
 " واملكونة من السادة التالية أمسائهم: جلنة " 
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 وكالة الكلية.لهي جلنة داخلية يف كلية الطب تتبع :   

ز التعليم اجلامعي من ركائ واالجتماعية ركيزةة تعترب الرعاية الطالبية مبكوناتها األكادميية والنفسي

وى حتصيلهم تزويدهم باملهارات اليت ترفع من مستإعطاء الطلبة أفضل الفرص للتحصيل األكادميي و دف إىلته

 الظروف املمكنةتوفري أفضل والزمنية احملددة للتخرج يف املدة  ، وتشجعهم على التميز واإلبداع األكادميي العلمي

 . دد تواجههم أنناء الدراةةاليت النفسية والصحية واملاديةعب وتذليل العقبات واملصالتكيف مع البيئة اجلامعية ل

نى بالتخطيط تنشأ بقرار من عميد الكلية وتع جلنةي هجلنة الرعاية الطالبية واالرشاد األكادميي 

ولة لدى عميد الكلية ؤ، وتكون اللجنة مس ي بالكليةعلى تنفيذ عملية اإلشراف األكادمي والتنسيق واإلشراف

 .الكلية وكيلو

 رعاية الطالبيةعلى جلنة اليئة التدريس وليس إنَّ مسؤولية اإلرشاد األكادميي تقع على عاتق كل أعضاء ه•    

 .الرعاية الطالبيةريس يف أنشطة واإلرشاد األكادميي فقط ، ولذا ةيشارك كل أعضاء هيئة التد

 جلنة الرعاية الطالبيةل بومن يف حكمهم يتم تكليفه من ِدأ املرشد األكادميي هو أحد أعضاء هيئة التدريس•    

 .الكلية و طالباتأة من طالب واإلرشاد األكادميي ليقوم مبهمة اإلرشاد األكادميي جملموع

العيادي  وحدة الرعاية الفكرية ووحدة علم النفسو تعمل الوحدة بتنسيق وتعاون مع عمادة شؤون الطالب•    

  .باجلامعة

: 



 االجرائية فيها. التعريف بالكلية واجلامعة وةياةاتها ولوائحها والقواعد   

  تأدلم مع احلياة اجلامعيةلالطلبة للتغري من نظام التعليم العام لتهيئة. 

  اجتماعيا وماديا ونفسياأكادمييا ورعاية الطلبة. 

 مفردات املقررات.تعريف الطلبة باملتطلبات األكادميية واخلطة الدراةية و 

  عرتيهم أنناء حتصيلهم وتذليل العقبات اليت ت اتهم الدراةيةمهارتعزيز التحصيل األكادميي للطلبة، ورفع

 .العلمي

  ه تعزيز ددراتهم ودعم إبداعاتهمالطلبة املتفودني واملوهوبني وتقديم ما من شأنرعاية. 

  دراةي.والتسرب الالتعثر األكادميي  احتماالتتقليل 

 ال نذر التعثر األكادميي.املتابعة الدراةية للطلبة وتعزيز االجناز والتدخل يف ح 

 ن طلبة الكليةم األكادميية اكلألصحاب املش ططاملشاركة يف وضع اخلشورة وتقديم املاملبادرة ل. 

  احللول املناةبة املبادرة اىل وضعو رأو التعثدراةي التحصيل الالتدخل البناء بدراةة أةباب تدني. 

 

 

 1-6-1 بة املتعثرين.ة يف الكلية ليستفيد منها الطلوتدريبية معتمد إجياد برامج إنرائية 

 2-6-1 .دعم برامج تبادل الطالب مع الكليات األخرى 

 3-1-2 ي.تشجيع الطالب على املشاركة يف البحث العلم 

 

  : 

  ةنويًا ةبالكلي الرعاية الطالبيةوضع خطة. 

 لرعاية الطالبية.تنفيذ خطة ا اإلشراف على 

  يس اجلدد( )ألعضاء هيئة التدر فصليًا عقدتعقد ورشة تدريبية يف بداية كل عام أكادميي وميكن أن 

 أديب ات وأنظمة القبول والتسجيل ولوائح تللتعريف بالرعاية الطالبية وبلوائح الدراةة واالختبار

 الطلبة.

 رة واحدة على  م أهميتها وكيفية االةتفادة من خدماتهاوباللجنة لطلبة عقد لقاءات وورش تعريفية ل 

  األدل فصليُا.

  ودع الكلية على الشبكة العنكبوتيةممتابعة وانراء اجلزء اخلاص باللجنة على. 

 األدل ةنويُا. وخطتها االةرتاتيجية مرة واحدة علىة لطلبة بأهداف الكليعقد لقاءات وورش تعريفية ل 

 املفردات األكادميية وبنظام الدراةة واالختبارات  لطلبة املستجدين للتعريفش عمل لوضع برنامج وور 

 .مرة واحدة على األدل ةنويُا كليةيف الكاحلذف واالضافة واالعتذار والتأجيل 

 الشبكة  لى لوحات اإلعالن ومودع الكلية علىتوزيع الطلبة على املشرفني األكادمييني ونشر القوائم ع 

 .وذلك مع بداية كل عام العنكبوتية



 يرًا عن وكذلك تقرلجنة لى أعمال الالرفع بشكل دوري )منتصف كل فصل دراةي ( بتقرير يشتمل ع 

 .مستويات الطلبة إىل إدارة الكلية

 تزيد عن رر دراةي عن أداء الطالب خالل مدة المتابعة رفع تقرير االرشاد األكادميي بعد انتهاء كل مق  

 نتائج املقرر.أةبوعني من إعالن 

 رفعها جلهات االختصاصلة إدارة الكلية وإعداد تقارير عنها بواةط  اللجنةدراةة احلاالت اليت حتال إىل. 

 خلطط حللهاواملساهمة يف وضع ااملرشدين ن دبل يتم رفعها مشاكل األكادميية اليت متابعة امل. 

 يتم رفعها من دبل ليت اة( للطلبة وملادية واالجتماعي)النفسية وااألكادميية غري  شاكلمتابعة امل 

 واملساهمة يف وضع اخلطط حللهااملرشدين 

 دشة التقارير من تقارير وذلك ملنا ما يستجدحسب  أةابيع أو ل أربعةجتتمع اللجنة بشكل دوري ك 

 ضر اجتماع اللجنة اىل ويرفع حميني ، ن املرشدين األكادمياملرفوعة مالدورية أو التقارير االةتثنائية 

  الكلية.وكالة

  


