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. ولذا اهتؿت به الؽؾقة بؼسؿقفاواالجتؿاعقة  واألكادميقةلقؿقة عؿل مفين مـظم وفدف إىل رعاوة الطالبة رعاوة ذامؾة لؾجوانب التع  

 

درادتفم بدون تعثر وعؾى خدمة جمتؿعفم باقتدار من خالل املواقع اليت  اهلدف األدادي لإلرذاد األكادميي العؿل عؾى تؽوون رالبات قادرات عؾى مواصؾة 

.وشغؾونفا بعد خترجفم وذلك مبا وؼدم هلم من برامج إرذادوه عن رروق ختصقص مرذد لؽل جمؿوعة رالبقة  
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 .أن تتعرف الطالبة عؾى مرذدتفا األكادميقة  .1

: مطؾوب مـفا ومن أهم األدادقات لتبدئي مع مرذدتك بشؽل فعال تؽوون مؾػك األكادميي الذي حيتوي عؾى ما وؾي  والتواصل مع املرذدة األكادميقة ملعرفة ما ه. 2  

 .ادتؿارة بقانات الطالبة  - أ

 .صورة من الؼقد العائؾي  - ب

 .صورة من البطاقة اجلامعقة  - ج

 .لؾطالبة خطة حدوثة من السجل األكادميي  - د

.اجلدول الدرادي احلالي   -هـ  

.التزمي حبضور االجتؿاعات مع مرذدتك األكادميقة مع احلرص عؾى تػاعؾك يف هذه االجتؿاعات . 3  

  ه م  لط لبة لتفعيل                
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.حددي مع مرذدتك املواد اليت تؽوني فقفا متعثرة ودتجدي من مرذدتك الـصح واإلرذاد والتوجقه لتحوول هذا التعثر بتػوق . 4  

.ل املرذدة األكادميقة هو تؼدوم العون واملساعدة لؽي تأكدي أن عم. 5  

.التعرف عؾى الساعات املؽتبقة ملرذدتك األكادميقة ألهؿقة تواصؾك معفا . 6  

 

 

 


