
 

 رينالمتعث بطاللل قسم صحة المرأة و التوليد 

 2017-2016للعام الجامعي  
 لمتعثرينآلية التعامل مع  الطالب ا  عناصر التعثر 

 أوال: الدراسة النظرية
 

 صعوبة المادة الدراسيةة عديدت ظيمية التأخر الدراسي بسبب 
الوقت أو ضعف قدرة  الطالب دلي  المتابعية ع هيرل الطاليب 

وجيود ريروت ظميعين  ي   ع أو المحتيو  العلمييللمادةع هبر 

 الدراسة وغةر ذلك  ــ  األسباب.

 .ألسباب والعوا ل التي أدت إل  التأخر الدراسيدمل  قابلة فردية  ع الطالب لتحديد  ا .1
 حاولة شير  األجيءاا المييةةية التيي ظعيير فةييا الطاليب كتي  ق ظ يوف فقطية ضيعف فيي   .2

 ا تحاف آخر العات.
ظيميية  كلقييات فقاشييةة وإرشييادية يقييوت بيييا أدديياا لةخيية التييدريس الم تيياري   يي  األقسييات  .3

  ع اقستعافة بالطالب الفائقة  والطالب و راجعن  ا يصعب دلةي     المقررات
 

فييي ا تحيياف  %50الييني  يقييل  عييدت درجيياظي  ديي  الطييالب 

 فصف الفصل الدراسي.

 دمل  قابلة فردية  ع الطالب لتحديد سبب اف فاض  عدت درجاظن. .1
 حاولية شيير  األجييءاا المييةةيية التيي ظعييير فةيييا الطالييب كتي  ق ظ ييوف فقطيية ضييعف فييي  .2

 ا تحاف آخر العات.

بسييبب  كيياهل اجتمادةيية  يييل ال الفييات خر الدراسييي التييأ

األسييرية بيية  األب واألتع كيياقت الوفيياةع لييال  الوالييدي  ع 

 الحاقت المرضةة ألكد أفراد األسرة

دمل  قابلة فردية  ع الطالب لتحديد  سبب المكاهل اجتمادةة و  ياقكة لنل المك الت  .1

ية ويقتر  اختةار أدداا لةخة دل  اففراد  ع الطالب للحفار دل  ال صوصةة والسر

التدريس  م  لديي  قدرات اجتمادةة خاصة ) د  لريق التطوع( لحل لنل المك الت  ع 

 ظفعةل دور األخصائي اقجتمادي واليفسي في  ا سبق.

 يييل القلييق الكييديد أو  لتييأخر الدراسييي بسييبب  كيياهل ففسييةةا

 اقهتخاب.

لمكاهل اليفسةة و  ياقكتيا دل  اففراد  ع دمل  قابلة فردية  ع الطالب لتحديد  سبب ا .1

الطالب للحفار دل  ال صوصةة والسرية ويقتر  اختةار أدداا لةخة التدريس  م  

لديي  قدرات اجتمادةة خاصة ) د  لريق التطوع( لحل لنل المك الت  ع ظفعةل دور 

 .األخصائي اليفسي و درض  باشرة دل  الطبةب الم تص و تابعة كالتن
دمل برفا ج دراسي للطالب خالت جدوت السادات الم تبةة  لكر  األجءاا المييةةة  .1 ب المحولة  والمتأخري  د  الدراسة.الطال 

 التي ظغةب.

المتعيييييري   اديييييا والغةيييير قييييادري  دليييي  سييييداد الطييييالب 

 .المصروفات الدراسةة  أو  ظوفةر  تطلبات العملةة التعلةمةة

 .ظتول  التواصل  ع صيدو  الطالب بالةا عة الطالب هي يت  ظوجةن الطالب لكؤوف .1
 إدفاا الطالب    دفع ظ الةف هتاب المادة العلمةة بالقس . 
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 ثانيا: التدريب  العملي

 

ضييعف المييييارات العملةيية فيييي جييءا  عييية   يي  المييييارات 

 العملةة . 

 دمل  قابلة فردية  ع الطالب لتحديد  األجءاا التي يصعب دلةة ظطبةقيا. .1

 بياا دل جدوت الطالب (Open Lab)  ب في ات ظدريب الطال .2

    واقع التدريب العملي  %25الطالب الني يتعد  غةابن  

 بدوف دنر.

 المتابعة األسبودةة لحاقت الغةاب وكاقت الحر اف .1

 ظوجةن إفنار بالغةاب كسب اللوائح .2

  تابعة فسب الغةاب والحدور للطالب .3

ن للحر اف    دخيوت اق تحياف أخير الفصيل إفنار الطالب بأف ظ رار الغةاب قد يعرض .4

 الدراسي. 

 فكطة لالبةة أو  ا ييبت  رضن لرفع أيات الغةابإكدار  ا ييبت كدورل لأل .1 أفكطة لالبةة( -الغةاب بعنر ) رض 

يسمح للطالب بإدادة التدريب في بعض أ اه  العملي التيي ظغةيب بييا بيياا ديل جيدوت  .2

 الطالب 

 ظقسة  الطالب إل   ةمودات صغةرة وظدريبي  بالمعمل .1 زيادة ددد الطالب بأ اه  التدريب العملي

 فتح ا اه  جديدة للتدريب العمل   .2

 Role Playing , Caseع )  Patient Simulator)ظدريب الطالب بالمعميل دلي  ) .1 قلة ددد الحاقت الالز ة للتدريب العملي
Study( ع  إدطاا )(Situation ( لعملpatient sheet) 

 دمل برفا ج دراسي للطالب إلدادة التدريب العملي  .1 الطالب المحولة  والمتأخري  دل  الدراسة.

 بياا دل جدوت الطالب (Open Lab)  ظدريب الطالب في ات  .2

 

 رئيس القسميعتمد                                                                                                                           

 ا.م.د/ناهد فكرى حسن خضر
 

 

 

 



 

 المتفوقين بطاللل قسم صحة المرأة و التوليد خطة

 2013-2012للعام الجامعي  

 سمرعاية الق نقاط التفوق

فييي  ا تحيياف  %90زيييادة  عييدت درجييات الطالييب ديي   التميز العلمي

 أو أدمييييات السييييية  أوفصييييف الفصييييل الدراسييييي األوت 

 .الفصل فياية ا تحاف أو   OSCEا تحاف

  

 ظ ري  الطالب    خالت  يحن شيادات ظقدير و ظكةةع الطالب دلي فقال التفو  .1
 .شب ة اقفترفت و وقع القس  دل  الكرتإدالف اس  الطالب بلوكات  .2
إدطاا دياية خاصة للطالب بالمتابعة الدورية المستمرة لت طي العقبات التي يواجيوفيا ودفيع الطيالب المتمةيءي   .3

 وجعلي  أهير ابت ارا.
يتواصل أدداا لةخة التدريس   ع الطالب المتفوقة  و ظيمة  كلقات فقاشةة خاصة بي  ييت  خاللييا إشيباع فيميي   .4

 ورة ظفصةلةة قد ظ وف غةر  ةدية  ع لالب آخري .العلمي وظوجيي  بص
يت  ظرشةح لؤقا الطالب ألي أفكطة ظبادت لالبي داخليي أو خيارجي كتي  واف ظي   سياددظي   الةيا لةتم ييوا  ي   .5

 السفر وذلك ألفي  أفدل واجية لل لةة.
اوفية رواد الفير   ي   ع –فيي المييات التعلةمةية ) سياددة الطيالب دلمةيا (  Senior Student ) كارهة الطيالب .6

 أدداا لةخة التدريس(.
 يت  ظ ري  الطالب بمؤظمر القس  العلمي السيوي .7
 .صرت   افآت  ادية .8

 رفع غةاب الطالب المكارك في األفكطة .1 الطالب التي يكارك في أفكطة رياضةة  التميز الرياضي

 وضع اسمن في لوكة شرت ال لةة .2

 همساددة المرض  ودمل  كرودات بحيةة. رياضةةال و  في اليواكي ظيمةة القدرات واقستفادة    الطالب المتف .3

 رفع غةاب الطالب المكارك في األفكطة .1 الطالب التي يكارك في أفكطة ثقافةة و خد ة  ةتمعةة. التميز الثقافي  

 وضع اسمن في لوكة شرت ال لةة .2

 مساددة المرض  ودمل  كرودات بحيةةظيمةة القدرات واقستفادة    الطالب المتفو  في اليواكي اقجتمادةة ه .3

 وضع اس  الطالب  في لوكة شرت ال لةة .1 الطالب الملتءت في سلوهن و كدورل التميز االخالقى

 .ركالت ظرفةيةة وظيقةفةة  ةافةة    خالت التيسةق  ع إدارة رداية الكباب بال لةة .2

 

 يعتمد رئيس القسم                                                                                                                           

 ا.م.د/ ناهد فكرى حسن خضر
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