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 .دعم المسار التعليمي للطالب الهدف: 

 

 :ةالطرق المتناول

  

 تعريف الطالب باللوائح التنفيذية  الطالبية, ومنها : -1

 قواعد الحذف واإلضافة والتوقيتات الخاصة بها.  -

 قواعد الغياب المسموح بها ونظام احتساب الحرمان.  -

 قواعد االعتذار عن مقرر دراسي أو فصل دراسي. -

 كيفية حساب المعدل الدراسي للطالب فى كل مقرر.  -

 

يههه  تسههههيل حصهههول الطالهههب علهههى الحقي هههة التعليميهههة االلىترونيهههة والتهههى تحتهههو  علهههى  م -2

 المقررات الدراسية الخاصة بالطالب.

 

 العمل علي تشجي  الطالب المتفوقين والم دعين من خالل: -3

 العلمية. التشجي  علي االشتراك في المؤتمرات -

 تعزيز مهارات ال حث العلمي. -

 تطوير المهارات االبداعية. -

 إشراك الطالب في رحالت الت ادل الطالبي. -

 الدراسي وذلك من خالل: عالج حاالت التعثر -4

اللقهههههااات  االرشهههههادية الدوريهههههة بهههههين المرشهههههد ا كهههههاديمي و الطهههههالب المتعثهههههرون  -

 للوقوف علي أس اب التعثر الدراسي ومعالجتها.

التواصههههل مهههه  اع ههههاا  يمههههة التههههدريي إلمههههداد المشههههرف ا كههههاديمي بمهههها يلههههي :  -

 در ات الطالب(. –تعذرات الطالب  –)غياب الطالب 

 التشجي  والتحفيز المستمر للطالب.  -

 اكتشاف قدرات الطالب وتعزيز ثقته بنفسه. -
 

 و ذلك من خالل تفعيل الجوانب التالية :  محور اجتماعي:.

 : الجانب اإلنمائي -1

 هههههو بحهههههث واكتشهههههاف الطاقهههههات لهههههد  الطالهههههب السهههههتثمار ا  واالسهههههتفاد  منهههههها   الهددددددف:

 وتوظيفها في خدمته وخدمة مجتمعه.

 الطرق المتناولة:

 .تأسيي مجلي طالبي للتع ير عن صوت الطالب بطريقة مثالية -1

 رف  مقترحات الطالب من خالل الوحد  إلى إدار  الىلية.  -2

تحفيههههز الطههههالب  بالمشههههاركا  فههههي الفعاليههههات االرشههههادية التههههي يجريههههها مركههههز االرشههههاد  -3

 االكاديمي. 



 اعداد لقااات ونشرات ارشادية أكاديمية  دورية للطالب.  -4

 عرض ابداعات الطالب في لوحة اإلرشاد ا كاديمي بالىلية. -5

 المسابقات العلمية والفنية واال تماعية.  -6

 تأسيي وحد  للعمل التطوعي الطالبي بالىلية.  -7

 

 :    والعالجي الجانب الوقائي -2

دراسهههة الظهههروف اال تماعيهههة والنفسهههية والتربويهههة التهههي تهههؤثر علهههى الطهههالب تهههأثيرا  الهددددف:

سهههل يا والعمهههل علهههى تهههوعيتهم  وت صهههير م حهههول لثار ههها ونتائجهههها والعمهههل علهههى إ الهههة  سهههل يا

 أس ابها وتدري هم وتنمية قناعاتهم الذاتية لتجنب  ذه الممارسات السل ية .

 الطرق المتناولة:

التعهههههرف علهههههي حهههههاالت العهههههداوه و الفهههههرو   الفرديهههههة بهههههين الطهههههالب  االرشهههههاد الم ىهههههر: -1

 وعال ها.

 من خالل ال رامج الرياضية والترفيهية. العمل علي تقليل ال غوط النفسية -2

 تشجي  العمل الجماعي من خالل المشاري  الطالبية والرحالت الجماعية.  -3

 لوك الغير مرغوب فيه.ارشاد وقائي: لتدعيم السلوك المرغوب فية وتعديل الس -4

 تعزيز الوا ع الديني للطالب في حاالت االنحرافات ا خالقية. -5

 طالب. العمل علي التواصل المستمر م  اسر  ال -6

 كتابة تقارير مفصلة وسرية لىل حالة من حاالت التعثر النفسي واال تماعي. -7

 المشاكل النفسية واال تماعية.العمل على إيجاد الحلول المناس ة لتفادي مثل  ذه  -8
 


