
 

 

 كلية التمريض        معيار الطالب و الخريخين )أليات الذعم الطالبى( جامعة السقازيق

1 

 

 الريادة العلمية

الكلية على توطيد العالقة بين السادة أعضاء و معاونى هيئة من منطلق حرص 

-:التدريس و الطالب يتم تفعيل نظام الريادة العلمية بالكلية على النحو التالى  

يتم توزيع الطالب على جميع السادة أعضاء هيئة التدريس وكذلن الهيئة المعاونة 

بالكلية وذلن بسب نمص أعداد هيئة بالكلية يتم إشراكهم فى تفعيل نظام الساعات الريادية 

التدريس حيث يكون كل عضو منهم مسئول عن مجموعة من الطالب من نفس الفرلة التى يموم 

 بالتدريس بها

 تعريف نظام الريادة العلمية

هو نظام يموم به أعضاء هيئة التدريس لتعريف الطالب بأنظمة وسياسات وانشطة المؤسسة 

 ومعاونتهم على السير فى الدراسة على افضل وجه ممكن .التعليمية و توجيه الطالب 

 الهدف

متابعة الطالب اكاديميا ومالحظتهم وارشادهم ومساعدتهم للتغلب على المشاكل التى لد 

 يواجهونها مع رفع التمارير والتوصيات للجهات المختصة بذلن .

 علميةالرياده ال

 كيفية تفعيل الساعات الريادية: 

)كما هو مبين بالجداول الدراسية لكل توليت أسبوعي للريادة الطالبية  يصتخصيتم  .1

 (فرلة

 علي االلسام العلميةوضع جدول لتوزيع ساعات الريادة يتم  .2

يتم منالشة كافة المشاكل واألمور الخاصة بالطالب سواء أكاديمية او نفسية او  .3

 إجتماعية او غيرها.

ب والخريجون باستالم محاضر إجتما  يموم منسك الساعات الريادية بمعيار الطال .4

  الرواد العلمية مع الطالب بكل  لسم في نهاية كل أسبو .
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 الرائد العلمى
 

هو عضو من اعضاء هيئة التدريس بالكلية يكون مسئوالُ عن ارشاد مجموعةة مةن  الرائد العلمى

 .الطالب فى مرحلة البكالوريوس

  أليات أختيار الرائد العلمى

بلربئد بلعلهى  نىى أاءىةي ةياىت بلتىدريي  اهيىا بالعىةي بلعلهيىت بلىويى يتهتعى و يتم أختيةر 

  ةلصفةث بلتةليت :

  بأللتزبي 

  بلعهعت بلطيبت 

  بلعاللت بلطيبت نا بلطالت 

  بلقدرة ال  حل بلهشكالث بلهتعلقت  ةلهشةكل باكةديهيت و بلغير أكةديهيت 

 مهام الرائد العلمى :

لبوله فى الكلية حتى تخرجه من اجل ضمان سير العملية التعليمية متابعة الطالب من لحظه  •

 وضمان استكمال متطلبات التخرج.

ملف انجاز الطالب موثك به جميع  مسيرة الطالب وتمدمه ومستوى ادائه من خالل  متابعة  •

 المعلومات والوثائك واالنشطة والتمارير واالنجازات المتعلمة بالطالب.

اسى للطالب ومتابعة وتمديم التمارير الخاصة لكل طالب لرئيس المسم والذى رصد التمدم الدر •

 يرفعة بدورة الى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.

استدعاء الطالب وفتح حوار معه ولفت انتباهه حول الحاالت التى تستدعى ذلن مثل ضعف  •

 ادائه االكاديمى او عدم مواظبته.

لطالب مما يساعده على اكتساب المهارات المطلوبة والتحضير لدخول تمديم النصح واالرشاد ل •

 سوق العمل وتحميك رغباته.

 حث الطالب على المشاركة فى االعمال واالنشطة الطالبية واالتصال مع االخرين. •

 تعريف الطالب ببرامج الكلية واالنشطة الطالبية وسبل االستفادة )دليل الريادة العلمية(. •
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 وبشكل مستمر على التعليمات الجامعية الخاصة بالطالب واعالمه بها. االطال  •

حث الطالب على االلمام بما يحتاجه من تعليمات الكلية والجامعة وشروط نجاحه بالكلية  •

 وتمديم اعذار الغياب وطلبات التأجيل وغيرها.

عن هذه االجتما  بصفة دورية بمجموعة الطلبة المسئول عنها وتسجيل المالحظات  •

 االجتماعات.

 التعرف مبكرا على الطالب المتعثرين أكاديميا والتعامل مع تلن لحاالت. •

 تشجيع الطلبة المتفولين للحفاظ على ذلن المستوى. •

 دور الطالب نحو الرائد العلمى : 

 . الحرص على االستما  لنصائح الرائد العلمى مع االلتزام باداب الحوار -1

 د مواعيد الممابالت مع الرائد العلمى وااللتزام بحضورها جميعاً .الحرص على تحدي -2

 . المشاركة مع الرائد فى الحوار اثناء االولات المحددة -3

 . الحرص على متابعة التمويم الدراسى -4

 . أن يدرن الطالب أن الرائد العلمى لديه مستويات واعباء دراسية كثيرة -5

اصة بالدراسة واالنشطة التعليمية والغير تعليمية المختلفة احتفاظ الطالب باورالهم الخ -6

 . والمسابمات وااليصاالت المالية خالل العوام الدراسية

 

 

 


