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 لتعليم و التعلم لكلية الطب والجراحة إستراتيجية ا

 2020-2016العام الجامعى 

 

 مقدمة :
 العلمية ناحيةفى محاولة للوصول الى مكانة مرموقة بين الكليات واالنفراد بتخريج طالب متميز من ال 

ا ضع هذوفقد تم والعملية  له القدرة على المنافسة بجدية فى سوق العمل وخلق فرصة عمل مناسبة 

 يل للتعريف بالمبادئ ومفاهيم استراتيجيات التعليم والتعلم.الدل

 :اإلستراتيجية
منيةة خةالل فتةرة   المتاحةة اإلمكانياتالمخططة لتحقيق هدف معين فى ظل  اإلجراءاتمجموعة من  هى 

 .محددة

 :والتعلم التعليم مفهوم إستراتيجية
خطط يأو مصمم التدريس و والتى  مجموعة من إجراءات التدريس المختارة سلفا من قبل المعلم" 

ى كنة , وفية ممالستخدامها فى أثناء تنفيذ التدريس بما يحقق األهداف التدريسية المرجوة بأقصى فاعل

 ."مكانات المتاحةضوء اإل

 الفرق بين التعليم والتعلم :

 :التعلم
 .سلوك تغيير أو ومهارةأ معرفة اكتساب ,بهدف بدونه أو المحاضر بإشراف المتعلم به يقوم ذاتى هونشاط

 :التعليم
 ,وعموما األداء يف فيه المرغوب التغيير إنجا  على المتعلم تساعد التي للخبرات المقصود المنظم التصميم هو

 وتهيئة الذاتي شاطهون العقلية المتعلم لقوى واستثارة   حفز   مع عملية .المحاضر يقودها التي التعلم هوإدارة

 والتعلم أثرالتدريب انتقال يكفل الجيد التعلم, والتعليم من مكنهت التي المناسبة الظروف

 مواصفات إستراتيجية التعليم والتعلم الجيدة:

 .التعليمي الموقف في المتوقعة واالحتماالت المواقف جميع تتضمن ,بحيث ـ الشمول1

 .عديدة مواقف فى استخدامها يمكن ,بحيث للتطوير والقابلية ـ المرونة2

 .الدراسي المقرر من المستهدفة التعلم بنواتج بطترت ـ أن3

 .الطالب بين الفردية الفروق ـ مراعاة4

 .بالمؤسسة المتاحة اإلمكانات ـ مراعاة5

 .العليا العقلية التفكيروالعمليات مهارات ـ تنمية6

 لإلتقان والتعلم الذاتي التعلم على ـ تحفيزالطالب7

 .الطالب وعدد ـ تتناسب8

 

 ث تتبنهوض بها  حيت الكلية بايجاد إستراتيجية مناسبة تخدم العملية التعليمية وتساهم فى النوقد قام      

 نأ تضمن كى  ليةللك اإلستراتيجية الخطة علي ترتكز والتعلم للتعليم متنوعة واستراتيجيات أساليب ىالكلية

اعلي ريق التعليم التفط عن وذلك جودةال مستويات أعلي في والتعلم التعليم وأن أهدافها تحقق التعليمية البرامج

 .م المباشرلى التعلينية عوالتعليم الغير مباشر والتعليم الذاتي باإلضافة الىتطوير اإلستراتيجية التقليدية المب
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 اكتوبر 6لكلية الطب جامعة  ستراتيجية التعليم والتعلمإهداف أ

 ستراتيجى:اإلالهدف 

 التعليم من خالل برامج تعليمية ذات كفاءة . تحقيق والحفاظ على التفوق فى

 األهداف الفرعية: 

 .لسوق العمل تطوير البرامج التعليمية إلعداد الطالب .1

 –ت حل المشكال –و التفاعلى واكساب الطالب القدرة على التفكير التعليم الفعال استرتيجية إتباع  .2

 لعلمى.مهارات االتصال واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتفكير ا

لدعم ات المناهج وبرامج اطتعزيز وتنمية المهارات القيادية والشخصية للطالب من خالل نشا .3

 الطالبى.

ارات بخريجين ذوى مهتدريب الميدانى للطالب إلمداد المجتمع وسوق العمل لل وتحديث تطوير .4

 .مهنية متميزة

 اليات التعامل مع الطالب المتعثرين دراسياً.تطبيق  .5

 شكالت التعليم.التغلب على م .6

 تطوير طرق التقويم ونظم االمتحانات. .7

 م بالكلية.م والتعللتعليتحديث البنية التحتية لتشمل تحسين بيئة العمل والتعليم وتوفير المواد المساعدة ل .8

امج ل برتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والعمل على تطوير التعليم والتميز بالكلية من خال .9

 تدريبية.

 .مهارات الطالب االكلينيكيةلتنمية اختيارية  وضع مقررات .10
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 وطرق التدريس المختلفة اساليببعض 

 التعلم المباشرإستراتيجية  -1

"Lecturing" 
لطالب, اعدد  ة أبر ها  يادةتُعد المحاضرة اإلستراتيجية األكثر شيوعا في التدريس ألسباب متنوع

 ,رىية أخوا دحام الفصول والقاعات وارتفاع كثافتها مما قد يجعل من الصعب استخدام إستراتيج

 : بعض مشكالت المحاضرة

لتدريس اتخلو استراتيجية المحاضرة من المشكالت أو العيوب, وهى وإن كانت أكثر إستراتيجيات ال 

تعلةةيم  يةةة, إذا مةةا قورنةةت بفاعليةةة االسةةتراتيجيات األخةةرى, فةةىشةةيوعا إال أنهةةا تةةأتى فةةى مرتبةةة ثان

 التقويم .والمهارات وتغيير االتجاهات واكتساب المعرفة على المستويات العليا كالتحليل والتركيب 

ال وعندما نحلل التعريف الفكاهي : " المحاضرة هي فرصة جيدة للنوم عندما يتحدث شخص ب

 المشكالت والصعوبات المتعلقة بالمحاضرة مثل:بعض  يمكن أن تستنتجانقطاع " 

 قناة االتصال بين المحاضر والطالب ذات اتجاه واحد   -

ساسه لى إحالمحاضرة التزود المحاضر بمصدر عملي للتغذية الراجعة وغالبا ما يعتمد في ذلك ع -

 الذاتي فقط .

في  فكير الطالبأن حوالي ثلث ت  Bloomفقد االنتباه أثناء المحاضرة حيث يقرر "بلوم"  -

 المحاضرة ينصرف إلى موضوعات أخرى  ال صلة لها بالمحاضرة.

لتعلم شجع اتال تراعى استراتيجية المحاضرة إيجابية الطالب وما بينهم من فروق فردية وهى ال  -

 الذاتى 

 النسيان :  -

تذكر  لىع% مما نقوله ونفعله فإنه من المتوقع أن تتدنى قدرة الطالب 90إذا كنا نذكر حوالي 

 عندمامضمون المحاضرة , ذلك أنهم ينهمكون طوال الوقت فى االستماع وكتابة الملحوظات , و

من  % 40يستمع الطالب إلى محاضرة ويسجلونها فإنه يكون من النادر أن يتذكروا أكثر من 

 % فقط بعد مرور أسبوع . 20المعلومات األساسية منها , وحوالي 

 إستراتيجية حل المشكالت   -2

 "Problem Solving" 
ستحق ما ت هى نشاط ذهنى منظم للطالب وهى منهج علمى يبدأ باستثارة تفكير الطالب بوجود مشكلة

مية التفكير والبحث عن حلها وفق خطوات علمية ومن خالل ممارسة عدد من النشاطات التعلي

  :ويالحظ مما سبق 

ا و هي ومات و تقويمهالتجريب و جمع المعلعتمد عملية حل المشكالت علي المالحظة الواعية و ت -1

 .التفكير العلمي نفسها خطوات 

لمشكالت المشكالت االنتقال من الكل إلي الجزء و من الجزء إلي الكل بمعني أن حل يتم في حل ا -2

 مزيج من االستقراء و االستنباط 

ن للوصول قواعد و القوانيل المشكالت طريقة تدريس و تفكير معاً حيث يستخدم الفرد المتعلم الح -3

 إلى الحل

تي اإلستقصاء واالكتشاف وصوالً إلى الحل . حيث يمارس المتعلم عملية تتضافر عملي -4

 اإلستقصاء في جميع الحلول الممكنة ويكتشف العالقات بين عناصر الحل.

دف بحيث على أساسه تخطط أنشطة التعليم وتوجه كما يتوفر فيها عنصر تعتمد على ه -5

 ستبصار الذي يتضمن إعادة تنظيم الخبرات السابقةاال

 .يئةيعني إ الة عدم االستقرار لدي المتعلم وحدوث التكيف و التوا ن مع الب حل المشكالت -6
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 يكتسب الطالب من خالل هذه الطريقة مجموعة من المعارف النظرية, والمهارات العملية

حل وواعه بوا المهارات الال مة للتفكير بأنواالتجاهات المرغوب فيها , كما انه يجب أن يكتس

 مهارات معارفواللى الاالمشكالتألن اعداد الطالب للحياة التي يحيونها والحياة المستقبلية ال تحتاج فقط 

من   بد لهمال, بل العملية كي يواجهوا الحياة بمتغيراتها وحركتها السريعة ومواقفها الجديدةالمتجددة

ن قبل ماتهم مة للتعامل بنجاح مع معطيات جديدةومواقف مشكلة لم تمر بخبراكتساب المهارات الال 

 .ولم يتعرضوا لها

 رد وحلالمشكالت أمر ضروري, ألن المواقف المشكلة ترد في حياة كل ف وتدريب الطالب على حل

عد نه يساالتفكير التأملي كما ا المشكالت يكسب أساليب سليمة في التفكير, وينمي قدرتهم على

الع الستطلطالب على استخدام طرق التفكير المختلفة, وتكامالستخدام المعلومات, واثارة حب اا

يقة ات بطرالطالب على التفكير العملي, وتفسير البيان العقلي نحو االكتشاف وكذلك تنمية قدرة

ي فلطالب على رسم الخطط للتغلب على الصعوبات, واعطاء الثقة ل منطقية صحيحة, وتنمية قدرتهم

 .هاضون لانفسهم, وتنمية االتجاهالعلمي في مواجهة المواقف المشكلة غير المألوفة التي يتعر

 :أهمية أستخدم أسلوب حل المشكالت 

 مى ت كما تنمشكالتنمية التفكير الناقد و التأملي للطالب كما يكسبهم مهارات البحث العلمي وحل ال

 روح التعاون والعمل الجماعي لديهم .

 جاهات كما يراعي ميولهم و اتجاهاتهم و هي إحدى األت الطالبوق الفردية عند يراعي الفر

 التربوية الحديثة .

 ة ل المشكلهو ح وقدراً من اإليجابية و النشاط في العملية التعليمية لوجود هدف من الدراسة  يحقق

 و إ الة حالة التوتر لدى الطالب .

 لتي قد ا  يساهم في مواجهة كثير من المشكالت تساهم تنمية القدرات العقلية لدى الطالب مما

 تقابلهم في المستقبل سواء في محيط الدراسة أو في خارجها .

 استراتيجية تمثيل األدوار -3

 " لعب الدور " 
عمليةةة يقةةوم الطةةالب مةةن خاللهةةا بتمثيةةل بعةةض المواقةةف وتقمةةص بعةةض الشخصةةيات مةةن أجةةل      

 اكتساب الخبرة فى الموقف التعليمى .

 طوات التطبيق فى الموقف التعليمى :خ 

 أن يتم اختيار موضوع يصلح للتطبيق واقعيا . .1

 أن يكون ا لموضوع مرتبطا بواقع الطالب . .2

 أن يسرع البدء بأسلوب لعب األدوار .  .3

 أن تكون المشاركة تطوعية , وليست إجبارية من الطالب . .4

 األخالقية .أن يبدى الطالب آراءهم بحرية فى حدود األنظمة الشرعية و .5

 .ن يتم االلتزام بالقضية المطروحةأ .6

 .ثيل جانب دون اآلخر ) الشمولية (أال يتم تم  .7

 أن يحدد الوقت الال م للتمثيل .  .8

 أن يسمح بتعدد وجهات النظر ) واختالفها ( .  .9

 عقد جلسة تقويم للنتائج بعد تدوينها واستخالص اآلراء المتفق عليها . .10
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 م فى المجموعات الصغيرةالتعلإستراتيجية  -4

 "Small Groups" 
 يتعلم الطالب جيدا عندما يمارسون عملية التعلم, ويأخذ العمل فى مجموعات مسميات مثل :

Collaborative learning Collective learning 

Cooperative learning learning communities 

Peer Teaching Peer Learning 

Study Groups Work Groups 

Team Learning Study Circles 

 وأيا كانت المسميات فإن العمل الجماعي فى المجموعات الصغيرة يعرف على انه:

يس مجموعه من استراتيجيات التدريس التى تضةع المةتعلم فةى موقةف جمةاعى يقةوم فيةه بةدور التةدر 

ن مشةتركة تشةمل كةل مة والتعلم فى آن واحد ومةا يتطلةب ذلةك مةن العمةل فةى  جماعةة لتحقيةق أهةداف

 .الجوانب المعرفية والمهارات االجتماعية

 خصائص التعلم فى المجموعات الصغيرة :

لم فى التع التعلم فى المجموعات الصغيرة أفضل منه فى المجموعات الكبيرة, لما يتسم به       

 المجموعات الصغيرة من خصائص تتمثل فيما يلى :

 ن االستراتيجيات وليس من خالل استراتيجية واحدةان تنفيذه يتم من خالل مجموعه م. 

  طةةالب فةةى المجموعةةه الواحةةده , يعملةةون معةةاً  6 – 4ينقسةةم الطةةالب الةةى مجموعةةات صةةغيرة مةةن

لتحقيةةق أهةةداف مشةةتركة مةةن خةةالل مسةةاهمة كةةل طالةةب فةةى المجموعةةه بمجهةةود للوصةةول الةةى تلةةك 

 االهداف.

  ى فةةيتةةوفر  الى هةةذا النةةوع مةةن الةةتعلم وهةةذا صةةيب كبيةةر فةةنلهةةا  العامةةة المنقولةةة ان المهةةارات

 .المجموعات الكبيرة

 ة انةةه تعلةةم  فعةةال نةةاتج عةةن تةةدريس فعةةال فةةى تحقيةةق العديةةد مةةن االهةةداف فةةى الجوانةةب المعرفيةة

 .ات والمستويات العليا من التفكيروالمهار

 لكةل ن اانه يؤدى الى تجانس افراد المجموعة بغةض النظةر عةن االخةتالف فةى النةوع او الطبقةة ال

 نسانية .إيعمل معاً , يجمعهم العمل ويدفعهم تحقيق أهدافه وهذا فى حد ذاته يحقق قيمة اجتماعية 

 كمةا انه يركز على األنشطة الجماعيةة والتةي تحتةاج الةى بنةاء وتخطةيط قبةل الشةروع فةي تنفيةذها ,

ن لمون ولكةط كيف يتعتحتاج إلى تخطيط  أدوات للمتابعة والتقويم وهنا نجد أن الطالب ال يتعلمون فق

  .مون أيضاً كيف يفكرون ويتعاونونيتعل

 

 

 سياسات الكلية فى مجال التعليم والتعلم

تي يجب ير الاإللتزام بالقواعد العامة التي يقرها المجلس االعلى للجامعات الخاصة بخصوص المعاي .1

 لك.مة لذعلمية الال لطالب الجدد وعدم قبول طالب ال تتوافر فيهم المؤهالت الاتطبيقها في قبول 

 األلتزام بتطبيق المعايير االكاديمية المرجعية فى جميع االقسام العلمية. .2

لال مة جهيزات اوالت االرتقاء بجودة العملية التعليمية وتوفير االمكانيات المادية والبشرية والمنشاءات .3

 لها.

 دراسية.اإللتزام بالتخصص العلمي لعضو هيئة التدريس عند تو يع المقررات ال .4

ولية دراجع إلزام مجالس األقسام باإلعالن عن المصادر التعليمية المختلفة )مصادروكتب محلية وم .5

 ليها.إوصول متوفرة بالمكتبة ومواقع الكترونية( على أن يكون في متناول الطالب وسهولة إمكانية ال

حقيق سئلة لتع االإللتزام بتنواإلعالن عن نظم اإلمتحانات النظرية والشفوية والعلمية بعد إعتمادها وا .6

 أهداف المقرر وااللتزام بأساليب التصحيح وتو يع الدرجات لضمان العدالة بين الطالب.
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رة سباب قاهال ألاأللتزام بتطبيق الجداول الدراسية المعلنة لكافة الفرق الدراسية مع عدم التعديل إ .7

 وموافقة مجلس شئون التعليم والطالب.

 على ايجاد حلول لمشكلة الدروس الخصوصية. العمل بشتى الوسائل .8

 متابعة الخريجين العاملين بسوق العمل للتعرف على احتياجاتهم المختلفة. .9

 ا ية تحرص الكلية على تبنى سياسات تغطى كافة المحاور وتسير فى نفس الوقت فى مسارات متو   

  -:والمتمثلة فى

 ية .المرجع األكاديميةالسعى الجاد لتطبيق المعايير  .1

دية ت الماهيئة التدريس والتسهيال ألعضاءفى االعتبار المعدالت الدولية فى نسب الطالب  األخذ .2

  .للتعلم

 التقويم الداخلى والخارجى للبرامج والمقررات الدراسية .المستمرة والمراجعة  .3

 تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى وسائل وبرامج التعلم . .4

 .رعايتهم داع وب ذوى القدرات العالية ) المتفوقين  ( وذوى القدرات على التميز واالباحتضان الطال .5

 لبرنامج التعليمى والمقررات الدراسية .لن المستمر  يالتطوير والتحس .6

 هيئة التدريس . وأعضاءالصلة بين الطالب  أواصلتقوية  .7

 العملية التعليمية . إلطراف يادة الرضاء العام  .8

 التعليمية . للفاعليةتمر التقويم المس .9

 غرس قيم التعلم الذاتى والمستمر والتشجيع عليها . .10

 يئة .التكامل مع سياسات الكلية فى مجال البحث العلمى ومجال خدمة المجتمع وتنمية الب .11
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 سياسات الكلية فى التعلم الذاتى

 

 .لعلميةاألقسام الت متنوعة لتفعيل التعليم الذاتى بكل أن يتضمن البرنامج التعليمى مجاا الكليةتراعى  .1

 .وتعميمه على كافة البرامج الدراسية االلكترونى تفعيل برنامج التعليم  .2

 .للتعلم الذاتى مجاالتمن أن المقررات الدراسية تحتوى على  الكليةتتأكد  .3

 ل أبحاثبالطالب مثل عماحتساب التقييم الخاص بالتعليم الذاتى ضمن درجات أعمال السنة الخاصة  .4

 .وتقديم عروض

ي نامج تعليمحتى يتمكن الطالب من الحصول على بر الكبيرة  االعدادلمجموعات لمواجهة  الطالبتقسيم  .5

  .عالي الجودة وتتوافر له فرص المشاركة الفعالة في الدرس

ليم يا التعتكنولوجمع مخرجات التعليم المستهدفة ويستخدم فيها  متوافقةاستخدام طرق تدريس متنوعة  .6

 .لوماتة المع, ومكتبة متطورة ومجهزة بالمراجع , مع توفير شبكحديثةالحديثة من وسائل تعليمية ومعامل 

  .تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بدراسة احتياجاتهم التدريبية وتوفيرها .7

 .تباراالعفى  وأخذه منه تفادةويتم االسيقوم الطالب بتقييم المشكلة التعليمية ويتم تفريغ استقصاء الطالب  .8

 

 

 اكتوبر6لكلية الطب جامعة ستراتيجيات التعليم والتعلم إ

 

 وترتكز عملية التعليم والتعلم بالكلية على مجموعة من اإلستراتيجيات الحديثة مثل: 

   Outcome Based Learningالتعلم القائم علي المخرجات  .1

  Community Oriented Educationع الصحيةمشكالت المجتمالوعى ب التعلم المرتكز علي  .2

   Problem Based Learningالتعلم القائم علي حل المشكالت  .3

 .باالضافة الي التكامل بين المناهج المختلفة .4

 : وفي سبيل ذلك تتبني الكلية االستراجيات االتيه

 :ستراتيجية التعلم الذاتيإـ 1

 على تمداً مع والمهارات المعارف تحصيل من طالبال تمكن التى المتطورة التعلم أساليب من أسلوب

 قدراته

ً  بنفسه نفسه فيعلم , المختلفة التعليم مصادر من الذاتية  . لتعلما فى ولسرعته لقدراته وفقا

 :م التفاعليالتعلإستراتيجية ـ 2

طبيةق ويمكن ت ةتعتمد استراتيجية التعليم التفاعلي على إسلوب التفاعل بين الطالب والمحاضر والمادة العلمي

 .هذا المفهوم من خالل عدة وسائل منها التعليم التعاوني والتعليم اإللكتروني

 :-م التعاونيالتعل- أ

 من خالل عمل الطالب معا فى مجموعات صغيرة العدد للعمل على حل المشكالت أو دراسة حالة

م لمه وتعلأنه مسئول عن تعفي تفاعل إيجابي متبادل يشعر فيه كل فرد والمشاركة فى حمالت التوعية 

 .االخرينبغيه تحقيق أهداف مشتركة

 -وتتميز هذه اإلستراتيجية بمميزات عديده مثل

 -. يادة معدالت التحصيل وتحسين قدرات التفكير عند الطالب .1

 .أنفسهمطالب بنمو عالقات إيجابية بينهم مما يحسن إتجاهات الطالب نحو عملية التعلم و يادة ثقة ال .2

 .بين الطالب بروح الفريقح التعاون والعمل تنمية رو .3
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 :لتعليم االلكترونيا-ب

ت المهارا تنميةووسيلة تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور اإلبداع والتفاعل 

يث التعلم حليم ووتهدف إلى إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات تجمع كل األشكال اإللكترونية للتع

هارات ل المد على تطبيقات الحاسبات اإللكترونية وشبكات اإلتصال والوسائط المتعددة في نقتعتم

روس والمعارف وتضم تطبيقات عبر الويب وغرف التدريس اإلفتراضية حيث يتم تقديم محتوى د

أي  يم فيعبر اإلنترنت واألشرطة السمعية والفيديو ويمكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعل

 .أي مكانوقت و

 ـ التدريب 3

 كى يالتدريب اإلكلين 

 نى  وذلكى ومهكى ليحقق للطالب أعلى مستوى تعليمى ومهاريتهتم الكلية بالتدريب التعليمى اإلكلين

جيا   كنولوبمستشفى الكلية وطب القصر العينى ومن خالل القاعات المجهزة على أحدث ما وصلت الت

    .الكليةومعمل المهارات تحت إشراف  األساتذة ب

   التدريب الميدانى 

   االتية: راءاتويشمل االجمن خالل الزيارات الدورية للمراكز الطبية و الوحدات الصحية بالمجتمع المحيط

 .مجموعات إلى الواحدة الفرقة طالب  تقسيم .1

 .التدريب بأماكن التكدس مشكلة لحل وذلك الميدانى التدريب أماكن على الطالب تو يع .2

 .الفرقة مقرر اشراف تحت التدريس هيئة مساعدى أحد جموعةم كل يصاحب .3

 والطالب ليمالتع لشئون الكلية ووكيل الخاص القسم قبل من للتدريب المعنية الجهات مخاطبة تتم .4

 .العمل ومواعيد والمجموعات العملى بجدول لإلخطار      

 .منه دةواالستفا هاراتالم ومعمل الميدانى التدريب فى آرائهم عن للطالب استقصاء عمل يتم .5

 التدريب الصيفى 

نساء ئ ,المن خالل تقسيم الطالب الى مجموعات تقوم بعمل دورات باالقسام المختلفة مثل الطوار

 شفىلمستدين على ادوالتوليد,العمليات , االشعة باالضافة لعمل سينمارات وحمالت توعية للمتر

 .راكتوب 6فى العيادات الخارجية بمستشفى 

 

 
 افل الطبية القو 

ى للتعرف علكز وقرى المجتمع المحيط امجموعات من الطالب بإشراف من أساتذة الكلية لمر

 . (راكتوب 6محافظة الجيزة ـ مدينة  المشاكل المجتمعية  الصحية وطرق التشخيص والعالج)

 

 

 



 
 

 

 

 

 

13 

 2026-2021العام الجامعى  لكلية الطب والجراحة تراتيجية التعليم والتعلمإس
 

 

 ولتحقيق االستراتيجيات السابقة في التعلم تبنت الكلية اساليب التدريس االتية

 اليب التقليدية:االس

 باستخدام الداتا شو  المحاضرات -

 السينمارات -

 ) مستشفى الكلية ـ مستشفى طب القصر العينى ( واإلكلينيكيةالدروس المعملية  -

- Tutorial  

 تقليدية:غير االساليب ال

 تحل المشكال -

 التدريس فى مجموعات صغيرة -

- Skill lab    ( Modeling & Simulation) 

- Role play 

- Case study 

- Small group discussion 

 :وهناك أساليب أخرى للتدريس التفاعلى لمجموعات صغيرة من الطالب منها

 االبحاث -

 تقديم العروض  -

 posters)الرسومات التوضيحية ) -

 )معمل الكمبيوتر(التعلم االلكتروني  -

 حدة التعقيم(و –بالمستشفى لمحرقة ا –لمصل واللقاح ا –الزيارات الميدانية )الوحدات الصحية  -

 بمستشفى الجامعة وبالخارج بمستشفى جامعة ليموج بفرنسا التدريب الصيفى -

 :ـوللتأكد من تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة

 :متعددة تشمل يتم تقييم مستوى الطالب بطرق

 االمتحانات الدورية -

 االمتحانات التحريرية  -

 حل المشكالت ودراسة الحالة -

 (OSPE - OSCE)وتطبيق نظام  لعملية واالكلينيكية االمتحانات ا -

 (  Viva card)على كروت االسئلةاالمتحانات الشفهية  -
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 نموذج تحديد أساليب التعلم
المقرارات التى  م

تدرسها األقسام 

 العلمية 

 (ILOs) المخرجات التعليمية المستهدفة  اساليب التعليم والتعلم المستخدمة

عرفة و الم

 الفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

 المهنية

المهارا

 ت العامة

1  

 قسم التشريح

     (P.PT)استخدام  Lectures  المحاضرة التقليدية

     (interactive lecturesالمحاضرة والمناقشة والحوار )

     (Brainstormingالعصف الذهنى)

     (Case studyالمناقشة و حل المشكالت  )

     (role playلعب االدوار)

     Research)االنشطة والبحوث)

     (Simulationsالمحاكاة)

     (Clinical Trainingالتدريب االكلينيكى)

  Skill lab تعلم المهارات والتدريب عليها  + 

(Demonstration) 
    

     (  Field Trip الزيارات الميدانية )

     (P.PT)استخدام  Lectures  المحاضرة التقليدية قسم الفسيولوجى 2

     (interactive lecturesالمحاضرة والمناقشة والحوار )

     (Brainstormingالعصف الذهنى)

     (Case studyالمناقشة و حل المشكالت  )

     (role playلعب االدوار)

     Research)االنشطة والبحوث)

     (Simulationsالمحاكاة)

     (Clinical Trainingالتدريب االكلينيكى)

  Skill lab تعلم المهارات والتدريب عليها  + 

(Demonstration) 
    

     (  Field Trip الزيارات الميدانية )

قسم الكيمياء  3

 الحيوية

     (P.PT)استخدام  Lectures  المحاضرة التقليدية

     (interactive lecturesالمحاضرة والمناقشة والحوار )

     (Brainstormingالعصف الذهنى)

     (Case studyالمناقشة و حل المشكالت  )

     (role playلعب االدوار)

     Research)االنشطة والبحوث)

     (Simulationsالمحاكاة)

     (Clinical Trainingالتدريب االكلينيكى)

  Skill lab تعلم المهارات والتدريب عليها  + 

(Demonstration) 
    

     (  Field Trip الزيارات الميدانية )

     (P.PT)استخدام  Lectures  المحاضرة التقليدية قسم الهستولوجى 4

     (interactive lecturesالمحاضرة والمناقشة والحوار )

     (Brainstormingالعصف الذهنى)

     (Case studyالمناقشة و حل المشكالت  )5

     (role playلعب االدوار)

     Research)االنشطة والبحوث)

     (Simulationsالمحاكاة)

     (Clinical Trainingالتدريب االكلينيكى)

  Skill lab تعلم المهارات والتدريب عليها  + 

(Demonstration) 
    

     (  Field Trip الزيارات الميدانية )
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     (P.PT)استخدام  Lectures  المحاضرة التقليدية قسم الباثولوجى 5

     (interactive lecturesالمحاضرة والمناقشة والحوار )

     (Brainstormingالعصف الذهنى)

     (Case studyالمناقشة و حل المشكالت  )

     (role playلعب االدوار)

     Research)االنشطة والبحوث)

     (Simulationsالمحاكاة)

     (Clinical Trainingالتدريب االكلينيكى)

  Skill lab تعلم المهارات والتدريب عليها  + 

(Demonstration) 
    

     (  Field Trip الزيارات الميدانية )

قسم  6

 الفارماكولوجى

     (P.PT)استخدام  Lectures  المحاضرة التقليدية

     (interactive lecturesالمحاضرة والمناقشة والحوار )

     (Brainstormingالعصف الذهنى)

     (Case studyالمناقشة و حل المشكالت  )

     (role playلعب االدوار)

     Research)ث)االنشطة والبحو

     (Simulationsالمحاكاة)

     (Clinical Trainingالتدريب االكلينيكى)

  Skill lab تعلم المهارات والتدريب عليها  + 

(Demonstration) 
    

     (  Field Trip الزيارات الميدانية )

قسم  7

 الميكروبيولوجى

     (P.PTام )استخد Lectures  المحاضرة التقليدية

     (interactive lecturesالمحاضرة والمناقشة والحوار )

     (Brainstormingالعصف الذهنى)

     (Case studyالمناقشة و حل المشكالت  )

     (role playلعب االدوار)

     Research)االنشطة والبحوث)

     (Simulationsالمحاكاة)

     (Clinical Trainingلينيكى)التدريب االك

  Skill lab تعلم المهارات والتدريب عليها  + 

(Demonstration) 
    

     (  Field Trip الزيارات الميدانية )

قسم  8

 الباراسيتولوجى

     (P.PT)استخدام  Lectures  المحاضرة التقليدية

     (interactive lecturesالمحاضرة والمناقشة والحوار )

     (Brainstormingالعصف الذهنى)

     (Case studyالمناقشة و حل المشكالت  )

     (role playلعب االدوار)

     Research)االنشطة والبحوث)

     (Simulationsالمحاكاة)

     (Clinical Trainingالتدريب االكلينيكى)

  Skil lab ا  + تعلم المهارات والتدريب عليه

(Demonstration) 
    

     (  Field Trip الزيارات الميدانية )

     (P.PT)استخدام  Lectures  المحاضرة التقليدية قسم الرمــــد 9

     (interactive lecturesالمحاضرة والمناقشة والحوار )

     (Brainstormingالعصف الذهنى)

     (Case studyكالت  )المناقشة و حل المش

     (role playلعب االدوار)

     Research)االنشطة والبحوث)

     (Simulationsالمحاكاة)

     (Clinical Trainingالتدريب االكلينيكى)
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  Skill lab تعلم المهارات والتدريب عليها  + 

(Demonstration) 
    

     (  Field Trip الزيارات الميدانية )

     (P.PT)استخدام  Lectures  المحاضرة التقليدية قسم األنف واألذن 10

     (interactive lecturesالمحاضرة والمناقشة والحوار )

     (Brainstormingالعصف الذهنى)

     (Case studyالمناقشة و حل المشكالت  )

     (role playلعب االدوار)

     Research)طة والبحوث)االنش

     (Simulationsالمحاكاة)

     (Clinical Trainingالتدريب االكلينيكى)

  Skill lab تعلم المهارات والتدريب عليها  + 

(Demonstration) 
    

     (  Field Trip الزيارات الميدانية )

قسم الصحة  11

 العامة

     (P.PT)استخدام  Lectures  المحاضرة التقليدية

     (interactive lecturesالمحاضرة والمناقشة والحوار )

     (Brainstormingالعصف الذهنى)

     (Case studyالمناقشة و حل المشكالت  )

     (role playلعب االدوار)

     Research)االنشطة والبحوث)

     (Simulationsالمحاكاة)

     (Clinical Trainingريب االكلينيكى)التد

  Skill lab تعلم المهارات والتدريب عليها  + 

(Demonstration) 
    

     (  Field Trip الزيارات الميدانية )

قسم الطب  12

 الشرعى

     (P.PT)استخدام  Lectures  المحاضرة التقليدية

     (interactive lecturesالمحاضرة والمناقشة والحوار )

     (Brainstormingالعصف الذهنى)

     (Case studyالمناقشة و حل المشكالت  )

     (role playلعب االدوار)

     Research)االنشطة والبحوث)

     (Simulationsالمحاكاة)

     (Clinical Trainingالتدريب االكلينيكى)

  Skill lab ب عليها  + تعلم المهارات والتدري

(Demonstration) 
    

     (  Field Trip الزيارات الميدانية )

     (P.PT)استخدام  Lectures  المحاضرة التقليدية قسم الباطنة 13

     (interactive lecturesالمحاضرة والمناقشة والحوار )

     (Brainstormingالعصف الذهنى)

     (Case studyل المشكالت  )المناقشة و ح

     (role playلعب االدوار)

     Research)االنشطة والبحوث)

     (Simulationsالمحاكاة)

     (Clinical Trainingالتدريب االكلينيكى)

  Skill lab تعلم المهارات والتدريب عليها  + 

(Demonstration) 
    

     (  Field Trip الزيارات الميدانية )

     (P.PT)استخدام  Lectures  المحاضرة التقليدية قسم األطفال 14

     (interactive lecturesالمحاضرة والمناقشة والحوار )

     (Brainstormingالعصف الذهنى)

     (Case studyالمناقشة و حل المشكالت  )

     (role playلعب االدوار)
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     Research)شطة والبحوث)االن

     (Simulationsالمحاكاة)

     (Clinical Trainingالتدريب االكلينيكى)

  Skill lab تعلم المهارات والتدريب عليها  + 

(Demonstration) 
    

     (  Field Trip الزيارات الميدانية )  

قسم النساء  15

 والوالدة

     (P.PT)استخدام  Lectures  المحاضرة التقليدية

     (interactive lecturesالمحاضرة والمناقشة والحوار )

     (Brainstormingالعصف الذهنى)

     (Case studyالمناقشة و حل المشكالت  )

     (role playلعب االدوار)

     Research)االنشطة والبحوث)

     (Simulationsالمحاكاة)

     (Clinical Trainingالتدريب االكلينيكى)

  Skill lab تعلم المهارات والتدريب عليها  + 

(Demonstration) 
    

     (  Field Trip الزيارات الميدانية )

قسم الجراحة  16

 العامة

     (P.PT)استخدام  Lectures  المحاضرة التقليدية

     (interactive lecturesالمحاضرة والمناقشة والحوار )

     (Brainstormingالعصف الذهنى)

     (Case studyالمناقشة و حل المشكالت  )

     (role playلعب االدوار)

     Research)االنشطة والبحوث)

     (Simulationsالمحاكاة)

     (Clinical Trainingالتدريب االكلينيكى)

  Skill lab والتدريب عليها  + تعلم المهارات 

(Demonstration) 
    

     (  Field Trip الزيارات الميدانية )
Abdo elmaged  gomaa elHamaimy 

 

 

 

 مخرجات البرنامج والمقرراتوتوافقها مع طرق التقويم واالمتحانات

 

 االمتحانات الدورية 

 االمتحانات التحريرية 

 العملية واالكلينيكيةختباراتإ 

 حل المشكالت ودراسة الحاالت 

  (OSPE - OSCE.) 

   لالمتحانات الشفهية(Viva card .) 
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 اعالن االستراتيجية

 تو يع نسخة لكل قسم علمي 

 الموقع االلكتروني 

 آليات متابعة تنفيذ إستراتيجية التعليم والتعلم :

 تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اإلستراتيجية.  -

 إلستراتيجية.االنجا  و التقدم في تنفيذ ا إعداد تقارير عن معدل  -

 يا في ضوء نتائج الطالب.مراجعة اإلستراتيجية سنو  -

 مؤشرات قياس تحقيق استراتيجية التعليم والتعلم وتشمل:

 نسب نجاح الطالب مقارنة باألعوام الثالثة السابقة. -

 نتائج استبيانات المستفيدين عن مستوي خريجي الكلية. -

 .ق العملبات سوت المستفيدين عن مالئمة البرامج التعليمية ومحتوي المقررات  لمتطلنتائج استبيانا -

وف ل نشاط سكفإن  البد من األخذ في االعتبار أنه عند اختيار أو تصميم أنشطة التعليم و التعلم     

 الطالب الذي من شأنه تقوية و تدعيم تحقيق Form of Learningينتج عنه ما يسمى بشكل التعلم

 لناتج التعلم المستهدف. 

 األنشطة المناسبة لناتج التعلم:

تج ط سوف ينل نشاالبد من األخذ في االعتبار أنه عند اختيار أو تصميم أنشطة التعليم و التعلم فإن ك

ب لناتج الذي من شأنه تقوية و تدعيم تحقيق الطال Form of Learningعنه ما يسمى بشكل التعلم

 التعلم المستهدف. 

 

 أنشطة التعليم والتعلم المناسبة اتج التعلمن

 رحلة ميدانية -محاضرة  يصف

 يةعروض عمل -قراءة مقال مكتوب  يشرح

 مشروع يدمج

 دراسة حالة -مشروع  يطبق

 حل مشكالت يحل مشكلة

 كتابة إبداعية -مشروع  تكريب -يصمم

 مشروع -تجربة  يفترض

 

 االستراتيجية

 االطار الزمنى الجهة المنفذة النشاط 

 تطوير مقررات البرنامج التعليمية 1

 ) الطب والجراحة 

 كل فصل دراسى اعضاء هيئة التدريس

 طوال العام الدراسى ادارة الكلية يةتعزيز مصادر التعليم والتعلم والبيئة التحت 2

 حفل التخرج ادارة الكلية فتح قنوات اتصال مع المستفيدين و المجتمع 3

 بداية العام الدراسى ادارة الكلية الدعم الطالبى بأنواعه المختلفة التوسع فى 4

التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى  5

 التعليم والتعلم

 طوال العام الدراسى ادارة الكلية

 طوال العام الدراسى دارة الكليةا-أقسام الكلية التغلب على مشكالت التعليم 6

 لفةم بين األقسام المختتسهيل االندماج والتناغ 7

 والوحدات االدارية

 طوال العام الدراسى دارة الكليةا-أقسام الكلية
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 االطار الزمنى

 االطار الزمنى الجهة المنفذة النشاط

 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى االول

ر
مب
بت
س

ر 
وب
كت
أ

ر 
مب
وف
ن

ر 
مب
س
دي

ر 
راي
فب

س 
ر
ما

ل 
ري
اب

يو 
ما

 

مج مقررات البرناتطوير 

 التعليمية

 ) الطب والجراحة  

    ×    × اعضاء هيئة التدريس

تعزيز مصادر التعليم والتعلم 

 والبيئة التحتية

 × × × × × × × × ادارة الكلية

فتح قنوات اتصال مع 

 المستفيدين و المجتمع

 ×        ادارة الكلية

التوسع فى الدعم الطالبى 

 بأنواعه المختلفة

    ×    × ادارة الكلية

التوسع فى استخدام تكنولوجيا 

 المعلومات فى التعليم والتعلم

 × × × × × × × × ادارة الكلية

 × × × × × × × × دارة الكليةا-أقسام الكلية التغلب على مشكالت التعليم

تسهيل االندماج والتناغم بين 

األقسام المختلفة والوحدات 

 االدارية

 × × × × × × × × دارة الكليةا-أقسام الكلية
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 آليات مراجعة استراتيجية التعليم والتعلم

 

 :وربطها بطرق التدريس والتقويم من خالل أوالً : مراجعة المقررات الدراسية القائمة 

لم التع مراجعة تقارير المراجعين الخارجيين للبرنامج والمقررات الدراسية وربط مخرجات .1

 لتدريس والتقويم.المستهدفة وربطها بطرق ا

ب من تطوير التجهيزات والبنية االساسية الال مة لتمكين أعضاء هيئة التدريس والطال .2

 استخدام التكنولوجيا فى التعليم والتعلم.

 التوسع فى التعلم االلكترونى. .3

 لطالباالتوسع فى اعداد برنامج لرعاية الطالب المتعثرين فى التحصيل والدراسة وكذلك  .4

 المتميزين.

لتعليم يس والتطوير المستمر لقدرات أعضاء هيئة التدريس فى استخدام التكنولوجيا فى التدرا .5

 االلكترونى والتعليم عن بعد من خالل دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس.

 االهتمام والتوسع فى التدريب الميدانى للطالب. .6

 تفعيل عملية التدريس التكاملى بين جميع األقسام بالكلية. .7

 ثانياً: مراجعة طرق التدريس وتوافقها مع مخرجات البرنامج والمقررات:

 دوارعب االول وتشمل محاضرات وحلقات النقاش والتدريب العملى واالكلينيكى والتكليفات الدراسية

 ثالثاً: مراجعة توصيف المقررات:

 تحديد البيانات االساسية للمقرر مثل:  (أ

 عدد الساعات المحددة ... الخ(. –السنة الدراسية  – الرقم الكودى –) عنوان المقرر 

 تحديد البيانات الخاصة  بدور المقرر : (ب

 وسبل تحديد االهداف التعليمية للمقرر ) االهداف العامة والخاصة والمحددة للدروس( .1

 تحقيقها.

مية تحليل خصائص المادة التعليمية الى عناصرها الفرعية ثم توضيح الوسائل التعلي .2

 واالنشطة المساعدة. المستخدمة

 توضيح مدى تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة وسبل تحقيقها. .3

  :رابعاً: التوسع فى المقررات االلكترونية

اعل يو المتفالفيداعداد البرامج المساعدة للعملية التعليمية ) تمارين وممارسة وبرامج المحاكاة ( و

 .والنماذج التعليمية

 مخرجات البرنامج والمقررات وتوافقها مع ويم واالمتحاناتخامسا : تطوير طرق التق

 .(OSPE - OSCEتفعيل ) -

 .لالمتحانات الشفهية ( Viva card)تفعيل   -

 لسوق العمل من خالل: ضع برامج تؤهل الخريجو   سادسا:   

يئة ضاء هتطبيق أخالقيات المهنة المكتسبة من المقررات الدراسية المتنوعة والتفاعل مع أع .1

 دريس والهيئة المعاونة.الت

ضي و المقررات ذات الصلة المباشرة بحاجات سوق العمل مثل مهارات التواصل وسالمة المر .2

 .الوقاية من العدوي

 .االسعافات االولية .3

 سابعاً: ضبط  وتفعيل أنظمة الجودة :

 ضمان استمرار عمل إنظمة ضمان الجودة وضبط الجودة داخل الكلية. .1

 لمستمراالخريجين ومتابعتهم وتوظيف األوائل وتوفير آليات التعليم تفعيل دور لجنة شئون  .2

 والتعليم عن بعد.
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 ثامناً :مراجعة نتائج االمتحانات

جه لى اويقوم كل قسم بعمل تحليل إحصائي لنتائج اإلمتحانات للمقررات الدراسية والوقوف ع .1

لى عتحسين مما ينعكس القصور في إستيعاب الطالب للمقررات أو ألجزاء منها  ووضع خطط ال

 تطوير طرق التدريس للمقرر.

 مراجعة نتائج االمتحانات للطالب وتوافقها مع المعدل التكرارى القياسى. .2

 

 

 

ومتوسطات معدل اإلحتفاظ بقاء أثر التعلمهرم التعلم   
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 لنظرية.تقسيم الطالب إلى مجموعات بما يتناسب مع قاعات الدروس ا 

 .تقسيم الطالب إلى مجموعات تفاعلية في الدروس العملية 

 إتباع أساليب التعلم الذاتي والتعليم اإللكتروني بتفعيل تكنولوجيا المعلومات. 

 

 

 

 تحسين وسائل عرض المحاضرات.  

 اإلهتمام بتحسين البيئة الداخلية لقاعات الدرس.  

 الحرص على ربط المحاضرات بالتطبيق العملى.  

 دريسالتميز فى إلقاء المحاضرات والتطور فى إلقائها شكل غيرتقليدى بواسطة أعضاءهيئة الت. 

 تدريب أعضاء هيئة التدريس على مهارت اإللقاء والتدريس التفاعلى. 

 

 

 

 التعليم  وضع هيكل ثابت للكادر األكاديمي بالكلية واألقسام بما يتناسب مع متطلبات ضمان جودة   

  .إعداد الطالب والبرامج الدراسيةالعالى من حيث 

 ة تقةوم الكليةة بانتةةداب أعضةاء هيئةة تةةدريس مةن خةارج الكليةةه فةي حالةة نقصةةفي عةدد أعضةاء هيئةة

 .التدريس على أن يتمتع  المنتدب بالمؤهالت العلميه والكفاءه المهنيه والسمعه الطيبه

 ضةعها مةن الزمنيةة التةى تةم و المعاونة من الرسائل العلميةة وفقةا لخطةة الحرص على إنتهاء الهيئة

 .المشرفين من اعضاءهيئة التدريس

 حصةولهم عةدم حةال فةى إداريةة لوظيفةة بتحةويلهم والخةاص الجامعةات تنظيم قانون لوائح وتطبيق 

 .التعيين من سنوات خمسة بعد العلمية الدرجة على

 

 

 

 

 .تفعيل قانون تنظيم الجامعات فيما يختص بالدروس الخصوصية 

 العلمية للمحاضرات للطالب توفيرالمادة. 

 وااللتزام بتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة كما وردت في توصيفالمقررات. 

 تفعيل طرق التدريس الغيرتقليدية والتفاعلية. 

 .تفعيل نظام  الساعات المكتبية  واالرشاد االكاديمى 

 تلفةلمهارات المختنوع طرق تقييم الطالب وعدم االعتماد على قياس الحفظ والعمل على قياس ا. 

 

 

      س           
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 س ئةة التةدرية للطالب أثناء تو يع األعباء التدريسيه علي أعضةاء هيتجعاالستفادة من التغذية المر

 ومعاونيهم.

 .وضع آليات استخدام الموارد المتاحة بما يحقق عملية تعليم وتعلم بصورة جيدة 

 التواصل الدائم والفعال بن أعضاء هيئة التدريس والطالب.  

 يئة المعاونة ألعضاء هيئة التدريس مع الطالبتعاون اله.  

 تشجيع التعلم الذاتى. 
 

 

 

 

 اتهم .تعلن جداول االمتحانات في المواعيد المناسبة والتي تتناسب مع احتياجات الطالب ورغب 

 .تجهيز غرف لكنتروالت النظري والعملي للحفاظ على سرية االمتحانات 

 لدراسي .يقوم الطالب بعمل استبيان عن المقرر ا 

 تفعيل آلية التعامل مع شكاوى الطالب . 

 يتم إعالن نتائج االمتحانات في المواعيد المناسبة. 

 .تنوع أساليب التقويم من خالل طرق التقويم التحريري والعملي والشفوي 

 .قياس مخرجات التعليم المستهدفة 

 

 

 

 االستيعابية. حصر المدرجات والقاعات التدريسية وتو يع الطالب علي حسب القدرة 

 واالجهزة المتوفرة بها مثل قاعات المحاضرات النظرية الصيانة الدورية ل: 

 وسائل سمعية وبصرية.ال -

 ضاءة وتهوية جيدة.اإل -

 طوارئ وحماية مناسبة.للوسائل  -

  فنيين المعامل والمدرجاتلوضع هيكل وظيفي.  
 

 

 

 

 ب الجامعيتحفيز السادة أعضاء هيئة التدريس في الكلية لتأليف الكتا.  

 .إشراف  القسم العلمي واإللكلينيكى علي المادة العلمية للكتاب الجامعي 

 .استخدام الكتاب الجامعي كمرجع أساسي عند توصيف المقررات 

 .ربط توصيف المقرر بالكتاب الجامعي من حيث المحتوي 

 إخراج الكتاب الجامعى بشكل جيد من ناحية الشكل والمضمون. 

  يالمقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية عند تأليف الكتاب الجامعبعض اجزاء  تحويل.  

 ضرورة االلتزام بضوابط الكتاب الجامعى والمعتمدة من مجلس الكلية. 

 

 

 

 

                        

  () المستشفى                                 

               


