

إستزاتيجيت التدريس غيز المباشز:

فٗ حبنخ إعزشارٛجٛبد انزؼهى انغٛش يجبشش ٚكٌٕ انطبنت ْٕ
يحٕس انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔٚكٌٕ دٔس انًؼهى يٛغشا نؼًهٛخ
انزؼهى ٔأٌ ٕٚظف إيكبَبرّ ٔطبلبرّ فٗ إٚجبد ٔرؼشٚف طشق
نجؼم انطبنت أكثش إعزمالنٛخ.

 إستزاتيجيت

إست را ت ي خ ت ات ال ت دري س
ت
ع
ل
ل
وا م
جامعت قناة السويس
كليت الحاسباث والمعلوماث
معيار التدريس والتعلم
وحدة ضمان الجودة والتأهيل لإلعتماد

التعلم

الفعال

األن ماط المخ ت لف ة
لت
ع
ل
ي
إلست رات ي خ ت ات ا م

(التعلم

النشط):
ْٕٔ يًبسعخ انطالة نذٔس فبػم ػٍ طشٚك انزفبػم يغ يب
ٚغًؼٌٕ أٔ ٚشبْذٌٔ ٔٚمٕيٌٕ ثبنًالحظخ ٔانًمبسَخ ٔانزفغٛش
ٔرٕنٛذ األفكبس ٔفحص انفشضٛبد ٔإصذاس األحكبو ٔإكزشبف
انؼاللبد ٔانزٕاصم يغ انضيالء ٔانًؼهى ْٕٔ ٚؼًم ػهٗ رًُٛخ
انًؼشفخ ٔانفٓى ،انًٓبساد انفكشٚخ ،انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ،
انًٓبساد انؼبيخ ٔانمبثهخ نهُمم.
رنك انزؼهى انزٖ ٚزى فٗ يجًٕػبد صغٛشح (رؼهى رؼبَٔٗ)
رغؼٗ نزحمٛمّ أْذاف يشزشكخ نهًٕلف انزؼه ًٗٛرحذ إششاف
ٔرٕج ّٛانًؼهى.

 إستزاتيجيت المناقشت الفعالت:
ًٚكٍ رؼشٚف انًُبلشخ ػهٗ أَٓب حٕاس يُظى ٚؼزًذ ػهٗ رجبدل
اٜساء ٔاألفكبس ٔرفبػم انخجشاد داخم لبػخ انذسط ،فٓٗ رٓذف
إنٗ رًُٛخ يٓبساد انزفكٛش نذٖ انًزؼهً ٍٛيٍ خالل األدنخ انزٗ
ٚمذيٓب انًزؼهى نذػى اإلعزجبثبد فٗ أثُبء انًُبلشخ.

ت
ع
ل
ل
إست را ت ي خ ت ات ال ت دري س وا م
 الزؤيت :

 االهداف:

رغؼ ٙانكهٛخ ان ٙاإلسرمبء ثبنزؼهى ٔانجحث انؼهً ٙف ٙظم َظبو
رشثٕ٘ رٔ جٕدح ػبنٛخ لبدس ػه ٙرخشٚج كٕادس ثششٚخ يؤْهخ
ٔيزخصصخ رهج ٙاحزٛبجبد انًجزًغ انحبنٛخ ٔانًغزمجهٛخ نزحمٛك
انزًُٛخ انًغزذايخ ٔخبصخ فًٛب ٚزؼهك ثًُطمخ انمُبح.


الزسالت

:

رغؼٗ انكهٛخ إنٗ إػذاد خشٚج يؤْم ػهًٛب ً ٔيٓبسٚب ً ٚكٌٕ لبدسا ً
ػه ٙانًُبفغخ يحهٛب ٔالهًٛٛب فٗ عٕق انؼًم ٔيٕاجٓخ انزحذٚبد
انزكُٕنٕجٛخ ان ًُزغبسػخٚٔ .زى رنك يٍ خالل اعزخذاو أعبنٛت
يزُٕػخ ٔيزطٕسح ٔثشايج رذسٚجٛخ نؼًهٛزٗ انزذسٚظ ٔانزؼهى
ٔانزمٕٚى نطالثٓب يٍ خالل انزفبػم انًجبشش ث ٍٛانطبنت ٔػضٕ
ْٛئخ انزذسٚظ .ثبالضبفخ ان ٙرٕج ّٛانجحث انؼهً ٙنخذيخ انًجزًغ
ٔيزطهجبرّ ف ٙشز ٙيجبالد ركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد.

 -1انزبكٛذ ػه ٙانزؼهى انزارٔ ٙانزؼبَٔٗ ٔانزؼهى
ثبإلكزشبف.
 -2إػذاد خشٚج لبدس ػه ٙانًُبفغخ ف ٙعٕق انؼًم
داخهٛب ٔخبسجٛب .
 -3رشجٛغ انطالة ػه ٙإثذاء سآٚى .
 -4رًُٛخ لذسح انطبنت ػهٗ إعهٕة انزفكٛش انغهٛى
ٔانًُطمٗ.
 -5انمذسح ػه ٙرحهٛم انُزبئج انز ٙرٕصهٕا انٓٛب.
 -6رشجٛغ انطالة ػه ٙاإلثزكبس يٍ خالل انحصٕل
ػهٗ حهٕل غٛش ًَطٛخ نهًغبئم انًزُٕػخ .
 -7رشجٛغ انطالة ػه ٙانٕصٕل نهزؼًًٛبد ٔانُظشٚبد
ٔانمٕاػذ ٔانًغهًبد ثأَفغٓى ثطشٚمخ االكزشبف .
 -8رُٕٚغ اعبنٛت انزذسٚظ انًغزخذيخ نزحمٛك االْذاف
انًشجٕح .
 -9رشجٛغ انطالة ػه ٙاعزخذاو اعهٕة انؼصف
انزُْ ٙنًُبلشخ األعئهّ انًفزٕحخ اإلكزشبف.
 -10رشجٛغ انزؼهى انزؼبَٔ ٙنضٚبدح انمذسح نذ٘ انطالة
ػه ٙاالرٛبٌ ثحهٕل يزُٕػخ ٔجذٚذح ٔإصذاس االحكبو
ٔاػطبء انًجشساد حٕل انٕصٕل نٓزِ انحهٕل.
 -11صسع ثمبفخ انجُبء ػه ٙافكبس االخشٔ ٍٚانجذء يٍ
حٛث إَزٓٗ األخش.
 -12رحمٛك انًزؼخ ٔصٚبدح انثمّ ثبنُفظ انزٚ ٙشؼش ثٓب
انطالة اثُبء يًبسعزٓى نؼًهٛخ انزفكٛش االثزكبس٘.
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 إستزاتيجيت التعلم التعاونى:
ْٕ يجًٕػخ يٍ انطشق انًغزخذيخ فٗ انزؼهٛى ٔانزٗ رغبػذ
انطالة ضًٍ يجًٕػبد صغٛشح ػهٗ انزفبػم فًٛب ثُٓٛى
نزحمٛك ْذف يحذد أٔ انٕصٕل إنٗ َزبئج رؼهى يحذدح ٚؼٕد
ػهٓٛى جًبػخ أٔ فشدا ثفٕائذ رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.
رشكٛم يجًٕػخ انزؼهى انزؼبَٔٗ يٍ طالة غٛش يزجبَغٍٛ
رحصٛهٛب أٔ نغٕٚب أٔ إجزًبػٛب ٚؤدٖ إنٗ رحمٛك انفٕائذ انًشجٕح
يٍ ْزِ اإلعزشارٛجٛخ.

 إستزاتيجيت التعلم الذاتى:
رًُٗ ْزِ األعبنٛت انًٓبساد انزُْٛخ ٔانؼبيخ نذٖ انطالة،
ٔرًُٗ لذسرٓى ػهٗ انزؼهى انزارٗ ٔانًغزًش ،كًب رًُٗ ثمزٓى
ثمذسارٓى ٔرفبػهٓى يغ انًبدح انؼهًٛخ انًمذيخ نٓىٔ .رزضًٍ
رٕصٛفبد انًمشساد يصبدس نهزؼهى رشًم انًٕالغ انجحثٛخ
ٔانذٔسٚبد انؼهًٛخ إلطالع انطالة ػهٗ يجبدا انجحث انؼهًٗ
انغهًٛخ.
ٔرزضًٍ لٛبو انطالة ثئػذاد يمبالد ثحثٛخ حٕل يٕاضٛغ
يشرجطخ ثبنًمشس انذساعٗ ،إػذاد ٔرمذٚى ػشٔض رمذًٛٚخ
) ،(Presentationsرحذٚذ جضء يٍ انًمشس انذساعٗ ٔركهٛف
انطالة ثزمذٚى يحبضشاد رذسٚغٛخ نضيالئٓى رحذ إششاف
أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ.

