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 - 1مقدمو
دل٘ل سػبٗخ الْافذٗي ثكل٘خ الطت الجششٓ ثجٌِب
=====================

ًشعوووْا أى ٗكوووْى ُوووزا الوووذل٘ل ػٌْاًوووب للزك٘ووو ّالزْاطووول االعزووووبػٖ داخووول الكل٘وووخ
ثبالضووبفَ الوؤ هغووبػذر فووٖ األهووْس االكبدٗو٘ووَ الوزؼلقووخ ثزخظظو ّك٘ه٘ووَ رؾق٘و
أُذاف الزؼل٘و٘خ الزٖ خطط لِب ػٌذهب اخزشد هظوش كوْ ي صوبًٖ العوزكوب دساعوز
ثِب ّأٗضب ػٌذهب اخزشد ّثشكل هؾذد
كلَ٘ الطت الجششٓ عبهؼَ ثٌِب .
ّرزؤٌ أداسٍ سػبٗخ الْافذٗي اى رغزقجل ػضٗضٕ الطبلت خال أٗبم األعجْع فٖ
عبػبد الؼول الوؾذدح لوغبػذر فٔ آ أهش ّفٔ ؽل اَٗ هشكلَ ٗوكي أى رقبثل
هغزقجال  .كوب ٗغؼذ االداسٍ الزْاطل هؼ ل٘ظ فقط فٔ ّعْد هشبكل ّلكي للوزبثؼخ
الوغزوشح ؽزٔ ًزهبدٓ اَٗ هشكلَ ٗوكي أى رؾذس ٗ .غؼذًب أٗضب أى رغذ الوؼلْهبد
الخبطخ ثخذهبد االداسٍ ثِزا الذل٘ل ّٗغش االداسٍ اعزقجب هقزشؽبركن ثشبى الوضٗذ
هي الخذهبد الزٖ ٗوكي أى رقذهِب الْؽذح فٖ الوغزقجل .

أداره الوافدين

( أ .دع اء سالم )

عميد الكليه

( أ.د /احمد جوده الجزار )

 - 2الزؼشٗ

ثبداسٍ سػبٗخ الْافذٗي

===========

فٔ ا بس الشؤَٗ االعزشار٘غَ٘ الؼبهَ لغبهؼَ ثٌِب ّالزٔ رقضٔ ثضشّسٍ االُزوبم
ثبلطالة الْافذٗي ّرقذٗن هخزل الشػبَٗ لِن  ,اقزشػ هغلظ الكلَ٘ اًشبء هكزت
اداسٍ الْافذٗي لشػبَٗ شئْى الطالة الْافذٗي لوشؽلَ الجكبلْسْٗط ّالذساعبد
الؼل٘ب  ,لزظجؼ كل٘زٌب كؼبدرِب اّلٔ الكل٘بد ثبلغبهؼَ الزٔ رن اًشبء ثِب اداسٍ
للْافذٗي ّكؼِذُب دائوب الشائذٍ فٔ دفغ الغِْد لغزة الطالة الْافذٗي الوؤُل٘ي ,
ّرؾغ٘ي الؼالقبد الذّلَ٘ فٔ هغب الزؼل٘ن ّالجؾْس ّػلٔ رل فقذ رن رخظ٘ض
أداسٍ لشػبَٗ الْافذٗي .
ّرزوضل الشؤَٗ االعزشار٘غَ٘ الخبطَ ثْؽذٍ سػبَٗ الطالة الْافذٗي فٔ الؾهبظ ػلٔ
هكبًَ كلَ٘ الطت الجششٓ ثجٌِب كْاؽذٍ هي اػشق كل٘بد الطت الجششٓ ّ ,صٗبدٍ
قذسرِب الزٌبفغَ٘ ػلٔ الوغزْٓ االقل٘ؤ ّالذّلٔ لوب فٔ رل اصش اك٘ذ فٔ رؾغ٘ي
عْدٍ الؼولَ٘ الزؼل٘وَ٘ ّاالسرقبء ثوغزْٓ االعبرزرِب ّ الثِب ّالِ٘كل االداسٓ ثِب
.
ّرؾشص ّؽذٍ سػبَٗ الْافذٗي ػلٔ اى ركْى الشعبلَ الخبطَ ثَ ُٔ رذػ٘ن طْسٍ
كلَ٘ الطت الجششٓ ككلَ٘ دّلَ٘ هي خال رقذٗن هخزل الخذهبد للطالة الْافذٗي
ّرغِ٘ل االعشاءاد االداسَٗ الخبطَ ثبلزغغ٘لِن ّهي ًبؽَ٘ اخشٓ  ,رقْم االداسٍ
ثزغْٗ الجشاهظ االكبدٗوَ٘ الوو٘ضٍ ّالوزٌْػَ الزٔ رقذهِب الكلَ٘ ثبلغَ الؼشثَ٘ اّ
اللغبد االخشٓ .

كوب رؾشص االداسٍ ػلٔ دػن عجل الزؼبّى ّاالرظب ث٘ي كلَ٘ الطت الجششٓ
ّالوؤعغبد الطجَ٘ الوخزلهَ ػلٔ هغزْٓ الؼبلن .

 - 3هجشساد اًشبء أداسٍ سػبَٗ الْافذٗي
===================

 ضشّسٍ ّعْد أداسٍ هزخظظَ هضّدٍ ثبالهكبً٘بد الوبدَٗ ّالكْادس
الجششٗذ الوذسثَ لشػبَٗ الطالة الْافذٗي فٔ الكلَ٘ .
 اُوَ٘ رذاّ الزؼل٘ن هي خال الطالة الْافذٗي ثبػزجبسٍ اؽذ هؼبٗ٘ش ضوبى
الغْدٍ ّاػزوبد هؤعغبد الزؼل٘ن الؼبلٔ .
 اال الع ػلٔ الزغبسة الوؾلَ٘ ّاالقل٘وَ٘ ّالؼبلوَ٘ الزٔ رجشُي ػلٔ ضشّسٍ
اًشبء ُزٍ االداسٍ للطالة الْافذٗي ّللكلَ٘ .

 - 5سعبلخ اداسٍ سػبٗخ الْافذٗي
=================

رقْم االداسٍ ثبلزخط٘ط ّالزٌه٘ز ّ ,الوزبثؼَ لالًشطَ ّهزبثؼَ الغْاًت االداسَٗ
ّالوبلَ٘ ّاالعزوبػَ٘ ّالضقبفَ٘ لزق٘٘ن هذٓ اعِبهِب فٔ رؾق٘ اؽز٘بعبد الطالة
الْافذٗي ّاالسرقبء ثغْدٍ اداء الكلَ٘ كوذخل لضٗبدٍ قذسٍ الكلَ٘ ػلٔ رؾق٘
الوؼبٗ٘ش االكبدٗوَ٘ ّاالداسَٗ الوطلْثَ للطالة الْافذٗي ّ ,رقذٗن رغزَٗ ػبئذٍ للكلَ٘
.

- 6األُذاف الؼبهخ ألداسٍ الْافذٗي
=====================








دػن طْسٍ كلَ٘ الطت الجششٓ ككلَ٘ هظشَٗ راد بثغ ػبلؤ .
رْف٘ش الوؼلْهبد الخبطَ ثكبفَ الجشاهظ الذساعَ٘ فٔ الكلَ٘ ّششّ
االلزؾبق ثِب.
ر٘غ٘ش ّهزبثؼَ اعشاءاد الق٘ذ ّالزغغ٘ل ّالزخشط للطالة داخل الكلَ٘ .
ًشش صقبفَ اُوَ٘ الطالة الْافذٗي ّسػبٗزِن داخل الكلَ٘ ّلذٓ اّعب
اػضبء ُ٘ئَ الزذسٗظ ّاالداسٗ٘ي ّالطالة الوغغل٘ي ثبلكلَ٘ ثبلهؼل .
رْف٘ش الشػبَٗ الكبهلَ للطالة الْافذٗي داخل الكلَ٘ .
الوغبػذٍ فٔ ؽل الوشكالد الذساعَ٘ ّاالقبهَ ّغ٘شُب للطالة داخل ّخبسط
الكلَ٘ .

 - 7األُذاف أالعزشار٘غَ٘ االداسٍ الْافذٗي
=========================
رغؼٔ االداسٍ الٔ ػذٍ اُذاف هٌِب :
 ؽظش الخذهبد الزٔ ٗغت اى رقذم للطالة ّرظٌ٘هِب ّرؾذٗذ االّلْٗبد ثٌِ٘ب
.
 الؼول ػلٔ رؾق٘ الزٌغ٘ ث٘ي الطالة الْافذٗي ّاقغبم الكلَ٘ .
 االعِبم فٔ ثٌبء عغْس الضقَ ث٘ي الكلَ٘ ّالطالة الْافذٗي .
 رْف٘ش الوْاد الجششَٗ ّالوبلَ٘ االصهَ لزقذٗن ّلزؾغ٘ي الخذهبد الوقذهَ
للطالة الْافذٗي .
 سثط الخذهبد الوقذهَ ثبلوشكالد الزٔ ٗؼبًٔ هٌِب الطالة الْافذٗي .
 هغبػذٍ الطالة ػلٔ رؾغ٘ي االداء االكبدٗؤ ّاالكلٌ٘٘كٔ .
 اٗغبد عجل عزة للطالة الْافذٗي .
 رشغ٘غ االرهبق٘بد ث٘ي الكلَ٘ ّالغِبد االخشٓ هي اعل صٗبدٍ اػذاد الطالة .
 ػقذ هلزق٘بد الزْاطل الوغزوؼٔ لذهظ الطالة الْافذٗي ثضقبفَ الوغزوغ .
 الجؾش ػي عو٘غ الهشص الزٔ رؼول ػلٔ صٗبدٍ رك٘ اعزوبػٔ ّصقبفٔ
للطالة .
 االرظب ّالزؼبّى هغ اػضبء ُ٘ئَ الزذسٗظ لز٘غ٘ش دساعَ الطالة الْافذٗي
.
 ػول قْاػذ ث٘بًبد للخذهبد ّالذّساد الزذسٗجَ٘ الزؼل٘وَ٘ ّالضقبفَ٘
ّاالعزوبػَ٘ الزٔ رؼقذُب الكلَ٘ ّالزٔ ر٘غش للطالة شق الؾظْ ػلٔ
هؼلْهبد .

 رق٘٘ن هذٓ سضب الطالة الْافذٗي ػي الخذهبد الزٔ رقذهِب الكلَ٘ ّاداسٍ
الْافذٗي .
 ػقذ الٌذّاد ّالوؤروشاد .

 - 8االًشطَ الخبطَ ثبداسٍ الْافذٗي
====================










رؾق٘ الوشبسكَ هغ الغبهؼبد الذّلَ٘ الوزو٘ضٍ ّرهؼ٘ل االرهبق٘بد ّالزجبد
الطالثٔ هغ ُزٍ الغبهؼبد .
االرظب ثوكبرت الزوض٘ل الضقبفٔ الوظشَٗ فٔ عو٘غ اًؾبء الؼبلن لزهؼ٘ل
ّرٌش٘ط الزؼبّى الؼلؤ ّالزجبد الطالثٔ .
رذػ٘ن عجل الزؼبّى الضقبفٔ ّالؼلؤ هغ هكبرت الزوض٘ل الضقبفٔ للذّ
الوخزلهَ فٔ ط .م .ع
االرظب ثكبفَ االداساد الوؼٌَ٘ داخل الغبهؼبد لزغِ٘ل ّرْعَ٘ اعشاءاد
رلقٔ اّساق الطالة الْافذٗي ّعشػَ هشاعؼزِب ّاطذاس قشاس القجْ
ّشِبداد الزخشط .
رقذٗن االسشبداد الخبطَ ثبلخذهبد الوخزلهَ (ػالعَ٘– صقبفَ٘ – رشفَِ٘٘ )
الوزبؽَ للطالة داخل الكلَ٘ .
رخظ٘ض اهبكي القبهَ الطالة الْافذٗي هغِضٍ ػلٔ أػلٔ هغزْٓ .
رٌظ٘ن لقبءاد االعزقجب الطالة الْافذٗي الغذد لزؼشٗهِن ثبلغبهؼَ ّرشغ٘غ
الؾْاس الضقبفٔ ث٘ي هخزل الغٌغ٘بد .
ّضغ ًظبم الكزشًّٔ هزكبهل ْٗضؼ اُذاف االداسٍ ّاًشطزِب ّكزل الشد
ػلٔ اعزهغبساد الطالة ػجش هْقغ الكلَ٘ ػلٔ شجكَ االًزشًذ .
ق٘بط سضب الطالة الْافذٗي ػي هغزْٓ الخذهَ ًّْػِب .

 - 9خذهبد الطالة الْافذٗي
==============

أًال  :انخذيبت االداريو :
==============









تيسيز ًيتببعو اخزاءات انقيذ ًانتسديم ًانتخزج نهطالة .
انًسبعذه فَ اخزاءات انسكن فَ انًذينو اندبيعيو .
تيسيز اخزاءات انسفز انحصٌل عهَ تذاكز انسفز .
انتٌاصم يع انخزيدين انٌافذين ين خالل رابطو انخزيدين .
تيسيز اخزاءات االقبيو ًتدذيذىب ًانتبشيزات .
تٌفيز قبعذه بيبنبت نهطالة انٌافذين .
انزد عهَ االستفسبرات عبز يٌقع انكهيو االنكتزًنَ .
اعتًبد اخزاءات رسًيو عبدنو نهتعبيم يع شكبًٍ انطالة
انٌافذين .

ثبنيب  :انخذيبت االختًبعيو :
================





عقذ بزنبيح تعزيفَ نهطالة انًستدذين .
اقبيو حفم سنٌٍ نتكزيى انخزيدين .
تٌفيز انيبت نتعزيز يشبركو انطالة فَ االنشطو االختًبعيو
.
اتبحو انفزصو التحبد انطالة انٌافذين نهًسبىًو فَ يدبل
االنشطو .






عقذ يهتقيبت انتٌاصم نذيح انطالة انٌافذين بثقبفو
انًدتًع .
انتعزيف بخذيبت انسكن ًيتببعتيب .
نشز انٌعَ انغزائَ .
انتعبيم يع انًخبنفبت انسهٌكيو نهطالة انًخبنفين .

ثبنثب  :انخذيبت انثقبفيو :
==============






ًضع نظبو نهتببدل انطالبَ يع اندبيعبت فَ انذًل
انًختهفو .
تنظيى االنشطو انثقبفيو انًختهفو .
اتبحو انفزصو نًشبركو انطالة فَ االنشطو انثقبفيو
انًختهفو .
تيسيز اشتزاك انطالة انٌافذين بًكتبو انكهيو .
تشديع انحٌار انثقبفَ بين يختهف اندنسيبت .

رابعب  :انخذيبت انصحيو :
============





تيسيز
تقذيى
تيسيز
تيسيز

.

اخزاءات انزعبيو انطبيو انًديزه
االستشبرات اننفسيو نهطالة انٌافذين .
ًتٌفيز انيبت انهيبقو انبذنيو نهطالة انٌافذين .
انضًبو انطالة فَ االنعبة انزيبضيو انًختهفو .

خبيسب  :خذيبت انتٌخيو االكبديًَ :
===================






تنظيى
تنظيى
تحذيذ
تٌفيز
تٌفيز

انشطو نهتٌعيذ االكبديًيو
يشبركو اعضبء ىيئو انتذريس فَ االرشبد االكبديًَ .
يٌاعيذ ًاضحو نالنتقبء ببعضبء ىيئو انتذريس .
نظبو فعبل نًسبعذه انطالة انًتعثزين اكبديًيب .
بزايح فعبنو نذعى ًتحفيز انطالة انًتفٌقين .

 -4سؤَٗ اداسٍ سػبَٗ الْافذٗي
=================

العمل على تقديم الخدمات الختلفه المتنوعه االكاديميه واالجتماعيه والثقافيه
للطالب الوافدين باستخدام نتائج الدراسات العلميه فى هذا المجال التى تحدد
احتياجات هؤال ء الطالب مما يؤد بالررور الى يياد تكيفمم االجتماعى
ويياد تحصيلمم الدراسى  ,ومن ثم االسمام فى تحقيق معيار تدويل التعليم
وبالتالى تحقيق جود االدا ء بكليه الطب البشر جامعه بنما لتكون فى مقدمه
مؤسسات التعليم العالى التى تقدم نفس الخدمات كما وكيفا .

