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 كلمة أ.د / جمال الدين على أبو المجد 

 عهدرئيس مجلس اإلدارة وعميد الم

 

في كافة نواحي العملية التعليميةة في إطار السعي الجاد إلي التطوير المستمر والتأهيل العتماد 

يأتي االهتمام برعاية الطةب  واننطةطة الطببيةة مةن أولويةاو م اومةة التطةوير لمةا لة  مةن 

 المستوياو لخريج المعهد . انعكاساو علي كل

سةاعده  علةي يرجعةا  نب ائ ةا الطةب  ليل ليكةون مقةدم هة ا الةدنأن    اوان  في سبيل ذلك يسعدن

طة ةةةةمكتة  رعايةة الطةب  واننطةطة الطببيةة التةي يقةوم بهةا المكتة  مةن أنط  يالتعرف عل

ين انسر الطببيةة خدمة عامة من خبل تكوجوالة ووف ية و  علمية  ورياضية وثقافية  اجتماعية

 أو اننططة المختلفة التحاد الطب  .

                                                                                   
 رئيس جملس اإلدارة وعميد العهد 

 
 

 أ.د / مجال الدين على أبو اجملد 
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 مكتب رعاية الطالب 

  -مكتب رعاية الطالب :اختصاصات 

رتحة واملعتمدة من األستاذ ــاملق اطـــبتنفيذ خطة النش البـــاملني بإدارة رعاية الطــــخيتص الع-1

املسابقات اليت  عيدص داخل املعهد أو علي ، سواءاملعهد  يدجملس اإلدارة وعم  الدكتور / رئيس 

 . تنظمها وزارة التعليم العالي

وتقدميها للجنة املساعدات اليت  القادرين الغرياألحباث االجتماعية املقدمة من الطالب  جتميع-2

 .وعرضها علي جملس إدارة صندوق التكافل الفرعي باملعهد تقوم بدراسة الطلبات 

ياضية رالبية )ـــالط طةاألنشتوي الصعيد ومستوي اجلمهورية خمتلف أنشطة وجلان ـــابقات علي مســـــك يف كافة املسااالشرت-3

 علمية (-جوالة  -أسر  -فنية  -ثقافية  -إجتماعية  -

 كوحدة واحدة اهلدف منها تقديم أفضل خدمة ألبنائنا الطالب . اإلدارةالعمل داخل  ويتم       
 

 ط لكتب رعاية الطالب شاخطة الن

الب ــــحة رعاية الطــــهد وعلي صفــــــن خمتلفة من املعـاكـــالب يف أمــــالن علي الطــــعاإلي يتم ــــام الدراســــد بداية العــعن

 (   www.mhiet.edu.eg) دــــــع املعهـــــوموق ( age.aspx?id=1015p/https://mhiet.edu.eg/ar)   بوكــــــعلي فيس

املختلفة اليت يؤديها مكتب رعاية الطالب ويتم الدعوة فيها للطالب للتقدم ملمارسة النشاط حسب قبول ورغبة كل  األنشطة

ألنشطة ثم صقلهم عن طريق عمل أنشطة داخلية باملعهد، واختبار املتميزين يف ا طالب ، ويتم اختبار الطالب املتميزين يف

 اجلمهورية .الصعيد أو هذه االنشطة داخل لألشرتاك بهم علي مستوي 
  والً: النشاط االجتماعي :أ

 .( طالب لالشرتاك بهم يف دوري املعاهد ومتثيل املعهد 4دوري الشطرنج طلبة ، ويتم اختبار أحسن ) -1

 ( طالبات لالشرتاك بهم يف دوري املعاهد 4دوري الشطرنج طالبات، ويتم اختبار ) -2

 أن يكون املعدل الرتاكميهلذه املسابقة  من ضمن شروطمسابقة الطالب والطالبة املثالية و -3

اللغات جادة إمعرفة تامة باملعلومات العامة والوعي الثقايف ولدية وعالي الطالب أو الطالبة 

عهد لشئون التعليم واملظهر العام وقوة الشخصية ويتم تشكيل جلنة برئاسة أ.د/ وكيل امل،  ةبياألجن

 .الطالب املثالي علي مستوي املعهد وذلك لتمثيل املعهد علي مستوي اجلمهورية  الختباروالطالب 

 

 

https://mhiet.edu.eg/ar/page.aspx?id=1015
http://www.mhiet.edu.eg/
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الل األمحر واملركز اإلقليمي لنقل اهل بالتعاون مع مجعية وبنك الدم ( األولية تنفيذ أنشطة اهلالل األمحر )اإلسعافات -4

التعليم العالي علي مستوي املعاهد وهي تهدف الي نشر الوعي  تنظمها إدارة النشاط االجتماعي بوزارة أنشطة، وهي الدم 

و احلاالت البسيطة حيت يتم تقديم أسعاف احلريق إل األوليةسعافات عطائهم جرعة تثقيفية عن اإلإالصحي بني الطالب و

  ية الطبية الكاملة له .رعاال

 

 

 

 

االجتماعية اهلدف منها ربط اجملتمع باملعهد عن طريق زيارة املؤسسات االجتماعية وعمل لقاء مع نزالء املؤسسة  األيام -5

 املكفوفني، دار (  57357دايا الرمزية للنزالء مثل مستشفي ) اليت يزورونها وعمل يوم اجتماعي يف هذه املؤسسة وتقييم اهل

 . وغريها من املؤسسات االجتماعية  وحدات غسيل الكلي ، ،

 

 

 

 

 

  تنفيذ يوم اليتيم سنويًا يف األسبوع األول من شهر إبريل . -6

 

 

 

 

 

 االجتماعي بوزارة التعليم العالي.االشرتاك يف مهرجان األسر املتميزة اليت تنظمها إدارة النشاط  -7
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قةةًا سواء  باحتاد الطالب اللجنة االجتماعيةرعاية الطالب أو  ن إدارةمة لقيام بالرحالت املقرتحا-8 يةةة وف ترفيهية أو علم

  .امتحانات الطالب مع مواعيد  تتعارضال ملواعيد 

 

 

 

 

 

 

  .تنظيم محالت التربع بالدم بالتعاون مع املركز االقليمي لنقل الدم  -9

 

 

 

 

مةن وذلك  اجملتمعاملعهد لشرح الكثري من املوضوعات اليت يهتم بها خل دا االجتماعيةعمل الكثري من الندوات  -10

 . خالل إحدى الشخصيات البارزة يف اجملتمع

 

  : والتكنولوجية: اللجنة العلمية اـً انيــث

اهلدف من مسابقات هذه اللجنة هو اكتشاف املواهب العلمية لدي الطالب وكذلك املبتكر 

ذه املشروعات الي واقع وذلك عن طريق مساعدتهم ر همنهم ومساعدتهم يف حتويل افكا

عهد بالصرف علي هذه االكتشافات واالبتكارات اليت ميكن تكفل امليماليًا وذلك بأن 

حتويلها الي واقع علي أن يكون ذو فائدة للمجتمع واملعهد وتكون جلنة من االساتذة 

هميتها ومن مسابقات أا وهمية هذه االبتكارات ومدي تطبيقهأاملتخصصني الذين يقررون 

 -هذه اللجنة :

حدث االكتشافات العلمية أمسابقة جمالت احلائط العلمية وتتضمن موضوعات اجمللة املوضوعات العلمية و -1

واالبتكارات اليت حتققت يف ارجاء العامل وهي وسيلة لتحفيز الطالب علي متابعة االحداث العاملية ومتابعة كل ماهو 
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علمية وتتضمن ايضا صور من معجزات الكون واخر ما يتواصل الية العلم يف أي جمال سواء العلوم او ال جديد يف اجملاالت

 .الطب او اهلندسة او االلكرتونيات او الكمبيوتر 

مسابقة االبتكار وتهدف هذه املسابقة الي اكتشاف املواهب اليت لديها القدرة علي تقديم جهاز علمي علي أن ميتز -2

ميكن أن يشارك به الطالب يف ملتقي املشاريع العلمية اليت ختدم ذوي االحتياجات حلركة الديناميكية با هذا اجلهاز

 .اخلاصة أو املعرض السنوي لنوادي العلوم 

مسابقة يف جمال الكمبيوتر وتهدف هذه املسابقة علي عمل برنامج دراسي تعليمي علي احلاسب اآللي يف أي مرحلة -3

 . C.Dذا الربنامج علي اسطوانه م هتعليمية ويتم تسلي

يةق يهتم به عمل الكثري من الندوات العلمية داخل املعهد لشرح الكثري من املوضوعات اليت-4 ا الطالب وذلك عن طر

 .السادة أعضاء هيئة التدريس باملعهد او استقدامهم من املعاهد االخري 

 -ملحوظة : 

 :ًا: النشاط الرياضي ــالثــث

 -نشطة : كيفية تعريف الطالب بهذه اال 
يقوم السادة االخصائيني والرياضيني بعمل االعالنات 

علي الطالب لتعريفهم بهذه املسابقات علي ان يتقدم 

الطالب والطالبات املتميزين يف هذه االلعاب بتسجيل 

امساؤهم لدي مكتب رعاية الطالب باملعهد ويقوم 

ارات هلؤالء الطالب االخصائيني الرياضيني بعمل اختب

علي مالعب املعهد واختبار املتميز منهم ثم يتم بعد ذلك 

شارك فيها املعهد يف يتشكيل فرق يف االلعاب اليت س

لعاب املختلفة  بطوالت الصعيد واجلمهورية لأل

الكتشاف والسالف ذكرها يف مقدمة هذا التقرير واقامة مباريات جتريبية كما يتم عمل دوري داخل اقسام املعهد 

للمشاركة يف بطولة وسط الصعيد أو اجلمهورية يف حال فوز العناصر املتميزة منهم وحتفيز الفرق اليت مت اختيارها 

 الفرق وحصوهلا علي املركز األول بدورة الصداقة علي مستوي الصعيد .
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 :  الفردية األلعاب نبذة عن بطوالت 

لعالي مسابقات يف األلعاب الفردية جلميع املعاهد العالية واملتوسطة تنظم إدارة النشاط الرياضي بوزارة التعليم ا

علي مستوي اجلمهورية بعد استيفاء استطالع الرأي مبشاركة كل معهد ثم يتم طرح جدول من إدارة النشاط الرياضي 

ألرضي ــ الدراجات وشروط تنفيذها وتكون املسابقات يف ألعاب ) السباحة ــ التنس امبواعيد أماكن إقامة املسابقات 

  ــ الكاراتية ــ املالكمة ..... إخل( . 

 : ر ــة األسـجنـ: ل اـً عـراب

احتاد طالب مصغر النه يشمل مجيع األنشطة الطالبية اليت ميارسها الطالب  الطالبية يف أي معهد األسرةتعترب -1

 . لطالب بني امثال للرتابط الفكري  حيث أن األسر الطالبية

باملعهد عن طريق عمل طلب موجة لألستاذ الدكتور / وكيل املعهد سر األل تشكييتم -2

ال  ويرفق معه كشف بأمساء الطالب والطالبات أعضاء األسرة مبالشئون التعليم والطالب 

عضو من هيئة التدريس باملعهد وجملس إدارة  األسرةعلي أن يرأس اسم (  50يقل عن ) 

 .امج عمل معلن لتنفيذة طوال العام الدراسي لألسرة وامني صندوق ويكون هلم برن

اشرتاك  إلي باإلضافة لطالبعضائها وتقديم الكثري من خدمات أإلي زيادة الرتابط بني الطالبية  األسرةتهدف -3 

 -:األسروتتضمن مسابقات  ةالطالبي األنشطةعضائها يف أ

   .مشروع خدمة عامة مثل التشجري او دهانات-

 طالبات( ال لطالب ولمسابقة الشطرنج )-

مسابقة الشعر:وهذه املسابقة تهدف إلي إكتشاف العناصر املوهوبه يف جمال الشعر والزجل تأليف والقاء علي أن -

 يكون االعمال منها الشعر العامي والشعر الفصحي .

      مسابقة اخلط العربي .-

 وكتابة األحباث . مسابقة املقال-

 .ف من هذه املسابقة تشجيع املواهب الفنية مسابقة البوسرت الفين : واهلد-

 مسابقة العاب القوي مثل املسابقات الرياضية لألسر-

 مسابقة تنس الطاولة طالبات -

  للمساهمة يف تكوين فرق املعهد .وتنفيذ هذه املسابقات داخل املعهد  -
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ثقافية والدينية والرياضية والفنية مسابقة املعلومات العامة: وتشتمل هذه املسابقة علي اسئلة يف املوضوعات ال-

 للمساهمة يف إعداد طالب وطالبة مثاليني متميزين باملعهد .والتارخيية ويتم تنفيذ هذه املسابقة داخل املعهد 

 :   : النشاط الثقايف اـً امسـخ

 :اهلدف منه زيادة النشاط الثقايف ونشرة بني الطالب ويتضمن العديد من املسابقات مثل 

 أحكام التالوة االسالمية: ويتضمن هذه املسابقةحفظ القرآن الكريم والثقافة مسابقة -1

سةن  وقواعدها ويشرتط وحفظ أحاديث نبوية وتفسريها ويتم تنفيذ هذه  صةعد اح املسابقة داخل املعهد علي أن ي

  . اجلمهوريةمستوي  عليالطالب لالشرتاك 

يين متهيدًا لدخول املعهد يف مسابقات إدارة النشاط الثقايف تنفيذ مسابقات يف اإللقاء واخلطابة واإلنشاد الد-2

 بوزارة التعليم العالي .

سةيع -3 طةالب وتو مسابقة شهر رمضان الكريم: وتهدف هذه املسابقة الي نشر الوعي وإثراء الفكر الديين لدي ال

طةالع مدراكهم والعمل علي تصحيح املفاهيم واملعلومات اخلاطئة لدي الشاب وكذلك دفع الطال حةث واال ب الي الب

 .واستقصاء املعلومات الصحيحة وبث روح املنافسة الشريفة بني الطالب 
 

 

 : النشاط الفني   اـً ادسـس

واهب املتهدف هذه اللجنة إلي تنمية قدرات الطالب اإلبداعية واألدبية من خالل صقل 

طةالب  اليت تهدف إلي اكتشاف املواهبعلي ممارسة األنشطة الفنية  التشجيعو لدي ال

التمثيل الصامت ....اخل (  -الكورال  -العزف  -الغناء الفردي  -املسرح علي )  وحتتوي

يةق  ويتم عمل بعض املسابقات للطالب للوقوف علي أفضل العاصر اليت يتشكل منها فر

 املسرح باملعهد واملواهب واليت يشارك بها املعهد يف مسابقات وزارة التعليم العالي . 

 : اجلوالة واخلدمة العامة :  اً ــعـابــس
 :تية نة اجلوالة الي تأصيل األهداف اآلوتهدف جل

   بني املعاهد رفأواصر الصداقة والتعا -

 ترسيخ مبادئ احلركة الكشفية -

بسط االشياء والتكيف مع الظروف البيئية أتعود الطالب االعتماد علي النفس واالستفادة من اخلامات املتوافرة من -

 ختلفة .امل
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يةتمويتم تكوين عشرية للجوالة واجلواالت علي مستوي املعهد من الطالب الراغبني يف االشرتاك يف العشرية  يةث   ح

 :تدريب هؤالء الطالب عن طريق أحد املدربني املسجلني يف مجعيات اجلوالة يف املنيا وتنقسم اجلوالة الي عدة أنواع 

تقدم من خالله خدمات بيئية مثل مشروع التشجري وخدمات صحية  املعهدعسكر خدمة عامة بعشرية بعمل مالقوم تو  -

يةةة -مسابقة يف حفظ القرآن الكريم واحلديث الشريف  )األنشطة الدينية -مثل مشروع القوافل الطبية  نةةدوة دين عمل 

 مفتوحة ملدة ثالثون دقيقة ( 

رسم علي  -صباغة علي القماش -أعمال خيال  -حفر علي املرايا -الرسم علي الزجاج  : ) املسابقة الفنية وتشمل -

 .( أعمال جلدية  -اعمال إبرة-اعمال اركيت  -طرق علي اجللد  -القماش 

 جبانب األنشطة الواردة خبطة اجلوالة واخلدمة العامة الواردة من وزارة التعليم العالي .

 : ) صندوق التكافل الفرعي ( : الدعم الادي للطالب اـً نـامـث
 ولالستفادة من الدعمخدمة الدعم املادي للطالب من خالل صندوق التكافل الفرعي باملعهد ، مكتب رعاية الطالب م يقد

 . يتقدم الطالب ملكتب رعاية الطالب باسم السيد االستاذ الدكتور / رئيس جملس إدارة صندوق التكافل الفرعي باملعهد

حباث االجتماعية صندوق التكافل الفرعي باملعهد بدراسة احلاالت واألة تقوم جلنة املساعدات املنبثقة من جملس إدارثم 

املقدمة للطالب وعرض حمضر شامل بتلك احلاالت علي جملس إدارة الصندوق الفرعي باملعهد جبانب احلاالت اخلاصة 

لعالي لصرف املساعدات ا التكافل املركزي بوزارة التعليمباالمراض املزمنة واليت يتم بشأنها خماطبة جملس إدارة صندوق 

 .للطالب وفقًا للمستندات املطلوبة اليت يتم جتهيزها بواسطة إدارة رعاية الطالب باملعهد بالتنسيق مع الطالب 
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