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 المقدمة

  يقدمها المرشد األكاديم  اإلرشاد األكاديم  هو من  ال
 -عضو هيئة التدريس-خدمات اإلرشادية الت 

 
ً
  لتنمية الطالب معرفيا

ً
  وأكاديميا

ً
  تعيق تحصيله العلم  ومهنيا

وُيعد اإلرشاد  .، وحّل المشكالت الت 

 
ً
 أ األكاديم  ركنا

ً
  العملية التعليمية، فهو ُيعت  بالطالب  ساسيا
 
 .يمثل أحد محوري العملية التعليمية إذ ف

  الكلية، لتعريف  من كاديم  األ  اإلرشاد  ويعتث  
 
 الطلبةالعمل الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس ف

  باألنظمة الدراسية والقواني   اإل 
  الجامعة، لمساعدتهم عىل اختيار التخصصات الت 

 
دارية المتبعة ف

  الدراسة عىل 
 
تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وتوافق ميولهم ورغباتهم، وكذلك معاونتهم عىل السث  ف

ضهم من عقبات و  خدمات صعوبات، مستفيدين من الأفضل وجه ممكن، والتغلب عىل ما يعث 

  توفرها لهم الجامعة عىل أكمل وجه. واإل 
 مكانات الت 

 

 

 هدف اإلرشاد األكاديم  

  تتعلق  بةالرئيس هو حل مشكالت الطل إن هدف اإلرشاد األكاديم  
  مواجهة الصعوبات الت 

 
ف

من أهداف و  دراسة و أخالقيات التعلم . بتخصصاتهم العلمية و حياتهم الجامعية و تعريفهم بلوائح ال

  رشاد األكاديم  اإل
ً
 تواجدهم عىل المقاعد الدراسية.  للطلبة أثناء ةالقيام بالرعاية العلمية و األكاديمي أيضا
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 فلسفة اإلرشاد األكاديم  

  تتعلق  بةحل مشكالت الطل ه   ةالرئيس اإلرشاد األكاديم   فلسفةإن 
  مواجهة الصعوبات الت 

 
ف

و تعريفهم بلوائح الدراسة و أخالقيات التعلم . و من أهداف بتخصصاتهم العلمية و حياتهم الجامعية 

  اإلرشاد األكاديم  
ً
 .القيام بالرعاية العلمية و األكاديمية للطالب أيضا

 

 المرشد األكاديم  

 ماألكاديمية وتحسي   تحصيله ملحل مشاكله مومساعدته لبةضو هيئة تدريس يقوم بإرشاد الطهو ع

 العلم  

 

  عم لبةحقوق الط
 
 لية اإلرشاد األكاديم  ف

ام الط •   .األمن والطمأنينة ممعاملة تربوية تحقق له مومعاملته لبةاحث 

  لبة. ي للطالمحافظة عىل رسية وخصوصية محتويات الملف اإلرشاد •

ونية من دليل اإلرشاد األكاديم   لبةحصول الط • ومن األنظمة  ،عىل نسخة ورقية أو إلكث 

  الجامعةوالتعليمات واللوائح المنظمة لع
 
  .ملية اإلرشاد األكاديم  ف

  الجامعة لبةتوعية الط •
 
  .بنظام اإلرشاد األكاديم  ف

  .عند التحاقه بالكلية حت  تخرجه أو طالبة تكليف مرشد أكاديم  لكل طالب •

يد •   أو  توفث  فرص التواصل الدائم مع المرشد األكاديم  بالطرق المختلفة كالث 
ون  اإللكث 

 .األكاديميةالساعات اإلرشادية 

يل وفق التقويم التأجو السحب واإلضافة، و  لتسجيلكاالحصول عىل الخدمات األكاديمية   •

 .بتوجيه وإرشاد من المرشد األكاديم  الدراس  الجامع  
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يط لبةإشعار الط •  بالساعات اإلرشادية للمرشد األكاديم  رسر
ً
جدول ال ضها معار عدم تع ةخطيا

 .الدراس  

  .معتمدة عية مع المرشد األكاديم  وفق خطة إرشاديةاوجم عقد لقاءات، وجلسات فردية •

نامج األكاديم  أو الخطة الدراسية أو لبةإشعار الط •   الث 
 
 .الجدول الدراس   بكل تغيث  أو تعديل ف

امج اإلرشادية األكاديمية اإليمائية والوقائية والعالج •   .ية للطلبةتوفث  الث 

، واحتياجاته ماديمية، ومستواهاألك محسب حالته لبةالرعاية والدعم للط •   .الشخصية مالدراس 

  اكتشاف قدراته •
 
  ها ، وتوجيهم، وميولهممساعدة الطلبة ف

ً
  تربويا

ً
 .ومهنيا

ومناقشة أسبابها  من إنذارات أكاديمية، أو مخالفات سلوكية، مبكل ما يصدر بحقه لبةإشعار الط •

  .وعالجها والوقاية منها

 .تلبيتها األكاديمية، والعمل عىل ماجاتهاكتشاف احتي لبة عىلمساعدة الط •

، والصح   لبةمساعدة الط • ، واالجتماع  ، والنفس    تحقيق األمن األكاديم 
 
  .ف

  القضايا المتعلقة باإلرشادللطلبة حرية التعبث  عن الرأي •
 
 ، واالستفسار، والمناقشة العلمية ف

  تخصه
  حدود السلوكيات ال ماألكاديم  الت 

 
 يكون ذلك ف

ْ
أنظمة الجامعة  الئقة، ووفقعىل أن

 .وتعليماتها

اف عىل العملية اإلرشادية ومتابعتها وتقيمها من قبل أصحاب االختصاص •   .اإلرسر

 

  عملية اإلرشاد األكاديم   لبةمسؤولية الط
 
 ف

  تعقد بعد إشعاره •
ام حضور اللقاءات، والجلسات اإلرشادية الت    .بذلك مالث  

امج وخدمات اإلرشاد األكاديم  سواء   متابعة إعالنات الجامعة والكلية •   تعت  بث 
كانت عىل أ  الت 

ونية  عن طريق معىل لوحات داخلية، أ معىل موقع الكلية أ مموقع الجامعة أ  عث  رسائل إلكث 

ه   أو رسائل عىل الهاتف أو غث 
ون  يد اإللكث    .الث 

يد •   إعطاء البيانات الشخصية وبيانات طرق التواصل الث 
 
، ورقم  تحري الدقة ف  

ون  اإللكث 
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 .الهاتف والحرص عىل تحديثها بشكل دوري

يعات الناظمة لذلك (التأجيلو  ب واإلضافةالسحو  التسجيلن المسؤولية الكاملة ع •  للتشر
ً
  .(وفقا

  إعداد الجدول مالمسؤولية الكاملة عن االجتماع مع المرشد األكاديم  لمساعدته •
 
،  ف الدراس 

 للخطة ا
ً
اكم  واختيار المقررات وفقا  .لدراسية، ومعدله الث 

، ووضع خطة دراسية بديلة إذا طرأت ظروف، مثل •  السحب:استشارة المرشد األكاديم 

  المدة النظامية ؛ث  التخصصيتغو الرسوب، و 
 
  .لضمان إنهاء كافة متطلبات التخرج ف

ة األكاديمية، •   جميع المسائل المتعلقة بالمسث 
 
 :الت حا وال سيما مراجعة المرشد األكاديم  ف

المرشد األكاديم  عىل التوجيه  السحب واإلضافة، والتأجيل، ويقوم دورو  التسجيل المبكر 

 .واإلرشاد األكاديم  

  أدائه ةبأي إشعار المرشد األكاديم   •
 
ؤثر ف

ُ
ات ت ، أو حياته ماألكاديم  أو برنامجه ممتغث   ماألكاديم 

  .الجامعية

   التعاون مع كل محاور اإلرشاد األكاديم  لتقديم •
تطلبها  المعلومات، والبيانات المناسبة الت 

  .الخدمة اإلرشادية األكاديمية

مدة السحب،  ال سيما خالل مدة التسجيل، وقبل انتهاء التواصل الدائم مع المرشد األكاديم   •

 .االمتحانات الدورية والنهائية ومع انتهاء

 

 مهام لجنة اإلرشاد األكاديم  

  هم و متابعة ملفات الطالب المتعثر  .ضع الخطط المناسبة لهمو ات أو المتوقع تعثر

    ض  ينمتابعة ملفات الطالب المتمث   تعث 
هم و تذليل العقبات الت  و حثهم عىل مواصلة تمث  

 طريقهم و كذلك تشجيعهم من خالل برامج خاصة بهم. 

  .ات  متابعة الطالب الذين يكثر تغيبهم عن المحاض 

  فهم طبيعة المناهج و  
 
 المقررات الدراسية. مساعدة الطالب ف
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  .تحديد االختيارات المناسبة من المقررات الدراسية  
 
 مساعدة الطالب ف

  .توضيح األهداف الخاصة بالكلية والدراسة والقيم المتضمنة فيها 

  إعالم الطالب بكافة القواعد والتعليمات بأنظمة الجامعة، من حيث النسبة المحددة للغياب

ا وكذلك اعالمه بكافة القواعد السلوكية المسموح بها أو واألعذار المقبول، والمسموح به

 .  الممنوعة داخل الحرم الجامع 

 ،اف عىل عملية التسجيل للمواد الدراسية، واتباع متطلبات واجراءات تسجيل المواد  اإلرسر

 والحذف واالضافة. 

  ام بالحد   كل شعبة ، مع االلث  
 
اعات األدن  واألعىل من الس متابعة الطالب المسجلي   ف

اكم  للطالب.   المعتمدة حسب تعليمات الجامعة وفقا للمعدل الث 

  . 
ً
 وتربويا

ً
 متابعة التحصيل العلم  للطالب ، وتوجيههم أكاديميا

 

ين لبةآلية التعامل مع الط  المتعثر

  الطالب المتعثر: 

  العام السابق أو الطالب المتأخر در هو الطالب الحاصل عىل  تقدير أ
 
أو الطالب  اسيا قل مما كان علية ف

( ويتم وضعة تحت  60الحاصل عىل  معدل تراكم  أقل من  بعد مرور عام دراس  كامل )فصلي   دراسيي  
 .األكاديميةمن قبل المرشدين  األكاديميةالمراقبة 

 

  التعرف عل  الطالب المتعثر: 

بداية الدراسة  بق وقبلمراجعة نتائج الفصل الدراس  السا عن طريقالطالب المتعثر  يتم التعرف عىل

 األقل بأسبوع عىل
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ين لبةليات حل مشاكل الطأسباب التعثر وآ  المتعثر

 أسباب التعثر علميا: 

  الساعات المكتبية المعلنة بالقسم  لبةعمل لقاءات عن طريق أستاذ المادة مع الط
 
ين ف المتعثر

  مشاكلهم العلمية
 
 .لمناقشتهم ف

ات عن طريق عضو هيئة ا -  .م طرق سهلة ومبسطة للعرضالتدريس باستخدمراجعة المحاض 
 .وأيضا زيادة عدد ساعات التدريب العمل   لبةزيادة عدد ساعات المراجعة العلمية للط -
  المقررات الدراسية المختلة لبةعمل مجموعات تقوية للط -

 
ين ف  .المتعثر

ح المقرر لالمتفوقي   طلبة بال الستعانه عن طريق ا Peer Learning تطبيق - ات الدراسية شر
ين لبةللط  .المتعثر

 

 

  جتماعيإأسباب التعثر 
 
. أو نفسي ا

 
 ا

 -  حل مشاكل أمشاركة أولياء األ  
 
خصائي   بنائهم وكذلك تخصيص مجموعة من األ مور ف

  عمادة يادة اإلعن عوالتغلب عليها ،ي   للتعامل مع هذة المشاكلجتماعال ا
 
رشاد النفس  ف

 شؤون الطلبة. 
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 اإلرشاد األكاديم  
      للفصل الدراس  

:                                القسم:                      عدد الطالب لدى المرشد :   المرشد األكاديم 
 

 
 

 
 الجلسة األوىل

 
  وحثه  

حيب بالطالب وتوزي    ع كتيب االرشاد عىل الطالب المعت  الث 
عىل مراجعة جميع البنود المذكورة فية جملة وتفصيال واالستفسار 
  الجلسة 

 
عن أي معلومة من خالل مراجعة مرشده االكاديم  ف

 الثانية. 
  تم العمل  

عليها المراجعة الشاملة مع الطالب للخطة الدراسية الت 
  وردت من التعليم العاىل  مؤخرا وبيان 

وإعدادها حسب األسس الت 
ما تم معادلته وما لم يتم معادلته بالنسبة لطلبة الدبلوم القداىم 

 والجدد وأخذ التوقيع من الطالب بخصوص هذا الشأن. 
  الكلية وكذلك نظام االمتحانات  

 
تعريف الطالب بنظام الدراسة ف
ها كما وضوابط الحضور والتغيب  والحرمان واالنسحاب وغث 

  الدليل والتاكيد عىل الطالب بمراجعة كل هذه االمور بكل 
 
وردت ف

 دقة. 
  تعريف الطالب بوثيقة حقوق وواجبات الطالب وهذه كلها وردت

   
 
  الدليل االرشادي لتمكن الطالب من معرفة حقوقه وواجباته ف

 
ف

 كليته كل حسب تخصصه. 
 ية النظرية والعملية وكذلك التدريب تعريف الطالب بالخطة الدراس

الشيري من خالل االلمام بالمستويات الدراسية وما المقصود بكل 
 مستوى من هذه المستويات كل طالب حسب تخصصه. 

  الكلية واللجوء اليها  
 
تعريف الطالب بوحدة االرشاد النفس  ف

ة  ض مسث 
بالتعاون مع المرشد االكاديم  لحل أي مشكلة تعث 

 واءا أكانت اكاديميه ام نفسية إجتماعية. الطالب س
 

 المالحظات

   توقيع المرشد

   التاري    خ
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 اإلرشاد األكاديم  
 للفصل الدراس       

:                                القسم:                      عدد الطالب لدى المرشد :           المرشد األكاديم 

 
                                       

 
 الجلسة الثانية

   
 
االستفسار عن مستوى تحصيل الطالب األكاديم  ف
  جلس فيها لالمتحان األول وما ه  

جميع المقررات الت 
  سوف يتم التعامل بها من أجل تحسي   أداء 

اآللية الت 
 الطالب الذي أخفق بامتحاناته. 

  االمتحانات النظرية و/أو العملية  
 
تقييم أداء الطالب ف

  اال 
 
  وخاصة ف

 
متحان األول وتوجيهه الوجهة الصحيحة ف
حالة االخفاق وايجاد حلول مناسبة للطالب لك  يستطيع 
  وتحقيق 

  ثم النهان 
  االمتحان الثان 

 
من تحسي   أدائه ف

  المقرر بإذن هللا. 
 
 النجاح ف

  التدريب الشيري والمعمىل  والتأكد  
 
تقييم أداء الطالب ف

لب منه لهذا من أن الطالب قام بإنجاز جميع ما ط
ف التدريب أو مدرس المساق سواء  كان  المقررمن قبل مشر

 من داخل أو خارج الكلية. 
  مراجعة سجل حضور الطالب مع المدرسي   المعني   بما

يتناسب مع خطة الطالب لهذا الفصل الدراس  األول 
 وتوقيعه عىل إنذار الغياب فور 

ً
وتنبيه الطالب شفهبا

آلية الغياب المعروفة صدورها من مقرر المدرس حسب 
  الدروس النظرية والتدريب الشيري. 

 
 ف

   تعريف الطالب بالساعات المكتبية لمرشده األكاديم  حت
يتست  له مراجعتة خالل أوقات الدراسة لالستفسار عن 

 أي أمر يحتاجه إذا لزم األمر. 
  تعريف الطالب بمكتبة الكلية وتحفث   الطالب عىل

ي معلوماته االستفادة من المراجع  المتوفرة فيها حت  يثر
وإنجاز واجباته ومهامه من خالل الرجوع لهذه المراجع 

 واالقتباس منها إذا لزم األمر. 

 المالحظات

   توقيع المرشد

   التاري    خ
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 اإلرشاد األكاديم  
 للفصل الدراس       

                      :  القسم:                      عدد الطالب لدى المرشد :                     المرشد األكاديم 

  
                                       

 
 الجلسة الثالثة

 
   تقييم أداء الطالب مرة أخرى بعد االختبار الفصىل

  والتحقق من 
  وقبل عقد االمتحان النهان 

الثان 
مستوى الطالب وذلك من خالل مراجعة السجل 

  المواد 
 
المقرص بها ومضاعفة االكاديم  له وإبالغه ف

 .  
  االمتحان النهان 

 
 جهوده بها ف

   إعداد الخطة الدراسية للفصل الدراس  التاىل
  سيدرسها وما هو العبء 

وتعريف الطالب بالمواد الت 
  جميع 

 
اض النجاح ف الدراس  المحتمل  بافث 

المقررات وكذلك إن أمكن تحضث  جميع الخطط 
 بعدد ساعاته. الكاملة له لكل الفصول المتبقية كال 

   
 
  للطالب حسب ما جاء ف

إعداد جدول دراس  مبدن 
الخطة الدراسية للفصل الدراس  التاىل  وبما يتناسب 

 مع ظروف الطالب الخاصة. 
   

 
التاكيد عىل الطالب بمراجعة لوحة االعالنات ف
الكلية باستمرار للتعرف عىل كل ما هو جديد وحت  

ارية يتست  له التواصل مع أعضاء الهيئة االد
 واالكاديمية بكل يش. 

 

 المالحظات

 توقيع المرشد
 

  

 التاري    خ
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 شف االرشاد االكاديم  ك

 القسم:                                                         المرشد االكاديم  :            
  :  عدد الطالب                                        التوقيع  :                                    

 التاري    خ    /      /                                                             -------------------------------الجلسة  

        

 مالحظات التوقيع اسم الطالب م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

  : يرجى تعبئة النموذج أعاله بأسماء الطالب من قبل كل مرشد أكاديم  باللغة العربية مالحظة هامة

  الجلسات االرشاديه. والتأكد من عمل 

 /    /   التاري    خ :                                      التوقيع:                               رئيس القسم:  
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 نموذج إرشاد أكاديم  لطالب

 
 

 
 سبب الزيارة : 

   الفصل الدراس االول 
 
 مقررات )      الطالب متعثر ورسب ف

 
( وحرص  اىل الكلية اليوم لتسجيل         ف

   .المقررات
  

 رقم التواصل :        م         /       /      التاري    خ     ...........................توقيع الطالب : 
 

 المتخذ: راء اإلج

  (له    تم الجلوس مع الطالب وتوضيح الوضع االكاديم وتم نصح الطالب بتقسيم المواد المتبقية )ساعة
 فصل واحد

 
 تسجيل جميع المقررات المتبقية له ف

 
ووعد باالجتهاد   عىل فصليي   لكن الطالب ابدى الرغبة ف

ين وساعاتهم المكتبية.  ام بالحضور واالستفادة المثىل من المحاض   والمثابرة وااللث  
 

 :  مالحظات وتوصيات المرشد األكاديم 

 الحضور والت 
 
اكم   ورفع معدله حصيل لتحسن درجاتهتم حث الطالب عىل االنتظام ف  .الفصىل  والث 

 

 م           /    /             خالتاري         توقيع المرشد األكاديم  : ..................... 
 
 

  ملف الطالب باالرشاد األكاديم  
 
 توضع ف

                                                                                                                                           الشئون األكاديمية والتعليمية                       
        اإلرشاد األكاديم  

 

 

 

 

  التخصص  الرقم األكاديم    اس                            م الطالب

عدد الفصول الدراسية   عدد الفصول الدراسية   المستوى

المتبقية إلنهاء متطلبات 

 التخرج

 

  عدد اإلنذارات األكاديمية  آخر معدل تراكم    آخر معدل فصل  

    تاري    خ الزيارة   المرشد األكاديم  اسم 
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 نموذج إرشاد أكاديم  لطالب

 

 سبب الزيارة : 

  نهاية الفصل األول  األول حاصل عىل اإلنذار األكاديم  الطالب  
 
 . ف

  المقررات  تسجيلوطلب معرفة وضعه األكاديم  و راجع الكلية الطالب. 

  مقرر األحياء ألكثر  
 
 من مرة . رسوب الطالب ف

:التاري    خ             ...........................توقيع الطالب :     رقم الجوال  :                                    

 اإلجراء المتخذ: 

  جميع  (  عىل األقل    فصىل  )  أن يحصل عىل معدلوتوضيح الوضع األكاديم  وأن عليه  الطالب تم الجلوس مع  
 
ف

  هذا الفصل المقررات ال
 
  سوف يسجلها ف

  األكاديم   ىل اإلنذار ول عالحصلتفادي  ت 
 .  من الكلية الثان 

 :  مالحظات وتوصيات المرشد األكاديم 

  ات و   المحاض 
 
واالستفادة من الساعات  حثه عىل بذل مزيد من الجهد لرفع المعدلانتظام الطالب ف

ين   مقرر األحياء المكتبية للمحاض 
 
    .خاصة ف

 ( تذكث  الطالب بالمعدل الفصىل  المطلوب     ) هذا  األقلعىل  
 
  سوف يسجلها ف

  جميع المقررات الت 
 
ف

   الفصل
 .ليتفادى اإلنذار األكاديم  الثان 

  حث الطالب عىل حضور الجلسات اإلرشادية وإبالغ  المرشد األكاديم  بأي مشكلة تواجه الطالب وكذلك
 ة . تزويد المرشد بجميع الدرجات الفصلي

                                    /       /      التاري    خ:                            ........ توقيع المرشد األكاديم  : ............. 

  ملف الطالب باالرشاد األكاديم         
 
             توضع ف

                    الشئون األكاديمية والتعليمية                               

      م  اإلرشاد األكادي         

 

  التخصص  الرقم األكاديم    اس                            م الطالب

عدد الفصول الدراسية المتبقية   عدد الفصول الدراسية  المستوى
 إلنهاء متطلبات التخرج

 

  عدد اإلنذارات األكاديمية  آخر معدل تراكم    آخر معدل فصل  

شد األكاديم  اسم المر      تاري    خ الزيارة  
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 نموذج إرشاد أكاديم  لطالب

 
 

 

 سبب الزيارة : 
  كاديم  األ  اإلنذارعىل  حصلالطالب   

  بنهاية الفصل الدراس  الثان 
 .(     )الثان 

  لتسجيل المقررات .         راجع الكلية بداية الفصل 
 

        رقم الجوال  :                       م                          :التاري    خ       ...........................توقيع الطالب : 
 اإلجراء المتخذ: 

  جميع  (  عىل األقل      فصىل  )  أن يحصل عىل معدلوتوضيح الوضع األكاديم  وأن عليه  الطالب تم الجلوس مع  
 
ف

  هذا الفصل 
 
  سوف يسجلها ف

األكاديم   ذار الحصول عىل اإلنلتفادي تمدة وذلك ساعة مع       وه   (      )المقررات الت 
 .  الكلية وبالتاىل  الفصل من  الثالث

 :  مالحظات وتوصيات المرشد األكاديم 
 ين حثه عىل بذل مزيد من الجهد لرفع المعدل     .واالستفادة من الساعات المكتبية للمحاض 

 ات   حضور المحاض 
 
  االنتظام ف

 
 .المواصلة ف

 ( تذكث  الطالب بالمعدل الفصىل  المطلوب     )هذا الفصل عىل األقل  
 
  سوف يسجلها ف

  جميع المقررات الت 
 
 .(     ) ف

  وإبالغ  المرشد األكاديم  بأي مشكلة تواجه الطالب وكذلك تزويد بانتظام حث الطالب عىل حضور الجلسات اإلرشادية
 المرشد بجميع الدرجات الفصلية . 

 : كاديم  : ..................... التاري    ختوقيع المرشد األ 
 
 

  ملف الطالب باالرشاد األكاديم  
 توضع ف 

                                                                                                                                           الشئون األكاديمية والتعليمية                       
        اإلرشاد األكاديم  

 

 

 

  التخصص  الرقم األكاديم    اس                            م الطالب

عدد الفصول الدراسية   عدد الفصول الدراسية   المستوى

المتبقية إلنهاء متطلبات 

 التخرج

 

  عدد اإلنذارات األكاديمية  آخر معدل تراكم    آخر معدل فصل  

شد اسم المر 

 يم  األكاد

    تاري    خ الزيارة  
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 نموذج إرشاد أكاديم  لطالب

 

 
 سبب الزيارة : 

  للفصلي   الطالب  
متطلبات  جميع ( ليجتاز      و ) (     )تجاوز المدة النظامية وحصل عىل تمديد استثنان 

 .التخرج

  لتسجيل المقررات .      راجع الكلية بداية الفصل 
 

   رقم الجوال  :                                     :التاري    خ       ...........................توقيع الطالب : 
 اإلجراء المتخذ: 

  سوف يسجلها جميع المقررات  يجتاز أن وتوضيح الوضع األكاديم  وأن عليه  الطالب تم الجلوس مع  
الت 

  هذا الفصل 
 
 . الكلية صل منالفلتفادي معتمدة وذلك  ةساع      وه   (   )ف

: مالحظات وتوصيات المرشد األكادي  م 

  اتحثه عىل   حضور المحاض 
 
  االنتظام ف

 
واالستفادة من الساعات بذل مزيد من الجهد و  المواصلة ف
ين     .المكتبية للمحاض 

  هذا الفصل بأن عليه اجتياز تذكث  الطالب  
 
  سوف يسجلها ف

 .(     ) جميع المقررات الت 

  حال اجتياز المقررات المسجلة يتمكن الطالب  
 
  لالنتقال إىل مرحلة االمتياز . ف

  هوإبالغ  المرشد األكاديم  بأي مشكلة تواجهبانتظام حث الطالب عىل حضور الجلسات اإلرشادية 
 وكذلك تزويد المرشد بجميع الدرجات الفصلية . 

       ري    خ: توقيع المرشد األكاديم  : ..................... التا
 
 

  ملف الطالب باالرشاد األ 
 كاديم  توضع ف 

                                                                                                                                           الشئون األكاديمية والتعليمية                       
        شاد األكاديم  اإلر 

 

  التخصص  الرقم األكاديم    اس                            م الطالب
عدد الفصول الدراسية المتبقية   عدد الفصول الدراسية   المستوى

 إلنهاء متطلبات التخرج
 

  عدد اإلنذارات األكاديمية  آخر معدل تراكم    آخر معدل فصل  
    تاري    خ الزيارة   يم  شد األكاداسم المر 


