
 إجراءات إرشاد الطلبة 

رشاد  ليكون ال   ؛لطلبةلتسجيل  الرشاد و عملية ال   ينبغي االلتزام بمجموعة من النقاط املهمة والجوهرية في أثناء

 وهذه النقاط هي:   ،ا ألهدافها ومحقق  األكاديمي صحيح  

  من   املساقات التي انتهىن يطلع املرشد األكاديمي على السجل الدراس ي للطالب؛ للتعرف على  أينبغي   -

 ومعدله التراكمي.   ،دراستها، وكذلك الساعات املنجزة بنجاح

يجب على املرشد األكاديمي مطابقة السجل الدراس ي للطالب بالخطة الدراسية للتخصص؛ للتعرف   -

على املساقات التي يمكن للطالب التسجيل فيها، وتحديد أولوية دراسة هذه املساقات من وجهة النظر  

 علمية.ال

 السابق املوضح في الخطة الدراسية.   هسجل الطالب في مساق لم ينته من متطلبي ال يجوز أن  -

كان املتبقي له    إذام  دالفصل الدراس ي القا  بنهايةال يجوز تأجيل أي مساقات للطالب املتوقع تخرجه   -

   .املساقات(النظر عن عدد  )بغض  ساعة معتمدة  21الستكمال متطلبات التخرج ال يزيد على 

(  2.00  -2.49)كان معدله التراكمي    إذا  -على األقل-ساعة معتمدة    15يجب على الطالب أن يسجل في   -

 )بغض النظر عن عدد املساقات(.  ةنقط

( 3.59-2.50معتمدة على األقل إذا كان معدله التراكمي )ساعة    18يجب على الطالب أن يسجل في    -

 )بغض النظر عن عدد املساقات(.  ةنقط

 نقطة. 3.60التراكمي ال يقل عن  هساعة معتمدة إذا كان معدل 21يسمح للطالب بالتسجيل في  -

-  
م
 يسمح للطالب امل

 
  نذ

 
ساعة معتمدة    12نقطة( التسجيل في    2.00التراكمي أقل عن    )املعدلر أكاديميا

 على األكثر.



-  
م
 يسمح للطالب امل

 
 بإعادة املساقات التي حصل فيها على تقدير مقبول نذ

 
أو مقبول مرتفع  (D)ر أكاديميا

(D+) بشرط موافقة عميد الكلية، وتحتسب ضمن العبء الدراس ي املقرر له.   

ملساعدة الطالب على رفع    ؛ن فقط(اأقص ى مساق  )بحد اقات الرسوب  تعطى األولوية في التسجيل ملس  -

  التراكمي.معدله 

 في الفصل التالي للرسوب مباشرة. ،الذي رسب فيه نفسه  يجب على الطالب إعادة املساق االجباري  -

بديل - أو  الذي رسب فيه  املساق االختياري  بإعادة  للطالب  الفصل   (نفسها  املجموعة  )من  هيسمح  في 

   مباشرة.للرسوب التالي 

جيد   (C)مساق سبق له دراسته والنجاح فيه وكان قد حصل فيه على تقدير  إعادة  بال يسمح للطالب   -

   فأعلى.

  (+D)أو مقبول مرتفع   (D)يسمح للطالب بإعادة املساق أو املساقات التي حصل فيها على تقدير مقبول   -

 ،قص ى مساق واحد في الفصل الدراس يأ، وبحد  ةر وفي حاالت خاصة مبر    ،موافقة عميد الكلية   بشرط

 وال تحتسب ضمن العبء الدراس ي املقرر.

أي    واحد،يجب عدم السماح للطالب بالتسجيل في مساق أعلى من مستواه الدراس ي بأكثر من مستوى   -

افقة مبررة من عميد  ال يسمح لطالب املستوى األول بالتسجيل في مساق مستوى ثالث أو رابع إال بمو 

 الكلية.  

 على   -
 
أيام األسبوع وال يسمح للطالب بتسجيل جميع مساقاته    كافةيجب أن يكون جدول الطالب موزعا

  فقط.في يومين أو ثالثة 



التركيز على  - في مساقات من مختلف مكونات الخطة الدراسية وليس  يجب إرشاد الطالب للتسجيل 

طة الدراسية بشكل  لطالب االنتهاء من جميع مكونات الخمساقات التخصص فقط، حيث يجب على ا

 متزامن ومتناسق. 

تاحة الفرصة للطالب  إاملساقات مع  الرأي النهائي في اختيار    صاحب  األكاديمين يكون املرشد  أيجب   -

  .جهة النظر العلميةو و تضره من ألالختيار في الحاالت التي ال تعطل خطته الدراسية 

الدراس ي،    يتضمن:رشادي لكل طالب  إمي تخصيص ملف  يجب على كل مرشد أكادي - )سجل الطالب 

 .(وخطته الدراسية ونماذج الرشاد 

املرشد،   - عند  األكاديمي  الرشاد  نماذج  وتسلم    مع تجمع  الطالب،  إرشاد  ملف  في  منها  نسخة  حفظ 

 . عميد الكلية او رئيس القسمل إلى و األص

ال  - نماذج  بمراجعة  العميد     ،رشاديقوم 
م
ث ملراجعتها،  الكلية  في  منسق  تخصيص  ملنسق  أو  تسليمها  م 

 رشاد األكاديمي في الكليات. ال 


