
    
  

 ألية اكتشاف ودعم الطالب المتعثر

 :أوال تعريف الطالب المتعثر

 الطالب المتعثر هو:

الطالب الذي ٌواجه صعوبات او مشاكل فً العملٌة التعلٌمٌة نتٌجه ظروف تتعلق ببٌئه  -1

 اجتماعٌة أو مادٌة.التعلم او ظروف نفسٌة او 

الطالب الذي ٌحصل فً درجات التقٌٌم الدورٌة خالل الفصلٌن الدراسٌٌن علً درجة  -2

متابعه  -% من درجات التقٌٌم الكلٌة التً تشمل االختبارات الدورٌة66أقل من 

 التفاعل المباشر مع المحاضر أثناء الدرس. -فى الدروس العملٌه والنظرٌهالحضور

  الطالب : ثانيا ألية اكتشاف

 ٌتم اكتشاف الطالب المتعثر بااللٌات االتٌة

 الغياب -1

 تفعٌل نسبه الغٌاب 

 لجنه الدعم باالقسام -2

وهً لجنه مشكله من الهٌئة المعاونه بكل قسم ٌشرف علٌها اثنان من أعضاء هٌئه التدرٌس 

تكون مهمتهااالساسٌه اكتشاف الطالب   وتكون تحت االشراف المباشر لرئٌس القسمبالقسم 

 المتعثرٌن والمتمٌزٌن بكل شعبة وذلك من خالل 

  المالحظه الخصٌة العضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة للطالب فً المعمل

وتسجٌل مدي تجاوبه واشتراكه فً المحاضرات والدروس العملٌة واالنشطة 

 الدورٌة المطلوبة.

 لٌة الخاصة بالدروس العملٌة ومراجعه مستوٌات حصر نتائج االختبارات الفص

 .الطالب بها

 

 

 أو جه الدعم المقدمه للطالب المتعثر ثالثا

شرح المحاضرات الدراسٌة عسٌره اثناء الساعات المكتبٌه باعاده ٌقوم استاذ الماده  -1

 لطالب .الفهم 



    
ٌشرف استاذ الماده علً اجراء مجموعات معملٌة صغٌره العادة شرح وتوضٌح  -2

 .الدروس العملٌة عسٌره الفهم 

اعادة التقٌٌم الفصلً للطالب مع التنوٌع فً االسالٌب المستخدمه للتقٌٌم من اختبارات  -3

 نظرٌة او مناقشة شفوٌة او انشطة فصلٌة او ابحاث مقالٌة او عروض تقدٌمٌه .... الخ

 لدعم النفسًا -4

بالكلٌة حالة الطالب المتعثر لظروف نفسٌة او اجتماعٌة  االجتماعىاالخصائً ٌتابع 

الدكتور مدٌر  االستاذ وٌرفع تقرٌر ٌوضح حاله الطالب واوجه الدعم المقدمة له الً السٌد

 وحدة  ضمان الجودة بالكلٌة 

 الدعم االجتماعً  -5

لتقدٌم الدعم  دارة رعاٌة الشباب بالكلٌةالطالب الٌقدمه من خالل البحث االجتماعً الذي 

المالً للطالب المتعثر نتٌجه لظروف مادٌة وذلك من خالل صندوق التكافل االجتماعً 

 .وصنادٌق الدعم باالقسام

 

 عاــــــــــــــــــــراب

تنفٌذ هذه المقترحات وعمل تقرٌر فصلً بما تم تنفٌذه من اجراءات  القسم متابعه

تحسٌنٌة لدعم الطالب المتعثرٌن خالل الفصل الدراسً فً كل قسم ورفع هذه التقارٌر الً 

 كل قسم. قبل السٌد مدٌر وحده ضمان الجودة بالكلٌة من
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