إستراتيجية التعليم والتعلم و اساليب التقييم

مقدمة:
فً ظل تحدٌات العصر و متطلبات سوق العمل ،تسعى الكلٌة جاهدة الً تطوٌر المنظومة التعلٌمٌة و الوصول الى
مكانة مرموقة بٌن الكلٌات و االنفراد بتخرٌج طالب متمٌز من الناخٌة العلمٌة و العملٌة له الفدرة علً المنافسة بجدٌة
فً سوف العمل .و من ثم تحاول الكلٌة تطبٌق استراتٌجٌات مناسبة تخدم العملٌة التعلٌمٌة و النهوض بها.

التعريف باالستراتيجية:
هً خطوات اجرائٌة منتظمة و متسلسلة داخل قاعة الدراسة من استغالل المكانات متاحة تهدف الً تحثٌث األهداف
التعلٌمٌة.

الهدف العام:
تطوٌر الممارسات التدرٌسٌة ألعاا هٌئة التدرٌ و معاونٌهم  ،التً تشمل أسالٌب التدرٌ وطرقه،
والمواقف التعلٌمٌة داخل المحاارات/الدرو العلمٌة وخارجهم ،من أجل الحصول على نواتج تعلٌمٌة جٌدة.

األهداف التفصيلية:
للوصول إلى الهدف العام الذي ٌسعى إلى نقل التدرٌ
التعلم ،تبرز األهداف التفصٌلٌة التالٌة:
( )1تزوٌد أعاا هٌئة التدرٌ

نقلة نوعٌة تعتمد على الدور النشط للطالب فً عملٌة

بخبرة مناسبة من استراتٌجٌات التدرٌ

( )2تطوٌر مهارات أعاا هٌئة التدرٌ

فً مجال استراتٌجٌات التدرٌ

( )3نشر الوعً لدى أعاا هٌئة التدرٌ

حول استراتٌجٌات التدرٌ

( )4اكتشاف المبدعٌن من أعاا هٌئة التدرٌ
( )5إثارة دافعٌة أعاا هٌئة التدرٌ

.
وبٌان عائداتها على عملٌة التعلم

المطبقٌن الستراتٌجٌات التدرٌ

وتفعٌل دورهم

نحو النمو المهنً ،وخلق جو تعاونً بٌنهم.

اليات التنفيذ:
 .1إعد اد السٌاسات واإلجرا ات الملزمة بأن تعك أسالٌب التدرٌ المستخدمة نواتج التعلم التً ترغب
الكلٌة تنمٌتها فً طالبها  ،وأن تبٌن توصٌفات المقررات والبرامج بواوح أسالٌب التدرٌ التً تستخدم فً
تدرٌ هذه المقررات والبرامج والمعرفة التخصصٌة المكتسبة من قبل الطالب  ،وأنواع األنشطة التً ٌقوم بها
الطالب .
 .2إعداد برامج لتدرٌب هٌئة التدرٌ على طرق تحدٌد نواتج التعلم المرغوبة وتوصٌف المقررات تبعا ً لهذه
النواتج  ،وطرق ربط استراتٌجٌات التدرٌ وتقوٌم الطالب بهذه النواتج المرغوبة  ،وطرق تنسٌق التخطٌط
لتنمٌة نواتج التعلم فً كل المقررات بحٌث ٌنطلق المقرر من المتطلب السابق له وٌمهد للتالً له.

 .3تصمٌم وتنفٌذ برامج تدرٌبٌة فً استراتٌجٌات التدرٌ
احتٌاجاتهم التدرٌبٌة والمجاالت التً ٌواجهون صعوبات فٌها .

مبنٌة على نتائج استفتا هٌئة التدرٌ

 .4إعداد وتنفٌذ برامج تدرٌبٌة مستمرة موجهة إلى التطوٌر المهنً فً استراتٌجٌات التدرٌ
التعلم  ،واستخدام تقنٌة المعلومات واالتصاالت لالرتقا بجودة التدرٌ .
 .5واع القواعد الخاصة بتشجٌع اإلبداع واالبتكار فً طرق التدرٌ
بشكل رسمً ومعلن وفقا ً لمعاٌٌر محددة تدعم الجودة والتمٌز.
 .6نشر اإلستراتٌجٌة بٌن أعاا هٌئة التدرٌ
المحاارات والدرو العملٌة .

وتقوٌم نواتج

وتقدٌر األدا البارز فً التدرٌ

بالكلٌة من خالل كتٌبات تبٌن لهم أسالٌب تفعٌلها فً

 .7عقد ورش عمل وندوات وحلقات نقاشٌه ألعاا هٌئة التدرٌ
استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم .
 .8تشجٌع أعاا هٌئة التدرٌ

حول

بالكلٌة الكتساب مهارات استخدام

بالكلٌة على استخدام استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم .

اليات المتابعة:
 .1تصمٌم استبٌان لتقوٌم فعالٌـة التدرٌ فً كل المقررات ،بحٌث تحتوي محاورها على جمٌع األنشطة
والفعالٌات التً ٌقوم بها أستاذ المادة من حٌث تصمٌم محتوٌات المقرر واحتوائه على نواتج التعلم المرغوبة
وارتباط استراتٌجٌات التدرٌ والتقوٌم بنواتج التعلم .
 .2عمل تقوٌم لمدى استخدام أعاا هٌئة التدرٌ
التدرٌ ـ الطالب ).

بالكلٌة الستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم ( عاو هٌئة

ٌ .3تم مراجعة إستراتجٌة التعلٌم و التعلم بصورة دورٌة مرة واحدة كل عام بنا على:نتائج امتحانات
الطالب  ،التغذٌة الراجعة من الطالب فً صورة استبٌانات – حلقات نقاشً – أسئلة شفوٌة.

محاور األستراتيجية:
تعتمد األستراتٌجٌة علً أربع محاور رئٌسٌة للامان الكافً ان البرامج التعلٌمٌة تحقق اهدافها فً اعلً مستوٌات جودة
التعلٌم.

المحور األول :ضمبن التواصل المثبلي بيه الطبلب و عضو هيئة التدريس
تمىو نجُخ انذعى األكبديًي نهطالة و انتي تشتًم عهي أعضبء هيئخ تذسيظ وهيئخ يعبوَخ يٍ جًيع الغبو انكهيخ
ثبالتي:


تمذيى انًغبعذح وانذعى نهطالة و رنك ثبنتعشف عهي انًشكالد األكبديًيخ انتي تمهم لذسح انطبنت عهي
انتحص يم انعهًي وانتفبعم يع انحيبح انجبيعيخ و رنك عٍ طشيك تضويذ انطالة ثبنًهبساد األكبديًيخ و
انعهًيخ انًختهفخ.






 تُظيى حفم اعتمجبل نهطالة انجذد  welcome partyثبنتُغيك يع اتحبد انطالة و ثهب يتعشف انطالة
انجذد ثأَشطخ نجُخ انذعى األكبديًي وتىصيع كتيت دنيم انطبنت انزي يضى انًعهىيبد انشئيغيخ انتي لذ
يحتبجهب انطبنت يُز دخىنه انكهيخ وحتي تخشجه يثم:
 oاأللغبو انعهًيخ انتي عيذسط ثهب
 oانهىائح انًُظًخ نهعًهيخ انتعهيًيخ داخم انكهيخ
 oكيفيخ انتذسيت انصيفي
 oانًمشساد انذساعيخ وعذد انغبعبد انًعتًذح خالل كم فصم دساعي و انًمشساد انًؤههخ نًب ثعذهب
pre-requisite courses
 oشئىٌ سعبيخ انشجبة
 oانتعشيف ثهجبٌ اتحبد انطالة انًختهفخ واألعش انًىجىدح في انكهيخ وَشبط كم يُهب
 oانتعشيف ثًهحمبد انكهيخ وانىحذاد انًختهفخ كىحذح ضًبٌ انجىدح ثبنكهيخ
انتىاصم يع انطهجخ في انًحبضشاد و انًعبيم
كيفيخ تمذيى انشكبوي انًمذيخ يٍ انطالة (صُذوق انشكبوي) و كيفيخ انتعبيم يعهب يٍ خالل نجُخ انشكبوي
تفعيم انغبعبد انًكتجيخ ألعضبء هيئخ انتذسيظ واألعالٌ عُهب نىحخ األعالَبد ثكم لغى
وضع انيخ نهكشف انًجكش عٍ انطالة انًتعثشيٍ دساعيب يٍ خالل:
 اسعبل اعًبء انطالة انشاعجيٍ (الم يٍ  )%06ثعذ َتيجخ انفصم انذساعي االول وثعذ َهبيخ
انفصم انذساعي انثبَي نًغئىني األسشبد األكبديًي فىس اعالٌ َتيجخ األيتحبَبد نًتبثعخ
انطالة
 اسعبل اَزاس ألونيبء ايىس انطالة انًتعثشيٍ دساعيب ثعذ انُتيجخ
 يمىو يغئىل نجُخ انذعى ثكم فشلخ ثبنتىاصم يع انطالة انًتعثشيٍ عٍ طشيك االتصبل
انًجبشش ثبنطالة(يعبيم-يحبضشاد)
 عمذ نمبء دوسي ثيٍ يغئىل انفشلخ وانطالة انًتعثشيٍ نًُبلشخ اعجبة تعثش انطالة في
انًىاد ويحبونخ يغبعذتهى اكبديًيب وَفغيب ويتبثعخ هؤالء انطالة حتي يتخطىا هزح انصعىثبد.

المحور الثاني:مساعدة الطالب في اكتساب مهارات التعلم الذاتي واستخدام التكنولوجيا في
التعلم
 يزيد اكتساب الطالب مهارات التعلم الذاتي من فاعلية العملية التعليمية و تطوير معارفهم ومشاركتهم معاألخرين مما يزيد قدرتهم في مواكبة التطورات في مجاالت العمل وذلك من خالل:
 العمل فً مجموعات بالمشروعات المختلقة فً جمٌع األقسام مثل:
Project, Presentations, Assignements, Banners, Awareness day
 حلقات دراسٌة علمٌة لمناقشة احد المواوعات التً تمت دراستها
 تأهٌل الطالب عملٌا علً ممارسة ماتم دراسته بالكلٌة من خالل زٌارات الى مصانع و شركات األدوٌة
 -اما بالنسبة الستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات:







ٌتم استخدام البرٌد األلكترونً الذي تم انشاؤه للطالب لتفعٌل األجرا ات المتبعة لنظام القٌد و تسجٌل المواد
الدراسٌة وسداد الرسوم الدراسٌة بالكلٌة.
استخدام  Google driveلسهولة تكوٌن مجموعات بحثٌة بمعظم مقررات األقسام المختلفة للعمل
بالمشروعات البحثٌة المطلوبة.
ٌتم اعالن نتائج نهاٌة العام علً الموقع األلكترونً للجامعة عن طرٌق مركز الحساب االلً
استخدام برامج قواعد بٌانات للبرنامج الدراسً ألدخال بٌانات الطالب لجمٌع الفرق
اصدار جمٌع انواع الشهادات بطرٌقة ممٌكنة

المحور الثالث  :طرق و وسائل التقييم الطالب


o
o
o
o
o
o
o

ٌتم تقٌٌم الطالب من خالل قٌا المهارات المختلفة من خالل األمتحانات النظرٌة والعملٌة والشفوٌة والتكلٌفات
المختلفة مثل ال  - presentationsالمطوٌات -المعلقات-مشروعات بحثٌة.....-الخ
ٌقٌ االمتحان النظري القدرة علً:
استدعا المعرفة والفهم
المهارات الذهنٌة المختلفة المستهدفة من المقرر
التدرج فً صعوبة األسئلة للمساعدة فً فرز الطالب حسب درجة استٌعابهم
تناسب الدرجات المخصصة لألسئلة مع عدد الساعات المخصصة للمواوع وفترة تدرٌسه
تنوع طبٌعة االسئلة بٌن المقالٌة واألستقصائٌة واالسئلة ذات األختٌارات المتعددة علً اال تزٌد األخٌرة علً 70
 %من اجمالً اسئلة االمتحان
توزٌع الدراجات علً األمتحانات المختلفة ووجود اكثر من امتحان بحٌث ٌتم التقٌٌم الطالب باستمرار علً
مدي العام الدراسً (امتحانات دورٌة  quiz and midtermومعملٌة.
ٌتم التاكد من مدي اجتٌاز التدرٌب المٌدانً عن طرٌق مقٌا التدرج للتقٌٌم وسجل المتدرب الذي ٌملئ بمعرفة
المدرب وٌراجع وٌجاز من المشرف من اعاا هٌئة التدرٌ .

المحور الرابع :قدرة الخرجيين على التنافس في سوق العمل
وذلك من خالل تأهٌل الطالب وتدرٌبهم علً المهارات المختلفة والمؤهلة لسوق العمل عن طرٌق:
 انشا قاعدة بٌانات لخرٌجً الكلٌة وكذلك صفحة علً مواقع التواصل االجتماعً
 االعالن عن الوظائف الشاغرة من اجل فتح مجاالت سوق العمل فً شركات األدوٌة والصٌدلٌات الكبري
والمستشفٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة
 استحداث مقررات اختٌارٌة جدٌدة لتساعد الطلبة علً التناف فً سوق العمل مثل
Patient counseling & assessment 
Food analysis 
Clinical pharmacokinetics 
Herbal medicine 
Selected topics in pharmaceutical chemistry 
Diagnostic Microbiology 
Therapeutics 







Biochemistry of Nutrition 
التدرٌب لمدة  300ساعة فً المؤسسات الصٌدلٌة المختلفة والمستشفٌات
حاور ورش العمل والدورات التدرٌبٌة التً تعقد بالكلٌة كأنشطة غٌر صفٌة وٌدرب فٌها خبرا فً مجاالت
سوق العمل المختلفة
تنظٌم عدد من المحاارات التفاعلٌة وزٌارات الً شركات االدوٌة الكبري تحت اشراف اكادٌمً ألكساب
الطالب المهارات المطلوبة فً سوق العمل.
سفر مجموعة من الطالب الستكمال فصل دراسً خالل الخم السنوات الدراسٌة باحدي الجامعات الروسٌة.
االشتراك فً مؤتمرات داخل و خارج مصر و التً تسهم فً تخرٌج صٌادلة بمستوي مهارى محترف.

نماذج من استراتيجيات التعليم:
على الرغم من أن المحاارة هً الطرٌقة األكثر استخداما ً فً التعلٌم العالً ،إال أن هناك دراسات كثٌرة لتقٌٌم فعالٌتها
وفائدتها ،بوصفها وسٌلة لتعزٌزالتعلم  ،أثارت بعض التساؤالت حول مدى فاعلٌتها .وعلى أي حال ،فإن التعلٌم
العالً ٌشهد تحوالً من التركٌز على اكتساب المعرفة فقط إلى التركٌز على اكتساب المهارات والقٌم واالتجاهات التً
تساعد الطالب فً حٌاتهم العملٌة والمهنٌة .وهذا ٌتطلب تحوالً فً استراتٌجٌات و طرق التعلم والتعلٌم المستخدمة.

وفيما يلي أهم أنواع استراتيجيات التعليم:
 .1إستراتيجية التعليم من خالل التدريس المباشر
المفهوم:
تستخدم هذه اإلستراتٌجٌة فً المحاارات التفاعلٌة  Interactive Lecturesوالسكاشن /المعامل Tutorials
 and Laboratoriesالتً ٌعدها وٌدٌرها عاو هٌئة التدرٌ و الهٌئة المعاونة .إذ تقدم المادة التعلٌمٌة من خالل
طرح األسئلة والعبارات التً تسمح بالحصول على التغذٌة الراجعة من الطلبة .حٌث توجه استجابة الطلبة لتكٌٌف
الدر حسب الحاجة.
ومن أمثلة التدريس المباشر ما يلي :


المحاارة

عرض تواٌحً



اٌف زائر

حلقة البحث



التدرٌبات والتمارٌن

العمل فً المراجع العلمٌه

مميزات استراتيجية المحاضرة التفاعلية : Interactive lectures
 -1اقتصادٌة :
أ-تقدٌم كثٌر من المعلومات فً وقت قصٌر – تمكن المحاار من تغطٌة جز كبٌر من المنهج
ب -ال تتطلب انشا معامل علمٌة وشرا مؤاد ومعدات تعجز عن توفٌرها امكانٌات الجامعة
 -2توفر لجمٌع الطالب حدا ادنً من المعلومات  ،وبترتٌب معٌن .

-3
-4
أ-
ب-
-5

توفر جو من الهدو والنظام فً المدرج حٌث تتطلب االنصات الجٌد.
تعتبر استراتٌجٌة مشوقة نسبٌا اذا :
تمتع المعلم بلغة خطابٌة جٌدة واسلوب عرض ناجح و شخصٌة قوٌة جذابة النتباه الطالب .
استطاع المحاار تدعٌمها بالوسائل التعلٌمٌة السمعٌة والبصرٌة المناسبة.
تعلٌم عدد كبٌر من الطالب فً زمن محدد.

 .2استراتيجية المناقشة و الحوار Discussion
المفهوم:
تعتبر من االستراتٌجٌات اللفظٌة ،حٌث تسمح بتفاعل لفظً بٌن طرفٌن او اكثر داخل المحاارة( ،بٌن الطالب و
المعلم او بٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت أشراف المعلم و توجٌهه) و هً بذلك تتٌح للطالب فهم أعمق للمادة
العلمٌة و تتٌح لهم نشاط و فاعلٌة ال تتوافر فً استراتٌجٌة المحاارة.
خطوات استراتيجية المناقشة والحوار:
أ-
ب-
ج-
د-
ذ-

المقدمة او التمهيد
العرض :بحٌث ٌتصف بمناقشة المعلومات مع اعطا فرص للطالب لالستنتاج والتفسٌر والتعلٌم.
الموازنه  :من خالل المقارنات بٌن المواوعات السابقة والمواوعات الجدٌدة واستكشاف اوجه التشابة
واالختالف بٌنهما مما ٌتٌح للطالب فهم الحقائق .
التعميم :وهً خطوة مهمة ٌستطٌع من خاللها الطالب بعد دراستهم للمحاارة الجدٌدة التوصل لمفهومات شاملة
او تعمٌمات عن طرٌق االستنتاج ،ومن االفال اتاحة فرص استنتاج التعمٌمات للطالب.
التطبيق :وفٌها ٌستفٌد الطالب من استنتاجاتهم للتعمٌمات والمفاهٌم الجدٌدة وذلك بتطبٌقها علً مواقف
ومشكالت تواجههم فً المجتمع.
مزايا استراتيجية المناقشة والحوار :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

اثاره انتباه الطالب وجذبهم للمشاركه اثنا المحاارة.
اكتساب الطالب للكثٌر من المعلومات والقدرة علً التفكٌر والمٌول واالتجاهات والتقدٌر العام للعلما .
مساعدة المحاار علً معرفه طالبه والتمٌٌز فٌما بٌنهم من حٌث التفوق او الاعف.
تجعل التقوٌم ٌسٌر جنبا الً جنب مع التدرٌ  ،فمن خالل االسئلة والمناقشة ٌمكن للمحاار تقوٌم طالبه ،
وبالتالً ٌستطٌع تقوٌم طرٌقته  ،مما ٌساعده علً االستمرار فً نف االستراتٌجٌة او التعدٌل فٌها .
تنمً عند الطالب المهارات االجتماعٌة  ،مثل القدرة علً المناقشة والتعبٌر عن الرأي.
تنمً لدي الطالب مفهوم الذات من خالل احساسهم بالقدرة علً المشاركة والفهم والتفاعل االجتماعً .
مساعدة الطالب علً تعلٌم بعاهم بعاا  ،حٌث ٌستفٌدون من اجابات زمالئهم .
تساعد فً تقوٌة الروابط والصلة بٌن المحاار وطالبه.

 .3إستراتيجية العصف الذهني Brain Storming
المفهوم:

تعد استراتٌحٌه العصف الذهنً من االسترلتٌحٌات التً تعتمد علً طرح اكبر عدد ممكن من االفكار لمعالجة
مواوع من المواوعات العلمٌه من اشخاص مختلقٌن فً وقت قصٌر .من ممٌزات هذه االستراتٌجٌه انها ال تحتاج
الً تدرٌب طوٌل ،و اٌاا اقتصادٌة ال تتطلب غٌر مكان مناسب ومجموعه من االوراق واالقالم.
مبادئ مهمة في التعلم بإستراتيجية العصف الذهني
المبدأ األول:
تأجٌل الحكم على األفكار :األمر الذي ٌؤدي إلى تلقائٌة األفكار وبنائها ,ومن ثم عدم الخوف من النقد وهذا
ٌساعد على اكتساب الطالب اتجاهات إٌجابٌة نحو الجماعة وٌقلل من اإلحسا بالفردٌة أو التناف الفردي.
وهناك مسلمتٌن ٌقوم علٌهما هذا المبدأ ,هما - :األهداف الجماعٌة – .األهداف الفردٌة.
المبدأ الثاني:
الكم ٌولد الكٌف  ,حٌث ٌتم انتقا األفكار العدٌدة التً ٌطرحها الطالب فً أثنا الجلسة  ,ومن ثم ٌساعد تدفق
األفكار بكم كبٌر على انتاج بعض األفكار التً تتمٌز بالجدة واألصالة.
 قواعد التعلم بأستراتيجية العصف الذهني:ٌترتب على المبدأٌن السابقٌن الستخدام استراتٌجٌة العصف الذهنً أربع قواعد تتلخص فٌما ٌلً:
)1
)2

)3
)4

ارورة تجنب النقد ,أو التقٌٌم فً أثنا جلسات العصف الذهنً  ,حٌث أن النقد ٌؤدي إلى الحد من
الخٌال وتولٌد األفكار.
إطالق حرٌة التفكٌر والترحٌب بكل األفكار مادامت متصلة بالمشكلة  ,وهذا الجز من التفكٌر
اإلبداعً ٌسمى بالطالقة الفكرٌة  ,والغرض من ذلك مساعدة الطالب ان ٌكون أكثر استرخا ا ,و أكثر
تخففا من اغوط النقد والتقٌٌم.
الكم المطلوب ,حٌث تؤكد هذه االستراتٌجٌة على معنى زٌادة األفكار المطروحة من مجموعة الطالب
 ,وٌؤدي ذلك الى الوصول إلى أكبر قدر من األفكار األصٌلة.
تطوٌر أفكار اآلخرٌن :حٌث تهتم استراتٌجٌة العصف الذهنً بأفكار اآلخرٌن  ,بحٌث ٌتم البنا علٌها,
وتطوٌرها ,وتحسٌنها ,وٌمكن ذلك من خالل مسجل الجلسة (المعلم أو أحد الطالب).

 مراحل جلسة العصف الذهني: )1مرحلة جلسة صياغة المشكلة:
ٌقوم المعلم فً جلسة العصف الذهنً بطرح سؤال المشكلة وشرح ومناقشة كل جوانبها حتى ٌتأكد من فهم كل
الطالب للمشكلة.
 )2مرحلة إعادة صياغة المشكلة:
إن إعادة صٌاغة المشكلة ٌزٌدها واوحا ,وبالتالً ٌتم تقدٌم حلول مقبولة لحل المشكلة واستبعاد الحلول التً ال
تقود إلى الحل.

 )3مرحلة العصف الذهني للمشكلة:
وهً خطوة هامة ,ألنها تقدم كما من األفكار التً ٌطرحها الطالب فً الجلسة ,وهذا الكم ٌولد الكٌف الذي ٌقود
إلى حل المشكلة أصال.
 )4مرحلة تقييم األفكار :
تستخدم معاٌٌر فً تقٌٌم األفكار والحلول التً قدمها الطالب ,من هذه المعاٌٌر :الجدة واألصالة و الحداثة
والمنفعة والمنطق والتكلفة والعائد واألدا  ...إلى غٌر ذلك  .وفً او هذه المعاٌٌر تختار األفكار والحلول
الجٌدة.
شكل جلسة العصف الذهني
)1
)2
)3
)4

ٌجل الطالب فً جلسة على شكل دائرة  ,وٌقود المعلم الجلسة  ,وٌسجل استجابات الطالب ( أو
ٌكلف أحدهم بهذا التسجٌل).
ٌبدأ المعلم بطرح القاٌة أو المشكلة المراد إٌجاد حل لها.
ٌبدأ الطالب األول فً طرح فكرته أو حله.
ثم ٌأتً الطالب الثانً لٌنقح فكرة أو حل زمٌله األول  ,أو لٌطرح فكرة جدٌدة أو حال جدٌدا.

وتستمر األمور هكذا حتى ٌنتهً كل الطالب .ثم ٌبدأ الطالب األول من جدٌد فً طرح أفكاره أو حلوله بعدما
سمع ألفكار وآرا اآلخرٌن  .ثم الطالب الثانً  .....وهكذا.
وٌمكن أن ٌتكرر هذا العمل عدة مرات حتى ٌتم التوصل إلى آرا وأفكار وحلول ٌرااها كل الطالب  ,وهذه
اآلرا وتلك األفكار والحلول جا ت نتٌجة لتركٌز الفكر الجماعً لكل الطالب  ,ولٌ لفكر واحد منهم.
مميزات استراتيجية العصف الذهني:
)1
)2
)3
)4

جمع المعلومات بصورة سرٌعة.
تشجٌع كل الطالب على المشاركة.
اإلجابات التلقائٌة الحرة من الطالب.
قٌام كل طالب بمناقشة االستجابات وتقٌٌمها تحت توجٌه المعلم.

 .4استراتيجية التعلم التنافسي Competitive Learning
المفهوم:
هو الموقف التعلٌمً الذي ٌعمل فٌه الطالب اد بعاهم البعض ،و ٌناال كل منهم لٌكون أحسن من زمالئه ،و
الفائدة تعود علً أحد الطالب دون غٌره ،و ٌكون فٌه االرتباط سالبا بٌن تحقٌق الفرد لهدفه و تحقٌق لالخرٌن
ألهدافهم.
مميزات التعليم التنافسي:
تعمل مواقف التعلٌم التنافسً علً إثارة الدافعٌة لدي الطالب.
.1
تساعد مواقف التعلٌم التنافسً علً الشعور بالمتعة بعٌدا عن المكسب والخسارة
.2

تساعد مواقف التعلٌم التنافسً علً زٌادة مستوي تحصٌل الطالب
ٌساعد المناخ التنافسً علً استقاللٌة الطالب فً عمله
ٌؤدي التناف الً زٌادة مستوي األدا فً المهارات التً ٌتطلب أدائها سرعة
ٌساعد التناف علً تقوٌة الدوافع الداخلٌة والخارجٌة لتعلٌم الطالب
ٌساعد التناف علً تحقٌق النجاح وزٌادة االنجاز واالبداع

.3
.4
.5
.6
.7

مظاهر التعليم التنافسي :
أدا الطالب فرادي للعمل بالكامل
.1
بذل الطالب القصً جهد لتحقٌق هدفه والفائدة الشخصٌة له
.2
االعتماد المتبادل السلبً وعدم حدوث اي تفاعالت أو مساعدات من جانب التالمٌذ وبعاهم
.3
مكافأة الطالب الفائز فً تحصٌل أعلً الدرجات وتجاهل جهود االخرٌن
.4
محاولة الطالب التشكٌك فً قدرات زمالئهم بهدف التاثٌر السلبً علٌهم
.5
زٌادة معدل القلق وانخفاض معدل الثقة وتولد شعور الكراهٌة والصراع بٌن الطالب نتٌجة االحباط
.6
اصدار تعلٌقات هدامة من جانب الطالب لتثبٌط عزائم االخرٌن
.7
اختبار كل طالب بمفرده لقٌا تحصٌله أنماط التعلم التنافسً.
.8

 .5إستراتيجية التعليم القائم على العمل الجماعي
المفهوم:
تشجع إستراتٌجٌة العمل الجماعً التعلم الفعال ،إذ تساعد على تطوٌر التفاعل وعادات اإلصغا الجٌد ومهارات
النقاش.
ومن أمثلة استراتٌجٌات العمل الجماعً -:


المناقشة



تدرٌب الزمٌل



المقابلة



الطاولة المستدٌرة ()round robin



نظام المجموعات
عندما ٌعمل الطالب مع بعاهم بعاا ً لتحقٌق هدف مشترك فسوف تتطور لدٌهم خاصٌة االعتماد المتبادل والمسا لة
الشخصٌة للمساهمة فً نجاح المجموعة .وٌؤدي العمل الجماعً إلى دعم الزمال  ،و بنا تفاعل الطلبة مع بعاهم
(طالب -طالب) كبدٌل لتفاعل المعلم مع الطلبة (معلم -طالب) .

 .6استراتيجية التعلم التعاوني Cooperative Learning
المفهوم:

هً استراتٌجٌة تدرٌ تقوم علً التفاعل األٌجابً بٌن المتعلمٌن داخل المجموعة حٌث ٌظهر كل متعلم كعاو نشط
ٌؤثر و ٌتأثر بأرا االخرٌن و بذلك تتاح للمتعلمٌن مساحة كبٌرة للمناقشة و ابدا الرأي لحل مشكلة ما أو القٌام بنشاط
ما حٌث ٌتم فٌه تقسٌم الطالب الى مجموعات صغٌرة غٌر متجانسة (تام مستوٌات معرفٌة مختلفة)ٌ ،تراوح عدد
أفراد كل مجموعة ما بٌن  6-4أفراد ،و ٌتعاون طالب المجموعة الواحدة فً تحقٌق هدف أو أهداف مشتركة.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مميزات استراتيجية التعلم التعاوني :
مساعدة المتعلمٌن علً تنمٌة قدراتهم علً العمل الجماعً وتقبل آرا االخرٌن
التوصل الً استنتاجات قٌمة من خالل المناقشة الجماعٌة
التخلص من بعض المشكالت الشخصٌة مثل الخجل الزائد لدي بعض المتعلمٌن
قٌام المتعلمٌن ببنا المعرفة بأنفسهم وعدم استقبالهم بصورة سلبٌة من االخرٌن وكذلك القدرة علً اتخاذ القرار
منح الفرصة للمعلم لمراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن
زٌادة دافعٌة المتعلمٌن نحو انجاز المهام المطلوبة وبالتالً اكتساب الثقة بالنف

خطوات تنفيذ استراتيجية التعلم التعاوني :
ٌ تم التعلم التعاونً بصورة عامة وفق ماٌلً :
 oالمرحلة االولً :مرحلة التعرف:
وفٌها ٌتم تفهم المشكلة أو المهمة المطروحة وتحدٌد معطٌاتها والمطلوب عمله ازا ها والوقت المخصص للعمل
المشترك لحلها
 oالمرحلة الثانٌة :مرحلة بلورة معاٌٌر العمل الجماعً:
وٌتم فً هذه المرح لة االتفاق علً توزٌع االدوار وكٌفٌة التعاون وتحدٌد المسئولٌات الجماعٌة وكٌفٌة اتخاذ
القرار المشترك ،وكٌفٌة االستجابة آلرا أفراد المجموعة والمهارات الالزمة لحل المشكلة المطروحة

 .7إستراتيجية التعلم الذاتي Self Learning
المفهوم:
تعتمد استراتٌجٌه التعلم ا لذاتً علً قدرات الطالب الذاتٌه فً تحصٌل المعارف من مصادر مختلفة مثل مكتبه الكلٌه او
من خالل شبكه االنترنت ،تهدف هذه االستراتٌجٌه الً تنمٌه مهارة الطالب علً مواصله التعلٌم بنفسه مما ٌساعد
الطالب علً التقدم والتطور وتعلم كل ما هو جدٌد فً مجال تخصصهٌ ،تم تطبٌق هذا االسلوب فً المشارٌع التً
تطرح لكل مقرر دراسً وكذلك قً مشارٌع التخرج.
اهداف التعلم الذاتي :
 -1تطوٌع التعلم وتكٌٌفه للطالب حسب قدراته واستعداداته.
 -2عرض المعلومات بشكلٌات مختلفة تتٌح للطالب حرٌةاختٌار النشاط الذي ٌناسبه من حٌث
خلفٌته للمعرفة السابقة بالمواوع وسرعة تعلمه واسلوبه فً النعلم.
-3

تحقٌق االهداف التربوٌة والتعلٌمٌة المرغوب فٌها الً درجة االتقان تحت اشراف محدود من المعلم

مبادئ التعلم الذاتي :
-1

الخبرة السابقة ارورٌة للطالب لبنا خبرات الحقة

-2
-3
-4

تتتحدٌد نقاط القوة والاعف لتعزٌزها ومعالجتها لٌسهل التعلم.
تتالتغذٌة الراجعة ذات اثر كبٌر فً تثبٌت وفاعلٌة التعلٌم.
كل طالب له سرعة تعلم خاصة وفقا لقدراته الخاصة.

 .8إستراتيجية التعليم القائم على حل ّ المشكالت واالستقصاء Problem Solving
المفهوم:
تعد إستراتٌجٌة حل المشكالت إستراتٌجٌة تعلٌمٌة واقعٌة لٌتم فحصها من قبل الطلبة .وهذه االستراتٌجٌات تشجع
مستوٌات أعلى من التفكٌر الناقد  ،وغالبا ً ما تتامن المكونات اآلتٌة:


تحدٌد المشكلة



اختٌار نموذج



اقتراح حل



االستقصا  ،جمع البٌانات والتحلٌل



استخالص النتائج من البٌانات



إعادة النظر – التمعن ومراجعة الحل إن تطلب األمر
وخالل هذه الخطوات فً عملٌة االستقصا ٌتبادل الطلبة األفكار من خالل خلقات النقاش ومواقع التواصل االجتماعً
و الوسائل األخرى ،وٌربط الطلبة التعلم الجدٌد بمعرفتهم السابقة وٌنقلون عملٌة االستقصا إلى مشكالت مشابهة .
طرق حل المشكالت :
 -1طرٌقة حل المشكالت باالسلوب العادي االتفاقً او النمطً  :وهً طرٌقة اقرب الً اسلوب الفرد فً
التفكٌر بطرٌقة علمٌة عندما تواجهه مشكلة ما.
وعلً ذلك تعرف بانها:
كل نشاط عقلً هادف مرن ٌتصرف فٌه الفرد بشكل منتظم فً محاولة لحل المشكلة
وفق الخطوات التالية:
ا -اثارة المشكلة والشعور بها.
ب -تحدٌد المشكلة.
ج -جمع المعلومات والبٌانات المتصلة بالمشكلة.
د -فرض الفروض المحتملة.
ه -اختبار صحة الفروض واختٌار االكثر احتماال لٌكون حل للمشكلة.
 -2طرٌقة حل المشكالت باالسلوب االبتكاري او االبداعً:
أ -تحتاج الً درجة عالٌة من الحساسٌة لدي المتعلم او (من ٌتعامل مع المشكلة) فى تحدٌدها وتحدٌد
ابعادها الٌسنطٌع ان ٌدركها العادٌون من التالمٌذ  /او االفراد ,وذلك ما اطلق علٌه احد الباحثٌن الحساسٌة
للمشكالت.
ب -كما تحتاج اٌاا الً درجة عالٌة من استنباط العالقات واستنباط المتعلقات سوا فً صٌاغة الفروض او
للتوصل الً الناتج االبتكاري.
خطوات حل المشكلة :

ان نشاط حل المشكالت هو نشاط ذهنً معرفً ٌسٌر فً خوات معرفٌة ذهنٌة مرتبة ومنظمة فً ذهن
الطالب والتً ٌمكن تحدٌد عناصرها وخطواتها بما ٌلً-:
الشعور بالمشكلة :
-1
وهذة الخطوة تتمثل فً ادراك معوق او عقبة تحول دون الوصل الً هدف محدد.
تحدٌدالمشكلة :
-2
هو ماٌعنً وصفها بدقة مما ٌتٌح لنا رسم حدودها وما ٌمٌزها عن غٌرها.
تحلٌل المشكلة :
-3
التً تتمل فً تعرف الفرد/التلمٌذ علً العناصر االساسٌة فى مشكلة ما,واستبعاد العناصر التً ال تتامنها.
اقتراح الحلول :
-4
وتتمثل فً قدرة التلمٌذ علً التمٌٌز والتحدٌد لعدد من الفروض المقترحة لحل مشكلة ما.
دراسة الحلول المقترحة دراسة نافذة:
-5
وهنا ٌكون الحل وااحا و ومألوفا فٌتم اعتماده  ,وقد ٌكون هناك احتمال لعدة ابدال ممكنة  ,فٌتم المفاالة
بٌنها بنا علً معاٌٌر نحددها.
الحلول االبداعٌة :
-6
قد التتوفر الحلول المألوفة او ربما تكون غٌر مالئمة لحل المشكلة  ,ولذا ٌتعٌن التفكٌر فً حل جدٌد ٌخرج عن
المألوف  ,وللتوصل لهاذا الحل تمار منهجٌات االبداع المعروفة مثل ( العصف الذهنً – تألف االشتات).

 .9استراتيجية التعلم التجريبي
المفهوم:
تعتمد على قٌام الطالب بعمل تجارب معملٌة لتطبٌق المعارف المكتسبة فً بعض المقررات الدراسٌة بما ٌؤدي الى
ترسٌخ المفاهٌم لدى الطالب باإلاافة إلى عمل زٌارات مٌدانٌة فً المصانع والشركات وأٌاا التدرٌب المٌدانً الذي
ٌتم خالل الفترة الصٌفٌة فً السنتٌن األخٌرتٌن من مرحلة البكالورٌو .

 .10استراتيجية التعليم الغير مباشر
المفهوم:
تعتمد على قٌام الطالب بحل مجموعة من التمارٌن التطبٌقٌة على المعارف التً تم تدرٌسها بالمقررات الدراسٌة
وٌقوم عاو هٌئة التدرٌ أو عاو الهٌئة المعاونة بمتابعة الطالب وتقدٌم المساعدة لهم فً حل تلك المشكالت  ،مما
ٌعزز قدرة الطالب على حل المشكالت التً تواجههم فً الحٌاه العملٌة.

 .11استراتيجية لعب األدوارRole Play
المفهوم:
هً أحدى أسالٌب التعلٌم والتدرٌب التً تمثل سلوكا واقعٌا فً موقف مصطنع ،وٌتقمص كل فرد من المشاركٌن فً
النشاط التعلٌمً أحد األدوار التً توجد فً الموقف الواقعً ،وٌتفاعل مع اآلخرٌن فً حدود عالقة دوره بأدوارهم.

مصفوفة ()1
نواتج التعلم وإستراتيجيات التعليم والتعلم

مصفوفة ()2
متابعة تطبيق إستراتيجيات التعليم والتعلم و التقييم
الفصل الدراسي
العام الدراسي
اسم المقرر
كود المقرر

استراتيجيات و انشطة التعليم و التعلم
إستراتٌجٌة التعلٌم
من خالل
التدرٌ المباشر

استراتٌجٌة إستراتٌجٌة
المناقشة و العصف
الذهنً
الحوار

استراتٌجٌة
التعلم
التنافسً

إستراتٌجٌة
استراتٌجٌة
التعلٌم القائم
التعلم
على العمل
التعاونً
الجماعً

إستراتٌجٌة
التعلم الذاتً

إستراتٌجٌة
استراتٌجٌة
التعلٌم القائم على
التعلم
ح ّل المشكالت
التجرٌبً
واالستقصا

استراتٌجٌة
التعلٌم الغٌر
مباشر

وسائل تقييم الطالب
1
2
3
4
5

األختبارات التحرٌرٌة
األختبارات الشفوٌة
األختبارات العملٌة
 Class Work:المشروعات ،األبحاث .....
التقٌٌم الشامل (تقٌٌم شخصٌة الطالب المتكاملة فً الجوانب المعرفٌة و المهارٌة)

منسق المقرر

رئٌ

القسم

استراتٌجٌة
لعب األدوار

أخرى

