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مقدمة الدليل:

تعتبخ عسمية التعميػ والتعمػ مؼ الؽظائف األساسية ألي مؤسدة تعميسية وىي الخكيدة األساسية التي تعتسج

عمييا لتحقيق مخخجات التعمػ السدتيجفة ،و بقرج بالتعميػ الترسيػ السشعػ السقرؽد لمخبخة (الخبخات) التي
تداعج الستعمػ عمى إنجاز التغييخ السخغؽب فيو في األداء ،وعسؽما ىؽ إدارة التعمػ التي يقؽدىا السعمػ .وىؽ
عسمية حفد واستثارة لقؽى الستعمػ العقمية ونذاطو الحاتي وتييئة العخوف السشاسبة التي تسكشو مؼ التعمػ.

والتعميػ الجيج يكفل انتقال أثخ التجريب والتعمػ .أما التعمػ فيؽ نذاط ذاتى يقؽم بو الستعمػ بإش اخف األستاذ أو
بجونو ،وبيجف اكتداب معخفة أو ميارة أو تغييخ سمؽك.

وُيعج التعميػ مؼ أىػ الؽظائف التي تؤدييا البخامج التعميسية وأكثخىا فاعمي ًة وتأثي ًاخ في إعجاد الطالب لمحياة
السدتقبمية ،إذ تدودىػ بالسعارف التخررية واالتجاىات الدمؽكية اإليجابية ،باإلضافة إلي السيارات العمسية
والعسمية الالزمة لتأىيميػ كي يربحؽا أعزاء فاعميؼ في خجمة السجتسع.

وتحقق الجؽدة لمسؤسدة وبخامجيا التعميسية الؽفاء بستطمبات التعميػ والتجريذ ،والتحديؼ السدتسخ في أساليب
واستخاتيجيات التعميػ والتعمػ ،وادخال مفاليػ ججيجه كالتعمػ الحاتي ,والتعميػ التعمػ و التعمػ االلكتخوني ،بسا
يزسؼ مذاركة الطالب ومداىساتيػ في اتخاذ الق اخرات.
ومؼ مشطمق إدراك إدارة الكمية ووحجة الجؽدة ألىسية عسمية التعميػ والتعمػ ومذاركة السدتفيجيؼ في بشاء أدواتيا
تػ اعجاد سياسات التعميػ والتعمػ ،آلية السخاجعة الجورية لدياسات التعميػ و التعمػ ،استخاتيجات التعميػ والتعمػ،
و كحلغ آليات التعامل مع مذاكل التعميػ والتعمػ التي قج تؤثخ عمي سيخ العسمية التعميسية .و تػ اعتساد تمغ
اآلليات في مجمذ الكمية بتاريخ  66ديدسبخ .9169

و يأتي ىحا الجليل ايسانأ مؼ وحجة ا لجؽدة بزخورة نذخ السعخفة بتمغ اآلليات التي تعسل مؼ خالليا البخامج
التعميسية بالكمية لجسيع السدتفيجيؼ و لالستعانة بو مؼ قبل القائسيؼ عمي عسمية التعميػ والتعمػ كجليل إجخائي
لعسميػ في التجريذ.
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سياسات التعليم والتعلم
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تختكد سياسات كمية األلدؼ جامعة السشيا في مجال التعميػ والتعمػ عمي أىجاف خطتيا
االستخاتيجية لتطؽيخ معاييخ الفاعمية التعميسية والتي تذسل الخكائد األربعة لمعسمية التعميسية

وىػ:

 -6الطالب

 -2البرامج و السشاهج و السقررات الدراسية
 -3أعزاء هيئة التدريس

 -4السشاخ التعليسي واالمكانات السادية

كسا أ ن سياسات التعميػ والتعمػ بالبخنامج تقؽم عمي مبجأي التقؽيػ السدتسخ وربط البحث العمسي
بتطؽيخ العسمية التعميسية.

أهداف سياسات التعليم والتعلم:

 -1االرتقاء بسدتؽي بخنامج الكمية في أساليب التعميػ والتعمػ عمي مدتؽي البخامج السشاظخة في
الجامعات السرخية.

 -9تؽفيخ البيئة التعميسية السشاسبة طبقاً لسعاييخ الجؽدة.

 -3تحقيق مؽاصفات الخخيج طبقًا لسعاييخ الييئة القؽمية لالعتساد والجؽدة.
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سياسات التعليم والتعلم (شكل )1
سياسات التعليم و التعلم الخاصة بالطالب
سياسات التعليم و التعلم الخاصة بالبرامج التعليمية
والمناهج و المقررات الدراسية
سياسات التعليم والتعلم الخاصة بأعضاء هيئة التدريس
سياسات التعليم والتعلم الخاصة بالمناخ التعليمي
والتسهيالت الداعمة للتعليم والتعلم
شكل ( ) 1سياسات التعليم والتعلم بكلية األلدن

أوالا :سياسات التعليم والتعلم الخاصة بالطالب:
 -6السذاركة الفعالة في العسمية التعميسية.

 -9رعاية الطالب الستسيديؼ عمي مدتؽي البخنامج.

 -3تؽفيخ الجعػ العمسي لمستعثخيؼ دراسيًا و الجعػ السادي لحوي القجرات السادية السحجودة.
 -4تطبيق سياسات القبؽل والتحؽيل بذكل يزسؼ التحاق مدتؽي معيؼ مؼ الطالب القادريؼ
عمي تحقيق مخخجات التعمػ ومؽاصفات الخخيج التي ييجف ليا البخنامج.

 -5تؽفيخ التدييالت السادية واإلدارية لسذاركة الطالب في مختمف األنذطة العمسية والثقافية
والخياضية و السجتسعية.

 -6مذاركة الطالب في تقؽيػ فاعمية العسمية التعميسية بالبخنامج.
 -7تقجيػ الخعاية الرحية لمطالب.

 -8تؽطيج العالقة بيؼ أعزاء ىيئة التجريذ والييئة السعاونة.

 -9فتح قشؽات اترال بيؼ إدارة الكمية والطالب لتمقي الذكاوي والعسل عمي حميا.
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ثاني ا :سياسات التعليم والتعلم الخاصة بالبرامج التعليسية والسشاهج والسقررات الدراسية:

 -6تطبيق السعاييخ األكاديسية السخجعية في وضع و تطؽيخ البخامج التعميسية و السشاىج
والسقخرات الجراسية.

 -9ربط البخامج التعميسية والسشاىج والسقخرات الجراسية باحتياجات السجتسع والثقافات السختمفة
التي يتعامل معيا الخخيج.

 -3وضع استخاتيجيات لمتعميػ والتعمػ تتؽافق وطبيعة البخنامج والفخوق الفخدية لجي الطالب
وتذجع عمي التعمػ الحاتي

 -4التطؽيخ السدتسخ لمبخامج التعميسية و السشاىج و السقخرات الجراسية و أساليب التعمػ بسا
يتساشى مع السدتحجث مؼ أساليب التعمػ و احتياجات سؽق العسل.

 -5السخاجعة و التقؽيػ الجاخمي و الخارجي لمبخامج التعميسية و السشاىج و السقخرات الجراسية مع
اتخاذ االجخاءات الترحيحية

 -6التؽاصل الفعال بيؼ بيؼ الطالب السمتحقيؼ بالبخنامج و أعزاء ىيئة التجريذ.
 -7استخجام السخاجع العمسية الحجيثة كبجيل لمكتاب الجامعي.
 -8تحقيق العجالة في تقييػ الطالب باستخجام طخق مختمفة.

 -9وضع آلية واضحة و شفافة لتعمسات الطالب مؼ نتائج التقييػ السختمفة.

 -61تؽثيق جسيع اإلجخاءات اإلدارية ألعسال االمتحانات و الكشتخوالت بسا يزسؼ الدخية
التامة و الجقة و العجالة.

 -11التعامل مع السذاكل السؤثخة في فاعمية التعمػ مؼ خالل اجخاءات واضحة.
ثالث ا :سياسات التعليم والتعلم الخاصة بأعزاء هيئة التدريس

 -6التشسية السدتسخة ألعزاء ىيئة التجريذ.

 -9تحقيق معاييخ الجؽدة في ندبة أعزاء ىيئة التجريذ و الييئة السعاونة ألعجاد الطالب.
 -3مذاركة أعزاء ىيئة التجريذ في البحؽث العمسية الخاصة بالعسمية التعميسية.
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 -4مذاركة أعزاء ىيئة التجريذ و الييئة السعاونة في األنذطة الطالبية.

السثمي مؼ كفاءات أعزاء ىيئة التجريذ في تطؽيخ العسمية التعميسية.
 -5تععيػ االستفادة ُ
رابع ا :سياسات التعليم والتعلم الخاصة بالسشاخ التعليسي والتدهيالت الداعسة للتعليم والتعلم:

 -6تطبيق معاييخ الجؽدة في إنذاء وترسيػ السباني التعميسية.

 -9تؽفيخ مرادر التعمػ السختمفة مؼ مكتبات و قؽاعج بيانات عالسية و معامل و طخق التعمػ
الحاتي و التحجيث السدتسخ ليا.

 -3تؽفيخ بيئة آمشة لمعسمية التعميسية.

 -4وضع قؽاعج واضحة و دقيقة و ُمعمشة لإلجخاءات اإلدارية ذات الرمة بالبخنامج.
 -5الريانة الجورية لمبشية التحتية و السباني التعميسية و جسيع الؽسائل التعميسية.
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آلية المراجعة الدورية
لسياسات التعليم والتعلم
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 أهداف اآللية:

.6السخاجعة الجورية لدياسات التعميػ والتعمػ بالبخنامج وفق خطؽات عمسية واضحة و محجدة.
 .9تفعيل مذاركة السدتفيجيؼ (الطالب-ىيئة التجريذ-األطخاف السجتسعية ذات العالقة) في
مخاجعة سياسات التعميػ و التعمػ.

 .3ضسان تؽافق سياسات التعميػ والتعمػ بالبخنامج مع التطؽرات الحادثة في طخق التعميػ و
التعمػ.

 إجراءات اآللية:

.6تتػ السخاجعة الجورية لدياسات التعميػ والتعمػ بالبخنامج كل 3سشؽات.

 .9تتػ السخاحعة الجورية بسذاركة السدتفيجيؼ (الطالب -ىيئة التجريذ و معاونييػ-األطخاف

السجتسعية ذات العالقة) عؼ طخيق تطبيق عجد مؼ أدوات جسع البيانات :استبانات/استطالع
رأي /مقابالت فخدية و جساعية /اجتساعات /ورش عسل.

 .3يتػ استذارة خبخاء التعميػ و خبخاء في مجال تخرص البخنامج عؼ مجي استس اخرية تؽافق
سياسات التعميػ والتعمػ بالبخنامج مع التطؽرات الحادثة في طخق التعميػ و التعمػ.

.4يتػ تحميل البيانات التي تػ جسعيا مؼ كافة األطخاف السعشية وكتابة تقخيخ بؽاسطة لجشة

االمتحانات وتقؽيػ مخخجات التعمػ بالبخنامج يتزسؼ االجخاءات الترحيحية السطمؽبة لدياسات

التعميػ و التعمػ.

.5اعتساد الدياسات السعجلة مؼ مجمذ القدػ و الكمية.

.6اعالن الدياسات السحجثة عمي كافة األطخاف السعشية.
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استراتيجيات التعليم والتعلم
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مقدمة:

تسثل استخاتيجيات التعميػ والتعمػ وما يشبثق مشيا مؼ طخق و أساليب مختمفة لمتجريذ األداة التي
يتحقق مؼ خالليا مخخجات التعمػ السدتيجفة مؼ خالل إكداب الطالب السيارات السدتيجفة.

وأيا كانت أستخاتيجيات التعميػ و التعمػ السدتخجمة وأساليب التجريذ الستؽاءمة معيا فإنيا يجب
أن تخاعي السبادئ التالية :

 الفخوق الفخدية بيؼ الطالب في القجرات واالىتسامات والخبخات. -تشسية القجرات والسيارات العقمية والبجنية عمى حج سؽاء.

 تحقيق التؽازن بيؼ حخية الطالب وتؽجيو األستاذ الجامعي لو. استغالل اىتسامات الطالب الحالية والعسل عمى تطؽيخ اىتسامات ججيجة. -إتاحة الفخص أمام لتشسية قجراتيػ الذخرية.

 -إتاحة الفخص أمام الطالب التخاذ ق اخراتيػ بأنفديػ وتحسل مدؤولية تمغ الق اخرات.

 تذجيع الستعمػ عمى التعبيخ عؼ رأيو وتجريبو عمى االستساع لمخأي اآلخخ واحتخامو.تحجد إستخاتيجيات التعميػ والتعمػ األىجاف اإلستخاتيجية في مجال التعميػ والتعمػ التي يجب أن تدعى
الكمية إلى تحكيقيا واالطخاف السذاركة وكحلغ الؽسائل الالزمة لتحقيق تمغ االستخاتيجية و تتزسؼ

الخطة التشفيحية لإلستخاتيجية ومختمف األنذطة والسيام السطمؽب الكيام بيا مع تحجيج ّاليات متابعة تمغ

االستخاتيجية وكحلغ مؤشخات قياس تمغ االستخاتيجية .تبشت كميو األلدؼ– جامعو السشيا مجسؽعو مؼ
االستخاتيجيات التعميسيو الحجيثو والتي تزسؼ تحقيق التفؽق ومؼ ثػ االستسخار في ىحا التفؽق في

مختمف البخامج التعميسيو بالكميو.

االطراف السذاركة في اعداد استراتيجية التعليم والتعلم

 لجشة سياسات التعميػ والتعمػ التابعة لؽحجة ضسان الجؽدة بالكمية.

 األقدام األكاديسية بالكمية الختيار استخاتيجيات التجريذ السالئسة.
 االطخاف السجتسعية مثل الفشادق والسجارس ومخاكد التخجسة
 الطالب والخخيجؽن.
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الهدف العام :

تحقيق والحفاظ عمى التفؽق في التعميػ مؼ خالل بخامج تعميسية ذات كفاءة عالية.
األهداف الفرعية :

 .6تطؽيخ البخامج التعميسية إلعجاد الطالب

 .9اليات متابعة وتقييػ لمتجريب السيجاني( السقتخح) لمطالب إلمجاد السجتسع وسؽق العسل بخخيجيؼ
ذوي ميارات عمسيو وعسمية متسيدة.

 .3إتباع سياسة التعميػ الفعال أو التفاعمي وإكداب الطالب القجرة عمى التفكيخ و حل السذكالت

 .4تعديد وتشسية السيارات الكيادية والذخرية لمطالب مؼ خالل نذاطات السشاىج وبخامج الجعػ
الطالبي.

 .5اليات التعامل مع الطالب الستعثخيؼ دراسيا
 .6تؽفيخ الخعاية لمطالب الؽافجيؼ.
 .7التغمب عمى مذكالت التعميػ .

 .8تطؽيخ طخق التقؽيػ ونعػ االمتحانات

 .9تحجيث البشية التحتية لتذسل تحديؼ بيئة العسل والتعميػ وتؽفيخ السؽاد السداعجة لمتعميػ والتعمػ
بالكمية.

إعالن االستراتيجية

 تؽزيع ندخة لكل قدػ عمسي.
 السؽقع االلكتخوني.

آليات متابعة تشفيذ إستراتيجية التعليم والتعلم (شكل:)2
 -تذكيل لجشة لستابعة تشفيح اإلستخاتيجية.

 -إعجاد تقاريخ عؼ معجل اإلنجاز والتقجم في تشفيح اإلستخاتيجية.

 مخاجعة اإلستخاتيجية سشؽيأ في ضؽء نتائج الطالب ،واستقراء الطالب وأعزاء ىيئو التجريذوالييئو السعاونو.
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تشكيل لجنة
لمتابعة تنفيذ
اإلستراتيجية

إعداد تقارير
عن معدل
اإلنجاز

مراجعة
االستراتيجية
سنويا

شكل ( )2آليات متابعة تشفيذ استراتيجية التعليم والتعلم.
مؤشرات قياس تحقيق استراتيجية التعليم والتعلم وتذسل:

 )6ندب نجاح الطالب مقارنة باألعؽام الثالثة الدابقة.

 )9نتائج استبيانات السدتفيجيؼ عؼ مدتؽي خخيجي الكمية.

 )3نتائج استبيانات السدتفيجيؼ عؼ مالئسة البخامج التعميسية ومحتؽي السقخرات لستطمبات سؽق
العسل.

 )4نتائج استبيانات الطالب و أعزاء ىيئة التجريذ عؼ سياسة الكمية في التغمب عمي مذكالت
التعميػ.

 )5نتائج استبيانات الطالب عؼ أداء أعزاء ىيئة التجريذ.

 )6عجد الطالب السذاركيؼ باألنذطة الطالبية مقارنة باألعؽام الثالثة الدابقة.
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وتذسل االستراتيجيات ما يلي:

 .1استراتيجيات األعداد الكبيرة مثل :
 التجريذ السباشخ. -العرف الحىشي.

 .9استراتيجيات األعداد الرغيرة مثل :
 حل السذكالت. -التعمػ التعاوني.

 .3استر اتيجيات التدريس الفردي مثل:
التعمػ اإلليكتخوني. -التعمػ الحاتي.

 .4إستراتيجية التعليم من خالل التدريس السباشر

تدتخجم ىحه اإلستخاتيجية في السحاضخات والدكاشؼ التي يعجىا ويجيخىا عزؽ ىيئة التجريذ.
إذ تقجم السادة التعميسية مؼ خالل طخح األسئمة والعبارات التي تدسح بالحرؽل عمى التغحية

الخاجعة مؼ الطمبة  .حيث تؽجو استجابة الطمبة ليكيف الجرس حدب الحاجة .ومن أمثلة

التدريس السباشر ما يلي :




السحاضخة

ورش عسل

التجريبات والتساريؼ





عخض تؽضيحي
حمقة البحث

مشاقذات شفيية

دور الستعلم في التدريس السباشر



اإلصغاء الفعال .

طخح األسئمة لمتأكج مؼ االستيعاب .
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السداىسة في السحاضخة بإعطاء مالحعـات تزيف معمؽمات وأفكا ًار وآراء ججيجة

لمسحاضخة .
مسارسة السيارات السكتدبة تحت إشخاف السحاضخ ومؼ ثػ باستقاللية .



استخجام ميارات التقؽيػ الحاتي لسخاقبة التعمػ .



دور السعلم في تطهير التدريس السباشر:

 تحجيج السعخفة والسيارات األولية التي يحتاجيا الطمبة الستيعاب السحاضخة.






تشعيػ العخض وتخطيطو في تدمدل مشطقي .

فحص استيعاب الطمبة (كطخح أسئمة مباشخة خالل السحاضخة) .

عخض نسؽذجي لمسيارة وتؽفيخ الفخص لسسارستيا مؼ قبل الطمبة .

مخاقبة تقجم الطمبة خالل فتخة التجريب في الداعات العسميو.

مداعجة الطمبة الحيؼ يؽاجيؽن صعؽبات .

 .4إستراتيجية العرف الذهشي

تعج استخاتيحيو العرف الحىشي مؼ االستخل تيحيات التي تعتسج عمي طخح اكبخ عجد مسكؼ مؼ

االفكار لسعالجة مؽضؽع مؼ السؽضؽعات العمسيو مؼ اشخاص مختمقيؼ في وقت قريخ .مؼ
مسيدات ىحه االستخاتيجيو انيا ال تحتاج الي تجريب طؽيل ,اقترادية ال تتطمب غيخ مكان

مشاسب ومجسؽعو مؼ االوراق واالقالم.

دور الستعلم في التعليم القائم على العرف الذهشي

 يعيخ اىتسامًا فعاالً في التعمػ ويطخح اكبخ عجد مسكؼ مؼ االفكار.
 يذارك اكبخ عجد مؼ الطالب في جمدات العرف الحىشي

دور السعلم في تطهير العرف الذهشي



قبؽل االقكار الغيخ مألؽفو وتذجيعيا.

اضقاء جؽ مؼ االثارة والتحجي بيؼ الطالب.
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تجشب الشقج وقبؽل االقكار ميسا كانت.



القرل بيؼ استشباط االفكار وتقييسيا.



يعيخ االنفتاح ويتقبل أفكار اآلخخيؼ.



يتبع خطة ويدتخجم مرادر مختمفة لجسع وتشعيػ األفكار وعخضيا عمي جسيع

السذاركيؼ في الجمدو.

 تذجيع الطالب عمي أستخجم السشطق والجليل العمسي لتطؽيخ أفكاره الذخرية.
 يخاقب تقجم الطمبة ويعطي تغحية راجعة لسا يتطمبو السؽقف.

حل السذكالت واالستقراء:
 .5إستراتيجية التعليم القائم على ّ
تعج إستخاتيجية حل السذكالت إستخاتيجية تعميسية واقعية ليتػ فحريا مؼ قبل الطمبة  .وىحه

االستخاتيجيات تذجع مدتؽيات أعمى مؼ التفكيخ الشاقج  ،وغالبًا ما تتزسؼ السكؽنات اآلتية:
 .6تحجيج السذكمة.
 .9اختيار نسؽذج.
 .3اقتخاح حل.

 .4االستقراء  ،جسع البيانات والتحميل.
 .5استخالص الشتائج مؼ البيانات.

 .6إعادة الشعخ – التسعؼ ومخاجعة الحل إن تطمب األمخ.

وخالل ىحه الخطؽات في عسمية االستقراء يتبادل الطمبة األفكار مؼ خالل خمقات

الشقاش ومؽاقع التؽاصل االجتساعي والؽسائل األخخى  ،ويخبط الطمبة التعمػ الججيج بسعخفتيػ
الدابقة ويشقمؽن عسمية االستقراء إلى مذكالت مذابية .

حل السذكالت واالستقراء
دور الستعلم في التعليم القائم على ّ
 يعيخ اىتسامًا فعاالً في التعمػ ويسارس ميارات حل السذكالت
 يقتخح مؽاضيع لتؽاجو مذاكل السجتسع .
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 يعيخ حب االستطالع حؽل اكتداب معخفة ججيجة عؼ القزايا والسذكالت .
 يبجي السثابخة في حل السذكالت .

 يكؽن راغبًا في تجخيب طخق مختمفة لحل السذكمة وتقؽيػ نفع ىحه الطخق .
 يعسل مدتقالً أو في فخيق لحل السذكالت .
دور السعلم في تطهير استراتيجيات حل السذكالت واستخدامها


يحجد السعخفة والسيارات التي يحتاجيا الطمبة إلجخاء البحث واالستقراء واالستطالع .



يحجد الشتاجات األولية أو السفاليػ التي يكتدبيا الطمبة نتيجة لكياميػ بالبحث



يعمػ الطمبة نساذج لطخق حل السذكالت والبحث تفيجىػ مدتكبالً.

واالستقراء.





يداعج الطمبة في تحجيج السخاجع السطمؽبة إلجخاء البحث.
ٍّ
كل مؼ اتجاىات البحث (مثل السثابخة) وعسمية إجخاء البحث.
يقجم نسؽذجًا في ّ
يخاقب تقجم الطمبة ويتجخل لجعسيػ كمسا تطمب األمخ.

 .6إستراتيجية التعليم القائم على العسل الجساعي:

تذجع إستخاتيجية العسل الجساعي التعمػ الفعال  ،إذ تداعج عمى تطؽيخ التفاعل وعادات

اإلصغاء الجيج وميارات الشقاش  .ومؼ أمثمة استخاتيجيات العسل الجساعي -:
 .6السشاقذة.

 .9تجريب الدميل.
 .3السقابمة .

 .4التعمػ الجساعي التعاوني.

 .5الطاولة السدتجيخة (.)round robin
 .6نعام السجسؽعات.
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عشجما يعسل الطمبة مع بعزيػ بعزًا لتحقيق ىجف مذتخك فدؽف تتطؽر لجييػ خاصية
االعتساد الستبادل والسداءلة الذخرية لمسداىسة في نجاح السجسؽعة  .ويؤدي العسل الجساعي
إلى دعػ الدمالء  ،و بشاء تفاعل الطمبة مع بعزيػ (طالب -طالب) كبجيل تفاعل السعمػ مع

الطمبة (معمػ -طالب) .

دور الستعلم في التعليم القائم على العسل الجساعي
 يذجع التفاعل بيؼ الطالب.

ِّ 
يقؽم فاعمية السجسؽعة في إنجاز العسل.
ّ
 يعيخ ميارة الكيادة.

 يتقبل قج اًر مشاسبًا مؼ السدؤولية في العسل الجساعي.
 يدتخجم إدارة الؽقت بذكل جيج  ،ويعسل باستقاللية عؼ السعمػ.
دور السعلم في تطهير استراتيجيات العسل الجساعي واستخدامها

 يحجد بؽضؽح الخطؽات العخيزة والشيايات الدمشية لفعاليات السجسؽعة.

 عشجه تفيػ واضح لكيفية عسل السجسؽعات حدب مخاحل التطؽر السختمفة لمطمبة.
 يداعج الطمبة عمى اكتداب الدمؽك اإليجابي لمعسل الجساعي.
يمخص أو يؽجد العسل الحي تػ في مجسؽعات.
ّ 
 يجعػ الطمبة الخجؽليؼ وغيخ السذاركيؼ ويذجعيػ.
ِّ 
يقؽم تعمػ الطمبة مؼ خالل السالحعة السدتسخة.
ّ
 يخاقب مؼ خالل التجؽل واإلصغاء.

 يؽزع الطمبة في مجسؽعات بحيث يزسؼ التشؽيع في قجرات السجسؽعة الؽاحجة.

19

 .7إستراتيجية التعلم الذاتي

تعتسج استخاتيجيو التعمػ الحاتي عمي قجرات الطالب الحاتيو في تحريل السعارف مؼ مرادر
مختمفة مثل مكتبو الكميو او مؼ خالل شبكو االنتخنت ,تيجف ىحه االستخاتيجيو الي تشسيو ميارة

الطالب عمي مؽاصمو التعميػ بشفدو مسا يداعج الطالب عمي التقجم والتطؽر وتعمػ كل ما ىؽ

ججي ج في مجال تخررو ,يتػ تطبيق ىحا االسمؽب في األبحاث التي تطخح لكل مقخر دراسي
وكحلغ قي مقخر مشاىج البحث.

دور الستعلم في التعليم الذاتي

 يحاول جاىجا تشسية مياراتو لمؽصؽل لمعمػ بشفدو.

 يتقبل قج ًار مشاسبًا مؼ السدؤولية في العسل الجساعي.

 يتجرب الطالب عمي متابعة ماىؽ ججيج في تخررو.

 يدتخجم إدارة الؽقت والجيج واالمكانيات الستاحة  ،ويعسل باستقاللية عؼ السعمػ.
دور السعلم في التعليم الذاتي

 يحجد بؽضؽح الخطؽات العخيزة والشيايات الدمشية في الؽصؽل لمقجر الكافي مؼ
السعمؽمات السطمؽبة.

 عشجه تفيػ واضح لكيفية تؽجيو الطالب لمتعميػ الحاتي حدب مخاحل التطؽر السختمفة
لمطمبة.

 يذجع التفاعل بيؼ الطالب وخاصو في اعجاد األبحاث.
 يداعج الطمبة عمى اكتداب الدمؽك اإليجابي لمعسل الجساعي.

 يداعج الطالب عمي الؽصؽل لسرادر تعميػ مختمفة ومذاركتيا مع زمالئيػ مسا
يطؽر العسميو التعميسيو بشجاح.

 يجعػ الطمبة بسرادر التعميػ الحاتي السختمفة ويذجعيػ عمي تغييخ تمغ الطخق
لمؽصؽل لمسدتؽي السطمؽب.
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 .8إستراتيجية التعليم من خالل التعليم االلكتروني :

تدتخجم ىحه االستخاتيجية في السحاضخات والدكاشؼ بالشدبة لمطالب
من امثلة التعليم االلكتروني
On line test 
E_learning 

Video Conference 
 مقخر الكتخوني

 تساريؼ وعسل ابحاث

دور الستعلم في إستراتيجية التعليم االلكتروني

 يحرل عمي السق اخرات والسخاجع التي يحتاجيا الكتخونيا .
 االلتدام بالسؽاعيج الدارة الؽقت .

 انجاز السيسات السطمؽبو مشو في الؽقت السحجد ليا .
 التؽاصل مع زمالئو.

دور السعلم في إستراتيجية التعليم االلكتروني

 يقؽم بخفع السقخرات الكتخونيا لديؽلة الحرؽل عمييا .

 مداعجه الطالب في تحجيج السخاجع السطمؽبة لتشسية مياراتو .

 يعمػ الطالب ادارة الؽقت في التجريب واالمتحانات بذكل جيج .
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آلية التعامل مع مشكالت
التعليم والتعلم
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في اطار حخص كمية األلدؼ عمي التعخف عمي مذكالت التعميػ والتعمػ مؼ أجل الدعي إلي
حميا بأفزل شكل وفي أسخع وقت مسكؼ ،يقؽم كل بخنامج مؼ بخامج الكمية بؽضع خطة

لمتعخف عمي مذكالت الطالب وأعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييػ والستعمقة بالعسمية التعميسية

ببخنامج القدػ وحميا.

وتذسل ىحه الخطة اإلجخاءات التالية:

عسل استبيانات دورية ألعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييػ والطالب بكل بخنامج مؼ بخامج
الكمية لكياس مجي رضاىػ عؼ العسمية التعميسية والسقخرات الجراسية وقاعات التجريذ

واألجيدة السداعجة وغيخىا مؼ الؽسائل التعميسية بالقدػ.
التؽقيت :في نياية كل فرل دراسي

تخريص ساعات مكتبية وأخخي لمخيادة الطالبية في ججاول الدادة أعزاء ىيئة
التجريذ بكل بخنامج مؼ بخامج الكمية مؼ أجل التؽاصل بذكل أكبخ مع الطالب.

التؽقيت :خالل الفرل الجراسي
عقج لقاءات دورية لمدادة رؤساء األقدام مع الطالب السمتحقيؼ بكل بخنامج مؼ بخامج
الكمية مؼ أجل اإلستساع الييػ برؽرة مباشخة ومعخفة مجي رضاىػ عؼ العسمية التعميسية

والتعامل مع الدادة أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييػ.

التؽقيت :في بجاية كل فرل دراسي  +عقج لقاءات دورية خالل الفرل الجراسي
اإلعالن عؼ البخيج اإللكتخوني وغيخه مؼ وسائل التؽاصل الخاصة بكل بخنامج مؼ بخامج
الكمية وبكل عزؽ ىيئة تجريذ أو ىيئة معاونة مؼ أجل التؽاصل بذكل فعال مع

الطالب وتفعيل البخيج األكاديسي لمطالب.
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عسل صفحة خاصة بكل بخنامج مؼ بخامج الكمية عمي مؽقع التؽاصل اإلجتساعي

فيدبؽك لشذخ كل ما يتعمق بالقدػ مؼ أخبار وأنذطة ومؽاعيج امتحانات وغيخه.

استحجاث مجسؽعة أصجقاء السكتبة بكل بخنامج مؼ بخامج الكمية لحث الطالب عمي استخجام الكتب
والسخاجع والسؽسؽعات التي تزسيا مكتبة القدػ بالكمية ،مع العسل عمي ضػ أحجث السخاجع والكتب
الخاصة بكل بخنامج مؼ بخامج الكمية لمسكتبة بذكل دوري.
عسل دورات خاصة لمغة ومقخرات البخنامج بسخكد المغات والتخجسة بكمية األلدؼ لسداعجة الطالب
الستعثخيؼ أو الخاغبيؼ في تحديؼ مدتؽاىػ العمسي.
 التشديق مع مخكد المغات والتخجسة بكمية األلدؼ في ىحا الذأناإلعتساد عمي الكتب والجوريات والسخاجع في تجريذ السقخرات الجراسية لمقزاء عمي ظاىخة الكتاب

الجامعي

اإلعتساد بذكل أكبخ عمي التعميػ اإللكتخوني والتعمػ الحاتي في تجريذ السقخرات الجراسية.
عسل قاعجة بيانات لخخيجي كل بخنامج مؼ بخامج الكمية لمتؽاصل معيػ واإلستفادة مؼ خبخاتيػ العسمية
مؼ خالل عقج نجوات وورش عسل مع الطالب الججد السمتحقيؼ ببخامج الكمية.
التشديق مع وحجة الخخيجيؼ بكمية األلدؼ لعسل قاعجة البيانات وعقج المقاءات والشجوات وغيخىا مؼ
األنذطة.

24

