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 والتعلم التعلٌم إستراتٌجٌة
 أكتوبر  6الطبٌة التطبٌقٌة  جامعة  العلوم بكلٌة

 
 المقدمة  

 
 استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم  تطبٌق لإلرتقاء بالعملٌة التعلٌمٌة والحرص على الكلٌة  تسعى

 تحقٌقها،  والعمل علىفى مجال التعلٌم والتعلم  والعمل على تنفٌذ سٌاسات الكلٌة 

الل وضع سٌاسة واضحة ومحددة للكلٌة فى التعامل مع مشاكل التعلٌم و ألٌة للكشف المبكر عن الطالب من خ

دعم التعلم الذاتً للطالب و تدرٌب الطالب  والمتعثرٌن وكٌفٌة دعم هؤالء الطالب المستفٌدٌن من هذه األلٌة 

بالكلٌة للفئات المختلفة المستهدفة  على مهارات استخدام االنترنت واستخدام تكنولوجٌا المعلومات المتاح

وتخصٌص جزء من درجة األعمال الفصلٌة للطالب ذو المهارة فً الحصول على مصادر المعلومات وتكلٌف 

 الطالب للفرق المختلفة  

تحتوى المقررات الدراسٌة على مجاالت لتنمٌة  التعلم الذاتً لدى الطالب. حٌث توجد بعض النقاط داخل 

ٌسمح للطالب فٌها بالبحث و التقصً وتجمٌع المادة العلمٌة المناسبة و مناقشتها مع األساتذة. محتوى المقرر 

 و من اجل هذا وضعت الكلٌة البرٌد اإللكترونً ألعضاء هٌئة التدرٌس

كما ٌطرح المحاضرون مشاكل على الطالب تتعلق بالمادة التدرٌسٌة من اجل إٌجاد الحلول ومناقشتهم فٌها مع 

 هم كل على حدا فً ما طرحة زمٌلة.اخذ رأٌ

تنوع فً الطرق المستخدمة فً التعلم الذاتً بالكلٌة من تعلم الكترونً إلى تكلٌف الطالب بإجراء بحوث ال و

حول موضوعات متعلقة بالمقرر الدراسً. و فً هذا اإلطار تبذل الكلٌة جهد كبٌر فً تنمٌة صور التعلم الذاتً 

نترنت للطالب بجمٌع فئاتهم و توفٌر الكتب و المراجع العلمٌة الحدٌثة و بتسهٌل الدخول على شبكة اإل

 بمكتبة الجامعة المركزٌة الدورٌات العلمٌة 
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 سؤيخ انكهيخ   

 

في انتخصصبد انطجيخ انتطجيميخ  كهيخ سائذح يحهيب ٔئلهيًيب تتًيض ثتخشيج كٕادس راد كفبءح عبنيخ

 نتطجيميخ انًتًيضح  .يٍ انجحٕث ا انًختهفخ ، ٔثاَتبجٓب

 

 انكهيخ  سسبنخ

 

 تٓذف ئنٗ ئعذاد خشيجيٍ لبدسيٍ عهٗ انًُبفسخ يحهيب ٔ ئلهيًيب ، ٔيجتًعيخ ٔثحخيخ تعهيًيخ يإسسخ 

ٔرنك يٍ خالل استشاتيجيخ تعهيى ٔتعهى يتطٕسح ٔثحج عهًي  ، انتخصصبد انطجيخ انتطجيميخيجبل في 

ًُيخ انجيئخ ، ٔرنك نتُفيز سسبنتٓب ، يٍ خالل خجشاد ثششيخ يتًيض ٔدٔس ٔاضح فٗ انخذيخ انًجتًعيخ ٔت

 .راد كفبءح ٔتكُٕنٕجيب انًعهٕيبد انحذيخخ

 

 

 سٌاسة الكلٌة فى مجال التعلٌم والتعلم
 

 

 استشاتيجيخ نهتعهيى تتفك يع سسبنتٓب ٔأْذافٓب.كهيخ تضع ان -1

يتحبَوبد َٔتوبئج استفسوبس تشاجع انًإسسخ استشاتيجيخ انتعهيى ٔانتعهى دٔسيب في ضوٕء َتوبئج اا -2

 أساء انطالة ٔأعضبء ْيئخ انتذسيس .

 يتى استخذاو طشق تذسيس يتُٕعخ يتالئًخ يع يخشجبد انتعهيى انًستٓذفخ. -3

 تشاعٗ انًإسسخ أٌ يتضًٍ انجشَبيج انتعهيًي يجباد يتُٕعخ نتًُيخ انتعهيى انزاتي. -4

 نهتعهيى انزاتي. تتأكذ انًإسسخ يٍ أٌ انًمشساد انذساسيخ تحتٕٖ عهٗ يجباد -5

 تحض انًإسسخ انطالة عهٗ انتعهيى انزاتي. -6

 (طالة ثبنًجًٕعخ . 9يتى تمسيى انطالة نًجًٕعبد صغيشح ا تضيذا عٍ ) -7

 ٔ انٓيئخ انًعبَٔخ.أيششف عهٗ كم يجًٕعخ عضٕ ْيئخ انتذسيس  -8

يتى تذسيس ثعض انًموشساد فوي صوٕسح يشوكالد تتضوًٍ انجوضء انطجوي انًسوبعذ نٓوزِ انًشوكهخ  -9

 مٕو انطالة ثبنجحج عُٓب في انًكتجخ ٔانٕصٕل نحهٓب.ٔي
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 يتى تميى انطالة يٍ لجم انًششف عهٗ انًجًٕعخ. -11

يتى احتسبة انتمييى انخبص ثبنتعهيى انزاتي ٔأسهٕة حم انًشكالد ضوًٍ أعًوبل انسوُخ انخبصوخ  -11

 ثبنطبنت.

 يمٕو انطبنت ثتمييى انًشكهخ انتعهيًخ . -12

الد ٔااستفبدح ثّ في يجباد أخشٖ يخم اكتشبف انطوالة يتى تفشيغ انتمٕيى انخبص ثحم انًشك -13

 .انًتعخشيٍ دساسيب ٔأسجبة تعضصيٓى ٔكيفيخ انذعى.

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم
 

هً خطوات إجرائٌة منتظمة ومتسلسلة بحٌث تكون شاملة ومرنة ومراعٌة لطبٌعة المتعلمٌن، والتً تمثل 
اسة من استغالل إلمكانات متاحة ، لتحقٌق مخرجات مرغوب الواقع الحقٌقً لما ٌحدث داخل قاعة الدر

 فٌها.
 

 يٕصفبد استشاتيجيخ انتعهيى ٔانتعهى انجيذح 

 .ـ المرونة والقابلٌة للتطوٌر1
 .ترتبط بنواتج التعلم المستهدفة من المقررالدراسً ـ أن4
 .ـ تتناسب وعددالطالب3
 .ـ  مراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطالب2
 .إلمكانات التكنولوجٌا الحدٌثة بالكلٌةـ مراعاة ا5
 مهارات التفكٌروالعملٌات العقلٌة  ـ تنمٌة6
  انزاتي انتعهىـ تحفٌزالطالب على 7

 

 يكَٕبد استشاتيجيخ انتعهيى ٔانتعهى

  
 األهداف التعلٌمٌة -1
 التحركات التً ٌقوم بها المعلم وٌنظمها لٌسٌر وفقها فً تدرٌسه. -4
 ات والمسائل والوسائل المستخدمة لتحقٌق األهداف.األمثلة، والتدرٌب -3
 السٌاق التعلٌمً والتنظٌمً الصفً للدرس -2
 ت التً ٌنظمها المعلم وٌخطط لها.استجابات الطالب بمختلف مستوٌاتهم والناتجة عن المثٌرا -5
 

 األطراف المشاركة فى اعداد استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم 
 
 ةالختٌار استراتٌجٌات التدرٌس المالئمةاألقسام األكادٌمٌة بالكلٌ .0
 األطراف المجتمعٌة مثل أصحاب الشركات .4
 الطالب .3
 
 



 4102/4109أكتوبر  6استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم كلٌة العلوم التطبٌقٌة جامعة 

5 

 

 :اإلسترتٌجٌة   أهداف

 معرفة كٌفٌة تصمم إستراتٌجٌة و تحدٌد مفهوم إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم -1
  والتعلم المناسبة التعلٌم استراتٌجٌة اختٌار -2
 :الجٌدة االستراتٌجٌة اتمواصفات ومتطلبلمعرفة الفهم وال -4
 وتحدٌد مكوناتها  تعرف أنواع إستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم وعٌوب وممٌزات كل منها -5
  تعرف هرم التعلم ومتوسطات معدل االحتفاظ )بقاء أثر التعلم( -6
 Learning Stylesتعرف أنماط )أسالٌب( التعلم  -7
 Visual Learnerتعرف خصائص المتعلم البصري    -8
 Auditory Learnerتعرف خصائص المتعلم السمعً    -9

 Tactile/Kinesthetic Learnerتعرف خصائص المتعلم الحسً حركً     -11
 تحدٌد أنشطة التعلٌم والتعلم وشروط النشاط الجٌد -11
 والتعلم التعلٌم وإستراتٌجٌات التعلم تصمٌم مصفوفة نواتج -12
 لها المقابلة وأنشطة التعلٌم والتعلم  لمستهدفةنواتج التعلم ا تصمٌم مصفوفة -13
 لمقررات البرنامج األكادٌمً المقابلة تصمٌم مصفوفة إستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم واألنشطة -14
 

 الدراسً المقرر محتوى لتدرٌس والتعلم التعلٌم استراتٌجٌة اختٌار
 

 أهداف تحقق التً والتعلم علٌمالت الستراتٌجٌه اختٌاره فً ٌتمثل المعلم جودة دالئل أحد  
 طالبه واحتٌاجات وتتالءم المقصودة التعلم نواتج الطالب وتكسب ناحٌة، من ومحتواه التدرٌس

 البعض، بعضها ٌتداخل قد عدٌدة، باستراتٌجٌات التربوي المٌدان ٌعج حٌث أخرى، ناحٌة من
 .اإلجراءات بعض تنفٌذ فً منها البعض ٌتشابه وقد
 التفكٌر المعلم من ذلك ٌتطلب حٌث ، معقًدا عمال والتعلم التعلٌم استراتٌجٌات اختٌار وٌعد  

 التعلم كنواتج المتشابكة المتغٌرات من العدٌد ضوء فً المتاحة االستراتٌجٌات بٌن والموازنة
 وٌمكن ، واستعداداتهم ومٌولهم ، لدٌهم السابقة والخبرة ، الطالب ٌكتسبها أن ٌنبغً التً

 إلى الدراسً المحتوى ٌحول أن والتعلم للتعلٌم مناسبة إستراتٌجٌة اختٌار طرٌق عن لألستاذ
ا، تلقٌا تكون أن من ال ًً  بد بناء استقصاء العملٌة تصبح وأن عقلٌة، تصورات ًٌ  ٌصبح وأن سلب

 .مقٌدة تكون أن من ال ًً  بد ممتدة وبٌئة خصوبة، أكثر الدرس قاعة فً االجتماعً المناخ
 فً جهوده وعلى استراتٌجٌات، من بحوزته ما على ٌتوقف لإلستراتٌجٌة المعلم واختٌار

 .جدٌدة استراتٌجٌات إلى التوصل وفى تطوٌرها
 استخدام أو معا، االستراتٌجٌات من مزٌج تطبٌق ٌمكنه الجٌد المعلم أن بالذكر وٌجدر  

 وحل نًالذه العصف :االستراتٌجٌات هذه أهم ومن .التعلم نواتج لطبٌعة طبقا إحداها
 .إلخ.....التعاونً والتعلم المشكالت

 
 أن فً والتعلم للتعلٌم الجٌدة االستراتٌجٌات بٌن المشترك القاسم ٌتمثل فإنه ذلك ضوء فً 

 :الطالب ٌكون
 .التعلٌمٌة العملٌة محور -1
 .لها فحسب مستقبال ولٌس المعلومات اكتساب فً فاعال-2
 .لٌمٌةالتع والمهام األنشطة ممارسة على القائم-3
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 .التؤمل هذا نتائج ضوء فً ألدائه والمطور ومستواه لسلوكه المتؤمل-4
 .التعاونً والتعلم الذاتً بالتعلم المستمتع-5
 .القرارات واتخاذ المشكالت وحل المعارف، عن البحث فً الدائم المفكر-6
 .المهارات واكتساب التعلم من لمزٌد ٌسعى للمعرفة، المنتج-7
 
 

 :ٌكون أن المحاضر من الجٌدة تراتٌجٌاتاالس تتطلب كما
 .للمعرفة ناقال ولٌس والتعلم التعلٌم لعملٌتً مٌسرا -1
 .لطالبه والتعاونً الذاتً التعلم فرص إتاحة على حرٌصا -2
 .الجٌد الخرٌج لمواصفات ومحققا لهم المتكاملة الشخصٌة بناء على حرٌصا -3
 .بٌنهم فٌما الفردٌة للفروق مراعٌا -4
 
 

 تنقسم إلى: تعلٌم والتعلمإستراتٌجٌات ال
 
 استراتٌجٌات األعداد الكبٌرة مثل:  -1
 المحاضرة   -
 المناقشة والحوار  -
 لعصف الذهنً. ا-
 
 استراتٌجٌات األعداد الصغٌرة مثل: -2
 العروض العملٌة  -
 حل المشكالت   -
 التعلم التعاونً   -
 التعلم التنافسً -
 خرائط المفاهٌم   -
 ىالمدخل المنظوم -
 المناقشة  -
 العصف الذهنً -
 
 استراتٌجٌات التدرٌس الفردي مثل:-3
 التعلم اإللٌكترونً -
 التعلم الذاتً -

 إضافة إلى إستراتٌجٌات أخرى تحددها المؤسسة طبقا لنوعٌة تخصصاتها وطبٌعة الدراسة فٌها(.) 
 تتشابه وقد مقصودة،ال التعلم نواتج طبٌعة وفق والتعلم التعلٌم استراتٌجٌة المعلم وٌتخٌر  

 ٌكتسبه أن ٌنبغً لما طبقا تختلف وقد الواحدة اإلستراتٌجٌة استخدام فً النواتج بعض
 :التالٌة المصفوفة فً المثال سبٌل على موضح هو كما .الطالب
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 مصفوفة
 والتعلم التعلٌم وإستراتٌجٌات التعلم نواتج

 
 نواتج التعلم

 

 إستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم

 العصف
 الذهنً

الطرٌقة 
 المعملٌة

المناقشة  المحاضرة التعلم التعاونً التعلم الذاتً
 والحوار

 أخرى

هم
وف

ة 
رف

مع
 

(1)        

(2)        

(3)        

ٌة
هن

 ذ
ت

را
ها

م
 

(1)        

(2)        

(3)        

ٌة
هن

 م
ت

را
ها

م
 

ٌة
مل

ع
و

 

(1)        

(2)        

(3)        

ت
را

ها
م

 

 
مة

عا
 

(1)        

(2)        

(3)        

 

 والتعلم مكونات استراتٌجٌات التعلٌم
 األهداف التعلٌمٌة -1
 التحركات التً ٌقوم بها المعلم وٌنظمها لٌسٌر وفقها فً تدرٌسه. -2
 األمثلة، والتدرٌبات والمسائل والوسائل المستخدمة لتحقٌق األهداف. -3
 السٌاق التعلٌمً والتنظٌمً الصفً للدرس -4
 استجابات الطالب بمختلف مستوٌاتهم والناتجة عن المثٌرات التً ٌنظمها المعلم وٌخطط لها. -5
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 هرم التعلم

 

 

مجموعات المناقشة

الممارسة العملٌة

تعلٌم آخرٌن أو استخدام فوري لخبرات التعلم

العروض

الوسائل البصرٌة السمعٌة

القراءة

المحاضرة

 
  Learning Styleما نمط التعلم؟ 

 الطرٌقة التً ٌحب أن ٌتلقى بها الفرد المعلومات.  -1
 مختلفة أو طرق مختلفة للتعلم مداخل -2
مجموع السمات المعرفٌة ، واالنفعالٌة ، والنفسٌة التً تعتبر مإشرات ثابتة على كٌفٌة استقبال وتفاعل  -3

 واستجابة الفرد لما ٌتعلمه
 ٌتعامل نمط التعلم على وجه الخصوص مع كٌفٌة معالجة المخ وتخزٌنه للمعلومات. -4
 

01%  

5%  

41%  

31%  

51%  

75%  

91%  

 

لتعلم(متوسطات معدل االحتفاظ )بقاء أثر ا    
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 Learning Stylesأنماط )أسالٌب( التعلم 
 %    من المتعلمٌنVisual                      65بصري                        

 %   من المتعلمٌنAuditory                                   31سمعً         
 %    من المتعلمٌنKinesthetic                      5         حسً حركً  

 
 ة على أن المتعلمٌن البصرٌٌن هم األكثر شٌوعا عن أي نوع آخر.وتإكد البحوث العلمٌ 
 

 بماذا تخبرنا البحوث حول أنماط التعلم؟
 أن الطالب ٌتعلمون بطرق مختلفة عن بعضهم البعض. -1
أن أداء الطالب فً المواد الدراسٌة المختلفة ٌرتبط بكٌف تتماشى وتشبع أسالٌب التعلم لدٌهم، فإن  -2

 بصورة دالة.تحصٌلهم ٌزداد 
أن مراعاة أسالٌب التعلم أنتج مكاسب دالة فً صورة التحصٌل فً القراءة والرٌاضٌات عند استخدام  -3

 االختبارات المعٌارٌة المقننة.
وقد أظهرت البحوث أن المدخل المتعدد ٌعمل جٌدا ألننا كلما زاد عدد الحواس التً نستخدمها أثناء عملٌة 

 علومات لفترة أفضل، وأن المتعلمٌن ٌحتفظون بـ :التعلم كلما احتفظنا بالم
 % مما قرإوه 11 -1
 % مما سمعوه21 -2
 % مما رأوه31 -3
 % مما رأوه وسمعوه51 -4
 % مما قالوه71 -5
 % مما قالوه وفعلوه  91 -6
 

 Visual Learnerخصائص المتعلم البصري   
 ٌتعلم عن طرٌق الرإٌة.-1
 ع بالقراءة.ٌتعلم أفضل من ما ٌراه وٌستمت-2
 ٌستخدم المواد البصرٌة: خرائط، صور، رسوم.-3
 ٌكون لدٌه صورة واضحة عن المعلم عندما ٌتحدث أمامه لمشاهدة لغة الجسم و تعبٌرات الوجه.-4
 ٌستخدم األلوان لتوضٌح النقاط الهامة فً النص.-5
 ٌؤخذ مالحظات أو ٌطلب من المعلم تقدٌم أوراق.-6
 ورة أو فقاعة لعصف ذهنً قبل كتابتها أو توضٌحها.ٌوضح أفكاره فً شكل ص-7
 ٌكتب قصة و ٌوضحها.-8
 ٌستخدم الوسائط المتعددة.-9

 ٌقرأ الكتب المصورة و ٌضع تصور بصري للمعلومات لمساعدة الحفظ.-11
 ٌحتاج إلى رإٌة لغة الجسم الخاصة بالمعلم و التعبٌر الوجهً لكً ٌفهم المحتوى.-11
 ً مقدمة الصف الدراسً لتجنب التشوٌش البصري.ٌمٌل إلى الجلوس ف-12
ٌفكر من خالل الصور و ٌتعلم أفضل من خالل العروض البصرٌة مثل: )صور، أشكال بٌانٌة، -13

خطوط زمنٌة، أفالم، عروض، كتب بها صور توضٌحٌة، شفافٌات، أوراق عمل،... إلخ( و فً أثناء 
 ذ مالحظات الستٌعاب المعلومات.المحاضرة  أو المناقشة الصفٌة، فإنهم ٌفضلون أخ
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 Auditory Learnerخصائص المتعلم السمعً   
 ٌتعلم من خالل االستماع.-1
 ٌحب أن ٌسمع ما ٌتعلمه.-2
 ٌحب المناقشة و ٌشترك فً المناقشات الصفٌة و المجادالت.-3
 ٌقدم خطباً و تقدٌمات صفٌة.-4
 ذ مالحظات.ٌستخدم جهاز التسجٌل أثناء المحاضرات بدالً من أخ-5
 ٌبتكر نغمات موسٌقٌة لمساعدة الحفظ.-6
 ٌبتكر معٌنات للذاكرة لمساعدة الحفظ.-7
 ٌناقش أفكاره لفظٌاً. -8
 ٌملً أحداً أخر أفكاره.-9

 ٌستخدم التحلٌالت اللفظٌة و سرد القصة لتوضٌح وجهة نظره.-11
األمور المختلفة واالستماع  ٌتعلم أفضل عن طرٌق المحاضرات اللفظٌة و المناقشات و التحدث عن-11

 إلى ما ٌقوله اآلخرٌن.
 ٌفسر المعانً الضمنٌة للحدٌث عن طرٌق االستماع لنبرة الصوت، النغم، السرعة، .... إلخ.-12

 
 

 Tactile/Kinesthetic Learnerخصائص المتعلم الحسً حركً    
 ٌتعلم عن طرٌق الحركة و الفعل أو العمل و اللمس.-1
 قائق و ٌستخدم الطرق المعروفة.ٌحب تعلم الح-2
 ال ٌحب المفاجآت.-3
 ٌواجه صعوبة مع المجردات و المادة النظرٌة.-4
 جٌد مع التفاصٌل.-5
 ٌحفظ الحقائق و ٌعمل بٌده.-6
 هذا المتعلم ٌتعلم أفضل عن طرٌق المدخل العلمً، االستكشاف النشط للعالم الطبٌعً حوله.-7
 فترات طوٌلة.قد ٌجد أنه من الصعب أن ٌجلس ل-8
 قد ٌتشتت بسبب حاجته للنشاط و االستكشاف.-9

 ٌفضل تعلم الحقائق مثل: حل المشكالت باستخدام طرق معروفة.-11
 ال ٌحب التعقٌدات.-11
 صبور مع التفاصٌل.-12
 لدٌه قدرة جٌدة على تذكر الحقائق و ٌفضل التعلم المرتبط بالحٌاة الحقٌقٌة.-13
 ٌحب الحركة أثناء التعلم ٌتعلم عن طرٌق الفعل و االشتراك البدنً.-14
 ٌؤخذ فترات راحة متكررة من المذاكرة.-15
 ٌتحرك حوله لتعلم األشٌاء الجدٌدة.-16
 ٌعمل فً وضع القٌام.-17
 ٌستخدم األلوان الصارخة لتوضٌح األفكار فً قطعة قراءة.-18
 ل على األفكار األساسٌة قبل البدء فً قراءة التفاصٌل.ٌقوم بتصفح المادة المقروءة للحصو-19
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 األنشطة المناسبة لناتج التعلم:

البد من األخذ فً االعتبار أنه عند اختٌار أو تصمٌم أنشطة التعلٌم و التعلم فإن كل نشاط سوف ٌنتج عنه 
الطالب لناتج التعلم الذي من شؤنه تقوٌة و تدعٌم تحقٌق    Form of Learningما ٌسمى بشكل التعلم

 المستهدف. 
 
 
 

 أنشطة التعلٌم والتعلم المناسبة ناتج التعلم

 رحلة مٌدانٌة -محاضرة  ٌصف

 عروض عملٌة -قراءة مقال مكتوب  ٌشرح

 مشروع ٌدمج

 دراسة حالة -مشروع  ٌطبق

 حل مشكالت ٌحل مشكلة

 كتابة إبداعٌة -مشروع  ٌبتكر -ٌصمم

 مشروع -تجربة  ٌفترض

 
 

 االستراتٌجٌة

 الزمنى االطار المنفذة الجهة النشاط 

 دراسى فصل كل التدرٌس هٌئة اعضاء التعلٌمٌة البرامج تطوٌر 1

 الدراسى العام طوال الكلٌة ادارة التحتٌة والبٌئة والتعلم التعلٌم مصادر تعزٌز 2

 التخرج حفل الكلٌة ادارة المجتمع و المستفٌدٌن مع اتصال قنوات فتح 3

 الدراسى العام بداٌة الكلٌة ادارة المختلفة بأنواعه الطالبى الدعم فى التوسع 4

 التعلٌم فى المعلومات تكنولوجٌا استخدام فى التوسع 5
 والتعلم

 الدراسى العام طوال الكلٌة ادارة

 الدراسى العام طوال الكلٌة ادارة-الكلٌة أقسام التعلٌم مشكالت على التغلب 6

 المختلفة األقسام بٌن والتناغم ماجاالند تسهٌل 7
 االدارٌة والوحدات

 الدراسى العام طوال الكلٌة ادارة-الكلٌة أقسام
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 االطار الزمنى

 االطار الزمنى الجهة المنفذة النشاط

 الترم الثانى الترم االول

بر
تم

سب
 

بر
تو

أك
 

بر
فم

نو
 

بر
سم

دٌ
 

ٌر
را

فب
 

س
ار

م
 

ٌل
بر

ا
 

ٌو
ما

 

    ×    × اعضاء هٌئة التدرٌس ةتطوٌر البرامج التعلٌمٌ

تعزٌز مصادر التعلٌم والتعلم 
 والبٌئة التحتٌة

 × × × × × × × × ادارة الكلٌة

فتح قنوات اتصال مع المستفٌدٌن 
 و المجتمع

 ×        ادارة الكلٌة

التوسع فى الدعم الطالبى 
 بأنواعه المختلفة

    ×    × ادارة الكلٌة

لوجٌا التوسع فى استخدام تكنو
 المعلومات فى التعلٌم والتعلم

 × × × × × × × × ادارة الكلٌة

 × × × × × × × × ادارة الكلٌة-أقسام الكلٌة التغلب على مشكالت التعلٌم

تسهٌل االندماج والتناغم بٌن 
األقسام المختلفة والوحدات 

 االدارٌة

 × × × × × × × × ادارة الكلٌة-أقسام الكلٌة

 

 :األتيّ يتُٕعخ نهتعهيى ٔانتعهى بنيت استطجك  انكهيخ 

يٍ خالل األثحبث انًكتٕثخ ٔانًعشٔضخ ٔيُبلشتٓب ٔ ئعذاد انشسٕيبد انتٕضيحيخ  -:ئستشاتيجيخ انتعهى انزاتي -1

 ٔتتضًٍ -

يمٕو  فيٓب انطالة  ثبنعًم يعب في يجًٕعبد  صغيشح انعذد نهعًم عهي حم  انًشكالد  -:انتعهيى انتعبَٔي - أ

 حبنخ  أٔ دساسخ

انفيضيبء انحيٕيخ ٔرنك عٍ طشيك يعًم انكًجيٕتش في يبدح  عٍ طشيك حم انًشكالدانتعهيى  - ة

 ٔانًيكشٔثيٕنٕجي ٔانكيًيبء انحيٕيخ.

 انتذسيت انًيذاَي -2

ٔيتى تٕحيك تهك ااستشاتيجيبد فٗ تٕصيف انًمشساد ٔتٕصيف انجشايج ثحيج ا تتغيش يع تغييش عضٕ ْيئخ 

 عٍ انتذسيس . انتذسيس انًسئٕل
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 خ انتٗ يٍ شأَٓب سفع يٓبساد انطبنت يخم: " يٓبساد انتٕاصم "ججبسيكًب تٕجذ ثعض انًمشساد اا

Communication Skills " ٔ"انهغخ اإلَجهيضيخ  "English  ٔ اإلسعبفبد األٔنيخ first aid  

جخ انكهيخ ٔثًعبَٔخ أعضبء ٔتذعى انكهيخ انتعهى انزاتي نذٖ انطالة يٍ خالل صيبساد يُظًخ نهطالة ثًكت

ْيئخ انتذسيس نتٕجيٓٓى داخم انًكتجخ ْٔي يتصهخ ثشجكخ انًعهٕيبد يستخذيٓب انطالة نهجحج عٍ انًبدح 

 .ٔيٍ خالل اثحبث تطهت يٍ انطالة خالل فتشح انذساسخ انعهًيخ

 

  وترتكز عملٌة التعلٌم والتعلم بالكلٌة على مجموعة من اإلستراتٌجٌات الحدٌثة مثل:
    outcome based learningلتعلم القائم علً المخرجات ا .1
  community oriented educationالتعلم المرتكز علً مشكالت المجتمع الصحٌة .2
   problem based learningالتعلم القائم علً حل المشكالت  .3
 باالضافة الً التكامل بٌن المناهج المختلفة .4

 : االتٌه وفً سبٌل ذلك تتبنً الكلٌة االستراجٌات

من خالل االبحاث المكتوبه والمعروضة ومناقشتها و اعداد الرسومات  :-استراتٌجٌة التعلم الذاتً ـ 1

 التوضٌحٌة و النماذج المجسمة

 .-:استراتٌجٌة التعلٌم التفاعلً -2
    ٌقوم  فٌها الطالب  بالعمل معا فً مجموعات  صغٌرة العدد للعمل علً حل   -:التعلٌم التعاونً - أ

 المشكالت أو در اسة حالة     
 التعلٌم االلكترونى - ب

  التدرٌب المٌدانً -3
 ولتحقٌق االستراتٌجٌات السابقة فً التعلم تبنت الكلٌة اسالٌب التدرٌس االتٌة

 المحاضرات -
 الدروس المعملٌة واالكلٌنٌكٌة -
 تالتعلم على أساس حل المشكال -
 :موعات صغٌرة من الطالب منهاهناك أسالٌب أخرى للتدرٌس التفاعلى لمجو
 المشروعات البحثٌة -
 تقدٌم العروض  -
 posters)الرسومات التوضٌحٌة ) -
 التعلم االلكترونً  -

 :ـوللتأكد من تحقٌق مخرجات التعلم المستهدفة
 :متعددة تشمل ٌتم تقٌٌم مستوى الطالب بطرق

 االمتحانات الدورٌة -
 االمتحانات التحرٌرٌة -
 لٌنٌكٌةاالمتحانات العملٌة واالك -
 حل المشكالت ودراسة الحالة -
 ( االمتحانات الشفهٌة ) بإستخدام مقٌاس التدرج للتقٌٌم -
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 قائمة أسالٌب التعلٌم والتعلم بالكلٌة 

 تطبق  الكلٌة اسالٌب متنوعة للتعلٌم والتعلم األتٌه :
  -:إستراتٌجٌة التعلم الذاتً -0

 وتتضمن -اد الرسومات التوضٌحٌة من خالل األبحاث المكتوبة والمعروضة ومناقشتها و إعد
ٌقوم  فٌها الطالب  بالعمل معا فً مجموعات  صغٌرة العدد للعمل علً حل  المشكالت  -:التعلٌم التعاونً - أ

 أو دراسة حالة 
التعلٌم عن طرٌق حل المشكالت وذلك عن طرٌق معمل الكمبٌوتر فً مادة الفٌزٌاء الحٌوٌة  - ب

 الحٌوٌة. والمٌكروبٌولوجً والكٌمٌاء
 التدرٌب المٌدانً -2

وٌتم توثٌق تلك االستراتٌجٌات فى توصٌف المقررات وتوصٌف البرامج بحٌث ال تتغٌر مع تغٌٌر عضو هٌئة 
 التدرٌس المسئول عن التدرٌس .

 كما توجد بعض المقررات االجبارٌة التى من شؤنها رفع مهارات الطالب مثل: " مهارات التواصل "
Communication Skills   "و "اللغة اإلنجلٌزٌة"English  اإلسعافات األولٌة و first aid  

وتدعم الكلٌة التعلم الذاتً لدى الطالب من خالل زٌارات منظمة للطالب بمكتبة الكلٌة وبمعاونة أعضاء 
العلمٌة  هٌئة التدرٌس لتوجٌههم داخل المكتبة وهً متصلة بشبكة المعلومات ٌستخدمها الطالب للبحث عن المادة

 ومن خالل ابحاث تطلب من الطالب خالل فترة الدراسة.
 

  وترتكز عملٌة التعلٌم والتعلم بالكلٌة على مجموعة من اإلستراتٌجٌات الحدٌثة مثل:
    outcome based learningالتعلم القائم علً المخرجات  .5
  community oriented educationالتعلم المرتكز علً مشكالت المجتمع الصحٌة .6
   problem based learningالتعلم القائم علً حل المشكالت  .7
 باالضافة الً التكامل بٌن المناهج المختلفة .8

 : وفً سبٌل ذلك تتبنً الكلٌة االستراجٌات االتٌه
 ولتحقٌق االستراتٌجٌات السابقة فً التعلم تبنت الكلٌة اسالٌب التدرٌس االتٌة

 المحاضرات -
 نٌكٌةالدروس المعملٌة واالكلٌ -
 تالتعلم على أساس حل المشكال -

 :وهناك أسالٌب أخرى للتدرٌس التفاعلى لمجموعات صغٌرة من الطالب منها
 المشروعات البحثٌة -
 تقدٌم العروض  -
 posters)الرسومات التوضٌحٌة ) -
 التعلم االلكترونً  -

 :ـوللتأكد من تحقٌق مخرجات التعلم المستهدفة
 :ة تشملمتعدد ٌتم تقٌٌم مستوى الطالب بطرق

 االمتحانات الدورٌة -
 االمتحانات التحرٌرٌة -
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 آلٌات التنفٌذ 

 :أوالً : مراجعة المقررات الدراسٌة القائمة 

 اعادة النظر فى الخطط والبرامج الدراسٌة فى الكلٌة بشكل مستمر بمعدل مرة كل سنتٌن على االقل. .1
 راسٌة وربط مخرجات التعلم تم مراجعة تقارٌر المراجعٌن الخارجٌٌن للبرنامج والمقررات الد .2

 المستهدفة واتساقها مع الورقة االمتحانٌة وزٌادة متطلبات الجودة من حٌث الطباعة واالخراج ومتابعة      
 الممارسات الجٌدة للتؤكد من شفافٌة نتائج االمتحانات الشفهٌة.     

  س والطالب من استخدام تطوٌر التجهٌزات والبنٌة االساسٌة الالزمة لتمكٌن أعضاء هٌئة التدرٌ .3
 التكنولوجٌا فى التعلٌم والتعلم.    

 التوسع فى التعلم االلكترونى والتعلم عن بعد. .4
 التوسع فى اعداد برنامج لرعاٌة الطالب المتعثرٌن فى التحصٌل والدراسة وكذلك الطالب المتمٌزٌن. .5
 ٌا فى التدرٌس والتعلٌم التطوٌر المستمر لقدرات اعضاء هٌئة التدرٌس فى استخدام التكنولوج .6

 االلكترونى والتعلٌم عن بعد من خالل دورات تنمٌة قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس.   
 االهتمام والتوسع فى التدرٌب المٌدانى للطالب . .7
 تفعٌل عملٌة التدرٌس التكاملى بٌن جمٌع االقسام بالكلٌة. .8

 

 ثانٌاً: مراجعة طرق التدرٌس :

 اش والتدرٌب العملى واالكلٌنٌكى والتكلٌفات الدراسٌة.وتشمل محاضرات وحلقات النق

 دور المعلم والمتعلم:

 تدرٌب اعضاء هٌئة التدرٌس على المهارات واسالٌب التدرٌس التى تمكنهم من االداء االنسب للموقف التعلٌمى. .1
 والمناقشة.التحول من اسلوب الشرح التلقٌنى الى الشرح التفكٌرى والبناء المعرفى والبحث واالكتشاف  .2
 تنوع وتعدد أسلوب التدرٌس ) التعلم النشط والتفكٌر االبداعى والتعلٌم التعاونى " البحث الجماعى" والتعلٌم الذاتى  .3

 والعصف الذهنى  (.     
 تكلٌف الطالب بمهام فردٌة أو مشارٌع جماعٌة. .4
المشكالت والمناقشة توفٌر البٌئة التى تسمح للطالب بالبحث عن مصادر المعرفة باإلستقصاء وحل  .5

 وطرح االسئلة وانتاج المعرفة وتوظٌفها.
 تدرٌب الطالب على التقوٌم البناء للعملٌة التعلٌمٌة ككل والتقوٌم الذاتى. .6
زٌادة مصادر المادة التعلٌمٌة ) قائمة المراجع والكتب المرجعٌة والمجالت العلمٌة والدورٌات ومواقع  .7

 االنترنت..(.
 مٌة والتدرٌبات.زٌادة االنشطة التعلٌ .8

 

 

 



 4102/4109أكتوبر  6استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم كلٌة العلوم التطبٌقٌة جامعة 

16 

 

 ثالثاً: مراجعة الفصل الدراسى وتوصٌف المقررات:

 تحدٌد البٌانات االساسٌة للمقرر مثل: ـ 
 (عدد الساعات المحددة  –السنة الدراسٌة  –الرقم الكودى  –) عنوان المقرر         

 تحدٌد البٌانات الخاصة بدور المقرر :ـ 
 هداف العامة والخاصة والمحددة للدروس( وسبل تحقٌقها.تحدٌد االهداف التعلٌمٌة للمقرر ) اال .1
تحلٌل خصائص المادة التعلٌمٌة الى عناصرها الفرعٌة ثم توضٌح الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة  .2

 واالنشطة المساعدة.
 توضٌح مدى تحقٌق المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة وسبل تحقٌقها .3

 

  :رابعاً: تكنولوجٌا المعلومات واالتصال

 ستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال فى برامج التعلٌم عن بعد .ا .1
 استخددام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فى جمٌع المراحل من حٌث المحتوى واسالٌب التقوٌم. .2
اعداد البرامج المساعدة للعملٌة التعلٌمٌة ) تمارٌن وممارسة وبرامج المحاكاة وبرنامج حل المشكالت  .3

 (.تفاعل واالشراف السمعى والنماذج التعلٌمٌةوالفٌدٌو الم
 

 , osce  , ospe  خامسا : تطوٌر طرق التقوٌم واالمتحانات
 
 
 : التأهٌل لسوق العمل   سادسا:  

 ٌإهل البرنامج الطالب لسوق العمل من خالل تدرٌس وتقٌٌم الطالب على :

          لمقرراتالمعلومات والمهارات المكتسبة عن طرٌق المقررات الدراسٌة  وا .1
أخالقٌات المهنة المكتسبة من المقررات الدراسٌة المتنوعة والتفاعل مع أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة  .2

 المعاونة.
المقررات ذات الصلة المباشرة بحاجات سوق العمل مثل مهارات التواصل وسالمة المرضً و  .3

 الوقاٌة من العدوي
 إلنترنت من خالل مقرر  الكمبٌوترتنمٌة المهارات التكنولوجٌة وإستخدام ا .4

 
 سابعاً: االعتماد وضبط الجودة:

 ضمان استمرار عمل وحدة االعتماد وضبط الجودة. .1
 تفعٌل دور لجنة شئون الخرٌجٌن ومتابعتهم وتوظٌف األوائل وتوفٌر آلٌات التعلٌم المستمر والتعلٌم عن بعد. .2
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 :آلٌات متابعة تنفٌذ إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم  
 
 تشكٌل لجنة لمتابعة تنفٌذ اإلستراتٌجٌة.  -

 إعداد تقارٌر عن معدل االنجاز و التقدم فً تنفٌذ اإلستراتٌجٌة.  -

مراجعة اإلستراتٌجٌة سنوٌا فً ضوء نتائج الطالب.  -  

 

 مؤشرات قٌاس تحقٌق استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم وتشمل:
 
 ابقة.نسب نجاح الطالب مقارنة باألعوام الثالثة الس -

 نتائج استبٌانات المستفٌدٌن عن مستوي خرٌجً الكلٌة. -

 .نتائج استبٌانات المستفٌدٌن عن مالئمة البرامج التعلٌمٌة ومحتوي المقررات  لمتطلبات سوق العمل -
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 آلٌات متابعة تنفٌذ استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم :

 تشكٌل لجنة لمتابعة تنفٌذ االستراتٌجٌة 

 االنجاز والتقدم فى تنفٌذ االستراتٌجٌة إعداد تقارٌر عن معدل 

 مراجعة االستراتٌجٌة سنوٌا فى ضوء نتائج الطالب 

 مؤشرات قٌاس تحقٌق استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم وتشمل:

 نسب نجاح الطالب مقارنة باألعوام الثالثة السابقة (1

 نتائج استبٌانات المستفٌدٌن عن مستوى خرٌج الكلٌة (2

 دٌن عن مالئمة البرامج التعلٌمٌة ومحتوى المقررات لمتطلبات سوق العملنتائج استبٌانات المستفٌ (3

 نتائج استبٌانات الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس عن سٌاسة الكلٌة فى التغلب على مشكالت التعلٌم (4

 نتائج استبٌانات الطالب عن أداء أعضاء هٌئة التدرٌس (5

 وام الثالثة السابقةعدد الطالب المشاركٌن باألنشطة الطالبٌة مقارنة باألع (6

 نتائج استبٌانات أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونةفى البرامج المقدمة (7

 زٌادة أعداد الطالب وخاصة الوافدٌن (8

 تفعٌل الساعات المكتبٌة (9

   ًالتعلم االلكترون (11
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 م بالكلٌة حدٌث اسىتراتٌجٌة التعلٌم والتعلآلٌة ت

والتعلم دوريب في ضوء نتبئج االمتحبنبت ونتبئج استفسابر رراء الالا ة تراجع المؤسسة استراتيجية التعليم 

 ورعضبء هيئة التدريس .

 النقاط األساسٌة التى ٌعتمد علٌها تحدٌث االستراتٌجٌة

 تقرٌر لجنة المراجعة -

 التقرٌر السنوى الذاتى -

 تقرٌر المراجع الخارجى -

 نتائج استبٌانات الطالب -

 توصٌات مجلس الكلٌة -

 انات أعضاء هٌئة التدرٌسنتائج استبٌ -

 المسئول عن التنفٌذ

 لجنة شئون التعلٌم والطالب

 -آلٌة التنفٌذ:

 مراجعة تقرٌر البرنامج لتوضٌح نقاط الضعف ونقاط القوة فى استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم الحالٌة -1

 .ستراتٌجٌةفى اال أعضاء هٌئة التدرٌس -الطالب -لمعرفة رأى المجتمع الذاتى السنوى مراجعة التقرٌر -2

 .مراجعة تقرٌر المراجع الخارجى لمعرفة مدى ماتحقق من االستراتٌجٌة وبٌان فاعلٌتها وكفاءتها -3

 

 


