
 

 

 

 لكلٌة الفنون التطبٌقٌة استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم

 

 -استراتٌجٌة المحاضرة المطورة:   -1

بما يسمى يتم االستعانة كون المحاضرة من األساليب الشائعة في التعميم الجامعي يمكن ان 
وتعطي شتمل عمى أساليب عديدة تسعى لتفعيل العممية التعميمية ت)بالمحاضرة المطورة( التي 

عمى التقنيات في ذلك ه عمى المساهمة والمشاركة معتمدة يدورَا اكبر لمطالب من حيث تشجع
التربوية منها استخدام جهاز العرض الداتا شو، مع تفعيل نوع األسئمة التي توجه لمطمبة أثناء 

   المحاضرة

 -استراتٌجٌة التعلٌم التفاعلً :   -2

على إسلوب التفاعل بٌن الطالب والمحاضر والمادة العلمٌة  تعتمد استراتٌجٌة التعلٌم التفاعلً
وٌمكن تطبٌق هذا المفهوم من خالل عدة وسائل منها التعلٌم التعاونً والتعلٌم اإللكترونً 

 والعصف الذهنً.

 -التعلٌم التعاونً:      - أ

متبادل ٌشعر هً إستراتٌجٌة ٌعمل فٌها الطالب على شكل مجموعات صغٌرة فً تفاعل إٌجابً  
وٌترواح عدد   فٌه كل فرد أنه مسئول عن تعلمه وتعلم االخرٌن بغٌه تحقٌق أهداف مشتركة

فً   افراد مجموعة التعلٌم التعاونً ما بٌن طالبٌن الً ستة طالب ٌتفاعلون فٌما بٌنهم وٌتعاونون
  ونً .مساعدة بعضهم البعض لتحقٌق التعلم من خالل تفاعل افراد مجموعة التعلم التعا

 لمبادئ الحاكمة لنجاح مجموعات التعلم التعاونً:ا

تشكٌل مجموعة التعلم التعاونً من طالب غٌر متجانسٌن تحصٌلٌاً  :تشكٌل المجموعات    -1

 .أو لغوٌاً أو اجتماعٌاً ٌؤدي إلى تحقٌق الفوائد المرجوة من هذه االستراتٌجٌة
من طالبٌن فقط، ثم بعد ممارسة قصٌرة  ٌبدأ تكوٌن المجموعات :عدد أفراد المجموعة   -2

ٌزداد العدد إلى ثالثة طالب، على أال ٌزٌد عن ستة. وفً أغلب األحٌان ٌتحول العمل داخل 
 .المجموعة إلى مهام ٌقوم بها كل طالبٌن على حدة

ٌتحدد استخدام مجموعات التعلم التعاونً لتحقٌق أهداف التعلم بطول الفترة الزمنٌة  :الوقت   -3

لتً على أفراد المجموعة قضاؤها فً النشاط أو المشروع المحدد. وٌرتبط تحدٌد تلك الفترة ا
 .الزمنٌة بطول الحصة الدراسٌة، ومدى مرونة الجدول الدراسً

ٌتم اختٌار هدف عام ٌسعى الطالب إلى تحقٌقه، وٌجب أن تكون األهداف  :األهداف    -4

كما ٌجب أن ٌفهم الطالب المهمة األكادٌمٌة والسلوكٌات األكادٌمٌة واضحة تماماً لدى الطالب، 
 .المرغوب فٌها من وراء النشاطات والمهام التً كلفوا بأدائها



متابعة عضو هٌئة التدرٌس وتدخله ٌتمثالن فً توضٌح المهمة،  :المتابعة والتدخل   -5

فً تفاصٌل المهمة  والتأكد من فهم الطالب لها، وتشجٌعهم على االستفسار والتساؤل والتفكٌر
أو النشاط، وإعطاء نماذج من األداءات المطلوبة، باإلضافة إلى تسجٌل كل ما ٌتعلق بتعلم كل 

 .طالب وسلوكه
عند تنفٌذ الطالب األهداف المتفق علٌها تظهر ضرورة تقوٌم  :المحاسبة الفردٌة    -6

د من أفراد المجموعة، مساعٌهم نحو التعلم. وٌمكن استخدام أكثر من طرٌقة لتقوٌم كل فر
فٌمكن تقدٌم مشكالت لٌقوم بحلها طالب معٌن، أو اختبار تحرٌري فردي. وبعد االنتهاء من هذا 
ٌُطلب من أي طالب آخر فً المجموعة توضٌح وتفسٌر إجابات زمٌله، وهكذا تتمثل  التقوٌم 

 .أمام كل طالب مسئولٌته الفردٌة عن تعلمه، ومسئولٌته عن تعلم زمالئه
تحلٌل ما قام به الطالب من مهام ونشاطات وتقوٌمها، والتفكٌر فً العملٌات التً  :التأمل    -7

حدثت أثناء أداء هذه المهام والنشاطات، سواء كانت عملٌات عقلٌة أم نفسٌة. وقد تستغرق هذه 
ذاتها، العملٌة من دقٌقتٌن إلى عشرٌن دقٌقة، ولٌس المهم طول الفترة بل القٌام بهذه العملٌة 

ففٌها استخدام لمهارات التفكٌر الناقد، والتفكٌر التأملً، باإلضافة إلى ما تتطلبه عملٌة التأمل 
 .من إخالص ودقة

  
 -التعلٌم االلكترونً: -ب

وسٌلة تدعم العملٌة التعلٌمٌة وتحولها من طور التلقٌن إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمٌة 
تفاعلٌة غنٌة بالتطبٌقات تجمع كل األشكال اإللكترونٌة للتعلٌم المهارات وتهدف إلى إٌجاد بٌئة 

والتعلم حٌث تعتمد على تطبٌقات الحاسبات اإللكترونٌة وشبكات اإلتصال والوسائط المتعددة فً 
نقل المهارات والمعارف وتضم تطبٌقات عبر الوٌب وغرف التدرٌس اإلفتراضٌة حٌث ٌتم 

ألشرطة السمعٌة والفٌدٌو وٌمكن الطالب من الوصول إلى تقدٌم محتوى دروس عبر اإلنترنت وا
 مصادر التعلٌم فً أي وقت وأي مكان.

 -استراتٌجٌة التعلم الذاتً:   -3

تعتمد الكلٌة إستراتٌجٌة التعلم الذاتً الذي ٌعتمد على قٌام الطلب بتحصٌل المعارف والمهارات 
التعلٌم المختلفة مما ٌحقق تنمٌة شخصٌتة معتمداً على قدراته الذاتٌة فً التحصٌل من مصادر 

والقدرة على مواصلة التعلٌم بنفسه مما ٌؤهله لمتابعة التقدم والتطور الذي ٌحدث فً مجال 
تخصصه وتقوم الكلٌة بتطبٌق هذا اإلسلوب من خالل البحوث والمشارٌع التطبٌقٌة فً أغلب 

 مقررات البرامج التعلٌمٌة المختلفة.

 -التعلم التجرٌبً:استراتٌجٌة    -4 

تعتمد الكلٌة إستراتٌجٌة التعلم التجرٌبً فً أغلب المقررات فً البرامج التعلٌمٌة المختلفة من 
خالل قٌام الطالب بعمل تجارب معملٌة لتطبٌق المعارف المكتسبة فً بعض المقررات 

ٌدانٌة فً الدراسٌة بما ٌؤدي الى ترسٌخ المفاهٌم لدى الطالب باإلضافة إلى عمل زٌارات م
المصانع والشركات وأٌضا التدرٌب المٌدانً الذي ٌتم خالل الفترة الصٌفٌة فً السنتٌن 

 األخٌرتٌن من مرحلة البكالورٌوس.

 -استراتٌجٌة التعلٌم الغٌر مباشر:   -5 

تعتمد الكلٌة إستراتٌجٌة التعلٌم الغٌر مباشر من خالل قٌام الطالب بحل مجموعة من التمارٌن 
التطبٌقٌة على المعارف التً تم تدرٌسها بالمقررات الدراسٌة وٌقوم عضو هٌئة التدرٌس أو 
عضو الهٌئة المعاونة بمتابعة الطالب وتقدٌم المساعدة لهم فً حل تلك المشكالت ، مما ٌعزز 

 قدرة الطالب على حل المشكالت التً تواجههم فً الحٌاه العملٌة.



  

لتعلٌم والتعلم وفق طبٌعة نواتج التعلم المقصودة، وقد تتشابه بعض وٌتخٌر المعلم استراتٌجٌة ا
النواتج فً استخدام اإلستراتٌجٌة الواحدة وقد تختلف طبقا لما ٌنبغً أن ٌكتسبه الطالب .ٌمكن 

 ( 1:) ملحق -توضٌح ذلك فً مصفوفة لربط نواتج التعلم واستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم 

 -هنى:العصف الذ استراتٌجٌة   -6
هً استراتٌجٌة حدٌثة لتطوٌر المحاضرة التقلٌدٌة فهً تشجع التفكٌر اإلبداعً وتطلق الطاقات 
الكامنة عند المتعلمٌن فً جو من الحرٌة و األمان ٌسمح بظهور كل األراء واألفكار حٌث ٌكون 
 المتعلم فً قمة التفاعل فً الموقف التعلٌمً ،حٌث ٌقوم المحاضر بعرض المشكلة وٌقوم

الطالب بعرض أفكارهم ومقترحاتهم المتعلقة بحل المشكلة وبعد ذلك ٌقوم المدرس بتجمٌع هذه 
المقترحات ومناقشتها مع الطالب ثم تحدٌد األنسب منها وٌعتمد هذا اإلسلوب على إطالق حرٌة 
التفكٌر وإرجاء التقٌٌم والتركٌز على تولٌد أكبر قدر من األفكار وجواز البناء على أفكار 

 ألخرٌن.ا

 آلٌه مراجعة إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم

 -تتم مراجعة إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم دورٌاً من خالل البنود التالٌة:

 -تحليل نتائج تقارير البرامج العلمية والتي تشمل على العناصر اآلتيه:   

 تحلٌل نتائج اإلمتحانات.       - أ 

لنتائج اإلمتحانات للمقررات الدراسٌة والوقوف على اوجه ٌقوم كل قسم بعمل تحلٌل إحصائً 
القصور فً إستٌعاب الطالب للمقررات أو ألجزاء منها مما ٌنعكس على تطوٌر طرق التدرٌس 

 للمقرر.

 تحلٌل نتائج إستطالع رآي الطالب.  - ب 

رامج من تقوم وحدة الجودة بعمل إستبٌان إلستطالع رآي الطالب فً جمٌع المقررات لجمٌع الب
 -خالل التعرف على ماٌلً:

طبٌعة الكتاب الجامعً  -أداء عضو الهٌئة المعاونة  -أداء عضو هٌئة التدرٌس  -)طبٌعة المقرر
وسائل التعلٌم والتعلم( تقوم الوحدة بتحلٌل هذا اإلستبٌان وسرد  -أوالمادة العلمٌة المتاحة للطالب 

عها على األقسام إلتخاذ ما ٌلزم نحو التغلب على نقاط القوة والضعف لكل بنود اإلستبٌان وتوزٌ
 نقاط الضعف.

 تحلٌل نتائج إستبٌان األطراف المعنٌه )الخارجٌة(. -جـ 

تقوم وحدة الجودة بتحلٌل اإلستبٌان الخاص بإستطالع رآي األطراف الخارجٌىة حول خرٌج 
الضعف لعمل خطة التغلب الكلٌة من البرامج المختلفة للتعرف على نقاط القوة وتعزٌزها و نقاط 

 علٌها.

 تحلٌل نتائج إستطالع رآي أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونه.      - د 

تقوم وحدة الجودة بتحلٌل اإلستبٌان الخاص بإستطالع رآي أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة 
 المعاونة حول وسائل التعلٌم والتعلم وأسالٌب التقوٌم المستخدمة.


