
 معيار التعليم والتعلم



جامعة الزقازيق أن تكون  -تطمح كلية التمريض 

مؤسسة تعليمية وبحثية و مساهمة فى التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي



 رسالة الكلية

جامعة الزقازيق بتقديم تعليم تمريض ى  –تلتزم كلية التمريض 
يستوفى معايير الجودة و يحث على احترام أخالقيات املهنة و 
يلبى احتياجات املؤسسة الصحية و انتاج أبحاث علمية 
تساهم فى رفع كفاءة الرعاية الصحية وتوفير خدمات 
مجتمعيةلتنمية البيئة املحلية فى اطار من الحداثة و 

   التنافسية



 معيار التعليم والتعلم

به ما تتبناه املؤسسة من استراتيجيات للتعليم و التعلم و  يقصد

أساليب تقويم الطالب ، و ما توفره من موارد مادية و تسهيالت 
تعليمية داعمة تضمن تحقيق كافة املخرجات التعليمية املستهدفة 

من البرنامج و تحقق مواصفات الخريج التى تتبناها املؤسسة 
باالضافة الى النظم الداخلية ملتابعة حسن أداء العملية التعليمية 

و شفافية تقويم الطالب بما يضمن العدالة و عدم تضارب 

 .املصالح



 استراتيجية التعليم والتعلم



 
 آلية عرض استراتيجية التعليم والتعلم 

 

 
استبيان يوضح راى االطراف الداخليه من اعضاء هيئة : اوال

 التدريس والهيئه المعاونه والطالب  فى االستراتيجيه

 

استبيان يوضح راى االطراف الخارجيه من وكيل وزارة : ثانيا

  الصحه ومديرى المستشفيات فى االستراتيجيه



 اسرتاتيجية التعليم و التعلم -1
 :استبيانات الطالب

  

 

 .يتوافر بالكلية معامل مجهزة ومعامل للحاسب األلي 

 .نقاط االنترنت متوافرة حالبا 

 .توافر عدد من المقررات االلكترونية 

 .فاعلية الموقع االلكتروني للكلية 

 .توافر برامج تعليمية جديدة متميزة تلبي إحتياجات المجتمع 

 .توافر أعضاء هيئة تدريس متميزين 

 يتم تقديم عرض لمحتوي التدريب العملي في بداية الفصل الدراسي

 محتوي التدريب العملي يحقق أهدافه

 يستخدم المدرب وسائل تعليمية مختلفة وحديثة الكساب الطالب المهارات العملية

 يطلع الطالب علي درجاتهم في التدريب العملي



املدرب مهارات الاتصال الفعال في التعامل مع ألاخرين   يطبق 

يشجع املدرب الطالب علي العمل كفريق واحد 

هناك عدل في معاملة الطالب 

إملام الطالب باملعارف واملعلومات واملهارات الخاصة بالتخصص. 

 وجود وحدات ذات طابع خاص بالكلية. 

. سعة املعامل مناسبة ألعداد الطلبة   

. سعة أماكن التدريب العملي مناسبة ألعداد الطلبة والطالبات 

 



. تجهيزات املعامل تكفي إحتياجات التدريب العملي 

.توجد ظاهرة الدروس الخصوصية بالكلية 

 .وجود نظم و اليات التقويم الطالبى 

 . وجود برامج الكتشاف ورعاية  الطالب املتفوقين. 

  .برامج للكشف ن الطالب املتعثرين دراسيا  تفعيل. 

 .وجود تفعيل كافي للدعم ألاكاديمي والارشاد الطالبي. 

- يوجد دعم مادي للطالب املتعثر ماليا 

 .يوجد صندوق للشكاوي يساعد الطالب علي إبداء أرائهم 

 

 



- اشعر بالثقة في نظام التظلم 

- اشعر بالعدالة واملساواة بيني وبين زمالئي 

-  يتم اطالعي علي اوراق امتحاناتي في اعمال السنة للتعرف علي

 اخطائي والتعلم منها

 . الوسائل التعليمية املستخدمة تساعدني في فهم ومتابعة املادة

 العلمية

 . وجود مكتبة للطالب بالكلية. 

. كفاية موارد وممارسات التعلم الذاتي للطالب بالكلية. 

 دراسة حالة -أبحاث)تنوع طرق التعليم املستخدمة فى التدريس-  

 ....(. عصف ذهنى و

توجد سياسات تحويل و قبول بالكلية 

 



 استبيانات أعضاء هيئة التدريس

هل أنت على دراية باستراتيجيات التعليم والتعلم الخاصة بالكلية؟ 

تتطلب املقرارات اعتماد الطالب على ذاته فى التعلم 

 (  املكتبة الالكترونية –الانترنت ) توافر مصادر التعلم الذاتى مثل 

 



 

يتم الرد على التظلمات للطالب الخاصة بنتائج الامتحانات. 

 يتم أعالم الطالب بنتيجة التظلمات والشكاوى 

هل أنت راض عن التدريب امليدانى للطلبة؟ 

هل أنت راض عن أساليب التعلم الذاتى؟ 

هل أنت راض عن طرق تقويم الطالب؟ 

هل أنت راض عن البيئة التعليمية؟ 

هل أنت راض عن املكتبة؟ 

 



 يتم تحديث استراتيجية التعليم والتعلم فى ضوء 

 نتائج االستبيانات لرأى االطراف المعنيه 

 الداخليه والخارجيه ونتائج االمتحانات



 أساليب التعليم و التعلم

 االساليب التقليديه:  اوال

 المحاضرات النظريه. 1

 دراسة الحاله. 2



 أساليب التعليم و التعلم

 

 العصف الذهنى. 3

 المناقشات الجماعيه. 4



 االساليب غير التقليديه:  ثانيا

 لعب االدوار. 1

 المحاكاه باستخدام المجسمات. 2

 

 أساليب التعليم و التعلم



 

 (التعليم االلكترونى)التعليم عن بعد . 3

 االلعاب. 4

 

 أساليب التعليم و التعلم



 التعلم الذاتى
التعليمى الذى يقوم به الطالب مدفوعا برغبته الذاتية بهدف  هو النشاط

 .تنمية استعداداته و امكاناته و قدراته

 

 :أساليب التعلم الذاتى

 دراسة الحالة -1

 ألابحاث العلمية-2

 التعليم الالكترونى -3

 .حضور ورش العمل -4



 التعلم الذاتىمصادر 

 املكتبه ■

 الانترنت ■

 معمل الحاسب آلالى ■

 الدورات التدريبيه وورش العمل ■

 املؤتمرات العلميه ■


