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 الخطوات التنفيذية لوضع خطة للدعم اإلرشادي واألكاديمي

************ 
الجودة اديمي من قبل وحدة ضمان يتم اعداد وضع خطة للكلية للدعم اإلرشادي واألك -1

بالكليةةةة بالتنةةةاون مةةةع وة ةةةل الكليةةةة للةةة ون التنلةةةيم والطةةة   وق ةةةم اللةةة ون الطةةة   
 وبنض اعضاء ه  ة التدريس .

 -الم بالخطة عن طريق :األجراءات لإلع اتخاذ مجموعة من -2

عةةةال ال طةةةة به  ياي ةةةا علةةةي مجلةةةس الكليةةةة ل عتمادهةةةا والموا  ةةةة عل  ةةةا وا ةةةااء  يةةةة  •
  حظات خاصة   ا .م

ال بال ةةادة اعضةةاء ه  ةةة التةةدريس بالكليةةة الع م ةةم بم مةةا ال طةةة وا ةةااءات االيصةة  •
 ينف ذها .

 ة .وضع ال طة علي موقع وحدة ضمان الجودة بالكلي  •

متابنة ينف ذ خطة الدعم اإلرشادي واالكاديمي للوقوف علي مدي صهة ينف ةةذها قا ةةا  -3
يةةة  توةيةةة لكةةل مةةن وحةةدة ضةةمان الجةةودة بالكل ل  ةةااءات التنف ذيةةة لل طةةة عةةن قايةة 

 الج از األداري واعضاء ه  ة التدريس .
 بأهمية يدةيم الناحية اإلرشادية واألكاديمية بالكلية . •
الموضةةوةية للةةدعم اإلرشةةادي واألكةةاديمي وال ةةدمات طةة   عةةن ال طةةة قيةةار رضةةا ال -4

 التي يم ي ديم ا ل م .
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 -شكل الدعم المالي:

 

 بالكلية والجامنة   ن دي من صندوق التكامل اال تماعي -1
 كتب دراسية. -2

 إعانات ع نية. -3

 د ع المصاو ات الدراسية  و إقامة المدن الجامعية . -4
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 -ثرين:تعلمأساليب اكتشاف الطلاب ا

 

متابنةةة  عضةةاء ه  ةةة التةةدريس ن ةةاة الهضةةور والطيةةا  وحصةةا الطةة   المت  بةة ن  •
 ألك ا من ماي ن ومناقلة الط   لمنا ة  ساا  الطيا  .

اةةةارات الدوريةةةة لت  ةةةيم الم ةةةتوه التهصةةة لي ل ةةةم علةةة  مةةةدار الفصةةةل الدراسةةةي االخت  •
 خ ل األسبوع ال اني وال الث .

م ا لةةةة  عضةةةاء ه  ةةةة التةةةدريس ومنةةةاون  م للتنةةةاف و  مييفن ةةةل دور الماشةةةد األكةةةادي  •
 عل  آرائ م  ي الم توه التطبي ي و التهص ل   لده الط  .

فصةةةةل الدراسةةةةي ال ةةةةاني للمةةةةواد التطبي يةةةةة ي ةةةةدياات ال ةةةةنوات ال ةةةةاب ة  ةةةةي ن ايةةةةة ال •
 والنظاية

 بي ية.  م حظة األداء الم اري والبدني  ثناء الدرور التط •

 ملفات اإلنجاز . •

 الدورية والتكوينية والبنائية . االختاارات •
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 -أساليب اكتشاف الطلاب المتفوقين والمبدعين:
 

 ة ق دهم .المتفوق علميًا من واقع ملفات الط   الم تجدين حال •
المتفةةةوق رياضةةةيًا مةةةن شةةة ادات التفةةةوق الاياضةةةي المنتمةةةدة مةةةن ايهةةةادات األلنةةةا   •

 الم تلفة .
الم ةةةتوه التهصةةة لي ل ةةةم علةةة  مةةةدار الفصةةةل الدراسةةةي االختاةةةارات الدوريةةةة لت  ةةةيم  •

 خ ل األسبوع ال امس وال ادر .
تنةةةاف األكةةةاديمي وم ا لةةةة  عضةةةاء ه  ةةةة التةةةدريس ومنةةةاون  م لليفن ةةةل دور الماشةةةد  •

 عل  آرائ م  ي الم توه التطبي ي والتهص لي لده الط   .
واد التطبي يةةةةة ي ةةةةدياات ال ةةةةنوات ال ةةةةاب ة  ةةةةي ن ايةةةةة الفصةةةةل الدراسةةةةي ال ةةةةاني للمةةةة  •

 والنظاية .
 م حظة األداء الم اري البدني  ثناء الدرور التطبي ية . •
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