
 

 

 

  إستراتيجية التعليم والتعلم

  م2010/2011للعام الجامعي 
  

تراتيجية ل  -:اإلس ي ظ ين ف دف مع ق ھ ة لتحقي راءات المخطط ـن اإلج ـة مــ ـي مجموعـ ھـ
  .اإلمكانيـــــات المتاحــــــــة

  :مراجعة البرامج الدراسية القائمة: أوال ً

رة إعادة النظر في الخطط والبرامج الدراسية في الك .1 لية لتحديثھا بشكل مستمر بمعدل م
  .كل خمس سنوات على األقل

ط  .2 ررات ورب ية والمق رامج الدراس ارجيين للب راجعين الخ ارير الم ة تق م مراجع ت

ات الجودة  ادة متطلب ة وزي ة االمتحاني مخرجات التعلم المستھدفة واتساقھا مع الورق

دة للتأ ات الجي ة الممارس راج ومتابع ة واالخ ث الطباع ن حي ائج م فافية نت ن ش د م ك

  .االمتحانات الشفھية

دريس والطالب من  .3 توفير التجھيزات والبنية األساسية الالزمة لتمكين أعضاء ھيئة الت
 .استخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلم

 .توفير التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد .4

ة ا .5 امج لرعاي داد برن ة وكإع يل والدراس ي التحص رين ف الب المتعث الب لط ذلك الط
 .المتميزين

وفير  .6 ا وت اق بھ زين لإللتح ة المتمي ز الطلب ا وتحفي ات العلي رامج الدراس ي ب ع ف التوس
 .اآلليات الالزمة إلحتضان ورعاية الطلبة الذين يملكون القدرة على التميز واإلبداع

 .إيفاد مبعوثين للحصول على الدكتوراه من جامعات مرموقة في تخصصات مطلوبة .7

وير ا .8 دريس التط ا الت تخدام التكنولوجي ي اس دريس ف ة الت اء ھيئ درات أعض تمر لق لمس
د ن بع يم ع ي والتعل يم اإللكترون ة  والتعل اء ھيئ درات أعض ة ق الل دورات تنمي ن خ م

 .التدريس

 .الصيفىاالھتمام ببرنامج التدريب  .9

 .إعداد برامج التعليم الصيدلي المستمر .10

  

  

  

 جامعة أسيوط  الصيدلة كليـــة



 ً   :مراجعة طرق التدريس: ثانيا

  .ضرات وحلقات النقاش وتدريب عملي بالمعامل والتكليفات الدراسيةوتشمل محا

  :دور المعلم والمتعلم

ن األداء  .1 نھم م ي تمك دريس الت اليب الت ارات وأس دريس بالمھ ة الت د أعضاء ھيئ تزوي
 .األنسب للموقف التعليمي

ي والبحث  .2 اء المعرف ري والبن ى الشرح التفكي ي إل لوب الشرح التلقين ن أس ول م التح
 .كتشاف والمناقشةواال

يم (تنوع وتعدد أسلوب التدريس  .3 داعي والتعل ر اإلب د والتفكي التعلم النشط والتفكير الناق
اوني  اعي"التع ث الجم اء والبح دريس القرن ذھني " ت ف ال ذاتي والعص يم ال والتعل

 ).والمشاركة والتدريس الديمقراطي

 .تكليف الطالب بمھام فردية أو مشاريع جماعية .4

ة .5 وفير البيئ ل  ت اء وح ة باإلستقص ادر المعرف ن مص ث ع ب بالبح مح للطال ي تس الت
 .وإنتاج المعرفة وتوظيفھا ةالمشكالت والمناقشة وطرح األسئل

 .تدريب الطالب على التقويم البناء للعملية التعليمية ككل والتقويم الذاتي .6

ادة .7 ة  زي ادة التعليمي ة والمجالت ال(مصادر الم ب المرجعي ع والكت ة المراج ة قائم علمي
 .......).والدوريات ومواقع اإلنترنت

  .األنشطة التعليمية والتدريبات زيادة .8

  : مراجعة الفصل الدراسي وتوصيف المقررات: ثالثا ً

  السنة  –الرقم الكودى  –عنوان المقـرر : تحديــد البيانات األساسيـــة للمقــرر مثل   -أوالً   

  .الخ.......عدد الساعات المحددة -الدراسية      

 ً   :تحديد البيانات الخاصة بدور المقرر   -ثانيا

رر  .1 ة للمق داف التعليمي د األھ دروس(تحدي ددة لل ة والخاصة والمح داف العام ) األھ
 .وسبل تحقيقھا

ائل  .2 يح الوس م توض ة ث رھا الفرعي ى عناص ة إل ادة التعليمي ائص الم ل خص تحلي
 .التعليمية المستخدمة واألنشطة المساعدة

  .يق المخرجات التعليمية المستھدفة وسبل تحقيقھاتوضيح مدى تحق .3

  :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: رابعاً 

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في برامج التعليم عن بعد .1

وى  .2 رامج من حيث المحت ع الب ا المعلومات واالتصاالت في جمي استخدام تكنولوجي
 .وأساليب التدريس وأساليب التقويم

ة إع .3 ة التعليمي اعدة للعملي رامج المس اة (داد الب رامج المحاك ة وب ارين وممارس تم
  ).وبرنامج حل المشكالت والفيديو المتفاعل واإلشراف السمعي والنماذج التعليمية

  



  :بنود خاصة: خامساً 

  .زيادة إجراءات األمن والسالمة للكنتروالت والمعامل .1

  .الب في بعض المحاضراتوضع آليات للتغلب على مشكلة ضعف حضور الط .2

كلة  .3 ى مش ب عل ة للتغل ع خط ي وض نقص ف ض ال ي بع دريس ف ة الت اء ھيئ أعض
  .األقسام

  

  :التمويل: سادساً 

 .من خالل التمويل الذي تتيحه الصناديق والبرامج الخاصة .1

ل  .2 ى تموي رى عل دني األخ ع الم ات المجتم ة ومؤسس ات التمويلي جيع المؤسس تش
 .دراسة الطالب

ات تخصيص جزء من ا .3 ز في الجامع ز تمي ل تخصصات ومراك لدعم الحكومي لتموي
 .بشكل تنافسي

ب  .4 ى النس اء عل مية بن ات الرس ين الجامع نوية ب ة الس ة الحكومي ع الميزاني توزي
 .المئوية ألعداد الطلبة في ھذه الجامعات

تسويق خدمات التعليم العالي الجتذاب الطالب الوافدين وتسھيل إجراءات تسجيلھم  .5
ا ة من خالل في الجامع رامج المختلف ك من خالل التوسع في الب امتھم ، وذل ت وإق

 .الدخل الذي تتيحه صناديق البرامج الخاصة

 .الرسوم الجامعية .6

 ً   اإلعتماد وضبط الجودة: سابعا

 .عتماد وضبط الجودةاال ةضمان استمرار عمل وحد .1

تمر  .2 يم المس ات التعل وفير آلي وظيفھم وت ريجين وت ؤون الخ ب ش ل دور مكت تفعي
  .والتعليم عن بعد

 ً   للتعليم والتعلم والتسھيالت الداعمة ةالخطة التنفيذي:  ثامنا

  .وذلك طبقاً للجداول المرفقة                    

  عميد الكلية  

  جمال أحمد صالح. د.أ  

  

 
           



  
  

  والتعلــم التعليــم إلستراتيجية يةالتنفيذ الخطة

  

 المخرجات م
 التنفيذ فترة

 الفئة
 مؤشـــرات أنشطـــــة التنفيـذ مسئوليـة المستھدفة

 النجـــــــــــــاح  النھاية البداية تراتيجية 1 ة إس ة معلن يم وموثق  للتعل

  والتعلم

وير أ رق تط يم ط ق التعل  لتحقي

  رنامجالب وأھداف المخرجات

10/2008

 م

  والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل. د.أ الطالبم1/2010
  .الصناعية الصيدلة قسم مجلس رئيس. د.أ
  الصيدالنيات  قسم مجلس رئيس. د.أ
  الصيدلية التحليلية الكيمياء قسم مجلس رئيس. د.أ
  الطبية الكيمياء قسم مجلس رئيس. د.أ
  العقاقير قسم مجلس رئيس. د.أ
اء قسم مجلس رئيس بأعمال ئمالقا. د  العضوية الكيمي

  الصيدلية
  بخيت يونس أنعام. د.أ
 فــرج فاروق سلـوى. د.أ

  بيانات قاعدة – إجتماعات – لجنة -1

اد -2 س إعتم ة مجل ة الكلي رق لسياس  ط

 .المطورة التعليم

ل -3 دد تحوي ررات من ع ية المق  الدراس

 .اإللكترونية مقررات إلى

ود -4 ات وج ة مخصص وير مالي  لتط

رق دريس ط ائزة( الت دريس ج  الت

 ).المتميز

تبيان -5 ن اس ا ع تفيدين  رض ن المس  م

 الخدمة

 مطورة تعليم طرق 

ة ب دة سياس ة معتم جيع ومعلن  لتش

  والتفاعلى الذاتى التعلم

  والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل. د.أ الطالبم5/2010 م7/2008
  .الصناعية الصيدلة قسم مجلس رئيس. د.أ
  الصيدالنيات  قسم مجلس رئيس. د.أ
  الصيدلية التحليلية الكيمياء قسم مجلس رئيس. د.أ
  الطبية الكيمياء قسم مجلس رئيس. د.أ
  العقاقير قسم مجلس رئيس. د.أ
اء قسم مجلس رئيس بأعمال القائم. د  العضوية الكيمي

  الصيدلية
  بخيت يونس أنعام. د.أ
 فــرج فاروق سلـوى. د.أ

 .الذاتى التعلم درمصا توافر -1 

طة -2 ة أنش ررات  علمي ية للمق  الدراس

ى تساعد التى ة عل درة تنمي ى الطالب ق  عل

 .الذاتى التعلم

 جزء له بتخصيص( الذاتى التعلم تقييم  -3

 )العملى درجات من

دة سياسة وجود   معتم

ة جيع ومعلن  لتش

تعلم ذاتى ال  ال

 .والتفاعلى

 



 
 
 
 

 

 التنفيذ فترة المخرجات م
 النجـــــــــــــاح مؤشـــرات أنشطـــــة التنفيـذ مسئوليـة المستھدفة الفئة

ة 1 اعدات موائم يم مس تعلم التعل  وال
 النھاية البدايةالبرنامج أھداف لتحقيق

دة خطة - أ ام لتطوير معتم  األقس
ادة واإلدارية العلمية  فرص لزي
 والتعلم التعليم

  والطالب التعليم لشئون لكليةا وكيل. د.أالطالب م7/2010 م4/2008
  .الصناعية الصيدلة قسم مجلس رئيس. د.أ
  الصيدالنيات  قسم مجلس رئيس. د.أ
  الصيدلية التحليلية الكيمياء قسم مجلس رئيس. د.أ
  الطبية الكيمياء قسم مجلس رئيس. د.أ
  العقاقير قسم مجلس رئيس. د.أ
ائم. د ال الق يس بأعم س رئ م مجل اء قس  الكيمي

  لصيدليةا العضوية
  بخيت يونس أنعام. د.أ
فــرج فاروق سلـوى. د.أ

ة التقارير تجھيز فى الطالب مشاركة -1  العلمي
 .التعليمية والمعلقات

 .األقسام مجالس إجتماعات -2
 .الخطة تنفيذ فى التقدم مدى عن تقارير -3

ة  -  دة خط وير معتم  لتط
 العلمية األقسام

 مطورة تدريبية وقاعات معامل ب
 التعليمية األھداف قلتحقي

  والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل. د.أالطالب م5/2010 م4/2008
  .الصناعية الصيدلة قسم مجلس رئيس. د.أ
  الصيدالنيات  قسم مجلس رئيس. د.أ
  الصيدلية التحليلية الكيمياء قسم مجلس رئيس. د.أ
  الطبية الكيمياء قسم مجلس رئيس. د.أ
  اقيرالعق قسم مجلس رئيس. د.أ
ائم. د ال الق يس بأعم س رئ م  مجل اء قس  الكيمي

  الصيدلية العضوية
الكلية أمين/  السيد

 .العرض وسائل – العلمية األجھزة زيادة -1
 .والتجديد اإلحالل خطة تنفيذ -2
  الطالب رضا قياس أستبيانات نتائج تحليل -3

ود-  ل وج ورة معام  مط
 تدريبية وقاعات

 وأعضاء الطالب م7/2010 م12/2008وحديثة مطورة مكتبة ج
 التدريس ھيئة

المكتبة إدارة مع السابقة اللجنة  
 

 .الحديثة المرجعية الكتب توافر -1
 .لألنترنت نقاط -2
 .الطالب رضا قياس إستبيانات نتائج تحليل -3

 وحديثة مطورة مكتبة - 

اء د الب رض ن الط ادر ع  المص
ھيالت ة والتس يم المتاح  للتعل

 والتعلم

الطالب م7/2010 م1/2009

 المشكلة اللجنة

  والتعلم للتعليم لجنة تشكيل -1
 .الطالب رضا قياس إستبيانات نتائج تحليل -2

ادة -  ا زي الب  رض  الط
ن ادر ع  المص

ھيالت ة والتس  المتاح
 والتعلم للتعليم



  
  

   والتعلــم التعليــم إلستراتيجية التنفيذية الخطة تابع
 

 التعلمو بالتعليم الخاصة السياسات: 
 

 .الدورية والمراجعة بالكلية والتعلم التعليم إستراتيجية -1

 .التعلم أنماط -2

 .التعليم مشكالت مع التعامل فى الكلية سياسات -3

 .للطالب الميدانى التدريب -4

 .الطالب تقويم سياسة -5

 )والمعامل الدراسة قاعات – المكتبة( والتعلم للتعليم المتاحة التسھيالت -6

 


