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ف هظام الرايدة العلمية:  تعًر

هو نظام ٌقوم به أعضاء هٌئة التدرٌس لتعرٌف الطالب بؤنظمة وسٌاسات وانشطة المإسسة التعلٌمٌة 

  و توجٌه الطالب ومعاونتهم على السٌر فى الدراسة على افضل وجه ممكن.  

 :الهدف
متابعة الطالب اكادٌمٌا ومالحظتهم وارشادهم ومساعدتهم للتغلب على المشاكل التى قد 

 رفع التقارٌر والتوصٌات للجهات المختصة بذلك .  ٌواجهونها مع 

  

 الرائد العلمي:

هو عضو من اعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة ٌكون مسئوالُ عن ارشاد 

 مجموعة من الطالب فى مرحلة البكالورٌوس . 

  الأليات املقرتحة لإختيار الرائد العميل:

ٌن. ٌٌحدد كل قسم عدد من الرواد العلم  

ن وٌفضل ان ٌكون من نفس الفرقة التى ٌدرس بها  الطالب ٌعلى الرواد العلمٌٌقسم الطالب  .1

 كلما امكن وذلك لتقدٌم النصح واالرشاد والتوجٌه الالزم. 

تعرٌف الطالب بنظام  الرٌاده العلمٌة ومهام الرائد العلمى من خالل برنامج تعرٌفى فى بداٌة  .2

 العام الدراسى وخاصة لطالب الفرقة اإلعدادٌه. 

االعالن عن اسم الرائد العلمى والقسم الخاص به  ومكتبه  مع تحدٌد الساعات المكتبٌة  .3

 الخاصه به. 

 .باماكن تواجد الطلبة (حصص علمٌةوضع اعالن مسبق باالجتماع مع طلبة ووضع االعالن  .4

 و دورى  وٌتم رفعه لوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب. أاصدار تقرٌر شهرى  .5

 للطالب وذلك حتى نهاٌة دراسة الطالب للمقررات.  لزامٌا  إولٌس ائد استشارٌا   ٌكون رأى الر .6

 االتصال بالرائد العلمى عند وجود اسئلة او استفسارات اضافٌة.  .7
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 همام الرائد العلمي 
تكمن مهمة الرائد العلمى إجماال  فً التركٌز على أداء الطالب الجامعً منذ قبوله فً المرحلة 

الجامعٌة حتى تخرجه وسوف تكون المهام األساسٌة للرائد العلمى فً السنة اإلعدادٌة خاصة  

لرائد متابعة الطالب أثناء دراسته فً الفصل الدراسى األول  من العام الجامعً ومن أهم واجبات ا

 العلمى فى هذه المرحلة:  

 تعرٌف الطالب بمفردات الخطة الدراسٌة للسنة الدراسٌة المقٌد بها.   .1

 اإللمام بالموارد المتاحة بالكلٌة وإرشاد الطالب ألفضل السبل لالستفادة منها.  .2

 تعرٌف الطالب بمواعٌد إختبارات نصف العام والقواعد العامة المنظمة لها.  .3

إطالع الطالب على درجات كل مادة ودرجات أعمال السنة ودرجات العملى والشفهى إن وجد  .4

 وكٌفٌة التقٌٌم لكل مادة بالرجوع إلى استاذ المادة للوقوف على هذه المعلومات. 

 اإللمام بإقسام الكلٌة التخصصٌة والدرجات العلمٌة الممنوحة.   .5

 تعرٌف الطالب بكٌفٌة التحوٌل من الكلٌة.  .6

 ٌفٌة التحاق الطالب باإللتحاق بالمدن الجامعٌة. ك .7

 اإللمام بكٌفٌة تاجٌل الفصل الدراسى أوالسنة كاملة.  .8

 إطالع الطالب على لجان رأفة اإلمتحانات وعدد المواد المسموح بها للطالب للنقل للسنة التالٌة.  .9

سبة المحددة له فً إلمام الطالب بؤهمٌة حضور المحاضرات وتعرضه للحرمان إذا تعدى الن . 01

 الغٌاب تبعا للوائح الداخلٌة. 

إلمام الطالب بالعقوبات التى ٌتعرض لها إذا أخل بالسلوك داخل قاعات المحاضرات  خاصة  .11

 والحرم الجامعى عامة وتعرضه للفصل اذا حاول الغش فى اإلمتحانات. 

مراقبة معدالت الطالب وإرشاد الطالب ذوي المعدالت المنخفضة وتحفٌزهم وتنبٌههم  .12

 لإلجراءات المتبعة حٌال ذلك. 

 توجٌه الطالب لتحقٌق أعلى فائدة مرجوة من السنة اإلعدادٌة وتعرٌفه بمرافق الجامعة  المختلفة.  .13

 ة فً كلٌته وحقوقه وواجباته تعرٌف الطالب بالهٌكل اإلداري والتنظٌمً للكلٌة والخدمات المقدم .14
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 حث الطالب لمراجعة رائده العلمى دائما  وفق الساعات المكتبٌة المعلنة.  .15

بالتعاون مع الطالب المتطوعٌن لخدمة زمالئهم  (المحاضرات والندوات)تنفٌذ برامج التوعٌة  .16

 وتنمٌة مهاراتهم التنظٌمٌة. 

الحظات المشاهدة فً السنة اإلعدادٌة  أمال  تنفٌذ ورش العمل ذات العالقة بالظواهرالسلوك والم .17

 فً عالجها مثل التدخٌن أوالزى غٌر الالئق. 

 مساعدة الطالب ذوي الظروف الخاصة للتغلب على إعاقاتهم ومشكالتهم الصحٌة.  .18

الكشف عن المهارات والمواهب الخاصة التً ٌتمتع بها الطالب أمال  فً صقلها وتنمٌتها بشكل  .19

 أفضل. 

تخطٌط العملٌة اإلرشادٌة وفقا لذلك وفق أدوات اإلرشاد مثل تصمٌم االستبٌانات لتمرٌرها على  .01

 الطلبة وتحلٌلها وتطبٌق قوائم المالحظة والمقابالت اإلرشادٌة. 

ٌقوم الرائد العلمى برفع تقرٌر خاص بالطالب فى نهاٌة كل فصل دراسى لرئٌس القسم موضحا   .21

 وتوجٌه للطالب وبجدول إجتماعات الرٌادة العلمٌة.  ما تم تنفٌذه من أنشطة

  الوسائل املس تخدمة لتنفيذ الرايدة العلمية:

كما ٌمكن للرائد العلمى استخدام امكانٌات الكلٌة لتنفٌذ عملٌة الرٌادة فى صورة جٌدة ومن الوسائل 

 التى ٌمكن استخدامها: 

 المتاحة فً الكلٌة.  تقنٌات التعلٌم  -0

 استبٌانات الرائد العلمى للتعرف على الطالب وظروفهم ومواهبهم واحتٌاجاتهم.   -0

 القاعات الكبٌرة لتنفٌذ المحاضرات وورش العمل.   -3

 مكتبة الكلٌة.  -4

  .معامل  وورش الكلٌة  لتشجٌع البحث واإلبتكار لدى الطلبة  -5

 برامج الرائد العلمى 
ٌقدم الرائد العلمى  لطلبته بعض البرامج التى تساعد الطالب على التفوق الدراسى  منها على سبٌل 

 المثال ال الحصر:  

  

 برنامج تنمية مهارات اإلبداع واالبتكار.  )1(
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ٌتضمن البرنامج تنمٌة القدرات االبتكارٌة للطالب الذٌن لدٌهم مٌول إبداعٌة لالختراع 

 واالكتشاف وذلك بتعلٌمهم مهارات حل المشكالت وخطوات التفكٌر العلمً وإجراءات البحث.  

 برنامج المجموعات الدراسية.  )2(

فى المقررات الدراسٌة ٌتضمن هذا البرنامج تنظٌم الطالب الذٌن ٌواجهون صعوبات دراسٌة 

فى مجموعات دراسٌة وإعطائهم ساعات إضافٌة حسب رغبتهم وذلك بتعلٌمهم مهارات التعلٌم 

) ونقل وتبادل المعلومات ضمن تدرٌبات وتنمٌة مهارات حل المشكالت وٌنعقد (Self Studyالذاتى 

 للتكرار كل اسبوع. إجتماع المجموعة تحت إشراف الرائد العلمى بصورة دورٌة كل اسبوعٌن قابل 

 برنامج تنمية المواهب.  )3(

 ٌتضمن البرنامج تنمٌة المواهب والقدرات الخاصة للطالب  

 احملارضات وادلورات 
ٌنظم الرائد العلمى بعض المحاضرات والدورات للطالب والتً تستهدف التوجٌة واإلرشاد لبعض 

خاصة للطالب  وتعرٌفهم بدور الرائد المواضٌع المهمة أوتهدف إلى التحفٌز وإطالق القدرات ال

العلمى حٌال ذلك واإلجابة على أسئلتهم واستفساراتهم ومن أمثلة هذه المحاضرات والدورات ما 

  ٌلً:

محاضرة تهدف إلى تعرٌف الطالب على أهم مهارات حل المشكالت وكٌفٌة التعامل مع المشكالت   -0

 التً تواجه الطالب فً الكلٌة. 

محاضرة لمهارات القراءة السرٌعة وتهدف إلى تعرٌف الطالب على أهم مهارات  القراءة السرٌعة   -0

 وكٌفٌة توظٌف هذه المهارات فً االستذكار والقراءة العامة 

محاضرة تهدف إلى تعرٌف الطالب على أهم مهارات  اإللقاء والشجاعة األدبٌة فً التعبٌر عن  -3

 اآلراء واالقتراحات وتطبٌق هذه المفاهٌم فً الحٌاة الخاصة والحٌاة الدراسٌة.  

محاضرة تهدف إلى تحفٌز الطالب للنجاح وإرشادهم لمعاٌٌر النجاح ومجاالت النجاح وخطوات   -4

 النجاح.  النجاح وأسباب

محاضرة تهدف إلى تحفٌز الطالب لتخطً الصعوبات وأسباب الفشل واإلحباط وكٌفٌة تخطً   -5

 الصعوبات بٌسر وسهولة فً المجاالت األكادٌمٌة والحٌاة العامة. 

محاضرة تهدف إلى تعرٌف الطالب على كٌفٌة إدارة الوقت واالستفادة قدر اإلمكان من الفرصة   -6

 دهم إلى أهمٌة توظٌف القدرات بما ٌخدم الوقت. الزمنٌة المتاحة وإرشا

محاضرة تهدف إلى تعرٌف الطالب بماهٌة قلق االختبار وكٌفٌة تجاوز هذا النوع من القلق فً   -7

 فترة االختبارات. 
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محاضرة تهدف إلى تعرٌف الطالب بؤهمٌة مفهوم اإلبداع ومظاهرة وأشهر المبدعٌن وكٌفٌة   -8

 . التفكٌر اإلبداعً

  :السلوكيات اجلامعيةحمارضات 
تعقد هذه الورش حسب الحاجة والمالحظة السلوكٌة داخل مبنى الكلٌة وٌُستدعى بعض الطالب 

 المعنٌٌن لحضورها:  

ٌقوم الرائد العلمى باستضافة بعض الشخصٌات المإثرة اجتماعٌا  وثقافٌا إللقاء محاضرة للطالب  .1

 .  (بالتعاون مع اللجان الثقافٌة)

ٌقوم الرٌادة العلمٌة بالتوجٌه واإلرشاد والتنظٌم وتقدٌم الخدمات اإلرشادٌة كتنظٌم زٌارات المصانع  .2

 والشركات والهٌئلت التابعة للتخصص. 

  :واملتعرثين رعاًة الطالب املتفوقني

تعنى برامج الدعم األكادٌمى  بجمٌع الطالب و التركٌز على حل مشكالت الطالب المتعثرٌن ودعم 

 اٌة الطالب المتفوقٌن و تتم هذه البرامج فى الخطوات التالٌه: ورع

  : دعم ورعاية الطالب المتعثرين:أوالا 

هو الطالب الذى ٌواجهه صعوبات او مشاكل فى العملٌة التعلٌمٌة على المستوى  الطالب المتعثر

علمٌا عند حصوله التعلٌمى او على المستوى المادى وٌحتاج الى مساعدة .وٌعتبر الطالب متعثر 

على تقدٌر ضعٌف فى احد المواد او اكثر على االقل اثناء الفصل الدراسىى ، او فى نهاٌة العام 

  الدراسى.

  

 آلية التعرف وتحديد الطالب المتعثرين: 

حصر الطالب المتقدمٌن والمتؤخرٌن دراسٌا  من واقع نتائج االختبارات نصف الفصل الدراسً  .1

 لمتابعتهم والوقوف على مستوٌاتهم أوال   بؤول.   وتسجٌلهم فً سجل خاص

ٌقوم أعضاء هئٌة التدرٌس و الهٌئه المعاونة من خالل التعرف على حلول الطالب للتمارٌن و  .2

الواجبات و التقارٌر وأٌضا من خالل درجات الطالب و االمتحانات السرٌعة المتكرره فى إكتشاف 

 الطالب المتعثرٌن. 
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 الب المتعثرين: طرق رعاية الط   

متابعة نسبة الحضور والغٌاب و إعداد حصر للطالب المتغٌبٌن الكثر من مرتبٌن ومناقشة  .1

الطالب فى معرفة أسباب الغٌاب ومحاولة التغلب علٌها و إذا تكرر الغٌاب ٌتم إعالن ولى 

 األمر عن طرٌق مكتب وكٌل الكلٌة الشئون الطالب. 

ٌقوم عضو هٌئه التدرٌس (الرائد العلمى) بمتابعة هإالء الطالب خالل الساعات المكتبٌة التى  .2

 ٌحددها فى جدول المحاضرات لمناقشة الطالب المتعثرٌن فى التعرف على أسباب التعثر. 

 ٌقوم القسم بعمل محاضرة وتمارٌن إضافٌة لتغطٌة أجزاء المقررات التى تعثر بها.  .3

على الطالب المتعثرٌن ٌتم من خاللها محاولة معرفة سبب تعثر هإالء توزٌع استمارات  .4

الطالب وهل السبب فً قدراتهم الشخصٌة / طرٌقة التدرٌس /المحاضر نفسه/ المصادر 

العلمٌة المستخدمة / الجو العلمً المحٌط بالعملٌة التعلٌمٌة / عوامل اجتماعٌة آو شخصٌة 

 ٌمكن توجٌه المساعدة حسب السبب. أخرى وبعد الوصول لألسباب الحقٌقٌة 

تنظٌم اجتماع مع الطالب المتؤخرٌن دراسٌا   وعقد لقاءات مع أستاذ المواد الذٌن تؤخروا فٌها  .5

لمناقشة أسباب التؤخر  وإرشادهم إلى الطرق المثلى لتحسٌن مستواهـم الدراسً وذلك بعد 

 النتائج  الشهرٌة  والفصلٌة.  

 رٌن من خالل نتائج امتحان الفصل الدراسً.  متابعة تقدم الطالب المتعث .6

 تقدٌم نماذج لإلمتحانات للسنوات السابقه على الموقع االكترونى للكلٌة.  .7

  تحلٌل نتائج تطور مستوى الطالب المتعثرٌن إلستفادة منه فً الحاالت المشابهة للسنوات المقبلة. .8

  

   -:ثانيا: آلية لتشجيع الطالب المتفوقين

المتفوقٌن إلى إحداث نقلة نوعٌة من حٌث زٌادة حصٌلة الطالب المتفوقٌن دراسٌا   من ناحٌة تهدف آلٌة 

والطالب  1،وإلى ترجمة المعلومات المكتبٌة إلى سلوكٌات واقعٌة فً حٌاة الطالب من ناحٌة أخرى

وقه وذلك المتفوق ٌحتاج باستمرار إلى توفٌر الظروف المناسبة له وتشجٌعه ورعاٌته لالستمرار فً تف

بتوجٌه ٌزٌد من االهتمام به وحث ولً أمره على متابعته وفق الرعاٌة التربوٌة  المناسبة إلى تحقٌق 

الشعور بالرضا عن النفس لدى المتفوق النعكاس أثره على تحصٌله الدراسً ومحٌطه االجتماعً داخل 

    1الكلٌة واألسرة
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ى أولئك الطالب ممن لدٌهم قدرات خاصة تإهلهم ٌستخدم هذا المصطلح لإلشارة إل   معنى التفـوق: 

للتفوق فً مجاالت معٌنة علمٌة أو أدبٌة أو فنٌة ولٌس بالضرورة تمٌز هإالء األفراد بمستوى مرتفع من 

والمتفوق علمٌا من أثبتوا تفوقا  فً التحصٌل المعرفً وتمكنوا من تحقٌق  1حٌث الذكاء بالنسبة ألقرانهم

%  من مجموع الدرجات فً الصف الذي أبدو فٌه تفوقا  علمٌا . اما بالنسبة 91اوز أعلى الدرجات التً تتج

 للتفوق الرٌاضى وهم من حصلوا على مراكز رٌاضٌة. 

  

 أهداف برنامـج تكريـم ورعايــة المتفوقيــن:  

تحقٌق الشعور بالرضا عن النفس لدى المتفوق مما ٌنعكس أثرة على تحصٌله الدراسً ومحٌطه  -1

  .ماعً داخل الكلٌةاالجت

تطبٌق مبدأ الثواب التربوي بتكرٌم المتفوقٌن لتشجٌعهم على مضاعفة جهودهم وحفز اآلخرٌن من   -2

  .متوسطً وضعاف التحصٌل الدراسً لإلقتداء بهم

  .بث روح المنافسة اإلٌجابٌة بٌن الطالب -3

لممارسة اهتماماتهم العلمٌة  إٌقاظ وتشجٌع روح اإلبداع واالبتكار لدى الطالب بإتاحة الفرصة لهم  -4

  .ومواهبهم المتعددة التً تتفق مع قدراتهم ومٌولهم

  

 طرق تحفيز الطالب المتفوقين: 

  1التعرٌف بهإالء الطالب و مجال التفوق وإلحاقهم بالجماعات المناسبة لتفوقهم -1

ت تقدٌر ،اعالن من خالل منحهم شهادا (اجتماعٌا –رٌاضٌا  –علمٌا )ٌتم تكرٌم الطالب المتمٌزٌن  -2

  1اسمائهم بلوحات االعالنات وموقع الكلٌة على شبكة االنترنت ومنحهم مكافآت مالٌة

 من خالل تكرٌم آوائل الدفعات سنوٌا فى حفل الخرٌجٌن  -3

دعم معامل الكلٌة الخاصة بالطالب وكذلك الخاصة بالبحث العلمى من خالل مٌزانٌة دورٌة سنوٌة من  -4

 قبل الجامعة. 
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دعم الطالب للمشاركة فى االنشطه المختلفة سواء كانت علمٌة أو ثقافٌة أو رٌاضٌه من خالل نشاط  -5

رعاٌة الطالب و إتحاد الطالب و اللجان الطالبٌة تحت إشراف السادة اعضاء هٌئة التدرٌس وكذلك 

 االسر الطالبٌة. 
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  نماذج خاصة بالرائد العلمى

 جدول مهام الرائد العلمى 

 الفصل الدراسً ..........       قسم..........     السنة..........  

 عدد الطلبة تحت الرٌادة.......... 

 اسم الرائد.............................. 

 الزمن  اليوم والتاريخ  المهمة  مالحظات 

 من  إلى 
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 بطاقة الرعايه الفرديه للطالب المتعثر

 الفرقة:           أسم الطالب: 

 صلة القرابه:         أسم ولى األمر:  

 معلومات إجتماعٌه عن الطالب: 

 ترتٌب الطالب بٌن أخوته:                              عدد أفراد االسرة:  .1

 هل الوالد على قٌد الحٌاه:  .2

 هل الوالدة على قٌد الحٌاه:  .3

 عمله:              ستوى التعلٌمى للوالد:الم .4

 عمله:              وى التعلٌمى للوالدة:المست .5

    مع من ٌعٌش الطالب: .6

 الحاله االقتصادٌه:  .7

 نوع السكن:  .8
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  إستماره للطالب المتعثر

 مستوى الطالب خالل العام الدراسى 

 211      /    211 

 التارٌخ 

 
 التارٌخ

 الخدمات اإلرشادٌة المقدمة 

 
 

  النتائج 

 المواد 
 تحسن  ثبات  تراجع 

 تم تنظٌم وقته خارج الكلٌة           

 تمت محادثة معلمٌه لتشٌجعه           

 تمت دعوة ولى االمر           

 أستغل األوقات بٌن المحاضرات           

 عرضت حالتة أمام لجنة اإلرشاد           

 تعدٌل معاملة أسرته له           

 وجه إلى إحدى جماعات النشاط           

 أخرى:           

  

 

 

 


