
 دعم المتفوقين و المبدعين

 

 معايير التفوق

 بتم تحديد و اكتشاف الطالب المتفوقين دراسياً والمبدعين في مجاالت أخرى من خالل: 

نتائج االمتحانات السنوية )امتحانات فصلية في األسبوع السابع من كل فصل دراسي و نهاية الفصل الدراسي( ممن    -1

 .%85حصلوا على أكثر من 

التميز في األنشطة الطالبية المختلفة )الدينية و الثقافية و الرياضية و االجتماعية و مكتب رعاية الطالب من خالل     -2

 أخرى( و كذلك الطالب المثاليين الممثلين للفرق الدراسية الخمسة المتفوقين.

 ية.اكتشاف الطالب المتميزين و المبدعين من خالل المحاضرات النظرية و الحصص العملية و نظام الريادة العلم   -3

 عمل مسابقات على مستوى الكلية في مجاالت مختلفة الكتشاف مواهب الطالب.   -4

 والمبدعين المتفوقين رعاية الطالب برامج

 أوال: الطالب المتفوقين دراسيا

 عضوية النادي العلمي بالكلية و الذي يدعم تفوقهم الدراسي من خالل أنشطة مختلفة.     .1

طاقة تميز( تمنحهم بعض الميزات استثناءاً من األصل العام للطلبة غير المتفوقين ومجاالت منحهم بطاقة تسمى )ب     .2

 استخدام البطاقة كاألتي:

  

 عضوية النادي العلمي.        ·

 تصوير الكتب و المراجع بدون مقابل بمكتبة الكلية بما تحكمه قوانين حقوق الملكية الفكرية.        ·

 ترنت بمكتبة الكلية بدون مقابل مادي.استخدام االن        ·

 المشاركة في المؤتمر العلمي السنوي لألقسام.        ·

 اجتماعات دورية مع أعضاء هيئة التدريس.        ·

 أولوية االشتراك في الرحالت والمسابقات وتكوين اللجان وكافة األنشطة الطالبية.        ·

 ندوات و الحفالت التي تنظمها الكلية و المشاركة فيها.إمكانية حضور المؤتمرات و ال        ·

 المشاركة في مختلف األنشطة الخاصة بوحدة ضمان الجودة.        ·

  

دعم معنوي بعمل لوحات شرف للطالب لهؤالء المتفوقين والمتميزين و يتم عرضها على شاشة العرض بمدخل      .3

 الكلية وعلى الموقع االلكتروني.

 الطالب المتفوقين و المبدعين من خالل توفير دورات مجانية لتنمية مهاراتهم. دعم     .4

 إتاحة الفرصة لحضور الندوات العلمية لطلبة الدراسات العليا بجميع األقسام العلمية بالكلية.     .5



 دعم مادي من شركات الدواء لألوائل من الخريجين كل عام.     .6

جنيهاً )مائة وعشرون  120قدير عام ممتاز فى كل عام دراسي مكافأة قدرها يمنح كل من يحصل على ت     .7

 جنيها )أربعة وثمانون جنيهاً (. 84يمنح الطالب الحاصلون على تقدير عام جيد جدا ً  و جنيها(

 بازين.تمنح للطالب الحاصلين على أعلى الدرجات في مادة األقر  جائزة مالية باسم المرحوم أ.د/ وجية عوارة     .8

 تمنح للطالب الحاصلين على أعلى الدرجات في مادة النباتات الطبية.  جائزة مالية باسم أ.د/ سوزان محمود     .9

 األولوية للمشاركة في اتفاقيات التبادل الطالبي بين الكلية وجامعات أخرى.      .10

 تكريم األقسام ألول كل قسم على حدى.      .11

 

 

 المتميزين في األنشطة المختلفة:ثانيا: الطالب 

 تكريم أوائل النشاط الطالبي و إعالن أسمائهم.     .1

دعم رياضي للمتفوقين رياضيا من خالل توفير أماكن لممارسة األنشطة الرياضية بمالعب الجامعة داخل المجمع      .2

 الطبي و مالعب كلية التربية الرياضية بسبرباي.

 قين ثقافيا و أدبيا من خالل المشاركة في األنشطة الثقافية المختلفة و تشمل:دعم ثقافي للمتفو     .3

 إقامة مهرجانات, عقد ندوات دينية وعلمية و ثقافية        ·

إعداد مجلة أدبية سنوية )كالم في األدب( يشارك فيها الطالب المبدعين لتنمى مواهب الشعر والمقال والزجل و         ·

 د الطالب.القصة الصغيرة عن

 الطالب بالكلية.  إعداد مجلة حائط أسبوعيا )األسبوع( تعدها الجمعية األدبية بالكلية و يشارك فيها        ·

إقامة المسابقات الثقافية و األدبية و الفنية بين طالب الكلية و كليات أخرى مناظرة في المجال الذي يتناسب مع         ·

 طرائف. -قصة  –مقال  –زجل  -مواهب الطالب والطالبات من شعر

 االتفاق مع مؤسسة دار المعارف للكتب إلقامة معرض للكتاب بالكلية في كل فصل دراسي.        ·

 إقامة معرض أدبي سنوي يقوم الطالب بعرض إنتاجهم األدبي.        ·

 :من خالل المبدعين فنيا دعم فني للطالب     .4              

 الذوق الفني لدى الطالب في مختلف الفنون مثل: رسم , غناء, موسيقى, كورال و تمثيل مسرحي .اإلحساس و تنمية -أ

 إقامة معرض فني سنوي يقوم فيه الطالب بعرض إبداعهم الفني. -ب

 المشاركة في مسابقة التمثيل المسرحي على مستوى الجامعة.  -ج

 


