كلية الصيدلة

استراتيجية التدريس و التعلم والتقويم
انطالقا من رؤية ورسالة كلية الصيدلة بجامعة ع ين ش مس والت ى تھ دف إل ى إع داد خ ريج
قادر على المنافسة ،ويلبى االحتياجات المتزايدة والمجاالت الجديده فى سوق العم ل ،وبن اء
على حص ر أس اليب الت دريس و التقي يم ف ى االقس ام العلمي ة المختلف ة  ،وبع د االط الع عل ى
الالئحة الداخلية لبرنامج بكالوريوس الصيدلة وبرنامج بكالوريوس الص يدلة ) التصميم الدوائى(
والخط ة االس تراتيجة لكلي ة الص يدلة ،ت م إع داد اس تراتيجية الت دريس وال تعلم والتق ويم
متضمنة مختلف السياسات المتبعة للتدريس والتعلم و التق ويم والمص ادر التعليمي ة المختلف ة
وكذلك مختلف أنماط التدريس المتبعة داخل المؤسسة بحيث يتع رض الطال ب ف ى المراح ل
التعليمية المختلفة لكافة الوسائل التعليمية المختلفة التى تضمن استعداده التام لمواجھة س وق
العمل وكافة المواقف التى قد يتعرض لھا فى حياته العملية.
و شارك فى إعداد و مراجعة االستراتيجية األطراف المعنية من أعضاء ھيئة التدريس و
الھيئة المعاونة و ممثل عن المستفيد النھائى من الخريجين و ممثل عن مركز ضمان
الجودة و االعتماد بجامعة عين شمس و ممثل عن الطالب.
وتم التركيز على وسائل التدريس و التعلم الحديثة خاصة التعلم عن بعد والتعلم الذاتى
والتعلم الجماعى وكذلك تم التركيز على المشكالت الخاصة بعملية التعليم ووضع ما يلزم
من سياسات لمواجھة ھذه المشاكل والمواقف .
تم وضع أھداف الستراتيجية التدريس و التعلم و التقويم مستمدة من أھداف االستراتيجية
العامة للمؤسسة ارقام ) (9,8,7,5,4,3,2,1ويتم متابعة تنفيذھا من خالل الخطة التنفيذية
السنوية للمؤسسة.
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أوال :أھداف استراتيجية التدريس و التعلم
.1

.2
.3
.4
.5

تط وير الب رامج و المق ررات الدراس ية لبرن امج بك الوريوس الص يدلة وبرن امج بك الوريوس
الص يدلة ) التص ميم ال دوائى( بم ا ي تالئم م ع احتياج ات س وق العم ل ويض من التمي ز ال دائم
وأساليب التعلم الحديثة.
تنمي ة مھ ارات االبتك ار و االخت راع و ال تعلم ال ذاتى و غ رس ق يم الحري ة العلمي ة و المس ئولية
األجتماعية .
تنمية المھارات التدريسية ألعضاء ھيئة التدريس و تشجيع األفكار الجديدة ف ى االرتق اء بعملي ة
التدريس و التقييم.
االرتقاء بالمكانة العلمية للكلية محليا و دوليا.
توفير مصادر التعليم و الت دريب المختلف ة وتطبي ق أس اليب متع ددة للتق ويم لتحقي ق بيئ ة تعليمي ة
مناسبة تتضمن تنفيذ السياسات التعليمية المتبعة فى الكلية .

األھداف االستراتيجية العامة للمؤسسة:
 .1تطوير البرامج والمقررات الدراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بما يالئم
إحتياجات المجتمع وسـوق العمـل وضمان التميز الدائم و مواكبة التطورات العالمية فى ھذا
المجال .
 .2اإلرتقــاء بمنظــومــة البحـث العـلمى .
 .3اإلرتقاء بالمنظومة الطالبية .
 .4التوسع فى خدمة المجتمع والبيئة .
 .5توفير وإعداد أعضاء ھيئة التدريس بالمستوى األكاديمى المتميز .
 .6تطوير أداء الجھاز اإلدارى .
 .7تعزيز خدمات الخريجين وتلبية إحتياجات المستفيد النھائى .
 .8تطوير البنية التحتية المعلوماتية للكلية .
 .9تعزيز إدارة الجودة الشاملة ووضع نظام لتقييم األداء.
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اھداف استراتيجية
التدريس و التعلم

مطابقة األھداف الخاصة باستراتيجية التدريس و التعلم مع األھداف العامة لالستراتيجية العامة للكلية

ثانيا :األطراف المعنية
 -1الطالب:
يعتبر الطالب ھو الضلع األساسى الذى ترتكز عليه استراتيجية التدريس و التعلم بالمؤسسة من
حي ث تط وير قدرات ه و تنمي ة مھارات ه و تش جيع ال تعلم ال ذاتى و اع داده بش كل جي د لمواجھ ة
تح ديات س وق العم ل ،م ن خ الل تط وير و تح ديث المق ررات و اس تخدام انم اط مختلف ة م ن
التدريس و التقييم و توفير المصادر التعليمية المناسبة.
 -2أعضاء ھيئة التدريس:
يمثل عضو ھيئة التدريس الضلع الثانى من استراتيجية التدريس و التعلم من حيث تفعيل أنم اط
غير تقليدية للتدريس و التقييم ،و القيام باالشراف على التط وير المس تمر للمق ررات النظري ة و
العملية ،و االشراف على كافة األنشطة التعليمية داخل المؤسسة.
 -3المستفيد النھائى من الخريجين:
يمثل المستفيد النھائى من الخريج سوق العمل المتاح للطالب ،و تعمل االستراتيجية على توفير
المتطلبات األساسية لسوق العمل متمثلة فى اعداد خريج متميز.
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 -4المجتمع:
يمثل المجتمع الطرف النھائى المستفيد من الخدمة عن طريق توفير خريج متميز قادر على
توفير الخدمة الصحية المطلوبة بشكل متميز.

ثالثا :تنوع أساليب التدريس و التقييم
ترتكز استراتيجية التدريس و ال تعلم عل ى تن وع األس اليب و الط رق المتبع ة ف ى عملي ة الت دريس و
ال تعلم والتق ويم بحي ث يتع رض الطال ب لمختل ف األس اليب التدريس ية و التعليمي ة الحديث ة بجان ب
األسلوب التقليدى ال ذى يعتم د عل ى إلق اء المحاض رات؛ وعل ى الص عيد االّخ ر ال ي تم تقي يم الطال ب
اعتمادا على االمتحان النھائى كوسيلة وحيدة للتقييم ب ل ترتك ز عملي ة تقي يم الطال ب عل ى مجموع ة
من األساليب بجانب األسلوب التقليدى فى التقييم.
و بعد حصر أس اليب الت دريس و التقي يم المتبع ة ف ى مختل ف األقس ام العلمي ة بالكلي ة وج د أن الكلي ة
تتبع أساليب تدريس و تقييم متنوعة بنسب متفاوتة حس ب طبيع ة ك ل مق رر و المخرج ات التعليمي ة
المستھدفة منه و بعد الحصر وجد االّتى:
أساليب التدريس:
-1المحاضرات النظرية:
تق وم المحاض رات النظري ة عل ى الق اء المحاض ر لج زء م ن المق رر عل ى الط الب داخ ل قاع ة
المحاض رات باس تخدام الوس ائل الس معية و البص رية المختلف ة ع ن طري ق اس تخدام اّالت الع رض
الحديثة ) الداتا شو( المتوفرة بجميع قاعات الدرس فى المؤسسة.
و يرتبط ھذا ال نمط بت دريس ع دد ) (55مق رر بنس بة  %100م ن مجم وع المق ررات الت ى ت درس
لبرنامج بكالوريوس الصيدلة وعدد ) (65مقرر بنسبة  %100من مجموع المق ررات الت ى ت درس ف ي
برنامج بكالوريوس الصيدلة ) التصميم الدوائى(.
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-2النقاشات :
يعتمد ھذا النمط على خلق نوع من الحوار ف ى أح د الموض وعات المتعلق ة ب المقرر و فيھ ا يط رح
المحاضر مجموعة من االسئلة خالل المحاضرة و يقوم بمناقشة الطالب فيھ ا و الق اء الض وء عل ى
جوانب الخطأ و الصواب فى ارائھم من الناحية العلمية
و ي رتبط بھ ذا ال نمط ع دد ) (41مق رر بنس بة  % 75م ن ع دد المق ررات لبرن امج بك الوريوس
الص يدلة وع دد ) (57مق رر بنس بة  % 87.5م ن مجم وع المق ررات الت ى ت درس ف ي برن امج
بكالوريوس الصيدلة ) التصميم الدوائى(.
-3الدروس العملية:
يقوم ھذا النمط على شرح أحد التجارب او االختب ارات العملي ة المرتبط ة ب المقرر النظ رى و الت ى
تح اكى م ا س وف يتع رض ل ه الطال ب ف ى حيات ه العملي ة بواس طة أعض اء الھيئ ة المعاون ة داخ ل
المعام ل الطالبي ة باس تخدام االت الع رض الحديث ة المت وفرة بجمي ع معام ل المؤسس ة و باس تخدام
مختلف الوسائل االيضاحية م ن ماكيت ات او اف الم توض يحية او ع روض تقديمي ة .ث م يق وم الطال ب
بتنفيذ التجربة بمتابعة أعضاء الھيئة المعاونة.
و تمث ل نس بة المق ررات العملي ة  %80م ن مجم وع المق ررات بواق ع  44مق رر عمل ى لبرن امج
بك الوريوس الص يدلة وع دد ) (49مق رر بنس بة  %75.4م ن مجم وع المق ررات الت ى ت درس ف ي
برنامج بكالوريوس الصيدلة ) التصميم الدوائى(.
-4األبحاث الطالبية:
يعتمد ھذا النمط على طرح عدد من الموضوعات المتعلقة بالمقرر و يطلب من كل طالب القيام
بعملية البحث عن موضوع معين و قد يكون ھذا البحث ميدانى او تحقيقى او بحث عملى داخل
المعمل باستخدام األجھزة العلمية بالمؤسسة.
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و ي رتبط ھ ذا ال نمط بع دد ) (37مق رر بنس بة  % 67م ن ع دد المق ررات الدراس ية لبرن امج
بك الوريوس الص يدلة وع دد ) (37مق رر بنس بة  % 57م ن مجم وع المق ررات الت ى ت درس ف ي
برنامج بكالوريوس الصيدلة ) التصميم الدوائى(.
-5تكوين فرق عمل طالبية:
فى ھذا النمط يقسم الطالب إلى مجموعات بحد أدنى  5طالب و حد أقصى  20طالب ،و تكون كل
مجموع ة طالبي ة فرق ة عم ل و ي تم اختي ار ممث ل ع ن ك ل فرق ة عم ل ،و ت وزع مجموع ة م ن
الموض وعات مرتبط ة ب المقرر عل ى ھ ذه الف رق .و تق وم ك ل مجموع ة بعم ل بح ث ع ن ھ ذا
الموض وع ،أو تق ديم ع رض تق ديمى ل ه ،او تص ميم مطوي ات متعلق ة بالموض وع او تص ميم
مجسمات ،أو اجراء بحث علمى ،أو تصميم معلق يعرض فى القسم العلمى المعنى.
و ي رتبط بھ ذا ال نمط ع دد ) (35مق رر بنس بة  %64م ن مجم وع المق ررات الدراس ية لبرن امج
بك الوريوس الص يدلة وع دد ) (51مق رر بنس بة  %78.5م ن مجم وع المق ررات الت ى ت درس ف ي
برنامج بكالوريوس الصيدلة ) التصميم الدوائى(.
-6عروض تقديمية طالبية:
فى ھذا النمط يقوم كل طالب أو مجموعة طالبية باعداد عرض تقديمى متعلق بأحد الموضوعات
المتعلقة بالمقرر و يقوم بعرضه على زمالئه باستخدام الداتا شو فى المعامل الطالبية و يتم تقييمه
من قبل أعضاء الھيئة المعاونة و المشرف على المقرر العملى.
و يمثل ھذا النمط  %71من ع دد المق ررات بواق ع  39مق رر لبرن امج بك الوريوس الص يدلة وع دد
) (63مقرر بنسبة  %96.9من مجموع المقررات التى تدرس في برنامج بكالوريوس الصيدلة
) التصميم الدوائى(.
-7واجبات منزلية:
فى ھذا النمط يقوم عضو ھيئة التدريس بطرح عدد م ن االس ئلة او النم اذج المتعلق ة ب المقرر عل ى
الطالب ،على أن يبح ث الط الب ف ى ح ل ھ ذه النم اذج ف ى المن زل و تس ليم االجاب ات ف ى االوق ات
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المحددة او ارسالھا على البريد االلكترونى الذى يحدده عضو ھيئة التدريس .و قد تناقش نماذج من
اجابات الطالب فى قاعة المحاضرات او فى المعامل الطالبية.
و يرتبط بھذا النمط عدد ) (43مقرر بنسبة  %78من مقررات برنامج بكالوريوس الص يدلة وع دد
) (41مقرر بنسبة  % 63من مجموع المقررات التى تدرس في برنامج بكالوريوس الصيدلة
) التصميم الدوائى(.
-8زيارات ميدانية:
تق وم الزي ارات الميداني ة عل ى تنظ يم زي ارات طالبي ة بش كل من تظم لمص انع وش ركات األدوي ة أو
المستشفيات الجامعية مع وجود مشرف من القسم العلمى المعنى التاح ة الفرص ة للطال ب للتع رض
لجانب عملى من سوق العمل الفعلى.
و يرتبط ھذا النمط فى األساس بقس مى الص يدلة االكلينيكي ة و الص يدالنيات و تكنولوجي ا األدوي ة و
يمثل  %5من عدد المق ررات بواق ع  3مق ررات دراس ية لبرن امج بك الوريوس الص يدلة وع دد )(3
مقرر بنسبة  % 4.6من مجموع المقررات التى تدرس في برنامج بك الوريوس الص يدلة )التص ميم
الدوائى(.
و من حيث أساليب التقييم وجد االّتى :
أساليب التقييم :
بالنسبة لبرن امج بك الوريوس الص يدلة يوج د ع دد ) (55مق رر يعتم د عل ى امتحان ات نھاي ة الفص ل
الدراسي بنس بة  %100و ع دد ) (43مق رر يس تخدم االمتح ان الش فوى بنس بة  %78و ع دد )(36
مقرر يستخدم االبحاث و العروض التقديمية و الواجبات المنزلي ة ف ى تقي يم الطال ب بنس بة )(%65
و ع دد ) (44مق رر يس تخدم االمتحان ات العملي ة بنس بة )  (%80و ع دد ) (46مق رر يس تخدم
االمتحانات الدورية بنسبة ).(%84
و بالنس بة لبرن امج بك الوريوس الص يدلة ) التص ميم ال دوائى( يوج د ع دد ) (65مق رر يعتم د عل ى
امتحانات نھاية الفصل الدراسي بنسبة  %100و عدد ) (50مقرر يستخدم االمتحان الشفوى بنس بة
 %77وعدد ) (49مقرر يستخدم االمتحانات العملية بنسبة )  (%75.4و عدد ) (52مقرر يستخدم
امتحانات منتصف الفصل الدراسي بنسبة ).(%80
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رابعا :توفير مصادر مختلفة لعملية التدريس و التعلم
لتنفيذ أھداف استراتيجية التدريس و التعلم يجب ت وافر مجموع ة م ن المص ادر المتنوع ة الت ى يس تطيع
من خاللھ ا ك ال م ن الطال ب و عض و ھيئ ة الت دريس تحقي ق االس تفادة القص وى م ن عملي ة الت دريس و
التعلم داخل الكلية.
و فيما يلى قائمة بالمصادر التعليمية المختلفة التى توفرھا المؤسسة :
 -1مكتبة الكلية مزودة بأحدث الكتب و المراجع فى كافة التخصصات.
 -2معمل حاسب آلى متصل بشبكة االنترنت ومتاح لالطالع على كافة قواعد البيانات العالمية
 -3معمل حاسب آلى مزود ببرامج تصميم االدوية
 -4زيارات ميدانية للمصانع والمستشفيات
 -5مدرجات مزودة بأجھزة العرض الحديثة
 -6معامل طالبية مزودة بأالت العرض والتجھيزات المعملية المختلفة و مفتوحة للطالب فى غير
وقت الدروس العملية المقررة للقيام باألنشطة الطالبية المختلفة تحت إشراف احد أعضاء الھيئة
المعاونة.
 -7مزرعة نباتية مزودة بالنباتات الطبية والعطرية ألغراض التعلم و البحث.
 -8بيت الحيوان مجھز على احدث مستوى.
 -9مختلف الوسائل االيضاحية من مجسمات و ماكيتات و غيرھا.
 -10المساھمة فى المعمل االفتراضى بكلية الھندسة ببعض التجارب الطالبية .

خامسا :السياسات الخاصة بالمؤسسة فى مجال التعليم
تتبني الكلية سياسات في مج ال التعل يم وال تعلم لتحقي ق رس الة الكلي ة واھ دافھا االس تراتيجية كم ا تتبن ي
الكلي ة المع ايير القومي ة المرجعي ة لقط اع الص يدلة وتم ارس الكلي ة ھ ذه السياس ات م ن خ الل تطبي ق
مجموعة من االجراءات التنظيمية
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ولتحقيق ھذه االھداف يتم صياغة مجموعة من االجراءات والسياسات -:
 -1المراجعه الدورية الستراتيجية التدريس و التعليم
 -2وجود اجراءات لتفعيل قرارات لجنة شئون الطالب من خالل مجلس الكلية مثل -:
 الجداول الدراسية – الخطة الدراسية – تش كيل لج ان االمتحان ات – االمتحان ات الدوري ة – توص يفالمقرارات الدراسية – تقارير المقرارات – المؤتمرات العلمية – اس تبيانات الم واد االختياري ة لط الب
الفرق ة الرابع ة – ج دول امتح ان نھاي ة التي رم – الكنت رول التراكم ي – ق رارات المجل س االعل ي
للجامعات – التدريب الصيفي للطالب – تحويل الطالب – عم ل المقاص ات الدراس ية م ن خ الل لجن ة
المع ادالت والمش كلة م ن االقس ام العلمي ة – لجن ة تط وير المق رارات – اعتم اد نتيج ة دور س بتمبر –
ايقاف القيد -االعذار المقبولة من الطالب
 التنسيق بين االقسام العلمية بش ان تفعي ل االج راءات الخاص ة بتط وير وتح ديث المق رارات الرئيس يةمع االخذ في االعتبار نتائج تقارير الممتحنين الخارجيين وتقارير المراجعة الداخلية والتغذي ة الراجع ة
من الطالب والمستفيد النھائي .
 -3سياسة الكلية للتغلب علي مشكلة الكثافة العددية الزائدة للطالب
تقسيم الطلب ة ال ي مجموعت ان أو أكث ر ف ي ال دروس النظري ة ومجموع ات عددي ة ص غيرة ف ي
الدروس العملية علي اكثر من فترة زمنية .
استحداث برنامج بكالوريوس الصيدلة )التصميم الدوائي( بنظام الساعات المعتمدة يعتم د عل ي
التدريس لمجموعات عددية صغيرة من الطالب .
 -4سياسة الكلية لتوفير الدعم المادى للطالب .
تلت زم الكلي ة بت وفير ال دعم الم ادلى للط الب غي ر الق ادرين ف ي ص ورة كت اب ج امعي او دف ع
المصاريف الدراسية .
 -5سياسة الكلية لمواجھة ظاھرة الدروس الخصوصية
 االلتزام باخالقيات المھنة لصغار اعضاء ھيئة التدريس و الھيئه المعاونه و تطبيق القانون فى
حالة ممارسه احدھم لھذا النشاط
 توفير المادة العلمية للمحاضرات لجميع الطالب
 التركيز على النقاط االساسيه فى المنھج الدراسى و البعد عن الحشو الزائد فى المنھج
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حث اعضاء ھيئ ة الت دريس بالكلي ة عل ى ايق اف المحاض رة بع د الس اعه االول ى عل ى ان يظ ل
الطالب بالمدرج و ذلك لتوفير الراحة الذھني ة لك ل م ن عض و ھيئ ة الت دريس و الطال ب حت ى
يتسنى للطالب استعادة نشاطه الذھنى من جديد
يراعى عند وضع الجدول الدراسى ان يكون الحد االقصى لعدد المحاضرات فى الي وم الواح د
عدد  3محاضرات
تفعيل طرق التدريس الغير تقليدية و التفاعليه
تطبي ق نظ ام االمتحان ات الدوري ة أو امتح ان منتص ف الفص ل الدراس ي بالنس بة لبرن امج
بكالوريوس الصيدلة )التصميم الدوائي( لكل مقرر
تن وع ط رق تقي يم الط الب و ع دم االعتم اد عل ى قي اس الحف ظ و العم ل عل ى قي اس المھ ارات
المختلفة
توفير تدريبات كافية على كيفية حل االمتحانات و تشمل االجابات النموذجية لبعض االسئلة
عمل مراجع ات عملي ة ونظري ة ف ى مج اميع ص غيره للت دريب عل ى ح ل االس ئلة و ال رد عل ى
التساؤالت
تفعيل نظام الساعات المكتبية و الريادة العلمية واإلرشاد االكاديمى
و بالنسبة لبرن امج بك الوريوس الص يدلة) التص ميم ال دوائى( ت م إنش اء بري د إليكترون ي خ اص
بكل مقرر لضمان التفاعل بين أعضاء ھيئة التدريس و معاونيھم و بين الطالب المسجلين ف ي
ھذا المقرر.

 -6سياسة الكلية تجاه نقص أعضاء ھيئة التدريس:
 انت داب أعض اء ھيئ ة ت دريس م ن خ ارج الكلي ة لت دريس الم واد التخصص ية الغي ر
ص يدلية و الم واد التخصص ية الص يدلية ف ى حال ة نق ص ع دد اعض اء ھيئ ة الت دريس
على أن يتمتع المنتدب بالمؤھالت العلمية و الكفاءة المھنية و السمعة الطيبة
 ع دم الموافق ة عل ى اإلع ارات و اس تدعاء جمي ع المع اريين ف ى حال ة وج ود نق ص واض ح ف ى
نسبة أعضاء ھيئة التدريس بالنسبة للطالب.
 الحرص على انتھاء الھيئة المعاونة من الرسائل العلمية وف ق الخط ة الزمني ة الت ى ت م وض عھا
من المش رفيين م ن اعض اء ھيئ ة الت دريس و تطبي ق ل وائح ق انون تنظ يم الجامع ات و الخ اص
بتحويلھم لوظيفة ادارية فى ح ال ع دم حص ولھم عل ى الدرج ة العلمي ة بع د خمس ة س نوات م ن
التعيين
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 -7سياسة الكلية لتشجيع التعلم الذاتى





االتجاه الى التعلم الذاتى و تشجيعه
انشاء قاعات حاسب الى متصلة بشبكة االنترنت
توفير الشبكة االسلكية للمعلومات
توفير المراجع الحديثة من الكتب بالمكتبة فى صوره ورقية

 -8سياسة الكلية فى التدريب الميدانى
تضع الكلية مع ايير للت دريب المي دانى و تق وم بتقي يم الط الب لتحقي ق المخرج ات المس تھدفة م ن خ الل
المشرف على التدريب الذى تعينه الكلية
تسعى الكلية جاھدة الى تنظيم التدريب فى مج االت العم ل الص يدلى المختلف ة و ت وفير ف رص تدريبيٮ ة
للطالب
تلتزم الكلية بعدم اعتماد نتيجة البكالوريوس للطالب اال بعد اجتياز التدريب الميدانى بصوره مرضية
 التدريب الصيفى الميدانى:
ال يتم الحصول على درجة البكالوريوس اال بعد قض اء فترت ى ت دريب ص يفى طبق ا لمش روع الت دريب
الذى يقره مجلس الكلية سنويا بما ال يقل عن  400ساعة على النحو التالى:
 الفترة األولى:
مدتھا ال تقل ع ن ) (200س اعة و ذل ك ف ى األج ازة الص يفية الت ى تل ى الدراس ة بالفرق ة الثاني ة بأح دى
الصيدليات األھلية أو صيدليات المستشفيات.
 الفترة الثانية:
م دتھا ال تق ل ع ن ) (200س اعة و ذل ك ف ى األج ازة الص يفية الت ى تل ى الدراس ة بالفرق ة الثالث ة بأح د
مصانع األدوية أو بأحد المستشفيات التى يطبق بھا نظام الصيدلة االكلينيكية.
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و بالنس بة لبرن امج بك الوريوس الص يدلة )التص ميم ال دوائي( ت نص الالئح ة أيض ا عل ي تأدي ة الطال ب
تدريب صيفي لمدة ال تقل عن  400ساعة متصلة أو علي مرتين في أحد المنش آت الدوائي ة أو الخدمي ة
ذات الصلة بتخصصه أو مراكز بحثية و يك ون تح ت إش راف الكلي ة بالكام ل و يق دم تقري را وافي ا ع ن
فترة التدريب يعتمده مجلس الكلية.
 -9سياسة الكلية تجاه تقييم الطالب .
 بتنويع اساليب التقييم لتحقيق جميع المخرجات المستھدفة للعملية التعليمية
 تلتزم الكلية بتطبيق الالئحة الداخلية فى التقييم
 تلتزم الكلية بتقييم الطالب بصورة دورية
 -10سياسة الكلية تجاه االنشطة الطالبية
 تش جع الكلي ة االنش طة الطالبي ة المختلف ة بھ دف تنمي ة المھ ارات و الق درات و دع م الت وازن
النفسى للطالب
 تشجيع الكلي ة الطلب ة عل ي االش تراك ف ي االنش طة الطالبي ة وذل ك ع ن طري ق تالح م االس اتذة
مستشاري اللجان ومشرفي االنشطة الطالبي ة بالكلي ة ب الطالب واالكث ار م ن االس ر الت ي تت يح
لعدد اكبر من الطلبة ال ذين تجمعھ م ص فات ومي ول مش تركة عل ي المش اركة ف ي االنش طة م ع
اساتذة من اختيارھم وليست مفروضة عليھم
-11سياسة الكلية تجاه الكتاب الجامعي
 تحديد حد اقصي لسعر الكتاب الجامعي وتحسين المحتوى ليفي االحتياج ات الط الب وتق ديم
الدعم المادى غير القادريبن عن طريق صندوق الدعم االجتماعي
 ضرورة االلتزام بضوابط الكتاب الجامعي والمعتمدة من مجلس الكلية
 يقوم برنامج الساعات المعتمدة بتوفير الكتاب الجامعي أو أي مصدر للمادة العلمية لطالب
البرنامج.
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-12سياسة الكلية تجاه ضعف حضور الطالب







تحسين وسائل عرض المحاضرات
االھتمام بتحسين البيئة الداخلية لقاعات الدرس
الحرص علي ربط المحاضرات بالتطبيق العملي
التميز في القاء المحاضرات والتطور غير تقليدى بواسطة اعضاء ھيئة التدريس
تدريب اعضاء ھيئة التدريس علي مھارات االلقاء والتدريس التفاعلي
يعد حضور الطالب للمحاضرات إجباريا في برنامج بكالوريوس الصيدلة )التصميم الدوائي(

-13سياسة الكلية في القبول وتحويل للطالب
 سياسة القبول لطالب مرحلة البكالوريوس
ان يكون حاصال علي شھادة الثانوي ة العام ة او م ا يعادلھ ا ويك ون القب ول بترتي ب درج ات النج اح م ع
مراعاة التوزيع الجغرافي لجامعة عين شمس وفقا لما يقرره مكتب تنسيق القبول بالجامعات
 سياسة التحويل ونقل القيد من والي الكلية
تفاض ل الكلي ة ب ين الط الب وفق ا للتق ديرات عل ي ان ي تم ترتي ب الط الب حس ب المجم وع ترتيب ا
تنازلي ا .يج وز للطال ب الن اجح نجاح ا ك امال او منق ول بم ادة او م ادتين التحوي ل ال ي الكلي ة عل ي
اان يك ون الح د االقص ي لع دد الم واد االساس ية المفروض ة علي ه بع د عم ل المقاص ة ث الث م واد
اساسية
تحدي د نس بة التح ويالت كح د اقص ي  % 5م ن ع دد ط الب ك ل فرق ة و االولوي ة للتق دير االعل ي
مع عدم قبول تحويالت من القاھرة الكبري.
بالنس بة للقب ول ف ي برن امج بك الوريوس الص يدلة )التص ميم ال دوائي( يقب ل البرن امج الط الب
الن اجحين ف ي الثانوي ة العام ة أو م ا يعادلھ ا مم ن ي تم ت وزيعھم عل ي أي كلي ة ص يدلة حكومي ة
في البالد.
واف ق مجل س جامع ة ع ين ش مس بجلس ته ف ي  2016/2/29و الممت دة إل ي  2016/3/3عل ي
قب ول الط الب المح ولين م ن الكلي ات المن اظرة )ب رامج الس اعات المعتم دة( عل ي المس توي
الثال ث ببرن امج بك الوريوس الص يدلة )التص ميم ال دوائي( لنظ ام الس اعات المعتم دة عل ي أال تق ل
الدراسة عن  %60من البرنامج طبقا لقرار المجلس األعلي للجامعات.
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-14الحضور و الغياب:
يجب على الطالب حضور على األقل  %75من عدد المحاضرات و الدروس العملية لكل مقرر واال
كان محروما من التقدم لالمتحان لھذا المقرر و يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم
اليھا ما لم يقدم عذرا مقبوال و فى ھذه الحالة يعتبرغائبا بعذر.
-15التقييم:
 يتم عمل اختبارات دورية لتقييم درجة أعمال السنة لبعض المواد الدراسية بما ال يقل عن 10
 %من الدرجة النھائية للمادة و فى حدود األنظمة التى تضعھا مجالس األقسام و يعتمدھا
مجلس الكلية ،و فى نھاية كل فصل دراسى يعقد امتحان عملى و شفھى و تحريرى.
 بالنسبة للطالب المصرح لھم باالمتحان من الخارج ،ال تحسب لھم درجات أعمال السنة و يتم
توفيق أوضاعھم طبقا لما يقرره مجلس الكلية.
 تقديرات النجاح: %85و أكثر من مجموع الدرجات
ممتاز :
من  %75الى أقل من  %85من مجموع الدرجات
جيد جدا :
من  %65الى أقل من  %75من مجموع الدرجات
جيد :
من  %60الى أقل من  %65من مجموع الدرجات فى العلوم األساسية و كذلك فى
مقبول :
التقدير العام ،و من  %50الى أقل من  %65من مجموع الدرجات فى المواد التكميلية

 تقديرات الرسوب:من  %30الى أقل من  %60من مجموع الدرجات فى العلوم األساسية،
ضعيف :
ومن  %30الى أقل من  %50من مجموع الدرجات فى المواد التكميلية
ضعيف جدا  :أقل من  %30من مجموع الدرجات.
ملحوظ ة :تش مل الم واد التكميلي ة م ادتى )اللغ ة االنجليزي ة() ،عل م ال نفس و عل م االجتم اع( ،و
)حقوق االنسان( و ما قد يقترحه مجلس الكلية مستقبال من مواد أخرى وفقا لالجراءات المتبع ة
و تدخل فى حساب المجموع الكل ى ماع دا )حق وق االنس ان( الت ى ال تض اف للمجم وع و تعتب ر
متطلب تخرج.
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و بالنسبة لبرنامج بكالوريوس الصيدلة ) التصميم الدوائى(
 تقدر نقاط كل ساعة معتمدة على النحو التالي:
النسبة المئوية
المناظرة

التقدير المكافئ

 %90وأعلى
 %85حتى أقل من
%90
 %80حتى أقل من
%85

ممتاز

عدد
التقاط

التقدير

4.00

A

3.70

-

3.30

A
B

+

جيد جدا

 %75حتى أقل من
%80

3.00

B

 %72.5حتى أقل من
%75

2.70

-

 %70حتى أقل من
%72.5

2.30

 %67.5حتى أقل من
%70
 %65حتى أقل من
%67.5

1.7

 %62.5حتى أقل من
%65

1.3

أقل من %60

C

+

جيد
2.00

 %60حتى أقل
من%62.5

B

C
C

-

+

D

مقبول

راسب
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1.0

D

0.0
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 مدة الدراسة خمس سنوات ،والطالب الذي يدرس مقررات في فصول صيفية يمكنه إنھاء
متطلبات التخرج قبل ذلك بفصل واحد على األكثر .ويقدم الطالب مشروع البحث المكلف به
بالفصل الدراسى الثانى للعام الخامس .
 الحد األقصى للدراسة ثمانية سنوات ،ويفصل الطالب بعدھا ،ويجوز إعادة قيده على أن ال
يزيد عدد الساعات المعتمدة التي تحسب له عند إعادة القيد عن ثلثي الساعات المعتمدة
المطلوبة للحصول على الدرجة.
 للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة )التصميم الدوائى(  ،البد أن يجتاز الطالب عدد
 179ساعة معتمدة فى ھذا البرنامج  ،طبقا للمتطلبات التي تعرضھا ھذه الالئحة ،وبمتوسط
نقاط ال يـقـل عن .2.00
 يطلب من الطالب تقديم مشروع بحثى للتخرج ،كما ھو موضح في ھذه الالئحة ،ويقدم
المشروع بالفصل الدراسى الثانى للعام الخامس  ،وال يتخرج الطالب إال بعد أن يستوفى
شروط النجاح في المشروع .
 و يراعى عند إعداد نتائج التخرج أن يرتب الخريجون طبقا لعدد النقاط "."GPA
 التقدير النھائى لدرجة البكالوريوس و مرتبة الشرف:يحتسب التقدير النھائى لدرجة بكالوريوس الصيدلة على أساس المجموع التراكمى للدرجات التى تم
الحصول عليھا فى كل الفرق الدراسية بما فى ذلك الفرقة االعدادية ،كما يتم ترتيبھم وفقا لھذا
المجموع ،و يمنح الطالب "مرتبة الشرف" اذا كان تقديره النھائى "ممتاز" أو "جيد جدا" وعلى أال
يقل تقديره العام فى أى فرقة من الفرق الدراسية عدا الفرقة االعدادية عن "جيد جدا" و أال يكون قد
رسب فى أى امتحان تقدم له و فى أى فرقة عدا الفرقة االعدادية.
 متطلبات النجاح فى مقرر:- يشترط لنجاح الطالب فى أى مادة دراسية أن يحصل من مجموع درجات االمتحان المخصصة
للمادة على النسبة المقررة لتقدير "مقبول" على األقل على أال تقل الدرجة التى يحصل عليھا
الطالب فى االمتحان التحريرى لھذه المادة عن  %30من الدرجة المخصصة لالمتحان.
 - و بالنسبة لبرنامج بكالوريوس الصيدلة ) التصميم الدوائى( يشترط لنجاح الطالب فى أى مادة
دراسى أن يحصل من مجموع درجات االمتحان المخصصة للمادة على النسبة المقررة لتقدير
" "Dعلي األقل
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 االنتقال للفرقة األعلى: ينقل الطالب الى الفرقة التالية اذا نجح فى جميع المواد أو رسب فيما ال يزيد عن مقررين أساسيينباألضافة الى مادتين مكملتين فى الفصلين الدراسيين و فى ھذه الحالة:
 بالنسبة لسنوات الدراسة األربع األولى ،يؤدى الطالب امتحانا فيما رسب فيه وفقا لموقع المادة
من الفصل الدراسى.
 بالنسبة لطالب الفرقة النھائية الذين يرسبون فى مادة أو مادتين فيعقد لھم امتحان دور ثان فى
سبتمبر فاذا تكرر رسوبھم امتحنوا فيما رسبوا فيه وفقا لموقع المادة من الفصل الدراسى.
 و بالنسبة لبرنامج بكالوريوس الصيدلة )التصميم الدوائى(  ،كلما أكمل الطالب  %20من
متطلبات التخرج كلما اعتبر منتقال من مستوي إلي مستوي أعلي منه
قواعد الرأفة والرفع للعام الجامعى 2016 /2015
أوالً  :القواعد العامة لتطبيق الرأفة :
-1
-2
-3
-4

نسبة الحد األقصى لمجموع درجات الرأفة للطالب من مجموع درجات الفرقة ھى % 1.5
يرفع المقرربحد أقصى  %2من الدرجة العظمى للمادة بغض النظ ر ع ن تغي ر حال ة الطال ب طالم ا
السلة تسمح بذلك .
نسبة الحد األقصى لنصيب المادة من أجمالى المقرر ھ ى ) % 10ماع دا الح االت الحرج ة ( طالم ا
تسمح السلة بذلك
نسبة الحد األقصى لمجموع درجات الرأفة للطالب الراسبين والمعرضين للفصل النھائى ھى % 3
ثانيا  :حاالت تطبيق الرأفة:
 -1تطبيق قواعد الرأفة لتغير حالة الطالب لتقليل عدد مواد الدخول فى الدور الثانى .
 -2تطبيق قواعد الرأفة لتغير حالة الطالب من راسب إلى منقول بمواد أوناجح نجاحا خالصا .
 -3تطبيق قواعد الرأفة لتحويل الطالب من منقول بمواد إلى منقول بمادة أو النجاح الخالص .
 -4المقرر الذى يحتاج إلى درجات أقل ) األقرب للنجاح( .
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ثالثا ً  :يتم تطبيق قواعد الرأفة فى نھاية الفصل الدراسى الثانى
رابعا ً  :أولويات تطبيق قواعد الرأفة
 -1مقرر التخلف يرأف قبل المقرر األساسى .
-2المواد الضرورية للنجاح .
-3المقرر ذو النھاية العظمى األكبر يرأف قبل المقرر ذو النھاية العظمى األصغر
 -4المقررات التى تضاف إلى المجموع .
خامسا ً  :طالب الحاالت الحرجة
 بالنس بة لط الب الح االت الحرج ه والمعرض ين للفص ل وال ذين ل م ينقل وا ال ي الفرق ة االعل ي بع دأضافة الحــــد االقصي من درجات الرأفه المذكوره عاليه – يضاف الي الس له  %1.5أخ رى
م ن مجم وع النھاي ات العظم ى ل درجات مق ررات الفرق ة عل ى أن يك ون الطال ب حاص ال عل ى
 %25على األقل في ورقة التحرير طبقا ً للقواعد العامه للجامعة .
وتعتبر الحاالت الحرجة والمعرضة للفصل ھي :
أ -الطالب المقيدين )باق لالعادة ( بالفرقة االعدادي.
ب -الطالب المقيدين ) من الخارج ( بالفرقه االولي )للمرة االولى و األخيرة(
ت -الطالب المقيدين ) من الخارج ( بالفرقه للمرة الثانيه و الثالثة للمرة الثالثة و األخيرة.
ث -الط الب المقي دين ) م ن الخ ارج ( بالفرق ه الرابع ه للم رة الثالث ة أوأكث ر والمعرض ون
للرسوب أو دخول دور سبتمبر.
سادسا :درجات الرفع و تقديرات التخرج :
يجوز الرفع في حدود )  (%1من المجموع الكلي التراكمي لم واد جمي ع الف رق الدراس ية ) بم ا فيھ ا
الفرق ة االع دادي ( لرف ـع التق دير التراكم ي للط ـالب ف ي الس نة النھائي ة إل ى الحـ ـد األدن ى للتق دير
األعلى،على أن تضاف ھــذه الدرجات الي المجموع التراكمي فقط و يراعى عند إع داد نت ائج التخ رج
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أن يرت ب الخريج ون طبق ا لمجم وعھم التراكم ي قب ل إض افة درج ات الرف ع و يراع ى عن د التس اوي
ترتيبھم أبجديا ..
 و بالنس بة لبرن امج بك الوريوس الص يدلة )التص ميم ال دوائى(  ،ال يطب ق نظ ام الرأف ة عل ي ط البالبرنامج.
الجداول الدراسية:
يتم اعداد الجداول الدراسية للمواد التى تدرس لني ل درج ة بك الوريوس الص يدلة و توزيعھ ا عل ى ف رق
الدراس ة و الس اعات المق ررة و س اعات المحاض رات و ال دروس العملي ة لك ل منھ ا و ك ذلك توزي ع
الدرجات على االمتحانات المختلفة فى كل فصل م ن فص ول ك ل فرق ة م ن الف رق الدراس ية و س اعات
االمتحان التحريرى ألخر الفصل الدراسى.
ملحوظة:
يقوم مجلس الكلية فى بداية كل عام دراسى بتحديد القسم العلمى بالكلية أو بالجامعة الذى يقوم بتدريس
أو باألشراف على تدريس المقررات اآلتية:
علم التشريح و األنسجة – علم وظائف األعضاء – فسيولوجيا األمراض – اسعافات أولية – فيزياء
حيوية – قانون الصيدلة – رياضيات للصيدلة – صحة عامة – طفيليات – علم األمراض –
احصائيات حيوية – علم النفس و علم االجتماع – اللغة االنجليزية – كيمياء غير عضوية – فيزياء –
حيوان – نبات – نبات طبى – كيمياء فيزيائية – كيمياء عضوية – حقوق االنسان.

ملحوظة
تم تنقيح و مراجعة استراتيجية التدريس و التعلم و التقويم واعادة توثيقھا بمجلس الكلية لشھر اكتوبر
 2016بناء على توصيات لجنة الدعم الفنى فى شھر سبتمبر عام .2016
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