وزرا ة التعليم العاىل

املعهد العاىل للحاسبات وتكنولوجيا املعلومات
مبدين ــة الش ــروق

تقرير بنسبة المستفيدين من الدعم الطالبى
بمتابعة التنفيذ لما ورد بخطة الدعم الطالبى  ،وما تم إتخاذه من إجراءات
وممارسات تبين أن نسبة المستفيدين من الدعم كالتالى:
أوالً  :الدعم المالى:
من خالل مراجعة تقارير اإلدارة المالية وإدارة شئون الطالب تبين اآلتى :
 .1إجمالى الدعم المالى خالل العام الدراسى  3102 / 3102حوالى (  071ألف جنيه )
 .2إجمالى عدد الطالب المستفيدين حوالى (  011طالب ) بمختلف الفرق الدراسية.
 .3نسبة المستفيدين إلجمالى عدد الطالب = % 0320 = 011 * 2991 / 011

ثانيا ً  :الدعم األكاديمى:
من خالل تقارير إدارة المتابعةة بخوةوا الطةالب المكةتركون بماموعةاق التقويةة ر وتقةارير
إدارة اإلمتحاناق والكُعب العلمية بخووا الطالب المحملون بمواد تخلف وجداول المراجعة للطالب
للطالب المتعثرين دراسيا ً نهاية كل فول دراسى ر وتقارير الطالب المتميزين والمكتركون بمسةابقاق
علمية ر تبين اآلتى :
 .1عةدد الطةالب المسةتفيدين مةةن ماموعةاق التقويةة ونسةةبتهم للفوةل الدراسةى األول والثةةانى
 3102 / 3102كالتالى :
 oالفول األول = % 0922 = 011 * 2991 / 772
 oالفول الثانى = % 2220 = 011 * 2991 / 0220
 oإجمالى نسبة المستفيدين خالل العام الدراسى = % 02
 .2عدد الطالب المستفيدين مةن مراجعةة مةواد التخلةف ونسةبتهم خةالل الفوةل الدراسةى األول
والثانى  ( 3102 / 3102بعد إستبعاد طالب الفرقة األولى ) كالتالى :
 oالفول األول = % 32 = 011 * 3221 / 070
 oالفول الثانى = % 22 = 011 * 3221 / 233
 oإجمالى نسبة المستفيدين خالل العام الدراسى كامالً = % 03
 .3إجمالى نسبة الطالب المستفيدين من المسابقاق العلمية الداخلية والخارجية مثل ACM :
ر  Imagine Cupر فريق أيناكتس فهو ضئيل وال يتااوز  31طالب وفقا ً للتوفياق.
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** وبالتةةالى فةةلن الةةدعم األكةةاديمى للطةةالب المتميةةزين يتمثةةل فةةى  :اإلهتمةةام بالمكةةروعاق
المتميزة على مستوى البرامج التعليمية الثالث ر المتابعةة مةن خةالل رواد الفةرق الدراسةية
بالبرامج التعليمية الثالث.

ثالثا ً  :دعم األنكطة الطالبية:
من خالل تقةارير إدارة رعايةة الطةالب إتضة مكةاركة عةدد ال بةه بةه مةن الطةالب فةى
مختلف األنكةطة ( رياضةية – ثقافيةة – فنيةة – إجتماعيةة – رحةالق  ) .... -ر سةوا داخةل
المعهةد أو فةى المسةابقاق التةى تن مهةا وزراة التعلةيم العةالى للمعاهةد العليةا الخا ةة والتةى
حقق المعهد فيها مراكز مختلفة على مستوى الفرق المكاركة.
وبةةالن ر إلةةى حاةةم األنكةةطة التةةى يةةتم تنفيةةلها علةةى مةةدار العةةام الدراسةةى باإلضةةافة إلةةى
الةةرحالق والمعسة راق وأنكةةطة األسةةر الطالبيةةة وويرهةةا تتاةةاوز نسةةبة المكةةاركة % 21
على مستوى المعهد.

رابعا ً  :دعم مختلف األنكطة:
ويسعى المعهد مستقبالً لزيادة نسبة المكاركة الطالبية فةى مختلةف األنكةطة التةى تقةام
سنويا ً سوا داخل المعهد وذلك من خالل :
 .1مساعدة وتحفيز أعضاء هيئة التدريس رواد الفرق للطالب على المشاركة .
 .2مساعدة وتحفيز إدارة المعهد من خالل زيادة مكافأة المراكز المتقدمة.
 .3السعى لتأهيل الطالب للمشاركة فى بطوالت إقليمية ودولية برعاية المعهد.
 .4زيادة دور إتحاد الطالب واألسر الطالبية فى جذب الطالب للمشاركة.
 .5محاولة تحديد فراغات وتوقيتات بالجداول الدراسية تحت مسمى أنشطة طالبية.
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