
 

 وزارة التعليم العالي

 معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا

Giza Engineering Institute  

 

 

 ( مكتب بريد ربيع الجيزي102) .ب ص. –سيوط الزراعي أأول طريق مصر  –الجيزة  –المنيب 

 38175003: فاكس 38178100 – 38175011 – 38178282 – 38178286تليفون: 

 01113277797: موبايل

 www.gei.edu.eg| الموقع اإللكتروني:  info@gei.edu.eg بريد إلكتروني: 

 

1 

 

ة العالي للهندسة 
ز معهد الجي 

 والتكنولوجيا

 

لتدريس إسرتاتيجية ا

 والتعلم والتقويم
 

 

 20/5/2017في  6من المجلس األكاديمي رقم  ةمعتمد
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 ة التدريس والتعلم والتقويمإسرتاتيجي

اتيجيالمعهد  يتبنز  للتدريس والتعلم والتقويم لتحقيق  ةإسير

اتيجيةرؤيته ورسالته وأهدافـه. هذه  طوير قابلة للت اإلسير

ز بالمرونة لتناسب كافة الطالب وكذلك االمكانيات  وتتمي 

ز  تيح تخريــــج مهندسي 
ُ
كفاء قادرين عىل أ المتاحة للمعهد. وبما ي

اتيجيةوهذه  . المنافسة ومواكبة سوق العمل تتضمن  اإلسير

 -اآلتــي: 

 

 : رؤية المعهد 

الهندسية المشهود لها من أفضل المعاهد  واحدا أن يكون 

ي التعليم الهندسي والبحث العلمي من 
ز
بالريادة محلًيا وإقليمًيا ف

ة  ز امج األكاديمية المتمي  ي خالل التخصصات والير
ي  النر تلنر

ي التنمية المستدامة
ز
 . احتياجات المجتمع وتسهم ف
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  : رســـالــة المعهد 

ز  ي العالمي إعداد خريــــج متمي  قادر عىل مواكبة التطور التكنولوجر

ي مختلف التخصصات 
ز
ي الحديث ف

ي احتياجات سوق  النر تلنر

من خالل إجراء أبحاث علمية  واإلقليمي العمل المحىلي 

بيقية وذلك عن طريق تهيئة الظروف المناسبة ألعضاء وتط

هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب مع توفي  برامج تعليمية 

ء مراكز استشارية ومعامل بحثية متطورة تسهم متقدمة وإنشا 

ي خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته
ز
 . ف

 

  : األهداف

 . تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطالب -

ز قادر عىل - ي سوق العمل خريــــج متمي 
ز
 . المنافسة ف

ي تنمية المجتمع المحيطو  مشاركة مجتمعية فعالة -
ز
 . مؤثرة ف

 . دعم وتطوير البحث العلمي  -

 . التطوير المؤسسي و  تطبيق نظم الجودة التعليمية -
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اتيجيةاألهداف   تدريس والتعلم والتقويم: لل اإلسير

امج التعليمية والمقررا -1 ت الدراسية وتقويم تطوير الير

 . عملية التطوير 

كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بما  -2

اتيجيات الحديثة  . يتناسب مع االسير

اتيجيةالتحديث المستمر لهذه  -3 ا للتطورات وف اإلسير
ً
ق

 . المحلية واالقليمية

 

 : سياسات التدريس والتعلم والتقويم للمعهد 

نامج وأن يشتمل  -1 ز المقررات داخل الير تحقيق التكامل بي 

والمهارات  المعارفللمقررات عىل  العلمي  ىالمحتو 

نامج والمعاير األكاديمية  ةالمستهدف ا للير
ً
من التعلم وفق

. وكذلك تنوع أساليب التقويم لهذه المعارف المتبناة

 . والمهارات

االهتمام بما يعزز مهارات الخريــــج عن طريق االهتمام  -2

ي بالتدريس 
 
ز  المبدئ لمساعدة الطالب عىل الربط بي 

 . مىلي لعلمية والنظرية والتطبيق العالحقائق ا
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ي طرق  -3
 . للتعليم والتعلم والتقويم غي  تقليديةتبنز

ي وت -4
ر
 . ي  مصادرهغياستخدام التعلم الذائ

اك -5 داث طرق جهات التوظيف والتدريس عند استح اشير

 . تدريس وتعلم وتقويم

 . مراعاة احتياجات سوق العمل ومستجدات التخصص -6

اتيجية ال -7 تدريس والتعلم والتقويم تعريف الطالب باسير

 . بكل قسم

مشاكل التدريس والتعلم )تقسيم الطالب التغلب عىل  -8

( -الساعات المكتبية  –لمجموعات  ي
ر
 . تعلم ذائ

ي طرق تقويم وتغذية راجعة فعالةتب -9
 . نز

ي  -10
ز
وئ حث الطالب عىل االستفادة من المواقع االلكير

للمعهد وذلك عن طريق إعالن النتائج والرسائل المختلفة 

 . للطالب من خالله

هيئة التدريس  ألعضاءية من الساعات المكتباالستفادة   -11

 . لتقديم الدعم األكاديمي للطالبوالهيئة المعاونة 
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اتيجية التدريس والتعلم القيم والمبادئ األساسية  السير

 والتقويم

ي تستند إليها قيم المبادئ و ال يىلي  فيما 
اتيجيةهذه  النر  : اإلسير

اته. الطالب ثقافًيا واجتماعًيا وتعزيز تنمية  -  خير

لطالب من خالل المقررات تطوير مهارات وسمات وقدرات ا -

 . المختلفة

ز الطالبغرس وتنمية  -  . روح المشاركة الفاعلة بي 

 

اتيجيات التدريس والتعلم  : اسير

ي المعهد هذه 
اتيجياويتبنز لتحقيق مخرجات التعلم  تاالسير

امج التعليمية  : التعلم التقليدي والنشط من خالل للير

ي التعلم الق -1
ز
 . ائم عىل العمل الجماعي والتعاوئ

وعات التعلمالتعلم  -2  . القائم عىل عمل مشر

ي  -3
ر
 . التعلم الذائ

 . تعلم القائم عىل البحث واالكتشافال -4

 . التعلم القائم عىل حل المشكالت -5
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اتيجيات  التقويم اسير

اتيجي يتبنز  ات لتقييم مخرجات التعلم المعهد هذه االسير

امج التعليمية ويحرص عىل تقييم الطالب بموضوعية  ،للير

نواتج التعلم متنوعة تالئم  وأدواتوعدالة باستخدام أساليب 

دعم العملية التعليمية 
ُ
عد ذلك عملية التقويم بتم تثم وبما ي

تحديد نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها  وهي 

. ويتم التقويم  ىومد عن طريق تمكن التعلم من المقرر الدراسي

( – تحريري – )شفوي االمتحانات حظات والمال  عمىلي

 والمقابالت. 

 

 طرق التدريس والتعلم بالمعهـد

اتيجيةلتحقيق هذه  يستخدم المعهد طرق تقليدية  اإلسير

 : غي  تقليديةطرق و 

 

ة التقليدية  -1  : Lecturingوالمطورة المحاضز

واحد من المعلم إل الطالب وهي  واتجاهوهي طريقة ذات سهم  

أهم الطرق وتتيح للطالب االستفادة من معلومات المعلم 

mailto:info@gei.edu.eg
http://www.gei.edu.eg/


 

 وزارة التعليم العالي

 معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا

Giza Engineering Institute  

 

 

 ( مكتب بريد ربيع الجيزي102) .ب ص. –سيوط الزراعي أأول طريق مصر  –الجيزة  –المنيب 

 38175003: فاكس 38178100 – 38175011 – 38178282 – 38178286تليفون: 

 01113277797: موبايل

 www.gei.edu.eg| الموقع اإللكتروني:  info@gei.edu.eg بريد إلكتروني: 

 

8 

 توجيهالتغلب عىل عيوبــها عن طريق  رسيعة ويتمبطريقة 

ة للتشويق وكذلك وضع اجهزة  ي بداية المحاضز
ز
أسئلة للطالب ف

ما يتيح عرض المعلومات بخل المدرجات داللحاسب اآللي 

 انتباههمتفاعل الطالب وجذب ويضمن بطريقة رسيعة 

ة لألسئلة وت يتعلمه الطالب  عزيز ما والتوقف خالل المحاضز

 . مًعا  هوربط

 : ussionDiscالمناقشة  -2

 مناقشتهحيث يحدد عضو هيئة التدريس الموضوع الذي يتم 

ي االسئلة عىل الطالب ويتم مناقشتها ثم تربط المعلومات 
ويلقر

ي صورة متكاملة. ت
ز
سم هذه الطريقة تواالجابات وتضعها ف

ة النشطة وعضو هيئة التدريس هو المتحكم األساسي يبالتفاعل

تيح لعضو هيئة التدريس التعرف 
ُ
ي المناقشة. هذه المناقشة ت

ز
ف

نمي لدو  طالب. ال ىعىل نقاط القوة والضعف لد
ُ
 ىهذا ي

 طواالستنبااالصفاء والتفكي  الناقد والتحليل الطالب مهارات 

ام وجهات نظر اآلخرين   . والثقة بالنفسواحير
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 : lvingoProblems sحل المشكالت  -3

جاع الخ ات السابقة لبناء ير تعتمد هذه الطريقة عىل اسير

وتعتمد عىل إيجابية الطالب، معارف واكتساب مفاهيم جديدة 

صها وبناء التوقعات حولها فحو حيث تم دراسة المشكلة 

والتنبؤ بالحلول وصياغتها ودراستها للوصول إل النتائج 

 . جماعي و ويمكن العمل بشكل فردي أ. وكتابتها 

 

ي  -4
 :  Brain stormingالعصف الذهنز

عرض بيقوم عضو هيئة التدريس  ، حيثطريقة حديثةهي 

ي كل 
ز
ي حالة من االثارة والتفكي  ف

ز
المشكلة ووضع ذهن الطالب ف

راء من االفكار والمعلومات واآل ر االتجاهات لتوليد أكير قد

 اإلبداعية. 

. وتسهم  ي الموقف التعليمي
ز
ي قمة التفاعل ف

ز
ويكون الطالب ف

ي تنمية قدرات االبد
ز
اع والتفكي  الناقد والتعبي  هذه الطريقة ف

حات  بحرية والثقة بالنفس. حيث يتم تجميع كل األفكار والمقير

 . نسب منها مع الطالب ثم تحديد األ  ومناقشتها 
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 : كتشافباال التعليم  -5

تعتمد عىل إعادة تنظيم المعلومات المخزونة وتكييفها لرؤية 

عىل التشويق واالثارة الذي يزيد تساعد وهي  . جديدةعالقات 

ي اكتشاف 
ز
من الحافز للتعلم. ويعطي الدور الفاعل للطالب ف

 . ناقد والتخلص من التسليم لآلخرينالمعلومات والتفكي  ال

 

ي  -6
ز
 : learning  Cooperativeالتعلم التعاوئ

ة تضم حيث يتم  تقسيم الطالب إل مجموعات صغي 

مستويات معرفية مختلفة وكل مجموعة لها مهمه معينة وكل 

ي المجموعة ل
ز
لف به حيث  هفرد ف

ُ
يتعاون طالب دور ك

ي تحقيق هدف أو أهداف 
ز
كة. المجموعة الواحدة ف مشير

طلب من كل مجموعة جمع مادة علمية و 
ُ
إعداد عرض لهذه وي

تجميع المواد العلمية بها لكل المجموعات. و المادة وتقديم

يئة التدريس يقوم عضو ه ،المجمعة من كل المجموعات

ة. إل بينها للوصول  قبربطها مًعا والتنسي الهدف من المحاضز

الطريقة تجعل المتعلم محور العملية التعليمية وتكسب وهذه 

ي تقويمهارات القيادة والتواصل مع ا
ز
 . روابط الصداقة ةآلخرين ف
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 : Role Playingلعب األدوار  -7

تعتمد هذه الطريقة عىل تقمص أو محاكاة موقف تعليمي واقعي 

ي أحد األدوار  بلعبحيث يقوم كل طالب 
ي الموقف  النر

ز
توجد ف

ي حدود عالقة دور 
ز
بأدوارهم. وتتيح هذه  هويتفاعل مع اآلخرين ف

الطريقة فرص التعبي  عن الذات وتدريب الطالب عىل المناقشة 

الطالب وتقبل  ىوالمشاركة الفاعلة وتشجيع روح التلقائية لد

 . ء المختلفة واكتساب الثقة بالنفساآلرا 

 

ي  -8
ر
 :  learning –Selfالتعلم الذائ

ات بطريقة ذاتية بدون  فيهيكتسب الطالب  المعلومات والخير

ي المستقبل من البحث العلمي  حنر أحد  يعاونهان 
ز
يتمكن ف

واكتساب المعلومات المختلفة مما يساعد عىل تنمية مهاراته 

وان والقدرة عىل مواصلة التعليم والتعلم بنفسه  وشخصيته

ي  ُملم بكل ما يكون 
ز
ي مجال تخصص ويتم ذلك ف

ز
هو جديد ف

لية وتقارير وعروض األقسام  ز من خالل طلب واجبات ميز

ي تخصصميناوسي
ز
ي موضوعات حديثة ف

ز
  . رات ومقاالت بحثية ف
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وعات -9  :  Projectsالمشر

وع ونستخدم  الطالبحيث نكلف  ي صورة مشر
ز
بالقيام بالعمل ف

فيه الكتب والبحث عن المعلومات كوسائل لتحقيق أهداف 

و  ويتم من خالل هذه الطريقة تنمية مهارات  . وإنجازه عالمشر

الطالب حيث يتم )اختيار  ىالتخطيط وتحمل المسئولية لد

وع  وعات ، التقويم( –التنفيذ  - التخطيط له –المشر ومنها مشر

ي نطاق 
ز
وع ف التخرج وهذا يتطلب أن يقوم الطالب بعمل مشر

ي ال
ر
 : تخصص الستكمال متطلبات التخرج وذلك تبًعا لآلئ

 ،يقوم كل قسم علمي بتقسيم الطالب إل مجموعات -

اف عضو هيئة تدريس  وتقوم كل مجموعة تحت إرسر

وع التخرج  . من القسم بإعداد وتنفيذ مشر

وعمن  ءاالنتها عند  - يقوم طالب كل مجموعة  المشر

وع وطباعته  ي عن المشر
م إرسال هذا ثبإعداد تقرير فنز

التقرير إل لجنة التحكيم الخارجية المرشحة من قبل 

 . عميد المعهد 

ة ء لجنلعقد مقابالت من أعضا يتم تحديد موعد  -

ي وطالب المشاريــــع لتقيم  الداخىلي التحكيم  والخارجر
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الطالب وتقوم اللجنة بمنح كل طالب تقدير ى مستو 

وع همناسب لمستوى ادائ ي المشر
ز
 . ف

 

 التعليم  -10
ز
وئ  : Learning -Eااللكير

حيث يوجه عضو هيئة التدريس الطالب للبحث عن 

ي اال 
ز
نت ثم يتم مناقشتها مع الطالبموضوعات معينة ف  نير

التنسيق بينها لتحقيق أهداف معينة. تساعد هذه الطريقة و 

ي  عىل
ز
 الطالب ىالتطور العلمي لدو  مسايرة التوسع المعرف

ي الحياة اليوميةو 
ز
 . توظيف التكنولوجيا ف
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 طرق التقويم بالمعهـد

ي المعهد هذه الطرق لقياس مد
تحقيق مخرجات التعليم  ىيتبنز

امج التعليمية المقررات مع تحديد نقاط القوة و  والتعلم للير

 ا فيما يىلي عرضو  تقويمها و  نقاط الضعفو  تعزيزها و  الطالب ىلد

 : وهي  لهذه الطرق

 . ساعات التطبيقات -

 . ناراتيسيم – أبحاث – تمارين – واجبات  -

 . تحريري( - عمىلي  – )شفوي االمتحانات -

 . تقديمية عروضو  تقارير  -

ي  -
 . عمىلي و  تدريب صيقز
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اتيجية التدريسآ  : التقويمو  التعلمو  لية تنفيذ اسير

تكليف لجنة مكونة من أعضاء هيئة تدريس من كل قسم  -

ام بتطبيق هذه  ز اتيجيةلمتابعة االلير  . اإلسير

استخدام هذه  عىلمقرر يضم االدلة اعداد ملف لكل  -

اتيجية وعات وسيمو  من بحوث اإلسير  . ناراتيمشر

ي  يظهر و  تقييم المقررات الدراسية سنويا  -
ز
هذا التقييم ف

 . تقارير المقررات

امج التعليمية  - من ان عملية التدريس  للتأكد تقييم الير

 . اختالفهم عىلوالتعلم والتقويم مناسبة للطالب 

يمية المناسبة البيئة التعلو  زمةالالمراجع الو  توفي  الكتب -

اتيجية لهذه  . اإلسير

 هيئة التدريس ألعضاءاعداد الدورات التدريبية المناسبة  -

اتيجيةالهيئة المعاونة لضمان تحقيق هذه و   . اإلسير
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اتيجية التدريسآ  : التقويمو  التعلمو  لية مراجعة اسير

 . نتائج االمتحانات -

 . مقابالتهمو  استبيانات الطالب -

 . الهيئة المعاونةو  استبيانات اعضاء هيئة التدريس -

االطراف و  التدريبو  استبيانات جهات التوظيف -

 . المجتمعية

االستبانات السابقة التخاذ و  تحليل نتائج االمتحانات -

عمل تغذية راجعة لتحديث هذه و  االجراءات التصحيحية

اتيجية  . اإلسير
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 : القواعد المنظمة لالمتحانات

 

 شكل الورقة االمتحانية: 

م جميع االقسام بالنموذج  - ز  الموحد لورقة االمتحانتلير

موزع عليه  لإلجابةكيفية كتابة االسئلة مع عمل نموذج و 

 . الدرجات

يضع كل عضو هيئة تدريس أسئلة االمتحان بما يحقق  -

يتم و  . تعلم من المقرر الذي قام بتدريسهجميع نواتج ال

قياس ذلك بأن يعد عضو هيئة التدريس ورقة موازية لورقة 

ي م
ز
أمامه ما تم قياسه من و  صفوفةاالسئلة تضع كل سؤال ف

 . ((Blue Printنواتج التعلم و  مخرجات

ونية  - ترسل وحدة ادارة الجودة لكل قسم علمي نسخة الكير

ة حنر من النموذج الموحد   . يتم الكتابة عليها مبارسر
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 مواصفات االمتحان: 

يراعي ان تغطي االسئلة جميع مستويات نواتج التعلم  -

 . المستهدفة للمقرر 

ة - تكملة  –اختيار من متعدد  - تنوع االسئلة من مقالية قصي 

المقرر مع البعد عن االسئلة المقالية  عىلكان ينطبق   إذا 

 . الطويلة

 . توضع الدرجة المخصصة لكل سؤال امامه -

ي  ىاالقل من المحتو  عىل% 75يغطي االمتحان  -
ز
 المعرف

 . المهاري للمقرر  ى% من المحتو 75و

 . لإلجابةزمن المحدد توافق عدد االسئلة مع ال -

 - توافق االسئلة مع عدد الساعات التدريسية )النظرية -

ي كل جزئية بما يتناسب مع طبيعة  –العملية 
ز
التدريبية( ف

 . المقرر 
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 تقييم االسئلة: 

تشكل لجنة تقويم بكل قسم من اعضاء هيئة التدريس داخل 

ي تقوم و  المعهد 
ر
 : باآلئ

 . تصحيح اوراق االجابةمتابعة و  تنظيم اعمال االمتحانات -

ام بمواصفات  - ز تقويم االمتحان التحريري من حيث االلير

 . االسئلة السابق ذكرها 

من تغطية جميع المخرجات التعليمية المستهدفة  التأكد  -

 )نموذج تقييم الورقة االمتحانية(. من خالل 

تراجع اللجنة تصحيح عضو هيئة التدريس من خالل  -

ي قام بوضعه 
امه بطريقة  للتأكد نموذج االجابة النر ز من الير

من توزيــــع درجات كل  والتأكد  العادلةو  التصحيح الشفافة

 . جزئية من أجزاء السؤال

دراسة نتائج و  المعهد  ىمستو  عىلتحليل نتائج االمتحانات  -

 . التقييم

 . بكل ما يخص االمتحاناستقبال تظلمات الطالب  -

تقدم هذه اللجنة تقريرا مفصال لرئيس القسم بما يتضمن  -

كيفية و  نقاط الضعفو  كيفية تعزيرها و  القوةنقاط 

 . جتها لمعا
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 االجراءات التصحيحية

االقسام و  يتم مناقشة التقرير السابق بوحدة الجودة -

 . العلمية

يتم و  يتخذ مجلس القسم االجراءات التصحيحية الالزمة -

 . اثباتها بتقرير المقرر السنوي للقسم

ز  - يتم ادراج هذه االجراءات التصحيحية بخطة تحسي 

امجو  المقررات  . الير
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