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 كاديمي في جامعت القلمىن الخاصتزشاد ألالا دليل 
 

 :ىى لازشاد ألاكاديمي
 . ثدطُل دلمي أفػلدلى ؿعدض  لطؿعط  إلاوؾُلة  –

و أكل ,دملُة هصح و ثىحُه و ئعشعص طلؿعط  إلهجعػ محؿلبعت لطحسغج في بغهعمجه لطضعلس ي بأفػل لطىحعئج  –

. لإلاحىىدة  ز مىلَ  لطؿعط  يدفحو ط , مض  ممىىة طلضعلؾة
ً
 ولححمعدُع

ً
 وهفؿُع

ً
 أوعصًمُع

ً
 محيعمال

ً
 طحىمى همىل

 

 أىداف لازشاد ألاكاديمي: .1

 للخؿة لطضعؾُة لإلاىغىدة ولزحُعع لإلالغعلت.لطحععون مع لطؿلبة دلى ثؿبُم  •

 ثلضًم لطىصح ولإلاشىع  فُمع ًحعلم بأصلء لطؿلبة ومؿحىلَم لطعلمي في مسحلف لإلالغعلت.  •

 لؿلبة .ط ألاوعصًميلطلى  ولطػعف لطحعغف دلى حىله   •

 مؿعدض  لطؿلبة دلى لهخشعف كضعلتهم ولؾحعضلصلتهم. •

، و  •
ً
ً صعلؾُع  تهمظثعولطحععون مع أؾ, هظطً لطظًً ًجضون ضعىبعت في لطحعلم ثدؿين أصلء لطؿلبة لإلاحعثًر

 .ىبعتعطحظطُل َظٍ لطط

ومؿعدضتهم دلى لزحُعع لإلاؿعع لإلانهي لإلاالئم طلضعلتهم لطعلمُة وثؿلععتهم , ثلضًم لطحىحُه لإلانهي طلؿالب  •

 لإلاؿحلبُلة.

 

  املسشد ألاكاديمي: .2

 لطتي ًضعؽ فيهع لطؿعط  جعلُمُة في لطيلُةَى دػى َُئة  لإلاغشض ألاوعصًمي –

لضم طهم, دليهم  ٌشغفدً مجمىدة مً لطؿالب مؿإوٌ  – لطىصح وؤلاعشعص ألاوعصًمي في ول مع ًحعلم  ٍو

 , وفي لطحسؿُـ إلاؿحلبلهم لإلانهي بعض لطحسغج . بخؿهُل دملُة لطضعلؾة ولطحفىق فيهع

 

 وظائف املسشد ألاكاديمي:. 3

. لبةؤلاشغلف دلى مجمىدة مً لطؿ . أ
ً
 أوعصًمُع

في ول فطل صعلس ي خؿ  لإلاؿعع لطحعلُمي ولإلالغعلت  باعشعص لطؿلبة أرىعء دملُة لطخسجُل لطلُعم . ب

 لإلاؿغوخة في ططً لإلاؿعع.

 بعض لطحعغف دلى ئميعهعته لبةثىحُه لطؿ . ت
ً
 .الاححمعدُةم لطعلمُة وقغوفه موكضعلته مجعلُمُع
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 طالزحبععلت لطفطلُة.م لصَوئدض, ولطحدطُل لطضعلس ي   لبةمحعبعة خػىع وغُعب لطؿ . ذ

 .موثلضًم لطىصح وؤلاعشعص طه, لطضعلؾُة  ممشىالته مىعكشة و  لبةمحعبعة لطؿ . ج

 دلى لإلاشععهة في لطيشعؾعت لإلاسحلفة بعلجعمعة.  لبةخث لطؿ . ح

 .لطحعٍغف بمغلفم للجعمعة ومهعمهع . ر

ف بعإلاؿععلت لإلاهىُة طلبرهعمج. . ص  لطحعٍغ

 املهام املطلىبت من املسشد ألاكاديمي .4
ة طلت لططلة بعإلعشعص ألاوعصًمي ولطعمل مؤلاؾالع دلى لطلىلدض ولطؿُعؾعت لإلاعح . أ ض  في للجعمعة ولطلغلعلت لطىػلٍع

 معًسظ ططً.ول ي ولإلاغشض ألاوعصًمي طليلُة في ع , ولطخشعوع مع عئِـ لطلؿم لإلاعندلى ثؿبُله

 لطالب:سجل لازشاد ألاكاديمي لئعداد  . ب

دحىي لإلالف,  دليهم ٌشغفمً لطؿالب لطظًً ولخض   طيل   زعص ئطىترووي ملفًلىم لإلاغشض ألاوعصًمي بادضلص   دلى ٍو

 آلاجي:

 للخؿة لطضعؾُة طللؿم لطظي ًخبع طه لطؿعط  )مً لطيلُة (.  -

  .آزغ وسخة مً هشف صعحعت لطؿعط  -

-  
ً
لطلغلعلت لطتي  ( لجمُع، ثجمُض صعلس ي، للخسح  ملغع وسحعب، ل)مهع لطؿعط : لطؿلبعت لطتي ًلض   لجمُعملخطع

ه، ثىبُه، ئهظلع، دلىبعت للخ(. )م: طه أو بدلهثطضع   يعفأ ، ثىٍى

- .
ً
 حضٌو مغلحععت لطؿعط  ولطغغع مً مغلحععثه وملترخعثه طُحمىً مً محعبعتهع الخلع

 .لطضعلس ي مالخكعت خٌى أصلء لطؿعط  بعطفطل -

 جىجيه عام للطالب  . ث

فه بــ لؾحفؿععلثه،  لطغص دلى و ثلضًم لطىصح ولإلاشىع  طلؿعط       :وجعٍغ

 هكعم لطؿعدعت لإلاعحمض . -

 هظلع ألاوعصًمي.خعالت ؤلا  -

 للخؿة لطضعلؾُة. -

 هُفُة لزحُعع لإلالغلعلت. -

 .دملُة جسجُل لإلالغلعلت -

 للجضٌو لطضعلس ي. -

 ٌ هلعؽ لطحلضًغ )لطفطلي ولطترلهمي(.دملُة لخخؿعب معض   -

 املهام لادازيت: . . ث

 . طلؿالب  خظف وئغعفة لإلالغعلت محعبعة •

  مً ملغع. لوسحعب لطؿعط  محعبعة ؾل  •
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و ثلضًم ,  الاوسحعب مً للجعمعة و ثغكين لطلُض،و لطحأحُل لطضعلس ي،  و  لطحجمُض لطضعلس ي،ؾلبعت لطىكغ في  •

 لطحىضُة بظطً ئلى عئِـ لطلؿم لإلاعني.

 ئجساءاث لازشاد ألاكاديمي: .5

 :الاجخماع ألاول أ. 

 ئلى:يهضف الاححمعع ألاٌو مع لطؿعط  

  طلؿعط . مه لإلاغشض ألاوعصًميومع ًلض   حعغف لطؿعط  ئلى مغشضٍ ألاوعصًميًأن 

 : بىعء لطثلة بين لإلاغشض ولطؿعط 

و ئفؿعح لإلاجعٌ طهم طلحعبير دً آعلئهم بمع ًسظ مؿيرتهم , جؿعؤالت لطؿالب و ؾلبعتهم الاؾحمعع ئلى   –

 لطضعلؾُة.

مع , لطؿعط  باعشعصلت لإلاغشض  , وتهضف ئلى ئطؼلمدلى لطشفعفُة ولططغلخة  أوعصًمُة ثلىمبىعء دالكة  –

  مغلدع  خله في الازحُعع لطصحُذ.

   فىغ   ف دلى لطؿلبة و لطحعغ ً  : وعصًميطضي لإلاغشض ألا ؾعط  ول  دً  أوطُةثيٍى

ىغع لطؿعط  بعؾمه مبعشغ  إلشععع لطؿعط  بأهه م أن ًسعؾ  لإلاغشض ألاوعصًمي مً لإلاهم   لؾم لطؿعط :  –

 لَحمعم مً كبل لإلاغشض.

ة لطععمة.لإلاعض   –  ٌ في لطثعهٍى

 مطضع لطشهعص  )مً لطلؿغ أم مً زععحه (  –

–  
ً
 .ثدضًض هلعؽ لطػعف وهلعؽ لطلى  صعلؾُع

 مً ػمالئهم )صعؾى طحعغ  ل –
ً
ئلى هم بمععملة مسحلفة مغخلة حعمعُة ؾعبلة( وزط   لف دلى لطؿلبة ألاهبر ؾىع

  
 .مع خض 

 .)..... شغح للخؿة لطضعؾُة طليلُة ومفهىم لإلاحؿل  لطؿعبم وزطىضُة لطؿىة ألاولى )وخض  لإلاحؿلبعت 

  (.ميعهُعثه وخؿ  لطبرهعمج)ثىعؾ  ئوغع زؿة بعإلالغعلت لطتي ًمىً طلؿعط  أن ٌسجلهع 

   مً:وسخة مؿبىدة جؿلُم لطؿعط 

 للخؿة لطضعؾُة طليلُة. –

 الامحدعن لطنهعئي لطثعبد طليلُة. –

 لطضعلس يزالٌ لطفطل  طلؿلبة ثىكُم ملعبالت صوعٍةو  طلمغشض ألاوعصًمي ,  ؾعدعت مىحبُةثدضًض. 

 أو جعععع بعؼ لإلاىلص.  ثلضًم لطعىن دىض وحىص ضعىبة في جسجُل 

   ئن جعٍغف لطؿعط 
ً
 .للحُع  للجعمعُة لطحأكلم معدلى ًمىً أن ٌؿعدضٍ , أمىً دلى ػمُل أو أهثر محلضم صعلؾُع
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 الطالب: معلىماث يجب أن يعسفها . ب

 :محدعن لطنهعئيت ولزحالفه دً بغهعمج الا زحبععلالا بغهعمج  -

عن • في ألاؾبىدين لطؿعصؽ ولطثعوي دشغ بعطيؿبة طلفطلين ألاٌو ولطثعوي،  الازحبععلن ألاٌو ولطثعوي ًجٍغ

 لطفطل في ألاؾبىع لطغلبع. وفي لطفطل لططُفي ًجغي لزحبعع مىحطف

في ألاؾبىع لطؿعصؽ دشغ بعطيؿبة طلفطلين ألاٌو ولطثعوي، وفي ألاؾبىع لطثعمً  الامحدعهعت لطنهعئُة رعبحة •

 .بعطيؿبة طلفطل لططُفي

، أخض ألاكععب مً لطضعحة ألاولى )وفع زحبعع ألاٌو أو لطثعوي دضم ثلضًم لطؿعط  طل ؤلاحغلءلت لإلاحبعة في خعٌ  -

  .....(خعطة وبعئُة  ،ؾععفُةئ حغلخة

  .ثجعوػ وؿبة لطغُعب لإلاؿمىح بهع بؿب مً لطحلضم طالمحدعن لطنهعئي  غمعنحولل ؿمىح بهعوؿبة لطغُعب لإلا -

 .لإلاترثبة دلى ططًمىلدُض سح  لإلالغعلت و لطحبععت لإلاعطُة و ألاوعصًمُة  -

ؤلاصلع  لإلاعطُة طلحعغف دلى مىلدُض شغح ئحغلءلت جؿضًض لطغؾىم لطضعلؾُة و  ئعشعص لطؿعط  طلحىلضل مع  -

 جؿضًض لطغؾىم لطضعلؾُة.

 وثغكين لطلُض. لطضعلس ي  ولطحأحُللطضعلس ي لطحجمُض شغح شغوؽ  -

 

 أيام السحب والاضافت: املهام املىفرة في  . ث

  لفطل للجضًضطثثبُد لطبرهعمج لطضعلس ي  
ً
 .ئن وعن مىعؾبع

 ئطغعفة ملغعلت طم ًحمىً مً جسجُلهع ئ 
ً
 :ىتروهُع

 ثػععب في الامحدعن لطنهعئي.... أو للحعحة ئلى محؿل  ؾعبم،  أو  زغي،أػععب مع مىلص لطحبؿب   –

و ثجىبه , أ معضطه، أوثسغحه في لإلاىدض لإلادضصحعحة ئلى هىع مً ؤلاحغلءلت للخعضة لطتي جؿعدض في عفع لل –

 فغص لطضعلؾة الاؾحضعلهُة... صأو لؾخىفع, أو لطضزٌى في لطضعلؾة الاؾحضعلهُة , فغص ؤلاهظلع  صلؾخىفع

 

 جىجيه الطالب املخعثر:  . ر
 :ىى  الطالب املخعثر

 . 4مً  2طه لطترلهمي دً سفؼ معض  ًىلطؿعط  لطظي  •

 لطؿعط  لطظي ًحىغع عؾىبه في أخض لإلالغعلت . •

 .( 4مً  2ًبضأ معضطه لطترلهمي بعالهسفعع ) وطى وعن فىق لٌ لطؿعط  لطظي  •

زالٌ مً  ,لإلاحعثر  لطؿعط لإلاؿير  لطضعلؾُة لطؿبُعُة و  لطحمُيز بين لطؿعط  طي دلى وعصًميلإلاغشض ألا  ٌعمل

 ، مع لطؿعط  إلاىعكشة وغعه ألاوعصًميلححمعده و , هشف صعحعثه 
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 في عمليت لا يدخاج الطالب امل
ً
 زاصا

ً
 يخمثل في: و  , كاديميزشاد ألاخعثر اىخماما

 ثىثُف لطللعءلت لطضوعٍة. •

 بشيل صكُم.مىعكشة أؾبعب لطػعف  •

 .عئعؾة لطلؿم لإلاعنيمدعوطة خلهع أو عفعهع ئلى  •

 ثدلُل لإلاشعول وخلهع بعطحىحُه وؤلاعشعص: •

 ثىكُم لطىكد. -

 الاؾحععهة بعإلاغلحع. -

 خل مؿعئل أو خعالت زععحُة. -

 خلهع بعإلحغلءلت لطعملُة:  -

ً طفهم بعؼ لطىلعؽ. •  الاؾحععهة بؼمالء آزٍغ

 طالؾحفؿعع دً بعؼ ألامىع لطتي ثطع  دلُه.هصحه بعطحىحه ئلى مضعؽ لإلالغع  •

و ؿعط  طً ًمىىه مً لطىجعح بعإلالغع، في خعٌ وحض لإلاغشض أن أصلء لط سح  لإلالغع لطؿعط  طثىحُه الحل ألازير :  •

 طحجى  عؾىبه بعإلالغع 
ً
 أزيرل

ً
ٌ   مع ًخبع ططً مً لهسفعع فيو  ًمثل سح  لإلالغع خال  ترلهمي. لط لإلاعض

طلؿعط  أن خظف لإلالغع طه ثبععت أوعصًمُة  و معطُة ) ثأزغ مؿيرثه لطضعلؾُة بؿب   حىض  ً في َظٍ للحعطة 

 .(رعهُة حة إلدعص  لإلالغع و صفع لطغؾىمللحع

 

 عىاقب مسالفت الخطت الدزطيت:شسح  ج.
 .غير مخىاشن  طبىعيبسهامج الطالب ألا  (1

 ألاؾبىع.لجلؿعت لطعملُة دلى مضلع لطحىػع غير لإلاحىلػن في أوكعت لإلادعغغلت ول 

 عق مً لطضولم في بعؼ ألاًعم  .ًطعب لطؿعط  بعإلَع

   طلترهيز.ًطل ئلى لإلادعغغ  أو للجلؿة ألازير 
ً
 فعكضل

 ثيىن لطفعئض  لطعلمُة ولطعملُة شبه معضومة. 

 دضم ثمىً لطؿعط  مً للحطٌى دلى لطلؿـ لطيعفي مً لطغلخة. 

  دلى لطىحه ألامثلدضم كضعثه دلى لؾحظوعع صعوؾه أوثىفُظ لطىلحبعت لإلاؿلىبة. 

 في نهايت الفصل: طّيئجدصيل  (2

 ثإصي مسعطفة للخؿة لطضعؾُة  ئلى أن ًأزظ لطؿعط  ملغعلت كض ثيىن أدلى مً مؿحىي لؾخُععبه: 

  كض ثيىن محىفغ  في ملغعلتلإلاعلىمعت لطتي ًحللعَع ثغثبـ بمعلىمعت  •
 
عـ

ُ
ع ج

 
عت لطتي  إلا  في لإلاؿحٍى

 ثسؿعَع لطؿعط .

•  
ً
 دلى ثفعد لوعيعؽ ططً ؾلبع

ً
 له مع لإلاعلىمعت أرىعء لإلادعغغلت.ؾلبع

 .محدعهعتلت و الا زحبعع أرىعء الا في ع ضعىبة صعلؾة لإلالغ   •

 .في نهعًة لطفطل ) هجعح مشغوؽ أو عؾىب( ئثدطُل ؾي    •
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 لاخباط وشعصعت الثقت بالىفع: (3

دة  ثػع لطؿعط  في مىعفؿة مع ؾالب في مسعطفة للخؿة لطضعؾُة  • ىه، ممع كض ًىطض صعلؾُة أدلى مشٍغ

 
ً
 .بأهه أكل ملضع  و ًفىغ بعطفشل طضًه شعىعل

 مً ؤلاخبعؽ و عص لطفعل لطؿلبي ثجعٍ لإلالغع، و ًؼدؼع رلحه بىفؿه •
ً
 .ٌؿب  طه هىدع

 ألازس البعيد:

 :، خُثمً لطضعلؾة ي لطؿىة ألازير  أو لطؿيحين ألازيرثينفآرعع مسعطفة للخؿة لطضعلؾُة بشيل ولضح  كهغث

 .في مشعول دضم لإلالضع  دلى جسجُل للحض ألاصوى مً لطؿعدعتًلع لطؿعط   •

عت صعلؾُة مسحلفة • ثػععب في أوكعت ممع ًإصي ئلى قهىع  , ثيىن ملغعلت لطؿعط  مبعثر  بين مؿحٍى

ممع الٌعؿي طلؿعط   ( لطىلخض لطُىم أًعم مححعطُة ) أو فيثغلهم الامحدعهعت في  ، همع كض ًإصي ئلى لطضولم

 طالمحدعن. ػير طلحدفتر  وعفُة 

 .بسؿتهم لطضعلؾُة دً ػمالئه لإلالتزمين لطؿعط  حأزغ ثسغجبؿب  لإلاشيلحين أدالٍ ً •

 

 :البرهامج الامخداويشسح  . ح
 :لىئًإصي  مسعطفة للخؿةئن للخؿة لطضعؾُة، و  و ًخىعؾ  مطمم بمع لطبرهعمج الامحدعوي مً لإلاعلىم أن 

عص  لطػغـ دلى لطؿعط  أرىعء فترلت الامحدعن  •  (.لإلاىخض )لمحدعهعن أو أهثر في لطُىمٍػ

 .أًعم كلُلة مححعطُة دلىلطفتر  الامحدعهُة لكحطعع  •

 في لإلالغلعلت.ثلضًغلت مىسفػة  ثدطُل •

 لطفعئض  لإلاغحى  مً الامحدعن: دضم ثدلُم •

 .ثغؾُش لإلاعلىمعت ألاؾعؾُة طلملغع  -

 .ؾخُععب للجُض إلافغصلثهالا  -

 

  اجخماع نهايت الفصل: . ر
 :يأحي يجخمع املسشد ألاكاديمي  مع الطالب في نهايت الفصل للقيام بما 

 .مغلحعة أصلء لطؿلبة في لطفطل لإلاىطغم •

 .دؿعء لطؿعط  لطفغضة طحلُُم طلثه وزالطهع ًمىً لطحعغف دلى بعؼ حىله  شخطِحهئ •

ض مً الاحتهعص جصجُع لطؿعط  •  .دلى لإلاٍؼ

 في أخض  •
ً
 .لإلالغعلتلطثىعء دلُه ئطل وعن محميزل

 .مىعكشة لططععب ئن وحضت ولطبدث دً للحلٌى لإلاىعؾبة •

 وغع زؿة جسجُل لإلالغعلت طلفطل لطحعلي. •
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 مشسوع الخسسج:زاص بزشاد ئ . د
ع دعص   ًبضأ لطحسؿُـ إلاشغوع لطحسغج مً لطؿىة لطؿعبلة طؿىة لطحسغج. ثلىم ول ولُة بحدضًض لطشغوؽ لطىلح  ثىفَغ

 ٌ لطترلهمي، أو أي شغوؽ أزغي ثدضصَع لطيلُة( لطؿعدعت لإلاىجؼ  ، لإلاعض   طلخسجُل دلى مشغوع لطحسغج ) دضص

 أن ٌشغح طلؿعط : لإلاشغفًحىكع مً 

معلىمعت دعمة دً ؾبُعة مشغوع لطحسغج في كؿمه) صعلؾة دملُة، بدث هكغي، ثىفُظ مشغوع، ًحؿل    •

غ )دغبي/ئث ( هيليزي(، دضص لطؿالب في لإلاشغوع، ...لضًم مدعغغ ، طغة لطحلٍغ  وغيٍر

 ؟بشيل دعم لإلاشغف دلى مشغوع لطحسغجهُف ًسحعع لطؿعط   •

 .)لزحبعع الاوسجعم مً زالٌ خللعت لطبدث( هُف ًسحعع مجمىدحه •

ع لطحسغج  •  .مىحبهميعن و في لطلؿم لؾم لإلاؿإوٌ دً مشعَع

 

 عن الدزاطت: . ذ
ً
 بعيدا

 لإلاغشض ولطؿعط :مً لإلاهم طلمغشض أن ٌؿأٌ لطؿعط  دً وغعه لطععم ممع ًلىي لطعالكة بين 

 َل َى مغثعح في لطبِئة لإلادُؿة؟ •

 َل طضًه َىلًعت ًمععؾهع، أو ًغغ  في ممععؾتهع؟ •

 ممحعة؟.......ئلخ. •
ً
 َل طضًه أضضكعء ًلض ي معهم أوكعثع

 

 ن:يكاديمي للطلبت املظخجدشاد ألاز لا  .6

غ، ألابيُة،  مىحبةصلعي لطععم، لطيلُعت، )لطهُيل ؤلا  لطحعٍغف بعلجعمعة • لكغأ ولإلاؿحىصع ومىحبة لطحطٍى

 .لطؿىً، ألاوشؿة، مغهؼ مهععلت ومهً....(

 بغ....(.لإلاسع، لطلعدعتلطعمعص ، ألاكؿعم،  (لطحعٍغف بعطيلُة •

 .شغح هكعم لطؿعدعت لإلاعحمض  •

 حؿلبعت .....(.وخض  لإلا) ومفهىم لإلاحؿل  لطؿعبم وزطىضُة لطؿىة ألاولىطليلُة شغح للخؿة لطضعؾُة  •

لة لطىكعم ألاوعصًمي )طىغىؽ(:هُفُة الاؾحفعص  لطلطىي مً  • لة لطضزٌى ئلى خؿعب لطؿعط ، ؾٍغ  ؾٍغ

لة لطخسجُل ؤلاطىترووي.لطنهعئي حدعنمبععلت والا زحالاؾالع دلى هحعئج لطؿعط  في الا   ، ؾٍغ

 .الامحدعهعت وشإون لطؿالب •

 .وللحغمعن بؿب  لطغُعب وؤلاهظلع  بهع وؿبة لطغُعب لإلاؿمىح •

 .% مً أدمعٌ لطؿىة25 صعحة للحغمعن بؿب  دضم ثدلُم •

 .لطىجعح ولطىجعح لإلاشغوؽ ولإلاعضٌ لطترلهمي •

 .ؤلاهظلعلت ألاوعصًمُة ولطضعلؾة الاؾحضعلهُة •

 خلىق لطؿعط  وولحبعثه في للجعمعة. لطىكىف دلى •

 صطُل لطؿعط . •
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 املشاكل التي يمكن أن يىاجهها لازشاد ألاكاديمي: .7

 .  لطؿالب أهفؿهم بلىلدض ومىلدُض و ئحغلءلت ؤلاعشعصدضم الاطتزلم مً حعه •

زؿعء قي زُععلت للخؿة الاؾترشعصًة ممع ًإصي ئلى أدضم لؾالع وفهم لطؿعط  إلايىهعت زؿحه لطضعلؾُة و  •

 ئلى جعثر لإلاؿعع لطضعلس ي لطخسجُل كض ثإصي
ً
 طلؿعط . الخلع

أخُعهع )ئغالق لطشع , وكف لطخسجُل, جعععع لإلاىلدُض,  كعم ألاوعصًميمشعول في لطىمععهع  لطؿالب مً  •

 لهسفعع لإلاعضٌ... (.

 ضعىبة لطحفعَم بين لطؿعط  و لإلاغشض ألاوعصًمي طػُم وكد لإلاغشض و دضم ثفغغه طلعشعص.    •

 فلضلن لطثلة بعإلاغشض ألاوعصًمي إلخؿعؽ لطؿعط  بأهه غير ملم بحلىُعت ؤلاعشعص. •

 ؾالبه. دًلإلاغشض دضم ثىفغ معلىمعت وعفُة طضي  •

 

  سجل لازشاد ألاكاديمي: .8

 :يأحيلكل طالب يشمل ما ئلكترووي اديميأك ئزشاد يجب فخذ سجل .1

سهمدعغغ الاححمعدعت لطضوعٍة  ىرُمث •  .في سجل زعص بيل ؾعط  (ع، ومضتهع، ؾببهع)ثعٍع

ً مالخكعت خٌى أصلء لطؿعط  بعطفطل •  .ثضٍو

 .( Logos لإلاحىفغ في لطىكعم ألاوعصًمي ) هشف صعحعت لطؿعط ٌ لطترلهميلإلاعض  و ضعحعت لطو .لإلاىلص لإلاسجلة •

غ أ •  .ثلُُم مؿحىي لطؿعط  مً زالطهع ًمىً لطتيو ئهظلعلت مىحهه مً ملغع لإلاعص  أي ثلعٍع

ً ؤلا  • ص بهععشعصلت ثضٍو  .لإلاغشض لطتي ًؼو 

 كاديمي للطالب:جدليل السجل ألا .2

 أدلى مً ؾعط  معض   .أ 
ً
  3 و طىىه ال ًحجعوػ لطـ 2طه صلئمع

ً
) َظل لطؿعط  لطععصي ( ًيىن دلى لطغعط  ملتزمع

 .بعلخؿة لطضعؾُة، لطتزلمه حُض بعطضولم، صعلؾحه عوثُيُة

 ثدد ؾعط  طو معض   .ب 
ً
 .2رم ٌعىص ئلى  2، و مً رم ٌعىص طيرثفع فىق 2ٌ محظبظب ًىسفؼ هثيرل

ُ  وغعه غير مؿحلغ َظل لطؿعط  • لطضعلؾُة، أو أهه طم ىة في أخض لطفطٌى ، أو أن طضًه مشيلة مع

 
ً
. و  ًيسجم ثمعمع  لإلالغعلت في الازحطعص لطظي لزحعٍع

 عفعق لطؿىء.... ( –أوعصًمُة  –دعؾفُة  -) هدحعج ئلى معغفة ألاؾبعب، وهىع لإلاشعول: دعئلُة •

 :1.5و أدلى مً  2ؾعط  معضطه ثدد  .ج 

، و طىىه ٌسجل مىلص  مً لطؿعط  طضًه مىلص علؾبة ومشغوؾة مترلهمة • تهغب دض  فطٌى حضًض  ٍو

 مً ئدعص  لإلاىلص لطغلؾبة.

 ئعشعص زعؾئ... ئلخ (. –ؾىء ثىلضل ىمً في ؤلاعشعص بعطضعحة ألاولى )لإلاشيلة َىع ث •

 َظل لطىىع  •
ً
 و فعكضل

ً
 لضعلؾة.طلحمعؽ لمً لطؿالب ًيىن مدبؿع
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مشيلة خل  أًة ، َظل لطؿعط  محفىق، ًج  جصجُعه و ثدفيٍز و صدمه في أي 3طه فىق ؾعط  معض   .ص 

 ة.ُللجعمع في ؾىىلت لطضعلؾة ثىلحهه

ظل الا َظل لطؿعط  ال ًد ) ٌعحلض بعؼ لإلاغشضًً أن •  دحلعص زعؾئ (.حعج ئلى ئعشعص لو ثدفيز، َو

:
ً
 عمىما

 ًبضأ لطحسؿُـ  للجُض طلفطل لطضعلس ي مً بغهعمج  لطضولم )حضٌو لإلادعغغلت ألاؾبىعي (. •

، هلىم بمؿعبلة مضي ثىلفم لإلالغعلت لإلاسجلة  فبعض ثدلُل لطسجل ألاوعصًمي طلؿعط  همع طهغهع  •
ً
ؾعبلع

 لإلاىغىدة بعىعًة مً كبل ئصلع  لطيلُة. لطضعؾُة للخعضة بيل ؾىة صعلؾُة  مع للخؿة

ذ لطؿئن لطخسجُل وفم للخؿة لطضعؾُة و  • مً خُث ثىكُم أوكعت ,  عط  بعضص لطؿعدعت لإلالترح ًٍغ

 محدعهعت.الا و لطضعلؾة  و  لطضولم

 

 املسشد ألاكاديمي مع الطالب:طسيقت جىاصل  .9

 .مع لطؿالببىعء دالكة أوعصًمُة  .1

 .البولطؿ ًًثظٍو  لطفىلعق بين لإلاغشض .2

 .ترلم لإلاحبعصٌ ولطعالكة لإلاهىُةخللحفعف دلى الا  .3

 بىعء لطثلة: .4

 .للحفعف دلى سجل لطؿعط  في ميعن أمين •

 .لطعمُض...(دضم مىعكشة وغع لطؿعط  ألاوعصًمي مع غير لإلاعىُين )عئِـ كؿم،  •

  .الاخحفعف بأؾغلع لطؿعط  •

 

 :ئجساءاث الخعامل مع الطالب جدذ لاهراز ألاكاديمي .11
 ( 

ً
 (جىضيذ كيفيت اطخسدام هماذج حعهد الطلبت املىرزين أكاديميا

 .( )لهسفعع لإلاعضٌ (1عكم ) شععع ٌعؿى ؤلا  2لطؿعط  لطظي أهجؼ أٌو فطل في للجعمعة  ومعضطه ثدد  -1

وال ًدم طه , مً لطحسطظ ًفطل صون ئهظلع ( 1لطؿعط  لطظي أهجؼ لطفطل لطثعوي في للجعمعة ومعضطه ثدد ) -2

 .لطخسجُل في لطفطل لططُفي

 ( 1(  وفىق )2طه ثدد )ػلٌ معض  معلطؿعط  لطظي أهجؼ لطفطل لطثعوي و  -3

 (21/2014) مجلـ لطحعلُم لطععلي  ٌعؿى فطلين ئغعفُين خؿ  كغلع  - أ
ً
ش ؤلاهظلع بضءل   , مً ثعٍع

 
ىك ع ٍو

ٌ ئ-2لطىمىطج عكم )   .هظلع أوعصًمي( بنهعًة لطفطل ؤلاغعفي ألاو

ض ( 2) ئلىطه ئطل طم ًغفع معض    - ب  أو ًٍؼ
 
  .( ) لؾحمغلع ؤلاهظلع ألاوعصًمي(3مىطج عكم )لطىع ًىك
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  99أو أهثر وأهجؼ  1.75ٌؿخثنى مً ططً لطؿعط  لطظي أضبذ معضطه  - ت
 
ىك لطىمـــىطج  عؾعدة أو أهثر  ٍو

فطل صون ئهظلع ئطل لهسفؼ لإلاعضٌ دً لؾحمغلع ئهظلع أوعصًمي وعفع لإلاعضٌ بأكغب وكد( -4عكم ) ، ٍو

1.75. 

 :طم ًغفع لإلاعضٌو , مً لطلغلع  /21/ؤلاهظلع في لإلاعص  ص فغ  ضفي خعٌ لؾخىف -4

 .ًفطل لطؿعط  مً لطحسطظ  -

 .الاؾحضعلهُة  للخعضة ًحلضم بؿل  طلبىطه في لطضعلؾة -

 ي: أجفي خعٌ كبىطه مً كبل مجلـ لطيلُة وشإون لطؿالب في لطضعلؾة الاؾحضعلهُة ٌععمل همع ً -

 : (1.49—1) بين  طهمعض   . أ
 
 لؾحضعلهُ ٌعؿى لطؿعط  فطال

 
 ولخض ع

ً
 , أو أهثر 1.5طه ئلى طغفع معض   ل

 
 
ىك  .(7ىمىطج عكم )لطع ٍو

 , فطٌى ئغعفُة لؾحضعلهُة  3ٌعؿى  : أو أهثر 1.5ٌ ئلى في خعٌ ثم عفع لإلاعض   . ب
 
ىك ىمىطج عكم لطع ٍو

(8).  

ىكع  4ًمىذ  1.5: طه فىق ئطل وعن معض   . ت   .(5ىمىطج عكم )لطفطٌى لؾحضعلهُة ٍو

 ( فمع فىق ًفطل مً لطحسطظ. 2طه ئلى )ئطل أهمل لطفطٌى الاؾحضعلهُة ألاعبعة وطم ًغفع معض   . ذ

طه لطؿعط  لطظي أههى لطفطٌى الاؾحضعلهُة ألاعبعة ووعن معض   مػمىن لطفلغ  لطؿعبلةٌؿخثنى مً  . ج

 ُأو أهثر ٌعؿى فطلين صعلؾؾعدة  99أهجؼ أو أهثر و  1.75
 
ىك   .(6ع لطىمىطج عكم )ين لؾحضعلهُين ٍو
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 مقدمت

 في همى لطؿعط   ؤلاعشعص ألاوعصًمي عهيز  مً عوعئؼ لطحعلُم للجعمعي،
ً
ى أخض للخضمعت لإلاهمة لطتي ثإرغ ئًجعبُع َو

. وئط تهحم للجعمعة بهظل للجعه  وىهه
ً
 ومهىُع

ً
يهضف ئلى ثىحُه لطؿلبة طلحطٌى دلى أفػل لطىحعئج،  أوعصًمُع

م ثؼوٍضَم بعإلاهععلت ألاوعصًمُة  ومؿعدضتهم في لطحىُف مع لطبِئة للجعمعُة ولغحىعم لطفغص لإلاحعخة طهم، دً ؾٍغ

م لإلانهي. وللحُعثُة لطتي ثغفع مً مؿحىي ثدطُلهم لطعلمي وثغؾم طهم  مالمذ مؿعَع

 :السؤيت -أ 

لطحىحُه ألاوعصًمي لطتي ثلضمهع حعمعة لطللمىن للخعضة طلؿالب  ثدلُم لطحميز والاعثلعء في زضمعت ؤلاعشعص و

 زالٌ خُعتهم لطضعلؾُة للجعمعُة وثدفيز ؾعكعتهم طحدلُم ثؿلععتهم لإلاهىُة في لإلاؿحلبل.

 السطالت: -ب 

خُعثه لطضعلؾُة في للجعمعة، وثىحيهه الثسعط لطلغلعلت لطتي جؿعَم في هجعخه لطضعلس ي وفي صدم لطؿعط  في أرىعء 

 ثدلُم أَضلفه لإلاهىُة .

 :لازشاد ألاكاديمي -ج 

ؤلاعشعص ألاوعصًمي َى مجمىدة  لطفععطُعت وؤلاحغلءلت لإلاشترهة بين لإلاغشض ألاوعصًمي ولطؿعط ، تهضف ئلى مؿعدض  

لطؿعط  في فهم زؿحه لطضعلؾُة ولزحُعع لإلالغعلت، وثىحُه مؿعٍع لطضعلس ي وفم ئميعهُعثه لطعلمُة، وشغح 

ؿُة، طػمعن ثسغحه في أكطغ مض  ممىىة وفم َظٍ ألاهكمة. همع  لطلىلهين وألاهكمة لإلاحعللة بعطعملُة لطحضَع

 ئلى ئعشعص لطؿعط  ئلى مؿععلثه
ً
 لإلاهىُة لإلاحىكعة بعض لطحسغج. ًحىؾع صوع ؤلاعشعص ألاوعصًمي وضىال

 : املسشد ألاكاديمي -د 

َى أخض أدػعء لطهُئة لطحعلُمُة في للجعمعة، ٌعين مً كبل عئِـ لطلؿم لإلاسحظ إلاؿعدض  لطؿالب في لطلػعًع 

 ألاوعصًمُة لإلاحعللة بمؿعع صعلؾتهم، وفي لطحسؿُـ إلاؿحلبلهم لإلانهي بعض لطحسغج.

 في جامعت القلمىن: اطت لازشاد ألاكاديميأىداف طي -ه 

 ثىضُف لطلىلدض وؤلاحغلءلت لطلُعؾُة لطىلح  ئثبعدهع طػمعن هجعح دملُة ؤلاعشعص ألاوعصًمي. .1

غ هكعم طػمعن حىص  وفعدلُة ئحغلءلت ؤلاعشعص ألاوعصًمي في للجعمعة. .2  ثؿٍى

ألاوعصًمُة طػمعن هجعخهم في ثدلُم محؿلبعت لطحسغج في لإلاض   ئعشعص لطؿالب ئلى أفػل لإلامععؾعت .3

 لخؿؿهم لطضعلؾُة.
ً
 لإلادضص  وفم ئميعهُعتهم لطعلمُة  وثبعع
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ثلضًم لطحىحُه لإلانهي طلؿالب  و مؿعدضتهم دلى لزحُعع لإلاؿعع لإلانهي لإلاالئم طلضعلتهم لطعلمُة  وثؿلععتهم  .4

 لإلاؿحلبلُة.

 

 :املعىيىن باإلزشاد ألاكاديمي -و 

لإلاغشض ألاوعصًمي  – لإلاغشض ألاوعصًمي طليلُة - عئِـ لطلؿم لإلاسحظ -لإلاغشض ألاوعصًمي لطؿالبي  - لطؿعط 

 .مجلـ للجعمعة -مجلـ شإون لطؿالب - كؿم لطلبٌى ولطخسجُل - دمُض لطيلُة -طلجعمعة

  ًطلجعمعة، ًسحعع مم 
ً
 أوعصًمُع

ً
ًمحليىن زبر  ٌعين عئِـ للجعمعة أخض أدػعء َُئة لطحضَعـ مغشضل

ضعى ئلى  ة إلاً طه زبر  ئعشعص أوعصًمي في حعمعة لطللمىن،  ٍو حُض  في ؤلاعشعص ألاوعصًمي،  وجعؿى ألاوطٍى

 خػىع حلؿعت مجلـ شإون لطؿالب ومجلـ للجعمعة ولمع صدد للحعحة طظطً.

  طليلُة، ممً ًمحليىن 
ً
 أوعصًمُع

ً
زبر  مىعؾبة ٌعين دمُض لطيلُة أخض أدػعء لطهُئة لطحعلُمُة مغشضل

 في ؤلاعشعص ألاوعصًمي، ، و ًضعى ئلى خػىع حلؿعت مجلـ لطيلُة ولمع صدد للحعحة طظطً.

  ًطلؿعط  بعض ئهجعػ ئحغلءلت كبىطه في للجعمعة، وطط 
ً
 أوعصًمُع

ً
ٌعين عئِـ لطلؿم لإلاعني مغشضل

علم كؿم لطلبٌى ولطخسجُل بالئدة  لإلاغشضًً ألاوعصًمُين بعطحيؿُم مع لإلاغشض ألاوعصًمي طليلُة َو

غلعى أرىعء ثىػَع لطؿالب دلى لإلاغشضًً LOGOSطلؿالب طحىفُظَع دلى لطىكعم ألاوعصًمي ) (. ٍو

. وثإزظ  1/ 40للحض  ألاوعصًمُين خؿ  ؤلاميعهُة لإلاحعخة أن ال ثحجعوػ وؿبة ؾعط / مغشض أوعصًمي

ومضي لطتزلم لإلاغشض باحغلءلت وؾُعؾعت ؤلاعشعص ألاوعصًمي هأخض مععًير حىص  أصلء ؤلاعشعص ألاوعصًمي 

 ثلُُم ألاصلء طعػى لطهُئة لطحعلُمُة لإلايلف بظطً.

 املهام واملظإولياث: -ش 

حىكع مً لطؿعط   ؤلاعشعص ألاوعصًمي َى مؿإوطُة مشترهة بين لطؿالب ولإلاغشضًً ألاوعصًمُين في للجعمعة، ٍو

 طلىضٌى ئلى لطلغلعت لإلاثلى طلمؿعع لطعلمي طلؿعط . ودلى لطؿعط  مغلحعة مشغفه ولإلاغشض ألاوعصًمي لطعمل 
ً
معع

 ألاوعصًمي مغثين دلى ألاكل في لطفطل لطضعلس ي لطىلخض، وولمع ثم لؾحضدعٍؤ مً كبل لإلاغشض ألاوعصًمي.

 ُة ؤلاعشعص ألاوعصًمي:لطغئِؿُة طيل لإلاشععهين في دمل فُمع ًلي لإلاهعم ولإلاؿإوطُعت

 املسشد ألاكاديمي الطالبي: -1-ش

 املهام واملظإولياث:-
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ة طلت لططلة باحغلءلت ؤلاعشعص  -1 الاؾالع دلى لطلىلدض ولطؿُعؾعت لإلاعحمض  في للجعمعة، ولطلغلعلت لطىػلٍع

في ول مع ًسظ  ألاوعصًمي، ولطعمل دلى ثؿبُلهع، ولطخشعوع مع عئِـ لطلؿم لإلاعني ولإلاغشض ألاوعصًمي طليلُة

 ططً.

غ كبل نهعًة ألاؾبىع لطغلبع دشغ مً ول فطل ًبين فُه دضص لطؿلبة لإلاشغف دليهم، ووؿبة  -2 ئدضلص ثلٍغ

،  مغلحععتهم، ووؿبة لطؿالب لطىلكعين ثدد ؤلاهظلع ألاوعصًمي
ً
وؤلاحغلءلت لإلاحبعة طضدمهم أوعصًمُع

غ أصلء ؤلاعشع غ ئلى عئِـ لطلؿم لإلاعني.وملترخعثه طحؿٍى لضم َظل لطحلٍغ  ص ألاوعصًمي،  ٍو

 ئدضلص سجل ؤلاعشعص ألاوعصًمي طلؿعط : -3

دحىي  ًلىم لإلاغشض ألاوعصًمي بادضلص ملف ئطىترووي زعص طيل ؾعط  مً لطؿالب لطظًً ٌشغف دليهم ٍو

 لإلالف آلاجي:

 ط .طللؿم لطظي ًخبع طه لطؿع للخؿة ؤلاعشعصًة -

 .آزغ وسخة مً هشف صعحعت لطؿعط  -

 دً  وعفة لطؿلبعت لطتي ًلضمهع لطؿعط  )لوسحعب، سح  ملغع، ثجمُض صعلس ي، للخ( ووعفة  -
ً
ملخطع

 لطلغلعلت لطتي ثطضع بدم لطؿعط  )ميعفأ ، ثىىٍه، ثىبُه، ئهظلع، دلىبعت للخ(.

ولطغغع مً مغلحععثه وملترخعثه طُحمىً مً محعبعتهع حضٌو مغلحععت لطؿعط  طلمغشض ألاوعصًمي  -

.
ً
 الخلع

 مالخكعت خٌى أصلء لطؿعط  بعطفطل. -

فه ب:: لطحىحُه لطععم طلؿعط  -4  ثلضًم لطىصح ولإلاشىع  طلؿعط  ولطغص دلى لؾحفؿععلثه، ومىعكشة وجعٍغ

 هكعم لطؿعدعت لإلاعحمض  -

 خعالت ؤلاهظلع ألاوعصًمي -

 خؿة لطضعلؾُةلل -

 هُفُة لزحُعع لإلالغعلت -

 دملُة جسجُل لإلالغعلت  -

 للجضٌو لطضعلس ي -

 دملُة لخخؿعب معضٌ هلعؽ لطحلضًغ )لطفطلي ولطترلهمي( -

ة  -5  :لإلاهعم ؤلاصلٍع

 لإلاىلفلة دلى خظف وئغعفة لإلالغعلت طلؿالب -

 لإلاىلفلة دلى ؾل  الاوسحعب مً ملغع  -
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لطحجمُض لطضعلس ي، لطحأحُل لطضعلس ي، ثغكين لطلُض، الاوسحعب مً للجعمعة وثلضًم لطىكغ بؿلبعت  -

 لطحىضُة بظطً ئلى عئِـ لطلؿم لإلاعني

 :مظإولياث الطالب ججاو مسشدو ألاكاديمي -2-ش

َى لإلاؿإوٌ في لطنهعًة دً ًج  أن ًيىن لطؿعط  دلى صعحة دعطُة مً لطىعي ألاوعصًمي، ولهه  -

لطلغلعلت لطتي ًحسظَع. وأن صوع لإلاغشض الاوعصًمي ال ًحعضي مؿعدض  لطؿعط  دلى لثسعط لطلغلعلت 

 .لإلاىعؾبة

غف دلى لطلىلئذ ألاوعصًمُة وحمُع محؿلبعت لطبرهعمج ألاوعصًمي -  .الاؾالع دلى صطُل لطؿعط  وو لطحع 

م ألاؾلم طػمعن ئنهعء حمُع لإلالغعلت في ئن لثبعع للخؿة لطضعلؾُة لإلاعض  مً كبل لط - يلُة َى لطؿٍغ

ًيبغي دلى لطؿعط  لؾخشعع  لإلاغشض ألاوعصًمي ووغع زؿة صعلؾُة بضًلة ئطل ؾغأت  .لطىكد لإلادضص

 .قغوف مثل )ؤلاوسحعب ، لطغؾىب ، جغُير لطحسطظ( طػمعن ئنهعء وعفة محؿلبعت لطحسغج

هكمة ولطلىلئذ في حمُع لإلاؿعئل لإلاحعللة بعلحُع  ًج  دلى لطؿعط  مغلحعة مغشضٍ الاوعصًمي وألا  -

ألاوعصًمُة وزعضة في خعالت: لطخسجُل وئغعفة لإلالغعلت، الاوسحعب مً للجعمعة، ولثسعط لطلغلعلت 

لىم لإلاغشض ألاوعصًمي بحىحُه لطؿعط  بمع َى مىعؾ   .ألاوعصًمُة. ٍو

 املسشد ألاكاديمي للكليت: -3-ش

 املهام واملظإولياث:-

محعبعة لطتزلم لإلاغشضًً ألاوعصًمُين في لطيلُة بحؿبُم ؾُعؾة ؤلاعشعص ألاوعصًمي، ولثبعع لطحعلُمعت للخعضة  -1

بعطؿلبة ثدد ؤلاهظلع ألاوعصًمي وفم مع ثىظ دلُة كغلعت مجلـ للجعمعة ووػلع  لطحعلُم لطععلي طلت لططلة، 

 بظ
ً
غل غفع ثلٍغ طً ئلى دمُض لطيلُة لإلاعىُة كبل نهعًة ألاؾبىع وططً بعطحيؿُم مع عؤؾعء ألاكؿعم لطعلمُة،، ٍو

 للخعمـ دشغ.

عض لإلاغشض  -2 ٌُ غ لإلاغشضًً ألاوعصًمُين ودلى ئخطعئُعت ثبين ثلضم لطؿالب و هجعخهم في لطيلُة؛  بىعء دلى ثلعٍع

 دً فععطُة ؤلاعشعص ألاوعصًمي في لطيلُة، طحلضًمه ئلى
ً
غل  ألاوعصًمي طليلُة بعض نهعًة لطفطل لطضعلس ي ثلٍغ

 مجلـ لطيلُة، ًحػمً معًأجي:

 .وؿ  لطىجعح في لإلالغعلت لإلاؿغوخة في لطيلُة 

 .وؿ  ثىػع صعحعت لطؿالب، وفم ؾلم لطضعحعت، في لإلالغعلت لإلاؿغوخة في لطيلُة 

  ثلضم لطؿالب في ول  مؿحىي صعلس ي ٌ  معض 

  الاخحفعف بعطؿالب في ول  مؿحىي صعلس ي ٌ  معض 

  ثسغج لطؿالب في ول  بغهعمج ٌ  صعلس ي معض 
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  وؿ  لطؿالب ثدد ؤلاهظلع ألاوعصًمي في ول مؿحىي صعلس ي، ووفم خعالت ؤلاهظلع لإلادضص  في لطلغلعلت

ة طلت لططلة و في لطىكعم لطضلزلي طلجعمعة.   لطىػلٍع

 .ؤلاحغلءلت لطعالحُة  لإلاحبعة طضدم لطؿالب ثدد ؤلاهظلع ألاوعصًمي 

  هظلع ألاوعصًمي أو لطؿالب لطظًً ًحىغع عؾىبهم في ؤلاحغلءلت لطترمُمُة لإلاحبعة طضدم لطؿالب ثدد ؤلا

 لإلالغعلت.

 وؿ  مغلحعة لطؿالب إلاغشضيهم ألاوعصًمُين 

 لي بُعهعت أزغي طلت ضلة بفععطُعت ؤلاعشعص ألاوعصًمي 

 ثلُُم لإلاغشض ألاوعصًمي لطؿالبي بعطحععون مع عئِـ لطلؿم لإلاسحظ -3

 : مجالع ألاقظام والكلياث -4-ش

 املهام واملظإولياث:-

محعبعة أصلء ؤلاعشعص ألاوعصًمي في لطلؿم ولطيلُة، وثلُُم َظل ألاصلء هبىض أؾعس ي في لححمعدين دلى  -1

 ألاكل ول فطل.

حسظ ؤلاحغلءلت ولطلغلعت لإلاىعؾبة  -2 غ لإلالضم مً لإلاغشض لطيعصًمي طليلُة ٍو ًضعؽ مجلـ لطيلُة لطحلٍغ

ئطل وعهد مً غمً لططالخُعت لإلادضص  طليلُة، أو ًػع لإلالترخعت  طحىفُظ لطحىضُعت لإلالضمة

 لإلاىعؾبة بشأنهع إلاىعكشتهع في لجىة ؤلاعشعص ألاوعصًمي في للجعمعة.

 لجىت لازشاد في الجامعت: -5-ش 

  غأؾهع ٌشيل في بضلًة ول دعم أوعصًمي لجىة طلعشعص ألاوعصًمي، ثحأطف مً لإلاغشضًً ألاوعصًمُين طليلُعت ٍو

 غشض ألاوعصًمي طلجعمعة وثيلف بعإلاهعم آلاثُة:لإلا

 غمعن لطحؿبُم لإلاىخض إلحغلءلت و ؾُعؾعت ؤلاعشعص ألاوعصًمي في للجعمعة. -1

عص  فعدلُة ؤلاعشعص ألاوعصًمي في للجعمعة. -2  جعمُم أفػل لإلامععؾعت لطتي ثإصي ئلى ٍػ

 لحلهع. صعلؾة لإلاشعول لطتي جعترع لطحدطُل لطضعلس ي طلؿالب ولكترلح زؿـ لطعمل -3

 ثغفع لطلجىة ثىضُعتهع ئلى مجلـ شإون لطؿالب . -4

  حللى عئِـ لطلجىة )لإلاغشض ألاوعصًمي ثجحمع لجىة ؤلاعشعص ألاوعصًمي مغثين دلى ألاكل في ول فطل صعلس ي، ٍو

غ ؤلاعشعص ألاوعصًمي مً لطيلُعت إلاىعكشتهع وعفع لإلالترخعت ئلى مجلـ شإون لطؿالب.  طلجعمعة(  ثلعٍع
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  بُة ألدػعء لطهُئة لطحعلُمُة للجضص، ممً ؾُيلفىن بمهعم ؤلاعشعص ثيؿم لطلجىة مع لطيلُعت طعلض صوع  ثضٍع

ألاوعصًمي، طشغح ؾُعؾعت وئحغلءلت للجعمعة ووػلع  لطحعلُم لطععلي و لطبدث لطعلمي طلت لططلة بعإلعشعص 

 لُة ؤلاعشعص ألاوعصًمي.ألاوعصًمي طلؿلبة،  همع  تهضف ئلى لطخشععن في لإلامععؾعت لإلاثلى طػمعن هجعح دم

  فُة لطتي ثلضمهع لطيلُعت طلؿلبة للجضص طشغح ؾُعؾة وئحغلءلت ؤلاعشعص جشغف لطلجىة دلى لطللعءلت لطحعٍغ

 ألاوعصًمي،.

  غ ؤلاعشعص ألاوعصًمي  لإلالضمة مً لطيلُعت، وؤلاحغلءلت لطتي لثبعتهع لطيلُعت ثضعؽ لجىة ؤلاعشعص ألاوعصًمي ثلعٍع

 دً وغع ؤلاعشعص ألاوعصًمي طحىفُظ ؾُعؾعت وئحغل
ً
غل عض  لطلجىة ثلٍغ

ُ
ءلت ؤلاعشعص ألاوعصًمي، وبىعء دلى ططً ج

 في للجعمعة ًحػمً مع ًأجي:

o .عت لطضعلؾُة ٌ لطىجعح في ولُعت للجعمعة وفم لطبرلمج لإلاؿغوخة و لإلاؿحٍى  معض 

o .محىؾـ وؿ  ثىػع صعحعت لطؿالب وفم ؾلم لطضعحعت في ول ولُة 

o  في ول  ولُة محىؾـ ثلضم لطؿالب 

o  الاخحفعف بعطؿالب في ول  ولُة ٌ  معض 

o  ثسغج لطؿالب في ول  ولُة ٌ  معض 

o  ة طلت وؿ  لطؿالب ثدد ؤلاهظلع ألاوعصًمي في ول ولُة وفم خعالت ؤلاهظلع لإلادضص  في لطلغلعلت لطىػلٍع

 لططلة وفي لطىكعم لطضلزلي طلجعمعة. 

o  هظلع ألاوعصًمي.ؤلاحغلءلت لطعالحُة  لإلاحبعة طضدم لطؿالب ثدد ؤلا 

o  ؤلاحغلءلت لطترمُمُة لإلاحبعة طضدم لطؿالب ثدد ؤلاهظلع ألاوعصًمي أو لطؿالب لطظًً ًحىغع عؾىبهم في

 لإلالغعلت.

o .وؿ  مغلحعة لطؿالب إلاغشضيهم ألاوعصًمُين في ول ولُة 

o .لي بُعهعت أزغي طلت ضلة بفعدلُة ؤلاعشعص ألاوعصًمي 

 املسشد ألاكاديمي للجامعت: -6-ش

 هام واملظإولياث:امل-

ثغؤؽ لجىة ؤلاعشعص ألاوعصًمي في للجعمعة و غمعن ؾير أدمعٌ لجىة ؤلاعشعص ألاوعصًمي طحدلُم  -1

 أَضلف ؾُعؾة ؤلاعشعص ألاوعصًمي في للجعمعة.

لطحيؿُم مع لإلاغشضًً ألاوعصًمُين طليلُعت طػمعن لطحؿبُم لإلاىخض طؿُعؾعت و ئحغلءلت ؤلاعشعص  -2

 ألاوعصًمي في للجعمعة.

ف وغع ؤلاعشعص ألاوعصًمي في للجعمعة و عفعه ئلى مجلـ شإون  -3 غ ًىض  ؤلاشغلف دلى ئدضلص  ثلٍغ

 لطؿالب.
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خػىع حلؿعت مجلـ شإون لطؿالب طلجعمعة ومجلـ للجعمعة دىض مىعكشة مىلغُع ثسظ  -4

 ؤلاعشعص ألاوعصًمي.

 مجلع الجامعت: -7-ش

 
 
غ وغع ؤلاعشعص ألاوعصًمي في ًىعكش مجلـ للجعمعة ثىضُعت مجلـ شإون لطؿالب فُمع ًحعل م بحلٍغ

، وهحعئج ثدلُل الاؾحبُعهعت للخعضة بعإلعشعص 
ً
غ فععطُة ؤلاعشعص ألاوعصًمي في للجعمعة أًػع للجعمعة، وثلٍغ

عص  فعدلُة ؤلاعشعص  حسظ لطلغلعت لإلاىعؾبة طٍؼ م وغع ؤلاعشعص ألاوعصًمي ٍو  ُ ألاوعصًمي ، وبىعء دلى ططً ًل

 ألاوعصًمي في للجعمعة.

 قظم القبىل و الدسجيل: -8-ش

ًلضم لطلؿم زضمعت لطضدم لإلاؿلىبة طيعفة فععطُعت و ئحغلءلت ؤلاعشعص ألاوعصًمي و دلى وعفة لإلاؿحىٍعت؛ لبحضلًء 

 ئلى  ثلضًم لطبُعهعت و ؤلاخطعئُعت  للخعضة 
ً
مً جعُين لإلاغشض ألاوعصًمي طلؿعط  في لطلؿم لإلاسحظ وضىال

 طلت لططلة ووفم لإلاهعم و لإلاؿإوطُعت لإلادضص  طيل حهة. بعإلعشعص ألاوعصًمي ئلى للجهعت

 ئجساءاث لازشاد ألاكاديمي: -ح 

ًطضع مجلـ شإون لطؿالب صطُل ؤلاعشعص ألاوعصًمي في للجعمعة، ًدضص غمىه ثىضُف ئحغلءلت ؤلاعشعص 

 ألاوعصًمي بعطحفطُل؛ وبمع ًدلم أَضلف ومحؿلبعت ؾُعؾة ؤلاعشعص ألاوعصًمي في للجعمعة. 

 ئجساءاث ضمان الجىدة: -ط 

  طلُعؽ فععطُة 
ً
ة للجىص  بعطحيؿُم مع لجىة ؤلاعشعص ألاوعصًضًمي في للجعمعة لؾحبُعهع ثطمم مضًٍغ

ئحغلءلت ؤلاعشعص ألاوعصًمي مً وحهة هكغ لطؿلبة ولإلاغشضًً ألاوعصًمُين، وبعالدحمعص دلى مإشغلت ألاصلء 

 معة.لطغئِؿُة طلعشعص ألاوعصًمي لطتي ًدضصَع مجلـ للجع

   ًىفظ الاؾحبُعن، بعؾحسضلم لطىكعم ؤلاطىتروويLOGOS دلى ألاكل باشغلف لجىة 
ً
، مغ  ولخض  فطلُع

 ؤلاعشعص ألاوعصًمي طلجعمعة.

  ة للجىص ، ولؾحسغلج مإشغلت ثحىلى لجىة ؤلاعشعص ألاوعصًمي ثدلُل هحعئج الاؾحبُعن، بعطحيؿُم مع مضًٍغ

 ئحغلءلت ؤلاعشعص ألاوعصًمي دلى مؿحىي للجعمعة ولطيلُعت.ألاصلء لطغئِؿُة وثلضًغ مضي فععطُة 

  ًلىم مجلـ لطيلُة بضعلؾة هحعئج الاؾحبُعن ووغع للخؿـ طحدؿين ألاصلء ومععلجة ميعمً للخلل ئن

 وحضت،

  ثىػع لجىة ؤلاعشعص ألاوعصًمي هحعئج الاؾحبُعن ومإشغلت أصلء ؤلاعشعص ألاوعصًمي دلى ولُعت للجعمعة

ع ئ َغ  لى مجلـ شإون لطؿالب.وثغفع ثلٍغ
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ً
غل غفع ثلٍغ غ لطيلُعت هحعئج الاؾحبُعن ومإشغلت ألاصلء لطىعثجة دىه، ٍو ًضعؽ مجلـ شإون لطؿالب ثلعٍع

غ.  دً فععطُة ؤلاعشعص ألاوعصًمي ئلى مجلـ للجعمعة مع ملترخعت لطحؿٍى

 غ مجلـ شإون لطؿالب دً هحعئج الاؾحبُعن ومإشغلت ألاصلء لطىعثجة دىه   ًىعكش مجلـ للجعمعة ثلٍغ

حسظ لطلغلعت لإلاىعؾبة خٌى ططً.  وملترخعت لطحؿىٍغ ٍو

 .غلطؿىىي طلجعمعة إلاىعكشة فععطُة ئحغلءلت ؤلاعشعص ألاوعصًمي في للجعمعة  ًفغص بىض في لطحلٍغ
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للطالب مرشد أكاديمي مرشد أكاديمي للطالب  

 مجلس القسم

 رئيس القسم

الكليةمجلس   

 عميد الكلية

شؤون الطالبمجلس   

نائب رئيس الجامعة 

 للشؤون الطالبية

الجامعةمجلس   

 رئيس الجامعة 

 

 المرشد األكاديمي للكلية

 

 المرشد األكاديمي للكلية

 

 لجنة اإلرشاد األكاديمي للجامعة
 المشرف األكاديمي للجامعة

 مرشد أكاديمي للطالب مرشد أكاديمي للطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إشراف و متابعة

 

 تقرير اإلرشاد األكاديمي للكلية تقرير اإلرشاد األكاديمي للكلية

تقرير وضع و فعالية اإلرشاد 

 األكاديمي في الجامعة

 إشراف و متابعة

الهيكل التنظيمي لإلرشاد -ي

 الجامعةكاديمي في األ
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 الئدت خاالث الطالب ألاكاديميت في هظام الجامعت لالكترووي )لىغىض(: 2امللحق 

# Academic Status English Display ( Web) Arabic Display (Web) 

1 Normal Regular Student طالب نظامي 

2 Removal Removal of Academic Probation Status إزالة حالة اإلنذار األكاديمي 

3 Degree Dismiss Academic Dismissal from Study Program 

(Student can apply to remedial study program)  
) يمكن للطالب التقدم بطلب للدخول  من التخصصأكاديمي فصل 

 (في برنامج الدراسة الخاصة االستدراكية

4 Candidate Degree Dismiss On-Probation- Program Dismissal if CGPA ˂1.75 
(Sign Form No: 4/ AR) 

تحت اإلنذار األكاديمي: فصل من التخصص في حالة    
CGPA˂1.75 ( /ق.ت 4 )توقيع النموذج 

5 University Dismiss Academic Dismissal from University فصل أكاديمي من الجامعة 

6 First Warning On Academic-Probation: First Warning (Sign 
Form No: 2/ AR) 

 (/ق.ت 2   )توقيع النموذج إنذار أكاديمي أول 

7 Second warning On Academic-Probation: Second (Last Warning) 
(Sign Form No: 3/ AR) 

 (/ق.ت3  )توقيع النموذج إنذار أكاديمي ثاني )آخر إنذار( 

8 Remedial (1 Sem) Admitted to the Special Remedial Study: One 
Semester Only(Sign Form No: 7/ AR) 

فصل  -برنامج الدراسة الخاصة االستدراكية الطالب مقبول في 
 ( /ق.ت 7 )توقيع النموذج واحد فقط 

9 Remedial ( 4 Sem) First Time Admitted to the Special Remedial Study ( 4 
Semesters)- First Semester (Sign Form No: 5/ 
AR) 

 4برنامج الدراسة الخاصة االستدراكية ) الطالب مقبول قي 
 ( /ق.ت 5 )توقيع النموذج فصول(: الفصل األول 

10 Remedial ( 4 Sem) Second Time Under the Special Remedial Study ( 4 
Semesters)- Second Semester(Sign Form No: 8/ 
AR , or Form No: 9 /AR) 

فصول(: الفصل  4متابعة برنامج الدراسة الخاصة االستدراكية ) 

 ( /ق.ت 9أو النموذج  /ق.ت 8)توقيع النموذج الثاني 

11 Remedial ( 4 Sem) Third Time Under the Special Remedial Study ( 4 
Semesters)- Third Semester(Sign Form No:9 / 
AR) 

فصول(: الفصل  4برنامج الدراسة الخاصة االستدراكية )  متابعة

 ( /ق.ت 9)توقيع النموذج لث الثا

12 Remedial ( 4 Sem) Fourth Time Under the Special Remedial Study ( 4 
Semesters)- Fourth Semester (Last semester) 
(Sign Form No: 9 / AR) 

فصول(: الفصل  4)  برنامج الدراسة الخاصة االستدراكية متابعة

 ( /ق.ت 9)توقيع النموذج الرابع و األخير 

13 Remedial Ext(1) Extension of Special Remedial Study- First 
Semester(Sign Form No: 6 / AR) 

)توقيع النموذج خاصة االستدراكية: الفصل األول تمديد الدراسة ال
 ( /ق.ت 6

14 Remedial Ext(2) Extension of Special Remedial Study- Second 
Semester ( Last Semester) (Sign Form No: 6 / 
AR) 

)توقيع تمديد الدراسة الخاصة االستدراكية: الفصل الثاني واألخير  
 ( /ق.ت 6النموذج 
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 هماذج حعهداث الطالب بدظب الحالت ألاكاديميت :3امللحق 
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