
 

 

 كلية االقتصاد املنزيل
 وحدة ضمان اجلودة

  معيار الطالب واخلرجيون

 آلية للكشف عن الطالب المتعثرين والفائقين
: متابعة وتقويم 

ً
 املتعثرين: الطالبأوال

: ُٚؼشف انطبنت انًزؼثش يٍ خالل اإلخشاءاد تعريف الطالة المتعثر .1

 اٜرٛخ:

 يغزٕٖ انزسظٛم انذساعٙ انؼبو نهطبنت: -

 أ( انزمذٚش انكهٙ نهطبنت 

 انذساعٙ.ة( سعٕة انطبنت ثأكثش يٍ يبدح فٙ انفظم 

 آلية تحديد الطلبة المتعثريه: -2

ٚزى رسذٚذ انطهجخ انًزؼثشٍٚ يٍ لجم أػضبء ْٛئخ                   .1

انزذسٚظ نهًمشساد ٔانًششذٍٚ األكبدًٍٚٛٛ، ٔيزبثؼخ زضٕسْى 

ٔرسظٛهٓى انذساعٙ يُز ثذاٚخ انفظم انذساعٙ ززٗ ٚزى زظش 

 ثأٔل. يشبكهٓى ٔيزبثؼزٓى ٔانٕلٕف ػهٗ يغزٕاْى أٔلا 

يٍ خالل رٕخّٛ يُغمٙ اإلسشبد األكبدًٚٙ نهًششذٍٚ                   .2

األكبدًٍٚٛٛ ٚدت انزؼشف ػهٗ األعجبة ٔانؼٕايم انزٙ أدد إنٗ 

انزأخش ٔانزؼثش انذساعٙ يثم: ػذو إداسح انٕلذ ٔضؼف انمذسح 



ػهٗ انززكش ٔضؼف عشػخ انجذٚٓخ أٔ ضؼف انذافؼٛخ نهزؼهى ٔلهخ 

بء األيٕس نألثُبء أٔ كشاْٛخ انًبدح انذساعٛخ أٔ ٔخٕد يزبثؼخ أٔنٛ

ظشٔف رًُغ انطبنت يٍ انذساعخ أٔ األعجبة رزؼهك ثبنًذسط 

ٔغٛش رنك يٍ 

 األعجبة.

 

 تحديد ومعرفة المشكالت التي يعاوي مىها الطالب المتعثرون: -3

 ٚزى رسذٚذ ٔيؼشفخ انًشكالد انزٙ ٚؼبَٙ يُٓب انطالة انًزؼثشٌٔ          -

يٍ خالل انًششذ األكبدًٚٙ، ٔرنك يٍ خالل اإلسشبد انفشد٘ 

 ٔاندًبػٙ ثبعزخذاو ًَبرج ٔزذح اإلسشبد األكبدًٚٙ.

يٍ انطالة  ٚزى رسٕٚم ثؼض انطالة رٔ٘ انسبلد انخبطخ          -

انًزؼثشٍٚ إنٗ ٔزذح اإلسشبد األكبدًٚٙ ٔانزٙ رمٕو ثزشخٛض يشكالرٓى 

 ٔإٚدبد انسهٕل نٓى.

ضشٔسح انزؼشف ػهٗ األعجبة ٔانؼٕايم انزٙ أدد إنٗ انزأخش           -

انذساعٙ يثم ػذو رُظٛى انٕلذ، ٔػذو انمذسح ػهٗ انسفع ٔالعزشخبع، 

ٔضؼف عشػخ انجذٚٓخ نذٖ انطالة، ٔػذو زم انٕاخجبد أٔ ضؼف 

انًزبثؼخ انًُضنٛخ أٔ كشاْٛخ انطبنت نهًبدح أٔ ٔخٕد ظشٔف رًُؼّ يٍ 

زؼهك ثبنًذسط أٔ انًُٓح انذساعٙ ٔغٛش رنك يٍ انذساعخ أٔ ألعجبة ر

 األعجبة.

 تحديد مجاالت التعثر وتحديد طرق وأسالية الرعاية: -4



رمٕو ندُخ انًزؼثشٍٚ ٔانًزفٕلٍٛ فٙ ٔزذح اإلسشبد األكبدًٚٙ يٍ        - أ

خالل انًششذٌٔ األكبدًٌٕٚٛ ثذساعخ زبنخ انطالة انًزؼثشٌٔ، 

ثهٗ نهزؼبي ًُ م يؼٓى. ٔٚزى اعزخذاو اإلخشاءاد اٜرٛخ ٔرسذٚذ انطشق ان

 فٙ انزؼبيم يؼٓى:

 

 

 

 

ػمذ نمبءاد ثٍٛ انًششذ األكبدًٚٙ ٔانطبنت نزسذٚذ عجت انزؼثش  - ة

انذساعٙ، ٔانؼًم ػهٗ زم ْزِ األعجبة عٕاء أكبَذ أكبدًٚٛخ أٔ 

 اخزًبػٛخ أٔ َفغٛخ.

ثش الرظبل ثٕنٙ أيش انطبنت فٙ ثؼض انسبلد، ٔإخجبسِ ثبنزؼ - د

 انذساعٙ نهطبنت ٔانٕلٕف ػهٗ أعجبثّ.

إرا كبٌ انزؼثش ثغجت انظشٔف انُفغٛخ ٔانظسٛخ، فٛزى انسم ػٍ  - س

طشٚك انًششذ األكبدًٚٙ، ٔكزنك ندُخ انزؼبيم يغ انظشٔف انُفغٛخ 

ٔالخزًبػٛخ )يخزظٍٛ ثؼهى انُفظ ٔاإلسشبد انُفغٙ ثٕزذح اإلسشبد 

 األكبدًٚٙ(.

ٚشخغ إنٗ ػذو انمذسح ػهٗ العزٛؼبة أٔ  إرا كبٌ عجت انزؼثش   - ج

انزسظٛم انذساعٙ، فٛزى دساعخ أعجبة رنك يغ انطبنت، ٔػالج رهك 

األعجبة ثبرخبر اإلخشاءاد انزظسٛسٛخ انًُبعجخ يٍ خالل دٔساد 

 رأْٛهٛخ.



ٚزى رسذٚذ انًمشساد انذساعٛخ انًزؼثش ثٓب انطبنت ٔرٕخّٛ انطبنت    - ذ

 اعٛخ، نهسم األيثم فٙ كم يبدح دس

 

 

 

 

 

 

 

عرض واعتماد مقرتح الية للكشف عه الطالب املتعثريه  وقد مت 
 والفائقني وذلك مه خالل:

يىٍ فظم دساعىٗ كبيىم ػهىٗ اللىم طالة ثؼذ يشٔس انززجغ يغٛشح ث .1

ثذاٚىىخ انؼىىبو انذساعىىٙ ًٚكىىٍ يىىٍ خىىالل دسخىىبرٓى انٕلىىٕف ػهىىٗ رمٛىىٛى 

رمٛىٛى ػىبدل  يجذئٙ نهطالة فبنىذسخبد انًزسظىم ػهٛٓىب رؼزجىش ػبيىم

  إنٗ زذ كجٛش .

رزجىىغ َغىىت ان ٛىىىبة ٔانسضىىٕس نهطىىالة ٔانزىىىٙ ًٚكىىٍ يىىٍ خالنٓىىىب   .2

انسظٕل ػهٗ رمٛٛى خضئٙ لٌ ان ٛبة ػبدح يب ٚكٌٕ ػبيم يؤثش فٙ 

 يغزٕٖ انزسظٛم نذٖ انطالة 

يىىٍ خىىالل أػضىىبء ْٛئىىخ انزىىذسٚظ ٔانٓٛئىىخ انًؼبَٔىىخ رمٛىىٛى ثؼىىض   .3

ٛىخ ٔانًٓىبو انزىٙ رٕكىم إنىٗ يثم األَشىطخ انؼهً َت نذٖ انطالةاندٕا

رمغىًٛٓى انطالة لَدبصْب فًٍ خالل انزفبػم ثٍٛ انطالة انىزٍٚ ٚىزى 



ٔثىىٍٛ أػضىىبء ْٛئىىخ انزىىذسٚظ ًٚكىىٍ ألػضىىبء ْٛئىىخ  إنىىٗ يدًٕػىىبد 

انزىىذسٚظ رمٛىىٛى ثؼىىض انًٓىىبساد انشىىفٓٛخ ٔيٓىىبساد انزٕاطىىم نىىذٖ 

 انطالة ثشكم أػًك ٔأكثش دلخ 

بد انُمبػ انؼًهٛخ يٍ خالل يُبلشخ انطىالة ٔانًزبثؼىخ انًغىزًشح زهم .4

 ٔانزمٛٛى 

 

 

 

 

ػًم يهف يزبثؼخ نهطبنت ٔنٕ لٛى يشح كم أعجٕع يٍ خالل انىذسٔط  .5

 انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ 

يىىٍ خىىالل ػًىىم اعىىزجٛبٌ نىىذسخبد انطىىالة ثبليزسبَىىبد نهغىىُٕاد  .6

ثبنؼىذ انغبثمخ ٔػًىم َغىت رظىبػذٚخ نهىذسخبد ٔيىب إرا كىبٌ انطبنىت 

 انزظبػذ٘ أٔ انزُبصنٙ 

ػًم اعزجٛبٌ نهطهجخ ػٍ يغزٕٖ العزفبدح يٍ انًسبضشاد ٔانؼًهىٙ  .7

ٔيىىذٖ العىىزٛؼبة ٔيىىذح انًسبضىىشح ٔٔلزٓىىب ٔيىىٍ ٚمٕيىىٌٕ ثبنشىىشذ 

ٔرمٕٚى رنىك نكىم فشلىخ يُفظىهخ ثىى اعىزخشاج َزبئدٓىب ٔانٕلىٕف ػُىذ 

 ٛخط انؼًهٔأعجبة إزدبو أٔ إلجبل انطبنت ػٍ انًسبضشح أ انذس

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقرتاح آلية لتشجيع الطالب املتفوقني
 

ٚىىزى ػًىىم نٕزىىخ شىىشف ثًىىذخم كىىم لغىىى رسزىىٕٖ ْىىزِ انهٕزىىخ ػهىىٗ  .1

ػٍ كم ػبو دساعٗ  ٔرفبطٛم شخظٛخ خبص ثبنطبنت األٔلطٕسح 

ًٔٚكٍ أٚضب فٙ ْزِ انهٕزخ كزبثىخ أعىًبء انطىالة انًزفىٕلٍٛ فىٙ كىم 

 . اليزسبَبد أثُبء انؼبو انذساعٙ

 

رٕصٚغ خٕائض يبنٛخ ) يسبٔنىخ إٚدىبد يىٕاسد رارٛىخ نٓىزِ اندىٕائض ( ٚزى  .2

 . ٔرٕصٚؼٓب ػهٗ انطالة ػهٗ أٌ ركٌٕ ْزِ اندٕائض لًٛخ ٔيشدؼخ 

 

 

ٚزٕاطىىم أػضىىبء ْٛئىىخ انزىىذسٚظ )ثكىىم لغىىى ( يىىغ ْىىؤلء انطىىالة   .3

انًزفٕلٍٛ ًٔٚكٍ رُظٛى زهمبد َمبشىٛخ خبطىخ ثٓىى ٚىزى خالنٓىب إشىجبع 

ثظىٕسح رفظىٛهٛخ لىذ ركىٌٕ غٛىش يدذٚىخ يىغ  فًٓٓى انؼهًٙ ٔرىٕخٓٓى

 .طالة آخشٍٚ
 



ٚىىىزى رششىىىٛر ْىىىؤلء انطىىىالة ألٖ أَشىىىطخ رجىىىبدل طالثىىىٙ داخهىىىٙ أٔ  .4

خبسخٙ ززٗ ٔاٌ رى يغبػذرٓى يبنٛب نٛزًكُٕا يٍ انغىفش ٔرنىك ألَٓىى 

  .أفضم ٔاخٓخ نهكهٛخ

 

 

ًٚكٍ العزفبدح يُٓى ثسهمبد انُمبػ ٔػًم شجّ زهمخ دساعٛخ ثٍٛ كم  .5

ًٕػىىخ يىىٍ انطىىالة ثًىىٍ فىىٛٓى يىىٍ يزؼثىىشٍٚ نًُبلشىىخ كىىم طبنىىت ٔيد

 . ثؼذِ نًؼشفخ يب نى ٚزى فًّٓ اعُبر انًبدح دسط ػهٗ زذح ثى نمبء 

 

رًُٛىىىىخ انمىىىىذساد ٔالعىىىىزفبدح يىىىىٍ انطبنىىىىت انًزفىىىىٕق فىىىىٙ انُىىىىٕازٙ  .6

ًشىىشٔػبد كىىزنك ثًشىىبسكزٓى ثبنٔ انًزؼثىىشٍٚالخزًبػٛىىخ كًغىىبػذح 

 .ثسثٛخ 

 

 

 

 

 

 

 ملتعثريه دراسيًا:برامج رعاية  الطالب ا

رٕصٚىىغ اعىىزًبساد ػهىىٗ انطىىالة انًزؼثىىشٍٚ ٚىىزى يىىٍ خالنٓىىب يسبٔنىىخ  (1

يؼشفخ عجت رؼثش ْؤلء انطالة ْٔم انغجت فٙ لذسارٓى انشخظٛخ / 

طشٚمخ انزذسٚظ /انًذسط َفغّ/ انًظىبدس انؼهًٛىخ انًغىزخذيخ / اندىٕ 

انؼهًىىىٙ انًسىىىٛظ ثبنؼًهٛىىىخ انزؼهًٛٛىىىخ / ػٕايىىىم اخزًبػٛىىىخ آٔ شخظىىىٛخ 

شٖ ٔثؼذ انٕطٕل نألعجبة انسمٛمٛخ ًٚكٍ رٕخٛىّ انًغىبػذح زغىت أخ

 . . انغجت

 



أػضىبء ْٛئىخ انزىذسٚظ ٚىزى يسىذدح نكىم  ػٍ عبػبد يكزجٛىخ  اإلػالٌ (2

يىىٍ خالنٓىىب يُبلشىىخ انطىىالة فىىٗ انًسبضىىشاد انزىىٗ ٚمىىذيٓب نهطىىالة 

 ٔرٕضٛر يب ٚظؼت فًّٓ نهطالة انًزؼثشٍٚ.

زى انزؼبيىم يؼٓىى ثخظٕطىٛخ جخ نهطىالة انًزؼثىشٍٚ يبنٛىب فٛىأيب ثبنُغى (3

 انطالة. سػبٚخربيخ ػٍ طشٚك يكزت 

 ٕٚخذ لٕاػذ خبطخ ثبنشأفخ نهطالة انًزؼثشٍٚ دساعٛب (4

ٚمىىٕو يكزىىت شىىئٌٕ انطىىالة ثئسعىىبل خطىىبة ٔ يشفىىك طٛىىّ كشىىف ثأعىىًبء -أ

انطالة انًزؼثشٍٚ دساعٛب فىٙ كىم يىبدح نهشائىذ انؼهًىٙ نزسذٚىذ يٕػىذ نًمبثهىخ 

 ْؤلء انطالة.

 

لغىىى ػهًىىٙ ثٕضىىغ انسهىىٕل انًُبعىىجخ نشػبٚىىخ ْىىؤلء انطىىالة )  ٚمىىٕو كىىم-ة

يثم:  ] ٔسػ رمٕٚخ [ ٔاخزٛبس أكفأ األعبرزح ٔانمبدسٍٚ ػهٗ انزٕاطىم يؼٓىى 

 ثطشق رذسٚظ ٔأَشطخ رؼهًٛٛخ يُبعجخ نٓى ثأٚغش انألعبنٛت.

ٚمىىٕو انشائىىذ انؼهًىىٙ فىىٙ خًٛىىغ عىىُٕاد انذساعىىخ ثًزبثؼىىخ ٔزىىم  .1

 ٛب.يشبكم انطالة انًزؼثشٍٚ دساع

ٚهزمىىٙ أػضىىبء ْٛئىىخ انزىىذسٚظ ثىىبنطالة انًزؼثىىشٍٚ دساعىىٛب أٔ  .2

انًؼشضٍٛ نهزؼثش يٍ خالل انغبػبد انًكزجٛخ انًؼهُىخ ػهىٗ 

يكبرىىت أػضىىبء ْٛئىىخ انزىىذسٚظ أٔ ٚىىزى رسذٚىىذ أٔلىىبد أخىىشٖ 

زغت اززٛبخبد انطالة ٔ رنك نًُبلشزٓى فٙ أعجبة انزؼثش 

 ٔٔضغ انسهٕل انًُبعجخ نهز هت ػهّٛ



 متابعة  الطالب املتعثريه 

  

دسخىىىبد ٔرمىىىبسٚش ٔيهىىىف الَدىىىبص انخىىىبص ثٓىىىٕلء   يزبثؼىىىخ -1

 . نزسذٚذ يذ٘ رمذيٓى الكبدًٚٙ  انطالة

رمىىذٚى رمشٚىىش ػىىُٓى ٔٚشفىىغ لعىىزبر انًىىبدح ٔانًُغىىك الكىىبدًٚٙ -2

 . نهًبدح

ايىىذاد انطىىالة انًزؼثىىشٍٚ ثز زٚىىخ ساخؼىىخ دٔسٚىىخ ػىىٍ رمىىذًٚٓى  .3

ا ثٓىب ػهىٙ َمىبط ًٚكىٍ أٌ ٚز هجىٕ  ٔانطىشق ٔانًٓىبساد انزىٙ

 . انضؼف نذٚٓى ٔػٍ يغزٕ٘ رمذيٓى

نهشائىىذ انؼهًىىٙ أٔ  فىىٙ زىىبل ػىىذو رمىىذو انطبنىىت ٚىىزى سفىىغ رمشٚىىش  .4

 . نهًششذ الكبدًٚٙ لرخبر انالصو

خًىىغ انز زٚىىخ انشاخؼىىخ يىىٍ انطىىالة ٔانشائىىذ انؼهًىىٙ ٔانًششىىذ  .5

الكبدًٚٙ ػٍ يذ٘ فبػهٛخ الخشاءاد انزٙ رى ارخبرْب نذػى 

 ٍٚانطالة انًزؼثش


