
 

 

 كلية الصيدلة 

 المتعثرين  اكتشاف ودعم الطالبآلية 

ومعتمدة وتشمل تهتم كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة باكتشاف ودعم طالبها المتعثرين من خالل اجراءات محددة 

 - التالي:

 -اوالً اكتشاف الطالب المتعثرين:

  : الدراسيالدورية وامتحان منتصف الفصل  االختبارات درجات متابعة -1

برنامجي  - )طالب  الدورية  باالختبارات  المختلفة  بالمقررات  المسجلين  الطالب  درجات  وحصر  متابعة  يتم  ان 

صيدلة اكلينيكية( واختبار منتصف الفصل الدراسي   -بكالوريوس الصيدلة فارم دي وبكالوريوس الصيدلة فارم دي

ة( من قبل السادة منسقي المقررات الدراسية الئحة قديم  –)طالب برنامجي التصنيع الدوائي والصيدلة االكلينيكية  

 % من درجة االختبارات الدورية او منصف الفصل الدراسي.60واعتبار الطالب متعثرأ اذا لم يتمكن من تحصيل 

 يقوم منسقي المقررات بحصر اسماء الطالب المتعثرين لدعمهم ومساعدتهم في التحصيل الدراسي. -

 :  الفصلي للطالبالمعدل  متابعة -2

( لطالب برنامج بكالوريوس الصيدلة  1( اقل من )sGPAعتبر الطالب متعثراً اذا حقق معدل فصلي )ي   -

(PharmD( وبرنامج بكالوريوس الصيدلة )PharmD – clinical pharmacy)  ( او معدل تراكميcGPA )  

الوريوس الصيدلة  برنامج بكلة )الصيدلة والتصنيع الدوائي( و ( لطالب برنامج بكالوريوس الصيد 2اقل من )

 )صيدلة أكلينيكية(. 

 .يقوم المرشد االكاديمي بتحديد الطالب المتعثرين بتقريره بنهاية مرحلة التسجيل في بداية الفصل الدراسي -

ب تعثره الدراسي ويقوم  سبابمقابلة الطالب ومناقشته لمعرفة أمره كما يقوم نذار لولي أويتم ارسال خطاب ا  -

  دارة الكلية ممثلة في وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.بتوثيق االجتماع ثم رفع األسباب إلى إ اديمي كالمرشد األ

 ً  - الطالب المتعثرين:  دعم ومساعدة ثانيا

تقوم الكلية بعدة اجراءات لدعم ومساعدة الطالب المتعثرين منها اجراءات طبقاً لالئحة الداخلية للبرنامج الدراسي  

 ومنها:

ساعة معتمدة فقط حتي يتم إتاحة الفرصة للطالب لتحسين   12تخفيض العبء التدريسي للطالب المتعثر إلي  يتم   -1

 معدله الدراسي. 

ساعات    9ساعة معتمدة بدالً من    12يسمح للطالب المتعثر بزيادة العبء الدراسي خالل الفصل الصيفي ليصل الي   -2

 الدراسي التي تخلف عنها.  من أجل إتاحة الفرصة أمامه الستكمال مقررات الفصل

 يظل الطالب تحت المالحظة األكاديمية حتى يتحسن المعدل التراكمي للطالب.  -3

 

 



 

 

 كلية الصيدلة 

 - :الطالب المتعثرين ومنها لدعمتصحيحية كما تقوم الكلية بإتخاذ كافة إجراءات 

بتوجيه النصح واالرشاد يقابل المرشد االكاديمي الطالب المتعثر وان يتعرف علي اسباب تعثره الدراسي ويقوم  ان   -1

 ومحاولة حل مشكالته. للطالب 

 ان يستمر المرشد االكاديمي بمتابعة مستوي تحصيل الطالب.  -2

الدورية   ات % باالختبار60ان يقوم منسق المقرر بمقابلة الطالب المتعثرين والحاصلين علي درجات اقل من   -3

الدراس المقرر  اجزاء  شرح  باعادة  ويقوم  الدراسي  الفصل  فهمها  ومنتصف  في  صعوبة  الطالب  يجد  التي  ي 

خري يتم تحديدها بالتنسيق مع منسق  المكتبية المخصصة للطالب واوقات اوذلك من خالل الساعات    وتحصيلها

 المقرر.

 المتعثر خالل باقي االختبارات الدورية. يقوم منسق المقرر بمتابعة تقدم الطالب  -4
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