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الية حتديد الطالب املتعرثين د راس يا
مت الاعامتد جملس اللكية جلسة رمق ( ) 406بتارخي 2015/ 11 / 11
 يتم تحديد و اكتشاف الطالب ما قبل التعثر و الطالب المتعثرين دراسيا من خالل:
 - 1تحديد الطالب ما قبل التعثر من خالل امتحان فصلي فيي األسيبع الرابي مين كيل فصيل دراسيي ممين
حصييلعا عليي أقييل ميين  %03و كييكل ميين خييالل متابع ي حضييعر أو تغييي الطييالب بنسييب أكثيير ميين
 %52في الدروس النظري والحصص العملي .
 - 5تحديد الطالب المتعثرين دراسيا من الطلب من الخارج والباقعن لإلعادة الراسيبين أكثير مين ميرة فيي
االمتحانات النظري في نفس المادة.

 برامج رعاي الطالب المتعثرين دراسيا:
 .1يوجد قواعد خاصة بالرأفة للطالب المتعثرين دراسيا.
 .2يقوو مكت و شووو الطووالب بإرسوا خطوواب و مرفوق طي و كشو بأسووما الطووالب
المتعثوورين دراسوويا فووو كوو موووادة لمرشوود االكووواديم لتحديوود موعووود لمقابلووة هووو ال
الطالب.
 .3يقووو ك و قس و علموو بوض و الحلووو المناس و ة لرعايووة ه و ال الطووالب ( مثوو [
مجموعات تقوية ] واختيار أكفأ األساتذة والقوادرين علو التواصو معهو بوسوال
تدريس وأنشطة تعليمية مناس ة له بأيسر الطرق).
 .4يقوو المرشود االكواديم ف و جميو سونوات الدراسوة بمتابعووة وحو مشواك الطووالب
المتعثرين دراسيا.
 .5يلتق أعضا هيوة التدريس بالطالب المتعثرين دراسويا أو المعرضوين للتعثور مون
خال الساعات المكت يوة المعلنوة علو مكاتو أعضوا هيووة التودريس أو يوت تحديود
أوقات أخرى حس احتياجات الطالب و ذلك لمناقشته ف أسو اب التعثور ووضو
الحلو المناس ة للتغل عليها.
 .6متابعة نس ة الحضور والغياب للطالب وإعداد حصر للطالب المتغي ين ألكثور مون
 %25ف الدروس العمليوة و المحاضورات النظريوة .إذا تكورر الغيواب يوت إعوال
أسما ه ال الطالب لمناقشته ف معرفة أس اب الغياب ومحاولة التغل عليها.
 .7يقوو ك و قس و علم و و كو مرشوود أكوواديم بعم و تقريور عوون الطووالب المتعثوورين
دراسيا الذي يقو بمتابعته و عن مدى استجابته ..
 .8يت قياس فاعليوة برنوام رعايوة الطوالب المتعثورين دراسويا عون طريوق اسوت يانات
رضا الطالب عن خودمات الودع الطالبو و كوذلك مون خوال تت و نسو ة النجوا و
تقارير االرشاد االكاديم /فص دراس .

منسق المعيار

مدير وحدة الجودة

عميد الكلية

