
 فلسفتي في التدريس

 د. إلهام بنت احمد البابطينأ.

الحمد هلل الذي قوله الحق وهو الهادي على سواء السبيل والصالة والسالم على نبينا  

 محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

عادة ما أبدأ محاضراتي بتخصيص وقت كاٍف للتعارف مع طالباتي وذلك بتعريفهن بي  

ثم أحرص على بيان وتوضيح فلسفتي في التدريس   ببعضهن البعض.وتعريفي بهن وتعريفهن 

وال أخفي أن فلسفة تدريسي لكل مقرر تختلف عن المقرر اآلخر لكن يمكن تلخيص األساس  

 باآلتي:  

وتشمل تتبع دقيق لمحتويات المقرر التي يتضمنها توصيف المقرر وعادة :  المحاضرات   •

 وال بد من االلتزام بالحضور.   لى.ما توزع على الطالبات في المحاضرة األو

المشاركة والنقاش : حيث يتم إشراك الطالبات في المحاضرة وتفعيل دورهن من خالل   •

 فسح المجال لهن للنقاش وطرح األسئلة والمداخالت.  

على  تفعيل استخدام التقنية في التعليم سواء من قبل األستاذة أو الطالبة فأحرص  •

وضيح المحاضرات وكذلك أحرص على تشجيع الطالبات  استخدام األجهزة والعروض لت

على عرض أعمالهن. من ناحية أخرى التواصل مع الطالبات عبر وسائل االتصال  

المتعددة ال سيما البريد االلكتروني وموقعي الذي ضمنته رابط اإلعالنات الطالبية .  

 ورسائل التواصل عبر الهاتف النقال. 

مجموعات وتكليف كل مجموعة بعمل ينجز خالل فترة محددة إلثارة  تقسيم الطالبات إلى   •

 روح التعاون والمنافسة بين الطالبات.

البحث العلمي : يتم من خالله تكليف الطالبات ببحث في موضوعات المنهج وعادة ما   •

يتم تحديد الموضوعات واالتفاق عليها قبل انتهاء الشهر األول من الدراسة. ثم توضيح  

بحث وتتبعها تدريجيا مع التطبيق العملي والمتابعة الدقيقة األسبوعية لخط خطوات ال

 سيرهن في البحث حتى يتم تسليمه بشكله النهائي ومناقشته. 

االختبارات الفصلية والنهائية : لتحديد المستوى ولمعرفة مدى استيعاب الطالبات للمادة   •

 العلمية للمقرر. 

 . جة على كل ما سبق ذكره بشكل عادل احرص على توزيع الدرتوزيع الدرجات:  •

 األهداف: 

 التعرف على المصادر األصلية للمادة العلمية ومتابعة الدراسات الحديثة  .1

 الربط التاريخي للمقرر بما سبق دراسته من مقررات ذات الصلة التاريخية   .2

الروايات وكيفية التعامل مع  والنقد لتنمية مهارة التفكير والتحليل الحوار والمناقشة  .3

 والوصول إلى وجهة النظر. 

 للوصول إلى أفضل النتائج. التعاوني التعليم العمل الجماعي و .4

 . التواصل مع الطالبات حتى بعد اجتياز المقرر  .5


