دليل اإلرشاد األكاديمي
كلية الطب – جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة

والمكتب األكاديمي ـ
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اإلرشاد األكاديمي

يمذيخ
اإلسشبد األكبد:ًٙٚ
٘ ٛاٌؼًّ اٌز٠ ٞم َٛثٗ اٌّششذ ْٚا٨وبد ْٛ١ّ٠داخً اٌىٍ١بد ٌزؼش٠ف ؽ٩ة/ؽبٌجبد عبِؼخ ٔغشاْ ثؤٔ٨ظّخ اٌذساس١خ
ٌّ ٚ ,سبػذر ُٙػٍ ٝاٌزمذَ ف ٟاٌذساسخ ٚاٌزغٍت ػٍِ ٝب ٠ؼزشػِ ِٓ ُٙشى٩د ٚطؼٛثبد اعزّبػ١خ أٔ ٚفس١خ أ ٚطؾ١خ
أ ٚأوبد١ّ٠خ.
انًششذ/انًششذِ األكبد:ًٙٚ
٘ ٛأؽذ أػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠س ٠م َٛثبسشبد ػذد ِٓ اٌط٩ة/اٌطبٌجبد ف ٟوً ِب ٠زؼٍك ثشئ ُٙٔٛا٤وبد١ّ٠خ ٚا٨عزّبػ١خ
ٚاٌظؾ١خ ِٕز لجٚ ٌُٙٛؽز ٝرخشع.ُٙ

ٔحذاد اإلسشبد األكبد:ًٙٚ
رٕشئ اٌىٍ١خ ٚؽذح ٌ٧سشبد ا٤وبدِّٙٚ ّٟ٠زٙب ا٦ششاف ػٍ ٝرٛف١شاٌخذِبد ا٦سشبد٠خ ٌٍط٩ة/اٌطبٌجبد ثّب ٠فٟ
ثبؽز١بعبر ُٙا٤وبد١ّ٠خٚ,رٛعِ ٗ١سبسارٚ ُٙؽً ِشى٩رِّ,ُٙب ٠سبػذ ػٍ ٟرط٠ٛش شخظ١برِٙٚ ُٙبسار ُٙف ٟاٌّغب٨د
اٌّخزٍفخ.
األْذاف انعبيخ نٕحذاد اإلسشبد األكبد:ًٙٚ


رٛف١شاٌّؼٍِٛبد ا٤وبد١ّ٠خ ٚا٦سشبد٠خ ٌٍطبٌتٌٍ/طبٌجٗٚ,ص٠بدح ٚػ ٗ١ثؤ٘ذاف اٌجشٔبِظ اٌزؼٍٔٚ ّٟ١ظُ اٌذساسخ

ثبٌىٍ١خ ٚرؼش٠فٗ ثؤّ٘١خ ا٦سشبد ا٤وبد.ّٝ٠


اٌزؼشف ػٍ ٝاٌّشى٩د ٚاٌؼمجبد اٌشخظ١خ اٌز ٟرؾٛي د ْٚلذسح اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ػٍ ٝاٌزؾظ ً١اٌؼٍّ.ٟ



رض٠ٚذ اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ثبٌٕظبئؼ اٌز ٟرّىٕٗ ِٓ فٚ ٌٗٛ١ِ ُٙلذسارٗ ِّٚبسسخ دٚس ا٠غبث ٟف ٟاٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ.



رٛع ٗ١اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ِٚزبثؼزٗ أوبد١ّ٠آ ٚاعزّبػ١آ ٚطؾ١آ خ٩ي سٕ ٓ١اٌذساسخ.



٠زِ ٌٝٛىزت ا٦سشبد ا٤وبد ّٝ٠أػّبي اٌمجٛي ٚاٌزسغٚ ً١ؽفع اٌّؼٍِٛبد والسجالت الرسمٌة الخاصة

بالطالب/الطالبه .وتتضمن مسؤولٌاته تسجٌل الطالب/الطالبه وإعداد سجله/سجلها األكادٌمً وحفظه.
أْذاف عًهٛخ اإلسشبد األكبد:ًٙٚ


أ٘ذاف ٚلبئ١خ رؾّ ٟاٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ِٓ اٌزؼضش.



أ٘ذاف ػ٩ع١خ ٌزظؾ١ؼ اٌّس١شح اٌذساس١خ ٌٍطبٌتٌٍ/طبٌجٗ.
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أ٘ذاف رّٕ٠ٛخ رض٠ذ ِٓ لذساد اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ػٍ ٝرذثش أِٛسٖ ٚؽً ِشى٩رٗ ِٓ خ٩ي ادِبعٗ ٚرٛافمٗ ِغ اٌؾ١بح

اٌذساس١خ ٚاٌّشبسوخ ا٠٦غبث١خ فٙ١ب.

مسؤولٌات القبول والتسجٌل:
 -1إدارة التسجٌل للمقررات الدراسٌة.
 -2تعٌٌن غرف الدراسة.
 -3تحدٌد مواعٌد وجداول اإلمتحانات النهائٌة.
 -4مراقبة السٌاسات األكادٌمٌة واإلدارٌة.
 -5نشر المعلوماتٌ :تولى المكتب نشر جداول المقررات الدراسٌة المتاحة قبل التسجٌل لكل فصل دراسً ودورة صٌفٌة.
وٌحتوي الجدول الزمنً للمقرر الدراسً على معلومات عن إجراءات التسجٌل وموعد ومكان تدرٌس المقررات
وأعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن سٌقومون بتدرٌس المقرر الدراسً.
 إجراءات التسجٌل
 -1تسجٌل الطالب/الطالبات المواصلٌن للدراسة.
 -2إجراءات التسجٌل المتأخر.
 -3الموافقة على التسجٌل بسبب ظروف خاصة.
 -4إضافة الدورات الدراسٌة.
 -5اإلنسحاب من الدورات الدراسٌة.
 -6الغٌاب بإذن.
 -7البت فً طلبات إستئناف اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ فٌما ٌتعلق بالدرجات التً حصل/حصلت علٌها.
 -8التخرج وإحتفاالت التخرج.
 -9اإلنسحاب من الجامعة.



تسجٌل الطالب/الطالبات:

ٌتم تسجٌل الطالب/الطالبات فً جامعة نجران للمقررات الدراسٌة عن طرٌق اإلنترنت .وٌتضمن جدول المقرر الدراسً
معلومات كاملة عن إجراءات وإرشادات التسجٌل .وٌنشر مكتب المسجل جدول المقررات الدراسٌة مرتٌن فً السنة  :فً بداٌة
الفصل الدراسى األول للمقررات الدراسٌة للفصل الدراسً األول,وفً بداٌة الفصل الدراسى الثانى للمقررات الدراسٌة للفصل
الدراسى الثانى.
لن ٌحصل الطالب/الطالبات على الساعات المعتمدة للمقررات الدراسٌة إال إذا كانت إجراءات تسجٌلهم سلٌمة .وتقع على عاتق ا
اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ مسؤولٌة التأكد من التسجٌل رسمًٌا  ،وأن جمٌع الدرجات التً حصل/حصلت علٌها قد سجلت.
وٌتعٌن على جمٌع الطالب/الطالبات التسجٌل لكل فصل دراسً أو دورة دراسٌة.
وٌجب على الطالب/الطالبات استكمال عملٌة التسجٌل بنهاٌة األسبوع األول من كل فصل دراسً.



التسجٌل المتأخر:

تحدد فترات التسجٌل المتأخر فً جدول التقوٌم الجامعى لكل فصل دراسً ودورة صٌفٌة .وٌمكن للطالب/للطالبات التسجٌل
خالل تلك الفترة بموافقة المرشد األكادٌمً .وبعد إنتهاء فترة التسجٌل المتأخر ال ٌتم التسجٌل إال بسبب ظروف خاصة وٌتطلب
ذلك التوصٌة من المرشد األكادٌمً.
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الموافقة على التسجٌل بسبب ظروف خاصة:

تتطلب التغٌٌرات فً برنامج الدرجات األكادٌمٌة أو الدورات الدراسٌة أو التسجٌل المزدوج أو التغٌٌرات فً متطلبات اعتماد
التسجٌل أو التسجٌل المتأخر موافقة المسؤولٌن  .وٌجب على اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ تعبئة النموذج المناسب والحصول على موافقة
مرشده األكادٌمً ورئٌس كرسً اإلدارة المعنٌة.

إضافة دورة دراسٌة:


ٌجوز ٌٍطبٌت/اٌطبٌجٗ إضافة دورة دراسٌة خالل األسبوع األول من الفصل الدراسً.
 الغٌاب بإذن:
ٌشترط على اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ المحافظة على وضع تسجٌله بدوام الحضور أو على أساس غٌاب بإذن .وٌمكن الموافقة على
الغٌاب بإذن ألسباب طبٌة أو غٌرها والموافقة على الغٌاب بإذن تعنً أن اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ سٌعود إلى الجامعة عند انتهاء مدة
الغٌاب .ومع ذلك ٌشترط على اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ الغائب بإذن أن ٌتقدم بطلب إلعادة قبوله لٌتسنى له العودة إلى الجامعة .وٌتطلب
الغٌاب بإذن ألسباب طبٌة تقدٌم طلب إلى مسؤول التسجٌل مدعوما من قبل طبٌب مختص بالمستشفى الجامعى قبل إعادة
التسجٌل.

استئناف الدرجات:


ٌحق للطالب/للطالبات االعتراض على الدرجات النهائٌة التً ٌحصلون علٌها فً الدورة الدراسٌة أو فى أى مقرر
راسى باللجوء إلى إجراءات االستئناف التالٌة:
ٌ .1جب على اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ أوال مناقشة الموضوع بصورة غٌر رسمٌة مع عضو هٌئة التدرٌس المعنً بتدرٌس
المقرر.
 .2وفً حالة تعذر الوصول إلى تسوٌة بهذه الطرٌقةٌ ،جوز للطالب/للطالبه أن ٌشرع فً إجراءات االعتراض
أمام المرشد األكادٌمً ،مبٌنا األسباب كتابة.
 .3تقدٌم نسخة من معروض اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ الكتابى إلى سعادة العمٌد وٌكلف العمٌد أحد أفراد هٌئة التدرٌس فً
نفس الموضوع بمراجعة الدرجة.
ٌ .4صدر العمٌد التوصٌة النهائٌة وتقدٌم إلى اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ فً حٌنه.
 .5فً حالة الموافقة على تعدٌل الدرجة النهائٌة ٌتم تسجٌل الدرجة الجدٌدة فً سجل الطالب وٌجري حذف الدرجة
المعترض علٌها.
 احتفاالت التخرج:
تنظم احتفاالت التخرج عند نهاٌة الفصل الدراسى الثانى  ,وٌتم إرسال المعلومات المتعلقة بفعالٌات التخرج وتوزٌع الدرجات
العلمٌة للطالب/للطالبات.



االنسحاب من الجامعة:

ٌجب على اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ الذي ٌرغب فً االنسحاب من البرنامج األكادٌمً لفصل دراسً أو األنسحاب من الجامعة ,اإلعراب
عن نٌته بتعبئة نموذج االنسحاب وتقدٌمه إلى مكتب التسجٌل .وإذا رغب اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ فً الحصول على سجل الدرجات الذي
ٌبٌن الدورات األكادٌمٌة التً أكملها حتى تارٌخ االنسحاب ،فٌجب علٌه تعبئة نموذج طلب سجل الدرجات .وال ٌتم تسلٌم سجالت
وتقارٌر الدرجات وغٌرها من المستندات الرسمٌة ٌٍطبٌتٌٍ/طبٌجٗ إال بعد استٌفاء جمٌع تلك األجراءات.
وإذا لم ٌسجل اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ لفصلٌن دراسٌٌن متتالٌٌن بدون إذن خطً من مسؤول التسجٌل ،فسٌتم سحبه من البرنامج
الدراسً المختار (طى قٌد دراسى) ولإلستمرار فً البرنامج ٌتعٌن على اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ إعادة تقدٌم طلبه للقبول فً البرنامج
الدراسى.
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آنٛخ عًم ٔحذاد اإلسشبد األكبد ًٙٚثبنكهٛخ:
٠ .1زُ رؼش٠ف اٌط٩ة/اٌطبٌجبد اٌّسزغذٚ ٓ٠إٌّم ٓ١ٌٛثذا٠خ وً (ػبَ دساس/ ٟأ ٚفظً داسس )ٟػٍ ٝاٌّششذ ا٤وبدّٟ٠
ثبٌمسُ اٌّؼٕ.ٟ
٠ .2زُ ف ٝا٨سجٛع اٚ٤ي ِٓ وً ػبَ دساس / ٝفظً دساس ٝاسزمجبي اٌط٩ة/اٌطبٌجبد اٌّسزغذٚ ٓ٠إٌّم ٓ١ٌٛفٟ
اعزّبع شبًِ ٠ؾؼشٖ اٌّششذ ا٤وبدٌ ّٟ٠زض٠ٚذ اٌط٩ة/اٌطبٌجبد ثبٌّؼٍِٛبد اٌؼشٚس٠خ ػٓ اٌّشؽٍخ اٌغبِؼ١خ ٔٚظبَ
اٌذساسخ ٚرؼش٠ف اٌط٩ة ثّششذُ٘ ٚٚاعجبرٗ ٔؾٚٚ ُ٘ٛاعجٔ ُٙؾ.ٖٛ
 .3رؼش٠ف أػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠س اٌغذد ِٓ اٌّؼ ٓ١ٕ١أ ٚاٌّزؼبلذ ٓ٠ثٕظبَ اٌذساسخ سٛاء وبْ ثٕظبَ اٌّمشساد أٚ
اٌسبػبد اٌّؼزّذح.
 .4اٌزؤو١ذ ػٍ ٝأػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠س ٌزفؼ ً١اٌسبػبد اٌّىزج١خ ٌ١سزف١ذ ِٕٙب اٌط٩ة/اٌطبٌجبدٚ .اٌزٕج ٗ١ػٍٝ
اٌط٩ة/اٌطبٌجبد ِشاعؼخ اٌّششذ ا٨وبد ّٝ٠ػٕذ ِٛاعٙخ أِ ٞشىٍخ أ ٚطؼٛثبد أوبد١ّ٠خ.
 .5اٌزؼشف ِٓ خ٩ي ا٦عزّبػبد ػٍ ٝس١ش اٌط٩ة/اٌطبٌجبد ِٚذ ٜرمذِِٚ .ُٙؾبٌٚخ اٌّسبػذح ف ٟؽً اٌّشى٩د اٌزٟ
لذ رٛاعٚ ُٙٙرذ ٓ٠ٚؽب٨ر ُٙف ٝسغً اٌّؼٍِٛبد ٚاوزشبف اٌؾب٨د اٌز ٝرؾزبط ٌٍّسبػذح.
 .6اٌزؼشف ػٍ ٝاٌط٩ة/اٌطبٌجبد اٌّٛ٘ٛثٚ ٓ١اٌّزّ١ضٚ ٓ٠اٌزؼش٠ف ثٚ ُٙرؾف١ضُ٘ ٚسػب٠ز.ُٙ
 .7اٌزؼشف ػٍ ٝاٌط٩ة/اٌطبٌجبد اٌّزؼضش ٓ٠دساس١آ ِ ٌُٙ ِٓٚشبوً اعزّبػ١خ أ ٚطؾ١خ أٔ ٚفس١خٚ ,سػب٠زُٙ
ِٚسبػذرُ ثبٌٕظؼ ٚاٌزٛعٌ ٗ١ؾً رٍه اٌّشبوً.
 .8رغ١ٙضٚؽفع اٌسغ٩د ٚاٚ٤ساق اٌخبطخ ثؼًّ اٌّششذ ا٤وبدٌٍّ ّٟ٠سز٠ٛبد اٌّخزٍفخ.
 .9ػمذ ٌمبءاد دٚسِ ٗ٠غ اٌّششذ ٓ٠ا٤وبد.ٓ١١ّ٠
ِ .10زبثؼخ سغ٩د اٌط٩ة/اٌطبٌجبد ٌذ ٜاٌّششذ ا٤وبدٌٍّ ّٟ٠سز٠ٛبد اٌّخزٍفخ ٌٍزؤوذ ِٓ رٕف١ز ٔشبؽ ا٦سشبد
ا٨وبدٚ ّٝ٠رؼجئخ ث١بٔبد اٌط٩ة/اٌطبٌجبد.
.11اػذاد اسزج١بٔبد ٚثؾٛس خبطخ ثب٦سشبد ا٤وبدٚ ّٟ٠رؼّٔ ُ١زبئظ رٍه ا٦سزج١بٔبد ٌ٧سزفبدح ِٕٙب ف ٝرؾس ٓ١ػٍّ١خ
ا٦سشبد ا٤وبد ّٝ٠ثبٌىٍ.ٗ١
سجالد ٔيهفبد ٔحذح اإلسشبد األكبد:ًٙٚ
 سغً ِزبثؼخ اٌط٩ة/اٌطبٌجبد(ِزؤخش/ٓ٠ػؼبف) دساس١آ ِٚزىشس ٞاٌغ١بة (أطؾبة اٌّشبوً ا٦عزّبػ١خ أٚاٌظؾ١خ
أ ٚإٌفس١خ)ٚ ,اٌخطؾ اٌؼ٩ع١خ إٌّبسجخ ٌّشى٩ر.ُٙ
 سبػبد ا٦سشبد ا٤وبد.ّٝ٠
ٍِ ف إٌششاد ٚاٌزؼبِٚ ُ١ا٦عزّبػبد.
ٍِ ف ا٦سزجبٔبد.
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يزطهجبد اإلسشبد األكبد:ًٙٚ
 -1رؾذ٠ذ ِمش ٌٍّششذ/اٌّششذٖ ا٤وبد.ّٝ٠
 -2رؾذ٠ذ ٚلذ ِؼِ( ٓ١ؾبػشح ػٍ ٝا٤لً) ِؼٍٓ ٕ٠بست عّ١غ اٌط٩ة/اٌطبٌجبد ٌىً فشلخ ٌٍم١بَ ثؼٍّ١بد ا٦سشبد
اٌغّبػ١خ ٚرذخً ػّٓ إٌظبة اٌزذس٠س.ٟ
 -3رؾذ٠ذ سبػبد ا٦سشبد ا٤وبد.ّٟ٠
 -4رغ١ٙض ٍِف ٌىً ِششذِ/ششذٖ ٠ؾ ٞٛػٍ ٝعّ١غ اٚ٤ساق اٌ٩صِخ.
ٚ -5ػغ لٛاػذ ٚأٔظّخ ٌؼّبْ ؽؼٛس اٌط٩ة/اٌطبٌجبد ِؾبػشاد ا٦سشبد ا٤وبد.ّٝ٠
 -6اػطبء اٌط٩ة/اٌطبٌجبد فشطخ رغ١١ش اٌّششذ ا٤وبد ّٟ٠ف ٟؽبي لٕبػخ ا٦داسح ثزٌه.

صفبد انًششذ/انًششذِ األكبد:ًٙٚ


ٍِّب ثٕظُ اٌذساسخ سٛاء ٔظبَ اٌّمشساد أ ٚاٌسبػبد اٌّؼزّذح.



ِذسوب ِٚؾجب ٌذٚسٖ اٌفؼبي ف ٟا٦سشبد ا٤وبد.ّٟ٠



ٌذ ٗ٠اٌٛلذ ٌٍم١بَ ثذٚس اٌّششذ ا٤وبدٌ( ّٟ٠مبءاْ ف ٟا٤سجٛع ػٍ ٝا٤لً).



ٍّ٠ه اٌّٙبساد اٌ٩صِخ ٌّّٙخ ا٦سشبد ا٤وبد.ّٟ٠

يٓبساد اإلسشبد األكبدًٙٚ
٠غت أْ ٠زّزغ اٌّششذ/اٌّششذٖ ا٤وبد ّٝ٠ثؼذد ِٓ اٌّٙبساد اٌز ٝرغؼٍٗ لبدسا ػٍ ٝاٌزٛاطً اٌفؼبي ِغ ؽ٩ثٗ٠ ،غ١ذ
ا٨سزّبع اٌٙ٠ ٨ ،ُٙ١بعّ٠ ٨ٚ ُٙسخش ِٕ٠ٚ ،ُٙشبسو ُٙف ٟاٌزخط١ؾ ٌذساسز ،ُٙلبدسا ػٍِ ٝسبػذرٌ ُٙززٌِ ً١ب
٠ؼزشػ ِٓ ُٙػمجبد خ٩ي دساسز.ُٙ
ٔيٍ أْى انًٓبساد انزٗ ٚجت أٌ رزٕفش فٗ انًششذ/انًششذِ األكبد:ًٗٚ
يٓبسح انمٛبدح ٟ٘ٚ :رى ٓ٠ٛػ٩لخ ا٠غبث١خ ِغ اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ٌٍزؤص١ش ػٍِٚ ٗ١سبػذرٗ ف ٟاٌس١ش ٔؾ ٛرؾم١ك أ٘ذافٗ.
يٓبسح انزخطٛظ :لذسح اٌّششذ/اٌّششذٖ ا٤وبد ّٟ٠اٌّزّضً فِ ٟسبػذح اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ػٍ ٝرؾذ٠ذ ا٘٤ذاف ٚرؾٍٙ٠ٛب اٌٝ
اعشاءاد لبثٍخ ٌٍزؾم١ك ِٚضبي رٌهِ ,سبػذح اٌطبٌت/اٌطبٌجهٗ ػٍه ٝاخز١هبس اٌزخظهض اٌّ٩ئهُ ٌزؾم١هك أ٘هذاف ثؼ١هذح رزؼٍهك
ثّسزمجٍٗ اٌذساسٚ ٟاٌٛظ١ف ،ٟأِ ٚسبػذرٗ ف ٟاػذاد خطخ ٌشفغ ِؼذٌٗ اٌزشاوّ. ٟ
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يٓاابسح اإلساازًب  :ػٍهه ٟاٌّششذ/اٌّششههذٖ ا٤وههبد ّٟ٠أْ ٠ىههِ ْٛسههزّغ ع١ههذ ٌٍط٩ةٌٍ/طبٌجههبد٠ ،زؼههشف ػٍهه ٝهسائ ٙهُ،
ٚأفىبسُِ٘ٚ ،مزشؽبرٚ ،ُٙاٌّشى٩د اٌز ٟرٛاع ،ُٙٙاِ٤ش اٌز٠ ٞؼضص صمخ اٌط٩ة/اٌطبٌجهبد ثٕفسه٠ٚ ُٙمه ٞٛاٌؼ٩لهخ ثهٓ١
اٌّششذ/اٌّششذٖ ا٤وبد ّٟ٠اٌط٩ة/اٌطبٌجبد.
يٓبسح ارخبر انمشاس ٔحم انًشكالد٠ :زؼٍُ اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ِٓ اٌّششذ/اٌّششذٖ و١ف١هخ رؾذ٠هذ اٌّشهىٍخ ٚٚػهغ اٌفهشٚع
ٌؾٍٙب  ِٓٚصُ ِسبػذرٗ ٨رخبر اٌمشاساد اٌظؾ١ؾخ اٌ٩صِخ ٌؾً اٌّشىٍخ.
يٓبسح إداسح ٔاسزثًبس انٕلذ ٟ٘ٚ :رشًّ عذٌٚخ ا٤ػّبي ٚرٕس١مٙبٚ ،رؾذ٠ذ اٌخطخ اٌضِٕ١خ ٤ػّبي ا٦سشهبد ا٤وهبدّٟ٠
اٌزه ٟرشههًّ ِٛاػ١ههذ اٌزسهغٚ ً١اٌؾههزف ٚا٦ػههبفخ ٚعذٌٚههخ ٚرٕظه ُ١اٌسههبػبد اٌّىزج١ههخ اٌزهّ٠ ٟىههٓ ٌٍط٩ة/اٌطبٌجههبد ِههٓ
خٌٙ٩ب ا٦عزّبع ِغ اٌّششذ/اٌّششذٖ.
يٓبسح انزُظٛى ٟ٘ٚ :لذسح اٌّششذ/اٌّششذٖ ػٍ ٝرٕظٍِ ُ١فهبد اٌط٩ة/اٌطبٌجهبد ٚأػّهبي اٌزسهغٚ ً١اٌؾهزف ١ ٚهش رٌهه
ِٓ أػّبي اٌّششذ/اٌّششذٖ .
يٓبسح انزعبطفِ ٟ٘ٚ :شبسوخ اٌطبٌت/اٌطبٌجهٗ ِشهبػشٖ ٚأفؼب٨رهٗ ٌفّٙهٗ ٚرىه ٓ٠ٛػ٩لهخ ع١هذح ِؼهٗ رسهبػذ ػٍه ٝرمجٍهٗ
ٌ٧سشبد ٚإٌظؼ ٚاٌزٛع.ٗ١

انًٓبو انعبيخ نهًششذ/انًششذِ األكبد:ًٙٚ
ٕ٘بن ِٙبَ ػذ٠ذح ٠غت ػٍ ٝاٌّششذ ا٤وبد ّٟ٠اٌم١بَ ثٙب ِٓ ،أّ٘ٙب ِب :ٍٝ٠
.1

٠ؾظً ػٍ ٝلبئّخ اٌط٩ة/اٌطبٌجبد ِٓ ِىزت اٌزسغ ً١أ ٚاٌىٍ١خ/اٌمسُ.

.2

٠غزّغ اٌط٩ة/اٌطبٌجبد ١ٌ ،ؼشف ثٕفسٗ ٠ٚزؼشف ػٍ٠ٚ ُٙ١جٕ ٝػ٩لخ ؽ١جخ ِؼ.ُٙ

.3

اخجبس اٌط٩ة/اٌطبٌجبد ثؤْ ِّٙزٗ رمذ ُ٠اٌؼٚ ْٛاٌّسبػذح ٌ.ُٙ

.4

ػشع ا٠غبث١بد ٔظبَ ا٨سشبد ا٤وبدِٚ ّٝ٠ضا٠بٖ ٌٍط٩ةٌٍ/طبٌجبد.

.5

رٛص٠غ اٚ٤ساق ٚاٌّطجٛػبد اٌزؼش٠ف١خ ثبٌٕظبَ ا٨سشبد ٜػٍ ٟاٌط٩ة/اٌطبٌجبد.

.6

اٌزؤوذ ِٓ ِؼشفخ اٌط٩ة/اٌطبٌجبد ثؤسلبِ ُٙاٌغبِؼ.ٗ١

.7

٠شذد ػٍ ٝأّ٘١خ اٌؾؼٛس ٚأ٨ؼجبؽ خ٩ي دساسز.ُٙ

.8

٠ؼشع ٌ ُٙخطزٗ ٌٍؼًّ ِؼ.ُٙ

٠ .9ؼٍٓ ٌ ُٙسبػبرٗ ا٦سشبد٠خ ٛ٠ٚػؼ ٌ ُٙأّ٘١خ رٛاطٍِ ُٙؼٗ.
٠ .10غ١ت ػٍ ٝاسزفسبسار٠ٚ ُٙشؽت ثض٠بسار:.ُٙ
.11

رؼش٠ف اٌط٩ة/اٌطبٌجبد ثٕظبَ اٌذساسخ (ِمشساد/اٌسبػبد اٌّؼزّذح).

ٛ٠ .12ػؼ ٌ ُٙأّ٘١خ ثٕبء اٌؼ٩لٗ اٌغبِؼ ٗ١اٌسٍ ّٗ١ثٚ ُٕٙ١ث ٓ١عّ١غ أػؼبء ٘١ئٗ اٌزذس٠س.
 .13اصاٌٗ اٌش٘جٗ اٌز ٟلذ ٠شؼش ثٙب اٌط٩ة/اٌطبٌجبد ف ٟثذا ٗ٠اٌزؼبًِ ِغ اػؼبء ٘١ئٗ اٌزذس٠س.
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.14

ِؼب ٗٔٚاٌط٩ة/اٌطبٌجبد ػٍ ٟف ُٙؽج١ؼخ اٌذساسخ ثبٌىٍٚ ٗ١ا٦سزٕبسٖ ثشأ ٞاٌّششذ ف ٝاخز١بس اٌزخظض اٌزٜ

٠ف١ذ اٌطبٌت ف ٟسٛق اٌؼًّ.
ِ .15سبػذٖ اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ف ٟؽً ِشى٩رٗ اٌذساس ٗ١أ ٨ٚثؤٚي ِّب ٠مًٍ ِٓ ؽب٨د ا٨خفبق ٠ٚض٠ذ أزّبء
اٌط٩ة/اٌطبٌجبد ٌّئسسز ُٙاٌزؼٍ.ٗ١ّ١
ِ .16ؼشفٗ رم ُ٠ٛاٌؼبَ اٌغبِؼٚ ٟػشػٗ ػٍ ٝاٌط٩ة خظٛطآ ِٛاػ١ذ اٌزسغٚ ً١اٌؾزف ٚا٨ػبفخ .....اٌخ.
.17

رشغ١غ اٌط٩ة ػٍ ٟاٌّشبسوٗ ف ٟأ٤شطخ اٌط٩ث١خ ثبٌىٍ١خ.

 .18رخط١ؾ اٌغذٚي اٌذساسٌٍ ٟط٩ةٌٍ/طبٌجبد.
 .19سطذ ِٚزبثؼٗ اٌزمذَ اٌذساس ٟاٌط٩ة/اٌطبٌجبد.

يسئٕنٛبد ٔدٔس انطبنت/انطبنجّ:
.1

ِؼشفخ ِٛاػ١ذ اٌسبػبد اٌّؾذدٖ ٌزٍم ٟا٤سشبد ا٤وبد.ّٟ٠

.2

اػذاد ٚرؾؼ١ش ِؼٍِٛبد طؾ١ؾخ ٚث١بٔبد ِشرجطخ ثّب ٠ؾزبعٗ لجً اعزّبػٗ ِغ اٌّششذ/اٌّششذٖ ا٨وبد.ّٝ٠

.3

ؽشػ عّ١غ ا٤سئٍخ اٌز ٝرخطش ثجبٌٗ ػٍ ٝاٌّششذ/اٌّششذٖ ا٨وبد ّٝ٠ؽز٠ ٝسزط١غ ِسبػذرخ ثطش٠مخ طؾ١ؾخ.

.4

ارجبع ِب ٛ٠ط ٝثٗ اٌّششذ/اٌّششذٖ ا٨وبد.ّٝ٠

.5

ػذَ اػبفخ أ ٚؽزف أِ ٜمشس دساس ٝد ْٚاٌشعٛع ٌٍّششذٌٍّ/ششذٖ ا٨وبد.ّٝ٠

.6

رؾًّ ِسئ١ٌٛخ اٌزمذَ اٌذساس ٝؽ١ش اْ و ِٓ ٣إٌظؼ ٚا٨سشبد اداسر٘ ٓ١بِزٌٍٕ ٓ١غبػ ٌٚىٓ ٚلجً وً شئ

اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ٘ ٛاٌّسئٛي اٚ٤ي ػٓ إٌغبػ ٚرط٠ٛش اٌّٙبساد اٌخبطٗ.
 .7اٌّسبّ٘ٗ ا٠٦غبث ٗ١ف ٟرمذِٗ اٌذساس ِٓ ٟخ٩ي رف ّٗٙاٌغ١ذ ٌٍخطٗ اٌذساسٌٍ ٗ١جشٔبِظ ٔٚظبَ اٌسبػبد اٌّؼزّذٖ.
انًٓبو اإلجشائٛخ نهًششذ/انًششذِ األكبد:ًٙٚ
.1

رجٓٛز يهف اإلسشبد األكبد ًٙٚنهطبنت/انطبنجّ:

ػٍ ٝوً ِششذِ/ششذٖ أْ ٠غٙض ٍِف ٌىً ؽبٌت/ؽبٌجٗ ِٓ ؽ٩ثٗ/ؽبٌجبرٙب ,ػٍ ٗ١اسُ اٌطبٌت/اٌطبٌجٗٚ ,أسُ اٌشؼجٗ
ٚاٌشلُ ا٤وبد٠ٚ ,ّٟ٠ضٚد اٌّششذ/اٌّششذٖ ا٤وبد ّٟ٠اٌٍّف ثبٚ٤ساق اٌ٩صِخ ثبٔزظبَٚ .أُ٘ ِؾز٠ٛبد اٌٍّف ِب:ٍٟ٠


ٔسخٗ ِٓ ث١بٔبد اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ اٌشخظ١خ.



ٔسخخ ِٓ عذٚي رسغ ً١اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ٌٍفظً اٌذساس.ٟ



وشف ٌّزبثؼخ س١ش اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ اٌذساس.ٟ



ٔسخخ ِٓ اٌسغً اٌزشاوٌٍّ ٟطبٌتٌٍ/طبٌجٗ.



ٔسخخ ِٓ أٚساق اٌؾزف ٚا٦ػبفخ ٌٍّمشساد اٌذساس١خ ٌٍطبٌتٌٍ/طبٌجٗ.
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.2

ٔسخخ ِٓ أ ٞلشاس ُ٠زخــز ثؾك اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ.
إعذاد إحصبئٛخ إحزٛبج انطبنت/انطبنجّ يٍ انًمشساد انذساسٛخ:



أْ ٠ؾظً اٌّششذ/اٌّششذٖ ػٍِٛ ٝػذ اٌزسغ ً١اٌّجذئِ ِٓ ٟىزت اٌزسغ.ً١



ُ٠ؼذ ّٔٛرعب اؽظبئ١ب ٌؾظش اؽز١بط اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ِٓ اٌّمشساد اٌذساس١خ.



٠غزّغ ثط٩ثٗ ٠ٚؾذد ِؼ ُٙا٨ؽز١بط ٚفمب ٌخطط ُٙاٌذساس١خ.



ّٛٔ ٥ّ٠رط ا٨ؽز١بط ٠ٚشسٍٗ ٌّىزت اٌزسغ.ً١

.3

اإلششاف عهٗ عًهٛخ انحزف ٔاإلضبفخ:



ُٕ٠بلش اٌّششذ/اٌّششذٖ ؽ٩ثٗ ف ٟأسجبة اٌؾزف ٠ٚزؼشف ػٍِ ٝجشسارٗ.



ُٛ٠عٗ اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ٌزؼ٠ٛغ اٌّمشس اٌّؾزٚف ثبػبفخ ِمشس هخش.



ُٛ٠صع ثطبلبد اٌؾزف ٚا٦ػبفخ ػٍ ٝاٌط٩ة/اٌطبٌجبد اٌشا ج ٓ١ف ٟرٌه .



٠زؤوذ ِٓ ٔظبِ١خ ػذد سبػبد اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ثؼذ اٌؾزف ٚا٦ػبفخ.



٠زؤوذ ِٓ اسز١فبء عّ١غ ث١بٔبد ثطبلخ اٌؾزف ٚا٦ػبفخ.



٠ؼزّذ اٌجطبلخ ٠ٚشسٍٙب اٌِ ٝىزت اٌزسغ.ً١



٠ؾزفع ثٕسخخ ِٓ ثطبلخ اٌؾزف ٚا٦ػبفخ.

.4

إسشبد انطبنت انًزأخش دساسٛب ٔرٕج:ّٓٛ



٠ؼغ اٌّششذ/اٌّششذٖ هٌ١خ ٌ٩رظبي ثط٩ثٗ ػٕذ اٌؾبعخ.



ُ٠سٍُ اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ أزاساد اٌغ١بة أ ٚاٌزؤخش اٌذساس ٟثبٌزٕس١ك ِغ ِىزت اٌزسغ.ً١



ُ٠ؼذ لبئّخ ثبٌط٩ة/اٌطبٌجبد اٌّزؤخش ٓ٠دساس١ب.



ُ٠ؾذد اعزّبػب ِغ ٘ئ٨ء اٌط٩ة/اٌطبٌجبد.



ُٛ٠طٍ ُٙاٌ ٝلٕبػخ ثزؤص١ش رؤخشُ٘ اٌذساس ٟػٍِ ٝسزمجٍ.ُٙ



ُ٠شبسو ُٙفٚ ٟػغ خطخ ٌّؼبٌغخ رٌه ثبٌزٕس١ك ِغ اداسح اٌىٍ١خ.

.5

انزٕاصم ٔانزُسٛك يع اإلخزصبص ٙاإلجزًبع ٙأٔ انُفس ٙأٔ انطج:ٙ



ػٍ ٝاٌّششذ/اٌّششذٖ ا٤وبد ّٟ٠أْ ٠ؼٍُ أْ ا٦سشبد ا٤وبد ٛ٘ ّٟ٠عضء ِ ِٓ ُٙا٦سشبد اٌط٩ث.ٟ



٠ؼغ ف ٟاػزجبسٖ أْ اسشبد اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ٚسػب٠زٗ ٚرٛعِ ٗٙ١سئ١ٌٚخ عّبػ١خ.



ُ٠ششن ثبل ٝا٦خزظبطٚ ٓ١١اداسح اٌىٍ١خ ف ٟا٤ػّبي راد اٌظجغخ ا٦سشبد٠خ أ ٚاٌز ٝرؾزبط ثشاِظ ػ٩ع١خ.



ُ٠ؾٛي اٌؾب٨د ا٦خزظبط ٓ١١ا٦عزّبػ ٓ١١أ ٚإٌفس ٓ١١أ ٚاٌطج ٓ١١ف ٝسش٠خ ربِخ ِز ٝرطٍت اِ٤ش رٌه.
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.6

رجٓٛز يهف خبص ثبنًششذ/انًششذِ األكبدٚٔ ًٙٚحٕ٘ اٜر:ٙ



اسُ اٌّششذ/اٌّششذٖ ـ شؼبس اٌّغّٛػخ ـ ػذد اٌط٩ة/اٌطبٌجبد.



ِؼٍِٛبد ػٓ ا٦سشبد ا٤وبد.ّٟ٠



أسّبء اٌط٩ة/اٌطبٌجبد ٚ ,شؼجٚ , ُٙأسلبِ ُٙا٤وبد١ّ٠خ.



وشف ؽؼٛس ١ ٚبة اٌط٩ة/اٌطبٌجبد.



اٌخطخ اٌضِٕ١خ ٌجشٔبِظ ا٦سشبد.



اٌٍمبءاد اٌغّبػ١خ.



اٌّمبث٩د اٌفشد٠خ.



ٔسخخ ِٓ أ ٞثشٔبِظ ُٔفـــز ِغ اٌط٩ة/اٌطبٌجبد.
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وزارة التربية والتعليم
اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية(بنات)
مركز اإلشراف التربوي بمحافظة الخبر
انثبَٕٚخ انثبَٛخ ثبنخجش (َظبو انًمشساد)

جامعة نجران
كلية الطب

اإلرشاد األكاديمي

بطاقة متابعة طالب
إسى انطبنت:

انًمشس/

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

إسى عضٕ ْٛئخ انزذسٚس /

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

انزٕلٛع /

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

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

انزحصٛم األكبد: ًٙٚ


اخزجبساد:

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

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



يشبسكخ :

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

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



ٔاججبد :

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

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

انًٕاظجخ ( انزأخٛش ٔانغٛبة ) :
............................................................ ................................................................................................... .............................................................................................................................
.......................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

انسهٕن :
............................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................
.............................................................. ............................................................................................................................. ..................................................................................................
........................................................................................... ............................................................................................................................. ....................................................................

رٕصٛبد:
................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .
......................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................

رٕلٛع انطبنت
................................................

رٕلٛع ٔن ٙاأليش ثبنعهى
................................................
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رٕلٛع عضٕ ْٛئخ انزذسٚس
................................................

وزارة التربية والتعليم
اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية(بنات)
مركز اإلشراف التربوي بمحافظة الخبر
انثبَٕٚخ انثبَٛخ ثبنخجش (َظبو انًمشساد)

جامعة نجران
كلية الطب

اإلرشاد األكاديمي

ثٛـــــبٌ أحٕال طبنت
إسى انطبنت :

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

ربسٚخ انًٛالد :
عذد اإلخٕح  ) (:عذد األخٕاد( )
رشرٛت انطبنت ف ٙانًٛالد :
صهخ انمشاثخ :
إسى ٔن ٙاأليش:
يسزٕاِ انزعه: ًٙٛ
عًهّ :
يسزٕاِ انزعه: ًٙٛ
ْم انٕانذ عهٗ لٛذ :
ْم انٕانذح عهٗ لٛذ :
ْم رعًم :
يع يٍ ٚعٛش انطبنت :
ٚزكش انسجت ف ٙحبل عذو عٛشّ يع ٔانذِ:
.............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

انحبنخ انصحٛخ:
يسزٕٖ انُظش:
نذ ّٚإعبلخ:
أيشاض أخشٖ:
انشعبٚخ انصحٛخ انزٚ ٙحزبج نٓب انطبنت :

يسزٕٖ انسًع:
َٕعٓــــــــب:

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

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

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

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

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

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

انًسزٕٖ انذساس: ٙ
)

يسزٕٖ انطبنت نهعبو انًبض ٙانزمذٚش (

)

انُسجخ (

انصفبد انشخصٛخ نهطبنت :
لٛبد٘ (
َشٛظ (

اَطٕائ( ٙ

)
)

ْبدئ (

)

أخشٖ رزكش

)

يشبغت (

)

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

انحبنخ االلزصبدٚخ:
جٛذح (

)

يزٕسطخ (

)

رحزبج إنٗ يسبعذح (

)

جلنة متابعة الإرشاد الأاكدميي
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.............................................................

وزارة التربية والتعليم
اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية(بنات)
مركز اإلشراف التربوي بمحافظة الخبر
انثبَٕٚخ انثبَٛخ ثبنخجش (َظبو انًمشساد)

جامعة نجران
كلية الطب

اإلرشاد األكاديمي

لقاء فردي
إسى انطبنت:

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

سلًّ األكبد/ًٙٚ

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

 .1المواضٌع التً تمت مناقشتها :


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



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



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



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



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



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



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



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



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

 .2التوصٌات :
........................................................................................................ ................................................................. .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................
...................................................................... ............................................................................................................................................................ ......................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

رٕلٛع انطبنت /
انزٕلٛع

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

انًششذ األكبد/ ًٙٚ

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللقاء  :رقم (

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

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:

)

الٌوم:

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

التارٌخ:

/

/

ْ14ـ

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

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

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

المرشد األكادٌمً /
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الئحة الحقوق الطالبية

يمذيخ
ثّب أْ اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ اٌغبِؼ ٛ٘ ٟاٌّؾٛس ا٤سبس ٟف ٟإٌّظِٛخ اٌزؼٍ١ّ١خ ف ٟعبِؼخ ٔغشاْ ,فىبْ ٌضاِب ا٘٨زّبَ
ثج١بْ ِبٌٗ ِٚب ػٍ ِٓ ٗ١ؽمٛق ٚٚاعجبد ,ثؼ١ذا ػٓ اٌف ُٙاٌزمٍ١ذ ٞاٌز٠ ٞغؼً اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ٚػبء ٌٍؾمٛق ٚاٌ٦زضاِبد
ٚث ٓ١ا٦فشاؽ ف٘ ٟزٖ اٌؾمٛق ػٍٔ ٝؾ٠ ٛخشط اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ػٓ ِسبس٘ب اٌظؾ١ؼ.
وّب رؼجش ٘زٖ اٌ٩ئؾخ ػٓ اٌف ُٙاٌّزجبدي ث ٓ١اٌغبِؼخ ٚؽ٩ثٙب ثزٛػ١ز ُٙثؾمٛل ُٙا٤وبد١ّ٠خ ٚاٌخذِ١خ ٚو١ف١خ اٌؾظٛي
ػٍ٘ ٝزٖ اٌؾمٛق ٚاٌغٙخ اٌّخزظخ ثزٌه ٚرٛػ١ز ُٙأ٠ؼب ثبٌزضاِبر ُٙرغبٖ اٌغبِؼخ ٚرٌه ؽشطب ِٓ عبِؼخ ٔغشاْ ػٍٝ
عٛدح اٌؼًّ ا٤وبدِٚ ّٟ٠ب ٕ٠جغ ٟأْ ٠ى ْٛػٍ ٗ١ؽبي رٍه اٌؼ٩لخ ِٓ اٌشفبف١خ ٚاٌٛػٛػ فِ ٟخزٍف ِىٔٛبد اٌؼًّ
اٌغبِؼٚ .ٟفّ١ب  ٍٟ٠ث١بْ ٘زٖ اٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد:

أٔالً :حمٕق انطبنت/انطبنجّ انجبيعٙ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌجطبلخ اٌغبِؼ١خ ٚا٨سزفبدح ِٓ اٌخذِبد اٌز ٟرز١ؾٙب اٌغبِؼخ ٚفمب ٌّب رمؼ ٟثٗ اٌٍٛائؼ
ٚاٌمشاساد ٚا٤ػشاف اٌغبِؼ١خ اٌّؼّٛي ثٙب ف٘ ٟزا اٌشؤْ.
اٌؾفبظ ػٍ ٝسش٠خ ِؾز٠ٛبد ٍِفٗ داخً اٌغبِؼخ ِغ ٔضا٘خ اٌزؼبًِ ِؼٗ.
اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌّبدح اٌؼٍّ١خ ٚاٌّؼشفخ اٌّشرجطخ ثبٌّمشساد اٌغبِؼ١خ ف ٟث١ئخ دساس١خ ِٕبسجخ رؾمك ٌٗ
ا٨سز١ؼبة ٚاٌزؾظ ً١ث١سش ٚسٌٛٙخ.
اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌخطؾ ٚاٌغذاٚي اٌذساس١خ ٚاعشاء رسغ ٍٗ١ف ٟاٌّمشساد اٌز٠ ٟز١ؾٙب ٌٗ إٌظبَ ٚلٛاػذ اٌزسغً١
اٌّزجؼخ.
اٌزضاَ أػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠س ثؤٚلبد اٌّؾبػشاد ٚاسز١فبء اٌسبػبد ا٤وبد١ّ٠خ ٚاٌّىزج١خ ٚػذَ اٌغبء إِٔٙ ٞب
ا ٨ف ٟؽبٌخ اٌؼشٚسح ٚثؼذ ا٦ػ ْ٩ػٓ رٌه ِسجمب ِغ اػطبء ِؾبػشاد ثذٍ٠خ ػٕٙب ثبٌزٕس١ك ِغ اٌط٩ة.
سئاي أسبرزرٗ داخً اٌؾشَ اٌغبِؼِٕٚ ٟبلشز ُٙإٌّبلشخ اٌؼٍّ١خ اٌ٩ئمخ ٚف ٟاٚ٤لبد اٌّؾذدح ؽجمب ٌٍغذٚي
اٌذساس.ٟ
أْ رى ْٛأسئٍخ ا٨خزجبساد ػّٓ اٌّمشس اٌذساسِٚ ٟؾز٠ٛبرٗ ٚؽمٗ فِ ٟؼشفخ ٔزبئغٗ ٚؽٍت ِشاعؼخ اعبثزٗ فٟ
ا٨خزجبس إٌٙبئٚ ٟفمب ٌٔ٥ظّخ ٚاٌٍٛائؼ اٌّزجؼخ.
اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌشػب٠خ ا٨عزّبػ١خ اٌز ٟرمذِٙب اٌغبِؼخ ٚوزٌه اٌّشبسوخ ف ٟأ٤شطخ اٌّمبِخ داخٍٙب ٚفمب
ٌٍٕظبَ.

ثبَٛبً :إنززايبد انطبنت/انطبنجّ انجبيعٙ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.1

ارجبع أ٤ظّخ اٌغبِؼ١خ ٌٛٚائؾٙب ٚاٌزؼٍّ١بد ٚاٌمشاساد اٌظبدسح رٕف١زا ٌٙب ٚػذَ اٌم١بَ ثؤ ٞأػّبي ِخٍخ
ثب٤خ٩ق ا٦س١ِ٩خ  ٚا٢داة اٌؼبِخ.
أ٨زظبَ ثبٌذساسخ ٚاٌم١بَ ثىبفخ اٌّزطٍجبد اٌذساس١خ ٌٍّمشساد.
ؽًّ اٌجطبلخ اٌغبِؼ١خ أصٕبء ٚعٛدٖ داخً اٌغبِؼخ ٚرمذّٙ٠ب ٌٍّخزظ ٓ١ػٕذ اٌطٍت ٚاٌّؾبفظخ ػٍ ٝإٌظبفخ
اٌؼبِخ ٚاٌ٦زضاَ ثبٌض ٜإٌّبست اٌز٠ ٞىفً ا٨ؽزشاَ اٌ٩ئك ٌٍغبِؼخ.
ارجبع اٌمٛاػذ ٚاٌزشر١جبد اٌّزؼٍمخ ثبػذاد اٌجؾٛس أ ٚاٌزمبس٠ش أ ٚا٨خزجبساد ٚػذَ اٌغش أ ٚاٌششٚع ف ٗ١أٚ
اٌّسبػذح ف ٟاسرىبثٗ أ ٚا٦خ٩ي ثٕظبَ اِ٨زؾبٔبد.
ػذَ اٌزؼشع ٌّّزٍىبد اٌىٍ١خ ثب٦ر٩ف أ ٚاٌؼجش ثٙب أ ٚرؼطٍٙ١ب ػٓ اٌؼًّ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٙ١ب.
ارجبع اٌزؼٍّ١بد داخً ِىزجخ اٌىٍ١خ ٚاٌّىزجخ اٌغبِؼ١خ.

اٌٙذٚء ٚاٌسىٕ١خ داخً ِشافك اٌىٍ١خ ٚػذَ اصبسح ا٦صػبط أ ٚاٌزغّغ ف١ ٟش اِ٤بوٓ اٌّخظظخ.
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ِ .2ؼبٍِخ وً ِٕسٛث ٟاٌىٍ١خ ٚاٌغبِؼخ ٚػٛ١فٙب ثب٦ؽزشاَ اٌ٩ئك ٚػذَ ا٦سبءح اٌ ُٙ١أ ٚا٘بٔز ُٙثبٌمٛي أ ٚاٌفؼً.
 .3ػذَ ؽؼٛس اٌّؾبػشاد ف ٟاٌّمشساد ١ش اٌّسغً فٙ١ب اٌطبٌت ا ٨ثبرْ خبص ِٓ أسزبر اٌّمشس.
 .4رٕبٚي اٌّؤو٨ٛد ٚاٌّششٚثبد ثبِ٤بوٓ اٌّخظظخ ٌٙب.
 .5اٌزؤوذ ِٓ رفؼ ً١ثش٠ذٖ اٌ٦ىزش ٟٔٚاٌشسّ ٟاٌّؼزّذ ِٓ لجً اٌغبِؼخ ٚػٍّٗ ثشىً طؾ١ؼ ِٚزبثؼخ ثش٠ذٖ
اٌ٦ىزش ٟٔٚثشىً دٚسٌّ ٞزبثؼخ ِب لذ ٠شسً خ ِٓ ٌٗ٩اػٔ٩بد أ ٚخ٩فٗ.
ِ .6زبثؼخ ا٦ػٔ٩بد اٌز ٟرٛػغ فٌٛ ٟؽخ ا٦ػٔ٩بد اٌشسّ١خ داخً ِجٕ ٝاٌىٍ١خ ٚاٌغبِؼخ.
 .7سشػخ ِشاعؼخ ِىزت اٌمجٛي ٚاٌزسغ ً١ثبٌغبِؼخ (أصٕبء فزشح ا٦ػبفبد فمؾ) ف ٟؽبٌخ ٚعٛد أخطبء ف ٟعذٌٗٚ
اٌذساسِ ٟضً اٌزؼبسع ف ٟأٚلبد اٌّؾبػشاد أ ٚاٌزسغ ً١فِ ٟمشس سجك ٚأْ ٔغؼ ف ٗ١اٌطبٌت.

ثبنثب :كٛفٛخ انزعبيم يع شكبٔ٘ انطالة/انطبنجبد داخم انكهٛخ
٠ زُ رشىٌ ً١غٕخ ٌزٍمٚ ٟفؾض اٌشىب ٞٚثشئبسخ أؽذ أػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠س ٚػؼ١٘ ٛئخ رذس٠س هخش ِٓ وً لسُ
ػٍّ ٟػٍ ٝأْ رؼشع اٌؾب٨د اٌز ٟرشد اٌٙ١ب ٌ٧ؽبؽخ أ ٚارخبر ا٦عشاء إٌّبست ػٌٍ ٝغٕخ اٌزؼبًِ ِغ شىبٞٚ
اٌط٩ة/اٌطبٌجبد (ٌٍمسُ اٌشعبٌٚ ٟاٌمسُ إٌسبئ )ٟثظفخ دائّخ ٚأسجٛػ١ب ٚرىٌ ْٛذٙ٠ب ِٙبَ ِؾذدح.

٠ زُ رمذ ُ٠اٌشى ٜٛاٌٌ ٝغٕخ اٌشىب ٜٚأ ٚثٛػؼٙب ف ٟأؽذ طٕبد٠ك اٌشىب ٜٚاٌّٛعٛدح ثؤسٚلخ اٌىٍ١خ ثؼذ ٍِٟء
اسزّبسح اٌشىِ( ٜٛشفك  ) 1اٌز٠ ٟزُ اٌؾظٛي ػٍٙ١ب ِٓ ِىزت ٚؽذح اٌزط٠ٛش ٚاٌغٛدح ثبٌىٍ١خ أ ِٓ ٚاٌّٛلغ
اٌ٨ىزش ٟٔٚاٌخبص ثبٌغبِؼخ.

أْذاف انٕحذح:
اإلرتقاء بمستوى الطالب/الطالبه من الجوانب التعلٌمٌة والشخصٌة واإلجتماعٌة من خالل تذلٌل العقبات التً

تحول دون ذلك.
فتح قنوات اإلتصال بٌن الطالب/الطالبات وأعضاء هٌئة التدرٌس وإدارة الكلٌة لزٌادة ربط الطالب بالكلٌة

وتنمٌة روح اإلنتماء لدٌهم.
تنمٌة السمات الدٌمقراطٌة لدى الطالب/الطالبات من خالل التعبٌر عن آرائهم ومشكالتهم بدون خوف.

التقٌٌم غٌر المباشر لجمٌع العاملٌن والذي ٌؤدي إلى تصحٌح السلبٌات واألخطاء وتداركها فً حٌنها.


آنٛخ انزعبيم يع شكبٔ٘ ٔيمزشحبد انطالة/انطبنجبد:
ٚ .1ػغ اٌشى ٜٛف ٟطٕبد٠ك اٌشىبٚ ٜٚا٨لزشاؽبد ثبٌىٍ١خ.
 .2أ ٚاسسبي شى ٜٛأ ٚالزشاػ ٚاسزفسبس ِٓ خ٩ي طفؾخ اٌشىبٚ ٜٚاٌّمزشؽبد اٌخبطخ ثبٌّٛلغ اٌ٨ىزشٟٔٚ
ٌٍغبِؼخ.
٠ .3زُ فزؼ طٕبد٠ك اٌشىبٚ ٜٚرغّ١غ اٌشىب ٜٚأسجٛػ١ب.
 .4عّغ اٌشىب ِٓ ٜٚاٌجش٠ذ اٌ٦ىزش ٟٔٚأسجٛػ١ب.
٠ .5زُ اسسبي اٌشى ٜٛاٌ٠ ِٓ ٝؼٕ ٗ١اِ٤ش ثّغشد ػشػٙب ػٌٍ ٝغٕخ رٍمٚ ٟفؾض اٌشىب.ٞٚ
٠ .6زُ اٌفؾض ٚاٌجذ ف ٟوً اٌّشبوً اٌزّ٠ ٟىٓ اٌزؼبًِ ِؼٙب ثظٛسح ٚد٠خ أ ٚسسّ١خ ِغ ِشاػبح اٌسش٠خ اٌىبٍِخ
ٌٍشى٠( ٜٛؾزفع ثبسُ اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ٚث١بٔبرٗ ٌذٌ ٜغٕخ اٌشىب ٜٚثبٌىٍ١خ فٍِ ٟفبد خبطخ) ٚسشػخ اٌجذ ف ٟاٌشىٜٛ
( ٨رض٠ذ ِذح اٌشد ػٍ ٝاٌشى ٜٛأوضش ِٓ خّسخ ػشش ِٛ٠ب ِٓ ربس٠خ ػشػٙب ػٌٍ ٝغٕخ رٍمٚ ٟفؾض اٌشىب.)ٞٚ
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 .7اٌشىب ٜٚاٌز ٟرؾزبط اٌشد ِٓ ا٤لسبَ اٌؼٍّ١خ رُشفغ اٌ ٝسإسبء ا٤لسبَ ٠ٚى ْٛاٌشد ػٓ ؽش٠ك سئ١س اٌمسُ ؽزٝ
٠زضٕ ٝسُشػخ اٌشد.
 .8ف ٟؽبٌخ رؼزس ؽً اٌشى ٜٛػٓ ؽش٠ك ا٤لسبَ رُشفغ اٌ ٝسؼبدح ػّ١ذ اٌىٍ١خ.
 .9رم َٛاٌٍغٕخ ثبسسبي سدٚد اٌشىب ٜٚاٌ ٝأطؾبثٙب (ٌزا ٕ٠جغ ٟوزبثخ ث١بٔبد طبؽت اٌشىٚ ٜٛرشًّ ا٨سُ
"اخز١بس – "ٞاٌفشلخ – اٌّسز – ٜٛاٌشؼجخٚ ،وزٌه ٚسٍ١خ ا٨رظبي ثٗ ِضً :سلُ اٌزٍ١ف – ْٛاٌجش٠ذ اٌ٦ىزش ،ٟٔٚأٚ
ا٨رفبق ِؼٗ ػٍِٛ ٝػذ ٌٍشد ػٍ ٝاٌشىٚ )ٜٛرٌه ٌؼّبْ سشػخ اٌزٛاطً ث ٓ١أػؼبء اٌٍغٕخ ٚطبؽت اٌشى.ٜٛ

ساثعبً :نجُخ انُظبو انجبيعٙ
يبدح  :1رشىً سٕ٠ٛب ثمشاس ِٓ ِذ٠ش اٌغبِؼخ ٌغٕخ رسٌّ ٝغٕخ إٌظبَ اٌغبِؼ ٟرخزض ثٕظش عّ١غ اٌشىب ٜٚاٌّشفٛػخ
ػٍ ٝاٌط٩ة/اٌطبٌجبد أٚ ُِٕٙ ٚاٌّؾبٌخ ٌٙب ِٓ ػّ١ذ شئ ْٛاٌط٩ة ٌٙٚب سٍطخ رٛل١غ اٌغضاءاد اٌّجٕ١خ.
يبدح  :2رزىٌ ْٛغٕخ إٌظبَ اٌغبِؼ ِٓ ٟوً ِٓ:





ػّ١ذ شئ ْٛاٌط٩ة أ٠ ِٓ ٚىٍف (سئ١سب)
ص٩صخ ِٓ أػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠س أؽذُ٘ ِٓ وٍ١خ اٌشش٠ؼٗ (أػؼبء)
اصٕبْ ِٓ اٌط٩ة أ ٚاٌطبٌجبد اٌّشٛٙد ٌ ُٙثبٌىفبءح (أػؼبء)
سىشر١ش ٌ١س ٌٗ ؽك اٌزظ٠ٛذ أ ٚاٌّشبسوخ (ػؼٛا)

يبدح  :3رمذَ اٌشىب ٜٚاٌّشفٛػخ ِٓ اٌط٩ة/اٌطبٌجبد أ١ ِٓ ٚشُ٘ ف ٟاٌغبِؼخ اٌ ٝػّ١ذ شئ ْٛاٌط٩ة.
يبدح ٠ :4ؾك ٌؼّ١ذ شئ ْٛاٌط٩ة ثؼذ اعشاء اٌزؾم١ك اٌ٩صَ اؽبٌخ اٌشى ٜٛاٌٌ ٝغٕخ إٌظبَ اٌغبِؼ.ٟ
يبدح  :5اعشاءاد اٌشىب:ٜٚ
٠ ٨غٛص رٛل١غ أ ٞعضاء ػٍ ٝاٌطبٌت/اٌطبٌجٗ اٌّشى ٛا ٨ثؼذ رؾم١ك رغش ٗ٠اٌٍغٕخ.

ارا أسزذػ ٝاٌطبٌت /اٌطبٌجٗ اٌّشىٌٍ ٛؾؼٛس أِبَ اٌٍغٕخ ٠ ٌُٚؾؼش ثغ١ش ػزس ِمجٛي ٠ؼبد اسزذػبإٖ وزبثخ أٚ

ثؤٚ ٞسٍ١خ سسّ١خ فبرا ٌُ ٠ؾؼش ثغ١ش ارْ ِمجٛي ٠زُ ارخبر اٌمشاس اٌزؤد٠ج ٟػذٖ ١بث١ب.
٠غٛص ٌٍطبٌت/اٌطبٌجٗ أْ ٠زظٍُ أِبَ ِذ٠ش اٌغبِؼخ ِٓ اٌمشاساد اٌظبدسح ػذٖ ِٓ ٌغٕخ إٌظبَ اٌغبِؼ ٟخ٩ي

ِذح خّسخ ػشش ِٛ٠ب ِٓ ربس٠خ رجٍ١غٗ ثبٌمشاس.

خبيسب ً :رعهًٛبد االخزجبساد
 .1على الطالب/الطالبه التأكد من فترة ومكان اإلختبار والحضور قبل بداٌته.
 .2الطالب/الطالبه الذي ٌتغٌب عن االختبار تكون درجته صفراً فً ذلك االختبار وٌحسب تقدٌره فً ذلك المقرر
على أساس درجات األعمال الفصلٌة التً حصل علٌها فقط ما لم ٌكن هناك عذراً مقبوالً.
 .3على الطالب/الطالبه إحضار كل ما ٌحتاجه من األدوات المسموح بها وال ٌسمح باستعمال أدوات اآلخرٌن.
 .4ال ٌسمح للطالب/الطالبه باآلتً:
دخول قاعة االختبارات إال بالبطاقة الجامعٌة.
دخول قاعة االختبارات قبل حضور المراقب.
الخروج من قاعة االختبار قبل مضً نصف ساعة من بداٌته واالنتهاء من رصد الحضور والغٌاب.
استعمال أجهزة االتصال داخل قاعة االختبار وٌجب قفلها.
دخول االختبار للمقرر المحروم منه الطالب/الطالبه وتكون درجة االختبار النهائً له فً ذلك المقرر صفراً.
-
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يشفك ()1
ًَٕرج انزمذو ثبنشكٕٖ
سلُ اٌشى(ٜٛ

)

 .1يعهٕيبد أسبسٛخ:
ا٦سُ ص٩ص( ٝاخز١بس:)ٞ
اٌغٕس(أض-ٝروش):
اٌّمشس–اٌجشٔبِظ:
(اٌّسز:)ٜٛ
اٌجش٠ذ اٌ٨ىزش:ٝٔٚ
اٌزٍ١ف ْٛاٌّؾّٛي:
• ٠ىزت ا٨سُ ٚػٕذ ؽٍت اٌطبٌت/اٌطبٌجٗ ٌٍسش٠خ ّ٠ىٓ ا٨سزؼبػخ ثشلُ اٌشى ٜٛػٓ
ا٨سُ.

 .2يضًٌٕ انشكٕٖ :

ً٘ ارخزد ا ٜاعشاء ػٓ شىٛان (رىٍّذ ِضِ ٩غ ِٕسك ِمشسن ا ٚاٌشخض اٌّسئٛي ػٓ رمذ ُ٠اٌخذِخ ػٓ ِٛػٛع شىٛان ؟

ِب ِ٘ ٛمزشؽه ٌؾً شىٛان ؟

اٌزبس٠خ

اٌزٛل١غ
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دعم الطالب المتعثرين
الفئات المستهدفة:
-

الطالب/الطالبه الذي لـ يتمكف مف تحقيؽ معدؿ إكماؿ مقرر واحد أو أكثر .

-

طالب/طالبه قاـ بالتحويؿ مف أكثر مف قسـ.

-

طالب/طالبه رسب أكثر مف مرة فى مستوى دراسي واحد.

األطراف المسئولة والمساهمة:
-

تقع مسئولية تحديد الطالب/الطالبات المتعثريف عمي عمادة القبوؿ والتسجيؿ.
تقع مسئولية رفػع أسػماا الطالب/الطالبػات المتعثػريف ووعػع مقترحػات التعامػؿ معيػـ فػي المػرؽ الم تممػة

عمي المرشديف األكاديمييف باألقساـ العممية والمرؽ الدراسية.
-

تق ػػع مس ػػئولية ترمي ػػذ بػ ػرامإل التقوي ػػة وا رش ػػاد لمطالب/الطالب ػػات المتعثػ ػريف عم ػػي األقس ػػاـ األكاديمي ػػة الت ػػي

-

تقع مسئولية متابعة ترميذ برامإل التقوية عمي عمداا الكميات.

يرتموف إلييا.

آلية التعامل مع الطالب/الطالبات المتعثرين:
-

حصر هؤالا الطالب/الطالبات مف الؿ المرشديف/المرشدات األكاديمييف بالمرؽ الدراسية.

إعداد تقرير عف كؿ حالة ،وفى عوا هذا التقرير يكوف التعامؿ حيث ت تمؼ أسباب التعثر مف حالة إلى

أ رى.
-

عقػػد مجموعػػات تقويػػة فػػى المقػػررات الد ارسػػية ،قػػرب ريايػػة المصػػؿ الد ارس ػي بواقػػع محاع ػرتيف لكػػؿ مقػػرر

(م ارجعػ ػػة لي ػ ػؤالا الطالب/الطالبػ ػػات فقػ ػػط يقػ ػػدميا أسػ ػػتاذ المػ ػػادة بالترسػ ػػيؽ مػ ػػع رئػ ػػيس القسػ ػػـ والسػ ػػيد الػ ػػدكتور
(المرشد/المرشده األكاديمى لممرقة الدراسية.
-

يقػػوـ المرشد/المرشػػده األكػػاديمى برفػػع تقريػػر عػػف مسػػتوى االرجػػاز لي ػؤالا الطالب/الطالبػػات فػػور إعػػالف

رتػػائإل المصػػؿ الد ارسػػي األوؿ والثػػارى لمتابعػػة التحسػػف وفاعميػػة اتليػػة وتقػػديـ تقريػػر لعميػػد الكميػػة لمراقشػػته فػػي

مجمس الكمية.
-

يمرح الطالب/الطالبات الذيف تجاوزوا تعثرهـ مكافآت رقدية.

19

تحفيز الطالب/الطالبات المتفوقين
 -1الفئات المستهدفة:
هػػـ الطالب/الطالبػػات الػػذيف يتمتعػػوف بقػػدرات تحصػػيمية عاليػػة تمكػػريـ مػػف تحقيػػؽ معػػدالت مرتمعػػة فػػي مجػػاؿ
دراستيـ وهـ الطالب/الطالبات الحاصميف عمى معدؿ  4فما فوؽ وفؽ مجموع الدرجات حسب المستوى الدراسي
بالبررامإل.

 -2األطراف المسؤولة والمساهمة:
 تقع مسئولية تحديد الطالب/الطالبات المتموقيف عمي عمادة القبوؿ والتسجيؿ.

 تقع مسئولية رفع أسػماا الطالب/الطالبػات امتمػوقيف فػي المػرؽ الم تممػة عمػي المرشػديف األكػاديمييف باألقسػاـ
العممية والمرؽ الدراسية.

 تقع مسئولية تحديد معايير التميز وقيمة الجوائز عمي وحدة جوائز التميز التابعة لعمادة التطوير والجودة.
 تقع مسئولية ترظيـ وترميذ إجرااات التكريـ عمي عمادة شئوف الطالب.

آلية التشجيع بالوسائل التالية:
-

يمرح الطالب/الطالبات األوائؿ الثالثة جائزة مالية تتراوح مف  5-3أالؼ لاير سعودي

-

إرسػػاؿ برقيػػة تيرئػػة بيسػػـ عميػػد الكميػػة لمطالػػب وولػػى أم ػره (وذلػػؾ لمطالػػب األوؿ فقػػط بكػػؿ فرقػػة د ارسػػية

-

عمؿ لوحػة شػرؼ بكػؿ قسػـ عممػي بيػا صػور الطالب/الطالبػات المتمػوقيف والحاصػميف عمػى معػدؿ  4فمػا

-

إرساؿ رس ة مف الصور الش صػية لمطالب/لمطالبػات األوائػؿ بػالمرؽ الد ارسػية إلػى مجمػة صػدى الجامعػة

بالكمية.

فوؽ بالمادة ال اصة بالقسـ بالمصؿ الدراسي السابؽ.

والصحؼ المحمية والتى تتعامؿ مع الكمية( ،وتكرـ الطالبات بكتابة أسمااهف دوف الصور الش صية .

-

تعق ػػد احتمالي ػػة س ػػروية ف ػػى األس ػػبوع األوؿ م ػػف المص ػػؿ الد ارس ػػي األوؿ لتكػ ػريـ الطالب/الطالب ػػات األوائ ػػؿ

(الحاصػػموف عمػػى معػػدؿ  4فمػػا فػػوؽ بكػػؿ فرقػػة د ارسػػية ومػػرحيـ تشػػيادات تقديريػػه ومكافػػآت رقديػػةت بيرمػػا يمػػرح

الطالب/الطالبات المبدعوف شيادت تقدير وذلؾ بيفػادة مػف األسػتاذ الػدكتور(المرشد/المرشػده األكػاديمى بالكميػة
(وحدة ا رشاد األكاديمى .
-

يحػػؽ لمطالب/لمطالبػػات المتموقػػوف الحصػػوؿ االسػػتعارة ال ارجيػػة لمكتػػب مػػف المكتبػػة بالعػػدد الػػذي تحػػدده

عمادة المكتبات (ويمرح بطاقة تعارؼ بيذا المعرى .
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-

تكػػوف األولويػػة لمطالب/لمطالبػػات المتمػػوقيف فػػي حعػػور الب ػرامإل التدريبيػػة التػػي تعقػػدها عمػػادة التطػػوير

-

توجيه دعوة إلى الطالب/الطالبات المتموقيف بكؿ فرقة دراسية لحعور السيمرارات العممية وردوات الموسـ

والجودة وعمادة شئوف الطالب وال اصة بترمية ميارات طالب الجامعة.

الثقافي بالقسـ العممي.

-

إش ػراؾ الطالب/الطالبػػه األوؿ فػػي أحػػد المشػػروعات البحثيػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا أععػػاا هيئػػة التػػدريس

-

دعػػوة الطالب/الطالبػػات المتموقػػوف بكػػؿ فرقػػة د ارسػػية لحعػػور مجمػػس القسػػـ العممػػي فػػي جمسػػته المرعقػػدة

والممولة مف الجامعة.

لتحديد جدوؿ االمتحارات بكؿ فصؿ دراسى بالترسيؽ مع المرشد األكاديمي لمقسـ.

-

تكػػوف األولويػػة لمطالب/لمطالبػػات المتمػػوقيف لالشػػتراؾ فػػي الػػرحالت المجاريػػة أو المدعومػػة التػػي ترظميػػا

-

توجيه الدعوة لمطالب/لمطالبات المتموقيف بكؿ فرقة دراسية لالشتراؾ فػى المػؤتمر العممػي لاقسػاـ العمميػة

-

عمؿ استبياف لتحديد ميارات الطالب/الطالبات المتموقيف في المغات والحاسب اتلي والبرامإل الت صصية

-

يقوـ السيد الدكتور (المرشد/المرشده األكاديمى برفع تقرير عف مستوى االرجػاز ليػؤالا الطالب/الطالبػات

عمادة شئوف الطالب إلى معرض الكتاب.

لمراقشة الموائح الدراسية عرد تحديثيا.

لعمؿ طة تدريبية سروية لترمية ميارات هؤالا الطالب/الطالبات.

فػػور إعػػالف رتػػائإل المصػػؿ الد ارسػػي األوؿ والثػػارى لمتابعػػة اسػػتم اررية تمػػوقيـ وتقػػديـ تقريػػر ريػػائى لعميػػد الكميػػة

لمراقشته في مجمس الكمية.

21

تحفيز الطالب/الطالبات المبدعين
الفئات المستهدفة:
الطالب/الطالبه الموهوب؛ هو الطالب/الطالبه الذي يتمتع بقددرات ذهييدة فائقدة وأداء متميدز يفدوق أقرايده بمدا
يمتمك من قدرات عقمية وابداعية تدفعه لإليجاز واإلبداع وال يشترط أن يرتبط هذا اإلبداع بمجدال الدراسدة فقدد
يكون في أحد األيشطة أو المجاالت التي تدعمها الكمية أو الجامعة.

األطراف المسؤولة والمساهمة:
-

تقع مسئولية تحديد الطالب/الطالبات المبدعيف في المرؽ الم تممػة عمػي المرشديف/المرشػدات األكػاديمييف

-

تق ػػع مس ػػئولية تحدي ػػد مع ػػايير التمي ػػز وقيم ػػة الجػ ػوائز عم ػػي وح ػػدة جػ ػوائز التمي ػػز التابع ػػة لعم ػػادة التط ػػوير

باألقساـ العممية والمرؽ الدراسية.
والجودة.
-

تقع مسئولية ترظيـ وترميذ إجرااات التكريـ عمي عمادة دمة المجتمع.

آلية التعامل مع الطالب/الطالبات المبدعين- :
-

إرشاا وحدة لإلبداع ورعاية الموهوبيف والكشؼ عػريـ بالكميػة تتبػع مركػز ا بػداع ورعايػة الموهػوبيف التػابع

لوكيؿ الجامعة ،والتي تحتوي عمى- :

عدد مف الروادي مثؿ روادي العموـ الميزيائية والبيولوجية والكيميائية  ...الخ

قسـ الكتشاؼ ورعاية الموهيبيف.

قسـ لالبتكارات وبرااات اال تراع.

-

تصميـ معيار لقياس الميارات العقمية وا بتكارية با عافة إلى قياس السمات الش صية لطالب/لطالبات

-

اجراا مسابقات لحصر الطالب/الطالبات المبدعيف في الكمية في م تمػؼ الرػواحي األدبيػة والعمميػة ومػرح

الكمية.

الجوائز التقديرية والمالية وفقا لممعايير التي تحددها وحدة جوائز التميز التابعة لعمادة التطوير والجودة.

-

إظيار ا بداعات المريدة لطالب/طالبات الكمية في المحافؿ المحمية والدولية.

-

تعظيـ الدافعية الذاتية لمطالب/لمطالبات لممشاركة في مسابقات ا بداع بالكمية والجامعة.
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-

التواصؿ مع المجتمع في عوا حصر مجاالت ا بداع واالبتكار لدى طالب/طالبات الكميػة لتقػديـ حمػوؿ

-

تطوير القدرات الذهرية وا بداعية وا بتكارية لمموهوبيف بالتدريب العممي والعممي المستمر لمواكبة التطور

ابتكاريه وابداعية مميزة لمشاكؿ المجتمع.

العػػالمي فػػي ا بتكػػارات العمميػػة والتقريػػة المتميػزة والمريػػدة والعمػػؿ عمػػى ا سػػتمادة مريػػا ،وبمػػوغ األهػػداؼ المرجػػوة

مريا.
-

تشجيع المشاركة في المسابقات المحمية والدولية.

رعاية المبدعيف والم ترعيف بمكافآت مالية ومعروية .

-

تقديـ برامإل إثرائية عممية وتطبيقية أثراا الدراسة تتراسب مع الحمؿ الدراسي لمطالب والطالبات في العديد

-

تشجيع مشروعات إبداعية وترافسية لمطالب ممولة مف قبؿ الكمية.

مف الت صصات با عافة إلى بررامإل صيمي إثرائي.
-

إلتزاـ الوحدة بوثيقة الحقوؽ المكرية واأل الؽ األكاديمية والميرية المعتمدة بالجامعة وبو ازرة التعميـ العالي.
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