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 مقدمة

االتجاهااات التربويااة المعاواارة والتطااور السااريع فااى جميااع المجاااالت بواا ة عامااة  ان
والتربية البدنية والرياضة بو ة خاواة صوابم مان الضارورى علاى جمياع الكلياات تطاوير ن ام 

ء بكال التعليم بها ومناهجها وبرامجها بهاا للاذا فاان كلياة التربياة الرياضاية بطنطاا تحااول االرتقاا
مناااهج  –معاونيااة صعضاااء هي ااة التاادري   –عضااو هي ااة تاادري   –: طالااب  مااايتعلب بالعمليااة

ادارة وفااى ن اا  الوقاات فااان هااذا االرتقاااء ماان صجاال اإلرتقاااء باا داء الطااالب  صكاديميااا –دراسااية 
 ومهنيا واجتماعيا من اجل تخريج متميز فى مجاالت التربية البدنية والرياضية .

ى هام فى العملية التعليمياة باا لكلياة صنان يعناوالشك ان االشراف األكاديمي يمثل جزء 
 بتحديد اهم الوعوبات والمشاكل التى تؤثر سلبا على تحويل الطالب والسعى نحو حلها.

ويعتبر االشراف االكاديمي شاي متمياز ألنان يمثال الاركن الاركين لعالقاة جامعياة واحيحة  باين 
ي باؤرة مان القادوة الساليمة الن صعضاء هي ة التدري  والطالب ل حيث يوبم المشرف األكاديم

 توجهاتة وارشاداتة المستمرة هى الطريب الناجم لمسيرة الطالب خالل دراسة الجامعة .

ولذا فان هذا الدليل ماا هاو اال نماوذج ياتم وضاعن  باين صيادى زماال  ناا مان المشارفين  
سااليمة لكاال االكاااديميين حتااى نضاامن تقااديم رسااالة تربويااة سااليمة تحماال الكثياار ماان اجاال رعايااة 

 الطالب .
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 أوال: رؤية ورسالة الجامعة 

 رؤية الجامعة

 التنميااااة لتحقياااب تنافسااااية ميااازة ذات تكاااون  وان المعرفااااة واساااتثمار انتااااج فااااي والرياااادة االبتكاااار
 . المستدامة

             الجامعة رسالة

 وخلاب التعليمياة البي اة تحساين خاالل مان مساتدامة تنموية استراتيجية بت عيل طنطا جامعة تلتزم
 ومسااايرة القطاعااات كافااة فااي العماال سااو   متطلبااات لمواكبااة االعمااال وريااادة واالبتكااار المعرفااة
 .  المجتمع قضايا لخدمة التنافسية التطبيقية البحوث مجال في العالمية التطورات

 الكليةرؤية ورسالة   :ثانيا

 رؤية الكلية

حلااي الريااادة  واألباادا  فااي تطااوير واسااتثمار العلااوم الرياضااية والتربيااة البدنيااة علااي المسااتو  الم
 واإلقليمي  

 رسالة الكلية 

مجتمااع تعليمااي متطااور فااي علااوم التربيااة البدنيااة والرياضااية لتلبيااة متطلبااات اإلسااهام فااي بناااء 
سااااو  العماااال ماااان خااااالل اعااااداد خااااريج متميااااز مهاريااااا ومعرفيااااا وبحثيااااا للمساااااهمة فااااي تطااااوير 

 الخدمات المجتمعية لتحقيب التنمية المستدامة .
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   ثالثا:الغايات واألهداف االستراتيجية للكلية

 اإلستراتيجيةاألهداف  الغايات

 

 

 

 

 تطوير األداء المؤسسي لضمان جودة األداء.

االسااااتراتيجية للكليااااة مااااع  تحااااديث الخطااااة -1
 متابعة األداء.

نياااااااااة التحتياااااااااة واساااااااااتحداث اساااااااااتكمال الب -2
 منش ات جديدة في الكلية.

دمات البواباااااااة االلكترونياااااااة االرتقااااااااء بخااااااا -3
 الستمرارية والتحول الرقمي.

  يمي اإلدار  للكلية.لهيكل التناتطوير  -4

الماااوارد البشااارية فاااي مجاااال  تنمياااة قااادرات -5
 تكنولوجيا االتواالت والمعلومات.

ة والتمياااز لت هيااال الحواااول تحقياااب الجاااود -6
 على االعتماد الرقمي المؤسسي واالستدامة.

 

تحقيب فاعلية المن ومن التعليمية لإلرتقاء 
بالطالب والخريجين فى ضوء المعايير 

 األكاديمية للجودة

مج التعليميااااااااة والمقااااااااررات تطااااااااوير الباااااااارا -7
الدراساااااية بن اااااام السااااااعات المعتمااااادة وتعزياااااز 
 التعليم الهجين والتوسع في التعلم عن بعد.

ساليب التكنولوجياة المتطاورة رفع جودة األ -8
فااااااي التعلاااااايم والااااااتعلم وتطااااااوير ن اااااام التقااااااويم 

 وتدريب الطالب.

والتوساع فاي  طة لجذب الطالب الوافادينخ-9
 بروتكوالت التبادل الطالبي.
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التنافسية والتميز واالبتكار في ضوء  عزيزت
 التكنولوجيا الحديثة.

لشااااااراكات وبروتوكااااااوالت التوسااااااع فااااااي ا -10
التعااااااااون باااااااين الكلياااااااة والمؤسساااااااات البحثياااااااة 
المختل اااة لتوثياااب العالقاااات العلمياااة والخدميااااة 

قليميا.  للكلية محليا وا 

سااتدامة لقاادرات صعضاااء هي ااة التنميااة الم -11
التااااادري  ومعااااااونيهم فاااااي خلاااااب بي اااااة بحثياااااة 

علااى فااي تعزيااز النشاار العلمااي  تسااهمإيجابيااة 
 .المسنوى الدولى

طبياااب معاااايير ضااامان الجاااودة لتطاااوير ت -12
 بحث العلمي.من ومة ال

 

 

 

تقديم خدمات متميزة في مجاالت الشراكة 
ثقة المجتمع وتنمية البي ة المحيطة لكسب 

 لتحقيب التنمية المستدامة

المشااااااااروعات البحثيااااااااة  المشاااااااااركة فااااااااي -13
لخدماااة المجتماااع ماااع تحدياااد احتياجاااات ساااو  

 العمل.

لطاابع الخاا  لوحدات ذات ادورات عيل  -14
اساااتحداث و المجتمعياااة  للمسااااهمة فاااى التنمياااة

 موارد ذاتية.

للبحااث العلمااي مااع توثيااب  تااوفير قاعاادة -15
يااااااة والخدمياااااااة للكليااااااة محلياااااااا العالقااااااات العلم

قليميا.  وا 

طااااوير الحركاااة الرياضااااية العمااال علاااى ت -16
لقطاعات الدولة جميعها بالتعاون مع الجهاات 
المعنيااااااة ) وزارة الشااااااباب والرياضااااااة واللجنااااااة 

 االوليمبية(
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تطوير قادرات صعضااء هي اة التادري  فاي -17 تعزيز المكانة اإلقليمية للكلية
العلمااااااااي لالرتقاااااااااء مجااااااااال البحااااااااث والنشاااااااار 

قليميا.  بتونيف الكلية محليا وا 

تيجية ستراارتباط الغايات واألهداف اإلستراتيجية للكلية الغايات واألهداف اال
 بالجامعة :

الغاية 

لجامعة 

 طنطا

األهداف االستراتيجية لجامعة  الغايات للكلية

 طنطا

األهداف االستراتيجية 

 للكلية

رفع كفاءة 

القدرة 

المؤسسية 

لضمان 

جودة 

 األداء.

تطوري األداء المؤسسي 

 لضمان جودة األداء.

االستراتيجية  تحديث الخطة -1

للجامعة والمؤسسات مع ضمان 

 متابعة األداء.

ة التحتية تطوير البيئ -2

 واستحداث منشئات الجامعة.

ة تكنولوجيا تطوير منظوم -3

المعلومات واالتصاالت لجامعة 

 رقمية منتجة للمعرفة.

 طوير الهيكل التنظيميت -4

 للجامعة ومؤسساتها.

ستدامة لقدرات التنمية الم -5

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

المعاونة والجهاز اإلداري 

 والقيادات األكاديمية واإلدارية.

ة والتميز تحقيق الجود -6

لتأهيل كليات الجامعة للحصول 

البرامجي على االعتماد 

 والمؤسسي واالستدامة.

لخطة اتحديث  -1

االستراتيجية للكلية 

 مع متابعة األداء.

نية استكمال الب -2

التحتية واستحداث 

 منشئات جديدة بالكلية.

دمات االرتقاء بخ -3

البوابة اإللكترونية 

ستمرارية استدامة ال

 التحول الرقمي.

ل تطوير الهيك -4

التنظيمي واإلداري 

 بالكلية.

 تنمية قدرات -5

الموارد البشرية في 

تكنولوجيا مجال 

االتصاالت 

 والمعلومات.

ة تحقيق الجود -6

والتميز لتأهيل 

الحصول على 

االعتماد والبرامجي 

والمؤسسي 

 واالستدامة.
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الغاية 

لجامعة 

 طنطا

األهداف االستراتيجية لجامعة  الغايات للكلية

 طنطا

األهداف االستراتيجية 

 للكلية

االرتقاء 

بالمنظومة 

التعليمية 

ورفع 

القدرات 

التنافسية 

 للخريجين.

تحقيق فاعلية المنظومة 

التعليمية لالرتقاء 

بالطالب والخريجين في 

اديمية ضوء المعايير األك

 للجودة.

ة التعليم تعزيز منظوم -7

 الهجين والتعلم عن بعد.

مج تعليمية استحداث برا -8

بنظام الساعات المعتمدة تتوافق 

مع المستجدات الحالية 

والمستقبلية تلبي متطلبات سوق 

 العمل.

مج تطوير البرا -7

التعليمية والمقررات 

الدراسية بنظام 

الساعات المعتمدة 

التعليم الهجين وتعزيز 

والتوسع في التعليم 

 عن بعد.

ث أساليب تعزيز وتحدي -9

تكنولوجية متطورة في التعليم 

والتعلم والتقويم وتدريب 

 الطالب.

رفع جودة  -8

األساليب التكنولوجيا 

المتطورة في التعليم 

والتعلم وتطوير نظم 

 التقويم والتدريب.

طة لجذب المزيد من خ -10

 الوافدين.الطالب 

عة تدويل الجام -11

)بروتوكوالت التبادل الطالبي 

 والتوأمة(.

خطة لجذب  -9

الطالب الوافدين 

والتوسع في 

بروتوكوالت التبادل 

 الطالبي.

تطوير 

منظومة 

البحث 

العلمي 

وتقيق 

التنافسية 

والتميز 

 واالبتكار

تحقيق التنافسية والتميز  .

واالبتكااااااااار للمهااااااااارات 

البحثيااااة ألعضاااااء هيئااااة 

التاااااااادريس ومعاااااااااونيهم 

وطااالب الدراسااات العليااا 

فااااي ضااااوء التكنولوجيااااا 

 الحديثة.
 
 

روتوكوالت التوسع في ب -12

التعاون مع المؤسسات البحثية 

 ذات الصلة إقليميا ودوليا.

المالي المقدم  زيادة الدعم -13

 .للبحث العلمي

لشراكات بين التوسع في ا -14

 .ألخرىالجامعة والقطاعات ا

التوسع في  -10

الشراكات 

وبروتوكوالت 

التعاون بين الكلية 

والمؤسسات البحثية 

المختلفة لتوثيق 

العالقات العلمية 

والخدمية للكلية محليا 

 وإقليميا.

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

 

 11 

الغاية 

لجامعة 

 طنطا

األهداف االستراتيجية لجامعة  الغايات للكلية

 طنطا

األهداف االستراتيجية 

 للكلية

 

العلمي في  تعزيز النشر -15

مجالت دولية محكمة في 

 المختلفة.المجاالت 

لملكية الفكرية دعم قضايا ا -16

والضوابط المهنية وقيم 

 وأخالقيات البحث العلمي.

. 

ستدامة التنمية الم -11

لقدرات أعضاء هيئة 

التدريس ومعاونيهم 

في خلق بيئة بحثية 

إيجابية لهم مع تعزيز 

النشر العلمي في 

 مجالت دولية محكمة.

ر تطبيق معايي -12

ضمان الجودة لتطوير 

التعليم والبحث 

 العلمي.

تفعيل 

محاور 

ومجاالت 

الشراكة 

وكسب ثقة 

المجتمع 

لتحقيق 

التنمية 

 المستدامة.

تقديم خدمات متميزة في 

وتنمية الشراكة مجاالت 

البيئة المحيطة لكسب ثقة 

المجتمع وتحقيق التنمية 

 المستدامة.

ور تعزيز المحا -17

االستراتيجية لقطاع شئون 

المجتمع لتحقيق البيئة وخدمة 

 التنمية المستدامة.

التعلم  توجيه نواتج -18

 والبحث العلمي لخدمة المجتمع.

داث موارد تنمية واستح -19

 ذاتية متنوعة ومستدامة.

ستمر التحسين الم -20

لمواصفات جودة الخدمات 

 المهنية والمجتمعية.

قوية مع  تأسيس روابط -21

المنظمات القومية والعالمية 

ص التعاون وتبادل لتطوير فر

 الخريجين.

 المشاركة في -13

المشروعات البحثية 

لخدمة المجتمع مع 

تحديد احتياجات سوق 

 العمل.

تفعيل عمل  -14

الوحدات ذات الطابع 

الخاص وزيادتها في 

المشاركة المجتمعية 

لتوفير واستحداث 

 موارد ذاتية.

 توفير قاعدة -15

البحث العلمي مع 

توثيق العالقات 

ة والخدمية العلمي

 للكلية محليا وإقليميا.

تعزيز 

المكانة 

الدولية 

 للجامعة

تعزيز المكانة اإلقليمية 

 للكلية

صنيف الجامعة االرتقاء بت -22

 محليا وإقليميا ودوليا.

ة األكاديمية تحسين السمع -23

والتعليمية والبحثية والتوظيفية 

 للجامعة.

 تطوير قدرات -16

أعضاء هيئة التدريس 

مجال البحث في 

والنشر العلمي 

لالرتقاء بتصنيف 

 الكلية محليا وإقليميا.
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رابعا: الإشـراف الأكـاديمو والـدعم الطلـابى لطلـاب كليـة التربيـة 

 الرياضية جامعة طنطا

 يحتوى دليل الأشراف الأكاديمو لطلاب كلية التربية الرياضية

 تعريف الإشراف الأكاديمو

ى مسااعدة الطالاب ومتابعاة اكاديمياالكى ي هام ن ساة فاى هوعملية من مة تهدف بشكل واضم الا
يسااتطيع حاال  الناادوات وصن -الميااول –الاادوافع  -الحتياجااات ا -مختلااف الجوانااب :الشخوااية 

مشاااكلة فااى اطااار من ومااة التعلااايم والقاايم السااليمة ليواال إلاااى تحقيااب توافقااة الن سااى والترباااوى 
اف ن سة وطاقاتة وابداعاتة والعمل على واالجتماعى ل كما تهدف صيضا الى مساعدتة فى اكتش

 تحسينها بو ة مستمرة لكى ينطلب إلى تو يف كل ما سبب فى تحقيب اهدافن .

 * أهداف الإشراف الأكاديمو  

إرشاد ومتابعة الطالب من جميع النواحى لكى يوابم عضاوا واالحا وفعااال فاى بنااء  .1
 المجتمع .

الدراساااة والعمااال علاااى ايجااااد الحلاااول معرفاااة المشاااكالت التاااى يواجههاااا الطالاااب صثنااااء  .2
 المناسبة لن لكى يتقدم فى دراستن .

اكتشااف مواهاب وقادرات ومياول ودوافاع واحتياجاات الطالاب العمال علاى توجيههاا بماا  .3
 يعود بالن ع علية وبالتالى ينعك  ذلك بالن ع على المجتمع صيضا.

ماان كافااة المااوارد تبوااير الطالااب بن ااام الكليااة ومساااعدتة علااى االساات ادة القوااوى   .4
 والمساعدات بالكلية .

 صقلمة الطالب مع الحياة الجامعية  وارشادة الى صفضل الطريب للدراسة واإلستذكاء . .5

ايجاد عالقة تعاونية بين المنزل و الكلية  لكى  يوابم كال منهماا امتادادا لالخار فاى  .6
 مساعدة الطالب.
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 مجالات  الاشراف الأكاديمو :

 الاشراف التعليمى :

 أهدافه :

 متابعة المستوى التحويلى للطالب  -

 تقديم  توجيهات مستمرة من ومناسبة من اجل رفع المستوى التعليمى للطالب باستمرار -

 معرفة صسباب ت خر الطالب من الناحية الدراسية  -

 * ويتضمن الاشراف التعليمى مجموعة من البرامج منها ما يلى :

 كي ية اإلستذكاء بطر  سليمة  -

 جراء طر  االبحاث العلمية كي ية ا -

 كي ية  رعاية الطالب المت وقين : -

 متابعة الطالب المت خرين دراسيا. -

 متابعة الطالب متكررى الرسوب . -

 معرفة صسباب متكررى الغياب . -

 دراسة كل ما يتعلب بالوعوبات التى تعترض مسيرة الطالب النواحى الدراسية . -

 الاشراف الأخلاقى :

 الاخلاقى بما يلى :ويتم الاشراف 

 تكثيف الجهود الى تعديل و تنمية القيم والسلوكيات و المبادئ لدى الطالب . -

 استثمارالوسا ل العلمية المناسبة لتو يف المبادى وترجمتها الاى ممارساات سالوكية  ت هار -
 فى جميع تورفات الطالب فى الكلية صو خارجها  

 منها:ويتضمن األشراف الخالقى مجموعة من البرامج 

 برامج من صجل تنمية القيم المختل ة -1
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 برامج من صجل تعديل السلوكيات الغير مناسبة لدى الطالب. -2

 الإشراف النفسى:

 أهدافه:

 تقديم المساعدة الن سية للطالب -

 التركيز على فهم شخوية  وقدرات واستعداد وميول الطالب -

 حل المشكالت.تبوير الطالب بخوا   المرحلة السنية التى يمر ومساعدتن فى  -

 برامج الأشراف النفسى

دراسة وبحث حااالت الطاالب ذوى الواعوبات الخاواة تتعلاب بمواجهاة القلاب والتاوتر فاى  -
 فترات االمتحان.

 الإشراف المهنى

 أهدافه:

مسااعدة الطاالب فاى إختباار مساتقلبهم الااو ي ي بماا يتمشاى ماع قادراتهم واتجااتهم وميااولهم  -
 ودوافعهم.

يحتاجهاااا المجااال الرياضاااى فااى موااار وال اار  المتاحاااة لهااام  توضاايم التخوواااات التااى -
 بالعمل بعد التخرج فى الخارج.

 الإشراف الوقائى:

 أهدافه :

توعية الطالب المستمرة من صجل حمايتن ووقايتان كاذلك مان الوقاو  فاى بعاض  –
 المشكالت والعمل على إزالة صسبابها .

مقوماااات الطالاااب مااان  ة علاااى ذلاااك الح اااا  علاااىتنمياااة قناعاااة الطالاااب الذاتيااا -
 الناحية الدينية والخلقية والشخوية والوطنية
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 برامج الإشراف الوقائى:

 تبوير الطالب بن ام الكلية واللوا م الجامعية. -

 التوعية ب ضرار المخدرات والسجا ر والسموم البيضاء وطر  اإلقال  عنهم . -

 

 

 

 يقوم اإلشراف األكاديمي للطالب على ثالثة مستويات هم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الإشراف الأكاديمى

 المستوى األول
كاديمى المنسق األ 

 العام بالكلية

 المستوى األول
المنسق األكاديمى 
 العام بالكلية

 المستوى األول
المنسق األكاديمى 
 العام بالكلية

يقاااوم بهااااذف الو ي ااااة عضااااو -
هي ن التدري  المسا ول عان 
لجنة دعم الطالب وتحسين 
األنشااااااااااااااااااااااطة الطالبيااااااااااااااااااااااة 

 واإلشراف األكاديمى.
تاااتم الو ي اااة تحااات إشاااراف -

الاااااادكتور / وكياااااال األسااااااتاذ 
الكليااااااااااااة لشاااااااااااا ون التعلاااااااااااايم 

 والطالب
اإلشااراف ينضااامن المساااتوى -

الثانى والثالث من األشاراف 
 األكاديمى 

 

يااااتم تكليااااف احااااد صعضاااااء -

هي ااااااااة التاااااااادري  بالكليااااااااة 

للقيااااااام بمساااااا ولية الموجاااااان 

الكاااااديمى لكاااال فرقااااة ماااان 

 ال ر  الدراسية بالكلية

 

يكاااااااااااااون مسااااااااااااا وال عااااااااااااان -

مجموعاااااااة مااااااان الطاااااااالب 

 25إلاااااى 20مااااان تتاااااروا  

 طالب
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 الوظائف والمسئوليات

 المستوى الأول) المنسق الأكاديمو العام بالكلية(:

 إعداد دليل اإلشراف الكاديمى 

  توريع طالب الكلية على المشرفين األكاديمين من صعضاء هي ة التدري 

  قا ماااة ب ساااماء الطاااالب المشااامولين باإلشاااراف ووضاااع جااادول زمناااى لمتاااابعتهم إعاااالن
شرافهم.  وا 

 مساعدة المشرفين بو ة مستمرة 

 .متابعة تطبيب إجراءات وتعليمات اإلشراف الكاديمى 

 تعريف الطالب بمشرفهم وتوضيم صهمية عملية اإلشراف لهم 

 .توفير العديد من دليل األشراف الكاديمى 

 نسخ جدوال مواعيد المحاضرات واالمتحانات توفير العديد من 

 .توفير نماذج البطاقات اإلشرافية المختل ة 

 .توفير نمادج استمارات تقييم المشرف األكاديمية 

 حث الطالب على مراجعة مشرفيهم لحل مشاكلهم وتوجيههم 

 .توفير دليل الطالب وتسليمن لكل طالب 

 ة وكال ماا يتعلاب بالهكيال اإلداراى إعطاء الطالب بشكل مسستمر بالتعليمات الجامعيا
 بالكلية وكذلك اللجان الموجودة بها وصهداف البرامج الخاوة بالبكالوريو 

 يقوم بترشيم المشرف األكاديمي المتميز فى الكلية لجا زة صفضل مشرف 
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 المستوى الثانى: موجه أكاديمى للفرقة الدراسية:

 ا  ماارة واحاادة علااى األقاال فااى توجياان الاادعوة إلااى جميااع طااالب ال رقااة الااى اجتماا
 بداية كل فول دراسى

 .العمل بشكل مستمر مع رؤساء األقسام بالكلية لتن يذ البرنامج التعليمى 

     التعاااااون مااااع وكياااال الكليااااة لشاااا ون التعلاااايم والطااااالب لتحديااااد الجاااادول الخااااا
 باالمتحانات .

 .مناقشة مشاكل  ال رقة مع إدارة الكلية 

 المشرف الأكاديمو :

عضو من صعضاء هي ة التدري  بالكلية يكون مس وال عن ارشاد ومتابعة مجموعة من هو 
 الطالب من مرحلة البكالوريو 

 قواعد إختيار المشرف الأكاديمو -

 تتمثل قواعد اختيار المشرف االكاديمة فى القواعد األتية  

 صن يتم اختيار المشرف األكاديمي من خالل ر ي  القسم التابع لن  -1

ن المشاااارف األكاااااديمي قاااادوف حساااانن فااااى الواااابر واألماناااان وتحماااال صن يكااااو  -2
 المس ولية دون الشعور بالملل صو الضحر صو الي  

ان يتميز األخال  وان يتقبل العمل فى مجال الريادة والتوجية كوسيلة ال  -3
 و ي ن

 ان يتيم للطالب ان يعرضوا علين مشاكلهم بود  ووضو  دون خوف -4

 تعامل مع الطالب تعامال إنسانيا راقياان يكون لدية القدرف على ال -5
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ان يكااااون لديااااة القاااادرة علااااى االهتمااااام بااااالطالب ومساااااعدتهم علااااى زيااااادف  -6
 التحويل الدراسى 

 ان يتميز بإجادف اإلنوات وفن األستما  لدى الطالب. -7

ان يتميااز المشاارف األكاااديمي بالقاادرف علااى تعااديل ساالوكيات الطااالب إلااى  -8
 األفضل

 تدعيم القيم بجميع صنواعها فى ت و  الطالب.صن يتميز بالقدرف على  -9

ان يتميااااز بالقاااادرة علااااى فهاااام شحوااااية الطالااااب وحاجاتاااان ماااان جميااااع  -10
 النواحى

ان يكاااون لدياااة دا ماااا القااادرة المعرفياااة والمهارياااة فاااى مجاااال االشاااراف  -11
 والتوجية والعمل على تطورها 

 صن يتميز باالهتمام بالطالب المتعثرين دراسيا ومتابعتهم. -12

 باالهتمام بالطالب المت وقين دراسيا ومتابعتهم. صن يتميز -13

 ان يتميز بالقدرة على وقاية الطالب من المخاطر -14

 صن يحافظ على صسرار الطالب وخوووياتهم. -15

صن يكاااون لدياااة القااادرة علاااى التوااارف بال عااال والمنطاااب فاااى المواقاااف  -16
 الحساسة مع الطالب

 آليات تنفيذ إختيار المشرف الأكاديمو:

 التنفيذ فى النقاط الأتيه:تتم آليات 

 يحدد كل ر ي  قسم عدد من المشرفين األكاديميين . .1

ثااام تقسااايم الطاااالب علاااى عااادد المشااارفين األكااااديميين وذلاااك لتقاااديم التوجيااان واإلرشااااد  .2
والعمااال علاااى حااال المشاااكالت التاااي تقاااابلهم ون ااارال لاااذلك ي ضااال صن يكاااون المشااارف 

 ا الطالب بقدر االمكاناألكاديمي من ال رقة الدراسية التي يدر  به
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معرفة الطالب بن ام اإلشراف األكاديمي ومهام وواجبات المشرف من خاالل برناامج  .3
 يتم في بداية العام الدراسي للتعرف على ذلك .

يااتم اإلعااالن عاان اساام المشاارف األكاااديمي والقساام الخااا  باان مااع تحديااد الساااعات  .4
 الخاوة للتوعية صو حلقات النقاش الخاوة بن .

علااى اإلجتماا  مااع الطاالب وذلااك مان خااالل إعاالن يعلاان عنان قباال اإلجتمااا   العمال .5
 –المالعااااب  –مااااع مراعاااااة وضااااعن فااااي صماااااكن تواجااااد الطااااالب ) قاعااااات التاااادريب 

 المدرجات الدراسية (

عمل تقرير شهر  صو دور  ويتم رفعن إلى ر ي  القسم التاابع لان المشارف األكااديمي  .6
 التعليم والطالب . ويتم رفعن إلى وكيل الكلية لش ون 

صن يكون رص  المشرف األكاديمي إستشاريا ولي  إزاميا صو إجباريا للطالب وياتم ذلاك  .7
 حتى نهاية دراسة الطالب للمقررات الدراسية .

يااااتم اإلتوااااال بالمشاااارف األكاااااديمي فااااي خحالااااة وجااااود صساااا لة صو مالح ااااات يجااااب  .8
 توضيحها .

 مهام وواجبات المشرف الأكاديمو

لياوم والوقات والتااريخ والمكاان الاذى ساوف ياتمكن فيان مان تقاديم الادعم اإلعالن عان ا .1
 والرعاية للطالب.

إتاحااة جميااع البيانااات التااى تمكاان مجموعااة الطااالب باالتوااال بالمشاارف األكاااديمي  .2
 الخا  بهم وذلك من خالل )رقم الهاتف الخا  بن(

ة الدراساية ومارة دعوة كل المجموعة الى اجتما  مرة واحاد علاى األقال فاى بداياة السان .3
 صخرى خالل ال ول الدراسى الثانى.

دعااوة كااال طالاااب الجتماااا  شخوااى مااارة واحاااد  علاااى األقاال خاااالل ال وااال  ال وااال  .4
 الدراسى 

 تقديم التوجية والمشورة الشخوية واألكاديمية عند الطلب. .5
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إعالن الطالب بمس ولياتن وواجباتن على وعيد سلوكن داخل الحرم الجامعى صو علاى  .6
 طلبات النجا  فى المواد الدراسية.وعيد مت

تعرياااف  الطالاااب بالهكيااال اإلدارى واألكااااديمي للكلياااة ولجاااان الكلياااة وصهاااداف برناااامج  .7
 البكالوريو  وطر  التقييم وصساليب االمتحانات.

راساااااية للطلباااااة المشااااامولين إلماااااام بم اااااردات الخطاااااة الدراساااااية الخاواااااة بكااااال سااااانة د .8
 .باإلشراف

 ب سماء المواد ودرجاتها ومتطلباتها.إلمام المشمولين باإلشراف  .9

إعااالم الطالااب بااالتقويم الجااامعى الساانوى ومواعيااد باادء الاادر  لل واال الدراسااى األول  .10
 والثانى ومواعيد االمتحانات.

 متابعة المشرف األكاديمي للطالب من الناحية األكاديمية وكذلك تقدمن ومستوى صدا ن .11
 فى المواد الدراسية.

خااااااا  للطالااااااب يضااااااع فياااااان جميااااااع األورا  والوثااااااا ب  قيااااااام المشاااااارف بعماااااال ملااااااف .12
 والمعلومات المتعلقة بمستوى الطالب األكاديمي.

إستدعاء الطالاب ول ات انتباهان حاول ضاعف صدا اة األكااديمي صو عادم موا بتان وذلاك  .13
خااااالل متابعااااة المشاااارف األكاااااديمي لاااان ماااان الناحيااااة العلميااااة وتقدماااان فااااى ال وااااول 

 الدراسية.

التااى تواجاان الطالااب والعماال علااى حلهااا مااع تقااديم األشاارافات التعاارف علااى المشاااكل  .14
 والنوا م الخاوة بذلك.

التعاارف علااى الطااالب المتعثاارين والمت ااوقين دراساايا ووضااع طاار  مناساابن لكاال حالااة  .15
 للرتقاء بالمستوى التعليمى ومساعدة المت وقين على االحت ا  يتميزهم.

 طة.حث الطالب على المشاركة ال عالة فى كافة األنش .16

 التعرف على الطالب متكررى الغياب ودراسة األسباب التى تؤدى الى ذلك. .17
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التعاارف علااى جميااع الجوانااب المتعلقااة بااالطالب الوااحية والن سااية ........مااع تقااديم  .18
 اإلستشارات العالجية والن سية وتوجيهم اليجاد الحلول االيجابية لهذف الجوانب

 واالبتكار واإلرتقاء.تنمية الدافعية لدى الطالب نحو التعليم  .19

التعاارف علااى الطااالب ذوى المواهااب والقاادرات االبداعيااة الخاوااة وتقااديم الرعايااة لهاام  .20
 وتشجيعهم.

تشااااجيع الطااااالب علااااى المشاااااركة فااااى الناااادوات وورش العماااال التااااى تن مهااااا الكليااااة  .21
 والجامعة

زياادف الادعم المعناوى للطااالب مان خاالل تساهيل اتوااالهم بااالدارف وعارض مشااكالتهم  .22
 دراسية مع العمل على وضع الحلول ايجابية .ال

عمااال لقااااءات للطاااالب مااان خاااالل النااادوات واالجتماعاااات لتوطياااد العالقاااة االنساااانية  .23
م واالجتماعية بين الطالب واساتذف الماواد الدراساية والعمال علاى االسات ادف مان خباراته

 ومساعدتهم فى حل مشكالتهم بطريب ايجابية.

العلمية المناسابة التاى تعمال علاى مسااعد الطاالب علاى العمل على تطبيب المقايي   .24
 فهم ذاتهم وميولهم ونواحى القوف لديهم صو القواور مثال عمال االسابيانات م المقاابالت

 م المالح ة

 إلمام الطالب بكي ية التحويل من الكلية  .25

إطال  الطاالب علاى درجاات كال مقارر يقوماون بدراساتن مان حياث الدرجاة  الع ماى  .26
 رر وا عمال السنن لكل من المقررات التطبيقياة والن رياة وكي يان تقسايمهاوالوغرى للمق

 وذلك بالرجو  الى استاذ المادف لمعرفة هذف المعلومات.

العمل على رفع تقرير لر ي  القسم التابع لن موضحا مع ما تم تن يذدف فاى نهاياة كال  .27
 فول دراسى.
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 الوسائل المستخدمة لتنفيذ الاشراف الأكاديمو

لتن يااذ عمليااة االشااراف بوااورة جياادف يمكاان للمشاارف األكاااديمي اسااتخدام إمكانيااات الكليااة وذلااك 
 من خالل الوسا ل الممثلة فى

 استبانات المشرف األكاديمي على الطالب و روفهم ومواهبهم واحتياجاتهم -

القاعااااات الخاوااااة بااااالمواد التطبيقيااااة والن ريااااة لتت يااااذ المحاضاااارات وورش  -
 العمل.

 تعليم المتاحة فى الكلية تقنيات ال -

 مكتبة الكلية -

 برامج المشرف الأكاديمو

يقادم المشاارف األكاااديمي بعاض الباارامج التااى تسااعد الطالااب علااى الت او  الدراسااى علااى ساابيل 
 المثال.

 برنامج تنمية مهارات الإبتكار والإبداع.

ف ل للبحاث واالكتشاايشمل البرنامج تنمية القدرات اإلبتكارية للطاالب الاذين لاديهم رغباات ومياو 
 وذلك بتعليهم مهارات حل المشكالت وخطوات الت كير العلمى 

 برنامج تنمية المهارات والمواهب

 ويشمل هذا البرنامج تنمية المهارات والمواهب والقدرات التى يتميز بالطالب

 برنامج المجموعات الدراسية للطلاب المتعثرين .

دراسية لدى الطالب المتعثرين  دراسيا فاى المقاررات يشمل هذا البرنامج على إعداد مجموعات 
الدراساية سااواء مقااررات تطبيقياة صو ن ريااة وذلااك مان خااالل إعطاااء سااعات إضااافية لهاام لتبااادل 
ا األراء والمعلومات والحث على اإلرتقاء باإلعتمااد علاى الاتعلم الاذاتى مان جاناب الطاالب ووفقا

 لرغباتهم.
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 المحاضرات والدورات

األكاااااديمي بتن اااايم المحاضاااارات للطااااالب بهاااادف التوجياااان والتعاااارف عاااان دور  يقااااوم المشاااارف
 المشرف واإلجابة على صى سؤال لديهم ومن هذف المحاضرات اآلتية :

محاضاارة تهاادف إلااى تح يااز الطااالب علااى النجااا  وتااوحيههم إلااى كي يااة تحقيااب النجااا  ماان  -
 خالل معرفتهم ب سباب وخطواتن ومعايرة . 

ى تعريااااف الطااااالب بكي ياااة التعاماااال مااااع الواااعوبات والمشاااااكالت التااااى محاضااارف تهاااادف إلااا -
 تواجههم سواء داخل الكلية صو خارجها وكي ية العمل على تخطى هذة الوعوبات .

ت ادف محاضرف الهدف منها إرشاد الطالب وتعري هم بقيمة الوقت وكي ية إدارتة وتو ي ة واالس -
 منن.

 تقيم المشرف الأكاديمو : 

 م المشرف األكاديمي من خالل اآلتى : يتم تقي  

 التقرير الختامي لالنجازات والذى يقوم المشرف األكاديمي باعدادف . -

 .االستمارف الخاوة بتقييم المشرفين والتى يقوم الطلبن بمل ها فى نهاية العام الدراسى  -

 خامسا: سياسات الكلية لقبول وتحويل الطلاب

 البكالوريوسأولا : نظام القبول لمرحلة 

ى جامعاااة طنطاااا وفقاااا لقواعاااد القباااول بالكلياااات والتااا –ياااتم ن اااام القباااول بكلياااة التربياااة الرياضاااية 
 يحدها المجل  االعلى للجامعات المورية والمطبب بن فى الدولن

 قواعد القبول والقيد لطلاب مرحلة البكالوريوس بالكلية

 ايلى:مالالئحة الداخلية للكلية على ( من 6تتمثل شروط القبول والقيد وفقا لنص الماده )

 ى شهادة الثانوية العامن ومايعادلها.صن يكون الطالب حاوال عل -
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ان ياانحج الطالااب فااى اخيبااارات القبااول التااى يقرهااا مجلاا  الكليااة ) االختبااارات المقااررف باادليل 
ى ى تثباات ماادوبنااات( والتاا –اختبااارات القاادرات المؤهلااة لاللتحااا  بكليااة التربيااة الرياضااية )بنااين 

 لياقن الطالب والطالبة البدنية ومهاراتهم الرياضية واعتدال قامتهم ونضج شخويتهم(

 صن يقرر القومسيون الطبى لياقة الطالب / الطالبة للمهنن -

 نظام اختبارات القبول بالكلية 

 الغرض من أداء الاختبارات.

جراؤهاا هاو صختياار العناوار  الال قاة للدراساة والتحقاب مان يعتبر الغرض مان صداء االختباارات وا 
 صن الطالب المتقدمين لديهم مايؤهلم لتحقيب رسالة الكلية.

تم االختيااارات التااى يقررهااا مجلاا  الكليااة كشااروس القبااول بواسااطة لجااان ماان صعضاااء هي ااة تاا -
 التدري  والتى يحددها مجل  الكلية.

 أماكن أداء الاختبارات.

 بناااات( جامعاااة طنطاااا ومقرهاااا –التربياااة الرياضاااية )بناااين ياااتم صداء االختباااارات واجراؤهاااا بكلياااة  
 )سبرباى( لجميع الطالب والطالبات بمحاف ة الغربية بما فيها مركز زفتى

 كي ية حوول الطالب على بطاقة اختبارات القدرات.

ختبارات القدرات للراغبين فى اإللتحا  بالكلية فى المواعيد التاى يعلان عنهاا اتورف بطاقة  - 
جامعاااة طنطاااا للطاااالب  –تنسااايب مااان فااار  مكتاااب تنسااايب القباااول بمقااار كلياااة التجاااارة مكتاااب ال
 والطالبات.

تقدم الطالب والطالبة ل ر  مكتب التنسيب ومعن رقم جلوسن االولى للثانوية العامان وواورف ي -
إلساااتخراج   4x6واااورة شخواااية مقاااا   2منااان وال يقبااال عوضاااا عنااان  ى مساااتند  خااار وعااادد 

د لواب الواورة وختمهاا بخااتم مكتاب التنسايب للقباول بالجامعاات والمعاهاد بطاقة االختبارت بعا
 وختم رقم الجلو  األولى بخاتم القدرات .

ال يورف للطالب سوى بطاقن اختبارات قدرات واحادة فقا) )ساواء بالمكتاب الر يساى صو صحاد  -
الااااب فروعاااان الخاوااااة بإسااااتخراج البطاقااااات وال يواااارف باااادل فاقااااد عنهااااا وفااااى حالاااان قيااااام الط
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بإساتخراج البطاقاات واليوارف بادل فاقاد عنهاا وفاي حالاة قياام الطالاب بإساتخراج بطاقاة قاادرات 
 مرة ثانية بطريقة التزوير يحال لجهات االختوا  وتتخذ اإلجراءات القانونية ضدف .

 كيفية أداء الاختبارات

ماام فاى التااريخ الطالبة شخويا إلى لجنن اإلختبارات التى سايؤدى اإلختباار ص /يتقدم الطالب -
 المحدد وفى تمام الساعة الثانية وباحا ومعن مايلى:

 طاقة صختبارات القدرات الحاول عليها من مكتب التنسيب صوصحد فروعنب -ص

 6 4ͯ( وور شخوية مقا  6عدد ) –ب 

 )الرقم القومى ( البطاقة الشخوية -ج

 لة وجودها.شهادات الت و  فى حا -ء

 الاختبارات.الملابس الرياضية لأداء 

 –ذاء خ يااف حاا -بنطلااون قوااير )شااورت( –فانلاان باادون اكمااام  بالنســبل للنبــين تتمثــل فــى :
 لبا  بحر )مايوف( –شراب قوير صبيض 

 –ذاء خ ياف حا -لباا  بحار )ماايوف( –بلاوزة وبنطلاون تادريب  بالنسبل للبنات  تتمثل فـى : -
 شراب قوير صبيض.

 إختبارات قدرات الإلتحاق( مكونات الاختبارات:             )دليل

  الكشف المبد ى على القلب 

  قيا  الطول والوزن 

 اختبار القوام 

 اإلختبار الشخوى 

 االحتبار المعرفى 

 إختبارات المهارة فى نشاس رياضى 
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 إختبارات اإلستعداد البدنى 

 الفحص الطبى بالقومسيون الطبى العام

تمارة درات إلى لجناة اإلختباارات لكتاباة اإلسايتقدم الطالب/الطالبة الال ب فى جميع صختبارات الق
الخاوة بالتحويل صلى الكشف الطبى والتوقيع بالعلم بتاريخ وزمان إجاراء ال حا  الطباى وعليان 
التوجاان فااى الوقاات المحاادد لمقاار القومساايون الطبااى لتوقيااع الكشااف الطبااى علياان ومعاان البطاقااة 

 الشخوية )الرقم القومى(

ة الرياضية عان طرياب مكتاب التنسايب )االنترنات( مان باين التربي يتم الترشيم لكليات -ملحو ة
وياة الطالب الال قين فى إختبارات القدرات الرياضية وذلك ب سبقية المجمو  الكلاى لادرجات الثان

العامااااة وعلااااى الطااااالب الااااذين صجتااااازوا هااااذف االختبااااارات صوالااااذين لاااان يعلاااان نتااااا جهم فااااى هااااذة 
م لمكتااااب التنسااايب ان يضااامنوا فااااى رغبااااتهم عناااد التقاااادم االختباااارات حتاااى موعااااد تقاااديم صوراقهااا

 ب وراقهم للمكتاب طواباع كلياات التربياة الرياضاية ضامن الكلياات التاى يرغباون فاى االلتحاا  بهاا
 مع مراعاة قواعد القبول الجغرافى الواردف بدليل الطالب.

 سادسا: الأقسام العلمية والدرجات التى تمنحها

 – الادرجات التاى تمنحهااا بكلياة التربياة الرياضاية جامعاة طنطاا )بناااتبالنسابة لققساام العلمياة و 
 ( مان الال حاة الداخلياة بالكلياة والتاى تتضامن مانم مجلا 3بنين( بناء على ماجاء بالمادة رقام)

جامعااااة طنطااااا بناااااء علااااى طلااااب مجلاااا  الكليااااة الاااادرجات العلميااااة األتيااااة علااااى صن يحاااادد فاااار  
 (1جات . مرفب)تخو  الطالب فى كل درجة من هذف الدر 

 سم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية:ق -1

 يختص القسم بمنح الدرجات العلمية فى المجالات الأتية:

 درجة البكالوريو  فى التربية الرياضية تخو  شعبة تدري  التربية الرياضية 

  فى التربية الرياضية تخو  رياضة مدرسية –درجة الدبلوم 

 دري  التربية الرياضية.درجة الماجستير فى طر  ت 

 درجة دكتوارف ال لس ة فى التربية الرياضية تخو  طر  تدري  التربية الرياضية 
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 قسم الإدارة الرياضية: -2

 يختص القسم بمنح الدرجات العلمية فى المجالات الاتية:

 درجة البكالوريو  فى التربية الرياضية فى شعبة اإلدارة الرياضية 

 الرياضية فى إدارف المؤسسات الرياضة درجة الدبلوم فى التربية 

 .درجة الماجستير فى التربية الرياضية فى اإلدارف الرياضية 

 .درجة دكتوارف ال لس ة فى التربية الرياضية فى اإلدارف الرياضية 

 قسم التدريب الرياضى:  -3

 يختص القسم بمنح الدرجات العلمية فى المجالات الاتية:

  الرياضااية شااعبة تاادريب رياضااى فااى )نشاااس رياضااى درجااة البكااالوريو  فااى التربيااة
 مختار(

  فى التربية الرياضية تدريب رياضى فى ) نشاس رياضى مختار( –درجة الدبلوم 

 )درجة الماجستير فى التدريب الرياضى فى )نشاس رياضى مختار 

 )درجة دكتوارف ال لس ة فى التربية الرياضية تدريب رياضي فى )نشاس رياضى مختار 

 الترويج الرياضى:قسم  -4

 يختص القسم بمنح الدرجات العلمية فى المجالات الاتية:

 درجة الدبلوم فى التربية الرياضية تخو  الترويم فى المؤسسات الرياضية 

 درجة الماجستير فى التربية الرياضية تخو  الترويم الرياضى 

 درجة دكتوارف ال لس ة فى التربية الرياضية تخو  الترويم الرياضى 
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 قسم علم النفس الرياضى -5

 يختص القسم بمنح الدرجات العلمية فى المجالات الاتية:

  درجة الدبلوم فى التربية الرياضية تخو  رياضن المعاقين 

 درجة الماجستير فى التربية الرياضية تخو  علم الن   الرياضى 

 درجة دكتوارف ال لس ة فى التربية الرياضية تخو  علم الن   الرياضى 

 قسم علوم الصحة الرياضة: -6

 يختص بمنح القسم الدرجات العلمية فى المجالات الاتية:

 .درجة الدبلوم فى التربية الرياضية تخو  اإلوابات الرياضية 

  درجة الماجستير فى التربية الرياضية فى المواد الوحية 

 .درجة دكتوارف ال لس ة فى التربية الرياضية تخو  علوم الوحة الرياضية 

 قسم علوم الحركة الرياضية: -7

 يختص القسم بمنح الدرجات العلمية فى المجالات الاتية:

 . درجة الماجستير فى التربية الرياضية تخو  علوم الحركة الرياضية 

 . درجة دكتوارف ال لس ة فى التربية الرياضية تخو   علوم الحركة الرياضية 

 سابعا:خطوات التسجيل للطلاب المستجدين 

الطالب لوحدة خدمات التنسيب الذى يتبعن جغرافيا صول رقم جلاو  الثانوياة يتقدم  -1
( وااااورة 2العامااااة ووااااورة مناااان )وال يقباااال عوضااااا عناااان صى مسااااتند صخاااار( وعاااادد )

( الستخراج بطاقة االختبار بعد لوب الوورة وختمها وختم 6×4شخوية مقا  )
 رقم الجلو  األولى.

 ات واحد فق) لكل نو  من القدرات.ال يورف للطالب سوى بطاقة إختبارات قدر  -2

على الطالب صن يتوجن ومعن بطاقة اختبار القدرات الى مقار لجناة االختباارات فاى   -3
ال سق) حقن فى التقدم للكلية.  الموعد المحدد وا 
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على الطالب صن يحت ظ ببطاقة اختبارات القدرات وتسليمها الاى لجناة االختباار فاى  -4
 الموعد والمكان المحددين.

لطالااب اختبااارات المهااارة فااى نشاااس رياضااى واحااد يختااارف الطالااب ويوضاام يااؤدى ا -5
 ذلك ببطاقة القدرات.

علاااى الطاااالب الحاوااالين علاااى بطاااوالت رياضاااية يرغباااون فاااى اإللتحاااا  بكلياااات  -6
رات التربية الرياضية استثناء من شرس المجمو  عليهم واإللتزام ب داء اختبارات القاد

 ة حيث ال يعقد اختبار قدرات مرة صخرى.الرياضية مع طالب الثانوية العام

تخطاار كاال كليااة ماان كليااات التربيااة الرياضااية الطااالب الناااجحين فقاا) بنتيجااتهم وال  -7
 يعتبر ذلك ترشيحا.

علااى الطااالب الااذين اجتااازوا هااذف االختبااارات علاايهم تضاامين رغباااتهم وفقااا للطااابع  -8
 الخا  بالكلية فى حالة رغبتهم فى االلتحا  بها.
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 (1جدول )

 (الفصل الدراسى االول) الصف االول
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 (2جدول )

 (الفصل الدراسى الثانى)  ولالصف األ 
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 (3جدول )

 (الفصل الدراسى األول)  الصف الثانى
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 (4جدول )

 (الفصل الدراسى الثانى) الصف الثانى
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 (5جدول )

 (الفصل الدراسى األول)الصف الثالث
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 (6جدول )

 (الفصل الدراسى الثانى)الثالثالصف 
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 (7جدول )

 (الفصل الدراسى األول)الصف الرابع
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 (8جدول )

 (الفصل الدراسى الثانى)الصف الرابع
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 عاشرا: برامج خدمات رعاية الشباب والخدمات الطالبية.
 توجد بالكلية إدارة خاصة لرعاية الطالب يتلخص دورها فيما يلى:

 طالبية وتتم عن طريق:الرعاية ال -1

الحلاول راسة ما يعتر  الطاالب مان مشاكالت إجتماعياة ون ساية ودراساية ومحاولاة صيجااد د -ص
 المناسبة لها.

حاولااة حااال مااا يعتااارض الطااالب مااان مشاااكالت إقتوااادية عااان طريااب واااندو  التكامااال م -ب
 االجتماعى.

 لطالبية وتتم عن طريق :ااألنشطة  -2

 ضع خطة لقنشطة المختل ة من رياضية واجتماعية وثقافية وفنية.و  -ا

 قديم مشروعات فى مجاالت األنشطة المختل ة.ت -ب

 لكلية.ااإليجابية فى تن يذ االنشطة التى يقررها إتحاد طالب  المعاونة -ج

 لجان النشاط والخدمات برعاية الشباب .

ياة والتاى تهاتم بهاا رعاياة الشاباب بالكلياة وتشامل : من صهم األنشطة الطالباللجنة الرياضية -1
صرضاى تان  –طاولاة  –تان   –ياد  –سالة  –طاا رة  –هذة األنشطة الرياضية على )كرة القادم 

كماال  –كونغوفاو  –كاراتية  –جودو  –مالكمة  –موارعة –سباحة  –صسكواش  –كرة سلة  –
 العاب القوى(. –رفع صثقال  –تايكوندو  –صجسام 

وتقوم رعاية الشباب بعمل دورات تنشطية فى بداية كال عاام  إلختياار صفضال العناوار لتكاوين 
فااى دورى الجامعااة وكااذلك دورى الجامعااات فاار  الكليااة فااى األلعاااب المختل ااة وذلااك لقشااتراك 

 المورية.

س الثقافى هو التعارف علاى خواا   المجتماع عان وهدفها األساسى للنشااللجنة الثقافية: -2
طرياب إقاماة النادوات والمهرجاناات  والمعاارض واللوحاات الثقافياة ومجاالت الحاا ) وتعمال هااذة 

 والمعارف والحقا ب المختل ة. اللجنة على بناء الشخوية وتزويد الطالب بالمعلومات
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وتهاااادف هااااذة اللجنااااة إلااااى إعااااداد المااااواطن المتكاماااال والخــــدمات العامــــة:  لحنــــة الجولــــة -3
 الشخوية من خالل مايلى:

 تقويم التمسك بالقيم الروحية والدينية (1

 القدرة على صتخاذ القرار وتحمل المس ولية واألعتماد على الن   وتنمية رو  األنتماء. (2

 العمل الجماعى.ممارسة  (3

 القدرة على صكتساب مهارات التنمية الذايتة الشاملة. (4

إجتماعيااة( وهنااااك وعاااد للجولاااة  –رياضاااية  –ثقافياااة  –ممارسااة األنشاااطة المختل اااة )فنيااة  (5
م أعد بشرف أن أبذل جهدى فى أن أقوم بما يجـب علـى نحـو   ثـوالخدمات العامة وهو : )

 وف وأن أعمل بقانون الجوالة(.الوطن وأن أساعد الناس فى جميع الظر 

 اللجنة الفنية: -4

وهاى صحاادى اللجااان الطالبيااة والتااى ماان خاللهااا يماار  الطااالب جميااع صلااوان النشاااس ال نااى فااى 
إطااار تربااوى بناااء وتهاادف اللجنااة ال نيااة بواا ة عامااة إلااى تنبيااة االحسااا  والتااذو  ال نااى لاادى 

 –نحاات  –رساام علااى الزجاااج  –ن )رساام طااالب الكليااة بمااا يحتااوى ماان صلااوان مختل ااة ماان ال نااو 
 غناء( –سرحى تمثيل م –فنون شعبية  –كورال  -موسيقى  –ح ر على الخشب 

 ية والرحالت:اللجنة اإلجتماع -5

وهااى لجناااة ترفيهياااة للطاااالب مااان خاااالل الاارحالت المتنوعاااة التاااى تباااث الااارو  والمااار  والساااعادة 
لعالقاااة باااين الطالاااب وصسااااتذتن خاااارج وتعمااال علاااى تنمياااة رو  الجماعاااة باااين الطاااالب وتوطياااد ا

 قاعات الدراسة.

تقوم اللجنة بتدعيم الرحالت وذلك حتى يتسنى للطالب االشتراك فاى صكثار مان رحلاة خاالل و  -
 العام الجامعى للتعرف على صهم المعالم للسياحية واألثرية فى بلدنا.

بقات الشااااطرنج جيع الطااااالب فااااى المسااااابقات األجتماعيااااة ومساااااكمااااا تعماااال اللجنااااة فااااى تشاااا -
 والطالب المثالى والطالبة المثالية والحمالت التطوعية للتبر  بالدم لطالب بالكلية
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 لجنة األسر: -6

وهااى بمثابااة الااراب) الااذ  ياارب) بااين الطالااب واألسااتاذ  ممااا يتاايم فروااة التعاارف علااى مشاااكلن 
 ر يتبع اآلتى:ومساعدتن على حلها وتكوين عالقة طبية من الطالب واألستاذ  ولتكوين األس

 ألعضاء يشترس صن يكونوا من بين طالب الكلية.ا -1

 ( طالب وطالبة.5ال يقل عدد الطالب المشتركين عن )ص -2

 ا د األسرة يكون صستاذا   صو صستاذ مساعد من الكلية.ر  -3

واألخاااات الكباااارى ي ضاااال صن يكونااااوا ماااان المدرسااااين المساااااعدين صو المعياااادين  األخ األكباااار -4
 بالكلية

 –المقاارر  –الااخ األكباار  –لكاال صساارة مجلاا  إدارة يشااكل علااى النحااو التااالى : را ااد األساارة  -5
 صمناء االنشطة. –صمناء الوندو   –صمين الوندو  

ة بخطااة النشاااس التااى سااتقوم بهااا خااالل العااام وكااذا بيااان صسااماء الطااالب ورا ااد تتقاادم األساار  -6
 األسرة مع رسم شعار خا  بها.

 ملحو ة:

تقااوم باان األساارة يكااون ماان خااالل مساا ول األساار برعايااة  الشااباب ويكااون مساابقا وقباال صى نشاااس 
ن ماإقامة النشاس بعشرة صيام حتى يتم الموافقة  على ذلك بطلب بإسم ص.د/ عمياد الكلياة معتمادا 

 را د األسرة.
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 عشر الحادى

 خطة الدعم واإلرشاد الطالبى

 طبقا لالحتياجات ال علية للطالبخطة معتمدة ومعلنة للدعم واإلرشاد الطالبى 

م                20/11/2012تاااااااااام إعااااااااااداد خطااااااااااة واعتمادهااااااااااا وتوثيقهااااااااااا ماااااااااان مجلاااااااااا  الكليااااااااااة بتاااااااااااريخ 
 ( وتتضمن األتى:1)وجارى ت عليها ( مرفب )

 بالدعم األكاديمي لدى الطال -1

 الدعم المادى لدى الطالب -2

 لناحية الوحيةرعاية الطالب من ا -3

 شاف الطالبصساليب اكت -4

 لطالب المت وقين صساليب صكتشاف ا -5

 الب المتعثرينصساليب صكتشاف الط -6

رشاد وتوجية -7  الطالب الجدد ن م وا 

 رعاية الطالب الوافدين. -8

 لدعم المادى للطالب المستحقين للمنم الدراسيةا -9
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 خطة الدعم األكاديمي لدى الطالب

المسئول  أليات التنفيذ المخرج
 المستفيدون  فترة التنفيذ التنفيذعن 

لااااااادعم ا -
األكاديمي 
للسااااااعات 
 المكتبية

تحدياااااد مواعياااااد السااااااعات المكتبياااااة حياااااث يقاااااوم 
ر ي  القسم بتكليف عضاو هي اة التادري  بوضاع 
الساااعات المكتبيااة فااى الجاادول الدراسااى الخااا  

 بن وفى المواعيد المناسبة لن.
 واعيااد محااددة لاابعض صعضاااء هي ااةميااتم تحديااد -

التدري  خاوة لإلجابة عن صست ساارات الطاالب 
 وتلبية احتياجاتهم

صعضاااااء هي ااااة 
التااااااااااااااااااااااااااادري  

 ومعاونيهم
 

بعض صعضااء 
هي ااة التااادري  

 ومعاونيهم

ساااااااااااااااااااااااااااااعات 
محاااااااااددة فاااااااااى 
الجاااااااااااااااااااااااااااااادول 

 الدراسى
 

ساااااااااااااااااااااااااااااعات 
محااددة حسااب 

 كل عضو

 الطالب
 
 

 الطالب

المقاااااررات 
 العملية

ياااتم المقابلاااة ال ردياااة والجماعياااة لااابعض صعضااااء 
هي ة التادري  بغارض المسااهمة فاي رفاع مساتوى 
صداء الطااااالب فااااى المقااااررات العمليااااة وذلااااك عاااان 
طريااااب إتاحااااة ال روااااة للتاااادريب باااادون التزامااااات 
ماديااااة ماااان قباااال صعضاااااء هي ااااة التاااادري  والهي ااااة 

 المعاونة بالكلية.
يتم التعرف على الطالب المتعثارين والعمال علاى 

 توجيههم لإلرتقاء بمستواهم
 

ة الطاااااالب المتميااااازين فاااااى األداء فاااااى ياااااتم توجيااااا
المشاااااااركة فااااااى مساااااااعدة الطااااااالب ذو المسااااااتوى 
المااانخ ض ماااع تحدياااد جااازء مااان درجاااات صعماااال 

 السنة لديهم لمكاف تم على المشاركة
 

هي ااة التااادري  
 ومعاونيهم

 
 

صعضاااااء هي ااااة 
التااااااااااااااااااااااااااادري  

 ومعاونيهم 
 

الطااااااااااااااااااااااااااااالب 
المتميااازين فاااى 

 األداء

خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل 
الااااااااااااااااااااااااااادرو  
العلمياااااااااااااااااااااااااااااااة 

 بالكلية
 
 

الااااااااااااااااااااااااااادرو  
 العملية

 
 

خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارج 
المحاضاااااااااارات 

 العملية

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المؤدية 

لااااااااااااااااااااااااااااااااقداء 
 العملى

 
الطاااااااااااااااااااااااااالب 
الغيااااااااااااااااااااااااااااااااااار 
القادرين علاى 

 األداء
)المتعثااااااااارين( 
الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المتعثرين 

بالنسااااااااااااابة 
للمقاااااررات 
 الن رية

ياااتم إحاطاااة الطاااالب علماااا بمساااتواهم وذلاااك مااان 
خااالل اإلمتحانااات الشاا هية والتحريريااة التااى تعقااد 

 امتحانات صعمال السنةصثناء 

صعضاااااء هي ااااة 
 التدري 

صثنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء 
المحاضاااااااااارات 

 الن رية

 الطالب 

ياااتم بالنسااابة للطاااالب المت اااوقين والمشاااتركين فاااى  
البطاااااااوالت الدولياااااااة وغيرهاااااااا عقاااااااد األمتحاناااااااات 

رعايااة الشااباب 
ومجل  الكلية 

صثنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء 
األمتحاناااااااااااااات 

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
المتمياااااااااااااااااازين 
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المسئول  أليات التنفيذ المخرج
 التنفيذعن 

 المستفيدون  فترة التنفيذ

التطبيقياااااة صو الن رياااااة إذا ماااااا تعارضااااات مواعياااااد 
االمتحاناااات لاااديهم ماااع مواعياااد البطاااوالت الدولياااة 

 فى مواعيد صخرى 

وصعضاااء هي ااة 
 التدري 

الن رياااااااااااااااااااااااااااااة 
والعلميااااااااااااااة صو 
خارجهاااااااااااااااااااااااااااااا  
خاواااااااااااااااااة إذا 
تعااااااارض مااااااع 

 بطوالت

 والمت وقين 

يااتم فااتم بعااض التخووااات النااادرة إذا مااا كااان  
 هناك بطل دولى فى هذا التخو .

وكياااااال الكليااااااة 
لشاا ون التعلاايم 
والطااااااااااااااااااااااااالب 

 الكلية ومجل 

خاااااااالل الياااااااوم 
الدراسااااى وفقااااا 
لمااااااااااا يحااااااااااددف 
 مجل  الكلية

الطاااالب ذوى 
التخووااااات 

 النادرة

خطااااااااااااااااااااة 
الكليااااااااااااااااااة 
 للمكتبة

يتم استعارة داخلياة للكتاب و المراجاع داخال واالة 
المكتبااة للدراسااة و البحااث و تسااليمها قباال الخااروج 

 من الوالة .
ياتم اسااتعارة خارجياة و هااي خاواة ب عضاااء هي ااة 

الب الدراسات العليا بعد سداد رساوم التدري  و ط
 الكلية .

 
ياااااتم التواااااوير للمراجاااااع و الكتاااااب التاااااى ال تعاااااار 

 خارج الكلية .
 

يااتم التوااوير طبقااا لال حااة المعمااول بهااا فااي هااذا 
 المضمون.

المااااااااااااااااااو  ين 
العااااااااااااااااااااااااملين 

 بالمكتبة
صعضاااء هي ااة 
التااااااااااااادري  و 
طااااااااااااااااااااااااااااااالب 
الدراساااااااااااااااااااات 

 العليا
المااااااااااااااااااو  ين 
العااااااااااااااااااااااااملين 

 بالمكتبة
 المااااااااااااااااااو  ين
العااااااااااااااااااااااااملين 

 بالمكتبة

خااااااالل اليااااااوم 
 الدراسي

خااااااالل اليااااااوم 
 الدراسي

 
خااااااالل اليااااااوم 

 الدراسي
خااااااالل اليااااااوم 

 الدراسي

 الطالب
 

صعضااااء هي ااااة 
التااااااااااااااادري  و 
طااااااااااااااااااااااااااااااااالب 
الدراساااااااااااااااااااااات 

 العليا.
الطاااااااااااااااااااااااااااالب 
وصعضااء هي ااة 

 التدري  
صعضااااء هي ااااة 
التااااااااااااااادري  و 

 الطالب 

وحااااااااااااااااااااادة 
 اإلنترنت

 يتم تقديم اإلنترنت للخدمات األتية:
 مة البريد االلكترونى.خد

االشااتراك فااى خاادمات االنترياات )ساااعات من واالة 
 بقيمة واحد جنية للساعة(

ياااتم طباعاااة األبحااااث واألورا  العلمياااة مااان خاااالل 

العااااااااااااااااااااااااملين 
والمساااااااااااا ولين 
بوحااااااااااااااااااااااااااااااااادة 

 اإلنترنت

خااااااالل اليااااااوم 
الدراساااااااااااااااااااااااااى 

 وخارجن

الطاااااااااااااااااااااااااااالب 
وصعضااء هي ااة 

 التدري 
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المسئول  أليات التنفيذ المخرج
 التنفيذعن 

 المستفيدون  فترة التنفيذ

 قرش للورقة الواحدة(.50اإلنترنت )بقيمة 
يااااتم عمااااال األبحااااااث العلمياااااة والرياضاااااية )حساااااب 
صهميتهااا( علااى األنترنت)وذلااك ماان خااالل احتساااب 

سااااااااعات وعااااااادد الاااااااور  المساااااااتخدم فاااااااى عااااااادد ال
 الطباعة( مع إعطاء الطالب وول بذلك.

 الدعم المادى لدى الطالب

المسئول عن  أليات التنفيذ المخرج
 التنفيذ

فترة 
 التنفيذ

 المستفيدون 

- 
الاااااااااااادعم 
 المااااااادى
لاااااااااااااااااادى 
 الطالب

يااااتم الااااادعم الماااااادى للطاااااالب الغيااااار قاااااادرين 
ماديا من خاالل واندو  التكافال االجتمااعى 
ويااتم ذلااك ماان خااالل المقابلااة ال رديااة مااا بااين 
األفاااراد الغيااار قاااادرين مادياااا ومسااا ولى رعاياااة 
الشااااباب بالكلياااااة حياااااث يقوماااااون مااااان خاااااالل 
الوااااااااااااندو  االجتماااااااااااااعى بمااااااااااااد الطااااااااااااالب 

قاة توزياع األبحااث باإلعانات المالية عان طري
االجتماعيااااااة وتعتمااااااد ماااااان شاااااا ون الطااااااالب 

 (2بالكلية.)

صعضاااء رعايااة الشااباب 
)واااااااااااااندو  التكافااااااااااااال 

 بالجامعة(
 وش ون الطالب

 
يعتمااااااااااد ماااااااااان شاااااااااا ون 

 الطالب

ماااان خااااالل 
المقابلااااااااااااااااااة 

 ال ردية
 

عند اساتالم 
 األبحاث

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
الغياار قااادرين 

 ماديا
 
 

الغياار قااادرين 
 ماديا

األبحاااث االجتماعيااة وكااذلك يااتم صعتماااد هااذة  
ماااان الوحاااادة االجتماعيااااة التااااابع لهااااا الطالااااب 
حيث يقاوم صعضااء الوحادة المحلياة التاابع لهاا 
الغياااااار قااااااادر ماديااااااا ببحااااااث الحاااااااالت التااااااى 
تسااااااااااتحب الاااااااااادعم ثاااااااااام يقااااااااااوم األخواااااااااااا ى 
االجتماااااعى  ببحااااث الحاااااالت التااااى تسااااتحب 
الاادعم وياااتم مااان خاااالل ذلاااك تقاااديم اإلعاناااات 

مادياااااا بعاااااد موافقاااااة للطاااااالب الغيااااار قاااااادرين 
مجلاا  إدارة الوااندو  ويااتم ذلااك ماان خااالل 
وحااادة خااادمات رعاياااة الشاااباب بالكلياااة مرفاااب 

(3) 

المسااا ولون فاااى الوحااادة 
المحليااااااااة التااااااااابع لهااااااااا 

 الطالب
 

مجلااااا  إدارة واااااندو  
التكافاااااااال ماااااااان خااااااااالل 
وحااااادة خااااادمات رعاياااااة 

 الشباب

فااااى الوقاااات 
الذى يسمم 
باااااان رعايااااااة 
الشااااااااااااااااااباب 
بعااد اعتماااد 
األبحاااااااااااااااث 

الل ماااان خاااا
الوحاااااااااااااااااااااادة 
 األجتماعية

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 الغير قادرين

 
 
 

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
الغياار قااادرين 

 ماديا
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المسئول عن  أليات التنفيذ المخرج
 التنفيذ

فترة 
 التنفيذ

 المستفيدون 

ويااااتم إعانااااة الطااااالب ماااان وااااندو  التكافاااال  
االجتماااعى علااى دفعتاااين واحاادة فااى ال وااال 
الدراساااى األول والثانياااة فاااى ال وااال الدراساااى 

( شااااااايك مااااااان 2الثاااااااانى مااااااان خاااااااالل عااااااادد )
 الوندو  إلى الكلية

واااااااااااااااندو  التكافااااااااااااااال 
 اإلجتماعى

ال واااااااااااااااااااال 
الدراسااااااااااااااااى 

األول 
 والثانى

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
الغياار قااادرين  

 ماديا

إضااااااافة مبااااااالر نقديااااااة عاااااان طريااااااب الوحاااااادة  
الحسااااااابية ماااااان مواااااااريف الطااااااالب للكليااااااة 

ضافتها لوندو  التكافل االجتماعى.  وا 

صثنااااااااااااااااااااااااااااااء  الوحدة الحسابية
ال واااااااااااااااااااال 

 الدراسى

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
الغياار قااادرين 

 ماديا
المواااالم ياااتم المسااااهمة المادياااة مااان بعاااض  

والمؤسساااااات األهلياااااة وذلاااااك لتوزيعهاااااا علاااااى 
الطااالب الغياار قااادرين وياااتم ذلااك ماان خاااالل 

 قرارات من مجل  الكلية

والمؤسساااات األهلياااة و 
 إدارة ش ون الكلية

صثنااااااااااااااااااااااااااااااء 
ال واااااااااااااااااااال 

 الدراسى

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
الغياار قااادرين 

 ماديا

تاااتم بعااااض المسااااهمات الماديااااة عااان طريااااب  
 بعض صعضاء هي ة التدري  بالكلية

ض صعضااااااء هي ااااااة بعااااا
 التدري 

الطاااااااااااااااااااااااااالب  
الغياار قااادرين 

 ماديا
هناااااك بعااااض المعااااايير التااااى علااااى صساسااااها  

توزيااااع الاااادعم المااااالى وهااااى كالتااااالى: )عماااال 
 –عاادد صفااراد األساارة  –دخاال األساارة  –الوالااد 

المراحاال الساانية ألفااراد األساارة  –وفاااة العا اال 
عمااال  –المراحااال التعليمياااة ألفاااراد األسااارة  –

الحاااااااالت المرضااااااية داخاااااال  –األم إن وجااااااد 
 ووف السكن(. –األسرة 

الوحاااااااااادة االجتماعيااااااااااة 
التااااااااابع لهااااااااا الطالااااااااب 
وواااااااااااااندو  التكافااااااااااااال 

 االجتماعى

بعااد إساااتالم 
 األستمارات

الطااااااااااااااااااااااااالب 
الغياار قااادرين 

 ماديا

هنااااك بعااااض المساااااعدات والتااااى تتمثاااال فااااى  
اسااااتخراج اشااااتراكات المووااااالت ماااان دلياااال 

ساااااااتخراج اشاااااااتراكات الطاااااااالب حيااااااات ياااااااتم ا
مخ ضااة بالسااكك الحديديااة وصتوبيسااات وساا) 

 (4الدلتا للطالب مرفب )

رعاياااة الشاااباب وشااا ون 
 الطالب

بداياااة العاااام 
 الدراسى

جميااااااااااااااااااااااااااااااااااع 
 الطالب

تهااتم الجامعااة بتقااديم وجبااات غدا يااة للطااالب  
باااالمطعم الخاااارجى وذلاااك عااان طرياااب بطاقاااة 

إدارة الجامعاااااااة ولجناااااااة 
 التغذية

وم صثناااااء الياااا
 الدراسى

جميااااااااااااااااااااااااااااااااااع  
الطااااااااااااااااااااااااالب 
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المسئول عن  أليات التنفيذ المخرج
 التنفيذ

فترة 
 التنفيذ

 المستفيدون 

المغتااااااااااااااااااربين  التغذية.
والغيااااااااااااااااااااااااااااااار 
قااااااااااااااااااااااااااااااا مين 
بالمااااااااااااااااااااااااااااادن 

 الجامعية
تقاااوم الجامعاااة بتاااوفير خدماااة اإلقاماااة بالمااادن  

الجامعيااااااة للطااااااالب المغتااااااربين وذلااااااك وفقااااااا 
 للشروس التى تحددها الجامعة.

قبااااااااال بااااااااادء  إدارة  المدن الجامعية
العااااااااااااااااااااااااااااااام 

 الدراسى

الطااااااااااااااااااااااااالب 
 المغتربين

الجااااامعى لتااااوفير  تقاااوم الكليااااة باااادعم الكتااااب 
الدعم والخوم الاذى تقاررف الجامعاة بنسابة ال 

% مااان ثمااان الكتااااب األواااالى 25تقااال عااان 
 (5مرفب )

فاااى ال وااال  إدارة الكلية والجامعة
الدراساااااااااااااااااى 

األول 
 والثانى

طااالب ال اار  
 الدراسية

 رعاية الطالب من الناحية الصحية

فترة  المسئول عن التنفيذ أليات التنفيذ المخرج
 التنفيذ

 المستفيدون 

رعايااااااااااااة 
الطااالب 
مااااااااااااااااااااان 
الناحيااااااة 
 الوحية

تااااااااتم الرعايااااااااة الوااااااااحية بإرشاااااااااد الطااااااااالب 
المرضااااااااى بالتوجااااااااة الااااااااى مساااااااا ول ال رقااااااااة 
الدراساااااية المختواااااة بقسااااام شااااا ون الطاااااالب 

 والمقيد بها الطالب.

إدارة شااااااااااا ون التعلااااااااااايم 
 والطالب

بدايااااة العااااام 
 الدراسى

 الطالب

يحارر للطالااب المااريض اساتمارة تحوياال الااى  
مستشاااااا ى الطلبااااااة )مبااااااارك الجااااااامعى( مااااااع 
وجااود بطاقااة وااحية لتوقيااع الكشااف الطبااى 
علياة ووارف العااالج لان بالمجااان وياتم ذلااك 
مااان خاااالل دليااال الطالااابم بطاقاااة واااحية م 
ونشرات توضع فاى لوحاة اإلعالناات بشا ون 

 (6التعليم والطالب . مرفب)

مقاااااااابالت فردياااااااة ماااااااع 
المو ااف المساا ول عاان 
 ش ون التعليم والطالب

خااالل العااام 
 الدراسى

 الطالب

   يااااتم إنشاااااء إدارة طبيااااة بجانااااب  -ملحو ااااة: 
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فترة  المسئول عن التنفيذ أليات التنفيذ المخرج
 التنفيذ

 المستفيدون 

الكليااة ولكنهااا تتبااع الجامعااة لجميااع الطااالب 
 وتم إنشاء عيادة طبية بالكلية ولي  الكلية

 كتشاف الطالب المتفوقيناأساليب  -أ

المسئول عن  أليات التنفيذ المخرج
 التنفيذ

 المستفيدون  فترة التنفيذ

صسااااااااااليب 
صكتشااااااف 
الطااااااالب 
المت وقين 
فااااااااااااااااااااااااااى 
المقااارارت 
التطبيقيااة 
 والن رية

يااااتم صكتشاااااف الطااااالب المت ااااوقين مااااان 
 خالل:

 نسب الحضور والغياب -

خاااااااااااااالل الياااااااااااااوم  صعضاء هي ة التدري 
الدراسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى  
للمقااااااااااااااااااااااااااااااااااااررات 
التطبيقيااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
والن رياااااااااة وفقاااااااااا 
للجااادول الدراساااى 
الخااااااااااا  بكااااااااااال 
عضاااااااااااااو هي اااااااااااااة 
تااااااااااااااادري  فاااااااااااااااى 
ال واااال الدراسااااى 
 األول و الثاني

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المت وقين 

الح اااااااة األداء المهاااااااارى والبااااااادنى م - 
 صثناء الدرو  التطبيقية.

صعضاء هي ة التادري  
 ومعاونيهم

صثنااااااااااء الاااااااااادور  
 التطبيقية

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المت وقين

متحاناااااات صعماااااال السااااانة التطبيقياااااة ص - 
والشاااااااااااا هية والن ريااااااااااااة لقيااااااااااااا  األداء 
المهااااااااااااااااارى والباااااااااااااااادنى والمعلومااااااااااااااااات 

 وال هم.والتحويل المعرفى 

صعضاء هي ة التادري  
 ومعاونيهم

نهايااااة كاااال شااااهر 
 من 
ال واال الدراسااى  

 األول والثانى

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المت وقين

مال صبحاااث ومقاااالت فااى المقااررات ع - 
الدرسااية وتحديااد موضااو  معااين والعماال 

 على شرحة

صعضاء هي ة التادري  
 ومعاونيهم

خاااااااااالل ال وااااااااال 
الدراساااااااااااااى األول 

 والثانى

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المت وقين

االشاااااااااتراك فاااااااااى األنشاااااااااطة الطالبياااااااااة  
 المختل ة

رعايااااااااااااااااااة الشااااااااااااااااااباب 
والمااو  ين المساا ولين 
 عن كل فرقة دراسية

خاااااااااالل ال وااااااااال 
الدراساااااااااااااى األول 

 والثانى

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المت وقين
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المسئول عن  أليات التنفيذ المخرج
 التنفيذ

 المستفيدون  فترة التنفيذ

إلنجااااااازات التااااااى تاااااام تحقيقهااااااا فااااااى ا - 
 مجاالت األنشطة المختل ة.

رعايااااااااااااااااااة الشااااااااااااااااااباب 
والمااو  ين المساا ولين 
عاان كاال فرقااة دراسااية 

 ف األكاديميالمشر  –

خاااااااااالل ال وااااااااال 
الدراساااااااااااااى األول 

 والثانى

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المت وقين

مقابلة صعضاء هي ة التدري  ومعااونيهم  
للتعاااااارف علااااااى صرا هاااااام فااااااى المسااااااتوى 

 التطبيقى والتحويلى لدى الطالب

خاااااااااالل ال وااااااااال  المشرف األكاديمي
الدراساااااااااااااى األول 

 والثانى

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المت وقين

الدراسااى االمتحانااات فااى نهايااة ال واال  
 للمواد التطبيقية والن رية ونتا جها.

صعضاااااااااااااااااااااء هي ااااااااااااااااااااة 
المشااااااارف  –التااااااادري 
 األكاديمي

نهايااااااااااة ال واااااااااال 
الدراساااااااااااااى األول 

 والثانى

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المت وقين

تقاااااديرات السااااانوات الساااااابقة فاااااى نهاياااااة  
ال ولين الدراسيين فى المواد الدراسايين 

 فى المواد التطبيقية والن رية

معاااونى صعضاااء هي ااة 
 ري  التد
 المشرف األكاديمي –

نهايااااااااااة ال واااااااااال 
الدراساااااااااااااى األول 

 والثانى

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المت وقين

 رعاية الطالب المتفوقين -أ

المسئول عن  أليات التنفيذ المخرج
 التنفيذ

 المستفيدون  فترة التنفيذ

ملواااااااقات لتعرياااااااف الطاااااااالب المت اااااااوقين  
 وكي ية الحوول على الترشيم لن.

صخوااااااااااااا ى رعايااااااااااااة 
الشاااااااااااااااباب الهي اااااااااااااااة 

 المعاونة

بدايااااااااااااااة العااااااااااااااام 
 الدراسى

 المت وقين

( مااااااان الق حاااااااة 272طبيقاااااااا للماااااااادة )ت - 
التن يذيااااة لقااااانون تن اااايم الجامعااااات تماااانم 
الطاااااااااااالب المت اااااااااااوقين مك فااااااااااااة سااااااااااانوية 

جنيااة( للحاوالين علااى تقاادير 120وقادرها)
جنياااة( للحاوااالين علاااى تقااادير 60ممتاااازم)

 جيد جدا مقسمة على الشهور.
المت وقين علاى صشاتراكهم مساعدة الطالب 

فااى تاادريب ال ااار  فااى النااوادى والسااااحات 
 الشعبية واالتحادات.

خطاباااااااااااااات موثاااااااااااااب 
لوكياال الكليااة لشاا ون 

 التعليم.
خطابااااااااااااات موثقاااااااااااان 
لاار ي  قساام التاادريب 
الرياضااااى  المشاااارف 

 األكاديمي

 
 
 
 
 
لعااااااااام طااااااااول ا -

 الدراسى

 المت وقين
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المسئول عن  أليات التنفيذ المخرج
 التنفيذ

 المستفيدون  فترة التنفيذ

مسااااعدة الطاااالب المت اااوقين عااان طرياااب   
بالكليااة لعمال خوام خااا   مركاز الخدماة

لهاااام لالشااااتراك فااااى الاااادورات التدربييااااة صو 
دورات الواااااااقل فاااااااى مجاااااااال التخوااااااا  

 والتى تزيد من معلوماتهم ومعارفهم.

خطاباااااااااااااات موثاااااااااااااب 
لمركااااااااااااااز الخدمااااااااااااااة 

 بالكلية

فااااااااااااااااى فتاااااااااااااااارات 
 الدورات

 المت وقين

مساعدة الطالب المت وقين على المشااركة  
فااااااااى األنشااااااااطة الطالبيااااااااة فااااااااى المجااااااااال 

 –اجتمااااااعى  –ثقاااااافى  –الرياضاااااى فناااااى 
 رياضى. -علمى  

صخوااااااااااااا ى رعايااااااااااااة 
الشااااااااااباب المشاااااااااارف 

 األكاديمي 

 المت وقين 

مشاركة الطاالب المت اوقين فاى الماؤتمرات  
 العلمية والندوات لالست اد العلمية.

وكيااااااااااااااااااال الكليااااااااااااااااااااة 
 للدراسات العليا

وكيااال الكلياااة لخدماااة 
 المجتمع

خااااااااالل ال واااااااال 
الدراساااااااااااى األول 

 والثانى

 

مساااعدة الطااالب المت ااوقين فااى البطااوالت  
الدوليااااة لاااابعض األنشااااطة علااااى صن تحاااادد 

 لهم مواعيد التتعارض مع البطوالت.

وكيااال الكلياااة لشااا ون 
التعلااااااااااايم والطاااااااااااالب 
وفقااا لمااا يااراة مجلاا  

 الكلية

نهاياااااااااة ال وااااااااال 
الدراساااااااااااى األول 

 والثانى

المشااااااااااااااتركين 
فااى البطااوالت 

 العالمية

تبااااادل الطاااااالب المت اااااوقين ماااااع جامعاااااات  
 الدول العربية المختل ة

وكيااال الكلياااة لشااا ون 
 التعليم والطالب

 المت وقين 

 كتشاف الطالب المتعثرينأأساليب  -ب

 المستفيدون  فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ أليات التنفيذ المخرج
صساااليب اكتشاااف 
الطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالب 
المتعثاااااااارين فااااااااى 
المقاااااااااااااااااااااااااااااااااررات 
التطبيقيااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 والن رية

يــتم أكتشــاف المتعثــرين مــن 
 :خالل
سااااااب الحضااااااور والغيااااااب ن -

ومتكااااااااااااررى الغياااااااااااااب مااااااااااااان 
 الطالب

صعضاااااء هي ااااة التاااادري  
 ومعاونيهم

خااااااااااااااالل اليااااااااااااااوم 
الدراساااى للااادور  
التطبيقياااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
والمحاضااااااااااااااااااارات 
الن ريااااااااااااة وفقااااااااااااا 
للجااادوال الدراساااى 
الخاااااااااااا  بكااااااااااال 

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المتعثرين
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 المستفيدون  فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ أليات التنفيذ المخرج
هي اااااااااااااة عضاااااااااااااو 

تااااااااااااااادري  فاااااااااااااااى 
ال واااال الدراسااااى 

 األول والثانى
التكلي ات التى تاتم مان خاالل  

 صعضاء هي ة التدري 
بدايةال واااااااااااااااااااااااااال  صعضاء هي ة التدري 

الدراسااااااااااااااى األول 
 والثانى

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المتعثرين

اساااتخدام األسااااليب التدريساااية  
 المختل ة وفقا لكل مقرر

صعضاااااء هي ااااة التاااادري  
 ومعاونيهم

خاااااااالل  ال وااااااال 
الدارساااااااااااااى األول 

 والثانى

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المتعثرين

مالح ااااااااااااة األداء المهااااااااااااارى  
والباااااااااااادنى صثناااااااااااااء الاااااااااااادرو  

 التطبيقية

صعضاااااء هي ااااة التاااادري  
 ومعاونيهم

صثناااااااااااء الاااااااااادور  
 التطبيقية

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المتعثرين

صمتحانااااااااااات صعمااااااااااال الساااااااااانة  
التطبيقياااة والشاااا هية والن ريااااة 
لقيااا  الااداء المهااارى والباادنى 
والمعلوماااااااااااااااات والتحوااااااااااااااايل 

 المعرفى وال هم.

صعضاااااء هي ااااة التاااادري  
 ومعاونيهم

نهايااااة كاااال شااااهر 
 من
ال واال الدارسااى  

 األول والثانى

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المتعثرين

قابلاااااااااااة صعضااااااااااااء هي اااااااااااة م - 
التاااادري  ومعاااااونيهم للتعاااارف 
علااااااى صرا هاااااام فااااااى المسااااااتوى 
التطبيقااااااى والتحواااااايلى لاااااادى 

 الطالب.

خاااااااالل  ال وااااااال  المشرف األكاديمي
الدارساااااااااااااى األول 

 والثانى

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المتعثرين

االمتحانات فاى نهاياة ال وال  
الدراسااااااااى للمااااااااواد التطبيقيااااااااة 

 والن رية ونتا جها.

نهايااااااااااة ال واااااااااال  صعضاء هي ة التدري 
الدارساااااااااااااى األول 

 والثانى

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المتعثرين

تقاااااارير المشااااارف األكااااااديمي  
ماان خااالل بطاقااات اإلشااراف 

 (7الطالبى مرفب)

نهايااااااااااة ال واااااااااال  األكاديميالمشرف 
الدارساااااااااااااى األول 

 والثانى

الطاااااااااااااااااااااااااالب 
 المتعثرين

الطاااااااااااااااااااااااااالب نهايااااااااااة ال واااااااااال معااااونى  صعضااااء هي اااة تقااااديرات الساااانوات السااااابقة  - 
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 المستفيدون  فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ أليات التنفيذ المخرج
فاااااى نهاياااااة ال وااااال الدراساااااى 
الثااااانى فااااى المااااواد التطبيقيااااة 

 والن رية.

 التدري 
 المشرف األكاديمي

 المتعثرين الدارسى الثانى
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 عشر الثانى

 توزيع طالب الكلية على المشرفين األكاديميين بالكلية
 المشرف األكاديمي االسااااااااااااااام م

1   
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
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 الثالث عشر
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 مقبول جيد جيد جدا العبارات م

ة يتيح المشرف األكاديمى لى معلومات دقيقة خاص -1
 امها . بلؤائح الجامعة والكلية ونظ

   

قة يتيح لى المشرف األكاديمى معلومات هامة ودقي -2
 بمقرراتى الدراسية ومتطلبات كل منها .

   

 يتيح لى المشرف األكاديمى الفرصة للتعرف على -3
 الخدمات التى تقدمها الكلية والجامعه.

   

ب يتعامل معى المشرف األكاديمى بشكل يسوده الح -4
 واألحترام .

   

يساعدنى المشرف األكاديمى على حل مشكالتى  -5
 الشخصية المختلفه.

   

يشجعنى المشرف األكاديمى على التفوق فى  -6
 .المواد التى أقوم بدراستها

   

يشجعنى المشرف األكاديمى على الحضور الى  -7
 المكتبة اذا واجهتنى اية مشكلة . 

   

 التىيمدنى المشرف األكاديمى بخبراته الشخصية  -8
 تعينى فى مسيرة حياتى األكاديمية والشخصية .

   

ة يناقشنى المشرف األكاديمى فى الخطوات الالزم -9
 الدارة وقت دراستى.

   

تى يتحدث المشرف األكاديمى معى تربويا واهتماما -10
 واتجاهاتى المختلفة .

   

    يشجعنى المشرف األكاديمى على األبتكار . -11

 المشرف االكاديمى فى التقديرات التىيناقشنى  -12
حصلت عليها ويوضح لى نقاط القوة والضعف فى 

 ذلك .

   

يتحلى المشرف األكاديمى بالميثاق االخالقى  -13
 لالرشاد. 

   

شة مكتب المشرف األكاديمى مفتوح لى دائما لمناق -14
 أى شئ لى . 

   

 

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

 

 74 

 دليل اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىفريق إعداد 

 

 أعضاء معيار الطالب والخريجون 

 رئيس معيار الطالب والخريجون                رضا سعد يساالستاذ الدكتور / 

 عضوا     محمد ابو زيد زرد / د

 عضوا           / صحمد ال قى            د

 عضوا   / نهال عادل        د

 عضوا   / صسماء السمين          د

 عضوا  / غادة عرفة             د

 عضوا  اسالم رصفت               /د
 عضوا               هدير ابو المطاهر                                    د/ 

 


