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 مقدمة:

ة إلييييييييييى فييييييييييي ظييييييييييل متطمبييييييييييات سييييييييييوق العمييييييييييل المتغيييييييييييرة  تسييييييييييعى الكمييييييييييية جاىييييييييييد
تطييييييييييييوير االسييييييييييييتراتيجيات التعميميييييييييييييية  لمييييييييييييا لييييييييييييييا ميييييييييييين تييييييييييييي  ير مباشيييييييييييير عميييييييييييييى 
الجوانيييييييييييييييب المجتمعيييييييييييييييية. حييييييييييييييييث يعتميييييييييييييييد المجتمييييييييييييييي  بدرجييييييييييييييية كبييييييييييييييييرة عميييييييييييييييى 
مؤسسييييييييييييييات التعميييييييييييييييم العييييييييييييييالي فييييييييييييييي إعييييييييييييييداد  بنا ييييييييييييييو القييييييييييييييادرين عمييييييييييييييى تمبييييييييييييييية 
احتياجاتييييييييييو  وتييييييييييوفير متطمبييييييييييات المييييييييييين وفييييييييييرص عمييييييييييل جديييييييييييدة .وفييييييييييى ضييييييييييو  

المواصيييييييييفات التيييييييييي ينبغيييييييييي  ن يتحميييييييييى بييييييييييا ذليييييييييك تسيييييييييعى الكميييييييييية اليييييييييى تحيييييييييديث 
الخيييييييييييييريج اليييييييييييييذل يعميييييييييييييل بالمجييييييييييييياالت اليندسيييييييييييييية المختمفييييييييييييية. حييييييييييييييث يتصيييييييييييييف 
التعمييييييييييييييم الجييييييييييييييد فيييييييييييييي عصييييييييييييير المعرفييييييييييييية باكتسييييييييييييياب الطاليييييييييييييب القيييييييييييييدرة عميييييييييييييى 
اإلبيييييييييييداع واالبتكيييييييييييار  واسيييييييييييتخدام التكنولوجييييييييييييا واليييييييييييتعمم اليييييييييييذاتي  واليييييييييييتعمم ميييييييييييد  

إلييييييييييى نمييييييييييط الييييييييييتعمم  الحييييييييييياة  وميييييييييين  ييييييييييم التحييييييييييول ميييييييييين نمييييييييييط الييييييييييتعمم التقميييييييييييدل
 الفعال.

 أهداف االستراتيجيات

 تشجي  الطالب عمى إبدا  ر ييم.     .0

 تعويد الطالب عمى التفكير المنطقي.     .9
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تشيييييييييييييييييييييييييجي  الطيييييييييييييييييييييييييالب عميييييييييييييييييييييييييى اإلتييييييييييييييييييييييييييان بيييييييييييييييييييييييييالحمول العدييييييييييييييييييييييييييدة      .3
 لممشكالت   المتنوعة

لمحميييييييييييييول التيييييييييييييي توصيييييييييييييموا  منطقيييييييييييييي  القيييييييييييييدرة عميييييييييييييى إعطيييييييييييييا  تفسيييييييييييييير     .4
 إلييا.

تشييييييييييييييييييييجي  الطييييييييييييييييييييالب عمييييييييييييييييييييى الوصييييييييييييييييييييول لمتعميمييييييييييييييييييييات والنظريييييييييييييييييييييات      .5
 والقواعد والمسممات ب نفسيم بطريقة االكتشاف.

 شيوع جو الديموقراطية والبعد عن التسمطية.     .6

 تنوي   ساليب التدريس المستخدمة لتحقيق األىداف المرجوة.     .7

تشييييييييييييييييجي  الطييييييييييييييييالب عمييييييييييييييييى اسييييييييييييييييتخدام  سييييييييييييييييموب العصييييييييييييييييف الييييييييييييييييذىني      .8
 اقشة األس مة المفتوحة و االكتشاف .لمن

تشييييييييييييييجي  الطييييييييييييييالب عمييييييييييييييى الييييييييييييييتعمم التعيييييييييييييياوني لزيييييييييييييييادة القييييييييييييييدرة لييييييييييييييد       .9
صيييييييييييييييدار األحكيييييييييييييييام  الطييييييييييييييالب عميييييييييييييييى اإلتيييييييييييييييان بحميييييييييييييييول متنوعييييييييييييييية وجديييييييييييييييدة وا 

عطا  المبررات حول الوصول ليذه الحمول.  وا 

 تعويد الطالب عمى البنا  عمى  فكار اآلخرين وتطويرىا.     .01
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 زويد الطالب بميارات العمل الجماعيت     .00

تحقيييييييييييق المتعيييييييييية وزيييييييييييادة ال قيييييييييية بييييييييييالنفس التييييييييييي يشييييييييييعر بيييييييييييا الطييييييييييالب      .09
   نا  ممارستيم لعممية التفكير االبتكارل.

 الت كيد عمى التعمم الذاتي والتعمم باالكتشاف.     .03

توظييييييييييييييييف حيييييييييييييييل المشيييييييييييييييكالت ابتكارييييييييييييييييا  فيييييييييييييييي كيييييييييييييييل  جيييييييييييييييزا  المييييييييييييييينيج    .04
 كالت التي تحدث في الحياة العممية.واستخدام المش

العمييييييييييييييل عمييييييييييييييى زيييييييييييييييادة التحصيييييييييييييييل الدراسييييييييييييييي لمطييييييييييييييالب ميييييييييييييين خييييييييييييييالل   .05
 ممارسة األنشطة االبتكارية.

   نا  الدروس. الحمول المطروحةمناقشة مد  جودة األفكار   .06

وترتكييييييييييييييييييز عممييييييييييييييييييية التعميييييييييييييييييييم والييييييييييييييييييتعمم بالكمييييييييييييييييييية عمييييييييييييييييييى مجموعيييييييييييييييييية ميييييييييييييييييين 
تيجية التعميييييييييييم التفيييييييييياعمي والتعميييييييييييم الغييييييييييير اإلسييييييييييتراتيجيات الحدي يييييييييية م ييييييييييل اسييييييييييترا

مباشيييييييييييير والتعميييييييييييييم الييييييييييييذاتي باإلضييييييييييييافة الييييييييييييى تطييييييييييييوير اإلسييييييييييييتراتيجية التقميدييييييييييييية 
خييييييييييييالل اسييييييييييييتخدام العصييييييييييييف  المبنييييييييييييية عمييييييييييييى التعميييييييييييييم المباشيييييييييييير وىييييييييييييذا ميييييييييييين 

الييييييييييييييييذىني واالعتمييييييييييييييييياد عميييييييييييييييييى حييييييييييييييييل اسيييييييييييييييييتراتيجي لممشيييييييييييييييييكالت. وسييييييييييييييييينعرض 
 ممخصا ليذه االستراتيجيات فيما يمي:
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 :Blended Learners المختمط-الهجين – المدمج  ميمات  التعاستراتيجي-1

 االلكترونى التعميم فييا يندمج يتكامل التى التدريب التعمم او التعميم صيغ احد ىو
 االلكترونى  التعميم ادوات توظف حيث واحد  اطار فى التقميد  الصفى التعميم م 

   والمحاضرات الدروس فى الشبكات مىع المعتمده  و الكمبيوتر عمى المعتمدة سوا 
 بإمكانية المجيزه الحقيقيو الدرس قاعات فى غالبا تتم والتى التدريب جمسات
  . بالشبكات االتصال

 

 : المدمج التعميم مميزات

 .يسمب لم دورة وان التعميمية العممية فى دور لة ان عضو ىي ة التدريس يشعر -

 .والطالب  ة التدريسعضو ىي من لكل الوقت بتوفير يقوم -

 .واحدة طريقة عمى االعتماد من بال بينيما االختيار يمكن لمتعمم يوفرطريقتين -

 .الطالب بعض لد  االمكانيات توفر عدم مشاكل يعالج -

 .كاممة الكترونية بي ة لدييا تتوفر لم التى النامية الدول فى المجتمعات م  يتناسب -
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 .االن حتى الطالب يفضمة ما وىذا كانوالم بالزمان محدد التعمم وقت -

 .االخر  عمى واحدة ت  ير دون والوجدان والميارية المعرفية الجوانب يركزعمى -

 تقوم اساس وىو عضو ىي ة التدريسو  الطالب بين االصمية الرابط عمى يحافظ -
 .التعميمية العممية عمية

 

 :المدمج التعميم منظومة

 المدمج التعميم احتياجات تقسيم ويمكن ينجح ةلكىمتكامم منظومة من يعمل ان البد
 : حد  عمى جز  ككل ونتناول ومنيج ومتطمبات تقنية متطمبت ىى نقاط  ال ة الى

 

 : التقنية المتطمبات -0

 Data Show عرض وجياز الى حاسب بجياز الفصول تزويد الى يحتاج -
 .باالنترنت متصل

 .E-Course مادة لكل الكترونى مقرر توفير -

 . Learning Management System LMS التعميم الدارة نظام توفير -
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 Learning Content Management System المحتويات إدرة نظام توفير -
LCMS. 

 . E-Evaluate االلكترونى التقييم برامج توفير -

 .بيا االتصال يمكن مواق  تحديد -

 .المجال فى الخبرا  م  رلمتحاو  االلكترونى التحاور مواق  توفير -

 لمكمية الرسمى بالموق  االتصال -

 المقرر عن المباشرة االس مة وتوجيو معيم متحاورل لمطالب مباشر لقا  عقد -
 .واالختبار

 .االخر منيما كل يكمل بحيث التقميدية الفصول بجانب االفتراضية الفصول توفير -

 

 :البشرية المتطمبات -9
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 عضو ىي ة التدريسو  الطالب وىما التعميمية العممية قطبى تم ل البشرية والمتطمبات
 عن اىمية يقل ال دور لة والكل المدمج التعميم ظل فى خاصة طبيعة منيم ولكل
 التعميم من النوع ىذا النجاح االخر

 : عضو ىي ة التدريس-0

 .بالحاس طريق عن بتدريسو قام ما تطبيق  م التقميد  التدريس عمى القدره لدية -

 تطوير فى الرغبو ولدية االنترنت عمى جديد ماىو عن البحث عمى القدره لدية  -
 . مستمره بصفو معمومتو وتجديد مقرره

 سوا  المقررات تصميم برامج م  التعامل عمى القدره لدية عضو ىي ة التدريس -
 .خاصة مياره تتطمب التى او منيا الجاىز

 يحول حتى بنفسو االختبارت تصميم عمى القدره لدية عضو ىي ة التدريس -
 .لذلك المعدة الجاىزه البرامج خالل من الكترونيو الى التقميديو االختبارت

 .طالبو وبين بينو الرسا ل وتبادل االلكترونى البريد م  التعامل -

 .االلكترونى التعميم مرحمة الى التقميد  التعميم مرحمة من االنتقال فى الرغبة لدية -



 1-8جودةوثيقة 

      

 ا

 
 وحدة ضمان الجودة

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 

11 

 

 عن الطالب انتباه ي ير حى واق  الى الجامده صورتو من بشرحو مايقوم كل يحول -
 .االنترنت خالل من Hypermedia والفا قةMultimedia المتعدده الوسا ط طريق

 الى الكامل والتحول االلكترونى التعميم دخول ان ذىنو فى يرسخ ان من البد -
 حتى حتمى امر ليو االلكترونيو واالداره االلكترونيو والمقررات االفتراضيو الفصول

 .منيا واالستفاده المدمج التعميم فترة خالل الجيد والتدريب العمل عمى تحفيزه يتم

 

 :الطالب-9

 التعميمية العممية فى مشارك انة يفيم ان المدمج التعميم ظل فى الطالب يحتاج
 الى الوصول فى عضو ىي ة التدريس م  يتفاعل لكى ىام دورة ان يشعر ان ويجب
 اليدف

 .متمقى وليس مشارك بانة الطالب يشعر ان البد -

 .الشبكة عبر المحاد ة عمى يتدرب ان يجب -

 .االلكترونى البريد م  التعامل عمى القدرة لدية -
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 :المدمج التعمم نجاح عوامل

 :يمي ما منيا المدمج التعميم نجاح في تساىم التي العوامل من العديد ىناك

 : رشادواإل التواصل -0

 ب ن  عضو ىي ة التدريسو  المتعمم بين التواصل المدمج التعميم نجاح عوامل  ىم من
 الخطوات لة ويرسم التعمم وقت يكون متى الطالب بارشاد عضو ىي ة التدريس يقوم
 .التحصيل اجل من الطالب يستخدميا التى والبرامج التعمم اجل من يتبعيا التى

 : يقفر  شكل عمى التعاوني العمل -9

 في العمل ب ن عضو ىي ة التدريس طالب  فرد كل يقتن   ن البد المدمج التعميم في
 شكل في العمل من والبد  المشاركين كافة تفاعل إلى يحتاج التعمم من النوع ىذا
 .فرد كل بيا يقوم التي األدوار وتحديد  فريق

 :الخالق المبير العمل تشجي  -3

 ألن  المجموعات وسط والتعمم الذاتي التعميم عمى الطالب تشجي  عمى الحرص
 يدرس  ن يمكن فالفرد  بذلك تسمح المدمج التعميم في المتاحة التكنولوجية الوسا ط
 الوقت ذات في بينما الخط عمى من قرا تيا  و مطبوعة قرا ة خالل من بنفسو
 في والفيدي مؤتمرات خالل من  و الشبكة خالل من آخر بمد في زمال و م  يشارك
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 اإلبداع تشج  الصفية والتفاعالت الوسا ط تعدد إن. المعمومة عن فيديو مشاىدة
 .العمل وتجود

 :المرنة االختيارات -4

 التساؤالت عن واإلجابة المعمومات عمى الحصول من الطالب يمكن المدمج التعميم
 من بدال ذلك وعمى  المتعمم لد  السابق التعمم  و والزمان المكان عن النظر بغض

 كافة تمكن الوقت ذات في ومرنو ك يرة اختيارات المدمج التعميم يتضمن  ن
 . ضالتيم يجدوا  ن من المستفيدين

 : اتصل  م اتصل  م اتصل -5

 و ن  الواحد لمموضوع الخط عبر المتاحة االختيارات بين وضوح ىناك يكون  ن البد
عضو ىي ة و  المتعممين بين الوقت طول ومتاحة سريعة اتصال طريقة ىناك يكون

 الشبكي االتصال يشج   ن من والبد  الظروف كل في والتوجيو لإلرشاد ينالتدريس
 في والمشاركة المشكالت وحل الخبرات لتبادل البعض بعضيم الطالب بين

 .البرمجيات

 : المدمج التعميم مميزات

 .يسمب لم دورة وان التعميمية العممية فى دور لة ان عضو ىي ة التدريس يشعر -
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 .والطالب عضو ىي ة التدريس من لكل الوقت بتوفير يقوم -

 .واحدة طريقة عمى االعتماد من بال بينيما االختيار يمكن لمتعمم يوفرطريقتين -

 .الطالب بعض لد  االمكانيات توفر عدم مشاكل يعالج -

 .كاممة رونيةالكت بي ة لدييا تتوفر لم التى النامية الدول فى المجتمعات م  يتناسب -

 .االن حتى الطالب يفضمة ما وىذا والمكان بالزمان محدد التعمم وقت -

 .االخر  عمى واحدة ت  ير دون والوجدان والميارية المعرفية الجوانب يركزعمى -

 عضيييييييييييو ىي ييييييييييية التيييييييييييدريسو  الطاليييييييييييب بيييييييييييين االصيييييييييييمية اليييييييييييرابط عميييييييييييى يحيييييييييييافظ -
 .التعميمية العممية عمية تقوم اساس وىو

  

 -: يم االلكترونيالتعم -2

وسيييييييييييمة تييييييييييدعم العممييييييييييية التعميمييييييييييية وتحوليييييييييييا ميييييييييين طييييييييييور التمقييييييييييين إلييييييييييى طييييييييييور 
اإلبيييييييييييداع والتفاعيييييييييييل وتنميييييييييييية المييييييييييييارات وتييييييييييييدف إليييييييييييى إيجييييييييييياد بي ييييييييييية تفاعميييييييييييية 
غنييييييييييية بالتطبيقييييييييييات تجميييييييييي  كييييييييييل األشييييييييييكال اإللكترونييييييييييية لمتعميييييييييييم والييييييييييتعمم حيييييييييييث 
تعتمييييييييييييييييد عمييييييييييييييييى تطبيقييييييييييييييييات الحاسييييييييييييييييبات اإللكترونييييييييييييييييية وشييييييييييييييييبكات اإلتصييييييييييييييييال 
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والوسييييييييييا ط المتعييييييييييددة فييييييييييي نقييييييييييل الميييييييييييارات والمعييييييييييارف وتضييييييييييم تطبيقييييييييييات عبيييييييييير 
الوييييييييييييييب وغيييييييييييييرف التيييييييييييييدريس اإلفتراضيييييييييييييية حييييييييييييييث ييييييييييييييتم تقيييييييييييييديم محتيييييييييييييو  دروس 
عبييييييييييييييير اإلنترنيييييييييييييييت واألشيييييييييييييييرطة السيييييييييييييييمعية والفييييييييييييييييديو ويمكييييييييييييييين الطاليييييييييييييييب مييييييييييييييين 

 الوصول إلى مصادر التعميم في  ل وقت و ل مكان.

ييييييييييية النيييييييييييا تتيييييييييييح خبييييييييييرات التعميييييييييييم االلكترونييييييييييي يييييييييييودل الييييييييييي خبييييييييييرات تعمييييييييييم  ر 
 تعمم غنية تتسم بانيا :

عيييييييييرض المعموميييييييييات ييييييييييتم بطريقييييييييية واحيييييييييدة فيييييييييي كيييييييييل ميييييييييرة مميييييييييا  فرديييييييييية:    -0
يضيييييييييييمن  ن كييييييييييييل مييييييييييييتعمم يتعيييييييييييرف عمييييييييييييى المسييييييييييييتو  نفسيييييييييييو ميييييييييييين المعمومييييييييييييات 
وبيييييييييييالجودة ذاتييييييييييييا. غيييييييييييير  ن اليييييييييييتعمم بمسييييييييييياعدة تكنولوجييييييييييييا المعموميييييييييييات يمكنيييييييييييو 

معمومييييييييييييات لتمبييييييييييييي حاجييييييييييييات  يضييييييييييييا   ن يكييييييييييييون فرديييييييييييييا    ل يمكيييييييييييين تفصيييييييييييييل ال
مييييييييييييتعمم معييييييييييييين بنييييييييييييا  عمييييييييييييى تحديييييييييييييده لتمييييييييييييك الحاجييييييييييييات  وتقييييييييييييديم المسيييييييييييياعدة 
والييييييييدعم ليييييييييذا المييييييييتعمم بطريقيييييييية تختمييييييييف عيييييييين تقييييييييديميا لمييييييييتعمم آخيييييييير  وميييييييين  ييييييييم 

 فإن التغذية الراجعة المقدمة لممتعمم تكون فردية وفورية.

  

ة الييييييييييييييتعمم بمسيييييييييييييياعدة تكنولوجيييييييييييييييا المعمومييييييييييييييات يييييييييييييييوفر بي يييييييييييييي تفاعمييييييييييييييية:     -9
تفاعمييييييييية تختمييييييييف عيييييييين الييييييييدور السييييييييمبي الييييييييذل يجييييييييد المييييييييتعمم نفسييييييييو فييييييييي موقييييييييف 
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المحاضييييييييييرة. كمييييييييييا تييييييييييوفر مزيييييييييييدا  ميييييييييين المشيييييييييياركة التييييييييييي قييييييييييد ال تتييييييييييوافر   نييييييييييا  
الييييييييييتعمم ميييييييييي  األقييييييييييران  حيييييييييييث يجييييييييييرل المييييييييييتعمم ميييييييييي  الكمبيييييييييييوتر حييييييييييوارا  يتبييييييييييادل 
فيييييييييييييو الطرفييييييييييييان السييييييييييييؤال واإلجابيييييييييييية  ميييييييييييي  التغذييييييييييييية الراجعيييييييييييية ميييييييييييين الكمبيييييييييييييوتر 

 لممتعمم.

  

الميييييييييييييتعمم يسيييييييييييييتطي  اليييييييييييييتحكم فيييييييييييييي طريقييييييييييييية عيييييييييييييرض  ذاتيييييييييييييية المسيييييييييييييار:    -3
المعموميييييييييييييييييات التيييييييييييييييييي تقيييييييييييييييييدميا اسيييييييييييييييييتراتيجية اليييييييييييييييييتعمم بمسييييييييييييييييياعدة تكنولوجييييييييييييييييييا 
المعمومييييييييييييات  وبإمكانييييييييييييو  ن يعيييييييييييييد  جييييييييييييزا  معينيييييييييييية ميييييييييييين المحتييييييييييييو  ومراجعتيييييييييييييا 
بقيييييييييدر ميييييييييا يرييييييييييد   وفيييييييييي الوقيييييييييت ذاتيييييييييو يمكنيييييييييو تخطيييييييييي بعيييييييييض األجيييييييييزا  ألنيييييييييو 

 ا ال يعرفو  و ال يتقنو.يرغب في التركيز عمى م

  

حيييييييييث يييييييييتم الييييييييتعمم فييييييييي بي يييييييية آمنيييييييية مقارنيييييييية ببي يييييييية الفصييييييييل التييييييييي  آمنيييييييية:    -4
يظيييييييييير فيييييييييييا التنيييييييييافس  ويقييييييييي  الميييييييييتعمم  حيانيييييييييا  تحيييييييييت ضيييييييييغط غرفييييييييية الدراسييييييييية  
لكنيييييييييييييو باسيييييييييييييتخدام الكمبييييييييييييييوتر فيييييييييييييي اليييييييييييييتعمم يسيييييييييييييتطي  اليييييييييييييتخمص مييييييييييييين ىيييييييييييييذه 

 المشاعر  ويحدد سرعة سيره  وطريقة تعممو.
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يمكييييييييييييين النظييييييييييييير إليييييييييييييى اليييييييييييييتعمم بمسييييييييييييياعدة تكنولوجييييييييييييييا  نييييييييييييياىج  ريييييييييييييية:م    -5
الفييييييييييرص لمتعييييييييييرض -المعمومييييييييييات عمييييييييييى  نييييييييييو وسيييييييييييمة إل ييييييييييرا  المنيييييييييياىج بإتاحيييييييييية 

إليييييييييى نشيييييييييياطات تعمييييييييييم متنوعيييييييييية إلييييييييييى حيييييييييد كبييييييييييير  وىييييييييييو مييييييييييا تتيحييييييييييو التقنيييييييييييات 
 التي وفرتيا تكنولوجيا المعمومات.

  

” تكتيكييييييييييييييييييييييات“بيييييييييييييييييييييييذه االسييييييييييييييييييييييتراتيجية  تنييييييييييييييييييييييوع  سيييييييييييييييييييييياليب الييييييييييييييييييييييتعمم:    -6
 حيث يمكن استخدام ما ي تي: متعددة 

  

ف ينميييييييييييا يتواجيييييييييييد الميييييييييييتعمم يسيييييييييييتطي  الحصيييييييييييول عميييييييييييى  اليييييييييييتعمم عييييييييييين بعيييييييييييد:  - 
المييييييييييواد التعميمييييييييييية التييييييييييي يريييييييييييدىا عيييييييييين بعييييييييييد  ىييييييييييذا يعنييييييييييي  ن القييييييييييا مين عمييييييييييى 
تصيييييييييييييميم المواقييييييييييييي  التعميميييييييييييييية يحرصيييييييييييييون عميييييييييييييى  ن تتضيييييييييييييمن ىيييييييييييييذه المواقييييييييييييي  

مكانيييييييييية تغييرىيييييييييا وتطويرىيييييييييا بميييييييييا الميييييييييواد التدريسيييييييييية والتدريبيييييييييية الممكنييييييييية  مييييييييي  إ
 يواكب المتغيرات المحيطة بالمجال المعرفي.
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يسيييييييييييتطي  الميييييييييييتعمم دخيييييييييييول المواقييييييييييي  التعميميييييييييييية  اليييييييييييتعمم المفتيييييييييييوح والميييييييييييرن: -ب
 و التدريبييييييييييييية ذات المييييييييييييواد المناسييييييييييييبة لممنيييييييييييياىج التعميمييييييييييييية ويختييييييييييييار منيييييييييييييا مييييييييييييا 

 يتعممو وقتما يشا .

اميييييييييييل مييييييييييي  المواقييييييييييي  التعميميييييييييييية يمكييييييييييين لمميييييييييييتعمم  ن يتع اليييييييييييتعمم الجمييييييييييياعي: -ج
بمفيييييييييييييرده  ويمكييييييييييييين لمجموعييييييييييييية مييييييييييييين المتعمميييييييييييييين اسيييييييييييييتخدام الميييييييييييييواد التعميميييييييييييييية 

 المتاحة معا تحت إشراف عضو ىي ة التدريس.

تتيييييييييييييح المواقيييييييييييي  التعميمييييييييييييية والتدريبييييييييييييية لعضييييييييييييو  العييييييييييييروض التعميمييييييييييييية:      -7
ىي يييييييييية التييييييييييدريس  ن يسييييييييييتخدم مييييييييييا فييييييييييييا ميييييييييين مييييييييييواد لتقييييييييييديم عييييييييييروض تعميمييييييييييية 

 نقاط معينة من المنيج.لتدريس 

 

 -استراتيجية المحاضرة المطورة:   -3

كييييييييييون المحاضييييييييييرة ميييييييييين األسيييييييييياليب الشييييييييييا عة فييييييييييي التعميييييييييييم الجييييييييييامعي يمكيييييييييين ان 
التييييييييييي اشييييييييييتممت عمييييييييييى  بالمحاضييييييييييرة المطييييييييييورةيسييييييييييتعين التدريسييييييييييي بمييييييييييا يسييييييييييمى 

 سيييييييييييياليب عديييييييييييييدة تسييييييييييييعى لتفعيييييييييييييل العممييييييييييييية التعميمييييييييييييية وتعطييييييييييييي دورا    اكبيييييييييييير 
جعو عميييييييييييى المسييييييييييياىمة والمشييييييييييياركة معتميييييييييييدة عميييييييييييى لمطاليييييييييييب مييييييييييين حييييييييييييث تشييييييييييي
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التقنييييييييييات التربويييييييييية منييييييييييا اسيييييييييتخدام جيييييييييياز العيييييييييرض اليييييييييداتا شيييييييييو  مييييييييي  تفعييييييييييل 
وان يعميييييييييييل  سيييييييييييموب   نيييييييييييوع األسييييييييييي مة التيييييييييييي توجيييييييييييو لمطمبييييييييييية   نيييييييييييا  المحاضيييييييييييرة

 تدريسو إلى:

عضييييييييو ىي يييييييية فسييييييييح المجييييييييال لكافيييييييية الطمبيييييييية بتوجيييييييييو األسيييييييي مة   نييييييييا  إلقييييييييا     ·
جنيييييييييييييييييب الطاليييييييييييييييييب تضيييييييييييييييييارب اآلرا  واألفكيييييييييييييييييار لميييييييييييييييييدرس ذليييييييييييييييييك لت التيييييييييييييييييدريس
 المطروحة .

بتشيييييييييييجي  الطمبييييييييييية عميييييييييييى طيييييييييييرح مييييييييييييا  عضيييييييييييو ىي ييييييييييية التيييييييييييدريسقييييييييييييام         ·
 يغمض عمييم من األفكار .

تعوييييييييييييييد الطمبييييييييييييية عميييييييييييييى  سيييييييييييييموب وآداب المحييييييييييييياورة لتوجييييييييييييييو السيييييييييييييؤال         ·
 في كافة مجاالت الحياة

جبييييييييييييييار  عيييييييييييييين التزمييييييييييييييت ب را ييييييييييييييو عضييييييييييييييو ىي يييييييييييييية التييييييييييييييدريسابتعيييييييييييييياد         · وا 
 الطمبة لمخضوع ليا من دون السماح ليم بإبدا   را يم

تبسيييييييييييييط مييييييييييييا يصييييييييييييعب عمييييييييييييييم ميييييييييييين خييييييييييييالل التييييييييييييدرج فييييييييييييي عييييييييييييرض         ·
 المادة .
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األسيييييييييي مة إليييييييييى طمبتييييييييييو بغيييييييييية جييييييييييذبيم  عضيييييييييو ىي يييييييييية التيييييييييدريسإن توجييييييييييو       
شيييييييييييراكيم   نحيييييييييييو ميييييييييييا يعرضيييييييييييو عميييييييييييييم مييييييييييين المعموميييييييييييات والميييييييييييادة الدراسيييييييييييية وا 

 بتو من الشرود الذىني و حالم اليقظة .فييا لغرض تخميص طم

 والغاية من ىذه األس مة تعود إلى  حد السببين اآلتيين :

 الت كد من قيام الطمبة بتحضير مادة الدرس .        ·

تشييييييييييييخيص الفقييييييييييييرات الصييييييييييييعبة التييييييييييييي تعتييييييييييييرض الطمبيييييييييييية فييييييييييييي مييييييييييييادة         ·
 الدرس .

 ين :إلى قسم عضو ىي ة التدريسوتقسم األس مة التي يوجييا 

  . األس مة االختيارية ويمج  إلييا :

. فييييييييييييي بداييييييييييييية الييييييييييييدرس   وغايتييييييييييييو منيييييييييييييا بيييييييييييييان معمومييييييييييييات الطمبيييييييييييية حييييييييييييول 0
الموضيييييييييييييوع   وتيييييييييييييذكيرىم بالمعموميييييييييييييات العمميييييييييييييية السيييييييييييييابقة وربطييييييييييييييا بموضيييييييييييييوع 

 الدرس لتمك الحصة الدراسية .

 وينبغي  ن تكون ىذه األس مة ضمن الشروط اآلتية :

 الدرس الحالي والدروس السابقة .تدور حول موضوع         ·
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 قميمة العدد ومحدودة اإلجابة .        ·

 ن ت ييييييييييير فييييييييييييم الشييييييييييوق والرغبيييييييييية فييييييييييي تتبيييييييييي  مييييييييييا سيعرضييييييييييو عميييييييييييييم         ·
 من  فكار جديدة وتدعى بالتمييدية .

فيييييييييييي نيايييييييييييية اليييييييييييدرس   وتيييييييييييدعى ىيييييييييييذه األسييييييييييي مة باألسييييييييييي مة التمخيصيييييييييييية  و   .9
معظييييييييييييم الطمبييييييييييية قيييييييييييد اسيييييييييييتوعبوا المييييييييييييادة  المراجعييييييييييية والغايييييييييييية منييييييييييييا الت كيييييييييييد  ن
 الدراسية وينبغي  ن تمتاز ىذه االس مة بي:

 التركيز عمى البعض من المحاور لممادة األساسية.        ·

 عضيييييييييييو ىي ييييييييييية التيييييييييييدريساإلحاطييييييييييية بالميييييييييييادة العمميييييييييييية التيييييييييييي عرضييييييييييييا         ·
 مراعيا فيو تسمسل األفكار.

 يمية .ب. األس مة التفكيرية  و التكشفية  و التعم

ومحورىييييييييييييييا يكييييييييييييييون ذا عالقيييييييييييييية و يقيييييييييييييية بصييييييييييييييمب الموضييييييييييييييوع لتمييييييييييييييك الحصيييييييييييييية 
الدراسيييييييييييية   وينبغيييييييييييي  ن تراعيييييييييييي ىيييييييييييذه األسييييييييييي مة المسيييييييييييتويات العقميييييييييييية لمطمبييييييييييية 
  وكيييييييييييذلك معمومييييييييييياتيم السيييييييييييابقة   ومييييييييييينحيم الوقيييييييييييت الكيييييييييييافي اذ سييييييييييييؤدل ىيييييييييييذا 
إليييييييييى انيييييييييدفاع الطمبييييييييية وتشيييييييييويقيم إليييييييييى التفاعيييييييييل مييييييييي  األسييييييييي مة واإلجابييييييييية عميييييييييييا 

 نة .بكل مرو 
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 -استراتيجية التعميم التفاعمي :   -4

تعتمييييييييييد اسييييييييييتراتيجية التعميييييييييييم التفيييييييييياعمي عمييييييييييى إسييييييييييموب التفاعييييييييييل بييييييييييين الطالييييييييييب 
والمحاضيييييييير والمييييييييادة العممييييييييية ويمكيييييييين تطبيييييييييق ىييييييييذا المفيييييييييوم ميييييييين خييييييييالل عييييييييدة 

 وسا ل منيا التعميم التعاوني والعصف الذىني.

  

 -التعميم التعاوني:      -

فييييييييييا الطييييييييالب عمييييييييى شييييييييكل مجموعييييييييات صييييييييغيرة فييييييييي  ىييييييييي إسييييييييتراتيجية يعمييييييييل
تفاعيييييييل إيجيييييييابي متبيييييييادل يشيييييييعر فييييييييو كيييييييل فيييييييرد  نيييييييو مسييييييي ول عييييييين تعمميييييييو وتعميييييييم 

ويتيييييييييييرواح عيييييييييييدد افيييييييييييراد مجموعييييييييييية   االخيييييييييييرين بغييييييييييييو تحقييييييييييييق  ىيييييييييييداف مشيييييييييييتركة
التعميييييييييم التعيييييييياوني مييييييييا بييييييييين طييييييييالبين الييييييييي سييييييييتة طييييييييالب يتفيييييييياعمون فيمييييييييا بييييييييينيم 

حقييييييييييييق اليييييييييييتعمم مييييييييييين خيييييييييييالل فيييييييييييي مسييييييييييياعدة بعضييييييييييييم اليييييييييييبعض لت  ويتعييييييييييياونون
 تفاعل افراد مجموعة التعمم التعاوني .

 -وتتميز ىذه اإلستراتيجية بمميزات عديده م ل:
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زييييييييييييييييييادة معيييييييييييييييييدالت التحصييييييييييييييييييل وتحسيييييييييييييييييين قيييييييييييييييييدرات التفكيييييييييييييييييير عنيييييييييييييييييد      .0
 الطالب.

نميييييييييييييو عالقيييييييييييييات إيجابيييييييييييييية بيييييييييييييينيم مميييييييييييييا يحسييييييييييييين إتجاىيييييييييييييات الطيييييييييييييالب      .9
 فسيم.نحو عممية التعمم وزيادة  قة الطالب ب ن

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين الطالب.     .3

زييييييييييييييييادة احتيييييييييييييييرام وتفييييييييييييييييم الطيييييييييييييييالب لقيييييييييييييييدرات االخيييييييييييييييرين واىتمامييييييييييييييياتيم      .4
 وحاجاتيم.

 االستقاللية االيجابية.     .5

 التفاعل وجيا لوجو.     .6

 المس ولية الفردية.     .7

 الميارات والقدرات االجتماعية.     .8

 كير افراد المجموعة في عمميات التفاعل بينيم.تف     .9
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 المبادئ الحاكمة لنجاح مجموعات التعمم التعاوني:

تشيييييييييييييييكيل مجموعييييييييييييييية اليييييييييييييييتعمم التعييييييييييييييياوني مييييييييييييييين  تشيييييييييييييييكيل المجموعيييييييييييييييات:    -0
طيييييييييييييالب غيييييييييييييير متجانسيييييييييييييين تحصييييييييييييييميا   و لغوييييييييييييييا   و اجتماعييييييييييييييا  ييييييييييييييؤدل إليييييييييييييى 

 تحقيق الفوا د المرجوة من ىذه االستراتيجية.

يبيييييييييييييد  تكيييييييييييييوين المجموعيييييييييييييات مييييييييييييين طيييييييييييييالبين   فيييييييييييييراد المجموعييييييييييييية: عيييييييييييييدد   -9
فقييييييييط   ييييييييم بعييييييييد ممارسيييييييية قصيييييييييرة يييييييييزداد العييييييييدد إلييييييييى  ال يييييييية طييييييييالب  عمييييييييى  ال 
يزيييييييييييد عيييييييييين سييييييييييتة. وفييييييييييي  غمييييييييييب األحيييييييييييان يتحييييييييييول العمييييييييييل داخييييييييييل المجموعيييييييييية 

 إلى ميام يقوم بيا كل طالبين عمى حدة.

ييييييييييييييييق يتحيييييييييييييييدد اسيييييييييييييييتخدام مجموعيييييييييييييييات اليييييييييييييييتعمم التعييييييييييييييياوني لتحق الوقيييييييييييييييت:   -3
 ىييييييييداف الييييييييتعمم بطييييييييول الفتييييييييرة الزمنييييييييية التييييييييي عمييييييييى  فييييييييراد المجموعيييييييية قضيييييييياؤىا 
فيييييييييييي النشييييييييييياط  و المشيييييييييييروع المحيييييييييييدد. وييييييييييييرتبط تحدييييييييييييد تميييييييييييك الفتيييييييييييرة الزمنيييييييييييية 

 بطول الحصة الدراسية  ومد  مرونة الجدول الدراسي.

يييييييييييتم اختيييييييييييار ىييييييييييدف عييييييييييام يسييييييييييعى الطييييييييييالب إلييييييييييى تحقيقييييييييييو   األىييييييييييداف:    -4
ألكاديمييييييييييييية واضييييييييييييحة تمامييييييييييييا  لييييييييييييد  الطييييييييييييالب  ويجييييييييييييب  ن تكييييييييييييون األىييييييييييييداف ا

كميييييييييييا يجيييييييييييب  ن يفييييييييييييم الطيييييييييييالب الميمييييييييييية األكاديميييييييييييية والسيييييييييييموكيات المرغيييييييييييوب 
 فييا من ورا  النشاطات والميام التي كمفوا ب دا يا.
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متابعييييييييييييييييية عضيييييييييييييييييو ىي ييييييييييييييييية التيييييييييييييييييدريس وتدخميييييييييييييييييو  المتابعييييييييييييييييية والتيييييييييييييييييدخل:   -5
يتمييييييييييييييي الن فيييييييييييييييي توضييييييييييييييييح الميمييييييييييييييية  والت كيييييييييييييييد مييييييييييييييين فييييييييييييييييم الطيييييييييييييييالب لييييييييييييييييا  
وتشييييييييييجيعيم عمييييييييييى االستفسييييييييييار والتسيييييييييياؤل والتفكييييييييييير فييييييييييي تفاصيييييييييييل الميميييييييييية  و 
عطييييييييييييييييا  نميييييييييييييييياذج ميييييييييييييييين األدا ات المطموبيييييييييييييييية  باإلضييييييييييييييييافة إلييييييييييييييييى  النشيييييييييييييييياط  وا 

 سموكو.تسجيل كل ما يتعمق بتعمم كل طالب و 

عنيييييييييييد تنفييييييييييييذ الطيييييييييييالب األىيييييييييييداف المتفيييييييييييق عميييييييييييييا  المحاسيييييييييييبة الفرديييييييييييية:    -6
تظيييييييييير ضيييييييييرورة تقيييييييييويم مسييييييييياعييم نحيييييييييو اليييييييييتعمم. ويمكييييييييين اسيييييييييتخدام  ك ييييييييير مييييييييين 
طريقيييييييييية لتقييييييييييويم كييييييييييل فييييييييييرد ميييييييييين  فييييييييييراد المجموعيييييييييية  فيييييييييييمكن تقييييييييييديم مشييييييييييكالت 
ليقيييييييييييوم بحمييييييييييييا طاليييييييييييب معيييييييييييين   و اختبيييييييييييار تحرييييييييييييرل فيييييييييييردل. وبعيييييييييييد االنتييييييييييييا  

قييييييييييويم ي طمييييييييييب ميييييييييين  ل طالييييييييييب آخيييييييييير فييييييييييي المجموعيييييييييية توضيييييييييييح ميييييييييين ىييييييييييذا الت
وتفسييييييييير إجابييييييييات زميمييييييييو  وىكييييييييذا تتم ييييييييل  مييييييييام كييييييييل طالييييييييب مسيييييييي وليتو الفردييييييييية 

 عن تعممو  ومس وليتو عن تعمم زمال و.

تحمييييييييييييييل ميييييييييييييا قيييييييييييييام بيييييييييييييو الطيييييييييييييالب مييييييييييييين مييييييييييييييام ونشييييييييييييياطات  الت ميييييييييييييل:    -7
ام وتقويمييييييييييييا  والتفكيييييييييييير فيييييييييييي العممييييييييييييات التيييييييييييي حيييييييييييد ت   نيييييييييييا   دا  ىيييييييييييذه الميييييييييييي

والنشيييييييييياطات  سييييييييييوا  كانييييييييييت عمميييييييييييات عقمييييييييييية  م نفسييييييييييية. وقييييييييييد تسييييييييييتغرق ىييييييييييذه 
العممييييييييية مييييييييين دقيقتيييييييييين إلييييييييى عشيييييييييرين دقيقييييييييية  ولييييييييييس الميييييييييم طيييييييييول الفتيييييييييرة بيييييييييل 
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القيييييييييييييام بيييييييييييييذه العممييييييييييييية ذاتيييييييييييييا  ففييييييييييييييا اسييييييييييييتخدام لميييييييييييييارات التفكييييييييييييير الناقييييييييييييد  
والتفكييييييييير التيييييييي ممي  باإلضييييييييافة إلييييييييى مييييييييا تتطمبييييييييو عممييييييييية الت مييييييييل ميييييييين إخييييييييالص 

 ودقة.

 -استراتيجية العصف الذىنى:-

ىييييييييييييييي اسييييييييييييييتراتيجية حدي يييييييييييييية لتطييييييييييييييوير المحاضييييييييييييييرة التقميدييييييييييييييية فيييييييييييييييي تشييييييييييييييج  
التفكييييييييير اإلبييييييييداعي وتطمييييييييق الطاقييييييييات الكامنيييييييية عنييييييييد المتعممييييييييين فييييييييي جييييييييو ميييييييين 
الحرييييييييييييييية و األمييييييييييييييان يسييييييييييييييمح بظيييييييييييييييور كييييييييييييييل األرا  واألفكييييييييييييييار حيييييييييييييييث يكييييييييييييييون 

اضييييييييير الميييييييييتعمم فيييييييييي قمييييييييية التفاعيييييييييل فيييييييييي الموقيييييييييف التعميميييييييييي  حييييييييييث يقيييييييييوم المح
بعيييييييييييرض المشيييييييييييكمة ويقيييييييييييوم الطيييييييييييالب بعيييييييييييرض  فكيييييييييييارىم ومقترحييييييييييياتيم المتعمقييييييييييية 

بتجميييييييييييي  ىيييييييييييذه  عضيييييييييييو ىي ييييييييييية التيييييييييييدريسبحيييييييييييل المشيييييييييييكمة وبعيييييييييييد ذليييييييييييك يقيييييييييييوم 
المقترحييييييييات ومناقشييييييييتيا ميييييييي  الطييييييييالب  ييييييييم تحديييييييييد األنسييييييييب منيييييييييا ويعتمييييييييد ىييييييييذا 
رجيييييييييييا  التقيييييييييييييم والتركييييييييييييز عميييييييييييى  اإلسيييييييييييموب عميييييييييييى إطيييييييييييالق حريييييييييييية التفكيييييييييييير وا 

 األفكار وجواز البنا  عمى  فكار األخرين.توليد  كبر قدر من 
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 -استراتيجية التعمم الذاتي:   -5

تعتميييييييييد الكمييييييييييية إسييييييييييتراتيجية اليييييييييتعمم الييييييييييذاتي الييييييييييذل يعتميييييييييد عمييييييييييى قيييييييييييام الطمييييييييييب 
بتحصييييييييييييييييل المعيييييييييييييييارف والمييييييييييييييييارات معتميييييييييييييييدا  عميييييييييييييييى قدراتيييييييييييييييو الذاتيييييييييييييييية فيييييييييييييييي 
التحصييييييييييييل مييييييييييين مصيييييييييييادر التعمييييييييييييم المختمفييييييييييية مميييييييييييا يحقيييييييييييق تنميييييييييييية شخصييييييييييييتة 

عميييييييييى مواصيييييييييمة التعمييييييييييم بنفسيييييييييو مميييييييييا يؤىميييييييييو لمتابعييييييييية التقيييييييييدم والتطيييييييييور والقيييييييييدرة 
اليييييييييذل يحيييييييييدث فيييييييييي مجيييييييييال تخصصيييييييييو وتقيييييييييوم الكميييييييييية بتطبييييييييييق ىيييييييييذا اإلسيييييييييموب 
مييييييييييين خيييييييييييالل البحيييييييييييوث والمشييييييييييياري  التطبيقيييييييييييية فيييييييييييي  غميييييييييييب مقيييييييييييررات البيييييييييييرامج 

 التعميمية المختمفة.

  

 -استراتيجية التعمم التجريبي:   -6

مم التجريبييييييييييييي فييييييييييييي  غمييييييييييييب المقييييييييييييررات فييييييييييييي تعتمييييييييييييد الكمييييييييييييية إسييييييييييييتراتيجية الييييييييييييتع
البييييييييييييرامج التعميمييييييييييييية المختمفيييييييييييية ميييييييييييين خييييييييييييالل قيييييييييييييام الطييييييييييييالب بعمييييييييييييل تجييييييييييييارب 
معممييييييييييية لتطبيييييييييييق المعييييييييييارف المكتسييييييييييبة فييييييييييي بعييييييييييض المقييييييييييررات الدراسييييييييييية بمييييييييييا 
ييييييييييؤدل اليييييييييى ترسييييييييييخ المفييييييييياىيم ليييييييييد  الطيييييييييالب باإلضيييييييييافة إليييييييييى عميييييييييل زييييييييييارات 

اني اليييييييييييذل ييييييييييييتم ميدانيييييييييييية فيييييييييييي المصيييييييييييان  والشيييييييييييركات و يضيييييييييييا التيييييييييييدريب المييييييييييييد
 خالل الفترة الصيفية 
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 -استراتيجية التعميم الغير مباشر:   -7

تعتميييييييييد الكميييييييييية إسيييييييييتراتيجية التعمييييييييييم الغيييييييييير مباشييييييييير مييييييييين خيييييييييالل قييييييييييام الطيييييييييالب 
بحيييييييييل مجموعييييييييية مييييييييين التميييييييييارين التطبيقيييييييييية عميييييييييى المعيييييييييارف التيييييييييي تيييييييييم تدريسييييييييييا 
بيييييييييييييالمقررات الدراسيييييييييييييية ويقيييييييييييييوم عضيييييييييييييو ىي ييييييييييييية التيييييييييييييدريس  و عضيييييييييييييو اليي يييييييييييييية 

لمعاونيييييييييييييية بمتابعيييييييييييييية الطييييييييييييييالب وتقييييييييييييييديم المسيييييييييييييياعدة ليييييييييييييييم فييييييييييييييي حييييييييييييييل تمييييييييييييييك ا
المشييييييييييييكالت   ممييييييييييييا يعييييييييييييزز قييييييييييييدرة الطييييييييييييالب عمييييييييييييى حييييييييييييل المشييييييييييييكالت التييييييييييييي 

 تواجييم في الحياه العممية.

  

اسييييييييييتراتيجية التعميييييييييييم والييييييييييتعمم وفييييييييييق طبيعيييييييييية  عضييييييييييو ىي يييييييييية التييييييييييدريسويتخييييييييييير 
نيييييييييييييواتج اليييييييييييييتعمم المقصيييييييييييييودة  وقيييييييييييييد تتشيييييييييييييابو بعيييييييييييييض النيييييييييييييواتج فيييييييييييييي اسيييييييييييييتخدام 

سييييييييييتراتيجية الواحييييييييييدة وقييييييييييد تختمييييييييييف طبقييييييييييا لمييييييييييا ينبغييييييييييي  ن يكتسييييييييييبو الطالييييييييييب اإل
واسيييييييييييتراتيجيات  .يمكييييييييييين توضييييييييييييح ذليييييييييييك فيييييييييييي مصيييييييييييفوفة ليييييييييييربط نيييييييييييواتج اليييييييييييتعمم

 -التعميم والتعمم 
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 انشطة التعميم والتعمم-8

يعييييييييييرف النشيييييييييياط بصييييييييييفة عاميييييييييية ب نييييييييييو ممارسيييييييييية الطالييييييييييب لعمييييييييييل مييييييييييا لتحقيييييييييييق 
شيييييييييييييياط األعمييييييييييييييال  ىييييييييييييييداف  و نييييييييييييييواتج تعمييييييييييييييم محييييييييييييييددة. ويحييييييييييييييدد مضييييييييييييييمون الن

والميييييييييييام التييييييييييي يمارسيييييييييييا الطالييييييييييب بيييييييييييدف اكتسييييييييييابو نييييييييييواتج الييييييييييتعمم المنشييييييييييودة. 
وقييييييييييييد تشييييييييييييتمل  نشييييييييييييطة التعميييييييييييييم والييييييييييييتعمم إجييييييييييييرا ات عديييييييييييييدة منيييييييييييييا :القييييييييييييرا ة  
إجييييييييييييييييييييرا  البحييييييييييييييييييييوث  إجييييييييييييييييييييرا  التجييييييييييييييييييييارب العممييييييييييييييييييييية  كتابيييييييييييييييييييية المقيييييييييييييييييييياالت  
المشيييييييييييييروعات  تصيييييييييييييميم ماكييييييييييييييت .....إلخ .وقيييييييييييييد تكيييييييييييييون  نشيييييييييييييطة إ را يييييييييييييية  و 

يمارسييييييييييييا الطيييييييييييالب لتحقييييييييييييق نيييييييييييواتج اليييييييييييتعمم .يمكييييييييييين توضييييييييييييح ىيييييييييييذه إضيييييييييييافية 
 االنشطة في مصفوفة لربط نواتج التعمم انشطة التعميم والتعمم

يييييييييييييييتم عمييييييييييييييل مصييييييييييييييفوفة تجميييييييييييييي  اسييييييييييييييتراتيجيات التعميييييييييييييييم و انشييييييييييييييطة التعميييييييييييييييم 
 والتعمم لكل برنامج. 
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 آلية متابعة وتنفيذ استراتيجيات التعميم والتعمم

لييييييييييييو الدراسيييييييييييات وورش العميييييييييييل باألقسيييييييييييام العمميييييييييييية بنيييييييييييا  عميييييييييييى ميييييييييييا انتييييييييييييت ا
لمناقشيييييييييييية كيفييييييييييييية متابعيييييييييييية وتنفيييييييييييييذ اسييييييييييييتراتيجيات التعميييييييييييييم والييييييييييييتعمم  فقييييييييييييد تييييييييييييم 

 الر يسية والدال ل عمييا فيما يمي: تحديد  لية تتمخص نقاطيا 

  

 نقاط المتابعة

اعيييييييييييالم الطيييييييييييالب فيييييييييييي بدايييييييييييية تيييييييييييدريس المقيييييييييييرر باالسيييييييييييتراتيجيات واالسييييييييييياليب 0
 س موضوعات المقرر.المتبعة في تدري

 موق  الكمية-9

عميييييييييييل اسيييييييييييتبيان يغطيييييييييييي التغذيييييييييييية الراجعييييييييييية مييييييييييين الطاليييييييييييب الخاصييييييييييية بتيييييييييييدريس 
 المقرر.

 االستبيانات

3 
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والتييييييييييي تحتييييييييييول عمييييييييييى كييييييييييل انشييييييييييطة الطالييييييييييب خييييييييييالل   المقييييييييييرر ممييييييييييفتفعيييييييييييل 
 الفصل الدراسي لمت كد من طرق واساليب التدريس المتبعة.

تبيان وحافظيييييييييييية المقييييييييييييرر تشييييييييييييكل لجنيييييييييييية ميييييييييييين القسييييييييييييم العممييييييييييييي لتحميييييييييييييل االسيييييييييييي
 لمطالب لتحديد مد  تنفيذ االستراتيجيات المعمنة.

 قرار تشكيل المجنة

5 

يرفييييييييييييي  تقريييييييييييييير مييييييييييييين المجنييييييييييييية اليييييييييييييي مجميييييييييييييس القسيييييييييييييم التخييييييييييييياذ ال اجيييييييييييييرا ات 
 تصحيحية اذا ووجدت.

 تقرير المجنة

6 

اعيييييييييييالم عضيييييييييييو ىي ييييييييييية التيييييييييييدريس ومعاونييييييييييييو بنتيييييييييييا ج التحمييييييييييييل وقيييييييييييرار مجميييييييييييس 
 زيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.القسم حتى يتمكنوا من تع

 قرار مجمس القسم تجاه توصيات المجنة

  



 1-8جودةوثيقة 

      

 ا

 
 وحدة ضمان الجودة

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 

32 

 

 آليه مراجعة إستراتيجية التعميم والتعمم

تييييييييييييييتم مراجعيييييييييييييية إسييييييييييييييتراتيجية التعميييييييييييييييم والييييييييييييييتعمم دوريييييييييييييييا  ميييييييييييييين خييييييييييييييالل البنييييييييييييييود 
 -التالية:

تحمييييييييييييييييل نتيييييييييييييييا ج تقيييييييييييييييارير البيييييييييييييييرامج العمميييييييييييييييية والتيييييييييييييييي تشيييييييييييييييمل عميييييييييييييييى      0
 -العناصر اآلتيو:

  

 تحميل نتا ج اإلمتحانات.       -  

يقيييييييييييوم كيييييييييييل قسيييييييييييم بعميييييييييييل تحمييييييييييييل إحصيييييييييييا ي لنتيييييييييييا ج اإلمتحانيييييييييييات لممقيييييييييييررات 
الدراسيييييييييييييييية والوقيييييييييييييييوف عميييييييييييييييى اوجيييييييييييييييو القصيييييييييييييييور فيييييييييييييييي إسيييييييييييييييتيعاب الطيييييييييييييييالب 
لممقيييييييييييررات  و ألجيييييييييييزا  منييييييييييييا مميييييييييييا يييييييييييينعكس عميييييييييييى تطيييييييييييوير طيييييييييييرق التيييييييييييدريس 

 لممقرر.

  

 تحميل نتا ج إستطالع رآل الطالب.  - ب
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الجييييييييييودة بعمييييييييييل إسييييييييييتبيان إلسييييييييييتطالع رآل الطييييييييييالب فييييييييييي جمييييييييييي  تقييييييييييوم وحييييييييييدة 
 -المقررات لجمي  البرامج من خالل التعرف عمى مايمي:

 دا  عضيييييييييييييييو اليي ييييييييييييييية  - دا  عضيييييييييييييييو ىي ييييييييييييييية التيييييييييييييييدريس  -طبيعييييييييييييييية المقيييييييييييييييرر
طبيعييييييييييية الكتييييييييييياب الجيييييييييييامعي  والميييييييييييادة العمميييييييييييية المتاحييييييييييية لمطاليييييييييييب  -المعاونييييييييييية 

حمييييييييييييل ىيييييييييييذا اإلسيييييييييييتبيان وسيييييييييييرد تقيييييييييييوم الوحيييييييييييدة بت وسيييييييييييا ل التعمييييييييييييم واليييييييييييتعمم -
نقيييييييييييياط القييييييييييييوة والضييييييييييييعف لكييييييييييييل بنييييييييييييود اإلسييييييييييييتبيان وتوزيعيييييييييييييا عمييييييييييييى األقسييييييييييييام 

 إلتخاذ ما يمزم نحو التغمب عمى نقاط الضعف.

 .الخارجيةتحميل نتا ج إستبيان األطراف المعنيو  -جي 

 

تقييييييييييييييييييوم وحييييييييييييييييييدة الجييييييييييييييييييودة بتحميييييييييييييييييييل اإلسييييييييييييييييييتبيان الخيييييييييييييييييياص بإسييييييييييييييييييتطالع رآل 
ج الكمييييييييييية ميييييييييين البييييييييييرامج المختمفيييييييييية لمتعييييييييييرف األطييييييييييراف الخارجي يييييييييية حييييييييييول خييييييييييري

 عمى نقاط القوة وتعزيزىا و نقاط الضعف لعمل خطة التغمب عمييا.

  

تحمييييييييييييييل نتيييييييييييييا ج إسيييييييييييييتطالع رآل  عضيييييييييييييا  ىي ييييييييييييية التيييييييييييييدريس واليي ييييييييييييية       - د
 المعاونو.
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تقيييييييييييوم وحيييييييييييدة الجيييييييييييودة بتحمييييييييييييل اإلسيييييييييييتبيان الخييييييييييياص بإسيييييييييييتطالع رآل  عضيييييييييييا  
حييييييييييول وسييييييييييا ل التعميييييييييييم والييييييييييتعمم و سيييييييييياليب  ىي يييييييييية التييييييييييدريس واليي يييييييييية المعاونيييييييييية

 التقويم المستخدمة.

  

 -تحميل نتا ج تقارير المراجعين:     9

تقيييييييييوم وحييييييييييدة الجييييييييييودة بتحمييييييييييل تقييييييييييارير مراجعيييييييييية توصييييييييييف البييييييييييرامج األكاديمييييييييييية 
وبييييييييييييييييييان مال مييييييييييييييييية األنمييييييييييييييييياط التعميميييييييييييييييييية  داخميييييييييييييييييية و خارجييييييييييييييييييةوالمقيييييييييييييييييررات 

 المستخدمة لمخرجات التعمم المستيدفة.

  

 -عمل خطة تحسين سنوية لمعالجة نقاط الضعف:     3

دراسييييييييييييييية إنعكييييييييييييييياس خطييييييييييييييية التحسيييييييييييييييين عميييييييييييييييى تطيييييييييييييييوير البيييييييييييييييرامج والمقيييييييييييييييررات 
 و ساليب التعميم واإلمكانيات المتاحة المتاحة وطرق التقويم.
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عيييييييييييييييييرض نتيييييييييييييييييا ج مراجعييييييييييييييييية إسيييييييييييييييييتراتيجية التعمييييييييييييييييييم عميييييييييييييييييي األطيييييييييييييييييراف      4
 -المعنية:

فتيييييييييييرات متتاليييييييييييية لموقيييييييييييوف عيييييييييييى تييييييييييي  ير  مقارنييييييييييية التقيييييييييييييم اليييييييييييذاتي عميييييييييييى     5
 -خطط تحسين عل تطوير العممية التعميمية:

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 1-8جودةوثيقة 

      

 ا

 
 وحدة ضمان الجودة

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 

36 

 

 

 التقويماستراتيجيات 
التقيييييييييييويم عمميييييييييييية يقصيييييييييييد بييييييييييييا التعيييييييييييرف عميييييييييييى ميييييييييييد  تحقييييييييييييق نيييييييييييواتج اليييييييييييتعمم 
المسييييييييييييتيدفة والمقصييييييييييييود بالشييييييييييييمولية ىييييييييييييو  ن تنصييييييييييييب عممييييييييييييية التقييييييييييييويم عمييييييييييييى 

وىييييييييييييذا  رل الميييييييييييييا –الوجييييييييييييداني –المعرفييييييييييييي  جمييييييييييييي  جوانييييييييييييب نمييييييييييييو الطالييييييييييييب 
 لى تنوع  ساليب التقويم و دواتو.يؤد  إ

  نواع التقويم

  Pre-Evaluation القبمي -التقويم المبد ي   وال:

ويييييييييتم قبييييييييل البييييييييد  فييييييييي تعميييييييييم  ل محتييييييييو   و مقييييييييرر وذلييييييييك بيييييييييدف تحديييييييييد مييييييييا 
يتيييييييييوفر ليييييييييد  الميييييييييتعمم مييييييييين خصيييييييييا ص تيييييييييرتبط بموضيييييييييوع العميييييييييم لمعرفييييييييية ميييييييييد  

الميييييييييييارات  و المتطمبييييييييييات الالزميييييييييية لبييييييييييد حاجيييييييييية المتعممييييييييييين إلييييييييييى تعمييييييييييم بعييييييييييض 
 دراسة موضوع ما. وينقسم إلى:

 االختبارات الشخصية. -0

 االختبارات القبمية. -9
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 اختبارات متطمبات التعمم المسبقة. -3

 Evaluation Formative   التكويني -التقويم البنا ي   انيا: 

د  تقييييييييدم ويعنييييييييى اسييييييييتخدام التقييييييييويم   نييييييييا  عممييييييييية التييييييييدريس بغييييييييرض تحديييييييييد ميييييييي
الطيييييييييييييييييييييالب نحييييييييييييييييييييييو األىييييييييييييييييييييييداف التعميمييييييييييييييييييييييية المرجييييييييييييييييييييييوة وتقييييييييييييييييييييييديم تغذييييييييييييييييييييييية 

عييييييييين سيييييييييير تعميييييييييم الطيييييييييالب والتيييييييييدريس ومييييييييين  عضيييييييييو ىي ييييييييية التيييييييييدريسلم  راجعييييييييية
 ييييييييييم السييييييييييعى لتحسييييييييييين كافيييييييييية عناصيييييييييير المنظوميييييييييية التعميمييييييييييية  ويضييييييييييم التقييييييييييويم 

 المراجعة  –تحميل البيانات  –جم  البيانات  التكويني  الث مراحل: 

  

 Summative Evaluation  الختامي -يم التجميعي  ال ا: التقو 

ويعنييييييييى الحكييييييييم عمييييييييى مييييييييد  إحييييييييراز نييييييييواتج الييييييييتعمم بيييييييييدف اتخيييييييياذ قييييييييرارات م ييييييييل 
نقيييييييييييل الميييييييييييتعمم إليييييييييييى مسيييييييييييتو   عميييييييييييى  و تخرجيييييييييييو. وييييييييييييتم عيييييييييييادة فيييييييييييي نياييييييييييييية 
تييييييييييييييدريس محتييييييييييييييو   و برنييييييييييييييامج تعميمييييييييييييييي  و نياييييييييييييييية مرحميييييييييييييية التعميييييييييييييييم وىييييييييييييييي 

 اختبارات من النوع محكي المرج .

 تقويم الشامل و دواتووسا ل ال

 Tests   االختبارات
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 Tests Achievement   التحصيمية االختبارات      -0

اعميييييييييييييييييال سييييييييييييييييينة او بيييييييييييييييييدون     Oral Tests      وال: االختبيييييييييييييييييارات الشيييييييييييييييييفيية
 درجات لعدم ذكرىا فى ال حة الكمية

  Paper and Pencil Tests  انيا: االختبارات التحريرية

  ةمعممي اختبارات     -9

 Quizzesاختبارات سريعة      -3

 Reportsتقارير 

 Observation  المالحظة

تعتبييييييييير المالحظييييييييية وسييييييييييمة ىامييييييييية مييييييييين وسيييييييييا ل التقيييييييييويم إذ  نييييييييييا تمقيييييييييى الضيييييييييو  
عمييييييييييييى سييييييييييييموك الطالييييييييييييب و فعالييييييييييييو وليييييييييييييس عمييييييييييييى  قوالييييييييييييو ألنييييييييييييو فييييييييييييي بعييييييييييييض 

 األحيان يكون ىناك فرق كبير بين األفعال واألقوال.

  

 Class Discussion  الصفية الحوار والمناقشات
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تم ييييييييييل المناقشييييييييييات الصييييييييييفية مصييييييييييدرا ىامييييييييييا لممعمومييييييييييات حييييييييييول تعمييييييييييم الطالييييييييييب 
وقدراتييييييييييو ومييييييييييد  تقدمييييييييييو ويمكيييييييييين لالسييييييييييتاذ  ن يقيييييييييييم  دا  الطالييييييييييب ميييييييييين خييييييييييالل 

 المناقشات الصفية.

 التطبيقية. المشروعات

 Portfolio   الطالب  إنجاز ممف

والتقيييييييييارير التيييييييييي يقيييييييييوم يضيييييييييم عينيييييييييات مييييييييين األعميييييييييال واألنشيييييييييطة والمشيييييييييروعات 
بيييييييييييا الطالييييييييييب ويشييييييييييمل مييييييييييد  مييييييييييا حققييييييييييو ميييييييييين تقييييييييييدم ونمييييييييييو لتحقيييييييييييق  ىييييييييييداف 
محييييييييدده ويشييييييييارك الطالييييييييب فييييييييي اختيارىييييييييا ميييييييين خييييييييالل معييييييييايير و سييييييييس توضيييييييي  
مسييييييييبقا لييييييييييذا  الختييييييييييار . وقيمييييييييية البورتفولييييييييييو تكميييييييين فيييييييييي  نييييييييييا تيييييييييوفر الفرصييييييييية 

 لمطالب في  ن يكون مشاركا وفعاال نشطا في عمميات التعميم.
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 ملحق اضافى

 

 تصميم ادوات التقويم
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تم ل عممية التقويم  ىمية كبر  سوا ا  لقياس تحقق النتا ج التعميمية 

المستيدفة لممقرر  و لقياس تحقيق البرنامج لنواتج التعمم. ويمكن إيجاز 

  دوات التقويم كما ىي موضحة في الشكل التالي: 

  

 وات المباشرة لمتقويم  وال: األد
تستخدم األدوات المباشرة لمتقويم لقياس تحقق نواتج التعمم 

الموضوعية   والمقالية    االختباراتالمستيدفة لممقرارت م ل: 

واألبحاث  والمشروعات  وتجارب المختبر   واستخدام اآلالت 

 واألجيزة   ود ارسات الحالة. 

اتج التعمم المستيدفة وذلك كما ىو موضح ويقيس كل نوع من ىذه األدوات  حد نو 
 بالجدول التالي:  

 
  

 م.  نواتج التعمم  ادوات التقويم 
1.  Short Essay & Objective Tests   االختبارات 

 المقالية والموضوعية
  المعرفة والفيم 

.1 
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   Reportsكتابة التقارير   .2

1.                                  Projects    
 وعاتالمشر 

  Reportsكتابة التقارير    .2
  Case studyد ارسة الحالة  .3

الميا ارت 
 الذىنية  

 
.2 

  Observations  cheek list   1. بطاقة المالحظة   
Performance Records     2. سجالت األدا 

  الميا ارت المينية 
.3 

 Problem Solving Test    ار حل المشكمةاختب  .3   

     Interviews  1. المقابالت  
Questionnaires   استطالعات 

  الرال

الميا ارت 
 العامة  

 
.4 

  
 ويجب عند إعداد ادوات التقويم المختمفة مارعاة ما يمي:  

  ن تشمل قياس جمي  النتا ج التعميمية المستيدفة.  .1
 ان تتوافر فيو الموضوعية والعدالة.  .2
 تتصف األدوات المختمفة بالوضوح.  ن  .3



 1-8جودةوثيقة 

      

 ا

 
 وحدة ضمان الجودة

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 

43 

 

  ومياراتوان تتيح قياس ميا ارت التفكير  .4
  ن تتعدد مستويات التقويم.  .5

  
 
 

 ويمكن  عداد مصفوفة عند إعداد وتصميم األدوات المختمفة لعممية التقويم: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الوحدات الدارسية   نواتج   
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 التعمم  لممقرر 
   نوحدة  لممقرر 

  5وحدة 
وحدة 

4  
  2وحدة   3دة وح

وحدة 
1  

ورقة 
     عمل  

مشروع 
   فرد  

امتحان 
 قصير 

  1ناتج 

  
  

دارسة 
 حالة 

ورقة 
 عمل 

تدريب 
   عممى 

  2ناتج 

 مشروع  
  

ورقة 
     عمل 

اختبار 
 شفيى 

  3ناتج 

مشروع   
         جماعى 

  4ناتج 

  
      

 مقاالت 
   قصيرة 

  5ناتج 

عدة قا  
 تقدير 

   متدرجة 

بطاقة 
 مالحظة 

    
  6ناتج 
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 إرشادات عامة لوض  االمتحانات التحريرية  
تعتبر االمتحانات التحريرية من  ك ر األدوات شيوعا  في 

االستخدام. ووتنوع فيو  شكال األس مة التي تقيس نواتج تعميمية متنوعة 

 نية. ومن  نواع االس مة: و ىميا المعارف والمفاىيم والميا ارت الذى

  
  االمتحانات التحريرية 

 تعرف االجابة   انتاج اإلجابة 

  الصواب   والخط    س مة اإلكمال 

 اختيار من متعدد  معرفة المصطمحات 
 إعادة الترتيب  الصور والرسوم والجداول 

 المزاوجة   طويل اإلجابة او قصير اإلجابةمقال 
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 ات التي يجب اتباعيا عن إعداد الورقة االمتحانية كما يمي:  وىناك بعض اإلرشاد
 بالنموذج الذل اعتمدتو الكمية/ الجامعة  االلتزام . أ

ضرورة توضيح تعميمات االمتحان  و استخدام  دوات خاصة في اإلجابة م ل  . ب

 دوات الرسم  و اآلالت الحاسبة  و عينات ما  و جداول إحصا ية ...الخ  فالبد 

  جب عن األس مة التالية  . ك في بداية االمتحان قبل عبارة: من توضيح ذل

  س مة األعوام السابقة  و االستعانة بصياغات مختمفة عنيا.  تكرارعدم  . ت
استيداف األس مة التقويمية لجمي  عناصر و ج از  المحتو  العممي لممقرر الد  . ث

 ارسي. 
   وصحيحة لغويا .  صياغة  س مة االمتحان بعبارة واضحة   ودقيقة   وقصيرة . ج
وض   س مة متنوعة وعدم االقتصار عمى نوعية واحدة وذلك لقياس جمي  النتا ج  . ح

 تجنب التمميح  و اإليحا  باإلجابة الصحيحة.  التعميمية المستيدفة خ.

 إعداد نموذج لإلجابة   . د
  نموذج استرشادلإعداد المصفوفة التالية عند إعداد االمتحان  . ذ
 



 1-8جودةوثيقة 

      

 ا

 
 وحدة ضمان الجودة

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 

47 

 

 
 

ان  توزي  درجات االمتح
عدد  وارق   التحريرل

 اإلجابة المحتممة

توزي  زمن   
 س مة   اإلمتحان

 اإلمتحان
177  07  07  

  الث 

 ساعات 
 ساعتان 

    

 15  صفحة   11  11  11
 دقيقة

 11 
 دقا ق

   

السؤال  
 األول

    

 31  3إلي  1من    11  11  15
 دقيقة

 21 
 دقيقة

 ب 

 15  صفحة   11  11  11
 دقيقة

 11 
 دقا ق

   
السؤال  

 35  4إلي  1من    11  15  21 ال اني
 دقيقة

 25 
 دقيقة

 ب 
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 15  صفحة   11  11  11
 دقيقة

 11 
 دقا ق

   
السؤال  

 31  3إلي  1من    11  11  15 ال الث
 دقيقة

 21 
 دقيقة

 ب 

    

21  15  11  

  5إلي  1من 

الصفحتان 
ودة الباقيتان  مس

 لمطالب

 41 
 دقيقة

 25 
 دقيقة

*  
السؤال  

 الراب 

  

 

  انيا : األدوات غير المباشرة لمتقويم 
تختص  دوات التقويم غير المباشرة لقياس تحقق نواتج التعمم من 

البرنامج األكاديمي وتستخدم لذلك  دوات مختمفة م ل تقارير 

يم المقرارت والبرنامج الداخمية والخارجية  استبانة الطالب لقيمراجعةال
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 استبانة تقييم  عضا  ىي ة التدريس  إلخ...وتجمل نتا ج تمك األدوات 

البرامج     في تقارير المقرارت والبرنامج . وتقوم المؤسسة بتقييم 

 والتحديث كاآلتي:   مراجعةبغرض الات والمقرر 

وتعديل المقرارت سنويا  تض  المؤسسة في اعتبارىا عند  مراجعة . أ
 ما ي تي:  البرامج  والمقررات    مراجعة

الداخمية مراجعةتقارير ال –
لمبرامج والخارجية 

 والمقرارت.  
 نتا ج تحصيل الطالب .  –
 ارا نتا ج استطالع  –

الطالب في المقرارت 
 الدراسية

مالحظات ومقترحات  –
 عضا  ىي ة التدريس 

 المس ولين عن المقرارت . 
–  
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 سنوات 6-4 البرنامجوالمقرارت حسب مدة  البرامج تحديث . ب

البرامج  والمقررات     تض  المؤسسة في اعتبارىا عند تحديث 

 ما ي تي :  

المستجدات العممية و  –
والتكنولوجية في مجاالت 

التخصص وفي طرق 
 التدريس . 

المحمية  المتغيرات –
والعالمية المؤ رة في 

احتياجات المجتم  وسوق 
 العمل  

ارا  نتا ج استطالع  –
 الخريجين  

ارا  نتا ج استطالع  –
 مستقبمي الخدمة  

مالحظات ومقترحات  –
 مس ولي جيات العمل. 
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 ما بعد التقييم: التطوير والتحسين المستمر 
 المراجعين وتحرص المؤسسة عمى االستفادة من نتا ج تقارير  

 و الممتحنين الخارجيين ومن األدوات المختمفة لمتقويم لتجرل 

 مكن  ن ت خذ  شكال مختمفة:  التعديالت الالزمة والتي ي

 تغيير  سموب التدريس   •
 إضافة مقرر جديد لمبرنامج   •
 إضافة / حذف / تغيير بعض  نشطة التعميم والتعمم   •
 تغيير  سموب التقويم   •
 تغيير  سموب وض  الدرجات   •
 تغيير ترتيب موضوعات المقرر   •
 عمى مقرارت تم ل متطمب سابق   اجراؤىاتعديالت يتم  •
 ر فى ترتيب المقرارت عمى مستو  البرنامج  تغيي •
 تطوير مستو  تكنولوجيا التعميم المستخدمة   •
 حذف المقرر قميل االرتباط بالبرنامج   •
 سياسات القبول بالبرنامج مراجعة •
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 ممف البرنامج 

 يتضمن ممف البرنامج الو ا ق اآلتية:  
    المعايير األكاديمية المتبناة لمبرنامج •
 توصيف البرنامج معتمد من مجمسي القسم والكمية   •
 توصيف مقرارت البرنامج   •
مصفوفة مطابقة النتا ج التعميمية المستيدفة المنصوص عمييا في المعايير  •

 األكاديمية م  نواتج التعمم المستيدفة بتوصيف البرنامج وتوصيفات المقرارت.  

 المعنيين بالبرنامج    نتا ج استطالع   ار  السادة المستفيدين او •
 تقارير المقيم الخارجي لمبرنامج   •
 تقرير البرنامج وتقارير مقرارتو   •
 التغذية ال ارجعة وخطة تحسين البرنامج  •
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 ممف المقرر 
توصيف المقرر معتمد من مجمس القسم وموق  من السادة القا مين عمى  •

 التدريس. 
 بات النموذجية ليا.  نماذج من ورق  س مة االمتحانات السابقة واإلجا •
 نماذج لمشاري   و تقارير  و  نشطة الطالب   •
 تقارير المقيم الداخمي و الخارجي لممقرر   •
 تقرير المقرر   •
 خطة تحسين المقرر لمعام القادم  •
 ما تم تنفيذه من خطة تحسين المقرر لمعام الحالي.  •
 التحميل اإلحصا ي آل ار  الطالب في المقرر.  •
 ... عرض تقديمي  مذكرةالعممية  نماذج من المادة •
  دلة عمى  ساليب التعميم والتعمم.  •
  إن وجدتو يقة درجات  عمال السنة  •

  

   

 


