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  جامعة المنیا 

  كلیة التمریض

  

  

  

  التدریس والتعلم استیراتیجیات

  كلیة التمریض
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  الرؤیة :

  

تعلیم التمریضى والبحث تتطلع كلیھ التمریض  الي ان تكون مركزًا متمیزًا فى مجال 

  العلمى وخدمة المجتمع وان تكون قادرة على التنافس محلیا واقلیمیا.

  

  

  الرسالة:

تكمن رسالة كلیة التمریض فى اعداد خریج قادر على تقدیم رعایة تمریضیة عالیة 

  الجودة وتقدیم بحوث علمیة متطورة والقیام بدور فعال فى مجال خدمة المجتمع.
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  لكلیة:االستیراتیجیة لھداف األ
  :إلى تھدف التمریض كلیة فإن العامة الغایات لتحقیق

التطویر المستمر فى المقررات الدراسیة والبرامج التعلیمیة وربطھا باحتیاجات  .١

 المجتمع وسوق العمل.

 والتعلم والوسائل الداعمة لھا. التدریستطویر استرتیجیة  .٢

 ومعاونیھم. تنمیة مھارات وقدرات اعضاء ھیئة التدریس .٣

 تنمیة الموارد الذاتیة. .٤

 تطویر وصیانة البنیة التحتیة. .٥

 متابعة الخریجین وتنمیة العالقة المستمرة. .٦

توثیق التعاون مع المجتمع وزیادة الوعى بالمشاركة المجتمعیة بین اعضاء  .٧

 ھیئة التدریس واالداریین والطالب.

 ة للمجتمع.زیادة االبحاث العلمیة التطبیقیة لحل المشكالت الصحی .٨

 تحلیل ودراسھ مشاكل مھنھ التمریض والمساھمھ فى االرتقاء بالمھنة. .٩

المساھمة في تحسین واالرتقاء بالمستوى الصحي للمجتمع بالتعاون مع أفراد  .١٠

 الفریق الصحي.

المشاركة مع أجھزة وزارة الصحة والسكان والجھات المعنیة في الوقایة من  .١١

 األمراض وتأھیل الحاالت المرضیة.

 مسایرة التطور العلمي في مجال التمریض والتعلیم المستمر. .١٢

 الجودة. وإدارة المؤسسیة والقدرة التعلیمیة للفاعلیة المستمر التقویم .١٣
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  مــقدمـــــة:

تحدد إستراتیجیات التدریس والتعلم األھداف اإلستراتیجیة  في مجال التدریس و التعلم 

تحدید الوسائل الالزمة لتحقیق تلك تساعد في  وكذلكلتحقیقھا ، ا الكلیة الیھ تسعيالتي 

االستراتیجیة وتتضمن الخطة التنفیذیة  لإلستراتیجیة ومختلف األنشطة االھداف 

والمھام المطلوب القیام بھا مع تحدید ّالیات متابعة تلك االستراتیجیة وكذلك مؤشرات 

لجوانب المجتمعیة. حیث لما لھا من تأثیر مباشر على اوذلك قیاس تلك االسترتیجیة. 

یعتمد المجتمع بدرجة كبیرة على مؤسسات التعلیم العالي في إعداد أبنائھ القادرین على 

  تلبیة احتیاجاتھ، وتوفیر متطلبات المھن وفرص عمل جدیدة .

الحدیثھ  التدریس والتعلمجامعة المنیا مجموعھ من استراتیجیات  -كلیة التمریضتتبني 

 االقسامتفوق ومن ثم االستمرار في ھذا التفوق في مختلف والتي تضمن تحقیق ال

  . بالكلیة العلمیة
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  االھداف 

  الھدف العام :

  كفاءة عالیة. ي ذوتعلیمبرنامج تحقیق التفوق في مجال التدریس والتعلم من خالل 

  

  األھداف الفرعیة :

 إلعداد الطالب  البرنامج التعلیمي لمرحلة البكالوریستطویر  .١

التدریب المیداني للطالب إلمداد المجتمع وسوق العمل بخریجین ذوي مھارات علمیھ وعملیة تقییم  .٢

 متمیزة.

 الكساب الطالب مھارات االتصال واالبداعإتباع سیاسة التعلیم الفعال أو التفاعلي  .٣

 لمي .إكساب الطالب القدرة على التفكیر ـ حل المشكالت ـ واستخدام تكنولوجیا المعلومات والتفكیر الع .٤

 تنمیة المھارات القیادیة والشخصیة للطالب من خالل نشاطات المناھج وبرامج الدعم الطالبي. .٥

 تفعیل الیات التعامل مع الطالب المتعثرین دراسیا .٦

  توفیر الرعایة  للطالب الوافدین .٧

 التغلب على مشكالت التدریس والتعلم . .٨

 تطویر طرق التقویم ونظم االمتحانات .٩

 التحتیة لتشمل تحسین بیئة العمل والتعلیم وتوفیر المواد المساعدة للتدریس والتعلم.تحدیث البنیة  .١٠

 .شجیع الطالب على إبداء رأیھمت .١١

 .تنویع أسالیب التدریس المستخدمة لتحقیق األھداف المرجوة .١٢

 تزوید الطالب بمھارات العمل الجماعي .١٣

 .أثناء ممارستھم لعملیة التفكیر االبتكاريتحقیق المتعة وزیادة الثقة بالنفس التي یشعر بھا الطالب  .١٤
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 .التأكید على التعلم الذاتي والتعلم باالكتشاف .١٥

 .العمل على زیادة التحصیل الدراسي للطالب من خالل ممارسة األنشطة االبتكاریة .١٦

  

  مبادئ التدریس والتعلم الجید:

 فھم إلى یھدف أن یجب وإنما والمعارف، المعلومات تذكر في الذاكرة لتحدي لعبة لیس التعلم

 جدیدة، مواقف في استخدامھا على والقدرة والمھارات المعلومات من وتمكن الطالب واستیعاب

 :مباديء اآلتیة مراعاة خالل من إال یتم ال وھذا

 بین المستمر والتفاعل التواصل الطالب: و التدریس ھیئة عضو بین التفاعل تشجیع 

 في أھمیة األكثر العامل یعد خارجھ، أو الفصل داخل التدریس سواء ھیئة وأعضاء الطالب

 .المستقبل في قیم وخطط یفكروا الطالب وكما یجعل الطالب ومشاركتھم، تحفیز

 جماعي؛ شكل على یكون عندما أكبر بصورة التعلم یتعزز :الطالب بین التعاون تشجیع 

 .االنعزال و التنافس ولیس والتعاون، التشارك یتطلب الذي كالعمل الجید الجید فالتعلیم

 من وإنما المذكرات، كتابة و اإلنصات خالل من الطالب یتعلم ال :النشط التعلم تشجیع 

 في بتطبیقھا و بل السابقة، بخبراتھم ذلك ربط و عما یتعلمونھ الكتابة و التحدث خالل

 .الیومیة حیاتھم

 یتعلمھ لم وما اكتسبھ بما الطالب/ الطالبة معرفة إن حیث :سریعة راجعة تغذیة تقدیم 

 ما و علمھ،یت فیما التامل أن إلى بحاجة فالطالب تقییمھا؛ وھم معارف طبیعة فھم یساعدعلى

 .تعلمھ ما تقییم إلى و تعلمھی أن یجب

 وتخصیص .التعلم مستوى على ومؤثرًا أساسیًا عامًال الوقت یمثل :للتعلم كاٍف وقت توفیر 

 ھیئة ألعضاء فعاال تدریسًا ویعني ،للطالب فعاًال تعلمًا یعني الوقت من مناسبة مساحة

 .التدریس

 أكبر تجاوبًا تجْد أكثر توّقع .الطالب فئات لكل مھمة العالیة التوقعات :عالیة توقعات وضع. 

 م كما ان التعل إلى یقود الطرق تنوع :التعلم وأنماط والخبرات، والمواھب، التنوع، احترام

  .التعلم في موطرقھ ،ممواھبھ إلظھار فرصًاالطالب لدیھم الحاجة الخذ 



  

        
 

 

 
 


 

 


 

Fax: (086) -2347764                                                                              Website: http://www.minia.edu.eg/nurs/Tel: (086)-2347765
Faculty E-mail: nursing.prt@mu.edu.eg QAAU E-mail: QAAU123@s-mu.edu.eg 

 

  معاییر اختیار استیراتیجیات التدریس والتعلم:

 :منھا ،التدریس والتعلم استراتیجیة اختیار عند االھتمام في أخذھا ینبغي عدیدة معاییر ھناك

 التعلم لنواتج االستراتیجیة مالءمة Learning Outcomes : اختیار ھذا ویعني 

 الطالب عرفھی أن یتوقع ما( المستھدف التعلیمي الناتج لتحقیق المناسبة االستراتیجیة

 الدراسي البرنامج أو المقرر، أو المحاضرة، نھایة بعد أداءه، ستطیعوی

 وطبیعة بالمحتوى االستراتیجیة ترتبط أن ینبغي :الدراسي للمحتوى االستراتیجیة مناسبة 

 التدریس ھیئة عضو على تفرض خاصة طبیعة دراسیة مادة لكل ألن ذلك الدراسیة؛ المادة

 ,النظري الطابع علیھا یغلب مواد فھناك لتدریسھا، معینة وطرق استراتیجیة اختیار

 التجریبي أو العملي الطابع علیھا یغلب وأخرى

 المتعلمات، بین الفردیة الفروق مراعاة بمعنى :المتعلمات لمستوى االستراتیجیة مالءمة 

 .السابقة وخبراتھن

  العملیة في نشطةفي االشاركیو اإیجابی الطالب یكون أن بمعنى :النشط التعلم إلى تقود أن 

 .الذاتي التعلم على الطالب حفزی وأن ،متلقي مجرد ولیس التعلیمیة،

  تعلم ومصادر دراسیة، قاعات من :التعلیمیة المؤسسة في المتاحة اإلمكانات مراعاة 

 .الطالب وأعداد وأجھزة، وأدوات

  

  : التدریس والتعلم آلیات متابعة تنفیذ إستراتیجیات

  تشكیل لجنة لمتابعة تنفیذ اإلستراتیجیة. -

  إعداد تقاریر عن معدل االنجاز و التقدم في تنفیذ اإلستراتیجیة. -

مراجعة اإلستراتیجیة سنویا في ضوء نتائج الطالب ، واستقصاء الطالب واعضاء  -

  ھیئھ التدریس والھیئھ المعاونھ.

  

  والتعلم وتشمل: دریسالت اتمؤشرات قیاس تحقیق استراتیجی
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  نسب نجاح الطالب مقارنة باألعوام الثالثة السابقة. )١

  .طالب الكلیةنتائج استبیانات المستفیدین عن مستوي اداء  )٢

  لمتطلبات سوق العمل.البرنامج مقررات ات المستفیدین عن مالئمة محتوي نتائج استبیان )٣

  في التغلب علي مشكالت التدریس. الكلیةنتائج استبیانات الطالب وأعضاء ھیئة التدریس عن سیاسة  )٤

  نتائج استبیانات الطالب عن أداء أعضاء ھیئة التدریس. )٥

  االستراتیجیات تشمل:  
  المحاضرة 

  العصف الذھني 

  حل المشكالت 

  التعلم الجماعي  (التعاوني)

  المحاضرة التفاعلیة

  الذاتي التعلم

  المناقشة

  التعلم باالقران 

  الزیارة المیدانیة 

  التعلم االلكتروني

  لعب االدوار

  التدریب العملي 

  العرض التوضیحي

  دراسة الحالة 

  المحاكاه

  خرائط الفھم 
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  Lectureالمحاضرة إستراتیجیة  .١

أبرزھا زیادة عدد  ُتعد المحاضرة اإلستراتیجیة األكثر شیوعا في التدریس ألسباب متنوعة

الطالب، وازدحام الفصول والقاعات وارتفاع كثافتھا مما قد یجعل من الصعب استخدام إستراتیجیة 

یعدھا ویدیرھا عضو ھیئة  التيالنظریة وتستخدم ھذه اإلستراتیجیة في المحاضرات . وأخرى

ستخدام الوسائل لموضوع دراسي او مادة دراسیة، معزاز بام منظ لفظي تقدیم، وذلك ب التدریس

إذ تقدم المادة التعلیمیة من خالل طرح األسئلة والعبارات التي تسمح بالحصول السمعیة والبصریة، 

  ذیة الراجعة من الطلبة . على التغ

  یمثل التخطیط واالعداد الجید للمحاضرة نقطة البدایة 

    المحاضرة في الطالب دور

 . اإلصغاء الفعال 

  االستیعاب .طرح األسئلة للتأكد من 

  المساھمة في المحاضرة بإعطاء مالحظـات تضیف معلومات وأفكارًا وآراء جدیدة

  للمحاضرة .

 . ممارسة المھارات المكتسبة تحت إشراف المحاضر ومن ثم باستقاللیة  

 . استخدام مھارات التقویم الذاتي لمراقبة التعلم  

   

  : المحاضرة في المعلم دور

  تحدید االھداف العامة  والخاصة للمحاضرة 

  المحاضرةتحدید المعرفة والمھارات األولیة التي یحتاجھا الطلبة الستیعاب. 

  اختیار محتوي المحاضرة وطریقة تقدیمھ والوسائل المساعدة لزیادة استیعاب

 الطالب للمحاضرة
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  االعداد الجید للمحاضرة من خالل اعداد المواد المساعدةteaching aids   مثل

وشرائط الفیدیو واالفالم والتسجیالت  work sheetsالشفافیات واوراق العمل 

   power pointمثل  والبرمجیات

  عرض مقدمة للمحاضرة والتي تساعد علي جذب انتباه الطالب للمحاضرة 

  . تنظیم العرض وتخطیطھ في تسلسل منطقي 

  المحاضرةفحص استیعاب الطلبة (كطرح أسئلة مباشرة خالل. ( 

 .  عرض نموذجي للمھارة وتوفیر الفرص لممارستھا من قبل الطلبة 

  تدریس المقررمراقبة تقدم الطلبة خالل فترة. 

  اخذ تغذیة راجعة من الطالب للتاكد من مدي استیعابھم لمحتوي المحاضرة 

  صعوبات .مساعدة الطلبة الذین یواجھون 

  غلق المحاضرة وغالبا یكون بشكل عرض ملخص للمحتوي وابرز العناصر التي

 تم شرحھا 

  تقویم المحاضرة من خاللquiz – formative evaluation and 

summative evaluation   او باستخدام اسالیب اخري مثل االستبیان

questionnaire 

  

  

  

  Brainstormingإستراتیجیة العصف الذھني:  .٢

تیحیات التي تعتمد علي طرح اكبر عدد ممكن من اتعد استراتیحیھ العصف الذھني من االستر

االفكار لمعالجة موضوع من الموضوعات العلمیھ من اشخاص مختلقین في وقت قصیر. من 

ممیزات ھذه االستراتیجیھ انھا ال تحتاج الي تدریب طویل، اقتصادیة ال تتطلب غیر مكان مناسب 

  الوراق واالقالم.ومجموعھ من ا
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  الذھني العصف استیراتیجیة في المتعلم دور

 طرح اكبر عدد ممكن من االفكار.یظھر اھتمامًا فعاًال في التعلم وی  

  في جلسات العصف الذھني والتعاون معھم اكبر عدد من الطالب مشاركة 

 االستماع الجید لما یطرح من افكار 

 اآلخرین آراء وتقدیر احترام ان یظھر الطالب  

  

  الذھني العصف استراتیجیة تطویر في المعلم دور 

  یر مألوفھ وتشجیعھا.غقبول االقكار ال  

 جو من االثارة والتحدي بین الطالب. اضافة  

 ر مھما كانتتجنب النقد وقبول االقكا 

 بین استنباط االفكار وتقییمھا الفصل 

 یظھر االنفتاح ویتقبل أفكار اآلخرین 

  وعرضھا علي جمیع المشاركین یتبع خطة ویستخدم مصادر مختلفة لجمع وتنظیم األفكار

 في الجلسھ

  مناقشة الطالب الفكارھم بطریقة بناءة وتساعدھم علي االبداع 

  ستخدم المنطق والدلیل العلمي لتطویر أفكاره الشخصیة .أتشجیع الطالب علي 

   یتطلبھ الموقف .یراقب تقدم الطلبة ویعطي تغذیة راجعة لما  
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     :التعلیم القائم على حّل المشكالتإستراتیجیة  .٣

  Problem-Based learning  

قبل الطلبة . وھذه  تعد إستراتیجیة حل المشكالت إستراتیجیة تعلیمیة واقعیة لیتم فحصھا من

  : تشجع مستویات أعلى من التفكیر الناقد ، وغالبًا ما تتضمن المكونات اآلتیة االستراتیجیة

  تحدید المشكلة . .١

  اختیار نموذج . .٢

  اقتراح حل . .٣

  االستقصاء ، جمع البیانات والتحلیل . .٤

  استخالص النتائج من البیانات . .٥

  التمعن ومراجعة الحل إن تطلب األمر . –إعادة النظر  .٦

ش االنقخلقات وخالل ھذه الخطوات في عملیة االستقصاء یتبادل الطلبة األفكار من خالل 

الوسائل األخرى ، ویربط الطلبة التعلم الجدید بمعرفتھم السابقة وومواقع التواصل االجتماعي 

  وینقلون عملیة االستقصاء إلى مشكالت مشابھة .

وخالل ھذه العملیة على الطلبة أن یكونوا مشاركین فاعلین في تقویم العملیة ونتائج 

  : اإلستراتیجیةأمثلة على ھذه االستقصاء ومراجعتھا، وفیما یلي 

   لخرائط التدفق تصمیم المنطقي العملیة.  

   . االستقصاء الریاضي  

     . البحث العلمي  

  . دراسة المشكلة والبحث عن حلول برمجیة مناسبة 
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   المشكالت حّل على القائم التعلیم في المتعلم دور

 یظھر اھتمامًا فعاًال في التعلم ویمارس مھارات حل المشكالت  

  مواضیع لتواجھ مشاكل المجتمع .یقترح  

 . یظھر حب االستطالع حول اكتساب معرفة جدیدة عن القضایا والمشكالت  

 . یبدي المثابرة في حل المشكالت  

 . یكون راغبًا في تجریب طرق مختلفة لحل المشكلة وتقویم نفع ھذه الطرق  

 . یعمل مستقًال أو في فریق لحل المشكالت 

  

   المشكالت حل استراتیجیة في المعلم دور 

 . یحدد المعرفة والمھارات التي یحتاجھا الطلبة إلجراء البحث واالستقصاء واالستطالع  

 . یحدد النتاجات األولیة أو المفاھیم التي یكتسبھا الطلبة نتیجة لقیامھم بالبحث واالستقصاء  

  مستقبًال .یعلم الطلبة نماذج لطرق حل المشكالت والبحث تفیدھم  

 . یساعد الطلبة في تحدید المراجع المطلوبة إلجراء البحث  

 . یقدم نموذجًا في كلٍّ من اتجاھات البحث ( مثل المثابرة ) وعملیة إجراء البحث  

 . یراقب تقدم الطلبة ویتدخل لدعمھم كلما تطلب األمر  

   

: / التعاونيإستراتیجیة التعلم القائم على العمل الجماعي .٤

  Cooperative Learning 

التعلم التعاوني ھو إستراتیجیة تستلزم عمل من الطالب مع بعضھم البعض، والتحاور فیما بینھم 

فیما یتعلق بالعمل المكلفین بھ، وعلیھم أن یعلموا بعضھم حتى ینجزوا ما كلفوا بھ من أعمال في 
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ات صغیرة غیر متجانسة (تضم ھو أسلوب تعلم یتم فیھ تقسیم الطالب إلى مجموعوالزمن المحدد. 

أفراد، ویتعاون تالمیذ  ٦ – ٤مستویات معرفیة مختلفة) یتراوح عدد أفراد كل مجموعة ما بین 

  وأھم ما یمیز ھذه اإلستراتیجیة: المجموعة الواحدة في تحقیق ھدف أو أھداف مشتركة.

  ضعیفا.تتیح الفرصة للطالب للتعاون فیما بینھم والتعبیر عن آرائھم مھما كان  )١

حسن االستماع والتحدث الالئق احترام الرأي تنمي مھارات االتصال بین الطالب مثل  )٢

  اآلخر وتقبل النقد.

تعوید الطالب على اتخاذ القرارات في ضوء اختالف اآلراء والرجوع إلى المصادر   )٣

 العلمیة أو التطبیقیة المتاحة لتوثیق ھذه القرارات.

 وجعل الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة. تنمیة التعلم الذاتي لدى الطالب )٤

یتیح الفرصة للمعلم لمالحظة تصرفات أفراد المجموعات وطرق التفاعل فیما بینھم  )٥

 ومساعدتھم على تصحیح األخطاء والمواقف التي تنجم عن تفاعالتھم الواقعیة.

تفادة من یساعد الذین یعانون من بطء التعلم من خالل إدماجھم باآلخرین المتمیزین لالس )٦

 خبراتھم والتعاون معھم.

 : مراحل التعلم التعاوني

وفیھا یتم تفھم المشكلة أو المھمة المطروحة وتحدید معطیاتھا ،  : مرحلة التعرف  المرحلة األولى

 . والمطلوب عملھ إزاءھا والوقت المخصص للعمل المشترك لحلھا

ویتم في ھذه المرحلة االتفاق على توزیع ،  : مرحلة بلورة معاییر العمل الجماعي المرحلة الثانیة

األدوار وكیفیة التعاون، وتحدید المسؤولیات الجماعیة وكیفیة اتخاذ القرار المشترك ، وكیفیة 

 . االستجابة آلراء أفراد المجموعة والمھارات الالزمة لحل المشكلة المطروحة

في العمل من قبل أفراد المجموعة یتم في ھذه المرحلة االنخراط ،  : اإلنتاجیة المرحلة الثالثة

 . والتعاون في إنجاز المطلوب بحسب األسس والمعاییر المتفق علیھا
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یتم في ھذه المرحلة كتابة التقریر او تسلیم العمل العملي (من مشاریع  ،: اإلنھاء  المرحلة الرابعة

ت إلیھ وما الي ذلك) إن كانت المھمة تتطلب ذلك، أو التوقف عن العمل وعرض ما توصل

  . المجموعة في جلسة الحوار العام

  :المبادئ الحاكمة لنجاح مجموعات التعلم التعاوني 

تشكیل مجموعة التعلم التعاوني من طالب غیر متجانسین   تشكیل المجموعات:     -١

  تحصیلیًا أو لغویًا أو اجتماعیًا یؤدي إلى تحقیق الفوائد المرجوة من ھذه االستراتیجیة.

یبدأ تكوین المجموعات من طالبین فقط، ثم بعد ممارسة قصیرة  اد المجموعة:عدد أفر    -٢

یزداد العدد إلى ثالثة طالب، على أال یزید عن ستة. وفي أغلب األحیان یتحول العمل داخل 

  المجموعة إلى مھام یقوم بھا كل طالبین على حدة.

أھداف التعلم بطول الفترة یتحدد استخدام مجموعات التعلم التعاوني لتحقیق   الوقت:    -٣

الزمنیة التي على أفراد المجموعة قضاؤھا في النشاط أو المشروع المحدد. ویرتبط تحدید تلك 

  الفترة الزمنیة بطول الحصة الدراسیة، ومدى مرونة الجدول الدراسي.

یتم اختیار ھدف عام یسعى الطالب إلى تحقیقھ، ویجب أن تكون األھداف  األھداف:     -٤

ادیمیة واضحة تمامًا لدى الطالب، كما یجب أن یفھم الطالب المھمة األكادیمیة والسلوكیات األك

  المرغوب فیھا من وراء النشاطات والمھام التي كلفوا بأدائھا.

متابعة عضو ھیئة التدریس وتدخلھ یتمثالن في توضیح المھمة،  المتابعة والتدخل:    -٥

على االستفسار والتساؤل والتفكیر في تفاصیل المھمة أو  والتأكد من فھم الطالب لھا، وتشجیعھم

النشاط، وإعطاء نماذج من األداءات المطلوبة، باإلضافة إلى تسجیل كل ما یتعلق بتعلم كل طالب 

  وسلوكھ.

عند تنفیذ الطالب األھداف المتفق علیھا تظھر ضرورة تقویم  المحاسبة الفردیة:     -٦

تخدام أكثر من طریقة لتقویم كل فرد من أفراد المجموعة، فیمكن مساعیھم نحو التعلم. ویمكن اس

تقدیم مشكالت لیقوم بحلھا طالب معین، أو اختبار تحریري فردي. وبعد االنتھاء من ھذا التقویم 

ُیطلب من أي طالب آخر في المجموعة توضیح وتفسیر إجابات زمیلھ، وھكذا تتمثل أمام كل طالب 

  ھ، ومسئولیتھ عن تعلم زمالئھ.مسئولیتھ الفردیة عن تعلم
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تحلیل ما قام بھ الطالب من مھام ونشاطات وتقویمھا، والتفكیر في العملیات  التأمل:     -٧

التي حدثت أثناء أداء ھذه المھام والنشاطات، سواء كانت عملیات عقلیة أم نفسیة. وقد تستغرق ھذه 

لفترة بل القیام بھذه العملیة ذاتھا، ففیھا العملیة من دقیقتین إلى عشرین دقیقة، ولیس المھم طول ا

استخدام لمھارات التفكیر الناقد، والتفكیر التأملي، باإلضافة إلى ما تتطلبھ عملیة التأمل من إخالص 

  ودقة.

  

تشجع إستراتیجیة العمل الجماعي التعلم الفعال ، إذ تساعد على تطویر التفاعل وعادات 

  -من أمثلة استراتیجیات العمل الجماعي :اإلصغاء الجید ومھارات النقاش . و

  المناقشة . .١

  تدریب الزمیل . .٢

  المقابلة . .٣

  التعلم الجماعي التعاون . .٤

  ) .round robinالطاولة المستدیرة ( .٥

  نظام المجموعات . .٦

عندما یعمل الطلبة مع بعضھم بعضًا لتحقیق ھدف مشترك فسوف تتطور لدیھم خاصیة االعتماد  

خصیة للمساھمة في نجاح المجموعة . ویؤدي العمل الجماعي إلى دعم المتبادل والمساءلة الش

 - طالب) كبدیل تفاعل المعلم مع الطلبة (معلم - الزمالء ، و بناء تفاعل الطلبة مع بعضھم (طالب

  طالب) . 

  

  الجماعي العمل على القائم التعلیم في المتعلم دور

 یشجع التفاعل بین الطالب .یتفاعل مع زمالئھ وی  

 . یقوِّم فاعلیة المجموعة في إنجاز العمل  

 . یظھر مھارة القیادة  
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  . یتقبل قدرًا مناسبًا من المسؤولیة في العمل الجماعي  

 . یستخدم إدارة الوقت بشكل جید ، ویعمل باستقاللیة عن المعلم 

     

  واستخدامھا الجماعي العمل استراتیجیات تطویر في المعلم دور 

  العریضة والنھایات الزمنیة لفعالیات المجموعة .یحدد بوضوح الخطوات  

 . عنده تفھم واضح لكیفیة عمل المجموعات حسب مراحل التطور المختلفة للطلبة  

 . یساعد الطلبة على اكتساب السلوك اإلیجابي للعمل الجماعي  

 . یلّخص أو یوجز العمل الذي تم في مجموعات  

 م .یدعم الطلبة الخجولین وغیر المشاركین ویشجعھ  

 . یقوِّم تعلم الطلبة من خالل المالحظة المستمرة  

 . یراقب من خالل التجول واإلصغاء  

 . یوزع الطلبة في مجموعات بحیث یضمن التنویع في قدرات المجموعة الواحدة 

  

  Interactive Lecture: التفاعلیةاستراتیجیة المحاضرة    .٥

  كون المحاضرة من األسالیب الشائعة في التعلیم الجامعي یمكن ان یستعین المدرس بما

یسمى (بالمحاضرة المطورة) التي اشتملت على أسالیب عدیدة تسعى لتفعیل العملیة 

التعلیمیة وتعطي دورَا اكبر للطالب من حیث تشجعھ على المساھمة والمشاركة معتمدة 

استخدام جھاز العرض الداتا شو، مع تفعیل نوع األسئلة التي على التقنیات التربویة منھا 

 وان یعمل أسلوب تدریسھ إلى: توجھ للطلبة أثناء المحاضرة

  

  التفاعلیة المحاضرة في المتعلم دور
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 یقوم بتحضیر المحاضرة قبل بدء المحاضرة 

 . االستجابة والمناقشة مع زمالئھ الطالب  

 . یظھر مھارة البحث عن المعلومات  

  . یتقبل قدرًا مناسبًا من المسؤولیة في العمل الجماعي  

 . یستخدم إدارة الوقت بشكل جید ، ویعمل باستقاللیة عن المعلم 

     

  التفاعلیة المحاضرة في المعلم دور 

     فسح المجال لكافة الطلبة بتوجیھ األسئلة أثناء إلقاء المدرس للدرس ذلك لتجنب الطالب

  المطروحة.تضارب اآلراء واألفكار 

 . قیام المدرس بتشجیع الطلبة على طرح ما یغمض علیھم من األفكار  

 تعوید الطلبة على أسلوب وآداب المحاورة لتوجیھ السؤال في كافة مجاالت الحیاة  

   ابتعاد المدرس عن التزمت بآرائھ وإجبار الطلبة للخضوع لھا من دون السماح لھم بإبداء

  أرائھم

 خالل التدرج في عرض المادة . تبسیط ما یصعب علیھم من  

  ان توجیھ المدرس األسئلة إلى طلبتھ بغیة جذبھم نحو ما یعرضھ علیھم من المعلومات

  الدراسیة وإشراكھم فیھا لغرض تخلیص طلبتھ من الشرود الذھني وأحالم الیقظة .   والمادة
  

  : ایة من ھذه األسئلة تعود إلىوالغ

 الدرس . التأكد من قیام الطلبة بتحضیر مادة  

 . تشخیص الفقرات الصعبة التي تعترض الطلبة في مادة الدرس  

  

  

  إلى قسمین : المعلموتقسم األسئلة التي یوجھھا 



  

        
 

 

 
 


 

 


 

Fax: (086) -2347764                                                                              Website: http://www.minia.edu.eg/nurs/Tel: (086)-2347765
Faculty E-mail: nursing.prt@mu.edu.eg QAAU E-mail: QAAU123@s-mu.edu.eg 

 

 : أ. األسئلة االختیاریة ویلجأ إلیھا  

، وغایتھ منھا بیان معلومات الطلبة حول الموضوع ، وتذكیرھم  المحاضرة. في بدایة ١

  ھا بموضوع الدرس لتلك الحصة الدراسیة .بالمعلومات العلمیة السابقة وربط

  - وینبغي أن تكون ھذه األسئلة ضمن الشروط اآلتیة :

 . تدور حول موضوع الدرس الحالي والدروس السابقة 

 . قلیلة العدد ومحدودة اإلجابة  

  أن تثیر فیھم الشوق والرغبة في تتبع ما سیعرضھ علیھم من أفكار جدیدة

  وتدعى بالتمھیدیة .

، وتدعى ھذه األسئلة باألسئلة التلخیصیة أو المراجعة والغایة منھا  المحاضرةفي نھایة   .٢

  التأكد أن معظم الطلبة قد استوعبوا المادة الدراسیة وینبغي أن تمتاز ھذه االسئلة بـ:

 .التركیز على بعض المحاور األساسیة للمادة  

 یھ تسلسل األفكار.اإلحاطة بالمادة العلمیة التي عرضھا المدرس مراعیا ف

    

  ب. األسئلة التفكیریة أو التكشفیة أو التعلیمیة .

  ومحورھا یكون ذا عالقة وثیقة بصلب الموضوع لتلك الحصة الدراسیة ، وینبغي أن

تراعي ھذه األسئلة المستویات العقلیة للطلبة ، وكذلك معلوماتھم السابقة ، ومنحھم الوقت 

لطلبة وتشویقھم إلى التفاعل مع األسئلة واإلجابة علیھا الكافي اذ سیؤدي ھذا إلى اندفاع ا

  بكل مرونة .

  

  Self-Learning: الذاتيالتعلم  إستراتیجیة .٦

تعتمد استراتیجیھ التعلم الذاتي علي قدرات الطالب الذاتیھ في تحصیل المعارف من مصادر مختلفة 

مثل مكتبھ الكلیھ او من خالل شبكھ االنترنت، تھدف ھذه االستراتیجیھ الي تنمیھ مھارة الطالب 

د في مجال علي مواصلھ التعلیم بنفسھ مما یساعد الطالب علي التقدم والتطور وتعلم كل ما ھو جدی
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لمشاریع التي تطرح لكل مقرر دراسي وكذلك قي بحاث او اتخصصھ، یتم تطبیق ھذا االسلوب في ا

  مشاریع التخرج.  

  

  الذاتي التعلم في المتعلم دور

 یحاول جاھدا تنمیة مھاراتھ للوصول للعلم بنفسھ  

 . یتقبل قدرًا مناسبًا من المسؤولیة في العمل الجماعي 

 متابعة ماھو جدید في تخصصھدرب الطالب علي تی.    

  ویعمل باستقاللیة عن المعلم . والجھد واالمكانیات المتاحةیستخدم إدارة الوقت ، 

   

   الذاتي التعلم في المعلم دور 

 في الوصول للقدر الكافي من  یحدد بوضوح الخطوات العریضة والنھایات الزمنیة

  .المعلومات المطلوبة

  حسب مراحل التطور المختلفة توجیھ الطالب للتعلیم الذاتي عنده تفھم واضح لكیفیة

 للطلبة .

 . یشجع التفاعل بین الطالب وخاصھ في المشاریع  

 . یساعد الطلبة على اكتساب السلوك اإلیجابي للعمل الجماعي 

  یساعد الطالب علي الوصول لمصادر تعلیم مختلفة ومشاركتھا مع زمالئھم مما یطور

  نجاح العملیھ التعلیمیھ ب

م الذاتي المختلفة ویشجعھم علي تغییر تلك الطرق للوصول یدعم الطلبة بمصادر التعل

  للمستوي المطلوب .
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 Discussion :المناقشة استراتیجیة .٧

 قاعة داخل األفراد بین الخبرات وتفاعل ، األفكار و األراء تبادل على یعتمد منظم حوار ھي

عبارة عن عقد اجتماع مع عدد من الطالب حول مشكلة من المشكالت او ، كما انھا  الدرس

قضیة من القضایا ودراستھا دراسة منظمة بقصد الوصول الي حل مشكلة او االھتداء في راي 

  لموضوع معین 

 معرفة التدریس ھیئة لعضو وتتیح المدروسة، للمادة الفھم تعمیق وسائل من وسیلة المناقشة وتعد

 اآلخرین، نظر وجھات واحترام اإلصغاء مھارات لدیھم وتنمي الطالب، لدى والضعف نقاط القوة

 كمھارات العلیا العقلیة المھارات من كثیرا وتنمي بالنفس، الرأي، والثقة عن التعبیر ومھارات

 واالستنباط والتحلیل واإلبداعي، الناقد التفكیر

  

  المناقشة استیراتیجیة في المتعلم دور

  تنمیة مھاراتھ للوصول للعلم بنفسھیحاول جاھدا  

 . یتقبل قدرًا مناسبًا من المسؤولیة في العمل الجماعي 

  ویعمل باستقاللیة عن المعلم . والجھد واالمكانیات المتاحةیستخدم إدارة الوقت ، 

  یبحث عن كل ما ھو جدید في موضوع المناقشة او حل للمشكلة 

  یساعد زمالئھ الطالب للوصول الي المعلومات 

     

   المناقشة استیراتیجیة في المعلم دور 

 الموضوع وعناصریتم مناقشتھ مع الطالب  سوف الذي الموضوع حددی  

 من عنصر كل عن كافیة إجابات تعطي التي المرتبة من األسئلة مجموعة اعداد 

 الموضوع عناصر
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  في الوصول للقدر الكافي من  والنھایات الزمنیةیحدد بوضوح الخطوات العریضة

 المعلومات المطلوبة

 للموضوع معنى تعطي متكاملة صورة في ویضعھا المعلومات كل بین ربطی. 

 یلخص كل ما یقولھ الطالب من افكار واراء ومفاھیم 

  یقوم بمساعدة الطالب الي استخالص النتائج والتوصیات في ضوء عناصر مناقشة

 الموضوع.

 تشجیع الطالب علي ابداء آرائھم وافكارھم عن طریق التعزیز االیجابي 

 عدم السخریة او التھكم من الطالب الذي یخطئ 

  عدم تكرار السؤال اال اذا طلب الطالب ذلك 

  

  Peer learningالتعلم باالقران :  .٨

قیام طالب او مجموعة من الطالب بتعلیم بعضھم البعض مثل تكلیف احد الطالب بشرح احدي 

المحاضرات لزمالئھ او تعلیق الطالب علي العروض التقدیمیھ لزمالئھم واظھار نقاط الضعف 

  والقوة 

  

  باالقران التعلم في المتعلم دور

 . یتقبل قدرًا مناسبًا من المسؤولیة في العمل الجماعي 

  ویعمل باستقاللیة عن المعلم . والجھد واالمكانیات المتاحةیستخدم إدارة الوقت ، 

  یبحث عن كل ما ھو جدید في موضوع المناقشة 

  یساعد زمالئھ الطالب للوصول الي المعلومات 

  یحاول جاھدا تنمیة مھاراتھ للوصول للعلم بنفسھ  
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   باالقران التعلم في المعلم دور 

 الموضوع وعناصریتم مناقشتھ مع الطالب  سوف الذي الموضوع حددی  

 في الوصول للقدر الكافي من  یحدد بوضوح الخطوات العریضة والنھایات الزمنیة

 المعلومات المطلوبة

 للموضوع معنى تعطي متكاملة صورة في ویضعھا المعلومات كل بین یربط. 

 ء عناصر الموضوع.یقوم بمساعدة الطالب الي استخالص النتائج والتوصیات في ضو 

  تشجیع الطالب علي البحث عن المعلومات ومساعدة بعضھم البعض 

  مساعدة الطالب علي ابداء آرائھم وافكارھم 

  

  Field tripsالرحالت المیدانیة :  .٩

الي حیث الحیاة العلمیة التطبیقیة،  وھو اصطحاب الطالب خارج نطاق التعلیم المعتاد

وذلك لربط الجانب النظري بالواقع الحیاتي والعملي، وتطبیق ما تم دراستھ في الواقع، 

  وكسر حالة الجمود والملل وتولید حماس لدي الطالب. 

  المیدانیة الزیارة في المتعلم دور

 . یتقبل قدرًا مناسبًا من المسؤولیة في العمل الجماعي 

  ویعمل باستقاللیة عن المعلم . والجھد واالمكانیات المتاحةیستخدم إدارة الوقت ، 

 یبحث عن كل ما ھو جدید في مكان الزیارة 

  التحدث مع االشخاص السؤلین في اماكن الزیارات لالستفادة من معلوماتھم وخبراتھم 

  یساعد زمالئھ الطالب للوصول الي المعلومات 

  معلومات بنفسھیحاول جاھدا الوصول لل  
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    المیدانیة الزیارة في المعلم دور 

 یحدد ھدف الزیارات المیدانیة 

 یقوم باختیار اماكن الزیارة بما یتناسب مع اھداف المقرر الدراسي 

 یتم مناقشتھ في مكان الزیارة سوف الذي الموضوع حددی  

  المعلومات الوصول للقدر الكافي من یحدد بوضوح الخطوات العریضة والزمن

 في مكان الزیارة المطلوبة

  تشجیع الطالب علي البحث عن المعلومات ومساعدة بعضھم البعض في اماكن

 الزیارات

  مساعدة الطالب علي ابداء آرائھم وافكارھم  عن اماكن الزیارة  

  

 E-Learning إستراتیجیة التعلیم االلكتروني : .١٠

التلقین إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمیة المھارات وسیلة تدعم العملیة التعلیمیة وتحولھا من طور 

وتھدف إلى إیجاد بیئة تفاعلیة غنیة بالتطبیقات تجمع كل األشكال اإللكترونیة للتعلیم والتعلم حیث 

تعتمد على تطبیقات الحاسبات اإللكترونیة وشبكات اإلتصال والوسائط المتعددة في نقل المھارات 

الویب وغرف التدریس اإلفتراضیة حیث یتم تقدیم محتوى دروس والمعارف وتضم تطبیقات عبر 

عبر اإلنترنت واألشرطة السمعیة والفیدیو ویمكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعلیم في أي 

  وقت وأي مكان.

  تستخدم ھذه االستراتیجیة في المحاضرات والسكاشن بالنسبة للطالب 

  من امثلة التعلیم االلكتروني

 On line test 

 learning_E 
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 Vedio Conference 

  مقرر الكتروني 

 تمارین وعمل ابحاث 

  االلكتروني التعلیم إستراتیجیة في المتعلم دور

 . یحصل علي المقرارات والمراجع التي یحتاجھا الكترونیا  

 . االلتزام بالمواعید الدارة الوقت  

 . انجاز المھمات المطلوبھ منھ في الوقت المحدد لھا  

  مع زمالئھ.التواصل  

  

  نيااللكترو التعلیم إستراتیجیة في المعلم دور

 . یقوم برفع المقررات الكترونیا لسھولة الحصول علیھا  

 ممساعده الطالب في تحدید  المراجع المطلوبة لتنمیة مھاراتھ .  

 .  یعلم الطالب ادارة الوقت في التدریب واالمتحانات بشكل جید  

  

  Role Play : استراتیجیة لعب األدوار  .١١

ھي أحدى أسالیب التعلیم والتدریب التي تمثل سلوكًا واقعیًا في موقف مصطنع ، ویتقمص كل فرد 

من المشاركین في النشاط التعلیمي أحد األدوار التي توجد في الموقف الواقعي ، ویتفاعل مع 

  . اآلخرین في حدود عالقة دوره بأدوارھم

 :أھدافھا

  ، وعن االنفعاالت لدى الطالبتوفیر فرص التعبیر عن الذات. 
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 یادة اھتمام الطالب بموضوع الدرس المطروح ، حیث یمكن للمعلم أن یضمنھا المادة ز

 . العلمیة الجدیدة ،أو یقوم بتعزیز المادة العلمیة المدروسة

  تدریب الطالب على المناقشة والتعرف على قواعدھا ، وتشجیعھم على االتصال مع

 . معلومات أو االستفسار عنھابعضھم البعض ؛ لتبادل ال

  إكساب الطالب قیمًا واتجاھات تعدل سلوكھم ، وتساعدھم على حسن التصرف في مواقف

  معینة إذا وضعوا فیھا

   تشجیع روح التلقائیة لدى الطالب ، حیث یكون الحوار خاللھا تلقائیًا وطبیعیًا بین الطالب

 . بنص أو حوار، وبخاصة في مواقف األدوار الحرة وغیر المقیدة 

 تنمیة قدرة الطالب على تقبل اآلراء المختلفة ، والبعد عن التعصب للرأي الواحد . 

 تقویة إحساس الطالب باآلخرین ، ومراعاة مشاعرھم ، واحترام أفكارھم . 
 

 :إجراءات تنفیذھا

 یتألف نشاط لعب األدوار من ثالث مراحل ، وتشمل تسع خطوات ھي : 
ة اإلعداد ، وتشمل الخطوات التالیة : االعداد ، اختیار المشاركین ، المرحلة األولى : مرحل

 .تھیئة المسرح ، إعداد المالحظین

 المرحلة الثانیة : تمثیل األدوار ، وتشمل خطوة تمثیل الدور . 

  المرحلة الثالثة : المتابعة والتقویم ، وتشمل الخطوات التالیة : المناقشة والتقویم ، إعادة

( إذا دعت الحاجة ) ، المناقشة والتقویم ( بعد إعادة الدور ) ، المشاركة في تمثیل الدور 

 . الخبرات

  االدوار لعب إستراتیجیة في المتعلم دور

 . یحصل علي السیناریو من المعلم  

  یقوم بقراءة السیناریو وفھمھ جید 

  یساعد زمالئھ في تمثیل االدوار 
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  االلتزام بالمواعید في اداء االدوار  

 .التواصل مع زمالئھ  

  

  االدوار لعب إستراتیجیة في المعلم دور

  تحدید الموضوعات الخاصة بلعب االدوار 

  تجھیز السیناریو واعداده مع الطالب  

 . مساعده الطالب في تحدید  المراجع المطلوبة لتنمیة مھاراتھم في لعب االدوار  

  تحدید واعالن االھداف من لعب االدوار للطالب 

 طالب في تمثیل ادوارھم بكفاءةمساعدة ال 

  یقوم بشرح وایضاح للطالب عما یقوم بھ زمالئھم من لعب باالدوار 

 اعداد االسئلة الخاصة للتاكد من مدي استعیاب الطالب لموضوع الدرس 

 /المیدانياستیراتیجیة التدریب العملي  .١٢

یعمل بھ ، وذلك اكتساب المتدرب الخبرات و المھارات في مجال التخصص او المجال الذي 

   .لتھیئة المتدرب للعمل و التوازن بین األطار النظري و العملي

 والخبرات بالمعارف الطالب تزوید إلى االجتماعیة الخدمة في المیداني التدریب یھدف

 النظریة األسالیب ترجمة على مساعدتھم خالل من وذلك مھنة،ال لممارسة الالزمة والمھارات

 المرضي مشكالت حل في تسھم تطبیقیة أسالیب إلى الدرس قاعات داخل علیھا حصلوا التي

  .والمجتمع

  اھداف التدریب العملي/ المیداني

 التدریب بعملیة المعني األكادیمي والقسم والكلیة الجامعة أھداف تحقیق. 
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 الخطط  على إیجابي بما ینعكس األعمال ومجتمع الجامعة بین العاالقت توثیق

 .الدراسیة

 من  وتمكنھم العمل سوق متطلبات مع تتناسب التي العملیة المھارات الطلبة اكسب

 .مجدیة بّناءة بصورة األعامل مجتمع في مباشرة االنخراط

 تحكمھا  حقیقیة عمل بیئة في النظریة المعارف لتطبیق الكاملة الفرصة الطلبة إعطاء

 .الدراسة من األخیرة المرحلة أثناء السوق احتیاجات ضوابط

 بنجاح الفھم ھذا لتحقیق والسعي العمل، سوق الحتیاجات الطلبة فھم تطویر. 

 حقیقیة عمل بیئة في یة النظر المعارف بتطبیقھم وذلك الطلبة لدى الثقة بناء. 

 االلتزام بقیم على تشتمل تخصصاتھم مجاالت في مھمة عملیة مھارات الطلبة اكسب 

ھذه  وتكون العمل، یق فر ضمن التخصصي العمل ومھارات اإلبداع وإثارة العمل

  المختلفة العمل میادین في للدخول مبكرة خبرات بمثابة المھارات

 طریق عن المستھدفة المھارات من مجموعة تحقیق في العملي التدریب یسھم 

 الممارسات  من اكتساب الطلبة الكثیر

  

 :للطالب المیداني التدریب أھمیة :أوًال

 .العمل بسوق الطالب انخراط 

 .المیداني التدریب فترة خالل النظریة المسارات في الطالب درسھ لما العملي التطبیق 

 .تخصصھ مجال في جدیدة وخبرات لمھارات الطالب اكتساب 

 : للكلیة المیداني التدریب أھمیة :ثانیًا

 .عالیة مھنیة كفاءة ذات جدیدة بكوادر الُمجتمع إمداد 

  . الكلیة طالب لدى العملیة الخبرات ُمستوى تحسین 
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  المیداني التدریب إستراتیجیة في المتعلم دور

 فیھا یتدرب التي الُمؤسسة بلوائح االلتزام. 

  طبقا الئحة الكلیة لعدد ساعات العملي وفقا لكل  الكامل الیومي بالحضور االنتظام

 .مقرر

 .االلتزام بالزي العملي المقرر ارتدائھ من قبل رئیس القسم 

 للُمشرف االعتذار یجب الغیاب أو التأخر تلزم ضرورة أو طارئ أي حدوث حال في 

 .الُمؤسسة ومن ثم

 بھا یكلف التي واألنشطة األعمال وسائر الیومي الجدول الُمتدرب ینفذ. 

 المظھر وأخالقھا في  المھنة بآداب االلتزام حیث من كامًال تطبیقًا الكلیة فلسفة تطبیق 

 .الحسنة والقدوة الجید العامة والسلوك

 واالستفادة  ومھارات معارف من الكلیة في الُمتدرب الطالب تعلمھ ما تطبیق

  الُمؤسسة إمكانات قدراإلمكان من

 م معھ والتجاوب األكادیمي الُمشرفع مشرف التدریب المیداني وم الكامل التعاون

 .العلمیة موتوجیھاتھ مخبراتھ من واالستفادة

 التى  والفئة فیھا والعاملین الُمؤسسة عند طیب أثر وترك الُمؤسسة مع طیبة عالقة بناء

 .الُمؤسسة تخدمھا

 التدریب موقع في علیھا الطالب إطالع یتم التي المعلومت سریة على المحافظة. 

  

  

  المیداني التدریب إستراتیجیة في المعلم دور

  قبل من المعدة القائمة من الطالب فیھا سیتدرب التي المؤسسة رااختیالمساعدة في 

 .اخري جھة اقتراح أو العملي التدریب ومركز القسم
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 محددة لمواعید وفقا إلنجازھا الزمني والجدول وأھدافھا التدریب موضوعت تحدید 

 جھة لدى المیداني المشرف مع بالتنسیق ذلك یكون و التدریب، دلیل جاء في بما ترتبط

 .التدریب

 التدریب أھداف مع یتوافق وبما التدریبیة الخطة لتحدید المیداني المشرف مع التنسیق 

 .التدریب وإمكانات جھة

 یدھم بتزو وذلك للتدریب السابقة الفترة خالل الطلبة تھیئة عملیة على اإلشراف 

 خالل علیھا التركیز یجب التي النقاط وأھم وأھدافھ التدریب مساق بالمعلومات حول

 .الشأن ھذا في العملي التدریب مركز مع والتنسیق التدریب وموعد بدء التدریب عملیة

 حول راتھماواستفس أسئلتھم على بةاباإلج وذلك یب التدر فترة خالل الطلبة عدةامس 

 .المجال ھذا في األداء جودة یضمن الذي النحو وعلى معینة مھنیة تاممارس

 للمتدرب یة الدور یر التقر متبعة نموذج وتعبئة التدریب موقع زیارة. 

 عملیة حول موجزة بتقاریر العملي التدریب ومركز كلیتھ األكادیمي المشرف یزوِّد 

 استفادتھم وحدود الطلبة انتظام مدى على الوقوف والمركز للكلیة یتیح التدریب وبما

 تلك خالل من یحدد كما تخصصاتھم مجال في عملیة لخبرات ومھارات واكتسابھم

 وتوصیاتھ الدراسي الفصل نھایة في یب التدر من عملیة المستفادة الدروس التقاریر

 .القادمة الدراسیة الفصول في أداء أفضل ضمن أجل من استثمارھا كیفیة حول

 التقاریر متابعة نموذج حیث من المتدرب بالطالب الخاص الملف اكتمل من التأُكّد 

 للطالب المیداني المشرف تقیم ونموذج المدربة للجھة الطالب تقییم یة ونموذج الشھر

 .الطالب الذي یعده النھائي یر والتقر

 مع  بالتنسیق الطالب تدریب خطة تواجھ قد التي والصعوبات المشكالت معالجة

  األكادیمي المشرف

 التدریب خطوات في ومناقشتھ الطالب متابعة. 

 المیداني التدریب فترة خالل الطالب من المطلوبة المھام توضیح. 

 وخبرات معلومات من یحتاجونھ ما بكل للطالب ساعدة والُم العون قدیمت. 

 الُمؤسسة بمرافق الُمتدربین الطلبة تعریف. 
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  االحتفاظ بملف الطالب الذي یحتوي علي التقاریر وكل ما یتعلق بمتابعة الطالب

  كالحضور واالنصراف 

 

  Demonstration: استیراتیجیة العرض التوضیحي  .١٣

 وذلك فكرة أو مفھوم لتوضیح المتعلمین من مجموعة أو المعلم بھ یقوم عملي أو شفوي عرض ھو

 المتعلم یوضح كأن . واضحة ولغة بطریقة المفھوم عرض إعادة على المتعلم قدرة مدى إلظھار

   .بالواقع ربطھ أو عملیة تجربة خالل من مفھومًا

 نحو على الطبقیة المواد لتصور الطالب إعداد یتم ، التوضیحي العرض خالل من التدریس في

 التدریب خطوات للطالب المعلم وعرض شرح خالل من العمل بیئة في موضح ھو كما فعالیة أكثر

    العملي االجراء او

 ، الورقي اللوح مثل صور بمساعدة فكرة لتوصیل ُتستخدم تدریس طریقة ھو التوضیحي العرض

 في بھ القیام أو شيء عصن كیفیة ما شخص تعلیم عملیة انھا كما إلخ. ، الطاقة ونقطة ، والملصقات

   الطالب امام عملیا توضیحیھا او وعرضھا الخطوة بشرح المعلم یقوم حیث بخطوة، خطوة

 فوائد طریقة العرض:

  تحفیز التالمیذ وإثارة دوافعھم لتعلم الموضوع ،   .١

  تساعد المعلم على النقل المنظم للمعلومات   .٢

المنظمة وإدراك الترابط بین عناصر الموضوع تساعد التالمیذ على اإلنصات والمتابعة    .٣

  الذي تتم معالجتھ .

تزید من اھتمام التلمیذ بموضوع الدرس وتحقق لھ االنتباه واإلنصات والمتابعة الجیدة     .٤

من فاعلیة التعلم وتساعد التالمیذ في االحتفاظ بما  أیضًا تزید لذلك فإنھا  لمعالجة المعلم

  فقط . عنھ  یمكن االحتفاظ بھ بصورة أفضل من أن نسمعفما نراه بالعین  ، تعلموه

  التوضیحي العرض إستراتیجیة في الطالب دور
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 العملي. البیان بتقدیم المعلم قیام أثناء في والُمشاھدة اإلنصات على غالًبا الطلبة دور یقتصر 

 المعلم دور بعد الطلبة دور ویأتي ، التقدیم ھذا في معھ أكثر أو طالًبا المعلم ُیشرك وقد 

 دروس في للمعارك بتمثیل الطالب یقوم كأن العملیة للعروض بتطبیق یقومون حیث

  التاریخ.

 التوضیحي العرض إستراتیجیة في المعلم دور  

 العملیة للدروس التوضیحي العرض من االھداف تحدید  

 شرحھا یتم التي العملیة الدروس اعداد  

 الطالب امام وغیرھا والتجارب والمھارات العملیة التطبیقات ببعض القیام  

 اخطائھم وتصحیح بخطوة خطوة العرض بخطوات القیام في الطالب مساعدة 

 

  استیراتیجیة دراسة الحالة    .١٤

تعرف دراسة الحالة على أّنھا عرض وصفي معمق لموقف معین أو نموذج واقعي بھدف أغراض 

ألغراض التدریب والتعلیم، وتتطلب دراسة الحالة أن یتوفر عرض تفصیلي البحث التربوي أو 

لكافة عناصرھا وتفاعالتھا ومتغیراتھا، باإلضافة إلى وصف دقیق للحالة التي تتم دراستھا أو 

تقویمھا، باإلضافة إلى التطرق للظروف والعناصر البشریة والمادیة الواقعة في سیاق الحالة، كما 

  قافیة والمؤسساتیة السائدةتھتم بالقیم الث

   الحالة دراسة في المتعلم دور

 یحاول جاھدا تنمیة مھاراتھ للوصول للعلم بنفسھ  

 . یتحمل المسؤولیة في العمل الجماعي 

  ویعمل باستقاللیة عن المعلم. والجھد واالمكانیات المتاحةیستخدم إدارة الوقت ، 

  مشكلةیبحث عن كل المصادر المتاحة لدراسة الحالة وحل 

 یستخدم التنكولوجیا والوسائل الحدیثة للبحث عن المعلومات 
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  الدراسة یساعد زمالئھ لحل مشكلة 

 یقوم بجمع المعلومات وتنظیمھا وتحلیلھا للوصول الي حل مشكلة الدراسة 

 اقتراح حلول مناسبة لمشكلة الدراسة 

 

   الحالة دراسة في المعلم دور  

 في الوصول للقدر الكافي من  ایات الزمنیةیحدد بوضوح الخطوات العریضة والنھ

  لدراسة الحالة المعلومات المطلوبة

 حسب مراحل التطور المختلفة للطلبة .یوجھ الطالب للبحث عن معلومات یوضح و 

 .یشجع التفاعل بین الطالب  

 . یساعد الطلبة على اكتساب السلوك اإلیجابي للعمل الجماعي 

  یساعد الطالب علي الوصول لمصادر تعلیم مختلفة ومشاركتھا مع زمالئھم مما یطور

 العملیھ التعلیمیھ بنجاح 

  یدعم الطلبة بمصادر مختلفة ویشجعھم علي تغییر تلك الطرق للوصول للمستوي

  المطلوب .

  

 استیراتیجیة المحاكاة .١٥
 

لتقریب الطلبة إلى العالم المحاكاة ھي "طریقة أو أسلوب تعلیمي یستخدمھ المعلم عادة 

الواقعي الذي یصعب توفیره للمتعلمین بسبب التكلفة المادیة أو الموارد البشریة ، أن 

  أسلوب المحاكاة یھدف إلى التدریب على االجراءات العملیة كما ھي بالواقع

 خطوات التدریب بالمحاكاة
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 ف تدریبھا وأھداف الخطة تحلیل األداء لتحدید االحتیاجات التدریبیة والشخصیات المستھد

 .التدریبیة
 لیل األعمال الحقیقة التي سیتم التدریب علیھا ألول مرة أو التدریب علیھا لرفع مستوى تح

 .األداء بھا

 تحدید العناصر األساسیة لبیئة العمل الممكن توفیرھا بمقر التدریب. 

 تھیئة البیئة التدریبیة المشابھة للبیئة الفعلیة. 

 لتدریبیةتنفیذ العملیة ا. 

 تقییم األداء التدریبي السابق والالحق لمزاولة المتدرب للعمل الحقیقي. 

 تھیئة البیئة التدریبیة المشابھة إلى أكبر درجة ممكنة بالبیئة الحقیقیة لمزاولة العمل. 

  التدریب على مواقف تحاكي وتشابھ تماما ما یمكن أن یحدث بالبیئة الفعلیة دون إفراط أو

 .غیر المبالغة في حاالت غیر واقعیةتفریط ومن 

 تم تكثیف التدریب في حالة المتدرب قلیل الخبرة بینما یقل إلى حد ما للمتدرب الذي لھ ی

 .سابق خبرة

 

   المحاكاه استیراتیجیة في المتعلم دور

 وأدوارھم فیھا   یقوم المتعلمون باالستماع الجید لعرض المعلم عن المحاكاة . 

 وإتقان جدیة بكل معلمھم مع نسقوھا التي األدوار بأداء الطالب ومیق . 

 الواقعي العالم في یقابلھ وما یحاكیھ الذي الدور بین الطالب یربط 

   

   المحاكاه استیراتیجیة في المعلم دور 

 وموضوعھ وقضیتھ ، تحدید الموقف من قبل المعلم في شكل النموذج المراد عملھ 

  تنفیذھا مراعیا عامل الزمان والمكان واإلمكانات تحدید عناصر أشكال المحاكاة المراد

 .المتاحة

 یوضح للطالب ویشرح لھم طبیعة األدوار التي سیحاكونھا ویحدد األدوات 
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  یقوم المعلم بدور اجتماعي مغایر لدوره ، أو یعرض دوره على زمالئھ ویناقش

 .اآلخرین بأدوارھم ووظائفھا الممثلین

 األداء في  داھا المتعلمون ( الالعبون) یقوم المعلم بمناقشةبعد استماعھ إلى األدوار التي أ

 .ضوء األھداف

 

  : راتیجیة خرائط المفاھیمیستا .١٦

ھي استراتیجیة تدریسیة فاعلة في تمثیل المعرفة عن طریق أشكال تخطیطیة تربط المفاھیم 

  .ببعضھا البعض بخطوط أو أسھم یكتب علیھا كلمات تسمى كلمات الربط

خرائط المفاھیم في تقدیم معلومات جدیدة ، واكتشاف العالقات بین المفاھیم ، وتعمیق وتستخدم 

   .الفھم ، وتلخیص المعلومات ، وتقویم الدرس

  

  :أھدافھا

   .تنظیم المعلومات في دماغ الطالب ؛ لسھولة استرجاعھا

   .تبسیط المعلومات على شكل صور وكلمات 

   .معینالمساعدة على تذكر المعارف في شكل  

   .ربط المفاھیم الجدیدة بالبنیة المعرفیة للمتعلم 

   .تسھم في إیجاد عالقات بین المفاھیم 

   .تنمیة مھارات المتعلم في تنظیم المفاھیم وتطبیقھا وترتیبھا 

   .تزوید المتعلمین بملخص تخطیطي مركز لما تعلموه 

 

  :إجراءات التنفیذ

   :التالیة یمكن تصمیم خریطة مفھوم بإتباع الخطوات
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   .اختیار موضوع ولیكن ھو المفھوم الرئیس .١

 .ترتیب أو تنظیم قائمة بالمفاھیم األكثر عمومیة وشموًال إلى األكثر تحدیدًا.  .٢

  .تنظیم المفاھیم في شكل یبرز العالقة بینھا.  .٣

  .ربط المفاھیم مع بعضھا بخطوط ، وتوضیح نوعیة العالقة بینھا بكلمات تعبر عنھا.  .٤

   .استخدام األلوان والصور قدر اإلمكان.  .٥

   



  

        
 

 

 
 


 

 


 

Fax: (086) -2347764                                                                              Website: http://www.minia.edu.eg/nurs/Tel: (086)-2347765
Faculty E-mail: nursing.prt@mu.edu.eg QAAU E-mail: QAAU123@s-mu.edu.eg 

 

المستھدفة في برنامج مع المخرجات  والتعلمومصفوفة استراتیجیات التدریس

  البكالوریوس لكلیة التمریض

  المخرجات المستھدفة  استیراتیجیات التدریس والتعلم
  المعرفة والفھم   المحاضرة  .١

  المعرفة والفھم  والمھارات الذھنیة  العصف الذھني  .٢

  المھارات الذھنیة والمھنیة والعامة  حل المشكالت  .٣

  المھارات الذھنیة والمھنیة والعامة  التعلم الجماعي  (التعاوني) .٤

  المعرفة والفھم المھارات الذھنیة والعامة  المحاضرة التفاعلیة .٥

  المھارات الذھنیة والمھنیة والعامة  التعلم الذاتي .٦

  العامةوالمعرفة والفھم المھارات الذھنیة   المناقشة .٧

  المھارات الذھنیة والمھنیة والعامة  التعلم باالقران  .٨

  المھارات الذھنیة والمھنیة والعامة  الزیارة المیدانیة  .٩

  المعرفة والفھم المھارات الذھنیة والمھنیة والعامة  التعلم االلكتروني .١٠

  والعامةالمھارات الذھنیة والمھنیة   لعب االدوار .١١

  المعرفة والفھم المھارات الذھنیة والمھنیة والعامة  التدریب العملي  .١٢

  المعرفة والفھم المھارات المھنیة   العرض التوضیحي .١٣

  المھارات الذھنیة والمھنیة والعامة  دراسة الحالة  .١٤

  المھارات الذھنیة والمھنیة والعامة  المحاكاه .١٥

  المھارات الذھنیة والمھنیة   خرائط الفھم  .١٦
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  مصفوفة المقرارت الدراسیة مع استیراتیجیات التدریس والتعلم 

استیراتیجیات التدریس 
  والتعلم

  مقرارت الفرقة االولي 

أساسیات  
ض (

التمری
١(

أساسیات    
ض (

التمری
٢(

  

طفیلیات
تشریح  
فسیولوجي  

میكروبیولوجي  
كیمیاء حیویة  
  

  

لغة إنجلیزیة
س السلوك   

أس
اإلنساني

حاسب آلي  
  

علم 
اإلجتماع

  

  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  المحاضرة 
                    √  √  العصف الذھني 

                    √  √  حل المشكالت 

    √      √  √  √      √  √  التعلم الجماعي  (التعاوني)

    √  √    √  √  √    √  √  √  المحاضرة التفاعلیة

                    √  √  التعلم الذاتي

  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  المناقشة
    √      √    √      √  √  التعلم باالقران 

  √                  √  √  الزیارة المیدانیة 
                    √  √  التعلم االلكتروني

                    √  √  لعب االدوار

    √      √  √  √  √  √  √  √  التدریب العملي 

      √              √  √  العرض التوضیحي

  √                      دراسة الحالة 
                    √  √  المحاكاه

                        خرائط الفھم 
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  مصفوفة المقرارت الدراسیة مع استیراتیجیات التدریس والتعلم 

استیراتیجیات التدریس 
  والتعلم

   الثانیةمقرارت الفرقة 

ض 
تمری

باطني وجراحي
ض  

صحي في التمری
التقییم ال

  

باثولوجي
  

ض 
أمرا

باطنة
فارما كولوجى  
  

س
علم النف

  
ض 

تمری
الطوارئ وال

حاالت 
ال

حرجة
  

جراحة
 

عامة
  

طب الحاالت الحرجة 
والطوارئ

اللغة اإلنجلیزیة  
أدویة تطبیقیة  
  

ض
صحة والمر

التغذیة في ال
  

  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  المحاضرة 
  √      √    √  √    √    √  √  العصف الذھني 
  √      √  √  √  √    √    √  √  حل المشكالت 

            √          √  √  التعلم الجماعي  (التعاوني)
  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √    √  المحاضرة التفاعلیة

            √          √  √  التعلم الذاتي
  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  المناقشة

                        √  التعلم باالقران 
            √            √  الزیارة المیدانیة 
        √  √    √  √  √  √    √  التعلم االلكتروني

            √          √  √  لعب االدوار
            √          √  √  التدریب العملي 

            √          √  √  التوضیحيالعرض 
  √      √  √  √  √    √    √  √  دراسة الحالة 

          √  √      √      √  المحاكاه
                      √    خرائط الفھم 
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  مصفوفة المقرارت الدراسیة مع استیراتیجیات التدریس والتعلم 

استیراتیجیات 
  التدریس والتعلم

  مقررات الفرقة الثالثة

ض أطفال
تمری

طب وجراحة أطفال  
  

  

س النمو في مراحل 
علم نف

الحیاة
  

س
طرق تدری

  

ض
المعلوماتیة في التمری

صحة المرآة   
ض 

تمری
والتولید

  
ض ال

أمرا
نساء والوالدة

  

صحة مجتمع
  

مبادئ
 

اإل
دارة 

في 
ض

التمری
  

حقوق اإلنسان
  

  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  المحاضرة 
  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  العصف الذھني 
        √  √        √  √  حل المشكالت 

          √        √  √  التعلم الجماعي  (التعاوني)
    √    √  √  √  √    √  √  المحاضرة التفاعلیة

          √          √  التعلم الذاتي
  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  المناقشة

          √    √      √  التعلم باالقران 
          √          √  الزیارة المیدانیة 
          √  √        √  التعلم االلكتروني

          √          √  لعب االدوار
          √          √  التدریب العملي 

          √          √  العرض التوضیحي
        √  √        √  √  دراسة الحالة 

          √          √  المحاكاه
    √        √  √        خرائط الفھم 
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  مصفوفة المقرارت الدراسیة مع استیراتیجیات التدریس والتعلم 

استیراتیجیات 
  التدریس والتعلم

  الرابعة مقررات الفرقة 

ض
تمری

 
صحة المجتمع

  

ض
إدارة التمری

  

طرق البحث
  

وبائیات
صحي  

ف 
تثقی

ض نفسي  
تمری

  

طب نفسي
  

صاء
إح

آداب المھنة  
عالقات انسانیة  

  

  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  المحاضرة 
  √  √    √  √  √    √  √  √  العصف الذھني 
          √        √  √  حل المشكالت 

          √        √  √  التعلم الجماعي  (التعاوني)
  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  التفاعلیةالمحاضرة 

          √        √  √  التعلم الذاتي
  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  المناقشة

                  √  √  التعلم باالقران 
                    √  الزیارة المیدانیة 
          √        √  √  التعلم االلكتروني

          √        √  √  لعب االدوار
          √        √  √  التدریب العملي 

          √        √  √  العرض التوضیحي
          √        √  √  دراسة الحالة 

          √        √  √  المحاكاه
                  √    خرائط الفھم 

  

  


