
 

 

 وحدة ضمان الجودة    

 السياسات واإلجراءات الخاصة

 التقليدي  البرنامجبالتدريس وتعلم الطالب  بإستراتيجية

 مجلس الكلٌة جهة االعتماد وحدة ضمان الجودة جهة اإلصدار

وكٌل الكلٌة لشئون  جهة المتابعة العلمٌةاألقسام  جهة التنفٌذ

 التعلٌم والطالب

ء معاٌٌر ومؤشرات الهٌئة القومٌة الستٌفا سبب اإلصدار

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 8102أكتوبر  تارٌخ اإلصدار

 

 : السياسات  أوال

  سق مع مخرجات التعلم تتوضع خطة للتدرٌس وتعلٌم الطالب ب دراسًبداٌة كل عام  فًالعلمٌة  األقسامتلتزم

لدى الطالب  مهارة التعلم الذاتًن من ترسٌخ سالٌب التدرٌس لكً تتمكالخاصة بمقرر القسم وتنوع طرق وأ

 1ومهارات التفكٌر النقدي 

 واختٌار األسالٌب األقسام فً مراجعة خطة التدرٌس والتعلٌم  تلتزم وحدة الجودة بتقدٌم الدعم الفنً لمساعدة

  1المناسبة لطبٌعة المقرر واتساقها مع مخرجات التعلم المستهدفة 

 وكٌل  إلىٌٌم استخدام األقسام ألسالٌب وطرق التدرٌس والتعلم ورفع تقرٌر تلتزم وحدة ضمان الجودة بتق

 1 والطالب  الكلٌة لشئون التعلٌم

 ثانيا : اإلجراءات 

العلمٌة لطلب  األقسام إلىوحدة الجودة خطاب  الدراسً من العام  األولمن بداٌة الترم  األول األسبوع فً .1

 1ٌمخطة التدرٌس والتعل متضمناتوصٌف المقرر 

لوضع خطة تلتزم األقسام بالرد فً خالل شهر من إرسال الخطاب وتتواصل األقسام مع وحدة الجودة  .2

 1التدرٌس والتعلم 

  -فٌما ٌخص وضع خطة التدرٌس متضمنة : األقساموحدة الجودة باالستجابة الستفسارات تلتزم  .3

  1 مع تخصٌص درجات لذلكذات صلة بالمادة العلمٌة للمقرر علمٌة تكلٌف الطالب بإجراء بحوث 

  العلمٌة واألشراف على لتفعٌل الرٌادة تقسٌم الطالب على أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة

 1األبحاث 

 فًالطالب  وتكلٌفات  متابعة حضور Log book 1 

 : ًالتقسٌم المقترح لدرجات أعمال السنة  على النحو التال 

 %61ٌة بالمحاضرات و الدروس العملٌة أمتحانات نصف العام و االمتحانات الدور (0

 %  01األبحاث الطالبٌة و التعلٌم االلٌكنرونً و أي أنشطة ٌكلف بها الطالب أثناء العام الدراسً  (8

 %01حضور و انتظام الطالب  (0



  1هنصف العام وأخر العام وتحدٌد الطالب المتعثرٌن عن طرٌققبل امتحان  تكوٌنًعمل امتحان  
 

نوع فً اختٌار طرق متنوعة للتدرٌس والتعلم وتحفز الطالب على الحضور والتفكٌر تلتزم األقسام بالت .4

  1النقدي

 -تدرٌس المحاضرات والدروس العملٌة واإلكلٌنٌكٌة باالتً : فًتلزم األقسام  .5

  شرح مخرجات التعلم الخاصة بكل محاضرة أو درس عملً أو اكلٌنٌكى فً بداٌة المحاضرة أو

  1الدرس

  ٌتم طرح حالة إكلٌنٌكٌة أو مشكلة عملٌة فً بداٌة المحاضرة أو الدرس العملً أو االكلٌنٌكى ) التدرٌس

  1المبنى على الحاالت (

  المحاضرة ومدة ال تقل عن  فً دقائق  01لمدة  األسئلةٌتٌح المحاضر الفرصة للطالب التفاعل وطرح

 1الدروس العملٌة واإلكلٌنٌكٌة  فًدقٌقة  01

  بداٌة  فًالمحاضر أقصى جهده لربط شرح األجزاء النظرٌة والعملٌة بالحالة التً تم طرحها ٌبذل

 1الدرس 

  نهاٌة كل  فًٌلتزم المحاضر بإعطاء مجموعة من األسئلة للطالب تعتمد على الفهم والتحلٌل النقدي

 1ذلك  فًوعمل امتحان دوري  درس عملً ونظري

  1واهم المخرجات التً ٌنبغً على الطالب اكتسابها الدرس بالخالصة  أووٌختتم المحاضرة 

  ٌمنع تسجٌل المحاضرة صوتٌا وفى حالً ضبط احد الطالب ٌقوم بتسجٌل المحاضرة ٌحال إلى وكٌل

  1الكلٌة لشئون الطالب 

تم ٌتم استخدام الزٌارات المٌدانٌة فً تدرٌس األقسام األكادٌمٌة لزٌادة احتكاك الطالب مع الحاالت العملٌة وٌ .6

تخصٌص ساعات تدرٌسه لذلك ودرجات لألنشطة التً ٌكلف بها الطالب فً الزٌارات المٌدانٌة وٌتم تسجٌل 

 1 ( Student log bookذلك فً دفتر المتابعة )

  -به ٌجب مراعاة االتى : ٌن عرض تقدٌمً عن البحث العملً المكلفالطالب بعمل  فً حالة تكلٌف  .7

المعنٌة وٌتم  األقساملجمٌع  وثابتةة على معاٌٌر محددة وشامله تكون طرٌقة التقٌٌم للعرض مبنٌ -

  1وحدة ضمان الجودة وقسم الصحة العامة بنقاط محددة من قبل  لألقسام إعالمها

ٌتم تقسٌم العرض بٌن مجموعة الطالب المكلفٌن للبحث وذلك لتنمٌة مهارات العمل الجماعً  -

  1بٌن الطالب

  1ؤهأداعن  تغذٌة راجعة للطالب أعطاءٌجب  -

 فً االعنوان المختار من المواضٌع السهلة على الطالب خصوص أوٌكون الموضوع  أن ٌستحب -

 1 األولىالسنوات 

مناقشة فً لجنة شئون التعلٌم لتقرٌرا لولجنة المناهج الجودة وحدة ضمان فً نهاٌة العام الدراسً تصدر  .8
والتً ٌعكس متطلبات الهٌئة القومٌة لضمان جودة  والطالب عن مدى استٌفاء األقسام لخطة التدرٌس والتعلم

 1التعلٌم واالعتماد 

 :الملحقات 
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