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 .فصول االفتراضية و التقليدية معا  االعتماد على ال والهجين تفعيل منظومة التعليم الستمرار فى ا●

تحديث توصيفات جميع المقررات و تحديث المراجع المدرجة بها و اطالع الطالب عليها فى بداية  الفصل ●

 .االلكترونية من خالل المنصة الدراسى

 لتسهيل دخولهم على منصة الكلية و الرابط هو: الجدد لطلبة البرنامج لكترونى االفعيل البريد ت●

https://sis.asu.edu.eg/ 

رفع جميع مقررات البرنامج على المنصة و االستفادة باألدوات و األنشطة المختلفة المتاحة بها وفق األدوات  ●

ة على وضع آلية مبسطو  عمل بورتفوليو الكترونى لكل طالب لمتابعة تقدم آداء كل طالبالمحددة لكل مقرر و 

 .المنصة الحتساب درجات أعمال السنة بشفافية وبطريقة  توفر الوقت و الجهد على األستاذ و الطالب 

ن الطالب التقنية التى تحول دو كالتتوجيه الهيئة المعاونة للتعاون مع وحدة التعليم االلكترونى لحل مش●

 . دخولهم للمنصة أو امكانية تفاعلهم مع أساتذة المقررات

كتب لهم بالتواصل مع م ير قاعاتالعدوى وتوف لتقليل فرصمجموعات تقسيم الطالب فى الفرق األربع ل●

 .ية لشؤون التعليم و الطالبكيل الكلو

يفهم بآلية بعد تعر توفير قنوات اتصال متنوعة للتواصل مع الطالب لحل مشاكلهم و التعرف على مقترحاتهم●

لى صفحة القسم ع -لجنة الشكاوى -مؤتمر الكلية -لقاء تعريفى –مؤتمرات علمية )من خالل  لقى الشكاوىت

 .الفيسبوك و منصة الكلية(

جودة و االداريين لتحقيق ال بين طالب البرنامج و أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونةنشر ثقافة الجودة ●

 .الشاملة

متحانية و لورقة االافاعلية العملية التعليمية و و  لهجينم ايعمل استبيانات للطلبة حول مدى رضاهم عن التعل●

عليم و التعن القيادات األكاديمية و الهيئة المعاونة ك استطالع الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريسلكذ

 .الهجين

 دعم الطالب المتعثرين و محاولة تجنب التعثر من خالل تفعيل الساعات المكتبية.●

 من ذوى الهمم و دمجهم فى المجتمع الجامعى و تذليل العقبات أمامهم و توفير مناهج برايل دعم الطالب● 

 من خالل وحدة رفيق الدرب. للمكفوفين

 ها.في جيع طالب البرنامج على االشتراكشو تدعم األنشطة الطالبية ●

 اتفاقيات التبادل الطالبىعقد الحرص على ●



التدريب الميدانى و متابعة آداء الطالب من خالل مشرف التدريب و التأكيد على أهمية زيادة االهتمام بمقرر●

 ليكون لهم دورايجابى فى خدمة المجتمع و تنميته. مشاركة الطالب فى محو األمية

 .التدريس و الهيئة المعاونة ألعضاء هيئة تفعيل سياسات التحفيز و المحاسبة ●

 .على نظام شمس جنبا  إلى جنب مع نتائج الكنتروالت األرضيةنتائج طالب البرنامج ميكنة الكنتروالت و رفع ●

كيفى  من خالل و كذلك التعلم الت تشمل التعلم الذاتى و التمثيل و الغناء ساليب مختلفة للتعليم و التعلماتباع أ●

فاعل بين التى تضمن التوأدوات مختلفة تتيحها منصة الكليةتم تدريب أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة 

 ( . تكليفات ؛محادثات؛ أستاذ المادة و الطالب دون االقتصار على الشرح فقط )كويز

 وعية و المقاليةبين الموض االختبارية  المفرداتتتنوع فيها بناء بنوك اسئلة بالمعايير القياسية داخل كل مقرر ●

 بنظام كيوركت فى اطار التحول إلى نظام االختبارات االلكترونية،  اجراء اختبار مادة االستماع  ●

 .األساسية لطالب البرنامجلمهارات المقررات المهارية التى تعنى بااالهتمام ب●

 برنامج فيما يتصل بمجاالت التطوير.التنسيق مع األقسام العلمية المشاركة فى ال●

عاونة من خالل التدريب المستمر و الحصول على دورات تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس و الهيئة الم●

 .مركز الجودة

 

 

 

 

 


