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 استراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم
 

ق رسالة والتعلم لتحقيق أهداف البرنامج التعليمي وكذلك لتحقي لتدريساستراتيجيات وأساليب متنوعة ل تتبنى الكلية

عداد إمقررات ولل لطبيعة المنهج الدراسى التعلم المستخدمة وفقا  و دريسستراتيجيات التوتختلف إ ورؤية الكلية

الطالب حيث يتم التدريس عن طريق المحاضرات والحصص المعملية والتمارين والتدريب الصيفى والمشروعات 

 لميدانية. ا

 ٢٢لموافق من يوم األحد ا اعتبارا تطبيق طريقة التدريس والتعلم إلكترونيا عن بعدتقرر وفقا لقرار رئيس الجامعة 

 .٢٢٢٢مارس 

 قامت كلية الصيدلة ،COVID-19الوضع الحالي من تحويل الدراسة للتعلم عن بعد نتيجة جائحة لضمان مسايرة و

 ساليب التقويم. أبتعديالت في طرق التدريس والتعلم و باالسكندرية جامعة فاروس -والتصنيع الدوائي 

لتفاعل لمعلومات وللطالب لتلقي ال توظيف التكنولوجيا في الحياة اليوميةلي إالحالية  ساليب المتبعة في الفترةتهدف األ

 ساتذة.مع األ

الدمج بين التعلم وجها لوجه  يعتمد عليوالذي  (Blended Learning)تطبيق التعليم المتمازج  لذلك سيتمو

 و التعلم عن بعد الكترونيا.التقليدى( او التعليم الصفى )

 اقر المجلس االعلي للجامعات نسبة استرشادية تنص علي ان النسبة في الكليات العملية ككلية الصيدلة تكون كاالتي:

  :0٢-0٢التعلم وجها لوجه% 
  :0٢-0٢التعلم عن بعد%. 

 حسب وضع الجدول و الخطة الدراسية في كل فصل دراسي.و تتحقق هذه النسبة 

  (Blended Learning) :أمثلة لطرق التعلم الهجين

1- The flipped Classroom Blended learning; where students are introduced to 

content at home, and practice working through it at the campus supported by 

either their peers or course instructors. In this way, traditional roles for each 

space are flipped. 

2- Project-Based Blended learning; is a model in which the student uses both 

online learning and face to face instructions to publish project-based learning 

assignments. 

3- Self-Directed Blended Learning; where students use a combination of online 

and face to face learning to guide their own personalized inquiry, connect with 

mentors physically and digitally, etc. . In this type, the challenge for the 

instructors is to be able to judge the success of the learning experience without 

de-authenticating it., while for students, the challenge is to seek out models of 

products, processes and potential that can provide the kind of spark that can 

sustain learning while being self-aware enough to know what’s working and 

why, and to make adjustments accordingly.   
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استخدام الطرق  كمل:جهزة ليتحقق علي الوجه األدوات واألويتم تطبيق ذلك عن طريق استخدام مجموعة من األ

جهزة ، أليآلا جهاز الحاسبافة الي استخدام التقليدية المتمثلة في التدريس بقاعات المحاضرات و معامل الكلية باالض

 Googleشبكات االتصال والمنصات االلكترونية المتاحة مثل الفصول االفتراضية  ،التليفون المحمول المطورة

Classroom   غير تقليديةالطرق ال والتقليدية  التدريس والتعلم المزج بين طرقيعني تحويل  مما. 

المختلفة ترونية االلكلي المنصات إساتذة المقررات وكيفية الدخول أتم ابالغ الطالب تفصيليا بكيفية التواصل مع ي 

من خالل موقع الجامعة والبريد االلكتروني ومتابعة ذلك من خالل تواصل المرشد االكاديمي مع طالبه لمساعدتهم 

 بالتفاعل داخل المنصات االلكترونية.ي معوقات و متابعة التزامهم أفي التغلب علي 

 أوال: طرق/ استراتيجيات/ أساليب التدريس والتعلم:
 

 طرق تقليدية: -أ
 

وتتمثل فى إلقاء المحاضرات على الطالب هذا وتحرص الكلية على تطوير أساليب المحاضرات وذلك بإدخال 

 المعلومات للطالب. ايصالمما يسهل  المحاكاة،، وأساليب ومقاطع الفيديو، Power Pointأساليب ال 

 والتعلم التالية: دريسأساليب الت -جامعة فاروس باالسكندرية–كلية الصيدلة  حيث تستخدم

- Lectures محاضرات                          

- Laboratory Sessions حصص معملية                  

- Tutorials تمارين                                            

- Role play simulation محاكاة             

- Group presentation مجموعات عرض       

- Assignments ابحاث                       

- Research projects مشاريع بحثية        

- Case studies دراسة حاالت                

- Group discussions نقاش جماعي         

- Site visits زيارات ميدانية                   

Field projects  مشروعات ميداني-        
 

 طرق غير تقليدية: -ب

ساتذة المقررات من خالل شبكة االنترنت بما يضمن تحقق أاتاحة التفاعل مع  التعليم االلكتروني:عن طريق 

 التدريس عن بعد. 

لجميع المقررات يشمل تطبيق  من محاضرات وتمارين وحصص عملية الكتروني ىتم اعداد محتو 

 تية والتي تجمع بين التدريس االلكتروني المتزامن وهو تعليم الكتروني يتمطرق/استراتيجيات التدريس المختلفة اآل

أو االجتماعات  و اللقاءات  Chat و عن طريق كتابة التعليقات وأوالفيديو أستاذه بالصوت أفيه التواصل بين الطالب و

لمية الكتروني للمادة الع ىباالضافة الي التدريس االلكتروني الغير متزامن من خالل تحضير محتو االلكترونية

 وعرضها من خالل الفصول االفتراضية علي منصات التعليم االلكتروني وتظل متاحة للطالب في كل االوقات. 

 التعليمية: هدافم االلكتروني لتساعد المتعلمين علي تحقيق األالتعلي ىلإتم تحويل جميع طرق التدريس والتعلم 

ليتمكن الطالب من طباعتها ومتابعة  PDFترفع أوال المحاضرات في صورة ملف   :Learning-Eالمحاضرات 

ع رفوت المحاضرات بتسجيل صوتي مصاحب لعرض المحاضرة ىتحضير محتواألستاذ أثناء الشرح، ويتم 

نواع االمحاضرات علي منصة التعليم االلكتروني مع اتاحة الفرصة للطالب لكتابة التعليقات والرد عليها كنوع من 

 التواصل والتفاعل مع المحاضر.

تطبيقات المحاضرات تتم من خالل عرض التمارين الكترونيا مصاحب له شرح صوتي  :Tutorials -Eالتمارين

 طالب لكتابة التعليقات للتفاعل مع عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة.مع اتاحة الفرصة لل ىللمحتو
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يتم االستعانة بفيديوهات سواء من شبكة االنترنت أو مسجلة بواسطة عضو هيئة التدريس أو  : Videosفيديوهات

 .عضو الهيئة المعاونة وذلك لشرح أجزاء معينة في الحصص العملية والتمارين

جامعة فاروس باالسكندرية بتنمية مهارات  - تهتم كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي :earning L-elfSالتعليم الذاتي

تيجية يقوم استراالطالب من خالل تفاعل الطالب االيجابي مع وسائل التكنولوجيا الحديثة. ويعتبر التعليم الذاتي 

على قدراته الذاتية في التحصيل من مصادر التعليم المختلفة مما  الطالب فيها بتحصيل المعارف والمهارات معتمدا  

و يتم  الطالب ى. يتم طرح موضوع من ضمن محتويات المقرر علينمى شخصيته ويمكنه من مواصلة التعلم بنفسه

تشجيعهم علي البحث في هذا الموضوع من خالل االنترنت حيث يتم تجميع المعلومات من خالل مراجع الكترونية 

 .ثم مناقشتها مع أستاذ المقرر وراق بحثية تتناول الموضوع وقراءتها وتحليلهاأو

والحصص العملية سئلة للطالب من خالل المحاضرات والتمارين أتتم بطرح  :ork Wome Hواجبات منزلية

 رسال الحل الكترونيا من خالل منصة التعليم االكتروني بما يحقق تحسين قدرة الطالب علي حل المشكالت.  إلحلها و

فراد المجموعة أهذه االستراتيجية تقوم علي التفاعل االيجابي بين  :Learning Cooperative-Eالتعاوني  التعلم

لتعاون فراد المجموعة باأبحيث يقوم  وبة بالمقررأو تكليفات جماعية مطل طبيقها من خالل مشاريع التخرجتو يتم 

 جل تحقيق اهداف مشتركة.أوتبادل المعلومات من 

تدريب الطالب الكترونيا علي حل المشكالت من خالل عرض مشكلة يتم  :olving Sroblem P-Eحل المشكالت

 التمارين والمحاضراتالعملية و حصصالثناء أو حلها مصاحبا بصوت وصورة من خالل االنترنت ويتم هذا النوع 

 من خالل منصات التعليم االلكتروني.

تتم من خالل انشاء منصات الكترونية خاصة بمشاريع التخرج و  : rojects PGraduationمشروعات بحثية

 ىيضا عمل اجتماعات علي الهواء مباشرة مع الطالب لمناقشتهم في المحتوأيتم  التواصل مع الطالب من خاللها.

  .العلمي ومساعدتهم في استكمال االبحاث

سيناريوهات تعليمية ة، حيث يتم اعداد التجريبي ممارسةالمحاكاة هو شكل من أشكال ال :Simulation محاكاةال

 يعد هذا النوع منو. البمن خالله الطيتفاعل تمثل واقعا ألستاذ وضع المتعلم في "عالم" كما هو محدد من قبل ات

أن يحلل ويجري عمليات التكامل  الطالبأقوى برامج الكمبيوتر التي اُستخدمت في التعليم؛ حيث يتطلب من 

ويتم درس المحاكاة في الخطوات التالية: تقديم  والتركيب، ثم تطبيق المعرفة األساسية عند مواجهة مشكلة معقدة،

ذه ويمكن تطبيق هو يتغير النظام بناء على إجابة أو تفاعل الطالب. الموقف للطالب، تفاعل الطالب مع النظام، 

 الطريقة في الحصص العملية والتدريب الصيفي.

 ساليب تقويم الطالب:أثانيا: 

 ساليب متعددة للتأكد من تحقيق األهداف التعليمية، منها:أيتم تقويم الطالب ب

 Written Exams (Quizzes, Midterm & Final)  

 Laboratory Exams   (Weekly and/or Final)       

 Final Oral Exams      

 Field  Project )مرفق وثيقة تقويم المشروع الميداني(       

 Graduation project )مرفق وثيقة تقويم مشروع التخرج(    

 Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

 Objective Structured Practical Examination (OSPE) 

 Self-assessment  

 Peer-assessment 

 Assignments 

 Portfolio for each student 
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 كما تم استخدام طرق التقويم االتية:

 E-Quizzes: عمل اختبارات الكترونية بصفة دورية  

 E-Assignments:  االلكترونية ةالمنص لعضو هيئة التدريس عن طريق رفعها على اتتسليم  

 Interactive Learning:  من خالل التعلم الذاتي بطرح فكرة عن طريق المنصة االكترونية وارسال

وأيضا يقيم الطالب من خالل مدى تفاعله على المنصة  عده لعضو هيئة التدريسأالذي  ىالطالب المحتو

 والمناقشات التي تتم بينه وبين عضو هيئة التدريس

 Zoom Meeting:  الهواء مباشرة لتقييم مشاريع التخرجمناقشات حية على  

 Online Practical Exams 

 Online Exams 


