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 جــــامـــعة بـــنـــها

 كلــيــة الهنـــدســـة بــشبــــرا
 برنامج هنـــدســـة الطاقة و الطاقة المستدامة

 

 

 

 

 

 

 آلية دعم الطالب المتفوقين و المتعثرين دراسيا
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 الطالب المتفوقينآليات دعم أوال 

  

 الفئـــــات المستهدفــة : -1

هم الطالب الذين يتمتعون بقدرات تحصيلية عالية تمكنهم من تحقيق معدالت مرتفعة في مجال دراستهم 
 -و يمكن تحديدهم على النحو التالى:

 لهم بالقسم . الطالب اإلثنان األوائل وفق مجموع الدرجات حسب المستوى الدراسي  

 

 األطراف المسؤولة و المساهمة :  -2 

 .المرشد األكاديمى للبرنامجتقع مسئولية تحديد الطالب المتفوقين علي  -1

 . سيادة منسق البرنامجتقع مسئولية تنظيم و تنفيذ إجراءات التكريم علي  -2

  

 آلية التشجيع بالوسائل التالية :   -3  

 % من المصروفات.20على خصم  3,3الذى يتجاوز معدلهم التراكمى يمنح الطالب  -1

المتفوق الذى يزيد معدله التراكمى للطالب وذلك للطالب منسق البرنامج إرسال شهادة تقدير بإسم  -2
 . 3,3على 

 عمل لوحة شرف بالقسم توضع بها صورة الطالب األوائل على الفرقة الدراسية . -3

 الجامعة.رق الدراسية إلى مجلة إرسال نسخة من الصور الشخصية للطالب األوائل بالف -4

 

 المتعثرين آليات دعم الطالب ثانيا

المستوى  ىاجهه صعوبات او مشاكل فى العملية التعليمية علوهو الطالب الذى يو :الطالب المتعثر
 .ى المستوى المادى ويحتاج الى مساعدةالتعليمى او عل

اكثر على او  فى أحد المواد ضعيف تقديروله على حصد يعتبر الطالب متعثر علميا عن التعثر العلمى:
 .ل الدراسىى ، او فى نهاية العام الدراسىصقل اثناء الفألا

 ية او توفيرروفات الدراسصلطالب متعثر ماديا اذا كان غير قادر على سداد الميعتبر ا لتعثر المادى:ا
 ةمتطلبات العملية التعليمي
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  :ماديــا

ل مساهمات البرعاية الشباب يتم توفير موارد مادية من خبالرجوع الى الكشوف المسجلة   -
  .اوتسليم كتب مجانية –روفات صاعضاء هيئة التدريس لدفع الم

  . )مكافات مادية)توفير فرص تدريبية مجانية مدفوعة االجر   -

  :علميا

 لية المقترحة للكشف عن الطالب المتعثرين علمياآال

ن الغياب ييم جزئي ألقول على تصلها الحخالوالحضور للطالب والتي يمكن من متابعة نسب الغياب  - 
 عادة ما يكون عامل مؤثر في مستوى التحليل لدى الطالب

ل فترة خالييم بعض الجوانب لدى الطالب قارير متابعه من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتقت  -
 اشقالنحلقات نجازها والة والمهام التي توكل إلى الطالب نشطة العلميأالمثل  برنامجاء الطالب بالقب

 لالغيرة فمن خصاشية القات النقضورالطالب وتفاعله في الحلحم فيه قيمتابعة للطالب ي فعمل مل  -
عضاء هيئة مكن أفيتوبين أعضاء هيئة التدريس سيمهم إلى مجموعات قالتفاعل بين الطالب الذين يتم ت

 المهارات الشفهية ومهارات التواصل لدى الطالب بشكل أعمق وأكثر دقةييم بعض قالتدريس ت

  .ل الدراسىصالف نهايةانجاز الطالب ونتائج امتحانات  فمتابعة مل - 

رة ضومدة المحا ستيعابالرات والعملي  ومدى اضستفادة من المحاالعمل استبيان للطلبة عن مستوى ا -
والوقوف عند أسباب لة ثم استخراج نتائجها صلكل فرقة منفويم ذلك قومون بالشرح وتقووقتها ومن ي

 العملي رة او الدرسضجام أو إقبال الطالب عن المحاحإ

  :ب الحاصلين على مستوى ضعيف أو متوسططاللرفع مستوى ال البرنامجسياسة 

ويتم ذلك ييم العملى قأو متوسط فى الت ضعيفب الحاصلين على مستوى الدورى للط حصر عمل •
 فاط الضعقب أثناء وقت العملى ويتم بعد ذلك تحديد نالظة الطالحر شهريا بعد كل إمتحان وبمحصال

 الخاصة بكل طالب 

يتم تنفيذ الخطة وعمل و تياج كل طالبحسب إحب الء الطالع خطة لرفع مستوى هؤضيتم و • 
 شتراك مع أعضاء هيئة التدريس إلب وذلك باالحيحية لرفع مستوى الطصجراءات التأال

غ الإبأو المتوسط يتم  فإذ إستمروا فى هذا المستوى الضعيب الء الطالرى لهؤييم شهقيتم عمل ت  • 
ل حوعة لرفع المستوى والتعاون معه فى ضلمسئول عن الطالب وعن الخطة الموكاديمى اأالالمرشد 
  ب الت الطمشكاال

حيحية التى تم تنفيذها ومدى إستفادة الطلبة منها ومدى تأثيرها على صجراءات التلإلييم قيتم عمل ت  •
 بالر لكل الطو حصييم شامل قعمل تبيتم  ل الدراسي صمع نهاية الفو تحسين مستواهم 
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 ية المقترحة لمساعدة الطالب المتعثريناآلل

 

ها محاولة معرفة اللخب المتعثرين يتم من الية مع الطصت شخالابقعمل استبيان عن أسباب التعثر وم
در صاالم /نفسهدرس مال / دريسطريقة الت /ةصيب وهل السبب في قدراتهم الشخالالط ؤالءسبب تعثر ه

أخرى وبعد شخصية و أ عوامل اجتماعية / لعلمي المحيط بالعملية التعليميةالجو ا  /العلمية المستخدمة
 .سب السببحية يمكن توجيه المساعدة قيقسباب الحألالوصول ل

ب المتعثرين : عمل وتحديد ساعات محددة بأسماء اللمساعدة الط برنامجهيئة التدريس بال اءتحديد أعض
ة حالتفاصيل بلو االعالن عن هذهب المتعثرين على أن يتم الأعضاء هيئة التدريس محددين لمساندة الط

 .ناتالعإلا

عب صومراجعه ما يب الالمختارين والطوم بها أعضاء هيئة التدريس قاشية وإرشادية يقات نقلحيم وتنظ
أو دعم اللغة  ب المتفوقين وذلك عن طريق إعادة شرح المهاراتالستعانه بالطعليهم من المررات مع ااال

  . بالوعات النظرية للطضأو إعادة شرح المو

المعاونة ة العلمى وفنيين المعامل والهيئ برنامجق التفاق مع منسالمهارات العلمية يمكن باال صفيما يخ
 صيخ ب فيماالوذلك لرفع كفاءة الط ( lab skills open )ستخدام المعاملإلعمل جدول اسبوعى 

  .جراءت والمهارات العلمية بجميع السنوات الدراسيةإلا

لحل ا ءمتهالساعات للتأكد من مدى مال ههذ ضورحب بعد الالحلول على تغذية مرتجعة من الطيتم 
ة لمعرفة مدى لياآلوص هةذ صرتجعة من أعضاء هيئة التدريس بختغذية متهم وكذا الحلول على المشك

 فعاليتها 

مع اد رت على انفالكالمش هذاكل اجتماعية أو مالية يتم مناقشة هت تعثر بسبب مشاالحعند اكتشاف 
قدرات ديهم رح اختيار أعضاء هيئة التدريس ممن لقتوصية والسرية وي تصعلى الخظ االطالب للحف

جتماعي والنفسي اال األخصائىل دور ت مع تفعيالالمشك هذلحل ه وععن طريق التط خاصة اجتماعية
 بالويتم تمويلهم من صندوق دعم الط في ما سبق


