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 كلية الهندسةللتدريس والتعلم ب استراتيجية

 

 المقدمة -1

تتبني الكلية في مجال ضمان جودة التعليم فلسفة تعتمد علي االلتزام بنشر ثقافة الجودة من تحقيق ترابط بين 

إلثراء وذلك كذلك توفير أفضل الطرق وأحدثها النظم واالجراءات المتبعة في كافة األنشطة األكاديمية واالدارية، 

العملية التعليمية وتنشيط البحوث وإثراء األنشطة الطالبية وتقديم خدمات أكاديمية وإدارية للطالب وأعضاء هيئة 

التطوير والتحسين المستمر لجودة الخدمة ة إلي الوصول إلي كما تسعي الكلية بتطبيق تلك االسراتيجي .التدريس

والتي من شأنها رفع كفاءة الخريج حتي يستطيع االعتماد علي نفسه لتجميع وتحليل التعليمية المقدمة للطالب 

ً بطرق ومنهجية علمية سليمة. وبذلك  البيانات المختلفة والتعامل األمثل وحل أي مشكلة قد تواجهه مستقبليا

وتحقيق تميز تنافسي في سوق العمل فعالة في تخريج جيل لدية القدرة علي تحمل المسؤلية المساهمة  ونتك

كلية بإعداد خريج طبقا للمعايير القومية األكاديمية التلتزم لذلك  بلدنا الغالية.للتحقيق الرخاء ودفع عجلة االنتاج 

ث علمية مبتكرة التطور العلمي المتالحق وإجراء أبحايلبي احتياجات سوق العمل المتطور، قادرا على استيعاب 

ومجتمعية متميزة، وتحرص الكلية على التطوير المستمر لبرامجها التعليمية ومساهماتها  هندسية وتقديم خدمات

  المميزة والقادرة علي خدمة المجتمع. البحثية

 وقد البعض، بعضها يتداخل قد والتي الفعالة والتعلم التدريس إستراتيجيات من العديد يوجدوالجدير بالذكر أنه 

 لطبيعة طبقا أحدها استخدام أو ، معا اإلستراتيجيات هذه من مزيجا تطبيق يمكن فإنه لذا منها، البعض يتشابه

  .المقرر

تتسم االستراتيجية بأنها شاملة بمعني أنها تتضمن كل المواقف واالحتماالت المتوقعة. وهي أيضاً البد أن و

المدي بحيث تتوقع النتائج وتبعات كل نتيجة كذلك تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير، كما أنها البد وان طويلة 

 ن توفر مشاركة ايجابية فعالة بين الطالب. وأفالبد  خيراً أتكون جذابة لتحقيق المتعة للمتعلم أثناء عملية التعليم و

 

 



 October 6 University  أكتوبر 6جامعة 
Faculty of Engineering  كلية الهندسة 

Quality Assurance Unit  وحدة ضمان الجودة 

 19/5/2021( بتاريخ 8بمجلس الكلية رقم )  2019/2020اعتماد استراتيجية التدريس والتعلم للعام األكاديمي 
 

 الرسالة

أكتوبر بإعداد خريجين على مستوى متميز لسوق العمل  6بجامعة  كلية الهندسةتقوم  

، الحديثة اتمواكبة التطورات الهندسية والتقني. ولديهم القدرة على  المحلي واإلقليمي

،وتقدم أبحاث علمية فى كافة المجاالت الهندسية المختلفة وتساهم في  والتقويم الذاتي

 يات المهنية. خدمة المجتمع والبيئة، في إطار األخالق

 ةرؤية ورسالة الكلية والقيم الحاكم -2

 

 

 

 

 

 

 لقيم الحاكمةا

المصداقية والشفافية  -العمل بروح الفريق  -اإللتزام بأخالقيات المهنة  –العدالة  -التميز

 االنضباط والمسئولية والمحاسبة -
 

 الرؤية

ومنافسة في  ، المتطور الهندسيأكتوبر رائدة في التعليم 6كلية الهندسة بجامعة أن تكون 

المجتمع بما يسهم في خدمة  ؛ المحلي واإلقليمي ينمجاالت البحث العلمي علي الصعيد

 والبيئة
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 مدخالت إعداد استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم -3

  جية:تياالسترا عدادإ دفي االعتبار عنالتالية  النقاطيجب أن يتم أخذ 

 

، كذلك التقدم التكنولوجي المذهل في تكنولوجيا سوق العمل واحتياجات التغير المستمر في متطلبات -

 المعلومات واالتصاالت.

 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب وطرق تحفيزهم وتشجيعهم. -

في االستراتيجية تحليل نتائج وإحصاءات الخطط السابقة واالستبيانات المكانية مواجهة أي قصور  -

 السابقة.

غيرها من أماكن األنشطة الرياضية و أماكنوالقاعات التعليمية والمعامل والمكتبات  أعدادمواصفات و -

 .والبحث الستخدام الوسائل الحديثة في العرض والشرح تجهيزهمومدي  التدريس أو التعلم

 وطرق تقويمها من وجهة نظر الطالب.عن االستراتيجية الحالية واستيعابهم أراء الطالب ومدي رضاهم  -

 .منه ستفادةمدي االولطالب ل ميدانيالتدريب المكانية توفير إ -

ً  المختلفةالدراسية د الطالب المقيدين في المراحل اعدأ -  .حاليا

وتطوير المناهج بما  أعداد وخبرات أعضاء هيئة التدريس ومدي قدرتهم علي تطبيق البرامج التعليمية -

 .التعليم جودةوتحقيق متطلبات  يواكب تكنولوجيا العصر

  الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. -

   م. رتها علي تحقيق استراتيجية التدريس والتعلطرق تقييم الطالب المتاحة وقد -

 مكانية استخدام موقع الكلية االلكتروني بشكل جيد وسريع للتواصل مع الطالب. إ -

 .المختلفة لألنشطة الطالبيةالمتاح الدعم المادي  -

 .للطالب مكانية عمل دعم طبي وخدمة الرعاية الصحيةإ -

 الدعم المادي المتاح لألنشطة البحثية وحضور الندوات والمؤتمرات الدولية. -

 

 استراتيجية التدريس والتعلموتقييم عداد في إ األطراف المشاركة -4

ولتحقيق سياسة الكلية من أهداف البرامج األكاديمية والتحديث المستمر للخطة االستراتيجية بما يتالئم مع 

االقتصادية والتعليمية والبحثية المتالحقة وتنفيذ أنشطة تتماشي مع إستراتيجية وزارة التعليم العالي، التطورات 

 كان البد من تضافر جهود األطراف التالية: 
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 األقسام األكاديمية بالكلية الختيار استراتيجيات التدريس المالئمة. -

 من آرائهم. األطراف المجتمعية مثل الشركات والعاملين بها لالستفادة -

  .الجهاز اإلداري والعاملين بالكلية -

 الهيئات والمؤسسات المجتمعية ومعرفة احتاجاتهم واالستفادة من آرائهم. -

 الطالب.استطالع رأي  -

 

 الهدف العام -5

برامج تعليمية ذات كفاءة عالية. تحقيق والحفاظ علي التفوق في التعليم من خالل تهدف االستراتيجية إلي  -

كذلك تحقيق االتساق بين نواتج التعلم المستهدفة والمحتوي العلمي وأساليب وطرق التدريس والتعلم وأساليب 

ترتكز والتقويم المختلفة بما يحقق إعداد إستراتيجية متكاملة تغطي المحاور الخاصة بعملية التدريس والتعلم. 

ات الحديثة مثل استراتيجية التعليم التفاعلي والتعليم عملية التعليم والتعلم بالكلية علي مجموعة من االستراتيجي

غير المباشر والتعليم الذاتي. باإلضافة إلي تطوير االستراتيجية التقليدية المبنية علي التعليم المباشر. وهذا من 

والصعوبات التي تقف ضد النهوض بالعملية  خالل العصف الذهني واالعتماد علي حل استراتيجي للمشكالت

 .ليمية ونقل الخبرات للطالبالتع

 

 األهداف الفرعية -6

 تطوير البرامج التعليمية إلعداد الطالب. -1

آليات متابعة وتقييم للتدريب الميداني للطالب إلمداد المجتمع وسوق العمل بخريجين ذوي مهارات تنفيذ  -2

 مهنية متميزة.

مهارات االتصال  –حل المشكالت  –إتباع سياسة التعليم التفاعلي وإكساب الطالب القدرة علي التفكير  -3

 واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتفكير العلمي.

 تعزيز وتنمية المهارات القيادية والشخصية للطالب من خالل نشاطات المناهج وبرامج الدعم الطالبي. -4

ً آليات اختيار  -5  .بحكمة ويسر التعامل مع الطالب المتعثرين دراسيا

 الوافدين.توفير الرعاية للطالب  -6

 التغلب علي مشكالت التعليم. -7
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 تطوير طرق التقويم ونظم االمتحانات. -8

 والتعليم وتوفير المواد المساعدة للتعليم والتعلم بالكلية.تحديث البنية التحتية لتشمل تحسين بيئة العمل  -9

 امج تدريبية.تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والعمل علي تطوير التعليم والتميز بالكلية من خالل بر  -10

 .المرجعية األكاديمية للمعايير وفقا الخريج ومواصفات التعليمي للبرنامج المستهدفة التعلم نواتج تحقيق -11

 

 إعالن االستراتيجيةوسائل نشر و -7

o  عالن االستراتيجية من خالل الوسائل اآلتية:إيتم 

 لكل قسم علمي.من الخطة االستراتيجية توزيع نسخة  -

  .االليكتروني الموقعرفع الخطة علي  -

ية عن االستراتيجية وإستالم جميع أعضاء هيئة التدريس الحاضرين نسخة من وعمل ندوة توع -

 اإلستراتيجية.

 يتم اإلعالن علي اللوحات الجدارية. -

 

 ستراتيجيات التدريس والتعلمإ -8

o  استراتيجية التعليم وترتكز عملية التعليم والتعلم بالكلية علي مجموعة من االستراتيجيات الحديثة مثل

باإلضافة إلي تطوير اإلستراتيجية التقليدية المبنية علي  التفاعلي والتعليم الغير مباشر والتعليم الذاتي

التعليم المباشر وهذا من خالل استخدام العصف الذهني واالعتماد علي حل استراتيجي للمشكالت. وفيما 

 يلي ملخص لهذة االستراتيجيات:
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 :استراتيجية التعليم التفاعلي -أ

تعتمد استراتيجية التعليم التفاعلي علي أسلوب التفاعل بين الطالب والمحاضر والمادة العلمية ويمكن  -

 تطبيق هذا المفهوم من خالل عدة وسائل منها التعليم التعاوني والتعليم اإلليكتروني والعصف الذهني.

 

 :التعليم التعاوني 

o   كل فرد أنه مجموعات صغيرة في تفاعل إيجابي متبادل يشعر فيه من خالل هي استراتيجية يعمل فيها الطالب

هذا يعني أن المصلحة العامة تحتم على ومسئول عن تعلمه وتعلم االخرين بغية تحقيق أهداف مشتركة 

ً المتعلمين الوصول لمستوى الكفاءة بمساعدة بعضهم البعض ألنهم سيشتركون  نفس العمل  في جميعا

ويتراوح عدد أفراد مجموعة التعليم التعاوني ما بين طالبين إلي ستة طالب في األغلب أو حسب ما يراه 

محاضر المادة يتعاونون في مساعدة بعضهم البعض لتحقيق التعلم من خالل تفاعل أفراد مجموعة التعلم 

 التعاوني. 

 مثل: وتتميز هذه اإلستراتيجية بمميزات عديدة -

 زيادة معدالت التحصيل وتحسين قدرات التفكير عند الطالب. -

 نمو عالقات إيجابية بينهم مما يحسن اتجاهات الطالب نحو عملية التعليم وزيادة ثقة الطالب بأنفسهم. -

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين الطالب. -

 زيادة احترام وتفهم الطالب االخرين واهتماماتهم وحاجاتهم. -

 االستقاللية االيجابية. -

 التفاعل وجهاً لوجه. -

 المهارات والقدرات االجتماعية. -

 تفكير أفراد المجموعة في عمليات التفاعل بينهم. -

 

 :المبادئ الحاكمة لنجاح مجموعات التعليم التعاوني 

 التعلم التعاوني من طالب غير متجانسين تحصيلياً أو لغوياً أوتشكيل مجموعة  تشكيل المجموعات: -

 اجتماعياً يؤدي إلي تحقيق الفوائد المرجوة من هذه االستراتيجية.

يبدأ تكوين المجموعات من طالبين فقط، ثم بعد ممارسة قصيرة يزداد العدد  عدد أفراد المجموعة: -

إلي ثالثة طالب، علي أال يزيد عن ستة. وفي أغلب األحيان يتحول العمل داخل المجموعة إلي مهام 

 يقوم بها كل طالبين علي حدة.
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الزمنية التي علي أفراد  يتحدد استخدام مجموعات التعلم التعاوني لتحقيق التعلم بطول الفترة الوقت: -

تبط تحديد تلك الفترة الزمنية بطول الحصة رالمجموعة قضاؤها في النشاط أو المشروع المحدد. وي

 الدراسية، ومدي مرونة الجدول الدراسي.

 

اختيار هدف عام يسعي الطالب إلي تحقيقه، ويجب أن تكون األهداف األكاديمية يتم  هداف:األ -

الطالب، كما يجب أن يفهم الطالب المهمة األكاديمية والسلوكيات المرغوب فيها واضحة تماماً لدي 

 من وراء النشاطات والمهام التي كلفوا بأدائها.

 

متابعة عضو هيئة التدريس وتدخله يتمثالن في توضيح المهمة، والتأكد من فهم  والتدخل:المتابعة  -

فكير في تفاصيل المهمة أو النشاط، وإعطاء الطالب لها، وتشجيعهم علي االستفسار والتساؤل والت

 نماذج من األداءات المطلوبة، باإلضافة إلي تسجيل كل ما يتعلق بتعلم كل طالب وسلوكه. 

 

عند تنفيذ الطالب األهداف المتفق عليها تظهر ضرورة تقويم مساعيهم نحو  المحاسبة الفردية: -

دمن أفراد المجموعة، فيمكن تقديم مشكالت التعلم. ويمكن استخدام أكثر من طريقة لتقويم كل فر

ليقوم بحاها طالب معين، او اختبار تحريري فردي. و بعد االنتهاء من هذا التقويم يطلب من أي 

طالب آخر في المجموعة توضيح وتفسير إجابات زميله، وهكذا تتمثل أمام كل طالب مسئوليته 

   عن تعلم زمالئه.الفردية عن تعلمه، ومسئوليته 

 

تحليل ما قام به الطالب من مهام ونشاطات وتقةيمها، والتفكير في العمليات التي حدثت أثناء  التأمل: -

أداء هذه المهام والنشاطات، سواء كانت عقلية أم نفسية. وقد تستغرق هذه العملية من دقيقتين إلي 

م لمهارات التفكير عشرين دقيقة، وليس طول الفترة بل القيام بهذه العملية ذاتها، ففيها استخدا

 ، باإلضافة إلي ما تتطلبه عملية التأمل من إخالص ودقة.الناقد، والتفكير التأملي

 

 :التعليم االليكتروني 

o   هو وسيلة تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلي دور اإلبداع والتفاعل وتنمية

المهارات وتهدف إلي إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات تجمع كل األشكال اإلليكترونية للتعليم والتعلم 

تعددة في نقل المهارات حيث تعتمد علي تطبيقات الحاسبات اإللكترونية وشبكات اإلتصال والوسائط الم
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من الوصول إلي مصادر التعليم في أي  ن الطالبوالمعارف وتضم تطبيقات عبر الويب والفيديو ويمك

 وقت وأي مكان.

 

 حيث تتيح اآلتي:خبرات تعلم ثرية اكتساب التعليم االليكتروني إلي ويؤدي  -

متعلم يتعرف علي  يتم بطريقة واحدة في كل مرة مما يضمن أن كلعرض المعلومات  فردية: -1

المستوي نفسه من المعلومات وبالجودة ذاتها. غير أن التعلم بمساعدة تكنولوجيا المعلومات 

ً أن يكون فردياً،  أي يمكن تفضيل المعلومات لتلبي حاجات متعلم معين بناء علي يمكنه أيضا

ن تقديمها لمتعلم تحديده لتلك الحاجات، وتقديم المساعدة والدعم لهذا المتعلم بطريقة تختلف ع

 آخر، ومن ثم فإن التغذية الراجهة المقدمة للمتعلم تكون فردية وفورية.

 

التعلم بمساعدة تكنولوجيا المعلومات يوفر بيئة تفاعلية عن الدور السلبي الذي يجد  تفاعلية: -2

المتعلم نفسه في موقف المحاضرة. كما توفر مزيداً من المشاركة التي قد ال تتوافر أثناء التعلم 

 من األقران، حيث يجري المتعلم مع الكمبيوتر حواراً يتبادل فيه الطرفان السؤال واإلجابة، مع

 التغذية الراجعة من الكمبيوتر للمتعلم.

 

المتعلم يستطيع التحكم في المعلومات التي تقدمها استراتيجية التعلم بمساعدة  ذاتية المسار: -3

وفي تكنولوجيا المعلومات، وبإمكانه أن يعيد أجزاء معينة من المحتوي ومراجعتها بقدر ما يريد، 

 رغب في التركيز علي ما ال يعرفه أو ال يتقنه.الوقت ذاته يمكنه تخطي بعض األجزاء ألنه ي

 

حيث يتم التعلم في بيئة آمنه مقارنة ببيئة الفصل التي يظهر فيها التنافس، ويقع المتعلم  آمنة: -4

ً تحت ضغط غرفة الدراسة، لكنه باستخدام الكمبيوتر في التعلم يستطيع التخلص من هذه  أحيانا

 ه.المشاعر، ويحدد سرعة سيره وطريقة تعلم

 

يمكن النظر إلي التعلم بمساعدة تكنولوجيا المعلومات علي أنه وسيلة إلثراء  مناهج ثرية: -5

المناهج بإتاحة الفرص للتعرض إلي نشاطات تعلم متنوعة إلي حد كبير، وهو ما تتيحه التقنيات 

 التي وفرتها تكنولوجيا المعلومات.
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 متعددة حيث يمكن استخدام ما يأتي:بهذه االستراتيجية "تكتيكات"  تنوع أساليب التعلم: -6

الحصول علي المواد التعليمية التي يريدها عن بعد، هذا فأينما يتواجد المتعلم يستطيع  التعلم عن بعد: -أ

يعني أن القائمين علي تصميم المواقع التعليمية يحرصون علي أن تتضمن هذه المواقع المواد التدريسية 

 ييرها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المحيطة بالمجال.والتدريبية الممكنه، مع إمكانية تغ

يستطيع المتعلم دخول المواقع التعليمية أو التدريبية ذات المواد المناسبة  التعلم المفتوح والمرن: -ب

 للمناهج التعليمية ويختار منها ما يتعلمه وقتما يشاء.

يمكن للمتعلم أن يتعامل مع المواقع التعليمية بمفرده، ويمكن لمجموعة من المتعلمين  التعلم الجماعي: -ت

 استخدام المواد التعليمية المتاحة معا تحت إشراف عضة هيئة التدريس.

والتدريبية لعضو هيئة التدريس أن يستخدم ما فيها تتيح المواقع التعليمية  العروض التعليمية: -7

 يمية لتدريس نقاط معينة من المنهج.من مواد لتقديم عروض تعل

 

 هني:ذالعصف ال 

o   هي طريقة حديثة لتطوير المحاضرة التقليدية فهي تشجع التفكير اإلبداعي وتطلق الطاقات الكامنة عند

المتعلمين في جو من الحرية واألمان يسمح بظهور كل األراء واألفكار حيث يكون المتعلم في قمة التفاعل في 

التعليمي، حيث يقوم المحاضر بعرض المشكلة ويقوم الطالب بعرض أفكارهم ومقترحاتهم المتعلقة الموقف 

ذه المقترحات ومناقشتها مع الطالب ثم تحديد األنسب منها بحل المشكلة وبعد ذلك يقوم المدرس بتجميع ه

أكبر قدر من األفكار  ويعتمد هذا األسلوب علي إطالق حرية التفكير وإرجاء التقييم والتركيز علي توليد

 وجواز البناء علي أفكار األخرين.

 

 التعلم الذاتي:استراتيجية   -ب

o   تعتمد الكلية إستراتيجية التعلم الذاتي الذي يعتمد علي قيام الطالب بتحصيل المعارف والمهارات معتمداً علي

قدراته الذاتية في التحصيل من مصادر التعليم المختلفه مما يحقق شخصيته والقدرة علي مواصلة التعليم 

صصه وتقوم الكلية بتطبيق هذا األسلوب تخالتطور الذي يحدث في مجال بنفسه مما يؤهله لمتابعة التقدم و

 من خالل البحوث والمشاريع التطبيقية في أغلب مقررات البرامج التعليمية المختلفة.
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 استراتيجية التعلم التجريبي: -ت

o  التجريبي في أغلب المقررات في البرامج المختلفة من خالل قيام الطالب بعمل  تعتمد الكلية إستراتيجية التعلم

ملية لتطبيق المعارف المكتسبة في بعض المقررات الدراسية مما يؤدي إلي ترسيخ المفاهيم لدي تجارب مع

ً التدريب الميداني الذي يتم خالل  الطالب باإلضافة إلي عمل زيارات ميدانية في المصانع والشركات وأيضا

 الفترة الصيفية في السنتين األخرتين من مرحلة البكالوريوس.

 

 التعلم الغير مباشر:استراتيجية  -ث

o  الغير مباشر من خالل قيام الطالب بحل مجموعة من التمارين التطبيقية علي  ميتعتمد الكلية إستراتيجية التعل

المعارف التي تم تدريسها بالمقررات الدراسية ويقوم عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئة المعاونة بمتابعة 

مما  يعزز قدرة الطالب علي حل المشكالت التي تواجهم في كالت، الطالب وتقديم المساعدة في حل تلك المش

 الحياه العملية.

 

 استراتيجية مشروع التخرج: -ج

 تهدف استراتيجية مشروع التخرج إلي:  -

 التغلب العملي علي مهارات المقررات الدراسية للبرنامج. -1

العمل المختلفة من خارج التواصل بين الطالب والمشرفين األكادميين والمتخصصين في مجاالت سوق  -2

 الكلية.

 البحث في القضايا التي تهم المجتمع والتنمية. -3

 تنمية المهارات المعرفية واإلبداعية بحرية. -4

 

o  اإلمكانات واالستخدام توافر على الكلية إدارة تحرص المتنوعة والتعلم التدريس وأنماط طرق من المرجوة األهداف ولتحقيق 

 :فى المتمثلة والتعلم التدريس لمصادر األمثل

 المكتبة:  

 تضم الجامعية المكتبات وأضخم أرقى من واحدة تعد وهي أكتوبر 6 لجامعة مركزية مكتبة توجد

 ومزودة والبحثية العلمية الدوريات من العديد تضم كما العلمية والكتب المراجع أحدث من مجموعة
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 العملية تيسير في تساهم التي العصرية التقنيات أحدث استخدام ويتم )إنترنت(  دولية معلومات بشبكة

 .والباحثين للطالب والبحثية التعليمية

 

 والمعامل الدراسية والقاعات المدرجات:  

 .البيضاء والسبورات الداتاشو من العرض أجهزة بأحدث مجهزة مدرجات -

 .المختلفة والبحثية التعليمية األغراض تخدم حديثة علمية بأجهزة مزودة وطالبية بحثية معامل -

 

 للكلية اإللكتروني والموقع للجامعة، اإللكتروني التعليم مركز.  

 المختلفة. هندسيةال المؤسسات من عدد مع تعاون اتفاقيات عقد طريق عن الميداني للتدريب فرص توفير  

 الخاص الطابع ذات الوحدات:  

 العام مدار على والتدريب العملية والممارسة التدريبية الدورات لحضور للطالب الفرصة إتاحة -

 .الدراسي

 

 سياسة الكلية في البحث العلمي -9

 .إعداد جيل من الباحثين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث -

 .تشجيع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الباحثين وحثهم على إجراء البحوث العلمية المبتكرة -

المشترك مع المجتمع المدنى و المؤسسات البحثية لدعم إيجاد قنوات و عمل بروتوكوالت التعاون  -

 .وتمويل المشاريع البحثية بما يعزز دور الكلية

 .عداد بحوثهمعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة إلتوفيرالدعم المادى والمعنوى أل -

 .حماية حقوق الملكية الفكرية -

تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الجامعات والمراكز البحثية المتقدمة بالخارج من خالل منح  دعم -

 .ما بعد الدكتوراه وحضور الُمؤتمرات الدولية

 .تشجيع النشر الدولى و تسويق نتائج البحوث العلمية -

 .تنمية االبتكارات وتسجيل براءات االختراع للحفاظ على الملكية الفكرية -

 ياسات الكلية في مجاالت التعليم و التعلم و خدمة المجتمعالتكامل مع س -
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 أساليب تقويم الطالب بالكلية -10

o   أعضاء هيئة يتطلب تصميم أساليب ونماذج تقويم مواكبة وفعالة لتعلم الطالب، تفكيرا إبداعيا من ِقبل

بالضرورة إلى عالمات ونسب مئوية عن التحصيل، بل يجب  يجب أال يفضي التقويموإدراكاً منه أن  التدريس

أن يكون الهدف منه تقديم تغذية راجعة للطالب عن مدى تقدمهم نحو األهداف المرسومة، ليس المعرفية 

حركية والوجدانية، كما أن على التقويم أن يوفر فرص النجاح للطالب كي -فقط، وإنما أيضاً األهداف النفس

ً لهم وتصبح عملية التقويم النهائي صادقة يكتسبوا مفاهيم ذ ات اتجاهات إيجابية تجعل التعلم أمراً محببا

 .وشاملة

 :تية لتقويم أداء الطالب بالكلية أثناء العام الجامعييتم اتباع األساليب اآلو

  .فصل الدراسي كل نهايةالنظرية التحريرية امتحانات  -

 .الدراسيفصل كل منتصف النظرية التحريرية امتحانات  -

 امتحانات قصيرة بعدد معين يتم االتفاق عليه في مجلس كل قسم. -

 .االمتحانات العملي -

 هيئة أعضاء قبل من تقييمها يتم والتي(  أنشطة ، مشروعات ، أبحاث(  المختلفة التكليفات تقييم -

المشاريع  .سليمة بطريقة المراجع وكتابة الفكرية الملكية حقوق األبحاث في ويراعي التدريس

 الجماعية للطالب.

 و المدرب بواسطة يمأل للتقييم المتدرج المقياس خالل من الطالب أداء وتقييم الميداني التدريب إتمام -

 .التدريب على لمشرفا قبل من يُعتمد

 

 والتقويم الخطة التنفيذية الستراتيجية التعليم والتعلم  -11

o   األنشطة والمهام المطلوب القيام بها مع تحديد دقيق للمسؤليات تتضمن الخطة التنفيذية لإلستراتيجية مختلف

 والجدول الزمني ومؤشرات المتابعة والتقييم والتمويل المطلوب.

 

 .مؤشرات قياس تحقيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم  -12

 نسب نجاح الطالب مقارنة باألعوام الثالثة السابقة. -

 مستوي خريجي الكلية.بيانات المستفيدين عن تنتائج اس -

 بيانات المستفيدين عن مالئمة البرامج التعليمية ومحتوي المقررات لمتطلبات سوق العمل.تنتائج اس -

https://www.new-educ.com/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://www.new-educ.com/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3


 October 6 University  أكتوبر 6جامعة 
Faculty of Engineering  كلية الهندسة 

Quality Assurance Unit  وحدة ضمان الجودة 

 19/5/2021( بتاريخ 8بمجلس الكلية رقم )  2019/2020اعتماد استراتيجية التدريس والتعلم للعام األكاديمي 
 

 استبيانات الطالب عن المقررات الدراسية نتائج -

 بيانات الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن سياسة الكلية في التغلب علي مشكالت التعليم.تنتائج اس -

 نات الطالب عن أداء أعضاء هيئة التدريس.بياتنتائج اس -

 عدد الطالب المشاركين باألنشطة الطالبية مقارنة باألعوام الثالثة السابقة. -

 زيادة أعداد الطالب. -

 

 وفحصها والرد عليهاالطالب شكاوي لقي آليات ت -13

 يضمن: أن يكون لدي الكلية نظام إداري في التعامل مع شكاوي الطالب  -

 

 سرية الشكوي.  -

 عدم تضرر الطالب بسبب شكواه.   -

 .سرعة البت في الشكوي  -

 

  شكاوي الطالب تستقبل من خالل )الفحص(:* 

توضع الشكاوى في صناديق شكاوى الطالب )صندوق أمام كل من مكتب رعاية الشباب ومكتب شئون .1

 الطالب(. 

 .من خالل رؤساء األقسام العلمية مباشرة إما كتابة وإما شفاهة. 2

 . من خالل إجتماعات الريادة مع السادة األساتذة أعضاء هيئة التدريس بالمجموعات الطالبية. 3

 . من خالل طالب اإلتحاد ورؤساء الفرق. 4

 .. من خالل موقع الكلية أو البريد اإلليكتروني5

 

 الطلبة الوافديناستراتيجية التعامل مع  -14

 الثقافة التنظيمية السائدة.دمج ثقافة اإلهتمام بالطالب الوافدين ضمن  -

 نشر قيم الشفافية والعدالة بين جميع طالب الكاية. -

 برامج تحفيزية ألعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية. -

 التوعية بأهمية الطالب الوافدين في تحسين التصنيف العالمي للكلية. -

 خالل فترة تواجدهم.تحديد احتياجات الطالب من حيث االنتقال وتوفير مكان مالئم لالقامه  -
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 عقد ملتقيات دورية للطالب الوافدين. -

 تفعيل دور مكتب العالقات الدولية لسرعة استصدار الموافقات االمنية الخاصة بالطالب. -

 تقييم سنوي لقياس رضا الطالب الوافدين للرعاية والدعم المقدم. -

 

 والتقويم آليات متابعة تنفيذ إستراتيجية التعليم والتعلم  -15

 . تقارير عن معدل االنجاز والتقدم في االستراتيجيةوعمل  لجنة لمتابعة تنفيذ اإلستراتيجيةتشكيل  -

  .التطوير وخطة المقررات تقارير في التعلم وأنماط التقييم وطرق األنشطة متابعة -

 والتقدم في تنفيذ االستراتيجية.إعداد تقارير عن معدل االنجاز  -

 .الطالب إستقصاءات نتائج تحليل -

 مراجعة اإلستراتيجية سنويا في ضوء نتائج الطالب. -

 ة.المختلف الدراسية المقررات في االستراتيجية تطبيق عن دورية تقارير إعداد -

 .العلمية األقسام مستوى على االستراتيجية تطبيق عن تقرير إعداد -

 ة.المطلوب التصحيحية اإلجراءات التخاذ والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل إلى التقارير جميع رفع -

 

 آليات تحديث اسراتيجية التدريس والتعلم والتقويم -16

 بعملية الصلة ذات االستقراءات جميع من الراجعة التغذية على بناء االستراتيجية وتحديث تطوير يتم

 الخاص التدريس هيئة أعضاء وتقارير التقارير السنوية الصادرة من شئون الطالبو والتدريب التدريس

 خالل من ملحوظة إيجابية نتائج ذات والتعلم للتدريس جديدة أساليب أي واستحداث االستراتيجية بتطبيق

 .المقررات مختلف في الطالب نتائج وكذلك العمل سوق ومتطلبات المقررات وتقارير تواصيف

 

 اعتماد االستراتيجية

 الكليةعميد    وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  مدير وحدة الجودة

 

 أ.د./ أسماعيل محمد حافظ         أ.م.د./ إيمان فهمي          مةد./ شروق أسا
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 اتـــمرفق

 

 ت التدريسية.ا(: االمكان1مرفق ) -1

 (: نموذج من المقررات الدراسية.2مرفق ) -2

 .(: نموذج للتدريب الصيفي3مرفق ) -3

 (: نموذج لمشروعات التخرج.4مرفق ) -4

 أثناء مقررات العام الدراسي. الطالبية(: نموذج لألنشطة 5رفق )م -5

 كتروني.(: نموذج للتعليم اإلل6مرفق ) -6

 (: استقبال واعداد البرامج للطالب الجدد.7مرفق ) -7

 اإلرشاد األكاديمي.(: 8مرفق ) -8

    .(: الندوات العلمية التثقيفية اإلضافية للطالب أثناء العام الدراسي9مرفق ) -9
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 (1) مرفق

 ات التدريسيةاالمكاني

 )القاعات والمعامل(
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 (2) مرفق

 نماذج من تقارير المقررات
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 (3) مرفق

 التدريب الصيفي
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 (4) مرفق

 مشروعات التخرج
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 (5) مرفق

 األنشطة الطالبية أثناء مقررات العام الدراسي
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 (6) مرفق

 التعليم االليكتروني
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 (7) مرفق

 البرامج للطالب الجدد عرضاستقبال و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 October 6 University  أكتوبر 6جامعة 
Faculty of Engineering  كلية الهندسة 

Quality Assurance Unit  وحدة ضمان الجودة 

 19/5/2021( بتاريخ 8بمجلس الكلية رقم )  2019/2020اعتماد استراتيجية التدريس والتعلم للعام األكاديمي 
 

 

 

 



 October 6 University  أكتوبر 6جامعة 
Faculty of Engineering  كلية الهندسة 

Quality Assurance Unit  وحدة ضمان الجودة 

 19/5/2021( بتاريخ 8بمجلس الكلية رقم )  2019/2020اعتماد استراتيجية التدريس والتعلم للعام األكاديمي 
 

 

 

 

 



 October 6 University  أكتوبر 6جامعة 
Faculty of Engineering  كلية الهندسة 

Quality Assurance Unit  وحدة ضمان الجودة 

 19/5/2021( بتاريخ 8بمجلس الكلية رقم )  2019/2020اعتماد استراتيجية التدريس والتعلم للعام األكاديمي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8) مرفق

 اإلرشاد االكاديمي
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