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 كممة عميد الكمية:

 

الرشد كممة تشى  بتماـ العقؿ و الحكمة و سداد الرأى و اليدى و حسف إدارة 
 شئوف النفس لما فيو صبلح الدنيا و اآلخرة .

شئوف نفسو ,فيتحقؽ لو و كما يرشد اإلنساف بتماـ عقمو فيؤتمف فى القياـ عمى 
وصفًا مما أمتف بو اهلل عمى أبى األنبياء فى قولو تعالى " و لقد آتينا إبراىيـ 

األنبياء . و يصدؽ عميو قوؿ  – 95رشده مف قبؿ و كنا بو عالميف " اآلية 
 الشاعر : " و أفضؿ قسـ اهلل لممرء عقمو .... فميس مف الخيرات شئ يقاربو " .

مف لـ يكتمؿ لو رشده بنفسو , أف يستعيف بغيره ناصحًا و فإف مف حسف الفطف ل
 مرشدًا .

ذلؾ أنو إف لـ يكف لئلنساف زينة مف عقمو , فإنو مف تماـ العقؿ طوؿ التجارب . 
ليذه الغاية السامية أرسؿ اهلل الرسؿ ألقواميـ ىداة لسبيؿ الرشاد. وصار التشاور 

لزميا و اليندـ مف أستعاف و التناصح سنة محكمة و عادة متبعة اليخيب مف 
 بيا. 

و فى سبيؿ إجتنائيا بذؿ سيدنا موسى الجيد و الوقت ليتعمـ مف الرجؿ الصالح 
 بعضًا مما عمـ رشدًا.



 

       

 

مف ىذا المنطمؽ تتباىى جامعة فاروس بيف المؤسسات التعميمية بأف تبنت 
يقـو  اإلرشاد األكاديمى عونًا لطبلبيا بحيث يتولى كؿ مجموعة مف الطبلب مرشد

رشادًا فيكوف ليـ الولى الصاحب كما يكوف  عمى أمورىـ كافة رعاية و نصحًا وا 
 الناصح المؤتمف عمى األبناء مف قبؿ أولياء األمور .

 

 

 عميد الكمية                                                      

 أ.د/ ىماـ محمد محمود زىراف                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 نشأة الكمية

 

بإنشاء جامعة فاروس  696صدر القرار الجميوري رقـ  :600يوليو  59في  
صدر القرار  =600أغسطس  75باإلسكندرية متضمنة سبع كميات. وفى 

أربع كميات إضافية, كما حصمت بالموافقة عمى إنشاء  607الجميورى رقـ 
جامعة فاروس عمى تصريح بدء الدراسة مف مجمس الجامعات الخاصة واألىمية 

 .إلحدى عشرة كمية

 



 

       

 

 



 

       

 

 مقدمة

تعتبر معرفة الطالب الجامعى بالنظـ والموائح المنظمة لمعممية التعميمية داخؿ 
الكمية ىى أحد الوسائؿ التى تساعده عمى اجتياز سنواتو الدراسية دوف حدوث 

تفعيؿ العبلقة بيف مشاكؿ أو عقبات.  ومف ىنا يبرز دور االرشاد الكاديمى فى  
يقـو بتعريؼ الطالب بلؿ نظاـ الكمية مف خبالطالب وأعضاء ىيئة التدريس 

مف مجاالت وفرص دراسية  وبالكمية وانظمتيا الدراسية والطبلبية, وما تتيح
لمساعدة الطبلب عمى اختيار التخصصات التى تتناسب مع قدراتيـ وامكاناتيـ, 
وتوافؽ ميوليـ ورغباتيـ, وكذلؾ معاونتيـ عمى السير فى الدراسة عمى افضؿ 

وجو ممكف, والتغمب عمى ما يعترضيـ مف عقبات, مستفديف الى اقصى درجة مف 
دراسات القانونية وقد كانت كمية ال .قدميا الكميةالخدمات واالمكانيات التى ت

لى اىمية دور االرشاد إمف اوائؿ الكميات التى انتبيت مبكرا  والمعامبلت الدولية
االكاديمى فى تطوير العممية التعميمية داخؿ الكمية, حيث تشكؿ لجنة االرشاد 

ؿ الكمية لشئوف / وكياالكاديمى فى بداية  كؿ عاـ دراسى برئاسة االستاذ الدكتور 
الذى يباشر مع رؤساء االقساـ تنفيذ ومتابعة برامج االرشاد  التعميـ والطبلب

 االكاديمى والتى تتـ وفؽ خطة مبنية عمى أسس عممية.

 تعريؼ االرشاد االكاديمى 

الكمية  رؤية ورسالة تعريؼ الطالب  االرشاد االكاديمي خدمة اشرافية  تيدؼ الى
الكمية, واوجو الرعاية  خريجى, واقساميا العممية , ومجاالت عمؿ  أىدافياو 

 .والخدمات التى توفرىا الكمية لطبلبيا



 

       

 

 االرشاد االكاديمي : أىمية

 : االرتقاء  بمستوى الطالب عف طريؽييدؼ االرشاد االكاديمي الى 

 مساعدة الطالب في االعداد والتخطيط لمستقبمو العممي .  -5  

 . الى استمراره فى التفوؽتوجيو الطالب باالرشادات التي تؤدي  -6   

  .مساعدة الطالب في اختيار المقررات الدراسية االختيارية  -7  

    معاونة الطالب عمى تجاوز عسراتو وتحقيؽ النجاح المنشود.  -8   

 بكافة انواعيا . الطالب سعة الصدر لدى المرشد االكاديمي لحؿ مشاكؿ -9   

 

وىذا ويتـ تنفيذ ىذه االىداؼ بالتعاوف بيف لجنة االرشاد االكاديمى بالكمية والسيد 
واالقساـ  أو مف يقـو مقامو االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب

العممية المختمفة حيث تضع لجنة االرشاد االكاديمى خطة تنفيذية لبلرشاد 
تقويما لخطتيا وتوافى بو السيد االستاذ  االكاديمى تباشر تنفيذىا, كما تجرى

حية االجراءات التصحيالتقارير  ىذه عميد الكمية الذى يستخمص مف /الدكتور
المناسبة لبلرشاد االكاديمى مع إببلغيا لممرشد االكاديمى العاـ ليقـو عمى 

 تنفيذىا.

 لجنة االرشاد االكاديمى



 

       

 

اديمى برئاسة السيد االستاذ  تشكؿ فى بداية العاـ الدراسى لجنة اإلرشاد األك
ومياـ ىذه  او مف يقـو مقامو الدكتور / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب

 المجنة كالتالى:

 نشر ثقافة اإلرشاد األكاديمى وأىميتو .    -5

 اإلشراؼ عمى تطبيؽ إجراءات وتعميمات اإلرشاد األكاديمى ومتابعة ذلؾ.    -6

عبلف ذلؾ فى جداوؿ توزيع الطبلب عمى     -7 المرشديف األكاديمييف بالكمية وا 
 لمطبلب.

 تعريؼ الطبلب بمرشدييـ وبأىمية عممية اإلرشاد.    -8

حث الطبلب عمى مراجعة المرشد األكاديمى خبلؿ الساعات المكتبية     -9
 المعمنة.

تفويض بعض األمور إلى السيد االستاذ الدكتور / وكيؿ الكمية لشئوف     -:
 التعميـ والطبلب وعرضيا عمى لجنة شئوف أو مف يقـو مقامو ميـ والطبلبالتع

 .فيما يمـز مف االمور ورفع األمر لمجمس الكمية لبلعتماد

 مياـ المرشد االكاديمى )عضو ىيئة التدريس(

 يقـو عضو ىيئة التدريس بالعديد مف المياـ منيا

إلى المرشد الذى اسند إليو االشراؼ  اعداد ممؼ خاص لكؿ طالب مف الطبلب -5
قائمة  –استمارة بيانات الطالب  مايمى : الممؼعميو يحتوى عميو .ومف اىـ ما 

 .....بالخطة الدراسية المطروحة و استمارة تسجيؿ الطالب.



 

       

 

 توجيو الطالب الى مف يستطيع الرد عمى استفساراتو . -6

بتوجيو الطالب نحو التسجيؿ االمثؿ الذى يتناسب  المرشد االكاديمى يقـو  -7
 المطروحةخطة المع متوسطو التراكمى والمتبقى لو مف المقررات لمتخرج بحسب 

 الفصوؿ الدراسية .مدار عمى 

بتعريؼ الطبلب بكيفية التعامؿ مع الجدوؿ الدراسى  المرشد االكاديمى يقـو -8
  وتوزيع القاعات عمى مبنى الكمية.

المرشد االكاديمى ىو حمقة الوصؿ بيف الطبلب وادارة الكمية لحؿ أى يكوف  -9
 مشاكؿ قد يتعرض ليا الطالب.

عند حدوث أى مشكمة بيف الطالب وأحد اعضاء ىيئة التدريس او الييئة  -:
 المعاونة يقـو المرشد االكاديمى بالتدخؿ لمحاولة حؿ ىذه المشكمة.

ب بالبنود التى تيميـ مف البلئحة يقـو المرشد االكاديمى بتعريؼ الطبل -;
 درجات اعماؿ السنة.. الخ . –الدراسية مثؿ عدد ساعات المقرر 

عمى المرشد االكاديمى اف يعرؼ الطالب عمى متطمبات التخرج وكيفية  ->
 التربية العسكرية. -تدريب الميدانىال وخاصةاستيفائيا 

 حاالت تستدعى تدخؿ  المرشد االكاديمى

 الحاالت التى تستدعى التدخؿ المباشر لممرشد االكاديمى منيا:ىناؾ بعض 

االداء الدراسى دوف أسباب مبرره بما قد يستدعى  انخفاض مفاجئ فى -5
 التواصؿ مع اولياء االمور.



 

       

 

 طمب غير مبرر لمتأجيؿ او االنسحاب مف الكمية. -6

 طالب.لمشكاوى مف قبؿ اعضاء ىيئة التدريس حوؿ سموكيات سمبية  -7

 مظاىر بارزة لحاالت عميقة مف االرتباؾ أو االحباط أو البلمباالة أو اليأس.  -8

 

 الطالب  و مرشد األكاديمىال العبلقة بيف

المرشد األكاديمي ىو أحد السادة أعضاء ىيئة التدريس بالكمية ويقـو بيذا الجيد 
.ىناؾ بعض األلتزامات يجب عمى الطالب الجامعى التقيد  الطالب مف أجؿ مستقبؿ

بيا مع مرشده األكاديمى عممًا بأف المرشد األكاديمي يعمؿ لصالح الطالب وىو 
 في منزلة األب أو األخ األكبر لمطالب منيا:

الحرص عمى تحديد مواعيد المقاببلت مع المرشد األكاديمى الخاص بؾ  -5
 وعدـ التغيب عنيا إال لظرؼ طارئ. واأللتزاـ بحضورىا جميعًا,

المشاركة مع المرشد األكاديمي ومناقشتو في كؿ ما ييـ مستقبمؾ   -6
 األكاديمي.

الحرص عمى األنتفاع بالخدمات العامة التي توفرىا الكمية والجامعة, والتي  -7
 يوجيؾ إلييا المرشد األكاديمي.

 الحرص عمى األستماع لنصائح المرشد األكاديمي. -8

 التوجو الى المرشد االكاديمى عند حدوث أى مشكمة طارئة. -9



 

       

 

وجود وسيمة اتصاؿ مباشر بيف المرشد االكاديمى والطالب مثؿ التميفوف او  -:
 البريد االلكترونى.

عدـ تخطى المرشد االكاديمى عند حدوث أى مشكمة بالتوجو المباشر الى  -;
 ادارة الكمية.

  

 

 

  العامة والتنظيمات القواعد

 

 القبوؿ متطمبات   

 إتماـ الثانوية العامة مف المدارس المصرية أو شيادة  حصوؿ عمىال
 المجمس األعمى لمجامعات المصرية.بيا مف عترؼ شيادة معادلة م

  مجمس  الجامعات تخضع شروط القبوؿ بالكمية لمقواعد التي يحددىا
 .الخاصة و األىمية

  تخضع شروط القبوؿ بالكمية بالنسبة لمطبلب غير المصرييف لمقواعد
 التي تحددىا وزارة التعميـ العالي والمجمس األعمى لمجامعات 

 كافةً  تحقيؽ المتطمبات والقواعد والشروط التي تضعيا الكمية . 



 

       

 

 .التفرغ الكامؿ لمدراسة شرط أساسي لجميع الطبلب 

 

 : بالكمية التعميـ نظاـ

 :المعتمدة الساعات نظاـ

تحسب ساعة المحاضرة  حيث يطبؽ نظاـ الساعات المعتمدة في جميع المقررات
بساعة معتمدة وساعة التماريف بنصؼ ساعة معتمدة , ويحدد مجمس الكمية في 

 كؿ عاـ دراسي المقررات التي يستعاف في تدريسيا بالتماريف العممية.

 

 :الدراسية الفصوؿ عدد

 الدراسية مف ثبلثة فصوؿ )الخريؼ والربيع والصيؼ( يستغرؽ كؿ  تتكوف السنة 
, ويستغرؽ شاممة االمتحانات امف فصمي الخريؼ والربيع خمسة عشر أسبوعً 
تعقبو فترة  ((في حالة طرحو- فصؿ الصيؼ ستة أسابيع فقط ))دراسة مكثفة

 سيالدراعمما بأف عدد الساعات الفعمية لمدراسة خبلؿ الفصؿ  .االمتحانات
خبلؿ فصؿ الخريؼ أو  لممقررات نفسياوى عدد ساعات الدراسة ايس الصيفي
 . الربيع

 
 

 

 



 

       

 

 

 

 الخريؼ والربيعالتقويـ األكاديمي لفصمي 

يبدأ التسجيؿ المعتاد لممقررات قبؿ موعد بدء الدراسة بأسبوعيف وينتيي بنياية 
 .األسبوع الثاني مف الدراسة

 لفصميالعاـ والمعتمد بجامعة فاروس  األكاديميالتقويـ  التالييوضح الجدوؿ 
 الخريؼ والربيع

 سبوعألا
 داثػػػػػػػػػػػػػػػػػاألح

 سبوعألا

 ة واالمتحاناتػالدراس يؿػجػسػوالت األكاديمياد ػػاإلرش

 
بدء التسجيؿ لممقررات وتسديد 

 الرسـو
  

 0  يـو التوعية لمطبلب الجدد 0

 التسجيؿ المعتاد لممقررات 5

بدء الدراسة 
 واالمتحانات البديمة
لمقررات الفصؿ 

 السابؽ

5 

6   نياية التسجيؿ المعتاد  6 



 

       

 

 لممقررات

  مقرراتالإضافة وحذؼ 

7 

 التسجيؿ المتأخر لممقررات 
 * بغرامة تأخير

 اإلضافة  نياية فترة
 والحذؼ لممقررات

 7 

8 
بغرامة  التسجيؿ المتأخر لممقررات

 * تأخير
 8 

9   9 

:   : 
;   ; 
نصؼ  متحاناتا  >

 الفصؿ الدراسي

< =   = 

50   50 

55   55 

56   56 

التسجيؿ المبكر لمقررات فصؿ  57
 الربيع

 57 

نياية فترة االنسحاب مف  58
 المقررات

 58 الدراسةآخر أسابيع 

امتحانات نياية   59
 الدراسيالفصؿ 

)الشفوية ػ العممية ػ 

59 

5: 
 

5: 



 

       

 

 التحريرية(

5;   5; 
إعبلف نتيجة   >5

 االمتحانات النيائية

5< 
5=  5= 
60   60 

 

 أدوار التخرج:

 :تحدد أدوار التخرج بثبلثة أدوار في السنة عمى النحو التالي      

 ػ دور يوليو5

 ػ دور سبتمبر 6

  ػ دور فبراير7



 

       

 

 :التسجيؿ و قواعده نظاـ

 التسجيؿ المبكر ( أ

يتـ فتح باب التسجيؿ المبكر لمقررات  ,سبوعيفأ بحوالي األكاديميقبؿ بدء العاـ 
 فيفصؿ الخريؼ لمطبلب القدامى, بينما يتـ التسجيؿ المبكر لمطبلب المستجديف 

  الذي يحدد تاريخو في خبلؿ األسبوعيف السابقيف لبدء الدراسة يـو التوعية

ت , ويتـ أيضا فتح باب التسجيؿ المبكر لمقررااألكاديميموضح بالتقويـ  كما ىو
فصؿ الربيع قبؿ انتياء فصؿ الخريؼ وذلؾ لمطبلب الحاصميف عمى متوسط نقاط 

  ) مف تقديرات الرسوب أيمع عدـ وجود  6.9وى اأعمى مف أو يس تراكميتقدير 
BLأو F  أوNE  أو(DN . 

 التسجيؿ العادي: ( ب

يتـ تسجيؿ الطبلب عند بداية كؿ فصؿ دراسي خبلؿ فترة التسجيؿ المحددة, 
ويختار الطبلب المقررات تحت إشراؼ المشرؼ األكاديمي. وتصدر إدارة التسجيؿ 

جراءاتالتسجيؿ دليبًل يتضمف شروط  إتباعيا , ويقـو كؿ مف الطالب الواجب  ووا 
لمقررات قبؿ تسميميا الى والمرشد األكاديمي بالتوقيع عمى استمارة تسجيؿ ا

 شئوف الطبلب.

 التسجيؿ المتأخر:  ( ت

 :في األحواؿ اآلتيةيسمح لمطبلب بالتسجيؿ المتأخر دوف سداد غرامة مالية 

  (I) (غير مكتمؿ)الحاصميف عمي تقدير  الطبلب .5



 

       

 

 (E) (غائب بعذر)الحاصميف عمي تقدير  الطبلب .6

 تقديـ الطالب عذرًا عف التأخر في التسجيؿ, يقبمو مجمس األمناء.  .7

 يا:مقررات وحذفالإضافة ث( 

يسمح لمطالب بعد االنتياء مف تسجيؿ المقررات بتغيير الخطة الدراسية عف 
وذلؾ بعد مراجعة المرشد أو حذفيا طريؽ إضافة بعض المقررات الدراسية 

 أو حذفيا المدة المحددة إلضافة المقررات, عمى أف يتـ ذلؾ خبلؿ األكاديمي
, يجب مراعاة أو حذفيا  مقرراتال.وعند إضافة األكاديميوالموضحة بالتقويـ 

 :اآلتي

استمارة اإلضافة والحذؼ  فيتسجيؿ ما تـ إضافتو أو حذفو مف مقررات  .5
بالتوقيع عمى االستمارة  األكاديميعمى أف يقـو كؿ مف الطالب والمرشد 
 قبؿ تسميميا إلى قسـ شئوف الطبلب.

 بياف حالة الطالب. فيتـ حذفيا  التيال تظير المقررات  .6

عف الحد األدنى  الدراسييقؿ العبء  البعد حذؼ أية مقررات, يجب أ .7
 المسموح بو طبقا لبلئحة الكمية.

د األقصى عف الح الدراسييزيد العبء  البعد إضافة أية مقررات, يجب أ .8
 لكمية.االمسموح بو طبقا لبلئحة 

 :االنسحاب مف المقرراتج( 



 

       

 

يسمح لمطالب باالنسحاب مف مقرر أو أكثر, أو مف جميع مقررات الفصؿ 
وذلؾ خبلؿ  األكاديميبالكامؿ بناء عمى طمب منو وبعد اعتماد المرشد  الدراسي

مقرر رسوبا  أيوال يعتبر االنسحاب مف  .األكاديميالفترة الموضحة بالتقويـ 
التراكمي, ويظؿ قيمة متوسط نقاط التقدير  فيىذا المقرر كما ال يؤثر  فيلمطالب 

وعند االنسحاب مف مقرر أو الطالب محتفظًا بحقو في المحاوالت الثبلث لمتسجيؿ 
 :اآلتيبالكامؿ, يجب مراعاة  دراسيمف فصؿ 

استمارة ) فيقاـ الطالب باالنسحاب منيا  التيتسجيؿ المقررات  .5
قبؿ  األكاديميويقـو الطالب بالتوقيع عمييا وكذلؾ المرشد  (االنسحاب

 تسميميا إلى قسـ شئوف الطبلب.

بياف الحالة ويظير  فيانسحب منيا الطالب  التيتظير المقررات  .6
حساب متوسط نقاط التقدير  فييدخؿ  وال (W))منسحب( أماميا تقدير 

 .التراكمي

مقرر إذا ما تـ حرمانو مف  أيال يسمح لمطالب باالنسحاب مف  .7
 .استكماؿ ىذا المقرر 

زيد فترة االنسحاب عف فصميف دراسييف متتابعيف أو ثبلثة ال تيجب أ .8
 فصوؿ دراسية متفرقة طواؿ فترة التحاؽ الطالب بالجامعة.

 :االنسحاب مف الجامعة ح(  



 

       

 

يمكف لمطالب االنسحاب نيائيا مف الجامعة باستيفائو النموذج الخاص 
باالنسحاب, ويوقع ىذا النموذج مف الطالب وولى أمره إذا لـ يكف الطالب بالغا 

 لسف الرشد ويعتمد ىذا النموذج مف عميد الكمية ورئيس الجامعة. 

 :االمتحانات البديمةخ (  

التحريرية النيائية لمطبلب الحاصميف عمى  عف االمتحانات (بديمة)تعقد امتحانات 
في مقرر أو أكثر وذلؾ  (E) (غائب بعذر)أو تقدير  (I) (غير مكتمؿ)تقدير 
وتقـو الكميات بتسميـ درجات  يالتال يسبوع األوؿ مف الفصؿ الدراسألخبلؿ ا

االمتحانات البديمة إلى قسـ شئوف الطبلب بالجامعة بعد اعتمادىا مف مجمس 
 ػيمف الفصؿ الدراس يسبوع الثانألالكمية ومف رئيس الجامعة, بحد أقصى نياية ا

دير ػالب بدال مف التقػؿ عميو الطػحص الذي يعمػجيؿ التقدير الفػيث يتـ تسػح
 . (E) (غائب بعذر)أو  (I) (تمؿغير مك)تػالمؤق

ويمكف عقد االمتحاف البديؿ في الفصؿ الدراسي الصيفي وذلؾ لمطبلب الحاصميف 
)غائب بعذر( في االمتحاف النيائي. وفي حالة استمرار العذر   Eعمى تقدير

المرضي يسمح لو بدخوؿ االمتحاف البديؿ بأوؿ فصؿ دراسي تالي حتى انتياء 
 العذر.

 الدراسي :العبء  د(    

كامؿ خبلؿ فصمى الخريؼ  دراسيتسجيؿ عبء اليسمح لمطبلب المستجديف ب
 الدراسيوبعد مرور ىذا العاـ, يتـ تحديد العبء  األوؿ األكاديميوالربيع مف العاـ 



 

       

 

( بناء عمى متوسط الصيفي الدراسي)باستثناء الفصؿ  دراسيفصؿ  أي فيلمطالب 
 دراسيتسجيؿ عبء حيث يسمح لمطالب ب, (CGPA) التراكمينقاط التقدير 

وى اأعمى مف أو يس تراكميحالة حصولو عمى متوسط نقاط تقدير  فيكامؿ 
, يتـ 6.00أقؿ مف  تراكميحالة حصولو عمى متوسط نقاط تقدير  فيأما . 6.00

مف مجموع الساعات  %0>الى ما يعادؿ  الخاص بو الدراسيتخفيض العبء 
,  ساعة مف مجموع الساعات المعتمدة لمفصؿ 58وز المعتمدة لمفصؿ بماال يتجا

  .مع وضعو تحت المراقبة األكاديمية 

يشترط لمحصوؿ عمى درجة الميسانس في الدراسات القانونية والمعامبلت الدولية و 
ساعة  (:57) المعتمدة يبمغأف يجتاز الطالب بنجاح عددًا إجماليًا مف الساعات 

  . معتمدة

 لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح لمطالب بتسجيميا في  الحد األدنى
 ساعة فيما عدا حاالت التخرج. 56فصمي الخريؼ والربيع 

 

 لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح لمطالب بتسجيميا في  الحد األقصى
ساعة , غير انو يمكف زيادتو لمطبلب  ;5فصمي الربيع والخريؼ ىو 

أو لحاالت التخرج ما لـ  7.9الذيف يحققوف معدال تراكميا عاليا ال يقؿ عف 
يتعارض ذلؾ مع الئحة الكمية وبعد موافقة المرشد األكاديمي وعميد الكمية 

 واعتماد رئيس الجامعة.

 



 

       

 

 :تسجيؿ المقررات الدراسيةإعادة ذ(   

إعادة المقرر بالكامؿ( عمى أال  أي) دراسيمقرر  أيعادة تسجيؿ إيسمح لمطالب ب
كاف مقررا أالواحد )سواء  الدراسيتزيد مرات التسجيؿ عف ثبلث مرات لممقرر 

 ا(.وتكوف إعادة تسجيؿ المقررات الدراسية ألحد األسباب التالية:اختياريً  ـا أإجباريً 

عمى اال  DN)أو  NEأو  F أوBL مف تقديرات الرسوب ) أيتصحيح  .5
 +Cيزيد تقديره في حالة النجاح عف 

 :كاآلتي C وحتى D بدءا مف تحسيف أي مف التقديرات .6

بالتحسيف في مقرر  C وحتى التقدير Dأ .  يسمح لمطالب الحاصؿ عمى تقدير 
ساعة معتمدة خبلؿ جميع  56أقصى  وبحدواحد عمى األكثر كؿ فصؿ دراسي 

 سنوات الدراسة. 

ويرصد في بياف حالة الطالب جميع    +Cالتقدير المعدؿ عف.  ال يزيد ب
 المحاوالت ويحسب لو التقدير األعمى.

 ج.  التعديؿ يكوف خبلؿ عاميف مف دراسة المقرر ألوؿ مرة ولمرة واحدة فقط.

 د. الطالب الذي يرغب في التحسيف عميو إعادة المقرر دراسة وامتحانا بالكامؿ.

والت االمح فيمقرر, يظؿ الطالب محتفظا بحقو  أيبعد االنسحاب مف  .7
 الثبلث لمتسجيؿ.

 إخفاء التقديرمقرر ال ينتج عنيا  أيعمما بأنو يجب تنبيو الطالب بأف إعادة 
حساب متوسط  فيلممقرر مف بياف الحالة, بينما يدخؿ التقدير األعمى  األصمي



 

       

 

لة حصوؿ الطالب عمى وفي حا .والنسبة المئوية التراكمية التراكمينقاط التقدير 
ثبلث  إجباريمقرر  في DN)أو  NEأو  F أوBL )مف تقديرات الرسوب  أي

يمكف لمطالب مف خبللو تصحيح ىذه  والذيمرات, يتـ إلزامو بالتسجيؿ المعمؽ 
ال يتـ النظر  الطالب  حالة حصوؿ فيأما  األكاديميتغيير مساره  فيالتقديرات وا 

 اختياريمقرر  في DN)أو  NEأو  F أوBL )مف تقديرات الرسوب   أيعمى 
 آخر بدال منو. اختياريمقرر  فيثبلث مرات, يمكف لمطالب التسجيؿ 

 اإلرشاد األكاديمي:

تعيف الكمية لكؿ طالب مشرفًا أكاديميًا مف أعضاء ىيئة التدريس أو معاونييـ 
 وإلرشاده في جميع األمور التي تتعمؽ, لمساعدة الطالب في إجراءات التسجيؿ 

 بالدراسة.

 لغة الدراسة:    

بالمغتيف العربية واإلنجميزية ولمجمس الكمية أف يحدد المقررات تتـ الدراسة بالكمية 
بما ال يقؿ عف مقرريف في الفصؿ  التى تدرس بالمغة االنجميزية كميا أو جزئيا

 .% مف المقرر  70الدراسي بنسبة 

 :الصيفي الفصؿ  

ساعة  ىو الدراسي, يكوف الحد األدنى لمعبء الصيفي الدراسيوفي خبلؿ الفصؿ 
تعارض مع التدريب ي بحيث ال, ساعات معتمدة ;معتمدة واحدة وال يزيد عف 



 

       

 

رفع عدد تمؾ  التخرجحاالت  فيولمجمس الجامعة  طبقًا لبلئحة الكمية. الصيفى
 . الساعات بعد اقتراح مف مجمس الكمية المختص

 

 

 

 نظاـ التقويـ:

 :االمتحانات 

 تحديد التقدير النيائي لمطالب في أي مقرر كما يمي :يتـ 

 % درجة أعماؿ فصمية.80 -

 % امتحاف في نياية الفصؿ الدراسي.0: -

 

 

نقاط 
 التقدير

 النسبة المئوية رمز التقدير
وصؼ 
 التقدير

8,0 A زػاممت 500ػ  0= ـ ـ 

7,; A-    ـ ـ
- 

 0= أقؿ مفػ  9>

7,7 B+    جػ
 جػ +

 يد جداػج 9> أقؿ مفػ  0>



 

       

 

 

 

 

قد تظير التقديرات  ,(BLإلى  A مف )باإلضافة إلى التقديرات سابقة الذكر 
 :بياف حالة الطالب فيالتالية 

 وصؼ التقدير
النسبة 
 المئوية

رمز 
 التقدير

نقاط 
 التقدير

ح بدوف ػناج
 تقدير

___ NP ___ 

 ___ NF ___ب بدوف ػراس

7,0 B 0> أقؿ مفػ  9; جػ جػ 

6,; B-  +9; أقؿ مفػ  0; جػ 
 يدػج

6,7 C+ 0; أقؿ مفػ  9: جػ 

5,; C قبوؿػم 9: أقؿ مفػ  0: ـ 

5,; C-    ـ
 ش +

 0:ػ أقؿ مف  :9

ـ    +D 5,7 بشرط قبوؿػم
 -ش 

 :9ػ أقؿ مف   97

5,0 D  97ػ أقؿ مف   90 ـ ش 

0,0 F  بػراس 90 أقؿ مفػ  صفر ض 

0,0 BL  
 ض.جػ

% في 70أقؿ مف 
االمتحاف التحريري 

 النيائي

 راسب الئحة

 



 

       

 

 تقدير

ارى حساب ػج
 التقدير

___ IP ___ 

 ___ W ___ حبػمنس

 ___ I ___ كتمؿػغير م

 ___ E ___ ائب بعذرػغ

ائب بدوف ػغ
 عذر

0.00 NE 0.00 

 DN 0.00 0.00 رـوػمح

  يتـ حساب متوسط نقاط التقدير و(GPA)  عف طريؽ لمفصؿ الدراسي الواحد
عدد الساعات المعتمدة لكؿ  فيالحصوؿ عمى حاصؿ ضرب نقاط التقدير 

مقرر لينتج ما يسمى بالنقاط النوعية, ثـ يتـ قسمة مجموع النقاط النوعية 
لممقررات التي تدخؿ نقاطيا في حساب  عمى مجموع الساعات المعتمدة

 متوسط نقاط التقدير.

 مي ولمحصوؿ عمى متوسط نقاط التقدير التراك(CGPA) , يتـ قسمة مجموع
لممقررات التي تدخؿ نقاطيا  النقاط النوعية عمى مجموع الساعات المعتمدة

في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي وذلؾ لجميع الفصوؿ الدراسية. 



 

       

 

باستثناء الفصؿ (ويتـ تحديد العبء الدراسي لمطالب في أي فصؿ دراسي 
 (CGPA)ط نقاط التقدير التراكمي بناء عمى قيمة متوس )الدراسي الصيفي

 لمفصؿ الدراسي السابؽ. (GPA) وليس عمى قيمة متوسط نقاط التقدير

 

لصالح لمتوسط نقاط التقدير التراكمي  الثالث العشريتقريب الرقـ  يتـ ممحوظة:
 الطالب.

 :يتـ حساب النسبة المئوية التراكمية تبعا لما يأتي 

   X   500مجموع )درجات المقرر عمى أساس النياية العظمى لكؿ مقرر=  
 عدد الساعات المعتمدة لممقرر(

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 )مجموع عدد الساعات المعتمدة لجميع المقررات(

 

 المراقبة األكاديمية: 

الصيفي(  ياألوؿ )متضمنا الفصؿ الدراس األكاديميبعد قياـ الطالب بحضور العاـ 
, يتـ وضعو 6.00أقؿ مف  يوفي حالة حصولو عمى متوسط نقاط تقدير تراكم

المراقبة األكاديمية, يتـ إلزاـ  وخبلؿ فترة تحت المراقبة األكاديمية لمدة عاـ كامؿ.
مف مجموع %0>الى ما يعادؿ مخفؼ ) دراسيالطالب بالتسجيؿ في عبء 



 

       

 

عطائو فرصة لرفع (, وذلؾ إلساعة 58الساعات المعتمدة لمفصؿ بما اليتجاوز 
 . يقيمة متوسط نقاط التقدير التراكم

بوضعو تحت المراقبة األكاديمية موضحا بو تاريخ  اً ويتـ تسميـ ىذا الطالب إخطار 
فترة المراقبة المراقبة األكاديمية وما يجب عممو لرفع ىذه لنياية البداية و ال

ويظير في بياف الحالة ما يفيد وضع الطالب تحت المراقبة األكاديمية,  المراقبة.
 .مف ذلؾ كما يظير أيضا ما يفيد رفع المراقبة األكاديمية عند تمكف الطالب

لـ يتمكف مف رفع المراقبة األكاديمية بعد عاـ كامؿ غير مؤىؿ  الذيالطالب  يعدو 
مما ينتج عنو نظر مجمس الكمية في تغيير مساره  بالكميةلبلستمرار في الدراسة 

إلغاء قيده بالكمية وتحويمو )بناء عمى طمب منو( إلى كمية أخرى  ػ أي ياألكاديم
ويمكف لمطالب في ىذه الحالة تقديـ التماس لعميد  .داخؿ أو خارج جامعة فاروس

 , حيث يقـو مجمس يالكمية لمراجعة قرار تغيير المسار األكاديم

لمطالب  يالكمية بتقييـ حالة الطالب آخذا في االعتبار متوسط نقاط التقدير التراكم
وبناء  وعدد الساعات المعتمدة التي اكتسبيا وعدد سنوات التحاقو بالجامعة.

 ميو, يمكف مد فترة المراقبة األكاديمية ليذا الطالب لعاـ إضافي كفرصة أخيرة.ع

ذا لـ يتمكف الطالب مف الحصوؿ عمى متوسط نقاط تقدير تراكم أعمى مف أو  يوا 
مع ضرورة  يبنياية ىذه الفترة, يتـ إلزامو بتغيير مساره األكاديم 6.00 وىايس

 .اعتماد ىذه القرارات مف رئيس الجامعة

 :التسجيؿ المعمؽ 



 

       

 

 NEأو  Fأو (BL الرسوبتقدير مف تقديرات  أيفي حالة حصوؿ الطالب عمى 
مقرر جديد  أيثبلث مرات, ال يسمح لو بالتسجيؿ في إجباري في مقرر  DN)أو 
ويتـ إلزامو بالتسجيؿ فقط في المقرر أو المقررات التي حصؿ فييا ثبلث مرات , 

عمى أحد تقديرات الرسوب باإلضافة إلى أية مقررات أخرى حصؿ فييا عمى أحد 
ذا لـ يوجد ساعة معتمدة  56بحد أقصى و تقديرات الرسوب مرة أو مرتيف,  وا 

لمطالب مقررات رسوب فيجوز بتوصية مف مجمس الكمية واعتماد مجمس الجامعة  
ساعة  56تحميؿ الطالب بمقررات أخرى بحيث ال يتجاوز العبء الدراسي الكمي 

ذا لـ يتمكف الطالب معتمدة.  في ويمتد التسجيؿ المعمؽ عاما كامبل بحد أقصى, وا 
ت الرسوب التي حصؿ عمييا ثبلث مرات, يتـ نياية ىذا العاـ مف تصحيح تقديرا

 .األكاديميإلزامو بتغيير مساره 

  األكاديميتغيير المسار: 

 الحاالت التالية: ىحدإلمطالب ألسباب أكاديمية في  األكاديمييتـ تغيير المسار 

 أو NE أو Fأو  (BLعدـ تمكف الطالب مف تصحيح أحد تقديرات الرسوب 
(DN ثبلث مرات بعد انتياء فترة التسجيؿ  إجباريعمييا في مقرر  التي حصؿ

 المعمؽ.

أعمى مف  تراكميعدـ تمكف الطالب مف الحصوؿ عمى متوسط نقاط تقدير  .5
 بعد انتياء فترة المراقبة األكاديمية. 6.00 يو اأو يس



 

       

 

عدـ استيفاء الطالب لمتطمبات التخرج خبلؿ مدة تعادؿ ضعؼ مدة البرنامج  .6
فييا  التي قاـعمما بأف ىذه المدة ال تشتمؿ عمى الفترات  .األصمي الدراسي

  .أو وقؼ قيده دراسيالطالب باالنسحاب مف فصؿ 

 

 ومتطمبات التخرج األكاديمي مرتبة الشرؼ : 

 األكاديميمرتبة الشرؼ عند نياية العاـ  ( أ

, يتـ تسجيؿ أسماء الطبلب الحاصميف عمى متوسط يفي نياية كؿ عاـ أكاديم
 ةدافي لوحة الشرؼ الخاصة بعم >.7وى اأعمى مف أو يس يتقدير تراكم نقاط

 .يالكمية, ويتـ إعداد قوائـ منفصمة لكؿ مستوى أكاديم

 مرتبة الشرؼ عند التخرج ( ب

درجة حصؿ عميو الطالب, يتـ منحو  الذي يوفقا لمتوسط نقاط التقدير التراكم
ويحصؿ الطالب عمى الشرؼ في حالة حصولو عمى تقدير ممتاز أو جيد جدًا. 

 مرتبة الشرؼ السابقة عند استيفائو الشروط اآلتية:

 أال يقؿ تقديره العاـ في أي فصؿ عف جيد جدًا. .5

أو  NEأو  Fأو  BL )مف تقديرات الرسوب  أيأال يكوف حاصبل عمى  .6
(DN. 



 

       

 

أف يستكمؿ متطمبات التخرج في حدود العدد المحدد مف الفصوؿ الدراسية  .7
الدراسية لمكمية )وذلؾ باستثناء الفصوؿ الدراسية والموضح بالخطة 

 الصيفية(.

مف الساعات المعتمدة  <80أف يكوف قد قاـ بدراسة ما ال يقؿ عف  .8
 لكميتو أثناء فترة التحاقو بجامعة فاروس. يلمبرنامج الدراس

 

 :الغياب

المحاضرات والحصص العممية كافة مف األمور  فيإف حضور الطالب ومشاركتو 
 فيوقد يؤثر غياب الطالب  العممية التعميمية بجامعة فاروس. فياألساسية 

الحاالت  يميوفيما  .تعويض ما تغيب عنو في مسؤوليتوتقديراتو وال يعفيو مف 
 كؿ حالة: فيتتخذىا الكميات  التيالمختمفة لغياب الطبلب واإلجراءات 

 المحاضرات والحصص العمميةغياب عف ال 

قد يتغيب الطالب عف حضور بعض المحاضرات أو الحصص العممية خبلؿ الفصؿ 
 ىذه الحالة تطبيؽ القواعد والموائح التالية: فيلسبب ما, ويتـ  الدراسي

 إلنذارهمف إدارة الكمية عمى عنواف الطالب  رسمييتـ إرساؿ خطاب  .5
حالة تخطيو نسبة الغياب المسموح  فيبالحرماف مف استكماؿ المقرر 
عند  والثاني  <50عند نسبة غياب  ؿاألوبيا, حيث يتـ إرساؿ اإلنذار 

 مف المحاضرات أو الحصص العممية. <60نسبة غياب 



 

       

 

مف المحاضرات أو الحصص  <69يتعدى الغياب )بدوف عذر( ال يجب أ .6
 العممية.

مجمس الكمية باستدراؾ ما فاتو لقدـ عذرا مقبوال  الذييسمح لمطالب  .7
مع أستاذ المقرر,  البلزمةأثناء فترة غيابو وذلؾ بعد عمؿ الترتيبات 

ساعة عمى األقؿ مف موعد  >8امتحاف قبؿ  بأيويجب إخطار الطالب 
 عقده.

بدوف  (<69)مقرر  أي فيحالة تعدى الطالب نسبة الغياب المسموح بيا  في
 (محرـو) DNيتـ حرمانو مف استكماؿ المقرر ويحصؿ عمى تقدير  ,عذر مقبوؿ
بإخطار الطالب  األكاديميبياف الحالة ويقـو المرشد  فينقطة  (صفر)المكافئ إلى 

. أما إذا تجاوزت حدود عدد مرات التسجيؿ المتبقية لو فيبضرورة إعادة المقرر 
 .(I)بعذر مقبوؿ فيتـ معاممة الطالب كحالة غير مكتمؿ  %69نسبة الغياب 

بعض الحاالت الخاصة وبناء عمى طمب منو  فييسمح لمطالب  .8
, الدراسياستكماؿ مقرر أو أكثر بعد انتياء االمتحانات النيائية لمفصؿ ب

االعتبار ما  فيىذا المقرر مع األخذ  في (I) (ؿغير مكتم)ويمنح تقدير 
 :يمي

   مف أعماؿ السنة لممقرر  <9;أف يكوف الطالب قد استكمؿ ما ال يقؿ عف
مف أعماؿ السنة لممقرر  <69ويتبقى عميو استكماؿ ما ال يزيد عف 

 .النيائي التحريريوحضور االمتحاف 



 

       

 

  (غير مكتمؿ)بمنح الطالب تقدير  -وفقا لتقييمو  -أف يوصى أستاذ المقرر 
(I)  إلعادة المقرر أو االنسحاب منو. الطالبوأف يعرض أسباب عدـ حاجة 

  الحصوؿ عمى تقدير  فيأف يقـو الطالب بتقديـ ما يثبت ويبرر طمبو
مثؿ شيادة مرضية معتمدة أو شيادة وفاة أحد  ,(I) (غير مكتمؿ)

 أو أية أسباب قيرية أخرى.اقربائو حتى الدرجة الثانية 

  قبؿ نياية الدراسة بيـو  (غير مكتمؿ)مقرر طمب  باستيفاءأف يقـو الطالب
الحصوؿ عمى ىذا التقدير  فيواحد عمى األقؿ, محددا فيو سبب طمبو 

يقـو بالتوقيع عمى ىذا و المقرر,  فييجب عميو استكماليا  التيواألجزاء 
وعميد الكمية قبؿ  األكاديميالطمب كؿ مف الطالب وأستاذ المقرر والمرشد 

 تسميمو إلى قسـ شئوف الطبلب.

   (غير مكتمؿ)التقديريعتبر (I)  حساب متوسط  فيتقديرا مؤقتا وال يدخؿ
 .التراكمينقاط التقدير 

حالة حصولو  فيمف بياف حالة الطالب  التراكمييتـ حجب متوسط نقاط التقدير 
الفصؿ  فيمقرر وال يسمح لو بالتسجيؿ  أي في (I) (غير مكتمؿ) عمى تقدير
( إال إذا تـ إلغاء ىذا التقدير الصيفي يالدراس)باستثناء الفصؿ  التالي الدراسي

 مف بياف الحالة.

  (بديؿ)يجب عمى الطالب استكماؿ أعماؿ السنة لممقرر وحضور امتحاف 
األوؿ مف الفصؿ  األسبوعقبؿ نياية  النيائي التحريريعف االمتحاف 



 

       

 

حصؿ عميو  الذي الفعمي, حيث يتـ بعد ذلؾ تسجيؿ التقدير  التالي الدراسي
وفي حالة عدـ استكماؿ الطالب  (I) (غير مكتمؿ)الطالب بدال مف التقدير 

ونسبة مئوية  بياف الحالة فيتمقائيا  "F"التقدير  يتـ تسجيؿلممقرر 
 ىذا المقرر. في<  0.00 تساوي

والذي ال يتمكف لظروؼ قاىرة   Iأو  Eالطالب الذي يحصؿ عمى تقدير .9
مف حضور االمتحاف التكميمي يحتفظ بيذا التقدير لحيف انتياء تمؾ 

 الظروؼ ودخوؿ االمتحاف.



 

       

 

 النيائي التحريريغياب عف االمتحاف ال 

في حالة تغيب الطالب عف االمتحاف التحريري النيائي لمقرر أو أكثر يحصؿ عمى 
) غائب بعذر ( في ىذا المقرر , إذا قاـ بتقديـ عذر تقبمو إدارة  (E)تقدير 

 ::" ويعد مف قبيؿ األعذار المقبولة مايمىالجامعة, 

  جراء عممية جراحية طارئة. ويشترط إببلغ دخوؿ الطالب مستشفى وا 
 الجامعة إلرساؿ مندوب لممستشفى لمتأكد مف حالة الطالب.

  االمتحاف في موعده. ويشترط التعرض لحادث طريؽ منعو مف حضور
 تقديـ محضر الشرطة الداؿ عمى ذلؾ.

  وفاة أحد أقارب الطالب مف الدرجة األولى أو الثانية يـو االمتحاف أو قبؿ
 يـو االمتحاف بثبلثة أياـ عمى األكثر. ويشترط إحضار شيادة الوفاة.

  حالة مرضية حرجة طارئة يتعرض ليا أحد أقارب الدرجة األولى أو
نية يـو االمتحاف أو قبمو بيـو واحد عمى األكثر استدعت دخوؿ الثا

المستشفى والبقاء فييا يـو االمتحاف. ويشترط إببلغ الجامعة إلرساؿ 
 مندوب لمتأكد مف الواقعة.

غياب بعذر عف االمتحاف " طمب أو ولي أمره استيفاء يجب عمى الطالب .5
 الطبلب.و  التعميـ شئوف إدارةتسميمو إلى و  "النيائي



 

       

 

تقديرا مؤقتا وال يدخؿ في حساب متوسط نقاط  (E) "غائب بعذر" التقدير ديع .6
ي ويسمح لمطالب بدخوؿ االمتحاف البديؿ مع طبلب ىذا التقدير التراكم

 .التقدير

مف بياف حالة الطالب في حالة  ييتـ حجب متوسط نقاط التقدير التراكم .7
لو بالتسجيؿ في الفصؿ وال يسمح  (E) "غائب بعذر" حصولو عمى تقدير

الصيفي( إال إذا تـ إلغاء ىذا التقدير  ي)باستثناء الفصؿ الدراس يالتال يالدراس
 مف بياف الحالة.

في المقرر  يالنيائ يعف االمتحاف التحرير  "بديؿ" عمى الطالب حضور امتحاف .8
سبوع األوؿ مف ألقبؿ نياية ا (E) "غائب بعذر" حصؿ فيو عمى تقدير الذي

تسجيؿ التقدير  حيث يتـ االمتحانات والدرجات(, أنظر:) يالتال يالدراسالفصؿ 
وفي حالة  .(E) "غائب بعذر"حصؿ عميو الطالب بدال مف التقدير  الذي يالفعم

تمقائيا في  "F"عدـ حضور الطالب لبلمتحاف البديؿ, يتـ تسجيؿ التقدير 
 في ىذا المقرر. < 0.00 بياف الحالة ونسبة مئوية تساوي

لمقرر ما دوف تقديـ  يالنيائ يحالة غياب الطالب عف االمتحاف التحرير  في .9
, يتـ تسجيؿ يعذر مقبوؿ حتى نياية فترة االمتحانات النيائية لمفصؿ الدراس

ىذا المقرر في بياف الحالة, ويكافئ ىذا  في (NE) "غائب بدوف عذر"التقدير 
ويدخؿ في   ,<0.00 مف النقاط ونسبة مئوية تساوي "صفر" عددالتقدير 

وينصح الطالب في ىذه الحالة بإعادة  .يحساب متوسط نقاط التقدير التراكم



 

       

 

 تسجيؿ المقررات أنظر:) المقرر في حدود عدد مرات التسجيؿ المتبقية لو
 (.الدراسية

 

الغياب عف امتحاف أو أكثر استنادا لشيادة طبية معتمدة يعد عذرا  5-:    .:
 مقبوال عف كامؿ الفترة التي تغطييا الشيادة الطبية. 

دخوؿ الطالب المتحاف أي مقرر خبلؿ الفترة الزمنية لمشيادة الطبية ,  6 -:
يؤدي إلى إسقاط العذر المرضى عف الفترة البلحقة لدخوؿ االمتحاف , بحيث ال 

مح لمطالب االستناد لذات الشيادة, لمغياب البلحؽ عف أي امتحاف ولو كاف يس
 منعقدا خبلؿ الفترة التي تغطييا الشيادة السابؽ تقديميا .

إذا كاف العذر المتحاف أعماؿ سنة فعمى الكمية إعادة االمتحاف ليذا الطالب  .;
 قبؿ بدء امتحانات نياية الفصؿ الدراسي.

مرضية غير المذكورة سابقا عميو التوجو يـو  الطالب الذي يتعرض لحالة .>
االمتحاف لموحدة الطبية بالجامعة لتوقيع الكشؼ عميو وكتابة تقرير بنتيجة 

 الكشؼ يرفع لرئيس الجامعة.

 أو أكثر دراسيغياب عف فصؿ ال 

يسمح لمطالب طواؿ فترة التحاقو بالجامعة بإيقاؼ قيده )بناء عمى طمب منو( لمدة 
متتالييف أو ثبلثة فصوؿ دراسية غير متتالية )خريؼ أو ربيع(, فصميف دراسييف 

 :يمع األخذ في االعتبار ما يم



 

       

 

ال  .5 جب عميو االنسحاب و أال يكوف الطالب قد قاـ بتسجيؿ أية مقررات, وا 
 .األكاديميمف ىذه المقررات خبلؿ الفترة المحددة لبلنسحاب بالتقويـ 

 لحالة الخاص بو.يظير ما يفيد إيقاؼ قيد الطالب في بياف ا .6

الطالب بطمب إعادة قيد قبؿ  يتقدـعند انتياء مدة إيقاؼ القيد, يجب أف  .7
 سبوعيف عمى األقؿ.أب يبدء الفصؿ الدراس

في حالة انقطاع الطالب عف الدراسة بعدـ حضوره إلى الجامعة حتى نياية المدة 
متحاف. وفي المحددة في التقويـ األكاديمي لمجامعة يحـر الطالب مف الحضور واال

حالة رغبتو استئناؼ الدراسة في الفصؿ الدراسي التالي فعمى الطالب تسديد رسـو 
ىذا الفصؿ باإلضافة إلى غرامة عف الفصؿ الدراسي الذي انقطع فيو تحدد قيمتيا 

 عف طريؽ مجمس األمناء.

يعامؿ الطالب الذي لـ يقـ بالتسجيؿ وسداد المصروفات حتى نياية المدة المحددة 
 التقويـ األكاديمي لمجامعة معاممة الطالب المنقطع . في

في حالة انقطاع الطالب عف الدراسة لفصميف دراسييف متتالييف باستثناء فصؿ 
 الصيؼ يحؽ لمجامعة إلغاء قيد الطالب وما يستتبع ذلؾ مف إجراءات. 

  يخضع الطالب الذي تـ إعادة قيده لبلئحة النافذة وقت قبوؿ طمبو
, ما لـ يقدر مجمس الجامعة ,بناء عمى تقرير مف المجمس بإعادة القيد

العممي المختص و موافقة مجمس الكمية ,أف استمرار سرياف البلئحة 



 

       

 

النافذة فيما قبؿ االنقطاع عف الجامعة, يعد أكثر مناسبة بالنظر 
 لمبرنامج التعميمي لمطالب.

  



 

       

 

 

 : التخرج ومتطمبات العممية الدرجات

 :اآلتية العممية الدرجات الكمية تمنح   

 .الدولية المعامبلت و القانونية الدراسات في الميسانس درجة ػ5      

   الحقوؽ في ماجستير ػ6      

    الحقوؽ في  دكتوراه ػ7      

 

 :يمي ما 6/9/5 في الواردة العممية الدرجات إحدى عمى لمحصوؿ يشترط

 لمتخرج الجامعة متطمبات الطالب يحقؽ أف ػ5

 لمتخرج الكمية متطمبات الطالب يحقؽ أف ػ6

 

 :متطمبات التخرج

 تمنح الدرجة الجامعية األولى لمطالب عند استيفائو المتطمبات اآلتية مجتمعة:

 . 6.00وى اأعمى مف أو يس يالحصوؿ عمى متوسط نقاط تقدير تراكم .5

رر ػفي أى مق DN)أو  NEأو  Fأو BL) حيح تقديرات الرسوبػتص .6
 تيارية بنجاح ػررات االخػتياز الحد األدنى مف المقػمع اج إجػباري



 

       

 

استكماؿ الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة المطموبة لمحصوؿ عمى  .7
 في مدة ال تزيد عف ضعؼ مدة البرنامج الدراسي األصمي. الدرجة

اجتياز جميع المقررات المطموبة في خطة الدراسة حسب التقسيـ  .8
 النوعي الوارد فييا.

دة الدراسة المقررة في الئحة الكمية. ويجوز تخرج الطالب إذا استيفاء م .9
أشير عمى األكثر مف المدة الدراسية المقررة  :قضى فترة دراسية تقؿ 

 ببلئحة الكمية في حالة استكمالو متطمبات التخرج.

 استيفاء أي متطمبات أخرى ترد في البلئحة الداخمية لمكمية. .:

 

 النيائيةالطبلب الراسبوف في السنة 

 بالنسبة لمطبلب المتبقي ليـ مقرراف عمى األكثر:ػ  5

أو  NEأو  Fأو BL)طبلب درسوا المقرر وحصموا عمى تقدير راسب  . أ
(DN   عمييـ التسجيؿ في تمؾ المقررات وأداء االمتحاف بيا في أوؿ فصؿ

دراسي تاٍؿ مع ضرورة إجراء جميع مكونات االمتحانات النيائية )تحريري ػ 
........( وال يشترط إعادة دراسة المقرر أو أعماؿ السنة ليا  شفوي ػ 

ويمنح الطالب درجة أعماؿ السنة الحاصؿ عمييا في المقرر الذي رسب 
 فيو.



 

       

 

طبلب لـ يدرسوا المقرر عمييـ التسجيؿ في تمؾ المقررات ودراستيا كاممة  . ب
 ذلؾ.وأداء جميع متطمبات المقرر مف أعماؿ سنة وامتحانات وعممي وغير 

الطبلب المتبقي ليـ ثبلثة مقررات أو أكثر عمى التخرج )سواء أحصؿ عمى ػ  6
تقدير راسب أـ لـ يدرس المقرر أصبًل( يتـ اعتبارىـ طبلبا راسبيف ويعيدوف تمؾ 

 المقررات دراسًة وامتحانًا مع الطبلب العادييف.

  



 

       

 

 

 آلية عمؿ لجنة االرشاد االكاديمى بكمية الدراسات القانونية والمعامبلت الدولية 

 

االرشاد االكاديمى يتطمب متابعة الحالة الدراسية لمطبلب اثناء الدراسة وفقا لآللية 
 االتيو : 

وضع الخطط الدراسية لممقررات المطروحة لجميع المستويات فى الكمية  -5
قرارىا مف مجمس الكمية ومتابعة تنفيذ تمؾ بالتنسيؽ مع االقساـ  العممية بالكمية وا 

 الخطة بالكمية.

متابعة تغذية الخطة الدراسية المعتمدة لمستويات الدراسة المختمفة إلى  -6
قبؿ بداية  فترة التسجيؿ والتأكد مف   ITبرنامج شئوف الطبلب مع مسئولى وحدة 
حية ) تـ تكميؼ عضو ىيئة تدريس استيعاب البرنامج لممقررات باالكواد الصحي

 لمتعامؿ مع البرنامج (.

يقـو عميد الكمية والمرشد االكاديمى العاـ بترشيح المرشديف المناسبيف مف  -7
 اعضاء ىيئة التدريس مع عدد مناسب مف الييئة المعاونة لعدد مف الطبلب.

فى يتـ االعبلف بشكؿ واضح وبكؿ الطرؽ المناسبة عف اسماء المرشديف  -8
ليتمكف جميع الطبلب سواء ,ومكاتب السادة المرشديف لوحة االعبلنات بالكمية 

 المتعثريف أو غيرىـ مف مراجعتيـ واستشارتيـ فى امورىـ.



 

       

 

حث الطبلب بكؿ الطرؽ عمى االستفادة مف اعضاء ىيئة التدريس بالكمية  -9
 واستشارة المرشديف فى امورىـ االكاديمية وغيرىا.

رسوب فى  –حرماف   –الطبلب المتعثريف ) إنذار أوؿ وثاف  متابعة حاالت -:
 امتحانات وواجبات المقررات (.

مرشديف عمى ضرورة حصر الطبلب اليوجو المرشد االكاديمى العاـ  -;
المرشحيف لمتعثر فى المقررات المختمفة قبؿ االمتحانات النيائية ووضع الحموؿ 

 المناسبة ليـ عمى مستوى الكمية .

عمى الطالب المتعثر أو المتوقع تعثره مراجعة مرشده وعند فشمو فى ذلؾ يتـ  ->
خباره بإمكانية  مف  انسحابوالرفع باالمر إلى المرشد االكاديمى العاـ إلستدعائو وا 

دخوؿ االمتحاف النيائى لممادة أو المواد التى يتوقع تعثره بيا أو تحويؿ مساره 
 حتى تتـ معالجة حالتو.

حالتيا إلى عميد الكمية استبل -= ـ الحاالت التى لـ يستطع المرشدوف معالجتيا وا 
 ومف ثـ إلى عميد القبوؿ والتسجيؿ.

 

 

 

 

 اسباب التعثر لمطبلب وطرؽ معالجتيا 



 

       

 

بينت جميع الدراسات التي أجريت عمى الطبلب والمشرفيف بأف خريجي الثانوية 
 الميارات األربع التالية :العامة بشكؿ عاـ لدييـ بعض الضعؼ الواضح في 

 التفكير اإلبداعي . -5  

 أسس الدراسة السميمة . -6  

 المغة الثانية . -7  

 التكيؼ السموكي مع البيئة الجامعية . -8  

لكمية في المراحؿ األولى يعتبر ظاىرة تستحؽ اكما أف التعثر الدراسي لمطبلب في 
الدراسة و ىذه بعض األسباب التي تؤدي إلى تعثرىـ الدراسي بشكؿ عاـ وال 

 : بعينياتختص بيا كمية 

لكمية ا عدـ كفاية الدراسة الثانوية ومناىجيا في تأىيؿ الطبلب لمدراسة في -5
لنقمة نوعية كبيرة ال لكمية يعرضيـ ابشكؿ مناسب وأف أوؿ عاـ دراسي ليـ في 

 يستطيع معظميـ  مواجيتيا بدوف خسائر تتمثؿ في الرسوب في بعض المقررات.

ضعؼ المغة اإلنجميزية عند الطبلب مما يجعؿ نسبة التحصيؿ صغيرة نسبيًا   -6
بالمغة اإلنجميزية ومستواه في  تخصصية, حيث يبدأ الطالب بدراسة المقررات ال

غـ أنو يدرس اإلنجميزية في السنة األولى بشكؿ مكثؼ المغة اإلنجميزية متدني ر 
 مف خبلؿ مركز المغة اإلنجميزية 

يمكنو أو عدـ تواصؿ الطالب مع مرشده بما غياب اإلرشاد األكاديمي الجيد  -7
 مف التغمب مبكرا عمى تعثره. 



 

       

 

 . عدـ وضوح الرؤية واليدؼ لدى الطبلب فى بداية التحاقيـ بالكمية -8

لذي يشعر بو الطبلب مف قمة الوظائؼ المتوفرة في سوؽ العمؿ اإلحباط ا -9
 . الميسانسوتفكيرىـ في المستقبؿ بعد تخرجيـ وحصوليـ عمى درجة 

بالميارات المينية التى تتطمبيا اغمب الوظائؼ عدـ ربط المقرر العممى  -:
 . القانونية

بعد الطالب عف , األصدقاء , اإلنترنت ( التي ت يوفكثرة الممييات ) التمفز  -;
, غياب ؤدي إلى تعثره وفشمو في الدراسة ي , بماالتركيز في الدراسة واالىتماـ بيا

 الرقابة واالىتماـ مف اولياء االمور.

توفر مذكرات لشرح المادة باختصار دوف الرجوع إلى دراسة الكتب الخاصة  ->
 بالمقرر .

عدـ التزاـ الطبلب بالخطة الدراسية الموضوعة لو ورغبة بعض الطبلب في  -=
 مرتفعة . درجاتاختيار المقررات التي يسيؿ عمييـ فييا الحصوؿ عمى 

ارتباط بعض الطبلب بمواعيد والتزامات عائمية بحيث يسارع بعد المحاضرات  -50
لو وقت كاٍؼ لمدراسة لكمية لقضاء أمورىـ العائمية مما ال يترؾ اإلى مغادرة 

 لكية .اوالتحصيؿ العممي واالستفادة مف مكتبة 

الرغبة في قد تسود عدـ جدية الطرؽ واالساليب التعميمية الجامعية حيث  -55
النزوؿ إلى مستوى الطالب المتدني وليس االرتقاء بو ليتناسب مع المستوى 

 المطموب.



 

       

 

ء عمى رغبة ذويو أو تقميد يتجو الطالب إلى التخصص في حاالت كثيرة بنا -56
مكانياتو.  لزميؿ أو صديؽ دوف تقدير لرغباتو وا 

 لكمية بيف كثير مف الطمبة.اغياب الشعور باالنتماء لمجامعة أو  -57

 عدـ وضوح ىدؼ الطالب في المستقبؿ مما ينعكس عمى تحصيمو العممي .  -58

 

 اآلتي : ويمكف التغمب عمى ظاىرة تأخر وتعثر الطبلب الدراسي مف خبلؿ

لرفع  تربية والتعميـضرورة التنسيؽ بيف الجامعات أو الكميات و وزارة ال -5
 . واالىتماـ بالمغة االجنبية الثانية التعميـ قبؿ الجامعىمستوى 

ايجاد السبؿ لزيادة الثقة بيف الطالب واألستاذ والقسـ والكمية وتعدد األنشطة  -6
 ية . والمقاءات العممية والثقافية واالجتماع

لكمية لزيادة الشعور باالنتماء االتنسيؽ والتفاىـ والترابط بيف جميع وحدات  -7
داري النجاح  ليا  وأىمية تعاوف جميع األطراؼ بيا مف أستاذ وطالب وفني وا 

ف النظاـ اإلداري وضع أساسًا لخدمة االستاذ والطالب وتيسير  العممية التعميمية وا 
 أمورىـ  .

يس مقررات المغة اإلنجميزية لمطبلب مف قبؿ الجية التى زيادة فعالية تدر  -8
عمى أف تدرس ىذه المقررات فى بداية قبوؿ الطالب فى تقـو بتدريس ىذه المادة 

 . الجامعة



 

       

 

رشادىـ في  األكاديمى بحيثاإلرشاد تطوير نظاـ  -9 يتولى توجيو الطبلب وا 
جب أف يكوف جميع شؤوف حياتيـ سواًء كانت أكاديمية أو اجتماعية كما ي

يز القدرات األكاديمية والممكات الذىنية والميارات عز دور إيجابي في ت شدلممر 
الذاتية لدى الطبلب وتذليؿ الصعاب التي قد يواجيونيا أثناء دراستيـ في الجامعة 

 كما إف األىداؼ المرجوة مف برامج اإلرشاد ىى: 

 أ. تييئة الطبلب المستجديف لمحياة الجامعية.

دور اإلرشاد األكاديمي واالجتماعي بركنيو األساسييف  المرشد  ب. تفعيؿ
 والطالب.

 جػ. تعزيز القدرات األكاديمية والميارات الذاتية والمينية لدى الطبلب.  

 د. االىتماـ والمتابعة الخاصة بالطمبة المتعثريف دراسيًا.

 بيف.ىػ. االىتماـ والمتابعة الخاصة بالطبلب المتفوقيف والطبلب الموىو 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 عناصر إعداد الطالب الجامعي

 تنقسـ عناصر إعداد الطالب لمدراسة الجامعية إلي أربع مجموعات ىي:

 مفيـو التعميـ العالي. -:مجموعة العناصر األولى 

تضـ ىذه المجموعة ثبلثة عناصر يحتاج الطالب المبتدئ إلى معرفتيا, وىي في 
الثانوية والكمية الجامعية وفوائد وأىمية مجمميا توضح االختبلؼ بيف الدراسة 

 التعميـ الجامعي وتاريخو في مصر و العالـ:

  االنتقاؿ مف التعميـ العاـ إلى التعميـ الجامعي: -5

  معرفة الفرؽ بيف المدرسة والكمية الجامعية وأف التعميـ العالي يمثؿ
 خطوة تطويرية كبيرة في حياة الطالب 

   التعرؼ عمي عوامؿ النجاح في التعميـ العالي التي تؤثر في نجاحو 

  دارة الوقت, والتعبير عف الذات و تعمـ ميارات الكتابة والقراءة وا 
 ستمرارالتفرغ لمدراسة وبذؿ جيد كبيرلؤل

 .التعرؼ عمي النظـ التي تحكـ الجامعة 

 التعميـ الجامعي يثير العديد مف التساؤالت والتغيرات: -6

ىؿ أذىب إلي الجامعة أـ ال ؟ أي كمية أختار ؟ وىؿ أختار كمية حكومية أـ 
 خاصة ؟

: زيادة حجـ المعرفة والتطوير التغيرات التي تحدثيا الجامعة في شخصية الطالب
دة االرتباط بيف التحصيؿ األكاديمي مف ناحية وتطور المينة زيا -الشخصي



 

       

 

اكتشاؼ الذات والتغير في االتجاىات  -المستقبمية والدخؿ مف ناحية أخري
 واالعتقادات والقيـ والسموؾ

تاريخ التعميـ العالي في مصر و العالـ: متى بدأ التعميـ العالي في  -7
التطور الذي -ي فى مصر؟مصر والوطف العربي ؟ كيؼ تطور التعميـ العال

 حدث عمى: المناىج ؟ أعضاء ىيئة التدريس ؟ الكتب ؟

 العناصر األكاديمية. -: مجموعة العناصر الثانية

تضـ ىذه المجموع أربعة عناصر ميمة وأساسية الستمرارية الطالب في الدراسة 
الجامعية واجتيازه المرحمة بنجاح . وىي في مجمميا تتمثؿ في أدوات التعمـ 

 وأسموب الدراسة الصحيح:

إدارة  -األعداد لبلختبارات -قراءة المراجع -ميارات التعمـ: تسجيؿ النقاط  -1
عداد التقارير - البحث عف المعمومة -جمع المعمومات -الوقت  الكتابة وا 

التفكير الناقد والحر: أستاذ الجامعة لديو توقعات مف الطالب تختمؼ عف  -2
فالطالب عميو قراءة الدرس مسبقا والتعرؼ الحقا توقعات  مدرس الثانوي . 

 عمي الحقائؽ األساسية والنظريات  وتطبيقيا.

اختيار التخصص: يعد اختيار التخصص ميارة معموماتية وىو مف أىـ  -3
وأصعب القرارات التي يتخذىا الطالب في حياتو الدراسية والمستقبمية . ومف 

 األسئمة التي تدور في ذىنو :

 ونوع العمؿ المستقبمي الذي أريده ؟ ما ىي طبيعة 



 

       

 

 ما ىي مجاالت الدراسة التي تييئ الفرص ليذا العمؿ ؟ 

 ما ىو الدور الذي تمعبو الجامعة نحو مستقبمي ؟ 

والتخطيط المستقبمي الشامؿ يعتمد عمي المعمومات التي يحصؿ عمييا الطالب أوال 
 لحياة وقيـ العمؿأىداؼ ا -االستعداد-عف نوعية شخصيتو وذلؾ مثؿ : الرغبة

تنمية وتطوير القيـ الذاتية: عندما نتعرؼ عمى قيمنا فإنما نتعرؼ عمى   -4
أنفسنا ونواجييا ويقودنا ذلؾ إلى الرضا النفسي ىناؾ قيـ تنظـ حياتنا 
الشخصية وخياراتنا األخبلقية وىناؾ قيـ أخرى اقتصادية واجتماعية 

  وسياسية ودينية وعقمية و الجامعة تساعد الطالب عمى اكتشاؼ قيمو.

 عبلقات الطالب الشخصية والعممية. -: مجموعة العناصر الثالثة

تضـ ىذه المجموعة أربع عناصر وىي عبلقات ميمة بالنسبة لمعممية التعميمية 
 وبالنسبة لمبقاء في الجامعة والنجاح في الدراسة و ىي :

العبلقة بيف الطالب واألستاذ: األمور التي ينصح بيا لبلستفادة  -5
 قة الطالب بأستاذه الجامعي:القصوى مف عبل

 - الحضور بمظير جيد . الحضور لممحاضرة بانتظاـ وفي الزمف المطموب
قراءة المادة  -إبداء الرغبة في الدرس -االستفادة مف الساعات المكتبية لؤلستاذ

اإلنصات أثناء المحاضرة وتقديـ الواجبات واألبحاث في  -المطموبة قبؿ المحاضرة
 وقتيا المحدد

 قة بيف الطالب والمشرؼ األكاديمي: العبل -6



 

       

 

نجاح عممية  الطالبعمي  مسؤوليات محددة لتحسيف عبلقتو مع المشرؼ وا 
ماالذى دفعو الختيار الكمية و  -األشراؼ ومف ذلؾ: أف  يحاوؿ معرفة نفسو أوال

 -أف يتعرؼ عمي الجامعة وبيئتيا األكاديمية وعمى المرشد األكاديمى-التخصص
 لممقابمة مع المرشد.أف يحدد مواعيد 

مسؤليات تجاه طمبتو منيا: التفاعؿ مع الطبلب في  لممرشد األكاديمىكما أف 
عمي فيـ كؿ الخطوات  األىتماـ بكرامة الطالب وقدراتو الكامنة ومساعدتو -الكمية

 المطموبة التخاذ قرارات أكاديمية صائبة ؟

دارة الكمية: يحتاج الطالب لمع -7 رفة عبلقتو عبلقة الطالب بالقسـ وا 
دارة القسـ العممي الذي ينتمي إليو , ليكوف  دارة الكمية وا  بإدارة الجامعة وا 
 مدركًا لحقوقو وواجباتو اإلدارية المكممة لجوانب حياتو الجامعية األخرى .

عبلقة الطالب بنفسو ومع زمبلئو: االلتحاؽ بالجامعة يعني الدخوؿ  -8
 -االحتراـ المتبادؿ -ؿ بوضوحالتعام لعالـ جديد مف العبلقات ويعنى ذلؾ:

 -االعتراؼ بأحقية اآلخريف -اإلحساس بشعور اآلخريف -االستماع باىتماـ
 القبوؿ  باالختبلؼ

 

 العناصر االجتماعية. -: مجموعة العناصر الرابعة

دارتيا  الشؾ أف اعتماد الطالب عمي نفسو أثناء الدراسة يتطمب منو تدبير حياتو وا 
ىذه المرحمة بنجاح ومف أىـ العناصر التى تشكؿ  بصورة تمكنو مف اجتياز
 متطمبات الحياة الجامعية:



 

       

 

 األنشطة الطبلبية. – 5

 السكف في منزؿ األسرة أو في الجامعة أو السكف الخاص. -6

 أسموب صحي لمحياة. -7

دارة الماؿ -8  تكمفة الدراسة الجامعية وا 

 

 

 

 

 

 

 

 نماذج تستخدـ فى االرشاد االكاديمى

 : المقاء اإلرشادي بيف المرشد األكاديمي والطالبموضوع 

 متابعة العممية التعميمية 

 

 النتيجة التاريخ 

   التسجيؿ لممقررات الدراسية 



 

       

 

   عمميات الحذؼ واإلضافة 

   مراجعة الخطة الدراسية 

   ف مقرر دراسيم اإلنسحاب 

عف فصؿ  قيد إعادةوقؼ أو  
 دراسي

  

   األعذار الطارئة 

مراجعة وتقييـ المواظبة  
 والحضور

  

   الحرماف مف المقررات 

المقررات  نتائجمراجعة  
 الدراسية

  

 : بعض المشكبلت التي تعوؽ تقدمو الدراسي 

 

   مشكمة دراسية 

   مشكمة اجتماعية 



 

       

 

   مشكمة نفسية 

   مشكمة أسرية 

   مشكبلت أخرى 

 

 

 

 

 

 
List of Students 

Faculty: Dept: Semester: Fall    

2016/2017 

Academic Advisor: Rank: 

Room: Tel. Adv. Time: 

Academic Year Academic Level: 

 

Seri

al 
ID Student’s Name 

Hrs 

Finishe
GPA 

OnProp

. 

 

 ( 8نموذج ارشاد ) 



 

       

 

d /Pendin

g 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      



 

       

 

19      

20      

 

 

 

 اجتماع االرشاد االكاديمى لمطالب أو ولى األمر

 :      /       /            التاريخ

 موضوع االجتماع :....................................

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

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

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

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

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

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

.. 



 

       

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

       

 

 

توقيع الطالب                            اسـ الطالب ..................................
................................. 

اسـ ولى األمر ................................                         توقيع 
 ولى األمر ...............................       

                                           

                                                                                                     
 اسـ المرشد االكاديمى .......................

                                                                                                     
 توقيع المرشد االكاديمى ..................... 

 

 

 
 

  ..………… جامعة فاروس باألسكندرية/ كمية 

  ………………………قسـ

 اإلرشاد األكاديمي

 



 

       

 

 صورة الطالب

 

 

---تاريخ الميبلد----------------------------:الطالب سـ أ
- /  /----  

-------------------------------------الرقـ الجامعي:
-----------  

------------------------------------العنواف البريدى:
----- 

-----------البريد االلكتروني:------------------رقـ الموبيؿ:
----- 

-------------------------------------:ولى األمرأسـ 
--------   

------------------------------------ العنواف البريدى:
-  

  --------- االلكتروني: البريد-----------------  رقـ الموبيؿ:



 

       

 

 

 
 

 

 نموذج مقترح لممرشد األكاديمي لتسجيؿ طالب

  الرقـ الجامعي  االسـ

الفصؿ  
 الدراسي

 /    /   60    اليـو /التاريخ 

 

ساعات 
الخطة 
 الدراسية

ساعات ال
التى 

إجتازىا 
 الطالب

الساعات 
 المتبقية

المعدؿ 
 On التراكمي

probation Pending 

 تدريب دراسية

       

 .………جامعة فاروس باألسكندرية/ كمية 

 ………قسـ 

 اإلرشاد األكاديمي

 

   ------------------------------------المرشد األكاديمى: :

   -----------------------------------------------الحجرة:

  -------------------------------------------رقم الموبيل:



 

       

 

  

 *مرفؽ شجرة المقررات

 

متطمبات    المقررات المقترحة
 سابقة

الساعات 
 المعتمدة

عدد مرات 
 التسجيؿ

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسـ الطالب :                            

 التوقيع  :          

 :اسـ المرشد األكاديمي

 :التوقيع

 .………جامعة فاروس باألسكندرية/ كمية 

 ………قسـ 

 اإلرشاد األكاديمي

 



 

       

 

 
Statement of 

Academic Probation 

This is to state that ________________________  _________ 

                                             [Student name]                  

[Student ID] 

has received a CGPA of     ________       on        __ / __ / __    

and is placed on Academic Probation for one calendar year  

starting from        __ / __ / __          to           __ / __ / __  
_____________________                _____________________  

       

        Student's signature     Academic Advisor's 

Signature 

____________________                _____________________    

     

           Dean's signature                         Date 

                 

 

 

 

If the student mentioned above is unable to improve his CGPA 

to be at or above 2.00 by the end of the probation period, he will 

be asked to change his academic path. 



 

       

 

 

Student Name: I.D.: GPA: 

Faculty: Dept: Hrs finshed/Total=            / 

Level: Year: On 

Prop.□     

Pending 

□          

>3.5□ 

Year 

1 

1 
                                                      

  

2 
                                                      

            

Year 

2 

3                      

4 
                                     

  

Year 

3 

5 
                                      

                                              

6 
                                   

  

Year 

4 

7 
                                            

                                                   

8 
                                         

  

Year 9                          



 

       

 

5                                                      

10 
                                          

                                                     

 

    Elective  

 

 

 

 التقييـ الذاتى لمكمية لفاعميات اإلرشاد األكاديمى

 )يتـ التقييـ بواسطة المرشد األكاديمى العاـ ومساعديو ويعتمد مف عميد الكمية(

الفصؿ   الكمية والقسـ
 الدراسى

 

  عدد الطبلب  أسـ المرشد

ممتا العنصر 
 ز

9 

جيد
 جدا

8 

 جيد

7 

مق
بو
 ؿ

6 

ضع
 يؼ

5 



 

       

 

 جانب مف المخصص مناسبة الوقت 5
 الطبلب طيمة األكاديمي إلرشاد المرشد
 المرشد انشغاؿ الدراسي أو الفصؿ

 عمى والتفرغ التدريس بأعباء األكاديمي

  .األكاديمي اإلرشاد حساب

     

 أثناء مكتبو في األكاديمي المرشد جدتوا 6

 .األكاديمي اإلرشاد عممية
     

 خمفية إلى األكاديمي ؼ المرشدعر ت 7

 واالجتماعية الثقافية الطالب

 .أكاديمًيا إرشاده قبؿ واالقتصادية

     

 لمطبلب األكاديمي المرشد تعريؼ 8
 وتخصصاتيا الكمية بأقساـ

     

 بمتطمبات األكاديمي المرشد إلماـ 9
 توضيحلمتخصص مع  الدراسية الخطة

 قبؿ التسجيؿ لمطالب الخطة متطمبات
المؤىمة  الدراسية المواد اختيارو 

 ومناقشتيا مع الطالب.

     



 

       

 

 لتعميمات األكاديمي المرشد توضيح :

 عف الناجمة والحرماف األكاديمي اإلنذار

واإلحتفاظ بسجؿ لكؿ  لمطالب الغياب
 طالب.

     

 بلمطبل األكاديمي المرشد توجيو ;
 بعض توضيح أو الطالب دليؿ لمراجعة

 األكاديمي اإلرشاد عممية عف النقاط

 .فيو

     

 

 

 مما يتطمب إستبدالو عناصر الضعؼ فى المرشد األكاديمى

 أو عممو في األكاديمي المرشد تباطؤ 5
 مكتبو ازدحاـ إلى يؤدي مما تغيبو,
 .التسجيؿ وتأخر بالطمبة

     

 إلى أحياًنا األكاديمي المرشد لجوء 6

 عممية خبلؿ الطمبة مع الفظ التعامؿ

 .اإلرشاد

     



 

       

 

 بتعميمات األكاديمي المرشد إلماـ ضعؼ 7
التسجيؿ  وقواعد األكاديمي اإلرشاد
 .الجامعي

     

 أماـ لمطالب األكاديمي لمتحصيؿ انتقاد 8
 .اآلخريف زمبلئو

     

 الطمبة ألسئمة األكاديمي المرشد تجنب 9

 أمور عف فييا يستوضحوف التي

 .والتسجيؿ اإلرشاد

     

 الطالب تسجيؿ الستمارة المرشد توقيع :

 .المطموب التدقيؽ دوف
     

 إلى لمطمبة األكاديمي المرشد تحويؿ ;

 زمبلئو أحد أو العميد أو القسـ رئيس

 اإلرشاد حوؿ الطمبة أسئمة عف لئلجابة
 .األكاديمي

     

 ممفاتل األكاديمي المرشد إستكماؿ ;

 .الطمب إرشاد
     

      مف األكاديمي لممرشد المستمر التذمر >



 

       

 

 إرشادىـ عف المسؤوؿ الطمبة عدد كثرة

 

  تحريرًا فى:    /   / 

 

 عميد الكمية       المرشد األكاديمى العاـ

 

 

 
Address 

Pharos University, canal el Mahmoudia Street, Beside green 

plaza complex. 



 

       

 

Student Affairs Telephone 

203)3877804+) 

203)3877823+) 
Telephone Administration 

203)3877288+) 

203)3877264+) 

203)3877305+) 
www.pua.edu.eg 

 

 

 

http://www.pua.edu.eg/
http://www.pua.edu.eg/

