جامعة قناة السويس – كلية العلوم – شئون التعليم والطالب

السجل األكاديمى للطالب
محتويات ممف الطالب لدى المرشد األكاديمى:
 معمومات شخصية عن الطالب (تعبئة استمارة بيانات الطالب المرفقو).
 معمومات جامعية مثل رقم الطالب ،تاريخ اإللتحاق بالكمية ،حالة السكن (مدينة أو
خارجى) ،موقف التجنيد ،ىل الطالب محول من كمية أو جامعة أخرى.
 معمومات عن المرشد األكاديمى (اإلسم والوظيفة وموعد ومكان مقابمة الطالب دوريا).
 ممخص معمومات عامة عن الطالب وتشمل أنشطو الطالب خالل المرحمة ما قبل الجامعية
واليوايات واألنشطة التى يمارسيا.
 الخطة الدراسية األولية لمطالب يتم اعدادىا فى أول فصل دراسى لو بالكمية وىي من واقع
الخطة الدراسية المعتمدة لمبرنامج العممي الذي ألتحق بو الطالب أثناء تدرجة في
المستويات الدراسية األربعة .تعد ىذه الخطة بمشاركة الطالب وتحدد فييا مالمح ومسار
خطة الدراسة بصفة أولية لمطالب.
 جدول تسجيل المقررات الدراسية الفعمية لكل فصل دراسى.
 خالل الفصل الدراسى يتمقى المرشد من شئون الطالب ما يخص الطالب من إنذارات
غياب حتى يمكن تحميميا وحل المشاكل التى تسبب الغياب.
 يتمقى المرشد درجات إمتحانات أعمال السنة الفصمية الخاصة بالطالب ويدرس موقفو معو
حتى يمكن مساعدة الطالب عمى التحصيل األفضل أو التوصية باإلنسحاب من مقرر أو
إستبدالو أو تغيير مسار الدراسة.
 يسجل المرشد بيانات اإلعتذار عن المقررات وأسبابيا.
 يحتفظ المرشد بصور لنماذج من أعمال الطالب خالل الفصل الدراسى مثل األبحاث أو
التقارير أو التمارين والمشروعات.
 يسجل المرشد موقف التدريب الصيفى بالكمية أو خارجيا.
 يسجل حصول الطالب عمى جوائز تميز أو مكافأة تفوق.
 يسجل حصول الطالب عمى عقوبات تنظيمية.
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 يسجل المرشد فى الممف المالحظات التى ترد لو من مرشدين آخرين أو من رعاية الشباب
أو أساتذة المادة التى قد يحتاج لمرجوع إلييا فى حالة حدوث مشاكل مع الطالب.
 يحتفظ المرشد بسجل يحتوى عمى ممخص لقاءاتو مع الطالب وبو أىم المالحظات
المرتبطة بأداء الطالب.
 ترسل لجنة رصد الدرجات نسخة من درجات الطالب النيائية لممرشد األكاديمى تضاف
لسجل الطالب.
 يسجل المرشد األنشطة التى شارك فييا الطالب خالل الفصل وطريقة مشاركتو (حضور،
مشاىدة ،أداء فعمى لمنشاط) ومستوى المشاركة (عمى مستوى الكمية ،الجامعة ،الجامعات.
 تضاف التعديالت عمى خطة الدراسة وفق حالة الطالب.
 يسجل المرشد فى مالحظاتو مدى إنتظام الطالب فى مقابمتو ومدى إستجابتو لمنصائح
المقدمة لو والتطور فى شخصيتو.
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