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 تقسيم الطالب إلى مجموعات بما يتناسب مع قاعات الدروس النظرية. 

  تفاعلية في الدروس العمليةتقسيم الطالب إلى مجموعات. 

 إتباع أساليب التعلم الذاتي والتعليم اإللكتروني بتفعيل تكنولوجيا المعلومات 

 

 
 

 المحاضرات عرض وسائل تحسين.  

 الدرس لقاعات الداخلية البيئة بتحسين اإلهتمام.  

 العملى بالتطبيقالمحاضرات  ربط على الحرص.  

  أعضززا هيئة بواسززطة غيرتقليززد  شززكل إلقائهززا فززىر والتطززو المحاضززرات إلقززا  فززى التميزز 

  التدريس

 التفاعلى والتدريس اإللقا  رتمها على التدريس هيئة أعضا  تدريب 

 

 
 

   وضع هيكل ثابت للكادر األكاديمي بالكلية واألقسزام بمزا يتناسزب مزع متطلبزات ضزمان جزود

   التعليم 

 العالى من حيث إعداد الطالب والبرامج الدراسية    

 هيئزة أعضا  عددفي نقصفي حالة  الكليه خارج من تدريس هيئة أعضا  بانتداب الكلية تقوم 

 .الطيبه والسمعه المهنيه والكفا ه العلميه بالمؤهالتالمنتدب   عيتمت أن على التدريس

 وضزعها تزم التزى ال منيزة لخطزة وفقزا العلميةل الرسائ من الهيئةالمعاونة إنتها  على الحرص 

 التدريس اعضا هيئة من المشرفين من

 عززدم حززال فززى إداريززة حويلهملوظيفززة والخاصززبت الجامعززات تنظززيم قززانون لززوائ  وتطبيززق 

 .التعيين من سنوات بعدخمسة العلمية الدرجة على حصولهم

 

 التى تتبعها الكلية مع مشكالت التعليم والتعلم االليات

 للطالب  العدديةزيادة الكثافة 

 العجز والزيادة فى أعضاء هيئة التدريس  

 ضعف حضور الطالب 
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 تفعيل قانون تنظيم الجامعات فيما يختص بالدروس الخصوصية. 

 لطالبرات لللمحاض العلمية وفيرالماد ت. 

 المقررات وااللت ام بتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة كما وردت في توصيف 

 والتفاعلية الغيرتقليدية التدريس طرق تفعيل 

  واالرشاد االكاديمىالساعات المكتبية   تفعيل نظام. 

 المهزارات قيزاس علزى والعمزل الحفظ قياس على االعتماد وعدم الطالب تقييم طرق نوعت 

 المختلفة

  االستفاد  من التغذية المرجعية للطالب أثنا  تو يع األعبا  التدريسيه علزي أعضزا  هيئزة

 .ومعاونيهمالتدريس 

  وضع آليات استخدام الموارد المتاحة بما يحقق عملية تعليم وتعلم بصور  جيد. 

  التواصل الدائم والفعال بن أعضا  هيئة التدريس والطالب 

  تعاون الهيئة المعاونة ألعضا  هيئة التدريس مع الطالب 

 تشجيع التعلم الذاتى 

 

 
  

 االمتحانززات فززي المواعيززد المناسززبة والتززي تتناسززب مززع احتياجززات الطززالب  تعلززن جززداول

 .ورغباتهم 

 تجهي  غرف لكنتروالت النظري والعملي للحفاظ على سرية االمتحانات. 

  يقوم الطالب بعمل استبيان عن المقرر الدراسي. 

 تفعيل آلية التعامل مع شكاو  الطالب . 

  المواعيد المناسبةيتم إعالن نتائج االمتحانات في 

  تقويم من خالل طرق التقويم التحريري والعملي والشفويالتنوع أساليب. 

 قياس مخرجات التعليم المستهدفة. 

 

 

 

 

 الدروس الخصوصية  

 واإلمتحانات تقويم الطالب 
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 حصر المدرجات والقاعات التدريسية وتو يع الطالب علي حسب القدر  االستيعابية. 

  قاعات المحاضرات النظرية وت ويدها باآلتيةتجديد: 

 وسائل سمعية وبصرية. 

  إضا   وتهوية جيد. 

 عدد كاف ومناسب من المقاعد. 

 وسائل طوارئ وحماية مناسبة. 

  فنيين المعامل والمدرجاتوضع هيكل وظيفي من 

 
 

 

  تحفي  الساد  أعضا  هيئة التدريس في الكلية لتأليف الكتاب الجامعي 

 نيكى علي الماد  العلمية للكتاب الجامعييإشراف  القسم العلمي واإللكل. 

 استخدام الكتاب الجامعي كمرجع أساسي عند توصيف المقررات. 

 ربط توصيف المقرر بالكتاب الجامعي من حيث المحتوي. 

 ى بشكل جيد من ناحية الشكل والمضمونإخراج الكتاب الجامع 

  تحويل المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية عند تأليف الكتاب الجامعي 

  الكلية مجلس من والمعتمد  الجامعى الكتاب بضوابطااللت ام  ضرور 

    

  

 ( المستشفى ) قاعات الدراسة والتدريب الميدانى 

  الكتاب الجامعى


