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  الدعم األكادیمي والمادي للطالب
  

ومن اجل توفیر الدعم الالزم لھ أثناء مسیرتھ األكادیمیة بما , محور العملیة التعلیمیة وغایتھاھو الطالب  لما كان
ومن اجل بناء الثقة , متطلبات الخطة الدراسیة ضمن المدة الزمنیة المتاحةیحقق انسیاب الخطة التعلیمیة وإنھاء 

ً ألھداف    .كلیة الالذاتیة المستقلة لدى الطالب وفقا
العمل بنظم تعتمد على الجودة الشاملة وتساعد على تقدیم الدعم والرعایة المناسبھ للطالب وكوسیلة لتحقیق كل ذلك یلزم 

الذى یحتاجھ الطالب بما یحقق تقدمھم  الطالبيالمتفوقین والموھوبین واإلرتقاء بمستوى الطالب المتعثرین وتقدیم اإلرشاد 
اجتماعي ممیز بالكلیة وتوطید أواصر العالقات الحمیمة ، كذلك المساھمة في خلق مناخ علمى ودیمیھ خالل دراساتھم األكا

  بین أعضاء ھیئة التدریس والطالب وغرس الثقة بالنفس لدیھم بما یسمح لھوالء الطالب بالتفوق واإلجادة.
  فكانت وثیقة الدعم الطالبي حتمیة الظھور واإلعالن عنھا لیستفید منھا كل الطالب .

  
  األھداف التالیـة:لتحقیق 

تأكیدا لسیاسھ اجتماعیا ) –ثقافیا  –ریاضیا –(خلقیا تقدیم دعم ورعایة متمیزه للطالب المتفوقین والموھوبین بالكلیة  .1
 الدولة لرعایھ ھذه الصفوة المتمیزة.

األكادیمي  المتعثرین دراسیا وحل المشاكل اإلجتماعیة المؤثرة على أداء الطالبللطالب  مدروسةتقدیم دعم ورعایة  .2
 ة.بالكلی

بالكلیة وفق التوجھات وإدراة شئون الطالب االستفادة من الخبرات التربویة والعلمیة المتمیزة ألعضاء ھیئة التدریس  .3
العالمیة واألسالیب التربویة الحدیثة فى التعلیم العالى لخلق مناخ صحي ونفسي سلیم للطالب بما یضمن توطید أواصر 

  والطالب وخلق مناخ علمى واجتماعي متمیز . إدارات الكلیة  ت الحمیمة بینالعالقا
والطالب وإتاحة الفرصة لتفاعل علمى واجتماعي  إدارة الكلیةخلق مجال للتعاون العلمى والثقافي واالجتماعي بین  .4

إیجابى بین أعضاء ھیئة التدریس والطالب الستثمار خبراتھم التربویة وتوظیف قدراتھم العلمیة فى مساعدة الطالب 
  .ین ورعایة الطالب المتفوقینمتعثرال

  
  : طالبيأشكال الدعم ال

شرح  نظام الكلیة  –شرح واجبات وحقوق الطالب   -عالج تعثر دراسي  –دعم أكادیمي (إرشاد وتوجیھ  .1
  ولوائحھا ..تحویل المشاكل االجتماعیة والنفسیة للمختص والمتابعة.....

  دعم الطلبة الجدد .. .2
  تفوق للمتفوقین علمیا وخلقیا وریاضیا وثقافیا واجتماعیا .كحافز ونفسي دعم مادي ومعنوي  .3
  . )أنشطة إجتماعیة وثقافیة وترفیھیھ وخدمة مجتمعتوفیر دعم على صورة الدعم الثقافي واألنشطة للطالب ( .4
   كتشاف و التعامل مع الطالب المتعثرییناإل-الدعم األكادیمي والمادي واإلجتماعي للطلبة المتعثرین  .5
  (بسریة تامة) ادي للطلبة .الدعم الم .6
  دعم و رعایة الطلبة المغتربین من خارج المدینة . .7
  .للطــالب خدمة الرعایــة الصحیــةالدعم الطبي و .8
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  وألیة تحدیدھم المتفوقین في كافة المجاالتللطالب الدعم المعنوي والنفسي 
  واجتماعیا وثقافیا وریاضیا ...... یشمل ھذا النوع من الدعم الطلبة الممیزین علمیا وخلقیا

    ) (cGPAویتم تحدید الطالب المتفوقین سنویا بحساب معدل النقاط التراكمي  -
 -ویكون الدعم كما یلي: -
 % من مصاریف العام لألول علي الدفعة. 50عمل خصم  .1
 % من مصاریف العام للثاني علي الدفعة. 25عمل خصم  .2
تكریمھم في المناسبات وكتابة أسماء أوائل الدفع في كشف  وإبراز أسماء األشخاص المتمیزین في لوحات اإلعالنات   .3

مستقل وممیز والسعي لدى الجامعة لتكریمھم مع تمییزھم بأي شكل لھ صفة اإلستدامھ معھ بمنحھ درعا أو شھادة 
كلیة مع التركیز على اإلعالم بتواجد ھذا التكریم في موقع تقدیر ممیزة أو میدالیة عنق أو دبوس الكلیة أو كاب ال

   الكلیة واإلیعاز لمن یلزم في اإلعالم بنشر خبر وصورة عن فعالیات التكریم لیمثل حافز علي االستمرار في التمیز.
  

  الدعم األكادیمي والمادي واإلجتماعي للطلبة المتعثرین
  

  (بسریة تامة) كتشاف و التعامل مع الطالب المتعثرییناإل(
  

إیمانا من الكلیة بأن كل طالب لدیة القدرة على التفوق إذا توفرت لھ الظروف المناسبـــــــــة واإلرشاد والتوجیھ مع بذل الطالب 
وضعت الكلیـــــة ین في الثانویة العامة لذا قخاصة أن كل طلبة الكلیة من المتفوالقدر الكافى من المجھود للتحصیل والتعلیم 

ب أعینھا أھمیة متابعة التحصیل الدراسى للطالب حتى تتمكن من إكتشاف الطالب المتعثریین وإعادتھــــم الى الطریق نص
ویتم تحدید الطالب بناء عثرین تیقوم كل قسم بإرسال تقریر شھري إلدارة الكلیة مشتمال أسماء الطالب المبأن وذلك الصحیح 

  -ویتم التعامل معھم كما یلي: 1طالب متعثر اذا حصل معدل تراكمي أقل من علي المعدل التراكمي لھم حیث یعتبر ال
  

تحدید سبب التعثر الدراسى والعمل على حل  ورق المثلي للتعامل معھم الط راسة حالة ھوالء الطالب و تحدید تتم د -1
  نفسیھ .  –إجتماعیة  –ھذة األسباب سواء مادیة 

واالخصائیین برعایة  المشكالت عن طریق اللجنة االجتماعیة همادیة فیتم حل ھذإذا كانت أسباب التعثر إجتماعیة أو  -2
 .الشباب

وكذلك مستشار اللجنة  الطالبي فرشإذا كان التعثر بسبب الظروف النفسیة والصحیة فیتم الحل عن طریق  الم -3
 االجتماعیة بعرضھم على االخصائى االجتماعى وكذلك  اللجنة الطبیة بالجامعة.

سبب التعثر یرجع إلى عدم القدرة على االستیعاب أو التحصیل فیتم دراسة اسباب ذلك مع الطالب وعالج تلك  إذا كان -4
االسباب عن طریق إعطاء محاضرات ودروس عملیة ونظریة إضافیة وتكون فى شكل مجموعات تقویة التھدف إلى 

ة بعمل مجموعات تقویة و تحدید عضو ھیئة الربح أو أن یقوم كل قسم بعمل خطة لرعایة الطالب المتعثرون في مادت
مع متابعة مستوي الطالب المتعثریین  الء الطالب على الخروج من التعثرالتدریس لمتابعة و مساعدة مجموعة من ھو

 بعد تقدیم الدعم لھم .
الدارات المعنیة ویقوم المرشد األكادیمي بالدور الفاعل في مثل ھذه الحاالت من اكتشافھا والتعامل والتنسیق مع كل ا -5

ساعة دراسیة فقط مع اقناع وتوجیھ الطالب أنا ھذا لصالحھ  12ویقوم ایضا بتسجیل الطالب لنصف العبء الدراسي 
 وحتي یتسني لھ التحصیل.

 المرشد یجلس مع الطالب في حضور ولي االمر ویقوم بتوجیھھ واختیار المواد المناسبة لھ. -6
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 خدمات طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة
ت الخاصة وتسعى ترحب الكلیة بالطلبة ذوي االحتیاجا بالرغم من أن الكلیة لیس بھا طالب من ذوي االحتیاجات الخاصة اال أنھا  

 .لمساعدة األفراد في المشاركة الفاعلة في الحیاة األكادیمیة واالجتماعیة في حرم الكلیة

 ة والعامة لذوي االحتیاجات الخاصة تلتزم الكلیات بتوفیر الخدمات الصحیة والتعلیمیة والمھنی

وتشمل االحتیاجات الخاصة واإلعاقات مجموعة من الحاالت الجسمیة والعقلیة والتطویریة، مثل النظر والسمع والحركة والتعلم وأیة 
 .حاالت طبیة أخرى قد تعیق ممارسة إحدى النشاطات الحیاتیة أو أكثر

ً من األنظمة المساندة التي تعمل على تأمین  تدرك الكلیة أن اإلعاقات متباینة وتأثیرھا یختلف من شخص إلى آخر. وقد وضعت الكلیاة عددا
 .الظروف المناسبة لكل طالب من أجل مساعدتھ في بلوغ أقصى طاقاتھ في كل مرحلة من الحیاة األكادیمیة

 المرشد الطالبي
االحتیاجات الخاصة على العمل بصورة وثیقة مع المرشد الطالبي. ویتمثل لضمان حیاة جامعیة خالیة من التوتر، یتم تشجیع الطلبة ذوي 

 :دور المرشد في ما یلي

  تمكین الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة من تحقیق أعلى مستویات النجاح األكادیمي والمھني والشخصي وفق أقصى
 قدراتھم وطاقاتھم

 لتلبیة ھذه االحتیاجات زیادة وعي أعضاء ھیئة التدریس باحتیاجات الطالب والسعي 
 مساعدة الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة على االندماج في الحیاة الجامعیة 
  زیادة الوعي بین أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة باحتیاجات الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة والمشاكل التي

 یواجھونھا

 أنواع الدعم المتوفرة
اجات الطلبة الذین یعانون من إعاقات بصریة ونطقیة وسمعیة، باإلضافة إلى اإلعاقات الجسمیة والحاالت تلبي كلیات التقنیة العلیا احتی

 :النفسیة واإلعاقات التعلیمیة أو الصعوبة في التركیز. ویشمل الدعم على سبیل المثال ولیس الحصر ما یلي

 ي، مواد مطبوعة كبیرة الحجموسیلة لتدوین المالحظات، كتب، قارىء إلكترون –الوسائل األكادیمیة 

 تأمین التسھیالت الالزمة للوصول إلى الفصل الدراسي والمقاعد وتأمین اإلضاءة المالئمة وموقف السیارات 
  المساعدة في المحاضرات–  
  منح وقت إضافي لتأدیة االمتحان، المطبوعات بحجم كبیر، منح وقت لإلستراحة تحت  –المساعدة في االمتحانات

 اإلشراف

 

  


