
   معهد النيل العالي للعلوم التجارية و تكنولوجيا الحاسب 
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2220/  1220خطة إدارة الدعم األكاديمي للعام   

 

تسعى إدارة الدعم األكاديمي إلى دعم الطالب والمساهمة في تعزيز العملية التعليمية 
وذلك من  وتحسين الخدمات الجامعية خاصة في ظل مستجدات جائحة فيروس كورونا

 خالل دعم الخدمات اإللكترونية والتعليم عن بعد  

 اوال : أهداف الخطة :

:دوتحقيقها خاصة من خالل استخدام اإلنترنت والتعليم عن بع تركز الخطة على األهداف التالية  

العمل على نشر وتعزيز ثقافة اإلرشاد األكاديمي لدى الطالب المتنوعة -1  

العمل على توجيه الطالب لإلستفادة من الخدمات التي يقدمها المعهد -2  

مساعدة الطالب على حل مشكالتهم -3  

أعضاء هيئة التدريس تعزيز استفادة الطالب من خبرات -4  

أولياء أمور الطالب تعزيز التعاون المشترك بين المعهد و -5  

مساعدة الطالب على اإلندماج في حياة جامعية متكاملة -6  

ودعم الموهوبينورعايتهم تحفيز الطالب على التفوق العلمي  -7  

تعديل السلوك الطالبي غير المنضبط -8  

اكتشاف الطالب المتفوقين -9  
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تقديم العون للطالب المتعثرين -10  

مساعدة ذوي اإلحتياجات الخاصة -11  

 ثانيا : تعريف الطالب المعثرين و المتفوقين و الموهوبين:

 تعريف الطالب المتعثرين (أ

ات الطالب الحاصلين على تقديرات متدنية ) مقبول  فأقل فى نتائج االمتحان .1

 السابقة (

ا ترونيالتي تتم إلكالطالب غير المتجاوبين فى المحاضرات والتمرينات العملية  .2

 وعن بعد

 التي تتم الطالب غير المنتظمين  فى حضور المحاضرات والتمرينات العملية .3

 إلكترونيا وعن بعد

 

 تعريف الطالب التفوقين (ب

 امتياز ( –.الطالب الحاصلين على تقديرات متدنية ) جيد جدا 1

 ب المتميزيين فى المحاضرات والتمرينات العملية. الطال2

 التي تتم . الطالب المنتظمين فى حضور المحاضرات والتمرينات العملية3

 إلكترونيا وعن بعد

 . الطالب المتميزين فى مشروعات التخرج 4

 

 تعريف الطالب الموهوبين ج(

 والرياضية. الطالب المتميزيين فى االنشطة االجتماعية والثقافية 1

 . الطالب أصحاب المراكزالمتقدمة فى المسابقات الرياضية 2

 . الطالب الالعبون فى الفرق الرياضية 3

 .اصحاب المواهب الفنية المتميزة4
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 ثالثا : اإلعالم بالخطة :

بالخطة من خالل اإلجراءات األتية : يتم اإلعالم  

 عرض الخطة على األقسام العلمية المختلفة -1
 نشر الخطة على صفحة إدارة الدعم األكاديمي على مواقع التواصل اإلجتماعي  -2
 نشر الخطة على الموقع اإللكتروني للمعهد -3
 تنظيم اإلجراءات الطالبية إلعالن الطالب بالخطة -4
 إعداد دليل الطالب و توزيعه على الطالب  -5

 
  :: ّاليات تنفيذ الخطة رابعا

  لية اإلشراف األكاديميا   (أ
 يتم توزيع الطالب في مجموعات لإلشراف األكاديمي في بداية العام الدراسي وفقا-1

 لكود الطالب 
يخصص لكل مجموعة مشرف أكاديمي ) عضو هيئة تدريس ( و اثنان من أعضاء  -2

 الهيئة المعاونة لمساعدته في اإلشراف األكاديمي
ب و توجيههم و تقديم يعمل المشرف األكاديمي ومساعديه على حل مشكالت الطال -3

 النصح و اإلرشاد 
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يتم تقييم عمل المشرف األكاديمي و مساعديه من قبل الطالب  -4
 في نهاية العام الدراسي 

 

 اّلية تسجيل الطالب في المجموعات( ب

طالب بكل  35,  30يتم تسجيل الطالب في مجموعات دراسية تتراوح بين  -1

 مجموعة 

 يتم تسجيل الطالب في المجموعات وفقا السبقية القيد بالفرقة الدراسية  -2

يسمح للطالب الراغبين في تغيير مجموعاتهم بتقديم طلبات للتحويل بين  -3

 المجموعات و ذلك في االسبوع الثالث للدراسة 

 يراعى في اسباب طلبات التحويل ان تكون اسباب جدية و مناسبة  -4

ي فاالماكن المتاحة  رغبات وفقا لجدية األسباب و وفقا لتوافريتم قبول ال -5

 المجموعات  

 

 اّلية متابعة انتظام المحاضرات و السكاشنج(

دراسية رق المن تطابقها )جدول الفلتأكد جداول الدراسية من لجنة الجداول واتلقي ال -1

و  جداول إشغاالت المدرجات والقاعات –جدول أعضاء هيئة التدري و معاونيهم  –

 جداول الساعات المكتبية ( –المعامل 

و يتم ارسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول الي كل عضو هيئة تدريس و عض -2

 هيئة معاونة لذكيره بمواعيد المحاضرات و التمرينات العملية قبلها بيوم 

ير لتأخاضو هيئة معاونة في حالة يتم االتصال تليفونيا بكل عضو هيئة تدريس و ع -3

 عن الموعد المحدد لمعرفة االسباب 
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اعداد جداول متابعة يومية للتأكد من مواعيد دخول و خروج كل  -4

 عضو هيئة تدريس و عضو هيئة المعاونة للمحاضرات و التمرينات العملية 

 متابعةتنظيم جداول المحاضرات والتمرينات العملية عن بعد وتطبيق إجراءات ال – 5

 عليها

 

  يناّلية اكتشاف الطالب المتعثرد(

الحضور و الغياب للطالب الخاص بالمحاضرات و التمرينات  وفكشف متابعة -1

 الكتشاف الطالب المتغيبينالعملية 

في  معاونيهم عن الطالب غير المتجاوبينتلقي تقارير أعضاء هيئة التدريس و  -2

 المحاضرات و التمارين العملية

 تلقي تقارير المشرفين االكادميين عن الطالب المتعثرين  -3

 اناترصد الطالب المتعثرين علميا في االعوام السابقة من خالل نتائج االمتح -4

 الدراسية 

اعية جتمكالتهم الصحية او االتلقي الطلبات والشكاوى المقدمة من الطالب بشأن مش -5

 او العلمية 

 اّلية دعم الطالب المتعثرينه(

 توجيه الطالب لالستفادة من الساعات المكتبيىة و متابعة ذلك .1

 تلقي رغبات الطالب بشأن توفير فصول التقوية و متابعة تنفيذها .2

 توفير ساعات تدريس اضافية للطالب عند االحتياج  .3

 تقديم كشف باسماء الطالب المستحقين لصندوق التكافل االجتماعي  .4

 يق معدراسة الشكاوى المقدمة من الطالب و العمل علي حل المشكالتهم بالتنس .5

 المشرفين االكادميين و الجهات المعنية 

 ةاسبالمن واسبابها واقتراح الحلول ةمساعدة الطالب على تحديد المشكله الدراسي .6

 لها 
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  ةطالب على كيفية المذاكرة وفهم المقررات المختلفمساعدة ال .7

 مساعدة الطالب على ادارة وقته بشكل جيد  .8

ناء مساعدة الطالب على التخلص من القلق والخوف الذى قد يصاحب الطالب اث .9

 االمتحانات 

 التشجيع المستمر للطالب لتحسين مستوى ادائه ومواجهة مشكالته  .10

 

 و(اّلية اكتشاف الطالب المتفوقين 

الحضور و الغياب للطالب الخاص بالمحاضرات و التمرينات  وفكشف متابعة -1

 الكتشاف الطالب المنظمينالعملية 

في المتميزين تلقي تقارير أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم عن الطالب  -2

 المحاضرات و التمارين العملية

  المتفوقينكادميين عن الطالب تلقي تقارير المشرفين اال -3

 اناتعلميا في االعوام السابقة من خالل نتائج االمتح فوقينرصد الطالب المت -4

 الدراسية 

 

 الطالب المتفوقين  اّلية دعم(ز

 تكريم الطالب األوائل لكل فرقة دراسية   -1

 تقديم خصم من المصروفات الدراسية للطالب المتفوقين   -2

ع رعاية طالبية بالتعاون مالنشطة األ و تضمينهم في المتفوقينرعاية الطالب   -3

 الشباب 

 معهد توجيه الطالب لالستفادة من التدريب العلمي و العملي الذي يقدمه ال  -4

  تحفيز الطالب علي استمرار تفوقهم   -5



   معهد النيل العالي للعلوم التجارية و تكنولوجيا الحاسب 
 إدارة الدعم األكاديمي

 توجيه الطالب لالستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس  -6

 العنايه المعنويه بهم بشكل مستمر   -7

 تهم تغذيتهم بالمعلومات االضافيه التى من شأنها زيادة قدرتهم وامكانيا  -8

 علمى عالج المشكالت التي تقابلهم ومساعدتهم على االستمرار فى التفوق ال  -9

  والمؤتمرات ةوالثقافي ةشيح هوالء الطالب للرحالت العلميتر -10

 

 

 اّلية دعم الطالب الموهوبين  (ح

 تكريم الطالب الموهوبين  -1

 تقديم خصم من المصروفات الدراسية للطالب الموهوبين  -2

 اب رعاية الطالب الموهوبين و تنظيم أنشطة طالبية بالتعاون مع رعاية الشب -3

 د توجيه الطالب لالستفادة من التدريب العلمي و العملي الذي يقدمه المعه -4

 و تشجيع مواهبهمتحفيز الطالب -5

 لالستفادة من الساعات المكتبية الطالب  يهتوج-6

 العلمي نجاحتقديم النصح و اإلرشاد فيما يساعد على تعزيز قدراتهم و التوفيق بين ال-7

 و مواهبهم المختلفة  
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 المنسق األكاديمي   

 د السيد صالح الدين سيد


