
                        
 
 
 
 

 

 كمية الطب البيطري
 جامعة بنيا

  

 

إستراتيجيات التدريس والتعمم 
 والتقويم

 
 وكيل الكمية لمدراسات العميا( ) :ا.د أمانى عباس فريق االعداد
 لمتعميم والطالب(لكمية ا وكيل ) ا.د/ حسام عطية              
              )مدير وحدة الجودة( ا.د/ إيهاب النحاس             

 )عميد الكمية(   ا.د/ محمد غانم   : المراجعة
 
 
 
يشتمؿ  ىذا الدليؿ عمى استراتيجيات التدريس والتعمـ والتقويـ المتنوعة 

والتقويـ طرؽ التدريس والتعمـ لمساعدة أعضاء ىيئة التدريس الختيار 
 ناسب  نواتج التعمـ المستيدفة بالمقررات الدراسية.التى ت
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 رؤية كمية الطب البيطري:

جامعة بنها فى أن تكون كمية متميزة فى  –تسعي كمية الطب البيطرى 
قميميا وعالمياً  مجال الطب البيطرى  محميأ وا   

 

 رسالة كمية الطب البيطري:

جامعة بنها بأن تقدم لممجتمع خريجًا قادرًا  –تمتزم كمية الطب البيطرى 
تنمية الثروة الحيوانية من خالل تعميم عمى تقديم خدمات بيطرية متميزة و 

بيطرى متطور، واإلعتماد عمى استخدام االساليب العممية والتدريسية 
لعالمية الحديثه فى مجال الطب البيطرى، وتقديم بحوث عممية تصل الى ا

من خالل تفعيل اإلتفاقيات الدولية، وتوفير خدمات متميزة لممجتمع 
ضافة برامج جديدة طبقًا  لمحفاظ عمى الصحة العامة و سالمة الغذاء، وا 

 إلحتياجات سوق العمل.
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 والتقويم والتعمم إستراتيجيات التدريس

Learning ,Teaching and Assessment strategies 

 مقدمة:
 مقومات التنمية القومية أىـالتى تعد مف و  لمتنمية البشريةيعتبر التعميـ الجيد البوابة الرئيسية 

 واإلبداع عصر المعرفة بإكساب المتعمـ القدرة عمى االبتكار فييتصؼ التعميـ الجيد و 
الذى يجعؿ مف ضرورة تطوير المؤسسات  األمرواستخداـ التكنولوجيا و التعمـ مدى الحياة, 

عمى  قادرةلتصبح و قدراتيا المؤسسية لتحقيؽ التميز فاعميتيا التعميمية و التعميمية والنيوض ب
مقدرات اقتصاديو فعميو تخدـ خطة  إلىوتنمية الميارات وتحويميما  المعرفةونشر  إنتاج
 .لمدولة الشاممة التنمية

تطوير المجتمع , تسعى و  األمةفى بناء مستقبؿ  دور ميـونظرًا لما يمثمو المتعمـ مف 
يتطمبو المجتمع  الذي التعميميمواصفات قياسية لممنتج  إعداد إلىجاىدة  التعميميةالمنظومة 

ميع ما ينبغى اف مـ و التى تمثؿ جيتعواصفات بمعايير جودة و اعتماد ال, وتعرؼ ىذه الم
 .التعميمية العمميةمشارؾ نشط فى و  أدائويكوف قادرًا عمى يعرفو المتعمـ و 

وىذا بدوره استمـز ضرورة توفير نظامًا مؤسسيًا فاعاًل لضماف الجودة والتطوير المستمر 
 و تفعيؿ دور كاًل مف المعمـ و المتعمـ. التعميمية المؤسسة أفرادلمتعميـ وذلؾ بالتعاوف بيف 

دورًا حاسمًا خالؿ رحمة الطالب  التقويـ يعتبر مكونا رئيسيا لكؿِّ أنظمة التعميـ, و يمعب
تقاف الميارة, تساعد التقاويـ الطالب عمى  التعميمية. فمف خالؿ قياس  إنجازات الطالب وا 

تحسيف العممية التعميمية, , و واضعي السياسة لتقّيـ اعضاء ىيئة التدريس عمى التعمُّـ, و 
  فعالية البرامج التعميمية.
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.i :أهداف الدليل 

الدليؿ إلى عرض استراتيجيات وطرؽ التدريس والتعمـ والتقويـ المتنوعة حتى يتمكف ييدؼ ىذا 
 أعضاء ىيئة التدريس إختيار المناسب منيا حسب طبيعة المقرر وأىداؼ ونواتج التعمـ المستيدفة.

بعض المصطمحات  يشتمؿ عمى الذيىذا الكتيب  بإعدادوفى ىذا اإلطار قامت الكمية 
ىيئة التدريس الختيار ما يناسب  أعضاءالمتنوعة لمساعدة والتقويـ استراتيجيات التدريس والتعمـ و 

  .وفؽ طبيعة نواتج التعمـ المستيدفة يقوموف بتدريسيا الذيالمقررات 

 ii. مصطمحات هامة:

: اإلستراتيجية -1  

وتشير إلى شبكة . األفعاؿىي خطة تبيف كيفية الوصوؿ إلى ىدؼ محدد مف خالؿ مجموعة مف 
  .والخبرات  والتوقعات واألىداؼ معقدة مف األفكار والتجارب

الطريقة: -2  

مجموعة مف باستخداـ آلية وكيفية تنفيذ كؿ فعؿ مف األفعاؿ المطموبة لتطبيؽ اإلستراتيجية  ىي
 المصادر واألدوات.

:إستراتيجيات التدريس  3-  

التدريس لموصوؿ إلى أىداؼ التعمـ.األساليب والخطط التي يتبعيا عضو ىيئة هي    

 :التدريسق طر -4
خمؽ البيئية المناسبة لمتعمـ وتحديد طبيعة النشاط الذي لتحديد إلية  عضو ىيئة التدريس تخص  

 .المحاضرة أو الدروس العمميةودور الطالب خالؿ  عضو ىيئة التدريسيتضمف دور 



 

4 
 

 جيات التعمم:ياسترات -5
أفعاؿ محددة يقـو بيا المتعمـ لجعؿ عممية التعمـ أسيؿ وأسرع وأكثر متعة وفاعمية, والتي تجعمو  

 متعمـ ذاتيا وقادر عمى توظيؼ ما تعممو في حاالت جديدة.

التعمم :  -6  

ىو نشاط ذاتى يقـو بو المتعمـ بإشراؼ المعمـ أو بدونو بيدؼ اكتساب معرفة أو ميارة أو تغيير 
 سموؾ.

 إستراتيجيات التدريس والتعمم
التعمـ ىو اليدؼ الحقيقي مف أنشطة التعميـ , فالتعمـ ذو معنى يكوف بنائي ونشط وىادؼ     

عضو التدريس والتعمـ مف خالؿ الدور الذي يمعبو  تنميز بيف إستراتيجياو  .وحقيقي وتعاوني
في النظاـ التعميمي. ىذا و سوؼ يتـ  استعراض عدد مف استراتيجيات التدريس  ىيئة التدريس

. ه)التعميـ( إلتاحة الفرصة لعضو ىيئة التدريس الختيار اإلستراتيجية المناسبة لتدريس مقرر 
وقد حددت الكمية عدد مف استراتيجيات التدريس بما يتفؽ مع نواتج التعمـ المستيدفة لبرامجيا 

التى تجعؿ الطالب ىو  الدراسات العميامرحمة و  مرحمة البكالوريوس متنوعة لطالبالتعميمية ال
 الميارات التى تتفؽ مع متطمبات سوؽ العمؿ . إكسابيـبيدؼ  محور العممية التعميمية

 مواصفات استراتيجية التعميم والتعمم الفعالة:
 الشموؿ : تشمؿ جميع المواقؼ المتوقعة فى الموقؼ التعميمى . -1
 المرونة : يمكف استخداميا فى فرؽ دراسية وبرامج مختمفة . -2
 اإلرتباط بأىداؼ المقرر الرئيسية. -3
 مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالب. -4
 مراعاة اإلمكانات المتاحة بالمؤسسة. -5
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 التعمم المباشر أوال:

فقط بدوف وىو نوع مف استراتيجيات التعميـ التى تعتمد عمى عضو ىيئة التدريس 
مشاركة الطالب حيث يكوف التدريس فى اتجاه واحد مف عضو ىيئة التدريس إلى 

 الطالب . والمثاؿ عمى ذلؾ التعمـ المحاضر.
 )الطرائق المستخدمة مثل التعمم المحاضر (

 التعمم المحاضر -1

التعمـ المحاضر, والذي يعد مف الطرائؽ الفعالة في التعميـ المباشر ألنو يقدـ أسموب لمتواصؿ 
مع أكبر قدر ممكف مف الطالب وتقديـ كـ كبير مف المعمومات ليـ, كما يزيد مف قدرة عضو 

لمتعميـ  أوجو القصورىيئة التدريس عمى اإلدارة الصفية. ولكف ىناؾ مجموعة كبيرة مف 
ألنو يقوـ عمى افتراض غير واقعي لمستوى فيـ الطالب ويقمؿ التغذية الراجعة المحاضر 

منيـ. كما أف إبعاد الطالب عف عممية التعمـ يؤدي إلى نسياف سريع لممعمومات التي حصؿ 
 عمييا.

ولكف ىناؾ استراتيجيات تعميـ تتضمف تعميـ الطالب كيؼ يتعمـ, كيؼ يتذكر, كيؼ يفكر, 
 تعمـ أكثر متعة. وىذا ما يشير إلى مفيوـ التعمـ مدى الحياة.وكيؼ يجعؿ عممية ال

وانطالقًا مف ىذه االستراتيجيات يكوف لعضو ىيئة التدريس دور جديد يمعبو وىو أف يكوف 
ميسر لعممية التعمـ. وأف يوظؼ إمكاناتو وطاقاتو في إيجاد وتعريؼ طرائؽ تجعؿ الطالب 

نفسو فى اكتساب المعرفة ويكوف أكثر مشاركة فى  ) حيث يعتمد الطالب عمى أكثر استقاللية
 العممية التعميمية( .
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 الطرائق المستخدمة مثل التعمم النشط، (): التعمم التفاعمي  النشط ثانبا

فى معايير ضماف جودة  التعميـ  كما ورد  يوجد ارتباط شديد بيف التعمـ النشط و جودة التعميـ
التعميمية الصادرة عف ىيئات الجودة المحمية وكذلؾ معايير اعتماد مؤسسات التعميـ والبرامج 

تباع استراتيجيات التعمـ النشط وميارات  واإلقميمية والدولية مف خالؿ استخداـ ميارات التفكير وا 
مف خالؿ التطبيقات و التدريبات والمواقؼ  التواصؿ بيف المعمـ و المتعمـ وأقرانو داخؿ القاعة 

الحياتية البسيطة بينيـ لتنمية الميارات التي تتفؽ مع متطمبات و احتياجات سوؽ العمؿ مع 
 إكساب المتعمـ المرونة الكافية التي تمكنو مف التكيؼ مع المتغيرات.

 التعمم النشط 

فمسفة  كما انو  ومات بنفسوعمى التفكير واستخالص المعم الطالبىو طريقة تدريس تجبر 
الى تفعيؿ التعمـ النشط وييدؼ  ,في الموقؼ التعميمي الطالبايجابية زيادة تربوية تعتمد عمى 

دور المتعمـ مف حيث التعمـ مف خالؿ البحث والتجريب واعتماد المتعمـ عمى ذاتو في 
ال يرتكز عمى الحصوؿ عمى المعمومات واكتساب الميارات وتكويف القيـ واالتجاىات فيو 

نما عمى تنمية التفكير والقدرة عمى حؿ المشكالت وعمى العمؿ الجماعي  الحفظ والتمقيف وا 
 والتعمـ التعاوني .
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 فمسفة التعمم النشط :

التعمـ النشط فمسفتو مف المتغيرات العالمية والمحمية المعاصرة وىو يعد تمبية ليذه  يستمد
المتغيرات وىو ينادي بنقؿ بؤرة االىتماـ مف عضو ىيئة التدريس إلى المتعمـ وجعؿ المتعمـ 

تؤكد عمى أف التعمـ و .وتضمف تحويؿ الطالب مف متمقى إلى مشارؾمحور العممية التعميمية 
 البد أف :

 يرتبط بحياة الطالب وواقعو واحتياجاتو واىتماماتو . -
 يحدث مف خالؿ تفاعؿ الطالب مع كؿ ما يحيط بو في بيئتو . -
 ينطمؽ مف استعدادات المتعمـ وقدراتو . -

 :التعمم النشط  مميزات
 يزيد مف اندماج الطالب أثناء التعمـ ويجعؿ عممية التعمـ متعة . -
 اإلنتاج وتنوعو .يحفز الطالب عمى كثرة  -
 ينمي الثقة بالنفس والقدرة عمى التعبير عف الرأي . -
 ينمي الرغبة في التعمـ حتى اإلتقاف . -
 ينمي القدرة عمى التفكير والبحث . -
 يعود الطالب عمى أتباع قواعد العمؿ . -
 ينمي لدييـ اتجاىات وقيـ ايجابية . -
 . يساعد عمى إيجاد تفاعؿ ايجابي بيف الطالب -
 يعزز روح المسئولية والمبادئ لدى األفراد . -
 يعزز التنافس االيجابي بيف الطالب. -
 استمرارية عممية التعمـ حتى بعد التخرج مف المؤسسة التعميمية.يضمف  -
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 م التقميديالفرق بين التعمم النشط و التعم: يوضح 1جدول 

 

 م التقميديالتعم التعمم النشط المحاور
 ناقؿ لممعمومات وممؽ لمطالب  محفز / موجو / مصدر لمخبرة هيئة التدريسدور عضو 
 سمبي متمؽ لممعمومات فقط ايجابي مشارؾ في العممية التعميمية دور المتعمم

الطالب يشاركوف في تحديد قواعد  ادارة المناقشة
 ضبط وادارة العمؿ

دارة  عضو ىيئة التدريس يتحكـ في ضبط وا 
 العمؿ

ىداؼ معمنة لمطالب ويشاركوف اال االهداف
 في تحقيقيا

 غير معمنة

 -مصادر متنوعة ومتعددة ) البيئة  مصادر التعمم
 اإلنترنت ( -المكتبات 

 الكتاب  

 خطي في جميع االتجاىات التواصل
يتـ عمؿ وسائؿ تعميمية مرتبطة  الوسائل

 باألىداؼ المتعددة.
تقميدية ) غالبا ما تكوف مواد مطبوعة ( 

 ويسمح لممتعمـ باختيار الوسائؿ المناسبة لو 
يساعد عضو ىيئة التدريس عمى  التقويم

اكتشاؼ نواحي القوة والضعؼ ) 
 التقييـ الذاتي (

يقوـ عضو ىيئة التدريس بإصدار حكـ 
 النجاح او الفشؿ

 
 استراتيجيات التعمم النشط

ع مخرجات غير مرغوب فييا نمعينة وتم أىداؼىي خطة عمؿ عامة توضع لتحقيؽ 
مف  أنماطمجموعة قرارات يتخذىا عضو ىيئة التدريس وتنعكس تمؾ القرارات في  وتتضمف
 إستراتيجيةليست ىناؾ  يؤدييا عضو ىيئة التدريس والطالب في الموقؼ التعميمي. األفعاؿ
لمتعمـ المنشود في  األىداؼمف غيرىا ولكف ىناؾ استراتيجيات تحقؽ بعض  أفضؿمعينة 

 مف غيرىا . أفضؿموقؼ تعميمي ما 
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 طرق التدريس األكثر مناسبة لمتعمم النشط(استراتيجيات التعمم النشط ) 

 المعدلةالمحاضرة  -1
 الحوار والمناقشة  -2
 التعمـ التعاوني  -3
 لعب األدوار  -4
  Brain Stormingالعصؼ الذىني  -5
 حؿ المشكالت  -6
  Mind Map الذىنية الخرائط  -7
 األسئمة  -8
 التعمـ الذاتي  -9

 االكتشاؼ  -11
 العروض التوضيحية  -11
 والقوافؿ البيطرية الرحالت الميدانية -12
 ( Think – Pair – Share) شارؾ  –وج زا –فكر  طريقة  -13
 (PBL Project based learningالتعمـ القائـ عمى المشروع )  -14
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 عرض أمثمة من طرق التدريس:

  طريقة المحاضرة المعدلة

تقديـ مف خالؿ . ـ فيما توصموا إليوثـ مناقشتي مف المحاضرة بموضوع معيفتكميؼ الطالب 
دقائؽ لكتابة ما  5أية ممحوظات وبعد ذلؾ يعطوف مدة  الطالبيكتب  تقديمي والعرض 

 يتذكرونو مف الحصة تمييدا لمناقشتو في مجموعات.
 

  الحوار والمناقشة طريقة

الطرؽ الشائعة التي تعزز التعمـ النشط . و ىي أفضؿ مف طريقة المحاضرة  ىحدإ ىي
المعمومات لفترة أطوؿ , حث الطالب عمى  استذكارالمعدلة إذا كاف الدرس ييدؼ إلى : 

مواصمة التعمـ , تطبيؽ المعارؼ المتعممة في مواقؼ جديدة , وتنمية ميارات التفكير لدى 
-21الطالب . و بالرغـ مف أف طريقة المناقشة ناجحة في المجموعات التي تتراوح ما بيف 

. تشجع ىذه لمجاميع الكبيرةمتعمـ , إال أنو تبيف أيضًا أنيا مفيدة و ذات جدوى في ا 31
 :توجد انواع مف المناقشة وىي الطريقة الطالب عمى طرح أفكارىـ بطالقة.

 المناقشة االستقصائية  -

فيجب احد الطالب  حيث يطرح عضو ىيئة التدريس سؤاالالمناقشة عمى نمط تنس الطاولة 
 باإلجابة أخرمتعمـ  ويقوـ أخرويطرح سؤاال  اإلجابةثـ يعمؽ عضو ىيئة التدريس عمى ىذه 
 لمطالبيطرح عضو ىيئة التدريس سؤاال ويترؾ أو ثـ يعمؽ عضو ىيئة التدريس وىكذا .

الحرية في المناقشة والتفاعؿ المفظي مع بعضيـ البعض القتراح الحموؿ الممكنة ويتدخؿ 
 لمتصحيح عند الضرورة . ألخرعضو ىيئة التدريس مف حيف 
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 حوؿ قضية عامة تيـ الطالب . اآلراءوتستخدـ في حالة جمع : المناقشة الجماعية  -

كانت كثافة قاعة الدرس  إذامجموعة التشاور تستخدـ في حالة ما : المجموعات الصغيرة  -
 إليو( وتناقش كؿ مجموعة تقريرا لما توصمت 7-5( حيث تجمس كؿ مجموعة )31اقؿ مف )

 في نياية المناقشة .

كانت قاعة الدرس كبيرة ويتـ فييا استضافة بعض  إذاما تستخدـ في حالة  الندوة :-
و ينظـ عضو ىيئة  او غير ذلؾ لتنمية ميارات الطالب.فى إدارة األزمات  مثال المتخصصيف

 الندوة والطالب. أعضاءالتدريس دقة الحوار بيف 

  لعب األدوار طريق 
مف طالب التدريس التي تعتمد عمى محاكاة موقؼ واقعي , يتقمص فيو كؿ  طرؽ  ىي إحدى

المشاركيف في النشاط احد األدوار , ويتفاعؿ مع اآلخريف في حدود عالقة دوره بأدوارىـ وقد 
 بالتالى: عب األدوارتتميز طريقة لدور شخص أو شيء أخر . الطالبيتقمص 

 نفعاالت الحقيقية :إعطاء الفرصة لظيور المشاعر واال -        
 زيادة الحساسية والوعي بمشاعر اآلخريف وتقبميا  -        
 اكتساب ميارات سموكية واجتماعية  -        
 تشجيع روح التمقائية لدى الطالب  -        
 عرض مواقؼ محتممة الحدوث . -        
 سيولة استيعاب المادة التعميمية . -        
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  العصف الذهني طريقة

ىي خطة تدريسية تعتمد عمى استثارة الطالب وتفاعميـ انطالقا مف خمفيتيـ العممية حيث 
او مناقشة  يعمؿ كؿ واحد منيـ كمدخؿ ألفكار اآلخريف ومنشط ليـ في إعداد الطالب لقراءة 

د ساعوت او كتابة موضوع ما وذلؾ في وجود موجو لمسار التفكير وىو عضو ىيئة التدريس .
ثارة اىتماـ وتفكير الطالب في المواقؼ  عمى تنمية اإلبداع واالبتكار لحؿ مشكمة ما وا 

 .التعميمية وتنمية تأكيد الذات والثقة بالنفس مع توضيح نقاط واستخالص 

 حل المشكالت  طريقة

الفرصة لمتفكير العممي حيث يتحدى الطالب مشكالت معينة  لمطالبخطة تدريسية تتيح 
فيخططوف لمعالجتيا وبحثيا ويجمعوف البيانات وينظمونيا ويستخمصوف منيا استنتاجاتيـ 

 حيث يقـو الطالب بالتالى: الخاصة .

 تحديد المشكمة . -
 . جمع البيانات عف المشكمة -
 اقتراح الحموؿ لممشكمة ) فرض الفروض ( . -
 ناقشة الحموؿ المقترحة .م -
 التوصؿ إلي الحؿ األمثؿ لممشكمة ) االستنتاج (. -
 تطبيؽ االستنتاجات والتعميمات في مواقؼ جديدة -
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 التعمم بالنمذجةطريقة 

وىي عممية االعتماد عمى النماذج في نقؿ فكرة أو خبرة إلى فرد أو مجموعة أفراد وىي إحدى 
أنماط السموؾ الصحيح وىي أيضا فنية عالجية لتعديؿ أنماط  لطالبفنيات وطرؽ إكساب ا

  .الطالب السموؾ الخاطئ وغير المرغوب لدى

 التعمم الذاتيطريقة 

لمخبرات بطريقة ذاتية دوف معاونة احد او توجيو مف احد ,  الطالبىو احد أساليب اكتساب 
التعمـ البحث الميدانى و منيا يعمـ نفسو بنفسو وىناؾ طرؽ عديدة لمتعمـ الذاتي  الطالبأي أف 

 البرنامجي والتعمـ بالموديالت والتعمـ الكشفي غير الموجو... وغير ذلؾ.

   األقرانتعمم طريقة 

موجو  التعميـ ىو طريقة لمتدريس يساعد فيو المتعمموف بعضيـ البعض يبنى عمى أساس أف
االعتبار بيئة التعمـ الفعالة التي تركز عمى اندماج ومتمركز حوؿ المتعمـ مع األخذ في 

بتعميـ بعضيـ بعضا  الطالبالطالب بشكؿ كامؿ في عممية التعمـ التعاوني, ويعتمد عمى قياـ 
 عضو ىيئة التدريس.تحت إشراؼ 

 (PBL roject based learningPالتعمم القائم عمى المشروع )طريقة 

 لما يمى:يعتبر التعمـ القائـ عمى المشروع مف أىـ طرؽ التدريس الحديثة 

  المشاريع تسمح  , حيث أفالتعميـ القائـ عمى المشاريع يجعؿ التعميـ اكثر متعة
 بالعمؿ بشكؿ أكثر قربًا مف الطالب وأكثر فعالية. ألعضاء ىيئة التدريس
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 التعمـ القائـ عمى المشروع (PBL)  حيث اف والحياه الواقعية بالجامعةيربط الطالب ,
المشاريع تمكف الطالب مف حؿ المشاكؿ والقضايا اليامة الخاصة بيـ والخاصة 

والتعرض ألماكف  مع المؤسسات المينية بالمجتمع. يتعمـ الطالب طريقة التفاعؿ
  العمؿ. وقد يطوروف اىتماما بوظيفة او مينة ما.

 الة وممتعة لمتعمـ. وتقـو بتطوير الكفاءات التعمـ عف طريؽ التجربة ىو طريقة فع
 .العممية المطموبة لمنجاح في الجامعة او في الحياة المينية 

  التعمـ عف طريؽ التجربة يجعؿ الطالب أكثر نشاطًا والمشاريع التطبيقية تجعميـ أكثر
فيمًا  ريصبح الطالب اكثو  .مشاركة , ويوفر ليـ ربطًا بالحياة العممية وتعمميا

 مقارنة بطرؽ التعميـ التقميدية. طويمةتوى, يتذكروف ما تعمموه لفترات لممح
  في المشاريع يتعمـ الطالب المبادرة والمسؤولية وبناء ثقتيـ وحؿ المشاكؿ والعمؿ

دارة أنفسيـ بشكؿ فعاؿ أكثر أفكارىـضمف فرؽ, وتواصؿ   .فيما بينيـ وا 
 األدوات التقنية و  لوجياو وف التكنالتعمـ بالمشروعات يوفر الفرص لمطالب الذيف يستخدم

ليس فقط إيجاد المصادر والمعمومات وابتكار المنتجات ولكف أيضًا التعاوف بشكؿ 
حيث يحدد  مشكمة يقوـ طالب . وأصحاب األعماؿ , فعاؿ أكثر والتواصؿ مع الخبراء

أو مجموعة مف الطالب ببحثيا ودراستيا مستخدميف مقابالت أو إجراء تجارب أو 
إجراء بحوث أكاديمية مف خالؿ المكتبة أو مصادر التعمـ بتوجيو مف عضو ىيئة 
التدريس المشرؼ عمى المشروع وينتج عف المشروع تقرير أو بحث أو نموذج يتـ 

 القاعة الدراسية مدعومًا باإلحصائيات والبيانات. عرضو عمى الطالب فى
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 التعمم التعاونى(: ثالثا: التعميم التعاوني والتشاركى )الطرائق المستخدمة 

 التعاوني التعمم
يعرؼ كمجموعة مف الطرائؽ المستخدمة في التعميـ والتي تساعد الطالب ضمف مجموعات 

والمعمومات التي تساعدىـ في تنفيذ  واآلراءبأف يتبادلوا األفكار صغيرة عمى التفاعؿ فيما بينيـ 
 االعتمادالمياـ المطموبة , أو حؿ المشكالت المعروضة عمييـ ,كما يؤدي إلي زيادة 

وذلؾ تحت  االجتماعيةالمتبادؿ بيف أعضاء المجموعة وتنمية العديد مف الميارات  االيجابي
رشاد المعمـ إلى مجموعات غير متجانسة ,   الطالب تقسيـ الطريؽ عمىتقـو ىذه  . توجيو وا 

 زيارات شخصية,ع ىذه المجموعات عمى أف تستخدـ كافة أساليب التواصؿ بينيا ) يو تشج
ىواتؼ , بريد إلكتروني , ... ( . و تكمؼ المجموعة في التواصؿ داخؿ قاعة الدرس و 

إدارتيا , تقديـ مفاىيـ ىامة ,  خارجيا في عمؿ ميمة معينة مثؿ : وضع أسئمة لمناقشة و
 .أو وصؼ رحمة ميدانية قاـ بيا الفريؽكتابة تقرير حوؿ بحث قامت بو 

 التعمم التعاونى: أهمية
محور العممية التعميمية ويتيح لو فرصة لمعمؿ بروح الفريؽ  الطالبيجعؿ التعمـ التعاونى 

والتعاوف والعمؿ الجماعي كما انو ينمي المسئولية الفردية والجماعية لدى الطالب وينمي الثقة 
بالنفس ويعود الطالب عمى احتراـ أراء اآلخريف وتساعد عمى مراعاة الفروؽ الفردية بيف 

ى مجموعات صغيرة تضـ مستويات معرفية مختمفة وتعاوف يتـ فيو تقسيـ الطالب إل, الطالب
المجموعة الواحدة فى تحقيؽ ىدؼ أو أىداؼ مرسومة فى إطار معرفى يعود بفوائد تعميمية 

 .عمى الطالب والمجموعة
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 دور عضو هيئة التدريس في التعمم التعاوني : 

دارتووتنظيـ الصؼ  األىداؼر الموضوع وتحديد يااخت -          . وا 
 المختمفة . واألنشطةلعمؿ المجموعات وتحديد المصادر  واإلعدادتكويف المجموعات  -        
 وتقديـ المساعدة وقت الحاجة . الطالب إرشاد -        
  كؿ مجموعة . أفرادالمالحظة الواعية لمشاركة  -        
 بالطال أداءبعد انتياء العمؿ التعاوني وتقيـ  األفكارربط  -        

 دور الطالب في التعمم التعاوني:
  .المشاركة في تحديد أىداؼ التعميـ في المجموعة 
  .المشاركة في تخطيط األنشطة التعاونية 
   ىذا التقويـ بنائيا.  ويكوفالمشاركة في التقويـ الذاتي والتقويـ الجماعي 

 لطالبالتعاوني االتعمـ حيث يفيد  .وليس المعمـ الطالبيركز التعمـ التعاوني عمي نشاط و 
وبناء صداقات متنوعة , والتحكـ بالميارات المطموبة في التعامؿ , نقؿ المعرفة  كثيرا مثؿ:

 مع المجتمع: مثؿ اإلبداع واحتراـ الذات وتقبؿ االنتقاد.

 أساليب التعمم التعاوني:

التعمـ التعاوني الجماعي( عمؿ الطالب في فرؽ متباينة التحصيؿ. التنافس الجماعي )بيف ) 
التعاوني )جمع المعمومات مف مصادر متعددة )مشروع جماعي(  االستقصاءالمجموعات( 

الموضوع الواحد لمياـ( ومسابقات الفرؽ  تجزئة) التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة
 .أعضاء المجموعة(بيف  التنافس الفردي )
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تقنية صفية فقط, بؿ ىو فمسفة شخصية, وىذه  ألتشاركيال يعد التعمـ  لتشاركي:االتعمم 
الفمسفة تقترح طريقة لتعامؿ األفراد مع بعضيـ في كؿ الحاالت التي يكوف فييا األفراد ضمف 

حيث لكؿ عنصر مف عناصر الفريؽ وىذه الطريقة تحتـر المشاركات والقدرات الفردية  فريؽ.
وتحمؿ المسؤولية تجاه األعماؿ  إدارة العمممية التعميميةيشترؾ جميع عناصر الفريؽ في 

  الموكمة إلييـ.
 

 رابعا: التعمم اإللكتروني

التعمـ االلكتروني ىو أسموب حديث مف أساليب التعميـ, توظؼ فيو آليات االتصاؿ الحديثة 
ووسائطو المتعددة مف صوت وصورة, ورسومات وآليات بحث, مف حاسب, وشبكاتو, 

 .ومكتبات إلكترونية, وكذلؾ بوابات اإلنترنت سواء أكاف عف بعد أـ في الفصؿ الدراسي
حيث استخداـ التقنية بجميع أنواعيا في إيصاؿ المعمومة لممتعمـ بأقصر وقت, وبأقؿ جيد, 

بثورة المعمومات الممثمة بشكؿ كبير في الشبكة  وارتبط ىذا النوع مف التعمـ.محقًقا فائدة أكبر
العنكبوتية )اإلنترنت(, بوصفيا أىـ إنجاز تقني أسيـ في إلغاء المسافات, واختصار الزمف, , 
وال سدود تقؼ أماـ تدفؽ المعمومات بينيـ, وأصبح في مقدور أي واحد منيـ الوصوؿ بسرعة 

 .ع عمى الجديد المستحدث في حينوإلى مراكز العمـ, والمعرفة, والمكتبات, واالطال
 الىتماماتيـطرؽ متزامنة وغير متزامنة لتعميـ الطالب طبقًا  االلكترونيحيث يوفر التعمـ 

وغير مرتبط بالمكاف أو الزماف بحيث يتمكف الطالب مف متابعة الدروس وحؿ التمرينات 
 .القاعة الدراسيةعمـ فى تواألنشطة واالمتحانات بدوف وجود الم

  
 
 

 



 

18 
 

 Flipped learningالتعمم المعكوس: خامسا: 
ىو نمط جديد مف انماط التعمـ المقموب) المعكوس (   في إطار الفصوؿ المقموبة ) المعكوسة (, 

يرمي إلى استخداـ التقنيات الحديثة و شبكة اإلنترنت بطريقة تسمح لممعمـ بإعداد الدرس التعميـ 
غيرىا مف الوسائط, ليطمع عمييا الطالب في  عف طريؽ مقاطع فيديو أو ممفات صوتية أو

منازليـ أو في أي مكاف آخر باستعماؿ حواسيبيـ أو ىواتفيـ الذكية أو أجيزتيـ الموحية قبؿ 
حضور الدرس. في حيف ُيخصص وقت المحاضرة لممناقشات والمشاريع والتدريبات. ويعتبر 

المعمـ بإعداد مقطع فيديو يشاركو مع حيث يقـو  ـالنمط مف التعمالفيديو عنصرا أساسيا في ىذا 
وىكذا فإّف مفيـو الفصؿ المقموب . الطالب في أحد مواقع الػويب أو شبكات التواصؿ االجتماعي
, حيث يقّيـ المعمـ مستوى الحاضرةيضمف إلى حد كبير االسػتغالؿ األمثؿ لوقت المعمـ أثناء 

مف خالؿ التركيز عمى توضيح  قاعةالثـ ُيصّمـ األنشطة داخؿ  المحاضرةالطالب في بداية 
المفاىيـ وتثبيت المعارؼ و الميارات. يشرؼ عمى أنشطتيـ ويقدـُ الدعـ لممتعثريف منيـ وبالتالي 

 ألف المعمـ راعى الفروقات الفردية بيف المتعمميف. وتكوف مستويات الفيـ والتحصيؿ العػممي عالي
 

  :إيجابيات الفصل المقموب
  الجيد لوقت الدرس / المحاضرةيضمف االستغالؿ. 
 يتيح لمطالب إعادة الدرس أكثر مف مرة بناءًا عمى فروقاتيـ الفردية. 
 يستغؿ المعمـ الفصؿ أكثر لمتوجيو و التحفيز و المساعدة. 
 يبني عالقات أقوى بيف الطالب و المعمـ. 
 يشجع عمى االستخداـ األفضؿ لمتقنية الحديثة في مجاؿ التعميـ. 
 ب إلى باحث عف مصادر معموماتويتحوؿ الطال . 
  التعاوف بيف الطالب.بناء الخبرات وميارات التواصؿ و و التعمـ الذاتي يعزز التفكير الناقد و 
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 تقويمالاستراتيجيات 
يعد التقويـ مف أىـ البرامج التي تؤثر في تشكيؿ النموذج التعميمى ورفع كفايتو وفاعميتو 

عمى التمقيف وحفظ المعمومات   الجمود التعميمي القائـفالتعمـ النوعي المنشود لمخروج مف 
إلى حيوية التعمـ الناتج عف االستكشاؼ والبحث والتحميؿ والتعميؿ وحؿ  ,واسترجاعيا
 زمة.لالايتطمب توظيؼ استراتيجيات وأدوات التقويـ  , وىذاالمشكالت
 :فيما يمى أىمية التقويـوتتركز 

 أواًل: بالنسبة لمطالب
 عمى التعمـ واستغالؿ قدراتيـ لالرتفاع بمستوى تحصيميـ الطالبيكوف حافزًا لبعض  .1
 الضعؼعمى معرقة نواحي القوة ونواحي  الطالبيساعد التقويـ  .2

 عضو هيئة التدريسثانيًا: بالنسبة ل  
أو  طرؽ التدريس واالنشطة الفصميةالتقويـ وسيمة لتشخيص نواحي القوة والضعؼ في  .1

 اثناء التدريس الوسائؿ التعميمية التي استعاف بيا
ونواحي القوة والضعؼ مما يساعد عمى  الطالبالتقويـ وسيمة لمتعرؼ عمى مستويات  .2

 توجيييـ
عمى التعرؼ عمى المشكالت االجتماعية والنفسية  عضو ىيئة التدريسالتقويـ يساعد  .3

 طالبلم
 المقرر الدراسيثالثًا: بالنسبة لتطوير    

 والبرنامج التعميمي لممقرر الدراسي والتحديث عممية التطويرالالزمة ليوفر المعمومات  .1
 والبرنامج التعميمي المقرر الدراسييزيد مف فعالية تنفيذ  .2
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بكؿ  المستيدفةلميارات الطالب لممعارؼ وايساعد التقويـ عمى التأكد مف اكتساب  .3
 وقياسيا بطريقة دقيقة.دراسى مقرر 

 بالنسبة لمكمية رابعًا:     
 يايساعد الكمية عمى مراجعة أىدافيا ومدى مالءمة البرامج التعميمية لتحقيق .1
يعانوف مف مشكالت صحية أو نفسية أو  الطالب الذيفيساعد في التعرؼ عمى  .2

المتعثريف اكاديميا , والمتميزيف , والموىوبيف وبيذا توفر ليـ سبؿ الطالب اجتماعية, و 
 مةالرعاية والدعـ الالز 

مكانات البيئة والمجتمع لمكميةيوفر  .3    مؤشرات تدؿ عمى مدى استفادتيا مف مصادر وا 
ومدى كفاءة أعضاء  ومدى ارتباط الكمية وبرامجيا التعميمية بمتطمبات بسوؽ العمؿ 

 ىيئة التدريس بيا.
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 استراتيجيات التقويم

  (Performance Based Assessmentاستراتيجية التقويم المعتمد عمى األداء: )
حيث قياـ االطالب بتوضيح تعممو, مف خالؿ توظيؼ مياراتو في مواقؼ حياتيو حقيقية, 

أو مواقؼ تحاكي المواقؼ الحقيقية, أو قيامو بعروض عممية يظير مف خالليا مدى 
 إتقانو لما اكتسب مف ميارات, في ضوء النتاجات التعميمية المراد إنجازىا. 

 Paper and Pencil )االختبار(:  استراتيجية القمم والورقة

تعد استراتيجية التقويـ القائمة عمى القمـ والورقة المتمثمة في االختبارات بأنواعيا  مف 
وتشكؿ , االستراتيجيات اليامة التى تقيس قدرات وميارات الطالب فى  مجاالت معينة

 . جزءًا ىامًا مف برنامج التقويـ في الكمية

 Observation  استراتيجية المالحظة: 

عممية يتوجو فييا عضو ىيئة التدريس بحواسو المختمفة نحو الطالب بقصد مراقبتو ىي 
في موقؼ نشط ,وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى  معمومات تفيد في الحكـ عميو , وفي 

 . تقويـ مياراتو وقيمو وسموكو واخالقياتو وطريقة تفكيره
 Communication  التواصل:استراتيجية 

جمع المعمومات مف خالؿ فعاليات التواصؿ عف مدى التقدـ الذي حققو المتعمـ, وكذلؾ 
مف خالؿ المقابمة, االسئمة واالجوبة.  معرفة طبيعة تفكيره, وأسموبو في حؿ المشكالت. 

تقدمو,  أسئمة مباشرة مف المعمـ إلى المتعمـ لرصد مدىاألسئمة واألجوبة:   مثؿ: استخداـ
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وتختمؼ عف المقابمة في  ,وجمع معمومات عف طبيعة تفكيره, وأسموبو في حؿ المشكالت
 أف ىذه األسئمة وليدة المحظة والموقؼ وليست بحاجة إلى إعداد

 assessment Reflection استراتيجية مراجعة الذات:  
 أداة الطالب ممؼ ويعد,  Portfolioممؼ الطالب خالؿ مف تقييـ الحيث تعتمد عمى 

عمى تقدمو عبر  اويقدـ ممؼ الطالب دليال واضح, اذاتي تعمميـ لتقويـ لمطمبة مساعدة
ويستطيع الطالب والمعمـ وولي األمر مراجعة الممؼ  1ويظير نقاط ضعفو وقوتو  1الوقت

وبيذه الطريقة فإف الطمبة يصبحوف أكثر مسؤولية  1مع الطالب ومناقشة الخطوات الالحقة 
 .يـعف تعمم

 

 التقويم وأساليب أنواع وأدوات

 أنواع التقويم

  Formative Assessmentالتقويم التكويني: 

يسمى أيضا التقويـ البنائي, و ىو تقويـ يتـ أثناء العممية التعميمية )ويمكف أف يتـ بعد 
االنتياء مف درس أو مف وحدة تعميمية(, فيو يتخمؿ عممية التدريس بيدؼ توجيو تحصيؿ 

في االتجاه الصحيح وتحديد جوانب القوة لتعزيزىا , ومواطف الضعؼ لمعالجتيا  الطالب
ثارة دافعيتيـ وحفزىـ عمى االستمرار في عممية  وإلطالع الطالب عمى نتائج تعمميـ , وا 
التحصيؿ. كما أنو يمكف عضوىيئة التدريس مف معرفة مدى تحقؽ األىداؼ و الوقوؼ عمى 

 .ميمية و التدخؿ لعالجيامواطف الخمؿ في العممية التع
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   Summative Assessment  التقويم اإلجمالي:

, و ييدؼ ىذا  دراسية أو سنة افصؿ الدراسى يسمى كذلؾ التقويـ الختامي, و يتـ في نياية
, و يتـ فيو الطالبالتي اكتسبيا  المياراتالنوع مف التقويـ إلى قياس حصيمة المعارؼ و 

, و بالتالي اتخاذ القرارات الطالبوضع التقديرات الكمية و النوعية, و الحكـ عمى مستوى 
./ الفرقة االعمىالمناسبة بشأف تحصيميـ أو انتقاليـ إلى مستوى أعمى  

 أدوات التقويم

,القيمػػػػػي...( فػػػػػإف أدواتػػػػػو  الوجػػػػػدانيوالميػػػػػاري ,  , التقػػػػػويـ ييػػػػػـ مجػػػػػاالت مختمفػػػػػة )المعرفػػػػػي
 نوع حسب مجاالتو و غاياتو. و يمكف إيجاز تمؾ األدوات فيما يمي:تت

1ػ المالحظة: و حتى تكوف المالحظة ذات جدوى في جمع البيانات قصد بناء تقويـ سميـ ال 
لممالحظة ...كروت بد ليا مف شروط منيا تركيز االنتباه عمى سموؾ يحدد مسبقا, تبني   

 2 ػ المقابمة: و ىي المحادثة الجادة الموجية نحو ىدؼ محدد. 

لتقديـ إجابة  مساحةو ىي أسئمة مقالية تفسح لممتعمـ  , األسئمة المفتوحة : و منيااألسئمةػ 3 
فردية خاصة بو يعبر فيو عف طريؽ الكتابة الحرة و اإلبداع الشخصي عف أفكاره حوؿ 

  .المنيج الدراسيموضوع ذي عالقة بمجاؿ مف مجاالت 
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 التقويم / اساليبطرق

بالنسبة  طبقا لموائح الدراسية لمطالب العممية بالكمية طرؽ تقويـ متنوعة  األقساـتنيج جميع 
مرحمة , وفى  مرحمة البكالوريوس لطالبت الدراسية بالمستويات المختمفة الجتياز المقررا

لدرجتي وفى السنة التمييدية الدراسات العميا دبموـ فى  المسجميف طالبمالدراسات العميا ل
 تشمؿ ما يمى: ,الماجستير والدكتوراه

 االختبارات التحريرية 
 االختبارات العممية 
  االختبارات الشفيية 
 الفصمية األعماؿ 

 

ويجيب  أسئمةشيوعا حيث يقدـ عضو ىيئة التدريس   األنواع أكثر: وىى االختبارات التحريرية
 )المعارؼ والمفاىيـ , والميارات الذىنية( د مف نواتج التعمـعنيا الطالب كتابة وتقيس عد

 :عمى األسئمة ويطمؽ عمييا اختبارات التحصيؿ. وتشتمؿ 

 ,لتقديـ إجابة فردية خاصة  مساحةتفسح لمطالب  مقاليو أسئمة -
 الصواب والخطأ أسئمة -
 (أسئمة االختيار مف متعدد ) أساسيا طرح سؤاؿ و اقتراح اجابات -
 ( أسئمة ثنائية االختيار )سؤاؿ يرفؽ بإجابتيف واحدة منيا صحيحة -
 يتضمف فراغات يطمب مف -قاعدة أو تعريؼ –أسئمة مؿء الفراغ ) أساسيا اقتراح نص  -

 (ممؤىا بما يناسب مف الكممات أو العباراتالطالب 
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 الطالبيطمب مف  من المعطيات قائمتينأسئمة متطابقة العناصر )تقوـ عمى وضع  -
 (الثانية بواسطة خط القائمةاألولى بعناصر مف  القائمةمطابقة عناصر مف 

 .ويجيب عمييا الطالب بطريقة شفيية األسئمةيطرح عضو ىيئة التدريس  :االختبارات الشفهية

, وكذلؾ يتـ تقويـ  حيث يجري الطالب اختبار عممي بالمعامؿ الدراسية  :االختبارات العممية
 .الطالب عمى الحاالت العممية لمتحقؽ مف اكتساب الطالب ميارة الفحص االكمينيكى 

يتـ تكميؼ الطالب بأعماؿ أثناء الدراسة لتنمية ميارات العمـ الذاتي باإلضافة  :األعمال الفصمية
حتى يتثى  امتحانات تكوينية لموقوؼ عمى مستوى تحصيؿ الطالب لنواتج التعمـ المستيدفة

لعضو ىيئة التدريس تحسيف طبقا لمتغذية المرتجعة مف الطالب , إضافة إلى ذلؾ  يقيـ 
 الطالب مستوى تحصيمو لكى يحسف او يعزز قدراتو.

 ويضاف الى ذلك بالنسبة لطالب  الدراسات العميا

 حيث يـ متابعة تقدـ الطالب فى تنفيذ خطة البحث  :الطالب أداءر متابعة تقاري .1
 تقارير األداء القائمة التالية: وتشمؿ

  المنشورة التي تشمؿ بموضوع الرسالة  األبحاثقياـ الطالب بالبدأ في تجميع 

  المنشورة بدرجة تؤىمو لمقياـ بالجزء العممي مف  األبحاثأتماـ الطالب لتجميع
 الرسالة 

  المشرفيف  باألساتذةمداومة الطالب االتصاؿ 

  لمجزء العممي مف الرسالة  األوليةبدأ الطالب في التجارب 

  انتياء الطالب مف نصؼ التجارب العممية تقريبا 
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 انتياء الطالب مف التجارب العممية تقريبا 

   قياـ الطالب بكتابة الرسالة 

  الرسالة إعدادانتياء الطالب مف  

لمتحقؽ حيث يعرض الطالب خطة البحث ويتـ مناقشتة شفويا : االمتحان التأهيمى لمطالب .2
 . مف مدى إلمامة بموضوع البحث والعمـو ذات العالقة

 نشر الطالب األبحاث المطموبة مف الرسالة .3

 ويتـ مناقشتة فيما جاء بالرسالة: حيث يقدـ الطالب رسالة عممية مناقشة الرسالة العممية .4
 .مناقشة عمنية
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 المستخدمة فى كل قسم عممى  التعميم والتعمم استراتيجيات يحدد( 2جدول )

 
 

 القسم العلمى 

استراتيجيات التدريس المستخدمة            
التعلم 
 الطرائق المستخدمة فى التعلم التفاعلى النشط المباشر
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