
    
  

 ألية اكتشاف ودعم الطالب المتعثر

 :أوال تعريف الطالب المتعثر

 الطالب المتعثر هو:

الطالب الذي يواجه صعوبات او مشاكل في العملية التعليمية نتيجه ظروف تتعلق ببيئه  -1

 اجتماعية أو مادية.التعلم او ظروف نفسية او 

الطالب الذي يحصل في درجات التقييم الدورية خالل الفصلين الدراسيين علي درجة  -2

متابعه  -% من درجات التقييم الكلية التي تشمل االختبارات الدورية60أقل من 

 التفاعل المباشر مع المحاضر أثناء الدرس. -فى الدروس العمليه والنظريهالحضور

  الطالب : ثانيا ألية اكتشاف

 يتم اكتشاف الطالب المتعثر باالليات االتية

 الغياب -1

 تفعيل نسبه الغياب 

 لجنه الدعم باالقسام -2

وهي لجنه مشكله من الهيئة المعاونه بكل قسم يشرف عليها اثنان من أعضاء هيئه التدريس 

تكون مهمتهااالساسيه اكتشاف الطالب   وتكون تحت االشراف المباشر لرئيس القسمبالقسم 

 المتعثرين والمتميزين بكل شعبة وذلك من خالل 

العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للطالب في المعمل  الخاصةالمالحظه  •

وتسجيل مدي تجاوبه واشتراكه في المحاضرات والدروس العملية واالنشطة 

 الدورية المطلوبة.

الفصلية الخاصة بالدروس العملية ومراجعه مستويات حصر نتائج االختبارات  •

 .الطالب بها

 أو جه الدعم المقدمه للطالب المتعثر ثالثا

شرح المحاضرات الدراسية عسيره اثناء الساعات المكتبيه باعاده يقوم استاذ الماده  -1

 طالب .للالفهم 

يح يشرف استاذ الماده علي اجراء مجموعات معملية صغيره العادة شرح وتوض -2

 .الدروس العملية عسيره الفهم 



    
اعادة التقييم الفصلي للطالب مع التنويع في االساليب المستخدمه للتقييم من اختبارات  -3

 نظرية او مناقشة شفوية او انشطة فصلية او ابحاث مقالية او عروض تقديميه .... الخ

 الدعم النفسي -4

لظروف نفسية او اجتماعية  بالكلية حالة الطالب المتعثر االجتماعىاالخصائي يتابع 

الدكتور مدير  االستاذ ويرفع تقرير يوضح حاله الطالب واوجه الدعم المقدمة له الي السيد

 وحدة  ضمان الجودة بالكلية 

 الدعم االجتماعي  -5

لتقديم الدعم  دارة رعاية الشباب بالكليةيقدمه الطالب المن خالل البحث االجتماعي الذي 

المالي للطالب المتعثر نتيجه لظروف مادية وذلك من خالل صندوق التكافل االجتماعي 

 .وصناديق الدعم باالقسام

 

 عاــــــــــــــــــــراب

بما تم تنفيذه من اجراءات  تفصيلىتنفيذ هذه المقترحات وعمل تقرير  القسم متابعه

صل الدراسي في كل قسم ورفع هذه التقارير الي تحسينية لدعم الطالب المتعثرين خالل الف

 كل قسم. قبل السيد مدير وحده ضمان الجودة بالكلية من

 


