقررات يف جميع الفصول الدراسية التي امتها ،ويحسب بقسمة جمموع النقاط التي حصل عليها الطالب على جمموع عدد الوحدات الدراسية جلميع املقررات يف
جميع الفصول الدراسية ,

املطابقة
هي تقرير يبني فيه ما اجتازه الطالب بنجاح من مواد وما هو متبقي عليه بناء على اخلطة الدراسية لتخصص الطالب وهذا التقرير يساعد الطالب يف عملية التسجيل لكل فصل دراسي ومعرفة املتبقي عليه للتخرج.

العبء الدراسي
هو احلد األقصى جملموع الساعات التي ميكن للطالب تسجيلها يف فصل دراسي واحد وعادة ما تكون تبعًا ملعدله الرتاكمي.

درجة الشرف
وهي مرتبتان أوىل وثانية متنح األوىل ملن يحقق معدل تراكمي ( )4.75إىل ( )5من ( )5ومتنح الثانية ملن يحقق معدل تراكمي من ( )4.25إىل أقل من ( )4.75من ( )5وتثبت يف وثيقة تخرجه.

حوار
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رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر  ..استقبال 136
مشاركة تم قبول  30ورقة علمية بعد تحكيمها
أجرى الحوار :عبد العزيز عركوك
تصوير :مساعد المالكي
أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر الدكتور فؤاد عبد
العزيز أبو لنب يف لقائه مع صحيفة أخبار اجلامعة أن املؤمتر
استقبل  136مشاركة ومت قبول  30ورقة علمية بعد إخضاعها
للتحكيم العلمي ،وأشار إىل أن املؤمتر اعتمد ستة حماور تتناول
أهمية اإلرشاد األكادميي وفلسفته واسرتاتيجيته وتكامله
يف التعليم العام والعايل ومراعاة متطلبات سوق العمل ،وكذا
االعتماد على التقنية احلديثة ،واحلرص على حتقيق اجلودة،
وأكد رئيس اللجنة العلمية أن جلان التحكيم مكونة من خرباء من
داخل وخارج اململكة حيث حرص املؤمتر على أن تكون األوراق
العلمية عل مستوى عال من اجلودة والتميز لتحقيق أكرب قدر
من املنافسة .كما استعرض شروط وضوابط قبول املشاركات
واألوراق العلمية ،وفيما يلي تفاصيل احلوار مع سعادة رئيس
اللجنة العلمية ملؤمتر اإلرشاد األكادميي يف جامعات دول جملس
التعاون اخلليجي ،فإىل تفاصيل احلوار:
بداية ،نود الوقوف على محاور المؤتمر وكيف تم
اختيارها؟
نشكر صحيفة أخبار اجلامعة على إتاحة هذه الفرصة
للتعريف مبؤمتر اإلرشاد األكادميي يف جامعات دول جملس
التعاون اخلليجي ،الذي يحمل شعار الواقع واملأمول ،فإن
اللجان املنظمة اختارت ستة حماور وهي:
 .1اإلرشاد األكادميي أهميته وفلسفته واسرتاتيجياته
 .2تكامل اإلرشاد األكادميي يف التعليم العام والعايل
 .3اإلرشاد األكادميي وسوق العمل
 .4التحديات التي تواجه اإلرشاد األكادميي
 .5التقنية احلديثة واإلرشاد األكادميي
 .6املؤسسة التعليمية ودورها يف حتقيق جودة اإلرشاد
األكادميي
وقد مت اختيارها بنا ًء على ورشة عمل أقامتها عمادة
القبول والتسجيل كان هدفها هو اختيار وحتديد حماور املؤمتر
حضرها عدد من اخملتصني يف جمال اإلرشاد األكادميي ،وقد
حرصت اللجان ا ملنظمة على اإلحاطة بكافة اجلوانب التي تهم
اإلرشاد األكادميي وسبل اخلروج بنتائج إيجابية من خالل
تنظيم هذا املؤمتر.
هل من أرقام تقريبية عن حجم املشاركات يف املؤمتر؟
نعم ،يف الواقع فإن املؤمتر استقبل العديد من املشاركات
واألوراق العلمية ،حيث مت استقبال عدد ( )136مشاركة خالل
الفرتة من 1436-9-25هـ وحتى 1436-12-2هـ ،وقد مت قبول
عدد ( )30ورقة علمية بعد أن مت حتكيمها من حمكمني داخل
وخارج اململكة .وقد توخت اللجان املنظمة أن تكون األوراق
العلمية مستوفية للشروط والضوابط التي مت اإلعالن عنها
من خالل املوقع اإللكرتوين للمؤمتر ،لضمان جودة األعمال
واألوراق العلمية املقدمة للمؤمتر وخللق جو تنافسي عال
املستوى.
كيف يتم تقييم األوراق العلمية وقبولها ،ومن هم
المشاركون في المؤتمر؟
توجد شروط وضوابط يجب توفرها باملشاركات:
أولًا  :شروط عامة :
 .1أن ال تتعارض املشاركات مع املبادئ و القيم و األحكام
اإلسالمية.
 .2أن ال يتعارض حمتوى املشاركة مع أهداف املؤمتر
 .3أن يكون موضوع املشاركة املقدمة ضمن موضوعات
حماور املؤمتر و فعالياته
 .4أن ال تكون املشاركة املقدمة قد مت نشرها أو قبلت
للنشر يف أي جملة علمية أو يف مؤمتر سابق داخل اململكة أو
خارجها
 .5تخضع املشاركات للفحص من قبل املتخصصني من
خالل برنامج متخصص يف التحقق من االستالل العلمي ،و
ستتم جتاهل مشاركة من يثبت إخالله باألمانة العلمية ،أو
خمالفة الشروط.
ثانيًا  :ضوابط تنسيق الورقة العلمية:
 .1االلتزام بجميع قواعد البحث العلمي  ،و بخاصة توافر
األصالة و اإلضافة العلمية.
 .2أن يكتب البحث باللغة العربية أو اإلجنليزية  ،مع
االلتزام بالكتابة بلغة سليمة ومدققة نحويًا وإمالئيا.
 .3أن ال تزيد صفحات البحث العلمي عن  15صفحة

املؤتمر اعتمد على أحدث األساليب التقنية
يف تحكيم املشاركات واألوراق العلمية
كانت معظم املشاركات مرتكزة على محور
اإلرشاد األكاديمي أهميته وفلسفته واسرتاتيجيته
سيتم االستفادة من مخرجات املؤتمر من خالل
نشرها ليستفيد منها الباحثون واملهتمون

شاملة للمراجع و املالحق والصور والرسومات ،وأال تقل عن 8
صفحات .على أن يشمل على احملتويات التالية :صفحة الغالف
و بها عنوان املشاركة أو أسماء املشاركني ،صفحة مستخلص
البحث ،املقدمة ،مشكلة الدراسة ،أهداف الدراسة ،مواد وطرق
البحث ،املناقشة ،النتائج و التوصيات ،اخلالصة ،املراجع
العلمية.
 .4يجب اال تزيد الصور والرسومات عن  6وحدات
 .5يجب أن يكتب ملخص للبحث ال يزيد عن  250كلمة  ،و
يتضمن  :املقدمة و مشكلة الدراسة و املنهج املتبع للدراسة  ،و
ملخص النتائج و أهم التوصيات و يرفع يف ملف مستقل
 .6أن تكون الكتابة بواسطة احلاسب ( برنامج
مايكروسوفت وورد  ، )Word MSمقاس  ، A4وفق القالب
املعد لذلك يف صفحة طريقة التقدمي للمشاركة على موقع املؤمتر،
مع توقيع منوذج اإلقرار وإرفاقه.
املشاركون املستهدفون باملؤمتر:
· أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العايل وما قبل.
· طالب و طالبات اجلامعات.
· الباحثون يف جمال إرشاد وتوجيه الطالب.
· املهتمون بتنمية وتطوير املوارد البشرية.
· كل من لهم اهتمام مبوضوعات اإلرشاد االكادميي.
ما اآلليات التي اعتمدها المؤتمر في استقبال
األوراق العلمية والمشاركات ،وكيف تم تحكيمها؟
مت استقبال األوراق العلمية من الراغبني يف املشاركة
باملؤمتر عن طريق التسجيل عرب موقع املؤمتر اإللكرتوين،
وبعد رفع األوراق العلمية كذلك عرب املوقع مت ارسالها للمحكمني
الذين استعرضوا األوراق العلمية وحكموها آليًا حسب الشروط
والضوابط املقررة لذلك.
هل تم استقطاب محكمين من خارج جامعة
الملك عبد العزيز وكيف تم التنسيق بين اللجان
المنظمة؟
نعم ،مت استقطاب حمكمني من جامعات ومؤسسات خمتلفة
ومن داخل وخارج اململكة  ،وقد مت التنسيق بينهم عرب اللجنة
العلمية .والهدف من ذلك هو إثراء املؤمتر وتبادل اخلربات
والتجارب ،وإعطاء قيمة عالية لألوراق العلمية املقبولة.
كيف ترون مستوى المشاركة العلمية في المؤتمر
كماً ونوعاً؟
بفضل اهلل إن املشاركات متعددة وقد شملت جميع حماور
املؤمتر ،وذلك سوف ينعكس على حلقات النقاش التي سوف تدار
خالل أيام انعقاد املؤمتر بإذن اهلل.
ما أبرز المحاور التي اعتمد عليها المؤتمر في
توزيع المشاركات واألوراق العلمية؟
كما سبق وأن ذكرت فإن كل احملاور مهمة ولكن أهمها
هو احملور األول املعنون :اإلرشاد األكادميي أهميته وفلسفته
واسرتاتيجياته ،حيث أنه مت استقبال أكرب عدد من املشاركات يف
هذا احملور .وهذا يعكس االهتمام من قبل املشاركني بهذا احملور
األساسي.
ما مصير األوراق العلمية وهل هناك مشروع
الستثمارها في مجال اإلرشاد األكاديمي؟
تعكف اآلن اللجنة العلمية باملؤمتر على طباعة جميع
األوراق العلمية املقبولة ،وسوف يكون هناك كتاب إجراءات
( )Proceedingباملؤمتر .على أن يتم تخصيص نسخة
من هذا الكتاب عرب املوقع اإللكرتوين اخلاص باملؤمتر ،حتى
يتم الوصول إليه بشكل سريع وميسر لك الباحثني واملهتمني
باإلرشاد األكادميي.
كلمة أخيرة من سعادتكم ؟
ال يسعني سوى القول على بركة اهلل  ,على أمل أن يتم
االستمرار يف تنظيم العديد من هذه املؤمترات ،وأن يتم نشر
العديد من األبحاث يف خمتلف حماور اإلرشاد األكادميي حتى
يتم حتقيق أفضل املمارسات يف هذا اجملال مبا يخدم الطالب
بالتعليم العام واجلامعي أيضًا.
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حوار

عميد القبول والتسجيل  ...املؤتمر فرصة لدعم مخـــــــ
أجرى الحوار :عبد العزيز عركوك
تصوير  :مساعد المالكي
وقوفًا على أهداف مؤمتر اإلرشاد األكادميي يف جامعات دول اخلليج
العربية والذي حتتضنه اجلامعة برعاية كرمية من معايل وزير التعليم
الدكتور عزام بن حممد الدخيل ،وإلعطاء فكرة عن املؤمتر والعملية
التنظيمية واالسرتاتيجية واألهداف ،كان لصحيفة أخبار اجلامعة حوارًا
مع سعادة عميد القبول والتسجيل الدكتور أمني بن يوسف نعمان ،الذي
حتدث لنا عن أهداف املؤمتر واالستعدادات واملشاركات واالسرتاتيجية
التي قام عليها والتوصيات املنتظرة وغريها من احملاور املهمة ،وقد جرى
اللقاء مع سعادته على النحو التايل:
بداية نود إعطاء فكرة عن المؤتمر ؟

يعقد هذا املؤمتر برعاية كرمية من معاىل وزير التعليم د.
عزام بن حممد الدخيّل بهدف دعم مشروعات اإلرشاد األكادميي
يف اجلامعات وتطوير خمرجات التعليم اجلامعي ،وإميانًا بأن
االستثمار األمثل هو استثمار العقول الغضة والطاقات الواعدة
والقدرات غري احملدودة لدى الطالب والطالبات ،وسعيًا إلثراء
الساحة األكادميية ،ورفع املستوى العلمي والثقايف لدى الطالب
والطالبات ،ونشر ثقافة التوجيه و اإلرشاد األكادميي وربط
خمرجات التعليم بسوق العمل  ،واإلسهام يف خدمة اجملتمع،
تتشرف جامعة امللك عبد العزيز ممثلة يف سعادة مدير اجلامعة
املكلف أ.د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي وسعادة وكالء اجلامعة
ومنسوبي اجلامعه بتنظيم عقد مؤمتر اإلرشاد األكادميي يف
التعليم العايل لدول جملس التعاون اخلليجي الواقع واملأمول
فهو بداية جملموعة من املؤمترات السنوية مبشيئة اهلل تعاىل
لدعم أعمال اجلامعات واملؤسسات التعليمة يف اململكة ودول
جملس التعاون اخلليجي العربي إىل أن تكون خمرجات التعليم
اجلامعي مواكبة لنظم اجلودة العاملية ونعنى باجلودة هنا
جودة خريج اجلامعة واستيعاب سوق العمل له  ,بحيث يكون
اخلريجني على قدم املساواة مع أقرانهم يف الدول املتقدمة.
ويهدف املؤمتر إىل تفعيل دور املشاركة للجامعات يف
تطوير أعمال اإلرشاد األكادميي وتكاملها على املستوى الوطني
ودول جملس التعاون اخلليجي وتأثري ذلك على جودة التعليم
ومن ثم جودة خمرجات التعليم.
ويدعو املؤمتر الباحثني للتقدم باألوراق العلمية التي
تناقش وتبحث دور اإلرشاد األكادميي يف حتفيز وتهيئة طالب
وطالبات التعليم العايل للنجاح والتميز األكادميي ،إىل جانب

التحديات احلالية التي تواجه العاملني يف جماالت اإلرشاد
األكادميي وسبل االبتكار والتطوير يف جميع مراحله قبل
وخالل وبعد املرحلة اجلامعية.
ويشارك يف املؤمتر العديد من املسؤولني واملهتمني باإلرشاد
األكادميي ،وستصب توصيات املؤمتر يف صالح األجيال القادمة
من الطالب والطالبات والعاملني يف مؤسسات التعليم العايل
مبشيئة اهلل تعاىل.
ما الدافع وراء تنظيم مؤتمر بهذا الحجم ؟
كما يتضمن املؤمتر مشاركة متميزة بأوراق علمية مت
حتكيمها بواسطة متخصصني وسيتم تنظيم أعمال املؤمتر من
كانت دوافع االهتمام بعقد هذا املؤمتر منطلقة من التطورات
خالل جمموعة من اجللسات العلمية ملناقشة األبحاث وأوراق يف اجملاالت العلمية واألكادميية على املستوى اإلقليمي والدويل
العمل وورش العمل ليومني يف فرتة انعقاد املؤمتر.
مما أدى اىل بروز احلاجة إىل ضرورة بحث اإلعداد األكادميي
املتميز ونشر وتعزيز ثقافة اإلرشاد األكادميي ،واستعراض
ما هي الجهة القائمة على تنظيم المؤتمر ،وهل للطالب دور أبرز التوجهات احلديثة والتجارب الناجحة يف تطوير
األساليب لربط خمرجات التعليم بسوق العمل ،والتعرف على
في هذا التنظيم ؟
أبرز التحديات التي تواجه اإلرشاد األكادميي وبحث سبل
تشرف جامعة امللك عبد العزيز ممثلة يف وكالة اجلامعة مواجهتها من حيث:
األهمية البالغة التي يكتسيها االحتياج لتكامل
.1
للدراسات العليا والبحث العلمي وعمادة القبول والتسجيل
وبالتعاون مع كافة اجلهات املعنية باجلامعة مثل عمادة شؤون اإلرشاد األكادميي وبخاصة لدى منظمات األعمال وسوق العمل

املؤتمر يشكل نقطة انطالقة
ملؤتمرات مماثلة يف املستقبل القريب
نستهدف إثراء الساحة األكاديمية
ورفع املستوى العلمي والثقايف
للطالب والطالبات
تؤمن جامعة املؤسس بأن االستثمار
يف العقول يصنع طاقات واعدة ذات
قدرات غري محدودة

الطالب واملركز اإلعالمي والعالقات العامة واألمن والسالمة
ومن خالل اللجان املتخصصة لإلعداد والرتتيب والتنظيم
النعقاد املؤمتر ومبشاركة فعالة من الطالب والطالب املشاركني
يف اللجان اخملتلفة للمؤمتر .حيث إن مشاركتهم سوف يكون لها
تأثري إيجابي كبري يف إجناح فعاليات املؤمتر.

حوار
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ــــــــرجات التعليم العالي ومواكبة نظم الجودة العاملية
وما لديها من احتياجات األفراد يف ظل األعداد املتزايدة من
اخلريجني .
لفت انتباه جهات التعليم باململكة ودول جملس
.2
التعاون اخلليجي بأهمية تكامل اإلرشاد األكادميي كأداة
لتحقيق امليزة التنافسية للخريجني.
إظهار مدى أهمية العنصر البشري وكيفية احلفاظ
.3
عليه كأحد عناصر رأس املال األساسية يف تنمية اجملتمعات .
إظهار كيف ميكن االستفادة من التقنية احلديثة يف
.4
اإلرشاد األكادميي.
إبراز جهود املؤسسات التعليمية و تفعيل دورها يف
.5
حتقيق جودة اإلرشاد األكادميي.
ما االستراتيجية التي يعتمد عليها المؤتمر واألهداف التي
يسعى لتحقيقها ؟
هناك عالقة اسرتاتيجية وثيقة ،حتكمها العالقة بني العرض والطلب
يف سوق العمل ،وأن تلك االسرتاتيجيات وسياسات التعليم إذا ما مت ربطها
بشكل ممنهج مع اإلقتصاد الوطني وتوجهات سوق العمل ،فإن ذلك الربط
سوف يعمل دون شك على تقليل الهوة بني خمرجات التعليم واحتياجات
سوق العمل واحلد من البطالة.
ومن هذا املنطلق ميكننا القول بأن االسرتاتيجية التي يعتمد عليها
املؤمتر هي لدعم املنظومة التعليمية والتي أصبح لها دور حموري يف
أي سياسات أو خطط أو برامج تستهدف حتقيق النمو من أجل أهداف
التنمية املستدامة ،ودعم اسرتاتيجيات تطوير اإلرشاد األكادميي باجملتمع
السعودي واخلليجي من حيث عالقة الطالب باملرشد للحصول على شهادة
التخرج ،إىل عالقات متشعبة ومهمة هي عالقة الطالب باجلامعة ممثلة يف
األقسام العلمية التي يختارها كتخصص علمي ،وعالقة هذا التخصص
باجملتمع وسوق العمل .وبناء على ذلك يسعى املؤمتر لتحقيق األهداف
التالية:
نشر وتعزيز ثقافة اإلرشاد األكادميي.
استعراض أبرز التوجهات احلديثة والتجارب الناجحة يف تطوير
أساليب اإلرشاد األكادميي.
ربط خمرجات التعليم العايل بسوق العمل.
التعرف على أبرز التحديات التي تواجه اإلرشاد األكادميي وبحث سبل
مواجهتها.
إلقاء الضوء على املمارسات التقنية والتجارب الرائدة يف جمال
اإلرشاد األكادميي.
تنمية مهارات املرشدين األكادمييني وتهيئة العوامل املساعدة لهم

بشريًا وتقنيًا.
املساهمة يف إثراء اإلنتاج الفكري لألبحاث العلمية املتخصصة يف
اإلرشاد األكادميي اجلامعي.
التعرف على معايري تقييم برامج اإلرشاد األكادميي لتحقيق اجلودة.
ما النتائج التي يتوخاها المؤتمر ،و ما التأثير المنشود على
طالب وطالبات التعليم العالي ؟

إن جامعة امللك عبد العزيز تضع جميع إمكاناتها مبختلف
قطاعاتها وإداراتها لإلسهام فى حتقيق واستكمال أهداف
املؤمتر ،ومبشيئة اهلل سيتم عمل جلنة متابعة لتفعيل أهداف
املؤمتر ومتابعة النتائج والتأثري املنشود على طالب وطالبات
التعليم العايل باململكة ودول جملس التعاون اخلليجي.
نأمل من اهلل عز وجل أن ينتج عن املؤمتر وفعالياته وورش
العمل املصاحبة له و األوراق العلمية التي يقدمها نخبة من
أعضاء هيئة التدريس واخملتصني يف جمال اإلرشاد األكادميي
سواء من جامعات اململكة واخلليج العربي أو التعليم العام،
ومن خالل توصيات تخدم العملية التعليمية وتخدم األجيال
القادمة من الطالب والطلبات وتساهم يف تقدمي أفضل اخلدمات
األكادميية ألعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات مبشية
اهلل تعاىل.
كيف يمكن توحيد الجهود بين الجامعات في دول مجلس
التعاون الخليجي للنهوض بمجال التعليم العالي وما أبرز
النتائج التي حققها هذا التعاون ؟

عالوة على ما توليه حكومتنا الرشيدة من أهمية بالغة
للتعليم وجهود وزارة التعليم يف اململكة للمضي
قدمًا لدعم اجلامعات السعودية يف إقامة املؤمترات
والندوات العلمية التي تهتم باملسرية التعليمية .يويل كذلك
جملس التعاون لدول اخلليج العربي ممثلًا يف جلنة عمداء
القبول والتسجيل يف جامعات ومؤسسات التعليم العايل بدول
جملس التعاون اخلليجي جهودًا مماثلة لها دور حيوي يف خدمة
العملية التعليمية وتقدم أفضل اخلدمات للطالب وتسعى لتبادل
الرؤى واألفكار وعرض التجارب الناجحة ببعض اجلامعات
والعمل املشرتك مبا هو نافع ومفيد ،وهذا املؤمتر هو أحد
توصيات االجتماع الثالث عشر لعمداء القبول والتسجيل
يف جامعات ومؤسسات التعليم العايل بدول جملس التعاون

اخلليجي.
كيف ميكن للجامعة واجلامعات املشاركة يف املؤمتر استثمار
نتائج هذا املؤمتر وخمرجاته؟
نأمل أن تكون جميع األوراق العلمية التي يتقدم بها
املتحدثون يف املؤمتر ذات فائدة علمية جلميع اجلامعات
املشاركة ،وأن تكون توصيات املؤمتر وفق التطلعات التي
تخدم العملية التعليمية ويستفيد منها طالب وطالبات جميع
اجلامعات ،إضافة إىل تنمية مهارات املرشدين األكادمييني
وتهيئة العوامل املساعدة لهم بشريًا وتقنيًا ،واإلسهام يف
إثراء اإلنتاج الفكري لألبحاث العلمية املتخصصة يف اإلرشاد
األكادميي اجلامعي ،والتعرف على أحدث معايري تقييم برامج
اإلرشاد األكادميي لتحقيق اجلودة.
كلمة أخيرة من سعادتكم ؟

أتقدم بالشكر اجلزيل ملعايل وزير التعليم الدكتور عزام
بن حممد الدخيّل على رعايته لهذا املؤمتر ،والشكر والتقدير
موصوالن لإلدارة العليا باجلامعة ممثلة يف سعادة مديرها
املكلف األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي وسعادة
وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي األستاذ الدكتور
عدنان بن حمزة حممد زاهد وجميع أصحاب السعادة وكالء
اجلامعة وعمداء الكليات وجميع قطاعات اجلامعة لدعمهم لعمادة
القبول والتسجيل إلجناح هذا املؤمتر  .وال شك أن التحدي
الرئيس للتنمية هو نفس التحدي الذي يواجه املؤسسات
التعليمية وباألخص اجلامعات ,يعتمد على ضمان التفوق
العلمي والتقني ،وتزويد اخلريجني باملهارات الالزمة التي
تؤهلهم للحصول على وظائف جمزية يف ظل اقتصاد إقليمي
وعاملي متنامي و متكامل وعلى قدر كبري من التنافس .كذلك فإن
عقد مؤمتر اإلرشاد األكادميي يف التعليم العايل لدول جملس
التعاون اخلليجي الواقع واملأمول ,هو استشراف ملستقبل
التعليم يفضي إىل رؤية مستقبلية تساعد على وضع توجهات
إسرتاتيجية عامة لدعم تطوير التعليم باململكة وبالتكامل مع
دول جملس التعاون اخلليجي  ،بخطط عمل مناسبة تنفذ بآليات
حمددة يف فرتات زمنية متتالية ،تفصل براجمها ومشروعاتها
وفق احلاجات املتجددة والظروف املتغرية.

املؤتمر خطوة لتوسيع قاعدة خدمة
املجتمع وخلق فرص عمل واعدة
مؤسسات التعليم باململكة
ودول مجلس التعاون الخليجي
تتطلع لتحقيق التكامل يف
مجال اإلرشاد األكاديمي كأداة
لتحقيق امليزة التنافسية للخريجني
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محاور

املحاور واإلجراءات واملهام والقـواعــد األســــــ
أهمية وأهداف اإلرشاد األكاديمي
تعريف الطالب  /الطالبات باحلياة اجلامعية واألنظمة واللوائح الدراسية
واخلدمات التي توفرها لهم اجلامعة.
مساعدة الطالب  /الطالبات على حـل املشكالت واملعوقات التي تؤثر بشكل
مبـاشر يف حتصيلهم الدراسي.
مساعدة الطالب  /الطالبات على ال ّتعرف على التخصصات العلمية التي
تالئم قدراتهم الفكرية والذهنية مبا يضمن لهم أفضل سبل التخطيط للمستقبل.
تشجيع املتفوقني على االستمرار يف التفوق و حسن االستفادة مما توفره
لهم اجلامعة من أساليب تساعد على التحصيل العلمي.
املساعدة على تنشيط احلياة الثقافية واالجتماعية داخل اجلامعة بأساليب
علمية مما يحث على تنمية روح االنتماء والوالء للجامعة واجملتمع.
اإلسهام يف ابتكار بعض األساليب لتطوير احلياة اجلامعية يف ضوء ما
تسفر عنه الدراسات والبحوث العلمية التي يجريها قسم اإلرشـاد األكادميي أو
غريه مـن األقسام العلمية والوحدات املعنية األخرى.

محاور اإلرشاد األكاديمي
تتمثل حماور اإلرشاد األكادميي يف-:
 .1الطالب  /الطالبات -:
ترى اجلامعة أن الطالب  /الطالبة ،هم احملور األساسي للعملية التعليمية
واألكادميية  ،ويف ظل غياب اإلرشاد األكادميي املنظم واملوجه يقع على الطالب
 /الطالبة عبء اإلملام باألنظمة واللوائح اجلامعية فور قبوله باجلامعة.
ونتيجة للفروق الفردية بني الطالب  /الطالبات فإن هناك من يصل إىل املعرفة
املطلوبة ويعمل على تكييف نفسه معها ،ويف املقابل هناك من يجهل الكثري من
تلك األنظمة واللوائح مما يوقعه يف العديد من املشكالت األكادميية كتدين
املستوى وتكرار املواد والرسوب والفصل إىل آخره من املشكالت التي يتحمل
مسئولياتها لعدم إملامه باألنظمة ولغياب دور اإلرشاد األكادميي.
أ  .عمادة القبول والتسجيل -:
تقوم العمادة على توفري األنظمة اإللكرتونية املتطورة والكوادر البشرية
املؤهلة التي من شأنها تقدمي اإلرشاد األكادميي يف إطاره اجلديد الذي يعتمد
على الدقة والسرعة وتوثيق العمليات وفق إجراءات ومعايري معتمدة حتقق
الغايات املنشودة منه مع األخذ يف االعتبار سياسة املراجعة والتقييم الدائم
جلميع اإلجراءات بصورة مستمرة والعمل على تطويرها ،كما تقوم العمادة
بصفه دائمة على تقدمي الدعم املباشر وورش العمل املتخصصة للقائمني على
االرشاد االكادميي للتعرف على االنظمة واللوائح واخلدمات اإللكرتونية
املتوفرة التي تساعدهم يف القيام بدورهم بكل كفاءة ومعرفة وسهولة.
ب .الكلية و القسم العلمي-:
هي اجلهة األكادميية التي تقوم باإلشراف العلمي لتقدمي اخلطط الدراسية
لكل تخصص ولتعيني املرشد األكادميي لكل جمموعة من الطالب  /الطالبات يف
كل تخصص ومتابعتهم .راجع دليل اإلرشاد األكادميي بالكلية التي تتبعها او
على املوقع اخلاص بها.
ج .املرشد األكادميي -:
يقوم املرشد األكادميي مبساعدة الطالب  /الطالبة على اتخاذ القرارات
السليمة التي من شأنها مساعدته يف مسريته الدراسية بنجاح وفاعلية.

أدوات اإلرشاد األكاديمي

حتى تتمكن من االستفادة من توجيهات وإرشادات املرشد األكادميي فإنك
أيها الطالب  /الطالبة بحاجة إىل األدوات التالية:
• الئحة الدراسة واالختبارات ( ميكن احلصول عليها من موقع العمادة
على)

• اخلدمات اإللكرتونية على نظام Odus Plus
 oاخلطة الدراسية لربامج التخصص .
 oجدولك الدراسي
 oالسجل األكادميي (كشف الدرجات)
• تطبيق  MyKAUعلى أنظمة اجلواالت الذكية
• الربيد اإللكرتوين اجلامعي للطالب
وميكن للطالب  /الطالبة احلصول على جميع هذه األدوات من خالل
احلساب اخلاص على نظام اخلدمات اإللكرتونية
• مطابقة اخلطة الدراسية للطالب وهي أمر مهم جدًا يعرف من خاللها
املرشد والطالب ما مت دراسته تبعًا للخطة وما هو املتبقي.

وسائل التواصل مع المرشد األكاديمي

اإلرشاد األكادميي ليس عمل عابر أو منقطع حدثا بل هو سلسلة من
اللقاءات التي حتدث بني فرتة وأخرى بني املرشد وطالبه حتت اإلرشاد  ،وهي
عملية مستمرة ومنتظمة ترافق مسرية الدارس حتى التخرج وينطوي اإلرشاد
األكادميي على التخطيط والتوجيه والتواصل وحتديد األهداف.

الفئات الطالبية المستفيدة
من خدمات اإلرشاد

طالب وطالبات
جامعة امللك عبد
العزيز املنتظمني
فئاتهم
بجميع
و مستو يا تهم
الدراسية .أما طالب
السنة
وطالبات
التحضريية فيمكن
الرجوع اىل املوقع
االلكرتوين للسنة
التحضريية بعمادة
القبول والتسجيل او
على موقع اجلامعة
االلكرتوين.

حقوق الطالب /
الطالبة
حقوق الطالب /
الطالبة على مرشده
األكادميي:
 .1التواصل املباشر أو اإللكرتوين مع املرشد األكادميي من خالل
جميع القنوات املتاحة.
 .2احلصول على خدمات أكادميية مثل احلذف واإلضافة يف فرتة
تسجيل املقررات مع املرشد األكادميي.
 .3املناقشة مع املرشد األكادميي يف كل ما يهم مستقبله األكادميي.
 .4االستفادة من اخلدمات املتاحة بالكلية واجلامعة والتي يرشده
إليها املرشد األكادميي.
 .5يقوم املرشد األكادميي بتقدمي التوجيه واإلرشاد الضروري
والالزم للطالب  /للطالبة بصفة مستمرة حتى تخرجه.
 .6تعامل جميع ملفات ومعلومات الطلبة املراجعني بسرية تامة ويف
سياق متطلبات احلالة.
 .7للطالب احلق يف االطالع على كافة إجراءات تقدمي اخلدمة
اإلرشادية له من خالل حسابه على نظام اإلرشاد األكادميي على نظام Odus
Plus
واجبات الطالب  /الطالبة
يجب على الطالب  /الطالبة :
 .1احلصول على نسخة كاملة من دليل اإلرشاد األكادميي وقراءته
كامال وفهم كل حقوقه وواجباته.
 .2احلصول على نسخة كاملة من الئحة الدراسة واالختبارات من
موقع عمادة القبول والتسجيل على اإلنرتنت وقراءتها كاملة.
 .3حتمل كامل املسؤولية عن أدائه األكادميي حيث أن اإلرشاد
األكادميي هو وسيله للمساعدة ينبغي عليه االستفادة منها.
 .4معرفة املرشد األكادميي احملدد له ومواعيد ساعاته املكتبية .وإن
مل يتم حتديد مشرف أكادميي يجب التواصل مع رئيس القسم العلمي يف حال
كان الطالب متخصص .وإذا كان مستجد يراجع وكيل الكلية لتحديد مشرف
أكادميي.
 .٥احلرص على االطالع بصورة دائمة على املواقع اإللكرتونية لكيلته

وقسمه العلمي للتعرف على كل ما يحتاجه عن القسم أو الكلية أو اجلامعة من
خالل مواقعها.
 .٦اإلملام بتفاصيل التقومي الدراسي واملواعيد املهمة التي تختص
بالتسجيل واالنسحاب واالعتذار ومراجعة املرشد األكادميي يف حال تعذر فهم
أي من احلاالت األكادميية.
 .٧مقابلة املرشد للتشاور حول األهداف الدراسية واملهنية املستقبلية،
والربنامج واجلدول الدراسي ،واالستفسار عن كل اجلوانب التي يرى فيها
غموضًا.
 .٨تنفيذ توصيات املرشد واملواظبة على مقابلته حسب املواعيد
املتفق عليها.
 .٩إخطار املرشد بأي متغريات قد تؤثر يف برناجمه أو أدائه الدراسي.
 .1٠التعاون مع كل حماور اإلرشاد لتقدمي املعلومات املناسبة التي تتطلبها
اخلدمة اإلرشادية بإظهار احلقائق وإيضاح ما خفي عنهم.

فئات المستفيدين من اإلرشاد :
 .1الطالب املستجدين :
• تتوىل عماده القبول والتسجيل باإلشرتاك مع الكلية تنظيم
برنامج خاص للطالب املستجدين لشرح نظام الدراسة والتقومي ،واخلطط
الدراسية لربامج التخصصات مبا ميثل إرشادا جماعيا.
• يلي ذلك لقاء الطالب مع عميد الكلية يف نهاية األسبوع األول
للرتحيب وتعريف الطالب بواجباتهم وحقوقهم والسلوكيات املطلوبة منهم
والسلوكيات املرفوضة وأوجه الثواب والعقاب.
• يلتقى الطالب مبرشديهم األكادمييني الستيفاء بيانات ملفات
اإلرشاد األكادميي.
 .2الطالب املتخصصني :
• تتم لقاءات الطالب القدامى مع مرشديهم األكادمييني عند بدء
التسجيل املبكر وذلك طبقا ملواعيد حمددة مسبقا يف التقومي الدراسي ،حيث
ميكن احلصول على التقومي من موقع عمادة القبول والتسجيل على اإلنرتنت.
• يقوم كل مرشد بدراسة حالة كل طالب مبواعيد من خالل النماذج
والتقارير التي يضمها امللف اإلرشادي اإللكرتوين اخلاص به وتوجيهه مبا
يتفق مع ميوله وقدراته واستعداداته.
• الشكل التايل يوضح إجراءات اإلرشاد األكادميي للطالب
والطالبات املستجدين يف أول عام دراسي بالكلية وإجراءات اإلرشاد األكادميي
للطالب والطالبات املسكنني بالكليات على اختالف مراحلهم وتخصصاتهم.

خطوات اإلرشاد ومساعدة المرشد في
عملية التسجيل ( الحذف واإلضافة ) حسب
الرسم السابق
 1إىل  3حتديد املرشد لكل طالب
بتوجه الطالب إىل الكلية تقوم وحدة اإلرشاد باالتي:
استقبال الطالب اجلدد والرتحيب بهم يف أول يوم من الدراسة والشرح
لهم عن نظام اجلامعة والكلية والبيئة اجلامعية.
توزيع الطالب املستجدين على مرشديهم األكادمييني من أعضاء هيئة
التدريس بالكلية حسب ما يرتئيه وكيل الكلية.
توزيع الطالب املتخصصني على مرشديهم األكادمييني حسب التخصص
من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بواسطة وكيل الكلية أو رئيس القسم.
رغم توفر اخلدمات والبيانات االلكرتونية للطالب حتت اإلرشاد ،قد يقوم
املرشد األكادميي بإعداد ملف خاص لكل طالب من الطالب الذين أوكلت إليه
مهمة اإلشراف عليهم:
ويحتوى امللف على اآلتي-:
أ .استمارة بيانات الطالب.
ب .اخلطة الدراسية لربنامج للتخصص الدراسي للطالب بالكلية.
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ـــــاسية لإلرشـاد األكاديمي بجامعة املؤسس
ج .قائمة مقررات برنامج التخصص الدراسي املؤدية لتخرج الطالب.
د .استمارات التسجيل.
هـ .نسخة حديثة من السجل الدراسي (كشف التقديرات).
و .الوثائق اإلدارية األخرى (كاستمارات تأجيل املواد مثال).
التسجيل املبكر
4
هي فرتة التسجيل األساسية حيث ميكنك تسجيل جدول الفصل الدراسي
التايل مبكرًا من خالل نظام ( .)Odus Plusو يتيح النظام االطالع على
شعب الفصل الدراسي القادم واالنتهاء من إجراءات تسجيلها مبكرًا حتى
يتسنى للطالب/الطالبة البدء بدراسة الفصل الدراسي الثاين من بداية أول
اسبوع ,علمًا بأن فرتة التسجيل املبكر تبدأ يف منتصف الفصل الدراسي الذي
يسبق الفصل املسجل له.
انتهاء التسجيل املبكر وبدء العمل مع املرشد األكادميي
5
يدرس املرشد األكادميي كشف درجات الطالب واملواد املسجلة ومقارنة
ذلك مع اخلطة الدراسية ثم توجيه الطالب للمقررات التي تتطابق مع حالته
األكادميية وتخصصه.
يف حال مل يكن الطالب متخصص يساعد املشرف األكادميي الطالب بالبدء
يف إجراءات تخصيصه حسب موعد التخصيص املعلن من عمادة القبول
والتسجيل.
بعد ذلك ميكن للمرشد األكادميي تسجيل املقررات للطالب واحلذف
واإلضافة مباشرة من حسابه على أنظمة اجلامعة.
يقوم املرشد بالتأكد من معرفة الطالب باملكان والزمان الذي تبدأ فيه
احملاضرات ،ومن عدم وجود أي تعارض يف مواعيد جدول الطالب الدراسي.
تنتهى كافة إجراءات التسجيل قبل بدء الدراسة بأسبوع وال يحق للطالب
إلجراء اية تعديالت على اختياراته .
تعليمات حول تسجيل املقررات خالل التسجيل املبكر والتسجيل مع
املشرف األكادميي.
• تعترب اختيارات الطالب نهائية وال يتم التعديل اال مبعرفة املرشد
• حصر التسجيل بالتجاوز لوكيل الكلية او املشرف االكادميي
• تغيري التخصص من صالحيات الكلية فقط
نظام اإلرشاد األكادميي االلكرتوين هو ما تسعى عمادة القبول
والتسجيل لتقدميه وتطويره حالياُ ،حيث قطعت العمادة فيه شوطًا طويال
و ال تزال اجلهود تبذل بعزمية وإصرار من أجل تطوير آلية العمل مبا يجعل
اإلرشاد األكادميي يحقق طموحات الطالب والطالبات املتعددة على أكمل وجه
بإذن اهلل تعاىل.

الدراسة اجلامعية تختلف عن الدراسة الثانوية فاملرحلة اجلامعية تعترب
الطالب مسؤولًا مسؤولية كاملة عن حياته الدراسية اجلامعية وتنطلق من كون
الطالب أصبح راشدًا ،ويستطيع أن يعتمد على نفسه اعتمادا كاملًا يف تسيري
جميع شئون حياته .
وعلى هذا األساس فإن لكل طالب مسارًا واضحًا حلياته اجلامعية توزع
من خالله مواده الدراسية مع مراعاة معدالته خالل كل فصل واملعدل الرتاكمي .
وتتميز الدراسة اجلامعية بتحديد مستوى الطالب بنا ًء على طريقة جمع
معدل الدراسة خالل سنوات اجلامعة جميعها وال يقتصر األمر على السنة
األخرية كما هو احلال يف املرحلة الثانوية  ،لذا فإن تقديرات الطالب خالل كل
فصل دراسي تصنع له معدله الرتاكمي خالل جميع السنوات وعلى أساسها
يوضع التقدير النهائي للطالب .
يف املرحلة اجلامعية يجد الطالب أن له شخصيته االعتبارية اخلاصة به
داخل حميط اجلامعة مما يعني ويؤكد أنه مسؤول عن كل تصرفاته وأخالقياته
أمام اجلهات اخملتصة  .وهذا األمر بالتأكيد يساهم يف بناء شخصيته املستقلة
القوية ويدفعه ألن يكون راشدا ويساعده يف اكتشاف قدراته ومهاراته التي
متيزه عن غريه ليكون عضوًا منتجا جملتمعه يف املستقبل .
لهذا فإنه من الضروري جدًا أن تتعرف عزيزي الطالب على أنظمة الدراسة
اجلامعية وتستوعب أهم اللوائح واألنظمة التي تنظم أدائك األكادميي خالل
هذه املرحلة الهامة.

اإلرشاد األكادميي التفاعلي  /اإللكرتوين
برجاء مراجعة نظام  Odus Plusعلى تبويبه اإلرشاد األكادميي
وتصفح خيارات اإلرشاد األكادميي وتواصل مع مرشدك األكادميي .حيث
توجد العديد من اخلدمات املتوفرة للطالب مثل  :التخاطب االلكرتوين مع
املرشد األكادميي و طلب حجز موعد ملقابلة املشرف األكادميي.

الفصل الثاني
معلومات اإلرشاد األكادميي حول نظام الدراسة اجلامعية
بني الثانوية واجلامعة  ،هناك فرق

أين يتم التقديم للتخصيص؟
يتم التقدمي على نظام  ،Odus Plusمن الصفحة الرئيسية للنظام >>
الطالب >> خيارات التسكني والتخصيص والتحويل >> التخصيص >>
(قراءة التعليمات واختيار رغبات التحويل) .وميكن للطالب تغيري الرغبات
حتى آخر يوم تخصيص حسب تقومي عمادة القبول والتسجيل.
يحق للطالب تغيري التخـصص داخـل الكلية ملرة واحدة بشرط أن ال يكون
قد درس يف تخصصه نصف متطلبات التخرج  ،وأن ال يقل معـدله التـراكمـي
عن (  ، )2.5وأن يحقق شروط التخصص الذي يرغب التحويل إليه إن وجدت
مالحظة (هناك أقسام يوجد بها أكرث من شخص) القسم إن وجدت .
ثالثًا :التحويل الداخلي من كلية ألخرى
ميكن للطالب أو الطالبة التحويل من كلية لكلية أخرى وفق القواعد
التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات بجامعة امللك عبد العزيز ووفق التقومي
اجلامعي وشروط الكليات احملول إليها.

برامج إرشادية لمساعدة الطالب ذوي
االحتياجات الخاصة
هو برنامج توجيهي إرشادي يُعنى بكافة قضايا ومشكالت طلبة اجلامعة
من ذوي االحتياجات اخلاصة ويف مقدمتها قضايا مساعدتهم على التكيف مع
البيئات اجلامعية اخملتلفة وتنمية قدراتهم على التواصل والتعامل مع الفئات
اخملتلفة من منسوبي اجلامعة والطالب اآلخرين بهدف تأمني
«حياة آمنة من املنغصات» مفعمة باألمن اإلنساين يف ظل اخلري والعطاء
الذي تغدقه احلكومة الرشيدة على مؤسسات التعليم العايل.
مسارات برنامج اإلرشاد لذوي االحتياجات اخلاصة عدة  ،هي:
• يقدَّم الربنامج مرة يف بداية كل فصل دراسي لتعريف الطالب ذوي
االحتياجات اخلاصة باملرافق واخلدمات املتاحة لهم بهدف توعيتهم بحقوقهم
اجلامعية وتعريفهم بالبيئات اخملتلفة التي ميكن أن يستفيدوا منها وميارسوا
أنشطتهم اخلاصة فيها أسوة بأقرانهم.
• يقدِّم الربنامج خدماته االستشارية بصفة مستمرة لهذه الفئة ،
ويشرف على تنفيذ كل ما يحتاجونه من متطلبات.
• يف كل فصل دراسي يتم تقدمي دورة عن ثقافة التعامل مع ذوي
االحتياجات اخلاصة تستهدف أعضاء هيئة التدريس وجميع منسوبي اجلامعة
• توفر نسخة من أدلة اإلرشاد األكادميي مطبوعة بطريقة « برايل»
للطلبة املكفوفني
• يتم التعرف على امللصقات االرشادية بالكليات توضح أماكن
مسارات الطالب ذو اإلعاقة احلركية والتي تشمل املمرات اخلاصة باألفراد
ذوي التحديات احلركية عند مداخل كليات اجلامعة و مبانيها.

أولًا :الطالب املستجدين
يعد الطالب املُسكن بأحد كليات اجلامعة بعد السنة التحضريية مستجدًا
مامل يتم حتديد تخصص له.
ثانيًا :التخصيص
التخصيص هي عملية اختيار الطالب املستجد ألحد التخصصات املتاحة
يف الكلية التي يتبع لها حسب اشرتاطات كل قسم وتوفر املقاعد .تتم عملية
التخصيص من خالل نظام  Odus Plusحيث يقوم الطالب برتتيب رغباته
من أألكرث رغبة وحتى األقل .ويجب أن ال يختار رغبات متكررة يف حقول
الرغبة عند تقدمي طلب التخصيص
يتم فتح النظام الختيار التخصص عادة يف األسبوع اخلامس يف الفصلني
الدراسيني األول والثاين وال يتم التخصيص يف الفصل الدراسي الصيفي.
ويقوم النظام بفرز اختيارات الراغبني بإجراء فرز آيل للمفاضلة بني املتقدمني
ومن ثم يتم التخصيص حسب األماكن الشاغرة و شروط كل قسم ومعدل
الطالب الرتاكمي .بعد ذلك يتغري تخصص الطالب من مستجد إىل متخصص
مع ذكر أسم التخصص املناسب يف نهاية الفصل الدراسي الذي مت تقدمي الطلب
فيه.

نظام الدراسة
تعتمد اجلامعة نظام املستويات الدراسية يف جميع الكليات ( ماعدا الكليات
الصحية حيث تعمد النظام السنوي) ولنظام املستويات مالمح ،من أهمها:
• نظام املستويات ،نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إىل فصلني
رئيسني ،ويجوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي ،على أن حتتسب مدته
بنصف مدة الفصل الرئيسي ،وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إىل
مستويات وفقًا للخطة الدراسية.
• يدرس الطالب ما بني  10- 8مستويات  ،وترتاوح الساعات
الدراسية يف كل مستوى ما بني  18 - 12ساعة دراسية معتمدة .
• إذا مل ينجز الطالب متطلبات اي مقرر دراسي فإنه يسمح له
باستكمال متطلبات املقرر بناء على توصية أستاذ املادة  ،ويحصل على تقدير
غري مكتمل ( )ICوال يحسب ضمن املعدل الفصلي أو الرتاكمي وعلى الطالب
إنهاء متطلباتها يف الفصل التايل وإال حتول إىل راسب يف املادة .
• يحق للطالب املتوقع تخرجه تقدمي طلب تسجيل مقررات مبا ال
يتجاوز ( )24ساعة يف الفصل الدراسي  ،و تنظر عمادة القبول والتسجيل يف
تلك الطلبات بشرط حصول الطالب على موافقة الكلية التي يدرس فيها .
• يقتضي النظام احلايل للدراسة دخول معدل الطالب يف السنة
التحضريية احتساب معدله يف اجلامعة.
نظام الدراسة اجلامعية

فوائد البطاقة الجامعية
يتمكن الطالب من احلصول على البطاقة اجلامعية اإللكرتونية عرب تطبيق
اجلوال  MyKAU؛ الستخدامها فيما يلي:
• إثبات الهوية يف املدينة اجلامعية.
• استعارة الكتب من املكتبات يف احلرم اجلامعي.
• شراء الكتب اجلامعية من مركز بيع الكتب باجلامعة.
• دخول املالعب الرياضية يف احلرم اجلامعي.
• دخول االختبارات.
• دخول املطاعم وصاالت املعيشة يف احلرم اجلامعي.

ماهي شروط التحويل الداخلي بني الكليات ؟
• أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالب عن  3من  ،5مع املفاضلة ألعلى
املعدالت.
• أن يكون الطالب مستوفيًا لشروط التحويل يف الكلية احملول إليها
والسعة احملددة.
• أن ال يكون يف سجله األكادميي أي عقوبات تأديبية.
• أن يكون التحويل ملرة واحدة فقط.
• أن ال يكون قد درس يف تخصصه احلايل ما يزيد عن نصف
متطلبات التخرج.
• تقدم طلبات التحويل يف الفرتة احملددة يف التقومي اجلامعي حيث
تدخل رغبات التحويل على نظام Odus Plus

مواعيد التقديم للتحويل الداخلي
يتم التقدمي يف األسبوع الثامن من الفصلني األول أو الثاين فقط ،على
نظام  .Odus Plusوتعلن نتائج الطالب املقبول حتويلهم بعد املفاضلة
بالفرز اآليل طبقًا للشروط والسعة التي حتددها الكلية احملول إليها .ويتوجب
على الطالب التأكد من تنفيذ حتويله من خالل بوابة النظام األكادميي Odus
 Plusمع نهاية الفصل الدراسي الذي أدخل فيه طلب التحويل .

تنفيذ التقديم للتحويل الداخلي
يتم التقدمي على نظام  ،Odus Plusمن الصفحة الرئيسية للنظام >>
الطالب >> خيارات التسكني والتخصيص والتحويل >> التحويل الداخلي
بني الكليات >> (قراءة التعليمات واختيار رغبات التحويل) .وميكن للطالب
تغيري الرغبات حتى آخر يوم يف األسبوع الثالث عشر للدراسة.

احتساب ومعادلة المواد الدراسية
للطالب المحول داخلياً
تثبت يف السجل األكادميي للطالب أو الطالبة احملول من كلية إىل أخرى
جميع املواد التي سبق له دراستها .كذلك يستمر كل ما يف سجل الطالب من
التقديرات واملعدالت الفصلية والرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة .وقد يفقد
الطالب عدد من الوحدات الدراسية لبعض املقررات التي درسها إذا مل تكن ضمن
مقررات اخلطة الدراسية لربنامج التخصص احملول إليه ،أو مل يتم معادلتها من
قبل القسم العلمي الذي حول إليه الطالب.
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التحويل إلى وبين الكليات الصحية
فيما يخص التحويل إىل وبني الكليات الصحية يكون سنويا وال ميكن
التحويل ضمن الفرتة املذكورة أعاله حيث يتم فتح النظام للتحويل يف منتصف
العام الهجري لكل عام للتحويل حسب الشروط التي تعلنها الكليات الصحية.

التحويل من البرنامج الموازي
• يحق لطالب اإلنتظام إدخال طلب التحويل إىل الكليات التي توفر
برامج املوازي (بدون مكافأة) .ويعترب إدخال الرغبة إقرار من الطالب بذلك.
ولكن يظل قرار التحويل رهن الفرز اآليل واملفاضلة حسب شروط الكلية
احملول إليها والسعة املتاحة.
• بالنسبة لطالب الكليات التي توفر برامج املوازي (بدون مكافأة)
 ،يحق لهم املنافسة يف التقدمي لربامج اإلنتظام يف الكلية ذاتها ،أو التحويل
إىل كليات أخرى إنتظام .ولكن يظل قرار التحويل رهن الفرز اآليل واملفاضلة
حسب شروط الكلية احملول إليها والسعة املتاحة.

عدد الساعات المسموح به حسب المعدل
يلتزم الطالب بدراسة مقررات الرسوب مع مقررات إضافية إذا رسب يف
جمموعة أقل من احلد األدنى من الساعات الدراسية ،وللطالب اخلريج تسجل
املقررات بناء على املعدل الرتاكمي واخلطة الدراسية .و يختلف حسب املعدل
الرتاكمي للطالب كما هو موضح:
عدد الساعات املسموح التسجيل بها
معدل الطالب
 19ساعة
أقل من 2.75
 21ساعة
من  2.75أقل من 3.75
 24ساعة
أعلى من 3.75

اإلعتذار و التأجيل
• يحق للطالب االعتذار عن إكمال الدراسة لفصلني متتاليني أو ثالثة
فصول غري متتالية وال يعد راسبا مع مراعاة  :أن ال يكون الطالب مستجدا ،
وال يقل معدله الرتاكمي عن (  )2.00ويتقدم بطلب لكلية قبل خمسة أسابيع من
االختبارات النهائية.
• يحق للطالب  /الطالبة االعتذار عن الدراسة يف أي فصل دراسي
؛ إذا تقدم بطلب اعتذار من خالل حسابه على النظام االلكرتوين يف الفرتة
احملددة لذلك حسب التقومي الدراسي اجلامعي لكل فصل واملعلن على موقع
عمادة القبول والتسجيل وعاد ًة ما يكون خالل االسابيع الثمانية االوىل من
الفصل الدراسي.
• ال يحتسب االعتذار عن الدراسة يف الفصل الصيفي ضمن عدد
املرات التي يحق للطالب االعتذار فيها عن دراسة الفصل الدراسي ( 3مرات
)  ،ولكن االعتذار عن مقرر يف الفصل الصيفي يحتسب ضمن العدد املسموح
للطالب باالعتذار عنها.
• يحق للطالب  /الطالبة التقدم بطلب لتأجيل الدراسة؛ إذا تقدم
بطلب التأجيل من خالل حسابه على النظام االلكرتوين يف الفرتة احملددة
لذلك حسب التقومي الدراسي اجلامعي للفصل الذي يسبق الفصل الذي يرغب
يف تأجيله واملعلن على موقع عمادة القبول والتسجيل ،على أال تتجاوز مدة
التأجيل فصلني دراسيني متتاليني أو ثالثة فصول متفرقة.

الفرق بين االعتذار
عن فصل دراسي و تأجيله
تأجيل الفصل الدراسي ال يحتسب ضمن املدة النظامية الستكمال الربنامج
الدراسي ،فإذا كان الطالب  /الطالبة يعلم بعدم متكنه من الدراسة لذلك الفصل
الدراسي فعليه ان يقوم بتقدمي طلب التأجيل من خالل حسابه على النظام
اإللكرتوين يف الفرتة احملددة لذلك حسب التقومي الدراسي اجلامعي للفصل
الذي يسبق الفصل الذي يرغب يف تأجيله واملعلن على موقع عمادة القبول
والتسجيل ،على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني متتاليني أو ثالثة
فصول متفرقة.
أما االعتذار فهو وسيلة لتفادي الرسوب يف جميع املقررات الدراسية لذلك
الفصل الدراسي إن عرض للطالب  /الطالبة أي أمر يحول دون استمراره يف
الدراسة يف ذلك الفصل ،عليه يقوم الطالب بتقدم طلب اإلعتذار من خالل
حسابه على النظام اإللكرتوين يف الفرتة احملددة لذلك حسب التقومي الدراسي
اجلامعي لكل فصل واملعلن على موقع عمادة القبول والتسجيل وعاد ًة ما يكون
خالل االسابيع الثمانية االوىل من الفصل الدراسي ،و يتم احتساب ذلك الفصل
ضمن املدة النظامية الستكمال الربنامج الدراسي و يتبع ذلك توقف صرف
املكافأة الشهرية للطالب.
و يف كال احلالتني تخضع الطلبات إىل مراجعة و إقرار من قبل الكلية التي
يدرس فيها الطالب و ال ينصح الطالب باللجوء إىل أي منهما إال يف حال عدم
املقدرة نهائيًا على االنتظام يف الدراسة ألن ذلك سيؤدي حتمًا لتأخري تخرجه.

اإلنسحاب
يحق للطالب اإلنسحاب نهائيا من اجلامعة وفق االجراءات التالية :

• إحضار البطاقة اجلامعية .
• يسلم الطالب أي عهد عليه ويستكمل طلب إخالء الطرف ثم التوجه
لعمادة القبول والتسجيل لتسليم إلمتام طلب اإلنسحاب.
• وال يحق للطالب التقدمي كطالب مستجد مرة أخرى إال بعد ثالثة
أشهر من إنسحابه إضافة إىل مراعاة معايري القبول يف اجلامعة .

الفصل من الجامعة
يفصل الطالب من اجلامعة إذا حصل على ثالث إنذارات أكادميية بتدين
املستوى عن ( ، )2.00أو عدم إنهاء متطلبات التخرج خالل مدة تقدر ( مبرة
ونصف ) من املدة املقررة للتخرج  ،أو إذا أخل باللوائح وأنظمة اجلامعة  ،أو
سلوك وأخالقيات الطالب اجلامعي .

التحويل من الجامعة إلى جامعة أخرى
يشرتط للتحويل من أي جامعة إىل جامعة امللك عبدالعزيز أن تكون هذه
اجلامعة معرتف بها من الوزارة التعليم العايل  ،وأن ال يكون الطالب مفصول
ألسباب تأديبية وأكادميية  ،وال يقل معدل الطالب عن (  3من  ) 5أو (  2من 4
)  ،ودراسة ماال يقل عن  %50من متطلبات التخرج يف جامعة امللك عبدالعزيز .
التسجيل للطالب املتعرثين
الطالب املتعرثين دراسيًا يتم تسجيلهم يف املقررات مبا يضمن لهم احلد
األدنى من العبء الدراسي يف كل فصل مع مراعاة ما يلي :
• عدم التعارض يف اجلدول الدراسي
• استيفاء املتطلبات السابقة
• عدم السماح بأخذ مقررات من املستويات التالية إال إلكمال احلد األدنى
من العبء الدراسي

التقديرات والدرجات
حتسب التقديرات التي يحصل عليها الطلب يف كل مقرر كما يلي :
الدرجة املئوية التقدير رمز التقدير وزن التقدير
من ( )5وزن التقدير
من ()4
4,00
5,00
ممتاز مرتفع+A
100 – 95
3,75
4,75
A
 90إىل أقل من  95ممتاز
4,50
+B
 85إىل أقل من  90جيد جدًا مرتفع
3,50
3,00
4,00
 80إىل أقل من  85جيد جدًا B
2,50
3,50
 75إىل أقل من  80جيد مرتفع +C
2,00
3,00
C
 70إىل أقل من  75جيد
2,50
+D
 65إىل أقم من  70مقبول مرتفع
1,50
1,00
2,00
D
 60إىل أقل من  65مقبول
0
1,00
F
راسب
أقل من 60
ويكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند تخرج الطالب كتايل :
املعدل الرتاكمي
التقدير
ممتاز ال يقل عن  4.5من 5.00
من  3.75إىل أقل من 4.5
جيد جدًا
جيد من  2.75إىل أقل من 3.75
مقبول من  2.00إىل أقل من 2.75

السجل األكاديمي ( كشف الدرجات )
هو بيان يوضح سري الطالب الدراسي ويشمل املقررات التي يدرسها
الطالب يف كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد الساعات والتقديرات التي
حصل عليها ورمز وقيم تلك التقديرات ،ويوضح كذلك املعدل الفصلي الرتاكمي
 ،باإلضافة للمقررات التي أعفي منها الطالب ا ّ
حملول وميكن احلصول عليه
مباشرة عن طريق االنرتنت او احلصول على نسخة معتمدة من عمادة القبول
والتسجيل او عن طريق الشؤون التعليمية بالكلية .

طريقة حساب المعدل
الفصلي والتراكمي
املعدل الرتاكمي هو معيار رقمي من  1إىل  5ميثل مستوى حتصيل الطالب
 /الطالبة يف جمموعة من املقررات يف جميع الفصول الدراسية التي امتها،
ويحسب بقسمة جمموع النقاط التي حصل عليها الطالب  /الطالبة على جمموع
عدد الوحدات الدراسية جلميع املقررات يف جميع الفصول الدراسية.

خطوات حساب المعدل الفصلي
• قم بتـحويل الدرجـات املئـوية إىل الـوزن التقديري حسب اجلدول
السابق ( مثال . ) 4.75 = %93 :
• اضرب عدد الساعات كل مادة × الوزن التقديري لتحصل على نقاط

املادة ( مثال . ) 3 × 4.75 :
• كرر العملية مع بقية املواد .
• اجمع عدد النقاط  ،وكذلك اجمع عدد الساعات الدراسية .
• اقسم عدد النقاط على عدد الساعات يعطيك املعدل الفصلي .
وحلساب املعدل الرتاكمي يتم جمع نقاط الفصول الدراسية التي مت
االنتهاء منها وقسمته على عدد إجمايل عدد الساعات لنفس الفصول .

طالب زائر
• يسمح للطالب بدراسة بعض املقررات يف جامعة أخرى معرتف بها
أو يف أحد فروع اجلامعة مبا ال يزيد عن  %30من الساعات الدراسية املطلوبة
للتخرج بعد احلصول املسبق على موافقة الكلية التي درس فيها يف حالة مطابقة
املقرر ملفردات أحد مواد متطلبات التخرج  ،مع مراعاة املستوى الدراسي للطالب
وكذلك عدد املقررات املسموح بها يف كل مستوى .
• ال تتم معادلة أي مقرر درسه الطالب يف أي جامعة أخرى مامل
يحصل على موافقة مسبقة من جامعة امللك عبدالعزيز املبنية على موافقة الكلية
التي يدرس فيها الطالب وأن تكون الدراسة يف جامعة معرتف بها ،وملزيد من
التفاصيل مراجعة الئحة الدراسة واألختبارات.

إعادة القيد
ميكن للطالب  /الطالبة املطوي قيده إعادة القيد مرة أخرى وفق الضوابط
التالية:
• أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ
طي قيده.
• أن يوافق جملس الكلية و اجلهات ذات العالقة على ذلك.
• إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول فأكرث فبإمكانه التقدم
للجامعة طالبًا مستجدًا ،دون الرجوع إىل سجله الدراسي السابق ،على أن
تنطبق عليه كافة شروط القبول املعلنة يف حينه .ويف حالة الضرورة القصوى
يعاد قيده وفق ضوابط معينة.
• ال يجوز إعادة قيد الطالب  /الطالبة أكرث من مرة واحدة ،إال يف
حالة الضرورة القصوى.
• ال يجوز إعادة قيد الطالب  /الطالبة املفصول من اجلامعة؛
ألسباب أكادميية تتعلق بانخفاض املعدل أقل من « »2واستنفاذ جميع اإلنذارات
املسموح بها أو تأديبية  ،أو الذي فصل من جامعة أخرى للسبب ذاته  ،وإذا ثبت
الحقًا أنه سبق فصله لهذا السبب ؛ يعترب قيده ملغى من تاريخ إعادة قيده

األعذار المرضية
• يقبل العذر املرضي بإحضار أصل التقرير الطبي من اإلدارة الطبية
أو املستشفى اجلامعي أو مستشفى معتمد.
• يقدم الطالب أو أحد أقاربه العذر لوكيل الكلية يف فرتة زمنية ال
تزيد عن خمسة أيام من وقوع احلالة املرضية .
• إذا اشتملت فرتة الغياب املرضي إمتحانا دوريا أو نصفيا فإنه يتم
تقدير إعادة االختبار من قبل وكيل الكلية بالتنسيق مع رئيس القسم وأستاذ
املادة .
• إذا كانت فرتة الغياب املرضي تشمل إمتحانا نهائيا  ،فيتم تعليق
النتيجة ويحرر حمضر بذلك  ،وبعد النظر يف قبول التقرير الطبي من عدمه يتم
حتديد تقدير الطالب إما (  ) Fأو (  . ) ICوقد تنظر الكلية يف وضع إختبارًا
بديال.

تعديل درجات طالب
يف حالة شك الطالب يف صحة الدرجة فعليه مراجعة أستاذ املادة لتعديل
الدرجة  ،ويتم إخبار الطالب بعدم صحة شكه يف حالة عدم التعديل .وإذا مل
يقتنع الطالب يتقدم بطلب لرئيس القسم اخملتص الذي يقوم بدوره بدراسة
الطلب مع أستاذ املادة فإذا أصر أستاذ املادة على موقفه يحق لرئيس القسم
حتويل ورقة اإلجابة ألستاذ آخر يف نفس التخصص لتصحيحها وتعتمد
الدرجة  .مراعاة تعديل الدرجة خالل أقل من شهر من نفس الفصل الدراسي.

مرتبة الشرف
يحصل الطالب على مرتبة الشرف األوىل إذا حصل على معدل 4.75
كحد أدنى عند التخرج  ،ومتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب احلاصل على
معدل (  4،25إىل أقل من  ، ) 4.75ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف ،
عدم الرسوب يف أي مقرر وإنهاء متطلبات التخرج يف مدة بني احلد األدنى
واألقصى للبقاء يف الكلية  ،وأن يكون درس ماال يقل عن  %60من متطلبات
التخرج يف نفس اجلامعة .

أخطاء متكررة
• يجب على الطالب احلرص يف حضور احملاضرات والدروس العلمية،
حيث يحرم الطالب من االستمرار يف املادة أو دخول االختبار إذا جتاوز غيابه
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 %25من احملاضرات املقررة.
• يحسب تأخري كل  3حماضرات بغياب واحد ويدخل ضمن نسبة %25
املذكورة يف الفقرة السابقة.
• يف حالة رسوب الطالب يف جميع مقررات املستوى  ،يعترب الطالب
منقـطـعا ويطوى قيـده وال يسجــل له يف الفصل التايل لذا عليه مراجعة املرشد
األكادميي لتعديل وضعه الدراسي .
• تنص الالئحة على أنه ميكن للطالب االعتذار عن مقرر واحد فقط خالل
الفصل على أن ال يكون عدد الوحدات املتبقية بعد احلذف اقل من  12ساعة و
تختص جلنة املشاكل الطالبية بالنظر يف احلاالت التي يتم فيها طلب االعتذار
عن أكرث من مقرر يف فصل دراسي واحد ،ويقع كثري من الطالب يف حرج
وجوب إستكمال دراسة مواد أضافها وال يرغب دراستها.
• تقوم عمادة القبول والتسجيل بالتسجيل آليا للطالب الذين مل يسجلوا
مقرراتهم يف التسجيل املبكر بأنفسهم .فيعتقد الطالب أنه ال يجب عليه احلضور
ودراسة املقررات املسجلة آليًا وال يحضر احملاضرات لتلك املقررات  ،فيتم رصد
درجة حرمان له يف نهاية الفصل .حيث كان يتوجب على الطالب اإلعتذار عن
الفصل إذا أراد التوقف عن الدراسة لذلك الفصل الدراسي.
• يتكرر خطأ من الطالب بتأجيل املقررات الدراسية التي تدرس يف
املستويات األول إىل الفصول الدراسية األخرية ،وقد يحدث وتتغري اخلطط
الدراسية وتضل تلك املواد املؤجلة عائقا له يف الدراسة.
• يؤخر بعض الطالب متابعة طلب تعديل الدرجة لفصول متأخرة مما
يجعل تعديلها بعمادة القبول والتسجيل مستحيلًا.
اخملالفات الطالبية
إذا كنت كما نظن فيك مثاال للطالب اجملد واحلريص على ما ينفعه فإن هذا
اجلزء لالطالع واملعرفة فقط  .وبالتأكيد ستكون أبعد ما يكون من أن تقع يف
أحد أنواع اخملالفات الطالبية وهي :
• اإلخالل بنظام الكليات أو مرافق اجلامعة األخرى  ،أو تعطيل سري
النشاط بأي صورة كانت .
• اإلخالل بنظام احملاضرات أو الدروس العلمية  ،أو االمتناع عن
حضورها .
• اإلخالل بنظام االختبارات بالغش أو حماولة الغش .
• القيام بأي فعل ميس الدين أو يخل بحسن السرية والسلوك  ،أو
املساس بسمعة اجلامعة .
• االعتداء على منسوبي اجلامعة موظفني أو طالب أو إهانتهم .
• التعديل والتغيري يف األوراق الرسمية أو اإلدالء مبعلومات غري
صحيحة عن اجلامعة .
• امتناع الطالب عن االمتثال للعقوبة التي تقرر من اجلهات اخملتصة .
• القيام بأي نوع من هذه اخملالفات قد يعرض الطالب ألحد صور
العقوبات التأديبية التالية  :التنبيه الشفوي أو الكتابي  ،واإلنذار  ،حرمان
 %20من عالمات املادة وقد يصل إىل حرمانه من املادة باعتباره راسبا  ،حرمان
املكافأة أو املنحة ملدة شهر  ،احلرمان املؤقت أو النهائي من بعض اخلدمات
كالتغذية و األنشطة الطالبية ملدة فصل دراسي  ،الفصل من اجلامعة ملدة فصل
دراسي وقد يعترب راسبا فيه الفصل النهائي من اجلامعة.
• يحرم من املادة من غش أو حاول الغش يف امتحان نصف الفصل
أو االمتحان النهائي ويعترب راسبا  ،ويفصل من اجلامعة يف الفصل الدراسي
التايل وال يسمح له بالتسجيل يف الفصل الصيفي.
• يفصل من اجلامعة نهائيا من تكرر منه الغش أو ثبتت عليه
حماوالت الغش.

الفصل الثالث
التخصصات الجامعية
كيف ميكن اختيار التخصص املناسب
َ .1تع َّرف بدقة على جميع برامج التخصصات املوجودة يف اجلامعة
واملقررات التي تدرس يف كل برنامج تخصص.
َ .2تع َّرف بدقة على جماالت عمل خريجي كل تخصص من تخصصات
اجلامعة .
 .3أعط نفسك فرصة للتفكري املتأين الهادئ ملوازنة األمور السابقة كلها .
 .4حدد أهم التخصصات التي ترى أنها تتفق مع قدراتك وإمكاناتك وحتقق
املستقبل الوظيفي الذي ترغب فيه .
 .5رتب هذه التخصصات حسب أهميتها بالنسبة لك .
 .6إذا شعرت أنك مازلت غري قادر على حتديد أهم التخصصات بالنسبة لك
فارجع إىل اجلهات املعنية يف اجلامعة  ،مثل  :املرشد اأكادميي ،األقسام العلمية
؛ للحصول على املعلومات التي تعينك على حسن االختيار .
 .7استعن باهلل تعاىل أولًا وأخريًا واستخره فهو الهادي إىل الصواب .
 .8راجع جداول الطبيعة االكادميية للتخصص وسوق العمل بالصفحات
التالية .

الفصل الرابع
مفاتيح التفوق والنجاح

رضا اهلل ..
ألننا مسلمون ويف جمتمع مسلم يعتز بانتمائه لدينه ونعرف أن غاية
خلقنا هي عبادة اهلل يف كل حركاتنا وسكناتنا فإن أول ما نحرص عليه هو رضا
اهلل .وإليك بعض النصائح املعينة:

 حافظ على صلواتك اخلمس كل يوم ونظم حياتك على أساسها .
• القرآن كالم اهلل فال تهجر كالمه ،أتل آياته واصحب كتابه وانهل من
احلسنات فكل حرف بعشرة حسنات .
• أدم ذكر اهلل آناء الليل وأطراف النهار ،واجعل لسانك رطبا بذكر اهلل .
• الدعاء  ..الدعاء  ..الدعاء .ارفع يديك هلل بكل خشوع واطلب ما أردت من
اخلري فلن يردك خائبا أبدا .
• احرص على عمل اخلري دائما وأبدا .
• هل تعرف أسهل الطرق لنيل رضا اهلل دون أن تفعل أي شيء؟ .اجتنب
املعاصي صغريها وكبريها .
• قوي ثقافتك الدينية بحضور بعض احملاضرات العامة وقراءة أهم
الكتب الدينية .
• تذكر إخوانك املسلمني يف كل مكان وال تنسهم من الدعاء الصالح .
• اجعل لك عمال صاحلا خفي ال يعرفه غريك .
• احرص على صالة الوتر قبل النوم .
• انت قريب من بيت اهلل احلرام فاحرص على الصالة فيه و اداء العمرة
من فرتة اىل اخرى .

امتياز ..

إليك موجز من األفكار و سيتبعها التفصيل لتكون ضمن نادي االمتياز
الدراسي :
• ال تفكر يف أقل من ممتاز يف أي مادة تدرسها .
• اجعل حلياتك اجلامعية اهداف واجعل هدفك األول ان تكون افضل
طالب يف اجلامعة .
• تعلم فن االصغاء للمحاضرة او الدرس ودرب نفسك عليه حتى يصبح
لك عادة .
• تدوين املذكرات الدراسية له مهارات وفنون تعلمها يختصر لك الكثري
من اجلهد والوقت .
• الذاكرة القوية ملكة وموهبة ميكن اكتساب جزء كبري منها من خالل
متارين وتدريبات ذهنية وبطرق علمية سهلة ويسرية .
• ادارة الوقت مفهوم اداري مهم لك  ،تعلمه واتقنه فهو خطوتك الرئيسة
إلدارة ذاتك .
• اخلريطة الذهنية احدى مهارات التعلم الرائعة اساسياتها بسيطة
وتطبيقها سهل لكن نتائجها يف االرتقاء مبستواك الدراسي مذهل و متعدد
االفاق .
• االختبارات ثمرة حتصي ــلك الدراسي  ،اذا عرفت طرق وضعها و تعلمت
طرق حلها فحصادك الدراسي سيكون احسن احلصاد .
• صحة بدنك ونشاطه تضاعف قدراتك وتزيد من جناحاتك .
• العالقات احلسنة وااليجابية مع من حولك هي دليل بأنك طالب ممتاز
متميز .
• تقنيات احلاسوب و براجمه العلمية سالحك القوي يف عصر املعلومات .
• تفاءل  ..تفاءل ..تفاءل تتجاوز كل الصعوبات التي تواجهك .

معلم ..

تضم جامعتنا نخبة من الدكاترة واألساتذة الذين ستقابلهم خالل حياتك
اجلامعية ولهم جهودهم وخرباتهم املتخصصة وآثارهم الواضحة على مستوى
اجلامعة وخارجها ومنهم من اختري من قبل والة األمر ليكون مسئوال عن وظيفة
رفيعة املستوى أو عضو يف جملس الشورى أو وزيرا  ..وهذا يؤكد بشكل
كبري أن هناك فرصة كبرية لك أيها الطالب النجيب أن تستثمر سنواتك اجلامعية
ملصاحبة أرباب اخلربة والنخبة من الدكاترة واألساتذة الفضالء و االستفادة
من معني علمهم وخرباتهم وجتاربهم ..فكن حريصا يف أي مادة تدرسها ومع
أي دكتور أو أستاذ :
• اجعل عالقتك مع أستاذك مبنية على أساس االحرتام والتقدير .
• االعرتاف بفضله وشكره بالقول والعمل على ما يقدمه من جهود .
• تفاعل معه أثناء احملاضرات بحسن التحضري واملشاركة وأداء الواجب.
• احرص على احلـضـور مبكرا والتواجد يف مكان قريب ميكن أن تتواصل
معه بصريا .
• بادر بالسـالم والتـحيـة كلـمـا قـابلـتـه حتـى خـارج احملاضرة وتذكريه
وتعريفه بنفسك .
• احرص على حل أي خالف قد ينشأ معه بكل ود وحمبة وتذكر أنه انسان
له مشاعر ويف مقام الوالد ولن يضرك أبدا .
• حاول أن تنشئ بينك وبينه عالقة شخصية مميزة توازي العالقة
العلمية  ،حتى تبقى على اتصال به بعد انتهاء املقرر .
• لكل دكتور ساعات مكتبية ملقابلتك واإلستفادة منه واالستزادة من علمه
فاحرص عليها .
تفاؤل ..
• التفاؤل من اهم الصفات الالزمة للتفوق والتميز .
• التفاؤل يساعدك لتنمو فكريًا ونفسيًا واجتماعيا وصحيًا بشكل جيد.
• اجنح الناس اكرثهم تفاؤال وعمال ،واكرث الشعوب تفاؤال هي اكرث
الشعوب جناحًا .
• التفاؤل توقع اخلري والنجاح والعمل له  ،واستبعاد الفشل و عدم
االعتقاد بدوامه  .التفاؤل هو النظر للماضي كرصيد من التجارب واخلربة ،
وللحاضر كمضمار حتدي ومصابرة  ،وللمستقبل كصور مشرقة من النجاح
و االمل .
 التفاؤل صفة يكمن اكتسابها والتدرب عليها .

 من التفاؤل قلة تعميم االحداث السلبية (فاملتفائل يعتقد و يقول  :أحاول
أن أفهم بعض الدروس التي استصعبت علي يف هذه املادة.
• بينما املتشائم يعتقد ويقول مل افهم أي شيء من هذه املادة وال اظن باين
سأفهم هذه املادة ).
•من التفاؤل عدم ربط الفشل واألحداث السلبية بالنفس والذات .
• من اعظم احملفزات للتفاؤل قول اهلل جل وعال يف احلديث القدسي ( انا
عند حسن ظن عبدي بي ).
• من اقوال املتفائلني ( لو رفعت صخرة لوجدت حتتها رزقًا ) عبدالرحمن
بن عوف رضي اهلل عنه.

محاضرة ..

• إن مدى فعاليتك داخل احملاضرة او الدرس ومتكنك من اإلستفادة من
كل ما يقوله األستاذ هو أول خطواتك لفهم املادة  ،وإليك بعض املهارات اخلاصة
لتكون أكرث فعالية :
• احرص على املوقع األمامي فالدراسات تؤكد أن موقع الطالب داخل
الفصل له عالقة قوية مبقدار التحصيل العلمي .
• جهز عدة الدراسة املناسبة لكل حماضرة ودرس عملي .
• راجع الدرس السابق وأقرأ اجلديد .
• سيطر على نفسك وجتنب الهروب إىل عامل األحالم أو االنشغال عن
الدرس بأمور أخرى .
• ركز على مفاتيح كلمات املعلم وحاول أن تفهم ماذا يريد وعلى ماذا يركز
واستنبط اخلالصة .
• تأقلم مع املعلم فلكل معلم أسلوبه اخلاص يف الشرح .
• اكتب العبارات املهمة :وهي عادة العبارات التي يكررها املعلم أو يصرح
بأن هذه النقطة مهمة .
• إذا أردت النجاح والتفوق أقدم وبادر بالسؤال حتى تزداد فهما .
•اكتب مذكرة احملاضرة بطريقة تالئمك وتتناسب مع طريقة شرح املعلم .
• خلص كل جمموعة حماضرات ذات عنوان مشرتك يف ورقة واحدة
بشكل خريطة ذهنية .

هدف ..

أجرت جامعة هارفارد األمريكية دراسة على شريحة من الطالب عند
التخرج وسألتهم  :هل لديكم أهداف حمددة ومكتوبة ؟
فأجاب  %3فقط باإليجاب و %97بالنفي وبعد مضي  20سنة من التخرج
بحث القائمون على هذه الدراسة عن اولئك الطالب فوجدوا أن الـ %3منهم يف
حالة اجتماعية ممتازة وميلكون أكرث مما ميلكه الـ %97جمتمعني !!!
فال ترتدد يف حتديد أهدافك لتحقق النجاح .وإليك هذه اإلرشادات لتكون
من الـ: %3
• اعلم أن الوصول إىل الغاية والهدف فطرة إنسانية .
• ضع أهدافك مراعيا جميع جوانب حياتك :اإلميانية ،الصحية،
االجتماعية ،األسرية ،العلمية .
• حدد أهدافك التي تريد حتقيقها فعال .
• اكتب أهدافك بصورة إيجابية ومتفائلة .
• اهتم باألهداف النوعية التي حتدث التغيري يف حياتك .
•قسم الهدف إىل مراحل حتتوى أهم خطوات حتقيق الهدف .
•ضع خطة تفصيلية زمنية تتضمن خطوات حتقيق الهدف .
•خطط أسبوعيا وتذكـر أنـه بعد أن تخطط فإن أي عمل تقوم به إما يقربك
أو يبعدك عن هدفك .
• خذ دورة أو اقرأ كتابا يف حتديد األهداف .
• قم بكتابة األهداف التي تريد حتقيقها ومن فرته آلخري دوّ ن ما هي
األهداف التي حققتها لتتأكد أنك تسري يف الطريق الصحيح.

وقت ..

يتساوى الناس يف عدد ساعات اليوم كل يوم  24ساعة متر على اجلميع
ويظهر الفرق يف كيفية استغالل الوقت للحصول على أكرب فائدة .إليك بعض
الوسائل التي تعينك يف استغالل الوقت :
• حدد جدول فصلي يوضح املواعيد املهمة خالل الفصل الدراسي .
•ضع جدول أسبوعي يوضح واجباتك خالل األسبوع .
•حدد جدول يومي لألعمال التي يجب أن تقوم بها يف ذلك اليوم .
• رتب جدولك مراعيا الصلوات اخلمس .
• لكل فرد ساعات ذروة يف النشاط هي الساعات الذهبية خصصها ألهم
أعمالك اليومية .
• قاوم الرغبات املفاجئة التي تأخذ الكثري من وقتك .
• نفذ ما خططت له بال تردد أو تكاسل .
• اجعل وقتا يوميا ملراجعة أعمالك التي أجنزتها وأعمالك التي ستنجزها
مستقبال.
• حدد أوقاتا حمددة للنوم واالستيقاظ .
• ال جتعل اآلخرين يأخذون من وقتك الكثري .
• اغتنم كل حلظة من حياتك بفائدة .
• استخدم مؤقتا للوقت مثل  :منبه الهاتف النقال .
• احذر من مضيعات الوقت و اشهرها مشاهدة التلفاز ألوقات غري حمددة.
• استفد من األوقات الضائعة مثل أوقات االنتظار .
• جميل جدا أن تقرأ كتابا يف إدارة الوقت ،او حتضر دورة تدريبية لتتقن
هذا الفن .
سكن ..
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متابعات

اإلرشاد األكاديمي ركيزة من ركائز التعليم الجامعي
لتوجيه الطالب للتأقلم مع البيئة الجامعية

يعد اإلرشاد األكادميي يف اجلامعات ركيزة من ركائز التعليم اجلامعي،
ويهدف إىل توجيه الطالب للحصول على أفضل النتائج والتأقلم مع البيئة اجلامعية
واالستفادة من الفرص املتاحة لهم ,عن طريق تزويدهم باملهارات األكادميية التي ترفع
من مستوى حتصيلهم العلمي .ونظرًا ألهمية اإلرشاد األكادميي يف اجلامعات ،فإنه
يتعني النهوض بهذه املهمة اجلوهرية من خالل غرس جمموعة من املفاهيم العام
تتلخص فيما يلي:
• إنشاء وحدات لإلرشاد األكادميي تعنى بالتخطيط والتنسيق واإلشراف على
تنفيذ عملية اإلشراف األكادميي بالكليات.
• إنَّ مسؤولية اإلرشاد األكادميي تقع على عاتق كل أعضاء هيئة التدريس
وليس وحدة الدعم واإلرشاد األكادميي فقط  ،ولذلك ينبغي أن يشارك كل أعضاء هيئة
التدريس يف أنشطة اإلشراف األكادميي على الطالب.
• املرشد األكادميي هو أحد أعضاء هيئة التدريس أومن يف حكمهم يتم تكليفه
من قِبل وحدة الدعم واإلرشاد األكادميي ليقوم مبهمة اإلرشاد األكادميي.
• تعمل الوحدات بتنسيق وتعاون مع إدارة التوجيه واإلرشاد بعمادات شؤون
الطالب حسب نظام كل جامعة .
تشجيع التميز واإلبداع ودراسة مشكالت الطالب
تعنى وحدة الدعم واإلرشاد األكادميي بتقدمي الدعم واإلرشاد للطالب سعيًا
لالستفادة من قدراتهم الذاتية ،والعمل على تطوير مهاراتهم ،وتشجيعهم على التميز
واإلبداع األكادميي ،للتخرج يف املدة الزمنية احملددة بعد أن اكتسبوا خربات علمية
ومهارات عملية تهيئ لهم فرصة ناجحة للعمل وكذلك دراسة مشكالتهم النفسية
والصحية واملادية والوظيفية واملساهمة يف حلها.
تهيئة الظروف املناسبة للطالب للتأقلم مع احلياة اجلامعية
من بني أهم أهداف اإلرشاد األكادميي ما يلي:
 تهيئة الطالب والطالبات للتعرف والتأقلم مع احلياة اجلامعية.تزويد الطالب باملعلومات الصحيحة عن احلياة اجلامعية والسياسات واحلقوق
والواجبات واملوارد والربامج الدراسية وغريها من املعلومات املفيدة لهم.
 تعزيز التحصيل األكادميي لدى الطالب ،ورفع قدراتهم وتذليل العقبات التيتواجههم أثناء حتصيلهم العلمي.
 تقليل فرص التعرث األكادميي (إرشاد وقائي) . تقدمي املشورة واملساعدة ألصحاب املشكالت األكادميية من طالب وطالباتالكلية.
 رعاية الطالب ذوي التحصيل الدراسي املتدين واملتعرث واالهتمام بهمومتابعتهم حتى يرتقوا مبستواهم الدراسي.
 رعاية ومساعدة الطالب اجتماعيًا وماديا وصحيا ونفسيا ووظيفيا إذااقتضت الضرورة.
 االهتمام بالطلبة املتفوقني واملوهوبني وتقدمي ما من شأنه تعزيز قدراتهمودعم إبداعاتهم.
• وضع خطط لإلشراف األكادميي.
• اإلشراف على تنفيذ خطط اإلشراف األكادميي.
• نشر الوعي بني الطالب حول أهمية اإلرشاد األكادميي.

• تعريف الطالب بأهداف الكلية ورسالتها ،وبراجمها التعليمية  ،وأقسامها
العلمية ،وجماالت عمل خريجيها ،وأوجه الرعاية واخلدمات التي توفرها لطالبها،
كما يتم تبصريهم وتوجيههم الختيار التخصصات املناسبة التي تالئم قدراتهم
وإمكاناتهم.
• متابعة عملية اإلرشاد من خالل إعداد تقارير حول سري العملية اإلرشادية
يف اجلامعات.
• النظر يف مشكالت الطالب األكادميية التي ُترفع بواسطة املرشدين والسعي
حللها.
• النظر يف شكاوى الطلبة ذات الطبيعة األكادميية واستنباط احللول التي
تناسبها أو رفعها إلدارة الكلية إذا لزم األمر.
• النظر يف مالحظات الطالب حول املقررات الدراسية وغريها من الربامج
التعليمية .
• التوعية بأهمية اإلرشاد األكادميي وأهمية التواصل مع املرشد األكادميي
وذلك بنشر كتيبات ومنشورات تعريفية.
• اإلشراف على برامج توجيهية للطالب املستجدين للتعريف بنظام الدراسة
واالختبارات يف الكلية.
• املساهمة يف حل مشكالت الطلبة النفسية واملالية واالجتماعية والوظيفية
وترفع عند الضرورة إىل عمادة شؤون الطالب التخاذ ما يلزم فيها.
مهام المرشد األكاديمي:
• اإلملام مبواعيد التسجيل واحلذف واإلضافة املعلنة من قبل عمادة القبول
والتسجيل.
• معرفة اخلطة الدراسية للكلية ومتطلبات التخرج .والتأكد من موافقة جدول
الطالب أو الطالبة مع اخلطة الدراسية للكلية .
• إعداد وحتديث ملف سجل اإلرشاد األكادميي لكل طالب أو طالبة حيث
يقوم املرشد بفتح ملف خاص لكل طالب أو طالبة باجملموعة يشمل املواد املسجلة
و مستوى درجات الطالب أو الطالبة فيها ,ومشتملًا على املعدل الرتاكمي وكذلك
حماضر االجتماعات الدورية بني املرشد و الطالب أو الطالبة باإلضافة إىل أي تقارير
أو إنذارات موجهه من مقرر املادة والتي من خاللها ميكن تقييم مستوى الطالب أو
الطالبة.
• تنظيم مقابالت دورية (مرة على األقل عند بداية كل فصل دراسي) مع كل
طالب أو طالبة من الطلبة الذين يشرف عليهم بهدف:
 التعرف على أداء الطالب يف الفصل املنصرم. حث الطالب أو الطالبة وتشجيعه على املزيد من االجتهاد والثناء عليه إذا كانمتميزًا يف بعض املقررات.
 مناقشة الصعاب إن وجدت والبحث عن احللول املناسبة. مناقشة اخليارات املناسبة للطالب أو الطالبة يف الفصل القادم (تسجيل أوحذف مقررات ،رفع معدل ،اختيار تخصص الخ .)..
• تقدمي العون للطالب أو الطالبة يف حالة وجود صعوبة يف تسجيل أو
تعارض بعض املواد .
• املتابعة الدقيقة لتحصيل الطالب أو الطالبة العلمي يف املواد املسجل فيها

وكتابة تقارير دورية وإرفاقها يف امللف اخلاص بالطالب أو الطالبة.
• خماطبة أعضاء هيئة التدريس إذا كان مستوى الطالب أو الطالبة متدنيًا.
• يف حالة عدم مواظبة الطالب أو ضعف مستواه التحصيلي  ,يقوم املرشد
بتكثيف اللقاءات الدورية ومناقشة الطالب أو الطالبة بشكل دقيق عن األسباب
وحماولة حلها أو الرفع بها إىل جلنة اإلرشاد األكادميي.
• اكتشاف املواهب لدى الطلبة وتنميتها.
• مساعدة الطالب على كيفية االستفادة القصوى من موقع التعليم اإللكرتوين
يف الكلية.
• حث الطالب على املشاركة يف األنشطة األكادميية واألنشطة الالصفية .
• يفضل عدم تغيري املرشد للطالب أو الطالبة منذ التحاقه حتى تخرجه
• البد من بناء عالقة صداقة أكادميية بني املرشد والطالب أو املرشدة والطالبة
لتذويب الفوارق بينهما.
• يفضل أن يكون دور املرشد كمستشار اجتماعي ووظيفي للطالب أو الطالبة
ملعرفة ظروفه أو ظروفها االجتماعية واملساعدة على استقرارها أو مستقبل الطالب أو
الطالبة الوظيفي واملساهمة يف فتح آفاق فرص العمل له أو لها أو التدريب أو مواصلة
الدراسة العليا.
• تخصيص ساعات مكتبية ملقابلة الطالب ومناقشة املشكالت التي تواجههم
أثناء الدراسة.
• تعريف الطالب بأهداف اجلامعة أو الكلية ورسالتها ،وبراجمها التعليمية ،
وأقسامها العلمية ،وجماالت عمل خريجيها ،وأوجه الرعاية واخلدمات التي توفرها
لطلبتها ،كما يتم تبصريهم وتوجيههم الختيار التخصصات املناسبة التي تالئم
قدراتهم وإمكاناتهم.
• رفع تقرير دوري عن أداء الطالب(قبيل نهاية الفصل الدراسي) .يشمل
التقرير األداء األكادميي للطالب أو الطالبة مع مراعاة معرفة هل الطالب (أحسن أم
أسوأ من السابق) واإلجراءات التي متت ملعاجلة األداء األسوأ.
• رفع تقرير عن املشكالت التي حتتاج إيل تدخل الوحدة أو إدارة الكلية.
• حث الطالب وتشجيعهم على االستفادة من املكتبة وإدارة الوقت بفعالية.
• تشجيع الطالب على املذاكرة كمجموعات و االستفادة من أقرانهم.
اإلرشاد األكادميي مسؤولية الطالب أيضًا
 يتحمل الطالب كامل املسؤولية عن أدائه األكادميي حيث أن اإلرشاد األكادمييهو آلية للمساعدة.
 االضطالع على دليل اإلرشاد املتوافر على مواقع اجلامعات يف الغالب للتعرفعلى ما يحتاج الطالب يف القسم العلمي يف جمال اإلرشاد األكادميي .فعلى سبيل املثال
يوجد يف موقع جامعة امللك عبد العزيز أدلة متنوعة على موقع عمادة القبول والتسجيل
متوافرة إلكرتونيًا ميكن حتميلها واالستفادة من املواد التفصيلية املتوافرة بها.
 اإلملام بتفاصيل التقومي الدراسي واملواعيد احلرجة التي تختص بالتسجيلواالنسحاب واالعتذار الخ..
 معرفة مرشده األكادميي ومواعيد ساعاته املكتبية. مقابلة املرشد للتشاور حول األهداف الدراسية واملهنية ،والربنامج واجلدولالدراسي ،واالستفسار عن كل اجلوانب التي يرى فيها غموضًا.
 تنفيذ توصيات املرشد واملواظبة على مقابلة املرشد حسب املواعيد املتفقعليها.
 -إخطار املرشد بأي متغريات قد تؤثر يف برناجمه أو أدائه الدراسي.

إعالن
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تقارير

مستخلصات األوراق العلمية املشاركة يف مؤتمر اإلرشــــــ
مستوى الرضا عن خدمات اإلرشاد األكاديمي وعالقته
باالندماج النفسي والمعرفي لدى طالب الجامعة في ضوء بعض
المتغيرات
إعداد
د .وصل اهلل عبداهلل السواط
أستاذ التوجيه واإلرشاد المشارك
كلية التربية  -جامعة الطائف
1436هـ 2015 -م
مستوى الرضا عن خدمات اإلرشاد األكاديمي وعالقته
باالندماج النفسي والمعرفي لدى طالب الجامعة في ضوء بعض
المتغيرات
ملخص البحث-:
هدف هذا البحث إىل التعرف على مستوى الرضا لدى طالب جامعة
الطائف عن خدمات اإلرشاد األكادميي وتقصي العالقة بني مستوى الرضا
عن خدمات اإلرشاد األكادميي ومستوى االندماج النفسي واملعريف لدى طالب
جامعة الطائف ،كذلك الكشف عن الفروق يف مستوى الرضا عن خدمات اإلرشاد
األكادميي ومستوى االندماج النفسي واملعريف لدى طالب جامعة الطائف تبعًا
ملتغريات (النوع – التخصص – املستوى الدراسي) ،كما هدف هذا البحث إىل
التنبؤ مبستوى االندماج النفسي واملعريف لدى طالب جامعة الطائف من خالل
مستوى رضاهم عن خدمات اإلرشاد األكادميي.
ُطبق هذا البحث على عينة مكونة من ( )832طالبًا وطالب ًة بجامعة
الطائف ،واستخدم الباحث مقياسًا لقياس رضا الطالب عن خدمات اإلرشاد
األكادميي؛ومقياس االندماج النفسي واملعريف(من إعداد الباحث ) ولإلجابة
على فروض البحث مت االعتماد على املتوسطات احلسابية واالنحرافات
املعيارية؛وحتليل التباين األحادي ؛ومعامل ارتباط بريسون؛وحتليل االنحدار
البسيط .
وكشفت نتائج البحث عن أن مستوى رضا الطالب عن خدمات اإلرشاد
األكادميي متوسط؛ كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف
مستوى الرضا عن خدمات اإلرشاد األكادميي ومستوى االندماج النفسي
واملعريف لدى طالب جامعة الطائف تبعًا ملتغريات النوع والتخصص ،يف حني
أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا يف مستوى الرضا عن خدمات اإلرشاد
األكادميي ومستوى االندماج النفسي واملعريف لدى طالب جامعة الطائف تبعًا
ملتغري املستوى الدراسي لصالح طالب املستوى الرابع ،كما كشفت نتائج البحث
عن وجود عالقة دالة إحصائيًا بني مستوى الرضا عن خدمات اإلرشاد األكادميي
واالندماج النفسي واملعريف لدى طالب جامعة الطائف ،كذلك أظهرت نتائج
الدراسة إمكانية التنبؤ مبستوى االندماج النفسي واملعريف لدى طالب جامعة
الطائف من خالل مستوى رضاهم عن خدمات اإلرشاد األكادميي.
ومن خالل نتائج البحث أوصى الباحث بضرورة إجراء املزيد من األبحاث
املتخصصة يف اإلرشاد األكادميي اجلامعي وحصر املشكالت والصعوبات
اخملتلفة التي تواجه املرشدين األكادمييني وتعوقهم عن تقدمي خدمات اإلرشاد
األكادميي لطالبهم يف ضوء معايري اجلودة واالعتماد األكادميي؛ كما أوصى
الباحث بإجراء مزيد من الدراسات للتوصل إىل أحدث االسرتاتيجيات والطرائق
التدريسية التي قد ُتسهم يف تنمية االندماج النفسي واملعريف لدى طالب اجلامعة.

حتقيقها ،وتساعدها على اكتشاف موقعها يف العملية الدراسية ،وماذا يريد منها،
وما اخليارات املتاحة أمامها؛ ولذلك يجب أن نبني أن اإلشراف األكادميي غرضه
األساسي هو توجيه الطالبة وليس التحكم يف رغباتها ،حيث أنها توجهها لصياغة
أهدافها العلمية والشخصية.
توصلت الورقة احلالية إىل عدم توفر تصور واضح للعملية اإلرشادية يف
ذهن الطالبات نحو اإلرشاد ،ولطبيعة العالقة الواجب تكوينها بني املرشدات
األكادمييات والطالبات ،ويتمثل ذلك يف الدور الغامض وغري احملدد الذي
متارسه كل من املرشدات والطالبات حيال اآلخر ،فاملرشدة األكادميية ال تقدم
نفسها للطالبات كما ينبغي وال تستطع أن تكسب ثقة الطالبات؛ ألنها ال متارس
اإلرشاد األكادميي باجلامعة باحرتافية ومهنية وعدم استخدام الوسائل املناسبة
لإلرشاد األكادميي ومنها اإلرشاد الفردي ،نظرًا ألن بعض الطالبات يواجهن
أمناطًا خمتلفة من املشكالت الشخصية التي ال تريد الطالبة البوح بها يف جلسات
اإلرشاد اجلمعي ،فإن اجللسات االنفرادية تعترب الطريقة الوحيدة التي تتم فيها
مناقشة تلك اخلصوصيات وتعتمد فعاليتها أساسًا على العالقة اإلرشادية املهنية
بني املرشدة األكادميية والطالبات ،حيث يتم تبادل املعلومات وإثارة الدافعية لدى
الطالبات وتفسري املشكالت ووضع خطط العمل املناسبة لشخصية الطالبات
وقدراتهن.
*********************************

*********************************
اتجاهات طالبات جامعة الملك عبد العزيز نحو اإلرشاد
األكاديمي
ورقة حول عدم وضوح رؤية اإلرشاد وأهدافه بالنسبة
للطالبات
د .حنان أسعد خوج 1ـ ،د .نيللي السيد عاشور
 .1أستاذ مشارك ـ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ قسم
علم النفس  -جامعة الملك عبد العزيز
 .2أستاذ مساعد ،كلية التربية ،جامعة دمياط
المستخلص:
يعد اإلرشاد األكادميي من اجملاالت املهمة التي تهتم بها اجملتمعات املعاصرة
وتوليها أهمية بالغة ،ويهتم بدراسته العديد من الباحثني واملتخصصني؛ وذلك
بهدف التعرف إىل مظاهره ،وتقدمي الربامج واخلطط التي تستهدف تطويره
وحتقيق الفائدة القصوى منه ،ولقد سارعت اجلامعات لالهتمام بهذا اجملال
باعتباره عملية توجيهية مستمرة تساعدها على حتقيق أهدافها املرجوة ،وتنظيم
الربامج العلمية التي تعينها على تخطي العقبات التي قد تعرقل مسارها التنموي
للطلبة خاصة واجملتمع عامة.
ولذا فاإلشراف األكادميي ميثل وسيلة االتصال الفعَّالة بني الطالبة
واجلامعة ،فهي ُتهيئ الفرص لتوجيه الطالبة نحو صياغة أهدافها والعمل على
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performance indicators
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Abstract. Database management systems of
the higher-education institutions are mainly
used to maintain and retrieve students academic
records. In most of the cases, those systems lack
further analytical support regarding coursework
tracking or performance indicators that could
assist instructors and advisors in the process of the
academic advising. This paper presents a software
tool that has been developed over a period of
time based-on practice, academic regulations
and administrative requirements for college-level
courses and trainings. The developed tool is used
to support instructors and academic advisors in
the process of academic advising by assessing and

anticipating students performance using multiple
metrics and indicators. The tool is characterized
by accuracy and flexibility in the management of
coursework that will assist the advisors to followup in the process and tasks of the academic advising
to the advisees. It presents information to offer
optimum advising decisions during risk times for
students. Furthermore, the tool assists in replying
to inquiries about students statuses accurately
rather than imprecisely. It discriminates the
statuses that require proactive follow-up before
getting to the final consequences that usually
occur late and become difficult to treat. The tool
contributed to the effectiveness of the use of
electronic systems in students academic advising.
This paper can serve as a framework for future
enhancements and developments of the e-systems
of the higher education institutions in such way
that could help the advisors in the academic
advising tasks and decisions in more precise and
.professional approach
Keywords: academic advising, coursework,
.e-tool, performance-indicators, prediction
*********************************
التحديات والعوائق التي تواجه
عملية اإلرشاد األكاديمي في الجامعات السعودية
د .منيرة نايف العتيبي
كلية التربية بالمزاحمية .جامعة شقراء.
المملكة العربية السعودية
تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على ما تعانيه عمليات
مستخلص
اإلرشاد األكادميي من حتديات كثرية ومشاكل متغرية تقف حجر عرثة يف وجه
ممارسة هذا النشاط بالشكل الفعال ،وتعيق حتقيق األهداف املتوخاة منه.
بالشكل األمثل :وتهدف هذه الورقة إىل:
 .1التعرف على أبرز التحديات والعوائق التي تواجه عملية اإلرشاد
األكادميي يف اجلامعات السعودية
 .2التعرف على بعض التجارب احمللية والدولية يف جمال اإلرشاد
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ـــــــاد األكاديمـي يف جامعات دول مجلس التعاون الخليجي
االستفادة منها لتطويره،وحتديد متطلبات تطوير خدمات اإلرشاد األكادميي لطلبة
الدراسات العليا يف الكلية الرتبية.استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي
لتحقيق أهدافها .كشفت الدراسة أنّ خدمات اإلرشاد األكادميي التي توفرها كلية
الرتبية بجامعة امللك سعود تقليدية ودون املستوى املأمول،وأنّ جامعات مااليا
،وهارفارد ،وكارديف،تع ّد مناذج متميزة ميكن االستفادة منها لتطوير خدمات
اإلرشاد األكادميي لطلبة الدراسات العليا يف الكلية.أوصت الدراسة باملبادرة
إىل تنفيذ خطط اسرتاتيجية لتطوير خدمات اإلرشاد األكادميي،والتنسيق
مع األقسام األكادميية لرتسيخ مبدأ العمل املؤسسي،واالستفادة من خربات
اجلامعات العاملية املتميزة يف جمال اإلرشاد األكادميي،وتوفري املتطلبات الالزمة
لتطوير خدمات اإلرشاد األكادميي التي تقدّمها كلية الرتبية لطلبة الدراسات العليا
مبا يواكب التوجهات واخلربات العاملية.
*********************************
* كلمات مرجعية  :التطوير التربوي  ،التوجيه واإلرشاد
الطالبي  ،شؤون الطالب  ،الجامعات السعودية.
نظام آلي مطور لإلرشاد األكاديمي
لمعاونة طالب السنة التحضيرية في التسكين بكليات
الجامعة
(حالة دراسية :جامعة الملك عبد العزيز)
د /أمين يوسف نعمان
أد /عبد الحميد محمد رجب
د /عز حسن عبد الفتاح
جامعة الملك عبد العزيز  -جدة

األكادميي.
حيث تتناول الدراسة يف مبحثها األول :أهم التحديات واملشاكل التي
تعيق تفعيل عملية اإلرشاد األكادميي يف اجلامعات السعودية واملتعلقة بكلًا
من :املرشد األكادميي ،العالقة اإلرشادية بني املرشد األكادميي والطالب ،اخلطة
الدراسية واجلدول الدراسي ،واجراءات التسجيل ومن أبرزها :ضعف التواصل
بني املرشدين وطلبتهم وصعوبة إجراء هذا التواصل ،االحمال التدريسية
العالية للمرشدين األكادمييني ،عدم توفر الرغبة احلقيقية لدى كثري من الطلبة
وبعض املدرسني يف التفاعل مع عملية اإلرشاد األكادميي ،قلة متابعة املرشد
األكادميي للمعدل الرتاكمي للطالب ،تغيري مدرس املادة بعد االنتهاء من عملية
التسجيل  ،كرثة التغيريات والتعديالت يف اخلطة الدراسية ،التغري املستمر
يف مكونات الهيئة التدريسية ،ضعف التنسيق بني االقسام اخملتلفة يف الكلية
بهذا اخلصوص ،كرثة عدد الطلبة اخملصصني للمرشد األكادميي .كما يتناول
املبحث الثاين :التجارب احمللية والدولية الرائدة يف عملية التوجيه واإلرشاد
األكادميي والتي ميكن االستفادة منها يف اجلامعات السعودية .وتختتم هذه
الدراسة بجملة من املقرتحات والتوصيات لتحسني عملية اإلرشاد األكادميي
وتفعيلها ،ومن أبرزها :توعية كل من املرشدين والطلبة بأهمية هذا النشاط
وبدورهم األساسي يف تعزيزه وإثرائه  ،تعيني مسؤول لإلرشاد األكادميي يف
كل قسم ولكن بحمل تدريسي منخفض ،تعاون أقسام الكلية يف إجناح هذه
العملية ،التغلب على مشكلة التواصل مع الطلبة ،توفري العدد الكايف من أعضاء
هيئة التدريس املؤهلني لإلرشاد األكادميي ،إشراك الطلبة املتميزين يف نشاطات
اإلرشاد األكادميي ،االطالع على جتارب حملية ودولية يف هذا احلقل ،تطعيم
عملية اإلرشاد مبحاضرات عن سوق العمل وفرص التوظيف ،وتشجيع املرشدين
والطلبة على املشاركة يف الندوات واملؤمترات املتعلقة بهذا اجملال.
*********************************
مدى تكامل اإلرشاد األكاديمي بين التعليم العام والتعليم
العالي لتجويد المخرجات
(انموذج مقترح)
ورقة عمل مقدمة لمؤتمر اإلرشاد األكاديمي في التعليم
العالي لدول مجلس التعاون الواقع والمأمول المقام في رحاب
جامعة الملك عبدالعزيز بجدة
د .حصة بنت سعد العريفي
د .لينا بنت سليمان الخليوي
قسم إدارة تربوية _ كلية التربية _ جامعة الملك
سعود _ المملكة العربية السعودية.
1437/1436هـــ
يعد اإلرشاد األكادميي من املمارسات املهمة يف التعليم يف اململكة
العربية السعودية باعتباره ضرورة ملحة فرضتها التغريات املتالحقة واملتسارعة
يف املعرفة بشكل عام ،ويف امليدان الرتبوي بشكل خاص ،بهدف إيجاد نوع من

التوافق النفسي واالجتماعي يف شخصية الطالب بهدف حتقيق أهداف العملية
التعليمية ,وحتديدا مساعدة الطالب اجلامعي على حل املشكالت التي يتعرض
لها أيا كانت خالل مرحلة الدراسة اجلامعية .ومن أهداف الدراسة  -1التعرف
على مدى تكامل اإلرشاد األكادميي بني مؤسسات التعليم العام والتعليم العايل
يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر افراد عينة الدراسة  . 2.استعراض
أهم التجارب والنماذج العاملية الناجحة التي استهدفت جمال تكامل اإلرشاد
األكادميي بني قطاع التعليم –العام والعايل – والتي ميكن االستفادة منها يف
حتقيق فاعلية تكامل اإلرشاد األكادميي بني التعليم العام والتعليم العايل يف
اململكة العربية السعودية لتجويد آداء اخملرجات  . 3.التعرف على معوقات
تكامل إلرشاد األكادميي بني مؤسسات التعليم العام والتعليم العايل يف اململكة
العربية السعودية من وجهة نظر افراد عينة الدراسة . 4.التعرف على الفروق
ذات الداللة اإلحصائية بني أفراد الدراسة حول تكامل اإلرشاد األكادميي بني
مؤسسات التعليم العام والتعليم العايل يف اململكة العربية السعودية من وجهة
نظر افرادعينة الدراسة تبعًا ملتغريات الدراسة  . 5 .تقدمي أمنوذج مقرتح يسهم
يف تكامل اإلرشاد األكادميي بني التعليم العام والتعليم العايل يف اململكة العربية
السعودية لتجويد آداء اخملرجات بنا ًء على نتائج الدراسة .
ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي  ،وقد مت تصميم
اسبانتني كأداة للدراسة  .مت تطبيق االستبانة االوىل على أعضاء هيئة التدريس
يف ثالث جامعات يف اململكة العربية السعودية ( جامعة امللك سعود  ،وجامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ،وجامعة األمرية نورة )  ،باالضافة إىل بعض
املعلمات واملعلمني يف التعليم العام  ،وتكونت العينة من ( )100فرد ممن سبق لهم
العمل يف جمال اإلرشاد األكادميي  .ومت تطبيق االستبانة الثانية على ()100
طالب و( )100طالبه يف السنة الثانية ( املستوى الرابع ) يف ثالث جامعات يف
اململكة العربية السعودية ( جامعة امللك سعود  ،وجامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية  ،وجامعة األمرية نورة ) ،بحيث مت اختيار هذه العينات بطريقة قصدية
*********************************
تطوير خدمات اإلرشاد األكاديمي لطلبة الدراسات العليا في
كلية التربية بجامعة الملك سعود
على ضوء الخبرات العالمية
د .محمد بن محمد أحمد الحربي
جامعة الملك سعود  ،كلية التربية  ،الرياض  ،المملكة
العربية السعودية
المستخلص :
هدفت الدراسة إىل التعرف على أهم خدمات اإلرشاد األكادميي التي توفرها
كلية الرتبية بجامعة امللك سعود ،و الوقوف على أهم اخلربات العاملية التي ميكن

املستخلص .يقرتح هذا البحث نظاما آليا إلرشاد طالب السنة التحضريية
ومعاونتهم يف حتقيق رغبتهم يف التسكني بكليات اجلامعة التى يرغبونها
وطبقا للمعايري احملددة لكل كلية .حيث يقوم النظام آليا بعد جناح الطالب يف
الفصل الدراسي األول من السنة التحضريية ،بالتنبؤ باملعدل الرتاكمي GPA
يف الفصل الدراسي الثاين  ،وكذلك املعدل الرتاكمي النهائي .ثم يقوم النظام
بإرشاد الطالب لإللتحاق بالكليات املناسبة طبقا ملعدالتهم الرتاكمية التنبؤية .كما
يقوم النظام بإرشاد الطالب الذي ال يتم حتقيق رغبته ،كي يقوم بدراسة بعض
الكورسات املعاونة .كما يستطيع النظام حتديد السعة االستيعابية املتوقعة لكل
كلية من كليات اجلامعة ،مما يتيح الفرصة لعمداء الكليات بأخذ التدابري الالزمة
الحتواء هؤالء الطالب.
يستخدم النظام البيانات احلالية للطالب املسجلني يف الفصل الدراسي األول
من السنة التخضريية ،ويقوم مبقارنتها بالبيانات التاريخية للطالب السابقني
والتى يسرتجعها من قاعدة بيانات اجلامعة .ثم يقوم النظام بعمليات التقييم،
والتوفيق بني رغبات الطالب يف الكليات التى يرغبون الالحتاق بها مع املعايري
املؤهلة للتسكني بكليات اجلامعة .ويعتمد أداء النظام املقرتح علي استخدام
التحليالت اإلحصائية  ، Statistical Analysisوتطبيق أساليب الكشف
املعرفية  ، Knowledge Discovery Rulesيف بناء اخلوارزميات
الذكية التنبؤية .
*********************************
واقع اإلرشاد األكاديمي
وعالقته بالمستوى الدراسي ومخرجات البحث العلمي
(دراسة ميدانية تم تطبيقها على طالبات برنامج ماجستير
اإلدارة العامة)
ساره علي ال مهنا
الرياض ،المملكة العربية السعودية
المستخلص.
تعترب مرحلة الدراسات العليا من املراحل املهمة يف حياة الطالب اجلامعي
املنتسب لها  ،و تربز أهميتها بشكل أكرب كونها تستهدف النخبة من خالل وضع
شروط معينة تكفل للجامعة اختيارهم  ،واستهالك الوقت و اجلهد يف عمل
االختبارات و املقابالت حتقيقا للقيم التي تؤمن بها اجلامعة كاجلودة و التميّز
 ،فقد مت التطرق يف هذه الدراسة اىل دور اجلامعة كمقدمة خلدمات اإلرشاد
األكادميي سعيا لتحقيق أحد اهدافها االسرتاتيجية وهي البيئة التعليمية الداعمة
من خالل بحث واقع اإلرشاد األكادميي و عالقته باملستوى الدراسي و خمرجات
البحث العلمي لطالبات برنامج ماجستري اإلدارة العامة (املوازي) بكلية ادارة
األعمال – جامعة امللك سعود و مت استخدام منهج البحث املسحي الوصفي و
توصلت الدراسة اىل عدّة نتائج كان أهمها قصور اخلدمات اإلرشادية عند دخول
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الربنامج  ،افتقاد العديد من املهام ضمن عمل وحدة اإلرشاد األكادميي  ،وجود
عالقة بني اإلرشاد األكادميي و رفع املستوى الدراسي  ،وجود عالقة بني اإلرشاد
األكادميي و رفع مستوى اخملرجات للبحث العلمي  ،وجود فروق ذات داللة
احصائية بني اجتاهات الطالبات حول خدمات اإلرشاد األكادميي تعزى للفصل
الدراسي  ،وعلى ضوء النتائج مت تقدمي التوصيات كان اهمها تخصيص خدمات
إرشاد أكادميي لطالبات املاجستري  ،أهمية التهيئة لطالبات الفصل األول  ،املتابعة
للوضع الدراسي و استمرارية وجود املرشدات األكادمييات طوال فرتة الدراسة
 ،زيادة الصالحيات لوحدة اإلرشاد األكادميي كمساندة للطالبات لتفعيل عالقاتها
مع عدّة جهات داخل حميط اجلامعة أو خارجها مبا يكفل رفع املستوى الدراسي
و اخملرجات للبحث العلمي ،وجود نظام لإلرشاد األكادميي يحدد املسؤوليات و
احلقوق و الواجبات للطالبة و املرشدة.
*********************************
خصائص وطبائع ووظائف اإلرشاد األكاديمي في التعليم
العالي
علي محمد رشدي ،1أحمد علي رشدي2
 1جامعة الملك عبدالعزيز ،ص .ب ،80204 .جدة،
 ،21589المملكة العربية السعودية
 2جامعة تكساس أوسطن ،تكساس  ،78712الواليات
المتحدة األمريكية
مستخلص .تقدم هذه الورقة البحثية مراجعة علمية خلصائص وطبائع
ووظائف اإلرشاد األكادميي يف التعليم العايل .نفصل احلديث عن اخلصائص
املرشدين ومن وجهة نظر املسرتشدين.
املميزة لإلرشاد األكادميي من وجهة نظر ِ
نشرح طبائع ثالثة لإلرشاد األكادميي هي اإلرشاد التوجيهي واإلرشاد التنموي
واإلرشاد التدخلي أو فرط التوجيهي .نذكر من وظائف اإلرشاد أنه نشاط علمي
وجمال لالستعالم وتعليم وتعلم ومعاونة وطرح للقدوة ومشورة ورعاية وتعاقد
وحتقيق لالستبقاء واملثابرة .نختتم الورقة باإلشارة إىل ضرورة أن يكون
اإلرشاد األكادميي منضبطا بالشريعة اإلسالمية والقيم العربية.
املرشدين و املسرتشدين،
كلمات دالة (مرجعية) :إرشاد أكادميي ،وجهتا نظر ِ
اإلرشاد التوجيهي والتنموي والتدخلي ،الوظائف ،احلاجة لالنضباط.
*********************************
اإلرشاد األكاديمي لطالب الدراسات العليا
(أهميته ،فلسفته ،واستراتيجياته)
د .عبد الرحمن هالل الطلحي
د .عبد اهلل الطيب سعد الغامدي
د .رائد عبد اهلل الغامدي
د .حسنين محمد البرهمتوشي
كلية الحاسبات وتقنية المعلومات -جامعة الملك عبد العزيز
املستخلص .تضمن عملية اإلرشاد األكادميي إيجابية التفاعل بني أعضاء
هيئة التدريس والربامج الدراسية لطالب الدراسات العليا يف كليات جامعة
امللك عبد العزيز .وثمة تباين وحداثة أقسام كلية «احلاسبات وتقنية املعلومات»
واخلربات السابقة ألعضاء هيئة التدريس يف هذا اجملال .وبالتايل حتددت مشكلة
الدراسة احلالية يف سؤال رئيس وهو :ما مؤشرات ومعامل اإلرشاد األكادميي
لطالب الدراسات العليا يف كلية احلاسبات؟ .لذا هدفت الدراسة إىل حتديد ماهية
نظام اإلرشاد األكادميي لطالب الدراسات العليا ،إلقاء الضوء على مهام املرشد
األكادميي لطالب الدراسات العليا ،كيفية حتديد منهجية وموضوع البحث ،طريقة
البحث عن مشرف علمي ،وحتديد اإلجراء الناجح للنشر العلمي ،وأخريًا تقدمي
توصيات تطويرية لإلرشاد األكادميي لطالب الدراسات العليا بكلية احلاسبات.
وسلكت الدراسة املنهج الوصفى التحليلي باستقراء بعض الدراسات واألدبيات
السابقة التي تناولت االرشاد األكادميي لطالب الدراسات العليا ،واستنتاج
أفكار ذات عالقة من اخلربات امليدانية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية ،وبذلك
متت اإلجابة عن األسئلة الفرعية اخلمسة للدراسة .وتطرقت الورقة إىل كيفية
البحث عن نقطة بحثية ،وصياغة أسئلة معاجلة مشكلة البحث ،وإيجاد منهجية
البحث (القواعد واألسس العلمية جلمع البيانات وحتليلها) و طريقة إجراء
وبناء البحث حتت إشراف مشرف علمي ،وأخريًا التعرف على آلية النشر العلمي
وطرق اإلضافات العلمية التي تنتجها األبحاث .وخلصت الدراسة إىل العديد من
التوصيات التطويرية لإلرشاد األكادميي للدراسات العليا يف كلية احلاسبات،
وصنفت هذه التوصيات يف خمس حماور ،شملت ما يلي )1( :توصيات لتيسري
نظم إدارة اإلرشاد األكادميي )2( .توصيات لتحسني مستوى اإلرشاد األكادميي
وتطويره )3( .توصيات لدعم نظام منهجية ومواضيع (الرسالة).لطالب
الدراسات العليا )4( .توصيات بطريقة البحث عن مشرف علمي )5( .توصيات
بآلية النشر العلمي.
*********************************

كلمات مرجعية :المرشد األكاديمي ،المشرف العلمي ،
منهجية البحث ،طرق البحث ،النشر العلمي.
مستخلص بحث بعنوان :استراتيجيات التسويق االجتماعي
لإلرشاد األكاديمي بين الواقع والمأمول «رؤية تحليلية بالجامعات
السعودية»
إعداد الدكتور :بشير بن علي اللويش
مقدمة:
تسعى اجلامعات بدول جملس التعاون اخلليجي عامة واململكة العربية
السعودية خاص ًة جاهدة يف حلصول الطالب على توجيه أكادميي واجتماعي
ونفسيًا وحياتي ،وتذليل كل ما من شأنه أن َ
يعوق جناحه يف مسريته التعليمية،
وملَّا كان للتسويق االجتماعي من أهمي ٌة يف إثراء معرفة الطالب بأهداف اإلرشاد
األكادميي ودوره بالنسبة للطالب واألستاذ اجلامعي؛ فإن هذا البحث يركز على
تقدمي أفضل االسرتاتيجيات اخلاصة بالتسويق االجتماعي التي يُمكن االستفادة
منها يف اإلرشاد األكادميي.
مشكلة البحث:
تتزايد املشكالت األكادميية لدى الطالب اجلامعي؛ والتي لها تأثري مباشر
على دراسته اجلامعية ،مما دفع اجلامعات لالهتمام يف عملية اإلرشاد األكادميي
وتفعيلة للحد من تلك املشكالت ومساعدة الطالب لتهيئته كمنتج مناسب لسوق
العمل ،ومن واقع الدراسات يُالحظ أن دافعية الطالب نحو اإلرشاد األكادميي
ضعيفة ،وملا كان التسويق االجتماعي مدخلًا متكاملًا وانتقائيًا لتعديل السلوك،
وحتقيق التغيري املستهدف ،فيمكن حتديد مشكلة البحث يف السؤال اآلتي:
ما اسرتاتيجيات التسويق االجتماعي املناسبة لإلرشاد األكادميي باجلامعات
السعودية؟
*********************************
اإلرشاد األكاديمي في كلية اآلداب بجامعة الدمام
الواقع والمأمول
مشاعل علي العكلي
جامعة الدمام  ،كلية اآلداب  ،الدمام  ،المملكة العربية
السعودية
المستخلص :
يرفد اإلرشاد األكادميي العملية التعليمية ؛ فيساند الطالبات خالل
دراستهن اجلامعية علما وتوعية  .لذلك غدا تقييم املؤسسات التعليمية يقاس
مبستوى اخلدمات إلرشادية التي تقدمها لطالبها  ،ومن هنا أنشئت وحدة اإلرشاد
األكادميي يف كليات جامعة الدمام كرافد نوعي يف تطوير العملية التعليمية،
وتأسيس قواعد املشاركة والتفاعل ووضع القرارات لبناء الشخصية املقتدرة على
مواجهة املستقبل .
ومن هنا حددت وحدة اإلرشاد األكادميي العمل على حماور رئيسة هي :
 /1الرتكيز على ممارسات معايري الهيئة الوطنية واالعتماد األكادميي مع
جمع املؤشرات واألدلة التي تثبت حتقق املمارسات املطلوبة .
 /2إعداد خطة تشغيلية حتقق أهداف اإلرشاد األكادميي  ،التي تتلخص يف
رعاية الطالبة أكادمييًا منذ القبول إىل التخرج وبعده .
 /3االستمرار يف تبني خطة وكالة الكلية للشؤون األكادميية لتتضافر
اجلهود يف مسرية الكلية رؤية ورسالة وأهدافًا .
ونتيجة املتابعة احلثيثة  ،فقد حتقق مما رسم للخطة من أهداف ما يربو
على  %60من ممارسات معايري هيئة التقومي واالعتماد الوطنية التي تتعلق
باملساعدات التعليمية للطالبات.
وقد دفعت هذه األهداف الوحدة إىل تقدمي املزيد من الدورات وورش العمل
األكادميية لدعم العملية التعلمية وتطويرها.
ويعتمد بحثنا على املنهج الوصفي التحليلي الذي يدرس الظاهرة كما توجد
بوصفها وصفًا دقيقًا .
*********************************
توظيف الطريقة االستداللية الحديثة في خدمة اإلرشاد
األكاديمي
علي محمد رشدي . 1محمد علي رشدي2
 1جامعة الملك عبدالعزيز ،ص .ب ،80204 .جدة،21589 ،
المملكة العربية السعودية
 2جامعة القاهرة ،الجيزة  ،12613جمهورية مصر العربية
المستخلص.
تقدم هذه الورقة طريقة قوية لالستنباط يف املنطق اإلخباري تسمى الطريقة
االستداللية احلديثة .تستخلص هذه الطريقة من جمموعة من املقدمات كل ما
ميكن استنتاجه منها يف أبسط صورة ممكنة .تشرح الورقة من خالل أمثلة
متنوعة كيف يساعد االستدالل املنطقي الصوري بهذه الطريقة على خدمة عملية
واملسرتشد ،كما تفسر ملاذا يصعب
املرشد
ِ
اإلرشاد األكادميي و تيسري التفاهم بني ِ
االكتفاء باالستنباط غري الصوري.
كلمات دالة (مرجعية) :إرشاد أكادميي ،االستدالل ،االستنباط ،املنطق
اإلخباري ،الطريقة االستداللية احلديثة،

أثر اإلرشاد األكاديمي على التحصيل الدراسي دراسة تطبيقية
رقية الطيب على أحمد
جامعة الملك خالد ،أبها ،المملكة العربية السعودية
المستخلص.
هذه الدراسة تبني أثر اإلرشاد األكادميي بهدف الغاء الضوء علي الدور
الذى يلعبه اإلرشاد األكادميي يف التحصيل الدراسي لطالبة كلية اجملتمع للبنات
بخميس مشيط ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة علي املنهج الوصفي يف
حتليل البيانات اخلاصة مبجتمع الدراسة والتي مت احلصول عليها من االستبانة.
توصلت الدراسة ايل لإلرشاد األكادميي أ ًثرا ايجابيًا علي التحصيل الدراسي
وتنمية قدرات الطالبات ورعاية إبداعهن ،وقد أوصت الدراسة بالعديد من
التوصيات أهمها .ضرورة تكثيف اجلانب اإلعالمي لإلرشاد األكادميي وبيان
أهميته فى مسرية الطالبة التعليمية واستمرار الطالبة مع مرشدة أكادميية منذ
دخولها ايل تخرجها وضرورة التكامل بني عمادة القبول والتسجيل من أجل
تفعيل األرشاد األكادميي
*********************************
كلمات مرجعية :إرشاد أكاديمي ،مرشد أكاديمي ،خطة
دراسية .
Extracurricular Leadership Development
Program: an Outcome of Academic Counseling
Program to Prepare Future Physicians as
Leaders
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This study aimed to describe and evaluate an
innovative approach to develop leadership skills
in a cohort of medical students at the Faculty of
Medicine, King Abdulaziz University through
an extracurricular program. This program is
considered an outcome of the academic counseling
4 program established in the Faculty of Medicine
years ago. A mixed methods design was used to
evaluate the leadership development program.
Pre and post-tests were conducted to assess the
students› learning. Students’ satisfaction was
surveyed at the end of the program. Focus groups
were conducted to assess the program impact
on participants’ behavior. Observed changes in
leadership skills were assessed by students led by the
program participants. Participants’ satisfaction
with the program was high. There was significant
improvement in the participants’ perception of
workshop objectives and self-reported leadership
skills after the program. A positive impact was
induced on the participants’ behavior and more
of the respondents to the observed changes %75 than
leadership skills survey reported an improvement
in the participants leading skills after the program.
In conclusion, the early experience of leadership
development program at the Faculty of Medicine,
King Abdulaziz University produced positive
results for which other medical institutions
attempted to address such substantial area finds
it valuable. An intense program analysis and
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developments are required to fully understand
.this significant organizational need
Keywords: Leadership, development, medical
.students, evaluation, academic counseling
*********************************
ورقة عمل
اإلرشاد األكاديمي في التعليم العالي اهداف وآمال
اعداد
د .اسالم دسوقي عبدالنبي
استاذ القانون الدولي العام المساعد
كلية اإلدارة واألعمال – قسم األنظمة
مستخلص ورقة العمل :
جميعنا يعلم ان عملية اإلرشاد االكادميى يف نظام الساعات املعتمدة يلعب
دورا كبريا يف العملية التعليمية  ،حيث ان له اغلب األثر يف سري العملية التعليمية
بانتظام ودون اى معوقات  ،او على األقل تذليل ما ميكن ان يوجد ن معوقات .
فعملية اإلرشاد األكادميي هدفها وحمورها الرئيسي هو الطالبة  ،لتوفري
الدعم الطالبي الالزم منذ دخول الطالبة ألول مرة للجامعة اىل ان تنهى مرحلة
الدراسة اجلامعية يف الفرتة املسموح فيها بذلك .
وحتقيقا لهذا الهدف كان من األهمية مبكان توفري مرشدة اكادميية من اعضاء
هيئة التدريس تشرف على جمموعة من الطالبات لتكون لهن عونا ومساعدا يف
كل ما حتتاجه الطالبة ملساعدتها على استكمال متطلبات انهاء الدراسة اجلامعية
من خالل املساعدة يف اختيار اولويات املواد الدراسية  ،وتقدمي النصح للطالبة
ملواجهة كل ما تواجهه من عقبات داخل احلرم اجلامعى .
وتتعدد املشكالت التى تواجه الطالبات ما بني صعوبة وضع جدول دراسي
مناسب لها وعدم توافق الطالبات وجهلهن باألنظمة واللوائح التى تنظم العملية
التعليمية  ،وذلك يكون نتيجة لضعف وسائل التوجيه واإلرشاد الطالبى
واألكادميى حيث ان تلك األنشطة تعد من اهم اخلدمات التى ممكن ان تقدم
للطالبات وتؤثر بشكل ايجابى على حياتهم اجلامعية .
ومن خالل معاصرتي لعملية اإلرشاد األكادميي تعاملت مع العديد من
مشكالت الطالبات التى مت معاجلة معظمها حتى جتد الطالبة نفسها يف مرحلة
الدراسة اجلامعية دون اى عناء او ضيق  ،وتستطيع الطالبة بلورة اهدافها
واتخاذ القرار املناسب املتعلق مبستقبلها األكادميي واملهني عن طريق االستفادة
القصوى من جميع اإلمكانات املتاحة باجلامعة التى تنتمى اليها .
*********************************
لطالب الدراسات العليا في كلية التربية
حسن بن عايل أحمد يحي ،1ضياء الدين محمد مطاوع 2
الحسن جعفر الخليفة .3آمنة بنت عبدالعزيز أباالخيل4
جامعة جدة ،كلية التربية ،جدة ،المملكة العربية السعودية
المستخلص :
ُتعد عملية اإلرشاد األكادميي من العمليات املهمة لضمان إيجابية التفاعل بني
أعضاء هيئة التدريس والربامج الدراسية لطالب الدراسات العليا يف كلية الرتبية
وثمة تباين نسبي لآلراء حول ماهية اإلرشاد األكادميي بربامج الدراسات العليا
يف كلية الرتبية نظرا حلداثة براجمها ،وتباين خربات أعضاء هيئة التدريس
باألقسام اخملتلفة حول مهامها اإلرشادية .ومن ثم؛ حتددت مشكلة الدراسة
احلالية يف سؤال رئيس؛ وهو :ما موجهات اإلرشاد األكادميي لطالب الدراسات
العليا يف كلية الرتبية؟
لذا هدفت الدراسة إىل ما يلي:
 -1حتديد ماهية نظام اإلرشاد األكادميي لطالب الدراسات العليا (رسالته،
وأهدافه ،وأنواعه).
 -2توضيح أبرز مهام املرشد األكادميي لطالب الدراسات العليا (أدواره،
وواجباته)؟.
 -3بيان أهم واجبات طالب الدراسات العليا يف عملية اإلرشاد األكادميي(
واجباته ،مسؤوليات).
 -4التعريف بدور اإلرشاد لطالب الدراسات العليا يف مواجهة إشكاليات
التعرث الدراسي.
 -5تقدمي توصيات تطويرية مقرتحة لإلرشاد األكادميي لطالب الدراسات
العليا بكلية الرتبية .واتبعت الدراسة املنهج الوصفى التحليلي  ،وذلك باستقراء
بعض األدبيات التى تناولت االرشاد األكادميي لطالب الدراسات العليا ،واستنباط
بعض األفكار ذات العالقة به من واقع اخلربات امليدانية ألعضاء فريق الدراسة،
وبذلك متت اإلجابة عن األسئلة الفرعية اخلمسة للدراسة .وخلصت الدراسة
إىل العديد من التوصيات التطويرية لإلرشاد األكادميي للراسات العليا يف كلية
الرتبية ،وصنفت يف حماور ثالثة ،شملت ما يلي:
أوال :توصيات لتيسري نظم إدارة اإلرشاد األكادميي.
ثانيا :توصيات لتحسني مستوى اإلرشاد األكادميي وتطويره.
ثالثا :توصيات ملساندة نظام اإلرشاد األكادميي لطالب الدراسات العليا
ودعمه.
*********************************

كلمات مرجعية :موجهات ،إرشاد أكاديمي ،طالب الدراسات
العليا ،كلية التربية .
اإلرشاد األكاديمي أهميته وفلسفته ومكانته في التربية
اإلسالمية
د /عالية محمد محمد تراب الخياط
أستاذ مساعد قسم أصول التربية
كلية التربية – جامعة جدة

المستخلص.
تهدف الدراسة إىل إبراز أهمية اإلرشاد األكادميي ودوره يف جناح العملية
التعليمية ،وإىل اآلتي :توضيح فلسفة االعتماد األكادميي وما يتعلق بها من
أهداف ،كما أنها تسعى إىل إبراز دور الرتبية اإلسالمية واملربني املسلمني يف
العناية بهذا اجلانب وسبقهم إليه .واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي ،وخرجت
بالعديد من النتائج التي أكدت على دور وأهمية اإلرشاد األكادميي باعتباره ركيزة
أساسية يف التعليم اجلامعي املعاصر يهدف إىل مساعدة الطالب يف اجتياز
العقبات التي تعرتضهم ,وحتول دون جناحهم وإمتامهم ملسريتهم التعليمية
وارتباط جناح ومتيز مؤسسات التعليم العايل مبدى جناحها وقدرتها يف
توفري املعايري والضوابط واآلليات والتقنيات املناسبة للنهوض بعملية اإلرشاد
األكادميي وحتقيقها لألهداف املنشودة منها سوا ًء على مستوى املؤسسة نفسها
أو على أعضاء هيئة التدريس أو على مستوى الطالب املعنني بهذه اخلدمة.
كذلك االهتمام باجلوانب األكادميية للطالب ال يقلل من االهتمام ببقية جوانب
شخصيته وحياته .يعترب طالب السنة األوىل والثانية هم أكرث الفئات حاج ًة
لإلرشاد األكادميي ،ويعترب املرشد األكادميي احملرك الفعال لعملية اإلرشاد
األكادميي ومن أهم أسباب جناحها ويرتبط جناحه مبدى قناعته بأهمية دوره,
وضرورته ,ومبدى حرصه على تقدمي أفضل ما لديه من خربة ووقت وجهد .ولقد
أوىل علماء املسلمني األول الكثري من االهتمام لقضية التوجيه واإلرشاد للطالب
باعتبارها جزء من النصيحة الواجبة على كل فرد جتاه أخيه املسلم .كذلك ركزت
الرتبية اإلسالمية اهتمامها وعنايتها مبيول الطالب وإمكاناتهم وتوجيههم نحو
الدراسات والتخصصات التي تؤهلهم لها تلك امليول واإلمكانات .كذلك كان لها
السبق يف توجيه وإرشاد املعلمني إىل اإلقبال على املتعلمني ,وحل مشاكلهم,
وتذليل صعوبات التعلم  ،وارشادهم إىل أحسن طرق التعليم والتعلم .
كلمات مفتاحية :اإلرشاد األكادميي ،فلسفة اإلرشاد األكادميي ،أهداف
اإلرشاد األكادميي ،تطوير اإلرشاد األكادميي ،مفهوم اإلرشاد األكادميي ،اإلرشاد
يف اإلسالم.
*********************************
Recommendations of improvement of
academic advising in the GCC Area: A closer look
at best models and practices
Selma Haghamed
National Academic Advising Association
Jayne Drake
National Academic Advising Association
Abstract. This proposal focuses on important
aspects in administration and improvement of
academic advising programs. It discusses the
important elements of academic advising programs
such as the advisor caseload, the most current trends in
academic advising definitions, advisor training and the
assessment and evaluation of advising services. It also
discusses the integration of academic advising into the
fabric of the institution and the common models and
practices in North America comparing them to some
universities in the GCC. The purpose of this session is
to improve awareness with the models and types of
academic advising as well as the delivery modes and
the types of providers internationally and in some
universities the GCC Area. The participants in this
session will get a chance to share information about
the advising models in their institutions or regions
and compare these models with what is available
internationally. The session will also elaborate on
the importance of the National Academic Advising
Association in improvement of advising and the global
role that this association plays in the development and
enhancement of academic advising programs in the
Middle East. Keywords: Academic Advising, Zayed

University, Qatar University, Advisor Caseload,
.Professional Development, Assessment
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إشباع الحاجات اإلرشادية وعالقته بكل من الرضا عن اإلرشاد
األكاديمي
ودافعية اإلنجاز الدراسي لدى طالب الجامعة
(تصور مقترح من منظور النظرية المعرفية في خدمة الفرد
إلشباع الحاجات االرشادية لطالب الجامعة)
د /فريد علي محمد فايد د عبد المريد قاسم العبدالي
أستاذ مشارك خدمة الفرد أ ستاذ مساعد علم النفس
د .محمد عبد اهلل القضيعين
وكيل العمادة لشؤون اإلرشاد األكاديمى
اوال مقدمة:
اهتمت دول العامل باجلامعات ،وسعت إىل تطوير أدائها التعليمي وجتويده،
وذلك ألن جودة التعليم أصبحت من القضايا الهامة وامللحة أكرث من ذي قبل ،ملا لها من
تأثري يف حتديد مكانة اجملتمع االقتصادية ،وموقعه من التنافس االقتصادي العاملي،
وتصدرت كيفية مواءمة اجلامعات مع التغريات احلادثة يف اجملتمع مقدمة أهداف
السياسة التعليمية بدقة ،وحتديث هيكل اإلدارة باجلامعات وحتملها مسئولية حتسني
التعليم ،لتحقيق فعالية األداء على كافة مستويات التعليم اجلامعي(.اخلطيب:2003،
 )19و ُي َع ُد اإلرشاد األكادميي يف جميع املؤسسات الرتبوية الناجحة عنصرًا جوهريًا
يف احلفاظ على الطالب ودعمهم؛ ألن نوعية اإلرشاد التي يتلقاها الطالب تؤثر بصورة
كبرية يف مستوى أدائهم األكادميي ،وكذلك استمرارهم باجلامعة( .أبو أسعد:2009،
 )139وينظر إىل اإلرشاد األكادميي باعتباره القناة التي توفر اتصالًا منتظمًا ودائمًا
بني الطالب وجامعته ،فهي تهيئ الفرص لتوجيه الطالب نحو صياغة أهدافه ،والعمل
على حتقيقها ،وتساعده على اكتشاف موقعه يف العملية الدراسية ،وماذا يريد منها؟ وما
اخليارات املتاحة أمامه؟( .الصارمي وزايد)15 :2006 ،
لذلك أصبحت برامج التوجيه واإلرشاد من اخلدمات األساسية يف البيئة
اجلامعية ضرورة ،ويندر أن جتد طالبًا ال يبدي حاجة خلدمات اإلرشاد األكادميي
أو املهني أو النفسي أو جميعها خالل مراحل دراسته اجلامعية) 2007:233 .
( ,.Mitchell et alولقد تبلورت خمتلف أشكال التوجيه املهني واإلرشاد
الوظيفي يف السنوات األخرية وأصبحت أكرث وضوحا وأفضل خدمة يف معظم
اجلامعات يف جميع أنحاء العامل .هذه اخلدمات بشكل مباشر ملصلحة الطالب أنفسهم
وللمجتمع .وبعد بداية بطيئة يف البداية ،اجته الباحثون واملمارسون اآلن إىل الرتكيز
على توطني التوجيه واإلرشاد النظرية واالسرتاتيجيات .األمر الذي يؤدي إىل خدمات
تلبي احتياجات الطالب بشكل أكرث فعاليةSun, V.; Yuen, 210-202 :2012 ) .
 ( ,.Mويؤكد على هذا هيو وزمالؤه ( Hugh g.et al (.حيث أشاروا إىل أن»
برامج وخدمات اإلرشاد األكادميي تعد ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التعليم الواجبة
إىل حفز مواهب طالب اخلدمة االجتماعية املتباينة سواء كانوا يف مرحلة البكالوريوس
أو مرحلة املاجستري والدكتوراه؛ لتنمو منوًا متكاملًا أكادمييًا وأخالقيًا ونفسيًا
واجتماعيًا وسلوكيًا بصفة عامة ،وإعداد الطالب إعدادًا يتناسب مع ميولهم وقدراتهم
وقيم جمتمعهم ،وذلك من خالل أعضاء هيئة التدريس الذين يتم تدريبهم من خالل برامج
للقيام بهذه املهمة ،باإلضافة إىل تدريبهم على كيفية استفادة طالب اجلامعة من كافة
موارد اجلامعة»,.Hugh g.et al ( )1021-2011:1012.
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دور تقنية المعلومات ومواقع التواصل االجتماعي في تعزيز
اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني في البيئة الجامعية
حنان درويش عمر عابد1
 1جامعة الملك عبدالعزيز ،كلية العلوم للبنات فرع الفيصلية ،
المملكة العربية السعودية جده
مستخلص .يعترب اإلرشاد األكادميي من األنشطة الرئيسية يف مؤسسات
التعليم العايل باململكة وبالرغم من أهميته الكبرية يف العملية التعليمية إال أن
واقع ممارسته بشكله التقليدي يتطلب التطوير و رفع مستوي املمارسة  ،كما أن
درجة رضا طلبة اجلامعات ال ترتقي للمأمول بخصوص خدمات االرشاد االكادميي
املقدمة لهم  .و لكون الطالب حجر الزاوية و حمور العملية التعليمية كان تصميم
هذه الورقة البحثية بهدف تسليط الضوء على دور تقنية املعلومات ومواقع
التواصل االجتماعي يف تعزيز االرشاد االكادميي االلكرتوين ».،وذلك ألهمية
توفري االرشاد الالزم له أثناء مسريته األكادميية عن طريق حتقيق أكرب استفادة
من تقنية املعلومات وشبكات مواقع التواصل االجتماعي مبا يحقق أهداف
اخلطط التعليمية بكفاءة و فاعلية و التي منها التوجيه للتخصصات التي تناسب
قدراتهم واحتياجات سوق العمل وحتقيق االستدامة  .من خالل ستة حماور:
احملور االول مت فيه واستعراض واقع االرشاد االلكرتوين الراهن يف بعض
اجلامعات السعودية ،واحملور الثاين سلط الضوء على نشأة وتطور االرشاد
األكادميي االلكرتوين ،واستعرض احملور الثالث أبرز خصائص منصات االرشاد
األكادميي االلكرتونية  ،وتناول احملور الرابع االرشاد األكادميي يف ظل تطور
تقنية املعلومات وانتشار مواقع التواصل االجتماعي  ،أما احملور اخلامس فقد
استعرض خصائص ومميزات شبكات ومواقع التواصل االجتماعي  ،ويف احملور
السادس مت تسليط الضوء على كيفية استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف
االرشاد األكادميي .وتوصلت الورقة اىل عدة توصيات ومقرتحات أبرزها  :حث
املرشدين للطالب على انشاء صفحات مبواقع التواصل االجتماعي واالستفادة
منها يف االرشاد االكادميي  ،وربط موقع املرشد االكادميي االلكرتوين مبوقع
الطالب االلكرتوين احملدد إرشاده واالطالع علي جداوله الدراسي ومستوي
حتصيله الدراسي ،ادراج مادة لإلرشاد األكادميي ضمن اخلطة الدراسية للطالب .

اإلرشاد األكاديمي منهج ضروري لتحقيق أهداف التعليم العالي
خلق اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان وأسكنه األرض
ليصلح فيها ،وأرسل رسله بالهدى واحلق منذ خلق آدم
عليه السالم ،لتوجيه وإرشاد الناس إىل ما فيه خري لهم
يف الدنيا واآلخرة ،من هذا املنطلق الرباين تتجسد أهمية
اإلرشاد سواء يف احلياة بشكل عام أو يف اجملال التعليمي
واألكادميي ،فاإلنسان بطبعه بحاجة إىل اإلرشاد والتوجيه
ليسلك الطريق الصحيح ،من منطلق خربة اكتسبها
غريه ممن سبقوه يف اجملال أو ممن لهم خربة عملية
وعلمية اكتسبوها من خالل احتكاكهم بالعملية التعليمية
واألكادميية والبحثية.
ويأتي هذا املؤمتر كثمرة الجتماعات عمداء القبول
والتسجيل يف عدد من جامعات دول اخلليج العربي،

أوصت بضرورة عقد مؤمتر عال املستوى برعاية معايل
وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل ،وبحضور نخبة
من اخملتصني واملهتمني والباحثني يف جمال اإلرشاد
األكادميي ،ويزيد من أهمية املؤمتر أنه ينعقد مع بداية
عام جامعي جديد ،حيث انتظم الطالب والطالبات يف
مقاعد الدراسة وبدأ اجلد واالجتهاد لنيل الشهادة اجلامعية
بأعلى مستوى من املهنية والكفاءة واالستفادة القصوى
من الربامج املتاحة التي أضحت متنوعة وتشمل خمتلف
التخصصات ،مما يتيح للطالب الفرصة الختيار التخصص
املناسب الذي يتالءم وقدراته املعرفية ومكتسباته العلمية،
بدعم من مرشدين أكادمييني أكفاء ،لديهم القدرة على توجيه
وإرشاد الطالب والطالبات نحو الطريق الصحيح الذي

يحقق أهدافهم من جهة ،ويحقق أهداف العملية التعليمية
من جهة أخرى ،ويسهل اندماجهم يف سوق العمل.
نأمل أن يخرج هذا املؤمتر بتوصيات على قدر عال من
األهمية ،وأن يحقق النتائج املرجوة يف سبيل دعم العملية
التعليمية ،وخدمة جمال اإلرشاد األكادميي يف اجلامعات
املشاركة يف املؤمتر ،وأن جتد تلك التوصيات طريقها إىل
التنفيذ على أرض الواقع ،واهلل ويل التوفيق.
أ.د /عدنان بن حمزة زاهد
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
رئيس اللجنة اإلشرافية للمؤتمر

األحد  19محرم ١٤٣٧هـ املوافق  1نوفمبر ٢٠١٥م

األخيرة

أخبار

الـجـامـعــة
50

اإلرشاد األكاديمي ركن أساسي
يف مؤسسات التعليم العالي الجامعي

املشرف العام

مدير اجلامعة املكلف
أ.د /عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
رئيس التحرير
املشرف العام على املركز اإلعالمي
د .شارع بن مزيد البقمي
نائب رئيس التحرير

اإلرشاد هو ركن أساسي يف مؤسسات التعليم العايل
(اجلامعي) ،وقد عملت اجلامعة على تبنيه وتطويره
ملواجهة أي احتماالت للتعرث لدى الطالب أو الطالبة
 ،واستجابة حلاجاتهم من النصح واملشورة يف كافة
النواحي العلمية واالجتماعية والنفسية والثقافية يف
إطار أكادميي احرتايف.
ويتمثل اإلرشاد األكادميي يف املؤسسة التعليمية
والطالب ،ويعزز هذا الدور املرشد األكادميي اخملتص
الذي يعمل من خالل مركز اإلرشاد األكادميي بعمادة
القبول والتسجيل أو وحدة اإلرشاد األكادميي ،أو املرشد
األكادميي اخملتص من أعضاء هيئة التدريس بالقسم
العلمي التابع له الطالب  /الطالبة طيلة السنة األكادميية.
وتتكامل عملية اإلرشاد األكادميي بوعي وتفهم جميع

أطراف العملية اإلرشادية؛ بهدف توجيه الطالب إىل
أنسب الطرق الختيار أفضل السبل بهدف حتقيق النجاح
املنشود والتكيف مع البيئة اجلامعية .ويتحقق هذا الهدف
عن طريق تزويد الطلبة باملهارات األكادميية املتنوعة التي
ترفع من حتصيلهم الدراسي ومناقشة طموحاتهم العلمية،
كما يتضمن أيضًا توعية الطلبة بلوائح وقوانني اجلامعة،
واختيار التخصص املناسب و اختيار املقررات الدراسية
لتسجيل اجلداول ،كل ذلك من خالل خدمات إرشادية
متنوعة كاإلرشاد األكادميي الفردي والربامج اإلرشادية
واالستشارات اخملتلفة.
وباإلضافة إىل ذلك يساعد اإلرشاد األكادميي الطالب
على بلورة أهدافهم واتخاذ القرارات املناسبة املتعلقة
مبستقبلهم األكادميي واملهني عن طريق االستفادة

القصوى من جميع اإلمكانيات املتاحة .ويعمل اإلرشاد
األكادميي باستمرار على تبسيط وتسهيل اإلجراءات
اإلدارية بهدف تقدمي أفضل اخلدمات وأجودها للطالب
يف زمن قياسي وفق معايري اجلودة الشاملة التي تسعى
إليها اجلامعة  /الكلية يف ظل ازدياد وسائل االستثمار يف
املشاريع التعليمية والفكرية والبحث العلمي.
وينطلق اإلرشاد األكادميي من اإلميان بأن كل فرد
منحه اهلل الكثري من اإلمكانيات ،وقد َتعَرف بنفسه على
القليل منها ،ولديه الكثري الذي يحتاج للكشف عنه ومعرفة
أفضل الطرق الستثماره فاملرشد األكادميي يساعد الطالب
على معرفة الكثري من تلك القدرات ويسهل استخدامها يف
حل ما قد يعرتضه من مشكالت أو عقبات مما يحقق له
النجاح والتفوق يف الدراسة.

أدلة وبرامج اإلرشاد األكاديمي
اإلرشاد األكادميي هو :العمل الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس ،يف
املؤسسات التعليمية اجلامعية والعالية؛ لتعريف الطالب بتلك املؤسسات وأنظمتها
الدراسية والطالبية ،وما تتيحه من جماالت وفرص دراسية ملساعدتهم على اختيار
التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم ،وتوافق ميولهم ورغباتهم ،وكذلك
معاونتهم على السري يف الدراسة على أفضل وجه ممكن ،والتغلب على ما يعرتضهم
من عقبات ،مستفيدين من اخلدمات واإلمكانات التي تتيحها لهم البيئة االجتماعية
عامة ،والتي توفرها املؤسسات التعليمية التي ينتمون إليها بصفة خاصة .وتباشر
عمادة القبول والتسجيل تنفيذ ومتابعة برامج اإلرشاد األكادميي والتي تتم وفق خطة
تنقسم إىل عدة أقسام  ،هي:
.1برامج توجيهيه للطالب املستجدين (السنة التحضريية) للتعريف أساسً ا
بنظام الدراسة واالختبارات وحتقيق التأقلم الالزم مع الدراسة اجلامعية ،وتعريفهم
بحقوقهم وواجباتهم.
.2برامج إرشادية ملساعدة الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ،خالل حياتهم
اجلامعية ،على حتقيق أعلى درجات التكيف النفسي واالجتماعي والتحصيل
األكادميي وفقا ملا تسمح به قدراتهم ،ودراسة مشكالتهم والعمل على حلها ،وتوفري

فرص التدريب لهم كل حسب جماله وحاجاته.
.3برامج إرشادية للطالب املتعرثين ملعاونتهم يف جتاوز عرثاتهم وحتقيق
النجاح املنشود ،ومساعدتهم يف التغلب على ما يواجهون من عقبات ومشكالت.
.4برامج إرشادية للطالب املتفوقني ملساعدتهم على االستمرار يف التفوق
تشجيعًا لهم وحتفي ًزا لغريهم من الطالب.
.5اإلرشاد األكادميي يف الوحدات التعليمية ( الكليات ).
 .6اإلرشاد األكادميي التفاعلي  /اإللكرتوين تكمن أهمية اإلرشاد التفاعلي يف
إيجاد بيئة الكرتونية فاعلة تعمل ضمن منظومة إرشادية متناسقة جلميع مكوناته
األكادميية ،ويهدف اإلرشاد التفاعلي إىل إثراء العملية اإلرشادية بالنقاشات واآلراء
والتجارب ضمن ضوابط وتعليمات تنظم العملية اإلرشادية كاملة .وتوفر عمادة
القبول والتسجيل خدمة اإلرشاد األكادميي التفاعلي  /اإللكرتوين عرب نظام نظام
.Odus Plus
 .7نشرات إرشاد أكادميي دورية ترسل عرب الربيد اإللكرتوين اجلامعي
للطالب.
 .8إعالنات إرشادية تظهر على الصفحة الرئيسية للبوابة األكادميية ( جامعتي).

نائب املشرف العام على املركز
اإلعالمي
د .زامل بن عباس أبو زنادة
نائبة رئيس التحرير
نائبة املشرف العام على املركز اإلعالمي
د .ريـم بنت علي الرابغي
مدير التحرير
مدير العالقات اإلعالمية باملركز اإلعالمي
عبدالعزيز بن فرج عركوك
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