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 مقدمــــة:

، ح٘ث هِبساث الخذسٗس لذٓ أسبحزة كل٘بث جبهعت صٌعبء  ٗذجْلخٗأحٖ ُزا الوق٘بس 

ب ّهطلباب أسبسا  هشؤّسَ٘حقْٗن األسخبر الجبهعٖ هي قبل أصبح  ب لخحق٘ق جْدة عبهًلا هِوا

الخعل٘ن ّفق الوعبٗ٘ش الذّل٘ت ّاإلقل٘و٘ت ّالوحل٘ت الخٖ ّضعج للحصْل علٔ االعخوبد 

البحث٘ت ّالوٌِ٘ت  حَ علٔ الق٘بم بْاجببحَّلوسبعذ ،األكبدٗوٖ للوإسسبث الخعل٘و٘ت

لوسبعذة هخخزٕ القشاس ببلجبهعت ّ ،ا علٔ الق٘بم بذّسٍ كوب ٗجبلَ قبدسا ّجع، ّالوجخوع٘ت

 علٔ هعشفت هذٓ ححقق األُذاف الخشبْٗت؛ هي ٌُب ظِشث الحبجت لوعشفت هذٓ ححقق دسجت

سضب العوذاء ّسؤسبء األقسبم عي جْدة هِبساث الخذسٗس لذٓ أسبحزة كل٘بث جبهعت 

حشفع هي ّح٘شة أّجَ الخلل ّالقصْس فٖ األهْس الخٖ هي شأًِب أى  ّهعشفت صٌعبء،

 . عول٘ت الخعل٘و٘تال

ٍ  ّحجذس اإل ٗقٌع الجبهعت ّٗحقق أُذافِب ال ٗخن ئال  شبسة ٌُب، ئلٔ أى بلْ  أداء هش

أى  الزٕ هي شأًَ ٘ن هي جِبث هخعذدة٘سخبر الجبهعٖ ّأى ٗوْى ُزا الخق٘ن هسخوش لأل٘بخق

 . األسخبر الجبهعٖا فٖ سفع هسخْٓ ئًخبج٘ت ا كب٘شا لعب دّاسا ٗ

سضب العوذاء ّسؤسبء األقسبم عي جْدة ّقذ حن بٌبء ُزا الوق٘بس بِذف هعشفت دسجت 

حٌظ٘ن الوقشس ّرلك هي ح٘ث: ) ،هِبساث الخذسٗس لذٓ أسبحزة كل٘بث جبهعت صٌعبء

دّس عضْ ُ٘ئت الخذسٗس أثٌبء حٌف٘ز  –الخووي هي جوع الوبدة العلو٘ت  –الذساسٖ 

حوخع عضْ ُ٘ئت -حْظ٘ف األًشطت الوصبحبت  –حْظ٘ف الْسبئل الخعل٘و٘ت  –شة ضالوحب

٘ن حق٘ –عًلقبث اإلٗجبب٘ت هع الطلبت االُخوبم ببل –الخذسٗس ببلصفبث الشخص٘ت الج٘ذة 

 (.اسحببط االخخببساث بأُذاف الوقشس الذساسٖ –الطلبت ّحقذٗن الخغزٗت الشاجعت 

شجدْ هٌدَ ًأهل أى ًوْى قدذ ّفقٌدب فدٖ ئعدذاد ُدزا الوق٘دبس، ّأى ٗحقدق الِدذف الو

لوددب لددزلك هددي أُو٘ددت فددٖ الٌِددٍْ  فددٖ الجبهعددت األسددخبر الجددبهعٖللوسددبعذة فددٖ حطددْٗش أداء 

 ببلعول٘ت الخعل٘و٘ت فٖ جبهعخٌب الوْقشة.
 وهللا املوفق،،،

 فسٓل اإلعداد                                        
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 عن جودة مهارات التدريس قيادات الكليات بالجامعة رضامقياس 

 لدى أساتذة كليات جامعة صنعاء 

التنهً مً  – تيعٔه املكسز الدزاضٕع٘ زتاالت ٍٕ: )طتٓػنل ٍرا املكٔاع 

تْظٔف الْضاٜل  –سٗ قدّز عكْ ٍٔٝ٘ التدزٓظ أثياٛ تيفٔر احملا – مجع املادٗ العلنٔ٘

متتع عكْ ٍٔٝ٘ التدزٓظ بالؿفات   -تْظٔف األىػط٘ املؿاسب٘  –التعلٔنٔ٘ 

تكْٓه الطلب٘ ّتكدٓه –االٍتناو بالعالقات اإلجيابٔ٘ مع الطلب٘ –دٗ الػخؿٔ٘ ادتٔ

 ب٘ علٙ اليشْ اآلتٕ:مسّت الدزاضٕ(الختبازات بأٍداف املكسز ازتباط ا–التغرٓ٘ السادع٘ 

 

 و

 

 األّل: تيعٔه املكسز الدزاضٕ. الاجمل

 

 دزد٘ السقا

 قعٔف٘ متْضط٘ نبريٗ

    أٍنٔ٘ يف زتال التخؿـ.خيتاز املْقْعات الكسّزٓ٘ ّاألنجس  1

    خيتاز مْقْعات املكسز املياضب٘ للطلب٘. 2

    . عنل(أّزام  ،قساٛات ،حيدد متطلبات املكسز: )امتشاىات 3

ًٔ ااملكسز علٙ ارتط٘ تْشًٓعْٓشع مْقْعات  4     .اميطك

    حيدد للطلب٘ أمساٛ الهتب ّاملسادع اليت ميهً االضتفادٗ ميَا. 5

   

 

 و

 

 الجاىٕ: التنهً مً مجع املادٗ العلنٔ٘. الاجمل

 

 دزد٘ السقا

 قعٔف٘ متْضط٘ نبريٗ

    ٓكْو ظنع املادٗ العلنٔ٘ سْل مْقْع احملاقسٗ مً مسادع متعددٗ. 1

    ْٓاشٌ بني سذه املادٗ العلنٔ٘ ّالصمً املخؿـ للتدزٓظ. 2

    ٓعنل علٙ حتدٓح املادٗ العلنٔ٘ اليت ٓكْو بتدزٓطَا. 3

4 

، ٓكع بني ٓدٖ طلبتُ ىطخ٘ مهتْب٘ عً خط٘ املكسز الدزاضٕ

مْاعٔد  ،التعٔٔيات ،أىػطتُ ،ستتْاِ ،ّتػنل:)أٍداف املكسز

 املسادع(. ،االختبازات

   

    .ري للنشاقسٗ قبل مْعدٍا بْقت ناٍفٓكْو بالتشك 5
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    ٔذٔ٘ تدزٓطٔ٘ مياضب٘ للنشاقسٗ.تحيدد اضرتا 6

    ّاملْاد التعلٔنٔ٘ املجريٗ للتفهري.خيتاز األىػط٘  7

    ٓبني للطلب٘ ىعاو تْشٓع الدزدات علٙ متطلبات املكسز. 8

    ثساٛ املادٗ العلنٔ٘.يف إ العيهبْتٔ٘( )الػبه٘ٓطتخدو تكئ٘ املعلْمات  9

 

 و         

 

 : دّز عكْ ٍٔٝ٘ التدزٓظ أثياٛ تيفٔر احملاؾسٗ.جالحال الاجمل

 دزد٘ السقا

 قعٔف٘ متْضط٘ نبريٗ

    ٔ٘.الْٔم ٍداف ارتاؾ٘ يف ستاقساتُٓسبط األ 1

    ٓبدأ احملاقسٗ بعبازات مجريٗ الىتباِ الطلب٘ ّسب االضتطالع هله. 2

    ٓعسض املْقْعات بػهل ميطكٕ متدزز حنْ اليكط٘ ارتتامٔ٘. 3

    ٓسبط املْقْعات خبربات الطلب٘ الػخؿٔ٘. 4

    املطتكل لدٚ الطلب٘.ٓػذع التفهري  5

    حيافغ علٙ اضتنسازٓ٘ اىتباِ الطلب٘ خالل احملاقسٗ بتيْع العسض. 6

    . بداٛ زآُ يف مْقْعات املكسزمييح الطالب اذتسٓ٘ يف إ 7

    املكسز.يف مْقْعات  زأُٓإبداٛ يف اذتسٓ٘ لب االط مييح 8

    ْٓدُ الطلب٘ إىل نٔفٔ٘ اذتؿْل علٙ املعلْمات. 9

    ٓسبط مْقْعات احملاقسٗ ببكٔ٘ ستتْٚ املكسز الدزاضٕ. 11

    ٓساعٕ مْٔل الطلب٘ ّاضتعداداتَه.  11

    ه بني مطتْٚ املادٗ العلنٔ٘ ّقدزات الطلب٘.ٜٓال -13 12

    ٓتنهً مً املادٗ العلنٔ٘ اليت ٓدزضَا. 13

    ٓطاعد الطلب٘ علٙ معسف٘ املفأٍه األضاضٔ٘ للنادٗ. 14

    ا للطلب٘. ّمجرًي اغًٔك ٙجيعل للنادٗ العلنٔ٘ معًي 15

    . ٓطتخدو اضرتاتٔذٔات تدزٓظ تتنشْز سْل الطالب 16

    .الطلب٘ مع الدزع تفاعلحيسف علٙ  17
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 و  

 

 : تْظٔف الْضاٜل التعلٔنٔ٘.سابعال الاجمل

 

 دزد٘ السقا

 قعٔف٘ متْضط٘ نبريٗ

    التدزٓظ مبا ٓتياضب مع نل ستاقسٗ.ٓيْع يف اضتخداو أضالٔب  1

    التعاّىٕ. ّالتعله َٓته بطساٜل التعلٔه 2

املياقػ٘ يف  ،ٓطتخدو أضالٔب متيْع٘ لليكاؽ:)املياقػ٘ مع الفؿل 3

 ...(.الدزاضٔ٘،اذتلكات  زتنْعات،

   

 مسٜٔ٘،ري تعله الطلب٘: )ٓطتخدو ّضاٜل ّتكئات تعلٔنٔ٘ يف تٔط 4

 .(..مسعٔ٘

   

    لتعصٓص فَه الطلب٘. متيْع٘ٓطتخدو أمجل٘  5

 

 و

 

 : تْظٔف األىػط٘ املؿاسب٘.امظارتال اجمل

 دزد٘ السقا

 قعٔف٘ متْضط٘ نبريٗ

ّأخسٚ مجاعٔ٘ متعلك٘  ،ٓهلف الطلب٘ بأىػط٘ تعلٔنٔ٘ فسدٓ٘ 1

 مبكسزاتَه. 

   

 ،)مػاٍدات ؾفٔ٘ مٔداىٔ٘ تتعلل باملطام:بأىػط٘  الطلب٘ٓهلف  2

 شٓازات مهتبات...(  ،سكْز مؤمتسات علنٔ٘ ّىدّات

   

3 ًٛ     مً دزدات الطلب٘ لألىػط٘ ّاملػازنات الؿفٔ٘. اخيؿـ دص

 

التدزٓظ بالؿفات الػخؿٔ٘  عكْ ٍٔٝ٘متتع : ال الطادعاجمل و

 ادتٔدٗ.

 دزد٘ السقا

 قعٔف٘ متْضط٘ نبريٗ

    للطلب٘. اسف علٙ أٌ ٓهٌْ ؾْتُ مطنًْعحي 1

    ٓطتخدو اللغ٘ ّاملؿطلشات ضَل٘ الفَه. 2

    ٓساعٕ املْقْعٔ٘ يف إؾداز األسهاو. 3

    حيسف علٙ الؿدم يف الكْل ّالعنل. 4

    جينع بني اذتصو ّالني. 5

    ٓتفَه مػاعس الطلب٘. 6

    يف احملاقسٗ. آبدٖ بػاغ٘ ّمسًس 7
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    حيسف علٙ قْٗ الػخؿٔ٘. 8

    ٓتنتع بالكدزٗ علٙ اختاذ الكسازات الؿاٜب٘.  9

    حيسف علٙ ٍيدامُ ّميعسٗ الالٜل 11

 

 و   

 

 : االٍتناو بالعالقات اإلجيابٔ٘ مع الطلب٘.ال الطابعاجمل

 دزد٘ السقا

 قعٔف٘ متْضط٘ نبريٗ

    ٓسسب مبكابل٘ الطلب٘ خالل الطاعات املهتبٔ٘. 1

    دزاضتَه. اقؼ الطلب٘ يف األمْز اليت ختـ ٓي 2

    ٓتعامل مع الطلب٘ بعدال٘. 3

    ٓتكبل اآلزاٛ العلنٔ٘ املعازق٘.  4

    ٓتفَه طبٔع٘ الطلب٘ ّٓتعسف علٙ ظسّفَه. 5

    حيرتو آزاٛ ّمكرتسات الطلب٘ اليت تكدو خالل احملاقسٗ. 6

    اإلجيابٔ٘.َه ّمكرتساتالطلب٘ ٓجين علٙ آزاٛ  7

    ٓؿغٕ لهل مً ٓتشدخ مً الطلب٘. 8

    حياّل أٌ ٓتعسف علٙ أمساٛ الطلب٘ الرًٓ ٓدزضَه. 9

    ٓتعاٌّ مع الطلب٘ يف سل مػهالتَه الدزاضٔ٘. 11

    حيافغ علٙ العالقات الػخؿٔ٘ بٔيُ ّبني الطلب٘. 11

    ٓتكبل مالسعات الطلب٘ سْل تدزٓطُ بؿدز زسب. 12

 

 و   

 

 الطلب٘ ّتكدٓه التغرٓ٘ السادع٘ تكٔٔه: جامًال الاجمل

 دزد٘ السقا

 قعٔف٘ متْضط٘ نبريٗ

    التعٔٔيات اليت ٓهلفٌْ بَا. تكٔٔهْٓقح للطلب٘ معآري  1

ً مً ٓهتب التعلٔكات علٙ أّزام التعٔٔيات للطلب٘ بطسٓك٘ حتّط 2

 دٌّ أٌ ٓجبطَه. ،أداَٜه

   

    ٓبشح مع الطلب٘ أضباب تدىٕ دزداتَه يف اختباز ىؿف الفؿل.  3

    ّحيل أمناط األخطاٛ اليت ّقعْا فَٔا.  ،ٓكْو بدزاض٘ إدابات الطلب٘ 4

     ٓطنح للطلب٘ مبياقػ٘ االختباز. 5

    َٓته بأضٝل٘ االختباز اليت تستكٕ بتفهري الطلب٘. 6
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    داَٜه. ٓكع عالمات الطلب٘ ّفكا أل 7

َٓته بتْظٔف ىتاٜر التكْٓه لْقع ارتطط ّاإلدساٛات لتشطني  8

 التشؿٔل املعسيف ّاملَازٖ.

   

    .مبا ٓربش ْع يف أضالٔب التكْٓهّٓي 9

  و

 : ازتباط االختبازات بأٍداف املكسز الدزاضٕ.تاضعال الاجمل

 دزد٘ السقا

 قعٔف٘ متْضط٘ نبريٗ

    مدٚ حتكٔل املكسز ألٍدافُ.حيسف علٙ أٌ تكٔظ االختبازات  1

    .ٓعنل علٙ أٌ تتنٔص االختبازات باالعتدال بني الطَْل٘ ّالؿعْب٘ 2

    تساعٕ االختبازات الفسّم الفسدٓ٘ بني الطلب٘. ٓعنل علٙ أٌ 3

    .َهّاضتٔعاب الطلب٘ حيسف علٙ أٌ تكٔظ االختبازات مدٚ فَه 4

    ّإدزانَا.غ االختباز بهلنات ٓطَل فَنَا ْٓؿ 5

6 ّْ     ع أضٝل٘ االختباز بني املكالٔ٘ ّاملْقْعٔ٘.ٓي

    حياّل أٌ تتؿف االختبازات بالػنْلٔ٘ لهل مفسدات املادٗ العلنٔ٘. 7

    ْٓاشٌ بني عدد أضٝل٘ االختباز ّالْقت احملدد هلا. 8

    د االختبازات اليؿفٔ٘ يف أّقات مياضب٘.كعَٓ 9

    الطلب٘ معَه.ٓياقؼ إدابات  11


