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  :مقدمة
ــة والطالــب م ــة، المؤسســة التعل م ــة التعل ــات عــ طــر العمل ــاد واج فــرض نظــام اإلرشــاد األ َ .

ـة  شاط العمل ة ال تنظم  م اد ة واأل ات  مجمل النظم واللوائح اإلدارة والفن وتتج هذە الواج
مخرجا ة  م   . تهاالتعل

الطالـــب   ومـــن منطلـــق ـــةاهتمامنـــا  م ـــة التعل ـــ  العمل جعلنـــا دائمـــا نعمـــل عـــ توجيهـــه  مكـــون رئ
ــات الــ تواجهــه وتحــد  شــف والتعــرف عــ العق م إنجازاتــه ومســاعدته  ال رشــادە ومتاعتــه وتقيــ و

ـــة لل  ،مـــن تقدمـــه ـــة وفعال كفـــاءة عال مكوناتـــه المختلفـــة  وصـــول إ تحقيـــق مـــن خـــالل مهـــام اإلرشـــاد 
ة وهو الطالب م ة التعل   .التوازن النف واالجتما ألهم مكون  العمل

ــة، لــزم أن  ئــة الجامع ة وتفاعــل الطالــب  الب مــدى اســتجا ــة مرهــون  م ــة التعل ــان نجــاح العمل ولمــا 
ـــداع واالب ـــة الـــ تحثــه عـــ اإل م ئــة التعل ة  الب انـــات األساســـ افــة اإلم ــار، وتتمثـــل هـــذە تتــوفر لـــه  ت

الـــــه عـــــ دراســـــة  ق ـــــة و م ـــــة التعل ة للطالـــــب الجـــــام  االنـــــدماج الفعـــــ  العمل ســـــ ال المقومـــــات 
ه األمن النف من خالل فهمـه للـوائح واألنظمـة ، التخصص الذي طالما رغب ف تعزز هذا الشعور  و

ا  ات التقــــــديرات ال وط النجــــــاح وحســــــا ة، و الخطــــــة الدراســــــ لمامــــــه  ل، و ســــــج جــــــراءات ال ــــــة و م
ئــة  شــعر بوجـودە االجتمـا كعضــو فعـال  الب ــ وسـهوله؛ ل ـل  ة  والتواصـل مـع القنــوات اإلرشـاد

ة   .الجامع
ـاد  المرشـد وجـود مـن األسـا  الهـدفوهكـذا فـإن  ـار   وتوجيهـه طالـبال إرشـاد هـو األ  اخت

ة المقـررات ة المناسـ ـة الخطـة حسـب الدراسـ م اد ـة الدرجـة عـ  للحصـول وضـوعةالم األ  العلم
ات ع  ومعاونته ، بنجاح ل العق م ، دراسته   تصادفه ال  تذل    تؤثر ال  األمور   النصح وتقد
مه مسار   .تعل

  :مفهوم اإلرشاد األكاديمي
ــاد  محــوري  مثـل تمثــل اإلرشــاد األ ، و ا  النظــام التعلـ ــاد ركنــا أساســ ــة اإلرشــاد األ العمل

ة عمـــل : اإلرشـــاد ـــاد المخـــتص الـــذي  عـــزز هـــذا الـــدور المرشـــد األ ـــة والطالـــب، و م ة التعل المؤسســـ
اد    .من خالل وحدة اإلرشاد األ

ـه الطالـب  ة؛ بهـدف توج ة اإلرشاد اد بو وتفهم جميع أطراف العمل ة اإلرشاد األ امل عمل وتت
ل بهد ار أفضل الس سب الطرق الخت ةإ ا ئة الجامع ف مع الب شود والتك   . ف تحقيق النجاح الم

تحقـق هـذا الهـدف عـن لهم  و ـة المتنوعـة الـ ترفـع مـن تحصـ م اد المهـارات األ ـة  ـد الطل ـق تزو ط
ــل الـدرا  لــوائح وقـوان الجامعـة،  ـة  ـة الطل ضــا توع مـا يتضـمن أ ــة،   ومناقشـة طموحـاتهم العلم

ة ة ذلك مـن خـالل خـدمات إرشـاد امج اإلرشـاد ـاد الفـردي والـ اإلرشـاد األ شـارات  متنوعـة  واالس
  .المختلفة

ة المتعلقــــــة  مــــــا  لــــــورة أهــــــدافهم واتخــــــاذ القــــــرارات المناســــــ ـــالب عــــــ  ــــــاد الطـــ ســــــاعد اإلرشــــــاد األ
ات المتاحة ان ق االستفادة القصوى من جميع اإلم اد والمه عن ط لهم األ   . مستق

عمــــل اإلرشـــــ م أفضـــــل و ــــة بهـــــدف تقـــــد ل اإلجـــــراءات اإلدار ســـــه ط و ســـــ اســـــتمرار عــــ ت ـــــاد  اد األ
ـة  ظــل  ل سـ إليهـا ال ـا وفـق معـاي الجـودة الشـاملة الـ  الخـدمات وأجودهـا للطالـب  زمـن ق

حث العل  ة وال ة والفك م ــــع التعل ثمار  المشار اد وسائل االس   .ازد

  : يفلسفة اإلرشاد األكاديم
اد تعتمد  ـة تتطلـع إ  فلسفة اإلرشاد األ ة ومعرف سان ة و ة وثقاف ة واقتصاد ع أسس اجتماع

ــــار، ومواجهــــة الحاجــــات  ــــف واالخت المرونــــة، والقــــدرة عــــ التك طــــة  عــــض الخصــــائص المرت تحقيــــق 
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ة  ـة وتحقيـق أفضـل المخرجـات العلو  .الفرد م ـة التعل ـة للطالـب مـن تتمحور  ضـمان نجـاح العمل م
حسـب وضـع ة و ل فصـل درا وفـق الخطـة الدراسـ دائل   ار أفضل ال  هخالل مساعدته ع اخت
ة ة وظروفه الشخص ئ ة والب اجاته الدراس ث يوفق الطالب ب احت ح اد وتقدمه الدرا    . األ

  : محاور اإلرشاد األكاديمي
اد     : تتمثل محاور اإلرشاد األ

   : لب الطا) 1
قــع   ــاد المـنظم والموجـه  ـاب اإلرشـاد األ ـة، و ظــل غ م اد ـة األ عتـ الطالـب محــور العمل

الجامعـــــة ـــــة فـــــور قبولـــــه  ـــــالنظم واللـــــوائح الجامع جـــــة للفـــــروق . عـــــ الطالـــــب عـــــبء اإللمـــــام  ون
ـــف نفســـ عمـــل عـــ تكي صـــل إ معرفـــة الـــنظم واللـــوائح و ـــة بـــ الطـــالب فـــإن هنـــاك مـــن  ه الفرد

ثــــ مــــن تلــــك ،معهــــا  جهــــل ال ــــل هنــــاك مــــن  ــــد مــــن  و المقا الــــنظم واللــــوائح ممــــا يوقعــــه  العد
ة كتد المستوى وتكرار المواد والرسوب والفصل م اد الت األ الت....... المش  .الخ من المش

اد  ة نظام اإلرشاد األ النظم ولعدم فعال اتها لجهلة    .ال يتحمل مسئول
ة وتتمثل  المؤسسة ا) 2 م   : لتعل

اد ) أ   : المرشد األ
مة ال من شأنها مسـاعدته   أ دور المرشد  مساعدة الطالب ع اتخاذ القرارات السل

ــة وتحــدد  ة بنجــاح وفاعل ته الدراســ ــة عــدد المســ ــاد ال ــل مرشــد أ ــة المســتجدين ل لطل
اد  ل قسم أ  .  

ة ) ب ل    : القسم العل و ال
مي   ـــاد ــل تخصــص وتقــوم بتعيــ المرشــدين األ ة ل  الجهــة الــ تصــدر الخطــط الدراســ

ة المقبول ف حسب أعداد الطل ة  ل عدد من الطل ة و ل   .قسمل   الفرقة االعداد

  : برامج اإلرشاد األكاديمي
اد  التا    : تتمثل برامج اإلرشاد األ

  ـه ـف أساسـا للطـالب المسـتجدينبـرامج توجيه ـارات للتع واألقسـام  بنظـام الدراسـة واالخت
فهم ة، وتع اتهم وتحقيق التأقلم الالزم مع الدراسة الجامع  . حقوقهم وواج

  ة لمســاعدة اجــات الخاصــةبـرامج إرشــاد ــة، عــ الطــالب ذوي االحت ــاتهم الجامع ، خــالل ح
ـــا ل األ ـــ واالجتمــا والتحصــ ــف النف ـــه تحقيــق أعــ درجـــات التك ســمح  د وفقــا لمـــا 

ل حسب مجالـه  التهم والعمل ع حلها، وتوف فرص التدرب لهم  قدراتهم، ودراسة مش
 .وحاجاته

  ة نبــرامج إرشــاد شــود،  لمعــاونتهم  تجــاوز للطــالب المتعــ اتهم وتحقيــق النجــاح الم عــ
ات الت ومساعدتهم  التغلب ع ما يواجهونه من عق  .ومش

  عا لهــــم  لمســــاعدتهم عــــ االســــتمرار  التفــــوق للطــــالب المتفــــوق ة بـــرامج إرشــــاد شــــج
هم من الطالب ا لغ  .وتحف

   ة حقـــــــق مواصـــــــلتهم للدراســـــــة،  لطـــــــالب المـــــــنحبـــــــرامج إرشـــــــاد ة لتـــــــوجيههم إ مـــــــا  الدراســـــــ
ــدين  ومعـاونتهم عـ التغلــب عـ مــا قـد كونــوا دعـاة ج الت ل ــات أو مشـ صــادفهم مـن عق

ً لصالح جامعت الدهم مستق   .نا  
 ة  برامج   .لمساعدتهم  تحس مستواهم الدرا والتحص  لعموم الطالبإرشاد
  اد امج من خالل وحدة اإلرشاد األ ذ هذە ال   .وسوف يتم تنف
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  : مهارات اإلرشاد األكاديمي
اد  اد اإلرشاد  سهم  تحقيق أهدافمهارات تتوفر للمرشد األ   : هذە المهاراتومن  األ

ادة   : مهارة الق
ـــه ـــة مـــع الطـــالب للتــأث عل جاب ن عالقــة إ ومســـاعدتهم  الســـ نحـــو  ونقصــد بهـــذە المهـــارة تكـــ

  .التقدم العلتحقيق 
  : مهارة التعاطف

ن ـدة معهــم  ونقصـد بهـذە المهـارة مشـاركة الطــالب مشـاعرهم وانفعـاالتهم لفهمهـم وتكــ عالقـة ج
لهم لإل هساعد ع تق   .رشاد والنصح والتوج

ط   : مهارة التخط
ــد األهـــداف ـــاد عـــ تحد لـــة  ونقصــد بهـــذە المهــارة قـــدرة المرشــد األ لهــا إ إجـــراءات قا وتح

ـــار التخصـــص ،للتحقيـــق ـــدة  ومثـــال ذلـــك مســـاعدة الطالـــب عـــ اخت ع المالئـــم لتحقيـــق أهـــداف 
له الدرا والوظ  مستق ا  أو مساعدته  إعداد ،تتعلق   .خطة لرفع تقديرە ال

م   : مهارة التنظ
صــورة تحقــق االســتفادة القصــوى  و قــدرة المرشــد بهــا  م أعمــال اإلرشــاد وترت ــاد عــ تنظــ األ

م ملفات الطالب مثال منها نطبق ذلك ع تنظ   .و
  : مهارة االستماع

ــــــاد  كــــــون المرشــــــد األ ــــــه مــــــن المهــــــم أن  ــــــدا لطال ــــــارهم ،آرائهــــــم يتعــــــرف عــــــ ،مســــــتمعا ج  ،وأف
حــاتهم الت الــ  ،ومق قــوي العالقــة بـــ  ،يواجهونهــا  والمشــ أنفســـهم و عــزز ثقــتهم  األمـــر الــذي 

مكنه نهم و د العون لهم المرشد و   .التا من مد 
الت   - :مهارة اتخاذ القرارات وحل المش

ـــــــــــــــــاد عنـــــــــــــــــد اســــــــــــــــــتماعه لوجهـــــــــــــــــات نظـــــــــــــــــر الطــــــــــــــــــال  حتاجهـــــــــــــــــا المرشــــــــــــــــــد األ ـــــارة   بوهـــــــــــــــــذە المهــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــة  ف الت الــــــــــــــــــــــــ يواجهونهـــــــــــــــــــــــا فيتعلمـــــــــــــــــــــــون منـــــــــــــــــــــــه ك ومحـــــــــــــــــــــــاورتهم للتعـــــــــــــــــــــــرف عـــــــــــــــــــــــ المشـــــــــــــــــــــــ

لة ـــــــــــــــــد المشـــــــــــــــــ حـــــــــــــــــات لحلهـــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــم مســـــــــــــــــاعدتهم التخـــــــــــــــــاذ القـــــــــــــــــرارات  تحد ووضـــــــــــــــــع المق
لة حة الالزمة لحل المش  .الصح

   : مهارة اإلرشاد الجما 
التعامــــل مــــع مجموعــــة مــــن كون  مســــألة مــــا م وهــــذە المهــــارة تخــــتص  شــــ ثــــل الجهــــل الطــــالب 

ـــاب ،النظـــام ل جمـــا اختصـــارا.... التـــأخر الدراســــــــــــــي، الغ شــــ ـــد التعامـــل مـــع ذلـــك  للوقــــت  ون
التهم والوصـول للنتـائج اك الطـالب  حـل مشـ قـا ألهـداف أخـرى منهـا إ واتخـاذ القـرارات  وتحق

ة حة والمناســ مهم إ مجموعــات ،الصــح قــة ذلــك هــو جمعهــم وتقســ ــث يت وط عرفــون عــ ح
ضـــــعون الحلـــــول تـــــب عليهـــــا ثـــــم  ابها ومـــــا ي تحـــــاورون  أســـــ لة و تخــــــذون  المشـــــ للتعامـــــل معهـــــا و

ة لعالجها  .القرارات المناس
ثمار الوقت   : مهارة إدارة واس

قها  ســ شــمل جدولــة األعمــال وت ــة ،و مهــارة مهمــة  ــد الخطــة الزمن ألعمــال المرشــد الــ  وتحد
ل وجدو  ســــج ــــد ال م الســــاعاتشــــمل مواع مكــــن للطــــالب مــــن خاللهــــا  لــــة وتنظــــ ــــة الــــ  المكت

  .االجتماع مع المرشد بها

  آلية اختيار المرشد األكاديمى
  ة لطـــالب الفرقـــة االعـــدادى ســ ـــة المرشـــدين  ختـــار   Foundation levelال ل مجلـــس ال

مي لتلك الفرقة  اد ـ اال هيئـة التـدرس  طالـب للمرشـد الواحـد مـن بـ اعضـاء 30حـد اق
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 معاونة والهيئة ال
  ة كون ل ف من مجلس ال ل ة اعام ا مرشدأحد األساتذة بت ل  . لل
 ا  برنامجل   لف م اد ـ عاما للقسم العل مـع  عل مرشدا أ نـامجمـن مرشـد لطـالب  أ  ال

ـد  أال عــ  .المعاونـة والهيئـةمـن بـ أعضــاء هيئـة التــدرس  اف المرشــد الواحـد عــ  ي  30ا
 طالب

 مي ينيتـــو المرشـــد ـــاد امجاأل ـــه لل   الـــ ة الدراســـة  طالـــبمهـــام اإلرشـــاد والتوج خـــالل فـــ
ــة مــن دخــول الطالــب  نــامجدا ــات مــن  االنتهــاءوحــ  Level 1  المســتوى األول ال متطل

ج   . Level 4 عد المستوى الرابع   التخ

  : المرشد األكاديمي للكليةمهام 
د  ما  مكن تحد ة منه ف   : المهام المطل

عة ما يرفع له من حاالت .1 مي للطالب ومتا اد اف العام ع المرشدين األ  .اإل
ـــح لهــــم عــــن نظــــام .2 ـ ــــب بهــــم  أول يــــوم مــــن الدراســـة وال ح ال الطــــالب الجــــدد وال  اســـتق

ة ئة الجامع ة والب ل  .الجامعة وال
ــــــع الطــالب توزعــا عــادال حســب التخصــص .3 والهيئــة المعاونــة أعضــاء هيئــة التــدرس بــ  توز

ة ل   .ال
ا .4 عـــــرف الطـــــالب مـــــا    : ح تقــــديرات المـــــواد والتقـــــدير الــــ ــــاد أن  عـــــ المرشـــــد األ

ا للخمـس سـنوات،  ـة حسـاب التقـدير الـ ف ا والقصـوى للتقـديرات وكـذلك ك الحدود الـدن
ــــــف ا قــــــوم المرشــــــد األطــــــاد بتع ـــــورى أن  ـ ضــــــا مــــــن ال م درجــــــات المــــــواد أ لطــــــالب تقســــــ

ة    ). مناقشة –نظرى نها  –أعمال السنة  –عم (الدراس
ــه مــن .5 ال الحــاالت الــ ترســل إل لها أو رفعهــا  اســتق مي للطــالب وحــل مشــا ــاد المرشــدين األ

د إذا احتاج األمر ة أوالعم ل ل ال  .لوك

  : المرشد األكاديمي للطالبمهام 
د مهام المرشد ا ما  مكن تحد اد ف   :أل

  إعداد ملف الطالب
اف  ــه مهمــة اإل لــت إل ــل طالــب مــن الطــالب الــذين أو عــداد ملــف خــاص ل ــاد ب قــوم المرشــد األ

حتوى الملف ع اآل    : عليهم و
انات الطالب. أ   . استمارة ب

ج الطالب. ب ة لتخ   . قائمة مقررات التخصص الدرا المؤد
ل. ج سج   . استمارات ال
  ). كشف التقديرات( سخة حديثة من السجل الدرا . د
ل المواد مثال(الوثائق اإلدارة األخرى .. هـ   ). إستمارات تأج
ســــــتطيع الــــــرد عــــــ استفســــــاراته ومناقشــــــة الطالــــــب  الموضــــــوعات  .و ــــــه الطالــــــب إ مــــــن  توج

ة  : التال
ل المقررات سج ة   : عمل

ــــاد ملــــف الطالــــب وت ــــل ــــدرس المرشــــد األ ل الخاصــــة  ســــج ــــتم مــــلء اســــتمارة ال خصصــــه و
له، ســـج ـــل موعـــد  ـــار المقـــررات ومعرفــــة  طالـــب ق ا وراء النصـــح  اخت ــــأ الطالـــب ســـع ـــث  ح

ل  ة ق لالخطوات التال سج   .النها المقررات ال
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ار المقررات    : اخت
قا ـــــار مســـــاعدة الطـــــالب ئمـــــة مقـــــررات التخصـــــص الـــــدرا أثنـــــاء عـــــ المرشـــــد االســـــتعانة   اخت

  .مقرراتهم
ف    : الجدول الدرا التع

ات، ومـن عـدم  ـه المحـا ـدأ ف ان والزمان الذي ت عرفون الم د من أن الطالب  ع المرشد التأ
د جدول الطالب الدرا    .وجود أي تعارض  مواع

  : مهام إدارية للمرشد األكاديمي
ضافة المقررات  .أ   : حذف و

الت  الحــذف واإلضــافة لمـــن) اســـتمارة(نمــوذج وف عــاون المرشــد الطالـــب بتــ جراء تعـــد يرغــب بــ
ة خالل  اراتهم األصل   .من الفصل الدرا ) حسب اللوائح(ع إخت

  :  مقرر االمتحاناالعتذار عن . ب
ـــد مـــن الحصـــول عـــ  االســـتمارة للطـــالب الـــراغب  االعتـــذار عـــن دخـــول عـــ المرشـــد توقيـــع  ال

  .اإلمتحان  مقرر ما
اب الطالب.ج   : غ
ـــــاب الطـــــالب مـــــن مهـــــام أســــــتاذ المقـــــرر   ـــــة غ ــــــة  ،تعتـــــ مراق ـــــاد يتـــــوفر لـــــه آل ـــــن المرشـــــد األ ل

عة ة تنص ع حرمان الطالـب مـن حضـور االمتحـان النهـا  حالـة . المتا ل اسة العامة لل والس
ة  س ه ل   .%25تغي

  : حاالت اإلرشاد االجتماعي والنفسي
1  ــــــا للطالــــــبب مرشــــــد الطالــــــ ســــــتمر م اد ـــــف أ ـ ســــــيق بــــــ   اإلضــــــافة  كونــــــه م الت امــــــه  ا ق

 . الطالب والمرشد النف او االجتما
2 ــــاد ح يوضــــ ــــالمرشــــد األ لــــة المرشــــد النف ض  للطالــــب أن مقا واالجتمــــا ال تعــــ أنــــه مــــ

ع ة الموض ة و خصوص ما يتعلق  طمئنه ف ا، و ا أو عقل  . نفس
3 ـــــاد قـــــوم ـــــد الم المرشـــــد األ و ــــة عـــــن حالـــــة ب ـ معلومـــــات مخت ـــــ واالجتمـــــا  رشـــــد النف

 .الطالب
4 ــــــاد عــــــ م حــــــافظ المرشــــــد األ ة  تنظــــــ ـــــ ـ عــــــة  الدرجــــــة القصــــــوى مــــــن ال الجلســــــات ومتا

ة  . اإلرشاد

 :فى الئحة الكلية األكاديمى المرشدمهام 
ار یتم اراخ   الطالب لمساعدةأو أحد أعضاء الهيئة المعاونة  تدرس هیئة عضو اخت  المقررات ت

ة الخطط وفق ل النجاح المستمر من خالل  الدراس وفر له س ا و ا واجتماع وكذلك ارشادە علم
  .:ما
 ـادال قـوم ـه مرشـد األ رشـادە الطالـب بتوج ـا وإ م اد ـا أ لـة واجتماع ـام ط  حـ  دراسـته أ

ج،   التخ
  ـاد ـد الطالـب عـاون المرشـد األ  فصـل ـل   فیهـا سـجل الـ  ةالدراسـ المقـررات  تحد

، درسـها جـب الـ  السـاعات عـدد حـدد وكـذلك درا ناسـب مـا الطالـب أن   معدلـه مـع ی
ا  .درا فصل ل   ال

 ،عــــة أداء الطالــــب متا ــــاد  طلــــب وضــــع الطالــــب تحــــت المالحظــــة  قــــوم المرشــــد األ ولــــه أن 
دد الســــــاعات المســــــجل فيهــــــا مــــــع خفــــــض عــــــ) 2(لفصـــــل درا واحــــــد اذا انخفــــــض معدلــــــه عــــــن 
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حد أد   .ساعة معتمدة 12الطالب و
 ة الطالـب يتحمـل ـة المسـؤل تـب  النظـام معرفـة عـن النهائ ـاد ومـا ي ـاد وعـن ادائـه األ األ

ث ال اراته الحرة ح م العون المرشد مهمة ي أن تتعدى ع اخت   .االرشاد وتقد
  ـــاد بنـــاء عـــ اب وظـــروف أخـــري مكـــن تغيـــ المرشـــد األ ب مـــن الطالـــب أو ألســـ طلـــب مســـ

ة ل   .يراها مجلس ال
  اد للطالب يوضـح سـ الطالـب الـدرا ومراحـل تقدمـه سجل ا اد  حتفظ المرشد األ

ـل فصـل درسـها   ـالمقررات الـ  ان  شمل السجل ب درا  العل والشخ واالجتما و
ا والفصــــ و  ات حالــــة الطالــــب وتقــــديراتها ومعدلــــه الــــ ــــان التقــــدير العــــام اضــــافة ا متغــــ

 .األخرى

  :العبء الدراسي

لها خـــالل الفصـــل الـــدرا  ســـج ســـمح للـــدارس ب العـــبء الـــدرا هـــو عـــدد الســـاعات المعتمـــدة الـــ 
ام هذە الالئحة قا ألح د الساعات و العبء الدرا ، ط تم تحد  .الواحد، و

 سـاوى تـرا  معـدل عـ الحاصـل الـبالط ـ مـن أو   22 حـ  سـجل ـأن لـه سـمح 3.5 أ
 معتمدة ساعة

 سـاوى تـرا  معدل ع الحاصل الطالب ـ مـن أو   سـاعة 21 حـ  سـجل ـأن لـه سـمح 3 أ
 معتمدة

 سـاوى تـرا  معـدل عـ الحاصل الطالب ـ مـن أو   سـاعة 18 حـ  سـجل ـأن لـه سـمح  2 أ
 معتمدة

 سـاعة 12 حـ  سـجل ـأن لـه سـمح 2 أقـل مـن فصـ تـرا  معـدل عـ الحاصـل الطالـب 
 معتمدة

 سـمح ألي ل الصـ  الفصـل   طالـب ال سـج ـ    ال  إ ذلـك أدى إذا إال مقـررن مـن أ
 تخرجه

  ــــة لهــــا  تعــــد ــــد متطلــــب مســـــبق للمقــــررات التال ا ــ يتكــــرر اســـــمها بــــرقم م ـــــنفس (المقــــررات الــ و
 .  أى مستوى تا) األسم

 واالنسحاب إلضافةوا الحذف شروط

 ، ــــ خـــالل األســــبوع األول والثـــا مــــن الفصـــل الــــدرا ضـــافة أو حــــذف مقـــرر أو أ ســـمح للــــدارس ب
ة ام التال ه، وفقا لألح ح    . وذلك مع مراعاة الحد األق للعبء الدرا المسم

 ل له سبق مقررات تغی  طالبلل حق سج    ةالدراس دء من أسبوع  خالل أخرى فیها ال
ع أو العادي الفصل   .الص  الفصل   أسب
 سـحاب للطالـب حـق ـ  عـ الدراسـة ـدء مـن أسـابیع سـتة خـالل مقـرر أي مـن اال   وذلـك األ

ة  للفصول  .الرسوم له ترد وال الص  للفصل أسابیع أرعة وخالل العاد
 سـحاب   یرغـب الـذي الطالـب ة عـد اال  أسـابیع األرعـة وأ العـادي للفصـل أسـابیع السـتة فـ

لـه آخـر عـذر ألى أو المـرض لظـروف الصـ  للفصـل ـة، تق ل ـه ال  لشـئون طلـب التقـدم عل
سحاب ع الموافقة ع الطالب والحصول  .الرسوم له ترد وال اال

 سـحب للطالـب الرسـوم تـرد ال ـه الم عـادة قـوم أن وعل  فصـل   فیهـا سـجل الـ  المقـررات ب
ـة الخدمـة رسـوم دفـع عـد وذلـك حانـا وامت دراسـة الحـق  درا م سـب وال المقـررة، التعل  تح
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قة ال  المرة سحب السا  .رسوب مرة منها ا
  ة الحضــور ســ ا  ــان مســتوف قــات والمعامــل% 75(جــوز للطالــب إذا  ات والتطب ) مــن المحــا

لــه مجلــ ق ة إذا قــدم عـــذرا  ات الدراســ ــا مـــن الدراســة  أحــد المســـت ل ســحب  ـــة، أن ي ل س ال
ســحب  بنـاء عــل ــت لــه  ســجله أنــه م اح مــن مجلــس القســم المخــتص، و هـذە الحالــة ي إقــ

سـحاب  هــذە الحالـة وقفــا . لجميــع مقـررات المسـتوى الــدرا) CW(عـذر مقبـول  عتـ األ و
د لمدة فصل درا واحد  .للق

 التراكمى المعدل رفع آليات و  االكاديمى اإلنذار

، يــتم إنــذار الــ ــل فصــل درا ــة  ع النقــاط  نها ا المطلــوب لمجمــ حقــق المعــدل الــ دارس إذا لــم 
ة ام التال   :وفقا لألح

 ا  المعـدل فـضانخ إذا ، فصـل أي   2 مـن أقـل إ للطالـب الـ   إنـذار لـه یوجـه درا
، ـاد ـ أ ا  لمعدلـه الطالـب رفـع ـورة ق  .اسـي األقـل خـالل فصـل در  عـ 2 إ الـ

ل عـن يوقـف الدراسـي  الفصـل  خـالل معدلـه يرفـع لـم واذا سـج ـدة المقـررات   ال  الجد
سـمح ـل و التأج ـل اجتازهـا الـ  المقـررات   لـه   فصـل  لمـدة المعـدل رفـع غـرض ذلـك ق
ن دراسي  عدهما آخ ا معدله يرفع لم إذا الطالب فصل   .٢ إ ال

 جال وط الطالـب حقـق لـم إذا ـ الحـد خـالل تخـ ـ وهـو للدراسـة األق  یـتم سـنوات ع
ـة لمجلـس جـوز  .فصـله ل ـة   ینظـر أن ال ان جـة للفصـل المعـرض الطالـب مـنح إم  عـدم ن
ا  معدلـه  رفـع مـن تمكنـه ة واحـدة فرصـة األقـل، عـ 2 إ الـ  دراسـی  فصـل  مـدتها وأخـ

سی  ا  لرفع معدله رئ ج اتمتطل وتحقیق 2 إ ال  80 دراسـة بنجـاح أتم قد ان إذا التخ
ة المعتمدة من الساعات % ج المطل  .األقل ع للتخ
 المعـدل تحسـ  غـرض فیهـا نجاحـه سـبق الـ  المقـررات دراسـة إعـادة للطالـب جـوز ، ا  الـ

سـب وامتحانـا، دراسـة اإلعـادة· وتكـون ح ـه حصـل الـذي التقـدیراألع لـه و  اثنـاء دراسـة   عل
 اإلنذار رفع لغرض التحس  ان إذا إال دراسته مدة طوال مقررات 5 أق  حد مقرر، وذلكال

ـاد أوتحقیـق ـات األ ج، متطل ن ـال ـذكر األحـوال جمیـع و  التخـ  سـجله   التقـدی
اد   .األ

  ل  الفصــــل الــــدرا للطالــــب ســــج جــــب تخفــــض الحــــد األد لعــــدد الســــاعات المعتمــــدة لل
  .ساعة معتمدة 12نذارە إ الذي تم إ

  ما هو نظام الساعات المعتمدة

سـجل للــدارس  ة  سـاوى وحـدة دراسـ ـاس تحـدد وزن المقــرر الـدرا و السـاعة المعتمـدة  وحـدة ق
ـــــة أو ســــــاعت  ات النظ ا  حالــــــة المحـــــا ة أســـــبوع درســـــه، وتعــــــادل ســـــاعة دراســـــ  المقـــــرر الـــــذي 

ا  حالــــــــة التطب ت أســــــــبوع جــــــــب عــــــــ . قــــــــاتدراســــــــ حضــــــــور عــــــــدد الســــــــاعات المعتمــــــــدة  الطــــــــابو
ـــد العــبء الـــدرا  ة المســجلة لـــه، وتكــون الســـاعة المعتمــدة  أســاس تحد ـــل  للطالــباألســبوع  

مــــــــا تـــــــنظم الالئحــــــــة  ، ـــــــة فصـــــــل درا ل ــــــــة لل ازهــــــــا   الداخل عــــــــدد الســــــــاعات المعتمـــــــدة المطلــــــــوب اجت
ة ة للحصول ع الدرجة العلم ات أساس   . متطل

  :نظام التقييم 
عمقـدر  خصــص درجـــة )  100( ــ مقــرر أى درجــات  جمـ ــة، و ع األعمـال الفصل شـتمل عـ مجمــ ، و
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عــة المقــرر و ) درجـة 15او  10(درجـــة، و امتحــان متتصـف الفصــل الــدرا ) 25(لهــا  قــا لطب او  10(ط
ة ) درجـــة 15 خصـــص لـــه  متحــــانواال  (Quizzes)درجـــة لالمتحانـــات الفصـــل ـــري النهـــا و ) 50(التح

قل تقدير الدارس  المقرر عن  عـة الخاصـة ). +D(درجـة ، ع أال  و عدد من المقـررات ذات الطب
خصــــص ) 30(تكــــون درجــــة اعمــــال الفصــــل  م الطالـــــب ) 30(و درجــــة اخــــرى تعــــ عــــ عــــرض وتقــــد

كون  وع نها و ة او م   .درجة) 40(  هذە الحالة ا النه لالمتحانألعمال فصل

ة ل م  ال   نظام التقي

    الرمز  النقاط  الدرجة
    -A  67. 3  95أقل من  - 90من 
    +B  33. 3  90أقل من  - 87من 
    B  00. 3  87أقل من  - 80من 
   -B  2. 67  80أقل من  - 76من 
   +C  33. 2  76أقل من  - 73من 
    C  00. 2  73أقل من  - 70من 
    -C  67. 1  70 أقل من - 67من 
   +D  33. 1  67أقل من  - 64من 
   D  00. 1  64أقل من  - 60من 

   F  00. 0  60أقل من 
سحب   w Withdrawn  -  م

سحب بنجاح   WP Withdrawn Pass  -  م
سحب برسوب   WF Withdrawn Fail  -  م

  I Incomplete  -  غ مكتمل 

 ذلـك   مـا الـدرا الفصـل مـدة خـالل مقـرر ـل   أدائـه عـ الطالـب تقـدیر عتمـد 
ـوعات والنمـاذج والتقـارر ـة أو الم ة او التح وكـذلك  منـه، تطلـب الـ  االمتحانـات الشـفه

ـدیو عـ مـؤتمرات أو الـدرس قاعـات   المحـا  مـع التفاعـل عـ مسـتوى لة وأ الف  أى وسـ
م ع ساعد أخرى ة أداء تقی ل ال م والتعلم  ات التعل ج ات   . الطالب، وفقا لخطة اس

 ة   نها  امتحان عقد م الدرا  الفصل نها ة الفصـل، وال خـالل الطالـب أداء لتقیـ سـ ـد   ت
ة الدرجة من % 50 االمتحان عن هذا ل  . مقرر ل وفقا لظروف ال

 ط ع   األقل ع % 60 ع حصل أن ناجحا، لبالطا عد ل  ش  المقرر،   درجاته مجم
ري االمتحان درجات من األقل ع % 30 ع حصل وأن  . النها  التح
 ا  الطالب عد ع ـان إذا راسـ ـ أو اذا لـم ،% 60 مـن أقـل المقـرر   درجاتـه مجمـ االمتحـان  ح

ري ة   التح ة لتجاوز الدخول نم لحرمانه الدرا  الفصل نها ـاب سـ  الـخ،. . الغـش أو الغ
ه عن ا له عذر دون النها  االمتحان أو لغ ة تق ل  . ال

  ــل مســتوى درا ــل فصــل درا   ة ل شــاد ــ جــداول اس يوضــح عــدد . تتضــمن الئحــة ال
ــــــع الــدرجات بــ أعمــال ســنة، عمــ  ــل مقــرر وتوز شــفوي، االمتحــان / الســاعات المخصصــة ل

ةالتح  ، أو المناقشة النهائ   . ري النها
  م اداء الطالب ة  قررمل   يتم تقي م التال ب التقي ق واحد أو أ من اسال  عن ط

o  د درجته عن ري ال ت م المقرر%) 50(امتحان تح ع درجات تقي  . من مجم
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o  ــــة الفصــــل الــــدرا وتجــــرى  مقــــررات ماثلهــــا وتكــــون جلســــة مناقشــــة  نها م ومــــا  التصــــم
م المقـــــرر وتخصـــــص الــــــ %) 50(درجتهـــــا  ع درجـــــات تقيـــــ ـــــة ألعمــــــال %) 50(مـــــن مجمـــــ اق ال

مهـــــا المختلفـــــة ب تقي أســـــال ل لجـــــان المناقشـــــة مـــــن . الســـــنة  شـــــ ـــــنهم القـــــائم  3و اعضـــــاء ب
م. التدرس ع من التقي ج لهذا الن وع التخ خضع م  . و

o  ــــــا ومناقشــــــته  نفــــــس المقــــــرر تكــــــون درجــــــة اعمــــــال الســــــنة   حالــــــة امتحــــــان الطالــــــب تح
ـــة للمقـــرر وتكـــون درجـــة المناقشـــة %) 30( ل وتكـــون درجـــة االمتحـــان %) 30(مـــن الدرجـــة ال

رى    %). 40(النها التح

ـتم   ا لـه عـ هيئــة نقــاط و  ،) 4مـن صــفرا (حســاب تقــدير النجــاح  أي مقــرر، وكــذا المعــدل الـ
قا لسلم النقا الجدول التاط  :ط الموضح 

  :الحرمان من اداء االمتحان 
  ــه  الطالــبينـــذر ا ـــا أذا غــاب ثالثــة أســـابيععــد غ عــ أنـــذارا ثان ـــول، و ــدون عــذر مق . أســــبوع 

حــرم الطالــب مــن أداء ـه عــن أرعــة أســابيع  و ا ة غ ســـ االمتحــان النهـا للمقـــرر الــدرا إذا زادت 
ة  ســــ ا  %)  25(ب ـــــ عتــــ راسـ ، و ة المعتمــــدة للمقــــــرر  الفصـــــل الــــدرا مــــن الســــــاعات الدراســــــ

رصد تقديرە ا  ) F(لمقرر و
  ة ال تقــــــــل عــــــــن ســــــــ ـــــــ الطالــــــــب  ـ ح قــــــــات %) 75(جــــــــب أن  ات والتطب مــــــــن ســــــــاعات المحــــــــا

دخول االمتحان النها أو المناقشة للمقرر سمح له    والمعامل، ل

  :االنقطاع عن الدراسة 

ة  ل  أحــــد الفصــــول الدراســـــ ســـــج ، أو إذا عتـــــ الــــدارس منقطعــــا عــــن الدراســــة إذا لــــم يتقــــدم لل
ـدون عـذر مقبـول، و هــذە  لها  الفصـل الــدرا  ســج ــع المقـررات الــ قـام ب اسـحب مـن جم
ـــة  ســـب مــدة االنقطــاع عــن الدراســـة ضــمن المــدة المقـــررة للحصــول عــ الدرجــة العلم الحالــة تح

رصد له تقدير  ـع المقررات و ا  جم عت راسـ ام هذە الالئ) F( و   . حة، وفقـا ألح

  :إعادة المقررات الدراسية 
 المعـدل تحسـ  غـرض فیهـا نجاحـه سـبق الـ  المقـررات دراسـة إعـادة للطالـب جـوز ، ا  الـ

سـب وامتحانـا، دراسـة اإلعـادة  وتكـون ح ـه حصـل الـذي األعـ التقـدیر لـه و  اثنـاء دراسـة   عل
ـ حـد المقرر، وذلك  اإلنـذار رفـع لغـرض لتحسـ ا ـان إذا إال دراسـته مـدة طـوال مقـررات 5 أق

ـاد أو ـات تحقیـق األ ج، متطل ن ـال ـذكر األحـوال جمیـع و  التخـ  سـجله   التقـدی
اد   . األ

  امــل وتحســب لــه ال م مــرة أخــري  قــ ــدە دراســة وامتحانــا و ع عنــد إعــادة الطالــب ألي مقــرر فإنــه 
ة فقط   . نقاط المقرر  المرة األخ

 ــاد ط ــل أو إضــافة جــوز للمرشــد األ عض المقــررات الــ نجــح فيهــا مــن ق لــب إعــادة الطالــب لــ
ج ات التخ حقق متطل غرض رفع متوسط النقاط ل دة له    .مقررات جد

  :االنسحاب من المقررات الدراسية 
  ة الحضــــــور ســــــ ا  ــــــان مســــــتوف موافقـــــــة ) مــــــن الســــــاعات المعتمــــــدة %  75( جــــــوز للــــــدارس إذا  و

سحاب من م ة اال ل ، و هـذە مجلس ال قرر أو أ خالل األسابيع السته األو للفصل الدرا
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ســـــــحب  ــــــت لــــــه  ســــــجله أنــــــه م وال تــــــدخل هــــــذە المقــــــررات  حســــــاب تقـــــــدير )  W( الحالــــــة ي
  . الدارس

  ة الحضور المنصوص عليهـا  هـذە الالئحـة س ا  ان مستوف مـن عـدد %  75( جوز للدارس إذا 
ســــح) الســــاعات المعتمــــدة  ــــا أن ي ل موافقــــة . ب  ة وذلــــك  مــــن الدراســــة  أحــــد الفصــــول الدراســــ

عـذر مقبــول  ســحب  ــت لـه  ســجله أنـه م ـة، و هــذە الحالـة ي ل لجميــع  ( W P )مجلـس ال
ــد لمــدة فصــل درا واحــد  ســحاب  هــذە الحالــة وقفــا للق عتــ اال ، و مقــررات الفصــل الــدرا

حد أق فصل دراسي    . و
  عـــــذر ح مراعـــــاةمـــــع ـــــد الـــــدارس إذا تقـــــدم  ـــــة أن يوقـــــف ق ل جـــــوز لمجلـــــس ال قة  ـــــم الفقـــــرة الســـــا

ــــــد ضــــــمن المــــــدة المقــــــررة للحصــــــول عــــــ  قــــــاف الق ســــــب مــــــدة إ مقبــــــول، و هــــــذە الحالــــــة ال تح
ام هذە الالئحة   . الدرجة، وفقا ألح

  :تأجيل االمتحان النهائي

ــــل االمتحـــان النهــــا   ــــب الـــد Incompleteجـــوز تأج عــــذر إذا تغ ارس عــــن أداء االمتحـــان  موعــــدە 
ة ط التال م والطالب، وفقا للضوا س الجامعة لشئون التعل ة ونائب رئ ل   :مقبول من مجلس ال

ـــة الفصـــل الـــدرا التـــا  .1 دا ع الثـــا مـــن  أن يــؤدى الـــدارس االمتحـــان  موعـــد غايتـــه األســـب
ـــل االمتحــــان  ــــه تأج ال اعتــــ  النهـــا للفصـــل الــــذي تـــم ف ا  المقــــرر، و هـــذە الحالــــة و راســـ

عـــــد أدائـــــه االمتحـــــان ).  I( يرصــــد تقـــــدير الـــــدارس  المقـــــرر المؤجـــــل امتحانـــــه غـــــ مكتمـــــل  و
دل التقدير  ه)  I( س حصل عل  . التقدير الفع الذي 

ة الحضـــور المنصـــوص عليهـــا  هـــذە الالئحـــة  .2 ســـ ا  كـــون الـــدارس مســـتوف مـــن % )  75( أن 
  . تمدة للمقررالساعات المع

ة للمقرر .3 ا لألعمال الفصل كون الدارس مستوف   . أن 

  :الرسوب في أحد المقررات 
 ـه حصـل أن سـبق مقـرر دراسـة الطالـب إعـادة عنـد سـب  (F)تقـدیر عـ ف  الـذي التقـدیر لـه ح

ـه حصـل ا  المعـدل حسـاب وعنـد اإلعـادة   عل سـب الـ  حـد فقـط، األخـ  التقـدیر لـه ح
ن ال ذكر أن ع +Bأق  اد  الطالب سجل   التقدی  .األ

  ــــه إعـــادة دراســــة هـــذا المقــــرر والنجــــاح ة يتوجــــب عل إذا رســـب الــــدارس  أحـــد المقــــررات األساســـ

ــــــاري آخــــــر ودراســــــته  مقــــــرر اخت داله  جــــــوز لــــــه اســــــ ــــــاري  ذا رســــــب الــــــدارس  مقــــــرر اخت ـــــه، و ف
ط موافقة مجلس القسم العل ال ه،  ذا تكـرر رسـوب الـدارس  المقـرر . مختصوالنجاح ف و

ــــ مــــن مــــرة تحســــب لــــه مــــرة رســــوب واحــــدة فقــــط عنــــد حســــاب معدلــــه الفصــــ ومعدلــــه  ذاتــــه أ
ا    . ال

  :العلمية االلتحاق بالبرامج 

ــاد عــاون المرشــد األ نــامج مكــن أن  ــد ال اجــات الــدرا المناســب لــه  الطالــب  تحد قــا الحت ط
امج الــــــ . الـــــب ومســــــتواە الـــــدراوقـــــدرات الط الســـــوق ــــــع الطـــــالب عـــــ الـــــ ــــ ـــــة توز شـــــدە ا آل وأن 
 :تتضمن
  ة لهاتتم دراسة سوق العمل ف للعمل ع االستجا ة  جهات التوظ سب المطل د ال  .وتحد
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  قــــا لنمـــــوذج معـــــد يـــــوزع مـــــع امتحانـــــات الفصـــــل ـــــل الطـــــالب ط ـــــات االقســـــام مـــــن ق ـــــب رغ يــــتم ترت
ةالدرا الثا النها  .ئ

  ة عاب قا للطاقة االس ا للطـالب  لألقسامط ات الطـالب والمعـدل الـ ة ورغ ا  CGPAالعلم
ل قسم عل ل قسم عل جانب المقررات المؤهة ل  . حدد الطالب الملتحق 

  جوز تحس الطالب لحد اق مقـررن  الفصـل الـدرا الصـ االحـق للعـام الـدرا االول
ام بهدف تحس  ، مع االل ا لدخول قسم مع   . العددى للقس العل اإلطار  المعدل ال

  :كيف يحسب الطالب معدله التراكمى
  :SGPAالمعدل الفص 

ا  عــدد الســاعات المعتمــدة   ــو ع نقــاط التقــدير م ــه الطالــب مــن مجمــ حصــل عل هــو نــاتج مــا 
ع عــد ــل مقــرر  الفصــل الــدرا مقســوما عــ مجمــ د الســاعات المعتمــدة للمقــررات المســجلة ل

ما   ه  تم حسا   :للدارس  هذا الفصل، و

x 

 
  

ا    :CGPAالمعدل ال

ا   ع نقـــاط التقـــدير خـــالل الفصـــول المعـــدل الـــ ـــه الطالـــب مـــن مجمـــ حصـــل عل هـــو نـــاتج مـــا 
ع نقــــاط التقــــدير لجميــــع  ه عــــ أســــاس مجمــــ ــــتم حســــا قة لحســــاب المعــــدل، و ة الســــا الدراســــ
ا  عـــدد الســــاعات المعتمـــدة لجميــــع المقــــررات  ـــو ـ المقـــررات الدراســــة الـــ درســــها الطالـــب م

ع عــــدد الســــاعات المعت ـــ مقســــوما عــــ مجمــــ ـ مــــدة للمقــــررات المســــجلة ، ألقــــرب رقمــــ ع
ما  حسب    :و

X 

  

ا  قل الحد األد للمعدل ال جب أال  ج عن و  ) +D وأ   2(  للطالب  للتخ
 


