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 فزٌك إعذاد الذلٍل

 

 فزٌك اإلعذاد:

 اٌّذسط ثمغُ اٌذساعبد اٌغ١بؽ١خ   د. ٔغش٠ٓ خ١شٞ ػٍٟ                

 اٌّذسط ثمغُ االسشبد اٌغ١بؽٟ   د.شؼجبْ ع١ّش                     

 اٌّذسط ثمغُ اداسح اٌفٕبدق   د.اؽّذ ساػٟ                     

 

 

 فزٌك الوزاخعخ والوتبثعخ:

 أعزبر ثمغُ اٌذساعبد اٌغ١بؽ١خ     .د. طبثش٠ٓ ػجذ اٌغ١ًٍ أ

 ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس

 أعزبر ِغبػذ ثمغُ االسشبد اٌغ١بؽٟ     د.اٌط١ت ػجبط              

 ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة
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 هٌهدٍخ إعذاد الذلٍل

 رُ إػذاد اٌذ١ًٌ ثٕبًءا ػٍٟ األ١ٌبد األر١خ:

ػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ رُ ػمذ دٚسح رذس٠ج١خ فٟ اعب١ٌت اٌزؼٍُ اٌزارٟ ٚاٌزؼٍُ ثّشبسوخ أ .1

 ٚاٌطالة ٚاألؽشاف راد اٌؼاللخ ثبٌجشٔبِظ

و١ٍخ اٌغ١بؽخ ضً د االخشٞ داخً ِظش ٚخبسط ِظش ِإلؽالع ػٍٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ ٌذٞ اٌّؤعغب .2

 عبِؼزٟ ؽٍٛاْ ٚاٌف١َٛ. -اٌفٕبدقٚ

اٌزؼ١ٍُ ثٍّّىخ ٚسرٗ ٚصاسح اٌزشث١خ اٌزٞ اطذٚ 2006د٠غّجش -اٌزؼٍُٚد١ًٌ اٌّؼٍُ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ  .3

 اٌجؾش٠ٓ.

ؽظش األعزشار١غ١بد اٌّالئّخ ٌطج١ؼخ اٌجشٔبِظ ِٚمشسارٗ اٌذساع١خ ٚرؾم١ك أ٘ذاف اٌجشٔبِظ ٚإٌزبئظ  .4

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ.

 ػًّ ِغٛدح ا١ٌٚخ ٌٍذ١ًٌ ِٚشاعؼزٙب ِٓ لجً أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌزّش٠ش ِٓ خالي اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ. .5

 .14/2/2017اٌذ١ًٌ فٟ طٛسرٗ إٌٙبئ١خ ِٕٚبلشزٗ ٚإػزّبدٖ ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍخ ثزبس٠خ  إطذاس .6
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 :همذهخ

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍٛطٛي إٌٝ أ٘ذاف اٌزؼٍُ ٛرش١ش إٌٝ األعب١ٌت ٚاٌخطؾ اٌزٟ ٠زجؼٙب ػؼ عزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُإ

ِؾذدح ٠مَٛ ثٙب اٌّزؼٍُ رغؼً  أِب أعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ فزش١ش اٌٟ أفؼبي ٚرؾم١ك إٌزبئظ اٌزؼ١ّ١ٍٗ اٌّغزٙذفخ.

وّب رٛطف  ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ أعًٙ ٚأعشع ٚأوضش ِزؼخ ٚفبػ١ٍخ ٚرغؼٍٗ ِزؼٍّب رار١ب ٚلبدس ػٍٟ رٛظ١ف ِب ٠زؼٍّٗ.

 ِؾٛس اٌزؼٍُ.١٘ٛئخ اٌزذس٠ظ ١ِغش ٌؼ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٚاٌطبٌت ٘ٛأ٠ؼب ثأٔٙب األعزشار١غ١خ اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب ػؼ

ؽش٠مخ ِضٍٟ ٚب١ٌت ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  ٚثبٌزبٌٟ ١ٌغذ ٕ٘بن إعزشار١غ١خ أٚوً إعزشار١غ١خ رزؼُ ػذح ؽشق ٚاع

 رٕبعت وً اٌّزؼ١ٍّٓٚرظٍؼ ٌزذس٠ظ وً اٌّمشساد أ

 هذاف:األ

 رٙذف إعزشار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ إٌٟ:

 رؾم١ك إٌزبئظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌىً ِمشس دساعٟ ِّب ٠ؤدٞ إٌٟ رؾم١ك ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ٌٍجشاِظ. .1

ٛسح اٌزم١ٍذ٠خ ٌٍّؾبػش ثٛطفٗ اٌّظذس اٌٛؽ١ذ ٌٍؼٍُ فزُ ٚػغ إعزشار١غ١بد رؼزّذ ػٍٟ أْ رغ١١ش اٌظ .2

٠ىْٛ ٌٍطبٌت دٚس إ٠غبثٟ فؼبي فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك اال٘زّبَ ثبٌّٙبساد ٚاٌمذساد اٌؼ١ٍّخ 

سح ػٍٝ اٌزى١ف لذٚٚاالرغب٘بد اٌزٟ رؼ١ٕٗ ػٍٟ اٌزؼٍُ اٌزارٟ ٚرط٠ٛش شخظ١زٗ ِّب ٠ؤٍ٘ٗ ٌٍزؼبًِ ثىفبءح 

 اٌغش٠غ ِغ ٚالغ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ.  

٠زؾٛي اٌطالة اٌٟ ٚر١ّٕخ لذساد اٌطالة فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ال أْ ٠غزأصش اٌّؾبػش ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  .3

ِششذ٠ٓ  إػذاد اٌطالة ١ٌظجؾٛاٛاٌزؼٍُ ٘عزشر١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚإِزفشع١ٓ رٌه ألْ اٌٙذف األُ٘ ِٓ ٚساء 

ٌّشٚٔخ فٟ اٌؾظٛي ػٍٟ اٌّؼٍِٛخ ثبإلػبفخ اٌٟ ِٙبساد اٌزظشف اٌغ١ٍُ اع١بؽ١١ٓ ٌذ٠ُٙ اٌّٙبسح ٚ

 ٚاٌمذسح ػٍٟ ارخبر اٌمشساد.

اٌطشق ٌٍزؼ١ٍُ ٚسعُ خطخ ٚاػؾخ الػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ إلعزخذاَ أفؼً األعب١ٌت  .4

 ٚاٌزؼٍُ.

 سٍبسبد إختٍبر وتٌفٍذ إستزاتٍدٍبد التعلٍن والتعلن:

 ٟ:٠غت أْ ٠شاػٟ األر

 ف اٌجشاِظ ٚأ٘ذاف وً ِمشس ثؼ١ٕٗ.إخز١بس االعزشار١غ١خ اٌّالئّخ اٌزٟ رؾمك أ٘ذا .1

 أْ رزٕبعت األعزشار١غ١خ ٚاألعب١ٌت اٌّطجمخ ٚإؽز١بعبد اٌطبٌت ٚوزا ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ. .2

 أْ رشاػٟ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ٚأّٔبؽ اٌزؼٍُ اٌّخزٍفخ ٌذٞ اٌّزؼ١ٍّٓ. .3
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 عغخ.ِشاػبح االِىبٔبد اٌّزبؽخ ٌٍّؤ .4

 رزٕبعت ٚأػذاد اٌطالة. .5

 اٌزؼٍُ ٌالرمبْ.ٚرؾفض اٌطبٌت ػٍٟ اٌزؼٍُ اٌزارٟ  .6

 وتتجًٌ ثزاهح الوبخستٍز فً االلسبم الثالثخ عذد هي السٍبسبد التعلٍوٍخ هٌهب:

 .دساعخ ؽبٌخ .1

 .اٌؼظف اٌزٕٟ٘ .2

 .رؼٍُ االلشاْ .3

 .عٛثخ(األٚرشًّ إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ ٚاٌؾٛاس ٚاالعئٍخ ٚ) إٌّبلشخ .4

 .اٌزارٟ اٌزؼٍُ .5

اٌزؼ١ٍُ اٌمبئُ ػٍٝ االٔشطخ )ٚرشًّ اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ ٚاٌٍٛؽبد اٌزٛػ١ؾ١خ ٚاالثؾبس ٚاٌزى١ٍفبد  .6

 .إٌّض١ٌخ(

 .اٌّؾبػشاد .7

 ٚف١ّب ٠ٍٟ ششػ ٚافٟ ٌىً اعزشار١غ١خ ِزجؼخ فٟ اٌجشاِظ اٌضالصخ:

 أوال: أستزاتٍدٍخ االلمبء

 رشًّ ؽش٠مز١ٓ ٌٍزؼ١ٍُ:ٚ

 . اٌّؾبػشح.1

 . اٌؼشع.2

 :Lecture بضزحالوح -1

 التعزٌف: 

ؽش٠مخ رؼ١ٍُ رؼزّذ ثشىً أعبعٟ ػٍٟ اٌّؾبػش اٌزٞ ٠مَٛ ثزٛط١ً اٌّؼٍِٛخ فٟ إرغبٖ ٚاؽذ ٌزٍم١ٓ اٌطالة 

ٌوكي ف١ٙب ٠ىْٛ دٚس اٌّزؼ١ٍّٓ ِؾذٚدا. ٚع١ّغ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد اٌزٟ ٠ش٠ذ٘ب اٌّؾبػش ِٓ ؽشف ٚاؽذ 

 .هي أخل سٌبدح حٍىٌخ الوحبضزح   Power Point presentationفٍهب إستخذام العزض التمذٌوً 

 :دواعً اإلستخذام 

 رغزخذَ ٌزٍم١ٓ اٌّؼٍِٛخ فٟ ٚلذ لظ١ش رٛف١شا ٌٍٛلذ.
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 :الووٍشاد 

 ٠ّىٓ ٌٍّؾبػش إ٠ظبي  أوجش وُ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ألوجش ػذد ِٓ اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ ٚلذ لظ١ش. .1

ٍٙب ارا ِب رّىٓ اٌّؾبػش ِٓ رغبػذ ػٍٟ رٛػ١ؼ عضئ١بد اٌّؼٍِٛبد اٌّمذِخ ٌٍّزؼ١ٍّٓ ثىبًِ رفبط١ .2

 ِؾبػشرٗ.

 السلجٍبد: 

 إؽغبط اٌطالة ثبًٌٍّ إرا ٌُ ٠ىٓ اٌّؾبػش ِزّىٕب ِٓ أدٚارٗ. .1

 ٠ؾذ ِٓ اٌزفبػً ِغ اٌّزؼ١ٍّٓ. .2

 Demonstrationالعزض   -2

 التعزٌف: 

ؽش٠ك رؼ١ٍُ رؼزّذ ثشىً اعبعٟ ػٍٟ اٌّؾبػش اٌزٞ ٠مَٛ ثؼشع ِؼ١ٓ اِبَ اٌّزؼ١ٍّٓ ثٙذف رؼ١ٍُّٙ خطٛاد 

كؤى ٌعزض الوحبضز كٍفٍخ فىش٠خ ِؼ١ٕخ. ٚخبطخ رٍه اٌّشرجطخ ثزؼ١ٍُ ِٙبساد ػ١ٍّخ ٚاعشاء ػًّ شئ ِب 

 .هبم ًبفذح عزض التوبثٍل فً الوتحف ثصىرح عولٍخ فً الوتحف التعلٍوًأالىلىف 

  :دواعً االستخذام 

 لٛاػذ ػ١ٍّخ.ٚرٛػ١ؼ ثؼغ اٌزطج١مبد ٌّجبدئ ٚث١بْ  .1

 ؼغ اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ.رؼ١ٍُ اٌطالة و١ف١خ رٕف١ز ث .2

 إوغبة اٌطالة ِٙبساد ِؼ١ٕخ ِضً اٌّالؽظخ ٚاٌذلخ ٚاٌّزبثؼخ. .3

 الووٍشاد: 

 رغزة أزجبٖ اٌّزؼ١ٍّٓ. .1

 رٛفش اٌٛلذ ٌٍفُٙ. .2

 رٛظف ؽٛاط اٌّزؼٍُ اٌّزؼذدح. .3

 :السلجٍبد 

 ِّىٓ أْ رغّؼ ثبالؽبد٠ش اٌغبٔج١خ. .1

 االصدؽبَ اصٕبء اٌؼشع ٚػذَ رشو١ض اٌجؼغ. .2
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 Active Learning Strategyبد التعلن الٌشظ   إستزاتٍدٍ ثبًٍب:

ٟ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ِٓ خالٌٙب ٠ٕغّظ اٌّزؼٍّْٛ ثظٛسح فؼبٌخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ أوضش ِٓ ِغشد إعز١ؼبة 

 اٌّؾبػشاد ثظٛسح عٍج١خ. إْ اٌزؼٍُ إٌشؾ ٠زؼّٓ :االعزّبع 

 شو١ت، اٌزم٠ُٛ....اٌخٚاٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ٚإٌّبلشخ ٚاالشزشان فٟ ؽً اٌّشىالد, اٌزؾ١ًٍ, اٌز

 أ. إستزاتٍدٍخ الوٌبلشخ

 اٌطشق االر١خ:ٚرشًّ رٍه االعزشار١غ١خ االعب١ٌت ٚ

 اٌؾٛاس.ٚ.إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ 1

 االعٛثخ.ٚ.االعئٍخ 2

 Group Discussion الحىار الوٌبلشخ الدوبعٍخ و .1

 :التعزٌف 

ب١ٌت اٌذ٠ٕب١ِى١خ اٌزٟ رز١ّض ثبٌؾ٠ٛ١خ رٕظ١ُ ٘بدف ِٚؾىُ ِٚٛعٗ  ٌٍؾٛاس ٚاٌؾذ٠ش ث١ٓ االفشاد ٟٚ٘ ِٓ األع 

 اًٌٍّ.ٚرجؼذ اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ ػٓ اٌشربثخ ٚ

  :دواعً االستخذام 

 .ِؼبٌغخ ِشىٍخ اٌؼذد اٌىج١ش ِٓ اٌطٍجخ.1

 .رؼ١ٍُ اٌّزؼ١ٍّٓ و١ف١خ رمجً ٚإؽزشاَ اٌشأٞ االخش.2

 طٍك ِٕٙب اٌششػ.ِٛػٛع ِؼ١ٓ ٌٍٕمبػ ٌٍزٛطً اٌٟ ٚعٙخ ٔظش ٚاؽذح ؽٛي اٌّٛػٛع ٠ٕٚ.ؽشػ لؼ١خ أ3

 :الووٍشاد 

 .ؽش اٌطالة ػٍٟ اٌزفى١ش ٚر١ّٕخ ِٙبسارُٙ اٌؼم١ٍخ.1

 . ِشبسوخ اٌطالة اإل٠غبث١خ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ.2

 .رؼض٠ض صمخ اٌطالة فٟ أفغُٙ ػٕذ االدالء ثبسائُٙ.3

 . رؼ١ٍُ اٌطالة أداة إٌّبلشخ ٚإؽزشاَ اٌشأٞ االخش.4

 :السلجٍبد 

 ّؾبػش ِزّىٓ ِٓ أدٚارٗ..ػذَ إٌظبَ إرا ٌُ ٠ىٓ ا1ٌ

 ثبٌزبٌٟ ٠ٕفظٍْٛ ػٓ اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ.ٚ.رغٕت اٌطالة اٌخغ١ٌٛٓ اٌىالَ 2

 . إعزئضبس ثؼغ اٌطالة ثبالدالء ثبسائُٙ دْٚ غ١شُ٘.3
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 Questions & Answersاالسئلخ واالخىثخ  .2

 التعزٌف: 

 العزفبدح ِٕٙب ثطش٠مخ فؼبٌخ.إؽذٞ اٌٛعبئً اإلدساو١خ اٌزٟ رؼًّ ػٍٟ رٕش١ؾ اٌّؼٍِٛبد فٟ ر٘ٓ اٌّزؼٍُ ٚا

  :دواعً االستخذام 

 .ل١بط ِذٞ فُٙ ٚإعز١ؼبة اٌطالة ٌٍّٛػٛع اٌغبثك.1

 .ر١ّٙذ ٌٍذخٛي فٟ ِٛػٛع عذ٠ذ.2

 .اعزضبسح ٚرٕش١ؾ اٌفىش أصٕبء اٌششػ.3

 :الووٍشاد 

 .رغزة إٔزجبٖ اٌّزؼ١ٍّٓ اٌٟ االفىبس اٌّّٙخ فٟ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ اٌّمذِخ.1

 ٍٟ إعزمظبء ِؼشفخ عذ٠ذح ِٓ ِظبدس ِخزٍفخ.. رؾفض اٌّزؼٍُ ػ2

 .رٍخض اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ فٟ اعئٍخ ٚرفزؼ ثبة إٌّبلشخ.3

 .رضشٞ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚرض٠ذ ِٓ دافؼ١خ اٌطالة ٌٍزؼٍُ.4

 . ر١ّٕخ ِغز٠ٛبد ػم١ٍخ ػ١ٍّخ ِضً اٌزؾ١ًٍ ٚاالوزشبف ٚاالعزٕزبط.5

 :السلجٍبد 

 ادٚارٗ. .ػذَ إٌظبَ ارا ٌُ ٠ىٓ اٌّؾبػش ِزّىٓ 1ِٓ

 .ػذَ ِشبسوخ اٌغ١ّغ .2

 تٌوٍخ التفكٍزة.استزاتٍدٍبد تعلٍن و

 رشًّ:ٚ

 .ؽً اٌّشىالد.1

 .اٌزشعّخ.2

 .اٌزفى١ش إٌبلذ.3

 .اٌزفى١ش االعزمظبئٟ.4

 .اٌزفى١ش االعزذالٌٟ.5
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 Problem Solvingحل الوشكالد  .1

 التعزٌف: 

٠طٍت ا٠غبد ؽً. ِٚٗ ، ٠طشػ ِشىٍخ ِٛلف رؼ١ٍّٟ ٠غؼٟ ٌزؾم١ك ٘ذف ٠ظؼت رؾم١مٗ ٌٛعٛد ػبئك اِب

 وزطج١ك ٌزٍه االعزشار١غ١خ. دراسخ الحبلخٚرغزخذَ 

  :دواعً االستخذام 

 ر١ّٕخ ِٙبساد اٌطالة ػٍٟ ؽً اٌّشىالد اٌزٟ لذ رٛاعُٙٙ اصٕبء اٌؼًّ. .1

 ر١ّٕخ اٌشؼٛس ثبٌزاد ٚاٌضمخ ثبٌٕفظ. .2

 ر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٟ اٌزفى١ش اٌّجذع اٌّغزمً. .3

 :الووٍشاد 

 ر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٟ االػزّبد ػٍٟ اٌزاد ِٚٛاعٙخ اٌّشىالد ثشىً ٠ِٟٛ. .1

 . رذس٠ت اٌطالة ػٍٟ ِٛاعٙخ اٌّشىالد فٟ ث١ئخ اٌؼًّ.2

 :السلجٍبد 

 ػذَ رمخ ثؼغ اٌطالة فٟ أٔفغُٙ ٠غؼٍُٙ ِؾغ١ّٓ ػٓ اٌّشبسوخ. .1

 .ػذَ لذسح اٌطالة ػٍٟ ا٠غبد اٌؾً اٌغ١ٍُ ٔز١غخ ٌمٍخ خجشارُٙ اٌؼ١ٍّخ  .2

 Translation.التزخوخ  2

 التعزٌف: 

رشعّخ إٌظٛص ثبٌزؾذ٠ذ ٟٚ٘ اؽذٞ اٌٛعبئً اٌٙبِخ ٌز١ّٕخ اٌّٙبساد اٌفىش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌذٞ اٌطالة ٚاٌزؼبًِ 

 ِغ اٌضمبفبد االخشٞ.

  :دواعً االستخذام 

 ش.رشعّخ إٌظٛص اٌّظش٠خ اٌمذ٠ّخ اٌّٛعٛدح ػٍٟ اٌمطغ االصش٠خ ٚػٍٟ عذساْ اٌّؼبثذ ٚاٌّمبث .1

 رشعّخ ٔظٛص ٌغ٠ٛخ ِٓ اٌؼشث١خ اٌٟ اٌٍغبد االعٕج١خ ٚاٌؼىظ. .2

 :الووٍشاد 

 ر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٟ فُٙ إٌظٛص ثؼذح ٌغبد ٚٔمً رٌه ف١ّب ثؼذ اٌٟ ث١ئخ اٌؼًّ. .1

 . ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش ٚاٌجؾش.2
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 :السلجٍبد 

 طؼٛثخ ثؼغ إٌظٛص . .1

 ػذَ رٛافش ثؼغ اٌمٛا١ِظ فٟ اٌّىزجخ . .2

  Critical Thinking  فكٍز الٌبلذ.الت3

 التعزٌف: 

ًمذ هعضلخ تبرٌخٍخ وكتحلٍل ٔشبؽ ػمٍٟ ٠مَٛ ػٍٟ إعزخذاَ لٛاػذ االعزذالي إٌّطمٟ ٚاٌزٛطً اٌٟ إٌزبئظ. 

 هعٌٍخ.

  :دواعً االستخذام 

 . رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزفغ١ش اٌظؾ١ؼ ٌّب ٠طشػ ِٓ ِشىالد.1

 ٍِٛبد اٌّزبؽخ فٟ إٌمذ ٚاٌزؾ١ًٍ.رذس٠ت اٌطالة ػٍٟ و١ف١خ إعزخذاَ اٌّؼ .2

 :الووٍشاد 

 ٠ض٠ذ ِٓ إلجبي اٌطالة ػٍٟ اٌزؼٍُ ٔظشا ًٌّ رؼ١فٗ ػ١ٍّخ إٌمذ ِٓ اصبسح ٚرؾذ. .1

 :السلجٍبد 

 ػذَ رّىٓ اٌطالة ِٓ إٌمذ ثطش٠مخ ع١ٍّخ . .1

 ػذَ لذسح ثؼغ اٌطالة ػٍٟ اٌزفى١ش ثزٍه اٌٛع١ٍخ. .2

 Inductive Thinking. التفكٍز االستمصبئً    4

 التعزٌف: 

اعزشار١غ١خ رؼغ اٌطبٌت فٟ ِٛلف رغؼٍخ ٠ؼزّذ ػٍٟ ٔفغٗ فٟ رمظٟ اٌؾمبئك ٚاٌّؼٍِٛبد ٌٍٛطٛي إٌٟ فىشح 

 تمزٌز عي هىضىع هعٍي.وهثل إعذاد ثحث علوً أ ِجذأ ِؼ١ٓ.ِٚؼ١ٕخ أ

  :دواعً االستخذام 

 . ِغبػذح اٌطبٌت ػٍٟ إرمبْ إعزخذاَ أدٚاد اٌّؼشفخ.1

 ؼ١ٍّخ فٟ اٌجٕبء اٌّؼشفٟ ٌٍطبٌت الٔٗ ِٓ  لبَ ثغّغ اٌّؼٍِٛخ.صجبد اٌّبدح اٌ .2

  :الووٍشاد 

 رشوض ػٍٟ اٌطبٌت ٚرغؼٍٗ ِغئٛال ػٓ ِبدح ثؾضٗ. .1

 . رشغ١غ ؽت االؽالع.2
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 رزؼّٓ ٔٛػب ِٓ اإلػزّبد ػٍٟ إٌفظ. .3

 :السلجٍبد 

 ػذَ رّىٓ اٌطالة ِٓ رم١١ُ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ اٌّزٛافشح ٌذ٠ٗ . .1

 اٌطالة ثششاء اثؾبس عب٘ضح. ل١بَ ثؼغ .2

 Deductive Thinking  .التفكٍز االستذاللً    5

 التعزٌف: 

. هثل المىاعذ إعزشار١غ١خ رؼغ اٌطبٌت فٟ ِٛلف ٌٍٛطٛي اٌٟ ٔزبئظ ِؼ١ٕخ فٟ إؽبس لٛاػذ ٚلٛا١ٔٓ ِؾذدح

 المبًىًٍخ.وهب ٌتن أستخذاهه فً الوىاد التشزٌعٍخ والٌحىٌخ فً اللغبد أ

 ام: دواعً االستخذ 

 . اٌؼًّ ثفىش ػٍّٟ فٟ أؽبس ِٕٙظ ِؾذد.1

 رجغ١ؾ اٌمٛاػذ اٌؼ١ٍّخ ٚسفغ ِغزٛٞ رؾظ١ً اٌطالة. .2

 :الووٍشاد 

 عٌٙٛخ اٌزطج١ك الٔٙب رؼزّذ ػٍٟ لٛاػذ ٚاػؾخ. .1

 :السلجٍبد 

 ثؼغ اٌطالة ٠ؼزمذْٚ أْ اٌمٛاػذ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٠غت أْ رىْٛ ِشٔخ. .1

 االستزاتٍدٍبد الدوبعٍخ ج.

 رشًّ األرٟ:ٚ

 .اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ.1

 .رؼٍُ االلشاْ.2

  Cooperative Learningالتعلن التعبوًً       -1

 التعزٌف: 

. ٚاٌؼًّ ػٍٟ رخف١ف ؽذح اٌزٕبفظ ث١ُٕٙ اعزشار١غ١خ رٙذف اٌٟ رشغ١غ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطالة ٚثؼؼُٙ اٌجؼغ

 لىحخ هعب كفزٌك.وتمزٌز أوهثل تكلٍف هدوىعخ هي الطالة ثعول ثحث علوً أ

 ًاالستخذام:  دواع 

 . غشط ِٙبسح اٌؼًّ فٟ فش٠ك.1
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 رىش٠ظ إؽزشاَ االخش٠ٓ. .2

 :الووٍشاد 

 اٌؾذ ِٓ اٌزٕبفظ ث١ٓ اٌطالة فٟ ِغبي رغ١ّغ اٌّؼٍِٛبد. .1

 رشغ١غ رؼٍُ اٌطبٌت ِٓ صِالئٗ ٚإعزفبدح اٌطالة ِزذٟٔ اٌّغزٛٞ ِٓ صِالئُٙ اٌّزفٛل١ٓ. .2

 :السلجٍبد 

 ٟ ؽبٌت ٚاؽذ إلٔغبص اٌؼًّ اٌّطٍٛة.إػزّبد ثؼغ اٌطالة فٟ اٌّغّٛػخ ػٍ .1

 ػذَ إٔغغبَ ثؼغ اٌّغّٛػبد ٚفٟ ثؼغ اٌؾبالد إطشاس اٌجؼغ ػٍٟ االٔؼّبَ ٌّغّٛػبد ثؼ١ٕٙب. .2

  Peer Learning تعلن االلزاى  -2

 التعزٌف: 

. هثل تكلٍف احذ الطالة ثشزذ احذي الوحبضزاد ِغّٛػخ ِٓ اٌطالة ثزؼ١ٍُ ثؼؼُٙ اٌجؼغٚل١بَ ؽبٌت ا

 الضعف فً العزض.وإظهبر ًمبط المىح وعلٍك الطالة على العزوض التمذٌوٍخ لشهالئهن تولشهالئه ا

  :دواعً االستخذام 

 . اإل٘زّبَ ثجٕبء شخظ١خ اٌطبٌت.1

 رىش٠ظ إؽزشاَ اٌزاد ٚإؽزشاَ األخش٠ٓ. .2

 اٌمؼبء ػٍٟ اٌخغً ٌذٞ ثؼغ اٌطالة. .3

 :الووٍشاد 

 .ر١ّٕخ ِٙبسح اٌزؼج١ش ػٓ ٚعٙبد إٌظش.1

 بة اٌطالة ِٙبسح اٌؼشع ٚاالرظبي ٚاٌم١بدح.. إوغ2

 خٍك ٔشبؽ ٚؽ٠ٛ١خ فٟ اٌمبػخ اٌذساع١خ.ٚ.وغش اٌشٚر١ٓ 3

 :السلجٍبد 

 .إعزٙبٔخ ثؼغ اٌطالة ثضِالئُٙ.1

 .ػذَ اإلعزّبع اٌغ١ذ ِٓ اٌطالة ٌضِالئ2ُٙ
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 د. استزاتٍدٍخ التعلن الذاتً

 وتشول االستزاتٍدٍخ هبٌلً:

بئً اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌٍجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛخ ػجش شجىخ اإلٔزشٔذ فٟ أوضش ِٓ اعزخذاَ ِظبدس االٔزشٔذ ٚاٌٛع -1

 ِٛلغ

اٌزؼٍُ فٟ ِغّٛػبد، ؽ١ش ٠ؼزجش اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ فٟ ِغّٛػبد ًٔٛػب ِٓ أٔٛاع اٌزؼٍُ اٌزارٟ؛ ألْ اٌطٍجخ  -2

ً ٠زٛطٍْٛ إٌٝ اٌّؼٍِٛخ ثأٔفغُٙ ِٓ خالي رجبدي ا٢ساء ٚاألفىبس ٚاٌؾٍٛي ٌٍّشىالد، ٚرٌه ِّىٓ فٟ و

 .اٌّٛػٛػبد ٚاٌّٛاد اٌذساع١ّخ

 ِششٚع رٞ ػاللخ ثبٌّمشس اٌذساعٟٚاٌم١بَ ثّشبس٠غ رار١خ، ٠طٍت ِٓ اٌّزؼٍُ أْ ٠مَٛ ثّششٚع ثؾش أ -3

ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ فٟ ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب رزغُ ثبٌّشٚٔخ فؼٕذ ػذَ 

إخ١ٕبس ٚاٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ ٚشس ِب رزُ ِشاعؼخ أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ رؾمك إٌزبئظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ ِٓ ِم

 ع١ٍخ أوضش ِالئّخ ٌٍّخشط اٌّغزٙذف.ٚ

ٚلذ رُ رؾذ٠ذ إعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ فٟ ثشٔبِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌزؾم١ك اٌّٙبساد اٌّخزٍفخ فٟ 

 اٌزبٌٟ:ٛاثٍشاِظ ػٍٝ إٌؾاٌّخشعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ  ٌذٜ اٌطالة وّب ٚسد فٟ رٛط١ف 

 الدراسات العليا امجالتعلم المستهدفة في بر التعليم و ستراتيجيات إ

 المخرجات التعليمية المستهدفهة استراتيجيات التعليم والتعلم

 الفهمو المعرفة  المحاضرات -1

 المهارات الذهنيةو الفهم و المعرفة  العصف الذهني -2

 العامةو المهنية و ية المهارات الذهن تعلم االقران -3

 المهارات الذهنية والعامةو الفهم و المعرفة  المناقشة-4

 العامةو المهارات المهنية  التعلم الذاتي -5

 الذهنية والعامةو المهارات المهنية  التعليم القائم على االنشطة -6

 المهارات المعرفية والذهنية والمهنية دراسة حالة -7
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 تبئح التعلٍوٍخ الوستهذفخهصفىفخ الومزراد والٌ

 الوحبضزح الومزر
العصف 

 الذهًٌ

تعلن 

 االلزاى
 الوٌبلشخ

 التعلن الذاتً

 

التعلٍن المبئن 

 ًشطخعلى األ

دراسخ 

 حبلخ

تكلٍفبد 

 هٌشلٍخ

 ثزًبهح هبخستٍز الذراسبد السٍبحٍخ
ادارح الدىدح فً الوٌشآد 

 السٍبحٍخ
        

         ادارح الومبصذ السٍبحٍخ

         سبلٍت الجحث العلوًأ

         لضبٌب وهشكالد سٍبحٍخ

الٌظن المبًىًٍخ للعمىد فً 

 صٌبعخ السٍبحخ
        

         السٍبحخ وتكٌىلىخٍب الوعلىهبد

         تٌوٍخ سٍبحٍخ هستذاهخ

 ثزًبهح هبخستٍز االرشبد السٍبحً
هصبدر التبرٌخ الحذٌث 

 والوعبصز
        

         اسبلٍت االرشبد السٍبحً

الفكز والحضبرح الٍىًبًٍخ 

 الزوهبًٍخ فى هصز
        

         هٌهدٍخ الجحث العلوً 

         وثبئك وكتبثبد اثزٌخ اسالهٍخ

         حضبرح هصز المذٌوخ

         ًصىص هصزٌخ لذٌوخ

 ثزًبهح هبخستٍز ادارح الفٌبدق

         ادارح فٌذلٍخ هتمذهخ

         احصبء فٌذلً هتمذم

         اسبلٍت الجحث العلوً

         ادارح الدىدح فً الضٍبفخ

الٌظن المبًىًٍخ للعمىد فً 

 صٌبعخ الضٍبفخ
        

         صحخ اغذٌخ هتمذم

         بعن الخذهخ السزٌعخادارح هط
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 : ثزًبهح هبخستٍز الذراسبد السٍبحٍخوالا أ

ٚرذي اٌّظفٛفخ ػٍٝ رٕٛع أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌزٟ رطجمٙب ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚرٌه ٌزؾم١ك إٌزبئظ 

ذد اٌّمشساد اٌزٟ ٠طجك ػٍٝ ػ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌجشاِظ ِٚٓ اٌّمشساد اٌٍّؾمخ ثٗ. ٠ٚذي اٌشىً اٌزبٌٟ

 ٠ٚالؽع ِب ٠ٍٟ: ،عٍٛة ِٓ رٍه األعب١ٌتوً أ

رغزخذَ وً اٌّمشساد أعٍٛة اٌّؾبػشح ٚإٌّبلشخ ٚوزٌه اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٟ االٔشطخ ٚرٌه ثٕغجخ  .1

%، ٠ٚشعغ رٌه إٌٝ أ١ّ٘خ ٘زا األعٍٛة فٟ إوغبة اٌطبٌت اٌّؼبسف ٚاٌّفب١ُ٘ اٌخبطخ ثىً ِمشس. 100

اٌزذس٠ظ ثبعزخذاَ ادٚاد ِزؼذدح ػٕذ رطج١ك ٘زا األعٍٛة  ِضً اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ ٠ٚمَٛ أػؼبء ١٘ئخ 

٠زُ اعزخذاَ أعٍٛة إٌّبلشخ اٌشف١ٙخ ٚرٌه ٚثبإلػبفخ إٌٝ األدٚاد اٌزم١ٍذ٠خ ِضً اٌغجٛسح ٚاٌغجٛسح اٌزو١خ. 

ٍٝ األٔشطخ ٠ٚزؼّٓ اعٍٛة اٌزؼ١ٍُ اٌمبئُ ػ ػٓ ؽش٠ك اٌمبء عؤاي ٚرٍمٟ اإلعبثخ ِٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطالة.

اٌؼذ٠ذ ِٓ األٔشطخ ِضً إػذاد اٌطالة ٌؼذد ِٓ اٌزى١ٍفبد )ػشٚع رمذ١ّ٠خ، أثؾبس راد طٍخ ثّٛػٛع 

 اٌّمشس(

٠ؼزجش ِٓ أعب١ٌت اٌزؼٍُ إٌشؾ ٠ٚٙذف  إٌٝ رؾم١ك ٛ% ٚ٘ ٠ٚ71.5غزخذَ اعٍٛة اٌؼظف اٌزٕٟ٘ ثٕغجخ  .2

ٙبساد اٌز١ٕ٘خ، ٚر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌؼبِخ إٌزبئظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ اٌخبطخ ثبٌّؼبسف ٚاٌّفب١ُ٘، ٚاٌّ

 ٚوزٌه ا١ٌّٕٙخ.

% ٚال رغزخذَ اٞ ِٓ اٌّمشساد  ٠42.8أرٟ فٟ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ اعٍٛة دساعخ اٌؾبٌخ ٠ٚغزخذَ ثٕغجخ  .3

اعٍٛة اٌزؼٍُ اٌزارٟ ٠ّٚىٓ ٚػغ رٌه فٟ االػزجبس ٌزؾغ١ٓ االعب١ٌت اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ثشٔبِظ اٌذساعبد 

 عٛة ٠ؼًّ ػٍٟ ر١ّٕخ اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّٙبساد اٌؼبِخ اٌغ١بؽ١خ ؽ١ش اْ ٘زا اال

 ثبًٍب: ثزًبهح هبخستٍز االرشبد السٍبحً

رذي اٌّظفٛفخ ػٍٟ اعزخذاَ االعب١ٌت اٌزب١ٌخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ثشٔبِظ االسشبد اٌغ١بؽٟ ٚ٘زٖ االعب١ٌت 

 رزّضً فٟ:

ؼٍُ اٌمبئُ ػٍٟ االٔشطخ ٚرؼٍُ االلشاْ ٚ٘زا رغزخذَ ع١ّغ اٌّمشساد اعٍٛة اٌّؾبػشح ٚإٌّبلشخ ٚاٌز .1

٠ٛػغ رٕٛع االعب١ٌت اٌّغزخذِخ فٟ ثشٔبِظ ِبعغز١ش االسشبد اٌغ١بؽٟ فٟ ع١ّغ اٌّمشساد ٚ٘زا ثذٚسٖ 

 ٠ّٕٟ اٌّٙبساد اٌّخزٍفخ ٌذٞ اٌطالة.
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ٕشؾ ِٓ اعب١ٌت اٌزؼٍُ اٌٛ% ٠85.7٘ٚأرٟ فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ اعٍٛة اٌؼظف اٌزٕٟ٘ ؽ١ش ٠غزخذَ ثٕغجخ  .2

 ٠ٚٙذف إٌٝ ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ ٌٍطالة.

% فٟ ِمشس ِٕٙغ١خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 14.3ِب فٟ اٌّشرجخ اٌضبٌضخ ف١زُ اعزخذاَ اعٍٛة دساعخ اٌؾبٌخ ثٕغجخ أ .3

 ٠ٚشعغ رٌه ٌطج١ؼخ اٌّمشس ٚأٗ ٠ؾزبط ٌّضً ٘زا االعٍٛة ِٓ اعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.

 ادارح الفٌبدقثزًبهح هبخستٍز ثبلثب: 

 زؼؼ ِٓ اٌّظفٛفخ اعزخذاَ اٌؼذ٠ذ ِٓ االعب١ٌت اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ثشٔبِظ ِبعغز١ش اداسح اٌفٕبدق وّب ٠ٍٟ:٠

% ٚرٌه ٠100أرٟ فٟ اٌّشؽٍخ االٌٟٚ اعزخذاَ اعٍٛة اٌّؾبػشح ٚإٌّبلشخ فٟ ع١ّغ اٌّمشساد ثٕغجخ  .1

ادٚاد ِزؼذدح ػٕذ  ٌز١ّٕخ اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ ٚاٌز١ٕ٘خ ٌذٞ اٌطالة. ٠ٚغزخذَ  أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 رطج١ك ٘زا األعٍٛة  ِضً اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ ثبإلػبفخ إٌٝ األدٚاد اٌزم١ٍذ٠خ ِضً اٌغجٛسح ٚاٌغجٛسح اٌزو١خ

% 57اِب فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ف١زُ اعزخذاَ اعٍٛة اٌؼظف اٌزٕٟ٘ ٚاٌزؼٍُ اٌزارٟ ٚرؼٍُ االلشاْ ثٕغجخ   .2

ة فٟ اػذاد اثؾبس ٚػشٚع رمذ١ّ٠خ عّبػ١خ ٠ٚزؼٍُ ٚ٘زٖ االعب١ٌت ٌٙب ا١ّ٘خ ثبٌغخ ؽ١ش ٠زشبسن اٌطال

وً ُِٕٙ ِٓ االخش ٚاعٍٛة اٌؼظف اٌزٕٟ٘ ٠ّٕٟ ٌذٞ اٌطالة اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ ٠ٚغؼٍُٙ ٠زغْٙٛ اٌٟ 

 .عبٔت اٌزفى١ش ٚاٌمذسح ػٍٟ ؽً اٌّشبوً اٌّخزٍفخ

٠ٚشعغ أخفبع ٘زٖ  %42.8ٚفٟ اٌّشرجخ اٌضبٌضخ، ٠زُ اعزخذاَ اعٍٛة اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٟ االٔشطخ ثٕغجخ  .3

 .إٌٝ أْ رطج١مٗ ٠زُ ثطش٠مخ غ١ش ِجبششح ِٓ خالي اٌزؼٍُ اٌزارٟإٌغجخ اٌٟ ؽذ ِب 

 التىخهبد الوستمجلٍخ

اٌزٕٛع فٟ األدٚاد اٌزٟ رغزخذَ فٟ ثؼغ اعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ِضً اعزخذاَ اٌؼشٚع صالص١خ األثؼبد  -1

 وجش.ٌؾبٌخ ثشىً أعزخذاَ اعٍٛة دساعخ اٌجؼغ إٌّبؽك األصش٠خ ٚوزٌه ا

 .ٌىزشٟٚٔب١ٌت ِضً ٌؼت األدٚاس ٚاٌزؼٍُ االرطج١ك ثؼغ األع -2

 رجٕٟ ثؼغ اعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ِضً اٌّؾبوبح. -3

 .رخبر االعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ إٌّبعجخ ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزم١١ُإُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّغزّش ألعب١ٌت اٌزؼ١ٍ -4

 ّٔبؽ اٌؾذ٠ضخ ِٓ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.رذس٠ت أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌطالة ػٍٝ اال -5

 


