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 مقدمة

 و شاملة تكون بحيت ومتسلسلة منتظمة اجرائية خطوات هى والتعلم التعليم استراتيجية

 الدراسة ةقاع داخل يحدت لما الحقيقى الواقع تمتل والتى المتعلمين لطبيعة مراعية و مرنة

 . المطلوب التعليمية المخرجات لتحقيق متاحة المكانات استغالل من

 دافاه على التعلم و التعليم مجال فى المنصورة جامعة الهندسة كلية سياسات ترتكز

 للعملية األربعة زالركائ تشمل التى و التعليمية الفاعلية معايير لتطوير األستراتيجية خطتها

 :وهم التعليمية

 .الطالب  -1 

 .الدراسية المقررات و المناهج و البرامج  - 2

 .التدريس هيئة اعضاء - 3

 .المادية األمكانات و التعليمى المناخ  - 4

 

 البحث ربط و المستمر التقويم مبدئى على تقوم بالبرنامج التعلم و التعليم سياسات ان كما

 .التعليمية العملية بتطوير العلم

 :ببرنامج الهندسة الطبية والحيوية التعلم و التعليم سياسات أهداف

 .االقليميو المحلى المستوى على التعلم و التعليم اساليب فى البرنامج تميز تعزيز  - 1

 .الجودة لمعايير طبقا المناسبة التعليمية البيئة توفير  -2

 .الجودة و لألعتماد القومية الهيئة لمعايير طبقا الخريج مواصفات تحقيق  -3

 من مجموعة المنصورة جامعة الهندسة بكلية برنامج الهندسة الطبية والحيوية تبني

 ميةالتعلي البرامج تحقيق تضمن لكى والتعلم بالتعليم الخاصة الحديثة االستراتيجيات
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. عددةالتفكيرالمت مهارات الطالب اكساب على االستراتيجيات هذه تركيز ويكون. ألهدافها

 . بذاته متعلما يصبح وأن

 من هل بما والمنظم والميسر المنقذ و المخطط أنه قى يتحدد فدوره التدريس هيئة عضو أما

 ملخص يلى وفيما. أهدافه تحقيق على تعينه ومهارات وأكاديمية علمية خبرات

 البرنامج والتى تنبثق بدورها من استراتيجيات التعليم قبل من المتبناه لالستراتيجيات

 :والتعلم الخاصة بالكلية

 

 -:التعلم التعاوني  يةستراتيجا -1

يه فرة فى تفاعل ايجابى متبادل يشعر كل مجموعات صغيشستراتيجية يعمل فيها الطالب على هى ا

راد فدد امشتركة ويتراوح ع مسئول عن تعلمه وتعلم اآلخرين بغية تحقيق أهداف كل فرد أنه

الى ستة طالب يتفاعلون فيما بينهم ويتعاونون قى مساعدة   طالبين مجموعة التعليم التعاونى ما بين

 .افراد المجموعة بعضهم البعض لتحقيق التعلم من خالل تفاعل

 :باآلتى ةتتميز هذه االستراتيجي

  الطالبزيادة معدالت التحصيل وتحسين قدرات التفكير عند. 

  تنمية روح التعاون والعمل الجماعى بين الطالب وزيادة احترام وتفهم الطالب لقدرات

 .وحاجاتهم واهتماماتهمالفردية اآلخرين 

 تهم بأنفسهمثققات ايجابية بين الطالب وزيادة نمو عال. 

 تحمل المسئولية الفردية واالحساس باالستقالل. 

 .اكساب الطالب صفة العمل تحت ضغط 

 

 :يةنجاح هذه االستراتيج شروط

 تشكيل مجموعة التعلم التعاونى من طالب غير متجانسين تحصليا أو اجتماعيا. 

 يبدأ تكوين المجموعات من طالبين وال يزيد عن ستة طالب. 

  راد المجموعة قضاؤها فى النشاط أو المشروع فرة الزمنية التى على أفتطول التحديد

 .المحدد

  الطالب الى تحقيقهيتم اختيار هدف عام يسعى. 

  يعهم وتشج ,والتأكد من فهم الطالب لها ,توضيح المهمةلمتابعة عضو هيئة التدريس وتدخله

ل كل او النشاط باالضافة الى تسجي,  ساؤل والتفكير فى تفاصيل المهمةسار والتفاالست على

 .طالب وسلوكه ما يتعلق بتعلم كل

  الطالب األهداف المتفق عليها ويتم ذلك بعدة تقويم مساعى الطالب نحو التعلم عند تنفيذ

 :أساليب منها
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 فيمكن تقديم مشكالت ليقوم بحلها طالب معين أو اختبار . تقويم كل فرد من أفراد المجموعة

 . فردي تحريري

 ل أمامثوهكذا تتم. يطلب من أي طالب آخر في المجموعة توضيح و تفسير إجابات زميله 

 . ئهعن تعلم زمال مسئوليته كل طالب

  ت ثلتفكير في العمليات التي حدو ا ,تحليل ما قام به الطالب من مهام و نشاطات و تقويمها

 .سواء كانت عمليات عقلية أو نفسية ,المهام والنشاطات اء أداء هذهثنأ

 

 :التعليم االلكترونى ةاستراتيجي  -2

وتحولها من طور التلقين الى طور االبداع والتفاعل وتنمية  هذه االستراتيجية تدعم العملية التعليمية

وتهدف الى ايجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات تجمع كل األشكال االلكترونية للتعليم والتعلم  المهارات

ل المهارات قت االلكترونية وشبكات االتصال والوسائط المتعددة فى نباتطبيقات الحاس حيت تعتمد على

 اضية حيت يتم تقديم محتوى دروستطبيقات عبر الويب وغرف التدريس االفتر ضمت والمعارف و

الطالب من الوصول الى مصادر التعليم فى أى تمكن السمعية والفيديو و ر االنترنت واألشرطةبع

 .وقت وأى مكان

 :تتميز هذه االستراتيجية باآلتى

 على  فكل متعلم يتعر ل مرة مما يضمن أنعرض المعلومات يتم بطريقة واحدة قى ك
 تغير أن التعلم بمساعدة تكنولوجيا المعلوما, المعلومات وبالجودة ذاتها المستوى نفسه من

 .التغذية الراجعة المقدمة للمتعلم تكون فردية وفورية م فانثومن , يمكن أن يكون فرديا 

   بى الذى يجد السلالتعلم بمساعدة تكنولوجيا المعلومات يوفر بيئة تفاعلية تختلف عن الدور
 ع األقرانر مفمشاركة التى قد ال تتوار مزيدا من الفكما تو ,موقف المحاضرة المتعلم نفسه فى

 .الكمبيوتر للمتعلم مع التغذية الراجعة من , 

   المتعلم يستطيع التحكم فى طريقة عرض المعلومات التى تقدمها استراتيجية التعلم بمساعدة
دة أجزاء معينة من المحتوى ومراجعتها بقدر مايريد أو تخطى المعلومات ) اعا تكنولوجيا

 .بعض األجزاء(

  سفصل التى يظهر فيها التنافلم فى بيئة آمنة مقارنة يبيئة اليتم التع. 

  من أسلوبتنوع أساليب التعلم حيت يمكن استخدام أكتر: 

التعلم عن بعد: أينما يتواجد الطالب يستطيع الحصول على المواد التعليمية التى يريدها   -

 .عن بعد
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يع المتعلم دخول المواقع التعليمية أو التدريبية ذات المواد طالتعلم المفتوح والمرن: يست -

 .اءشالتعليمية ويختار منها ما يتعلمه وقتما ي المناسبة للمناهج

ة من ويمكن لمجموع ,يمكن للمتعلم أن يتعلم مع المواقع التعليمية بمفرده الجماعى:التعلم  -

 .استخدام المواد التعليمية المتاحة معا تحت اشراف عضو هيئة التدريس المتعلمين

  د لتقديم يها من موافلعضو هيئة التدريس أن يستخدم ما تتيح المواقع التعليمية والتدريبية

 .التدريس نقاط معينة من المنهج يةعروض تعليم

 

  -ي :العصف الذهن ةاستراتيجي -3

هى خطة تدريسية تعتمد على توليد أكبر عدد ممكن من األفكار من مجموعة من األشخاص خالل 

حة أو حل مشكلة فى جو تسوده رمعالجة موضوع من الموضوعات المقتوجيزة ل فترة زمنية

 .او السخرية ألفكار بعيدا عن المصادرة والتقويما الحرية واألمان فى طرح

 :باآلتى ةتتميز هذه االستراتيجي

 سهلة التطبيق فال تحتاج الى تدريب طويل. 

 اقتصادية حيت ال تتطلب أكتر من مكان مناسب وبعض األقالم واألوراق. 

 حيت يتدرب الطالب على طرح آرائهم بحرية تامة ,تنمى التقة بالنفس. 

  بأكبر عدد من الطالتضمن مشاركة. 

 رة والتحدىثاروح االجتماع تضفى على جو اال. 

 -:ةعوامل نجاح هذه االستراتيجي

 أن يسود الجلسة جو من خفة الظل والمتعة. 

 ناء الجلسة و تشجيعهاثة أفكار الغير مألوفقبول األ. 

 الترحيب بالكم والنوع ( ,التمسك بالقواعد الرئيسية للعصف الذهنى ) تجنب النقد. 

 أن يفصل المسؤول عن الجلسة بين استتباط األفكار وبين تقييمها. 

 شخصا 22-6 يجب أن يكون عدد المشاركين قى جلسات العصف بين. 

 تدوين وترقيم األفكار المنبتقة من الجلسة بحيت يراها جميع المشاركين. 
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 :التعلم التجريبى  استراتيجية -4

استراتيجية التعلم التجريبى قى أغلب المقررات قى البرامج  يتنبي البرنامج

رف لتطبيق المعابعمل تجارب معملية  بيمية المختلقة من خالل قيام الطالالتعل

لطالب ا المكتسبة فى بعض المقررات الدراسية بما يؤدى الى ترسيخ المفاهيم لدى

ع والشركات وأيضا التدريب نباالضافة الى عمل زيارات ميدانية فى المصا

ن مرحلة م مستوي الثاني والثالثرة الصيفية فى الالفت الميدانى الذى يتم خالل

 .البكالوريوس

 

 :التعلم الذاتى استراتيجية -5

استراتيجية التعلم الذاتى الذى يعتمد على قيام الطالب بتحصيل  يتبني البرنامج

قدراته الذاتية فى التحصيل من مصادر التعلم  المعارف والمهارات معتمدا على

ه مما يؤهله سفبن المختلفة مما يحقق تنمية شخصيته والقدرة على مواصلة التعليم

الذى يحدت قى مجال تخصصه وتقوم الكلية بتطبيق هذا لمتابعة التقدم والتطور 

ى أغلب مقررات البرامج ف طبيقية والمشاريع الت ثخالل البحو االسلوب من

باستخدام المكتبات والمراجع والبحوث التي يتم التعامل معها  التعليمية المختلفة

 .والتى يتم توفيرها من حساب بنك المعرفةذاتيا 

  -:رالتعليم الغير مباش ةاستراتيجي  - 6

استراتيجية التعليم الغير مباشر من خالل قيام الطالب بحل  برنامجال يتبني

وعمل امتحانات تقيس المخرجات  فالمعار مجموعة من التمارين التطبيقية على

التى تم تدريسها بالمقررات الدراسية ويقوم عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئة 

زز مما يع ,المشكالتى حل تلك فالطالب وتقديم المساعدة لهم  المعاونة بمتابعة

 .فى الحياة العملية شكالت التى تواجههممرة الطالب على حل القد
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  -:البحثيالتعليم  ةاستراتيجي -7

 

 ةيميلتعلا ةيالخاصة بالعمل ةيفى البحوث العلم سيالتدر ئةياعضاء هالطالب مع مشاركة 

ومهارات ونشر البحوث العلمية المتخصصة مما يساعد الطالب علي اكتساب 

 النشر العلمي المتخصص في مختلف المجالت المختلفة.

 

 

 -:استراتيجية الخرائط الذهنية - 8

ين األفكار ب تبين العالقات , المقروء في صورة مرئيةالخريطة الذهنية تعني تنظيم الموضوع 

السابقة للقارئ توضح عالقة  وبين المعرفة, والمفاهيم والشخصيات الواردة في الموضوع 

أو , أو مربعات ,عن طريق رسم دوائر الجزء بالكل؛ واألفكار الرئيسة بالتفاصيل الجزئية

وترتبط مع بعضها بأسهم وخطوط  ,وأخرى فرعية مستطيالت تحتوي على كلمات أساسية

 في الدوائر والمربعات والمستطيالت. توضح العالقة بين ما يوجد

 

 :باآلتى ةتتميز هذه االستراتيجي

   لالزمة لجعل التلميذ يكتشف المعلومات بنفسه بدال من أناتوفر الظروف 
                  منتجا  أو أنها تهدف إلى ان يكون المتعلم ,ة من كتاب أو من معلميلتقاها جاهز         

 .للمعرفة المستهلكا لها

  تؤكد على أن العمليات العقلية التعليمية بدال من مجرد المعرفة؛ ومن هذه 
 .العمليات المالحظة واالستنتاج والوصف والتصنيف والتنظيم و التحليل          

  تركز على تعليم التالميذ كيف يفكرونء و كيف ينظمون أفكارهم؛ ويديرون 
 المناقشة.

  لصحيحة ا فالتأكيد اليكون على إيجاد اإلجابات ,تؤكد على األسئلة المنشطة للتفكير
 بل كيفية إيجادها.

  .تقوى عالقة االلفة واالنسجام بين المدرس والتالميذ 

  البحث و ة , والكشفثر قدرة على تقبل الخبرات الجديدتحقق ذاتية التلميذ تجعله أك
 والنقد . ويكون اكثر ابتكارية.

 لهاامن  الءم هذه الطريقة مع الحياة إذ إن مواجهة المشكالت ومحاولة إيجاد حلولتت
يجية االسترات لذلك فإن استخدام هذه ,الخبرات التي يواجهها الفرد في حياته اليومية

 تعد الفرد للحياة.
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 -:ةعوامل نجاح هذه االستراتيجي

  

 ما وعبموض التي قد ترتبط توجيه التالميذ لقراءة بعض الكتب والمراجع والمقاالت, 
 وذلك الكتساب خلفية معرفية عن الموضوع.

 الدرس قديم الموضوع : ويقوم المعلم في هذه الخطوة بإعالم التالميذ بموضوع, 
 وكتابة عنوان الموضوع وسط السبورة أو على جهاز العرض.

 بعض لك بطرحوذ ,العصف الذهني : يقوم المعلم بإثارة معرفة التالميذ السابقة 
 ,اروأفك ,ومعلومات ,ويقدم التالميذ إجابات ,األسئلة التي ترتبط بموضوع الدرس

 الدرس. وشخصيات ..إلخ مما قد يتضمنه موضوع ,وتواريخ ,وأمثلة ,ومفاهيم

 .يتم كتابة المعلومات المقترحة على جانب من السبورة أو على جهاز العرض 

  وضع ت” يناقش المعلم والتالميذ هذه المعلومات: وذلك لتصنيفها في فئات ومجاالت
 الدرس. تتفق وطبيعة موضوع ”هذه التصنيفات في شكل خريطة داللية

 .توجيه التالميذ لقراءة الموضوع قراءة صامتة 

  ثم ,يستخرج التالميذ من موضوع الدرس مزيداً من المعلومات: واألفكار 
 وتصنف في مجموعات متشابهة. ,تناقشء

 به  مثلت و الذيحعلى الن ,توضع هذه التصنيفات في شكل خريطة لما بعد القراءة
 خريطة ما قبل القراءة.

  .يقارن التالميذ الخريطتين لبيان أوجه الشبه واالختالف بينهما 
 أو التوصل إلى خريطة نهائية. ,يوجه التالميذ لنسخ الخريطة          

 

 

 -:المناظرةاستراتيجية  - 9

حيث أنهم من خالل  هي نوع من أنواع األنشطة التي يستخدم فيها الطالب مجموعة من المهارات

, إضافة إلى أنهم يفكرون بشكل ناقد بالموضوع تحضيرهم للمناظرة يوظفون مهارات بحثية لإللمام

 لفرصة لالستكشافزمالئهم, والطلبة المشاركون في المناظرة عادة لديهم ا واستراتيجي للوقوف أمام

يث ح من خالل سماع وجهة نظر زمالئهم والرد عليها ,واالستماع والتمتع في التعلم ,االستراتيجية

وباإلضافة إلى أنها تخلق قاعدة  أن ممارسة مثل هذا النوع من األنشطة تخلق طلبة مستمعين ناقدين

 .لدى الطلبة معرفية واسعة ومتنوعة؛ تنمي القدرات الجدلية
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 -:باآلتى ةهذه االستراتيجيتتميز 

 تعزيز الثقة بالنفس واإلتزان وتقدير الذات لدى المتعلمين. 

 االستراتيجية اكتساب معارف متعددة والخوض في علوم شتى خارج نطاق المواد 
 الدراسية للمتعلمين.

 .توفير أنشطة تعزز اإلنخراط الحيوي والفعال للمتعلمين 

  األفكار.تعزيز القدرة على بناء وتنظيم 

 .تطوير مهارات التفكير العليا ومهارات التفكير النقدي 

 .تنمية مهارات التحليل والبحث العلمي وتدوين المالحظات لدى المتدربين 

 ة.منطق واألدل تطوير قدرة المتعلمين على االتزان وتقديم الحجج البناءة واستخدام 

 .تطوير القدرة على بناء وتقديم الخطب الفعالة 

 

 -:ةنجاح هذه االستراتيجيعوامل 

 تحديد الغرض من التقويم بشكل واضح. 

  تحديد النتاجات الخاصة المراد تقويمها. 

 واالجتماعية  تحديد ما يراد تقويمه بشكل واضح من المهارات المعرفية والوجدانية
 .ونوع المشكالت المراد حلها من قبل المتعلمين,واألدائية

  ترتيب النتاجات حسب األهمية واألولوية. 

  كتابة القائمة النهائية للمهارات والعمليات المطلوب تقويمها. 

 انتقاء المهمات التقويمية المناسبة والمنسجمة مع النتاجات. 

 نجاز.ت اإلقاتحديد و 

  تحديد المعايير ومستوى األداء. 

 قائمة رصد ..... الخ( ,انتقاء أداة التقويم المناسبة ) سلم تقدير 

  المطلوبة ... الخ( المعدات, المواد ,تحديد ظروف األداء وشروطه ) مثل األجهزة 
 

 :المراجعة ةآلي

سيتم مراجعة استراتيجية التعليم والتعلم سنويا قى ضوء نتائج االمتحانات واستقصاء 

التدريس والهيئة المعاونة و تعديلها بناء على نتائج هذه  الطالب وأعضاء هيئة

 المراجعة اذا لزم األمر
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