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 االهداف األستراتيجية لكلية الهندسة

 األهداف األستراتيجية للغاية األولى:

  توفير املناهج والبرامج األكاديمية التي تتناسب مع متطلبات السوق املحلية واإلقليمية

 والعاملية.

 واملتجدد للخطة الدراسية بما يضمن مواكبة التغيرات السريعة  التحسين املستمر الدائم

 واملتالحقة في كل امليادين.

 .دعم وتطوير نظم التعلم 

 .تعظيم دور التعلم الذاتي وتحديث استراتيجيات التدريس والتعلم 

 .تحسين قدرات الطالب املهنية في اتجاه التفكير التحليلي واإلبداعي 

  الرعاية الصحية واالجتماعية للطالبتطوير األنشطة الطالبية و.  

 .توفير التعليم الهندس ي املتميز الذي يجمع بين العلم والتدريب العملي 

  وغرس روح العمل من خالل الفريق بين الطالب. الحديثةتقنيات الاستخدام 

 .إعداد الطالب إعدادا مهنيا ليعزز قدرتهم على التعلم مدى الحياة 

  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واستكمال العجز في أعضاء هيئة تنمية مهارات وقدرات

 التدريس ومعاونيهم بما يحقق متطلبات الجودة.

 األهداف األستراتيجية للغاية الثانية:

  بالكليةتطوير العملية التعليمية للدراسات العليا. 

 والعمل الجماعي.كاديمية البحثية الداعمة والتي تتسم بالطابع املؤسس ي األ تهيئة البيئة 

 حتياجات املجتمعإربط البحث العلمي ب. 
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 االندماج مع املجتمع العلمي العاملي. 

   بتكار العلميتشجيع اإل. 

 توفير املوارد والتسهيالت املادية. 

 لميتطوير النظم اإلدارية لقطاع الدراسات العليا والبحث الع. 

 .تبني نظم ومعايير لتقييم جودة مخرجات البحث العلمي 

 فيز الباحثين واألهتمام باملوضوعات ذات الصلة بالدولة.تح 

 .التطوير املستمر للخطة البحثية بما يحقق التنافس العلمي على املستوى العاملي 

 األهداف األستراتيجية للغاية الثالثة:

  نظام معلومات لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئةتحقيق.  

 بع الخاصتفعيل دور املراكـز والوحـدات ذات الطا.  

 نشر الوعي بقضايا البيئة واملجتمع.  

 التعاون الدولي لحل املشكالت البيئية.  

 توجيه البحث العلمي لحل املشكالت البيئيـة. 

  تختص باألزمات والطوارئ والحماية املدنية مع  للكليةإدراج إدارة بالهيكل التنظيمي

  .التوصيف الكامل لها

 متابعة ورعاية الخريجين. 

  املوارد املالية لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئةتنمية. 

 .التعاون مع الصناعات املحلية واملساهمة في التنمية القومية لالقتصاد 
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  تدعيم وتوثيق التعاون بين وكالة الكلية لشئون البيئة وخدمة املجتمع بالكلية ومراكز خدمة

 ت.بالجامعات محليا وأقليميا وعامليا لتبادل الخبرا املجتمع

 ثقافة املهنة بين أفراد املجتمع من خالل ندوات ومحاضرات في مختلف ميادين املعرفة. نشر 

 .استحداث برامج أكاديمية جديدة لخدمة املجتمع املحلي واألقليمي 

 األهداف األستراتيجية للغاية الرابعة:

 االدارية الداعمة والتي تتسم بالطابع املؤسس ي والعمل الجماعي. تهيئة البيئة 

 .تطوير الهيكل التنظيمي )األكاديمي واإلداري( بالكلية 

 لتحقيق رسالة الكلية اإلداري  للجهاز تبني نظم ومعايير. 

  رفع كفاءة الجهاز اإلداري. 

 ملحافظة على الكفاءات اإلداريةا. 

  التطوير الشامل ألداء الجهاز اإلداري. 

 .دعم وتطوير الخدمات االجتماعية للعاملين بالكلية 

 الدارة الفعالة للسالمة واآلمان وادارة األزمات.تعزيز ا 

 األهداف األستراتيجية للغاية الخامسة:

 .نشر الوعي بضرورة الحصول على االعتماد 

 .توفير الدعم املالي ملتطلبات التأهل لالعتماد 

  بالكليةضمان الجودة واالعتماد  وحدةتطوير. 

 .تطوير أساليب القياس لتقييم البرامج األكاديمية 
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 .تطوير معايير تقييم برامج الدراسات العليا لضمان جودتها 

 .التحسين املستمر من خالل التغذية الراجعة واملراجعين املعتمدين 

  تنمية القدرة البشرية والفكرية )كما ونوعا( لتحقيق درجات عالية من الجودة والتميز

 املستقبلي في مجاالت التعليم، والبحث العلمي وخدمة املجتمع
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باملؤسسة  وسائل اإلتصال 

: كلية الهندسة   بورفؤاد –جامعة بورسعيد  –العنوان 

 Port-Fouad, Egypt-Post No. 42523الرمز البريدي: 

:  .http://eng.psu.edu.egاملوقع االلكتروني 

: ;dean_office@eng.psu.egmail.البريد االلكتروني   -Dean e 

Qaau.eng.pus@gmail.com   وحدة الجودة 

 : 066340459تليفون  -  0663446101 

 0663400936فاكس:

 

mailto:dean_office@eng.psu.eg
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 مقدمة: 
 القيم  بورسعيدجامعة للتعليم والتعلم لكلية الهندسة بتنطلق الخطة االستراتيجية 

ً
محققة

هناك  ستراتيجية،من تلك الخطة اال  واالهدافوفي سبيل تحقيق القيمة  واألهداف التي تتبناها الكلية 

من قبل عضو هيئة التدريس في تصميمه للمقررات املختلفة التي يتناولها  عدد من الوسائل املتبعة

واستراتيجيات  تبعا لكل من استراتيجيات التعليمإدراج بعض تلك الوسائل  الطالب بالدراسة. ويمكن

 .التعلم

 

 ماهية استراتيجيات التعليم والتعلم

 Teaching Strategies  )التدريس(استراتيجيات التعليم . 1

في  هي االستراتيجيات املستخدمة في العملية التعليمية التي يكون فيها املعلم هو املحور األساس ي

وتستخدم تلك  .العملية التعليمية واملصدر األساس ي للمعلومة. ويقتصر دور الطالب على التلقي فقط

 .االستراتيجية في نقل املعارف فقط

 Learning Strategies  ات التعلماستراتيجي. 2

 هي االستراتيجيات املستخدمة في العملية التعليمية التي يكون فيها الطالب هو املحور األساس ي

ذاتيا  حيث تهدف تلك االستراتيجيات إلى التعلم الذاتي الناتج مما يحصله الطالب العملية التعليمية في

 .توجيه أدائه ويكون دور املعلم هنا هو مساعدة الطالب فيمن خالل قراءاته وبحثه عن املعلومات ، 

 والتعليم املدمج كما لتعليم التقليدي والتعليم عن بعدوتتعدد مداخل عملية التعليم والتعلم ما بين ا

 االتى   في شكل
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 شكل: مداخل التعليم والتعلم

 

 التعليم والتعلم لتحقيق األهداف وفيما يلي عرض ألهم الوسائل املتبعة في استراتيجيات

 لكل مدخل من املداخل الثالث املنشودة 

 :استراتيجيات التعليم والتعلم الفصلي التقليدي .1

 :للعملية التعليمية املعلم كمحور  - استراتيجيات التعليم. 1-1

 التعليم املباشر. 1-1-1

 ويكون  .املصدر الرئيس ي للمعرفةفي تلك الوسيلة ( املعلم/ عضو هيئة التدريس)يعد املحاضر 

وحفظها، ويتركز االهتمام  دور الطالب متلقيا، إذ يعتمد اعتمادا كليا على املحاضر في تلقي املعلومة

 .أمثلتها املحاضرة على النواتج املعرفي ة من حقائق ونظريات ومفاهيم، ومن
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 املحاضرة واملناقشة. 1-1-2

 الطالب في ريس) في تلك الوسيلة دورا تفاعليا بإشراكيؤدي املحاضر (املعلم/ عضو هيئة التد

في محاولة للحفاظ على  العملية التعليمية من خالل حثه على إبداء الرأي أو التوقع أو االستفسار

 .جذب انتباه الطالب وتنشيط ذهنه وتعميق الفهم

 الزيارات امليدانية. 1-1-3

 ئة حقيقية تتعلق بموضوع الوحدةيتم استبدال قاعات املحاضرات في تلك الوسيلة ببي

 .التعليمية، وهو ما يساعد الطالب بربط ومطابقة ما يدرسه على أرض الواقع

 :للعملية التعليمية الطالب كمحور  - استراتيجيات التعلم. 1-2

  Cooperative Learning   استراتيجية التعلم التعاوني.  1-2-1

 الجماعيةالتعلم القائم على املشروعات .  1-2-1-1

 على تنمية تؤدي تلك الوسيلة التي تقوم بالتعلم من خالل املشاركة في مشروعات جماعية

 .وتنظيم العمل وإدارة الفريق مهارات التعاون بين أفراد املجموعة الواحدة والحوار وتفنيد اآلراء

 التعلم القائم على األبحاث الجماعية.  1-2-1-2

 إلى تنمية اعي، بالبحث حول مشكلة أو قضية ما، وتهدفهي من وسائل التعلم بالعمل الجم

 .وتنظيم العمل وإدارة الفريق مهارات التعاون بين أفراد املجموعة الواحدة والحوار وتفنيد اآلراء

  Storming  Brainالعصف الذهني.  1-2-1-3

 في املوضوع املطروح،حيث يتم عرض هي وسيلة تعليمية تستخدم لتوليد أكبر كم من األفكار

 حاتهم، ثم يتم تجميعها ومناقشتهاومقتر  موضوع من قبل املحاضر. ويقوم الطالب بطرح أفكارهم 

 الب على التفكير النقدي والتعبيرالوسيلة بتنمية قدرات الط للوصول للحلول املناسبة. وتساعد تلك

 .مجموعات واحترام الفكر اآل خرالنفس، باإلضافة للعمل في  عن أفكارهم والثقة في 
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  Interactive Learning  م التفاعلياستراتيجية التعل. 1-2-2

 كتابة التقارير/ األبحاث .  1-2-2-1

الوسيلة مهارات  يطلب املحاضر من الطالب كتابة تقرير/ بحث في موضوع محدد ، وتنمي تلك 

 . البحث والتحليل والتعبير واإلظهار لدى الطالب

 حل املشكالت .  1-2-2-2

حلول  وضع يقوم املحاضر بطرح مشكلة ما، سواء كانت حالة واقعية أو افتراضية، طالبا 

واملقارنة والتركيب  والتحليل مقترحة لها، وتتميز تلك الطريقة بتنمية قدرة الطالب على البحث 

  .واالستنتاج

 املشروعات الفردية.  1-2-2-3

إضافي في شكل  ما طالبا البحث عن الحلول املشابهة واقتراح لحل يقوم املحاضر بطرح مشروع 

  . واإلبداع لدى الطالب صورة منتج أو فكرة. وتنمي تلك الوسيلة مهارات النقد والتحليل 

 التعلم باالكتشاف التجريبي .  1-2-2-4

مي تلك وتن  . يطلب املحاضر من الطالب عمل تجارب ، سواء كانت حقلية أو معملية أو رقمية

  . الدالئل لدى الطالب الوسيلة مهارات التحليل واالستنتاج العقلي ومهارات الفعل من تتبع 

  الدراسة الذاتية.  1-2-2-5

الوسيلة مهارات  موضوع مطالبا دراسته استعدادا ملناقشته. وتنمي تلك  يقوم املحاضر بتحديد

 .التحليل والتركيب لدى الطالب
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   )التعليم االلكتروني(استراتيجيات التعليم والتعلم عن بعد  .2

E-Learning Strategies 

 ألغيت الفصول التقليديةالتعليم االلكتروني هو شكل من أشكال التعليم عن بعد، حيث 

 بالفصول االفتراضية باستخدام االنترنت  واستبدلت

اإللكترونية، والتي يخططها القائم  التعليم والتعلم خالل املنظومات وتتعدد استراتيجيات 

  .تبعا لتنوع كل من املقررات الدراسية واألهداف، واملتعلمين بالتدريس 

 بعد والتي تتشارك مع استراتيجياتويمكن ذ كر بعض استراتيجيات التعليم والتعلم عن  

 والتعلم التقليدي في املعظم مع اختالف الوسط املستخدم كما يلي التعليم 

  ة اإللكترونية املحاضر 

  األلعاب التعليمية 

 التعليم املبرمج اإللكتروني 

 التعلم التعاوني االلكتروني 

 املناقشة الجماعية 

 العصف الذهني اإللكتروني 

 االكتشاف اإللكتروني 

 حل املشكالت إلكترونيا 

 دراسة الحالة 

 املحاكاة 

  التكليفات 
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 Learning   Blended استراتيجيات التعليم والتعلم املدمج .3

عليم االلكتروني) ، إال أن بالرغم من تعدد مميزات وااليجابيات للتعليم والتعلم عن بعد ( الت

بعض جوانب القصور التي أدت للتوجه إلى مدخل أخر من مداخل التعليم يجمع بين مميزات  يوجد

 . التعليم الصفي التقليدي والتعليم عن بعد وهو التعليم املدمج من كل 

 ة التعليم املدمج ماهي. 3-1

  :تتعدد تعريفات مفهوم التعليم املدمج ما بين

ي والتعلم عبر االنترنت في أنه التعلم الذي يمزج بين خصائص كل من التعليم الصفي التقليد

  .متكامل، يستفيد من أقص ى التقنيات املتاحة لكل منهما نموذج

ين التعلم وجها لوجه ومن خالل ويعرف أيضا بأنه مقاربات مختارة بعناية وبشكل تكاملي ب

 :مع بعض العناصر التي تتيح للطالب التحكم بالوقت واملكان ومسار ووتيرة التعلم االنترنت 

 لم يعد التعلم يقتصر على اليوم الدراس يالوقت : 

 لم يعد يقتصر على حوائط الفصول الدراسية أو مبنى املؤسسة التعليمية املكان : 

 قتصر على البيداغوجيا التي يستخدمها املعلم، لتوافر البرامج : لم يعد التعلم ياملسار 

 التفاعلية املختلفة

 باحدة في فصل فيه العديد من الطال : لم تعد تقتصر على وتيرة و الوتيرة 
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 مسميات التعليم املدمج.  3-2

 : وتتنوع مسميات التعليم املدمج كما يلي

   التعليم املزيجBlended Learning  

   التعليم الخليطMixed Learning  

 التعليم الهجين Hybrid Learning  

 استراتيجات التعليم املدمج. 3-3 

   Christensen Institute تتعدد االستراتيجيات املختلفة في التعليم املدمج تبعا 
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 التناوب. 3-3-1

م يتشارك الّتعليم الصفي والّتعليم 
ّ
اإللكتروني بشكل تبادلي في تقديم في هذا الّنوع من الّتعل

 .الواحد أو املاّدة الواحدة الدرس

   Rotation Stationالتناوب املتمركز. 3-3-1-1

 يشار إليه أيضا باسم الدوران في الصف، ويتم من خالل تناوب الطالب ضمن الدرس الواحد أو

مرة  عليم الصفي والتعليم اإللكترونياملادة الواحدة وفق جدول محدد أو بنا ًء على توجيه املعلم بين التّ 

 واحدة على األقل. ويتم ذلك كله في الفصل الواحد دون تنقل الطالب من مكان إلى آخر. وقد

 العمل  ُينّفذ من خالل تقسيم الطالب إلى مجموعات بعضها يتلقى تعليمه من خالل توجيهات املعلم أو 

 فيما بينها اإلنترنت ومن ثم تتناوب املجموعات الجماعي، في حين تتلقى مجموعة أخرى تعليمها عبر

 

   Rotation Lab التناوب املعاملي. 3-3-1-1

يتناوب الطالب ضمن الدرس الواحد أو املادة الواحدة وفق جدول محدد أو بنا ًء على توجيه 

 املعامل فيبين الّتعليم الصفي والتعليم اإللكتروني، ولكن من خالل تنّقل الطالب من الصف إلى  املعلم

 .املبنى الّتعليمي
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 Self Rotationالتناوب الذاتي . 3-3-1-3

يتناوب الطالب ضمن الدرس الواحد أو املادة الواحدة وفق جدول محدد أو بناء على توجيه 

 لكل طالب على حدة، يقوم  املعلم
ً
بين الّتعليم الصفي والتعليم اإللكتروني، و يكون الجدول ُمحددا

 .ذلك حسب تقديره ملا يناسب كل متعلم، أو باستخدام برنامج يتيح هذا التقسيمو  املعلم بوضعه

 

   Classroom Flipped س الصف املعكو . 3-3-1-4

يتناوب الطالب ضمن الدرس الواحد أو املادة الواحدة وفق جدول محدد أو بناء على توجيه 

 لوجه في حرم املؤ ّسسة  املعلم
ً
الّتعليمية خالل اليوم الدراس ي والتعليم بين الّتعليم الصفي وجها

عبر تسليم املحتوى الّتعليمي الذي ُيقدم غالبا على شكل مقاطع فيديو في نفس املوضوع  اإللكتروني

في الفصل أو استكماال له من خالل اإلنترنت بعد دوام املدرسة، في ّطلع الطالب عليه وقتما  املناقش

مّية فيم يناقشونه ويستخدمون محوفي أي مكان يختارونه ومن ث يريدون 
ّ
 تواه على شكل نشاطات تعل

 .آخر داخل الفصل وقت
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  flex Model املرن . 3-3-2

 في تعليم املادة الواحدةفي هذا الّنمط يتشارك الّتعليم ال ّصّفي والّتعليم اإللكتروني ت
ً
وفق  بادليا

م داخل الفصل، زمني محدد، غير أن التركيز األكبر يكون على الّتعليم ا جدول 
ّ
إللكتروني. وأثناء الّتعل

 لوجه للطالب فقط عند طلبه يقدم
ً
تعليم  م، ويتم ذلك من خالل األنشطة مثلاملعلم الدعم وجها

 .الصغيرة واملشاريع الجماعية أو الدروس الفردية املجموعات

 A la carte حسب الطلب . 3-3-3

م على اإلنترنت تابعيتلقى الطالب تعليمه ملادة أو أكثر إلكترونيا 
ّ
 وبشكل كامل بمساعدة معل

 فسه يستمر في الحصول على الخبراتللمؤسسة الّتعليمية التي ينتمي إليها الطالب، وفي الوقت ن

 داخل املؤسسة
ً
أو  الّتعليمية في حرم املؤسسة في مواد أخرى. ويمكن للطالب أن يتعلم املادة إلكترونيا

 .خارجها

م االفتر . 3-3-4
ّ
عل

ّ
فالت

ّ
 model virtual Enriched اض ي املكث

وهي تجربة مدرسية بأكملها في كل مادة من املواد (على سبيل املثال، الرياضيات)، فيقسم 

م عن بعد باستخدام اإلنترنت حيث يجدون  الطالب
ّ
وقتهم بين الحضور إلى املؤسسة الّتعليمية والّتعل

م ا املحتوى 
ّ
ف بالّتعليمي. وعادة ما يبدأ نمط الّتعل

ّ
م كامل على اإلنترنت ثمالفتراض ي املكث

ّ
 دوام تعل

م ضمن املؤسسة الّتعليمية توضع
ّ
 .برامج مدمجة لتزويد الطالب بتجربة الّتعل
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