
 
                                                                                                                               

 

 دعـم ورعاية الطالب:
 

نظاـ متكامؿ لدعـ الطالب أكاديميا وماديا واجتماعيا وصحيا إضافة إلي وجود توفر المؤسسة 
 برامج خاصة لرعاية المتفوقيف ومعاونة المتعثريف دراسيا.

 نظام دعم الطالب:
 برامج الدعم المادي المعمن:

  لمطالبػػاتو وموضػػا بعػػا معػػايير  تضػػا الكميػػة إجػػراوات وقواعػػد واضػػحة ومعمنػػة لمػػدعـ المػػاد
 توزيا الدعـ ما التحقؽ مف وصوله إلى مستحقيه.

  تعمػػػف سياسػػػة الػػػدعـ المػػػالى فػػػى مكتػػػب رػػػةوف الطمبػػػة ومكتػػػب رعايػػػة الرػػػباب ودليػػػؿ الطالػػػب 
 و مف خالؿ إتباع خطوات محددة وفقًا لما يمى:والموقا االلكتروني ولوحات والفتات معمقة 

إلجػػػراوات التػػػي يجػػػب إتباععػػػا لمػػػف تر ػػػب فػػػي عمػػػؿ بحػػػث وا اإلعػػػالف عػػػف وجػػػود الػػػدعـ -
ثػػـ تتقػػدـ الطالبػػة بطمػػب وتمػػالث اسػػتمارة ثػػـ تحضػػر بيانػػات البحػػث االجتمػػاعي فػػي  اجتمػػاعي

تركيؿ لجنة مف مجموعة مف أعضاو هيةػة التػدريس وبرةاسػة عميػد ويتـ  أوراؽ موثقة مرفؽ
دراسػة حالػة الطالبػة التكافػؿو ويػتـ  لتكويف مجمػس إدارة صػندوؽ الكمية لتوزيا المبالغ المالية
مػف خػالؿ و  قتصػاد  لسسػرةممفات الطالبات ودراسة الوضا اال قبؿ توزيا الدعـ مف خالؿ

وذلػػؾ مػػف خػػالؿ الطالبػػةو باإلضػػافة إلػػى النطػػاؽ الجسرافػػى لمسػػكفو  المقدمػػة مػػف المسػػتندات
 .االخصاةي االجتماعي بمكتب رعاية الرباب

 ::(الخدمات العينية ) معمنبرامج لمدعم المادي الغير 

    لمطالبػػػات المتعثػػػرات ماديػػػًا وال يكفػػػي  الحرجػػػة الماديػػػةتخصػػػين صػػػندوؽ لتمقػػػي المرػػػكالت
ثػػـ يػػتـ دراسػػة هػػذ  الحػػاالت وتقػػـو أعضػػاو هيةػػة التػػدريس بتقػػديـ الػػدعـ الػػدعـ لسػػد احتياجػػاتعـ 

السير معمف لعف مف خالؿ مرروع )األـ البديمة( لتقديـ المساعدات المالية لعف مف خالؿ سداد 
المصػػروفات الدراسػػية والتبػػرع برػػراو بعػػل المالبػػس الرياضػػية بالكميػػة والحصػػوؿ عمػػي الكتػػب 

 ..ـ مجانا والمذكرات العممية مف األقسا

  إقامػػة معػػرل خيػػرد لتبػػادؿ المالبػػس الرياضػػية و يػػر الرياضػػية مػػف طالبػػات الكميػػة القػػادرات
 والسادة أعضاو هيةة التدريس إلى الطالبات  ير القادرات والتى يمكف أكترافعف بسعولة مف 

 اضيةخالؿ المحاضرات التطبيقية والتي يظعر فيعا عدـ قدرة الطالبة عمى إرتداو المالبس الري 

 .المطموبة لسداو الفني لممعارات في األنرطة المختمفة 

  دارتعػا فػي تقوـ الكمية بإقامة يوـ يسمى يوـ "طبػؽ الخيػر" وهػو عبػارة عػف تعػاوف أسػر الكميػة واف
تقديـ وجبات  ذاةية ومرػروبات تبػاع ألعضػاو هيةػة التػدريس ومعاونيعػا ويرجػا العاةػد المػادد 

 المتعثرات ماديًا مف خالؿ تركيؿ لجنة منوطة بذلؾ.منه لمطالبات  ير المقتدرات 



 
                                                                                                                               

  يػػتـ طػػرح اسػػتبانة عمػػي الطالبػػات لمتعػػرؼ عمػػي أهػػـ االحتياجػػات الماديػػة وأخػػرد لمتعػػرؼ عمػػي
 مستود الرضا عف مايقدـ مف دعـ مادد لممتعثرات ماديا.

 

 دعم الكتاب :

تحديد الحاالت الحرجه  يتـتوجد ألية لتوزيا دعـ الكتاب مف خالؿ لجنة يتـ تركيمعا حيث -
نسخة مف كؿ  02إبالغ السادة اعضاو هيةة التدريس بالكمية بموعد محدد الرساؿ  ويتـ ماديا

 مقرر دراسى فى الدعـ الى االستاذ الكتور / وكيؿ الكمية لرةوف تعميـ وطالب 
دد لتوزيا اإلعالف عف الموعد المح ثـ يتـ مبالغ مالية مف قبؿ الجامعة لدعـ الكتابكما يوجد  -

تقـو الطالبة الرا بة فى الحصوؿ عمى الكتاب المدعـ و  الكتاب المدعـو لكؿ فرقة عمى حدا
بالتوجه الى مكتب أ.د/ وكيؿ الكمية لرةوف تعميـ وطالب لمتوقيا فى كروؼ معدة لذلؾ ما كتابة 

 . الرقـ القومى او كارنيه الكمية
     

 الدعم النفسي:

 ٍ ٜدػٌ  فٚ حٞث ٝشَو دٗس اىَششذ  ٍششٗع األً اىجذٝيخِ خاله رقذً اىنيٞخ اىذػٌ اىْفس

اىطالة ّفسٞب ٍٗسبػذرٌٖ ػيٜ اىزغيت ػيٜ اىَشنالد اىذساسٞخ ٗغٞش اىذساسٞخ ٗمزىل 

ر٘فش اىنيٞخ ػذد ٍِ األخصبئِٞٞ االجزَبػِٞٞ ثشػبٝخ اىشجبة ىزقذٌٝ اىَسبػذح ٗإسشبد 

 ٌ فٚ حو ٍشنالرٌٖاىطالة ٍٗسبػذرٖ

  اسزجٞبّبد ىيزؼشف ػيٜ سضب اىطبىجبد ػِ دػٌ اىنزبة ٗػذاىخ اىز٘صٝغ .مَب ٝزٌ ر٘صٝغ 

 .ّزٞجخ ىطجٞؼخ اىنيٞخ اىؼَيٞخ الٝ٘جذ طبىجبد رٗٛ االحزٞبجبد اىخبصخ 

 برامج الدعم اإلجتماعى والرعاية الصحية: 9/2/2
 دعم الحالة االجتماعية:

 ٍِ خاله ٍنزت سػبٝخ اىشجبة. ٍقبثيخ ٗر٘جٞٔ اىطالة رٗٙ اىظشٗف اإلجزَبػٞٔ اىخبصٔ   -1

 .سذاد اىَصشٗفبد اىذساسٞخ ىيطالة اىغٞش قبدسِٝ -2

 رقذٌٝ اىنزت اىذساسٞخ ٍجبّب ٍِ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝس. -3

  الدعم الصحى

ر٘جذ ػٞبدح طجٞخ ثبىنيٞخ ٍجٖضح ثبىَسزيضٍبد اىطجٞخ اىالصٍخ ىيط٘اسئ اىؼبدٝخ  -1

ىط٘اسئ إصبثبد اىَالػت ٗاإلسؼبفبد األٗىٞخ اىسشٝؼخ، إال إّٖب غٞش ٍجٖضح 

 ٗرسؼٚ ٗحذح رقٌ٘ٝ األداء ٗضَبُ اىج٘دح ىز٘فٞش ػشثخ إسؼبف خبصخ ثبىنيٞخ أٗ



 
                                                                                                                               

فٚ اىؼظبً داخو ٍجْٚ اىجبٍؼخ حٞث ٍب ٝزٌ اُٟ  ر٘اجذ طجٞت ٍزخصص

ٕ٘اإلرصبه ثبىْجذح ىحض٘س ػشثخ اإلسؼبف اىخبصخ ثبىَذْٝخ اىجبٍؼٞخ ىيطبىجبد 

 .اىقشٝجخ ٍِ اىجبٍؼخ

رح٘ٝو رقً٘ ثبسؼبف اىطبىجبد فٜ اىحبالد اىجسٞطخ ٗط٘اه فزشح اىًٞ٘ اىذساسٚ  خٗج٘د طجٞج -2

ىجبُ طجٞخ  ؼٔ ٗمزىل ر٘جذىَسزشفٚ اىجبٍفٜ حبالد اىنس٘س ٗاىحبالد اىخطشٓ  بدجبىاىط

 .ٍقَٞخ أثْبء االٍزحبّبد اىْٖبئٞخ

 ٝزٌ رطجٞق ّظبً اىزأٍِٞ اىصحٜ ىيطالة ٍِ خاله ػَو اشزشاك ٗٝزٌ ٍزبثؼخ اىحبالد -3

 . اىَشضٞخ اىَضٍْٔ ثَسزشفٚ اىجبٍؼخ

ٗٝزٌ اقبٍخ ّذٗاد ىيز٘ػٞخ ٗاالسشبد اىصحٜ ٍِٗ إَٖٔب ّذٗح ىالسؼبفبد األٗىٞخ ّزٞجخ ىطجٞؼخ  -4

اىَقذٍخ رَٖٞذاً  اىْذٗٓمَب قبٍذ اىنيٞخ ثؼَو اسزطالع ٟساء اىطالة فٚ اىنيٞخ اىؼَيٞخ 

 ٖب ٗاالسزفبدح ٍْٖب ىذساسز

 بعض الدعم وفقًا لإلحتياجات غير األكاديمية متجميه في:كما تقوم الجامعة بتقديم 
 الوجبة الغذائية: -أ
و وعمػػى الطالبػػة أف تقػػوـ بحجػػز (حنيعػػات3) تقػػدـ الجامعػػة "وجبػػة  ذاةيػػة" يوميػػة بسػػعر رمػػز   

 المطعـ المركز هذ  الوجبة أسبوعيًا مف خالؿ 
 :  السكن الجامعى -ب
فريػػػػؽ عمػػػػؿ الطػػػػالب والخػػػػريجيف بوحػػػػدة تقػػػػويـ األداو الجػػػػودة بالكميػػػػة بإقامػػػػة حفػػػػؿ فنػػػػى  يقػػػػوـ -

ويػتـ لمطالبات المقيمات فى المدينة الجامعية كأحد أنواع المراركة واالهتماـ والرعايػة مػف الكميػةو 
مخاطبػػة  توزيػػا اسػػتبياف لتحديػػد احتياجػػات الطالبػػات المقيمػػات بالمػػدف الجامعيػػة وبنػػاو عميػػه يػػتـ

 مدينة الجامعيةلسيد االستاذ مدير عاـ المدف الجامعية فى زيادة االرتفاع بمستو  الخدمات فى الا
 .ما مواعيد توزيا الوجبة السذاةيةتعديؿ الجدوؿ الدراسى بما يتناسب و 
 

 برامج دعم ورعاية الطالب المتفوقين والمتعثرين:
 نالقواعد الموثقة لتحديد المتفوقين والمبدعين والمتعثري. 

يتـ حصر الطالبات المتفوقات والمتعثرات بناو عمى نتاةج االختبارات الرعرية الموثقة في  -
 دفاتر السياب والحضور )المتابعة داخؿ المحاضرة(.

حسب  كما يتـ حصر الطالبات المتفوقات والمتعثرات بناو عمى نتاةج نعاية العاـ الدراسي -
  .التقدير العاـ بعد إعالف نتيجة كؿ  عاـ دراسى 

 



 
                                                                                                                               

 وسائل دعم وتحفيز لممتفوقين والمبدعين: 

جيد جدًا(  –صرؼ مكافآت تفوؽ لمطالب الحاصميف عمى تقدير )ممتاز  .1
 .لعاـ99/1970طبقا لالةحة  قانوف تنظيـ الجامعات رقـ 

نرر صور الطالبات المتفوقات عمى موقا الكميةو منحعف رعادات تقػدير فػي   .0
حفػػػػؿ حضػػػػر  كػػػػاًل مػػػػف أ.د/ عميػػػػد الكميػػػػةو وأ.د/ وكيػػػػؿ الكميػػػػة لرػػػػةوف تعمػػػػيـ 
والطالبو أ.د/ مدير وحدة تقويـ األداو وضماف الجػودةو وفريػؽ عمػؿ الطػالب 

 . والخريجيف

 وحضور امتحاف التأهيمي. سقساـ والكميةدعوة  أواةؿ الكميه لحضور المؤتمرات العممية ل .3

ارػػػتراؾ الطالبػػػات المتفوقػػػات والمبػػػدعات فػػػي المرػػػاريا البحثيػػػة بالكميػػػة )مرػػػروع جريػػػدة  .9
 صوت الحرية(.

تػػػػوفير رحمػػػػه مجانيػػػػه يكػػػػوف لعػػػػـ األولويػػػػة فػػػػي االرػػػػتراؾ فػػػػي المعسػػػػكرات الصػػػػيفية مػػػػا   .5
 –المرػرؼ  –الرحمػة  لممتفوقات تتناسب ما ميػولعف ور بػاتعف مػف حيػث ) مكػاف وموعػد

 وسيمة المواصالت المالةمة (.

 توفير فرن عمؿ لمطالبات المتفوقات خالؿ الفتر  الصيفيه داخؿ الكميه . .6
تتولى األقساـ العممية منحعف إصدارات األسػاتذة فػى المقػررات المختمفػة التػى   .7

 يدروسونعا مجانًا لزيادة معدؿ اإلنجاز وحثعف وترجيععف عمى دواـ التفوؽ. 
إنرػػػاو نػػػاد  لمطالبػػػات المتفوقػػػات وعمػػػؿ كارنيػػػه لكػػػؿ طالبػػػة متفوقػػػة عمميػػػًا أو  .8

 رتراكعا فى ناد  المتفوقات.رياضيَا أو فنيًا إل
عمؿ حفؿ تكريـ لممتفوقات فػي جميػا المجػاالت مػا توزيػا رػعادات تقػدير فػي  .9

 نعاية العاـ الدراسي.

 .توزيا جواةز عمى أواةؿ الخريجيف فى اإلحتفاؿ بيـو الخريجيف  -1

 
 يتم تكريم المبدعين فى األنشطة عمى عدة مستويات:

عمى مستو  الجامعة  : تقدـ الجامعه رعادات التقدير لممتميزيف فى األنرطه عمى  -1 
 مستو  الجامعه  وبعل الجواةز الماديه .

لجامعات واسبوع فتيات مصر خاصة فى اسبوع رباب ا :عمى مستو  الجامعات  -0
المقاوات القميه بيف الجامعات  يتـ تكريـ المتميزيف بتقديـ ميدالية أو كأس ما  وفى

 رعادات تقدير ومكافآت مادية حسب المواةا.
 عمى مستو  الكمية : -3



 
                                                                                                                               

وحفؿ ختاـ النراط  الطالبى  بتقديـ  حفؿ الخريجيفيتـ تكريـ الطالب المبدعيف فى  -
 رعادات التقدير.

 
 برامج رعاية الطالب المتعثرين دراسياً. 

تبنت الكمية رعاية الطالبات المتعثرات دراسيًاو حيث تـ حصر الطالبات المتعثرات مف خالؿ  -
 نتاةج االمتحانات الرعرية واالمتحانات النعاةية لممواد النظرية والتطبيقية. 

 عقد إجتماع لمطالبات لمعرفة األسباب والمركالت التى تعوؽ تقدمعف الدراسى.  تـ -
كما تـ طرح أستبياف لحصر هذ  المركالتو وقد تـ تقديـ دعـ معمف لمطالبات المتعثرات تمثؿ  -

 فيما يمى: 
 توفير كتب دراسية مجانًا مف الدعـ.  -أ

لتدريب الطالبات تحديد مواعيد لمحاضرات إضافية قبؿ بداية اليـو الدراسى وفى نعايته  -ب
المراركات  –المحوالت ولديعف مواد عممية مف الفرؽ السابقة -رضيف لمرسوبالمتعثرات )المع

فى الفرؽ الرياضية ويتطمب االرتراؾ فيعا إلى السياب مف المحاضرات(و وذلؾ باإلتفاؽ ما 
الكمية لرةوف التعميمية والطالب والسادة رؤساو األقساـ العمميةو حيث يتـ إعالف  أ.د وكيؿ

بمست نسبة المستفيدات مف البرامج وقد مواعيد تمؾ المحاضرات فى مكاف واضا بالكمية 
 .% حيث تـ قبوؿ جميا الطالبات99التدريبية 

لمتعرؼ عمي مستود رضا الطالبات عف  برامج  الطالبات المتعثراتتوزيا استبيانات عمى  -ج
ويتـ تفريغ وأهـ المركالت التي تعوؽ التقدـ الدراسي رعاية المتعثريف دراسيًا بالكمية 

 االستبيانات ومعالجتعا إحصاةيًا .
زو التطبيقىو دعـ العممية التعميمية بإستخداـ بعل الوساةؿ السمعية والمرةية فى تدريب الج -

به معارات فنية لمادة الجمباز اإليقاعى عمى جعاز الداتا رو  cd عرلوذلؾ مف خالؿ 
 لمفرقة الثانية والثالثة والرابعة 

تـ تفعيؿ نظاـ الساعات المكتبية والريادة حيث يقوـ كؿ عضو هيةة تدريس بالكمية  -1
ستقبالعف وفقًا لممواعيد  باإلعالف عف الساعات المكتبية عمى باب مكتبه ما الترحيب بعف واف
المحددة والمعمنة مما يساعد الطالبات المتعثرات عمى التواصؿ ما اعضاو هيةه التدريس 

 لمتوصؿ الى حموؿ لممركالت التى تواجععـ والتسمب عميعا
 

 

 


