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4–אאאאא


  إستراتيجية التعليم والتعلم 4/1
  

  

  :توافر إستراتيجية التعليم والتعلم   4/1/1
  

  داخل وشارك في إعدادها كافة األطراف المعنية ة موثقة ومعلن للتعليم والتعلم إستراتيجيةيوجد
  .وخارج المؤسسة

  التعليم و التعلم إستراتيجيةمراجعة  4/1/2
 حيث أنها حديثة والكلية بصدد البدء فى إعدادها ولكن سوف تستخدم تم مراجعة اإلستراتيجية لم ي

لمعاونة عند الحاجة آراء الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة ا ٕاستقصاءو  اإلمتحاناتنتائج 
  .لمواكبة سوق العملنتائج  وتحديث األستراتيجية

  التعليم و التعلم أساليب 4/1/3
 تتضمن اإلستراتيجية أنماط غير تقليدية للتعلم منها: 

 المحاضرات التفاعلية  .1

 لمشروع الطالبىا .2

 فى مجموعات صغيرة التعليم .3

 لحديثةالوسائل التعليمية والتدريبية ا إستخدامالتركيز على  .4

 طرق تدريس حديثة مثل إستخدام: 

 اإللكترونــي والتعلــيم المرتكــز علــي حــل  الموجــه مثــل التعلــيم التعلــيم الــذاتي أســاليببعــض  إســتخدام
الـنمط التقليـدي ن أحيث . يم الذاتيالمشكالت ويتم تنفيذها من خالل وجود كوادر مدربة علي التعل

مستهدفة، لذلك تم إدخال األنمـاط الغيـر تقليديـة المستخدم حاليا ال يفي بشكل مرضى للمخرجات ال
 و هـــي حاليـــا فـــي مرحلـــة التجريـــب، و جـــارى تحـــديث أنمـــاط الـــتعلم و تحويلهـــا إلـــى الـــتعلم الـــذاتي

مــع بدايــة تطبيــق  2011/ 2010 الدراســيايــة العــام ده مــن بإســتخدامســوف يــتم  الــذيالموجــه و 
لقـــائم علـــى الـــتعلم ا -لـــى حـــل المشـــاكلنظـــام الســـاعات المعتمـــدة و هـــو يتضـــمن الـــتعلم القـــائم ع

 الممارسة المرتكزة على الدالئل  -لكترونىالتعليم اإل -المشروعات

 ثة بحوث ثالجراء عدد إكد من فاعلية التعليم المرتكز على حل المشكالت بناء على تم التأ
    2011/ 2010مع بداية العام الجامعى تطبيق هذا النظام إمكانية سفر عن أ، مما علمية

  في العام الجامعي تم إدراج التعلم القائم على حل المشكالت في مقرر تمريض صحة المجتمع
 .النساء األمومة وأمراض مقرر إدارة التمريض و تمريض  إلىضافة باإل 2010/ 2009
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  هناك محاولة لتنمية أنماط التعلم الذاتي للطالب بعقد ورشة عمل تدريبية طالبية بعنوان عدوي
والوقاية و قد قام الطالب بتحضيرها و تنفيذها و برنامج تدريب المتدربين للطالب المستشفيات 

يقومون  الذى سنوي للطالبال الملتقىعن مرض اإليدز بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وعقد 
  .في نهاية العام الدراسي منجازاتهإبإعداده وتنفيذه لعرض 

  الثانى على التوالى األول و للعام السنوى للطالب لتقى قامة المإتم تفعيل 

 ـــتعلم المســـتحدثة مـــع المخرجـــات المســـتهدفة طريقـــة المحاضـــرة  إســـتخدامحيـــث تـــم  تـــتالئم أنمـــاط ال
وأسلوب الحوار والنقاش لمجموعـات صـغيرة للطـالب وورش العمـل الطالبيـة التـى يقـوم  –التفاعلية 

حـــاالت ال إســـتخدام. بلكترونيـــًا علـــى بـــاقى الطـــالإالطـــالب فيهـــا بتحضـــير ورقـــات عمـــل وعرضـــها 
والتركيــز علــى التــدريب العملــى داخــل المعامــل المجهــزة  اإلكلينيكــى  ى التدريبيــة فــى التــدريب العملــ

أحدث التقنيات المعلوماتية الحديثـة فـى معامـل  إستخدامبأحدث التجهيزات التدريبية الحديثة وأيضًا 
 .مبيوتركاللغات وال

 ى مجــاالت وطــرق التــدريس التــى تتــيح وتشــجع علــى التمريضــية علــ كمــا تحتــوى معظــم المقــررات
سناد مهام تعليمية إلـى كـل مجموعـة إ التعلم الذاتى حيث تم تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة و 

يكتسب الطالب مهارة البحث وتكون المجموعة مسئولة عن تقديم النشاط إلى باقى الطالب وبذلك 
 -تخـــاذ القـــرارإ –عـــرض المعلومـــات  – العمـــل فـــى فريـــق -جمـــع المعلومـــات –عـــن المعلومـــات 
 .الدفاع عن وجه النظر والنقاش البناء -مواجهة العامة

 نمـــاط الـــتعلم حيـــث تتـــوافر وســـائل أعلـــى ذلـــك تـــوافر مصـــادر الـــتعلم التـــى تـــتالئم مـــع  ممـــا يســـاعد
  ألخ....الكمبيوتر –معامل اللغات  -السبورات الذكية –العرض الحديثة 

 
  التعامل مع مشاكل التعليم فيالسياسات المتبعة   4/2

  

  مشكالت التعليم 4/2/1
 الكلية إجراءات لتحديد ومعالجة مشكالت التعلم تتبع 

ـــتعلم  .1 الكثافـــة العدديـــة للطـــالب تعتبـــر كثافـــة الطـــالب عاليـــة وقـــد تتعـــارض مـــع تحقيـــق مخرجـــات ال
فـى  وجد دائمًا صـعوبةالمستهدفة لذا تلجأ الكلية إلى تقليل عدد الطالب المقبول سنويًا ولكن غالبًا ي

 .تزايد أعداد الطالب المستمر وذلك نتيجة تحقيق هذا

هـذه المشـكلة بمحاولـة تقسـيم الطـالب إلـى مجموعـات فـى التعلـيم النظـرى لذا تحاول الكلية معالجة 
ـــدرس غســـتإللتوجـــد خطـــط وٕالـــى مجموعـــات أصـــغر فـــى التـــدريب العملـــى و  الل األمثـــل لقاعـــات ال

 ول دراســية ممتــدة وتوزيــع المســئوليات علــي أعضــاء هيئــة التــدريسوالمعامــل مــن خــالل عمــل جــدا
  .حتياجاتوالهيئة المعاونة لتغطية تلك اإل

 النقص فى أعضاء هيئة التدريس  .2
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o من أعضاء هيئة التدريس المعينين قامت الكلية بوضع خطة لزيادة عدد 

o  معيد من الذكور 16قامت الكلية بتعيين عدد  
o للمشاركة فى التدريس) 58( عدد  نتدابإنتداب حيث تم قامت الكلية بتفعيل نظام اإل  

  

  مردود السياسات المتبعة فى حل المشكالت 4/2/2
فقد تبين  راء الطالب هذا العام باألعوام السابقةأمقارنة تظهر نتائج تطبيق سياسات حل المشكالت عند 

  .عات الدرس والمعاملستغالل األمثل لقااإلو رتفاع نسب النجاح إزيادة الرضا الطالبي وأيضا 
  

  للطالب اإلكلينيكى  برامج التدريب  4/3
  

  : اإلكلينيكى  برامج التدريب  4/3/1
  31مرفق( وهى خاصة بالمقررات التمريضيةاإلكلينيكى معتمدة للتدريب  إجراءاتتوجد بالكلية(  
  32مرفق (     وفقا لمخرجات التعلم المستهدفة اإلجراءاتتوصيف تلك و تم تصميم( 

  شـــراف المباشـــر ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس و الهيئـــة المعاونـــة ب الطـــالب حاليـــا تحـــت اإلم تـــدرييـــت
مـدرج  هـوللطـالب و  اإلكلينيكـىبالكلية و ال يوجـد دور للجهـات التـي يـتم بهـا التـدريب فـي التقـويم 

  في الخطة اإلستراتيجية للتعليم
  داء الطــالب طبقــا أاذج موثقــة عــن طبقــا لنمــاإلكلينيكــى يوجــد بالكليــة نظــام لتقيــيم نتــائج التــدريب

               لألهداف التعليمية لكل مقرر 

  العملــىن درجــات التــدريب أفــى عمليــة تقــويم الطــالب حيــث اإلكلينيكــى نتــائج التــدريب  إدراجيــتم 
        قررات التمريضية جمالى درجات تقويم الطالب فى المإمن % 40تمثل 

  للطالب هى عملىاللقياس فاعلية التدريب المؤشرات المستخدمة: 

         المقررات المختلفة  في العمليالتدريب  فيدرجات الطالب  -
            العمليالتدريب  فيالطالب  آراءنتائج  -

  )33مرفق (        هيئة التدريس و الهيئة المعاونة أعضاء آراءنتائج  -
 

  تقويم الطالب   4/4
 

  :تقويم الطالب  أساليب 4/4/1
  لقياس المستويات المختلفة من المهارات المعرفية والمهارية والسلوكية اإلمتحاناتتصمم.  
  تقويم الطالب مع محتوى المقررات المعلنة في معظم المقررات التمريضية و المـواد  أساليبتتوافق

 .سطة أعضاء هيئة التدريس بالكليةالمساندة التي تدرس بوا
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  هـو التقـويم الموضـوعي اإلكلينيكـي تم إدراج أنماط  جديدة مـن طـرق التقـويم العملـي وOSCE  فـي
النســاء و تمــريض صــحة المجتمــع و تمــريض األمومــة وأمــراض ثالثــة أقســام علميــة هــم تمــريض 

 . الحاالت الحرجة بمعدل خمس مقررات تمريضية

  ات التى تستهدف المستويات العليـا مـن اإلختبار ات النظرية لإلرتقاء بمستوى اإلختبار تم تحديث
فـى تصـحيح الورقـة   OMRجهاز  إستخداممن المقررات كما تم % 25المهارات لنسبة المعارف و 
  اإلمتحانية 

  جميــــع المقــــررات % 100علــــى التقــــويم المســــتمر باإلضــــافة إلــــى التقــــويم النهــــائي  اإلعتمــــادنســــبة
  . التمريضية و المواد المساندة التي تدرس بواسطة أعضاء هيئة التدريس بالكلية

  و التحريرى تقويم بالتنوع بين العملي والشفويال أساليبوتتصف 

  طريقة عرض المشاريع  إستخدامتم)Project Presentation (  الشفهى لمقرر  اإلختبارفى
والذى كان يفتقد إلى عنصر الموضوعية فى  التقليديالشفوى  اإلختبار بدال من  صحة المجتمع

 . التقييم

  مان التأكد من عدالة تقويم الطالب مثلجراءات على مستوى القسم والكلية لضإتوجد: 

  ستمارات تقييم موحدة للمهارات المختلفة إاعتماد القسم فى التقييم على. 

 دليل الطالب فى المهارات العملية إستخدام. 

 توقيع الطالب على التقويم الخاص به فى نهاية العام.  
  مان تحقيق العدالة وض اإلمتحاناتنتداب ممتحنين خارجيين للمساعدة في أعمال إيتم

  .والموضوعية
 جهاز  إستخدامOMR  وذلك لضمان الموضوعية فى تصحيح  اإلمتحاناتفى تصحيح عدد من

 . اإلمتحانية الورقة 

  طالعهم على نتائج الب حول نتائج التقويم المستمر بإنظام التغذية الراجعة للط إستخداميتم
  .ع الطالب مباشرة بعد كل نشاطالتقويم المختلفة و مناقشة نقاط القوة و الضعف م

  مــن النهائيــة  اإلمتحانــاتنتــائج عتمــاد إمثــل  اإلمتحانــاتهنــاك آليــات تطبقهــا الكليــة لتوثيــق نتــائج
التعلــيم والطــالب  ثــم مــن  نئو لشــ الكليــةكيــل لكــل فرقــه دراســية ثــم مــن و الكنتــرول  وأعضــاءرئــيس 
ــيم و تال نئو شــثــم تعــرض علــي لجنــة  الكليــةعميــد  ــالعل عتمادهــا ثــم تصــور كليــة إلس الطــالب ومجل

 التعليم والطالب وترسل إلدارة الجامعة   نئو صوره طبق األصل وتعتمد من وكيل الكلية لش

  نتهاء من كـل فتـرة تدريبيـة الفصل بعد اإل أعمالنتائج لطالب بنتائج التقويم المستمر و ا إعالميتم
حصـــول علـــى توقيعـــاتهم و و عقـــب كـــل نشـــاط تعليمـــى و ذلـــك بعـــرض النتـــائج علـــى الطـــالب و ال

عليهـــا مـــع  حاصـــلينعتراضـــات مـــن الطـــالب علـــى الـــدرجات الإو إستفســـارات إى أكـــذلك مناقشـــة 
 .المسئول المباشر عن التدريب العملى و األنشطة التعليمية
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  نترنـت حيـث يوجـد لكـل طالـب علي اإل اإلمتحاناتتعلن نتائجID  الخـاص بـه يسـتطيع مـن خاللـه
  الحصول علي نتيجته 

 34مرفق(    مستوى الفرق الدراسية  على لمقرراتلتحليل نتائج تقويم الطالب  يتم( 

 هـى إعـداد خطـة التحسـين  تخاذها فى ضوء تحليل نتائج الطـالبإيتم  التيالتصحيحية  تجراءاإلا
 نتائج تقويم الطالب فى تطوير العملية التعليمية المعتمدة على

  تىوهو كاآل اإلمتحاناتنتائج مع تظلمات الطالب من للتعامل النظام المتبع: 

  .يوم من ظهور النتيجة  15تظلمات خالل ال تقدم .1
يمـــأل الطالـــب نمـــوذج  الـــتظلم ثـــم تفـــرغ  هـــذه التظلمـــات  فـــي كشـــف خـــاص بكـــل فرقـــه دراســـية  .2

دراسـية للبـت ثم علي رئيس كنتـرول كـل فرقـه  التعليم والطالب نشئو وكيل الكلية لوتعرض علي 
ثـم يـتم إخطـار الطالـب  تعليم وطالب ومجلس الكليـة نئو لجنة ش  ليفيها  ثم تعرض النتيجة  ع

ـــو وجـــد تعـــديل فـــي  التعلـــيم  نئو لشـــ الجامعـــةتعتمـــد مـــن نائـــب رئـــيس  النتيجـــةبنتيجـــة الـــتظلم ول
ويـتم عرضـه علـى مجلـس  اإلمتحانـاتالى ذلك يتم عمـل تقريـر عـام عـن نتـائج  إضافةوالطالب 

 .الكلية
  

 

  ليم والتعلمالمتاحة للتع اإلمكانات  4/5
  

  :المكتبة  4/5/1
  ستغالل هذه إيمكن  لطالب ولكنلال تكفي لتقديم خدمة متميزة ت المساحة المتاحة بالمكتبة الماز

وزيادة ساعات العمل  المكتبة للفرق المختلفة ستخدامإلوقات و جداول زمنية أالمساحة بتحديد 
ومكتبة  2.84في مكتبة البكالوريوس  حيث أن نسبة الطالببالمكتبة حتى الساعة الخامسة مساءًا 

 . 6.66الدراسات العليا 

  تم زيادة عدد حيث تتوافر في المكتبة الحالية التجهيزات المادية الالزمة لتقديم خدمة االطالع
  .جهزة الحاسب األلى بالمكتبة الرقمية أ
  ت بالمكتبة بالحداثة تتسم المراجع والدوريا كذلكتتوافر الكوادر المؤهلة من العاملين في المكتبة

  .والتنوع
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المستفيدين من خدمات المكتبة للعام الجامعي    :2009/2010إحصائية نسبة 
   

  متوسط  معاونيھم  سأعضاء ھيئة التدري  متوسط  عدد الطالب  الشھر

  4  47  24  15  389  أكتوبر

  4  68  30  42  1088  نوفمبر

    10  -  4  145  ديسمبر

  4  59  24  6  165  فبراير

  1  12  8  52  1343  مارس

  4  58  20  42  1103  ابريل

  2  31  14  15  357  مايو

  2  27  29  15  357  يونيو

  1  16  15  15  357  يوليو

  3  28  43  15  357  أغسطس

  
  :قاعات الدراسة والمعامل  4/5/2

 تـم إعـداد عديـد والمعامـل مـع أعـداد الطـالب حيـث المحاضرات والفصـول الدراسـية  تتناسب قاعات
ـــة والحديثـــة والمالئمـــة مـــن حيـــث مـــن قاعـــات الـــدرس وال معامـــل الكافيـــة لتحقيـــق األهـــداف التعليمي

فتتـــاح معامـــل تتســـم بالتقـــدم التكنولـــوجي وتتـــوائم مـــع العمليـــة إالمســـاحة ألعـــداد الطـــالب كمـــا تـــم 
مــن حيــث تــوافر األجهــزة الســمعية والبصــرية ومســتلزمات التشــغيل وتــوافر العــدد والكــوادر  التعليميــة

 )  35مرفق  (                 .املالفنية للعمل بالمع
  

  رضا الطالب 4/6
  
  
  :قياس و تقييم رضا الطالب 4/6/1
  

  مكانيـــات المعمليـــة اإل, الـــتعلم  أســـاليب, رضـــاء الطـــالب بخصـــوص سياســـات القبـــول  إستقصـــاءيـــتم ,
  .قاعات الدرس والمكتبة 

 عام الجديد وعرض النتائج وبناءًا على النتائج يتم إعداد خطة التحسين لل ستقصاءيتم تحليل نتائج اإل
  دةعلى جميع الجهات المختصة واألقسام العلمية لدعم تحقيق خطة التحسين الجدي


