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 المحتوى

أوال: اإلرشاد الجامعي : نبذة مختصرة.
- أهمية الدليل.

- التعريف بالدليل وأهدافه.
- المستهدفون.

- مصطلحات إرشادية.
: تنظيم اإلرشاد الجامعي وتفعيل أدواته.

ً
ثانيا

- الهيكل التنظيمي لإلرشاد الجامعي.
- اللجنة الدائمة لإلرشاد األكاديمي والطالبي.

- وحدة الدعم  واإلرشاد. 
- وحدة اإلرشاد األكاديمي.

- وحدة اإلرشاد الطالبي.
- اللجنة التنفيذية لإلرشاد االكاديمي والطالبي بالكلية.

- مشرف اإلرشاد األكاديمي والطالبي بالكلية.
- المرشد الجامعي.

- الخدمات اإلرشادية.
- مسارات اإلرشاد الجامعي. 

- مؤشرات االحتياج للتدخل اإلرشادي.
- دور الطالب/الطالبة في االرشاد الجامعي.

- مهارات وخصائص المرشد الجامعي.
ثالثا: الخدمات اإللكترونية.

رابعا: النماذج.
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الجـامــعــي

عليها،  الحصول  طرق  على  والتدريب  المعلومات،  نقل  على  مقتصرة  ليست  الجامعية  المرحلة 

في   
ً
إمعانا أكثر  دور  إلى  ذلك  يتجاوز  بل  الذهني،  المحتوى  وصياغة  المعلومات،  بين  والتمييز 

مه  تقدّ عقبات  وتذليل  تعليمه،  لمواصلة  الطالب  بدعم  بالعناية  وذلك  المجتمع؛  تجاه  اإليجابية 

حسنة،  وسيرة  عملي،  تطبيق  إلى  تلقاه  الذي  العلمي  المحتوى  لتحويل  ومساعدته  العلمي، 

، ومواطن صالح.  ونموذج حيّ

ولذلك فإن معرفة الطالب الجامعي بالنظم واللوائح المنظمة للعملية التعليمية داخل الكلية هي 

أحد الوسائل التي تساعده على اجتياز سنواته الدراسية دون حدوث مشاكل أو عقبات. ومن هنا 

يبرز دور اإلرشاد الجامعي في تفعيل العالقة بين الطالب وعضو هيئة التدريس بالكلية من خالل 

نظام يقوم بتعريف الطالب بالكلية وأنظمتها الدراسية والطالبية ، ولما لالستشارة من دور كبير 

في تهيئة الطالب / الطالبة للحياة الجامعية وباألخص إذا كانت المشورة صادرة من ذوي الخبرة 

والعلم والمعرفة ، فإن نتائجها تكون أفضل في إعانة الطالب / الطالبة في حياته الجامعية .

في  العالي  التعليم  نظام  وألن   ، السعودية  الجامعات  في  أساس  ركن  هو  اإلرشاد  كان  لذلك 

الجامعات السعودية يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، وهذا النظام يراعي الفروق الفردية 

بين الطالب والطالبات ، حيث يعطي الطالب/الطالبة مرونة كبيرة في اختيار المقررات التي يدرسها 

، وفي اختيار المحاضر والمواعيد المتاحة التي تناسبه. ويعتمد نجاح هذا النظام بصورة أساسية 

قد  ما  يتخطى  حتى   ، الطالبة   / الطالب  بيد  األخذ  على  وقدرته  الجامعي  اإلرشاد  فاعلية  على 

يواجهه من مصاعب أو مشکالت ، فيألف البيئة الجامعية ، ويصبح قادرا على االعتماد على النفس، 

 التخاذ القرار المناسب أثناء مساره التعليمي ، وفقا الستعداده وقدراته .
ً
ومؤهال
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ه لعضو هيئة التدريس، وكل من له صلة بعملية اإلرشاد الجامعي  دليل استرشادي موجّ

وأنظمته ، وأهدافه، ووسائله، وجميع ما يتصل به.

 :��� ���
�א א� ����    

مساعدة المرشد في فهم وتطبيق عملية اإلرشاد بصورة صحيحة.  -1

توضيح إجراءات اإلرشاد ونماذجه للمرشدين.  -2

مرجعية للمختص في فهم ما يتصل باإلرشاد الجامعي.  -3

توعية الطالب بالنظام الجامعي وتوجيه ذوي اإلحتياجات الخاصة والمتفوقين  -4

والموهوبين والمبدعين والمتعثرين لمساعدتهم وتلبية احتياجاتهم.  


א��	� ���א������ �א�
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الجـامــعــي

��� �� �  �כ���.��א� 
��� א��	  -1

2-  א������� ��� א������ א��א����.

3-  א���� �א��א��א�.

4-  �� א����א�א� א��א��.

.���5-  א�������� �א���
���� �א���

6-  א��������.

���א�����
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�א�: عملية تهدف إلى توجيه الطالب لتحقيق االستفادة القصوى من اإلمكانيات التعليمية �1-  א�

لجامعة بيشة.

�א���: فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.2-  א���� א�

المقررات  مداها  على  تدرس   
ً
أسبوعا عشر  خمسة  عن  تقل  ال  زمنية  مدة  �א� : א� א����    -3

الدراسية، وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية.

التسجيل  فترتا  تدخل من ضمنها  وال  أسابيع  ثمانية  تقل عن  ال  زمنية  א���� : مدة  א����    -4

واالختبارات النهائية وتضاعف خاللها المدة المخصصة لكل مقرر.

 للخطط الدراسية المعتمدة.
ً
�א� : هو الدال على المرحلة الدراسية وفقا5-  א������ א�

�א���: هي مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية والحرة، والتي تشكل 6-  א���� א�

من مجموع وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة 

العلمية في التخصص المحدد.

�א���: هي المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو 7-  א���� א�

الدرس السريري الذي ال تقل مدته عن خمسين دقيقة، أو الدرس العلمي أو الميداني الذي ال 

تقل مدته عن مائة دقيقة.

8-  א���א� א��א�� : هو اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض المعدل التراكمي عن الحد 

األدنى الموضح وهو 2.00 من 5.00.

9-  א�����: هو وصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب 

في أي مقرر.

�א���������א� �
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الجـامــعــي

 لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في 
ً
10-  ¡��� ��� �כ���: هو تقدير يرصد مؤقتا

.( IC) الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الجامعي بالحرف (ل) أو

 لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي 
ً
11-  ¡��� �����: هو تقدير يرصد مؤقتا

.( IP ) الستكماله، ويرمز له في السجل الجامعي بالحرف (م) أو

النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع  هو حاصل قسمة مجموع  12-  א���¢ א���� : 
بضرب  النقاط  وتحسب  دراسي،  فصل  أي  في  درسها  التي  المقررات  لجميع  المقررة  الوحدات 

الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب.

جميع  في  الطالب  عليها  حصل  التي  النقاط  مجموع  قسمة  حاصل  هو  א���אכ� :   ¢א���   -13
المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات.

�א� : هو مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب بالتسجيل فيها في فصل 14-  א��¤� א�
دراسي واحد.

المعاملة  في  به  ويلحق  مستواه،  عن  تأخر  الذي  المنتظم  الطالب  هو  �א� : א� א�����    -15
اإلرشادية الطالب الذي وجه له إنذار جامعي في ذلك الفصل.

: هو الطالب الغير منتظم الذي معه ثالث إنذارات فأكثر، ويتحول إلى متعثر 
¥
16-  א�����¢ �א���א

عند أخذه فرصة. 

5.00 فما فوق، في مستويين  4.5 من  على معدل  الطالب  هو حصول  �א� : א� א����¦    -17
متتابعين على األقل.

المرتفع في  األداء  على  قادرين  تجعلهم  فائقة  بقدرات  يتصفون  الذين  א���
����: هم    -18
مجال القدرات اإلبداعية أوالفنية أوالقيادية أو في مجاالت دارسية محددة.

9



:§19-  א����¨ ��

هو الطالب الذي حصل على معدل فصلي : 1.00 من 5.00 نتيجة لغيابه عن حضور المحاضرات 

طيلة الفصل، أو الذي لم ينه متطلبات السنة األولى حسب الفترة المعتمدة .

20-  ���� (��© �א���):

هو أحد خمس مقررات يختار الطالب أحدها ويضاف إلى خطته، وبدون دراسته ال يعتبر الطالب قد 

أكمل الخطة.

21-  ���� (א��ªא̈� �א���): 

قد  الطالب  يعتبر  ال  دراسته  إلى خطته، وبدون  أحدهما ويضاف  الطالب  يختار  أحد مقررين  هو 

أكمل الخطة. وهما (تاريخ المملكة العربية السعودية)، و(الشباب وقيم المواطنة).

�א� :22-  א����� א�

االنقطاع النهائي عن الدراسة في الجامعة قبل إتمامها.

23- א�»��א�א� א������:

والمزاج  والسلوكية  والنفسية  االنفعالية  االضطرابات  من  لعديد  يستخدم  عام  مصطلح  هو 

والقلق المضمنة في الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية.

24-  �� א����א�א� א��א��:

هو الطالب الذي يختلف في قدراته العقلية أو الحسية أو الجسمية أو التواصلية أو الجامعية 

الطالب  من  أمثاله  ظروف  في  العادية  متطلباته  تلبية  إمكانية  من  يقلل  الذي  المدى  إلى 

العاديين.
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�א� א��א�� �¡�¬�� א�

اللجنة الدائمة لإلرشاد األكاديمي والطالبي

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

وحدة الدعم واإلرشاد بوكالة الجامعة
للشؤون التعليمية

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي بعمادة 
القبول والتسجيل

اللجنة التنفيذية لإلرشاد 
األكاديمي والطالبي 

بالكلية

أعضاء هيئة التدريس 
المرشدون الجامعيون

وحدة اإلرشاد الطالبي 
بعمادة شؤون الطالب
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الجـامــعــي

	- א��®כ�� :
.(

ً
1-   وكيل الجامعة للشؤون التعليمية (رئيسا

.(
ً
2-   عميد القبول والتسجيل (عضوا

.(
ً
3-   عميد شؤون الطالب (عضوا

.(
ً
4-   وكيلة عمادة القبول والتسجيل للطالبات (عضوا

.(
ً
5-   وكيلة عمادة شؤون الطالب للطالبات (عضوا

.(
ً
6-   مشرف وحدة الدعم واإلرشاد بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية (أمينا

.(
ً
7-   مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي بعمادة القبول والتسجيل (عضوا

.(
ً
8-   مشرف وحدة اإلرشاد الطالبي بعمادة شؤون الطالب (عضوا

.(
ً
9-   عضو هيئة التدريس من كلية الطب (الطب النفسي) (عضوا

�- א¯�®�� �א�����א� :
1-   ضمان تطبيق اللوائح والقواعد المنظمة لإلرشاد الجامعي والطالبي بالجامعة.

2-   التوصية بالموافقة على مبادرات تطوير بيئة اإلرشاد الجامعي.

3-   ضمان تفعيل دور التكامل اإلرشادي.

4-   مراجعة آليات العناية بالطالب ذوي االحتياجات الخاصة.

5-   التوصية بدعم الطالب المتفوقين والموهوبين والمبدعين.

6-   دراسة مقترحات تقديم الدعم واإلرشاد للطالب المتعثرين وغيرهم, والتوصية بما يلزم.

7-   النظر فيما يحال للجنة من مدير الجامعة أو رئيس اللجنة.

�א� א¯כא���  �א���� �א����� א�א±�� �°
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�א� ��כא�� א��א��� ��®��² א����������� �א�� א���

اإلرشاد  منظومة  وإدارة  بتنظيم  تقوم  التعليمية  للشؤون  الجامعة  لوكالة  تتبع  وحدة 

الجامعي داخل الجامعة، وتختص باألنشطة ولها الصالحيات التالية:

1.   التخطيط لإلرشاد األكاديمي الطالبي بالجامعة.

2.   تنفيذ او تفعيل البرامج التدريبية لتنمية قدرات المرشدين األكاديميين.

3.   متابعة سير عمل اإلرشاد الجامعي، واعداد تقارير فصلية، والرفع بها لوكالة الجامعة 

      للشؤون التعليمية.

4.   توفير المواد التعريفية المتعلقة باإلرشاد اللجامعي وكل ما يتعلق باألنظمة واللوائح 

      والنماذج المرتبطة به.

5.   تقويم عملية اإلرشاد الجامعي بالكليات واقتراح خطط التحسين والتطوير ومتابعة 

      تنفيذها.

14



الجـامــعــي

 ���א� א¯כ�� א���

وحدة تتبع عمادة القبول والتسجيل، وتختص باألنشطة ولها الصالحيات التالية:

1.   متابعة توزيع المرشدين على الطالب عبر نظام القبول االلكتروني.

2 .   إصدار إرشادات للطالب عبر منصات اإلعالم المتاحة للتوعية بأدوات التعلم الجامعية.

، والعمل على إقتراح خطط دراسية لمساعدتهم.
ً
3.   حصر الطالب المتعثرين دوريا

4 .   إجراء عمليات الحذف واإلضافة للطالب الغير ملتزمين بالخطة الدراسية.

5 .   تقديم تعريف بالنظام الجامعي وتخصصات الجامعة المتاحة للطالب.

�א� א���� �� א���

وحدة تتبع عمادة شؤون الطالب، وتختص باألنشطة ولها الصالحيات التالية:

1 .    تنفيذ برامج اإلرشاد الطالبي التدريبية المهارية.

2 .   تقديم الخدمة اإلرشادية للطالب.

3 .   اكتشاف ورصد ومعالجة الظواهر السلبية السلوكية.

4 .   تقديم خدمات التوجيه النفسي والسلوكي للطالب الموجهين لها.

5 .   تنسيق البرامج وتفعيل األنشطة التوعوية والوقائية التي تساهم في تعزيز االصحة 

      النفسية واالجتماعية والسلوك اإليجابي لدى الطالب/الطالبات.
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�א� א¯כא���  �א����  �א�כ����א����� א�������� �°

    تتبع وحدة الشؤون الطالبية بوكالة الكلية للشؤون التعليمية تختص بالشؤون المتعلقة باإلرشاد األكاديمي 
والطالبي، واألمور المرتبطة بعمل المرشدين األكاديميين للطالب والمرشدات األكاديميات للطالبات.

	- א��®כ��:
.(

ً
1-    وكيل الكلية للشؤون التعليمية (رئيسا

.(
ً
2-    مشرف وحدة الشؤون الطالبية بالكلية (نائبا

3- ممثلو األقسام العلمية بالكلية (أعضاء).
.(

ً
4- مشرف االرشاد الجامعي بالكلية (أمينا

.(
ً
5- منسقة االرشاد بشطر الطالبات (عضوا

�- א¯�®�� �א�����א�:
1. اقتراح الخطة العامة لإلرشاد الجامعي بالكلية والتوصية باإلجراءات الالزمة لضمان متابعة تنفيذها.

2. دراسة خطط التوعية للطالب بأهمية مفهوم اإلرشاد الجامعي في توجيههم للتخطيط لمستقبلهم 
التعليمي والمهني.

3. التحقق من توزيع الطالب على المرشدين وتلقيهم دعوات من مرشديهم لزيارتهم، ومتابعتهم.
4. مراجعة سالمة وضمان اجراءات عمليات عمل المرشدين وتطويرهم، ومتابعة ما يرفع لهم من حاالت.

5. التوصية بتنسيق محاضرات أو ندوات إرشادية، وتكثيف ملصقات والفتات إرشادية في الكلية.
6. اقتراح حلول لمشاكل الطالب المتكررة والمرفوعة من قبل المرشدين الجامعيين.

7. مراجعة تقارير منسقي اإلرشاد الجامعي باألقسام في نهاية الفصل الدراسي والتوصية بما يلزم.
 للخطة الموضوعة في بداية الفصل الدراسي، 

ً
التقرير النهائي عن المنجزات وفقا 8. دراسة ومراجعة 

الحاالت  اإلرشادية، وفرز  الحاالت  اإلرشاد، وعدد  التدريس في  ويتضمن فاعلية كل عضو من أعضاء هيئة 
حسب نوع اإلرشاد المطلوب لها واإلجراء المتخذ حيالها.

9. التوصية بما يتعلق ببرامج ذوي االحتياجات الخاصة ( الموهوبين - المعاقين - متعثري التعلم ).
10. دراسة ما يحال لها من أعمال أخرى ، واتخاذ القرارات المناسبة في حدود الصالحيات الممنوحة.



الجـامــعــي

	- א������:

    أحد أعضاء هيئة التدريس يختص بشطر الطالب، وتعاونه منسقة من هيئة تدريس تختص بشطر 
االرشاد  أنشطة  تنفيذ  ومتابعة  بالتنظيم  يختصان  الطالبية،  الشؤون  لوحدة  ينتميان  الطالبات، 

 على ترشيح الوكيل المختص.
ً
االكاديمي والطالبي, ويعينان بقرار من عميد الكلية بناءا

�- א���א³ �א�����א�:

1. إعداد خطة اإلرشاد الجامعي بالكلية العامة ومتابعة تنفيذها.
2. تنفيذ فعاليات من شأنها توعية الطالب بأهمية مفهوم اإلرشاد الجامعي في توجيههم 

للتخطيط لمستقبلهم التعليمي والمهني.
من  الفصل  خالل  دعوات  وتلقيهم  الجامعيين،  المرشدين  على  الطالب  توزيع  من  3. التحقق 

مرشديهم الجامعيين لزيارتهم، ومتابعتهم.
4. دراسة وتقييم ما يرفع من المرشدين الجامعيين للحاالت الطالبية واقتراح الحلول.

ملصقات  وتكثيف  الجامعي،  اإلرشاد  لتقديم  إرشادية  ندوات  أو  محاضرات  لتنفيذ  5. التنسيق 
والفتات إرشادية في الكلية.

6. متابعة تنفيذ برامج تدريب وتطوير المرشدين الجامعيين وتزويدهم بما يستجد.
متعثري   - المعاقين   - الموهوبين   ) الخاصة  االحتياجات  بذوي  المتعلقة  األنشطة  7. متابعة 

التعلم...).
 للخطة, على 

ً
8. إعداد التقارير الدورية عن األنشطة المختلفة وما تم إنجازه من األقسام وفقا

أن تضمن فاعلية أعضاء هيئة التدريس في اإلرشاد، وعدد الحاالت اإلرشادية، وفرز الحاالت حسب 
النوع واإلجراء المتخذ حيالها ورفعها لصاحب الصالحية المختص.

9.   اقتراح خطط التحسين  والتطوير لعملية االرشاد الجامعي بالكلية ومتابعة تنفيذها.

17
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�א�
�, ���א�� כא��א� : ��� � א���� ����� ���� �� µ� ���¡ ���
��א� 	 �	

1-  مساعدة الطالب في فهم األنظمة الجامعية التي يحتاجها وتفسيرها له.
2-  تزويد الطالب بالخطة الدراسية المشتملة على متطلبات التخرج.

3-  متابعة مسيرة الطالب وتقدمه الدراسي وإعانته في حال وجدت صعوبات دراسية أمامه .
4-  متابعة طلبات التأجيل واالعتذار.

5-  اطالع الطالب على القرارات الجامعية والتأديبية (إن وجدت).
6-  توعية الطالب بما يمكن معادلته من المقررات التي درسها في حالة التحويل، والدراسة 

      خارج الكلية أو الجامعة.
ن من مستواه . 7-  إشعار الطالب عند تعثره أو حصوله على إنذارات جامعية، وإرشاده بما يحسّ

العمل  عن  دراسي  فصل  كل  نهاية  في  بملخص  لإلرشاد  التنفيذية  اللجنة  ألمين  الرفع   -8
اإلرشادي الذي قدمه وأسماء الطالب المنقطعين والمنذرين والمتفوقين والمتوقع تخرجهم. 

9-  حث الطلبة على المشاركة في األنشطة الجامعية واألنشطة غير الصفية. 
أثناء  تواجههم  التي  المشاكل  مناقشة  بهدف  الطلبة  لمقابلة  مكتبية  ساعات  تخصيص   -10

الدراسة.
11- اكتشاف الحاالت التي لديها صعوبات ومشاكل او اعتالالت نفسية او اجتماعية وتلك التي 

لديها صعوبات في التعلم وكذلك مظاهر االنحراف السلوكي.
اإلرشاد  والتنسيق في ذلك مع وحدة  الطالب  لدى  واإلبداع  والمواهب  التفوق  اكتشاف    -12

الطالبي بعمادة شؤون الطالب.
13-  تزويد الطالب قبل تخرجهم بمعلومات تسهم في تهيئتهم لسوق العمل.

 א��א�� �א���

18



الجـامــعــي

�א� א���א± : �א�
يستهدف الطالب / الطالبات بهدف توعيتهم من خالل برامج التثقيف والتدريب المتنوعة لمنع 

المشكلة قبل حدوثها.

�א� א���� :�א�
على  المحافظة  على  القادرين  وغير  المختلفة،  للضغوط  والمتعرضين  المتعثرين،  يستهدف 
مستواهم التحصيلي، من الطالب والطالبات وذلك بالتدخل العالجي، والتخطيط لتجاوز أسباب 

ذلك.

�א� א���א± :�א�
عامة،  بصورة  والطالبات  الطالب  وسائر  خاصة،  بصفة  المتفوقين  والطالبات  الطالب  يستهدف 

، وتأهيلهم لسوق العمل.
ً
وذلك بهدف تطوير مهاراتهم، وتوجيههم مهنيا

�א����א���א� א�
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الخطة  وتعديل  واإلضافة  الحذف  اجراءات  على  ويركز  والطالبات  الطالب  يستهدف  	כא��� :   -1
ي 

ّ
الدراسية والتحويل من التخصص، واالنسحاب، ويهتم بالمتعثرين دراسيا أو بذي المستوى المتدن

.
ً
نسبيا

واكتشاف  موهبتهم،  وتنمية  تحصيلهم،  زيادة  بهدف  والطالبات  الطالب  كل  يستهدف  ��א± :   -2
إبداعاتهم، ودعم تفوقهم، وترشيحهم لدورات تدريبية تناسب احتياجاتهم الفعلية.

وتوجيهه  طبية،  فحوصات  إجراء  على  لتشجيعه  صحية  لرعاية  المحتاج  الطالب  يستهدف   : ��  -3
للسلوك الصحي.

النفسية، ومساعدة  المثالي للصحة  التوجيه  ��� : يستهدف جميع الطالب والطالبات ويشمل   -4
، وإقناعه بزيارة اإلرشاد النفسي، ومتابعته واالعتناء به لحين استعادة عافيته.

ً
المضطرب نفسيا

الخاطئة  السلوكيات  وتصحيح  الحسن،  السلوك  لتشجيع  والطالبات  الطالب  يستهدف  ���כ :   -5
المتمثلة في مخالفة الذوق العام. ومخالفة أنظمة الجامعة التربوية.

6- ��� :يستهدف الطالب/الطالبات لدعم المحافظة على الدين، وإصالح المخالفات الشرعية باإلرشاد.
بنائه  المجتمع ومساهمتهم في  انخراطهم في  الطالب والطالبات لضمان  א���א� : يستهدف   -7

، وارشادهم لتجاوز المشكالث بأمثل الطرق واألساليب.
ً
ايجابيا

: يستهدف الطالب/الطالبات لتعزيز الفكر السليم المعتدل، وتصحيح األفكار الضالة والدخيلة  8- �כ̈�
والمنحرفة لديهم.

توفير  في  مساعدتهم  ومحاولة  التعلم،  صعوبات  ذوي  والطالبات  الطالب  يستهدف  ����א�:   -9
مصادر ووسائل وأماكن التعلم المناسبة لهم.

10- ¶��� �����: يستهدف الطالب والطالبات الذين لديهم ظروف خارجة عن اإلرادة تعيق دراستهم 
أو تؤثر على مستواهم الدراسي ومساعدتهم بشكل خاص بجميع الوسائل والطرق الممكنة.

�א� א��א�� ���א�א� א�
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الجـامــعــي

ر دراسي- تسرب دراسي – انسحاب من 
ّ
1 .  انخفاض في التحصيل الدراسي، إنذار أكاديمي، تعث

مقرر- حرمان من مقرر. فصل أكاديمي، طلب غير مبرر للتأجيل أو االنسحاب من الكلية.

عدوانية،  ر،  تنمّ ذهني،  شرود  يأس،  مباالة،  ال  أو  إحباط،  ارتباك،  عاطفي،  نفسي،  اضطراب    . 2

وسواس، اكتئاب، قلق دراسي، احتراق نفسي.

3 .  سلوكيات ضارة، إدمان، وعادات سيئة. 

4 .  صعوبات التعلم، إعاقة سمعية، بصرية، حركية. 

5 .   تعاطي ما يؤثر على العقل والصحة. 

6 .   اضطرابات النوم، والعادات المضرة بالصحة.

7 .   مخالفة الذوق العام.

8 .   عدم اإللتزام بالقيم الجامعية الواردة بالميثاق األخالقي.

9 .   األفكار غير السوية حسب تفسير أجهزة الدولة المعنية لها.

10 .    األمراض العضوية المزمنة.

11 .    التعرض لمشاكل مجتمعية أو أسرية.

�א�¨�²��א� א����א· ����ª א��
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: ��� א���א���:
¥
��	

1- معرفة مواعيد المرشد الجامعي (الساعات المكتبية).

2- تسجيل كل التساؤالت واالهتمامات التى تشغل الطالب لطرحها على المرشد الجامعي.

 واالطالع على الميثاق االخالقي.
ً
3- مراجعة السجل األكاديمى، والخطة الدراسية جيدا

4- وضع عالمة مميزة على أى بند غير واضح لسؤال المرشد الجامعي.

5- إعداد وتحضير معلومات صحيحة وبيانات مرتبطة بما يحتاجه الطالب قبل لقاء المرشد الجامعي.

: 	¸�א� א���א���:
¥
¸א��א

1- احضار الملف الدراسي لكل مقرر وقائمة األسئلة واالستفسارات.

2- طرح جميع االسئلة التي تخطر بباله لالستفادة من مقابلة المرشد الجامعي.

3- اقتراح برنامج زمني وجدول دراسي يخطط  لدراسته.

4- أن يحدد موعد مستهدف لتخرجه بعد استشارة المرشد الجامعي.

 א���א���:�� :
¥
¸א��א

1- إتباع كل ما يوصى به المرشد الجامعي, مع مداومة االتصال بالمرشد الجامعي.

2- اطالع المرشد الجامعي بأى تغييرات فى الخطة الدراسية.

3- تفهم متطلبات التخرج مع تحمل مسئولية التقدم الدراسي.

4- ضرورة الرجوع للمرشد الجامعي في حالة الرغبة في إضافة أو حذف أي مقرر دراسى.

�א� א��א�� �� א��א�¤/א��א��� �  א���
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الجـامــعــي

:�����א�א� 	כא����� ���א
1-   اإللمام بمواعيد تسجيل المقررات الدراسية، والحذف واإلضافة وتغيير الشعب وفق اإلجراءات 

النظامية.

2-   التعرف على األنظمة األكاديمية في الجامعة وخطة القسم العلمي وتخصصاته.

3-   السعي عن كثب وجاهدا لتثقيف نفسه في مجال اإلرشاد بما يمكنه من إفادة الطالب.

4-   حضور دورة تدريبية على األقل عن اإلرشاد األكاديمي وطرق التعامل مع الطالب ومشاكلهم.

األساسية  الدراسية  والمقررات  والتخصصات  (المستويات  الدراسية  الخطة  بمفردات  اإللمام    -5

واالختيارية، وغيرها).

6-   معرفة أسماء المقررات الدراسية وأكوادها ومتطلباتها والمقررات المعادلة لها وتسلسلها.

7-   توسيع قاعدة المعلومات والمعارف على كافة المستويات المباشرة وغير المباشرة.

��א�א� ��ªא¹± �����:
1-   التمتع بحالة نفسية سليمة ومستقرة، والتعامل مع األزمات والمواقف بهدوء وثبات أعصاب.

2-  اتقان مهارات التواصل اإليجابى واالستماع الجيد لمشاكل الطالب / الطالبات.

3-  القدرة على توجيه الطالب / الطالبة لمعرفة قيمة التجربة الجامعية.

 .
ً
 واجتماعيا

ً
4-  السعي ألقلمة أقلمة الطالب / الطالبة مع الوسط الجامعي نفسيا

 א��א�� ���א�א� ��ªא¹± א���
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��א�א� �א��:
1-  مهارة إدارة واستثمار الوقت:

الجامعي  المرشد  ألعمال  الزمنية  الخطة  وتحديد  وتنسيقها،  األعمال  جدولة  تشمل  حيث  مهمة 

والتي تشمل مواعيد التسجيل والحذف واإلضافة وجدولة وتنظيم الساعات المكتبية التي يمكن 

للطالب من خاللها االجتماع مع المرشد الجامعي.

2-  مهارة القيادة:

 
ً
إيجابيا عليهم  للتأثير  الطالبات   / الطالب  مع  إيجابية  عالقة  تكوين  على  القدرة  بها  قصد  ويُ

ومساعدتهم في السير نحو تحقيق األهداف المرسومة.

3-   مهارة العمل في فريق: 

لزيادة  المباشرة،  وغير  المباشرة  المستويات  كافة  على  والمعارف  المعلومات  قاعدة  توسيع 

تفاعل الطالب / الطالبة مع أساتذته وزمالئه.

 א��א�� ���א�א� ��ªא¹± א���
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الجـامــعــي

الجامـعـي

א���א�
א��כ������
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يتيح اإلرشاد الجامعي بجامعة بيشة مجموعة من الخدمات اإلليكترونية لكلٍ من المرشد 

الجامعة والطالب / الطالبة تتمثل فيما يلي:

 א��א��  �א��א�¤�1- ��א�� א���
��� �¬א³ א����¢ �א������

�א��5- ���� א�
א¯כא���  �א���� 

����� �¬א³ א���כ ��

2- א���� א¯כא��� 
�א���    �א���� א�

4- א���א±� א�����
��� א���א¢     

3- א���א�א� א¯כא�����
א������� (א����� �א�«�א�,

א���� �א�»א��, א��¼���,
(½�� ... �א����א
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الجـامــعــي

��א�� �¬א³ א����¢ �א������

في الصفحات اآلتية توضيح لطريقة الدخول واستخدام نظام اإلرشاد الجامعي إلكترونيا من خالل 

بوابة جامعة بيشة وعبر البرنامج الجامعي :

1- يقوم المرشد الجامعي أو الطالب/الطالبة بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى 

حسابه الخاص في بوابة المحاضر الذي توضحه الصورة التالية:

27



2- بعد اختيار خدمة المرشد الجامعي من خالل الخدمات اإللكترونية المتاحة تظهر الصفحة التالية:

28



الجـامــعــي

3- توضح الصورة التالية قائمة بأسماء الطالب التابعين للمرشد األكاديمي كما يصورها النظام 
اإللكتروني لبوابة جامعة بيشة:

29



االطالع  النظام  يتيح  كما   -4

األكاديمي  السجل  على 

معرفة  و ، لبة لطا ا / لب للطا

في  المسجلة  المقررات 

الفصول  أو  الحالي  الفصل 

السابقة والمعدل التراكمي 

على  واالطالع  والفصلي، 

عليها  حصل  التي  الدرجة 

من  مقرر  كل  في  الطالب 

هو  كما  الفصلية  المقررات 

الصورة  في  موضح 

الملحقة:

30



الجـامــعــي

5- يتابع المرشد األكاديمي الخطة الدراسية للطالب الذي يريد دراسة حالته ووضعه الدراسي، وما 
تمكن من اجتيازه، وما تأخر فيه من خالل استعراض الخطة الدراسية التي وضعها الطالب/الطالبة 

لنفسه، وهو ما توضحه الصورة التالية:

31



6- يستطيع المرشد األكاديمي استعراض الغيابات المرصودة للطالب من خالل أيقونة غياب الطالب، 
واتخاذ اإلجراء المناسب إذا تكرر غياب الطالب، وهو ما توضحه الصورة التالية:

32



الجـامــعــي

7- من خالل األيقونة الخاصة باإلجراءات يستطيع المرشد األكاديمي استعراض اإلجراءات التي 

اتخذها المرشد األكاديمي الحالي أو السابق بحق الطالب؛ كما هو مبين في الصورة المرفقة:

8- إمكانية إرسال رسالة نصية على جوال الطالب، وإمكانية إرسال رسالة بوابة تصل لبوابة الطالب 
على النظام الجامعي.
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اسم  أن  نجد  التدريس  هيئة  ألعضاء  (بالنسبة  المستخدم  اسم  ادخال  بورد  البالك  نظام  يطلب 

المستخدم هو اسم المستخدم الذي من خالله يدخل على النظام األكاديمي للقبول والتسجيل). 

ثم إدخال كلمة السر (وهي بالنسبة ألعضاء التدريس رقم الهوية او السجل المدني ويمكن ألعضاء 

التدريس تعديلها من داخل النظام).

هي منصة تم إنشاؤها لكل كلية على نظام البالك بورد تحت مسمى منصة اإلرشاد األكاديمي 

والطالبي، بحيث تسمح للمرشد /المرشدة التواصل من خاللها بالطالب / والطالبات وتفعيل عملية 

اإلرشاد من خالل المنتديات وحلقات النقاش. حيث يتم توزيع الطالب على أعضاء التدريس في شكل 

مجموعات بحيث تحتوي كل مجموعة على عضو هيئة التدريس ومعه جميع طالبه.

כ���� א��ª¢ א�� א�����:
(/https://lms.ub.edu.sa) ¾א��א� ¢�ª � ����� �¬א³ א���כ �� ¢�ª1- א�

���א� א¯כא���  �א����  ��� �¬א³ א���כ ������� א�
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السر تظهر ألعضاء  المستخدم وكلمة  إدخال اسم  بعد  بورد  البالك  الدخول على نظام  2- عند 
هيئة التدريس (المرشدين األكاديميين) والطالب منصة اإلرشاد األكاديمي والطالبي من ضمن 
خيار المقررات الدراسية التي يقوم بتدريسها عضو هيئة التدريس خالل الفصل الدراسي تحت 

مسمى منصة اإلرشاد األكاديمي والطالبي.

الجـامــعــي
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3- عند الدخول إلى منصة اإلرشاد األكاديمي والطالبي ( مقرر ) يظهر أسماء الطالب/الطالبات 
إضافة الى خيارات البالك بورد التي تسمح بالتواصل.

4- تحتوي المنصة على معلومات خاصة بالكلية مثل األهداف والرؤية والرسالة وأقسام الكلية.
والطالب/  الجامعي  المرشد  يكون  حتى  واالختبارات  الدراسة  الئحة  على  المنصة  تحتوي  كما 
صفحة  تحتوي  كما  الجامعي  اإلرشاد  ونماذج  األكاديمية  الحركات  بكل  تام  إلمام  على  الطالبة 

خاصة باإلعالنات والنقاشات.
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موضوع اللقاء اإلرشادي:

نتائج اللقاء اإلرشادي:

�א� ���¨�� ·����

اسم المرشد الجامعي: 

القسم :

الفصل الدراسي :

الكلية  :

العام الجامعي :

عدد طالب المجموعة اإلرشادية (        )

اسم الطالب أو الطالبة:

تخصص الطالب /الطالبة:

المستوى الدراسي:

الرقم الجامعي:

المعدل الفصلي (       )  المعدل التراكمي (        )

يوم وتاريخ انعقاد اللقاء اإلرشادي:

*تسلم صورة من تلك النماذج ألمين اللجنة التنفيذية لإلرشاد بالكلية قبل انعقاد اختبارات كل فصل دراسي .

توقيع الطالب أو الطالبة :

38
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اللقاءات اإلرشادية الجماعية التي نفذت خالل :

الفصل الدراسي : 

اسم المرشد الجامعي :

القسم  :

الفصل الدراسي  :

للعام الجامعي  :

الكلية  :

العام الجامعي :

عدد طالب المجموعة اإلرشادية (         )

عدد اللقاءات اإلرشادية الجماعية التي نفذت خالل :

اليوم والتاريخ :الفصل الدراسي : 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الرقم الجامعي م
موضوع اسم الطالب / الطالبةالطالب /الطالبــة

اإلرشاد الجماعي
نتائج 

اإلرشاد الجماعي

*تسلم صورة من تلك النماذج لألمين اللجنة التنفيذية لإلرشاد بالكلية قبل انعقاد اختبارات كل فصل دراسي .

الجـامــعــي
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الرقم الجامعي :

المستوى الدراسي  :

المعدل الفصلي  :

اسم الطالب :

الكلية والتخصص  :

المعدل التراكمي  :

أســــبـــــاب
التــعـــثــــــر
الدراسي

-
-
-
-
-

إجـــــــــــراءات 
التـــخـــلــــــص 
من أسباب 
الـــتـــعـــثـــــــر
الــدراســـي

-
-
-
-
-
-
-

المعدل الفصلي (           ) المعدل التراكمي (           )متابعة الطالب في الفصل الدراسي              :       ١٤هـ 
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الكلية :

المرشد الجامعي :

الرقم الجامعي:

اسم الطالب :

التخصص :

الفصل الدراسي:

أرجو التكرم بالموافقة على طلب الطالب / الطالبة أعاله مع إحاطتكم بوجود :   

تجاوز الحد األعلى للشعبة تعارض

التاريخ :التوقيع :االسم :  

تسجيل مع متطلب سابق كونه خريج 

سعادة عميد القبول والتسجيل                                      سلمه الله

اعتماد عميد الكلية : 

نوع الطلب ( حذف - إضافة)    اسم المقرر               رقم الشعبة              مالحظات

.......................................................................................................................................................................

التاريخ:      /     /     ١٤هـالتوقيع:

تبرير المرشد الجامعي:

تنبيهات :
 – على الطالب طباعة نسخة من الجدول وااللتزام في الحضور حتى يتم التعديل .

 – هذا الطلب ال يعتبر موافقة نهائية على التسجيل وعلى الطالب مراجعة موقع الجامعة .
 – تأكد من كتابة رقم شعبة المقرر وتأكد من عدم تعارض المقررات وتأكد أن الشعبة مفتوحة.

– يتحمل الطالب مسؤولية جميع البيانات المكتوبة .

توقيع الطالب:                                                   اليوم :                                              التاريخ : 

�א���� ���� ����¡ ·����

رمز
المقرر  م

1

2

3

4

5

الجـامــعــي
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الكلية :

المرشد الجامعي :

الرقم الجامعي:

اسم الطالب :

التخصص :

الفصل الدراسي:

أرجو التكرم بالموافقة على طلب الطالب / الطالبة أعاله مع إحاطتكم بوجود :   

تجاوز الحد األعلى للشعبة تعارض

التاريخ :التوقيع :االسم :  

تسجيل مع متطلب سابق كونه خريج 

سعادة عميد القبول والتسجيل                                      سلمه الله

اعتماد عميد الكلية : 

.......................................................................................................................................................................

التاريخ:      /     /     ١٤هـالتوقيع:

تبرير المرشد الجامعي:

         اسم المقرر              الشعبة الحالية                    الشعبة الجديدة               مالحظات

تنبيهات :
 – على الطالب طباعة نسخة من الجدول وااللتزام في الحضور حتى يتم التعديل .

 – هذا الطلب ال يعتبر موافقة نهائية على التسجيل وعلى الطالب مراجعة موقع الجامعة .
 – تأكد من كتابة رقم شعبة المقرر وتأكد من عدم تعارض المقررات وتأكد أن الشعبة مفتوحة.

– يتحمل الطالب مسؤولية جميع البيانات المكتوبة .

توقيع الطالب:                                                   اليوم :                                              التاريخ : 

م

1

2

3

4

5
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الرقم الجامعي :

المستوى الدراسي  :

المعدل الفصلي  :

اسم الطالب :

الكلية والتخصص  :

المعدل التراكمي  :

خطة إدارة
الوقــــــــت
وتطــــوير
المهارات

-
-
-
-
-

إجـــــــــــراءات 
إدارة الوقت
وتــــطــــويـــر
المهـــــــارات

-
-
-
-
-
-
-

المعدل الفصلي (           ) المعدل التراكمي (           )متابعة الطالب في الفصل الدراسي   :         ١٤هـ 

الجـامــعــي
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سعادة :
أرجو اتخاذ الالزم حسب النظام تجاه حالة الطالب المذكور

المرشد الجامعي:توقيع:

الرقم الجامعي :

المستوى الدراسي  :

المعدل الفصلي  :

اسم الطالب :

الكلية والتخصص  :

المعدل التراكمي  :

نفسية

اجتماعية

سلوكية

جامعية

جلسة فردية

جلسة جماعية

إحالة ألخصائي نفسي

وضع خطة إدارة الوقت

إلحاقه في برامج تدريب

توصية إرشادية

-
-
-
-
-

اإلجـــــــــــراء
اإلرشادي

نــــــوع
الحالة

-
-
-
-
-
-
-
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الرقم الجامعي :

المستوى الدراسي  :

المعدل الفصلي  :

اسم الطالب :

الكلية والتخصص  :

المعدل التراكمي  :

وصـــف
الحــالة

-
-
-
-
-

إجـــــــــــراءات 
إرشـــــــــادية

-
-
-
-
-
-
-

:           ١٤هـ  المعدل الفصلي (           ) المعدل التراكمي (           )متابعة الطالب في الفصل الدراسي  
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