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 استزاتيجياخ التعليم والتعلم
 

 

اعزشاريغيخ اٌزؼٍُ إٌشؾ ٚ٘ٝ ؽشيمخ رذسيظ رششن  رزجٕٝ وٍيخ اٌطت اٌجيطشٜ عبِؼخ إٌّظٛسح

 اٌّزؼٍّيٓ فٝ ػًّ أشيبء رغجشُ٘ ػٍٝ اٌزفىيش فيّب يزؼٍّٛٔٗ ٌٚٙب ؽشق رذسيغيخ ِخزٍفخ.
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 -المحاضزج المعدلح:طزيقح  .1

فيّب رٛطٍٛا رىٍيف اٌطالة ثؾً رّشيٕبد ٚأٔشطخ ِشرجطخ ثّٛػٛع اٌششػ صُ رزُ ِٕبلشزُٙ 

 اٌيخ ثذْٚ سطذ اٜ دسعبد.

رمذيُ ػشع ِغزّش ِذرٗ الرضيذ ػٓ ٔظف عبػخ رمشيجب دْٚ اْ يىزت اٌّزٍمْٛ اٜ 

 ٍِؾٛظبد صُ ثؼذ رٌه يغّؼ ٌُٙ فٝ ِذح لظيشح وزبثخ ِب يززوشٚٔٗ رّٙيذا ٌّٕبلشزُٙ.

 

 -:العصف الذهنى طزيقح .2

ٔطاللب ِٓ خٍفيزُٙ اٌؼٍّيخ ؽيش يؼًّ خطخ رذسيغيخ رؼزّذ ػٍٝ اعزضبسح اٌّزؼٍّيٓ ٚرفبػٍُٙ ا

اٚ وً ٚاؽذ ُِٕٙ وّذخً ألفىبس األخشيٓ ِٕٚشؾ ٌُٙ فٝ أػذاد اٌّزؼٍّيٓ ٌمشاءح  اٚ ِٕبلشخ 

 . وزبثخ ِٛػٛع ِب ٚرٌه فٝ ٚعٛد ِٛعٗ ٌّغبس اٌزفىيش ٚ٘ٛ ػؼٛ ٘يئخ اٌزذسيظ

 

 -حوار والمناقشح:ال طزيقح .3

 اؽذٜ اٌطشق اٌشبئؼخ ٌزؼضيض اٌزؼٍُ إٌشؾ.

 -ٛعذ خّظ أٔٛاع ِٓ إٌّبلشبد:ي

يطشػ ػؼٛ ٘يئخ اٌزذسيظ عؤاال فيغيت اؽذ اٌّزؼٍّيٓ صُ يؼٍك  -:المناقشح األستقصائيح  

 ػؼٛ ٘يئخ اٌزذسيظ ػٍٝ ٘زح األعبثخ ٚيطشػ عؤاال اخش ٚيمَٛ ِزؼٍُ اخش ثبألعبثخ ٚ٘ىزا.

فٝ ؽبٌخ عّغ األساء اٚ اوضش اٚ  30رغزخذَ ارا وبٔذ وضبفخ اٌمبػخ  -المناقشح الجماعيح:  

 ؽٛي لؼيخ ػبِخ رُٙ اٌّزؼٍّيٓ.
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ِغّٛػخ اٌزشبٚس رغزخذَ فٝ ؽبٌخ ِب ارا وبٔذ لبػخ اٌذسط ألً ِٓ  -المجموعاخ الصغيزج: 

( ٚرٕبلش وً ِغّٛػخ رمشيشا ٌّب رٛطٍذ اٌيخ Uؽيش رغٍظ وً ِغّٛػخ ػٍٝ شىً ) 30

 فٝ ٔٙبيخ إٌّبلشخ.

ذ لبػخ اٌذسط وجيشح عذا ٚيزُ اعزؼبفخ ثؼغ رغزخذَ فٝ ؽبٌخ ارا ِب وبٔ -الندوج: 

 اٌشخظيبد اٌجبسصح ٚيٕظُ ػؼٛ ٘يئخ اٌزذسيظ دلخ اٌؾٛاس ثيٓ أػؼبء إٌذٚح ٚاٌّزؼٍّيٓ.

يطشػ ػؼٛ ٘يئخ اٌزذسيظ عؤاال ٚيزشن ٌٍّزؼٍّيٓ  -المناقشح ويتزك للمتعلمين حزيح:  

ؾٍٛي اٌّّىٕخ ٚيزذخً ؽشيخ فٝ إٌّبلشخ ٚاٌزفبػً اٌٍفظٝ ِغ ثؼؼُٙ اٌجؼغ أللزشاػ اٌ

 ػؼٛ ٘يئخ اٌزذسيظ ِٓ ؽيٓ ألخش ٌٍزظؾيؼ ػٕذ اٌؼشٚسح.

 

خطخ رذسيغيخ رزيؼ ٌٍّزؼٍُ  اٌفشطخ ٌٍزفىيش اٌؼٍّٝ ؽيش  -استزاتيجيح حل المشكالخ: .4

يزؾذٜ اٌطالة ِشىالد ِؼيٕخ فيخططْٛ ٌّؼبٌغزٙب ٚثؾضٙب ٚيغّؼْٛ اٌجيبٔبد ٚيٕظّٛٔٙب  

 خبطخ.اعزٕزبعبرُٙ اٌٚيغزخٍظْٛ ِٕٙب 

 -خطواخ حل المشكالخ:

 رؾذيذ اٌّشىٍخ 

 عّغ اٌجيبٔبد ػٓ اٌّشىٍخ 

 )الزشاػ ؽٍٛي ٌٍّشىٍخ )فشع اٌفشٚع 

 ِٕبلشخ اٌؾٍٛي اٌّمزشؽخ 

 )اٌزٛطً اٌٝ اٌؾً األِضً ٌٍّشىٍخ )األعزٕزبط 

 رطجيك األعزٕزبعبد ٚاٌزؼّيّبد فٝ ِٛالف عذيذح 

 

خالي اٌزفبػً اٌّزجبدي اصٕبء ِّبسعخ اؽذ اعبٌيت اٌزؼٍُ اٌزٝ رزُ ِٓ   -التعلم الجماعى: .5

 ِغّٛػبد طغيشح ِٓ اٌّزؼٍّيٓ ٌجؼغ األٔشطخ وبٌٍؼت اٌغّبػٝ.

اؽذ اعبٌيت اوزغبة اٌفشد ٌٍخجشاد ثطشيمخ راريخ دْٚ ِؼبٚٔخ اؽذ اٚ رٛعيخ  -التعليم الذاتى: .6

 ٌٍزؼٍيُ اٌزارٝ ِٕٙب اٌزؼٍُاٌفشد يؼٍُ ٔفغٗ ثٕفغٗ ٕٚ٘بن ؽشق ػذيذح ِٓ اؽذ , أٜ اْ 

 اٌجشٔبِغٝ ٚاٌزؼٍُ ثبٌّٛديالد ٚاٌزؼٍُ اٌىشفٝ غيش اٌّٛعخ .......اٌخ.

ٚفيٗ يمغُ اٌّزؼٍّيٓ اٌٝ ِغّٛػبد غيش ِزغبٔغخ , ٚرشغغ ٘زح اٌّغّٛػبد ػٍٝ اْ 

رغزخذَ وبفخ أعبٌيت اٌزٛاطً ثيٕٙب )٘ٛارف , ثشيذ اٌىزشٚٔٝ ......( ٚوٍف اٌّغّٛػخ فٝ 

ػًّ ِّٙخ ِؼيٕخ ِضً: ٚػغ أعئٍخ ٌّٕبلشزٙب  اٌزٛاطً داخً لبػخ اٌذسط ٚخبسعٙب فٝ

 ٚأداسرٙب , رمذيُ ِفب٘يُ ٘بِخ , وزبثخ رمشيش ؽٛي ثؾش لبِذ ثٗ ......

اٌزذسيظ اٌزٝ رؼزّذ ػٍٝ ِؾبوبح ِٛلف  ٜ اعزشاريغيبدذاؽ -استزاتيجيح لعة األدوار:  .7

ِغ األخشيٓ فٝ إٌشبؽ اؽذ األدٚاس , ٚيزفبػً  ٚالؼٝ , يزمّض فيٗ وً ِؼٍُ ِٓ اٌّشبسويٓ

 فٝ ؽذٚد ػاللخ دٚسٖ ثأدٚاسُ٘ ٚلذ يزمّض اٌّزؼٍُ دٚس شخض أٚ أٜ شئ اخش.

ػٍّيخ األػزّبد ػٍٝ إٌّبرط فٝ ٔمً فىشح اٚ خجشح اٌٝ فشد اٚ ِغّٛػخ  -التعلم تالنمذجح: .8

أفشاد ٚ٘ٝ اؽذٜ فٕيبد ٚؽشق أوغبة األفشاد أّبؽ اٌغٍٛن اٌظؾيؼ ٚ٘ٝ ايؼب فٕيخ 

 ٌزؼذيً أّٔبؽ اٌغٍٛن اٌخبؽئ ٚغيش اٌّشغٛة ٌذٜ األفشاد. ػالعيخ

 

 ػّيذ اٌىٍيخ           ِذيش اٌغٛدح              ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌطالة ٚاٌزؼٍيُ               

 

 

 أ.د/ ِؾّذ اٌششثيٕٝ اٌغيذ           أ.د/ ٔجيً أثٛ ٘يىً عيذ اؽّذ         أ.د/عبِٝ ِؼٛع صػجً   

 



      استزاتيجياخ التعليم والتعلم                                                 

 

 

 تأسالية التعليم والتعلمقائمح 

 

 رمَٛ وٍيخ اٌطت اٌجيطشٜ ثزجٕٝ أعبٌيت ِزٕٛػخ ٌٍزؼٍيُ ٚاٌزؼٍُ )رمٍيذيخ ٚغيش رمٍيذيخ(

 

 األسالية غيز التقليديح األسالية التقليديح 

 اٌّؾبػشح. .1

 اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ. .2

 

 اٌزؼٍيُ اٌزارٝ  .1

 اٌزؼٍيُ إٌشؾ .2

 اٌؼظف اٌزٕ٘ٝ. .3

 ؽً اٌّشىالد. .4

 اٌؼشٚع اٌزٛػيؾيخ. .5

 اٌشؽالد اٌّيذأيخ. .6

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٚٔٝ. .7

 

 

 

 

 

 

 ػّيذ اٌىٍيخ           ِذيش اٌغٛدح              ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌطالة ٚاٌزؼٍيُ               

 

 

 أ.د/ ِؾّذ اٌششثيٕٝ اٌغيذ           أ.د/ ٔجيً أثٛ ٘يىً عيذ اؽّذ         أ.د/عبِٝ ِؼٛع صػجً   
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 التعلم الذاتى تالكليح تمجاالخ ومصادرقائمح 

 

 -:الموقع االليكتزوني للكليحأوال: 

 

 .www.vetfac.mans.edu.eg اٌيىزشٚٔي ٌٍىٍيخِٛلغ يٛعذ 

 

 .يٛعذ ِٛالغ ٌّٛاد اٌٙغزٌٛٛعٝ ٚاٌجبصٌٛٛعي ٚاٌغشاؽخ ٚوزٌه ِٛلغ ٌّبدح األِشاع اٌّؼذيخ

 

 .ً ِمشساد اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ ٚاٌفغيٌٛٛعيب اٌٝ ِمشساد االٌيىزشٚٔيخٚعٛد لشاس ٌزؾٛي

 -:المكتثح ثانيا: 

 ػذد وجيش ِٓ اٌّشاعغ اٌؼٍّيخ فٝ عّيغ اٌزخظظبد.ٛعذ ي

 

 يٛعذ ٔغخ ِٓ اٌشعبئً اٌؼٍّيخ إٌّّٛؽخ ِٓ اٌىٍيخ ٚسليخ ٚاٌىزشٚٔيخ ثبٌىٍيخ.

 

ِمزٕيبد اٌّىزجخ ػٍٝ شجىخ األٔزشٔذ ثغٌٙٛخ يٛعذ ِٛلغ اٌىزشٚٔٝ ٌٍّىزجخ يزيؼ ٌٍطبٌت ِؼشفخ وً 

&www.library.mans.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.1  

 

 -: المواقع التعليميحا: لثثا

ػٍٝ اٌّٛلغ  رٛفش اٌىٍيخ لبئّخ ِٓ اٌّٛالغ اٌزؼٍيّيخ اٌّمذِخ ِٓ اٌغبِؼخ ٚلٛاػذ اٌجيبٔبد اٌؼبٌّيخ

 األٌىزشٚٔٝ :

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx 

 

 -:الثوستزاخ تالعزوض التقديميح للطالب -راتعا:

  يمَٛ اٌطالة ثؼًّ ثٛعزشاد ٚسليخ ٚػٛئيخ العشاء ثؾش رارٝ ِيذأٝ فٝ ِؼظُ رخظظبد اٌىٍيخ

 

 

 ػّيذ اٌىٍيخ           ش اٌغٛدح              ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌطالة ٚاٌزؼٍيُ    ِذي           

 

 

 أ.د/ ِؾّذ اٌششثيٕٝ اٌغيذ           أ.د/ ٔجيً أثٛ ٘يىً عيذ اؽّذ         أ.د/عبِٝ ِؼٛع صػجً   

 

http://www.vetfac.mans.edu.eg/
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx
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 سياسح الكليح للتعامل مع ضعف الموارد المتاحح تالكليح

 

ّٛاسد اٌّزبؽخ ثبٌىٍيخ ٚثٕبءا ػٍٝ ِب عبء فٝ ػٛء اٌذساعخ )خطخ رّٕيخ ٌٍزغٍت ػٍٝ ظب٘شح ػؼف اٌ

ِٛاسد اٌىٍيخ( ٚػؼذ اٌىٍيخ ثؼغ اٌغيبعبد ٌٍزغٍت ػٍٝ رٍه اٌظب٘شح ٚوبٔذ األ٘ذاف اٌشئيغيخ 

  -وبٌزبٌٝ:

 رطٛيش اٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبص ٚرؼظيُ األعزفبدح ِٕٙب. .1

 ّغ اٌّذٔٝ.اعزؾذاس ٚؽذاد عذيذح ؽجمب الؽزيبعبد اٌّغز .2

 رفؼيً اٌششاوخ ثيٓ اٌىٍيخ ٚاٌّؤعغبد اٌظٕبػيخ ٚاألعزضّبسيخ. .3

 رٛفيش اٌخجشاد إٌّٙيخ ٌغذ ؽبعخ اٌّغزّغ. .4

اٌجؾش ػٓ عجً اخشٜ ٌٍزّٛيً ٚاٌذػُ اٌّبٌٝ ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ ِٓ اٌّششٚػبد اٌجؾضيخ  ٚإٌّؼ  .5

 اٌٌّّٛخ دٌٚيب ِٚؾٍيب.

 ٌزّٕيخ اٌّٛاسد اٌزاريخ ٌٍىٍيخ.اعزؾذاس ثشاِظ رؼٍيّيخ عذيذح ٚثّظشٚفبد ٚرٌه  .6

 

 

 

 ػّيذ اٌىٍيخ           ِذيش اٌغٛدح              ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌطالة ٚاٌزؼٍيُ               

 

 

 أ.د/ ِؾّذ اٌششثيٕٝ اٌغيذ           أ.د/ ٔجيً أثٛ ٘يىً عيذ اؽّذ         أ.د/عبِٝ ِؼٛع صػجً   

 


