وحدة اإلرشاد األكادٌمً
الرؤٌة :
أن تكون وحدة اإلرشاد األكادٌمً بالكلٌة وحدة متمٌز ًة
ورائد ًة فً تقدٌم خدمات اإلرشاد األكادٌمً للطالب.
الرسالة :
تقدٌم خدمات اإلرشاد األكادٌمً من خالل مساعدة
الطالب على فهم النظام األكادٌمً فً الجامعة وإزالة
األسباب التً تؤدي إلى تعثرهم الدراسً.
األهداف :
 تقدٌم خدمات اإلرشاد األكادٌمً بأنواعها المختلفةلطالب الكلٌة.
 إٌجاد مرجعٌة تخطٌطٌة وإدارٌة وإشرافٌة على برامجاإلرشاد األكادٌمً بالكلٌة ( تخطٌط – إدارة – دعم –
تقوٌم).
 تصمٌم ومتابعة تنفٌذ وتقدٌم برنامج اإلرشاد األكادٌمً . تنفٌذ البرامج العامة المتعلقة باإلرشاد األكادٌمً(دورات تدرٌبٌة  -محاضرات – ورش عمل).
 التنسٌق مع األقسام األكادٌمٌة بالكلٌة لمتابعة تنفٌذاإلرشاد األكادٌمً الخاص بها .
 إعداد دلٌل اإلرشاد األكادٌمً للطالب. إعداد االستمارات والنماذج الخاصة باإلرشاداألكادٌمً.
فال تتردد عزٌزي الطالب فً إستشارة مرشدك األكادٌمً
ونحن إذ نرحب بك طالبا ً مجتهداً وملتزما ً فً كلٌة العلوم،
فإنه لٌسر نا أن نزودك ببعض المعلومات واألجوبة لكثٌر
من األسئلة التً تجول بخاطرك ،ولعل من أهمها ما ٌلً:
س  :ما هو اإلرشاد األكادٌمً؟
جـ  :اإلرشاد األكادٌمً هو أسلوب متبع فً نظام الساعات
المعتمدة حٌث ٌكون لكل طالب مرشد أكادٌمً ٌتولى
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رعاٌته وتوجٌهه منذ التحاقه بالكلٌة حتى تخرجه منها ،وٌعد
اإلرشاد األكادٌمً ضرورة لتحقٌق أهداف التعلٌم الجامعً
وأحد أهم وسائل مساعدة الطالب لالندماج فً البٌئة
األكادٌمٌة ،لتحقٌق أعلى معدالت التحصٌل العلمً.
س  :من هو المرشد األكادٌمً ؟
جـ  :المرشد األكادٌمً هو أحد أعضاء هٌئة التدرٌس
ومهمته إرشاد الطالب وتوجٌهه فً اختٌار المقررات
الدراسٌة المناسبة حسب الخطة األكادٌمٌة الموضوعة
للحصول على الدرجة العلمٌة بنجاح  ،ومعاونته على تذلٌل
العقبات التً تصادفه فً دراسته وتقدٌم النصح فً األمور
التً تؤثر فً مسار تعلٌمه.
س :ما هً أهداف اإلرشاد األكادٌمً؟
جـ :من أهداف اإلرشاد األكادٌمً ما ٌلً:
 تعرٌف الطالب ببرامج الجامعة األكادٌمٌة. تعرٌفهم باألنظمة والقوانٌن داخل الحرم الجامعً. اكتشاف قدراتهم ومٌولهم. إتاحة الفرصة لهم لالستفادة من خبرات أعضاء هٌئةالتدرٌس.
 مساعدتهم فً حل مشكالتهم بالطرق العلمٌة المالئمةلكل حالة.
 تزوٌد الطالب بالمعلومات والمهارات المطلوبة؛ألداءالعمل المطلوب  ،وحفز قدرات الطالب الراغبٌن فً
هذا العمل.
 إحداث تغٌٌرات إٌجابٌة فً سلوك الطالب تجاه قٌممجتمعه االجتماعٌة والثقافٌة والمهنٌة وغٌرها .
 مساعدة الطالب فً اكتشاف ذاته ،واتخاذ قراراتهوخاصة فٌما ٌتعلق باختٌار التخصص المالئم لمٌوله
وقدراته ،والتغلب على الصعوبات التً تعترض مساره
الدراسً.
س :ماهً طرٌقة تسجٌل المقررات الدراسٌة؟
جٌ :سجل الطالب المقررات الدراسٌة بشكل آلً فً نهاٌة
كل فصل دراسً وفق ضوابط محددة  ،وٌقوم الطالب
بمراجعة شؤون الطالب ؛الستالم إشعار التسجٌل فً
الٌوم األول من كل فصل.
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س :ما فائدة البطاقة الجامعٌة؟
جـ :تصرف بطاقة جامعٌة لكل طالب مقبول فً
الجامعة ؛ الستخدامها فٌما ٌلً:
 إثبات الهوٌة فً المدٌنة الجامعٌة.
 استعارة الكتب من المكتبة.
 شراء الكتب الجامعٌة من مركز بٌع الكتب
بالجامعة.
 دخول المالعب الرٌاضٌة.
 تأدٌة اإلختبارات بموجبها.
 دخول مطاعم الجامعة وصاالت األنشطة.
س :ماذا عن الغٌاب ؟
جـٌ :حسب الغٌاب من أول ٌوم فً الدراسة .وٌجب
على الطالب أن ٌواظب على حضور المحاضرات
 ،وٌحرم من دخول االختبار النهائً فً المادة التً
تتجاوز نسبة غٌابه فٌها  ، %25وٌعتبر الطالب
الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغٌاب راسبا ً
فً المقرر
س :ماذا عن اإلنذارات ؟
جـٌ :حصل الطالب على إنذار إذا انخفض معدله
التراكمً عن (  )2,00وٌفصل من الجامعة إذا
حصل على ثالثة إنذارات متتالٌة.
س :هل ٌجوز االعتذار عن الدراسة ؟
جـٌ :جوز للطالب االعتذار عن الدراسة فً أى
فصل دراسً ؛ إذا تقدم بعذر مقبول لسعادة عمٌد
الكلٌة ،وذلك قبل بداٌة االختبارات النهائٌة بخمسة
أسابٌع على األقل .وعلى الطالب استكمال جمٌع
إجراءات نموذج االعتذار ،وٌحتسب االعتذار
ضمن المدة المقررة للبقاء فً الكلٌة.
س:هل ٌجوز للطالب تأجٌل الدراسة أو االنقطاع
عنها؟
جـٌ :جوز للطالب التقدم بطلب لتأجٌل الدراسة قبل
نهاٌة األسبوع األول من بدء الدراسة لعذر ٌقبله
سعادة عمٌد الكلٌة ،على أال تتجاوز مدة التأجٌل
فصلٌن دراسٌٌن متتالٌٌن أو ثالثة فصول متفرقة.
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س :ما الذي ٌؤدي إلى فصل الطالب من الجامعة؟
جـٌ :فصل الطالب من الجامعة فً الحاالت التالٌة:
 - 1إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالٌة؛ بسبب انخفاض
معدله التراكمً عن(  )2,00وٌعطى فرصة رابعة؛
لتمكٌنه من رفع معدله التراكمً
 - 2إذا لم ٌنه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف
المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة التخرج .وٌجوز
لمجلس الكلٌة إعطاء الطالب فرصة استثنائٌة ؛إلنهاء
متطلبات التخرج بحد أقصى ال ٌتجاوز ضعف المدة
األصلٌة المحددة للتخرج.
س :ما هً طرٌقة حساب المعدل؟
جـ:المعدل هو حاصل قسمة النقاط التراكمٌة على مجموع
الساعات التً درسها الطالب نجاحا ً ورسوبا ً .و هذا مثال
لحساب المعدلٌن الفصلً والتراكمً:
المعدل الفصلً:
هو حاصل قسمة مجموع النقاط التً حصل علٌها الطالب
على مجموع الوحدات المقررة لجمٌع المقررات التً درسها
فً ذلك الفصل  ،وتحسب التقدٌرات التً ٌحصل علٌها
الطالب فً كل مقرر كما ٌلً:

الـدرجـة المئـوٌـة

التـقـدٌـر

رمز
التقـدٌـر

وزن
التقدٌر
من 5

 95ـ 100

ممتاز مرتفع

أ+

5.00

 90إلى أقل من 95

ممتـــاز
جٌد جداً مرتفع

أ

4.75

ب+

4.50

 80إلى أقل من 85

جٌـد جــداً

ب

4.00

 75إلى أقل من80

جٌـد مرتـفع

ج+

3.50

 70إلى أقل من 75

جــٌـــد

ج

3.00

 65إلى أقل من70

مقبـول مرتفع

د+

2.50

 60إلى أقل من 65

مـقـبــول

د

2.00

أقــل مـن 60

راســــب

هـ

1.00

 85إلى أقل من 90

وتحسـب النقـاط بضرب عدد الوحدات المقررة فً
وزن التقدٌر الذي حصل علٌه فً كل مقرر درسه
الطالب  ،أنظر الجدول التالً:
الفصل األول
المقرر

عـدد
الوحدات

الدرجة
المئوٌة

 102سلم
 324كٌم
 235رٌض
 312فٌز
المجموع

2
3
3
4
12

85
70
92
80

معدل الفصل األول=

رمز
التقدٌر
ب+
ج
أ
ب

مجموع النقاط ( ) 48.25
مجموع الوحدات ( ) 12

النقاط
9.00
9.00
14.25
16.00
48.25
=4.02

الفصل الثانً
المقرر

عـدد
الوحدات

الدرجة
المئوٌة

 103سلم
 327كٌم
 314رٌض
 326فٌز
 201نجل
المجموع

2
3
4
3
2
14

96
68
76
62
54

معدل الفصل الثانً=

رمز
التقدٌر
أ+
د+
ج+
د
هـ

وزن
التقدٌر
5.00
2.50
3.50
2.00
1.00

مجموع النقاط ( ) 39.50
مجموع الوحدات () 14

النقاط
10.00
7.50
14.00
6.00
2.00
39.50
=2.82

كليــة العلــوم
وحدة اإلرشاد األكاديمي

( نشرة تعرٌفٌة )

المعدل التراكمً:
علٌها
هو حاصل قسمة مجموع النقاط التً حصل
الطالب فً جمٌع المقررات التً درسها منذ التحاقه
بالجامعة على مجموع الوحدات  ،أنظر المثال اآلتً:
مجموع النقاط ()39.50+ 48.25
المعدل التراكمً=
مجموع الوحدات () 14+ 12

= 3.38

وٌبنى على المعدل التراكمً قٌاس التقدٌر العام للطالب
فً المرحلة الجامعٌة.
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وزن
التقدٌر
4.5
3.00
4.75
4.00

سلسلة إصدارات وحدة اإلرشاد األكادٌمً بكلٌة العلوم

