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Student support policies 

* Policy to support students academically: -  

1- Activate office hours for faculty members. 

2 - Preparing a file for each student. 

3- Holding periodic meetings for the scientific pioneers with students. 

4- Overcoming the obstacles that students face while studying and working on solving academic     problems that hinder 

their academic achieve 

5- Providing the university book for students. 

6- Availability of scientific references in the library for the various specializations. 

 

Policy to support outstanding students: -  

        1 - Establish a documented mechanism to identify outstanding students and inform scientific pioneers about it. 

2 - Establishing a documented mechanism to identify outstanding students and inform scientific pioneers about it. 

       3 - Creating programs for outstanding and distinguished students. 

       4 - Follow-up of the outstanding students in each department. 

       5- Honoring outstanding and distinguished students. 

 

Policy to support defaulting students: -  

1 - Establish a documented mechanism to identify defaulting students and inform scientific pioneers about it. 

2 - Following up the defaulting students and working to solve their problems. 

      3 - Creating programs for defaulting students. 



 

* Student Social Support Policy –  

1-Follow up on students' social problems. 

2- Providing social statistics in the unit on a daily basis to deal with students' social probl 

A policy of psychological support for students: -  

1 Providing psychologists in the unit on a daily basis. 

 2- Follow-up of students who suffer from psychological problems. 

3- Informing faculty members and their assistants about psychological support for students. 

 

* Financial support policy for students: -  

1- Supporting students with financial needs by providing school fees in the college. 

2 -Distributing food coupons to expatriate students at a nominal price. 

Student health support policy: -  

1- Providing an equipped medical clinic 

 2- Providing health support for students during the exam 

 3- The presence of health support for students 
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 .العلمية المختلفة 

 العلميللةوجود ملفات بوحدة الريادة   -
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عملللللل لقلللللاءات  - 

للللللرواد العلميللللين 

 دورية مع الطالب 

أعضاء هيئة الرواد العلميين من    -

ومعللللاونيهم باألقسللللام التللللدريس 

 .العلمية المختلفة

وجللود اسللتمارات للقللاءات الرائللد 

 .العلمي مع الطالب 

نهايللللة العللللام   شهر مرة كل 

 الدراسي 
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تللللذليل العقبللللات  - 

الطالب   التي تواجه 

أثنللللللاء الدراسللللللة 

والعمللل علللى حللل 

المشلللللللللللللللكالت 

 التللللياألكاديميللللة 

تعللللوق تحصللللليهم 

 . الدراسي

 الرواد العلميين. -

وحللدة الريللادة العلميللة والللدعم  -

 .  الطالبي

وكيلللل الكليلللة لشلللئون التعلللليم  -

 والطالب .

ر شللهرية مللن الللرواد وجود تقللاري   -

العلميين بمللا تللم مللن اجتماعللات مللع 

تللواجههم   التلليالطالب والمشللكالت  

 والحلول المقترحة .

دراسة التقارير المقدمة من الرواد   -

العلميلللين ملللن قبلللل وحلللدة الريلللادة 

والرفلللع  الطالبللليالعلميلللة واللللدعم 

التقريللر النهللائي الللى وكيللل الكليللة 

 .لشئون التعليم والطالب  

انته اء شلهر بعد 

مللن بدايللة العللام 

 الدراسي

 ممتد
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تللللللوفير الكتللللللاب  - 

  الجامعي للطالب .
و رؤسللللاء األقسللللام العلميللللة  -

أعضللاء هيئللة التللدريس باألقسللام 

 .  العلمية

لكللللل  مللللذكرة كمرجللللعوجللللود  -

تخصللل للمللادة الن ريللة وكللذل  

  للعمليكتاب  

الشهر األول من 

بداية كلل فصلل 

 دراسي 

نهايللللة حتللللى 

الفصللللللللللللللل 

 الدراسي
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تلللوافر المراجلللع  - 

العلميللللة بالمكتبللللة 

للتخصصلللللللللللات 

 المختلفة .

 عميد الكلية  -

 لجنة المكتبات بالكلية . -

 األقسام العلمية بالكلية . -

حديثللة   ةوجود كتب ومراجع علمي   -

ومتنوعلللة بالتخصصلللات العلميلللة 

 المختلفة بالمكتبة .

علللللام بدايلللللة ال

 الجامعي 

 ممتد
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دعم   -2

الطالب  

 المتفوقين . 

وضع آليللة موثقللة   -

للتعللللللرف علللللللى 

الطللالب المتفللوقين 

وإعللالم  والمتميزين 

 الرواد العلميين بها

وحللدة الريللادة العلميللة والللدعم  -

 الطالبي .

وجود آليات معتمدة وموثقة    -

للتعرف على الطالب المتفوقين  

 والمتميزين . 

 وجود نسخة بكل قسم علمي .  -

  

 

1000 

عملللللل بلللللرامج  - 

للطللالب المتفللوقين 

 والمتميزين .

وحللدة الريللادة العلميللة والللدعم  -

 الطالبي .

وجلللود بلللرامج موثقلللة ومعتملللدة  -

 للطالب المتفوقين .

إعلللالم أعضلللاء هيئلللة التلللدريس  -

 باألقسام العلمية المختلفة بها .

بدايللللللة الفصللللللل 

  الدراسي الثاني 

 سبتمبر  شهر
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متابعلللة الطلللالب  - 

المتفوقين بكللل قسللم 

. 

مسلللئولية الرائلللد العلملللي تجلللا   -

مجموعللللله الطلللللالب الطلللللالب 

 .رالمسئول عنهم (  

وحللدة الريللادة العلميللة والللدعم  -

 الطالبي .

 المتفللوقينتشللجيع    تقريللر  وجود    -

الموجه لوحللد    التقرير الشهري  في  

 .  الريادة من الرواد العلمين 

إعللالم الللرواد العلميللين باألقسللام  -

 العلمية المختلفة بها.

الفصلللللللللللل    

 الدراسي الثاني 

 ممتد 

 

 

 

لللللللللللللللللللل

 لللل

تكلللريم الطلللالب  - 

المتفللللللللللللللللوقين 

 والمتميزين .

وكيلللل الكليلللة لشلللئون التعلللليم  -

 والطالب .

وحللدة الريللادة العلميللة والللدعم  -

 الطالبي .

 ية المختلفة رؤساء األقسام العلم -

وجود وثللائ  مللن األقسللام العلميللة   -

التي قامت بتكريم الطالب المتفوقين 

 بها.

وجللود صللور االحتفللال الللذي بلله  -

 تكريم المتفوقين  

وجلللود لوحلللة تكلللريم فلللي مبنلللي  -

بكللل فرقللة االوائللل  المعامل للعشللرة  

 في الفرق االربعة.

نهاية كلل فصلل 

دراسللي وبدايللة 

العللام الدراسللي 

 الجديد .

 تدمم
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الطالب  

 المتعثرين . 

وضع آليللة موثقللة   -

للتعللللللرف علللللللى 

الطللالب المتعثللرين 

وحللدة الريللادة العلميللة والللدعم  -

 الطالبي .

وجود آلية معتمدة وموثقة للتعرف   -

 على الطالب المتعثرين .

وجللود نسللخة بكللل قسللم علمللي  -

بدايللللة الفصللللل 

الدراسللي الثللاني 

2013 2014  

شللللهر يوليللللو 

 م 2014
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وإعلللللالم اللللللرواد 

 العلميين بها .

 بها .  إلعالم الرواد العلميين

متابعلللة الطلللالب  - 

المتعثللرين والعمللل 

 على حل مشكالتهم  

 الرواد العلميين . -

وحللدة الريللادة العلميللة والللدعم  -

 الطالبي .

 األقسام العلمية المختلفة . -

 استمارة أسباب التعثر . -

لعلميللين مللع اجتماعللات الللرواد ا -

 الطالب المتعثرين .

 وجود تقارير للمتابعة. -

بدايللللة الفصللللل 

الدراسللي الثللاني 

2013 2014  

 ممتد

 

 

 

لللللللللللللللللللل

 للللل

عملللللل بلللللرامج  - 

 للطالب المتعثرين  

العلميللة والللدعم  ةوحللدة الريللاد -

 الطالبي .

وجلللود بلللرامج معتملللد  وموثقلللة  -

 للطالب المتعثرين .

من معللاوني أعضللاء وجود بعض    -

هيئة التدريس بكل قسم لتوفير وقللت 

 لمساعدة المتعثرين في المادة العلمية 

بدايللللة الفصللللل 

الدراسللي الثللاني 

2013 2014 

 2014سبتمبر 
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الطالب  

 . ااجتماعي

متابعة المشللكالت   -

 االجتماعية للطالب 

األخصلللائي  االجتملللاعي بوحلللدة 

 لطالبي .الريادة العلمية والدعم ا

وجود أخصائي اجتماعي بالوحللدة   -

بصللللفه يوميلللله لحللللل المشللللكالت 

 .االجتماعية للطالب 

بدايللللة الفصللللل 

الدراسللي الثللاني 

2013 2014  

 ممتد
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الطالب  

 نفسيا . 

الدعم النفسي  )

 للطالب ( 

 نتللوفير أخصللائيي  -

نفسلللليين بالوحللللدة 

 بصفة يومية .

هيئلللة التلللدريس بقسلللم أعضلللاء  -

 التمريض النفسي بالكلية .

وجود جدول بتواجد عضو يومي   -

من أعضاء هيئة التدريس بقسم  

 التمريض النفسي . 

بدايللللة الفصللللل 

الدراسللي الثللاني 

2013 2014  

 ممتد 
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 للل

متابعلللة الطلللالب  - 

الللذين يعللانون مللن 

 مشكالت نفسية .

 الرواد العلميين   -

ملللدير وحلللدة الريلللادة العلميلللة  -

 والدعم الطالبي .

عضللو هيئللة التللدريس المسللئول  -

عللن النفسللي مللن قسللم التمللريض 

 النفسي .

وجود تقللارير عللن الطللالب الللذين   -

يعللانون مللن مشللكالت نفسللية مللن 

عضو هيئة التدريس بقسم التمريض 

النفسي المسئول عللن الللدعم النفسللي 

 نوجللود وثللائ  علل   –في ذل  اليللوم  

بعللض الطالبللات الللى طبيللب تحويل  

 نفسي بالمستشفى الجامعي .

 وجود تقارير متابعة للطالب. -

الدراسي  الفصل 

الثلللللللللللللللللاني 

2013 2014  

 ممتد

 

 

 

لللللللللللللللللللل

 للللللل

إعللللالم أعضللللاء  - 

هيئلللللة التلللللدريس 

ومعلللاونيهم باللللدعم 

 النفسي للطالب .

وحللدة الريللادة العلميللة والللدعم  -

 الطالبي .

نلللدوة ألعضلللاء هيئلللة تلللم عملللل  -

التللدريس ومعللاونيهم وتللم إعالمهللم 

 بذل  .

شللللللللللللللللللهر 

 م2014ابريل

 

 

 

لللللللللللللللللللل

 للللللللل
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  المادي

دعللللم الطللللالب  - 

 تذوى االحتياجلللللا

الماديلللللة بتلللللوفير 

مصروفات الدراسة 

 بالكلية .

وكيلللل الكليلللة لشلللئون التعلللليم  -

 والطالب .

لجنللللة البللللت فللللي البحللللو   -

 تماعية المقدمة من الطالب .االج 

وجللود لجنللة مللن أعضللاء هيئللة  -

التللدريس بمشللاركة أعضللاء لجنللة 

شللئون التعللليم والطللالب للبللت فللي 

البحللو  االجتماعيللة المقدمللة مللن 

الطللالب باالشللترا  مللع اخصللائى 

 رعاية الشباب .

 وجود آلية للمفاضلة بين الطالب . -

وجود قائمة بأعداد الطللالب الللذين   -

 مصروفات لهم .تم دفع ال

  

 

 

 

 

10000 

توزيلللع كوبونلللات  - 

غللذاء علللى الطللالب 

المغتللللربين بسللللعر 

 رمزي .

 إدارة رعاية الشباب بالكلية . -

إدارة الجامعللللة رإدارة رعايللللة  -

 الشباب المركزية (.

وجلللود وثلللائ  إعلللالم الطلللالب  -

بالكوبونات وتوريدها من قبللل إدارة 

 رعاية الشباب بالكلية .

بدايلللللة العلللللام 

 الجامعي 

 ممتد
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الصحي 

 للطالب . 

توفير عيادة طبية   -

 مجهزة .

وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة   -

 المجتمع .

 لجنة البيئة بالكلية . -

وجود عيادة طبية مجهللزة ومفعللله   -

 في حاالت الطوارئ.

وجود هيكل تن يمي للعيادة الطبية   -

. 

خلللالل الفصلللل 

الدراسللي الثللاني 

لعللللللام مللللللن ا

الجلللللللللللللامعي 

2013 2014  

 ممتد
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توفير دعم صحي   - 

للطللللللالب أثنللللللاء 

 االمتحانات .

 إدارة شئون الطالب . -

وكيلللل الكليلللة لشلللئون التعلللليم  -

 والطالب .

 مستشفى الطالب الجامعي. -

وجللللود وثللللائ  بوجللللود طبيللللب  -

وممرضة من مستشللفى الطلبللة لكللل 

 يوم من أيام االمتحانات .

أثنللللللاء فتللللللرة 
 ختبارات اال

نهايللللللة فتللللللرة 

 االختبارات

 

 

 

لللللللللللللللللللل

 للللل

وجود دعم صحي   - 

 للطالب 

وكيلللل الكليلللة لشلللئون التعلللليم  -

 والطالب .

 عميد الكلية . -

وجود مستشفى الطللالب الجللامعي    -

 وهى قريبة من الكلية .

 وجود وثائ  لتحويل الطالب  -

الطلبلللة ملللن إدارة   ياللللي مستشلللفي 

  .لطالب شئون ا

 وجود تأمين صحي للطالب . -

بدايلللللة العلللللام 

الجلللللللللللللامعي 

للطللللللللللللللالب 

 المستجدين 

ممتللللد طللللوال 

فتلللرة دراسلللة 

 الطالب 

 

 

لللللللللللللللللللل

 للللللل



 

 

 

 

 


