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متَِد
ثلدم لكَة امرتتَة جبامـة  6أكخوجر أرتـة جرامج أاكدميَة ىف مرحةل امحاكمورًوس/انوُساوس وىه مُساوس الآداب وامرتتَة ختعط انوغة الإجنوزيًة ،ومُساوس الآداب وامرتتَة ختعط انوغة امـرتَة وادلراسات الإسالمِة ،وجاكمورًوس امـووم وامرتتَة
ختعط امرتتَة اخلاظة ،وجاكمورًوس امعفوةل وامرتتَة .كام ثلدم املكَة جرامج أاكدميَة ندلراسات امـوَا من خالل امخـاون الاكدميى مؽ تـغ اجلامـات املرصًة احلكومِة .ومهنا جرامج ادلتووم امـام ىف امرتتَة ،وادلتووم املِيَة ىف امرتتَة ،وجرامج دلرخة املاحس خري ىف
امرتتَة جاكفة ختععاثَ امفرؾَة ،وذكل جرامج ادلكخوارة امفوسفة ىف امرتتَة ىف ختععات امرتتَة اخملخوفة.
ومضامن ثيفِذ امربامج الاكدميَة ثضلك فـال  ،ثوفر لكَة امرتتَة جبامـة  6أكخوجر كاؿات ثدرٌس جمِزة توسائل امـرض مثل  Data Showمكِفة امِواء ،ومـموني نوغات ،ومـومني حاسة أآىل ،ومـمل حكٌوموحِا ثـومي جمِز ثضاصات ؾرض
واهجزة حاسة أآىل ،ومـمل امخدرٌس املعغر ،وؾيد احلاخة ًمت الإس خـاهة تلاؿات ثدرٌس من لكَات جماورة تـد امخًس َق امالزم مؽ اإدارة اجلامـة.
ومخكمتل مٌؼومة امخـومي وامخـمل ابمضلك املًضود ،حرظت لكَة امرتتَة جبامـة  6أكخوجر تخـَني مجموؿة من أؾضاء َُئة امخدرٌس ومـاوىهيم ،ومخـزٍز فاؿوَة ثيفِذ امربامج الاكدميَة سـت املكَة لس خلعاب مجموؿة ممتزية من أؾضاء َُئة امخدرٌس
ابميدب والإؿارة من خامـات مرصًة حكومِة مرموكة نومضاركة ىف امخدرٌس وامخلومي ،وا إلرشاف ،والإرصاد.
مفِوم الاسرتاثَجَة
ًـود أظل لكمة اإسرتاثَجَة ) (strategyاإىل املكمة امَوانهَة ) (strategiaواميت ثـين امرباؿة امـسكرًة أو فن احلرب .والإسرتاثَجَة جضري اإىل فن ثوزًؽ واس خخدام وسائل وأدوات اجلُش من أخل اموظول اإىل ُدف حمدد .وميكن امخفرًق تني
الإسرتاثَجَة و امعرًلة ؿىل اميحو امخاىل :الإسرتاثَجَة :يه خعة ثحني كَفِة اموظول اإىل ُدف حمدد .وجضري اإىل ص حكة مـلدة من الفاكر وامخجارب وامخوكـات والُداف واخلربة واذلاكرة اميت متثل ُذٍ اخلعة حبَر ثلدم اإظار ؿام جملوؿة من الفـال اميت
ثوظل اإىل ُدف حمدد .أما امعرًلة :أآمَة وكَفِة ثيفِذ لك فـل من الفـال املعووتة مخعحَق الإسرتاثَجَة ابلإؾامتد ؿىل مجموؿة من املعادر والدوات.
اسرتاثَجَات امخدرٌس وامخـمل
اإسرتاثَجَات امخدرٌس/امخـومي :جضري اإىل السامَة واخلعط اميت ًددـِا املدرس نووظول اإىل أُداف امخـمل .ورمغ جضاتَ أما ظرائق امخـومي :وجس خخدم ؿادة من كدل املدرس واميت حتدد أآمَة خوق امحَئِة املياس حة نوخـمل وحتدًد ظحَـة امًضاط اذلي
ًخضمن دور املـمل ودور امعامة خالل ادلرس .أما اسرتاجتَات امخـمل :جضري اىل الفـال احملددة ًلوم هبا املخـمل جلـل معوَة امخـمل أسِل وأرسع وأكرث مذـة وفاؿوَة ،واميت جتـهل كادر ؿىل امخـمل اذلاى وؿىل ثوػَف ما ثـومَ يف مواكف خدًدة .وحركز
اسرتاثَجَات امخدرٌس  /امخـومي ؿىل دور املدرس اذلي ًلوم تَ يف اإدارة امـموَة امخـوميَة ،تغغ اميؼر ؾن وس حة ُذا ادلور .الاسرتاثَجَات اميت حركز ؿىل أن ٍكون املدرس ُو مُرس مـموَة امخـمل وامعامة ُو حمور ُذٍ امـموَة جسمى اسرتاثَجَات ثـمل.
وؿوََ ،ميكن املول تبن اسرتاثَجَات امخـومي ثخضمن اسرتاثَجَات ثـمل ،تـحارة أخرى ميكن نومدرس مضن أي اسرتاثَجَة ثـومي أن ٌس خخدم أحد الاسرتاثَجَات اميت حركز ؿىل ثـمل امعامة.
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فرًق امـمل
مت اإؿداد امًسخة املحدئَة لسرتثَجَات امخدرٌس وامخـمل مبضاركة ؾضوٍن من أؾضاء َُئة امخدرٌس ميثوون امخخععات اكفة ،تـد ذكل متت ظَاغة اموزَلة من كدل كسم املياًم وظرق امخدرٌس ابملكَة تخلدمي ورش معل مرشح كَفِة ثيفِذ تـغ
اسرتثَجَات امخـومي وامخـمل لؾضاء َُئة امخدرٌس ومـاوىهيم من غري امرتتوًني ،ومن مث مت امـرض ؿىل جلية املياًم ابملكَة ووحدة ضامن اجلودة ابملكَة نومراحـة ،تـدُا ؾرض اموزَلة ؿىل اجملامس اخملخعة ابملكَة م إالؾامتد والإؿالن.
اؾخحارات اخذَار اسرتثَجَات امخدرٌس وامخـمل
 دمج اسرتاثَجَات امخـومي (امخدرٌس) مؽ اسرتثَجَات امخـمل .
 ثخىن اسرتاثَجَات ثـومي وثـمل واكـَة.
 ثخىن اسرتاثَجَات ثـومي وثـمل مرهة.
 ثخىن اسرتاثَجَات ثـومي وثـمل حدًثة.
 ثخىن اسرتاثَجَات ثـومي وثـمل حراؾى خمرخات امخـمل.
 ثخىن اسرتاثَجَات ثـومي وثـمل حراؾى ظحَـة امللررات ادلراس َة.
 ثخىن اسرتاثَجَات ثـومي وثـمل حراؾى امخدرًة املَداىن.
 ثخىن اسرتاثَجَات ثـومي وثـمل حمنى همارات امخـمل اذلاى.
 ثخىن اسرتاثَجَات ثـومي وثـمل حراؾى خعوظَة امربامج ادلراس َة ابملكَة.
إاؿالن الاسرتاثَجَة
 ثوزًؽ وسخة ملك كسم ؿومي.
 املوكؽ الامكرتوين نولكَة.
 وسخة مرفلة مؽ اجلدول ادلراىس ملك ؾضو َُئة امخدرٌس.
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اإسرتاثَجَات امخدرٌس وامخـمل امللرتحة
تياء ؿىل ما س حق ،ووفلا مللومات امحًِة امخحخَة واملادًة محُئة ومعادر امخـومي وامخـمل  ،وكذكل املوارد امخرشًة من أؾضاء َُئة امخدرٌس ومـاوىهيم ،وظحَـة املكوانت وامللررات ادلراس َة وامخدرًخِة نوربامج الاكدميَة امىت ثلدهما
املكَة ،مت اإكرتاح مجموؿة من اإسرتاثَجَات امخـومي وامخـمل مخيفِذ امربامج الاكدميَة ابملكَة ثضلك حيلق خمرخات امخـمل املًضودة نوربامج اكفة .واجلدٍرابذلكر ،أن خمرخات امخـمل ثـخرب املرحـَة امرئُسة واحملورًة يف حتدًد اسرتاثَجَات امخـومي وامخـمل،
وًمت الاسدٌاد اإههيا أًضا ؾيد اخذَار حمخوى امخـمل وأسامَة امخلومي .وثـخرب معوَة ثوافق اسرتاثَجَات امخـومي وامخـمل وأسامَة امخلومي ومفردات امخـمل (حمخوى امللررادلرايس) مؽ خمرخات امخـمل ىه املؤرشالساىس جلودة خمرخات امربامج.
اسرتاثَجَة امخدرٌس
احملارضة

خمرخات امخـمل املس هتدفة
املـارف واملفاُمي

امـعف اذلُين

املِارات اذلُيَة

حل املضالكت والاس خلعاء

املِارات اذلُيَة

امخـمل يف مجموؿات
 املياكضة
 امخـمل امخـاوىن

املِارات امـموَة

ثـرًف ابلسرتاثَجَة
دور املـمل:
 .1حتدًد املـارف واملِارات الومَة اميت حيخاهجا امعالب مفِم ادلرس موضوع احملارضة.
 .2ثيؼمي امـرض وختعَعَ يف جسوسل مٌعلي.
 .3مذاتـة اسدِـاب امعالب ندلرس ؾن ظرًق ظرح أس ئةل مدارشة خالل احملارضة.
دور املخـمل:
 .1الإظغاء امفـال.
 .2ظرح الس ئةل نوخبكد من الاسدِـاب.
 .3ثلدمي مالحؼـات ثضَف مـوومات وأفاكراً وأآراء خدًدة نومحارضة.
 .4ممارسة املِارات املكدس حة حتت إارشاف احملارض ومن مث ابس خلالمَة .
كدول الاكاكر غري املبموفَ .حمنَة الإاثرة وامخحدي تني امعالب .جتية اميلد وكدول الاكاكر .امخفرًق تني اس خًداط الافاكر وثلِميِاً .خلدل أفاكر امعالب.
ٌضارك تفـامَة ؾرض اكرب ؿدد ممكن من الافاكرٌ .ضارك ؿدد من امعالب يف خوسات امـعف اذلُين ىف صلك مجموؿات.
حيدد املـرفة واملِارات اميت حيخاهجا اامعالب لإحراء امححر والاس خلعاء والاس خعالع  .حيدد اميخاخات الومَة أو املفاُمي اميت ٍكدس هبا اامعالب هدِجة ملِاهمم ابمححر
والاس خلعاءً .لدم امناذج معرق حل املضالكت وامححر ثفِدمه مس خلد ًال ٌ .ساؿد اامعالب يف حتدًد املراحؽ املعووتة لإحراء امححرً .لدم منوذخ ًا يف ٍّل
لك من اجتاُات
امححر ( مثل املثاجرة) ومعوَة اإحراء امححر ٍ .راكة ثلدم اامعالب وًخدخل دلمعِم لكام ثعوة المر .
ميارس امعالب همارات حل املضالكتً .لرتح حوول ملواخَ املضالكة كِد ادلراسةً .ؼِر حة الاس خعالع حول اكدساب مـرفة خدًدة ؾن املضااي واملضالكت  .حيافغ
ؿىل املثاجرة يف حل املضالكت ٍ .كون راغح ًا يف جترًة ظرق خمخوفة حلل املضلكة وثلومي هفؽ ُذٍ امعرق ً .ـمل مس خل ًال أو يف فرًق حلل املضالكت .
حيدد توضوح اخلعوات امـرًضة واههناايت امزمٌَة مفـامَات اجملموؿة ً .حدى ثفِم واحض مكِفِة معل اجملموؿاتٌ .ساؿد امعالب ؿىل اكدساب امسووك الإجيايب نوـمل ادلاؾي
ً.وخلط أو ًوحز امـمل اذلي مت يف مجموؿات ً .دمع اامعالب اخلجومني وغري املضاركني وٌضجـِم ٍ .راكة ثـمل امعالب من خالل امخجول والإظغاءً .وزع اامعالب يف
مجموؿات حبَر ًضمن امخيوًؽ يف كدرات اجملموؿة امواحدة .
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 ثدرًة امزمِل
 امعاوةل املس خدٍرة
 اجملموؿات امعغرية
امخـمل اذلايت

امخـومي املامئ ؿىل امخدرًة
واملِارات
 امخدرًة املَداين
 املضارًؽ امححثَة
 امزايرات املَداهَة
امخـومي وامخـمل املامئ ؿىل
امخكٌوموحِا
 اهجزة امـرض
 ثعحَلات الاهرتهت
امخـومي وامخـمل املامئ ؿىل
املِارات

امخفاؿل تني امعالب يف اإجناز امـملً .ؼِر همارة املِادة ً .خلدل كدراً مٌاس ح ًا من املسؤومَة ٌس خخدم اإدارة اموكت ثضلك حِد وًـمل ابس خلالمَة ؾن املـمل.
املِارات امـامة والإهخلامَة

حيدد توضوح اخلعوات امـرًضة واههناايت امزمٌَة يف اموظول نولدر اماكيف من املـوومات املعووتةً .حدى ثفِم واحض مكِفِة ثوحَِ امعالب نوخـومي اذلايت حسة مراحل
امخعور اخملخوفة لمعالب ٌ .ضجؽ امخفاؿل تني امعالب وخاظَ يف املضارًؽ ٌ .ساؿد اامعالب ؿىل اكدساب امسووك الإجيايب نوـمل ادلاؾي ٌ .ساؿد امعالب ؿيل اموظول
ملعادر ثـومي خمخوفة ومضاركهتا مؽ زمالهئم مما ًعور امـموَة امخـوميََ تيجاح ًدمع اامعالب مبعادر امخـومي اذلايت اخملخوفة وٌضجـِم ؿيل ثغَري ثكل امعرق نووظول نومس خوي
املعووب .
حياول حمنَة هماراثَ نووظول نوـمل تيفسًَ .خلدل كدراً مٌاس ح ًا من املسؤومَة يف امـمل ادلاؾي ً .خدرب امعامة ؿيل مذاتـة ماُو خدًد يف ختععٌَ .س خخدم اإدارة
اموكت  ،وًـمل ابس خلالمَة ؾن املـمل .
حيدد املـمل همام امخدرًةً .لدم منذخة نومِمة املس هتدفةً .خاتؽ الداء ىف لك مراحةلً .لدم نويعح مرفؽ الداءً .لوم الاظالب تخخِق ادلراسة اميؼرًة ثضلك معىل حياىك همام
اخلرجي ىف حلل امـمل.
ًوزتم امعالب مبِام امخدرًة .امخـاون مؽ الكران.

املِارات امـامة والإهخلامَة

ًلوم املدرس تخحدًد ماكن وزمان ؾرض املادة امفِومَة .حيدد همام ما كدل وأزياء وتـد امـرضً .حني وراتط ومواكؽ الاهرتهت ذت امـالكة .مساؿدٍ امعالب يف حتدًد املراحؽ
املعووتة مخمنَة هماراهتم ٍ .رصد امعالب حنو ادارة اموكت يف خالل ثعفح مواكؽ الاهرتهت ذات امـالكة.
ًلوم تخحدًد املراحؽ اميت حيخاحوهنا امكرتوهَا .الامزتام ابملواؾَد لدارة اموكت  .اجناز املِامت املعووتَ مٌَ يف اموكت احملدد مِا .امخواظل مؽ زمالئَ وثوضَف امححر
واملضاُدات ىف زايدة حعَةل امخـمل.

املِارات اذلُيَة وامـموَة وامـامة

ًلوم املدرس تخحدًد املِارات املس هتدفة وًـرض منوذج تيفسَ مث ٍرصد امعالب وٌساؿدمه ؿىل امخيفِذ ثضلك مرىض.

املِارات املِيَة

امخـومي وامخلومي املامئ ؿىل
دراسة احلاةل (جرامج رايض
الاظفال وامرتتَة اخلاظة.
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أآمَات مذاتـة ثيفِذ اإسرتاثَجَة امخدرٌس وامخـمل وامخلومي ابملكَة
 جضكِل جلية ملخاتـة ثيفِذ الإسرتاثَجَة.
 اإؿداد ثلارٍر ؾن مـدل الاجناز و امخلدم يف ثيفِذ الإسرتاثَجَة.
 مراحـة الإسرتاثَجَة س يواي يف ضوء هخاجئ امعالب  ،واس خلعاء امعالب وأؾضاء َُئة امخدرٌس وامَِئة املـاوهة.
مؤرشات كِاس حتلِق اسرتاثَجَة امخدرٌس وامخـمل امخلومي ابملكَة
 هخاجئ ملارهة وسة جناح امعالب ابلؾوام امثالزة امساتلة.
 هخاجئ مؤرشات اس خخِاانت امعالب اخلاظة تدٌوع اسرتثَجَات امخـومي وامخـمل.
 هخاجئ امخلارٍر امفعوَة ملخاتـة مماراسات امخـومي وامخـمل من كدل رؤساء الكسام امـومَة.
 هخاجئ ثلارٍر "ثلومي امزمِل" لؾضاء َُئة امخدرٌس حول مماراسات امخـومي وامخـمل .
 حتوَل اجلداول ادلراس َة مخحدًد وس حة اإصغال املـامل وامورش.
اسرتاثَجَات امخلومي:
تـَداً ؾن امخداخل ىف ثـرًف امخلمي وامخلومي ،فميكن ثـرًف امخلومي ىف ُذا امس َاق ؿىل أهَ :معوَة مس مترة دلؽ امحَاانت واملـوومات وحتوَوِا وثفسريُا ملـرفة مدى حتلق خمرخات ثـمل ملرر درايس وإاظدار احلمك ؿوهيا.
أهواع امخلومي:
}+
ًمت ثلومي حتعَل امعالب وامخحلق من مس خوى حتلِلِم خملرخات ثـمل امللرر ادلرايس ابس خخدام هوؿني من امخلومي ،وُام امخلومي امحيايئ( ،امخكوًين) ،وامخلومي اخلخايم.
امخلومي امحيايئ أو امخكوًينFormative Evaluation :
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ٌضريامخلومي امحيايئ أو امخكوًين اىل امخلومي املس متر أزياء ادلراسة ،تغرض مجؽ الدةل املياس حة مخحدًد مس خوى امخلدم اذلي حدث يف حتلِق خمرخات امخـمل .وًعاحة امخلومي امحيايئ امخدرٌس امَويم( ،اكلخذحارات املعرية  ،)Quizzesواملِام
وامخلكَفات ،كام ميكن أن ًمت دورايً يف فرتات مذلارتة تـد الاىهتاء من ثـمل وحدة دراس َة أو ؿدد مهنا خالل امفعل ادلرايس ،اكمذحاانت هعف امفعل ادلراىس ،املضارًؽ امححثَة  ..اخل ،وذكل نوخـرف ؿىل مس خوى حتلِق امعالب خملرخات ثـمل وحدة أو
أكرث من وحدات امللرر ادلرايس .وذلكل فاإن امِدف الساس من امخلومي امخكوًين ُو املخاتـة املس مترة ملس خوى حتلِق امعالب خملرخات ثـمل امللرر ادلرايس ،وجضخَط أس حاب املوة وامضـف يف ثـومِم ،ووضؽ املـاجلات املياس حة مزايدة فاؿوَة حتلِق
خمرخات ثـمل امللرر ادلرايس.
امخلومي اخلخايم (اههناىئ)Summative Evaluation :
ؿىل ؾكس امخلومي امحيايئ ،هيدف امخلومي اخلخاىم أو امخجمَـي واذلي ًمت ؿادة يف هناًة امفعل أو امـام ادلرايس (حبسة ظحَـة امللرر فعيل أم ممخد) ،اإىل امخـرف ؿىل مس خوى حتلِق امعالب خملرخات ثـمل امللرر ادلرايس كلك ،وأن ثـعي
هخاجئَ ثغذًة راحـة ملدرس امللرر ونوعالب ؾن حواهة املوة وامضـف يف حتعَوِم ،وجساؿد أًضا يف امخخعَط مخعوٍر فاؿوَة امخـومي وامخـمل يف امللرر ادلرايس  .وٍكون مثل ُذا امخلومي فامي تـد من معادر املـوومات مخلومي امربانمج الاكدميي كلك.
اخذَار اسرتاثَجَات امخلومي وفلا خملرخات ثـمل امللرر ادلرايس
مل ًـد ثلومي ثـمل امعامة من أخل الامذحان ووضؽ ادلرخات حفسة ،وإامنا ابؾخحارٍ فرظة نوخـملٌ ،ساؿد يف امخـرف ؿىل حتعَل امعامة وثلومي مس خوى حتلِلَ خملرخات ثـمل ملرر درايس .ذلكل ًًدغي امخفكري يف اسرتاثَجَات امخلومي املمكٌة،
اميت حكون مالمئة نوخـرف ؿىل مس خوى حتلِق لك خمرج من خمرخات ثـمل امللرر ادلرايس .أي ما الاسرتاثَجَات اميت سُس خخدهما ؾضو َُئة امخدرٌس نوخـرف ؿىل املس خوى اذلي توغَ امعالب يف حتلِق خمرخات امخـمل تبهواؾِا اخملخوفة ،املـرفِة واذلُيَة
واملِارًة وامـامة .فـيدما ٍكون ،مث ًال ،خمرج امخـمل ثعوٍر همارات امعامة يف امـرض امفـال ،فاإن اس خخدام الاخذحار مثال كد ٍكون غري مٌاسة مخحلِق ُذا اخملرج ،وأن السووب الوسة مالحؼة أداء امعامة أزياء كِامَ تـرض ثلدميي أمام زمالئَ وثلومي
أدائَ .وًـين ذكل أن اخذَاراسرتاثَجَات امخلومي ًًدغي أن ًمت حبسة هوع خمرج امخـملُ ،ل يف مس خوى املـرفة وامفِم ،مس خوى املِارات اذلُيَة ،املِارات امخخععَة أم يف مس خوى املِارات امـامة .ذلا ًًدغي اكرتاح اسرتاثَجَات ثلومي مذيوؿة ملك خمرج
ثـمل ،وًرتك اخذَار الاسرتاثَجَة املياس حة مـضو َُئة امخدرٌس ،وفلا نوؼروف ثـوميَة املخاحة.
اسرتاثَجَات امخلومي امللرتحة:
اإحراءات امخلومي
ثلومي مس متر ؿىل مدى امفعل ادلراىس
امذحان مٌخعف امفعل ادلرايس

وسائل امخلومي
املِام وامخلكَفات وامححوث

اموزن امًس ىب
من  %11اىل
%%15
من % 5اىل  %11اخذحار حتعَىل

اخلعائط امـامة
هممة فردًة او حامؾَة مرثحعة مبخرج ثـمل ،ومس خوى أداء ،ووكت حمدد.
هممة فردًة جس هتدف لك أو مـؼم خمرخات امخـمل ذات امـالكة ،ؿىل أن حتدد خمرخات امخـمل
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امذحان هناًة امفعل ادلرايس

من  %71اىل
%81
%111

اخذحارات أداء معىل/ثعحَلى

ثلومي أداء (معيل/حزيئ)

وفلا معحَـة امللرر

اخذحارات أداء معىل/ثعحَلى

ثلومي أداء (معيل/اكمل)

كرٍن لك سؤال وفلاً همنوذج امخلومي(/17أ).
هممة فردًة جس هتدف لك أو مـؼم خمرخات امخـمل ذات امـالكة ؿىل أن حتدد خمرخات امخـمل
كرٍن لك سؤال وفلاً همنوذج امخلومي(/17أ).
هممة فردًة أو حامؾَة جس هتدف لك خمرخات امخـمل امخعحَلِة/املِيَة امواردة ىف منوذج وفلاً
همنوذج "ثلومي امرتتَة امـموَة "  ،أو اى مناذج ثلومي أخرى ثخوافق مؽ امللررات ذات امعاتؽ
امـمىل لك ؿىل حدة .
هممة فردًة أو حامؾَة جس هتدف خمرخات امخـمل خمرخات امخـمل امخعحَلِة/املِيَة امواردة ىف
ثوظَف لك ملرر ؿىل حدة (حرفق).

اخذحار حتعَىل

وثضلك ؿام خيعط  %81من مجموع درخات امللررمالمذحان اههناىئ(امخلومي اخلخاىم) و %21محاىق الاخذحارات وامخلكَفات خالل سري ادلراسة (امخلومي امحيايئ) .وٌس خثىن من ذكل امللررات ذات امعحَـة اخلاظة مثل امرتتَة امـموَة وتـغ ملررات الوضعة
ىف جرانمج رايض الظفال.
"هناًة اموزَلة"
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