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2021 -0202المحاضرات النظرية و التدريب العملي لقسم تمريض صحه المراة والتوليد للعام الجامعي القسم  خطة   

 المقترحات الخاصه بالتدريب العملى المقترحات الخاصه بالمحاضرات النظريه

المحاضرات التفاعلية المسجلة باستديو . رفع  .1

الجامعة ورفع المحاضرات المسجلة علي الجوجل 

 درايف علي منصة التعليم عن بعد.

. تسجيل المحاضرات التي لم يتم تسجيلها ع  .2

يوتيوب التعليم االلكتروني ورفعها علي منصة 

 التعليم عن بعد.

. عمل جلسات تعليمية علي الزووم للنقاش علي  .3

 ات.المحاضر

. عمل كويز بعد كل محاضرة بهدف تشجيع  .4

الطالب علي االستذكار بانتظام وتشجيعهم بعمل 

لوحة شرف لكل مقرر ورفع أوائل كل كويز  علي 

 المودل.

عمل كويز بعد كل محاضره للطالب ونخصص لها  .5

نسبه من درجات اعمال السنه حتى يلتزم الطالب 

 بالدخول على المحاضره لحل الكويز.

بالنسبة الميد ترم لو فيه إمكانية يكون علي نظام  .6

ي . رفع اإلجراءات العملية التي تم تسجيلها للطالب عل1

 الجوجل درايف علي منصة التعليم عن بعد.

ة بواسطة أعضاء هيئ . رفع السيمينارز التي تم تسجيلها2

التدريس والطالب كنوع من التحفيز للطالب علي المنصة 

 وتشجيعهم لعمل السيمينارز ورفعها لهم علي المنصة.

يف . رفع شرح االريات العملية التي تم تسجيلها ع الدرا3

 علي المنصة.

. استكمال ما لم يتم تسجيله من اريات ورفعها علي 4

 المنصة.

ا ية عملية علي الزووم ممكن يقوم به. عمل جلسات تعليم5

ي عضو الهيئة المعاونة بعملها من المعمل. لإلجابة عن ا

 استفسار بوجوده بالمعمل واألدوات والمانيكان بجانبه.

 . عمل كويز عملي بعد كل اريا علي المنصة.6

 caseبالنسبة للشيت العملي يتم استبدالها بعمل  .7

scenario.8يم الهيئه المعاونة علي عدد الطالب بحيث قست

من الطالب وتكون  10يكون كل فرد منهن مسئولة عن 

 جامعة المنصورة قسم تمريض صحة المرأة والتوليد

 كلية التمريض



2 
 

 بنك األسئلة.

 تواصل فى يكون االسبوع فى توقيت ثابت تحديد .7

يه ف للمناقشة الويبكس طريق عن الطلبة مع

 االجزاء الغير واضحة للطالب وتوضيح

يتم وضع جدول ونستخدم برنامج اوبن ميتنج. بس  .8

 الكليه توفر غرف معدة للميتنج دي...يعني

كومبيوتر  وقاعه دراسيه والمدرس يحضر وفقا 

لجدول معلن ويعطي المحاضره عادي كان في 

طالب أمامه ....بنظام الزووم ميتنج.. باالضافه 

 .المودل

ثابتة معهم طول الفصل الدراسي وتمر معهم علي كل اماكن 

يتم رفعها جميعا على ,assignment العملي مع عمل   

 نظام الموديل.

 

 ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير

والتوليد قسم تمريض صحة المرأةرئيس   

 السيدحنان السيد محمد ا.م.د/
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