
 

 

  

 وزارة التعليم العالي

 جامعة الدمام

Ministry of Higher Education 
UNIVERSITY OF DAMMAM 

 نموذج المرشد األكاديمي....عمادة الدراسات العليا 

 (340 ) 

 

 

       

 

 

 : معلومات هامة ومفيدة 

أثناء مسيرته األكاديمية بما يحقق انسياب الخطة التعليمية والمدة الدراسية وإنهاء  يوفر اإلرشاد األكاديمي الدعم الالزم للطالب

 .الدراسي ضمن المدة الزمنية المتاحة وبناء الثقة الذاتية المستقبلية لدى الطالب وفقًا ألهداف البرنامجمتطلبات الخطة الدراسية 
 

 : ودوره  المرشد األكاديمي

 في البرنامج الدراسيطلبة الدراسات العليا لمجموعة من لطالب واحد أو  يكون مرشدًا الذي هو عضو هيئة التدريس

 أو كل عام دراسي جديد كل فصل دراسي جديد في مع الطلبة المشمولين بإرشاده هالتي هو فيها وذلك من خالل اجتماع

ضمن الساعات المكتبة  ب أو الجامعةوتكون اللقاءات من اجل التحاور والتشاور في األمور التعليمية التي تخص الطال

 .للعضو اسبوعيًا 
 

تي يدرس بها في كل ما الدرجة ال ىبالدراسات العليا وحتى حصوله عل قبولهذ المرشد األكاديمي متابعة الطالب من ىعل

 جل ضمان سير العملية التعليمية وضمان استكمال متطلبات حصول الدرجة فضال عن تحقيق أهداف برنامج أيحتاجه من 

 .ويساعدهم ويكون مرجعا وعونا لهم وكل مرشد أكاديمي يعتبر مسئوال عن مجموعة من الطلبة يرشدهم, ومخرجاته الدراسة 

 :ومن مهامه 

 الدراسات العليا والمعلومات األخرى ذات العالقة والمتوفرة بعلى اللوائح واألنظمة المتعلقة  عالتأكيد على الطالب اإلطال

 .على موقع عمادة الدراسات العليا اإللكتروني

 أفضل الدرجات تقديم المشورة األكاديمية ورسم الخارطة المعرفية التي ينبغي علي الطالب إتباعها للحصول علي  

 نسب البدائل المطروحةأو

 التخصص  قرراتتعريف الطالب بنظم التقويم وطرق احتساب الدرجات لم. 

  (   المطلوبة قرراتالمستويات والتخصصات والم) اإللمام بمفردات الخطة الدراسية 

 المعادلة لها وتسلسلها وإرشاد الطالب ألفضل السبل لالستفادة  قرراتالمووأرقامها ومتطلباتها  قرراتاإللمام بأسماء الم

 .منها 

  مساعدة الطالب في إدارة الوقت المتاح للمحاضرات وأوقات الفراغ التي يستغلها في المراجعة والمذاكرة في المكتبة

 .وقاعات االنترنت 

  إلعداد الجيد لهذه االختبارات لمسانده الطالب أثناء فترة االختبارات ومساعدته بالخصوص في تنظيم وقته.                                               

  مراقبه معدالت الطالب وإرشاد الطالب ذوي المعدالت المنخفضة وتحفزيهم وتنبيههم لإلجراءات المتبعة حيال ذلك. 

 حث الطالب علي زيادة نشاطه األكاديمي واستخدام المصادر التعليمية المختلفة واستخدام وسائل االتصال االلكتروني 

 .واالستفادة منها 

 

 

 (سترشاديا) دور ومهام المرشد األكاديمي      
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 تخطيط العملية اإلرشادية وفق أدوات اإلرشاد مثل تصميم االستبيانات وتطبيق قوائم المالحظة والمقابالت اإلرشادية . 

 باستمرار  تهحث الطالب علي ضرورة مراجع. 

 أو انخفاض معدله في ه في حالة اخفاق وكذلك إعداد تقرير عن الطالب يقدم لرئيس القسمطالب  لكل فصلي اعداد تقرير

 .الفصل 

 

 :واجبات المرشد األكاديمي

  االهتمام الصادق بنجاح الطالب بمساعدتهم في تحقيق أهدافهم التعليمية 

  الخطط والسياسات اإللمام بالسياسات واإلجراءات الجامعية وخاصة ما يتعلق بالتخصص الرئيسي والفرعي كذلك مراجعة

 أساسها تبني كافة المجهودات لبناء الخطة الدراسية للطالب  ىة وتتبعها بصورة منتظمة والتي علالسابق

  معرفة أجندة العام الجامعي واالنتباه للمواعيد النهائية للتسجيل 

  بتواصل العالقة األكاديمية يمكن للمرشد مساعدة الطالب في اتخاذ قراراته وتحمل مسئولية القرار حيث ال يستطيع المرشد

 األكاديمي اخذ القرار للطالب ولكنه يعطي الخيارات ليأخذها الطالب في االعتبار عند اخذ قراره 

  إعطاء وقت كاف لتقديم النصيحة والخبرة للطالب 

 ي الندوات وورش العمل التي تنظمها الجامعة لتنمية مهارات اإلرشاد والوقوف علي ما يطرأ من تطوير المشاركة ف

 السياسات واإلجراءات واالحتياجات 

  رصد التقدم الدراسي للطالب ومتابعته 

 سرية المعلومات والسجل األكاديمي للطالب إال في حاله موافقة الطالب كتابة ىالمحافظة عل 

 

 

 

 

 

 


