
 الدعم الطالبي  

عنه للطالب ويشمل البرنامج دور وحدة  اإلعالنللطالب الجدد بعد  تعريفيويتم عمل برنامج    

أنواع الدعم المختلفة الذى تقدمه الوحدة للطالب ومكتبة الكلية ويشمل والريادة العلمية وموقعها بالكلية    

الغياب ونسبة ومكانها وموقعها بالكلية والمقررات الدراسية وتوزيع الدرجات الخاصة بكل مقرر    

المسموح بها ونظام التقويم بالكلية واألنشطة الطالبية والالئحة الداخلية لبرنامج الكلية .   

(1-2-1)  -:لدعم الطالبيا-1  

  

شامال  (مرفق)م  18/10/2015 خــــــــــ( بتاري   156ية برقم )هناك نظام متكامل ومعتمد للدعم الطالبي من مجلس الكل -

الدعم المادي/االجتماعي /النفسي/الصحي والذى يتولى تنفيذ سياسات الدعم الطالبي وحدة الريادة العلمية /إدارة رعاية 

   تحت إشراف السيد االستاذة الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .الشباب /إدارة شئون الطالب بالكلية 

على بيانات تخص التوزيع الجغرافي / النوع / العمر/ الدخل من خالل استمارة يتم تحديد احتياجات الطالب بناء  - 

استطالع احتياجات الطالب لتحديد االحتياجات المادية والنفسية طبقا لظروفهم وفى اطار ذلك تضع الوحدة خطة الدعم  

    الطالبي في كافة النواحي. 

: والرعاية الصحية  االجتماعيبرنامج الدعم   1/2/2   

المقدم لذوى االحتياجات الخاصة حيث أن سياسات القبول بالكلية وطبيعية الدراسة نوع من الدعم   أييس لدى الكلية ل -

. العملية ال تسمح بقبول ذوى االحتياجات الخاصة  



باالجتماع تقدم وحدة الريادة العلمية الدعم االجتماعي للطالب وذلك من خالل وجود اخصائية اجتماعية تقوم  - 

بالطالب الذين لديهم مشكالت اجتماعية وتقدم بذلك تقرير لمدير الوحدة وكذلك تقوم بمتابعة هؤالء الطالب تلفونيا  

 لمعرفة التطورات الخاصة بمشكالتهم االجتماعية .

 

-الدعم الصحي :-  

  من تتكون     22/4/2014( بتاريخ   26للطالب   ومعتمدة من مجلس الكلية  رقم )  طبيه عيادة الكلية لدى ويتوفر

 تحت الطارئة الحاالت مع للتعامل واألدوية األولية واإلسعافات البسيطة  بالمعدات مجهزة وهي للكشف حجرة

 خالل منوكذلك يحصل الطالب على الرعاية الطبية  ، العامة الصحة بقسم  التدريس هيئة اعضاء احد أشراف

  الستقبال وذلك مباشرة الطالب لها  يتوجهوهى تقدم الرعاية الطبية لكل طالب الجامعة .   الطلبة مستشفىب  الجامعة

 للكشف الصحية البطاقة الستخراج الطلبة مستشفى الى للتقدم للطالب التسهيالت تقديم يتم  كما . الطارئة الحاالت

  اثناء متخصصة طبية لجان تخصيص  و بالمستشفى الجراحية العمليات إلجراء  او المجاني العالج على والحصول

وممرضة طبيب  من تتكون  بالكلية النهائية االمتحانات     

-الدعم المادي للطالب :  

يحصل  الطالب المتعثرين ماديا على الدعم المادي من خالل وحدة الريادة العلمية والدعم الطالبي بالكلية بناءا على  -

الطالب لمتعثرين ماديا المذكرات الجامعية بنسبة   لمنح  م18/10/2014بتاريخ   32قرار مجلس كلية بجلسته رقم  

 .  % من طالب الفرقة (5

عن اخر موعد لتقديم المستندات المقدمة من الطالب لتحديد المستحقين للدعم وتحديد قيمة  تعلن إدارة رعاية الشباب   -

)كلى   من  –الدعم  المبلغ  صرف  يتم  )مرفق(.والتي  الكارنيهات  الدراسية  المصروفات  يخص  فيما  وذلك  جزئي( 

دريس بالكلية باإلضافة  الموجود بالكلية والذى يتم دعمه من خالل تبرعات السادة أعضاء هيئة التتبرعات  صندوق   

 الى بونات التغذية )مرفق( .



   -المستندات المطلوب تقديمها إلدارة رعاية الشباب للحصول على الدعم المادي: -

 الشباب رعاية ادارة طريق عن اجتماعي بحث -

 االجتماعي البحث مع المرتب مفردات معه يرفق موظف الطالب والد كان اذا -

 الوفاة  شهادة  ترفق متوفى كان اذا -

 ) الجمعية الزراعية(أثبات من بثبت عدم امتالك ارضى زراعية ما   ميتقد -

   

-:الدعم النفسي  للطالب   

وذلك بترشيح أعضاء    الطالبي  يحصل الطالب على الدعم النفسي المطلوب من خالل وحدة الريادة العلمية والدعم - 

ذلك  لمعرفة المشاكل النفسية التي يتعرض لها الطالب ومتابعتهم من  والتمريض النفسي بالكلية من قسم  هيئة التدريس

(.  .)مرفق و من خالل التليفونات وفصلية خالل تقارير شهرية   

 

   -: الدعم األكاديمي 

ومتابعة  يتم توزيع الطالب على الرواد العلميين بالكلية ويتم االجتماع بهم شهريا لمعرفة مشكالتهم والعمل على حلها  - 

   .  الدراسيتقدمهم 

ويقوم الرائد العلمي بتقديم تقرير شهري لوحدة الريادة العلمية والدعم الطالبي يحتوى على مشكالت لوكيل الكلية لشئون   - 

ب للعمل على حلها )مرفق( .التعليم والطال  

ويتم اختيار الرواد العلميين من خالل اليات اختيار الرائد العلمي )مرفق(.  -  



ومهارات المذاكرة فى ليلة االختبار  واسرار   الدراسيضوابط التفوق كذلك تقوم الوحدة بعمل مطويات للطالب عن  - 

نتهاء من االختبار وحفز نفسك في الحياة عن طريق)ابحث عن قوتك  التفوق الدراسى  واداب قاعة االختبارات وماذا بعد اال 

 ،كن ذات عزيمة ،ال تثير غضب االخرين بكثرة شكواك،كن صبورا ،كن شجاعا ،اهتم بشئونك دائما(. 

توجد بالكلية اليات لتحديد الطالب المتفوقين والمتميزين والمتعثرين )مرفق (.  -   

تشمل  رعاية الطالب        والتيبتصميم برنامج رعاية الطالب المتفوقين  الطالبيعم قامت وحدة الريادة العلمية والد - 

اكتشاف مواهب وميول وقدرات الطالب المتفوقين    والعمل على  م وتشجيعهم على استمرار تفوقهم هالمتفوقين وتكري

وتم اعتماده من   جتمع بشكل عاموالعمل على توجيه واستثمار تلك المواهب والميول بما يعود على الطالب خاصة والم

رقم الكلية مجلس  

م . 20/9/2014بتاريخ   ) (    

توجد زيادة في اعداد الطالب المتفوقين خالل االربعة سنوات الماضية وذلك بعد تطبيق برنامج الطالب المتعثرين من   - 

)مرفق( . قبل وحدة الريادة العلمية والدعم الطالبي   

  التقدير شهادات توزيع   وتم تكريم حفالت وكذلك المتفوقين للطالب شرف لوحة من خالل  التفوق على  الطالب تحفيز ويتم 

  ومنحهم االقسام ومشاركتهم في الندوات وااليام  العلمية  الكلية تنظمها  التي الطبية القوافل في اشراكهم عن فضالا .  عليهم

  المسئول  قبل من  العلمية االبحاث مسابقة في ومشاركاتهم. للخمسة االوائل فقط من كل فرقة  مجانا الدراسية المذكرات

.بالكلية العلمية اللجنة عن  

 

   -دعم الطالب المتعثرين : - 

تم تصميم برنامج رعاية الطالب المتعثرين والذى يشمل اكتشاف نقاط ضعف الطالب المتعثرين والعمل على تحسينها     -

من خالل بحث اسباب التعثر وتقديم الرعاية العلمية للطالب المتعثر من خالل الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس  



سب اسباب التعثر وعقد جلسات ارشادية للكشف عن اسباب التعثر  ر حبكل االقسام واعداد خطة عالجية للطالب المتعث

م20/9/2014بتاريخ  ) (  رقمية الدراسى ومتابعة التحصيل الدراسى لهذه الفئة وتم اعتماده من مجلس الكل   

نصف قامت الوحدة بتصميم استمارة دراسة حالة الطالب للتعرف على الطالب المتعثرين اكاديميا وذلك بعد االختبار  - 

  اجتماعي– أكاديميويتم االجتماع بالطالب المتعثرين وتحديد أسباب تعثرهم )   القصيرة واالختبارات   الدراسيالفصل 

. مع الطالب المتعثرين على حسب سبب تعثرهمنفسى( ويتم التعامل  –  

إذا كان السبب أكاديمي يتم االجتماع مع الطالب بعضو هيئة التدريس الذى تم ترشيحه من قبل القسم إلعادة شرح ما   -

 يلزم من النقاط التي يصعب عليهم فهمها )مرفق( 

)عضو  تحويل الطالب الى المرشد النفسي اما إذا كان السبب نفسى مثل قلق االختبارات أو عدم القدرة على التركيز يتم  - 

 هيئة التدريس من قسم التمريض النفسي بالكلية (الموجود بالوحدة.

 والذى يقوم باالجتماع مع الطالب وعمل تقرير بذلك لمدير الوحدة )مرفق(ومتابعته تليفونيا بعد ذلك. 

اع مع الطالب  والذى يقوم باالجتمإذا كان السبب اجتماعيا فيتم تحويل الطالب لألخصائي االجتماعي الموجود بالوحدة   -

.  وعمل تقرير بذلك لمدير الوحدة )مرفق(ومتابعته تليفونيا بعد ذلك   

يتم تحديد نسبة المستفيدين من برنامج دعم الطالب المتفوقين والمتعثرين )مرفق(.  -  

مرفق( يتم قياس فاعلية برنامج رعاية الطالب المتعثرين من خالل تحديد عدد المتعثرين قبل وبعد تطبيق البرنامج ) - 

 للعام الماضي والعام الحالي يوجد قبل ولكن ال يوجد بعد. 

للطالب الجدد   الطالبيللريادة العلمية والدعم ي يتم توعية الطالب بنظام الريادة العلمية من خالل البرنامج التعريف - 

 بالكلية سنويا . 

: توجد آليات الختبار وتطبيق الرواد العلميين من أهمها -  



أن يكون عضو هيئة تدريس بالكلية.  -1   

مباشر بالطالب من خالل العملية الدراسية .  اتصالله  -2   

ليس له مهام إدارية بالكلية.  -3   

أن يكون لديه القدرة على التفاعل مع الطالب.  -4  

.يتم استطالع رأى الطالب عن مدى رضاهم عن نظام الريادة العلمية بالكلية وتحليلها احصائيا  -  

وذلك بسبب عدم تطبيق نظام الساعات المعتمدة ويوجد دليل   االكاديميتستخدم الكلية نظام الريادة العلمية وليس االرشاد  -

  الريادة العلمية ومنشور على موقع الكلية )مرفق(.

  

  



الي العام الجامعي   2016/2017عي سنوات سابقة من العام الجام 3المستفيدين من الدعم امادي واالجتماعي  والنفسي والصحي  من جالل 

م 1202/ 0202  

 

 

 

 

  

2019/2020العام الجامعي  2018/2019العام الجامعي   2017/2018العام الجامعي   2016/2017العام الجامعي    
دعم  دعم صحي 
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Student support 
 An introductory program for new students is created after it is announced to students, and the program includes the role of a unit 

 Scientific leadership and its location in the college and includes the various types of support provided by the unit to students and the 

college library 

 Its location and location in the college, academic courses, the distribution of grades for each course, and the percentage of 

absenteeism 

 he permissible, college evaluation system, student activities, and the internal regulations for the college       program. 

Student Support: - (1-2-1-  

There is an integrated and approved student support system by the College Council No. (156) dated 10/18/2015 AD (attached) 

including material / social / psychological / health support, which is in charge of implementing student support policies, the Scientific 

Entrepreneurship Unit / Youth Welfare Department / Student Affairs Department in the College Under the supervision of Prof. Dr. / 

Vice Dean for Education and Student Affairs. 

 1/2/2 Social Support and Health Care Program: 

- The college does not have any kind of support provided to people with special needs, as the college’s admission policies and the 

nature of practical study do not allow acceptance of those with special needs. 

 - The Scientific Entrepreneurship Unit provides social support to students through the presence of a social worker who meets with 

students who have social problems and submits a report to the unit director as well as follows up on these students by phone to know 

the developments of their social problems 

 

Health Support: 

The college has a medical clinic for students approved by the College Board No. (26) on 4/22/2014 consisting of an examination room 

which is equipped with simple equipment, first aid and medicines to deal with emergency cases under the supervision of a faculty 

member in the Department of Public Health, as well as the student gets care It provides medical care to all university students. The 

student goes to it directly in order to receive emergency cases. Facilities are also provided to students to apply to the Students Hospital 

to obtain a health card for examination and free treatment or to conduct surgical operations in the hospital and to allocate specialized 

medical committees during the final exams in the college consisting of a doctor and a nurse 

Financial support for students: - 

 

- Students who are financially struggling receive financial support through the Academic Entrepreneurship and Student Support unit in 

the college based on the decision of the College Board in its 32nd session on 10/18/2014 AD to grant students who are financially 

distressed, university notes by 5% of the band students. 

- The Youth Welfare  

Documents to be submitted to the Youth Welfare Department to obtain financial support: - 



Social research by the Youth Welfare Department 

- If the student's father is an employee, he must accompany him with the salary vocabulary with the social research 

- If he is deceased, the death certificate shall be attached 

Submitting proof of lack of ownership of agricultural land, proof from (Agricultural Association) 

 

Psychological support for students: - 

 - Students receive the required psychological support through the Scientific Entrepreneurship and Student Support Unit by 

nominating faculty members from the Psychiatric Nursing Department in the college in order to find out the psychological problems 

that students face and follow them through monthly and quarterly reports and through the phones (attached). 
 

Academic support: - 

 - Students are distributed among the scientific pioneers in the faculty, and they are met monthly to find out their problems, work to 

solve them, and follow up on their academic progress. 

 - The scientific pioneer submits a monthly report to the Scientific Entrepreneurship and Student Support Unit that contains problems 

for the College Vice-Dean for Education and Student Affairs to work on solving them (attached). 

The selection of scientific pioneers is done through the mechanisms of selecting the scientific pioneer (attached). 

 - The unit also makes leaflets for students about the controls of academic excellence, study skills on the test night, the secrets of 

academic excellence, the etiquette of the examination hall, and what after completing the test and motivate yourself in life by (Look 

for your strength, be determined, do not anger others with a lot of your complaint, be patient, be courageous, always take care of your 

affairs.) 

- There are mechanisms in the college to identify the outstanding, distinguished and faltering students (attached). 

 - The Academic Entrepreneurship and Student Support Unit has designed a program of caring for outstanding students, which 

includes caring for, honoring and encouraging outstanding students, and working to discover the talents, tendencies and abilities of 

outstanding students and work to direct and invest these talents and tendencies in a way that benefits students in particular and society 

in general, and it was approved by the College Board number 

 () On 9/20/2014 AD. 

 - There is an increase in the number of outstanding students during the past four years, after the implementation of the defaulting 

students program by the Scientific Entrepreneurship and Student Support Unit. (Attached) 

Students are motivated to excel through a board of honor for outstanding students, as well as honoring ceremonies and certificates of 

appreciation were distributed to them. In addition to their participation in the medical convoys organized by the college, their 

participation in seminars and scientific days, departments, and free study notes for the top five only from each group. And their 

participation in the scientific research competition by the person in charge of the faculty scientific committee. 
 

Supporting defaulting students: - 



- The program of caring for struggling students was designed, which includes discovering the weaknesses of stuttering students and 

working to improve them by researching the causes of faltering, providing scientific care to the struggling student through office hours 

for faculty members in all departments, preparing a treatment plan for stumbling students according to the causes of stumbling, and 

holding counseling sessions to reveal the causes Study faltering and following up on academic achievement for this category, and it 

was approved by the College Board No. () on 9/20/2014 AD 

- The unit designed a student case study form to identify students who had failed academically, after the mid-semester exam and short 

tests, and the defaulting students were met and the reasons for their stumbling (academic - social - psychological) were met, and the 

defaulting students were dealt with according to the reason for their stumbling. 

 

- If the reason is psychological, such as test anxiety or inability to concentrate, the student is referred to the psychological counselor (a 

faculty member from the College of Psychiatric Nursing) located in the unit. 

The one who meets with the student and makes a report on this to the unit director (attached) and follows him up by phone after that. 

- If the reason is social, then the student is referred to the social worker in the unit, who meets with the student and makes a report on 

this to the unit director (attached), and then follows him by phone after that. 

- The percentage of beneficiaries of the support program for outstanding and failing students is determined (attached) 

 

 

- The effectiveness of the defaulting students care program is measured by determining the number of defaulters before and after the 

implementation of the program (attached) for the past year and the current year there is before, but not yet. 

 - The students are annually aware of the scientific leadership system through the induction program for scientific leadership and 

student support for new students in the college. 

 

There are mechanisms for testing and implementing scientific pioneers, the most important of which are: 

 1- To be a faculty member in the college. 

 2- Has direct contact with students through the academic process. 

 3- He has no administrative tasks in the college. 

4- To have the ability to interact with students. 

- Students ’opinions are surveyed about their satisfaction with the scientific leadership system in the college and analyzed statistically. 

The college uses the scientific leadership system, not academic advising, due to the lack of application of the credit hour system, and 

there is a scientific leadership guide published on the college website (attached). 

 

  



 

Beneficiaries of material, social, psychological and health support from Jalal 3 previous years from the 

academic year 2016/2017 to the academic year 2020/2021 
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