
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 رؤيخ وحذح تىكيذ انجىدح

   ي فر        انكهيرخ      تميرز     إنر         انىصرىل   ي فر       األسرب      حجرز      تكىن   ب  كم         انتعهيم      جىدح     وظم       تطجيق      مجبل    في          نهتميز         رائذا           مزكزا        تكىن    أن        انمىيب       جبمعخ         انتزثيخ       ثكهيخ        انجىدح      وحذح       تتطهع   

            انمجتمعيخ.         وانخذمخ          وانجحثيخ           انتعهيميخ         انمجبالد

 رسبنخ وحذح تىكيذ انجىدح

 جميع مه تعهيميخ كمؤسسخ انكهيخ أداء تطىيز وأ بثمخزجبته انتعهيميخ انعمهيخ جىدح نضمبن استزاتيجيخ وتىفيذ وضع يف انتزثيخ ثكهيخ انجىدح تىكيذ وحذح رسبنخ تتحذد     

 ،وانجيئخ انطالة وخذمخ وانجحثيخ انتعهيميخ ثبنعمهيخ انمستمز االرتقبء يضمه ثمب وخبرجهب انجبمعخ داخم انمختهفخ وانهيئبد واالعتمبد انجىدح تىكيذ مزكز مع ثبنتعبون انجىاوت

 . انجبمعيخ وانتقبنيذ انعهم أخالقيبد مه إطبر يف هيهع وانمحبفظخ االعتمبد عه  انحصىل ثهذف انجبمعخ، استزاتيجيخ مع ويتفق انكهيخ رسبنخ يحقق وثمب

                          Email :gawda.education@yahoo.com 
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 تزناهج دعن ورعايح الطالب املتفوقني
 تعزيف الطالة املتفوق

تعريف الطالب المتفوق عمى أن شخص وصل في أدائو الدراسي إلى مستوى أعمى من العاديين  يمكن 
في أي مجال وذلك بالمقارنة بأقرانو. فمن صفات المتفوق القدرة عمى التركيز وتحمل المسئولية، والقدرة عمى 

لقدرات الخاصة بقدر أعمى التكيف. والبد أن يقابل التفوق الفعمي ارتفاع كبير في نسبة الذكاء والتحصيل وا
 من االخرين.

 تزناهج  دعن ورعايح الطالب املتفوقني
الطالب بيدف مساعدتيم  يقوم ىذا البرنامج عمى تقديم الدعم والرعاية التربوية المتميزة ليذه الفئة من 

البية لتكامل عمى االستمرارية في التفوق واإلبداع. ويعتمد تنفيذ ىذا البرنامج عمى تفعيل دور الريادة الط
 أىدافيا مع أىداف اإلرشاد النفسي واألكاديمي.

 أىداف الربناهج
  يهدف هذا البرنامج بشكل أساسي إلى:

 ـ التعرف المبكر عمى التفوق واإلبداع الدراسي لدى الطالب.
الدعم والرعاية التربوية والنفسية واألكاديمية المتميزة ليم لتمكينيم من استمرارية تفوقيم وتييئة المناخ  ـ تقديم

 المالئم لإلبداع.
 خطواخ تنفيذ الربناهج

ـ تحت إشراف وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب، يتم توزيع طالب الفرق األربع عمى السادة أعضاء ىيئة 
 فضل اختيار أعضاء ىيئة التدريس ممن يقومون بالتدريس لمطالب.التدريس بالكمية. وي

ـ التأكيد عمى اإلعالن عن مواعيد المقابالت الطالبية بمكاتب السادة أعضاء ىيئة التدريس وتفعيميا بصورة 
 جدية.

فرقة ـ مشاركة الرواد االكاديميين في وضع وتنفيذ البرامج المرتبطة باستقبال الطالب المستجدين سواء بال
 األولى او بالفرق األعمى عند التحويل.

ـ الكشف المبكر عن نواحي التفوق الدراسي من خالل متابعة نتائج امتحانات أعمال السنة واالمتحانات 
 الشفيية، ومن ثم العمل عمى تنمية ىذه القدرات وحفزىا عمى االستمرارية.

 اعدة في حل مشكالتيم لدعم تفوقيم.ـ عقد جمسات إرشادية لمتوجيو النفسي أو األكاديمي والمس



 ـ توفير الحوافز المادية ليؤالء الطالب من خالل
 .منحيم مكافآت التفوق الدراسي المقررة بقانون تنظيم الجامعات 

 ـ توفير الحوافز العينية ليؤالء الطالب من خالل 
 األولوية في تنفيذ رغباتيم في االلتحاق بالبرامج الدراسية )التشعيب( لطالب الفرقة الثالثة. إعطائيم 
  تكريميم بمنحيم شيادات تقدير في حفمة ختام األنشطة الطالبية كل عام، من إعالن أسمائيم بموحة

 كمية.الشرف والتميز بالكمية سواء المعمنة بالكمية أو المعمنة عمى الموقع اإللكتروني لم
 .تنظيم رحالت ثقافية ترفييية مجانية لمطالب المتفوقين 

 ـ عقد الندوات والمحاضرات واعداد النشرات التي تحت ىؤالء الطالب عمى:
 .المزيد من االجتياد والمثابرة واستثمار الوقت 
 .توثيق الصالت والروابط مع أساتذتيم 
 لمالئمة لإلبداع.زيادة تنمية ميارات التفاعل مع اآلخرين لخمق البيئة ا 

ـ عقد االجتماعات مع أعضاء ىيئة التدريس ومعانييم لمناقشة كيفية الدعم المعنوي ليؤالء الطالب لتعزيز 
 واستمرارية التفوق.

رسمية من السيد األستاذ  ـ تخصيص مقعد داخل مجمس الكمية يتناوب فيو الطالب المتفوقين بدعوة
 عميد الكمية.الدكتور/

لمتفوقين لممشاركة في المنتدى السنوي لشباب الباحثين ورش العمل والندوات والمؤتمرات دعوة الطالب اـ 
 العممية سواء عمى مستوى األقسام العممية أو الكمية.

 ـ إنشاء نادي خاص بالطالب المتفوقين لتحقيق ميوليم في األنشطة المختمفة.
لكمية أوم من التربية والتعميم بصفة عامة ـ تنظيم لقاءات ليم مع بعض الشخصيات المتميزة من خريجين ا

 ربما تكون قدوة ليم.
ـ توثيق العالقة بين البيت والكمية من خالل: الرسائل، النشرات، االتصاالت، المقاءات الدورية، تكريم اآلباء 

 المتعاونين مع الكمية بمنحيم جوائز وشيادات.
في األسبوع لفحص تمك الشكاوي بصورة سرية  ـ االىتمام بصندوق شكاوي ومقترحات الطالب وتحديد يوم

 بواسطة المجنة المشكمة برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب.
 

 "وفقنا اهلل العلي الكزين إىل ها حيثو ويزضاه"
 

 هع حتياخ الزيادج العلويح كليح الرتتيح ـ جاهعح املنيا


