
 دراسيا أوالً: الطالب المتعثرين

ومن لم يحققوا النتائج التعليمية المستهدفة والمعرضون  صعوبات تعلم ىذو دراسيا   الطالب المتعثريين

  :( من الالئحة الداخلية للمعهد على115وتنص مادة )للرسوب 

 آليات رفع المعدل التراكمي –الفصل من الدراسة  –كاديمي ر األااإلنذ(: 115مادة )
في اى فصل دراسي يوجه له انذار اكاديمي، يقضى  2.00اذا انخفض المعدل التراكمي للطالب الى أقل من  .1

 على االقل. 2.00بضرورة رفع الطالب لمعدله التراكمي الى 

ة اذا تكرر انخفاض معدله التراكمي عن يفصل الطالب المنذر اكاديميا  من الدراسة ببرنامج الساعات المعتمد .2

 ستة فصول دراسية رئيسية متتابعة. 2.00

 يفصل الطالب اذا لم يحقق الطالب شروط التخرج خالل الحد االقصى للدراسة وهو عشر سنوات. .3

يجوز لمجلس ادارة المعهد أن ينظر في امكانية منح الطالب المعرض للفصل نتيجة عدم تمكنه من رفع معدله  .4

فصليين دراسيين رئيسيين لرفع معدله التراكمي الى على االقل، فرصة واحدة وأخيرة مدتها  2.00اكمي الى التر

من الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج على  %80وتحقيق متطلبات التخرج ، اذا كان قد اتم بنجاح دراسة  2.00

 االقل.

بغرض تحسين المعدل التراكمي، وتكون اإلعادة يجوز للطالب اعادة دراسة المقررات التي سبق نجاحه فيها  .5

 5دراسة وامتحانا  ، ويحتسب له التقدير الذي حصل عليه في المرة االخيرة لدراسة المقرر ، وذلك بحد أقصى 

مقررات إال اذا كان التحسين لغرض رفع اإلنذار االكاديمي أو تحقيق متطلبات التخرج ، وفي جميع االحوال 

 .يرين في سجله االكاديمييذكر كال  من التقد

 ويتم اتباع الخطوات التالية لرعايتهم:
يقوم المرشد األكاديمي بالقسم بحصر الطالب المتأخريين دراسيا  من واقع بيان الحالة وتسجيلهم في سجل خاص  •

                                                                                                                  لمتابعتهم والوقوف على مستوياتهم أوال  باول.         

تعرف على األسباب والعوامل التى تسليم االستمارات من قبل المرشد االكاديمي للجنة الدعم الطالبي والتي بدورها ت •

أدت الى التاخر الدراسي مثل عدم تنظيم الوقت وعدم حل الواجبات أو ضعف المتابعة المنزلية أو كراهية الطالب 

                                                                                               الدراسة أو ألسباب تتعلق بالمعلم او المنهج الدراسي وغير ذلك من االسباب.للمادة أو وجود ظروف تمنعه من 

                            تنظيم لقاءات فردية وجماعية مع الطالب المتعثريين.      •

طبيعة المشكلة التي تواجه الطالب المتعثر والعمل على حلها من خالل االجراءات المالئمة وفقا  لالئحة  الوقوف على •

 المنظمة للمكان.

دور المرشد األكاديمي لمساعدة الطالب في التأقلم مع نظام الساعات المعتمدة واالشراف على برنامج الدراسة  •

الدراسية لكل فصل دراسي ومالحظة تقدمه ومراقبة أدائه كجزء من للطالب وارشاده ومعاونته في اختيار المقررات 

 ( من الالئحة المنظمة للمعهد.105مادة )متابعة العملية التعليمية. 

 كتابة تقرير عن المشاكل التي أدت الى التعثر و رفع التقرير الى رئيس لجنة الدعم الطالبي بالمعهد. •

وفتح دراسة حالة لمن يحتاج غلى متابعة دقيقة منهم واالستعانة بالوحدة اإلرشادية تقديم خدمات الرعاية الفردية لهم.  •

 لتشخيص أسباب التاخر الدراسي النفسية.

 عمل ملفات خاصة بالمتعثرين لمتابعة حالة كل طالب على حدة. •

ة آليات الدعم )فى نهاية كل فصل دراسى( من لجنة الدعم الطالبى عن متابع رفع تقرير دورى متضمنا  التوصيات •

 معهد.الطالبى إلى عميد ال

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في بداية الدراسة

 

 أثناء العام الدراسي

 

 نهاية العام األكاديمي

 

مراجعة نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي  •

 .لتحديد الطالب المتعثرين ورصدهم في النموذج

عمل استبيان عن أسباب التعثر واجراء مقابالت  •

 .شخصية يتم من خاللها معرفة سبب التعثر

اكل التى أدت الى التعثر شالمكتابة التقرير عن  •

 .وكيفية حلها

بالدعم الطالبي رفع التقرير الى اللجنة الخاصة  •

  .للدعم والمساندة بالمعهد

 

مراجعة نتائج اختبارات نصف الفصل  •

الدراسي والدرجات العلمية لمتابعة الطالب 

 .المتعثرين

متابعة نسبة غياب وحضور الطالب والتى  •

يمكن من خاللها الحصول على تقييم جزئي 

  .حيث ان الغياب يؤثر في مستوى التحصيل

 مسئول لجنة الدعم الطالبييحتفظ كل  •

وكذلك اللجنة بسجل لهؤالء الطالب مدون 

به طبيعة المشكلة والخطواط التي اتخذت 

 لحلها ومدى انجاز الطالب.

شراك الطالب المتعثرين في االنشطة ا •

  .الطالبية بالمعهد وتشجيعهم على االستمرار

رصد درجات االمتحانات النصف فصلية  •

في النموذج ورفعها للمرشد األكاديمي قبل 

 .موعد االنسحاب

عمل خطة خاصة بالطالب المتأخرين في  •

الدراسة لمسايرة زمالئهم في الدراسة 

)مجموعات تقوية أو  النظرية والعملية

 سكاشن مجمعة(.

مسئول لجنة الدعم يقدم تقرير شهري من  •

الطالبي بالقسم الى المشرف العام )المرشد 

 األكاديمي العام(.

 

متابعة مدى نتائج اإلمتحانات وتحديد مدى  •

 الطالبتحسن 

يقدم للمعهد مفصل شامل عن انجازات الطلبة  •

 المتعثرين 

االستعانة بالسادة أعضاء هيئة التدريس ممن  •

لهم قدرات اجتماعية خاصة لحل مشكالت 

الطالب مع تفعيل مشاركة ولى االمر في كل 

 خطوة.

 

المرشد 

ءاألكاديمي  

لجنة الدعم 

 الطالبي

لجنة الدعم 

 الطالبي
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 أسباب تعثر علمية 

نتائج االختبارات الشهرية والفصلية وتعزيزها يتم حصر  •

بالمعلومات االحصائية والرسوم البيانية ودراستها مع إدارة أستاذ 

المادة حيث يمكن تقديم الخدمات اإلرشادية الالزمة للطالب في 

 ضوئها.

تنظيم اجتماع مع الطالب المتاخرين دراسيا  وعقد لقاءات مع  •

ا لمناقشة أسباب التاخير وإرشادهم أساتذة المواد الذين تاخروا فيه

إلى الطرق المثلى لتحسين مستواهم الدراسي وذلك بعد النتائج 

 الشهرية والفصلية.

توجيه أساتذة المواد عن كيفية رعاية الفروق الفردية بين الطالب  •

واهميها في التعرف غلى الطالب المتاخرين دراسيا  وقيامهم 

نشرات عن التدريس بمعالجة مشكالت الطالب ويمكن عمل 

الجيد واستعمال الوسائل المعينة واساليب رعاية الطالب دراسيا  

وسلوكيا  ويمكن مناقشة هذه األمور التربوية من خالل اجتماعات 

 الكلية.

التقوية وفقا  لالئحة المنظمة لذلك، وإمكانية  موعاتتنظيم مج •

تشجيع األساتذة على المشاركة في هذه المجموعات واختيار 

 لوقت المالئم لتنفيذها.ا

عمل استبيان عن أسباب التعثر واجراء مقابالت شخصية يتم من  •

 .خاللها معرفة أسباب التعثر

زيادة عدد ساعات الجلسات الدراسية الخاصة بالطالب وعدد  •

 ساعات التدريب العملي.

مراجعة المحاضرات عن طريق عضو هيئة التدريس وايجاد  •

 طرق سهلة ومبسطة للعرض.

امتحانات شهرية خاصة بالمتعثرين لمعرفة مدى التحسن  عمل •

 في المستوى.

اشراك الطالب في وضع جداول االمتحانات إلتاحة الوقت الكافي  •

 للمتعثرين.

ب المتعثرين عن عمل استبيان لقياس مدى رضاء الطال •

 انات المادية والعلمية المقدمة اليهم.االمك

 

أسباب تعثر اجتماعية/نفسية    

مشاركة األهل وتحديد مجموعة من األخصائين االجتماعيين أو  •

النفسيين للتعامل مع هؤالء الطالب من أجل العمل على تخطي هذه 

 المشاكل.

تفويض السيد الدكتور عميد المعهد في اتخاذ قرارات االعفاء من  •

 االجتماعية.الرسوم الدراسية في الحاالت 

لتعريفهم بحجم المشكلة  وة أولياء األمور لهذه االجتماعاتدع •

 لمطلوب منهم لتحسين حالة ابنائهم.ومناقشتهم في الدور ا

انات ب المتعثرين عن االمكعمل استبيان لقياس مدى رضاء الطال •

 المادية والعلمية المقدمة اليهم.
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 :الطالب المتفوقين ثانياً 

الطالب المتفوقين دراسيا  هم الذين يحصلون على تقدير عالي في جميع المواد الدراسية في االختبارات 

الشهرية والفصلية ويحتاجون إلى رعاية خاصة وخدمات إرشادية مميزة للحفاظ على مستواهم 

  :للمعهد على من الالئحة الداخلية( 121وتنص مادة ) الدراسي 
 (: مراتب الشرف ومنح التفوق112مادة )

مع تحقيق مثل هذا المعدل على  3.30تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي ال يقل معدله التراكمي عن  .1

االقل خالل جميع فصول السنة الدراسية ببرامج الساعات المعتمدة أو عند التحاقه بالدراسة من البرامج 

الطالب قد ذات الفصلين الدراسيين وذلك بهد عمل مقاصه ويشترط لمنح مرتبة الشرف أال يكون 

 في اى مقرر خالل دراسته بالمعهد. Fحصل على تقدير 

عند التحاق أى من الطالب الثالثين األوائل في الثانوية العامة المصرية تخصص رياضيات ببرامج  .2

ى من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية خالل الفصل الدراسي التالي فالساعات المعتمدة ، يع

 او أكثر. 3.60ء ساريا  طالما حصل الطالب على معدل تراكمي يساوي اإلعفااللتحاقه، ويظل هذا 

يتم تشجيع الطالب المتفوقين عن طريق تخفيض المصروفات الدراسية بنسب متدرجة مع المعدل  .3

التراكمي طبقا  للنظام الذي يضعه مجلس ادارة المعهد، وتعلن في بداية كل فصل دراسي قائمة الطالب 

 تخفيض المصروفات لكل طالب.المتفوقين ونسب 
 ويتم اتباع الخطوات التالية لرعايتهم:

أسماء أوائل الطالب المتفوقين بالمعهد وتسجيلهم في الجزء الخاص لرعايتهم في سجل المرشد حصر  •

                                             األكاديمي وذلك لمتابعة تحصيلهم أول باول.

لقاءات حوارية بين الطالب المتميزين دراسيا  وبين أساتذة المواد وذلك حفاظا  على تفوقهم من خالل  •

 أسئلة علمية تشجعهم على االطالع على ما هو جديد في تخصصاتهم.

العقبات التي يواجهونها  ة لتخطي لمتابعة الدورية المستمرإعطاء عناية خاصة للطالب المتميزين با •

 ودفع الطالب المتميزين وجعلهم أكثر ابتكارا .

التنسيق مع االساتذة لرعاية هؤالء الطالب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم لالستمرار في التفوق من  •

ا  خالل تنويع الخبرات وإثراء التجارب وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جوانب النشاط المختلفة وفق

 لميولهم ورغباتهم.

منحهم حوافز مادية ومعنوية لتشجيعهم على التفوق مثل الهدايا والجوائز يتم عمل عمل تكريم و •

 معهد.للالرمزية وشهادات التفوق سواء كانت شهرية ام فصلية وتكريمهم من خالل حفل 
 

 


