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وثيقة ا�رشاد ا�كاديمى والريادة 

العلمية لمرحلتى البكالوريوس 

 والدراسات العليا
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"	��� �6��� �. �	 /"	����?� �(�	�: X ھيئة التدريس بالكلية يكون مسئو�ُ عن ارشاد اء عضأحد أھو

للط(ب التى مرشد ا�كاديمى ويسمى ال. مجموعة من الط(ب فى مرحلة البكالوريوس او الدراسات العليا
الساعات المعتمده التى يحق فيھا للط(ب اختيار عدد من المقررات الدراسية خ(ل تقدمھم تدرس ببرامج 

  .بينما يسمى رائد علمى للط(ب الذٮن � يدرسون ببرامج الساعات المعتمدة بالدراسة
 

• � 8�'	"	����?� �(�	 / �� �6��	��"  :  
ضمان سير العملية التعليمية وضمان متابعة الطالب من لحظه قبوله فى الكلية حتى تخرجه من اجل  -١

  .استكمال متطلبات التخرج
متابعة  مسيرة الطالب وتقدمه ومستوى ادائه من خ(ل  ملف انجاز الطالب موثق به جميع المعلومات  -٢

 والوثائق وا�نشطة والتقارير وا�نجازات المتعلقة بالطالب
رصد التقدم الدراسى للطالب ومتابعة وتقديم التقارير الخاصة لكل طالب لرئيس القسم والذى يرفعة بدورة  -٣

 الى وكيل الكلية لشئون التعليم والط(ب 
استدعاء الطالب وفتح حوار معه ولفت انتباھه حول الحا�ت التى تستدعى ذلك مثل ضعف ادائه ا�كاديمى  -٤

 او عدم مواظبته
وا�رشاد للطالب مما يساعده على اكتساب المھارات المطلوبة والتحضير لدخول سوق العمل تقديم النصح  -٥

 وتحقيق رغباته
 حث الطالب على المشاركة فى ا�عمال وا�نشطة الط(بية وا�تصال مع ا�خرين  -٦
 )دليل الطالب(تعريف الطالب باقسام الكلية ولوائحھا وا�نشطة الط(بية وسبل ا�ستفادة  -٧
 ع وبشكل مستمر على التعليمات الجامعية الخاصة بالطالب واع(مه بھا ا�ط( -٨
حث الطالب على ا�لمام بما يحتاجه من تعليمات الكلية والجامعة وشروط نجاحه بالكلية وتقديم اعذار   -٩

 . الغياب وطلبات التأجيل وغيرھا
مكتبيه المعلنه وبحقه تغير حث الطالب على ضرورة مراجعة  الرائد العلمى باستمرارحسب الساعات ال  -١٠

 . رائده العلمى
 . ا�جتماع بصفة دورية بمجموعة الطلبة المسئول عنھا وتسجيل الم(حظات عن ھذه ا�جتماعات -١١
 .التعرف مبكرا على الط(ب المتعثرين اكاديميا والتعامل مع تلك الحا�ت -١٢
 .تشجيع الطلبة المتفوقين للحفاظ على ذلك المستوى -١٣
الھامة والتى يختص بھا المرشد ا�كاديمى مساعدة الط(ب فى اختيار المقررات ا�ختيارية من ا�دوار  -١٤

 .وتنظيم ذلك فى المواعيد المقررة لذلك بالتنسيق مع مجالس ا�قسام وادارة الكلية
 

ا�كاديميون المرشدون 
 با�قسام العلمية

 ط"ب برامج الكلية

منسقى ا�رشاد ا�كاديمى 
 للبرنامج

 رؤساء الكنترو�ت

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والط"ب

 

 أدارة شئون الط"ب
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• "	��� �6��� �
! E�%� ��� ��	��� ������� "	����?� ��(�?� ������ ��/
�  : 
  الحرص على ا�ستماع لنصائح الرائد العلمى مع ا�لتزام باداب الحوار  -١
 الحرص على تحديد مواعيد المقاب(ت مع الرائد العلمى وا�لتزام بحضورھا جميعاً  -٢
 المشاركة مع الرائد فى الحوار اثناء ا�وقات المحددة  -٣
 الحرص على متابعة التقويم الدراسى  -٤
 مى لديه مستويات واعباء دراسية كثيرة أن يدرك الطالب أن الرائد العل -٥
احتفاظ الط(ب باوراقھم الخاصة بالدراسة وا�نشطة التعليمية والغير تعليمية المختلفة والمسابقات  -٦

 وا�يصا�ت المالية خ(ل ا�عوام الدراسية 

• "	����?� �(�	� "�� �'� E*%� $���� 8�� "�� ��?� /"	��� �6��� 
د .الط(ب مجموعات الط(ب بالنسبة للفرقتين ا�ولى والثانية عام بالكلية ويرسلھا السيد ايحدد  قسم شئون  -١

وكيل الكلية لشئون التعليم والط(ب الى ا�قسام العلمية للتوزيع على اعضاء ھيئة التدريس القائمين بالريادة 
 .ا فى مبنى ادارة الكليةويعلن قسم شئون الط(ب عن تلك المجموعات على اللوحة الخاصة بھ. العلمية

بالنسبة للبرامج التى تعمل بنظام الساعات المعتمدة مثل الھندسة الزراعية وادارة ا�عمال والمشروعات  -٢
الزراعية وس(مة الغذاء ا�رشاد ا�كاديمى لھا عبر السادة اعضاء ھيئة التدريس ل(قسام العلمية المشرفة 

  .على كل برنامج دراسى
فرقتين الثالثة والرابعة بالبرامج التعليمية المختلفة والتى � تعمل بنظام الساعات المعتمدة نسبة لط(ب اللبا -٣

ا�قسام العلمية القائمة على البرنامج / يتولى الريادة العلمية لھا عبر السادة اعضاء ھيئة الدريس بالقسم
 . الدراسى

يتم تعريف الط(ب بنظام الريادة العلمية ومھام الرائد العلمى من خ(ل برنامج تعريفى فى بداية العام   -٤
 الدراسى وخاصة لط(ب الفرقة ا�ولى 

د .يتم ا�ع(ن عن اسم الرائد العلمى  لكل مجموعة من الطلبة داخل القسم العلمى مع اب(غ مكتب السيد ا -٥
الط(ب بما تم اقراره فى القسم فى ھذا الصدد وا�ع(ن عن ذلك فى لوحة وكيل الكلية لشئون التعليم و

 .اع(نات القسم
يتواصل الط(ب مع عضو ھيئة التدريس للتعريف بسبل التواصل واستكمال البيانات ا�ساسية للطالب مع   -٦

 . ونياتحديد الساعات المكتبية الخاصه به ووسيلة ا�تصال به مثل  البريد ا�لكترونى او تليف
اصدار تقرير شھرى عن التزام الط(ب بالتواجد واھم العقبات التى تم حلھا بصورة شخصية او بعد اللجوء  -٧

د رئيس القسم او ادارة الكلية لحلھا ويتم رفع ھذا التقرير لوكيل الكلية لشئون التعليم والط(ب .الى السيد ا
تفصيل ما تم  -المشاكل المذكورة –لط(ب الحاضرين من ا –على ان يتضمن التقرير تاريخ ا�جتماع 

 الحلول –وضعه من مقترحات 
 يتم تنظيم الية اجتماع الرائد العلمى مع ط(بة بالتنسيق فيما بينھم -٨
يكون رأى الرائد العلمى استشاريا وليس الزاميا للطالب وذلك حتى نھاية دراسة الطالب للمقررات وذلك فى  -٩

 حالة ا�رشاد ا�كاديمى
الب حرية اختيار الرائد العلمى كلما كان ذلك ممكنا ويجوز التقدم بطلب للتغيير فى حالة وجود يجوز للط -١٠

 خ(فات تعيق الھدف من الريادة العلمية ذاتھا
 ا�تصال بالرائد العلمى  عند وجود اسئلة او استفسارات اضافية -١١
 قد يؤثر على ادائه او اھدافه الدراسية اع(ن الرائد العلمى للطالب بالتغيرات الھامه ببرنامجه الدراسى الذى  -١٢
مساعدة الطالب فى انشاء ملف انجاز الطالب خاص به يضع به نسخ من كل المستندات المرتبطه به بحيث  -١٣

 يجد لنفسه اجابة سريعه لتساؤ�ته
  

  بالنسبة ل"لية المطبقة لبرامج الدراسات العليا •
المقيدين ببرامج الدبلوم وارسالھا الى ا�قسام المختصة بالنسبة لط(ب الدبلوم فأنه يتم حصر الط(ب  -١

 .حيث يتم توزيع ھذا العدد على السادة اعضاء ھيئة التدريس القائمين على تلك البرامج
اما لطالب الدراسات العليا المسجلين لدرجتى الماجستير والدكتوراه يتم تشكيل لجنة اشراف له � تقل  -٢

س يقومون باعباء ا�رشاد ا�كاديمى xنھا برامج تعمل بنظام الساعات عن ث(ثة من اعضاء ھيئة التدري
 المعتمدة 

 xى معلومات عن �ئحة الدراسات العليا يمكن مطالعة ال(ئحة على موقع الكلية -٣

  egypt.edu.eghttp://www.agri.scuللتواصل مع الكلية عبر الموقع ا�ليكترونى**
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  م"حظات ھامة للمرشد ا�كاديمى 

الحمل ا�كاديمى يقصد به ھو عدد الساعات المعتمدة للطالب لك فصل دراسى واقصى عدد له لبرنامج  -١
ماعدا الفصل الدراسى ا�خير فيصل الى (ساعة معتمدة  ١٩ادارة ا�عمال والمشروعات الزراعية ھو 

ماعدا الفصل ( ساعة ٢١بينما يصل اقصى عدد لبرنامج الھندسة الزراعية الى  )ساعة معتمدة ٢٣
 .بما فيھا المقررات التى اخفق الطالب فى اجتيازھا )ساعة معتمدة ٢٧الدراسى ا�خير الذى يصل الى 

المشروعات الزراعية للحصول على يشترط �جتياز الطالب برنامج ادارة ا�عمال و -٢

اجتياز  ساعة معتمدة بينما فى برنامج الھندسة الزراعية فيشترط ١٤٢تاز درجةالبكالوريوس ان يج
 . ساعة معتمدة ويضاف لھا متطلبات الكلية مثل مدخل لعلم الجودة وحقوق انسان ١٥٤

 .يقوم الطالب بالتسجيل للمقررات قبل الفصل الدراسى بأسبوعين على ا�قل -٣
ا�سبوع ا�ول من الفصل الدراسى بعد  يحق للطالب أن يحذف او يضيف أى مقرر دراسى خ(ل -٤

 .موافقة المرشد ا�كاديمى على ھذا ا�جراء
يحق للطالب ا�نسحاب من المقرر وفقا لحد اقصى تنظمة �ئحة البرنامج وذلك بعد مy ا�ستمارة   -٥

الخاصة بذلك وموافقة المحاضر والمرشد ا�كاديمى وذلك بحد اقصى مقررين دراسيين ويظھر فى 
 .Wلدراسى برمز سجلة ا

اجمالى الدروس النظرية من % �٢٥ يسمح بدخول الطالب ا�متحان النھائى أذا تجاوز نسبة غيابة  -٦
ويظھر فى السجل الطالب بأنة  Fوذلك بعد انذارة مرتين بخطاب مسجل ويكون تقديرة راسب  والعملية

 .FWمنسحب اجبارى
اعادتھما فى الفصل الدراسى الصيفى على ان يتقدم يمكن للطالب الراسب فيما � يزيد عن مقررين  -٧

لمجلس القسم المختص بادارة البرنامج وبعد موافقة مجلس الكلية على ھذا ا�مر ومراجعه اللوائح 
 .المنظمة لذلك ا�جراء

يراعى تخفيف عدد  ٢اقل من  Grade Point Average (GPA)اذا لم يتمكن الطالب من تحقيق  -٨
حد اقصى فصلين ساعة معتمدة للفصل الدراسى الواحد وذلك ب ١٢يزيد عن الوحدات له بحيث � 

 .GPAدراسيين منتظمين حتى يتحسن اداء الطالب لرفع اوجة النقص فى 
فى  Auditorفى تحقيق المستوى المطلوب عند نھاية فترة ا�ختبار يحول الى مستمع اذا فشل الطالب  -٩

الدراسى التالى وبعد تسجيل الطالب للمستوى المطلوب مقررين فقطويسمح بالتسجيل فيھما فى الفصل 
 .يتاح له الفرصة للتسجيل العادى مرة اخرى

ساعة  ٢١بحد اقصى  �٣ تقل عن  GPAيسمح للطالب بزيادة حملة ا�كاديمى اذا حقق متوسط نقاط   -١٠
 .الزراعية ساعة معتمدة لبرنامج الھندسة ٢٣معتمدة لبرنامج ادارة ا�عمال والمشروعات الزراعية و

يمكن للطالب بالتسجيل فى مقررات دراسية للمستوى الثانى �ستفاء عدد الساعات المطلوبة بشرط  -١١
  .استيفائة للمتطلبات السابقة للمقرر الدراسى

           ������� ���	� 8� �!���!	� E�%� $	...L  
    

  لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والط9ب مدير وحدة الجودة 

  

  مجدى محمد عبد المنعم عثمان/ د.ا  أحمد أحمد عثمان / د.ا    حمدرفيق عبد الرحمن م./ د

  

  عميد الكلية

  

  شريف محمد عبد الحق رضوان/ د.ا
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