
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرياضيات قسم ا�رشاد ا�كاديمي في خطة

  ـھ١٤٣٨- ـ ھ١٤٣٧ للعام ا�ول الدراسي للفصل
  

  

  

 

 

 

        قسم الرياضياتقسم الرياضياتقسم الرياضياتقسم الرياضيات
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  تطوير منظومة ا;رشاد ا�كاديمي للط-ب.  
  
  
  
  

 .التدريس ھيئة أعضاء لدى ا�كاديمي ا;رشاد مفھوم تعزيز:  ا�ول لھدفا

    

  انشطة  المبادرات
  مسئولية التنفيذ  مؤشرات ا�داء  فترة التنفيذ

  المساندة  ساسيةا�  الى  من
ـــــــــــاديمي� • ـــــــــاد�	كــــــــ ــــــــــم��رشــــــــــ دعـــــــــ

ـــل� �ليك��ونــــي،�وتســــهيل�تعامـ

ــــــع� ـــــة�التــــــــدريس�مــ ــــــاء�هيئـــ أعضــ

 ال+�نامج�

وضع�خطة�ل,رشاد�	كـاديمي� •

ــــــــى� ـــــــراف�ع1ـــــــــ ـــــــــة،�و�شــــــــــ بالكليــــــــ

      تنفيذها.

ــــــــــاد� • ــــــــــ ــــــة��رشـــــ ـــــــــ ــــــــــيح�آليــــــــــ ـــــــــ توضـــــ

ــــــة� ـــــــــ ــــــــاء�هيئــ ـــاديمي�?عضـــــــــ ـــــــــ 	كـــــ

ـــــــــر� ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــدريس،�وحصــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ التــ

ـــــد� ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــؤوليات�اBرشــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ مســـــ

ــــدم� ـــــــــ ـــــمان�عــ ـــــــــــاديمي؛�لضــــــــــ 	كــــ

ــــرار� ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــكHت�تكــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ اBشــــ

   	كاديمية.

ـــــــراف • ـــى��شـــــ ــــامج�ع1ـــــــــ ـــــــــــذف�برنــــــــ �الحـ

 .للطلبة�و�ضافة

�تقريـر�برفـع�اBرشـدين�عمـل�متابعـة •

 و�ضافة�الحذف���عن�للوحدة

ارســـال�رســـائل�قصـــ�Tة�للطـــHب�ع+ـــ�� •

ــــــــــل� ــــد�اBهمــــــــــــة�مثــ الجــــــــــــوال�باBواعيــــــــ

 ان\]اء�الحذف�و�ضافة�

  

  

  تقرير�لوكالة�الشؤون�التعليمية    

المرش$$$$$$$$$$$$$$$$$$$دون 
 ا�ك$$$$$$$$$$$$$$$$اديميون

 بالقسم.

 

 وحدة دعم الطالب

 

للط-ب التحصيلية والمھارات القدرات تطوير: ثانيال الھدف  

 

  انشطة  المبادرات
  مسئولية التنفيذ  مؤشرات ا�داء  فترة التنفيذ

  المساندة  ا�ساسية  الى  من



 

�الطHب��� • �مهارات تنمية

�عقد� �خHل �من 	كاديمية

 الندوات�والدورات�الHزمة�لهم.

�ال • �تعزيز لدى��نالتفوقTسلوك

�إبراز� �طريق �عن الطHب؛

�الشرف،� �لوحات �fي اBتفوقTن

�اBناسبات� �fي وتكريمهم

 اBختلفة.

�وأهم��أسبوع • �	كاديمي iرشاد

 برامجه�

�وأهدافه� • �مفهومه �	كاديمي �رشاد

 وواجبات�اBرشد�	كاديمي

�هيئة� • �بـأعضاء �الطHب تعريف

  التدريس�fي�القسم.

 دور�الطالب�اتجاه�مرشده�	كاديمي •

• � �بعنوانورشة �النف��qrsعمل الدور

 وiجتماtي�ل,رشاد�	كاديمي

ـــة� • ـــــــــ ــــــع�البيئــــــــ ـــــــــ ـــــــــــأقلم�مـــــ ــــــــــة�التـــــــــ كيفيــــــــــ

  الجامعية

١/  ٨  /
  ھـ ١٤٣٨

١/  ١١  /
  ا�سبوع عن تقرير  ھـ ١٤٣٨

المرش$$$$$$$$$$$$$$$$$$$دون 
ا�ك$$$$$$$$$$$$$$$$اديميون 

 بالقسم.

 

 وحدة دعم الطالب

 

.والقيادة الشخصي والتخطيط ا�تصال، مھارات مثل الط-ب؛ لدى عليةالتفا المھارات تنمية: ثالثال الھدف   

 

  مسئولية التنفيذ  مؤشرات ا�داء  فترة التنفيذ  انشطة  المبادرات
  المساندة  ا�ساسية  الى  من

�الشخصية� • �مفهوم تنمية

�الطHب� �لدى �يجابية

�ع1ى� yTالتم� �إzى ودفعهم

�	كاديمي� الصعيدين

�.qr{والشخ 

�مفهو  • �الطالب�تعزيز م

�خHل� �من �النشط، الجام~ي

�قيادة� �fي �الطHب إسهام

:�بعنوان�للطHب�تدريبية�دورة •

�وطرق �مشك�H]ا�النفسية�الصحة

 �عHجها

ـــــــــــائل • ـــى�رســــ ــــــــــ ـــــــات�ع1ــ ـــة�شاشــــــــ ـــــــــ �الكليــــ

ــائل �ع1ــــى�الطلبــــة�تحــــث�جــــوال�ورســ

ـــة ــــــتذكار�مداومــــــــ ـــــتعداد�iســـــ �وiســــــ

 .	ول �التحصي1ي�لHختبار

ــــــــــه • ـــــــــ ـــــــــدين�توجيــــــــ ـــــــــ ــــــــــــر�اBرشــــــــــ ـــــــــ �بحصـــــــ

١/  ١٥  /
  ھـ ١٤٣٨

١/  ٢٠  /
   تقرير  ھـ ١٤٣٨

المرش$$$$$$$$$$$$$$$$$$$دون 
ا�ك$$$$$$$$$$$$$$$$اديميون 

 بالقسم.

 

 وحدة دعم الطالب



 

�واBناسبات� الدورات

 اBختلفة.

ــــــHب ـــــــــ ــــــــــــدني�الطــــــــ ـــــــــ ــــــــيلهم�اBتــ ـــــــــ �تحصـــــــ

ـــــــــــ�]م ـــــــــ ــــــــــى�وحـــــ ــــــــــ ـــــــــــة�ع1ـــــ ـــــــــ ـــع�كيفيـــــ ـــــــــ ـــــــــ �رفــــ

  	كاديمي�مستواهم

 

.التدريس ھيئة أعضاء بين المتميزة ا�كاديمية الممارسات نشر: رابعال الھدف   

 

  انشطة  المبادرات
  مسئولية التنفيذ  مؤشرات ا�داء  رة التنفيذفت
  المساندة  ا�ساسية  الى  من

�	كاديمية� • �اBمارسات حصر

�هيئة� �?عضاء اBتمyTة

 التدريس�والعمل�ع1ى�نشرها.

�هيئة� • �أعضاء �مهارات تنمية

 التدريسية.التدريس�

�الحوار�للطالب� • �ثقافة تنمية

 الجام~ي

ـــة�عـــــن�للطـــــHب�تدريبيـــــة�دورة • �كيفيــ

 ناقشةوا�Bالحوار�بأد�تعلم

 مهارات�البحث�العلمي •

ـــــــــــــث • ـــــــدين�حـــ ــــــى�اBرشـــــــــ ـــة�ع1ــــــــــ ـــــــــ �متابعــــ

ـــــــــHب ـــــــــ ـــــرري�الطـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــاب�متكـــ ـــــــــ �الغيـــــــــ

 ��]م�وiتصال

دورة�للطــHب�بعنــوان�ادارة�الوقــت� •

 fي�العملية�التعليمية

ــــTن� • ـــــــــ ـــــــــHب�اBنقطعـــــــــ ـــــــــ ــــــــة�الطــــ ــــــــــ متابعــــ

  والتواصل�معهم�

١/  ٢٢  /
  ھـ ١٤٣٨

٢/  ٩  /
  ھـ ١٤٣٨

  تقرير�لوكالة�الشؤون�التعليمية

دون المرش$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ا�ك$$$$$$$$$$$$$$$$اديميون 

 بالقسم.

 

 وحدة دعم الطالب

 

.لھم المناسبة الرعاية وتقديم الموھوبين، الط-ب اكتشاف: خامسال الھدف   

 

  مسئولية التنفيذ  مؤشرات ا�داء  فترة التنفيذ  انشطة  المبادرات
  المساندة  ا�ساسية  الى  من

�الجامعية� • �البيئة �ودعمهـــم�اBوهـــوبTن�الطلبـــة�ةمتابعـــ ��]يئة
٢/  ٢٠  /

  ھـ ١٤٣٨
٣/  ٢  /

  ھـ ١٤٣٨
  تقرير�لوكالة�الشؤون�التعليمية

المرش$$$$$$$$$$$$$$$$$$$دون 
ا�ك$$$$$$$$$$$$$$$$اديميون 

 بالقسم.

 وحدة دعم الطالب



 

 �ونفسًيا�أكاديمًيا اBناسبة�لرعاية�اBوهوبTن.

حث�اBرشدين�	كاديميTن�ع1ى� �

حصر�الطلبة�اBرتفع�تحصيلهم�

ع1ى�iستمرار�fي���العلمي�ودعمهم

   ذلك.

 

 


