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اإلرشاد األكاديمي
يعتبررر اإلرشرراد األكرراديمي مررس نظ ر ن ر

ررا ال رراتاا المعتمررد ن

ررا المقرررراا بكليرراا مامع ر

مراس ،يعتبر نحد ت اصر م د ال ا التعليمى.
اإلرشاد األكاديمي خدم مه ي ت مه قدراا الطالب مي له الختيار التخصص الذي ي ا ربه ،مرس ر
اختيار مه الم تقبل ،كما يهدف إلى التعرف تلى المشكالا التري تعر ق قردر الطالرب تلرى التحصريل
العلمي تقدي الم اتد

الدت لزياد

مس المهد في حل المشكالا األكاديمي

تي الطلب بم ؤ لياته األكاديمي

الشخصي التي تح ل د س تحقيقه نظدافه التعليمي .

لتحقيق ذلك يخصص ال ا لكل طالب مرشدا ً نكاديميا ً يت
اإلرشادي

القيادي

تشميعه تلرى برذل مزيرد

بعدد مس المعارف االتماظاا المهاراا

الت اصلي التي ت اتده تلي ح س ت ميه الطالب كذلك يشترط فيه المعرفه

ال اتيه بالئح البر امج ترتيب المقرراا متطلباتها  ....الخ.
يبدن

ا االرشاد االكاديمي بترشيح المرشديس االكاديمييس

ت زير الطرالب تلريه طبقرا لل را الرذي

يقرره ممل

الكليه حيث يت ت لي قائمه با ماء الطالب المقرر االشراف تلريه لكرل مرشرد اكراديمي

تلري نس يقر

ال راده المرشرد س االكراديمي س بتحديرد ا قراا ا رتقبال الطرالب ( راتاا االرشراد

االكاديمي) بحيث تت تمليه االرشاد في الم تد الم ا ب لعملياا الت ميل الحذف االضافه
للمقرراا الدرا يه كذلك لم اقشه اي مشكالا ي د الطالب ا تشاره مرشده االكاديمي لحلها.

الخام
بالمعيار الخام
المتعلق بالمعيار
بالبرامج المتعلق
الخاص بالبرامج
المتطلباا الخاص
المتطلباا

(إدار شؤ س الطالب

الم ا د ) مس معايير االتتماد المعد مس قبل الهيئ ال ط ي للتق ي
العربي ال ع دي ظي كما يلي:
 .1قب ل الطلب
 .2مالا الطلب
 .3إدار شؤ س الطلب
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الخدماا

االتتماد األكاديمي بالمملك

 .4خدماا الت ميه اإلرشاد الطالبى.
المتطلباا التفصيلي لخدماا الت ميه اإلرشاد الطالبي كما نتدتها الهيئ ال ط ي للتق ي

االتتماد

األكاديمي:
4-5

خدماا الت ميه اإلرشاد الطالبي

يمب تقدي الت ميه األكاديمي الخدماا اإلرشادي الم ا ب لم اتد الطالب في
التخطيط لمشاركته في البر امج في البحث تس العمل الحقا.
1-4-5

يـُقد اإلرشاد األكاديمي التخطيط المه ي الت ميه ال يفي في الكلي
.
ن في الق ن في ني م ق آخر م ا ب داخل المؤ

2-4-5

ت فر الحماي الم ا ب  ،تـُدت باأل م ن الق اتد ال ل كي  ،لحماي
ري الم اضي األكاديمي الشخصي التي ت اقش م ظيئ التدري ن
غيرظ مس الم فيس ،ن الطلب .
ت مرررد آليررراا متابعررر فعرررـال لضرررماس الرتايررر الطالبيررر  ،لتقررر ي مررر د
الخدماا المقدم له .
يت افر ا دت طالبي فعال ،يمكّس مس تحديرد الطرالب الرذيس يعرا س مرس
مشكالا ،تقدي الم اتد في حل المشكالا الشخصي  ،ن الدرا ري  ،ن
المالي  ،ن العائلي  ،ن ال ف ي  ،ن الصحي .

3-4-5
4-4-5

بالمؤ
الخاص بالمؤ
المتطلباا الخاص
نما المتطلباا
نما

الخام
بالمعيار الخام
المتعلق بالمعيار
ككل المتعلق
ككل

هي كالتالي:

.1قب ل الطالب
 .2مالا الطالب
 .3إدار شؤ س الطالب
 .4تخطيط تق ي خدماا الطالب
.5الخدماا الطبي خدماا اإلرشاد
 .6األ شط الالصفي

مس ظ ا الح مدى نظمي خدماا الت ميه اإلرشاد للطلب فى تح يس قدر الطلب تلى التحصيل
العلمى كذلك نظميتها كأحد متطلباا االتتماد البراممى المؤ ى.

األكاديمي:
اإلرشاد األكاديمي:
تعريف اإلرشاد
تعريف
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ظرر العمررل الررذي يقرر
الدرا رري

برره المرشررد س االكرراديمي س داخررل الكليرراا لتعريررف طررالب المامعرر بأال مرر

كرررذلك لم ررراتدته تلررى التقرررد فررري الدرا رر

صع باا امتماتي ن

ف ي ن صحي ن

التغلرررب تلرررى مررا يعترضررره مرررس مشررركالا

نكاديمي .

األكاديمي:
المرشد األكاديمي:
تعريف المرشد
تعريف
المرشد األكاديمى يقصد به نحد نتضاء ظيئ التدري
كل ما يتعلق بشئ ه األكاديمي

االمتماتي

يعيس ليق

الصحي م ذ قب له

بإرشاد تدد معيس مس الطالب في
حتى تخرمه .

األكاديمي::
اإلرشاد األكاديمي
تملي اإلرشاد
نظداف تملي
نظداف
 نظداف قائي تحمي الطالب بإذس هللا مس التع ر.

 نظداف تالمي لتصحيح الم ير الدرا ي للطالب.

 نظداف ت م ي تزيد مس قدراا الطالب تلى تدبر نم ره حل مشكالته مس خالل ا دمامه ت افقه

م الحيا الدرا ي

المشارك اإليمابي فيها.

األكاديمي:
اإلرشاد األكاديمي:
حداا اإلرشاد
حداا
تق ر

كررل كلي ر بتشرركيل (ا شرراء) حررد لإرشرراد األكرراديمي لالشررراف تلررى تقرردي الخرردماا االرشررادي

للطالب بما يفي باحتياماته االكاديمي
شخصياته

ت ميره م راراته

حرل مشركالته ممرا ي راتدظ تلري تطر ير

مهاراته في المماالا المختلف .

األكاديمي:
اإلرشاد األكاديمي:
حداا اإلرشاد
العام لل حداا
األظداف العام
األظداف
 تقدي المعل ماا األكاديمي
الدرا

اإلرشرادي للطلبر

زيراد

تريه بأظرداف البررامج التعليمير

ر

بالكلياا تعريفه بأظمي االرشاد االكاديمى.

 التعرف تلى المشكالا العقباا الشخصي التي تح ل د س قدر الطالب تلى التحصيل العلمي.
 تز يررد الطلب ر بال صررائح الترري تمك ر ه مررس فه ر

مي ر له

قرردراته

ممار ر د ر إيمررابي فرري

العملي التعليمي .
 ت ميه الطلب

متابعته اكاديميا امتماتيا صحيا خالل

بالكلياا::
األكاديمي بالكلياا
اإلرشاد األكاديمي
حداا اإلرشاد
تمل حداا
آلي تمل
آلي
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اا الدرا

.

 .1يت ت زي الطالب الم تمديس الم ق ليس بداي كل (تا درا ري أن فصرل دار ري ) تلرى تردد مرس
المرشديس األكاديمييس بحيرث يكر س صريب كرل مرشرد تردد مرس الطرالب ال يتمرا ز  22طالبرا ً ذلرك ترس
طريق األق ا العلمي .
 .2يت فى اال ب ع اال ل مس كل تا درا ى أ فصل درا رى ا رتقبال الطرالب الم رتمديس الم قر ليس
في امتماع شامل يحضرره المرشرد س األكراديم س لتز يرد الطرالب بالمعل مراا الضرر ري ترس المرحلر
المامعي

ا الدرا

تعريف الطالب بمرشدظ

 .3تعريف اتضاء ظيئر التردري

امباته ح ظ

امبه ح ه.

المردد مرس المعي ريس ن المتعاقرديس ب را الدرا ر

ر اء كراس ب را

المقرراا ن ال اتاا المعتمد .
 .4التأكيررد تلررى المرشررديس االكرراديمييس لتفعيررل ال رراتاا المكتبي ر لي ررتفيد م هررا الطلبرره الت بيرره تلررى
الطلب مرامع المرشد االكاديمى ت د م امه ني مشكل ن صع باا نكاديمي .
 .5الطلب مس تماد القب ل الت ميل تز يد حد اإلرشاد االكاديمى ب خ كش ف الطلب

كذلك

رخ

مس تائج الطلب مس نمل المتابع مس قبل المرشد األكاديمي.
 .6التأكيررد تلررى المرشررديس األكرراديمييس لعمررل امتماترراا د رير (مرررتيس كررل شررهر تلرى األقررل) للطررالب
الذيس يرشدظ ليتعرف مس خالل االمتماتاا تلى ير الطالب مدى تقدمه  2محا لر الم راتد فري
حل المشكالا التري قرد تر امهه

ترد يس حرالته فرى رمل المعل مراا اكتشراف الحراالا الترى تحترا

للم اتد .
 .7التعرف تلى الطالب الم ظ بيس المتميزيس التعريف به

تحفيزظ

رتايته .

 .8التعرررف تلررى الطررالب المتع ررريس درا رريا اصررحاب المشرراكل االمتماتيرر ا الصررحي ن ال ف رري
رتايته

ت ميهه لحل مشاكله .

 .9تمهيز ال مالا األ راق الخاص بعمل المرشد األكاديمي .
 .12تقد لقاءاا د ريه م المرشديس األكاديمييس.
 .11متابع

رمالا الطرالب لردى المرشرد األكراديمي للتأكرد مرس ت فيرذ شراط االرشراد االكراديمى تعبئر

بيا اا الطلب .
.12إتررداد ا ررتبا اا بح ر ث خاص ر باإلرشرراد األكرراديمي تعمرري ال تررائج لال ررتفاد م هررا فررى تح رريس
تملي االرشاد األكاديمى بالكلياا.
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األكاديمي::
اإلرشاد األكاديمي
حد اإلرشاد
ملفاا حد
مالا ملفاا
مالا
 مل متابع الطالب ( المتف قيس ،المتع ريس درا يا (متأخريسأضعاف) ،متكرري الغياب،
الخطط العالمي الم ا ب ،اصحاب المشاكل االمتماتي ا الصحي ن ال ف ي ).
 مالا المرشديس األكاديمييس.
 ملفاا الطالب التابعيس للمرشد األكاديمي

اتاا االرشاد األكاديمى.

 ملفاا البرامج الخطط اإلرشادي .
 ملف ال شراا التعامي

االمتماتاا.

 ملف اإلحصاءاا اال تبا اا.
 ملف البح ث الدرا اا.

متطلباا اإلرشاد األكاديمي
 -1تحديد مقر لكل مرشد نكاديمى ي ت تب ممي الطلب الذيس يت لى إرشادظ .
 -2تحديد قا معيس (محاضر تلى األقل) معلس ي ا ب ممي الطالب لكل فرق للقيا بعملياا
اإلرشاد المماتي

تدخل ضمس ال صاب التدري ي.

 -3تمهيز ق ائ بأ ماء الطالب لكل مرشد نكاديمى.
 -4اتداد مدا ل اإلرشاد األكاديمى لكل مرشد (تحديد اتاا اإلرشاد).
 -5تمهيز ملف لكل مرشد يح ي تلى ممي األ راق الالزم .
 -6إتداد ملف لكل طالب تمهيزه باأل راق الالزم لإرشاد األكاديمي.
 -7ض ق اتد ن م لضماس حض ر الطالب محاضراا اإلرشاد األكاديمى.
 -8إتطاء الطالبأالطالب فرص تغيير المرشد األكاديمي في حال ق ات اإلدار بذلك.

صفاا المرشد األكاديمي:
 ملما ً ب


الدرا

اء

ا المقرراا ن ال اتاا المعتمد .

 مدركا ً محبا لد ره الفعال في اإلرشاد األكاديمي.
 لديه ال قا للقيا بد ر المرشد األكاديمي (لقاءاس في األ ب ع تلى األقل).
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 يملك المهاراا الالزم لمهم اإلرشاد األكاديمي.

مهاراا اإلرشاد األكاديمي
يمب نس يتمت المرشد األكاديمى بعدد مس المهاراا التى تمعله قادرا تلى الت اصل الفعال م طالبه،
يميد اال تماع إليه  ،ال يهاممه

ال ي خر م ه  ،يشاركه في التخطيط لدرا ته  ،قادرا تلى

م اتدته لتذليل ما يعترضه مس تقباا خالل درا ته .
ومن أهم المهارات التى يجب أن تتوفر فى المرشد األكاديمى:
مهار القياد  :ظي تك يس تالق إيمابي م الطالب للتأ ير تليره م راتدته فري ال رير حر تحقيرق
نظدافه.
مهار التخطيط :قدر المرشد األكاديمي المتم ل فري م راتد الطالرب تلرى تحديرد األظرداف تح يلهرا
إلى إمراءاا قابل للتحقيق

م ال ذلك م اتد الطالب تلى اختيرار التخصرص المالئر لتحقيرق نظرداف

بعيد تتعلق بم تقبله الدرا ي ال يفي ،ن م اتدته في إتداد خط لرف معدله التراكمي .
مهرار اال ررتماع :مررس المهر نس يكر س المرشررد األكرراديمي م ررتم ميررد لطالبرره  ،يتعرررف تلررى آرائهر ،
نفكارظ  ،مقترحاته  ،المشكالا التي ت امهه  ،األمر الذي يعزز ق الطالب ب ف ه يق ي العالق
بيس المرشد طالبه.
مهار اتخاذ القرار حل المشكالا :يتعل الطالب مس المرشرد كيفير تحديرد المشركل

ضر الفرر

لحلها مس

م اتدته التخاذ القراراا الصحيح الالزم لحل المشكل .

مهار إدار

ا ت مار ال قرا :ظري تشرمل مد لر األتمرال ت ريقها ،تحديرد الخطر الزم ير ألتمرال

المرشد التي تشمل م اتيد الت ميل الحذف اإلضراف

مد لر

ت ري ال راتاا المكتبير التري يمكرس

للطالب مس خاللها االمتماع م المرشد بها.
مهار الت ي  :ظي قدر المرشد األكاديمي تلى ت ي ملفاا الطالب نتمال الت ميل الحذف غيرر
ذلك مس نتمال المرشد األكاديمي.
مهرار التعراطف  :ظري مشرارك الطالرب مشراتره ا فعاالترره لفهمره تكر يس تالقر ميرد معره ت رراتد
تلى تقبله لإرشاد

ال صح الت ميه.

المها العام للمرشد األكاديمي:

ظ اك مها تديد يمب تلى المرشد األكاديمي القيا بها ،مس نظمها ما يلى:
 .1يحصل تلى قائم طالبه مس مكتب الت ميل ن الكلي أالق .
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يب ى تالق طيب معه .

 .2يمتم بطالبه ،ليعرف ب ف ه يتعرف تليه

 .3يخبرظ بأس تمله ظ تقدي الع س الم اتد له .
 .4يعر

له ايمابياا

ا االرشاد األكاديمى مزاياه.

 .5ي زع تليه األ راق المطب تاا التعريفي بال ا االرشادى.
 .6يطلب م ه معرف نرقا ت ميله .
 .7يشدد تلى نظمي الحض ر اال ضباط خالل درا ته .
 .8يعر

له خطته للعمل معه .

 .9يعلس له

ي ضح له نظمي ت اصله معه.

اتاته المكتبي

 .12يميب تلى ا تف اراته
 .11تعريف الطالب ب ا الدرا

يرحب بزياراته

:.

(مقررااأال اتاا المعتمد ).

 .12ي ضح له نظمي ب اء العالقه المامعيه ال ليمه بي ه

بيس ممي نتضاء ظيئه التدري .

 .13إزاله الرظبه التي قد يشعر بها الطالب في بدايه التعامل م اتضاء ظيئه التدري .
 .14معا ه الطالب في فه طبيع الدرا
الذى يفيد الطالب في

بالكليه اال ت اره براي المرشد فى اختيار التخصص

ق العمل.

 .15م اتده الطالب في حل مشكالته الدرا يه ن ال بأ ل مما يقلل مس حاالا االخفاق يزيد ا تماء
الطلب لمؤ

ته التعليميه.

 .16معرفه تق ي العا المامعي ترضه تلى الطالب خص صا م اتيد الت ميل
.....الخ.
 .17تشمي الطالب تلي المشاركه في اال شطه الطالبيه بالمؤ
 .18تخطيط المد ل الدرا ي للطالب.
 .19رصد متابعه التقد الدرا ي للطالب.

م ئ لياا د ر الطالب:
 .1معرف م اتيد ال اتاا المكتبي للمرشد االكاديمى.
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.

الحذف االضاف

 .2اتداد تحضير معل ماا صحيح

بيا اا مرتبط بما يحتامه قبل امتماته م المرشد

االكاديمى.
 .3طرح ممي اال ئل التى تخطر بباله تلى المرشد االكاديمى حتى ي تطي م اتدت بطريق
صحيح .
 .4إتباع ما ي صى به المرشد االكاديمى.
 .5تد اضاف ن حذف نى مقرر درا ى د س الرم ع للمرشد االكاديمى.
 .6تحمل م ئ لي التقد الدرا ى حيث اس ال صح ،االرشاد ادار ظام لل ماح لكس قبل كل شئ
الطالب ظ الم ئ ل اال ل تلي ال ماح تط ير مهارات .
 .7الم اظمه االيمابيه في تقدمه الدرا ي مس خالل تفهمه الميد للخطه الدرا يه للبر امج
ال اتاا المعتمده

ا

.

المها اإلمرائي للمرشد األكاديمي:
للطالب::
األكاديمي للطالب
اإلرشاد األكاديمي
ملف اإلرشاد
تمهيز ملف
 --11تمهيز
الطالب شرعبته رقمره األكراديمي

تلى كل مرشد نس تمهز ملف لكل طالب مس طالبه ي مل تليه ا

يز د المرشد األكاديمي الملف باأل راق الالزم با تمرار .نظ محت ياا الملف ظي:
 خه مس بيا اا الطالب الشخصي .
 خ مس مد ل ت ميل الطالب للفصل الدرا ي.
 خ مس إشعاراا الطالب الفصلي .
 كشف لمتابع

ير الطالب الدرا ي.

 خ مس ال مل التراكمي للطالب.
 خ مس ن راق الحذف اإلضاف للمقرراا الدرا ي للطالب.
ـ

خ مس ني قرار يُتخــذ بحق الطالب.

 خ مس ا تمار تحديد الم ار التعليمي للم ت ى ال ا ي ال الث ن ح ب
له::
مي له
لقدراته مي
فقا لقدراته
المالئ فقا
التخصص المالئ
الختيار التخصص
ميهه الختيار
الطالب تت ميهه
اتد الطالب
 --22مم اتد
 يبدن اختيار التخصص فى بداي العا المامعى األ ل ن ال
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التحضيري .

ا الكلي .

ي

كل مرشد مد ال لمل اا اإلرشاد الفردي لطالبه.

 يمتم بطالبه يتعرف تلى قدراته

مي له مبكرا ً.

 يعرف الطالب بم ار كل تخصص م اده الدرا ي .
 يبيس له ال ائف المهاا التي نس يمكس تقبل تخصصه .
 ال يتحيز إلى تخصص د س آخر.
 تُحدد م الطالب التخصص المالئ له بشكل م ض تي.
 تُعــد قائم بتخصصاا طالبه يز د مكتب الت ميل ب خ م ه.
 --33رر

الحام ::
ب الحام
بح ب
للتعديل بح
قابل للتعديل
للطالب قابل
خط للطالب
خط

 يُعد المرشد األكاديمي م ذما للخط الدرا ي ن يحصل تليها مس مكتب الت ميل.
 يُمهز خط درا ي لكل طالب بح ب تخصصه .
 يُشرك الطالب في ب اء الخط الدرا ي .
 يُ زع م اد الدرا

تلى الفص ل الدرا ي .

 يُعطي األ ل ي لت زي الم اد ذاا الم ت ياا الك ير  ،الم اد ذاا الصبغ العلمي .
 يحصل تلى مدا ل الطالب الم تمديس مس مكتب الت ميل.
 يُعدل خط الطالب الدرا ي

فق الم تمداا مصلح الطالب.

 يُز د طالبه ب خ مس الخط الدرا ي التي نتدظا.
الدرا يي ::
المقرراا الدرا
مس المقرراا
لب مس
الطالب
احتيا الطا
إحصائي احتيا
إتداد إحصائي
 --4إتداد
4
 نس يحصل المرشد تلى م تد الت ميل المبدئي مس مكتب الت ميل.
 يُعد م ذما إحصائيا لحصر احتيا الطالب مس المقرراا الدرا ي .
 يمتم بطالبه يحدد معه االحتيا
 يمأل م ذ االحتيا

فقا لخططه الدرا ي .

ير له لمكتب الت ميل.

اتتماده::
هائي اتتماده
الطالب الال هائي
ميل الطالب
مد لل تت ميل
تلى مد
اإلشراف تلى
 --55اإلشراف
 ي تل المرشد مد ل الت ميل ال هائي مس مكتب الت ميل.
 يمتم بالطالب ي زع تليه بطاقاا الت ميل.
 تطلب م ه تعبئ بطاقاا الت ميل بدق

فقا لمد ل الت ميل.
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 تتأكد مس ت ميل الطالب للحد المطل ب مس ال اتاا فق معدله التراكمي.
 تطلب م ه الحص ل تلى ت اقي نتضاء ظيئ التدري
 تتأكد مس ا تيفاء ت اقي اتضاء ظيئ التدري

لمقرراا الت ميل .

تلى بطاق ت ميل الطالب.

 يُعالج مشكالا الت ميل ن ال بأ ل ب ض البدائل للطالب.
 يتأكد مس تعبئ كاف بيا اا المد ل .
 يعتمد المد ل للطالب بعد ا تهاء الت ميل يحتف ب خ م ه.
 يُ مه الطالب بت لي المد ل لمكتب الت ميل الحص ل تلى

خ معتمد .

اإلضاف ::
الحذف اإلضاف
تملي الحذف
تلى تملي
اإلشراف تلى
 --66اإلشراف
 يُ اقش المرشد طالبه في ن باب الحذف يتعرف تلى مبرراته.
 يُ مه الطالب لتع ي

المقرر المحذ ف بإضاف مقرر آخر.

 يُ زع بطاقاا الحذف اإلضاف تلى الطالب الراغبيس في ذلك .
 يتأكد مس

امي تدد اتاا الطالب بعد الحذف اإلضاف .

 يُخبر الطالب بضر ر اتتماد الحذف اإلضاف مس ن اتذ تلك المقرراا.
 يتأكد مس ا تيفاء ممي بيا اا بطاق الحذف اإلضاف .
 يعتمد البطاق

ير لها إلى مكتب الت ميل.

 يحتف ب خ مس بطاق الحذف اإلضاف .
ميههه ::
درا يايا تت ميه
متأخر درا
الطالب الالمتأخر
إرشاد الطالب
 --7إرشاد
7
 يض المرشد آلي لالتصال بطالبه ت د الحام .
 يُ ل الطالب إ ذاراا الغياب ن التأخر الدرا ي بالت يق م مكتب الت ميل.
 يُعد قائم بالطالب المتأخريس درا يا.
 يُحدد امتماتا م ظؤالء الطالب.
 يُ صله إلى ق ات بتأ ير تأخرظ الدرا ي تلى م تقبله .
 يُشاركه في ض خط لمعالم ذلك بالت يق م ادار الكلي .
يس::
المتف ققيس
الب المتف
الطالب
رتاي الط
 --88رتاي
 يُعد قائم بالطالب المتف قيس درا يا.
 يُ ق م المرشد الطالبي لتكريمه .
 يُعد خططا درا ي خاص به .
 يُ ق م مكتب الت ميل لتلبي احتياماته

متطلباا تخرمه .
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الطبى::
االمتماتى نن الال فف ىى نن الطبى
االخصائى االمتماتى
يق مم االخصائى
الت يق
اصلل الت
الت اص
 --99الت
 تلى المرشد األكاديمي نس يعل نس اإلرشاد األكاديمي ظ مزء مه مس اإلرشاد الطالبي.
 يض في اتتباره نس إرشاد الطالب رتايته ت ميهه م ؤ لي مماتي .
 يُشرك باقى االخصائييس ادار الكلي في األتمال ذاا الصبغ اإلرشادي ن التى تحتا برامج تالمي .
 يُح ل الحاالا االخصائييس االمتماتييس ا ال ف ييس ن الطبييس فى ري تام متى تطلب األمر ذلك.
اآلتي:
ي اآلتي:
يح ي
األكاديمي يح
بالمرشد األكاديمي
خاص بالمرشد
ملف خاص
تمهيز ملف
 --12تمهيز
12
 ا

المرشد ـ شعار الممم ت ـ تدد الطالب.

 معل ماا تس اإلرشاد.
 ن ماء الطالب  ،شعبه  ،نرقامه األكاديمي .
 كشف حض ر غياب الطالب.
 الخط الزم ي لبر امج اإلرشاد.
 اللقاءاا المماتي .
 المقابالا الفردي .


خ مس ني بر امج ُفـــذ م الطالب.
ال هللا للممي الت فيق ال داد العمل الخالص ل مه هللا

** 

ف تضاف ال ماذ الم م د فى تماد القب ل الت ميل تماد شئ س الطالب.

 ** المرام

ال ماذ المقترح
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وزارة التربية والتعليم
اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية(بنات)
مركز اإلشراف التربوي بمحافظة الخبر
الثانوية الثانية بالخبر (نظام المقررات)

جامعة جنران
لكية.............
الإرشاد أالاكدميي

بطاق متابع طالب
اسم الطالب:

المقرر/

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

اسم عضو هيئة التدريس /

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

التوقيع /

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

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

التحصيل األكاديمي :
* اختبارات:

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

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

* مشاركة :

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

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

* واجبات :

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

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

المواظبة ( التأخير والغياب ) :
............................................................ ................................................................................................... .............................................................................................................................
.......................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................

السلوك :
............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................
................................................................................................ ............................................................... .............................................................................................................................
.............................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................

توصيات:

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

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

توقيع المرشد األكاديمي
................................................

توقيع الطالب

توقيع ولي األمر بالعلم

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

................................................
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وزارة التربية والتعليم
اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية(بنات)
مركز اإلشراف التربوي بمحافظة الخبر
الثانوية الثانية بالخبر (نظام المقررات)

جامعة جنران
لكية.............
الإرشاد أالاكدميي

بيـــــان أحوال طالب
اسم الطالب :

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

تاريخ الميالد :
عدد األخوة  ) (:عدد األخوات( )
ترتيب الطالب في الميالد :
صلة القرابة :
اسم ولي األمر:
مستواه التعليمي :
عمله :
مستواها التعليمي :
هل الوالدة على قيد :
هل تعمل :
مع من يعيش الطالب :
يذكر السبب في حال عدم عيشه مع والده:
.............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحالة الصحية:
مستوى النظر:
لديه إعاقة:
أمراض أخرى:
الرعاية الصحية التي يحتاج لها الطالب :

مستوى السمع:
نوعهــــــــا:

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

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

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

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

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

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

المستوى الدراسي :
)

مستوى الطالب للعام الماضي التقدير (

)

النسبة (

الصفات الشخصية للطالب :
قيادي (
نشيط (

انطوائي (

)
)

هادئ (

)

أخرى تذكر

)

مشاغب (

)

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

الحالة االقتصادية:
جيدة (

)

متوسطة (

)

تحتاج إلى مساعدة (

)

جلنة متابعة الإرشاد الأاكدميي
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وزارة التربية والتعليم
اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية(بنات)
مركز اإلشراف التربوي بمحافظة الخبر
للمرشد األكاديمي:
بياس بأ ماء الطالب
الثانوية الثانية بالخبر (نظام المقررات)

........................................................
14أ  14ظـ
لتحديد التخصص الدرا ي للطالب للعا الدرا ي القاد
المرشد األكاديمي
االسم :
التوقيع ........................ :

م

اسم البرنامج ()......................

اسم البرنامج ()......................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

16

كشف حض ر غياب الطالب
لقاء اإلرشاد األكاديمي
الشعبة

اللقاء األول

اللقاء الثاني

اللقاء لثالث

اللقاء الرابع

اللقاء الخامس

اللقاء السادس

اللقاء السابع

اللقاء الثامن

اللقاء التاسع

اللقاء العاشر

الحادي عشر

الثاني عشر

الثالث عشر

الرابع عشر
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الخامس عشر

املرشد الأاكدميي/

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

السادس عشر

ا

الطالب

لقاء فردي
اسم الطالب:

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

رقمه االكاديمي/

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

 .1الم اضي التي تما م اقشتها :


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



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



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



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



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



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



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



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



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

 .2الت صياا :
........................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................... ........................................................................ .............................................................................................................................
........................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... .....................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................ز..............................................

المرشد األكاديمي /
التوقيع

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

توقيع الطالب /

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللقاء  :رق

(

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

تدد الحاضريس:
تدد الغائبيس:

)

الي :

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

التاريخ:

/

/

41هـ

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

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

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

المرشد األكاديمي أ
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م ذ إحال حال خاص إلى المرشد
الطالبي ( امتماتيأ ف يأ طبي)

ا
ا

الطالب :
المرشد :

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

الم ت ى :

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

م اد الضعف
المقرر

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

الشعب (

)

مرئياا

تض ظيئ التدري

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

تض ظيئ التدري

المقرر

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

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

تض ظيئ التدري

المقرر

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

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

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

...

تض ظيئ التدري

المقرر

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

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

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

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

تض ظيئ التدري

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

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

المقرر

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

تض ظيئ التدري

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

ن باب الضعف مس مه

ر الطالب :

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

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

مرئياتي:
...................................................................................................................................... ..................................................................................... .............................................................................................................................

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

جلنة متابعة الإرشاد الأاكدميي
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