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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

إسدددتشاتٍجٍح انتعهدددٍم َاندددتعهم تمشحهدددح ، دددذ اسدددتعشل انعمدددم ،دددً  

  َقتًا طٌُالً تذاٌحً مه َسش انعمدم إندى انصدٍااح األَندى   دم انهٍساوس

عشض انمسُدج األَنى عهى انمستفٍذٌه   م عشضدٍا عهدى انخثدشاء   دم 

 طشحٍا نالعتماد مه مجهس انكهٍح.

أع دداء معٍدداس َقددذ كددان رندد   مددشج  ٍددذ َعمددم تددشَ  انفشٌددق مدده 

 ؛ ،هٍدم كدم انردكش َانت دذٌش عهدى انتعهٍم َانتعهم َانتسٍٍالخ انذاعمدح 

ما تزنُي مه  ٍذ َعمم دءَب  أوتج ،ً انىٍاٌح عمدالً ٌعدذ قٍمدحً عهمٍدحً 

  امعح سٌُاج. –تكهٍح اَداب 

كمددا ورددكش إداسج انمرددشَعاخ تان دداٌشج  مرددشَا انتمددٌُش انمسددتمش 

دعمدددددً انكهٍدددددح تمثهدددددي ٌ ددددداسب عهدددددى  CIQAPَانتنٌٍدددددم نالعتمددددداد 

ًٍا مصشًٌا نتىفٍدز تهد  األوردمح  تافضدا،ح ن ائمدح مده  3.333.333  ىٍ

 اَ خ َانمعذاخ َانتجٍٍضاخ انمُضحح تمهحق انمرشَا. 

َهللا وسنل أن ٌجعهً كانًصا نُ ًٍ انكشٌم  َوسننً تعانى انتُ،ٍق 

 َانسذاد.

 

 مديز الىحدة
 أ.د. أمحد علي األنصاري
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 بالكليت  اتيجيت التعليم والتعلمإسرت
 

 مقدمت:
وضع ىذه الخطة حيث ضمت مجموعة من أعضاء ىيئة  فيشاركت كثير من األطراف  

 صياغة األىداف واإلستراتيجية الخاصة بالتعميم والتعمم. فيالتدريس ومعاونييم و الطالب 
 ة:تيالنقاط اآل فيوتتمخص إستراتيجية الكمية  
 

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

سوق العمل داخميا وخارجيا وتركز الخطة  فيوبرامج من أجل إعداد خريج قادر عمى المنافسة 
 :عمى أربعة فروع رئيسية من النشاطستراتيجية اإل
 
 تقديم الدعم لمعممية التعميمية بكافة مراحميا . -أ 
 تقديم الدعم لمتطوير الميني المستمر ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم.  -ب 
ربط التعمييم بسيوق العميل مين خيالل تيوفير الخبيرات لتعزييز العميل التطيوعي وتطيوير المييارات  -ج 

 العامة لمتوظيف.
 دعم نجاح وتقدم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.  -د 

 
 : اإلسرتاتيجيتأهداف  -1

تفييوق طالبييياو وتعزيييز الة تعميمييية ذات جييودة عالييية لجميييع اآلداب لتقييديم تجربيي تسييعي كمييية -
 :في التعمم والتعميم عن طريق

إطيييار الخطييية العامييية  فيييي العممييييمجيييال البحيييث  فييييإكسييياب الطيييالب خبيييرة تعميميييية متمييييزة  -
 مجامعة.ل
دراسييياتيم  فيييييحتاجونييييا لمنجييياح  التييييمسييياعدة الطيييالب عميييى تطيييوير ميييياراتيم الشخصيييية  -

 وحياتيم العممية وتقديم مساىمة قيمة في المجتمع.
 إثراء المجتمع من خالل توفير التعميم بعد الجامعي )الدراسات العميا والدبمومات( -
لموظفين ومحاولة االستفادة الكاممة تطوير ورعاية أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم وكذلك ا -

 من الموارد المادية من أجل االرتقاء بالعممية التعميمية. 
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زي لمتعمييييمو باالشيييتراك ميييع و تييييدف سياسيييات التعمييييم و اليييتعمم بالكميييية إليييي التركييييد عميييى اليييدور المركييي
 وىي: و في تحقيق الخطة العامة لمجامعةالبحوث
 طنيًا ودوليًا في مجال التميز في التدريس.الحفاظ عمى وتعزيز سمعة الكمية و   -
المحافظييية عميييى المعيييايير التعميميييية الموجيييودة بالكميييية ومحاولييية تطويرىيييا بميييا يتماشيييى ميييع مكانييية  -

 سوق العمل. فيالكمية العممية المتميزة و مما يؤدى إلى تخريج طالب قادر عمى المنافسة 
سييياىماتيا العمميييية والفكريييية عميييى العيييالم تعظييييم دور الكميييية كمركيييز تعمييييم وتثقييييف وتنيييوير تشيييع م -

 مع االحتفاظ باليوية المصرية واالنتماء القومي. والدوليواإلفريقي  العربي
إبراز دور الكمية وطنيًا ودوليًا في تقديم تعميم متميز وبجودة عاليية وتيوفير فيرص التنميية المينيية  -

 المناسبة لدعم أعضاء ىيئة التدريس.
حيييدى كمييييات الجامعييية مييين خيييالل المحافظييية عميييي وتحسيييين نوعيييية إلي كلحييياييييز دور الكميييية از تع -

 التعميم المقدم لمخريج.
 تقديم بعض المنح الدراسية التي توفر لمطالب الفرصة لمدراسة في بيئة بحثية متميزة.  -
تنمية وتطوير الرصييد المعرفيى اليوطنى والعيالمى بمباشيرة البحيث  فيالمشاركة المنظمة والفاعمة  -

 منظم والتطوير التقنى بما يتفق مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.ال العممي
 تشجيع االبتكارات واألفكار الجديدة فيما يخص التعميم والتعمم وأساليب التقييم. -
 االعتبار توقعات الطالب فيما يخص إستراتيجية التعميم والتعمم بالكمية. فياألخذ  -
مطمييييوب تحقيقيييييا ومحتييييوى المقييييررات والبييييرامج بييييين مواصييييفات خييييريج الكمييييية ال تحقيييييق الموائميييية -

 يتم تدريسيا بالكمية.   التيالدراسية 
 

 :يأتيه األهداف ، ستقوم الكمية بما ودعما لهذ
التركيد ميين أن البنيية التحتييية الماديية وعليييات دعيم التعميييم واليتعمم والتقييييم تعمبيي احتياجييات أعضيياء  -

 ل الممارسات.ىيئة التدريس والطالب وترخذ في االعتبار أفض
تمبييية جميييع متطمبييات الييئيية القومييية لضييمان جييودة التعميييم واالعتميياد التييي تحييددىا وحييدة ضييمان  -

 الجودة ومتطمبات مختمف الييئات المينية.  
 تقديم الدعم األكاديمي الالزم لزيادة قدرة جميع الطالب لمنجاح في القسم الذي ينتسبون إليو. -
 القيم واملبادئ األساسيت: -2 
لتعزييييز  آلداب جامعييية سيييوىاجىنييياك مجموعييية مييين القييييم والمبيييادئ األساسيييية تسيييعي إليييييا كميييية ا 

 إستراتيجية التعميم والتعممو وىي:  
أن فرص التعميم والتعمم التي تتيحيا الكمية لطالبيا تسيم في تكوين الطالب فكريا وثقافيا وتععزز  -

 خبراتيم التعميمية والعممية.
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والتعميييم بمييا ييييدف إلييى تطييوير ميييارات وسييمات الطالييبو سييواء فييي مرحميية تصييميم بييرامج الييتعمم  -
الدراسة الجامعية أو في مرحمة الدراسات العمياو ومن ثم ضمان تطوير الميارات الالزمية لتحقييق 

 فيييالنجيياح األكيياديميو وتمبييية احتياجييات سييوق العمييل بعييد التخييرجو والمشيياركة الفاعميية والمتميييزة 
 ع وتحقيق نموه وتطوره ودعم قدراتو.تفعيل ثروات المجتم

إدراك الطيييالب ألىميييية مراعييياة أعميييي مسيييتويات النزاىييية األكاديميييية فيييي كيييل جانيييب مييين جوانيييب  -
 دراستيم.

الييييتعمم ميييين خييييالل المنيييياىج الدراسيييييةو فييييإن الكمييييية تعييييزز الييييوعيو  باإلضييييافة إلييييى تييييوفير فييييرص -
مييين أجيييل التنميييية األكاديميييية والمشييياركة فيييي فيييرص اليييتعمم المتاحييية داخيييل الجامعييية أو خارجييييا 

والشخصية لمطيالبو عميي اخيتالف دراسيتيم. 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 خيارج  -
كسابو الميارات والمواقف التي تؤىمو لمقيام بذلك بفعالية .ا  لتعميم الجامعيو وا 

 
 والدراساث العليا: الليسانسحتقيق أهداف بزامج   -3
لضمان تحقيق خريج الكمية لألىداف اإلستراتيجية وميارات التوظف المحددة من قبل الكمية  :1 -3

 لو سوف يحصل الخريجون عمي:
 مالئمة و المتاحة في التخصصات التي يختارونيا.المنح الدراسية ال 
  تطوير الميارات الالزمة لمتعمم عمى نحو فعيال ومسيتقل مين أجيل دعيم التقيدم فيي جمييع مسيارات

 العممية التعميمية 
  تيدعيم الطييرق التييي تييؤدي إليي إثييراء حييياتيم وتسييييل مسيياىمتيم مسياىمة كامميية فييي المجتمييع فييي

 ي :المستقبل و ويتطمب ذلك ما يم
 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.•  

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

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

تعمميم وانجازاتيم و من خالل تطوير المقررات الدراسية  واألنشيطة واالمتحانيات و والتخطييط لممسيتقبل 
وي التعميمي وتنميية الميياراتو والتقيدم إليى فيرص العميل المناسيبة والمجزيية. وبالتحدييد سواء عمي المست

 ستقدم لمطالب فرصا لمتطوير من خالل:
 
  القدرة عميى تقيييم تقيدميم فيي مختميف الميواد الدراسيية واتخياذ اإلجيراءات المناسيبة لتطيوير أنفسييم

 بمساعدة عضو ىيئة التدريس القائم بتدريس المادة.
   عي بييالفرص المتاحيية بالكمييية ومعرفيية كيفييية الوصييول إلييى تمييك الفييرصو وكييذلكو كيييف تسيييم الييو

 ىذه الفرص في تنمية الشخصية والميارات المختمفة.
  معرفيية الفييرص المتاحيية لخريجييي الكمييية لممزيييد ميين الدراسيية أو فييي مجييال العمييل  وكييذلك معرفيية

 كيفية الوصول إلى تمك الفرص.
 م عمى نحو فعال عن طرييق التعبيير عين ميياراتيم واىتمامياتيم وسيمات القدرة عمى تسويق أنفسي

 أخرى مناسبة ألصحاب العمل وغيرىم.
  .فيم لممساىمة التي يمكن أن يقدميا الخريج لممجتمعو والمنظمات المختمفة والعالم ككل 

 
كييييل مقييييرر دراسييييي  سيتضييييمن توصيييييف لييييذلك المقييييرر يشييييتمل عمييييي أىييييداف ذلييييك المقييييرر : 3-3

 ات التعميمية المستيدفة منو والتي تتالءم مع :والمخرج
  .األىداف اإلستراتيجية لمتعميم والتعمم 
   .احتياجات الطالب وأرباب العمل ووكاالت التمويل والييئات المينية 

 
 املبادئ الزئيسيت لإلسرتاتيجيت -4

ترتكيز أىيداف إسيتراتيجية التعمييم واليتعمم عميي ثالثية عناصير رئيسييةو يحتيوي كيل منييا عمييى   1-4
 سمسمة من اإلجراءات المرتبطة بيا.
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ترحب الكميية بيالتنوع فيي أعضياء ىيئية التيدريس والطيالبو ومين ثيم ستسيعي الكميية لضيمان تنيوع  :أولا  
قييم بما يرخيذ فيي االعتبيار االحتياجيات المتنوعية وطرق التدريس والت برامج الدراسة والمقررات الدراسيةو

 لمتعمم من مختمف الطالب.
 

 اإلجزاءاث
متابعة و تقييم جميع البيرامج الدراسيية لمتركيد مين أن تصيميم المنياىج الدراسيية والتعمييم واليتعمم  سيتم -1

 وأساليب التقييم مناسبة لمطالب عمي اختالف مستوياتيم.
 وىذا يشمل النظر في:

 ات تعميم ذوي االحتياجات الخاصة.متطمب 
 .متطمبات وحدة ضمان الجودة 
 .تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص 
كما سيتم متابعية و تقيييم جمييع المقيررات الدراسيية لضيمان اسيتخدام مجموعية متنوعية مين أسياليب   -2

 التعميم والتعمم والتقييم من أجل تعزيز وقياس ومكافرة
مييييارات المحيييددة والقابمييية لمتحوييييل والتيييي تيييم تحدييييدىا فيييي الطيييالب المتفيييوقين عبييير مجموعييية مييين ال

 المخرجات التعميمية المستيدفة.
ــاا    تسييعي الكمييية لمتركييد ميين أن جميييع المقييررات والبييرامج الدراسييية تييوفر تجربيية ذات جييودة عالييية  :ثاني

 لمطالبو مع بيئة داعمة لتعزيز مشاركتيم في عممية التعمم.
 

  اإلجزاءاث 
تقيييييم المقيييررات الدراسيييية بانتظيييامو ومراجعتييييا لضيييمان وجيييود تنميييية تدريجيييية  سييييتم متابعييية و -1

 لجوانب المعرفة والفيم والميارات.
ضييمان أن الييتعمم مييدعوم بمصييادر الييتعمم المناسييبةو وتقييديم الييدعم األكيياديمي الييالزم. كمييا سيييتم  -2

 وير قدراتيم.تصميم الترتيبات الالزمة لمتوجيو واإلشراف لمساعدة الطالب عمي تحسين وتط
مراجعييية السياسيييات واإلجيييراءات المتبعييية وعلييييات التنفييييذ بالكميييية وتطويرىيييا لضيييمان األخيييذ فيييي  -3

 االعتبار التنوع الطالبيو والحفاظ عمى معدالت أداء عالية.
 :مكتبة الكمية ستكون مسئولة عن -4
 .تطوير ميارات الطالب المعموماتية بطريقة مالئمة ألنماط التعمم المختمفة 
 الكتب األساسية والمراجع الالزمة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. توفير 
  .االستفادة الكاممة من المواد اإللكترونية المتاحة ذات الصمة 
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  .توفير بيئة تعميمية متنوعة ومرنة 
 
تسعي الكمية لضمان االعتراف بالقيمة التي تضيفيا عمى التعميم فيي جمييع أنحياء المؤسسية وأن  :ثالثاا 
 تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والسياسات المتبعة تتسق مع إستراتيجية التعميم والتعمم. خطط
 

 :اإلجزاءاث
ستقوم الكمية بتشجيع ومكافرة البحوث واالبتكارات والممارسات الجيدة في مجيال اليتعمم والتعمييم  -1

 من قبل األفراد واألقسام. 
 ستقوم الكمية بمحاولة توفير المنح الدراسية.  -2
ىيئة التدريس عمي سيتم مراجعة المبادئ الرئيسية لمكمية لضمان استمرارىا في معاونة أعضاء  -3

 كمعممين ومقدمي التوجيو والدعم لمطالب. القيام بدورىم 
المالئميية وتنمييية القييدرات لتمكييين أعضيياء  الميييدانيسييتقوم الكمييية بضييمان تييوافر فييرص التييدريب  -4

 ىيئة التدريس من:
  لدراسية في صور متنوعة.تقديم المقررات ا 
   .استخدام أساليب تقييم مناسبة ألىداف المقرر 
  اكتسييياب فييييم عمميييي الختييييار المصيييادر الصيييحيحة لممعموميييات عميييى االنترنيييت وتطيييوير مييييارات

 التعميم عبر االنترنت لصالح جميع الطالب.
  .تعزيز تطورىم الميني 
   .تقديم الدعم األكاديمي 

  
االسييتمرارية فييي تطييوير الخبييرة لييدعم أعضيياء ىيئيية التييدريس فييي ىييذه الكمييية تتضييمن خطيية    -5

 المجاالتو من خالل مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس عمى سبيل المثال.
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 اخلطت التنفيذيت إلسرتاتيجيت التعليم والتعلم

  فترة التنفيذ المخرجات م

الفئة 
 المستهدفة

 

 مسئولية التنفيذ

 

 أنشطة

 

مؤشرات 
 النجاح

 

 البداية

 

 النهاية
إستراتيجية معلنة وموثقة  1

 للتعليم والتعلم

 أ

 

تطوير طرق التعليم 
لتحقيق المخرجات 
 وأهداف البرنامج

 

أ د وكيل    
الكلية لشئون 

التعليم 
 والطالب

أ د/ رؤساء 
 األقسام العلمية

اعتماد مجلس  -1
الكلية لسياسة طرق 

 التعليم المطورة.

عدد من تحويل  -2
المقررات الدراسية إلى 

 مقررات إلكترونية

 –ندوات  –لجان  -3
 اجتماعات .

اعتماد موارد مالية  -4
لتطوير طرق 

 التدريس.

 استبيان عن رضا -5
المستفيدين من 

 الخدمات.

 

 

طرق تعليم 
 مطورة

سياسة معتمدة  ب
ومعلنة لتشجيع التعلم 

 الذاتي والتفاعلي

أ د وكيل  الطالب  
لشئون الكلية 

التعليم 
 والطالب

أ د/ رؤساء 
 األقسام العلمية

توافر مصادر  -1
 التعلم الذاتي .

أنشطة علمية  -2
للمقررات الدراسية 

التي تساعد على تنمية 
قدرة الطالب على 

 التعلم الذاتي

تقييم التعلم الذاتي )  -3
تخصيص جزء من 

 درجات العملي(.

وجود 
سياسة 
معتمدة 
ومعلنة 
لتشجيع 
التعلم 
الذاتي 

 والتفاعلي

 

 

 

 



 إستشاتٍجٍح انتعهٍم َانتعهم

 

  فترة التنفيذ المخرجات م

الفئة 
 المستهدفة

 

 مسئولية التنفيذ

 

 أنشطة

 

مؤشرات 
 النجاح

 

 البداية

 

 النهاية
مواءمة أدوات  التعليم  2

والتعلم لتحقيق أهداف 
 البرنامج

 أ

 

خطة معتمدة  -
 ملتطوير األقسا

العلمية لزيادة 
فرص التعليم 

 والتعلم

 

أ د وكيل الكلية  الطالب  
لشئون التعليم 

 والطالب

أ د/ رؤساء 
 األقسام العلمية

مساهمة الطالب  -1
في إعداد التقارير 
العلمية ورؤى 
 العملية التعليمية .

اجتماعات  -2
 مجالس األقسام

اللجان المنبثقة  -3
 من مجلس الكلية .

تقارير عن مدى  -4
اإلنجاز في تنفيذ 

 الخطة

 

 خطة معتمدة
لتطوير 

 ماألقسا
 العلمية

قاعات تدريسية  ب
وورش عمل 

ومعامل ) لغات 
 –حاسبات  –

نظم معلومات( 
لتحقيق األهداف 

 التعليمية .

أ د وكيل الكلية  الطالب  
لشئون التعليم 

 والطالب

أ د/ رؤساء 
 األقسام العلمية

توفير األجهزة  -1
العلمية ) أجهزة 

 حاسبات ( –عرض 

تنفيذ خطة  -2
 نة الدوريةالصيا

تحليل نتائج  -3
استبيانات قياس 
 رضاء الطالب

وجود معامل 
قاعات  –

 -تدريس
قاعات ندوات 

 مطورة

مكتبة حديثة  ج
 ومطورة

طالب   
 -الليسانس

الدراسات 
 –العليا 

أعضاء 
هيئة 

التدريس 
والهيئة 
 المعاونة

أ د وكيل الكلية 
لشئون التعليم 

 والطالب

أ د/ رؤساء 
 األقسام العلمية

 إدارة المكتبة

توافر األوعية  -1
 المكتبية الحديثة

 –نقاط إنترنت  -2
مؤتمرات مرئية  

video 

Conference 
تحليل نتائج  -3

استبيانات قياس 
 رضاء الطالب

مكتبة 
متطورة 
 وحديثة

رضاء الطالب  د
عن التسهيالت 
المادية للتعليم 

 والتعلم .

أعضاء هدف  الطالب  
التعليم والتعلم 
 واللجان المشكلة

تشكيل لجنة  -1
 للتعليم والتعلم

تحليل نتائج  -2
استبيانات قياس 
 رضاء الطالب

االرتقاء 
بمعدالت 
الرضاء 

الطالبي عن 
المصادر 

والتسهيالت 
المتاحة للتعليم 

 والتعلم
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 تابع اخلطت التنفيذيت إلسرتاتيجيت التعليم والتعلم

 السياسات الخاصة بالتعليم والتعلم:
 الكمية وتقارير المراجعين الخارجيينإستراتيجية التعميم والتعمم ب -1
 أساليب التعميم والتعمم بالكمية -2
 خطط الكمية في التعامل مع ما يواجييا من مشكالت خاصة بالتعميم والتعمم -3
 خطة التدريب الميداني لمطالب -4
 إستراتيجية تقويم الطالب -5
 المعامل ( –مكتبة  -اإلمكانات المتاحة لمتعميم والتعمم ) قاعات التدريس  -6
 


