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استراتٌجٌات التدرٌس والتعلم والتقوٌم
الرؤٌة
تتطلع كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة بنها إلى تحقٌق التمٌز والرٌادة فى التعلٌم النوعى ،البحث العلمى ،خدمة
المجتمع والمناففة فى فوق العمم محلٌا ًا وإإلٌمٌا ًا .

الرسالة
تلتزم كلٌة التربٌة النوعٌة ببنها بإعداد خرٌج (معلم -أخصائى) نوعى فى برامجها االكادٌمٌة المختلفة طبقا َ
لمعاٌٌر الجودة مإهالًا مهنٌاًا ،إادراًا على المناففة والبحث العلمى واالبداع والمشاركة المجتمعٌة ،ملبٌا َ
الحتٌاجات فوق العمم متحلٌا ًا بآداب وأخالإٌات المهنة.

مقدمة:
فً ظم متطلبات فوق العمم المتغٌرة ،تفعى الكلٌة جاهدة إلى تطوٌر االفتراتٌجٌات التعلٌمٌة ،لما لها من
تؤثٌر مباشر على الجوانب المجتمعٌة .حٌث ٌعتمد المجتمع بدرجة كبٌرة على مإففات التعلٌم العالً فً
إعداد أبنائه القادرٌن على تلبٌة احتٌاجاته ،وتوفٌر متطلبات المهن وفرص عمم جدٌدة .وفى ضوء ذلك
تعلٌمٌة
تفعى الكلٌة الى تحدٌث المواصفات التً ٌنبغً أن ٌتحلى بها الخرٌج الذي ٌعمم بالمجاالت ام
المختلفة .حٌث ٌتصف التعلٌم الجٌد فً عصر المعرفة باكتفاب الطالب القدرة على اإلبداع واالبتكار،
وافتخدام التكنولوجٌا والتعلم الذاتً ،والتعلم مدى الحٌاة ،ومن ثم التحوم من نمط التعلم التقلٌدي إلى نمط
التعلم الفعام.

أهداف االستراتٌجٌات
 .1تشجٌع الطالب على إبداء رأٌهم.
 .2تعوٌد الطالب على التفكٌر المنطقً.
 .3تشجٌع الطالب على اإلتٌان بالحلوم العدٌدة المتنوعة للمشكالت الهندفٌة.
 .4القدرة على إعطاء تففٌر منطقً للحلوم التً توصلوا إلٌها.
 .5تشجٌع الطالب على الوصوم للتعمٌمات والنظرٌات والقواعد والمفلمات بؤنففهم بطرٌقة
االكتشاف.
 .6شٌوع جو الدٌموإراطٌة والبعد عن التفلطٌة.
 .7تنوٌع أفالٌب التدرٌس المفتخدمة لتحقٌق األهداف المرجوة.
 .8تشجٌع الطالب على افتخدام أفلوب العصف الذهنً لمناإشة األفئلة المفتوحة و االكتشاف.
 .9تشجٌع الطالب على التعلم التعاونً لزٌادة القدرة لدى الطالب على اإلتٌان بحلوم متنوعة وجدٌدة
وإصدار األحكام وإعطاء المبررات حوم الوصوم لهذه الحلوم.
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 .10تعوٌد الطالب على البناء على أفكار اآلخرٌن وتطوٌرها.
 .11تزوٌد الطالب بمهارات العمم الجماعً
 .12تحقٌق المتعة وزٌادة الثقة بالنفس التً ٌشعر بها الطالب أثناء ممارفتهم لعملٌة التفكٌر االبتكاري.
 .13التؤكٌد على التعلم الذاتً والتعلم باالكتشاف.
 .14توظٌف حم المشكالت ابتكارٌا ًا فً كم أجزاء المنهج ،وافتخدام المشكالت التً تحدث فً الحٌاة
العملٌة.
 .15العمم على زٌادة التحصٌم الدرافً للطالب من خالم ممارفة األنشطة االبتكارٌة.
 .16مناإشة مدى جودة األفكار (الحلوم المطروحة) أثناء الدروس.
وترتكز عملٌة التعلٌم والتعلم بالكلٌة على مجموعة من اإلفتراتٌجٌات الحدٌثة مثم افتراتٌجٌة التعلٌم
التفاعلً والتعلٌم الغٌر مباشر والتعلٌم الذاتً باإلضافة الى تطوٌر اإلفتراتٌجٌة التقلٌدٌة المبنٌة على التعلٌم
المباشر وهذا من خالم افتخدام العصف الذهنً واالعتماد على حم افتراتٌجً للمشكالت وافتراتٌجٌة
التعلم القائم على المشروعات .وفنعرض ملخصا لهذه االفتراتٌجٌات فٌما ٌلً:

 -1استراتٌجٌة المحاضرة المطورة-:
كون المحاضرة من األساليب الشائعة في التعميم الجامعي يمكن ان يستعين التدريسي بما يسمى (بالمحاضرة
المطورة) التي اشتممت عمى أساليب عديدة تسعى لتفعيل العممية التعميمية وتعطي دو اَرً اكبر لمطالب من

حيث تشجعو عمى المساىمة والمشاركة معتمدة عمى التقنيات التربوية منيا استخدام جياز العرض الداتا شو،

مع تفعيل نوع األسئمة التي توجو لمطمبة أثناء المحاضرة وان يعمل أسموب تدريسو إلى:

 فسح المجال لكافة الطمبة بتوجيو األسئمة أثناء إلقاء المدرس لمدرس ذلك لتجنب الطالب تضارب اآلراء
واألفكار المطروحة .




قيام المدرس بتشجيع الطمبة عمى طرح ما يغمض عمييم من األفكار .

تعويد الطمبة عمى أسموب وآداب المحاورة لتوجيو السؤال في كافة مجاالت الحياة



ابتعاد المدرس عن التزمت بآرائو واجبار الطمبة لمخضوع ليا من دون السماح ليم بإبداء أرائيم



تبسيط ما يصعب عمييم من خالل التدرج في عرض المادة .

إن توجيو المدرس األسئمة إلى طمبتو بغية جذبيم نحو ما يعرضو عمييم من المعمومات
والمادة الدراسية واشراكيم فييا لغرض تخميص طمبتو من الشرود الذىني وأحالم اليقظة .
والغاية من ىذه األسئمة تعود إلى أحد السببين اآلتيين :


التأكد من قيام الطمبة بتحضير مادة الدرس .
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تشخيص الفقرات الصعبة التي تعترض الطمبة في مادة الدرس .

وتقسم األسئمة التي يوجييا المدرس إلى قسمين :

أ .األسئلة االختيارية ويلجأ إليها :

 .1في بداية الدرس  ،وغايتو منيا بيان معمومات الطمبة حول الموضوع  ،وتذكيرىم بالمعمومات العممية
السابقة وربطيا بموضوع الدرس لتمك الحصة الدراسية .
وينبغي أن تكون ىذه األسئمة ضمن الشروط اآلتية :


تدور حول موضوع الدرس الحالي والدروس السابقة .



قميمة العدد ومحدودة اإلجابة .



أن تثير فييم الشوق والرغبة في تتبع ما سيعرضو عمييم من أفكار جديدة وتدعى بالتمييدية .

 .2في نياية الدرس  ،وتدعى ىذه األسئمة باألسئمة التمخيصية أو المراجعة والغاية منيا التأكد أن معظم
الطمبة قد استوعبوا المادة الدراسية وينبغي أن تمتاز ىذه االسئمة بـ:



التركيز عمى البعض من المحاور لممادة األساسية.

اإلحاطة بالمادة العممية التي عرضيا المدرس مراعيا فيو تسمسل األفكار.

ب .األسئمة التفكيرية أو التكشفية أو التعميمية .

ومحورىا يكون ذا عالقة وثيقة بصمب الموضوع لتمك الحصة الدراسية  ،وينبغي أن تراعي ىذه األسئمة

المستويات العقمية لمطمبة  ،وكذلك معموماتيم السابقة  ،ومنحيم الوقت الكافي اذ سيؤدي ىذا إلى اندفاع

الطمبة وتشويقيم إلى التفاعل مع األسئمة واإلجابة عمييا بكل مرونة .

 -2استراتٌجٌة التعلٌم التفاعلً -:
تعتمد افتراتٌجٌة التعلٌم التفاعلً على إفلوب التفاعم بٌن الطالب والمحاضر والمادة العلمٌة وٌمكن تطبٌق
هذا المفهوم من خالم عدة وفائم منها التعلٌم التعاونً والتعلٌم اإللكترونً والعصف الذهنً.

أ -التعلٌم التعاونً-:
هً إفتراتٌجٌة ٌعمم فٌها الطالب على شكم مجموعات صغٌرة فً تفاعم إٌجابً متبادم ٌشعر فٌه كم فرد
أنه مفئوم عن تعلمه وتعلم االخرٌن بغٌه تحقٌق أهداف مشتركة وٌترواح عدد افراد مجموعة التعلٌم
التعاونً ما بٌن طالبٌن الً فتة طالب ٌتفاعلون فٌما بٌنهم وٌتعاونون فً مفاعدة بعضهم البعض لتحقٌق
التعلم من خالم تفاعم افراد مجموعة التعلم التعاونً .

وتتمٌز هذه اإلستراتٌجٌة بممٌزات عدٌده مثل-:
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 .1زٌادة معدالت التحصٌم وتحفٌن إدرات التفكٌر عند الطالب.
 .2نمو عالإات إٌجابٌة بٌنهم مما ٌحفن إتجاهات الطالب نحو عملٌة التعلم وزٌادة ثقة الطالب
بؤنففهم.
 .3تنمٌة روح التعاون والعمم الجماعً بٌن الطالب.
 .4زٌادة احترام وتفهم الطالب لقدرات االخرٌن واهتماماتهم وحاجاتهم.
 .5االفتقاللٌة االٌجابٌة.
 .6التفاعم وجها لوجه.
 .7المفئولٌة الفردٌة.
 .8المهارات والقدرات االجتماعٌة.
 .9تفكٌر افراد المجموعة فً عملٌات التفاعم بٌنهم.

المبادئ الحاكمة لنجاح مجموعات التعلم التعاونً:
-1

-2
-3
-4

-5
-6

-7

تشكٌم المجموعات :تشكٌم مجموعة التعلم التعاونً من طالب غٌر متجانفٌن تحصٌلٌا ًا أو
لغوٌا ًا أو اجتماعٌا ًا ٌإدي إلى تحقٌق الفوائد المرجوة من هذه االفتراتٌجٌة.
عدد أفراد المجموعة ٌ :بدأ تكوٌن المجموعات من طالبٌن فقط ،ثم بعد ممارفة إصٌرة ٌزداد
العدد إلى ثالثة طالب ،على أال ٌزٌد عن فتة .وفً أغلب األحٌان ٌتحوم العمم داخم المجموعة
إلى مهام ٌقوم بها كم طالبٌن على حدة.
الوإت ٌ :تحدد افتخدام مجموعات التعلم التعاونً لتحقٌق أهداف التعلم بطوم الفترة الزمنٌة التً
على أفراد المجموعة إضاإها فً النشاط أو المشروع المحدد .وٌرتبط تحدٌد تلك الفترة الزمنٌة
بطوم الحصة الدرافٌة ،ومدى مرونة الجدوم الدرافً.
األهداف ٌ :تم اختٌار هدف عام ٌفعى الطالب إلى تحقٌقه ،وٌجب أن تكون األهداف األكادٌمٌة
واضحة تماما ًا لدى الطالب ،كما ٌجب أن ٌفهم الطالب المهمة األكادٌمٌة والفلوكٌات المرغوب
فٌها من وراء النشاطات والمهام التً كلفوا بؤدائها.
المتابعة والتدخم  :متابعة عضو هٌئة التدرٌس وتدخله ٌتمثالن فً توضٌح المهمة ،والتؤكد من
فهم الطالب لها ،وتشجٌعهم على االفتففار والتفاإم والتفكٌر فً تفاصٌم المهمة أو النشاط،
وإعطاء نماذج من األداءات المطلوبة ،باإلضافة إلى تفجٌم كم ما ٌتعلق بتعلم كم طالب وفلوكه.
المحافبة الفردٌة  :عند تنفٌذ الطالب األهداف المتفق علٌها تظهر ضرورة تقوٌم مفاعٌهم نحو
التعلم .وٌمكن افتخدام أكثر من طرٌقة لتقوٌم كم فرد من أفراد المجموعة ،فٌمكن تقدٌم مشكالت
لٌقوم بحلها طالب معٌن ،أو اختبار تحرٌري فردي .وبعد االنتهاء من هذا التقوٌم ٌُطلب من أي
طالب آخر فً المجموعة توضٌح وتففٌر إجابات زمٌله ،وهكذا تتمثم أمام كم طالب مفئولٌته
الفردٌة عن تعلمه ،ومفئولٌته عن تعلم زمالئه.
التؤمم  :تحلٌم ما إام به الطالب من مهام ونشاطات وتقوٌمها ،والتفكٌر فً العملٌات التً حدثت
أثناء أداء هذه المهام والنشاطات ،فواء كانت عملٌات عقلٌة أم نففٌة .وإد تفتغرق هذه العملٌة من
دإٌقتٌن إلى عشرٌن دإٌقة ،ولٌس المهم طوم الفترة بم القٌام بهذه العملٌة ذاتها ،ففٌها افتخدام
لمهارات التفكٌر الناإد ،والتفكٌر التؤملً ،باإلضافة إلى ما تتطلبه عملٌة التؤمم من إخالص ودإة.
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ب -التعلٌم االلكترونً-:
وفٌلة تدعم العملٌة التعلٌمٌة وتحولها من طور التلقٌن إلى طور اإلبداع والتفاعم وتنمٌة المهارات وتهدف
إلى إٌجاد بٌئة تفاعلٌة غنٌة بالتطبٌقات تجمع كم األشكام اإللكترونٌة للتعلٌم والتعلم حٌث تعتمد على
تطبٌقات الحافبات اإللكترونٌة وشبكات اإلتصام والوفائط المتعددة فً نقم المهارات والمعارف وتضم
تطبٌقات عبر الوٌب وغرف التدرٌس اإلفتراضٌة حٌث ٌتم تقدٌم محتوى دروس عبر اإلنترنت واألشرطة
الفمعٌة والفٌدٌو وٌمكن الطالب من الوصوم إلى مصادر التعلٌم فً أي وإت وأي مكان.
التعلٌم االلكترونً ٌودي الً خبرات تعلم ثرٌة النها تتٌح خبرات تعلم غنٌة تتفم بانها :
 -1فردٌة  :عرض المعلومات ٌتم بطرٌقة واحدة فً كم مرة مما ٌضمن أن كم متعلم ٌتعرف على
المفتوى نففه من المعلومات وبالجودة ذاتها .غٌر أن التعلم بمفاعدة تكنولوجٌا المعلومات ٌمكنه
أٌضا ًا أن ٌكون فردٌاًا ،أي ٌمكن تفصٌم المعلومات لتلبً حاجات متعلم معٌن بناء على تحدٌده
لتلك الحاجات ،وتقدٌم المفاعدة والدعم لهذا المتعلم بطرٌقة تختلف عن تقدٌمها لمتعلم آخر ،ومن
ثم فإن التغذٌة الراجعة المقدمة للمتعلم تكون فردٌة وفورٌة.
 -2تفاعلٌة  :التعلم بمفاعدة تكنولوجٌا المعلومات ٌوفر بٌئة تفاعلٌة تختلف عن الدور الفلبً الذي
ٌجد المتعلم نففه فً موإف المحاضرة .كما توفر مزٌداًا من المشاركة التً إد ال تتوافر أثناء
التعلم مع األإران ،حٌث ٌجري المتعلم مع الكمبٌوتر حواراًا ٌتبادم فٌه الطرفان الفإام واإلجابة،
مع التغذٌة الراجعة من الكمبٌوتر للمتعلم.
 -3ذاتٌة المسار  :المتعلم ٌفتطٌع التحكم فً طرٌقة عرض المعلومات التً تقدمها افتراتٌجٌة التعلم
بمفاعدة تكنولوجٌا المعلومات ،وبإمكانه أن ٌعٌد أجزاء معٌنة من المحتوى ومراجعتها بقدر ما
ٌرٌد  ،وفً الوإت ذاته ٌمكنه تخطً بعض األجزاء ألنه ٌرغب فً التركٌز على ما ال ٌعرفه أو
ال ٌتقنه.
 -4آمنة  :حٌث ٌتم التعلم فً بٌئة آمنة مقارنة ببٌئة الفصم التً ٌظهر فٌها التنافس ،وٌقع المتعلم
أحٌانا ًا تحت ضغط غرفة الدرافة ،لكنه بافتخدام الكمبٌوتر فً التعلم ٌفتطٌع التخلص من هذه
المشاعر ،وٌحدد فرعة فٌره ،وطرٌقة تعلمه.
 -5مناهج ثرٌة ٌ :مكن النظر إلى التعلم بمفاعدة تكنولوجٌا المعلومات على أنه وفٌلة إلثراء
المناهج بإتاحة -الفرص للتعرض إلى نشاطات تعلم متنوعة إلى حد كبٌر ،وهو ما تتٌحه التقنٌات
التً وفرتها تكنولوجٌا المعلومات.
 -6تنوع أسالٌب التعلم :بهذه االفتراتٌجٌة “تكتٌكات” متعددة ،حٌث ٌمكن افتخدام ما ٌؤتً:
أ -التعلم عن بعد :فؤٌنما ٌتواجد المتعلم ٌفتطٌع الحصوم على المواد التعلٌمٌة التً
ٌرٌدها عن بعد ،هذا ٌعنً أن القائمٌن على تصمٌم المواإع التعلٌمٌة ٌحرصون على
أن تتضمن هذه المواإع المواد التدرٌفٌة والتدرٌبٌة الممكنة ،مع إمكانٌة تغٌٌرها
وتطوٌرها بما ٌواكب المتغٌرات المحٌطة بالمجام المعرفً.
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ب -التعلم المفتوح والمرن ٌ :فتطٌع المتعلم دخوم المواإع التعلٌمٌة أو التدرٌبٌة ذات
المواد المنافبة للمناهج التعلٌمٌة وٌختار منها ما ٌتعلمه وإتما ٌشاء.
ج -التعلم الجماعً ٌ :مكن للمتعلم أن ٌتعامم مع المواإع التعلٌمٌة بمفرده ،وٌمكن
لمجموعة من المتعلمٌن افتخدام المواد التعلٌمٌة المتاحة معا تحت إشراف عضو
هٌئة التدرٌس.
 -7العروض التعلٌمٌة  :تتٌح المواإع التعلٌمٌة والتدرٌبٌة لعضو هٌئة التدرٌس أن ٌفتخدم ما فٌها من
مواد لتقدٌم عروض تعلٌمٌة لتدرٌس نقاط معٌنة من المنهج.

 -3استراتٌجٌة التعلم الذاتً-:
تعتمد الكلٌة إفتراتٌجٌة التعلم الذاتً الذي ٌعتمد على إٌام الطلب بتحصٌم المعارف والمهارات معتمداًا على
إدراته الذاتٌة فً التحصٌم من مصادر التعلٌم المختلفة مما ٌحقق تنمٌة شخصٌتة والقدرة على مواصلة
التعلٌم بنففه مما ٌإهله لمتابعة التقدم والتطور الذي ٌحدث فً مجام تخصصه وتقوم الكلٌة بتطبٌق هذا
اإلفلوب من خالم البحوث والمشارٌع التطبٌقٌة فً أغلب مقررات البرامج التعلٌمٌة المختلفة.

 -4استراتٌجٌة التعلم التجرٌبً-:
تعتمد الكلٌة إفتراتٌجٌة التعلم التجرٌبً فً أغلب المقررات فً البرامج التعلٌمٌة المختلفة من خالم إٌام
الطالب بعمم تجارب معملٌة لتطبٌق المعارف المكتفبة فً بعض المقررات الدرافٌة بما ٌإدي الى ترفٌخ
المفاهٌم لدى الطالب باإلضافة إلى عمم زٌارات مٌدانٌة للهٌئات والمإففات وأٌضا التدرٌب المٌدانً الذي
ٌتم خالم الفترة الصٌفٌة فً الفنتٌن األخٌرتٌن من مرحلة البكالورٌوس.

 -5استراتٌجٌة التعلٌم الغٌر مباشر-:
تعتمد الكلٌة إفتراتٌجٌة التعلٌم الغٌر مباشر من خالم إٌام الطالب بحم مجموعة من التمارٌن التطبٌقٌة على
المعارف التً تم تدرٌفها بالمقررات الدرافٌة وٌقوم عضو هٌئة التدرٌس أو عضو الهٌئة المعاونة بمتابعة
الطالب وتقدٌم المفاعدة لهم فً حم تلك المشكالت  ،مما ٌعزز إدرة الطالب على حم المشكالت التً
تواجههم فً الحٌاه العملٌة.
وٌتخٌر المعلم افتراتٌجٌة التعلٌم والتعلم وفق طبٌعة نواتج التعلم المقصودة ،وإد تتشابه بعض النواتج فً
افتخدام اإلفتراتٌجٌة الواحدة وإد تختلف طبقا لما ٌنبغً أن ٌكتفبه الطالب ٌ.مكن توضٌح ذلك فً مصفوفة
لربط نواتج التعلم وافتراتٌجٌات التعلٌم والتعلم  (:-ملحق ) 1

 -6استراتٌجٌة العصف الذهنى-:
هً افتراتٌجٌة حدٌثة لتطوٌر المحاضرة التقلٌدٌة فهً تشجع التفكٌر اإلبداعً وتطلق الطاإات الكامنة عند
المتعلمٌن فً جو من الحرٌة و األمان ٌفمح بظهور كم األراء واألفكار حٌث ٌكون المتعلم فً إمة التفاعم
فً الموإف التعلٌمً ،حٌث ٌقوم المحاضر بعرض المشكلة وٌقوم الطالب بعرض أفكارهم ومقترحاتهم
المتعلقة بحم المشكلة وبعد ذلك ٌقوم المدرس بتجمٌع هذه المقترحات ومناإشتها مع الطالب ثم تحدٌد األنفب
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منها وٌعتمد هذا اإلفلوب على إطالق حرٌة التفكٌر وإرجاء التقٌٌم والتركٌز على تولٌد أكبر إدر من األفكار
وجواز البناء على أفكار األخرٌن.

 -7استراتٌجٌة التعلم القائم على المشروعات

ًا
مركزا لهذه العملٌة؛
فتراتٌجً بدور المتعلم الفعَّام فً عملٌة التعلم ،بم وتجعم من المتعلم
ة
تهتم هذه اال
وتفتخدممع المواد الدرافٌة التً ٌغلب علٌها الجانب
وٌقتصر دور المعلم على الموجه والمٌفر
العملٌوالتطبٌقً على الجانب النظري ،األمر الذي ٌتطلب افتخدام افتراتٌجٌة التعلٌم القائم على المشروع،
عند تدرٌس هذه الم واد حٌث ٌقوم الطالب بفلفلة من النشاطات والتعلم على الحافب اآللً خارج حدود
حجرة الدرافة على أفاس مٌوله واتجاهاته برغبة وحماس ،بغرض تحقٌق أهداف محددة فً محٌطه
االجتماعً.

انشطة التعلٌم والتعلم
ٌعرف النشاط بصفة عامة بؤنه ممارفة الطالب لعمم ما لتحقٌق أهداف أو نواتج تعلم محددة .وٌحدد
مضمون النشاط األعمام والمهام التً ٌمارفها الطالب بهدف اكتفابه نواتج التعلم المنشودة .وإد تشتمم
أنشطة التعلٌم والتعلم إجراءات عدٌدة منها :القراءة ،إجراء البحوث ،إجراء التجارب العملٌة ،كتابة
المقاالت ،المشروعات ،تصمٌم ماكٌت.....،إلخ .وإد تكون أنشطة إثرائٌة أو إضافٌة ٌمارفها الطالب
لتحقٌق نواتج التعلم ٌ.مكن توضٌح هذه االنشطة فً مصفوفة لربط نواتج التعلم انشطة التعلٌم والتعلم
ٌتم عمم مصفوفة تجمع افتراتٌجٌات التعلٌم و انشطة التعلٌم والتعلم لكم برنامجٌ .مكن توضٌح هذه
المصفوفة فً .

آلٌة متابعة وتنفٌذ استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم
بناء على ما انتهت الٌه الدرافات وورش العمم باألإفام العلمٌة لمناإشة كٌفٌة متابعة وتنفٌذ افتراتٌجٌات
التعلٌم والتعلم ،فقد تم تحدٌد ألٌة تتلخص نقاطها الرئٌفٌة والدالئم علٌها فٌما ٌلً:

نقاط المتابعة
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1

الدالئل

اعالم الطالب فً بداٌة تدرٌس المقرر باالفتراتٌجٌات

موإع الكلٌة

واالفالٌب المتبعة فً تدرٌس موضوعات المقرر.
2

عمم افتبٌان ٌغطً التغذٌة الراجعة من الطالب الخاصة
بتدرٌس المقرر.

8

االفتبٌانات

3

تفعٌم حافظة المقرر (اذا امكن) والتً تحتوي على كم

حافظة المقرر

انشطة الطالب خالم الفصم الدرافً للتؤكد من طرق
وافالٌب التدرٌس المتبعة.
4

تشكم لجنة من القفم العلمً لتحلٌم االفتبٌان وحافظة

إرار تشكٌم اللجنة

المقرر للطالب لتحدٌد مدى تنفٌذ االفتراتٌجٌات المعلنة.
5

ٌرفع تقرٌر من اللجنة الً مجلس القفم التخاذ اي اجراءات

تقرٌر اللجنة

تصحٌحٌة اذا ووجدت.
6

اعالم عضو هٌئة التدرٌس ومعاونٌه بنتائج التحلٌم وإرار

إرار مجلس القفم تجاه

مجلس القفم حتى ٌتمكنوا من تعزٌز نقاط القوة ومعالجة

توصٌات اللجنة

نقاط الضعف.

آلٌه مراجعة إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم
تتم مراجعة إفتراتٌجٌة التعلٌم والتعلم دورٌا ًا من خالم البنود التالٌة-:

)1

تحليل نتائج تقاريز البزامج العلمية والتي تشمل علً العناصز اآلتيه-:

أ -تحلٌل نتائج اإلمتحانات.
ٌقوم كم إفم بعمم تحلٌم إحصائً لنتائج اإلمتحانات للمقررات الدرافٌة والوإوف على اوجه القصور فً
إفتٌعاب الطالب للمقررات أو ألجزاء منها مما ٌنعكس على تطوٌر طرق التدرٌس للمقرر.

ب -تحلٌل نتائج إستطالع رآي الطالب.
تقوم وحدة الجودة بعمم إفتبٌان إلفتطالع رآي الطالب فً جمٌع المقررات لجمٌع البرامج من خالم
التعرف على ماٌلً-:
(طبٌعة المقرر -أداء عضو هٌئة التدرٌس  -أداء عضو الهٌئة المعاونة  -طبٌعة الكتاب الجامعً أوالمادة
العلمٌة المتاحة للطالب  -وفائم التعلٌم والتعلم) تقوم الوحدة بتحلٌم هذا اإلفتبٌان وفرد نقاط القوة والضعف
لكم بنود اإلفتبٌان وتوزٌعها على األإفام إلتخاذ ما ٌلزم نحو التغلب على نقاط الضعف.
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جـ  -تحلٌل نتائج إستبٌان األطراف المعنٌه (الخارجٌة).
تقوم وحدة الجودة بتحلٌم اإلفتبٌان الخاص بإفتطالع رآي األطراف الخارجٌىة حوم خرٌج الكلٌة من
البرامج المختلفة للتعرف على نقاط القوة وتعزٌزها و نقاط الضعف لعمم خطة التغلب علٌها.

د -تحلٌل نتائج إستطالع رآي أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونه.
تقوم وحدة الجودة بتحلٌم اإلفتبٌان الخاص بإفتطالع رآي أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة حوم
وفائم التعلٌم والتعلم وأفالٌب التقوٌم المفتخدمة.

)2

تحليل نتائج تقاريز المزاجعين-:
تقوم وحدة الجودة بتحلٌم تقارٌر مراجعة توصٌف البرامج األكادٌمٌة والمقررات (داخلٌة و خارجٌة) وبٌان
مالئمة األنماط التعلٌمٌة المفتخدمة لمخرجات التعلم المفتهدفة.

)3

عمل خطة تحسين سنىية لمعالجة نقاط الضعف-:
درافة إنعكاس خطة التحفٌن على تطوٌر البرامج والمقررات وأفالٌب التعلٌم واإلمكانٌات المتاحة المتاحة
وطرق التقوٌم.

)4

عزض نتائج مزاجعة إستزاتيجية التعليم علي األطزاف المعنية-:

)5

مقارنة التقييم الذاتي علً فتزات متتالية للىقىف عً تأثيز خطظ تحسين علي تطىيز العملية التعليمية-:

شمولٌة التقوٌم
التقوٌم عملٌة ٌقصد بها التعرف على مدى تحقٌق نواتج التعلم المفتهدفة والمقصود بالشمولٌة هو أن تنصب
عملٌة التقوٌم على جمٌع جوانب نمو الطالب ( المعرفً –الوجدانً – المهاري ) وهذا ٌإدى إلى تنوع
أفالٌب التقوٌم وأدواته.

أنواع التقوٌم
أوال :التقىيم المبدئي  -القبلي Pre-Evaluation
وٌتم إبم البدء فً تعلٌم أي محتوى أو مقرر وذلك بهدف تحدٌد ما ٌتوفر لدى المتعلم من خصائص ترتبط
بموضوع العلم لمعرفة مدى حاجة المتعلمٌن إلى تعلم بعض المهارات أو المتطلبات الالزمة لبد درافة
موضوع ما .وٌنقفم إلى:
 -1االختبارات الشخصٌة.
 -2االختبارات القبلٌة.
 -3اختبارات متطلبات التعلم المفبقة.
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ثانيا :التقىيم البنائي  -التكىيني Formative Evaluation
وٌعنى افتخدام التقوٌم أثناء عملٌة التدرٌس بغرض تحدٌد مدى تقدم الطالب نحو األهداف التعلٌمٌة المرجوة
وتقدٌم تغذٌة راجعة للمعلم عن فٌر تعلم الطالب والتدرٌس ومن ثم الفعى لتحفٌن كافة عناصر المنظومة
التعلٌمٌة ،وٌضم التقوٌم التكوٌنً ثالث مراحم ( :جمع البٌانات – تحلٌم البٌانات – المراجعة )
ثالثا :التقىيم التجميعي  -الختامي Summative Evaluation
وٌعنى الحكم على مدى إحراز نواتج التعلم بهدف اتخاذ إرارات مثم نقم المتعلم إلى مفتوى أعلى أو
تخرجه .وٌتم عادة فً نهاٌة تدرٌس محتوى أو برنامج تعلٌمً أو نهاٌة مرحلة التعلٌم وهً اختبارات من
النوع محكً المرجع.

وسائل التقويم الشامل وأدواته


االختبارات Tests

 -1االختبارات التحصيلية
أوال :االختبارات الشفهية
ثانيا :االختبارات

Achievement Tests
Oral Tests

التحزيزية Paper and Pencil Tests

 -2اختبارات معملية
 -3اختبارات سزيعة )(Quizzes


تقارير )(Reports
المالحظة Observation
تعتبر المالحظة وفٌلة هامة من وفائم التقوٌم إذ أنها تلقى الضوء على فلوك الطالب وأفعاله
ولٌس على أإواله ألنه فً بعض األحٌان ٌكون هناك فرق كبٌر بٌن األفعام واألإوام.



الحوار والمناقشات الصفية Class Discussion
تمثم المناإشات الصفٌة مصدرا هاما للمعلومات حوم تعلم الطالب وإدراته ومدى تقدمه وٌمكن
لالفتاذ أن ٌقٌم أداء الطالب من خالم المناإشات الصفٌة.



المشروعات التطبيقية.
ملف إنجاز الطالب Portfolio
ٌضم عٌنات من األعمام واألنشطة والمشروعات والتقارٌر التً ٌقوم بها الطالب وٌشمم مدى
ما حققه من تقدم ونمو لتحقٌق أهداف محدده وٌشارك الطالب فً اختٌارها من خالم معاٌٌر
وأفس توضع مفبقا لهذا االختٌار  .وإٌمة البورتفولٌو تكمن فً أنها توفر الفرصة للطالب فً
أن ٌكون مشاركا وفعاال نشطا فً عملٌات التعلٌم.
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النسبة المئوية المقابلة للتقديرات الجامعية:
 -1المواد العملية من  100درجة:
 ضعيف جدا

صفر%29.9 -

 ضعيف

%\49.9 - %30

 مقبول

% 64.9 -50

 جيد

% 74.9 - %65

 جيد جدا

% 84.9 - %75

 ممتاز

 %85فاكثر

راسب الالئحة %30 :من الدرجة
 الحد األدنى  18الدرجة من 60 الحد األدنى  182الدرجة من 40 -2المواد النظرية من  50درجة:
 ضعيف جدا

صفر%14.9 -

 ضعيف

%\24.9 - %15

 مقبول

% 32.4 -% 25

 جيد

% 37.4 - %32.5

 جيد جدا

% 42.4 - %37.5

 ممتاز

 %42.5فاكثر
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