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آلية اإلرشاد األكاديمي
في كلية العلوم اإلدارية

أهمية اإلرشاد

يعتبر اإلرشاد األكاديمي خدمة مهنية تعمل على تنشىي
المشىىك

قىدرا ال الى فىي تخصصى  ،والتعىر

التىىي تعوق ى فىىي التحصىىيل العلمىىي وت ىىديم المسىىاعد ل ى عل ى حلهىىا و زيىىاد وعىىي ال ال ى

بمسؤوليت األكاديمية وتشجيع عل بذل مزيد من الجهىد فىي تجىاوز المشىك
التي تحول دون تح ي

األهدا

األكاديميىة والشخصىية

التعليمية.

ولتح يق ذلك يتم توزيع جميع ال
ال

على

عل أعضاء هيئة التدريس بالكلية بواقع عضو لكل عدد من

يكون مرشدا لهم .

تعري اإلرشاد األكاديمي :
هو النشا الذي ي وم بى المرشىدون األكىاديميون بالكليىة لتعريى

ال ى

ومساعدتهم في الت دم الدراسي والتغل عل ما يعترضهم من مشك

باألنظمىة واللىوائ الدراسىية
وصعوبا اجتماعيىة أو نسسىية

أو صحية أو أكاديمية.

الكلية ::
في الكلية
األكاديمي في
اإلرشاد األكاديمي
عملية اإلرشاد
أهدا عملية
أهدا
 ت ديم المعلوما األكاديمية لل

وتعريسهم بنظم ولوائ الدراسة .

 تشجيع ودعم المتسوقين والموهوبين ومساعد المتعثرين في االرت اء وتحسين المستوى

العلمي .
 تنمية قدرا ال ال الذاتية في حل مشك ت وتصحي مسيرت الدراسية .
 تشجيع ال ال عل ممارسة دور إيجابي في العملية التعليمية والمشاركة في األنش ة ال صسية.
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الكلية ::
في الكلية
اإلرشاد في
وحد اإلرشاد
مدير وحد
مهام مدير
مهام
 .1اإلشرا

عل سير عملية اإلرشاد األكاديمي في الكلية وفق اآلليا المعتمد .
الجدد من عماد الكلية في بداية كل فصل دراسي .

 .2است م قائمة بأسماء ال

 .3تسليم منس ي اإلرشاد في البىرام قائمىة ال ى

الجىدد وتكلىيسهم بتوزيىع ال ى

على أعضىاء

هيئة التدريس في البرنام .
 .4ينظم في األسبوع األول من كل فصل دراسىي حسىل اسىت بال ال ى

المسىتجدين فىي اجتمىاع شىامل

تحضىر عمىاد الكليىة ورؤسىىاء األقسىام ومنسى ي اإلرشىىاد لتزويىد ال ى
المرحلة الجامعية ونظام الدراسة وتعري

ال ى

بالمعلومىا الضىىرورية عىىن

بأهميىة الرجىوع إلى لىوائ الجامعىة أثنىاء مسىيرتهم

الدراسية وضرور التواصل مع مرشد األكاديمي ويتخلل هذا االحتسال :
 -تعري

ال

 -بيان الوظائ

بمسار كل تخصص وساعات الدراسية.
والجها التي يمكن أن يعملوا فيها بعد تخرجهم.

 زرع ال موح وشحذ هممهم نحو اإلنجاز والتسوق . ت ديم نصائ عامة بكيسية اجتياز المرحلة الجامعية بتسوق. .5يع د ل اء تعريسي بأعضاء هيئة التدريس الجدد المعينين والمتعاقدين إل

عهىم على نظىام الدراسىة

في الكلية وعل آلية اإلرشاد في الكلية.
 .6ينظم اجتماع دوري مع منس ي اإلرشاد لمتابعة سير عملية اإلرشاد في البرام .
 .7يسىىىت بل ت ىىىارير اإلرشىىىاد مىىىن منسىىى ي البىىىرام ويىىىدرس اآلراء الخاصىىىة بت ىىىوير عمليىىىة اإلرشىىىاد
األكاديمي في الكلية وينسق مع عماد الكلية في معالجة عوائق اإلرشاد .
 .8ينسق مع عماد الكلية في تنظيم الندوا والمحاضرا والدورا التي يحتاج إليها ال

.

 .9يعد ت ارير فصلية عن عملية اإلرشاد في الكلية .
 .10يوج منس ي اإلرشاد بمتابعة تنسيذ آليا اإلرشاد في البرام .

منسق اإلرشاد األكاديمي :
هو عضىو هيئىة التىدريس المكلى

بتنسىيق عمليىة اإلرشىاد األكىاديمي ومتابعىة تنسيىذ آلياتى فىي برنىام

معين.
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مهام منسق اإلرشاد األكاديمي في البرنام :
الجدد وتوزيعهم عل أعضاء هيئة التدريس في البرنام .

-1

است م قائمة ال

-2

مخا بة المرشدين األكاديميين عند توزيع قوائم اإلرشاد عليهم بتنظيم عملهىم فىي اإلرشىاد على
أن يبدؤوا باجتماع مع

بهىم يىتم فيى تعىريسهم بمواعيىد االجتماعىا الدوريىة ووقى السىاعا
وتنبىىيههم بأهميىىة مراجعىىة المرشىىد األكىىاديمي عنىىد الحاجىىة إل ى

المكتبيىىة ليسىىتسيد منهىىا ال ى

استشار أو مواجهة أي مشكلة أو صعوبا أكاديمية.
-3

توجي المرشدين األكاديميين في البرنام لعمل اجتماعا دورية (مرتين كل شىهر على األقىل
لل

الذين يرشدهم ليتعر

المساعد في حل المشىك

من خ ل االجتماعا عل سير ال ى

ومىدى ت ىدمهم ومحاولىة

التىي قىد تىواجههم وتىدوين حىالتهم فى سىجل المعلومىا واكتشىا

الحاال الت تحتاج للمساعد .
-4

يوج المرشدين األكاديميين في البرنام بالتعر

عل ال

المتميزين وتشجيعهم وتحسيىزهم

وإع مهم بالميزا التي سيحصلون عليها وفق اآللية المعد لذلك .
-5

يوجى المرشىىدين األكىىاديميين بىىالتعر

على ال ى

المتعثىىرين دراسىىيا ومىىن يعىىاني مىىن مشىىاكل

اجتماعية أو صحية أو نسسية لي وموا برعايتهم ومساعدتهم فىي حىل مشىاكلهم وإحالىة مىن كىان
بحاجة إل متخصص إل مرشد الكلية .
-6

يوج المرشدين األكاديميين بتخصيص ل اءا فردية إلرشاد ال ال المتعثرين.

-7

يست بل م ترحا وآراء المرشدين الخاصة بت وير عملية اإلرشاد األكاديمي في البرنام .

-8

ينسق مع مدير وحد اإلرشاد في الكلية في اقتراح الندوا والمحاضرا والدورا التي يحتىاج
إليها ال

-9

.

ينظم اجتماع دوري مع المرشدين في البرنام لمتابعة سير عملية اإلرشاد في البرنام .

 -10يعد ت ارير فصلية عن عملية اإلرشاد في البرنام .
 -11اإلشرا

عل عملية الحذ

واإلضافة في البرنام عل أن يراعي في ذلك:

 مناقشة ال ال في أسبا الحذ

أو اإلضافة ويتعر

أنسع ل .
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عل مبررات وينص ال ال بما هو

 يوج ال ال لتعويض الم رر المحذو
 يوزع استمار الحذ

بإضافة م رر آخر بحس ما يتوافق مع النظام.
الراغبين في ذلك .

واإلضافة عل ال

 يتأكد من استيساء جميع بيانا استمار الحذ
 يتأكد من نظامية عدد ساعا ال ال بعد الحذ
 يعتمد استمار الحذ

واإلضافة.
واإلضافة.

أو اإلضافة ويرسلها إل مكت التسجيل.

 يحتسظ بنسخة من استمار الحذ

واإلضافة.

 يخبر ال ال بضرور اعتماد الحذ

واإلضافة من منسق الكلية وشؤون ال بول والتسجيل.

األكاديمي:
المرشد األكاديمي:
تعري المرشد
تعري


 المرشد األكاديمي ي صد ب عضو هيئة التدريس المكل

بإرشاد عدد معين من ال

في كل

ما يتعلق بشؤونهم األكاديمية واالجتماعية والصحية منذ قبولهم بالكلية.

مهام المرشد األكاديمي :

مهام المرشد األكاديمي تتمثل في اآلتي:

أوالً  :ع د اجتماع مع
 .1التعار

ب في بداية السصل الدراسي يتم في :
بين وبينهم إلزالة الرهبة التي قد يشعر بها ال ال في بداية التعامل مع

أعضاء هيئة التدريس ولعرض خ ت للعمل معهم.
 .2إلزامهم بتدوين بياناتهم في االستمار المعد لذلك والتنبي عل أهمية الحضور
واالنضبا خ ل دراستهم.
 .3توضي إيجابيا تواصلهم مع المرشد األكاديمي ومزايا وإشعارهم بأن عمل هو
ت ديم العون والمساعد لهم.
 .4توزيع األوراق والم بوعا التعريسية بلوائ الدراسة.
 .5تحديد ساعات المكتبية وإع نها .
 .6اإلجابة عل استسساراتهم والترحي بزياراتهم.
 .7توضي أهمية المرحلة الجامعية وكونها بداية ال ريق نحو المست بل
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 .8إرشادهم إل ضرور بناء ع قا سليمة بينهم وبين جميع أعضاء هيئة التدريس
ت وم عل االحترام والت دير واستثمارها في التحصيل العلمي الجيد .
 .9تنبي ال
والحذ

إل ضرور معرفة ت ويم العام الجامعي خصوصا مواعيد التسجيل
واالضافة .....الخ.

 .10تشجيع ال

عل المشاركة في األنش ة ال

بية بالمؤسسة.

 .11رصد ومتابعة الت دم الدراسي لل ال عبر الخ ة الدراسية.

ثانيا ً  :تجهيز مل اإلرشاد األكاديمي لكل ل ال :
ي وم المرشد األكاديمي بتجهيز مل

لكل ال ويشمل المل

محتويا اآلتية :

 نسخ من بيانا ال ال الشخصية ووسائل التواصل مع ( جوال – هات

– بريد إلكتروني .

 نسخة من إشعار ال ال بمرشد األكاديمي
 نسخة من جدول تسجيل ال ال لكل فصل دراسي.
 نسخة من نتيجة ال ال السصلية.
 نسخة من الخ ة الدراسية لل ال .
 نسخة من السجل التراكمي لل ال بداية كل فصل.
 نسخة من أوراق الحذ

واإلضافة للم ررا الدراسية التي ي دمها ال ال .

 نسخة من أي قرار يتخــذ بحق ال ال .

ثالثا ً  :تنظيم مواعيد اإلرشاد الجماعي وساعا اإلرشاد السردي:
 ي وم المرشد بتحديد ل اء جماعي مع

ب مر كل أسبوعين يتس د في أحوالهم الدراسية

ويستمع لهمومهم ويناقشهم فيما ي رحون من عوائق ويسدي لهم النصائ .
 يحدد ساعا اإلرشاد السردي التي يست بل فيها ال
فيها قدر اإلمكان .

رابعا ً  :إرشاد ال ال المتأخر دراسيا :
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يعلنها عل با مكتب ويلتزم بالتواجد

 يحدد المرشد في بداية السصل الدراسي من خ ل إ

ع عل النتائ ال

المتأخرين

والمتعثرين دراسيا.
 يتواصل المرشد ب

ب مباشر عبر اإلع نا والبريد اإللكتروني ويحدد اجتماعا معهم ليتعر

عل أسبا التأخر والتعثر.
 يناقشهم وينص لهم ويزرع فيهم ال ناعة بتأثير تأخرهم الدراسي عل مست بلهم ويوجههم في
كيسية التغل عل ظروفهم ومشاكلهم ويعمل عل خلق الدافعية نحو التعلم الجيد.
 يشاركهم آراءهم ويستمع لم ترحاتهم وما يحتاجون من تدري ويساهم في وضع خ ة لمعالجة
ذلك بالتنسيق مع منسق اإلرشاد في البرنام .
 تجمع اآلراء والم ترحا لتصاغ في إ ار خ ة تتول وحد اإلرشاد تنسيذها بالتنسيق مع عماد
الكلية.

خامسا ً  :رعاية ال

المتسوقين:

 يحدد المرشد في بداية السصل الدراسي من خ ل إ
 يتواصل المرشد ب

ع عل النتائ ال

المتسوقين دراسيا.

ب مباشر وعبر اإلع نا والبريد اإللكتروني ويحدد اجتماعا معهم

لتهنئتهم بإنجازاتهم وليبلغهم بموعد تكريمهم.
 يرفع قائمة بأسمائهم لمنسق اإلرشاد األكاديمي في البرنام وتجمع أسماء المتسوقين في كل
برنام وترفع لمدير وحد اإلرشاد األكاديمي بالكلية .
 ينسق مدير وحد اإلرشاد مع عماد الكلية بشأن تكريمهم .

سادساًاً  ::رصد الحاال التي تحتاج إل رعاية خاصة :
سادس
 عل المرشد األكاديمي عند وجود حاال خاصة تحتاج إل اخصائي نسسي أو اجتماعي أو بي
أن يرفع لمنسق اإلرشاد بالبرنام

بتلك الحاال ليتم التنسيق في وحد اإلرشاد في كيسية

التعامل معها ووضع الحلول المناسبة لها بالتشاور مع عماد الكلية .
 تب هذ الحاال محا ة بسرية تامة مت ت ل األمر ذلك.

آلية التعامل مع المتسوقين
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ال ال المتسوق هو الذي يحصل عل معدل تراكمي ال ي ل عن .4،50
-ت ع مسئولية تحديد أسماء ال

المتسوقين عل رؤساء البرام المختلسة وعماد الكلية.

 يتم تحديد الجوائز المادية بالتنسيق بين مدير وحد اإلرشاد األكاديمي وعماد الكلية ومسؤولالنشا ال

بي .

 يتم تكريم ال ى

المتسىوقين وتسىليمهم شىهادا ت ىدير مىن عمىاد الكليىة فىي حسىل تكىريم الم ىام

لهذا الغرض .
 يعلن أسماء ال

بالكلية تحتوي عل أسماء وصور ال

المتسوقين في لوحة شر

األوائل

المتميزين .
 تنشر الصور الشخصية لل

األوائل بالبرام الدراسية في مجلة صىدى الجامعىة وعلى موقىع

الكلية.
 ي ام احتسال في األسبوع األول أو الثاني من كىل فصىل دراسىي لتكىريم ال ى

المتميىزين فىي كىل

برنام دراسي ومنحهم شهادا الت دير والجوائز الن دية أو المادية .
 يحق لل

الث ثة األوائل الحصىول على أح يىة االسىتعار الخارجيىة للكتى مىن المكتبىة بالعىدد

الذي تحدد عماد المكتبا ( ويمن ب اقة تعار
 تكىىون األولويىىة لل ى

الخمس ىة األوائىىل المتسىىوقين فىىي حضىىور البىىرام التدريبيىىة التىىي تع ىىدها

عماد الت وير والجود وعماد شئون ال
 يمكن إشراك ال

بهذا المعن

.

والخاصة بتنمية مهارا

الجامعة .

المتسوقين في المستويا األخير في عمليا اإلرشاد األكاديمي .

 تكون األولوية في دعو ال ى
التي تنظمها عماد شئون ال

الخمسىة األوائىل ل شىتراك فىي الىرح
.
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المجانيىة أو المدعومىة

 دعو ال

المتسوقين لحضور دورا تدريبية ت يمها عماد الت وير والجود .

آلية التعامل مع المتعثرين
ال ال المتعثر هو الذي رس في م رر واحد فأكثر  ،وال ال الذي يتحصل عل إنذار أكاديمي .
تقع مسؤولية تحديد الطالب المتعثرين على المرشد األاكدييم وهو اكل عضو هيئة تدريس مسؤول عن
عمليدت اإلرشدي األاكدييم

للطالب.

 ي ىىوم كىىل مرشىىد أكىىاديمي بإعىىداد ت ريىىر عىىن حىىاال التعثىىر فىىي مجموعتى التىىي يتىىول إرشىىادها،
وتحديد أسبا التعثر .
 يتم دراسة ت ىارير التعثىر مىن قبىل منسى ي اإلرشىاد األكىاديمي فىي البىرام ومىدير وحىد اإلرشىاد
بالكلية وتحديد احتياجا ال

المتعثرين.

 ي وم مدير وحد اإلرشاد األكىاديمي بالكليىة بالتنسىيق مىع عمىاد الكليىة لتحديىد وإقامىة الىدورا
المناسبة لمعالجة أسبا التعثر وخاصة في تنمية ال درا الذاتية لل

المتعثرين .

 ي ىىوم كىىل مرشىىد أكىىاديمي فىىور إعى ن نتىىائ االمتحانىىا بمتابعىىة تحسىىن مسىىتوى اإلنجىىاز لهىىؤالء
ال

وت ديم ت رير بذلك لوحد اإلرشاد مع تزويد رئيس ال سم بنسخة من الت رير.

الموهوبين والمبدعين

آلية التعامل مع ال

ال ال الموهو أو المبدع هو ال ال الذي يتمتع ب درا ذهنية فائ ة أو أداء متميز يسىوق أقرانى
في أحد األنش ة أو المجاال التي تدعمها الكلية أو الجامعة.
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 ي ىىوم مسىىؤول النشىىا ال

بىىي فىىي بدايىىة كىىل فصىىل بإعىىداد برنىىام فصىىلي ل نش ى ة ال صىىسية

المتنوعة تشمل النشا الث افي والرياضي واالجتماعي التي ست ام خ ل السصل الدراسي .
 ي وم كل مرشىد أكىاديمي بحىل ال ى

على المشىاركة فىي أنشى ة الكليىة وتشىجيعهم على إبىراز

مواهبهم .


ي ىىوم مسىىؤول النشىىا ال

بىىي باكتشىىا

الموهىىوبين والمبىىدعين فىىي مختلىى

النىىواحي ورفىىع

أسماءهم إل مدير وحد اإلرشاد األكاديمي .
 يتم تشجيع الموهوبين والمبدعين في االشتراك فىي دورا لت ىوير قىدراتهم الذهنيىة واإلبداعيىة
واالبتكارية .
 ي وم مسؤول النشا ال

بي بالتنسيق مع مىدير وحىد اإلرشىاد األكىاديمي للكليىة وعمىاد الكليىة

بتحديد قيمة ونوع الجوائز التي تمن لل
 يتم تكريم ال

الموهوبين والمبدعين .

الموهوبين والمبدعين في حسل فصلي داخل الكلية .

 يتم إع ن أسماء المبدعين في لوحة اإلبداع وفي صحيسة صدى الجامعة وعل موقع الكلية.

الئحة الح وق ال بية
الح وق ال

بية تعني ما لل ال من ح وق وما علي من واجبا .
بح وقهم األكاديمية والخدميىة وكيسيىة الحصىول

وإع ن هذ الح وق وااللتزاما هو لتوعية ال

عل هذ الح وق والجهة المختصة بذلك وتوعيتهم أيضا بالتزاماتهم تجا الجامعة .

أوالً :ح وق ال ال الجامعي :
 .1الحصول عل الماد العلمية والمعرفة المرتب ة بالم ررا الجامعية .
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 .2الحصول عل الب اقة الجامعية واالستساد من الخدما التي تتيحها الجامعة وف ا ً لما ت ضي ب
اللوائ وال رارا واألعرا

الجامعية المعمول بها في هذا الشأن.

 .3سؤال أساتذت داخل الحرم الجامعي ومناقشتهم المناقشة العلمية ال ئ ة في وق الساعا
المكتبية التي يحددها أستاذ الماد وفق جدول معلن عل بوابة مكتب .
 .4الحصول عل الخ

والجداول الدراسية وإجراء التسجيل في الم ررا التي يتيحها ل النظام وفق

قواعد التسجيل المتبعة.
 .5حضور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مواعيد وأوقا المحاضرا واستيساء الساعا العلمية
والعملية وعدم إلغاء أي منها إال في حالة الضرور مع إع اء محاضرا بديلة عنها بالتنسيق مع
ال لبة.
 .6أن تكون أسئلة االختبارا ضمن الم رر الدراسي ومحتويات .
 .7معرفة نتائج و ل مراجعة إجابات في االختبار النهائي وف ا ً ل نظمة واللوائ المتبعة.
 .8الحصول عل الرعاية االجتماعية التي ت دمها الجامعة وكذلك المشاركة في األنش ة الم امة
داخلها وف ا ً للنظام.
 .9الحساظ عل سرية محتويا ملس داخل الجامعة مع نزاهة التعامل مع .
 .10االستساد من الخدما الصحية التي ت دمها الجامعة .
 .11المشاركة في األنش ة ال صسية التي ت يمها الكلية والجامعة حس ضواب هذ األنش ة .

ثانياً :التزاما ال ال الجامعي :
 .1التأكد من عدم وجود أخ اء في جدول الدراسي مثل التعارض في أوقا المحاضرا أو التسجيل
في م رر سبق وأن نج في وفي حالة وجود أخ اء في الجدول علي سرعة مراجعة منسق
التسجيل بالكلية .
 .2اتباع األنظمة الجامعية ولوائحها والتعليما وال رارا الصادر تنسيذاً لها وعدم ال يام بأي أعمال
مخلة باألخ ق اإلس مية واآلدا العامة.
 .3االنتظام بالدراسة وال يام بكافة المت لبا الدراسية للم ررا .
 .4االلتزام بحمل الب اقة الجامعية أثناء وجود داخل الجامعة وت ديمها للمختصين عند ال ل .
 .5قراء ومتابعة اإلع نا المنشور في لوحة اإلع نا داخل مبن الكلية أو عل موقع الكلية.
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 .6المحافظة عل النظافة العامة وااللتزام بالزي المناس الذي يكسل االحترام ال ئق للجامعة.
 .7االلتزام بال واعد والترتيبا المتعل ة بإعداد البحول أو الت ارير أو االختبارا وعدم الغش أو
الشروع في أو المساعد في ارتكاب أو اإلخ ل بنظام االمتحانا .
أو العبل بها أو تع يلها عن العمل والمحافظة

 .8االلتزام بعدم التعرض لممتلكا الجامعة باإلت

عليها وعل المواد والكت الجامعية وإرجاع ما يستعير من كت في الوق المحدد.
 .9االلتزام بالهدوء والسكينة داخل مرافق الجامعة وعدم إثار اإلزعاج أو التجمع في غير األماكن
المخصصة وعدم التواجد في السصول أو الممرا أو الم عم في وق الص .
 .10معاملة كل منسوبي الجامعة وضيوفها باالحترام ال ئق وعدم اإلساء إليهم .
 .11االلتزام بعدم حضور المحاضرا في الم ررا غير المسجل فيها إال بإذن خاص من أستاذ
الم رر.
 .12عدم تناول المأكوال والمشروبا داخل قاعا الدراسة أو المختبرا أو المكتبا الجامعية.
 .13التأكد من أن بريد اإللكتروني الرسمي المعتمد من قبل الجامعة يعمل بشكل صحي ومتابعت

بشكل يومي لمعرفة ما يرسل إليه .
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هيكل وحد اإلرشاد في الكلية

وكيل الكلية للشؤون
األكاديمية
مدير وحدة
اإلرشاد

منسق اإلرشاد في

منسق اإلرشاد في

منسق اإلرشاد في

برنام إدار

برنام األنظمة

برنام اإلدار

األعمال

المرشدون
األكاديميون
أعضاء هيئة
التدريس بالبرنامج

العامة

المرشدون
األكاديميون
أعضاء هيئة
التدريس بالبرنامج
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المرشدون
األكاديميون
أعضاء هيئة
التدريس بالبرنامج

وزارة التربية والتعليم
اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية(بنات)
مركز اإلشراف التربوي بمحافظة الخبر
الثدنوية الثدنية بدلخبر (نظدم المقررات

جامعة جنران
لكية العلوم الإدارية
وحدة الإرشاد أالاكدميي
برانمج ا ألنظمة

ب اقة متابعة ال
اسم الطدلب:

المقرر/

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

اسم عضو هيئة التدريس /

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

التوقيع /

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

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

التحصيل األاكدييم :
* اختبدرات:

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

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

* مشدراكة :

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

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

* واجبدت :

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

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

المواظبة ( التأخير والغيدب ) :
............................................................ ................................................................................................... .............................................................................................................................
.......................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................

السلوك :

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

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

توصيدت:
............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................
................................................................................................ ............................................................... .............................................................................................................................
.............................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................

توقيع المرشد األاكدييم

توقيع الطدلب

توقيع ول األمر بدلعلم

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

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

................................................
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وزارة التربية والتعليم
اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية(بنات)
مركز اإلشراف التربوي بمحافظة الخبر
الثدنوية الثدنية بدلخبر (نظدم المقررات

جامعة جنران
لكية العلوم الإدارية
وحدة الإرشاد الأاكدميي

بيـــــدن أحوال طدلب
اسم الطدلب :

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

تدريخ الميالي :
عدي األخوة  ) (:عدي األخوات( )
ترتيب الطدلب ف الميالي :
صلة القرابة :
اسم ول األمر:
مستواه التعليم :
عمله :
مستواهد التعليم :
هل الوالدة على قيد الحيدة :
هل تعمل :
مع من يعيش الطدلب :
يذاكر السبب ف حدل عدم عيشه مع والده:
.............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحدلة الصحية:
مستوى النظر:
لديه إعدقة:
أمراض أخرى:
الرعدية الصحية الت يحتدج لهد الطدلب :

مستوى السمع:
نوعهــــــــد:

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

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

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

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

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

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

المستوى الدراس :
مستوى الطدلب للعدم المدض

)

التقدير (

)

النسبة (

الصفدت الشخصية للطدلب :
قيديي (
نشيط (

انطوائ

)

(

)

هديئ (

)

أخرى تذاكر

)

مشدغب (

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

الحدلة االقتصديية:
جيدة (

)

متوسطة (

)

تحتدج إلى مسدعدة (
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)

)

وزارة التربية والتعليم
اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية(بنات)
مركز اإلشراف التربوي بمحافظة الخبر
للمرشد األكاديمي:
بيان بأسماء ال
الثدنوية الثدنية بدلخبر (نظدم المقررات

........................................................
 14 /14هـ
لتحديد التخصص الدراسي لل ال للعام الدراسي ال ادم

م

اسم البرندمج ()......................

اسم البرندمج ()......................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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مرفق (1
نموذج الت دم بالشكوى
رقم الشكوى(

)

 .1معلوما أساسية:
االسم ثالثي ( اختياري) :
الجنس (أنثي -ذكر):
المقرر – البرنامج:
(المستوى) :
البريد االلكتروني:
التليفون المحمول:
• يكتب االسم وعند طلب الطالب للسرية يمكن االستعاضة برقم الشكوى عن االسم.
 .2مضمون الشكوى :

18

هل اتخذت أي إجراء عن شكواك (تكلمت مثال مع منسق مققررك أو الشقخل المسقعول عقن
تقديم الخدمة عن موضوع شكواك ؟

ما هو مقترحك لحل شكواك ؟

التوقيع

التاريخ
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كش حضور وغيا ال
في ل اءا اإلرشاد األكاديمي
الشعبة

اللقدء األول

اللقدء الثدن

اللقدء لثدلث

اللقدء الرابع

اللقدء الخدمس

اللقدء السديس

اللقدء السدبع

اللقدء الثدمن

اللقدء التدسع

اللقدء العدشر

الحديي عشر

الثدن عشر

الثدلث عشر

الرابع عشر
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الخدمس عشر

املرشد الأاكدميي/

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

السديس عشر

م

اسم ال ال

ل اء فردي
اسم الطدلب:

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

رقمه االاكدييم /

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

 .1المواضيع التي تم مناقشتها :


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



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



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



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



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



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



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



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



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

 .2التوصيا :
........................................................................................................ ............................................................................................................................. ...........................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................... .............................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................. .............................................................................................................................
...................................................................................................... .............................................................................................................................ز..............................................

المرشد األاكدييم
التوقيع

/

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

توقيع الطدلب /

.....................................................................
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.....................................................................
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الل اء  :رقم (

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

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:

اليوم:

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

التاريخ:

/

/
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........................

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

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

المرشد األكاديمي /
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نموذج إحالة حالة خاصة إل المرشد
ال بي ( اجتماعي /نسسي /بي

اسم ال ال :
اسم المرشد :

المستوى :

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

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

مواد الضع
الم رر

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

الشعبة (

مرئيا

عضو هيئة التدريس

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

عضو هيئة

التدريس.......................................................

الم رر
عضو هيئة

................................................................
التدريس .......................................................

الم رر

التدريس.......................................................

الم رر
عضو هيئة

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

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

عضو هيئة

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

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

................................................................
التدريس .......................................................

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

الم رر
عضو هيئة

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

التدريس.......................................................

أسبا الضع

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

من وجهة نظر ال ال :

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

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

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

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

املرشد الأاكدميي :
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