
  آلیة دعم الطالب

 أوًال : الطالب المتفوقین

 الفئات المستھدفة : 

ھم الطالب الذین یتمتعون بقدرات تحصیلیة عالیة تمكنھم من تحقیق معدالت مرتفعة في مجال 

  -دراستھم ویمكن تحدیدھم على النحو التالى:

 لھم بالقسم .  الطالب األوائل وفق مجموع الدرجات حسب المستوى الدراسي  .١

  

  األطراف المسؤولة والمساھمة :

 تقع مسئولیة تحدید الطالب المتفوقین علي رئیس القسم .١

 تقع مسئولیة تنظیم وتنفیذ إجراءات التكریم علي أعضاء القسم . .٢

    

  آلیة التشجیع بالوسائل التالیة :

 یتم تقدیرھا بواسطة مجلس القسم سنویا /معنویةیمنح الطالب األوائل جائزة مالیة 

 فقط . –دة تقدیر بإسم رئیس القسم للطالب وذلك للطالب األول إرسال شھا 

 . عمل لوحة شرف بالقسم توضع بھا صورة الطالب االثنین األوائل على الفرقة الدراسیة 

  إرسال نسخة من الصور الشخصیة للطالب األوائل بالفرق الدراسیة إلى مجلة الجامعة 

  

   



 ثانیا : الطالب المتعثرین 

 المستھدفة :الفئات  

 الطالب الذي لم یتمكن من تحقیق معدل النجاح فى العملى. .١

 .في سنوات دراسیة سابقة طالب رسب أكثر من مرة .٢

  

  األطراف المسئولة والمساھمة:

 تقع مسئولیة تحدید الطالب المتعثرین علي رئیس القسم . .١

و  لي رئیس القسمتقع مسئولیة رفع أسماء الطالب المتعثرین ووضع مقترحات التعامل معھم ع .٢

 اعضاء ھیئة التدریس.

تقع مسئولیة تنفیذ برامج التقویة للطالب المتعثرین علي اعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة  .٣

 بالقسم .

 تقع مسئولیة متابعة تنفیذ برامج التقویة علي رئیس القسم . .٤

    

  -آلیة التعامل مع الطالب المتعثرین :

  خالل اعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة بالقسم .عمل حصر بھؤالء الطالب من 

 ف أسباب التعثر من حالة إعداد تقریر عن كل حالة ، وفى ضوء ھذا التقریر یكون التعامل حیث تختل

 .إلى أخرى

  عقد اسبوع مراجعة فى المقررالدراسي ، فى نھایة كل فصل دراسى ( مراجعة ) لھؤالء الطالب فقط

 بالتنسیق مع رئیس القسم. المادة یقدمھا أستاذ

  االجراءات التي تم   فاعلیة   عن مدي  یناالكادیم  الراجعھ من الطالب والمرشدین  التغذیةجمع

 اتخاذھا لدعم الطالب المتعثرین

 التخاذ الالزم   تقریر للمرشد االكادیمي   م الطالب یتم رفعفي حال عدم تقد  

 یمكن   التي  مھم والطرق والمھاراتیعن تقد دوریة  راجعة   ین بتغذیةامداد الطالب المتعثر

 نقاط الضعف لدیھم وعن مستوي تقدمھم یتغلبوا بھا علي   أن

 لمعاونة الطالب المتعثرین   المتفوقین  االستعانة بالطالب 

 



  

 المخرجات المسئول عن التنفیذ )النشاطآلیة الرعایة المقدمة ( الھدف 
 الفترة الزمنیة

 نھایة التنفیذ بدایة التنفیذ
مراجعة نتائج اختبارات نھایة كل فتره   تحدید الطالب المتعثرین

  ٢٠/..٢٠للعام الجامعي .. تدریب عملیھ
clinical rotation  

أقل     جمیع الطالب الحائزین على  
 العملي في التقییم   % ٦٠

  التمریضیة  للممارسات والنظري 
  بدایة

Clinical 
Rotation 

  نھایة
Clinical 
Rotation 

 clinicalتحدید الطالب المتعثرین لكل 
rotation  

  

مراجعة نتائج اختبارات نھایة الفصل 
من قبل القسم  الدراسي و التدریب العملي

  العلمي المختص

  

تحدید و معرفة مشاكل 
  الطالب المتعثرین

إجراء مقابلة شخصیة مع الطالب 
المتعثرین من قبل رئیس قسم تمریض 

  األطفال

عدم  وجد أن مشاكل الطالب ھي  
  تمكنھم في اللغة االنجلیزیة

  بدایة
Clinical 
Rotation 

  نھایة
Clinical 
Rotation 

ضیق وقت العملي حیث أنھم لم   
االجراءات یتمكنوا من إعادة عمل 

وذلك المدرب  أمام    والخطوات 
  بسبب عدد الطالب الكبیر

كتابة تقریر عن المشاكل و طرق حلھا و 
تقدم لجنة الدعم و المساندة للطالب 

  قسم علمي  الحلول الممكنة تبعا الكل

محاضر اجتماع لجنة الدعم و   
المساندة التابعة لكل قسم علمي 

طالب و طرق قائمة بمشاكل ال
  عالجھا

حل مشاكل الطالب 
  المتعثرین

تم زیادة عدد ساعات التدریب العملي 
للطلبة المتعثرین بعد نھایة الیوم الدراسي 

 مقرر حضر الطلبة المتعثرون في   
 Open Skill  .......... تمریض 

  مستمر
طوال السنة 

  مستمر
طوال السنة 



 المخرجات المسئول عن التنفیذ )النشاطآلیة الرعایة المقدمة ( الھدف 
 الفترة الزمنیة

 نھایة التنفیذ بدایة التنفیذ
وذلك حسب جدول العملي من خالل 

Open skill Lab  وذلك معلن في
. ومرفق طیھ صورة من جدول محاضرات

  ھذا الجدول

Lab:  الدراسیة الدراسیة 

مراجعة المحاضرات عن طریق عضو   
  ھیئة التدریس بطریقة سھلھ ومبسطة

 Revision of theتم عمل   
clinical procedure 
(demonstration& re 
demonstration in the 

lab)  

    

تم عمل اختبارات بعد كل   م الطلبة المتعثرینیتقی
Rotation     لمعرفة التحسن في

  المستوى

نجاح الطلبة و حصولھم علي   
  %٦٠تقدیر أعلي من 

  مستمر
طوال السنة 

 الدراسیة

  مستمر
طوال السنة 

 الدراسیة
متابعة حل مشاكل الطالب 
المتعثرین حتى یرتفع معدل 

  إنجاز الطالب

تبلغ الطالب المتعثرین بمستواھم النظري 
  و العملي بصفة دوریھ

وجود تقریر متابعة شھري موثق   
  و معتمد من عمید الكلیة

  مستمر
طوال السنة 

 الدراسیة

  مستمر
طوال السنة 

 الدراسیة

م تقریر شھري إلدارة الكلیة عن یتقد
  التحصیل العلمي للطلبة المتعثرین

  

یقدم خطة مفصلة و شاملة إلدارة الكلیة 
عن االقتراحات الخاصة برعایة الطالب 

  العلمي المختصالمتعثرین من قبل القسم 

وجود خطة مفصلة و شاملة   
إلدارة الكلیة عن االقتراحات 
الخاصة برعایة الطالب المتعثرین 

  من قبل القسم العملي المختص
 


