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 دليل الريادة الطالبية للفرقة اإلعدادية

 

 لجان الريادة الطالبية  -1

 تشكل لجان الريادة الطالبية في بداية العام الدراسي بقرار من مجلس القسم و مهام هذه اللجنة كالتالي :    

 طالبي من أعضاء هيئة التدريس لكل مجموعة من الطالب .تعيين رائد  -ا

يتم تسليم قائمة بأسماء الطالب المقرر اإلشراف عليهم لكل رائد و يتم إعالم الطالب بأسماء الرواد و طرق التواصل معهم عن طريق  -ب

 اللقاءات التوجيهية في بداية العام الدراسي .

 ية العام الدراسي و تعريفهم بنظام المعهد .إستقبال الطالب الجدد و الترحيب بهم في بدا -ج

 تجتمع اللجنة شهرياً لمتابعة تقارير الرواد و مناقشة مشاكل الطالب . -د

 .  متابعة حاالت التعثر الدراسي من خالل تقارير الرواد و التنسيق مع الجهات المختصة على طرق التعامل معها -ه

 تقوم اللجنة برفع تقرير شهري إلى مجلس القسم . -و

 ظام الريادة الطالبيةن -2

 أهمية الريادة الطالبية و الهدف منها   2.1

 تعريف الريادة الطالبية

ضل الريادة الطالبية خدمة إشرافية تهدف إلى تعريف الطالب بأهداف القسم و رسالته و معاونتهم على اإلنتظام  و التقدم في الدراسة على أف

 وجه ممكن .

 المسئول عن الريادة الطالبية 

ة العام تقوم إدارة القسم بتعريف الطالب بنظام الريادة الطالبية و مهام الرائد الطالبي من خالل اإلعالن على دليل الريادة الطالبية في بداي

 الدراسي .

 الرائد الطالبي 

 راسية .هو عضو من أعضاء هيئة التدريس بالقسم يكون مسئوال عن متابعة الطالب أكاديميا و معنويا خالل السنة الد

 هدف الريادة الطالبية 

ات متابعة الطالب أكاديميا و معنويا و مالحظتهم و إرشادهم و مساعدتهم للتغلب على المشاكل التي قد يواجهونها مع رفع التقارير و التوصي

 للجهات المختصة .

 معايير إختيار الرائد الطالبي  2.2

 . أن يكون من أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

  ( نب إقامة عالقات شخصية مع الطالبلديه القدرة على التفاعل مع الطالب و تقديم الدعم الالزم لهم )مع الحرص على تجأن يكون 

  تطوير الذات ( . –التفاؤل  –الحماسة  –اإليجابية  –أن يكون له سمات شخصية تؤهله للعمل التطوعي )الدافعية 

 

 

  ً  باألنظمة األكاديمية و اإلدارية بالمعهد . أن يكون ملما

 . أن يكون ملماً بمفاهيم و ممارسات الجودة 
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 آليات تفعيل الريادة الطالبية   2.3   

 . يحدد القسم رائداً من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في نظام الريادة الطالبية لكل مجموعة من طالب الفرقة اإلعدادية 

  دية .قوم بتدريس مقررات الفرقة اإلعداأعضاء هيئة التدريس التي تيفضل إختيار الرائد من 

  يخصص نموذج لتقرير المتابعة الدوري المطلوب من الرائد الطالبي و يشمل : تاريخ اإلجتماع , الحاضرين من الطالب , المشاكل

 المذكورة , تفصيل ما تم وضعه من مقترحات الحلول .

  قسم لمناقشته في مجلس القسم في نهاية كل شهر موضحاً ما تم تنفيذه من أنشطة .رئيس الالرائد الطالبي تقرير إلى يرفع 

 . يمثل رأي الرائد الطالبي رأيا إستشاريا و ليس إلزاميا للطالب  

 الرائد الطالبي  مهام  2.4  

 ناء الدراسة .تخصيص ساعة مكتبية لمقابلة الطلبة في مكتبه لمناقشة الموضوعات و المشاكل التي تواجههم أث 

 . المساعدة في حل المشكالت و تقديم النصح و اإلرشاد و التوجيه للطالب واعالمه بمسئوولياته و واجباته 

 . التواصل مع الطالب مباشرة عبر اللقاءات المباشرة لكن خالل جائحة كورونا تم التواصل عبر الواتساب و البريد اإللكتروني 

  دراسي .التعرف على أداء الطالب كل فصل 

 . إعداد ملف خاص للطالب المتعثرين و متابعة حاالتهم 

 . التعرف على الطالب المتفوقين دراسيا و تشجيعهم 

 . رصد الحاالت التي تحتاج إلى رعاية خاصة مثل أخصائي نفسي أو إجتماعي أو طبي 

  عن الطالب المشرف عليهم إلى رئيس القسميرفع الرائد الطالبي تقرير شهريا . 

 مؤشرات التقويم 2.5  

 . إستبيان رأي الطالب عن فاعلية دور الرائد الطالبي 

 

 رعاية الطالب المتفوقين و المتعثرين  – 3

 . يقوم القسم برعاية و دعم الطالب المتفوقين و المتعثرين كاألتي

 دعم و رعاية الطالب المتفوقين :  1.3

 و من هذا المنطلق تكون سياسات التحفيز على عدة مستويات تشمل : يحرص القسم على دعم و تحفيز المتفوقين

 المكافآت المادية للمتفوقين دراسيا  -1

 تقوم إدارة المعهد بمنح إعفاءات مالية لتفوق الطالب الحاصلين على تقدير جيد جدا أو إمتياز في كل عام دراسي .

 التبادل الطالبي  – 2

 . الطالب المتفوقين ألنشطة تبادل طالبي يتم ترشيح

 دعم الطلبة المتفوقين في األنشطة الطالبية  – 3

ــــــــــة آت عينيفيتم مكافأة الطالب المتفوقين في األنشطة المختلفة كالنشاط الرياضي و الفني و الريادي من خالل شهادات تقدير و مكا

 دعم مختلفة .وسائل و

  تكريم أوائل الدفعات – 4

تحرص إدارة المعهد سنويا على تكريم الطالب األوائل من مرحلة البكلوريوس في حفل الخريجين بحضور لفيف من األساتذة و أعضاء 

 هيئة التدريس و تمنحهم شهادات تقدير .

 دعم و رعاية الطالب المتعثرين   2.3

 ى النتائج.تتم مراجعة نتائج الفرقة اإلعدادية و تحديد الطلبة المتعثرين بناء عل
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 و يتم بعد ذلك إبالغ الرائد الطالبي بأسماء الطلبة المتعثرين إلتخاذ اإلجراءات الالزمة و يكون التعامل كاألتي :

 يتم الحوار مع الطالب و مناقشة أسباب التعثر و توجيهه للتغلب على هذه األسباب . 

 رفع مستوى الطالب . يتم عمل مجموعات تقوية و مراجعات للمقررات المختلفة لإلسهام في 

 إيجاد حلقات التواصل بين الطالب و أعضاء هيئة التدريس في المقررات المتعثر فيها لمعرفة المادة .يقوم الرائد الطالبي ب 

 . يمكن توجيه الطالب لإلستفادة من المواقع المختلفة للتعليم عن بعد لتقوية مهارات التعلم الذاتي 

 طالب خالل العام .تتم متابعة التقدم في مستوى ال 

 . يتم المساعدة عن طريق وحدة الدعم الطالبي بالمعهد و اإلستعانة بهم إذا إستلزم األمر   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 رئيس القسم                                                
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