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وحدة الريادة  الكلية علي إنشاء  حرصت 

  مه الطالبي إيمانا منها بأن طالبوالدعم ال العلمية
جل محور العملية التعليمية وغايتها بالكلية، ومن ا

ثناء مسيرتهم  األكاديمية أالالزم لهم توفير الدعم 

بناء الثقة  وا يحقق انسياب الخطة التعليمية بم

 المستقلة لديهم .     الذاتية 

 

 

من ركيزة   الطالبيالريادة العلمية والدعم  عتبر ت

حيث أنها تهدف  الجامعي في مصر,   .لتعليمركائز ا

بة والطالبات للحصول على أفضل  إلى توجيه الطل

النتائج والتكيف مع البيئة الجامعية واغتنام 

الفرص المتاحة لهم, عن طريق تزويدهم 

بالمهارات األكاديمية التي ترفع من مستوى  

الريادة العلمية تحصيلهم العلمي. ونظراً ألهمية 

في كليات الجامعة لذا تم تشكيل والدعم الطالبي 

والدعم ي الريادة العلمية وحدة تكون متخصصة ف

   .الطالبي 

  

 

الطالبي والدعم  العلمية  الريادة  وحدة    إنشاء 
تنشأ   وتعنى  هي وحدة  الكلية  عميد  بقرار من 

تنفيذ   على  واإلشراف  والتنسيق  بالتخطيط 

وتكون اإلشراعملية   بالكلية،  األكاديمي  ف 

مسئولالوحد الكلية ية  عميد  الكلية    ة  وكيل  أو 

 . والطالب  مالتعلي  لشؤون

  والدعم الطالبي الريادة العلميةإنَّ مسؤولية   •

أعضاء كل  عاتق  على  التدريس   تقع  هيئة 

الطالب  وحدة  وليس والدعم  العلمية    يالريادة 

كل   سيشارك  ولذا   ، هيئة  فقط  أعضاء 

التدريس في أنشطة اإلشراف األكاديمي على 

 الطلبة. 

 

 

 

 

 

 علي تطوير  ة والدعم الطالبيالريادة العلمي وحدة تعمل  

 

 إلرشادية بما يفي باحتياجات الطالب وجعل هذذ    الخدمات

 ستفادة منها في تطوير شخصياتهماال الخدمات متاحة لهم

 في المجاالت المختلفة،  مومهاراته

باإلضذذافة إلذذى السذذعي الذذدائم لرفذذع مسذذتوى تقذذديم هذذذ  

 ديم الخدماتالمعايير العالمية في تقالخدمات بما يتفق مع 

 

 العالي.اإلرشادية في مؤسسات التعليم 
 

 

 

 

 

 

الطالب  عنىت  والدعم  العلمية    ي الريادة 

 والتوجيه االجتماعي والمساعدة العلمية  المشورة بتقديم

 

شخصياتهم  لتنمية  الكلية  طالب  لجميع  والسلوكي 

لديهم فيما  المهنية, ويبحث  قدرات ويعمل   من واهتماماتهم 

والتفوق  عل التميز  على  ويشجعهم  وتطويرها,  تنميتها  ى 

واإلبداع, ويساعدهم على التعامل مع الصعوبات المختلفة  

وعيهم  قد التي بزيادة  وذلك  العلمي,  تقدمهم  تعوق 

والشخصية,   التغلب  بطرق األكاديمية  المشكالت  على 

تحقق لهم إمكاناتهم العلمية والفكرية التي والعمل على رفع 

  .واالجتماعي األكاديمي مشوارهم في النجاح

 

    

 

 

 للتعرف والتأقلم مع الحياة  الجامعية.  طالبتهيئة ال* 

،  بالمعلومات الصحيحة عن الكلية  الطالبإمداد  -

 . نامج الدراسيوالموارد والبر التعليمية، والسياسات

التحص    - األكادتعزيز  والطلبات   يل  للطلبة  يمي 

 ي تعتريهم  قدراتهم وتذليل العقبات الت  ورفع  ،

    سالةالر

اهداف وحدة لريادة العلمية  والدعم 

 الطالبي 

 الرؤية  

 وحدة الريادة لعلمية-مقدمة :

 والدعم الطالبي

 :مفاهيم عامه
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 أثناء تحصيلهم العلمي.

 تقليل فرص التعثر األكاديمي )إرشاد وقائي(.  -

         تقديم المشورة والمساعدة ألصحاب المشكالت  -

 الكلية. من طالب األكاديمية 

 ذوي التحصيل الدراسي المتدنيالطالب رعاية  -    

 حتي والمتعثر واالهتمام بهم ومتابعتهم 

 يرتقوا بمستواهم الدراسي.   

ً الطالب رعاية ومساعدة   -  ̎وماديا̎ اجتماعيا

 إذا اقتضت الضرورة. ̎ ووظيفيا   ̎ ونفسيا ̎ وصحيا 

االهتمذذذام بالطلبذذذة المتفذذذوقين والموهذذذوبين  -

وتقذذديم مذذا مذذن شذذأنه تعزيذذز قذذدراتهم ودعذذم 

 .إبداعاتهم
  

 ي:والدعم الطالب الريادة العلمية أنشطة وحدة

 

خطة   •  والدعم  وضع  العلمية  الطالبي  الريادة 

 بالكلية 
على  •          اإلشراف اإلشراف  خطة  تنفيذ 

 األكاديمي.

ال  •          ماهية  نشر  حول  الطلبة  بين  وعي 

االستفادة من خدماتها الوحدة واهميتهاوكيفية  

وقع  اللقاءات والنشرات ومطريق   وذلك عن  

. علي    الكلية االنترنت   شبكه 

برؤيهتعريف    • الكلية وأ  الطالب  هداف 

وبر التعليميورسالتها،  وأقسامها نامجها   ،

وأوجه   خريجيها،  عمل  ومجاالت  العلمية، 

توفرهاية  الرعا التي     لطالبها.   والخدمات 

الرواد الالطالب  توزيع    • على  مستجدين 

 العلميين 

 

 

اإل  لوحات  القوائم على  عالن وموقع  نشر 

ية  الكلية على شبكه االنترنت وذلك مع بدا

عام.   كل 

)منتصف كل فصل  رفع بشكل دوري  -ال   •

الوحدة   أعمال  على  يشتمل  بتقرير   ) دراسي 

وكذلك تقريراً عن مستويات الطلبة إلى إدارة 

 الكلية.

دراسة الحاالت التي تحال إليها بواسطة       •
عنها   تقارير  وإعداد  الكلية  لجهات وإدارة  رفعها 

 .االختصاص 

األكاديمية التي تُرفع  الطالب  النظر في مشاكل       •

العلميين    بواسطة   إدارة  الرواد  مع  لحلها  والسعي 

 الكلية.

شكاوى       • في  الطبيعة  الطالب  النظر  ذات 

رفعها   أو  تناسبها  التي  الحلول  واستنباط  األكاديمية 

األمر.  لزم  إذا  الكلية   إلدارة 

في     • مقرر     تجا الطالب  شكاوى    النظر  أي 

 الكلية. وإيجاد الحلول والرفع بذلك إلى إدارة 

 

والدعم  الريادة العلميةالتوعية بأهمية     •

وذلك   العلمالرائد وأهمية التواصل مع الطالبي 

بنشر كتيبات ومنشورات واستخدام موقع الكلية 

 لهذا الغرض. 

للطلبة  اإلشراف على برامج توجيهيه     •

المستجدين للتعريف بنظام الدراسة واالختبارات 

 في الكلية.

  4بشكل دوري كل  يجتمع أعضاء الوحدة    •

يستجد من تقارير وذلك  أسابيع أو حسب ما

لمناقشة التقارير الدورية أو التقارير االستثنائية 

 . المرفوعة من الرواد العلميين

سية النفالطالب المساهمة في حل مشاكل     •

 وترفع عند  والصحيةوالمالية واالجتماعية 
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الضرورة الي وكيل الكلية لشئون التعليم  

 والطالب آلتخاذ القرار ما يلزم فيها.
 

 

 

 

 

 

 
 

فذذي مبنذذي والذذدعم الطالبذذي  الريذذادة العلميذذةوحذذدة تقذذع 

بجذذوار وحذذدة الجذذودة المعامل بكلية التمريض الدور األول   

 يم .وحدة القياس والتقو

 

 

 بالكلية   التدريس هيئة من اعضاء  هو عضو

 يكون مسئول عن إرشاد مجموعة من الطالب  

 مرحلة البكالوريوس . في 

العلمية منذ دخوله الكلية وحتى الطالب  يتابع مسيرة  و

يد العذذون لحذذل مشذذكالته العلميذذة ويمد له   يتخرج منها

 حياته الجامعية في حقق له النجاحواالجتماعية حتى يت

 

 

 القيادة والتنظيم.*   

 الطالب. تواصل الفعال معال*     

 االستماع الجيد إليهم والتعرف  *     

 التي    وعلى المشكالت  أراءهم على   

 يواجهونها.    

 اتخاذ القرار وحل المشكالت.* 

للتذأثير علذيهم  الطذالب عالقة جيذدة مذعتكوين  *  

 والنصح.وتساعد على تقبلهم لإلرشاد  

 

 

 

الكليذة   فذيمتابعة الطالب مذن لحظذه قبولذه   •

جذذل ضذمان سذذير العمليذذة أحتذى تخرجذذه مذن 

 التعليمية وضمان استكمال متطلبات التخرج.

مسذذيرة الطالذذب وتقدمذذه ومسذذتوى  متابعذذة  •

ملف انجاز الطالب موثذق بذه  خالل  دائه من  أ

جميذذذذع المعلومذذذذات والوثذذذذائق واالنشذذذذطة 

 والتقارير واالنجازات المتعلقة بالطالب.

للطالذذذب ومتابعذذذة  الدراسذذيرصذذد التقذذذدم  •

وتقذديم التقذارير الخاصذة لكذل طالذب لذرئيس 

الذى وكيذل الكليذة    بذدور  يرفعذهالقسم والذذى  

 لشئون التعليم والطالب.

وفذذتح حذذوار معذذه ولفذذت  اسذذتدعاء الطالذذب  •

تستدعى ذلذك مثذل   التيانتباهه حول الحاالت  

 او عدم مواظبته. االكاديميضعف ادائه 

تقديم النصح واالرشاد للطالب ممذا يسذاعد   •

على اكتساب المهذارات المطلوبذة والتحضذير 

 لدخول سوق العمل وتحقيق رغباته.

االعمذذال  فذذيحذذث الطالذذب علذذى المشذذاركة  •

 بية واالتصال مع االخرين.واالنشطة الطال

 ما هو الرائد العلمي 

فااي  المهاااراا التااي ينأنااي أن تتااوفر

 -:الرائد العلمي

 

مهام الرائد 

 العلمي

 

 المكان
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تعريذذف الطالذذب ببذذرامج الكليذذة واالنشذذطة  •

الطالبيذذذة وسذذذبل االسذذذتفادة )دليذذذل الريذذذادة 

 العلمية(.

االطذذالع وبشذذكل مسذذتمر علذذى التعليمذذات  •

 الجامعية الخاصة بالطالب واعالمه بها.

حث الطالذب علذى االلمذام بمذا يحتاجذه مذن  •

ه تعليمذذات الكليذذة والجامعذذة وشذذروط نجاحذذ

بالكلية وتقديم اعذار الغياب وطلبذات التأجيذل 

 وغيرها.

االجتمذذاع بصذذفة دوريذذة بمجموعذذة الطلبذذة  •

المسئول عنها وتسجيل المالحظذات عذن هذذ  

 االجتماعات.

التعذذرف مبكذذرا علذذى الطذذالب المتعثذذرين  •

 لحاالت.ا أكاديميا والتعامل مع تلك

تشجيع الطلبة المتفذوقين للحفذاظ علذى ذلذك  •

 .المستوى

 -:  العلميالرائد   آلختيار    المقترحةاأللياا  

 يحدد كل قسم عدد الرواد العلميين.*

يقسم الطالب على الرواد العلميذين ويفضذل *

يذذدرس بهذذا  التذذيان يكذذون مذذن نفذذس الفرقذذة 

الطالذذب كلمذذا امكذذن وذلذذك لتقذذديم النصذذح  

 واالرشاد والتوجيه الالزم.

هام الريادة العلمية وم تعريف الطالب بنظام  *

 فذي  تعريفذيمن خذالل برنذامج    العلميالرائد  

رقذذة الطذذالب الجدد)الف الدراسذذيبدايذذة العذذام 

والصذذحية  االولذذي وطذذالب المعاهذذد الفنيذذة

 .بالفرقة الثانية 

والقسذذم  العلمذذياالعذذالن عذذن اسذذم الرائذذد *

مذذع تحديذذد السذذاعات  ومكتبذذه  الخذذاص بذذه 

 به. الخاصةالمكتبية 

الطذالب ع  وضع اعالن مسبق باالجتمذاع مذ*

 تواجد الطلبة. بأماكنووضع االعالن 

ويذتم رفعذه    دورياو    شهرياصدار تقرير  *

 لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .

لذذذين لذذم ويصذذدر رئذذيس القسذذم بذذالرواد ا*

العميذد التخذاذ يتقدموا بتقريرهم الشهري إلذي  

 .تجاههماإلجراءات الالزمة  

ميذذا يكذذون رأى الرائذذد استشذذاريا ولذذيس الزا*

للطالذذب وذلذذك حتذذى نهايذذة دراسذذة الطالذذب 

 للمقررات.

عنذد وجذود اسذئلة او   العلمذياالتصال بالرائد  

 .استفسارات اضافية

 -معايير اختيار الرائد العلمي: 

        أن يكون من أعضاء هيئة التدريس   -

 بالكلية. 

أن يكون لديه القدرة على التفاعل مع   -

 .الطالب و تقديم الدعم الالزم لهم

أن يكون ملماً باألنظمة األكاديمية في    -

 الجامعة والكلية. 

 -ثاق األخالقي للتوجيه و الريادة:المي

 

  أن يتحلى الرائد العلمي باألخالق الحميدة  -

 و أن يكون قدوة حسنة في الصبر و األمانة  
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 و تحمل المسئولية.  

أن يتميز باإلخالص، و أن يتقبل العمل في     -

 و الريادة كرسالة ال كوظيفة.  مجال التوجيه

أن يتجنب إقامة عالقات شخصية مع   -

 الطالب، و أن تكون العالقة عالقة مهنية. 

أن تتوفر له الكفاية الذهنية التي تمنحه     -

طالب و حاجاته و  القدرة على فهم شخصية ال

 مشاكله النفسية.

أن يطور قدراته المعرفية و مهاراته في    -

لمية و ذلك عن طريق  مجال الريادة الع

لندوات و الدورات في و حضور ا االطالع

 هذا المجال.

أن يحافظ على أسرار الطالب وخصوصياتهم    -

 والخاصة. يلتزم بالضوابط العامة   وأن

                                                               يتعين على كل رائد علمي:    

 ساعة   1اء الطالب لمدة تحديد موعداً ثابتاً للق* 

 جدول الدراسة لمجموعة مع مراعاة شهريا   

 باإلشراف عليهم ومن الممكن  الموكل الطالب       

 .الطالب إلى مجموعات اصغر بالتبادل توزيع      

   مع  شهرياإلعالن عن موعد اللقاء ال * 

 الطالب أمام مكتبه.   

مع  الشهريإعالم الطالب بموعد اللقاء  -

رائد العلمي لهم في األسبوع األول من  ال

الفصل الدراسي من خالل المحاضرات 

 و الحصص العملية.

التنسيق مع من يعاونه من الهيئة المعاونة    -

للتأكد من مأل الطالب الموكل باإلشراف  

 عليهم استمارة التعارف. 

كتابة تقرير في نهاية الفصل الدراسي عن ما تم    -

 ب المشرف عليهم. انجاز  مع مجموعة الطال

في حالة وجود شكوى أو تقصير من    -

 الرائد العلمي أو من يعاونه: 

يتوجه الطالب بشكوا  إلى وكيل الكلية   -

د أح  لشئون التعليم و الطالب أو إتباع

 الشكوى بالكلية .أساليب تقديم 

 -مهام الطالب وواجأاته:          

 .المكتبية للرائد العلمي  معرفة الساعات*  •

 معتحضير قائمة باألسئلة قبل اجتماعه  *        

 .يالعلم الرائد                   

 يريد. عماأن يكون له رؤية واضحة *         

                                                                                              , إما العلمي  د  أن يتصل باستمرار برائ*

 . أو عن طريق البريد اإللكترونيبمقابلته 

   خنس  ينشئ الطالب لنفسه ملفاً يضع بهن أ* 

 من  المستندات يرجع اليها عند الحاجة .     
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The college was keen to establish a 

unit of scientific leadership and 

student support, believing that 

students are the focus of the 

educational process and its goal in the 

college, and in order to provide them 

with the necessary support during 

their academic career in order to 

achieve the flow of the educational 

plan and build their independent self-

confidence 

 

 

 
Academic leadership and student 

support is one of the pillars of 

education. University in Egypt, as it 

aims to guide male and female students 

to obtain the best results, adapt to the 

university environment and seize the 

opportunities available to them, by 

providing them with academic skills that 

raise their level of educational 

attainment. In view of the importance of 

scientific leadership and student support 

in the faculties of the university, 

therefore a unit was formed to be 

specialized in scientific leadership and 

student support 

 

 

 

The establishment of the Academic 

Leadership and Student Support Unit is 

a unit established by the decision of the 

Dean of the College and concerned with 

planning, coordination and supervision 

of the implementation of the academic 

supervision process in the college, and 

the unit is the responsibility of the Dean 

of the College or the Vice-Dean for 

Education and Student Affairs. 

• The responsibility for academic 

leadership and student support rests with 

all faculty members and not only the 

Scientific Entrepreneurship and Student 

Support Unit. Therefore, all faculty 

members will participate in academic 

supervision activities for students. 

 

 
The Scientific Entrepreneurship and 

Student Support Unit is working on 

developing 

The services are indicative to what 

meets the needs of students and to make 

these 

Services are available for them to use to 

develop their personalities 

And their skills in various fields, 

In addition to the constant endeavor to 

raise the level of providing these 

services in line with international 

standards in providing services 

Guidance in higher education 

institutions. 

 

 

 

Academic leadership and student 

support is concerned with providing 

Introduction: - Scientific 

Leadership Unit 

And student support 

General concepts: 

 

Vision    

Mission     
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advice, scientific assistance, and social 

guidance 

And behavioral behavior for all college 

students to develop their personalities 

and professional interests, and it 

researches their capabilities and works 

to develop and develop them, 

encourages them to excel, excel and 

creativity, and helps them to deal with 

the various difficulties that may hinder 

their scientific progress, by increasing 

their awareness of ways to overcome 

academic and personal problems, and 

working to raise Their scientific and 

intellectual capabilities that would 

achieve success in their academic and 

social journey 

 


