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 آلية تقويم نظام الريادة الطالبية

 تعريف اآللية:

 هي الخطوات التي تضمن متابعة مدي فاعلية نظام الريادة الطالبية بالبرنامج التعليمي.

 أهمية اآللية:

لمتابعتهم و مساعدتهم علي التغلب علي أية معوقات قد تعوق تقدمهم التأكد من تقديم خدمة متميزة للطالب  .1

 األكاديمي.

التعرف علي أي قصور في تطبيق النظام من وجهة نظر  المستفيدين التخاذ ما يلزم من اجراءات لتحسينه  .2

 و تطويره.

 اجراءات اآللية:

س رضا المستفيدين من نظام الريادة تقوم لجنة الطالب و الخريجين التابعة لمجلس القسم بتحديد أدوات قيا .1

 مقابالت شخصية(.-الطالبية )استبانات

يتم تطبيق األدوات المعدة من قبل اللجنة لقياس رضا المستفيدين بعد االعالن عن بدء التطبيق لجميع  .2

 المستفيدين.

 الفرق بالنتائج.يتم تحليل نتائج القياس وكتابة تقرير شامل بالنتائج وعرضه علي مجلس القسم واعالم رواد  .3

في حال وجود قصور في تطبيق النظام يتم اقتراح االجراءات التصحيحية المطلوبة واعتمادها من مجلس  .4

 القسم.

يتم تطوير وتحسين نظام الريادة الطالبية في ضوء االجراءات التصحيحية المطلوبة و اعتماد النظام بعد  .5

 تطويره.
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 ماهية الطالب المتعثر دراسيا:أوال: 
 تتوافر فيه أحد أو كل المعايير اآلتية: هو الطالب الذي

  ولم يتمكن من اجتيازها. البرنامجرسب في مقرر أو أكثر من مقررات 
  جميعها أو الحد األدنى منها. -الواردة بتوصيف المقرر أو البرنامج  –ال يستطيع بلوغ األهداف المحددة 
 الدراسية أو النتيجة النهائية للفرقة الدراسيةالمقررات أحد % في 50ى أقل من الحاصل عل.  
 .ال يستطيع مجارة أقرانه من الطالب في الدراسة 

 
 خصائص الطالب المتعثرين دراسيا:ثانيا: 
 ضعف مهارات الدراسة. .1
 تكالية في اتخاذ القرار.ألا .2
 االلتزام بها.عدم تقبل التعليمات التي توجه لهم، وكذا عدم  .3
 ضعف المهارات االجتماعية الالزمة للتفاعل مع اآلخرين، وصعوبة تكوين صداقات أو االحتفاظ بها.  .4
تدنى مفهوم الذات؛ فينظرون إلى أنفسهم بأنهم حمقى وأغبياء وال قيمة لهم، أو ببساطة يرون أنفسهم غير  .5

 قادرين على إنجاز شيء بصورة صحيحة.
 ر والمناقشة، وتكوين اتجاهات سلبية نحو المجتمع.القصور في تبادل الحوا  .6
ضعف الدافعية، ويحتاجون إلى التدريب على مهارات الحياة اليومية، وإعادة تأهيلهم مهنيًا ونفسيًا وتربويًا  .7

 واجتماعيًا.
 

 آليات التعامل مع الطالب المتعثرين دراسياثالثا: 
المتأخرين دراسيًا من واقع نتائج االختبارات وتسجيلهم حصر الطالب تفعيل نظام الريادة الطالبية من خالل  .8

 .في سجل خاص لمتابعتهم والوقوف على مستوياتهم أواًل بأول
متابعة ملف انجاز الطالب ونتائج االمتحانات للسنوات السابقة وعمل نسب تصاعدية للدرجات وما إذا كان  .9

 الطالب بالعد التصاعدي أو التنازلي .
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توزيع استمارات على من خالل والعوامل التي أدت إلى التأخر الدراسي  التعرف على األسباب .10
في ذلك يعود إلي:  وهل السبب البء الطالالطالب المتعثرين يتم من خاللها محاولة معرفة سبب تعثر هؤ 

البيئة العلمية المستخدمة/المصادر طريقة التدريس/المحاضر نفسه//المنهج الدراسيقدراتهم الشخصية/
مثل عدم تنظيم الوقت وعدم حل الواجبات أو ضعف المتابعة المنزلية أو كراهية الطالب للمادة أو ، المحيطة

 .وجود ظروف تمنعه من الدراسة وغير ذلك مــن األسباب
وتعزيزها بالمعلومات  الفصلية والنصف فصلية وأي مهام مطلوبةحصر نتائج االختبارات  .11

حيث يمكن تقديم الخدمات اإلرشادية الالزمة للطالب  أستاذ المقررع اإلحصائية والرسوم البيانية ودراستها م
 في ضوئها.

الذين تأخروا فيها  أساتذة المقرراتتنظيم اجتماع مع الطالب المتأخرين دراسيًا وعقد لقاءات مع  .12
لمناقشة أسباب التأخر وإرشادهم إلى الطرق المثلى لتحسين مستواهـم الدراسي وذلك بعد النتائج 

 . والفصلية ية الشهر 
وفقًا لالئحة المنظمة لذلك، وإمكانية تشجيع األساتذة على المشاركة في  مجموعات للتقويةتنظيم  .13

 . واختيار الوقت المالئم لتنفيذها المجموعاتهذه 
اشتراك الطالب في مسابقات خاصة بالموضوعات الدراسية تتناسب مع مستواهم التحصيلي لغرض  .14

 . المراجعة من خالل االستعداد لهذه المسابقاتتشجيعهم على االستذكار و 
تشجيع الطالب الذين ابدوا تحسنًا في مشاركتهم وفاعليتهم الفصلية وواجباتهم الدراسية، أو تحسنهم  .15

وذلك بمنحهـم شهادات تحسين مستوى أو اإلشادة بهم بين  و المهام المطلوبة منهمفي نتائج اختباراتهم 
 . زمالئهم وذلك بهدف استمرارهم في هذا التحسن تصاعدياً 

عن كيفية رعاية الفروق الفردية بين الطالب وأهميتها  أساتذة المقررات من خالل رواد الفرق توجيه  .16
ت الطالب ويمكـن عمل نشرات عن في التعرف على الطالب المتأخرين دراسيًا وقيامهـم بمعالجة مشكال

التدريس الجيـد واستعمال الوسائل المعينة وأساليب رعاية الطالب دراسيًا وسلوكيًا ويمكن مناقشة هذه األمور 
 . مجلس القسمالتربوية من خالل اجتماعات 

ـاد إقامة الندوات والمحاضرات وإعداد النشرات واللوحات والصحف الحائطية والتي تحث على االجته .17
 والمثابرة واستغالل أوقـات الفراغ.
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 .من خالل رواد الفرق  عمل ملفات خاصة بالمتعثرين لمتابعة حالة كل طالب على حده .18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آلية دعم الطالب المتفوقين
 ماهية الطالب المتفوق دراسياأوال: 
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مجاالت مختلفة كالمجال الدراسي أو احد العناصر البارزة من الطالب التي تتميز عن زمالئهم بالتقدم في هم 
 مجاالت النشاط بمعنى أن تكون لديهم قدرات خاصة على االبتكار والتحصيل الدقيق والسريع والذكاء الواضح.

العاديين فى أى مجال وذلك بالمقارنة بأقرانه  الطالب الذي وصل فى أدائه الدراسي إلى مستوى أعلى من كذلك هو
 .(تقدير جيد جدا أو امتيازالطالب الحاصل على )
 

 خصائص الطالب المتفوقين دراسيا:ثانيا: 
يميل الطالب المتفوق بكثير من األحيان إلى ممارسة أسلوب القيادة والريادة لزمالئهم في بعض المواقف  .1

 والنشاطات المتعددة لشعورها بالثقة في نفسها وتمتعها بإعجاب وتقدير اآلخرين.
على نفسه في القيام بما يوكل إليها من واجبات مدرسية أو غيره دون االستعانة  الطالب المتفوق يعتمد   .2

 بأحد.
 تتوفر لدى الطالب المتفوق خبرات ومهارات متنوعة في مجاالت مختلفة قد ال تتوفر لدى غيره من الطالب. .3
التي قد ال تكون يتمتع الطالب المتفوق بقدرته على المالحظة والتحليل واالستنتاج بحيث يدرك األشياء    .4

 واضحة بالنسبة لألخريين.
لدى غالبية المتفوقين القدرة على تحقيق التكيف الشخصي واالجتماعي في المواقف الجديدة مقارنة  تبدو .5

 بغيرهم من الطالب.
يكون لدى الطالب المتفوق حصيلة لغوية جيدة وقدرة خيالية خصبة وميول ومواهب متعددة وتركز طموحاته  .6

 لمميزة في المجتمع.على المهن ا
 

 ثالثا: آليات دعم الطالب المتفوقين:
أعطاء عناية خاصة للطالب المتفوقين بالمتابعة الدورية المستمرة تفعيل نظام الريادة الطالبية من خالل  .1

 لتخطي أي العقبات التي يواجهونها ودفع الطالب المتفوقين وجعلهم أكثر ابتكارا.
 .وذلك لمتابعة تحصيلهم أوال بأول رائد الفرقةحصرهم وتسجيلهم في الجزء الخاص لرعايتهم في سجل  .2
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التنسيق مع األساتذة لرعاية هؤالء الطالب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم لالستمرار في التفوق من خالل  .3
ط المختلفة وفقًا لميولهم تنويع الخبرات وإثراء التجارب وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جوانب النشا

 .ورغباتهم
منحهم حوافز مادية ومعنوية لتشجيعهم على التفوق مثل الهدايا والجوائز الرمزية وشهادات التفوق سواء  .4

 .حفل خاص لتكريم المتفوقينكانت شهرية أم فصلية وتكريمهم في 
األوائل بكل فرقة لطالب ا بها صور للقسم العلميعمل لوحة شرف  منح الطالب األوائل جائزة مالية ، .5

 .دراسية
 توفير خدمات إضافية لهم بالمكتبة كالحصول علي كتب أكثر. .6
 الثقافيةندوات التوجيه دعوة إلى الطالب الخمس األوائل بكل فرقة دراسية لحضور السيمنارات العلمية و   .7

 بالقسم العلمي. 
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 آلية دعم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة

االحتياجات الخاصة:تعريف ذوي   

َعرََّفت هيئة األمم الُمّتحدة ذوي االحتياجات الخاّصة بأّنهم األشخاص الذين ُيعانون حالة دائمة من االعتالل 
الفيزيائّي أو العقلّي في الّتعامل مع ُمختلف الُمعّوقات والحواجز والبيئات، مّما َيمنعهم من الُمشاركة الكاملة والفّعالة 

لّشكل الذي يضعهم على َقَدم الُمساواة مع اآلخرين. كما ذكرت ُمنّظمة الصّحة العالمّية في موقعها أّن في الُمجتمع با
اإلعاقة هي ُمصطلح جامع يضّم تحت ِمظّلته األشكال الُمختلفة لالعتالالت أو االختالالت العضوّية، وَمحدودّية 

ذوي االحتياجات  فئات بر الحوامل واألطفال و كبار منويعت الّنشاط، والقيود التي َتحّد من الُمشاركة الفاِعلة.
 أو عقلية أو نفسية.بدون وجود إعاقة جسدية  الخاصة

 
 :أهمية اآللية

تهيئة البيئة التعليمية واالجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة لتنمية وتطوير قدراتهم والتي تدفعهم إلى التقدم  .1
والخدمات المساندة مما  عن طريق خدمات التوجيه واإلرشاد األكاديمي وذلك من خالل وضع استراتيجيات
 .والبرنامج و الكليةيسهم في تكوين عالقة فعالة بين هذه الفئة 

 اإلرشادية والتدريبية لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة. إعداد البرامج .2
 

 اجراءات اآللية:
القسم يكون مهمتها التعامل مع الطالب انشاء لجنة منبثقة عن لجنة الطالب والخريجين التابعة لمجلس  .1

 ذوب االحتياجات الخاصة وتهيئة األمور لتيسيير الدراسة واالندماج في مجتمع البرنامج.
حصر الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة بالبرنامج والفئات التي ينمتون لها لتحديد االجراءات المناسبة  .2

 للتعامل مع كل فئة.
اء هيئة التدريس باحتياجات تلك الفئة وتسهيل متطلباتهم األكاديمية عقد ورش العمل لتعريف أعض .3

 واالجتماعية.
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( على المستوى األكاديمي الستدراك أي قصور يحدث خالل مسيرته فتح ملف لكل طالب )متابعة حالة .4
 األكاديمية في الجامعة.

 (المناسبات –األنشطة  –العمل على إشراكهم في جميع البرامج المتاحة لهم )التدريبية  .5
 قياس رضا الطالب ذوي االحتياجات الخاصة عن الخدمات المقدمة لهم. .6
 عرض ومناقشة النتائج بمجلس القسم واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة. .7

 
 

 البرامج المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة
 تعليمية:الالخدمات أوال: 
االحتياجات الخاصة وسرعة إنهاء إجراءات تحديد مكان خاص الستقبال الطالب المستجدين من ذوي  .1

 قبولهم.
 المتابعة مع إدارة شئون الطالب الستكمال إجراءات قبول الطالبات واستالم بطاقاتهم الجامعية .2
من ذوي االحتياجات الخاصة المزيد من  الطالبالتنسيق مع المكتبة المركزية بالجامعة ومكتبة الكلية لمنح  .3

 وصول والقدرة على االستفادة من إمكانات المكتبة.التسهيالت من حيث سهولة ال
 إرسال الرسائل النصية الدورية لذوي االحتياجات الخاصة باألنشطة المختلفة. .4
تسهيل عملية دمجهم مع بقية الطالب في المجتمع الجامعي من خالل التعرف علي احتياجاتهم بشكل  .5

 دوري.
 تسهم في تحسين وتطوير مستواهم التعليمي مثلالمساعدة على توفير األجهزة التعليمية التي  .6

 .جهاز برايل

عن طريق  لبرامج التعليميةلتقديمها إلى أعضاء هيئة التدريس ب بالطالب المكفوفينطباعة األبحاث الخاصة  .7
 الطابعة المبصرة.

 .تطبيق استراتيجيات للتعلم تقوم علي االستماع للطالب المكفوفين .8
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 0862370477: فاكس-0862369359-0862347758: تليفون
 als_engl@mu.edu.eg البريد اإللكتروني: 

وتحديد مسارات آمنة لهم األمن والسالمة لتسهيل تخصيص مواقف سيارات خاصة بهم،  ةالتنسيق مع إدار  .9
 داخل الكلية.

التواصل مع وحدة الخريجين لتسجيل الطلبة وذوي االحتياجات الخاصة من الخريجين ليكونوا على  .10
 .إطالع بالدورات المنعقدة وفرص العمل المناسبة

 
 ثانيا: خدمات ترفيهية واجتماعية:

 اإلسهام في تنظيم الزيارات والرحالت والندوات واللقاءات والمعارض التي تهتم باإلعاقة. .1
 المشاركة في المناسبات الوطنية واألعياد.التشجيع علي  .2
 وغيرها(المشاركة في االحتفاالت العالمية مثل )اليوم العالمي لإلعاقة ،اليوم العالمي للتوحد  .3
 واألنشطة التي تقام بالكلية.ية تسهيل المشاركة في األندية الطالب .4
  .طباعة اإلعالنات الخاصة باألنشطة المختلفة بالجامعة بطريقة برايل .5

 
 ثالثا: التسهيالت المادية:

 توفير منحدرات بمداخل الكلية لتيسير االنتقال للطالب ذوى االحتياجات الخاصة الجسدية .6
 .االحتياجات الخاصة الجسدية باستخدامهتوفير مصعد كهربائي بالكلية يسمح للطالب ذوى  .7
 .توفير معامل صوتيات و قاعات تدريسية باألدوار األرضية بالكلية .8

 


