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 االصتزاتيجيات هقابل الضياصات

 تضمنت والتً للكلٌة االستراتٌجٌة الخطة من مستمدة االستراتٌجٌات•

 .والمعلم الطالب خالل من االكادٌمٌة ادوارها اداء فً االقسام منهجٌة

 أفضل لتحقٌق والطالب المعلم ٌقدمها التً المبتكرة الطرق هً السٌاسات•

 والكلٌة األقسام ورؤى أهداف بها ٌتحقق والتً التعلٌمٌة الممارسات

 فً والتعاون والتبادل وتقٌٌمها الممارسات اهمٌة الى االشارة نود لذلك•

 والمعلم الطالب رضى وتحقٌق والخبرات المعارف لنقل الناجحة التجارب

 .التعلٌمٌة الممارسات أفضل وانجاز



 أدوات التعلن وتقنيات التعلين

Teaching Tools & Techniques 

 هً تقنٌات إلشراك الطالب فً ادارة العملٌة التعلٌمٌة•

 تقنٌات تخلق نموذج نتبادله فً التعلٌم•

 وٌحفز اشراك الطالب ومساهماتهم•

 ٌقلل الزمن الضائع فً الدرس•

 ٌزٌد فرص تقٌٌم الطالب اثناء الدرس•

 االعتبار للمشاركات الفردٌة من الطالب•



 أهذاف تقنيات التعلين العاهة للطالب

 التعلم من خالل األقران داخل المجموعات•

 التحكم فٌما ٌتعلمونه وخبراتهم المكتسبة•

 مشاركة جمٌع الطالب فً األنشطة•

 إبقاء الطالب دوما مشغوال فً انجاز مهام•

 بها ٌمتنع الطالب عن الهروب أو االنزواء وبالتالً تشتٌت تركٌزه•



 أهذاف تقنيات التعلين العاهة للوعلن

 .المحاضرة ادارة فً أقل وقت ٌقضً•

 .فردي اساس على الطالب بجمٌع ٌعتنً•

 . الضرورة عند أخطاؤهم وٌصحح الطالب انجاز بسرعة ٌقٌٌم•

 النظري التعلٌم ضمنها ومن المجموعات، أنشطة وٌراقب ٌتابع•

 .والتطبٌقً

 ما المهام اداء ومناقشة المختلفة المجموعات اعضاء بٌن التفاعل ٌتابع•

 .وآرائهم المجموعات بٌن



 األصاس الونطقي

 االستماع بأسلوب تعطى التمهٌدٌة المقررات معظم•

 للهروب والمٌل بالتشتت غالبا الطالب ٌشعر•

 اآلخرٌن أمام الرأي ابداء او األسئلة من غالبا الطالب ٌمنع•

 األقران تعلٌم أو التعاونً التعلٌم الى نلجأ كله هذا على للتغلب•

 أفضل تحقٌق وفً البحثً الصعٌد على نجاحها الطرٌقة تلك اثبتت•

 .التعلٌمٌة الممارسات

 التعاونً التعلٌم فاعلٌة مدى اثبتت الدراسات من العدٌد•

 المختلفة التقنٌات واستخدام التفاعلٌة المحاضرات جانب الى هذا•



 اآلثار اإليجابية للتعلين التعاوني على الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌمثل التعلٌم التعاونً اكثر استراتٌجٌات التعلٌم تنوعات من جوانبه 

 واستعماالته المختلفة

 االدراك نمو  %50 بنسبة التحصٌل معدالت ارتفاع

 التعلم نحو اجابً اهتمام الدرس لموضوعات الحماسٌة زٌادة

 مجتمعٌة منافسة والموضوعٌة الفردٌة القدرات فً والتنوع

 مثمرة شخصٌة عالقات والشعورٌة االجتماعٌة الجوانب نمو

 العمرٌة الفوارق ٌراعً الذاتً االحترام زٌادة

 التعلٌمً االنجاز   الفئات بٌن التناغم زٌادة

 والمواظبة الحضور زٌادة



 التعلين التعاوني هقابل تعلن وتعلين فعال

 تحفز التً التدرٌس طرق كل تقرٌبا ٌكمل التعاونً التعلٌم ان لدٌنا ٌتضح•

 الفعال التعلٌم

 الجامعً التعلٌم فً الجٌدة للممارسة السبعة القواعد بفاعلٌة ٌوظف وهو•

 :ٌتضمن والذي

 والكلٌة الطالب بٌن التواصل تشجٌع•

 الطالب بٌن والتبادل التعاون ٌطور•

 الفعال التعلم على ٌشجع•

 اآلنٌة الراجعة بالتغذٌة ٌزود•

 الزمن محور على المهام انجاز ٌرصد•

 الطالب بٌن التوقعات مستوى من ٌرفع•

 متعددة تعلم طرق وٌكفل المواهب فً التنوع ٌحترم•



 افضل الووارصات والوفتاح لتطبيقها

 فردي اساس على المعلم مع بالتواصل للشعور دوما الطالب ٌتطلع•

 المتفاعل التعلٌم قاعدة تدعم مخططة تعلٌمٌة عملٌات اٌضا الطالب ٌتطلع•

 .المتنوعة الخلفٌات ذوي الطالب من المساهمات وتقدر وتعزز

 األقران تعلٌم قٌمة بسرعة ٌدركون التعاونً للتعلٌم المجربٌن الطالب•

 .الراجعة التغذٌة وتوفر البعض بعضهم لتعلٌم كوسٌلة الفعال

   تباعا إلنجازها المهام من رصٌد للطالب توفر•

 ومتابعتهم العمل مجموعة داخل منظمة قواعد خالل من كله لذلك السبٌل•

 .مجموعة كل داخل التعلم مستوى وتقدٌر



 بزناهج التويز في التعلين

 بتبادل الخاصة الفاعلٌة هذه تقٌم بان محظوظة المجمعة جامعة جامعتنا•

 لالستفادة التعلٌمٌة المالحظات تبادل من تمكننا والتً الناجحة التجارب

 ونتائجها الممارسات تلك من الراجعة التغذٌة على واالطالع وتبادل منها

 .وتوصٌاتها

  

 توفٌر بمثابة هً المتبادلة والزٌارات المختلفة بموضوعاتها العمل ورش•

 لألفكار بحاجة التً للكلٌة االستشارات وتقدٌم التعلٌم فً األقران من تقٌٌم

 .الخصوص بهذا والنصح
 

 التعاونً التعلٌم استراتٌجٌات ضمن وتطبٌقها الناجحة بالتجارب االستعانة•

 وحضورهم اهتمامهم وزٌادة الطالب إلنجاز سرٌع وتطور تحسن تحدث

 .المقرر



 الخطىات تنفيذ تذريش األقزاى

 طالب اربع منها كل مجموعات الى الطالب ٌقسم•

 المجموعة مسجل•

 المجموعة مجلد مراقب•

 المجموعة نقاشات مدٌر•

 المجموعة باسم المتحدث•

 االختبارات مقابل متعددة أنشطة•

 المعلم ومع المجموعة داخل مناقشات•

 بالمجموعة فرد لكل متتابعة مهام•

 علٌها والبناء متبادلة راجعة تغذٌة•

 واالهداف لألنشطة ومعد مكتمل وبناء جاهزة قواعد•



 Flipped classroom -الفصىل الوقلىبة 

  ٌضم الذي المختلط التعلم أشكال من شكل هو المقلوبة الدراسٌة الفصول•

  حث خالل من الدراسٌة الفصول إلى التفاعلٌة بالمشاركة التدرٌس نظام

 فً وعادة اإلنترنت، شبكة على المنشور المحتوى تعلم على الطالب

 والطالب المعلمٌن مع الصف فً المنزلٌة الواجبات وحل المنزل،

 .المسائل وٌحلون ٌناقشون
 فً التوجٌه وٌتم – خصوصٌة أكثر بصورة الطالب مع المعلم ٌتفاعل•

  أسلوب باسم أٌضا ٌعرف ما وهو .المحاضرات إلقاء عن عوضا الصف

 .(Thayer Method) ثاٌر



 اصتخذام اآليباد في التذريش

 التصمٌم برامج كانت سواء والتطبٌقات البرامج  من العدٌد ٌمتلك اآلٌباد•

 وتنمٌة المتعلمٌن لدى التفكٌر إثارة على تعمل التً اإلثرائٌة البرامج أو

 مثل التدرٌس فً الحدٌثة االستراتٌجٌات وفق معهم والتعاطً مهاراتهم

 .المشكالت وحل المحاكاة

 الحمل سهل وهو المحمول الكمبٌوتر عن فعاال بدٌال اآلٌباد ٌعد لذا•

 بسهولة علٌه تفاعلٌة دروس عمل إمكانٌة الى باإلضافة الوزن وخفٌف

 .عدة اخرى برامج بواسطة المعدة التفاعلٌة الدروس عرض او

 من المتبادلة واالستفادة والمعلم المتعلمٌن بٌن التواصل وٌدعم ٌسهل•

 الملفات الى الوصول وسهولة المتاحة المتنوعة التطبٌقات من العدٌد

 .مباشرة بصورة االنترنت على المتاحة والروابط واالفالم
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