جامعة قناة السويس -كلية الزراعة -وحدة ضمان الجودة بالكلية

وثيقة االرشاد االكاديمى والريادة
العلمية لمرحلتى البكالوريوس
والدراسات العليا
أعداد  :د /.رفيق عبد الرحمن محمد
مدير وحدة ضمان الجودة بالكمية

رؤية الكلية

"تتطمع كمية الزراعة إلى أن تتبوأ مكانو مرموقة ومتميزة بين كميات الزراعة بالجامعات المصرية
واإلقميمية والعالمية وىى تطمح أن تحقق ىذه المكانة من خالل برامجيا التعميمية وأنشطتيا
البحثية وخدماتيا المجتمعية والبيئية كجزء من رؤية جامعة قناة السويس المستقبمية"

رسالة الكلية

تمتزم كمية الزراعة بتقديم فرص لمتعمم والتعميمالمتميزإلعداد وتخريج مينيين وباحثين زراعيين قادرين
عمى المنافسة واإلسيام بالبحوث فى تطوير قطاع الزراعة مع التركيز عمى مشاكل المجتمع والبيئة
المحيطة بما يحقق التنمية المستدامة مع مراعاة أخالقيات المينة واالحتفاظ بيويتنا"

اغسطس 5102
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* نبذه عن نشأة الكلية

تحتل كمية الزراعة مرك از ممي از في إقميم منطقة القناة وسيناء وتتسم بكبر حجم المجتمع المحيط بيانسبيا
مما يستمزم بذل جيودا اكبر من الكمية لمتواصل مع األطراف المجتمعية المختمفة .وتعتبر كمية الزراعة
باإلسماعيمية جزءاً ىاماً من تاريخ جامعة قناة السويس حيث كانت من أوائل الكميات التي أنشئت بمجرد صدور
القرار الجميوري بإنشاء جامعة قناة السويس باإلسماعيمية وذلك برقم  93لمعام 1976ثم بدأت الدراسة بالكمية في

العام الجامعي  1978/1977لتخريج الطالب في أربع مجاالت زراعية فقط وىى اإلنتاج النباتي – اإلنتاج
الحيواني – األراضي والمياه – عموم وتكنولوجيا االغذية .ثم تطورت ىذه البرامج لتصبح عشرة برامج خالل الفترة
من عام  1982وحتى عام  2006/2005وبداية من ذلك التاريخ تم إنشاء برنامج اليندسة الزراعية ويعمل
بنظام الساعات المعتمدة .وفي عام  2009/2008بدأت الدراسة في برنامج إدارة األعمال والمشروعات الزراعية

ويعمل أيضاً بنظام الساعات المعتمدة .وبدأت الدراسة ببرنامج سالمة الغذاء فى عام  2015/2014ويعمل
أيضاً بنظام الساعات المعتمدة.وجارى اآلن اإلعداد لالئحة تعمل بنظام الساعات المعتمدة لجميع برامج الكمية.
عزيزى الطالب-:
يسعد اسرة كمية الزراعة تواجدك معنا فى رحاب الكمية والتى نرجو من اهلل ان يوفقنا جميعا فى ان نحقق حممك
وذاتك فى تحقيق مستقبل افضل لك ولنا وذلك فى قطاع ينظر اليو العديد من البشر وخاصة فى جميورية مصر

العربية عمى أنو احد القطاعات الرائده فى دفع عجمة االقتصاد المصرى وتعزيز موارد الدولة والتى تيم كل
العاممين فى القطاع الزراعى بجميورية مصر العربية وخاصة فى اقميم القناة وسيناء والتى تركز عميو كمية
الزراعة كجزء من رؤيتيا ورسالتيا وتواصميا مع المجتمع المحيط بيا.
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القيم الحاكمة لمعمل بالكمية
(االحترام في التعامل مع الزمالء-األمانة والشفافية والتكامل المؤسسي-الشراكة والتعاون-العمل بروح الفريق-
المبادرة واإلبداع-التميز االكاديمى-الحفاظ عمى حقوق اآلخرين-الحرية األكاديمية والبحثية المسئولة-العدالة
والمساواة وعدم التحيز-المسئولية في األداء ومتابعة النتائج)
ما ىى اىمية االرشاد االكاديمى /الريادة العممية
االرشاد االكاديمى  /الريادة العممية ىى احد االجراءات التى تتبناىا الكمية الستمرار العالقة والحوار المتبادل ما

بين عضو ىيئة التدريس والطالب والتى من شأنيا ان تتيح لممرشد االكاديمى  /الرائد العممى فرصة فيم قدرات
الطالب واحتياجاتو وبالتالى مساعدتو وعمل كل ما ىو ضرورى لتذليل الصعوبات التى تواجيو أثناء مسيرتو
الدراسية داخل الكمية .ويعتبر االرشاد االكاديمى /الريادة العممية من العمميات االساسية فى استراتيجيات التطوير
المستمر لمتعميم بما يشممو من خطوات لمرعاية الطالبية التى توفرىا الكمية اليجاد طالب متكامل متزن نفسيا

واجتماعيا وثقافيا وفكريا ودينيا وذىنيا وصحيا باعتبار ان الطالب ىو محور العممية التعميمية وبالتالى لتحقيق
ذلك يتطمب توفير الكمية عضو ىيئة تدريس لرعاية مجموعة من الطالب ليكون عونا ليم فيما يحتاجونة من
مساعدات الستكمال متطمبات النجاح فى الفرق الدراسية وتقديم النصح والمشورة فيما يواجييم من مشكالت ذات
صبغة اكاديمية بالدرجة االولى وايجاد وسيمة خارج القاعة الدراسية لمناقشة المشكالت والتحديات التى تعترض
مسيرتيم او التى قد تؤدى الى التعثر الدراسى ومحاولة التغمب عمييا مبك ار خالل المرحمة الجامعية .وبالتالى

العمل عمى ايجاد حمول ومقترحات صحيحة وتذليل العقبات التى تواجة الطالب سواء داخل الحرم الجامعى او
خارجو بحيث تسير العممية التعميمية باسموب يوفر لمطالب المناخ الذى يمكن ان يطور مياراتو وقدراتو ومعارفة
دون عراقيل بقدر االمكان.
مفهوم الريادة العلمية  /االرشاد االكاديمى

ىو نظام يقوم بو أعضاء ىيئة التدريس لتعريف الطالب بأنظمة وسياسات وانشطة المؤسسة التعميمية و

توجييالطالب ومعاونتيم عمى السير فى الدراسة عمى افضل وجو ممكن .بيدف متابعة الطالب اكاديميا

ومالحظتيم وارشادىم ومساعدتيم لمتغمب عمى المشاكل التى قد يواجيونيا مع رفع التقارير والتوصيات لمجيات
المختصة لذلك.ويقوم المرشد االكاديمى باعباء الريادة العممية ويزيد عمييا مساعدة الطالب فى اختيار المقررات
االختيارية لمبرامج التى تعمل بنظام الساعات المعتمدة


اىداف االرشاد االكاديمى /الريادة العممية
 -1رفع مستوى جودة الخدمات التعميم والخدمات التعميمية بالكمية
 -2تنمية التوافق الدراسى لدى الطالب الى اعمى درجة ممكنة

 -3مساعدة الطالب عمى تخطى مشكالتو الدراسية والشخصية
 -4تحفيز الطالب لتقديم افضل ما عنده من قدرات ومواىب وتنميتيا بما يفيد فى تميزة عمى مستوى الكمية
 -5زيادة وعى الطالب بأىمية استخدام موارد وتجييزات الكمية

 -6ايجاد صالحية اضافية الى صالحية رئيس القسم لحل مشكالت الطالب بناء عمى توصيات المرشد
االكاديى /الرائد العممى.
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الييكل التنظيمى لالرشاد االكاديمى  /الريادة العممية
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

منسقى االرشاد االكاديمى
للبرنامج

رؤساء الكنتروالت

المرشدون االكاديميون
باالقسام العلمية

أدارة شئون الطالب

طالب برامج الكلية

من ىو الرائد العممى /المرشد االكاديمى-:ىو أحد أعضاء ىيئة التدريس بالكمية يكون مسئوالُ عن ارشاد

مجموعة من الطالب فى مرحمة البكالوريوس او الدراسات العميا .ويسمى المرشد االكاديمى لمطالب التى
تدرس ببرامج الساعات المعتمده التى يحق فييا لمطالب اختيار عدد من المقررات الدراسية خالل تقدميم
بالدراسة بينما يسمى رائد عممى لمطالب الذىن ال يدرسون ببرامج الساعات المعتمدة.
 ميام المرشد االكاديمى /الرائد العممى :

 -1متابعة الطالب من لحظو قبولو فى الكمية حتى تخرجو من اجل ضمان سير العممية التعميمية وضمان
استكمال متطمبات التخرج.
 -2متابعة مسيرة الطالب وتقدمو ومستوى ادائو من خالل ممف انجاز الطالب موثق بو جميع المعمومات
والوثائق واالنشطة والتقارير واالنجازات المتعمقة بالطالب

 -3رصد التقدم الدراسى لمطالب ومتابعة وتقديم التقارير الخاصة لكل طالب لرئيس القسم والذى يرفعة بدورة الى
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
 -4استدعاء الطالب وفتح حوار معو ولفت انتباىو حول الحاالت التى تستدعى ذلك مثل ضعف ادائو
االكاديمى او عدم مواظبتو
 -5تقديم النصح واالرشاد لمطالب مما يساعده عمى اكتساب الميارات المطموبة والتحضير لدخول سوق العمل
وتحقيق رغباتو

 -6حث الطالب عمى المشاركة فى االعمال واالنشطة الطالبية واالتصال مع االخرين
 -7تعريف الطالب باقسام الكمية ولوائحيا واالنشطة الطالبية وسبل االستفادة (دليل الطالب)
 -8االطالع وبشكل مستمر عمى التعميمات الجامعية الخاصة بالطالب واعالمو بيا

 -9حث الطالب عمى االلمام بما يحتاجو من تعميمات الكمية والجامعة وشروط نجاحو بالكمية وتقديم اعذار
الغياب وطمبات التأجيل وغيرىا.
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حث الطالب عمى ضرورة مراجعة الرائد العممى باستمرارحسب الساعات المكتبيو المعمنو وبحقو تغير

رائده العممى.

 -11االجتماع بصفة دورية بمجموعة الطمبة المسئول عنيا وتسجيل المالحظات عن ىذه االجتماعات.
 -12التعرف مبك ار عمى الطالب المتعثرين اكاديميا والتعامل مع تمك الحاالت.
 -13تشجيع الطمبة المتفوقين لمحفاظ عمى ذلك المستوى.
 -14من االدوار اليامة والتى يختص بيا المرشد االكاديمى مساعدة الطالب فى اختيار المقررات االختيارية
وتنظيم ذلك فى المواعيد المقررة لذلك بالتنسيق مع مجالس االقسام وادارة الكمية.

 دور الطالب نحو الرائد العممى لتحقيق فاعمية االرشاد االكاديمى والريادة العممية :
 -1الحرص عمى االستماع لنصائح الرائد العممى مع االلتزام باداب الحوار

 -2الحرص عمى تحديد مواعيد المقابالت مع الرائد العممى وااللتزام بحضورىا جميعاً
 -3المشاركة مع الرائد فى الحوار اثناء االوقات المحددة
 -4الحرص عمى متابعة التقويم الدراسى
 -5أن يدرك الطالب أن الرائد العممى لديو مستويات واعباء دراسية كثيرة
 -6احتفاظ الطالب باوراقيم الخاصة بالدراسة واالنشطة التعميمية والغير تعميمية المختمفة والمسابقات
وااليصاالت المالية خالل االعوام الدراسية



االلية التى يتم توزيع الطالب بيا عمى المرشد االكاديمى /الرائد العممى

 -1يحدد قسم شئون الطالب مجموعات الطالب بالنسبة لمفرقتين االولى والثانية عام بالكمية ويرسميا السيد ا.د
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب الى االقسام العممية لمتوزيع عمى اعضاء ىيئة التدريس القائمين بالريادة
العممية .ويعمن قسم شئون الطالب عن تمك المجموعات عمى الموحة الخاصة بيا فى مبنى ادارة الكمية.
 -2بالنسبة لمبرامج التى تعمل بنظام الساعات المعتمدة مثل اليندسة الزراعية وادارة االعمال والمشروعات
الزراعية وسالمة الغذاء االرشاد االكاديمى ليا عبر السادة اعضاء ىيئة التدريس لالقسام العممية المشرفة
عمى كل برنامج دراسى.

 -3بال نسبة لطالب الفرقتين الثالثة والرابعة بالبرامج التعميمية المختمفة والتى ال تعمل بنظام الساعات المعتمدة
يتولى الريادة العممية ليا عبر السادة اعضاء ىيئة الدريس بالقسم /االقسام العممية القائمة عمى البرنامج
الدراسى.

 -4يتم تعريف الطالب بنظام الريادة العممية وميام الرائد العممى من خالل برنامج تعريفى فى بداية العام
الدراسى وخاصة لطالب الفرقة االولى
 -5يتم االعالن عن اسم الرائد العممى لكل مجموعة من الطمبة داخل القسم العممى مع ابالغ مكتب السيد ا.د
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب بما تم اق ارره فى القسم فى ىذا الصدد واالعالن عن ذلك فى لوحة

اعالنات القسم.

 -6يتواصل الطالب مع عضو ىيئة التدريس لمتعريف بسبل التواصل واستكمال البيانات االساسية لمطالب مع
تحديد الساعات المكتبية الخاصو بو ووسيمة االتصال بو مثل البريد االلكترونى او تميفونيا.
 -7اصدار تقرير شيرى عن التزام الطالب بالتواجد واىم العقبات التى تم حميا بصورة شخصية او بعد المجوء
الى السيد ا.د رئيس القسم او ادارة الكمية لحميا ويتم رفع ىذا التقرير لوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
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عمى ان يتضمن التقرير تاريخ االجتماع – الحاضرين من الطالب – المشاكل المذكورة -تفصيل ما تم
وضعو من مقترحات – الحمول

 -8يتم تنظيم الية اجتماع الرائد العممى مع طالبة بالتنسيق فيما بينيم
 -9يكون رأى الرائد العممى استشاريا وليس الزاميا لمطالب وذلك حتى نياية دراسة الطالب لممقررات وذلك فى
حالة االرشاد االكاديمى
-10

يجوز لمطالب حرية اختيار الرائد العممى كمما كان ذلك ممكنا ويجوز التقدم بطمب لمتغيير فى حالة

-11

االتصال بالرائد العممى عند وجود اسئمة او استفسارات اضافية

-12

اعالن الرائد العممى لمطالب بالتغيرات اليامو ببرنامجو الدراسى الذى قد يؤثر عمى ادائو او اىدافو

وجود خالفات تعيق اليدف من الريادة العممية ذاتيا

الدراسية
-13

مساعدة الطالب فى انشاء ممف انجاز الطالب خاص بو يضع بو نسخ من كل المستندات المرتبطو بو

بحيث يجد لنفسو اجابة سريعو لتساؤالتو

 بالنسبة لاللية المطبقة لبرامج الدراسات العليا
 -1بالنسبة لطالب الدبموم فأنو يتم حصر الطالب المقيدين ببرامج الدبموم وارساليا الى االقسام المختصة
حيث يتم توزيع ىذا العدد عمى السادة اعضاء ىيئة التدريس القائمين عمى تمك البرامج.
 -2اما لطالب الدراسات العميا المسجمين لدرجتى الماجستير والدكتوراه يتم تشكيل لجنة اشراف لو ال تقل
عن ثالثة من اعضاء ىيئة التدريس يقومون باعباء االرشاد االكاديمى ألنيا برامج تعمل بنظام
الساعات المعتمدة

مع اطيب امنياتنا لكم جميعا بالتوفيق ،...

مدير وحدة الجودة وكيل الكليت لشئون التعليم والطالة
د /.رفيق عبد الرحمه محمد

وكيل الكليت لشئون الدراسبث العليب والبحوث

ا.د /أحمد أحمد عثمبن

ا.د /مجدى محمد عبد المنعم عثمبن

عميد الكليت
ا.د /شريف محمد عبد الحق رضوان
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جامعة قناة السويس -كلية الزراعة -وحدة ضمان الجودة بالكلية
تقرير عن الريادة العممية /االرشاد االكاديمى رقم (
اسم الرائد العممى............................................. :
اعداد التقرير................................:

)201 /
تاريخ

القسم........................ :

الطالب ببرنامج........................ :

اسماء المجموعة التى يتولى ريادتيا
م

اسم الطالب

م

الفرقة

1

2

3

4

5

6

7

8

اسم الطالب

الفرقة

بيان بالفترة من  ..................الى .........................
االجراءات المتخذة لمتغمب عمييا (مقترحات وحمول)

اىم العقبات المذكورة من الطالب  /الطمبة

ممحوظات ---------------------------------------------------------------- :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------توقيع الطالب
----------

الرائد العممى
-----------

رئيس مجمس القسم العممى
-----------------
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جامعة قناة السويس -كلية الزراعة -وحدة ضمان الجودة بالكلية
استمارة بيانات لطالب لمريادة العممية /االرشاد االكاديمى

Photo

201 /201
اسم الطالب  ........................... :المقيد بالفرقة ..........................
ببرنامج  .........................تاريخ انضمام الطالب لمكمية عام ..............
محمول رقم  .........................:تميفون المنزل ...........................
العنوان  .............................................................بمحافظة ..........................
اسم ولى االمر ....................................... :


التقديرات المتحصل عمييا خالل المرحمة الجامعية
الفرقة االولى



محمول .............................

الفرقة الثانية

الفرقة الرابعة

الفرقة الثالثة

مدى وجود حاالت تعثر -مشاكل طالبية ...................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................
........................................................................................


طبيعة االنشطة المشترك بيا الطالب بالكمية ............................................................

.................................................................................................................

.............................................................................................




سبل التواصل مع الرائد العممى .......................................................................
أسم الرائد العممى  ............................................القسم .................................



االجتماع مع الرائد يتم وفقا ل .........................................................................



أى معمومات اخرى يود الرائد العممى اضافتيا عن الطالب:

.......................................................................................................



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- ----------------------------------------------------



توقيع الطالب

----------------

الرائد العممى

رئيس مجمس القسم

---------------

-------------------
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