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 والتعلم التعليم اتإستراتيجي
 جامعة حلوان - العلوم بكلية

2014/2019 
 المقدمة  

 
التعليم والتعلم األهداف االستراتيجية فى مجال التعليم والتعلم التى يجب أن  اتتحدد استراتيجي

تسعى الكلية إلى تحقيقها، وكذلك الوسائل الالزمة لتحقيق ذلك وتتضمن الخطة التنفيذية لالستراتيجية 

 مختلف األنشطة والمهام المطلوب القيام بها مع تحديد دقيق للمسئوليات والجدول الزمنى ومؤشرات

 المتابعة والتقييم

وتحرص الكلية على دعم التعلم الذاتي للطالب و تدريب الطالب على مهارات استخدام االنترنت واستخدام 

تكنولوجيا المعلومات المتاح بالكلية للفئات المختلفة المستهدفة وتخصيص جزء من درجة األعمال الفصلية 

وتكليف الطالب للفرق المختلفة  وخاصة الفرقة  للطالب ذو المهارة في الحصول على مصادر المعلومات

من مصادر المعلومات االلكترونية  البحث و المقال في مرحلة البكالوريوس( الرابعة بإجراء األبحاث )

 وإعتبار مادة البحث والمقال مادة رسوب ونجاح بدرجات..

. حيث توجد بعض النقاط داخل تحتوى المقررات الدراسية على مجاالت لتنمية  التعلم الذاتي لدى الطالب

محتوى المقرر يسمح للطالب فيها بالبحث و التقصي وتجميع المادة العلمية المناسبة و مناقشتها مع 

 األساتذة. و من اجل هذا وضعت الكلية البريد اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس

ل إيجاد الحلول ومناقشتهم فيها كما يطرح المحاضرون مشاكل على الطالب تتعلق بالمادة التدريسية من اج

 مع اخذ رأيهم كل على حدا في ما طرحة زميلة.

ويوجد تنوع في الطرق المستخدمة في التعلم الذاتي بالكلية من تعلم الكتروني إلى تكليف الطالب بإجراء 

ور بحوث حول موضوعات متعلقة بالمقرر الدراسي. و في هذا اإلطار تبذل الكلية جهد كبير في تنمية ص

التعلم الذاتي بتسهيل الدخول على شبكة اإلنترنت للطالب بجميع فئاتهم و توفير الكتب و المراجع العلمية 

 الحديثة و الدوريات العلمية بالمكتبة
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 التعليم والتعلم الجيدة  ات  صف ات استراتيجيامو 
 .المرونة والقابلية للتطوير .1

 .المقررالدراسيترتبط بنواتج التعلم المستهدفة من  أن .2

 .تتناسب وعددالطالب .3

 .مراعاة الفروق الفردية بين الطالب .4

 .مراعاة اإلمكانات التكنولوجيا الحديثة بالكلية .5

 مهارات التفكيروالعمليات العقلية  تنمية .6

  الذاتي التعلمتحفيزالطالب على  .7

 
 التعليم والتعلم  مكونات استراتيجيات

  

 األهداف التعليمية .1

 وينظمها ليسير وفقها في تدريسه. عضو هيئة التدريسالتحركات التي يقوم بها  .2

 األمثلة، والتدريبات والمسائل والوسائل المستخدمة لتحقيق األهداف. .3

 السياق التعليمي والتنظيمي الصفي للدرس .4

عضو هيئة استجابات الطالب بمختلف مستوياتهم والناتجة عن المثيرات التي ينظمها  .5

 ويخطط لها. التدريس

  

 

 التعليم والتعلم    اتراف المشاركة فى اعداد استراتيجياألط
 

 األقسام األكاديمية بالكليةالختيار استراتيجيات التدريس المالئمة .1
 األطراف المجتمعية مثل أصحاب الشركات .2
 الطالب .3
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 سياسة الكلية فى مجال التعليم والتعلم
 

 التعليم والتعلم على:ترتكز سياسة الكلية فى مجال 

 االرتقاء بجودة العملية التعليمية  . -1

تنمية وتطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بما يساهم فى توفير مناخ تعليمى  -2

 مناسب لتخريج خريج متميز .

األستراتيجية لألقسام دعم مصادر التمويل الذاتى التى تخدم العملية التعليمية والمراجعه الداخلية للخطط  -3

 العلمية .

 

 :أوال: االرتق اء بجودة العملية التعليمية  
تسعى الكلية الى التطوير واالرتقاء بجودة العملية التعليمية ، البحث العلمى ، أعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم ، التنمية االدارية وخدمه المجتمع .

مشاكل التعليم ووضع ألية للكشف المبكر عن  توضع سياسة واضحة ومحددة للكلية فى التعامل مع

 الطالب المتعثرين وكيفية دعم هؤالء الطالب المستفيدين من هذه األلية .
 

 وفي هذا االطار فان السياسات المتبعة بالكلية تتضمن ما يلي : 
 

 وجوب مالئمة التخصص العلمى لعضو هيئة التدريس للمقررات التى يشارك فى تدريسها.  -1

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى جميع البرامج الدراسية من حيث المحتوى وأساليب استخدام  -2

 التدريس وأساليب التقويم .

مساعدة الطالب على النظام والتوافق التربوى من خالل التعامل الجيد مع حاالت الضعف الدراسى   -3

 وصعوبات المواد ومخالفة تعليمات الجامعه .

  (دراسيا )حصرهم ودراسة نتائجهم واللقاء بهم للرفع من مستواهم الدراسى رعاية الطالب المتعثرين -4

 من خالل النتائج الفصلية فى ترم دراسى .

 عقد الندوات والمحاضرات واعداد النشرات التى تحث على االجتهاد والمثابرة واستثمار الوقت . -5

األسباب التى تؤثر عل تقدم العملية عقد االجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم لمناقشة  -6

 التعليمية .

 تعزيز الطالب الذين تتحسن مستوياتهم الدراسية ورعاية الطالب الموهبين . -7
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رعاية الطالب المتفوقين من خالل حصرهم والتنسيق مع أقسامهم لرعايتهم وتعزيزهم ماديا ومعنويا  -8

 والتفاعل مع نادى الموهبين برعاية وكيل  شئون الطالب .

 ( . توثيق العالقة بين البيت والجامعة من خالل ) الرسائل ، النشرات ، االتصاالت ، اللقاءات التربوية -9

تعريف الطالب بأهمية التعليم وبكيفية المذاكرة وتنمية مهارات التفاعل مع األخرين وذلك اليجاد تكيف  -10

 مع النظام والجو الجامعى .

 الطالب المستجدين والسنه التحضيرية فى الكلية . المشاركة فى البرامج المرتبطة باستقبال -11

 تفعيل االرشاد األكاديمى فى الكلية . -12

دعم الطالب على مستوى مهارات التركيب والحكم واالبتكار ببعض األنشطة مثل : مناقشات مفتوحة  -13

 بين مجموعة الطالب ، بحوث فردية وجماعية .

يف / اعداد الكتاب الجامعى للمقررات التى يقومون تشجع الكلية السادة أعضاء هيئة التدريس على تأل -14

 بتدريسها وتمثل مكتبة الكلية مصدرا أساسيا فى حالة عدم توفر ذلك .

إحتواء توصيف كل مقرر دراسى على قائمة المراجع العلمية والمواقع االلكترونية على الشبكة الدولية  -15

 للمعلومات المتعلقة بالمحتوى العلمى للمقرر .

لكلية باجراء تحديث دورى للمادة العلمية بالكتاب الجامعى مراعاة لألهداف االستراتيجية للكلية إعتناء ا -16

 وتوفيرا لعناصر الجودة بالكتاب الجامعى .

إلتزام الكلية بتحديث وتطوير المكتبة وامدادها بالمراجع والدوريات الحديثة ورسائل تكنولوجيا  -17

ية متخصصة / كتب الكترونية ...الخ ( لتوفر كل متطلبات المعلومات ) االنترنت / دوريات الكترون

 الدراسة والبحث .

للتغلب على مشكلة نقص / زيادة أعضاء هيئة التدريس تتخذ مجالس األقسام العلمية اجراءات لنوزيع  -18

األعباء التدريسية مع مراعاة التخصص العلمى لعضو هيئة التدريس للمقررات التى يشارك فى 

 تدريسها .

االستفادة أوال من خبرات األساتذة المتفرغين الستكمال النقص شريطة مالئمة التخصص العلمى يتم  -19

 لألستاذ المتفرغ  للمقررات التى يقوم بتدريسه .

تقوم الكلية بانتداب أعضاء هيئة تدريس  من خارج الكلية على أن يتمتع المنتدب بالمؤهالت العلمية  -20

يتم تحديد المقررات المقترح انتداب أعضاء هيئة تدريس من خارج  والكفاءة المهنية والسمعه الطيبة .
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الكلية لتدريسها بكل فصل دراسى من العام األكاديمى وعرضها على لجنه شئون التعليم والطالب 

برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بناءا على مقترحات مجالس األقسام العلمية ثم اعتمادها من 

 مجلس الكلية .

بالنسبة العارات أعضاء هيئة التدريس بالكلية للجامعات والمؤسسات األخرى خارج مصر فيتم  -21

عرض طلب االعاره شريطة أال يخل ذلك بالعملية التعليمية بالقسم التابع وفى حدود نسبه ال تزيد عن 

لجنه % من اجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم على مجلس القسم العلمى المعنى ثم على  40

 شئون التعليم والطالب برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ثم يتم اعتمادها من مجلس الكلية .

تهتم الكلية وتعمل على زيادة  رضاء الطالب واستطالع رأيهم واتخاذ اجراءات / قرارات تصحيحية  -22

 فى الكلية لمعالجة أى ممارسات غير عادلة .

 

 :ثانيا: تنمية وتطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  
ويتم ذلك من خالل تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه على االشتراك فى المؤتمرات العلمية  

 والمحلية واالقليمية والدولية ونشر البحوث العلمية من خاللها ويتم من خالل السياسات التالية :
 

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس . -أ
 تشجيع ودعم الباحثين ماديا ومعنويا  . -ب

 
 استخدام التكنولوجيا فى التدريس -أ

توفير التجهيزات والبنية األساسية الالزمة لتمكين أعضاء هيئة التدريس والطلبه من استخدام  •

 التكنولوجيا فى التعليم والتعلم .

رات االلكترونية تسهيال للتعلم رتعلم وذلك بالتحول الى المقلى الالتحول من سياسة التعليم ا •

 ( . ( E-learningااللكترونى 

أسئلة فى التخصصات المختلفة فى ضوء المعايير واألهداف الموضوعة  على بناء بنوك تعمل الكلية •

 لكل تخصص.

 تسعى الكلية الى االنضمام لبرامج الشبكة الدولية للتعليم عن بعد . •

 . ودعم الباحثين ماديا ومعنوياتشجيع  -ب

 تخصيص مكافأة ألفضل رسالة ماجستير ودكتوراة . •

 تحديد مكافأ للنشر العلمى بالمجالت العالمية . •
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تحفيز وتدعيم اشتراك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه فى الدورات التدريبية وورش العمل  •

مى واالشتراك فى المؤتمرات العلمية الخاصة بمهارات الكتابة العلمية ومبادىء البحث العل

 المحلية والعالمية .

 تفعيل نظام المكتبة الرقمية . •

 تشجيع الكلية ألعضاء هيئة التدريس على السفر فى مهمات علمية . •

 
 

ثالثا:  دعم مصادر التمويل الذاتى للعملية التعليمية والمراجعه الداخلية للخطط  

 :االستراتيجية لألقسام العلمية  
 الكلية الى اعداد برامج جديدة بنظام التعليم المفتوح التاحة فرص ثانية للتعليم الجامعى . تهدف .1

 التوسع فى البرامج الدراسية المميزة . .2

تشجيع المؤسسات التمويلية ومؤسسات  المجتمع األخرى وأصحاب المصلحة وأرباب العمل  .3

 والتوظيف على انشاء صناديق تمول دراسة الطلبة .

رامج الدراسية المميزة الجتذاب الطالب الوافدين وتسهيل اجراءات تسجيلهم واقامتهم تسويق الب .4

 باالعالن عنها على موقع الكلية على االنتر نت لزيادة عدد الطالب الوافدين .

قامت كلية العلوم باالشراف األكاديمى على المعاهد الخاصة والتى تعطى للدارسين بها شهادة  .5

 ى تخصص الحاسب ويعتبر ذلك مصدر من مصادر التمويل للكلية .تدريبية لمدة عامين ف

  X-RAY وجهاز   HPLCيضم المعمل المركزى بالكلية العديد من األجهزة العلمية المتقدمة مثل  .6

والعديد من األجهزة األخرى والتى تحتاج لبعض المكونات المساعدة ليتم استثمارها لتصبح مصدر 

 دخل للكلية .

تضم كلية العلوم معمل الورق والطباعه المعتمد دوليا والذى يحتاج الى تسويق ليصبح مصدر دخل  .7

 للكلية .  

 

 أهداف الخطة:

 تحديد مفهوم إستراتيجية التعليم والتعلم  -1
 م إستراتيجية التعليم والتعلميمعرفة كيفية تصم  -2
 الدراسي المقرر محتوى لتدريس والتعلم المناسبة التعليم استراتيجية اختيار  -3
 :الجيدة االستراتيجية معرفة مواصفات ومتطلبات  -4
 أنواع إستراتيجيات التعليم والتعلم وعيوب ومميزات كل منهاعلى تعرف ال  -5
 والتعلم تحديد مكونات استراتيجيات التعليم  -6
  تعرف هرم التعلم ومتوسطات معدل االحتفاظ )بقاء أثر التعلم(  -7
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 Learning Stylesتعرف أنماط )أساليب( التعلم   -8
 Visual Learnerتعرف خصائص المتعلم البصري     -9

 Auditory Learnerتعرف خصائص المتعلم السمعي     -10
 Tactile/Kinesthetic Learnerتعرف خصائص المتعلم الحسي حركي      -11
 الجيدتحديد أنشطة التعليم والتعلم وشروط النشاط   -12
 والتعلم التعليم وإستراتيجيات التعلم تصميم مصفوفة نواتج  -13
 لها المقابلة وأنشطة التعليم والتعلم  نواتج التعلم المستهدفة تصميم مصفوفة  -14
 لمقررات البرنامج األكاديمي المقابلة تصميم مصفوفة إستراتيجيات التعليم والتعلم واألنشطة  -15

 
 التعليم والتعلم اتإستراتيجي

 
أعضاء هيئة هي خطوات إجرائية منتظمة ومتسلسلة بحيث تكون شاملة ومرنة ومراعية لطبيعة  •

، والتي تمثل الواقع الحقيقي لما يحدث داخل قاعة الدراسة من استغالل إلمكانات متاحة ، التدريس
 لتحقيق مخرجات مرغوب فيها.

عة الدراسة التي تحدث بشكل منتظم داخل قا عضو هيئة التدريسهي مجموعة تحركات  •
 ومتسلسل تهدف إلى تحقيق األهداف التعليمية.

 
 التعليم والتعلم اتكيف تصمم إستراتيجي

 
التعليم والتعلم في صورة خطوات إجرائية بحيث يكون لكل خطوة بدائل، حتى  اتتصمم إستراتيجي  

تتسم اإلستراتيجية بالمرونة عند تنفيذها ، وكل خطوة تحتوى على جزيئات تفصيلية منتظمة ومتتابعة 
عند تنفيذ إستراتيجية التدريس تخطيط  عضو هيئة التدريسلتحقيق األهداف المرجوة، لذلك يتطلب من 

 نهم. يراعيا في ذلك طبيعة المتعلمين وفهم الفروق الفردية بمنظم م

 
 الدراسي المقرر محتوى لتدريس والتعلم التعليم اتاستراتيجي اختيار

 

 التدريس أهداف تحقق التي والتعلم التعليم الستراتيجيه اختياره في يتمثل عضو هيئة التدريس جودة دالئل أحد  

 حيث أخرى، ناحية من طالبه واحتياجات وتتالءم المقصودة التعلم نواتج الطالب وتكسب ناحية، من ومحتواه

 بعض تنفيذ في منها البعض يتشابه وقد البعض، بعضها يتداخل قد عديدة، باستراتيجيات التربوي الميدان يعج

 .اإلجراءات

 التفكير التدريسعضو هيئة  من ذلك يتطلب حيث ، معقدًا عمال والتعلم التعليم استراتيجيات اختيار ويعد  

 أن ينبغي التي التعلم كنواتج المتشابكة المتغيرات من العديد ضوء في المتاحة االستراتيجيات بين والموازنة

 اختيار طريق عن لألستاذ ويمكن ، واستعداداتهم وميولهم ، لديهم السابقة والخبرة ، الطالب يكتسبها

 العملية تصبح وأن عقلية، تصورات إلى الدراسي المحتوى يحول أن والتعلم للتعليم مناسبة اتإستراتيجي
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 وبيئة خصوبة، أكثر الدرس قاعة في االجتماعي المناخ يصبح وأن سلبيًا، تلقيا تكون أن من بدال بناء استقصاء

 وعلى استراتيجيات، من بحوزته ما على يتوقف لإلستراتيجية المعلم واختيار .مقيدة تكون أن من بدال ممتدة

 .جديدة استراتيجيات إلى التوصل وفى فيتطويرها جهوده

 إحداها استخدام أو معا، االستراتيجيات من مزيج تطبيق يمكنه الجيد عضو هيئة التدريس أن بالذكر ويجدر  

 والتعلم المشكالت وحل الذهني العصف :االستراتيجيات هذه أهم ومن .التعلم نواتج لطبيعة طبقا

 .إلخ.....التعاوني

 
 الجيدة االستراتيجية مواصفات

 

 .التعليمي الموقف في المتوقعة واالحتماالت المواقف جميع تتضمن بحيث الشمول،  -1
 .عديدة مواقف فى استخدامها يمكن بحيث للتطوير، والقابلية المرونة  -2
 .الدراسي المقرر من المستهدفة التعلم بنواتج ترتبط أن  -3
 .الطالب بين الفردية الفروق مراعاة  -4
 .بالمؤسسة المتاحة اإلمكانات مراعاة  -5
 .العليا العقلية والعمليات التفكير مهارات تنمية  -6
 لإلتقان والتعلم الذاتي التعلم على الطالب تحفيز  -7
 .الطالب وعدد تتناسب  -8

 
 أن في والتعلم للتعليم الجيدة االستراتيجيات بين المشترك القاسم يتمثل فإنه ذلك ضوء في 

 :الطالب يكون

 .التعليمية العملية محور -1
 .لها فحسب مستقبال وليس المعلومات اكتساب في فاعال -2
 .التعليمية والمهام األنشطة ممارسة على القائم -3
 .التأمل هذا نتائج ضوء في ألدائه والمطور ومستواه لسلوكه المتأمل -4
 .التعاوني والتعلم الذاتي بالتعلم المستمتع -5
 .القرارات واتخاذ المشكالت وحل المعارف، عن البحث في الدائم المفكر -6
 .المهارات واكتساب التعلم من لمزيد يسعى للمعرفة، المنتج -7

 :يكون أن عضو هيئة التدريس من الجيدة االستراتيجيات تتطلب كما
 .للمعرفة ناقال وليس والتعلم التعليم لعمليتي ميسرا -1
 .لطالبه والتعاوني الذاتي التعلم فرص إتاحة على حريصا -2
 .الجيد الخريج لمواصفات ومحققا لهم المتكاملة الشخصية بناء على حريصا -3
 .بينهم فيما الفردية للفروق مراعيا -4
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 تنقسم إلى: إستراتيجيات التعليم والتعلم
 
 استراتيجيات األعداد الكبيرة مثل:  -1
 المحاضرة  -
 المناقشة والحوار -
 العصف الذهني.-
 
 استراتيجيات األعداد الصغيرة مثل: -2
 العروض العملية  -
 حل المشكالت   -
 التعلم التعاوني   -
 التعلم التنافسي -
 خرائط المفاهيم   -
 المدخل المنظومى -
 المناقشة  -
 العصف الذهني-
 
 استراتيجيات التدريس الفردي مثل:-3
 التعلم اإلليكتروني -
 الذاتيالتعلم  -
 
 

 إضافة إلى إستراتيجيات أخرى تحددها المؤسسة طبقا لنوعية تخصصاتها وطبيعة الدراسة فيها(.)
 تتشابه وقد المقصودة، التعلم نواتج طبيعة وفق والتعلم التعليم استراتيجية المعلم ويتخير  

 يكتسبه أن ينبغي لما طبقا تختلف وقد الواحدة اإلستراتيجية استخدام في النواتج بعض
 :التالية المصفوفة في المثال سبيل على موضح هو كما .الطالب

 
 مصفوفة 

 والتعلم التعليم وإستراتيجيات التعلم نواتج

 
 نواتج التعلم

 

 إستراتيجيات التعليم والتعلم

العصف 
 الذهني

الطريقة 
 المعملية

المناقشة  المحاضرة التعلم التعاوني التعلم الذاتي
 والحوار

 أخرى

هم
وف

ة 
رف

مع
 

(1) ✓   ✓  ✓  

(2)  ✓      

(3)     ✓   

را
ها

م

ت  ية
هن

ذ
 

(1)   ✓   ✓  
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(2) ✓   ✓  ✓  

(3) ✓  ✓     

ية
هن

 م
ت

را
ها

م
 

ية
مل

ع
و

 

(1)  ✓  ✓ ✓ ✓  

(2) ✓   ✓    

(3)  ✓  ✓    

ت 
را

ها
م

مة
عا

 

(1)   ✓   ✓  

(2) ✓   ✓    

(3)   ✓  ✓   

 
 والتعلم التعليممكونات استراتيجيات 

 األهداف التعليمية -1
 وينظمها ليسير وفقها في تدريسه. عضو هيئة التدريس التحركات التي يقوم بها -2
 األمثلة، والتدريبات والمسائل والوسائل المستخدمة لتحقيق األهداف. -3
 السياق التعليمي والتنظيمي الصفي للدرس -4
 الناتجة عن المثيرات التي ينظمها المعلم ويخطط لها.استجابات الطالب بمختلف مستوياتهم و -5
 
 

 هرم التعلم

 

 

 

متوسطات معدل االحتفاظ )بقاء أثر التعلم(    
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مجموعات المناقشة

الممارسة العملية

تعليم آخرين أو استخدام فوري لخبرات التعلم

العروض

الوسائل البصرية السمعية

القراءة

المحاضرة

 
  Learning Styleما نمط التعلم؟ 

 المعلومات.الطريقة التي يحب أن يتلقى بها الفرد   -1
 مداخل مختلفة أو طرق مختلفة للتعلم -2
مجموع السمات المعرفية ، واالنفعالية ، والنفسية التي تعتبر مؤشرات ثابتة على كيفية استقبال  -3

 وتفاعل واستجابة الفرد لما يتعلمه
 يتعامل نمط التعلم على وجه الخصوص مع كيفية معالجة المخ وتخزينه للمعلومات. -4

 Learning Stylesأنماط )أساليب( التعلم 
 من المتعلمين    Visual                      65%بصري                        

 من المتعلمين   Auditory                                   30%سمعي         
 من المتعلمين    Kinesthetic                      5%         حسي حركي  

 
 وتؤكد البحوث العلمية على أن المتعلمين البصريين هم األكثر شيوعا عن أي نوع آخر. 

 

 

 

10%  

5%  

20%  

30%  

50%  

75%  

90%  
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 بماذا تخبرنا البحوث حول أنماط التعلم؟
 أن الطالب يتعلمون بطرق مختلفة عن بعضهم البعض. •
كيف تتماشى وتشبع أساليب التعلم لديهم، فإن أن أداء الطالب في المواد الدراسية المختلفة يرتبط ب •

 تحصيلهم يزداد بصورة دالة.
أن مراعاة أساليب التعلم أنتج مكاسب دالة في صورة التحصيل في القراءة والرياضيات عند  •

 استخدام االختبارات المعيارية المقننة.
اس التي نستخدمها أثناء وقد أظهرت البحوث أن المدخل المتعدد يعمل جيدا ألننا كلما زاد عدد الحو

 عملية التعلم كلما احتفظنا بالمعلومات لفترة أفضل، وأن المتعلمين يحتفظون بـ :
 % مما قرؤوه 10 -1
 مما سمعوه 20% -2
 مما رأوه 30% -3
 مما رأوه وسمعوه 50% -4
 مما قالوه 70% -5
 % مما قالوه وفعلوه  90 -6

 
 Visual Learnerخصائص المتعلم البصري   

 يتعلم عن طريق الرؤية. -1
 يتعلم أفضل من ما يراه ويستمتع بالقراءة. -2
 يستخدم المواد البصرية: خرائط, صور, رسوم. -3
عندما يتحدث أمامه لمشاهدة لغة الجسم و  عضو هيئة التدريسيكون لديه صورة واضحة عن  -4

 تعبيرات الوجه.
 يستخدم األلوان لتوضيح النقاط الهامة في النص. -5
 تقديم أوراق. عضو هيئة التدريسيأخذ مالحظات أو يطلب من  -6
 يوضح أفكاره في شكل صورة أو فقاعة لعصف ذهني قبل كتابتها أو توضيحها. -7
 يكتب قصة و يوضحها. -8
 يستخدم الوسائط المتعددة. -9

 يقرأ الكتب المصورة و يضع تصور بصري للمعلومات لمساعدة الحفظ. -10
 و التعبير الوجهي لكي يفهم المحتوى. عضو هيئة التدريسبيحتاج إلى رؤية لغة الجسم الخاصة  -11
 يميل إلى الجلوس في مقدمة الصف الدراسي لتجنب التشويش البصري. -12
يفكر من خالل الصور و يتعلم أفضل من خالل العروض البصرية مثل: )صور, أشكال بيانية,  -13

, كتب بها صور توضيحية, شفافيات, أوراق عمل,... إلخ( و في أثناء خطوط زمنية, أفالم, عروض
 المحاضرة  أو المناقشة الصفية, فإنهم يفضلون أخذ مالحظات الستيعاب المعلومات.
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 Auditory Learnerخصائص المتعلم السمعي   
 يتعلم من خالل االستماع. -1
 يحب أن يسمع ما يتعلمه. -2
 في المناقشات الصفية و المجادالت. يحب المناقشة و يشترك -3
 يقدم خطباً و تقديمات صفية. -4
 يستخدم جهاز التسجيل أثناء المحاضرات بدالً من أخذ مالحظات. -5
 يبتكر نغمات موسيقية لمساعدة الحفظ. -6
 يبتكر معينات للذاكرة لمساعدة الحفظ. -7
 يناقش أفكاره لفظياً. -8
 يملي أحداً أخر أفكاره. -9

 يستخدم التحليالت اللفظية و سرد القصة لتوضيح وجهة نظره. -10
يتعلم أفضل عن طريق المحاضرات اللفظية و المناقشات و التحدث عن األمور المختلفة واالستماع  -11

 إلى ما يقوله اآلخرين.
 يفسر المعاني الضمنية للحديث عن طريق االستماع لنبرة الصوت, النغم, السرعة, .... إلخ. -12

 
 

 Tactile/Kinesthetic Learnerخصائص المتعلم الحسي حركي    
 يتعلم عن طريق الحركة و الفعل أو العمل و اللمس. -1
 يحب تعلم الحقائق و يستخدم الطرق المعروفة. -2
 ال يحب المفاجآت. -3
 يواجه صعوبة مع المجردات و المادة النظرية. -4
 جيد مع التفاصيل. -5
 يعمل بيده.يحفظ الحقائق و  -6
 هذا المتعلم يتعلم أفضل عن طريق المدخل العلمي, االستكشاف النشط للعالم الطبيعي حوله. -7
 قد يجد أنه من الصعب أن يجلس لفترات طويلة. -8
 قد يتشتت بسبب حاجته للنشاط و االستكشاف. -9

 يفضل تعلم الحقائق مثل: حل المشكالت باستخدام طرق معروفة. -10
 التعقيدات.ال يحب  -11
 صبور مع التفاصيل. -12
 لديه قدرة جيدة على تذكر الحقائق و يفضل التعلم المرتبط بالحياة الحقيقية. -13
 يحب الحركة أثناء التعلم يتعلم عن طريق الفعل و االشتراك البدني. -14
 يأخذ فترات راحة متكررة من المذاكرة. -15
 يتحرك حوله لتعلم األشياء الجديدة. -16
 يعمل في وضع القيام. -17
 يستخدم األلوان الصارخة لتوضيح األفكار في قطعة قراءة. -18
 يقوم بتصفح المادة المقروءة للحصول على األفكار األساسية قبل البدء في قراءة التفاصيل. -19
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 األنشطة المناسبة لناتج التعلم:
ة التعليم و التعلم فإن كل نشاط سوف ينتج البد من األخذ في االعتبار أنه عند اختيار أو تصميم أنشط

الذي من شأنه تقوية و تدعيم تحقيق الطالب لناتج    Form of Learningعنه ما يسمى بشكل التعلم
 التعلم المستهدف. 

 
 

 أنشطة التعليم والتعلم المناسبة ناتج التعلم

 رحلة ميدانية -محاضرة  يصف

 عروض عملية -قراءة مقال مكتوب  يشرح

 مشروع يدمج

 دراسة حالة -مشروع  يطبق

 حل مشكالت يحل مشكلة

 كتابة إبداعية -مشروع  يبتكر -يصمم

 مشروع -تجربة  يفترض

 
 

 أساليب التعليم والتعلم :
 

 أوالً: استراتيجية المحاضرة

 التعريف:

بإلقاء المعلومات مع استخدام السبورة في بعض  عضو هيئة التدريسهي استراتيجية تعتمد على قيام  
األحيان، في الوقت الذي يقوم فيه الطالب باالستماع بهدوء إلى حديثه، وقد يدونون بعض المالحظات 

 البسيطة، وعادة تنتهي المعلم بعبارة" أي أسئلة" .

 مميزات استراتيجية المحاضرة:

اقتصادية: -1  
من تغطية جزء كبير من  عضو هيئة التدريستمكن  -صيرتقديم كثير من المعلومات في وقت ق •

   المنهج
 ال تتطلب إنشاء معامل علمية وشراء مواد ومعدات  تعجز عن توفيرها إمكانيات الجامعة..... •

توفر لجميع الطالب حدا أدنى من المعلومات ،وبترتيب معين. -2  
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الجيد.توفر جو من الهدوء والنظام في المدرج حيث تتطلب اإلنصات  -3  
تعتبر استراتيجية مشوقة نسبيا إذا: -4  

بلغة خطابية جيدة وأسلوب عرض ناجح شخصية قوية جذابة النتباه  عضو هيئة التدريستمتع  •
 الطالب.

 استطاع المعلم تدعيمها بالوسائل التعليمية السمعية والبصرية المناسبة. •
تعليم عدد كبير من الطالب في زمن محدد. -5  

 
 عيوب استراتيجية المحاضرة:

هو المرسل وملقن ومحور العملية التعليمية. عضو هيئة التدريسيكون الطالب فيها سلبيا، حيث إن  -1  
التركيز على التعلم المعرفي وبخاصة أدنى مستوياته وهو التذكر. -2  
على العرض اللفظي. زإهمال أهمية استخدام الوسائل التعليمية في التعلم والتركي -3  
تؤدى في كثير من األحيان إلى شرود الطالب ذهنيا. -4  
ال تساعد على مواجهة الفروق الفردية بين الطالب. -5  
ال تحقق بعض أهداف التدريس المهمة مثل التفكير العلمي. -6  
ال توفر الجانب العملي التطبيقي. -7  

التهوية وتوفير أعضاء هيئة ولذلك تحرص الكلية علي توفير قاعات تدريسية ومعامل مجهزة وجيدة  •
  تدريس ذو كفائة إللقاء المحاضرات.

 ثانيا:إستراتيجية المناقشة والحوار:

 التعريف:

تعتبر من االستراتيجيات اللفظية، حيث  تسمح بتفاعل لفظي بين طرفين أو أكثر داخل المحاضرة،)بين 
وتوجيهه( وهى بذلك تتيح للطالب فهم الطالب والمعلم، بين عدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف المعلم 

 أعمق للمادة العلمية وتتيح لهم نشاط وفاعلية ال تتوافر في استراتيجية المحاضرة.
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 خطوات استراتيجية المناقشة والحوار

المقدمة أو التمهيد -أ  
بحيث يتصف بمناقشة والمعلومات مع إعطاء فرص للطالب لالستنتاج والتفسير والتعليم.العرض:  -ب  
من خالل المقارنات بين الموضوعات السابقة والموضوعات الجديدة واستكشاف أوجه التشابه الموازنة:   -ج

 واالختالف بينهما مما يتيح للطالب فهم الحقائق .
أو  ةوهى خطوة مهمة يستطيع الطالب بعد دراستهم للدرس الجديد التوصل لمفهومات شاملالتعميم:  -د

التعميمات للطالب. ج، ومن األفضل إتاحة فرص استنتا تعميمات عن طريق االستنتاج  
وفيها يستفيد الطالب من استنتاجاتهم للتعميمات والمفاهيم الجديدة وذلك بتطبيقها على مواقف التطبيق:  -ج

 ومشكالت تواجههم في المجتمع.
 

 مزايا استراتيجية المناقشة والحوار:

أثناء الدرس.إثارة انتباه الطالب وجذبهم للمشاركة  -1  
اكتساب الطالب للكثير من المعلومات والقدرة على التفكير والميول واالتجاهات والتقدير العام للعلماء. -2  
من حيث التفوق أو الضعف. ممساعدة المعلم على معرفة طالبه والتميز فيما بينه -3  
  تجعل التقويم يسير جنبا إلى جنب مع التدريس، فعن طريق األسئلة والمناقشة يمكن للمعلم تقويم طالبه،  -4
  .وبالتالي يستطيع تقويم طريقته، مما يساعده على االستمرار في نفس االستراتيجية أو التعديل فيها  

شة والتعبير عن الرأي.تنمى عند الطالب المهارات االجتماعية ، مثل القدرة على المناق -5  
تنمى لدى الطالب مفهوم الذات من خالل إحساسهم بالقدرة على المشاركة والفهم والتفاعل االجتماعي. -6  
مساعدة الطالب على تعليم بعضهم بعضا، حيث يستفيدون من إجابات زمالئهم. -7  
تساعد في تقوية الروابط والصلة بين المعلم وطالبه. -8  

 عيوب استراتيجية المناقشة والحوار

 قد يكون الحوار على درجة عالية من التجريد حيث يعتمد في غالبيته على اللغة اللفظية دون استخدام  -1
مواد محسوسة.     
قد تكون األسئلة موزعة توزيعا غير عادل على الطالب، فقد يستأثر عدد قليل منهم باألسئلة دون غيريهم. -2  
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غير سليمة أو غير واضحة.قد تصاغ األسئلة بطريقة  -3  
تحتاج إلى وقت طويل وبخاصة عند التطرق لمناقشات جانبية خارج الموضوع. -4  
تحتاج إلى معلمين ذو درجة عالية من المهارة في إدارة المحاضرة. -5  
تهمل إلى حد كبير التعلم المهاري الخاص بمهارات استخدام األدوات واألجهزة المعملية. -6  
   علمين ذو درجة عالية في صياغة األسئلة وطرحها بحيث يمكن للمعلم أن يعيد صياغة تحتاج إلى م -7
السؤال الواحد بأكثر من صورة لمراعاة الفروق الفردية.      

 
 

 ثالثً ا:استراتيجية العصف الذهني

 التعريف:

تقوم على تشجيع الطالب على إنتاج عدد كبير من األفكار بهدف تنمية قدرتهم العقلية من خالل التدريب   
المتتابعة والمتنوعة في نفس الوقت حول قضية ما، أو مشكلة ما تطرح عليهم جميعا في  رعلى توليد األفكا
 أثناء المحاضرة.

نتاج قائمة من األفكار يمكن استخدامها كمفاتيح وهى عبارة عن مؤتمر إبداعي ذي طبيعة خاصة من أجل إ
 تقود إلى بلورة المشكلة ومن ثم تؤدى إلى تكوين حل لها.

وتعتمد على أفكار جماعية متحررة من القيود والحرج، وتساعد الطالب على أن يكونوا أكثر استرخاء وأقل 
خفيف ضغوط النقد والتقويم.تحفظا ، وبالتالي زيادة القدرة على التخيل وتوليد األفكار في ظل ت  

 

 مبادئ مهمة في التعلم بإستراتيجية العصف الذهني

 المبدأ األول :
تأجيل الحكم على األفكار: األمر الذي يؤدى إلى تلقائية األفكار وبنائها، ومن ثم عدم الخوف من النقد وهذا 

اإلحساس بالفردية أو التنافس يساعد على اكتساب الطالب اتجاهات إيجابية نحو الجماعة ويقلل من 
 الفردي.
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 وهناك مسلمتين يقوم عليهما هذا المبدأ، هما:  - األهداف الجماعية.  - األهداف الفردية.
 المبدأ الثاني: 

الكم يولد الكيف، حيث يتم انتقاء األفكار العديدة التي يطرحها الطالب في أثناء الجلسة، ومن ثم يساعد   
 تدفق األفكار بكم كبير على إنتاج بعض األفكار التي تتميز بالجدة واألصالة.

 
 
 

 
 قواعد التعلم بإستراتيجية العصف الذهني :

يترتب علي المبدأين السابقين الستخدام استراتيجية العصف الذهني أربع قواعد تتلخص فيما يلي :   
ضرورة تجنب النقد، أو التقييم في أثناء جلسات العصف الذهني، حيث إن النقد يؤدي إلي الحد من  .1

 الخيال وتوليد األفكار .

المشكلة، وهذا الجزء من التفكير إطالق حرية التفكير والترحيب بكل األفكار مادامت متصلة ب .2
اإلبداعي يسمي بالطالقة الفكرية ، والغرض من ذلك مساعدة الطالب ان يكون أكثر استرخاء، وأكثر 

 تخففا من ضغوط النقد والتقييم 
الكم المطلوب، حيث تؤكد هذه االستراتيجية علي معني زيادة األفكار المطروحة من مجموعة  .3

 وصول إلي أكبر قدر من األفكار األصيلة .الطالب، ويؤدي ذلك غلي ال

تطوير أفكار اآلخرين : حيث تهتم استراتيجية العصف الذهني بأفكار اآلخرين، بحيث يتم البناء  .4
أو أحد  عضو هيئة التدريسعليها، وتطويرها، وتحسينها. ويمكن ذلك من خالل مسجل الجلسة )

 الطالب ( .
 

 مراحل جلسة العصف الذهني : 

ياغة المشكلة:مرحلة ص-1  
في جلسة العصف الذهني بطرح سؤال المشكلة وشرح ومناقشة كل جوانبها حتى  عضو هيئة التدريسيقوم  

 يتأكد من فهم كل الطالب للمشكلة .
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مرحلة إعادة صياغة المشكلة :-2  
إن إعادة صياغة المشكلة يزيدها وضوحا، وبالتالي يتم تقديم حلول مقبولة لحل المشكلة واستبعاد الحلول التي  

 ال تقود إلي الحل .
مرحلة العصف الذهني للمشكلة :-3  
وهي خطوة هامة، ألنها تقدم كما من األفكار التي يطرحها الطالب في الجلسة، وهذا الكم يولد الكيف الذي  

لي حل المشكلة أصاًل .يقود إ  

مرحلة تقييم األفكار : -4  
تستخدم معايير في تقييم األفكار والحلول التي قدمها الطالب، من هذه المعايير : الجدة واألصالة والحداثة  

ي غير ذلك . وفي ضوء هذه المعايير تختار األفكار والحلول والمنفعة والمنطق والتكلفة والعائد واألداء ...إل
. الجيدة  

 

 مميزات استراتيجية العصف الذهني :

 جمع المعلومات بصورة سريعة . .1
 تشجيع كل طالب علي المشاركة . .2

 اإلجابات التلقائية الحرة من الطالب . .3
 . عضو هيئة التدريسقيام كل طالب بمناقشة االستجابات وتقييمها تحت توجيه  .4

 

 سلبيات استراتيجية العصف الذهني 

تسجيل بعض االستجابات غير المتعلقة بالموضوع.  -1  

تؤدي أحيانًا إلي تشتيت األفكار وفقدان التركيز. -2  

قد تسبب أحيانًا سيطرة الفرد علي المجموعة . -3  
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 رابًعا:إستراتيجية التعلم التنافسي  :

 التعريف:

منهم ليكون أحسن من زمالئه، هو الموقف التعليمي الذي يعمل فيه الطالب ضد بعضهم البعض، ويناضل كل 
والفائدة تعود على أحد الطالب دون غيره، ويكون فيه االرتباط سالًبا بين تحقيق الفرد لهدفه وتحقيق لآلخرين 

 ألهدافهم.

 مميزات التعلم التنافسي

تعمل مواقف التعلم التنافسي على إثارة الدافعية لدى الطالب.  -1  

على الشعور بالمتعة بعيًدا عن المكسب والخسارة.تساعد مواقف التعلم التنافسي  -2  
تساعد مواقف التعلم التنافسي على زيادة مستوى تحصيل الطالب. -3  
يساعد المناخ التنافسي على استقاللية الطالب في عمله. -4  
يؤدى التنافس إلى زيادة مستوى األداء في المهارات التي يتطلب أدائها سرعة. -5  
ى تقوية الدوافع الداخلية والخارجية لتعليم الطالب.يساعد التنافس عل -6  
يساعد التنافس على تحقيق النجاح وزيادة اإلنجاز واإلبداع. -7  

 مظاهر التعلم التنافسي

أداء الطالب فرادى للعمل بالكامل. -1  

بذل الطالب ألقصى جهد لتحقيق هدفه والفائدة الشخصية له. -2  
حدوث أي تفاعالت أو مساعدات من جانب التالميذ وبعضهم. االعتماد المتبادل السلبي وعدم -3  
مكافأة الطالب الفائز في تحصيل أعلى الدرجات وتجاهل جهود اآلخرين. -4  
محاولة الطالب التشكيك في قدرات زمالئهم بهدف التأثير السلبي عليهم. -5  
والصراع بين الطالب نتيجة اإلحباط.زيادة معدل القلق وانخفاض معدل الثقة ، وتولد شعور الكراهية  -6  
إصدار تعليقات هدامة من جانب الطالب لتثبيط عزائم اآلخرين. -7  
أنماط التعلم التنافسي اختبار كل طالب بمفرده لقياس تحصيله -8  
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 أواًل: أسلوب التعلم التنافسي الجماعي)بين الفرق(

درجة في التحصيل ، أو هدف المجموعة ثميعتمد على تعلم المجموعة الواحدة تعاونًيا لتحقيق أعلى   
التنافس مع المجموعات األخرى لبيان أي المجموعات أكثر تحصياًل أو تحقيًقا للهدف بناء على المقارنة بين  

 طالب المجموعات.
 

 ثانًيا:أسلوب التعلم التنافسي الفردي)داخل المجموعة(

ل كل فرد ألقصى جهده لدراسة الموضوعيقوم على تنافس الطالب داخل المجموعة الواحدة، وبذ -1  
المحدد بمفرده بهدف تحقيق أعلى درجة.   

أهداف الطالب تتعارض مع أهداف اآلخرين فعندما يفوز الطالب يخسر اآلخرون.مع مالحظة أن   
د وتكوين خبرات فاشلة لدى الغالبية العظمى من الطالب. حويسفر التنافس الفردي عن فائز وا  

األمر في كل موضوع من مجموعة إلى أخرى تتشابه معه في الدرجات أو المركز الذي حققه،ينتقل الطالب -2
 الذي يزيد من حدة التنافس التي تزيد من إعاقة الطالب لآلخرين نحو تحقيق أهدافهم.

العداء  تي تولد لدى الطالب مشاعريزيد التنافس الفردي من دافعية التعلم ويولد باعًثا ذاتًيا لزيادة الجهود ال-3
وفى غالبية البرامج الموجودة بالكلية يتم تقسيم الطالب الى مجموعات وخاصة فى الدروس  والحقد والضغينة

 العملية فى غالبية المقررات الدراسية مما يساعد فى التعلم التنافسى                                             

 خامًسا:إستراتيجية التعلم التعاوني  :

 التعريف:
استراتيجية تدريس تقوم على التفاعل االيجابي بين المتعلمين داخل المجموعة حيث يظهر كل  هي 

بداء الرأي  متعلم كعضو نشط يؤثر ويتأثر بآراء اآلخرين وبذلك تتاح للمتعلمين مساحة كبيرة للمناقشة وا 
غير متجانسة )  مجموعات صغيرة إلى طالبيتم فيه تقسيم ال حيث   و القيام بنشاط ماألحل مشكلة ما 
 طالبأفراد ، ويتعاون  6-4 مجموعة ما بين معرفية مختلفة (، يتراوح عدد أفراد كلتضم مستويات 

  . أهداف مشتركة تحقيق هدف أوالمجموعة الواحدة في 
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 إستراتيجية التعلم التعاوني مميزات
الجماعي وتقبل آراء اآلخرينمساعدة المتعلمين على تنمية قدراتهم على العمل -1  
التوصل إلى استنتاجات قيمة من خالل المناقشة الجماعية-2  
التخلص من بعض المشكالت الشخصية مثل الخجل الزائد لدى بعض المتعلمين-3  
قيام المتعلمين ببناء المعرفة بأنفسهم وعدم استقبالهم بصورة سلبية من اآلخرين وكذلك-4  
القدرة على اتخاذ القرار   
لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين لعضو هيئة التدريسمنح الفرصة -5  
زيادة دافعية المتعلمين نحو انجاز المهام المطلوبة وبالتالي اكتساب الثقة بالنفس -6  

 خطوات تنفيذ استراتيجية التعلم التعاوني
  : ما يليوفق  يتم التعلم التعاوني بصورة عامة -

  . : مرحلة التعرف المرحلة األولى 

والوقت  المطروحة وتحديد معطياتها والمطلوب عمله إزاءها يتم تفهم المشكلة أو المهمة وفيها 
  . للعمل المشترك لحلهاالمخصص 

  . معايير العمل الجماعي : مرحلة بلورة المرحلة الثانية 

وكيفية  وليات الجماعيةئلتعاون، وتحديد المساألدوار وكيفية ا هذه المرحلة االتفاق على توزيع ويتم في
 الالزمة لحل المشكلة المشترك ، وكيفية االستجابة آلراء أفراد المجموعة والمهارات القراراتخاذ 

 المطروحة

  :العمل التعاوني  عناصر نجاح
 مجموعات التعاوني شيء أكثر من مجرد ترتيب جلوس الطالب ، فتعيين الطالب في إن التعلم

بالغهم بأن  يتنافس الطالب حتى  أن يعملوا معًا ال يؤديان بالضرورة إلى عمل تعاوني ، فيمكن مثالً وا 
حتى لو طلبنا إليهم أن يعمل كل  بعضهم البعض ، وكذلك يمكن أن يتحدثوالو أجلسناهم بالقرب من 

ملون بالفعل بشكل تعاوني مع بعضهم الطالب يع على نحو يجعلمنهم بمفرده ، ولذا فإن بناء الدروس 
التعاوني عماًل ناجحًا . ولكي يكون العمل التعاوني العمل  بعضًا يتطلب فهمًا للعناصر التي تجعل
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كل الدروس عناصر العمل التعاوني المعلمين أن يبنوا بوضوح في  على عماًل ناجحًا فإنه يجب
  : العناصر هي وهذه األساسية ،

 

 : االعتماد المتبادل اإليجابي - 1

العناصر، يجب أن يشعر الطالب بأنهم يحتاجون لبعضهم بعضًا ، من أجل  في هذه وهو أهم عنصر
  : المجموعة، ويمكن أن يكون مثل هذا الشعور من خالل مهمة إكمال

  . مشتركة وضع أهداف -أ 

  . إعطاء مكافآت مشتركة -ب 

ورقة واحدة أو كل عضو يحصل على جزء من  لكل مجموعة ) مات والموادالمشاركة في المعلو  -ج 
 (العمل الالزمة ألداءالمعلومات 

  تعيين األدوار - د

  : المسؤولية الفردية والزمرية - 2

يجب أن يكون  عن تحقيق أهدافها وكل عضو في المجموعة مسئولةتكون  المجموعة التعاونية يجب أن
 عندما يتم تقييم أداء كل طالب وتعاد ولية الفرديةئبنصيبه في العمل ، وتظهر المس عن اإلسهام مسئوال

  . ممن هو في حاجة إلى مساعدة إلى المجموعة والفرد من أجل التأكدالنتائج 

   :التفاعل المباشر - 3

على زيادة نجاح بعضهم بعضًا ، من  القيام بعمل حقيقي معًا ، يعملون من خالله يحتاج الطالب إلى
  . مساعدة وتشجيع بعضهم على التعلم خالل

   :معالجة عمل المجموعة - 4

 تحقيق أهدافها وفي حفاظها على المجموعات إلى تخصيص وقت محدد لمناقشة تقدمها في تحتاج

المجموعة من خالل  معالجة عمليبنوا مهارة  فاعلة بين األعضاء ويستطيع المعلمون أنعالقات عمل 
  : تعيين مهام مثل

  . العضو وساعدت على نجاح المجموعة تصرفات على األقل قام بها سرد ثالثة -أ

  . نجاحا غدا أكثرالمجموعة  يمكن إضافته لجعل سرد سلوك واحد -ب

راجعة حول تقدم األعضاء في تغذية  المجموعات وا عطائها أيضًا بتفقد أعضاء هيئة التدريسويقوم 
  . على مستوى الصف المجموعة كذلك العمل بعضا فيعملهم مع بعضهم 
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  للتعلم التعاوني يةالعناصر األساس
  : ـ االعتماد المتبادل اإليجابي أ

  ويعني إدراك الطالب بأنهم سيجتازون معا ، أو سيفشلون معا

  : ب ـ المسؤولية الفردية
  عن تعلم المادة المعينة ومساعدة أعضاء المجموعة اآلخرين على تعلمها أن كل طالب مسئول

  : ج ـ التفاعل المشجع وجها لوجه
ويقصد به العمل على المزيد من إنجاح الطالب بعضهم بعضا، من خالل مساعدة وتبادل ودعم 

  . جهودهم بأنفسهم نحو التعلم
المناسب للمهارات الزمرية، أو البينشخصية : حيث  ، أو ما يعرف باالستخدام د ـ المهارات االجتماعية

  يقدم الطالب مهارات القيادة واتخاذ القرار ، وبناء الثقة ، وحل المنازعات الالزمة للعمل بفاعلية
 

  تشكيل المجموعة التعلمية

إن تشكيل أي مجموعة تعلمية ال يأتي مصادفة ، بل ال بد أن تنبني تلك  المجموعة أو المجموعات 
 المطلوبة على أسس وقواعد ضرورية ومهمة، ويمكن

  : حصر هذه األسس في التالي 
  . الشعور باالنتماء والقبول واالهتمام بالعمل في إطار المجموعة-1
 إن إقامة العالقات مع اآلخرين الذين يقدمون لك الدعم والمساعدة ال يحدث -2
نما يحتاج إلى مزيد من التضحية    لكي تتواءم وجهات النظر ،بطريقة سحرية ، وا 
  . واألفكار الالزمة لحل المشكلة 
  . على المدرسة نفسها أن تعد بعناية خبرات الطالب بهدف بناء مجتمع تعلمي -3
 ن يكونوا جزاء من أيتعين على الطالب أن ينتموا إلى نظام بينشخصي، و  -4

  . هذا النظام ، ليساعدهم على التحصيل والنمو بطرق جيدة
األخذ بعين االعتبار ما يعرف بحركية الجماعة ومبادئها ، وهي تعني الكشف عن مدى اختالف  -5

  . سلوك األفراد عندما يصبحون أعضاء في جماعات ، وعن سلوكهم وهم فرادى
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  . مراعاة العوامل الالزمة والضرورية التي تساعد على تحقيق مزيد من اإلنتاج -6
  ناقشة والتخطيط ، والتقويم الجماعياتباع األساليب الفعالة للم -7

معاونة األفراد على فهم ما يحدث بالجماعة، وتحملهم مسؤولياتهم كأعضاء فيها ، وتعلم أساليب  -8
  . القيادة الجماعية

فرد في  معرفة المبادئ والظروف األساسية للعمل الجماعي الفعال القائم على أساس مشاركة كل -9
الجماعة ، وتتمثل هذه المبادئ في وضع الجماعة ألهدافها ، وتحديد األنشطة التي ستعمل على 

 .تحقيقها ، واإليمان بقدرة الجماعة على حل مشاكلها
ويقوم عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس باستخدامهذا االسلوب حيث يتم تقسيم الطالب الى 

وينت وتسجيل نتائج خاصة بالتجارب العملية ويكون لكل مجموعات ويقومون بعمل عروض باور ب
 .طالب دور محدد فى المجموعة

 
 سادًسا:إستراتيجية التعلم الذاتي  :

 التعريف
هو مجموعة من اإلجراءات إلدارة عملية التعليم بحيث يندمج المتعلم بمهمات تعليمية تتناسب وحاجاته 

.وقدراته الخاصة ومستوياته المعرفية والعقلية  

  مبـررات التعلم الذاتي 

أعضاء كما أن ضعف مستويات  ،قيام بمسؤولياتها كما ينبغيالعن  لكليةإن كثرة الطالب أعجزت ا
باإلضافة إلى أن  ،وخريجي الجامعات العلمي والمهني أثار فكرة تعليم الطالب نفسه بنفسه هيئة التدريس

  .من واجباته الروتينية وحملته مسؤوليات أخرى  ية المعاصرة بدأت في إعفاء عضو هيئة التدريسالترب
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  أهداف التعلم الذاتي

تطويع التعلم وتكييفه للطالب حسب قدراته واستعداداته-1   
عرض المعلومات بشكليات مختلفة تتيح للطالب حرية اختيار النشاط الذي يناسبه من حيث خلفيته -2

في التعلمللمعرفة السابقة بالموضوع وسرعة تعلمه وأسلوبه    
 تحقيق األهداف التربوية والتعليمية المرغوب فيها إلى درجة اإلتقان تحت إشراف محدود من المعلم-3
. 
 

  مبادئ التعلم الذاتي

 . الخبرة السابقة ضرورية للطالب لبناء خبرات الحقة-1
 . تحديد نقاط القوة والضعف لتعزيزها ومعالجتها ليسهل التعلم -2
 . ذات أثر كبير في تثبيت وفعالية التعلم التغذية الراجعة-3
 . كل طالب له سرعة تعلم خاصة وفقًا لقدراته الخاصة-4
معشبة للنباتات بقسم النبات ولذلك يتوافر بالكلية  . إتقان التعلم السابق شرط إلتقان التعلم الالحق-5

مل قسم علم الحيوان والميكروبيولوجى والمتحف الجيولوجى بقسم الجيولوجيا وعينات محفوظة بمعا
بالكلية ايضا عدد من المعامل المتميزة التى  ويتواجد والحشرات مما يساعد الطالب على التعلم الذاتى

يقوم الطالب بزيارتها مثل معمل زراعة االنسجة بقسم النبات والميكروبيولوجى ومعمل المعلوماتية 
 الحيوية

 سابًعا:إستراتيجية حل المشكالت  :

 التعريف:
مجموعة العمليات التي يقوم بها الفرد مستخدمًا المعلومات والمعارف التي سبق له تعلمها ، هي 

والمهارات التي اكتسبها في التغلب على موقف بشكل جديد ، وغير مألوف له في السيطرة عليه ، 
  .والوصول إلى حل له
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 فيه أذهانهم بهدف الوصول إلى ون في موقف حقيقي ُيْعِمل ينضع المتعلمت وهذه االستراتيجية
إلى تحقيقها وتتم  المتعلم فيهاحالة دافعية يسعى هذه حالة اتزان معرفي ، وتعتبر حالة االتزان المعرفي  

 . هذه الحالة عند وصوله إلى حل أو إجابة أو اكتشاف
 

  أنواع المشكالت

  . مشكالت تحدد فيها المعطيات واألهداف بوضوح تام -1
  مشكالت توضح فيها المعطيات ، واألهداف غير محددة بوضوح -2
  . مشكالت أهدافها محدد وواضحة ، ومعطياتها غير واضحة -3
  . مشكالت تفتقر إلى وضوح األهداف والمعطيات -4
مشكالت لها إجابة صحيحة ، ولكن اإلجراءات الالزمة لالنتقال من الوضع القائم إلى الوضع  -5

  ضحة ، وتعرف بمشكالت االستبصارالنهائي غير وا
 
 

 طرق حل المشكالت

طريقة أقرب إلى أسلوب الفرد هي و   :طريقة حل المشكالت باألسلوب العادي االتفاقي أو النمطي -1
 .في التفكير بطريقة علمية عندما تواجهه مشكلة ما

 وعلى ذلك تعرف بأنها :
 كل نشاط عقلي هادف مرن بتصرف فيه الفرد بشكل منتظم في محاولة لحل المشكلة 

 وفق الخطوات التالية:
 . أ ـ إثارة المشكلة والشعور بها

 . ب ـ تحديد المشكلة
 . ج ـ جمع المعلومات والبيانات المتصلة بالمشكلة

 . د ـ فرض الفروض المحتملة
 . احتمااًل ليكون حل المشكلةهـ ـ اختبار صحة الفروض واختيار األكثر 
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  .طريقة حل المشكالت باألسلوب االبتكاري ، أو اإلبداعي -2
في تحديدها وتحديد  (من يتعامل مع المشكلة)أو  متعلمـ تحتاج إلى درجة عالية من الحساسية لدى ال أ

 أبعادها ال يستطيع أن يدركها العاديون من التالميذ / أو األفراد ، وذلك ما أطلق عليه 
 . أحد الباحثين الحساسية للمشكالت

ب ـ كما تحتاج أيضًا إلى درجة عالية من استنباط العالقات واستنباط المتعلقات سواء في صياغة 
 . كاري الفروض أو التوصل إلى الناتج االبت

 
  خطوات حل المشكلة

مرتبة ومنظمة في   نشاط حل المشكالت هو نشاط ذهني معرفي يسير في خطوات معرفية ذهنية إن
  :ذهن الطالب والتي يمكن تحديد عناصرها وخطواتها بما يلي

 : الشعور بالمشكلة -1
 . وهذه الخطوة تتمثل في إدراك معوق أو عقبة تحول دون الوصول إلى هدف محدد

 :تحديد المشكلة -2
  هو ما يعني وصفها بدقة مما يتيح لنا رسم حدودها وما يميزها عن سواها

 :تحليل المشكلة -3
التي تتمثل في تعرف الفرد / التلميذ على العناصر األساسية في مشكلة ما، واستبعاد العناصر التي ال 

 . تتضمنها المشكلة

  :اقتراح الحلول -4
 . على التمييز والتحديد لعدد من الفروض المقترحة لحل مشكلة ما وتتمثل في قدرة التلميذ

 : دراسة الحلول المقترحة دراسة نافذة -5
وهنا يكون الحل واضحًا ، ومألوفًا فيتم اعتماده ، وقد يكون هناك احتمال لعدة أبدال ممكنة ، فيتم 

 . المفاضلة بينها بناًء على معايير نحددها
 : الحلول اإلبداعية -6
لوفة أو ربما تكون غير مالئمة لحل المشكلة ، ولذا يتعين التفكير في حل جديد أقد ال تتوافر الحلول الم 
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يخرج عن المألوف ، وللتوصل لهذا الحل تمارس منهجيات اإلبداع المعروفة مثل )العصف الذهني ـ تآلف 
 (األشتات

 ثامنا: التعلم االلكترونى
 ها:للتعلم اإللكتروني وسائل عديدة من

  وسيلة فعالة جدا في هذا النوع من التعليم و ذلك لعدة مميزات: و هي : االقراص المضغوطة
 المتاحة للجميع،  أ( السعر المنخفض و التكلفة 

 الحصول عليها قد تصل الى المئات او اآلالف من الكتب،  ب( كمية المعلومات التي يمكن
 

هناك عدد من المقررات الدراسية تم تحويلها لمقررات الكترونية كما يقوم بعض أعضاء هيئة التدريس 
 أيضا بتفعيل بعض المقررات الخاصة بجامعات أخرى كمقرر الكترونى 

يوجد ايضا ما يسمى بالمعمل االفتراضى ويستخدم كاسلوب من أساليب التعلم فى بعض مقررات قسم 
 الكيمياء والفيزياء

 

 جامعة حلوانب  الخاصة والمبادئ والرسـالة والقيم ةالرؤيـ 1
 

 رؤية جامعة حلوان :

ذات تصنيف متقدم اقليميا ،ومتفردة فى الفنون والعلوم تسعى جامعة حلوان أن تكون مؤسسة تعليمية 

 .وإدارة األعمال والتكنولوجيا

 

 : رسالة جامعة حلوان

الريادة واإلبتكار على المستوى اإلقليمى فى الفنون والعلوم وإدارة تعمل جامعة حلوان على تحقيق     

األعمال والتكنولوجيا ، من خالل تقديم خدمات تعليمية أكاديمية عالية الجودة وبحث علمى تطبيقى متميز 

 وحراك عالمى وتنمية فعالة للمجتمع .

 

 :جامعة حلوانبالقيم الخاصة 

 
تلتزم جامعة حلوان بمجموعة من القيم التى تنشد 

 تحقيقها ، وتلتزم بتنفيذها ، ومنها ما يلى :  
ة التى فحلوان بمجموعة من المبادئ الهاد تلتزم جامعة 

 تنشد تحقيها  ، وتلتزم بتنفيذها ، ومنها ما يلى :  

 تقدير الجدارة ، واإلبداع واإلبتكار  •

 حاسبة المتبادلة مال •

 إحترام التعددية واإلختالف  •

 القيادة الخادمة  •

مواصلة التميز فى التعليم والبحث  •
 والمشاركة المجتمعية 

 معاملة الجميع بإحترام ونزاهة  •

 تعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة ل •

 اإلهتمام بالمخرجات • 

 الرؤية المستقبلية  •

 المنظور األخالقى  •

 تعزيز الشراكات والتعاون  •

 المسئولية المجتمعية  •

 اإللتزام بالشفافية  •

 المحاسبية من قبل المجتمع  •

 اإلستثمار فى القوى البشرية  •
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 جامعة حلوان العلوم  الخاصة بكلية والرسـالة والقيم ةالرؤيـ 2

 
 :رؤية الكلية  

األساسية تطمح كلية العلوم جامعة حلوان  أن تحقق التميز فى تقديم خدمة تعليمية فى مجال العلوم 

 والبحث العلمى التطبيقى والتكنولوجيا الحديثة .

 

 :رسالة الكلية

قادر على علميا تعمل على إعداد خريج متميز   حكومية كلية العلوم جامعة حلوان مؤسسة تعليمية 

طبقا  وذلك من خالل تقديم برامج أكاديمية فى مجال العلوم األساسية والتطبيقية العمل المنافسة فى سوق 

والمشاركة الفعالة فى  . بحوث ودراسات علمية لبناء قاعدة بحثية تكنولوجية متطورةلمعايير الجودة و

 المجتمع محليا وإقليما . خدمة وتنمية

 غايات الخطة اإلستراتيجية للكلية 
 

بيئة تعليمية نموذجية فى التعليم والتعلم محورها األساسى بناء شخصية الطالب علميا :  الغاية األولى
 وثقافيا ورياضيا وإجتماعيا 
قادر على اإلتساق مع إحتياجات سوق كوادر عالية المستوى علميا ومهنيا فى مجاالت العلوم :  الغاية الثانية

 العمل
 فاعلية التعليمية التطوير والتحسين المستمر لل:  الغاية الثالثة

رفع كفاءة الكلية  فى مجال الدراسات  العليا كمركز علمى  يقدم بحوث علمية تطبيقية :  الغاية الرابعة
  متميزة
 ا الكلية   هثقة ورضاء المستفيدين من المجتمع المدنى بالخدمات األكاديمية التى تقدم :  الخامسةالغاية 

تعظيم العائد اإلقتصادى و تحسين القدرات المادية للكلية التى تسهم فى تحسين مناخ  : الغاية السادسة
 .معيهزيادة المنفعه المجتوالعمل 

 
 :القيم الخاصة بكلية العلوم جامعة حلوان

يقصد بالقيم مجموعة من األخالق والتمثالت السلوكية والمبادئ الثابتة أو المتغيرة التي ترتبط بشخصية 

الكلية إيجابا أو سلبا. وبالتالي، تحدد كينونتها وطبيعتها وهويتها إنطالقا من مجموع تصرفاتها األدائية 

ية الصرفية،  فإن كلمة القيمة تدل على وحيث أن كلمة القيم هي جمع قيمة من الناحوالوجدانية والعملية.  

مكانة الكلية التي تتبوأها بين الناس، وشأنها في المجتمع.  كما ترتبط هذه القيمة حكما وتقييما باألفعال 

البشرية والتصرفات اإلنسانية بشكل ذاتي وموضوعي.  لذا لزم إختيار منظومة القيم الخاصة بكلية العلوم 

 مها لتتوائم مع رسالتها وهي كالتالي:بجامعة حلوان ونشرها ودع

 تبنى الكلية معيار هام لتولى المناصب االكاديمية واإلدارية وهو اإلدارة باالنجاز . -1

 العمل بروح الفريق والمشاركة للوصول إلى االبداع والتميز واالبتكار والتنمية البشرية المستمرة  -2

سان والتسامح وإحترام الرأى االّخر وتقدير قبول االّخر بناءا على مبدأ المساواة فى حقوق االن -3

 إنجازات االّخرين .

 تقدير أهمية األمانة والصدق والمصداقية والشفافية فى التعامل مع البحث العلمى . -4

 تنمية االتجاهات الموجبة نحو تقدير العلم والعلماء . -5
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 وإتقان العمل واإلنتماء .الحث على أهمية االلتزام باالخالقيات السلوكية مثل تقدير أهمية الوقت  -6

 الكفاءة والفاعلية فى توصيل المعلومات والخدمات من خالل إستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة . -7

 المشاركة الفعالة مع قطاعات المجتمع المعنية لنشر الوعى وتنمية البيئة . -8

 المسئولية و المحاسبة. -9

 

 :والتعلم التعليم في حلوان جامعة العلوم كلية واستراتيجية أهداف
 

باإلضافة  السابقة األعواممن  خبرات المتراكمةالمن خالل  ملوالتع يملالتع يةللعم واآلليات دافهاألتُحدد 
 .يميةلالتع يةلالعم من والمستفيدة المشتركة فراطاأل كل استبيانإلى إجراء 

 :األهداف
 

  .العداد الطالب مناسبة يميةلتع برامج ريوتطو إنشاء .1
  .فى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى التعليم والتعلمالتوسع  .2
  . تعزيز وتنمية المهارات القيادية والشخصية للطالب من خالل برامج الدعم الطالبى .3
 األقسام المختلفة والوحدات االدارية  بين تسهيل االندماج والتناغم .4
 0بالكلية والتعلم وتوفير المواد المساعدة للتعليملتشمل تحسين بيئة العمل والتعليم  المناسبة التحية البنية توفير .5
 التغلب على مشكالت التعليم .6
من خالل متابعة وتقييم للتدريب الميدانى للطالب إلمداد  والمجتمع ستفيدينمال مع اتصال قنوات فتح .7

 .المجتمع وسوق العمل بخريجين ذوى مهارات مهنية متميزة
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 االستراتيجية

 الزمنى االطار المنفذة الجهة النشاط 

 دراسى فصل كل التدريس هيئة اعضاء التعليمية البرامج تطوير 1

 الدراسى العام طوال الكلية ادارة التحتية والبيئة والتعلم التعليم مصادر تعزيز 2

 التخرج حفل الكلية ادارة المجتمع و المستفيدين مع اتصال قنوات فتح 3

 الدراسى العام بداية الكلية ادارة المختلفة بأنواعه الطالبى الدعم فى التوسع 4

 التعليم فى المعلومات تكنولوجيا استخدام فى التوسع 5
 والتعلم

 الدراسى العام طوال الكلية ادارة

 الدراسى العام طوال الكلية ادارة-الكلية أقسام التعليم مشكالت على التغلب 6

 المختلفة األقسام بين والتناغم االندماج تسهيل 7
 االدارية والوحدات

 الدراسى العام طوال الكلية ادارة-الكلية أقسام

 

 االطار الزمنى

 االطار الزمنى الجهة المنفذة النشاط

 الترم الثانى الترم االول
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    ×    × التدريساعضاء هيئة  تطوير البرامج التعليمية

تعزيز مصادر التعليم والتعلم 
 والبيئة التحتية

 × × × × × × × × ادارة الكلية

فتح قنوات اتصال مع المستفيدين 
 و المجتمع

 ×        ادارة الكلية

التوسع فى الدعم الطالبى 
 بأنواعه المختلفة

    ×    × ادارة الكلية

التوسع فى استخدام تكنولوجيا 
 المعلومات فى التعليم والتعلم

 × × × × × × × × ادارة الكلية

 × × × × × × × × ادارة الكلية-أقسام الكلية التغلب على مشكالت التعليم

تسهيل االندماج والتناغم بين 
األقسام المختلفة والوحدات 

 االدارية

 × × × × × × × × ادارة الكلية-أقسام الكلية
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سياسات واضحة تعكس رسالة الكلية , وتاتى خططها وبرامجها كترجمة  كلية العلوم جامعة حلوان تتبنى 

فى مجال التعليم والتعلم على  حلوانجامعة  –للغايات واالهداف االستراتيجية للكلية . ترتكز سياسة كلية العلوم 

عيم الفاعلية التعليمية . والتى تشمل الركائز تحقيق اهدافها االستراتيجية بالنسبة للخطة االستراتيجية الالزمة لتد

المناخ –اعضاء هيئة التدريس –البرامج والمناهج والمقررات الدراسية -االربعة للعملية التعليمية وهم , الطالب

التعليمي واالمكانات المادية . وتحرص الكلية على تبنى سياسات تغطى كافة المحاور وتسير فى نفس الوقت فى 

-ازية  والمتمثلة فى :مسارات متو  

 السعى الجاد لتطبيق المعايير االكاديمية المرجعية .ـ 

 االخذ فى االعتبار المعدالت الدولية فى نسب الطالب العضاء هيئة التدريس والتسهيالت المادية للتعلم .ـ 

 المراجعة والتقويم الداخلى والخارجى للبرامج والمقررات الدراسية .ـ 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى وسائل وبرامج التعلم .تشجيع استخدام  -

 الطالب ذوى القدرات العالية وذوى القدرات على التميز واالبداع ورعايتهم . تبنيـ 

 رعاية الطالب محدودى القدرات وتوفير سبل الدعم العلمى لهم .ـ 

 التوسع فى البرامج التعليمية والتخصصات الجديدة.ـ 

ت القبول فى االقسام لتحقيق اكبر قدر ممكن من المواءمة بين رغبات الطالب واالماكن المتاحة تطوير سياساـ 

 فى التخصصات المختلفة .

 توفير كافة تسهيالت التعليم والتعلم وصيانتها .ـ 

 التمحور حول الطالب باعتباره اهم مخرجات الكلية .ـ 

 يس .تقوية اواصل الصلة بين الطالب واعضاء هيئة التدرـ 

 زيادة الرضاء العام الطراف العملية التعليمية .ـ 

 التقويم المستمر للفاعيلية التعليمية .ـ 

 غرس قيم التعلم الذاتى والمستمر والتشجيع عليها .ـ 

 التكامل مع سياسات الكلية فى مجال البحث العلمى ومجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة .ـ 

بالكلية تقوم على مبدئى التقويم المستمر وربط البحث العلمى بتطوير العملية التعليمية ان سياسات التعليم والتعلم 

. 
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 آليات متابعة تنفيذ استراتيجية التعليم والتعلم :

 تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ االستراتيجية •

 إعداد تقارير عن معدل االنجاز والتقدم فى تنفيذ االستراتيجية •

 فى ضوء نتائج الطالبمراجعة االستراتيجية سنويا  •

 التعليم والتعلم وتشمل: اتمؤشرات قياس تحقيق استراتيجي

 نسب نجاح الطالب مقارنة باألعوام الثالثة السابقة (1

 نتائج استبيانات المستفيدين عن مستوى خريج الكلية (2

 ملنتائج استبيانات المستفيدين عن مالئمة البرامج التعليمية ومحتوى المقررات لمتطلبات سوق الع (3

 نتائج استبيانات الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن سياسة الكلية فى التغلب على مشكالت التعليم (4

 نتائج استبيانات الطالب عن أداء أعضاء هيئة التدريس (5

 عدد الطالب المشاركين باألنشطة الطالبية مقارنة باألعوام الثالثة السابقة (6

 لمعاونةفى البرامج المقدمةنتائج استبيانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة ا (7

 زيادة أعداد الطالب وخاصة الوافدين (8

 تفعيل الساعات المكتبية (9

   يالتعلم االلكترون (10

 التعليم والتعلم اتآلية تحديث اسىتراتيجي

 الهدف

 التعليم والتعلم بصفة دورية اتتحديث اسىتراتيجي

 النقاط األساسية التى يعتمد عليها تحديث االستراتيجية

 لجنة المراجعةتقرير  -
 التقرير السنوى الذاتى -
 تقرير المراجع الخارجى -
 نتائج استبيانات الطالب -
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 توصيات مجلس الكلية -
 نتائج استبيانات أعضاء هيئة التدريس -
 

 المسئول عن التنفيذ

 لجنة شئون التعليم والطالب

 -آلية التنفيذ:

 استراتيجية التعليم والتعلم الحاليةمراجعة تقرير البرنامج لتوضيح نقاط الضعف ونقاط القوة فى  -1

 .فى االستراتيجية أعضاء هيئة التدريس -الطالب -لمعرفة رأى المجتمع الذاتى السنوى مراجعة التقرير -2

 .مراجعة تقرير المراجع الخارجى لمعرفة مدى ماتحقق من االستراتيجية وبيان فاعليتها وكفاءتها -3

 

 يعتمد,,,

 عميد الكلية

 
 

    مدير وحدة ضمان الجودة   

                                           حاتم عبد المنعم المزين.د/ .مأ أ.د/ السيد محمد السيد مهدى       

 
 

 
                                                      

 


