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 2019/2020خطة الريادة العلمية للعام الجامعي                          

 
المسئول عن  مكان التنفيذ  موعد التنفيذ  النشاط    نوع النشاط  

 التنفيذ 

 

البرنامج التعريفي 

 للطالب  

 –الالئحة  –المقرارات  –الدراسة تعريف الطالب ببرنامج 

تعريفهم بالريادة  وتهيئة الطالب للتكيف مع المناخ الجامعى و

بالفرقة االولى  وذلك للطالب الجدد )العلمية و الرائد العلمي 

 وطالب المعاهد بالفرقة الثانية(.  

في االسبوع االول  

 من اكتوبر 

مدرج 

 الدائري 

نادية عبد   /م دا.

 الغنى  

 

 توزيع الطالب    -

عددن توزيع الطالب الجدددد علددي الددرواد العلميددين واالعددالن    -

 في موقع الريادة العلمية بموقع الكلية. التوزيع  

االسدددبوع الثددداني 

 من شهر اكتوبر 

فدددي وحددددة 

الريدددددددددادة 

 العلمية

  نادية عبد /ا.دم 

     الغني

سكرتارية وحدة  

 الريادة 

 اإلرشاد في مجال 

 الفردي 

في االسبوع االول   إنشاء  ملفات للطالب الجدد.

 من اكتوبر

في وحدة  

الريادة  

 العلمية

ة  سكرتارية وحد 

 الريادة  

 العلمي الريادة 

 اإلرشاد في مجال 

 الفردي 

 

 توزيع استمارة لقاء الرواد العلميين الخاصة بالطالب.  

 

 

في االسبوع األول  

 من اكتوبر 

في فصول  

 للطالب 

 

يحدددددددد الرائددددددد 

العلمي مع الطالب 

مكدددددان وزمدددددن 

 ءاللقا

 اإلرشاد في مجال 

 الفردي 

المشكالت األكاديمية   الجلسات اإلرشادية الفردية للطالب ذوى

 والنفسية.

 

طول الفصل  

 الدراسي 

 

في وحدة  

الريادة  

 العلمية

مكتب الرائد 

 العلمي

 الرائد العلمي

 

 

 اإلرشاد في مجال 

 

 الفردي 

 

 

للطددالب الددذين   الفرديددة  عقد مجموعة من الجلسات اإلرشادية

مشددكالت نفسددية كددالقلت واالكتئدداب   مثل:يعانون من مشكالت  

 لى التكيف.وعدم القدرة ع

تنفيذ العديد من المقابالت اإلرشادية مع الطالب الذين تكددرر   -

والمهددددون  )نظددري وعملددي( غيددابهم عددن قاعددات الدددر 

لمعرفددة بسددباب الغيدداب حالددة لهددم  ةعددداد دراسدد إبالحرمددان و

 في الدراسة بعد ذلكوالتأكد من مدى انتظامهم 

مسددددتمرة طددددوال 

وحسدددب الجددددول 

الزمنددددي للرائددددد 

ما العلمي وح سب 

يدددددرد لددددد  مدددددن 

 مشكالت

 

في وحدة  

الريادة  

 العلمية

 المرشد النفسي 

 

 

 الرائد العلمي 

 اإلرشاد في مجال 

 الفردي 

 بالمهارات والمواه يالطالب ذو متابعة

 

 لخاصة وتنميتها بتقديمهم لزمالئهم عبر  ا

 

 .مشاركات مجتمعيةعة وبنشطة جما

من األسبوع  

 االول من الدراسة  

رعاية 

 الشباب 

 

الت رعاية  صا

 الشباب 
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المسئول عن  مكان التنفيذ  موعد التنفيذ  النشاط    نوع النشاط  

 التنفيذ 

 اإلرشاد في مجال 

 

 الجامعي

 تصميم نماذج مشاركات للطالب في حل 

مثددل مجلددح الحددوار    المشكالت وتطوير المهارات الشخصددية

 .والجامعة( مسابقة الجامعة  ة)الندوات الذاتية بالكلي الطالبي

 

من األسبوع  

 االول من الدراسة 

رعاية 

 الشباب 

 

وحدة ضمان  

 الجودة واالعتماد 

 

اللجنة  لمسؤو

 العلمية 

 اإلرشاد في مجال 

 الجماعي

للطالب مما يمكددن مددن تحديددد  رائد العلميتطبيت استمارة ال   -

 العديد من المشكالت األكاديمية.

طوال الفصل  

 الدراسي 

 

حسب 

المواعيد 

المحددة  

من والمعلنة 

 األقسام 

بعضاء مجلح  

إدارة الريادة  

 العلمية

 اإلرشاد في مجال 

 الجماعي 

 ، قلت  لوقتمحاضرات عن إدارة ا  -

 

 .لريادة العلميةا ، فن المذاكرة واالختبار

حسب االعالن  

 في الكلية  عنها

حسب 

االعالن 

 عنها 

اعضاء للجن  

وحدة الريادة  

 العلمية

 

رعاية في مجال 

 المتفوقين  

 

 

 

 

 

  

 

 يوجد برنامج للطالب المتفوقين يتم تطبيق . -

يتم تكددريم الطددالب المتفددوقين لكددل فرقددة فددي حفددل اسددتقبال   -

 .الطالب الجدد ومنحهم جوائز وشهادات تقدير

 .  ورعايتهم  برنامج اكتشاف الطالب الموهوبينإعداد  -

االختبددار  فدديتحديد الطالب المتفوقين مددن خددالل درجدداتهم    - 

 مادهم إلددى بفضددل الطددري لتقويددة مهدداراتهالنصددفي وإرشدد 

وتطوير طري استذكارهم والحفاظ على المستوى الجيددد الددذي 

 وصلوا ل  على شكل جلسات إرشادية فردية وجماعية.

التعرف على العديد من الطالب الموهوبين فددي عدددة مجدداالت -

 من خالل استمارة الرائد العلمي التي تم إعدادها.

فددددي االسددددبوع  -

 الثالددددددد  مدددددددن

الدراسددددة الجدددددد 

 والقدامى  

بعددد بدايددة شددهر 

مدددددددن الفصدددددددل 

 الدراسي 

طددددوال  العددددام  -

 الدراسي 

القاعات  

الدراسية 

 والمعامل 

 

 

مكتب  -

الرائد 

  العلمي

 

الريادة   -

 العلمية

لقاعات  ا -

 الدراسية 

 والمعامل

 الرائد العلمي

 

 

 

 

 

 الرائد العلمي

 

 

 

 

 

 الرائد العلمي  -

رعاية في مجال 

 ين  المتفوق 

 

 

 عمل لوحة شرف للعشر األوائل من كل فرقة .  يتم -

 مشاركة المتفوقين في المؤتمر الطالبي. -

االستعانة  بالطالب المتفوقين  لمساعدة زمالئهم في التعلدديم   -

 المهارات التمريضية المختلفة.

بداية الفصل         

 الدراسي

 

 

حسب موعد 

 المؤتمر 

 

  االقسام العملية

مدخل  في  -

ني مب

المعامل  

بالكلية 

بالدور  

 االرضي 

بدرة   -

 ةالكلي

  معمل -

 التعلم الذاتي  

 بدارة الكلية  -

 و رعاية الشباب  

  

إدارة الكلية    -

ومسئول اللجنة 

 العلمية 

 

 االقسام العملية -
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المسئول عن  مكان التنفيذ  موعد التنفيذ  النشاط    نوع النشاط  

 التنفيذ 

في مجال رعاية 

ثرين  الطالب المتع

 بكاديميا  

يوجد برنامج للطالب المتعثرين معتمد من مجلح الكلية يتم   -

رين من خالل درجدداتهم علددى ثتحديد الطالب المتع  -من خالل :

تم إرشددادهم إلددى بفضددل طددري لتخطددي يو  ةختبارات النصفيالا

 مشكالتهم والتعامل الجيد مع الوضع الراهن.

بعد االختبارات  

 النصفية 

 

 

 

مكتب 

الريادة  

 العلمية

 الريادة العلمية

>> في مجال  

رعاية الطالب  

المتعثرين 

 بكاديميا  

 متابعة الطالب في الدرجات لالمتحانات الدورية. -

 متابعة الطالب في بثناء التدريب العملي -

بعد االختبارات  

 ة التجريبي

مكتب 

الريادة  

 العلمي

 

 الرائد العلمي 

 

في مجال رعاية 

الطالب المتعثرين  

 يا  بكاديم

يرشح القسم المعنى احددد اعضدداء هيئددة التدددريح ومعدداونيهم 

للتعامل مع الطالب المتعثرين بكاديميا ويتم تحديد سبب التعثر 

بندداء علددى اسددتمارة اسددتبيان تددوزع علددى الطددالب المتعثددرين 

 اكاديميا.

بعض االختبارات  

منتصف الفصل  

 الدراسي

مكتب 

الريادة  

 العلمية

 

 الرائد العلمي

 

رعاية في مجال 

الطالب المتعثرين  

 ماديا 

تقديم ببحاث اجتماعية من قبل الطالب المتعثددرين ماديددا الددى   -

إدارة رعاية الشباب بالجامعددة  حيدد  يددتم عمددل لجنددة لفحدد  

الملفات وتحديد الطددالب الددذين سدديتم صددرف دعددم مددادى لهددم 

 بناء على قرار من لجنة شئون التعليم والطالب  المركزية .

الجامعيددة )الكارنيدد  (ويددتم صددرف المبلدد  مددن وذلك للبطاقات  

 بدارة الجامعة . 

 

خالل الثالث   -

اسابيع االوائل   

 من الدراسة 

إدارة مكتب 

رعاية 

الشباب  

بالجامعة  

 في 

مكتب لجنة  

شئون 

التعليم  

والطالب   

 المركزية

رعاية الشباب      

 بالجامعة

 

 

لجنة شئون  

 التعليم والطالب   
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نوع 

 النشاط  

المسئول عن  مكان التنفيذ  موعد التنفيذ  ط   النشا

 التنفيذ 

في مجال  

رعاية  

الطالب  

المتعثرين  

 ماديا 

يتم االعالن عن االشدترا  بكربوندات التغذيدة مدن قبدل    -

الجامعة وتحت رعاية إدارة رعاية الشباب بالكليدة مقابدل 

مبل  رمزي ويشتر  بها الطدالب للحصدول علدى وجبدات 

 .بالجامعة  تغذية بالمطعم المركزي

طدددوال العدددام 

 الدراسي

إدارة  مكتب 

رعاية الشباب  

 الكلية  

إدارة رعاية  

 الشباب الكلية 

في مجال  

رعاية  

الطالب  

 اجتماعيا 

يقوم الرائدد العلمدي مدن خدالل اجتماعد  الددوري بطالبد  

بتحديد المشدكلة االجتماعيدة وكتابتهدا فدي تقريدر ويرفدع 

 لوحدة الريادة العلمية بالكلية.

األخصددائي االجتمدداعي بالوحدددة بعمددل اجتمدداع يقددوم  -

بالطالب لمناقشت  في مشكلت  ومحاولة إيجداد حلدول لهدا 

 وعمل تقرير بذلك لمدير الوحدة .

يددتم متابعددة الطالددب تليفونيددا بو مددن خددالل المقابلددة  -

 الفردية.

مسددداعدة الطدددالب علدددى إجدددراءات االقامدددة بالمدنيدددة  -

 الجامعية في حالة وجود شكوى .

العدددام  طدددوال

 الدراسي

مكتدددب الريدددادة  

العلميددة والدددعم 

 الطالبي

بوحددددة الريدددادة 

العلميددة والدددعم 

 الطالبي  

في مجال  

رعاية  

الطالب  

 صحيا 

توجد المراقبة الطبية ومستشدفى الطلبدة التدي يدتم عدالج 

 الطالب من خاللها بو عمل عمليات إذا استدعى األمر.

طدددوال العدددام 

 الدراسي

  يمسؤول مستشفى الطلبة 

 مستشفى الطلبة 

 

في مجال  

رعاية  

الطالب  

 صحيا 

 

توجد عيادة طبية بالكلية تم اعتمادها في مجلح الكليدة   -

 م.2014( بتاريخ ابريل  49رقم  )

رعاية الطالب صحيا بثناء االمتحانات من خالل تواجد   -

 طبيب وممرضة. 

 

 

 

 

 

طدددوال العدددام 

 الدراسي

 

بثناء  

 االمتحانات 

  

 بالعيادة الطبية 

 

 

ت  صاال

االمتحانات  

 بالكلية  

 

بعضاء العيادة  

 الطبية 

 

طيب وممرضة  

من مستشفى   

 الطلبة  
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              مدير وحدة الريادة العلمية والدعم الطالبي                                         

 

 / نادية عبد الغنى   " بم. د

نوع 

 النشاط 

 نوع النشاط 

 

موعد  

 التنفيذ 

المسئول عن  مكان التنفيذ

 التنفيذ 

في مجال  

رعاية  

الطالب  

 نفسيا 

توجددد مجموعددة مددن اعضدداء هيئددة التدددريح بقسددم  -

طددالب التمدريض النفسددي يقومدوا بعمددل الددعم النفسددي لل

الددذين يعددانون مددن بعددض المشددكالت النفسددية مثددل قلددت 

االختبار بو عدم التكيف مع البيئة الجامعية ويقدوم عضدو 

هيئة التدريح القدائم بالددعم النفسدي بعمدل تقريدر يرفدع 

لوحدددة الريددادة العلميددة ومتابعددة الطالددب تليفونيددا بو مددن 

 خالل المقابلة الشخصية.

 

طدددوال العدددام 

 الدراسي

 

يادة  مكتب الر

العلمية والدعم  

 الطالبي 

 

المرشدين 

النفسيين 

بقسم 

التمريض 

 النفسي 

التواصل  

مع 

بعضاء  

هيئة  

 التدريح 

عمل اجتماعات بصفة دورية مع الرواد العلميين لمتابعدة 

 .العلمية  ةالمشكالت التي تواجههم في الرياد

يرفع الرواد العلميين تقرير شدهري الدى وحددة الريدادة   -

م الطالبددي بالكليددة والتددي تقددوم بدراسددة العلميددة والدددع

 التقرير وتوفير حلول لما يمكن .

استالم  ومراجعة التقارير الخاصة بدالطالب مدن الرائدد   -

 العلمي للطالب.

 

 

طدددوال العدددام 

 الدراسي

 

مكتب  وحدة  

الريادة العلمية  

 والدعم الطالبي 

 

وحدة الريادة  

العلمية والدعم  

 الطالبي 

 

التواصل  

مع 

بعضاء  

ئة  هي

 التدريح 

 

حلهددا الددى وكيددل الكليددة  نورفددع المشددكالت التددي ال يمكدد

لشئون التعليم والطالب ومناقشتها من خالل لجنة شدئون 

 التعليم والطالب ويتم اعالم الرائد العلمي بالنتيجة.

 

طدددوال العدددام 

 الدراسي

 

مكتب الريادة  

العلمية والدعم  

 الطالبي 

  

وكيل الكلية  

لشئون التعليم   

 والطالب  
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 خطة الريادة العلمية  والدعم الطالبي  

 جامع  اسيوط -بكلي  التمريض  

 2019/2020للعام الجامعي 

 عميد الكلية 

 

 ب.د سماح محمد عبد للا 

 

 مدير وحدة الريادة العلمية والدعم الطالبي

 

 نادية عبد الغني عبد الحميد /د .مب
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Academic leadership and student support plan 

Faculty of Nursing - Assiut University 

For the academic year 2020/2019  

Dean of the College 

 

Prof. Dr. Samah Muhammad Abdullah 

 

Director of the Scientific Entrepreneurship and Student 

Support Unit 

 

Assistant Prof. Dr/Nadia Abd El-ghany  
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Scientific leadership plan for the academic year 2019/2020 
Type of 

activity 

Activity   Execution 

date,  

Place of 

execution 

Responsible for 

implementation 

Student 

induction 

program 

Introducing students to the study 

program - decisions - regulations - and 

preparing students to adapt to the 

university climate and introducing 

them to scientific leadership and 

scientific pioneer for new students (in 

the first year and students of institutes 

in the second division). 

 

In the first 

week of 

October 

 

 

Circular runway 

 

Assistant Prof. 

Dr/Nadia Abd 

El-ghany  

 

 Distribution 

of students 

 

 

  Distributing the new students to the 

scientific pioneers and announcing the 

distribution on the scientific leadership 

site on the college site. 

The second 

week of 

October 

In the Scientific 

Entrepreneurship 

Unit 

 

-Assistant Prof. 

Dr/Nadia Abd 

El-ghany 

-Leadership Unit 

Secretariat 

In the area 

of extension 

Singles 

Create files for new students The First 

week of 

October 

In the Scientific 

Entrepreneurship 

Unit 

-Leadership Unit 

Secretariat 

In the area 

of extension 

Singles   

Distributing a form for meeting 

scientific pioneers for students 

 

The First 

week of 

October 

In classes for 

students 

 

The scientific 

pioneer 

determines with 

the student the 

place and time 

of the meeting 

In the area 

of extension 

Singles   

Individual counseling sessions for 

students with academic and 

psychological problems . 

Semester 

length 

In the Scientific 

Entrepreneurship 

Unit 

Scientific Major 

Office 

Scientific 

pioneer 

In the area 

of extension 

Singles   

Holding a series of individual 

counseling sessions for students 

suffering from problems such as: 

psychological problems such as 

anxiety, depression, and inability to 

adapt- Carrying out many indicative 

interviews with students who have 

been repeatedly absent from the 

classroom (theoretical and practical) 

and who are threatened with 

deprivation and preparing a case study 

for them to find out the reasons for 

absence and ensure their regularity in 

the study after that . 

Continuous 

throughout 

and 

according 

to the 

schedule of 

the 

scientific 

pioneer and 

according 

to the 

problems 

presented 

to him 

In the Scientific 

Entrepreneurship 

Unit 

 

Psychological 

counselor 

 

Scientific 

pioneer 
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Type of 

activity 

Activity   Execution 

date,  

Place of 

execution 

Responsible for 

implementation 

In the area 

of extension 

Singles 

Pursuing students with skills and 

talents 

Own and develop them by introducing 

them to their colleagues across 

Group activities and community 

participation 

 

From the 

first week 

of study 

 

Youth Care 

 

Youth welfare 

halls 

 

 

In the area 

of extension 

Undergradu

ate 

Designing sample submissions for 

students in a solution 

Problems and developing personal 

skills such as the Student Dialogue 

Council (self-seminars at the college 

and university) University competition 

From the 

first week 

of study 

 

Youth Care   

Quality 

Assurance and 

Accreditation 

Unit 

Scientific 

Committee 

official 

In the area 

of extension 

Collective 

Application of the scientific pioneer 

form for students, which enables the 

identification of many academic 

problems 

Throughout 

the 

semester 

According to the 

dates specified 

and announced 

by the 

departments 

Members of the 

Scientific 

Leadership 

Board 

In the area 

of extension 

Collective   

 

Lectures on time management, anxiety 

Testing, the art of studying and 

scientific leadership 

As 

announced 

in the 

college 

 

As advertised 

Members of the 

Scientific 

Entrepreneurship 

Unit 

In the field 

of caring for 

outstanding 

students 

 

 

 

 

  

 

-There is a program for high achieving 

students to apply 

-Outstanding students for each group 

are honored at the reception of new 

students and given awards and 

certificates of appreciation 

-Preparing a program to discover 

gifted students and nurture them 

-Identifying outstanding students by 

their mid-test scores and guiding them 

to the best ways to strengthen their 

skills, develop their memorization 

methods, and maintain the good level 

they have reached in the form of 

individual and group counseling 

sessions 

-Getting to know many talented 

students in several fields through the 

scientific pioneer form that was 

prepared. 

-In the third 

week of 

study, new 

and old 

-After the 

start of a 

month of 

the 

semester 

-

Throughout 

the school 

year 

Classrooms and 

laboratories   

Scientific Major 

Office 

Scientific 

leadership 

 

 

Classrooms and 

laboratories 

 

 

Scientific 

pioneer   

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                          
     معتمدة من الهيئة القومية  لية ك                                                                                                                                                                 وحدة الريادة العلمية الدعم الطالبي 

                                          مان الجودة التعليم  واالعتمادلض                                                                                                                                                                                                

 11 

Type of 

activity 

Activity Execution 

date, 

Place of 

execution 

Responsible for 

implementation 

 

In the field 

of caring for 

outstanding 

students 

 

 

.- A scoreboard for the top ten of each 

squad is made 

-Participation of outstanding students 

in the student conference 

-To seek the help of excellent students 

to help their colleagues in teaching 

different nursing skills 

   -The 

beginning 

of the 

semester 

-According 

to the date 

of the 

conference 

-Sections 

process 

-At the entrance 

to the laboratory 

building in the 

faculty on the 

ground floor 

-College 

administrators 

-Self-learning 

lab 

-Faculty 

Administration 

 And caring for 

young people   

-College 

administration 

and the scientific 

committee 

official 

-Sections of the 

process 

In the field 

of caring for 

academically 

troubled 

students 

There is a program for struggling 

students approved by the College 

Board through which:- 

-Identifying defaulting students 

through their scores on midterm exams 

and guiding them on the best ways to 

overcome their problems and deal well 

with the current situation 

After 

midterm 

exams 

 

 

 

 

 

Scientific 

leadership office 

Scientific 

leadership office 

In the field 

of caring for 

academically 

troubled 

students 

-Follow up the students' grades for the 

periodic exams 

-Follow-up students during their 

practical training 

After pilot 

tests 

Scientific 

leadership office 

Scientific 

Pioneer 

In the field 

of caring for 

academically 

troubled 

students 

The concerned department nominates 

a faculty member and their assistants 

to deal with students who are 

academically struggling, and the 

reason for stumbling is determined 

based on a questionnaire distributed to 

students who have failed academically 

After the 

mid-

semester 

exams 

Scientific 

leadership office 

 

Scientific 

Pioneer 

In the field 

of caring for 

students who 

are 

financially 

struggling 

-Providing social research by 

financially struggling students to the 

University's Youth Welfare 

Department, where a committee will 

be established to examine the files and 

determine the students to whom 

financial support will be disbursed 

based on a decision from the Central 

Student and Education Affairs 

Committee-This is for university cards 

(card cards), and the amount is 

disbursed from the university 

administrate 

During the 

first three 

weeks of 

school 

University's 

Youth Welfare 

Administration 

Office in 

 Central 

Education and 

Student Affairs 

Committee 

Office 

University's 

Youth Welfare 

Administration 

Office in 

 Central 

Education and 

Student Affairs 

Committee 

Office 



  

                                                                                                                          
     معتمدة من الهيئة القومية  لية ك                                                                                                                                                                 وحدة الريادة العلمية الدعم الطالبي 

                                          مان الجودة التعليم  واالعتمادلض                                                                                                                                                                                                

 12 

Type of 

activity 

Activity Execution 

date, 

Place of 

execution 

Responsible for 

implementation 

In the field 

of caring for 

students who 

are 

financially 

struggling 

Subscription to nutrition carbonate 

is announced by the university and 

under the auspices of the college's 

youth welfare department for a 

nominal amount, and students 

participate in it to obtain nutritious 

meals at the university's central 

restaurant 

Throughout 

the 

academic 

year 

the College of 

Youth Welfare 

Administration 

Office, the 

College of 

Youth Welfare 

Administration 

In the field 

of caring for 

students 

socially 

The scientific pioneer, through his 

periodic meeting with his 

students, identifies the social 

problem and writes it in a report 

and submits it to the Scientific 

Entrepreneurship Unit at the 

college 

Throughout 

the 

academic 

year 

  Office of 

Academic 

Leadership and 

Student Support 

Scientific 

Entrepreneurship 

and Student 

Support Unit 

In the area 

of taking 

care of 

students' 

health 

There is a medical supervision and 

a students' hospital through which 

students are treated or operations 

are performed if necessary  

Throughout 

the school 

year 

Student Hospital Student Hospital 

Officials 

In the area 

of taking 

care of 

students' 

health 

There is a medical clinic in the 

college that was accredited by the 

College Board No. 49) on April 

2014. 

- Taking care of students' health 

during the exams through the 

presence of a doctor and a nurse 

Throughout 

the 

academic 

year 

During the 

exams 

 At the medical 

clinic 

Examination 

halls in the 

college 

Members of the 

medical clinic 

A doctor and a 

nurse from the 

students hospital 

In the field 

of caring 

for students 

psychologic

ally 

There is a group of faculty 

members in the Department of 

Psychiatric Nursing who do 

psychological support for students 

who suffer from some 

psychological problems such as 

test anxiety or lack of adaptation 

to the university environment and 

the faculty member in charge of 

psychological support makes a 

report to be submitted to the 

Scientific Entrepreneurship Unit 

and follow up the student by 

phone or through an interview 

Personal. 

Throughout 

the 

academic 

year 

 

Office of 

Academic 

Leadership and 

Student Support 

Psychological 

counselors, 

Department of 

Psychiatric 

Nursing 
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Director of the Scientific Entrepreneurship 
 and Student Support Unit. 

 
Assistant Prof. Dr/Nadia Abd El-ghany 

Type of 

activity 

Activity Execution 

date, 

Place of 

execution 

Responsible for 

implementation 

Communic

ation with 

faculty 

members 

Holding periodic meetings with 

scientific pioneers to follow up the 

problems they face in scientific 

leadership . 

- The scientific pioneers submit a 

monthly report to the Academic 

Entrepreneurship and Student 

Support Unit in the college, which 

studies the report and provides 

solutions for what is possible. 

Receiving and reviewing student 

reports from the student’s 

scientific pioneer . 

Throughout 

the school 

year 

Scientific 

Entrepreneurship 

and Student 

Support Unit 

office 

 
Scientific 

Entrepreneurship 

and Student 

Support Unit 

office 

Communic

ation with 

faculty 

members 

And raise the problems that 

cannot be solved to the Vice Dean 

for Education and Student Affairs 

and discuss them through the 

Education and Student Affairs 

Committee, and the scientific 

pioneer is informed of the result . 

 

Throughout 

the school 

year 

Scientific 

Entrepreneurship 

and Student 

Support Unit 

office 

 Vice Dean for 

Education and 

Student Affairs 


