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 اليات دعم الطالب والطالبات بكمية التمريض- جامعة الزقازيق

ال ممععععععف الال  سععععععف  تععععععالست  ارسععععععت  ا   إلعععععع  جام عععععع  ال  ععععععا    -التمعععععع    كميعععععع  تسعععععع  
ف تيسععععت  ال مميععععع  الت ميميععععع  ال ام ععععا سعععععف م تمعععععالكععععع ل   الاإلجتمععععااف الالمعععععالف لملعععع   الاللال عععععا 

الكميعع و التععالست  كععا سععحا ال جععاس الت سععتء مسععتال  ا  اس   ععكا   ال لااععا  ل  ت ععاس  مسععتال     جعع
الال ئ ععع    عععا الء ت  عععيم الجام عععا الالس عععا للحي ععع  الكميععع  السعععف  عععالس  وتتما ععع  معععب متلم عععا  الجعععال  

اكا يميععا الما يععا الاجتماايععا امعع  كاسعع  ال لااععا     لعع ام اللعع أليععا  عع  تععم ال ععب ال  وكميعع مميعع  لال ا 
 الص يا.

 لدعم أالكاديمي اأوال :

دلٌل الطالب فيً بداٌية  يل عيام د اييً وٌيتم تولٌ ية ع يً  ٌتم تحدٌث وطباعة .1

 .نش ة ع ً مولع ال  ٌة األل ت ونًالطالب  ما ٌتم 

 لم ح ة الب الو ٌوس .  تاب الجام ً ل مدع ٌوجد .2

توف    ما , م تبة ل طالب ملودة بالم اجع ال  مٌة الحدٌثة توف  ال  ٌة  .3

 الجام ة دعم لم تبة ال  ٌة لش اء ال تب والم اجع ال  مٌة وتحدٌثها ينوٌاً.

 م امل مها ات تم ٌضٌة ل افة التخصصات بال  ٌة. توف  ال  ٌة .4

 وم مل تش ٌح. م امل لمها ات الحايب اآللً توف  ال  ٌة .5

 نظام الياعات الم تبٌة مف ل. .6

لت مٌها وٌتم فحص  كٌوجد لجنة لفحص ش اوى الطالب وٌوجد صنادٌ .7

 ش اوى الطالب األحد األول من  ل شه .
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 صندوق شكاوى الطالب

 هدف ال  ٌة الى الوصول الى تمدٌم خدماتها ع ى أع ى ميتوى ولذن تشجع ال  ٌة ت

لتي ى فى ح ها وتم ٌل اى أث  ي بى ع ى حٌاة الطالب الطالب ع ى تمدٌم أى ش وى 

 .ال  ٌة فى

  فى تمدٌم أى ش وى إذا  ان غٌ  ل ل طالب الحك بناءا ع ى ما يبك ت طى ال  ٌة

 اضٌا عن نوعٌة الخدمة التى تمدمها ال  ٌة يواء  انت ت ن الش وى مت  مة بالنواحى 

 طالب ل ش وى ٌتم التحمك من جدٌتهاوبمج د تمدٌم ال  اال ادٌمٌة او غٌ  اال ادٌمٌة.

 .وال د ع ٌها

  ٌتم تش ٌل لجنة لت مً وفحص ش اوى الطالب ب ئاية و ٌل ال  ٌة لشئون الت  ٌم

بصفة دائمة لفحص الحالت   )أ.د . نادٌة طه( والطالب وعضوٌة عضو هٌئة تد ٌس 

 -:وت ون لدٌها مهام محددة ع ى الوجه التالً ةوشه ٌ

الب وتيجٌ ها و توجٌههما إلً إج اءات التمدم لح ها و  ذلن متاب ة ايتمبال ش اوى الط .1

 .اإلج اءت المتب ة ل حل طبما ل مخطط الم فك

اتخاذ األج اءات الاللمة لحل الش اوي, ع ً أن ٌ اعً فً حاالت الح ول التً تتط ب  .2

موافمة مج س الميم, أن ٌفوض مج س الميم  ئٌس الميم فً اتخاذ إج اءات حل 

 . ة دون اإلنتظا  لموعد المج س و ذلن لي عة البت فً الش اويالمش 

 م اعاة الي ٌة ال ام ة وعدم تض   الطالب بيبب ش واه عند البت فٌها .3

عمل إحصائٌة بش اوي طالب الميم بنهاٌة  ل فصل د ايً و  إعداد تم ٌ  بما تم  .4

الت  ٌم و الطالب اتخاذه من إج اءات لح ها و  ف هما إلً اليٌد و  ٌل ال  ٌة لشئون 

ً تلأليت شاد بها فً وضع ال  ٌة لنظم و يٌايات تحيٌن أداء الب امج الت  ٌمٌة ال

 .ٌمدمها الميم و الخدمات التاب ة لها

 -شكاوي الطالب تستمبل من خالل:

 صندوق ش اوي الطالب  .1

 من خالل  ؤياء األليام ال  مٌة مباش ة إما  تابة وإما شفاهٌة  .2
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ال ٌادة مع اليادة األياتذة أعضاء هٌئة التد ٌس بالمجموعات من خالل إجتماعات  .3

 الطالبٌة

 من خالل طالب اإلتحاد . .4

 من خالل مولع ال  ٌة . .5

 ٌم نن إ يال الش اوي ع ً األيتاذ الد تو / و ٌل ال  ٌة لشئون الت  ٌم والطالب .8

 الــــــدعـــم االكاديــــــــمىاليات 

 الريادة العلمية

الكلية على توطيد العاللة بين السادة أعضاء و معاونى هيئة من منطلك حرص 

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

ٌتم تولٌع الطالب ع ى جمٌع اليادة أعضاء هٌئة التد ٌس و ذلن الهٌئة الم اونة 

بال  ٌة وذلن بيب نمص أعداد هٌئة بال  ٌة ٌتم إش ا هم فى تف ٌل نظام الياعات ال ٌادٌة 

التد ٌس حٌث ٌ ون  ل عضو منهم ميئول عن مجموعة من الطالب من نفس الف لة التى ٌموم 

 بالتد ٌس بها

 تعريف نظام الريادة العلمية

هو نظام ٌموم به أعضاء هٌئة التد ٌس لت  ٌف الطالب بأنظمة ويٌايات وانشطة المؤيية 

 وم اونتهم ع ى اليٌ  فى الد اية ع ى افضل وجه مم ن .الت  ٌمٌة و توجٌه الطالب 

 الهدف

متاب ة الطالب ا ادٌمٌا ومالحظتهم وا شادهم ومياعدتهم ل تغ ب ع ى المشا ل التى لد 

 ٌواجهونها مع  فع التما ٌ  والتوصٌات ل جهات المختصة بذلن .

 علميةالرياده ال

 كَفَة تفعَل السبعبت الرٍبدٍة: 
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) ما هو مبٌن بالجداول الد ايٌة ل ل تولٌت أيبوعً ل  ٌادة الطالبٌة  ٌصتخصٌتم  .1

 (ف لة

 ع ً االليام ال  مٌةوضع جدول لتولٌع ياعات ال ٌادة ٌتم  .2

ٌتم منالشة  افة المشا ل واألمو  الخاصة بالطالب يواء أ ادٌمٌة او نفيٌة او  .3

 إجتماعٌة او غٌ ها.

ب والخ ٌجون بايتالم محاض  إجتما  ٌموم منيك الياعات ال ٌادٌة بم ٌا  الطال .4

  ال واد ال  مٌة مع الطالب ب ل  ليم فً نهاٌة  ل أيبو .

 

 الرائد العلمى
 

هو عضو من اعضاء هٌئة التد ٌس بال  ٌة ٌ ون ميئوالُ عن ا شاد مجموعية مين  الرائد العلمى

 .الطالب فى م ح ة الب الو ٌوس

  أليات أختيار الرائد العلمى

بنشبئذ بنعهًىٗ يىٍ أاعىةي ْياىد بنتىذسيظ جزًيىا بالغىةو بنعهًيىد بنىزيٍ يتًتعىٌٕ يتى أختيةس 

 جةنصفةذ بنتةنيد :

  بألنتضبو 

  بنغًعد بنطيحد 

  بنعاللد بنطيحد يا بنطالت 

  بنقذسخ اهٗ صم بنًشكالذ بنًتعهقد جةنًشةكم باكةديًيد ٔ بنغيش أكةديًيد 

 مهام الرائد العلمى :

لبوله فى ال  ٌة حتى تخ جه من اجل ضمان يٌ  ال م ٌة الت  ٌمٌة متاب ة الطالب من لحظه  •

 وضمان ايت مال متط بات التخ ج.

م ف انجال الطالب موثك به جمٌع  ميٌ ة الطالب وتمدمه وميتوى ادائه من خالل  متاب ة  •

 الم  ومات والوثائك واالنشطة والتما ٌ  واالنجالات المت  مة بالطالب.

ايى ل طالب ومتاب ة وتمدٌم التما ٌ  الخاصة ل ل طالب ل ئٌس الميم والذى  صد التمدم الد  •

 ٌ ف ة بدو ة الى و ٌل ال  ٌة لشئون الت  ٌم والطالب.
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ايتدعاء الطالب وفتح حوا  م ه ولفت انتباهه حول الحاالت التى تيتدعى ذلن مثل ض ف  •

 ادائه اال ادٌمى او عدم مواظبته.

 طالب مما ٌياعده ع ى ا تياب المها ات المط وبة والتحضٌ  لدخول تمدٌم النصح واال شاد ل •

 يوق ال مل وتحمٌك  غباته.

 حث الطالب ع ى المشا  ة فى االعمال واالنشطة الطالبٌة واالتصال مع االخ ٌن. •

 ت  ٌف الطالب بب امج ال  ٌة واالنشطة الطالبٌة ويبل االيتفادة )دلٌل ال ٌادة ال  مٌة(. •

 وبش ل ميتم  ع ى الت  ٌمات الجام ٌة الخاصة بالطالب واعالمه بها. االطال  •

حث الطالب ع ى االلمام بما ٌحتاجه من ت  ٌمات ال  ٌة والجام ة وش وط نجاحه بال  ٌة  •

 وتمدٌم اعذا  الغٌاب وط بات التأجٌل وغٌ ها.

عن هذه االجتما  بصفة دو ٌة بمجموعة الط بة الميئول عنها وتيجٌل المالحظات  •

 االجتماعات.

 الت  ف مب  ا ع ى الطالب المت ث ٌن أ ادٌمٌا والت امل مع ت ن لحاالت. •

 تشجٌع الط بة المتفولٌن ل حفاظ ع ى ذلن الميتوى. •

 دور الطالب نحو الرائد العلمى : 

 . الح ص ع ى االيتما  لنصائح ال ائد ال  مى مع االلتلام باداب الحوا  -1

 د مواعٌد الممابالت مع ال ائد ال  مى وااللتلام بحضو ها جمٌ اً .الح ص ع ى تحدٌ -2

 . المشا  ة مع ال ائد فى الحوا  اثناء االولات المحددة -3

 . الح ص ع ى متاب ة التموٌم الد ايى -4

 . أن ٌد ن الطالب أن ال ائد ال  مى لدٌه ميتوٌات واعباء د ايٌة  ثٌ ة -5

اصة بالد اية واالنشطة الت  ٌمٌة والغٌ  ت  ٌمٌة المخت فة احتفاظ الطالب باو الهم الخ -6

 . والميابمات واالٌصاالت المالٌة خالل ال وام الد ايٌة
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 الخدمات المكتبيه تطوير  -

التً تياعد الطالب ع ى الد اية من خالل جمٌيع  ةوضع لوائم خاصة بالمصاد  ال  مٌ .1

 األليام ال  مٌة.

 

 

 

 

 لمادي لدعم ا اثانيا: 
بنعهًي ٔبنُفغي ٔبإلرتًةاي ٔبنًةني نهطالت  إنٗ تٕفيش بالعتقشبس بنتًشيط  كهيدتٓذف 

تقذيى بنخذيةذ نهطالت ٔبنطةنحةذ ٔبنًتًخهد في بنغهف  ٔبنطةنحةذ بنًُتظًيٍ دسبعيةً يٍ خالل

جةإلششبف اهٗ  بنكهيدقٕو ت، كًة ٔبإلاةَةذ ٔبنقشٔض بنًةنيد ٔجشَةيذ بنتشغيم بنطالجي 

تضقيق ٔنخذييد نهطالت كًشبكض جيا بنكتث ٔيشبكض بنتصٕيش ٔبنخذيةذ بنغزبئيد ،بنًشبكض ب

، ٔبعتقشبسِ  جةنكهيدغيش دسبعتّ تعةيهّ يا تهك بنًشبكض نتيهطةنث ٔتغٓيم نكم ية فيّ خذيد 

 ً  .َفغية

 

 ٍلي: ٍتمثل الذعم المبدى للكلَة فَمب

 

  بنًتفٕليٍنهطالت  يٍ لحم بنكهيدسيضيد  يةديدذ تقذيى يكةفآ -

، ٔكىزنك جىىشبيذ نتىٕفيش رةَىث يىةدٖ نهطةنىث داىى بنحىشبيذ بنطالجيىد كحشَىةيذ بنتشىغيم بنطالجىىي -

 .ٔبنًتفٕليٍ ساةيد بنطالت بنًتعخشيٍ

  لمطالب المتفوقين تقديم مكافآت مادية رمزية من قبل الكمية .1

يكةفآذ يةديد جشكم تٓذف كهيد بنتًشيط نتشزيا ٔداى بنطالت بنًتفٕليٍ اٍ غشيق تقذيى 

 سيضٖ ٔرنك اهٗ يغتٕٖ رًيا بأللغةو بنعهًيد جةنكهيد جزًيا بنًشبصم بنتعهيًيد .

 

 بروبمج التشغَل الطالبٌ :-2
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ْٕ أصذ جشبيذ بنشاةيد بنتشجٕيىد ٔبإلرتًةايىد بنتىي تقذيىّ اًىةدخ شىطٌٔ بنطىالت اىٍ غشيىق 

جةنعًىىىةدخ . ٔيشكـــــىىىـض ْىىىزب إدبسخ صىىىُذٔل بنطىىىالت ٔجةنتعىىىةٌٔ يىىىا إدبسخ بنتٕريىىىّ ٔبإلسشىىىةد 

يٕبْىىث غىىالت بنزةيعىىد ٔتعٕيىىذْى اهىىٗ يًةسعىىد بنعًىىم ٔتضًىىم  بنحشَــــىىـةيذ اهىىٗ صقـــىىـم

بنًغإنيد ٔبنعطةي يٍ خىالل تشىغيهٓى فىي أصىذ إدبسبذ أٔ كهيىةذ أٔ اًىةدبذ بنزةيعىد فىي أٔلىةذ 

 بنفشبغ.

 

  أهذاف البروبمج :
 

 جةنُفا ٔبنفةئذخ ٔتذسيحٓى اهٗ بالاتًةد اهٗ  بعتغالل أٔلةذ فشبغ بنطالت جًة يعٕد اهيٓى

 بنُفظ ٔتضًم بنًغطٔنيد .

  فٗ اذد بنتًشيط فٗ بنًغتشفيةذ  بنًٕرٕدعذ بنعزض 

 . عذ صةرد ٔصذبذ بنزةيعد في جعط بألاًةل بنًطلتد ٔبنتي ال تتطهث يٕظف دبئى 

 ٔتضقيق سعةنتٓة . بنكهيدبنفشصد نهطالت في بإلعٓةو اًهيةً في داى دٔس  إتةرد 

 . غشط صث بنعًم نذٖ بنطالت 

  بنًةنيد . تذسيث بنطالت اهٗ يحذأ بنتضصيم يقةجم بنعًم ٔبنعطةي ، ٔعذ جعط صةرةتٓى 

 . ) ٍإتةصد بنفشصد ٔتشزيا بنطالت أصضةت بنقذسبذ ٔبنًٓةسبذ بنًتًيضخ )بنًْٕٕجي  

 

 

 ثالثا الدعم االجتماعى والصحى

 الصحيةالدعم االجتماعى والرعاية 

بتمدٌم ال عاٌة االجتماعٌة والصحٌة ل ط بة  - جامعة الزلازيك -كلية التمريضتهتم 

ال دٌد من الد ايات فً  والطالبات , وذلن تطبٌما لم اٌٌ  الجودة  وايتنادا الى

 الميا ات االجتماعٌة النفيٌة الحٌوٌة لم  فة ال اللة بٌن الدعم االجتماعً والصحة

أن الدعم االجتماعً له أث  إٌجابً ع ى جهال المناعة والجهال ال صبً  جدو حٌث

 مما ٌؤدى الى تحين الصحة الجيدٌة والنفيٌة ل ف د. وجهال األوعٌة الدموٌة

 : ويتمثل الدعم االجتماعى فىما يلى

  : دعم مبدى .1
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 ٔيتًخم فٗ بعتفةدخ بنطةنث يٍ صُذٔل بنتكةفم  -اوال : الذعم الجبمعي

ٔ ْٗ بٌ يتقذو بنطالت بنغيش لةدسيٍ جطهث بنٗ صُذٔل بألرتًةاٗ 

ٔكزنك    بنتكةفم بألرتًةاٗ نهضصٕل اهٗ بألصتيةرةذ بنخةصد جٓى.

داى بنكتث بنذسبعيد ، يُش بنتفٕل ،تقذيى ٔرحةذ نهطالت يٍ بنًطعى 

 بنًشكضٖ جؤععةس سيضيد.

 ٔيتًخم فٗ جُٕد بنذاى بنًةدٖ عةجقد -ثبوَب : الذعم مه داخل الكلَة 

بنزكش يٍ صيج تقذيى بالاةَةذ، بنغهف، ٔداى بنطالت غيش بنقةدسيٍ، 

 ٔيشةسيا بنتشغيم، بلةيد يعةسض نًُتزةذ بنطالت ٔغيش رنك. 

 دعم صحي:  .2

  ٗصيج يٕرذ ايةدخ غحيد دبخم بنكهيد نتقذيى بنشاةيد بنصضيد نهطالت ف

صةالذ بنطٕبسئ ، ٔتضٕيم بنطالت بنٗ يغتشفٗ بنزةيعد أٔ يغتشفٗ 

 د نتهقٗ بنعالد جةنًزةٌ فٗ بنضةالذ بنًشظيد.بنطهح

 .بتةصدبنكشف ٔتهقٗ بنعالد يٍ يغتشفٗ بنطهحد جتضٕيم يٍ بنكهيد 

 

 دعم وفسٌ: وٍتمثل في .3

 الْتًةو جةنطةنث ٔبنتعشف اهٗ ية يعةَيّ يٍ يشكالذ نًضةٔند صهٓة ب

ٔرنك يٍ خالل بنغةاةذ بنشيةديد أٔباالو بنطالت جةتةصد رنك دبخم 

 ٔبنغكةشٍ.بنًضةظشبذ 

 يتةجعد صُذٔل بنشكةٖٔ بنخةص جةنطالت ٔبنشد اهيٓة 

  ٔيطبصسخ بنطالت فٗ بنغشبي ٔبنعشبي )يخم تقذيى جشليةذ بنتُٓاد أ

 بنتًشيط( بنعضبي جةعى كهيد
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 صذ أجٕيّ يشباةخ بنطةنث فٗ سفا بنغيةت فٗ صةند يشظّ أٔ يشض أ

ظ جعذ ششيطد بخحةس بنكهيد سعًية جًزشد صذٔث بنضةند بنًشظيد ٔني

 بَتٓةئٓة.

  تكهيف فشيق يٍ بتضةد بنطهحد جضيةسخ بنطةنث أٔ بنطةنحد فٗ صةند

  يشظّ ْٕ أٔ أصذ أفشبد أعشتّ َيةجد اٍ بنكهيد

  اذو رٕبص فصم بنطةنث بنزٖ أصيث جةاةلّ أحُةي دسبعتّ جةنكهيد

)بعتُةدب بنٗ أٌ بنكهيد ال تقحم رٖٔ بالاةلد( ٔتيغيش باليٕس نّ فٗ فتشخ 

كزنك جعذ بنتخشد نهعًم فٗ باللغةو بنتٗ ال يتعةسض بنعًم بنتذسيث ٔ

 فيٓة يا بصةجتّ.

  يغةاذخ بنطةنث اهٗ بنضصٕل اهٗ بالرٓضخ بنتعٕيعيد يٍ صُذٔل

 بنتكةفم جةنزةيعد فٗ صةند بصتيةرّ نزنك.

  ٗبتةصد ية يضةكٗ فصٕل بنتقٕيد نهطالت بنًتعخشيٍ دسبعية نهضفةظ اه

تيزد رنك بنتعخش ششيطد بَتظةيٓى صةنتٓى بنُفغيد يٍ بالكتاةت َ

 بنذسبعي.

  تقذيى شٓةدبذ بنتقذيش نهطالت بنًتفٕليٍ اهٗ يغتٕٖ بأللغةو بنعهًيد 

  ٗبسعةل خطةجةذ شكش ٔتُٓاد نهٕبنذيٍ اهٗ إُبٌ بنطةنث بنًغزم ف

بنكهيد ، جةالظةفد بنٗ كتةجد أعًةي بنطالت بنًتفٕليٍ فٗ نٕصد بنششف 

 جةنكهيد 

 ش نهطالت بنًتعخشيٍ اهٗ تقذيٓى بنذسبعٗ برب نٕصع تقذيى شٓةدبذ تقذي

 رنك.

  تكهيف جعط بنطالت بنًتفٕليٍ جًعةَٔد صيالئٓى يٍ بنًتعخشيٍ نشفا

سٔس بنتعةٌٔ ٔبنًشةسكد جيٍ بنطالت ٔاذو شعٕس بنطةنث بنًتعخش 

 جةنعضند ٔبصغةط كال يٍ بنتفٕل ٔبنًتعخش جقيًتّ كفشد.
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 بألكةديًٗ جكم أشكةنّ. بنذاى  وٍتمثل فيالذعم المعلومبتي: -4
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