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مقدمة

1/1- االأهداف االإ�ضرتاتيجية ل�ضمان اجلودة باملوؤ�ض�ضة التعليمية 

�ضمان اجلودة يف املوؤ�ض�ضة التعليمية ي�ضتمل على عدة حماور: الطالب، الدرا�ضات العليا، خدمة املجتمع وتطويره، 

املوؤ�ض�ضة  من  يتطلب  اجلودة  وحتقيق  االأهداف  لتحقيق  الالزمة  املوارد  توفري  اجلودة،  و�ضمان  االأداء  تطوير 

التعليمية ما يلي: 

توافر نظام الدعم االأكادميي واالإر�ضادي للطالب. «

توافر ال�ضيا�ضات التي متكن الطالب من امل�ضاركة يف جميع جوانب احلياة االكادميية. «

توافر ال�ضيا�ضات التي ت�ضمن م�ضاواة الطالب فى تخ�ضي�ص املوارد. «

توافر ال�ضيا�ضات التي ت�ضمن فر�ص التعلم للطالب وتلبيه ودعم الطالب املتفوقني. «

احلياة  « يف  وامل�ضاركة  االلتزام  من  للتمكني  اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي  الطالب  ت�ضاعد  التي  اخلدمات  تقدمي 

االأكادميية.

العملية  « على  القائمني  ا�ضتجابة  ومدى  الطالب  تدعم  التي  الو�ضائل  وحتديد  الذاتي  التقومي  نظم  توافر 

التعليمية مبا ي�ضمن تطوير الربامج االأكادميية التي تعمل بها املوؤ�ض�ضة.

توافر م�ضادر التعلم ومالئمتها. «

توافر االإمكانات واملوارد لتحقيق النتائج التعليمية امل�ضتهدفة. «

2/1 - �ضيا�ضة اجلامعة جتاه الطالب 

االهتمام بالطالب من القيم االأ�ضا�ضية جلامعة املن�ضورة التي تعمل جاهده على اإر�ضائها لكى تفي بر�ضالتها وروؤيتها 

ويتمثل ذلك يف اأن اجلامعة:

تركز على قيمة التعليم للطالب وخلق مناخ جامعي يدفع اإىل روح التعلم. «

توؤمن باأن يكون للطالب الن�ضيب االأعظم من االهتمام والتفاعل بدرجة موؤثرة مع متطلبات اخلريجني. «

ت�ضبو اإىل حتقيق االلتزام املهني نحو املجتمع وتقدمي خريج ذو قيمة عاليه يتفاعل ايجابيًا مع كل متغريات املجتمع. «

توؤمن باأن الطالب �ضركاء فى اتخاذ القرارات التي ت�ضهم فى خدمة املجتمع اجلامعي. «

حتمل  « وكذلك  واجلودة  التميز  اإطار  فى  واجلماعي  الفردي  العمل  فيها  ي�ضجع  للطالب  مالئمة  بيئة  تخلق 

امل�ضئولية امل�ضرتكة فى خدمة املجتمع املحلى واالإقليمي.
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3/1 - �ضيا�ضة كلية الهند�ضة جتاه الطالب 

حتر�ص الكلية فى �ضوء الر�ضالة والروؤية على تبنى �ضيا�ضات تتوافق مــــع اإ�ضرتاتيجية اجلامعة ويت�ضح ذلك مـــن خالل:

الدعم املتميز للطالب اأكادمييا. «

ت�ضجيع ممار�ضة االأن�ضطة الطالبية. «

ا�ضتخدام التغذية الراجعة فى قيا�ص ر�ضا الطالب للرقى مب�ضتواهم وحتقيق و�ضيلة التعلم الذاتي لديهم. «

تطبيق معايري اجلودة على كافة االأن�ضطة التعليمية. «

وتطوير  « وتعديل  والتميز  التعليم  فر�ص  واإتاحة  التعليم  فى  احلديثة  املتطورة  واالأمناط  االأ�ضاليب  تطبيق 

املقررات الدرا�ضية والربامج التعليمية.

حت�ضني طرق التدري�ص والتعليم. «

تطوير طرق التقييم مبا يحقق عن�ضر اجلودة وي�ضمن االجناز الناجح للطالب. «

اإك�ضاب الطالب املهارات املعرفية واملهارات الذهنية ومهارات االت�ضاالت ومهارات التعليم لي�ضبح اخلريج متميز  «

ومناف�ص فى �ضوق العمل ويلبى االحتياجات املجتمعية.

اأمداد الطالب باأ�ضول املعرفة احلديثة وطرق البحث العلمي املتقدمة. «

اإمداد الطالب بالقيم الرفيعة والقدوة احل�ضنة وتنمية �ضخ�ضيتهم مبا يحقق القدرة على االبتكار والتحدي  «

والقيادة والتعليم الذاتي والعمل اجلماعي.

4/1 - اآليات التنفيذ

ترتكز اآليات التنفيذ فى التغلب على اأوجه الق�ضور ومواجهة امل�ضاكل واملعوقات ونقاط ال�ضعف العامة مثل:

ارتفاع ن�ضبة عدد الطالب اإىل عدد اأع�ضاء هيئة التدري�ص والهيئة املعاونة والعمل على حتقيق الن�ضبة العاملية  «

بني اأع�ضاء هيئة التدري�ص والطالب )1: 25(.

م�ضكلة عدم كفاية وكفاءة املعامل مما يوؤدى اإىل تكد�ص املعامل اإىل اأوقات متاأخرة. «

م�ضكلة انت�ضار الدرو�ص اخل�ضو�ضية ومعرفة اأ�ضبابها. «

الق�ضور فى م�ضادر املعرفة �ضواء فى املكتبات اأو فى املقررات االليكرتونية ومعامل احلا�ضب االأىل ونق�ص االآالت  «

واملعدات بالور�ص واملعامل.

عدم وجود اآلية ل�ضراكة الطالب فى القرارات اخلا�ضة بتعليمهم. «

�ضعف القدرة على ت�ضويق اخلدمات التعليمية جلذب الطالب من اخلارج لاللتحاق بالربامج التعليمية. «

�ضعف املوارد املالية املتاحة والتي متكن من اإن�ضاء معامل متطورة وقاعات تدري�ص حديثة. «
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اإلرشاد األكاديمي ودعم الطالب 

1/2- مفهوم الدعم االأكادميي واالإر�ضادي

الدعم االأكادميي واالإر�ضادي هو نظام يقوم به اأع�ضاء هيئة التدري�ص / الهيئة املعاونة )على االقل مدر�ص  «

م�ضاعد( لتعريف الطالب باأنظمة و�ضيا�ضات الكلية ومتابعتهم اأكادمييا وهو اأحد عنا�ضر جودة فر�ص التعلم 

وي�ضمن اأن الطالب باإمكانهم التقدم ب�ضكل ُمر�ضى يف الربنامج الذي يدر�ضونه واأنهم على دراية مبقدار تقدمهم.

2/2- جلنة االإر�ضاد االأكادميي ودعم الطالب 

بالكلية واع�ضائها جمموعة  « العام  االأكادميي  املر�ضد  الكلية ويكون مقررها  بقرار من عميد  ت�ضكل  هي جلنة 

من اأع�ضاء هيئة التدري�ص املميزين باخلربة يف جمال االإر�ضاد االأكادميي وكذلك م�ضهود لهم باحلكمة وح�ضن 

االأكادميي  االإر�ضاد  عملية  تنفيذ  على  واال�ضراف  والتن�ضيق  التخطيط  هدفها  ويكون  الطالب  مع  التعامل 

بالكلية. 

3/2- املر�ضد االأكادميي العام

يقوم العميد بتكليف املر�ضد االأكادميي العام للكلية ويف حالة وجود اأكرث من برنامج يتم تكليف مر�ضد عام بكل  «

برنامج. دور املر�ضد االأكادميي العام هو التن�ضيق بني الكلية واملر�ضدين االأكادمييني ومكتب العميد يف خمتلف 

االمور االأكادميية.

4/2- املر�ضد االأكادميي 

هو اأحد اأع�ضاء هيئة التدري�ص / الهيئة املعاونة )على االأقل مدر�ص م�ضاعد( يتم تكليفه  من قبل عميد الكلية  «

حتت اإ�ضراف املر�ضد االأكادميي العام بالكلية يقوم مبهمة االإر�ضاد االأكادميي ملجموعة من الطالب بالكلية )ال 

تزيد عن 20 طالب لكل مر�ضد اأكادميي(. 

5/2- مهارات املر�ضد االأكادميي 

املر�ضد االأكادميي الناجح هو القادر على التوا�ضل الفعال مع طالبه بحيث ي�ضتطيع اأن يحدد حاجاتهم ويجيد  «

التخطيط  يف  وي�ضاركهم  معهم  يعمل  اإمنا  منهم  ي�ضخر  وال  يهاجمهم  وال  بهم  ويهتم  ويفهمهم  اإليهم  اال�ضتماع 

لدرا�ضتهم وي�ضتثمر خرباتهم ويثق بقدراتهم. ومن هنا ن�ضتطيع اأن نحدد بع�ص املهارات التي ينبغي اأن تتوفر 

يف املر�ضد االأكادميي عند االختيار لكي ي�ضهم يف حتقيق االأهداف املرجوة ومن هذه املهارات:

القيادة االإيجابية  «

التعاطف وح�ضن املعاملة  «
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التخطيط واملنهجية يف العمل  «

ح�ضن اال�ضتماع  «

القدرة على اتخاذ القرارات وحل امل�ضكالت  «

اإدارة وا�ضتثمار الوقت «

6/2- مهام عامة للجنة االإر�ضاد االأكادميي ودعم الطالب 

و�ضع خطة االإر�ضاد االأكادميي بالكلية . 1

االإ�ضراف على تنفيذ خطة االإر�ضاد االأكادميي. 2

ن�ضر الوعي بني الطالب حول طبيعة عمل اللجنة وكيفية اال�ضتفادة منها من خالل لقاءات توعية ون�ضرات . 3

دورية وموقع الكلية 

توزيع الطالب امل�ضتجدين على املر�ضدين االأكادمييني ون�ضر القوائم على لوحات االإعالن وعلى موقع الكلية . 4

رفع تقرير دوري )ف�ضلي( لعميد الكلية عما قامت به اللجنة خالل الف�ضل الدرا�ضي . 5

النظر يف م�ضاكل الكلية االأكادميية التي ترفع بوا�ضطة املر�ضدين . 6

االإ�ضراف على برامج توجيهيه للطالب امل�ضتجدين لتعريفهم بنظام الدرا�ضة يف الكلية . 7

امل�ضاهمة يف حل م�ضاكل الطالب النف�ضية واالجتماعية . 8

ا�ضتطالع راأي الطالب عن مدى ر�ضاهم عن االر�ضاد االأكادميي . 9

7/2- العنا�ضر االأ�ضا�ضية للدعم االأكادميي واالإر�ضادي:

العنا�ضر االأ�ضا�ضية التي تخت�ص بالدعم االأكادميي واالإر�ضادي للطالب وت�ضاهم فى تقومي جودته ومدى تقدم  «

الطالب تنح�ضر فيما يلي:

اإجراءات وترتيبات القبول وااللتحاق ومدى فاعليتها والقدرة على ا�ضتيعابها وفهمها من قبل كافة االأطراف  «

امل�ضاركة )اأع�ضاء هيئة التدري�ص / الهيئة املعاونة / الطالب(.

اإ�ضرتاتيجية للدعم تت�ضمن االإر�ضادات املكتوبة عن الربنامج الذي يدر�ضه الطالب وات�ضاقها مع  « مدى وجود 

قدراتهم وموا�ضفاتهم.

اإمكانية الو�ضول اإىل املعلمني واملي�ضرين والرتتيبات املتاحة للم�ضورة االأكادميية وال�ضخ�ضية. «

مدى جودة املعلومات املقدمة للطالب عن مدى تقدمهم واأي جماالت قد يحتاجون فيها اإىل املزيد من الدرا�ضة  «

وامل�ضاعدة.
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امل�ضاهاة بني اال�ضت�ضارات املهنية واالإر�ضادية وبني التطلعات املهنية. «

املقرتحة  « والرتتيبات  التعليم  فى  املتفوقني  والطلبة  اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي  للطلبة  املتاحة  االإمكانات 

للتعرف عليها.

العمل وغريها من اخلربات  « والدرا�ضة خارج اجلامعة وخربة  التدريبية  الفرتات  اأثناء  امل�ضاعدة  توفر  مدى 

املكت�ضبة خارج احلرم اجلامعي من خالل الدعم االأكادميي.

االإر�ضاد  « خالل  من  االإ�ضرافية  والرتتيبات  املقيمة  االأعمال  عن  للراأي  الراجعة  والتغذية  التعلم  فعالية 

االأكادميي.

مدى م�ضاركة الطالب فى االأن�ضطة االجتماعية. «

الدرا�ضية  « الكتب  على  االطالع  من  ومتكنهم  بها  يدر�ضون  التي  للغات  الكافية  للمهارات  الطالب  امتالك  مدى 

احلديثة واملراجع الفنية املتخ�ض�ضة واالنرتنت.

النظم المتبعة للدعم األكاديمي واالرشادي

1/3 - نظام الدعم االأكادميي واالإر�ضادي

يتلخ�ص نظام الدعم االأكادميي واالإر�ضادي فيما يلي: «

تكوين جمموعات طالبية بكل برنامج. «

حتديد املر�ضدين االأكادمييني من اأع�ضاء هيئة التدري�ص. «

توزيع الطلبة على املر�ضدين من اأع�ضاء هيئة التدري�ص واإعالن قائمة واأرقام واأ�ضماء الطالب. «

يقوم كل مر�ضد بتحديد ال�ضاعات املكتبية التي ي�ضرف فيها على الطلبة امل�ضمولني باإر�ضاده. «

لوحة  « خالل  من  االأكادميي  املر�ضد  مع  واملقابالت  للقاءات  الزمنية  والفرتات  املكتبية  ال�ضاعات  عن  االإعالن 

االإعالنات اأو و�ضع اجلدول على حجرة ع�ضو هيئة التدري�ص.

يتم اإعداد وت�ضميم ا�ضتمارة خا�ضة بتقييم املر�ضدين االأكادمييني من قبل وحدة �ضمان اجلودة بالكلية ويقوم  «

الطالب بتعبئتها فى نهاية كل ف�ضل درا�ضي.

يتم اإعداد ا�ضتبيان عن كفاية االأداء للطالب من قبل املر�ضد االأكادميي ومدى اجنازه. «

يتم ر�ضد جائزة الأف�ضل اأداء متميز للمر�ضدين االأكادمييني. «
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2/3- دور املر�ضد االأكادميي: 

تعريف الطالب بالهيكل االإداري واالأكادميي وجلان الكلية ومعاملها. «

م�ضاعدة الطالب يف االإعداد والتخطيط مل�ضتقبله العلمي واختيار الق�ضم العلمي املنا�ضب. «

تعريف الطالب بالربنامج واملقررات الدرا�ضية وحمتوياتها وخمرجاتها. «

اإعالم الطالب مب�ضئولياته وواجباته. «

على �ضعيد �ضلوكه داخل احلرم اجلامعي. -

على �ضعيد �ضلوكه داخل الكلية. -

على �ضعيد متطلبات النجاح فى املواد الدرا�ضية. -

وحماولة تعديل ال�ضلوك غري املن�ضبط بتقدمي الن�ضح واالإر�ضاد والتوعية الالزمة. -

اإعالم الطالب باجلزاءات واالإجراءات العقابية. «

االجتماع مع الطالب وتوجيهه باالإر�ضادات التي توؤدي اىل تفوقه من خالل بناء عالقة طيبة معه. «

توجيه الطالب لكيفية اال�ضتفادة من الف�ضول الدرا�ضية وتنفيذ امل�ضاريع واخلطط الدرا�ضية. «

م�ضاعدة الطالب يف عمل اجلدول الدرا�ضي والتاأكد من عدم وجود تعار�ص يف مواعيد جدول الطالب الدرا�ضي  «

والتاأكيد على اأهمية احل�ضور واالن�ضباط خالل الدرا�ضة.

الطالب  « على  يحب  التي  املعتمدة  ال�ضاعات  وعدد  الرتاكمي  املعدل  حيث  من  للطالب  التخرج  متطلبات  �ضرح 

اجتيازها عند عر�ص خطة العمل معه.

اأن يرفع  « اأداء الطالب بحيث ي�ضتطيع الطالب الذي يكون معدله الرتاكمي حتت املراقبة االكادميية  تقييم 

معدله للتخل�ص من هذه احلالة وكذلك م�ضاعدة الطالب املنتظم يف احلفاظ على معدله الرتاكمي اأعلى من 

احلد االأدنى دائما.

يقوم املر�ضد االأكادميي بدور املر�ضد االإجتماعي والنف�ضي للطالب حني احلاجة ويف حالة احتياج الطالب اىل  «

دعم اجتماعي ونف�ضي يتم عقد لقاء مع ويل االأمر يف وجود عميد الكلية واتخاذ االإجراءات املنا�ضبة.

اأ�ضباب  « بتحديد  وذلك  بتخ�ض�ضاتهم  تتعلق  التي  ال�ضعوبات  مواجهة  يف  الطالب  االأكادميي  املر�ضد  ي�ضاعد 

امل�ضكلة واقرتاح احللول املنا�ضبة لها مثل:

كيفية اإدارة الوقت الذي تتطلبه الدرا�ضة وعدم اإهداره. «

اإر�ضاد الطالب على الطريقة املثلى التي حتافظ على وجود عالقة طيبة مع اأع�ضاء هيئة التدري�ص. «
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التوتر  « مع  التعامل  طريقة  يف  وم�ضاعدته  لالمتحانات  ذهنيا  اإعداده  حيث  من  الطالب  مع  النف�ضي  التعامل 

والقلق امل�ضاحب لهذه احلالة.

اعداد ملف خا�ص لكل طالب من الطالب على ان يحتوي على االآتي: «

ا�ضتمارة بيانات الطالب. «

اخلطة الدرا�ضية للطالب والتي حتتوي على املقررات الدرا�ضية للطالب.  «

ا�ضتمارات الت�ضجيل. «

ن�ضخة حديثة من بيان التقديرات. «

ا�ضتمارات احلذف واال�ضافة واالن�ضحاب. «

3/3- االإر�ضاد االأكادميي والتعامل مع احلاالت املتعرثة واحلاالت احلرجة 

يعد التعامل مع احلاالت املتعرثة واحلاالت احلرجة من اأهم واجبات املر�ضد االأكادميي ملاله من االأثر الكبري  «

يف حت�ضني اأداء الطالب. املر�ضد االأكادميي الناجح هو من ي�ضتطيع اأن يرفع الطالب املتاأخر درا�ضيا )املتعرث( 

اإىل االنتظام يف الدرا�ضة. كما تويل كلية الهند�ضة اأهمية ق�ضوى للتعامل مع احلاالت املتعرثة بحيث حتر�ص 

الكلية على رفع كفاءة املر�ضدين االأكادمييني بعمل لقاءات توعية ودورات تدريبية وعقد لقاءات م�ضتمرة مع 

االإدارة لتذليل ال�ضعوبات وحتفيزهم ون�ضر روح املناف�ضة ال�ضريفة بينهم. باالإ�ضافة اىل و�ضع اآليات للتعامل 

مع احلاالت املتعرثة واحلاالت احلرجة والعمل على تطويرها طبقا للم�ضتجدات.

الطالب املتعرث  «

اأكادميي كامل على بدء الدرا�ضة )ف�ضليني  - اأقل من 2 بعد مرور عام  هو الطالب احلا�ضل على معدل تراكمي 

درا�ضيني متتاليني(. يتم التعرف على الطالب املتعرث عن طريق مراجعة نتائج الف�ضل الدرا�ضي ال�ضابق وقبل 

بداية الدرا�ضة باأ�ضبوع على االأقل من خالل حتديد املعدل الرتاكمي لكل طالب.

طالب احلاالت احلرجة  «

مدة  - التي  للكليات  �ضنوات   8 وهي  بالكلية  للت�ضجيل  القانونية  املدة  ا�ضتيفاء  على  قاربوا  الذين  الطالب  هم 

براجمها 4 �ضنوات و10 �ضنوات للكليات التي مدة براجمها 5 �ضنوات ومل يح�ضلوا على معدل تراكمي 2 اأو اأكرث 

مما يوؤدي اىل حتويل م�ضارهم اجباريا. 

يف اإطار االهتمام بالطالب املتعرثين مت اقرتاح اآليات للتعامل مع احلاالت املختلفة كالتايل: «

تعيني جلنة للطالب املتعرثين بالكلية. -
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عمل لقاءات توعية باملر�ضدين االأكادمييني بالكلية لتفعيل دور املر�ضد االأكادميي. -

منهم  - املطلوب  الدور  يف  ومناق�ضتهم  امل�ضكلة  بحجم  لتعريفهم  االأمور  واأولياء  للطالب  توعية  لقاءات  عمل 

لتح�ضني حالة اأبنائهم.

اإعالن اآليات التعامل مع الطالب املتعرثين واآليات املتابعة.  -

4/3 اآلية اكت�ضاف ورعاية الطالب املتعرثين 

اأوال: يف بداية الدرا�ضة

مراجعة نتائج اختبارات نهاية الف�ضل الدرا�ضي لتحديد الطالب املتعرثين ور�ضدهم. «

عمل ا�ضتبيان عن ا�ضباب التعرث واإجراء مقابالت �ضخ�ضية يتم من خاللها معرفة �ضبب التعرث. «

كتابة تقرير عن امل�ضاكل التي اأدت اىل التعرث وكيفية حلها. «

رفع التقرير اىل اللجنة اخلا�ضة بالطالب املتعرثين بالكلية للدعم وامل�ضاندة. «

ثانيا: اأثناء العام االأكادميي

مراجعة نتائج اختبارات ن�ضف الف�ضل الدرا�ضي والدرجات العلمية ملتابعة الطالب املتعرثين يف حالة الوقوف  «

على �ضبب التعرث. يتم عر�ص االأمر على جلنة الطالب املتعرثين ملتابعة حل امل�ضكلة حتى يرتفع معدل اإجناز 

الطالب.

متابعة ن�ضبة غياب وح�ضور الطالب والتي من خاللها ميكن احل�ضول على تقييم جزئي حيث ان الغياب عامل  «

موؤثر يف م�ضتوى التح�ضيل.

اأكادميي وكذلك اللجنة ب�ضجل لهوؤالء الطالب مدون به طبيعة امل�ضكلة واخلطوات التي  « يحتفظ كل مر�ضد 

اتخذت حللها ومدى اجناز الطالب.

اإ�ضراك الطالب املتعرثين يف االأن�ضطة الطالبية بالكلية وت�ضجيعهم على اال�ضتمرار. «

ر�ضد درجات االمتحانات الن�ضف ف�ضلية يف النموذج ورفعها للمر�ضد االأكادميي العام يف اال�ضبوع احلادي ع�ضر  «

قبل موعد االن�ضحاب.

عمل خطة خا�ضة بالطالب املتاأخرين يف الدرا�ضة مل�ضايرة زمالئهم يف الدرا�ضة النظرية والعملية.  «

يقدم تقرير �ضهري من كل مر�ضد اأكادميي للمر�ضد االأكادميي العام الذي يلخ�ضه الإدارة الكلية ويو�ضح مدى  «

التح�ضيل العلمي للطالب املتعرثين. 
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ثالثا: نهاية العام االأكادميي

متابعة نتائج االمتحانات وحتديد مدى حت�ضن الطالب. «

يقدم الإدارة الكلية تقرير مف�ضل �ضامل عن اإجنازات الطالب املتعرثين. «

عمل ا�ضتبيان للطالب عن مدى اال�ضتفادة من جلنة رعاية الطالب املتعرثين ومدى ر�ضاهم عن خدمات الدعم  «

وقيا�ص فاعلية الربنامج.

اال�ضتعانة بال�ضادة اأع�ضاء هيئة التدري�ص ممن لهم قدرات اجتماعية خا�ضة حلل م�ضكالت الطالب مع تفعيل  «

م�ضاركة ويل االأمر يف كل خطوة.

5/3- اقرتاحات حلل م�ضاكل الطالب املتعرثين

اأ�ضباب التعرث علمية: «

زيادة عدد �ضاعات اجلل�ضات الدرا�ضية اخلا�ضة بالطالب وعدد �ضاعات التدريب العملي. «

مراجعة املحا�ضرات عن طريق ع�ضو هيئة التدري�ص وايجاد طرق �ضهلة ومب�ضطة للعر�ص. «

عمل امتحانات �ضهرية خا�ضة للمتعرثين ملعرفة مدى التح�ضن يف امل�ضتوى. «

ا�ضراك الطالب يف و�ضع جداول االمتحانات الإتاحة الوقت الكايف للمتعرثين. «

عمل لقاءات عن طريق اأ�ضتاذ املقرر مع الطالب املتعرثين يف ال�ضاعات املكتبية املعلنة ملناق�ضتهم يف م�ضاكلهم  «

العلمية.

اأ�ضباب التعرث اجتماعية / نف�ضية: «

للتعامل مع هوؤالء الطالب من  « النف�ضيني  اأو  م�ضاركة االأهل وحتديد جمموعة من االأخ�ضائيني االجتماعيني 

اأجل العمل على تخطي هذه امل�ضاكل. 

 آليات الدعم األكاديمي واالرشاد الطالبي 

1/4- اآليات التنفيذ للدعم االأكادميي

1/1/4 - تدعيم املعامل والور�ص وقاعات املحا�ضرات والدرو�ص كما يلي: «

تدعيم معامل الكلية اخلا�ضة بالطالب وذلك من خالل ميزانية دوريه �ضنوية من قبل اجلامعة مبا ي�ضمن:  «

 كفاية املعامل من حيث امل�ضاحة / االإ�ضاءة / التهوية. -

توفري االأدوات واالأجهزة الالزمة للدرو�ص التعليمية. -

تزويدها باأجهزة احلا�ضب االآيل )عدد االأجهزة / الربامج / االت�ضال باالأنرتنت(. -
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دعم الور�ص باملاكينات واملعدات مبا يكفل حتقيق التدريب االأ�ضا�ضي لطالب الكلية. -

توفري ال�ضيانة الدورية الالزمة لالأجهزة واملعدات بالور�ص واملعامل لرفع كفاية االأداء. -

االهتمام بربامج التدريب العملي بالور�ص واملعامل وتطويرها وحتديثها. -

ذو  - التدريب  لتوفري  التدريب خارج اجلامعة  ومراكز  وامل�ضانع  وال�ضركات  الكلية  تعاون بني  برتوكوالت  عقد 

اجلودة للطالب. 

-  / م�ضاحاتها   / القاعات  )عدد  الب�ضرية  للطاقات  ومالئمتها  واملحا�ضرات  الدرو�ص  قاعات  بكفاية  االهتمام 

االإ�ضاءة / التهوية / توفري الو�ضائل ال�ضمعية والب�ضرية(.

2/1/4- كفاية اأع�ضاء هيئة التدري�ص والهيئة املعاونة من حيث: «

توفري االإعداد الالزمة من اأع�ضاء هيئة التدري�ص والهيئة املعاونة للعملية التدري�ضية / املوؤهالت والتخ�ض�ضات  «

/ القدرات واالأداء.

عقد ور�ص عمل لتدريب اأع�ضاء هيئة التدري�ص على اإعداد املقررات االلكرتونية. «

دعم اأع�ضاء هيئة التدري�ص ومعاونيهم بعقد الندوات والدورات املجانية فى جمال تنمية القدرات. «

عقد دورات وبرامج تدريبية لرفع كفاءة االأداء لدى الفنيني واالإداريني باملعامل والور�ص. «

3/1/4 - كفاية الكتب الدرا�ضية والدوريات باملكتبة العلمية باالأق�ضام العلمية والكلية من خالل: «

تزويد املكتبة بالكتب واملراجع العلمية والدوريات احلديثة فى التخ�ض�ضات املختلفة. «

توفري اخلدمات احلديثة باملكتبات / االنرتنت / املكتبة االلكرتونية / ......... «

حت�ضني بيئة العمل باملكتبة �ضواء من حيث امل�ضاحة املطلوبة والتهوية واالإ�ضاءة. «

زيادة �ضاعات العمل مبا يتفق وتلبية واحتياجات الطالب واجلداول الدرا�ضية. «

4/1/4 - توفري االإمكانات الالزمة ملتابعة الطالب من خالل: «

لالرتقاء  « منا�ضبة  طرق  وو�ضع  اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي  والطالب  التح�ضيل  �ضعاف  الطالب  على  التعرف 

مب�ضتواهم التعليمي.

حلها  « على  والعمل  االأكادميي  اأدائه  على  منها  يوؤثر  ما  وبخا�ضة  الطالب  تواجه  التي  امل�ضاكل  على  التعرف 

وتقدمي الن�ضح واالإر�ضاد.

متابعة التح�ضيل العلمي للطالب ومدى تقدمهم فى الدرا�ضة على مدار الف�ضول الدرا�ضية وتوجيهم وم�ضاعدتهم  «

اأكادمييا وتربويا مبا يخدم القدرة على التح�ضيل.
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متابعة ن�ضب احل�ضور والغياب للطالب واإعداد ح�ضر للطالب املتغيبني الأكرث من مرتني ومعرفة اأ�ضباب الغياب  «
وحماولة التغلب على امل�ضاعب التي يواجها الطالب من خالل:

مناق�ضة الطالب وعقد جل�ضات مع املر�ضد االأكادميي. -
اإعالن وىل اأمر الطالب من قبل اأ0د / وكيل الكلية ل�ضئون التعليم والطالب والت�ضاور معه والوقوف على اأ�ضباب  -

الغياب وعدم ح�ضور املحا�ضرات ووجود اآلية للتغلب على امل�ضاعب التي يقابلها الطالب.
التعرث  « واأ�ضباب  املتعرثين  الطالب  وحتديد   / التح�ضيل  ن�ضبة  على  للوقوف  للطالب  دوريه  امتحانات  اإعداد 

وو�ضع احللول املنا�ضبة.
زيادة االإمكانات واخلدمات للطالب املتفوقني ومتكينهم من زيادة االجناز االأكادميي واالحتفاظ بالتميز من  «

خالل:
منح الطالب مكافئات ماليه جمزيه �ضنوية ت�ضرف فى نهاية كل ف�ضل درا�ضي. -
تزويد الطالب املتفوقني بالكتب اجلامعية جمانا. -
تقدمي قوائم بامل�ضادر العلمية واملعرفية التي ت�ضاهم فى التميز والتفرد فى الدرا�ضة. -

2/4 - اآليات التنفيذ للدعم االإر�ضادي

اإ�ضدار " دليل الطالب "  «  -1

اإ�ضدار دليل الطالب وتوزيعه على الطالب فى بداية العام اجلامعي على اأن ي�ضتمل على: «

 )معلومات عن اإدارة الكلية - االأق�ضام العلمية - نظام الدرا�ضة بالكلية - الدرجات العلمية التي متنحها الكلية  «

- اأع�ضاء هيئة التدري�ص والهيئة املعاونة - اللوائح الدرا�ضية مبختلف االأق�ضام العلمية.

اإ�ضدار " دليل اخلدمات املتاحة بالكلية "  «  -2

اإ�ضدار دليل اخلدمات املتاحة بالكلية وي�ضتمل على: )خريطة املعامل والور�ص بالكلية - االأق�ضام االإدارية  «

بالكلية واخت�ضا�ضاتها ودليل االإجراءات بها - مكتبة الكلية - احتاد الطالب - مكتب تلقى �ضكاوى الطالب - 

مكتب رعاية الطالب - �ضندوق التكافل االجتماعي - مكتب متابعة اخلريجني(.

اإ�ضدار " دليل االأن�ضطة الطالبية "  «  -3

الطالبية  « واللجان  الطلبة   واحتاد  الطالب  رعاية  بني  التعاون  خالل  من  الطالبية  االأن�ضطة  دليل  اإ�ضدار 

واإ�ضراف اأع�ضاء هيئة التدري�ص ويت�ضمن االآتي:

التعريف باالأعمال واالأن�ضطة الطالبية )علميه / ثقافية / اجتماعية / ريا�ضية / ........ ( مبا ي�ضمن  «

حتقيق امل�ضاركة فى االأعمال اجلماعية واالت�ضال باالآخرين.
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و�ضع برامج لالأن�ضطة فى املجاالت املختلفة - الثقافية / اجلوالة / الرحالت العلمية وال�ضياحية - ودعمها ماديا. «

اإقامة الندوات وامل�ضابقات الثقافية والدينية والريا�ضية. «

اإقامة املعار�ص واملتاحف. «

االهتمام باالأن�ضطة الريا�ضية مبا ي�ضمن تنمية مهارات الطالب. «

االهتمام باالأن�ضطة الثقافية والرتفيهية مبا ي�ضمن زيادة الوعي الثقايف. «

تفعيل دور االأ�ضر الطالبية واحتاد الطالب. «
اإ�ضدار " دليل للخدمات االلكرتونية " «  -4
دليل للخدمات االليكرتونية وي�ضمل اخلدمات والت�ضهيالت التي ميكن اأن تقدم للطالب ويهدف اإىل: «
تطوير اأداء الطالب ودعمهم املتوا�ضل لتحقيق تعليم متميز وي�ضمل على: اإ�ضدار بطاقة الكرتونية �ضخ�ضية  «

تتيح للطالب اال�ضتعالم عن كافة بياناته االأكادميية من ال�ضجالت ونتائج االمتحانات - اال�ضتعارة من املكتبات 
اجلامعة  مرافق  ا�ضتخدام   - الطالبية  االأن�ضطة  ممار�ضة   - للجامعة  االليكرتونية  البوابة  اإىل  الدخول   -

اخلدمية )القرية االوملبية / االنرتنت الال�ضلكي داخل حرم اجلامعة(. 
اإ�ضدار " دليل االأخالق املهنية "  «  -5
اإ�ضدار دليل االأخالق املهنية للم�ضاهمة فى تعريف الطالب مبا يجب عليه نحو: «
ممار�ضة االأن�ضطة الطالبية ب�ضكل فعال. «
تفجري طاقاتهم االإبداعية مبا يعود عليهم بالنفع وخدمة جمتمعهم. «
�ضبل احل�ضول على املعرفة واالعتماد على النف�ص وتنمية القدرات والتفكري احلر والراأي امل�ضتقل. «
كيفية اإبداء الراأي واملناق�ضة واالعرتا�ص واإدارة احلوار. «

اإ�ضدار " دليل الدعم املادي واخلدمات ال�ضحية "  «  -6

اإ�ضدار دليل الدعم املادي واخلدمات ال�ضحية وي�ضتمل على: «

دفع  « فى  للم�ضاهمة  وذلك  االجتماعية  االحتياجات  ذوي  للطالب  املادي  الدعم  على  احل�ضول  اإجراءات 

امل�ضروفات الدرا�ضية / �ضراء الكتب اجلامعية / االحتياجات ال�ضخ�ضية من خالل:

�ضندوق التكافل االجتماعي بالكلية. «

 اللجنة االجتماعية و�ضندوق اخلدمات الطالبية باجلامعة. «

التربعات اخلارجية من بع�ص رجال االأعمال واأع�ضاء هيئة التدري�ص. «

اإجراءات اإ�ضدار بطاقة للتاأمني ال�ضحي مبا ي�ضمن توفري الرعاية ال�ضحية والعالج للطالب. «
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نظام الريادة العلمية

1/5- تعريف نظام الريادة العلمية 

هو نظام يقوم به اأع�ضاء هيئة التدري�ص لتعريف الطالب باأنظمة و�ضيا�ضات واأن�ضطة املوؤ�ض�ضة التعليمية وتوجيه 

الطالب ومعاونتهم على ال�ضري يف الدرا�ضة على اأف�ضل وجه ممكن.

2/5- الهدف

متابعة الطالب اأكادمييا ومالحظتهم وار�ضادهم وم�ضاعدتهم للتغلب على امل�ضاكل التي قد يواجهونها مع رفع  «

التقارير والتو�ضيات للجهات املخت�ضة بذلك.

الرائد العلمي هو ع�ضو من اأع�ضاء هيئة التدري�ص بالكلية يكون م�ضئوال عن ار�ضاد جمموعة من الطالب يف  «

مرحلة البكالوريو�ص.

3/5- مهام الرائد العلمي:

و�ضمان  « التعليمية  العملية  �ضري  �ضمان  اأجل  من  تخرجه  حتى  الكلية  يف  قبوله  حلظة  من  الطالب  متابعة 

ا�ضتكمال متطلبات التخرج.

متابعة �ضري الطالب وتقدمه وم�ضتوى اأدائه من خالل ملف اجناز الطالب موثق به جميع املعلومات والوثائق  «

واالأن�ضطة والتقارير واالجنازات املتعلقة بالطالب.

يرفعه  « والذي  الق�ضم  لرئي�ص  طالب  لكل  اخلا�ضة  التقارير  وتقدمي  ومتابعة  للطالب  الدرا�ضي  التقدم  ر�ضد 

بدوره اإىل وكيل الكلية ل�ضئون التعليم والطالب.

ا�ضتعداء الطالب وفتح حوار معه ولفت انتباهه حول احلاالت التي ت�ضتدعى ذلك مثل �ضعف اأداوؤه االأكادميي  «

اأو عدم مواظبته.

العمل  « �ضوق  لدخول  والتح�ضري  املطلوبة  املهارات  اكت�ضاب  على  ي�ضاعد  مما  للطالب  واالر�ضاد  الن�ضح  تقدمي 

وحتقيق رغباته.

حث الطالب على امل�ضاركة يف االأعمال واالأن�ضطة الطالبية واالت�ضال مع االأخرين. «

تعريف الطالب بربامج الكلية واالن�ضطة الطالبية. «

االطالع وب�ضكل م�ضتمر على التعليمات اجلامعية اخلا�ضة بالطالب واعالمه به. «

اأعذار  « الكلية واجلامعة و�ضروط جناحه بالكلية وتقدمي  حث الطالب على االملام مبا يحتاجه من تعليمات 

الغياب وطلبات التاأجيل وغريها.
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االجتماع ب�ضفة دوريه مبجموعة الطلبة امل�ضئول عنها وت�ضجيل املالحظات عن هذه االجتماعات. «

التعرف مبكرا على الطالب املتعرثين اأكادمييا والتعامل مع تلك احلاالت. «

ت�ضجيع الطلبة املتفوقني للحفاظ على ذلك امل�ضتوى. «

4/5- االأليات املقرتحة الختيار الرائد العلمي

يحدد كل ق�ضم عدد الرواد العلميني. «

يق�ضم الطالب على الرواد العلميني ويف�ضل اأن يكون من نف�ص الفرقة التي يدر�ص بها الطالب كلما اأمكن وذلك  «

لتقدمي الن�ضح واالر�ضاد والتوجيه الالزم.

تعريف الطالب بنظام الريادة العلمية ومهام الرائد العلمي من خالل برنامج تعريفي يف بداية العام الدرا�ضي  «

وخا�ضة لطالب الفرقة االعدادية.

االعالن عن ا�ضم الرائد العلمي والق�ضم اخلا�ص به ومكتبه مع حتديد ال�ضاعات املكتبية اخلا�ضة به. «

و�ضع اعالن م�ضبق باالجتماع مع طلبة وو�ضع االعالن باأماكن تواجد الطالب. «

ا�ضدار تقرير �ضهري اأو دوري ويتم رفعه لرئي�ص الق�ضم ثم لوكيل الكلية ل�ضئون التعليم والطالب. «

االجراءات  « التخاذ  العميد  اإىل  ال�ضهري  بتقريرهم  يتقدموا  مل  الذين  بالرواد  تقرير  الق�ضم  رئي�ص  وي�ضدر 

الالزمة جتاههم.

يكون راأى الرائد ا�ضت�ضاريا ولي�ص اإلزاميا للطالب وذلك حتى نهاية درا�ضة الطالب للمقررات. «

االت�ضال بالرائد العلمي عند وجود اأ�ضئلة اأو ا�ضتف�ضارات ا�ضافية.  «
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اأ.د / اإبراهيم عبد الغفار بدران
مدير وحدة ضمان الجودة

د / بي�ضوي الق�ص �ضيدهم
نائب مدير وحدة ضمان الجودة

م / اإيڤيت عهدي عطية

 اأ / حممد جمدي حممد

 فريق

االعداد
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