استراتيجية التعليم والتعلم
• تم تشكٌل لجنة لمراجعة استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم للكلٌة فً
اجتماع مجلس الكلٌة شهر اكتوبر  2015مكونة من:
 وكٌل الكلٌة لشؤون التعلٌم والطالب، وكٌل الكلٌة لشؤون الدراسات العلٌا والبحوث، وكٌل الكلٌة لشؤون خدمة المجتمع والبٌئة، رؤساء األقسام، ممثل عن أعضاء الهٌئة المعاونة؛وذلك لمراجعة االستراتٌجٌة المفعلة وإعادة صٌاغتها بما
ٌضمن تحقٌق المعاٌٌر األكادٌمٌة التً تتبناها الكلٌة ،وبما ٌسهم
فً تحقٌق رسالة واألهدا اإلستراتٌجٌة للكلٌة.

استراتيجية التعليم والتعلم
• تتلخص استراتٌجٌة الكلٌة فً:
" استمرار الكلٌة فً تقدٌم خبرة تعلٌمٌة متمٌزة للطالب فً
إطار جهودها لالرتقاء بمكانة الجامعة التعلٌمٌة والبحثٌة،
ومواكبة التطورات العالمٌة واإلقلٌمٌة وذلك بما تطرحه الكلٌة
من مقررات وبرامج دراسٌة وما تتبعه من مناهج بحثٌة متقدمة
ومتمٌزة من أجل إعداد جٌل من الخرٌجٌن قادر على تنمٌة
ملكاته الفكرٌة وعلى اإلبداع واالبتكار من ناحٌة ،وعلى
اكتساب الخبرات والكفاءات المؤهلة للمنافسة فً سوق العمل
داخلٌا وخارجٌا من ناحٌة أخرى".

استراتيجية التعليم والتعلم
تتضمن الممارسات التطبٌقٌة الستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم:

 .1التعليم وطرق التدريس.

 .2التعلم
 .3التقويم

 -1التعليم وطرق التدريس
ترتكز الكلية على طرق تدريس متعددة تسعى بها إلى تحقيق معايير الجودة في تدريس المقرر
إلكساب الطالب أعلى درجات المعرفة والفهم ،باإلضافة إلى المهارات الذهنية والمهنية والعامة.
وترتكز عملية التعليم بالكلية على مجموعة من االستراتيجيات التقليدية والحديثة معا مثل:
• التعليم المباشر :وهو المحاضرات التقلٌدٌة ،وٌعمل المحاضر على إمداد الطالب بالمفاهٌم
واألساسٌات والمعار العلمٌة.
• التعليم غير المباشر :مثل قٌام الطالب بحل مجموعة من التمارٌن التطبٌقٌة على المعار
التً تم تدرٌسها بالمقررات الدراسٌة ،وٌقوم عضو هٌئة التدرٌس أو عضو الهٌئة المعاونة
بمتابعة الطالب وتقدٌم المساعدة لهم فً حل تلك المشكالت.
• التعليم التفاعليٌ :عتمد على التفاعل بٌن الطالب والمحاضر والمادة العلمٌة ،وٌطبق هذا
المفهوم من خالل عدة وسائل منها:
 التعليم التعاونيٌ :عمل فٌه الطالب على شكل مجموعات صغٌرة فً تفاعل إٌجابً
متبادل.
 التعليم اإللكترونيٌ :عتمد على تطبٌقات الحاسبات اإللكترونٌة وشبكات اإلتصال والوسائط
المتعددة فً نقل المهارات والمعار .
 العصف الذهني :حٌث ٌقوم المحاضر بعرض المشكلة وٌقوم الطالب بعرض أفكارهم
ومقترحاتهم المتعلقة بحل المشكلة ،وبعد ذلك ٌقوم األستاذ بتجمٌع هذه المقترحات
ومناقشتها مع الطالب ،ثم تحدٌد األنسب منها.

 -2التعلم
تعتمد استراتيجية التعلم على التعلم الذاتى وعلى قيام الطالب بتحصيل المعارف
والمهارات معتمدا على قدراتﮫ الذاتية في التحصيل من مصادر التعلم المختلفة وذلك
من خالل:

 مشروعات التخرج للطلبة فى كافة األقسام العلمٌة وكذلك البحوث والمشارٌع
الفصلٌة أثناء الفصول الدراسٌة المختلفة.
 إتاحة شبكة اإلنترنت مجانا ،وتوفٌر مكتبة إلكترونٌة متاحة لكل الطالب.
 تعد الكلٌة هى الكلٌة الوحٌدة بجامعة القاهرة التى تتبنى فكرة نماذج المحاكاة،
وٌشترك فى هذه النماذج طالب من داخل وخارج الكلٌة مما ٌتٌح فرصة لتبادل
الخبرات.
 توفٌر وسائل التعلم لذوي االحتٌاجات الخاصة.

 -3التقويم
• ٌعر التقوٌم بأنه العملٌة التً ترمً إلى معرفة مدى النجاح أو الفشل
فً تحقٌق األهدا العامة التً ٌتضمنها المقرر وكذلك نقاط القوة
والضع به.
• تتبنً الكلٌة نوعٌن من التقوٌم:


التقويم البنائيٌ :بدأ مع بداٌة تدرٌس المقرر من خالل :االمتحانات
الفصلٌة والتكلٌفات المنزلٌة والمناقشات والعروض الفصلٌة.

التقويم النهائي :وٌقصد به العملٌة التقوٌمٌة التً ٌجري القٌام بها
فً نهاٌة الفصل الدراسً

