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 التعليم والتعلم سياسات
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 د والوسائل التي تجعل المتعلم داخل البرنامج قادرا على معالجةالقواعبوضع    هندسة القوى الميكانيكية  قام برنامج

على المتعلم باعتباره المنتج األساسي   التركيز  تحققي  ث يبحمستقال    امنطقي  تفكيرا  والتفكير  واسترجاعها  المعلومات 

واكتسابه   شخصيتهجوانب  المتعددة و  التفكير   مهارات   ميةن تذلك    طلب توي متعلما بذاته.    صبحي فلذاته    م علتلي   للبرنامج

بالبرنامج   التدريس  هيئة رائدا في مجال تخصصه. أما عضو    بحصي األخرى لكي    األطراف  التواصل مع  مهارات 

انه المخطط والمنفذ   حدد تيفدوره   على   نهيتع  مهارات و  وعلمية  يميةأكاد   والمنظم بما له من خبرات   سريوالم  في 

مسأهدا  تحقيق المحدد  فه  الزمن  ذلك  في    المكتبية والساعات    العمليةوالدروس    النظرية  المحاضرات   لوقت تغال 

االتصال المباشر   نبي ما    جمعي الذي    ني الهج  التعليم  اتجاه الدولة الستخدام  نتيجةالمستحدثة    اإللكترونيةوالمنصة  

 . المختلفة كترونيةلاإل ات واالتصال على المنص

 اسات السيأهداف  

 . التفكير المنطقي في حل المشكالت تشجيع الطالب على إبداء رأيهم و .1

 .القدرة على إعطاء تفسير للحلول التي توصلوا إليها .2

  .تشجيع الطالب على ايجاد الحلول العديدة والمتنوعة .3

 .بطريقة االكتشاف ات بأنفسهمعد والمسلمتشجيع الطالب على الوصول للتعميمات والنظريات والقوا .4

 .يةقراطية والبعد عن التسلطالديمو شيوع جو .5

 .تنويع أساليب التدريس المستخدمة لتحقيق األهداف المرجوة .6

 .االكتشافسئلة المفتوحة تشجيع الطالب على استخدام أسلوب العصف الذهني لمناقشة األ .7

على   .8 الطالب  القتشجيع  لزيادة  التعاوني  الالتعلم  لدى  ا درة  على  وجديد   إلتيان طالب  متنوعة  ة  بحلول 

 .ات حول الوصول لهذه الحلولوإصدار األحكام وإعطاء المبرر

 .على البناء على أفكار اآلخرين وتطويرها  ب الطال تحفيز .9

 .التي يشعر بها الطالب أثناء ممارستهم لعملية التفكير االبتكاريتحقيق المتعة وزيادة الثقة بالنفس  .10

 .لذاتي والتعلم باالكتشافم اتعل على ال التأكيد  .11

 .لعمليةشكالت التي تحدث في الحياة ااء المنهج، واستخدام المالت ابتكارياً في كل أجزل المشكتوظيف ح .12

 .األنشطة االبتكاريةالعمل على زيادة التحصيل الدراسي للطالب من خالل ممارسة  .13

 .محاضرات لاأثناء  (الحلول المطروحة)مناقشة مدى جودة األفكار  .14

ديثة مثل استراتيجية التعليم التفاعلي ت الحامج على مجموعة من االستراتيجياوترتكز عملية التعليم والتعلم بالبرن 

والتعليم الذاتي باإلضافة الى تطوير االستراتيجية التقليدية المبنية على التعليم المباشر وهذا   غير المباشروالتعليم  

العصف استخدام  خالل  واالالذهن  من  وسنعرض  عتماي  للمشكالت  استراتيجي  حل  على  لهذه د  ملخصا 

 : يلي االستراتيجيات فيما 

 التفاعلي: التعليم  سياسة .1

 ة العلمية ويمكن تطبيق هذاوالمحاضر والماد   سلوب التفاعل بين الطالب إتعتمد استراتيجية التعليم التفاعلي على  

 . والعصف الذهني لكترونياإل عاوني والتعليمها التعليم التالمفهوم من خالل عدة وسائل من

 : التعاونيليم التع 1.1

ها الطالب على شكل مجموعات صغيرة في تفاعل إيجابي متبادل يشعر فيه كل فرد انه عمل فييجية يهي استرات

وتعلم اآلخرين بغية تحقيق أهداف مشتركة ويتراوح عدد األفراد مجموعة التعليم التعاوني ما  عن تعلمه  مسؤول
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الى   يتفاعلبين طالبين  بينهم و ونستة طالب  في  فيما  بعضهميتعاونون  التعلم من خالل لتحقي  البعض   مساعدة  ق 

 .ةالمجموعتفاعل أفراد 

 : بمميزات عديده مثل  السياسةتتميز هذه 

 دالت التحصيل وتحسين قدرات التفكير عند الطالب.زيادة مع ▪

 نفسهم. أة الطالب بلتعلم وزيادة ثقالب نحو عملية ات الطتجاهاإ يجابية بينهم مما يحسن إنمو عالقات  ▪

 مل الجماعي بين الطالب.تنمية روح التعاون والع ▪

 زيادة احترام وتفهم الطالب لقدرات االخرين واهتماماتهم وحاجاتهم.  ▪

 ية االيجابية.  االستقالل  ▪

 .او عن طريق المنصات االلكترونية  التفاعل وجها لوجه ▪

 المسئولية الفردية.  ▪

 تماعية. ارات والقدرات االجمهال ▪

 .فاعل بينهموعة في عمليات التتفكير افراد المجم ▪

 الحاكمة لنجاح مجموعات التعلم التعاوني:  ئمبادلا

أو    :المجموعاتتشكيل   ▪ تحصيلياً  متجانسين  التعاوني من طالب غير  التعلم  اجتماعياً  مجموعة  أو  لغوياً 

 .تراتيجيةيؤدي إلى تحقيق الفوائد المرجوة من هذه االس

ثم بعد ممموعات من طاتكوين المج  يبدأ ة:المجموع عدد أفراد   ▪ اللبين فقط،  عدد إلى  ارسة قصيرة يزداد 

ا  ثالثة طالب، على أال يزيد عن ستة. وفي أغلب األحيان يتحول العمل داخل المجموعة إلى مهام يقوم به

 .كل طالبين على حدة

التعا :الوقت ▪ التعلم  مجموعات  استخدام  التيتحدد  أهداف  لتحقيق  الفتروني  بطول  اعلم  الزمنية  على  ة  لتي 

ترة الزمنية بطول الحصة  يرتبط تحديد تلك الففي النشاط أو المشروع المحدد. وأفراد المجموعة قضاؤها  

 .الدراسية، ومدى مرونة الجدول الدراسي

األكاديمية واضحة    تم اختيار هدف عام يسعى الطالب إلى تحقيقه، ويجب أن تكون األهدافي  :األهداف ▪

الطالب، كماتم لدى  األكاديميجب    اماً  المهمة  يفهم الطالب  فيها من  أن  المرغوب  وراء ية والسلوكيات 

 .النشاطات والمهام التي كلفوا بأدائها

وتدخل  :والتدخلالمتابعة   ▪ التدريس  هيئة  عضو  فهم متابعة  من  والتأكد  المهمة،  توضيح  في  يتمثالن  ه 

مهمة أو النشاط، وإعطاء نماذج  يل الاؤل والتفكير في تفاص على االستفسار والتس   الطالب لها، وتشجيعهم

 .إلى تسجيل كل ما يتعلق بتعلم كل طالب وسلوكهن األداءات المطلوبة، باإلضافة م

ال  عند   :الفرديةالمحاسبة   ▪ األهداف  الطالب  التعلم.  تنفيذ  نحو  تقويم مساعيهم  تظهر ضرورة  عليها  متفق 

ها  ، فيمكن تقديم مشكالت ليقوم بحلجموعةكل فرد من أفراد الم  أكثر من طريقة لتقويمويمكن استخدام  

تحريري اختبار  أو  معين،  أي  طالب  من  يُطلب  التقويم  هذا  من  االنتهاء  وبعد  في    فردي.  آخر  طالب 

إجابات   وتفسير  توضيح  تعلمه، المجموعة  عن  الفردية  مسئوليته  طالب  كل  أمام  تتمثل  وهكذا  زميله، 

 .هئوليته عن تعلم زمالئومس

ليات التي حدثت أثناء أداء مها، والتفكير في العممن مهام ونشاطات وتقويه الطالب  ما قام ب  تحليل التأمل: ▪

ال تستغرق هذه  وقد  نفسية.  أم  عقلية  كانت عمليات  والنشاطات، سواء  المهام  إلى هذه  دقيقتين  عملية من 

طول   المهم  وليس  دقيقة،  ال  ،الفترةعشرين  ببل  ذاقيام  العملية  است هذه  ففيها  لمهارات تها،  التفكير    خدام 

 .عملية التأمل من إخالص ودقةأملي، باإلضافة إلى ما تتطلبه  الناقد، والتفكير الت
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 االلكتروني:  التعليم  1.2

التعليمية وتحولها م التلقين  وسيلة تدعم العملية  لى إبداع والتفاعل وتنمية المهارات وتهدف  إلى طور اإلن طور 

تفا إ بيئة  غيجاد  باعلية  األنية  كل  تجمع  اإللتطبيقات  والتلكترونية  شكال  حيللتعليم  تطبيقات علم  على  تعتمد  ث 

اإل وشبكات  الحاسبات  تط اإللكترونية  وتضم  والمعارف  المهارات  نقل  في  المتعددة  والوسائط  عبر بيقاتصال  ت 

اإل التدريس  وغرف  تقديمالويب  يتم  حيث  واألشرط  فتراضية  اإلنترنت  عبر  دروس  السممحتوى  والفيديو ة  عية 

التعليم االلكتروني يودي الي خبرات تعلم   ي مكان.أي وقت وأ لى مصادر التعليم في  إن الوصول  طالب م الويمكن  

 بانها: ثرية النها تتيح خبرات تعلم غنية تتسم  

o  ك  عرض  ة:فردي أن  يضمن  مما  مرة  كل  في  واحدة  بطريقة  يتم  على  المعلومات  يتعرف  متعلم  ل 

م  نفسه  ذاتها.المستوى  وبالجودة  المعلومات  ب   ن  التعلم  أن  يمكنه غير  المعلومات  تكنولوجيا  مساعدة 

لتلك  لتلبي حاجات متعلم معين بناء على تحديده  المعلومات  أن يكون فردياً، أي يمكن تفصيل  أيضاً 

ن  عن تقديمها لمتعلم آخر، ومن ثم فإت، وتقديم المساعدة والدعم لهذا المتعلم بطريقة تختلف  الحاجا

 .ة وفوريةلمتعلم تكون فرديالتغذية الراجعة المقدمة ل

o  التعلم بمساعدة تكنولوجيا المعلومات يوفر بيئة تفاعلية تختلف عن الدور السلبي الذي يجد   :تفاعلية

تتوافر   التي قد ال  المشاركة  من  توفر مزيداً  المحاضرة. كما  نفسه في موقف  التعلم مع  المتعلم  أثناء 

الكمبيوتر حواراألقران، حيث يجر المتعلم مع  الي  فيه  يتبادل  السؤال واإلجاباً  التغذية  طرفان  ة، مع 

 .الراجعة من الكمبيوتر للمتعلم

o   التعلم   :المسارذاتية استراتيجية  تقدمها  التي  المعلومات  عرض  طريقة  في  التحكم  يستطيع  المتعلم 

 يريد،المحتوى ومراجعتها بقدر ما    وبإمكانه أن يعيد أجزاء معينة من  بمساعدة تكنولوجيا المعلومات،

 .ض األجزاء ألنه يرغب في التركيز على ما ال يعرفه أو ال يتقنهذاته يمكنه تخطي بعوفي الوقت 

o يتم التعلم في بيئة آمنة مقارنة ببيئة الفصل التي يظهر فيها التنافس، ويقع المتعلم أحياناً    حيث   :آمنة

اتحت ض باستخدام  لكنه  الدراسة،  التعلم يستطيع اغط غرفة  الملكمبيوتر في  شاعر،  لتخلص من هذه 

 .سيره، وطريقة تعلمهويحدد سرعة 

o   المناهج   :ثريةمناهج إلثراء  وسيلة  أنه  على  المعلومات  تكنولوجيا  بمساعدة  التعلم  إلى  النظر  يمكن 

فرتها ير، وهو ما تتيحه التقنيات التي والفرص للتعرض إلى نشاطات تعلم متنوعة إلى حد كب-بإتاحة  

 .تكنولوجيا المعلومات 

o حيث يمكن استخدام ما يأتي اتيجية “تكتيكات” متعددة،بهذه االستر :لمتنوع أساليب التع: 

التي يريدها عن بعد، هذا يعني أن   :بعد التعلم عن   • التعليمية  المواد  المتعلم يستطيع الحصول على  فأينما يتواجد 

عل يحرصونالقائمين  التعليمية  المواقع  تصميم  ا  ى  المواقع  هذه  تتضمن  أن  التدريسية  على   والتدريبيةلمواد 

 .الممكنة، مع إمكانية تغييرها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المحيطة بالمجال المعرفي

ناسبة للمناهج التعليمية يستطيع المتعلم دخول المواقع التعليمية أو التدريبية ذات المواد الم  :والمرنالتعلم المفتوح  •

 .نها ما يتعلمه وقتما يشاء ويختار م 

استخدام   مكني   :يالجماعلتعلم  ا • المتعلمين  لمجموعة من  بمفرده، ويمكن  التعليمية  المواقع  يتعامل مع  أن  للمتعلم 

 .المواد التعليمية المتاحة معا تحت إشراف عضو هيئة التدريس

o   التعليم :التعليميةالعروض المواقع  التدريس  تتيح  هيئة  لعضو  والتدريبية  من ية  فيها  ما  يستخدم  أن 

 .تدريس نقاط معينة من المنهجية لتقديم عروض تعليم مواد ل
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 : الذهني العصف 1.3

عند المتعلمين   التقليدية فهي تشجع التفكير اإلبداعي وتطلق الطاقات الكامنة  هي طريقة حديثة لتطوير المحاضرة

ا األفي جو من  و  بظمان  لحرية  واأليسمح  األراء  يكون  فهور كل  التكار حيث  قمة  االمتعلم في  في  لموقف فاعل 

فكارهم ومقترحاتهم المتعلقة بحل المشكلة بعرض المشكلة ويقوم الطالب بعرض أحيث يقوم المحاضر  مي ،التعلي

سلوب اإل  ومناقشتها مع الطالب ثم تحديد األنسب منها ويعتمد هذاوبعد ذلك يقوم المدرس بتجميع هذه المقترحات  

التفكير  إعلى   حرية  واطالق  التقييم  علىوإرجاء  أكبر    لتركيز  األقدر  توليد  على  من  البناء  وجواز  أفكار فكار 

 خرين. األ

 ن يالھج التعليم 1.4

يهدف نظام "التعليم الهجين" إلى تقليل الكثافة الطالبية، وتحقيق االستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس 

التحتية األل  والبنية  ألساليب  تطبيقًا  وذلك  ولجامعات،  المحلية  الجودة  وضمان  باإلضاداء  تحقيق العالمية،  إلى  فة 

اإلمكانيات  من  العظمى  خا  االستفادة  "التعليم  التكنولوجية  نظام  تطبيق  خطة  وتتضمن  الدراسي،  الفصل  رج 

تم تقسيم الطلبة إلى مجموعات الخدمات(، حيث سي –األنشطة  -التقييم  –الهجين" على ثالث محاور، وهي )التعلم  

اإلتدري كافة  اتخاذ  مع  صغيرة،  االحتراز سية  وتطهيرجراءات  وتعقيم    ية  يومياً،  التدريس  وقاعات  المدرجات 

ال ارتداءوتطهير  على  التشديد  جانب  إلى  عملية،  حصص  أو  معمل  كل  قبل  للطالب   معامل  الواقية  الكمامات 

سيتم كما  والعاملين،  التدريس  هيئة  الم  وأعضاء  بعد  عن  التعلم  وسائل  منصةاستخدام  خالل  من  التعليم   ختلفة 

ية المتاحة على نظام إدارة التعلم ك إنتاج المقررات اإللكترونية أو استخدام المقررات اإللكترون اإللكتروني، وكذل

من    بالمركز أكثر  على  يحتوي  والذي  مجاناً،  للجامعات  األعلى  بالمجلس  اإللكتروني  للتعليم  مقرر 000  القومي 

لكترونية، وإعداد المحاضرات مع تخدام المنصات اإلب أعضاء هيئة التدريس على استدري   إلكتروني، فضالً عن

المحاضرات  لشرح  صوتي  بكل ا  تسجيل  المحدد  الموعد  في  اإللكترونية  المنصة  على  للطالب  لرفعه  ستعداداً 

 محاضرة طبقاً للجدول الدراسي للمقرر

  :تيالذاالتعلم  سياسة .2

رات معتمدا على قدراته الذاتية في ل المعارف والمهاالطالب بالبرنامج بتحصيتعتمد هذه االستراتيجية على قيام  

من تنمية شخصي   التحصيل  يحقق  مما  المختلفة  التعليم  يؤهله مصادر  مما  بنفسه  التعليم  مواصلة  على  والقدرة  ته 

مجال في  والتطور  التقدم  برنامج  لمتابعة  ويقوم  هذ   تخصصه  بتطبيق  والتحكم  الكهربائية  من الهندسة  االسلوب  ا 

 . البرنامج ي أغلب مقررات اريع التطبيقية فخالل المش

 : التعلم التجريبي سياسة .3

بعض  في  المكتسبة  المعارف  لتطبيق  المعملية  التجارب  بتفعيل  االستراتيجية  هذه  تحقيق  على  البرنامج  يعمل 

الدراسية تر  المقررات  الى  يؤدى  زمما  عمل  الى  باإلضافة  الطالب  لدى  المفاهيم  للمسيخ  ميدانية  صانع يارات 

 . صيفية كما هو موجود في الئحة البرنامجالميداني الذي يتم خالل الفترة ال يضا من خالل التدريب والشركات وا

 :غير المباشر التعليم  سياسة .4

حل مجموعة من التمارين التطبيقية على المعارف يقوم البرنامج بتطبيق هذه االستراتيجية من خالل قيام الطالب ب

سية ويقوم عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة بمتابعة الطالب وتقديم العون بالمقررات الدرا  اتدريسه  تمي الت

 .المشكالت مما يساعد الطالب على حل المشكالت التي تواجههم في الحياة العملي في حل تلكلهم 


