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 مصطلحات مهمة في اإلرشاد األكاديمي 

 تعريفه المصطلح

 العام الجامعي
مدة زمنية تحددها الوزارة للتعليم في المملكة العربية السعودية، بداية من 

 الفصل األول حتى نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي، بفصليه األول والثاني.

رقم تسجيل 

 الطالب

رقم يدل على العام الجامعي الذي سجل به الطالب والفصل الذي التحق به 

 إضافة إلى الرقم المتسلسل للطالب. 

 فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد. السنة الدراسية

 الفصل الدراسي
مدة زمنية ال تقل عن أربعة عشر  أسبوعًا  تدرس على مداها المقررات الدراسية، 

 ا التسجيل واالختبارات النهائية.وال تدخل من ضمن فترت

 الفصل الصيفي
مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل 

 لكل مقرر.ا واالختبارات النهائية، وتُضاعف خاللها الساعات المعتمدة أسبوعيً

 الخطة الدراسية

والحرة، والتي تشكل هي مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية، واالختيارية، 

مجموع  وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح 

 للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.

 المقرر الدراسي

مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص )برنامج( 

يميزه من حيث ويكون لكل مقرر رقم، ورمز، واسم، ووصف مفصل لمفرداته 

المحتوى، والمستوى عما سواه من مقررات، ويجوز أن يكون لبعض المقررات 

 متطلب،  أو متطلبات سابقة، أو متزامنة معه.

سجل  الطالب 

 الدراسي

كشف يبين المقررات التي اجتازها الطالب بنجاح أو معادلة بتسلسل الفصول 

الفصلي والتراكمي في كل فصل والتقديرات التي أحرزها، كذلك  يبين المعدل 

 دراسي.

 مجموعة المواد الدراسية التي تقر الجامعة تدريسها لجميع طلبتها. متطلبات الجامعة 

 متطلبات الكلية
مجموعة المواد الدراسية التي يدرسها جميع طلبة الكلية على اختالف 

 تخصصاتهم.
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متطلبات 

 التخصص

حقل واحد من حقول العلوم والمعرفة  مجموعة المواد الدراسية التي تنتمي إلى

 اإلنسانية وينفرد بدراستها طلبة التخصص الواحد في الكلية.

 المرشد األكاديمي
عضو هيئة التدريس الذي يتم اختياره إلرشاد الطالب وتوجيهه في عملية 

 التسجيل في كل فصل دراسي، ويتابع شؤونه األكاديمية خالل مدة إرشاده.

 عملية حذف أو إضافة أو تغيير شعب أو مواعيد معينة لمقرر أو اكثر . السحب واإلضافة

 المعدل الفصلي

حاصل قسمة مجموع  النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات 

المقررة لجميع المقررات التي درسها في فصل دراسي، وتحسب النقاط بضرب 

كل مقرر درسه الطالب في الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في 

 الفصل الدراسي.

 المعدل التراكمي

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات 

التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك 

 المقررات.

 اإلنذار األكاديمي
التراكمي عن الحد األدنى  اإلشعار الذي يُوَجْه للطالب بسبب انخفاض معدله 

 وذلك حسب الئحة الدراسة واالختبارات لجامعة المستقبل.

 العبء الدراسي

مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل 

دراسي، ويتحدد الحد األعلى واألدنى للعبء الدراسي حسب القواعد لالئحة 

 الدراسة واالختبارات لجامعة المستقبل.

 الخطة اإلرشادية
مخطط يوضح المقررات التي اجتازها الطالب والمقررات المتبقية والمقررات 

 المعادلة وتدرج المستويات يتم االطالع عليها من خالل حساب الطالب.

 تسجيل مقررين مختلفين بنفس الموعد. التعارض

 مقرر يجب اجتيازه كشرط لتسجيل المقرر المرتبط به. متطلب سابق

 مقرر يجب تسجيله بنفس وقت المقرر المرتبط به. متطلب متزامن

 %.75حرمان الطالب من دخول االختبار النهائي في حال قلت نسبة حضوره عن  الحرمان
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االعتذار عن فصل 

 دراسي

طلب اعتذار يُقدم لعميد الكلية عن االستمرار في دراسة فصل دراسي أو صيفي 

االعتذار عن سنة دراسية كاملة بالنسبة لكلية وفقًا لضوابط الالئحة ) ويكون 

 طب األسنان (.

االعتذار عن مقرر 

 دراسي
 اعتذار عن االستمرار في دراسة مقرر دراسي  وفقًا لضوابط الالئحة.

تأجيل فصل 

 دراسي

طلب تأجيل فصل دراسي يُقدم لعميد الكلية لتأجيل فصل دراسي وفقًا 

نة دراسية كاملة بالنسبة لكلية طب لضوابط الالئحة ) ويكون التأجيل لس

 األسنان (.

 طي قيد الطالب
انقطاع  الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون أن يكون معتذرًا 

 أو مؤجلًا ) ويكون االنقطاع لسنة دراسية كاملة بالنسبة لكلية طب األسنان (.

 إعادة قيد
وسجله قبل االنقطاع وفقًا إعادة قيد الطالب المنقطع عن الدراسة برقمه 

 لضوابط الالئحة.

 (. 5من  2يعطى للطالب في حال انخفض معدله عن ) اإلنذار االكاديمي

الفصل من 

 الجامعة

فصل الطالب من الجامعة في حال حصوله على ثالثة إنذارات أكاديمية متتالية 

لتخرجه أو إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة 

 عالوة على مدة البرنامج.
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 مقدمة 

يعتبر الطلبة هم الركيزة األساسية في أي مؤسسة تعليمية. بصرف النظر عن 

توفير التعليم الجيد لهم، ومن الضروري أن يحصلوا على الدعم للحصول على تجربة 

لإلرشاد تعليمية كبيرة لمساعدتهم على االنتهاء من دراستهم. هذا هو الهدف الرئيس 

األكاديمي، والذي يعتمد على ربط أعضاء هيئة التدريس والطلبة. ومع ذلك، يمكن تعريف 

اإلرشاد األكاديمي على أنه عملية مستمرة ومنتظمة ترافق مسيرة الطالبـ/ ـة منذ التحاقه 

 .بالكلية حتى التخرج

هداف علمًا بأن اإلرشاد األكاديمي يعتمد على التخطيط والتحضير وتحديد األ 

   .والتوجيه والتواصل والمتابعة

إنَّ مسؤولية اإلرشاد األكاديمي هي مسؤولية متكاملة حيث يعتبر الطالب/ ـة 

شريك في المسؤولية ولذا من ضمن أهداف اإلرشاد هو مساعدتهم في تحمل مسؤولية 

تعلّمهم، ووضع خطط تعليميّة، واضحة متوافقة مع قدراتهم األكاديمية، وأهدافهم 

 هنيّة، وأهداف حياتهم.الم
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  نبذه عن الوحدة 

أنشئت وحدة الدعم واإلرشاد األكاديمي في جامعة المستقبل تمشيًا مع طموح 

الجامعة بالتميز األكاديمي. تعنى الوحدة بالتخطيط واإلشراف على تنفيذ عملية اإلرشاد 

التي أنشئت من أجلها األكاديمي من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتحقيق األهداف 

 وتنفيذ المهام الموكلة لها.

 

  الرؤيــــــة 

الريّادة والتميز في مجال اإلرشاد األكاديمي، بما يساعد إلى التفوق وتنمية قدراتهم 

 .2030اإلبداعية والفكرية تحقيقًا رؤية المملكة 

 

  الرسالـــــة 

مشكـالتهم مساعدة الطلبة في تنمية قدراتهم وإمكانياتهم، وفهم وحل 

الدراسية، واستشعار المشاكل األكاديمية قبل حدوثها والعمل على إيجاد الحلول 

المناسبة، والوصول إلى أعلى درجة ممكنة من التوافق األكاديمي عن طريق تقديم خدمات 

 إرشادية متميزة ومتنوعة للطالب/ ـة.

 

  الوحـــــدة أهداف 

 تكيف مع الحياة الجامعية.تهيئة الطلبة المستجدين، وتحفيزهم على ال 

 مساعدة الطلبة المستجدين على اختيار التخصص المناسب. 

 تشجيع وتكريم الطلبة المتفوقين، واستثمار قدراتهم وإمكاناتهم. 

 متابعة الطلبة المتعثرين دراسيًا، ومساعدتهم على تصحيح مسارهم األكاديمي. 

 اكتشاف الموهوبين والمبدعين من الطلبة، ورعايتهم. 

 نشر ثقافة اإلرشاد األكاديمي في الجامعة. 
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  مهام الوحدة     

 اإلشراف ومتابعة عمل المرشدين األكاديميين في الجامعة. 

 مساعدة المرشدين األكاديميين في عملهـم وتذليل الصعوبات. 

 متابعة تقارير الحاالت اإلرشادية ورفعها إلى مجالس الكليات إذا لزم األمر. 

ة التي قد تؤثر على مستوى تحصيلهم العلمي وإيجاد الحلول مناقشة مشاكل الطلب 

 المناسبة لها.

النظـر في المواضيع الطالبية المرفوعة من قبل المرشدين األكاديميين وإيجاد الحلول  

 المناسبة لها.

التـــوعية بأهمية اإلرشاد األكاديمي وأهمية التواصل مع المرشد األكاديمي وذلك بنشــــر  

 شورات واستخدام موقع الجامعة لهذا الغرض.كتيبات ومن

اإلشراف على برامج توجيهية للطلبة المستجدين للتعريف بنظام الدراسة واالختبارات  

 واإلرشاد األكاديمي في كل كلية.

 يجتمع رئيس وأعضاء الوحدة بشكل دوري مرتين في الشهر على األقل. 

فصل دراسي واعتماده من مجلس رفع التقرير الدوري عن أعمال الوحدة في نهاية كل  

 الكلية ) التقرير نصف السنوي والتقرير السنوي ( .

 ما يوكل لها من أعمال أخرى.  

 

         خطوات اإلرشــاد األكاديمي  

يعتبر الطالب/ ـة هو أولى خطوات اإلرشاد األكاديمي وذلك من خالل معرفته 

بتخصصه، والتزامه بحضور  بأنظمة ولوائح الدراسة في الجامعة، ومعرفته التامة

المحاضرات واالختبارات في المواعيد المحددة، وكذلك حرصه بالحصول على المعرفة 

 المنشودة وفق أهداف المقرر.

ألستاذ المقرر دور فعَّال في عملية اإلرشاد األكاديمي من خالل متابعة تطور 

مر، ومتابعة المستوى األكاديمي للطلبة، وكذلك متابعة حضور الطلبة بشكل مست

تحصيلهم العلمي، والعمل على جذب الطلبة لالستفادة من الساعات المكتبية، 

 والتواصل مع المرشد األكاديمي في حال استشعار أي تعثر للطالب/ة.
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المرشد األكاديمي هو اللبنة األساسية في عملية اإلرشاد األكاديمي ويعتبر حلقة 

 شاد من خالل تنفيذ المهام المنوطة به.الوصل بين الطالب/ ـة ووحدة الدعم واإلر

وحدة الدعم واإلرشاد هي حلقة الوصل بين طلبة الكلية من خالل المرشدين 

األكاديميين وما بين إدارة الكلية، وذلك من خالل جمع ودراسة وتحليل جميع المعلومات 

عذار المقدمة المتعلقة بإرشاد الطلبة كالحاالت االرشادية، وتقارير اإلرشاد الشهرية، واأل

من قبل الطلبة، وأي نماذج أخرى يتم تجهيزها من الوحدة. حيث يتم رفع التوصيات النهائية 

 لعميد الكلية ومن ثم اتخاذ القرار بعرضها على مجلس الكلية .

يعتبر مجلس الكلية الحلقة األخيرة في عملية اإلرشاد األكاديمي حيث يتم من خالله 

االرشاد األكاديمي ومن ثم اتخاذ القرار المناسب. شكل  دراسة ومناقشة توصيات وحدة

 ( ادناه يوضح مراحل اإلرشاد األكاديمي والتي تبدأ بالطالب/ ـة وتنتهي به .1رقم )

 

 

 

 

 ( مراحل اإلرشاد األكاديمي1شكل رقم )

الطالب في 

القاعة الدراسية

أستاذ المقرر

ة /المرشد

األكاديمي

وحدة الدعم 

واإلارشاد

عميد الكلية

مجلس الكلية
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 خطوات مهمة للطالب/ة لتفعيل عملية اإلرشاد األكاديمي: 

 معرفة المرشد األكاديمي. 

 الساعات المكتبية للمرشد األكاديمي.معرفة  

 تحديد موعد مناسب للقاء المرشد األكاديمي يُتفق عليه بين الطالب/ ـة والمرشد. 

تحضير قائمة باألسئلة والمواضيع لمناقشتها مع المرشد قبل موعد االجتماع المتفق  

 عليه.

 االتصال بشكل مستمر بمرشده األكاديمي. 

 وث ظرف يمنعه من حضور المحاضرات أو االختبارات.التواصل مع المرشد في حال حد 

 االلتزام بأداء الواجبات واالختبارات القصيرة في كل مقرر دراسي. 

استغالل الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس بشكل فعال للحصول على القدر  

 المنشود من المعرفة.

 إرشاده.ضرورة إنشاء ملف إرشاد خاص بالطالب/ ـة لحفظ كل ما يتعلق ب 

 دور أستاذ المقرر لتفعيل عملية اإلرشاد األكاديمي 

متابعة غياب الطلبة بشكل منتظم وإبالغ المرشد األكاديمي في حال تغيب الطالب/ ـة  

 متكرر.عن المقرر بشكل 

 متابعة الطلبة المتعثرين أكاديميًا من خالل التواصل مع مرشده األكاديمي وإبالغه. 

 والموهوبين من خالل التواصل مع مرشده األكاديمي وإبالغه.متابعة الطلبة المميزين  

 تفعيل الساعات المكتبية وجذب الطلبة لالستفادة منها. 

الدعم  وإرسالها لوحدةتعبئة النماذج الخاصة بالطلبة المتعثرين والطلبة الموهوبين  

 واإلرشاد.

 كاديميدور المرشد األ 

رشاد، حيث يقوم بتقديم النصح للمرشد األكاديمي دورٌ فعالٌ في عملية اإل 

والمشورة لكل طالب/ة تحت إشرافه، من خالل دراسة ملف الطالب/ ـة وتتبع نتائجه/ها 

 فصالً بعد فصل. ومن األعمال التي يقوم بها المرشد األكاديمي:

 استقبال الطلبة والترحيب بهم وتعريفهم بنظام الكلية والجامعة والبيئة الجامعية. 
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لكتروني أو ورقي لكل طالب/ة من الطلبة الذين أوكلت إليه مهمة إعداد ملف خاص إ 

 اإلشراف عليهم، ويحتوي الملف على اآلتي: 

  .بيانات الطالب/ ـة 

  /ـة.مقررات التخصص المؤدية لتخرج الطالب 

  .استمارات التسجيل 

 .السجل األكاديمي للطالب/ة 

  .استمارة الحذف واإلضافة 

وتفسير الئحة ضبط السلوك للطلبة والعقوبات يقوم المرشد األكاديمي بعرض  

 المترتبة على كل مخالفه ومدى تأثيرها على سير الطالب/ ـة. 

متابعة الطلبة أثناء دراستهم بشكل منتظم خصوصًا المتعثرين أو المتوقع تعثرهم   

واستدعائهم والنظر في أسباب مشاكلهم ومحاولة حلها بالطرق المناسبة وتوجيههم 

من الساعات المكتبية والبرامج التي تقدمها الجامعة والتي تساعد على رفع لالستفادة 

 مستوى التحصيل العلمي كالدورات التدريبة وبرنامج قادة الغرف الصفية.

متابعة الطلبة المتميزين والتواصل معهم وحثهم على مواصلة تميزهم وإزالة العقبات  

 التي تعترض طريقهم.

اءة النشرات التي تصدرها وحدة الدعم واإلرشاد وحضور تشجيع الطلبة وحثهم على قر 

 الدورات التي تقيمها بخصوص اإلرشاد والمهارات األخرى.

 أي مهام أخرى يتم توجيهها من عميد الكلية ووحدة الدعم واإلرشاد. 

 توجيه الطالب/ ـة ومساعدته في كل احتياجاته األكاديمية والتي تتضمن ما يلي: 

 المقررات اوالً: عملية تسجيل  

دراسة ملف الطالب/ ـة وتخصصه/ها ومن ثم ملء استمارة التسجيل الخاصة بكل  

 طالب/ة قبل موعد التسجيل. 

توجيه الطالب/ ـة إلى ضرورة اختيار المقررات المناسبة وكذلك مجموع الساعات المراد  

 تسجيلها بما يتناسب مع المعدل التراكمي للطالب/ة .

االستعانة بقائمة مقررات التخصص الدراسي أثناء مساعدة الطلبة في اختيار مقرراتهم،  

والتأكد من نجاح الطالب/ ـة بتقدير في كل المقررات المطلوبة والمتطلبات السابقة 

لدراسة كل مقرر، حيث أنه لن يسمح للطالب/ة بتسجيل مقرر لم ينجح في المتطلب 

 السابق له. 
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ى والحد األقصى من الساعات المعتمدة التي يُسمح للطالب/ة معرفة الحد األدن 

 بتسجيلها في وضعه الحالي )العبء الدراسي للطالب/ة(.

 تزويد الطالب/ ـة بخطوات التسجيل في النظام اإللكتروني )البوابة اإللكترونية(  . 

 تزويد الطالب/ ـة بالتقويم األكاديمي المعتمد . 

 المحاضرات وأماكنها  .التأكيد على الطلبة بمواعيد  

 التأكد من عدم وجود أي تعارض في مواعيد جدول الطالب/ ـة الدراسي.  

 ثانيًا: الحذف واإلضافة:  

يمكن للطالب/ة تعديل تسجيله من خالل البوابة اإللكترونية بإضافة وحذف 

 مقررات في الفترة المحددة وذلك وفق الضوابط التالية:

 شروط الحذف 

 12عات الدراسية في الفصل الواحد عن الحد األدنى للعبء الدراسي )أال يقل عدد السا .1

ساعة معتمدة  40ساعة معتمده/  20ساعة معتمده( وأال يزيد عن الحد األعلى )

بالنسبة لكلية طب األسنان بالسنة( بما يتناسب مع معدل الطالب/ ـة التراكمي وفق 

معتمده من الفصل الدراسي ساعة  24الضوابط واللوائح، وللمتوقع تخرجهم تسجيل 

ساعة معتمده  12ساعة معتمدة من السنة الدراسية بالنسبة لكلية طب األسنان و 44)

 لذلك.للفصل الصيفي وذلك وفق الضوابط واللوائح المنظمة 

إذا كان المقرر المراد حذفه متطلبًا مصاحبًا مع مقرر آخر، فال يحق للطالب/ة حذفه إال  .2

 بحذف المقررين معًا.

 إلضافةا وطشر 

 أال يكون هناك تعارض في جدول الطالب/ ـة. .1

 أن يكون المقرر ضمن الخطة الدراسية او يضاف حسب الساعات الحرة. .2

 اجتياز المتطلب الدراسي السابق أو تسجيل المتطلب المصاحب. .3

 عدم تجاوز الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب/ة. .4

ر يتجاوز الطالب بتسجيله العدد الكلي عدم إضافة مقرر سبق اجتيازه، وعدم إضافة مقر .5

لساعات الخطة الدراسية إال في حاالت استثنائية، حسب الئحة الدراسة واالختبارات، مع 

 مراعاة ما ورد في شروط الحذف واإلضافة وفق الضوابط واللوائح
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أن يقوم الطالب بتعبئة استمارة الحذف واإلضافة والتأكد من توقيعها من قبل  .6

 ثم توقيعها ورفعها إلى القسم الذي ينتمي له الطالب/ ـة.الطالب/ ـة 

 ثالثًا: االعتذار عن فصل دراسي أو مقرر دراسي 

يقوم المرشد األكاديمي بتوضيح اَلية اعتذار الطالب/ ـة عن فصل دراسي )سنة دراسية  

بالنسبة لكلية طب األسنان( أو مقرر دراسي وأثر ذلك على الخطة الدراسية للطالب/ة 

 وذلك ضمن الضوابط التالية:

يجوز للطالب/ة االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي أو صيفي دون أن يعد  

راسبًا في المقررات المسجلة له، وتحتسب المدة المعتذر عنها ضمن المدة الالزمة 

 إلنهاء متطلبات التخرج.

 لعميد الكلية. االعتذاريتقدم الطالب/ ـة بطلب  

وفق التقويم األكاديمي قبل بداية االختبارات  االعتذارالطالب/ ـة بطلب يجب أن يتقدم  

النهائية بأسبوع على األقل للفصل الدراسي )بأسبوعين على األقل للسنة الدراسية 

 بالنسبة لكلية طب األسنان(، والفصل الصيفي.  

ن بالنسبة دراسيتين متتاليتي )لسنتينيجب أال يكون االعتذار عن ثالثة فصول متتالية  

 لكلية طب األسنان(.

يتم طي قيد الطالب/ ـة في حال تنفيذ اعتذار إضافي يزيد عن ثالث فصول متتالية )يزيد  

 عن سنتين دراسيتين متتاليتين بالنسبة لكلية طب األسنان(.

يجوز للطالب/ة االعتذار عن االستمرار في دراسة مقرر دراسي أو أكثر ويرصد له تقدير )ع(  

 د راسبًا بشرط أال يتجاوز الحد األدنى من العبء الدراسي.دون أن يع

 رابعًا: تأجيل الدراسة 

يقوم المرشد األكاديمي بتوضيح الَية تأجيل الدراسة من قبل الطالب/ ـة وأثر ذلك 

 على الخطة الدراسية للطالب/ة وذلك ضمن الضوابط التالية:

بدء الدراسة  الثاني منيجوز للطالب/ة التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية األسبوع  

لعميد الكلية التي يتبعها الطالب/ ـة على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين 

دراسية واحدة بالنسبة لكلية طب  )سنةمتتالين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية 

 ذلك.بقائه في الجامعة، ثم يطوى قيده بعد أقصى طيلة  األسنان( كحد

إذا انقطع الطالب/ ـة المنتظم/ ـة عن الدراسة مدة فصل دراسي دون االعتذار، أو  

 التأجيل، فإنه يطوى قيده/ ها من الجامعة.
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 خامسًا: إعادة القيد 

يقوم المرشد األكاديمي بتوضيح الَية إعادة قيد الطالب/ ـة للطلبة والتي تخضع 

 التالية: للضوابط

 أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية فأقل من تاريخ طي القيد. 

 أن يوافق مجلس الكلية على إعادة قيد الطالب/ ـة. 

إذا مضى على طي قيد الطالب/ ـة أربعة فصول دراسية فأكثر فبإمكانه التقدم للجامعة   

 بق.طالبًا مستجدًا دون الرجوع إلى سجله الدراسي السا

 ال يجوز إعادة قيد الطالب/ ـة إذا كان مفصوال أكاديميا قبل طي قيده. 

 % من متطلبات التخرج.25ال يجوز إعادة قيد الطالب/ ـة إذا لم ينه  

 ال يجوز إعادة قيد الطالب/ ـة أكثر من مرة واحدة. 

أو  ال يجوز إعادة قيد الطالب/ ـة الذي فصل من الجامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية، 

الذي فصل من جامعة أخرى ألسباب تأديبية، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله 

 لمثل هذه األسباب فيعدّ قيده ملغيا من تاريخ إعادة القيد.

 سادسًا: الفصل من الجامعة 

يقوم المرشد األكاديمي بتوضيح الحاالت التي يفصل بها الطالب/ ـة من الجامعة 

 والتي تشمل ما يلي: 

 2.00ذا حصل/ت على ثالث إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن )إ 

 (5.00من 

إذا لم ينه/ تنه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه/ها عالوة  

على مدة البرنامج، ووفق الضوابط واللوائح المنظمة يجوز إعطاء فرصة استثنائية 

اء متطلبات التخرج بحد أقصى ال يتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة ة إلنهـ للطالب/

 للتخرج.

 سابعا: التقديرات واحتساب المعدل التراكمي 

 للمقررات.يقوم المرشد األكاديمي بالتوضيح للطالب/ة طريقة احتساب التقديرات 

 تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب/ ـة في كل مقرر حسب الجدول التالي:
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 5وزن التقدير من  رمز التقدير التقدير الدرجة المئوية

 5.00 ا+ ممتاز مرتفع 95-100

 4.75 ا ممتاز 95أقل من  - 90

 4.50 ب+ جيد جدا مرتفع 90أقل من  - 85

 4.00 ب جيد جدا 85أقل من  - 80

 3.50 ج+ جيد مرتفع 80أقل من  - 75

 3.00 ج جيد 75أقل من  - 70

 2.50 د+ مقبول مرتفع 70أقل من  - 65

 2.00 د مقبول 65أقل من  - 60

 صفر هـ راسب 60اقل من 

 

 التالية:يتم حساب المعدل التراكمي للطالب حسب اآللية 

المعدل الفصلي = )مجموع النقاط للفصل الدراسي تقسم على مجموع الوحدات 

 للفصل الدراسي( وكما في المثال التوضيحي ادناه.

 المقرر
عدد 

 الوحدات

الدرجة 

 المئوية

الرمز 

 التقديري
 (الوزن  X) الوحدات  النقاط وزن التقدير

 9  4.5 ب+ 85 2 104سلم 

 12 3 ج 70 4 001ريض 

 19 4.75 ا 92 4 001فيز 

 12 4 ب 80 3 101عال 

 52    13 المجموع

 

 ( 52/  13=  4المعدل الفصلي = ) 

السابقة تقسم على عدد وحدات المعدل التراكمي= )مجموع نقاط الفصول 

 الفصول السابقة(.
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: آلية التعامل مع الطلبة المتفوقين، والموهوبين، ثامنًا 

 والمتعثرين.

 اوالً: الطلبة المتفوقين 

يعتبر الطالب/ ـة متفوقًا إذا كان يتمتع بقدرات تحصيلية عالية تنعكس بشكل مباشر  

 (.5من  4.5التراكمي عن )على المعدل التراكمي على ان ال يقل المعدل 

يتم اختيار الستة األوائل على مستوى الكلية ولجميع األقسام بحسب المعدل ويتم  

 تكريمهم بعرض أسمائهم ومعدالتهم على لوحة الشرف المعلنة في كل كلية.

يتم تحديد أسماء الطلبة المتفوقين في البرامج المختلفة عن طريق رؤساء األقسام  

 وعمادة الكليات.

مل أنشطه علمية للطلبة المتفوقين لصقل شخصيتهم وزيادة المعرفة لديهم ع 

 كالزيارات العلمية الخارجية والمسابقات العلمية.

دعم الطلبة المتميزين بحثيًا من خالل تقديم الدعم المادي لهم للمشاركة بالمؤتمرات  

 العالمية.

 حضور للطلبة المتفوقين. تقديم برامج تدريبة متقدمة للطلبة على أن تكون أولوية ال 

 ثانًيا: الطلبة الموهوبين 

يعتبر الطالب/ ـة موهوبًا أو مبدعًا في حال تمتعه/ها بقدرات ذهنية فائقة أو أداء متميز  

 يفوق أقرانه/ها في إحدى األنشطة أو المجاالت التي تعقدها الكلية أو الجامعة. 

ية المتنوعة من قبل لجنة يتم ذلك عن طريق إعداد برامج فصليه لألنشطة الالصف 

األنشطة الطالبية تشمل األنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية والتي تقام خالل 

 الفصل الدراسي.

عن طريق حث الطلبة على المشاركة في أنشطة الكلية وتشجيعهم على إبراز مواهبهم  

 من قبل المرشد األكاديمي.

تراك في نشاطات مختلفة لتنمية عن طريق تشجيع الموهوبين والمبدعين في االش 

 قدراتهم اإلبداعية.

 ثالثًا: الطلبة المتعثرين 

يعتبر الطالب/ ـة متعثرًا في حال لم يتمكن من النجاح في أحد االختبارات الفصلية او  

 النهائية لمقرر أو أكثر.
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تبدأ عملية متابعة الطلبة المتعثرين من خالل مدرس المقرر وذلك باعتماد نموذج معين  

( يعبأ من قبل مدرس المقرر في حال تعثر الطالب/ ـة سواءً في االختبارات  F)نموذج 

 الشهرية أو النهائية ومن ثم يرفع للمرشد األكاديمي وكذلك لوحدة اإلرشاد األكاديمي .

يتم مقابلة الطالب/ ـة من قبل المرشد األكاديمي لمناقشة أسباب التعثر والعمل سويًا  

 المناسبة لتحسن مستوى الطالب/ ـة األكاديمي. على إيجاد الحلول 

يتم دراسة وتحليل كافة البيانات المتعلقة بالطلبة المتعثرين من قبل وحدة اإلرشاد  

 األكاديمي والخروج بالتوصيات المناسبة لعميد الكلية.

يتم حث الطلبة على االستفادة من الساعات المكتبية وكذلك ضرورة االلتزام بحضور  

 ت وأداء الواجبات والتفاعل داخل القاعة.المحاضرا

يتم عقد محاضرات إضافية لزيادة معرفة الطلبة بالمقررات التي يتكرر تعثر الطلبة بها  

 وكذلك المقررات األساسية في األقسام.

 يتم عقد دورات تدريبة متخصصة للطلبة المتعثرين. 

لتزويد الطلبة بالمعرفة يتم عقد محاضرات إضافية من قبل الطلبة قادة الغرف الصفية  

 الالزمة. 

تحفيز وتعزيز الطلبة الذين تحسنوا من خالل دعوتهم للقاء عميد الكلية وذلك لحثهم  

 على االستمرار في المتابعة والتطور. 

            مهام إضافية لوحدة الدعم واإلرشاد  

هنالك مجموعه إضافة لما تم ذكره من األعمال التي يقوم بها المرشد األكاديمي، 

من المهام المهمة والتي تلعب دورًا أساسيًا في عملية اإلرشاد األكاديمي وتقوم بها وحدة 

 الدعم واإلرشاد ومنها:

إعداد االستمارات والنماذج الخاصة باإلرشاد األكاديمي والتي تلعب دورا فعاال في حل  

 مشكالت الطلبة.

زمة التي تعينهم على أداء دورهم على أكمل تزويد المرشدين األكاديميين بالمعلومات الال 

 وجه.

اإلشراف على تطوير أداء المرشدين وعقد ورش العمل الالزمة بشكل دوري لتفعيل  

 عملية اإلرشاد.

 توجيه الطالب/ ـة إلى المكان المناسب الذي يمكن أن يتولى حل مشكلته/ ها. 

 تحويل الحاالت التي تتطلب تحويلها إلى الوحدات المتخصصة. 
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وذوي  والموهوبين والمتعثرينتنظيم برامج الدعم األكاديمي للطلبة المتفوقين  

 االحتياجات الخاصة.

دراسة وتحليل الحاالت اإلرشادية وكذلك تقارير اإلرشاد الشهرية ونماذج متابعة األداء  

األكاديمي للطلبة والخروج بتوصيات تساعد في إيجاد الحلول المناسبة ورفعها إلى 

 عميد الكلية. 

متابعة الطلبة المتغيبين عن االختبارات لمعرفة أسباب التغيب، واستالم األعذار إن  

 حليل أسباب التغيب ورفع توصيات بذلك لعميد الكلية.وجدت، وت

 

 نماذج اإلرشاد األكاديمي 

 .نموذج تقرير حالة إرشادية باللغة العربية 

 .نموذج تقرير حالة إرشادية باللغة اإلنجليزية 

  نموذجF .باللغة العربية واإلنجليزية 

 .نموذج تقرير المرشد األكاديمي الشهري باللغة العربية 

 ير المرشد األكاديمي الشهري باللغة اإلنجليزية.نموذج تقر 
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