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 أوال: أثر الجائحة علي الفاعلية التعليمية: 

 االثار االيجابية:  .أ

 التنفيذية االجراءات  األثر 

التعلم االلكتروني من خالل قنوات  استراتيجية تفعيل

 التليجرام و كذلك استخدام تطبيق الزووم 

لمقررات  ➢ بعد  عن  االلكترونى  التعليم  الية  اعتماد 

بتاريخ   747الفصل الدراسى الثانى )مجلس كلية رقم  

الحصص  13/4/2020 و  المحاضرات  رفع  تم   :)

   التليجرام لجميع الفرق الدراسيةالعملية علي قنوات 

كما قام بعض أعضاء هيئة التدريس بعقد مناقشات مع   ➢

 الطالب من خالل برنامج الزووم

 تم اعتماد مشاريع االبحاث من خالل مجالس االقسام التقويم عن طريق المشاريع البحثية

 

و اضافة التعليم الهجين  تحديث استراتيجية التدريس و التعلم 

 و دعم التعلم الذاتى 

بتاريخ  750اعتمادها بمجلس الكلية رقم  مناقشتها و تم

11/5/2020 

  التليجرام  قنوات على  بالماليزيين خاصة قناة انشاء تم ➢ جودة التعامل مع الطالب الوافدين

  االنجليزية باللغة المحاضرات عرض يتم حتى

  صيدلة – الصيدلة بكالوريوس برنامج منسق قام ➢

  باالجتماع الوافدين الطالب منسق و اكلينيكية

  فى االبحاث مشاريع اعداد ارشادات لشرح بالطالب

 االحترازية  االجراءات كذلك و النقل سنوات

  النهائية السنة امتحان فى بها االلتزام المطلوب

  اعالنها و االنجليزية باللغة االرشادات تلك ترجمة تم ➢

  للطالب

أوال: االلتزام بقرارت المجلس االعلي للجامعات   تفعيل نظم تقويم جديدة للطالب 

باستحداث تقويم طالب سنوات النقل عن طريق اعداد  

 المشاريع البحثية 

ى الخاص  البحثالمشروع الية اعداد و تقييم وضع  ➢

    بالمقرر

 مشاريع االبحاث من خالل مجالس االقسامتم اعتماد  ➢

تم اعداد محاضرات تهيئة للطالب لعرض الضوابط  ➢

اجراءات حماية ،  الخاصة باعداد و تقييم البحوث
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، المهارات التى يتم تنميتها   حقوق الملكية الفكرية

و تم رفع المحاضرات   من خالل المشروع البحثى

 قنوات التليجرام علي 

االنجاز فى رفع االوراق   اعداد تقرير عن مستوى ➢

)مجلس الكلية و اعتماده  البحثية المقدمة من طالب

 ( 13/7/2020بتاريخ  753رقم 

تقديم التغذية الراجعة عن أداء الطالب عن طريق  ➢

 ارسال االخطاء الشائعة للطالب  

الختبارات اإلليكترونية في بعض  ا تطبيق بعضثانيا: 

 المقررات

 تقييم أبحاث التخرج تعديل اليةثالثا: 

يتم ارسال االبحاث الى اعضاء هيئة التدريس عبر  ➢

   للتقييم البريد االلكترونى

مجلس القسم العلمي ثم تقييم من خالل ال اعتماد يتم ➢

 (13/7/2020بتاريخ  753رقم ) مجلس الكلية

لكلية الصييييدلة فى تم اعتماد تعديل االئحة الداخلية   ➢ تعديل االئحة الداخلية لكلية الصيدلة

من قيانون تنييم الجيامعيات بشيييي ن   79اطيار الميادة 

اضييييافة فقرة خاصيييية بالتعليم الهجين الى اللوائ   

رقيم   اليكيليييية  )ميجيليس  بيتييارييخ   758الييدراسييييييية 

14/9/2020) 

 

 

 االثار السلبية:  . ب

االمتحان النهائى فى صورة أسئلة  % علي االقل من أسئلة 25عدم االلتزام بتطبيق قرار مجلس الكلية بش ن وضع  ➢

 مقالية و التوجه الى أسئلة االختيار من متعدد الستعمال التصحي  االلكترونى و تقليل العدوى 

 توقف االرشاد االكاديمي  ➢

 توقف دعم الطالب المتفوقين و المتعثرين  ➢

 الغاذ المؤتمر الطالبى و  توقف االنشطة الطالبية ➢
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 : التنفيذية الخاصة بادارة عملية تقويم الطالباالجراءات 

 :4/2020/ 27اعتماد الية تقييم الطالب عن طريق اعداد المشاريع البحثية من خالل مجلس الكلية بتاريخ  ➢

 التنفيذ:  الية

يتم ارسال قوائم أسماء الطالب من قبل مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وادارة برنامج الصيدلة االكلينيكيه   .1

 علي البريد االلكترونى الى رؤساء االقسام وتسليمها الى استاذ كل مقرر فى صورة نسخة الكترونيه 

 مقرر من قبل استاذ المادة يتم تقسيم الطالب على اعضاء هيئة التدريس والمشاركين فى ال .2

 مواضيع مرتبطة بالمقرر و يتم ارسالها الي استاذ المادة   5يقوم كل عضو بتحديد عدد ال يقل عن  .3

يتم اعداد محاضره تعريفيه من استاذ المادة او من ينوب عنه يوض  المواضيع الخاصة باالبحاث و ضوابط االعداد  .4

ريس وتسليم البحث )بريد الكترونى، موبايل، واتس( و يتم رفعه للطالب والتقييم وطريقه التواصل مع عضو هيئة التد

 علي قنوات التليجرام الخاصة بهم

و يقوم بارساله الى عضو هيئة التدريس     30/5/2020حتى    7/5/2020يقوم الطالب باعداد البحث منفردا فى الفترة من   .5

 المشرف عليه للتقييم  

وضرورة    15/6حتى    1/6سليم االبحاث لعضو هيئة التدريس فى الفترة من  يقوم مكتب الوكيل بعمل جدول خاص بت  .6

 االلتزام بموعد تسليم البحث فى الموعد المعلن للمقرر 

 يقوم استاذ المادة باعداد قائمه تقييم االبحاث على ان يكون التقييم ناج  او راسب .7

 مالحظات عامه 

 لبحث الغيا ويعتبر الطالب راسبا فى حالة تطابق األبحاث بين طالبين أو أكثر يعتبر ا -

 ]6الفقرة [ال يجوز قبول اى ابحاث بعد إنتهاء الموعد المعلن فى الجدول  -

 المعايير الخاصة باعداد المشروع البحثى 

تشمل العنوان و اسماء الطلبة المشاركيين ورقم الموبايل ورقم الكارنيه والفرقه / المستوي الدراسى و اسم   :  صفحة الغالف -

 المقرر و القسم العلمي وعضو هيئة التدريس المشرف على البحث

 وارقام الصفحات  تشمل جميع العناوين / العناصر المذكوره فى البحث: قائمة المحتويات -

ملخص المحاور الرئيسيه واالستنتاج  يحتوى على المقدمة:  -  

وتستخدم المصادر ذات المرجعيه العلمية مثل األبحاث العلمية    المحتوى العلمى المراد تقييمه من قبل القسم  :موضوع البحث  -

 تركيب كيمائى(   -جداول  –اشكال بيانية  -باشكال توضيحية  )صور المنشوره والكتب العلميه واالستعانة

 يذكراسم المشاركين فى المرجع وكذلك العنوان واسم المجلة ورقم العدد والصفحات   مراجع 10-5لمراجع: قائمة ا -

 فى حاله مشاركة اكثر من طالب فى المشروع البحثى توضع صفحة اخرى بعد الغالف يحدد فيها دور كل طالب -

 تنسيق البحث 

 Times New Roman- 14الخط:  -
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 1.5 المسافة بين االسطر: -

 bold 16 العناوين: -

 Microsoft word or PDFنوع الملف:  -

 صفحة  15-10عدد الصفحات:  -

 الية تقييم المشروع البحثى الخاص بالمقرر 

 لم يجتاز  اجتاز عنصر التقييم  

 االلتزام بالمعايير المعلنة العداد البحث:  -1
صفحة الغالف:   تشمل العنوان و اسماء الطلبة   -

الموبايل ورقم الكارنيه والفرقه /  المشاركيين ورقم 

المستوي الدراسى و اسم المقرر و القسم العلمي  

 وعضو هيئة التدريس المشرف على البحث 

العناصر    -  / العناوين  جميع  تشمل  المحتويات:  قائمة 

 المذكوره فى البحث وارقام الصفحات 

المقدمة: يحتوى على ملخص المحاور الرئيسيه   -
 واالستنتاج 

  

   :موضوع البحث   - 2

 المحتوى العلمى مرتبط بمخرجات التعلم للمقرر  -

االستعانة بالمصادر ذات المرجعيه العلمية مثل األبحاث   -

 العلمية المنشوره والكتب العلميه  

)صور  االستعانة  - توضيحية   بيانية    - باشكال    – اشكال 

 تركيب كيمائى(    -جداول 

  

   10-5قائمة المراجع:  - 3

   %30ال تتعدى   االقتباس : نسبة    - 4

 سالمة اللغة   -   - 5
 الصياغة الصحيحة للجمل  -
 استخدام المصطلحات العلمية المرتبطة بالموضوع  -

  

 االلتزام بالقواعد المعلنة للتنسيق:    - 6

 Times New Roman- 14الخط:  -

 1.5المسافة بين االسطر:  -
 bold 16العناوين:   -
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 Microsoft word or PDFنوع الملف:  -

 صفحة   15-10عدد الصفحات:  -

 

  قامت الكلية باعداد و اعتماد مجموعة من االليات الخاصة باجراء االمتحانات فى ظل جائحة كورونا و تشمل: ➢

 31/5/2020بتاريخ  528الية تقييم و رصد أبحاث الطالب طبقا لقرار مجلس الجامعة رقم  ✓

 (8/6/2020بتاريخ  752كورونا )مجلس كلية رقم الية سير امتحانات الفرق النهائية فى ظل جائحة  ✓

بتاريخ   753الية امتحان العملي لطالب سنوات النقل للفصل الدراسى الثانى فى ظل جائحة كورونا )مجلس الكلية رقم  ✓

13/7/2020)  

رقم   ✓ الكلية  )مجلس  كورونا  جائحة  ظل  فى  االحترازية  االجراءات  و  االلى  التصحي   الية  بتاريخ   755اعتماد 

10/8/2020) 

قامت الكلية باتخاذ مجموعة من االجراءات االحترازية و نشر مجموعة من االرشادات للحفاظ علي سالمة الطالب و  ➢

 االلتزام بقياس درجات الحرارة عند دخول المبنى، تعقيم لجان االمتحان، ارتداء الكمامة  المراقبين و منها:

   االحترازية و التعليمات الواجب اتباعها للطالبتم نشر فيديو تعريفى باالجراءات  ➢

قامت وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب بتنظيم اجتماع تهيئة للمالحظين من معاونى أعضاء هيئة التدريس و  ➢

  اتباعها قبل بدء االمتحانات و ذلك لتعريفهم بالتعليمات المطلوب االداريين

 رية: ثانيا: أثر الجائحة علي الفاعلية االدا

 االثار االيجابية  .أ

 االجراءات التنفيذية  األثر 

أسبوعيا  ➢ متابعة أداء اعضاء هيئة التدريس و معاونيهم  الطالب  الى  المحاضرات  رفع  انتيام  متابعة  تم 

 من خالل وكالة شئون التعليم و الطالب  

دورية انعقاد المجالس الحاكمة )مجلس الكلية و مجالس  

 االقسام( و اللجان 

 استخدام البريد االلكترونى لعرض و مناقشة المواضيع ➢

 

 االثار السلبية  . ب

 االداريةت خر انجاز بعض المهام  ➢

 

 ثالثا: أثر الجائحة علي نشاط وحدة ادارة الجودة 

 االثار االيجابية  .أ
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 االجراءات التنفيذية  األثر 

قياس رضا أعضاء هيئة التدريس و الطالب عن تطبيق التعليم  

االلكترونى و كذلك تقييم تجربة اعداد المشاريع البحثية فى  

 المقررات

  و الطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  أراء  استطالع   تم ➢

  من  الطالب  تقييم  و   االلكترونى  التعليم  يخص  فيما

  من   النتائج  اعتماد  تم  و  االبحاث  مشاريع  اعداد  خالل

  758  & 753 مجلس الكلية رقم خالل

   

 االثار السلبية  ب.

 عدم االلتزام باجراء المراجعة الخارجية لبعض المقررات الدراسية ➢

      

 تدريب أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم أثر الجائحة علي : رابعا

 االثار االيجابية  .أ

 االجراءات التنفيذية  األثر 

 من خالل جهات متعددة عن بعد تم التحول الى التدريب  ➢ تفعيل التدريب عن بعد 

 

 االثار السلبية ب.

 عدم االلتزام بتنفيذ كل البرامج التدريبية طبقا للخطة السنوية ➢

 

 :2020بداية من مارس حتى سبتمبر   قائمة باالنشطة التدريبية

 من خالل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة:  ➢

 عدد الحضور  التاريخ  اسم البرنامج

 24/4/2020-19 استخدام التكنولوجيا فى التدريس

7-12/6/2020 

3 

 24/4/2020-19 النشر الدولى للبحوث العلمية

5-10/7/2020 

4 

 2 28/8/2020-23 اساسيات المعلوماتيه الحيوية 

 19/6/2020-14 التحليل االحصائى  

16-21/8/2020 

3 

 12/4/2020-7 التخطيط االستراتيجي 

7-12/6/2020 

3 
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23-28/8/2020 

 endnote 13-18/4/2020الكتابة العلمية 

25-30/4/2020 

5-10/7/2020 

12-17/7/2020 

16-21/8/2020 

7 

 19/6/2020-14 مهارات العرض الفعال 

5-10/7/2020 

2 

 مكافحة الفساد 

 

12-17/7/2020 

16-21/8/2020 

4 

 1 7/2020-19 تنظيم المؤتمرات العلمية 

 

 من خالل مركز القياس و التقويم التابع لوزارة التعليم العالى:  ➢

 عدد الحضور  التاريخ اسم البرنامج 

 5 20/8/2020-19 المفردة االختباريةاعداد 

 

 من خالل مركز القياس و التقويم بكلية طب المنوفية: ➢

 عدد الحضور  التاريخ اسم البرنامج 

 5 7/7/2020 تصميم الروبريك و استخدامه فى تقييم الطالب

 

 من خالل هيئة فولبرايت:  ➢

 عدد الحضور  التاريخ اسم البرنامج 

بعد   عن  التعلم  و  من التدريس  خبراء  يقدمها 

 الواليات المتحدة االمريكية، نيوزيالندا، مصر

24/6/2020 1 
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 من خالل وحدة ادارة المشروعات البحثية بالكلية: ➢

 عدد الحضور  التاريخ اسم البرنامج 

STDF grant opportunity  27/7/2020 16 

 

 مباشر مع اتباع االجراءات االحترازية(:من خالل لجنة التدريب التابعة لوحدة ادارة الجودة )لقاء   ➢

 عدد الحضور  التاريخ اسم البرنامج 

 14 15/9/2020 التدويل فى التعليم العالى 

 

 مكافحة انتشار العدوى و ضمان سالمة الطالب و أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالكلية: خامسا: 

 االثار االيجابية أ.

 االجراءات التنفيذية  األثر 

 فى  الكوارث   و  االزمات  ادارة  لجنة  تشكيل  اعتماد ➢ تفعيل دور وحدة االزمات والكوارث

 13/4/2020 بتاريخ 747 رقم الكلية مجلس

الكلية   ➢ ستتخذها  التى  االحترازية  االجراءات  اعتماد 

لمنع انتشار العدوى و   أثناء امتحانات الفرق النهائية

 التدريس  هيئة  أعضاء  والحفاظ علي سالمة الطالب  

رقم    بالكلية  العاملين  و كلية  بتاريخ   752)مجلس 

8/6/2020) 

اعداد مجموعة من الملصقات لتوعية الطالب بكيفية   ➢ زيادة الوعى بأعراض المرض و كيفية الوقاية

المرض  أعراض   ، كورونا  فيروس  من    الوقاية 

(1/3/2020) 

باالجراءات  ➢ توعوية  نشرات  و  فيديوهات  اعداد  تم 

قبل   من  اتباعها  المطلوب  التعليمات  و  االحترازية 

أعضاء هيئة التدريس و الطالب أثناء اجراء امتحانات  

السنوات النهائية و نشرها من خالل موقع الكلية و مواقع  

بالكلية  العرض  شاشات  كذلك  و  االجتماعي  التواصل 

 2020يوليو   6يونيو ،  24بتاريخ 
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 لمحافظة علي سالمة أعضاءاتخذت الكلية اجراءات فاعلة ل

 الجهاز االدارى  هيئة التدريس و

تم اتخاذ بعض االجراءات االستثنائية طبقا لقرارات   ➢

رئيس الوزراء فيما يخص االجازات الخاصة بكبار 

السن أصحاب االمراض المزمنة و كذلك من لديهم 

 سنة و كذلك العمل بنصف العدد 12قل من أطفال أ

علي   ➢ للت كيد  االدرايين  مع  اجتماعات  عدة  عقد 

 ضرورة االلتزام باالجراءات االحترازية

تقليص االعداد المتواجدة من أعضاء هيئة التدريس   ➢

 و معاونيهم خالل فترات العمل مع تقليل عبء العمل 

ب ➢ مرة  من  اكثر  الكلية  مرافق  جميع  تعقيم  من تم   دأ 

15/3/2020 

 

الكلية  االجراءات اتخذتها  الطالب  التى  الحفاظ علي سالمة  التدريس و االداريين  فى سبيل  أثناء االمتحانات    و أعضاء هيئة 

 النظرية كالتالى: 

 الطالبمراعاة تقليل الكثافة العددية للطالب في لجان االمتحانات ويقوم باالشراف علي ذلك وكيل الكلية لشئون التعليم و -1

تطهير المدرجات و القاعات و المعامل قبل آداء االمتحان و بعده ويشرف علي ذلك وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية  -2

 البيئة

 وضع ملصقات للتوعية باساليب الوقاية في أرجاء الكلية المختلفة-3

  لكترونيةعرض فيديو تعريفي قصير باساليب و طرق الوقاية علي شاشات الكلية اال-4

 عند مداخل المبانى قياس درجات الحرارة  -5

مراعاة ضرورة ارتداء الطالب و المراقبين وأعضاء الكنترول وكل من يتواجد في الكلية للكمامات الطبية ومراعاة المسافات -6

 البينية 

  ضرورة مراعاة المراقبين لالجراءات االحترازية اثناء توزيع وجمع أوراق االمتحان-7

  داخل اللجان وفير كمامات طبية و مطهراتت-8

 توفير التهوية الجيدة المناسبة للجان االمتحان-9

االلتزام  -10 و  المراقبات  عن  التخلف  وعدم  االلتزام  بضرورة  االداريين  و  معاونيهم  و  التدريس  هيئة  اعضاء  علي  التنبيه 

 باالجراءات االحترازية 
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 االنشطة المجتمعية أثر الجائحة علي سادسا: 

 االثار االيجابية  .أ

 االجراءات التنفيذية  األثر 

  رقم الكلية مجلسقرار ب  مركز المعلومات الدوائية انشاء ➢ زيادة دور الكلية فى خدمة المجتمع 

و الذى قام بنشر  13/1/2020 بتاريخ 743

االحصائيات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة عن  

معدل االصابات و الوفيات ، تصحي  المفاهيم الخاطئة 

عن المرض و جارى اعداد العدد االول لمجلة مركز 

 المعلومات 

مبادرة طالب كلية الصيدلة لنشر الثقافة الصحية فى   ➢

مجتمع مدينة الزقازيق بتوعية المواطنين بكيفية الوقاية 

من فيروس كورونا عن طريق توزيع النشرات 

% بالمجان بتاريخ  70التوعوية و كذلك عبوات الكحول 

22/3/2020  

 

 البحث العلمي أثر الجائحة علي سابعا: 

 االيجابية االثار  .أ

 االجراءات التنفيذية  األثر 

تم مخاطبة االقسام العلمية لوضع اقتراحات خاصة    ➢ مراجعة النشاط البحثى بالكلية 

بتطوير الخطة البحثية فى ظل الجائحة و كان رد االقسام  

مكن التركيز  يمجاالت بحثية جديدة و لكن عدم وجود 

 علي االدوية التى تستخدم فى عالج الفيروس 

 االقسام فى التدريس هيئة ألعضاء البحثى النشاط  تتبع تم ➢

  ، 2020  سبتمبر حتي  مارس من بداية المختلفة العلمية

  األبحاث نسبة متوسط&   93=  لالبحاث  الكلي العدد

  عدم يوض   مما( 0.89) التدريس هيئة عضو:  المنشورة

  الى أدى العكس علي بل بالجائحة العلمي البحث ت ثر

 العلمية  االبحاث نشر فى زيادة
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 :2020ألعضاء هيئة التدريس بداية من مارس حتى سبتمبر الجدول التالى يوضح النشاط البحثى 

عدد أعضاء هيئة   القسم العلمي

 التدريس 

عدد األبحاث  

 المنشورة

 عدد األبحاث : عضو 

72 العقاقير   13 0.5 

 0.4 7 18 الصيدالنيات 

 0.2 3 17 الكيمياء الدوائية

 0.6 5 9 الكيمياء العضوية

 0.9 20 22 الكيمياء التحليلية 

 1.05 21 20 األدوية و السموم 

 0.6 8 14 الكيمياء الحيوية 

 0.8 13 16 الميكروبيولوجى و المناعة 

 3 3 1 الممارسة الصيدلية

 

 االثار السلبية  . ب

 2020الغاء المؤتمر الدولي االول للكلية و الذى كان مزمع اقامته فى مارس  ➢

 

 الدراسات العلياأثر الجائحة علي ثامنا: 

 االيجابية االثار  .أ

 االجراءات التنفيذية  األثر 

تفعيل استراتيجية التعلم االلكتروني من خالل قنوات   ➢ استمرار العملية التعليمية لبرامج الدراسات العليا 

 التليجرام 

عقد االمتحانات التحريرية لطالب الدراسات العليا مع  ➢

 االلتزام بكافة االجراءات االحترازية

علي االكثر( و  10عقد المناقشة فى حضور عدد محدود ) ➢ المناقشات العلنية للرسائل العلميةاستمرار عقد 

 مع االلتزام بكافة االجراءات االحترازية

 . 
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 2020الجدول التالى يوضح الرسائل العلمية التى تم مناقشتها فى االقسام المختلفة فى الفترة من مارس حتى سبتمبر 

التى تم مندداقشددددتهددا بددايدة من مدارس حتى عددد   القسم العلمي الرسدددددائدل 

 2020سبتمبر

 (6/9/2020رسالة دكتوراه ) الممارسة الصيدلية

 (29/8/2020رسالة دكتوراه ) الصيدالنيات

 رسالة ماجستير  3 االدوية و السموم

(24/3/2020 &14/6/2020  &30/8/2020) 

 (29/7/2020رسالة دكتوراه ) 1

 ( 10/8/2020رسالة ماجستير ) 1 الحيويالكيمياء 

 (21/3/2020رسالة دكتوراه ) 1

 - الميكروبيولوجي و المناعة

 - العقاقير

 (10/6/2020رسالة ماجستير ) 1 الكيمياء التحليلية

 رسالة دكتوراه 3

(4/3/2020  &1/6/2020  &28/7/2020) 

 (31/5/2020)رسالة ماجستير  1 الكيمياء العضوية الصيدلية

 ( 17/3/2020رسالة ماجستير )   الكيمياء الدوائية

 

 االثار السلبية ب.

 ت جيل تنفيذ البعثات و المهمات العلمية ➢

 

 الدروس المستفادة و الخطط المستقبلية  تاسعا: 

 الخطة المستقبلية  الدرس المستفاد 

 حاليا بتطوير شبكات االنترنت تقوم الجامعة  ➢ تطوير البنية التحتية والتكنولوجية ضرورة  ➢

 قامت وزارة التعليم العالى بالتعاقد مع مايكروسوفت تيمز  ➢ لدعم التعلم عن بعد إنشاء المنصات التعليمية ➢

تدريب أعضاء هيئة التدريس علي استخدام تطبيقات   ➢

 الحاسب فى التعليم

تم ادراج ورش عمل عن التعليم الهجين ضمن الخطة   ➢

 التدريبية

تنييم ورشة عمل عن كيفية استخدام برنامج الزووم فى تم  ➢

 (14/10/2020التعليم )
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وضع خطة بديلة للتقويم فى حالة االزمات و عدم  ➢

 القدرة علي اجراء امتحان ورقى 

 العمل علي وضع معايير الجراء االختبارات االلكترونية  ➢

 تعدد النماذج  -

 تحديد زمن االمتحان  -

الدخول فى الزمن  فى حالة عدم تمكن الطالب من  -

 المحدد يتم استخدام االمتحان الورقى 

تدريب أعضاء هيئة التدريس و االداريين علي كيفية  ➢

 التعامل مع االزمات 

اعداد برامج تدريبية عن كيفية مواجهة المخاطر و ادارة   ➢

 االزمات 

 


