
 
 
 
 
 
 

المجلس الثقافي نظم مكتب المنح الدولیة بجامعة حلوان بالتعاون مع 
، "الندوة التعریفیة الثانیة لمكتب المنح الدولیة"بعنوان ندوة البریطاني 

وذلك في إطار خطة جامعة حلوان للمشاركة الدولیة في الدراسات 
یونیو  ٤الخمیس ومشروعات البحوث العلمیة والتبادل الطالبي، یوم 

رئاسة الجامعة ، في تمام الواحدة ظھرا، بقاعة االجتماعات بمبنى  ٢٠١٥
 .بمقر الحرم الجامعي بعین حلوان

  

  ٢٠١٥  يونيو  -  مايو

 

  فى الجامعة ِّـنح الدوُّـاندوة تعريفية ِّـكتب 
  ٢٠العدد 

الندوة برعایة رئیس جامعة حلوان  وشرفت
الندوة عرض  تالدكتور یاسر صقر، وتضمن

لباحثي " مشرفة –نیوتن "برنامج المنح 
الجامعة، وكیفیة االستفادة من الفرص المتاحة 
منھا في مجاالت الدرجات العلمیة والتبادل 

التدریس واتفاقیات  الطالبي وأعضاء ھیئة
التعاون وكذلك التدریب ورفع الكفاءة المؤسسیة 

 .للكلیات
حضر الندوة الدكتور ماجد نجم نائب رئیس 
الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة، 
والدكتورة إیمان النشار مدیر مكتب المنح 
الدولیة بجامعة حلوان، وشھیرة عمارة مدیر 

بالمجلس » ةمشرف –نیوتن «برامج صندوق 
  .الثقافي البریطاني

نیوتن «ببرنامج المنح الدكتور ماجد نجم وأشاد 
لما لھ من أھمیة، مؤكدا على أھمیة » مشرفة –

أن تنال جامعة حلوان نصیب أكبر من ھذه 
المنح، حیث یجمع ھذا البرنامج قطاعات البحث 
العلمي واالبتكار في مصر والمملكة المتحدة 

تركة للتحدیات التي من أجل إیجاد حلول مش
تواجھ مصر في مجال التنمیة االقتصادیة 

  .والرعایة االجتماعیة
وقالت الدكتورة إیمان النشار مدیر مكتب المنح 
الدولیة بالجامعة، أن ھذا البرنامج یعرض المنح 

لباحثي الجامعة، وأیضا » مشرفة –نیوتن «
كیفیة االستفادة من الفرص المتاحة منھا في 

جات العلمیة والتبادل الطالبي مجاالت الدر
وأعضاء ھیئة التدریس واتفاقیات التعاون 
وكذلك التدریب ورفع الكفاءة المؤسسیة 

  .للكلیات
نیوتن «وأوضحت شھیرة عمارة مدیر برنامج 

بالمجلس الثقافي البریطاني أن » مشرفة –
البرنامج یدار من خالل المعھد الثقافي 

وزارة البحث البریطاني والسفارة البریطانیة و
، "إدارة البعثات"العلمي ووزارة التعلیم العالي 

لدعم إمكانات البحث العلمي في مصر وبناء 
شراكات بحثیة بین المؤسسات البحثیة المصریة 
والبریطانیة من خالل التعاون سویا في برامج 

وأضافت ان ھذه ھى الندوة  .البحث واالبتكار
  .الثانیة حول نفس الموضوع فى الجامعة

والجدیر بالذكر، أن األنشطة المقررة لصندوق 
منح دراسیة : تتضمن» مشرفة –نیوتن «

للحصول على درجة الدكتوراة لشباب 
المصریین في الجامعات البریطانیة، ومنح سفر 
تسمح للباحثین المصریین والبریطانیین بتمضیة 
فترة زمنیة للعمل على مشروعات بحثیة 

وورش عمل مشتركة في الدولة الشریكة، 
وندوات لتحسین مھارات الباحثین المصریین 
في عدد من المجاالت ونقل المعرفة من 
األكادیمیین إلى الصناعات المختلفة، ودعم 
لشراكة المؤسسات إلنشاء مشاریع بحثیة 

 .مشتركة واسعة النطاق

  بالتعاون مع اِّـجلس اليطانى

  مشروع التوئمة
  وروبىبتمويل االتحاد اال

الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم  وجھت
حضور مراسم الحفل لدعوة ال واالعتماد 

الختامى لمشروع التوأمة الممول من قبل 
وبى تحت رعایة الدكتورة رواالتحاد اال

نجالء االھوانى وزیرة التعاون الدولى الذى 
ان مبرما بین ھیئة ضمان جودة واالتحاد ك
لدعم جودة ) ندا ، المانیا لفن( روبى واال

التعلیم واالعتماد فى المؤسسات التعلیمیة 
قام الحفل یوم االربعاء الموافق ویالمصریة 

من العاشرة صباحا وحتى  ٢٩/٧/٢٠١٥
 - فندق سونیستا  - یس زلثانیة ظھرا بقاعة أیا

   مدینة نصر - شارع الطیران 

 



 رؤية ورسالة وأهداف استراتيجيةالدكتور ماجد 

وانـة حلـجامع  
   رؤية جامعة حلوان 

جامعة حلوان إلى أن تكون مؤسسة  تسعى 
في   ذات تصنیف متقدم اقلیمیا، ومتفردة

دارة االعمال والتكنولوجیا الفنون والعلوم  ٕ   .وا
  رسالة جامعة حلوان 

قیق الریادة تعمل جامعة حلوان على تح
واالبتكار على المستوى اإلقلیمي في الفنون 
دارة االعمال والتكنولوجیا، من  ٕ والعلوم وا
خالل تقدیم خدمات تعلیمیة أكادیمیة عالیة 
الجودة وبحث علمي تطبیقي متمیز وحراك 

  .عالمي وتنمیة فعالة للمجتمع
     :األهداف االستراتيجية
 التميز فى التعليم والتعلم

جودة المخرجات التعلیمیــة، واإلعتماد تحقیق   •
  .المؤسسـى

زیادة القدرة التنافسیة للجامعة والخریج محلیا،  •
قلیمیا، ودولیا ٕ   .وا

   . جذب الطالب الوافدین والتواجد الدولى •
تعزیز التواصل واإلنتمــاء والمشــاركة اإلیجابیــة  •

  . مع الطالب والخریج
مدى  منظومة جاذبة للتعلیم المستمر والتعلم •

عادة التأهیل ٕ   .الحیاة والتدریب وا
تحقیق رضا الطالب والمجتمع عن الخریج  •

 .ومواصفاته
  التميز فى البحث العلمي واالبتكار

مواجهــة التحدیات البحثیة التى تواجـــه  •
   .المجتمع

توسیع وزیادة حجم قاعدة األبحاث فى    •
   .الجامعة

یا تحقیق التأثیر العلمى والتطبیقى لألبحاث محل  •
قلیمیا ٕ    .وا

التوسع في برامج الدراسات العلیا في المجاالت   •
   .البحثیة المتقدمة

اإلرتقاء بمستوى نشر مخرجات البحث العلمي   •
العالمیة المحكمة ذات  في الدوریات والمجالت 

  .معامل التأثیر المرتفع
زیادة القدرة التنافسیة والتسویقیة والتعریف   •

بتكار في واإل العلمى   بمخرجات البحث 
   .الجامعة لزیادة مصادر التمویل

السعى إلى الریادة فى بعض المجاالت البحثیة   •
 .الجدیدة والناشئة

   التميز فى الشراكة المجتمعية 
مشاركة إیجابیة للجامعة فى الشأن العام،  •

حداث التغییر فى  ٕ البیئة  والقدرة على التأثیر وا
  .المحیطة

ة فى مشاركة المؤسسات واألطراف الفاعل •
وتقییم  المجتمع فى التوجیة ورسم السیاسات 

  .آداء الجامعة
وجود مجتمع أصدقاء للجامعة من المجتمع   •

وعمل الجامعة  المحلى والدولي على درایة بفكر 
  .وداعم لها

قلیمیا • ٕ    . تعزیز مجاالت تمیز الجامعة محلیا وا
بناء رؤى متكاملة فى القضایا الرئیسیة في  •

  .اطنةالمجتمع وتعزیز المو 

   :أوال التعليم
التعلیمیة  وأسالیبھ بطرقھ القدیمالتعلیم رتكز ی

على أن المعلم ھو المصدر األول للمعرفة 
ھذا والعامل الفعال األساسي لعملیة التعلم وب

كما أكدت . تكون أھملت دور المتعلم كلیا
المدرسة القدیمة على تكثیف المعلومات 
النظریة وتوصیلھا للمتعلم عن طریق الحفظ 

  دون الفھم واإلدراك
ركزت بشكل  المعاصرةالمدرسة بینما نجد 

أساسي على استخدام المتعلم لجمیع حواسھ 
كأدوات للتعلم، تتصل بما حولھ من مؤثرات 
وتنقلھا إلى العقل الذي یقوم بتحلیلھا وتصنیفھا 
على شكل معارف وخبرات یستوعبھا ویدركھا 

  . لیستخدمھا في مواجھة ما یقابلھ
ف إلى التعلیم ھو النشاط الذي یھدوھكذا فإن 

تطویر التعلیم والمعرفة والقیم الروحیة و الفھم 
ناحي واإلدراك الذي یحتاج إلیھ الفرد في كل م

لمھارات ذات االحیاة إضافة إلى المعرفة و
    .العالقة تجعل بحقل أو مجال محدد

إحداث تغیرات معرفیة كذلك التعلیم ھو و
  .ومھاریة ووجدانیة لدى الطالب

معارف  اجتماعي لتطویرالتعلیم عملیة تفاعل  
 .ومھارات وقیم واتجاھات الطالب

  :ثانيا التعلم
في ظل التطور المعرفي تأتي أسالیب التدریس 
الحدیثة والتي تعتبر المتعلم محور العملیة 

ویأتي التعلم النشط لیُفعل عملیتي .. التعلیمیة 
التعلیم والتعلم وینشط المتعلم ویجعلھ یشارك 

 یمكنھ كر فیما یعلمھ حتىبفعالیة وأن یعمل ویف
باإلجراءات الالزمة  اتخاذ القرارات والقیام 
  .للتغییر والتطویر والتقویم

  :مفھوم التعلم
التعلم ھو كل فعل یمارسھ الشخص بذاتھ یقصد 
من ورائھ اكتساب معارف ومھارات وقیم 

  .جدیدة
 ،لھذا یجب التفریق بین مصطلحي تعلیم وتعلم

التعلیم  .بینھما فھما ملتصقان لدرجة الخلط
عملیة یقوم بھا المعلم لجعل الطالب یكتسب 

المعلم :المعارف و المھارات و بصیغة بسیطة
حتى  .یمارس التعلیم و الطالب یمارس التعلم

التعلیم جھد مقصود لمساعدة یمكن القول بأن 
 .اآلخرین على التعلم

  تعليم والتعلم والتدريبب ال
 

  : ثالثا التدريب
 ،عادة ما ینظر للتدریب كشيء مرتبط بالعمل

 ،ثل الجلوس مع مدرب في حجرة تدریبم
واألسس  ،دلیل للتدریب: مثل ،تدعم عادة بمواد

 ،وأسالیب التعلیم ،الجدیدة لكیفیة تعلم الناس
وتقدیم تعلیق  ،وطرح األسئلة ،واالستماع

مثل  ،عملي موضوعي عن األداء التدریبي
 ،والتدریب ،وإلقاء المحاضرات ،التعلیم
 ،بأن للتدریب أھدافاوھناك عادة توقع . التقویم

  .وتقویما ،ومحتویات منظمة ،وأغراضا

  : مفھوم التدریب
 ،توجد العدید من االتجاھات لتعریف التدریب

فالتدریب ھو تلك الجھود التي تھدف إلى تزوید 
بالمعلومات والمعارف التي تكسبھ  الفرد

تنمیتھ وتطویر ما  المھارة في أداء العمل، أو
وخبرات بما یزید لدیھ من مھارات ومعارف 

یعده ألداء  من كفاءتھ في أداء عملھ الحالي أو
 ،أعمال ذات مستوى أعلى في المستقبل القریب

كما عرف التدریب بأنھ عملیة تعدیل إیجابي 
ذو اتجاھات خاصة تتناول سلوك الفرد من 
الناحیة المھنیة أو الوظیفیة، وذلك إلكتساب 

سان المعارف والخبرات التي یحتاج لھا اإلن
وتحصیل المعلومات التي تنقصھ واالتجاھات 
الصالحة للعمل ولإلدارة واألنماط السلوكیة 
والمھارات المالئمة والعادات الالزمة من أجل 
رفع مستوى كفاءتھ في الشروط المطلوبة 
إلتقان العمل وظھور فاعلیتھ مع السرعة 
واالقتصاد في التكلفة، كذلك في الجھود 

  .ستغرقالمبذولة والوقت الم
أیضا عرف التدریب بأنھ محاولة لتغییر سلوك 
األفراد بجعلھم یستخدمون طرقا وأسالیب 
مختلفة في أداء األعمال بجعلھم یسلكون شكال 

   .مختلفا بعد التدریب عن ما كانوا علیھ قبلھ
انطالقا من تلك المفاھیم األساسیة للتدریب 

القدیم على والجدید  للفردأھمیة التدریب  تبدو
الجدید الذي یلتحق حدیثا بالمؤسسة قد ف. لسواءا

ال تتوافر لدیھ بعد المھارات والخبرات 
الضروریة ألداء واجبات الوظیفة بالكفاءة 

ومن ھنا تبدو أھمیة التدریب في   .المطلوبة
المھارات التي تجعلھ قادرا على أداء  ھإكساب

الواجبات المتوقعة منھ بطریقة مرضیة 
الخبرة السابقة الذي  ذو الفردوصحیحة وحتى 

 یلتحق حدیثا بالمنظمة لشغل وظیفة معینة قد ال
تتوافر لدیھ كافة القدرات الضروریة لألداء 
الجید، وھنا یفید التدریب في إستكمالھ للقدرات 
المطلوبة، فضال عن توجیھھ وتكییفھ للظروف 

بالمنظمة، وبالتالي یكون  واألوضاع القائمة
لقدرات الموظف بما التدریب مساندا ومدعما 

یكفل لھ التوافق مع متطلبات العمل ومن ثم 
تقتصر  كما وأنھ ال. أداء العمل بطریقة جیدة

أھمیة التدریب وفوائده على العاملین الجدد 
الملتحقین حدیثا بالمنظمة، وإنما تشمل أھمیتھ 
وفائدتھ أیضا العاملین القدامى وذلك بما یكفل 

تھم على أداء تطویر معلوماتھم وتنمیة قدرا
أعمالھم وذلك ألن ھناك تطورا مستمرا في 
العلوم والمعارف، األمر الذي یستلزم إحداث 
تطویر مستمر في نظم وأسالیب العمل، وھذا 
األمر یقتضي تسلیح العاملین وتزویدھم 
بالمھارات والمعارف الجدیدة والمساعدة ألداء 

 .العمل بكفاءة وفاعلیة من خالل التدریب

 رة التحريرأسـ

  رئيس التحرير
  هناء محمد الحسينى/ د.أ

  مدير التحرير
  أحمد وحيد مصطفى/ د.أ

  هيئة التحرير
  إبراهيم الزهريى/ د.أ
  هشام عبد املجيد/ د.أ
  مصطفى الفرماوى/ د.أ
  نبيل عبد السالم/ د.أ

  



 
    إستراتيجيات التعليم والتعلم 

القواعد والوسائل  ھى إستراتیجیات التعلیم والتعلم 
المتعلم داخل الكلیة قادرا على معالجة التي تجعل 

والتفكیر تفكیرا منطقیا  ،المعلومات واسترجاعھا
مستقال بحیث یتحقق التركیز على المتعلم باعتباره 
المنتج األساسي للمؤسسة لیتعلم لذاتھ فیصبح 

ویتطلب ذلك تنمیة مھارات التفكیر  ،متعلما بذاتھ
ھیئة أما عضو  ،وجوانب الشخصیة كلھا ،المتعددة

المخطط والمنفذ والمیسر والمنظم بما  فھوالتدریس 
لھ من خبرات علمیة وأكادیمیة ومھارات تعینھ 

مستغال في ذلك الزمن المحدد   ،على تحقیق أھدافھ
  .وغیرھاللمحاضرات النظریة والدروس العملیة 

  أھداف االستراتیجیات
  .تشجیع الطالب على إبداء رأیھم •
 .المنطقي تعوید الطالب على التفكیر •
 .ھاللحلول التي توصل االقدرة على تفسیر  •
 .تشجیع الطالب على اإلتیان بحلول متنوعة •
تشجیع الطالب على الوصول للتعمیمات  •

 .والنظریات والقواعد بأنفسھم باالكتشاف
 .شیوع جو دیموقراطي والبعد عن التسلطیة •
تنویع أسالیب التدریس المستخدمة لتحقیق  •

 .األھداف المرجوة
یع الطالب على استخدام أسلوب العصف تشج •

 . الذھني لمناقشة األسئلة المفتوحة االكتشاف
تشجیع الطالب على التعلم التعاوني لزیادة  •

قدرة الطالب على اإلتیان بحلول متنوعة 
 .وجدیدة وإعطاء المبررات حول ھذه الحلول

تعوید الطالب على البناء على أفكار اآلخرین  •
 .وتطویرھا

ة وزیادة الثقة بالنفس التي یشعر تحقیق المتع •
 .لتفكیر االبتكاريلبھا الطالب أثناء ممارستھم 

 .التأكید على التعلم الذاتي والتعلم باالكتشاف •
توظیف حل المشكالت ابتكاریا في كل أجزاء  •

واستخدام المشكالت التي تحدث في  ،المنھج
 .الحیاة العملیة

العمل على زیادة التحصیل الدراسي للطالب  •
 .ن خالل ممارسة األنشطة االبتكاریةم

 .مناقشة مدى جودة األفكار أثناء الدروس •
وترتكز عملیة التعلیم والتعلم على مجموعة من 
اإلستراتیجیات الحدیثة مثل استراتیجیة التعلیم 
التفاعلي والتعلیم الغیر مباشر والتعلیم الذاتي 
باإلضافة الى تطویر اإلستراتیجیة التقلیدیة المبنیة 

خالل استخدام  على التعلیم المباشر وھذا من 
العصف الذھني واالعتماد على حل استراتیجي 

وسنعرض ملخصا لھذه االستراتیجیات . للمشكالت
 :فیما یلي

  :استراتیجیة التعلیم التفاعلي  -١ 
 أسلوبتعتمد استراتیجیة التعلیم التفاعلي على 

التفاعل بین الطالب والمحاضر والمادة العلمیة 
یمكن تطبیق ھذا المفھوم من خالل عدة وسائل و

منھا التعلیم التعاوني والتعلیم اإللكتروني والعصف 
  .الذھني

  :التعلیم التعاوني - أ
ھي إستراتیجیة یعمل فیھا الطالب على شكل 
مجموعات صغیرة في تفاعل إیجابي متبادل یشعر 
فیھ كل فرد أنھ مسئول عن تعلمھ وتعلم االخرین 

ویترواح عدد افراد   أھداف مشتركةبغیھ تحقیق 
مجموعة التعلیم التعاوني ما بین طالبین الي ستة 

في مساعدة    طالب یتفاعلون فیما بینھم ویتعاونون
بعضھم البعض لتحقیق التعلم من خالل تفاعل افراد 

  .مجموعة التعلم التعاوني 

  
  :ةوتتمیز ھذه اإلستراتیجیة بممیزات عدید

وتحسین قدرات  زیادة معدالت التحصیل .١
  .التفكیر عند الطالب

 اتجاھاتنمو عالقات إیجابیة بینھم مما یحسن  .٢
الطالب نحو عملیة التعلم وزیادة ثقة الطالب 

 .بأنفسھم
 .تنمیة روح العمل الجماعي بین الطالب .٣
زیادة احترام وتفھم الطالب لقدرات االخرین  .٤

 .واھتماماتھم وحاجاتھم
 .االستقاللیة االیجابیة .٥
 .وجھا لوجھ التفاعل .٦
 .المسئولیة الفردیة .٧
 .المھارات والقدرات االجتماعیة .٨
 .تفكیر افراد المجموعة في التفاعل بینھم .٩

  :حاكمة لنجاح مجموعات التعلم التعاوني مبادئ
تشكیل مجموعة التعلم التعاوني  :املجموعات تشكيل

من طالب غیر متجانسین تحصیلیا أو لغویا أو 
  .فوائد المرجوةاجتماعیا یؤدي إلى تحقیق ال

یبدأ تكوین المجموعات من   :عدد أفراد املجموعة
ثم بعد ممارسة قصیرة یزداد العدد إلى  ،طالبین فقط
وفي أغلب . على أال یزید عن ستة ،ثالثة طالب

األحیان یتحول العمل داخل المجموعة إلى مھام 
  .یقوم بھا كل طالبین على حدة

التعاوني یتحدد استخدام مجموعات التعلم   :الوقت
لتحقیق أھداف التعلم بطول الفترة الزمنیة التي على 
أفراد المجموعة قضاؤھا في النشاط أو المشروع 

ویرتبط تحدید تلك الفترة الزمنیة بطول . المحدد
  .ومدى مرونة الجدول الدراسي ،الحصة الدراسیة

یتم اختیار ھدف عام یسعى الطالب إلى   :األهداف
ھداف األكادیمیة ویجب أن تكون األ ،تحقیقھ

كما یجب أن یفھم  الطالبواضحة تماما لدى 
الطالب المھمة األكادیمیة والسلوكیات المرغوب 
  .فیھا من وراء النشاطات والمھام التي كلفوا بأدائھا

متابعة عضو ھیئة التدریس  :املتابعة والتدخل
والتأكد من فھم  ألمھمةوتدخلھ یتمثالن في توضیح 

ھم على االستفسار والتساؤل وتشجیع ،الطالب لھا
وإعطاء  ،والتفكیر في تفاصیل المھمة أو النشاط

باإلضافة إلى تسجیل  المطلوبةنماذج من األداءات 
  .كل ما یتعلق بتعلم كل طالب وسلوكھ

عند تنفیذ الطالب األھداف المتفق  :املحاسبة الفردية
. علیھا تظھر ضرورة تقویم مساعیھم نحو التعلم

أكثر من طریقة لتقویم كل فرد من  ویمكن استخدام
فیمكن تقدیم مشكالت لیقوم بحلھا  ،أفراد المجموعة
وبعد . أو اختبار تحریري فردي ،طالب معین

 االنتھاء من ھذا التقویم یطلب من أي طالب آخر
 ،في المجموعة توضیح وتفسیر إجابات زمیلھ

وھكذا تتمثل أمام كل طالب مسئولیتھ الفردیة عن 
  .ئولیتھ عن تعلم زمالئھومس ،تعلمھ
تحلیل ما قام بھ الطالب من مھام ونشاطات  :التأمل

والتفكیر في العملیات التي حدثت أثناء  ،وتقویمھا
سواء كانت عملیات  ،أداء ھذه المھام والنشاطات

وقد تستغرق ھذه العملیة من . عقلیة أم نفسیة
ولیس المھم طول الفترة  ،دقیقتین إلى عشرین دقیقة

ففیھا استخدام لمھارات  ،یام بھذه العملیة ذاتھابل الق
باإلضافة إلى ما  ،والتفكیر التأملي ،التفكیر الناقد

  .تتطلبھ عملیة التأمل من إخالص ودقة
  اإللكترونيالتعلیم  -ب 

وسیلة تدعم العملیة التعلیمیة وتحولھا من طور 
التلقین إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمیة المھارات 

إیجاد بیئة تفاعلیة غنیة بالتطبیقات  وتھدف إلى
تجمع كل األشكال اإللكترونیة للتعلیم والتعلم حیث 
تعتمد على تطبیقات الحاسبات اإللكترونیة وشبكات 

والوسائط المتعددة في نقل المھارات  االتصال
والمعارف وتضم تطبیقات عبر الویب وغرف 

حیث یتم تقدیم محتوى دروس  االفتراضیةالتدریس 
اإلنترنت واألشرطة السمعیة والفیدیو ویمكن  عبر

  .الطالب من الوصول إلى مصادر التعلیم أي وقت

  
التعلیم االلكتروني یودي الي خبرات تعلم ثریة  

  : بأنھاالنھا تتیح خبرات تعلم غنیة تتسم 
عرض المعلومات یتم بطریقة واحدة في  :فردية 

كل مرة مما یضمن أن كل متعلم یتعرف على 
غیر . المستوى نفسھ من المعلومات وبالجودة ذاتھا

المعلومات یمكنھ أیضا  أن التعلم بمساعدة تكنولوجیا
أي یمكن تفصیل المعلومات لتلبي  ،أن یكون فردیا

حاجات متعلم معین بناء على تحدیده لتلك 
وتقدیم المساعدة والدعم لھذا المتعلم  ،الحاجات

ومن ثم فإن  ،بطریقة تختلف عن تقدیمھا لمتعلم آخر
  .التغذیة الراجعة المقدمة للمتعلم تكون فوریة

م بمساعدة تكنولوجیا المعلومات التعل :تفاعلية 
یوفر بیئة تفاعلیة تختلف عن الدور السلبي الذي 

كما توفر . یجد المتعلم نفسھ في موقف المحاضرة
مزیدا من المشاركة التي قد ال تتوافر أثناء التعلم 

حیث یجري المتعلم مع الكمبیوتر  ،مع األقران
  .ابةحوارا یتبادل فیھ الطرفان السؤال واإلج

المتعلم یستطیع التحكم في طریقة  :ة املسارذاتي
عرض المعلومات التي تقدمھا استراتیجیة التعلم 

وبإمكانھ أن یعید  ،بمساعدة تكنولوجیا المعلومات
أجزاء معینة من المحتوى ومراجعتھا بقدر ما 

یمكنھ تخطي بعض األجزاء ألنھ یرغب في و ،یرید
  .التركیز على ما ال یعرفھ أو ال یتقنھ

حیث یتم التعلم في بیئة آمنة مقارنة ببیئة   :آمنة
ویقع المتعلم أحیانا  ،الفصل التي یظھر فیھا التنافس

لكنھ باستخدام الكمبیوتر  ،الدراسة قاعةتحت ضغط 
 ،في التعلم یستطیع التخلص من ھذه المشاعر

  .وطریقة تعلمھ ،ویحدد سرعة سیره
 الفرص- وسیلة إلثراء المناھج بإتاحة  :مناهج ثرية

إلى حد كبیر،  للتعرض إلى نشاطات تعلم متنوعة
وهو ما تتیحه التقنیات التي وفرتها تكنولوجیا 

  .المعلومات
 



 

ء ھیئ  ة اض  ف  ى اط  ار ح  رص المرك  ز عل  ى دع  م اع
الت   دریس بالجامع   ة وك   وادر الج   ودة بھ   ا م   ن ك   ل 

ع  دد كبی  ر م  ن ال  دورات التدریبی  ة ت  م عق  د  الفئ  ات
دورة تدریبی ة بمق ر مرك ز ض مان الج ودة بالتع اون 

لض مان ج ودة التعل یم واالعتم اد   مع الھیئة القومی ة
   بعن  وان التق  ویم ال  ذاتى لمؤسس  ات التعل  یم الع  الى

ض  ر اح  ٧/٥/٢٠١٥ -بت  اریخ   ای  ام ٣وذل  ك لم  دة 
ة الفئ  ة المس   تھدفكان  ت و  ع  الء النعن   اعى/د.أفیھ  ا 
 –التربی   ة (اء ھیئ   ة الت   دریس بكلی   ات اعض     ھ   ى

وتم ریض و خدم ة اجتماعی ة   تربیة ریاض یة بن ات
وص  یدلة وعل  وم وتھ  دف ال  ى التع  رف عل  ى مفھ  وم 

التق   ویم ال   ذاتى وتحدی   د خط   وات التق   ویم  وأھ   داف
  الذاتى وكتابة التقاریر الذاتیة للمؤسسات التعلیمیة 

ت   م عق   د دورة تدریبی   ة بمق   ر مرك   ز ض   مان كم   ا  
لض  مان ج  ودة   ة بالتع  اون م  ع الھیئ  ة القومی  ةالج  ود

التعل  یم واالعتم  اد بعن  وان نظ  م االمتحان  ات وتق  ویم 
 – ٢٧م       ن   وذلل       ك لم       دة ی       ومین   الط       الب

محم  د نجی  ب / د.وق  د حاض  ر فیھ  ا أ  ٢٨/٥/٢٠١٥
بكلی  ة الس  یاحة   اعض  اء ھیئ  ة الت  دریس واس  تھدفت

ی  ة والفن  ادق وكلی  ة التربی  ة الموس  یقیة وص  یدلة وترب
اجتماعی  ة وعل  وم واقتص  اد  ریاض  یة بن  ات وخدم  ة

 وأس  الیبال  ى التع  رف عل  ى نظ  م  تھ  دفمنزل  ى و
االختب   ارات ومواص   فات الورقی   ة  وإع   دادالتق   ویم 

، االمتحانی    ة لتحقی    ق النت    ائج التعلیمی    ة المس    تھدفة
والق   درة عل   ى اع   داد نم   اذج مالحظ   ة المھ   ارات 

لنت   ائج العلمی   ة والمھنی   ة والعام   ة المناس   بة لقی   اس ا
الق  درة عل  ى تحدی  د االوزان  –التعلیمی  ة المس  تھدفة 

  .والفترات الزمنیة المناسبة لكل تقویم 
عق  د دورة تدریبی  ة بمق  ر مرك  ز ض  مان ایض  ا ت  م و

زم     ات االالج     ودة بعن     وان تفعی     ل دور وح     دات 
ذل   ك لم   دة و  والك  وارث بمؤسس   ات التعل   یم الع  الى

/ د.حاضر فیھا أ و  ٢٨/٥/٢٠١٥ –٢٧من   یومین
عبد هللا جالل وكی ل كلی ة التعل یم الص ناعى بجامع ة 

كلی   ة   اعض   اء ھیئ   ة الت   دریس تس   تھدفاو  حل   وان
التربی  ة الریاض   یة بن   ات وبن  ین وتربی   ة وتم   ریض 
وتھ     دف ال     ى التع     رف عل     ى ان     واع االزم     ات 

  رثدور وح  دة ادارة االزم  ات والك  وا–والك  وارث
ف  ى حال  ة  ءواإلی  واع  رف عل  ى طریق  ة االخ  الء توال

ووضع منظوم ة فاعلی ة االم ن والس المة   الطوارئ
الخط  ة التنفیذی  ة لوح  دة ادارة  وإع  دادداخ  ل الكلی  ة 
  االزمات بالكلیة

 

یروى أن أربعة ضفادع تم إلقاؤھم في حوض من 
الماء المغلي، فقفزوا خارجھ فورا، ومن دون تدبیر 
مسبق، وفي مرة أخرى، تم إلقاؤھم في حوض من 

ا، فأخذت الماء البارد الذي ترتفع حرارتھ تدریجی
الضفدعة األولى تحذر زمالءھا، الذین لم یبدوا 
اھتماما جدیا بالمسألة، ومن ثم استسلمت الضفدعة 

 .لرأي زمیالتھا بأنھ ال خطر ھنالك على اإلطالق
وتؤكد الدراسات أن ھذا السلوك مشترك في الكائنات 
الحیة بشكل عام، فبعضنا یترك نفسھ في مواقف 

ترب بشكل تدریجي، ال ممیتة لمجرد أن الخطر یق
 .بشكل فجائي

العامل الرئیسي ھنا ھو الشعور بالخطر، كلما قلت و
كان  - ال الشعور نفسھ-سرعة الشعور بالخطر 

اإلنسان أقل قابلیة للتصرف بشكل إیجابي، ھذا 
التفكیر بداخل : (بالضبط ما نعاني منھ بشكل كبیر

  ).الصندوق
لتفكیر عن ا) التفكیر داخل الصندوق(یعبر مفھوم 

بطرق تقلیدیة معتادة، وكأنك داخل صندوق ال 
تخرج عن حدوده، في حین یعني التفكیر خارج 
الصندوق استعارة التفكیر اإلبداعي الناجح الذي 
یعتمد على التدرب على الربط بین نقاط تسع 

 - االطالع : (موضوعة على ھیئة صندوق، وھي
 - س النا -اإلبداع  - المنتج  - اإللھام  - المشاركة 

 ).االھتمام –التعاون  - المكان 
اإلسلوب الذي یستخدمھ الفرد : فالتفكیر اإلبداعي ھو

في إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار حول المشكلة 
، وتتصف ھذه )الطالقة الفكریة(التي یتعرض لھا 

، وعدم )المرونة(األفكار بالتنوع واالختالف 
 .)األصالة(التكرار أو الشیوع 

السیارة : ارج الصندوق ھو الذي أنتجإن التفكیر خ
والقطار والطائرة والمصباح الكھربائي والتطعیم 
ضد شلل األطفال، والمصاعد، وأجھزة التكییف 
وأنابیب المیاه والتلفاز، بل وكل اإلنجازات عبر 

 .القرون والسنین
عملیات تفكیره في حل إحدى ) ھلمولتز(ولقد وصف 

بدئیة للبحث، المشكالت األصلیة، وحدد مرحلة م
تستمر حتى یصبح أي تقدم غیر ممكن، تعقبھا راحة 
واستعادة نشاط یخطر للشخص بعدھا الحل الممكن 
بطریقة فجائیة وغیر متوقعة، لذلك یرى المختصون 
أن عملیة التفكیر اإلبداعي تتم خالل أربع مراحل 

 :متتالیة ھي
وھي الخلفیة الشاملة  :مرحلة تحضیر أو إعداد - ١

في الموضوع الذي یبدع فیھ الفرد، والمتعمقة 
بأنھا مرحلة اإلعداد المعرفي  العلماء وفسرھا

 .والتفاعل معھ
  القلق نم حالة وھي :واحتضان كمون مرحلة - ٢

والخوف الالشعوري، والتردد بالقیام بالعمل 
والبحث عن الحلول، وھي أصعب مراحل التفكیر 

 .اإلبداعي
وھي الحالة التي تحدث  :مرحلة إلھام أو إشراق - ٣

ة أو الشرارة التي تؤدي إلى فكرة الحل بھا الومض
والخروج من المأزق، وھذه الحالة ال یمكن 
تحدیدھا مسبقا فھي تحدث في وقت ما، في مكان 
ما، وربما تلعب الظروف المكانیة والزمانیة 

  

 !التفك بداخل الصندوق
والبیئیة المحیطة دورا في تحریك ھذه الحالة،  

 .ووصفھا الكثیرون بلحظة اإللھام
الحصول على النتائج وھي مرحلة  :مرحلة تحقیق - ٤

األصلیة المفیدة والمرضیة، وحیازة المنتج 
 .االجتماعي الرضا اإلبداعي على

ھو إنتاج الجدید النادر المختلف المفید  االبتكارإن 
تمد على اإلنجاز ا أو عمال، وھو بذلك یعفكر

ة مستقلة من وجود عوامل أساسی وال بد. الملموس
للقدرة اإلبداعیة، والتي بدونھا ال نستطیع التحدث عن 

 :وجود إبداع، وأھمھا
أي القدرة على إنتاج أكبر عدد من  :الطالقة - ١

فالشخص . األفكار اإلبداعیة في وقت قصیر نسبیا
عالیة من القدرة على سیولة المبدع لدیھ درجة 

األفكار، وانسیابھا بحریة تامة في ضوء عدد من 
 .األفكار ذات العالقة

ویقصد بھا القدرة على تغییر الحالة  :المرونة - ٢
ستخدم لتولید أنماط توھي  .الذھنیة بتغییر الموقف

أو أصناف متنوعة من التفكیر، وتنمیة القدرة على 
 .التفكیر  نقل ھذه األنماط، وتغییر اتجاه

فالشخص المبدع لدیھ  :الحساسیة للمشكالت - ٣
القدرة على رؤیة الكثیر من المشكالت في الموقف 

وھو بالتالي . فإحساسھ بھا إحساسا مرھفا. الواحد
أكثر حساسیة لبیئتھِ من المعتاد، یرى ما ال یراه 

 .سواه یالحظھما ال غیره، ویرقب 
ى یمكن تعریف مھارة األصالة كإحد :األصالة - ٤

مھارات التفكیر اإلبداعي، بأنھا تلك المھارة التي 
تستخدم من أجل التفكیر بطرق واستجابات غیر 

ر كرعادیة، أو فریدة من نوعھا، أي أن المبدع ال ی
أفكار اآلخرین، فتكون أفكاره جدیدة، وخارجھ 

 .عما ھو شائع أو تقلیدي
فالمبدع لدیھ القدرة على  :االحتفاظ باالتجاه - ٥

ن، وعلى تخطي أي ى ھدف معیالتركیز عل
معوقات ومشتتات تبعده عنھ، وھو قادر أیضا على 

ل في أفكاره لكي یحقق أھدافھ ل ویبدأن یعد
 .اإلبداعیة بأفضل صورة ممكنة

وھذه السمات تكاد تكون عامة لدى معظم المبدعین 
سواء في  المختلقةمجال من المجاالت  في أي

جتماعي أو السیاسي المجال الفني أو العلمي أو اال
 .أو غیر ذلك

لقد بات التفكیر اإلبداعي من أھم القضایا التي لم تحظ 
فقط باھتمام متزاید من قبل العلماء والباحثین، بل 
حظیت باھتمام متزاید من قبل المؤسسات التعلیمیة 
واإلنتاجیة والخدمیة والتجاریة، وأضحى اإلبداع من 

ا حتى عامة الموضوعات الساخنة التي یتحدث عنھ
تمام إلى أن التفكیر ویرجع مثل ھذا االھ !الناس

 :داإلبداعي یع
 .قناة أكیدة إلى جزر االكتشافات الجدیدة •
 .معبرا مضیئا إلى النجاح والتفوق •
 .منفذا قاصدا لتحقیق أھدافنا بكفاءة وسرعة •
 .منھجا فریدا للتغلب على مشاكلنا وأزماتنا •
روح الملل  سبیال ذكیا إلى التجدید الذي یزھق •

  .ویریق دم السآمة

  ٢٠العدد   ٢٠١٥  يونيو  -  مايو

   الجودة مركزدورات 
  االعتماد مجاالتفى  ودعم الكليات


