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 جامعة المنصورة 
 كمية اآلداب     

 وحدة ضمان الجودة 
 

 1027/1011استراتيجية التعميم والتعمم 
 هقذهت :

اوزيعيتتا  متتس الستتادة ه االستتاراايجية لماعمتتيم والتتاعمم لقامتتت وحتتدة ضتتمان الجتتودة بالكميتتة ب  تتداد ىتتذ
قيت  الفائتدة المرجتوة منيتا أ ضاء ىيئة الادريس لاطبيقيا واالسافادة منيا فت  العمميتة الاعميميتة لاح

 ف  العممية الاعميمية .

 النقبط التبليت : يفالكليت  اسرتاتيجيتوتتلخص 

اقديم خبرة اعميمية جيتدة لمطت ب ومتن اتم المحافظتة  متس مكانتة الكميتة العمميتة متن  ف  االسامرار
يما اطرحو الكمية من خ ل العممية الاعميمية والبحاية وكذلك مواكبة الاطورات العالمية واإلقميمية ف

ستو  العمتل داخميتا وخارجيتا واركتز  فت مقررات وبرامج من أجل إ داد خريج قادر  مس المنافستة 
 الاعميم والاعمم  مس أربعة فروع رئيسية من النشاط : اساراايجية

 اقديم الد م لمعممية الاعميمية بكافة مراحميا .  - أ
 يئة الادريس ومعاونييم .اقديم الد م لماطوير المين  المسامر أل ضاء ى  - ب

ربتتط الاعمتتيم بستتو  العمتتل متتن ختت ل اتتوفير الخبتترات لاعزيتتز العمتتل الاطتتو   واطتتوير   -ج
 الميارات العامة لماوظيف .

 د م نجاح واقدم الط ب ذوى االحاياجات الخاصة .  -د
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    االستراتيجيات اهداف
 . صقل شخصية الطالب واعويده  م  ابداء رايو .1

 . الافكير المنيج  والمنطق  القدرة  م  .2

 . محاولة ايجاد الحمول وافسيرىاالادرب  م   .3

 . ات واكاشافيا بأنفسيميا مال العقل لموصول ال  النظر  .4

 .الافكر بطريفة امقائية وبعيدا  ن اإلم ءات  .5

 .اساخدام اساليب ادريسية مانو ة وماطورة ااف  وطبيعة المقررات الدراسية  .6

وانمية الفدرة  م   المناقشاتالعصف الذىن  والاعمم الاعاون  ف  اطبي  انماط واساليب  .7
 . ار االحكام وا طاء المبرراتدالاوصل لحمول مانو ة وجديدة واص

 . العمل ف  فري  واالسافادة من االفكار السابقة واطويرىا .8

 . انمية الافكير االباكاري لبث الاقة ف  النفس .9

 .ليا لانمية وصقل الفكرمشك ت والعمل  م  ايجاد حمول الطرح  .11

 .افعيل الاعمم الذاا  والاعمم باالكاشاف  .11

 .افعيل وممارسة االنشطة االباكارية  .12

 . اعويد الط ب  م  طرح االفكار ومناقشايا لموصول ال  االفكار الجيدة .13
 

اقوم  ممية الاعميم والاعمم  م  ابن  مجمو ة من االساراايجيات الماطورة مال 
ال  اساراايجيات الاعميم المباشر  باإلضافةم الافا م  والاعميم الذاا  ىذا اساراايجية الاعمي

 .مال العصف الذىن  
  استراتيجية التعميم التفاعمي   -2

الادريس والمحاوي العمم  ويطب  من  ىيئةاعامد  م  الافا ل بين الطالب و ضو 
 والعصف الذىن  خ ل الاعميم الاعاون  والاعميم االلكارون  

 تعميم التعاوني ال -أ
يعمل بيا الط ب  ل شكل مجمو ات صغيرة ف  افا ل ايجاب  مابادل بغرض احقي  

 ن اعممو واعمم االخرين واساخدم ف   ولويشعر كل فرد بانو مسؤ  اىداف مشاركة
 .الاكميفات ف  المقاالت ومقررات البحث والمقال 
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 المميزات  
الافا ل االيجاب  انمية الميارات والقدرات   الجما   والعمل ف  فريانمية اقافة العمل 

 . االجاما ية

 التعميم االلكتروني-ب
اعامد  و يدف منيا الاحول من طور الامقين ال  طور االبداع والافا ل وانمية المياراتلا

شبكات االاصال والوسائط الماعددة ف  نقل الميارات والمعارف واضم اطبيقات  بر   مس
ضية حيث يام اقديم دروس  بر االنارنت واالشرطة السمعية والفيديو غرف الادريس االفارا

 ويمكن الوصول الييا ف  أي وقت واي مكان 

 المميزات
مانوع حيث يمكن –اري  –امن  –ذاا    المسار  -الاعميم االلكارون  بانو افا م  .يتمز 

 .العروض الاعميمية  –الاعمم الجما    –اساخدام اقنيات الاعمم  ن بعد 
 العصف الذهني  -ت

يايح  الكامنة لدي الماعمم ف  مناخ آمن الافكير االبدا   واط   الطاقات اشجع  مس
 . اظيار كل اآلراء واالفكار والمقارحات

  استراتيجية التعميم الذاتي   -1
اعامد  م  قيام الطالب باحصيل المعارف والميارات ويعامد الماعمم  م  افعيل 

احصيل بماابعة  ضو ىيئة الادريس بما يحق  صقل ف  القدرااو الذااية 
الشخصية وانميايا والقدرة  م  مواصمة الاعميم امقائيا وباال اماد  م  النفس 

 .ويساطيع ماابعة الاقدم والاطور ف  مجال الاخصص 
 استراتيجية التعميم التجريبي -3

صو مال اابمور ف  القيام بزيارات ميدانية لممؤسسات الخدمية كل ف  مجال اخص
  . الجغرافية والااريخ واالاار واالجاماع واال  م و مم النفس وايضا الادريب الميدان 

 غير المباشر التعميماستراتيجية  -4

 عض المشك ت واالشكاليات والاطبيقات بالمقررات الدراسيةيام اطبيقيا من خ ل حل ب
 . بعة من  ضو ىيئة الادريسابما
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  طرق التدريس المتبعة 

 -يخاار  ضو ىيئة الادريس الطريقة الا  احق  اىدف المنشود وفقا لنو ية الطالب       
 .االجيزة المسا دة  –المحاوي العمم   –المخرجات المسايدفة  –المساوي 

  طرق التعميم والتعمم المستخدمة داخل قاعات الدروس 
  طريقة المحاضرة -2

ويخصص وقت لممناقشة ويفسر  يجب ان يابع المحاضر اساراايجيات لاحفيز الط ب
 .المصطمحات الجديدة 

 طريقة العرض التوضيحي  -1
 مصورة( شرائح -دااا شو   –فيمم  –يام باساخدام معينات بصرية ) فيديو 

 التفاعل او طرق المشاركة 
 طريقة المناقشات -2

اما وامق  اجابات من خ ل  اسئمة رض محاوي الموضوع ام مناقشاو  ن طري  طرح 
او االسئمة المغمقة الا  اكون محددة  ائيةالمفاوحة الا  اساخدم لممشاركة والامقسئمة اال

 اعظيمو احقي  اغذية راجعة فوريةاالجابة مع اذكير الط ب بنقاط النقاش الرئيسية بيدف 
القميمة نسبيا من من االسئمة مع اال داد  ىذا النوعويطب   .اآلراء الفائدة من خ ل ابادل

 الط ب .
  -:طريقة العصف الذهني-1

ف  اغراض ماعددة منيا حل المشك ت ف  المجاالت المخامفة، اسموب لمافكير الجما             
وايسير الاخيل االباكاري ف  مجمو ات  المناقشة ، والادريب  مية بقصد زيادة كفاءة 

 معينة حيث ييدف  القدرات والعمميات  االباكارية لدي االفراد ، يام وفقا لقوا د ومبادي
من االفكار ف  اقصر فارة  زمنية باشجيع  افراد المجمو ة  م   اكبر  ددال  اقديم         

واعامد طريقة  المألوفةواالفكار غير  شائ ، وباساخدام الادا   الحر ، بأسموبالاحدث 
 ىما : مبدأينالعصف الذىن   م  

 جمسة اوليد االفكار  عدما بفكرة  ال   أليارجاء النقد او الاقييم  -1
بعد  دد من  اأا الكم يولد الكيف ، أي االفكار المقارحة ، والحمول  المباكرة لممشك ت  -2

 1الحمول الجيدة
وياراب  م  ذلك اربع قوا د يجب اابا يا ااناء جمسة العصف الذىن  لضمان سيولة        

   :القوا د ى  ىذهاالفكار االصيمة لحل المشكمة المطروحة 
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 . ضرورة  اجنب النقد .1
 حيب بكل االفكار ميما يكن نو يا .اط   حرية الافكير والار  .2
 . كم االفكار مطموب  .3
 .البناء  م  افكار االخرين واطويرىا  .4
 كار بعد الحصول  م  قدر جيد منيا.اقييم االف .5

 :طريقة االكتشاف -3
 عطييا لو كعضو ىيئةيصل فيو الماعمم بنفسة ال  معمومة معينة دون ان ي  ى  اسموب - أ

ىيئة الادريس مواقف اعميمية امال   ضو لادريس مباشرة ، ويمكن ان يحدث ذلك بان يجيزا
 حاالت خاصة لممعمومة المسايدفة او الع قة  المطموبة .

يساند االسموب ال  ا طاء  الط ب بعض المفاىيم  والمبادي ذات الصمة واشجيعيم  م    - ب
 يكون دور  ضو ىيئة الادريس ىو سابقا حيثة لدييم اشاقا  معمومات ليست معروف

سمسمة من االسئمة اليادفة الا  اوجو افكير الط ب نحو الاعميم المراد  اوجيو
 و .اعمم

اسموب االكاشاف يسا د  م  انمية القدرة  م  الافكير االباكاري حيث ان اساخدام طريقة  - ت
ط ب  م  البحث وياير الفضول االكاشاف ف  بعض  مقررات النظم الجغرافية يعود ال

 مما يسا د  م  اعدد اساجاباايم وانو يا وجديايا ازاء أي مشكمة اواجييم العمم 
 لانمية قدرات الافكير االباكاري .

ياضمن ىذا االسموب اوظيف مبادي المنط  لموصول ال  اعميمات يمكن اقويميا بقصد  - ث
اساخدام الاعاريف  ت ليا، حيث يمكنالوصول ال  حاالت خاصة او اطبيقا

م  يبدا البحث  ن والمسممات مع مبادي المنط  ف  الوصول ال  النظريات ا
 اطبي  النظريات .

 طريقة االكتشاف االبتكاري  -4
  ألسموب ى  احد االساليب الادريسية الا  اجمع الصفات االساسية        

االساليب .(ال  اوظيف)اساخدام  باإلضافةاالكاشاف الموجو وحل المشك ت 
والمشابيات ، ويحدد دور كل من  الذىن االباكارية ف  الادريس مال اسموب  العصف 

 : يأا ما في ضو ىيئة الادريس والطالب 
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: دوره ىام ف  طريقة االساكشاف االباكاري اذ يجب  مس  دور عضو هيئة التدريس
ط ب وبحايا واشجيع  ضو ىيئة الادريس ادارة الحوار والمناقشة الحرة واحارام افكار ال

الس ااارة  باإلضافةاالفكار غير المألوفة وابسيط المشك ت الرئيسية الس مشك ت فر ية 
 المشك ت امام الط ب  ن طري  :

 ااارة الافكير . ةئمأسأ. 
 البحث والاقص  .ب أسئمة 

 الاصور والاخيل . ئمةأس ت.
 وين مقارحات الحل ومناقشايا .حاس يجذب اناباىيم نحو المشكمة ، ام الاشجيع  مس اك

: يعابر دور الطالب المحور االساس  الذي اامركز حولو طريقة  دور الطالب
االساكشاف االباكاري با اباره المنفذ الحقيق  ليذه الطريقة ، لذا يجب  مس  ضو ىيئة 
الادريس ان ياروا ف  اصدار األحكام و مس الطالب ان يكون لديو اقة  الية ف  نفسو 

ن يحارم افكار زم ئو وان يبن   مس افكار اآلخرين ، ويوجو افكيره ف  ااجاىات وا
 مانو ة وال يقاصر  مس نمط واحد .

 طريقة ذكر مواقف مشابهة من قبل المتعمم : -5
اعامد ىذه الطريقة  مس ذكر امامة من الماعمم مشابية لمموقف الذي يام مناقشاو ، بحيث يكون 

 ايان بمشاكل جديدة وغير نمطية من خيالو .ف  حالة اسا ده  مس اال
 طريقة المقارنة : -6

  مألوف ( واساخراج جميع لماال ) المألوف و ا وال ىذه الطريقة  مس  رض الماال اعامد 
 الخصائص .

 طريقة ورشة العمل : -7
فة طريقة  ممية بيا خميط من اساليب مانو ة مال المحاضرة والمناقشة والعروض العممية اضا

الس انشطة  ممية مع الاركيز  مس موضوع معين بيدف اكساب معمومات وميارات امكن 
 الط ب من اطوير االداء .

 طريقة دراسة الحالة : -8
مشكمة واقعية او افاراضية يمكن اقديميا لمطالب بعدة صور ) مكاوبة ، مسمو ة ، مرئية ( مرفقا 

يا واسبابيا ويطمب من الطالب قراءايا بيدف بيا بعض الافاصيل  ن حيايات المشكمة وخمفياا
الوصول الس الحل بما يسا ده  مس بعض الميارات االساسية ف  حل المشك ت وف  المنيج 

 العمم  .
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  طرق التعميم والتعمم المستخدمة خارج قاعات الدرس 

 :. الاكميفات او الواجبات 1
 مشكمة اطمب الاكميفات  مس ىيئة كاابة او قراءه او حل ال    
 . الرح ت او الزيارات الميدانية :2
قيام الط ب بجوالت ميدانية بغرض رؤية الاطبيقات العممية لألفكار والمفاىيم والممارسات    

الا  ام اناوليا ف  قا ات الدرس و الا  ال يمكن احققيا بأساليب اخرى . ويجب ان اكون امك 
 مناقشة والماابعة و الاقييم لقياس المردود .الزيارات مخططو جيدا ، وبعد الانفيذ يمزم ال

 . المشرو ات او االبحاث :3
ليا نفس قوا د الاكميفات والواجبات ، حاس ااوفر لمطالب فرصة لبذل مجيود اكبر لفارة زمنية    

اطول وىنا ياعمم الطالب بالعمل وينم  االحساس بالمسؤولية مع اكساب ميارات الاخطيط 
 الافصيمية لمموضو ات والمشك ت .مية الاعمم الذاا  ، وامكنو من الدراسة والمبادرة ويرقس لعم

 اسس االستراتيجية :
. اساخدام طر  ادريس ماعددة ) العصف الذىن  ، االكاشاف ، المناقشة ، طرح األسئمة ذات 1

 االجوبة المفاوحة او المغمقة ( .
) االسانااج، ( وميارات الافكير الناقد ة. الاركيز  مس ميارات الافكير االبدا   ) ط قة ومرون2

 الافسير ، الاقويم ( .
 . ااباع اساراايجيات انمية ميارات الافكير العميا ) االبدا   والناقد ( .3
 . اساخدام اساراايجيات وطر  الادريس والوسائل الاعميمية المناسبة لانمية ميارات الافكير .4
 اكل المعروضة .. احارام آراء الط ب حول حمول المش5
 .  دم الاسرع ف  الحكم  مس اجابات الط ب .6
 . مناقشة جميع الحمول سواء كانت صحيحة او خاطئة .7
 . اشجيع الحمول غير المنطقية .8

 خطوات تطبيق االستراتيجية : 
 . العمل  مس ااارة حماس الط ب باساخدام طريقة المناقشة .1
 دا واحديد المعطيات والمطموب . . الاعرف  مس المشكمة المعروضة جي2
. انااج قائمة من االفكار المخامفة والمانو ة لممشكمة المعروضة باساخدام اسموب العصف 3

 الذىن  .
 . مناقشة االفكار المخامفة واحميميا الس افكار فر ية .4
 . الاحق  من صحة االفكار الرئيسية و االفكار الفر ية .5
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 ول لألفكار الا  ابت صحايا بالطريقة الاركيبية . كاابة البراىين او الحم6
 . اخايار الحمول او البراىين ذات الجدية و الحدااة واقيميا .7
 . صياغة الاعميمات الا  اوصل الييا الطالب .8
 يم لماأكد من مدى احق  االىداف .. الاقو 9

 مصادر التعمم : 
ا  يحااجيا لنفسو ما لم يزوده بالميارات ال يمكن ان نعد الطالب القادر  مس اكاساب المعرفة ال

المعمومااية الا  امكنو من الاعامل مع مصادر المعرفة المخامفة ولك  نساطيع ازويده بيذه 
الميارات البد من اااحة المجال امامو لماعرف  مس المصادر المخامفة لممعمومات ، واوظيفيا ف  

اراءيو مسا دة ، واوفير بيئة اعميمية اسا د اعميمو ، لضرورة د م المناىج الدراسية بمصادر إ
الماعمم  مس بناء شخصياو العممية والاقافية ، لذلك اىامت الكمية باوفير مصادر الاعمم بالمكابة 

 شبكة االنارنت بجميع مبان  الكمية . والمكابة الرقمية ، لاوفير
 شمولية التقويم : 

والمقصود بالشمولية ىو  المسايدفةنوااج الاعمم الاقويم  ممية يقصد بيا الاعرف  مس مدى احقي  
( مما الميارىان انصب  ممية الاقويم  مس جميع جوانب نمو الطالب ) المعرف  ، الوجدان  ، 

 يساد   انوع اساليب الاقويم وادوااو .
  : انواع التقويم 

  القبمي : المبدئيالتقويم  اوالً 
ف  اعميم او محاوى او مقرر وذلك بيدف احديد ما ياوفر لدى الماعمم من  قبل البدءويام 

خصائص ارابط بموضوع العمم بمعرفة مدى مناسبة الماقدمين لدراسة معينة ، واسعس الكمية 
  مس الط ب الماقدمين ل لاحا  بالدراسات العميا . لاطبيقو

 التكويني : -التقويم البنائي  ثانياً 
لاقويم ااناء  ممية الادريس بغرض احديد مدى اقدم الط ب نحو االىداف ويعن  اساخدام ا

الاعميمية المرجوة و اقديم اغذية راجعة لعضو ىيئة الادريس  ن سير اعمم الط ب و الادريس ، 
كافة  ناصر المنظومة الاعميمية ، و ادة يساخدمو الساده ا ضاء ىيئة  نومن ام السع  لاحسي
 سريعة ف  نياية ابواب المنيج . الادريس ف  اخابارات

 : التقويم التجميعي الختامي ثالثا
ويعن  الحكم  مس مدى احراز نوااج الاعمم بيدف ااخاذ قرارات مال نقل الماعمم الس مساوى ا مس 

الاعميم ، او اخرجو . ويام  ادة ف  نياية ادريس محاوى او برنامج اعميم  او نياية مرحمة 
 خمية .الدا ال ئحةواحكميا 
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 : وسائل التقويم الشامل لكمية اآلداب جامعة المنصورة 
 االخابارات  -
 االخابارات الاحصيمية . اواًل: 
 . اخابارات احريرية .1
 . اخابارات شفيية .2
 . اخابارات مناصف الفصل الدراس  ف  برنامج المغة الفرنسية الاخصصية .3
 .غات والجغرافيا و مم النفس وخاصة ف  اقسام الماانيًا: اخابارات معممية  

 االاًا : اخابارات سريعة .
 اقارير مخاصرة  -
 الم حظة  -
من وسائل الاقويم اذ انيا امق  الضوء  مس سموك الفرد وافعالو اعابر الم حظة وسيمة ىامة        

اخدم وليس  مس اقوالو ألنو ف  بعض االحيان يكون ىناك فر  كبير بين االفعال واالقوال ، واس
 لاقييم بعض الميارات العامة والمانقمة 

  الحوار والمناقشات الصفية 

امال المناقشات الصفية مصدر ىام لممعمومات حول اعمم الطالب وقدرااو ومدى اقدمو 
ان نقيم اداء الط ب واكاشاف الماعارين والمافوقين ، لماعامل ويمكن  ضو ىيئة الادريس 

 الصفية .مع كل منيم من خ ل المناقشات 

  ممف انجاز الطالب 

يضم  ينات من اال مال واالنشطة والاقارير الا  يقوم بيا الطالب ، ويشمل مدى ما يحققو 
من اقدم و نمو لاحقي  اىداف محدده واحيانًا يشارك الطالب ف  اخايارىا من خ ل معايير 

 واسس نوضع مسبقًا ليذا االخايار .
 األسبسيت : القين واملببدئ

جمو تتة متتن القتتيم والمبتتادئ األساستتية استتعس إلييتتا كميتتة اآلداب جامعتتة المنصتتورة لاعزيتتز ىنتتاك م
 اساراايجية الاعميم والاعمم وىس :

أن فتتترص الاعمتتتيم والتتتاعمم الاتتت  ابيحيتتتا الكميتتتة لط بيتتتا استتتيم فتتت  اكتتتوين الطتتت ب فكريتتتا واقافيتتتا  -
 واعزز خبراايم الاعميمية والعممية .
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عميم بما ييدف إلس اطوير ميارات وسمات الطالب سواء ف  اصميم برامج الاعمم والا -
مرحمة الدراسة الجامعية أو ف  مرحمة الدراسات العميا ومن ام ضمان اطوير الميارات 
ال زمة لاحقي  النجاح األكاديم  وامبية احاياجات سو  العمل بعد الاخرج والمشاركة 

 نموه واطوره  ود م قدرااو . الفا مة والماميزة ف  افعيل اروات المجامع واحقي 

إدراك الط ب ألىمية مرا اة أ مس مساويات النزاىة األكاديمية ف  كل جانب من جوانب  -
 دراسايم .

باإلضافة إلس اوفير فرص الاعمم من خ ل المناىج الدراسية ف ن الكمية اعزز الو    -
الانمية األكاديمية والمشاركة ف  فرص الاعمم المااحة داخل الجامعة أو خارجيا من أجل 

والشخصية لمط ب ، و مس اخا ف دراسايم ىذه الفرص مال : فرص الادريب ، فرص 
 العمل ، المشاركة ف  ااحاد الط ب ونماذج المحاكاة واألنشطة ذات الصمة .

أن الاعميم والاعمم يسيم ف  انمية الفرد ككل ليصبح مساعدا لماعامل مع الحياة العممية  -
كسابو الميارات والمواقف الا  اؤىمو لمقيام بذلك بفعالية .خارج الاعميم   الجامع  ، وا 

 والذساسبث العليب : حتقيق أهذاف بشاهج الليسبنس 

الاوظتف المحتددة متن قبتل الكميتة لضمان احقي  خريج الكمية لألىتداف االستاراايجية وميتارات :  1
 سوف يحصل الخريجون  مس :

 حة ف  الاخصصات الا  يخاارونيا .المنح الدراسية الم ئمة والماا -

جميع  ف اطوير الميارات ال زمة لماعمم  مس نحو فعال ومساقل من أجل د م الاقدم  -
 مسارات العممية الاعميمية .

 ف المجامع ،  ف اد يم الطر  الا  اؤدى إلس إاراء حياايم واسييل مساىمة كاممة  -
 ويتطلب رلك هب يلى :المساقبل ، 

  مس البرامج الدراسية المخامفة بالكمية بأن الطالب يساطيع  : سياأكد القائمون

 .  الفيم الجيد والمعرفة الشاممة لممحاوى العمم 
 . فيم واطبي  المفاىيم األساسية والاقنيات ال زمة 

 . الاحميل النقدي لمقضايا الرئيسية 

الميارات الشخصية  لكل برنامج من برامج الكمية أن يمكن الطالب من انمية مجمو ة من وينبغ 
 أو الميارات القابمة لماحويل بما فس ذلك :
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 . حل المشك ت 
 . ) ميارات اإلاصال ) المكاوبة والشفوية 

 . ميارات الحاسب اآلل  األساسية 

 . ) العمل الجما   ) ديناميات الجما ة 

 . ميارات اكنولوجيا المعمومات 

 . ميارات الاعامل مع نظم المعمومات 

 واالباكاريير اإلبدا   ميارات الافك . 

 . انمية الميارات الوظيفية 

استتتعس األقستتتام العمميتتتة المخامفتتتة بالكميتتتة لاتتتوفير فتتترص الطتتت ب  متتتس الافكيتتتر المنطقتتت  فتتت   :2 
نجازاايم من خ ل اطوير المقررات الدراسية واألنشطة واالماحانات والاخطتيط لممستاقبل  اعمميم وا 

الميتتتتارات والاقتتتتدم إلتتتتس فتتتترص العمتتتتل المناستتتتبة والمجزيتتتتة ستتتتواء  متتتتس المستتتتاوى الاعميمتتتت  وانميتتتتة 
 وبالاحديد ساقدم لمط ب فرصا لماطوير من خ ل :

  اإلجتتراءات المناستتبة لاطتتوير  وااختتاذمخامتتف المتواد الدراستتية  فتت القتدرة  متتس اقيتتيم اقتتدميم
 أنفسيم بمسا دة  ضو ىيئة الادريس القائم بادريس المادة .

 كميتتتة ومعرفتتة كيفيتتة الوصتتول إلتتتس امتتك الفتترص وكتتذلك كيتتتف التتو   بتتالفرص المااحتتة بال
 انمية الشخصية والميارات المخامفة . ف اسيم ىذه الفرص 

  مجتتتال العمتتل وكتتتذلك   فتتمعرفتتة الفتترص المااحتتتة لخريجتت  الكميتتتة لممزيتتد متتن الدراستتتة أو
 معرفة كيفية الوصول إلس امك الفرص .

  واىامامتاايمالاعبيتر  تن ميتاراايم  القدرة  مس اسوي  أنفستيم  متس نحتو فعتال  تن طريت 
 وسمات أخرى مناسبة ألصحاب العمل وغيرىم .

  يمكن أن يقدميا الخريج لممجامع والمنظمات المخامفة . الا فيم لممساىمة 
 

كل مقرر دراس  سياضمن اوصيف لذلك المقرر يشامل  مس أىداف ذلك المقرر والمخرجات  :3
 مع : ئمفة منو والا  اا الاعميمية المسايد

  لماعميم والاعمم . االساراايجيةاألىداف 
 الط ب وأرباب العمل ووكاالت الامويل والييئات المينية . احاياجات 
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 : لالسرتاتيجيتاملببدئ الشئيسيت 

الاعمتتيم والتتاعمم  متتس ا اتتة  ناصتتر رئيستتية يحاتتوى كتتل منيتتا  متتس  استتاراايجيةاركتتز أىتتداف 
 جراءات المرابطة بيا سمسمة من اإل

ارحتتتب الكميتتتة بتتتالانوع فتتت  أ ضتتتاء ىيئتتتة الاتتتدريس والطتتت ب ومتتتن اتتتم ساستتتعس الكميتتتة  : أوال
لضمان انوع برامج الدراسة والمقررات الدراسية وطر  الادريس والاقييم بما يأختذ فت  اال ابتار 

 االحاياجات المانو ة لماعمم من مخامف الط ب .

 اإلجــشاءاث :

الدراسية لماأكد من أن اصميم المناىج الدراستية والاعمتيم سيام ماابعة واقييم جميع البرامج  -1
 والاعمم وأساليب الاقييم مناسبة لمط ب  مس اخا ف مساوياايم وىذا يشمل النظر ف  :

 . ماطمبات اعميم ذوى االحاياجات الخاصة 
 . ماطمبات وحدة ضمان الجودة 

 . احقي  مبدأ اكافؤ الفرص 

ررات الدراستية لضتتمان استاخدام مجمو تة مانو تة متتن كمتا ستيام ماابعتة واقيتتيم جميتع المقت -2
أستتاليب الاعمتتيم والتتاعمم والاقيتتيم متتن أجتتل اعزيتتز وقيتتاس ومكافتتأة الطتت ب المافتتوقين  بتتر 
مجمو ة من الميارات المحددة والقابمة لماحويل والا  ام احديدىا فس المخرجات الاعميمية 

 المسايدفة .
ع المقررات والبرامج الدراسية اوفر اجربة ذات جودة  اليتة اسعس الكمية لماأكد من أن جمي:  ثبنيب

 لمط ب مع بيئة دا مة لاعزيز مشاركايم ف   ممية الاعمم .

 اإلجـــشاءاث :

ستتيام ماابعتتة واقيتتيم المقتتررات الدراستتية باناظتتام ومراجعايتتا لضتتمان وجتتود انميتتة ادريجيتتة  -1
 لجوانب المعرفة والفيم والميارات .

 وم بمصادر الاعمم المناسبة واقديم الد م األكاديم  ال زم كما سيام ضمان أن الاعمم مد -2
اصتتتميم الارايبتتتات ال زمتتتة لماوجيتتتو واإلشتتتراف لمستتتا دة الطتتت ب  متتتس احستتتين واطتتتوير 

 قدراايم .
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مراجعة السياسات واإلجراءات المابعة وآليات الانفيتذ بالكميتة واطويرىتا لضتمان األختذ فت   -3
 الحفاظ  مس معدالت أداء  الية .اال ابار الانوع الط ب  و 

 مكابة الكمية ساكون مسئولة  ن : -4

 . اطوير ميارات الط ب المعمومااية بطريقة م ئمة ألنماط الاعمم المخامفة 
 . اوفير الكاب األساسية والمراجع ال زمة ف  الوقت المناسب وبطريقة فعالة 

  الصمة .االسافادة الكاممة من المواد اإللكارونية المااحة ذات 

  . اوفير بيئة اعميمية مانو ة ومرنة 
 

ـــب استتتعس الكميتتتة لضتتتمان اال اتتتراف بالقيمتتتة الاتتت  اضتتتيفيا  متتتس الاعمتتتيم فتتت  جميتتتع أنحتتتاء  : ثبلث
المؤسسة وأن خطتط انميتة قتدرات أ ضتاء ىيئتة الاتدريس والسياستات المابعتة اافت  متع استاراايجية 

 الاعميم والاعمم .

 اإلجـــشاءاث :

يم اشجيع ومكافأة البحوث واالباكتارات والممارستات الجديتدة فت  مجتال الاعمتساقوم الكمية ب -1
 م من قبل األفراد واألقسام .والاعم

 ساقوم الكمية بمحاولة اوفير المنح الدراسية . -2

سيام مراجعة المبادئ الرئيسية لمكمية لضمان اسامرارىا ف  معاونة أ ضاء ىيئة الادريس  -3
 دم  الاوجيو والد م لمط ب . مس القيام بدورىم كمعممين ومق

ستتتاقوم الكميتتتة بضتتتمان اتتتوافر فتتترص الاتتتدريب الميتتتدان  الم ئمتتتة وانميتتتة القتتتدرات لامكتتتين  -4
 أ ضاء ىيئة الادريس من :

 . اقديم المقررات الدراسية ف  صور مانو ة 
 . اساخدام أساليب اقييم مناسبة ألىداف المقرر 

 عمومتتتات  متتتس اإلنارنتتتت واطتتتوير اكاستتتاب فيتتتم  ممتتت  الخايتتتار المصتتتادر الصتتتحيحة لمم
 ميارات الاعمم  بر اإلنارنت لصالح جميع الط ب .

 .  اعزيز اطورىم المين 

 .  اقديم الد م األكاديم 

ااضمن خطتة الكميتة االستامرارية فت  اطتوير الخبترة لتد م أ ضتاء ىيئتة الاتدريس فت   -5
 سبيل الماال: ىذه المجاالت من خ ل مركز انمية قدرات أ ضاء ىيئة الادريس  مس 
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 التعلين والتعلن السرتاتيجيتاخلطت التنفيزيت 

 فرتة التنفيز املخشجبث م
 الفئت

 املستهذفت

هسئىليت 
 التنفيز

 أنشطت
هؤششاث 

إسرتاتيجيت هعلنت وهىثقت  -1 النجبح
 للتعلين والتعلن

 النهبيت البذايت

تطوووووير طوووورق التعموووويم   -أ
لتحقيوووووووق المخرجوووووووات 

 وأهداف البرنامج 

 الطالب- 1029 1027

اعضوووووووووووا  -
هيئوووووووووووووووووووووووة 
التوووووووووووودريس 
والهيئووووووووووووووووة 

 المعاونة 

أ.د/ وكيووول الكميوووة 
لشووووووئون التعموووووويم 

 والطالب .

 

 

أ.د/ رؤسووووووووووووووووووا  
 األقسام العممية 

يوووة مجموووس الكم اعتمووواد -2
لسياسوووووووة طووووووورق التعمووووووويم 

 المطورة .

تحويوووووووول عووووووووودد مووووووووون  -1
الدراسووووووية إلووووووو  المقووووووررات 

 مقررات إلكترونية .

 -نووووووووووودوات -لجوووووووووووان  -3
 اعات اجتم

ماليوووووة  مووووووارد اعتمووووواد -4
 لتطوير طرق التدريس .

عوووووون رضووووووا  اسووووووتبيان -5
 المستفيدين من الخدمات .

 

 

طرق تعميم 
 مطورة

سياسة معتمدة ومعمنوة   -ب
 الووذاتيلتشووجيا الووتعمم 

 والتفاعمي 

1027 1011  

 

 

 الطووالب

أ.د/ وكيووول الكميوووة 
لشووووووئون التعموووووويم 

 والطالب .

 

 

أ.د/ رؤسووووووووووووووووووا  
 يةاألقسام العمم

تووووواصر مصووووادر الووووتعمم  -2
 اتي .الذ

أنشطة عممية لممقوررات  -1
تسوواعد عموو   التوويالدراسووية 
قوووودرة الطالووووب عموووو  تنميووووة 

 التعمم الذاتي .

تقيوووووويم الووووووتعمم الووووووذاتي      -3
) تخصيص جز  من درجوات 

 العممي (

 

وجود سياسة 
معتمدة ومعمنة 
لتشجيا التعمم 

الذاتي 
 والتفاعمي
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 التعلين والتعلن اتيجيتاخلطت التنفيزيت السرت

 فرتة التنفيز املخشجبث م
 الفئت

 املستهذفت

هسئىليت 
 التنفيز

 أنشطت
هؤششاث 

 النجبح
هىائوت أدواث التعلين  -2

والتعلن لتحقيق أهذاف 
 الربنبهج 

 النهبيت البذايت

خطوووة معتمووودة لتطووووير   -أ
األقسووام العمميووة لزيووادة 
 صرص التعميم والتعمم . 

 

1027 

 

1011 

 الطووالب

أ.د/ وكيووول الكميوووة 
لشووووووئون التعموووووويم 

 والطالب .

 

أ.د/ رؤسووووووووووووووووووا  
 األقسام العممية

 

 صوووويمسوووواهمة الطووووالب  -2
إعوووووووداد التقوووووووارير العمميوووووووة 

 ورؤى العممية التعميمية .

 

مجووووووووالس  اجتماعووووووووات -1
 األقسام 

لمجوووووان المنبثقوووووة مووووون ا -3
 مجمس الكمية .

تقووووووووارير عوووووووون موووووووودى  -4
 اإلنجاز ص  تنفيذ الخطة 

معتمدة  خطة
لتطوير األقسام 

 العممية 

قاعات تدريسية وورش   -ب
عمووول ومعامووول ) ل وووات 

نظووووووووم  –حاسووووووووبات  –
معمومووووووات ( لتحقيووووووق 

 األهداف التعميمية .

1028 1012 

 الطووالب

 

أ.د/ وكيووول الكميوووة 
لشووووووئون التعموووووويم 

 والطالب .

 

أ.د/ رؤسووووووووووووووووووا  
 األقسام العممية

 

 توصير األجهزة العممية -2

 –) أجهوووووووووووووووزة عووووووووووووووورض  
 (حاسبات

تنفيوووووذ خطوووووة الصووووويانة  -1
 لدورية .

 اسوتبياناتتحميل نتوائج  -3
 .قياس رضا  الطالب 

 –وجود معامل 
قاعات تدريس 

قاعات  –
 ندوات مطورة 

طوووووووووووووووووووووالب  1010 1027 مكتبة حديثة ومطورة  -ج
 –الميسوانس 

أ.د/ وكيووول الكميوووة 
التعموووووويم لشووووووئون 

تووصير األوعيوة المكتبيووة  -2
 الحديثة .

مكتبة متطورة 
 وحديثة 
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 فرتة التنفيز املخشجبث م
 الفئت

 املستهذفت

هسئىليت 
 التنفيز

 أنشطت
هؤششاث 

 النجبح
هىائوت أدواث التعلين  -2

والتعلن لتحقيق أهذاف 
 الربنبهج 

 النهبيت البذايت

الدراسوووووووووووات 
 -العميوووووووووووووووووا

أعضووووووووووووووووا  
هيئوووووووووووووووووووووووة 
التوووووووووووودريس 
والهيئووووووووووووووووة 

 المعاونة

 والطالب .

 

أ.د/ رؤسووووووووووووووووووا  
 األقسام العممية

 

 إدارة المكتبة

مؤتمرات  –نقاط إنترنت  -1
 VIDEO –مرئيووووووووووة 

CONFERENCE  . 

 اسوتبياناتتحميل نتوائج  -3
 قياس رضا  الطالب .

رضوووووا  الطوووووالب عووووون  -د
التسوووووووهيالت الماديوووووووة 

 عميم والتعمم .لمت

1027 1010 

 الطووالب

أعضوووووووا  هووووووودف 
التعموووووويم والووووووتعمم 
 والمجان المشكمة 

تشوووووكيل لجنوووووة لمتعمووووويم  -2
 والتعمم .

 اسوتبياناتتحميل نتوائج  -1
 قياس رضا  الطالب .

 االرتقا 
بمعدالت 
الرضا  

الطالبي عن 
المصادر 
والتسهيالت 
المتاحة لمتعميم 

 والتعمم

 

 يم والط ب                                         ميد الكمية وكيل الكمية لشئون الاعم

 

 أ.د / محمود الجعيدي                                              أ.د/ رضا سيد أحمد

 

 


