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دليل الدعم الطالبي

رؤية كلية الفنون التطبيقية
ان تكون مؤسسة تعليمية وبحثيةة رادةدة فةى مجةال الفةن والتصةميم ومصةدرا
لالبتكار واإلبداع وفقا لمعايير الجودة العالمية.

رسالة كلية الفنون التطبيقية
إعةةداد خةةريم متمي ة قةةادر علةةى االبتكةةار وإدارة عمليةةات التصةةميم والتطةةوير
وتلبية احتياجات سوق العمل وفقا للمعايير المحليةة واإلقليميةة وإثةراء علةوم
التصةةميم مةةن خةةالل بحةةوت ودراسةةات تسةةاهم فةةى التطةةوير وخدمةةة المجتم ة
ودف قطاعات اإلنتاج ذات الصلة نحو العالمية.

األهداف اإلستراتيجية للكلية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تطوير منشآت الكلية ودعم البنية التحتية لها وتوفير اإلمكانات الالزمة
لتوفير فرص تعلم مالدمة
تةةوفير التقنيةةات المسةةتحدثة التةةى تةةدعم قةةدرات الطالةةب العلميةةة وبنيةةة
رقميةةةة وتجهيةةة ات متقدمةةةة لتكنولوجيةةةا المعلومةةةات وتطةةةوير خةةةدمات
اإلنترنت داخل الكلية والمكتبة
تطةةوير نظةةم اختبةةارات القبةةول وتةةوفير الخبةةرات القةةادرة علةةى اختيةةار
الطالب الذي يمتلك المهةارات التةى تسةاهم فةى إعةداده للعمةل االبتكةارى
أو المهارى.
تطبيةةخ خطةةة إسةةتراتيجية التعلةةيم والةةتعلم ودعةةم قةةدرات هي ةةة التةةدري
على أداء فاعليتها
نهم وسادل تعليميةة متطةورة للنهةول الةدادم بمسةتوى الخةريم القةادر
علةةى المنافسةةة الدادمةةة فةةي سةةوق العمةةل وتلبيةةة احتياجةةات المسةةتفيدين
علميا ومعرفيا وسلوكيا
دعم التبادل الطالبةي والدراسةات التطبيقيةة والتةدريب العملةى المرتبطةة
بتعليم التصميم وذلك عن طريخ توفير اإلمكانات المساعدة.
تنمية قدرات أعضاء هي ة التدري واإلداريةين وحفة التنافسةية محليةاا
وعالميا ا
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.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

بناء هيكل تنظيمى وآليات تضمن للجهةاز اإلدارى بالكليةة الوصةول إلةى
أعلى كفاءة.
تطوير الخدمات البحثية واالستشارية وإنشاء قواعد بحثية متطورة
قادرة على مالحقة التطور السري في شتى علوم التصميم.
دعم وتفعيل اتفاقيات تعاون فى مجاالت البحث العلمى م المؤسسات
الصناعية المختلفة وتشجي أنشطة البحوت المشتركة إقلي اما وعربياا
وعالمياا.
توفير إمكانية استخدام قواعد البيانات للمجالت العالمية لدعم البحث
العلمى وتوفير المراج والدوريات والقواعد المعرفية بالمكتبة فى
صوره رقمية.
تحديد متطلبات المجتم الحقيقية بدقة وجعلها نقطة لالنطالق الناجح
لخدمة المجتم على المستويين المحلى والدولي.
خلخ قنوات متعددة م الكيانات االستثمارية فى الصناعة لتقديم الدعم
المادى بما يدعم إستراتيجية التطوير.
توفير موارد ذاتية تكفى لدعم خطط الكلية فى النمو وتنفيذ
إستراتيجيتها وإعداد خطة مالية شاملة لتوفير الموارد والدعم المالي
لبرامم الكلية.
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سي ــاســات الدع ــم الطــالبي
توجد خطة متكاملة لدعم الطالب والطالبات ماديا ونفسيا واجتماعيا وثقافيا
تم إعدادها طبقاا الحتياجات الطالب وبناءاا عليه يتم إرسال خطط رعاية
الشباب التي يعت م القيام بها مسبقا ا للعام الجامعي حيث إن سياسات توفير
الدعم الطالبي هي التي تكفل مناخ دراسة آمن وفعال للطالب وذلك من خالل
:
 إحتضان الطالب ذوي القدرات العالية وذوي القدرة علي التمي
واالبداع ورعايتهم.
 تلت م الكلية بتوفير الدعم المادي للطالب غير القادرين في صورة
كتاب جامعي – دعم مالي – توفير االحتياجات – تيسير حصولهم
علي تعريفة مخفضة في وسادل المواصالت .
 رعاية الطالب المتعثرين ومحدودي القدرات وتوفير سبل الدعم
العلمي لهم من خالل اإلستفادة الساعات المكتبية.
 توفير الرعاية الصحية للطالب.
 نشر العدالة بين الطالب (التحقيخ في شكاوي الطالب وحلها من
خالل عمل اليه الشكاوي – اليه التظلمات).
 العمل علي زيادة رضا الطالب عن سياسة الدعم الطالبي والطالب
والمستفيدين من الخدمة.
 تشجي الطالب علي االشتراك في االنشطة الطالبية المختلفة بهدف
تنمية المهارات والقدرات ودعم التوازن النفسي للطالب.
 تفعيل أنشطة األسر واألنشطة الطالبية التي تتيح لعدد أكبر من
الطالب.
 إلت ام الكلية بتقديم الريادة العلمية للطالب.

خدمات الدعم الطالبي:
 -1خدمات الريادة االكاديمية:
هي خدمة مهنية تهدف إلى التعرف علي المشكالت التي تعوق قدرة الطالب
على التحصيل العلمي والتواصل م إدارة الكلية والتفاعل م متطلبات
الحياة الجامعية .ويتم تقديم المساعدة والدعم بواسطة زيادة وعي الطالب
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بمس ولياتهم األكاديمية وتشجيعهم علي بذل م يد من الجهد في حل
المشكالت األكاديمية والشخصية التي تحول دون تحقيخ أهدافهم التعليمية
ويتم ذلك عن طريخ إكساب الطالب بالمهارات األكاديمية المتنوعة التي
ترف من تحصيلهم الدراسي ومناقشة طموحاتهم العلمية.

 -2خدمات االرشاد االكاديمي:
يتم تطبيخ نظام االرشاد االكاديمي م تطبيخ الدحة الساعات المعتمدة  ،يعد
الهدف األساسي من وجود المرشد األكاديمي هو إرشاد الطالب وتوجيهه في
اختيار المقررات الدراسية المناسبة حسب الخطة الدراسية الموضوعة
للحصول علي درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة  ،ومعاونته علي
تذليل العقبات التي تصادفه في دراسته  ،وتقديم النصح في األمور التي تؤثر
في مسار تعليمه.

 -3الخدمات الطالبية:
هي خدمة مهنية وإجتماعية وصحية تهدف إلى مساعدة الطالب في تسيير
أموره اثناء سنوات حياته الجامعية ليستطي كل طالب التفاعل م متطلبات
الحياه الجامعية .والمس ول عن تنفيذ مهامه قسم ش ون الطالب وقسم
رعاية الطالب في الكلية حيث يقوم بتقديم خدمات مباشرة للطالب.

 -4خدمات األنشطة الطالبية:
هي خدمة مهنية وإجتماعية تهدف إلى تيسير ممارسة األنشطة الطالبية
المختلفة في الكلية وخارجها والمس ول عن تنفيذ مهامه قسم رعاية الشباب
في الكلية باإلضافة الى مقر إتحاد الطالب والذي يكون رقيباا ومشرفاا علي
إختيارات الطالب من دون إل امهم باّراء وإتجاهات ما ومراقبة إختيارهم
والتدخل بالمساعدة والنصح عند الحاجة.

 -5خدمات الخريجين
هي خدمة مهنية وإجتماعية تهدف إلى متابعة تخرج الطالب وتوفير كافة
النماذج المطلوبة له والالزمة لإللتحاق بالعمل ،وإعداد قاعدة بيانات لهم
وكذلك تقديم الدعم الالزم والبرامم التدريبية المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل
 ،ايضا اتاحة فرص التوظيف لهم ويقوم بتنفيذ هذه المهام وحدة متابعة
الخريجين .
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الريادة األكاديمية:
الريادة االكاديمية او الريادة العلمية والتي تعتمد على مهام يقوم بها أعضاء
لتعريف الطالب بأنظمة وسياسات وانشطة المؤسسة
هي ة التدري
التعليمية و توجيه الطالب ومعاونتهم على السير فى الدراسة على افضل
وجه ممكن .والرادد العلمى هو عضو من اعضاء هي ة التدري بالكلية
يكون مس والُ عن ارشاد مجموعة من الطالب فى مرحلة البكالوريوس.
ويستهدف نظام الريادة األكاديمية مساعدة الرواد األكاديميون على:
 متابعة الطالب اكاديميا ومالحظتهم وارشادهم من لحظه قبوله فى
الكلية حتى تخرجه من اجل ضمان سير العملية التعليمية وضمان
استكمال متطلبات التخرج.
 تقديم النصح واالرشاد للطالب مما يساعده على اكتساب المهارات
المطلوبة والتحضير لدخول سوق العمل وتحقيخ رغباته.
 حث الطالب على المشاركة فى االعمال واالنشطة الطالبية
واالتصال م االخرين.
 تعريف الطالب ببرامم الكلية واالنشطة الطالبية وسبل االستفادة
 االجتماع بصفة دورية بمجموعة الطلبة المس ول عنها وتسجيل
المالحظات عن هذه االجتماعات.
 التعرف مبكرا على الطالب المتعثرين أكاديميا والتعامل م تلك
لحاالت.
 تشجي الطلبة المتفوقين للحفاظ على ذلك المستوى.

االرشاد االكاديمي:

يتم نظام االرشاد االكاديمي من خالل مكتب االرشاد والذي يختص بمتابعة
االرشاد االكاديمي على مستوى االقسام والفرق المختلفة من خالل تعين
مرشد أكاديمي عام للكلية من قبل وكيل الكلية لش ون الطالب  ،ويختص
بمتابعة المرشدين األكادميين ألقسام الكلية المختلفة .وتشكل بكل قسم علمى
لجنة لألرشاد األكاديمي به.
وتختص لجنة االرشاد االكاديمي باالقسام باالتي:
 -اختيار مرشد اكاديمي عام لكل فرقة دراسية يتاب نظام االرشاد
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-

والمرشيدين لهذه الفرقة
يشرف كل مرشد على مجموعة من الطالب بحد اقصى  15طالب

مهام لجنة االرشاد االكاديمي :
تضطل لجنة اإلرشاد االكاديمى بالمهام التالية :
 .1مساعدة المرشدين بما يضمن ادراك أهمية عملية اإلرشاد ودورها في
توفير المناخ االكاديمى الجامعى ،وشرح بناء الخطة الدراسية ومفرادتها
وعدد الساعات المفرول اجتيازها وكيفية حساب معدل الدرجات ،ومتابعه
تطبيخ إجراءات وتعليمات اإلرشاد األكاديمي
 .2تعريف الطالب بمرشديهم وبأهمية عملية اإلرشاد من خالل لقاء تعارفي
يتم عقده م بداية كل فصل دراسي جديد
 .3تعريف الطالب بنظام الساعات المعتمدة وكيفية اختيارالمقررات
 .4تعريف الطالب بنظام احتساب الدرجات وشروط إجتياز المقررات
والنجاح فيها وفي المرحلة ككل وعدد الساعات المفرول دراستها في كل
مستوى
 .5اإلشراف على سيراداء عملية االرشاد وتسجيل المقررات الدراسية
واتباع متطلبات واجراءات تسجيل المقررات والسحب واالضافة وتوفير
متطلباتها ونجاحها خالل توفير المعلومات االساسية عنها للطالب ومنها
(جدول باسماء المقررات المطروحة لكل فصل دراسي واسماء السادة
ومواعيد المحاضرات
القادمين بالتدري
اعضاء هي ة التدري
واالمتحانات)

دور المرشد تجاه الطالب:
يكون دور المرشد فى مراقبة سير أداء الطالب من خالل :
 .1اإلشراف على تسجيل المقررات الدراسية للطالب الجدد والقدامى
 .2متابعة تقدم الطالب واستكماله لمتطلبات الحصول على الدرجة العلمية
 .3اعداد وتحديث ملف اإلرشاد االكاديمى لكل طالب ( السجل األكاديمي )
 . 4حث الطالب على مراجعة مرشدهم وفخ الساعات المكتبية المعلنة
للمرشد وطرح اس لتهم ومشاكلهم عليه
 .5تحديد ساعات مكتبية للمرشيدين االكاديمين ومهامهم تعلن للطالب وذلك
بالتنسيخ م ردي القسم وتعلن المواعيد للطالب
10
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األنشطة الطالبية:
ويشرف عليه قسم رعاية الطالب ويعمل على تيسير ممارسة االنشطة
المختلفة للطالب فى الكلية وخارجها .ويضطل مكتب النشاط الطالبي
بالمهام التالية:
 اإلشراف ومتابعه مدى الوعي وكثافة االشتراك في األنشطة
الطالبية .
 مساعدة الطالب بما يضمن إدراك أهمية ممارسة األنشطة
الطالبية .
 تعريف الطلبة باألنشطة الطالبية المتاحة في الكلية .
 اإلشراف على أداء التسجيل في األنشطة الطالبية ومحاولة توفير
متطلباتها وتذليل الصعاب إلمكانية أدادها بنجاح من خالل توفر ما
يلي :
 oخطة لتنفيذ مختلف األنشطة الطالبية
 oتحديد أسماء الطالب المشاركين في مختلف األنشطة الطالبية
ومواعيد أدادها .
 oمتابعة الطلبة المسجلين فى كل نشاط لتالفى المشاكل
وتسهيل ممارستهم لألنشطة وذلك بالتنسيخ م ردي القسم

الخدمات الطالبية:
تقوم مجموعة من المكاتب االدارية التى تقدم الخدمات مباشرة او بشكل
غير مباشر للطالب ،كسداد المصروفات ،والحصول على بطاقة الطالب ..
الخ .ويقوم قسمى ش ون الطالب ورعاية الطالب – بمهام متابعة تقديم
الخدمات الطالبية تحت اشراف أ.د /وكيل الكلية لش ون التعليم والطالب ،
حيث يقومو بالمهام التالية:
 اإلشراف ومتابعه تطبيخ إجراءات الحصول على الخدمات
الطالبية.
 تعريف الطلبة بالخدمات التي يمكن تقديمها من خالل الكلية .
وتؤكد الكلية على سياستها فى هذا المجال التى تل م الموظف مقدم الخدمة
الطالبية بالتأكد من حصول الطالب على الخدمة بشكل سهل ومساعدته فى
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كل ما يحتاجه من اجل ضمان سير العملية التعليمية ،وبناء عليه يجب على
الموظف مقدم الخدمة الطالبية ان يبذل كل ما في وسعه من لتقديم الخدمات
الطالبية لكل من يحتاجها من الطالب وتتضمن الخدمات المقدمة:
 oاستخراج كارنية الكلية
 oالبطاقة الشخصية
 oجواز سفر
 oاشتراك المواصالت
 oتاجيل التجنيد
 oاى شهادة قيد يطلبها الطالب
 oاألقامة بالمدن الجامعية
 oخدمات مكتبة الكلية
 oخدمات مطبعة الكلية

خدمات الخريجين

 قسم شئون الخريجين :

وهو القسم المختص بمتابعة تخرج الطالب حتى يوفر له كافة النماذج
المطلوبة له واالزمة اللتحاقه بالعمل مثل الشهادات المؤقتة وشهادات
الدرجات التراكمية الخ .وتتضمن أعمال المهام التالية:
 أعمال المراجعة اإلجمالية ألعمال الخريجين من تحرير البيانات الخاصة
والقرارات الالزمة الستخراج الشهادات.
 التأكد من تطبيخ قانون التجنيد علي الطالب قبل تخرجهم .
 إنشاء سجالت خاصة بالخريجين ومتابعة التسجيل بها .
 استخراج الشهادات المؤقته للدفعات من السنوات السابقة وذلك من واق
النتادم المحفوظة بوحدة ش ون الخريجين وكتابه إيصاالت الدف لتحصيل
رسم الشهادات من الخ نة .ومراجعه الشهادات من النتادم
 استخراج تقديرات الخم سنوات للسنوات السابقة من واق نتادم الفرق
اإلعدادية حتى الرابعة وإعداد إيصاالت الدف لتحصيل رسم التقديرات من
الخ نة ومراجعه التقديرات من واق النتادم
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 استخراج الشهادات مؤقته لكل خريم من الدفعة الحالية وكتابه إيصاالت
الدف لتحصيلها من الخ نة ومراجعه الشهادات .وكذلك كتابه الطلبات
واستخراج تقديرات الخم سنوات للدفعات الحالية.
 ترجمة واستخراج تقديرات الخم سنوات باللغة االنجلي ية وكتابه
إيصاالت الدف والقيام بالمراجعة من واق النتادم



وحدة متابعة الخريجين :

وحدة تقوم على خدمة الطالب قبل التخرج لتأهيله وتقديمه لسوق العمل
وبعد التخرج من خالل التواصل المستمر بين وحدة متابعة الخريجين
وخريجي الكلية حيث تهدف وحدة متابعة الخريجين الى ربط الكلية
بخريجيها من خالل انشاء قاعدة بيانات للخريجين ،والتواصل المستمر بين
الكلية وجهات التوظيف المختلفة لقياس مدى رضا هذه الجهات عن مستوى
الخريم والمشاركة في التطوير المستمر من أجل خريجين مالدمين لسوق
العمل قادرين على المنافسة محليا ا وإقليميا ا.
ويشارك خريجي الكلية في فاعليات الكلية المختلفة وتتضمن مهام الوحدة :
 التحديث المستمر لقاعدة بيانات الخريجين منذ انشاء الكلية .
 تنظيم حفل سنوى للخريجين الجدد.
 تنظيم ملتقى التوظيف السنوى للخريجين الجدد.
 تكريم الخريجين الذين تقلدوا مناصب قيادية فى مختلف المجاالت
العلمية و التطبيقية.
 دراسة سوق العمل وعالقته بالتخصصات العلمية والبرامم
المطلوبة.
 تنظيم دورات تدريبية وتاهيلية لرف كفاءة الخريم لسوق العمل .

الدعم المالي للطالب:
يتم تقديم الدعم المالى للطالب المستحقين من خالل معايير موضوعية
وعادلة تأخذ في االعتبار ظروف واحتياجات الطالب.
سياسة الدعم المالى فى الدحة صندوق التكافل األجتماعى ،حيث يهدف
صندوق التكافل االجتماعى إلى توفير الرعاية االجتماعية واالقتصادية
الالزمة للطالب الغير قادرين حتى يتوفر لهم المناخ المالدم للدراسة

لجنة النشر واالعالم بوحدة ضمان جودة
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والتحصيل.
يقوم األخصادي االجتماعى بعمل بحث ويرفخ بالطلب المستندات الالزمة
وإرسالها لصندوق التكافل االجتماعى المرك ى بالجامعة .باإلضافة إلى
تقرير طبى من اإلدارة الطبية يفيد بحالة الطالب الصحية ومدى احتياجه
للدعم.
أشكال الدعم المادى المقدم للطالب:
ويتمثل شكل الدعم المادى فى ما يلى:
 -1صرف مساهمة صندوق التكافل االجتماعى لمستحقية
 -2دعم نقدى للمساهمة فى تسديد الرسوم الدراسية
 -3توفير بعض الكتب الدراسية مجانا
 -4المساهمة فى تسديد رسوم المدن الجامعية
 -5شراء أجه ة تعويضية
 -6إعانات عينية ( مالب – ادوات مدرسية )
 -7إعانةةات شةةهرية للطةةالب المرضةةى بةةامرال م منةةة او مستعصةةية
حتى يمن هللا عليهم بالشفاء
وذلك من خالل الدعم الجامعى باالضافة لتبرعات أعضاء هي ة التدري
وغيرهم من أصحاب األعمال.

إجراءات الدعم المالي:






يقوم الطالب بتقديم طلب الحصول على الدعم المالى للجنة الدعم الطالبى
ويقوم بتحرير استمارة موجودة بقسم رعاية الشباب من خالل اإلجراءات
التالية التى تضمن عدالة توزي الدعم ووصوله الى مستحقيه.
 يتوجه الطالب إلى رعاية الشباب بالكلية للحصول على خطاب إلى
الوحدة االجتماعية التاب لها
تعطى الوحدة بحثا اجتماعيا للطالب موجه للجامعة
يتوجه الطالب إلى رعاية الشباب بالكلية مقدما البحث  +صورة بطاقة
الوالد+مفردات مرتب الوالد( أن كان يعمل)  +صورة بطاقة الرقم القومى
للطالب +وبطاقة الكلية "الكارنيه"
يتم إرسال البحث  +المرفقات إلى اإلدارة المرك ية لرعاية الشباب
يتم فحص البحث االجتماعي من خالل لجنة باإلدارة المرك ية مشكلة
بمعرفة نادب ردي الجامعة لش ون التعليم والطالب
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تحدد الدعم المالي بناء على احتياجات الطالب وقرار اللجنة
يتم صرف الدعم المادي المالي من قبل اإلدارة المرك ية لرعاية الشباب
يخصص كل قسم عدد من الكتب يتم التبرع بها للطالب غير القادرين على
شرادها
لضمان العدالة والتوزي يتم عمل بحث اجتماعي للطالب المحتاج كما يتم
دراسة حالته من خالل األخصادى االجتماعي لمعرفة أحقيته الدعم.

الدعم والرعاية الصحية للطالب:
تقدم الكلية الدعم الطبي للطالب بالمجان وذلك من خالل الوحدة الطبية
والعيادة بالكلية حيث تشتمل الكلية على عيادة مجه ة للكشف على الطالب
ويتوافر بها األطباء ومعاونيهم لتقديم المساعدة للطالب وذلك بداية من
التحاق الطالب بالفرقة اإلعدادية بالكلية وحتى تخرجه وذلك عن طريخ:
 توقي الكشف الطبى على الطالب الجدد م بداية العام الجامعى الجديد .
 توقي الكشف الطبى على الطالب المترددين على الوحدة العالجية وصرف
بعض العالج الالزم لهم.
 توقي الكشف الطبى على الطالب المترددين على عيادة األسنان وإجراء
العالج الالزم لهم.
 توقي الكشف الطبى على الطالب المحولين من كليات أخرى وذلك م
بداية كل عام جامعى جديد.
 توقي الكشف الطبى على الطالب المحولين إلى مستشفى الطلبة بجامعة
حلوان للعرل على األخصاديين وإجراء العالج والجراحات الالزمة لهم
 القيام بالخدمات واإلسعافات األولية للعاملين بالكلية.
 توقي الكشف الطبى على الطالب المتغيبين عن الدراسة ألسباب مرضية
واعتماد األجازات المرضية لهم.
 اإلشراف الطبى على الطالب أثناء تأدية االمتحانات النظرية والعملية
وتقديم اإلسعافات األولية م عمل اللجان الخاصة بالوحدة العالجية للذين
تستدعى حاالتهم بأن يكونوا تحت اإلشراف الطبى أثناء تأدية االمتحانات
أو أن يكونوا مصابين بأمرال معدية.
 توقي الكشف الطبى على الطالب المشتركين بالمعسكرات والرحالت

لجنة النشر واالعالم بوحدة ضمان جودة
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واألنشطة الرياضية للتأكد من سالمتهم وقدرتهم على القيام باألنشطة
المختلفة.
 توقي الكشف الطبى على الطالب المصابين بأمرال م منة والتى تحتاج
لعالج شهرى ولفترات طويلة وتوفير العالج الشهرى لهم.
 اإلشراف على الجانب الوقادى بالكلية بالمرور على الكافتيريا للتأكد من
سالمة الوجبة الغذادية المقدمة للطالب .
 عمل سجل طبي للطالب في الفرقة اإلعدادية وحتى الفرقة الرابعة يسجل
به عدد مرات التردد على العيادة والسجل المرضي والعالجي للطالب وكذا
األجازات التي حصل عليها وتقديمها لألساتذة المعنيين لمراعاة الطالب
في نسب الحضور والغياب وكذا االختبارات والتقييمات المختلفة.
 تقديم المشورة الصحية والطبية والخدمات العالجية العاجلة بالعيادة.
 اإلشراف على إعداد صندوق إسعافات أولية بمعامل الكلية لالستعانة به
في الحاالت الطاردة
 يتم عمل كافة الفحوص والتحليالت الطبية الالزمة لتشخيص الحالة
بالقسم االقتصادى فى مستشفى أم المصريين أو مستشفى الطلبة جامعة
القاهرة على نفقة الجامعة بدون تحميل الطالب أية أعباء مالية.
 يتم صرف العالج أو إجراء العمليات الجراحية إذا ل م األمر دون تحمل
الطالب المريض أية مصروفات.

التحويل إلى اإلدارة الطبية بالجامعة :
يوجد نظام الرعاية الصحية للطالب الخاص بمستشفى الجامعة والذى يق
بالقرب من الحرم الجامعى فى حلوان وذلك من خالل عيادات مجانية ،يوجد
عربة إسعاف تابعة لها فى حالة االحتياج لعرل الطالب على متخصص.
ولالستفادة من خدمات مستشفى الجامعة:
 يتقدم الطالب لوكيل الكلية لش ون التعليم والطالب بطلب لتحويله
إلى اإلدارة الطبية بالجامعة موقعا عليه من طبيب العيادة الصحية.
 يحرر له خطاب من ش ون الطالب لتحويله إلى اإلدارة الطبية
باليوم والتاريخ
 يتوجه الطالب بالخطاب إلى اإلدارة الطبية بالجامعة لتوقي الكشف
الطبي عليه
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يتم عالج الطالب عن طريخ اإلدارة الطبية وتقرر اإلدارة الطبية
مدة اإلجازة المطلوبة وتعتمدها
يتوجه الطالب باإلجازة لتقديمها لش ون الطالب بالكلية حيث يتم
إرسال اإلجازة المعتمدة إلى وكيل الكلية لش ون التعليم والطالب
ومنها إلى األقسام العلمية إلبداء الرأي طبقا لالدحة الكلية.

كيفية حصول الطالب على كراسة التامين الصحى

من الوحدة العالجية بالكلية:
-1
-2





دف مصروفات السنة الدراسية والحصول على وصل دف
المصروفات.
يتم استخراج كراسة التامين الصحى وبالحصول عليها يمكن
للطالب الحصول على:
الكشف الطبى والحصول على الدواء الالزم لحالته.
اذا كانت حالته تحتاج إلى عمل فحوصات يتم تحويله إلى
جامعة حلوان ،بمبنى  ، 7لعمل الفحوصات الالزمه.
اذا كانت حالته تحتاج إلى عمليات او عالج شهرى يتم
تحويله إلى جامعة حلوان ،بمبنى  ، 19لعمل الالزمه له.

اليات تحديد ودعم الطالب المتفوقين والمتعثرين

أوالً :الطالب المتفوقين:

 اليات تحديد الطالب المتفوقين:




النتادم العامة للطالب وترتيبهم طبقاا لالحصاديات الصادرة من الكنتروالت
حيث ال يقل تقديرهم عن جيد جداا في نهاية العام الدراسي المقيدين به.
المعلومات الواردة من الرواد األكاديمين فيما يخص الطالب المتفوقين
علمياا.
التواصل م إدارة رعاية الشباب حيث يتم إكتشاف المتفوقين في األنشطة
الطالبية المختلفة .

لجنة النشر واالعالم بوحدة ضمان جودة
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 إجراءات دعم وتحفي للطالب المتفوقين:
الدعم المعنوي:











تكريم الطالب المتفوقين والمتمي ين ( علميا ا – رياضيا ا – ثقافيا ا –
اجتماعياا) في مؤتمرات األقسام العلمية.
اإلعالن عن أسماء الطالب المتفوقين علي موق الكلية.
تتبنى الكلية أبنادها المبدعين فى المجاالت الرياضية والفنية والثقافية
واألدبية بالتشجي والمتابعة وإتاحة األوقات لممارسة األنشطة حيث
يقوموا بتمثيل الكلية في الفاعليات المختلفة سواء علي مستوي الجامعة
أو الجامعات المصرية.
مكافاة الطالب المتفوقين والمتمي ين بإشراكهم في رحالت ترفيهية
وتثقيفية وعمل معسكرات مجانية بالتنسيخ م إدارة رعاية الشباب
بالكلية.
مشاركة الطالب المتفوقين في بعض المهام التعليمية ( مساعدة الطالب
علميا ا – معاونة رواد الفرق من أعضاء هي ة التدري ) كذلك المشاركة
المجتمعية .
عمل برامم إثرادية لرعاية الطالب الموهوبين والمتمي ين.
توزي الجواد وشهادات التقدير فى حفل الخريجين بحضور اإلدارة العليا
للكلية وأعضاء هي ة التدري والطالب من جمي الفرق.

الدعم المادي :






صرف مكافأت مالية للطالب المتفوقين للحاصلين على تقدير جيد جداا على
األقل.
دعم طالب البكالوريوس من خالل جاد ة نقابة المصممين ،حيث تقدم
النقابة منحة تفوق  300جنيه لألول علي كل قسم وكذلك تمنح األول علي
مستوي الكلية مبلغا اضافيا ا  500جنيهاا.
حصول الطالب علي المذكرات والكتب والمراج مجاناا.
عقد إتقاقيات تبادل طالبي بين الكلية والكليات المناظرة داخل وخارج
الوطن.

ثانيا  :الطالب المتعثرون.
ً
 اليات تحديد الطالب المتعثرين:
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سرعة اكتشاف الطالب المتعثرين من خالل األمتحانات الدورية النظرية
والعملية ومتابعة تقيميهم.
النتادم العامة للطالب حيث يعتبر إنخفال تقدير الطالب إلي مقبول أو
ضعيف إنذار بأنهم طالب متعثرين.
حصر الطالب المتعثرين بالكلية من خالل قسم ش ون الطالب بواسطة
إحصادية الراسبين وتكرار مرات الرسوب.
الرواد األكاديمين للفرق الدراسية.

 مشكالت تواجه الطالب :

يعاني الطالب المتعثرين من بعض المشكالت التي تصادفهم في سياق
دراستهم التي يمكن ان تصنف وفقا لما يلي-:
مشكالت تتعلخ بالجوانب التحصيليه للمواد الدراسية.
1
مشكالت تتعلخ بالتفاعل م أستاذ المادة .
2
 3مشكالت تتعلخ بالتفاعل م الطالب داخل حجرة المحاضرات .
 4مشكالت تتعلخ بالتكيف والتفاعل داخل مبانى الكلية.
مشكالت تتعلخ بالتفاعل والتواصل االجتماعي .
5
مشكالت تتعلخ بصعوبة االشتراك في االنشطه المختلفة .
6
 7مشكالت تتعلخ بالشعور بالتجاهل واالحباط والياس من تحسين
المستوى .....الخ

 اجراءات دعم وتحفي الطالب المتعثرين:
دعم اكاديمي:






لمساندة الطالب المتعثرين

تحديد ساعات محددة ألعضاء هي ة التدري
(ساعات مكتبية).
تخصيص وقت لرواد الفرق لدعم الطالب المتعثرين (ساعات الريادة
األكاديمية).
اشتراك الطالب المتعثرين في مجموعات طالب متمي ين بفرص التحفي
(تعلم أقران).
تقوم الكلية بعقد محاضرات اضافية في المقررات العامة.

دعم مادي:
 الرجوع الي الكشوف المسجلة بقسم رعاية الشباب للتاكد من حالة الطالب
للمساعدة لتحديد متطلباتهم حسب اولوياتها.

لجنة النشر واالعالم بوحدة ضمان جودة
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 توفـــير الموارد المـــادية مـــن خالل مساهمات أعضاء هي ة التدري
للدعم الفني ( سداد المصروفات الدراسية – كتب مجانية – تنفيذ مشاري –
توفير أدوات )
 توفير فرص تدريبية مجانية مدفوعة االجر (مكافات مادية ) ،ودعم الطالب
المتعثرين من خالل تبرعات اعضاء هي ة التدري والشركاء والمستفيدين.
 توفير الكتب والمراج مجاناا.

الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة:
تطبيخ هذه البرامم عند االحتياج اليها
 تسهيالت إنشادية -مصاعد وساللم من لقة -أماكن خاصة في
المدرجات.
 دعم أكاديمي.
 رعاية صحية.

خدمات النشاط الطالبي:
يقدم قسم رعاية الشباب الخدمات واألنشطة التالية:

النشاط الرياضى :
تقوم اللجنة الرياضية بتنمية المواهب الرياضية للطالب من خالل كرة القدم
والسلة والطادرة وتن الطاولة واأللعاب الفردية وذلك بعمل مسابقات داخلية
وكذلك اإلشتراك فى جمي مسابقات الجامعة مثل الدورى الداخلى للجامعة
ويهدف النشاط الرياضي إلى :
 .1بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجي المواهب الرياضية
والعمل على تنميتها.
 .2تنمية الطالب جسميا وعقليا وروحيا وبدنيا وتنمية القدرة على
األعتماد على النف .
 .3تنمية روح الفريخ واألحساس بالمس ولية وحسن التقدير والرضا
على الذات.
 .4مساعدة الطالب على اكتساب المهارات الفردية والرياضية
وممارسة الحياة الصحية السليمة.
 .5تكوين العالقات األجتماعية وتكوين الصفات القيادية السليمة .
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ومن أنشطة اللجنة:
 .1انشطة فردية [ تن طاوله -مسابقه مصارعه الدراعين (طلبه وطالبات)
– ألعاب قوى (تايكوندو-سالح  -رف اثقال) – سباحه[
 .2انشطة جماعية] كره قدم بنين (خماسيات) – كرة سلة  -مارثون للطلبه
و الطالبات [

النشاط الفنى :
تقوم اللجنة الفنية بتنمية المواهب من خالل عمل مسرحيه ذات الفصل
الواحد ومسرحية ذات الثالثة فصول ومعرل الفنون التشكيلية وبعض
الحفالت مثل حفل ختام األنشطة وكذلك اإلشتراك فى جمي المسابقات التى
تنظمها الجامعة ويهدف النشاط الفني إلى :
 .1الكشف على المواهب الفنية لدى الطالب وتنميتها.
 .2تنمية قدرات الطالب على إبراز مشكالت البي ة والمجتم كالتلوت أو
األخذ بالثأر أو العادات الصحية غير السليمة أو اإلدمان أو ضعف اإلنتاج
وطرح الحلول من خالل المعرل والمسرحيات واألساليب الفنية األخرى.
 .3قضاء وقت الفراغ بطريقة سليمة ومثمرة ومفيدة .
 .4إحساس الطالب بالمناسبات الوطنية والقومية ،وإتاحة الفرص للتعبير
عن إحساساتهم ومشاعرهم الوطنية من خالل األعمال الفنية.
ومن أالنشطه الفنيه:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مسابقات بوستر و كتالوج.
مسابقه ابداع.
مسابقه (االفالم القصيره و الفوتوغرافيا) .
مسابقه البوستر و اللوجو.
معرل الفنون التشكيليه
المسرح ( تقديم عرل مسرحي )

لجنة النشر واالعالم بوحدة ضمان جودة
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 .7مسرح المنوعات.

نشاط الجوالة والخدمة العامة :
تقوم لجنة الجوالة والخدمة العامة بتنمية المواهب الفنية واألنشطة الكشفية
والثقافية واإلرشادية والمعرل الكشفى والسمر( فنى) والرحالت الخلوية
واألنشطة الرياضية ويهدف هذا النشاط إلى :
 .1تنمية تكوين وتنمية الصفات القيادية والرغبة فى الميل للقيادة فى
نفوس الطالب.
 .2تنظيم لجنة نشاط حركة الكشف واإلرشاد على األس السليمة
وفقا لمباددها.
 .3ربط الطالب بمجتمعة وبي ته واإلحساس بالمشكالت والرغبة فى
حلها بالعمل على إشراكهم فى تنفيذ برامم خدمة البي ة.
 .4تنمية الشعور بضرورة تقديم خدمات عامة للوطن من خالل
المساهمة فى مشروعات الخدمة العامة القومية.
ومن أنشطة اللجنة:
 .5مسابقه الورشه الفنيه للجوالين و الجواالت
 .6مسابقه خدمه عامه محليه
 .7المهرجان الكشفى للجوالين
 .8المهرجان االرشادى للجواالت

نشاط االسر الطالبية :
تعمل لجنة األسر على وجود التناف الشريف بين طالب الكلية فى األنشطة
الطالبية المختلفة لكشف مواهب الطالب وتنمية روح الجماعة وإقامة
عالقات قوية بين أعضاء هي ة التدري والطالب .ويهدف نشاط األسر الى :
 .1توثيخ الصالت بين الطالب وبعضهم.
 .2توثيخ الصالت بين الطالب وأساتذتهم.
 .3تنمية القدرة على التعاون والعمل فى مجموعات.
 .4تنمية القدرة على تحمل المس ولية.
وتشمل جمي االنشطة المختلفة مثل:
22

دليل الدعم الطالبي

 -1المهرجان التنشيطى على مستوى كليات الجامعه
 -2ندوات ثقافيه و بي يه و فكريه
 -3الطالب و الطالبه المثاليه لألسر الطالبيه على مستوى الجامعه
 -4المهرجان الختامى لنشاط االسر الطالبيه.

النشاط االجتماعى والرحالت والمعسكرات :
تقوم اللجنة االجتماعية بتنمية مواهب الطالب من خالل عمل الرحالت
والمسابقات والحفالت االجتماعية مثل حفالت التكريم والتخرج كما تقوم
اللجنة برعاية الحاالت اإلجتماعية التى تحتاج إلى رعاية واإلشتراك فى
مسابقة الجامعة ودورة اإلسعافات األولية ويهدف النشاط االجتماعي
والرحالت إلى :
 .1تنمية الروح والضوابط االجتماعية بين الطالب.
 .2إشاعة روح اإلخاء والتعاون .
 .3النمو الثقافى للطالب من خالل زيارة المعالم التاريخية
والسياحية بالوطن .
 .4إتاحة الفرصة للترويح.
ومن أنشطة اللجنة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة الطالب والطالبة المثالين
مسابقة الشطرنم للطلبه و الطالبات
مسابقة الموضوعات االجتماعية
دورة اسعافات اولية
حمالت التبرع بالدم
رحالت ترفهية

لجنة النشر واالعالم بوحدة ضمان جودة
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النشاط الثقـافى :
تقوم اللجنة الثقافية بتنمية مواهب الطالب الثقافية من خالل عمل مسابقات
ثقافية وبحوت علمية ومسابقات وندوات علمية ودينية وكذلك المسابقات
التى تنظمها الجامعة مثل الدورى الثقافى ويهدف النشاط الثقافي إلى :
 .1تنمية المواهب األدبية والشعرية بين الطالب.
 .2تنمية القدرة على الكتابة الصحيحة من خالل مجالت الحادط
وغيرها من أنواع المجالت.
 .3إشاعة روح التعاون بين الطالب وزيادة مقدرتهم على العمل
الجماعى.
وأنشطة اللجنة:
 -1مسابقه االحاديث الدينيه و القرآن الكريم و معلومات عامه دينيه و انشاد
دينى
 -2مسابقه معلومات عامه
 -3ندوات ثقافيه ودينيه
 -4مسابقات (شعر  -زجل  -قصه قصير -إلقاء )
 -5اقامه معارل للكتب طوال العام
 -6المهرجان الثقافى.

االتحادات الطالبية:
تهدف االتحادات الطالبية الى تحقيخ ما يلى :

-

تنمية القيم الروحية واألخالقية والوعى الوطنى والقومى بين الطالب
والقدرة على القيادة ،وإتاحة الفرص لهم للتعبير المس ول عن آرادهم.
بث الروح الجامعية السليمة بين الطالب ،وتوثيخ الروابط بينهم وبين
أعضاء هي ة التدري واالداريين.
اكتشاف مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها.
نشر وتشجي تكوين األسر الطالبية ،ودعم نشاطها.

24

دليل الدعم الطالبي

 نشر وتنظيم األنشطة الرياضية واالجتماعية والكشفية والفنية والثقافيةواالرتفاع بمستواها وتشجي المتفوقين فيها.
 تنظيم اإلستفادة من طاقات الطالب فى خدمة المجتم بما يعود علىالوطن بالخير.
لجان اإلتحاد:
يعمل مجل اتحاد طالب الكلية على تحقيخ أهداف االتحادات الطالبية من خالل
مشاركته في اللجان المختلفة لألنشطة الطالبية واالسر والجوالة.

القواعد المنظمة النتخابات االتحادات الطالبية:
 يشةةترط لصةةحة االنتخابةةات فةةى لجةةان اتحةةادات طةةالب الكليةةات والمعاهةةدحضور ٪٥٠على األقل من الطالب الذين لهةم حةخ االنتخةاب ( المسةددين
للمصةةروفات الدراسةةية ) .فةةإذا لةةم يكتمةةل العةةدد تؤجةةل االنتخابةةات لموعةةد
آخةةر فةةى مةةدى ثالثةةة أيةةام علةةى األكثةةر ،وفةةى هةةذه الحالةةة يشةةترط لصةةحة
االنتخاب حضور  ٪٢٠على األقل من الناخبين ،فإذا لةم يكتمةل العةدد هةذه
المرة يستبعد تمثيل كل طلبة الفرق التى لم يكتمل عدد ناخبيها.
 إذا تعذر تكوين مجل اتحاد طالب الكلية للسبب السابخ يعين عميد الكليةمجلسةةا إلدارة ش ة ون االتحةةاد يضةةم عناصةةر مةةن الطةةالب المتفةةوقين فةةى
الدراسة وفى نشاط االتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح.
 يكون لرادد مجل اتحاد لطالب وألمينه سادر حقوق العضوية فةى مجلةتنسيخ األنشطة الطالبية بالجامعة.

الشروط الواجب توافرها لعضوية إتحاد الطالب:
.1
.2
.3
.4

أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية (جمهورية مصر
العربية).
أن يكون الطالب متمتعا بالخلخ القويم والسمعة الحسنة.
أن يكون الطالب نظاميا مستجدا فى فرقته غير باق لإلعادة ألى
سبب.
أن يكون الطالب مسددا لرسوم اإلتحاد.

لجنة النشر واالعالم بوحدة ضمان جودة
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 .5أن يكون الطالب من ذوى األنشطة الملحوظة فى مجال عمل اللجنة
المرشح لها.
 .6أال يكون الطالب قد سبخ الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر
اسقاط أو وقف عضويته بأحد االتحادات الطالبية أو لجانها.

عند توافر شروط الترشيح عليك اتباع اآلتى:
.1
.2
.3
.4
.5

تقةةدم إلدارة رعايةةة الشةةباب بالكليةةة إلسةةتالم طلةةب الترشةةيح ونمةةوذج
استطالع الرأى .
بعةةد اسةةتيفاء كافةةة البيانةةات عليةةك إعادتهةةا إلةةى إدارة رعايةةة الشةةباب
بالكلية وطبقا للمواعيد المعلن عنها بالكلية .
تقةةوم الكليةةة بمراجعةةة انطبةةاق الشةةروط ويسةةتبعد كةةل مخةةالف لشةةروط
الترشيح.
تعلن الكشوف بأسماء المرشحين الذين تنطبخ عليهم الشروط .
تجرى االنتخابات وتعلن النتادم فى المواعيد المحددة .
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