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  الطالبي األكاديمي اإلرشادسياسة   -07

 

_____________________________________________________________ 

 سياسة جديدة              الحالة :            

   سياسة تمت مراجعتها                                   

 تكملة لسياسية قائمة                                             

 جميع كليات العلوم التطبيقية           النطاق :             

 .(بعض الكليات ) .............................................                                  

 كلية واحدة     ) ..........................................(                                  

                               غير األكاديميين                األكاديميون    جميع الموظفين                 ن:والموظف           الجهة المستهدفة : 

 طالب الدراسات العليا       طالب البكالوريوس           جميع الطالب             الطالب :        

 )..................( جميع التخصصات                     بعض التخصصات                                               

 

      األسس واألهداف -1

يهدف إلى  و ،العلوم التطبيقية  يعتبر اإلرشاد األكاديمي جزءا مكمال للتعليم الذي يتلقاه الطالب في كليات

 ويتضمن اإلرشاد األكاديمي مساعدة الطالب ،تقديم العون للطالب في عملية تطوير الخطط التعليمية الهادفة 

 جاد مسار التعليم األفضل لهم .الخاصة وأيضا إي تهم واهتماماتهمفي صياغة التساؤالت المهمة حول كفاءا

 ذاتلواقعي للتقييم االالتطور الثقافي والتواصل الفاعل و المرجوة من هذه السياسة  ضمن النتائجوتت

والتطور القيادي والسلوكيات الصحية والعالقات الهادفة بين األشخاص و اإلستقاللية   واإلختيارات الوظيفية

 .لتنوع وتحقيق األهداف الشخصية والتعليمية والتعاون وتقدير ا

 

 :     التعريفات -2

 

أهدافهم ضمن الخطط  عملية تطورية تهدف إلى مساعدة الطالب في تحديد اإلرشاد األكاديمي : 

 التعليمية .

 

 موظف أكاديمي يتم تكليفه بتقديم اإلرشاد األكاديمي لمجوعة من الطالب .  :  األكاديمي المرشد
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الطالب األكاديمي الذي يدرس المقررات الرئيسية في الكلية إبتداء من الفصل    : رشدالم

 األول حتى نهاية الفصل الثامن .

 

اإلرشاد  رشد األكاديمي والطالب الذي يتلقىجلسة إرشادية تعقد بين الم  اإلرشاد الفردي :

 األكاديمي .

 

 ديمي و مجموعة الطالب ممن يتلقونجلسة إرشادية تعقد بين المرشد األكا  اإلرشاء الجماعي :

 اإلرشاد األكاديمي .

 

دد الذي جلسة تعقد في األسبوع األول من العام األكاديمي للطالب الج  األسبوع التعريفي :

 .ة في الكلية سيدرسون المقررات الرئيسي

 

 2.00الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن    تحت المالحظة : الطالب

في اللغة اإلنجليزية و الرياضيات وتقنية لطالب الجدد لتحديد مستواهم إختبار ل  : ختبار التحديا

 المعلومات .

 

 المعدل الذي يعتمد على المواد التي تتم دراستها في كل فصل .  المعدل الفصلي : 

 

 المعدل الذي يعتمد على جميع المواد التي درسها الطالب حتى تاريخه . المعدل التراكمي : 

 

الدليل الذي يمكن اتباعه من قبل كل طالب في الكلية إلكمال جميع المواد   لدراسية :الخطة ا

 والتخرج في الوقت المحدد .

 

 . جة البكالوريوسالقسم الذي يمنح در القسم األكاديمي : 

 

جنة لة من الطالب المتميزين الذين يقومون بمتابعة الطالب ومساعدة مجموع  اللجنة االكاديمية الطالبية :

 اإلرشاد األكاديمي في الكلية خالل عملية تقديم اإلرشاد االكاديمي .

 

 :     محتوى ومبادئ السياسة -3

ين للطالب لتحسكليات العلوم التطبيقية رها توفيعتبر اإلرشاد األكاديمي من أهم الخدمات التي  .3.1

  .هم األكاديميأدائمستوى 

توجه خاص على وبما أن الطالب جاءوا من خلقيات وأنماط أكاديمية مختلفة فإنهم بحاجة إلى   .3.2

كاديمية ة الجامعية وضمان حياة أشكل إرشاد مستمر وذلك من اجل التغلب على تحديات الحيا

 سلسلة .

  يةقسام التخصصاألذه العملية فقط في يتم تطبيق ه  .3.3
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 ،لكل طالب بعد السنة التأسيسية وذلك عن طريق مركز القبول والتسجيل يتم تحديد مرشد أكاديمي  . 3.4

 : ويهدف هذا المشروع المشترك إلى

 . مساعدة الطالب في اكتشاف امكانياته وقدراته 

 . زيادة الوعي لدى الطالب خالل عملية تسجيل المواد  

 في إيجاد الطرق البديلة إلكمال دراستهم في حال تعثرهم البمساعدة الط 

 دراسيا .

  ممن هم تحت المالحظة االكاديمية إعطاء األولوية والمتابعة المستمرة للطالب 

 . تعزيز تطور الطالب وتقدمهم 

 . مناقشة وتوضيح األهداف العلمية والوظيفية والحياتية 

  الوثوق بها وفق حاجة الطالب لها تزويد الطالب بالمعلومات الدقيقة التي يمكن 

  التقدم االكاديمي للطالب وتأثير ذلك على تحقيق األهداف متابعة وتقييم

   المرجوة .

 توضيح قوانين المؤسسات واألنظمة عند الحاجة .   

 والمؤسسية والمجتمعية زيادة وعي الطالب بالمصادر والخدمات التعليمية . 

  جمع وتوزيع البيانات التي تتعلق بإحتياجات الطالب وميوله وأدائه وذلك

 . وضع السياسات و القرارات المؤسسية عند إلستخدامها

 

 :التشريعات الموائمة   . 4

 -  2007/  62الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم  

 -  39/2012القرار الوزاري رقم  

 

 :قالمالح -5

 الملحق أ : اللوائح األكاديمية 

 

 ال توجـــــد  المواد الداعمة لهذه السياسة: -6

 

 مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية     :جهة االعتماد -7
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 :ةتواريخ الموافقة على السياس -8

 

 .............................   تاريخ بتمت الموافقة على هذه السياسة 

 .............................  تاريخبتمت الموافقة على هذه النسخة من السياسة 

 .............................   تاريخببدأ العمل بهذه النسخة من السياسة 

  .............................    تاريخ.بسيتم مراجعة هذه السياسة 

 

  المدير العام لكليات العلوم التطبيقية   الجهة الداعمة: -9

 

 المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية    التواصل: جهة -10

 


