
 

 ۱  

 

تلتزم كلية طب بنها بتأهيل أطباء أكفاء قادرين على المنافسة واالستزادة العلمية ،كما 
فيما يخدم تطوير الخدمة الطبية ودعم البيئة المحيطة فى  العلميتتعهد بدعم البحث 

 . أخالقياطار 
 

مجال والريادة ومواكبة التطور المستمر في لتميز اتحقيق لها تسعى كلية طب بن 
 لالرتقاءوالدولي  واإلقليميالمحلي  مستويالالتعليم الطبي والبحث العلمي علي 

 .من منطلق أخالقي  نبالمستوي الصحي علي أرض الوط
 

 في الحديثة التقنيات توظيف خالل من التعليمية العملية مخرجات تتعهد وحدة بتحسين ودعم 
 والتعليم الذاتى. والتعليم التعليم عمليات

 

دة التعليم اإللكتروني أن تكون المنارة المعرفية التكنولوجية فى المنطقة واإلقليم تسعى وح
 . الجغرافى وان تكون الداعم الرئيسى فى تطوير التعليم بالمنطقة

 
 
 
 
 

  



 

 ۲  

 

لتعليم اإللكتروني هو شكل من اشكال التعليم عن بعد ، وهو وسيلة للتعليم ا

وصائل االتصال الحديثة من حسابات وشبكات ووسائط متعددة  باستخداموالتعلم 

multimedia   من صوت وصورة وفيديو ورسوماتdiagrams   وأليات بحث

 .ومكتبات الكترونية وكذلك البوابات اإللكترونية

         التعليم اإللكتروني في مجملة في  ويهدف

في أيصال المعلومة للمتعلم  استخدام التقنية الرقمية

بأقصر وقت واقل جهد وأكبر فائدة وبصورة تمكن 

وضبطها وقياس وتقييم  العملية التعليميةمن إدارة 

 أداء المتعلمين.
 

 

 

 ط المتعددة.ئالوسا باستخدام واالبتكارنمط التعليم من الحفظ والتلقين للتفاعلية  تغيير: ۳-۱

 أتاحه فرصة  التعليم الذاتي والمستمر دون التقيد بالزمان والمكان.: ۳-۲

 : مواكبة التطور العالمي في مؤسسات التعليم لالرتقاء بجودة الطالب. ۳-۳
 



 

 ۳  

 

 توفر الكثير من األنماط التعليمية. :۷-۱

 .المعلومات : توفر العدد الهائل من مصادر ۷-۲

 علي تنمية مهارات التفكير العليا.التركيز  :۷-۳

 توليد القدرة علي البحث واالستقصاء للمعلومات لدي الطالب.: ٤-۷

 الدراسة ومكانها مما يتح للطالب أكبر قدر من األستفادة. تفي أختيار وق: الحرية الكاملة ٥-۷

 علي أعلي تركيز للطالب دون الشعور باآلخرين ( إال إذا أراد ذلك). القدرة : ٦-۷

التفاعلية المنهجية تحث الطالب علي أثارة التساؤالت والفرضية والمقارنة : ۷-۷

 والتحليل والبحث في المراجع .

 
 

  



 

 ٤  

 

 
 
 

 كلية طب بنها –اإللكرتوني  وحدة التعليم -٨
 

 لالعتماد التأهيل و المستمر التطوير مشروع ضمن بالكلية  المنشأة  الوحدات إحدى
ومكانها  . بالجامعة االلكتروني التعليم مركز وفنيا  الطالب لشئون الكلية وكيل إداريا وتتبع

 .بالكلية الجودة بوحدة حجرتين
 

الوحدة إلى إنجاز تحويل المقررات الدراسية إلى صورة الكترونية متوافقة مع المعايير  تهدف 
الموضوعة من قبل المجلس القومي للتعليم اإللكتروني بالتنسيق مع مركز التعليم اإللكتروني 

 بالجامعة 
 تالبرمجيا واستخدام اإللكترونية المقررات إنتاج على التدريس هيئة أعضاء السادة تدريب 

 .والطالب التدريس هيئة أعضاء بين االلكتروني التعليم ثقافة نشر و المهمة بتلك الخاصة
تهدف الوحدة مساعدة الطالب وأعضاء هيئة التدريس فى العملية التعليمية من طباعة  

عمل عروض توضيحية  -) تعليمية CDأسطوانات (
) CDعمل أسطوانات ( -للمحاضرات والدروس التعليمية 

 العملية وخالفة. للدروس
 . تهاإدارة وحدات الفديوكونفرانس بالكلية ووضع خط 
الفديوكونفرانس يد المؤتمرات وورش العمل بوحدات زوت 

 .المحمولة 
 أهداف الوحدة ألعضاء هيئة التدريس والطالب.نشر  

 

 من الوحدة إدارة مجلس يتشكل ، الوحدة إدارة مجلس:  أوال
  الوحدة مدير -۱
                  معاونيهم أو التدريس هيئة أعضاء من ٥ -: اإلدارة مجلس أعضاء-۲
    يحضرون)   اإلكلينيكية السنوات عن ۱+  األكاديمية السنوات عن ۱( الكلية طالب من۲ عدد -۳

  القرارات على التصويت لهم يحق ال و للطالب كممثلين اإلدارة مجلس جلسات             
 
 بالوحدة العاملين: ثانيا 

 للوحدة مديرإدارى -۱                 
 الفيديوكونفرانس وحدات إدارى -۲                 
 ) محتوى مطور -رسوميات مصمم - تعليمى مصمم( المقررات تحويل فنيوا -۳                 


