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كلمة العميد
تعد خدمات اإلرشاد األكادميي ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التعليم اجلامعي الرامية إىل حصر مواهب
الطالب املتباينة لتنمو منوا متكامال أكادمييا ،ونفسيا ،واجتماعيا ،وسلوكيا ،إذ يعد اإلرشاد األكادميي نشاطا أساسيا
،وضروريا يف مؤسسات التعليم اجلامعي،وإن العالقة اجليدة الناجحة عن التفاعل املستمر بني الطالب ،ومرشديهم
تؤكد ثقة الطالب يف قدرات مرشديهم ،مما يؤدي إىل استفادهتم من إمكانات البيئة اجلامعية ،وإىل حب االنتماء
ملؤسساهتم التعليمية ،والتوفيق بني أهداف التعليم اجلامعي ،وحاجات الطالب ،وتعتمد اجلامعة على خربات أعضاء
هيئة التدريس يف إرشاد الطالب يف األمور األكادميية كاختيار التخصص ،وتزويد الطالب باالقرتاحات ،والنصائح حنو
حتصيلهم الدراسي ،واختيار املقررات املراد تسجيليها  ،وذلك بوضعهم أمام اختيارات تناسب ظروفهم ،وقدراهتم،
وميوهلم  ،مث يرتك هلم اجملال الختاذ القرار املناسب  ،وال يتوقف دور املرشد األكادميي على تقدمي النصائح  ،بل يسهم
يف تذليل الصعوبات اليت تواجه الطالب ،وحبث السبل املمكنة لتجاوزها .
ُُ ُُختذ قرار بتشكيل وحدة اإلرشاد األكادميي يف الكلية تتكون من مشرف للوحدة ومنسقني من
هلذا كله أ ُ

خمتلف األقسام األكادميية يف الكلية لإلشراف على عملية اإلرشاد يف أقسامهم  ،ومتابعة الطالب املتعثرين دراسيا
لألخذ بأيديهم إىل حتسني حتصيلهم  ،و العمل على حتقيق األهداف اليت أنشئت الوحدة من أجلها .
وما هذا الدليل إال آلية من اآلليات اليت وضعتها وحدة اإلرشاد األكادميي يف الكلية لتفعيل عملية اإلرشاد
األكادميي يف األقسام  ،مما يسهل عمل املرشد األكادميي وتعريفه مبهامه ودوره مما يسهم يف حتقيق أهداف اإلرشاد
األكادميي  ،وآمل من اإلخوة الزمالء املرشدين األكادمييني يف األقسام األكادميية قراءة دليل املرشد األكادميي ،ومتثل
املهارات اليت أشار إليها ،وتطبيق ما جاء به الدليل من آليات لتحقيق أهداف اإلرشاد األكادميي يف الكلية .
واهلل ولي التوفيق
عميد كلية التربية واآلداب
د .فواز بن عقيل الجهني
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مقدمة
ميثل اإلرشاد األكادميي واحداً من أهم وسائل مساعدة الطالب لالندماج يف البيئة األكادميية ،وحتقيق أعلى
معدالت النجاح ،ويسهم اإلرشاد األكادميي يف التأكد من مسرية الطالب العلمية من حيث تطبيق اخلطة الدراسية
واختيار املقررات  ،وكذلك فيما يتعلق بأداء الطالب ،ومستواه العلمي يف خمتلف املقررات.
وحرصا على توفري الدعم الالزم للطالب أثناء مسريته األكادميية مبا حيقق انسياب اخلطة الدراسية ،و إهناء
متطلبات اخلطة الدراسية ضمن املدة الزمنية املتاحة ،ومن أجل بناء الثقة الذاتية املستقلة لدى الطالب وفقاً ألهداف
الربنامج الدراسي الذي يدرس فيه  ،فكان ال بد من توفري مرشدا أكادمييا من أعضاء هيئة التدريس لإلشراف على
جمموعة من الطالب يف القسم األكادميي الذي ينتمي له  ،ليكون عوناً فيما قد حيتاجونه من مساعدة يف استكمال
متطلبات احلصول على درجة البكالوريوس ،وإمتام متطلبات النجاح يف املقررات الدراسية ،وحتقيق املهارات املطلوبة،
ولتقدمي النصح واملساعدة من أجل الوصول إىل حل ما يواجهه الطالب من مشاكل ،وصعوبات داخل احلرم
اجلامعي ،أو خارجه مما يؤثر بشكل مباشر ،أو غري مباشر على أدائهم األكادميي ،وليكون رقيباً ،ومشرفاً على
اختيارهم من دون إلزامهم ،ومراقبة اختيارهم ،والتدخل باملساعدة ،والنصح عند احلاجة من دون انتظار طلب
املساعدة من الطالب.
لذلك كله أعدت وحدة اإلرشاد األكادميي يف كلية الرتبية واآلداب يف جامعة تبوك هذا الدليل ليكون عونا
للمرشد األكادميي للقيام بدوره على أكمل وجه ،حيث يتناول دليل املرشد األكادميي ما يأيت:
 .1رسالة اإلرشاد األكاديمي :
إن اإلرشاد األكادميي خدمة مهنية هتدف إىل التعرف على املشكالت اليت تعيق قدرة الطالب على التحصيل
العلمي ،والتفاعل مع متطلبات احلياة اجلامعية ،ويتم عرب تقدمي املساعدة ،والدعم عن طريق زيادة وعي الطلبة
مبسئولياهتم األكادميية ،وتشجيعهم على بذل مزيد من اجلهد يف حل املشكالت األكادميية ،والشخصية اليت حتول
دون حتقيق أهدافهم التعليمية ،ويتم ذلك عن طريق تزويد الطالب باملهارات األكادميية املتنوعة اليت ترفع من
حتصيلهم الدراسي ،ومناقشة طموحاهتم العلمية .
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 .2هدف اإلرشاد األكاديمي :
إن اهلدف األساسي من وجود املرشد األكادميي هو إرشاد الطالب ،وتوجيهه يف اختيار املقررات الدراسية
املناسبة حسب اخلطة األكادميية املوضوعة للحصول على الدرجة العلمية بنجاح  ،ومعاونته على تذليل العقبات،
واملشاكل اليت تصادفه يف دراسته  ،وتقدمي النصح يف األمور اليت تؤثر يف مسار تعليمه ،ولذلك يتعني على املرشد
دراسة النظام األكادميي للجامعة كونه املرجع األساسي ملعرفة السياسات املعمول هبا ،وفهم اخلطة الدراسية للربامج
ملعرفة ارتباط املقررات بعضها البعض (املقرر ومتطلبه املسبق).
 -3مهارات اإلرشاد األكاديمي:
املرشددد الندداجح هددو القددادر علددى التواصددل الفعددال مددع طالبه،يسددتطيع أن حيدددد حاجدداهتم ،إيددد االسددتما إلدديهم،
يفهمهم ويهتم هبم ،ال يهامجهم أو يسخر منهم ،إمنا يعمل معهم ويشدركهم يف التخطديل لدراسدتهم ،يسدتثمر خدرباهتم
ويثددق بقدددراهتم ،عندئد يدذ يكددون قددادراً علددى األخددذ بأيددديهم ،ومعاجلددة مددا يعددرت طدريقهم مددن عقبددات خددالل دراسددتهم،
ومددن هنددا نسددتطيع أن حندددد بعددض املهددارات الدديت ينب ددي أن تتددوفر للمرشددد األكددادميي لكددي يسددهم يف حتقيددق األهددداف
املرسومة له ،ومن هذه املهارات:
مهارة القيادة :
ويقصددد هبددذه املهددارة تكددوين عالقددة إإابيددة مددع الطددالب للتددأثري علدديهم ،ومسدداعدهتم يف السددري حنددو حتقيددق األهددداف
املرسومة.
مهارة التعاطف :
ويقصد هبذه املهارة مشاركة الطالب مشاعرهم وانفعاالهتم لفهمهم ،وتكدوين عالقدة جيددة معهدم تسداعد علدى تقدبلهم
لإلرشاد ،والنصح ،والتوجيه.
مهارة التخطيط :
ويقصد هبذه املهارة قدرة املرشد األكدادميي علدى حتديدد األهدداف ،وحتويلهدا إىل إجدراءات قابلدة للتحقيق،مثدل مسداعدة
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الطالدب علدى اختيددار التخصدص املالئددم لتحقيدق أهددداف بعيددة تتعلددق مبسدتقبله الدراسددي ،والدوظيفي ،أو مسدداعدته يف
إعداد خطة لرفع تقديره الرتاكمي.
مهارة التنظيم :
وهي قددرة املرشدد األكدادميي علدى تنظديم أعمدال اإلرشداد وترتيبهدا بصدورة حتقدق االسدتفادة القصدوى منهدا وينطبدق ذلدك
على تنظيم ملفات الطالب مثال.
مهارة االستماع :
من املهم أن يكون املرشد األكادميي مسدتمعاً جيدداً لطالبده،يتعرف علدى آرائهدم ،وأفكدارهم ،ومقرتحداهتم ،واملشدكالت
الديت يواجهوهندا ،األمدر الدذي يعدزز ثقدتهم بأنفسدهم ويقدوي العالقدة بدني املرشدد وبيدنهم وميكنده بالتدا مدن مدد يدد العدون
هلم.
مهارة اتخاذ القرارات وحل المشكالت:
وهذه املهارة حيتاجها املرشد األكادميي عند استماعه لوجهات نظر الطالب ،وحماورهتم للتعرف على املشكالت اليت
يواجهوهنا فيتعلمون منه كيفية حتديد املشكلة ووضع املقرتحات حللها ،ومن مث مساعدهتم الختاذ القرارات الصحيحة
الالزمة حللها.
مهارة اإلرشاد الجماعي:
وهذه املهارة ختتص بالتعامل مع جمموعة من الطالب الذين يشرتكون يف مشكلة ما مثل اجلهل بالنظام،أو التأخر
اختصارا للوقت وحتقي ًقا ألهداف أخرى منها إشراك الطالب يف
الدراس د د د د ددي ،أو ال ياب ويستخدم اإلرشاد اجلماعي
ً

حل مشكالهتم والوصول للنتائج واختاذ القرارات الصحيحة واملناسبة ،ومن طرق اإلرشاد اجلماعي تقسيم الطالب

إىل جمموعات ،حبيث يتعرفون على املشكلة ويتحاورون يف أسباهبا وما يرتتب عليها مث يضعون احللول للتعامل معها
ويتخذون القرارات املناسبة لعالجها.
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مهارة إدارة واستثمار الوقت :
وهددي مهددارة مهمددة تشددمل جدولددة األعمددال وتنسدديقها ،وحتديددد اخلطددة الزمنيددة ألعمددال املرشددد الدديت تشددمل مواعيددد
التسجيل ،وجدولة ،وتنظيم الساعات املكتبية اليت ميكن للطالب من خالهلا االجتما مع مرشدهم.
 -4آليات اإلرشاد األكاديمي:
أوال :تشكيل وحدة اإلرشاد‘ :تشكل يف بداية كل سنة دراسية وحدة اإلرشاد مبوجب قرار من سعادة عميد كلية
الرتبية واآلداب يتضمن تسمية رئيس وأعضاء الوحدة.
ثانياً  :مهام وحدة اإلرشاد األكاديمي :مع مراعاة ما يقرره جملس الكلية وعميد الكلية ،تضطلع وحدة اإلرشاد
باملهام التالية:
أ .اإلشراف ومتابعة تطبيق إجراءات وتعليمات اإلرشاد األكادميي عن طريق املنسقني يف األقسام األكادميية .
ب .مساعدة املرشدين مبا يضمن إدراك أمهية عملية اإلرشاد ،و دورها يف توفري املناخ األكادميي اجلامعي  ،وشرح
للخطة الدراسية ومفرداهتا .
ج .توزيع طالب الكلية على املرشدين األكادمييني من أعضاء هيئة التدريس وفق جمموعات اإلرشاد ،وإعالن قائمة
بأرقام ،وأمساء الطلبة املشمولني باإلرشاد ،ووضع جدول زمين ملتابعتهم وإرشادهم عن طريق منسقي الوحدة يف
األقسام .
د .تعريف الطالب مبرشديهم وبأمهية عملية اإلرشاد.
و .مراقبة دور املرشد يف عملية تسجيل الطالب للمقررات يف كل فصل دراسي وفقاً لإلجراءات واملهام املعلنة.
ز .اإلشراف على دور املرشد يف مراقبة سري أداء الطالب من خالل:


متابعة تقدم الطالب واستكماله ملتطلبات التخرج.



إعداد وحتديث ملف سجل اإلرشاد األكادميي لكل طالب.
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ح .حث الطالب على مراجعة مرشديهم وفق الساعات املكتبية املعلنة للمرشد ،وطرح أسئلتهم ،ومشاكلهم
عليه.
ك .إعداد جداول بيانية وإحصائية حول مستوى تقدم وأداء الطالب يف الفصول الدراسية خاصة املتعثرين منهم .
ل .التنسيب إىل سعادة عميد الكلية يف األمور اليت ال ميكن البت فيها من قبل املرشد األكادميي.
ثالثا :مهام المرشد األكاديمي:
على املرشد األكادميي متابعة الطالب من حلظة قبوله يف اجلامعة ،وحىت خترجه ومساعدته يف كل ما حيتاجه من
اجل ضمان سري العملية التعليمية ،وضمان استكمال متطلبات النجاح يف املقررات من متطلبات التخرج ،فضال عن
حتقيق أهداف الربنامج وخمرجاته ،وبناء عليه إب على املرشد األكادميي أن يبذل كل ما يف وسعه من اجل بلوغ
هذا اهلدف ،وجناحه من خالل القيام باملهام التالية:
أ .تسجيل المقررات :
 )1على املرشد األكادميي اإلملام مبفردات اخلطة الدراسية اخلاصة بكل سنة دراسية للطالب املشمولني باإلرشاد ،إذ
تتضمن اخلطة الدراسية متطلبات إجبارية ،واختيارية  ،وتعريف الطالب بذلك.
 )2اإلملام بأمساء املقررات يف القسم وأرقامها ومتطلباهتا السابقة .
 )3اإلملام مبواعيد تسجيل املقررات ومواعيد السحب ،واإلضافة وإعالم الطالب هبا.
 ) 4تعريف الطالب بربناجمه الدراسي مع بدء انطالقة مسريته الدراسية .
 )5فيما يتعلق بعملية تعبئة منوذج تسجيل املقررات للمنذرين أكادمييا ،فإن على املرشد األكادميي وبعد التأكد من
مواعيد التسجيل ،ومراجعة سجل الطالب ،واملقررات املنجزة ،ومراجعة اخلطة الدراسية ،وجدول املقررات املطروحة
للطالب الذين تكون دراجاهتم متدنية ،ينب ي االتفاق مع الطالب حول املقررات اليت إب عليه تسجيلها.
 )6على املرشد التأكد من قيام الطالب بتسجيل املقررات لدى عمادة القبول والتسجيل حسب النموذج واالحتفاظ
بنسخة من منوذج التسجيل يف ملف الطالب لديه.
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 )7املساعدة يف تأمني الطالب باملقررات الدراسية املطلوبة للتسجيل من خالل التنسيب إىل سعادة عميد الكلية عن
طريق رئيس القسم يف حالة احلاجة إىل فتح مواد جديدة أو شعب مقررات موجودة.
 )8توفري املقررات البديلة ل ايات التخرج واليت تعطى للطالب يف هناية فرتة السحب واإلضافة بعد تقدمي املرشد
خطاب بذلك لعميد الكلية عن طريق رئيس القسم .
 )9على املرشد مراعاة األمور التالية يف عملية تسجيل املقررات والسحب (احلذف) واإلضافة:


انسياب املقررات املطلوب تسجيلها من حيث طبيعة الرتاكم املعريف واملتطلب السابق.



عدم تسجيل مواد للطالب املنتقل من جامعة أخرى أو ختصص آخر إال بعد إمتام عملية معادلة املقررات
من قبل اللجنة املختصة.

 )11إعالم الطالب خبطورة تدىن معدله الرتاكمي عن أقل من (  )2إذ إب توجيه الطالب ،ومساعدته على رفع
معدله ،وإزالة اإلنذار األكادميي عنه  ،وتوجيه الطالب بضرورة تسجيل املقررات ضمن خطته يف رفع معدله
الرتاكمي ،وإزالة اإلنذار عنه كتسجيل املقررات اليت رسب فيها.
 )11التأكيد على الطالب بضرورة تقدمي االمتحانات ،ومتطلبات النجاح يف املقرر ،ويف حالة غياب الطالب عن
االمتحان النهائي بعذر ،فيجب على الطالب أن يكون ملماً بإجراءات ،ومواعيد تقدمي العذر ،وتقدمي امتحانات غري
مكتمل يف موعدها.
 )12إعالم الطالب بأن رسوبه يف مقرر معني أو انسحابه منه بعد انتهاء موعد االنسحاب ال إعله مستوفياً لشروط
املتطلب السابق له.
 )13إعالم الطالب بالتقومي اجلامعي السنوي ،ومواعيد بدء التدريس للفصل الدراسي األول والثاين ،والصيفي
ومواعيد إجراء االمتحانات.
ب .فيما يتعلق بمراقبة أداء الطالب األكاديمي ونصحه؛ على املرشد األكادميي أن يو اهتماماً ملسرية الطالب
األكادميية ،ومتابعة تقدمة ،ومستوى أدائه يف املقررات الدراسية ،ومتطلباهتا وذلك من خالل:
 )1فتح ملف خاص للطالب برقم متسلسل يوثق فيه مجيع األوراق ،والوثائق ،واملعلومات املتعلقة مبستوى الطالب
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األكادميي ،وتقدمه يف املقررات ،وأدائه ،وكل ما خيص الطالب أثناء مسريته األكادميية ،وخباصة البيانات واملعلومات
التالية:


اخلطة الدراسية السارية على الطالب حسب سنة القبول يف التخصص ،واليت من خالهلا يستطيع املرشد
األكادميي معرفة املقررات املطلوبة من الطالب ل ايات التخرج ،كما يستطيع حصر املقررات املسجلة من
ِ
املستوف فيها متطلبات النجاح ،وما تبقى عليه من مواد ضمن خطته الدراسية.
قبل الطالب ،و



اخلطة الدراسية املعتمدة ل ايات االستئناس بالرتتيب الوارد فيها للمواد املطلوبة للتخرج.



نسخة املرشد األكادميي من مناذج تسجيل املقررات ،والسحب ،و اإلضافة للطالب للفصول الدراسية
السابقة.



كشف بأمساء املقررات املسجلة ،ودرجة الطالب يف كل مقرر ،ومعدله الفصلي ،والرتاكمي للفصول
الدراسية السابقة واليت من خالهلا ميكن تقييم أداء الطالب ومستواه.



إعداد بطاقة مواد اخلطة الدراسية ،ونتائجه يف املقررات املسجلة (الدرجة ،منسحب ،مؤجل ،غري مكتمل،
حمروم ) ،وحتديثها أوالً بأول .



صورة عن االستمارات ،والطلبات املقدمة من الطالب مثل استمارة  :األعذار/غري مكتمل  ،تأجيل
الدراسة ،عذر غياب ....،اخل).



صورة عن اإلنذارات أو القرارات الصادرة حبق الطالب.



تقارير ورسائل أعضاء هيئة التدريس عن أداء الطالب ،ومواظبته يف حالة سؤال املرشد ،أو يف حالة أدائه
الضعيف ،أو ألي سبب آخر يراه مدرس املقرر املسجل فيه الطالب.



تقارير ومالحظات املرشد األكادميي حول مستوى أداء الطالب ،وتقدمه ،والتوصيات الصادرة حبقه إىل
عمادة الكلية.



حماضر اجتماعات املرشد مع الطالب(.حمضر اإلرشاد األكادميي للطلبة املنذرين).



جدول بياين (إحصائي) حول تطور أداء الطالب يف الفصول الدراسية.



ما يراه املرشد األكادميي من وثائق وبيانات أخرى.
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 )2متابعة التحصيل العلمي للطالب وتقدمه يف الفصول الدراسية ،وتوجيهه ،ومساعدته أكادميياً وتربويا ،مبا خيدم
هذا التحصيل.
 )3متابعة أداء الطالب األكادميي يف املقررات املسجلة ،وخماطبة مدرسية لتوريد مالحظاهتم حول مستوى أدائه وما
جوانب تقصريه أو ضعفه.
 )4استدعاء الطالب ،ومراجعة املقررات معه ،ولفت انتباهه حول ضعف أدائه األكادميي ،أو عدم مواظبته.
 )5التعرف على املشاكل اليت تواجه الطالب ،وخباصة ما يؤثر منها على أدائه األكادميي ،والعمل على حلها وتقدمي
النصيحة بشأهنا.
 )6تقدمي النصح واإلرشاد للطالب مما يساعده يف اكتساب املهارات املطلوبة ،والتحضري للدخول يف سوق العمل،
وحتقيق رغباته.
 )7حث الطالب على املشاركة يف األعمال ،والنشاطات الطالبية اجلماعية ،واالتصال مع اآلخرين.
 )8إعالم الطالب مبسؤولياته ،وواجباته على صعيد سلوكه داخل احلرم اجلامعي ،أو على صعيد متطلبات النجاح يف
املقررات الدراسية.
 )9إعالم الطالب ،وتزويده بالنماذج ،والوثائق اليت قد حيتاجها ،ومساعدته يف تعبئتها عند احلاجة هلا.
 )11حث الطالب على اإلملام مبا حيتاجه من تعليمات اجلامعة ،وجناحه من شروط منح درجه البكالوريوس يف
ختصصه ،وشروط ،وإجراءات تقدمي األعذار عن ال ياب ،وطلبات التأجيل وغريها.
 )11حث الطالب على ضرورة مراجعة مرشده األكادميي باستمرار حسب الساعات املكتبية املعلنة ،وحيق له ت يري
مرشده األكادميي بعد تنسيب رئيس القسم و موافقة العميد.
 )12إقامة عالقة متميزة مع الطالب تؤسس على االحرتام ،والتقدير املتبادل ،وفق األعراف األكادميية اجلامعية
 )13على املرشد التأكد من اكتمال إجراءات خترج الطالب .
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رابعا :مسئولية الطالب وواجباته:
للطالب دور أساسي يف عملية اإلرشاد األكادميي فعليهم تقع مسئولية تقدمهم الدراسي ،وطلب النصيحة والتوجيه
من املرشد األكادميي الذي يقدم املساعدة ،ومبا حيقق أهدافهم ،وطموحاهتم يف حياة عملية ناجحة من خالل
مساعدهتم يف اختيار الربنامج الدراسي بكفاءة وجناح ،ولتحقيق أكرب عائد من مقابالت اإلرشاد األكادميي إب أن
خيطر الطالب باالستعداد هلذه املقابالت بإتبا اخلطوات التالية:
أ .قبل مقابلة المرشد األكاديمي:


معرفة الساعات املكتبية للمرشد األكادميي.



حتديد املوعد مع املرشد األكادميي ويفضل أن تبدأ املقابالت قبيل كل فصل دراسي وأن جتتهد يف حتديد
هذه املواعيد مبكراً.



أن يكتب كل التساؤالت اليت تش له واخلاصة بتوجهه الدراسي وحيضرها يف املقابلة األكادميية.



أن يراجع دليل الكلية الذي يشرح كل ما حيتاجه القسم والكلية واجلامعة من متطلبات .ويضع عالمة مميزة
على أي بند يراه غري واضح ليسأل املرشد األكادميي عنه.



أن يعد وحيضر معلومات صحيحة وبيانات مرتبطة مبا حيتاجه قبل اجتماعه مع املرشد األكادميي.

ب .أثناء مقابلة المرشد األكاديمي :على الطالب أن يقوم مبا يأيت :


أن حيضر معه امللف الدراسي لكل مقرر وكذلك قائمة أسئلته.



أن يعطي فكرة واضحة عن أهدافه الدراسية واملهنية ويشرك بشفافية وصراحة مرشده األكادميي فيها.




أن يضع موعداً مستهدفاً للتخرج ويستشري مرشده فيه.
أن يعمل مع مرشده األكادميي لوضع برنامج دراسي مع جدول دراسي تنفيذي ملا ختطل أن تدرسه يف
الفصلني الدراسيني التاليني.



أن يطرح الطالب مجيع األسئلة اليت ختطر بباله .فاملرشد األكادميي يستطيع املساعدة عندما يكون لدى
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الطالب رؤية واضحة عما يريد.
ج.أثناء متابعة الطالب :يتوجب على الطالب القيام مبا يأيت :


االلتزام مبواعيد اللقاءات مع املرشد األكادميي  ،مرة كل أسبوعني أو ثالثة حسب االتفاق.



أن ال يرتدد الطالب يف االتصال مع مرشده األكادميي يف حالة وجود أسئلة ،أو استفسارات إضافية حيتاج
اإلجابة عليها .



أن خيرب مرشده األكادميي بالت ريات اهلامة بربناجمه الدراسي الذي قد يؤثر على أدائه أو أهدافه الدراسية.



التأكد من اإلملام باألجندة الدراسية ،وخصوصاً املواعيد احلرجة ،والنهائية ،وهي عادة تنشر يف لوحة القسم.



أن ينشىء الطالب لنفسه ملفاً لإلرشاد األكادميي يضع به نسخا من كل املستندات املرتبطة حبيث إد
لنفسه إجابة سريعة لتساؤالته.



أن يتحمل مسئولية تقدمه الدراسي ،حيث إن النصح واإلرشاد أداة هامة للنجاح ،ولكن وقبل كل شيء
فالطالب هو املسئول األول عن جناحه.
ونظراً ألمهية اإلرشاد األكادميي  ،يتعني على املرشد أن يطلع على النظام األكادميي ،وأن خيطل لقضاء

الوقت الضروري مع كل طالب من الطالب املكلف بإرشادهم  ،فاإلرشاد الدقيق قد مينع املشاكل الص رية من أن
تتضخم وتصبح كبرية ،كما يساعد الطالب على النجاح ،والتقدم يف ختصصهم الدراسي .

انتهى حبمد اهلل
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