الـمـراكـــز

68

التعريف بمركز اإلرشاد الجامعي
أهمية اإلرشاد الجامعي في التعليم العالي
لم تعد برامج اإلرشاد الجامعي اليوم برامج تكميلية أو ملحقة ،بل هي برامج ضرو رية
ملحة حيث بات اإلرشاد الجامعي في المرحلة الجامعية يمثل ركيزة أساسية هامة يمكن من
خاللها تحقيق أهداف التعليم الجامعي الرامية إلى حفز مواهب الطالب المتباينة ل نمو متكامل
أكاديميا ونفسيا واجتماعيا وسلوكيا ،سعيا لتحقيق نجاح أكبر للطلبة والكلية والعملية التعليمية
والمجتمع ،وعائد تنموي واقتصادي أكبر على الجامعة والمجتمع ،ومؤثرا في اإلبد ا
اإلنساني والتميز واالبتكار لدى الطلبة.

نبذة عن المركز
قامت جامعة طيبة بتقديم مقترح إلنشاء مركز لإلرشاد الجامعي وذلك بخطاب رقم
( ) 2306بتاريخ 1431/12/29هـ ،حيث ُعرض على مجلس التعليم العالي في جلست ه
( ،) 64المعقودة بتاريخ 1432/05/06هـ ،واتخذ قراره رقم ( ،) 16/64/1432القاضي
بالموافقة على إنشاء مركز اإلرشاد الجامعي بجامعة طيبة وقد تمت موافقة خادم الحرمين
الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي – يحفظه هللا ،على محضر
الجلسة بالتوجيه البرقي الكريم رقم  / 2562م ب بتاريخ 1432/04/06هـ
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التعريف بمركز اإلرشاد الجامعي

الرؤيـــــة

توفير بيئة جامعية داعمة ومحفزة للتمسك بالقيم والنمو العلمي والنفسي
واالجتماعي لطالب الجامعة وعد المركز المرجع األساس لحل المشكالت
االكاديمية واالجتماعية والنفسية.

الرســــالـة
دعم الرسالة التعليمية لجامعة طيبة من خالل التنسيق مع كافة قطاعات الجامعة
لتوفير الخدمات الخاصة والبيئة التربوية داخل محيط الجامعة التي تساعد على
بناء شخصية الطالب الفردية ومسؤوليته االجتماعية وذلك بواسطة البرامج
التوجيهية واألنشطة التدريبية التي تساعد على تحقيق تلك األهداف باإلضافة الى
ترسيخ المفاهيم الوطنية الصحيحة وتعزيز القيم اإلسالمية.
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التعريف بمركز اإلرشاد الجامعي

االهداف

.1
.2

.3

.4

توجيه وارشاد الطالب فيما يتعلق بصعوبات التكيف الشخصي واالجتماعي
واالكاديمي ومساعدتهم على حل المشكالت واتخاذ القرارات .
اعداد البرامج الوقائية والتوعوية لمساعدة الطالب على فهم الذات وتحديد
الهوية  ،ولتعزيز القيم ،واستغالل الفرص الكتساب المهارات وتنمية القدرات
.
دعم وتعزيز النمو في مختلف النواحي النفسية واالجتماعية واألكاديمية
للطالب وتهيئة فرص تطوير الذات من خالل برامج تدريبية وانشطة تفاعلية
والعمل على إعداد الطالب للقيام بأدوارهم االجتماعية في االسرة والمهنة وفي
خدمة المجتمع.
مساعدة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين على فهم
احتياجات الطالب وتلبيتها وذلك من خالل برامج التوعية واالستشارات التي
تتضمن توضيح خصائص الطالب الجامعي واحتياجاته وكيفية استثمار أنشطة
التفكير والتذكر لبناء شخصية الطالب  ،وتعزيز استفادته من البيئة الجامعية.
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التعريف بمركز اإلرشاد الجامعي
أنواع الخدمات اإلرشادية للمركز

.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7

خدمات اإلرشاد األكاديمي :تهدف الى التعرف على المشكالت التي تعوق قدرة الطالب
على التحصيل العلمي ،والتفاعل مع متطلبات الحياة الجامعية.
خدمات اإلرشاد المهني :تهدف الى مساعدة الطلبة في التخطيط لمهنة المستقبل ،
وتزويدهم بالمهارات غير األكاديمية اإلضافية ،وتعريفهم بمتطلبات المهن المتاحة لهم.
خدمات إرشادية لذوي االحتياجات الخاصة :تهدف الى مساعدة ذوي االحتياجات
الخاصة والمتعثرين دراسيا لتلبية احتياجاتهم األكاديمية والمهنية والنفسية.
خدمات االستشارات والتدريب  :تهدف إلى تقديم االستشارات اإلرشادية والمحاضرات
والدورات وورش العمل.
خدمات القياس والتقويم  :تهدف إلى اجراء االختبارات النفسية وتصحيحها وسرح
نتائجها للطلبة.
إعداد الكتيبات والنشرات اإلرشادية :تهدف إلى إعداد كتيبات ونشرات إرشادية تحتوي
على المعلومات التربوية والنفسية واالجتماعية التي توعي الطلبة بالصعوبات األكاديمية
والمهنية والنفسية واالجتماعية ،وألية التخفيف من آثارها.
القيام باألبحاث العلمية المتخصصة  :يهدف إلى إجراء األبحاث العلمية المتخصصة
بقضايا الطلبة وتطوير أداء المركز ،ومهارات العاملين فيه.
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اقسام مركز اإلرشاد الجامعي
 .1االرشاد االكاديمي
 .2االرشاد االجتماعي والنفسي
 .3االرشاد المهني
 . 1االرشاد االكاديمي
يقوم مركز اإلرشاد الجامعي بتقديم خدمات اإلرشاد األكاديمي لجميع الطالب والطالبات
وعلى مدار العام الدراسي ،كما تم إنشاء وحدات لإلرشاد األكاديمي في جميع كليات الجامعة
ومن ثم تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس في الكلية مشرف ا على تلك الوحدة وقد
ص ص مرشد أكاديمي لكل طالب من طالب الجامعة من القسم الذي يتبع له الطالب ،ويولي
ُخ ِّ ّ
المشرف األكاديمي اهتمام ا كبير ا لمسيرة الطالب األكاديمية ومتابعة تقدمه ومستوى أدائه في
المواد الدراسية ومتطلباتها وذلك من خالل بيانات الطالب اإللكترونية التي تحتوي على
المعلومات التالية:
 .1الخطة الدراسية السارية على الطالب حسب عام القبول في التخصص ،التي من خاللها
يستطيع المرشد األكاديمي معرفة المواد المطلوبة كما يستطيع حصر المواد المسجلة من
قبل الطالب والمستوفي فيها متطلبات النجاح وما تبقى عليه من مواد ضمن خ طته
الدراسية.
 .2كشف بالسجل األكاديمي وعالمة الطالب في كل مقرر ومعدله الفصلي والتراكمي.
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اقسام مركز اإلرشاد الجامعي
 . 1االرشاد االكاديمي
 .3تحديث نتائج الطالب في المقررات المسجلة في الخطة الدراسية أول بأول ووضع العالمة
(اجتاز ،لم يجتز ،منسحب ،مؤجل ،غير مكتمل ،محروم).
 .4تقارير ورسائل أعضاء هيئة التدريس عن أداء الطالب ومواظبته في حالة سؤال المرشد أو
في حالة أدائه الضعيف أو ألي سبب أخر يراه مدرس المقرر المسجل فيه الطالب.
 .5محاضر اجتماعات المرشد مع الطالب.
 .6متابعة التحصيل العلمي للطالب وتقدمه في الفصول الدراسية وتوجيهه ومساعدته
أكاديميا وتربويا بما يخدم هذا التحصيل.
 .7تقديم النصح واإلرشاد للطالب مما يساعده في اكتساب المهارات المطلوبة والتحضير للدخول
في سوق العمل وتحقيق رغباته.
 .8تزويد الطالب باألدلة والكتيبات التي تحتوى على أهم ما يحتاجه الطالب في الدراسة الجامعية.
 .9أن يعمل المرشد على التواصل مع الطالب إلكترونيا ،والرد على أي أسئلة أو استفسارات
إضافية.
 .10أن يتابع المرشد التغيرات المهمة ببرنامج الطالب الدراسي.
 .11أن يتحمل مسؤولية تقدمه الدراسي ،حيث إن النصح واإلرشاد أداة مهمة للنجاح ولكن وقبل كل
شيء فالطالب هو المسؤول األول عن نجاحه.
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اقسام مركز اإلرشاد الجامعي
 . 2االرشاد االجتماعي والنفسي
اعتبار القسم مرجعاً أساسياً لتنمية شخصية الطالب ووقايته من أسباب االضطراب وحل
المشكالت النفسية واالجتماعية لطالب الجامعة.
فهو يدعم الرسالة التعليمية لجامعة طيبة من خالل بناء شخصية الطالب الفردية ومسئوليته
االجتماعية وذلك من خالل البرامج التوجيهية واألنشطة التدريبية ،وترسيخ المفاهيم والقيم
اإلسالمية ،وتنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة باالنتماء والمواطنة واإلحساس بشر ف المكان
وشرف العلم.

الخدمات التي يقدمها القسم:
منشودا للقسم يطمح في الوصول اليه  ,وذلك إيماناً منه بأن
ً
ًً .1تطوير قدرات الطالب هدفاً
الطاقات التي يمكن تطويرها لدى الطالب سوف تسهم في تحسين أدائهم األكاديمي وترفع
من مستوى التفاعل العلمي واالجتماعي فيما بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين في
الجامعة ،كما أن تطوير قدرات الطالب سوف يقلل من المشكالت التي تؤثر سلباً في سير
العملية التعليمية في الجامعة.
 .2رفع مستوى وعي الطالب بأهميته الخدمات اإلرشادية المقدمة من مركز اإلرشاد
الجامعي.
 .3استثمار كفاءة الهيئة التدريسية في برامج وأنشطة القسم من خالل الوحدات المختلفة.
 .4تنشيط العمل اإلرشادي التربوي والنفسي والخدمات اإلرشادية المقدمة للطالب لمساعدتهم
في التغلب على مشاكلهم .
0
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اقسام مركز اإلرشاد الجامعي
 . 3االرشاد المهني
يهتم بإقامة الدورات التطويرية للطالب والطالبات؛ لموائمة قدراتهم ومؤهالتهم مع متطلبات
سوق العمل المتغيرة لكال جانبيه من القطا الحكومي والخاص ،حيث يقوم القسم بال تعاون مع
مختلف قطاعات الجامعة بالتنسيق واإلعداد للبرامج والحقائب التدريبية بشكل دوري ،وعلى
أسس مدروسة وعلمية لمعرفة االحتياج التدريبي المتغير لكل شرائح الطلبة في الجامعة.

األدلة والكتيبات اإلرشادية لمركز اإلرشاد الجامعي
 .1الدليل التعريفي بمركز االرشاد الجامعي
 .2دليل خدمات التوجيه واالرشاد
 .3سلسلة اإلجراءات االكاديمية
 .4الدعم االكاديمي للطلبة المتعثرين
 .5الصديق المرشد
 .6طريقك نحو التفوق الدراسي
 .7منصة خدمة تك  ،واهمية تفعيل البريد الجامعي للطالب
 .8ومضات لدعم االستقرار النفسي واالجتماعي واالكاديمي للطالب.
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قنوات التواصل مع مركز اإلرشاد الجامعي

014-8618888
تحويلةً3606

@irshad_taibah

شطرًالطالب

شطرًالطالبات

irshad@taibahu.edu.sa

ershad-g@taibahu.edu.sa
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الخدمات المقدمة من المراكز
مركز اإلرشاد الجامعي

الجهة المقدمة للخدمة

مركزًاإلرشادًالجامعي

فرع الجامعة

المدينةً– ينبعً -العال

وصف الخدمة

اإلرشادًالجامعي

الفئة المستهدفة

طالبًوطالبات

طبيعة الخدمة

إلكتروني

اإلجراءات المتبعة

طلبًخدمةًاإلرشادًالجامعيًعبرًالبريدًااللكترونيً
الرسميًحسبًنوًاإلرشاد :أكاديميًونفسيًواجتماعيً
ومهني
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