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 المتعثرين اكاديميا   الطالب آلية التعامل مع                              
اسي الماضي وحصر الطالب الباقين لالعادة والمسئولين ، يقوم قسم شئون الطالب بمراجعة نتائج العام الدر  •

وعرضه علي وكيل الكلية لشئون  بالوالتعرف علي الطالب متكرري الرسوب والمواد التي يتكرر فيها رسوب الط
 التعليم والطالب .

 يقوم السيد الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بارساله الي السادة رؤساء االقسام المعنية .  •
ح المرشدين المناسبين من اعضاء هيئة التدريس طبقا للمواد التي يتكرر فيها يقوم السادة رؤساء االقسام بترشي •

 لب المتعثر .الطالرسوب ل
المكلفين بوضع خطة تدريسية واالنشطة التعليمية المناسبة للطالب  ء هيئة التدريسيقوم السادة اعضا •

 .  المتعثرين وعرضها علي السادة رؤساء االقسام
االكاديمية والخطة   العالن عن اسماء السادة اعضاء هيئة التدريس المرشدينعلي السادة رؤساء االقسام ا  •

ل الكلية لشئون التعليم والطالب الخطار وحدة ضمان الجودة اماكن واوقات تواجدهم الي  وكيو ة التدريسي
 واعالنها للطالب في اماكن تواجدهم .

 .  المرشد االكاديميعمل جلسات جماعية لهوالء او جلسات فردية لتوجيههم عن طريق   •
 متابعة تطورهم الدراسي من خالل سجل المرشد االكاديمي .  •
كاديمى ( بكتابة تقرير الى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ومدير ضاء هيئة التدريس ) المرشد االعا يلتزم •

  .وحدة الجودة عما تم انجازه ويتم استطالع راى الطالب
 عقد جلسات ارشادية للكشف عن اسباب التعثر الدراسي سواء كانت اكاديمية او اجتماعية   •
 علي حدة حسب اسباب التعثر . لةاعداد خطة لكل حا •
 ظيم مجموعات ومحاضرات اضافية للنهوض بهؤالء الطالب .تن •
 زيادة الحضور كشوف الطلبة المتعثرين  –قياس فاعلية البرامج المقدمه للطالب متعثرين ) زيادة نسبة النجاح  •

   دة ضمان الجودةحو  مدير                                                                 
 أ.د/ رشا محمد توفيق                                                             
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