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 مقدمة: 
 علا األكاديمي بمعهد الوادي العاالي للهندساة والتونولواياا أحاد أهام النقااط القوياة للمعهاد التاي ي  اد   اإلرشاد يعتبر  

 أهام مان واحادا   األكااديمي اإلرشااد  يمثال. و المستوي التعليماي للطاالب  عل أهميتها الوبيرة لما له من آثار إيجابية 
 مان التأكاد  فاي يسااهم النجاا،   ماامعادالت  أعلا  وتحقياق كاديمياةاأل البيئاة فاي لالندماج الطالب  مساعدة وسائل
 فاي مايالعل وتحصايله باأداء الطالاب  يتعلاق فيماا و اذل  الدراساية الخطاة تطبياق حيا  مان  العلمياة الطالاب  مسايرة

 .والسلو يوتطوير مستواه العلمي  تخصصه وتحديد  قرارته عل  نفسه في اتخاذ   واالعتماد مختلف المستويات 

 الرؤية والرسالة:  .1
الريااادة والتمياال محليااا  وإقليميااا  فااي التعلاايم الهندسااي والتونولااواي لمواكبااة التقاادم التونولااواي  رؤيةةة المعهةةد: ▪

 المجتمع والتنمية المستدامة. احتيااات المتسارع ومتطلبات سوق العمل وتلبية 

يلتلم معهد الوادي العالي للهندسة والتونولوايا بتحقيق التميال األكااديمي وتخاريج مهندساين   رسالة المعهد: ▪
والاتعلم الاذاتي المساتمر والمنافساة فاي ساوق العمال  والبحا  العلماي  واالبتواارمتميلين قاادرين علاي اإلباداع  

 لتنمية المستدامة.المحلي واإلقليمي  والمشار ة الفعالة في تنمية وتطوير المجتمع لتحقيق أهداف ا

 األكاديمي:  اإلرشادهدف  .2
 األكاديمي إلي واود مرشد أكاديمي للطالب يعمل علي: اإلرشاد  يهدف

 مساعدة الطالب في اإلعداد والتخطيط لمستقبله العلمي. -

 ات التي ت دي لتفوقه.اإلرشاد توايه الطالب ب -

 قدراته والمتفقة مع النظام والقواعد المعلنة.إرشاد الطالب في تسجيل الساعات الدراسية المتوافقة مع  -

إرشاد الطالب إلاي االساتفادة مان نظاام السااعات المعتمادة للحصاول علاي أفرال المقاررات وأنساب البادائل  -
 المطروحة.

 : )الساعات المعتمدة(  نظام الدراسة  .3
 السنة الدراسية: 3.1

تماشيا  مع المبادئ   التعليميللهندسة والتونولوايا من نظام الساعات المعتمدة أساسا  لنظامه    العالييتخذ المعهد  
اإلنسان لحقوق  فترة   العامة  خالل  الدراسي  العبء  وتقسيم  الدراسية  المقررات  اختيار  حرية  للطالب  يتيح  حي  

 دراسته.  
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الساعات المعتمدة المطلوبة في اميع مجاالت التخصص للتخرج  يحدد المعهد وفق ا لالئحته الداخلية وإامالي عدد 
 وتوون مقسمة  التالي:

والتي يجب  : وهي المقررات األساسية طبق ا لمنهج المعهد   (Mandatory Course)  المقررات اإلللامية -
 علي الطالب ااتيازها اميع ا بنجا،  جلء من متطلبات التخرج. 

- ( االختيارية  يختار  Elective Courseالمقررات  أن  للطالب  يمكن  التي  المقررات  من  (: هي مجموعة 
اختباري  مواد  تشمل  أن  ويمكن  )  ةمنها  التخصص  مجال  عامة  Specializedفي  اختيارية  مواد  أو   )

(General.وتهدف إلي ضمان اتساع المعرفة واستومال مواصفات الخريج ) 

وهي مجموعة من المقررات المطلوبة من  (:  University Requirements)  المعهد مقررات متطلبات   -
طالب   شخصية    إل   وتهدف  المعهد اميع  بناء  في  تعمل  التي  والمهارات  المعلومات  الطالب  إكساب 

وتساعده   دراسته    عل الطالب  بداية  في  ااتيازها  الطالب  علي  ويجب  المختلفة  التخصص  مواد  دراسة 
 . بالمعهد 

 مدة الدراسة ومواعيدها:  3.2
عشرة فصول دراسية اعتيادية( وفق نظام الساعات المعتمدة   أيالمتوسط )  فيمدة الدراسة بالمعهد خمس سنوات  
هندسة   بكالوريوس  عل   التخصصات    فيللحصول  الفصول   التياحدى  حساب  مالحظة  مع  المعهد  يمنحها 
 ل عام    فيوزع الدراسة    وتنتظم الدراسة بالمعهد عل  أساس فصل  حي  تتالصيفية من ضمن سنوات الدراسة

 عل  ثالث فصول دراسية:   اامعي
 األول  الدراسيالفصل  -
 الثاني  الدراسيالفصل  -

 ( أسبوع 15مدة  ل منهما )
المقرر   في)بمدة ال تقل عن ثمانية أسابيع( وبشرط إال يقل عدد الطالب المسجلين    صيفي  دراسيفصل   -

 الواحد عن عشرة طالب.
 مدة الفصل باألسابيع  تاريخ البدء الدراسيالفصل 

 أسبوع  15 األسبوع الثال  من سبتمبر األول

 أسبوع  15 من فبراير  الثانياألسبوع  الثاني

 أسابيع  8 يوليو األسبوع األول من  الصيفي
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 نظام الساعات المعتمدة: التعريف ب 3.3
وهي  األخرى  للمقررات  نسبة  مقرر  لتحديد وزن  ل  دراسية  قياس  وحدة  بأنها  المعتمدة  التدريسية  الساعة  تعرف 

نظرية   محاضرة  ساعة  تعادل  ساعتانمدتها  مدته  عملي  تدريب  أو  األسبوع  في  أكثر  واحدة  طوال   أو  أسبوعي ا 
الدراسي.   الدراسية  الفصل  الساعات  من  عدد  تحديد  عل   المعتمدة  الساعات  نظام  التعليم  التي  يقوم  وزارة  تقرها 

القطاع  العالي )لجنة  المعتمدة(للمعهد  الساعات  بنظام  اإللمام  ويتطلب  بعض      مدلول  عل   الوقوف  ضرورة 
 : التاليالمصطلحات  وذل  عل  الواه 

محااادد األهاااداف والمحتوياااات والنشاااااطات  دراسااايهاااو عباااارة عااان مااانهج (: Course) الدراسةةةةيالمقةةةةرر  ▪
الخطاة الدراساية  فايالتعليمية النظرية والعلمية  وهو وحدة تعليمية مرتبطة مع المقررات األخرى المطروحة 

 بجملتها.

وحادة تعليمياة قياساية تتاألف مان سااعة تعليمياة )محاضارة( أو  هاي(: Credit Hourالسةاعة المعتمةدة ) ▪
( أسابوعا   وتتطلااب السااعة المعتماادة 15ثنتاين إلاا  ثاالث سااعات عمليااة )مختبارات أو ناادوات( لمادة )مان ا

عة واحدة لول ساعة الدرس وتحريرا  وافيا  خاراه  وتقدر الساعة المعتمدة للمقررات بسا  في  مشار ة فعالة
 :التاليتحول ساعات التدريس إل  ساعات معتمدة وفقا  للجدول حي  محاضرات نظرية  
 عدد الساعات المعتمدة  مدة الدراسة  نوع الساعات الدراسية

 ساعة معتمدة واحدة  ساعة واحدة  محاضرات نظرية 

 ساعة معتمدة واحدة  ساعات  3إل   2من  تمارين 

 معتمدة واحدة ساعة  ساعتين معمل وتطبيقات  معامل وتطبيقات عملية

تا دى دراساتها  التايمجموعة من المقررات واألنشاطة الدراساية  هي(: Plan of Studyالخطة الدراسية ) ▪
 تخصص معين. فيوإنجازها بنجا، إل  منح الطالب الدراة العلمية )بكالوريوس( 

يساجل فيهاا الطالاب ويتاابع  التيهو عدد الساعات المعتمدة (: Course Loadللطالب ) الدراسي العبء ▪
 .الدراسيالدراسة فيها طوال الفصل 

التخصاااص  فااايأو أكثااار تتطلاااب خطاااة الدراساااة  دراسااايهاااو مقااارر (: Prerequisiteالمتطلةةةب السةةةاب  ) ▪
 دراسااايمقااارر  أي فااايبالتساااجيل  مقااارر آخااار يعتماااد علياااه  وال يسااامح للطالاااب  فااايدراساااته قبااال التساااجيل 

 بنجا، دراسة  ل ما تحدده الخطة الدراسية من متطلبات سابقة لهذا المقرر. أتمإال إذا  تخصصي
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   يمنحها المعهد: التيالتخصصات  3.4
 التخصصات التالية:  فيبناءا  عل  طلب المعهد دراة البكالوريوس   العاليتمنح وزارة التعليم 

 هندسة القوى الوهربية الهندسة المعمارية والتصميم 
 هندسة االتصاالت واإللوترونيات  الهندسة المدنية 
 هندسة التحكم وأنظمة الحاسب   هندسة البيئة

التخصصات الرئيسية المطروحة مع التخصصات الثانوية إن وادت   فييتطلب منح الطالب دراة البكالوريوس  
 حسب الخطة الدراسية المعتمدة من لجنة القطاع ما يل :

 ( نقطة عند التخرج.2,0للطالب عن ) التراكميأن ال يقل المعدل  -
 سنوات دراسية. أن يكون الطالب امر  الحد األدن  من المدة اللمنية المقررة للدراسة  وه  خمس -
 عل  األقل خالل سنوات الدراسة. علمي ل قسم  فيأن يجتاز بنجا، عدد الساعات المعتمدة المقررة  -

 المقررات:  فينظام تقييم أداء الطالب  3.5
  الدراسايباإلضاافة المتحاان آخار الفصال  الدراساييتم تقيايم أعماال الطالاب بصافة مساتمرة خاالل الفصال 

التمارين النظرية   -)االمتحانات الدورية  فيالء من الدراة النهائية وتتمثل   الدراسيوتمثل أعمال الفصل  
امتحاان منتصاف الفصال( بينماا يشاكل امتحاان آخار الفصال   -االنتظام والمشاار ة    -البحوث    -والعملية  
% مااان الدرااااة النهائياااة علااا  األكثااار  وقاااد تقسااام الااادراات باااين امتحاناااات تحريرياااة وشااافهية 60 الدراساااي
 وأعمال بحثية طبقا  لطبيعة المقرر. وعملية

 للمستويات اآلتية: الدراسي طبقانهاية الفصل  فييقيم أداء الطالب لول مقرر 
 التقدير  عدد النقاط  التقدير المكافئ النسبة المئوية المناظرة

 A+ 4,0 ممتاز )+( % فأعل  95
 A 3,7 ممتاز  % 95% حت  أقل من  90
 A- 3,3 (-)ممتاز  % 80% حت  أقل من  85
 B+ 3,0 ايد ادا  )+(  % 85% حت  أقل من  80
 B 2,7 ايد ادا   % 80% حت  أقل من  75
 C+ 2,3 ايد )+(  % 75% حت  أقل من  70
 C 2,0 ايد % 70% حت  أقل من  65
 D+ 1,7 مقبول )+( % 65% حت  أقل من  60
 D 1,3 مقبول  % 60% حت  أقل من  55
 D- 1,0 (-مقبول ) % 55% حت  أقل من  50

 F صفر راسب  % 50أقل من  
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حالااة المقااررات  فاايبعااذر أو  إكمالااهحالااة االنسااحاب ماان المقاارر أو عاادم  فااينقاااط  أيااةال يعطاا  الطالااب 
 تقيم إما نجاحا  أو رسوبا  فقط. التييحررها الطالب مستمعا  أو المقررات  التي

حصال عليهاا وقسامتها علا   التاي( بجمياع النقااط الفصالي)المعادل  الدراساييحسب معدل الطالب للفصال 
لادراات  التراكمايدرساها بهاذا الفصال  أماا المعادل  التايعدد الوحدات العلمية المعتمدة لمجموع المقاررات  

السااابق علاا  عاادد  الدراساايحصاال عليهااا الطالااب حتاا  الفصاال  التاايالطالااب فيحسااب بقساامة عاادد النقاااط 
 عدل العام لدراات الطالب عند التخرج بطريقة مماثلة.الوحدات العلمية المعتمدة ويحسب الم

لماااا حقاااق عااادد hط دراسااايفصااال  أينهاياااة  فاااييمكااان أن ينقااال الطالاااب مااان مساااتوى إلااا  مساااتوى آخااار 
بمجااارد  دراسااايفصااال  أينهاياااة  فاااي ماااا يمكااان للطالاااب التخااارج  التااااليالسااااعات الم هلاااة للنقااال للمساااتوى 

 للتخرج.ة انتهاءه من دراسة عدد الساعات الالزم
 عدد الساعات المعتمدة  المستوى 

 31-0 المستوى األول 
 61-32 الثاني المستوى 

 91-62 المستوى الثال  
 121-92 المستوى الرابع 

 122أكبر من  المستوى الخامس 

 تقدير غير مكتمل:  ▪
توون دراته صفرا  وأعتبر راسبا  فيما  الدراسيإذا تخلف الطالب عن دخول االمتحان نهاية الفصل  -

 .تخلف فيه
المخااتص و ااان قااد ااتاااز بنجااا،  العلماايمشااروع يقبلااه القساام  اااديإذا ثباات تخلااف الطالااب لعااذر  -

هاذه  فاييحساب للطالاب تقادير ر يار مكتمالر  و  وامتحاان نصاف الفصال الفصالي الساعياختبارات  
 فاايالمقاارر )المقااررات( ذات التقاادير  ياار المكتماال  فاايالحالااة يجااب علاا  الطالااب أن يمااتحن فقااط 

 :يليلم توتمل ما  التي  ويطبق عل  المقررات التالي الدراسيالفصل 

o   ساجل الطالاب يساتبدل بتقادير  فايواحد ولم يتغير تقادير  يار مكتمال   دراسيإذا مر  فصل
 .والتراكمي الفصليراسب ويحسب ضمن معدله 

o  إذا اسااتومل الطالااب متطلبااات المقاارر يحتسااب لااه التقاادير الااذى حصاال عليااه ويحسااب ضاامن
 .والتراكمي الفصليمعدله 
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 مرتبة الشرف: ▪
( 4عنااد التخاارج ال يقاال عاان ) تراكمااييحصاال علاا  معاادل  الااذيتماانح مرتبااة الشاارف األولاا  للطالااب 

عناد التخارج يتاراو، بااين  تراكماييحصال علا  معادل  الاذينقااط  وتمانح مرتباة الشارف الثانياة للطالاب 
 :يليويشترط للحصول عل  مرتبة الشرف ما  ( نقاط 4( وأقل من )3,6)

في % من متطلبات التخرج  وأال يكون قد رسب 75ما ال يقل عن  المعهد  فيأن يكون قد درس   -
 المعهد.في مقرر دراسة  أي

 مدة ال تجاوز الحد األدن  المقرر.في أن يكون قد أكمل متطلبات التخرج  -
إذا لام يقاال معدلاه للفصاال الساابق عاان ايااد  دراساايقائماة الشاارف لفصال فااي يوضاع اساام الطالاب  -

ساجل فيهاا الطالاب لهاذا  التايتقال عادد الوحادات العلمياة  أالمادة عل   في أيادا  دون الرسوب  
 عشر وحدة. عن خمسةدراسي الفصل 

 : األكاديمياإلنذار  ▪
مان بادء  الثااني الدراساينهاياة الفصال  فاي( نقطاة 2أقل من ) تراكميإذا حصل الطالب عل  معدل 

يتخاارج فيااه  يواااه لااه عميااد المعهااد إنااذارا  أكاديميااا  بناااءا  علاا  عاار  ماان  أنإلاا   الدراسااة بالمعهااد 
لاااب رئااايس القسااام المخاااتص وتتاااول  إدارة القباااول والتساااجيل )شااائون الطاااالب( إخطاااار ولااا  أمااار الطا

 هذه الحالة بما يل : فيعامل الطالب وي األكاديميبصورة من اإلنذار 
 ساعة معتمدة(. 12للطالب إل  الحد األدن  المقرر ) الدراسييخفض العبء  -
لحصاوله علا  خاالل الفصالين الدراسايين التااليين   األكااديمييجب عل  الطالب إزالة أثر اإلنذار   -

 ( نقطة.2إل  أكثر من ) التراكمي  وذل  برفع المعدل األكاديمياإلنذار 
 التراكمايول علا  الحاد األدنا  للمعادل إذا عجل الطالب خالل فترة فصاليين دراسايين عان الحصا -

 : ما يلحالته بمراعاة  فييتم عر  األمر عل  مجلس إدارة المعهد للنظر 
o  ،أو  ااان % فااأكثر ماان الساااعات المعتمادة الالزمااة للتخاارج75إذا  اان الطالااب قااد أتاام بنجاا  

 اال  مان الحاالتين ال يقال  فاي التراكمايو اان المعادل   ( نقطاة فاأكثر2آخر معدل فصل  لاه )
يصاار، للطالااب االسااتمرار بالدراسااة لفصاالين دراساايين متتاااليين فاا ذا لاام يااتمكن  ( نقطااة2عاان )

 نهايتهما يتم فصله من المعهد. في األكاديميالطالب من إزالة اإلنذار 
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o   من الساعات المعتمدة الالزمة للتخرج أو لم  ان معدله 75  إتمامإذا لم يتمكن الطالب من %
ضاوء تقريار مسابب يقدماه رئايس  فاي( نقطاة يكاون لمجلاس إدارة المعهاد 2أقال مان )  التراكمي

 القسم المختص اتخاذ أحد القرارين التاليين:
آخر داخل المعهاد واعتمااد الخطاة الدراساية الالزماة  رئيسيتحويل الطالب إل  تخصص  -

 الدراسية الجديدة.ال تتفق مع الخطة  التياستبعاد المقررات والتقديرات  بمراعاةله 
 فايالتااليين  خاالل الفصالين الدراسايين األكااديميإذا لم يتمكن الطالاب مان إزالاة اإلناذار  -

 التخصص المحول إليه  ينصح بالتحويل من المعهد وإذا لم يمتثل يفصل من المعهد.

إلزالاة أثار اإلناذار  حساب الفصول الدراسية المنصوص عليها في الصيفي الدراسيال يدخل الفصل 
 .األكاديمي

أو أكثار يمكان لمجلاس  إابااري مقرر  فيإذا فصل الطالب من المعهد بسبب استنفاد مرات الرسوب 
اإلدارة الموافقة عل  إعادة قيده  طالب من الخارج مع حراور التماارين العملياة  ويكاون إعاادة القياد 

 فايسادد التولفاة الواملاة لدراساته يعلا  أن   فصول دراسية فيما رساب فياه الطالاب   بحد أقص  ثالثة
للمعهد باإلضافة إل  رسم إعادة قيد يحدده مجلس   ختاميالمقررات المسجل فيها طبقا  آلخر حساب 

 بعد انتفاء سبب فصله من المعهد. آخري مرة  نظامييتحول إل  طالب ل   إدارة المعهد 

 تحديد التخصصات الرئيسية  فييرجع إلى األقسام العلمية  لألقسام: الدراسيالهيكل العام للبرنامج  3.6

 لألقسام العلمية ساعات التخصص المعتمدة المتطلب  م
اتصاالت   قوي كهربائية مدني  عمارة 

 وإلكترونيات

1 

 اجتماعية وثقافة عامة(:متطلبات المعهد )إنسانيات وعلوم 
 5 5 5 5 ساعات معتمدة إجبارية  -أ
 12 12 12 12 ساعات معتمدة اختيارية  -ب
 17 17 17 17 متطلبات المعهد )إنسانيات وعلوم اجتماعية وثقافة عامة(:مجموع 

 34 34 34 34 متطلبات أساسية عامة )لجميع التخصصات(: 2

3 

 علمي متطلبات التخصص الرئيسي لكل قسم  
 120 116 111 116 ساعات معتمدة إجبارية  -أ
 9 9 9 10 ساعات معتمدة اختيارية  -ب

 3 3 3 2 تدريب عملي 
 132 128 123 128 مجموع متطلبات المعهد  

المطلوبة   4 الساعات  الساعات ضمن عدد  يتم حساب عدد  )ال  اختيارات حرة 
 للتخرج(

0-9 0-9 0-9 0-9 
 183 179 174 179 المطلوبة للتخرج بكل قسم علمي إجمالي عدد الساعات 



 

 وزارة التعليم العالي 
 معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

 دليل اإلرشاد األكاديمي – واالعتمادوحدة ضمان الجودة 
 

 

-8- 

 وتسجيل الطالب األكاديمي   اإلرشادنظام  .4
بأنظمة  هو نظام يقوم به أعراء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة )علي األقل مدرس مساعد( لتعريف الطالب 

 الدراسة بما يحقق األهداف المراوة.وسياسات المعهد ومتابعتهم أكاديميا  لتوايههم ومعاونتهم علي التقدم في 

 اللجنة الدائمة لإلرشاد األكاديمي بالمعهد:  4.1
 بقرار من مجلس إدارة المعهد  وتو ل إليها المهام اآلتية:  تشكل هذه اللجنة

ندوة   - ثالث   اإلرشاد نظيم  لمدة  للطالب  ندوة  تعقد  حي   دراسي   فصل  ولول  قسم   في  ل  المعهد   في 
 بالمعهد.  اإلرشاد ية ويحرر الندوة اميع أعراء وموظفو ساعات في الفترة المسائ

 تنظم ندوة لإلرشاد ألعراء هيئة التدريس بكل قسم خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي. -

 بالمعهد إلي التوعية بما يلي:  اإلرشاد تهدف ندوة 

o  من حي  أهدافه ووظائفه وإاراءاته ومسئولياته. اإلرشاد 

o .متطلبات وإاراءات ومسئوليات التسجيل في المقررات 

 بمرحلتيه لطلبة المدارس الثانوية.المبكر  اإلرشاد تتولي اللجنة مهام 

وتعقد  دراسي   فصل  بداية  ل  في  للتسجيل  المحددة  الفترة  خالل  مستمر  انعقاد  حالة  في  اللجنة  توون 
تها في الموقع المحدد لذل   ويكون لها صالحية النظر والبت في المسائل العاالة التي تعر  عليها  ااتماعا

 في حدود اللوائح والتعليمات المقررة في شأنها.

 : العام المرشد األكاديمي 4.2
في حالة واود أكثر من برنامج علمي يتم توليف رئيس القسم بالقيام  يقوم العميد بتوليف المرشد العام للمعهد  و 

ومكتب العميد القبول والتسجيل في   ناألكاديمييودوره التنسيق بين المعهد والمرشدين  بدور المرشد األكاديمي العام  
 مختلف األمور األكاديمية. 

 المرشد األكاديمي:  4.3
العميد تحت إشراف المرشد األكاديمي العام للقسم ويقوم بمهمة هو أحد أعراء هيئة التدريس يتم توليفه من قبل  

 طالب(. 25األكاديمي لمجموعة من الطالب )ال يليد عددهم عن   اإلرشاد 
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 مهارات المرشد األكاديمي:  4.4
القادر   النااح هو  األكاديمي  الفعال مع طالبه   عل المرشد  يجيد    التواصل  أن يحدد حااتهم   االستماع يستطيع 

إليهم يفهمهم ويهتم بهم ال يهاامهم وال يسخر فيهم  إنما يعمل معهم ويشار هم في التخطيط لدراستهم  يستثمر 
ينبغي أن تتوفر في المرشد األكاديمي  بقدراتهم. ومن هنا نستطيع أن نحدد بعض المهارات التي  خبراتهم ويثق 

 هم في تحقيق األهداف المراوة ومن هذه المهارات: لوي يس االختيارعند 

 القيادة اإليجابية.  -
 التعاطف وحسن المعاملة.  -
 التخطيط والمنهجية في العمل. -
 .االستماعحسن  -
 القرارات وحل المشكالت.  اتخاذ  عل القدرة  -
 الوقت. واستثمارإدارة  -

 :وتسجيل الطالب اإلرشاداألنواع المختلفة لنظم  4.5
و ل نوع مواه   لإلرشاد المعهد  ويواد ثالثة أنواع    فيالمتبع    نظام الساعات المعتمدة  فيبدور هام    اإلرشاد يقوم  

الثانوية العامة    اإلرشاد   ويبدأ  لفئة معينة اإلرشاد ثم    المدارس المختلفة  فيالمبكر الذى يخاطب طالب مرحلة 
  بة طيلة المراحل الدراسية وحت  التخرجالمتخصص للطلاإلرشاد  المعهد ويستمر بعد ذل     فيالعام بعد قبولهم  
 :اآلتيوذل  وفق التدرج 

 المبكر عل  مرحلتين هما: اإلرشاد يجرى : المبكر لطالب المرحلة الثانويةاإلرشاد  ▪

 لطلبة الثانوية العامة:ي الجامع اإلرشاد)المرحلة األولى(  -
المجاالت الدراسية المختلفة المتاحة فيه   ما يهدف بصفة    فييهدف إل  التعريف بالمعهد وأهدافه  

التوعية   إل   المعهد  أساسية  البشرية    إعداد   فيبأولويات  القوى  متطلبات خطط    فيوتأهيل  إطار 
 التنمية التقنية واالقتصادية واالاتماعية.  

يحرص المعهد عل  تمكين طالبه من تحقيق رغباتهم الدراسية بقدر رشيد من الموائمة بينها وبين  
  أن حااات المجتمع  ف نه ي  د عل  ضرورة االهتمام بالمقررات العلمية بصفة خاصة مما يستللم  

واالهتمام العلمية  المقررات  نحو  العامة  الثانوية  األول  من  المرحلة  ب تقان    تتجه اهتمامات طالب 
 اللغة العربية واللغات األانبية والرياضيات بشكل خاص.
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 لطالب مرحلة الثانوية: اإلرشادخيرة( )المرحلة األ -
األخيرة    يأتي المرحلة  بطالب  اللقاء  عل   المعهد  إدارة  الرافد   الثانوية  فيحرص  يشكلون  الذين 

المعهد والنهو  برسالته  واألصيل  األساسي قيامه    الستمرارية  المعهد عل   وتأكيدا  عل  حرص 
خاصة    فيبدوره   وبصفة  المجتمع   تعليميا     فيخدمة  الم هلة  البشرية  القوى  توفير    في مجال 
فعال    النواحي بدور  المشار ة  من  يمكنه  بما  والتطبيقية  والتقنية  المختلفة    فيالنظرية  المجاالت 

 لخطط التنمية. 
المبكر لطالب المرحلة الثانوية )المرحلة األخيرة( إل  التأكيد عل  أهداف  الجامعي    اإلرشاد دف  يه

االت الدراسة جومالدراسي  المعهد وتوضيح نظام القبول وشروطه  باإلضافة إل  التعريف بالنظام  
المعلومات    فيالمختلفة   وتقديم  فيها   المتاحة  والتخصصات  العلمية  ه الء    التي األقسام  تساعد 

 تيار التخصصات المالئمة لقدراتهم وميولهم.الطالب عل  اخ

 العام لطالب المعهد: اإلرشاد ▪
يهدف   حي   األول  المستوى  بطالب  والتخصصات   فييهتم  وأقسامه  بالمعهد  تعريفهم  إل   األساس 

المتاحة به ونظام الساعات المعتمدة وعناصر الخطط الدراسية المختلفة مع التر يل بصفة خاصة عل   
مرحلة االنتقال عل  تفهم مناخ المعهد وتذليل ما قد   في  ت الدراسية المختلفة ومعاونتهمتعريفهم المقررا

 يصادفونه من صعوبات دراسية و يرها. 

 المتخصص لطالب المعهد: اإلرشاد ▪
المستوى   طالب  المعهد    الثانييخرع  من  تخراهم  وحت   حي   المتخصص   لإلرشادبالمعهد  يتول     

باعتباره المراع األول لجميع الطالب الذين يسلوون تخصصا  منفردا  أو رئيسيا  أو   -  العلميرئيس القسم 
بالقسم لوافة متطلبات عل  وضع خطة دراسية تفصيلية لول طالب    اإلشراف  –  فرعيا   تترمن رصدا  

  ويعط  للطالب نسخة منها  ويقوم أعراء هيئة التدريس  تخراه موزعة عل  الفصول الدراسية المختلفة
رئيس    إشرافبمتابعة تنفيذ الخطط الدراسية للطالب تحت    –  ن األكاديمييباعتبارهم المرشدين    –بالقسم  

  إرشاد يكون مهمته    طالب(  25)بحد أقص     لول مجموعة من الطالب   أكاديميالقسم حي  يعين مرشد  
وتعريفهم   التعالطالب  لهمبالخطط  دراس  في   همومساعدت  ليمية  لول فصل  لهم  الدراسية  الخطة   يوضع 

 ويستمر معهم حت  نهاية دراستهم. 
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 ي التال فيوتتمثل  : األكاديمي اإلرشادعناصر   4.6

 فهو محور العملية األكاديمية.  الطالب:

 :فيوتتمثل  المؤسسة التعليمية

شاااأنها مااان  التااايمسااااعدة الطالاااب علااا  اتخااااذ القااارارات الساااليمة  فااايدوره  ياااأتي :يالمرشةةةد األكةةةاديم -
 مسيرته الدراسية بنجا، وفاعلية. فيمساعدته 

تساااجيل المقاااررات الدراساااية للطالاااب بحساااب توقياااع  فااايياااتلخص دور اإلدارة  إدارة التسةةةجيل بالمعهةةةد: -
تقاوم بتطبياق الانظم و اذل   الدراسايعل  استمارات التسجيل  ومتابعاة ساجل الطالاب   يالمرشد األكاديم

 واللوائح الخاصة بالمعهد.

هااو الجهااة المعنيااة ب صاادار الخطااط الدراسااية لواال تخصااص وتقااوم بتعيااين المرشاادين  :يالقسةةم العلمةة -
  ل تخصص. فياألكاديميين لول عدد من الطالب بحسب أعداد الطالب المقبولين 

 .يصدرها المعهد  التياللوائح والقرارات التنظيمية  :األكاديميةالنظم واللوائح   -

 قبول الطالب بالمعهد:  4.7
عدد الطاالب مان  دراسينهاية  ل عام  فيبعد أخذ رأى المجلس األعل  لشئون المعاهد   العالييحدد وزير التعليم  

المعهااد ماان الحاصاالين علاا  شااهادة  فاايأبناااء امهوريااة مصاار العربيااة أو  يرهااا الااذين يقبلااون  طااالب نظاااميين 
الثالث سانوات والخماس  نظاميومات الفنية الصناعية الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة العربية واألانبية والدبل

 .دراسي ل عام  فيسنوات 
يكاااون ترشااايح الطاااالب النظااااميين مااان أبنااااء امهورياااة مصااار العربياااة بالمعهاااد عااان طرياااق مكتاااب تنسااايق القباااول 

 بغياار ذلاا   ويكااون ترشاايح الطااالب ماان  ياار أبناااء العاااليبالجامعااات المصاارية مااا لاام يصاادر قاارار وزياار التعلاايم 
 .العاليامهورية مصر العربية طبقا  للنظام العام للدولة الذى تقرره وزارة التعليم 

 يشترط لقيد الطالب بالمعهد:

 الحصول عل  احدى الم هالت اآلتية: -

o .الثانوية العامة )رياضيات( وما يعادلها من الشهادات العربية واألانبية 

o  سنوات. 3دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام 

o  سنوات. 5دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام 
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o .دبلوم المعاهد الفنية الصناعية 

 خلوه من األمرا  المعدية وصالحيته لمتابعة الدراسة. الطبيأن يثبت الوشف  -

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. -

 االلتحاق بالمعهد اسمه به. فيأن يقيد الطالب الذى ير ب  -

 فر ا  للدراسة بالمعهد.أن يكون الطالب مت -
  الولياااات والمعاهاااد العلياااا وفقاااا   فاااييجاااوز أن يقبااال بالمعهاااد الطاااالب الاااذين اساااتنفذوا مااارات الرساااوب  -

 للقواعد اآلتية:

o   التااايالسااانة الدراساااية الساااابقة للسااانة  فاااي العااااليالولياااة أو المعهاااد  فااايأن يكاااون الطالاااب مقيااادا 
 يلتحق فيها بالمعهد.

o  أن يكاون الطالاب حاصاال  علا  الثانوياة العامااة أو ماا يعادلهاا بمجماوع ي هلاه لاللتحااق بالمعهااد
أفرال للطالااب  ويكااون عاام التحاقااه بالمعهاد أيهمااا  فاايعااام حصاوله علاا  تلا  الشااهادة أو  فاي

التحاق ذل  الطالب بالسنة األول  مستجدين حي  يقادم أوراقاه إلا  المعهاد ويكاون قبولهاا بقارار 
حالة المعاهد الحكومية أو بموافقاة مجلاس إدارة المعهاد  فيئيس اإلدارة المر لية المختص من ر 
 حالة المعاهد الخاصة. في

o  هذا الشأن. فيتصدر  التيالقرارات الوزارية 

 الحاالت اآلتية: فييجوز قيد وإعادة قيد الطالب  -

o  لم يستومل إاراءات قيده لعذر مقبول.  الذيالطالب المستجد 

o  سحب أوراقه وهو مقيد بالمعهد وقدم عذرا .  الذيالطالب 

o  سنة حصوله عل  الثانوية العامة لعذر مقبول. فيلم يتقدم لمكتب التنسيق   الذيالطالب 

 رئيس المختص وبموافقة مجلس إدارة المعهد.الويكون القيد أو إعادة القيد بقرار من 

 يل الطالب:مواعيد تسج 4.8
خالل المدة المقررة لذل    دراسيبداية  ل فصل    فييقوم  ل طالب مقبول بأحد أقسام المعهد العلمية بالتسجيل  

عل     في المعهد   الغر     فييبين    أن تقويم  لهذا  المعدة  التسجيل  المرشد    –بطاقات    –  األكاديميبموافقة 
للمقررات   المعتمدة    التياختياراته  الدراسية  لخطته  وفقا   يسجل   الذيالتخصص    فيسيدرسها  لم  وإذا  به.  قبل 
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المستجد   الفصل    في الطالب  قبوله    الذي الدراسي  بداية  يعد  فيه  غياقبل  ثالثة ال  عل   التسجيل  ويتم   .       
 :وهيمراحل  

 .قالدراسي السابقبل امتحانات نهاية الفصل  إرشاد وتسجيل مبكر: -
 .الدراسيخالل أسبوع من بداية الفصل  :وإضافةسحب  -
 .االعتيادي الدراسيابيع من بدء الفصل خالل ثمانية أس سحب بدون رسوب: -

 تقويم المعهد:  4.9

الفصل الدراسي   أاازهعد بدء  و وم  دراسييقوم مجلس إدارة المعهد بوضع التقويم يحدد فيه بداية ونهاية  ل فصل  
 وفقا للجدول التالي:  الدراسي مللعا الجامعي  ويتم تحديد التقويم للطالب وأعراء هيئة التدريس والعام الجامعي

 التقويم الجامعي للعام الدراسي 

 البيان  التاريخ اليوم
 بدء عمل مكتب التنسيق   
 آخر موعد لقبول طلبات االلتحاق بمكتب التنسيق   
 استقبال الطالب المستجدين  
 إاازات أعراء هيئة التدريسانتهاء   
 امتحانات القبول وتحديد المستوى للطالب المستجدين بالمعهد  
 نتائج القبول وتحديد المستوى  إعالن  
 وتسجيل طالب الفصل األول إرشاد  
 بدء الدراسة والسحب واإلضافة   
 آخر موعد لإلضافة   
 آخر موعد لالنسحاب بدون رسوب  
 المعهد لقاء أسرة   
 آخر موعد لقبول طلبات وقف التسجيل  
 بدء امتحانات منتصف الفصل األول  
 انتهاء امتحانات منتصف الفصل األول  
 الثاني الدراسيوالتسجيل المبكر للفصل   اإلرشاد  
 بدء استالم طلبات التحويل بين األقسام العلمية بالمعهد  
 التحويل بين األقسام العلمية بالمعهد آخر موعد الستالم طلبات   
 األول الدراسيبدء امتحانات نهاية الفصل   
 األول الدراسيانتهاء امتحانات نهاية الفصل   
 اعتماد النتائج من الوزارة  
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 النتائج  إعالن  
 الدراسي نصف العام  إاازةبدء   
 التدريسألعراء هيئة  الدراسي نصف العام  اازهأانتهاء   
 واستقبال الطالب  الدراسي نصف العام  أاازهانتهاء   
 الثاني الدراسيوتسجيل الطالب للفصل  إرشاد  
 واإلضافة بدء الدراسة والسحب    
 لإلضافة آخر موعد    
 آخر موعد لالنسحاب بدون رسوب  
 يوم األنشطة بالمعهد   
 آخر موعد لقبول طلبات وقف التسجيل  
 الثاني الدراسيبدء امتحانات منتصف الفصل   
 الثاني  الدراسيانتهاء امتحانات منتصف الفصل   
 للطالب القدام   الدراسي والتسجيل الفصل   اإلرشاد  
 بدء استالم طلبات التحويل بين األقسام العلمية بالمعهد  
 بالمعهد آخر موعد الستالم طلبات التحويل بين األقسام العلمية   
 الثاني الدراسيبدء امتحانات نهاية الفصل   
 الثاني الدراسيانتهاء امتحانات نهاية الفصل   
 اعتماد النتائج من الوزارة  
 النتائج  إعالن  
 الصيفية هااز بدء األ  
 فيوالتدريب الصي  الدراسيبدء الفصل   
 في الصي الدراسيامتحانات منتصف الفصل   
 فيالصي الدراسيامتحانات نهاية الفصل   
 فينتائج الفصل الصي إعالن  
 

 لطلبة المعهد: الدراسي العبء 4.10
 لقواعد التالية:ل ا  وفقحي  تحدد  جيل()شروط التس الدراسيد العبء يتحدضوابط  ▪

( سااااعة 12( هاااو )الدراسااايالواحاااد )العااابء  الدراسااايالفصااال  فااايالحاااد األدنااا  للسااااعات المعتمااادة  -
( ساعات معتمدة  وال تسرى أحكام هذا البند إذا  انت 9  ويجوز عند الررورة انقاصه إل  )معتمدة

 ( ساعات معتمدة.9الساعات المتبقية للتخرج أقل من )
( ساعة معتمادة   وذلا  خاالل 18ال يليد عن ) دراسييجوز لطالب المستوى األول التسجيل لعبء  -

 الفصلين الدراسيين األولين.
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( ساااعة 21عاان ) االعتيااادي الدراساايالفصاال  فااي الدراساايأن يليااد الحااد األعلاا  للعاابء  ال يجااوز -
 حاالت التالية:  فيمعتمدة 

o ( نقطة.3.6حصول الطالب عل  معدل فصل  ال يقل عن ) 
o .إذا  ان من شأن ذل  تمكين الطالب من التخرج بالفصل نفسه 
o  ماان الحاااد األقصاا  بعاااد موافقاااة يتحمااال الطالااب ثالثاااة ساااعات معتمااادة أكثاار أو أقااال  أنيجااوز

 العميد.
o  ال يجوز أن يليد ما يتحمله الطالب المواود عل  قائمة اإلنذار )المعر  للفصال لساوء معدلاه

 ( عن الحد األدن  للساعات المعتمدة.الفصلي
نقطاة( إلا  الحاد األدنا   2أقال مان  الفصليللطالب المنذر أكاديميا  )معدله   الدراسييخفض العبء   -

 ساعة(. 12)حد أقص  الدراسيمن العبء 
تلاااا   فااايماااواد لهاااا متطلبااااات ساااابقة قبااال اساااتيفاء شااااروط النجاااا،  فاااايال يجاااوز للطالاااب التساااجيل  -

 الحاالت القصوى. في بالتوازي المتطلبات أو دراستهم 
أكثر مان مقارران أو سات سااعات معتمادة   فيالصي الدراسيالفصل  فيال يجوز للطالب أن يسجل   -

 فاية عمياد المعهاد الساما، لاه بالتساجيل فيماا ال يجااوز ثاالث مقاررات وذلا  ومع ذلا  يجاوز بموافقا
 الحاالت التالية:

o  ( نقطة.3,6ال يقل عن ) تراكميإذا  ان الطالب حاصال  عل  معدل فصل  أو 
o   نهاياة الفصال  فايهاذا الحاد األعلا  تمكاين للطالاب مان التخارج   فايإذا  ان مان شاأن التساجيل

 .فيالصي

 االنسحاب واإلضافة:  ▪
خالل مدة أسبوعين  األكاديميمح للطالب باالنسحاب أو اإلضافة لمقرر أو أكثر بموافقة المرشد يس -

 .فيالصي الدراسيوال يسرى ذل  عل  الفصل  االعتيادي الدراسيالفصل  فيمن بداية الدراسة 
األساابيع الساتة مقرر أو أكثار خاالل من دراسة باالنسحاب   األكاديمييسمح للطالب بموافقة المرشد   -

  وخااالل الااثالث أسااابيع االعتيااادي الدراساايالفصاال  فاايالدراسااة  األولااين ماان باادء ساابوعينالتاليااة لأل
الدراساي الساجل  فايهاذه الحااالت يثبات  فايو  .فيالصاي الدراسيالفصل  في األولين من بدء الدراسة

للطالاااب مالحظاااة )منساااحب دون رساااوب( وإذا لااام ينساااحب الطالاااب خاااالل المااادة المقاااررة يعاااد مللماااا  
 هذه الحالة ال ترد له الرسوم الدراسية(. فيسجل فيها ) التيبالمقررات 
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المقرر له إال الدراسي األدن  للعبء  ال يجوز أن يقل عدد الساعات المسجل فيها الطالب عن الحد  -
 يقبله مجلس إدارة المعهد. قهري حالة االنسحاب دون رسوب بسبب الغياب بعذر  في

 المواظبة وإنذارات الغياب: ▪
االمتحاناااات الخاصاااة  فااايالتمريناااات العملياااة و  فاااييجاااب علااا  الطالاااب متابعاااة الااادروس والمشاااار ة  -

 اختارها. التيبالمقررات 

% مااان عااادد سااااعات التااادريس 10حالاااة غياباااه لمااادة تجااااوز  فاااييوااااه رئااايس القسااام للطالاااب إناااذارا   -
حالة وصاول نسابة الغيااب إلا   في  و العلميمقرر أو أكثر بدون عذر ادى يقبله القسم  فيالمقررة  

 % بدون عذر يقبله المعهد يواه عميد المعهد للطالب إنذارا .20

 فاايجمااوع الساااعات التدريسااية المقااررة يعتباار الطالااب راساابا  % ماان م25إذا وصاالت نساابة الغياااب  -
المقاارر )المقااررات(  فاا ذا  ااان الغياااب بعااذر ااادى مشااروع يقبلااه مجلااس إدارة المعهااد أعتباار الطالااب 

)منساحب دون رساوب(.  (مالرمال )الدراساي الساجل  فايمنسحبا  من المقرر )المقاررات(  ويرصاد لاه 
طلب للحصول عل  موافقة العميد عل  االنساحاب دون اساترداد  هذه الحالة عل  الطالب تقديم  فيو 

لهااذا الفصاال   النهااائييكااون هااذا االنسااحاب قباال االمتحااان  أن  ويجااب مااا ساابق سااداده ماان الرسااوم
الحااق )دراسااة الدراسااي فصاال  فاايانسااحب منهااا  التاايالمقااررات  فاايويقااوم الطالااب ب عااادة التسااجيل 

 عليمية المقررة  وال تحسب عل  الطالب مرة رسوب.وامتحانات( بعد سداد رسوم الخدمة الت

 وقف التسجيل:  ▪
واحاد علا  الدراساي يجوز وقف تسجيل الطالب بناءا  عل  طلبه  وذل  بعاد انتظاماه بالمعهاد لفصال  -

حصاال عليهااا قباال وقااف التسااجيل  وذلاا  بقاارار ماان مجلااس إدارة  التااياألقاال مااع االحتفاااي بتقديراتااه 
 قهاري   وذل  إذا قدم الطالاب عاذر العلميالمعهد بناءا  عل  اقترا، عميد المعهد بعد أخذ رأى القسم 

الااذى يريااد وقااف الدراسااي الفصاال  فاايخااالل ماادة أقصاااها ثمانيااة أسااابيع ماان تاااري  باادء الدراسااة  -
. أمااا إذا قاادم العااذر بعااد الدراسااة ويقبلااه مجلااس إدارة المعهااد  فاايتظااام يمنعااه ماان االن –التسااجيل فيااه 

فااال يجااوز وقااف تسااجيل الطالااب إال بقاارار ماان مجلااس  انقراااء ماادة األسااابيع الثمانيااة المشااار إليهااا
 الشئون العلمية والتعليمية بناءا  عل  عر  من عميد المعهد.

ال يجااوز أن تليااد ماادة وقااف التسااجيل عاان فصاالين دراساايين متاااليين )ساانة دراسااية  املااة( أو أربعااة  -
يعااد فيهااا  التااييحتسااب ذمنهااا الفصااول الدراسااية  أنفصااول متفرقااة طااوال ماادة دراسااة الطالااب  علاا  

 الطالب منسحبا  دون رسوب بسبب الغياب بعذر يقبله مجلس إدارة المعهد.
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 االنقطاع عن الدراسة:  ▪
إذا انقطع الطالب عن الدراسة بدون أن يتقدم بطلب لوقف تساجيله خاالل مادة األساابيع الثمانياة مان  -

يوقاااف تساااجيله بقااارار مااان عمياااد المعهاااد لفصااالين دراسااايين  الدراسااايالفصااال  فااايتااااري  بااادء الدراساااة 
صاال ح التاايمتاااليين بمااا فيهمااا الفصاال الااذى انقطااع عاان الدراسااة فيااه مااع االحتفاااي بتقااديرات المااواد 

 عليها قبل إيقاف تسجيله  وذل  مع عدم اإلخالل باألحكام الخاصة بالرسوب بسبب الغياب.
احدى الحالتين )إذا ااوزت مادة انقطااع الطالاب  فييلغ  تسجيل الطالب  فرصة من داخل المعهد  -

مان المعهاد خاالل مادة  انساحابهإذا تقادم الطالاب بطلاب  –عن الدراسة المدد المقررة لوقف التساجيل 
األسابيع الثمانية المشار إليها(  ويجوز للطالب إعاادة قياده أماا بفرصاتين مان الخاارج أو بقياده طالباا  

هاذه الحالاة الموافقاة علا  احتفااي الطالاب  فاي  ويجوز  مستجدا  إذا توافرت فيه الشروط الالزمة لذل 
مجلس الشئون العلمية والتعليمية بنااءا  علا   حصل عليها قبل إلغاء تسجيله بقرار من  التيبتقديراته  

 توصية مجلس إدارة المعهد.
 اإلرشاد األكاديمي والتعامل مع الحاالت المتعثرة والحاالت الحرجة .5

يعد التعامل مع الحاالت المتعثرة و الحاالت الحراة من أهم واابات المرشد األكاديمي لما له من األثر الوبير 
المتعثر( إلي في تحسين أداء الطالب. المرشد األكاديمي النااح هم من يستطيع أن يرفع الطالب المتأخر دراسيا  )

للتعامل مع الحاالت المتعثرة وخصوصا بعد انتهاء العام    االنتظام في الدراسة. ويولي معهد الوادي أهمية قصوي 
   اءات توعيةال لقااابعم  ناألكاديميي دين  اااءة المرشاد رفع  فاا ها المعهاااراءات التي يتبعااااي األول. ومن اإلاااااألكاديم

. باإلضافة إلي وضع آليات للتعامل مع ودورات تدريبية وعقد لقاءات مستمرة مع اإلدارة العليا لتذليل الصعوبات 
 الحاالت المتعثرة والحاالت الحراة والعمل علي تطويرها طبقا  للمستجدات.

علااي باادء  بعااد ماارور عااام أكاااديمي  اماال 2هااو الطالااب الحاصاال علااي معاادل تراكمااي أقاال ماان  الطالةةب المتعثةةر:
بعاد موافقاة الدراسة )فصلين متتاليين( ويتم وضعه تحت المراقبة األكاديمياة لمادة عاام واحاد ويجادد لمادة عاام آخار 

 العميد.

ساانوات  10هام الطااالب الااذين قااربوا علااي اسااتيفاء المادة القانونيااة للتسااجيل بالعهاد وهااي  طةةالب الحةةاالت الحرجةةة:
  إلي تحويل مسارهم إاباريا.أو أكثر مما ي دي  2لوا علي معدل تراكمي  سنوات ولم يحص 5للمعاهد التي برامجها  

بداية الدراسة بأسبوع علي  وقبلالسابق يتم التعرف علي الطالب المتعثر عن طريق مرااعة نتائج الفصل الدراسي 
  .التراكمي لول طالب األقل من خالل تحديد المعدل 
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 المراقبة األكاديمية:
بعاد مارور عاام أكااديمي  2هي حالاة أكاديمياة بوضاع الطالاب تحات مساماها عناد نالول معدلاه التراكماي أقال مان 

علي بادءه الدراساة ويساتمر فاي هاذه الحالاة لمادة عاام أكااديمي آخار بموافقاة عمياد المعهاد وفاي حالاة عادم تحسانه 
 .يتم توايهه بتحويل مساره من المعهد  2معدل تراكمي وتحقيق 
سااعة معتمادة( ويمكان  12للدراساة بمعهاد الاوادي ) األدنا لحالة يادرس الطالاب حمال مخفاف وهاو الحاد في هذه ا

 ساعة معتمدة بعد موافقة إدارة المعهد وفق خطتها. 15زيادتها إلي 

 آلية االهتمام بالطالب المتعثرين 5.1

 لفة  التالي:في إطار االهتمام بالطالب المتعثرين تم اقترا، آليات للتعامل مع الحاالت المخت
 تعيين لجنة للطالب المتعثرين بالمعهد. -
 بالمعهد لتفعيل دور المرشد األكاديمي. نعمل لقاءات توعية بالمرشدين األكاديميي -
 عمل لقاءات توعية للطالب وأولياء األمور لتعريفهم بحجم المشكلة ومناقشتهم في الدور المطلوب. -
 إعالن آليات التعامل مع الطالب المتعثرين وآليات المتابعة,  -

 الطالب المتعثريناكتشاف ورعاية آلية  5.2

 أواًل: في بداية الدراسة
 مرااعة نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي لتحديد الطالب المتعثرين ورصدهم في نموذج. -
 خاللها معرفة سبب التعثر.عمل استبيان عن أسباب التعثر إاراء مقابالت شخصية يتم من  -
 كتابة تقرير عن المشاكل التي أدت إلي التعثر و يفية حلها. -
 رفع التقرير إلي اللجنة المختصة بالطالب المتعثرين بالمعهد لدعم والمساندة. -

 ثانيًا: أثناء العام األكاديمي
الطااالب المتعثااارين فااي حالاااة مرااعااة نتااائج اختباااارات نصااف الفصااال الدراسااي والااادراات العلميااة لمتابعاااة  -

األمر علي لجنة الطالب المتعثرين لمتابعة حل المشكلة حتي يرتفع     يتم عر   الوقوف علي سبب التعثر.
 معدل إنجاز الطالب.

 عامل م ثر في مستوي التحصيل. هنأللحصول علي تقييم الئي لمتابعة نسبة غياب وحرور الطالب  -
 تخاذت ا الء الطاالب مادون باه طبيعاة المشاكلة والخطاوات التاي يحتفظ  ل مرشد أكاديمي و ذل  بساجل لها -

 لحلها ومدي إنجاز الطالب.
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 إشراك الطالب المتعثرين في األنشطة الطالبية بالمعهد وتشجيعهم علي االستمرار. -
رصاد درااات االمتحاناات النصاف فصالية ورفعهاا للمرشاد األكااديمي العاام فاي األسابوع الحاادي عشار قبال  -

  االنسحاب.موعد 
 عمل خطة خاصة بالطالب المتأخرين في الدراسة لمسايرة زمالئهم في الدراسة النظرية والعملية. -
لمرشاااد األكااااديمي العاااام الاااذي يلخصاااه إلدارة المعهاااد ويوضاااح لكااااديمي األمرشاااد اليقااادم تقريااار شاااهري مااان  -

 التحصيل العلمي للطالب المتعثرين.

 ثالثًا: نهاية العام األكاديمي
 ة نتائج االمتحانات وتحديد مدي تحسن الطلب.متابع -
 تقرير مفصل عن إنجازات الطالب المتعثرين.يقدم إلدارة المعهد  -
ن لجناة رعاياة الطاالب المتعثارين ومادي رضااهم عان خادمات الادعم وقيااس فعالياة ماعمل استبيان للطلباة   -

 .البرنامج
احتفاليااة لهاام مااع الطاااالب المتعثاارين لمساااعدتهم فاااي االسااتفادة ماان الطااالب اللاااذين ااتااازوا التعثاار بعمااال  -

 تحسين مستواهم وطرق تحصيلهم.
االسااتعانة بالسااادة أعراااء هيئااة التاادريس مماان لهاام قاادرات ااتماعيااة خاصااة لحاال مشااكالت الطااالب مااع  -

 تفعيل مشار ة ولي األمر في  ل خطوة.

 راحات لحل مشاكل الطالب المتعثريناقت 5.3

 أسباب التعثر علمية:
 زيادة عدد ساعات الجلسات الدراسية الخاصة بالطالب وعدد ساعات التدريب العملي. -
 هيئة تدريس وإيجاد طرق سهلة ومبسطة للعر . مرااعة المحاضرات عن طريق عرو -
 عمل امتحانات شهرية خاصة للمتعثرين لمعرفة مدي التحسن في المستوي. -
 الوافي للمتعثرين.قت إشراك الطالب في وضع اداول االمتحانات إلتاحة الو  -
عمل لقاءات عن طريق أستاذ المقرر مع الطالب المتعثرين قي الساعات المكتبية المعلنة لمناقشاتهم فاي  -

 مشاكلهم العلمية.

 أسباب التعثر اجتماعية/نفسية:
مشار ة األهل وتحديد مجموعة من األخصائيين االاتماعيين أو النفسيين للتعامل مع ه الء الطالب من  -

  العمل علي تخطي هذه المشكلة.أال 
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 مرفقات ال
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 -1م/ -

   (1) مرف  رقم

 استمارة بيانات الطالب 

 
 
 
 
 

 

 ................................  :الطالب تاريخ ميالد .....................................  :أسم الطالب

 المستوي الدراسي: ................... العام الدراسي: ....................  ..................... كود الطالب:

 ............................................................................................ العنوان البريدي:

 ................................. . البريد اإللكتروني: .....................................  يل:ارقم الموب

  :أسم ولي األمر

 العنوان البريدي: 

 .................................. البريد اإللكتروني:  ....................................  يل:ارقم الموب

                    

 : األكاديمي المرشد

 : رقم الحجرة

  : يلاالموب رقم

 : اإللكتروني البريد

  
 

 صورة الطالب 
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 -2م/ -

 (  2مرف  رقم )
 استمارة تسجيل مقررات دراسية 

 . ......................................... كود الطالب:......................................   :أسم الطالب

 ..................................... :الدراسي المستوي ..................................... : القسم العلمي

 ........................................  :العام الجامعي................................... : الفصل الدراسي

 .. ............................................( أرضي)   .......................... (يلاموب) تليفون الطالب:

                   .......................................................................................... البريد اإللكتروني: 
ساعات الخطة  

 الدراسية 
الساعات التي 
 اجتازها الطالب 

التراكمي  المعدل  الساعات المتبقية
(GPA) الموقف األكاديمي 

 تدريب  دراسية 

      

 
 عدد مرات التسجيل متطلبات سابقة الساعات المعتمدة  كود المقرر أسم المقرر  مسلسل

      
      
      
      
      
      
      
      

    ..../..../.... التاريخ:   ...................................... :توقيع الطالب
 رأي اإلرشاد األكاديمي: 

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

............................................................................................................. 
 ..../.../....   التاريخ: ..................: اإلرشادتوقيع مسئول  ..................... :اسم مسئول اإلرشاد

 .......................................... التوقيع:.. ....... ........................ :اسم المرشد األكاديمي
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 -3م/ -

 ( 3مرف  رقم )
 دراسية  استمارة إضافة مقررات

 .......................................  كود الطالب: .......................................... أسم الطالب:
 .................................  :الدراسي المستوي  ........................................القسم العلمي: 
 ...................................  الفصل الدراسي: ....................................... العام الجامعي: 
 ( .......................... يلاموب)تليفون الطالب:  .....................................  المعدل التراكمي:

                       .........................................................................................البريد اإللكتروني: 
 

الطالب ............................... بطلبي إلضافة عدد )..... أنا  أقر   (أتقدم لسيادتوم  مقرر إضافية  ما 
 تنتج عن طلبي أو اختياري لتل  المقررات.  علمية أو ادارية بأنني مسئول عن أي تبعيات 

كود 
  الساعات أسم المقرر  المقرر

 المعتمدة
  متطلبات
الهيئة المعاونة   أستاذ المقرر سابقة

 للمقرر 

      

      

      

      
 

 ..../.../....   التاريخ: ..................: اإلرشادتوقيع مسئول  ..................... :اسم مسئول اإلرشاد

 ..........................................  التوقيع:................................  اسم المرشد األكاديمي:
 قرار العميد

( من الئحة المعهد والتي تنص على انه يجوز في الحاالت 26المادة رقم )  إليتمت موافقة العميد استنادا  
االستثنائية طبقًا لقواعد يضعها مجلس اإلدارة وبناءًا على اقتراح المرشد األكاديمي، أن يتحمل الطالب ثالث 

 قصى بعد موافقة العميد. ساعات معتمدة أكثر أو أقل من الحد األدنى أو أقل من الحد األ

 عميد المعهد 

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

 



 

 وزارة التعليم العالي 
 معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

 دليل اإلرشاد األكاديمي – واالعتمادوحدة ضمان الجودة 
 

 

 -4م/ -

 ( 4مرف  رقم )
 دراسية  مقررات إلغاءاستمارة 

 
 كود الطالب: ..........................................  أسم الطالب:

 :الدراسي المستوي  ........................................القسم العلمي: 
 ...................................  الفصل الدراسي: ....................................... العام الجامعي: 
 ...........................................(  أرضي( ...............................) يلاموب)تليفون الطالب:  

                      ..........................................................................................البريد اإللكتروني: 
 

كود 
  الساعات أسم المقرر  المقرر

 المعتمدة
  متطلبات
المعاونة  الهيئة  أستاذ المقرر سابقة

 سبب اإللغاء  للمقرر 

       

       

       

       

 

 ................................................................. عدد الساعات المعتمدة قبل إلغاء المقررات:

 ................................................................. عدد الساعات المعتمدة بعد إلغاء المقررات:

 
   ..../..../التاريخ: ....  ......... ..................................  :توقيع الطالب

 ..../.../....   التاريخ: ..................: اإلرشادتوقيع مسئول  ..................... :اسم مسئول اإلرشاد

 ........................................  التوقيع:................................... اسم المرشد األكاديمي:
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 ( 5مرف  رقم )
 الدراسية شجرة المقررات

 
 المعدل التراكمي:  كود الطالب:  أسم الطالب:
 الدراسة: الساعات المجتازة/ ساعات الخطة  القسم العلمي:

 الموقف األكاديمي )متعثر/ مستمر(: : الدراسي المستوى 
 

 المستوى 
الفصل  
 الدراسي 

الدراسية   المقررات  
 االختيارية اإلجبارية

المستوى 
 األول

   األول
   الثاني 

المستوى 
 الثاني 

   األول
   الثاني 

المستوى 
 الثالث 

   األول
   الثاني 

المستوى 
 الرابع 

   األول
   الثاني 

المستوى 
 الخامس

   األول
   الثاني 
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 ( 6مرف  رقم )
 في الدراسة  الخطة الدراسية للطالب المتعثرين

 
 .......................................  كود الطالب: .......................................  أسم الطالب:

 .................................  :الدراسي ي مستو ال ...................................... القسم العلمي: 
 ...........................................  التاريخ: .....................................  : الفصل الدراسي

 ...................  المعدل التراكمي: ................  :)تسجيل مخفف/ تسجيل معلق( الطالب الدراسية حالة ال
  إجمالي عدد ساعات الخطة الدراسية

  إجمالي عدد الساعات التي اجتازها الطالب 
  عدد الساعات التي سجلها الطالب في الفصل الدراسي الحالي

  للطالب  عدد الساعات المتبقية
  (يفصل الصيفالعدد الفصول الدراسية التي سجل الطالب بها )بدون 

  التي سجل الطالب بها  يةفصول الصيفالعدد 
 

 توزيع عدد الساعات المتبقية للطالب خطة 
 المعدل التراكمي بعد النجاح عدد الساعات المطلوب تسجيلها  الفصل الدراسي العام الدراسي

1 
   :خريف 1
   :ربيع 2
   :صيف 

2 
   :خريف 3
   :ربيع 4
   :صيف 

3 
   :خريف 5
   :ربيع 6
   :صيف 

4 
   :خريف 7
   :ربيع 8
   :صيف 
   إجمالي عدد الساعات 
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 -7م/ -

 ( 7مرف  رقم )
 استبيان رضا الطالب عن اإلرشاد األكاديمي 

 أسم المرشد األكاديمي: القسم العلمي:
 المعدل التراكمي:  المستوى: )اختياري(: أسم الطالب 

 

ضعيف  البند  م
(1) 

مقبول  
(2) 

د ةةةجي
(3) 

جيد جدًا  
(4) 

ممتاز  
(5) 

تمكناات ماان االطااالع علاا  إاااراءات التسااجيل واإلرشاااد األكاااديمي فااي دلياال  1
      الطالب بسهولة.

      التسجيل.كانت هناك إعالنات وإرشادات في القسم/ المعهد توضح قواعد  2

شر، ل  المرشد األكاااديمي الصاالة بااين المقااررات الدراسااية وتفاصاايل الخطااة  3
      الدراسية للقسم/ المعهد.

مااادى تاااأثير ياااوم التوعياااة اإلرشاااادي للطلباااة الجااادد وااتماعاااات إدارة المعهاااد  4
      والمرشد العام للطلبة المنتظمين.

تساااجيل السااااعات الدراساااية المتوافقاااة ماااع سااااعدني المرشاااد األكااااديمي فاااي  5
      قدراتي والنظام الجامعي.

يتوااااااد المرشااااد األكاااااديمي خااااالل الساااااعات المكتبيااااة المخصصااااة لإلرشاااااد  6
      األكاديمي.

مدى إمكانية وصول  لمقابلة إدارة المعهد/ المرشد األكاديمي العام من أال  7
      إيراحات.  ما تريده من الحصول عل 

      مدى ثبات اداول المحاضرات والتمارين خالل عملية التسجيل وبعدها. 8

 المناسااابمااادي مالئماااة الفتااارة المحاااددة للساااحب واإلضاااافة التخااااذك القااارار  9
      للبقاء أو االنسحاب من المقرر.

باادون توقيااع ماادى مالئمااة الفتاارة اللمنيااة المحااددة لاادفع الرسااوم بعااد التسااجيل  10
       رامة.

      كان المرشد األكاديمي ملتلم لتوايهي أو لحل مشكلتي. 11

كان المرشد األكاديمي متابعا  لماادي تقاادمي أثناااء الفصاال الدراسااي ويقاادم لااي  12
      النصح والتوايه خالل فترة الفصل الدراسي بأكمله.

      .عن اإلرشاد األكاديمي مدى الرضا عن التعامل مع المسئول 13
      .ياألكاديماإلرشاد  مدى الرضا عن زمن أداء خدمة 14

 مقترحات:
.............................................................................................................
............................................................................................................. 


