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 -2الطالب المتعثر:
وهو الطالب الذى يواجهه صعوبات او مشاكل فى العمليةة التعليميةة علةى المسةتوى التعليمةى او علةى
المستوى المادى ويحتاج الى مساعدة.
 111التعثر العلمى :يعتبر الطالب متعثر علميةا عنةد ولةوله علةى ت ةدير فةعيح فةى اوةد المةواد او
اكثر على االقل اثناء الفلل الدراسىى  ،او فى نهاية العام الدراسى.
111التعثر المادى :يعتبر الطالب متعثر ماديا اذا كان غير قةادر علةى سةداد الملةروفات الدراسةية او
توفيرمتطلبات العملية التعليمي

ماديــا:
 بالرجوع الى الكشوف المسجلة برعاية الشباب يتم توفير موارد مادية من خالل مساهمات اعضاءهيئة التدريس لدفع الملروفات – اوتسليم كتب مجانية).
 -توفير فرص تدريبية مجانية مدفوعة االجر (مكافات مادية).

علميا:
اآللية المقترحة للكشف عن الطالب المتعثرين علميا
 متابعة نسب الغياب والحضور للطالب والتي يمكن من خاللها الحلول على ت ييم جزئي الن
الغياب عادة ما يكون عامل مؤثر في مستوى التحليل لدى الطالب
 ت ارير متابعه من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لت ييم بعض الجوانب لدى الطالب خالل
فترة ب اء الطالب بال سم مثل األنشطة العلمية والمهام التي توكل إلى الطالب النجازها وول ات
الن اش
 عمل ملح متابعة للطالب ي يم فيه وضورالطالب وتفاعله في الحل ات الن اشية اللغيرة أو
الحل ات اإلكلينيكية فمن خالل التفاعل بين الطالب الذين يتم ت سيمهم إلى مجموعات داخل األقسام
وبين أعضاء هيئة التدريس يمكن ألعضاء هيئة التدريس ت ييم بعض المهارات الشفهية ومهارات
التواصل لدى الطالب بشكل أعمق وأكثر دقة
 متابعة ملح انجاز الطالب ونتائج امتحانات نلح الفلل الدراسى .
 عمل استبيان للطلبة عن مستوى االستفادة من المحافرات والعملي واإلكلينيكى ومدى االستيعاب
ومدة المحافرة ووقتها ومن ي ومون بالشرح وت ويم ذلك لكل فرقة منفللة ثم استخراج نتائجها
والوقوف عند أسباب إوجام أو إقبال الطالب عن المحافرة او الدرس واإلكلينيكى والعملي
 ابالغ ال سم العلمى بنتائج االستبيانات

سياسة القسم لرفع مستوى الطالب الحاصلين على مستوى ضعيف أو متوسط :
•

عمل ولر دورى للطالب الحاصلين على مستوى فعيح أو متوسط فى الت ييم العملى وهم

مابين  % 70:60ويتم ذلك الحلر شهريا بعد كل إمتحان وبمالوظة الطالب أثناء وقت العملى ويتم بعد
ذلك تحديد ن اط الضعح الخاصة بكل طالب
•

يتم وفع خطة لرفع مستوى هؤالء الطالب وسب إوتياج كل طالب وذلك عن طريق (

(open lab hours
•

يتم تنفيذ الخطة وعمل األجراءات التلحيحية لرفع مستوى الطالب وذلك باإلشتراك مع أعضاء

هيئة التدريس
•

يتم عمل ت ييم شهرى لهؤالء الطالب إذ إستمروا فى هذا المستوى الضعيح أو المتوسط يتم

إبالغ المرشد األكاديمى المسئول عن الطالب وعن الخطة الموفوعة لرفع المستوى والتعاون معه فى
ول مشكالت الطالب
•

يتم عمل ت ييم لألجراءات التلحيحية التى تم تنفيذها ومدى إستفادة الطلبة منها ومدى تأثيرها

على تحسين مستواهم
مع نهاية الفلل الدراسي عمل ت ييم شامل وولر لكل الطالب
الجدول الزمني آللية الكشح عن الطالب المتعثرين
وم تروات مساعدة الطالب
م
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اآللية المقترحة لمساعدة الطالب المتعثرين
عمل استبيان عن أسباب التعثر وم ابالت شخلية مع الطالب المتعثةرين يةتم مةن خاللهةا محاولةة
معرفة سبب تعثر هؤالء الطالب وهل السبب في قةدراتهم الشخلةية ط طري ةة التةدريس طالمةدرس
نفسهط الملادر العلمية المستخدمة ط الجو العلمي المحيط بالعملية التعليميةة ط عوامةل اجتماعيةة و
شخلية أخرى وبعد الوصول لألسباب الح ي ية يمكن توجيه المساعدة وسب السبب.
تحديد أعضةاء هيئةة التةدريس بال سةم لمسةاعدة الطةالب المتعثةرين  :عمةل وتحديةد سةاعات محةددة
بأسماء أعضاء هيئة التدريس محددين لمسةاندة الطةالب المتعثةرين علةى أن يةتم اإلعةالن عةن هةذ
التفاصيل بلووة اإلعالنات بكل قسم
تنظةةيم ول ةةات ن اشةةية وإرشةةادية ي ةةوم بهةةا أعضةةاء هيئةةة التةةدريس المختةةارين مةةن ال سةةم والطةةالب
ومراجعه ما يلعب عليهم من الم ررات مع االستعانه بالطالب المتفوقين وذلك عن طريق إعادة
شرح المهارات أو دعم اللغة أو إعادة شرح الموفوعات النظرية للطالب .
فيمةةا يخةةم المهةةارات العلميةةة يمكةةن باالتفةةاق مةةع منسةةق ال سةةم العلمةةى وفنيةةين المعامةةل والهيئةةة
المعاونة عمل جدول اسبوعى الستخدام المعامل ( )open skills labوذلك لرفةع كفةاءة الطةالب
فيما يخم االجراءت والمهارات العلمية بجميع السنوات الدراسية.
يتم الحلول على تغذية مرتجعة من الطالب بعد وضورهم هذ الساعات للتأكد من مدى مالءمتهةا
لحل مشكالتهم وكذا الحلول على تغذية مرتجعة من أعضاء هيئة التدريس بخلةوص هةذ اآلليةة
لمعرفة مدى فعاليتها
عند اكتشاف واالت تعثر بسبب مشاكل اجتماعية أو مالية يتم مناقشةة هةذ المشةكالت علةى انفةراد
مةةع الطالةةب للحفةةاا علةةى الخلوصةةية والسةةرية وي تةةرح اختيةةار أعضةةاء هيئةةة التةةدريس ممةةن لةةديهم
قةةدرات اجتماعيةةة خاصةةة ( عةةن طريةةق التطةةوع) لحةةل هةةذ المشةةكالت مةةع تفعيةةل دور األخلةةائي
االجتماعي والنفسي في ما سبق ويتم تمويلهم من صندوق دعم الطالب.

مخاطبة أولياء األمور فى بعض الحاالت للوقوف على بعض المشكالت الخاصة بالطالب ومحاولة
ولها.
ت دم ت ارير عن تطور وال الطالب الدراسى إلى رئيس ال سم العلمةي والمنسةق ونسةخة إلةى ووةدة
الجودة
متابعة التنفيذ :ي وم بها منسق ال سم ليتابع تطور درجات الطالب
تكرر هذ اإللية دوريا.

رئيس ال سم
دط عبير عبد العزيز مدين

