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 وذج درا  واردةرات ارح اًدر أ بط   

  :أوالً / البيانات األولية

  الطالب بحسب الخانة المطلوبة . مقابلة أثناءتعبأ 

  ثانياً / المعوقات التي تواجه الطالب أكاديمياً :

 : ) -٢-( نموذج رقم  من وجهة نظر الطالب -١

  . المرشد األكاديميتعثره أكاديمياً ، من دون رأي  بأسباب هة نظرهوجويذكر  تعبأ بيد الطالب

  ) : - ١ –المعوقات التي تواجه الطالب أكاديمياً من وجهة نظر المختص بدراسة الحالة ( نموذج رقم   -٢

ــــذكر فيهــــا دراســــة مشــــكلة  ــــاً وت ــــر الطالــــب أكاديمي ــــة، مــــتعث ، التــــي ن وجهــــة نظــــر المخــــتص بدراســــة الحال

  وجهة نظر الطالب في تعثره األكاديمي . مع ليست بالضرورة متفقة

  :لوضع العام للطالب من الناحيةا ثالثاً/
  

 :االجتماعية -١

األســـــرة بكافـــــة صـــــورها ( االجتماعيـــــةحالــــة الطالـــــب  الســـــؤال عـــــناالستفســـــار و ويعنــــى بهـــــذه العبـــــارة 

ــــــــة  – ومــــــــدى تــــــــأثير أي مــــــــن هــــــــذه ) األقــــــــارب –األصــــــــدقاء  –زمــــــــالء الســــــــكن  –زمــــــــالء الكلي

  .ء بشكل مباشر أو غير مباشراسو  ضعه األكاديميالعالقات بو 

 :النفسية -٢

والتأكـــــــــد مـــــــــن عـــــــــدم  حالـــــــــة الطالـــــــــب النفســـــــــية النظـــــــــر و مالحظـــــــــةويعنـــــــــى بهـــــــــذه العبـــــــــارة 

الوســــــــــواس –االكتئــــــــــابمثــــــــــل (نفســــــــــية معانـــــــــاة الطالــــــــــب مــــــــــن أي أمــــــــــراض أو اضــــــــــطرابات 

ـــــــــخعـــــــــدم –رهـــــــــاب االجتمـــــــــاعيال–القهـــــــــري ـــــــــف ... إل ـــــــــةتوضـــــــــيح ، مـــــــــع )التكي ـــــــــوع الحال  ن

  .شديدة) –متوسطة  –بسيطة (جتها ودر 

  

  



 ٢من  ٢صفحة 

 

  

 :الصحية -٣

ــــره األكــــاديمي بمســــتواه الصــــحي  ــــب الصــــحية ومــــدى تــــأثر تعث ــــارة ذكــــر حالــــة الطال ويعنــــى بهــــذه العب

 –صــــــرع  – ي( ســـــكر  ، مـــــع ذكـــــر نـــــوع المشـــــكلة الصـــــحية وتاريخهـــــا وهـــــل هـــــي دائمـــــة أم مؤقتـــــة

  . )... إلخ التأتأة وتلعثم الكالم – إعاقة بصرية –إعاقة حركية 

 :االقتصادية -٤

ــــأث ــــه ولعائلتــــه ومــــا مــــدى ت ــــى بهــــذه العبــــارة ذكــــر حالــــة ومســــتوى الطالــــب االقتصــــادية ل ذلــــك ر يويعن

  .على وضعه األكاديمي له أو لعائلته

 :الدراسية -٥

ــــارة ــــة التــــي يــــدرس بهــــا ويعنــــى بهــــذه العب ــــة الطالــــب بالتخصــــص او الكلي ذكــــر  مــــع ،معرفــــة مــــدى رغب

الثانويـــــة، وهــــل مـــــر بتجربـــــة تعثـــــر  المرحلـــــة وحتــــى البتدائيـــــةمرحلـــــة االتــــاريخ الدراســـــي للطالـــــب مــــن 

ــــــر دراســــــياً،  دراســــــي ســــــابقاً، ــــــة دراســــــية وإن كــــــان ســــــبق وإن تعث ــــــي أي مرحل ــــــان ف ــــــك وبي ــــــذكر ذل ي

  .ماضية

  :القائم بدراسة الحالة رأي المرشد األكاديمي رابعاً/

ـــــب  يشـــــرح المرشـــــد األكـــــاديمي ـــــات واالقـــــائم بدراســـــة حالـــــة الطال ـــــب أكاديميـــــاً، لألســـــباب المرئي ـــــر الطال تعث

 بأحد التصنيفات الخمسة السابق ذكرها. ارتباطهاومدى 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 احملمدي

 

  :المرشد األكاديميتقييم  خامساً/

  جيد  مقبول  غير مدرك تماماً 

      

  

الــــــب لمشــــــكلة تعثــــــره أكاديميــــــاً ومــــــا إن كــــــان علــــــى وتحليلــــــه لمــــــدى إدراك الط ظــــــرة المرشــــــد األكــــــاديميويعنــــــى بهــــــذه العبــــــارة ن

 .) تحت التقدير الذي يراه المرشد األكاديمي √، من خالل وضع عالمة ( للعمل على تحسين وضعه استعداد


