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 للطلبة  اللقاءات اإلرشادية  عقد   اإلشراف األكاديمي  1
ــد   ــة  لقــاءات  العق ــادي ــة  االرشـــــ الفردي

 للطلبة  اعية(والجم

  –)الفرديــة  رشــــــاديــة اإللقــاءات العقــد 

ــة الـجـ ــاعـيـ ــر ـيـ   (  مـ ــة والـم ــــ لـلـطـلـبـ

  األكاديميي 

  –)الفرديــة رشــــــاديــة اإللقــاءات العقــد 

ــة ا ــاعـيـ جـمـ ــر ـيـ     ـل ــة واـلم ــــ لـطـلـبـ ـل  )

 .لهمورش تدريبية  وتو ر األكاديميي 

  –)الفرديــة رشــــــاديـة  اإللقــاءات  العقــد  

ــ جـمـ ــة اـل ــر ــي     اعـيـ ــة واـلم ــــ بـ لـطــل ـل  )

ــاديـمـيـيـ   ــة    األكـ ــدريـبـيـ تـ وتـو ـر ورش 

اـ ر اإلشـــــراف   ــاس  ـلـلم ــــــرـ ـي  وإـليـ

 . ووضع خطط التحسي   األكاديمي 
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رعاية الطلبة  الموشكي   

والمتعثري     على التعثر 

 والمتفوإلي   

 تو ر برناج لرعاية الطلبة المتعثري  

الــمــعــ ــ   ــار تــفــعــيـ ــات    يـ ــدمـ لــمـ األول 

ــة   ـكـتروـنيـ ــادـيمـي اإلـل اإلشــــــراف األكـ

ووضـع  للطلبة الموشـكي  على التعثر  

 * التحسي  خطط

 

تفعيـ  المعـايير األول والثـاني لمـدمـات  

للطلبة   اإلشـراف األكاديمي اإللكترونية  

ــكي  على التعثر   ــع خط الموشـــ   ط ووضـــ

 *التحسي   

 

ــات   ــدمـ مـ ــة ـل ـث  ـ اـل ر  ـي ــاـي مـعـ اـل ــ   فـعـيـ ـت

للطلبة   لكترونية  اإلشراف األكاديمي اإل

 الموشكي  على التعثر

 *التحسي   ط ووضع خط

 

ــكي   رامج لرعـايـة الطلبـة  بتو ر   الموشـــ

اـلـتـعـثر واـلـمـتـعـثرـي    واـلـمـتـفوإـلـي   ـعـلى 

 .والموهوبي 
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 الدروس اإلضا ية 

 

 . جدولة الساعات المكتبية و إع نها للطلبة  

 

 

 

المقرر بالتواجد  ي  ستاذ  ا التزام  

للرد علي    المكتبية   الساعات  

 .   استفسارات الطلبة 

 

 

م  إلب   تقديم الدروس اإلضا ية  

الساعات المكتبية    استاذ المقرر  ي  

 أوصفيا   الكترونيا  

 

 

م  إلب   تقديم الدروس اإلضا ية  

  استاذ المقرر  ي  الساعات المكتبية  

 ودروس األإلران  صغيا  أو الكترونيا  . 

للدروس اإلضا ية    لتسجي  اإللكتروني ا 

مصادر إلكترونية للموضوعات  وتو ير  

األكثر صعوبة )للمقررات ذات النسب  

 . وإلياس أ رها   األعلى رسوبا( 
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 األن طة الط بية 

ــطـة م بيـة منهجيـة و ال منهجيـة   توا ر أن ـــ

 المتاحة.معلنة بالوسائ  

 

 

 بالوسائ  المتاحة. معايير معلنة  توا ر  

ــاألنــديــة  ــاركــة ب ــطــة    للم ـــــ واألن ـــ

 .منهجية وال منهجية الط بية ال

 

ــطـة الط بيـة   المنهجيـة و  ارتبـا  األن ـــ

ــة   ــاجــات  المنهجي ــدمــة المجتمع واحتي بم

 وميول الطلبة.

إلياس أ ر األن طة الط بية المنهجية  

وخدمة المجتمع ووضع    المنهجية و   

 .   التحسي    ط خط 

 ي    لألن طة   التسجي  اإللكتروني 

ووضع    جميع المجاالت وإلياس أ رها  

 . التحسي  ط  خط 
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 اإلرشاد الط بي 
ــ    ــة الحالة  بالكلية   وجود كادر متمصـــ لدراســـ

 .اجتماعية/ مهنية( سواء )نفسية/ أسرية/

 تـدريبيـة  دورات    عمـ  وورش      تفعيـ  

 رشاد الط بي إل

التدريبية  لدورات  ا  عم  والورش     تفعي  

ــاد الط بي  لإل   ،الع جي  ، الوإلائي  رشـــ

 .المهني  ،النمائي 

 

  لـدورات و الورش التـدريبيـة  ا    إليـاس أ ر

واســتثمار النتائج  ي  الط بي    لإلرشــاد 

  وضع خطط للتحسي .

 

التدريبية    التسـجي  اإللكتروني للدورات  

ــة/  )    العمــ  ورش    و ــة/ الع جي ــائي الوإل

تـ    ـاعلي وإليـاس    ./ المهنيـة (  اإلنمـائيـة 

ــع خطط   ــار النتــائج  ي وضـــ ــتثم واســـ

 . للتحسي 


