
 آليات اإلرشاد األكاديمي بالكلية

 التعامل مع المتفوقين أوال: آلية

 .4,50ال يقل عن  هو الذي يحصل على معدل تراكمي  لطالب المتفوقا

 تقع مسئولية تحديد أسماء الطالب المتفوقين على رؤساء البرامج المختلفة وعمادة الكلية. .1

وحدة اإلرشاد األكاديمي وعمادة الكلية ومسؤول يتم تحديد الجوائز المادية بالتنسيق بين مدير  .2
 النشاط الطالبي .

يتم تكريم الطالب المتفوقين وتسليمهم شهادات تقدير من عمادة الكلية في حفل تكريم المقام لهذا  .3
 الغرض .

ُيعلن أسماء الطالب المتفوقين في لوحة شرف بالكلية تحتوي على أسماء وصور الطالب األوائل  .4
 المتميزين .

تنشر الصور الشخصية للطالب األوائل بالبرامج الدراسية في مجلة صدى الجامعة وعلى موقع  .5
 الكلية.

يقام احتفال في األسبوع األول أو الثاني من كل فصل دراسي لتكريم الطالب المتميزين في كل  .6
 برنامج دراسي ومنحهم شهادات التقدير والجوائز النقدية أو المادية

األوائل الحصول على أحقية االستعارة الخارجية للكتب من المكتبة بالعدد  يحق للطالب الثالثة .7
 الذي تحدده عمادة المكتبات ) ويمنح بطاقة تعارف بهذا المعنى ( .

تكون األولوية للطالب الخمسة األوائل المتفوقين في حضور البرامج التدريبية التي تعقدها عمادة  .8
 والخاصة بتنمية مهارات طالب الجامعة .التطوير والجودة وعمادة شئون الطالب 

 يمكن إشراك الطالب المتفوقين في المستويات األخيرة في عمليات اإلرشاد األكاديمي . .9

تكون األولوية في دعوة الطالب الخمسة األوائل لالشتراك في الرحالت المجانية أو  .10
 التي تنظمها عمادة شئون الطالب. المدعومة 

 حضور دورات تدريبية تقيمها عمادة التطوير والجودة .دعوة الطالب المتفوقين ل .11

آلية التعامل مع المتعثرين ثانيا:  

 هو الذي رسب في مقرر واحد فأكثر , والطالب الذي يتحصل على إنذار أكاديمي . الطالب المتعثر

تقع مسؤولية تحديد الطالب المتعثرين على المرشد األكاديمي وهو كل عضو هيئة تدريس مسؤول  .1
 للطالب.  عمليات اإلرشاد األكاديمي عن

يقوم كل مرشد أكاديمي بإعداد تقرير عن حاالت التعثر في مجموعته التي يتولى إرشادها, وتحديد  .2
 أسباب التعثر .

يتم دراسة تقارير التعثر من قبل منسقي اإلرشاد األكاديمي في البرامج ومدير وحدة اإلرشاد بالكلية  .3
 متعثرين.وتحديد احتياجات الطالب ال



بالتنسيق مع عمادة الكلية لتحديد وإقامة الدورات   يقوم مدير وحدة اإلرشاد األكاديمي بالكلية .4
 المناسبة لمعالجة أسباب التعثر وخاصة في تنمية القدرات الذاتية للطالب المتعثرين .

الء الطالب يقوم كل مرشد أكاديمي فور إعالن نتائج االمتحانات بمتابعة تحسن مستوى اإلنجاز لهؤ .5
  وتقديم تقرير بذلك لوحدة اإلرشاد مع تزويد رئيس القسم بنسخة من التقرير.

 ثالثا: آلية التعامل مع الطالب الموهوبين والمبدعين

هو الطالب الذي يتمتع بقدرات ذهنية فائقة أو أداء متميز يفوق أقرانه في  الطالب الموهوب أو المبدع
. تدعمها الكلية أو الجامعةأحد األنشطة أو المجاالت التي     

يقوم مسؤول النشاط الطالبي في بداية كل فصل بإعداد برنامج فصلي لألنشطة الالصفية المتنوعة -1
 تشمل النشاط الثقافي والرياضي واالجتماعي التي ستقام خالل الفصل الدراسي

وتشجيعهم على إبراز يقوم كل مرشد أكاديمي بحث الطالب على المشاركة في أنشطة الكلية -2
  مواهبهم

يقوم مسؤول النشاط الطالبي باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف النواحي ورفع أسماءهم -3
  إلى مدير وحدة اإلرشاد األكاديمي

يتم تشجيع الموهوبين والمبدعين في االشتراك في دورات لتطوير قدراتهم الذهنية واإلبداعية -4
  واالبتكارية

ؤول النشاط الطالبي بالتنسيق مع مدير وحدة اإلرشاد األكاديمي للكلية وعمادة الكلية يقوم مس-5
  بتحديد قيمة ونوع الجوائز التي تمنح للطالب الموهوبين والمبدعين

يتم تكريم الطالب الموهوبين والمبدعين في حفل فصلي داخل الكلية-6   

يفة صدى الجامعة وعلى موقع الكلييتم إعالن أسماء المبدعين في لوحة اإلبداع وفي صح-7  

 


