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 مقدمة:

 
الحمد هلل رب العاالمن،  والالا و والسا م  أاض  الال الجأاي  سمعان، حانداا بحماد الم عا   

 رحمة لأعالمن،  وبعد 

ااط قاا باا، حاما  مااانو الساضة ال حلاانمقة   أااض الادقا  الاال الجادبا،  بضا  ااا الطاا ب  

لادلنل ل سا نل ا كاانقم  بالعماانو هاذا ا اإلرشاانوالذق، ها بح ر العمأنة ال عأنمنة  الّدم وحدو 

وبا،   بح ر العمأنة ال عأنمنة وغاق  اا وبما  ّن الط ب ها .نقم  لأط با كا اإلرشان مأنة 

 ساال ااا انم الااد ا الاا أم  ل ااا  يضاااأل  المساانمو ا كانقمنااة بمااا قحلااي حاا  لة وح حااة الجطااة 

بضااأل القلاة  ال عأنمنة وإا األ ب طأ ا، الجطة الدراحنة ضم، المادو المبضناة الم احاة  وبا،  سال

 اإلرشاانوالاً  هداف بماابج الجابعة  كان البد ب، ا انم وحادو  الط بالذاانة المس لأة لدى 

 .ا كانقم  ا  كل كأنة ب، كأنا، الجابعة

ن الممشااد قعااّد  وق حألااة قأ لاا  ب ااا الطالااا الجااابع  وبال ااال  اعأااض إوبضاااأل  أااض بااا حاا ي ااا

بطمقلااة يااحنحة   ن قلاا م  ب  سناا   اإلرشااانيس اا  الممشااد ا كااانقم  إن  ران   ن قاا ني وا

 وبال ااال    حاال الملااوأة والموااان المضاحااا الااذي حاان د  بضاا  حاال بلااوأ    حااأ بالطالااا إلااض 

 الممشد ا كانقم  قعّد بمقابة يمام ا بان بالضس ة لأطالا الجابع  .ا

 الدلنل.  هذا ب،الط ب و  لاأل هنئة ال درقس  قس فندواسأق هللا العأ  العظنا  ن    
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 اإلرشاد األكاديمي: تعريف 

 

هاااا  الضلاااااق الااااذي قلاااا م باااا  الممشااااد ا كااااانقم   ل عمقاااا  الطاااا ب با اظمااااة والأاااا ا   

وبسا دا ا ا  ال لدم الدراح  وال غأا  أض با قع مض ا ب، بلو ، وياع با،  الدراحنة 

االرالاااأل بالمساا  ى ا كااانقم  اس ما نااة  و افساانة  و يااحنة  و  كانقمنااة  بمااا حاان ني إلااض 

 لأطالا الجابع .

 
 :  ئة التدريس في االرشاد األكاديميدور عضو هي

 

ق حمل  ل  هنئة ال درقس بس ولنة افعنال اإلرشاان ا كاانقم  با   اارخ ب جالاد  كاانقم  

لااا  اح واااار ب اشااام بالطالاااا وبعمااااة ااباااة باالح ناساااا، ا كانقمناااة و ال مب قاااة و الضفسااانة 

وبال اااال  قف ااامك  ن قوااا ن لااادى  لااا  هنئاااة ال ااادرقس  بعأ باااا، كابأاااة  ااا،  لأطااا ب  

الملااو ، ا كانقمنااة ال اا  قمواا،  ن ق عاامك ل ااا الطالااا و كناا  قمواا، حاال هااذخ الملااو ، 

واااي اللاا ابا و الأاا ا  . وقف اامك  ن اواا ن  مأنااة اإلرشااان  منأااة بساا ممو قاا اق العااام 

 الدراح  وبضذ ال حاق الطالا وح ض اجمس .

 

     :مهام المرشد األكاديمي

 ،الاااادقا المعأ بااااا، ا كانقمنااااة لأطاااا ب واعاااامقف ا ب  حااااة الدراحااااة واال   ااااارا 

ا بنااام حاااطام بااا، والل ا اااد ال ضفنذقاااة المعمااا ق ب اااا اااا  سابعاااة  لأممحأاااة الجابعناااة

 .    دالعمقم

  الااااادقا االح لاااااارو المضاحااااا ة وا سنااااا  الطالاااااا ل ساااااماألا، ال أباااااة لحااااال  ي

بسااا ل أنة  وهاااذا ق طأاااا بعمااااة ال ضااا  ا كاااانقم    وقمناااة حالناااة بلاااو ،  كان

الم  لنااااة   الملاااامرا،ال اااا  حاااا ي لأطالااااا نراحاااا  ا   الملاااامرا،لأطالااااا بقاااال  

بسااا  ى اا ظابااا  و ب اا  ااا   اإلااااذارا، والفالااال  اجااااوأ باااما، ال مدقاااد   ااادن 

 بما، اال  ذار  االالطاع  ، الدراحة  ق  اللند  اأسنل الدراحة ...الخ (.

   اإلشماف  أض  مأنة الحذف واإلضااة لأط ب ب  ضمورو ال أكند  أض  همنة

وق عمف  أض ب مراا  وقضالح   بما بضاقلة الطالا ا   ح اب الحذف  و اإلضااة 

ه   اف  ل . ب  بما او ا سن  الط ب  ل ع قض الملمر المحذوف بإضااة بلمر آ م 

بحسا با ق  ااي ب  الضظام .وال أكد ب، اظابنة  دن حا ا، الطالا بعد الحذف 

 واإلضااة بحنث ال او ن اقل ب، العاأل الدراح  حسا الضظام. 

  وافا ل واا ماأل بن، الطالا والجابعة والمج م .اأحنس   قا، اعاون 
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  اااااة باااا  أب  اااا  وباااا  أب  ا إقجابنااااةا سناااا  الطالااااا ل ضاااااأل   قااااا، اس ما نااااة

   لاأل هنئة ال درقس.

  ،الاااجن  ون اااا الم فااا قن، والم هااا بن، وبساااا دو الم عقااامق، اااا  االرالااااأل واحسااان

 .المس  ى العأم 

 جدق،.الم يلااة الحناو الجابعنة لدى الط ب المس  

 .اضمنة قدرا، الطالا الذاانة ا  حل بلو ا  واالحن  بسنما  الدراحنة 

  المسااا ل أنة بضااااأل   هدااااا ا  ناااة الطالاااا بحاساااا، حااا ق العمااال وا سن ااا  لالاااناغة

  أن ا.

  الجن  الطالا  أض بمارحة نور إقجاب  ا  العمأنة ال عأنمنة والملاركة ا  ا الطة

 ال يفنة.

 ناسا، الجاية   ق بسنما ا الدراحنة. بسا دو الط ب ذوي االح  

  ا   اماق حأ ر الطالا الجابع  اجاخ قنا بج مع  القلاانة  إقجابنةاغننما،  إحدا

  .واالس ما نة والم ضنة

 في تفعيل دور المرشد األكاديمي :  الكليةدور 

 

ق  سا  أض الوأنا،   كانقم  ا  الممحأة الجابعنة ا اإلرشانل حلني اأسفة و هداف 

 اللنام بمسئ لناا ا اجاخ الممشد ا كانقم  وال   ا مقل انما قأ : 

 وحدو  اية باإلرشان ا كانقم  ا  الوأنة. إالاأل -

ا  نار  شجاا  أض نراقة وو   كابل بأ ا   و اظمة الدراحة واال   ارا، ا   -

ا  نارخ لألنام ب اس اا  الجابعة   وبما او بدى اح عدان الممشد ا كانقم  الذي ق ا 

 اجاخ الط ب.

ا كانقم  ا لم، اموقدخ بالمعارف  اإلرشان  لد نورا، وورش  مل  ، -

 اأنقة  مأ .  يضاألأبة والم ارا، ال 

 اإلرشاناضظنا للاأل اعمقف  لط ب الوأنة و اية المس جدق، بض ا ب  وحدو  -

 ا الجابعنة. ا كانقم  ل عمقف ا بأهمنة هذخ ال حدو بضذ بداقة بسنما 

ربا كل بجم  ة ب، الط ب بممشد  كانقم  لم ابعة بسنما ا الدراحنة بضذ ال حاق ا  -

 بالجابعة وح ض اجمس ا بض ا. 
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 آلية عمل  المرشد األكاديمي: 

بمجم  ة ب، ا  ماق ال   ا ني ا   العمانوقمو، وي  آلنة  مل الممشد ا كانقم  ا  

ا كانقم  وا أجد ب اب  ب عمق  الطالا بضظام  اإلرشانوحدو   هدافاحلني  إلضالض اقة 

الدراحة المعم ق ب  ا  الجابعة  والعمأنا، الم عألة ب سجنل الملمرا، الدراحنة  وب طأ ا، 

  وسمن  لة حساب المعدق الفالأ  وال ماكم الجطة الدراحنة  وب طأ ا، ال جمج  وقمق

   ارا،. المفاهنا الم عألة ب  حة الدراحة واال 

 ول حلني ذلك ق  سا  أض الممشد ا كانقم  اللنام بما قأ : 

 .العمانو: الحال ق  أض قا مة الط ب الموأ  بإرشانها ب، وحدو ش ون الط ب ا  أوال

بع ا  وا ضن  ب ام الممشد  إقجابنة:  لد اس ماع لأط ب لأ عمف  أن ا  وبضاأل   قة ثانيا

ا كانقم  ل ا  واموقدها بالسا ا، المو  نة الجاية بالممشد الح ل ال ا وبضاقلة قلاقاها 

 الم عألة بمسنما ا الدراحنة. 

: االحا والمقا   هم ا: اج نم بأ  لول قالا ق لم، بعأ با،  حاحنة  ، الطالا ثالثا

اسجة ب، الجدوق الدراح  لأطالا  إلضباإلضااة  الجابع  وال مقد اإللو موا  ورقا الج اق.

الم عألة بالحمكا، ا كانقمنة  ا وراقب، سمن   والسجل ا كانقم   واالح فاا بضسجة

 واالاسحاب وبعانلة الملمرا،. واإلضااةلأطالا كالحذف 

  .: بسا دو الطالا ا  اضظنا الجدوق الفالأ  وا  نار الملمرا، حسا الجطة الدراحنةرابعا

امنقة  و سما نة  إرشانقة: االه مام بالط ب الم عقمق، نراحنا  وذلك بعلد سأسا، خامسا

ا ا ا  حل الملو ، ال   اعقمها وبسا د  ح ابلأط ب الم عقمق،؛ لأ ق ف  أض 

 وال  ايل ب  بدرح  الملمرا، لمما اا ا وااله مام ب ا.  ا اس  ا

الط ب الم ف قن، ا    حماألب،   ق وض   : احفنم ور اقة الط ب الم ف قن، وذلكسادسا

 ل حة اللمف  واومقم ا ب، ق ل  مند الوأنة بحل ر سمن  الط ب. 

ب، ق ل  مانو الل  ق وال سجنل. وا يل  ا  ال ق ا   بق ا اسجنل الم ان آلناً لأط :سابعا

،  أض ال عدقل  أض ال سجنل  ي قالا  إال  ا  قد اظ م ضمورا، اس  سا إسماأل اعدق 

إسماألا، الحذف واإلضااة ا  بداقة  ي االل نراح . وبدو ال سجنل  ال سجنل ب،   ق
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 انو ال ا جاوأ ا ح   ن،. ولأحذف واإلضااة ض ابا  دقدو بع مدو ب،  مانو الل  ق 

 وال سجنل ال بد لأممشد ال لند ب ا.

 

 المرجعيات لالحتياجات المختلفة في اإلرشاد األكاديمي: 

 اإلرشانشد ا كانقم  ب أنقة  مأ  ال بد ل  ب، بمسعنا، اسا دخ ا  احلني  هداف لنل م المم

 ا كانقم  و هم ا: 

 .حة واال   ارا، لأممحأة الجابعنةال حة الدرا -1

  ال حة اأنقا الط ب. -2

 الجطة الدراحنة لأط ب الموأ  بإرشانها. -3

 .ا بنم حطام ب،   دالعمقمال ل قا ا كانقم  الجاا بجابعة  -4

 السجل ا كانقم  لأط ب. -5

 الجدوق الفالأ  لأط ب.  -6

 بعض المفاهيم المهمة للطالب  في الئحة الدراسة واالختبارات:

  إرشانهالأط ب المسئ ق  ،  واإلسماألا،ق  سا  أض الممشد ا كانقم  ا ضن  الأ ا   

 ها هذخ المفاهنا: وب، 

عليها الطالب على  : وهو حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصلالمعدل الفصلي -1

 مجموع الوحدات المقررة في جميع المقررات التي درسها في الفصل الدراسي.

: وهو حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المعدل التراكمي -2

ع الوحدات المقررة لتلك المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجمو

 . المقررات

: وهو مجموع الساعات التي يسمح للطالب التسجيل فيها في الفصل العبء الدراسي -3

 الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.

الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن  اإلشعار: وهو األكاديمي اإلنذار -4

( ، ويفصل الطالب  2الحد األدنى الموضح في الئحة الدراسة واالختبارات ) أقل من 

 متتالية.  إنذاراتلجامعة اذا حصل على ثالثة من ا
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% 75يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي اذا قلت نسبة حضوره عن  :الحرمان  -5

من المحاضرات المحددة لكل مقرر في الفصل الدراسي، ويعتبر الطالب  الذي حرم من 

يمي رمز يرصد له في سجله األكاددخول االختبار بسبب الغياب راسبا في المقرر و

 (.)ح

: يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد االعتذار -6

راسبا اذا تقّدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة، وذلك قبل بداية 

االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل، على أن ال تتجاوز مدة االعتذار فصلين 

 ثالثة فصول غير متتالية. متتالين أو 

على  ،ل الدراسة قبل بدء الفصل الدراسي: يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيتأجيل الدراسة -7

 .و ثالثة فصول دراسية غير متتاليةأن ال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أ

طوى قيده لب التأجيل ي: اذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طاالنقطاع -8

 . من الجامعة
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 األكاديمي اإلرشادستمارة ا
 : معلومات عامة عن الطالب أوال

  االسم رباعي

  الرقم الجامعي

  اإللكترونيالبريد 

  ثابترقم هاتف 

  رقم جوال

 في حال وجود مرض مزمن يذكر: الحالة الصحية للطالب

رقم ولي األمر لالتصال في 

 الت الطارئة االح

 ............................................................:   ثابترقم 

 .............................................................:  رقم جوال

 

 ثانيا: بيانات أكاديمية

 المعدل التراكمي المعدل الفصلي عدد الساعات الفصل الدراسي العام الدراسي

 عدد ساعات النجاح المسجلة

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 .................................... : األكاديمي اسم المرشد

 ..................................... : توقيعه
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 طالب  إرشادنموذج 

 

 

 ......................................................................:  اسم الطالب

 ..................................................................الرقم الجامعي : 

 

 المعدل التراكمي المعدل الفصلي عدد الساعات الفصل الدراسي العام الدراسي

 عدد ساعات النجاح المسجلة

      

 

 

 

 

المقررات 

 المسجلة 

 

 مواد النجاح         

 

      

 

 مواد الرسوب

 

      

 

 

اسباب 

 الرسوب 

    

من وجهة نظر 

 الطالب

 

 

 

 

من وجهة نظر 

 مدرس المقرر

 

 

 

 

 

 الحلول المقترحة : 

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

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

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

 

 

 .................................................:  توقيع الطالب

 ................................................: مرشد توقيع ال
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 بيان متابعة المرشد األكاديمي للطالب
  
  هـ 144    التاريخ :     /      /                                                                    ........................... اليوم : 

 

 

 التوجيه / الحل نوعية المشكلة الرقم الجامعي اسم الطالب  م
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13     

14     
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20     

 
 .................................... : األكاديمي اسم المرشد

 ..................................... : توقيعه
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 ستمارة متابعة طالب متعثر

 
  

 احا الطالا:

 المقا الجابع :

 ا ع ال عقم الدراح :

 السا ا، المسجأة ل ذا الفالل                  (                السا ا، الم  لنة                (

  المعدق ال ماكم              (         المعدق الفالأ              (      

ب حظا،: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 .................................... : األكاديمي لمرشداسم ا

 ..................................... : توقيعه 

  .....................................توقيع الطالب:             

 

 



 عمادة السنة التحضريية      

 وكالة العمادة للشؤون التعليمية واألكادميية

 وحدة اإلرشاد األكادميي       

 

 حسام بدوي 
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 (قالا ب عقم   إقمار
 

 ............................................بأن الممشد ا كانقم   ........................................ ...  قم  اا الطالا 

قام بإرشاني  ، وضع  ا كانقم    كما ااقش بع  اإلسماألا، ال   قجا  ن  ق م ب ا ح ض  

 ( وهذخ المح ب ا  بلمر – ق  اللند  -الحمبان   -ال  اعمك   لأفالل ا كانقم  

 ه : اإلسماألا،

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

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

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

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

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

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

 

هذخ اإلرشانا، إا اع   دم و أن  اإا   احمل  قة بس ولنة اااجة  ، إهمال   و الالنمي ا 

 ..............................    الممشد ا كانقم  ب ارقخ ت أماً بأا  راسع

 

 التوقيع الرقم الجامعي اسم الطالب

   

 

 التوقيع اليوم والتاريخ المرشد األكاديمي

   

 

 

 استمارة حتديد ميول الطالب وهواياتهم

 عزيزي الطالب .....  عزيزتي الطالبة



 عمادة السنة التحضريية      

 وكالة العمادة للشؤون التعليمية واألكادميية

 وحدة اإلرشاد األكادميي       
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 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

 

العزيز ونبارك لكم قبولكم يف هذا الصرح العلمي ونتمنى لكم نرحب بكم يف جامعة األمري سطام بن عبد 

التوفيق ، ونسأل اهلل أن يكون هذا العام عاما دراسيا ممتعا وألهمية مجع املعلومات عن مجيع الطالب بهدف 

، راجني منكم احلرص على الدقة واملوضوعية يف نـأمل منكم تعبئة هذه االستمارة تقديم الرعاية املناسبة هلم

 .عبئة االستمارة كي تساعدنا يف حتديد الربامج املناسبة لكمت

   

  ..............................................................الرقم اجلامعي :      ................................................................اسم الطالب :   

 .............................................................رقم اجلوال :          ....................................................................املسار :      

  ................................................................................................:  الربيد اإللكرتوني

 عند اهلوايات وامليول  اليت جتيدها  (√)وضع عالمة  نأمل

 الهوايات والميول الهوايات والميول

 االبتكارات  التصوير 

 الخط والرسم  كرة القدم 

 الشعر واالدب  كرة الطائرة  

 االنشاد  كرة الطاولة 

 الخطابة وااللقاء  الجوالة  

  

 : ترغب بذكرهامهارات وأنشطة  أخرى 
...................................................................................................................................................................

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

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

  

 لب بتكليف رمسي من العمادةمنوذج غياب طا

 



 عمادة السنة التحضريية      

 وكالة العمادة للشؤون التعليمية واألكادميية

 وحدة اإلرشاد األكادميي       

 

 حسام بدوي 
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 ....................................................................................................     سعادة الدكتور

    غياب بعذر  √برصد:             نرجو التكرم 

 ...................................................................................................... للطالب 

 .................................................   يف مقرر....................................     ورقمه اجلامعي

 /     /       املوافق/      /                    ......................  وذلك يوم

 ........................... إىل.....................   من الساعة

 .وذلك بسبب تكليفه خالل هذه الفرتة مبهمة رمسية من قبل العمادة 

 

 ،،،شاكرين تعاونكم

 

                                                                    

 وكيل العمادة للشؤون التعليمية واألكادميية 

 

 حممد عبده حمزريد.                                                   

 

 

 

 

 منوذج حصر الطالب املتعثرين



 عمادة السنة التحضريية      

 وكالة العمادة للشؤون التعليمية واألكادميية

 وحدة اإلرشاد األكادميي       
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 اسم املقرر الرقم اجلامعي اسم الطالب م

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

 

 .................................... : األكاديمي اسم المرشد

 ..................................... : توقيعه


