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 برنامجرؤية ال
ٍكون منارة ؿومَة وحبثَة رائدة مخحلِق اهمتُيز يف  ًعمح برانمج انوغة امـرًبة وآ داهبا ا ىل آ ن

جماالت ادلراسات امـرًبة واال رسائَوَة من خالل منؼومة ؿومَة مذاكمةل اهعالكًا من امثوابت 

ة.  احلضاًرة ومرحكزات الاهامتء واميًو

 
 رسالة البرنامج

كادرة ؿىل مواهجة ٌسـى امربانمج ا ىل خترجي هوادر مؤىةل يف ادلراسات امـرًبة واال رسائَوَة 

ؿداد هوادر حبثَة مذخصصة مخوبَة احذَاجات سوق امـمل, وثلدمي  امخحدايت اخلارجِة وا 

 املشورة امـومَة وامبحثَة نومؤسسات اموظنَة واملومِة.
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 الريادة العلمية
 يهو, وورسامخ ربانمجًف امعامب بأ ىداف امىل ثـر ا  ايدة امـومَة خدمة ا رشافِة هتدف امر

رس امعرق وآ نفأ ىا  ربانمجعامب مخحلِق ىدفو من دخول امملساؿدة ام ال ساس َةامرنُية  بأٌ 

زاةل  ال اكدمييؿىل امخكِف مؽ امنؼام  مساؿدثو خاللوذكل من  اميت ثؤدي ا يل  ال س بابوا 

 . ثـرثه وحتول دون ثلدمو ادلرايس

 :ةأهداف الريادة العلمي
املصوى  الاس خفادةومساؿدهتم ؿىل  ال اكدميَةب آ زناء مسريهتم النوع امالزمثوفري ادلمع  -1

 .ملساؿدات املخاحةا من املوارد و

آ زناء  ثواهجيماميت  املشالكتدراس هتم وثلِمييم وحبر  خاللب المذابـة ثلدم امع -2

 .حويا ادلراسة و امـمل ؿىل

 :معايير اختيار الرائد العلمي
 ابملسم.واميَئة املـاوهة آ ن ٍكون من آ ؾضاء ىَئة امخدٌرس  -1

 .هلم امالزمب و ثلدمي ادلمع الدلًو املدرة ؿىل امخفاؿل مؽ امعآ ن ٍكون  -2

 .املكَةيف  ال اكدميَة ابل هؼمة اآ ن ٍكون مومً   -3
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 :الريادةللتوجيه و   األخالقيالميثاق  
حتمل و  ال ماهةوآ ن ٍكون كدوة حس نة يف امصرب و  ق امحلَدةل خالآ ن ًخحىل امرائد امـومي اب  -1

 .املس ئومَة

 .امرايدة هرساةل ال هوػَفةن ًخلبل امـمل يف جمال امخوجِو و آ  ص، و ال خالآ ن ٍمتُي اب  -2

كامة ؿ  -3  .كة همنَةالكة ؿالكات خشصَة مؽ امعامب، وآ ن حكون امـالآ ن ًخجنب ا 

مشالكو و املدرة ؿىل فيم خشصَة امعامب وحاجاثو و آ ن ثخوفر هل امكفاًة اذلىنَة اميت متنح -4

 .امنفس َة

ع الظاراثو يف جمال امرايدة امـومَة وذكل ؾن ظًرق الاهمًعور كدراثو املـرفِة و  آ ن -5

 .حضور امندوات وادلورات يف ىذا اجملالو 

 .اخلاصةهتم وآ ن ًوزتم ابمضوابط امـامة و آ ن حيافغ ؿىل آ رسار امعامب وخصوصَا  -6

 :مهام الرائد العلمي
 .آ ؾضاء ىَئة امخدٌرسب و الامعة اموصل بني ٍكون امرائد امـومي مبثابة مهز  -1

 .عبَق برامج امعالب املمتٍُين واملخـرٍثنث  -2

دارة ا خاللب الحل مشالك امع -3  .آ ؾضاء ىَئة امخدٌرسو  ملسمدراس هتم ابمخنس َق مؽ ا 

 .حمنَهتال ؿىل اندشاف املَول و املواىب و امـم -4
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 .ب آ زناء ادلراسة مخلِمي مس خوى ثلدهمم آ و ثـرثمهالثدبؽ امع -5

 .امـومَة اميت ثدمع ثفوكيم ال وشعةيف  مالشرتاك اب املخفوكني دراس ًَ الجشجَؽ امع  -6

 ا اجاد حوول ميا مؽ حماوةلا و اموكوف ؿىل آ س باب امخـرث و دمع امعامب املخـرٍثن دراس ًَ   -7

دارة ام  ذا مزم  ونذكل لسما   .ال مرامخواصل مؽ آ ومَاء آ مور امعامب ا 

 آ وشعة وحدة مٌلن بَة اخملخوفة ونذكلالامع ال وشعةيف  الاشرتاكحر امعامب ؿىل  -8

 لسم.اجلودة ابم 

 وللطالب ذوي االحتياجات الخاصة:
 حرص امعالب ذوي الاحذَاجات اخلاصة -1

 جسيَل معوَة ثـمل امعالب وفلا ملخعوبات ادلورات ادلراس َة اخملخوف -2

امخُسريات ًلدم املسم ادلمع نوعالب ذوي الاحذَاجات اخلاصة من خالل ثوفري  -3

 املخـرٍثنو  املمتٍُين امعالب دمع  واملساؿدات، من خالل برامج

 :يتعين على كل رائد علمي
ب الا مؽ مراؿاة جدول ادلراسة جملموؿة امعب آ س بوؾًَ الا نولاء امعا اثبخً حتدًد موؿدً   -1

 .ؿوهيم ابال رشاف املولك

وؿىل صفحة املسم  يف موحة الاؿالانتب المؽ امع ال س بوؾيؾن موؿد انولاء  اال ؿالن -2

 ؿىل امفُس بوك.

 ا.املرشف ؿوهي امفركة ؾن ما مت اجنازه مؽ يريش نخابة ثلٍرر  -3
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   تقييم عمل الرائد :
 ؿدادى يتام مال جنازات اٍرر امشيًرةمن خالل امخل   امفصل ادلرايس. خالل اًلوم امرائد اب 

  ادلرايس فصلهناًة ام يفم امعوبة بخـبئهتا ًلو  اميتمن خالل الاس امترة اخلاصة بخلِمي امرواد.  

 

 العلمي  الرائد  تقييم  استمارة
 مسالا

          ...................... :ـــــــــــةامفركــ             ............................................... )ا خذَارى(:

رايدة ىل كِاس مدى رماك ؾن ادلمع واما   انوغة امـرًبةبات اجلودة ٌسـى برانمج موء حتلِق مذعو  يف 

 ذلا ٍريج املراءة بـناًة وثلدٍر مس خوي امرما امفـًل نٌل ثومسوهو. ، ابمربانمج ةامللدم امـومَة

 ؿىل مس خوى رماك آ و ؿدم رماك وفلا نومس خوايت امخامَة:  (√)   مؽ من فضكل ؿالمة

ن احلمك ٍر  ذا مل ثخوفر دلًم املـوومات اماكفِة مخكٍو   آ ؿمل ال خاهة يف( √ىج ومؽ ؿالمة )وا 

  
 المحتوى

  

 الرضا درجة

 أعلم ال راضى  غير متوسطة كبيرة

1 
         .القسمأنظمة ولوائح  الرائد العلمًٌوضح لً 

3 
للرٌادة فً مكتبه خالل الساعات المعلنة المخصصة  الرائد العلمً  ٌتواجد
 .العلمٌة

        

4 
         بملف خاص بً. العلمًالرائد ٌحتفظ  

5 
         من عدم وجود أي تعارض فً مواعٌد جدولً الدراسً. الرائد العلمً  ٌتأكد

6 
وضعً الدراسً وٌساعدنً على تجاوز الصعوبات  الرائد العلمً  ٌتابع

 .  الدراسٌة و المشكالت التً أواجهها
        

9 
         . الرائد العلمً  استفدت من اللقاءات الجماعٌة التً ٌعقدها

11 
اجتماعات بعد ظهور نتائج االختبارات الفصلٌة لمتابعة  الرائد العلمً  ٌعقد

 تحصٌلً األكادٌمً.
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11 
         بعواقب الغٌاب على مستواي التحصٌلً. الرائد العلمً  ٌرشدنً

11 
         الذي ٌناسبنً  على قدراتً ومٌولً و ترشدنً للنشاط العلمًالرائد   ٌتعرف

13 
         الذي ٌناسب قدراتً.  للنشاط  الرائد العلمً  ٌرشدنً

14 
         باحترام. الرائد العلمً  ٌعاملنً

15 
         على إدارة الوقت و تحدٌد أولوٌاتً. الرائد العلمً  ٌساعدنً

 

 

 مدٍر امربانمج/ 

 آ .د/ معرو ؾبد امـًل ؿالم


