إستشاتٍجٍح انتعهٍم َانتعهم

إسرتاتيجيت التعليم والتعلم بالكليت

إعداد

جلنت التعليم والتعلم والتسهيالث الداعمت

مزاجعــــت

 -1أ.د .كشٌم مصهح صانح
 -2أ.د .أحمذ عهى األوصاسي
 -3د.عالء انذٌه عثذ انعال

عمٍذ انكهٍح.
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مقدمــــــــت

إن انحمدددذ ب سدددثحاوً َتعدددانى عهدددى سددداتي وعمائدددً َتدددُانً ئدددً
َوسددتضٌذي مدده  ،ددهً َوسددننً انعددُن َانسددذاد َوصددهً َوسددهم عهددى
أششف انخهق َحثٍة انشب سٍذوا محمذ َعهى ندً َصدحثً عدذد كه د
َصوح عشش .
َتعـــــذ
 ،دددذ اسدددتعشل انعمدددم ،دددً إسدددتشاتٍجٍح انتعهدددٍم َاندددتعهم تمشحهدددح
انهٍساوس َقتًا طٌُالً تذاٌحً مه َسش انعمدم إندى انصدٍااح األَندى دم
عشض انمسُدج األَنى عهى انمستفٍذٌه م عشضدٍا عهدى انخثدشاء دم
طشحٍا نالعتماد مه مجهس انكهٍح.
َقددذ كددان رن د مددشج ٍددذ َعمددم تددشَ انفشٌددق مدده أع دداء معٍدداس
انتعهٍم َانتعهم َانتسٍٍالخ انذاعمدح ؛ ،هٍدم كدم انردكش َانت دذٌش عهدى
ما تزنُي مه ٍذ َعمم دءَب أوتج  ً،انىٍاٌح عمدالً ٌعدذ قٍمدحً عهمٍدحً
تكهٍح اَداب – امعح سٌُاج.
كمددا ورددكش إداسج انمرددشَعاخ تان دداٌشج مرددشَا انتمددٌُش انمسددتمش
َانتنٌٍدددددم نالعتمددددداد  CIQAPعهدددددى دعمدددددً انكهٍدددددح تمثهدددددي ٌ ددددداسب
 3.333.333ىٍ ًٍا مصشًٌا نتىفٍدز تهد األوردمح تافضدا،ح ن ائمدح مده
اَ خ َانمعذاخ َانتجٍٍضاخ انمُضحح تمهحق انمرشَا.
صا نُ ًٍ انكشٌم َوسننً تعانى انتٍُ،ق
َهللا وسنل أن ٌجعهً كان ً
َانسذاد.
مديز الىحدة

أ.د .أمحد علي األنصاري
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إسرتاتيجيت التعليم والتعلم بالكليت
مقدمت:

شاركت كثير من األطراف في وضع ىذه الخطة حيث ضمت مجموعة من أعضاء ىيئة

التدريس ومعاونييم و الطالب في صياغة األىداف واإلستراتيجية الخاصة بالتعميم والتعمم.
وتتمخص إستراتيجية الكمية في النقاط اآلتية:

االستمرار في تقديم خبرة تعميمية جيدة لمطالب ومن ثم المحافظة عمى مكانة الكمية العممية من خالل
العممية التعميمية والبحثية وكذلك مواكبة التطورات العالمية واإلقميمية فيما تطرحو الكمية من مقررات

وبرامج من أجل إعداد خريج قادر عمى المنافسة في سوق العمل داخميا وخارجيا وتركز الخطة
اإلستراتيجية عمى أربعة فروع رئيسية من النشاط:
أ -تقديم الدعم لمعممية التعميمية بكافة مراحميا .

ب -تقديم الدعم لمتطوير الميني المستمر ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم.

ج -ربط التعمييم بسيوق العميل مين خيالل تيوفير الخبيرات لتعزييز العميل التطيوعي وتطيوير المييارات
العامة لمتوظيف.

د -دعم نجاح وتقدم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.
 -1أهداف اإلسرتاتيجيت:

 تسييعي كمييية اآلداب لتقييديم تجربية تعميمييية ذات جييودة عالييية لجميييع طالبييياو وتعزيييز التفييوقفي التعمم والتعميم عن طريق:

 إكسيياب الطييالب خب يرة تعميمييية متمي يزة فييي مجييال البحييث العممييي فييي إطييار الخطيية العامييةلمجامعة.

 مسيياعدة الطييالب عمييى تطييوير مييياراتيم الشخصييية التييي يحتاجونيييا لمنجيياح فييي د ارسيياتيموحياتيم العممية وتقديم مساىمة قيمة في المجتمع.

 -إثراء المجتمع من خالل توفير التعميم بعد الجامعي (الدراسات العميا والدبمومات)

 تطوير ورعاية أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم وكذلك الموظفين ومحاولة االستفادة الكاممةمن الموارد المادية من أجل االرتقاء بالعممية التعميمية.
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و تي ييدف سياس ييات التعم يييم و ال ييتعمم بالكمي يية إل ييي التركي ييد عم ييى ال ييدور المركي يزي لمتعم يييمو باالش ييتراك م ييع

البحوثو في تحقيق الخطة العامة لمجامعة وىي:

 -الحفاظ عمى وتعزيز سمعة الكمية وطنياً ودولياً في مجال التميز في التدريس.

 المحافظيية عمييى المعييايير التعميمييية الموجييودة بالكمييية ومحاوليية تطويرىييا بمييا يتماشييى مييع مكانييةالكمية العممية المتميزة و مما يؤدى إلى تخريج طالب قادر عمى المنافسة في سوق العمل.

 تعظيييم دور الكمييية كمركييز تعميييم وتثقيييف وتنييوير تشييع مسيياىماتيا العممييية والفكرييية عمييى العييالمالعربي واإلفريقي والدولي مع االحتفاظ باليوية المصرية واالنتماء القومي.

 إبراز دور الكمية وطنياً ودولياً في تقديم تعميم متميز وبجودة عاليية وتيوفير فيرص التنميية المينييةالمناسبة لدعم أعضاء ىيئة التدريس.

 تعزيييز دور الكمييية الحييالي كإح ييدى كميييات الجامعيية ميين خ ييالل المحافظيية عمييي وتحسييين نوعي ييةالتعميم المقدم لمخريج.

 تقديم بعض المنح الدراسية التي توفر لمطالب الفرصة لمدراسة في بيئة بحثية متميزة. المشاركة المنظمة والفاعمة في تنمية وتطوير الرصييد المعرفيى اليوطنى والعيالمى بمباشيرة البحيثالعممي المنظم والتطوير التقنى بما يتفق مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.

 -تشجيع االبتكارات واألفكار الجديدة فيما يخص التعميم والتعمم وأساليب التقييم.

 -األخذ في االعتبار توقعات الطالب فيما يخص إستراتيجية التعميم والتعمم بالكمية.

 تحقي ييق الموائم يية ب ييين مواص ييفات خي يريج الكمي يية المطم ييوب تحقيقي ييا ومحت ييوى المق ييررات والبي يرامجالدراسية التي يتم تدريسيا بالكمية.
ودعما لهذه األهداف  ،ستقوم الكمية بما يأتي:
 التركيد ميين أن البنيية التحتييية الماديية وعليييات دعيم التعميييم واليتعمم والتقييييم تعمبيي احتياجييات أعضيياءىيئة التدريس والطالب وترخذ في االعتبار أفضل الممارسات.
 تمبييية جميييع متطمبييات الييئيية القومييية لضييمان جييودة التعميييم واالعتميياد التييي تحييددىا وحييدة ضييمانالجودة ومتطمبات مختمف الييئات المينية.

 تقديم الدعم األكاديمي الالزم لزيادة قدرة جميع الطالب لمنجاح في القسم الذي ينتسبون إليو. -2القيم واملبادئ األساسيت:

ىن يياك مجموع يية م يين الق يييم والمب ييادئ األساس ييية تس ييعي إليي ييا كمي يية اآلداب جامع يية س ييوىاج لتعزي ييز

إستراتيجية التعميم والتعممو وىي:

 أن فرص التعميم والتعمم التي تتيحيا الكمية لطالبيا تسيم في تكوين الطالب فكريا وثقافيا وتععززخبراتيم التعميمية والعممية.
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 تصييميم بيرامج الييتعمم والتعميييم بمييا ييييدف إلييى تطييوير ميييارات وسييمات الطالييبو سيواء فييي مرحمييةالدراسة الجامعية أو في مرحمة الدراسات العمياو ومن ثم ضمان تطوير الميارات الالزمية لتحقييق

النجيياح األكيياديميو وتمبييية احتياجييات سييوق العمييل بعييد التخييرجو والمشيياركة الفاعميية والمتمييزة فييي

تفعيل ثروات المجتمع وتحقيق نموه وتطوره ودعم قدراتو.

 إدراك الط ييالب ألىمي يية م ارع يياة أعم ييي مس ييتويات الن ازى يية األكاديمي يية ف ييي ك ييل جان ييب م يين جوان ييبدراستيم.

 باإلض ييافة إلي ييى ت ييوفير في ييرص ال ييتعمم مييين خ ييالل المن يياىج الد ارس يييةو ف ييإن الكمي يية تعي ييزز اليييوعيووالمش يياركة ف ييي ف ييرص ال ييتعمم المتاح يية داخ ييل الجامع يية أو خارجي ييا م يين أج ييل التنمي يية األكاديمي يية
والشخصية لمطيالبو عميي اخيتالف د ارسيتيم .ىيذه الفيرص مثيل :فيرص التيدريب و فيرص العميلو

والمشاركة في اتحاد الطالب و نماذج المحاكاة واألنشطة ذات الصمة.

 أن التعميم والتعمم يسيم فيي تنميية الفيرد ككيل و ليصيبح مسيتعدا لمتعاميل ميع الحيياة العمميية خيارجالتعميم الجامعيو واكسابو الميارات والمواقف التي تؤىمو لمقيام بذلك بفعالية .

 -3حتقيق أهداف بزامج الليسانس والدراساث العليا:

 :1 -3لضمان تحقيق خريج الكمية لألىداف اإلستراتيجية وميارات التوظف المحددة من قبل الكمية

لو سوف يحصل الخريجون عمي:

 المنح الدراسية المالئمة و المتاحة في التخصصات التي يختارونيا.
 تطوير الميارات الالزمة لمتعمم عمى نحو فعيال ومسيتقل مين أجيل دعيم التقيدم فيي جمييع مسيارات
العممية التعميمية

 تيدعيم الطييرق التييي تييؤدي إليي إثيراء حييياتيم وتسييييل مسيياىمتيم مسياىمة كامميية فييي المجتمييع فييي
المستقبل و ويتطمب ذلك ما يمي :

سيتركد القائمون عمي البرامج الدراسية المختمفة بالكمية برن الطالب يستطيع:
• الفيم الجيد والمعرفة الشاممة لممادة العممية.

• فيم وتطبيق المفاىيم األساسية والتقنيات الالزمة.
• التحميل النقدي لمقضايا الرئيسية.

وينبغي لكل برنامج من برامج الكمية أن يمكن الطالب من تنمية مجموعية مين المييارات الشخصيية

أو الميارات القابمة لمتحويلو بما في ذلك:
 حل المشكالت.

 ميارات االتصال (المكتوبة والشفوية).
 ميارات الحاسب اآللى األساسية.
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 العمل الجماعي (ديناميات الجماعة).
 ميارات تكنولوجيا المعمومات.

 ميارات التعامل مع نظم المعمومات.

 ميارات التفكير اإلبداعي واالبتكارى.
 تنمية الميارات الوظيفية.

 :2 -3تسييعي األقسييام العممييية المختمفيية بالكمييية لتييوفير فييرص لمطييالب عمييى التفكييير المنطقييي فييي

تعمميم وانجازاتيم و من خالل تطوير المقررات الدراسية واألنشيطة واالمتحانيات و والتخطييط لممسيتقبل

سواء عمي المستوي التعميمي وتنميية الميياراتو والتقيدم إليى فيرص العميل المناسيبة والمجزيية .وبالتحدييد
ستقدم لمطالب فرصا لمتطوير من خالل:
 القدرة عميى تقيييم تقيدميم فيي مختميف الميواد الد ارسيية واتخياذ اإلجيراءات المناسيبة لتطيوير أنفسييم
بمساعدة عضو ىيئة التدريس القائم بتدريس المادة.



الييوعي بييالفرص المتاحيية بالكمييية ومعرفيية كيفييية الوصييول إلييى تمييك الفييرصو وكييذلكو كيييف تسيييم

ىذه الفرص في تنمية الشخصية والميارات المختمفة.

 معرفيية الفييرص المتاحيية لخريجييي الكمييية لممزيييد ميين الد ارسيية أو فييي مجييال العمييل وكييذلك معرفيية
كيفية الوصول إلى تمك الفرص.

 القدرة عمى تسويق أنفسيم عمى نحو فعال عن طرييق التعبيير عين ميياراتيم واىتمامياتيم وسيمات
أخرى مناسبة ألصحاب العمل وغيرىم.

 فيم لممساىمة التي يمكن أن يقدميا الخريج لممجتمعو والمنظمات المختمفة والعالم ككل.
 :3-3كي ييل مقي ييرر د ارسي ييي سيتضي ييمن توصي يييف لي ييذلك المقي ييرر يشي ييتمل عمي ييي أىي ييداف ذلي ييك المقي ييرر

والمخرجات التعميمية المستيدفة منو والتي تتالءم مع :



األىداف اإلستراتيجية لمتعميم والتعمم.

احتياجات الطالب وأرباب العمل ووكاالت التمويل والييئات المينية.

 -4املبادئ الزئيسيت لإلسرتاتيجيت

 4-1ترتكيز أىيداف إسيتراتيجية التعمييم واليتعمم عميي ثالثية عناصير رئيسييةو يحتيوي كيل منييا عمييى

سمسمة من اإلجراءات المرتبطة بيا.
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ا
أول :ترحب الكميية بيالتنوع فيي أعضياء ىيئية التيدريس والطيالبو ومين ثيم ستسيعي الكميية لضيمان تنيوع

برامج الدراسة والمقررات الدراسيةو وطرق التدريس والتقييم بما يرخيذ فيي االعتبيار االحتياجيات المتنوعية

لمتعمم من مختمف الطالب.
اإلجزاءاث

 -1سيتم متابعة و تقييم جميع البيرامج الد ارسيية لمتركيد مين أن تصيميم المنياىج الد ارسيية والتعمييم واليتعمم
وأساليب التقييم مناسبة لمطالب عمي اختالف مستوياتيم.
وىذا يشمل النظر في:

 متطمبات تعميم ذوي االحتياجات الخاصة.
 متطمبات وحدة ضمان الجودة.
 تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

 -2كما سيتم متابعية و تقيييم جمييع المقيررات الد ارسيية لضيمان اسيتخدام مجموعية متنوعية مين أسياليب
التعميم والتعمم والتقييم من أجل تعزيز وقياس ومكافرة

الطييالب المتفييوقين عبيير مجموعيية ميين الميييارات المحييددة والقابميية لمتحويييل والتييي تييم تحديييدىا فييي
المخرجات التعميمية المستيدفة.
ا
ثانيــا :تسييعي الكمييية لمتركييد ميين أن جميييع المقييررات والب يرامج الد ارسييية تييوفر تجربيية ذات جييودة عالييية
لمطالبو مع بيئة داعمة لتعزيز مشاركتيم في عممية التعمم.

اإلجزاءاث

 -1س يييتم متابع يية و تقي يييم المق ييررات الد ارس ييية بانتظ ييامو ومراجعتي ييا لض ييمان وج ييود تنمي يية تدريجي يية
لجوانب المعرفة والفيم والميارات.

 -2ضييمان أن الييتعمم مييدعوم بمصييادر الييتعمم المناسييبةو وتقييديم الييدعم األكيياديمي الييالزم .كمييا سيييتم
تصميم الترتيبات الالزمة لمتوجيو واإلشراف لمساعدة الطالب عمي تحسين وتطوير قدراتيم.

 -3مراجع يية السياس ييات واإلجي يراءات المتبع يية وعلي ييات التنفي ييذ بالكمي يية وتطويرى ييا لض ييمان األخ ييذ ف ييي
االعتبار التنوع الطالبيو والحفاظ عمى معدالت أداء عالية.

 -4مكتبة الكمية ستكون مسئولة عن:

 تطوير ميارات الطالب المعموماتية بطريقة مالئمة ألنماط التعمم المختمفة.
 توفير الكتب األساسية والمراجع الالزمة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
 االستفادة الكاممة من المواد اإللكترونية المتاحة ذات الصمة.
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 توفير بيئة تعميمية متنوعة ومرنة.
ا
ثالثا :تسعي الكمية لضمان االعتراف بالقيمة التي تضيفيا عمى التعميم فيي جمييع أنحياء المؤسسية وأن
خطط تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والسياسات المتبعة تتسق مع إستراتيجية التعميم والتعمم.
اإلجزاءاث:

 -1ستقوم الكمية بتشجيع ومكافرة البحوث واالبتكارات والممارسات الجيدة في مجيال اليتعمم والتعمييم
من قبل األفراد واألقسام.

 -2ستقوم الكمية بمحاولة توفير المنح الدراسية.
 -3سيتم مراجعة المبادئ الرئيسية لمكمية لضمان استمرارىا في معاونة أعضاء ىيئة التدريس عمي
القيام بدورىم كمعممين ومقدمي التوجيو والدعم لمطالب.

 -4سييتقوم الكمييية بضييمان تيوافر فييرص التييدريب الميييداني المالئميية وتنمييية القييدرات لتمكييين أعضيياء
ىيئة التدريس من:



تقديم المقررات الدراسية في صور متنوعة.



استخدام أساليب تقييم مناسبة ألىداف المقرر.

 اكتسيياب فيييم عممييي الختيييار المصييادر الصييحيحة لممعمومييات عمييى االنترنييت وتطييوير ميييارات
التعميم عبر االنترنت لصالح جميع الطالب.




تعزيز تطورىم الميني.

تقديم الدعم األكاديمي.

 -5تتضييمن خطيية الكمييية االسييتم اررية فييي تطييوير الخب يرة لييدعم أعضيياء ىيئيية التييدريس فييي ىييذه

المجاالتو من خالل مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس عمى سبيل المثال.

إستشاتٍجٍح انتعهٍم َانتعهم

اخلطت التنفيذيت إلسرتاتيجيت التعليم والتعلم
م

المخرجات

1

إستراتيجية معلنة وموثقة
للتعليم والتعلم
أ تطوير طرق التعليم
لتحقيق المخرجات
وأهداف البرنامج

فترة التنفيذ
البداية

النهاية

الفئة
المستهدفة

مسئولية التنفيذ
أ د وكيل
الكلية لشئون
التعليم
والطالب

أنشطة
 -1اعتماد مجلس
الكلية لسياسة طرق
التعليم المطورة.

مؤشرات
النجاح

طرق تعليم
مطورة

 -2تحويل عدد من
أ د /رؤساء المقررات الدراسية إلى
مقررات إلكترونية
األقسام العلمية
 -3لجان – ندوات –
اجتماعات .
 -4اعتماد موارد مالية
لتطوير طرق
التدريس.
 -5استبيان عن رضا
المستفيدين من
الخدمات.
سياسة معتمدة
ب
ومعلنة لتشجيع التعلم
الذاتي والتفاعلي

الطالب

أ د وكيل
الكلية لشئون
التعليم
والطالب
أ د /رؤساء
األقسام العلمية

 -1توافر مصادر
التعلم الذاتي .
 -2أنشطة علمية
للمقررات الدراسية
التي تساعد على تنمية
قدرة الطالب على
التعلم الذاتي
 -3تقييم التعلم الذاتي (
تخصيص جزء من
درجات العملي).

وجود
سياسة
معتمدة
ومعلنة
لتشجيع
التعلم
الذاتي
والتفاعلي

إستشاتٍجٍح انتعهٍم َانتعهم

المخرجات

م

 2مواءمة أدوات التعليم
والتعلم لتحقيق أهداف
البرنامج
 خطة معتمدةأ
لتطوير األقسام
العلمية لزيادة
فرص التعليم
والتعلم

فترة التنفيذ
البداية

النهاية

الفئة
المستهدفة
الطالب

مسئولية التنفيذ

أ د وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب
أ د /رؤساء
األقسام العلمية

أنشطة

 -1مساهمة الطالب
في إعداد التقارير
العلمية ورؤى
العملية التعليمية .
 -2اجتماعات
مجالس األقسام

مؤشرات
النجاح

خطة معتمدة
لتطوير
األقسام
العلمية

 -3اللجان المنبثقة
من مجلس الكلية .

ب

قاعات تدريسية
وورش عمل
ومعامل ( لغات
– حاسبات –
نظم معلومات)
لتحقيق األهداف
التعليمية .

الطالب

ج

مكتبة حديثة
ومطورة

طالب
الليسانس-
الدراسات
العليا –
أعضاء
هيئة
التدريس
والهيئة
المعاونة

د

رضاء الطالب
عن التسهيالت
المادية للتعليم
والتعلم .

الطالب

أ د وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب

 -4تقارير عن مدى
اإلنجاز في تنفيذ
الخطة
 -1توفير األجهزة
العلمية ( أجهزة
عرض – حاسبات )

أ د /رؤساء
األقسام العلمية

 -2تنفيذ خطة
الصيانة الدورية

وجود معامل
– قاعات
تدريس-
قاعات ندوات
مطورة

 -3تحليل نتائج
استبيانات قياس
رضاء الطالب
أ د وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب

 -1توافر األوعية
المكتبية الحديثة
 -2نقاط إنترنت –
مؤتمرات مرئية
video
Conference
 -3تحليل نتائج
استبيانات قياس
رضاء الطالب

أعضاء هدف
التعليم والتعلم
واللجان المشكلة

 -1تشكيل لجنة
للتعليم والتعلم
 -2تحليل نتائج
استبيانات قياس
رضاء الطالب

أ د /رؤساء
األقسام العلمية
إدارة المكتبة

مكتبة
متطورة
وحديثة

االرتقاء
بمعدالت
الرضاء
الطالبي عن
المصادر
والتسهيالت
المتاحة للتعليم
والتعلم

إستشاتٍجٍح انتعهٍم َانتعهم

تابع اخلطت التنفيذيت إلسرتاتيجيت التعليم والتعلم
السياسات الخاصة بالتعليم والتعلم:
 -1إستراتيجية التعميم والتعمم بالكمية وتقارير المراجعين الخارجيين
 -2أساليب التعميم والتعمم بالكمية

 -3خطط الكمية في التعامل مع ما يواجييا من مشكالت خاصة بالتعميم والتعمم
 -4خطة التدريب الميداني لمطالب
 -5إستراتيجية تقويم الطالب

 -6اإلمكانات المتاحة لمتعميم والتعمم ( قاعات التدريس  -مكتبة – المعامل )

