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 اليات دعم الطالب والطالبات بكلية التمريض- جامعة الزقازيق

ل لمععععععف الال  سععععععف ا تععععععالست  ارسععععععت  ا   لعععععع إ جام عععععع  ال  ععععععا    -التمعععععع    كليعععععع  تسعععععع  
ف تيسععععت  ال مليععععع  الت ليميععععع  ال ام ععععا سعععععف م تلعععععالكععععع ل   الاإلجتمععععااف الالمعععععالف لللعععع   الاللال عععععا 

الكليعع 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  الكليععع  السعععف  عععالس  وتتما ععع  معععب متلل عععا  الجعععال  

ا اكا يميععا الما يععا الاجتماايععالعع  كاسعع  ال لااععا     لعع ام اللعع أليععا  عع  تععم ال ععب ال  وكليعع لليعع  لال ا 
 الص يا.

 لدعم أالكاديمي اأوال :

دليل الطالب في  بدايية  يل عيام د ايي  وييتم تولي ية ع ي   يتم تحديث وطباعة .1

 .نش ة ع   موقع ال  ية األل ت ون الطالب  ما يتم 

 لم ح ة الب الو يوس .  تاب الجام   ل مدع يوجد .2

وف   ت ما , م تبة ل طالب ملودة بالم اجع ال  مية الحديثة توف  ال  ية  .3

 وياً.ا ينالجام ة دعم لم تبة ال  ية لش اء ال تب والم اجع ال  مية وتحديثه

 م امل مها ات تم يضية ل افة التخصصات بال  ية. توف  ال  ية .4

 وم مل تش يح. م امل لمها ات الحايب اآلل  توف  ال  ية .5

 نظام الياعات الم تبية مف ل. .6

لت قيها ويتم فحص  قيوجد لجنة لفحص ش اوى الطالب ويوجد صنادي .7

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

 ية هدف ال  ية الى الوصول الى تقديم خدماتها ع ى أع ى ميتوى ولذك تشجع ال ت 

طالب لتي ى فى ح ها وتق يل اى أث  ي بى ع ى حياة الالطالب ع ى تقديم أى ش وى 

 .ال  ية فى

  ي  فى تقديم أى ش وى إذا  ان غل ل طالب الحق بناءا ع ى ما يبق ت طى ال  ية

حى النواب اضيا عن نوعية الخدمة التى تقدمها ال  ية يواء  انت ت ك الش وى مت  قة 

 يتهاطالب ل ش وى يتم التحقق من جدبمج د تقديم الو  اال اديمية او غي  اال اديمية.

 .وال د ع يها

   يم يتم تش يل لجنة لت ق  وفحص ش اوى الطالب ب ئاية و يل ال  ية لشئون الت

ئمة بصفة دالفحص الحالت   )أ.د . نادية طه( والطالب وعضوية عضو هيئة تد يس 

 -:وت ون لديها مهام محددة ع ى الوجه التال  ةوشه ي

تاب ة ذلك مالب وتيجي ها و توجيههما إل  إج اءات التقدم لح ها و  ايتقبال ش اوى الط .1

 .اإلج اءت المتب ة ل حل طبقا ل مخطط الم فق

 ب   تتطاتخاذ األج اءات الاللمة لحل الش اوي، ع   أن ي اع  ف  حاالت الح ول الت .2

موافقة مج س القيم، أن يفوض مج س القيم  ئيس القيم ف  اتخاذ إج اءات حل 

 . ة دون اإلنتظا  لموعد المج س و ذلك لي عة البت ف  الش اويالمش 

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

م تعمل إحصائية بش اوي طالب القيم بنهاية  ل فصل د اي  و  إعداد تق ي  بما  .4

ب الطال والت  يم اتخاذه من إج اءات لح ها و  ف هما إل  الييد و  يل ال  ية لشئون 

  تة اللأليت شاد بها ف  وضع ال  ية لنظم و ييايات تحيين أداء الب امج الت  يمي

 .يقدمها القيم و الخدمات التاب ة لها

 -شكاوي الطالب تستقبل من خالل:

 صندوق ش اوي الطالب  .1

 من خالل  ؤياء األقيام ال  مية مباش ة إما  تابة وإما شفاهية  .2
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وعات ال يادة مع اليادة األياتذة أعضاء هيئة التد يس بالمجممن خالل إجتماعات  .3

 الطالبية

 من خالل طالب اإلتحاد . .4

 من خالل موقع ال  ية . .5

 لطالبيم نك إ يال الش اوي ع   األيتاذ الد تو / و يل ال  ية لشئون الت  يم وا .8

 الــــــدعـــم االكاديــــــــمىاليات 

 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  

اونة يتم توليع الطالب ع ى جميع اليادة أعضاء هيئة التد يس و ذلك الهيئة الم 

ئة اد هيبال  ية وذلك بيب نقص أعدبال  ية يتم إش ا هم فى تف يل نظام الياعات ال يادية 

قوم التد يس حيث ي ون  ل عضو منهم ميئول عن مجموعة من الطالب من نفس الف قة التى ي

 بالتد يس بها

 تعريف نظام الريادة العلمية

يية هو نظام يقوم به أعضاء هيئة التد يس لت  يف الطالب بأنظمة وييايات وانشطة المؤ

 وم اونتهم ع ى اليي  فى الد اية ع ى افضل وجه مم ن .الت  يمية و توجيه الطالب 

 الهدف

قد  متاب ة الطالب ا اديميا ومالحظتهم وا شادهم ومياعدتهم ل تغ ب ع ى المشا ل التى

 يواجهونها مع  فع التقا ي  والتوصيات ل جهات المختصة بذلك .

 علميةالرياده ال

 كيفية تفعيل الساعات الريادية: 
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ة ل ل ) ما هو مبين بالجداول الد اييتوقيت أيبوع  ل  يادة الطالبية  يصتخصيتم  .1

 (ف قة

 ع   االقيام ال  ميةوضع جدول لتوليع ياعات ال يادة يتم  .2

او  يتم مناقشة  افة المشا ل واألمو  الخاصة بالطالب يواء أ اديمية او نفيية .3

 إجتماعية او غي ها.

اع ب والخ يجون بايتالم محاض  إجتميقوم منيق الياعات ال يادية بم يا  الطال .4

  ال واد ال  مية مع الطالب ب ل  قيم ف  نهاية  ل أيبوع.

 

 الرائد العلمى
 

و عضو من اعضاء هيئة التد يس بال  ية ي ون ميئوالُ عن ا شاد مجموعية مين ه الرائد العلمى

 .الطالب فى م ح ة الب الو يوس

  أليات أختيار الرائد العلمى

يتمتعىن   الرائد العلمى  نىأ أاءىاي ةياىت التىدريي  اميىا االعىاي العلميىت الى يأيتم أختيار 

  الصفات التاليت :

  األلتزاي 

  العمعت الطيبت 

  العاللت الطيبت نا الطالب 

  القدرة ال  حل المشكالت المتعلقت  المشاكل ااكاديميت و الغير أكاديميت 

 مهام الرائد العلمى :

يمية ه فى ال  ية حتى تخ جه من اجل ضمان يي  ال م ية الت  قبولمتاب ة الطالب من لحظه  •

 وضمان ايت مال متط بات التخ ج.

م ف انجال الطالب موثق به جميع  ميي ة الطالب وتقدمه وميتوى ادائه من خالل  متاب ة  •

 الم  ومات والوثائق واالنشطة والتقا ي  واالنجالات المت  قة بالطالب.

ايى ل طالب ومتاب ة وتقديم التقا ي  الخاصة ل ل طالب ل ئيس القيم والذى  صد التقدم الد  •

 ي ف ة بدو ة الى و يل ال  ية لشئون الت  يم والطالب.
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ف ايتدعاء الطالب وفتح حوا  م ه ولفت انتباهه حول الحاالت التى تيتدعى ذلك مثل ض  •

 ادائه اال اديمى او عدم مواظبته.

لدخول  ب مما يياعده ع ى ا تياب المها ات المط وبة والتحضي  طالتقديم النصح واال شاد ل •

 يوق ال مل وتحقيق  غباته.

 ث الطالب ع ى المشا  ة فى االعمال واالنشطة الطالبية واالتصال مع االخ ين.ح •

   مية(.ت  يف الطالب بب امج ال  ية واالنشطة الطالبية ويبل االيتفادة )دليل ال يادة ال •

 لب واعالمه بها.وبش ل ميتم  ع ى الت  يمات الجام ية الخاصة بالطا االطالع •

 ية حث الطالب ع ى االلمام بما يحتاجه من ت  يمات ال  ية والجام ة وش وط نجاحه بال  •

 وتقديم اعذا  الغياب وط بات التأجيل وغي ها.

عن هذه الجتماع بصفة دو ية بمجموعة الط بة الميئول عنها وتيجيل المالحظات ا •

 االجتماعات.

 لت  ف مب  ا ع ى الطالب المت ث ين أ اديميا والت امل مع ت ك لحاالت.ا •

 شجيع الط بة المتفوقين ل حفاظ ع ى ذلك الميتوى.ت •

 دور الطالب نحو الرائد العلمى : 

 . لح ص ع ى االيتماع لنصائح ال ائد ال  مى مع االلتلام باداب الحوا ا -1

 . ائد ال  مى وااللتلام بحضو ها جمي اً د مواعيد المقابالت مع الالح ص ع ى تحدي -2

 . لمشا  ة مع ال ائد فى الحوا  اثناء االوقات المحددةا -3

 . لح ص ع ى متاب ة التقويم الد ايىا -4

 . ن يد ك الطالب أن ال ائد ال  مى لديه ميتويات واعباء د ايية  ثي ةأ -5

مخت فة اصة بالد اية واالنشطة الت  يمية والغي  ت  يمية الو اقهم الخاحتفاظ الطالب با -6

 . والميابقات وااليصاالت المالية خالل ال وام الد ايية
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 الخدمات المكتبيه تطوير  -

ع ية من خالل جمييالت  تياعد الطالب ع ى الد ا ةوضع قوائم خاصة بالمصاد  ال  مي .1

 األقيام ال  مية

 

 لمادي لدعم ا اثانيا: 
العلمي والنفعي واإلجتمااي والمالي للطالب  إل  تنفير االستقرار التمريض  كليتتهدف 

 ي العلفمثلت فتقديم الخدنات للطالب والطالبات والمت والطالبات المنتظميأ دراسياً نأ خالل

 راف ال  اإلش الكليتقني ت، كما واإلاانات والقروض الماليت و رنانج التشغيل الطال ي 

قيق تحو، ت للطالب كمراكز  يا الكتب ونراكز التصنير والخدنات الغ ائيتالمراكز الخدني

واستقراره  ،  الكليتعير دراسته تعانله نا تلك المراكز لتيلطالب وتعهيل لكل نا فيه خدنت 

 ً  .نفعيا

 

 يلى: يتمثل الدعم المادى للكلية فيما

 

  للطالب المتفنليأ نأ لبل الكليترنزيت  ناديتت تقديم نكافآ -

 ىىرانج  ، وكى لكلتىنفير جانىب نىادل للطالىب داىم البىرانج الطال يىت كبرنىانج التشىغيل الطال ىىي -

 .والمتفنليأ راايت الطالب المتعثريأ

  للطالب المتفوقين تقديم مكافآت مادية رمزية من قبل الكلية .1

  شكل نكافآت ناديتتهدف كليت التمريض لتشايا ودام الطالب المتفنليأ اأ طريق تقديم 

 . رنزل وذلك ال  نعتنل جميا األلعاي العلميت  الكليت  اميا المراحل التعليميت

 

 برنامج التشغيل الطالبي :-2

 
يىق ةن أحد  رانج الراايت التر نيىت واإلجتماايىت التىي تقدنىه امىادة شىطو  الطىالب اىأ طر

 ا ةىىىويركـــــىىىـز إدارة صىىىندول الطىىىالب و التعىىىاو  نىىىا إدارة التنجيىىىه واإلرشىىىاد  العمىىىادة . 

نناةىىب طىىالب الاانعىىت وتعنيىىدةم الىى  نمارسىىت العمىىل وتحمىىل  البرنــــىىـانج الىى  صقـــىىـل

ولىات أالمعانليت والعطاي نأ خىالل تشىغيلهم فىي أحىد إدارات أو كليىات أو امىادات الاانعىت فىي 

 الفراغ.
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  أهداف البرنامج :
 

 تماد ال االا فائدة وتدريبهم ال استغالل أولات فراغ الطالب  ما يعند اليهم  النفا وال 

 النفي وتحمل المعطوليت .

  ف  ادد التمريض ف  المعتشفيات  المنجندسد العاز 

 سد حاجت وحدات الاانعت في  عض األامال المطلتت والتي ال تتطلب ننظف دائم . 

 وتحقيق رسالتها . الكليتالفرصت للطالب في اإلسهاي املياً في دام دور  إتاجت 

  العمل لدل الطالب .غرس حب 

 الماليت . دريب الطالب ال  نبدأ التحصيل نقا ل العمل والعطاي ، وسد  عض حاجاتهم ت 

 أ ( .إتاحت الفرصت وتشايا الطالب أصحاب القدرات والمهارات المتميزة )المنةن ي  

 

 

 ثالثا الدعم االجتماعى والصحى

 الدعم االجتماعى والرعاية الصحية

 ل ط بة اية االجتماعية والصحيةبتقديم ال ع - جامعة الزقازيق -كلية التمريضتهتم 

ف   اياتال ديد من الد  والطالبات ، وذلك تطبيقا لم ايي  الجودة  وايتنادا الى

 الصحةواع  الميا ات االجتماعية النفيية الحيوية لم  فة ال القة بين الدعم االجتم

  ل صبجهال المناعة والجهال ا أن الدعم االجتماع  له أث  إيجاب  ع ى جدو حيث

 د.مما يؤدى الى تحين الصحة الجيدية والنفيية ل ف  وجهال األوعية الدموية

 : ويتمثل الدعم االجتماعى فىما يلى

  : دعم مادى .1

 ل يتمثل ف  استفادة الطالب نأ صندول التكافو -اوال : الدعم الجامعى

  طلب ال  صندولاألجتماا  و ة  ا  يتقدي الطالب الغير لادريأ 

 وك لك   التكافل األجتماا  للحصنل ال  األحتياجات الخاصت  هم.

طعم دام الكتب الدراسيت ، ننح التفنل ،تقديم وجبات للطالب نأ الم

 المركزل  أسعار رنزيت.
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 ت يتمثل ف   نند الدام المادل سا قو -ثانيا : الدعم من داخل الكلية

يأ، ف، ودام الطالب غير القادرال كر نأ حيث تقديم االاانات، العل

 ونشاريا التشغيل، الانت نعارض لمنتاات الطالب وغير ذلك. 

 دعم صحى:  .2

 ب ف  حيث ينجد ايادة طبيت داخل الكليت لتقديم الراايت الصحيت للطال

حاالت الطنارئ ، وتحنيل الطالب ال  نعتشف  الاانعت أو نعتشف  

 المرضيت.الطلبت لتلق  العالج  الماا  ف  الحاالت 

 .اتاحتالكشف وتلق  العالج نأ نعتشف  الطلبت  تحنيل نأ الكليت 

 

 دعم نفسي: ويتمثل فى .3

 لها الةتماي  الطالب والتعرف ال  نا يعانيه نأ نشكالت لمحاولت حا

خل وذلك نأ خالل العااات الرياديت أوااالي الطالب  اتاحت ذلك دا

 المحاضرات والعكاشأ.

  الخاص  الطالب والرد اليهانتا عت صندول الشكاول 

  و أنطازرة الطالب ف  العراي والءراي )نثل تقديم  رليات التهنات

 التمريض( العزاي  اسم كليت

 حد أ نيه نراااة الطالب ف  رفا الغياب ف  حالت نرضه أو نرض أ

د شريطت اخبار الكليت رسميا  مارد حدوث الحالت المرضيت وليي  ع

 انتهائها.

  ت اتحاد الطلبت  زيارة الطالب أو الطالبت ف  حالتكليف فريق نأ

  نرضه ةن أو أحد أفراد أسرته نيا ت اأ الكليت

  ادي جناز فصل الطالب ال ل أصيب  اااله أثناي دراسته  الكليت

)استنادا ال  أ  الكليت ال تقبل ذول االاالت( وتيعير االننر له ف  فترة 
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اي الت  ال يتعارض العمل التدريب وك لك  عد التخرج للعمل ف  االلع

 فيها نا اصا ته.

  نعاادة الطالب ال  الحصنل ال  االجهزة التعنيءيت نأ صندول

 التكافل  الاانعت ف  حالت احتياجه ل لك.

 ال  اتاحت نا يحاك  فصنل التقنيت للطالب المتعثريأ دراسيا للحفاظ 

 حالتهم النفعيت نأ االكتااب نتيات ذلك التعثر شريطت انتظانهم

 الدراسي.

 ت علميتقديم شهادات التقدير للطالب المتفنليأ ال  نعتنل األلعاي ال 

 ارسال خطا ات شكر وتهنات للنالديأ ال  اننا  الطالب المعال ف  

رف الش الكليت ،  االضافت ال  كتا ت أسماي الطالب المتفنليأ ف  لنحت

  الكليت 

  نحظ لالدراس  اذا تقديم شهادات تقدير للطالب المتعثريأ ال  تقدنهم

 ذلك.

 فا تكليف  عض الطالب المتفنليأ  معاونت زنالئهم نأ المتعثريأ لر

روح التعاو  والمشاركت  يأ الطالب وادي شعنر الطالب المتعثر 

  العزلت واحعاس كال نأ التفنل والمتعثر  قيمته كفرد.
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