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 التعليم والتعلم ةيجإستراتي

 
 ورؤية سالةركذلك لتحقيق لتحقيق أهداف البرنامج التعليمي واستراتيجيات و أساليب متنوعة للتعليم والتعلم  تتبنى الكلية

 يتمحيث ب أعداد الطالومقررات لل المنهج الدراسى ستراتيجيات التعليم و التعلم المستخدمة وفقا لطبيعةإوتختلف . الكلية

 عن طريق المحاضرات , الحصص العملية, التدريب الصيفى و المشروعات الميدانية. تدريس ال

 

 التى تنتهجها الكلية فيما يلى لتعليم والتعلما استراتيجيات: 

 طرق تقليدية: -أ
خال لك بإدوتتمثل فى إلقاء المحاضرات على الطالب. هذا وتحرص الكلية على تطوير أساليب المحاضرات وذ

 لطالب.لومقاطع الفيديو ، وأساليب المحاكاة ، مما يسهل وصول المعلومات ،   Powerpointأساليب ال 

 

 طرق غير تقليدية: -ب

  :)Cooperative Learning( (ىالتعاون التعلم-1

من الواقع  حاالت راسةد أو مشكالت حلل العدد صغيرة مجموعات في معا بالعمل الطالب فيها يقوم ةاستراتيجي هي

 .العمل سوق فى للمنافسة هلهمؤت و المستهدفة التعلم مخرجات مع تفقت عملية مهارات كسبهمت العملى

 -مثل: ةوتتميز هذه اإلستراتيجية بمميزات عديد

 يادة معدالت التحصيل وتحسين قدرات التفكير عند الطالب.ز -1

 بأنفسهم. همثقت يزيد منعملية التعلم و على قبالهمإمن مما يحسن  بين الطالبعالقات إيجابية  تنمية -2

 .نمية روح التعاون والعمل الجماعي بين الطالبت -3

 

 

 : )Brain Storming(الذهنيالعصف -2

لتفكير اهي تشجع فبين المحاضر و الطالب ؛  خلق التفاعل البناءوتطوير المحاضرة التقليدية لحديثة  ةاستراتيجي هي

يقوم  ثم لمشكلةااإلبداعي حيث يقوم المحاضر بعرض المشكلة ويقوم الطالب بعرض أفكارهم ومقترحاتهم المتعلقة بحل 

الق حرية على إط مع الطالب ثم تحديد األنسب منها ويعتمد هذا اإلسلوب و تحليلهاهذه المقترحات  ةمناقشالمحاضر ب

 رين.التفكير وإرجاء التقييم والتركيز على توليد أكبر قدر من األفكار وجواز البناء على أفكار األخ

 

 

 : )Learning-Self( التعلم الذاتي-3 
ن مصادر حصيل مبتحصيل المعارف والمهارات معتمداً على قدراته الذاتية في الت فيها يقوم الطالب ةاستراتيجي هي

عة هله لمتابمما يؤ ةفى المرحلة ما بعد الجامعي مواصلة التعلم بنفسه و يمكنه من هشخصيت ينمىالتعليم المختلفة مما 

خرج روع التخالل البحوث ومشسلوب من ألالتقدم والتطور الذي يحدث في مجال تخصصه وتقوم الكلية بتطبيق هذا ا

 .لطالب الفرقة الخامسة
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 :)Experimental Learning (م التجريبييالتعل-4 
ب بعمل يام الطالقخالل  تعتمد الكلية إستراتيجية التعلم التجريبي في أغلب المقررات في البرامج التعليمية المختلفة من

طالب م لدى اللى ترسيخ المفاهيإالمقررات الدراسية بما يؤدي  معظمتجارب معملية لتطبيق المعارف المكتسبة في 

طالب به  يقومالذي  المستشفيات وأيضا التدريب الميداني لمصانع والشركات وبازيارات ميدانية ب القيامباإلضافة إلى 

 .قبل التخرجالفرقة الثالثة والرابعة 

 
 

 : )Learning Computer Based (لكترونيالتعليم اإل -5
 

ف إلى هارات وتهدية المتدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنم ةستراتيجيإ هي

اسبات بيقات الحعلى تط األشكال اإللكترونية للتعليم والتعلم حيث تعتمد بعضإيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات تجمع 

  .ويباإللكترونية وشبكات اإلتصال والوسائط المتعددة في نقل المهارات والمعارف وتضم تطبيقات عبر ال

 

 : )Community Based Learning( التعليم القائم على المجتمع -6

 

شاريع م ن خالل و المشاركة المجتمعية م ات المقرر بعض  ط و تناسق بينبعلى رلتعليم القائم على المجتمع هدف اي

ا اجحا مدركمع ليكون نفالمشاركة المجتمعية هدفها بناء الجسور بين الطالب و المجتيقوم بها الطالب . ميدانية   ةبحثي

م يتعلم مفهوو عمل لجماعي و فرق الللمجتمع، و من خالل المشاركة المجتمعية يتعلم الطالب مهارات أخرى مثل العمل ا

 شأنها أن ات منمات وسلوكيتجاهات و مهارات و معلوإى التنافس و يكتسب خبرات و قيم والتعاون بدال من التركيز عل

 .كثر قوة و مرونة و تكيفأتجعله 
 

 التالية: موالتعللتعليم اأساليب تستخدم ن كلية الصيدلة و التصنيع الدوائى إف ستراتيجياتإلاه و بناء على هذ
- Lectures 

- Practical Sessions 

- Tutorials 

- Role play simulation 

- Group presentation 

- Assignments 

- Research projects 

- Case studies 

- Group discussions 

- Site visits 
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 فى البرنامجيم نظم التقويم و التقي 

 
 أساليب تقويم الطالب 

منها : ،اكد من تحقيق األهداف التعليمية متعددة للتساليب أيتم تقويم الطالب ب  

 Written exams (Quizzes, Midterm & Final)  

 Practical exams (Weekly and/or final)  

 Oral exams (final) 

 Assignments 

 Research projects/Field 

 Interactive learning 

 

 ذكرها كاآلتى:ساليب السابق يتم توزيع درجات التقييم على األ و

 Midterm written (20 % of total marks) 

 Course  Works (30 % of total marks) 

 Oral exam (10 % of total marks)  

 Final written exam (40 % of total marks) 

 

 الدعم و االنشطة الطالبية التى يحتوى عليها البرنامج 

 عم للطالب:تحرص ادارة الكلية على تقديم كافة أنواع الد

بعة لفة و متاالمخت الدعم االكاديمى من خالل لجنة الدعم االكاديمى والمنسقى االكادميين للفرق الدراسية -

 تطبيق نظام الساعات المكتبية

 الرعاية الطبية -

 ية.جتماعاألنشطة الطالبية : توافر األنشطة المختلفة مثل الثقافية , الرياضية , الفنية , اال -

 بجامعة فاروس مالعب رياضية متنوعة مع الصيانة الدائمة للحفاظ عليها.كما يتوافر 

 

 آلية متابعة إستراتيجية التعليم والتعلم 

ستجدات مسنوات فى ضوء نتائج الطالب إال عند حدوث  5يتم تحديث إستراتيجية التعليم والتعلم كل  .1

 أخرى أو قرارات جامعية.

 فيدة بشأنت المستوالهيئة المعاونة بالكلية ، وكذلك الطالب والجهايتم مراسلة جميع أعضاء هيئة التدريس  .2

د ريق البريطعن  خطابات( ،أو -إستراتيجية التعليم والتعلم السابقة للكلية ، سواء بنسخ ورقية )إستبيانات

 اإللكترونى لوضع مقترحات بالحذف أو اإلضافة.

منفردة  بصورة لطالب ،والجهات المستفيدة، سواءتجميع آراء أعضاء هيئة التدريس ،والهيئة المعاونة، وا .3

 أو فى مجالس أقسام معتمدة.
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وير جنة تطليتم تشكيل لجنة )من وحدة ضمان الجودة بالكلية وأعضاء معيار التعليم والتعلم ،وأعضاء  .4

 يئةعضاء هرحات أالتعليم والمناهج( لوضع الصورة النهائية إلستراتيجية التعليم والتعلم  بناءا على مقت

 التدريس والهيئة المعاونة والطالب والجهات المستفيدة.

 تفيدة.تقديم اإلستراتيجية المحدثة لإلعتماد فى مجلس كلية يضم رؤساء األقسام وطالب وجهات مس .5

 اإلعالن عن إستراتيجية التعليم والتعلم بالطرق اآلتية: .6

  ندوات توعية 

 على الموقع اإللكترونى للكلية 

 

  والتعلمالتعليم مصادر: 

 مدرجات للمحاضرات العامة  -

 فصول للدروس و التمارين  -

 معامل متخصصة  -

 صيدلية نموذجية -

 مصنع االدوية التجريبى  -

 وحدة حيوانات التجارب  -

 قاعات للتعلم بواسطة الكمبيوتر  -

  مكتبة -
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