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تعثرين وبرامج الرعاية لمتفوقين والمبدعين والموهوبين وامالللطالب آلية التعرف على 

 التحفيز والدعم كل فئة منهم

ِّلُون ثروةً وطنيةً في غاية األهمية، فَم بما أن  لدراسة سعىتأن  الجامعة واجب  نالموهوبين والمبدعين والمتفوقين يمث 

 قدالموهوبين والمبدعين والمتفوقين تَْنع هم على اإلبداع واالبتكار؛ وذلك ألنيفزحتحاجاتهم، وطرق تنميتها، واكتشافها، و

قسم الهندسة يهدف  .الحياة الكريمة لشعوبهم بلس وتطوير المشكالت، وارتياد آفاق المستقبل، لعليهم آمال كبرى في ح

الكتشاف مواهبهم  ول على فرص متكافئةحق في الحصبالقسم ولجميع الطالب الالموهوبين الطالب رعاية الى الميكانيكية 

 وتنميتها. 

 

 

 :وهوبينمال الب: الطأولا 

لية آ, وتوجد قسم الهندسة الميكانيكيةبالتعاون مع ة االرشاد االكاديمي من قبل وحدوهوبين ملايتم التعرف على الطلبة  

 :للتعرف عليهم كما يلي

  اللمن خوهوبين ملاب البالقسم للتعرف على الط طالبيال االكاديمي رشدملا اللب من خالمتابعة جميع الطيتم 

لتقديم البرامج بهم تمهيدا  أو بعض الجوانب التميز في شخصياتهم ثم عمل احصائية المتميزةتهم الأعمالهم وتفاع

 .لهم ناسبةملا

 أو  الرياضية وأ سابقات الفنيةملتميزة في الممشاركتهم ا خاللوهوبين من ملاعتماد في التعرف على اليمكن كذلك ا

 .واهبلمذوي االطالب  ويتم حصر تلكالثقافية 
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ا   :المبدعين الب: الطثانيا

لية آ, وتوجد قسم الهندسة الميكانيكيةبالتعاون مع ة االرشاد االكاديمي من قبل وحدالمبدعين ب يتم التعرف على الطال 

 :للتعرف عليهم كما يلي

  اللمن خالمبدعين ب البالقسم للتعرف على الط الطالبي كاديمياال رشدملا اللب من خالمتابعة جميع الطيتم 

 .بعض الجوانب التميز في شخصياتهم أوابداعاتهم أعمالهم و

 العلمية سابقاتملتميزة في الممشاركتهم ا خاللمن المبدعين  الطالب عتماد في التعرف علىاليمكن كذلك ا 

 .حل المشكالتوواالبتكارات 

 

ا لثثا   :ينتفوقلما البالط :ا

 (فأكثر 4.50معدل ) تهم الدراسيةالمعد خاللعليهم وتحديدهم من  يتم التعرفتفوقين لما للطلبة بالنسبة 

 االكاديمي  رشادوحدة االي وتسليمها إل بالقسم االكاديمي رشد متفوقين من قبل الملب االيتم اعداد قوائم بالط  

 

ا    :المتعثرين البالط: رابعا

 (2.0أقل من معدل ) تهم الدراسيةالمعد خاللعليهم وتحديدهم من  يتم التعرف المتعثرين للطلبة بالنسبة 

 االكاديمي  رشادوحدة االي وتسليمها إل بالقسم االكاديمي رشد مالمتعثرين من قبل الب اليتم اعداد قوائم بالط  
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 تفوقينلمبدعين والموهوبين وامب الالالتحفيز والدعم للط

  الفنية  واهبملواهب الخاصة كاملنشطة التي تتعلق بااالللمشاركة في ين والمبدعين للطالب الموهوبيتم تحفيز

 تفعل بشكل مركزي علىاالنشطة , سواء كانت تلك الطالبيةندية الدبية وأنشطة البحث العلمي وااالوالرياضية و

 .الطالبية نشطةالاة وحدا خاللمن ية أو بين االقسام داخل الكل أو مستوى الجامعة

 جتمع.ملشاركة في أنشطة خدمة امال 

 ختلفة.ملسابقات امشاركة في المال 

 تفوقين يتم منحهم مكافأة تميز.ملبالنسبة للطلبة ا 

  التي تنفذ نشطة اال حافل العامة وكافةمال في فيتمثيل الجامعةاولوية يكون للطالب الموهوبين والمبدعين والمتفوقين

 ةداخل الجامعة والكلي

 ف بالقسمالشر لوحات أسمائهم في ادراج خالل منلموهوبين والمبدعين والمتفوقين للطالب ا يتم تحفيز. 
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 :المتعثرينب اللطاومتابعة آلية معالجة 

 حاضرات، أو عدم منتظام في حضورالالباب التعثر لدى الطالب، من عدم امتابعة أس االكاديميرشد مال يطلب من

 ت نفسية أو عائلية لدى الطالب.المشك قر ر، أو أيملت تتعلق بصعوبة االكم في تسليم الواجبات، أو أي مشلتزااال

 ساعدة في حل ملوا من بداية الفصل حضور الطالب للمحاضرات والتزامه بتسليم الواجبات االكاديميرشد ميتابع ال

 شكلة.ملت قد تواجهه في بداية االأي مشك

 تعثرين للمتابعة شهريا.ملبتقرير عن الطالب ا قرراتملمن أساتذة ا االكاديميرشد ميمكن أن يطلب ال  

 التعثر ناقشة أسبابمفيها ل واد الذين تعثرواملتعثرين وعقد لقاءات مع أستاذة املب االتنظيم اجتماع مع الط 

 بعد النتائج الشهرية والفصلية. وذلك لتحسين مستواهـم الدراسي ثلىملالطرق ا وإرشادهم إلى

 بالتنسيق. ستذكارالجيد وفق جدول منظمالوإرشاده إلى طرق ا ه خارج الجامعةعلى تنظيم وقت تدريب الطالب 

  ب الالط على التعرف وأهميتها في بالبين الط الفروق الفردية رعاية عن كيفية قرراتمستاذة الالتوجيه نشرات

 ب ويمكـن عمل نشرات عن التدريس الجيـد.الت الطالتعثرين وقيامهـم بمعالجة مشكمال

  رشاداالبوحدة  ستعانةاالدقيقة منهم  ن يحتاج إلى متابعةمل وفتح دراسة حالة لهم. الفردية مات الرعايةتقديم خد 

 لتشخيص أسباب التعثرالنفسية.االكاديمي 

 توضح للطالب  ستفسار عن أي مسالة لماللكتبية مقرر في الساعات المتعثر على زيارة أستاذ الملتشجيع الطالب ا

 حاضرة.مأثناء ال

 ةرئيس قسم الهندسة الميكانيكي

 
 بد. أيمن عبدالهادي الذوي
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