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 تمهيد :

تنتبر النلوم السللويٌ  ادلا النللوم اسسةسلٌ  للينليلٌم واليلاربٌم ويل  يلم للل مليل  بةلنيلٌل  

نتبلر التربوٌ . وتنتبر استراتٌجٌةت التنلم والتنلٌم الجةنب التطبٌقً سدا يجلةست النللوم السللويٌ . وت

اسسللتراتٌجٌةت ادللا اسسلل  التللً ٌييللم ام ٌسللتنا الٌ للة الينلللم تللً رتللل ييةٌتللل التارٌسللٌ  ال لليٌ   

 والتارٌبٌ   لذلك تنتبر يم اليتطلبةت اسسةسٌ  سي برنةيج تأهٌلً تربوي.

وتت لللال اسسلللتراتٌجٌةت ب  و لللٌ  التطبٌقلللً تلللً يجلللةست تنيلٌللل  تنلٌيٌللل   ويلللا ا لللذت  

التطور واسثراء نظرا سن ة تشي  اليجة  الذي ت تبر تٌل النظرٌل  النيسلٌ  تلً اسستراتٌجٌةت  ة ٌ  

 التنلم والتنلٌم  وااارة ال ال  ويم هنة جةءت اهيٌت ة.

لذلك ٌتوجل هذا اليسةق ندلو الجةنلب النيللً التطبٌقلً وا تبلةر استيلةر النظرٌل  تلً يجلةست  

الذٌم ٌ ططوم سم ٌيونوا ينليلٌم او ييةرسلٌم او دقٌقٌ . والتةيٌا ملى الجةنب الي ةري لاى الطلب  

  براء  ويذلك ٌنتبر هذا اليسةق ضرورٌة لي  يرب او يارب او ي طط تربوي.

 اوال: وصف المساق: -

 ٌتضيم اليسةق اليواضٌل التةلٌ :

اسستراتٌجٌةت  استراتٌجٌةت التنلم السلويً  استراتٌجٌةت التنللٌم السللويً  اسلتراتٌجٌةت التنللٌم 

ينرتلللً  اسلللتراتٌجٌةت التنللللٌم الينرتلللً  اسلللتراتٌجٌةت التنللللٌم التلللوتٌقً  اسلللتراتٌجٌةت تدلٌللل  ال

 اليدتوى التنلٌيً  واستراتٌجٌةت تنلٌم تدلٌ  الي ي .

 ثانيا: االهداف العامة للمساق: -

 ٌ اال هذا اليسةق بشي  مةم الى تدقٌق اسهااال التةلٌ :

 نظرٌ التنرال الى يي وم اسستراتٌجٌ  واسس ة ال -1

 تداٌا يليح اسستراتٌجٌةت التنلٌيٌ  السلويٌ  والينرتٌ .  -2

 تداٌا يليح ي  استراتٌجٌ   واسس ة النظرٌ  و طوات تطبٌق ة. -3



 تطبٌق استراتٌجٌةت تدلٌ  اليدتوى  وتدلٌ  الي ي .  -4

 تطوٌر  برة ال براء تً ت يٌم وانتةج استراتٌجٌةت تنليٌ  جاٌاة. -5

 ثالثا: االهداف الخاصة:

 ٌدل  الطةلب يي وم اسستراتٌجٌ  تدلٌل ييةهٌيٌة. ام -1

 ام ٌيٌز بٌم النظرٌ   ونظرٌ  التنلم  ونظرٌ  التنلٌم. -2

 ام ٌناا يبررات است اام اسستراتٌجٌ  -3

 ام ٌناا ينةٌٌر اسستراتٌجٌ  تً التنلم والتارٌ .  -4

 ام ٌنرال الطةلب استراتٌجٌ  التنلم -5

 لويٌ .ام ٌناا الطةلب استراتٌجٌةت التنلم الس -6

 ام ٌيٌز الطةلب بٌم استراتٌجٌةت التنلم السلويٌ  الي تلي . -7

 ام ٌطبق استراتٌجٌةت التنزٌز  وتشيٌ  السلوك  وتناٌ  السلوك. -8

 ام ٌناا الطةلب   ةئص التنلم السلويً -9

 ام ٌناا الطةلب   ةئص التنلم اسنتقةئً -11

 ام ٌقةرم الطةلب بٌم   ةئص التنلم السلويً والتنلم اليبريج -11

 ٌطبق  طوات التنلٌم اليبريج ملى وداة تنلم ام -12

 ام ٌناا الطةلب   ةئص التنلم الينرتً -13

 ام ٌناا الطةلب اتتراضةت استراتٌجٌةت التنلم الينرتً -14

 ام ٌيٌز الطةلب بٌم التنلم الجٌشتةلتً وتنلم اسستب ةر -15

ام ٌستنتج الطةلب ال  ةئص اليشلتري  بلٌم تنللم اسستب لةر  وتنللم اليجلة   وتنللم  -16

 ينةلج  الينلويةت

 ام ٌقةرم الطةلب بٌم اور اليتنلم تً نيةذج التنلم الينرتً -17

 ام ٌداا الطةلب يليح استراتٌجٌةت التنلم الينرتً -18

 ام ٌوضح الطةلب ييونةت نيوذج التطور الينرتً -19

 ام ٌقةرم الطةلب بٌم اور اليتنلم تً نيوذج التنلٌم البنةئً والتطور الينرتً. -21

 ئص ي ي  التنلم تً نيوذج التنلٌم اسستقرائً.ام ٌبرز الطةلب   ة -21

ام ٌقلللةرم الطةللللب بلللٌم اور اليلللتنلم تلللً نيلللةذج التنللللٌم: اسسلللتقرائً  اسستيشلللةتً   -22

 اسستقرائً.

 ام ٌوضح الطةلب   ةئص التنلم ال ريً -23



 ام ٌوضح الطةلب يي وم اليقارات السةبق  -24

م وتلللق نيلللوذج التنللللٌم ام ٌوضللح الطةللللب اور النيلٌلللةت الذهنٌلل  تلللً اللللتنلم والتنلللٌ -25

 التوتٌقً.

 ام ٌبرز الطةلب ييٌزات النيوذج التنلٌيً التوتٌقً مم غٌره -26

 ام ٌداا الطةلب   ةئص ميلٌ  تدلٌ  اليدتوى -27

 ام ٌناا الطةلب اهيٌ  استراتٌجٌ  تدلٌ  اليدتوى -28

 ام ٌناا الطةلب اليؤشرات لتدقٌق استراتٌجٌ  تدلٌ  اليدتوى التنلٌيً -29

 راتٌجٌ  تدلٌ  اليدتوى ملى نصام ٌطبق الطةلب است -31

 ام ٌداا الطةلب ا و  هذا اليندنى -31

 ام ٌناا الطةلب موائا هذا استجةه تً ميلٌ  التارٌ  -32

 ام ٌناا الطةلب يتطلبةت هذه اسستراتٌجٌ  -33

 ام ٌناا الطةلب نظرات تنلم تدلٌ  الي ي  -34

 ام ٌطبق الطةلب اسستراتٌجٌ  ملى يوضوع اراسً. -35

 رابعا: محتوى المساق:

 ( وداات وتق اليدتوى التةلً:8ٌتوزع يدتوى هذا اليسةق ملى )

 الوحدة االولى : االستراتيجيات: -

 التدلٌ  الييةهٌيً -1

 اسس  واليبةايء  -2

 التيٌٌز بٌم النظرٌ   ونظرٌ  التنلم  ونظرٌ  التنلٌم -3

 التيٌٌز بٌم نيةذج التنلم  ونظرٌ  التنلم والتنلٌم. -4

 لنيلٌ  التنليٌ  والتنلٌيٌ .يبررات اسستراتٌجٌةت ويوينل تً ا -5

 القراءات المقررة: -

1- Davis, I (1981), Instructional Techniques, Ny.Mc Graw- hill 

Book company, P.108 

2- Eggen, P., and Kauchak, D.,(1996), Strategies for Teachers, Boston: 

Allyn and Bacon, P: 28-29 

3- Orlich, D., Harder, R., Collahan, R., and Gevson, H.(2001), teaching 

strategies, Boston, Honghton Mifflin Co. 2-18. 



( اسلللتراتٌجٌةت التلللارٌ . ميلللةم  اار ميلللةر ص       1993يطلللةيً  ٌوسلللال ويطلللةيً  نةٌيللل  ) -4

(1-25) 

 ( سٌيولوجٌ  التارٌ   ميةم  اار الشروق 2111يطةيً  ٌوسال ويطةيً  نةٌي  ) -5

 الي   اسو 

 الضافيةالقراءات ا -

1- Yeany, R., and Padilla, M,. (1986), Training science Teachers to utilize 

better teaching strategies: Aresearch synthesis, journal of research in 

science teaching , vol(23) 2, pp 85-95. 

2- Davis, I. (1981) , Instructional Teachniques, NY, Mc Graw- jill Book 

company, P. 108 

 الوحدة الثانية: استراتيجيات التعلم السلوكي: -

 يي وم استراتٌجٌ  التنلم -

 استتراضةت واسس  -

 اليتنلم والتنلم -

 استراتٌجٌةت التنلم السلويٌ : -

 اسس  واليبةايء -

 اسجراءات -

 اور الينلم واليتنلم تً ي  استراتٌجٌ  -

 استراتٌجٌةت التنلم لاى بةتلوال -

 ت التنلم لاى واطسوماستراتٌجٌة -

 استراتٌجٌةت التنلم لاى سينر -

 استراتٌجٌةت ت م السلوك وضبطل -

 استراتٌجٌةت التنزٌز الي تلي  -

 استراتٌجٌةت تناٌ  السلوك وتشيٌلل -

 استراتٌجٌ  التنلم اليبنى ملى الوما بةلتنزٌز -

 يدتوى التنلم والنتةجةت التنليٌ  -

 

 القراءات المقررة: -



 ( نيةذج التارٌ  ال يً  ميةم  اار الشروق1999ةٌي  )يطةيً  ٌوسال   يطةيً  ن .1
2. Moore, D.(1995) Classroom Teaching skills. NY: 

Mc Graw- Hill Book Inc. 

3. Waterhouse,P.(1983). Managing the learning process. London, 

Graw- Hill Book co. 61-65 

 القراءات االضافية: -

(  ت يٌم التلارٌ   ميلةم  2111يطةيً  ٌوسال  ابو جةبر  يةجا  ويطةيً  نةٌي  ) .1
 اار اليير

 الوداة الثةلث : استراتٌجٌةت التنلٌم السلويً -

 االهداف : -

 استتراضةت واسس  -1

 السلويً اسجرائً  -2

 استقةنً  -3

 التنلٌم اليبريج -4

 اور ي  يم الينلم واليتنلم واليدتوى التنلٌيً. -5

 ررة:القراءات المق -

1- Perrott, E.(1982), Effective teaching, London, Longman, 97-98 

2- Moore,D.,(1995), Classroom Teaching Skills, New York: Mc Graw- 

Hill Inc. 

3- MacDonal, R.,(1991) A hand book of basic skills and strategies for 

beginning teachers NY: Longman, 99-102 

 

 

 

 

 

 ءات االضافية:القرا

( اسللتراتٌجٌةت الللتنلم  القللةهرة  الييتبلل  الن للرٌ  للنشللر والتوزٌللل    2112امللاور  يديللا   ) -1

1-17 



2- Gfreiber, H. and Driscoll,A., (1992), Iniversal Teaching strategies, 

Boston: Allyn and Bacon, 63-65 

3- Trimble, R,.(1990), In the classroom: Strategies and Ideas for 

Beginning Teachers: Lanhoum: University press of America, 170 

 الوحدة الرابعة: استراتيجيات التعلم المعرفي : -

 يي وم استراتٌجٌةت التنلم الينرتً -

 استتراضةت واسس  -

 التنلم وتق نظرٌ  الجٌشتةلت واسستب را -

 اور اليتنلم  اور الينلم تً ي  اسستراتٌجٌ  -

 جٌ  التنلم اليجةلً واور ي  يم اليتنلم والينلماستراتٌ -

 نظرٌ  ينةلج  الينلويةت -

 واور ي  يم الينلم واليتنلم -

 القراءات المقررة: -

1.Wood,p, (1990), Teaching skills and strategis Hompshire, Ny:the falmer 

press: 58-64 

2. Glover,J., and Bruning,R.,(1987) Educational psychology: principles and 

Applications. Boston, Littele Brown, 399-434 

3. Ausuble,D.Novak, J.,and Hanesian,J.(1978), educational psychology: 

Acognitive view.Ny:Holt,Rienhart and Winston. 

 القراءات االضافية: -

1. winn, w.,(1990), some implications of cognitive theory for instructional design. 

Instructional science, 19(10) 53-65. 

 

( ت لليٌم التللارٌ   ميللةم  اار 2112يطللةيً  ٌوسللال وابللو جللةبر  يةجللا  ويطللةيً  نةٌيلل  ) .2

 اليير.

 



 الوحدة الخامسة: استراتيجيات التعليم المعرفي -

 استتراضةت واسس  -

 نيوذج التطور الينرتً -

 النيوذج البنةئً -

 النيوذج اسستقرائً -

 نيوذج ايتسةب اليي وم اسيتشةتً -

 نيوذج التارٌب ملى اسستق ةء -

 نيوذج الينظم اليتقام -

 اسهااال والنتةجةت التنلٌيٌ  -

 اور ي  يم الينلم واليتنلم واليدتوى التنلٌيً -

 القراءات المقررة: -

1. Cunnigham, D.,(1992), Beyond educational psychology: steps 

tward. And educational semiotic.Ed.Psych.Rev.4, 165. 

2. Eggen,P., and Karchak, D., (1996), strategies for teachers Boston: 

Allyn and Bacon pp: 40-42. 

3. Good, T., and Brophy, K. (1991) Looking in classrooms. NY: 

Harper and Row pub. PP : 117-162. 

 ( ت يٌم التارٌ   ميةم  اار اليير2111) يطةيً  ٌوسال  ابو جةبر  يةجا  ويطةيً  نةٌي  -4

 القراءات االضافية: -

1. Welch, W.,(1981), the role of Inquiry in science Education. 

Science Education. Vol. 65(1), 33-50 

2. Henson, K.,(1980), Discovery learning Contemporary. Education. 

Vol 51(2) 101 

3. Hackett, J.,(1998). Inquiry: Boths Means and ends. Science 

teacher, Vol, 65,6,34-37 

4. Weston, C., and Cranton, P., (1986) Selecting Instructional 

strategies Journal of Higher Education. Vol. 51(3), 267 

 ا لوحدة السادسة : استراتيجية التعليم التوفيقي:-



 استتراض واسس  -

 لٌيًنيوذج ال رم التن -

 اسهااال والنتةجةت التنليٌ  -

 اور ي  يم الينلم واليتنلم واليدتوى التنلٌيً -

 القراءات المقررة: -

1. driscoll, M.(1994), Psychology of learning for Instruction, Boston, 

Allyn and Bacon, 329-384 

2. Gegne R., Briggs, L., and Wager, W., (1992) Principles of 

Instructional Designe fort worth Har court Brance Jovanorich. 

3. Gagne’R., and Droscoll, M., (1988). Essentials of Learning for 

Instruction. N: Englewood Cliffs. Prentice- Hall. 

( ت يٌم التارٌ  ميةم   اار 2111. يطةيً  ٌوسال  يةجا ابو جةبر  ويطةيً  نةٌي  )4

 اليير

 الوحدة السابعة : استراتيجية تحليل المحتوى -

 استتراض واليي وم واسس  النظرٌ  وال  ةئص -

 اجراءات تدلٌ  اليدتوى -

 اسهااال والنتةجةت التنلٌيٌ  -

 اور ي  يم الينلم واليتنلم واليدتوى التنلٌيً -

 القراءات المقررة: -

  ( تدلٌ  اليدتوى تً النلوم اسنسةنٌ   يي ويل1986طنٌي   رشاي ) .1

 اسسل واست اايةتل  القةهرة  اار اليير النربً )الي   اسو  والثةنً(

 (  تدلٌ  اليضيوم  القةهرة  مةلم اليتب1983دسٌم  سيٌر  ) .2

3. orlich D., Harder, R., Collatahan, R., Gibson, H., ()2001), teaching 

strategies. Boston, Hoghton, Mifflin co,. 184-186. 



 امنة : استراتيجية تعليم تحليل المهمة :الوحدة الث -

 استتراض واليي وم واسس  والنظرٌ  وال  ةئص -

 اجراءات تدلٌ  الي ي  -

 اسهااال والنتةجةت التنلٌيٌ  -

 اور ي  يم الينلم واليتنلم واليدتوى التنلٌيً -

 القراءات المقررة : -

1. Smith, R., (1982) Learning how to learn, Applied theiry of adult, 

England Milton Jeynes, open University. 

2. Thiagarajah, S., (1976), Larner analysis, why, who, when, what 

and how . NSPI, 19. 

 ( ت يٌم التارٌ   ميةم  اار اليير2112. يطةيً  ٌوسال  ويةجا ابو جةبر  ويطةيً  نةٌي  )3

 القراءات االضافية : -

1. Grabwsk, M. (1990) what instructors need to know adult learner. NSPI, 14, 

15-16. 

2. Ggne’R., Briggs, L., and Wager, W. (1992) Principles of instructional 

Design Fort worth harcourt Brace Joranorich. 

 خامسا: قراءات اثرائية:    -

تيةق يل اليار  لنرض ة بنلا تداٌلا الستلت يم اسنترنت ذات النلي  بيوضوع وداات اليسةق  واس

 اليوما واملم الطلب  بذلك.

 سادسا: متطلبات المساق: -

 ( ارج 15امااا وري  بدثٌ  تً ادا اليواضٌل اليتضين  تً ال ط  ) -1

 ( ارج 15امااا برنةيج تطبٌقً تً استراتٌجٌ  ٌتم استيةق تٌ ة يل اليار  )  -2

 ( ارج 31)   ايتدةم ينت ال الي    -3

 ( ارج 41)   ةٌ  الي   ايتدةم ن  -4

 


