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 كلمة     

 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 

 وبعد  هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده.                                                        احلمد

طالبات ة التعليمية اجلامعية ومن خالله ميكن لطالب وعترب حمورًا أساسيًا يف العمليفإن اإلرشاد األكادميي ي
يتواءم مع  حيقق أهدافهم و ية والتعليمية وتوجيههم إىل ماكثري من املعارف واملعلومات العلماجلامعة التعرف على 
 قدراتهم وميوهلم.

يف  قامت وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية  بإصدار دليل اإلرشاد األكادميي املوحد ونظرًا  هلذه األهمية فقد
وترمجته إىل اللغة اإلجنليزية حبيث يساعد أعضاء هيئة التدريس على القيام مبهمتهم اإلرشادية خاصة  اجلامعة
 الرتكيز.مراعني يف ذلك االختصار و من أعضاء هيئة التدريسيتحدثون اللغة العربية  الذين ال

املوجودة يف بعض الكليات ومن ورش العمل اليت عقدت حول اإلرشاد  السابقة وقد استفدنا من التجارب واألدلة
 األكادميي اليت أوصت بإصدار هذا الدليل.

ورد يف هذا الدليل واالستفادة منه واإلضافة  واملأمول أن يسعى عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس لتفعيل ما
على إصداره يف وكالة الشؤون  اكار الذي خيدم العملية التعليمية وختامًا جنزي الشكر للزمالء الذين عملوواالبت
الدكتور/ عبداهلل السفياني املشرف على إدارات الوكالة والدكتور/ سر اخلتم حممد أمحد )كلية ة التعليمي

واللجنة  حممد يوسف )كلية العلوم الطبية(الرتبية باجملمعة( والدكتور/حممد طه )كلية الطب( والدكتور/يوسف 
 اليت قامت بالرتمجة.

 والتطلعات. مالاآلاىل أن يبارك يف اجلهود وحيقق سائلني اهلل تع

 

   وكيل اجلامعة للشون التعليمية      

 د/ أمحد بن علي الرميح                                                                                                             
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 اإلرشاد األكاديمي دليل

 :املصطلحات الشائعة

 العام اجلامعي
وقد يضاف  الثانيول والفصل : الفصل الدراسي األدراسيني يتكون من فصليني
الفصل )معة بالتسجيل فيه ويسمى اجليع طلبة ايلتزم مج إليهما فصل ثالث ال

   .(الصيفي

الرقم  معي والفصل الذي يبدأ الطالب الدراسة فيه إضافة إىلاجلرقم يدل على العام ا الرقم اجلامعي
 . ذلك العام والفصل الدراسي يفتسلسل للطالب ملا

  .متحاناتة االرتتشمل ساعات الدراسة وف  مقدارها ستة عشر أسبوعًاة ممنية رتف الفصل الدراسي

 يفصول على الدرجة العلمية حليدرسها الطالب لتمكنهم من ا اليتقررات مليع امج الربنامج الدراسي
  .ص  معيخت

صادر ملا يف تضمنة ملعارف امل انييتم اختيارها من ب اليتوضوعات ملموعة من اجم املقرر الدراسي
  .نامجربمها أهداف الهددة أحم ريتاحة وفق معايملالعلمية ا

 كادميياألالسجل 
أحرمها  اليتدرسها الطالب بتسلسل الفصول والتقديرات  اليتقررات مل انيكشف يب

كل فصل  يفاكمي رتعدل الفصلي والمل الكشف انيقررات كما يبملهذه ا يف
  .دراسي

 .ميع طلبتهاجلتدريسها  رمعة وتقراجلتتفق مع أهداف ا اليتواد الدراسية ملموعة اجم متطلبات اجلامعة

 متطلبات الكلية
والبد من اجتيامها  عداد العامقررات االمبب وتسمى اليدرسها الط اليتقررات ملهي ا

 مجيعا قبل االلتحاق بالكليات. 

ليتوىل توجيه  االكادمييرشاد هو عضو هيئة التدريس الذي خيتاره مشرف وحدة اإل كادمييألااملرشد 
 وحتى خترجه. اجلامعة يفمنذ دخوله  العلميةالطالب و يتابع مسريته 
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 مفهوم اإلرشاد األكادميي:

ميثل اإلرشاد األكادميي ركًنا أساسًيا وحمورًيا يف النظام التعليمي، حيث يعد استجابة موضوعية ملواجهة متغريات 
يف صلب النظام وفلسفته الرتبوية، عالوة على كونه يستجيب حلاجات الدارس ليتواصل اجتماعية واقتصادية وإنسانية 

 مع التعليم اجلامعي ، الذي ميثل مًناء وطنيًا ضروريًا لتحقيق متطلبات الذات اإلنسانية يف اإلبداع والتميز.

ب، ويعزم هذا الدور املرشد ويتمثل اإلرشاد األكادميي يف حموري العملية اإلرشادية: املؤسسة التعليمية والطال
وتتكامل عملية ،  األكادميي املخت  الذي يعمل من خالل وحدة اإلرشاد األكادميي طيلة السنة األكادميية

تحقيق لاإلرشاد األكادميي بوعي وتفهم مجيع أطراف العملية اإلرشادية؛ بهدف توجيه الطالب إىل أنسب الطرق 
 البيئة اجلامعية.  النجاح املنشود والتكيف مع

ويتحقق هذا اهلدف عن طريق تزويد الطلبة باملهارات األكادميية املتنوعة، اليت ترفع من حتصيلهم الدراسي 
ومناقشة طموحاتهم العلمية، كما يتضمن أيضًا توعية الطلبة بلوائح وقوانني اجلامعة، كل ذلك من خالل خدمات 

 ، والربامج اإلرشادية واالستشارات املختلفة.إرشادية متنوعة كاإلرشاد األكادميي الفردي
وباإلضافة إلي ذلك،، يساعد اإلرشاد األكادميي الطالب علي بلورة أهدافهم ، واختاذ القرارات املناسبة املتعلقة 

 مبستقبلهم األكادميي واملهي ، عن طريق االستفادة القصوى من مجيع اإلمكانيات والبدائل املتاحة. 
ألكادميي باستمرار على تبسيط وتسهيل اإلجراءات اإلدارية ، بهدف تقديم أفضل اخلدمات ويعمل اإلرشاد ا

يف ظل امدياد وسائل االستثمار امعة وأجودها للطالب يف ممن قياسي وفق معايري اجلودة الشاملة اليت تسعى إليها اجل
 يف املشاريع التعليمية والفكرية والبحث العلمي.

 : يرامج اإلرشاد األكادميب
برامج توجيهيه للطالب املستجدين للتعريف بنظام الدراسة واالختبارات وحتقيق التكيف الالمم مع الدراسة  ·

 اجلامعية، وتعريفهم حبقوقهم وواجباتهم .

برامج إرشادية ملساعدة الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة، خالل حياتهم اجلامعية، على حتقيق أعلى درجات  ·
 وفقا ملا تسمح به قدراتهم، ودراسة مشكالتهم والعمل على حلها. التحصيل األكادميي

برامج إرشادية للطالب املتعثرين ملعاونتهم يف جتاوم عثراتهم وحتقيق النجاح املنشود، ومساعدتهم يف التغلب على ما  ·
 يواجههم من عقبات ومشكالت.

 التفوق ، تشجيًعا هلم وحتفيًزا لغريهم من الطالب.برامج إرشادية للطالب املتفوقني ملساعدتهم على االستمرار يف  ·

برامج إرشادية لطالب املنح الدراسية لتوجيههم إىل ما حيقق مواصلتهم للدراسة، ومعاونتهم على التغلب على ما قد  ·
 .جياُل صاحلًا يسهم يف بناء الوطن يصادفهم من عقبات أو مشكالت ليكونوا 

 . ةوالتحصيلي مستوياتهم الدراسية ب ملساعدتهم يف حتسني برامج إرشادية تنظم لعموم الطال ·
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 مهارات اإلرشاد األكادميي

اإلرشاد األكادميي حيتاج يف حتقيق أهدافه إىل عدة مهارات يتميز بها املرشد األكادميي ومن خالهلا ميكن 
 حتقيق أهداف اإلرشاد حتقيق أهداف اإلرشاد وأبرمها :

 قيادة الطالب بروح الفريق الواحد وحتقيق األهداف . مهارة القيادة: .1
 مشاركة الطالب وجدانيًا ونفسيًا ملشكالتهم وتطلعاتهم . مهارة التعاطف: .2
 رسم اخلطط املتميزة لكل طالب من اجل حتقيق النجاح . مهارة التخطيط: .3
 تنظيم الوقت وإدارته مما يسهل عمليات التواصل مع الطالب . مهارة التنظيم: .4
 حسن االستماع للطالب واإلنصات إليهم وتقبلهم . ارة االستماع:مه .5
 جودة االختيار وسرعة اإلجنام والتفنن يف حل املشكالت . مهارة اختاذ القرارات وحل املشكالت: .6
 اإلملام بطرق إرشاد الطالب مجاعيًا وكيفية تنظيمهم والتأثري فيهم . مهارة اإلرشاد اجلمعي: .7

 األكادميي:ـ رشاداإلوحدة منسق  مهام
 يف كل كلية وحدة تسمى وحدة اإلرشاد األكادميي ، ويتوىل األعمال فيها أحد أعضاء هيئة التدريس ومن مهامه :

 

 . اإلشراف العام على املرشدين األكادمييني ومتابعة ما يرفع له من حاالت1

 .ةالكلية واجلامع م بنظاموتعريفه. استقبال الطالب اجلدد والرتحيب بهم يف أول يوم من الدراسة 2

، مراعيًا جلميع اجلوانب النفسية حسب التخص  بني أعضاء هيئة التدريس بالكلية . توميع الطالب توميعا عاداًل3
 واالجتماعية واللغوية .

احلاالت اليت ترسل إليه من املرشدين األكادمييني وحل مشاكلها  التقارير اخلاصة بالطالب وكذلك . استقبال4
 أو رفعها لوكيل الكلية للشؤون األكادميية أو لعميد الكلية إذا احتاج األمر.

 تنظيم اللقاءات اإلرشادية والتوجيهية والدورات وورش العمل املنظمة للعملية اإلرشادية -5

 عداد امللفات والنماذج اخلاصة للطالبإو ينيعمال املرشدين األكادميأتسهيل مهام و -6

 املستجدات املتعلقة بالطالب وسبل تطويرها وحلها .يف مناقشة الكلية -7
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 مهام املرشد األكادميي للطالب:

 تتحدد مهام املرشد األكادميي للطالب علي النحو التالي:ـ 
  أوال: املهام الفنية:

 
 توى على اآلتي:حت، و إرشادهم أكادمييًاكل طالب من الطالب الذين أوكلت إليه مهمة ب ةاصاخل تعبئة النماذج. 1

o .استمارة بيانات الطالب 

o كل فصل دراسي . )وميكن احلصول عليها من بوابة النظام األكادميي(  ُثاخلطة الدراسية للطالب وحتّد 

o .استمارات التسجيل 

o وميكن احلصول عليها من بوابة النظام األكادميي(العالمات(.) كشف  نسخة حديثة من السجل األكادميي( 

o ( واالعتذار كاستمارة احلذف واإلضافةالوثائق اإلدارية األخرى.) 

  منوذج التقارير الطارئة ملقابالت املرشد األكادميي مع الطالب وتسليمه ملنسق وحدة اإلرشاد األكادميي يف
 الكلية.

  ملقابالت املرشد األكادميي مع الطالب وتسليمه يف نهاية الفصل ملنسق منوذج التقرير الفصلي اخلتامي
 وحدة اإلرشاد األكادميي يف الكلية.

 . ميكن للمرشد األكادميي التواصل مع منسق وحدة اإلرشاد األكادميي للحصول على هذه النماذج 

 عملية تسجيل املقررات:  -2

 قبل موعد تسجيله.به ملء استمارة التسجيل اخلاصة  ويساعده يفيدرس املرشد األكادميي ملف الطالب وختصصه 

  اختيار املقرر:  -3

ساعدة الطالب يف مل وذلك  االطالع على اخلطة الدراسية للطالب من خالل بوابة النظام األكادميي على املرشد 
 -اختيار مقرراتهم ، وعليه التأكد مما يلي:

كل املقررات املطلوبة واملتطلبات السابقة لدراسة كل مقرر، حيث إنه لن )د( يف عن  يقل ال جناح الطالب بتقدير -أ
 يسمح للطالب بتسجيل مقرر مل ينجح يف املتطلب السابق له .

معرفة احلد األدنى واحلد األقصى من الساعات املعتمدة اليت ُيسمح للطالب بتسجيلها يف وضعه احلالي ) العبء  -ب
 الدراسي للطالب (.

 للمرشد األكادميي االطالع على الئحة القبول والتسجيل على موقع عمادة القبول والتسجيل.ج ـ  ميكن 
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 :  شرح متطلبات التخرج -4

يف  عتمدة للحصول على درجة البكالوريوسامل اتساعاملقررات أو عدد اليتعني على الطالب أن جيتام بنجاح حبيث 
 -مومعة كما يلي : التخص  

  اجلامعة اإللزامية بنجاحمتطلبات إمتام. 
 .إمتام متطلبات الكلية اإللزامية بنجاح 
  اإللزامية بنجاح. القسمإمتام متطلبات 
 ( 2,0إمتام مجيع املقررات املطلوبة مبعدل تراكمي ال يقل عن.) 

 :دراسيةالطالب يف إعداد جدول ممي وخطة  مساعدة -5

 ا.من السنوات املسموح بهإلكمال متطلبات التخرج مبا ال يتعدى احلد األقصى  

 ط التقدير ) الفصلي والرتاكمي (:شرح معدل نقا ـ6
وحيتسب كل  ،نقاط التقدير الفصلي والرتاكمي يقاس أداء الطالب الفصلي والرتاكمي من خالل احتساب معدل

  -منهما باستخدام املعادلة احلسابية التالية:

 :يف احتساب املعدالت كما يليحلاالت الطالب التقديرية توضيح الرموم  -7
  الرمز

 ناجح ن

 راسب هـ

 للمقرر الذي حيتاج إىل اختيار بديل. ب

 غري مكتمل) يوجد مؤقًتا(. ل

 دراسي(.مستمر ) للمقرر الذي حيتاج أكثر من فصل  م

 معتذر عن الفصل الدراسي. ع

 حمروم من دخول االختبار النهائي. ح

 هـ د د+ ج ج+ ب ب+ أ أ+ درجة التقدير

 1,00 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 4,75 5 التقديرنقاط 
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 . تقييم األداء: 8
يوضح املرشد األكادميي للطالب أن العبء الدراسي جيب أن يتناسب مع املعدل الرتاكمي حبيث يسهل عليه املضي 

 يف خطته الدراسية ومينعه من التعثر الدراسي.

 :اختيار ختصصاتهممساعدة الطالب يف  -9

  من ختص . اليت تشتمل على أكثرواألقسام اليت تناسب ميوهلم وقدراتهم العلمية يف الكليات  

 املشكالت:  حل-10
يستطيع املرشد األكادميي مد يد العون للطلبة يف مواجهة الصعوبات اليت تتعلق بتخصصاتهم، وذلك من خالل 

 .املناسبة هلاحتديد أسباب املشكلة واقرتاح احللول 

 : توجيه الطالب -11

اليت ال يستطيع املرشد اإلفادة فيها أكادمييا أو إىل من يستطيع الرد على استفساراته ومناقشته يف املوضوعات  
 )اإلحالة إىل اجلهات املعنية واملختصة يف اجلامعة( نفسيا أو اجتماعيا

 ثانًيا: املهام اإلدارية:

 مبساعدة الطالب يف اختاذ قرارته حيال اإلجراءات التالية:يقوم املرشد األكادميي 

 . االعتذار عن مقرر. االعتذار عن فصل دارسي.االنسحاب من مقرر .حذف وإضافة املقررات .تغيري التخص )ـ 1 
 جراءات وما يرتتب عليهاالئحة القبول والتسجيل املنظمة ملثل هذه اإلل( مع ضرورة الرجوع االنسحاب من اجلامعة

 رتنت.وقع عمادة القبول والتسجيل على اإلنكن احلصول عليها من خالل مميأكادمييا، و

 غياب الطالب: -2

إنذار أول للطالب  حيتسب الغياب من اليوم األول يف الدراسة، حيث توجب السياسة العامة للكلية ضرورة توجيه
من  %10 ةار ثان إىل الطالب حال تغيبه نسبمن الساعات التدريسية املعتمدة للمقرر، وتوجيه إنذ % 5 ةحال تغيبه نسب

من  %25الساعات التدريسية املعتمدة للمقرر، وحرمان الطالب من حضور االمتحان النهائي للمقرر حال تغيبه نسبة 
)مع  ان بسبب الغياب راسًبا يف املقرراالمتحعدد الساعات املعتمدة للمقرر. ويعترب الطالب الذي حرم من دخول 
 ضرورة مراجعة الئحة األعذار القهرية لطالب وطالبات اجلامعة(.
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 واجبات المرشد األكاديمي

 في حاالت اإلرشاد االجتماعي والنفسي 

األكادميي مهامه األكادميية مع الطالب، جبانب دوره الرتبوي يف مد يد العون واملساعدة  املرشد ميارس .1
النفسية واالجتماعية للطالب يف احلدود اليت يستطيع املساعدة فيها، ويف احلاالت اليت يصعب التعامل معها يقوم 

 .ة منهامع تشجعيه على مراجعتها واالستفاديف اجلامعة بتحويله إىل اجلهات املختصة 

تقديم النصح للطالب مبقابلة املرشد النفسي أو االجتماعي يف احلاالت اليت يرى فيها املرشد ضرورة إحالة . 2
، ويطمئنه فيما يتعلق خبصوصية وسرية عي أنه مريض نفسيا أو عقليايال أن هذا للطالب الطالب، مع التوضيح 

 املوضوع.

 ، يف حال رغب الطالب يف ذلك.مبعلومات خمتصرة عن حالة الطالب . يقوم بتزويد املرشد النفسي واالجتماعي3

 . احلفاظ على الدرجة القصوى من السرية يف تنظيم اجللسات اإلرشادية.4

 االهتمام بالطالب املتميزين : 

الكوادر املميزة العناية بالطالب املتميزين من املهام اليت يتوىل املرشد األكادميي القيام بها حفاظًا واستثمارًا هلذه 
 ه القيام بهذه األدوار وفق التالي :نكميو

 متابعة سجالتهم األكادميية بصفة مستمرة ومساعدتهم على االستمرار يف التميز . -1

 الدعم والتشجيع املعنوي والتحفيز املستمر . -2

 تذليل عقبات التسجيل واحلذف واإلضافة ومجيع ما يلزم لالستمرار يف التميز . -3

 األقسام وتعريفهم عليهم واللقاء بهم مع عميد الكلية. ربطهم برؤساء -4

 حتويلهم للجهات املعنية يف اجلامعة بتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم ودعم متيزهم مثل :  -5

 . عمادة شؤون الطالب 

  . إدارة دعم الطالب بوكالة اجلامعة للشؤون التعليمية 

  مركز االبتكار واألفكار الطالبية املستجدة. 
 يف ذلك .  املتخصصنيجتماعية واالستفادة من ظروفهم النفسية واالمراعاة  -6
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 :  املتعثرينرعاية الطالب 

 بصفة مستمرة .  ةاألكادمييمتابعة سجالتهم  -1

االجتماع معهم والبحث عن سبب الضعف وحتفيزهم لالجتهاد ورفع املعدالت وتدوين ذلك يف السجالت  -2
 اخلاصة .

 ومتكنهم من ختطى التعثر والضعف مع مراعاة العبء الدراسي. معدالتهمرسم خطة دراسية تناسب  -3

 مراعاة ظروفهم النفسية واالجتماعية قدر اإلمكان واالستفادة من املتخصصني يف ذلك .  -4

 حتويلهم إذا اقتضى األمر إىل اجلهات املعنية يف اجلامعة مثل :  -5

  .عمادة شؤون الطالب 

  للشؤون التعليمية . بوكالة اجلامعة الطالبإدارة دعم 

 شاد والتوجيه.مركز اإلر 

 دجمهم يف اجملتمع التعليمي وإشراكهم يف برامج إثرائية متميزة وربطهم بطالب متميزين يستفيدون منهم. -6
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 دليل اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني 

 )النظام اإللكتروني(

ومن خالهلا يستطيع عضو هيئة  ترنتمبوقع اجلامعة على شبكة اإل النظام األكادميي بوابة هي خدمة متوفرة على
 التدريس معرفة أمساء الطلبة الذي يقوم بإرشادهم أكادمييا وهم الذين مت إسنادهم إليه من قبل قسمه العلمي.

ومبجرد الضغظ على رابط )اإلرشاد األكادميي( سيظهر لعضو هيئة التدريس جدوال حيتوي أمساء الطالب الذين 
 :وكما هو مبني يف الصورة تظهرأمام كل طالب اخليارات التالية يقوم بإرشادهم. )كما يف الصورة أدناه(

 السجل األكادميي. -1

 خطة الطالب. -2

 ( سيضاف الحقا ( البيانات الشخصية. -3
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 السجل األكادميي:

عند الضغط على رابط السجل األكادميي يظهر للمحاضر السجل األكادميي اخلاص بالطالب وذلك من أجل 
 القدرة على إرشاده أكادمييًا، كما هو موضح بالصورة.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يستطيع احملاضر طباعة السجل األكايدمي كما هو موضح يف الصورة أدناه:
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 الطالب:خطة  -1

عند الضغط على رابط خطة الطالب يظهر للمحاضر خطة الطالب الدراسية ومن خالهلا يتمكن احملاضر من إرشاد 
 الطالب بشكل صحيح، ويستطيع احملاضر طباعة اخلطة وقت احلاجة، وتظهر كما هو موضح يف الصورة.

 

 
 بيانات الطالب الشخصية: -2

هر للمحاضر البيانات اخلاصة بالطالب ويستطيع احملاضر التعرف تظلضغط على رابط البيانات الشخصية عند ا
 على ما حيتاج إليه من معلومات تساعده يف عملية اإلرشاد األكادميي. كما يف الشكل:

 "ستضاف الحقا"
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 ستمارات والنماذجالا
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Personal Data البيانات الشخصية 

Student Name: …………………………………………………………… ........... االسم:  

ID No.: …………………………………………………………………....……   الرقم الجامعى: 

Mobile No. : ……………………………………………...…………………… :رقم الموبايل 

Relative Mobile No. : ……………………..……… ……................…….. :.Home Tel     رقم موبايل االب:   :تليفون المنزل

E. Mail: ……………....………………….. .………………...……………… :Age         البريد االلكترونى:   العمر:

Place of Birth: …………………………..….. :مكان الميالد     Date of Birth:….……………   تاريخ الميالد:

Marital State:…………………..……. .………………… :Academic Year      الحاله االجتماعيه:   الصف:

Academic Advisor: …………………………...………………….…………………………….   المرشد االكاديمى:

Is the student father alive? هل الوالد على قيد الحياه               No  ال                            Yes نعم 

Is the student mother alive? على قيد الحياهة هل الوالد             No  ال                            Yes نعم     

Number of family members عدد افراد االسره                        Females    اناث           Male ذكور   

Student order between brothers: ……………………………………………..   ترتيب الطالب بين االخوه:

Father’s Job: …………….…………… …….……………………:Father’s Education     وظيفة االب:   المؤهل العلمي لألب:

Mother’s Job: ……………….………… .…..……………………:Mother’s Education    وظيفة االم:  المؤهل العلمى لألم:   

Family permanent address: ………………………………………………………………………. :العنوان الدائم لألسرة 

Current permanent address:………………………………………………………. العنوان الحالى للطالب:      

 Updated information:  تحديث معلومات

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Portrait 
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Advisor-Student Counseling Meeting األكاديميمقابلة الطالب مع المرشد   
 

Student Name 

 اسم الطالب
………………………………………………………………….. 

ID Number 

 الرقم الجامعى
………….……………..………… 

Semester 

 الفصل
…………………………………….…………………………… 

Day & Date 

 اليوم والتاريخ
      /      /  143        H 

Aim of the Meeting:                                                                                      الهدف من المقابله:       

Academic Performance 

 االداء االكاديمى

……………………………………………………………………………………………… 

Absence الغياب    ……………………………………………………………………………………………….… 

Drop الحذف    ……………………………………………………………………………………...………… 

Others اخرى    ………………………………………………………….……………………………………………

……………………… 

 
Summary of Meeting:                                                                 ملخص المقابله:                             

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

………………….…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Student name: ………………………………   اسم الطالب:

Signature: ……………………………….….…… التوقيع:   

 

Academic Advisors name: :اسم المرشد األكاديمي 

……………………………………. 

Signature: …….…………………………….………..….:التوقيع 

Cumulative GPA 

 التقدير التراكمى
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Last GPA 

 اخر تقدير
………………………………………………………………………………………………………….………… 

Currant module 

 المقرر الحالى
………………………………………………………………………………………………… 

Previous modules failure 

 الرسوب فى مقررات سابقه

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Module Report تقرير المقرر    

  

Student Name:......................................................... اسم الطالب:    ID Number: ...................................... الرقم الجامعى:   

Mobile No. : ………………….......…  رقم موبايل االب: ............................... :.Relative Mobile No  رقم موبايل الطالب:  

Home Tel.: …….......….......................... :تليفون المنزل    Age: ……………………..……………………………….. :العمر         

E. Mail: ……………………….……………………………………………………………………………………………………. :البريد األلكترونى 

Number of meeting during the module: ……………………..…………………….  :عدد المقابالت اثناء الفصل 

Cumulative GPA:  ………………………………………………………………………………………………………………   التقدير التراكمى:

Previous modules failure: ……………………………………………………………………..…… الرسوب فى مقررات سابقه   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Student problems during the module:  المشكالت التي واجهت الطالب في المقرر

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Recommendation of the Mentor: توصيات المرشد االكاديمى                                               

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Academic Advisors name: ……………………………………………………………….……….…………:اسم المرشد االكاديمي 

Signature: ............................................................................................................ :التوقيع 
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Emergency Report التقرير الطارئ    

  

Student Name:......................................................... اسم الطالب:    ID Number: .......................................... الرقم الجامعى:   

Mobile No. : ………………….......…  رقم موبايل االب: .................................. :.Relative Mobile No  رقم موبايل الطالب:  

Home Tel.: …….......….......................... :تليفون المنزل    Age: ……………………..……………………………….. :العمر         

E. Mail: ……………………….……………………………………………………………………………………………………. :البريد األلكترونى 

Number of meeting during the module: …………………………………………. ل:  عدد المقابالت اثناء الفص  

Cumulative GPA:  ………………………………………………………………………………………………………………   التقدير التراكمى:

Previous modules failure: ……………………………………………………………………..…… الرسوب فى مقررات سابقه   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Student problems during the semester: المشكالت التي واجهت الطالب في الفصل الدراسي         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Recommendation of the Mentor: االكاديمى                                            توصيات المرشد    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Academic Advisors name: ……………………………………………………………….……….…………:اسم المرشد االكاديمي 

Signature: ............................................................................................................ :التوقيع 
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Dropping Form for the module نموذج حذف المقرر  

:الرقم الجامعى  .   ID Number:………………………………... .. اسم الطالب: .................. .........................................  Student Name    
 

 Name & Signature of Student.......................... ............................................ اسم وتوقيع الطالب:

 

 

Academic Advisor Recommendation  األكاديميتوصيات المرشد                                                                                        

Not Agree غير موافق                                            Agree         موافق  

 

Justifications: السبب        

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

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

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

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

 

Name & Signature:  ..................................................................................... االسم والتوقيع:  

 

 

Recommendation of the Head of the Department: رئيس القسم                    توصيات        

                          Not Agree                غير موافق       Agree                                                    قمواف       

 

                                                                                                                               :Justifications        السبب           

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

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

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

Name & Signature:  ..................................................................................... :االسم والتوقيع   

 

Rationale السبب Code  الرمز 
Name of the moduleاسم المقرر 

 

No 

Conflict                   Medical           Social            Others       

 تعارض          طبى                       اجتماعى              اخرى

                                                             

 

 1 

Conflict                   Medical           Social            Others       

 تعارض          طبى                       اجتماعى              اخرى
 

 2 

Conflict                   Medical           Social            Others       

 تعارض          طبى                       اجتماعى              اخرى
 

 3 

Conflict                   Medical           Social            Others       

 تعارض          طبى                       اجتماعى              اخرى
 

 4 

Conflict                   Medical           Social            Others       

 تعارض          طبى                       اجتماعى              اخرى
 

 5 
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Warning-Notice for Exceeding Absenteeism Percentage  

 تنبيه بتجاوز نسبة الغياب

 First Notice التنبيه االول                 Second Notice   الثانيالتنبيه  

 

 I’m warning you that your absenteeism percentage in the module mentioned above exceeds: ننبهكم  

 بأن نسبة غيابكم فى المقرر المذكور عاليه تجاوزت    

                           15%    20%                                              25%                           

I hope, for your own sake, not to miss any more lectures/labs, since according to the university 

regulations you are not allowed to sit for the final exam if your absence percentage exceeds 25%. 

ألنه طبقا للوائح الجامعيه غير مسموح بحضور االمتحان النهائى لمن تتجاوز  نأمل منكم عدم الغياب فى المحاضرات والعملى

%25نسبة غيابه   

Module coordinatorمنسق المقرر 

Name: ……………………………………………….…………:االسم 

Signature: …………………………..…………………:التوقيع 

Academic advisor المرشد االكاديمي   

Name: …………………………………..…………  االسم:         

Signature:…….…………………......………. التوقيع:   

Student’s Name and Signature Acknowledging Receiving A Copy of This Warning Notice. 

اسم الطالب والتوقيع ويتم تسليم نسخه من هذا التنبيه للطالب   

 

Student Name: ………………….…………………   اسم الطالب:

Signature: ……………………………………….……………   التوقيع:

 

 

 

A copy of this warning notice to be sent to student’s academic advisor. 

للطالب األكاديميترسل نسخه من هذا التنبيه الى المرشد   

 

Student Name: ………………………………………………….   اسم الطالب:

Name of the module: ……..……..……………………..   اسم المقرر:

Code & No.: ………………..…………………..…………………   رمز المقرر:

 

ID No.: …………………………………    الرقم الجامعي:

Date:  H 143     /       /        : التاريخ 
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 Student’s Cumulative GPA Follow-up   للطالب التراكميمتابعة التقدير 

Student’s Name: ……………………………….:اسم الطالب 

ID No. ……………………………………………………..………….……… : الجامعيالرقم   

Department: ……………………...…………….…:القسم 

Name of Academic Advisor: …………………………………………………..          :االكاديمياسم المرشد 

 

 

 

 

143…. - 

143.… H 
143…. - 

143.… H 
143…. - 

143.… H 
143…. - 

143.… H 
143…. - 

143.… H 
143…. - 

143.… H 
Academic Year 
 العام اجلامعى

 nd2  st1  nd2  st1  nd2  st1  nd2  st1  nd2  st1  nd2  st1 
Semester 

 الفصل الدراسى

            
Cumulative 

GPA 
 التقدير التراكمى

            
No. of Warning 

Notices 
 عدد حتذيرات الغياب

            

Name & 

Signature of 

Academic 

Adviser 
اسم وتوقيع المرشد 

 األكاديمي

Form 5 


