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 مقدمة 

 تمتلك كوادر وإعداد رسالتها لتحقيق  القومية مسئوليتها منطلق من تسعى ولذلك زالتمي تحقيق على إنشائها منذ الكلية تعمل

 للتدريس استراتيجية بوضع الكلية  قامت ولذلك بكفاءة، مهامها وأداء التنافسية علي القدرة ولديها العمل لسوق مواكبة مهارات

محددة بما   خالل آليات من تحديثها على مراجعتها و  وتحرص الكليه،   وخارج داخل المعنية األطراف بمشاركة والتقويم والتعلم

على   الكلية  وأهدافها.تحرص  رسالتها  تحقيق  في  ويسهم  األكاديمية،  المعايير  تحقق  والتعلم   تحديثيضمن  التدريس  استراتيجية 

واعالنها الموقع من متنوعة بطرق والتقويم  بالبريد  و   http://pharmacy.helwan.edu.eg للكلية   اإللكترونى خالل 

التدريس هيئة  ألعضاء  المستهدفة   تهتم  كما اإللكتروني  التعلم  نواتج  لتحقق  والتقويم  والتعلم  التدريس  طرق  بتطوير  الكلية 

   .لبرامجهاالدراسية

 طبيعة البرامج الدراسية التي تمنحها الكلية 

 .ةيوس والدراسات العليا من خالل أقسامها العلميمج الدراسية لمرحلتي البكالوربراالتمنح كلية الصيدلة بجامعة حلوان العديد من 

ً   مرحلة البكالوريوس  :أوالً    مرحلة الدراسات العليا  :ثانيا
 الصيدلة  بكالوريوس برنامج

 Bachelor of pharmacy   
  )التخصص مجال في (  الصيدلية العلوم ماجستير في برنامج

  اإلكلينيكية الصيدلة بكالوريوس برنامج
Bachelor of clinical pharmacy   

  )التخصص مجال في (  الصيدلية العلوم في دكتوراة برنامج

   الصيدلة دكتور برنامج  Pharm D فارم دي برنامج

  )التخصص مجال في (الصيدلة دبلومه   Pharm D  clinical اإلكلينيكية فارم دي برنامج

 

خالل برامجها الدراسية المتنوعة  إلى اعتبار الطالب هو الركيزة جانب التطبيقي من  لبا  باإلهتمامتسعى الكلية كمؤسسة تعليمية  و

، حيث تؤهل طالبها ليكونوا متخصصين في مجاالت متميزة تفي  هة تحديات المجتمع المختلفةج األساسية التي يجب تأهيله لموا

مثل: للمؤسسات  التقنية  األدوية باالحتياجات  وشركات  والبحثية،  مصانع  التعليمية  و  ،المؤسسات  العامة  صيدليات الصيدليات 

األكاديمية    .اللمستشفيات و  التطبيقية  والمشروعات  العمل  سوق  ومتطلبات  والمهارات  المعرفة  بأسس  الطالب  تزويد  كذلك 

 مع وعي كامل بمشكالت المجتمع والبيئة وبما يحقق المعايير األكاديمية المتبناة ويكسب الطالب نواتج التعلم المستهدفة. والبحثية
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 ستراتيجيه عداد اإلإسس أ

 هداف الكلية المتعلقة بالشق التعليميأوذلك لتحقيق رؤية ورسالة و :ستراتيجيه للكليه و للجامعهالخطه اال 

  كاديميه المرجعيهأل قامت الكليه بتبنى المعايير القوميه ا  كاديميه المتبناه والمعتمده:المعايىر األ "NARS "لقطاع الصيدلة 

قامت الكلية بتبني معايير أكاديمية كذلك  ، و لمرحلة البكالوريوس  لبرامجها التعليميةكاديمية المرجعيه  األ يير  التكون المع

القومية لضمان جودة   الصادرة عن الهيئة  العليا  القياسية لمرحلة الدراسات  العليا استرشادا بالمعايير  لمرحلة الدراسات 

و تطوير   الدراسية    مقرراتالو  البرامج التعليمية  تم توصيف    لك  ذ  وعلى اساس  ،2009التعليم واالعتماد إصدار مارس 

  .طرق التدريس والتعلم و التقويم

 عوام السابقةلألمج و المقررات المعتمده اتوصيف البر.  

  عضاء هيئة التدريس و الهيئه المعاونهأالواقع التطبيقى الفعلى من. 

 

 لكليه إستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم على مستوى ا

 رؤية الكلية 

 كلية معتمدة دولياً ذات قدرة تنافسية في المجاالت الصيدلية المختلفة.    

 

 رسالة الكلية  

كلية الصيدلة جامعة حلوان مؤسسة تعليمية وبحثية متطورة، معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، تقدم برامج  

ريوس والدراسات العليا تلبي احتياجات سوق العمل وتحقق معايير الجودة، وتقدم بحثاً علمياً  أكاديمية متطورة لمرحلتي البكالو 

متميزاً محلياً وإقليمياً ودولياً، وتمد المجتمع بصيدلي وباحث متميز ملتزم بأخالقيات المهنة، وقادر على المشاركة الفعالة في رفع  

وائية والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي واإلقليمي. كفاءة خدمات الرعاية الصحية وتطوير الصناعات الد  

 األهداف االستراتيجية للكلية 

   استمرارية تحقيق معايير الجودة واالعتماد وتعزيز القدرة المؤسسية 

 تطوير ودعم نظم ادارة الجودة والتقويم الشامل  

 بحثية وتحسين بيئة العمل التنمية المستدامة للموارد الذاتية للكلية ودعم العملية التعليمية وال 

   زيادة القدرة التنافسية للخريج علي المستوي المحلي  والقومي واإلقليمي 

 

    تطوير برامج الدراسات العليا وتدعيم القدرة التنافسية للخريج 
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  تعزبز التميز واالرتقاء بمستوي مخرجات البحث العلمي  

  ء قدرات تنافسية للطالب ( القوافل) المساهمة الفعالة في حل مشكالت المجتمع وتنميته وبنا  

  (برامج التدريب الميداني) تحقيق شراكة مجتمعية تساهم بفاعلية في بناء قدرات تنافسية للطالب 

 تنمية شراكات استراتيجية مع دول حوض النيل 

  :الطالب  أن يكون والتعلم الخاصة بالكلية الي استراتيجية التدريس تهدف

  .التعليمية العملية محور-1

 .لها فحسب مستقبال وليس المعلومات اكتساب في فاعال-2

 .التعليمية والمهام األنشطة ممارسة على القائم-3

 .التأمل هذا نتائج ضوء في ألدائه والمطور ومستواه لسلوكه المتأمل-4

 .التعاوني والتعلم الذاتي بالتعلم المستمتع-5

 .القرارات واتخاذ المشكالت وحل المعارف، عن البحث في الدائم المفكر-6

 .المهارات واكتساب التعلم من لمزيد يسعى للمعرفة، المنتج-7

 

 و التعلم التدريس  سياسات 

 توجيه البرامج التعليمية بفرص التوظف. 

 أنماط غير تقليدية ومحدثة في التعليم. 

 توجهات الجامعة للكليات فيما يتعلق بقياس المخرجات التعليمية. 

 توي الخريجين رضا ذوي المصلحة عن مس 
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 إستراتيجيات التدريس والتعلم على مستوى البرنامج 

وضمان جودة  للبرامج التعليمية تعلم المستهدفة التتبنى الكلية إستراتيجيات متنوعة للتدريس والتعلم لتحقيق أهداف و نواتج  

 :العملية التعليمية وتشمل

 التعلم المبنى على النتائج Outcome based learning  

 تالالتعلم المبنى على حل المشك Problem based learning  

  التعلم القائم على العمل الجماعىCo-operative based learning  

  الذاتي.  التعلمSelf-Learning   

  النشط. التعلمActive Learning 

 التعلم التجريبي Experimental learning  

 بعد عن التدريس Distance teaching  

 على ريادة األعمال وقابلية التوظف التدريب     Entrepreneurship and employability   

 المشروعات Projects  

 الميداني التدريب Field training   

 األقران تعليم إستراتيجية 

  

         طرق التدريس و التعلم على مستوى المقررات

  Interactive lecture  التفاعليه المحاضره

ل تطبيق المناقشه و العصف الذهنى واستخدام وسائل وأساليب ال ريقة على التفاعل بين المحاضر و الطالب من ختعتمد هذه الط

البكالوريوس لبرنامج  المقررات  فى جميع  متنوعة وتطبق  من   .تعليمية  الطريقة  هذه  تقديم  متطلبات  توفرالكلية  قاعات    لالخو 

  رض التقديمي والسبورات الدراسة للمجموعات الكبيرة والمجهزة بأجهزة الع

  Discussion المناقشة

 و مع الطالب اثناء المحاضرة التفاعلية لجميع المقرراتأمجموعات صغيرة اثناء الدروس العملية  لالختتم من  

    Brain storming    العصف الذهنى

األ  الحرية و  في جو من  المتعلمين  الكامنة عند  الطاقات  اإلبداعي ويطلق  التفكير  األراء واألفكار يشجع  مان يسمح بظهور كل 

بطرح  حيث   المحاضر  كبيره  أيقوم  مجموعات  على  المحاضرات  اثناء  المحددة  الموضوعات  النقاشيه أوأحد  الحلقات  اثناء 

 ب بعرض أفكارهم وآرائهم المتعلقة بموضوع العصف الذهني الو فى المعامل على مجموعات صغيره ويقوم الطأبالمحاضرة 
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ي يتفق أفكار المتشابهة للوصول الى رو ضم األأب واستبعاد  ال راء ومناقشتها مع الطفكار واآلو يتم تجميع هذه األ  بحرية تامة

  .عليه

  Demos    العروض التوضيحية

 أجهزة م قصيرة توضيحيه لعملية تعليميه او مهارية او الفأل عروض والذلك من خيتم 

  Practical training  العمليه الدروس

البكالوريوس من خ  تطبق التعليم التجريبي في أغلب المقررات في البرنامج التعليمي لمرحلة  ل قيام الطالب  الالكلية إستراتيجية 

فى   جاء  كما  ومتطلباتها  للمقررات  المكتسبة طبقا  المعارف  لتطبيق  معملية  تجارب  المقررات  الآلئحةبعمل  بالنسبة   .وتوصيف 

ساسيه أو يتمرن الطالب على مهارات   show data عدد كبير من الميكروسكوبات و ايضا الو توفر الكليه   .للسنوات الدراسيه

 تفيدهم فى الحياه العمليه 

   study case   دراسة حالة

 ت فعلية االت افتراضية أو حالتدريب الطلبة على حا متي

 Self-learning التعلم الذاتي

عارف والمهارات معتمداً على قدراته الذاتية في التحصيل من مصادر التعليم  يعتمد التعلم الذاتي على قيام الطلب بتحصيل الم

المختلفة مما يحقق تنمية شخصيتة والقدرة على مواصلة التعليم بنفسه مما يؤهله لمتابعة التقدم والتطور الذي يحدث في مجال  

في أغلب مقررات البرامج التعليمية   جماعيه فرديه اوتخصصه وتقوم الكلية بتطبيق هذا اإلسلوب من خالل البحوث والمشاريع 

 المختلفة.

  Problem solving   تالالمشك حل

ت واقعيه لمحاكاة ما  ت افتراضيه او التدريب على حاالو يتم ذلك عن طريق تصميم حاال (study case)   ل دراسه حالهالمن خ

  .يمكن ان يمر به الطالب بعد التخرج

 Field trainingالميدانىالتدريب 

هداف التدريب و نواتج التعلم المستهدفه من أكترونى و يتضمن البرنامج  اإلبرنامج للتدريب و معلن على الموقع    الصيدلةلكلية   

 .متابعة الحضور و الغياب يتمو جباريه و مكمله لسنوات الدراسهإبرنامج التدريب و هى 
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   E-learning التعليم االلكتروني

وتحولها من طور التلقين إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمية المهارات وتهدف إلى إيجاد بيئة تفاعلية غنية تدعم العملية التعليمية  

اإلتصال  وشبكات  اإللكترونية  الحاسبات  تطبيقات  على  تعتمد  حيث  والتعلم  للتعليم  اإللكترونية  األشكال  كل  تجمع  بالتطبيقات 

ضم تطبيقات عبر الويب وغرف التدريس اإلفتراضية حيث يتم تقديم محتوى  والوسائط المتعددة في نقل المهارات والمعارف وت

 دروس عبر اإلنترنت واألشرطة السمعية والفيديو ويمكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعليم في أي وقت وأي مكان.

                                                                                                                         Discoveryاالستكشاف   

يعيد التعليمية، العملية في الطالب  على االعتماد ضرورة على تؤكد  التي والمعارف المعلومات وتوجيه تنظيم الطالب بحيث 

التي المعرفة مصادر من عليها حصل ً  لديه  معروفة تكن لم حاالت اكتشاف من تمكنه المختلفة   خالل من ذلك يتم ، مسبقا

 وإحضار للبحث عنها مباشره غير أو مباشرة بصورة المقرر بموضوعات المرتبطة بالتدريس القائم منه التي يطلبها التكليفات

 الطالب إيجاد :في والتعلم التدريس عملية في أسلوب االستكشاف أهمية تتشكل. زمالئه مع ليشاركها استكشافها تم التي المعلومات

 .بناء المفاهيم وإعادة والتحليل، التفكيك على الطالب قدرة زيادة إلى إضافة في ذهنه، يرّسخها  مما بنفسه، جديدة مفاهيم

  Distance learning بعد عن التدريس

 على قادر الطالب فأصبح التدريس، في التقليدية األساليب عن تخليها ما يميّزها وأبرز التدريس، في الحديثة  طرقال  من تعتبر

من مع لتواصلا أكبر إلى الوصول من أيضا المعلم يمكن الذي األمر  الحديثة، التكنولوجيا تقنيات خالل أستاذه   من شريحة 

 نجاح أساس أن على التأكيد يجب  .التواصل معهم وتوطيد الطلبة كافة استفسارات على اإلجابة على قدرته وزيادة الطالب،

 .ةقيطرال هذه مع للتعامل العالية الكفاءة ليه الذي ستاذاأل /على المحاضر يقع التدريسية العملية

 ) Co-operative learningالجماعي العمل أو( التعاوني التعلم

ً  تعلّمهِ  بمسئولية الطالب بحيث يشعر إيجابي، تفاعلٍ  يتفاعلونَ  صغيرة مجموعاتٍ  شكلِ  على الطالب تجمع أساس على تقومُ   وأيضا

ً  الذهنية، الطالب قدراتِ  ِمن التحسين على يساعد .المشتركة األهدافِ  تحقيق أجل ِمن اآلخرين تعليم بناء  على القدرة وأيضا

 البرامج طبيعة  .الجماعي والعمل التعاون روح وتنّمي بالنفس  الثقة الطالب لدى تنمى وبالتالي اآلخرين َمع وفعاله إيجابية عالقات

 بموضوعات مرتبط تطبيقي جانب أو عملية دروس لها الدراسية التي  مقرراتال من العديد على تشتمل  الصيدلة   بكلية األكاديمية

 / عمل  إلنجاز في المعمل العملية أو التطبيقية التمارين تنفيذ أثناء الطالب مع استخدامه  النوع يصلح  هذا  فإن  لذا  النظري المقرر

يك يمكن كذلك .العملي للدرس المحدد الوقت خالل بإنجازها مكلفين تجربة  أستاذ يستخدمها التي الفعالة األساليب احد ونأن 

 يكونوا حتى عمل مجموعات في زمالئهم مع إلدماجهم المحدودة اإلمكانيات الطالب ذوى مع النظرية المحاضرات في المقرر

 .المحاضرة في تفاعل ومشاركة أكثر
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 المشروعات

 والخطة التنفيذ مستلزمات  لتنفيذه وتحديد والتخطيط هأهداف وصياغة المشروع  موضوع اختيار على القدرة الطالب لدى تنمى

 يقع حيث .للمشروع اإلعداد مراحل من مرحلة كل في العمل لدى مجموعات الذاتي التقويم أسلوب ينمى كما ، للتنفيذ المناسبة

 اإلرشاد التنفيذ وتقديم في لبدءا قبل للمشروع التنفيذية للخطوات ومراجعة العمل فريق ألداء الدقيقة مسئولية المتابعة األستاذ على

 .التنفيذ أثناء والتوجيه

 األقران  تعليم

 العرض أو السيمينار فيالطريقة  هذه يمكن استخدام .القرار وإتخاذ والتحليل والنقد التقييم أسلوب على الطالب تدريب إلى تهدف

مشروعهم عند(   العمل لمجموعات لتقديميا  لزمالئهم يترك حيث ،)األستاذ طلبها تيال التكليفات حدأ استعراض  أو عرض 

 وتحقيقهم وأدائهم عملهم مجمل وتقييم عرضوه فيما  ومناقشتهم الرأي  إبداء فرصة   )األخرى المجموعات ( الطالب المستمعون

التكليفاتأ إنجاز في المتميزين الطالب أحد يكلف أن لألستاذ يمكن .لألهداف  ئهزمال على بإستعراض بالقيام طلبت التي حد 

 .بهذه الكفاءة العمل لتنفيذ أتبعها التي اإلجراءات

  

 مصادر و موارد التعليم و التعلم

 زمه للعملية التعليمية عن طريق الجامعه وفق المخطط لهال: يتم توفير الموارد الماليه المصادر ماليه. 

 القاعات للمحاضرات والمعامل مع  عداد  أو يتم مراجعة توافق    ة: تقوم الكليه بتوفير قاعات تدريس مجهز مصادر ماديه

 اعداد الطالب سنويا. كما يتم توفير نسخ اصليه من المراجع العلميه العالميه فى التخصصات المختلفه

 عضاء هيئة التدريس و الهيئه المعاونه وحساب النسب المطلوبه أب و  العداد الطأل: يتم حصر سنوى  مصادر بشريه

زمه من  العداد الألكما توفر الكليه ا .و الممكن تعينهمأعداد المنتدبين  أساسها تحديد  أوفق القياسات المرجعية و يتم على  

 .سهالمن و عمال النظافه للتأكد من سير العمليه التعليميه بسألريين و اادإلا

 بعد عن التعليم برامج على التدريبتقوم الكليه بتوفير  :ليكترونيةإ مصادر Zoom, Microsoft teams  
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 تقويم الطالب نظم

 اهداف التقويم

 ب المتعثرين و المتفوقين الب و اكتشاف الطالتشخيص لحالة الط 

 ختبارات الالتدريب على نوعية ا 

  قياس اكتساب مخرجات التعلم المستهدفه سوا ًء كانت معرفه و فهم/ذهنيه/مهنيه/عامه و منقوله 

 تطوير البرامج   في متحاناتاالستفاده من نتائج تحليل التغذيه الراجعه و اال 

 آلئحة كل برنامج) وفقاً ل(  أساليب وطرق التقويم

 التقويم المستمر .1

 المتطلبات العمليه و التكليفات المختلفه مثل projects and assignments  

 ول و الثانى  متحانات نصف فصليه االختبارات النظريه: االاال 

 النهائي التقويم  .2

   امتحانات نظريه 

    امتحانات عمليه 

  يهامتحانات شفه   

 المشروعات 

 اليات عداله التقويم 

 :ليات والضوابط التاليةآلل اتضمن الكلية عدالة تقويم الطالب من خال

 استخدام نظـام الممتحنـين الخـارجيين. 

 لفا لكل بند من  بنــاء على أوزان نسبية محددة س  قــوائم التقيــيممتحانــات العمليــة بواســطة  يتم تقــدير الــدرجات فــي اال

 .تكون معلنه بحيث يكون الطالب على درايه بها و (rubric) بنود القائمة متفق عليها

 قبل  العيتم اال التدريس وذلك  قارب حتى  أ متحانات في حالة وجود  عمال االأن عن تضارب المصالح من قبل عضو هيئة 

  .التقويم مور شخصية تحول اشتراكه في عمليةأي أالدرجة الرابعة او في حالة  
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 إعـ مختلف  اليتم  فى  التقديرات  حساب  وطريقة  الـدرجات  وتوزيـع  التقيـيم  بنظـام  الدراسـى  العـام  بدايـة  فـي  الطـالب  م 

للجامعه و ايضا   لكترونىاإلالموقع على ة و معلنة متحانات الفصليه و الدوريه و النهائيه في مواعيد محددالمقررات وتقام اال 

 .بالكلية

 ا يتم  مالكما  من  ملتحقق  الموضوعة،  الدرجات  االالءمة  وقت  االءمة  وضوح   ، وجود  متحان  مع  ولغته  جابه  إمتحان 

  ةو ذلك لضمان السرع (MCQ)   راتاختيسئله المتعددة االلال  form bubble نموذجيه، وتستخدم الكلية جهاز للتصحيح ال 

  .ةو العدال

   الكلية تطبق  التصحيح  عدالة  ومعلنآلضمان  شفافة  تصـحيح  ليات  فـي  تدريس  هيئة  مـن عضو  أكثـر  اشـتراك  في  تتمثل  ة 

جابه النموذجيه موضح بها  إل وراق وفق ااألمتحانية و يقوم عضو هيئة تدريس بتصـحيح نفـس السـؤال فـي جميـع  الورقة اال

 اإلجابةتفصيل توزيع الدرجات وعناصر 

 

 متحانات و توثيق النتائج ليات تأمين سرية االآ

 

 :متحانات فيات تأمين سرية االليآتتمثل  

   توافر غرف الكنترول مؤمنة 

  في  إلى حجرة التصوير  االمتحانتصوير سرية تامة حيث يحضر عضو هيئة التدريس المسئول عن  يتم تصوير االمتحان في

 ً . بعد تصوير لمسئوليةمسئول عن التصوير بقرار مجلس كلية وذلك لتحديد اموظف واحد  مكان التصوير به   ،  موعد محدد مسبقا

وتوضع    ،متحان و تاريخه و الفصل الدراسىظرف مغلقة عليها عدد النسخ، اسم الماده، اسم لجنة االأوضعة فى  يتم      االمتحان

 .متحان فى غرفة الكنترولظرف االأ

    الكنترول افي  تسليم  للمراقبيناليتم  مغلقة    متحان  أظرف  اللجان  و،  في  تسل  في  و  الغياب  الزائديتم حصر  النسخ  من   ةيم 

  .لرئيس الكنترولاالمتحان 

 و كتابة   ةعضاء هيئة التدريس بالجمع و المراجعأو يقوم    ةجابف الخارجى لورقة اال اليتم رصد درجات كل سؤال على الغ

على كل  عضاء هيئة التريس  أحرف، و من ثم يوقع  رقام و االف الخارجى بخط واضح باألعلى الغال  ةجمالى الدرجات المجمعإ

 ورقه 

   لين بالتوقيع ثم  ئوعضاء هيئة التدريس المسأجمالى الدرجات ويتم طبع النتائج و يقوم  إيتم رصد درجات الطالب و يتم جمع

لى إدارة االمتحانات وإ  لنتائج إلى قسم شئون الطالب بالكلية ا نسخ وترسل ،تعلنتسلم لرئيس الكنترول و تعتمد من عميد الكليه و 

 . بالجامعة

بعد الرصد و المراجعه يتم حفظ النتائج على الحاسوب. 
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  التوثيق فى غرفة  اال  وراقأيتم تخزين وراق كل مقرر و يوضح  أو يتم تجميع  الكنترول  متحانات بعد التصحيح و الرصد و 

األ عدد   ، المقرر  اسم  اإلعلىها  مع  الدراسى  الفصل  و  لوراق  النموذجيه  كالجابه  منها  التخلص  ويتم  سنوات  متحان،  خمس  ل 

  .بطريقة آمنة

 

 استراتيجية التدريس و التعلم  ة وتحدبثآلية متابع 

 أدوات ووسائل المتابعة

  ل منحنى الدرجات لكل مقرر و مناقشة اى تفاوت فى الدرجاتالالتغذيه الراجعه من الطالب من خ 

   عن المقرر ئولة عاونه المسعضاء هيئة التدريس و الهيئه المألكترونيه للطالب عن المقرر و عن إاستبيانات 

  ستراتيجيه  عن التزام اعضاء هيئة التدريس باالالعلمية قسام ألتقارير تقييم رؤساء ا 

  متحاناتاالنتائج تحليل   

   تقارير المقررات و مقترحات التحسين المقترحه 

 

 لية متابعة تنفيذ استراتيجية التدريس و التعلمآ

 لتزام بما جاء باستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم  يقوم القسم العلمي بعملية متابعة اال 

   القسم االعلمي  يختص  ووضع  المقررات  ملفات  جاء ألباعداد  ما  وفق  مقرر  لكل  تنفيذه  تم  ما  عن  والشواهد  دلة 

 ستراتيجية  باال

   وطرق التقييم مناسبة  متابعة وتقييم البرنامج التعليمي للتأكد من أن توصيف المقررات الدراسية وعملية التدريس والتعلم

  .ف مستوياتهمللطالب علي اختال

 عداد تقارير المقررات إمتابعة وتقييم المقررات الدراسية سنويا و 

 زمة الساسية التوفير المراجع األ 

 توفير بيئة تعليمية تستوفي القياسات المرجعية.  

 

 ليه مراجعة استراتيجية التعليم و التعلم آ

 :ويا بناء علىستراتيجية سنيتم مراجعة اال .1

 متحانات نتائج اال 

 ب الاستبيانات الط 

  استبيانات أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة 
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 طراف المجتمعيةاستبيانات األ 

 

   والتعلم التدريسجراءات التصحيحية وفق التغذية الراجعة لتحديث استراتيجية تحليل النتائج واتخاذ اإل .2

 طرق للتحسين حقتراالقسام األيتم مناقشة النتائج فى مجالس  .3

اإلجراءات   .4 ملف  إلعداد  الجودة  ضمان  لوحدة  وإرساله  العلمي  القسم  لمقررات  التحسين  خطط  تفعيل  نموذج  استيفاء  يتم 

 التصحيحية  

 ستراتيجية دراجها باالحظات و مقترحات التحسين فى مجلس الكليه الالى مأمناقشه  .5

 
 

 مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لكلية الصيدلة استراتيجيات التدريس والتعلم المناسبة لبرامج 
 

  العليا  الدراسات مرحلة    البكالوريوس  مرحلة  #

      النشط التعلم إستراتيجية  1

  حالة  دراسة / المشكالت حل إستراتيجية  2  حالة  دراسة / المشكالت حل إستراتيجية  2

  بعد عن التدريس إستراتيجية  3  بعد عن التدريس إستراتيجية  3

  استراتيجية االستكشاف  4    

      الجماعي العمل أو التعاوني التعليم  5

  الزيارات العلمية/ الَعمليه الدروس  6  الزيارات العلمية/ الَعمليه الدروس/ الميداني التدريب  6

  المشروعات إستراتيجية  7  المشروعات إستراتيجية  7

  تي الذا التعلم إستراتيجية  8  الذاتي  التعلم إستراتيجية  8

      األقران تعليم إستراتيجية  9

       التدريب على ريادة األعمال وقابلية التوظف  10       التدريب على ريادة األعمال وقابلية التوظف  10

      التعلم التجريبي 11

 


