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 المسن االول: البنني
 

 مرفق  عمى جسيع أعزلء ىيئة التدريس اللسد  ي ت  توزيع( طللب، 032 ب اللسد   العدد الكمي لمظال أوالً:
 الكذف(.

ت  تبميغ السرشدين األكلديسيين اللظال ب تحت إشرافي  عن طريق االترلالت االدارية  مرفق  ثانيًا:
 السعلممة(.

بتسريرين مفرمين ديسي لمسد  السرشد األكل إمدادزرورة ا السرشدين األكلديسيين اللسد تست مخلطبة  ثالثًا:
أن يت  ، عمى ، يحويلن مل ت  انجلزه من أعسلل االرشلد األكلديسيالدراسي الفرل خالللإلرشلد األكلديسي 

واآلخر قبل أسبوعين من نيلية الفرل  خالل األسلبيع األولى من الفرل الدراسيارسلل التسرير األول 
  مرفق السعلممة(. الدراسي

ىـ لجسيع أعزلء ىيئة 4112/4114 لمعلمإلرشلد األكلديسي لكمية العموم اإلدارية اع خظة ت  توزي رابعًا:
والسوىوبين وتعريف وميلم  والستعثرين الستفوقين الظال ب مع التعلمل كسل ت  توزيع آلية التدريس اللسد .

 السرشد األكلديسي وحسوق الظللب والتزاملتو.
 سرشدين األكلديسيين:اآلتية عمى ال أيزًل ت  توزيع الشسلذج

 جسلعي؛ ارشلد اجتسلع محزر ممخص -
 فردي؛ ارشلد اجتسلع محزر ممخص -
 ؛مسلبمة طللب -
 نسلذج الظمبة الستعثرين والستفوقين والسبدعين والسوىوبين. -
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 مدك ممف لإلرشلد األكلديسي  ورقي وإلكتروني(. ازرورة األكلديسيينت  إخظلر السرشدين  خاهسًا:
من  جسيع/اعض( السرشدين  -ولو ان اعزيل كلن متأخر قمياًل  –( تسرير 04دد  ت  استالم ع سادسًا:

 األكلديسيين اللبرنلمج تفيد تواصمي  مع طالبي  وعسد لسلءات ارشلد فردية وجسلعية.
 

 المسن الثاني: بنات

-54لسد  عمى جسيع أعزلء ىيئة التدريس ال ي ت  توزيع( طللب، 645العدد الكمي لمظال ب اللسد     أوالً:
 "طللبة لكل مرشدة"  مرفق الكذف(.53

ت  تبميغ السرشدين األكلديسيين اللظال ب تحت إشرافي  عن طريق االترلالت االدارية  مرفق  ثانيًا:
 السعلممة(.

بتسريرين مفرمين السرشد األكلديسي لمسد   إمدادزرورة ا السرشدين األكلديسيين اللسد تست مخلطبة  ثالثًا:
أن يت  ، عمى ، يحويلن مل ت  انجلزه من أعسلل االرشلد األكلديسيالدراسي الفرل خاللديسي لإلرشلد األكل

واآلخر قبل أسبوعين من نيلية الفرل  خالل األسلبيع األولى من الفرل الدراسيارسلل التسرير األول 
  مرفق السعلممة(. الدراسي

ىـ لجسيع أعزلء ىيئة 4112/4114 لمعلمدارية إلرشلد األكلديسي لكمية العموم اإلات  توزيع خظة  رابعًا:
والسوىوبين وتعريف وميلم  والستعثرين الستفوقين الظال ب مع التعلمل كسل ت  توزيع آلية التدريس اللسد .

 السرشد األكلديسي وحسوق الظللب والتزاملتو.

اآلتية عمى السرشدين األكلديسيين: أيزًل ت  توزيع الشسلذج  

 جسلعي؛ ارشلد اجتسلع محزر ممخص -
 فردي؛ ارشلد اجتسلع محزر ممخص -
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 ؛مسلبمة طللب -
 نسلذج الظمبة الستعثرين والستفوقين والسبدعين والسوىوبين. -
مدك ممف لإلرشلد األكلديسي  ورقي وإلكتروني(. ازرورة األكلديسيينت  إخظلر السرشدين  خاهسًا:  

األكلديسيين اللبرنلمج تفيد تواصمي  مع  ( تسرير من  جسيع/اعض( السرشدين02ت  استالم عدد    سادسًا:
 طالبي  وعسد لسلءات ارشلد فردية وجسلعية.
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تفلصيل الظال ب السشذرين اللبرنلمج ليذا الفرل ومرشدى  األكلديسي: سابعًا:  

 اسن الطالب الرلن اجلاهعي
املعدل 

الرتاكوي 
 للطالب

 اسن املرشد األكادميي

 أ8 حنان حفصي 4876 وصايف حسني محد الشرمان 151104435

 أ8حنان حفصي 4863 زكية خالد هادي اليامي 155104643

متعبه ال راقع عوض نجوم 544048534  أ8 فضيلة البشري 4871 

 

الظال ب السشذرين بواسظة البريد االلكترونيت  التواصل مع   

نماط الضعف:*  

اأىسية اإلرشلد األكلديسي. للبلتضعف الوعي لدى الظ -4  

مع السرشد األكلديسي. للبلتالظ ضعف تواصل -0  

وفردية جسلعية لسلءات األكلديسي السرشد يعسد -3  

ال تتوفر صشلديق لمذكلوى في كلفة أرجلء الكمية  -1  

نظلم الذكلوى السعسول او في الكمية غير مشلسب -5  

:المىةنماط *  
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يوضح السرشد األكلديسي أنظسة ولوائح الجلمعة. -4  
سي من عدم وجود تعلرض في الجدول الدراسي لمظللبة.يتأكد السرشد األكلدي -0  
.يدلعد السرشد األكلديسي الظللبة في عسمية تدجيل السسررات  -3  
يوفر السوقع اإللكتروني لمكمية  تغظية جيدة آللية تسدي  الذكلوى. -1  
يت  التعلمل مع الذكلوى  ادرية تلمة -5  

التحسني: *أولىيات  

ديمي  لزيادة وعي الطالبات بأهميته.نشر ثقافة االرشاد االكا -4  

عسد االجتسلعلت والمسلءات الفردية والجسلعية مع الظللبلت. -3  

.توفير صشلديق لمذكلوى في كلفة أرجلء الكمية -3  

 واهلل املىفك،

 

 اعداد هنسمي االرشاد األكادميي بالمسن

 د/ هيثاق امحد سالم

 أ. نهله عبد الفتاح

 هـ4114-4554
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