
 التعلين االكاديوي
 ((عاما  38خبرة ))

  
 األستاذ الدكتور حسن كيالي 

 جامعة حلب  -أستاذ الجراحة في كلية الطب

 



 



 أهن ركائز التعلين الجاهعي 

 .الطالة 1.

 .المادة العلميت و الوسائل التعليميت 2.

 .األستار3.

 



 أوال الطالب 















 ثانيا الوادة العلوية  ووسائل االيضاح 

 .العلوم األساسٌة للطالب •

 .العلوم السرٌرٌة للطالب•

 .العلوم للمتخرجٌن •



 ثانيا الوادة العلوية 

 .العلوم األساسية للطالب •

 .العلوم السرٌرٌة للطالب•

 .العلوم للمتخرجٌن •





 ثانيا الوادة العلوية 

 .العلوم األساسٌة للطالب •

 .العلوم السريرية للطالب•

 .العلوم للمتخرجٌن •





 ثانيا الوادة العلوية 

 .العلوم األساسٌة للطالب •

 .العلوم السرٌرٌة للطالب•

 .العلوم للمتخرجين •







 









 ممم زئبق 140/90االصابة القمبية الوعائية بشكل هام وهو     مستوى الضغط الذي يزداد فوقه خطر : ارتفاع التوتر الشرياني* 
 مضارهاتكون فائدة المعالجة فوقه أكثر من     مستوى ضغط الدم الذي : ارتفاع التوتر الشرياني القابل لممعالجة* 
 ارتفاع الضغط االنبساطي     ممم زئبق مع أو دون ( 160)≤ ( عند الكهول)الضغط االنقباضي  -   
 ممم زئبق( 90) ≤( عند الكهول والشباب)الضغط االنبساطي  -   
 مراقبة المرضى لفترة زمنية بدل تشخيصهم كما هم بين بفرط      الضغط الدموي متغير باستمرار وينخفض بالمراقبة لذا من المهم  -   

    
 التوتر الشرياني العوامل التي تؤدي الى زيادة أو نقص التقدير لقيمة الضغط   

 الحقيقيةالدموي 
 العوامل التي تزيد قراءة الضغط

 ناعمة كورتيكوفأصوات  -: المريض* 
 االصغائيةعدم وجود الفجوة  -             
 فرط توتر شرياني كاذب -             
 (الرداء االبيض)ارتكاس المريض لمطبيب وغير الطبيب  -             
 االلم ، القمق -             
 المفرط الكافئينالتدخين المفرط أو تناول  -             

 
 



 ثالثا األستاذ 





 



 



 



 





















 .....عام  38بعد التوصيات 

 .و المؤهلة المحلٌة الجٌدة الخبرات استٌعاب 1.

 .التركٌز على المعاهد 2.

 .المرونة فً اختٌار المعٌدٌن و المدرسٌن 3.

 .الدكتوراه االٌفاد الداخلً للماجستٌر و 4.

 .المادي لمنع التسرب دراسة المردود 5.

 .التوأمة الحقٌقة مع جامعات دولٌة لها ترتٌب عالمً 6.

 .و ٌمكن اضافة توصٌات أخرى حسب الظروف 7.

 



 
 لحسن استماعكم شكرا 

 



 .تشجٌع البحث العلمً فً الجامعات 1.

 .زٌادة المخصصات للبحث العلمً 2.

 .وضع معاٌٌر صارمة للتصرف فً مٌزانٌة البحث العلمً 3.

 .التركٌز على إقامة المؤتمرات و الندوات 4.

 .تشجٌع طالب مرحلة ما بعد االختصاص على تولً األدوار التعلٌمٌة و البحثٌة5.

 .دعم الطالب لزٌادة اإلنتاج البحثً 6.

 .   القبوالتتسهٌل اٌفاد الطالب على حسابهم الخاص مع تقدٌم الدعم الالزم لتأمٌن 7.

 2التوصيات 



 .تفعٌل جوائز االبداع والتمٌز  1.

 .دعم و تطوٌر مناهج اللغة اإلنكلٌزٌة للطالب 2.

 .عمل دورات مستمرة و دورٌة  للكادر التدرٌسً و التعلٌمً فً مختلف المجاالت3.

اعتماد مبدأ الرصٌد من النقاط فً المؤتمرات و الندوات و األبحاث بشكل فعلً و تطبٌقه 4.
 .فً األوراق الالزمة للممارسة السرٌرٌة 

 .اعفاء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة من الموافقات الالزمة للسفر 5.

 .تأمٌن فرص عمل للخرٌجٌن و خاصة الجٌدٌن منهم لمنع تسربهم خارج القطر 6.

 3التوصيات 





 :المحاور اآلتيتفي دور األستار ويمكن تلخيص 

 .والتعلمالتعليم •

 .الذراسيتالمناهج •

 .التقييم•

 .األداءجودة •

 .الطالبدعم •

 .المجتمعيتالمشاركت •





 رابعا األستاذ 

 







 




