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ي التعليم العالي عىل ع  ي
 : انهرف ضمان الجودة ف 

"عملية مراجعة منهجية وخمططة ملؤسسة أو برنامج لتحديد أن املعايري املقبولة للتعليم واملنح الدراسية  
والبنية التحتية يتم احلفاظ عليها وتعزيزها. وعادة ما تتضمن التوقعات بأن آليات مراقبة اجلودة موجودة وفعالة. 

الوسيلة اليت تؤكد من خالهلا مؤسسة ما أن الظروف متوفرة للطالب لتحقيق املعايري اليت حتددها املؤسسة وكذلك 
 أو اهليئة األخرى اليت متنحها"

فإن ضمان    ولذلك  اتيجيا   التحديد   تتطلب  الجودةعمليات  الستر والتقويم   تالدقيق  والتعلم  التعليم 

اتيجيا اتيجيا   توربطها بنواتج التعلم. وتعد استر وطرق التقويم من أهم العوامل   توطرق التعليم والتعلم واستر

نامج وتحقيق جودته.  ي نجاح التر
 المؤثرة ف 

. كان ي التعليم العالي
ي التدريس والتقويم ف 

ي ضوء متطلبات ضمان الجودة واالتجاهات الحديثة ف 
من   وف 

اتيجيات تقود الي التعلم النشط والتأكيد  
كت   عىل اختيار استر

دور وفعالية المتعلمة وإثاره اهتمامها    عىلالمهم التر

 ودافعيتها للمشاركة اإليجابية والتحصيل. 

ألبرز اسرتاتيجيات التعليم والتعلم ولذلك فإن هدف هذا الكتيب هو تقديم عرض 
 .املستخدمة يف املعهدواسرتاتيجيات التقويم 
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 الرؤيه 
ي كفء ومستدام ومرن یسھم    مؤسسي   إطار بجودة عالیة وفق    التعليماتاحة   ✓

المتكاملة    الشخصيةبناء    ف 

وشغوف    هبذاتومعتر     ومستنت  التعلیمیة طالب كفء    العمليةإل أقىص، وأن یكون ناتج    وإطالق إمكانیاتھا 

 . الوطنيةوأن یحافظ عىل القیم  وطنهببناء مستقبل 

 

هالرسال
ي   هندسي   تعليماتاحة   ✓ ي كفء ومستدام ومرن یسھم    مؤسسي   إطار وفق  الية  بجودة ع  وتكنولوجر

بناء    ف 

   الوطنيةویحافظ عىل القیم    الشخصية
 
ا ي الریادة    لتحقيق   الحديثة  التكنولوجيةبالوسائل    مستنت 

البحث   ف 

 . المجتمع  وتنمية العلمي 

 االهداف
 . التدريس والهيئة المعاونة لضمان كفاءه العملية التعليمية تعزيز قدرات اعضاء هيئه  ✓

امج التعليمية وضمان جوده العملية التعليمية ✓  . التطور المستمر للتر

 . تطوير نظام متكامل للقبول والدعم واألنشطة والخدمات الطالبية ✓

 . تطوير نظم للتقويم المؤسسي من خالل إدارة جوده متطورة وفعاله ✓

 . وتحديث الموارد المادية للمعهد تطوير  ✓

ي سوق العمل ✓
 . تنميه قدرات الطالب الخريجي   بما يدعم االبتكار والمنافسة ف 

امج المختلفة لالعتماد األكاديمي  ✓  . تأهيل التر

ي للمعهد كما وكيفا  ✓
 . تطوير االنتاج البحث 

 . دعم وتحديث البنية التحتية للبحث العلمي بالمعهد  ✓

 . حث العلمي تشجيع وتحفت   أخالقيات الب ✓

 . االستغالل االمثل إلمكانات المعهد لخدمه المجتمع والتنمية البيئية  ✓

اكات محىلي والتأكد من رضا المجتمع عن دور المعهد  ✓
 . تحقيق شر

  . االستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحسي   نواتج العملية التعليمية  ✓

  



 
 
 

                002 050 2588800                 002 050 2588899                       QAU@mc.edu.eg 
 

وعند  اآلخر.  عن  أحدهما  يمكن فصل  ال  بحيث  بها  ن  ويقتر لها  ونتاج  التعليم  لعمليه  اآلخر  الوجه  هو  التعلم 

  حول الموضوع.  ومكتملة واضحةالتعلم لتكوين صوره  عىلن التعليم البد من تسليط الضوء الحديث ع

 

 

التدريس لتحقيق  التعليم يستخدمها عضو هيئه  التعليم هي مجموعه من أساليب وطرق  اتيجيات  تعتتر استر

التعلم   ونواتج  المقرر  واألدوات   المستهدفةأهداف  الوسائل  أيضا  التعليم  اتيجيات  استر تشمل  ان  ويمكن 

وبناء   المقرر.  أهداف  لتحقق  التدريس  هيئه  يستخدمها عضو  ي 
الثر اتيجيات   عىلواالجراءات  استر تتعدد  ذلك 

 . المستهدفة التعليم وتختلف من برنامج أكاديمي آلخر وكذلك من مقرر آلخر وفق نواتج التعلم 

كه يجب ان   اإلشارةولكن يجب   أنه يوجد نقاط مشتر التعليم وتنوعت إال  اتيجيات  انه مهما تعددت استر الي 

اتيجيه.  ي اي استر
 تتوافر ف 

 

هووالنشاطوولذلنشووم ل  ووا ل
بهلطوص لؤههودلخنصودل

النشؤهسسوووهلنشيمي ؤ وووهلن
صلرجهووووووووووللشيسووووووووووه دل
نكيسووووووووووول لنشؤووووووووووويمي ل
شيؤمووووولرملانشؤهووووولرن ل
نشؤذيابووووووووهلاي   وووووووو ل
نهوووخنملااوووانيللنشووويمي ل

نشؤسيهخفه

هيلنشجهاخلنشمني هلنشيي
  وووووووا لبهوووووووللنشؤووووووويمي ل
بإطورنملطوص لؤههوودل
نالبخااوووهلسكيسووول لؤووولل

نل سميلنشيلي صو يهلؤو
ؤملرملاؤهولرن لامشو ل
عووونلذر ووو لنشؤؤلرسوووهل

انشصبره

يم
عل

الت
التعلم

1 

2 

3 

4 
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اتيجيات التعليم يتضح أنها تشمل   ومن التعريف السابق الستر

طرق ذلك يمكن التوضيح بأن  وعىلطرق للتعليم وأساليب للتعليم 

:   التعليم ي
 باستخدامها التي يقوم عضو هيئه التدريس    االجراءات “  تعث 

إليصال  وذلك  مسبقا  تحديدها  تم  التي  التعليم  استراتيجيه  لتطبيق 

 الفردية والفروق    األكاديميوفقا لمستواهم    للمتعلمينالمحتوي العلمي  

 في القدرات بينهم".

تعليم  لطرق  اختياره  عند  التدريس  هيئه  عضو  فإن  وبالتالي 

يعتمد   فإنه  التعليم  اتيجيات  استر لتحقيق   بأسالي  عىلبعينها 

مناسب  تع عام  جو  لتهيئه  وذلك  التعليم  طرق  مع  تتناسب  ليميه 

اتيجية. وتظهر الفروقات بي   كل من لعمليه التعليم  ي الجدول  والطريقة واالسلوب االستر
: بشكل أوضح ف   التالي

 

❖  

التأثت  عىلي   ي تهدف الي 
المتعلم والثر ي ينخرط فيها 

ي تتمكن من    الكيفيةهي السلوكيات واالجراءات الثر
الثر

ي   السلوكية. كما تعرف بأنها االنماط  المختلفة المعلومات وتعلم المهام    معالجهمن  خاللها  
وعمليات التفكت  الثر

اتيجيا عندما يعي المتعلم يستخدمها المتعلم وتؤثر فيما تم تعلمه ومعالجه مشكالت التع لم. ويكون التعلم استر

اتيجيات  ي  الخاصةالمهارات واالستر
ي يستعملها ف 

 التعلم. الثر

❖  

 : ي النظام التعليمي
 الفرق بينهما هو من خالل الدور الذي تلعبه عضو هيئه التدريس ف 

اتيجيات التعليم  ✓  . دور عضو هيئه التدريس الذي يقوم به عىلتركز استر

كز   ✓ اتيجيات التعلم فتر أن تكون عضو هيئه التدريس ميرسه لعمليه التعلم والمتعلم هو    عىلاما استر

  . العملية محور هذه 

اسبوعيه-شهريه -فصليه

موضووووووأ ملووووو   علووووو  عووووو   
-محاضوور  حاهوو   -محاضوورا 

ج ء من محاضر 

ج ء من محاضر 

-اهوووو ا -اسووووا ي -طوووور  
-تقووووي -مهوووا ا -نشوواطا 
مؤثرا -حسائل

-اسوووا ي -محتوووو -اهووو ا 

تقوي -نشاطا 

اتصوووووووا  -اتصوووووووا     ووووووو  

جس   هرك 

 سووووووو  اموووووووه مت املوووووووه 
حشامله  عمليه ا ت  يس

ع تن يووووت ا توووو  يس  لميوووو

عناصر 

تن يت طريقه ا ت  يس

ا ت االجراءا منمت املهمنممهامه
 م  ا موضوعهااله ا تحقيقتضمن
مح د زمنيه

سا ت  يهيئهعضويختا هاا ت اال يه

االه ا حتحقيقا محتو  توصيل

ا ت  يسهيئهعضويتبنا ا ت ا نمط
واصلا تعن ا ت  يسيهفلس ته تن يت

ا متعل معا مباشر
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اتيجيه فعاله لضمان   ي المعهد استر
امج    تحقيق يتبث  للتعليم والتعلم    العاليةالمستويات    التعليميةجميع التر

ي ان    وتتضمن اعداد سوق العمل باحتياجاته
ي ينبع 

بها الخري    ج   يتحىلمن مخرجات المعهد وتوفت  المواصفات الثر

التفكت  واالبداع واالنتقال من نمط التعليم التقليدي الي نمط التعليم الفعال وهو االمر الذي يجعل    عىلمن قدره  

وري تطوير  ي ثالث محاور  التعليمية المنظومةمن الض 
اتيجيه التعليم والتعلم ف    . اساسيهوتتلخص استر

 

كز عمليه تطوير   ي    الفرعيةمجموعه من المحاور    عىلالتعليم والتعلم    بيئةكفاءه    وزيادةتتر
يمكن  الثر

ي ال
 : التاليةنقاط تلخيصها ف 

 

الدائم   ✓ التدريس    عىلالحرص  هيئه  اعضاء  من  المتمت    ذوي    المعاونة  والهيئةالتوظيف  من 

 . والعملية  العلمية والكفاءة المناسبةالتخصصات 

ي الندوات  للمشاركةهم متنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس بتشجيعهم ودع ✓
 العلمية  والمؤتمراتف 

ي  أثر ونرسر االبحاث لما له من   . التعليمية العملية عىلايجابر

امج   ✓ التر الخطط    العلميةتقوم  وكذلك االستكم  المستقبليةبوضع  التدريس  هيئه  اعضاء  نسب  ل 

ي اعضاء هيئه التدريس بتشجيعهم    المعاونة  للهيئةخطط الدراسات العليا  
لمحاوله سد النقص ف 

ي طبقا للنسب    العلميةالدرجات    عىلودعمهم ماليا ومعنويا للحصول  
بما يضمن وجود العدد الكاف 

ي تقرها معايت  
 . المختلفة العلميةوب بي   االجيال وكذلك ضمان تحقيق التواصل المطل الجودةالثر

 

 

بتطوير المعامل    التدريسيةهيئه التدريس للقيام بمهامهم    ألعضاء  المناسبة  والبيئةتوفت  االمكانيات   ✓

التطورات   مع  ليتواكب  جيدا  تطويرا  والفصول  والتعلم   الرسيعةوالورش  التعليم  انماط  ي 
ف 

اتيجيا  ي  المختلفة تواالستر
ي تستخدم ف 

 . التعليمية العمليةالثر

 . الحديثة واستخدام التكنولوجيا  الدراسيةتقديم الدعم المطلوب لتطوير المناهج  ✓

ي ابحاث الطالب المكتبيةالمعلومات  عىلتوفت  وسائل الحصول  ✓
ي ف 
وب   . ووسائل االتصال االلكتر

 

يه   ✓ برسر موارد  من  يلزم  ما  االقسام    وماديهتخصيص كل  لدعم  المعامل   العلميةوتقنيه  وتحديث 

ي   والمكتبة  والمدرجاتوقاعات الدرس    المختلفةوالمكتبات ووسائل التعليم 
لتحقيق اعىلي كفاءه ف 

  . التعليمية العملية

 

 :اال  من حذ ك حمعاحنيه  ا ت  يس هيئه اداء تحسين-2

 :اال  من حذ ك حا تعل  ا تعلي  مصاد  تموير -3

 :حذ ك من اال  ا معاحنة حا هيئةتح ي  معايير ااتيا  حدع  اعضاء هيئه ا ت  يس -1
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ه لتنميه قدرات ومهارات    والمتنوعة  والمستمرة  المتناميةان متطلبات سوق العمل   تحتم اهميه كبت 

امج    العامةوكذلك المهارات    والمهنية  األكاديميةالطالب    التعليمية وذلك من خالل التطوير المستمر للتر

كز هذا المحور  :  عىلويتر ي
ي اآلبر

 مجموعه محاور فرعيه يمكن تلخيصها ف 

 

امج   ✓ من خالل تطوير المناهج واساليب    الجديدةو   الحالية  األكاديميةتوفت  التمويل الالزم لتطوير التر

ومعامل   التخص ص ية  تجهت   المعامل –  متطورة  )مكتبهوطرق التقويم    التقليديةغت   والتعلم التعليم

 . ...(  -رحالت علميه –مشاري    ع بحثيه  -الميدانيةالزيارات  -توفت  شبكه معلومات -الحاسب اآللي 

اتيجي   اتوفت     عىلالحرص   ✓ وح   ديث   ه لتنمي   ه ق   درات الط   ال   ب عىلي القي   ام   متنوع   ةتعليمي   ه    تاس               تر

 . المختلفةبتحصيل المعارف والمهارات  

وني ةالمقررات  عىلاالعتم اد  ✓ ي التعلم عن طريق تحويل   اإللكتر
ي من مقررات المعه د   %10ف 

كح د ادب 

ونية للصورة  . اإللكتر

 

 

امج  ✓  . استخدام برامج تغطي احتياجات سوق العمل عىل العلميةتشجيع التر

ه تتواكب مع التطورات  ✓  . الحديثةاستحداث تخصصات جديده وبرامج ممت  

امج  ✓  . ليتم تنفيذها محليا  الحاليةطبقا لمتطلبات سوق العمل  التعليميةتطوير التر

 

 

 

اساليب    عىلويرتكز   واتباع  واتخاذ   الكفاءة  عاليةتنفيذ  المتعلم  لدي  التعلم  جوده  وقياس    كافة لتقييم 

 لعالج القصور واالخطاء وذلك من خالل:  التصحيحيةاالجراءات والقرارات 

امج والمقررات   ✓ ي مواصفات التر
حات   ودراسةتطوير اليات الستطالع رأي الطالب بشكل دوري ف  مقتر

الي  للوصول  دوري  بشكل  امج  التر ومراجعه  والتطوير   
امج   المطلوبةالمواصفات    التحسي   التر ي 

ف 

  التعليمية

ي االطالع    إعادةاليه التظلم من نتائج االمتحانات سواء من خالل  تطوير   ✓
الرصد أو رغبه الطالب ف 

 . اإلجابة صوره كراسه  عىل

 ومصداقيه كامله.  بشفافيةللتعبت  عن جميع مشاكل الطالب والتحقق منها  الشكاوىتطوير اليه  ✓

 

 

 

 :اال  من حذ ك  متملبا  سو  ا عمل ا تعليمية  ط ا برامج -2

 ط ه يثه ف  ا تعلي  حا تعل  حذ ك من اال :انما علىد االعتما-1
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اتيجيات التعليم والتعلم   ي التعليم يتطلب ان يكون عضو هيئه التدريس ملم باستر
  المختلفة إن النجاح ف 

اتيجيةاختيار واستخدام    عىلوقادر   ي تساعد    المناسبة  االستر
ولذلك يمكن .  المطلوبة تحقيق نواتج التعلم    عىلالثر

ان   اتيجيالقول  المتعل  الجيدةالتعليم    هاستر فيها  يكون  ي 
الثر محور  هي  اكتساب   التعليمية  العمليةم  ي 

ف  وفعال 

ي  التعليميةوالمهام  لألنشطةالمعلومات وممارس 
  . ولمهارات التعلم الذابر

 

 وهناك معايير عديده ينبغي أخذها في االهتمام عند اختيار استراتيجيه التعليم والتعلم ومنها: 

اتيجيةمالئمه   ✓ ي هذا اختيار    لنواتج التعلم:   االستر
اتيجيةويعث  لتحقيق الناتج التعليمي    المناسبة  االستر

هو   الناتج  يكون  عندما  المثال  سبيل  فعىلي  فقد   المعرفة  إلثباتالمستهدف  معينه  ومعارف  بحقائق 

، اما   اتيجيه التعليم المباشر الناتج هو حل المشكالت فقد   إذا يستخدم عضو هيئه التدريس استر كان 

اتيجيه  حل المشكالت.  يستخدم استر

اتيجية  ةمناسب  ✓ :   االستر الدراسي ترتبط    للمحتوي  ان  ي 
اتيجيةينبع  قرر  الم  وطبيعةبالمحتوي    االستر

اتيجيه   طبيعةله  دراسي  قرر  وذلك ألن كل م  الدراسية خاصه تفرض عىلي عضو هيئه التدريس اختيار استر

.  قرراتوطرق معينه لتدريسها فهناك م  يغلب عليها الطابع النظري واخري يغلب عليها الطابع العمىلي

اتيجيةمالئمه   ✓ ي    لمستوي المتعلم:   االستر
تهم    الفرديةالفروق    مراعاةبمعث   . السابقة بي   المتعلمي   وختر

اتيجيةتوجيه   ✓ ي  الي   االستر
ف  ي ومشاركته نشطه  ايجابر المتعلم  ان يجعل  ي 

بمعث  النشط:  التعلم   العملية 

ي وان يحفز المتعلم التعليمية
.  عىل، وليس مجرد متلقر ي

 التعلم الذابر

ي    المتاحةاالمكانيات    مراعاة ✓
 
ومصادر تعلم وادوات واجهزه   دراسيةمن قاعات    : التعليمية  المؤسسةف

 .   واعداد المتعلمي  
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اتيجيةان هدف المعهد من خالل   التعلم الفعال النشط وذلك من خالل   عىلهو تشجيع وحث المتعلم    االستر

ي    كيفية  عىلالتعرف  
ي الي شخص فعال ونشط ف  ي سلثر

وهذا من خالل   التعليمية  العمليةتحويله من شخص متلقر

التعلم  مراعاة النشط انماط  التعلم  استخدام  بمستوي  التعلم  نواتج  مستوي  ارتباط  التالي  الشكل  ويوضح   .

ي يتم فيها تفعيل دور المتعلم.  والتطبيقية العملية واألنشطة
 الثر

 

 

 

 

 

 

 

▪ 
ات   ات ثابته نس         بيا  والجس         مية  واالنفعالية  العقليةهي مزي    ج من الممت   ي تعطي مؤشر

قيام المتعلم   كيفية  عىلالثر

 من أش   هر النماذج  األربعةانماط التعلم   ويعد نموذجلها.     واالس   تجابةوالتفاعل معها  التعليمية البيئةباس   تقبال  

ي التعلم وهي عمليه لتوص               يل المعلومات بطريقه تناس               ب جميع انماط المتعلم وتس               مح له   المس               تخدمة
ف 

  يتعلم ه.    لمواد التعلم حي ث ان ه من المهم معرف ه كيف يتعلم وليس فقط م ا   المب دعواالس               تخ دام   ب المم ارس                ة

  

❖  

 نبؤلانشيكلؤدانسسيؤلعنشؤطلركهذر  عننفضدبذر  ه يمي 

ؤم الط ئل يمي شؤلمنشؤمرفها  يلجانشمن نشصبرن 

  لئ نشعن ب ثانشي ي خ هنشذر  هظدفينفضدبذر  ه يمي 
انشيـؤدنشؤجرخهنسفكلرصالدؤنا فكرنسفكلرا طكدانشؤمياؤل 

. يميؤهؤلؤ يا عييشييرك زا  يلج

ذر  عنرنسفكل صيبرف ؤلانشيذب  نشاظر هب نؤليكلؤدنشي  يلج
ؤل  يذب ؤكنك مشؤمرفها  يلجنشؤجرخهانشؤملشجهنشاطذنشيجر  

 يميؤه

ا   .انشصذأنشؤ لاشهصالدؤنانسسيكطلمنشب ثصالدؤن يمي 

نش خ خهنشؤانقمفييميؤهؤلا ذب عؤي لنشيجر  

 ووهل ووخر لنشؤمياؤوول لبذر  ووهلعؤي ووهلا ملشجهووللبذر  ووهليأؤي
يص ي ه

ذر  عنا ملشجهلنشؤجرخهنشؤمياؤل نشؤيمي  خر 

انشي ي دنشيأؤد

ذر  عنا ملشجهلؤجرخهبذر  هنشؤمياؤل  خر 

انشاطلذنشيذب  

ؤلؤدنشاكلي    ا  لادنشاطلذذر  عننسفكلرا خر 

نشمؤييانشيذب  نشصبرهب ن

 اانيللنشيمي ل
 )نشؤيمي ل سيذ ع(

 مل/لاصمل/لطرحل/ليمر

 نثبل ل/ليذب  ل/لؤؤلرسه

نبخنعل/ي ا  ل/ي ي دل  

 ناطذهلنشيمي ل
 )نشؤيمي ل يمكر(

ا كيبهؤؤلل  اشهلل70%  
ؤؤلل مؤيهل90%  

 نثبل ل/ليذب  ل/لؤؤلرسه

ؤؤلل  رأه10%  
ؤؤلل سؤمهل20%  

ؤؤلل ر ل30%  

%لؤؤلل سؤمهل50  
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▪ 

:   عىلمرحله واحده وانما  عىلتعلم المتعلم ال يتم  ي
 مراحل وهي كاآلبر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ال   الخطوةمعلومات للتعامل مع المحتوي العلمي وهذه    اكتشافلم انه بحاجه الي  وهي ان يعرف المتع

ي عمليه التعلم من خالل التعرف  إذا تتحقق اال 
.  العامة الفكرة عىلاندمج المتعلم ف   للمحتوي العلمي

 

ي    المرحلةفال ينتقل المتعلم لهذه  
هي مرحله تحدي    المرحلةوهذه    العامة  الفكرةاال بعد ان يكون اندمج ف 

ي حوار حول  المرحلةللمتعلم بي   ما تعلمه وما يجب ان يتعلمه. ولكي ينتقل المتعلم لهذه 
يجب ان ينخرط ف 

 الموضوع سواء مع عضو هيئه التدريس او مع زمالئه كوسيله للتحدي. 

 

ي محاوله للتوصل الي   إدراكومحاوله    المعلومةوهي مرحله البحث والتقىصي حول  
المفاهيم والعالقات ف 

ي  األسئلةاجابه عن 
ي لم يتمكن المتعلم من التعامل معها ف 

 السابقة.  المرحلةالثر

 

ي هذه    السؤال  عىل  اإلجابةودقه    صحة  المتعلم منوهي محاول تحقق  
يطلب   المرحلةالذي توصل له. وف 

كت    
ي للمتعلم من جابةباإل وربطها    الرئيسية  الفكرة  عىلمن المتعلم التر

. للتوصل الي معرفه حقيقيه ذات معث 

ي توصل اليها.  لإلجابةخالل تقديمه لتفست  صحيح 
  الثر

 االن ماج  االح  : ا مرهلة

 ا معرفةتح   : ثانيةا  مرهلةا 

 االستقصاء: ثا ثةا  ا مرهلة

 ا ماله ةااتبا  : را عةا  ا مرهلة



 
 
 

                002 050 2588800                 002 050 2588899                       QAU@mc.edu.eg 
 

▪ 

:  أنواع رئيسيه عىل ثالثةمن الممكن تصنيف التعلم الي  ي
 النحو اآلبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التنافسي   سلبيا.   أحد التعلم  فيه  المتعلم  موقف  ويكون  الدراسي  المقرر  المتمركز حول  التعلم  اوجه 

اسماع المتعلمي   ويكون   عىل  المعلومةحيث يقوم بإلقاء    ويكون عضو هيئه التدريس المصدر الرئيسي للتعلم

 . التقويم معياري المحك

 

ي عملهم عن بعضهم بعضا معتمدين    هو 
المتعلمي   ف  انجاز    عىلاستقالل  ي 

 المطلوبة  المهمةانفهم ف 

ي ضوء قدرته    المهمة   إلنجاز ويجب ان تثار دافعيه المتعلم  
ودور عضو هيئه التدريس هنا يتلخص   الخاصة. ف 

ي ترتيب مكان التجمع بشكل يجنب المتعلمي   تشتت االنتباه كما يزودهم 
 . للتعلم لالزمةا باألدواتف 

 

ي يزيد    العالية  الفعالية  عىليؤكد الكثت  من الباحثي   المهتمي   بالتعليم  
. فالتعلم التعاوب  ي

للتعلم التعاوب 

وقدرتهم   المتعلمي    دافعيه  التأكيد    عىلمن  خالل  من  ويتم  الناقد  واالخذ   عىلالتفكت   الجماعي  العمل 

ي تحفت   التعلم
  . باالهتمام العمل بروح الفريق بي   المتعلمي   واستخدام هذه العالقات ف 

  

  ا تعل  ا تنافس 

 د ا تعل  ا  ر

 ا تعل  ا تعاحن 
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❖ 

ي تتطلب إدراك الطالب للمهارات الالزمة  
 ألن عملية التعلم من العمليات المعقدة الثر

 
لتحقيق النجاح نظرا

اتيجيات التعلم. وتم ذلك من خالل   فيها، لذا تزايد االهتمام بالمهارات الدراسية، وعادات االستذكار، واستر

ي عملية التعلم من جهة، وازدياد تعقيد الم
همات التعليمية مع تقدم المراحل الدراسية  تفعيل دور الطالب ف 

اتيجيات التعلم هو االعتماد  ي التعلم.  عىلمن جهة أخري. والغرض الرئيسي من استر
 النفس ف 

 : اتيجيات التعلم كما يىلي
 ويمكن تصنيف استر
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اتيجيات المعرفية:  -1 توضيح أو تفصيل الموضوع المراد دراسته. ومن وتهتم بتحليل النص أو االستر

 أمثلتها: التسميع، والتنظيم، والتوضيح. 
 

اتيجيات فوق المعرفية:  -2 ي لجزء معي   من   االستر
وتهتم بإدارة عملية التعلم. مثل: االنتباه االنتقاب 

ي لالستيعاب. 
 النص، ومراقبة الفهم أو ضبط وتقويم ما تم تعلمه، أو التقويم الذابر

اتيجيات التعلم وطبيعة كل منها:   ويلخص الجدول التالي بعض استر

فئة  
اتيجية   االستر

اتيجية   خصائصها  االستر

اتيجيات  االستر
 المعرفية 

تعيي   أو تحديد 
 المعلومة المهمة 

. مثل:   ي
تحديد األفكار الرئيسية واألجزاء المهمة من المعلومات للمحتوي المعرف 

 والصيغ، والتعريفات، والمعادالت.  ،والمصطلحاتالجملة األولي للفقرة، 

 أخذ المالحظات
ة. وماذا   اضات الطالب لما هو مهم أو مفيد من المحاض  وتعتمد المالحظات عىل افتر
  
 
 ايجابيا

 
ي االمتحان. وترتبط كمية ونوعية المالحظات المأخوذة ارتباطا

ي ف 
سوف يأبر

ي 
 االختبارات. بالتحصيل األكاديمي أي تحقيق درجات أعىل ف 

التضمي   أو  
التأكيد أو وضع  

خطوط تحت  ال
 المهم 

م. بحيث توضع هذه الخطوط تحت األفكار وضع خطوط أو إضاءات تسه  
ّ
ل التعل

 الرئيسية أو التفاصيل المهمة وهذا يعتمد عىل معرفة الطالب باألشياء المهمة. 

جاع المعرفة  استر
السابقة ذات  

 الصلة 

ي قيام الطالب  
بإنشاء الروابط المتعددة بي   المادة الجديدة والقاعدة المعرفية  تعث 

اتيجية تهيئة الطالب الستحضار ما لديهم من   الموجودة لديهم. وتتطلب هذه االستر
صورة مفاهيم أو   مخزونات ذهنية ذات الصلة بالموضوع الجديد. وقد تكون عىل 

 تعريفات أو قواعد. 

 التنظيم
ي يحصل   عىلوهو القدرة 

بناء هياكل ومخططات تنظيمية تناسب المعلومات الثر
ات أو الكتب.  ي المحاض 

جع    عليها الطالب ف  كما أن المعلومات المنظمة تخزن وتستر
 بشكل أسهل من المعلومات غت  المنظمة. 

 التلخيص
ي تمثيل مجرد للمقرر الدراسي أو عناوين تعرف الوحدات المهمة لها، وتقليص  

وتعث 
الها والتقليل من حجمها مع المحافظة عىل سالمتها من الحذف أو   األفكار واختر 

 التشويه. 

مراقبة الفهم أو  
 االستيعاب

جعوا قراءة   يتخذ الطالب ذوي التحصيل المرتفع خطوات لتصحيح فهمهم كأن يستر
ي حي   نجد أن الطالب ذوي التحصيل المنخفض ال يقمن بهذا  

 ف 
ً
الفقرات مثال

ات منتظمة بهدف التأكد من مدي  االجراء،  ويقوم الطالب بمراقبة أنفسهم خالل فتر
 .  فهمهم وتذكرهم للمقرر الدراسي

اتيجيات  االستر
 فوق المعرفية 

المراقبة والضبط  
ي 
 
 المعرف

اتيجيات التعلم المالئمة لهم.   قدرة الطالب عىل أن يختاروا ويستخدموا ويراقبوا استر

آليات تنظيم 
 الذات 

 عليم بحسب المحتوي الدراسي والقدرات المتوفرة لديهم. الطالب لعملية التتنظيم 
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ي الس            يطرة التامة عىلي مواقف  
ي حيث يتمثل دور عض            و هيئة التدريس ف  ي س            لثر

ويكون فيها الطالب متلقر

ة، والمت ابع ة.  والتنفي ذ التعليم والتعلم من حي ث التخطيط،   ، واس               تخ دام الكت اب النظري ومن أمثلته ا المح اض 

 والعمىلي وحل المسائل. 

 

ي عملية التعليم والتعلم  
ي نش           ط ويش           ارك ف 

  كما وفيها يكون الطالب متلقر
 
يؤدي عض           و هيئة التدريس دورا

ي تيست  تعلم الطالب
 ف 
 
كز االهتمام نشطا  الموجه.  االكتشافعمليات التعلم ونواتجه. ومن أمثلتها  عىل. ويتر

 

ي تيس       ت  تعلم الطالبوفيها يؤدي عض       و هيئة التدريس دور 
 ف 
 
 نش       طا

 
ي  يكونو ، ا

ي نش       ط ويش       ارك ف 
الطالب متلقر

كز  عملية التعليم والتعلم ،   عىل االهتمام. ويتر ي
الحر،  واالكتش            افعمليات التعلم. ومن أمثلتها العص            ف الذهث 

 . واالستقصاء 

❖ 

❖  
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ها ش       يوعا اتيجيات التعليم، وأكت  . وفيها يقدم عض       و هيئة التدريس اآلن حثر هي من أقدم اس       تر

. المعلوم   ات والمع   ارف للطالب وعرض الحق   ائق والمعلوم   ات المرتبط   ة ب   الموض               وع المطروح

ة   ويراعي فيها: . الغلق(  –المناقشة  –ثالثة أجزاء )المقدمة  إلوتنقسم المحاض 

 وضوح اللغة والتحدث برسعة مناسبة.  ✓

 النقاط والعناض الجوهرية.   عىلالتأكيد  ✓

ة.  ✓  إظهار العالقات بي   العناض المتعددة لموضوع المحاض 

 بذل الجهد لالحتفاظ بانتباه الطالب واهتمامهم.  ✓

ة.  الطالب عنمشاركة  ✓  طريق طرح األسئلة باستمرار خالل المحاض 
 

 وجود العديد من المشكالت من أبرزها:  إىلويجدر اإلشارة  ➢
 

ي تعليم المهارات وتغيت  االتجاهات.  ✓
ي تحقيق أهداف التعليم خاصة ف 

 قلة فاعليتها ف 

ة ال تراعي إيجابية الطالب والفروق الفردية بينهم.  ✓  المحاض 

ي توجيه  
ي اس         تخدمها الفيلس         وف )س         قراط( ف 

اتيجيات التدريس         ية القديمة والثر وهي من االس         تر

ة(. وفيه   ا يح   دد عض               و هيئ   ة  تالمي   ذه وتش               جيعهم، فهو يعتتر تطور لطريق   ة اإللق   اء )المح   اض 

التدريس الموض    وع الذي س    وف يناقش    ه الطالب وعناض الموض    وع. ويعد مجموعة من األس    ئلة  

ي تعطي  
ي األس   ئلة  المرتبة الثر

الطالب  عىلإجابات كافية عن كل عنض    من عناض الموض   وع. ويلقر

ي ص               ورة متك املة    عىلويقوم ب التعليق 
ي النه اي ة يربط بي   ك ل المعلوم ات ويض               عه ا ف 

إج ابتهم. وف 

ي للموضوع. 
  تعطي معث 

➢  : اتيجية ما يلي  وتحقق هذه االستر
 

ة.  ✓  االهتمام باالستعداد المسبق للمحاض 

 المشاركة بي   أكتر عدد من الطالب. ضمان  ✓

ة مما ييرس عملية التعليم.  ✓  إتاحة جو من الحرية داخل قاعة المحاض 

 معرفة عضو هيئة التدريس لنقاط القوة والضعف لدي الطالب.  ✓

ام وجهات نظر اآلخرين.  ✓  تنمية مهارات اإلصغاء لدي الطالب واحتر

 تنمية مهارات التعبت  عن الرأي والثقة بالنفس.  ✓

، والتحليل االستنباط. تن ✓  مية المهارات العقلية العليا كمهارات التفكت  الناقد واإلبداعي
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اتيجية إل تعليم الطالب كيفية تتبع الدالئل، وتس  جيل النتائج ألنها تتطلب من   تس  عي هذه االس  تر

 الطالب تنظيم المعلومات المخزونة لديه وتركيبها بشكل جديد. 

➢  : اتيجية ما يلي  وتحقق هذه االستر
 

ة أكت  متعة.  ✓  جعل المحاض 

 . واالبتكار تنمية اإلبداع  ✓

 تشجيع الطالب عىلي التفكت  الناقد.  ✓

اس        تدالالت    إلإعطاء الطالب الفرص        ة للتعامل مع المش        كالت الجديدة، والتوص        ل  ✓

. باستخدام الت ي أو االستنباطي
ي سواء االستقراب 

 فكت  المنطقر

 

    
ط أن تكون   وفيها يقوم عضو هيئة التدريس بإثارة مشكلة ما للطالب مرتبطة بالمقرر الدراسي برسر

 مناسبة لمستواهم وال يستطيعون حلها بسهولة بدون بحث وجهد. 

 ويتم ذلك وفق الخطوات التالية:  ➢
 

 تحديد المشكلة وصياغتها.  ✓

 أسباب المشكلة.  عىلجمع المعلومات حول المشكلة وتحليلها للتعرف  ✓

 وضع تصور للحلول الممكن تنفيذها.  ✓

  تنفيذ الحل الذي قام باختياره.  ✓
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 باس      تخدام التقنيات الحديثة وش      بكة  

 
ة مس      بقا وفيها يقوم عض      و هيئة التدريس بإعداد المحاض 

ه ا من الوس               ائط، حي ث يطلع عليه ا  ن ت عن طريق مق اطع في ديو أو ملف ات ص               وتي ة أو غت  االنتر

ي أي مك  ان رخر ب  اس               تعم  ال حواس               يبهم أو هواتفهم ال  ذكي  ة أو أجهزتهم اللوحي  ة قب  ل  
الطالب ف 

ة للمناقش   ات والمش   اري    ع والتدريبات. ويعتتر  حض   ور المحاض   ي حي   يخص   ص وقت المحاض 
ة. ف 

ي هذا النمط من التعليم حيث يقوم عض    و هيئة التدريس بإعداد  
 ف 
 
 أس    اس    يا

 
مقطع الفيديو عنض    ا

ي أح د مواقع الوي ب أو ش               بك ات    10إل    5مقطع في ديو م دت ه من  
دق ائق ويش               ارك ه مع الطالب ف 

 .  التواصل االجتماعي

: وتح ➢ اتيجية ما يلي  قق هذه االستر
 

ة.  ✓  االستغالل األمثل لوقت المحاض 

ين.  ✓  تقديم الدعم المناسب للطالب المتعت 

 زيادة التفاعل بي   عضو هيئة التدريس والطالب.  ✓

 تسهيل عملية التعليم.  ✓

 

  

وعات التعليمية المرتبطة بالتخصص   وفيها يقوم عضو هيئة التدريس بحديد مجموعة من المرسر

وعات  يختار كل  حثر الطالب  عىلالذي يدرس  ه الطالب وعرض هذه الموض  وعات وأس  ماء المرس  ر

 ثم يقوم عض            و هيئة التدريس بتقديم العون والمس            اعدة  
 
 معينا

 
وعا مجموعة من الطالب مرس            ر

ي التنفيذ  للطالب من كتب ومر 
وع وتحقيق الهدف ثم   حثر اجع ومش ورة وتس هيالت ف  نهاية المرس ر

ي يقوم بها عضو هيئة التدريس للوقوف 
ي مرحلة التقييم الثر

وع.  عىلتأبر  مدي تنفيذ المرسر

➢  : اتيجية ما يلي  وتحقق هذه االستر
 

 األنسب.  االختيار  عىلالتدريب  ✓

 إيجاد مجال التعاون.  ✓

 تحمل المسئولية، والتعاون.  عىلالتدريب  ✓

 ربط المحتوي بالحياة الواقعية.  ✓

 تنمية مهارات التخطيط.  ✓

  إتاحة حرية التفكت  وتنمية الثقة بالنفس.  ✓
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 من )  إلوفيها يقوم عض        و هيئة التدريس بتقس        يم الطالب 
 
ة تكون غالبا ( 4-3مجموعات ص        غت 

ي المه اري 
طالب ويعطي ك ل مجموع ة مهم ة واح دة وعليهم االعتم اد عىلي التع اون )التب ادل المعرف 

 بينهم( من أجل إنجاز المهام المطلوبة منهم. 

➢  : اتيجية ما يلي  وتحقق هذه االستر
 

 رين. تقبل أفكار اآلخ ✓

 تنمية روح التعاون واإلحساس بالمسؤولية.  ✓

 حل المشكالت واتخاذ القرارات عىلالتدريب  ✓

✓  . ي
 تشجيع التعليم الذابر

 جعل الطالب محور العملية التعليمية.  ✓

✓  .  كرس الروتي   وإيجاد الحيوية والنشاط للموقف التعليمي

 الوقت. اكتساب الطالب لمهارات القيادة والتواصل مع اآلخرين وإدارة  ✓

 تقوية روابط الصداقة وتطور العالقات الشخصية بي   الطالب.  ✓
 

 

ي يقوم  ي هو أس       لوب تعليمي وتدريثر
. ويس       تخدم من أجل توليد   عىلالعص       ف الذهث  حرية التفكت 

ة. حيث يقوم عض  و هيئة التدريس   أكتر كم من األفكار لمعالجة موض  وع معي   خالل جلس  ة قص  ت 

حاتهم المتعلقة بحل المش          كلة وبعد ذلك  بعرض المش          كلة ويقوم الطالب بعرض أفكارهم ومقتر

حات ومناقش        تها مع الط الب ثم تحديد األنس        ب يقوم عض        و هيئة التدريس بتجميع هذه المقتر

 منها. 

➢  : اتيجية ما يلي   وتحقق هذه االستر
 

ي المواقف التعليمية.  ✓
 ف 
ً
 وفاعال

 
 جعل الطالب مشاركا

ام رراء اآلخرين.  ✓  تدريب الطالب عىلي احتر

 تعويد الطالب عىلي االستفادة من رراء زمالئه ومعلوماتهم.  ✓

 توليد أفكار جديدة.  عىلتشجيع الطالب  ✓

 اإلبداع، والتفكت  الناقد، والتعبت  بحرية، والثقة بالنفس.  عىلتنمية قدرات الطالب  ✓
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ي تمكنه من  
ورية الثر اتيجية خاص           ة بالطالب، وفيها يكتس           ب الطالب المهارات الض             وهي اس           تر

باس        تمرار لمواجهة المهام الدراس        ية والتعامل مع مص        ادر العلم والمعرفة... فالطالب هو التعلم 
اتيجية.   الفاعل لهذه االستر

 

 

 

 

 

 : ي
 أسس التعليم الذاتر

:  أساليب ي
 التعليم الذاتر

ي أوراق العمل عىل التصميم والتوجيه واإلرشاد،   وهنا ينحض 
دور المعلم ف 

الطالب   دور  بالمقد  فينحض أما  التعليمي  الجهد  بذل  ي 
والرسعة   ر اف 

ي عىل نتائج التقويم. 
ي تبث 

 المناسبة له واتخاذ القرارات المناسبة الثر

ل ق        درات        ه    
 
وف ق        ا ال ت ع ل م  ي 

ف  ال ت ق        دم  ط        ال        ب  ل ك        ل  ي 
ال        ذابر ل ل م ت ع ل م  ي ت ي ح 

 واستعداداته وشعته الخاصة. 
 

وتهدف ال الوص       ول بالمتعلم ال مس       توي االتقان، وال ينتقل المتعلم من 
من اكتس                اب  ه لأله  داف المعرفي  ة   وح  دة تعليمي  ة ال أخرى اال بع  د الت  أك  د 

 والمهارية المطلوبة لهذه الوحدة. 
حي   ث يقوم بتعليم نفس                  ه بطريق   ة ذاتي   ة من خالل التف   اع   ل مع الم   ادة  

المص         ادر المختلفة  التعليمية، والقيام باألنش         طة والوس         ائل، والرجوع ال 
 .
 
 للحصول عىل المعلومات، وتقويم نفسه ذاتيا

 

تعليمية   وحدة  عن  عبارة  وهي   ،
 
انتشارا ي 

الذابر التعلم  أساليب  أكت   من 
مصغرة، ومحددة األهداف متضمنة االختبارات القبلية والبعدية، والمادة 

 والوسائل ومصادر التعلم األخرى. العلمية واألنشطة 
 

واألساليب   الوسائط  من  مجموعة  التعليم عن طريق  تفريد  ال  وتهدف 
ق المتنوعة، والمحتوى المتعدد للمستويات واألنشطة، بحيث تتيح  والطر 

للطالب فرص االختيار من بي   البدائل المتنوعة. كما تحتوي الحقيبة عىل  
 سائل التقويم الالزمة. و 
 

ة   وفيه تعرض المادة التعليمية مقسمة ال سلسلة من الخطوات الصغت 
ي تتدرج بالطالب من لسهل ال الصعب وكل خطوة توضع  

المتتابعة والثر
ي  
 يحتوي عىل بعض المعلومات وأسئلة تدور حول هذه المعلومات.   إطار ف 
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 لتطبيق هذه

 
، كان الزما

 
المعرفة سابقا اتيجيات   عىل االستر

 
المعهد بناءا المتبناة من قبل  اتيجيات  أن يتم    االستر

اتيجيا وبي   المخرجات المستهدفة من التعلم لكل برنامج   تتحقيق الموائمات وتحديد العالقة بي   هذه االستر
المعمارية   الهندسة  )برنامج  الثالثة  المعهد  برامج  المدنية    –من  الهندسة  االتصاالت   – برنامج  برنامج هندسة 

ونيات(.   وااللكتر

: ر وتم تحقيق هذه الموائمات من خالل م  حلتي   متوازيتي  

نامج ............................... )مرفق  -1 اتيجيات مع مقررات التر
 (. 1موائمات االستر

 
نامج ................. )مرفق  -2 ي التر

اتيجيات مع مخرجات التعلم ف   (. 2موائمات االستر

 
ي مص         فوفة المقررات ومخرجات التعلم الش         املة لكل برنامج، وذلك 

 إلظهار ومن ثم اس         قاط هذه الموائمات ف 

اتيجيات( ........................ )مرفق  –مخرجات التعلم  –العالقة بي   الثالث عناض )المقررات   (. 3االستر
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العملي    ة التعليمي    ة    إنع    ددت مف    اهيم التقويم والتقييم وطرق تطبيقه    ا واله    دف من ك    ل منه    ا. ويمكن القول  ت

 ويس               مي  
ً
 حي  ث يتم التقييم أوم

 
أو م  دى ف  اعلي  ة    اإلنجاا م حجم  ييلتق بااالتقييم المرحلي تحت  اج ال االثني   مع  ا

ي بعد ذلك 
ي تحقيق الهدف ثم يأبر

اتيجية ف  ي تم رص       دها من خالل عمليات    التقويماس       تر
لمعالجة الس       لبيات الثر

ي نهاية الفصل الدراسي 
ي بعد ذلك ف 

ي التقييم المرحىلي ويأبر
  وإنجا إلعطاء حكم عىل مدى تحصيل    التقييم النهات 

 المتعلم. الطالب  

 

❖ 

هو عملية قياس األداء ومقارنة بمحاكاة أو معايت  محددة. إذ يمكن القول بأن التقييم يش  مل مدى إنجاز الطالب 

ها من المهام لقياس تحقيق نواتج التعلم  ي االختبارات أو االمتحانات أو غت 
 التحص             يىلي ف 

 
المس             تهدفة، وأيض             ا

ي يس   تخدمها ع
اتيجيات وطرق وأس   اليب التعليم الثر اتيجيات وطرق  فاعلية اس   تر ض   و هيئة التدريس وكذلك اس   تر

ي تحقيق الهدف منها. 
ي يستخدمها الطالب المتعلمي   ف 

ي الثر
 التعلم الذابر
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  التقييم

من أجل 

 التعلم

ويشااااااااااااااماال اسااااااااااااااتخاادات المعلومااات عن تقاادت الطالب لاادعم وتحسااااااااااااااي   تعلم الطالب  
 ويتمت   بأنه: ولتحسي   ممارسات التدريس. 

 يتم وضعه الستخدات الطالب والمعلم.  -
 يظهر خالل عمليات التعليم والتعلم باستخدات أدوات متعددة.  -
ي تقااديم تعليم تفردي يناااساااااااااااااااب أسااااااااااااااااليااب تعلم  -

 
يجعاال هيئااة التاادريس تنخرط ف

 الطالب. 
 يقدت تغذية راجعة مستمرة للطالب لتحسي   تعلمهم.  -
-  . ي

ي التقييم الذاتر
 
ك الطالب ف  يشر

 

التقييم 

بوصفه 

 
 
 تعلما

ي التعلم. ويتمت   بأنه: 
 
 ويشمل مراجعة الطالب  ومتابعة تقدمهم ف

 يركز عل تحليل الطالب ونقدهم لتعلمهم المرتبط بنواتج التعلم.  -

ي التعلم.  -
 
 يهتم بالطالب واستخدامه المعلومات ف

 يظهر خالل عمليات التعلم.  -

ي مراجعة التعلم  والتعلم المساااااااااااتقبلي  وعمليات   -
 
التفكت  )فوق  يشاااااااااااارك الطالب ف

 .) ي
 
 المعرف

التقييم 

 للتعلم

ويشاااااامل اسااااااتخدات عضااااااو هيئة التدريس ل دلة عل تعلم الطالب للقيات بأحكات عن 

 تحصيلهم. ويتمت   بأنه: 

 يوفر فرصة لتقديم أدلة عن التحصيل.  -

 مرتبط بنواتج التعلم.  -

ة التعلم  وباستخدات أدوات متعددة.  - ي آخر فتر
 
 يظهر ف

. يقدت  -  للحكم عل النجاح والتسكي  
 
 أساسا

❖
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(.ا تقوي  ا بنائ )تشليع تعل  ا مالب حتع ي ه  

(.ا تقوي  ا نهائ )إيلاد  ساس الزم التخاذ ا قرا  ف  نلاح ا مالب حهصو ه  على ا شهادة 

.تح ي  مق ا  ماتحقق من األه ا  ا تعليمية ا منشودة

را ا  ا تقوي  مؤشور جيو   قيواس  داء عضوو هيئوة ا تو  يس حفاعيلوة ت  يسوه  حا ح و  أل ورا  ح و

.إدا ية تتعلق  ا نقل حا ترفيع حا تر يع

 

بوية، كما يعرف بأنه إص    دار الحكم عىل ما تم  هو عملية تحديد مدي التحقق الفعىلي لألهداف التر
ي محاولة للتغلب الوص      ول إليه من أهداف تعليمية، والوقوف عىل نقاط 

القوة ونقاط الض      عف ف 
 عىل نقاط الضعف وتحقيق هذه األهداف بطريقة أفضل لتحسي   عملية التدريس. 

وتقويم تحص           يل الطالب هو عملية تس           تخدم معلومات من ص           ادر متعددة للوص           ول إل حكم 
يتعلق بالتحص  يل الدراسي لهن. ويمكن الحص  ول عىل هذه المعلومات باس  تخدام وس  ائل القياس 

ها من األس    اليب  ي تعطيناوغت 
ي حد ذاتها ال قيمة لها  الثر

بيانات كمية أو غت  كمية. وهذه البيانات ف 
. إذا لم   نوظفها بشكل سليم يسمح بإصدار حكم صادق عىل التحصيل الدراسي

ي 
ي مق    دار م    ا احتفظ ب    ه الط    ال    ب من معلوم    ات ف 

وجودة التعلم وتحقيق أه    داف المقرر ال تعث 
ي واقع حياته. وقدرته 

ي مدى تمكنه من المادة العلمية وتوظيفها ف 
نهاية دراس             ته للمقرر، بل تعث 
ي لدى عىل اتخاذ القرارات وحل المش   

ي تنمية مس   ؤولية التعلم الذابر
كالت، ومدي إس   هام المقرر ف 

ي ال تقيس إال المعرف    ة الط    ال    ب. 
ي عملي    ة التقويم التقلي    دي    ة الثر

وه    ذا يس                ت    دعي إع    ادة النظر ف 
 .  والمستويات الدنيا من التفكت 

تبط ويجب أن تبث  تقارير تحص  يل الطالب عىل مدي تحص  يل نواتج التعلم. أما التقييم غت  المر
ة بنواتج التعلم )مثل الحض              ور والغياب، والس              لوك العام( فيمكن وض              عها بحيث تكمل  مباشر

 معلومات تحصيل النواتج. 

❖
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. ن ي ون شامالً  لميع نواتج ا تعل 

.مستمرة يم ن توظي ها ف  عمليا  ا تشخيص حا عالج حاإلثراء ن ي ون عملية

. ن ي ون هقيقياً يعبر  ص   عن  داء ا مالب

. ن تتوفر فيه ا موضوعية حا ع ا ة

. ن يعم  فرصاً  قياس عمليا  ا ت  ير حمها اته

. ن تع د  دحا  ا تقوي  حمستوياته

. ن تتصف عمليا  ا تقوي   ا وضوح حا ش افية
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يهدف التقويم القبىلي ال تحديد عض     و هيئة التدريس لمس     توي معلومات ومعارف الطالب تمهيدا
للحكم عىل مدي تمكنهم من معلومات ومعارف المحتوي أو الموض        وع الذي تدرس        ه. مثال ذلك  
اختبارات القبول لاللتحاق بنوع معي   من الدراس      ات. وقد يهدف التقويم القبىلي إل توزي    ع الطالب 

ات  عىل مس      تويات مختلفة حس      ب مس      توي تحص      يلهم. وقد نلجأ للتقويم القبىلي قبل تقديم الختر
ي 
اتهم الس         ابقة ومن ثم لبناء عليها س         واًء كان ف  والمعلومات للطالب، ليتس         ث  لنا التعرف عىل ختر

ة الدراسية.   بداية المقرر الدراسي أو المحاض 

❖

 
 التقويم المس         تمر، ويعرف ب

 
ي يقوم بها عض         و وهو الذي يطلق عليه أحيانا

أنه العملية التقويمية الثر
أو تعزيز مس  ار ومس  توي  هيئة التدريس أثناء عملية التعلم، بهدف توجيه الطالب للمس  ار الص  حيح

ي    تعليمهم. وهو يبدأ مع بداية التعلم ويواكبه
. ومن أس            اليب التقويم الثر أثناء س            ت  المقرر الدراسي

 يمكن استخدامها المناقشة الصيفية ومالحظة أداء الطالب، والوجبات، والتقارير. 

 
ي تحصيل الطالب، وتحديد أسباب  يهدف التقويم الت

شخيىصي ال اكتشاف نواجي القوة والضعف ف 
ي تواجه الطالبك حثر يمكن عالج هذه الص        عوبات، وتحديد أفض        ل موقف تعلمي  

الص        عوبات الثر
ة.  ي ضوء حالتهم التعليمية الحاض 

 للطالب ف 

 
ك لتح   دي   د م   دى تحقيق  ويقص                 د ب   ه العملي   ة   ي نه   اي   ة مقرر دراسي

ي يتم القي   ام به   ا ف 
التقويمي   ة الثر

 الطالب للنواتج الرئيسية لتعلم مقرر ما. 

ي ضوء نتائج هذا النوع من التقويم يتم إصدار أحكام تتعلق بالطالب كالنجاح والرسوب، والحكم 
وف 

 من عىل مدى فعالية طرق التدريس واألنش    طة المختلفة، ومدى تحقق نوات
 
ج التعلم. ويمكن أيض    ا

امج ال  دراس               ي  ة المختلف  ة ي التر
ي ت  درس فيه  ا المقرر    خالله  ا إجراء مق  ارن  ات بي   نت  ائج الطالب ف 

الثر
 . نامج التعليمي ي المقرر الدراسي أو التر

ات عن جودة األداء ف   نفسه. والخروج من خاللها بمؤشر
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❖ 

اتيجيات   اتيجيات وطرق للتقويم، تتنوع ما بي   اس              تر
ي تتطلب    للتقويم المعتمد عل األداءهناك عدة اس              تر

الثر
ي مواقف الحي اة اليومي ةك  

إظه ار الط ال ب لتعلم ه من خالل عم ل يق دم يوض               ح اكتس                اب ه وتوظيف ه للمه ارات ف 
اتيجيات   ي تركز عىل مدى امتالك الطالب للمعار الورقة والقلمواستر

ف والمهارات الفكرية باستخدام أدوات  ، الثر
ي أوراق. 

 تعتمد عىل اإلجابة عىل أسئلة تقدم ف 

اتيجيات   اتيجيات  المالحظةواستر ، واستر
 
 لفظيا

 
ك وتهدف إل جمع المعلومات عن سلوك الطالب ووصفه وصفا

ك وتركز عىل جمع المعلوم  ات من خالل فع  الي  ات التواص                ل عن م  دى التق  دم ال  ذي حقق  ه الط  ال  ب  التواصااااااااااااااال
اتيجي ات   ي ح ل المش               كالت، واس               تر

ه وأس               لوب ه ف  ي تظهر م دى النمو مراجعاة الاذاتومعرف ة طبيع ة تفكت 
ك الثر

ي للطالب وتعطي للطالب فرصة لتطوير المهارات فوق المعرفية والتفكت  الناقد وحل ال
 مشكالت. المعرف 

اتيجيات التقويم:  لويوضح الجدول التاىلي الفئات الرئيسية الستر
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❖  

ي تعمل  
ي والجانب   عىلهناك عدة طرق لتقويم تعلم وتحصيل الطالب والثر

تقويم كال من الجانب المعرف 

 المهاري للطالب. 
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ي هذا التقويم االختبارات التحصيلية وتتضمن االختبارات
 ، واالختبارات الشفوية ويستخدم ف 

 
التحريرية طبقا

 :  لالئحة المستخدمة بالكلية وهي كالتالي

                

ي هذه االختبارات يقدم عض  و هيئة التدريس األس  ئلة للطالب ش  فاهه، أو باس  تخدام البطاقات أو عن 
ف 

ط أن يقدم الطالب اإلجابة ش فاهه. وتعد االختبارات    –طريق األجهزة الس معية )مس جل   حاس وب( شر

ي بعض المواقف التعليمية، كما أنها مكملة ألنواع االختبارات األخرى. 
ورية ف   الشفوية ض 

تعطي ص               ورة دقيقة عن قدرة الطالب عىلي القراءة الص               حيحة والنطق الس               ليم والتعبت   ▪
 الشفوي. 

، والفهم وربط  ▪ تس                اع د عىل تقييم ق درة الط ال ب عىلي المن اقش                ة والحوار، وشع ة التفكت 
 المعلومات واستخالص النتائج منها. 

ي  ▪
 السنوات األولي لبعض المقررات األولية. تساعد عىل تقويم الطالب ف 

ي الطالب بطرق مختلفة.  ▪
 تتيح فرصة االستفادة للطالب من إجابات بافر

 تؤكد عىل صدق االختبارات التحريرية.  ▪
ي المستوي.  ▪

 تساعد عىل التميت   بي   الطالب المتقاربي   ف 
ي بي   الطالب وعضو هيئة التدريس.  ▪

 تزيد التفاعل اللفط 
 المادة الدراسية بعضها ببعض. تعمل عىل ربط أجزاء  ▪

▪  
ً
أحيانا تكون غت  عادلة لتفاوت مستويات صعوبتها، إذ قد يوجه عضو هيئة التدريس سؤام

 لطالب رخر. 
ً
 سهال

ً
 لطالب وسؤام

 
 صعبا

▪  
 
ة العدد.  تستغرق وقتا ي إجرائها وخاصة إذا كانت الفرقة كبت 

 ف 
ً
 طويال

التعبت   ▪ عىل  القدرة  عدم  أو  االرتباك  الخجل،  الخوف،  مثل  نفسية  بعوامل  نتائجها  تتأثر 
 السليم. 

ذلك   ▪ فيؤثر  الطالب،  عن  بفكرته  التدريس  هيئة  عضو  يتأثر  ي   علىقد 
الثر اأٍلسئلة  نوعية 

 يوجهها له وبالتالي تقل موضوعيتها. 
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وتنقسم االختبارات التحريرية إل: 

 
ي يضمها االختبار،  

ي يطلب من الطالب اإلجابة عىل عدد من األسئلة الثر
وهي االختبارات التحريرية الثر

ي العملية 
 ف 
 
 التعليمية. وهي من أكت  االختبارات استخداما

ي إعدادها.  ▪
 أنها سهلة ف 

 التخطيط لإلجابة عنها، وتنظيم أفكارهم وربطها ببعضها البعض.  عىلتظهر قدرة الطالب  ▪

تبي   ق  درة الطالب عىل مع  الج  ة الموض               وع المطلوب الكت  اب  ة في  ه والتعرض لك  ل جزء من ه   ▪

 لوزنه وأهميته وكذلك قدرته 
َ
.  عىلوفقا ي

 التفكت  المنطقر

ي   ▪
تبي   قدرة الطالب عىلي النقد وإبداء الرأي الش خىص ي وإص دار األحكام عىل ما يقرأ كما تبي   ف 

 .  بعض األحيان قدرته عىل التفكت  اإلبداعي

ي للطالب وهو غت  ش املة، حيث ال تقيس إال أنها اختبارات   ▪
 من الجانب المعرف 

 
 محددا

 
جزءا

 فهمها. 
 
جاع المعلومات، وأحيانا  تذكر واستر

▪   ، ي أوقات محددة وبأس    لوب معي  
أنها اختبارات غت  ديمقراطية، فهي تفرض عىل الطالب ف 

 الطالب دون أن تكون أمامهم فرصة لمعرفة أشارها أو مناقشتها. وتعلن نتائجها عىل 

 . أنها ال تراعي الفروق الفردية بي   الطالب ▪

 أنها ذاتية التصحيح حيث تتأثر بذاتية عضو هيئة التدريس وحالته النفسية أثناء التصحيح.  ▪

ي التصحيح.  ▪
 وإجهاد ف 

ً
 طويال

 
 يتطلب تصحيحها وقتا

 

ي تتطلب أس           ئلتها إجابات محددة أو   االختبارات محددة اإلجابة: ل-أ 
وتش           مل االختبارات الثر

ة.   قصت 

ي تتطلب أس      ئلتها إجابات مفتوحة،    االختبارات غت  محددة اإلجابة: ل-ب
وتمثل االختبارات الثر

ك للطالب حرية اختيار طريقة اإلجابة وكميتها.    بحيث تتر
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صممت االختبارات الموضوعية بغرض التغلب على عيوب االختبارات المقالية. ويقصد بالموضوعية  

. وتتكون هذه  االختبار عدم تأثر تصحيح هذا االختبار بذاتية المصحح أو حالته المزاجية والنفسية في هذا  
االختبارات باختالف أنواعها من مجموعة كبيرة من األسئلة التي تنحصر اإلجابة عن كل سؤال منها في  

أسئلة موضوعية  وينصح أن يكون هناك بنك    وضع عالمة معينة أو كلمة ما، أو خط يصل بين عبارتين. 
 يغطي كل ناتج من نواتج التعلم لضمان صدق وثبات هذا النوع من االختبار. 

ي يمر بها.  ▪
 أنها ال تتأثر بشخصية المصحح أو حالته النفسية أو الظروف الثر

 ومن ثم يمكن  ▪
 
ة جدا  من األس             ئلة ذات اإلجابة القص             ت 

 
ا  كبت 

 
ية معظم  تغطتتض             من عددا

 .  جوانب المقرر الدراسي
 سهولة التصحيح.  ▪

أنها ال تقيس قدرة الطالب عىل وض    ع إطار عام لإلجابة يعرض فيه معلوماته مع التوس    ع أو  ▪
 . ي  ألهميتها ووزنها النسثر

 
ي عرض هذه المعلومات وفقا

 االختصار ف 
 إلعدادها،  ▪

ً
 طويال

 
، ووقتا

 
ا  كبت 

 
 تكون دقيقة وخالية من األخطاء.  حثر تتطلب جهدا

ة ومهارة وعلم من قبل عضو هيئة التدريس.  ▪ ة وفت   تحتاج ختر
، وإص        دار األحكام عىل ما يقرأ،   ▪ ال تكش        ف قدرة الطالب عىل النقد وإبداء الرأي الش        خىص        ي

 .  وقدرته عىل التفكت  اإلبداعي
ي اختبارات الصواب والخطأ.  تسمح بالتخمي   أو  ▪

 النجاح بطريق الصدفة كما ف 
▪  . ة من الورق وطباعة أكت  ، حيث تتطلب كمية كبت 

 
 تعتتر اختبارات مكلفة ماديا

 يسهل فيها الغش.  ▪
 

ي متعددة  أنواعهناك و 
االختبارات الموضوعية شائعة االستخدام منها:  لشكل األسئلة ف 

 الصواب والخطأ.  أسئلة - أ

 االختيار من متعدد. أسئلة  - ب

 ملء الفراغ )التكميل(. أسئلة  -ج

 المزاوجة )المقابلة(. أسئلة  -د

 الصور والرسوم. أسئلة  -ه
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أنواع األسئلة 
ي االختبارات  

 
ف

 الموضوعية 
اطات الواجب مراعاتها  الوصف   االشتر

أسئلة 
الصواب 
 والخطأ 

ي  ة يطل   ب من   عب   ارة عن جمل   ة ختر
 (√)  الطالب قراءتها ووض        ع عالمة

في المكان المخصصصع عند  (لل×)أو  
من   النوع  هصصذا  ويهصصدف  العبصصارة. 
األسصصصصصئلصة الى ديصاا دصدرة الطصالصب 
الصمصعصلصومصصصات  بصيصن  الصتصمصيصيصز  عصلصى 

 والمعلومات المغلوطة.

ة.  ▪  أن تكون الجمل واضحة وقصت 
ي تتض       من   ▪

أكت  من فكرة واحدة  تجنب األس       ئلة الثر
 خاصة إذا كانت فكرة صحيحة أو أخرى مغلوطة. 

▪  ،
 
، غ الب ا

 
تجن ب اس               تخ دام عب ارات من نوع )أحي ان ا

 معظم...(. 
▪  . ي

 تجنب عبارات النق 

أسئلة 
االختيار من 

 متعدد 

وهي أكت  األس               ئل  ة الموض               وعي  ة  
ك ألنها تص               لح  

 
مرونة واس               تخداما

ي 
ال ثر ال ت ع ل م  ن وات ج  م ع ظ م  ل ت ق وي م 

ال     ف     ه     م   ، وال     ت     ع     ل     ي        ل  ،ت     ت     ط     ل        ب 
والتحلي ل. وتت ألف ه ذه    ،والتطبيق 

 : ي
 األسئلة من قسمي   كاآلبر

السااااااااااااااؤال . 1 في      ه    جااااااذر  وتعرض 
ي      دور حوله      ا  ي 

الثر المش               كل      ة 
ه ي ئ        ة   ع ىل  وي ك ون  الس               ؤال، 
جملة اس   تفهامية أو عىل ش   كل 

 جملة ناقصة. 
اوح    العباارات أو الجمال . 2 ي يتر

الثر
ي تش             كل 5-3عددها من ) 

( الثر
 واحدة منها اإلجابة الصحيحة. 

▪  .
 
 أن يكون جذر السؤال واضحا

يوج        ▪ فقط    د أال  واح       دة  إج       اب       ة  إال  الب       دائ       ل  بي   
 صحيحة. 

 خلو السؤال من أي تلميح لإلجابة الصحيحة.  ▪
يفض        ل أن يحتوي جذر الس        ؤال عىل الجزء األكتر   ▪

ة.   منه وأن تكون البدائل قصت 
ي الجذر أو  ▪

ي ف 
يفض            ل عدم اس            تخدام ص            يغ النق 

 البدائل. 
يفض          ل )ما أمكن( عدم اس          تخدم عبارات من نوع   ▪

ي 
وط   جميع ما ذكر، ال سر ء مما ذكر ، إال تحت شر

معينة مثل التأكد من ص      حة هذه البدائل، وتكراره  
 
 
ي بص               ورة ص               حيح ة أحي ان ا

ي االختب ار بحي ث ي أبر
ف 

 أخري. 
 
 وخطأ أحيانا

أسئلة 
 التكميل 

ف   ي        ه   ي   ك   ت        ب  ف   راغ  ب   وج   ود  ت   ت   م   ت   
ي  ط  ل  ب  ه        ا   ي 

ال  ثر اإلج        اب        ة  ال  ط        ال        ب 
 السؤال. 

ي السؤال صحيحة.  ▪
 أن تكون الحقائق المطلوبة ف 

. أن  ▪
 
كيب اللغوي للسؤال سليما  يكون التر

أن يقتض              س             ؤال التكميل عىل مس             توى التذكر  ▪
 والتطبيقات البسيطة. 

أسئلة 
أو   المزاوجة

المطابقة أو 
 المقابلة 

تتكون ه  ذه األس               ئل  ة من ق  ائمتي    
إحداهما تحتوي عىل المش         كالت،  

 واألخرى اإلجابات. 

يجب أن تكون جميع مشكالت السؤال من  ▪
 واحد. موضوع 

ي صفحة واحدة   ▪
أن تكون جميع بنود السؤال ف 

 أمام الطالب. 
أن تكون عدد بنود اإلجابة أكتر من عدد بنود  ▪

 المشكالت. 
 تجنب استخدام قائمة طويلة من المعطيات.  ▪
▪  .

 
ة نسبيا ي السؤال قصت 

 أن تكون جميع البنود ف 
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يتم تقويم الجانب المهاري للطالب باستخدام اختبارات األداء حيث يقوم الطالب بأداء عمل ما، حيث تقيس 
ي اكتسبها، مثل تنفيذ 

، وعىل تطبيق المعلومات النظرية الثر اختبارات األداء قدرة هذا الطالب عىل أداء عمل معي  
وعات، أو  : إجراء التجارب العملية. بعض المرسر  ويمكن تقويم الجانب المهاري من خالل التالي

 

 للسلوك أو  
 
تعد المالحظة من أفضل وسائل تقويم المهارات األدائية، حيث يمكن لها أن تعطي وصفا

األ  أفضل  ومن  بالدقة،  الممت    بي    األداء  الدقيقة  المقارنة  إل  تؤدي  ي 
الثر طريق  ساليب  عن  الطالب 

 قائمة للمالحظات، ثم يقوم 
 
ي هذا األسلوب يخطط مسبقا

المالحظة ما يسمي بالعينات الموقوتة، وف 
  عضو هيئة التدريس بمالحظة الطالب كل عىل حدة حسب نقاط هذه القائمة. 

▪ 

وهي عبارة عن صورة مبسطة من المشاهدة لمالحظة سلوك الطالب    المالحظة البسيطة:   -1-1

ي المواقف الحقيقية. 
 ف 
 
 كما يحدث تلقائيا

 لمعايت  محددة.  المالحظة المقننة:  -1-2
 
، وتتم وفقا

 
 وهي المالحظة المخطط لها مسبقا

 

البيانات والمعلومات بشكل مباشر  هي عبارة عن حوار يدور بي   عضو هيئة التدريس والطالب لجمع  

بإيجاد عالقة ود بينهما لضمان الحد األدب  من   يبدأ هذا الحوار  . حيث  عن طريق االتصال الشخىصي

  تعاون الطالب. 

▪ 

 المقابلة المفتوحة.  ▪
 المقابلة شبه المفتوحة.  ▪
 المقابلة المغلقة.  ▪

 

ة أو الفصل، ويتم تقييم أدائهم. وهي عبارة عن مهام   وأعمال يمارسها الطالب داخل المحاض 
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ي المهاري، وتس           تخدم كوس           ائل موض           وعية لقياس 
ي تقيس الجانب العمىلي واألداب 

وهي االختبارات الثر

 مهارات النفس الحركية، وتقدير الكفاءة والدقة. 

 

ة ال دراس               ي ة.   وهي عب ارة عن مه ام وأنش               ط ة تتعلق ب الم ادة ال دراس               ي ة يقوم به ا الطالب خ ارج المح اض 

 وتقارير، وما شابه ذلك. 
 
 ويمكن أن تشمل حل تمارين، وحل أسئلة، ورسوما

❖ 

ي  
 ف 
ً
تح  دي  د نواتج التعلم المراد تحقيق الطالب له  ا. أو من المهم عن  د اختي  ار طريق  ة التقويم أن نفكر أوم

ي تس    عي إل إيجادها لدي الطالب. والجدول التالي يوض    ح طرق التقويم المناس    بة 
القدرات والمهارات الثر

ي للمؤهالت: 
 لكل مجال من مجاالت نواتج التعلم حسب اإلطار الوطث 

 

 جدول يوضح مجاالت نواتج التعلم وطرق التقويم المناسبة

 طرق التقويم  جال  الم

ي 
 
 المجال المعرف

االختبارات المقالية، االختبارات الموضوعية، االختبارات الشفوية،  
 كتابة مقال التقارير. 

 مجال المهارات اإلدراكية 
كتابة مقال، تقرير، رسالة توجيهية إل ...، عرض حالة، عرض كتاب 

ي مجلة علمية، كتابة مقالة صحفية، تحليل 
حالة، حقيبة  أو بحث ف 

 اإلنجاز، االختبارات المقالية، اختبار االختيار من متعدد. 

مهارات العالقات الشخصية 
 وتحمل المسؤولية 

 المالحظة، حقيبة اإلنجاز، مشاري    ع جماعية. 

مهارات االتصال وتقنية  
 المعلومات 

مشاري    ع جماعية، حقيبة اإلنجاز، المالحظة، تقديم عروض، 
 المقابلة. 

 االختبارات العملية  مهارات النفس الحركية 

 

 

 

 


