
 

 
 

 

  إستراتیجیة التعلیم والتعلم بكلیة العلوم

والتعلم  التعلیم استراتیجیة فإن ثم ومن تعلیمي برنامج ألي األساسیة الفنیة العملیات والتعلم التعلیم یمثل
الذي  األمر .التعلیمیة للبرنامج الدراسیة والمؤسسات واالعتماد التقویم مجال في خاصھ بأھمیھ تحظي
الصلة،  ذات جمیع األطراف فیھا یشارك والتعلم للتعلیم سیاسات متعددة ومعتمدة توافر ضرورة یتطلب

الطالب  واستطالع أراء االمتحانات نتائج ضوء في دوري بشكل السیاسات ھذه مراجعة ضرورة مع
تتضمن  أن یجب كما .والمجتمعیة التطورات العلمیة ضوء في وذلك ومعاونیھم التدریس ھیئة وأعضاء

الذاتي،  للتعلم المتاحة المختلفة والمصادر في البرنامج والتعلم للتعلیم المستخدمة األنماط ھذه السیاسات
  .والتعلم التعلیم مشاكل مع المتبعة للتعامل واإلجراءات

  :إستراتیجیة التعلیم والتعلم والطرق المستخدمة لمساعدة الطالب لتحقیق النتائج التعلیمیة المستھدفة

المطبقة  االنماط ستراتیجیة التعلیم والتعلم التى تطبقھا كلیة العلوم جامعة طنطا على استخدام أحدثتعتمد ا
 من المستھدفة المخرجات التعلیمیة فى مجاالت دراسة برامج العلوم األساسیة والتى تالئم وتدعم تحقیق

 إیجاز األسالیب التعلیمیة ویمكن، للطالب  وبما یتوافق مع المتطلبات واالحتیاجات المختلفةالبرنامج
                :التدریس فیما یلي في األساسیة التى تقوم علیھا ھذه االستراتیجیة

 محاضرات نظریة لتزوید الطالب باألساسیات والنظریات والمعارف والمفاھیم العلمیة فى مجال -١
أى ألستاذ والطالب المشاركة بین ا: على أن تقوم المحاضرات على، التخصص والعلوم ذات الصلة

استخدام الوسائل - التعلیم المصغر وتشجیع العروض والمشاریع العلمیة -  یكون التعلیم تعاونى
 .التعلیمیة السمعیة والبصریة ونماذج المحاكاه

استخدام التقنیات المعملیة واألجھزة المختلفة لتطبیق : الطالب على دروس عملیة بالمعامل لتدریب -٢
 اكتساب مھارات عملیة - كیفیة تتبع المشاكل وإیجاد الحلول - المفاھیم والنظریات فى مجال الدراسة 

  .تأھلھم للمنافسة فى سوق العمل

تساب مھارة العمل  تشجیع الطالب عاى العمل منفردین ألكسابھم الثقة بالنفس وفى مجموعات الك-٣
الجماعى وتنمیة التفكیر العلمى لدیھم وتحسین سلوكھم لیكونوا أفراد فاعلین فى المجتمع قادرین على 

  . حل المشاكل وادارة الوقت

 تدریب الطالب على التعلم الذاتى وتنمیة ھذة المھارة لیكونوا متعلمین نشطین قادرین على تطویر -٤
 - ) اإلنترنت( الشبكة الدولیة للمعلومات - المكتبة  (وسائط المتعددةالمعارفھم وقدراتھم باستخدام 

  .التعامل مع الواقع العملي والمجتمعى مما ییسر)  المقررات االلكترونیة–البرامج والوثائق 

مما یعزز ، زیارات میدانیة لمساعدة الطالب على الربط بین الحقائق العلمیة النظریة والتطبیق العملى -٥
 البیانات ودراسة واختبار العینات والنماذج وكتابة التقاریر حیث أن ھذه الزیارات جزء مھارة جمع
  . من المناھج



من خالل خطة تقوم على تحدید االحتیاجات التدریبیة ومعاییر ( التدریب الصیفى للطالب لمدة محددة -٦
لتأھیل الطالب لبیئة ، ثیةمعامل المؤسسات الخدمیة، الشركات أو المراكز البح، فى المصانع) للتقییم

  .وتحسین مھاراتھم الحرفیة والعملیة، العمل الحقیقیة بعد تخرجھم

تبنى المؤسسة إلستراتجیة تضمن مشاركة أعضاء ھیئة تدریس مؤھلین ألستخدام الحاسب األلى  -٧
وتكنولوجیا المعلومات مما یدعم تطبیق الطرق و األسالیب التكنولوجیة الحدیثة فى التعلیم والتعلم 

  . وبما یعزز التعلم التفاعلى والنشط لدى الطالب

قدمة مرنة وتلبى احتیاجات الطالب وسوق العمل والمجتمع المحیط  التأكد من أن البرامج الدراسیة الم-٨
 . من خالل اشتراك العدید من المستفیدیین فى التقییم الدورى لھا

 –القاعات الدراسیة  ( تحدیث المقررات واألجھزة المعملیة وضمان كفایة وكفاءة البنیة األساسیة -٩
لتقنیات واالدارات المساعدة العداد خریجین وا)  قاعات األنشطة– المكتبة –المعامل والورش 

  .مؤھلین جیدا للمنافسة فى سوق العمل

 أنشاء موقع للمؤسسة على الشبكة الدولیة للمعلومات التاحة المعلومات عن تاریخ المؤسسة ورسالتھا - ١٠
 راسیةالدوكافة مواردھا وكذلك معلومات عن مختلف البرامج  والمقررات ، األقسام العلمیة، ورؤیتھا

 .وشروط القبول واجراءات التسجیل للفصول الدراسیة وكذلك الجداول الدراسیة واالمتحانیة

امتحانات نظریة وعملیة (متنوعة  وسائل خالل من التعلم مخرجات لتقویم ومعلن معتمد  تطبیق نظام-  ١١
حقلى  ومشروع التخرج ونتائج التدریب ال- فصلیة ونصف فصلیة للتقویم المستمر -وشفھیة 
 من البرنامج وتحدید المستھدفة المختلفة المھارات لقیاس موضوعیة أسالیب واستخدام) والصیفى

 ونتائج الطالب أنشطة على یحتوى الطالب الذى واعتماد نظام ملف ، التقویم درجات حساب طرق
 راك األطرافالتقویم وتحلیلھا بصفة دوریة لالستفادة منھا فى توجیھھ وتطویر ادائھ األكادیمى مع اش

   .النظام ھذا تصمیم فى الصلة ذات

  أھداف واستراتیجیة كلیة العلوم جامعة طنطا في التعلیم والتعلم

ن  دى واسع م یم لم ي التعل یھدف التعلیم والتعلم الى تنمیة مصادر وطرائق تمكن من خبرة تعلیمیة ممیزة ف
  :  التطور سوف یؤكد أن الكلیةھذا الطالب بھدف تمكینھم من إدراك كفائتھم كاملة

  وسعت مشاركتھا في التعلیم العالي  
 تصمم وتطور برامج تعلیمیة مناسبة  
 تعزز تعلیم الطالب بزیادة معلوماتھم وخبرتھم ، استجابة الھتمامتھم.  
  نشر الممارسات الحسنة التى تسھل االندماج والتناغم كلما أمكن.  
 ة قدرات أعضاء ھیئة التدریستشجیع التمیز في التدریس من خالل تنمی  
  توفیر البیئة التحیة المناسبة ومصادر التعلیم والتعلم.  
 فتح قنوات اتصال مع الستفیدین والمجتمع ككل.  

  
  
  
 



  اعالن االستراتیجیة

 توزیع نسخة لكل قسم علمي  
 الموقع االلكتروني 
  ن سخة م دریس الحاضرین ن ة الت ع أعضاء ھیئ ن اإلستراتیجیة وإستالم جمی ة ع عمل ندوة توعی

 اإلستراتیجیة

  إستراتیجیة التعلیم والتعلمآلیة تحقیق أھداف  

 االطار الزمنى الجھة المنفذة النشاط
 مع كل ترم اعضاء ھیئة التدریس تطویر البرامج التعلیمیة

 طوال العام الدراسى ادراة الكلیة تعزیز مصادر التعلیم والتعلم والبینة التحتیة
 اثناء یوم الخرجین وحدة الجودة مع ادارة الكلیة فتح قنوات اتصال مع المستفیدین والمجتمع
 فى اول العام الدراسى ادارة الكلیة التوسع في الدعم الطالبي بأنواعھ المختلفة

التوسع في استخدام تكنولوجیا المعلومات في 
 طوال العام الدراسى ادارة الكلیة التعلیم والتعلم

نشر الممارسات الحسنة وتسھیل التناغم واالندماج 
 طوال العام الدراسى اقسام الكلیة ادارة الكلیة بین األقسام المختلفة والوحدات اإلداریة

 المختلفة تسھیل االندماج والتناغم بین األنشطة
 طوال العام الدراسى ادارة الكلیة ادارة الجامعة .ولجان الجودة بالوزارة والجامعة والكلیة

  

 إستراتیجیة التعلیم والتعلم وتحدیث آلیة تقویم 

تھدف عملیة التقویم الى تفعیل استراتیجیة التعلیم والتعلم المقترحة من قبل الكلیة لزیادة فعالیتھا وتطویرھا 
  ویتم تقییمھا وتحدیثھا دوریا من خالل.  لیب التعلیم والتعلم اسنة بعد اخرى وفقا للمستجدات وتطور اس

  .  تشكیل لجنة لمتابعة تنفیذ اإلستراتیجیة- 
  .إعداد تقاریر عن معدل االنجاز و التقدم في تنفیذ اإلستراتیجیة  -
  .  مراجعة اإلستراتیجیة سنویا في ضوء نتائج الطالب-
 استبیان اعضاء ھیئة التدریس فى البرامج القائمة -
  استبیان الطالب فى البرامج القائمة -
 استبیان المستفیدین فى البرامج القائمة -
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