
كيفية التعامل مع الطلبة املتعرثينمن هو الطالب املتعرث

الحاصل عىل معدل  الطالب  الطالب املتعرث هو 

تراكمي أقل من (2) بعد مرور عام جامعي كامل 

(فصلني دراسيني)، ويتم متابعته من املرشدين 

املتعرث  الطالب  إىل  التعرف  ويتم  األكادمييني، 

بداية  وقبل  السابق  الدرايس  الفصل  نتائج  مراجعة  خالل  من 

الدراسة بأسبوع عىل األقل من خالل املتابعة األكادميية، فيتم 

الجامعي  العام  يف  تقديره  قل  الذي  الطالب  متابعة  فيها 

لوحظ  الذي  الطالب  أو  السابق،  العام  يف  تقديره  عن  الحايل 

رسوبه املتكرر، أو الطالب الذي حصل عىل معدل تراكمي أقل من 

(2) بعد انتهاء العام الجامعي كامالً. وتستمر املتابعة األكادميية 

ملدة عام جامعي آخر مبوافقة عميد الكلية.

يقوم املرشد األكادميي مبتابعة الطلبة املتعرثين دراسيًا عىل النحو اآليت:؟
والتسجيل  القبول  دائرة  مع  بالتنسيق  القسم  رئيس  يقوم   .1
الطلبة  وتحديد  األكادميية،   نتائجهم  عىل  بناًء  املتعرثين  الطلبة  بحرص 
مع  بالتعاون  لديهم  األكادميي  بالتعرث  تتسبب  مشكالت  لديهم  الذين 

املعنيني بهذا الشأن.
2.  استدعاء الطلبة ملقابلتهم، وتعريفهم بحجم املشكلة،  ومناقشتهم يف 

الدور املطلوب منهم للتغلب عىل التعرث الدرايس.
األكادمييني  املرشدين  إىل  دراسيًا  املتعرثين  الطلبة  تحويل   .3
لدراسة حالة كل طالب، وإعداد خطة لتحسني ورفع مستوى تحصيلهم 

العلمي، ومعالجة املشكالت األكادميية لكل طالب بحسب ظروفه.
والقلق  الوقت،  وتنظيم  الدراسة،  مهارات  لتطوير  دروات  عقد   .4
الدراسة،  ومدة  الغياب،  (تكرار  التعرث  معايري  وتحديد  االمتحانات،  من 

والرسوب املتكرر، وسلوك الطالب يف القاعة، ... الخ).

أساليب اكتشاف ورعاية
الطلبة املتعرثين

أوًال: تحديد الطلبة املتعرثين يف بداية العام الجامعي:

1.مراجعة نتائج امتحانات الفصل الدرايس السابق لتحديد الطلبة 

املتعرثين مع بداية كل عام جامعي جديد.

2. تطبيق استبانة عن أسباب التعرث، وعمل لقاءات دورية من لجنة 

اإلرشاد األكادميي يف القسم مع الطلبة املتعرثين ملعرفة 

أسباب التعرث، ومحاولة التغلب عىل هذه األسباب.

3. كتابة تقرير عن املشكالت التي أدت إىل التعرث، وكيفية حلها.

إجراءات  لتحديد  األكادميي  اإلرشاد  لجنة  إىل  التقرير  رفع   .4

الدعم واملساعدة

ثانًيا: تحديد الطلبة املتعرثين أثناء العام الجامعي:

1. مراجعة نتائج االختبارات النصفية والدرجات الخاصة بالنشاطات 

أسباب  عىل  والوقوف  املتعرثين،  الطلبة  ملتابعة  الفصلية 

التعرث. 

تقييم  عمل  ميكن  حتى  الطلبة  وغياب  حضور  نسبة  متابعة   .2

أن  إذ  والتزامه،  انضباطه  ومدى  الطالب،  ملستوى  جزيئ 

الغياب عامل مؤثر يف مقدار تحصيل الطالب.

فصلية  النصف  الطالب  بعالمات  األكادميي  املرشد  تزويد   .3

واألنشطة.

4. إعداد وتنفيذ خطة خاصة بالطلبة املتعرثين دراسيًا ملسايرة 

زمالئهم يف دراستهم.

5. يقوم املرشد األكادميي برفع تقرير عن حالة الطالب املتعرث 

مدى  ويوضح  القسم،  يف  األكادميي  اإلرشاد  لجنة  إىل 

التحسن يف مستوى الطالب العلمي.

ثالًثا: تحديد الطلبة املتعرثين يف نهاية العام الجامعي 
من خالل:

أوالً: عندما يكون التعرث أكادميًيا يكون اإلرشاد كام يأيت:

ثانًيا: عندما يكون التعرث اجتامعًيا يكون اإلرشاد كام يأيت:
مستوي  يف  التحسن  ومدى  الطالب  امتحانات  نتائج  متابعة   .1

الطالب.

أداء  مستوى  عن  شامًال  تقريرًا  األكادميي  املرشد  يقدم   .2

الطلبة املتعرثين اىل لجنة اإلرشاد األكادميي.

اإلرشاد  لجنة  عن  رضاهم  مدى  عن  للطلبة  استبانة  تطبيق   .3

فاعلية  لقياس  األكادمييني  املرشدين  وعن  األكادميي، 

اإلرشاد ودعم الطلبة.

قبل   من  أكادميياً  املتعرثين  للطلبة  محددة  أوقات  تخصيص   .1
    مدريس املساق ملساعدتهم يف معالجة التعرث.

2. زيادة عدد ساعات املراجعة األكادميية للطلبة.
3. تشكيل مجموعات تقوية للطلبة الذين يعانون من مشكالت اكادميية 
الجامعية  املساق  لرشح  املتفوقني  بالطلبة  واالستعانة  مختلفة    

لزمالئهم ذوي املعدل الرتاكمي املتدين.    

ملناقشة  الطلبة  شؤون  عامدة  يف  اإلرشاد  قسم  مراجعة  يتم 
حلها،  يف  ومساعدتهم  تعرثهم،  أسباب  إىل  والتعرف  املشكالت، 
وكذلك العمل عىل الوصول بهم إىل أقىص درجات الصحة النفسية 
النفيس  االرشاد  توفري  خالل  من  واالجتامعي  النفيس  والتكيف 
رسية  بكل  عقدها  يتم  ارشادية  جلسات  عرب  وذلك  لهم  املتخصص 
النفيس  االرشاد  خدمات  لتقديم  يحتاجون  الذين  الطلبة  مع  وأمانه 

عىل اختالف كلياتهم وتخصصاتهم.

آليات لحل مشكالت الطلبة املتعرثين

متابعة الطلبة
 املتعرثين أكادمييًا 

وإرشادهم


