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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المنيا الجديدة  –المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا    

إلي تحقيق الريادة والتميز في التعليم والتدريب الهندسي والبحث العلمي وتنمية البيئة وخدمة  يتطلع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا -الرؤية:
 .المجتمع وتخريج مهندسين لديهم إحساس عالي بالمسئولية المجتمعية 

 
Quality Assurance Unit  وحدة ضمان الجودة 

 

للهندسة والتكنولوجيا بتهيئة البيئة المالئمة للتعليم والتدريب والبحث العلمي والتعاون مع أصحاب األعمال وضمان القيم المهنية  هد العالي يلتزم المع -الرسالة :
 واألخالقية في جميع أنشطة المعهد 
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Email: Qu@mhiet.edu.eg 

 الطالبى  الدعم   وثيقة
الى تيسير العملية التعليمية ودعم مختلف   العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة تسعى إدارة المعهد

عناصرها للإرتقاء بمستوى الخريجين ،وتوفير كل ُسبل النجاح وتحسين مستوى الأداء بشكل يتماشى مع  
بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة    ( 1970لسنة  52رقم   )ووفقا لقانون . متطلبات الجودة ومعايير الإعتماد

واللائحة الداخلية للمعهد ،وفى ضوء رغبة المعهد فى تطبيق متطلبات معايير الإعتماد التى حددتها هيئة ضمان  
 : وضع خطه لدعم الطلاب تشمل المجالات التالية جودة التعليم والإعتماد ، فقد تم 

 الدعم جماالت:  أواًل

 املتميزين دراسيا دعم الطالب   -1
  .دعم معنوى •
 . دعم مالى •
 . المختلفةدعم أكاديمى والمشاركة فى المسابقات  •

 ا: دعم الطالب املتميزين رياضي   -2 
 دعم معنوى .  •
ياضية داخلية •  . تنظيم بطولات ر
 .  دعم مالى •

 ا : دعم الطالب املتعثرين دراسي   -3
 . دعم معنوى   •
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 . دعم أكاديمى •
 . دعم إجتماعى •

 ا : الطالب غري القادرين مالي دعم    -4
 (  خصم من المصروفات الدراسية )  دعم مالى  •
 . دعم إجتماعى •

 الدعم الطىب والرعاية الصحية   -5
 . توفير الرعاية الصحية لكافة الطلاب •

  يدعم إرشادى وأكادي   -6
 . إجراءات القبول •
 . دليل الطالب  •
 . تحديث البيانات على الموقع الال كترونى  •
 .الدراسيةالجداول  •
 قاعة الإنترنت  – مكتبة المعهد  –الكتاب الجامعى  •
 . الساعات الم كتبية •
 ) ضوابط الحضور والغياب ( إدارة المتابعة  •
 . دعم مصادر التعلم الذاتى  •
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 عم ذوي االحتياجات اخلاصة : د   -7
 للوصول اىل القاعات او الفصولتسهيالت  في  و ت •
ي الكتابه اثناء االمتحان اموظف لتوفي   •

 
 ذا لزم االمر لمساعدة ف

ات  • ي المحاض 
 
 المساعدة ف

ي االمتحانات ) منح وقت  •
 
ي , توفي  كاتب اذا لزم االم االمساعدة ف

 
ر , منح وقت ضاف

( احلالسي    ة , المطبوعات بحجم كبي 

 
  الريادة واألنشطة الطالبية   -8

رائد لكل فرقة من أعضاء هيئة التدريس يعاونه عضو من الهيئة المعاونة وطالب من  •
 .الفرقة

 . الأسُر الطلابية •
 . المسابقات العلمية الداخلية والخارجية •
 . نشر ثقافة العمل التطوعى لدى الطلاب •

  9 -  متابعة شكاوى الطالب
 )   الاستقصاءات – صندوق الشكاوى  ) من خلال:  •

  :إحتياجات الطالب غري األكاديية   - 10
 . النقل والمواصلات •
بين )المدينة الجامعية  •  )  للطلاب المغتر
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 ) ...  المعسكرات –الرحلات  ) الأنشطة الترفيهية  •
يا  •  . الكافيتر
 (( Fun day  اليوم الترفيهى  •

  :الدعم الثقافى والفن   -11
 . الندوات الثقافية ، المجلات العلمية ، الأنشطة الفنية المختلفة ... إلخ  •

ية ومالية ومادية وثيقةوقد استندت ال  على ما تقدمه إدارة المعهد فعليا من إمكانيات بشر
وتكنولوجية لتحقيق العائد من أوجه الدعم المختلفة السابقة ، كما تقوم الإدارة بقياس مدى  

يا رضاء  . الطلاب عن الخدمات المقدمة من خلال الإستقصاءات التى تتم سنو
حيث يتضمن الدعم  ,ووفقا لما تقدمه إدارة المعهد من دعم مالى للطلاب بمختلف فئاتهم 

 . الإعفاءات بنسب من المصروفات الدراسية 
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 اإلجراءات ~األليات  ~ثانياً: نتعرض فى هذا اجلزء لبعض التعريفات 

  :-تعريفات  -أ
 التميز العلمى فقط ، بل يمتد إلى التميز الأخلاقى هو الطالب الذى لايقتصر تميزه على : الطالب المتميز  -

ياضى والثقافى ، ويحتاج إلى الدعم والتشجيع  . والإجتماعى والر
هو الطالب الذى يواجه صعوبات أو مشكلات فى العملية التعليمية خلال دراسته ، أو  : الطالب المتعثر  -

 . مالية وإجتماعية وسلوكية  صعوبات 
  :التعرف على الطالب املتميزين واملتعثرين : من خاللأليات    -ب 

 . رواد الفرق الدراسية  -1
 . نتائج الإمتحانات   -2
 . التواصل مع إدارة رعاية الطلاب وشئون الطلاب  -3
 المقابلات الفردية  -4
  :ومنها  :اإلجراءات    -ج
 . والمتعثرين بمتابعة الطلاب المتميزينتكليف المرشدين الاكاديميين واعضاء هيئة التدريس   -1
 . خصومات من المصروفات الدراسية بنسب متفاوتة حسب درجات التفوق -2
يمهم معنوى  -3  . بلوحات الشرف   ا  جوائز مالية وشهادات تقدير وتكر
  :إجراءات التحفيز للمتميزين  –د  
 . التقديرالدعم المعنوى : من خلال لوحات الشرف وشهادات   -1
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 : الدعم المالى : نسبة خصم من المصروفات الدراسية للتفوق الدراسى بحيث  -2
( في نهاية كل عام   3.74  – 3.5% من المصروفات للحاصلين على معدل تراكمي بين )  25يتم خصم نسبة 

 دراسي 
( في نهاية كل عام   4.00 –  3.75% من المصروفات للحاصلين على معدل تراكمي بين )  50يتم خصم نسبة 

 دراسي 
ية وكئوس وميداليات -3 ياضية على مستوى الجمهور  . جوائز مالية للحاصلين على بطولات ر
 . رحلات ترفيهية وثقافية وعلمية مجانية  -4
 . الإشتراك فى دورات تدريبية مجانا  -5

 . الإشتراك فى المسابقات العلمية المحلية والدولية على نفقة المعهد 6-
  :إجراءات التحفيز للطالب املتعثرين   - ـ ه
   المرشدين الاكاديمينمن خلال   -1
 . الساعات الم كتبية المخصصة لكل عضو هيئة تدريس لمقابلة الطلاب ومحاولة حل مشكلاتهم  -2

 . تشكيل لجنة لمتابعة الطلاب المتعثرين دراسيا والتواصل معهم ومع أولياء الأمور 4-
  :الرعاية الصحية   - و 

وهى موجهة عموما لكافة الطلاب ، ول كن يتم حصر للطلاب ذوى الحالات المرضية فى سجل بالعيادة الطبية  
 لمتابعة 

يتم توفير أداوات الإسعافات حالاتهم على مدار العام الدراسى من خلال طبيب متخصص   يعاونه ممرض ، و
 الأولية 

http://www.mhiet.edu.eg/


 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
\ 
 

     0862290600، فاكس  2290608ت ) أرضى (    محافظة المنيا ـ  أمام جهاز المنطقة الصناعية بالمنيا

 

- 7 - 
 

 والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

 المنيا الجديدة  –المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا    

 . لي بالمسئولية المجتمعية إلي تحقيق الريادة والتميز في التعليم والتدريب الهندسي والبحث العلمي وتنمية البيئة وخدمة المجتمع وتخريج مهندسين لديهم إحساس عا يتطلع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا -الرؤية:

 

Quality Assurance Unit  وحدة ضمان الجودة 

 

 خالقية في جميع أنشطة المعهدللهندسة والتكنولوجيا بتهيئة البيئة المالئمة للتعليم والتدريب والبحث العلمي والتعاون مع أصحاب األعمال وضمان القيم المهنية واألهد العالي يلتزم المع -الرسالة :
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 مؤشرات المتابعة  مسئولية التنفيذ التوقيت الاجراءات  مجال الدعم 

اإلرشادي  الدعم  
 واالكاديي 

وجيه وإرشاد الطلاب الجدد ت
والمقبولون بالمعهد ، خلال فترة  

يلات وتوفير المعلومات  التحو
 الكافية 

  / سبتمبر   / اغسطس 
يا  اكتوبر سنو

اجراءات  - شئون الطلاب  عن  الطلاب  رضا  مدى 
 القبول

او - للمعهد  للمتقدمين  المعلومات  توافر 
المعهد   موقع  على  يل  التحو او راغبي 

 البنرات المختلفه 
تحديث البيانات على الموقع 
الإل كترونى ، وتوفير نسخة  

 Flash Memory إل كترونية 
 .للطلاب الجدد

  / سبتمبر   / اغسطس 
يا  اكتوبر سنو

ال-  ال كنترول المركزي الموزعه    Flash Memoryعدد 
 على الطلبه الجدد

موقع - على  اللازمه  المعلومات  توافر 
 المعهد 

http://www.mhiet.edu.eg/


 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
\ 
 

     0862290600، فاكس  2290608ت ) أرضى (    محافظة المنيا ـ  أمام جهاز المنطقة الصناعية بالمنيا

 

- 8 - 
 

 والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

 المنيا الجديدة  –المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا    

 . لي بالمسئولية المجتمعية إلي تحقيق الريادة والتميز في التعليم والتدريب الهندسي والبحث العلمي وتنمية البيئة وخدمة المجتمع وتخريج مهندسين لديهم إحساس عا يتطلع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا -الرؤية:

 

Quality Assurance Unit  وحدة ضمان الجودة 

 

 خالقية في جميع أنشطة المعهدللهندسة والتكنولوجيا بتهيئة البيئة المالئمة للتعليم والتدريب والبحث العلمي والتعاون مع أصحاب األعمال وضمان القيم المهنية واألهد العالي يلتزم المع -الرسالة :

 

         www.mhiet.edu.egWebsite:  

 

Email: Qu@mhiet.edu.eg 

 مؤشرات المتابعة  مسئولية التنفيذ التوقيت الاجراءات  مجال الدعم 
ساعات مكتبية بجدول  تخصيص 

كل عضو هيئة تدريس لمقابلة  
 الطلاب والرد على إستفاراتهم

 رؤساء الاقسام  - فصل دراسى طوال ال
 أعضاء هيئة التدريس -

تقارير اعضاء هيئة التدريس عن متابعة  
 الطلاب

إعلان الضوابط الخاصة بمتابعة  
الطلاب فى الحضور وأليات 

الأمور  متعددة للتواصل مع أولياء 
لحث الطلاب على الإنتظام فى  

 . الدراسة

لشئون   بداية كل فصل دراسى  المعهد  وكيل 
 التعليم والطلاب

 ال كنترول المركزي
 

مدى رضا الطلاب واولياء الامور عن 
 خدمات المتابعه التعليميه 
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 . الطلاب وتوفيرالأليات اللازمة
 اعضاء هيئة التدريس  كل فصل دراسي  

 الهيئة المعاونة 
يع التي ينفذها الطلاب  عدد المشار

الم كتبه   على  المترددين  الطلاب  عدد 
 الرقمية

عم ذوي االحتياجات  د 
 اخلاصة 

للوصول اىل  تسهيالت  في  و ت
 القاعات او الفصول

 وجود التسهيلات م للمعهدالعاالامين  داية كل عام دراسي ب

ات ي المحاض 
 
لشئون   طوال العام الدراسي  المساعدة ف المعهد  وكيل 

 التعليم والطلاب
 ن عدد الطلاب المستفيدي

ي االمتحانات ) منح  
 
المساعدة ف

ي , توفي  كاتب اذا لزم  اوقت 
 
ضاف

ة ,  احلالسي   ر , منح وقتاالم 
)  المطبوعات بحجم كبي 

لشئون   كل فصل دراسي  المعهد  وكيل 
 التعليم والطلاب

 ن عدد الطلاب المستفيدي
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 الرعاية الصحية 

وجود عيادة طبية ثابتة بالمعهد متواجد بها 
 طبيب عام  

 العيادة عدد الطلاب المترددين على  طبيب المعهد  طوال العام الدراسي 

لعلاج   الصحي  التأمين  هيئة  مع  التعاقد 
تدخل   تتطلب  التي  الحالات  في  الطلبه 

 طبي او جراحي اكبر

 عدد المحولين للتأمين الصحي طبيب المعهد  تم التعاقد 

التدريس    هيئة  اعضاء  من  رائد  تحديد 
لكل   يا  مع    فرقةسنو المستمر  للتواصل 

 الطلاب 

يادة  رؤساء الاقسام   بداية كل عام دراسي   مدى رضا الطلاب عن نظام الر
ية  يادة الدور  تقارير الر
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 الطالبية 
تشجيع الطلاب على المشاركة فى مختلف  

تحت    الأنشطة وتنظيم الأسُر الطلابية
 إشراف عضو 

 تدريس يئةه

 بداية كل عام دراسي 
 

 اعضاء هيئة التدريس
 ادارة رعاية الطلاب

 عدد الطلاب المشاركين في الانشطة 
ينها  عدد الأسر التي تم تكو

 
 الدعم الثقايف والفني 

والرحلات  الثقافية  الندوات  عدد  يادة  ز
الترفيهية والأنشطة الفنية التي تُرَوّح الخلق  

 وتُوُِجد نوع من التقارب بين الطلاب 

 عميد المعهد  خلال العام الدراسي 
 ادارة رعاية الطلاب

 اتحاد الطلاب

 عدد الندوات والرحلات 
 المعارض الفنية 

 
 

الطلاب   لكافة  المعنوي  الدعم  تقديم 
بلوحات  واعلان  تكريم  من  المتميزين 

 الشرف وشهادات التقدير 

 رئيس مجلس الادارة  بداية العام الدراسي 
 عميد المعهد 

يا يمهم سنو  عدد الطلاب الذين يتم تكر
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 رياضياً دراسيًا و  
 رؤساء الاقسام

خصم من المصروفات الدراسية للطلاب  
 المتفوقين دراسيا 

 رئيس مجلس الادارة  بداية العام الدراسي 
 

 عدد الطلاب المستفيدون  

توفير الدعم الاكاديمي للطلاب المتميزين  
و   محلية  مسابقات  في  اشراكهم  خلال 

 دولية 

 عميد المعهد  خلال العام الدراسي 
 رؤساء الاقسام

 نتائج المشاركه في هذه المسابقات 

للمتفوقين   ية  والمعنو المادية  الجوائز  تقديم 
ياضيا  ر

 رئيس مجلس الادارة  خلال العام الدراسي 
 لطلابادارة رعاية ا

 عدد الطلاب المستفيدون 

 عدد الطلاب المستفيدون  رؤساء الاقسام خلال العام الدراسي  تنظيم محاضرات اضافية للطلاب المتعثرين   
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دعم الطالب املتعثرين  
 دراسيا و ماليا 

 المرشدين الاكاديمين 
لدعم  المالي  التعثر  معالجة  في  المساهمة 
من   خصم  بنسبة  الطلاب  بعض 

 المصروفات 

 المساهمات المالية الموجهة  رئيس مجلس الادارة  خلال العام الدراسي 

ومعالجة   الاجتماعي  الدعم  توفير 
خلال   من  المتعثرين  الطلاب  مشكلات 

 لجان متخصصة 

 عدد المتعثرين الذين تم حل مشاكلهم ادارة رعاية الطلاب خلال العام الدراسي 

 

http://www.mhiet.edu.eg/

