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 خطة التعثر والتفوق 

 مقدمة : 

ثالث    نظام التعليم المختلط الذي يشمل  المنصورة  جامعةتبعت  ت  في ظل جائحة الكورونا

ال   :طرق لوجه، والتعليم  ،  التعليم وجها  بعد  الذاتيإلكترونى عن  التعلم  يعطي  حيث  .  لي جانب 

التعليمية متاحه ويمكن    منها كون  عدة  لكتروني مميزاتال   والتدريب  التعليم لها المواد  الوصول 

ي وقت وفي كل مكان مع ضمان ثبات طريقة التدريس التي تقدم الي كل الطالب عن طريق  أفي  

حدى ل   ةي قصور محتملألب على  غمكن التي  المختلطة  وباستخدام هذه االستراتيجيةمدرب واحد.  

بواسطة   أخرىا  تعويضهالطريق  الثالث  بطريقة  الطرق  حيث  من  مناقشة  طالب  للمكن  أ؛ 

خال العلمية  بالمادة  يتعلق  فيما  ال استفساراتهم  اتباع  مع  األسبوعي  التدريبي  اللقاء  جراءات ل 

بسب الصابة أواالشتباه بالكورونا    -يمكن لمن لم يستطع حضور ذلك اللقاء    ذلكحترازية ، وكال 

ذلك إلى ماغير  لحاالت مصابة  المخالطة  ال   -  أو  التعلم  بعد والتواصمتابعة  ل مع  لكتروني عن 

لكترونية للجامعة. وفي ظل هذه الظروف عن طريق المنصة ال أعضاء التدريس وفريق التدريب 

    تم اصطالح ما يلي:

التعليمية على   التقييم : هو الطالب الذي يواجه صعوبات أثناء عمليةتعريف الطالب المتعثر

تطلب المساعدة ي مي أو المادي ويكادالمستوى األ   

المتفوق بشكل تراكمي مرورا بالتقييمات العملية األسبوعية،  هو الطالب :المتفوقتعريف الطالب  

 امتحان نصف الترم، والمهام الموكلة إليه. 

: الطالب المتعثرين إجراءات الكشف عن  
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من حيث الدخول  متحان نصف الترمإو سبوعية لكترونية األ متابعة التقيمات العملية ال  •

 والدرجات   

 المضافين الى قائمة الطالب  تسجيل الطالب الوافدينمتابعة  •

 المضافين الى قائمة الطالب  متابعة تسجيل طالب الشهادات المعادلة •

 متابعة المهام العلمية التي توكل إلى الطالب لنجازها الستكمال درجات أعمال السنة  •

لكتروني  يتمكنوا من الدخول الى التقييم ال   إجراء مقابالت شخصية للطالب الذين لم •

 سباب تعثرهم وإمكانية المساعدة أ سبوعي للتعرف علىاأل 

كادميا: أجراءات رفع مستوى الطالب المتعثرين إ  

 نجازه إجراءات الالزمة لتحسين حالته ورفع معدل وتحديد ال  دراسة حالة كل طالب متعثر •

جراءات  المتعثرين حسب احتياج الطالب وتحديد ال الطالب   إعداد خطة لرفع مستوى •

ن يتم توقيع تلك الخطة من قبل أساتذة المقرر والطالب  أعلى  التصحيحية الالزمة

 المتعثرين. 

 ترفع خطة التعثر العتمادها بمجلس القسم العلمي  •

 متابعة تنفيذ خطة التعثر  •

 متحان نصف الترم  إلجراء التقييمات العملية و إعداد جدول خاص  •

العالن عن خطة التعثر على المنصة اللكترونية مع توقيع الطالب المتعثرين بالعلم بها   •

 وتحديدا التاريخ والوقت وعدد التقييمات لكل طالب 

 األول إعداد جدول مهام التعلم الذاتي للطالب الغير مدرجين بجدول المهام  •
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الطالب المتعثريين ماديا: رعاية   

بسعر منخفض أو بدون مقابل لغير القادرين م به مساهمة القسم في توفير الكتب الخاصة •

جتماعية التي تم قبولها من قبل رعاية الشباب وبقرار من بحاث ال ماديا استنادا إلى األ 

 لجنة شئون التعليم والطالب. 

 ومكافئتهم: إجراءات الكشف عن الطالب المتفوقين 

بعد حساب الدرجات التراكمية ألعمال الترم )التقييمات العملية التسعة +مهمة التعليم   •

الذاتي( بالضافة إلى إمتحان نصف الترم ، يتعين تحديد العشر مراكز األولى  للطالب ؛  

لمكافئتم معنويا في حضور هيئة التدريس واالحتفاء بهم على منصات التواصل  

 ة. الجتماعي للكلي

 

  

 


