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أليه دعم الطالب المتعثرين دراسيا 

كليه التمريض- جامعه المنوفيه

تعريف الطالب المتعثر : 

% فى المقررات التمريضيه وغير التمريضيه.60هو الطالب الحاصل على أقل من 

الخطوات المتبعه ألكتشاف ورعايه الطالب المتعثرين :

اوال: بدايه العام الجامعى: 

يقوم رئيس القسم بمراجعه نتائج اختبارات نهايه العام الدراسىى والتدريب العملى لتحديد

الطالب المتعثرين .

تجرى مقابله شخصيه  للطلبه المتعثرين للتعرف على مشاكلهمى من وجهة نظرهم  وكتابه

تقرير بذلك .

يرفع التقرير إلى لجنه الدعم والمساندة للطالب ) الرائد العلمى ( ووكيل الكليه لشؤن التعليم

والطالب.

ثانيا: أثناء العام الجامعى: 

يقوم رئيس القسم بمراجعه نتائج اختبارات نصفى العام الدراسىى والتدريب العملى لتحديد

الطالب المتعثرين .

تجرى مقابله شخصيه  للطلبه المتعثرين للتعرف على مشاكلهمى من وجهة نظرهم  وكتابه

تقرير بذلك .

يرفع التقرير إلى لجنه الدعم والمساندة للطالب ) الرائد العلمى ( ووكيل الكليه لشؤن التعليم

والطالب.

يبلغ الطالب المتعثر بمستواة النظرىى والعملى بصفه دوريه من قبل القسم العلمى المختص

والرائد العلمى. 
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يعد القسم العلمى خطه خاصه للطالب المتعثرين فى االلتحاق بالدراسه لمسايرة زمالئهم فى

الدراسه النظريه والعمليه.

يقدم تقرير شهرى من قبل القسم العلمى والرائد العلمى لوكيل الكليه لشؤن التعليم والطالب

عن التحصيل العلمى للطلبه المتعثرين .

ثالثا: نهايه العام الجامعى:

يقدم تقرير مفصل وشامل إلدارة الكليه عن انجازات الطالب المتعثرين من قبل الرائد العلمى

والقسم العلمى المختص .

يقدم خطه مفصله وشامله عن ما تم عمله لرعايه الطالب المتعثرين . 

تبنى اساليب الكتشاف والتعامل مع الطالب المتعثرين:

ايمانا من الكليه بأن كل طالب لديه القدرة على التفوق إذا توفرت له الظروف المناسبه واالرشاد

والتوجيه مع بذل الطالب القدر الكافى من المجهود للتحصيل والتعليمى لذلك وضعت الكليه اهتماما

لمتابعه التحصيل الدراسى للطالب ألكتشاف الطالب المتعثرين وتوجيهم للطريقى الصحيح.

المسؤل عن التنفيذ 

االقسام العلميه 

إدارة الكليه

أليات التنفيذ

متابعه التحصيل الدراسى للطالب الكتشاف الطالب المتعثرين من خالل: .1

المتابعه الشهريه لغياب الطالب عن المحاضرات العمليه والنظريه وحصرى

% ومعرفه اسباب الغياب25الطالب التى تعدى نسبه غيابهم عن 

إجراء امتحانات دوريه للطالب لمعرفه نسبه التحصيل الدراسى والمستوى

العلمى

تقارير الرائد العلمى للطالب للمتابعه الدوريه للطالب

 متابعه نتائج السنوات السابقه
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أليه التعامل مع الطالب المتعثرين من خالل :.2

يقوم كل قسم علمى بتوزيع هؤالء الطالب على اعضاءة ويكون كل عضو

مسؤل عن دعم الطالب علميا

يقوم كل قسم علمى بارسال تقرير شهرى الدارة الكليه مشتمال اسماء الطالب

%25المتعثرين فى االمتحانات الدوريه والتلى تتعدى نسبه غيابهم 

تقوم إدارة الكليه باخطار الرائد العلمى بهؤالء الطالب

يقوم الرائد العلمى بدراسه حاله هؤالء الطالب وتحديدى الطرق للتعامل معهم

وتقترح ان يكون التعامل معهم من خالل الطرق التاليه :

عقد لقاءات بين الرائد العلمى وولىى االمر لتحديد سبب التعثر الدراسى-

والعمل على حل هذة االسباب سواء ماديه او اجتماعيه او نفسيه.

اذا كانت االسباب اجتماعيه او ماديه فيتم حل هذة المشكله عن طريق اللجنه-

االجتماعيه واالخصائيين برعايه الشباب 

اذا كان سبب التعثر يرجع الى عدم القدرة على االستيعاب او التحصيل فيتم-

دراسه اسباب ذلك مع الطالب وعالج تلك االسباب عن طريق اعطاء

محاضرات ودروسى عمليه ونظريه اضافيه وتكون فى شكل مجموعات

تقويه ويقوم كل قسم بعمل خطه  لرعايه الطالب المتعثرين 

مؤشرات التقويم :

تقارير االقسام العلميه.1

تقارير الرائد العلمى.2

متابعه مستوىى الطالب المتعثرين بعد تقديم الدعم لهم.3

رئيس المعيار                                                                 عميد الكلية

أ.د/ نرمين حسين عيد                                                        أ.د/ إيناس قاسم على قاسم
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