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املقدية
يشيد الطمبة والطالبات تغيرات ىائمة عمى المستوى الثقافي واالجتماعي والمعرفي وقتنا

الحالي ،وعمى الجانب االخر يممك ىؤالء الطالب قدرات كبيرة تمكنيم من حل مشكالتيم التي
يواجيونيا في الجامعة والمجتمع المحيط بيم إذا ما تم إدارة ىذه القدرات إدارة جيدة .لذلك يجب أن
يقدم ليم المزيد من التواصل حتى تتحقق طموحاتيم من خالل تفعيل برنامج ريادة طالبية يعزز

العالقات وينمي التواصل ويحقق االستفادة من الطاقات والقدرات الكامنة لدى الطمبة والطالبات ،مما
يخمق أجواء جامعية تساعد عمى اإلبداع وتشكيل الثقافة العامة وتنمية األفكار وتعدد اآلراء في إطار

القيم والمبادئ واألعراف الجامعية.

ولتحقيق ذلك يجب أن يمتزم الجميع بالميثاق األخالقي لمسموك واألعراف الجامعية،

والذي يتضمن ما يمي:ـ

ـ األدب العام والتقاليد واألعراف الجامعية في طرح وجيات النظر.
ـ الصدق والدقة في دعم وتوجيو الطالب بما يحقق اليدف من البرنامج.
ـ البعد عن القضايا الشخصية والسياسية والتركيز عمى ما ييم الطالب داخل المجتمع

األكاديمي بشكل عام.

ـ تقدير المسؤلية وعدم إفشاء ما يدور من أسرار داخل االجتماعات ومجالس الحوار مع

الطالب.

عًيد انكهية
أ.د /أمحد شحبته حمًد

انزيبدة انعهًية

تعزيف انزيبدة انعهًية:
ىو نظام إرشادي يقوم بو أعضاء ىيئة التدريس لتعريف الطالب بأنظمة وسياسات وأنشطة
الكمية ومعاونتيم عمى السير في الدارسة عمى أفضل وجو ممكن.

املسئىل عن انزيبدة انعهًية:

األقسام األكاديمية )التربوية ،األدبية ،العممية( وادارة الكمية حيث يتم تعريف الطالب بنظام

الريادة العممية وميام الرائد العممي من خالل برنامج تعريفي في بداية العام الدراسي.

انزائد انعهًي:

ىو عضو من أعضاء ىيئة التدريس بالكمية يكون مسئول عن إرشاد مجموعة من الطالب.

هدف انزيبدة انعهًية:

متابعة الطالب أكاديميا ومالحظتيم و إرشادىم ومساعدتيم لمتغمب عمى المشاكل التي قد

يواجيونيا مع رفع التقارير والتوصيات لمجيات المختصة.

يعبيري اختيبر انزائد انعهًي:

1ـ أن يكون من أعضاء ىيئة التدريس بالكمية.

2ـ أن يكون لديو القدرة عمى التفاعل مع الطالب و تقديم الدعم الالزم ليم ) مع الحرص عمى تجنب
إقامة عالقات شخصية مع الطالب(.

3ـ أن يكون لو سمات شخصية تؤىمو لمعمل التطوعي ) الدافعية – اإليجابية – الحماسةـ التفاؤل–
تطوير الذات).

4ـ أن يكون ممماً باألنظمة األكاديمية واإلدارية بالكمية.
5ـ أن يكون ممماً بمفاىيم وممارسات الجودة.

آنيبت تفعيم انزيبدة انعهًية:

ـ يحدد القسم المعني جممة عدد الطالب بالقسم إلى عدد أعضاء ىيئة التدريس المشاركين في
نظام الريادة العممية.

ـ يقسم الطالب عمى الرواد العمميين ويفضل أن يكون من نفس الفرقة التي يدرس بيا الطالب
كمما امكن وذلك لتقديم النصح واإلرشاد والتوجيو الالزم.

ـ يخصص القسم بالتنسيق مع الرائد العممي توقيت أسبوعي لمريادة الطالبية ضمن الجدول
الدراسي ويتم االعالن عن اسم الرائد العممي ومجموعة الطالب.

ـ وضع إعالن مسبق باالجتماع مع طمبة ووضع إعالن بأماكن تواجد الطالب.

ـ يخصص القسم نموذج لتقرير المتابعة الدوري المطموب من الرائد العممي ويشمل تاريخ الجتماع
الحاضرين من الطالب – المشاكل المذكورة  -تفصيل ما تم وضعو من مقترحات  -وحمول.

ـ يتابع رئيس مجمس القسم العممي عقد المقاءات الدورية بين الرائد العممي والطالب.

ـ يرفع الرائد العممي تقرير إلى مجمس القسم نياية كل فصل موضح ما تم تنفيذه من أنشطة.
ـ يرفع القسم إلى وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب تقرير في نياية كل فصل موضح ما تم تنفيذه
من أنشطة.

ـ يكون رأي الرائد العممي استشاريا وليس إلزاميا لمطالب.

ـ يجوز لمطالب حرية اختيار الرائد العممي في مرحمة الدراسات العميا كمما كان ذلك ممكنا.
يهبو انزائد انعهًي:

الميمة األساسية الرائد العممي ىي التركيز عمى أداء الطالب الجامعي منذ قبولو في

الكمية حتى تخرجو ،من اجل ضمان سير العممية التعميمية وضمان استكمال متطمبات التخرج،
ومن أىم واجبات الرائد العممي في ىذه المرحمة ،ما يمي:
 )1تعريف الطالب بما يأتي:

 البنود الواردة بدليل الطالب بما يتضمنو من شروط القبول باألقسام و شروط التحويل وشروط
األعذار ،ونظم التأديب والحرمان.

 تعريف الطالب بالبرامج األكاديمية بالقسم مجممة ،وتفصيال فيمـا يخـص البرنـامج الممتحـق بـو
)األىداف – أساليب التعميم والتعمم – أساليب التقويم – مواصفات الخريج(.

 مفردات الالئحة الدراسية.

 الييكل التنظيمي لمكمية ورؤيتيا ورسالتيا والخدمات المقدمة منيا لمطالب والمجتمع.
 حقوقو وواجباتو أو الموارد المتاحة بالكمية واإلرشاد ألفضل السبل لالستفادة منيا.
 مواعيد اختبارات نصف العام والقواعد العامة المنظمة ليا.

 )2تخطيط العممية اإلرشادية وفق أدوات اإلرشاد )استبيانات ،قوائم مالحظة ،مقابالت(.

)3

االجتماع الدوري بمجموعة الطالب المسئول عنيا وتدوين المالحظات )مرفق نموذج(.

)4

رفع تقرير لمجمس القسم والذي يرفع بدوره التقرير إلى وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب موضح مـا
تم تنفيذه من أنشطة واعالنو لمطالب باجتماعات الريادة العممية.

)5
)6

حث الطالب عمى إنشـا ممـف إنجـاز لنفسـو يضـع بـو نسـ مـن جميـع المسـتندات والوثـائق واألنشـطة
والتقارير واالنجازات المتعمقة بو.
متابعـة مسـيرة الطالـب وتقدمـو ومسـتو أدائـو مـن خـالل ممـف اإلنجـاز الموثـق بـو كـل المعمومـات

المرتبطة بالطالب ليساعده في إيجاد إجابات سريعة لتساؤالتو.
 )7اسـتدعا الطالـب وفـتح حـوار معـو ولفـت انتباىـو حـول الحـاالت التـي تسـتدعى ذلـك مثـل ضـعف أدائـو
األكاديمي أو عدم مواظبتو.

 )8تقديم النصح واإلرشاد لمطالب مما يسـاعده عمـى اكتسـاب الميـارات المطموبـة والتحضـير لـدخول سـوق
العمل وتحقيق رغباتو.
 )9حث الطالب عمى المشاركة في األعمال واألنشطة الطالبية واالتصال مع اآلخرين.
 )01تشجيع الطمبة المتفوقين لمحفاظ عمى مستواىم.

 )00الكشف عن الميارات والمواىب الخاصة وتنميتيا بشكل أفضل.

 )02تنفيذ ورش العمل ذات العالقة بالموضوعات محل االىتمام.

رعبية انطالة املتعثزين واملتفىقني
اعتمد مجمس الكمية برنامج لتحديد الطالب المتفوقين والمبدعين ،وأخر ورعاية الطالب المتعثرين.

أوالً :برنامج دعم ورعاية الطالب المتعثرين:

بداية يمكن تعريف الطالب المتعثر عمى أنو الطالب الحاصل عمى أقل مـن  %51مـن درجـة

أعمال السنة لممقرر الدراسي.

أىداف البرنامج :ييدف ىذا البرنامج بشكل أساسي إلى:
 .1التعرف المبكر عمى التعثر الدراسي لدى الطالب.
 .2تقديم الدعم النفسي واألكاديمي ليؤالء الطالب لتمكينيم من التغمب عمى تأخرىم الدراسي.

خطوات تنفيذ البرنامج :في إطار ىذا البرنامج يجب عمى الرائد العممي أن يقوم بما يمي:

 .1حصــر الطــالب المتعث ـرين والمتــأخرين د ارســياً مــن واقــع نتــائج اختبــار أعمــال الســنة األول
وتكميفات التعمم الذاتي وتسجيميم في سجل خاص لمتابعتيم والوقوف عمى مسـتوياتيم اوال

بأول.

 .2توزيع استمارات عمى الطالب المتعثـرين يـتم مـن خالليـا محاولـة معرفـة سـبب تعثـر ىـؤالء
الطـ ــالب وىـ ــل السـ ــبب فـ ــي قـ ــدراتيم الشخصـ ــية طريقـ ــة التـ ــدريس المحاضـ ــر نفسـ ــو

المصادر العممية المستخدمة الجو العممي المحيط بالعممية التعميمية عوامـل اجتماعيـة

أو شخصية أخرى .وبعد الوصول لألسباب الحقيقية يمكن توجيو المساعدة حسب السبب.

 .3تنظيم اجتماع مع الطالب المتأخرين دراسياً وعقد لقاءات مع اساتذة المواد التي تعثر فييا
الطالب لمناقشة أسباب التأخر وارشادىم إلى الطرق المثمى لتحسين مستواىم الدراسي.

 .4متابعة تقدم الطالب المتعثـرين مـن خـالل نتـائج امتحـان ( أعمـال السـنة الثـاني ) ،والعمـل
عمى تنظيم مجموعات تقوية ليؤالء الطالب.

 .5مســاعدتيم فــي الحصــول عمــى نمــاذج امتحانــات الســنوات الســابقة س ـواء بالمكتبــة أو عمــى
الموقع االلكتروني لمكمية.

 .6تحمي ــل نت ــائج تط ــور مس ــتوى الط ــالب المتعثـ ـرين لالس ــتفادة من ــو ف ــي الح ــاالت المش ــابية
لمسنوات المقبمة.
ً
ثبنيب :ثزنبيج دعى وتشجيع انطالة املتفىقني:

يمكــن تعريــف الطالــب المتفــوق عمــى أنــو الطالــب الــذي وصــل فــي أدائــو الدراســي إلــى أعمــى

مستو من العاديين في أي مجال وذلك بالمقارنة بأقرانو ( الطالب الحاصل عمى تقدير جيد جـداً أو

امتياز ).

أهداف انربنبيج :ييدف ىذا البرنامج بشكل أساسي إلى:

 .1التعرف المبكر عمى التفوق واالبداع الدراسي لدى الطالب.

 .2تقديم الدعم والرعاية التربويـة والنفسـية واالكاديميـة المتميـزة ليـم لتمكيـنيم مـن اسـتم اررية تفـوقيم
وتييئة المناخ المالئم لمتفوق واإلبداع.

خطىات تنفيذ انربنبيج :يهدف هذا انربنبيج ثشكم أسبسي إىل:

 .1االكتشـ ــاف المبكـ ــر لمطـ ــالب المتفـ ــوقين د ارسـ ــياً مـ ــن واقـ ــع نتـ ــائج اختبـ ــار أعمـ ــال السـ ــنة االول

وتكميفــات الــتعمم الــذاتي وتســجيميم فــي ســجل خــاص لمتــابعتيم والوقــوف عمــى مســتوياتيم أوالً
بأول .ومن ثم العمل عمى تنمية ىذه القدرات وحفزىا عمى االستم اررية.

 .2عقد جمسات إرشادية لمتوجيو النفسي أو االكاديمي والمساعدة في حل مشكالتيم لدعم تفوقيم.
 .3التنسيق مع إدارة الكمية لحصول ىؤالء الطالب عمى الحوافز المادية من خالل:
 منح ومكافآت التفوق الدراسي المقررة بقانون تنظيم الجامعات.

 بحث إعفائيم من تسديد الرسوم الدراسية كاممة أو من جزء منيا.
 توفير فرص عمل مدفوعة األجر بالوحدات ذات الطابع الخاص بالكمية طوال فترة الدراسة.

 تنظيم دورات تدريبية مجانية ليؤالء الطالب لثقل مياراتيم العامـة ( المغـة االنجميزيـة ،الحاسـب
اآللي ).

 .4التنسيق مع إدارة الكمية لتوفير الحوافز العينية والمعنوية ليؤال الطالب من خالل:
 إمدادىم بالكتب والمذكرات الدراسية مجاناً.

 مــنحيم شــيادات تقــدير فــي حفــل عيــد العمــم كــل عــام ،مــع إعــالن أســمائيم بموحــة الشــرف
والتميز بالكمية سواء المعمنة بالكمية أو المعمنة عمى الموقع االلكتروني لمكمية.

 تنظيم رحالت ثقافية ترفييية مجانية لمطالب المتفوقين.

 دعــوتيم لممشــاركة ف ــي المنتــدى الس ــنوي لشــباب البــاحثين وورش العم ــل والنــدوات والم ــؤتمرات
العممية.

 تمثيميم في مجمس الكمية ،ولجنة شئون التعميم والطالب ،ومجالس االقسام.

دور انطبنت حنى انزائد انعهًي:

 الحرص عمى السماع لنصائح الرائد العممي مع االلتزام بآداب الحوار.
 الحرص عمى االلتزام بمواعيد المقابالت مع الرائد العممي.

 االتصال الرائد العممي عند وجود أسئمة أو استفسارات إضافية.

 الحرص عمى االحتفاظ باألوراق الخاصة بالدارسة واألنشطة التعميمية والغير تعميمية المختمفة
والمسابقات خالل األعوام الدراسية بممف اإلنجاز.

وسبئم تنفيذ انزيبدة انعهًية:

يعتمد الرائد العممي عمى إمكانيات الكمية لتنفيذ عممية الريادة ،ومن أىم الوسائل المستخدمة:

1ـ تقنيات التعميم المتاحة في الكمية.

2ـ استبيانات لمتعرف عمى احتياجات الطالب التدريبية.
3ـ القاعات الكبرى لتنفيذ المحاض ارت والندوات.
4ـ مكتبة الكمية.

5ـ المعامل لتشجيع البحث واالبتكار.

مؤشرات تقويم الريادة العممية:
ـ استبيان أراء الطالب حول فاعمية برنامج الريادة العممية.
ـ تقارير األقسام األكاديمية )التربوية ،األدبية العممية).

أنشطة انزيبدة انعهًية:
من األنشطة التي يحتاجيا الرائد العممي في إطار تنفيذ الريادة العممية تنظيم بعض

المحاضرات أو الدورات التدريبية والبرامج لمطالب والتي تستيدف التوجيو واإلرشاد لبعض
الموضوعات والميارات حسب الحاجة ويمكن استضافة بعض الشخصيات المؤثرة اجتماعياً أو ثقافياً
إللقاء المحاضرة لمطالب (بالتعاون مع المجان الثقافية) ،ومن أىم الموضوعات ما يمي:

1ـ ميارات حل المشكالت.

2ـ ميارات القراءة السريعة وكيفية توظيفيا في االستذكار والقراءة العامة.

3ـ ميارات اإللقاء والشجاعة األدبية في التعبير عن اآلراء والمقترحات بالشكل الالئق.
4ـ معايير النجاح ومجاالتو وخطواتو وأسبابو ،وكيفية تخطي الصعوبات.

5ـ إدارة الوقت وكيفية االستفادة من توظيف القدرات لالستفادة من الفرصة الزمنية المتاحة.
 6ـ قمق اختبار وكيفية تجاوزه في فترة االختبارات.

7ـ مفيوم اإلبداع ومظاىره وأشير المبدعين وكيفية التفكير اإلبداعي.
8ـ السموكيات المتوافقة مع القيم واألخالقيات الجامعية.

9ـ كما يمكن لمرائد العممي أن يعمل عمى تقديم بعض البرامج لمطالب من خالل المتخصصين مثل
برامج الميارات التكنولوجية لممتفوقين والتنمية البشرية وتنمية ميارات اإلبداع واالبتكار.

 11ـ رعاية الطالب المتعثرين والمتفوقين والمبدعين طبقا لمقواعد واآلليات المعتمدة من مجمس الكمية.

