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 اسرتاتيجية التعليم والتعلم والتقييم
محتتتتتتتتيم يالستفتتتتتتتت قيجيةتتتتتتتتسيي ويمتتتتتتتتحييتتتتتتتت  يممةتتتتتتتتي  يجالست تتتتتتتت قيمجالس  تتتتتتتت قيج  ت  تتتتتتتت يي4تستتتتتتتتراتيجيةتتتتتتتت  ج     ي  تتتتتتتت ي

يمالزيي ويفتيال  يجالتم   يجالست  م  يمإكسيبيجالطالبيجملت وميتيمجملهي جتيجالالزم .

جيةيةتتتتتتت  يمجالسطي   تتتتتتت ي  تتتتتتت ي ح تتتتتتت ييز ج  تتتتتتت جالسكيمتتتتتتت يلتتتتتتتلفيجالت تتتتتتتو يجمل س يتتتتتتت يمجالت تتتتتتتو يجالياحملوووووووور ا و  

ي:جالسيليجالسكيم ي   يجالاحوييجالت جس يماهجيجالب نيمجي

 مه :يز ج   جيةية  يمجالت و يذجتيجالص  يليالت و يجاليز ج   يةسيي ويمحيجالت و يجالا 

 البرنامج فيالنسبة  NARSال فيالنسبة  العلوم املختلفة

يي%03-03ي:جالت و يجيةية  

يي%43-43ي:صص  جالس  جالت و 

:جالت و يجينسين  يميجيجسمي    يي3-21% 

يي%7-3ي:جالست يبيجمل تجني

يي%3-0ي: كاوالوج ييجملت وميت

يي%8-7يم  مك يال ك  يت:

يي%233يجإلجميلي

 تتتتتتتتتتتتتسقي تتتتتتتتتتتتتت  تيجمل تتتتتتتتتتتتت  جتيليةتتتتتتتتتتتتتس تج ي ةتتتتتتتتتتتتتيال بيتت تتتتتتتتتتتتت قيمساو تتتتتتتتتتتتت يمذالتتتتتتتتتتتتت يالسح  تتتتتتتتتتتتت ي  تتتتتتتتتتتتتتج يجمل تتتتتتتتتتتتت  ي 

جالسكيمتتتتتت يجالستتتتتتت ايمتتتتتتتحييمبيالستتتتتتيليمال وصتتتتتتوايجلتتتتتت يجالسكيمتتتتتت يمجالستتتتتتت ايمتتتتتتحيجالت تتتتتتو يجيةيةتتتتتت  يجلتتتتتت يجالسطي   تتتتتت ي

 :هيجملتي  يجل يجملهي جت،يم ذهيجألةيال بي

 جملحيض جت 

    جالت مسيجملتم 

  م شيجالتم 

 جالس م اي جت 

 ي.   ي ةيسي  يجملشكالتجالست قي
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 مل مو يتيصغل ويمحيجالطالبيمنهي:يجالسيي  يم ايكي ةيال بي خ ىيال ست  تي 

 المشروعات البحثية. 
  الصيفي.التدريب 

شممممم ولاة  اممممما ل الت اممممما  لليممممموى اامممممط قمممممت    اممممما  مسمممممتو  اليممممموى  يممممم   متعممممم       الثوووووا  احملوووووور 

 تش ل:

  جيمسحينيتيجالتم ي. 

  جيمسحينيتيجالسح ي ي. 

    جيمسحينيتيجالتم   يمجملتم. 

  يجملشكالتيم  جة يج  يال  . 

 م  يسيجالست ايال س   قي(يليةس تج جيمسحينيتيجالشيه  ي)ي. 

 لمت فتتتتتتتتتت يي م تتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتحيي يتتتتتتتتتت يم  تتتتتتتتتتيسيجالستتتتتتتتتتت ايال س  تتتتتتتتتت قيم تتتتتتتتتت  يجملستتتتتتتتتتت بيجالتتتتتتتتتتذىييجمل تتتتتتتتتتتجنيمتتتتتتتتتتتىيإجس تتتتتتتتتتيزيجالستتتتتتتتتتت يبي

 .جملت بيمي ججعيمي يزيمحيجملش  

 الع ل  الذ  قت  من خول : التأهال لسو   احملور الثالث 

 جالب نتتتتتتتتتتيمجييفتتتتتتتتتتيجمل تتتتتتتتتت  جتييجمستتتتتتتتتتتج تغطتتتتتتتتتتليلكيتتتتتتتتتتي وي  تتتتتتتتتت ييز ج  تتتتتتتتتت يجال تتتتتتتتتتيمت ومتتتتتتتتتتيتيممهتتتتتتتتتتي جتيجالت تتتتتتتتتتو يجال

 جالت جس ي.

 الضيطي  ج يج خ يجي  و يجينسيفيج سوج يجمل   جتي   ي خالق يتيجملها يميسقيجالسكيم يلست  تيم   ي. 

 جالتت تتتتتتتتتتتيمتتتتتتتتتتحييفتتتتتتتتتتيجالتت تتتتتتتتتتتيمتتتتتتتتتتحيجمل تتتتتتتتتت  جتي  تتتتتتتتتت يمتتتتتتتتتتتي  يممهتتتتتتتتتتي جتيم   تتتتتتتتتت يالستتتتتتتتتتو يجالتمتتتتتتتتتت ييج ستتتتتتتتتتوج ي

ي-ج ج ويصتتتتتتتتتوبيتيجالزياتتتتتتتتت مجال قيلتتتتتتتتت يمييجالك ميميتتتتتتتتت يمجالسحيال تتتتتتتتت يجيغذ تتتتتتتتت جمل تتتتتتتتتييتيم تتتتتتتتت يم تتتتتتتتتييتيصتتتتتتتتتاي  ي

 .جالسكاوالوج ييج   وي يمييمزج عيج خض يميجالييكه ي-يمزج عي  ب  يميجنسيايج   وجف

  م تتتتتتتتييتيةتتتتتتتتو يجالتمتتتتتتتت ييفتتتتتتتتي تتتتتتتتت بيفءهتتتتتتتتييخبتتتتتتتت ج ييمجال تتتتتتتتيتت تتتتتتتتتيليالك  تتتتتتتت ييجال تتتتتتتتييب تتتتتتتت يضتتتتتتتتو يم شيجالتمتتتتتتتت يمجالتتتتتتتتتم جتيجالست ي

 جمل س ي .جالز ج   ي

  املست   الذاتيالتعل   احملور الرابع 

 متتتتتتتتحيجالت جةتتتتتتتت يجالتم  تتتتتتتت يمممي ةتتتتتتتت ييمجملنهتتتتتتتتييجالشخصتتتتتتتت يجكرستتتتتتتتيهييج ختتتتتتتت يجي  تتتتتتتت يجملستتتتتتتتسوىييجال تتتتتتتتيج خبتتتتتتتت وي

 لك يم ييتهي.يز ج  مها يجاليفيجملسسم ييمجملنهييجالسطي  ي  ت يجالسطوي ييجالت و يجالز ج   
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 :منهجية اعداد استراتيجية التعليم والتعلم

جامعة حلوان من وكيل الكلية  –تم تشكيل فريق إعداد استراتيجية التعليم والتعلم لكلية الصيدلة  -1

 لشئون التعليم والطالب وأعضاء لجنة شئون التعليم والطالب و رؤساء األقسام العلمية.

 للكلية. البيئيتشخيص الوضع الحالي للكلية من خالل التحليل  -2

 تنظيم ورشة عمل إلعداد استراتيجية التعليم والتعلم والتصديق عليها. -3

 متكررة لألقسام العلمية. اجتماعاتتحديد األهداف من خالل  -4

 دراسة ومراجعة استراتيجية التعليم والتعلم من قبل خبير فى هذا المجال. -5

بتاريخ  212ة من قبل مجلس الكلية بالصيغة النهائية )مجلس الكلية رقم الخط اعتماد -6

31/5/2212). 

 إعالنها وتعميمها علي األقسام العليمة. -7
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