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 : تعریف إستراتیجیة التعلیم و التعلم -١

المحاضرمن أعضاء ھیئة ھو، كل ما یتعلق بأسلوب توصیل المادة للطالب من قبل  ·
 المحاضروذلك یشمل كل الوسائل التي یتخذھا  .لتحقیق ھدف ماالتدریس/الھیئة المعاونة 

؛ ھذا وباإلضافة إلى الجو العام ة العملیة التعلیمیة داخل قاعات التدریسلضبط وإدار
تساھم بعملیة تقریب  ىالت(اإلمكانات المادیة) الذي یعیشھ الطلبة والترتیبات الفیزیقیة 

 الطالب لألفكار والمفاھیم المبتغاة.

ستقبال )إلالمتعلمالطالب (ستراتیجیات باألساس على إثارة تفاعل ودافعیة تعمل اإل ·
التغییر المطلوب. وقد تشتمل الوسائل، أو الطرائق  إلى توجیھھ نحو ىالمعلومات، وتؤد
، على طریقة )المعلمعضو ھیئة التدریس/الھیئة المعاون (یستخدمھا  ىأو اإلجراءات الت

ستقرائیة؛ أو شكل التجربة إلالشرح التلقیني (المواجھة)، أو الطریقة اإلستنتاجیة أو ا
 .و الحدیثة المقبولةالحرة أو المّوجھة .. الخ، من األشكال التقلیدیة أ

، عند توجھھ المعلمستراتیجیات التعلیمیة على تقنیات ومھارات یجب أن یتقنھا إلاتعتمد  ·
للعمل المیداني مع المتعلمین. وقدرة المعلم على توظیف االستراتیجیة یعني أیضاً، معرفة 

 متى یتم استخدامھا، ومتي یتم استخدام غیرھا أو التوقف عنھا.

 : تعلیم و التعلمجیة الأھداف إستراتی  -٢

ً أسالیب متنوعة تتضمن الخطة اإلستراتیجیة للتعلیم و التعلم بكلیة الھندسة   ألحدث وسائل طبقا
رؤیة و رسالة الكلیة و أھدافھا تحقق  ةالمطروح ةن البرامج التعلیمیأكى تضمن  التعلیم والتعلم

ً  ةالمستخدم التعلمالتعلیم و ستراتیجیات إوتختلف  .اإلستراتیجیة العامة لطبیعة البرنامج  وفقا
تنفیذیة واضحة و دقیقة لتطبیق  آلیاتو لقد تم وضع  وطبیعة مقرراتھ وأعداد الطالب.

 . لجودة و اإلعتمادالھیئة القومیةل طبقاً لمعاییر الكلیة فى التعلیم والتعلمإستراتیجیة 

 :لنحو التالىعلى ا التعلماف الخطة اإلستراتیجیة للتعلیم و أھدو یمكن إیجاز 

 المناسبة لتدریس محتوى المقرر الدراسى. إستراتیجیة التعلیم و التعلمإختیار )أ

لمعاییر األكادیمیة القیاسیة القومیة طبقا لنواتج التعلم المستھدفة  تصمیم مصفوفة )ب
(NARS)  تحقیق رسالة الكلیة و رؤیتھا الموثقةبھدف . 

 یة.تحقیق التكامل بین العلوم األساسیة و التطبیق )ج

 .المحلى و اإلقلیمى و العالمى فى سوق العمل إعداد خریج قادر علىالمنافسة )د

جراء البحوث إخریج قادر على إلعداد إستخدام اإلستراتیجیات الحدیثة للتعلیم و التعلم )ه
 .كادیمیة والتطبیقیة فى المجال الھندسى بكفاءة و فاعلیة و على مستوى تنافسى عالمىاأل

 شمولیة وسائل تقییم الطالب.  )و
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 : كیفیة إعداد إستراتیجیة التعلیم و التعلم -٣

عداد إفى  ةعدد كبیر من المتخصصین داخل وخارج الكلیتم إعداد اإلستراتیجیة بمشاركة 
 :ىو ذلك عن طریق اآلتإستراتیجیة التعلیم و التعلم بالكلیة، 

عن أسالیب التدریس و التقویم  و الھیئة المعاونة ورش عمل ألعضاء ھیئة التدریس )أ
 الھیئة المعاونة و مناقشات مع أعضاء ھیئة التدریس و ىالمختلفة و التي اشتملت عل

لطالب كلیة عصف ذھني عن أنسب الطرق التي یجب اتباعھا في التدریس و التقویم 
 .الھندسة

عرض و مناقشة إستراتیجیة التعلیم و التعلم مع رؤساء األقسام العلمیة و إجتماعات ل )ب
 . بالكلیةأعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة 

و و أعضاء الھیئة المعاونة و الطالب  أعضاء ھیئة التدریس ستطالع رأىستبیانات إلإ )ج
م و اتیجیات التعلیفي استرو اإلداریین و فنیین المعامل و األطراف المجتمعیة الخریجین 

و قد تم تحلیل نتائج ھذه اإلستبیانات و اإلستفادة منھا في كتابة ، التعلم المختلفة
 اإلستراتیجیة.

 ىتوصیف البرامج و المقررات للتخصصات المختلفة بھدف التعرف عل ىاإلطالع عل )د
طرق التدریس و التقویم المتبعة في المقررات المختلفة و مخرجات التعلم المطلوبة لكل 

 كتابة اإلستراتیجیة. ىبرنامج و االستفادة بھا ف

جتماعات متعددة لفریق معیار التعلیم و التعلم لوضع اإلستراتیجیة في صورتھا النھائیة و إ )ه
و ضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونةرؤساء األقسام العلمیة و أعبما یتوافق مع آراء 

 توصیف البرامج و المقررات. ىعل نتائج االستبیانات و بناءاً 

ستراتیجیات فى توصیف المقررات وتوصیف البرامج بحیث التتغیر مع یتم توثیق تلك اإل )و
 .و إعتماد مجلس الكلیة ظروفمحدودةبعدأخذموافقةمجلسالقسمىإالفتغیر عضو ھیئة التدریس

 لمراجعة الدوریة إلستراتیجیة التعلیم و التعلم :آلیة ا -٤

ً ت���تم مراجع����ة  م����ن للكلی����ة  ةالمختلف����العلمی����ة ف����ى األقس����ام  اس����تراتیجیة التعل����یم وال����تعلم دوری����ا
بن���اءاً عل���ى آلی���ة ت���م إعتمادھ���ا بق���رار مجل���س بنھای���ة ك���ل ع���ام دراس���ى خ���الل منس���ق البرن���امج 
، و ٢١/١/٢٠١٤بت����اریخ  ٢٠١٣/٢٠١٤) للع����ام األك����ادیمى ٤رق����م (الكلی����ة بمجل����س الكلی����ة 

 مراجعة النقاط التالیة: فى ضوءتتم المراجعة 

 .ةالمعاون ةستقصاء الطالب وأعضاء ھیئة التدریس والھیئإتحلیل نتائج  ·

تقاریر مجالس األقسام لتحلیل نتائج اإلمتحانات للفرق الدراسیة المختلفة و اإلجراءات  ·
 .التصحیحیة لعالج القصور 
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الممتحنین الخارجیینإلمتحانات المقررات الدراسیة للفرقة الدراسیة اریر تقمایقیسھ تقییم  ·
 و ة س)و مدى مطابقتھا للمعاییر األكادیمیوالخامسة(درجة البكالوری

 .(ILOs)مخرجاتالتعلمالمستھدفة لكلبرنامجمحققةمنخاللمقرراتھ 

و مدى مایقیسھ تقییم تقاریرالمراجعین الخارجیین للمقررات الدراسیة باألقسام العلمیة  ·
مخرجاتالتعلمالمستھدفة لكلبرنامجمحققةمنخاللمقرراتھ  مطابقتھا للمعاییر األكادیمیة و

(ILOs). 

مایقیسھ تقاریر المتابعة لفریق المعھد الملكى السویدى ضمن فعالیات إتفاقیة  ·
PUA/KTH د درجة البكالوریوس الممنوحة من ھندسة فاروس إلعتما ً لمعاییر  طبقا

 جودة التعلیم السویدیة. 

عمل لقاءات مع طالب الفرق الدراسیة المختلفة إلخذ التغذیة الراجعة منھم فیما تم تطبیقھ  ·
 فعلیاً من إستراتیجیات التعلیم و التعلم بالمقررات الدراسیة المختلفة.

بالمحاضرات و حصص  أنماط التعلم المستخدمةاإلشراف و عمل متابعة دوریة لتطبیق  ·
 التمارین للمقررات المختلفة.

 : التعلیم و التعلم طرق (وسائل) -٥

مجال التعلیم والتعلم علي تطبیق مجموعة من اآللیات التى تنھض  ىتعتمد سیاسة الكلیة ف
التعلیم والتعلم على أنماط  طرقتطبیقھا بالفعل. تعتمد بمستوى التعلیم والتعلم بالكلیة و التى بدأ 

 تقلیدیة وغیر تقلیدیة.

 متنوعة فى التعلیم والتعلم بالبرامج المختلف وھى كالتالى: طرقبدایة فإن الكلیة تتبع 

 تمثل فى:تو: تقلیدیة طرق ·
  Lectures.المحاضرات -

  Tutorials.التمارین -

 Demonstration.تجارب عملیة  -

وتتمثل فى اإلعتماد على أنماط حدیثة فى التعلم والتى تحث على :تقلیدیةالغیر  طرق ·
 التعلم الذاتى لدى الطالب مثل:

  Presentations.العروض  -

  Case Study.دراسة الحالة  -

 Simulation.محاكاة   -

 Interactive Learning.التعلیم التفاعلى  -

 Reports.التقاریر  -

 Co-operative Learning.التعلم التعاونى  -

 Brain Storming.العصف الذھنى  -

 Projects.المشاریع  -



       ٢٠١٧ – ٢٠١٦فاروس                                       ا لعام الجامعى جامعة  –لكلیة الھندسة إستراتیجیة التعلیم والتعلم 

 

٢٠١٧-٢٠١٦  Page 6 
 

 Summer Training.التدریب الصیفى  -

 Community Projects .Site Visits &زیارات میدانیة -

 طرق التعلیم و التعلم التقلیدیة : ٥/١

ً لما لھ  ىالیب التعلیم والتعلم التقلیدستغناء عن أسیمكن اإلبالطبع ال إیجابیات ال من كلیا
المتمثل لتقاء األستاذ إبدیل تعلیمي آخر، حیث یبرز من أھم ایجابیاتھ  ىیمكن أن یوفرھا أ

أو عضو الھیئة المعاونة (داخل )Lectures(داخل المحاضرات  عضو ھیئة التدریسفى 
ً لوجھ. وكما ھو معلوم في وسائل ) مع Tutorialsالتمارین  المتعلم (الطالب) وجھا

ھذا االلتقاء یمثل أقوى وسیلة لالتصال ونقل المعلومة بین شخص أحدھما االتصال أن 
یحمل المعلومة واآلخر یحتاج إلى تعلمھا، ففیھا تجمع الصورة والصوت والمناقشة 
والحوار واألسئلة الشفھیة والتدریبات والتطبیقات داخل المحاضرة أو بالمعامل، وحیث 

الً وتتأثر بھ، وبذلك یمكن تعدیل الرسالة، ومن كام ىتؤثر على الرسالة والموقف التعلیم
 یحدث النمو، وتحدث عملیة التعلم. ىثم یتم تعدیل السلوك نحو المرغوب منھ وبالتال

ولذلك تحرص الكلیة علي توفیر قاعات تدریسیة ومعامل مجھزة وجیدة التھویة وتوفیر 
 أعضاء ھیئة تدریس ذو كفائة إللقاء المحاضرات. 

 :ولكن نالحظ أن
تركز على إنتاج المعرفة،  ى: التعلیم التقلیدي یعتمد على " الثقافة التقلیدیة " والتأوالً 

ً یعتمد على تلق المعلومات  ىفیكون األستاذ ھو أساس عملیة التعلم، فنرى الطالب سلبیا
ستقصاء أو البحث ألنھ یتعلم بأسلوب المحاضرة واإللقاء، اإل ىجھد ف ىمن األستاذ دون أ

 یعرف بـ" التعلیم بالتلقین".وھو ما 
 ً  . ى: الكثافة الطالبیة المتزایدة في بعض البرامج تقلل أیضا من قیمة التعلیم التقلیدثانیا

 التعلیم. ىتطبیق بعض األسالیب غیر التقلیدیة ف ىولذلك حرصت الكلیة عل

 : تقلیدیة)الغیر الحدیثة (طرق التعلیم و التعلم ٥/٢

ستراتیجیة إة من اإلستراتیجیات الحدیثة مثل والتعلم بالكلیة على مجموعترتكز عملیة التعلیم 
لى تطویر اإلستراتیجیة إباإلضافة  ىوالتعلیم الذات غیر المباشروالتعلیم  ىالتعلیم التفاعل

 .التقلیدیة المبنیة على التعلیم المباشر

 : بالكلیة ىستراتیجیة التعلیم التفاعلإ٥/٢/١

التعلیم التفاعلي على إسلوب التفاعل بین الطالب والمحاضر والمادة العلمیة تعتمد استراتیجیة 
 ىویمكن تطبیق ھذا المفھوم من خالل عدة وسائل منھا التعلیم التعاوني والتعلیم اإللكترون

، و تقوم اإلدارة العلیا بالجامعة بمتابعة التعلیم التفاعلى بالبرامج التعلیمیة ىوالعصف الذھن
آلیة لتقییم الطالب من خالل التعلیم التفاعلى مدى تطبیقھ، و قد تم إستحداث المختلفة و 

 ٢٠١٥) للعام ١٥بقرار مجلس الجامعة رقم ( الفصلیةمن أعمال السنة  %١٢٫٥بمقدار 
 .٢٤/٣/٢٠١٥بتاریخ 

  -:operative Learning)-(Coالتعلیم التعاوني ٥/٢/١/١
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متبادل  ىإستراتیجیة یعمل فیھا الطالب على شكل مجموعات صغیرة في تفاعل إیجاب ىھ
 خرین بغیھ تحقیق أھداف مشتركة.آلیشعر فیھ كل فرد أنھ مسئول عن تعلمھ وتعلم ا

 -مثل: ةوتتمیز ھذه اإلستراتیجیة بممیزات عدید

 زیادة معدالت التحصیل وتحسین قدرات التفكیر عند الطالب. )أ

إیجابیة بینھم مما یحسن إتجاھات الطالب نحو عملیة التعلم وزیادة ثقة  نمو عالقات )ب
 الطالب بأنفسھم.

 تنمیة روح التعاون والعمل الجماعي بین الطالب. )ت

 -:ىالتعلیم االلكترون٥/٢/١/٢

وسیلة تدعم العملیة التعلیمیة وتحولھا من طور التلقین إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمیة 
المھارات وتھدف إلى إیجاد بیئة تفاعلیة غنیة بالتطبیقات تجمع كل األشكال اإللكترونیة 
للتعلیم والتعلم حیث تعتمد على تطبیقات الحاسبات اإللكترونیة وشبكات اإلتصال والوسائط 

الشبكة الدولیة للمعلومات ة في نقل المھارات والمعارف وتضم تطبیقات عبر المتعدد
eb)Wide World W( لفیدیو كونفرانساوغرف التدریس اإلفتراضیة(Video Conference 

Rooms) حیث یتم تقدیم محتوى دروس عبر اإلنترنت واألشرطة السمعیة والفیدیو ویمكن
 أي وقت وأي مكان. الطالب من الوصول إلى مصادر التعلیم في

 -:(Brain Storming)ى العصف الذھن٥/٢/١/٣

ھي طریقة حدیثة لتطویر المحاضرة التقلیدیة فھي تشجع التفكیر اإلبداعي وتطلق الطاقات 
الكامنة عند المتعلمین في جو من الحریة و األمان یسمح بظھور كل األراء واألفكار حیث 

التعلیمي ،حیث یقوم المحاضر بعرض المشكلة  یكون المتعلم في قمة التفاعل في الموقف
ویقوم الطالب بعرض أفكارھم ومقترحاتھم المتعلقة بحل المشكلة وبعد ذلك یقوم المدرس 
بتجمیع ھذه المقترحات ومناقشتھا مع الطالب ثم تحدید األنسب منھا ویعتمد ھذا اإلسلوب 

د أكبر قدر من األفكار وجواز على إطالق حریة التفكیر وإرجاء التقییم والتركیز على تولی
 البناء على أفكار األخرین.

 : التعلم الذاتى٥/٢/٢

یعتمد على قیام الطلب بتحصیل المعارف  ىالذ ىتعتمد الكلیة إستراتیجیة التعلم الذات
والمھارات معتمداً على قدراتھ الذاتیة في التحصیل من مصادر التعلیم المختلفة مما یحقق 
تنمیة شخصیتة والقدرة على مواصلة التعلیم بنفسھ مما یؤھلھ لمتابعة التقدم والتطور الذي 

و تقدیم ن خالل البحوث یحدث في مجال تخصصھ وتقوم الكلیة بتطبیق ھذا اإلسلوب م
 ىف(Presentations)و العروض ) Projects(والمشاریع التطبیقیة (Reports)التقاریر 

 أغلب مقررات البرامج التعلیمیة المختلفة.

 الوسائل التالیة لدعم عملیة التعلم الذاتى: ةتوفر الكلی
 مكتبة متطورة تكفى ألعداد الطالب ومجھزة بالمراجع الحدیثة. §

 وتجھیز معامل الكلیة التخصصیة ومعامل الحاسب اآللى.تطویر  §
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 توفیر شبكة المعلومات وإتاحتھا للطالب. §
 آلیة الربط لتقییم الطالب بمنظومة التعلم الذاتى. §

 : التعلم التجریبى٥/٢/٣

تعتمد الكلیة إستراتیجیة التعلم التجریبي في أغلب المقررات في البرامج التعلیمیة المختلفة 
و العمل على نماذج (Demonstration) من خالل قیام الطالب بعمل تجارب معملیة 

لتطبیق المعارف المكتسبة في بعض المقررات الدراسیة بما (Simulations)محاكاة 
 Site Visits)دى الطالب باإلضافة إلى عمل زیارات میدانیة لى ترسیخ المفاھیم لىإیؤد

&Community Projects)ىف  ً الصیفى التدریب  المصانع والشركات وأیضا
 .یتم خالل الفترة الصیفیة ىالذ(Summer Training)ىالمیدان

 : غیر المباشرالتعلیم ٥/٢/٤

من خالل قیام الطالب بحل مجموعة من  غیر المباشرتعتمد الكلیة إستراتیجیة التعلیم 
على المعارف (Case Study)و دراسة حاالت  (Problem Solving)التمارین التطبیقیة 

تم تدریسھا بالمقررات الدراسیة ویقوم عضو ھیئة التدریس أو عضو الھیئة المعاونة  ىالت
قدرة الطالب على بمتابعة الطالب وتقدیم المساعدة لھم في حل تلك المشكالت ، مما یعزز 

 .تواجھھم في الحیاه العملیة ىحل المشكالت الت

  Teaching with Discovery Method  التعلم باإلكتشاف ٥/٢/٥

التعلم بالكتشاف ھو أسلوب التعلم القائم على االستقصاء، ویشار إلیھا أیضا بالتعلم القائم على 
ھناك العدید من المكونات األساسیة المطلوبة للتعلم القائم على  المشاكل، والتعلم التجریبي .

توجیھ المعلمین حیث یتم التركیز على البناء على تفكیر  والتي تشتمل على االكتشاف الناجح 
التشجیع على االنفتاح والحوار و طرح األسئلة، واالستفسار من  الطالب والربط مع تجاربھم

 لمعلم واألقران.خالل االستكشاف والتعاون مع ا
 

 Game based learningالتعلم باأللعاب  ٥/٢/٦
یتم تصمیم األلعاب لغرض تعلیم مادة معینة أو توسیع مفاھیم معینة أو تطویرھا إلدراك األحداث 
التاریخیة أو الثقافیة أو لمساعدة الطالب على اكتساب مھارات معینة عن طریق اللعب. وتشمل 

 السبورة والبطاقات والفیدیوالوسائل التعلیمیة: 

 

 المصادر التعلیمیة المستخدمة فى التعلیم و التعلم : -٦

قاعات التدریس بالكلیة بإضافة المصادر ھیز تھتم الكلیة بتوفیر الوسائل الداعمة للتعلم بالكلیة بتج
 التالیة: 

 White Board.السبورة  .١

 .Data Showوسائل العرض  .٢

 .Internetالشبكة الدولیة للمعلومات  .٣
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 .Computer Labsمعامل الحاسب اآللى  .٤

 .Practical Labsمعامل التجارب العملیة  .٥

 .Workshopsالورش المعملیة  .٦

 . Libraryالمكتبة  .٧

 .Videoالفیدیو  .٨

 : بالكلیة غیر التقلیدیةالتعلیم و التعلم  طرقالخطة التنفیذیة لتطبیق  -٧

 : التعلیم التفاعلىاآللیات التنفیذیة لتطبیق  ٧/١

 -:(Interactive Learning)العمل فى مجموعات ٧/١/١

 ىمختلف)أفراد ٦إلى  ٣من (إلى مجموعات صغیرة  الطالبتقسیم  ىیعتمد ھذا األسلوب عل
 الطالبوتساعد ھذه الطریقة . ما بینھمیلتحقیق أھداف مشتركة ویتفاعلون فالقدرات یعملون معاً 

فریق وتبادل وجھات  ىوالعمل ف التواصلكتسابھ لمھارات و إعلى زیادة تعلمھم وتواصلھم 
 بھدف : وتقویمھا النظر

 .(Short Reports &Presentations)إعداد التقاریر البحثیة و تقدیمھا  )أ

 (Engineering Perspective)تنفیذ األفكار المبتكرة بورشة تنمیة المھارات التقنیة  )ب
 لطالب الفرقة األولى.

لطالب المستوى الثالث و  (Mini-Projects)وعات الصغیرة تصمیم و تنفیذ المشر )ج
 الرابع.

 لطالب المستوى الخامس. (Graduation Projects)تصمیم و تنفیذ مشروعات التخرج  )د

 إجراء اإلختبارات فى المعامل التطبیقیة لتقییم نتائج المشروعات البحثیة. )ه

 -التعلیم اإللكترونى : ٧/١/٢

 ة للمقررات الدراسیة على الموقع اإللكترونى لكلیة الھندسة.إنشاء المقررات اإللكترونی )أ

 إستخدام وسائل اإلیضاح اإللكترونیة الحدیثة بقاعات المحاضرات و المعامل مثل ال )ب

- Data Show. 

- Video Lectures. 

- Internet Information and Data. 

الموقع اإللكترونى تحمیل المادة العلمیة و تكلیفات الطالب فى المقررات الدراسیة على  )ج
 للكلیة.

فى تدریس المقررات الدرسیة لتدریس  (Video Conference)إستخدام نظام ال  )د
المقررات عن بعد ضمن فعالیات إتفاقیة التعاون مع المعھد الملكى السویدى لتفنیات 

 .(PUA/KTH Activity Agreement)الھندسة 
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 Wireless Internet)متوافر شبكة إتصال السلكیة قویة و سریعة لإلنترنت  )ه

Network).متاحة للطالب فى كل أرجاء الكلیة 

 

 -:(Brain Storming)العصف الذھني  ٧/١/٣

ویقصد بھ تولید وإنتاج أفكار وآراء إبداعیة من األفرادوالمجموعات لحل مشكلة معینة، وتكون 
تجاھات الة من اإلثارة للتفكیر في كل اإلة ومفیدة أي وضع الذھنفي حھذه األفكار واآلراء جید

، بحیث یتاح للفرد جو من الحریة لمشكلة أو الموضوع المطروحلتولید أكبر قدر من األفكار حوال
 . و یتم ذلك بإستخدام آلیات متعددة، منھا :یسمح بظھور كل اآلراءواألفكار

فى خالل  المھندسلمحاكاة ما یمكن أن یمر بھ Case Study) تصمیم حاالت إفتراضیة ( )أ
 .ممارستھ للمھنة إلمكان ثقل مھاراتھ فى إتخاذ القرار وطرح البدائل لحل المشاكل

 .طالععلىشبكةالمعلوماتالدولیةإلإعداداألبحاثوحلقاتمناقشةوا )ب

 .التخصصیة فى مشروعات تطبیقیة الحاسباآللىبرامج  إستخدام )ج

 ى :التعلم الذاتیق اآللیات التنفیذیة لتطب ٧/٢

توظیف  تھدف إستراتیجیة التعلیم بالكلیة من وراء إمتالك الطالب لمھارات التعلم الذاتى إلى 
ً ، وتزویده  الطالبمھارات التعلم بفاعلیة عالیة مما یسھم في تطویر  ً ووجدانیا ً ومعرفیا سلوكیا

 .بسالح ھام یمكنھ من استیعاب معطیات العصر القادم

 : الكلیة آلیة مستحدثة لتدعیم مھارات التعلم الذاتى لدى الطالب عن طریقعتمد مجلس ی 

 .(Mini-Project)تشجیع اإلبداع و اإلبتكار من خالل المشروعات الصغیرة  )أ

س���تخالص المع���اني ث���م إتنمی���ة مھ���ارات الق���راءة والت���دریب عل���ى التفكی���ر فیم���ا یق���رأ و )ب
لتق���اریر البحثی���ة القص���یرة و م���ن خ���الل إع���داد ا تنظیمھ���ا وترجمتھ���ا إل���ى م���ادة مكتوب���ة

 .(Short Reports & Presentations)إلقائھا 

 Engineering)تنمیة المھارات الفطریة الھندسیة لطالب الفرقة األولى  )ج

Perspectives)  من خالل تطویر مقرر(Engineering History &Technology). 

 ى :التعلم التجریب اآللیات التنفیذیة لتطبیق ٧/٣

تجارب معملیة للمقررات الدراسیة التى تحتوى على ساعات معمل ضمن الالئحة إعداد  )أ
 لتلك المقررات.لتطبیق المعارف المكتسبة الدراسیة المعتمدة

 Verification)إستخدام تجھیزات المعامل بالكلیة إلجراء إختبارات التقییم  )ب

Tests).للمشروعات البحثیة التى یقوم بھا الطالب 

 .نیة في المصانع والشركاتعمل زیارات میدا )ج

 إعداد وثیقة للتدریب الصیفى و إعتمادھا من مجلس الكلیة. )د
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خالل إستخدام إمكانیات الكلیة من المعامل و الورش الھندسیة فى برامج تدریب داخلى  )ه
 .من مرحلة البكالوریوس المراحل األولى للدراسةالفترة الصیفیةفي 

 : غیر المباشرالتعلیم  طرق اآللیات التنفیذیة لتطبیق ٧/٤

مجموعة من التمارین التطبیقیة على المعارف التي تم تدریسھا إعداد تكلیفات للطالب تشمل )أ
 و تحمیلھا على الموقع اإللكترونى.(Course Assignment)بالمقررات الدراسیة

یقوم عضو ھیئة التدریس أو عضو الھیئة المعاونة بمتابعة الطالب وتقدیم المساعدة لھم في  )ب
مع عمل تقییم لجھود الطالب طبقا لمعاییر التقییم المعتمدة من  حل التمارین التطبیقیةكیفیة 

 مجلس الكلیة.

المختلفة و مدى تقوم اإلدارة العلیا بالجامعة بمتابعة التعلیم التفاعلى بالبرامج التعلیمیة  )ج
 %١٢٫٥آلیة لتقییم الطالب من خالل التعلیم التفاعلى بمقدار تطبیقھ، و قد تم إستحداث 

بتاریخ  ٢٠١٥) للعام ١٥من أعمال السنة الفصلیة بقرار مجلس الجامعة رقم (
٢٤/٣/٢٠١٥. 

 تقییم المقررات الدراسیة : -٨

 : (Evaluation Methods)طرق التقییم ٨/١

i) Evaluation of Class Work (25%) including: 

- Drop Quizzes: 10%. 

- Or Homework Assignment: 5% and Short Reports and Presentation: 5%. 

- Written Exam @ 8th Week: 15%. 

ii) Self- Learning: 12.5%. 

iii) Community Projects (Presentation and Report): 12.5%. 

iv) Experimental Results, Lab report and Lab exam: 10%. 

v) Or Mini-Project: 10%. 

vi) Final Examination: 50%. 

 مشروع التخرج لجمیع األقسام (ماعدا قسم الھندسة المعماریة):

 .تقییم شغل الطالب خالل الفصل الدراسى األول %٢٠ -

 .تقییم شغل الطالب خالل الفصل الدراسى الثانى % ٢٠ -

 .تقییم المشرف األساسى و الرسالة %٣٠ -

 .من خالل االمتحان الشفوى  تقییم لجنة الممتحنین الخارجیین %٣٠ -

قررات قسم الھندسة المعماریة لمقررات التصمیم المعمارى و التصمیمات التنفیذیة للمستویات من م
 الثانى إلى الرابع (األستودیو):

 تقییم عمل الطالب األسبوعى خالل الفصل الدراسى  % ١٥ -



       ٢٠١٧ – ٢٠١٦فاروس                                       ا لعام الجامعى جامعة  –لكلیة الھندسة إستراتیجیة التعلیم والتعلم 

 

٢٠١٧-٢٠١٦  Page 12 
 

 سلیمالتقییم المرحلى قبل الت  %١٥ -

 ساعات ٦لمدة  الفصل الدراسى إمتحان تحریرى فى منتصف  %١٥ -

 التقییم النھائى لمشروعات الطالب %١٥ -

 لمجمل مشروعات الطالب فى نھایة الفصل الدراسى (Jury)تقییم لجنة التحكیم الخارجیة الشفھیة  %٤٠ -

 

 :مقررات قسم الھندسة المعماریة (النظریة)

 لتكلیفات الطالب خالل الفصل الدراسى.تقییم األعمال الفصلیة   %١٥ -

 خالل الفصل الدراسى. Quizzes)تقییم األعمال الفصلیة لإلمتحانات الدوریھ القصیرة ( % ١٥ -

 .خالل الفصل الدراسى mini-project)تقییم األعمال الفصلیة للتقاریر البحثیة /المشروعات القصیرة ( % ١٥ -

 )(خالل السبوع الثامن أو التاسعراسى اإلمتحان التحریرى لمنتصف الفصل الد %١٥ -

 .امتحان نھایة الفصل الدراسى %٥٠ -

 :مشروع التخرج لقسم الھندسة المعماریة

تقییم إختیار المشروع و الموقع و دراسة البرنامج التصمیمیى للمشروع و عمل تحلیل لموقع المشروع مع  %٢٠ -
 .دراسة أمثلة مشابھة خالل الفصل الدراسى التاسع

 تقییم عمل الطالب األسبوعى خالل الفصل الدراسى العاشر.  % ١٢ -

 خالل الفصل الدراسى العاشر. التقییم المرحلى لمشروع التخرج قبل التسلیم  %١٢ -

 الفصل الدراسى العاشر.إمتحان تحریرى فى منتصف  %١٢ -

 التقییم النھائى لمشروع الطالب فى نھایة الفصل الدراسى العاشر. %١٢ -

 لمشروع التخرج فى نھایة الفصل الدراسى العاشر.  (Jury)تقییم لجنة التحكیم الخارجیة الشفھیة  %٣٢ -

 

 :(Assessment Instruments)آلیات التقییم ٨/٢

i) Short Reports and Presentation. 

ii) Quizzes. 

iii) Lab Work (or Mini-Project). 

iv) Site Visits & Community Projects (Reports). 

v) Written Exams 

vi) Jury 

vii) Oral Exams 


