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 رؤية الكلية
 الزقازيق أن تكون مؤسسة تعليمية جامعة -تطمح كلية التمريض 

بكفاءة تنافسية مع كليات  وبحثية و مساهمة فى التنمية المجتمعية

 .ي المحلي واإلقليميالمستو التمريض علي

 رسالة الكلية
 الزقازيق بتقديم تعليم تمريضي يستوفى جامعة –م كلية التمريض تلتز

 أخالقيات المهنة ويلبى احتياجات معايير الجودة و يحث على احترام

تساهم فى رفع كفاءة الرعاية  المؤسسات الصحية وانتاج أبحاث علمية

المحلية فى اطار من  لبيئةوتوفيرخدمات مجتمعية لتنمية ا الصحية

 .التنافسية الحداثة و
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  زيادة القدرة التنافسية للكلية كمؤسسة تعليمية فى مجال التعليم

 .التمريضى

 لوم التمريضتأكيد هوية الكلية كمركز للبحث العلمى فى ع. 

 المساهمة فى رفع كفاءة الرعاية الصحية فى المجتمع المحلى 

 لية التعليمية بكلية التمريض جامعة الزقازيق عتطوير معايير الفا

 .كأحد المراكز العلمية المتميزة علي المستوي المحلي

 

 

  تحديث البرامج والمقررات لمرحلة البكالوريوس طبقا لمعايير الجودة. 

 م للدعم الطالبي ودعم عملية التعليم والتعلم في البرامج إنشاء نظا

 .األكاديمية من حيث المحتوي ،وأساليب التدريس ، والتقويم 

  خدمات الطالبتطوير أنشطة التعليم و التعلم و. 
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 ن الموارد المالية و الماديةيتحس. 

 تحسين كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتحقيق ".تنمية الموارد البشرية

 . "بين نسبة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إلي نسبة الطالب التوازن

 تفعيل الممارسات الخاصة بالعدالة و حقوق الملكية الفكرية. 

 

  تفعيل نظم ادارة 

 النهوض بقطاع الدراسات العليا. 

 رفع كفاءة القدرة البحثية للكلية 

  المجتمع المحلىفى تنمية الوعى الصحى و البيئى. 

 ية مع المجتمع المحلىتعزيز تفاعل الكل. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  وضع صيغة مقترحة للغايات واألهداف االستراتيجية و سياسات

 .الكلية  بناءا على نتائج التحليل البيئى ودراسة تحليل الفجوة

  عرض الصيغة المقترحة على األطراف الداخلية و الخارجية المعنية

 . عن طريق لقاءات و استبيانات

  ت و األهداف و السياسات برؤية و رسالة ارتباط الغايافحص مدى

 الكلية

 

منهجية  إعداد الغايات واألهداف االستراتيجية وسياسات 

 الكلية
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 توافق الغايات االستراتيجية و  فحص

 .سياسات الكلية مع الغايات النهائية للجامعة

  اعتماد الغايات و األهداف االستراتيجية و سياسات الكلية  فى تم

      8/28/8122  المنعقد يوم االثنين الموافق  82مجلس الكلية رقم  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل الوضع الراهن

 
كلية التمريض جامعةة الزقةازيق ال تعمةل فةي ظةل نظةام مغلةق بةل ية ثر فةي 

عملها كال من البيئة الداخلية والخارجيةة وقةد تةم مناقشةة هةمؤ المة ثرات مةن 

 .خالل لجنة التخطيط االستراتيجي

 

 تحليل البيئة الداخلية لكلية التمريض جامعة الزقازيقنتائج 

 

 :القوة نقاط

 لكليةلرسالة ورؤية وجود  .2

 خطة استراتيجية وجود .8

 التحليل البيئي للتعليم والتعلم

 

SWOT 
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 هيكل تنظيمى وجود .2

 توصيف وظيفى وجود .4

 عالقات مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية فى المجتمع وجود .5

 خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وجود .6

 تفاعل الم سسة مع المجتمع .7

 الطالب سياسات لقبول وتحويل وتوزيع وجود .2

 جينلخريلخدمات  وجود .9

 

 لتعامل مع مشكالت التعليملسياسات وجود  .21

 لبحث العلمىلخطة  وجود .22

 إصدار دورية علمية .28

 وحدة ضمان الجودة وجود .22

 :نقاط الضعف

 حقوق الملكية والنشر و الممارسات العادلة .2

 الجهاز االدارى .8

  كفاية الموارد المالية والمادية وموارد التعلم .2

 المعاييراألكاديمية والبرامج التعليمية .4

 عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةأ .5

 العملية البحثيةو تمويل كفاءة  .6

 الدراسات العليا .7

 التقويم المستمر والتطوير للقدرة الم سسية  والفاعلية التعليمية ونظم المساءلة والمحاسبة .2
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  -:مقدمة 
جال التعليم والتعلم علي جامعة الزقازيق في م –ترتكز سياسات كلية التمريض 

أهداف خطتها االستراتيجية لتطويير معايير الفاعلية التعليمية والتي تشمل الركائز 

  -:األربعة للعملية التعليمية وهم 

 

 .الطالب  .2

 .البرامج والمناهج والمقررات الدراسية  .8

 .أعضاء هيئة التدرييس .2

 .المناخ التعليمي واالمكانات المادية  .4

 

مبدئي التقويم المستمر وربط البحث التعليم والتعلم بالكلية تقوم علي  كما أن سياسات

 .العلمي بتطوير العملية التعليمية 
 

  -:أهداف سياسات التعليم والتعلم 
 

 ليم والتعلم علي المستوي المحلي كلية في أساليب التعللالقدرة التنافسية تعزيز  .2

 .الجودة  سبة طبقا لمعاييرليمية المناتوفير البيئة التع .8

 .تحقيق مواصفات الخريج طبقا لمعايير الهيئة القومية لالعتماد والجودة  .2

 الكلية  سياسات
 : و الطالب سياسات الكلية فى مجال التعليم

 االلتزام بجودة العملية التعليمية. 

 التمحور حول الطالب باعتبارؤ أهم مخرجات الكلية. 

 يةالتوسع فى طرق التعليم والتعلم الغير تقليد. 

 سياسات التعليم والتعلم
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 توفير مناخ جامعى يسودؤ العدل و المساواة و القيم 

 تحقيق الرضا ألطراف العملية التعليمية. 

 :سياسات الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة

 المجتمع  خدمة برامج في التوسع 

  الخدمات المجتمعية هى االداة االساسية لتوفير مصادر تمويل ذاتية تمكن من القيام بالخدمات

 .ة و التوسع فى الخدمات الطالبية و المجتمعية مستقبالالبحثي

  لفعال وااليجابى مع اطراف المجتمالتواصل ا 

 

 

 

 

 

 

 

 
:تتلخص آلية التعامل مع الشكاوي وااللتماسات في الخطوات التالية  

مكتةةب وةةئون  النهائيةةة، يتقةةدم الطالةةب الراعةةب فةةي عمةةل إلتمةةاس إلةةى النتيجةةة  بعةةد إعةةالن .2

لةمل  وذلة  خةالل مةدة  لنمةوذ  الخةاب بااللتمةاس ويةدفع الرسةوم المقةررةالطالب ويملة  ا

وهمؤ الرسوم عشرون جنيها العادة مراجعة الدرجات ، خمسة عشر يوما من إعالن النتيجة

 .من على مراة كراسة االجابة ومائة جنيها العادة تصحيح الورقة

 .المختص بمل ويتم تسليمها إلى  كافة التظلمات تجميع .8

 .تنسيق مع رئيس الكنترول لفحص كافة التظلماتيتم ال .2

مخاطبةة الطالةب  النتيجةة ويةتم  (مكةان -تةاري   –موعةد )يتم تحديد فترة للبة  فةي الشةكوى  .4

 .وكيل الكلية لشئون التعليم الطالب بااليميل في إعالن النتيجة أو عن طريق مكتب

شةف أعمةال السةنة وكةمل  وةي  المعلةن بةل النتيجةة مةع ك )قوم المراجع بمراجعة الكنتةرولي .5

رصدت لل وفةى حالةة صةحة الةتظلم ادة التى تظلم منها والدرجة التي فى الم (كراسة االجابة

واذا وجد ان الطالةب لةل الحةق فةى تغييةر النتيجةة مةن راسةب الةى نةاجح ،يتم تصيححل فورا 

 .اوتعديل التقديريكون للطالب الحق فى استراد الرسوم 

 

 

ألية تلقي شكاوي الطالب من 

 نتائج االمتحانات والبت فيها
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 المقدمةنموذج من الشكوى 

 

 ....../....../.......بتاريخ.....................................الطالبة/من الطالب

 ................................رقم المنزل.................................................الفرقة

 .............................رقم الموبيل                                                       

وذلكككككككككككككككككككككككككككككككك  فككككككككككككككككككككككككككككككككى الشكككككككككككككككككككككككككككككككككوى المقدمككككككككككككككككككككككككككككككككة منككككككككككككككككككككككككككككككككى 

................................................................................................................بشككأن

......................................................................................................................

................................................................................. 

 ...............................................................................اسباب التظلم وإثباتاته

.................................................................................... 

 

 ......../...../................تحريرا فى 

 /..................الطالب                                                                                      

 .:.....................االسم                                                                                     

 :....................التوقيع                                                                                    
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 أليات المراجعة الدورية للبرنامج التعليمي

 
 .وتقارير الممتحنين الخارجيينتقرير سنوي للمقررات  .2

 .وير البرامج والمقرراتتقارير سنوية لألقسام العلمية وخطط تط .8

داخل وخار  الكلية عن البرامج نية عإستقصاء رضاء األطراف الم .2

 .سنوات  5التعليمية المتبعة ومستوي أداء الخريج كل 

قا متابعة إستحداث المعايير األكاديمية القومية وتطوير البرامج طب .4

 .لمل 

الكليات المناظرة الحاصلة علي االعتماد مراجعة سنوية خارجية من  .5

 .للبرامج التعليمية والمقررات 

ن تقويم الطالب وتقييم األوراق االمتحانية عإعداد تقرير سنوي  .6

 (.تقرير الفاعلية التعليمية )

ليتم ن جميع همؤ المتغيرات عإعداد تقرير مجمع كل خمس سنوات  .7

إلي مجلس الكلية للتعديل باالضافة أو الحمف من  تقديم مقترح

مكونات البرامج التعليمية وتطوير البرامج وإتباع إجراءات التوثيق 

 .بمجلس الجامعة ولجنة قطاع التمريض بالمجلس األعلي للجامعات 
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 الجدول الزمني للمراجعة الدورية للبرنامج التعليمي

 
 ول عن التنفيذالمسئ الفترة الزمنية النشاط

تقرير سنوي للمقررات وتقارير الممتحنين 

 الخارجيين

  

تقارير سنوية لألقسام العلمية وخطط تطوير 

 البرامج والمقررات

  

إستقصاء رضاء األطراف المعنية داخل وخار  

الكلية عن البرامج التعليمية المتبعة ومستوي أداء 

 .سنوات  5الخريج كل 

 

  

معايير األكاديمية القومية متابعة إستحداث ال

 .وتطوير البرامج طبقا لمل 

 

  

مراجعة سنوية خارجية من الكليات المناظرة 

الحاصلة علي االعتماد للبرامج التعليمية 

 .والمقررات 

 

  

إعداد تقرير سنوي عن تقويم الطالب وتقييم 

 (.تقرير الفاعلية التعليمية )األوراق االمتحانية 

 

  

جمع كل خمس سنوات عن جميع إعداد تقرير م

همؤ المتغيرات ليتم تقديم مقترح إلي مجلس الكلية 

للتعديل باالضافة أو الحمف من مكونات البرامج 
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التعليمية وتطوير البرامج وإتباع إجراءات التوثيق 

بمجلس الجامعة ولجنة قطاع التمريض بالمجلس 

 .األعلي للجامعات 

 

 

 

 

 أساليب التعليم والتعلم

 
–المحاضرات النظرية )تخدام أساليب تقليدية للتعليم والتعلم إس .2

( تمثيل وإعادة تمثيل المهارات االكلينيكية –عرض مواضيع 

(.demonstration & Redemonstration) 

حلقات )توفير مجاالت متنوعة للتعلم الماتي ضمن البرامج التعليمية  .8

ات حضور م تمر–" Assignment " -مل دراسة حالةع -نقاش

 (.علمية 

 .تقديم حلقات تثقيفية صحية بأماكن التدريب العملي  .2

 (.المكتبة  –االنترن  ) إستخدام أساليب عير تقليدية للتعليم والتعلم .4

 .(Field Trip) ةزيارات ميداني .5

 .عمل لقاءات دورية قبل وبعد التدريب االكلينيكي .6

 .المقررات االلكترونية  .7
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 لتعليميةتقويم الفاعلية ا

 
للفاعلية التعليمية لمرحلتي البكالوريوس خطة للتقويم الشامل والمستمر  عوض.2

 (.OSCE – Oral – Clinical Exam)والدراسات العليا

–وكيل وزارة الصحة بالشرقية  –مدراء المستشفيات ) مشاركة األطراف المعنية المختلفة .8

في عملية التقويم (رؤساء األقسام  –يض مشرفات التمر –نقيبة التمريض بمحافظة الشرقية 

 .الشامل للعملية التعليمية 

 .تطوير نظام التقويم للتأكد من تحقيق المعايير األكاديمية لدي الخريج.2

 .تفعيل نظام التصيح االلكتروني لضمان تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة. 4

من طالب الفرق الدراسية مرود من تطبيق نظام االرواد الطالبي بحيث يكون لكل مجموعة .5

بطالب المجموعة للوقوف علي مشاكلهم  بلقاء دوريأعضاء الهيئة األكاديمية يعاونل معاون يقوم 

 .وتوجيهم والعمل علي حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتمتها

 (…,Work Shopالتوسع في الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .6

 

 المادية للتعليم التسهيالت

تةةةوفير التجهيةةةزات والبنةةةي األساسةةةية الالزمةةةة لتمكةةةين أعضةةةاء الهيئةةةة األكاديميةةةة .2

 –المعامةل  –المكتبةة )والطالب من إستخدام التكنولوجيا في التعليم والةتعلم ممثلةة فةي 

 (.قاعات التدريس 

 .توفير بيئة أمنة للطالب والعاملين بالمكتبة.8
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فةةي األنشةةطة  هماكإوةةترالطةةالب علةةي  تشةةجيع .2

 .الطالبية 

 .التعليميةالحقائب  –معامل مزودة باألقراب المدمجة لجميع المهارات االكلينيكية .4

  . ة باالمراجع الحديثة مكتبة مزود.5

 

 

  

 

 

 

 

 

  
  -:المحاور األساسية الستراتيجية التعليم والتعلم 

 

سةةاليب التعلةةيم أ البةةرامج المقدمةةة و كليةةة فةةيللالقةةدرة التنافسةةية تعزيةةز  .2

 .التقييمو

 .توفير البيئة التعليمية المناسبة طبقا لمعايير الجودة  .8

 .تحقيق مواصفات الخريج طبقا لمعايير الهيئة القومية  .2

 

 

 الخطة االستراتيجية للتعليم والتعلم

 :مقدمة

محاور إستراتيجية 

 لمالتعليم والتع
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ان العةةةالم يشةةةهد انفجةةةارا معرفيةةةا متطةةةورا باسةةةتمرار ال 

يحتم وجود إستراتيجية تمكن الطالةب مةن االسةتمرار فةى الةتعلم  تستوعبة نظم التعليم التقليدية مما

أسةلوبا جديةدا فةى  الزقةازيقخار  الكلية وحتى مدى الحياة ومن هنا تبن  كليةة التمةريض جامعةة 

- :التعليم يعتمد علي 

 :التعلم الذاتى

وهةةو النشةةاط التعليمةةى الةةمي يقةةوم بةةل الطالةةب مةةدفوعا برعبتةةل الماتيةةة بهةةدف تنميةةة اسةةتعداداتل 

وامكاناتل وقدراتل مستجيبا لميولل واهتماماتةل والتفاعةل النةاجح مةع مجتمعةل عةن طريةق االعتمةاد 

 .على نفسل والثقة بقدراتل فى عملية التعليم و التعلم

 .يطا فى التعلمأن يأخم الطالب دورا ايجابيا ونش -2

أن يمكن الطالب من اتقان المهارات الالزمة لمواصلة تعلةيم نفسةل بنفسةل ويسةتمر معةل مةدى  – 8

 .الحياة

 .للمستقبل وتعويدهم تحمل مسئولية تعلمهم بأنفسهم الطالباعداد  -2

 .تدريب الطالب على حل المشكالت وايجاد بيئة خصبة لالبداع -4

 :تعلم الذاتى وهىومن هنا تتضح أهمية أهداف ال

 .اكساب الطالب مهارات وعادات التعليم المستمر لمواصلة تعلمل الماتى بنفسل -2

 .يتحمل الطالب مسئولية تعليم نفسل بنفسل -8

 .بناء مجتمع ذاتى للتعلم -2

 .تحقيق التربية المستمرة مدي الحياة -4

لةةتعلم وهةةو التعلةةيم المرتكةةز علةةى وبةةالتعلم الةةماتى اتبعةة  الكليةةة اسةةتراتيجية أخةةرى فةةي التعلةةيم وا

 Community Oriented and Community Basedالمجتمةةع ومشةةاكلل الصةةحية 

Education 

ويمكن تعريف التعليم والتعلم المرتكز علي المجتمع كقاعدة عريضة الستراتيجية التعلةيم و الةتعلم 

 .ي قطاع فى المجتمعفي الكلية التى تجعل الطالب قادرا على تعلم ما يريد أن يتعلمل من أ

 جامعةة –م كليةة التمةريض تلتةز أن  هةى الزقةازيقومن هنا كان  رسةالة كليةة التمةريض جامعةة 

أخالقيةات المهنةة  معةايير الجةودة و يحةث علةى احتةرام الزقةازيق بتقةديم تعلةيم تمريضةي يسةتوفى
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 الم سسات الصحية وانتا  أبحاث علمية ويلبى احتياجات

المحليةة فةى اطةار مةن  وتوفيرخدمات مجتمعية لتنمية البيئة اية الصحيةتساهم فى رفع كفاءة الرع

 .التنافسية الحداثة و

 -:وبمل  تمكنهم من تقديم الخدمة التمريضية فى كل أماكن الرعايةة الصةحية فةي المجتمةع وتشةمل

  -تقديم الرعاية التمريضية للمرضي داخل أقسام المستشفيات المختلفة والعيادات الخارجية 

دار رعايةةة  –المةةدارس –مراكةةز الرعايةةة األوليةةة بةةالمجتمع  –اكةةز رعايةةة األمومةةة والطفولةةة مر

 .دار رعاية األيتام –المسنين 

ويتم ذل  بعمل مسح وامل للمجتمع المحيط لتحديد المشاكل الصحية الموجودة في المجتمع وبمل  

 .يتم دراستها

ألكثر مالئمة للتعلم الماتي وأيضةا الةتعلم ومن هنا كان أسلوب حل المشاكل انسب طرق التدريس ا

 (problem based learning)      المرتكز على المجتمع ومشاكلل الصحية 

ويةةتم ذلةة  بتقسةةيم الطةةالب فةةي حجةةرات الةةدرس الةةى مجموعةةات صةةغيرة مةةع وجةةود عضةةو هيئةةة 

ويةةتم صةةياعة مشةةكلة صةةحية فةةي ورقةةة وبتوزيعهةةا علةةى كةةل المجموعةةات فةةي ( tutor)التةةدريس 

- :باتباع االسلوب العلمي في حل المشكلة وهو لوق  حيث تقوم كل مجموعةا

 .تعريف المشكلةوتحديدها .2

 تحليل المشكلة .8

 وضع افتراضات الحلول .2

 اختيار انسب الحلول .4

 همؤ الحلول على هيئة اهةداف تعليميةة تكةون المجموعةة مسةئولة عةن ايجادهةا مةن وضع .5

 .العمل الميداني -نترن اال -الدوريات –المصادر المختلفة مثل الكتب 

 

وفي همؤ الفترة يكون الطالب قد أخم ما يسمى بندوة عن موضوع المشكلة وأيضا من العلةوم 

الطبية والعلوم االنسانية مةا يخةص هةمؤ المشةكلة مةثال الناحيةة الفسةيولوجية أو التشةريحية أو 

 ال ............علم النفس

د االسةبوع التةالي لمناقشةة حلةول هةمؤ المشةكلة ثم يتم لقاء آخةر لكةل مجموعةة فةي نفةس الميعةا

 .حيث ان هما النظام يقوم على تداخل وتكامل العلوم بعضها لبعض لنفس المجموعة

وعن طريق همؤ المجموعات يكون التعلم ايضا ما نسميل بةالتعلم التعةاوني وهةو الةتعلم ضةمن 

ة ومساعدة بعضةهم مجموعات صغيرة من الطالب بحيث يسمح للطالب بالعمل سويا وبفاعلي

 .البعض لرفع مستوى كل فرد منهم وتحقيق الهدف التعليمي المشترك

طالب ويمكن اعادة تشكيل المجموعات مةن فتةرة ألخةرى  28-2وتتكون المجموعة عادة من 

 .قد تطول تل  الفترة او تقصر حسب الحاجة وما يراؤ المعلم
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لةم ودور المعلم هو دور الموجل ال دور الملقةن وعلةى المع

ان يتخةةةم القةةةرار بتحديةةةد االهةةةداف التعليميةةةة وعليةةةل تعلةةةم الطةةةالب مهةةةارات العمةةةل فةةةي 

المجموعات الصغيرة كفريق وعليل ايضا تصميم تعلةيم الطةالب فةي المجموعةات وكةمل  

في حال وجود مشكلة لدى الطالب في التفاعةل فيمةا بيةنهم يسةتطيع المعلةم ان يتةدخل بةان 

 .يقترح اجراءات اكثر فاعلية

- :على المعلم أنف

يوفر جةو مةن الحريةة واالنطةالق وفةى نفةس الوقة  يحةاف  علةى حةد أدنةى مةن النظةام -2

 .واالنضباط

يعامل الطالب على أن لكل واحد مةنهم وخصةيتل وذاتيتةل وكيانةل الخةاب ويسةاعدهم  -8

 .على اإلندما  فى الجماعة

 

 

واالعداد والتوجيل والتقويم يساعد الطالب على تعليم أنفسهم بأنفسهم ويقوم بالتخطيط  -2

 .لعملية التعلم والتعليم

وممسةتوياتهم التحصةيلية هم النفسةية دراسة الطالب دراسةة وافيةة مةن حيةث خصائصة -4

 .وسلوكهم داخل المجموعة

يراعى توزيع الفرب بين الطالب فى المجموعة وال يجعل الطالب المتميزين يستأثرون بكل  -5

 .على زمالئهم  وىء

لطالب المجموعة المداولة فى حل المشكلة وتحليلها ووضع اقتراحات الحلةول ألن هةما يسمح  -6

يجعل الطالب يشترك مع زمالئل فى الحةل ويشةجعل علةى اإلدالء بةالرأي الصةحيح ويفكةر 

 .بعمق

- :ومن هنا نجد ايجابيات للتعلم بنظام المجموعات وهى

 .ء والخوفتحقيق االلفة بين الطالب ورفع الخجل واالتطوا -   2

 .استغالل الوق  فى تحسين مستوى الطالب الضعيف -   8

 .حلق روح التعاون بين طالب المجموعة -   2

 .عرس الثقة فى نفس الطالب وحرية التعبير -   4
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مناقشة الطالب لزميلل أفضل من التعلم المباوةر مةن  -   5

 .معلمل

 .القضاء على الملل والشرود المهني والسرحان -   6

 .إثراء روح التعاون والمحبة بين أفراد المجموعة -   7

 .اختصار الوق  والجهد للمعلم -   2

وبجانب همؤ الطريقةة مةن طةرق التةدريس تتبةع الكليةة طةرق التةدريس اءخةرى سةواء فةى قاعةات 

 :الدرس أو معمل المهارات أو العمل الميدانى وهى 

 Problem Based Learningحل المشكلة  -   2

 Lectureطريقة المحاضرة  -   8

 Role-Playingلعب األدوار  -   2

 

 Coaching     التدريب  -   4

 Field Trip الزيارات الميدانية -   5

 Case Studyدراسة الحالة  -   6

 Brain Storming   العصف المهنى -   7

 Demonstration         تعليم المهارات والتدريب عليها -   2

 المهارة فى معمل المهاراتيتعلم الطالب 

عن طريق المالحظة والمشاهدة ثم عمل المهارة بمساعدة المدرب ثم عملها بمفردؤ بطريقة 

على ((Competentصحيحة ومن هنا يصل الطالب الى درجة الكفاءة فى أداء المهارة 

Doll  قبل نزولل إلى عملل فةى المستشةفى وعلةى المرضةى ومةن هنةا يةتم التةدريب علةى

 .لمهارات قبل نزول الطالب إلى أرض الواقع أثناء العمل الميدانىجميع ا

مراكةةز الرعايةةة  -العمةةل الميةةدانى يشةةمل جميةةع النةةواحى المتعلقةةة بالصةةحة كالمستشةةفيات

مةدارس  -دار رعايةة األيتةام -دار رعاية المسنين -مراكز رعاية األمومة والطفولة -األولية

 .الحضانات -المدارس -وبكة الصرف الصحى -المصانع-المكفوفين
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 : و الطالب سياسات الكلية فى مجال التعليم

 االلتزام بجودة العملية التعليمية. 

 التمحور حول الطالب باعتبارؤ أهم مخرجات الكلية. 

 التوسع فى طرق التعليم والتعلم الغير تقليدية. 

 توفير مناخ جامعى يسودؤ العدل و المساواة و القيم 

 عملية التعليميةتحقيق الرضا ألطراف ال. 

  -:والتعلمالتعليم  سياسات
أسةةاليب التعلةةيم  البةةرامج المقدمةةة و كليةةة فةةيللالقةةدرة التنافسةةية تعزيةةز  .2

 .التقييمو

 .توفير البيئة التعليمية المناسبة طبقا لمعايير الجودة  .8

 .تحقيق مواصفات الخريج طبقا لمعايير الهيئة القومية .2
 

 يةالخطة االستراتيج تحديثمنهجية 

 فريةق جمةع البيانةات، فريةق التحليةل : تحديث الخطة االسةتراتيجية ويتكةون مةن ق يتشكيل فر

 .االحصائى و فريق اعداد و صياعة الخطة

 اإلعداد ألعمال التخطيط اإلستراتيجي وتحديد المنهجية واألدوات 

 بيئةة تشخيص الوضع الحالي للكليةة مةن خةالل التحليةل البيئةى لتحديةد نقةاط القةوة والضةعف لل

 .الداخلية والفرب والتهديدات للبيئة الخارجية

 تحليل الفجوة 

  مصةةفوفة التخطةةيط اإلسةةتراتيجى الكمةةةى و تحديةةد االسةةتراتيجية الرئيسةةية  و االسةةةتراتيجية

 .البديلة

 اعتماد نتائج التحليل البيئى 

 تشكيل فريق المراجعة الداخلية و الخارجية للخطة. 

 على نتائج التحليل البيئىرؤية ورسالة الكلية بناءا  تحديث . 

  عرض الرؤية والرسالة على األطراف المعنية من  داخل وخار  الكلية لالسةتفادة مةن تغميةة

 . الرأي الراجعة
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  التحقق مةن توافةق رؤيةة و رسةالة الكليةة مةع رؤيةة و

 رسالة الجامعة

 اعتماد الرؤية والرسالة المحدثة فى وكلها النهائى من مجلس الكلية. 

 غايات واألهداف االستراتيجية وسياسات للكليةتحديد ال. 

  عةةرض الغايةةات واألهةةداف االسةةتراتيجية علةةى األطةةراف المعنيةةة مةةن  داخةةل وخةةار  الكليةةة

 .لالستفادة من تغمية الرأي الراجعة

 التحقق من توافق عايات الكلية مع عايات الجامعة 

 مجلس الكلية اعتماد الغايات و األهداف االستراتيجية و سياسات الكلية من. 

 تحديد األولويات 

  إعداد الخطة التنفيمية. 

 داخليا وخارجيا  مراجعة مسودة الخطة. 

 اعتماد الخطة االستراتيجية من قبل مجلس الكلية و الجامعة. 

 طباعة الخطة االستراتيجية . 

 اإلعالن عن الخطة وتعميمها وإتاحتها لجميع العاملين بالكلية. 

  طةالخ متابعة تنفيمادارة و . 

 آلية تحديث استراتيجية التعليم والتعلم

- :الهدف

 .تحديث استراتيجية التعليم والتعلم بصفة دورية

- :النقاط اآلساسية التى يعتمد عليها تحديث االستراتيجية

         - التقرير السنوى الماتى -                                 تقرير المراجع 

         - تقرير المراجع الداخلى -                   خارجىتقرير المراجع ال 

         - توصيات مجلس الكلية -                       نتائج إستبيانات الطالب 

 نتائج إستبيانات أعضاء هيئة التدريس 

- :المسئول عن التنفيذ

 لجنة وئون التعليم والطالب                     

 :آلية التنفيذ
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o برنةةامج لتوضةةيح نقةةاط الضةةعف مراجعةةة تقريةةر ال

 .ونقاط القوة فى إستراتيجية التعليم والتعلم الحالية

o  أعضةاء  -الطةالب -األطةراف المجتمعيةة " مراجعة التقرير السنوى الةماتى لمعرفةة رأى

 .فى اإلستراتيجية" هيئة التدريس

o ليتهةا مراجعة تقرير المراجع الخارجى لمعرفة مدى ما تحقق من اإلستراتيجية وبيةان فاع

 .وكفاءتها

o مراجعة توصيات مجلس الكلية لمعرفة ما تحقق من إستراتيجية التعليم والتعلم. 

o مراجعة إستبيانات أعضاء هيئة التدريس فى اإلستراتيجية وما بها من نقاط قوة وضعف. 

o مراجعة كل ما هو حديث فى إستراتيجيات التعليم والتعلم. 

o و ويةتم منا قشةتل مةع أعضةاء هيئةة التةدريس وعرضةل علةى يتم عمل تقرير بما سةبق سةنويا

 .مجلس الكلية إلتخاذ الالزم

o  و بل التوصيات الالزمة لتحديث اإلستراتيجية على وكيل الكلية يتم عرض التقرير موضحا

 .لشئون التعليم والطالب لعمل التحديث الالزم فى اإلستراتيجية

o  سنوات بناءو على التوصيات خمستحديث اإلستراتيجية كل. 

 

 

 يعتمد عميدة الكلية                                                              رئيس معيار التعليم والتعلم 

 

 أمل دمحم الدخاخني/ د .أ                                                             ناديل دمحم طل/ د .م.أ
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