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 الخطة التنفيذية لتطوير قسم الطوارئ 

 وبخىط ثابتة نحو تطبيق المنهج العلمي 
ً
ي قدما

يعد قسم الطوارئ من أحداث أقسام الكلية ومنذ نشأته وهو يمض 

ة من أعضاء هيئة التدريس  ي الحديث وذلك بفضل ما يضمه القسم من نخبة متمي   واالرتكاز عىل التطوير التكنولوج 

 ومعاونيهم 

ا ً  ذو مكانة علميةحتى   متمي  
ً
 تعليميا

ً
 أصبح رصحا

ي عىل عاتق أعضاءه 
. وهذا الوضع يلقى ي تخصص طب الطوارئ واالصابات عىلي المستوى المحىلي

 
لما لها من ريادة ف

ات   عبء المتابعة للحفاظ عىل تلك المكانة من جانب والنهوض بها من جانب آخر. لذلك علينا أن ندرك تأثي  التغي 

ات عىل العملية التعليمية من حيث الشكل و المضمون، الجديدة و  ها من التغي  ي الرسي    ع وغي   التقدم التكنولوج 

 فإننا  عىل يقي   بأن تطوير االداء المؤسسي للقسم يمثل التحدى  األول واألهم. 

ي للقسم يجب أن يبت  عىل
 هي أن النجاح الحقيقى

ً
 والحقيقة الوحيدة التى يجب أن ندركها جميعا

ي القائم عىل الفهم الصحيح والتحليل الدقيق إلمكانياتنا المتاحةأسس   اتيج   التخطيط اإلسيى

ورة التطوير  ي المتعلق برسم الصورة المستقبلية للقسم والنابعة من االقتناع بض  اتيج  و القدرة عىل التفكي  اإلسيى

ات يجية وتنفيذية للقسم وتحديد والتحسي   من جانب آخر. ومن هذا المنطلق كان اإلرصار عىل صياغة خطة إسيى

ي تصميم الخطة أن تتماشى مع رؤية ورسالة القسم. 
 
 آليات تنفيذها مع الحرص ف

 : ي
ي اآلتى

 
 وتتمثل الخطة التنفيذية ف

 

 توفي  القاعة الدراسية المالئمة للطالب -1

 متابعة توفي  المساحات المالئمة بقاعات الدراسة  -2

ازية لكوفيدمتابعة توفي  معايي  اإلضاءة وا -3   19-لتهوية الجيدة بقاعات الدراسة واالهتمام باإلجراءات االحيى

ونية و  -4 نت    Data Showتجهي   القاعات بوسائل تكنولوجيا التعليم الحديثة مثل السبورات اإللكيى  ونقاط اإلنيى

 اعداد كتاب  مناسب  -5

 الطبع  –التسعي   –التوزي    ع  –إستمرار إجراءات إعداد الكتاب المناسب من حيث : التأليف  -

ونيا  -  توفي  بعض المراجع العلمية األساسية العالمية ورقيا أو إلكيى

ونية -  صورة إلكيى
 
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس لتأليف الكتاب الجامعي ف

 مكتبة متطورة بالقسم لخدمة العملية التعليمية  -6

 متخصصة ودوريات علمية وبرمجيات  دعم المكتبة بما تحتاجه من  مراجع حديثة ومجالت -

ائط تسجيل صوتية، وإنتاج وسائل تعليمية وبرمجيات  –تعليم  CD –تزويد المكتبة بافالم تعليمية  -  شى

 إستكمال إنشاء قاعدة بيانات للكتب واالبحاث العلمية  -

 ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس والطالب إلستخدام قواعد البيانات -

 ات المكتبة بخصوص الفهرسة والمستفيدين واإلعارة وضع أسس سياس -
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 برامج التدريب االكلينيىك للطالب  -7

 وضع معايي  للتدريب االكلينيىك والتقييم  .  -

 توعية الطالب والقائمي   عىل التدريب بالمعايي  .  -

 تحديد إجراءات المتابعة والتقييم.  -

 

 التعامل مع مشاكل التعليم -8
 
 سياسة القسم ف

ونيا وتنفيذها  -  وضع خطة لتحويل المقرارات الدراسية الكيى

ات  - ة بالمحارص   تقسيم الطالب لمجموعات صغي 

ات وتفعيل مساهمتهم  -  وضع ضوابط لضمان حضور الطالب للمحارص 

 تبت  سياسات التعليم عن بعد لتحقيق االستفادة القصوى للطالب  -

-  
ً
ين دراسيا  مساعدة الطالب المتعير

 

 النظم التعليمية الحديثة -9
 
اتيجيات للتعليم والتعلم تواكب المستحدث ف  إسيى

اتيجية للتعليم والتعلم متمركزة حول الطالب  -  تبت  إسيى

اتيجية التعليم الذاتى  والمستمر -  تبت  إسيى

 

 ضوء المعايي  األكاديمية-10
 
امج التعليمية والمقررات الدراسية للقسم ف  توصيف الي 

امج والمقررات مراجعة  -  داخلية وخارجية للي 

امج والمقررات الدراسية من حيث المخرجات المستهدفة ) -  ( وأدوات قياسها ILOSإستكمال تطوير الي 

 العملية التعليمية  -
 
امج والمقررات الدراسية لتحديد نقاط القوة والقصور ف  إعداد التقارير السنوية للي 

امج والمقررات إعداد خطة  للتحسي   ومواجهة  -  المشاكل التعليمية بناء عىل تحليل تقارير الي 

حة لها -  ضوء الخطة التنفيذية المقيى
 
 متابعة التطوير  ف

 

ها عىل موقع الكلية -11 امج والمقررات لمرحلتى البكالوريوس  والدراسات العليا بالقسم ونرسى  إعداد دليل عن الي 

 

 أساليب تقييم واضحة وعادلة ومعلنة  -12

 إستخدام أساليب متنوعة من التقويم لقياس المخرجات التعليمية المستهدفة بفاعلية  -

 (Knowledge – skills – Attitudeشمولية وسائل القياس لجوانب النمو المختلفة للمتعلم   -

 العملية التعليمية لضمان تحقيق المخرجات التعليمية -
 
المستهدفة  اإلعتماد عىل التقويم التكويت  والنهاتى ف
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(ILOS ) 

 وضع نظام لتحليل وتفسي  نتائج الطالب وآلية للتغذية المرتجعة  -

 إعالن اإلجابات النموذجية إلمتحانات الطالب   -

 نظام التقييم -
 
 إستطالع راى الطالب ف

 
 اإلستمرار ف

 توعية الطالب بالقواعد المنظمة للتقييم   -

 اإلمتحانات  -
 
 القسم الموضوعية والشفافية ف

 
 الشفهية والعملية ف

وت  لإلمتحانات الموضوعية  -  التصحيح اإللكيى

 

 شمولية وإستمرارية التقويم -13

 وضع خطة للتقويم المستمر والشامل للعملية التعليمية  -

 تعريف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب بإجراءات التقييم المستمر والشامل -

 

 ت  الدعم واإلرشاد الطال -14

 تحديد اإلحتياجات الحقيقية للطالب  -

 وضع خطة لخدمات الدعم واإلرشاد الطالت   -

 وضع نظام لتوجيه وإرشاد الطالب  -

 وضع خطة إلكتشاف مواهب الطالب ورعايتها  -

 

 

 قياس مستوى رضا الطالب -15

 سية بناء أدوات لقياس مستوى رضا الطالب عن العملية التعليمية والمقرارات الدرا -

 تطبيق األدوات والحصول عىل نتائجها  -

 تحديد مستوى رضا الطالب بناء عىل النتائج السابقة -

 

 خطة بحثية متكاملة للقسم -16

 تقييم الوضع الحالي من خالل تقارير موثقة ومعلنة   – 

 لقسموضع خطة بحثية بناء عىلي االحتياجات واإلمكانيات المتاحة للقسم، واعتمادها من مجلس ا  -

 عرض الخطة عىلي مجلس الكلية  -

 

ي دعم وتعزيز العملية التعليمية17
 
 . بحث علمي يساهم ف
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ي العملية التعليمية   -
 
 عقد اجتماع علمي عن كيفية االستفادة من نتائج البحوث ف

 إثراء المقررات التعليمية بنتائج األبحاث العلمية -

ي المؤتمرات والندوات العلمية  التشجيع عىلي نرسى بحوث طالب الدراسات العليا   -
 
 ف

 

 أنشطة علمية  متنوعة  - 18

 الدوريات العلمية الدولية -
 
 تشجيع األعضاء عىلي حضور المؤتمرات الدولية المحكمة و النرسى ف

كة بي   األقسام العلمية وبعضها البعض  -
 تشجيع األبحاث المشيى

 ء هيئة التدريس بالقسمتوفي  قاعدة بيانات لألبحاث العلمية المنشورة ألعضا  -

 تشجيع التأليف العلم ألعضاء هيئة التدريس -

اح الطرق التنفيذية لالستفادة منها - ي عقدتها الجامعة مع جهات خارجية  واقيى
 مراجعة االتفاقيات البحثية التى

وعات وتطوير التعليم  -  تشجيع الباحثي   للنتافس عىل الحصول عىل دعم من صناديق تمويل المرسى

 

 خدمة المجتمع -19
 
 البحث العلم ف

 إنشاء قاعدة بيانات خاصة باإلسهامات العلمية ألعضاء هيئة التدريس -

 زيادة إرتباط البحوث العلمية بالتنمية المجتمعية -

 التأكد أن الخطط البحثية المنفذة تتناسب مع احتياجات الرعاية الصحية -

 

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس -20

ورة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واستخدامهم لتقنيات االتصاالت والمعلومات -  تنميه الوىع بأهمية ورص 

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عىلي حضور دورات وبرامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس -

 

 تفعيل العملية التعليمية بالدراسات العليا  -21

ين منهم –طالب الدراسات العليا ) الماجستي   وضع نظام متابعة تقدم -  الدكتوراه(، ومساعدة المتعير

ين ألكير من خمس سنوات -  تطبيق القانون مع طالب الدراسات العليا المتقاعسي   والمتعير

ام برامج الماجستي  والدكتوراه بخطة البحث العلم للكلية -  
 إليى

 

 يق المخرجات المستهدفة للتعلم والنسب العالميةكفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس لتحق   - 22

اف العلم عىلي اعضاء هيئة التدريس  -  توضيح وتوزي    ع  األعباء التدريسية واإلشى

وضع قواعد وضوابط للسماح ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باإلعاره والنقل واالنتداب بما يحافظ عىل  -3

 استمرار كفاءة العملية التعليمية
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 التخصص العام والدقيق ألعضاء هيئة التدريسحض  -

 

 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -23

 ضوء معايي  الجوده -
 
 تقييم أداء عضو هيئة التدريس ف

 إعالم أعضاء هيئة التدريس بنتائج تقييم الطالب لهم -

 السلبيات -
 
 قيام مجلس بوضع خطة لدعم اإليجابيات وتالف

 

 

 ات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهمتنمية قدر  -24

 وضع خطة لتحديد إحتياجات أعضاء الهيئة األكاديمية والمهنية -

 عقد الدورات التدريبية  -

امج والدورات  -  التقييم المستمر للي 

 

 

 وسائل اإلتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات -25

 جيا المعلوماتحض إحتياجات القسم من وسائل اإلتصال الحديثة وتكنولو  -

 التحديث الدورى ألجهزة الكمبيوتر بالقسم وصيانتها -

 استكمال توفي  ما يحتاجه القسم من أجهزة الكمبيوتر -

نت إل مكاتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم   -  توصيل نقاط األنيى

نت للطالب بالمجان داخل القسم  -  توفي  خدمة اإلنيى

 

 اإلستخدام األمثل للمواردوضع آلية لمتابعة وتقييم  -26

 

 

 قياس نتائج التقييم وتصميم وتنفيذ برامج لتعزيز خطة إدارة الجودة:  -27

 العملية التعليمية  -
 
 إستطالع رأى الطالب ف

 تقييم فاعلية إمكانيات التعليم والتعلم بالقسم  - 

 مراجعة أساليب تقويم الطالب   - 

 

 هيئة التدريس وتشمل هذه المعايي  : تفعيل معايي  قياس أداء أعضاء   -28



Aim of the work 

28 

 األداء التدريس لألعضاء،  -

 األداء البحتر لألعضاء،  -

 المشاركة المجتمعية،  -

 تقييم الطالب للمقررات الدراسية -

 

 إستمرارية التقييم الذاتى لآلداء الكىل للقسم  -29

 

 عاونيهم والعاملي   والطالبإستكمال نرسى الوىع بضمان الجودة بي   أعضاء هيئة التدريس وم -30

 

 خدمة المجتمع  -31
 
 مساهمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس ف

 الخدمات المجتمعية -
 
 استكمال جهود التوعية بأهمية الدور التطوىع للطالب للمشاركة ف

ي القوافل المتكاملة بالقرى والمجتمعات السكنية المحتاجة للتو   -
 
عية وتقديم تدعيم وتكثيف المشاركة الفعالة ف

 الخدمة الطبية

 العمل الخدىم -
 
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس للمساهمة ف

 

ام بأخالقيات المهنة  -32  تحقيق المصداقية واإلليى 

 نرسى الوىع بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية  -

 نرسى البحوث  -
 
ام باألمانة العلمية ف  اإلليى 

 ات األخالقية إعداد دليل لألخالقيات المهنية والممارس -

 

 


