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 وثيقة إستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم

 
سترجاعها إوالمعلومات تحصيلقادرا على  الطالبجامعة طنطا لجعل  –تسعى كلية طب األسنان  

حقيق أهداف متنوعة لتتواستراتيجيالمنطقى ولهذا تبنت الكلية أساليبوكذلك التفكير العلمى ا

 البرنامج بمستوى عال من الجودة. 
 

 رؤية الكليه

 

  ان تكون كلية معتمدةاكاديميا ومتميزة في طب الفم واالسنان محليا واقليميا ودوليا 

 

 رسالة الكلية

 

األكاديمينة طبقنا  للمعنايير القومينة  طبينب أسننانا بتخنريج طنطنجامعنة  - طب األسننانتلتزم كلية 

إطنار  فنىقليمنى وإجنراب بحنول علمينة مبتكنرة ياجات سوق العمل المحلى واالحتإيلبى المرجعية 

 متميزة.وتقديم خدمات مجتمعية  خالقيةاألقيم ال
 

  التدريس والتعلم والتقويماستراتيجية 
 

  -االستراتيجيات التالية : على بالكلية التدريس والتعلم والتقويمترتكز عملية 
 

 ويشمل:التعليم التقليدي )المباشر(  -أ

 

 التعليم الفردى  -1

 

يتمثننل التعلننيم الفننردى فننى انتهنناط المعلننم لطريننق وأسنناليب متنوعننة فننى التنندريس إسننتجابة إلننى 
وتزويند الطنالب باالساسنيات والمعنارف  الفروق الفردية بنين الطنالب لتحقينق أففنل فنرم تعلنم

 ويتم ذلك من خالل:. والمفاهيم
 
 

 :المحافرات •

 

المخصصه لذلك وبناب علي معايير الجودة فان طالب الفرقة تتم المحافرات في القاعات 
أكثننر منن مجموعننه كحنل لمشننكلة االعنداد المتزاينندت الدراسنية الواحنندت ينتم تقسننيمهم الني 

 للطالب.
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 وقد اتخذ مجلس الكلية الخطوات التالية لتحسين مستوي المحافرات من خالل:
 

وحاسننوب  Data Show تجهيننز جميننق القاعننات الدراسننية بشاشننات عننر  واجهننزة -

وحنل اعفناب هي نة التندريس  PowerPoint لعنر  المحافنرات باسنتخدام برننامج 

علي استخدام االمكانيات التقنية لهذا لبرنامج منن عنر  صنور متحركنة ومقناطق فينديو 

لتبسيط المعلومات للطالب وذلك باالفافة للطريقة التقليديه في اعطاب المحافنرة والتني 

 تخدام السبورة.تعتمد علي الشرح باس
 

ه بطرح االس لة واالستفسنارات علني اركة الفعاله وذلك عن طريق التوجالحل علي المش -

الطالب اثناب المحافرة او بطرح سؤال عام لجميق الطالب في القاعنه او بتوجينه سنؤال 

مباشننر الحنند الطننالب و بننذلك يننتم جننذب انتبننات الطننالب واشننراكهم فيمننا يننتم عرفننه مننن 

 معلومات.
 

ر موصالت صوتية السلكيه في قاعات المحافرات بما يتيح للمحافر حرية التحنرك توفي -

 و استخدام لغة الجسد اثناب المحافرة.
 

توفير اجهزة تكييف في بع  قاعات المحافرات والعمل علي توفيرها في بقية القاعنات  -

 .لتوفير الجو المناسب للمحافر والطالب
 

لنني باسننتعرا  منناتم تدريسننه فنني المحافننرة يبنندأ المحافننر خننالل الخمننس دقننا ق االو -

السابقه والوقوف علي مدي فهم الطالب للعناصر الهامه في المحافنرة منن خنالل طنرح 

 اس لة مباشرة وغير مباشرة علي الطالب.
 

ينتقننل المحافننر بعنند ذلننك النني عننر  الموفننوعات الجدينندة باسننتخدام اسنناليب العننر   -

 المختلفه.

 

هم عناصر المحافرة واالستفسار عن ال ملخم عر جزب االخير ليخصم المحافر ال -

 .مدي استيعاب الطالب لها
 
 :التجارب العمليه والتدريب بالعيادات •

 
في المعامل الخاصنه بكنل قسنم والتني تجهنز لطالب المرحلة الجامعية  التدريب العملييتم  -

 بادوات واجهزة تناسب االحتياجات العمليه لكل مقرر.

ادات علي حاالت مختلفه يتم العيبسنتين دراسيتين اخر  فيكون فياما التدريب االكلينيكي 

 .الدراسةتوفيرها بالعيادات العداد الطالب لما بعد انتهاب 

بالنسننبة لطننالب الدراسننات العليننا  فقنند تننم تننوفير عيننادة خاصننة بهننم يننتم العمننل بهننا تحننت  -

 إشراف أعفاب هي ة التدريس.

باالفنافه إلني  تلفة مثل معمل القياسنات الدقيقنةكما تم توفير معامل بحثيه للدراسات المخ

 األجهزة البحثية المتوفرة باألقسام المختلفة. 
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 -ويشمل : التفاعلى التعليم -2 
 

  التعاونىالتعليم  -أ

 

 وإجنراب األبحنال حل المشكالتدراسة حالة أو لالعدد يقوم الطالب بالعمل فى مجموعات صغيرة 

للحصنول النى أعلنى مسنتوى  فيمنا بيننهم عناونقينق التفاعنل والتحاجاتهم وإهتماماتهم وتحل تلبية

 م. من التعل
 

الننى االرتقنناب بمخرجننات عمليننة التعلننيم وتحسننين قنندرات التفكيننر عننند  التعنناونىويننؤدى التعلننيم 

الطالب من حيل زيادة التحصيل الدراسى واحترام وتفهنم الطنالب لقندرات األخنرين وإهتمامناتهم 

يؤهلنة ليكنون شنريك مجتمعنى فاعنل  بمان والعمل الجماعى بين الطالب وكذلك تنمية روح التعاو

 . ومنفبط بسوق العمل 

 

 التعليم االلكترونى -ب
 

م من التلقين الى طور التفاعنل وتنمينة المهنارات وذلنك منن خنالل يوهذت وسيلة تدعم تحول التعل

ة المختلفنة علنى ينلمالع والمجنالت ات اإللكترونينة إفنافة إلنى تصنفح المواقنقررقإتاحة بع  الم

صننادر التعلننيم فننى أى وقننت وأى مكننان شننبكة االنترنننت وهننذا يمكننن الطننالب مننن الوصننول إلننى م

كمننا تسننتخدم شننبكات التواصننل  ومواكبننة التطننورات العلميننة السننريعة فننى مجننال طننب االسنننان .

اد وقد تم تنوفير معامنل للحاسنب االلني والتني تهندف اليجن االجتماعي في نقل المهارات المختلفه.

 يي ننة تفاعليننه غنيننة بالتطبيقننات مننن خننالل اسننتخدام بننرامج الحاسننب االلنني والبننرامج التفاعليننه

باالفنافه للعمننل علنني زيننادة عنندد االجهننزة بمننا سيسناعد علنني اجننراب بعنن  االمتحانننات فنني تلننك 

 المعامل باستخدم شبكة االنترنت المتوفرة داخل الكلية.

 

 :ويشمل التعليم الغير مباشر -ب
 

  :هنىالعصف الذ -1
 

تشننجيق التفكيننر االبننداعى واطننالق الطاقننات الكامنننه عننند الطننالب .حيننل يقننوم المحافننر بعننر  

يقننوم المشننكلة ويقننوم الطننالب بعننر  أفكننارهم ومقترحنناتهم المتعلقننة بحننل المشننكلة وبعنند ذلننك 

وتطبينق بعفنها نسنب منهنا ومناقشتها مق الطالب ثم تحديد األالمحافر بتجميق هذت المقترحات 

منن clinical seminars و  case study و  chair side discussion  منن خنالل نإن أمك

 قبل طالب الدراسات العليا.

 

 :التعليم التجريبى  -2
 

ستراتيجية على قيام الطالب بعمل التجارب المعملية والدروس اإلكلينيكينة وحفنور تعتمد هذت اإل

فى المقررات الدراسية ممنا ينؤدى إلنى ة تسببع  العمليات الجراحية بالفم لتطبيق المعارف المك
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وكذلك الممارسات االكلينيكية خالل فترة االمتيناز ترسيخ المفاهيم وتنمية المهارات لدى الطالب. 

سواب داخل عيادات الكلية اوالتدريب الميداني في مستشفيات والوحدات الصنحية التابعنة لنوزارة 

الطننالب واطبنناب االمتينازوهي مننن اهننم نقنناط الصنحة باالفننافة للقوافننل الطبينة التنني يشننارك فيهنا 

القننوة فنني البرنننامج التعليمنني لكليننة طننب االسنننان حيننل ان الطالننب يقننوم فنني السنننوات الدراسننية 

االولني بتطبيننق مننا درسننه عملينا فنني المعامننل ومعامننل المحاكننات وبداينة مننن الفرقننه الثالثننه ينتقننل 

د ثقنة الطالنب فني نفسنه ويعطينه خبنرة للتطبيق علي المرفي مما يحول الدراسه الي متعه ويزين

وحنل االزمنات بمنا يحنول العملينة التعليمينه منن طنور التلقنين الني طنور  في التعامل مق المرفني

 االبداع والتفاعل وتنمية المهارات.
 

 :التعليم الذاتى -3
 

عارف والمهارات معتمدا على قدراتة الذاتية فى التحصيل ويعتمد التعليم الذاتى على تحصيل الم
ويتحقق ذلك من خالل األبحال  فى مجال تخصصة يحدللمتابعة التقدم والتطور الذى  ما يؤهلةب

وكذلك تقديم عرو  تقديمية لبع  الموفوعات الدراسية يعرفها  المكتوبة ومناقشتها
 .journal clubs و  seminarsمن خالل ال ب المحافرات الدراسية ومناقشتها الطالب أثنا

 

 :التقويم
 

التندريس وأيفنا  أعفناب هي نةويهدف إلنى تزويند في إسترتيجيتها إستخدام التقويم  تتبنى الكلية

بنتننا ج األداب بتسنتمرار وذلننك لتحسنين العمليننة التعلمينة ويسننتخدم للتعنرف علننى نننواحي الطنالب 

عننن طريننق البرينند القننوة والفننعف ومنندى تحقيننق األهننداف واإلسننتفادة مننن التغذيننة الراجعننة 

 ةفي تعنديل المسنار نحنو تحقينق هنذالجامعى لكل من الطالب وأعفاب هي ة التدريس  اإللكترونى

تقويم المسنتمر للطنالب من خالل ال و تتم المتابعة الدوريةالتعلم التعليم واألهداف وتطوير عملية 

نظنام  للطنالب معرفنةممنا يتنيح على مدار الفصلين الدراسنيين  أعمال السنةمتحانات عن طريق إ

التنندريس  ويتننيح أيفننا ألعفنناب هي ننة ،بهننات والتنندرب عليهننا والحننرم علننى االلتننزام متحانننااإل

 . متابعه مستوى الطالب بدقة
 

 -ويتم تقويم الطالب بأساليب متعددت للتأكد من تحقيق االهداف التعليمية منها:
 

o  االختبننارات التحريريننة )فنني نهايننة العننام وأعمننال السنننه( وتشننمل اختبننارات االختيننار مننن
 دد واالس لة المقالية القصيرة.متع

o .االختبارات الشفوية في اخر العام 

o نظام ال  والتي تتبق االختبارات العملية واالكلينيكيةrubrics).) 

o بطاقنات  وينتم تسنجيلها فني المتطلبات العملينة والحناالت االكلينيكينة خنالل العنام الدراسني

  الخاصه بكل قسم. التقويم

o .المشروعات البحثية 
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o للطننالب اثننناب فتننرة االمتينناز سننواب داخننل عيننادات الكليننة او فنني  التقننويمفه النني باالفننا

مستشفيات ووحدات وزارة الصحه بناب علي ما يقدمه من حناالت اكلينيكينة ومشنروعات 

 بحثية ودورات تدريبية بما يستوفي متطلبات كل اقسام الكلية.

o  فمان عدالة وشفافية االمتحانات  حيل انه 

 ال ينفرد عفو من اعفاب لجنه االمتحان بوفق االس لة..            

 . يتم اشراك الممتحن الخارجى فى وفق االمتحانات والتصحيح.           

. يتم اخذ المتوسط لكل سؤال من اعفاب لجنه االمتحان لوفق الدرجه النها ينة           

 لكل سؤال.

 ولية والتميز والعدالة واالخراط الجيد.. تتميز اس لة االمتحانات بالتنوع والشم          

. بالنسبة للجنه االمتحانت الشفوية والعملية  يتم وفق درجاتها من خنالل لجننة         

 ثالثية لفمان العدالة والشفافية. 
 
 :والتقويم  والتعلم دريسستراتيجية التإأهداف  ❖
  

زمنة للنجناح فني دراسنتهم الا . مساعدة الطالب على تطنوير معلومناتهم ومهناراتهم الشخصنية ال1

 . لخدمة مجتمعهمومتميزة الجامعية وحياتهم العملية بعد التخرط لتقديم مساهمة فعالة 
 
وتخريج طالنب قنادر علنى  بما يتماشى مق مكانتها العملية التعليمية بالكلية العمل على تطوير. 2

  المنافسة في سوق العمل.
 
قديم تعليم متميز عن طريق توفير فنرم للتنمينة المهنينة براز دور الكلية محليا ودوليا في تإ. 3

 . عفاب هي ة التدريسأالمناسبة لدعم 
 
 . التقويمساليب أفكار الجديدة فيما يخم التعليم والتعلم و. تشجيق اإلبتكارات واأل4

 

سننتراتيجية التعلننيم والننتعلم طننالب واألطننراف المعنيننة فيمننا يخننم إراب الأعتبننار خننذ فنني األ. األ5

 . ستبيانات المختلفةبالكلية من خالل اإللتقويم وا

 

تساق بين مواصفات خريج الكلية المطلوبة ومحتوى البرامج والمقررات الدراسنية . تحقيق اإل6

وكنذلك إلنى جاننب التندريب المسنتمر بعينادات األقسنام المختلفنة بالكلينة  التى يتم تدريسها بالكلية

 . ى وتطوير برامج الدراسات العلياوأخالقيات البحل العلمالنهو  بمنظومة 

 

لتحقيننق  هنناالخاصننة ب التنندريس والننتعلم والتقننويمسننتراتيجية إتسننعى الكليننة لتحقيننق كمننا 

 -من خالل عدة سياسات منها:األهداف المطلوبة 
 

 الطالب بالرؤية والرسالة واألهداف العامة للكلية واألقسام المختلفة بها. وإشراك تعريف .1
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والتعلم والمناهج الدراسية وطنرق التندريس وأسناليب  الكلية راتيجيةتعريف الطالب بتست .2

 .وذلك عن طريق دليل الطالب وموقق الكلية  التقويم بكل قسم
 

مننن خننالل المنسننقين  تقسننيم الدفعننة إلننى مجموعننات وتحفيننز الطننالب علننى الننتعلم الننذاتي .3

 .االكاديميين للفرق المختلفة 
 

 .ة الطالب من خالل الدعم االكاديمى ومتابع  الطالبىتفعيل برامج الدعم  .4
 

 وفق االيات لدعم الطالب المتفوقين والمتميزين . .5
 

التدريب المستمر ألعفاب هي ة التدريس والهي ة المعاوننة علنى مهنارات العنر  الفعنال  .6

 .والسعى لوفق االية للتقييم لتحسين اآلداب وطرق التدريس المختلفة

سننناتذة لعمنننل الكتننناب الجنننامعى سنننية وتحفينننز األفنننى المقنننررات الدرا التحنننديل المسنننتمر .7

 وإستخدامه كأحد المراجق العلمية للمقرر الدراسي.
 

 تحديل الموقق اإللكتروني للكلية. .8

 

اإلهتمننام بمكتبننة الكليننة وتطويرهاالمسننتمر وتزوينندها بالنندوريات العلميننة واإلصنندارات   .9

 الحديثة للمراجق .

وإمنندادها بأحنندل أجهننزة عامننل والعيننادات اإلهتمننام بقاعننات التنندريس والمحافننرات والم .10

 يالت لتحسين الفاعلية التعليميةالعر  والشاشات وكافة التسه
 

 تصميم برامج موثقة للتدريب للطالب واطباب االمتياز . .11
 

وفق أليات محددة للتأكد من مدى توافق وربط اإلمتحانات بمخرجات النتعلم المسنتهدفة  .12

ة تقويم الطنالب علنى مسنتوى القسنم والكلينة وآلينات وتوفير آليات محددة للتأكد من عدال

 –نهننا للطننالب مننن خننالل وسننا ل مناسننبة )كموقننق الكليننة لتوثيننق نتننا ج اإلمتحانننات وإعال

 البريد اإللكترونى للطالب (
 

 إستخدام الكلية نظام الممتحنين الخارجيين.  .13
 

ا في تطوير البرامج تحليل نتا ج تقويم الطالب على المستويات المختلفة واإلستفادة منه .14

 والمقررات الدراسية.
 

 وفق قواعد موثقة للتعامل مق تظلمات الطالب من نتا ج اإلمتحان وإعالنها. .15
 

واإلسنتفادة  علنى المجنالس المتخصصنة ير عام عن نتا ج اإلمتحانات وعرفهإعداد تقر .16

 .منة فى تحسين العملية التعليمية
 

والقينام بتحلينل بياننات  اإلسنتبياناتل الحرم على قيناس وتقينيم رفنا الطنالب منن خنال .17

رفننا الطننالب والتوصننل إلننى النتننا ج التنني تسنناعد علننى معرفننة مسننتوى رفننا هم عننن 

لوسننا ل التعليميننة سياسننات القبننول والتحننويالت وأسنناليب الننتعلم واإلمكانننات المعمليننة وا
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الطننالب والعمننل علننى دراسننتها الداعمننة للكليننة إلننى جانننب صننناديق شننكاوى ومقترحننات 

 .حلهاو
 

اسنننتطالع رأى طنننالب الدراسنننات العلينننا عنننن البنننرامج التعليمينننة المقدمنننة والتسنننهيالت  .18

 المادية.

 

 ألية المتابعة :

 
سنويا فى فوب نتا ج اإلمتحانات  التدريس والتعلم والتقويمستراتيجية مراجعة إ -1

 .وإستقصاب أداب الطالب

رحات بالحذف او االفافه من باالستراتيجية وكذلك اي مقت يتم اعالن جميق اقسام الكلية -2

أعفاب هي ة التدريس والهي ة المعاونة للوقوف على فاعليتها أو تعديلها بنابا قبل 

 على نتا ج هذت المراجعة إذا لزم األمر.  
 

فمان  ووحدةالمتابعة المستمرة من اللجنة المختصة بش ون الطالب والدراسات العليا  -3

التدريس والتعلم مية المختلفة بتستراتيجية الكلية قسام العلالجودة بالكلية إللتزام األ

 .والتقويم
 

عفاب مجلس الكلية واالعالن عنها علي موقق الكلية أيتم عر  االستراتيجيه علي  -4

 وتوزيعها علي مجالس االقسام.
 


