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 آليات العمل لتفعيل اإلرشاد األكاديمي المجاالت

الخدمات 

 اإللكترونية

التعاون مع  

 الوحدات التعليمية

المعايير الدولية 

 لإلرشاد األكاديمي

 المعايير الدولية  حسب لإلرشاد األكاديمي الجامعة رتقاء بتنافسية اإل

  

لإلرشاد األكاديمي  الكليات وتكوين فرق العمل بنية تحتية متقدمة وتعزيز التعاون بين إقامة    

 بالكليات والتوعيه بأهميته  

 

 التحول   اإلطار التنظيمي وآليات تعزيز و لإلرشاد األكاديميرفع مستوى التحول اإللكتروني 

 المهتمة بالتعليمالحكومية والربط مع الجهات  المتكاملة إللكترونية البرامج اجاهزية تعزيز  

 اإلرشاد األكاديمي   وتوفير تطبيقات وخدمات 

1 

2 

3 

4 

 حسب المعايير الدوليةء لإلرشاد األكاديمي األداوقياس  تطوير آليات فعالة إلدارة 

5 

  األكاديمي  لإلرشاد الدولي للحصول على اإلعتماد البيئة المالئمة توفير 

6 



7 

ما قبل الجامعيمرحلة التعليم   

 الربط بالمرصد االلكترونى ومركز االستعالم

تحليل االتجاهات والميول    

 نادى الطالب والطالبات المتميزين

 استبيانات سوق العمل

 تطوير المناهج للقدرات المستحدثة

 ربط المرصد مع جهات تنظيم العمل

 شراكة مستدامة بين الجامعة وسوق العمل

 عمادة

 القبول

 والتسجيل

 اإلرشاد األكاديمي المبكر
 مرحلة ما قبل الجامعة

 عمادة القبول والتسجيل

سنوي لإلرشاد األكاديميمؤتمر    

واإلعتمادية االستراتيجية   NACADA    

 مرصد إلكتروني و مركز استعالم  

لإلرشاد األكاديميالبحث العلمى الموجه   

(خارجى/ داخلى )التدريب والتوجيه    

 تقديم التوصيات للكليات 

 الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل

للكلياتاإلرشاد األكاديمي   

 الربط مع الخطة االستراتيجية للجامعة والكليات 

بالكلياتاإلرشاد األكاديمي اعادة هيكلة   

للطالب األكاديمي تطوير التوجه   

 تبنى اساليب التعامل مع الطالب المتعثرين

 تبنى آلية  لتحفيز الطالب المتميزين

للخريجيناإلرشاد األكاديمي    

 تقديم المشورة للبرامج التدريبية المطلوبة

البحثية األكاديمية المجاالت   

 اعضاء هيئة التدريس للمستقبل

التقنيةوالتهيئة المجاالت المطلوب   

 المهارات التكنولوجية وسوق العمل

 تطوير الخدمات البحثية 
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  بسبب التعثر كان إذا•
  والصحية النفسية الظروف

   طريق عن الحل فيتم
 وكذلك األكاديمي المشرف
  االجتماعية اللجنة مستشار
  األخصائي على بعرضهم

  اللجنة  وكذلك االجتماعي
 بالجامعة الطبية

  مع ذلك اسباب دراسة تمي•
  االسباب تلك وعالج الطالب

 محاضرات إعطاء طريق عن
 ونظرية عملية ودروس
 الربح إلى تهدف ال إضافية

  التعثر أسباب كانت إذا•
  فيتم مادية أو اجتماعية

  المشكالت هذه حلو مناقشة
  االجتماعية اللجنة طريق عن

  شؤون بعمادة واالخصائيين
 الطالب

 المشرف بين لقاءات عقد•
 األمر وولى األكاديمي

 التعثر سبب لتحديد
 حل على والعمل الدراسي

  ، مادية سواء األسباب هذه
 نفسيه أو اجتماعية

تحديد أسباب 
 التعثر

أسباب التعثر  
اجتماعية أو 

 مادية 

الظروف 
النفسية 
 والصحية

عدم القدرة 
  على

االستيعاب أو 
 التحصيل
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   للطالب المجانية المشاركة•
  الكلية على االوائل الثالثة

 طالبلل العلمي المؤتمر في

   األوائل الطالب إختيار•
  برحالت للمشاركة بالكلية
 .المملكة خارج صيفية علمية

  في مجانية تدريب دورات منح•
 .األوائل للطالب األلى الحاسب

 لتكريم سنوي حفل إقامة•
  األوائل العشرة الطالب

  شهادات  وتوزيع الكليةب
  لكل رمزية وهدايا تفوق
 متفوق طالب

حفل تكريم 
الطالب 
 األوائل

دورات 
 تدريب

المشاركة 
 العلمية

الرحالت 
 العلمية



1/12/2015 10 

دورات وورش عمل  
 اإلرشاد األكاديمي

التواصل مع الكليات لتفعيل 
 العمل باإلرشاد األكاديمي

ضرورة توزيع الطالب على  
المرشدين األكاديميين من 

 خالل رؤساء األقسام

حث الطالب على التواصل  
 مع المرشدين األكاديميين

المتابعة المستمرة لدور 
 المرشدين األكاديميين

التقارير الدورية  من العمادة  
 لوكالء الكليات

التقييم الذاتي والتطوير 
المستمر لنظام اإلرشاد 

 األكاديمي اإللكتروني

مقارنة مرجعية واعتمادية 
 دولية



•

•

•

1/12/2015 11 



1/12/2015 12 

 اإلرشاديةالضوابط والتعليمات 
 عمادة القبول والتسجيل

 للشئون التعليمية  وكالة الجامعة 

 متطلبات اإلرشاد األكاديميالمرشد 

 (وحدة اإلرشاد األكاديمي)كليات الجامعة 

 (عمادة القبول والتسجيل)مركز اإلرشاد األكاديمي 

 اإللكترونيةالمتابعة 

 اإللكترونيالبريد 

 منتديات النقاش

منصة خدمات  اإلرشاد 

 التفاعلياإللكتروني 

 اإللكتروني الدعم 
 اإلرشادي المحتوى 

 عمادة تقنية المعلومات

 قواعد بيانات الجامعة
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توزيع الطالب على 
المرشدين األكاديميين 
 من خالل رئيس القسم 

كل عضو هيئة تدريس 
لديه مجموعة من 

 الطالب تحت اإلرشاد 

يبدأ عضو هيئة التدريس 
في الدخول لنظام اإلرشاد 

األكاديمي اإللكتروني 
 لمتابعة طالبه

يبدأ الطالب تحت اإلرشاد 
التواصل مع المرشد 

األكاديمي من خالل نظام  
 اإلرشاد اإللكتروني
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 تعاون الكليات
حسب خطة  

العمل 
 المقترحة

منافس خريج 
 بسوق العمل 

 

 الخطة
 ستراتيجيةإلا

رشاد إل ل
 يكاديمألا

 بدعم ومباركة
 دارة العلياإل  ا

 

 األكاديمياإلرشاد 
 العالمية   الجودة/ المعايير 

 المرصد اإللكترونى للقياس والتوجيه                       
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