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 الفنون التطبيقيةاستراتيجيات التعليم والتعلم بكلية 

 4102ـ 4102أكتوبر  6بجامعة 

 المقدمة
دراسة الفنون التطبيقية لتحقيق تهدف الكلية إلتباع أنماط واساليب تدريس مالئمة لطبيعية      

مخرجات التعلم المستهدفة ،  والعمل على زيادة قدرة الطالب على التفكير المنظم والمبدع في 

فهي تؤكد علي القدرات االبتكارية والمهارية واإلبداعية للطالب حيث  مجال التصميم واإلنتاج ،

الجمع بين النظرية والتطبيق من خالل تعتمد هذه البرامج التعليمية والمقررات الدراسية  علي 

ومشاكل التوافق لالستخدام ، ربط المنهجيات النظرية بمشاكل اإلنتاج العلمية والعملية 

وعلي ذلك تعمل الكلية علي إعداد الكوادر القادرة علي تعظيم القدرة  .اإلنساني للمنتجات 

القدرة الذاتية على اإلبتكار  التنافسية للمنتجات بأحدث التصميمات الجديدة عن طريق تهيئة

مع الخضوع للمواصفات الفنية والتكنولوجية ،  والتطوير لكل من المنتج وأساليب اإلنتاج ،

 .والمالمح الشكلية الراقية لتتماشي مع رغبات ومتطلبات السوق المحلي واألجنبي
 

 
 أحمد عوض/ د.أ

 عميد كلية الفنون التطبيقية

 ورئيس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة 
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 نبذة عن الكلية

 نشأة كلية الفنون التطبيقية

أكتوبر  6م ، الخاص بجامعة 0226لسنة ( 422)صدر القرار الجمهوري رقم     

وبدأت الدراسة في كلية الفنون التطبيقية في  .متضمناً إنشاء كلية الفنون التطبيقية 

في اإلقبال عليها  اوتشهد الكلية تزايدً ، حتى اآلن ، م 0222/4111العام الدراسي 

 .من الطالب المصريين و العرب لسد حاجة سوق العمل

البكالوريوس )و قد تمت معادلة الدرجة العلمية  للمرحلة الجامعية األولي     

قسم اإلعالن  –الفوتوغرافيا و السينما و التليفزيون )،التي تمنحها الكلية ألقسام (

جامعة حلوان  بنظام  -بكلية الفنون التطبيقية( قسم التصميم الداخلي و األثاث –

د وزير التعليم .القرار الوزاري الذي أصدره أ و ذلك بموجب، الالئحة الفصلية 

وتجديد ، م 02/01/4112لسنة ( 424)العالي و الدولة للبحث العلمي برقم 

 م42/0/4112في ( 6)المعادلة رقم 

بموجب القرار الوزاري ، مية التي تمنحها الكلية مرة أخرىو تم معادلة الدرجة العل

لسنة ( 00)لدولة للبحث العلمي برقم د وزير التعليم العالي و ا.الذي أصدره أ

 –قسم اإلعالن  –الفوتوغرافيا و السينما و التليفزيون : )م ألقسام 02/4/4100

 ( .قسم التصميم الداخلي و األثاث

 ان عدد ـــــــم بدأت الدراسة بالكلية بمرحلة البكالوريوس وك0222/4111عام

 .طالباً  (55) الطلبة 

   طالباً  ( 55)   أول دفعة وكان عدد الطلبة  تخرجتم  4112/  4112في عام. 

  أنشئت وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون التطبيقية 4112في مارس. 

  سنوات علي إنشائها  01م احتفلت الكلية بمرور 4112في عام. 

  طبقت الكلية الئحة الساعات المعتمدة  4100/4104في العام الدراسي. 

  فتتح قسم تصميم المنتجات بالكلية بنظام الساعات أ 4104/4102في العام الدراسي

 .المعتمدة 

  4112-4112من الدفعات ، كان أولها فى العام الدراسي ( 2)تخرج من الكلية عدد . 

  في  طالباً (  265) عدد  4100/  4101مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسي

 .المرحلة الجامعية األولى 

 في  طالباً (  624) عدد  4104/  4100ت العام الدراسي مقيد بالكلية وفق إحصائيا

 .المرحلة الجامعية األولى 

طالباً في المرحلة (   222) عدد  4104/4102مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسي 

 الجامعية األولى
. 
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 رؤية الجامعة

  .أكتوبر ألن تكون صرحاً رائداً للتعليم الجامعي المتميز محلياً وإقليمياً  6تسعى جامعة      

 رسالة الجامعة 
ا متعدد ا طالبيً كبر الجامعات الخاصة في مصر وتضم مجتمعً أأكتوبر أولى و 6جامعة 

كاملة دمية طالبية وتسهيالت تعليمية شاملة ومتــــــــــــالثقافات باإلضافة إلى قاعدة خ

سوق العمل ، ل، وتلتزم الجامعة بإعداد خريجين على مستوى الكفاءة والمهارة الالزمة 

ايير مرجعية تكسب الطالب المعرفة ــــــــــــمن خالل تقديم برامج تعليمية تلتزم بمع

المتميزة ، والمهارات التي تعزز قدراتهم على المنافسة ، وكذلك توفير البيئة التعليمية 

كما تلتزم الجامعة بدعم وتقديم األبحاث . لعملية التدريب و التعلم المستمر الداعمة

، وفرص الشراكة المحلية والعالمية في إطار التطبيقية والخدمات المجتمعية المتميزة

 .من الحرص على القيم ودعم الهوية

 رؤية الكلية 

تتميز  بتخريج كوادر  أكتوبر كلية رائدة  إقليمياً  6جامعة  –كلية الفنون التطبيقية  

وتسهم في ،ذات كفاءه وقدرات مهنية و ابتكارية عالية في مجاالت الفنون التطبيقية 

 .تطوير المجتمع من خالل مشاركة مجتمعية فاعلة وبحوث تطبيقية

 رسالة الكلية 

أكتوبر علي تزويد البالد بالمصممين  6جامعة  –تعمل كلية الفنون التطبيقية         

المؤهلين بأصول المعرفة والمهارات المهنية الحديثة والفكر اإلبتكاري ، والتى 

ا  فى مجاالت الفنون التطبيقية لتقديم خدمة مجتمعية تمكنهم من االرتقاء حضاريً 

 .   متميزة وبحوث علمية تطبيقية تساعد على حل المشكالت 

 

 الغايات واألهداف اإلستراتيجية للكلية
 .تطوير منظومة البيئة التعليمية في تخصصات الكلية لزيادة القدرة التنافسية : الغاية األولى 

  .رفع كفاءة وفاعلية البحث العلمى بالكلية : الغاية الثانية 

  .زيادة قدرة الكلية على المساهمة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة: الغاية الثالثة 

 ساواة والتعاون وملتزم بأخالقياتجامعى يسوده العدالة والمتوفير مناخ : الغاية الرابعة 

 .المهنة

 سياسات الكلية فى مجال التعليم والتعلم
  :عدالة التقييم بين الطالب -أ

تحديد معايير موحدة لتقييم الطالب ، تضعها لجنة الدعم الفنى ، لتقيس المخرجات التعليمية  -0

ا بالمواد النظرية ، المختلفة ، والتى تتطلب تقييماً خاصً المستهدفة فى نطاق تخصصات الكلية 

و التطبيقية والعلمية وكافة التطبيقات والمشروعات التى يقوم بتنفيذها الطالب على نحو يحدده 

القسم العلمى فى كل تخصص ، وتتنوع طرق التقييم بين التحريرى والعملى والشفهى 

 .والتكليفات والمشروعات
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تخصيص صندوق للشكاوى الطالبية لحل مشكالت آليات التعليم والتقييم  والتى يتعرض لها  -4

 . الطالب 

 

 :تشجيع الطالب على التعلم الذاتى وتنمية مهاراتهم  -ب

واحتضان المتميز منهم برعايتهم وعرض  ،تنمية قدرات الطالب على التميز واالبداع -0

 . المتناوبة أو على صفحات موقع الكلية  أعمالهم المتميزة فى معارض الكلية

التي تعتبر من األنشطة ( خارج نطاق حجرات الدراسة ) إقامة االنشطة غير الفصلية  -4

ن التكليفات والمشروعات تتطلب قيام الطالب بعمليات البحث والدراسة أالطالبية المهمة حيث 

واستنباط تؤدى إلى تحقيق وتجميع المعلومات بصورة ذاتية ثم إجراء عمليات استقصاء 

 .أهداف المشروعات والتكليفات الطالبية 

) الكمبيوتر أو االتصال بجهات ذات شأن مرتبط : ، مثل االنخراط فى دورات فنية خاصة  -2

ومن ثم يتم تحقيق ( إلخ .... مبني التليفزيون  –مكاتب استشارية  –المطابع  –المصانع 

 .وغرس قيم التعليم الذاتى

 :التحديث المستمر للمقررات والمناهج التعليمية  -ج

االطالع بصفة مستمرة على احتياجات سوق العمل ومواكبة التطور العلمى الحديث فى  -0

 .مجال تخصصات الكلية ، وتحديث تكنولوجيا التخصصات 

عرض التقارير السنوية الخاصة بالمقررات على اللجنة المتخصصة لإلطالع على نواحى  -4

 . و معوقات العلمية التعليمية أور المشار اليها فى التقارير سواء ما يتعلق بنتائج الطالب القص

 .وااللتزام بتطبيقها  NARS)  ) التأكد من تطبيق المعايير األكاديمية القياسية القومية -2

 .تحويل المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية  -2

 .ارجى للبرامج والمقررات من قبل لجنة تطوير المناهج المراجعة والتقويم الداخلى والخ -5

 .التوسع فى البرامج التعليمية والتخصصات الجديدة المرتبطة بالفنون التطبيقية  -6

توسيع حلقات االتصال بالكليات المناظرة سواء محليا أو دوليا ؛ للوقوف على مكانة الكلية  -2

 .يز والقصور ووضعها بين تلك الكليات وتقييم نواحى التم
 

 

 اإلرشاد والدعم المستمر للطالب -د

توفير دليل الطالب فى بداية كل عام للطالب الجدد للتعرف على مختلف أقسام الكلية المختلفة  -0

 .ورؤيتها ورسالتها 

 ( .إلخ ......  -االثاث  –أساليب العرض  –القاعات الدراسية ) توفير بيئة تعليمية جيدة  -4

ما يتعلق بفعاليات الكلية من جداول محاضرات ونتائج وأنشطة طالبية على موقع توفير كل  -3

 .الكلية اإللكترونى 

 .معالجة كافة مشاكل الطالب الخاصة بالتسجيل  واإلرشاد االكاديمي -2

بي لعرض ومناقشة الخطط تقديم الحلول الخاصة بالمشكالت التعليمية  من خالل مؤتمر طال -5

 . الدراسية 

فعيل دور الساعات المكتبية للوصول إلى التكامل بينها وبين العملية التعليمية  من خالل ت -6

 .مقابلة الطالب فى غير أوقات المحاضرات لمناقشة تكليفاتهم ومشروعاتهم 

عالج مواطن الضعف للطالب محدودى القدرات سواء بشكل فردى أو بتنظيم دورات  -7

 . بالقدرات الفنيةمخصصة ، إذا كان األمر يتعلق 
 

 : سياسة القبول  -أ
 .الحرص علي تنوع إمكانات وخلفيات الطالب المقبولين إلثراء المناخ التعليمي  -

استخدام قواعد حيادية  وموضوعية وعادلة لقبول الطالب ، تتيح تكافئ الفرص بين الشهاده  -

 . القومية والشهادات المعادلة



 4102ـ 4102أكتوبر  6علم بكلية الفنون التطبيقية   بجامعة تاستراتيجية التعليم وال

6 
 

 سياسات التحويل -ب
أكتوبر تحويل الطالب ذوى المستوى األكاديمي الجيد من  6تقبل كلية الفنون التطبيقية بجامعة  -

أو من جامعات أجنبية و معاهد ( حكومية أو خاصة)جامعات و معاهد مناظرة مصرية أخرى 

 . مناظرة معترف بها

حويل إليها عند ودعم رغبات الطالب في الت، تلتزم الكلية بتيسير حركة الطالب منها وإليها  -

تطابق معايير القبول ،كما تقدم كافة التسهيالت للراغبين في التحويل منها إلي المؤسسات 

 . األخري 
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 تعريف إستراتيجية التعليم والتعلم
 هى مجموعة من االجراءات المخططة لتحقيق هدف معين فى ظل االمكانيات المتاحة

ومرنة ومراعية لطبيعة الطالب ، والتي تمثل بصورة  منتظمة ومتسلسلة بحيث تكون شاملة 

الواقع الحقيقي لما يحدث داخل قاعة الدراسة من استغالل إلمكانات متاحة ، لتحقيق مخرجات 

 .مرغوب فيها

 تعريف التعليم 

التي تساعد المتعلم على إنجاز التغيير المرغوب ( الخبرات)هو التصميم المنظم المقصود للخبرة 

 .فيه 

 لم تعريف التع

هو نشاط ذاتى يقوم به المتعلم بإشراف المعلم أو بدونه، بهدف اكتساب معرفة أو مهارة أو تغيير 

 .سلوك

 خصائص إستراتيجية التعليم الجيدة 
 .المرونة والقابلية للتطوير-0

 .ـ أن ترتبط بنواتج التعلم المستهدفة من المقرر الدراسي4

 .ـ تتناسب وعدد الطالب3

 .الفردية بين الطالب ـ  مراعاة الفروق2

 .ـ مراعاة اإلمكانات التكنولوجيا الحديثة بالكلية5

 .ـ تنمية مهارات التفكير والعمليات العقلية6

 .ـ تحفيز الطالب على التعلم الذاتي7

 :والتعلم بالكلية  التعليم أساسيات ومنهجية إستراتيجية

 مميزات كل منها وتحديد مكوناتهاـ التعرف على أنواع إستراتيجيات التعليم والتعلم وعيوب و0

 (بقاء أثر التعلم)التعرف على هرم التعلم ومتوسطات معدل االحتفاظ  -4

 Learning Styles  التعلم( أساليب)تعرف أنماط  -3

 Visual Learner    تعرف خصائص المتعلم البصري -2

 Auditory Learner    تعرف خصائص المتعلم السمعي -5

 Tactile/Kinesthetic Learner     المتعلم الحسي حركيتعرف خصائص  -6

 والتعلم التعليم وإستراتيجيات التعلم تصميم مصفوفة نواتج -7

 لها وأنشطة التعليم والتعلم المقابلة نواتج التعلم المستهدفة تصميم مصفوفة -8

 تطويرالبرنامج األكاديمى ولمقررات  المقابلة تصميم مصفوفة إستراتيجيات التعليم والتعلم واألنشطة -2

 البرامج التعليمية إلعداد الطالب 

إتباع سياسة التعليم الفعال أو التفاعلي وإكساب الطالب القدرة على التفكير و حل المشكالت ومهارات  -01

 .االتصال واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتفكير العلمي 

 .للطالب من خالل نشاطات المناهج وبرامج الدعم الطالبيتعزيز وتنمية المهارات القيادية والشخصية  -00

ـ آليات متابعة وتقييم للتدريب الميداني للطالب إلمداد المجتمع وسوق العمل بخريجين ذوي مهارات مهنية 04

 متميزة

 اـ آليات التعامل مع الطالب المتعثرين دراسي  03

 .ـ التغلب على مشكالت التعليم 02

 م ونظم االمتحاناتـ تطوير طرق التقوي05
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 .ـ تحديث البنية التحتية لتشمل تحسين بيئة العمل والتعليم وتوفير المواد المساعدة للتعليم والتعلم بالكلية06

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والعمل على تطوير التعليم والتميز بالكلية من خالل برامج تدريبية  -07

 مكونات استراتيجية التعليم والتعلم

 األهداف التعليمية -0

 .وينظمها ليسير وفقها في تدريسه المحاضرالتحركات التي يقوم بها  -4

 .األمثلة، والتدريبات والمسائل والوسائل المستخدمة لتحقيق األهداف -3

 .السياق التعليمي والتنظيمي  -2

 .علم ويخطط لهااستجابات الطالب بمختلف مستوياتهم والناتجة عن المثيرات التي ينظمها الم -5

 األطراف المشاركة فى اعداد استراتيجية التعليم والتعلم

 الختيار استراتيجيات التدريس المالئمة األقسام األكاديمية بالكلية .0

 ذات العالقة بدراسة الكلية من المؤسسات الصناعية والخدمية  األطراف المجتمعية مثل أصحاب الشركات .4

  الطالب .3

 :  اإلسترتيجيةأهداف 

 تحديد مفهوم إستراتيجية التعليم والتعلم و معرفة كيفية تصمم إستراتيجية -0

 اختيار استراتيجية التعليم والتعلم المناسبة -4

 الفهم والمعرفة لمواصفات ومتطلبات االستراتيجية الجيدة -2

يكون الطالب محور  للتعليم والتعلم في أنفي ضوء ذلك فإنه يتمثل القاسم المشترك بين االستراتيجيات الجيدة 

 :العملية التعليمية 

 .فاعال في اكتساب المعلومات وليس مستقبال فحسب لها -0

 .نشطة والمهام التعليميةلأل ممارس -4

 .المتأمل لسلوكه ومستواه والمطور ألدائه في ضوء نتائج هذا التأمل -3

 .المستمتع بالتعلم الذاتي والتعلم التعاوني- 2

 .المفكر الدائم في البحث عن المعارف، وحل المشكالت واتخاذ القرارات- 5

 .المنتج للمعرفة، يسعى لمزيد من التعلم واكتساب المهارات-6

 :كما تتطلب االستراتيجيات الجيدة من المحاضر أن يكون

 .ميسرا لعمليتي التعليم والتعلم وليس ناقال للمعرفة -0

 .الذاتي والتعاوني لطالبهحريصا على إتاحة فرص التعلم  -4

 .حريصا على بناء الشخصية المتكاملة لهم ومحققا لمواصفات الخريج الجيد -3

 .مراعيا للفروق الفردية فيما بينهم -2

 مواصفات استراتيجية التعليم والتعلم الجيدة

 .ـ المرونة والقابلية للتطوير 0

 .الدراسيـ أن ترتبط بنواتج التعلم المستهدفة من المقرر 4

 .ـ تتناسب وعدد الطالب3

 .ـ  مراعاة الفروق الفردية بين الطالب2
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 .ـ مراعاة اإلمكانات التكنولوجيا الحديثة بالكلية5

 ـ تنمية مهارات التفكير والعمليات العقلية6

 ـ تحفيز الطالب على التعلم الذاتي7

  -:خطوات اعداد  الخطة

 : تم وضع اإلستراتيجية من خالل الخطوات المنهجية     

 :مشاركة من جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  بالكلية مع فريق معيار التعليم و التعلم وذلك عن طريق اآلتي

ع أعضاء ـ ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس عن أساليب التدريس والتقويم المختلفة والتي اشتملت علي مناقشات م0

 .هيئة التدريس وعصف ذهني عن أنسب الطرق التي يجب اتباعها في التدريس والتقويم للطالب

 01ستطالع رأي أعضاء هيئة التدريس في استراتيجيات التعليم والتعلم المختلفة وقد تم ذلك بمشاركة ـ استبيانات ال4

 .االستفادة منها في كتابة اإلستراتيجيةأعضاء من هيئة التدريس و قد تم تحليل نتائج هذه اإلستبيانات و

ـ اإلطالع علي توصيف البرامج والمقررات الدراسية بهدف التعرف علي طرق التدريس والتقويم المتبعة في 3

 .المقررات المختلفة ومخرجات التعلم المطلوبة لكل برنامج واالستفادة بها في كتابة اإلستراتيجية

في برامج الكلية التعليمية و مواصفات الخريج المطلوبة عن طريق  (stakeholders)اإلستفادة بآراء المستفيدين ـ 2

 .استبيانات ومناقشات تمت خالل ورش عمل وندوات للمستفيدين

ـ اجتماعات متعددة لفريق معيار التعليم والتعلم لوضع اإلستراتيجية في صورتها النهائية بما يتوافق مع آراء أعضاء 5

 .ئج االستبيانات وبناءا علي توصيف البرامج والمقرراتونتا هيئة التدريس

  التحليل البيئى لنقاط القوة والضعف للتعليم والتعلم بالكلية 

 الضعف القوة
   قاعات المحاضرات والفصول الدراسية والورش مناسبة

 للعملية التعليمية
  توجد آليات للتعامل مع مشاكل التعليم 

ص أعضاء هيئة التدريس ـ الكتاب قالكثافة العدادية ـ ن
 الجامعى ـ الموارد ـ الدروس الخصوصية 

 توجد آليات تطبقها الكلية لتوثيق نتائج االمتحان 
 متحاناتالأستطالع رأى  الطالب فى  مواعيد جداول ا 
  توجد آليات تطبقها الكلية إلعالم الطالب بنتائج التقويم

 المختلفة
 خارجيينتستخدم الكلية نظام الممتحنين ال 
  يتم تحليل نتائج تقويم الطالب على المستويات المختلفة

جراءات ( المقررات/ الفرق الدراسية) و يتم اتخاذ قرارات وا 
 تصحيحية في ضوء تحليل النتائج

   مع تظلمات الطالب من نتائج مفعل للتعامل  نظام
 االمتحانات

 لقياس رضا الطالب في المجاالت  دورى  إجراء استقصاء
اإلمكانيات / أساليب التعلم/ سياسات القبول)المختلفة 
 و يتم تحليلها (المكتبة/ الوسائل التعليمية الداعمة/ المعملية

 ال يوجد استراتيجية للتعليم والتعلم بالكلية 
  ال تقوم إدارة الكلية بعقد اتفاقيات مع جهات التوظيف وسوق العمل  لتوفير

 .تدريب الميداني ويتم اإلعتماد علي العالقات الشخصية ال
 وتعلم

  لتأكد من عدالة تقويم الطالباال توجد آليات علي 
  عدم وجود برنامج تعليمى و تدريبى دورى لإلرتقاء بمستوى  خريج الكلية 
 ال توجد آليات لتقويم التدريب الميداني للطالب 
 المستهدفة نات لمخرجات التعلمال توجد آليات للتأكد من استيفاء االمتحا 
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 استراتيجية التعليم والتعلم 
االستفادة من  لتعظيم أربعة محاورعلى  -أكتوبر  6جامعة  –لكلية الفنون التطبيقية تستند االستراتيجية      

طرق ووسائل التعليم والتقييم الحديثة ولزيادة فعالية العملية التعليمية وإكساب الطالب المعلومات والمهارات 
 .الالزمة

بحيث يحقق منهج البرنامج الدراسى التكامل على  المختلفة التكامل بين العلوم :لمحور االولا
 :النحو التالى

المعايير األكاديمية النسبة فى  العلوم المختلفة م
 ( NARS)القياسية القومية  

 النسبة المئوية 
 لمقررات البرنامج

 %7 %9-7 (جتماعيةانسانية و إ)علوم  1
 %11 %22-11 علوم أساسية وفنية 2
 %32 %32-21 (ارتباطابالتخصص)ساسيةأعلوم  3
 %1 % 1-6 مشروع وتدريب 4
 %21 %22-22 (مساندة )علوم تخصصية  5
 %7 % 1-6 ( علوم حاسب)  6
 %7 % 1-6 نسبة حرة اختيارية  هي نسبة تستخدمها الكلية  لتطوير برامجها 7

 

إلي التكامل  لتحقيق أهداف المقرر وللوصول ؛يتم تدريس المقررات باستخدام أساليب تعليم متنوعة   -
لى المهارات، وهذه األساليب إلى التطبيقية وبالتالى التكامل التدرج من المعارف إساسية والتدرج من العلوم األ

 :هى
 المحاضرات. 
 الدروس  العملية والمعملية. 
 ورش العمل. 
 التعلم على أساس حل المشكالت. 
  التعليم الذاتي. 

 :وهناك أساليب أخرى للتدريس التفاعلى لمجموعات صغيرة من الطالب منها -
  ة البحثيالمشروعات. 
 التدريب الصيفى. 

شمولية وسائل تقييم الطالب ، حيث يتم تقييم مستوى الطالب بطرق :المحور الثانى
 :متعددة تشمل

 االمتحانات الدورية. 
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 منتصف وآخر الفصل الدراسي  االمتحانات التحريرية. 
 االمتحانات العملية والمعملية . 
 حل المشكالت ودراسة الحالة  . 
  الشفهية  والمناقشاتاالمتحانات. 
 بمعرفة المدرب  الميدانى عن طريق مقياس للتقييم وسجل المتدرب الذى يمألجتياز التدريب ا

 .المشرف هويراجع
 :التأهيل لسوق العمل والذى يتم من خالل : المحور الثالث

 المقررات فى البرنامج الدراسى من خاللمهارات الو  المعارف تغطية . 
 أخالقيات المهنة  حتواء المقررات علىا. 
  حتواء العديد من المقررات على معارف ومهارات مؤهلة لسوق العمل ا. 
  توفير التجهيزات الخاصة بتدريب الطالب والمشابهة لسوق العمل. 
 بأماكن سوق العمل   التدريب الميدانى. 

 : التعلم الذاتى والمستمر :  المحور الرابع
  المهنية ممارسة الالمستوى الشخصى والمهنى من الدراسة العملية و الخبرة التى اكتسبها الخريج على

 .تة تخدم التطوير التطبيقى والمهنى المستمر فى مهن في تخصصه بكلية الفنون التطبيقية و
  توفير برنامج للتعليم المستمر. 

 
 :إعداد استراتيجية التعليم والتعلم  ةمنهجي

 
 

 من وكيل  أكتوبر 6 جامعة  –فنون التطبيقية التعليم والتعلم لكلية الستراتيجية تم تشكيل فريق إعداد إ
 .و رؤساء األقسام العلمية لشئون التعليم والطالب والكلية 

 تشخيص الوضع الحالي للكلية من خالل التحليل البيئى للكلية . 
 تنظيم ورشة عمل إلعداد استراتيجية التعليم والتعلم والتصديق عليها. 
 جتماعات متكررة لألقسام العلميةف من خالل اتحديد األهدا . 
 ستراتيجية التعليم والتعلم ة إدراسة ومراجع. 
 عتماد الخطة من قبل مجلس الكلية بالصيغة النهائية ا. 
  ةلمياألقسام الع علىإعالنها وتعميمها. 
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 اإلمكانيات المادية بالكلية لتنفيذ إستراتيجية التعليم والتعلم

  قاعات التدريس 

 Normsقاعات التدريس وفقاً لمعايير 

 

Norms      الحد األدنى محاور االعتماد 

 الطاقة االستعابية لقاعات التدريس
من مجموع طالب %  21

 الكلية

م 4 المساحة المخصصة لكل طالب
4
 

 

 قاعات التدريس داخل  الكلية  

  4م 048= متر   8×  متر   06(         4037) قاعة درس رقم 

  4م 421= متر  41×  متر   04(           4307)درس رقم قاعة 

  4م 26= متر  04×  متر 8(            014)قاعة درس رقم 

  4م 048= متر   06×  متر   8(           433) قاعة درس رقم 

  4م 048= متر  06×  متر   8(          432) قاعة درس رقم 

  4م 62= متر   8× متر    8(         4308) قاعة درس رقم 

  4م 62= متر   8×  متر  2(           4340)قاعة درس رقم 

  4م 62= متر    8× متر   8(           4334)قاعة درس رقم 

  4م62=  متر   8×  متر  8(           4333)قاعة درس رقم 

 

  Normsمقارنة الوضع الحالي بمعايير 

 

    م  226 =  إجمالي المساحات لقاعات التدريس داخل  الكلية
4
  

  طالب وطالبة    =  اعداد الطالب داخل الكلية  في حدود 

  من مجموع طالب الكليةة أي فةي  فةي حةدود  % 21الطاقة االستيعابية لقاعات التدريس 

 طالب و طالبة  202= 

   م4المساحة المخصصة لكل طالب
4
  

  (إجمةةالي المسةةاحات لقاعةةات) 276=  لكةةل طالةةب داخةةل الكليةةة المسةةاحة المخصصةةة ÷

م 2   (  =من مجموع طالب الكلية % 21) 202
4
   

   المعامل والمختبرات 

 Normsالمعامل والمختبرات الدراسية وفقاً لمعايير 

 

Norms      الحد األدنى محاور االعتماد 

 طالب كحد أقصي 31 الطاقة االستيعابية

م 3 المخصصة لكل طالب بالكليات العمليةالمساحة 
4
 

 

 (الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون ) المعامل والمختبرات داخل القسم العلمي 

 4م 31= متر     6×    متر   5بمساحة        (  035)رقم (  تحميض والطبع ) معمل   – 0
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 معامل الحاسب االلي  

 

 Normsلي وفقاً لمعايير آلمعامل الحاسب ا

 

Norms      المدى المقترح من قبل الهيئة محاور االعتماد 

م 4 المساحة المخصصة لكل طالب
4
 

 

 خاص بالكلية  المعمل الحاسب االلي  

م  61= متر  01×   متر   6بمساحة          (     4003) رقم ( حاسب آلي  ) معمل  -0
4

 

 

  الورش 

 Normsالورش وفقاً لمعايير

 

Norms      المدى المقترح من قبل الهيئة محاور االعتماد 

م 6 المساحة المخصصة لكل طالب
4
 

 

 ورشة إنتاج األثاث  - أ

 من ثالثة  اجزاء(  010) تتكون ورشة  التصميم الداخلي واألثاث رقم 

 

      م 041= متر   04×    متر  01مساحة                  ورشة  التصميم الداخلي
4
 

 

 ورشة اإلعالن   - ب

 تتكون ورشة  اإلعالن  من جزئين 

 

         م 75=  متر   2.5×    متر   8مطبعة  قسم إعالن            مساحة
4
 

 

 ورشة تصميم المنتجات  -ج 

  :من تتكون ورشة  تصميم المنتجات 

 

  م 45مساحة    (                 4143) ورشة                 رقم
4
 

   م 21مساحة    (                 4148)رقم      ورشة النماذج
4
 

 

 

  المكتبة  

 Normsالمكتبة وفقاً لمعايير 

 

Norms      محاور االعتماد 
المدى المقترح من قبل 

 الهيئة

 السعة الكلية
من إجمالي % 8

 المستفيدين

دراسات عليا / المساحة المخصصة لكل باحث

 للقراءة
م 4

4
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 المكتبة داخل القسم العلمي 

    4م  61=        مكتبة  كلية الفنون التطبيقية                                         مساحة        

       4م  311=     أكتوبر لإلستخدام العام دور ثاني      مساحة         6مساحة مكتبة جامعة 

    4م  411=    مساحة                                مساحة قاعات مكتبية عامة لكل الكليات   

    4م  041=     مساحات قاعة اإلنترنت                                            مساحة          

              4م   81=     مساحة قاعة السمعية والبصرية                                    مساحة        

  Normsمقارنة الوضع الحالي بمعايير  

             4م 761=   إجمالي مساحة المكتبة 

     طالب و طالبة  276=.اعداد الطالب داخل  الكلية 

  عضو  86 =  اعداد اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

  مستفيد  0064=   اجمالي المستفيدين 

  23=  المستفيدين من إجمالي %  8الطاقة اإلستيعابية 

   م 4المساحة المخصصة لكل طالب في الكليات العملية
4
   

   م 8   =    22÷   4م  261    المسةاحة المخصصةة لكةل طالةب داخةل القسةم العلمةي
4
  

 تقريبا  
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الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة   -:ثانيًا 

 بالقسم العلميالمعاونة وفنين المعامل والمكتبات 
 

  اعضاء هيئة التدريس  - أ
 

 Norms وفقاً لمعايير  عضاء هيئة التدريس أاعداد 

 

Norms      المدى المقترح من قبل الهيئة محاور االعتماد 

عدد : من حيث عدد أعضاء هيئة التدريس

 طالب

 (بكالوريوس ) 

0 :45 

 

 اعضاء هيئة التدريس داخل القسم العلمي 

 

    عضو هيئة التدريس عامل ومعين أو معار  (           05)  عدد 

    عضو هيئة التدريس  منتدب        (     20)   عدد 

 

 

 : الهيئة المعاونة    -ب

 

  Normsالهيئة المعاونة وفقاً لمعايير 

 

Norms      المدى المقترح من قبل الهيئة محاور االعتماد 

عدد : المعاونة من حيث عدد أعضاء الهيئة 

 الطالب
0 :05 

 

   العاملين بالمعامل 

 

  Normsوفقاً لمعايير  العاملين بالمختبرات و المعامل

 (.الخ.... لغات  –كمبيوتر  –تطبيقات  –بحوث  –معامل دراسة )

 

Norms      المدى المقترح من قبل الهيئة محاور االعتماد 

 عدد العاملين وتصنيفاتهم

 0فني مختبر 

 0مساعد فني 

 4مرافقين 

 

 العاملين بالمعامل التحميض والطبع    - أ

 فنى داخل معمل الكمبيوتر (   4)عدد  
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 Normsمقارنة الوضع الحالي بمعايير

  فني(  4= )اعداد العاملين بالمعامل 

 

 (    الحاسب اآللي ) العاملين بالمعامل  

 فنى داخل معمل الكمبيوتر (  0) عدد  

 Normsالحالي بمعاييرمقارنة الوضع 

  فني( 0= )اعداد العاملين بالمعامل 

 

  :العاملين بالورش  -

   Normsوفقاً لمعايير  الورش والمعامل

Norms      المدى المقترح من قبل الهيئة محاور االعتماد 

 عدد العاملين

 

 0مشرف تشغيل 

 0فني تشغيل 

 4مساعدين 

 4مرافقين 

 21: 0 عدد الطالب: عدد العاملين

 

 العاملين بورشة التصميم الداخلي  - أ

  

 (     :010)تصنيف العاملين داخل ورشة  التصميم الداخلي  رقم 

 ( رئيس الورشة  ومشرف ) مهندس    – 0

 فني   – 0

 العاملين بورشة اإلعالن   - ب

  

 (      : 042)تصنيف العاملين داخل ورشة  اإلعالن  رقم 

 ( رئيس الورشة  ومشرف ) مهندس    – 0

 فني   – 0

 العاملين بورشة تصميم المنتجات    - ج

  

 (  : 4142)، (   4142)تصنيف العاملين داخل ورشة تصميم المنتجات رقم 

 فني  – 0

 Normsمقارنة الوضع الحالي بمعايير

    (   0)  اعداد العاملين بورشة  تصميم المنتجات 

  طالب 041=   اعداد الطالب داخل القسم العلمي في حدود 

   041:   0النسبة بين عدد العاملين وعدد الطالب 

 

 العاملين بمكتبة الكلية داخل الجامعة  

 

 امين مكتبة  3=  عدد 

 الصادرة من الهيئة القومية (NARS) تبنى وتطبيق المعايير األكاديمية المرجعية القومية  بنأءا على     

 لبرامجها التعليمية4101لضمان جودة التعليم واالعتماد إصدار 
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 ساليب  التعليم والتعلمأ

اإلعالن  ـ ) بأقسام الكلية لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفةترتكز الكلية على أساليب التعليم التالية      

 :(المنتجات  التصميم الداخلى واألثاث ـ الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون ـ تصميم 

ترتكز اساليب  التعليم والتعلم على مجموعة من االستراتيجيات الحديثة مثل استراتيجية التعليم 

التفاعلي والتعليم الغير مباشر والتعليم الذاتي باإلضافة الى تطوير االستراتيجية التقليدية المبنية 

 .على التعليم المباشر

 :ـ استراتيجية التعليم التفاعلي 0

 العصف الذهني   التعليم االلكتروني   التعليم التعاوني 

 :استراتيجية التعلم الذاتي   ـ 4

 :ـ استراتيجية التعلم التجريبي 2

 :استراتيجية التعليم الغير مباشر  ـ 2

 :مباشرالاستراتيجية التعليم  ـ 5

 . بعض األسئلة و المناقشاتـ  6

 .ـ  استخدام شرائح عرض الباوربوينت 2

يمكن اعطاء الطالب في بداية المحاضرة مجموعة من االسئلة المتعلقة بالموضوع ثم الطلب  -

منهم محاولة االجابة عليها لمدة خمسة دقائق ثم تترك لهم وقفات لتقييم اجابتهم اثناء سير 

المحاضرة واخذ االجابات بعد التصحيح في نهاية المحاضرة لكي تدفع الطالب على التفاعل 

 .لمحاضرةومتابعة ا
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 التعليم التقليديةأنماط 

    (:Lectures): المحاضرة )  التدريس المباشر

وتمثل المحاضرات النسبة األكبر  .تستخدم في المحاضرات والسكاشن التي يعدها ويديرها عضو هيئة التدريس        

من خالل طرح األسئلة لمقرر الدراسى م ايتقدب إلرساء المبادئ األساسية( core courses)في المقررات األساسية 

حيث توجه استجابة الطلبة  ليكيف الدرس حسب . والعبارات التي تسمح بالحصول على التغذية الراجعة من الطلبة 

،التدريبات  حلقة البحث،ضيف زائر،  عرض توضيحي،  المحاضرة:) ومن أمثلة التدريس المباشر . الحاجة

 . والتمارين

 : (Brain storming)العصف الذهني

تعتمد علي طرح اكبر عدد ممكن من االفكار لمعالجة موضوع من الموضوعات العلميه من اشخاص مختلقين في      

اقتصادية ال تتطلب غير مكان مناسب ، من مميزات هذه االستراتيجيه انها ال تحتاج الي تدريب طويل. وقت قصير

 .ومجموعه من االوراق واالقالم

 المشكالت واالستقصاءحّل  

عضو هيئة التدريس والطالب في موقف إيجابي حيث أنه يتم طرح القضية أو  هي عبارة عن أسلوب يكون فيه     

تبادل اآلراء المختلفة لدى الطالب ثم يعقب عضو هيئة التدريس على ذلك بما هو صائب وبما ا الموضوع ويتم بعده

من التفكير الناقد ، وغالبا   تشجع مستويات أعلىو .الموضوع أو المشكلة هوغير صائب ويبلور كل ذلك في نقاط حول

 :ما تتضمن المكونات اآلتية 

 .تحديد المشكلة  .0

 .اختيار نموذج  .4

 .اقتراح حل  .3

 .االستقصاء ، جمع البيانات والتحليل  .2

 .استخالص النتائج من البيانات  .5

 .التمعن ومراجعة الحل إن تطلب األمر  –إعادة النظر  .6

 ش ومواقعاالنقلقات حوخالل هذه الخطوات في عملية االستقصاء يتبادل الطلبة األفكار من خالل 

لم الجديد بمعرفتهم السابقة وينقلون عملية االستقصاء يالوسائل األخرى ، ويربط الطلبة التعوالتواصل االجتماعي 

 .إلى مشكالت مشابهة 

 ونتائج االستقصاء ومراجعتهاين فاعلين في تقويم العملية وخالل هذه العملية على الطلبة أن يكونوا مشارك

تشجع إستراتيجية العمل الجماعي التعلم الفعال ، إذ تساعد على تطوير التفاعل وعادات اإلصغاء الجيد ومهارات 

- :ومن أمثلة استراتيجيات العمل الجماعي . النقاش 

 .المناقشة  .0

 .تدريب الزميل  .4

 .المقابلة  .3

 .التعاون التعلم الجماعي  .2

 ( .round robin)الطاولة المستديرة  .5

 .نظام المجموعات  .6

لتحقيق هدف مشترك فسوف تتطور لديهم خاصية االعتماد المتبادل  البعضعندما يعمل الطلبة مع بعضهم   

ويؤدي العمل الجماعي إلى دعم الزمالء ، و بناء تفاعل . والمساءلة الشخصية للمساهمة في نجاح المجموعة 

 ( . طالب -معلم)كبديل تفاعل المعلم مع الطلبة ( طالب -طالب)ة مع بعضهم الطلب

 

 التعليم الغير تقليديةأنماط 
 الذاتيالتعلم 
علي قدرات الطالب الذاتيه في تحصيل المعارف من مصادر مختلفة مثل مكتبه الكليه او من خالل يعتمد      

تهدف هذه االستراتيجيه الي تنميه مهارة الطالب علي مواصله التعليم بنفسه مما يساعد الطالب ، شبكه االنترنت

االسلوب في المشاريع التي تطرح يتم تطبيق هذا ، علي التقدم والتطور وتعلم كل ما هو جديد في مجال تخصصه

 .  لكل مقرر دراسي وكذلك قي مشاريع التخرج

 :ومن أهمية التعلم الذاتى
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 .أن يأخذ الطالب دورا ايجابيا ونشيطا فى التعلم -0 

 . أن يمكن الطالب من اتقان المهارات الالزمة لمواصلة تعليم نفسه بنفسه ويستمر معه مدى الحياة – 4

 . اعداد اآلبناء للمستقبل وتعويدهم تحمل مسئولية تعلمهم بأنفسهم -3

 .تدريب الطالب على حل المشكالت وايجاد بيئة خصبة لالبداع -2

 :ومن هنا تتضح أهمية أهداف التعلم الذاتى وهى

 اكساب الطالب مهارات وعادات التعليم المستمر لمواصلة تعلمه الذاتى بنفسه -0

 مسئولية تعليم نفسه بنفسهيتحمل الطالب  -4

 المساهمة في عملية التجديدالذاتى للمجتمع -3

 بناء مجتمع ذاتى للتعلم -2

 تحقيق التربية المستمرة مدي الحياة -5

 : التعليم االلكتروني 
 في المحاضرات والسكاشن بالنسبة للطالب  ويستخدم 

 من امثلة التعليم االلكتروني

 On line test 

 learning_E 

 Vedio Conference 

  مقرر الكتروني 

 تمارين وعمل ابحاث 

 

 نموذج إستطالع رأى األقسام العلمية فى أساليب التعليم المالئمة لتدريس برامج الكلية التعليمية 

مقررات البرامج 

 التعليمية  

اساليب التعليم 

 والتعلم المستخدمة

 (ILOs) المخرجات التعليمية المستهدفة 

 المعرفة 

 الفهمو 

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

 المهنية

المهارات 

 العامة

 برنامج

 التصميم

 الداخلى واألثاث

 

 

    √ التدريس المباشر

   √ √ العصف الذهني

حل المشكالت 

 .واالستقصاء 

√ √ √  

  √ √  التعلم في مجموعات

 √ √ √ √ التعلم الذاتي

 √  √ √ التعليم اإللكتروني

 برنامج

 اإلعــــالن

 

 

    √ التدريس المباشر

   √ √ العصف الذهني

حل المشكالت 

 .واالستقصاء 

√ √ √  

  √ √  التعلم في مجموعات

 √ √ √ √ التعلم الذاتي

 √  √ √ التعليم اإللكتروني

 برنامج

 تصميم المنتجات

 

    √ التدريس المباشر

   √ √ العصف الذهني

حل المشكالت 

 .واالستقصاء 

√ √ √  

  √ √  التعلم في مجموعات

 √ √ √ √ التعلم الذاتي

 √  √ √ التعليم اإللكتروني
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برنامج 

 الفوتوغرافيا

والسينما 

 والتلفزيون

 

 

    √ التدريس المباشر

   √ √ العصف الذهني

حل المشكالت 

 .واالستقصاء 

√ √ √  

  √ √  التعلم في مجموعات

 √ √ √ √ التعلم الذاتي

     التعليم اإللكتروني

 

 :أساليب تقويم الطالب بالكلية
تراعي أساليب تقويم الطالب بالكلية قياس مخرجات التعلم المستهدفة والتي تم تحقيقها من خالل أساليب 

 التعلم السابقة 

 :ويشمل البرنامج عملية تقييم كاملة لكافة االنشطة الطالبية بطرق حديثة ومتعددة مثل  

  التقييم المستمر على مدار العام الدراسى(Formative assessment) . 

  التكليفات المختلفة(Assignments & researches)  . 

  تقييم االداء العملى(Practical)  والتطبيقى(Tutorial) . 

 انات القصيرة االمتح(Quizzes) . 

  التقييم النهائى.(Summative assessment) 

 االمتحانات العملية والتطبيقية. 

 االمتحانات النظرية التحريرية. 

 االمتحانات الشفهية. 

 األجراءات : 

تعقد امتحانات النقل وامتحان البكالوريوس في نهاية كل فصل دراسي من العام  .0

درسها الطالب ويصدر مجلس الكلية بناء على طلب الجامعي في المقررات التي 

مجالس األقسام المختلفة قرارا بحرمان الطالب من التقدم إلى االمتحان في المقررات 

 % .75التي ال تستوفى فيها نسبة الحضور وهى 

يؤدى الطالب االمتحانات المقررة في نهاية الفصل وان يكون النقل إلى الفرقة  .4

 .ين من مواد التخلف األعلى بحد أقصى مادت

إذا تضمن االمتحان احد المقررات امتحانا تحريريا وأخر عمليا وشفهيا فان تقدير  .3

الطالب في هذا المقرر يتكون من مجموع درجات التحريري والعملي والشفهي 

ويعتبر الطالب الغائب في االمتحان التحريري غائبا في . باإلضافة إلى إعمال السنة

 .يرصد له نتيجة امتحان المقرر وال

 يتم إشراك ممتحنين خارجيين من خارج الجامعة للتأكيد من حيادية وضع الدرجات .2

 .يتم اإلعالن عن جدول االمتحان في المواعيد المناسبة .5

 يعلن الجدول باألقسام ولوحات اإلعالنات بالكلية وعلى موقعها االلكتروني .6

 الطالبيفتح باب التظلم من خالل مكتب وكيل الكلية لشئون و .7

 يخطر الطالب بنتيجة التظلم .8

تعرض نتائج االمتحانات لتحليلها على األقسام واللجنة الخاصة للمناهج لتطوير  .2

 .األداء
 : التالى  إلستراتيجيةعلىوتعتمد ال

 بالتطبيق للوصول لمخرجات التعلم المستهدفة  التدريس هيئة أعضاء إلتزام 

 متهاومالءكفاءتها  من والتحقق التعلم مستويات تقويم 

 للطالب واإلرشاداألكاديمى الدعم 
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 : من خالل تنفيذ النقاط التالية 
 .علميةتال والبرامج التدريس طرق تحديثـ 0

 .بالكلية والتعلم التعليم جودة تقويمـ 4

 .الميدانى التدريب برامج وتقويماإلهتمام ـ 2

 .تخصص المعاييرلكل مع فقهموتوا الخريجين مستويات تقويمـ 5

 

 :آليات متابعة تنفيذ إستراتيجية التعليم والتعلم 

 .تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اإلستراتيجية  -

 .إعداد تقارير عن معدل االنجاز و التقدم في تنفيذ اإلستراتيجية  -

 .مراجعة اإلستراتيجية سنويا في ضوء نتائج الطالب  -

 :مؤشرات قياس تحقيق استراتيجية التعليم والتعلم وتشمل

 .نسب نجاح الطالب مقارنة باألعوام الثالثة السابقة -

 .نتائج استبيانات المستفيدين عن مستوي خريجي الكلية -

 .نتائج استبيانات المستفيدين عن مالئمة البرامج التعليمية ومحتوي المقررات  لمتطلبات سوق العمل -

 

عليم و التعلم فإن كل نشاط سوف ينتج عنه ما البد من األخذ في االعتبار أنه عند اختيار أو تصميم أنشطة الت     

 . الذي من شأنه تقوية و تدعيم تحقيق الطالب لناتج التعلم المستهدف Form of Learningيسمى بشكل التعلم

 :األنشطة المناسبة لناتج التعلم

نشاط سوف ينتج عنه ما البد من األخذ في االعتبار أنه عند اختيار أو تصميم أنشطة التعليم و التعلم فإن كل      

 . الذي من شأنه تقوية و تدعيم تحقيق الطالب لناتج التعلم المستهدف Form of Learningيسمى بشكل التعلم

 

 أنشطة التعليم والتعلم المناسبة ناتج التعلم

 رحلة ميدانية -محاضرة  يصف

 عروض عملية -قراءة مقال مكتوب  يشرح

 مشروع يدمج

 حالة دراسة -مشروع  يطبق

 حل مشكالت يحل مشكلة

 كتابة إبداعية -مشروع  يبتكر -يصمم

 مشروع -تجربة  يفترض

 

 

 االستراتيجية

 االطار الزمنى الجهة المنفذة النشاط 

 كل فصل دراسى اعضاء هيئة التدريس تطوير البرامج التعليمية 0

 طوال العام الدراسى ادارة الكلية تعزيز مصادر التعليم والتعلم والبيئة التحتية 4

 حفل التخرج ادارة الكلية فتح قنوات اتصال مع المستفيدين و المجتمع 3

 بداية العام الدراسى ادارة الكلية التوسع فى الدعم الطالبى بأنواعه المختلفة 2
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التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى التعليم  5

 والتعلم

 طوال العام الدراسى ادارة الكلية

 طوال العام الدراسى ادارة الكلية-أقسام الكلية التغلب على مشكالت التعليم 6

تسهيل االندماج والتناغم بين األقسام المختلفة  7

 والوحدات االدارية

 طوال العام الدراسى ادارة الكلية-أقسام الكلية

 االطار الزمنى

 النشاط

 

 االطار الزمنى الجهة المنفذة

 الفصل الدراسى الثانى االولالفصل الدراسى 

ر
مب
بت
س

ر 
وب
كت
أ

ر 
مب
وف
ن

ر 
مب
س
دي

ر 
راي
فب

س 
ر
ما

ل 
ري
اب

يو 
ما

 

اعضاء هيئة  تطوير البرامج التعليمية

 التدريس

×    ×    

تعزيز مصادر التعليم 

 والتعلم والبيئة التحتية

 × × × × × × × × ادارة الكلية

فتح قنوات اتصال مع 

 المستفيدين و المجتمع

 ×        الكليةادارة 

التوسع فى الدعم 

الطالبى بأنواعه 

 المختلفة

    ×    × ادارة الكلية

التوسع فى استخدام 

تكنولوجيا المعلومات 

 فى التعليم والتعلم

 × × × × × × × × ادارة الكلية

التغلب على مشكالت 

 التعليم

ادارة -أقسام الكلية

 الكلية

× × × × × × × × 

تسهيل االندماج 

والتناغم بين األقسام 

المختلفة والوحدات 

 االدارية

ادارة -أقسام الكلية

 الكلية

× × × × × × × × 
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 آلية تحديث استراتيجية التعليم والتعلم بالكلية 
- :النقاط اآلساسية التى يعتمد عليها تحديث االستراتيجية 

  قرارات مجلس الكلية التى ناقشت  الفاعلية التعليمية ومنها التعليم والتعلم  وإحصائيات نتائج اإلمتحانات 

 تقرير المراجع     

 التقرير السنوى الذاتى          

 للمقرر الدراسى  نتائج إستبيانات الطالب 

 .يجية التعليم والتعلم الحاليةمراجعة تقرير البرنامج لتوضيح نقاط الضعف ونقاط القوة فى إسترات -   0

 .فى اإلستراتيجية" أعضاء هيئة التدريس -الطالب -المجتمع" مراجعة التقرير السنوى الذاتى لمعرفة رأى  -   4

 .مراجعة تقرير المراجع الخارجى لمعرفة مدى ما تحقق من اإلستراتيجية وبيان فاعليتها وكفاءتها -   3

قرارات مجلس الكلية التى ناقشت  الفاعلية التعليمية ومنها التعليم والتعلم  وإحصائيات نتائج اإلمتحانات مراجعة  -   2

 .لمعرفة ما تحقق من إستراتيجية التعليم والتعلم

 .مراجعة إستبيانات أعضاء هيئة التدريس فى اإلستراتيجية وما بها من نقاط قوة وضعف -   5

 .فى إستراتيجيات التعليم والتعلم مراجعة كل ما هو حديث -   6

 .يتم عمل تقرير بما سبق سنويا  ويتم مناقشته مع أعضاء هيئة التدريس وعرضه على مجلس الكلية إلتخاذ الالزم -   7

يتم عرض التقرير موضحا  به التوصيات الالزمة لتحديث اإلستراتيجية على وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لعمل  -   8

 .ديث الالزم فى اإلستراتيجيةالتح

 اعالن االستراتيجية

 توزيع نسخة لكل قسم علمي 

 الموقع االلكتروني 
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 توعية و مصطلحات هامة
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 مصطلحات

   Learning Styleما نمط التعلم؟ 

 .الطريقة التي يحب أن يتلقى بها الفرد المعلومات  -0

 مداخل مختلفة أو طرق مختلفة للتعلم -4

مجموع السمات المعرفية ، واالنفعالية ، والنفسية التي تعتبر مؤشرات ثابتة على كيفية استقبال وتفاعل  -3

 واستجابة الفرد لما يتعلمه

 .نمط التعلم على وجه الخصوص مع كيفية معالجة المخ وتخزينه للمعلوماتيتعامل  -2

 

 Learning Stylesالتعلم ( أساليب)أنماط 

 من المتعلمين%    Visual                      65بصري                        

 من المتعلمين%   Auditory                                   31سمعي         

 من المتعلمين%    Kinesthetic                      5حسي حركي  

 

 .وتؤكد البحوث العلمية على أن المتعلمين البصريين هم األكثر شيوعا عن أي نوع آخر 

 .أن الطالب يتعلمون بطرق مختلفة عن بعضهم البعض -0

وتشبع أساليب التعلم لديهم، فإن تحصيلهم أن أداء الطالب في المواد الدراسية المختلفة يرتبط بكيف تتماشى  -4

 .يزداد بصورة دالة

أن مراعاة أساليب التعلم أنتج مكاسب دالة في صورة التحصيل في القراءة والرياضيات عند استخدام  -3

 .االختبارات المعيارية المقننة

نستخدمها أثناء عملية التعلم وقد أظهرت البحوث أن المدخل المتعدد يعمل جيدا ألننا كلما زاد عدد الحواس التي 

 :كلما احتفظنا بالمعلومات لفترة أفضل، وأن المتعلمين يحتفظون بـ 

 مما قرؤوه%  01 -0

 مما سمعوه% 41 -4

 مما رأوه% 31 -3

 مما رأوه وسمعوه% 51 -2

 مما قالوه% 71 -5

 مما قالوه وفعلوه %  21 -6

 

 Visual Learnerخصائص المتعلم البصري   

 .ن طريق الرؤيةيتعلم ع-0

 .يتعلم أفضل من ما يراه ويستمتع بالقراءة-4

 .رسوم، صور، خرائط: يستخدم المواد البصرية-3

 .يكون لديه صورة واضحة عن المعلم عندما يتحدث أمامه لمشاهدة لغة الجسم و تعبيرات الوجه-2

 .يستخدم األلوان لتوضيح النقاط الهامة في النص-5

 .من المعلم تقديم أوراقيأخذ مالحظات أو يطلب -6

 .يوضح أفكاره في شكل صورة أو فقاعة لعصف ذهني قبل كتابتها أو توضيحها-7

 .يكتب قصة و يوضحها-8

 .يستخدم الوسائط المتعددة-2

 .يقرأ الكتب المصورة و يضع تصور بصري للمعلومات لمساعدة الحفظ-01

 .الوجهي لكي يفهم المحتوىيحتاج إلى رؤية لغة الجسم الخاصة بالمعلم و التعبير -00

 .يميل إلى الجلوس في مقدمة الصف الدراسي لتجنب التشويش البصري-04

، خطوط زمنية، أشكال بيانية، صور: )يفكر من خالل الصور و يتعلم أفضل من خالل العروض البصرية مثل-03

المحاضرة  أو المناقشة و في أثناء ( إلخ... ،أوراق عمل، شفافيات، كتب بها صور توضيحية، عروض، أفالم

 .فإنهم يفضلون أخذ مالحظات الستيعاب المعلومات، الصفية

 

 

 Auditory Learnerخصائص المتعلم السمعي   

 .يتعلم من خالل االستماع-0

 .يحب أن يسمع ما يتعلمه-4

 .يحب المناقشة و يشترك في المناقشات الصفية و المجادالت-3
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 .يقدم خطبا  و تقديمات صفية-2

 .ستخدم جهاز التسجيل أثناء المحاضرات بدال  من أخذ مالحظاتي-5

 .يبتكر نغمات موسيقية لمساعدة الحفظ-6

 .يبتكر معينات للذاكرة لمساعدة الحفظ-7

 .يناقش أفكاره لفظيا   -8

 .يملي أحدا  أخر أفكاره-2

 .يستخدم التحليالت اللفظية و سرد القصة لتوضيح وجهة نظره-01

طريق المحاضرات اللفظية و المناقشات و التحدث عن األمور المختلفة واالستماع إلى ما يتعلم أفضل عن -00

 .يقوله اآلخرين

 .إلخ.... ، السرعة، النغم، يفسر المعاني الضمنية للحديث عن طريق االستماع لنبرة الصوت-04

 

 

 Tactile/Kinesthetic Learnerخصائص المتعلم الحسي حركي    

 .الحركة و الفعل أو العمل و اللمسيتعلم عن طريق -0

 .يحب تعلم الحقائق و يستخدم الطرق المعروفة-4

 .ال يحب المفاجآت-3

 .يواجه صعوبة مع المجردات و المادة النظرية-2

 .جيد مع التفاصيل-5

 .يحفظ الحقائق و يعمل بيده-6

 .م الطبيعي حولهاالستكشاف النشط للعال، هذا المتعلم يتعلم أفضل عن طريق المدخل العلمي-7

 .قد يجد أنه من الصعب أن يجلس لفترات طويلة-8

 .قد يتشتت بسبب حاجته للنشاط و االستكشاف-2

 .حل المشكالت باستخدام طرق معروفة: يفضل تعلم الحقائق مثل-01

 .ال يحب التعقيدات-00

 .صبور مع التفاصيل-04

 .تبط بالحياة الحقيقيةلديه قدرة جيدة على تذكر الحقائق و يفضل التعلم المر-03

 .يحب الحركة أثناء التعلم يتعلم عن طريق الفعل و االشتراك البدني-02

 .يأخذ فترات راحة متكررة من المذاكرة-05

 .يتحرك حوله لتعلم األشياء الجديدة-06

 .يعمل في وضع القيام-07

 .يستخدم األلوان الصارخة لتوضيح األفكار في قطعة قراءة-08

 .المادة المقروءة للحصول على األفكار األساسية قبل البدء في قراءة التفاصيل يقوم بتصفح-02

 

 ومن أنماط المتعلم 

أساليب التعلم هي سلوكيات معرفية أو انفعالية أو فسيولوجية " تشير بعض المصادر وتعرف أساليب التعلم بالشكل التالي 

التي يدرك بها هؤالء المتعلمون بيئتهم التعليمية ويتعاملون معها  يتصف بها المتعلمون وتعمل كمؤشرات ثابتة نسبيا للكيفية

وهي أيضا الطرق والفنيات واإلجراءات التي يتبعها المتعلم ذاتيا الكتساب خبرات جديدة  وفي دراستنا . ويستجيبون لها

علم والحديث عن التعلم يطول المتواضعة هذه سنتوجه لدراسة كيفية التعلم والمؤثرات الفردية ونحاول أن نبوب أساليب الت

 :جدا ولكننا سنحاول االختصار وعدم التوسع فنذكر أهم أنماط التعلم وهي 

 

ويدعى المنطق الرياضي حيث يكون هؤالء ميالين إلى حل المعادالت الرياضية ويودون معرفة كل : النمط المنطقي . 0

عابهم المفضلة كانت في الصغر األلعاب التركيبية والتي تحتاج إلى أسباب الترابط بين كل األشياء و أسئلتهم ال تتوقف أبدا وأل

ويهم هذه المجموعة سبب الوجود ألي ،مهارة عملية وعلمية إضافة إلى األلعاب التي تحتاج إلى عصف ذهني إليجاد الحل 

 .جة الترابط بينها وتتمكن أفراد هذه المجموعة من تقبل األشكال البيانية و ومعرفة العالقات المتعددة ودر، شيء 

 

إن أفراد هذه المجموعة ميالون إلى التخيل والغوص في األحالم واالبتعاد عن الواقع وهذه المجموعة ميالة :النمط الخيالي . 4

وهم ، إلى الرسم والتعبير عن أفكارهم بالتصوير وقدرتهم على إيصال أفكارهم تكون أوضح عن طريق الصور من الحديث 

وعلى المعلم استغالل هذه الخاصة ليصقل إبداعاتهم ويوفر لهم البيئة المناسبة يقدم إليهم المعلومة عبر فلم مبدعون في الفن 

 .فيتمكن الفرد من هذه المجموعة من تقديم كل ما هو جديد ومتطور ، أو صورة 
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وبإمكانهم سرد القصص بكل  وأفراد هذه المجموعة أدباء وشعراء بالفطرة ولديهم مقدرة حفظيه مميزة: النمط اللغوي . 3

وليس أمام المعلم في هذا النوع إال أن يكون ، تفاصيلها الدقيقة دون أن ينسوا أي شيء هذا وبل سيقومون بالمبالغة بالتفاصيل 

دم مستمعا جيدا لما يقوله هذا الشخص ويقدم له كل األفكار والخامة الثقافية ليقوم بتنضيدها وإيصالها بكتاباته وقصصه وان يق

 .المعلومة إليه على شكل قصة و سيغدو هذا الشخص كاتبا أو شاعرا أو متحدثا مشهورا 

 

ذا كان طفلك يمشي دائما حول البيت ويدندن لحنا أو عندما يدرس يحتاج إلى موسيقى خفيفة : " المتعلم المحب للموسيقى . 2

النوع الذي يتعلم أفضل عن طريق مالحظة التفاصيل، حوله، عندها اعرف أنه متعلم محب للموسيقى، إن هذا المتعلم هو من 

واإليقاعات التي ال ينتبه إليها المستمع العادي، إن هؤالء المتعلمين يتميزون في حفظ األلحان وتحويل األشياء المجردة إلى 

على المعلم أن أشياء ملموسة، إنهم يتعلمون أفضل عن طريق اإليقاعات، واأللحان والموسيقى، وفي إحدى أنشطة التذكر 

يطلب منهم أن يكتبوا أغنية عن الدرس أو أن يعلمهم أغنية، إنهم بحاجة دوما إلى التشجيع وإدماج الموسيقى في تعلمهم 

 للموضوعات المختلفة 

 

 وهذا المتعلم ميال إلى الحركة بشكل كبير ويمكنه أن يعبر عن أحاسيسه بالحركة وهو يلمس كل ما: المتعلم كثير الحركة . 5

وعلى المعلم أن يحاول إيجاد الجو المناسب للتعلم ، ويصبح الفرد من هذه المجموعة رياضيا أو حرفيا ماهرا ، في طريقه 

لفرد هذه المجموعة حيث ال يستطيع الفرد أن يجلس إلى كتاب وان يقرءاه بهدوء ليستفيد من محتواه وإنما يجب أن نشرك 

 .اعد على حفظ المعلومة لديهم بالطريقة المناسبة التعلم باللعب وإيجاد العاب تعليمية تس

 

وتصفهم بعض المراجع باالنعزاليين والفرد من هذه المجموعة ميال إلى البحث عن المعلومة بنفسه : المتعلم الفردي . 6

المعلم أمام  ويفتخر بقدرته على تطوير نفسه بنفسه وان ال دور ألحد بتعلمه ويكون هؤالء ذوي شخصية قوية بالعادة وما على

هذا النوع من الطالب إال أن يوفر له المعلومة بشكل غير مباشر ومع إشارة سطحية لهذه المعلومة حتى يتوجه هذا الشخص 

 .ويبحث عن المعلومة بكل تفاصيلها وبمنهجية 

 

بمحبته هذه وتأقلمه مع هذا النوع من األشخاص محب للناس ومتأقلم مع باقي أفراد المجتمع بسهولة و:المتعلم االجتماعي . 7

ولديهم أصدقاء من كل الفئات ومن كل ، الجميع يغد الفرد من هذه المجموعة قائدا ويمكنه حل المشكالت بين األفراد بسهولة 

وهو أيضا محب للحيوانات األليفة في األحوال ، وهو متعلم جيد وسط المجموعات ويصعب عليه التعلم منفردا ، التوجهات 

 .صقل هذه الشخصية نخلق زعماء يمكنهم التوفيق والسير بالمجتمع على أكمل وجه و ب، العادية 

 

إن كل فرد لديه كل التوجهات والشخصيات التي ذكرناها ولكن نجد أن لديه واحدة أو اثنتين من األنماط التي ذكرناه غالبة 

 .استثمارها وإنماءها  على األخرى و المعلم الناجح هو من يجد الخاصية الغالبة لدى المتعلم ويحسن

 


