




  العمل ثقافة من جزءًا واجلودة واإلبداع املستمر التطوير كوني أن إىل العمادة تسعى

  وصواًل وتنفيذًا، ختطيطًا اجلامعة يف املتكاملة العمل منظومة من يتجزأ ال وجزءًا اليومية

 .ورسالتها اجلامعة لرؤية األمثل للتحقيق

 خالل العمادة أقامت فقد ملموس واقع إىل والرؤى الطموحات حتويل على منا وحرصًا

 القيادات استهدفت اليت التدريبية والدورات الربامج من جمموعة املاضية الفترة

 وموظفي اإلداريني املوظفني إىل باإلضافة التدريس هيئة وأعضاء واإلدارية األكادميية

 .واجملالس اللجان ومنسقي السكرتارية

 تصميم مت فقد متميزة وباحترافية وجه أكمل على املقدم العمل يكون ألن منا وسعيًا

 تدريبية منهجية وفق املقدمة التدريبية الربامج من برنامج كل عن عمليًا علميًا ملخصًا

 .التقرير هذا طيات يف موضح هو كما واضحة

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات





 

 .الفعال التدريس :التدرييب الربنامج •

 .اجملمعة جبامعة التدريس هيئة أعضاء :بالدورة املستهدفون •

   :العام اهلدف •

 تنظر اليت ، للتدريس احلديثة النظرة توجهات من انطالقًا التدرييب الربنامج هذا يأيت 

 الطالب لدى مرغوبة تعليمية نواتج حتقيق إىل يهدف خمطط نشاط انه على للتدريس

 ومهارات معارف املتدربني اكساب إىل ويهدف ،النشاط هذا وإدارة بتخطيط املعلم يقوم حيث

 ذو فعااًل تعلمًا للطالب حيقق أن شأنه من والذي الفعال التدريس حنو اجيابية واجتاهات

 .اجيابيًا اثرًا

 





 :الفعال التدريس مفهوم

 من النوع ذلك بأنه الفعال التدريس يعرف

 التلميذ مستوى من يرفع الذي التدريس

 وأيضًا  .قدراته به تسمح ما أقصى إىل

 التدريس من النمط ذلك أنه على يعرف

 يف للتالميذ تغريات إحداث إىل يؤدي الذي

 . املختلفة النمو جماالت

 :الفعال التدريس خصائص

 :الفعالشروط التدريس 

أن ترتبط ارتباطا وظيفيا باهلدف  -

 .املطروح

أن جتعل الطالب إجيابيا ومشاركًا فعااًل  -

 .التعليمييف املوقف 

أن يكون الطالب قادرا على النقد  -

 .واالستنتاج والتحليل والتركيب 

أن تثري الدافعية والتشويق واالنتباه  -

   .الطالبعند 

أن تنمي عند الطالب شخصية متكاملة  -

   .وحركياعقليا واجتماعيا وحسيا 

أن تكون مناسبة ملستوى الطالب العقلي  -

   .والتحصيلي



الصلة اإلجيابية بني املدرس : البعد الثاين   :الفعال املدرس خصائص

 :وطالبه 

من الناحية النظرية تكون غرفة الصف 

مبثابة حلبة للعروض الفكرية واملنطقية، 

ولكن من الناحية الواقعية فهي حلبة 

عاطفة متوج بالعالقات البينية حيث 

 .حتدث فيها عديد من الظاهرات النفسية

 :الفعالمتطلبات التدريس 

 :الفعال التدريس مبادئ

يقوم التدريس الفعال على بعدين أو 

 :مبدأين رئيسيني مها
اإلثارة الفكرية، وهي تعتمد : البعد األول

 :يفعلى مهارة املدرس وتتمثل 

وضوح االتصال الكالمي مع املتعلمني   -1

 .العلمية عند شرح املادة 

أثر املدرس االنفعايل اإلجيايب على  -2

 .املتعلمني
   



 :الفعالمهارات التدريس 

 .مهارات التخطيط -

 .مهارات التنفيذ العملي للدرس -

 .مهارات التقومي وإهناء الدرس -

املبادئ التربوية والنفسية اليت يقوم عليها 

 :الفعالالتدريس 

 .املالحظة الدقيقة من قبل املدرس -
 .إثارة دوافع الطلبة للتعلم: التشجيع  -
 .اعتبار األخطاء جزءا من التعلم -
 .النجاح ليس له بديل -
 .له إستعدادًاالتعليم الفعال يتطلب -

 .تعدد املصادر -

التقنيات التعليمية احلديثة للتدريس 

 :الفعال

انطالقًا من امهية مواكبة التقدم العلمي 

والتكنولوجي يف جمال التدريس، كان ال بد 

 للمدرس من البحث عن تقنيات وطرق

جديدة معاصرة لتحقيق التدريس الفعال 

 :مايلياملعاصر، ومن أهم التقنيات 





 

 التدريس الفعال

 األسس النظرية .والتعلمالتدريس 

 مهارات التدريس الفعال

 التفاعل الصفي

 دمج التقنيات يف التعليم

 أسرار التدريس املبدع

 التربية املهنية

 

 حسن حممد –اللقاين أمحد 

 عبد احلميد جابر

 اهلويديزيد 

 جمدي عزيز ابراهيم

 إميان الغزو

 الرفاعيجنيب 

 أمحد مجيل عايش

 

 م 1995

 م 1998

 م 2005

 م 2002

 م 2004

 م 2002

 م 2009













 

سعت العمادة إىل التنويع يف تنفيذ الربامج التدريبية من خالل استخدام األساليب 

 :التاليةالتدريبية املختلفة 

 .احملاضرات العلمية

 .املناقشة

 .العصف الذهين

 .دراسة حاالت

 .عروض الفيديو

 .ورش العمل

 .األلعاب التدريبية

 .االحصاءات

 .الصور املعربة

 .التبادل املعريف




