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 ةمقدم

و يتم  التدريس عملية تربوية توصل من خاللها المعلومة أو الفكرة إلى الطالب ،       

التأكد من تخزينها فى معلوماته المكتسبة ثم تحويلها عند الطلب إلى مهارة حياتية 

 .يطبقها فى ممارساته اليومية 

كما أنها تعرف بمشاركة المعلومات و الخبرات حول موضوع ما بطريقة تحفز      

المعلم ثم و يتكون التدريس من . التفكير و الدافعية لدى الطالب مع تنمية حبه للتعلم 

الطالب ثم المادة العلمية ، هذا و يُعد الطالب هو محور العملية التعليمية ، فهو العنصر 

 .الثابت فى هذه المعادلة 

هذا و توجد العديد من أساليب التدريس التى تختلف بإختالف العناصر المكونة      

تغير إسلوب التدريس للتدريس ، و هى المادة العلمية و الطالب و الُمعلم ، فيمكن أن ي

تبعاً لشخصية و طريقة الُمعلم ، أو يختلف إسلوب التدريس وفقاً لتفضيل الطالب و 

 .قدرته الفطرية على اإلستيعاب و الفهم 

و على هذا تتنوع أساليب التدريس وفق تفضيالت الُمعلم فى قاعة الدرس و إسلوبه      

وفقاً لفلسفته التعليمية و قوانين المؤسسة  العام فى التعامل مع المادة الدراسية و الطالب

 .التى تتبعها 

و على ذلك فال يمكن أن يتشابه معلم و آخر تماماً فى إسلوب التدريس على إعتبار       

 أن إسلوب التعلم هو السلوك الذى يتخذه المعلم دون اآلخرين ليصبح سمة خاصة به ،

و لذلك ال يمكن عد أو حصر أساليب التدريس فلكل معلم إسلوبه الخاص به الذى يميزه 

 :وفيما يلى إستعراض ألساليب التعليم و التعلم المتبعة فى البرنامج . عن اآلخرين 
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 :  برنامجالأساليب التعليم و التعلم المتبعة فى 

 1:واإللقاء المحاضرة إسلوب -1
 أن يمكن ال إيجابيات من له لما كلياً  ةالتقليدي والتعلم التعليم أساليب عن ستغناءإلا اليمكن بالطبع

 (التدريس هيئة عضو) األستاذ لتقاءإ يجابياتهإ أهم من يبرز حيث آخر، تعليمي بديل أي يوفرها

 سيلةو أقوى يمثل لتقاءاإل هذا أن تصالاإل وسائل في معلوم هو وكما .لوجه وجهاً  (الطالب) والمتعلم

 ففيها تعلمها، إلى يحتاج واآلخر المعلومة يحمل أحدهما  شخصين بين المعلومة ونقل تصاللإل

 داخل والتطبيقات والتدريبات الشفهية واألسئلة والحوار والمناقشة والصوت الصورة تجمع

 يمكن وبذلك به، وتتأثر كامالً  التعليمي والموقف الرسالة على تؤثر وحيث بالمعامل، أو المحاضرة

 عملية وتحدث النمو، يحدث وبالتالي منه المرغوب نحو السلوك تعديل يتم ثم ومن الرسالة، تعديل

 .التعلم

 أعضاء وتوفير التهوية وجيدة مجهزة ومعامل تدريسية قاعات توفير علي ةالمؤسس تحرص ولذلك

 .المحاضرات إللقاء ةءكفا ذو تدريس هيئة

 2العرض التوضيحي  سلوبإ .2

معلم في توضيح فكرة أو أكثر مرتبطة بموضوع العرض التوضيحي على نشاط الُ  يعتمد أسلوب

معين لتحقيق أهداف محددة بإستخدام وسيلة تعليمية أو أكثر، وذلك يهدف إلى توضيح الحقائق من 

، زية، أو تعبيرية مثل عرض توضيحيخالل مشاهدة المتعلمين المباشرة لها، أو لنماذج حية، أو رم

حيث تخدم الهدف التعليمي،  وخطط التصنيف ةوسائل تعليمية كصور بطاقات الفهرس أو عرض

أو زيارة المواقع، أو مؤسسات تخدم الموضوع المراد تدريسه، ويختلف عن المحاضرة في أنه 

 .يستخدم حاسة السمع والبصر بينما المحاضرة تعتمد على السمع فقط

 3 والحوار ةسلوب المناقشإ .3

طريقة حديثة للتعليم، ويتم فيها إيصال المعلومة إلى الطالب من خالل مناقشة موضوع المناقشة هي 

، أي بمشاركة من خالل محادثات بين الطالب و األستاذ فى موقف تعليمى معين معين بشكل جماعي

من خالل طرح  جميع الطالب في النقاش، حيث يقوم المعلم فقط باإلشراف على الطالب وتوجيههم

كما يقوم المعلم بإعطاء الطالب مصادر مختلفة حتى . اإلجابة عنها من خالل المناقشة األسئلة و

يطّلع عليها الطالب قبل المناقشة، فيحصلون على معلومات ابتدائية، ثم ومن خالل المناقشة التي 

. يقودها المعلم ويشرف عليها، يتوصل الطالب إلى المعلومة النهائية من خالل التفكير واالستنتاج

ثناء الدرس أ ةجذبهم للمشاركتو همتباهإنفتثير تساعد على تنمية مهارات التعلم عند الطالب،  وهى

، و تساعد تجاهات والتقديرعلى التفكير والميول واإل ةلكثير من المعلومات والقدرا ،كما تكسبهم

تجعل التقييم يسير ، و طالبه في التمييز فيما بينهم من حيث التفوق والضعف ةالمحاضر على معرف

مثل  ةتنمي عند الطالب المهارات المختلف، وةلى جنب مع التقييم عن طريق االسئلة والمناقشإجنباً 

 ةحساسهم بالقدرإمفهوم الذات من خالل  همتنمي لدي، كما والتعبير عن الرأي ةعلى المناقش ةالقدر

لبعض حيث يستفيدون اليم بعضهم على تع، و تساعدهم جتماعيعلى المشاركة والفهم والتفاعل  اإل

، و تجعل الطالب هم محور حاضر وطالبهمبين ال ةالرابط والصل ةتساعد في تقوي، ومن زمالئهم 

، العملية التعليمية و يشاركون بفاعلية فى المحاضرات و تتيح لهم جميعا المشاركة و فرصة التفكير

 .و يثستخدم هذا افسلوب فى جميع مقررات البرنامج
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 4 (التعلم النشط) العصف الذهني سلوبإ .4

ستراتيجية حديثة لتطوير المحاضرة التقليدية فهي تشجع التفكير اإلبداعي وتطلق الطاقات إهي 

الكامنة عند المتعلمين في جو من الحرية و األمان يسمح بظهور كل األراء واألفكار حيث يكون 

عرض المشكلة ويقوم الطالب الطالب ويقوم يُ  والمتعلم في قمة التفاعل في الموقف التعليمي ،

بعرض أفكارهم ومقترحاتهم المتعلقة بحل المشكلة وبعد ذلك يقوم المدرس بتجميع هذه المقترحات 

ومناقشتها مع الطالب ثم تحديد األنسب منها ويعتمد هذا اإلسلوب على إطالق حرية التفكير وإرجاء 

 هذا مزاياو من  .ر وجواز البناء على أفكار األخرينالتقييم والتركيز على توليد أكبر قدر من األفكا

حتاج إلى تكاليف فضال يقتصادي فال إو، حتاج إلى تدريب طويليسهل التطبيق فال  5: أنه اإلسلوب

بحرية  اآلراءالثقة بالنفس من خالل طرح ، ونمي التفكير اإلبداعيكونه مسلى و مبهج، ويعن 

يساعد العصف الذهني المتعلمين على الطالقة في التعبير عن هذا و .دون تخوف من نقد اآلخرينو

إلخ، وكلها قدرات … بتكاري وسرعة البديهة وإدارة العالقاتإلالرأي، كما يدفعهم إلى التفكير ا

 .ومهارات عقلية يلزم التدريب عليها

 6التعلم التعاونى سلوبإ .5
بيعة العملية كالفهرسة فى المقررات ذات الط من خالل تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة يتم

، يتراوح عدد أفراد من الطالب  تضم مستويات معرفية مختلفةى الوصفية والببليوجرافيا ا

مع تحديد رئيس لكل مجموعة و تكون المجموعات على  أفراد( 6 - 4)بينوعة الواحدة ما جمالم

فق الدور و ةالمجموععمل كل عضو في ي، وتعطى كل مجموعة مهمة تعليمية واحدة، وشكل حلقات

حيث يعطى لكل طالب فى المجموعة مهمة معينة ، و يكون دور األستاذ هو مجرد  الذي كلف به

تفادة من س، وتتم اإلاإلرشاد و التوجيه للطالب داخل العمل بصورة صحيحة داخل كل مجموعة 

أنه هذا اإلسلوب مزايا و من .دةو تعميم الفائ كافة الطالببتعميمها على  المجموعاتنتائج عمل 

 ةالمسئوليينمي ة ، والدراسي المقررات لمختلفمناسب ، ومحور العملية التعليمية الطالبيجعل 

و إدارة  اآلخرينمهارات القيادة والتواصل مع  الطالبيكسب ، والطالبلدى  ةوالجماعيالفردية 

ينمي مفهوم و ،الطالب بينالشخصية  العالقاتيؤدي إلى تقوية روابط الصداقة وتطور ، والوقت

من معلومات  الطالب يتعلمهيساعد على تعلم وإتقان ما ، ونفسهمأب وثقتهم الطالبالذات لدى 

يتيح فرصة ، و والنشاط للموقف التعليمي ةالحيويوإيجاد  ينيؤدي إلى كسر الروت، وومهارات

 .الجماعيللعمل بروح الفريق والتعاون والعمل 

 7الذاتى م التعل اسلوب .6

ستعداداته ة إبرغبته الذاتيه بهدف تنمي ذي يقوم به الطالب مدفوعاً هو النشاط التعليمي ال

شخصيته وتكاملها والتفاعل  ةهتماماته بما يحقق تنميإلميوله و مكاناته وقدراته مستجيباً إو

، والتعلم عتماد على نفسه والثقه بقدراته في عمليه التعليم مع مجتمعه عن طريق اإلالناجح 

و يظهر هذا فى البحث على .يتعلم ومن أين يحصل على مصادر التعلم  فوفيه نعلم الطالب كي

 .اإلنترنت و القراءات الخارجية 

 ةالتعليمي ةلمادلتقان المتعلم إبين المتعلمين ، و ةالفروق الفردي ةمراعايقوم التعلم الذاتى على  و     

توفير  لدى المتعلمين ، و تشجيع التفكير الناقد: بـ  المعلم يقوم  و.تقانلي مستوي اإلإبه والوصول 

عتماد األسئلة إدفع المتعلمين إلى ، و ة المساعدة على التعلم الذاتييالمصادر المعرفية والبيئ

من نفسه، وتشجيعه  جعل المتعلم واثقاً  ، وحثهم على ربط التعلم بالمواقف الحياتية ، والمفتوحة 

 .تنمية مهارات القراءة والتحليل لدى المتعلمين ،األخطاء في طريقه نحو التعلمرتكاب إأثناء 
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 :8( المعكوس)التعلم المقلوب   .7
يتم  حيث مهارات التفكير عند الطالبتنمية لأحد الحلول التقنية الحديثة  المقلوب التعلم يعد

ستفادة من التعلم في العملية التعليمية، بحيث يمكن للمعلم قضاء مزيد من الوقت إللتوظيف التقنية 

يقوم الطالب بمشاهدة ففي التفاعل والتحاور والمناقشة مع الطالب بداًل من إلقاء المحاضرات، 

األستاذ على منصة الجامعة أو برنامج يرفعها  للمحاضرات في المنزلعروض باور بوينت 

تحت  القاعة الدراسيةستغالل الوقت األكبر لمناقشة المحتوى في إ، ليتم  ميكروسوفت تيمز

 .إشراف المعلم
أحد أنواع التعلم المدمج الذي يستخدم التقنية لنقل المحاضرات ” المعكوس“و يعد التعليم المقلوب 

من حركة واسعة يتقاطع فيها التعلم المدمج والتعلم  اً ءخارج الفصل الدراسي، وبذلك يعتبر جز

فعيل ستراتيجيات التدريس وأساليبه المختلفة التي تسعى إلى المرونة وتإستقصاء وغيرها من باإل

، بشكل أفضل المحاضرةستثمار وقت إ:و من مميزاته  .اً ومشوق اً عدور الطالب وجعل التعلم ممت

التشجيع ، وستيعابهمإتحسين تحصيل الطالب وتطوير ، ووالمعلمبناء عالقة قوية بين الطالب و 

طالع األولي على إللمنح الطالب الفرصة ، أوستخدام األمثل للتقنية الحديثة في التعليمعلى اإل

ستيعاب إتوفير آلية لتقييم المحاضرة مما يساعد   المعلم على التعامل معها، و المحتوى قبل وقت

ختيار المكان إتوفير الحرية الكاملة للطالب في ، وعلى التعامل معها المعلم مما يساعد الطالب

توفير تغذية راجعة فورية للطالب من قبل المعلمين في ، واوالزمان والسرعة التي يتعلمون به

 .تشجيع التواصل بين الطالب من خالل العمل في مجموعات تشاركية صغيرةالقاعة، و
التي يسببها غياب الطالب القسري أو االختياري عن الفصول  والمساعدة فى سد الفجوة المعرفية

 .الدراسية
  : ( الين أون محاضرات+  محاضرات)سلوب التعلم الهجين إ -8

التعلم الهجين هو نموذج لتصميم المقرر الذي يخصص فيه جزء من الوقت في التعلم المعتاد وجها 

 الدرس. هذالكتروني خارج قاعات الوقت مخصص للتعلم اإل وجزء من ،الدراسةلوجه داخل قاعة 

 السياق، وو المهارة،و ،ونواتجهأهداف التعلم  :منهايعتمد التعلم الهجين على عدة عوامل و

يؤدي ، ولوجه والتعليم عن بُعد اً هبين التعليم وجيمزج  و من مميزاته أنه . المصادر المتعلمين، و

العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية  ستفادةاالتحقيق ، والكثافة الطالبيةإلى تقليل 

ألساليب  قاً يأتي تطبي ، وم مدى الحياةتدريجي إلى متعل ليحول الطالب بشك ، وللجامعات التحتية

بط الالزمة لتنفيذ وضع اآلليات والضوا جامعة تتولى كل، واألداء وضمان الجودة المحلية والعالمية

 تصاالتاالالتنسيق مع وزارة  ، كما يتطلبلطبيعة الكليات والبرامج المختلف اً قهذا النظام وف

من خالل  و يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالبنية التحتية،

نواع الدعم المستمر للطالب على كل من المستوى العلمي، والتقني، أتقديم كافة  ، و ITوحدة 

 اإللكترونيوسائل التعلم عن بعد المختلفة من خالل منصة التعليم  ستخداموا، واإلرشاد األكاديمي

المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي  ستخدامابكل جامعة أو  إللكترونيةالمقررات ا إنتاج

استخدام المنصات التعليمية ب، التعليم عن بعد ،وللتعليم اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات مجاناً 

 .أخرىمنصة تعليمية  أيتيمز أو  مثل مايكروسوفت

 في للطالب تعليمية تطبيقات أشهر من تطبيق دعي ثيح تيمز مايكروسوفت برنامج  اهرهشا نمو 

 أن شك وال اإللكترونية، التعليمية والفصول لالجتماعات مكاناً  يوفر ألنه وذلك األخيرة، الفترة

 يحتاجها التي األدوات كل يقدم فهو فعالة تعليمية تجربة هو للطالب تيمز مايكروسوفت برنامج

في نشر الثقافة اإللكترونية والعلمية بين  فعاالً  يلعب دوراً  و،.واحد مكان في والمدرسين الطالب

يقلل من جودة تحصيل المادة العلمية للطالب بل يتيح المناقشة مع المحاضر، ويكون  ، والاألفراد،  

 ، وعلى مختلف المناهج والمواد العلمية المقاربة لما يدرسه طالعااليتيح للطالب ، وأكثر تفاعلية

https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8
https://www.masralhadetha.com/List/8/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.masralhadetha.com/47892/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://www.masralhadetha.com/47892/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://www.masralhadetha.com/45834/%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A2%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84
https://www.masralhadetha.com/45834/%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A2%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84
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يستطيع الطالب من خالله بناء المعرفة والثقافة لديه، وكذلك تكوين أكبر قاعدة من المراجع العلمية 

 .يساهم في تخريج كوادر متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، ووالبحثية لديه
مثل الفيس بوك وتوتير وماسنجر  social media مختلف وسائل ستخدمايعمل على  ويمكن،

 .وبرامج المحادثات، من خالل إنشاء مجموعات لكل فرقة ونشر المادة العلمية عليها واتس آبو

 :يةسلوب الخرائط الذهنإ .9
طريقـة  وهىهذه المعلومات المخزنة،  سترجاعإومن ثم للذهن أسهل طريقة إلدخال المعلومات  هى

فّعالـة وإبداعيـة ألخـذ المالحظات، وتشترك جميع الخرائط الذهنية، في أنها تستخدم األلـوان، ولها 

تركيب طبيعي واحد، ، وأيضا تستخدم جميع الخرائط الذهنية الخطوط والرموز، والكلمـات 

ل المالحظات والتلخيصات المملة إلى مخطط وبهذا يمكن تحوي التخيليةباإلضـافة إلى الرسومات 

 .المخ اإلنسانىمـنظم، وملون وقابل للتذكر يعمل بشكل متالئم ومماثل لكيفية عمل 

 :الدراسية األساليب المستخدمة خارج القاعة.10

 التكليفات أو الواجبات: 

أو المشاركة فى  تقرير أو إعداد بحث فردى أو جماعىتطلب التكليفات على هيئة كتابة أو قراءة 

 .حل مشكلة ما

  العلميةالرحالت أو الزيارات: 

بغرض رؤية التطبيقات العملية لألفكار سواء فردية أو جماعية الطالب بجوالت ميدانية  و فيها يقوم

، و .والمفاهيم والممارسات التي تم تناولها في قاعات الدرس والتي ال يمكن تحققها بأساليب أخرى

الدرس، حيث يقوم الطالب  ةقاعاتعتبر هذه الزيارات هى نشاط تعليمى منظم و مخطط له يتم خارج 

تحت إشراف األساتذة بالبرنامج بالقيام بهذه الزيارات ألغراض تعليمية محددة ، و يكون لهذه 

ويجب  ا ،الرحالت صلة بأهداف العملية التعليمية بالبرنامج ، و ترتبط بالمقررات التى يدرسونه

اإلنتهاء منها يقوم األستاذ بعمليات المتابعة و التقييم أن تكون تلك الزيارات مخططة جيداً وبعد 

ات مختلف أنواع مثل زيار ، لقياس مردود هذه الزيارات على تغير الحالة المعرفية للطالب

 .من مزاياها أنها تعطى الطالب خبرات ال يمكن التوصل إليها داخل قاعات المحاضراتو المكتبات

  األبحاثالمشروعات أو: 

لها نفس قواعد التكليفات والواجبات حتى تتوفر للطالب فرصة لبذل مجهود أكبر في فترة زمنية 

كتساب مهارات التخطيط إاإلحساس بالمسئولية مع لديه وهنا يتعلم الطالب بالعمل وينمي .أطول

 .والمشكالتوالمبادرة ويرقى بعملية التعلم الذاتي، وتمكنه من الدراسة التفصيلية للموضوعات 

 نترنتإلاداخل معمل  ةالتدريبات العملي: 

الخاصة ببعض المقررات  ةيتم تطبيق الدروس العمليو بالبرنامج،الخاص من خالل معمل اإلنترنت 

 ذلك.طبيعتها  تقتضي التي

 :الخاصة بالبرنامج  االحتياجاتاألساليب المستخدمة مع الطالب من ذوى .11

الخاصة  االحتياجات ذويحيث يقوم بدمج الطالب من  بالدمج،الخاصة  االستراتيجيةيتبع البرنامج 

زيادة فرص  وذلك بهدف التعليمية،مع تلقى نفس البرامج  المحاضرات،مع الطالب العاديين فى 

من  والطالب العاديينالخاصة  االحتياجات ذويالطالب من  والتربوي بين االجتماعيالتفاعل 

، كما يسمح لهم بالمشاركة مع الطالب العاديين فى األنشطة غير االجتماعيخالل التكامل 

 .ن الطالب العاديينأموارد الجامعة شأنهم ش واستخدام كافةاألكاديمية 

https://www.masralhadetha.com/43634/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D8%A2%D8%A8
https://www.masralhadetha.com/43634/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D8%A2%D8%A8
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به بنفس الفرص  االلتحاقالخاصة ممن يرغبون فى  االحتياجاتفيسمح البرنامج للطالب من ذوى 

يمنحها للطالب العاديين فيما يسمى بالدمج الشامل و ال يستثنى من ذلك أحداً ممن تنطبق عليهم  التي

الحد األدنى من  استوفىبالبرنامج و هو ما يُعرف بفلسفة عدم الرفض طالما  االلتحاقشروط 

 .به  لاللتحاقالدرجات المشروطة 

الخاصة فى البيئة العادية إلى الحد الذى تسمح به قدراتهم ،  االحتجاجاتفيتعلم الطالب من ذوى 

الخاصة و الطالب العاديين فى اإلطار  االحتجاجاتالطالب من ذوى  ما بينمع إقامة عالقات 

 . االجتماعيو  التربويو  التعليمي

 :فى البرنامج إمتيازات يحصل عليها الطالب من ذوى اإلحتياجات الخاصة 

يحصل الطالب من ذوى اإلحتياجات الخاصة على رعاية و إهتمام أكبر من الطالب اعاديين و 

عن الطالب العاديين  إضافيقتما يحتاجون حيث تخصص لهم ساعات مكتبية و إرشاد و توجيه 

لى شرائط كما يتم تحويل المحاضرات لهم بلغة برايل و تسجيلها أحيانا أخرى ع ذلك،متى ما طلبوا 

 امتحاناتباإلضافة لوضع  الكلية،كاسيت بالتعاون مع مركز رعاية المكفوفين و المعوقين فى 

الخاصة فكرياً و ذهنياً  االحتياجاتالحاجة كما فى حاالت الطالب من ذوى  اقتضتخاصة بهم متى 

 الجامعة.تراعى فيها ظروفهم و ذلك بناء على تعليمات 
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 :قائمة المصادر-12

 

 .ر العلم واإليمان للنشر والتوزيعالطبعة األولي.. دسوق، مصر: دا أساليب التعليم والتعلم النشط .2012سيد، أسامة محمد. 

القاهرة: دار الطالئع للنشر  .استراتيجيات التعليم والتعلم العالجي للتالميذ ذوي صعوبات التعلم .محمد، محمد علي كامل

 .2006والتوزيع والتصدير، 

 التطوير مجلة". طه، حسن، خليفة بن حارب اليعقوبي، و خالد عمران. "أساليب التعلم الذاتي اإللكتروني التعاوني
  /182478http://search.mandumah.com/Record. مسترجع من64 - 63(: 2012) 68، ع 10س  التربوي

 

 -http://mu.menofia.edu.eg/sci/sci_quality/View/66496/ar 

 

 

https://mqaal.com/2017/09/01/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-

%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D9%8A/ 
3 

 

( متاح علي : 2016الحديثه .)فبراير بسمه كمال العتيني . أساليب التعلم -

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%8

4%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8

A%D8%AB%D8%A9 

 

 http://feng.bu.edu.eg/feng/index.php/astrاستارتيجيات التعليم والتعلم والتقوين . كليه الهندسه بشبرا 

 

 

https://www.new-

educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-

%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1 

 

 

. جامعة االميره نوره . لمؤسسي والبرامجي:مشروع التأسيس للجودة والتأهل لإلعتماد ااستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم 

-http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/Quality/Documents/3

D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A%

A%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%

88%D9%8A%D9%85.pdf 

 

 file:///C:/Users/HOPTY%20MIRA/Desktop/245201713372731.pdf- استراتيجيات التعليم والتعلم . 

 

 -https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85 

 .46-43م. ص ص 2016القاهرة : مكتبة زهراء الشرق ، -سهير محمد سالمة شاش. إستراتيجيات دمج ذوى اإلحتياجات الخاصة .

المملكة العربية السعودية : عمادة التطوير الجامعى ،  -وزارة التعليم العالى .جامعة القصيم . بعض طرق التدريس الحديثة .-10

 .8-2م .ص ص 2009

 

 

 

https://art.tanta.edu.eg/depart_Library/Default.aspx  

 

 

                                                           

http://mu.menofia.edu.eg/sci/sci_quality/View/66496/ar
http://mu.menofia.edu.eg/sci/sci_quality/View/66496/ar
https://mqaal.com/2017/09/01/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D9%8A/
https://mqaal.com/2017/09/01/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D9%8A/
https://mqaal.com/2017/09/01/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D9%8A/
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
http://feng.bu.edu.eg/feng/index.php/astr
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/Quality/Documents/3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85.pdf
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