
1 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

دليل الريادة 
 ةـــــالبيـــــــالط

 

 

 

 



2 
 

 الطالبيٌدليل الريادة 

 تعريف نظام الريادة الطالبيٌ:

هو نظام يقوم بى اـؿاء هيٌُ التدريس لتفريف الطّب بانظمٌ و زيازات و انسطٌ الكليٌَ و 

الطّب ـلٍ توجيى الطّب و مفاونيوم ـلٍ الزير فٍ الدرازٌ ـلٍ افؿل وجى ممكن. يتم توزيق 

جميق الزادة أـؿاء هيٌُ التدريس وكذلك الويٌُ المفاونٌ بالكليٌ يتم إسراكوم فٍ تففيل نظام 

الريادة الطّبيٌ بالكليٌ خيث يكون كل ـؿو هيٌُ تدريس مزُول ـن مجموـٌ من الطّب من 

سر وأزبوع نفس الفرقٌ التٍ يقوم بالتدريس بوا بما يتوافق مق نظام الدرازٌ الخالٍ أزبوع مبا

أونّين ويتم التواشل اونّين من ذّل اِيميل اِكاديمٍ للراُد اِكاديمٍ او اى وزيلٌ من وزاُل 

 التواشل اِجتماـٍ بما يؿمن الخفاظ ـلٍ زريٌ البيانات بين الطرفين. 

 أهداف الريادة الطالبيٌ

ـلٍ اِزتفادة القشوى من الموارد و توفير الدـم الّزم للطّب أثناء مزيرتوم األكاديميٌ ومزاـدتوم -ض

 .المزاـدات المتاخٌ

متابفٌ تقدم الطّب ذّل درازتوم وتقييموم وبخث المسكّت التً يواجووا الطّب أثناء الدرازٌ و  -ط

 مق لجنٌ الريادة الطّبيٌ ووكيل الكليٌ لسُون التفليم والطّب.الفمل ـلٍ خلوا 

 .اهب و تنميتواالفمل ـلٍ اكتساف الميول و المو -ظ

 .توجيى الطّب أذّقيا و نفزيًا و مونيًا و أكاديمياً  -ع

 هدف نظام الريادة الطالبيٌ:

هو متابفٌ الطّب اكاديميا و اجتماـياَ و مّخظتوم و ارسادهم َ و مزاـدتوم للتللب ـلٍ 

 المساكل التٍ قد يواجوونوا اثناء درازتوم َ

 الرائد الطالبٍ:

ٌُ التدريس بالكليٌَ يكون مزؤِ ـن توجيٌ وارساد مجموـٌ من الطّب هو ـؿو من اـؿاء هي

 فٍ مرخلٌ  الليزانس أو البكالريوس.
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 موام الرائد الطالبٍ:

متابفٌ الطالب من لخظٌ قبولٌ فٍ الكليٌ ختٍ تذرجى منواَ من اجل ؿمان  زيرالفمليٌ التفليميٌَ  -ض

 و ازتكمال متطلبات التذرج.

 الذطٌ الدرازيٌ للفرقٌ التٍ يدرس بوا.تفريف الطالب بمفردات  -ط

 اِلمام بالموارد المتاخٌ بالكليٌ و ارساد الطّب ِفؿل الزبل لّزتفادة منوا. -ظ

تفريف الطالب بمواـيد اذتبارات نشف و نوايٌ الفامَ و القواـد الفامٌ المنظمٌ لواَ كقواـد  -ع

 للزنٌ التاليٌ. الرافٌ َ و ـدد المواد المزموح بوا للطالب للنقل من

تنفيذ برامح التوـيٌ ) مخاؿرات و ندوات ( بالتفاون مق الطّب المتطوـين لذدمٌ زمُّوم و  -غ

تنميٌ مواراتوم َ كذلك ورش الفمل ذات الفّقٌ بالظواهر الزلوكيٌ َ و المّخظات المساهدة امّ 

 فٍ ـّجوا مثل التدذين و المذدرات و الزى كير الُّق.

ـلٍ درجات كل مادة و درجات السفوى و التخريرى َ و كيفيٌ التقييم لكل مادة اطّع الطالب  -ػ

 بالرجوع الٍ ازتاذ المادة للوقوف ـلٍ هذه المفلومات.

متابفٌ مزيرة الطالب و تقدمى و مزتوى اداُى من ذّل ملف انجازالطالب موثق بى جميق   -ؼ

 لمتفلقٌ بالطالب.المفلومات و الوثاُق و اِنسطٌ و التقارير و اِنجازات ا

رشد التقدم الدرازٍ للطالب َ و متابفٌ و تقديم التقارير الذاشٌ بكل طالب لوكيل الكليٌ لسُون  -ؽ

الطّب؛ ليرففى لفميد الكليٌ َ كما يقوم بكتابٌ تقرير ذاص بالطّب فٍ نوايٌ كل فشل درازٍ 

و توجيى للطّب َ و  يرففى لوكيل الكليٌ لسُون الطّب؛ موؿخا فيى ماتم تنفيذه من انسطٌَ

 بجدول اجتماـات الريادة الطّبيٌ.

ازتدـاء الطالب و فتد خوار مفى و لفت انتباهى خول الخاِت التٍ تزتدـٍ ذلك مثل ؿفف اداُى  -ؾ

 الطّبٍ او ـدم مواظبتى ـلٍ الخؿور.

 تقديم النشد واِرساد للطالب مما يزاـده ـلٍ اكتزاب الموارات المطلوبٌَ -صض

 لزوق الفمل َ و تخقيق ركباتى.و التخؿير  

 خث الطالب ـلٍ المساركٌ فٍ اِـمال و اِنسطٌ الطّبيٌ و اِتشال باِذرين. -ضض

تفريف الطالب بالكليٌ َ و الويكل اِدارى و التنظيمٍ بواَ و برامح الكليٌ و اِقزام الطّبيٌ َ  -طض

ـن طريق دليل الطالب َ و و الدرجات التٍ تمنخوا و اِنسطٌ الطّبيٌ و زبل اِزتفادة منوا 

 دليل الريادة الطّبيٌ و خقوقى وواجباتى.

اِطّع بسكل مزتمر ـلٍ التفليمات الجامفيٌ الذاشٌ بالطالبَ واـّمى بواَ كقواـد  -ظض

 التخويل من الكليٌ او اليوا َ و قواـد تاجيل الفشل الدرازٍ او الزنى كاملٌ َ 

 الزلوك فٍ قاـات الدرس اثناء المخاؿرات و الفقوبات التٍ قد يتفرض لوا اذا اذل 



4 
 

 و تفرؿى للفشل اذا خاول اللش اثناء اِمتخانات.

المام الطالب باهميى خؿور المخاؿرات و تفرؿى للخرمان من دذول اِمتخان اذا تفدى  -عض

 النزبٌ المخددة لى فٍ اللياب تبفا للواُد الداذليٌ.

 زجيل المّخظات ـن هذه اِجتماـات.اِجتماع بشفٌ دوريٌ بالمجموـٌ المزؤل ـنواَوت -غض

التفرف مبكرا ـلٍ الطّب المتفثرين اكاديميا َ و التفامل مق تلك الخاِتَ وتسجيق الطلبٌ  -ػض

 المتفوقين للخفاظ ـلٍ ذلك المزتوى.

 مزاـدة الطّب ذوى الظروف الذاشٌ للتللب ـلٍ اـاقاتوم و مسكّتوم الشخيٌ. -ؼض

ادوات اِرساد مثل تشميم اِزتبيانات لتمريرها ـلٍ الطّب تذطيط الفمليٌ اِرساديٌ وفق  -ؽض

 و تخليلوا َ و تطبيق قواُم المّخظٌ و المقابّت اِرساديٌ.

 اآلليات المقترحٌ الختيار الرائد الطالبٍ:

يقزم الطّب الٍ مجموـات و يتم توزيفوم ـلٍ الرواد من أـؿاء هيٌُ التدريسَ و يفؿل ان  ●

ٍ من نفس الفرقٌ التٍ يدرس بوا الطالب َ كلما أمكن ذلك َ لتقديم النشد و يكون الراُد الطّب

 اِرساد الّزم .

تفريف الطّب بنظام الريادة الطّبيٌ و موام الراُد الطّبٍ من ذّل برنامح تفريفٍ فٍ بدايٌ  ●

 الفام الدرازٍ و ذاشٌ الفرقٌ اِولٍ .

بى و مكتبى َ مق تخديد الزاـات المكتبيٌ  اِـّن ـن ازم الراُد الطّبٍ و القزم الذاص ●

 الذاشٌ بى.

 وؿق اـّن مزبق فٍ اماكن تواجد الطلبٌ لّجتماع بوم. ●

 الميثاق األخالقً للتوجيى و الريادة:

 أن يتخلٍ الراُد الطّبٍ باألذّق الخميدة  و أن يكون قدوة خزنٌ فً الشبر ●

 و األمانٌ و تخمل المزُوليٌ.

 و أن يتقبل الفمل فً مجال التوجيى و الريادة كرزالٌ ِ كوظيفٌ.أن يتميز باإلذّصَ  ●

 أن يتجنب إقامٌ ـّقات سذشيٌ مق الطالبَ و أن تكون الفّقٌ ـّقٌ مونيٌ. ●

 أن تتوفر لى الكفايٌ الذهنيٌ التً تمنخى القدرة ـلٍ فوم سذشيٌ الطالب و خاجاتى  ●

 و مساكلى النفزيٌ.

اتى فً مجال الريادة الطّبيٌ و ذلك ـن طريق اإلطّع و أن يطور قدراتى المفرفيٌ و موار ●

 خؿور الندوات و الدورات فً هذا المجال.
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 أن يخافظ ـلٍ أزرار الطّب وذشوشياتوم وأن يلتزم بالؿوابط الفامٌ  ●

 و الذاشٌ.

  يتعين علٍ كل رائد طالبٍ:

مراـاة جدول الدرازٌ زاـات أزبوـيًا مق  ط تخديد موـدًا ثابتًا للقاء الطّب لمدة .ض

لمجموـٌ الطّب الموكل باإلسراف ـليوم ومن الممكن توزيق الطّب إلٍ مجموـات 

 اشلر بالتبادل.

 اإلـّن ـن مكان وموـد اللقاء األزبوـً المباسر واِونّين مق الطّب أمام مكتبى.  .ط

خاؿرات و إـّم الطّب بموـد اللقاء األزبوـً مق الراُد الطّبٍ لوم من ذّل الم .ظ

 الخشص الفمليٌ.

 .تففيل نظام الريادة الطّبيٌالتنزيق مق من يفاونى من الويٌُ المفاونٌ للتأكد من  .ع

 كتابٌ تقرير دورى ـن ما تم انجازه مق مجموـٌ الطّب المسرف ـليوم. .غ

رفق المسكّت والسكاوى الفاجلٌ للزيد اِزتاذ وكيل الكليٌ لسُون التفليم والطّب  - .ػ

 زتاذ الدكتور ـميد الكليٌ لؿمان خل جميق المسكّت بسكل دورى.والزيد اِ

 فً خالٌ وجود سكوى أو تقشير من الراُد الطّبٍ أو من يفاونى: .ؼ

أخد أزاليب تقديم   يتوجى الطالب بسكواه إلٍ وكيل الكليٌ لسُون التفليم و الطّب أو إتباع

 السكاوى بالكليٌ.

 :دور الطالب فً عمليٌ الريادة  

 زتفداد لّزتماع إلٍ النشد المقدم لى والزفً للفمل بى.اِ .ض

 مفرفٌ الزاـات المكتبيٌ للراُد الطّبٍ. .ط

 قراءة وازتيفاب التفليمات واللواُد األكاديميٌ واِزتفزار ـن ما كفل ـنى. .ظ

أن يكون ـلٍ ثقٌ أن كافٌ الذطوات واإلجراءات التً تتفلق بالفمليٌ التفليميٌ هً لتزويده  .ع

 لموارة الّزمٌ للمونٌ المتوقفٌ.بالفلم وا
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 أنشطٌ مقترحٌ للرائد الطالبٍ:

يقدم الراُد الطّبٍ لطلبتى بفض البرامح التٍ تزاـدهم ـلٍ التفوق الدرازٍ و تنميٌ المواهب و 

 القدرات َ منوا ـلٍ زبيل المثال:

 تنميٌ موارات االبداع : أنشطٌ (1)

الطّب الذين لديوم ميول ابداـيٌ زواء كانت بخثيٌ تتؿمن أنسطٌ تنميٌ القدرات اِبداـيٌ لدى 

او ادبيٌ َ و ذلك من ذّل تفليموم موارات خل المسكّت و ذطوات التفكير الطّبٍ و 

 اجراءات البخث َ ـن طريق ورش الفمل َ و المنتديات اِدبيٌ و القراءة الخرة.

 أنشطٌ المجموعات الدراسيٌ:  (2)

الذين يواجوون شفوبات درازيٌ فٍ المقررات الدرازيٌَ  تتؿمن هذة اِنسطٌ تنظيم الطّب

و اـطاؤهم زاـات اؿافيٌ خزب ركبتوم فٍ المقررات التٍ يشفب ـليوم فوموا بمفاونٌ 

ازتاذ المادة َ و كذلك تفليموم موارات التفليم الذاتٍ َ و نقل و تبادل المفلومات ؿمن تدريبات 

تماع المجموـٌ تخت اسراف الراُد الطّبٍ و تنميٌ موارات خل المسكّت َ و ينفقد اج

 بشورة دوريٌ كل ازبوـين قابل للتكرار كل ازبوع.

 أنشطٌ تنميٌ المواهب:  (3)

تتؿمن أنسطٌ تنميٌ المواهب و القدرات الذاشٌ للطّب ثقافيا و فنيا و رياؿيا َ من ذّل 

 إـداد دورات تدريبيٌ َومخاؿرات و ندوات َ و مفارض َ و مزابقات.

 ضرات و الدورات:المحا (4)

ينظم الراُد الطّبٍ بفض المخاؿرات و الدورات للطّب و التٍ تزتودف التوجيى و اِرساد 

لبفض الموؿوـات المومٌ او تودف الٍ التخفيز و اطّق القدرات الذاشٌ للطّب َ و 

 تفريفوم بدور الراُد الطّبٍ خيال ذلك َ و اِجابٌ ـلٍ ازُلتوم و ازتفزاراتوم . 

 رعايٌ الطالب التفوقين و المبدعين و المتعثرين :

 تؿق الكليٌ مفايير موثقٌ لتخديد الطّب التفوقين و المبدـين و المتفثرين.
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 اوال: الطالب المتعثرين

الطالب المتفثر هو الطالب الذي يرزب فً أي مقرر درازً و يتم تخديد ذلك ـن طريق نتاُح 

فشل درازً وكذلك ـن طريق درجات أـمال الزنٌ الذاشٌ اِمتخانات المفلنٌ فً نوايٌ كل 

  .بالمقررات الدرازيٌ المذتلفٌ

 ما هً اآلليات المتبفٌ فً تخديد الطّب المتفثرين فً الدرازٌ؟

يقوم الراُد الطّبٍ بخشر اـداد الطّب المتفثرين و المتاذرين درازيا وفقا للمفايير التٍ وافقت 

ُح اِذتبارات َ و تزجيل بياناتوم فٍ زجل ذاص َ لمتابفتومَ و الوقوف ـليوا الكليٌَ من واقق نتا

 .ـلٍ مزتواهم اوِ باول

يقوم الراُد الطّبٍ بتوزيق ازتبيان ـلٍ الطّب المتفثرين يتم من ذّلى مخاولٌ مفرفٌ زبب تفثر 

/ المادة الطّبيٌ / ازتاذ المادة/ طريقٌ التدريس/ هؤِء الطّبَ الزبب يفود لقدراتوم السذشيٌ

 ـوامل اجتماـيٌ او سذشيٌ اذرىَ / البيٌُ الطّبيٌ

 .و بفد تخليلى يمكن توجيى المزاـدة و اِرساد لكل طالب خزب خالتى

يقوم الراُد بفد اـّن نتاُح الفشل الدرازٍ اِول بتنظيم اجتماع مق الطّب المتفثرين َ وتنظيم 

 وا فيوا لمناقسٌ ازباب هذاَ لقاءات لوم مى ازتاذ المواد التٍ تفثر

و ارسادهم الٍ الطرق المثلٍ لتخزين لتخزين مزتواهم الدرازٍ فٍ اِمتخانات القادمٌَ واـداد 

ورش ـمل لفّج هذا التفثر ـن طريق المجموـات الدرازيٌ َ و تقديم نماذج ِمتخانات المواد 

 .رونٍ للكليٌ مق اِجابٌ النموذجيٌ لواالمتفثر فيوا للزنوات الزابقٌ َ و نسرها ـلٍ الموقق اِلكت

يقوم الراُد الطّبٍ بمتابفٌ تقدم و تخزن الطّب المتفثرين من ذّل امتخان الفشل الدرازٍَ ثم 

. يقوم بتخليل نتاُح تطور مزتوى الطّب المتفثرين لّزتفادة منوا فٍ الخاِت المسابوٌ 

 :آليات دعم الطالب المتعثرين

لب المتفثر درازيا مق أزتاذ المادة المذتص وذلك ـن طريق تففيل تزويل مقابلٌ الطا.ض 

 .الزاـات المكتبيٌ

مزاـدة الطّب المتفوقين لزمُّوم المتفثرين تخت إسراف أزتاذ المادة وذلك بالتنزيق بين .ط 

 .الراُد الطّبً وأزتاذ المادة
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 .ـقد مخاؿرات إؿافيٌ لمزاـدتوم ِزتيفاب المناهح.ظ 

ب المتفثرين درازيا ومرازلٌ األزاتذة المزُولين ـن تدريس هذه إـداد قواُم للطّ.ع 

 المقررات

إـداد مجموـات تقويٌ مجانيٌ للطّب المتفثرين من قبل أـؿاء هيٌُ التدريس وـقد .غ 

 .امتخانات دوريٌ كل سور

التأكد من درجٌ ازتيفاب الطّبَ ومكافاة كل طالب يتخزن مزتواه الدرازً فً نوايٌ .ػ 

 .الفام

قٌ ـلٍ ايقاف القيد للطالب المتفثر بدء من اِيقاف الثالث وختٍ اِيقاف الذامس فٍ المواف.ؼ 

 . ؾؾؾض/ع/ػطؿوء القواـد التٍ خددها مجلس الجامفٌ فٍ جلزتٌ بتارير 

 الطالب المتفوقون و اليٌ تشجيعومثانيا: 

 يقوم الراُد الطّبٍ بخشر الطّب المتفوقين وفق القواـد الموثقٌ من الكليٌَ● 

 ذاص لمتابفتوم لتنميٌ قدراتوم و خثوم ـلٍ ازتمرار تفوقوم. و تزجيل بياناتوم فٍ زجل

يقوم الراُد الفلنٍ باِسراف ـلٍ تشميم لوخٌ سرف بمدذل الكليٌ تزجل ـليوا ازماء الطلبٌ ● 

المتفوقين مق شورهم الفتوكرافيٌَونسرها ايؿا ـلٍ الموقق اِلكترونٍ للكليٌَ ويسرف ايؿا 

 توزيق سوادات التقدير ـلٍ الطّب المتفوقين و المبدـين. ـلٍ تنظيم خفل تذرج يتم من ذّلى

يقوم الراُد الطّبٍ بتنظيم مخاؿرات و ندوات وورش ـمل للطّب المتفوقين لتنميٌ قدراتوم و ● 

 مواراتوم الطّبيٌ و الخياتيٌ.

 اآلليات المتبعٌ فٍ تحديد الطالب المتميزين فٍ الدراسٌ

 .م الدرازً المقيد بىأن يخشل الطالب ـلٍ تقدير ـام جيد جدا ـلٍ األقل فٍ نوايٌ الفا.ض 

 .أن يخشل ـلٍ تقدير امتياز فً أي مقرر من المقررات الدرازيٌ.ط 

أن يكون الطالب مساركا مساركٌ ففالٌ فً أخد األنسطٌ الطّبيٌ الفرديٌ أو الجماـيٌ ـلٍ .ظ 

 .مزتوى الكليٌ أو الجامفٌ أو المخافظٌ

 .و ذارج الكليٌأن يتم إذتياره من قبل زمُّى لتمثيلوم فً أي ففاليٌ داذل أ.ع 

مزاـدة زمُّى والفمل بروح الفريق وتقديم أي أفكار مبتكرة تزاـد ـلٍ التطوير فً أي .غ 

 .مجال من مجاِت البرنامح
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 نًارج خاصح تانرائذ انطالتً

 نًىرج اسرًارج ريادج: اوال

 ................................انقسى......................                     انفرقح

 .........................ػذد انطالب............                    انفصم انذراسً

 ...................................................................اسى انرائذ انطالتً

 

 يالحظاخ انًهًح اسى انطانة انراريخ انيىو و

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 /...............ذىقيغ ينسق  انفرقح/ ............                                     ذىقيغ انرائذ انطالتً
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 جايؼح انًنىفيح

 كهيح انررتيح

 نجنح انريادج انطالتيح

                                           

 

انخذياخ  انراريخ يسرىي انطانة خالل انؼاو انذراسً

 االرشاديح
 انًىاد اننرائج

  ذحسن ثثاخ ذراجغ

ذى ذنظيى وقره      

 خارج انكهيح

ذًد يحادثح      

 يؼهًيح نرشجيؼه

ذًد دػىج ونً      

 االير

اسرغم االوقاخ      

 تين انًحاضراخ

وجه انً احذي      

 جًاػاخ اننشاط

 اخري     

 

 

 

المتعثريناستمارة الطلبت   
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 جايؼح انًنىفيح

 كهيح انررتيح

 نجنح انريادج انطالتيح

 

 

 

 

 

 يجال انًىهثح

 

 انًجًىع انرراكًً

 

 انًسرىي

 

 اسًاء انطهثح انًىهىتين

 

 و

 اخر/ ثقافً/ اكاديًً

     

1 

     

2 

     

3 

     

4 

     

5 

     

6 

 

 /............... ذىقيغ ينسق  انفرقح/ ............                                     ذىقيغ انرائذ انطالتً

 

 

 

 

 

وهوبيناستمارة الطلبت الم  
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 جايؼح انًنىفيح

 كهيح انررتيح

 نجنح انريادج انطالتيح

  

 

 

 

 

 

 االتذاعيجال 

  

 انًجًىع انرراكًً 

 

 

 

 انًسرىي

 

 اسًاء انطهثح انًثذػين

 

 

 

 و

 اخر/ ثقافً/ اكاديًً

     

1 

     

2 

     

3 

     

4 

      

5 

     

6 

 

 /...............ذىقيغ ينسق  انفرقح/ ............                                     ذىقيغ انرائذ انطالتً

 

 

 

 استمارة الطلبت المبدعين


