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ادة العلمُتعخبر ح              زهيزة مً زوائص الخعلُم الجامعي في حامعت بىزطعُد , خُث أهه يهدف ئلى  الٍس

جىحُه الؼلبت للحصٌى على أفظل الىخائج والخىُف مع البِئت الجامعُت واغخىام الفسص اإلاخاخت لهم ,عً 

 ألهمُت 
ً
م جصوٍدهم باإلاهازاث ألاوادًمُت التي جسفع مً مظخىي جدصُلهم العلمي. وهـسا ادة العػٍس  لمُتالٍس

فاهه  لبرامج اليلُت التي حعخمد على فصلين دزاطُين وال حعخمد على الظاعاث اإلاعخمدة في ولُت الهىدطت 

ادة العلمُتًخعين حؼىُل لجىت جيىن مخخصصت   لها زؤٍت وزطالت وأهداف على الىدى الخالي: بالٍس

  زؤيتال

 بيلُت الهىدطت . بسامج اليلُت ػالب مبيُت على أطع علمُت ملىىت لجمُعئزػادًت  وجىحيهاثجىفير خدماث 

  الزسالت

س الخدماث ؤلازػادًت اإلاخخصصت اإلالدمت للؼالب والازجلاء بها, مً خالٌ  ادة علمُت لجىتجؼٍى مخخصصت  ٍز

وازاء وملترخاث الؼالب و مً ثم دزاطتها بالخعاون مع ول مً ٌعىُه  جمثل هلؼت ججمع إلاؼىالث وجددًاث 

س  ث مىاطبت بؼأنهاألامس والىصٌى الى جىصُا  لالطخفادة مً كدزاتهم الراجُت, والعمل على جؼٍى
ً
طعُا

ً على معسفت هُفُت ادازة خُاتهم  مهازاتهم, وحشجُعهم على الخميز وؤلابداع ألاوادًمي,  بدُث ًيىهىا كادٍز

حامعت  الجامعُت بؼيل فعاٌ والخخسج في اإلادة الصمىُت اإلادددة مما ٌظهم في جدلُم أهداف ولُت الهىدطت

 بىزطعُد .

 ألاهداف

ادة العلمُت لجىتتهدف  ت الئلى جسحمت  الٍس يلُت في ئعاهت الؼالب على فهم مؼىالتهم زطالت وزٍؤ

ج حُل مً أبىاء الىػً  مصودًً بالعلم واإلاعسفت   , ًثمس في جخٍس
ً
 هافعا

ً
ألاوادًمُت والحسص على عالحها عالحا

 -,  وذلً مً خالٌ ألاهداف الخالُت: وخدمت اإلاجخمع, واللدزة على اإلاؼازهت في بىاء الخىمُت 

 للخعسف والخأكلم مع الحُاة الجامعُت. تهُئت الؼلبت -1

 .ئمدادالؼلبت باإلاعلىماث الصحُدتعً اليلُت,والظُاطاث الخعلُمُت,واإلاىازد والبرامج الدزاطُت -2

ص الخدصُل ألاوادًمي للؼلبت, وزفع كدزاتهم وجرلُل العلباث التي  -3 حعترطهم أثىاء جدصُلهم حعٍص

 العلمي.

 الزيادة العلميتالدعم و 
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 .) وكائي جىحُهجللُل فسص الخعثر ألاوادًمي ) -4

ص كدزاتهم ودعم ئبداعاتهم -5  .الاهخمام بالؼلبت اإلاخفىكين واإلاىهىبين وجلدًم ما مً ػأهه حعٍص

ص هلاغ اللىة. -6  مخابعت الؼالب أوادًمُا مً خالٌ الازػاد والخىحُه ومعالجت هلاغ الظعف وحعٍص

الؼالب مً خالٌ الخىاصل اإلاظخمس عبر الللاءاث الفسدًت والجماعُت والاجصاالث مخابعت  -7

 الالُىتروهُت.

 اجاخت وافت الفسص الخفاعلُت الهادفت لخىمُت مهازاث وكدزاث الؼالب ؤلابداعُت.  -8

س مىـى  -9 د وجؼٍى ادة العلمُتمت العمل مؼازهت الؼالب بيل الاكتراخاث التي حعنى بخجٍى  للجىت الٍس

 الؼساهت الفاعلت. وبما ٌعصش مبدأ

ص طبل جىاصل الؼالب اًجابُا مع  -11  في الخخصصاث اإلاخخلفت. أعظاء هُئت الخدَزعجدظين وحعٍص

 زعاًت ومظاعدة الؼلبت احخماعُا ومادًا وصحُا وهفظُا ووؿُفُا ئذا اكخظذ الظسوزة.  -11

ادة العلمُتئنَّ مظإولُت    ع ولِع لجىت جلع على عاجم ول أعظاء هُئت الخدَز الٍس

ادة العلمُتالدعم  فلؽ , ولرا ٌؼازن ول أعظاء هُئت الخدَزع في أوؼؼت ؤلاػساف ألاوادًمي  والٍس

 على الؼلبت.

 

 

 

 

هي لجىت  جيؼأ بلساز مً عمُد اليلُت وحعنى بالخخؼُؽ والخيظُم وؤلاػساف على جىفُر  

عملُت ؤلاػساف ألاوادًمي باليلُت, وجيىن اللجىت مظئىلت لدي عمُد اليلُت أو وهُل اليلُت 

 .للؼإون الخعلُمُت

 

 

 

هى هـام ًلىم به أعظاء هُئت الخدَزع لخعٍسف الؼالب بأهـمت وطُاطاث وأوؼؼت 

  
ً
لخىحيهم ومعاوهتهم على الظير في الدزاطت بما ولُت الهىدطت حامعت بىزطعُد ومخابعتهم أوادًمُا

 ًدلم ألاهداف اإلاسحىة.

 

 

 

 

 :والزيادة العلميتلجنت الدعم  

 

 :الزيادة العلميتهظام 
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مً في خىمهم ًخم جيلُفه مً ِكبل لجىت الدعم  هى أخد أعظاء هُئت الخدَزع أو

ادة العلمُت في مسخلت  إلاجمىعت مً ػالب وػالباث اليلُت السائد العلميلُلىم بمهمت  والٍس

 .البيالىزٍىض

 

 

 

 .وطع خؼت لإلػساف ألاوادًمي باليلُت    -1

 .ألاوادًميؤلاػساف على جىفُر خؼت ؤلاػساف      -2

وأهمُتها وهُفُت الاطخفادة مً خدماتها وذلً عً  اللجىتوؼس الىعي بين الؼلبت خٌى ماهُت      -3

م الللاءاث واليؼساث ومىكع اليلُت على الؼبىت العىىبىجُت  .ػٍس

حعٍسف الؼلبت بأهداف اليلُت وزطالتها, وبسامجها الخعلُمُت , وأكظامها العلمُت, ومجاالث عمل      -4

جيها جبصيرهم وجىحيههم الخخُاز  , وأوحه السعاًت والخدماث التي جىفسها لؼالبها, هما ًخمخٍس

 .الخخصصاث اإلاىاطبت التي جالءم كدزاتهم وئمياهاتهم

جىشَع الؼلبت اإلاظخجدًً على اإلاؼسفين ألاوادًمُين ووؼس اللىائم على لىخاث ؤلاعالن ومىكع   -5

 .ول عام اليلُت على الؼبىت العىىبىجُت وذلً مع بداًت

س ٌؼخمل على أعماٌ    -6   اللجىتالسفع بؼيل دوزي )مىخصف ول فصل دزاس ي ( بخلٍس
ً
سا وهرلً جلٍس

اث الؼلبت ئلى ئدازة اليلُت   .عً مظخٍى

س عنها زفعها لجهاث الاخخصاص   -7   دزاطت الحاالث التي جداٌ ئليها بىاطؼت ئدازة اليلُت وئعداد جلاٍز

سفع بىاطؼت    -8
ُ
 .والظعي لحلها مع ئدازة اليلُت السائدالىـس في مؼاول الؼلبت ألاوادًمُت التي ج

الىـس في ػياوي الؼلبت ذاث الؼبُعت ألاوادًمُت واطخيباغ الحلٌى التي جىاطبها أو زفعها إلدازة     -9

 .اليلُت ئذا لصم ألامس

 . والسفع برلً ئلى ئدازة اليلُتأي ملسز وئًجاد الحلٌى   الىـس في ػياوي الؼلبت ججاه    -11

ادةالخىعُت بأهمُت     -11 وذلً بيؼس هخِباث  السائد العلميوأهمُت الخىاصل مع  تألاوادًمُ الٍس

 .وميؼىزاث واطخخدام مىكع اليلُت لهرا الغسض

 .ؤلاػساف على بسامج جىحيهُه للؼلبت اإلاظخجدًً للخعٍسف بىـام الدزاطت والاخخبازاث في اليلُت    -12

س  4مع اللجىت بؼيل دوزي ول ججخ    -13 س وذلً إلاىاكؼت الخلاٍز أطابُع أو خظب ماٌظخجد مً جلاٍز

س الاطخثىائُت اإلاسفىعت مً    .ول زائد علميالدوزٍت أو الخلاٍز

 الزائد العلمي:
 

 :والزيادة العلميتمهام لجنت الدعم 
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اإلاظاهمت في خل مؼاول الؼلبت الىفظُت واإلاالُت والاحخماعُت والىؿُفُت وجسفع عىد الظسوزة ئلى     -14

 .ػئىن الؼالب الجخاذ ما ًلصم فيها وهُل

 

 

  للؼالب علي الىدى الخالي:ـ السائد العلميجخددد مهام 

 -أوال: اإلاهام الفىُت:

 .لؼالب الرًً أوولذ ئلُه مهمت ؤلاػساف عليهملئعداد ملف خاص  -1

  الجدٌو الدزاس ي: -2

الخأهد مً أن الؼالب ٌعسفىن اإلايان والصمان الري جبدأ فُه اإلاداطساث, ومً  السائد العلميعلى 

 . عدم وحىد أي حعازض في مىاعُد حدٌو الؼالب الدزاس ي

  ػسح مخؼلباث الخخسج: -3

( طاعت للحصٌى على دزحت البيالىزٍىض مىشعت  11111ًخعين على الؼالب أن ًجخاش بىجاح ) 

 -هما ًلي :

o  بعدد طاعاث خظب الئدت ئجمام مخؼلباث الجامعت ؤلالصامُت بىجاح

 ول بسهامج أوادًمي.

o  بعدد طاعاث خظب الئدت ول ئجمام مخؼلباث اليلُت ؤلالصامُت بىجاح

 بسهامج أوادًمي.

o  ًئجمام حمُع اإلالسزاث اإلاؼلىبت بمعدٌ جساهمي ال ًلل ع ٌ  .ملبى

د حدٌو شمني وخؼت إلهماٌ مخؼلباث أن ٌظاعد الؼالب في ئعدا السائد العلميوعلى 

 طىىاث(. خمعالخخسج بما ال ًخعدي الحد ألاكص ى مً الظىىاث اإلاظمىح به )

  جلُُم ألاداء:

عين الؼالب في جدمل عبئهم الدزاس ي خظب  السائد العلميعلى  ٌُ الفصلُت  جلدًساتهم أن 

والتراهمُت إلاظاعدجه في جدظين أدائه, وئن ئنهاء الخخصص باإلاظخىي اإلالبٌى واإلاعلٌى 

ع للبرهامج بأداء مىخفع.  أهم مً ؤلانهاء الظَس

 

 

 :الزائد العلميمهام 
 



  

 
      الزيادة العلميتدليل لجنت   
 

 
 

6  

 

ت: ا: اإلاهام ؤلاداٍز ًُ  -ثاه

 :حغُير الخخصص  

ؼت أن ال ًلل  ٌظمذ للؼالب بخغُير جخصصه في نهاًت الفصل الدزاس ي, ػٍس

ل الؼالب مً جخصص ئلي آخس بعد الخيظُم الداخلي لليلُتجلدًسه خظب  خم جدٍى , ٍو

ل في طىء الظىابؽ ا لتي ًظعها مجلع اليلُت. مىافلت طعادة عمُد اليلُت علي الخدٍى

ثبذ  ؼمل ذلً  للؼالب اإلادٌى مً جخصص ئلي آخس اإلاىاد التي طبم له دزاطتهاٍو , َو

  اٌ دزاطخه الجامعُت.الدزاطُت والتراهمُت ػى والخلدًساث الخلدًساث 

ؼلبىن  ومً اإلاعخاد أن ٌؼعس الؼالب الرًً ًىاحهىن مؼاول أوادًمُت بالخىف ٍو

ل , وأخُاها ًيىن مثل هإالء الؼلبت بداحت فلؽ ئلى الؼمأهِىت وجلدًم العىن لهم  الخدٍى

 بتزوٍدهم بمهازاث الخعلم .

 :غُاب الؼالب 

جىحب الظُاطت العامت لليلُت طسوزة جىحُه ًددظب الغُاب مً الُىم ألاٌو في الدزاطت, خُث 

ظُت اإلاعخمدة للملسز, وجىحُه ئهراز  5ئهراز أٌو للؼالب خاٌ حغُبه وظبه  % مً الظاعاث الخدَز

ظُت اإلاعخمدة للملسز, وخسمان الؼالب 11ثان ئلى الؼالب خاٌ حغُبه وظبه  % مً الظاعاث الخدَز

% مً عدد الظاعاث اإلاعخمدة للملسز. 25بت مً خظىز الامخدان النهائي للملسز خاٌ حغُبه وظ

عخبر الؼالب الري خسم مً دخٌى الامخدان بظبب الغُاب زاطًبا في اإلالسز.  َو

ا: اإلاهام الخىـُمُت:
ً
 -ثالث

 :خل اإلاؼىالث  

مد ًد العىن للؼلبت في مىاحهت الصعىباث التي جخعلم بخخصصاتهم, وذلً  السائد العلميٌظخؼُع 

 اإلاؼيلت واكتراح الحلٌى اإلاىاطبت لها, ومً هره اإلاؼىالثمً خالٌ جددًد أطباب 

 :ئدازة اإلالسز  

لت  وجدىاٌو أي حصء مً اإلالسز ًخؼلب الاهخمام ألاهبر ؟ وهُفُت كظاء وكذ دزاطت اإلالسز ؟ وػٍس

 حعُين اإلادزض لهم ؟ وهل ًىـمىن مساحعت دزوطهم ؟.

 :ئدازة الىكذ  

اتهم ؟ وهُف هل ٌعي الؼلبت الىكذ الري جؼلبه الدزاطت  ؟ وهل يهدزون أوكاتهم ؟ وما هي أولٍى

 ًىشعىن ألاوكاث اإلايافئت إلالسزاتهم؟
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 :العالكت بين أعظاء هُئت الخدَزع والؼالب  

 ؟ اللائم بالخدَزعهل ًىاحه الؼالب صعىباث مً اإلاادة أو 

 :مهازاث وعاداث الدزاطت  

 راهستهم.هل ًراهسون ؟ وهُف ومتى ؟ وأًً ؟ مع عسض ملترخاث لخدظين م

 : مهازاث خاصت باالمخداهاث  

هل ٌعاوي الؼالب مً كلم الامخداهاث ؟ وهُف ًخعاملىن مع ذلً ؟ وهل ًمليىن اإلاهازاث 

 ألاطاطُت لالطخعداد وأخر الامخداهاث؟.

 : ) الحاحت ئلى مظخىي ئطافي مً اللدزة ) الخدَزع  

ادة  كدزاتهم التي جإهلهم لالطخمساز في ملسز ما, حشجُع الؼلبت على اللُام بالترجِباث الالشمت لٍص

 وئدزان هرا الىطع, وجلدًم اإلاظاعدة ؤلاطافُت لهم.

 :اإلاؼاول غير ألاوادًمُت التي حعُم أداء الؼالب- 

o :الخىحُه- 

أن ٌظاعد الؼالب في جدلُل وطعه وئزػاده على الخؼىاث  السائد العلميًخىحب على 

ت مؼىالث الؼالب كبل أن جخأثس دزاطخه جأثسا هبيرا اإلاىاطبت التي علُه ئجباعها في مىاحه

صبذ غازكا في الخددًاث الىفظُت أو  بها , وفي بعع الحاالث ًفؼل الؼالب في الخىُف ٍو

الاحخماعُت أو الجظدًت وهىا ًجب جىحيههم ئلى اإلاظخىي الثاوي مً ؤلازػاد وهى ؤلازػاد 

 اإلاخخصص الىفس ي والاحخماعي والؼبي.

o :الدشجُع- 

لماث كلُلت مً الدشجُع جفعل فعلها في جدظين مظخىي الؼالب ومىاحهت مؼىالجه ئن و

 فهي التي كد جإدي ئلى ئخباػه أو ئعاكت أداءه ألاوادًمي.

o :اللسازاث اإلاخعللت بالىؿُفت- 

جي اليلُت  السائدعلى  مؼازهت الؼالب في الخفىير في الفسص الىؿُفُت اإلاخىفسة لخٍس

عالكت , وهرلً في حشجُع الؼلبت اإلاخفىكين في ئهماٌ بالخيظُم مع الجهاث ذاث ال

 دزاطاتهم العلُا.

 في حاالث إلارشاد الاجخماعي والنفس ي الزائد العلميواجباث  

 ٌظخمس في وىهه مؼسف أوادًمي للؼالب. .1

الىفس ي والاحخماعي ال حعني أهه مٍسع هفظُا أو  السائدًىضح للؼالب أن ملابلت  .2

ت اإلاىطىع. ؼمئىه فُما ًخعلم بخصىصُت وطٍس  عللُا , ٍو

 الىفس ي والاحخماعي بمعلىماث مخخصسة عً خالت الؼالب. السائدًلىم بتزوٍد  .3
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ت في جىـُم الجلظاث ؤلازػادًت. .4  الحفاؾ على الدزحت اللصىي مً الظٍس

 

ادة العلمُتجخمثل مداوز   -في: الٍس

  -الؼالب : -1

ادة العلمٌعد الؼالب مدىز العملُت ألاوادًمُت, وفي ؿل غُاب  واإلاىحه ًلع على  تاإلاىـم تُالٍس

الؼالب مظإولُت ؤلاإلاام بالىـم واللىائذ الجامعُت فىز كبىله بالجامعت. وهدُجت للفسوق الفسدًت بين 

عمل على جىُُف هفظه معها , وفي اإلالابل هىان الؼالب فان هىان مً ًصل ئلى معس  فت الىـم واللىائذ َو

 الخلدًس مً ًجهل الىثير مً جلً الىـم واللىائذ مما ًىكعه في العدًد مً اإلاؼىالث ألاوادًمُت ,هخدوي 

ادةوالسطىب والفصل....... الخ مً اإلاؼىالث التي ًخدمل مظإولُاتها لجهلت بالىـم ولعدم فعالُت هـام   الٍس

 .العلمُت

 اإلاإطظت الخعلُمُت, وجخمثل في : -2

o السائد العلمي : 

)أعظاء هُئت الخدَزع ومعاوهيهم( في مظاعدة الؼالب على اجخاذ السائد العلميًأحي دوز 

 اللسازاث الظلُمت التي مً ػأنها مظاعدجه في مظيرجه الدزاطُت بىجاح وفاعلُت.

o :اليلُت  

بعد  السائد العلميهي الجهت التي جصدز الخؼؽ الدزاطُت ليل جخصص, وجلىم بخعُين 

 خصس أعداد الؼلبت اإلالبىلين وأعظاء هُئت الخدَزع في اليلُت .

 

ألاوادًمي في صىزة والخىحُه اطخخدام ئمياهُاث اليلُت لخىفُر عملُت الازػاد  للسائد العلميًمىً 

 يلُت ومً أهم الىطائل:جدىاطب مع امياهُاث ال

 الخعلُم اإلاخاخت في اليلُت.جلىُاث  -1

 .السائد العلمياطخبُاهاث  -2

 كاعاث مىاطبت لخىفُر اإلاداطساث ووزغ العمل. -3

 مىخبت اليلُت. -4

 معامل ووزغ اليلُت. -5

 

 :الزيادة العلميتالوسائل املسخخدمت لخنفيذ 
 

 محاور الزيادة العلميت
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ادة العلمُتجخمثل بسامج   -في الخالي: الٍس

  اإلاظخجدًً للخعٍسف أطاًطا بىـام الدزاطت والاخخبازاث بسامج جىحيهُه للؼالب

فهم بدلىكهم وواحباتهم  وجدلُم الخىُف الالشم مع الدزاطت الجامعُت, وحعٍس

  بسامج ئزػادًت إلاظاعدة الؼالب ذوي الاخخُاحاث الخاصت, خالٌ خُاتهم

م, ودزاطت الجامعُت, على جدلُم أعلى دزحاث الخدصُل ألاوادًمي وفلا إلاا حظمذ به كدزاته

 مؼىالتهم والعمل على خلها.

  إلاعاوهتهم في ججاوش عثراتهم وجدلُم الىجاح ً بسامج ئزػادًت للؼالب اإلاخعثًر

 اإلايؼىد, ومظاعدتهم في الخغلب على ما ًىاحهىهه مً علباث ومؼىالث.

  بسامج ئزػادًت للؼالب اإلاخفىكين إلاظاعدتهم على الاطخمساز في الخفىق

 م وجدفيًزا لغيرهم مً الؼالب.واطؼساده, حشجًُعا له

  بسامج ئزػادًت جىـم لعمىم الؼالب إلاظاعدتهم في جدظين مظخىاهم الدزاس ي

 والخدصُلي.

خم جىفُر هره البرامج مً خالٌ  ادة العلمُت لجىتٍو خؼت جىفُرًت للخؼت  اللجىت, خُث طخظع الٍس

ادة العلمُتالعامت  ًم  للٍس ا لخؼتها وجىافي بها الجامعت التي بالجامعت جباػـس جىفُرها, هما ججسي جلٍى

ا للعمل ؤلازػادي على مظخىي الجامعت. ًُ م ًسا جلٍى س اليلُاث جلٍس  حظخخلص مً جلاٍز

 

 

الىاجح هى اللادز على الخىاصل الفعاٌ مع ػالبه, ٌظخؼُع أن ًددد خاحاتهم , ًجُد  السائد

ؼسههم في الخخؼُؽ  الاطخماع ئليهم , ًفهمهم ويهخم بهم , ال يهاحمهم أو ٌسخس منهم , ئهما ٌعمل معهم َو

 على ألاخر بأًديهم ومعا
ً
ثم بلدزاتهم . عىدئٍر ًيىن كادزا لجت ما ٌعترض لدزاطتهم , ٌظدثمس خبراتهم ٍو

لهم مً علباث خالٌ دزاطتهم , ومً هىا وظخؼُع أن هددد بعع اإلاهازاث التي ًيبغي أن جخىفس   للسائدػٍس

 -له , ومً هره اإلاهازاث: اإلاسحىةليي ٌظهم في جدلُم ألاهداف  العلمي

 :الزيادة العلميتبزامج 

 

 الزائد العلميمهاراث 



  

 
      الزيادة العلميتدليل لجنت   
 

 
 

11  

 

 : مهازة اللُادة 

ً عالكت ئًجابُت مع الؼالب للخأثير عليهم ومظاعدتهم في الظير هدى  وهلصد بهره اإلاهازة جيٍى

 . اإلاسحىةجدلُم ألاهداف 

 : مهازة الخعاػف 

ً عالكت ٍو            لصد بهره اإلاهازة مؼازهت الؼالب مؼاعسهم واهفعاالتهم لفهمهم وجيٍى

 والخىحُه .حُدة معهم حظاعد على جلبلهم لإلزػاد والىصح 

 الخخؼُؽ : مهازة 

اإلاخمثلت في مظاعدة الؼالب على جددًد ألاهداف  السائد العلميلصد بهره اإلاهازة كدزة ٍو 

لها ئلى ئحساءاث كابلت للخدلُم , ومثاٌ ذلً مظاعدة الؼالب على اخخُاز  وجدٍى

الخخصص اإلاالئم لخدلُم أهداف بعُدة جخعلم بمظخلبله الدزاس ي والىؿُفي , أو 

 دجه في ئعداد خؼت لسفع معدله التراهمي.مظاع

 : مهازة الخىـُم 

لصد بها كدزة  على جىـُم أعماٌ ؤلازػاد وجسجُبها بصىزة جدلم الاطخفادة  السائد العلميٍو

ىؼبم ذلً على جىـُم ملفاث الؼالب وأعماٌ الدسجُل والحرف وغير ذلً مً  اللصىي منها, ٍو

 .السائد العلميأعماٌ 

 : مهازة الاطخماع 

 لؼالبه, ًخعسف على آزائهم , وأفيازهم ,  السائد العلميمً اإلاهم أن ًيىن 
ً
 حُدا

ً
مظخمعا

لىي العالكت بين  السائد وملترخاتهم , واإلاؼىالث التي جىاحههم , ألامس الري ٌعصش ثلتهم بأهفظهم ٍو

مىىه بالخالي مً مد ًد العىن لهم. العلمي  وبُنهم ٍو

  ث:مهازة اجخاذ اللسازاث وخل اإلاؼىال 

ي عىد اطخماعه لىحهاث هـس الؼالب ومداوزتهم للخعسف على السائد العلموهره اإلاهازة ًدخاحها 

ومً ثم  ,ووطع الفسوض لحلها ,فُخعلمىن مىه هُفُت جددًد اإلاؼيلت,اإلاؼىالث التي ًىاحهىنها 

 مظاعدتهم الجخاذ اللسازاث الصحُدت الالشمت لحل اإلاؼيلت.

 :مهازة ؤلازػاد الجمعي  

وهره اإلاهازة جخخص بالخعامل مع مجمىعت مً الؼالب ٌؼتروىن في مظألت ما مثل الجهل بالىـام , 

د الخعامل مع ذلً بؼيل حمعي اخخصاًزا  الخأخس الدزاطـــــــــــي, الغُاب, جدوي اإلاعدٌ التراهمي .. وهٍس

واجخاذ  ,للىخائجمنها ئػسان الؼالب في خل مؼىالتهم والىصٌى , للىكذ وجدلًُلا ألهداف أخسي 

لت ذلً هى حمعهم وجلظُمهم ئلى مجمىعاث  بدُث ,اللسازاث الصحُدت واإلاىاطبت , وػٍس
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خداوزون في أطبابها وما ًترجب عليها , ثم ًظعىن الحلٌى للخعامل معها  ,ًخعسفىن على اإلاؼيلت ٍو

خخرون اللسازاث اإلاىاطبت لعالحها  ٍو

 :مهازة ئدازة واطدثماز الىكذ 

التي  السائدت حؼمل حدولت ألاعماٌ وجيظُلها , وجددًد الخؼت الصمىُت ألعماٌ وهي مهازة مهم

 بها. السائدحؼمل حدولت وجىـُم الظاعاث اإلاىخبُت التي ًمىً للؼالب مً خاللها الاحخماع مع 

لؼلبخه بعع البرامج التي حظاعد الؼالب على الخفىق الدزاس ي  السائد العلميهما ًلدم  

 منها:

 املهاراث والابداع:بزهامج جنميت  -1

ت للؼالب الرًً لديهم مٌُى الرًً لديهم مٌُى ئبداعُت  وهى بسهامج هدفه جىمُت اللدزاث الابخياٍز

 لألختراع وألاهدؼاف وذلً بخعلُمهم مهازاث خل اإلاؼاول وخؼىاث البدث والخفىير العلمي.

 بزهامج املجموعاث الدراسيت: -2

ًىاحهىن صعىباث دزاطُت في بعع اإلالسزاث الدزاطُت ًخظمً هرا البرهامج جىـُم الؼالب الرًً 

 في مجمىعاث دزاطُت وئعؼائهم طاعاث ئطافُت وحعلُمهم مهازاث الخعلم الراحي .

 بزهامج جنميت املواهب: -3

 وهى بسهامج لخىمُت اإلاىاهب واللدزاث الخاصت.

 حظتهدف الخىحُهالتي  اإلاداطساث والدوزاثلؼلبخه بعع  السائد العلميهما ًلدم  

 وؤلازػاد ومنها :

 مداطساث جثلُفُت باإلاعاًير ألاوادًمُت. -1

 مداطساث تهدف الى جخؼي الصعاب وجدلُم معاًير الىجاح. -2

 مداطساث تهدف الى حعٍسف الؼالب هُفُت ئدازة الىكذ والاطخفادة مً الفسص الصمىُت. -3

ازاث اإلاصاوع واإلاىاكع والهُئاث الخابعت للخخصص. -4  جىـُم ٍش

 

 

 

ً وزعاًت الؼالب اإلاخفىكين  تهخم بسامج الدعم ألاوادًمي بالترهيز على خل مؼىالث الؼالب اإلاخعثًر

 مً خالٌ آلاحي:

 دعم ورعايت الطالب املخعثرين 

الؼالب اإلاخعثر هى الؼالب الري ًىاحه صعىباث في العملُت الدزاطُت على اإلاظخىي 

دخاج الى مظاعدة.الخعلُمي أو على   اإلاظخىي اإلاادي ٍو

 :آليت جحديد الطالب املخعثرين

 قين واملخعثرين :و فاملخرعايت الطالب 
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 مً واكع هخائج الاخخبازاث وحسجُلهم في سجل خاص إلاخابعتهم. -1
ً
ً دزاطُا  خصس الؼالب اإلاخأخٍس

ً والاخخبازاث  -2 مً خالٌ أعظاء هُئت الخدَزع بالخعسف على خلٌى الؼالب مً خالٌ الخماٍز

ت.  اللصيرة واإلاىاكؼاث الؼفٍى

 طزق رعايت الطالب املخعثرين:

 مخابعت وظب الحظىز والغُاب ومعسفت أطباب الغُاب ومداولت الخغلب عليها. -1

ً مً خالٌ الظاعاث اإلاىخبُت وجدفيزهم على  السائد العلميمخابعت  -2 للؼالب اإلاخعثًر

 الحظىز.

س  -3 ً اطافُت خظب جلٍس  .السائد العلميمداطساث وجماٍز

ً إلاعسفت الظبب السئِس ي في حعثرهم جىشَع اطخؼالع زأي خاص للؼالب -4 وجىحُه  اإلاخعثًر

 اإلاظاعدة خظب الظبب.

ً مً خالٌ الىخائج. -5  مخابعت جلدم الؼالب اإلاخعثًر

 جلدًم هماذج الامخداهاث للظىىاث الظابلت. -6

7- .
ً
ً مادًا  جىفير السعاًت الاحخماعُت والىخب الدزاطُت باإلاجان للمخعثًر

 آليت حشجيع الطالب املخفوقبن:

.مبدأ الثىاب  جؼبُم -1
ٌ
ا  ومعىٍى

ُ
م اإلاخفىكين مادًا  بخىٍس

 بث زوح اإلاىافظت الاًجابُت بين الؼالب. -2

 حشجُع زوح الابداع والابخياز. -3

 طزق جحفيز الطالب املخفوقين:

 الخعسف بهإالء الؼالب ومجاٌ جفىكهم والحاكهم باالماهً اإلاىاطبت لخفىكهم. -1

ً مً خالٌ مىدهم ػهاداث  -2 م الؼالب اإلاخميًز  جلدًس وئعالن اطمائهم بلىخت الؼسف.جىٍس

 في خفل الخخسج. -3
ً
ا م أوائل الدفعاث طىٍى  جىٍس

 

  

ادة العلمُتخدمل وامل اإلاظإولُت عً أدائه ألاوادًمي خُث أن ً -1  .آلُت للمظاعدة يه الٍس

 واليلُت اللظم ماًدخاحه ول للخعسف على على الؼبىت العىىبىجُت اليلُت ومىكع دلُل الاػالع على  -2

 .مخؼلباث مً والجامعت

 .ومىاعُد طاعاجه اإلاىخبُت السائد العلميمعسفت   -3

للدؼاوز خٌى ألاهداف الدزاطُت واإلاهىُت, والبرهامج والجدٌو الدزاس ي, والاطخفظاز  السائدملابلت    -4

 
ً
 .عً ول الجىاهب التي ًسي فيها غمىطا

 .خظب اإلاىاعُد اإلاخفم عليها السائدواإلاىاؿبت على ملابلت  السائدجىفُر جىصُاث   -5

 .بأي مخغيراث كد جإثس في بسهامجه أو أدائه الدزاس ي السائدئخؼاز  -

 :لبتمسؤوليت ودور الط
 


