برنامج الدعم الطالبي

كلية الرتبية ـ جامعة املنيا
مقدمة

تسعى إدارة كمية التربية ـ جامعة المنيا إلى تيسير العممية التعميمية ودعم مختمف

عناصرها لالرتقاء بمستوى الخريجين ،وتوفير كل سبل النجاح وتحسين مستوى االداء بشكل
يتماشى مع متطمبات الجودة ومعايير االعتماد.
ً
1ـ دعم الطالب املتميزين دراسيا:

جماالت الدعم

ـ دعم معنوى.
ـ دعم مالى.

ـ دعم أكاديمى والمشاركة فى المسابقات الدولية.
ً
2ـ دعم الطالب املتميزين رياضيا:
ـ دعم معنوى
ـ دعم مالى.

ـ تنظيم بطوالت رياضية داخمية.
ً
3ـ دعم الطالب املتعثرين دراسيا:
ـ دعم معنوى.

ـ دعم أكاديمى.

ـ دعم إجتماعى.

4ـ دعم الطالب غري القادرين ماليا:

ـ دعم مالى ) خصم من المصروفات الدراسية(
ـ دعم إجتماعى.

5ـ الدعم الطىب والرعاية الصحية:

ـ توفير الرعاية الصحية لكافة الطالب.
6ـ دعم إرشادى وأكادميى:

ـ إجراءات القبول.
ـ دليل الطالب.

ـ تحديث البيانات عمى الموقع االلكترونى.
ـ الجداول الدراسية.

ـ الكتاب الجامعى ـ مكتبة الكمية ـ قاعة اإلنترنت.

ـالساعات المكتبية.

ـ دعم مصادر التعمم الذاتى.

7ـ الريادة واألنشطة الطالبية:

ـ رائد لكل فرقة من أعضاء هيئة التدريس يعاونه عضو من الهيئة المعاونة وطالب من الفرقة.
األسر الطالبية.
ـ ُ

ـ المسابقات العممية الداخمية والخارجية.
ـ نشر ثقافة العمل التطوعى لدى الطالب.
8ـ متابعة شكاوى الطالب:

من خالل ) :صندوق الشكاوى ـ االستقصاءات ).
9ـ إحتياجات الطالب غري األكادميية:

ـ النقل والمواصالت.
ـ المدينة الجامعية ) لمطالب المغتربين( .

ـ األنشطة الترفيهية ) الرحالت المعسكرات( ...
ـ الكافيتريا.

ـ يوم الترفيهىFun day

11ـ الدعم النفسى:

انشاء مركز التوجيه واالرشاد النفسي كمية التربية ـ جامعة المنيا لمعالجة إضطرابات السموك ..
الخ ،،

11ـ الدعم الثقايف والفني:

الندوات الثقافية ،المجالت العممية ،األنشطة الفنية المختمفة  ...إلخ.

وقد استندت البرنامج عمى ما تقدمه إدارة الكمية فعمياً من إمكانيات بشرية ومالية ومادية

وتكنولوجية لتحقيق العائد من أوجه الدعم المختمفة السابقة  ،كما تقوم اإلدارة بقياس مدى رضاء
الطالب عن الخدمات المقدمة من خالل اإلستقصاءات التي تتم سنويا.

ووفقاً لما تقدمه إدارة الكمية من دعم مالى لمطالب بمختمف فئاتهم ،والذى ُيقدر سنوياً بحوالي

مميون جنيه ،حيث يتضمن الدعم اإلعفاءات بنسب من المصروفات الدراسية.
ً
اوال :إجراءات التحفيز للمتميزين:
1ـ الدعم المعنوى  :من خالل شهادات التقدير.

2ـ الدعم المالى  :نسبة خصم من المصروفات الدراسية لمتفوق الدراسى.

3ـ جوائز مالية لمحاصمين عمى بطوالت رياضية عمى مستوى الجمهورية وكئوس وميداليات.
4ـ رحالت ترفيهية وثقافية وعممية مجانية.
5ـ اإلشتراك فى دورات تدريبية مجاناً.

6ـ اإلشتراك فى المسابقات العممية المحمية والدولية عمى نفقة المعهد.
ً
ثانيا :إجراءات التحفيز للطالب املتعثرين:
1ـ من خالل رواد الفرق الدراسية  :حيث يوجد رائد لكل فرقة دراسية من أعضاء هيئة التدريس
يعاونة عضو من الهيئة المعاونة وطالب يختارهما الطالب.

2ـ الساعات المكتبية المخصصة لكل عضو هيئة تدريس لمقابمة الطالب ومحاولة حل مشكالتهم
3ـ تنظيم محاضرات لممراجعة النهائية فى نهاية كل فصل دراسى.

4ـ مركز التوجيه واالرشاد النفسي لمعالجة حاالت اإلضطراب فى السموك  /اإلنطواء  ...إلخ.
ً
ثالثا :الرعاية الصحية:

هي موجه عموما لكافة الطالب ،وتقدم من قبل االدارة الطبية جامعة المنيا ويتم توفير

أدوات االسعافات االوليةـ وسيارة اسعاف لمحاالت الحرجة ،والعالج بالمستشفى الجامعي
التخصصي ،ومستشفى القصر العيني االلتعميمي الجديد (الفرنساوي).

