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 ظام الريادة االكاديميةن

 لبرنامج الهندسة المعمارية 

 

 :االكاديمية الريادة نظام تعريفا. 

 المؤسسو االتعييميو  وانشوط  وسيمسوم  بأنظمو  الطوب  لتعريو  التوريي  هيئو  أعضوم  بو  يقو   نظوم  هو 

ا. ممكن وج  افضل عيى الرياس  فى السير عيى ومعمونتهم الطب  ت جي  و

ا

اعجووورا ا ايوووتمات عييهوووماواتل يووومهمادوووب االعوووم االرياسووو اوهوووىايتضووومنانظوووم االريووومميااعدمميميووو اعووورمامووونا

ادملتملى:

وضووخادطوو اليريوومميااعدمميميوو افووىابرايوو االعووم االرياسوو الكوولافراوو امياسووي افووىاال رنوومم ا يوو ايووتما -1

فووىاال رنوومم اوايووتماتقووريماتقسوويماالطووب اعيووىاالووروامااعدوومميمينابموومايضوومناتبطيوو ادمفوو االطووب ا

 .ويتمااعبنهماليطب امجي ااسماالهلرس االمعمميي الخط اوااعتمممهمامنا

عمووولانمووو ضرالمرضوووراالريووومميااعدمميميووو ايوووتمامووونادبلووو ايالووورات معووولاوامشوووكب االطوووب ادوووب ا -2

 العم االرياس امناا لاالرائرااعدمميمى

 ت ضيحام ه  االرائرااعدمميمى -3

 ت ضيحااعليم االتىايتماادتيمياالرائرااعدمميمىاط قمالهم -4

 مهم االرائرااعدمميمىترريرا -5

 دمميمي اع الريممي لتل يم المستخرم  ال سمئلترريرا -6

 اعدمميمى الرائرالتىايقرمهما  رام ال -7

 المت ووو اين الطوووب  ومعوووماايعميووو دي يووو االرووومع االتوووىاتسوووترعىاتوووردلاالرائووورااعدووومميمىاوا -8

 مناا لاالرائرااعدمميمىاوالمتعثرين

واالهيئووو المعمونووو اواالطوووب اليت عيووو ابلظوووم االريووومميااتلظووويماويماعمووولاععضوووم اهيئووو االتوووريي  -9

ااعدمميمي اومك نمت اوادي ي اتط يق الترقيقااعست ممياالقص ىامل .

ا

ا



  

 

 قسم الهندسة المعمارية
2022-2021 

 
 

 
            02-22050002ف:            02-22050002شارع شبرا، القاهرة، مصر                                                                           ت:  801

 

 االكاديمى: الرائدب. 

 مر يو افوى الطوب  مون مجم عو  ايشومم عون مسوئ عاا يكو   بملكييو  التوريي  هيئو  اعضوم  مون عضو  هو 

 .ال كمل يي س

 

 : كاديمىاال الرائد إختيار لياتآج. 

 .العيمين الروام من عرم اسم دل يررم 1.

 ديموم الطملو ابهوم يوريس التوى ال راو  ن و  مون يكو   ا  وي ضول العيموين الوروام عيوى الطوب  يقسوم 2.

 .البز  والت جي  واعيشمم اللصح لتقريم وضلك امكن

االعوم  برايو افوى تعري وى برنومم  دوب  مون العيموى الرائور ومهوم  العيميو  الريومم  بلظوم  الطوب  تعريو  3.

 .اإلعرامي  ال را  لطب  ودمال  الرياسى

 .ب  الخمال االمكت ي  السمعم  تررير مخ ومكت   ب  الخمص والقسم العيمى الرائر اسم عن اععب  4.

 )عيمي ا صص( ااالطي   ت اجر بمممدن اععب  ووضخ طي   مخ بمعجتممع مس ق اعب  وضخ 5.

 .والطب  التعييم لشئ   الكيي  ل ديل يفع  ويتم مويى او شهرى تقرير االراي 6.

 .ليمقريا االطمل  مياس  نهمي   تى وضلك ليطمل  الزاميم ولي  استشمييم الرائر يأى يك   7.

ا.اضمفي  است سميا  او اسئي  وج م علر العيمى بملرائر اعتصم  8.

ا

 :كاديمىاال الرائد مهامد. 

 المر يوو افوو  ا  لوو  ملووم الجووممع  الطملوو  أما  عيووى الترديووز فوو  إجموومعاا العيمووى الرائوور مهموو  تكموون

 متمبعو  دمالو  اإلعراميو االسول  فو  العيموى ليرائور األسمسوي  المهوم  تكو   وسو   تخرجو   توى الجممعيو 

 فوى العيموى الرائور واج وم  أهوم ومون الجوممع االعوم  مون األو  الرياسوى ال صول فو  مياسوت  أثلوم  الطملو 

 : المر ي  هم 

 .بهم المقير الرياسي  ليسل  الرياسي  الخط  بم رما  الطمل  تعري  .1

 .ملهم لبست ممي الس ل ألفضل الطب  وإيشمم بملكيي  المتم   بملم ايم اإللمم  .2

 .لهم الملظم  العمم  والق اعر العم  نص  إدت ميا  بم اعير الطمل  تعري  .3

اإ  والشو هى العميوى وميجوم  السول  أعموم  وميجوم  موممي دول ميجووم  عيووى الطملوو  إطوبع .4

 .المعي مم  هم  عيى لي ا   المممي استمض إلى بملرج ع مممي لكل التقييم ودي ي  وجر
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 .الممل    العيمي  والريجم  التخصصي  الكيي  بإاسم  اإللمم  .5

 .الكيي  من التر يل بكي ي  الطمل  تعري  .6

 .الجممعي  بملمر  بمإللترمق الطمل  الترمق دي ي  .7

 .دممي  أوالسل  الرياسى ال صل تمجيل بكي ي  اإللمم  .8

اليسوول  ليلقوول ليطملوو  بهووم المسووم   الموو ام وعوورم اإلمترمنووم  يأفوو  لجووم  عيووى الطملوو  إطووبع .9

 .التملي 

 فو الو  المرورمي اللسو   تعورى إضا ليررموم  وتعرضو  المرمضورا   ضو ي بأهميو  الطملو  إلموم  .11

 .الراديي  لي ائح ت عم البيم 

 دمالو االمرمضورا  امعوم  مادول بملسوي   أدول إضا لهوم يتعور  التوى بملعق بوم  الطملو  إلموم  .11

 .اإلمترمنم  فى البش  مو  اضا لي صل وتعرض  عمم  الجممعى والرر 

اوتل وويههم وتر يووزهم الملخ ضوو  المعوورع  ضوي الطووب  وإيشوومم الطووب  معوورع  مراا وو  .12

 .ضلك  يم  المت ع  لإلجرا ا 

االجممعوو  بمرافووق وتعري وو  اإلعراميوو  السوول  موون مرجوو ي فمئووري أعيووى لترقيووق الطملوو  ت جيوو  .13

 .المختي  

او ق اوو  دييتوو  فوو  المقرموو  والخوورمم  ليكييوو  والتلظيموو  اإلمايي بملهيكوول الطملوو  تعريوو  .14

 وواج مت 

اا العيمى يائر  لمراجع  الطمل     .15 ا.المعيل  المكت ي  السمعم  وفق مائمم

 زمبئهومالخرمو  المتطو عين الطوب  موخ بملتعومو  )واللوروا  المرمضورا ( الت عيو  بورام  تل يوم .16

 .التلظيمي  مهمياتهم وتلمي 

 اإلعراميوو االسوول  فوو  المشوومهري والمب ظووم  بملظ اهرالسووي   العباوو  ضا  العموول ويم تل يووم .17

 .البئق غير أوالزى التردين مثل عبجهم ف  أمباا

 .الصري  ومشكبتهم إعمامتهم عيى ليتبي  الخمال  الظرو  ضوي الطب  مسمعري .18

اوتلميتهووم الوقيهم فو  أمووباا الطووب  بهوم يتمتوخ التو  الخمالوو  والم اهوو  المهوميا  عون الكشو  .19

 .أفضل بشكل

 لتمريرهومااعسوت يمنم  تصوميم مثول اإليشومم أموا  وفوق لوملك وفقوم اإليشوممي  العمييو  تخطوي  .21

 .اإليشممي  والمقمبب  المب ظ  ا ائم وتط يق وتريييهم الطي   عيى
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االقسووم لورئي  مياسووى فصوول دوول نهميوو  فوى بوملطب  دوومص تقريوور برفووخ العيمووى الرائور يقو   .21

اا ا.العيمي  الريممي إجتممعم  وبجرو  ليطب  وت جي  أنشط  من تل يم  تم مم م ضرم

ا

 :كاديميةاال الريادة لتنفيذ المستخدمة الوسائله. 

 ال سومئلاومون جيوري الو يي فوى الريوممي عمييو  لتل يوم الكييو  امكمنيوم  اسوتخرا  العيموى ليرائور يمكون دموم

 :استخرامهم يمكن التى

 .الكيي  ف  المتم   التعييم تقليم   .1

 .وا تيمجمتهماوم اه هم وظروفهم الطب  عيى ليتعر  العيمى الرائر است يمنم   .2

 .العمل وويم المرمضرا  لتل يم الك يري القمعم  .3

 .الكيي  مكت    .4

 الطي   لرى واإلبتكمي ال ر  لتشجيخ الكيي  وويم معممل .5

 

 االكاديمى الرائد برامجو. 

اسو يلاعيوى ملهوم الرياسوى الت و ق عيوى الطملو  تسومعر التوى ال ورام  بعو  لطي تو  العيموى الرائور يقور 

ا: الرصر ع المثم 

 

 واالبتكار اإلبداع مهارات تنمية برنامج  .1

 واعدتشوم  لبدتوراعاإبراعيو  ميو   لوريهم الومين ليطوب  اعبتكمييو  القوريا  تلميو  ال رنومم  يتضومن

 . ال ر  وإجرا ا االعيم  الت كير ودط ا  المشكب   ل مهميا  بتعييمهم وضلك

 .الدراسية المجموعات برنامج  .2

 فوى الرياسوي االمقوريا  فوى مياسوي  الوع بم  ي اجهو   الومين الطوب  تلظويم ال رنومم  هوما يتضومن

ىاااااالوومات التعيوويم مهووميا ابتعيوويمهم وضلووك يغ ووتهم  سوو  إضوومفي  سوومعم  وإعطوومئهم مياسووي  مجم عووم 

(Self-Studyا)اويلعقوور المشووكب   وول مهووميا اوتلميوو  تووريي م  ضوومن المعي مووم  وت وومم  ونقوول

ا.اس  ع دل ليتكراي امبل اس  عين دل مويي ابص يي العيمى الرائر إشرا  ترت المجم ع  إجتممع

 

 .المواهب تنمية برنامج .3
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اليطب  الخمال  والقريا  الم اه  تلمي  ال رنمم  يتضمن

ا

 والدورات المحاضرات .4

 لو ع  واإليشومماالت جيو  تسوتهر  والتو  ليطوب  والورويا  المرمضورا  بعو  العيموى الرائور يولظم

 الرائوور بووروي وتعووري هماليطووب  الخمالوو  القووريا  وإطووبق التر يووز إلووى أوتهوور  المهموو  الم اضوويخ

 :يي  مم والرويا  المرمضرا اهم  أمثي  ومن واست سمياتهم أسئيتهم عيى واإلجمب  ضلك  يم  العيمى

 موخ التعممولاودي يو  المشوكب   ول مهوميا  أهوم عيوى الطوب  تعريو  إلوى تهور  مرمضوري .1

 .الكيي  ف  الطمل  ت اج  الت  المشكب 

 القورا ي مهوميا اأهوم عيوى الطوب  تعريو  إلوى وتهور  السوريع  القورا ي لمهوميا  مرمضوري .2

 العمم اوالقرا ي اعستمدمي ف  المهميا  هم  ت ظي  ودي ي  السريع 

 التع يور فو  األمبيو اوالشوجمع  اإللقوم  مهوميا  أهوم عيوى الطوب  تعريو  إلوى تهور  مرمضوري  .3

 . الرياسي  والريمي الخمال االريمي ف  الم مهيم هم  وتط يق واعاترا م  اآليا  عن

االلجووم اومجوومع  اللجووم  لمعووميير وإيشووممهم ليلجووم  الطووب  تر يووز إلووى تهوور  مرمضووري  .4

ا.اللجم  وأس م  اللجم  ودط ا 

 ودي يوو  واإل  وومطاال شوول وأسوو م  الصووع بم  لتخطوو  الطووب  تر يووز إلووى تهوور  مرمضووري  .5

 .العمم  والريميااألدمميمي  المجمع  ف  وسه ل  بيسر الصع بم  تخط 

 مون اإلمكوم ااوري واعسوت ممي ال اوت إمايي دي يو  عيوى الطوب  تعريو  إلوى تهوور  مرمضوري  .6

 .ال ات يخر ابمم القريا  ت ظي  أهمي  إلى وإيشممهم المتم   الزملي  ال رال 

 القيوق مون اللو عاهوما تجوموز ودي يو  اعدت ومي ايوق بممهيو  الطوب  تعريو  إلوى تهور  مرمضوري  .7

 .اعدت ميا  فتري ف 

 ودي يو  الم ورعيناوأشوهر ومظومهري اإلبوراع م هو   بأهميو  الطوب  تعريو  إلوى تهور  مرمضوري  .8

ا.اإلبراع  الت كير

 

 الجامعية السلوكيات محاضرات .5

االطووب  بعوو  وياسووترعى الكييوو  م لووى مادوول السووي دي  والمب ظوو  الرمجوو   سوو  الوو يم هووم  تعقوور

 :لرض يهم المعليين
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اا المووؤثري الشخصوويم  بعوو  بمستضوومف  العيمووى الرائوور يقوو  اااا-  مرمضوورياإللقووم  وثقمفيووم اجتممعيووم

 . )الثقمفي  اليجم  مخ بملتعمو ( ليطب 

 زيوميا  دتلظويمااإليشووممي  الخورمم  وتقووريم والتلظويم واإليشوومم بملت جيو  العيميوو  الريوممي يقو   -

ا.ليتخصص التمبع  والهيئيت والشردم  المصمنخ

 

 والمتعثرين المتفوقين الطالب رعايةز. 

 ومعوماالمتعثورين الطوب  مشوكب   ول عيوى الترديوز و الطوب  بجميوخ األدومميمى الورعم بورام  تعلوى

ا:التملي  الخط ا  فى ال رام  هم  تتم و المت  اين الطب  ويعمي 

 

 :المتعثرين الطالب ورعاية دعم :أوال

االتعييميو  العمييو  فوى مشومدل او الوع بم  ي اجهو  الومى الطملو  هو  المتعثور الطملو  :المقدمةة .1

 متعثور الطملو اويعت ور .مسومعري الوى ويرتومر الموممى المسوت ى عيوى او التعييموى المسوت ى عيوى

 ال صوول اثلووم  اعاوولاعيووى ادثوور او الموو ام ا وور فووى ضووعي  تقوورير عيووى  صوو ل  علوور عيميووم

اا.الرياسى العم  نهمي  فى او ، الرياسىى

ا

 :المتعثرين الطالب وتحديد التعرف آلية .2

اا والمتووأدرين المتقوورمين الطووب   صوور  - اال صوول نصوو  اعدت ووميا  نتوومئ  وااووخ موون مياسوويم

 .بأو  أوع مست يمتهم عيى وال ا   لمتمبعتهم دمص سجل ف  وتسجييهم الرياس 

اليتموميين الطوب   يو   عيوى التعور  دوب  مون المعمونو  الهيئو  و التوريي  هئيو  أعضوم  يقو   -

افوى المتكوري  السوريع  اعمترمنوم  و الطوب  ميجوم  دوب  مون وأيضوم التقوميير و ال اج وم  و

 .المتعثرين الطب  إدتشم 

ا

 :المتعثرين الطالب رعاية طرق .3

 وملماشو امورت ين مون عدثور المتبي وين ليطوب   صور إعورام و والبيوم  الرضو ي نسو   متمبعو   -

 ولوى إعوب ايوتم البيوم  تكوري إضا و عييهوم التبيو  ومرمولو  البيوم  أسو م  معرفو  فوى الطوب 

 .الطب  الشئ   الكيي  وديل مكت  طريق عن األمر
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االمكت يوو  السومعم  دوب  الطووب  هووؤع  بمتمبعوو  )العيمووى الرائوور( التووريي  هيئو  عضو  يقو    -

اأسوو م  عيووى التعوور  فووى المتعثوورين الطووب  لملماشوو  المرمضوورا  جوورو  فووى يروورمهم التووى

 .التعثر

 .بهم تعثر التى المقريا  أجزا  لتبطي  إضمفي  وتمميين مرمضري بعمل القسم يق    -

اهوؤع  تعثور سو   معرفو  مرمولو  دبلهوم مون يوتم المتعثورين الطوب  عيوى اسوتمميا  ت زيوخ  -

االمصووممي /ن سوو  المرمضوور/ التووريي  طريقوو  / الشخصووي  اوورياتهم فوو  السوو   وهوول الطووب 

 شخصوي اآو اجتممعيو  ع امول / التعييميو  بملعمييو  المروي  العيمو  الجو  / المسوتخرم  العيميو 

 .الس    س  المسمعري ت جي  يمكن الرقيقي  لألس م  ال ال   وبعر أدرى

اا المتوأدرين الطوب  موخ اجتمومع تلظويم  -  فيهوماتوأدروا الومين المو ام أسوتمض موخ لقوم ا  وعقور مياسويم

 بعوور وضلووكاالرياسوو  مسووت اهم لترسووين المثيووى الطوورق إلووى وإيشووممهم التووأدر أسوو م  لملماشوو 

 . وال صيي  الشهري  اللتمئ 

 . الرياس  ال صل امترم  نتمئ  دب  من المتعثرين الطب  تقر  متمبع   -

 .ليكيي  اعدترونى الم اخ عيى السمبق  ليسل ا  لإلمترمنم  نممضر تقريم  -

اليسوول ا  المشوومبه  الروومع  فوو  ملوو  إلسووت ممي المتعثوورين الطووب  مسووت ى تطوو ي نتوومئ  ترييوول -

 .المق ي 

ا

ا

ا

 - :المتفوقين الطالب لتشجيع آلية :ثانيا

 الطووب   صوويي  زيووممي  يوو  موون ن عيوو  نقيوو  إ وورا  إلووى المت وو اين آليوو  تهوور  :المقدمةةة .1

  يومي فو  وااعيو  سوي ديم  إلوى المكت يو  المعي موم  ترجمو  ،وإلوى نم يو  مون يممياسواالمت و اين

 لو  الملمسو   الظورو  تو فير إلوى بمسوتمراي يرتومر المت و ق والطملو   أدورى نم يو امون الطوب 

 أمور  ولو  و و  بو  اعهتموم  مون يزيور بت جيو  وضلوك ت  او  فو  لبسوتمراي ويعميتو اوتشوجيع 

 لوورى الوول   عوون بملرضووم الشووع ي ترقيووق إلووى الملمسوو   الترب يوو  الرعميوو  وفووقامتمبعتوو  عيووى

ا.واألسري الكيي  مادل اعجتممع  ومريط  الرياس  ترصيي  عيىاأثر  عنعكمس المت  ق
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ادمالو  اوريا  لوريهم ممون الطوب  أولئوك إلوى لإلشوميي المصوطيح هوما يسوتخر  : التفةوق معنةى .2

ااألفورام هوؤع  تميوز بملضورويي ولوي  فليو  أو أمبيو  أو عيميو  معيلو  مجومع  فو  ليت و ق توؤهيهم

اا أث تو ا مون عيميوم والمت و ق  ألاورانهم بمللسو   الومدم   يو  مون مرت وخ بمسوت ى االترصويل فو  ت  اوم

 فو  الوريجم  مجمو ع مون % 91 تتجوموز التو  الوريجم  أعيوى ترقيوق مون وتمكلو ا المعرفو 

اا فيو  أبورو الومياالصو  اا ت  اوم  مرادوز عيوى  صوي ا مون وهوم الريمضوى ليت و ق بمللسو   اموم .عيميوم

ا.ييمضي 

ا

 : المتفوقين ورعاية تكريم برنامج أهداف .3

ا- الرياسو  ترصويي  عيوى أثوري يولعك  مموم المت و ق لورى الول   عون بملرضوم الشوع ي ترقيوق  -

 1 الكيي  مادل اعجتممع  ومريط 

ا- و  ووز جهوو مهم مضوومع   عيووى لتشووجيعهم المت وو اين بتكووريم التربوو ي الثوو ا  م وورأ تط يووق -

 1 بهم لإلاترا  الرياس  الترصيل وضعم  مت سط  من اآلدرين

 1 الطب  بين اإليجمبي  الملمفس  يو  ب   -

ا- اهتمممومتهم لممميسو  لهوم ال رالو  بإتم و  الطوب  لورى واعبتكومي اإلبوراع يو  وتشوجيخ إيقومظ  -

اومي لهم ارياتهم مخ تت ق الت  المتعرمي وم اه هم العيمي 

ا

 :المتفوقين الطالب تحفيز طرق. 4

 1 لت  اهم الملمس   بملجممعم  وإلرماهم الت  ق مجم  و الطب  بهؤع  التعري  ا-

ا- – – تقورير، شوهمما  مولرهم دوب  مون )اجتممعيوم ييمضويم عيميوم( المتميوزين الطوب  تكوريم يوتم ا-

 1 مملي  مكمفآ  وملرهم اعنترنت ش ك  عيى الكيي  وم اخ اععبنم  بي  م  اسممئهم اعب 

 - الخريجين   ل فى سل يم الرفعم  آوائل تكريم دب  من ا-

 - مويي  ميزاني  دب  من العيمى بمل ر  الخمال  ودملك بملطب  الخمال  الكيي  معممل معما-

 .الجممع  ا ل من سل ي 

 مون ييمضوي  أو ثقمفيو  أو عيميو  دمنوت سو ا  المختي و  اعنشوط  فوى ليمشوميد  الطوب  معوم  -

ااعضوم  السوممي إشورا  تروت الطببيو  اليجوم  و الطوب  إترومم و الطوب  يعميو  نشومطا- دوب 

ا.الطببي  اعسر ودملك التريي اهيئ 


