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 مقدمــــــــة
 

" نسالتعليم والتتعلم ممرللتة اللي تا استراتيجيةاستغرق العمل في "

وقتًتتا يتتوبدً مًابتتةً متتع و إ العمتتل ةلتتو ال تتيارة ا ولتتو   تتم  تتر  

الم ودة ا ولو  لو الم تفيًبع   م  رضها  لو الخبترا،   تم يرلهتا 

 لد تماد مع مجلس الكلية.

وقتتً كتتاك ثلتت   متترة جهتتً و متتل متتروض الفربتت  متتع    تتا، معيتتا  

والتقتًبر  لتو "؛ فلهتم كتل الرتكر التعليم والتعلم والت هيدت الًا متة"

ما مذلوه مع جهً و مل د،وب   نتج في النهابة  متدً بعتً قيمتةً  لميتةً 

 جامعة سوهاج. –مكلية اآلداب 

وهللا ن أل  ك بجعله خالً ا لوجهه الكربم  ون أله تعالو التوفي  

 وال ًاد.

 

 مدير الوحدة
 د. عالء الدين عبد العال

 



 جامعة سوهاج-كلية اآلداب-التعليم والتعلم استراتيجية

 

3 

 

 بالكلية  إستراتيجية التعليم والتعلم
 

 :مقدمة
وضع هذه الخطة حيث ضمت مجموعة من أعضاء  فيشاركت كثير من األطراف  

صياغة األهداف واإلستراتيجية الخاصة بالتعليم  فيهيئة التدريس ومعاونيهم و الطالب 
 والتعلم.
التعلم االستراتيجية  في مجال التعليم و وتحدد استراتيجيات التعليم والتعلم األهداف  
، واالطراف المشاركة وكذلك الوسائل الالزمة الكلية إلى تحقيقها يجب أن تسعى التي

لتحقيق تلك االستراتيجية و تتضمن الخطة التنفيذية  لالستراتيجية ومختلف األنشطة 
والمهام المطلوب القيام بها مع تحديد اّليات متابعة تلك االستراتيجية وكذلك مؤشرات 

 قياس تلك االستراتيجية. 
جامعه سوهاج مجموعه من االستراتيجيات التعليمية  –اآلداب وقد تبنت كليه 

الحديثة والتي تضمن تحقيق التقدم ومن ثم االستمرار في هذا التقدم في مختلف البرامج 
 التعليمية بالكلية.

 المعلم، يتخذها قرارات من مجموعة هى االستراتيجية والمقصود باالستراتيجية:
 الموقف فى المعلم والطالب يؤديها األفعال نم أنماط فى القرارات تلك وتنعكس
 حيث جوهرية عالقة المختارة التعليمية واالستراتيجية األهداف بين والعالقة التعليمي،
 .األهداف لتحقيق وسيلة أنسب أنها أساس على االستراتيجية يتم اختيار

 تيال  الخبرات(( للخبرة المقصود المنظم التصميم : هوأما المقصود بالتعليم
 التي التعلم إدارة هو وعموما   األداء، في فيه المرغوب التغيير إنجاز على المتعلم تساعد
 وتهيئة الذاتي ونشاطه العقلية المتعلم لقوى واستثارة   حفز   وهو عملية .المعلم يقودها

 .والتعلم التدريب أثر انتقال يكفل الجيد التعلم والتعليم من تمكنه التي المناسبة الظروف
 بدونه، أو المعلم بإشراف المتعلم به يقوم ذاتى نشاط هو لمقصود بالتعلم:وا
 .سلوك تغيير أو مهارة أو معرفة اكتساب بهدف
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 إجرائية : خطواتوبالتالي فإن المقصود باستراتيجية التعليم والتعلم هي
 تمثل والتي المتعلمين، لطبيعة ومراعية ومرنة شاملة تكون بحيث ومتسلسلة منتظمة

 لتحقيق متاحة، إلمكانات استغالل من الدراسة قاعة داخل يحدث لما الحقيقي اقعالو 
 .فيها تعليمية مرغوب مخرجات

ا مجموعة  منتظم بشكل تحدث التي الدراسة قاعة داخل المعلم تحركات وهي أيض 
 .األهداف التعليمية تحقيق إلى تهدف ومتسلسل

 
 والتعلم؟ التعليم استراتيجية ُتصميم كيف تم

 تتسم حتى بدائل، خطوة لكل يكون بحيث إجرائية خطوات صورة في االستراتيجية صممت
 منتظمة تفصيلية جزيئات على تحتوي خطوة وكل تنفيذها، عند بالمرونة االستراتيجية

 استراتيجية تنفيذ عند المعلم من يتطلب لذلك المرجوة، األهداف لتحقيق ومتتابعة
 .بينهم الفردية الفروق وفهم المتعلمين طبيعة ذلك في مراعيا   منظما   تخطيطا   التدريس

 
 والتعلم التعليم استراتيجيات مكونات

 .التعليمية األهداف .١
 .تدريسه في وفقها ليسير وينظمها المعلم بها يقوم التي التحركات .٢
 .األهداف لتحقيق المستخدمة والوسائل والتدريبات األمثلة .٣
 المعلم ينظمها التي المثيرات عن والناتجة ستوياتهمم بمختلف الطالب استجابات .٥

 .لها ويخطط
 

 االطراف المشاركة في اعداد استراتيجية التعليم و التعلم
  األقسام األكاديمية بالكلية الختيار استراتيجيات التدريس المالئمة 

  االطراف المجتمعية ممثلة في مؤسسات المجتمع المدني وسوق العمل 

  الطالب 
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 لعام :الهدف ا
 الحفاظ على التقدم والتفوق في التعليم من خالل برامج تعليمية ذات كفاءة عالية. 

 
 األهداف الفرعية :

 تطوير البرامج التعليمية   .1

 تطوير طرق التقويم ونظم االمتحانات .2

كساب الطالب القدرة على التفكير ـ حل  .3 إتباع سياسة التعليم الفعال أو التفاعلي وا 

 ت االتصال واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتفكير العلمي .المشكالت ـ مهارا

وضع اليات متابعة وتقييم للتدريب الميداني للطالب إلمداد المجتمع وسوق العمل  .4

 بخريجين ذوي مهارات علميه وعملية متميزة.

تعزيز وتنمية المهارات القيادية والشخصية للطالب من خالل نشاطات المناهج وبرامج  .5

 طالبي.الدعم ال

 اليات التعامل مع الطالب المتعثرين دراسيا .6

 توفير الرعاية  للطالب الوافدين .7

 التغلب على مشكالت التعليم . .8

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

 والتعلم بالكلية.

 
 :الجيدة التعليمية االستراتيجية خصائص
 .المتوقعة واالحتماالت المواقف كل تتضمن أنها بمعنى شاملة تكون أن -١
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واالقتصادية  واالجتماعية التربوية باألهداف واضحا ارتباطا   ترتبط أن -٢
 .للمقرر

 .نتيجة كل وتبعات النتائج تتوقع بحيث المدى طويلة تكون أن -٣
 .للتطوير والقابلية بالمرونة تتسم أن -٤
 عند إمكانات من ما تحتاجه مقارنة حيث من الكفاءة عالية تكون أن -٥

 .مخرجات تعليمية من تنتجه ما مع التنفيذ
 .التعلم عملية أثناء فى للمتعلم المتعة وتحقق جاذبة تكون أن -٦
 .المتعلمين بين فعالة وشراكة ، المتعلم من إيجابية مشاركة توفر أن -٧

 من كبيرة مجموعة خداماست فى مهاراته يطور الذى المعلم هو الناجح والمعلم

 فى المالئمة االستراتيجيات استخدام يجيد ، والذى والتعلم التعليم استراتيجيات

 .المختلفة التعليمية المواقف

 
 اعالن االستراتيجية

 توزيع نسخة لكل قسم علمي 

 الموقع االلكتروني 

 اء هيئة عمل أكثر من ورشة عمل لمناقشة بنود االستراتيجية مع األطراف المعنية )أعض

مؤسسات المجتمع المدني واالستفادة من التغذية الراجعة -الطالب-التدريس ومعاونيهم

 في تعزيز بنود االستراتيجية وزيادة نقاط القوة بها.

 
 ة:النقاط اآلتي فيالكلية  استراتيجيةوتتلخص 
تقديم خبرة تعليمية جيدة للطالب ومن ثم المحافظة على مكانة الكلية  فياالستمرار 

العلمية من خالل العملية التعليمية والبحثية وكذلك مواكبة التطورات العالمية واإلقليمية 
 فيفيما تطرحه الكلية من مقررات وبرامج من أجل إعداد خريج قادر على المنافسة 
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على أربعة فروع رئيسية من سوق العمل داخليا وخارجيا وتركز الخطة اإلستراتيجية 
 :النشاط

 عملية التعليمية بكافة مراحلها .تقديم الدعم لل -أ 
 تقديم الدعم للتطوير المهني المستمر ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.  -ب 
ربط التعليم بسوق العمل من خالل توفير الخبرات لتعزيز العمل التطوعي وتطوير  -ج 

 المهارات العامة للتوظيف.
 دعم نجاح وتقدم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.  -د 
 

 : ستراتيجيةاالأهداف  -1
طالبهــا، ة تعليميــة ذات جــودة عاليــة لجميــع اآلداب لتقــديم تجربــ تســعي كليــة -

 :عن طريق التعليم والتعلمتفوق في وتعزيز ال
إطـار الخطـة  فـي العلمـيمجال البحث  فيإكساب الطالب خبرة تعليمية متميزة  -

 العامة للجامعة.
 فـيونهـا للنجـاح يحتاج التـيمساعدة الطالب على تطوير مهاراتهم الشخصـية  -

 دراساتهم وحياتهم العملية وتقديم مساهمة قيمة في المجتمع.
إثـــراء المجتمـــع مـــن خـــالل تــــوفير التعلـــيم بعـــد الجـــامعي )الدراســـات العليــــا  -

 والدبلومات(
تطــوير ورعايــة أعضــاء هيئــة التــدريس ومعــاونيهم وكــذلك المــوظفين ومحاولــة  -

 االرتقاء بالعملية التعليمية.  االستفادة الكاملة من الموارد المادية من أجل
ــ ــدور المرك ــى ال ــد عل ــي التوكي ــة إل ــتعلم بالكلي ــيم و ال ــيم، و تهــدف سياســات التعل زي للتعل

 وهي: ، في تحقيق الخطة العامة للجامعةباالشتراك مع البحوث
 الحفاظ على تعزيز سمعة الكلية وطنيا  ودوليا  في مجال التميز في التدريس.  -
ير التعليمية الموجودة بالكلية ومحاولـة تطويرهـا بمـا يتماشـى المحافظة على المعاي -

مـــع مكانـــة الكليـــة العلميـــة المتميـــزة ، ممـــا يـــؤدى إلـــى تخـــريج طالـــب قـــادر علـــى 
 سوق العمل. فيالمنافسة 
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تعظيم دور الكلية كمركز تعلـيم وتثقيـف وتنـوير تشـع مسـاهماتها العلميـة والفكريـة  -
مــع االحتفــاظ بالهويــة المصــرية واالنتمــاء  يوالــدولواإلفريقــي  العربــيعلــى العــالم 

 القومي.
إبراز دور الكلية وطنيا  ودوليا  في تقديم تعلـيم متميـز وبجـودة عاليـة وتـوفير فـرص  -

 التنمية المهنية المناسبة لدعم أعضاء هيئة التدريس.
تعزيز دور الكلية الحالي كإحدى كليات الجامعة من خالل المحافظـة علـي تحسـين  -

 ليم المقدم للخريج.نوعية التع
تقديم بعض المـنح الدراسـية التـي تـوفر للطـالب الفرصـة للدراسـة فـي بيئـة بحثيـة   -

 متميزة.
تنميـة وتطـوير الرصـيد المعرفـى الـوطنى والعـالمى  فـيالمشاركة المنظمـة والفاعلـة  -

المـنظم والتطـوير التقنـى بمـا يتفـق مـع احتياجـات المجتمـع  العلمـيبمباشرة البحث 
 وسوق العمل.

 تشجيع االبتكارات واألفكار الجديدة فيما يخص التعليم والتعلم وأساليب التقييم. -
ــياألخــذ  - ــات الطــالب ف ــا يخــص إســتراتيجية التعلــيم  المســتقبلية االعتبــار توقع فيم

 والتعلم بالكلية.
بين مواصفات خـريج الكليـة المطلـوب تحقيقهـا ومحتـوى المقـررات  تحقيق الموائمة -

ــرامج الدراســية  ــيالوالب ــة ت ــار التطــوير  يــتم تدريســها بالكلي ــي االعتب مــع الوضــع ف
 .  المستمر

 

 آليات متابعة تنفيذ استراتيجية التعليم والتعلم :
 .االستراتيجيةتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ   -

 .االستراتيجيةإعداد تقارير عن معدل االنجاز و التقدم في تنفيذ   -

 ائج الطالب , وسنويا في ضوء نت االستراتيجيةمراجعة   -

 .المعاونة والهيئةاستقصاء آراء الطالب واعضاء هيئه التدريس  -
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 مؤشرات قياس تحقيق استراتيجية التعليم والتعلم وتشمل:
 نسب نجاح الطالب مقارنة باألعوام الثالثة السابقة. (1

 نتائج استبيانات المستفيدين عن مستوي خريجي الكلية. (2

مالئمة البرامج التعليمية ومحتوي المقررات  لمتطلبات  نتائج استبيانات المستفيدين عن (3

 سوق العمل.

نتائج استبيانات الطالب و أعضاء هيئة التدريس عن سياسة الكلية في التغلب علي  (4

 مشكالت التعليم.

 نتائج استبيانات الطالب عن أداء أعضاء هيئة التدريس. (5

 ام الثالثة السابقة.عدد الطالب المشاركين باألنشطة الطالبية مقارنة باألعو  (6

 

 : استراتيجية التعليم والتعلم تشمل
  التدريس المباشر. 

 العصف الذهني 

 المناقشة الفعالة 

  حل المشكالت واالستقصاء. 

  التعلم في مجموعات. 

 . التعلم الذاتي 

 االلكتروني التعلم 
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 رالتعليم من خالل التدريس المباش استراتيجية .1
 المعلومات من قدر أكبر لتوصيل ئمةمال  وهى التدريس استراتيجيات أحد

 األسئلة خالل من الفعالة بالمشاركة للمتعلم يسمح بما تطويرها يمكن و للمتعلمين
 .المناقشات أو

 من ممكن قدر أكبر لتوصيل مالئمة استراتيجية المباشر التدريس أن من بالرغم

 بما منها نعدل أن الممكن من فإنه المعلم نظر وفقا  لوجهة للمتعلمين المعلومات

 األسئلة ببعض بتزويدها الرئيسية للعرض األفكار واستيعاب فهم للمتعلمين يسمح

 . حيث توجه استجابة الطلبة  ليكيف الدرس حسب الحاجة..والمناقشات

 :المباشر التدريس خطوات
 .التهيئة •
 الوسائل(. باستخدام( العرض  •
 .مقيدة أنشطة)الموجهة ( المقيدة الممارسة •
 .حرة نشطةأ المفتوحة( (  الحرة الممارسة •
 . التقييم •

  

 دور المتعلم في التدريس المباشر  
        . اإلصغاء الفعال 

         . طرح األسئلة للتوكد من االستيعاب 

          بإعطاء مالحظـات تضيف معلومات وأفكارا  وآراء  المحاضرةالمساهمة في

 . للمحاضرةجديدة 

         المهارات المكتسبة تحت إشراف المحاضر. ممارسة 
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       . استخدام مهارات التقويم الذاتي لمراقبة المتعلم 

 دور المعلم في تطوير التدريس المباشر : 

          تحديد المعرفة والمهارات األولية التي يحتاجها الطالب الستيعاب

 .المحاضرة

          . تنظيم العرض وتخطيطه في تسلسل منطقي 

          ( .المحاضرةالتوكد من استيعاب الطلبة )كطرح أسئلة مباشرة خالل 

         .  عرض نموذجي للمهارة وتوفير الفرص لممارستها من قبل الطلبة 

          العمليةالساعات مراقبة تقدم الطلبة خالل فترة التدريب في. 

          ي القدرات مساعدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات من الطالب ذو

 المحدودة .

 

 العصف الذهني استراتيجية .2
العصف الذهني من االستراتيجيات التي تعتمد علي طرح اكبر عدد  استراتيجيةتعد 

من اشخاص مختلفين في  العلميةممكن من االفكار لمعالجة موضوع من الموضوعات 

 وقت قصير. 

, كما أنها اقتصادية ال انها ال تحتاج الي تدريب طويل االستراتيجيةمن مميزات هذه 

 تتطلب غير مكان مناسب ومجموعه من األدوات البسيطة كاألوراق واالقالم.

  :الذهني العصف استراتيجية أهميه
 على تساعد أنها إلى الذهني العصف استراتيجية اهمية ترجع : 
 االبتكار و اإلبداع على الطالب تساعد حيث للمشكالت االبتكارية الحلول تنمية 
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 والثقة الذات توكيد تنمية و التعليمي، الموقف فى الطالب وتفكير اهتمام إثارة 
 ·لديهم بالنفس

 المعلم يتناولها التى الرئيسية المفاهيم" توكيد . · 
 لالنتقال استعدادهم ومدى وتحديد , والمبادئ للمفاهيم الطالب فهم مدى تحديد 

  . عمقا أكثر نقطة إلى
 

 :يالذهن العصف استراتيجية مبادئ
 :الذهني العصف مراحل
 المشكلة تعريف و شرح و طرح. 
 صياغتها إعادة و المشكلة بلورة. 
 لألفكار الحرة اإلثارة. 
 وتنقيحها إليها التوصل تم التي األفكار تقييم. 
 التنفيذ حيز في األفكار لوضع اإلعداد. 
 

 الذهني العصف استراتيجية تنفيذ خطوات
 :ذهنيال العصف نجاح في المساعدة العوامل

 .المتعة و الظل خفة من جو الجلسة يسود أن -١
 .تشجيعها و الجلسة أثناء في المولوفة غير األفكار قبول -٢
 والنوع( بالكم الترحيب النقد، )تجنب الذهني للعصف الرئيسة بالقواعد التمسك -٣
 .الصياغة إلعادة المختلفة المراحل اتباع -٤
 .إبداعية حلول إلى التوصل في األسلوب ذاه بجدوى الجلسة عن المسؤول إيمان -٥
 .تقييمها بين و األفكار استنباط بين الجلسة عن المسؤول يفصل أن -٦
 .الشخصية الدفاعات و اآلراء عن بعيدة موضوعية الجلسة تكون أن -٧
 .المشاركين جميع يراها بحيث الجلسة من المنبثقة األفكار وترقيم تدوين -٨
 .األفكار هذه سيل يجف حتى األفكار توليد عملية و العصف جلسة استمرار -٩
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 شخصا   ١٢-٦ بين العصف جلسات في المشاركين عدد يكون أن يجب -   ١٠ 
 .المشاركين بين الحاجز إلزالة جلسات عقد و العصف لجلسات التمهيد - ١١
 

 :الذهني العصف استراتيجية مزايا أهم
 .طويل تدريب إلى تحتاج فال التطبيق سهلة .١
 .واألوراق األقالم وبعض مناسب مكان من أكثر تتطلب ال حيث اقتصادية .٢
 .تامة بحرية آرائهم طرح على الطالب يتدرب حيث بالنفس، الثقة تنمى .٣
 .حلها وكيفية الحياة بمشكالت الطالب وعى تنمى .٤
 .الطالب من عدد أكبر مشاركة تضمن .٥
 .والتحدى اإلثارة روح الدرس جو على تضفى .٦
 

 :الذهني العصف استخدام معوقات
 
 بمظهر اآلخرين أمام والظهور الفشل، من الطالب خوف في تتمثل نفسية، عوائق .١

 جديدة أفكار ابتكار على وقدرته بنفسه ثقته عدم هو ذلك والسبب في للسخرية، يدعو
قناع  بقدراته يؤمن أن الفرد على يجب هذا العائق على وللتغلب بها، اآلخرين وا 

 .واكتشفوا واخترعوا أبدعوا ممن غيره عن يقل ال وأنه مواهبه،و 
 . اآلخرين وآراء , لالفتراضات األعمى التسليم .٢
 األفكار تقويم في التسرع .٣
 

 :الذهنية الخريطة
 في المقروء أو الموضوع األفكار تنظيم خالل من والتّعلم التفكير تساعد على أداة •

 المعرفة وبين ، الموضوع في والمفاهيم األفكار، نبي تبين العالقات مرئية، صورة
 للقارئ السابقة
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 • تسمح ثم محددة، مركزية نقطة من تبدأ حيث المتسلسلة، الطريقة على تعتمد 
 بالتدفق. لألفكار

 الفعالة المناقشة استراتيجية -3
 لوتفاع واألفكار اآلراء تبادل على يعتمد منظم حوار أنها على المناقشة تعريف يمكن

 من المتعلمين لدى التفكير مهارات تنمية إلى تهدف فهى الدرس، قاعة داخل الخبرات
 . أثناء المناقشة فى لدعم الستجابات المتعلم يقدمها التى األدلة خالل

 
  :المناقشة مميزات
 :يلى ما منها نذكر المناقشة الستخدام مميزات عدة هناك
 ميةالعل للمادة المتعلمين استيعاب وتعمق تدعم.  
 واالستظهار الحفظ وليس الفهم أسلوب تعتمد.  
 التذكر مستوى أعلى عقلية مستويات تقيس.  
 ثقتهم زيادة ثم ومن ، التعليمي الموقف فى المتعلمين واشتراك فاعلية من تزيد 

  .بونفسهم
 أدائهم عن فورية راجعة بتغذية المتعلمين تزود .  
 الشفهي واالتصال الستماعوا التفكير مهارات ممارسة للمتعلمين تتيح.  
 والملل الرتابة تمنع وبالتالي المتعلمين، بين والتنافس التعاون روح تنمى.  
 واالبتكارية الجديدة األفكار الستثارة الفرصة تتيح.  
 الجوانب العتمادها المتعلمين، بين الفردية الفروق مراعاة فى المعلم تساعد 

 . والوجدانية  والمعرفية الحركية النفس
 والتلخيص الشرح- .األفكار بناء   : مثل المهارات من العديد المتعلم تكسب.- 

  .االخرين رأى احترام - .الحوار آداب
 والمتعلم المعلم بين القوى التفاعل من نوعا تخلق .  
 بالشرح األفكار وتبادل نظرهم ووجهات آرائهم عن التعبير فرصة للمتعلمين تتيح 

  .والتعليق
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 الدرس قاعة داخل لالتصال ديدةج قنوات تفتح.  
  :المناقشة استراتيجية عيوب
 العلمية المادة في تتعمق ال .  
 بعض وقوع لتجنب الفصل ضبط في عالية مهارات ذوي معلمين إلى تحتاج 

 . االنضباطية المشكالت
 لمراعاة طريقة من بوكثر الواحد السؤال صياغة في خبرة ذوي معلمين تتطلب 

 . الطالب بين  الفردية الفروق
 األهداف حساب على بالطريقة االهتمام.  
 المتكلمين كثرة بسبب الوقت وضياع الفوضى تسبب قد.  
 إلى يؤدى للمناقشة المعلم تخطيط في أو القصور للمناقشة الجيد االستعداد عدم 

 .األصلي الموضوع عن االبتعاد
 من المستوفاة فوائدال ضياع إلى يؤدى الطالب أو المعلم من الالزم االهتمام عدم 

  .المناقشة
 دون تتم لفظية موضوعات تتناول ألنها التعلم في المباشرة الخبرات تستبعد 

 .تعليمي وسائل أو محسوسة  مواد استخدام
 وانشغال الوقت لضيق العملية التطبيقات بعض إلجراء الفرصة معلملل تعطي ال 

 . الطالب أسئلة على اإلجابة على بالرد المعلم
 الدرس موضوع عن والطالب المعلم تخرج فرعية مناقشات إلى دىتؤ  قد.  

  :المناقشة طريقة لتحسين مقترحات
 نموذجية مختصرة اجابات وتقديم الطالب، ألسئلة معين وقت تحديد .  
 الطالب يسول ومتى كيف المعلم يدرك .  
 الطالب لسلوكيات المعلم ضبط .  
 يميةالتعل مستوياتهم تناسب متنوعة أسئلة طرح .  
 الطالب قدرات لمستوى مناسبة الموضوعات تكون أن .  
 فقط اللفظية الناحية على تعتمد ال حتى وتجارب إليضاح وسائل يصاحبها أن.  

 المناقشة تنفيذ خطوات
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 المناقشة أهداف المعلم يحدد 
 عناصر عدة إلى المناقشة موضوع المعلم يقسم 
 المناقشة عناصر تناسب أسئلة صياغة 
 المتعلمين على األسئلة علمالم يطرح 
 واألفكار المفاهيم إليه مع ربط التوصل تم ما المتعلمون يلخص 
 المناقشة عناصر ضوء فى والتوصيات االستنتاجات المتعلمون يستخلص 
 توفير المطروحة األسئلة ضوء فى حدة على عنصر كل المتعلمون يناقش ( 

 المناسبة( التعلم مصادر
 

  :المناقشة أنواع
  :الموضوع لطبيعة تبعا  :أوال  
 المقرر فى المتعلمين على المقررة الموضوعات حول تدور : المقيدة المناقشة -١

 . الدراسى
 . عامة وقضايا ومشكالت موضوعات حول تدور : (الحرة) المفتوحة المناقشة -٢

 الفصل فى المناقشة إدارة لطريقة تبعا  :ثانيا  
 يعلق ثم المتعلمين، أحد فيجيب سؤاال المعلم فيها يطرح: االستقصائية المناقشة -١

  . باإلجابة آخر متعلم ويقوم ؛ آخر سؤاال ثم يطرح ؛ اإلجابة على المعلم
 سؤاال، المعلم يطرح المناقشة من النوع هذا فى :السلة كرة لعبه نمط على المناقشة -٢

 القتراح ضالبع بعضهم مع اللفظى والتفاعل المناقشة فى للمتعلمين الحرية ويترك
 من المعلم ويتدخل االستنتاجات الى البدائل ويتوصلون يضعون فهم الممكنة، الحلول
 . لذلك الضرورة عند للتصحيح آلخر حين
 ٣٠ الدرس قاعة كثافة كانت إذا ما حالة فى تستخدم حيث : الجماعية المناقشة -٣

 . المتعلمين تهم عامة قضية حول اآلراء حالة جمع فى أو فا كثر، متعلما
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 ذات الموضوعات حالة فى التشاور تستخدم مجموعة) الصغيرة المجموعات -٤
 كل وتقدم عناصر الموضوع من عنصرا مجموعة كل تناقش حيث ؛ المتعددة العناصر
 .المناقشة نهاية فى توصلت إليه عما تقريرا مجموعة

 أو ا، جد كبيرة الدرس قاعة كثافة كانت إذا ما حالة فى تستخدم حيث : الندوة -٥
 حالة فى تستخدم

 يناقش حيث البارزة الشخصيات بعض استضافة خاللها يمكن التى الموضوعات
 أعضاء بين الحوار دفة المعلم وينظم المطروحة، اصرنالع الندوة فى اعضاء المتعلمون

 .والمتعلمين الندوة
 

  إستراتيجية التعليم القائم على حّل المشكالت واالستقصاء : -4
تعليمية واقعية ليتم فحصها من قبل  استراتيجيةحل المشكالت  استراتيجيةعد ت

الطلبة . وهذه االستراتيجيات تشجع مستويات أعلى من التفكير الناقد ، وغالبا  ما 

 تتضمن المكونات اآلتية :

 تحديد المشكلة . .1

 اختيار نموذج . .2

 اقتراح حل . .3

 االستقصاء ، جمع البيانات والتحليل . .4

 ص النتائج من البيانات .استخال .5

 التمعن ومراجعة الحل إن تطلب األمر . –إعادة النظر  .6

خلقات وخالل هذه الخطوات في عملية االستقصاء يتبادل الطلبة األفكار من خالل 

الوسائل األخرى ، ويربط الطلبة التعلم الجديد و ش ومواقع التواصل االجتماعي االنق

 الستقصاء إلى مشكالت مشابهة .بمعرفتهم السابقة وينقلون عملية ا
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وخالل هذه العملية على الطلبة أن يكونوا مشاركين فاعليين في تقويم العملية 

 : االستراتيجيةأمثلة على هذه ونتائج االستقصاء ومراجعتها، وفيما يلي 

   لخرائط التدفق تصميم المنطقي العملية. 

    . البحث العلمي 

  ناسبة .دراسة المشكلة والبحث عن حلول م 

 

 دور المتعلم في التعليم القائم على حّل المشكالت واالستقصاء
 يظهر اهتماما  فعاال  في التعلم ويمارس مهارات حل المشكالت 

 . يقترح مواضيع لتواجه مشاكل المجتمع 

 . يظهر حب االستطالع حول اكتساب معرفة جديدة عن القضايا والمشكالت 

 . يبدي المثابرة في حل المشكالت 

 كون راغبا  في تجريب طرق مختلفة لحل المشكلة وتقويم نفع هذه الطرق .ي 

 . يعمل مستقال  أو في فريق لحل المشكالت 

 دور المعلم في تطوير استراتيجيات حل المشكالت واستخدامها 
  يحدد المعرفة والمهارات التي يحتاجها الطلبة إلجراء البحث واالستقصاء

 واالستطالع .

  ولية أو المفاهيم التي يكتسبها الطلبة نتيجة لقيامهم بالبحث يحدد النتائج األ

 واالستقصاء .

 .  يعلم الطلبة نماذج لطرق حل المشكالت والبحث تفيدهم مستقبال 

 . يساعد الطلبة في تحديد المراجع المطلوبة إلجراء البحث 
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 بحث .يقدم نموذجا  في كلٍّ من اتجاهات البحث ) مثل المثابرة ( وعملية إجراء ال 

 . يراقب تقدم الطلبة ويتدخل لدعمهم كلما تطلب األمر 

  

 التعليم القائم على العمل الجماعي أو التعاوني : استراتيجية - 5
يعرف كمجموعة من الطرائق :  Cooperative Learningالتعلم التعاوني 

المستخدمة في التعليم والتي تساعد الطالب ضمن مجموعات صغيرة على التفاعل 

 بينهم لتحقيق هدف محدد أو الوصول إلى نتائج تعلم محددة أيضا .فيما 

العمل الجماعي التعلم الفعال، إذ تساعد على تطوير التفاعل  استراتيجيةوتشجع 

 -وعادات اإلصغاء الجيد ومهارات النقاش . ومن أمثلة استراتيجيات العمل الجماعي :

 المناقشة . .1

 تدريب القرين . .2

 المقابلة . .3

 جماعي التعاون .التعلم ال .4

 ( .round robinالطاولة المستديرة ) .5

 نظام المجموعات . .6

عندما يعمل الطلبة مع بعضهم بعضا  لتحقيق هدف مشترك فسوف تتطور لديهم  

خاصية االعتماد المتبادل والمساءلة الشخصية للمساهمة في نجاح المجموعة . ويؤدي 

طالب(  -الطلبة مع بعضهم )طالبالعمل الجماعي إلى دعم الزمالء ، و بناء تفاعل 

 طالب( .  -كبديل تفاعل المعلم مع الطلبة )معلم
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 دور المتعلم في التعليم القائم على العمل الجماعي
 . يشجع التفاعل بين الطالب 

 . م فاعلية المجموعة في إنجاز العمل  يقوِّ

 . يظهر مهارة القيادة 

 اعي . يتقبل قدرا  مناسبا  من المسؤولية في العمل الجم 

 . يستخدم إدارة الوقت بشكل جيد ، ويعمل باستقاللية عن المعلم 

   

 دور المعلم في تطوير استراتيجيات العمل الجماعي واستخدامها 
 . يحدد بوضوح الخطوات العريضة والنهايات الزمنية لفعاليات المجموعة 

  لديه تفهم واضح لكيفية عمل المجموعات حسب مراحل التطور المختلفة

 طلبة .لل

 . يساعد الطلبة على اكتساب السلوك اإليجابي للعمل الجماعي 

 . يلّخص أو يوجز العمل الذي تم في مجموعات 

 . يدعم الطلبة الخجولين وغير المشاركين ويشجعهم 

 . م تعلم الطلبة من خالل المالحظة المستمرة  يقوِّ

 . يراقب من خالل التجول واإلصغاء 

 يضمن التنوع في قدرات المجموعة  يوزع الطلبة في مجموعات بحيث

   .الواحدة

 العناصر األساسية ألي عمل تعاوني:
 أي عمل، يجب أن يحقق مجموعة من المعايير حتى يصبح عمل تعاوني:
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 .التفاعل اإليجابي الخالق وجها لوجه 

   االعتمادية اإليجابية: والتي تعني أن أي فرد ال يمكنه الوصول منفردا

المجموعة ال يمكن أن تصل إلى هدفها عند إلى هدف المجموعة، و 

 االستغناء عن مجهود أي فرد في الفريق.

  المسؤولية الشخصية: وفيها يجب على كل فرد أن يشعر بالمسؤولية

 تجاه األفراد اآلخرين ضمن المجموعة.

 .تنمية مهارات التواصل 

 .وضوح آلية العمل بالنسبة لجميع أفراد الفريق 

 

 ذاتيالتعلم ال استراتيجية -6
في تحصيل المعارف من  الذاتيةالتعلم الذاتي علي قدرات الطالب  استراتيجيةتعتمد 

 االستراتيجيةاو من خالل شبكه االنترنت, تهدف هذه  الكليةمصادر مختلفة مثل مكتبه 

التعليم بنفسه مما يساعد الطالب علي التقدم  مواصلةالي تنميه مهارة الطالب علي 

و جديد في مجال تخصصه, يتم تطبيق هذا االسلوب في والتطور وتعلم كل ما ه

 المشاريع التي تطرح لكل مقرر دراسي.  

 

 دور المتعلم في التعلم الذاتي
 يحاول جاهدا تنمية مهاراته للوصول للعلم بنفسه 

 . يتقبل قدرا  مناسبا  من المسؤولية في العمل الجماعي 

 هو جديد في تخصصه درب الطالب علي متابعة ماتي.   
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  ويعمل باستقاللية عن  والجهد واالمكانيات المتاحةيستخدم إدارة الوقت ،

 المعلم .

 دور المعلم في التعلم الذاتي   

 في الوصول للقدر الكافي  يحدد بوضوح الخطوات العريضة والنهايات الزمنية

 .من المعلومات المطلوبة

  راحل التطور حسب متوجيه الطالب للتعليم الذاتي عنده تفهم واضح لكيفية

 المختلفة للطلبة .

 . يشجع التفاعل بين الطالب وخاصه في المشاريع 

 . يساعد الطلبة على اكتساب السلوك اإليجابي للعمل الجماعي 

  يساعد الطالب علي الوصول لمصادر تعليم مختلفة ومشاركتها مع زمالئهم

 بنجاح . التعليمية العمليةمما يطور 

الذاتي المختلفة ويشجعهم علي تغيير تلك يدعم الطلبة بمصادر التعلم 

 الطرق للوصول للمستوي المطلوب .

 

 التعليم من خالل التعلم االلكتروني : استراتيجية- 6
 بالنسبة للطالب  والتدريبات العمليةتستخدم هذه االستراتيجية في المحاضرات 

 من امثلة التعلم االلكتروني

 On line test 

 learning_E 

 Video Conference 
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  مقرر الكتروني 

 تمارين وعمل ابحاث 

 

 التعلم االلكتروني استراتيجيةدور المتعلم في 
 

  والمراجع التي يحتاجها الكترونيا . المقرراتيحصل علي 

  الوقت . إلدارةااللتزام بالمواعيد 

  منه في الوقت المحدد لها . المطلوبةانجاز المهمات 

 .التواصل مع زمالئه 

 

 يجية التعلم االلكترونيدور المعلم في استرات
 . يقوم برفع المقررات الكترونيا لسهولة الحصول عليها 

 . مساعده الطالب في تحديد  المراجع المطلوبة لتنمية مهاراتهم 

 .  يعلم الطالب ادارة الوقت في التدريب واالمتحانات بشكل جيد 

 
 :ه األهداف ، ستقوم الكلية بما يوتيودعما لهذ

ــي  التوكــد مــن أن البنيــة - ــيم ُتلب ــتعلم والتقي ــيم وال ــات دعــم التعل ــة وآلي ــة المادي التحتي
 احتياجات أعضاء هيئة التدريس والطالب وتوخذ في االعتبار أفضل الممارسات.

تلبية جميع متطلبات الهيئة القومية لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد التـي تحـددها  -
 وحدة ضمان الجودة ومتطلبات مختلف الهيئات المهنية.  
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قـديم الـدعم األكـاديمي الـالزم لزيـادة قـدرة جميـع الطـالب للنجـاح فـي القسـم الــذي ت -
 ينتسبون إليه.

 القيم والمبادئ األساسية: -2 
آلداب جامعـــة هنـــاك مجموعـــة مـــن القـــيم والمبـــادئ األساســـية تســـعي إليهـــا كليـــة ا 

 لتعزيز إستراتيجية التعليم والتعلم، وهي:   سوهاج
التي تتيحها الكلية لطالبها تسهم في تكوين الطالب فكريـا أن فرص التعليم والتعلم  -

 وثقافيا وُتعزز خبراتهم التعليمية والعملية.
بما يهدف إلى تطوير مهـارات وسـمات الطالـب، سـواء  التعليم والتعلمتصميم برامج  -

في مرحلة الدراسة الجامعية أو في مرحلة الدراسات العليا، ومن ثـم ضـمان تطـوير 
زمــة لتحقيــق النجــاح األكــاديمي، وتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل بعــد المهــارات الال 

ــزة  ــة والمتمي ــيالتخــرج، والمشــاركة الفاعل ــل ثــروات المجتمــع وتحقيــق نمــوه  ف تفعي
 وتطوره ودعم قدراته.

إدراك الطالب ألهمية مراعاة أعلي مستويات النزاهـة األكاديميـة فـي كـل جانـب مـن  -
 جوانب دراستهم.

الــتعلم مــن خــالل المنــاهج الدراســية، فــإن الكليــة تعــزز فــرص  باإلضــافة إلــى تــوفير -
الــوعي، والمشــاركة فــي فــرص الــتعلم المتاحــة داخــل الجامعــة أو خارجهــا مــن أجــل 
التنمية األكاديمية والشخصية للطالب، علـي اخـتالف دراسـتهم. هـذه الفـرص مثـل: 

حاكــاة فــرص التــدريب ، فــرص العمــل، والمشــاركة فــي اتحــاد الطــالب و نمــاذج الم
 واألنشطة ذات الصلة.

أن التعليم والتعلم يسهم في تنمية الفرد ككل ، ليصـبح مسـتعدا للتعامـل مـع الحيـاة  -
كسابه المهارات والمواقف التي تؤهله للقيام بـذلك  العملية خارج التعليم الجامعي، وا 

 بفعالية .
 
 والدراسات العليا: الليسانستحقيق أهداف برامج   -3
ـــارات التوظـــف : لضـــمان تحق1 -3 ـــة لألهـــداف اإلســـتراتيجية ومه ـــق خـــريج الكلي ي

 المحددة من قبل الكلية له سوف يحصل الخريجون علي:
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 .المنح الدراسية المالئمة و المتاحة في التخصصات التي يختارونها 
  تطوير المهارات الالزمة للـتعلم علـى نحـو فعـال ومسـتقل مـن أجـل دعـم التقـدم فـي

 ليمية جميع مسارات العملية التع
  تدعيم الطرق التي تؤدي إلي إثراء حياتهم وتسهيل مساهمتهم مساهمة كاملـة فـي

 المجتمع في المستقبل ، ويتطلب ذلك ما يلي :
 سيتوكد القائمون علي البرامج الدراسية المختلفة بالكلية بون الطالب يستطيع:

 الفهم الجيد والمعرفة الشاملة للمادة العلمية.•  
 لمفاهيم األساسية والتقنيات الالزمة.فهم وتطبيق ا•  
 التحليل النقدي للقضايا الرئيسية.•  

ــة مجموعــة مــن  ــب مــن تنمي ــة أن يمكــن الطال ــرامج الكلي ــامج مــن ب وينبغــي لكــل برن
 المهارات الشخصية أو المهارات القابلة للتحويل، بما في ذلك:

 .حل المشكالت 
 ية(.مهارات االتصال )المكتوبة والشفه 
 األساسية. اآلليحاسب مهارات ال 
 .)العمل الجماعي )ديناميات الجماعة 
 .مهارات تكنولوجيا المعلومات 
 .مهارات التعامل مع نظم المعلومات 
  واالبتكاريمهارات التفكير اإلبداعي. 
 .تنمية المهارات الوظيفية 

 
:  تسعي األقسام العلمية المختلفة بالكلية لتوفير فـرص للطـالب علـى التفكيـر 2 -3
نطقـــي فـــي تعلمهـــم وانجـــازاتهم ، مـــن خـــالل تطـــوير المقـــررات الدراســـية  واألنشـــطة الم

ــي المســتوي التعليمــي وتنميــة المهــارات،  ــات ، والتخطــيط للمســتقبل ســواء عل واالمتحان
والتقـدم إلــى فـرص العمــل المناســبة والمجزيـة. وبالتحديــد ســتقدم للطـالب فرصــا للتطــوير 

 من خالل:
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  فـي مختلـف المـواد الدراسـية واتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة القدرة على تقيـيم تقـدمهم
 لتطوير أنفسهم بمساعدة عضو هيئة التدريس القائم بتدريس المادة.

   الوعي بالفرص المتاحة بالكليـة ومعرفـة كيفيـة الوصـول إلـى تلـك الفـرص، وكـذلك
 كيف تسهم هذه الفرص في تنمية الشخصية والمهارات المختلفة.

 حــة لخريجــي الكليــة للمزيــد مــن الدراســة أو فــي مجــال العمــل؛ معرفــة الفــرص المتا
 وكذلك معرفة كيفية الوصول إلى تلك الفرص.

  ــر عــن مهــاراتهم ــق التعبي ــى نحــو فعــال عــن طري ــى تســويق أنفســهم عل ــدرة عل الق
 واهتماماتهم وسمات أخرى مناسبة ألصحاب العمل وغيرهم.

 والمنظمـــات المختلفـــة فهـــم للمســـاهمة التـــي يمكـــن أن يقـــدمها الخـــريج للمجتمـــع ،
 والعالم ككل. 

 
: كل مقرر دراسي  سيتضـمن توصـيف لـذلك المقـرر يشـتمل علـي أهـداف ذلـك 3-3

 المقرر والمخرجات التعليمية المستهدفة منه والتي تتالءم مع :
  .األهداف اإلستراتيجية للتعليم والتعلم 
  مهنية. احتياجات الطالب وأرباب العمل ووكاالت التمويل والهيئات ال 

 
 المبادئ الرئيسية لإلستراتيجية -4

ترتكز أهداف إستراتيجية التعليم والتعلم علـي ثالثـة عناصـر رئيسـية، يحتـوي   1-4
 كل منها على سلسلة من اإلجراءات المرتبطة بها.

: ترحب الكلية بالتنوع في أعضاء هيئة التدريس والطالب، ومـن ثـم ستسـعي الكليـة أوال   
الدراسة والمقررات الدراسـية، وطـرق التـدريس والتقيـيم بمـا يوخـذ فـي  لضمان تنوع برامج

 االعتبار االحتياجات المتنوعة للتعلم من مختلف الطالب.
 

 اإلجراءات
متابعة و تقييم جميع البرامج الدراسية للتوكد من أن تصـميم المنـاهج الدراسـية  سيتم -1

 لي اختالف مستوياتهم.والتعليم والتعلم وأساليب التقييم مناسبة للطالب ع
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 وهذا يشمل النظر في:
 .متطلبات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
 .متطلبات وحدة ضمان الجودة 
 بين الطالب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. 
كمــا ســيتم متابعــة و تقيــيم جميــع المقــررات الدراســية لضــمان اســتخدام مجموعــة   -2

الطـالب  أجـل تعزيـز وقيـاس ومكافـوةمتنوعة من أساليب التعليم والـتعلم والتقيـيم مـن 
المتفوقين عبر مجموعـة مـن المهـارات المحـددة والقابلـة للتحويـل والتـي تـم تحديـدها 

 في المخرجات التعليمية المستهدفة.
  
: تســعي الكليــة للتوكــد مــن أن جميــع المقــررات والبــرامج الدراســية تــوفر تجربــة ذات ثانيــا   

 تعزيز مشاركتهم في عملية التعلم.جودة عالية للطالب، مع بيئة داعمة ل
 

  اإلجراءات 
سيتم متابعة و تقييم المقررات الدراسية بانتظام، ومراجعتها لضـمان وجـود تنميـة -1

 تدريجية لجوانب المعرفة والفهم والمهارات.
ضـــمان أن الـــتعلم مـــدعوم بمصـــادر الـــتعلم المناســـبة, وتقـــديم الـــدعم األكـــاديمي -2

يبـات الالزمـة للتوجيـه واإلشـراف لمسـاعدة الطـالب الالزم. كما سيتم تصـميم الترت
 علي تحسين وتطوير قدراتهم.

مراجعــة السياســات واإلجــراءات المتبعــة وآليــات التنفيــذ بالكليــة وتطويرهــا لضــمان -3
 األخذ في االعتبار التنوع الطالبي، والحفاظ على معدالت أداء عالية.

 :مكتبة الكلية ستكون مسئولة عن-4
 ب المعلوماتية بطريقة مالئمة ألنماط التعلم المختلفة.تطوير مهارات الطال 
 .توفير الكتب األساسية والمراجع الالزمة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة 
 المواد اإللكترونية المتاحة ذات الصلة. الدوريات والكتب و  االستفادة الكاملة من 
  .توفير بيئة تعليمية متنوعة ومرنة 
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ضمان االعتراف بالقيمة التي تضيفها على التعليم فـي جميـع أنحـاء : تسعي الكلية لثالثا  
المؤسسة وأن خطط تنمية قدرات أعضاء هيئـة التـدريس والسياسـات المتبعـة تتسـق مـع 

 إستراتيجية التعليم والتعلم.
 

 :اإلجراءات
ستقوم الكلية بتشجيع ومكافوة البحوث واالبتكارات والممارسات الجيـدة فـي مجـال -1

 من قبل األفراد واألقسام.  لتعلمالتعليم وا
 ستقوم الكلية بمحاولة توفير المنح الدراسية. -2
ســيتم مراجعــة المبــادئ الرئيســية للكليــة لضــمان اســتمرارها فــي معاونــة أعضــاء -3

 كمعلمين ومقدمي التوجيه والدعم للطالب. هيئة التدريس علي القيام بدورهم 
المالئمــة وتنميــة القــدرات  انيالميــدســتقوم الكليــة بضــمان تــوافر فــرص التــدريب -4

 لتمكين أعضاء هيئة التدريس من:
  .تقديم المقررات الدراسية في صور متنوعة 
   .استخدام أساليب تقييم مناسبة ألهداف المقرر 
  اكتساب فهم عملي الختيار المصادر الصحيحة للمعلومـات علـى االنترنـت وتطـوير

 ب.مهارات التعليم عبر االنترنت لصالح جميع الطال
  .تعزيز تطورهم المهني 
   .تقديم الدعم األكاديمي 
  
الكليـــة االســـتمرارية فـــي تطـــوير الخبـــرة لـــدعم أعضـــاء هيئـــة تتضـــمن خطـــة    -5

التدريس في هذه المجاالت، مـن خـالل مركـز تنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس علـى 
 سبيل المثال.
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 2017-2016الجامعي للعام  التعليم والتعلم الستراتيجيةالخطة التنفيذية 

  فترة التنفيذ المخرجات م

الفئة 
المستهد
 فة

 

مسئولية 
 التنفيذ

 

 أنشطة

 

مؤشرات 
 النجاح

 

 البداية

 

إستراتيجية معلنة  1 النهاية
وموثقة للتعليم 

 والتعلم

 أ

 

تطوير طرق 
التعليم 
لتحقيق 
المخرجات 
وأهداف 
 البرنامج

 

أ د وكيل   ديسمبر سبتمبر
ية الكل

لشئون 
التعليم 
 والطالب

أ د/ 
رؤساء 
األقسام 
 العلمية

اعتماد  -1
مجلس الكلية 
لسياسة طرق 
 التعليم المطورة.

تحويل عدد  -2
من المقررات 
الدراسية إلى 
 مقررات إلكترونية

 –لجان  -3
 –ندوات 

 اجتماعات .

اعتماد موارد  -4
مالية لتطوير 
 طرق التدريس.

استبيان عن  -5
 رضا المستفيدين
 من الخدمات

 

طرق 
تعليم 
 مطورة
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التعليمية 
 .المقدمة

 
سياسة  ب

معتمدة 
ومعلنة 
لتشجيع 

التعلم الذاتي 
 والتفاعلي

أ د وكيل  الطالب يناير أكتوبر
الكلية 
لشئون 
التعليم 
 والطالب

أ د/ 
رؤساء 
األقسام 
 العلمية

توافر  -1
مصادر التعلم 

 الذاتي .

أنشطة  -2
علمية للمقررات 

ي الدراسية الت
تساعد على 
تنمية قدرة 
الطالب على 
 التعلم الذاتي

تقييم التعلم  -3
الذاتي ) 

تخصيص جزء 
من درجات 
 العملي(.

وجود 
سياسة 
معتمدة 
ومعلنة 
لتشجيع 
التعلم 
الذاتي 
والتفاعل
 ي
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  فترة التنفيذ المخرجات م

الفئة 
المستهد
 فة

 

مسئولية 
 التنفيذ

 

 أنشطة

 

مؤشرات 
 النجاح

 

 البداية

 

 لنهايةا
مواءمة أدوات   2

التعليم والتعلم 
لتحقيق أهداف 

 البرنامج
 أ

 

خطة  -
معتمدة 
لتطوير 
األقسام 
العلمية 

لزيادة فرص 
التعليم 
 والتعلم

 

أ د وكيل  الطالب يناير سبتمبر
الكلية لشئون 

التعليم 
 والطالب

أ د/ رؤساء 
األقسام 
 العلمية

مساهمة  -1
الطالب في 

ارير إعداد التق
العلمية ورؤى 

العملية 
 التعليمية .

اجتماعات  -2
 مجالس األقسام

اللجان  -3
المنبثقة من 
 مجلس الكلية .

تقارير عن  -4
مدى اإلنجاز 
 في تنفيذ الخطة

 

خطة 
معتمدة 
لتطوير 
األقسام 
 العلمية
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قاعات  ب
تدريسية 

وورش عمل 
ومعامل ) 

 –لغات 
 –حاسبات 
نظم 

معلومات( 
لتحقيق 
األهداف 

 لتعليمية .ا

أ د وكيل  الطالب مارس أكتوبر
الكلية لشئون 

التعليم 
 والطالب

أ د/ رؤساء 
األقسام 
 العلمية

توفير  -1
األجهزة العلمية 
) أجهزة عرض 

 حاسبات ( –

تنفيذ خطة  -2
الصيانة 
 الدورية

تحليل  -3
نتائج 

استبيانات 
قياس رضاء 

 الطالب

وجود 
 –معامل 
قاعات 
 -تدريس

قاعات 
ندوات 
 ةمطور 

مكتبة حديثة  ج
 ومطورة

طالب  ديسمبر سبتمبر
الليسان
 -س

الدراسا
ت العليا 

– 
أعضاء 
هيئة 

التدريس 
والهيئة 
 المعاونة

أ د وكيل 
الكلية لشئون 

التعليم 
 والطالب

أ د/ رؤساء 
األقسام 
 العلمية

 إدارة المكتبة

توافر -1
األوعية 
المكتبية 
 الحديثة

نقاط إنترنت -2
مؤتمرات  –

مرئية  
video 

Confere
nce 

تحليل نتائج -3
استبيانات 

مكتبة 
متطورة 
 وحديثة
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قياس رضاء 
 الطالب

رضاء  د
الطالب عن 
التسهيالت 
المادية 
للتعليم 
 والتعلم .

ديسمبر
 أبريل-

-يناير
 مايو

أعضاء هدف  الطالب
التعليم والتعلم 

واللجان 
 المشكلة

تشكيل لجنة -1
للتعليم 
 والتعلم

تحليل نتائج -2
استبيانات 
قياس رضاء 

 طالبال

االرتقاء 
بمعدالت 
الرضاء 
الطالبي 
عن 

المصادر 
والتسهيال
ت 

المتاحة 
للتعليم 
 والتعلم


