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 الدعم األكبديمً والمبدي

 اآلليبث المتبعت فً تحديد أعداد الطالة المتميزيه فً الدراست:

 :ٍٝيزُ رؾذيذ اٌطالة اٌّزّيضيٓ دساسيًب فٝ ثشٔبِظ اآلصبس اٌّصشيخ غجمًب ٌّب ي 

اٌّغّٛع اٌزٜ ؽصً ػٍيٗ اٌطبٌت فٝ اٌّمشساد اٌذساسيخ فٝ ٔٙبيخ اٌؼبَ اٌغبِؼٝ ػٍٝ  -1

 رمذيش عيذ عًذا ػٍٝ األلً.أْ يىْٛ لذ ؽصً ػٍٝ 

 ٔظبَ اٌشيبدح اٌؼٍّيخ ِٓ خالي األثؾبس اٌؼٍّيخ ٚاٌزمبسيش اٌشٙشيخ ِٚٙبساد اٌزؼٍُ اٌزارٝ. -2

 رمبسيش ِزبثؼخ اٌطالة فٝ ؽعٛس اٌّؾبظشاد ٚاٌّغّٛػبد ٚاٌضيبساد اٌّيذأيخ. -3

 رمبسيش ِزبثؼخ األسبرزح ٚاٌّششذيٓ األوبديّييٓ ٌٍطالة. -4

 تميزيه دراسيًب:برامج دعم الطالة الم

رٛعذ ثشاِظ ٚاظؾخ ٌذػُ اٌطالة اٌّزّيضيٓ دساسيًب، ؽيش يؾظٝ اٌطبٌت اٌّزفٛق ثشػبيخ 

 أوبديّيخ ِٚبديخ ٚسيبظيخ ِٓ اٌغبِؼخ ٚاٌىٍيخ:

 أواًل: الدعم االكبديمً:

  يزُ رٕظيُ ِؾبظشاد خبصخ فٝ غشق اٌجؾش اٌؼٍّٝ فٝ ِغبي اآلصبس اٌّصشيخ ثغشض

 دساسيًب ثّٕٙغيبد اٌجؾش اٌؼٍّٝ. رؼشيف اٌطالة اٌّزّيضيٓ

  يزُ إششان اٌطالة اٌّزّيضيٓ دساسيًب فٝ دٚساد رذسيجيخ ٚٚسش ػًّ ٌصمً لذسارُٙ إٌّٙيخ

 إٌشش اٌؼٍّٝ.–اٌزصٛيش اٌفٛرٛعشافٝ اٌّزخصص –اٌزٛصيك –ِضً: اٌؾفبئش اٌؼٍّيخ 

 اآلصبس ٌٍزذسيت اٌؼٍّٝ  يزُ إٌؾبق اٌطالة اٌّزّيضيٓ ثبٌؾفبئش اٌؼٍّيخ فٝ اٌّٛالغ اٌزبثؼخ ٌىٍيخ

 اٌّيذأٝ ٌصمً اٌّٛا٘ت ٌذيُٙ.

 ثبويًب: الدعم المبدي:

 .رخفيط اٌشسَٛ اٌذساسيخ 

 .رخفيط إشزشان اٌضيبساد اٌؼٍّيخ ٌّٛالغ اآلصبس اٌّصشيخ ٚوزٌه اٌشؽالد اٌزشفيٙيخ 

  عٕيًٙب  121اٌّىبفئآد اٌّبٌيخ ؽيش يؾصً اٌطالة اٌّزّيضْٚ ػٍٝ ػٍٝ ِىبفؤح ِبٌيخ لذس٘ب

عٕيًٙب ِصشيًب ٌٍؾبصٍيٓ ُِٕٙ  44ِصشيًب ٌٍؾبصٍيٓ ُِٕٙ ػٍٝ رمذيش ِّزبص، ِٚجٍغ ٚلذسٖ 

 ػٍٝ رمذيش عيذ عًذا.

  ٝاٌّىبفآد ٚاٌؾٛافض اٌذساسيخ غجمًب ٌمبْٔٛ رٕظيُ اٌغبِؼبد ٚالئؾزٗ اٌزٕفيزيخ اٌصبدس ف

خ ِصش ِٓ اٌمبْٔٛ يُّٕؼ اٌطالة اٌّسزغذيٓ ِٓ أثٕبء عّٙٛسي 272ٚغجمًب ٌٍّبدح  2112
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اٌؼشثيخ اٌزيٓ ال يزغبٚص رشريجُٙ فٝ إِزؾبْ شٙبدح اٌذساسخ اٌضبٔٛيخ اٌؼبِخ اٌضالصيٓ فٝ شؼجخ 

 عٕيًٙب ِصشيًب. 121اٌؼٍَٛ ٚاٌؼششح فٝ شؼجخ اآلداة ِجٍغ ٚلذسٖ 

  :ٍٝاٌّىبفآد اٌشخصيخ ِٓ أػعبء ٘يئخ اٌزذسيس ٌٍطالة اٌّزّيضيٓ دساسيًب ٚرشزًّ ػ

 وزت ػٍّيخ.–ب رزوبسيخ عٛائض ٚ٘ذاي–شٙبداد رمذيش 

  ٝش٘ب ِٓ لجً وجبس أسبرزح ػٍُ اٌّصشيبد اٌشاؽٍيٓ ِضً: يمشرُ رعٛائض اٌّبدح اٌذساسيخ اٌز

عبئضح أ.د. ػٍٝ سظٛاْ فٝ اآلصبس ٚاٌفْٕٛ، أ.د. رؾفخ ؽٕذٚسخ فٝ اآلصبس ٚاٌفْٕٛ، أ.د. ػجذ 

 اٌؼضيض صبٌؼ فٝ اٌزبسيخ.

 ثبلثًب: الدعم المعىىي:

 ٝإؽزفبي يؾعشٖ اٌسيذ ػّيذ اٌىٍيخ ٚأػعبء ٘يئخ اٌزذسيس ثبٌمسُ ٚغالة  رىشيُ اٌّزفٛليٓ ف

 اٌفشق اٌذساسيخ ٚيزُ خالٌٗ رسٍيُ شٙبداد رمذيش ٌٍطالة اٌّزفٛليٓ ٚثؼط اٌغٛائض اٌززوبسيخ.

  إدساط أسّبء اٌطالة اٌّزفٛليٓ فٝ لبئّخ ٌٛؽخ اٌششف ثبٌىٍيخ ٚػٍٝ صفؾخ اٌىٍيخ ػٍٝ ِٛلغ

 اٌزٛاصً اإلعزّبػٝ.

 ليبث المتبعت فً تحديد الطالة المتعثريه فً الدراست:اآل

 .ٝٔزبئظ إِزؾبٔبد ِٕزصف اٌفصً اٌذساسٝ ٚاإلِزؾبٔبد إٌٙبئيخ ٌٍفصً اٌذساس 

 .ٔزبئظ ِزبثؼخ اٌؾعٛس ٚاٌغيبة ٌٍطالة 

 .ٔزبئظ اٌزىٍيفبد اٌذساسيخ ٚاألثؾبس ٚاٌزمبسيش اٌشٙشيخ ٌٍطبٌت 

 ٌّمشس اٌزٜ رؼضش فيٗ اٌطبٌت.رمشيش ػعٛ ٘يئخ اٌزذسيس اٌمبئُ ثزذسيس ا 

 برامج دعم الطالة المتعثريه دراسيًب:

 .صيبدح اٌسبػبد اٌّىزجيخ اٌّخصصخ ٌٍطالة اٌّزؼضشيٓ دساسيًب ِٓ لجً أسزبر اٌّمشس 

  اإلسزؼبٔخ ثبٌٙيئخ اٌّؼبٚٔخ فٝ إػبدح ششػ ثؼط إٌمبغ فٝ ِٛظٛػبد اٌذساسخ ٌٍطالة

 اٌّزؼضشيٓ.

 ئً إيعبؽيخ ِضً فيذيٛ٘بد رٛظيؾيخ فٝ إٌمبغ اٌزٝ يصؼت رضٚيذ اٌطالة اٌّزؼضشيٓ ثٛسب

 ػٍٝ اٌطبٌت اٌّزؼضش فّٙٙب فٝ اٌّمشس.

  ػًّ فصً دساسٝ ثيٕٝ يؼمجٗ إِزؾبْ ٔٙبئٝ ٚفصً دساسٝ أخش صيفٝ يّىٓ ٌٍطبٌت

ِٓ اٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ اٌذاخٍيخ ٌٍىٍيخ  14اٌشاست أٚ اٌّزؼضش دخٌٛٗ غجمًب ٌّب أشبسد ٌٗ اٌّبدح 

فٝ  Dّؼ ٌٍطبٌت اٌّزؼضش دساسيًب أْ يؼيذ دساسخ اٌّمشساد اٌزٝ إعزبص٘ب ثزمذيش ٚاٌزٝ رس

اٌفصً اٌجيٕٝ أٚ اٌصيفٝ؛ ٚرٌه ٌزؾسيٓ اٌّؼذي اٌزشاوّٝ ٚرؾست اٌذسعخ األػٍٝ اٌزٝ 

 ؽصً ػٍيٙب اٌطبٌت.  
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 ريبضً للطالة بصفت عبمت:الدعم البرامج 

  اٌشجبة ثبٌىٍيخ، ٚيزُ رىشيُ اٌطالة يزُ رٕظيُ دٚساد سيبظيخ رؾذ إششاف إداسح سػبيخ

 اٌفبئضيٓ ثغٛائض ِبٌيخ.

  ٝاٌّسشػ ٚيزُ رىشيُ –اٌزّضيً –يزُ رٕظيُ ِسبثمبد فٝ األٔشطخ اٌفٕيخ ِضً: اٌّٛسيم

 اٌفبئضيٓ فٝ إؽزفبٌيخ ثبٌىٍيخ ثؾعٛس اٌسيذ ػّيذ اٌىٍيخ ٚيزُ رسٍيُ اٌغٛائض ػٍيُٙ.

 

 رئيس معيبر الطالة

 د. أحمد بدران
 


