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أأررِشددنيبررنامج  	  

 
االعالقاتت  تووططيیددوويیساهھھھمم في  في االمجاالتت ااألكادديیميیة. مررااحلهھمم االجامعيیةبمختلفف االططالبب  يیووفرر بيیئة تشارركيیة بيیننبررنامج 

وواالططالباتت بمخلفف االكليیاتت.االططالبب بمختلفف االمررااحلل٬، كما يیسعى االبررنامج في تعززيیزز ررووحح االتعاوونن بيینن االططالبب بيینن   
	  

v :مصططلحاتت 	  
1. االططالبب االمقددمم للنصيیحة وو االمشووررةة ااألكادديیميیة. االززميیلل االططالبي:   
2. االططالبب االمستقبلل للنصيیحة وو االمشووررةة ااألكادديیميیة. االططالبب االمستجدد:   

 
v بررنامجأأهھھھدداافف اال : 	  

1. االمستجدد.االمساهھھھمة في سررعة االتأقلمم وو االتعررفف على االبيیئة االجامعيیة وو متططلباتهھا  للططالبب   	  
2. ررفع مستووىى االتحصيیلل ااألكادديیمي للططالبب عنن ططرريیقق ااالستفاددةة منن خبررااتت ززمالئهھمم االمتميیززيینن.  	  
3. .بمختلفف االمررااحللتسهھيیلل عمليیة االتعاررفف وو االتووااصلل بيینن االططالبب   	  
4. .مشارركتهھا مع ززمالئهھ ثمررةة ووأأهھھھميیتهھ في االعمليیة االتعليیميیة ٬، وو كمعلمماالططالبب  تفعيیلل ددوورر  	  
5. االجامعة.تعززيیزز ررووحح االتططووعع لددىى ططالبب   	  

 
 

v  االبررنامجططرريیقة ططررحح  :  
 

االززمالة االططالبيیة: . 1 	  
يیعلنن عنن االبررنامج بدداايیة كلل سنة ددررااسيیة في جميیع اانحاء االجامعة وو لجميیع ططالبهھا وو ططالباتهھا. في بدداايیة كلل سنة يیتمم 

بعدد االتأكدد منن  .كططالبب مستجدد أأوو كززميیلل ططالبيفتح بابب االتسجيیلل للررااغبيینن بالمشارركة وو ااالستفاددةة منن االبررنامج سووااء 
االززميیلل يیتمم تووززيیع االططالبب االمستجدديینن على  لهھذذهه االمهھمةلكافة شررووطط االبررنامج وو االتأكدد منن أأهھھھليیتهھمم  االمتقددميیننااستيیفاء 
على االططالبب االمشارركيینن. ااالستفتاءفي نهھايیة االسنة االددررااسيیة يیتمم تقيیيیمم االتجرربة عنن تعبئة نمووذذجج بالتساوويي.  االططالبي  

 
تخصصة:ااألنشططة ااألكادديیميیة االم. 2  

االفعاليیاتت ااألكادديیميیة مثلل االمحاضررااتت االعلميیة٬، وواالددووررااتت االعلميیة للتحضيیرر لالمتحاناتت االمتخصصة وومحاضررااتنقلل 
االتجارربب وواالخبررااتت وواالتي تكوونن منن ااختصاصص االكليیة االمنظظمة للفعاليیة٬،تلقى منن قبلل االططالبب أأوو منن أأعضاء هھھھيیئة 

االتددرريیسس.  
 

أأررشددني في االتوويیترر:. 3  
لبررنامج "أأررشددني" في مووقع توويیترر٬، مخصصص لإلجابة على ااألسئلة ااألكادديیميیة للططالبب ووهھھھوو حسابب االكتررووني 

وواالططالباتت منن جميیع االكليیاتت. وويیتوولى االرردد على ااالستفساررااتت مسؤؤوولل بررنامج أأررشددني منن كلل كليیة.  
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v ضوواابطط االبررنامج :  
االززمالة االططالبيیة:. 1  
االجنسس. أأنن يیكوونن االززميیلل االططالبي وو االططالبب االمستجدد منن نفسس • 	  
منن بررنامج أأررشددني وواالبررنامج ليیسس حصررااً على االططالبب االمستجدديینن. ااالستفاددةةيیة في أأيي مررحلة جامع يیحقق أليي ططالبب • 	  
البدد منن تووفرر االشررووطط االتاليیة في كلل ززميیلل ططالبي : • 	  

1. . في ددررااستهھ االجامعيیةأأنن يیكوونن قدد أأمضي ااكثرر منن سنتيینن   	  
2. . 3.5أأنن يیملكك معددلل تررااكمي ال يیقلل عنن   	  
3. تززكيیة سيیررةة وو سلووكك منن قبلل شؤؤوونن االططالبب في كليیتهھ.أأنن يیحصلل على   	  
4. مررااتت على ااألقلل خاللل االفصلل االددررااسي. ثالثثأأنن يیتووااصلل مع االمستجدديینن   	  
5. يیحصلل االززميیلل االططالبي على شهھاددةة شكرر وو تقدديیرر منن عماددةة شؤؤوونن االططالبب نهھايیة االسنة االددررااسيیة.   

 
:ااألنشططة ااألكادديیميیة االمتخصصة .2  
نفسهھا بالتنسيیقق مع عماددةة االكليیة لتووفيیرر متططلباتت االنشاطط.تكوونن بتنظظيیمم منن نادديي االكليیة  •  
البدد منن ررفع خططابب لررئيیسس االنادديي لتحسبب كنشاطط للكليیة. •  
يیتمم ااحتسابهھا كنقاطط في بررنامج نقاططي للمنظظميینن فقطط ددوونن االمشارركيینن. •  

 
 

االتوويیترر: في أأررشددني"" .3  
( قائدد االفرريیقق االثقافي ) يیسلمم االحسابب لمسؤؤوولل بررنامج أأررشددني في كلل كليیة. •  
إإلى حسابب أأررشددني.يیقوومم حسابب نادديي االططالبب على االتوويیترر بتحوويیلل جميیع ااالستفساررااتت ذذااتت االططابع ااألكادديیمي  •  
يُیستخددمم االحسابب لتغططيیة مستجددااتت ووإإنجاززااتت بررنامج أأررشددني بالكليیاتت ووااإلجابة على ااالستفساررااتت ااألكادديیميیة فقطط. •  
على ااالستفساررااتت االمتعلقة بتخصصهھ. لتززمم كلل مسؤؤوولل للبررنامج باإلجابةيی •  

 
 


