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 إجنازات وحدج دعن الطالة للعام الدراسي 6341-6341
جم جلظيم مىجصاث الىخدة على عدة مداوز جخىشع ما بين الىخدة والطالب والدوزاث 

 الخدزيبت وأعػاء هيئت الخدزيع وأهم املىجصاث وهي هما ًلي: 

خيتص تالوحدج: احملور االول: ها  
هـ والتي  1435/1436عمل خطت حشغيليت حدًدة للىخدة للفطل الدزاس ي الثاوي للعام  -1

 جخػمً أهداف الىخدة العامت والخفطيليت.

 عمل لىخت إعالهيت على واحهت الىخدة جىضح الخعسيف بالىخدة وأهدافها ومهامها. -2

جىشيع الطالب على املسشدًً ألاوادًميين بالخيظيم مع ألاكظام العلميت وجم زبطهم   -3

واملشسف على بسهامج الىظام  )الدهخىز اًمً حساداث عػى بالىخدة بالىظام الالىترووي.

 الالىترووي(

علد احخماعاث أطبىعيت دوزيت مع ميظلي ألاكظام بملس الىخدة بدػىز مظاعد وهيل   -4

وهخابت جلازيس عجها )املشسف  اليليت للشؤون الخعليميت طعادة الدهخىز اخمد خظً

  الدهخىز عبده خلف هائب زئيع الىخدة(.

 باألكظام. ألاوادًميينللطالب عً طسيم املسشدًً  ألاوادًميمخابعت عمل ملفاث الازشاد   -5

 غم ميظلي ألاكظام الجدد في الىخدة. وهم: -6

 كظم إدازة الاعماٌ  –الخليفت بدًل للمسخىم الدهخىز أدم أبىس الدهخىز مدمد أخمد  . أ

 كظم أدازة الاعماٌ –طسم بدًل للدهخىز مدمد أخمد الخليفت الدهخىز خالد ألا  . ب

 طائل إزشادًت عبر الجىاٌ للترخيب بالطالب وإزشادهم في عمليت الدسجيل.دعم الطلبت بس  -7

علد احخماع مع ميظلي ألاكظام للىكىف علي أهم املشىالث التي حعترع لها ألاكظام  -8

 .فيما ًخظ الازشاد ألاوادًمي

مشازهت الىخدة في ملخلي الخجازب الىاجحت لىواالث الشؤون الخعليميت بالجامعت )اللجىت  -9

 ميتإلاعال 
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املجخمع بدفس خدمت في وليت  بشيازة مً كبل أعػاء الىخدة لىخدة دعم الطال  -11

والازشاد  الباطً حامعت املجمعت للىكىف على خبرتهم في مجاٌ وخدة دعم الطالب

 .ألاوادًمي

 املبادزة بمشسوع الخلمرة.  -11

ميت باألكظام العل اليليتبطالب الالشسوع في جىفير بسهامج الخلمرة على مجمىعت مً  -12

 .(4. الرًً ًصيد معدلهم عً )املخخلفت

الطالب الثاني:احملور   

خفل اطخلباٌ الطلبت الجدد للفطل الدزاس ي الثاوي في الطالت السياغيت وذلً كبل  -1

بداًت الدوام السطمي جخلل الحفل بعؼ الفعالياث إلازشادًت وجم جصويد الطالب 

 بمجمىعت مً الىخيباث واملطىياث إلازشادًت.

بالخىاضل مع اعػاء هيئت الخدزيع وميظلاث الازشاد ألاوادًمي مً خالٌ الليام  -2

 )الىاحع اب( وهرلً الطالباث للجامعاث املظاهدة للىخدة

اطخلباٌ طالباث املدازض الثاهىيت للخعسيف باليليت ومسافلها مً خالٌ حعسيف ول  -3

ملدازض جلظيم ا وجم‘ كظم مً اكظام اليليت على خطت اللظم وزؤيت وزطالت اللظم

 على زالر اًام.

 زعاًت الطالباث جدطيليا والاطهام في خل مشىالتهم الاوادًميت والظلىهيت. -4

عمل اطدباهت خاضت عً كياض زض ي الطالباث عً وخدة دعم الطالب وجم جىشيها  -5

  واطخخالص هخائج الاطدباهت.على الطالباث 

الطالباث  شهس ملعالجت بسهامج ملدةث دزاطيا مً خالٌ وغع خطس الطالباث املخعثرا -6

املخعثراث، وجىفير دوزاث جدزيبيت مً كبل اعػاء وخدة دعم الطالب ليي حظهم في 

طباب وغعف الخدطيل الدزاس ي لديهً أدزاث الطالباث وعمل اطدباهت خٌى جىميت ك

 والىكىف علي اهم الطعىباث التي جىاحها الطالبت املخعثرة دزاطيا.
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املهازاث الليادًت خالٌ ضلل  الطالبيت، مًياداث شسان الطالباث في بسهامج اللإ -7

 باملشازهت في اجخاذ بعؼ اللسازاث.

جفعيل ه الهدف مى)جدذ مظمي الجماعاث املظاهدة(  –اوشاء مىخب للدعم الطالبي   -8

الطالب في املجاٌ ألاوادًمي ومعسفت ول طالبت معني الازشاد الطالبي وكظمذ واآلحي :) 

الطالبي( وكد حماعت الاعالم  –حماعت زعاًت الظلىن –حماعت الازشاد ألاوادًمي 

 أها في خدمخً(.)أطلم على هرا البرهامج 

لحاطب الالي كظام الىيمياء واأاملشسوعاث التي جخدم البيئت مً  طسح مجمىعت مً  -9

 السياغياث( وفي طىز جىفيرها وكظم 

الاكظام عمل للاءاث ما بين املجلع الاطدشازي ووخدة دعم الطالب وميظلاث  -11

ووهيلت اليليت لشؤن الطالباث ملعسفت مشىالث الطالباث والىكىف على خل جلً 

 املشىالث مً وافت الاكظام.

الطالباث الالحي ليظذ لديهً اللدزة على شساء  إلفادةمعسع للىخاب املظخعمل إكامت  -11

 الىخب عً طسيم الاطخعازة مً املىخبت 

 ف والاغافت ربسهامج الح خابعت م -12

 هتهاءاجىاٌ باملىاعيد الهامت مثل مىعد ( للطالب عبر الsmsائل كطيرة )إزطاٌ زط -13

 الحرف وإلاغافت والحرف والاعخراز عً فطل دزاس ي.

إعطاء الطالباث املخفىكاث مً حميع ألاكظام شهاداث جفىق مىكعت مً وهيلت اليليت   -14

 .همخدفيز لوجم وشس اطماء الطالباث املخفىكاث على مىكع الجامعت للشؤون الخعليميت 

خث املسشدًً ألاوادًميين على خطس الطلبت املخدوي جدطيلهم العلمي والىكىف على  -15

 ألاطباب وخل املشاول.

خث املسشدًً ألاوادًميين على خطس الطلبت املسجفع جدطيلهم العلمي ودعمهم على  -16

 الاطخمساز في ذلً.

على جخطيظ (عبر الجىاٌ ألعػاء هيئت الخدزيع لحثهم smsإزطاٌ زطائل كطيرة ) -17

 دكائم مً وكذ املداغسة جخعلم باإلزشاد والامخداهاث. 11
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خث املسشدًً ألاوادًميين على للاء حميع الطلبت املظىدًً إلحهم ومخابعت ذلً   -18

 واملظاعدة في جىاضل الطالب املخغيبين عً الللاء بمسشديهم.

 أخباز الطلبت بمىعد الاعخراز عً ملسز أو فطل دزاس ي وامل  -19

 للطالب جدثهم على مداومت الاطخرواز والاطخعداد لالخخبازاث الجهائيت. عمل زطائل -21

 بث زطائل على شاشاث اليليت جىضح هيف ًمىً معسفت املعدٌ في املىاد الدزاطيت. -21

م هوفي خالت اطخمساز ًتعلى لىخت الاعالهاث خطس الطالب املخغيبين وجىحيه إهصاز لهم   -22

 .ئيتهم مً دخٌى الامخداهاث الجهاخسمانًخم 

الدورات الثالج:احملور             
في العمليت  جفعيل الازشاد ألاوادًميأهميت دوزة ألعػاء هيئت الخدزيع بعىىان ) -1

 الطدًم.دهخىز حالٌ ال( كدمها الخعليميت

الدهخىز  )بعىىان الازشاد ألاوادًمي ماله وما عليه( كدمهادوزة ألعػاء هيئت الخدزيع  -2

 والخعاون بين ولياث الجامعت بيليت زماح. خبراثالجبادٌ في مجاٌ  أخمد الظليم

 .عػاء هيئت الخدزيع في بسهامج الخلمرة. كدمها الدهخىز حالٌ الطدًمأل دوزة  -3

كدمها الدهخىز الجامعيت( دوزة للطالب املظخجدًً بعىىن )هيفيت الخىافم مع الحياة  -4

 الطدًم.حالٌ 

(. كدمها الدهخىز حالٌ الطدًم.  -5
ً
 دوزة للطالب بعىىان )هيف جىخب بدثا

 .بعىىان )هيف جخعامل مع وزكت ألاطئلت( كدمها د. حالٌ الطدًم بدوزة للطال  -6

دوزة للطالب بعىىان )أطلم مشسوعً( كدمها الدهخىز مبازن آٌ طيف مظدشاز  -7

  .وخدة دعم الطالب

في معالجت اللػاًا الاحخماعيت في بىاء دوزة للطالب بعىىان )الالياث املخبعت  -8

املشسف علي الازشاد الىفس ي الشخطيت(. كدمها الدهخىز عىع هللا حعفس الحظين 

 حخماعي والطحي. والا 
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كدمتها الدهخىزة شييب عباض  بعىىان )بين إلاهماٌ والخفعيل( )كظم الطالباث( دوزة -9

 ميظلت الىخدة بلظم الطالباث.

( كدمها. زحل مجاٌ زياد دوزة للطالب في -11
ً
ة الاعماٌ بعىىان )اضىع مً الفشل هجاخا

 السياع.الاعماٌ غيف هللا العداوي مً مىطلت 

والشيل الخالي ًىضح وظب جىشيع الدوزاث الخدزيبيت للىخدة مىشعت على أعػاء 

 وعػىاث هيئت الخدزيع والطالب والطالباث.

 احملور الراتع: الثحوث والدراسات 
في  الغش اليجؤدي  التي والدوافعألاطباب  عً جدليليت دزاطتبئحساء  الىخدة كامذ -1

 حالٌ: دهخىز  طعادة بها كام.)  وأهم املعالجاث التي الي جدد مً هره الظاهسة الاخخبازاث 

 ( الطدًم

والصحي:اجلانة االجتواعي والنفسي  الراتع:احملور   

الي أن ًخخسج.  الاخخبازاثفيما ًخظ الاخخياحاث الخاضت. الطالب ذوي وزعاًت جبني   -1

 ًخخبر الطالب في ملس الىخدة بمظاعدة أخد اعػاء الىخدة()

مما أزس في خل املشاول الاحخماعيت والىفظيت وألاوادًميت لعدد مً الطالب  -2

 
ً
والشيل الخالي ًىضح وظبت خل  طىيلت لفترةعجها بعد اهلطاعهم  اطخمسازيتهم دزاطيا

ٌ  وألاوادًميتاملشاول الاحخماعيت والىفظيت    .ملازهت بالفطل ألاو

 
 


