
 

 

 و١ٍخ اٌتّش٠ض                                                               جبِؼخ اٌضلبص٠ك

 ِؼ١بس اٌطالة ٚاٌخش٠جْٛ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطال ب المتعثرين والفائقين لية الكشف عنآ

٠تُ ػًّ اختجبساد تجش٠ج١خ ٚتذظ١ٍ١خ ِتؼذدح ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب اٌذىُ ػٍٝ ِغتٜٛ اٌطبٌت  .1

 عٛاء ِٓ إٌبد١خ األوبد١ّ٠خ )إٌظش٠خ (اٚإٌبد١خ اإلو١ٕ١ٍى١خ)اٌتذس٠ت اٌؼٍّٟ (.

ٟ  الْ تتجغ ٔغت اٌغ١بة ٚاٌذضٛس ٌٍطالة اٌتٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب اٌذظٛي ػٍٝ تم١١ُ جضئ .2

 اٌغ١بة ػبدح ِب٠ىْٛ ػبًِ ِؤثش فٟ ِغتٛٞ اٌتذظ١ً ٌذٜ اٌطالة .

 خالي اٌطالة ٌذٜ اٌجٛأت ثؼض تم١١ُ اٌّؼبٚٔخ ٚا١ٌٙئخ اٌتذس٠ظ ١٘ئخ أػضبء خالي ِٓ ٠ّىٓ .3

   الٔجبص٘ب اٌطالة إٌٝ تٛوً اٌتٟ ٚاٌّٙبَ اٌؼ١ٍّخ األٔشطخ ِثً األلغبَ ثٙزٖ اٌطالة ثمبء فتشح

 إٌٝ تمغ١ُّٙ ٠تُ اٌز٠ٓ اٌطالة ث١ٓ اٌتفبػً خالي فّٓ ٌمغُا تخظض دغت ػٍٝ وً

 ثؼض تم١١ُ اٌتذس٠ظ ١٘ئخ ألػضبء ٠ّىٓ اٌتذس٠ظ ١٘ئخ أػضبء ٚث١ٓ األلغبَ داخً ِجّٛػبد

 . دلخ ٚأوثش أػّك ثشىً اٌطالة ٌذٜ اٌتٛاطً ِٚٙبساد اٌشف١ٙخ اٌّٙبساد

 . ٚاٌتم١١ُ اٌّغتّشح ٚاٌّتبثؼخ اٌطالة ِٕبلشخ خالي ِٓ ٚاإلو١ٕ١ٍى١خ اٌؼ١ٍّخ إٌمبػ دٍمبد .4

 اٌذٍمبد أٚ اٌظغ١شح اٌذسٚط خالي ِٓ أعجٛع وً ِشح ل١ُ ٌٚٛ ٌٍطبٌت ِتبثؼخ ٍِف ػًّ .5

 .اإلو١ٕ١ٍى١خ

 ٠تُ ػًّ إدظبء ٌذسجبد اٌطالة ثبالِتذبٔبد اٌغٕٛاد اٌغبثمخ . .6

 ِٚذٜ ٚاإلو١ٕ١ٍىٟ ٚاٌؼٍّٟ اٌّذبضشاد ِٓ االعتفبدح ِغتٜٛ ػٓ ٌٍطٍجخ اعتج١بْ ػًّ .7

 ثُ ِٕفظٍخ فشلخ ٌىً رٌه ٚتم٠ُٛ ثبٌششح ٠مِْٛٛ ِٚٓ ٚٚلتٙب اٌّذبضشح ِٚذح العت١ؼبةا

 اٌذسط أٚ اٌّذبضشح ػٓ اٌطبٌت إلجبي أٚ إدجبَ أعجبة ػٕذ ٚاٌٛلٛف ٔتبئجٙب اعتخشاج

 .ٚاٌؼٍّٟ اإلو١ٕ١ٍىٟ

تٛجذ اٌالِشوض٠خ فٟ ٚضغ اٌضٛاثظ اٌخبطخ ٌتم١١ُ أداء اٌطبٌت فٟ ثؼض األلغبَ ٠ٚشتشن  .8

 ض أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ فٟ ٚضغ االِتذبٔبد اٌخبطخ ٌٍطالةثؼ

 تذذ٠ذ اٌطبٌت أٚاٌطبٌجخ  اٌّثب١ٌخ طجمب ٌٍششٚط اٌّطشٚدخ  ِٓ لغُ  سػب٠خ اٌشجبة .9

 دظشاٌطالة اٌّتفٛل١ٓ ثبألٔشطخ  اٌغ١ش اوبد١ّ٠خ .11

 ِٓ أٞ تؼثش دساعٟ  ِتبثؼخ شىٛٞ اٌطالة أفغُٙ .11

 



 الطالب المتعثرين دعمآلية

 اٌطبٌت ٠تُ إػالَ ٌٚٝ أِش اٌطالة  ثبألِش . ةإرا تىشس غ١ب .1

 ٠ٛجذ ٍِف خبص ٌىً طبٌت فٟ ج١ّغ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ . .2

 ٠ٛجذ ٔظبَ اٌغبػبد اٌّىتج١خ. .3

ػٕذ اوتشبف دبالد تؼثش ثغت ِشىالد اجتّبػ١خ اٚ ِبد٠خ ٠تُ ِٕبلشخ ٘زٖ اٌّشىالد  .4

 ػٍٝ أفشاد ِغ اٌطبٌت  ِٓ اجً اٌذبفظ ػٍٝ اٌخظٛط١خ ٚاٌغش٠خ. 

ثؼض األلغبَ اٌؼ١ٍّخ تمَٛ ثؼًّ اجتّبػبد أعجٛػ١خ ثبٌطالة اٌّتؼثش٠ٓ ٌٍٛلٛف ػٍٝ  .5

ِشىالتُٙ ِٕٚبلشتٙب وّب تمَٛ ثؼًّ عبػبد تذس٠ظ اضبف١خ ٌٙؤالء اٌطالة ٌششح 

 اٌّٛضٛػبد إٌظش٠خ اٌتٝ ٠جذْٚ طؼٛثخ فٝ فّٙٙب.

ٓ طش٠ك تٛفش األلغبَ اٌؼ١ٍّخ عبػبد اضبف١خ ٌششح اٌؼٍّٝ ٌٍطالة اٌّتؼثش٠ٓ ػ .6

 اٌّؼًّ اٌّفتٛح.

٠تُ ػًّ عبػبد تؼ٠ٛض١خ فٝ اٌّؼًّ اٚ تى١ٍف اٌطبٌت ثبػّبي اٚ اثذبث ثذ٠ٍخ فٝ دبٌخ  .7

 اٌغ١بة ثؼزس.

  اٌتٟ  ػٓ تمذ٠ُّٙ ٚاٌطشق ٚاٌّٙبساد  دٚس٠خ  ساجؼخ  اِذاد اٌطالة اٌّتؼثش٠ٓ ثتغز٠خ .8

 ٔمبط اٌضؼف ٌذ٠ُٙ ٚػٓ ِغتٛٞ تمذُِٙ ٠تغٍجٛا ثٙب ػٍٟ  ٠ّىٓ أْ

غ اٌطبٌت اٌّتؼثش ثّغتٛاٖ إٌظشٞ ٚ اٌؼٍّٟ ثظفخ دٚس٠ٗ ِٓ لجً اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٠جٍ .9

 اٌّختض.

 الفائقينالطالب  دعمآلية 

٠تُ ػًّ ٌٛدخ ششف ألٚائً اٌفشق اٌذساع١خ فٝ ثذا٠خ وً ػبَ دساعٝ تؼٍك ثّذخً  .1

اٌطبٌت ٚػٍٝ اٌّٛلغ  ثذ١ًٌاٌى١ٍخ. وّب ٠تُ االػالْ ػٓ أعّبء أٚائً اٌفشق اٌذساع١خ 

 اال١ٌىتشٚٔٝ

٠تُ تذذ٠ذ األٚائً ػٍٝ األلغبَ فٝ اٌّٛاد اٌتّش٠ض١خ ٠ٚتُ ػًّ دفً تىش٠ُ ٌُٙ ِٓ لجً  .2

 شٙبداد تمذ٠ش ٚ٘ذا٠ب ِبد٠خ سِض٠خاٌمغُ اٌّختض تٛصع ف١ٗ 

 تفٛل١ٓ ضّٓ أٔشطخ ٚدفالد اٌى١ٍخ تىش٠ُ اٌطالة اٌّ .3

ِٕٙب جبالد شتٟ اد ٚلذساد ػب١ٌخ فٟ ِاالعتؼبٔخ ثّب ٌذٞ اٌطالة اٌّتفٛل١ٓ ِٓ وفبء .4

 اٌّؼبٚٔخ  فٟ تٕظ١ُ  اٌّؤاتّشاد ٚاٌٍمبءاد اٌؼ١ٍّخ ٌاللغبَ

تشش١خ اٌطالة ٌذضٛس ِؤتّشاد اٚ ٔذٚاد ػ١ٍّخ اٚ اششاوُٙ فٝ سدالد تشف١ٙ١ٗ ٚ  .5

 ثمبف١خ  دْٚ ِمبثً



٠تٛاطً أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ِغ ٘ؤالء اٌطالة اٌّتفٛل١ٓ ٠ّٚىٓ تٕظ١ُ دٍمبد  .6

ٙب إشجبع فُّٙٙ اٌؼٍّٟ ٚتٛجُٙٙ ثظٛسح تفظ١ٍ١خ لذ تىْٛ ٔمبش١خ خبطخ ثُٙ ٠تُ خالٌ

 غ١ش ِجذ٠خ ِغ طالة آخش٠ٓ 

٠تُ تشش١خ ٘ؤالء اٌطالة ألٜ أٔشطخ تجبدي طالثٟ داخٍٟ أٚ خبسجٟ دتٝ ٚاْ تُ  .7

 ِغبػذتُٙ ِب١ٌب ١ٌتّىٕٛا ِٓ اٌغفش ٚرٌه ألُٔٙ أفضً ٚاجٙخ ٌٍى١ٍخ

خ دساع١خ ث١ٓ وً طبٌت ِٚجّٛػخ ٠ّىٓ االعتفبدح ُِٕٙ ثذٍمبد إٌمبػ ٚػًّ شجٗ دٍم .8

ِٓ اٌطالة ثّٓ ف١ُٙ ِٓ ِتؼثش٠ٓ ٌّٕبلشخ وً دسط ػٍٝ دذح ثُ ٌمبء اٌّؼٍُ ثؼذٖ 

 ٌّؼشفخ ِب ٌُ ٠تُ فّٙٗ 

ت١ّٕخ اٌمذساد ٚاالعتفبدح ِٓ اٌطبٌت اٌّتفٛق فٟ إٌٛادٟ االجتّبػ١خ وّغبػذح  .9

 اٌّشضٝ ٚػًّ ِششٚػبد ثذث١خ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


