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ﻣقدﻣة
تعمﻞ الكليﺔ ﻣنﺬ إنشائها على تحﻘيق التميﺰ ولﺬلك تسعى ﻣﻦ ﻣنطلق ﻣسئوليتها الﻘوﻣيﺔ لتحﻘيق رسالتها وإعﺪاد كوادر تمتلك
ﻣهارات ﻣواكبﺔ لسوق العمﻞ ولﺪيها الﻘﺪرة علي التنافسيﺔ وأداء ﻣهاﻣها بكفاءة ،ولﺬلك ﻗاﻣﺖ الكليﺔ بوﺿﻊ استراتيجيﺔ للتﺪريس
والتعلم والتﻘويم بمشاركﺔ اﻷطراف المعنيﺔ داخﻞ وخارج الكليه ،وتحرص على ﻣراجعتها و تحﺪيثها ﻣﻦ خﻼل آليات ﻣحﺪدة بما
يضمﻦ تحﻘق المعايير اﻷكاديميﺔ ،ويسهم في تحﻘيق رسالتها وأهﺪافها.تحرص الكليﺔ على تحﺪيث استراتيجيﺔ التﺪريس والتعلم
والتﻘويم واعﻼنها بطرق ﻣتنوعﺔ ﻣﻦ خﻼل الموﻗﻊ اﻹلكترونى للكليﺔ

 http://pharmacy.helwan.edu.egو بالبريﺪ

اﻹلكتروني ﻷعضاء هيئﺔ التﺪريس كما تهتم الكليﺔ بتطوير طرق التﺪريس والتعلم والتﻘويم لتحﻘق نواتج التعلم المستهﺪفﺔ
لبراﻣجهاالﺪراسيﺔ.

طبيعة البراﻣج الدراسية التي تمنحها الكلية
تمنح كليﺔ الصيﺪلﺔ بجاﻣعﺔ حلوان العﺪيﺪ ﻣﻦ البراﻣج الﺪراسيﺔ لمرحلتي البكالوريوس والﺪراسات العليا ﻣﻦ خﻼل أﻗساﻣها العلميﺔ.

أوﻻً :ﻣرحلﺔ البكالوريوس

ثانيا ً :ﻣرحلﺔ الﺪراسات العليا

برناﻣج بكالوريوس الصيﺪلﺔ
Bachelor of pharmacy

برناﻣج ﻣاجستير في العلوم الصيﺪليﺔ )في ﻣجال التخصص(

برناﻣج بكالوريوس الصيﺪلﺔ اﻹكلينيكيﺔ
Bachelor of clinical pharmacy

برناﻣج دكتوراة في العلوم الصيﺪليﺔ )في ﻣجال التخصص(

برناﻣج فارم دي Pharm D

برناﻣج دكتور الصيﺪلﺔ

برناﻣج فارم دي اﻹكلينيكيﺔ Pharm D clinical

دبلوﻣه الصيﺪلﺔ )في ﻣجال التخصص(

وتسعى الكليﺔ كمؤسسﺔ تعليميﺔ باﻹهتمام بالجانب التطبيﻘي ﻣﻦ خﻼل براﻣجها الﺪراسيﺔ المتنوعﺔ إلى اعتبار الطالب هو الركيﺰة
اﻷساسيﺔ التي يجب تأهيله لمواجهﺔ تحﺪيات المجتمﻊ المختلفﺔ ،حيث تؤهﻞ طﻼبها ليكونوا ﻣتخصصيﻦ في ﻣجاﻻت ﻣتميﺰة تفي
باﻻحتياجات التﻘنيﺔ للمؤسسات ﻣثﻞ :ﻣصانﻊ وشركات اﻷدويﺔ ،المؤسسات التعليميﺔ والبحثيﺔ ،الصيﺪليات العاﻣﺔ وصيﺪليات
اللمستشفيات  .كﺬلك تﺰويﺪ الطالب بأسس المعرفﺔ والمهارات وﻣتطلبات سوق العمﻞ والمشروعات التطبيﻘيﺔ و اﻷكاديميﺔ
والبحثيﺔ ﻣﻊ وعي كاﻣﻞ بمشكﻼت المجتمﻊ والبيئﺔ وبما يحﻘق المعايير اﻷكاديميﺔ المتبناة ويكسب الطﻼب نواتج التعلم المستهﺪفﺔ.
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أسس إعداد اﻹستراتيجيه
 الخطه اﻻستراتيجيه للكليه و للجاﻣعه :وذلك لتحﻘيق رؤيﺔ ورسالﺔ وأهﺪاف الكليﺔ المتعلﻘﺔ بالشق التعليمي
 المعايىر اﻷكاديميه المتبناه والمعتمﺪه :ﻗاﻣﺖ الكليه بتبنى المعايير الﻘوﻣيه اﻷكاديميه المرجعيه"  "NARSلﻘطاع الصيﺪلﺔ
لتكون المعايير اﻷكاديميﺔ المرجعيه لبراﻣجها التعليميﺔ لمرحلﺔ البكالوريوس ،وكﺬلك ﻗاﻣﺖ الكليﺔ بتبني ﻣعايير أكاديميﺔ
لمرحلﺔ الﺪراسات العليا استرشادا بالمعايير الﻘياسيﺔ لمرحلﺔ الﺪراسات العليا الصادرة عﻦ الهيئﺔ الﻘوﻣيﺔ لضمان جودة
التعليم واﻻعتماد إصﺪار ﻣارس  ،2009وعلى اساس ذلك تم توصيف البراﻣج التعليميﺔ و المﻘررات الﺪراسيﺔ و تطوير
طرق التﺪريس والتعلم و التﻘويم .
 توصيف البراﻣج و المﻘررات المعتمﺪه لﻸعوام السابﻘﺔ .
 الواﻗﻊ التطبيﻘى الفعلى ﻣﻦ أعضاء هيئﺔ التﺪريس و الهيئه المعاونه.

إستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم على ﻣستوى الكليه
رؤية الكلية
كليﺔ ﻣعتمﺪة دوليا ً ذات ﻗﺪرة تنافسيﺔ في المجاﻻت الصيﺪليﺔ المختلفﺔ.
رسالة الكلية
كليﺔ الصيﺪلﺔ جاﻣعﺔ حلوان ﻣؤسسﺔ تعليميﺔ وبحثيﺔ ﻣتطورة ،ﻣعتمﺪة ﻣﻦ الهيئﺔ الﻘوﻣيﺔ لضمان جودة التعليم واﻻعتماد ،تﻘﺪم براﻣج
أكاديميﺔ ﻣتطورة لمرحلتي البكالو ريوس والﺪراسات العليا تلبي احتياجات سوق العمﻞ وتحﻘق ﻣعايير الجودة ،وتﻘﺪم بحثا ً علميا ً
ﻣتميﺰاً ﻣحليا ً وإﻗليميا ً ودولياً ،وتمﺪ المجتمﻊ بصيﺪلي وباحث ﻣتميﺰ ﻣلتﺰم بأخﻼﻗيات المهنﺔ ،وﻗادر على المشاركﺔ الفعالﺔ في رفﻊ
كفاءة خﺪﻣات الرعايﺔ الصحيﺔ وتطوير الصناعات الﺪوائيﺔ والمساهمﺔ في تنميﺔ المجتمﻊ المحلي واﻹﻗليمي.
اﻷهداف اﻻستراتيجية للكلية
 استمراريﺔ تحﻘيق ﻣعايير الجودة واﻻعتماد وتعﺰيﺰ الﻘﺪرة المؤسسيﺔ
 تطوير ودعم نظم ادارة الجودة والتﻘويم الشاﻣﻞ
 التنميﺔ المستﺪاﻣﺔ للموارد الﺬاتيﺔ للكليﺔ ودعم العمليﺔ التعليميﺔ والبحثيﺔ وتحسيﻦ بيئﺔ العمﻞ
 زيادة الﻘﺪرة التنافسيﺔ للخريج علي المستوي المحلي والﻘوﻣي واﻹﻗليمي
 تطوير براﻣج الﺪراسات العليا وتﺪعيم الﻘﺪرة التنافسيﺔ للخريج
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 تعﺰبﺰ التميﺰ واﻻرتﻘاء بمستوي ﻣخرجات البحث العلمي
 المساهمﺔ الفعالﺔ في حﻞ ﻣشكﻼت المجتمﻊ وتنميته وبناء ﻗﺪرات تنافسيﺔ للطالب ) الﻘوافﻞ(
 تحﻘيق شراكﺔ ﻣجتمعيﺔ تساهم بفاعليﺔ في بناء ﻗﺪرات تنافسيﺔ للطالب )براﻣج التﺪريب الميﺪاني(
 تنميﺔ شراكات استراتيجيﺔ ﻣﻊ دول حوض النيﻞ
تهدف استراتيجية التدريس والتعلم الخاصة بالكلية الي أن يكون الطالب:
-1ﻣحور العمليﺔ التعليميﺔ.
-2فاعﻼ في اكتساب المعلوﻣات وليس ﻣستﻘبﻼ فحسب لها.
-3الﻘائم على ﻣمارسﺔ اﻷنشطﺔ والمهام التعليميﺔ.
-4المتأﻣﻞ لسلوكه وﻣستواه والمطور ﻷدائه في ﺿوء نتائج هﺬا التأﻣﻞ.
-5المستمتﻊ بالتعلم الﺬاتي والتعلم التعاوني.
-6المفكر الﺪائم في البحث عﻦ المعارف ،وحﻞ المشكﻼت واتخاذ الﻘرارات.
-7المنتج للمعرفﺔ ،يسعى لمﺰيﺪ ﻣﻦ التعلم واكتساب المهارات.

سياسات التدريس و التعلم


توجيه البراﻣج التعليميﺔ بفرص التوظف.



أنماط غير تﻘليﺪيﺔ وﻣحﺪثﺔ في التعليم.



توجهات الجاﻣعﺔ للكليات فيما يتعلق بﻘياس المخرجات التعليميﺔ.



رﺿا ذوي المصلحﺔ عﻦ ﻣستوي الخريجيﻦ
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إستراتيجيات التدريس والتعلم على ﻣستوى البرناﻣج
تتبنى الكليﺔ إستراتيجيات ﻣتنوعﺔ للتﺪريس والتعلم لتحﻘيق أهﺪاف و نواتج التعلم المستهﺪفﺔ للبراﻣج التعليميﺔ وﺿمان جودة
العمليﺔ التعليميﺔ وتشمﻞ:
 التعلم المبنى على النتائج Outcome based learning
 التعلم المبنى على حﻞ المشكﻼت Problem based learning
 التعلم الﻘائم على العمﻞ الجماعى Co-operative based learning
 التعلم الﺬاتيSelf-Learning .
 التعلم النشطActive Learning .
 التعلم التجريبي Experimental learning
 التﺪريس عﻦ بعﺪ Distance teaching
 التﺪريب على ريادة اﻷعمال وﻗابليﺔ التوظف Entrepreneurship and employability
 المشروعات Projects
 التﺪريب الميﺪاني Field training
 إستراتيجيﺔ تعليم اﻷﻗران

طرق التدريس و التعلم على ﻣستوى المقررات
المحاضره التفاعليه Interactive lecture
تعتمﺪ هﺬه الطريﻘﺔ على التفاعﻞ بيﻦ المحاﺿر و الطالب ﻣﻦ خﻼل تطبيق المناﻗشه و العصف الﺬهنى واستخﺪام وسائﻞ وأساليب
تعليميﺔ ﻣتنوعﺔ وتطبق فى جميﻊ المﻘررات لبرناﻣج البكالوريوس .و توفرالكليﺔ ﻣتطلبات تﻘﺪيم هﺬه الطريﻘﺔ ﻣﻦ خﻼل ﻗاعات
الﺪراسﺔ للمجموعات الكبيرة والمجهﺰة بأجهﺰة العرض التﻘﺪيمي والسبورات
المناقشة Discussion
تتم ﻣﻦ خﻼل ﻣجموعات صغيرة اثناء الﺪروس العمليﺔ أو ﻣﻊ الطالب اثناء المحاﺿرة التفاعليﺔ لجميﻊ المﻘررات
العصف الذهنى Brain storming
يشجﻊ التفكير اﻹبﺪاعي ويطلق الطاﻗات الكاﻣنﺔ عنﺪ المتعلميﻦ في جو ﻣﻦ الحريﺔ و اﻷﻣان يسمح بظهور كﻞ اﻷراء واﻷفكار
حيث يﻘوم المحاﺿر بطرح أ حﺪ الموﺿوعات المحﺪدة اثناء المحاﺿرات على ﻣجموعات كبيره أوأاثناء الحلﻘات النﻘاشيه
بالمحاﺿرة أو فى المعاﻣﻞ على ﻣجموعات صغيره ويﻘوم الطﻼ ب بعرض أفكارهم وآرائهم المتعلﻘﺔ بموﺿوع العصف الﺬهني
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بحريﺔ تاﻣﺔ و يتم تجميﻊ هﺬه اﻷفكار واﻵراء وﻣناﻗشتها ﻣﻊ الطﻼب واستبعاد أو ﺿم اﻷفكار المتشابهﺔ للوصول الى رأي يتفق
عليه .
العروض التوضيحية Demos
يتم ذلك ﻣﻦ خﻼل عروض وأفﻼ م ﻗصيرة توﺿيحيه لعمليﺔ تعليميه او ﻣهاريﺔ او أجهﺰة
الدروس العمليه Practical training
تطبق الكليﺔ إستراتيجيﺔ التعليم التجريبي في أغلب المﻘررات في البرناﻣج التعليمي لمرحلﺔ البكالوريوس ﻣﻦ خﻼل ﻗيام الطالب
بعمﻞ تجارب ﻣعمليﺔ لتطبيق المعارف المكتسبﺔ طبﻘا للمﻘررات وﻣتطلباتها كما جاء فى الﻶئحﺔ وتوصيف المﻘررات .بالنسبﺔ
للسنوات الﺪراسيه .و توفر الكليه عﺪد كبير ﻣﻦ الميكروسكوبات و ايضا ال  show dataو يتمرن الطالب على ﻣهارات أساسيه
تفيﺪهم فى الحياه العمليه
دراسة حالة study case
يتم تﺪريب الطلبﺔ على حاﻻت افتراﺿيﺔ أو حاﻻت فعليﺔ
التعلم الذاتي Self-learning
يعتمﺪ التعلم الﺬاتي على ﻗيام الطلب بتحصيﻞ الم عارف والمهارات ﻣعتمﺪا ً على ﻗﺪراته الﺬاتيﺔ في التحصيﻞ ﻣﻦ ﻣصادر التعليم
المختلفﺔ ﻣما يحﻘق تنميﺔ شخصيتﺔ والﻘﺪرة على ﻣواصلﺔ التعليم بنفسه ﻣما يؤهله لمتابعﺔ التﻘﺪم والتطور الﺬي يحﺪث في ﻣجال
تخصصه وتﻘوم الكليﺔ بتطبيق هﺬا اﻹسلوب ﻣﻦ خﻼل البحوث والمشاريﻊ فرديه او جماعيه في أغلب ﻣﻘررات البراﻣج التعليميﺔ
المختلفﺔ.
حﻞ المشكﻼت Problem solving
ﻣﻦ خﻼل دراسه حاله ) (study caseو يتم ذلك عﻦ طريق تصميم حاﻻت افتراﺿيه او التﺪريب على حاﻻت واﻗعيه لمحاكاة ﻣا
يمكﻦ ان يمر به الطالب بعﺪ التخرج .
التدريب الميدانىField training
لكليﺔ الصيﺪلﺔ برناﻣج للتﺪريب و ﻣعلﻦ على الموﻗﻊ اﻹكترونى و يتضمﻦ البرناﻣج أهﺪاف التﺪريب و نواتج التعلم المستهﺪفه ﻣﻦ
برناﻣج التﺪريب و هى إجباريه و ﻣكمله لسنوات الﺪراسه ويتم ﻣتﺎبﻌﺔ الحضور و الغيﺎب.
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التعليم اﻻلكتروني E-learning
تﺪعم العمليﺔ التعليميﺔ وتحولها ﻣﻦ طور التلﻘيﻦ إلى طور اﻹبﺪاع والتفاعﻞ وتنميﺔ المهارات وتهﺪف إلى إيجاد بيئﺔ تفاعليﺔ غنيﺔ
بالتطبيﻘات تجمﻊ كﻞ اﻷشكال اﻹلكترونيﺔ للتعليم والتعلم حيث تعتمﺪ على تطبيﻘات الحاسبات اﻹلكترونيﺔ وشبكات اﻹتصال
والوسائط المتعﺪدة في نﻘﻞ المهارات والمعارف وتضم تطبيﻘات عبر الويب وغرف التﺪريس اﻹفتراﺿيﺔ حيث يتم تﻘﺪيم ﻣحتوى
دروس عبر اﻹنترنﺖ واﻷشرطﺔ السمعيﺔ والفيﺪيو ويمكﻦ الطالب ﻣﻦ الوصول إلى ﻣصادر التعليم في أي وﻗﺖ وأي ﻣكان.
اﻻستكشاف

Discovery

تؤكﺪ على ﺿرورة اﻻعتماد على الطالب في العمليﺔ التعليميﺔ ،بحيث يعيﺪ الطالب تنظيم وتوجيه المعلوﻣات والمعارف التي
حصﻞ عليها ﻣﻦ ﻣصادر المعرفﺔ المختلفﺔ التي تمكنه ﻣﻦ اكتشاف حاﻻت لم تكﻦ ﻣعروفﺔ لﺪيه ﻣسبﻘا ً  ،يتم ذلك ﻣﻦ خﻼل
التكليفات التي يطلبها ﻣنه الﻘائم بالتﺪريس المرتبطﺔ بموﺿوعات المﻘرر بصورة ﻣباشرة أو غير ﻣباشره للبحث عنها وإحضار
المعلوﻣات التي تم استكشافها ليشاركها ﻣﻊ زﻣﻼئه .تتشكﻞ أهميﺔ أسلوب اﻻستكشاف في عمليﺔ التﺪريس والتعلم في :إيجاد الطالب
ﻣفاهيم جﺪيﺪة بنفسه ،ﻣما يرسّخها في ذهنه ،إﺿافﺔ إلى زيادة ﻗﺪرة الطالب على التفكيك والتحليﻞ ،وإعادة بناء المفاهيم.
التدريس عﻦ بعد Distance learning
تعتبر ﻣﻦ الطرق الحﺪيثﺔ في التﺪريس ،وأبرز ﻣا يميّﺰها تخليها عﻦ اﻷساليب التﻘليﺪيﺔ في التﺪريس ،فأصبح الطالب ﻗادر على
التواصﻞ ﻣﻊ أستاذه ﻣﻦ خﻼل تﻘنيات التكنولوجيا الحﺪيثﺔ ،اﻷﻣر الﺬي يمكﻦ المعلم أيضا ﻣﻦ الوصول إلى شريحﺔ أكبر ﻣﻦ
الطﻼب ،وزيادة ﻗﺪرته على اﻹجابﺔ على استفسارات كافﺔ الطلبﺔ وتوطيﺪ التواصﻞ ﻣعهم .يجب التأكيﺪ على أن أساس نجاح
العمليﺔ التﺪريسيﺔ يﻘﻊ على المحاﺿر /اﻷستاذ الﺬي ليه الكفاءة العاليﺔ للتعاﻣﻞ ﻣﻊ هﺬه الطريﻘﺔ.
التعلم التعاوني) أو العمﻞ الجماعي( Co-operative learning
ت صغيرة يتفاعلونَ تفاع ٍﻞ إيجابي ،بحيث يشعر الطالب بمسئوليﺔ تعلّم ِه وأيضا ً
تﻘو ُم على أساس تجمﻊ الطﻼب على شك ِﻞ ﻣجموعا ٍ
ت الطالب الﺬهنيﺔ ،وأيضا ً الﻘﺪرة على بناء
تعليم اﻵخريﻦ ﻣِ ﻦ أجﻞ تحﻘيق اﻷهﺪافِ المشتركﺔ .يساعﺪ على التحسيﻦ ﻣِ ﻦ ﻗﺪرا ِ
عﻼﻗات إيجابيﺔ وفعاله َﻣﻊ اﻵخريﻦ وبالتالي تنمى لﺪى الطالب الثﻘﺔ بالنفس وتن ّمي روح التعاون والعمﻞ الجماعي .طبيعﺔ البراﻣج
اﻷكاديميﺔ بكليﺔ الصيﺪلﺔ تشتمﻞ على العﺪيﺪ ﻣﻦ المﻘررات الﺪراسيﺔ التي لها دروس عمليﺔ أو جانب تطبيﻘي ﻣرتبط بموﺿوعات
المﻘرر النظري لﺬا فإن هﺬا النوع يصلح استخﺪاﻣه ﻣﻊ الطﻼب أثناء تنفيﺬ التماريﻦ التطبيﻘيﺔ أو العمليﺔ في المعمﻞ ﻹنجاز عمﻞ /
تجربﺔ ﻣكلفيﻦ بإنجازها خﻼل الوﻗﺖ المحﺪد للﺪرس العملي .كﺬلك يمكﻦ أن يكون احﺪ اﻷساليب الفعالﺔ التي يستخﺪﻣها أستاذ
المﻘرر في المحاﺿرات النظريﺔ ﻣﻊ الطﻼب ذوى اﻹﻣكانيات المحﺪودة ﻹدﻣاجهم ﻣﻊ زﻣﻼئهم في ﻣجموعات عمﻞ حتى يكونوا
أكثر تفاعﻞ وﻣشاركﺔ في المحاﺿرة.
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المشروعات
تنمى لﺪى الطﻼب الﻘﺪرة على اختيار ﻣوﺿوع المشروع وصياغﺔ أهﺪافه والتخطيط لتنفيﺬه وتحﺪيﺪ ﻣستلﺰﻣات التنفيﺬ والخطﺔ
المناسبﺔ للتنفيﺬ  ،كما ينمى أسلوب التﻘويم الﺬاتي لﺪى ﻣجموعات العمﻞ في كﻞ ﻣرحلﺔ ﻣﻦ ﻣراحﻞ اﻹعﺪاد للمشروع .حيث يﻘﻊ
على اﻷستاذ ﻣسئوليﺔ المتابعﺔ الﺪﻗيﻘﺔ ﻷداء فريق العمﻞ وﻣراجعﺔ للخطوات التنفيﺬيﺔ للمشروع ﻗبﻞ البﺪء في التنفيﺬ وتﻘﺪيم اﻹرشاد
والتوجيه أثناء التنفيﺬ.
تعليم اﻷقران
تهﺪف إلى تﺪريب الطﻼب على أسلوب التﻘييم والنﻘﺪ والتحليﻞ وإتخاذ الﻘرار .يمكﻦ استخﺪام هﺬه الطريﻘﺔ في السيمينار أو العرض
التﻘﺪيمي لمجموعات العمﻞ ) عنﺪ عرض ﻣشروعهم أو استعراض أحﺪ التكليفات التي طلبها اﻷستاذ( ،حيث يترك لﺰﻣﻼئهم
الطﻼب المستمعون ) المجموعات اﻷخرى ( فرصﺔ إبﺪاء الرأي وﻣناﻗشتهم فيما عرﺿوه وتﻘييم ﻣجمﻞ عملهم وأدائهم وتحﻘيﻘهم
لﻸهﺪاف .يمكﻦ لﻸستاذ أن يكلف أحﺪ الطﻼب المتميﺰيﻦ في إنجاز أحﺪ التكليفات التي طلبﺖ بالﻘيام بإستعراض على زﻣﻼئه
اﻹجراءات التي أتبعها لتنفيﺬ العمﻞ بهﺬه الكفاءة.

ﻣصادر و ﻣوارد التعليم و التعلم
 ﻣصادر ﻣاليه :يتم توفير الموارد الماليه الﻼزﻣه للعمليﺔ التعليميﺔ عﻦ طريق الجاﻣعه وفق المخطط له.
 ﻣصادر ﻣاديه :تﻘوم الكليه بتوفير ﻗاعات تﺪريس ﻣجهﺰة و يتم ﻣراجعﺔ توافق أعﺪاد الﻘاعات للمحاﺿرات والمعاﻣﻞ ﻣﻊ
اعﺪاد الطالب سنويا .كما يتم توفير نسخ اصليه ﻣﻦ المراجﻊ العلميه العالميه فى التخصصات المختلفه
 ﻣصادر بشريه :يتم حصر سنوى ﻷعﺪاد الطﻼب و أ عضاء هيئﺔ التﺪريس و الهيئه المعاونه وحساب النسب المطلوبه
وفق الﻘياسات المرجعيﺔ و يتم على أساسها تحﺪيﺪ أعﺪاد المنتﺪبيﻦ أو الممكﻦ تعينهم .كما توفر الكليه اﻷعﺪاد الﻼزﻣه ﻣﻦ
اﻹدارييﻦ و اﻷﻣﻦ و عمال النظافه للتأكﺪ ﻣﻦ سير العمليه التعليميه بسﻼسه.
 ﻣصادر إليكترونية :تﻘوم الكليه بتوفير التﺪريب على براﻣج التعليم عﻦ بعﺪ Zoom, Microsoft teams

Page 9 of 13

كلية الصيدلة Faculty of Pharmacy -

نﻈم تقويم الطالب
اهداف التقويم
 تشخيص لحالﺔ الطﻼب و اكتشاف الطﻼب المتعثريﻦ و المتفوﻗيﻦ
 التﺪريب على نوعيﺔ اﻻختبارات
 ﻗياس اكتساب ﻣخرجات التعلم المستهﺪفه سوا ًء كانﺖ ﻣعرفه و فهم/ذهنيه/ﻣهنيه/عاﻣه و ﻣنﻘوله
 التغﺬيه الراجعه و اﻻستفاده ﻣﻦ نتائج تحليﻞ اﻻﻣتحانات في تطوير البراﻣج
أساليب وطرق التقويم )وفقا ً لﻶﺋحة كﻞ برناﻣج(
 .1التقويم المستمر
 المتطلبات العمليه و التكليفات المختلفه ﻣثﻞ projects and assignments
 اﻻختبارات النظريه :اﻻﻣتحانات نصف فصليه اﻻول و الثانى
 .2التقويم النهاﺋي
 اﻣتحانات نظريه
 اﻣتحانات عمليه
 اﻣتحانات شفهيه
 المشروعات

اليات عداله التقويم
تضمﻦ الكليﺔ عﺪالﺔ تﻘويم الطالب ﻣﻦ خﻼل اﻵليات والضوابط التاليﺔ:
 استخﺪام نظـام الممتحنـيﻦ الخـارجييﻦ.
 يتم تﻘــﺪير الــﺪرجات فــي اﻻﻣتحانــات العمليــﺔ بواســطﺔ ﻗــوائم التﻘيــيم بنــاء على أوزان نسبيﺔ ﻣحﺪدة سلفا لكﻞ بنﺪ ﻣﻦ
بنود الﻘائمﺔ ﻣتفق عليها ) (rubricو تكون ﻣعلنه بحيث يكون الطالب على درايه بها.
 يتم اﻻعﻼن عﻦ تضارب المصالح ﻣﻦ ﻗبﻞ عضو هيئﺔ التﺪريس وذلك ﻗبﻞ أعمال اﻻﻣتحانات في حالﺔ وجود أﻗارب حتى
الﺪرجﺔ الرابعﺔ او في حالﺔ أي أﻣور شخصيﺔ تحول اشتراكه في عمليﺔ التﻘويم .
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 يتم إعـﻼ م الطـالب فـي بﺪايـﺔ العـام الﺪراسـى بنظـام التﻘيـيم وتوزيـﻊ الـﺪرجات وطريﻘﺔ حساب التﻘﺪيرات فى ﻣختلف
المﻘررات وتﻘام اﻻﻣتحانات الفصليه و الﺪوريه و النهائيه في ﻣواعيﺪ ﻣحﺪدة و ﻣعلنﺔ على الموﻗﻊ اﻹلكترونى للجاﻣعه و ايضا
بالكليﺔ.
 كما يتم التحﻘق ﻣﻦ ﻣﻼءﻣﺔ الﺪرجات الموﺿوعﺔ ،ﻣﻼءﻣﺔ وﻗﺖ اﻻﻣتحان  ،وﺿوح اﻻﻣتحان ولغته ﻣﻊ وجود إجابه
نموذجيه ،وتستخﺪم الكليﺔ جهاز للتصحيح ال  form bubbleلﻼسئله المتعﺪدة اﻻختيارات ) (MCQو ذلك لضمان السرعﺔ
و العﺪالﺔ .
 لضمان عﺪالﺔ التصحيح تطبق الكليﺔ آليات شفافﺔ وﻣعلن ﺔ تتمثﻞ في اشـتراك أكثـر ﻣـﻦ عضو هيئﺔ تﺪريس فـي تصـحيح
الورﻗﺔ اﻻﻣتحانيﺔ و يﻘوم عضو هيئﺔ تﺪريس بتصـحيح نفـس السـؤال فـي جميـﻊ اﻷوراق وفق اﻹجابه النموذجيه ﻣوﺿح بها
تفصيﻞ توزيﻊ الﺪرجات وعناصر اﻹجابﺔ

آليات تأﻣيﻦ سرية اﻻﻣتحانات و توثيق النتاﺋج
تتمﺜﻞ آليات تأﻣيﻦ سرية اﻻﻣتحانات في:
 توافر غرف الكنترول ﻣؤﻣنﺔ
 يتم تصوير اﻻﻣتحان في سريﺔ تاﻣﺔ حيث يحضر عضو هيئﺔ التﺪريس المسئول عﻦ تصوير اﻻﻣتحان إلى حجرة التصوير في
ﻣوعﺪ ﻣحﺪد ﻣسبﻘا ً ،ﻣكان التصوير به ﻣوظف واحﺪ ﻣسئول عﻦ التصوير بﻘرار ﻣجلس كليﺔ وذلك لتحﺪيﺪ المسئوليﺔ .بعﺪ تصوير
اﻻﻣتحان يتم وﺿعﺔ فى أظرف ﻣغلﻘﺔ عليها عﺪد النسخ ،اسم الماده ،اسم لجنﺔ اﻻﻣتحان و تاريخه و الفصﻞ الﺪراسى ،وتوﺿﻊ
أظرف اﻻﻣتحان فى غرفﺔ الكنترول.
 في الكنترول يتم تسليم اﻻﻣتحان للمراﻗبيﻦ في أظرف ﻣغلﻘﺔ  ،وفي اللجان يتم حصر الغياب و تسليم النسخ الﺰائﺪة ﻣﻦ
اﻻﻣتحان لرئيس الكنترول.
يتم رصﺪ درجات كﻞ سؤال على الغﻼف الخارجى لورﻗﺔ اﻻجابﺔ و يﻘوم أعضاء هيئﺔ التﺪريس بالجمﻊ و المراجعﺔ و كتابﺔ
إجمالى الﺪرجات المجمعﺔ على الغﻼف الخارجى بخط واﺿح باﻷرﻗام و اﻻحرف ،و ﻣﻦ ثم يوﻗﻊ أعضاء هيئﺔ التريس على كﻞ
ورﻗه
يتم رصﺪ درجات الطالب و يتم جمﻊ إجمالى الﺪرجات ويتم طبﻊ النتائج و يﻘوم أعضاء هيئﺔ التﺪريس المسئوليﻦ بالتوﻗيﻊ ثم
تسلم لرئيس الكنترول و تعتمﺪ ﻣﻦ عميﺪ الكليه و تعلﻦ ،وترسﻞ نسخ النتائج إلى ﻗسم شئون الطﻼب بالكليﺔ وإلى إدارة اﻻﻣتحانات
بالجاﻣعﺔ .
بعﺪ الرصﺪ و المراجعه يتم حفظ النتائج على الحاسوب.
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يتم تخﺰيﻦ أوراق اﻻﻣتحانات بعﺪ التصحيح و الرصﺪ و التوثيق فى غرفﺔ الكنترول و يتم تجميﻊ أوراق كﻞ ﻣﻘرر و يوﺿح
علىها اسم المﻘرر  ،عﺪد اﻷوراق و الفصﻞ الﺪراسى ﻣﻊ اﻹجابه النموذجيه لﻼﻣتحان ،ويتم التخلص ﻣنها كﻞ خمس سنوات
بطريﻘﺔ آﻣنﺔ .

آلية ﻣتابعة وتحدبث استراتيجية التدريس و التعلم
أدوات ووساﺋﻞ المتابعة
 التغﺬيه الراجعه ﻣﻦ الطالب ﻣﻦ خﻼ ل ﻣنحنى الﺪرجات لكﻞ ﻣﻘرر و ﻣناﻗشﺔ اى تفاوت فى الﺪرجات
 استبيانات إلكترونيه للطالب عﻦ المﻘرر و عﻦ أعضاء هيئﺔ التﺪريس و الهيئه المعاونه المسئولﺔ عﻦ المﻘرر
 تﻘارير تﻘييم رؤساء اﻷﻗسام العلميﺔ عﻦ التﺰام اعضاء هيئﺔ التﺪريس باﻻستراتيجيه
 نتائج تحليﻞ اﻻﻣتحانات
 تﻘارير المﻘررات و ﻣﻘترحات التحسيﻦ المﻘترحه

آلية ﻣتابعة تنفيذ استراتيجية التدريس و التعلم
 يﻘوم الﻘسم العلمي بعمليﺔ ﻣتابعﺔ اﻻلتﺰام بما جاء باستراتيجيﺔ التﺪريس والتعلم والتﻘويم
 يختص الﻘسم العلمي باعﺪاد ﻣلفات المﻘررات ووﺿﻊ اﻷدلﺔ والشواهﺪ عﻦ ﻣا تم تنفيﺬه لكﻞ ﻣﻘرر وفق ﻣا جاء
باﻻستراتيجيﺔ
 ﻣتابعﺔ وتﻘييم البرناﻣج التعليمي للتأكﺪ ﻣﻦ أن توصيف المﻘررات الﺪراسيﺔ وعمليﺔ التﺪريس والتعلم وطرق التﻘييم ﻣناسبﺔ
للطالب علي اختﻼف ﻣستوياتهم .
 ﻣتابعﺔ وتﻘييم المﻘررات الﺪراسيﺔ سنويا وإعﺪاد تﻘارير المﻘررات
 توفير المراجﻊ اﻷساسيﺔ الﻼزﻣﺔ
 توفير بيئﺔ تعليميﺔ تستوفي الﻘياسات المرجعيﺔ .

آليه ﻣراجعة استراتيجية التعليم و التعلم
 .1يتم ﻣراجعﺔ اﻻستراتيجيﺔ سنويا بناء على:
 نتائج اﻻﻣتحانات
 استبيانات الطﻼب
 استبيانات أعضاء هيئﺔ التﺪريس و الهيئﺔ المعاونﺔ
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 استبيانات اﻷطراف المجتمعيﺔ
 .2تحليﻞ النتائج واتخاذ اﻹ جراءات التصحيحيﺔ وفق التغﺬيﺔ الراجعﺔ لتحﺪيث استراتيجيﺔ التﺪريس والتعلم
 .3يتم ﻣناﻗشﺔ النتائج فى ﻣجالس اﻷﻗسام ﻻﻗتراح طرق للتحسيﻦ
 .4يتم استيفاء نموذج تفعيﻞ خطط التحسيﻦ لمﻘررات الﻘسم العلمي وإرساله لوحﺪة ﺿمان الجودة ﻹعﺪاد ﻣلف اﻹجراءات
التصحيحيﺔ
 .5ﻣناﻗشه أى ﻣﻼحظات و ﻣﻘترحات التحسيﻦ فى ﻣجلس الكليه ﻻدراجها باﻻستراتيجيﺔ

استراتيجيات التدريس والتعلم المناسبة لبراﻣج ﻣرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لكلية الصيدلة
#

ﻣرحلة البكالوريوس

1

إستراتيجيﺔ التعلم النشط

ﻣرحلة الدراسات العليا

2

إستراتيجيﺔ حﻞ المشكﻼت  /دراسﺔ حالﺔ

2

إستراتيجيﺔ حﻞ المشكﻼت  /دراسﺔ حالﺔ

3

إستراتيجيﺔ التﺪريس عﻦ بعﺪ

3

إستراتيجيﺔ التﺪريس عﻦ بعﺪ

4

استراتيجيﺔ اﻻستكشاف

5

التعليم التعاوني أو العمﻞ الجماعي

6

التﺪريب الميﺪاني /الﺪروس ال َعمليه /الﺰيارات العلميﺔ

6

الﺪروس ال َعمليه /الﺰيارات العلميﺔ

7

إستراتيجيﺔ المشروعات

7

إستراتيجيﺔ المشروعات

8

إستراتيجيﺔ التعلم الﺬاتي
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إستراتيجيﺔ التعلم الﺬاتي
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إستراتيجيﺔ تعليم اﻷﻗران
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 11التعلم التجريبي
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