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د أبو واليأ.د/ محمد السعي 4  مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة 
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 رؤية ورسالة وأهداف الكلية
 

 

 :isionVة الكليـــة ــرؤيـ
 

 "عيالزراالمجال  فيأن تكون الكلية متميزة ومعتمدة أكاديمياً محلياً وإقليمياً ودولياً "
 

 

To be distinctive and academically accredited faculty locally, regionally and 

internationally in agriculture  
 

 :issionM رسالة الكليه
القياسية يلبى  األكاديميةطبقاً للمعايير القومية  زراعي"تلتزم كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ بتخريج مهندس 

لعمل محلياً وإقليمياً فى مجاالت العلوم الزراعية ، وإجراء البحوث العلمية ، وتقديم الخدمات ا سوق احتياجات

"واألخالقاطار من القيم  فيالمجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة   
 

The Faculty of Agriculture, Kafrelsheikh University, is committed to graduated agricultural 

engineer according to the national academic standards, in order to meet the needs of the labor 

market locally and regionally in agricultural sciences, scientific research, and providing 

community services for sustainable development in the framework of values and ethics. 

 

 : trategic goalsS األهداف االستراتيجية للكليــة
 

 

 ضمان الجودة المستمر للحصول على االعتماد االكاديمي . -1

 تطوير البرامج التعليمية وتحديث المقررات الدراسية  -2

 تطوير الدراسات العليا والبحث العلمي التطبيقي  -3

 وتنمية البيئة تدعيم عالقات الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني  -4

 تنمية الموارد البشرية والمادية بالكلية  -5

 . المستفيدينعلى آراء  بناءاً التطوير والتحسين المستمر  -6

 تحسين طرق التقويم وتفعيل نظم المتابعة . -7

 االرتقاء بالمميزات التنافسية في الكلية .  -8

 
1- Continuous quality assurance for Academic Accreditation  

2- Develop educational programs and curriculum update 

3- Development of post-graduate studies and applied scientific research. 

4-Supporting partnerships with civil society organizations and development environment 

5- Development of financial and human resources in the faculty.  

6- Development and continuous improvement based on reviews feedback from beneficiaries. 

7- Improved assessment methods and follow-up activation systems . 

8- Promoting competitive advantages in the faculty . 
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 :يدـــــتمه

والبتعل  والتوببوي  وراطبببا ا ببوات   دريستتطلب  عمليببام ضببمان الجببودة التحديبد الببدييي ت ببتراتيجيام التبب           
 عمليبة التعليميبةري التعل  والتووي  من أه  العوامل المبثررة يبن  جبال الالي  التدريس وطر وتعد ا  .التعل  المختلفة
كبان مبن المبب  التركيبز علب  التعلي  واتعتمباد ضمان جودة بيئة الوومية لالوين ضوء متطلاام  .وتحويي جودتبا

رببارة اهتمامبب  ودايعيتبب   اختيببار ا ببتراتيجيام محببدد  توببود للبب  الببتعل  ال شببط والتفكيببد علبب  دور ويعاليببة الطالبب  وا 
 مببن ار ببام  تعليمببنوالببتعل  والتوببوي  وتختلبب   دريسللمشباركة اييجاايببة والتح ببيل الجيببد. وتتعببدد ا ببتراتيجيام التب

 دريستضبمن ا بتراتيجيام التبتو  .آلخر ومن مورر آلخر  تيجة تختال  طايعة الارام  والموررام و بوات  تعلمببا
 -الت  ت تخد  ي  الكلية عدة محاور تتمرل ي :التووي  و والتعل  

 أوت: الم طلحام والمفاهي  المرتاطة اا تراتيجيام التدريس والتعل  والتووي 
  والتعل  دريسمكو ام ا تراتيجيام الترا يا: 

 والتعل  دريسرالرا: الفري اين ا تراتيجيام الت
 والتعل  الجيدة دريسرااعا: موا فام ا تراتيجيام الت

 خام ا: أهدا  ا تراتيجيام التدريس والتعل 
 والتعل  لتحويي األهدا  المطلواة دريس اد ا: ال يا ام العامة ت تراتيجيام الت

  تراتيجيام التدريس والتعل  الم تخدمة ين الكلية ااعا: ا
 رام ا: ا تراتيجيام التدريس الحديث

 تا عا: الموارد المتاحة للتدريس والتعل 
 عاشرا: أ الي  التويي 

 تبباآليبة متااعوكبلل   االكليبةوالتوبوي  والبتعل   دريستحليل الوضع الراهن ل يا ام التبكما تضم م األ تراتيجيام 
 ها.وت فيل
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 والتقويم استراتيجيات التدريس والتعلم 
 

والبتعل    دريسللتب العاليبة الم بتوياما تحوي بيي ةيالتعليمالارام   جميعيعالة لضمان أن  ا تراتيجية الكليةتا   ت     
مداد  توييروتضمن   الكليبةدعب   ويثكبد  الكليبةمبن مخرجبام  ااحتياجاتببا بوي العمبل  يبنمتمرلبة  اتيت ادية الايئةوا 
ترتكبز  الت اي ية اين كليام الزراعبة علب  م بتول الجمبوريبة.مكا تباوالحفاظ عل   العملية الحيا  ينالطال   ألا ائبا

 :التاليةعل  ال واط  ات تراتيجية
 مرجعيببةييا ببية  امعببايير وموار تبببا اتيت ببادية للايئببة ومالءمتبببا كفاءتببباالببتعل  والتحوببي مببن  م ببتويام توببدي  -1

 ع.رييولام م تول 
 .المعتمدة للو ول لل تائ  المطلواة ال يا ام اتطايي كايي  درايةعل   التدريس هيئةالتفكد من أن أعضاء  -2
 أهميبببة  وأ بببحا  األعمبببال  مبببع والخبببريجينعلببب  م بببتول الطلابببة   التبببدريسجبببودة  توبببوي التفكبببد مبببن لجبببراء  -3

 .التح ينالم ادر لخطط  هل ال تائ  وايح اءام الم تخل ة من  ا تخدا 
 

 هبببل وضبببع  يبببنمبببن طبببال  وخبببريجين وأعضببباء هيئبببة التبببدريس وييبببادام الكليبببة  المع يبببةويبببد شبببار  كايبببة األطبببرا   
 اآلتن:من خالل   يا اما من مبوما يلز  ات تراتيجية

 .ةياالكل ةيالتعليم االعملية المع يةاألطرا   اينال واش والحوار  جل ام -1
 .ةياالكل المحيطة تيت اديةا الايئةلجمع آراء ومتطلاام مكو ام  ا تايا ام -2
 . يا اتباوضع التووي  مع و  عل دريس والتالت ا تراتيجيام  ياغة خاللبات  من  التنورش العمل  -3

 
 

هو  شاط لاتن يوو  ا  المتعل  اإشرا  المعل  أو ادو     ابد  اكت ا  معرية أو مبارة أو تغيير  التعلم : -
  لو . 

الت مي  الم ظ  المو ود للخارة )الخابرام  التبن ل  وطالا  يتضمن  شاط تفاعل  اين المعهو  :لتدريسا -
. إدارة الـتعلم التـي يقودهـا المعلـمالمرغبو  ييب  يبن األداء   وعمومبا  هبو  ت باعد المبتعل  علب  ل جباز التغييبر

 ن البتعل  م بيئة الظرو  الم ا اة التن تمك  عملية حفٍز وا ترارٍة لوول المتعل  العولية و شاط  اللاتن وت وهو
 .يكفل ا توال أرر التدري  والتعل  والتعلي  الجيد

 والتقويمستراتيجيات التدريس والتعلم والمفاهيم المرتبطة بامصطلحات أوال: ال
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مجموعبة مبن خطبة محكمبة الا باء ومر بة التطايبي تتضبمن  هبن ات بتراتيجية مفهوم االستتراتيجية: -
المويببب   يبببن والطبببال  أ مببباط مبببن األيعبببال يثديببببا المعلببب  يبببنيبببرارام يتخبببلها المعلببب   وتببب عكس تلببب  الوبببرارام 

 ات بتراتيجية اختيبار المختارة عالية جوهرية حيث يت  وات تراتيجيةن األهدا  التعليمية   والعالية ايالتعليمن
 .المرجو  عل  أ اس أ با أ    و يلة لتحويي األهدا الم ا اة 

خطببوام لجرائيببة م تظمببة ومت ل ببلة احيببث تكببون شبباملة ومر ببة  والتتتعلم: دريساستتتراتيجية التتت -
الوايع الحويوبن لمبا يحبدث داخبل ياعبة الدرا بة مبن ا بتغالل يمكا بام  رلومراعية لطايعة المتعلمين  والتن تم

مجموعة تحركام المعل  داخل ياعة الدرا ة التن تحدث اشكل  مرغو  ييبا لتحويي مخرجام تعليمية متاحة 
 .المرجوه التعليمية م تظ  ومت ل ل تبد  لل  تحويي األهدا 

 .هدايا محددةخطة لتعلي  الطال  تتضمن أ :راسىالمنهج الد -

  والمحتبول العلمبن   واتتجاهبام مار المعبار  والمببا )يشبمل خطبة تعلبي  الطبال   ستي:الدراالمقترر  -
واأل شببطة التعليميببة  والم ببادر التعليميببة المختلفببة  وكببلا طببري  والت ل ببل الم طوببن لعببرا المفبباهي  والطببري

 .تووي  الطال 

امجبببا ر مببن خببالل ا المث  ببة للبب  تحويوبببا هببن المخرجببام التببن ت ببع  نتتواتج التتتعلم المستتتهدفة: -
وتكون ياالة للوياس  وترتاط اشكل واضح االطري  المعايير األكاديمية  حوييتلالمختلفة  والمرتاطة ار التبا  و 

 المختلفة لتووي  الطال .

 

 :مايليالمستهدفة وتشمل نواتج التعلم 

 الله ية ا م ر المبا -ب                        المعرية والفب   -أ
 والم وولة م العامةار المبا -د             ا م المب ية والعمليةر المبا -ج
 

 :وتتمثل أهمية نواتج التعلم فيما يلي

 .تعمل كلغة مشتركة للتعامل داخل المث  ة  -أ
 .مار المور م  و ار الاعة جا ر عمل لعملية ت مي  وم تكون امرااة لطار  - 
 .ي  الم ا اةت اعد ين تحديد و ائل التوو   -ج
 .ت اعد ين وضول رثية التح ين والتطوير الم تمر  -د
 تفيد كمرجع مب  لجبام التوظي  لخريجن المث  ة.  -ه
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 التالية:العامة  السياساتمن خالل  االستراتيجيةوتنفذ 

 .ةياالكلوالتووي  والتعل   دريسالتجودة  تووي  -1
 .ار ام  درا ن لكلالمعايير مع  وتوايوب  الخريجين م تويام تووي  -2
 .للطال  األكاديمنالدع  وايرشاد  -3
  الميدا ن. التدري ارام   وتووي  اتهتما  -4

  :التالية الفرعية السياساتذلك بإتباع يتم و 
 :ةيبالكلوالتقويم والتعلم  دريسالتجودة  تقويم -1

 التح بببينراءام أو ابببإج جديبببدةابببرام   اا بببتحداثوالموترحبببام الخا بببة  التعليمبببةشبببامل للابببرام   توبببوي لجبببراء  -
 .للارام  الوائمة

جببببراء المراجعببببة  وتوبببباريرمثشببببرام األداء  ا ببببتخراج -  تحببببديثللبببب  تبببببد   التببببن الدوريببببةالموببببررام والاببببرام  وا 
 .الدرا ية الموررام

مبببن يابببل اللجبببان  ومراجعتببببا لعبببدادهايبببد تببب   ال ببب وية التوببباريرالجبببودة مبببن أن  وم بببئولن ةيبببالكلتتحوبببي لدارة  -
 .الداخلية والخارجية المراجعة تواريرالواردة من  التو يام ت فيلل  ع والتفكيدالمختلفة 

لدارة مببن ياببل  واتهتمببا و وبباط التح ببين الشبباملة للجببودة تشببمل  وبباط الوببوة والضببع   التوبباريرالتفكببد مببن أن  -
 تبثرر التبنالعامبة  الوضبايا يبنع د التعامل مع  واط الضع   االتح ينالخا ة  ال يا ام تطايي ين الكلية
 .االكلية األداء ين
 

 برنامج دراسي:لكل  المعاييرمع  وتوافقهم الخريجين مستويات تقويم -2
لول العاليببة  ناألكبباديمييدرا ببة أراء أ ببحا  األعمببال والخاببراء  اعببد الم ببتبديةمخرجببام الببتعل   تحديببد يببت  -

 .طةيالمح اتيت ادية الايئةمع متطلاام  الم تبديةأن تتوايي مخرجام التعل   ابد 
ضببمن  تببائ   للخببريجين اكت بباابالتضببمن  ةيببالتعليم للعمليببةالمطلواببة للطببال  والمالزمببة  المبببارام تحديببد يببت  -

 .المختلفةوالتخ  ام العلمية كاية الارام   ينولل   الم تبديةالتعل  
جببراء  عملببب افمبباكن  تخببرجب الطلاببة اعببد  ايا ببامتضببمن راببط  آليببام ت فيببل يببت  - ء وأرا للخببريجين ا اميا ببتاوا 

 احتجاجباموايح باءام للويبو  علب  ت ا ب   تبائ  م بتول البتعل  مبع  الايا بام لتبوييرالعمبل وللب   جبام
 . وي العمل
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 :الدعم واإلرشاد األكاديمى للطالب -3
واعببد ايرشبباد األكبباديم  مببن خببالل ورش عمببل ولوبباءام مختلفببة مببع أعضبباء يتعريبب  الطببال  اف ببس و يببت   -

 .ة الت  تت ا   مع جودة األداء وح ن  ير العملية التعليميةر ال و اوتريفب  وتوجيبب  هيئة التدريس 
والتفكبد مبن تتحوي لدارة الكلية وم ئول  الجودة من متااعة عملية ايرشاد األكباديم  للطبال  واليبام ت فيبلها  -

ختيار مورراتب .  مدودها عل  توجبام الطال  ي  تخ  اتب  وا 
خا بة يب  المرحلبة األولب  مبن  بوات  عمليبة ايرشباد األكباديم   لعطاء الطال  الفر بة الكاملبة لتطايبييت   -

 الدرا ة واأللتحاي االجامعة.
 .ألهدا  ارامجب  التعليمية وموا فام خريجيبا ي  لطار رثية ور الة الكليةتطوير يب  الطال   -

 
 :الميداني التدريببرامج  وتقويم االهتمام -4

ط مااشرة ار وتمك ب  من ات خ    مع متطلاام  وي العملام العملية التن تت ار لك ا  الطال  المبايت   -
 .ين مجتمع األعمال ا ورة اّ اءة مجدية

ط حويوية تحكمبا ضواا لعطاء الطال  الفر ة الكاملة لتطايي المعار  ال ظرية ين ايئة عمليت   -
 .ة ا ر من الد احتياجام  وي العمل  وخا ة أر اء المرحلة األخيرة

 . جالا تياجام  وي العمل  وال عن لتحويي هلا الفب تطوير يب  الطال  تح -
عمل وارارة اياداع اوي  ال  از اتلت م عملية ين مجاتم تخ  اتب  تشتمل عل ار لك ا  الطال  مبا -

م ماكرة للدخول ين ار امرااة خا مار وتكون هل  المبا م العمل التخ  ن ضمن يريي العمل ار ومبا
 تشكل عائ ا عل  م ئولن العمل ومديري .ا ورة ت  ميادين العمل المختلفة

 ثانيا: مكونات استراتيجيات التعليم والتعلم:
 

 
 -ما يلى:والتقويم  والتعلم دريستتمثل مكونات استراتيجيات الت

  .المختلفة األهدا  التعليمية -1
 .تدري  طري التحركام التن يوو  ابا المعل  وي ظمبا لي ير ويوبا ين  -2
 .والم ائل والو ائل الم تخدمة لتحويي األهدا  والتدرياام األمرلة   -3
 .امختل  م توياتب  وال اتجة عن المريرام التن ي ظمبا المعل  ويخطط لبا الطال ا تجااام  -4

 والتقويم والتعلم دريسثانيا: مكونات استراتيجيات الت
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 :دريسالتبادىء م -
يج  أن يبد  لل  يب   وا  ما والمبارام  والمعار  المعلومامليس لعاة لتحدي اللاكرة ين تلكر  دريسالت

 تجديدة  وهلا مختلفة والودرة عل  ا تخدامبا ين مواي   والمبارام المعلوماممن  لطال ا ويمكنوا تيعا  
 :وهن اآلتية ماادئالمراعاة  خاللمن  لتيت  
وأعضاء  اين الطال  الم تمرالتوا ل والتفاعل و : الطال عضو هيئة التدريس و اين شجيع التفاعل ت .1

  ويجعل الطال   تحفيزأهمية ين  األكرريعد العامل و    أو خارج  المدرجهيئة التدريس  واء داخل 
 .الم توالية خططب يفكرن ين  الطال 

 الجيديتعزز التعل  ا ورة أكار ع دما يكون عل  شكل جماعن؛ يالتعلي   الطال تشجيع التعاون ا ن  .2
  .ات عزالاللي يتطل  التشار  والتعاون  وليس الت ايس و  الجيدكالعمل 

التحدث و الكتااة  خالل  من الملكرامو كتااة  اي  ام خاللمن الطال    ت يتعل شطتشجيع التعل  ال  .3
 .عما يتعلم  و راط لل  اخاراتبن ال ااوة  ال و اتطايوبا ين حياتبن اليومية

اكت ا  وما ل  تتعلم  ت اعدها عل  يب  طايعة  اما الطال تغلية راجعة  ريعة: حيث لن معرية  ي ودت .4
 تعلم  و لل  تويي  ما تعلمت يتعلم   و ما يج  أن يتفمل ييما ياحاجة لل  أن  يالطال  مبامعاريبا و تويي

أ ا يا  ومثررا  عل  م تول التعل . وتخ يص م احة  عامال  الويم  يمرلتويير ويم كا  للتعل :   .5
 .هيئة التدريس ألعضاء يعات    ويع ن تدري ا  للطال  يعات  م ا اة من الويم يع ن تعلما  

 الطال  تويع أكرر تجد تواجاا  أكار.وضع تويعام عالية: التويعام العالية مبمة لكل يئام   .6
 لظبارير ا   الطال  تحتاجالتعل : ت وع الطري يوود لل  التعل .  وأ ماط  والخارام  والمواه احترا  الت وع  

 .مواهابن  وطريبن ين التعل 
 ق وأساليب التدريسيوضح الفرق بين استراتيجيات وطر (1) جدول

 المدى المحتوى الهدف المفهوم الفئة

 االستراتيجية
خطة منظمة ومتكاملة من 

اإلجراءات تضمن تحقيق األهداف 

 الموضوعة لمدة زمنية محددة

رسم خطة متكاملة 

وشاملة لعملية 

 التدريس

طرق أساليب أهداف 

نشاطات مهارات 

 تقويم وسائل مؤثرات

 -شهرية -فصلية

 أسبوعية

 طريقةال
اآللية التي تختارها عضو هيئة 

التدريس لتوصيل المحتوى وتحقيق 

 األهداف

تنفيذ التدريس بجميع 

عناصره داخل قائمة 

 التدريس

أهداف ، محتوى ، 

أساليب ، نشاطات ، 

 تقويم

موضوع مجزأ على 

 عدة محاضرات

 محاضرة واحدة،

 جزء من محاضرة

 األسلوب
النمط الذي تتبناه عضو هيئة 

لتنفيذ فلسفتها التدريسية   تدريس

 ينحين التواصل المباشر مع المتعلم

 تنفيذ طريقة التدريس

 اتصال لفظي

 اتصال جسدي

 حركي
 جزء من محاضرة
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  :دريساستراتيجية الت -
للتدريس.  الم شودة األهدا  تحوييالعريضة التن تبت  او ائل  والخطوطكن تعريفبا اف با مجموعة الوواعد العامة يم

 األ شطةالتن تتاعبا عضو هيئة التدريس للو ول لل  أهدا  التعل . وهن مجموعة  والخطط األ الي لل  وتشير 
أهدا  تدري ية محددة. واالتالن  تحوييابد    ال واش  -التدري   –الت  يي  –العرا )  الم تخدمة اآلليامأو 

أي  ية لتدريس درس أو وحدة أو موررطة كلمعا  خ يشكالناللين  وايجراء وهما الطريوة مكو ينيبن تشتمل عل  
 تأي طريوة تدريس تختارها  لك با   اجحةاخالص ين التدريس  أل لواباأن عضو هيئة التدريس يد ت ير ويوا  

  :اآلتيةوتشمل الع ا ر يعر  اات تراتيجية  لجراءات  التدري ية العامة تخرج عن لطار عا  تُحد 
  المختلفة. التدري ية األهدا 
 التحركام التن توو  ابا عضو هيئة التدريس وت ظمبا؛ لت ير ويوا  لبا ين تدري با. 
  التن تودمبا وتخطط لبا وت ظمبا عضو هيئة التدريس المريرامعن  ال اتجة الطلاةا تجااام. 

 
  : التعلم ةاستراتيجي -

 خاللبال  الكيفية التن تتمكن من والتن تبد  لل  التفرير ع الطال  خرط ييبا يالتن  وايجراءامهن ال لوكيام 
ال لوكية وعمليام التفكير التن ي تخدمبا  األ ماط. كما تعر  اف با المختلفة المبا وتعل   المعلوماممن معاجلة 

 المبارام الطال عن يويكون التعل  ا تراتيجيا  ع دما  التعل  مشكالمتعلم  ومعاجلة  ت وتثرر ييما  الطال 
 محاوتتب التن ي تعمل با ين التعل   ويضاطون  الخا ة  المحددة والطري  جراءاماي)  وات تراتيجيام

 .ت تعمالبا

 
 

 :لعبه عضو هيئة التدريس في النظام التعليمييالدور الذي  خاللبينهما هو من  قالفر
 يةعل  دور عضو هيئة التدريس اللي توو  ا  ين لدارة العملية التعليم دريستركز ا تراتيجيام الت 
    هن محور هل   والطال اما ا تراتيجيام التعل  يتركز عل  أن تكون عضو هيئة التدريس مي رة لعملية التعل

 .العملية
 لعضو هيئة التدريس ضمن أي ا تراتيجية تعلي  أن  ويمكنا تراتيجيام التعل    دريسوتتضمن ا تراتيجيام الت

 .ال الطالتن تركز عل  تعل   ات تراتيجيامت تخد  أحد 

 

 

والتعلم دريسالت: الفرق بين استراتيجيات لثاثا  
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 معايير اختيار استراتيجيات التدريس ومواصفاتها: -
  ويادرة المختلفةوالتعل   دريسلن ال جال ين التدريس يتطل  أن تكون عضو هيئة التدريس مل  اا تراتيجيام الت

 .  تبديةالمالتعل    وات  تحوييالتن ت اعد عل   الم ا اة ات تراتيجيةعل  اختيار وا تخدا  
 :عند اختيار استراتيجية التعليم منهاعتبار االعديدة ينبغي أخذها في وهناك معايير 

 : التعلم لنواتج االستراتيجية مالءمة .1
 الطال عري  يما يتويع أن )  الم تبد التعليمن  ال ات لتحويي  الم ا اة ات تراتيجيةويع ن هلا اختيار 

ع دما يكون  المراليعل   ايل  )   الدرا ن  أو الار امرالمور   أو المحاضرة تطيع أداء   اعد  باية يو 
احوائي ومعار  معي ة  يود ت تخد  عضو هيئة التدريس ا تراتيجية التعلي   المعرية يراامهو  ال ات 

  .المشكالم  يود ت تخد  ا تراتيجية حل المشكالمهو حل  ال ات   أما للا كان المااشر
 للمحتوى الدراسي:  االستراتيجيةمناسبة  .2

لكل مادة درا ية طايعة خا ة  ألنالدرا ية؛ لل   المادةوطايعة  االمحتول ات تراتيجيةأن ترتاط  ي اغن
تفرا عل  عضو هيئة التدريس اختيار ا تراتيجية وطري معي ة لتدري با  يب ا  مواد يغل  عليبا الطااع 

 .ال ظري  وأخرل يغل  عليبا الطااع العملن أو التجريان
 : الطالب لمستوى ةاالستراتيجي مالءمة  .3

 والخارام ال ااوة لب .  الطال  اينمراعاة الفروي الفردية  امع  
 أن تقود إلى التعلم النشط:  .4

 تحفز  وأن نليجااية ومشاركة  شطة ين العملية التعليمية  وليس مجرد متلوي الطال  جعليأن  امع  
 .عل  التعل  اللاتن الطال 

 التعليمية:  سسةالمؤ في  المتاحة اإلمكاناتمراعاة  .5
 .الطال من ياعام درا ية  وم ادر تعل  وأدوام وأجبزة  وأعداد 

 
 

 : احيث تتضمن جميع المواي  واتحتماتم المتويعة ين الموي  التعليمن. الشمول .1
 احيث يمكن ا تخدامبا من يرية درا ية ألخرل. المرونة والقابلية للتطوير: .2
 سية.االرتباط بأهداف تدريس الموضوع األسا .3

والتتتتتعلم  دريس: مواصتتتتفات استتتتتراتيجيات التتتتترابعتتتتا

 الجيدة
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  .الطالبمراعاة الفروق الفردية بين  .4
 كون فيها الطالب:يالجيدة هي التي  ويمكن القول إن استراتيجية التدريس

 .محور العملية التعليمية 
 .ياعلة ين اكت ا  المعلومام 
 .ممار ة لأل شطة والمبا  التعليمية 

 .ممار ة لمبارام التعل  اللاتن 
 م واتخال الورارام.ااحرة عن المعار  وتوو  احل المشكال 
 .ت ع  لمزيد من التعل  واكت ا  المبارام. ا اءة للمعرية 

 

 :والتقويم التدريس ونواتج التعلمأساليب العالقة بين  -

 ح   أهدا  المث  ة والار ام  التعليمن كما ين الجدول التالن:عل  
 

 المستهدفةالتعلم نواتج  و والتعلم التدريساستراتيجيات العالقة بين يوضح ( 2رقم )جدول 

نواتج 
 التعلم

 أساليب التدريس والتعلم

المحاضرة 
 المطورة

العصف 
 الذهني

التعلم 
 التعاوني

المناقشة 
 والحوار

التعلم 
 اإللكتروني

 

التعلم 
 الذاتي

التعلم 
 يالتجريب

 التعلم
الغير 
مباشر 

 )التكليفات(

 
التعلم 
 عن بعد

 

 التعلم الهجين

وجها 
 عن بعد لوجه

المعرفة 
 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ والفهم

مهارات 
  √   √ √  √ √ √  مهنية

مهارات 
 ذهنيه

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

مهارات 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ عامة

 

 

 

تف ير  لعطاءالودرة عل  و  ال لي  الم طونعل  التفكير  وان يكون لب  الودرةء رأيب  اتشجيع الطال  عل  ااد -1
 .لليبا او لو ت التنللحلول 

والتعلم دريسالتأهداف استراتيجيات : خامسا  
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 اف ف ب .والوواعد والم لمام تشجيع الطال  عل  الو ول للتعميمام وال ظريام  -2

 ت ويع أ الي  التدريس الم تخدمة لتحويي األهدا  المرجوة. -3

 المفتوحة. وا فة خا ة ات ئلة لم ايشة األ ئلة الله نالع    أ لو تشجيع الطال  عل  ا تخدا   -4

عطاءاألحكا   وا  دارمت وعة  وضع حلولعل   لديب لزيادة الودرة  تعاو نالتشجيع الطال  عل  التعلي   -5  وا 
 وتطويرها. اآلخرينالا اء عل  ايكار الطال  عل   وتدري الماررام حول الو ول لبل  الحلول 

 لاتناليشعر ابا الطال  أر اء ممار تب  لعملية التفكير اتاتكارل والتفكيد عل  التعل   التنزيادة الروة اال فس  -6
 ينتحدث  التنالم ب  وا تخدا  المشكالم  أجزاءكل  ينتوظي  حل المشكالم ااتكاريا و  والتعل  ااتكتشا 

وم ايشة  للطال  من خالل ممار ة األ شطة اتاتكارية الدرا نالحياة العملية والعمل عل  زيادة التح يل 
 أر اء الدروس والمحاضرام. مدل جود  األيكار

  تطوير معلوماتب  ومباراتب  الشخ ية الالزمة لل جال ين درا تب  الجامعية وحياتب  م اعدة الطال  عل -7
العملية اعد التخرج لتودي  م اهمة يعالة لخدمة مجتمعب  والمحايظة عل  المعايير التعليمية الموجودة االكلية 

در عل  الم اي ة ين  وي ومحاولة تطويرها اما يتماش  مع مكا ة الكلية العملية المتميزة وتخري  طال  يا
 العمل.

لاراز دور الكلية محليا  ودوليا  ين تودي  تعلي  متميز عن طريي تويير يرص للت مية المب ية الم ا اة لدع   -8
 وأ الي  التويي . أعضاء هيئة التدريس وتشجيع اتاتكارام واأليكار الجديدة ييما يخص التعلي  والتعل 

واألطرا  المع ية ييما يخص ا تراتيجية التعلي  والتعل  االكلية من خالل  األخل ين اتعتاار أراء الطال  -9
تحويي اتت اي اين موا فام خري  الكلية المطلواة ومحتول الارام  والموررام و  ات تايا ام المختلفة

 الدرا ية التن يت  تدري با االكلية.

 
 

 المختلفة ابا.والارام  العلمية األي ا  تعري  الطال  االرثية والر الة واألهدا  العامة للكلية و  -1

والتعل  والم اه  الدرا ية وطري التدريس وأ الي  التووي  اكل ار ام   التدريس اا تراتيجيةتعري  الطال   -2
 درا ن.

 األكاديمن والمتااعة األكاديمية للطال .وايرشاد تفعيل ارام  الدع   -3

 .االكلية د اللاتيةات تخدا  األمرل للموارد وال عن لت مية الموار  -4

لتحقيق األهداف المطلوبةوالتعلم دريس الت ات: السياسات العامة الستراتيجيسادسا  
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التدري  الم تمر ألعضاء هيئة التدريس والبيئة المعاو ة عل  مبارام العرا الفعال وطري التدريس  -5
 المختلفة.

 تحديث المويع ايليكترو ن للكلية واتهتما  امكتاة الكلية وتطويرها. -6

مدادها افجبزة العرا والشا -7 شام وت مي  ارام  موروة اتهتما  اواعام التدريس والمحاضرام والمعامل وا 
 للتدري  الميدا ن للطال .

امخرجام التعل  الم تبدية وتويير آليام محددة  اتمتحا اموضع آليام محددة للتفكد من مدل توايي وراط  -8
عال با للطال   اتمتحا امللتفكد من عدالة تووي  الطال  عل  م تول الو   والكلية وآليام لتوريي  تائ   وا 

 ل م ا اة.من خالل و ائ

تحليل  تائ  تووي  الطال  عل  الم تويام المختلفة وات تفادة م با ين تطوير الارام  والموررام الدرا ية  -9
عداد تورير عا  عن  تائ  اتمتحا ام وعرض  عل  المجالس المتخ  ة.  وا 

 

 آلية مراجعة االستراتيجية وتحديثها: -

يا  ين ضوء  تائ  اتمتحا ام و تائ  ا تو اء الطال  وأعضاء والتعل  دور  دريستراجع الكلية ا تراتيجية الت -1
 .وتوارير المراجع الخارج  للار ام  هيئة التدريس وأعضاء البيئة المعاو ة

موروة ومعل ة عل  كاية األطرا  المع ية المختلفة من  ات تراتيجيامتحرص الكلية عل  أن تكون هد   -2
 الداخل والخارج وأخل رأي الم تفيدين.

عال با عل  المويع الخاص وت ات تفادة ع  الكلية لل  ت -3 طوير  تائ  مراجعة ا تراتيجيام التعلي  والتعل  وا 
 االكلية.

 
 

ت تبد  تحويي الارام  الدرا ية االكلية وال تائ  التعليمية  والتنوالتعل  الم تخدمة  دريستت وع ا تراتيجيام الت
والتعل  يإ  ا ي  الاداية  حدد  التدريسأن  تطري ال  تحديد ا تراتيجيام الم تبدية لبل  الارام  والموررام ويال 

 -:وه  وو  علي  عملية اختيار ات تراتيجيام الم ا اة  التناأل س 
 .ال ظرياجا   الجا    العملنتتضمن الجا    والتنطايعة الدرا ة االكلية  -1
 ا . للجوا   المعريية والتطايوية ال  انطايعة كل مورر والوزن  -2

 .درا نلكل مورر الم تبدية طايعة  وات  التعلي   -3

 لدل الطال . التعاو نوالتعل   اللاتنتوير التعلي   التنالتركيز عل  ات تراتيجيام  -4

استراتيجيات التدريس والتعلم المستخدمة في الكليةسابعا:   
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 .والتطايون التعليمنللطال  ويوا للمرحلة الدرا ية وم تول  ضجب   ال  انالتدرج  -5

ن ات تراتيجيام الحديرة مرل ا تراتيجية التعلي  التفاعلن وترتكز عملية التعلي  والتعل  االكلية عل  مجموعة م
 والتعلي  غير المااشر والتعلي  اللاتن يضال  عن تطوير ات تراتيجية التوليدية الما ية عل  التعلي  المااشر.

 الكلية: فيالمستخدمة أساليب التدريس والتعلم أهم  -

ات تراتيجية التوليدية الما ية عل  التعلي  المااشر اايضاية لل   والتعل  االكلية عل  تطوير دريسوترتكز عملية الت
 -مجموعة من ات تراتيجيام غير التوليدية اما يحوي ر الة الكلية وتض  اآلتن:

 

 :المحاضرة المطورة أسلوبأوال: 

علومام لدل والم المعريةاالرغ  من أن المحاضرة من ات تراتيجيام المالئمة لتو يل أكار يدر ممكن من    
 اعا الوائمة عل  مجرد الشرل وايلواء غير م ا اة مع طايعةو الطال  ات أن الطري التوليدية للمحاضرة 

هل  العملية للل  تتطل  أن يتوير  ينتتطل  مشاركة الطال   التنوخا ة الموررام التخ  ية  الكلية موررام
 -ايل  :تو يل المعلومام للطال  م ينت تخد   التنالمحاضرة  ين
 ع ا ر الموضوع اللل يت  ت اولة ي  المحاضرة اوضول أما  الطال . تحديد -1
تاحةمن ع  ر ال  أخر ات اعد التحوي من ا تيعا  الطال  لبلا الع  ر  المحاضرأت ي تول  -2 الفر ة  وا 

آراءه  ووجبام  لاداءللطال  لتودي  ت اثتتب  وا تف اراتب  حول موضوعام المحاضرة مع تشجيعب  عل  
آراءه  ووجبام  ظره  حول أل من هل   لاداءمع تشجيعب  عل   ظره  حول موضوعام المحاضرة 

 الموضوعام.

أو أكرر ات ظي  م ايشة مع الطال  أو تكليفب  اتلخيص ما ت   ع  ريوو  المحاضر اعد ات تباء من  -3
ل  كل مجموعة م ايشة احد الع ا ر ات تباء م   ومن الممكن تو ي  الطال  ال  مجموعام  غيرة تتو 

 زمالئب .  اي ب  وتودي  رثيتب  حولة أما

من الممكن تشجيع و ا تخدا  األمرلة التوضيحية لزيادة يب  الطال  اطايعة الموضوعام الت  يدر و با  -4
 لبا. لعداد الطال  اعرا أل من الع ا ر ي  المحاضرة اعد 

 المحاضرة المطورة في التدريس. وجميع برامج الكلية تعتمد على استراتيجية
 

 عصف الذهنى:: أسلوب الثانيا

ه  طريوة لتطوير المحاضرة التوليدية يب  تشجع التفكير اتاداع  وتطلي الطايام الكام ة ع د المتعلمين أو 
الطال  ين جو من الحرية واألمان ي مح اظبور كل اآلراء واأليكار حيث يكون المتعل  ي  يمة التفاعل ي  
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موي  التعليمن حيث يوو  المحاضر اعرا المشكلة ويوو  الطال  اعرا أيكاره  وموترحاتب  المتعلوة احل ال
المشكلة واعد لل  يوو  المحاضر اتجميع هل  الموترحام وم ايشتبا مع الطال  ر  تحديد األ    م با ويعتمد 

رجاء التويي  والتركيز عل   توليد أكار يدر من األيكار وجواز الا اء هلا األ لو  عل  لطالي حرية التفكير وا 
عل  أيكار اآلخرين ولود ويرم الكلية كاية متطلاام تطايي وا تخدا  هل  األ الي  من الواعام المجبزة 

 امعدام العرا وتويير األدوام المطلواة لت فيل هل  الجل ام.
 
 

 تعلم التعاونى:: أسلوب الثالثا

                                ا بببببببببببتراتيجية التعلبببببببببببي  التفببببببببببباعلن والبببببببببببلي يعتمبببببببببببد علببببببببببب  أ بببببببببببلو  هبببببببببببوو  التعببببببببببباو ن )يبببببببببببري العمبببببببببببل البببببببببببتعل    
                   ت ببببتلز  عمببببل مببببن الطببببال  مببببع اعضببببب  البببباعا والتحبببباور و  الطالبببب  والمحاضببببر والمببببادة التعليميببببة التفاعببببل اببببين

البزمن  يبنحتب  ي جبزوا مبا كلفبوا اب  مبن أعمبال  ييما اي ب  ييما يتعلبي االعمبل المكلفبين اب  وعلبيب  أن يعلمبوا اعضبب 
المحببدد وهببو أ ببلو  تعلبب  يببت  تو ببي  الطببال  البب  مجموعببام  ببغيرة غيببر متجا  ببة تضبب  م ببتويام معرييببة مختلفببة 

تحويبببي هبببد  أو أهبببدا   يبببنطبببال  المجموعبببة الواحبببدة أيبببراد ويتعببباون  5-4يتبببراول عبببدد أيبببراد كبببل مجموعبببة مبببااين 
 -: ىما يل االستراتيجيةوأهم ما يميز هذه مشتركة 
تتيح الفر ة للطال  للتعاون ييما اي ب  والتعاير عن آرائب  مبما كان ضعيفا وت م  مبارام اتت ال اين  -1

 اآلخر وتوال ال ود. الرأيواحترا   يالالئالطال  مرل ح ن ات تماع والتحدث 
الم ادر العلمية أو التطايوية  لل الطال  عل  اتخال الورارام ي  ضوء اختال  اآلراء والرجوع  تدري  -2

 المتاحة لتوريي هل  الورارام وت مية التعل  اللات  لدل الطال .

لمالحظة ت ريام أيراد المجموعام وطري التفاعل ييما اي ب  وم اعدتب  عل   للمحاضريتيح الفر ة  -3
 ت حيح األخطاء والمواي  الت  ت ج  عن تفاعالتب  الوايعية.

المتميزين لال تفادة من خاراتب  والتعاون  ااآلخرينمن اطء التعل  من خالل لدماجب  ي اعد اللين يعاو ون  -4
 معب .

 -:وتوجد عدة مراحل للتعلم التعاوني وهى 
 

: وييبا يت  تفب  المشكلة المطروحة وتحديد معطياتبا والمطلو  عملة لزاءها والويم  مرحلة التعريف -1
 المخ ص للعمل المشتر  لحلبا. 
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األدوار وكيفية التعاون  توزيعين هل  المرحلة اتتفاي عل  ويت   : الجماعية معايير العمل مرحلة بلور  -2
وتحديد الم ثوليام الجماعية وكيفية اتخال الورار المشتر  وكيفية ات تجااة ألراء أيراد المجموعة والمبارام 

 الالزمة لحل المشكلة المطروحة.

اط ي  العمل من يال أيراد المجموعة والتعاون ي  ا جاز المطلو  ات خر  هل  المرحلة يت  ي :  اإلنتاجية -3
 اح   األ س والمعايير المتفي علي .

يت  ي  هل  المرحلة كتااة التورير أو ت لي  العمل العملن )من مشاريع وما ال  لل   لن كا م  اإلنهاء : -4
 جل ة الحوار العا . نيالمبمة تتطل  لل  أو التوي  عن العمل وعرا ما تو لم الي  المجموعة 

 

 مناقشة والحوار:: أسلوب الرابعا

طريين أو أكرر داخل المحاضرة  واء اين  اللفظية التن ت مح االتفاعل اللفظن اينمن األ الي  يعد هلا األ لو  
 ويتم هذا األسلوب بعدة خطوات: .المعل  وتوجيب   ار الطال  أ ف ب  تحم لش اين عدد من والطال  والمعل   أ

 .لمقدمة أو التمهيدا -1
 .للتف ير أو ات ت تاج ويي  تت  م ايشة اعا المعلومام  وتعط  الفر ة للطال  العرض -2

الجديد  وا تكشا  أوج  التشاا   من خالل الموار ة اين الموضوعام التن  اي عرضبا والموضوع الموازنة -3
 .الحوائي ا ورة جيدة واتختال  اي بما مما يتيح للطال  يب 

الجديد التو ل لمفاهي  عامة   تب  للموضوعار وهن خطوة مبمة حيث ي تطيع الطال  اعد د :التعميم -4
 .وشاملة عن طريي ات ت تاج

ولل  اتطايوبا عل  مواي    مما تو لوا للي  من مفاهي  جديدةومن خالل  ي تفيد الطال   التطبيق: -5
 .ومشكالم تواجبب  عل  أرا الوايع

 ار باألتى:ويتميز أسلوب المناقشة والحو 
 .لرارة ا تاا  الطال  وجلاب  للمشاركة أر اء الدرس  -أ

 .اكت ا  الطال  للكرير من المعلومام والودرة عل  التفكير الجيد - 
 .م اعدة المعل  عل  معرية طالا  واكتشا  المتميز من الضعي  م ب  -ج
أ ئلة  وما يتال لب  من م ايشام  كما  تمكن المعل  من تووي  طالا  اموضوعية من خالل ما يطرل عليب  من -د

 ا ر ييبا  أو تغييرها  أو تعديلبا.ر للا كان من الم ا   ات تم رية مااتمك   كلل  من تووي  طريوت  ومع
 .لأر ال عن والتعاير الم ايشة عل  كالودرة اتجتماعية مار المبا من الكرير الطال  ع د ت من -ه
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 .أ ئلة من عليب  يطرل عما اعضب  لجااام خالل من ولل  ااعض   اعضب  تعلي  عل  الطال  م اعدة -و
 .وطالا  المعل  اين العالية تووية ين ت اعد  -ز

 :المناقشة والحوار ومن عيوب أسلوب
 .اعتماد الحوار ين الغال  عل  اللغة اللفظية دون ا تخدا  مواد مح و ة  -أ

 .م ب  ااأل ئلة دون غيره  لطال   يود ي تفرر الوليلغير عادل عل  ا ايد تكون األ ئلة موزعة توزيع    - 
 .يد ت اغ األ ئلة اطريوة غير دييوة أو غير واضحة  -ج
 خارج الموضوع. لل  م ايشام جا اية  ار تحتاج لل  ويم طويل لل يد يتطري اعا األط  -د
ل الواحد افكرر من  ورة ال ثا تحتاج لل  معلمين عل  مبارة عالية تمك ب  من لدارة المحاضرة  و ياغة  -ه
 عل  الم ايشة والحوار. لجميع الطال  اللفروي الفردية  وتشجيع   راعاةم
 

 :     (Learning-E التعلم االلكتروني )العروض التقديمية ومعامل الحاسب اآللي: خامسا

وت مية المبارام وتبد  والتفاعل  اياداع مرحلة لل التلوين  مرحلة   العملية التعليمية وتحولبا منيتدعلو يلة  
ايئة تفاعلية غ ية االتطايوام تجمع كل األشكال اتلكترو ية للتعلي  والتعل  حيث تعتمد عل  تطايوام  لل 

ي   ول المبارام والمعار  وتض  تطايوام عار الوي  الحا اام اتلكترو ية وشاكام اتت ال والو ائط المتعددة 
ودي  محتول دروس عار ات تر م واألشرطة ال معية والفيديو ويمكن الطال  وغر  التدريس اتيتراضية حيث يت  ت

 مكان. وأيويم  أي ينم ادر التعلي   لل من الو ول 
مورر لليكترو ن   40)  ايليكترو ن كا تراتيجيام للتعلي  حيث يوجد ابا ما يزيد عن لعل  التعوتعتمد الكلية 

معامل حا   آلن  3ام الو   لل  موررام لليكترو ية وتوجد االكلية يضال  عن معمل او   األراضن لتحويل مورر 
  جباز كمايوتر حديث . ومريي طي  يائمة اف ماء 75ابا ) االكلية ةللم اعدة ي جال تفعيل الموررام ايليكترو ي

 .الموررام ايليكترو ية االكلية
 

 :تعلم الذاتى: أسلوب السادسا
 

ل  اللاتن اللل يعتمد عل  ييا  الطال  اتح يل المعار  والمبارام معتمدا عل  تعتمد الكلية ل تراتيجية التع 
يدرات  اللاتية ي  التح يل من م ادر التعلي  المختلفة مما يحوي ت مية شخ يت  والودرة عل  موا لة التعلي  

هلا األ لو  من  ا ف   مما يثهل  لمتااعة التود  والتطور اللل يحدث ي  مجال تخ    وتوو  الكلية اتطايي
ويتضح هلا األ لو  اين  ام الارام  التعليمية المختلفةر ي  أغل  مور  والتوارير خالل الاحوث والمشاريع التطايوية
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مجاتم تطايوية ين مشروعام التخرج للطال  ين كاية األي ا  العلمية وكلا الاحوث والمشاريع الف لية أر اء 
 الف ول الدرا ية المختلفة.

 
 المشاريع البحثية(: –التدريب الميداني  -الدروس العملية ) التعلم التجريبي أسلوب : سابعا

تعتمد الكلية ل تراتيجية التعل  التجريان ي  أغل  الموررام ي  الارام  التعليمية المختلفة من خالل ييا  الطال  
يثدل ال  تر يخ المفاهي  لدل  اعمل تجار  معملية لتطايي المعار  المكت اة ي  اعا الموررام الدرا ية اما

 .يضال  عن عمل زيارام ميدا ية لاعا الم ا ع والشركام ين التدري  الميدا ن ال يفن الطال 
وتعتمد الكلية ل تراتيجية التعل  التجريان ين العديد من الموررام ين الارام  التعليمية المختلفة من خالل ييا  

–الفيزياء  –ار  المكت اة ين اعا الموررام الدرا ية ) الكيمياء الطال  اعمل تجار  معملية لتطايي المع
للخ  اما يثدي لل  تر يخ المفاهي  لدل الطال  وتحرص الكلية عل  تويير كاية الت بيالم وايحتياجام 

 المعملية الالزمة للمعامل لت فيل التعل  التجريان وتويير تل  المبارام للطال .
 
 :كليفات() الت ير مباشرغم اليالتعل: أسلوب ثامنا
 

تعتمد الكلية ل تراتيجية التعلي  الغير مااشر من خالل ييا  الطال  احل مجموعة من التمارين التطايوية عل  
ت  تدري با االموررام الدرا ية ويوو  عضو هيئة التدريس أو عضو البيئة المعاو ة امتااعة  التنالمعار  

تواجبب   التنل  المشكالم مما يعزز يدرة الطال  عل  حل المشكالم حل ت ينالطال  وتودي  الم اعدة لب  
 الحياة العملية. ين
 :(online)  عن بعدم ي: أسلوب التعلتاسعا

 

ات الي  الاديلة للتعل  وجبا لوج  لتحويي ايجراءام ايحترازية و كفحد تعتمد الكلية ل تراتيجية التعلي  عن اعد 
للوياية من وم ع ل تشار ييروس كورو ا الم تجد ويت  وأعضاء هيئة التدريس  التااعد ايجتماع  اين الطال 

ريع المحاضرام والدروس العملية والتوا ل عل  م  ام وموايع اليكترو ية تعليمية ويد اعتمدم من خالل لل  
مويع   عل  ال 2020/  2019 وكلل  ال يف  الكلية ريع المحتول العلم  لموررام الف ل الدرا   الرا  

 Google driveوع دما اكتملم  عت  التخزي ية ت  ا تكمال ريع الموررام عل  مويع    one driveال حاا  
الطال  احل مجموعة من التمارين التطايوية عل  المعار  التن ت  تدري با ويوو  لام ال عة التخزي ية األعل  

عاو ة امتااعة الطال  وتودي  الم اعدة لب  ين ويوو  عضو هيئة التدريس أو عضو البيئة الم االتعل  عن اعد
 حل تل  المشكالم مما يعزز يدرة الطال  عل  حل المشكالم التن تواجبب .



 استراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم لكلية الزراعة – جامعة كفر الشيخ  

 

 + 20479102930تليفاكس :                            جامعة كفر الشيخ                               –كلية الزراعة  –وحدة ضمان الجودة 
Quality Assurance Unit, Fac of Agric Kafrelsheikh Univ., 33516 Kafrelsheikh., Egypt.  
Telefax : +20479102930                                                                   

(20) 

 :     (Hybride learning) لهجين: التعلم اعاشرا

راية للحد من الك يت  من خاللبا دم   ظام  التعل  وجبا لوج  والتعل  عن اعدو يلة لتدعي  العملية التعليمية  
وتو   ديعام الطال  لل  مجموعام تدري ية  غيرة تت او  الحضور . الطالاية وتحويي التااعد ايجتماع 

للكلية يكت ا  المبارام المطلواة عل  أن يح ل الطال  عل  الجا   المعري  واعا المبارام من خالل 
اكل ي   لل  مجموعام م ئولة عن  كما يت  تو ي  أعضاء هيئة التدريس والبيئة المعاو ةالتعل  عن اعد. 

شارة لوت  لعتماد التعل  البجين عل   طاي وا ع عار التعلي  الجامع  مع مجموعام الطلاة التدري ية المختلفة. 
ويد أوجزم درا ة  " ال مولج التوليدل الجديد للتعلي " أو " الوضع الطايع  الجديد للتعل ".اعا العلماء لل  ل   

% من مث  ام التعلي  العال  يدمم موررام  65.2لتعل  عار اي تر م االوتيام المتحدة أن  ادرة عن لتحاد ا
وت  تعريفبا اف با " مزي  من التدريس ي  الف ول الدرا ية وعار اي تر م مع توليل ويم الموعد ي   هجي ة

 الف ل للطال . 
 أهداف التعلم الهجين:

 والجامعة.توليل الكراية الطالاية داخل الكلية  -1
 تحويي األ تفادة العظم  من خارة أعضاء هيئة التدريس والا ية التحتية للكلية والجامعة. -2
 دة المحلية والعالمية.تعل  مدل الحيا  ولل  تطايوا أل الي  األداء وضمان الجو تحول تدريج  للطال  لل  م -3
لف ل الدرا   لتحويي األهدا  المرجوة من تحويي أأل تفادة العظم  من ايمكا يام التك ولوجية خارج ا -4

 المحتول الدرا  .
تودي  المحتول اف الي  تك ولوجية مختلفة لمراعاة الفروي الفردية اين المتعلمين وم اعدة الطال  لول  -5

 ايحتياجام الخا ة.
لاتداءا من يل الدرا ة عن اعد والتعل  البجين م ل يرار المجلس األعل  للجامعام اتعطوتعتمد الكلية عل  التعل  

  اريع المحاضرام والدروس العملية عل  الموايع األليكترو ية المعتمدة االكلية لم ع ل تشار  2020مارس  15
  One Driveعل  المويع ال حاا  مورر درا    140ويد ت  ريع ماتيول والوياية من ييروس كورو ا الم تجد. 

الف ل الدرا   الرا    ي خالل يترة تعطيل الدرا ة %  95فوي ا  اة تفاعلية ت Google Driveوالمويع 
و و  تتاع الكلية أ لو  التعل  البجين . اايضاية لل  العديد من الموايع ايليكترو ية األخرل   2020/  2019

 – 30  ا  اة تتراول مااين  2021/  2020للموررام خالل الف ل الدرا   األول )الخريف   من العا  الجامع  
لتحويي  وات  التعل  الم تبدية من  % تعل  وجبا لوج  70 – 60اين ما % تعل  عن اعد و  اة تتراول  40

   . الارام  والموررام الدرا ية المختلفة
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 مواصفات االستراتيجية الناجحة: - أ

دريس و وع المتاحة   وترتاط افهدا  الت ايمكا يامان تكون مراعية للفروي الفردية   وان تكون تراع  
 و مط التدريس

 أنواع االستراتيجيات التدريسية الحديثة: - ب

 ر)المحاكاة األدواا تراتيجية لع   -1

 ا تراتيجية التفكير ال ايد  -2

 .اللغويا تراتيجية التوا ل  -3

 .ا تراتيجية الاحث -4

 .اياداعنا تراتيجية التفكير  -5

 .التعاو نا تراتيجية التعل   -6

 .ا تراتيجية المفاهي  -7

 .التووي  الا ائنا تراتيجية  -8

 األ ماطا تراتيجية  -9

 المشكالمأ لو  حل علن تعلم   ينمن أجل تعلي  أيضل لخلي جيل متعل  يعتمد  ات تراتيجيامت تخد  هل  و 
 .حيات  العملية ينت اعد   التن

 

 

 
 الموارد البشرية: - أ

لتحويي األهدا  اكفاءة  ا الموارد الاشرية هن الركيزة األ ا ية؛ حيث يت  من خاللبا أداء الوظائ  والمب
 : تنقسم الموارد البشرية إلى نوعين رئيسيين هما .وياعلية

  مودمن الِخدمة التعليمية ين الكلية: أعضاء هيئة التدريس ومعاو يب  -1
الجباز )والمديرين والموظفين والعمال  م الدع  االكلية ويتمرلون ين رث اء األي ا  ايداريةاالعاملين ين لدار  -2

 )ايداري
 لمستهدف ألعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلداريا: 

الحديثاستراتيجيات التدريس ثامنا:   

 : الموارد المتاحة للتدريس والتعلمتاسعا
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 .معايير موضوعية وعادلة لتويي  األداءوجود  -
 .تويير ارام  لت مية الودرام والمبارام -
 .افخالييام وآدا  وواجاام المب ة ايلتزا  -
 التحفيز من خالل الموضوعية والعدالة والشفايية. -
  حويي الرضا الوظيفنت -
 

 :الموارد المادية  -ب

ايضاءة والتبوية وو ائل اييضال  باتتوير يييوجد العديد من ياعام المحاضرام  :قاعات الدراسة -1
 متخ  ين. وتوجد متااعة و يا ة لو ائل العرا اواعام التدريس اوا طة ي يين الم ا اة

  تح ين جودة يجري العمل علو  .الم ا اة لطايعة  شاطبا زاميوجد االكلية مكتاة يتوير ابا التجبي :المكتبة -2
 :ولل  من خالل ما يلن الخدمام التن تودمبا المكتاة للطال  

 .تحرص الكلية عل  تحديث الكت  االمكتاة كل   ة - أ
والضع  االمكتاة واتخال  عمل ا تو اء للمترددين عل  المكتاة ولل  للويو  عل   واط الووة -  

 .الم ا اة  حوها راءامايج
خالل   دوي الشكاول  ل الطال  عن خدمام المكتاة منتحرص لدارة الكلية عل  تلون شكاو  - ج

 .والموترحام التااع لوكيل الكلية تتخال الالز 
 .الكلية لبا مويع للكترو ن مفعل  ويت  تحديث ايا ات  ا فة دورية: ع الكليةقمو  -3
 

 
ي يختار  المخت ون والمحتول الل التعليمية لل  أن األهدا   األ ا ية من مكو ام الم ب   ويي التطري تعتار 
للل  يمكن اعتاار التدريس  تدري  .ت يمكن توويمبما لت اوا طة المعل  واأل الي  التن يتاعبا ين  الم اه  ين 

ابلا الشكل يتضمن المواي  التعليمية التن تت   ومكو ام الم ب  . واأل لو  الطال امرااة همزة الو ل اين 
الطريوة التن يتاعبا   احيث يجعل هل  المواي  يعالة ومرمرو ين الويم داخل الف ل والتن ي ظمبا المعل    و 

 ف   . كما عل  المعل  أن يجعل در   مرغواا يي  لدل الطال  خالل طريوة التدريس التن يتاعبا   ومن خالل 
طريوة يلي م ال.  ثكد عل  أن المعل  هو األ اس و شاطب  . ومن األهمية امكان أن الطال ا ترارة ياعلية 

 . الطال هن األ اس   وا  ما هن أ لو  يتاع  المعل  لتو يل معلومات  وما ي احابا لل  

 يموالتق طرق :عاشرا
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 -:المستخدمة في الكلية يموالتق أساليب

أما عملية التويي  ين الكلية يتت  من خالل ما هو م  وص علي  ين تئحة الكلية و ما يرا  مجلس الكلية ين هلا 
 :كل من ال دد و تشمل

 ويت  تطايي هل  العملية ين جميع الموررام.   باية الف ل الدرا نو م ت   الف ل الدرا ن تحريرل ) . امتحان1
 . امتحان شفبن.2
 . امتحان عملن.3
ويد ت  لعتماد و يلة الموترحام  .شاريع الاحرية الفردية والجماعيةالم . طري تويي  و ائل التعل  غير التوليدية مرل:4

أر اء ل تشار جائحة كورو ا خالل ل ول اديال لالمتحا ام التحريرية والشفبية وأعمال ال  ة الاحرية لطال    وام ا
لا ريع وكوت  توييمبا  اجح أورا        2020/  2019الف ل الدرا   الشتول )الرا    من العا  الجامع  

درجة )مواول  أر اء تل   64- 50ادرجام تتراول مااين  موترحام احرية للطال  المحملين امواد ولكن ت  توييمبا
  الفترة.

 الطالب: وتحصيلتعلم  ييمطرق تق

 واأل شطة المواالةو  والمالحظة التح يلية اتختاارام  ومن أهمبا الطال  وتح يلتعل   يي ه ا  عدة طري لتو 
 . العملية واتختاارام ال فية

 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

لطالب طرق تقييم تعلم وتحصيل ا: يبين ( 2شكل رقم ) 

 

رق ـــط

ييمالتق

 يم

 

االختبارات 

 الشخصية

 

 

حقيبة 

 اإلنجاز

 

 

 المقابلة

 

 

ة األنشط

 الصفية

 

 

اإلختبارات 

 العملية

 

 

الواجبات 

 المنزلية

 

 

المالحظ

 ة
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 أوال : تحليل البيئة الداخلية
 ( يوضح تحليل البيئة الداخلية للكلية3جدول رقم )

 نقاط الضعف نقاط القوة

من  ال حنومشام الكلية يتواير ابا الم اخ  ماا نجميع  -1
 .اةحيث التبوية وايضاءة وتواير العالمام ايرشادية الم ا 

التو يام للتدريس وجود ياعام ومعامل تعليمية مجبزة افحدث  -2
 والتعل .

 وورش العمل. وجود ياعة لل دوام والم ايشام والمثتمرام -3

 وأهدايباالارام  التعليمية الت  تودمبا الكلية متفوة مع ر التبا  -4
 .اي تراتيجية

 لارام  التعليمية والموررام الدرا ية الت  تودمبا الكليةا -5
 .مو فة

الم تبدية تحرص الكلية عل  ان تحوي مخرجام التعل   -6
 للارام  التعليمية الت  تودمبا.

تحرص الكلية عل  ان تلا  الارام  التعليمية الت  تودمبا من  -7
 حيث ت وعبا ومحتواها احتياجام  وي العمل.

تتواير لدل الكلية لح ائيام موروة تتعلي اتطور عدد الطال   -8
الملتحوين االارام  التعليمن و  اة ال جال ي  الفري الدرا ة 

 تلفة وتطور   اة الخريجين خالل ال  وام ال ااوة.المخ

 كايية االكلية.غير  لاتية وجود موارد -1
ألطرا  المع ية المختلفة محدودة لمشاركة  -2

 ع د ت مي  وتطوير الارام  التعليمية.

ت يت  ات تفادة من دتتم ومثشرام  -3
لح ائيام تطور عدد الطال  و    

وتطور  ال جال ي  الفري الدرا ية المختلفة
  اة الخريجين لل  وام ال ااوة ي  تطوير 

 الارام  التعليمية.

 للطال  ال يف ع  ياعلية التدري  د آلية -4
 .تحديثتحتاج لل  

من مدل توايي وراط  للتفكددة و محد آليام -5
 .الم تبديةاتمتحا ام امخرجام التعلي  

الودرام  تويي  الورية اتمتحا ية آلية -6
حريرية وطري الخا ة اوضع األ ئلة الت

 .تحتاج لل  تطوير التويي  الشفبن

 
 
 

 والتعلم بالكلية دريستحليل الوضع الراهن لسياسات الت
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 :تحليل البيئة الخارجية :ثانيا

 ( يوضح تحليل البيئة الخارجية للكلية4جدول رقم )
 التهديدات الفرص

وجود شاكة المعلومام االجامعة تي ر التوا ل مع األطرا  المع ية  .1
 ل .خارج الكلية لتطوير ومراجعة ا تراتيجيام التعلي  والتع

 وجود وحدة للتعلي  اتلكترو ن االجامعة ي تاج الموررام اتلكترو ية. .2

 وجود مشروعام لتفهيل المعامل لالعتماد. .3

 وجود مويع للكلية عل  شاكة ات تر م محدث. .4

 وجود معامل معتمدة االكلية. .5

 تحول الجامعام الم رية للن جامعام لكية .6

  .عد  كفاية المواز ام الخا ة امث  ام التعلي .1

عد  يدرة الكلية عل  اتخبال الوبرار الخباص اتحديبد  .2
 أعداد الطلاة المواولين.

التطببببببببور العلمببببببببن والتك ولببببببببوجن يبببببببب  مجبببببببباتم  .3
 .التخ ص وي  طري التدريس

 التغيرام ال ريعة ي  متطلاام  وي العمل. .4

 واييليمنالم اي ة عل  الم تول المحل   .5

  وببببببص يبببببب  الوببببببدرام الخا ببببببة اوضببببببع األ ببببببئلة .6
 طري التويي  الشفبن.التحريرية و 

 

 
 

 

 

 والتعلم بالكلية دريس( يوضح آلية متابعة وتنفيذ استراتيجيات الت5جدول رقم )

 الدالئل نقاط المتابعة م
تدريس  يناداية تدريس المورر اات تراتيجيام واأل الي  المتاعة  ينلعال  الطال   1

 موضوعام المورر.
 والمحاضرام مويع الكلية

 ات تايا ام ن يغط  التغلية الراجعة من الطال  الخا ة اتدريس المورر.عمل ا تايا 2
تحتول عل  كل أ شطة الطال  خالل الف ل الدرا ن  والتنالمورر  تو ي تفعيل  3

 للتفكد من طري وأ الي  التدريس المتاعة.
 المورر تو ي 

 اللج ة ليرار تشكي تراتيجيام المعل ة.المورر لتحديد مدل ت فيل ات  ومل تشكيل لج ة لتحليل ات تايان  4
 تورير اللج ة يريع تورير من اللج ة ال  مجلس الو   تتخال ال لجراءام ت حيحية للا وجدم  5
لعال  عضو هيئة التدريس ومعاو ي  ا تائ  التحليل ويرار مجلس الو   حت  يتمك وا  6

 من تعزيز  واط الووة ومعالجة  واط الضع .
و   تجا  يرار مجلس ال

 تو يام اللج ة
 

آلية متابعة وتنفيذ استراتيجيات 

 والتعلم بالكلية دريسالت
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 التدريس استراتيجيةمراجعة آلية تتم 

 -والتعلم دوريا من خالل البنود التالية:

 

ل تائ  اتمتحا ام  لح ائناعمل تحليل  الجودةضمان وحدة  توو  :تحليل نتاج االمتحانات - أ
زاء م با مما ي عكس للموررام الدرا ية والويو  عل  اوجة الو ور ي  ا تيعا  الطال  للموررام أو ألج

 م تواال. عل  تطوير طري التدريس للمورر

الجودة اعمل ا تايان  ضمان توو  وحدة  :رأى الطالب عتحليل نتائج استطال -ب
 : ما يلجميع الموررام لجميع الارام  من خالل التعر  عل   ينت تطالع رأل الطال  

طايعة الكتا  الجامعن أو المادة  –بيئة المعاو ة أداء عضو ال –أداء عضو هيئة التدريس  –طايعة المورر 
و ائل التعلي  والتعل   توو  الوحدة اتحليل هلا ات تايان و رد  واط الووة والضع   –العلمية المتاحة للطال  

 لكل ا ود ات تايان وتوزيعبا عل  األي ا  تتخال مايلز   حو التغل  عل   واط الضع .
 ضمان توو  وحدة :ألطراف المعنية الخارجيةتحليل نتائج استبيان ا -ج

الجودة اتحليل ات تايان الخاص اا تطالع رأل األطرا  الخارجية حول خري  الكلية من الارام  المختلفة 
 للتعر  عل   واط الووة وتعزيزها و واط الضع  لعمل خطة التغل  عليبا. 

 التدريس والهيئة ةتحليل نتائج استطالع رأى أعضاء هيئ -د

الجودة اتحليل ات تايان الخاص اا تطالع رأل أعضاء هيئة التدريس  ضمان توو  وحدة :المعاونة
 والبيئة المعاو ة حول و ائل التعلي  وأ الي  التووي  الم تخدمة.

توو  وحدة الجودة اتحليل توارير مراجعة تو ي   تقارير المراجعين:تحليل نتائج  -ه
اخلية وخارجية وايان مالئمة األ ماط التعليمية الم تخدمة لمخرجام التعل  الارام  األكاديمية والمورام د

 الم تبدية.

 يت  درا ة ا عكاس خطة  :عمل خطة تحسين سنوية لمعالجة نقاط الضعف -و
 التح ين عل  تطوير الارام  والموررام وأ الي  التعلي  وايمكا يام المتاحة وطري التووي .

 :على األطراف المعنية دريساتيجية التعرض نتائج مراجعة إستر  -ع
 على فترات متتالية للوقوف عن تأثير خطط تحسين تطوير العملية التعليمية. الذاتيمقارنة التقييم سيتم  -ل
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