قسم اآلحبر اإلسالميت
استزاتيجيت التعليم
والتعلم

الدراست
العمليت

التدريب

الدراست
النظزيت
داخلً

داخل
الكليت
دريببث

خبرد
الكليت
تدريببث

التعليم

خبرجً

عمليتداخل

عمليت

المحبضزاث

-متبحف

-متبحف

متبحف

ببلمىاقع

التقليديتوالمتطىره

الكليت

الدولت

الكليت

االحزيت

-معبمل

-المىاقع

التعليميت

االسالميت

العزوض

الزسم

االحزيت

ومعبمل

ومتبحف

الندواث

المعمبري

الزسم

الدولت

االسئلت واالجىبت

المعمبري

داخل

ببلكليت

القبهزة

التعلم

وخبرجهب

-االبحبث النظزيت

(مزفق

-البحج الميدانً

قبئمت

-التعلم الذاتً

مىاقع

-التعلم الخقبفً

التدريب)

المنبقشبث الجمبعيت

ادوات وأسبليب التعليم
يزجغ لغُ االصبس االعالِيخ اٌؼذيذ ِٓ اعبٌيت اٌزؼٍيُ ٚاٌزؼٍُ رُ اخزيبس٘ب ثذلٗ ٌزؤد ٜاال٘ذاف
(اٌّخشجبد) اٌز ٝرزطٍغ اٌ ٝرحميمٙب فِ ٝجبي اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ
ِٓ اُ٘ ٘زٖ االعبٌيت
اوالً :الذراسة العملية

فِ ٝجبي اٌذساعخ اٌؼٍّيخ داخً اٌجالد رزجغ ثؼل اٌّمشساد اٌذساعيخ ثّشحٍخ اٌجىبٌٛسيٛط
ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب اٌؼٕبفش اآلريخ:
-1صيبساد ِيذأيخ:
مواد البكبلوريوس

اصبس ٚحنبسح ِقش االعالِيخ
ػّبسح اعالِيخ3 ،2 ، 1
فٕ ْٛاعالِيخ 3 ،2 ، 1
ِغىٛوبد اعالِيخ ِغىٛوبد اعالِيخ 3 ،2 ، 1
ػّبسح لجطيخ
فٓ ِزبحف
مواد الذراسبت العليب

ػّبسح اعالِيخ ( ،3 ،2، 1دثٍ َٛاصبس اعالِ ٝػبَ)
فٕ ْٛاعالِيخ ( 3 ،2 ،1دثٍ َٛاصبس اعالِ ٝػبَ)
ِغىٛوبد ( 2 ،1دثٍ َٛاصبس اعالِ ٝػبَ)
اصبس ِقش االعالِيخ (ثشٔبِج اٌّبجغزيش)
اٌّغىٛوبد االعالِيخ(ثشٔبِج اٌّبجغزيش)
اٌؼّبسح االعالِيخ فِ ٝقش (اخزيبس()ٜثشٔبِج ِبجغزيش)

فٓ لجط(ٝدثٍ َٛاصبس اعالِ ٝػبَ9
فٓ ِزبحف -اٌّزبحف إٌٛيخ(دثٍِ َٛزبحف)
اعبٌيت اٌؼشك اٌّزحفِ– ٝزبحف لِٛيخ (دثٍِ َٛزبحف)
حيش يم َٛاٌطالة ثضيبساد ِيذأيخ اٌ ٝاٌّٛالغ األصشيخ اٌز ٝيٕظّٙب رٛفيف اٌّمشس ٌذساعخ
٘زٖ اٌّٛالغ ٚاٌّزبحف ػٍ ٝاٌطجيؼخ ِجبؽشح ٌزحميك االعزفبدٖ اٌمقٚ ٜٛرؼٛيذ اٌطالة ػٍٝ
االحزىبن اٌّجبؽش ثبالصبس  ٚرشعيخ ِبدسعٔ ٖٛظشيب ف ٝاٌّحبمشٖ ِٚؾب٘ذرٗ ػٍّيب ً ػٍٝ
اٌطجيؼخ (ِشفك لبئّخ ثبٌّٛالغ االصشيخ ٚاٌّزبحف اٌز ٝيضٚس٘ب هالة اٌىٍيخ)
-2رذسيجبد ػٍّيخ داخً ِزبحف اٌىٍيخ ٚثبٌجضء اٌزؼٍيّ ٝاٌٍّحك ثٙب ِٓ اجً أْ يّغه
اٌطبٌت اٌزحفٗ ٚيزؼشف ػٍيٙب ٚػٍ ٝويفيخ اٌزؼبًِ ِؼٙب ٚرٌه ف ٝاٌّٛاد اآلريخ:
مقزرات ببلبكبلوريوس

فٕ ْٛاعالِيخ 3 ،2 ، 1
ِغىٛوبد اعالِيخ 4 ، 3 ،2 ، 1
فٓ ِزبحف
اٌفٕ ْٛاالعالِيخ ف ٝاٌّؾشق اٌؼشثٝ
فٕ ْٛاٌىزبة االعالِٝ
مقزرات ببلذراسبت العليب

ػّبسح اعالِيخ  3 ،2 ، 1دثٍ َٛاصبس اعالِيخ ػبَ/دثٍ َٛربسيخ اٌفٓ
فٕ ْٛاعالِيخ  3 ،2 ، 1دثٍ َٛاصبس اعالِيخ ػبَ
ِغىٛوبد اعالِيخ  2 ، 1دثٍ َٛاصبس اعالِيخ ػبَ-دثٍ َٛاٌّؾشق
اٌفٓ اٌمجط ٝدثٍ َٛاصبس اعالِيخ ػبَ
اٌزقٛيش
ػٍُ اٌفخخبس

اٌمجطيخ دثٍ َٛاالصبس االعالِيخ ػبَ
دثٍِ َٛزبحف

اٌزحٍيً ٚإٌؾش اٌؼٍّ ٝدثٍِ َٛزبحف
ثبنيب  :الذراسة النظزية

ٚرؾًّ اٌذساعخ إٌظشيخ ثبٌمغُ حمٍيٓ اعبعيٓ ّ٘ب حمً اٌزؼٍيُ ٚحمً اٌزؼٍُ
-1ببلنسبة لحقل التعليم

يزجغ أغٍت اٌّمشساد اٌذساعيخ ثبٌجىبٌٛسيٛط ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب اٌٛعبئً االريخ:
اٌّحبمشاد اٌزمٍيذيخثأْ يطشح االعزبر ػٍ ٝاٌطالة اٌّفب٘يُ ثبٌطشيمخ اٌزمٍيذيخ ٌٚىٓ ِغرطٛس اعٍٛة اٌؼشك ػشمب ً ِٕطميب ً ٚفمب ً الحذس اٌّىزؾفبد ٚاٌّشاجغ اٌحذيضٗ (وً اٌّمشساد
اٌذساعيخ ثبٌجىبٌٛسيٛط ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب)
العزوض التوضيحية:

 خقٛفب ثبعزخذاَ ثشاِج اٌؼشك ِضً (ٚ )powar pointاعزخذاَ ( اٌذارب ؽِ) ٛغ اػذاداٌّبدح اػذاد ِغجك ثحش رى ْٛؽيمخ ٚعٍٙخ االعزيؼبة ِٚؼجشح ػٓ وبفخ جٛأت اٌّٛمٛع
(ِمشساد اٌؼّبسح ٚاٌفٕٚ ْٛاٌّغىٛوبد ٚاٌزقٛيش ٚربسيخ اٌفٓ ٚاٌىزبثبد ثبٌجىبٌٛسيٛط
ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب)
 -المنبقشبت

الجمبعية

حيش يزجغ االعزبر ِٕٙج إٌّبلؾخ ثأْ يطشح اٌّٛمٛع ٚيزُ رىٛيٓ ِجّٛػبد ٔمبؽيخ رخزـ
ثٕمبػ ػٕبفش ِؼيٕٗ ِٓ وً ِٛمٛع ٌٍٛفٛي أٌ ٝزبئج فحيحٗ ثحيش رؼطِ ٝجّٛػبد
إٌمبػ جّيغ جٛأت اٌّٛمٛع (وً اٌّمشساد )

النذوات :

يزُ رٛجيٗ اٌطالة ثحنٛس إٌذٚاد اٌّزخققٗ خقٛفب ً عيّٕبس لغُ االصبس االعالِيخ اٌزٜ
يميّٗ لغُ االصبس االعالِيخ ثبٌزؼبِ ْٚغ اٌجّؼيخ اٌّقشيخ ٌٍذساعبد اٌزبسيخيخ ثقفٗ ِٕزظّخ
ٚيٕبلؼ ِٛمٛػبد ِزؼٍمٗ ثّٕب٘ج اآلصبس االعالِيخ ٚاٌفٕ ْٛاالعالِيخ(ِمشساد االصبس-
اٌفٕ -ْٛاٌىزبثبد – اٌزقٛيش –اٌّغىٛوبد)
-

الحوار والمنبظزه:

يزجغ االعزبر ف ٝاغٍت ِمشساد اٌمغُ اعٍٛة اٌحٛاس ٚإٌّبظشح ٚاٌشأٚ ٜاالساء
اٌّخزٍفخ ثحيش رزوش جّيغ االساء اٌز ٝوزجذ ػٓ ا ٜلطؼخ فٕيخ ا ٚاصشيخ ٚيزُ ِٕبلؾزٙب
ٚهشح جّيغ االساء حٌٙٛب ٚرجٕ ٝسأ ٜثبجّبع اساء اٌّؾبسويٓ وّب رزُ إٌّبظشح احيبٔب
خقٛفب ف ٝاٌمنبيب االصشيخ اٌخالفيخ ا ٚاٌفٕيخ وبٌزأصيشاد اٌّزجبدٌخ ثيٓ اٌحنبساد اٚ
غيش٘ب ٚاٌٛفٛي أٌ ٝزبئج جيذٖ الْ ٘زا االعٍٛة يشعخ ٚيضجذ اٌّؼٍِٛبد ف ٝػمً
اٌطبٌت وّب أٔٗ يؼٛدٖ ػٍ ٝاٌحٛاس ٚاعزّبع جّيغ االساء ٚاعزيؼبثٙب ٚاٌٛفٛي اٌٝ
اٌشأ ٜاالفٛة ( وً اٌّمشساد ف ٝثبٌجىبٌٛسيٛط ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب)

 االسئلة واالجوبو : حيش يٍم ٝاالعزبر ػٍ ٝاٌطالة ػذدا ِٓ االعئٍخ رؼط ٝجٛأت اٌّٛمٛع ف ٝثذايخاٌّحبمشح إٌظشيخ ٚػٍ ٝاالعزبر ٚاٌطالة ِٕبلؾخ اجبثخ ٘زٖ االعئٍخ ٌٍٛفٛي فٝ
ٔٙبيخ اٌّحبمشح اٌ ٝاجبثخ ٚافيٗ ٌالعئٍخ اٌز ٝهشحذ ف ٝثذايخ اٌّحبمشح (وً
اٌّمشساد ثبٌجىبٌٛسيٛط ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب)
 -2ببلنسبة للتعلم

يٕزٙج اعبرزح ِمشساد االصبس ٚاٌفٕ ْٛاالعالِيخ ػذح اعبٌيت ٌٍزؼٍُ ِٕٙب:

-

التعلم

التعبونى :

 حيش يىٍف وً ِجّٛػخ ِٓ اٌطالة ثبٌجحش فٔ ٝمطخ ِؼيٕخ اِٛ ٚمٛع ِؼيٓ ِِٓٛمٛػبد اٌّمشساد ػٍ ٝاْ يم َٛوً فشد ِٓ افشاد اٌّجّٛػخ ثزٕبٚي جضئيٗ ِٓ

اٌّٛمٛع صُ رم َٛاٌّجّٛػخ ثؼشمٗ ف ٝاٌّحبمشح ٌزى ْٛف ٝإٌٙبيخ ِٛمٛع ِزىبًِ
ٌزؼّيك سٚح اٌزٕبفظ ثيٓ اٌطالة ِمشساد اٌؼّبسح ٚاٌفٕ ْٛاٌزقٛيش ٚاٌّغىٛوبد
-

البحث الميذانى:

حيش يىٍف اٌطالة فِٛ ٝاد اآلصبس ٚاٌفٕ ْٛاالعالِيخ ثؼًّ ثحش ِيذأ ٝف ٝاٌّٛلغ
االصشيخ ػٍ ٝاٌطجيؼخ ِجبؽشح ٚٚفف اآلصش ف ٝاٌّٛلغ ا ٚاٌزحف ف ٝاٌّزبحف ٚرمذيُ
ثحش اٌ ٝاالعزبر مّٓ اي  %20اٌّخققٗ ألػّبي اٌغٕخ ف ٝوً ِبدح ِٓ ِمشساد
اآلصبس ٚاٌفٕ ْٛاالعالِيخ (ِمشساد اٌؼّبسح ٚاٌفٕ ْٛثبٌجىبٌٛسيٛط ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب)
-

-التعلم الذاتى:

رزنّٓ اٌؼذيذ ِٓ ِمشساد لغُ االصبس االعالِيخ ِجبي وجيش ٌٍزؼٍُ اٌزارٌٍ ٝطالة حيش
يؾجغ االعزبر ثقفٗ ِغزّشح اٌطالة ػٍ ٝاٌميبَ ثأٔفغ ُٙثضيبساد ِيذأيخ غيش
اٌضيبساد اٌشعّيخ ٌضيبسح ِٛالغ اآلصبس ٚاٌّزبحف  ،اينب ً اٌذخٛي ػٍ ٝاٌّٛالغ اٌزؼٍيّيخ
ٚاٌؼٍّيخ ثبالٔزشٔذ خقٛفب ِٛالغ اٌّزبحف ٚاٌّىزجبد ٌجّغ اٌّبدح اينب ً وّب يؾجغ
رؼٍُ اٌٍغبد اٌز ٝيّىٓ أْ رفيذ اٌّمشساد ِضً اٌٍغخ اٌفبسعيخ فِ ٝمشساد آصبس ٚفْٕٛ
ؽشق اٌؼبٌُ ٚغيش٘ب خقٛفب ً ٌطالة اٌذثٍِٛبد اٌّزخققٗ وذثٍ َٛؽشق اٌؼبٌُ
االعالِ( ٝوً اٌّمشساد ثبٌجىبٌٛسيٛط ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب)
التذريب
يزنّٓ اٌّمشساد اٌذساعيخ ٌمغُ االصبس االعالِيخ اٌؼذيذ ِٓ ِجبالد اٌزذسيت خقٛفب
ِمشساد اآلصبس ٚاٌفٕ ْٛاٌز ٝرزنّٓ رذسيجبد ثبٌّزبحف ٚاٌّٛالغ األصشيخ ٚرذسيجبد فِ ٝؼبًِ
اٌشعُ اٌّؼّبسٌّ ٜبدح اٌشعُ اٌّؼّبسٚ ، ٜرذسيجبد ف ٝاٌحفبئش ٌطالة اٌذساعبد اٌؼٍيب دثٍَٛ
اٌحفبئش ٚاٌّزبحف (ِمشساد اٌّزبحف -اٌحفبئش) وّب يزنّٓ رذسيجبد ٌٍحبعت االٌ ٝثّٛاد
اٌحبعت ثبٌزؼبِ ْٚغ ِشوض اٌحبعت االٌ ٝثبٌىٍيخ ِ (.مشس اٌحبعت االٌ)ٝ
ٚوّب ِ٘ ٛالحع ِّبعجك رزغُ اعزشاريجيخ اٌزؼٍيُ ٚاٌزؼٍُ ثبٌمغُ ثبٌزٕٛع ٚاٌجّغ ثيٓاٌطشق اٌزمٍيذيخ ٚغيش اٌزمٍيذيخ

ادوات تحقيق استزاتيجية التعليم والتعلم
لتحقيق استزاتيجية التعليم والتعلم يتم عمل مبيلى:

 اربحخ ادٚاد ٚٚعبئً اٌزؼٍيُ ٚاٌزؼٍُ ِٓ ِذسجبد ٚلبػبد ثبٌىٍيخ ِجٙضح ِٚؼبًِ ِٚزبحفِجٙضح ِٕٚظّخ ٚوزٌه دػُ ٚرّٕيخ لذساد اػنبء ٘يئخ اٌزذسيظ ِٓ خالي رؾجيؼُٙ
ػٍ ٝاالٌزحبق ثبٌذٚساد اٌّخزٍفخ ٚرؾجيغ جّؼٌٍّ ُٙبدح ٚارجبػٌ ُٙالعبٌيت اٌحذيضخ
ٚرٕفيز اعزشاريجيخ اٌمغُ
ِغ ػًّ ٌجٕخ ٌٍّزبثؼخ ٚاٌزمييُ اٌّغزّش ألعبٌيت اٌزؼٍيُ ٚاٌزؼٍُ ثبٌّمشساد ٌزخبراالجشاءاد إٌّبعجخ ٌذػُ ػٍّيخ اٌزؼٍيُ ٚاٌزؼٍُ ٚرطٛس٘ب

/
البزنبمج العملى المصبحب
والتذريببت العملية:
اسمبء المقزرات

اوال  :المتبحف:

للمقزرات

والخبص

ببلزيبرات

الميذانية

ِ-1زحف اٌفٓ االعالِ ٝثبٌمب٘شح
-2اٌّزحف اٌمجط ٝثبٌمب٘شح
ِ-3زحف اٌحنبسح ثبٌمب٘شح
ِ-4زحف إٌغيج ثبٌمب٘شح
ِ-5زحف اٌخضف ثبٌضِبٌه
-6اٌّزحف اٌم ِٝٛثبالعىٕذسيخ
ِ-7زحف ثٛسعؼيذ
ِ-8زحف جبثش أٔذسْٚ
جّيغ ِمشساد اٌفٕٚ ْٛاٌىزبثبد ٚاٌّغىٛوبد ثبٌجىبٌٛسيٛط ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب
ثبنيب  :المواقع األثزية فى مصز :
-1اٌمب٘شح اٌزبسيخيخ
-2األديشح ٚاٌىٕبئظ اٌمجطيخ فِ ٝقش
-3االعىٕذسيخ ٚسؽيذ ٚفٛح
-4عيٕبء
-5اٌفيٚ َٛإٌّيب
-6لٛؿ ٚإعٕب ٚجشجب
ِٕ-7طمخ حفبئش اٌجٕٙغب
-8األلقش -أعٕب-أعٛاْ
-9اٌٛاحبد اٌجحشيخ
-10اٌٛاد ٜاٌجذيذ(اٌذاخٍخ-اٌخبسجخ -عيٛح)
(ِمشساد اآلصبس ٚاٌؼّبسح االعالِيخ ٚاٌحفبئش  ،ثبٌجىبٌٛسيٛط ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب)
ثبلثب :مواقع حفبئز كلية اآلثبر:
-1حفبئش اٌفغطبه ِٚقش اٌمذيّخ

-2حفبئش ججبٔخ اٌّّبٌيه
-3حفبئش اٌمقش اٌؼيٕٝ
 -4حفبئش عمبسح
-5حفبئش أثؾٛا ٜثبٌفيَٛ
-6اٌحطبثخ ٚثبة اٌٛصيش
(ِمشساد اٌحفبئش ٚاٌّزبحف ثبٌجىبٌٛسيٛط ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب)
سئيظ لغُ االصبس االعالِيخ
أ.د/ؽبديخ اٌذعٛل ٝػجذاٌؼضيض

