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وثٌقة الدعم الطالبً
نًا كاٌ انطانة هى يحىس انعًهُح انتعهًُُح وغاَتها ,ويٍ اجم تىفُش انذعى انالصو نه أثُاء يسُشته األكادًَُح تًا
َحقق اَسُاب انخطح انتعهًُُح وإَهاء يتطهثاخ انخطح انذساسُح ضًٍ انًذج انضيُُح انًتاحح ,ويٍ اجم تُاء انثقح
انزاتُح انًستقهح نذي انطانة وفقا ً ألهذاف انكهُح .
وكوسٌلة لتحقٌق كل ذلك ٌلزم العمل بنظم تعتمد على الجودة الشاملة وتساعد على تقدٌم الدعم والرعاٌة المناسبه للطالب
المتفوقٌن والموهوبٌن واإلرتقاء بمستوى الطالب المتعثرٌن وتقدٌم اإلرشاد الطالبً الذى ٌحتاجه الطالب بما ٌحقق
تقدمهم خالل دراساتهم األكادٌمٌه  ،كذلك المساهمة فً خلق مناخ علمى واجتماعً ممٌز بالكلٌة وتوطٌد أواصر العالقات
الحمٌمة بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب وغرس الثقة بالنفس لدٌهم بما ٌسمح لهوالء الطالب بالتفوق واإلجادة.
فكانت وثٌقة الدعم الطالبً حتمٌة الظهور واإلعالن عنها لٌستفٌد منها كل الطالب .

لتحقٌق األهداف التالٌـة:
.1
.2
.3
.4

تقدٌم دعم ورعاٌة متمٌزه للطالب المتفوقٌن والموهوبٌن بالكلٌة (خلقٌا –رٌاضٌا – ثقافٌا –اجتماعٌا ) تأكٌدا
لسٌاسه الدولة لرعاٌه هذه الصفوة المتمٌزة.
تقدٌم دعم ورعاٌة مدروسة للطالب المتعثرٌن دراسٌا وحل المشاكل اإلجتماعٌة المؤثرة على أداء الطالب األكادٌمً
بالكلٌة.
االستفادة من الخبرات التربوٌة والعلمٌة المتمٌزة ألعضاء هٌئة التدرٌس وإدراة شئون الطالب بالكلٌة وفق
التوجهات العالمٌة واألسالٌب التربوٌة الحدٌث ة فى التعلٌم العالى لخلق مناخ صحً ونفسً سلٌم للطالب بما ٌضمن
توطٌد أواصر العالقات الحمٌمة بٌن إدارات الكلٌة والطالب وخلق مناخ علمى واجتماعً متمٌز .
خلق مجال للتعاون العلمى والثقافً واالجتماعً بٌن إدارة الكلٌة والطالب وإتاحة الفرصة لتفاعل علمى واجتماعً
إٌجابى بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب الستثمار خبراتهم التربوٌة وتوظٌف قدراتهم العلمٌة فى مساعدة الطالب
المتعثرٌن ورعاٌة الطالب المتفوقٌن.

أشكال الدعم الطالبً :
 .1دعم أكادٌمً (إرشاد وتوجٌه – عالج تعثر دراسً  -شرح واجبات وحقوق الطالب – شرح نظام
الكلٌة ولوائحها ..تحوٌل المشاكل االجتماعٌة والنفسٌة للمختص والمتابعة.....
 .2دعم الطلبة الجدد ..
 .3دعم مادي ومعنوي ونفسً كحافز تفوق للمتفوقٌن علمٌا وخلقٌا ورٌاضٌا وثقافٌا واجتماعٌا .
 .4الدعم الثقافً واألنشطة للطالب (دعم على صورة توفٌر أنشطة إجتماعٌة وثقافٌة وترفٌهٌه وخدمة مجتمع) .

.5
.6
.7
.8

الدعم األكادٌمً والمادي واإلجتماعً للطلبة المتعثرٌن -اإلكتشاف و التعامل مع الطالب المتعثرٌٌن
الدعم المادي للطلبة ( .بسرٌة تامة)
دعم و رعاٌة الطلبة المغتربٌن من خارج المدٌنة .
الدعم الطبً وخدمة الرعاٌــة الصحٌــة للطــالب.

 -1دعم أكادٌمً شامل (إرشاد وتوجٌه – عالج تعثر دراسً  -شرح واجبات وحقوق الطالب –
شرح نظام الكلٌة ولوائحها ..تحوٌل المشاكل االجتماعٌة والنفسٌة للمختص والمتابعة.....
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.3
.4
.5
.6
.7

نشر الوعى باللوائح األكادٌمٌة لدى الطالب وخاصة الجدد.
توجٌه النصح واإلرشاد للطالب الذٌن ٌلجأون للجنه للمساعدة فى حل مشكالتهم الدراسٌة .
متابعة ودراسة حاالت التعثر فى األقسام المختلفة والتنسٌق مع األقسام المختلفة على طرق التعامــــل معها.
تشجٌع الطالب المتفوقٌن بشتى الطرق لتحفٌزهم على التفوق وتحفٌز غٌرهم مــــــن الطالب على اللحاق بهم .
تحذَذ انطهثح روٌ انحاجح نخذياخ َفسُح أو اجتًاعُح أو يادَح ويساعذتهى عهً انتغهة عهً انصعىتاخ انتٍ
تىاجههى تانتُسُق يع انجهاخ راخ اإلختصاص تانكهُح وانجايعح.
تقذَى انُصح وانًشىسج نهطهثح نتطىَش يهاساتهى وقذساتهى انتحصُهُح نتحقُق أفضم انُتائج األكادًَُح .
يساعذج انطهثح فٍ تحذَذ أهذافهى انًستقثهُح ووضع انخطط انكفُهح تانىصىل إنُها.

 -2دعم الطلبة الجدد ..
 توزٌع دلٌل الطالب و مطبوعات وكتب تعرٌفٌه بالكلٌه والخطوات التى ٌجب على الطالب اتباعها التمام تسجٌله
بالكلٌه واجراءت الكشف الطبى .
 تنظٌم لقاءت بٌن الطالب الجدد وعدد من الطالب القدامى لتقدٌم العون والمعونه فٌما ٌتعلق بخطوات التسجٌل و
اإلحتٌاجات األخري .
 تنظٌم لقاءات بٌن الطالب الجدد وادارة الكلٌه لتوضٌح نظم الدراسه بالكلٌه وتعرٌفهم بحقوقهم وواجباتهم .
 تنظٌم لق اءات مع ادارة شئون الطالب و رعاٌة الشباب بالكلٌه لتعرٌف الطالب على النشاطات والخدمات المختلفه
التى تقدمها االداره للطالب وتعرٌفهم كٌفٌة االنضمام واالستفاده من تلك االنشطه والخدمات.
 تنظٌم لقاءات مع ادارة شئون الطالب لتعرٌف الطالب باالجراءات المتبعه الستكمال التسجٌل حتى الحصول على
اثبات الهوٌه الخاص بالكلٌه .
 تسجٌل أسماء الطالب ذوي المهارات الرٌاضٌة واإلجتماعٌة والفنٌة المختلفة .

-3الدعم المعنوي والنفسً للطالب المتفوقٌن فً كافة المجاالت-:
ٌشمل هذا النوع من الدعم الطلبة الممٌزٌن علمٌا وخلقٌا واجتماعٌا وثقافٌا ورٌاضٌا ......
وٌتمثل فً إبراز أسماء األشخاص المتمٌزٌن فً لوحات اإلعالنات أو تكرٌمهم فً المناسبات وكتابة أسماء أوائل الدفع فً
كشف مستقل وممٌز والسعً لدى الجامعة لتكرٌمهم مع تمٌٌزهم بأي شكل له صفة اإلستدامه معه بمنحه درعا أو شهادة
تقدٌر مم ٌزة أو مٌدالٌة عنق أو دبوس الكلٌة أو كاب الكلٌة مع التركٌز على اإلعالم بتواجد هذا التكرٌم فً موقع الكلٌة
واإلٌعاز لمن ٌلزم فً اإلعالم بنشر خبر وصورة عن فعالٌات التكرٌم لٌمثل حافز علً االستمرار فً التمٌز.

-4الدعم الثقافً واألنشطة للطالب -:
تكون الكلٌة حرٌصة علً إبراز األنشطة اإلجتماعٌة والثقافٌة والرٌاضٌة والرحالت وعمل جدول كامل لها من أول السنه
وتعلن على الطالب وكذلك المسابقات بكافة أنواعها داخل الكلٌة والجامعة ومتابعة المشتركٌن فٌها ودعمهم بكافة أنواع
الدعم الممكنة وإبراز النتائج اإلٌجابٌة فً لوحات اإلعال نات باالسم والصورة وٌفضل أن ٌكون ذلك بمشاركة ممثلٌن عن
الطالب (اتحاد واسر وطلبه ممٌزٌن فً تلك األنشطة ) وربط التمٌز فً تلك المجاالت بالتمٌز األكادٌمً والحث على بلوغ
التمٌز فً كال األمرٌن ...

-5الدعم األكادٌمً والمادي واإلجتماعً للطلبة المتعثرٌن .
(اإلكتشاف و التعامل مع الطالب المتعثرٌٌن (بسرٌة تامة)
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إٌمانا من الكلٌة بأن كل طالب لدٌة القدرة على التفوق إذا توفرت له الظروف المناسبـــــــــة واإلرشاد والتوجٌه مع بذل
الطالب القدر الكافى من المجهود للتحصٌل والتعلٌم خاصة أن كل طلبة الكلٌة من المتفوقٌن فً الثانوٌة العامة لذا وضعت
الكلٌـــــة نصب أعٌنها أهمٌة متابعة التحصٌل الدراسى للطالب حتى تتمكن من إكتشاف الطالب المتعثرٌٌن وإعادتهــــم الى
الطرٌق الصحٌح وذلك بأن ٌقوم كل قسم بإرسال تقرٌر شهري إلدارة الكلٌة مشتمال أسماء الطالب المعثرٌن فً االمتحانات
الدورٌة و الذٌن تتعدي نسبة غٌابهم نسبة الـ % 25
 -1تتم د راسة حالة هوالء الطالب و تحدٌد الطرق المثلً للتعامل معهم و تحدٌد سبب التعثر الدراسى والعمل على حل
هذة األسباب سواء مادٌة – إجتماعٌة – نفسٌه .
 -2إذا كانت أسباب التعثر إجتماعٌة أو مادٌة فٌتم حل هذه المشكالت عن طرٌق اللجنة االجتماعٌة واالخصائٌٌن برعاٌة
الشباب.
 -3إذا كان التعثر بسبب الظروف النفسٌة والصحٌة فٌتم الحل عن طرٌق المشرف الطالبً وكذلك مستشار اللجنة
االجتماعٌة بعرضهم على االخصائى االجتماعى وكذلك اللجنة الطبٌة بالجامعة.
 -4إذا كان سبب التعثر ٌرجع إلى عدم القدرة على االستٌعاب أو التحصٌل فٌتم دراسة اسباب ذلك مع الطالب وعالج تلك
االسباب عن طرٌق إعطاء محاضرات ودروس عملٌة ونظرٌة إضافٌة وتكون فى شكل مجموعات تقوٌة التهدف إلى
الربح أو أن ٌقوم كل قسم بعمل خطة لرعاٌة الطالب المتعثرون فً مادتة بعمل مجموعات تقوٌة و تحدٌد عضو هٌئة
التدرٌس لمتابعة و مساعدة مجموعة من هوالء الطالب على الخروج من التعثر مع متابعة مستوي الطالب
المتعثرٌٌن بعد تقدٌم الدعم لهم .

-6الدعم المادي للطلبة -:
إٌمانا من الكلٌة والجامعة بضرورة أن ٌكون لها دور فى مساعدة الطالب فً تحقٌق أحالمهــــــــم وطموحاتهم
بإكمال تعلٌمهم الجامعى و استفادة الطالب من صندوق التكافل األجتماعى وتفعٌل شروط استفادة الطالب من
الصندوق طبقا للقرار الوزارى رقم  968لسنة 1982و التعلٌمات و القرارات المنظمة للعمل بصنادٌق التكافل
األجتماعى .
.1
.2
.3
.4
.5

ٌتقدم الطالب غٌر القادرٌن مادٌا بطلب الى صندوق التكافل األجتماعى للحصول على األحتٌاجات الخاصة بهم .
االعالن عن مواعٌد التقدم للحصول علً الدعم.
ٌقوم الطالب بملء الطلب الخاص بالحصول علً الدعم و تسلٌمه مع البحث االجتماعً إلً إدارة رعاٌة الشباب.
تجمع الطلبات و األبحاث و تعرض على مجلس إدارة صندوق التكافل اإلجتماعى لتقرٌر مدى أحقٌة الطالب و تحدٌد
قٌمة االعانة حسب حالة الطالب االجتماعٌة
ٌعلن للطالب موعد صرف اإلعانات من إدارة الخزٌنة بالكلٌة أو سداد الرسوم الدراسٌة أو رسوم اإلقامة للمغتربٌن
أو عمل نظارات أو عمل اشتراكات للمواصالت .

-7خدمة رعاٌة الطلبة المغتربٌن من خارج المدٌنة
حصر شامل للطالب المغتربٌن من خارج مدٌنة دمنهور – من ٌسافرون ٌومٌا مهما كانت المسافة – أو الساكنٌن
منهم فً المدٌنة كمغتربٌن وعمل فحص اجتماعً شامل لهم ومتابعة مستوٌاتهم العلمٌة ومستوى مشاركتهم فً
األنشطة ومدى إحتٌاجهم للرعاٌة أو الدعم بشتى صوره .

 -8الدعم الطبً وخدمة الرعاٌــة الصحٌــة للطــالب
3

QAU
وحذج ضًاٌ انجىدج

وٌشمل هذا الدعم (الطب العالجً – الطب الوقائً – اإلكتشاف المبكر لألمراض)
األهتمام بالنواحى الصحٌة للطالب و مساعدته على تخطى أى أزمات صحٌة قد تؤثر على مستقبله أو العملٌة التعلٌمٌة له
كما أنها تدعم احساسه باهتمام الكلٌة به .
و حرصا من الجامعة والكلٌة على متابعة صحة أبنائها فقد أنشئت الجامعة وحدة رعاٌة صحٌة بجوار الكلٌة وكذلك معمل
تحالٌل طبٌة ٌتوفر فٌها أطباء بصورة مستمرة طوال الٌوم الدراسى .
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