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 اإلجراءات التي اتخذتها إدارة الكلية بشأن الطالب المتعثرين تقرير عن 

 تحمل عبئهم الدراسي حسب معدالتهم الفصلية والتراكمية  مساعدة الطلبة على في  األكاديميبرسالة اإلرشاد  إيمانا     

 :الطالب المتعثرين اكتشاف ودعم و

 جراء مقابلهودعوتهم إل %(60)الحاصلين على أقل من بحصر الطلبة المتعثرين اإلرشاد األكاديمي اولوقام مسئ       

 األمرعرض وتم تحديد و الوقوف علي سبب تعثرهم و ن وجهة نظرهم وكتابة تقرير بذلكللتعرف علي مشاكلهم ممعهم 

 .للدعم والمساندة ومتابعة حل المشكلة حتى يرتفع معدل انجاز الطالبوحدة اإلرشاد االكاديمى علي 

 ومدي انجاز الطالبهؤالء الطالب لدى طبيعة المشكلة  تم تدوين. 

  الطالب. لها المنتمي دفعةتبعا للبعمل متابعة للطالب المتعثرين  تقوم وحدة اإلرشاد االكاديمى 

 

 التي تمت بواسطة الكلية لمساعدة الطلبة المتعثرين: إلجراءاتامثلة ل 

تهدف للتوعية ببنود هيئة التدريس  أعضاءللسادة دورات تدريبية  (  6بعقد ) قامت وحدة اإلرشاد األكاديمي  -1

 .مهام المرشد االكاديمى  أعضاء هيئة التدريسثقافة اإلرشاد األكاديمي لدى   نشر وتعزيز حة الطالبية والالئ

لكل مجموعة طالبية في الفرقتين الثالثة والثانية وجاري تحديد مرشدين  أكاديميقامت الوحدة بتعيين مرشد  -2

وحدة اإلرشاد االكاديمى  مع إتاحة الفرصة لجميع الطالب بالتواصل المباشر مع إدارة) األولىاكادميين للفرقة 

 بالكلية(.

ل برنامج المايكروسوفت تيمز عرف فيه عن نفسه و عن لمجموعته من خال إعالنقام كل مرشد اكاديمي بعمل  -3

المناسبة  واألوقاتوالواتس اب والمقابلة في الكلية(  التميزدوره كمرشد مساعد لهم وحدد وسائل التواصل )

 .ثقافة اإلرشاد األكاديمي لدى الطالب  نشر وتعزيزللتواصل ل

 

 

 



  

AAU 

أداء االمتحان والتسجيل للوحدات  التعليمية وخاصة  وإمكانيةقام بالفعل بعض الطالب بارسال استفسارات خاصة بوضعهم التعليمي  -4

 االنتقال الى المرحلة الثانية للبرنامج. وأمرللفرقة الثالثة ( S5) من طالب الفصل الدراسي األول 

مام للمجموعات الطالبية ( باالنضS2&S4( والمتعثرين في وحدات تعليمية في )S5قامت إدارة الكلية بالسماح للطالب العالقين في )  -5

الوحدات المتأخرة عليهم مع الدفعة األصغر استغالالً للفصل الدراسي في انجاز المتراكم عليه من ليتموا دراسة ( S2&S4في )

 مقررات تعليمية متأخرة.

لظروف ومدة اسبوعين   2021-2020لفصل الدراسي االول للعام الجامعي بتحديد موعد انتهاء ابعد قرار وزارة التعليم العالي  -6

درس فيه الطالب الوحدات الدراسية التي لم يتمكنوا بااللتحاق بها بسبب تأخير الكلية بعمل كورس مكثف  إدارةمت قاالجائحة 

 .او بسبب عدم التمكن من دخول البالد في ظروف وقف الطيران بالكلية لاللتحاقوصول الملفات 

واللغة االنجليزية  اإلنسانللطلبة المتعثرين في المقررات غير الطبية )حقوق  للسماحقامت إدارة الكلية بتوجيه طلب لمجلس الجامعة  -7

  0ة االكلينيةالمرحل إلى واالنتقالللبرنامج التكاملي  األولىوالمقرر العمودي( باجتياز المرحلة 

 (S6 وتكملة هذه المقررات في المرحلة )و تمت بالفعل موافقة مجلس الجامعة عليه وانتقل هؤالء الطالب للمرحلة  اإلكلينيكية

 اإلكلينيكية.

 

  التعليم والطالب ئونوكيل الكلية لش                           عضو وحدة اإلرشاد األكاديمي    

        عن ملف المتعثرين ئولالمس    

   ا.د غادة المسلمي                         ا.د. م إيمان عبدالغني        

 

 

 

 


