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" الجزء الثإنً " المطور المستدام بكلٌات وأقسام العمارة   التدرٌس والتعلماستراتٌجٌة

   2أٌمن عبد الحمٌد أمٌن و 1ماٌسة محمود فتحً عمر
جامعة أكتوبر للعلوم الحدٌثة واآلداب  - ةـــــــــــــــــكلٌة الهندس - قسم هندسة العمارة1

 MTIجامعة الحدٌثة للتكنولوجٌا والمعلومات  - قسم هندسة العمارة2
 :مقدمة  -1

 المطورالمستدام بكلٌات العمارة وتضمنت تلك الدراسة منهجٌة  والتعلمدرٌسالتقام الباحث باعداد دراسة عن استراتٌجٌة 

وقام الباحث بشرح . ةارالعموأقسام  تصلح للتطبٌق بكلٌاتستراتٌجٌة اعداد اخطوات العدادها التً تعرضت بدورها ل

 المطورالمستدام بكلٌات  التدرٌس والتعلمواستعراض تفاصٌل الخطوات الخمسة األولً بالورقة البحثٌة استراتٌجٌة

 .العمارة فى الجزء األول من البحث 

. ستدامالمالمطورمفهوم استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم تعرٌف  يـــخطوة األولال

. ستدامالمالمطورخصابص استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم تحدٌد ة   ـــالخطوة الثإنً

. ستدامالمالمطور  التدرٌس والتعلم ٌةٌات استراتٌجاصٌاغة أهداف وغة ـــالخطوة الثالث

خبرات محددة تحدٌد مصادر التعلم ومجموعة األنشطة التً تساعد الطالب علً اكتساب ة ــالخطوة الرابع
الوسابل التعلٌمٌة التً ٌتم استخدامها و مع تحدٌد مخرجات التعلٌم المرغوب فٌها تحدٌد 

تصمٌمها لتحقٌق األهداف التعلٌمٌة 

 تحدٌد مواصفات خرٌج كلٌات العمارةالخطوة الخامسة 
 

وتقوم تلك الورقة البحثٌة بعرض الخطوات الخطوات السادسة والسابعة والثامنة والتً تتضمن االستراتٌجٌات 
. ومؤشرات قٌاسها

  والتً ستقوم   هذه وٌوضح الجدول التالً الخطوات المنهجٌة العداد استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم  لكلٌات العمارة      
 :الورقة البحثٌة باستعراضها 

أنواع استراتٌجٌات التدرٌس والتعلم الالزمة لتحقٌق التعلٌم والتعلم المطورالمستدام الخطوة السادسة 

مإشرات قٌاس تحقٌق استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم الخطوة السابعــة 

أنواع استراتٌجٌات التدرٌس والتعلم الالزمة لتحقٌق تدرٌس وتعلم مطور مستدام :     الخطوة السادسة  -2
  فً األعتبار مهارات التخطٌط  آخذاوحدد البحث لكلٌات العمارة   استراتٌجٌات التدرٌس تتضمن استراتٌجٌات تعلم

: للتدرٌس ودور أعضاء هٌئة التدرٌس القائمٌن بالتدرٌس باآلتً
o   استخدام استراتٌجٌات التعلم المعتمدة والموثقةEmploy learning strategies طبقا لمصفوفة استراتٌجٌات التدرٌس والتعلم 

 (نموذج مصفوفة استراتٌجٌات التدرٌس و التعلم بالمقررات الدراسٌة)بالمقررات الدراسٌة 
o  تحقٌق نواتج التعلم المستهدفة للمقررات الدراسٌةIntended Learning Outcomes ILOs  طبقا لنموذج توصٌف مقرر

 (نموذج توصٌف مقرر دراسً)دراسً 
o  استدعاء المعرفة السابقةRecall Relevant Prior Knowledge 
o  االلتزام بمحتوى المقرر الدراسىCourse Contentًطبقا لنموذج توصٌف مقرر دراس  
o  ًتنظٌم أنشطة التدرٌس والتعلم التً تفٌد المحتوي العلمTeaching and Learning Activities طبقا لنموذج توصٌف مقرر 

 .دراسً
o   التطبٌق العملى وتوزٌع الوقت بشكل متوازنPractice  المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر   طبقا لمصفوفة 
o  معالجة المعلومات واألمثلةProcess information and examples 

o  التقوٌم السلٌم والتغذٌة الراجعة التقوٌمٌةFeedback  

o  التلخٌص والمراجعةSummarize and review 

  على مجموعة من اإلستراتيجيات الحديثة بحيث تكون قادرة علي في كليات وأقسام العمارةترتكز عملية التدريس والتعلم 
راعي امكإنية تير دافعية المتعلم للتعلم و ثتحقيق األهداف التعليمية وتتناسب مع امكانات وقدرات وقابليات المتعلم وتست

 0ات التعليمية الحديثةتتيح فرصة امكإنية توظيف التقني استخدامها في أكثر من موقف تعليمي وإن
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 مصفوفة نواتج تعلم المقرر مع استراتٌجٌات التدرٌس والتعلم وأسالٌب التقوٌم
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: المعلومات والمفاهٌم. أ

A- Knowledge and Understanding 

 

A1 

           

 :المهارات الذهنٌة. ب

B- Intellectual Skills: 

 

B1 

           

 :المهارات المهنٌة الخاصة بالمقرر. ت

C- Practical and Professional Skills: 

C1            

: المهارات العامة. ث

D- General and Transferable Skills: 

 

D1 

           

 2016دوره تدرٌبٌة استراتٌجٌات التدرٌس و التعلم من الهٌبة القومٌة لضمان الجودة و االعتماد فبراٌر  : المرجع 
 

  :مسمى المقرر   : جامعة

  :كود المقرر   : كلٌة

     : قسم
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 (12)نموذج رقم 

 توصٌف مقرر دراسى

   : قسم        :                                              كلٌة                                      : جامعة
   

 بٌإنات المقرر -1
 االول: المستوى  :اسم المقرر : الرمز الكودى
        عملى                 نظرى    :  عدد الوحدات الدراسٌة :التخصص    

 

                                                                                                                                       :Aims:هدف المقرر -2
 

 

 :المستهدف من تدرٌس المقرر -3
Utilization of mathematics to analyze and solve engineering problems 

 :A- Knowledge and Understanding :المعلومات والمفاهٌم -أ
A1. 

 :B- Intellectual Skills : المهارات الذهنٌة -ب
       B1.  

 :C- Practical and Professional Skills  المهارات المهنٌة الخاصة بالمقرر -ت
      C1.  

 :D- General and Transferable Skills : المهارات العامة -ث
D1.  

 

      :Syllabus : محتوى المقرر -4
  

 

 :Teaching / Learning Strategies :أسالٌب التعلٌم والتعلم -5

  محاضرات     تمارٌن      رحالت تعلٌمٌة 
 

 :أسالٌب التعلٌم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة -6

 
 

 :تقوٌم الطالب -7

   تمارٌن ،مشروعات ،امتحإن نصف العام ،االمتحإن النهائً        :Assessment Scheme :األسالٌب المستخدمة -أ

   : التوقٌت -ب

 :Assessment Pattern : توزٌع الدرجات -ت
 امتحإن نصف العام  مشروعات  مشاركة الطالب فً العملٌة التعلٌمٌة    تمارٌٌن اسبوعٌة  

 Total                                100%االمتحإن النهائً                                          

 

 :قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع -8

 Lecture Notes مذكرات -أ

 :Reference Text  كتب ملزمة -ب

 :Supplementary Readings  كتب مقترحة -ت

 Software Requirements   Useful Websites الخ..  دورٌات علمٌة أو نشرات  -ث

      :  ربٌس مجلس القسم العلمى                                                                                        : أستاذ المادة
 2009دلٌل االعتماد الهٌبة القومٌة لضمإنجودة االعتماد االصدار الثإنً : المرجع 
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( أ 11)نموذج رقم   

مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر (أ  )  
 

:مسمى المقرر   : جامعة   

:كود المقرر   : كلٌة   

     : قسم
 

 المحتوٌات للمقرر
أسبوع 
 الدراسة

 

 مهارات عامة مهارات مهنٌة مهارات ذهنٌة المعارف الرئٌسٌة

A.1 A.2 A.3 A.4 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 C.1 C.2 C.3 C.4 D.1 D.2 D.3 D.4 

                 √ √ االسبوع األول 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

   : مجلس القسم العلمً رئٌس                : المقررأستاذ  

2009دلٌل االعتماد الهٌئة القومٌة لضمإنجودة االعتماد االصدار الثإنً : المرجع 
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 :تنقسم االستراتٌجٌات الً عدة أنواع 

 استراتٌجٌات تعتمد على تنظٌم المحتوى و تنمٌة التفكٌر 

 والتواصل اإللكترونى ستداماستراتٌجٌات تعتمد على نظرٌات التعلٌم الم  

 استراتٌجٌات تعتمد على تنمٌة المهارات العملٌة 

  (تعتمد على األسئلة الشفهٌة والتفاعل اللفظى)استراتٌجٌات الداعمة للتعلم النشط 
:  كما بالجدول التالً

واستراتٌجٌة التنمٌة /استراتٌجٌة  المفاهٌم  و/ استراتٌجٌة المحاضرة المطورةتوضٌح وسوف تركز الورقة البحثٌة علً 
 التعلٌم واستراتٌجٌة/واستٌراتٌجة المشروعات / واستراتٌجٌة التفكٌر االبداعً/واستراتٌجٌة التعلٌم التعاونً /المستدامة 

 .المعمارٌة التً تعد من أهم االستراتٌجٌات التً ٌجب إن تمارس بكلٌات العمارةالنماذج واستراتٌجٌة /االلكترونً 
 استراتٌجٌات تعتمد على تنظٌم المحتوى وتنمٌة الفكر: أوال 

 استراتٌجٌة المحاضرة المطورة 
ٌتم استخدام التقنٌات الحدٌثة فً )هً أكثر طرق التدرٌس الحدٌثة إنتشارا بالجامعات وهً عبارة عن عرض مربً  

ٌتحدث فٌه  الطالب  فً اطار المنهج الدراسً وٌتحاور المحاضر معهم بتوجٌه أسبلة أثناء  (ة العرض بهقطري
ضرورة  حٌث ٌطلب المحاضر من الطالب .اء عروضهم الخاصة بموضوع الدرس لجذب وشد إنتباههمققٌامهم بال

 .تحضٌر موضوع المحاضرة قبل البدء بالقابها و عرضها
 

                         
 
 
 
 

 حٌث ٌقوم الطالب المحاضرة  ثم ٌقوم بتوجٌه األسبلة  للطالبالنقاط الربٌسٌة موضوع ٌقوم المحاضر بعرض 

اعطاء الفرصة للطالب بعرض ما تم اعداده وبهذا ٌتعرض الطالب ألكثر من معلومة تفٌد موضوع المحاضرة فٌتم 

. حتً ٌتم توضٌح المادة العلمٌة  للتحاور وابداء الرأي

تجمٌع أكبر قدر من المصادر المعلوماتٌة عن طرٌق وتشجع الطالب على المشاركة تهدف هذه االستراتٌجٌة الً 

 بالتقنٌات الحدٌثة بحٌث تستمر بإٌجاد المعلومات الحدٌثة النافعة ألجٌال المستقبلٌة و ال تقتصر علً البحث العلمً

( Data Shaw ) الحدٌثة جهاز العرض الداتا شوعروضاستخدام تقنٌات الو.معلومة تكرر سنوٌا من المحاضر

 الطالب على أسلوب وآداب المحاورة لتوجٌه السإال فً كافة درٌبتوتهدف أٌضا االستراتٌجٌة الً .وغٌرها

 الفقرات الصعبة التً تعترض  الطالب  وكذلك تساعد علً توضٌح.التً لها عالقة بموضوع المحاضرةالمجاالت 

ابتعاد القابم بالتدرٌس عن التزمت بآرابه وإجبار الطالب وفٌها ٌتم  . تبسٌط  ما ٌصعب علٌهمفً مادة الدرس و

 .للخضوع لها من دون السماح لهم بإبداء أرابهم

 عرض المادة العلمٌةفً طرٌقة شٌقة وفاعلة اذا تم عرضها بؤسلوب جذاب هً وتتمٌز االستراتٌجٌة بأنها 
لموضوع من الطالب فتح المجال لكافة الطالب بتوجٌه األسبلة أثناء إلقاء العروض المختلفة وتتمٌز ب.واستدامتها

 المحاضر ومقوبها ي.طرٌقة تدرٌس اقتصادٌة تساعد علً تغطٌة مادة علمٌة كبٌرة بؤقل التكالٌف وهً . الدرس
تشجع الطالب علً استخدام برامج وٌقوم المحاضر ب. من األفكاردور بذهنهمبتشجٌع  الطالب على طرح ما ي

  وغٌرهPowerPointالعرض المتعددة مثل برنامج 

استراتٌجٌات تعتمد على تنظٌم المحتوى : أوال 
وتنمٌة التفكٌر 

 والتواصل ستداماستراتٌجٌات تعتمد على نظرٌات التعلٌم الم: ثإنٌا 
اإللكترونى 

 استراتٌجٌة المحاضرة المطورة* 

 استراتٌجٌة  المفاهٌم* 
 استراتٌجٌة حل المشكالت* 

 استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة* 

استراتٌجٌة التعلم التعاونى *
(Teamwork)  

 استراتٌجٌة التفكٌر االبداعً*

 استراتٌجٌة  المشروعات*
استراتٌجٌة التعلٌم االلكترونً *

 و العروض اإللكترونٌة

استراتٌجٌة العصف الذهنى *

استراتٌجٌات تعتمد علً تنمٌة المهارات : ثالثا 
العملٌة  

تعتمد على األسئلة الشفهٌة )استراتٌجٌات  الداعمة للتعلم النشط : رابعا
 (والتفاعل اللفظى

استراتٌجٌة المناقشة *  المعمارٌةاستراتٌجٌة النماذج * 
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  استٌراٌجٌة المفاهٌم 

هً استراتٌجٌة تدرٌسٌة فاعلة فً تمثٌل المعرفة عن طرٌق أشكال تخطٌطٌة تربط المفاهٌم ببعضها البعض بخطوط 
 :التً تعرف بؤنهاخرٌطة المفاهٌم  و ٌتم استخدام  أو أسهم ٌكتب علٌها كلمات تسمى كلمات الربط

رسوم تخطٌطٌة ثنابٌة البعد تترتب فٌها مفاهٌم المادة الدراسٌة فى صورة هرمٌة بحٌث تتدرج من المفاهٌم األكثر 
شمولٌة فى قمة الهرم إلى المفاهٌم األقل شمولٌة فى قاعدة الهرم  وترتبط هذه المفاهٌم ببعضها بؤسهم مكتوب علٌها 

. كلمات ربط تحدد نوع العالقة بٌنها 
علم  لمفهوم عرض البحثلفاعلٌة استراتٌجٌة المفاهٌم فً العملٌة التعلٌمٌة سوف ٌستٌتعرض البحث وقبل أن 

 Bloom's)تصنٌف بلوم  (Taxonomy of Educational Objectives)تصنٌف األهداف التعلٌمٌة 

Taxonomy) من  وأول.  لطالبهمقابمون علً التدرٌسهو تصنٌف لمستوٌات األهداف الدراسٌة التً ٌضعها ال

  وهذا التصنٌف1956عام  بنجامٌن بلوم جامعة شٌكاغوفً  علم النفس التربويعالم كانصنف هذه األهداف 
 : تقسٌمه إلى ثالثة نطاقاتتم هٌكلً أو هرمً  

 .(Psychomotor) الحركً النفسً،أهداف (Affective) ألهداف اإلنفعالٌة ا،(Cognitive) هداف المعرفٌة األ

التفكٌر والتفّكر بتعمق بموضوع ما و وبالمعرفة والفهم باكتساب الطالب علق تت (Cognitive )األهداف المعرفٌة
 :ٌشمل هذا النطاق ستة مستوٌات وهً بالترتٌب من المستوى األدنى إلى األعلى

 المعرفة  (Knowledge)وهذا . إظهار المقدرة على تذكر وإعادة سرد معلومات ُدرست من قبل
 : مثل اآلتًٌشمل استرجاع حقابق  ومفردات ومفاهٌم وإجابات بسٌطة

o المعلوماتمعرفة تفاصٌل       (Knowledge of specifics) 

o معرفة التعامل بالتفاصٌل       (Knowledge of ways and means of dealing with 

specifics) 

o مثل النظرٌات والعمومٌات والمبادئ  معرفة الشمولٌات والتجرٌد فً مجال محدد
 .والتراكٌب

 (Knowledge of the universals and abstractions in a field) 

o واالستٌعاب معرفة مفاهٌم الفهم  (Comprehension) فهم للحقابق واألفكار والقدرة على
 .التنظٌم والمقارنة والترجمة والتفسٌر والتوصٌف والسرد واالستخالص

  التطبٌق (Application) حل مشاكل جدٌدة بتطبٌق  ومعرفة جدٌدة أواستعمال معلومات جدٌدة
 .المعرفة والحقابق والتقنٌات المكتسبة بطرق مختلفة لُتالبم الوضع الجدٌد

  التحلٌل (Analysis)القٌام باستنتاجات  ثم  المعلومات إلى أجزابها وتحدٌد األسباب والدوافعفكٌكت
 تحلٌل العناصر والعالقاتخاصة و. ها بحقابق لدعم عمومٌاتهاجودم

 .والمبادئ التنظٌمٌة فٌما بٌنها

  التركٌب (Synthesis) تجمٌع المعلومات بتركٌب عناصرها
طرق تواصل فرٌدة   وبطرق وتسلسالت مختلفة وطرح حلول بدٌلة

 .حلول مطورة و مستدامة طرح وأٌضا 

  تقٌٌم(Evaluation)  طرح األفكار والدفاع عنها 

         االبداع(Create)  تحوٌل األفكار الً عمل مبدع فً أشكال 
 متمٌزة ومتطورة 

تقدٌم أمثلة مبسطة لخرابط ب ٌقوم القائم بالتدرٌس  استٌراٌجٌة المفاهٌموفً
،ثم المفاهٌم توضٌح كٌفٌة بناء خرٌطة المفاهٌم فى شكل خطوات مبسطة 

ن خالل استخدام خرٌطة للمفاهٌم ثم ـــتدرٌجٌا مبالتدرٌب الطالب ٌقوم 
 خرٌطة لكلمات الربط ثم استخدام الخرٌطة المفتوحة 

 : ٌقوم الطالب بالتدرٌب علً  تصمٌم خرٌطة مفهوم بإتباع الخطوات التالٌةووهكذا 
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من المعارف الً الفهم و التنبإ الً التطبٌق ثم التحلٌل ثم " بداءاترتٌب أو تنظٌم قابمة بالمفاهٌم ثم اختٌار موضوع 
 قابمة التقوٌم ثم الً االبداع وذلك طبقا لمستوٌات الدراسة و

                                                                                    األفعال المستخدمة
التخطٌط للتدرٌس بمستوٌاته وتقوم ب. معإن جدٌدة واضافةراتساهم فً دعم االبتك: هدف االستراتٌجٌة وممٌزاتها

  ومن أهم الممٌزات إنها تقٌس.تركٌز إنتباه الطالب وإرشادهم إلى طرٌقة تنظٌم أفكارهم،كما تعمل علً المختلفة 
كما تساعد علً قٌاس تغٌروتطور المفاهٌم لدى الطالب وللمقررالدراسى  مدى تعرف وتفهم الطالب للتركٌب البنابى

ربط المفاهٌم الجدٌدة  أي  فٌما بٌنها واالختالف هالبحث على العالقات بٌن المفاهٌم وأوجه الشب
  طالبمساعدة الكما تساعد تلك االستراتٌجٌة علً .بالمفاهٌم السابقة الموجودة فى بنٌته المعرفٌة 

  اإلبداع والتفكٌرمادة العلمٌة وتتٌح لهم زٌادة التحصٌل الدراسى واالحتفاظ بالوعلى حل المشكالت 
 بناء خرٌطة المفاهٌم وإعادة بنابها  ق التؤملى عن طري

 
 
 
 
 

 
 
 

 استراتٌجٌات تعتمد على نظرٌات التعلٌم المستدام والتواصل اإللكترونى: ثانٌا

  استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة 

لدعم التحول لمستقبل  هً استراتٌجٌة تدعو الً الوعً بمبادئ التنمٌة المستدامة و تهٌبة جٌل ٌتمتع بالمعرفة البٌبٌة
فٌعتبر الطالب الٌوم سفراء البٌبة وٌمثلون كلٌاتهم .مزدهر مستدام و ٌقوم بممارستها بحٌث تعد جٌل ٌقوم بممارستها

طرح مشكلة من واقع المجتمع المحٌط المإتمرات على مستوى عالمى وتدعو تلك االستراتٌجٌة الً  وجامعتهم فً
الالزمة لتطوٌر وصٌاغة رإٌة لتنمٌة مصرلتكون بمثابة خارطة طرٌق تعظم وفٌها ٌقوم الطالب باعداد الدراسات 

االستفادة من األمكانٌات المتاحة وترفع من مٌزة التنافسٌة وتعمل على إعادة إحٌاء دور مصر التارٌخً فى رٌادة 
ولقد تم االعتماد فى إعداد هذه االستراتٌجٌة على النهج التشاركً مع .اإلقلٌم وعلى توفٌر حٌاة كرٌمة للمواطنٌن

وٌقوم الطالب باعداد دراسات .ممثلً منظمات المجتمع المدنً والقطاع الخاص والوزارات والخبراء واألكادٌمٌٌن
 وٌقوم المحاضر بمناقشة الطالب و SWOTالتحلٌل البٌبً واعداد مصفوفة القوة و الضعف و الفرص و المخاطر 

الوصول الً الحلول البٌبٌة و المستدامة المناسبة و ٌجب إن ٌتعرض الطالب الً إٌجاد حلول مستدامة لمشروعات 
محور التعلٌم، و االبتكار و المعرفة  والبحث العلمً، والعدالة االجتماعٌة، والشفافٌة والتنمٌة : فً المحاور اآلتٌة 

أي تهٌبة الطالب الً اعداد مشروعات تساهم فً الحفاظ علً البٌبة وترشٌد .العمرإنٌة، والطاقة، والثقافة ، والبٌبة

إعادة تدوٌر كل " و استخدام استراتٌجٌات البناء المستدام باستخدام مواد محلٌة صدٌقة للبٌبة و اعتماد منهجٌة .الطاقة
 ." المواد المعاد تدوٌرها  واعادة شىء

المساعدة علً تحسٌن صورة الحٌاة والتعلٌم من أجل التنمٌة المستدامة التنمٌة المستدامة الً وتهدف استراتٌجٌة 
اكساب الطالب مفهوم إن التنمٌة ٌجب إن تحقق احتٌاجات و.البشرٌة من الناحٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة و البٌبٌة

تنمٌة التقدم كما تهدف االستراتٌجٌة أٌضا الً .الحاضر بدون اضعاف قدرة األجٌال القادمة علً تحقٌق احتٌاجاتهم
 التنمٌة المستدامة استراتٌجٌةكما تحرص .التقنً فً اتجاه ٌرفع من قدرة تواجد الموارد الطبٌعٌة بدال من استهالكها

أهمٌة التوجه نحو االعتماد علً مصادر الطاقة المتجددة وتعظٌم االستفادة من مقومات إنتاج الطاقة الشمسٌة علً 
مفهوم  وأهمٌة التعرف علً وأهمٌة الحفاظ علً البٌبة أهمٌة االتجاه نحو االقتصاد األخضر فً مصر ووطاقة الرٌاح

إٌجاد مجتمع قادر على و االستخدام األمثل للموارد الطبٌعٌة وعدم اهدارها وتخفٌض المخلفات واإلنبعثات الغازٌة
تحسٌن إمكإنٌة التعلٌم لخلق جٌل شباب جاهز لبناء قدرات معرفة استدامة  والتفهم والعمل لحماٌة مصادرنا الطبٌعٌة

إن وجود تهدٌدات للموارد البٌبٌة واستنزافها بشكل كبٌر وبالتالً لن تتوافر .عالٌة ودعم ثقافة االستدامة المحلٌة
لألجٌال القادمة لألضرار التً لحقت بالبٌبة الطبٌعٌة إن تتسبب بتهدٌدات بتراجع خطٌر فً النوعٌة أو التدمٌر أو 

إن دعم المبادرات البٌبٌة ورعاٌتها مادٌا والمشاركة فً تنفٌذ : ممٌزات االستراتٌجٌة تتلخص فً اآلتًو .اإلنقراض
لٌة االجتماعٌة للشركات ٌلعب بو كجزء من المس(الجامعات الخاصة)مبادرات ومشارٌع بٌبٌة من قبل القطاع الخاص

التفاعل  بٌن الطالب بتتمٌز االستراتٌجٌة . دورا مهما فً تنمٌة المجتمعات وٌساعد فً رفع الوعً البٌبً المجتمعً 
إٌجاد الحلول  وكذلك إٌجاد الحلول االٌجابٌة لقضٌة المتغٌرات المناخٌة مع و البٌبة الخارجٌة و المجتمع المحٌط

التعرف علً صور التلوث البٌبً  مع االٌجابٌة للحد من المخاطر البٌبٌة و مواجهة ندرة الموارد فً النظام البٌبً
ملوثات فٌزٌابٌة كالضوضاء واالشعاعات بؤنواعها و – ملوثات بٌولوجٌة –ٌات و غٌرها املوثات كٌمٌابٌة من نف)

  المساعدة فً تقدٌم الحلول الالزمة لترشٌد الطاقة وحمؤٌة الموارد الطبٌعٌة التلوث البصري– ي االتلوث الحرار
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المساهمة فً تقدٌم الحلول إلنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة و
 
 
 
 
 
 
 

 ( Team Work)التعلم التعاونى – استراتٌجٌة التعلم التفاعلى 
استراتٌجٌة تدرٌسٌة ٌتعلم فٌها الطالب من خالل العمل فً مجموعات صغٌرة غٌر متجإنسة ٌتعاون أفرادها فً هً 

نه مسبول عن تعلمه وتعلم اٌجابً متبادل ٌشعر فٌه كل فرد ا فً تفاعل إنجاز المهمات التعلٌمٌة المنوطة بهم
ـ learning ة وفٌها ٌقوم الطالب بالتعامل مع هٌبة التدرٌس عن طرٌق برنامج الاالخرٌن بغٌه تحقٌق أهداف مشترك

E 
 وٌتحاور عن طرٌق آلٌة On lineكما ٌقوم الطالب فٌه باالجابة علً االمتحانات القصٌرة والتمارٌن و األبحاث  

Vedio Conferenceمقرر الكترونً وممكن إن ٌقوم المحاضر بجعل ال.  

على االستفسار والتساإل  الطالبوٌقوم بتشجٌع  ٌسعى إلى تحقٌقه الذيهدف الاختٌار وٌوجه المحاضر الطالب الً  
  وٌعمل علًتسجٌل كل ما ٌتعلق بتعلم كل طالب وسلوكهب المحاضرٌقوم ثم والتفكٌر فً تفاصٌل المهمة أو النشاط  

 المحاسبة الفردٌة عند تنفٌذ الطالب األهداف المتفق علٌها 

وهكذا تتمثل أمام كل طالب مسبولٌته الفردٌة عن تعلمه و تعلم 
ٌقوم عضو هٌبة التدرٌس بتحلٌل ما قام به الطالب من و.زمالبه

 .وتقومٌها  مهام ونشاطات
 رفع مستوى التحصٌل الدراسً وتهدف  االستراتٌجٌة الً

 وتساعد على بٌن الطالبتنمً العالقات االٌجابٌة كما للطالب 
 .نظر اآلخرٌن  تقبل الفرد لوجه

ٌجابٌة أفضل نحو اتساعد على تكوٌن اتجاهات و.استخدام مهارات التفكٌر الناقد والتفكٌر التؤملًوتقوم االستراتٌجٌة ب
زٌادة معدالت وتهدف االستراتٌجٌة أٌضا الً .تساعد على التكٌف االٌجابً للطالب نفسٌاً واجتماعٌاً كما .الطالب 

ن إتجاهات الطالب نحو عملٌة التعلم وزٌادة ثقة الطالب يحس وتالتحصٌل وتحسٌن قدرات التفكٌر عند الطالب
 .زٌادة احترام وتفهم الطالب لقدرات االخرٌن واهتماماتهم وحاجاتهم مع نفسهمأب

 

 

 

 

 

 

المسبولٌة  وتحمل التفاعل وجها لوجه واالستقاللٌة االٌجابٌةهً  ممٌزات االستراتٌجٌة
 .تحقق تقدٌراً أعلى للذات  وستخدام لمهارات التفكٌر الناقد  والتفكٌر التؤملًالا والفردٌة

تحفٌز الطالب علً الوصول الً نتابج جٌدة من خالل العمل ومن أهم الممٌزات 
 .التعاونً

  ًاستراتٌجٌة التفكٌر اإلبداع
 استراتٌجٌة تدرٌسٌة تضم وهً من أهم االستٌراتٌجٌات للتدرٌس لكلٌات العمارة حٌث إنها

مجموعة من المهارات منها األصالة واإلفاضة والخٌال والحساسٌة والمرونة لحل المشكالت 
الذهنً وتستخدم للوصول إلى األفكار والرإى الجدٌدة التً تإدي  والعصف واألسبلة الذكٌة

واستخدام . إلى الدمج والتؤلٌف بٌن األفكار أو األشٌاء التً تعتبر مسبقاً إنها غٌر مترابطة

اختٌار مهارات التفكٌر و.الى اكتشافات وأفكار كٌر ابداعٌة تقود المعماريفالخٌال كمهارة ت
 تقدٌم مجموعة من األسبلة أو األنشطة لتنمٌة هذه ف. محاضرةاإلبداعً المناسبة لموضوع ال
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احترام و. استثمار األفكار المطروحة من قبل الطالب و تشجٌع الطالب على تولٌد أفكار جدٌدةتعمل علً المهارات 
توفٌر الجو النفسً المناسب كما تساعد علً . على احترام آراء اآلخرٌندرٌبهم تقبل آراء الطالب وتو. خٌال الطالب

علً األسس االبداعٌة  ٌقوم القابم علً التدرٌس بتقٌٌم النشاط المطلوب مرتكزا ففٌها بعٌداً عن القلق واالضطراب
ووجود مإثرات صوتٌة ٌساعد . فٌحتاج الطالب الً أن ٌفرغ ذهنه تماما وٌفكر فً موضوع التخٌل لالبداعوالجمالٌة

 علً االبداع

 ٌفضل أن ٌكون المكإن مرٌح و هادئ سواء داخل االستودٌو أو خارجه فً مناطق ذو تنسٌق موقع وطبٌعة متمٌزة
 .بالجمال والهدوء 

الطالب على التفكٌر بطرٌقة غٌر اتنمٌة مهارت التفكٌر اإلبداعى لدى الطالب وتشجٌع وتهدف االستراتٌجٌة الً 
كساب الطالب القدرة على  مع االنظر فً التفكٌر باعتباره مهارة ٌمكن التدرب علٌها والعمل على تحسٌنهاو مؤلوفة

تنمٌة الثقة بالنفس وحب العمل عند الطالب كما تشجعه و . اإلحساس بالمشكالت وتقدٌم حلول لها بطرق إبداعٌة

 االتجاهات االٌجابٌة لدى الطالب نحو التفكٌر اإلبداعً واالبتكار وتحمل المسبولٌة وتدعم 
 القدرة على ومن ناحٌةتنمٌة القدرات الفعلٌة لدى الطالب من الناحٌة اإلبداعٌة وتتلخص ممٌزات االستراتٌجٌة فً 

سهلة التطبٌق وبسٌطة وهً الثقة بالنفس كما إنها تبث روح .وإبداعٌة  إدراك العالقات بٌن األشٌاء فى صور جمالٌة
التً ٌمارس الطالب فٌها اطالق العنإن للطالب وتشجٌعه علً تقدٌم كم كبٌر من الحلول االبداعٌة ومن خاللها ٌتم 

 .التفكٌر و التخٌل االبداعً الذي ٌقوده الً االبداع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  استراتٌجٌة المشروعات
هً احدي الطرق التً ٌقوم بها الطالب بنشاط ذاتً تحت اشراف القابم بالتدرٌس لتطبٌق أو توظٌف ما تم اكتسابه 

من معارف ومهارات سواء كإنت معرفٌة  أو أدابٌة أو وجدإنٌة برغبة صادقة بغرض تحقٌق نواتج التعلم المستهدفة 
. 

المشروع بحٌث ٌكون مشوقا وهادفا وإن ٌإدي الً خبرة وفٌرة متعددة الجوإنب  بتحدٌد نوعٌة المحاضرٌقوم وفٌها 
ٌقوم الطالب بتنفٌذ العمل بمفرده  المشارٌع الفردٌةوب جماعٌة ن تكون فردٌة أوأالمشاركة بالمشروعات أما و
ولجنة التحكٌٌم المحاضر ٌقوم فٌوزع الطالب علً مجموعات ثم ٌبدأوا فى تنفٌذ عمل واحد  المشارٌع الجماعٌةبو

 للطالب وتعد هذه من أهم فوابد تقوٌم المشروع أو الحكم علٌة ومن دونها ال ٌعرف Feedbackبتقدٌم تغذٌة راجعة 

 .الطالب مدى إتقإنه لعمله وال األخطاء التى وقع فٌها وطرٌقة معالجتها 

      نشر ثقافة التعلم من خالل المشروع  وتهدف هذه االستراتٌجٌة الً 
    تنمٌة مهارات التقصً و االستكشاف والتساإل  وتفعٌل التعلٌم الذاتًو

تنمٌة مهارات الطالب والمحاضر فً استخدام تكنولوجٌا كما تهدف الً 
تدرٌب الطالب علً تحمل المسبولٌة   وربط التعلم بالحٌاة العملٌة والتقنٌة

تنمٌة الشعور  وواتخاذ القرارات بحسب المواقف الواقعٌة التً ٌواجهونها
 وتركٌز العملٌة التعلٌمٌة على المزج ما بٌن الوصول     باإلنتماء للمجتمع

الى مشروعات متمٌزة من خالل القٌم االجتماعٌة واالتجاهات الثقافٌة      
 وما بٌن تحقٌق هدف المشاركة فى تقدٌم حلول مبتكرة تلمس الواقع

 روح العمل الجماعى والتعاون فى المشروعات الجماعٌة وروح التنافس الحر الموجه بتنمٌةاالستراتٌجٌة وتتمٌز 
وتوظٌف المعلومات والمعارف التى ٌحصلون علٌها دون التقٌٌد بوجود مقررات دراسٌة  فى المشروعات الفردٌة

تنمى بعض العادات الجٌدة لدى الطالب مثل تحمل المسبولٌة وتتٌح حرٌة التفكٌر وتنمى الثقة بالنفس كما منفصلة 
ربط النواحى  نة بالمصادر والكتب والمراجع المختلفة وتشجعه أٌضااوالتعاون  واإلنتاج  والتحمس للعمل واالستع
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تعمل على إعداد الطالب وتهٌبته للحٌاة  حٌث العملٌة والنظرٌة بالنواحى 
. وهذا هو أفضل أنواع التعلم . ٌترجم ما تعلمه نظرٌا إلى واقع ملموس

  الً امكانات مادٌة من حٌث تلبٌة وتحتاج استرتٌجٌة المشروعات
 المراجع واألجهزة)المتطلبات الخراج المشروع بصورته الالبقة 

 (الخ ...  واللوحات واأللوإن والطباعة 

  ًاستراتٌجٌة التعلٌم االلكترونELearning اإللكترونٌةالعروضو   
 التً تدعم العملٌة التعلٌمٌة وتحولها من طور التلقٌن هً وسٌلة من الوسائل

الً طور االبداع و التفاعل وتنمٌة المهارات وٌجمع كل األشكال االلكترونٌة للتعلٌم والتعلم حٌث ٌستخدم أحدث 
وهى تحتاج إلى إعداد الطرق فً التعلٌم والنشر والترفٌهه باالعتماد علً الحواسٌب ووسابطها التخزٌنٌة وشبكاتها 

ٌعتبر التعلٌم االلكترونً  و.مسبق ٌتسم بالدقة لتحدٌد عناصر التفاعل التعلٌمى ومصادر التعلم وسبل الحصول علٌها
باستخدام بٌن المحاضر والطالب هو نظام تفاعلً و E-Learning التعلم عن بعدحد اإلنماط المطورة لما ٌسمً أ

تكنولوجٌات االتصال والمعلومات وٌعتمد علً بٌبة الكترونٌة رقمٌة متكاملة تعرض المقررات الدراسٌة عبرالشبكات 
عرض حٌث ٌتم  فردٌةوتتمٌز االستراتٌجٌة بأنها االلكترونٌة وتوفر سبل االرشاد والتوجٌه وتنظٌم االختبارات 

التعلم  أي تفاعلٌة ون كل متعلم ٌتعرف على المستوى نفسه من المعلوماتأالمعلومات بطرٌقة واحدة مما ٌضمن 
 ٌستطٌع التحكم فً طرٌقة عرض طالبال وفٌها ذاتٌة المسارو بمساعدة تكنولوجٌا المعلومات ٌوفر بٌبة تفاعلٌة

حٌث ٌتم التعلم فً بٌبة  آمنة وهً المعلومات وبإمكإنه إن ٌعٌد أجزاء معٌنة من المحتوى ومراجعتها بقدر ما ٌرٌد
 وهو ما تتٌحه التقنٌات التً وتتٌح كم من المعلومات و المعرفة كبٌر مناهج ثرٌةوهً تضم . تنافسلٌس بها آمنة 

 إن ٌستخدم ما فٌها من مواد للمحاضرتتٌح المواقع التعلٌمٌة والتدرٌبٌة  عروض التعلٌمف. وفرتها تكنولوجٌا المعلومات
 .متنوعة و شٌقةلتقدٌم عروض تعلٌمٌة 

 بٌبة تفاعلٌة غنٌة بالتطبٌقات تجمع كل األشكال اإللكترونٌة للتعلٌم والتعلم حٌث تعتمد إٌجادوتهدف االستراتٌجٌة الً 
تمكن و .على تطبٌقات الحاسبات اإللكترونٌة وشبكات اإلتصال والوسابط المتعددة فى نقل المهارات والمعارف

غرف التدرٌس حٌث ٌتم تقدٌم محتوى ب ان خاصةالطالب من الوصول إلى مصادر التعلٌم فً أي وقت وأي مك
الذي  Self Learningالتؤكٌد على إستراتٌجٌة التعلم الذاتى وتهدف االستراتٌجٌة أٌضا الً  عبر اإلنترنت المقررات

ب بتحصٌل المعارف والمهارات معتمداً على قدراته الذاتٌة فً التحصٌل من مصادر التعلٌم طالٌعتمد على قٌام ال
تؤهٌل الطالب لمتابعة التقدم وٌإدي ذلك الً .المختلفة مما ٌحقق تنمٌة شخصٌتة والقدرة على مواصلة التعلٌم بنفسه 

ٌتواجد المتعلم ٌستطٌع الحصول  فؤٌنما  :التعلم عن بعد:والتطور الذي ٌحدث فً مجال تخصصه بنفسه عن طرٌق
ٌستطٌع المتعلم دخول المواقع التعلٌمٌة أو ف :التعلم المفتوح والمرن وعلى المواد التعلٌمٌة التً ٌرٌدها عن بعد

 المناسبة معلوماتالتدرٌبٌة ذات ال
  إن ٌتعامل مع المواقع التعلٌمٌة بمفردهٌمكن للمتعلمف  :التعلم الجماعًو

وسٌلة تدعم العملٌة التعلٌمٌة وتحولها من طور التلقٌن إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمٌة و تتمٌز االستراتٌجٌة بأنها 
تساعد على إذابة الفروق الفردٌة بٌن الطالب أو تقلٌلها كما .تقدٌم فرص للطالب للتعلم بشكل أفضل والمهارات 

تنمٌة  كما تساعد علً إتاحة فرصة كبٌرة للتعرف على مصادر متنوعة من المعلومات بؤشكال مختلفةوفٌها تتم .
تفعٌل طرٌقة التواصل بالبرٌد اإللكترونً بٌن  ومن أهم ممٌزاتها .مهارات حل المشكالت وتقدٌم بٌبة تعلم بنابٌة جادة

وطالبه محاضر ال
 
 
 

 
 استراتٌجٌات تعتمد علً تنمٌة المهارات العلمٌة: ثالثا 

  استراتٌجٌة النماذج المعمارٌة
  ٌعرض المهندس المصممٌهفوأسلوب وفن الدعاٌة عن أي مشروع خاصة فً مجال العمارة  (Maquette) المجسم
 . ثناء التنفٌذأوالعرض والبٌع للعمالء قبل البدء فً التنفٌذ أو  علً المستثمرٌن الممولٌن لألعمالهأعمال

النماذج  تعدو.كما إنه للطلبة فً الكلٌات الهندسٌة بمثابة المعلم لهم لتنمٌة تخٌالتهم الفكرٌة وتنفٌذها بؤقل التكالٌف 
القصور فى توظٌف الشا الحقٌقً والخبرات المباشرة  معالجةلالتعلٌمٌة إحدى الوسابل التعلٌمٌة 

  الخروج بعمل ٌضاهً ماسٌنفذ علً الطبٌعهالً  هدف االستراتٌجٌةوت
 ٌجب إن ٌتم اختٌار الخامه المناسبه التً تتماشا مع طرٌقة التنفٌذ  Modelولتنفٌذ النموذج 

وٌجب إن ٌختار الطالب اسلوب التقطٌع والتشغٌل للخامه المستخدمة  . واالظهار المناسب
وبالتبعٌة ٌتم اختٌار منظومة إضاءه اذا وجدت فً العمل تتماشً مع  . إلعطاء أفضل دقه

و ٌقوم الطالب باختٌار عناصر . العمل من حٌت الشكل وقوة الضوء ولونه وتوزٌعه بالشكل المناسب للتصمٌم
تتمٌز . عمدة اإلناره وذلك بمقٌاس الرسم المناسبأاالظهار الطبٌعً المناسبه مثل االشجار واالشخاص والسٌارات و

 

   

 



 

 

" الجزء الثإنً " المطور المستدام بكلٌات وأقسام العمارة   التدرٌس والتعلماستراتٌجٌة

 

تساعد الطالب علً اظهار شكل الكتله للمبنً المطلوب تصمٌمه و تنفٌذه من حٌث االرتفاعات االستراتٌجٌة بأنها 
وتصبح النماذج . وتفاصٌل الواجهة الدقٌقٌة من حٌث البروزات والدخالت وعمل تخٌل للشكل العام للمشروع

التعلٌمٌة ذي أهمٌة تفوق استخدام الشا الحقٌقى؛ فهى خبرات تعمل علً إعادة تنظٌم محتوى األشٌاء الحقٌقٌة أو 
حذف بعض أجزابها وعناصرها غٌر المهمة أو المشتتة لإلنتباه وإبراز اآلخرى لتبسٌط العملٌات المعقدة وزٌادة 

اظهار التفاصٌل ودراسة الخامات التً سوف تستخدم فً التنفٌذ وتعد النماذج التعلٌمٌة من أبرز الخبرات . .الفهم
التعلٌمٌة البدٌلة لألشٌاء الواقعٌة وذلك إلكساب الطالب المعارف والمهارات وتحقٌق األهداف التعلٌمٌة، وهى إحدى 

 .الوسابل التعلٌمٌة التً ٌمكن عرضها واالستفادة منها فً عملٌة االتصال التعلٌمً

وترغبه فً   حب االستطالعطالبتنمً فً الفهً   والتعلمدرٌسالت النماذج التعلٌمٌة فً عملٌة أهمٌة استخدام
تساعد على ربط طالب كما تإكد شخصٌة ال كما اإلستفادة منها توسع مجال الحواس وامكانات  و وتذكً نشاطه التعلم

 طالبال تتٌح الفرص الجٌدة للقٌام بتجارب ذاتٌة جدٌدة وبالتالً تثبت كلها فً ذهن  وبالكل واألجزاء األجزاء ببعضها

 حاضرتوفر وقت الموواستنباط المعارف الجدٌدة لتساعده فً حل مشاكله له تقوي روح التؤمل ل ومدة أطو إلى
المعلومات  بؤهمٌةره تقوي شعو ولتقلٌدي وتقوي به روح اإلعتماد على النفس اتحرر المتعلم من دورهو.طالبوال

بإدراك  المتعلمٌن صاحب المهارة إلى أكبر عدد ممكن من تساعد على نقل المهارات منو..والمعارف التً اكتسبها
تساعد على تنوٌع و.حسً متقارب بغض النظر عن المستوى الثقافً والفروق الفردٌة إلى حد ما

لحقابق العلمٌة إدراكاً سلٌماً وتقضى  اعلى أدراكلطالب أٌضا تساعد اكما .أسالٌب التعلٌم لمواجهة الفروق الفردٌة
 .وتشكٌله وتكوٌن االتجاهات الجدٌدة تإدي إلى تعدٌل السلوكو.على تخٌله الخاطا عنها
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ٌقصد بها التعرف على والتقوٌم  وتعنً مإشرات قٌاس تحقٌق فاعلٌة االستراتٌجٌات للتدرٌس و التعلم وهً عملٌة 
–المعرفً  )ب عملٌة التقوٌم على جمٌع جوإنب نمو الطالب يمدى تحقٌق نواتج التعلم المستهدفة والمقصود تنص

التصحٌح والبحث عن العالج )و تصحٌح أداءه وهذا ٌإدى إلى تنوع أسالٌب التقوٌم وأدواته  (المهاري – الوجدإنً 
Evaluate feedback and seek remediation) األداء وٌمر تقوٌم Assess Performance بثالث مراحل 

مقرر وذلك بهدف تحدٌد ما ٌتوفر لدى الوٌتم قبل البدء فً تعلٌم  Pre–Evaluation  –التقوٌم المبدئً: أوال هً
 إلى تعلم بعض المهارات أو المتطلبات الالزمة لبد تهمن خصابص ترتبط بموضوع العلم لمعرفة مدى حاجطالب ال

  .اختبارات متطلبات التعلم المسبقة واالختبارات القبلٌة واالختبارات الشخصٌة دراسة موضوع ما وٌنقسم إلى
وٌعنى استخدام التقوٌم أثناء عملٌة التدرٌس بغرض تحدٌد  Evaluation Formative   – التقوٌم البنائً: ثإنٌا 

 عن سٌر تعلم الطالب مسبول عن التدرٌستغذٌة راجعة  لل مدى تقدم الطالب نحو األهداف التعلٌمٌة المرجوة وتقدٌم
 Tests Achievement االختبارات   *ومن ثم السعى لتحسٌن كافة عناصر المنظومة التعلٌمٌة وٌتم ذلك من خالل 

و  Paper and Pencil Examsاالختبارات التحرٌرٌة و   Oral Exams    االختبارات الشفهٌة مثل 
*   (Reports)تقارٌر ال*  (Quizzes)سرٌعة  الختباراتالا وLab Examsمعملٌة الختبارات الا

تعتبر المالحظة وسٌلة هامة من وسابل التقوٌم إذ إنها تلقى الضوء على سلوك الطالب  وObservationالمالحظة  
تمثل المناقشات مصدرا هاما  Class Discussionالحوار والمناقشات الصفٌة    *وأفعاله ولٌس على أقواله 

. إن ٌقٌم أداء الطالب من خالل المناقشات الصفٌةلمعلم للمعلومات حول تعلم الطالب وقدراته ومدى تقدمه وٌمكن ل
ٌضم عٌنات من األعمال واألنشطة والمشروعات  Portfolioملف إنجاز  الطالب   *  .المشروعات التطبٌقٌة*  

والتقارٌر التً ٌقوم بها الطالب وٌشمل مدى ما حققه من تقدم ونمو لتحقٌق أهداف محدده وٌشارك الطالب فً 
 تكمن فً إنها Portfolio   الطالب   إنجاز ملفالختٌاروقٌمة  ااختٌارها من خالل معاٌٌر وأسس توضع مسبقا لهذا

 .توفر الفرصة للطالب فً إن ٌكون مشاركا وفعاال نشطا فً عملٌات التعلٌم
وٌعنى الحكم على مدى إحراز نواتج التعلم بهدف اتخاذ  Summative Evaluation  التقوٌم الختامً: ثالثا

ة ايوٌتم عادة فً نهؤٌة تدرٌس محتوى أو برنامج تعلٌمً أو نه. قرارات مثل نقل المتعلم إلى مستوى أعلى أو تخرجه
 .وٌتم عن طرٌق امتحإن نهؤٌة الفصل الدراسً األول و الثإنً. مرحلة التعلٌم

: آلتًكا بعدة وسائل وٌتم تصحٌح األداءه 
وجه أ تحلٌل إحصابً لنتابج االمتحانات للمقررات الدراسٌة والوقوف على وٌتم :تحلٌل نتائج االمتحانات–    أ

زٌارة -   بالقصور فً إستٌعاب الطالب للمقررات أو ألجزاء منها مما ٌنعكس على تطوٌر طرق التدرٌس للمقرر
 Modelفٌتم المراجعة علً اجراءات الرصد وطرٌقة التصحٌح واالطالع علً نموذج االجابة : الكنترول 

Answer الطالب علٌها  الدرجات التً حصلحٌث إن الشعور بالعدالة والمساواة و رضا الطالب عن التقٌٌم-   جـ
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تحلٌل اإلستبٌإن الخاص بإستطالع رأي أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة -  د. لهم مستوي الفعلًالمعبرة عن 
المعاونة 

وبٌإن مالبمة اإلنماط التعلٌمٌة . وأسالٌب التقوٌم المستخدمة ووسابل التطوٌر و االبتكار والتعلمدرٌسحول وسائل الت
دراسة إنعكاس خطة -   و. سنوٌة لمعالجة نقاط الضعفعمل خطة تحسٌن- هـ .المستخدمة لمخرجات التعلم المستهدفة

 .على تطوٌر البرامج والمقررات وأسالٌب التعلٌم واألمكانٌات المتاحة المتاحة وطرق التقوٌمالتحسٌن 

 استبٌإن تقٌٌم مخرجات التعلم المستهدفة

 .................................................: الكلٌة...............................:الجامعة 

 .........................:البرنامج

درجة االستٌفاء المعٌار م 

مستوفً 
(<80%

 )

إلً حدا ما 
(60-

79 )%

غٌر مستوفً  
(>60 )% 

    (الفصول الثالثة األخٌرة/ امتحإنات السنوات )فحص األوراق االمتحإنٌة . ا

 (أكثر من مستوٌٌن)األسبلة تقٌس مستوٌات مختلفة من المعارف والقدرات الذهنٌة  1
. طبقا لما بالمقرر الدراسً 

   

   األسبلة فً مجملها تقٌس المستهدف من االمتحانات النظرٌة طبقا لما جاء فً توصٌف  2
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:  المتعلقة بمفهومى التدرٌس والتعلم  الهامةبعض المصطلحات: الخطوة الثامنة  -4

التدرٌس علم له مبادئ تقوم علٌها استراتٌجٌات وطرق وأسالٌب التدرٌس  وهو فن ٌجب اإللمام بتقنٌاته ولٌس من السهل 
إن ٌإدى القابم بالتدرٌس هذا الفن دون إن تتوافر لدٌة مهارات وفنٌات التدرٌس  وتكون لدٌة استعدادات ومٌول تجهله 

 ٌودٌةباحترافٌة ومهنٌة عالٌة  وبالتالى ٌجب التمٌٌز بٌن بعض المصطلحات المتضمنة فى هذا العلم

  التدرٌسTeaching  :  (القابم علً التدرٌس )نشاط تفاعلى ظاهرى بٌن عضو هٌبة التدرٌس و الهٌبة المعاونة 
 .والطالب ٌستهدف مساعدتهم على التعلم وتحقٌق نواتج التعلم المستهدفة 

  التعلمLearning  :     نشاط عقلى ٌقوم به الطالب الكتساب الخبرات أو إعادة تنظٌمها فى عقله  وٌمكن مالحظة
 .وقٌاس نتابجه 

  التعلم الذاتىSelf–Learning:  نشاط عقلى واعى منظم ٌقوم به المتعلم تحت اشراف القابم بالتدرٌس الكتساب
 المعلومات وتنمٌة المهارات بما ٌتفق وإنماط وأسالٌب تعلمه  بحٌث ٌصبح مسبوال عن تعلمه لنفسه وعن النتابج وال

 .قرارات التى ٌتخذها 

  طرٌقة التدرٌسTeaching Method : قابم علً هً الوسٌلة للوصول إلى هدف معٌن، واآللٌة التً ٌستخدمها ال
 فً تنظٌم وتنفٌذ مجموعة من األسالٌب والوسابل والنشاطات التعلٌمٌة التً ٌقصد بها تحقٌق أهداف محددة التدرٌس

أي هً اإلجراءات ’ من معرفة ومعلومات ومهارات ونشاطات للمتعلم بسهولة وٌسروتوصٌل محتوى المنهج
واألنشطة التعلٌمٌة التى ٌنفذها  القابم علً التدرٌس  وٌنظم خاللها خبرات الموقف التعلٌمى بما ٌساعد فى تحقٌق 

 ........مثل طرٌقة حل المشكالت والعصف الذهنى  دراسة الحالة   نواتج التعلم المستهدفة

  أسالٌب التدرٌسTeaching styles :  اإلنماط أو السمات الشخصٌة التى تمٌز أداء  القابم علً التدرٌس فى
طرٌقة التدرٌس القابم علً التدرٌس وهو الكٌفٌة التً ٌتناول بها تواصله مع الطالب أثناء تنفٌذ المواقف التدرٌسٌة 

  .أثناء قٌامه بعملٌة التدرٌس، وٌرتبط األسلوب بصورة أساسٌة بالخصابص الشخصٌة لالستاذ
 النتائج

 : توصل البحث الى عدة نتائج فٌما ٌخص إستراتٌجٌة التدرٌس والتعلم موضوع البحث

 عند إعداد إستراتٌجٌة للتدرٌس والتعلم المطور المستدام تصلح لتطبٌقها بكلٌات وأقسام العمارة ٌجب  : أوال

 استراتٌجٌة التدرٌس والتعلموخصائص مفهوم  تحدٌد *- : الخطوات التالٌة تقوم الكلٌات باتباعان 

وذلك .ستدامالمالمطور   التدرٌس والتعلمٌةٌات استراتٌجاصٌاغة أهداف وغستدام ثم تقوم الكلٌة المالمطور
مع خبرات محددة  ومجموعة األنشطة التً تساعد الطالب علً اكتساب تحدٌد مصادر التعلمبعض أن ٌتم 

 . لتحقٌق نواتج التعلم المستهدفةالمقرر

    .األسبلة بها تكرارات مما ٌجعل من السهل علً الطالب التنبإ باألسبلة االمتحإنٌة 3

    .والكتابة واالرقام واضحةالورقة االمتحإنٌة خالٌة من األخطاء المطبعٌة  4

   المطلوب من األسبلة واضح وال ٌسبب أي لبس للطالب  5

: فحص ملفات المقرراتب 

فً  (وغٌرها.... األعمال الفصلٌة/ الشفوٌة/ العملٌة )ساعدت نظم التقٌٌم المختلفة  6
  (استٌفاء المستهدف من التعلٌم علً مستوي المقرر

   

   استخدمت المقررات وسابل التقٌٌم المالبمة لتقٌٌم المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة   7

: زٌارة الكنترولج 

/ تصحٌح كامل األجزاء )تستوفً ورقة إجابة الطالب كامل عناصر صحة التصحٌح  8
    (الخ......استكمال توقٌعات التصحٌح/ تطابق الدراجات فً الداخل والخارج

   

تتسق نتٌجة الطالب فً االمتحانات النظرٌة والشفوٌة والعملٌة وأعمال السنة مع  9
. بعضها البعض

   

   . ٌوجد نموذج إلجابة الطالب فً المقررات الدراسٌة تحت الفحص 10

 آلٌات تطوٌر نظم التقوٌمد 

   . نتابج التحلٌل الداخلً لالمتحإنات ساعدت علً تطوٌر أسالٌب تقوٌم الطالب 11

نتابج المراجعات الخارجٌة للبرنامج تحت الفحص أفادت فً تطوٌر أسالٌب تقوٌم  12
. الطالب

   

    رضا الطالبهـ 

   . الشعور بالعدالة والمساواة فً تقٌٌم الطالب 13

اإلطالع علً نتابج االمتحانات الفصلٌة ٌتم من خالل تغذٌة مرتدة تهدف لتطوٌر  14
. المعارف والقدرات

   

   . أجد إن الدرجات التً حصلت علٌها معبرة عن مستواي الفعلً  15
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الوسابل التعلٌمٌة التً ٌتم استخدامها و تصمٌمها لتحقٌق  وكذلك تحدٌد تحدٌد مخرجات التعلٌم المرغوب فٌها
 تحدٌد مواصفات خرٌج كلٌات العمارة أنواع استراتٌجٌات التدرٌس والتعلم الالزمة لتحقٌق األهداف التعلٌمٌة

 مإشرات قٌاس تحقٌق استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم التعلٌم والتعلم المطورالمستدام

  انحصرت أنواع استراتٌجٌات التدرٌس والتعلم التى ٌمكن تطبٌقها بكلٌات وأقسام العمارة فى االتى : ثانٌا: 

o  استراتٌجٌات تعتمد على تنظٌم المحتوى تنمٌة التفكٌر

  ،إستراتٌجٌة حل المشكالت ،إستراتٌجٌة المفاهٌم استراتٌجٌة المحاضرة المطورة. 

o  استراتٌجٌات تعتمد على نظرٌات التعلٌم المستدام والتواصل االلكترونى

 إستراتٌجٌة التعلٌم التعاونى ، ةإستراتٌجٌة التنمٌة المستدامTeamwork،  إستراتٌجٌة التفكٌر

، إستراتٌجٌة التعلٌم االلكترونى والعروض االلكترونٌة  ،إستراتٌجٌة المشروعات ،االبداعى

 إستراتٌجٌة العصف الذهنى

o  استراتٌجٌات تعتمد على تنمٌة المهارات العملٌة

  إستراتٌجٌة النماذج المعمارٌة 

o  (تعتمد على األسئلة الشفهٌة والتفاعل اللفظى  )للتعلٌم النشط الداعمة االستراتٌجٌات 

  إستراتٌجٌة المناقشة 

 التوصٌات
البحث النظرى والتى تم عرضها فى أجزاء تهً الٌها فى إطار أهداف وتوجهات الدراسة وفى ضوء النتابج التى ان

البحث المختلفة ٌمكن طرح مجموعة من التوصٌات للعمل بها فى مجال تطبٌق إستراتٌجٌة التدرٌس والتعلم المطور 
استمرار عقد ندوات ومإتمرات خاصة * :توصٌات عامة : أوال  :المستدام بكلٌات وأقسام العمارة على النحو التالى 

بالعملٌة التعلٌمٌة لزٌادة تعرٌف أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة بالجامعات المصرٌة الحكومٌة والخاصة 
والمعاهد الحكومٌة والخاصة لكلٌات وأقسام العمارة للتعرٌف بموضوع البحث وأهمٌة دور المعلم فى العملٌة 

 التعلٌمٌة 

  مناشدة المسبولٌن وخاصة الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد والمجلس األعلى للجامعات المصرٌة
 عند توصٌف برنامج هندسة Nasrبضرورة حث كلٌات وأقسام العمارة على إتباع المعاٌٌر  القٌاسٌة األكادٌمٌة 

حقق متطلبات سوق ي ذيمع االهتمام بتحدٌد مواصفات خرٌج كلٌات العمارة الالدراسٌة العمارة والمقررات 
 .العمل 

التوصٌات الخاصة بكلٌات وأقسام العمارة لوضع استراتٌجٌات للتدرٌس والتعلم تناسب المقررات الدراسٌة : ثانٌا 
: 

  الخاص بطرٌقة التدرٌس واستخدام وضرورة إعطاء التدرٌب  الالزم ألعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة
 .أسالٌب تدرٌس  تتناسب مع المقرر الذى ٌتم دراسته لتحقٌق هدف المقرر للوصول على مستوى أفضل 

 وضع استراتٌجٌات للتدرٌس تشم الخطط المنظمة والمتكاملة من اإلجراءات بحٌث تضمن تحقٌق األهداف 
 .الموضوعة للمقرر لمدة زمنٌة محدده 

 وضع آلٌات لتنفٌذ عملٌة التدرٌس بجمٌع عناصرها لكل مقرر لٌحقق نواتج التعلم المستهدفة ILOS   

  ضرورة عمل آلٌة لتقوٌم طالب كلٌات العمارة. 

  لهٌبة القومٌة لضمان جوده التعلٌم واالعتماد 2009استخدام النماذج التعلٌمٌة الموجودة بدلٌل االعتماد . 

  نموذج مصفوفة نواتج المقرر مع استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم وأسالٌب التقوٌم. 

  نموذج توصٌف مقرر دراسى 

  نموذج مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر. 

 البرنامجنموذج مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من . 
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