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 :   لغرضا -1
المشورة والدعم لمطالب من أجل مساعدتهم لمتغمب عمى الصعوبات  تبيان خدما

 األكاديمية التي قد يواجهونها أثناء فترة الدراسة بالكمية . الشخصية أو المالية أو
 نطاق ومجال  التطبيق :  -2

الواردة به لتحسيين أداء الخدمية التعميميية لمطيالب مين يطبق هذا األسموب والمتطمبات 
 خالل دعم الطالب سواء ماديا أو معنويا .

 رعاية الشباب. –وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب   -العميد جهات التوزيع :    -3
 -الطالب : دعم نظام  -4

الماديية والعينيية  الطالبي يقيدم الخيدمات لمدعم نظام تقوم الكمية بدعم الطالب من خالل   
ييتم إنشياء قسيم لميدعم الطالبيي يتكيون مين  الطيالب. واحتياجيات ظيرو  مي  األخيذ فيي ابعتبيار

 مكتب رعاية الشباب و اإلرشاد ابكاديمي.
يقيييوم قسييييم الييييدعم الطالبيييي باإلهتمييييام بتطييييوير وتنميييية شخصييييية الطييييالب فيييي جييييو ميييين اإلحتييييرام 

الممارسيات اإلبداعيية والتعاونييةر ورسيالة القسيم هيي والمسؤولية والتميز المهني عن طرييق أفليل 
إثييراء الخبييرات التعممييية لمطييالب بواسييطة األنشييطة الالصيي ية التييي تسيياهم فييي تنمييية شخصييياتهم. 

 ويقدم القسم الخدمات التالية:

 اإلحتياجات الخاصة 
  .العالقات م  المجتم  وتسجيل الطالب 
 خدمة المواصالت 
  .المساعدات التعميمية 
 عا  األولي والخدمات الطبيةاإلس 
  .الخدمات اإلدارية وتشمل البطاقات الشخصية وغيرها 
  .زيادة الوعي بخصوص سياسات الكمية وأنظمتها 
 .مخاطبات أولياء األمور 

 بالكمية  الدعم الطالبي سياسة      
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 -الصحية : برامج الرعاية   -5
الطارئية حييث ييتم تقيديم  لمحيابت مجهيزة الكميية وهيي  داخيل لمطيالب عييادة توجيد  .1

إلييى جانييب اإلحاليية لمستشييارين متخصصييين فييي  ميين الخييدماتمجموعيية متكامميية 
 وذلك باإللافة لممستش ى التعميمي التاب  لمجامعة . .الحابت الخطرة

ويتعيييين عميييى عميييل سيييجالت صيييحية لجميييي  الطيييالب بالكميييية مييي  متابعييية الحالييية   .2
الصحية وعمل اإلحصاءات الدورية لمتابعة المستوى الصحي لمطالب مي  نشيرهذ  

 ت بغرض التوعية. اإلحصاءا
ميييين خييييالل السييييجالت الصييييحية المييييذكورة يييييتم حصيييير الطييييالب ذوي ابحتياجييييات   .3

 والن سية لهم . األكاديمي والرعايةالصحية الخاصة كما يتم الدعم
 -والمتعثرين : المتفوقين وتحفيزالطالب برامج دعم   -6

والمتعثيرين وذليك  والمبيدعين يتم استخدام نظام تقييم الطالب فيي تحدييد الطيالب المت يوقين
بمراعاة أن تكون ابمتحانات ونظام التقييم أثناء الدراسة مميزا أمينا لقدرات الطالب العممية 

 واإلبداعية باإللافة لتحديدها موال  الخمل والتعثر في األداء التعميميى لمطالب المتعثر.   
 ليافة إليى جيوائزوالمبيدعين تتمثيل فيي مكافيلة الت يوق باإل المت وقين وتح يز دعم وسائل .1

تقييديرم  المسيياعدة فييي الحصييول عميى الميينف الدراسييية فييي الخييارج وكييذا تعيييين  وشيهادات
 األوائل بهيئة التدريس بالكمية. 

الدراسية مين خيالل تحمييل أداء الطاليب فيي جميي  الميواد  فيي المتعثيرين الطالب يتم رعاية .2
وتحديد موال  التعثر وتحديد األسباب الجذرية لمتعثر مي  ولي  اإلجيراءات التصيحيحية 

 الالزمة ويمكن ابستعانة بشكاوى الطالب المتعثرين في هذا المجال. 
مسيتوى الكميية وذليك  عميى سيياً  درا المتعثيرين الطيالب رعايية برنيام  ييتم قيياس فاعميية  .3

المتعثييرين فييي قييوائم خاصيية بهييم خييارج قييوائم نتييائ   الطييالب بمتابعيية التحسيين فييي أداء 
 ابمتحانات .

 التوعية -7
لمطالب يتم تجديد طباعته سنويا وتوفير  لمطالب م  الكتب الدراسية فيي بدايية  يوجد دليل

 .بالكمية ونظام الدراسة  العام الدراسي ويحوي الدليل المعمومات المطموبة لتعري  الطالب
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 -: /الريادة العمميةاألكاديمي اإلرشاد  -8
إن األرشاد األكاديمي خدمة مهنيية تهيد  التيي التعير  عميي المشيكالت التيي تعيوق قيدرة الطاليب 
عمي التحصيل العممي والت اعل م  متطمبات الحييا  الجامعيية . وتيتم تقيديم المسياعدة واليدعم عين 

بمسييئولياتهم األكاديمييية وتشييجيعهم عمييي بييذل مزيييد ميين الجهييد فييي حييل   الطمبييةطريييق زيييادة وعييي 
المشكالت األكاديمية والشخصية التي تحول دون تحقيقهم أهدافهم التعميمية وييتم ذليك عين طرييق 
تزويد الطمبة بالمهارات األكاديمية المتنوعة التي ترف  مين تحصييمهم الدراسيي ومناقشية طموحياتهم 

  العممية .
 ف اإلرشاد:هد 

إن الهد  األساسي من وجود المرشد األكاديمي هو إرشاد الطالب وتوجيهه في اختيار 
المقررات الدراسية المناسبة حسب الخطة األكاديمية المولوعة لمحصول عمي الدرجة 
العممية بنجاح ر ومعاونته عمي تذليل العقبات التي تصادفه في دراسته ر وتقديم النصف في 

يستطي  المرشد األكاديمي مد يد العون لمطمبة في  تؤثر في مسار تعميمه  ألمور التيا
مواجهة الصعوبات التي تتعمق بتخصصاتهم وذلك من خالل تحديد اسباب المشكمة واقتراح 

 الحمول المنسبة لها.
 

 الرائد العممي 
كز عمى يطبق ببرام  الكمية التى ب تعمل بنظام الساعات المعتمدة وبالتالى فمهامها ترت

 ادوار ابرشاد األكاديمي بدون اختيار مقررات بن النظام ب يسمف بذلك.
 
 
 

 يعتمد                                                                       
 

 عميد الكمية                                                                    


