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 :مقدمة
 

هو الهدف األساسي من المشروع  والبحث العلمي في مجال التعليم العاليإن بناء القدرات 
الجامعية  باتلى نطاق واسع في المرآالجاري تنفيذه عالوطني للمعلومات واالتصاالت 

القائمة في الوقت الحاضر أو التي في طور اإلنشاء ، وال يتحقق هذا الهدف من توفير 
التوصيالت عالية الكفاءة  في نقل المعلومات أو تجهيز المرآبات الجامعية  بالبرمجيات 

لرفع آفاءة أعضاء هيئة المتقدمة ومعامل الحاسوب المتطورة ما لم يسبقها أو يرافقها برامج 
والطلبة وتمكينهم من استخدام هذه التقنية بقدرة عالية ومهارة فائقة وتوظيف أمثل  سالتدري

 وال بد لبناء القدرات في مجال التعليم العالي. في اآتساب المعلومة واستيعابها وتطبيقها 
بار األسس العلمية وتنميتها من تنفيذ برامج تدريبية فاعلة تضع في االعت والبحث العلمي

بما ينسجم والكفاءات المطلوبة السليمة لتنمية القدرات المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس 
  . لتقنية المعلومات واالتصال

  

بأهدافها  والبحث العلمي ال شك في أن البرامج التدريبية لتنمية القدرات في التعليم العالي
" متميزا" والتزاما" متواصال" يمها تتطلب جهداومحتوياتها ومكوناتها ووسائل تنفيذها وتقو

البحث العلمي وإنما الجامعات ومراآز في  ية ليس فقط من قبل أعضاء اإلدارةوقدرة عال
من قبل ذوي العالقة المباشرة بالتدريب ورفع الكفاءة وتحسين األداء المهني في " أيضا

تنمية المهارة أو خلق االتجاه المختبرات التعليمية سواء على مستوى تحصيل المعلومة أو 
ومن أهم العناصر الفاعلة في آل ذلك هو عضو هيئة التدريس . و التعليم والتعلم حاإليجابي ن
  . والطالب

  

حول البرنامج التدريبي المقترح لتنمية القدرات في مجال " صوراتدم قلي) الدليل(يأتي هذا 
  . لستخدام تقنية المعلومات واالتصاالتعليم العالي ال

  : أربعة محاور رئيسية هي فيوألجل توضيح هذا التصور تم تحديد مكونات هذا الدليل 
  

  المعلومات و استخدام تقنيات االتصاالتمرتكزات عملية تنمية القدرات في  -
 منظومة المهارات التقنية ألعضاء هيئة التدريس التي تالئم تطوير بنية التعليم العالي -

 والبحث العلمي
 امج التدريبي لتنمية القدرات محتوى البرن -
 الخطة التنفيذية للبرنامج التدريبي  -

 

على دراسات في موضوعات مشابهة صادرة عن صياغة العناصر الثالثة األولى  وتمت
والمحور الرابع ملخص ) اليونسكو(جهات تقنية بمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

ى تنفيذ المشروع الوطني لبناء القدرات في استخدام تقنية لما انتهت إليه اللجنة المشرفة عل
وتمت مراجعة . المعلومات في التعليم العالي بشأن البرنامج التنفيذي الخاص بهذا المشروع

/ هذا الدليل من قبل أحد أعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع وهو األستاذ شروعم
ومن تم نقدم له الشكر على الجهد الذي بذله  تعبيدة المحجوبي، وأبدى عليه بعض المالحظا

  .في قراءة هذا الدليل في نسخته التجريبية
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إن الهدف من إعداد هذا الدليل هو توفير المعلومات الالزمة لعناصر عملية تطوير القدرات 
ما يسهل مشارآتهم في االستجابة لمعايير الكفاءة في مجال بالمهنية ألعضاء هيئة التدريس 

المعلومات واالتصال، واستعراض ومراجعة وتحضير البرامج التدريبية ودورات  تقنية
البنية العامة لعملية تنمية قدرات أعضاء هيئة  –هذا الدليل  –اإلعداد والتدريب، آما يعرض 

ا  :يس في مجال تقنية المعلومات  واالتصال من خالل رلتد
   

البرامج التدريبية لربط تطوير التعليم  واضعوتحديد المسارات التي يمكن أن يعتمدها  -أ 
بالخطط اإلنمائية االقتصادية  التدريسوتطوير القدرات المهنية ألعضاء هيئة 

  . واالجتماعية
عرض مكونات عملية تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية  -ب 

 :يالمعلومات واالتصال وه
  الخطط والبرامج واألهداف -
 ليب التقويمالمحتوى الدراسي وأسا -
 طرق التدريس -
 استخدام تقنيات التعليم -
 الهيكل التنظيمي واإلدارة التعليمية -
 تطوير القدرات المهنية ألعضاء هيئة التدريس -

 

ي وتحديد مستويات الوحدات الدراسية التي تتالئم مع مكونات بوصف المحتوى التدري  - ج
  تدريبية المسارات العملية تنمية القدرات ضمن 

واألساليب المقترحة التي يمكن أن يستخدمها مقدموا برامج تطوير عرض لألهداف   - د
مة لتنمية القدرات في مجال تقنية عالقدرات المهنية بغية تصميم مواد التعليم الدا

 المعلومات واالتصال
 

آما يحدد الدليل المسائل التي يجب على مقدمي برامج تنمية القدرات المهنية دراستها عند 
عرض المواد لآللية التي يمكنهم من خاللها ت، وستدريبية أو مراجعتهاالتإعداد موادهم 

تقديم مقرراتهم الدراسية ومواد التعليم للمشارآة في عملية تنمية القدرات في مجال تقنية 
  . المعلومات واالتصال

  

ي في البناء المنشود للقدرات ف لبنةها  بب رظهالتي  يةبهذا نأمل أن يساهم هذا الدليل بالكيف
  . واهللا المستعان ،  استخدام  تقنية المعلومات واالتصال

  
  

  عبد السالم القاللي. د                
                       مندوب ليبيا لدى اليونسكو
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  المحتويات
  
  

  : تمهيد
  

  واالتصالمرتكزات عملية تنمية القدرات في مجال تقنية المعلومات 
  

  ريسأهداف عملية تنمية قدرات أعضاء هيئة التد •
  اإلطار العام لتنمية القدرات  •
  المسارات الثالثة •
  تطوير القدرات المهنية ألعضاء هيئة التدريس •

  
  )معايير الكفاءة( في مجال االتصال والمعلوماتالمهارات  تنمية منظومةاإلطار العام ل

   اإلطار العام •
   رئيسية للرؤية والسياسة العامةالمكونات ال •
 مسارات المعرفة  •

  ية التقنية محو األم    
  تعميق المعرفة     
  المعرفة  إنتاج    

  
  البرنامج التدريبي 

  استرشادية  مبادئ    
  األمية التقنية  وعرض عام لمسار مح    
  عرض عام لمسار تعميق المعرفة      
  المعرفة  إنتاجعرض عام لمسار     

  
  الخطة التدريبية 

  
  هدفة  تالفئة المس    
  مراحل التدريب    
  فترة اإلعداد    
  الخطوات التمهيدية     
  الجدول الزمني    
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  تمهيد
  
  

 إثرائهو  المعرفة من خالل نشر المزيد من بناء المجتمع يتعززلما آان المسعى أن 
الجهد المبذول في مجال  نتيجة ميدانفي هذا المرحلة  – ليبيافي  - أنجزناوقد بالمعلومات، 

، فإن المضي في هذا الطريق والعمل  المعلومات  وتوفير سبل استعمالهااالتصاالت وتقنية 
المعلومات و االتصاالت ةلمزيد من تقنيا الستقبال مرشحة بيئةعلى االندماج فيه بفاعلية في 

آل ذلك يدفع الطلبة . المرآبة والمتقدمة مع الرغبة الملحة في مواآبتها واستيعابها وتطويرها 
لتنمية  والبحث العلمي م العاليوأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بمؤسسات التعلي

فمن خالل هذه التقنية يتمكن . قدراتهم على استخدام تقنية المعلومات بكفاءة ومهارة عاليتين 
  : منالعالي  تعليمالبيئة في الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

  
  المعلومات بكفاءة تقنية استخدام  •
 وتبويبهاالبحث عن المعلومات، وتحليلها،  •

 • بطريقة علمية سليمة واتخاذ القرارات شكالتحّل الم
 بفاعلية وإبداع استخدام أدوات اإلنتاج •
 المفيدالمعرفي  ، واإلنتاجالعلمي المبدع ، والنشرالمثمر والتعاونالفعال  االتصال •
 بما يدور في العالم واإلسهام في تنمية المجتمع والوعيبالمسؤولية،  تكوين اإلحساس •

 .من حولنا
  

نتظم بوتيرة عالية وبطريقة صحيحة لتقنية المعلومات في البيئة التعليمية إن االستخدام الم
تقنية متميزة تدفعهم إلى الخلق واإلبداع ، ويمثل عضو قدرات  من قبل الطلبة يكسبهم 

هيئة التدريس بحكم وضعه الوظيفي ومكانته األآاديمية  العنصر القادر على مساعدة 
وأماآن والمختبرات التعليمية  المحاضراتي قاعات تطوير قدراتهم ومهاراتهم فلطلبته 

فعلى عضو هيئة التدريس تقع مسؤولية  إيجاد بيئة تعليمية مفيدة وتوفير فرص . التدريب 
بالطلبة إلى استخدام تقنيات التعليم  تدفعالتعليم باستخدام الطرق الميسرة والمقبولة التي 

  . تساب المعرفة وإنتاجهالتحقيق أهداف التدريب واالتصال وتطوير طرق اآ
  

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية المعلومات مما لهذا يصبح من الالزم 
يمكنهم من إتاحة الفرصة لطالبهم من االستفادة من هذه التقنية وتوظيفها في اآتساب 

هنية  المتطوير القدرات وال يتأتى ذلك إال بتوفير برامج .  المعلومة وإنتاج المعرفة
ألعضاء هيئة التدريس ليكونوا قادرين على نقل المعلومة وتوصيلها للطالب بثقة عالية 

والمختبرات في قاعة المحاضرات  للتقنية  ومهارة فائقة وقدرة متميزة واستخدام آفؤ
ولضمان توفر هذه اإلمكانيات لدى عضو هيئة التدريس    وأماآن التدريبالتعليمية 

عضاء هيئة التدريس وجعلها من أعداد إهذه البرامج في مناهج الجديد ينبغي تضمين 
  . متطلبات التعيين في المستقبل 
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منظمة األمم  إن ما ندعو إليه بشأن تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ينسجم مع معايير
ريس في تقنية بشأن آفاءة أعضاء هيئة التد )اليونسكو( المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 ،توجيهية لجميع أعضاء هيئة التدريس مبادئوالتي تتضمن علومات واالتصال الم
والتحضير لبرامج تدريبية إلعدادهم للقيام بدورهم في التعليم والتدريب المتمثل بالدرجة 

  . يةلاألولى في إآساب طالبهم المعلومات والمهارات التقنية الالزمة في حياتهم العم
  

والمختبرات المحاضرات في قاعات ضاء هيئة التدريس قادرين أعأن يكون ينبغي  فاليوم، 
ت تلقد باف. على التقنية الحديثةتيسير فرص التعلم القائمة وأماآن التدريب على التعليمية 

وتدريبه  بعم هذه التقنية  لعملية تعلم الطالواستيعاب مدى دتقنيات التعلم استخدام مهارة 
بل ينبغي أن ال تقف  .الضرورية لمهنة التدريسرات ال يتجزأ من القدرات والمها" جزءا

لدى عضو هيئة التدريس عند هذا الحد بل تتعداها إلى القدرة على إآساب   مهنيةاإلمكانيات ال
الية مع والتعامل بكفاءة ع ،الطالب اآتشاف اإليجابيات والمزايا التي تنميها تقنية المعلومات

هيئة التدريس من شأنها أن تجعل من مكانيات لعضو إن هذه اإل. هذه اإليجابيات والمزايا
المؤسسات التعليمية سواء الفعلية أو االفتراضية بيئة تعليمية ناجحة تتوفر لدى طالبها 

بوضوح تعليمي الكافية الستيعاب المحتوى التقنية الالزمة والقدرات الذاتية المهارات ال
هارات التقنية ضمن محتويات المنهج وتمكينهم من دمج المعلومات والم. وشمولية وإتقان

 :ة القائمة على األسلوب التفاعلي  والتي تتضمن المحاآاة الحاسوبي: الدراسي ومكوناته مثل 
  

  استخدام المواد التعليمية الرقمية والمفتوحة -
 . توظيف األدوات التقنية المتطورة لجمع البيانات وتحليلها -

  

لمقرر الدراسي والبرنامج ايعاب ترص إلدراك واسمما يتيح ألعضاء هيئة التدريس توفير ف
  . التدريبي من قبل الطلبة 

  

التلقين والحفظ دون : وتجدر اإلشارة إلى أن الطرق والممارسات التعليمية التقليدية مثل 
 واالآتفاء بطريقة ) عضو هيئة التدريس(من طرف واحد  ةوإلقاء المعلوم ،استحضار المعنى

 يعلى التلقي دون تفاعل لم تعد تجدلب االط رمصدر واقتصار دوإلقاء المعلومات من ال
الذي تبرز فيه قدرة أعضاء هيئة التدريس على للمستقبل للتعليم للمستقبل ، هذا التعليم 

آفاءة متميزة لتعليم الطالب وتدريبهم على لتكوين  استخدام المعلومات والمهارات الالزمة 
مع متطلبات العصر ومقتضيات حضارة القرن الواحد  الجدارة والقدرة على التعامل إثبات

  . والعشرين بطريقة إيجابية ومثمرة
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بالتعاون مع برنامج " بناء القدرات" تنفيذ خطط العمل في في رائدة ) اليونسكو(ولما آانت 

عليه خطة ، آما نصَّت )  االليكترونيالتعليم ( اطه المتعلق بشفي ن األمم المتحدة اإلنمائي
في تونس في عام  المنعقد  مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلوماتالصادرة عن عمل ال

سترشد بمعايير آفاءة أعضاء نبنا أن   يفحر. معرفة الإقامة مجتمعات  ة إلىدفاهال 2005
واالتصال المعتمدة  لدى اليونسكو في وضع  المعلوماتهيئة التدريس في مجال تقنية 

  ناء القدرات ألعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية المعلومات وتحديد مكونات ب إستراتيجية
 تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس التي تستجيب ألهداف تطوير منظومة التعليم العالي

  . فبراير 17ليبيا الجديدة بعد انتصار ثورة  في والبحث العلمي
  

اصر نة عأربعح يوضبهدف تئة التدريس ، نقدم هذا الدليل حول تنمية قدرات أعضاء هيعليه
  : هيورئيسية 

  

  ية المعلوماتقنتنمية القدرات في مجال ت عملية  مرتكزات 
 ة التعليم العالي بنيات التقنية ألعضاء هيئة التدريس التي تالئم تطوير هارالم منظومة 
 .محتوى برنامج تنمية القدرات 
 راتالخطة التنفيذية للبرنامج التدريبي لتنمية القد 

  

منهجية ) أعضاء هيئة التدريس والطلبة(آل ذلك يضع أمام الفئة المستهدفة لتنمية القدرات 
بيانات حول والبحث العلمي على منظومة التعليم العالي  للمسئولينالبرامج التدريبية ويوفر 

آليات التنفيذ لمرحلة هامة من مراحل مشروع استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت لبناء 
أن يرسم  -هذا الدليل  - آما يحاول  ،والبحث العلمي القدرات في مجال التعليم العالي

من  والبحث العلمي المعلومات في منظومة التعليم العالي قنيةالخطة التدريبية لتستراتيجية إ
أجل متابعة المراحل التنفيذية وتحليل نتائجها وتقويم  مخرجاتها ومن ثم تحديد معالم المرحلة 

أهدافها  ربطهذه المرحلة وت تصاحبادمة والتي ستأخذ في االعتبار الظروف التي الق
عمل على االستفادة بما تحقق على أرض الواقع في تالمرسومة مع نتائجها المتحققة و

ة من إمكانيات مادية وتقنية لتساهم في تنفيذ برامج متقدمة لرفع الكفاءة يالمرآبات الجامع
تحقيقه في تطوير العملية التعليمية بما يجعلها تواآب التطور العلمي  التدريبية وتسخير ما تم

  . الطالب في القرن الواحد والعشرينواحتياجات 
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  ة تنمية القدراتعمليمرتكزات 

  في مجال تقنية المعلومات واالتصال
  
  

اء التدريس أعض عملية تنمية القدراتتأسس عليها تنستعرض فيما يلي المنهج والقواعد التي 
بأن تطوير القدرات المهنية ألعضاء " لقد بات واضحا. في مجال تقنية المعلومات واالتصال

 تطوير منظومة التعليم العاليعملية هيئة التدريس من المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها 
عند وتأتي هذه القدرات المهنية ألعضاء هيئة التدريس في أول االهتمامات . والبحث العلمي

نتاج إوتوجيهها إلى  والبحث العلمي وفق المنظور الجديد التعليم العالي إستراتيجية إعداد
المعلومات وصقل المهارات المطلوبة لحضارة القرن الواحد والعشرين من جهة وإلى التنمية 

ويمكن للجهات المعنية بالتخطيط للتعليم العالي  . االجتماعية واالقتصادية من جهة أخرى
منهجية عملية تنمية " ير القدرات المهنية ألعضاء هيئة التدريس أن تستخدم أيضاوتطو

لالسترشاد بها عند إعداد المناهج الدراسية واقتراح البرامج التدريبية إلعداد القدرات 
  . وتطوير القدرات المهنية ألعضاء هيئة التدريس

  

  : أعضاء هيئة التدريس عملية تنمية قدرات أهداف 
  

أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية لعملية تنمية قدرات  اإلجرائيةديد األهداف يمكن تح
  : المعلومات واالتصال فيما يلي 

  

لتطوير القدرات سس استرشادية يمكن الرجوع إليها عند التخطيط تكوين قواعد وأ •
وعند تصميم البرامج  سين وتقويم مواد التعليم والتعلمالمهنية من أجل تحديد وتح

من أجل استخدام تقنية المعلومات واالتصال في ة إلى تنمية القدرات فدريبية الهادالت
  . التعليم والتعلم

توفير محتوى تقني يتيح ألعضاء هيئة التدريس دمج تقنية المعلومات واالتصال  •
م الطلبة، وتحسين يضمن وسائل التعليم والتعلم بهدف تحقيق تقدم على صعيد تعل

 . لعلمية لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلبةالقدرات المهنية  وا
تعزيز القدرات المهنية ألعضاء هيئة التدريس من خالل صقل  مهاراتهم في مجال  •

وفي مجال التوجيه  ،التدريس، وفي مجال االندماج مع اآلخرين في عمل علمي 
ت التربوي  وتطوير التعليم والنشاط اإلبتكاري، وذلك باستخدام تقنية  المعلوما

 . واالتصال
تقنية مختلف الدراسات والمصطلحات المرتبطة باستخدامات العمل على توافق  •

 .ليمالتعالمعلومات واالتصال في 
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 التالمعلومات واالتصا تقنيةفي مجال  أعضاء هيئة التدريسعملية تنمية قدرات  ميرتآما 
واء أثناء تقديم المادة س عملهم، الفي مجأعضاء هيئة التدريس  مستوى أداء إلى تحسين 

التعليمية أو القيام باإلشراف الطالبي أو أثناء مزاولة عملية المتابعة والتقويم أو عند 
المساهمة في تصميم المقررات الدراسية وإعداد المادة التعليمية، أو عند التخطيط للعملية 

 التالمعلومات واالتصا التعليمية برمتها، ويكون ذلك بالجمع بين المهارات التي تتيحها تقنية
من جهة واألداء التعليمي واالبتكار في مجال التعليم والتثقيف وإعداد المناهج من جهة 

على استخدام أعضاء هيئة التدريس آذلك إلى حث  عملية تنمية القدراتهدف تو. أخرى 
لتعليم المعلومات واالتصال بهدف تحسين طريقة ا تقنيةالتي توفرها  اإلمكانيات المهارات و

لربما  و. واالنخراط في العمل الجماعي مع أطراف العملية التعليمية الذين يتعاملون معهم 
أحد األهداف الرئيسية لها وهو  بما يحقق  التعليمية ة مؤسسالضمن  اإلبداعيؤدي ذلك إلى 
تنمية لعملية الهدف العام  بيد أن . المعرفة إنتاجوالذي سيؤدي بالضرورة إلى التألق والتميز 

، وإنما يسعى إلى ذلك مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس ال يقتصر على تحسين  القدرات
، وهو ما يشكل، والبحث العلمي العالي التعليممنظومة مع الحرص على تحسين جودة 

  .  ليبيافي للتنمية االقتصادية واالجتماعية  " إسهامابدوره، 
 

المعلومات واالتصال  قنيةفي مجال تة التدريس أعضاء هيئعملية تنمية قدرات  ت وإذا آان
 تهيئة أعضاء هيئة التدريسالالزمة لتحقيق هذه الغايات واألهداف، فإن مهمة  القدراتحدد ت

الكفاءة العالية والقدرة  لبرامج تدريبية متخصصة يتوفر فيها ت تعود قدراالآتساب هذه ال
الحرآة والتصرف ، ومعتمدة من قبل على التنفيذ والمصداقية في األداء، والمرونة في 

ذلك وظف بعد يو. ويساندها العمليةجهات االختصاص  وتحظى بدعم دولي يؤيد هذه 
توجيهية وأدوات مراقبة وتقويم تتخذها الجهة المكلفة بتنفيذ مؤشرات آمضمون هذه العملية  

ما يدعم هذه األهداف إعداد أو مراجعة المادة  التعليمية ب برامجها التعليمية والتدريبية في 
أعضاء هيئة ت إمكانيا لجهة االختصاص تطوير قدرات العملية تنمية ويعززها آما تتيح 

المهنية لدى الكفاءات  لتنمية إلعداد والتدريب المصممة برامج اتقييم مدى انسجام والتدريس 
، وتسهم لواحدا يالتدريب أوأعضاء  هيئة التدريس مع القدرات المطلوبة في المجال التعليمي 

بالتالي في تعزيز  وتنمية إمكانيات ومهارات محددة على مستوى القوى العاملة التعليمية، بما 
 يستجيب الحتياجات المهنة آكل، واألهداف اإلنمائية الوطنية، اقتصادية آانت أو اجتماعية

  . أو ثقافية 
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عملية تنمية قدرات " ومنطلقات  مبادئتوضيح  أن نتوصل إلى  –في هذا السياق  –نأمل 
للمسئولين والقائمين على "  في مجال تقنية المعلومات واالتصالأعضاء هيئة التدريس 

، آما أنها تبين أن تطوير القدرات عملية تطوير القدرات المهنية ألعضاء هيئة التدريس
والبحث  عالييلبي التوجهات نحو تطوير منظومة التعليم ال المهنية ألعضاء هيئة التدريس

في الوقت الذي نعمل فيه على توجيه المنظومة التعليمية  نحو صقل المهارة وإنتاج  ،العلمي
قادرة على التميز على  بشريةإلعداد قوى المعرفة المطلوبة في القرن الواحد والعشرين 

عي مع وتساهم في النمو االجتما" ية المعتمدة دوليارايللمواصفات المع نظرائها عند االحتكام
تمثل طلقات التي نلهذه الغاية نسعى إلى عرض الم .العمل على تحسين القدرات الفردية

أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية المعلومات واالتصال تنمية قدرات  اإلطار العام لعملية
وبطبيعة الحال نحاول .  ومنهجية تطبيقهاوبنيتها األساسية  العمليةهذه  لمبادئ" وتقديم وصفا

ن يتضمن هذا الدليل المعلومات الالزمة التخاذ اإلجراءات لتطوير القدرات المهنية ألعضاء أ
هيئة التدريس والعمل على إدماجهم في الجوانب الفنية للعملية التعليمية بإعداد وتنفيذ برامج 

ات هدف إلى أن تشمل المعلومنية اليومية، وسبواجباتهم التدري قيامهمتعليمية وتدريبية أثناء 
ومبادئها التوجيهية والتي تساعد على وضع برامج تنمية قدرات   لوحدات" المقدمة وصفا

  . ه البرامج ألداء مهمتهم بنجاحتطوير القدرات المهنية وتفيد مقدمي هذ
  

  قدراتاللتنمية اإلطار العام 
  

ضمن " المعلومات واالتصال تقنيةفي مجال  أعضاء هيئة التدريستنمية قدرات "ندرجت
" اكزتفالتعليم  مر. التعليم والتنمية المستدامة بتطويرالمتعلقة  المفاهيماق أوسع من سي

  :نذآر منها ما يلي األهداف ويسعى إلى تحقيق عدد من  للتنمية" أساسيا
  

 الموروث الثقافي للمجتمع والعمل على المحافظة علىترسيخ القيم األساسية  •
  . فيه بفاعلية وجدارة واإلسهام والتواصل مع التقدم الحضاري ،واالجتماعي

 ،بما يخدم تطوير وتنمية المجتمع آكل للنشء والكبار الفرديةدعم التنمية  •
وتحقيق الفرد في التنمية وإتاحة الفرصة له إلثبات قدراته مشارآة وزيادة تعزيز  •

 . طموحاته الواقعية المنسجمة مع أهداف المجتمع
رار الوجداني للفرد بما يؤدي إلى رفاهيته الرفع من مستوى الحالة الصحية واالستق •

 بشكل خاص ورفاهية المجتمع بشكل عام ،
 . والتطور العلمي إلى األمامدفع عجلة التنمية االقتصادية،  •

  

على سبيل المثال، ف. هذه الغاياتإلى تحقيق في مجال التعليم  الدوليةتهدف البرامج التدريبية 
تعليم للجميع، وعقد األمم المتحدة لمحو األمية، وعقد األمم فإن األهداف اإلنمائية لأللفية، وال

  االقتصاديمستوى التحسين  المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة، ترمي آلها إلى
نوعية الحياة، وترى في الجسمية والنفسية لإلنسان والرفع في مستوى وتحسين الصحة 

بأن  ويسود االعتقاد .المدى البعيد والمستمرعلى  التعليم وسيلة هامة لتحقيق هذه األهداف
وسيلة لتمكين أفراد المجتمع من تحقيق ذاتهم واستثمار إمكانياتهم والتعليم هو مفتاح التنمية، 
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  مع اآلخرين عيش أن تتعّلم 
   تعّلم أن تعرف

  تعملتعّلم أن  
   .تعّلم أن تكون

  

هم في اتس" المعلومات واالتصال قنيةفي مجال ت أعضاء هيئة التدريس تنمية قدرات" إن
التي تبنتها المنظمات الدولية أثناء المؤتمرات أهداف البرامج والمبادرات التعليمية تحقيق 

آما تسعى وتسعى إلى توسيعها وإثرائها : واللقاءات التي تناولت التعليم والتنمية المستدامة 
  ،البرامجهذه الحال ضمن مجموعة  هووآما ول إلى النتائج المتوخاة ،لتتكامل معها في الوص

ونوعية الحياة وعلى  القتصاديمستوى االعلى ضرورة تحسين رآز ت " تنمية القدرات"فإن 
" تشدد وللتعليم من أجل التنمية المستدامة  عقد األمم المتحدة و نسق برنامج التعليم للجميع 

على الحاجة إلى " المعلومات واالتصال قنيةتدريس في مجال تأعضاء هيئة ال تنمية قدرات
وعلى نسق عقد األمم المتحدة  .وترآز آذلك على قضية محو األمية ،تحسين جودة التعليم 

على  - آما تفعل اللجنة الدولية -شدد ندعو إلى تعريف أوسع لهذه القضية، ونلمحو األمية 
القائم على  المعلوماتوالمشارآة في مجتمع ميع، أهداف التعليم للجوالتعلم مدى الحياة ، 

  .تطوير المعرفة وتقاسمها
  

مضي ت" المعلومات واالتصال قنيةفي مجال ت أعضاء هيئة التدريس تنمية قدراتعملية "نإ 
المعلومات واالتصال،  قنيةفي توسيع هذه البرامج بإلقاء الضوء على العالقة بين استخدام ت

يمثل  تطوير التعليمأن  اعتبارعلى  تنمية القدراتقوم تإذ . االقتصادي التعليم، والنمو تطويرو
  .وتعزيز االزدهار  القتصاديمستوى االلتحسين مفتاحًا 

  

على التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير اليونسكو حول " أيضا تنمية القدراتوتستند 
 تقنية المعلومات واالتصال هي الذي يؤآد أن" مع المعلومات وسبيل إقامته تالتعليم في مج" 
عميق في تطوير الأثرها  عن" فضالوأدوات لبناء القدرات وتعزيزها  التنمية محرآات من
  . لتعليم وتحسين جودته ا
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أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية المعلومات  تنمية قدرات" وفي الوقت ذاته تنسجم 
قيق التوازن بين سبل الرفاه اإلنساني والتنمية  مع الموقف الدولي القاضي  بتح" واالتصال 

  . االقتصادية المستدامة وإحداث موائمة بينهما من خالل تطوير المنظومة التعليمية واليائها 
  

ونمو المخرجات  تالمداخالإن النماذج االقتصادية التقليدية تربط بين زيادة عوامل 
زيادة إلى ن المعدات والتجهيزات، آما تلجأ االقتصادية فتعمل الشرآات على اقتناء  المزيد م

. بهدف تحقيق مزيد من الربح " تجميع رأس المال"المستخدمين وهو ما يطلق عليه  عدد 
من خالل توفير يد عاملة  االتجاهوقد لجأت سنغافورة، في أولى مراحل تطورها، إلى هذا 

 نهجوت. ر وطنيةغيشرآات اإللكترونية لصالح الوطنية لتجميع المكّونات  بتكلفة مخفضة 
لكن سنغافورة أدرآت بعد حين أن هذه الوسيلة ال تحقق نموًا . مسلكالصين حاليًا هذا ال

  . أرباح متناقصة تدريجيًا في المخرجات بمعدالترأس المال اإلضافي يعود المستدامًا، وأن 
  

صادية التي ينتجها لكن تحقيق النمو االقتصادي في بلد ما ممكن من خالل تزايد القيمة االقت
على أهمية " النمو الجديد"وتشدد النماذج االقتصادية التي ُيشار إليها بنماذج . نمواطنوال

المعرفة الجديدة، واالبتكار، وتطوير القدرات البشرية، بوصفها مصادر للنمو االقتصادي 
محددة  إضافة قيمةتجاوز فمن خالل التعليم وتطوير القدرات البشرية، يمكن . المستدام

،  واالجتماعي وتحسين صحة العائلة والمجتمع  الثقافي التطوراإلسهام في  إلىقتصاد، لال
النمو مواصلة  المؤدية إلى مكانياتاإلوضاع المهنية واألوصون البيئة الطبيعية، وتعزيز 

التطور واإلسهام في الجهد المشترك، مما يخلق دورة قوية وفعالة قائمة على التطور و
يمكن مضاعفة هذه  الجودةومن خالل انتفاع الجميع بتعليم عالي . م الشخصيواإلسها

وفر تو. وتوزيع فوائد النمو االقتصادي بشكل عادل لينعم بها الجميع الفرديةاإلسهامات 
  .المستدامالشامل النمو االقتصادي بين وسائل تربط بين تحسين التعليم و " تنمية القدرات"
  

  : المسارات الثالث
  

تطور التعليم ى عملية تنمية القدرات في مجال تقنية المعلومات واالتصال إلى ربط تسع
جودة التعليم، وتعزيز بالنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية بهدف العمل على تحسين 

  . مستوى المعيشة ، وإعداد مواطنين قادرين على مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين
  

انطالقًا من تعزيز القدرات البشرية، المنشود مل تفضي إلى النمو ثالثة عوا يمكن تحديد
  :وهي
يزات أآثر إنتاجية على استخدام تجه البشريةالقوى  تنمية قدرة(تعميق رأس المال  -

  )الجيل السابق بالمقارنة مع تجهيزات
أآثر اّطالعًا، وتكون قادرة على  بشريةقوى (يد عاملة ذات جودة أآبر تكوين   -

  )االقتصادي إلنتاجمة جديدة إلى اإضافة قي
، وتقاسمها، ونشرهامعرفة الإنتاج  من البشريةالقوى  تمكين(االبتكار التقني ظهور  -

 . )واستخدامها
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هي  ربطوتمتداخلة تكميلية ت رااسلثالث معوامل اإلنتاجية الثالثة قاعدة تعتبر هذه ال

  .قتصادية من جهة أخرىاالوالتنمية من جهة التعليم  ستراتيجيةإبين " أيضا
  

لها ماكتداخل هذه المسارات وتبالمسارات الثالث و هذهإلى وتستند عملية تنمية القدرات 
ز النمو االقتصادي بها، وهذه يوتعز ليبيايمكن تحسين قدرات القوى البشرية في 

  : المسارات الثالث هي
  

الل تضمين من خ بشريةالتقني للطلبة والمواطنين والقوى ال اإلدراك زيادة 
محو "أو ما يمكن أن نطلق عليه  –ات التقنية في المناهج الدراسية المهار
 "التقنيةاألمية 

  

على استخدام المعرفة إلضافة  شريةبالوالمواطنين والقوى  تنمية قدرة الطلبة  
 المشاآل قيمة جديدة إلى المجتمع واالقتصاد، وذلك من خالل تطبيقها في حل 

 "تعميق المعرفة "يمكن أن نطلق عليه أو ما  –بشكل عام  العملية 
  

على االبتكار، وإنتاج القدرة  البشريةوالمواطنين والقوى  الطلبةإآساب  
يمكن أن نطلق أو ما ها واالستفادة منوالعمل على استخدامها ة، الجيدمعرفة ال

 . "إنتاج المعرفة"   عليه 
  

 يحيت" إنمائيا" جموعة قائمة بذاتها مساراوتوفر هذه المسارات المتكاملة الثالثة لو أخذت آم
وهذه . ومجتمعها ليبيالمخرجات التعليم العالي أن تدعم بطريقة متميزة وسائل تنمية اقتصاد 

الوسائل التنموية في تطور نوعي متزايد يدفعها إلى ذلك الطلب على المهارات التقنية الحديثة 
، ة والمجتمع المبنى على المعلوماتم على المعرفواألداء الرفيع للقوى العاملة واالقتصاد القائ

بشكل خاص والموارد البشرية على وجه ومن خالل هذه المسارات مجتمعة يكتسب الطلبة 
 وهي المهارات الضرورية لدعم النمو االقتصادي وتحسين" العموم  مهارات أآثر تطورا

  . مستوى الحياة 
  

بين التعليم واألهداف الربط تتمثل في غايتها أن برير اليونسكو اتقالعديد من  لقد ورد في
  : الثالث ومن ثم فإن هذه المسارات. اإلنمائية الوطنية

  
  .، إنتاج المعرفةمحو األمية التقنية، تعميق المعرفة
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والبحث العلمي في ليبيا  العالي لتعليمتطوير االمرتقبة ل ستراتيجيةاالتنسجم مع نرى بأنها 
اآتساب  خالل من ي شامل اقتصاد يؤدي إلى تقدم مساًر إنمائي ل تخطط نها آما أ. الجديدة

من المضي في هذه  ىسعن، وتكوين اتجاه سليم نحوها  ةقنيالمهارات التالمعلومات و
 بشريةلقوى التحسين مستوى أداء ا إلى  المسارات الثالثة المذآورة باإلضافة إلى ما تقدم

 المعلوماتيحتكم إلى مجتمع في على المعرفة  ةقائمادية الوتفعيل دورها في التنمية االقتص
 الطلبة بوجه خاص ، يكتسب طريقة مثلى بوبتنفيذ هذه المسارات  . ويدير بها شؤونه

" أآثر تطورامهارات و " تقدماأآثر  بشكل عام معلومات  بشريةال ىقوالو نمواطنوالو
المستوى ة، فضًال عن تحسين فية والبيئيضرورية لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقا

  . والحياة للفرد  والمجتمع على حد سواء االقتصادي 
  

 " معايير آفاءة أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية المعلومات واالتصال" مل تش
وتحقيق والبحث العلمي المسارات الثالثة معًا وذلك ألجل إحداث التغيير في التعليم العالي 

خاصة به لتطور " ، مع مالحظة أن آل مسار يتضمن أبعاداالمرتقبةتراتيجياته أهدافه واس
آما أن لكل مسار آثار خاصة به في المكونات الخمسة األخرى . التعليم  وتحسين جودته 
  : للنظام التعليمي، وهي

  

  التعليم والتثقيف، -
 مهنة التدريس وتطوير القدرات ، -
 ،المناهج التعليمية  -
  التقويم   -
 التعليمية  اإلدارةو ،ل التنظيميلهيكا -

 

  . المكوناتهذه بدور أساسي في آل واالتصال  وتقوم تقنية المعلومات
  

على  "المعلومات واالتصال قنيةتفي مجال  أعضاء هيئة التدريس عملية تنمية قدرات"ترآز 
لها  والمكونات المساراتبيد أن هذه . أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العليا 

 .ب المهنيوالتدري الثانويالتعليم األساسي والتعليم  :تأثير على مراحل تعليمية أخرى مثل
أعضاء هيئة التدريس  انعكاساتها على مختلف الجهات المعنية بالتعليم، أي ليس فقط علىو

ومنسقي تقنية لتعليمية وأعضاء اإلدارة االطلبة ورؤساء األقسام ، وإنما أيضًا على الجامعي
اإلداريين، ومنظمي و، والموظفين الدراسية المناهج مخططيلمعلومات واالتصال، وا

  . والقائمين على التدريبالقدرات  تنميةدورات 
  

 "المعلومات واالتصال تقنيةفي مجال أعضاء هيئة التدريس  عملية تنمية قدرات" توإذا آان
في إطار أوسع يأخذ في  ةُصممم" أيضا هانفإ ،جامعيالأعضاء هيئة التدريس رآز على ت
الجهات حاجات واهتمامات التعليم، و تطويرالعوامل االقتصادية، ومقومات  عتبارالا

 سع يتيح للقدراتواضمن هذا النطاق ال " لقدراتا" هذه آما أن تثبيت . األخرى ذات العالقة
ية أن تتغذى من التغيرات المباشرة على مستويات تعليمألعضاء هيئة التدريس المصممة 

برامج ، وعلميالبحث النشاط ، واألساسي والثانوي والتدريب المهني التعليم آأخرى، 
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  :ألعضاء هيئة التدريستطوير القدرات المهنية 
  

استحداث أساليب آما تتطلب ، يئة التدريس ألعضاء هالجديدة أدوارًا جديدة  تتطلب التقنيات
المعلومات  تقنية استخدامويتوقف . وتدريب أعضاء هيئة التدريس إلعدادوطرائق جديدة 

تعليمية بناء بيئة  في أعضاء هيئة التدريسعلى قدرة  المحاضراتواالتصال في قاعة 
يفية الجديدة، وتطوير قاعات ة والتثقعليميمع األساليب الت  تقنياتالبوسائل غير تقليدية، ودمج 

في في المشارآة " ليس فقط في النشاط التعليمي ولكن أيضا المحاضرات لتكون متفاعلة 
وذلك بهدف تشجيع األسلوب .  األنشطة االجتماعية التي تقام خارج نطاق الدراسة الرسمية

االندماج في الجماعي والعمل وتنشيط   التعاونالمشارآة ووالتعلم القائم على  التفاعلي 
  . صغيرةالفرق نشاطات ال

المهارات  المحاضرات بما في ذلكوهذا يتطلب تطوير مجموعة من المهارات إلدارة قاعة 
بهدف تعزيز بيئة التعلم، وتشجيع محو قنية بتكارية الستخدام التإتطوير وسائل لاألساسية 
  .  ة، وتعميق المعرفة، وإنتاج المعرفةقنياألمية الت

  
في جهود  " أساسيايشكل عنصرًا  ألعضاء هيئة التدريستطوير القدرات المهنية  لما آان 

إذا لم يرآز على إحداث  الفاعلية  دومحد يكونالقدرات  هذه ن تطويرفإتحسين التعليم 
سيما في حالة والوطرائقه  داخل قاعة المحاضرات  محددة في أسلوب التدريس  تغيرات 

مع العمل على إحداث تغييرات أخرى في النظام التعليمي مواصلة تطوير القدرات المهنية 
  .لتحسين نوعية التعليم وآفاءته" سعيا
المعلومات  قنيةفي مجال ت أعضاء هيئة التدريستنمية قدرات التوسع التدريجي في يتم 

   -: التعليم لتجديدالثالثة  المساراتواالتصال من خالل 
  .تاج المعرفة، إنمحو األمية التقنية، تعميق المعرفة 

في إستراتيجية التعليم  ثلةآكل والمتم يمكونات النظام التعليموالتي تترك أثرها على 
ومناهجه، وطرائقه وأساليب تقويمه وهيكلته وإدارته وتقنياته وتطوير القدرات المهنية 

  . للعاملين فيه 
  

 اليلتعليم العتنطلق من الرؤية العامة لمنظومة ا أعضاء هيئة التدريس تنمية قدراتإن 
، تقنية المنهج الدراسي، طرق التدريس، الوسائل التعليمية:  بما في ذلك والبحث العلمي

المعلومات واالتصال ووسائل المتابعة وأساليب التقويم والهيكل التنظيمي واإلدارة التعليمية 
  . ئة التدريسومنهجية تطوير القدرات المهنية ألعضاء هي
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ير المنظومة التعليمية أثناء تنمية القدرات المهنية ألعضاء هيئة التدريس تغيمرحلة  تأخذآما 
لالنتقال من "  متعددة وانعكاسات آثيرة تبعا" أبعاداالتعليمية سائر مكونات المنظومة و

التقليدي إلى مرحلة التعليم الحديث المبني على محو األمية التقنية أو الساعي   التعليممرحلة 
التقنية  محو األمية يعتبرو. المعرفة أو المتجه إلى مرحلة إنتاج المعرفة  إلى مرحلة تعميق

إذ أن هدف هذا  .أبرز التغييرات األساسية التي تحدث في استراتيجيات التعليم وتطبيقاتهامن 
تقنيات جديدة بهدف دعم التنمية  البشريةالطلبة والمواطنين والقوى  إآسابالمسار هو 

نتاجية االقتصادية، وتشمل أهداف استراتيجيات التعليم ذات الصلة االجتماعية وتحسين اإل
إتاحة المواد التعليمية الجديدة أمام الجميع بشكل متواز ومتوازن ، ورفع مستوى المعدالت 

وتستجيب لألهداف اإلنمائية لأللفية ،في االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي نوعيةالعددية وال
  آما لكن هذا المسار يستخدم تعريف أوسع لمحو األمية ،  .األميةوعقد األمم المتحدة لمحو 

الحديثة  قنيةعليه عقد األمم المتحدة لمحو األمية الداعي إلى نشر واعتماد وسائل الت ينص
القدرات المهنية  تنميةبرامج  هدفوت  - قنيةأي محو األمية الت -بتكارية في مجال االتصال إلا

والمهنية ألعضاء هيئة  قنية إلى تطوير المهارات الت تيجياتاالستراة مع هذه مجالمنس
المنهج  معالمعلومات واالتصال  قنيةاستخدام األدوات األساسية في مجال ت لربطالتدريس 

 يعرف بحيثالمحاضرات قاعات  ية الدراسي العادي واألساليب التعليمية التثقيفية وبن
 النشاطفي  قنية الت) أو ال يستخدمون( آيف وأين ومتى يستخدمون أعضاء هيئة التدريس

المتعلقة بإدارة قاعة  ي وعملية عرض المعلومات وأثناء اإلجراءات اإلدارية سيدرتال
اآتساب مواد تعليمية إضافية ومعرفة تثقيفية وتربوية عند و المختبر التعليميالمحاضرات أو 

  . قدراتهم المهنية نمية تدعم ت
 من عدد تلكر ثتعميق المعرفة أآ بمسارليمية المرتبطة التع تغيراتمالقد يكون عدد 

تغيرات المرتبطة بتعميق موقد تترك ال. المرتبطة بمسار محو األمية التقنية تغيراتمال
ً المعرفة أثرا يتمثل هدف . من تلك المرتبطة بمحو األمية التقنية أعمق على التعلم "
 ةيشربالالمتعلمين والمواطنين والقوى  تعميق المعرفة في  تعزيز قدرة مسار استراتيجيات 

المتضمنة في  رفاعلى إضافة قيمة جديدة إلى المجتمع واالقتصاد من خالل تطبيق المع
والبسيطة والمرآبة المباشرة وغير المباشرة   ةالعمليحل المسائل ب المتعلقة سية االدر المواد 
مسائل تتعلق بالبيئة، واألمن  وهي ،في ظروف العمل والحياة اليومية  تواجه الفرد التي 

آما حددها عقد األمم المتحدة  ) العيش مع اآلخر(االجتماعي  النسجامواالغذائي، والصحة، 
القدرات المهنية مهارات  نمية وفر تت في هذا السياق،. للتعليم من أجل التنمية المستدامة

إحداث تغييرات في  آثر تطورًا، معوتقنيات أالستخدام منهجيات  ألعضاء هيئة التدريس
واالنتقال من الموقف التعليمي إلى الموقف فهم العلى التعمق في  الدراسي ترآزالمنهج 

ية حيث يؤدي ميالتعل األساليب  في ، وإدراج تغييراتعملية في الحياة الالتطبيقي الطبيعي 
أنشطة تعّلم  ة يزاول الطلب، فيما عضو هيئة التدريس دور الدليل والموجه  في بيئته التعليمية 

والعمل داخل  الزمن، وتكون مستوحاة من مشروع معين وقائمة على التعاون معتطول 
 إلى مجال أوسع   والمختبرات التعليميةالمحاضرات وقد تتجاوز األنشطة قاعة . الفريق

مع الجهات  الخدمية أو اإلنتاجية  وإقليمية ودولية إلثراء تعميق تشمل أساليب تعاون محلية 
  . معرفة والتواصل مع اآلخرين ال

 

 17



بالمسارين السابقين ويندرج  بالمقارنة" ومتشعبا" مرآبا" مساراإنتاج المعرفة  يعتبر مسار 
االندماج في هو زيادة  المسارهذا  استراتيجياتفهدف . التعليمجودة عملية تحسين ضمن 

اإلنتاجية تحسين  والعمل على، واإلبتكار والتألقاإلبداع  نحو المجتمع وبذل محاوالت
بإنتاج  المهتمة البشريةوالمواطنين، والقوى  الطلبةقدرات  تنميةاالقتصادية، من خالل 

  .، واالستفادة من هذه المعرفةيةميالتعل ةئالبيفي بفاعلية المعرفة، واالبتكار، والمشارآة 
  

نات النظم وغيره من مكوالدراسي في إحداث تغيير في المنهج  المسارال شك أن آثار هذا  
مجرد الترآيز على  تعليمي، يتجاوز المنهج المسارفمن خالل هذا ال وظاهرة ،الفتة  ةالتعليمي
سي ليشمل، بشكل واضح وصريح، مهارات القرن الحادي والعشرين االدر بالمحتوىاإللمام 

خلق أساليب أي  –، والمضي في التعلم مدى الحياة ومفيدة  الضرورية إلنتاج معرفة جديدة
وترمي برامج  - البناء واالتصال، واإلبداع، واالبتكار، والتفكير النقديأدوات التعاون و

المهنية  أعضاء هيئة التدريسإلى تنسيق مهارات  لهذا المسار أعضاء هيئة التدريس إعداد 
الطلبة وأنشطتهم في التعليم ، وهذا بهدف دعم  قنيةمع االستخدام الواسع للت تنمو وتتطورالتي 
نفسها إلى إحدى  مكونات منظومة بول تحفي مؤسسة تعليمية تريد أن ت التحقيق  ممكن

عملية التعليم  أعضاء هيئة التدريسوفي هذا السياق يحدد " . مستمرا" تعليمية  تحرز تحسنا
ويشكلون نماذج للمتعلمين من خالل التنمية المتواصلة لقدراتهم المهنية وفي هذا للطلبة 

  . ها وتنمية المجتمع الذي يحتضنهافي الطالبيةأن تعزز الجامعة الحياة يمكن " ااإلطار أيض
  

" أعضاء هيئة التدريس في تقنية المعلومات واالتصال توفر إطارا عملية تنمية قدراتإن 
يتيح لمقدمي برامج تنمية القدرات المهنية ألعضاء هيئة التدريس  تسخير برامجهم التدريبية 

  .ت أوسع لتجويد التعليم والتنمية االقتصادية المستدامةلتحقيق أهداف استراتيجيا
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   في مجال االتصاالت والمعلوماتمنظومة المهارات اإلطار العام ل
(  )معايير الكفاءة

  
   :اإلطار العام

  
أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية المعلومات  مهاراتتنمية  يستند اإلطار العام لمنظومة

  : رئيسية والتي يمكن اعتبارها مراحل تنمية القدرات وهيمسارات  إلى أربعة التالتصاوا
  

 العامة والتوجهاتالرؤية  -
 محو األمية التقنية -
 تعميق المعرفة -
 إنتاج المعرفة -

  
باإلضافة إلى الرؤية والسياسات العامة وما تتضمن وتشمل المرحلة األولى وهي التمهيدية 

   :فإنها تتضمن المحاور الرئيسية الخمسة التالية. رامج وأهدافمن توجهات عامة وخطط وب
 

 المحتوى الدراسي وأساليب التقويم -
  طرق التدريس -

 تقنية  - المعلومات واالتصال
 التعليميةواإلدارة  يالتنظيمالهيكل   -

  - أعضاء هيئة التدريس وتدريب إعداد
  

لتعليم العالي من خالل عناصره واالتصال با وهذا ما تناوله مشروع إدخال تقنية المعلومات
  :والتي يمكن اختصارها في الجدول التالي .المختلفة

  
 

السياسات  محو األمية التقنية تعميق المعرفة إنتاج المعرفة
 والتوجهات

مهارات القرن 
 الواحد والعشرين

المحتوى والتقويم المعرفة األساسية تطبيق المعرفة

حل المسائل  التسيير الذاتي
ةالمرآب  

 الطريقة التقنيات المتكاملة

 التقنيات التعليمية األدوات األساسية األدوات المرآبة األدوات المبتكرة
الفصل الدراسي  مجموعات العمل منظمات التعليم

 المعياري
 التنظيم واإلدارة

المعلم لمتعلم 
 نموذجي

محو األمية  اإلدارة واإلرشاد
 الرقمية

تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

سالتدري  
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آما تنقسم بقية المراحل إلى محاور مختلفة تعتمد على المرحلة قيد التنفيذ، وتشكل هذه 

وللتطبيق  .المحاور مفردة من مفردات المحتوى المناسب لبناء القدرات الالزمة لتلك المرحلة
والمهارات المطلوب اآتسابها  بما في ذلك  عرض   حورماألمثل ينبغي تحديد  أهداف آل 

هذه المحاور وتوصيفً  لكفاءات أعضاء هيئة التدريس، واألساليب الالزمة لتحقيق  لمحتوى
  . محورتنفيذ آل 

  

ونسعى  من ذلك إلى  حث منظمي دورات اإلعداد والمدربين على فهم المنهج الدراسي 
بغية تطوير مواد تعلم جديدة  ) معايير الكفاءة(ومنظومة المهارات التقنية والبرنامج التدريبي 

أو أآثر من المسارات الثالثة المذآورة ويمكن " أو مراجعة المواد الحالية بما يدعم مسارا
لمنظمي دورات اإلعداد والمدربين اإلدالء بمالحظاتهم بشأن المحتوى مما يتيح للمهتمين 

  . بشئون التعليم العالي التدخل في مضمون المعايير وفاعليتها
 

ح الرؤية للسير في عملية تنمية قدرات أعضاء هيئة يضوتوإقرار التوجه إن ال جدال في 
 :التدريس من المراحل التي ال ينبغي تجاوزها و تتطلب معالجة نظرية للعناصر التالية 

  

  التقويم المحتوى الدراسي وأساليب  -
 طرق التدريس  -
 تقنية المعلومات واالتصالاستخدام  -
 التعليميةواإلدارة  يالتنظيمالهيكل  -
 المهنية ألعضاء هيئة التدريس تطوير القدرات  -
 

ي مجال آعنصر نظري لمعايير آفاءة أعضاء هيئة التدريس فهذه الرؤيا ستخدم على أن ت
  .تقنية المعلومات واالتصال

  

  العامة التوجهاتالرئيسية للرؤية والمكونات 
   

خمس  تقنية المعلومات واالتصالفي مجال  العامة لتنمية المهارات التوجهاتتتكون الرؤية و
أن عملية تنمية القدرات ال ترآز فقط ب على وهذا يؤآدمكونات ضمن منظومة التعليم العالي 

تطوير هذه ترآز على " على المهارات في مجال تقنية المعلومات واالتصال وإنما أيضا
من الخطة الشاملة لتطوير التعليم، " باعتبارها جزءا وفقًا لما تنتجه هذه التقنيات المكونات

 :مكونات هي ال  هذهو
   

 المحتوى الدراسي وأساليب التقويم  -
 طرق التدريس  -
 استخدام تقنية المعلومات  -
 الهيكل التنظيمي واإلدارة التعليمية  -
  تطوير القدرات المهنية ألعضاء هيئة التدريس -
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وقد اعتمد تصميم المحتوى الدراسي الخاص بتنمية القدرات في مجال تقنية المعلومات 

العناصر في مشروع إدخال تقنية المعلومات واالتصال بشكل  هذه تضمينال على واالتص
محو (مع المسارات الثالثة متكامل مع صهر المحاور الخمسة المكونة لباقي المسارات 

  . ضمن برنامج تدريبي متكامل) المعرفة إنتاجاألمية التقنية ، تعميق المعرفة ، 
  

   :المعرفة اتمسار
  

التعليم في من خالل المشروع الوطني إلدخال تقنيات االتصاالت والمعلومات  ينبغي البداية 
بعد ) المعرفة إنتاج تعميق المعرفة ، ،التقنية محو األمية( الثالثةتطبيق المراحل لالعالي 

والبحث  المحدد لتطوير التعليم العالي وضوح الرؤية ورسم السياسة والمضي حسب التوجه
نجاح أي مرحلة من هذه ويبقي  .ف اإلنمائية واالقتصادية واالجتماعيةبما يخدم األهدا العلمي
 للعناصر المكونة للعملية التعليمية والتي من أهمهانية والتقنية هرهن الظروف الم المراحل

على مخرجات التدريب  النجاحآما ينعكس هذا  )والبيئة التعليمية ،عضو هيئة التدريس(
   .رامج تطوير القدرات المهنية ألعضاء هيئة التدريسومكونات المنظومة التعليمية وب

  

  : حاوروفيما يلي موجز لهذه الم
  

  محو األمية التقنية
   

  : التالية على العناصر حورهذا الم عتمدي
  المفاهيم األولية -
 األساسيةالتقنيات  -
 الرئيسيةاإلدارات  -
 قاعات المحاضرات العادية -
 محو األمية الرقمية برنامج   -
 

اآتساب  قادرة على بشريةوقوى  أعضاء هيئة التدريسر في إعداد ساف هذا الميتمثل هدو
وتشمل أهداف . تقنيات جديدة بهدف دعم التنمية االجتماعية وتحسين اإلنتاجية االقتصادية

ع المستوى العددي والنوعي االستراتيجيات التعليمية ذات العالقة بمحو األمية التقنية  رف
لجميع، وتحسين المهارات القرائية وخاصة في لالتعليمية الجيدة متاحة ،  وجعل المواد للطلبة

الوسائل التي تستخدم التقنيات الجديدة في التعليم واإلعالم بما في ذلك استخدام أجهزة 
إن أولى مراحل تحقيق . الحاسوب والبرامج والمواد واألدوات التعليمية الرقمية واإللكترونية

إلمكانيات التقنية أعضاء هيئة التدريس واالقتناع بها وتوفير ا هذه  األهداف وضوحها لدى
وهذا يتطلب امتالك القدرة على تحديد مكونات برنامج تطوير التعليم التي الالزمة لها، 

وقد يشمل ذلك التغييرات التي ينبغي أن . تستجيب لهذه الخطط واالستراتيجيات التعليمية
التدريبي الهادف إلى اآتساب المعلومة الالزمة تحصل في المنهج الدراسي  والبرنامج 

وتحسين المهارات القرائية األساسية من خالل تقنية المعلومات،  إضافة إلى تطوير مهارات 
  . لهذا المسار ةالتقنيات المعلوماتية واالتصال في السياقات المالئم
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الحديثة المناسبة ضمن ال شك أن إدخال مجموعة من األدوات اإلنتاجية والمواد التقنية  

مع أن تغيير طريقة التدريس . المناهج الدراسية التقليدية يحتاج إلى وقت وجهد إضافيين
تتطلب  استخدام  تقنيات  وأدوات متنوعة تهدف إلى إآساب الطلبة قدرة أآثر على 
االستيعاب والفهم لمحتوى دراسي شبكي متعدد الجوانب والمكونات التعليمية  المرآبة 

لمقرر تقديمها  ضمن النشاط الذي يقام في  قاعة المحاضرات المهيأة بوسائل االتصال وا
الحديثة وأدوات التعليم االلكترونية ويستقبلها الطالب والفرق التعليمية المتحفزة اللتقاط 

  .المعلومة واستيعابها ونقلها إلى مواقف تعليمية وتدريبية مختلفة 
 

 ةوير طريقة أعضاء هيئة التدريس في التعامل مع المادإن التغيير المستهدف يتضمن تط
التقنيات التعليمية في  )أو عدم استخدام(التدريسية من حيث مكان وزمن وآيفية استخدام 

األنشطة التدريسية بما في ذلك أسلوب العرض والوظائف اإلدارية والتوجه إلى اآتساب 
منهجية أو ثقافية تدعم تطوير القدرات  مواد تعليمية إضافية بطريقة ذاتية سواء آانت مواد

إن هذا التغيير يؤثر في أسلوب التفكير وطريقة العمل ضمن . والمهارات المهنية والتقنية 
فريق علمي أو مهني آما سيكون له انعكاس على المحتوى الدراسي سواء النظري منه أو 

ة آما أن له تأثير على الدراسي ختبراتوالذي يعرض في قاعة المحاضرات أو في الم عمليال
ترآيبة الفئة المستهدفة من التعليم وعدد أفرادها ومكتسباتهم العلمية والتقنية بغية العمل على 

 –بطبيعة الحال  –إآسابهم المعلومة والمادة المقررة بشكل سليم ومتوازن، ويشمل ذلك 
هنة والخطط التمكن من استخدام أجهزة الحاسوب والبرمجيات المرتبطة بالدراسة والم

  . سية والتعامل بكفاءة مع مكونات اإلدارة التعليمية االتدريبية والمقررات الدر
  

إن تطوير آفاءة أعضاء هيئة التدريس لمحو األمية التقنية يتطلب مهارات رقمية أساسية 
والبرمجيات المالئمة  بيعلى االختيار المناسب للمحتوى التعليمي والتدري ةوالقدر

الدراسية بما يعمل  ختبراتبالكفاءة المطلوبة سواء في قاعة المحاضرات أو المواستخدامها  
على تحقيق األهداف التدريسية والتدريبية والغايات التنموية واالجتماعية المرسومة ويساهم 

التدريب لتنمية القدرات في استخدام تقنية  إغفالبفاعلية في عملية التقويم والتطوير مع عدم 
التصال إلدارة قاعة المحاضرات ودعم القدرات المهنية ألعضاء هيئة المعلومات وا

  .التدريس
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  عناصر محو األمية التقنية
  

  
  اإلستراتيجية

تقنيات جديدة لدعم التنمية االجتماعية  الآتسابإعداد المتعلمين والمواطنين والقوى البشرية
سات التعليمية ذات الصلة ، وجعل المواد وتشمل أهداف السيا. وتحسين اإلنتاجية االقتصادية

التعليمية الجيدة متاحة أمام الجميع، وتحسين المهارات التعليمية، بما في ذلك محو األمية 
 .التقنية

 
 مهارات أعضاء هيئة التدريس األهداف التعليمية

مع هذا المسار، . الوعي الجيد لالستراتيجيات
الخطط  تجري البرامج صالت مباشرة بين

النظرية وممارسة التعليم في قاعة 
 .المحاضرات

 
 الخطط

على أعضاء هيئة التدريس أن يعوا جيدًا أبعاد
الخطة وأن يتمكنوا من تحديد مدى انسجام 
ممارسة التعليم في قاعة المحاضرات مع هذه 

 .الخطط، ودعمها لها
قد تشمل التغييرات التي . المعرفة األساسية

هذا المسار على مستوى المنهج  يستتبعها
الدراسي تحسين المهارات األساسية من خالل 

، وإضافة تطوير مهارات تقنية التقنية
المعلومات واالتصال ضمن السياقات المناسبة 

ويستغرق إدراج مجموعة من . للمنهج
األدوات اإلنتاجية والمواد التقنية المناسبة في 

أخرى  المناهج التقليدية المكرسة لمواضيع
 .بعض الوقت

يجب أن يكون ألعضاء هيئة التدريس معرفة  المنهج والتقييم
آاملة بمعايير المنهج المرتبطة بموضوع 
الدرس، ومعرفة بإجراءات التقييم المعترف 

آما يجب أن يتمكنوا من دمج استخدام . بها
 . التقنية والمعايير التقنية للطلبة ضمن المنهج

رات في ممارسة تستدعي التغيي .دمج التقنيات
التعليم دمج التقنيات وأدوات متنوعة، 
باإلضافة إلى المحتوى الشبكي، ضمن أنشطة 
قاعة المحاضرات وفرق العمل والطلبة على 

 .المستوى الفردي، دعمًا لعملية التعليم

يجب على أعضاء هيئة التدريس معرفة أين  طرق التدريس
) أو ال يستخدمون(ومتى وآيف يستخدمون 

 .لدرس والعروضالتقنية في أنشطة ا

تشمل تقنيات هذا المسار  .األدوات األساسية
استخدام أجهزة الحاسوب إلى جانب 
البرمجيات المرتبطة باإلنتاجية، ومواد 
التدريب، والدليل التوجيهي، والمحتوى 
. الشبكي، واستخدام الشبكات ألغراض إدارية

على  يجب أن يكون أعضاء هيئة التدريستقنية المعلومات واالتصال
إلمام بالعمليات األساسية لعمل الحاسوب 
والبرمجيات، وبرامج التطبيقات ، ومتصفح 
شبكة اإلنترنت، وبرمجيات االتصال، 

 . وبرمجيات العروض، والتطبيقات اإلدارية
يطرأ تغيير بسيط . قاعة المحاضرات العادية

على البنية االجتماعية في هذا المسار فيما 
ربما، توزيع ودمج المواد التقنية داخل  عدا،

 .قاعة المحاضرات  أو في المختبرات

 من 
 التنظيم واإلدارة

يجب أن يتمكن أعضاء هيئة التدريس
استخدام التقنيات ضمن أنشطة قاعة 
المحاضرات ، ومع فرق العمل الصغيرة، 
واألنشطة الفردية، وضمان انتفاع الجميع بها 

 .بشكل عادل
يستتبع مسار إعداد . محو األمية الرقمية

أعضاء هيئة التدريس ترآيزًا على تطوير 
محو األمية الرقمية واستخدام وسائل 
المعلومات واالتصال لتحسين القدرات 

 .المهنية

تطوير القدرات المهنية 
 هيئة التدريسألعضاء 

يجب أن تكون ألعضاء هيئة التدريس 
المهارات التقنية والمعرفة واإللمام بموارد 

الستخدام التقنية بهدف  اإلنترنت الضرورية
اآتساب مواضيع إضافية ومعرفة تعليمية 
تدعم تطوير القدرات المهنية ألعضاء هيئة 

 . التدريس
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  تعميق المعرفة 

  

  : التالية يعتمد هذا المسار على العناصر
  تطبيق المعرفة -
 حل المسائل المكونة من فكرتين أو أآثر  -
 تشعبةالمرآبة والم البرمجيات والتقنيات -
 فرق العمل القائمة على التعاون  -
 اإلدارة والتوجيه -

  

على إضافة  البشريةتعزيز قدرة الطلبة والقوى على يترآز هدف التخطيط لتعميق المعرفة 
قيمة جديدة  إلى المجتمع واالقتصاد الوطني من خالل تطبيق المعرفة المرتبطة بالمحتوى 

لوية  في العمل المعتاد خارج البيئة التعليمية  الدراسي في حل المشاآل المرآبة وذات  األو
وينبغي على . وقد ترتبط هذه المشاآل بالبيئة واألمن الغذائي والصحة والوظائف االجتماعية

أهداف االستراتيجيات " أعضاء هيئة التدريس في إطار هذا المحور أن يدرآوا جيدا
اط التعليمي في قاعة المحاضرات واألولويات االجتماعية، إضافة إلى تحديد أنواع من النش

ما يتبع الخطوات الرامية إلى تعميق المعرفة " لمعالجة هذه األهداف واألولويات، وغالبا
من مجرد اإلفادة بالمحتوى " تغيير في المنهج الدراسي بحيث  يتجه نحو تعميق الفهم بدال

تنمية القدرة على حل  آما يتجه إلى التحليل واالستنتاج المعتمد على الفهم بما يؤدي إلى
  . المشاآل

  

غني عن البيان القول بأن رفع مستوى القدرة  على الفهم يؤدي إلى التمكن من حل المشاآل 
متغيرات والعوامل  بما يتطلب العمل على إدخال عنصر الالمرآبة والمكونة من عدد من 

لطرائق الدراسية التحليل والتقييم ضمن العناصر األساسية المكونة للمنهج التعليمي وا
بما في ذلك وسائل وأساليب التعليم  ومنهجية إعداد المشاريع .  المطبقة في قاعة المحاضرات

القائمة على عمل الفريق والتعاون بين الطلبة بما يؤدي إلى زيادة االستيعاب والفهم للمادة 
معرفتهم لتشمل  الدراسية والقدرة على تطبيقها في مواقف مختلفة بما يؤدي إلى اتساع  آفاق

قضايا ووسائل مرآبة في الواقع، وفي هذا السياق يكون الطالب هو المحور الرئيسي في 
  . العملية التعليمية 

  

يتمثل دور عضو هيئة التدريس في ترتيب المسائل المطروحة في إطار المنهج الدراسي و
مشاريعهم العلمية  والبرنامج التدريبي، وتوجيه الطلبة في عملية االستيعاب والفهم ودعم

القائمة على التعاون ، ومن خالل هذا الدور يساعد أعضاء هيئة التدريس الطلبة على تصميم 
التعليمي  هذا المسارويظهر في قاعة المحاضرات في . ومتابعة تخطيط المشاريع وتنفيذها

لبة ضمن نشاط أآثر وأعمق من السابق في إطار العملية التعليمية التقليدية، حيث يعمل الط
فرق عمل صغيرة ولمدة زمنية طويلة، ويستخدم أعضاء هيئة التدريس عند توجيه عملية 
استيعاب وفهم الطلبة للمفاهيم األساسية أدوات تقنية جديدة قابلة للتكيف مع المواقف التعليمية 
المختلفة ومرآزة على موضوع الدراسة والبحث بما في ذلك التصورات العلمية وأدوات 

  . ةلطبيعيل والقيام بأدوار المحاآاة وتمثل المواقف االتحلي
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استجابة لهذا الدور ينبغي أن ترتبط معايير آفاءة أعضاء هيئة التدريس بأساليب وطرق 
تعميق المعرفة وفق تقنية المعلومات والقدرة على توظيفها بطريقة مثلى، مما يؤدي إلى 

واقف الطبيعية  باستخدام  أدوات التعليم إيجاد بيئة صالحة لحل المسائل التي تطرحها الم
القابلة للتكيف واالستجابة لمتطلبات استيعاب تطبيقات المقرر ) البرمجيات(االليكترونية 

الدراسي، مع استخدام أساليب وطرائق التعليم التي ترآز على الطالب آمحور أساسي لعملية 
أعمق للمفاهيم األساسية للمحتوى  والمشاريع القائمة على التعاون لضمان استيعاب. التعلم 

  . التعليمي وتطبيقها في حل المشاآل المرآبة في الحياة الطبيعية
  

ال جدال في أن المشاريع الدراسية القائمة على التعاون بين عدد محدود من الطلبة تحتاج إلى 
وقدرة  ،متميزة في الحصول على المعلومات وخبرة. ام أمثل لشبكة المعلومات الدوليةاستخد

آل المختارة ووضع على االتصال بالخبراء المحليين والدوليين للمساعدة في تحليل المشا
وفي هذا الصدد ينبغي أن يكون أعضاء هيئة التدريس قادرين على استخدام . حلول ناجحة لها

تقنية المعلومات واالتصال في تصميم وتوجيه خطط مشاريع الطلبة وتنفيذها بنجاح، سواء 
المشاريع من عمل الطالب بمفرده أو عمل يقوم به فريق من الطلبة، باإلضافة إلى  هذه تآان

المعرفة المتكاملة حول االتصال بالخبراء والتعاون مع اآلخرين سواء في داخل المؤسسة 
التعليمية أو من خارجها من خالل التواصل االليكتروني للحصول على المعلومات والبيانات 

  . ير القدرات المهنية لديهمالمطلوبة ولدعم وتطو
  

  عناصر تعميق المعرفة
  

على إضافة قيمة إلى المجتمع واالقتصاد من  البشرية  والمواطنين والقوى الطلبةة تعزيز قدر  اإلستراتيجية
ة وذات األولوية التي تطرأ في مرآبة في حل المسائل الالمقررخالل تطبيق معرفة المواضيع 

  .عمليةوالحياة الالعمل والمجتمع 
  األهداف التعليمية

 
 أعضاء هيئة التدريسمهارات  

فهم  مسارغالبًا ما يستدعي هذا ال. الخططفهم 
بما يمكنهم من  للخطط أعضاء هيئة التدريس

تخطيط حصصهم الدراسية بشكل يستجيب، 
الوطنية، ويعالج  الستراتيجياتتحديدًا، ل

 . المسائل ذات األولوية القصوى

معرفة  أعضاء هيئة التدريسلك يجب أن يمت الخطط
الوطنية واألولويات  باالستراتيجياتعميقة 

االجتماعية، وأن يكونوا قادرين على تصميم 
وتعديل وتطبيق الممارسات التي تدعم هذه 

 .  محاضراتفي قاعة ال االستراتيجيات 
 مسارغالبًا ما يقتضي هذا ال. تطبيق المعرفة

هج ترآز على عمق الفهم تعديالت في المن
واالستيعاب عوضًا عن مجرد اإلفادة عن 

 ئلمساالالمحتوى، وعلى تطبيق هذا الفهم على 
إذ ينطوي إحداث . واألولويات االجتماعية

التغيير في التقييم هنا على حل المسائل 
، ودمج التقييم ضمن األنشطة القائمة رآبةالم

 .محاضراتفي قاعة ال

معرفة  يئة التدريسأعضاء هيجب أن يكون  المنهج والتقييم
عميقة بموضوعهم وأن يتحلوا بقابلية تطبيق 
. هذه المعرفة بشكل مرن في حاالت متنوعة

ة رآبوعليهم التمكن أيضًا من تصميم مسائل م
 . لقياس مدى فهم التالمذة لها
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يشمل األسلوب التعليمي . ةرآبحل المسائل الم
، ارلمس، ضمن هذا امحاضراتفي قاعة ال

المسائل والمشاريع القائمة على التعاون التي 
من خاللها موضوعًا ما  طلبةيستكشف ال

بتعمق، فتتسع آفاق معرفتهم لتشمل المسائل 
 .العمليةفي الحياة  رآبةوالقضايا الم

مرآزًا على  مساريكون التعليم في هذا ال واألساليبطرق ال
، أعضاء هيئة التدريس أما دور . الطالب 

سائل المطروحة فيتمثل في وضع مهام الم
، ودعم الطلبةضمن بنية محددة، وتوجيه فهم 

ويجب أن . ة القائمة على التعاونالطلبمشاريع 
، في إطار هذا أعضاء هيئة التدريس يتمتع 

على  الطلبةالدور، بالمهارات الكفيلة بمساعدة 
تصميم وتنفيذ ومتابعة تخطيط المشاريع 

 .وحلولها
سعيًا الستيعاب المفاهيم  .ةرآبات الماألدو

قابلة  تقنيةأدوات طلبة األساسية، يستخدم ال
 –للتطويع ومرآزة على موضوع دراستهم 

آالتصورات العلمية، وأدوات تحليل البيانات 
في الرياضيات، وألعاب المحاآاة وتمثيل 

   .في الدراسات االجتماعية والطبيعية األدوار

المعلومات واالتصال  تقنية

 

على  أعضاء هيئة التدريسيجب أن يكون 
إلمام بمجموعة متنوعة من األدوات 
والتطبيقات المرتبطة بموضوعهم، وقادرين 
أيضًا على استخدامها بمرونة ضمن مجموعة 

ويجب أن . متنوعة من المسائل والمشاريع
أيضًا من أعضاء هيئة التدريس  يتمكن

على  الطلبةاستخدام مواد شبكية لمساعدة 
على المعلومات واالتصال التعاون والحصول 

بخبراء خارجيين لتحليل وحل المسائل التي 
آما يجب أن ُيلم المعلمون . قاموا باختيارها

المعلومات واالتصال بهدف  تقنية باستخدام 
العاملين ضمن فرق  الطلبةتخطيط مشاريع 

 .  صغيرة أو بشكل فردي، واإلشراف عليها
تتسم . لى التعاونفرق العمل القائمة ع

 محاضراتالحصص الدراسية وبنية قاعة ال
ضمن فرق  طلبةبنشاط أآبر، حيث يعمل ال
 .عمل لمدد طويلة من الزمن

من  أعضاء هيئة التدريس يجب أن يتمكن  التنظيم واإلدارة
إقامة بيئات تعلم مرنة في قاعات 

وضمن هذه البيئات، يجب أن . محاضراتال
 من دمج األنشطةأعضاء هيئة التدريس  يتمكن

بمرونة  قنيةوتطبيق الت الطلبةالمرآزة على 
 . لدعم مناخ التعاون

ترآز انعكاسات تطوير  .اإلدارة والتوجيه
في  ألعضاء هيئة التدريس القدرات المهنية

المعلومات  قنيةعلى استخدام تمسار هذا ال
ئل في المسا طلبةواالتصال بهدف توجيه ال

 . وإدارة بيئات التعلم النشطة رآبةالم

تطوير القدرات المهنية 
 ألعضاء هيئة التدريس

 أعضاء هيئة التدريسيجب أن يمتلك 
المهارات والمعرفة الالزمة لتصميم وإدارة 

أعضاء هيئة والتعاون مع  رآبة مشاريع م
آخرين، واستخدام الشبكات  التدريس

اإللكترونية للحصول على المعلومات، 
 واالتصال بالزمالء، وبخبراء خارجيين، دعمًا

 . لتطوير قدراتهم المهنية
   

  المعرفة  إنتاج
  
  : التالية على العناصرهذا المسار  عتمدي

  مهارات القرن الواحد والعشرين  -
 اإلدارة  -
 واستخدامهاالتقنية  إنتاجالتوسع في  -
 منظومات التعليم  -
 عضو هيئة التدريس آنموذج للطالب  -
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رية أو المادية من خالل تطوير قدرات ويتجه هذا المسار إلى زيادة اإلنتاجية سواء الفك

الطلبة والقوى البشرية المهتمين بالتعلم مدى الحياة والمغرمين بإنتاج المعرفة وصناعة 
  . ارها واستخدامها واالستفادة منهاالتقنية وابتك

  

وال تقتصر قدرات أعضاء هيئة التدريس في هذا المسار على تصميم األنشطة التعليمية في 
رات لتحقيق األهداف التدريسية المعلنة وإنما تشمل المشارآة في تطوير قاعة المحاض

المقررات الدراسية والبرامج التدريبية لبلوغ أقصى غايات هذه األهداف، ففي هذا المسار 
يتجاوز المنهج التعليمي الترآيز على معرفة  المحتوى الدراسي إلى مهارات القرن الواحد 

عرفة جيدة وجديدة ويصبح اآتساب المهارات الخاصة والعشرين الضرورية إلنتاج م
  : بالجوانب التالية 

  

  لآاشحل الم -
 االتصال  -
 التعاون -
 النشاط التجريبي  -
 التفكير النقدي -
 اإلبداع  -

  

  ؛أهداف تعليمية بحد ذاتها تخضع للتقويم والقياس
ليمية ويكمن الهدف الرئيسي بالنسبة للطلبة في التمكن من تحديد أهدافهم وخططهم التع

وقدرتهم على تقديم ما اآتسبوه من معرفة في أسلوب مفهوم لآلخرين مع عدم إغفال 
التعرف على مواطن القوة والضعف في هذا التقديم والتوجه نحو تعزيز مواطن القوة 
" ومعالجة مواطن الضعف وااللتزام  بتقدم الجيد من العمل والتصميم على المضي قدما

  . لمبتغاةحتى الوصول إلى النتيجة ا
  

إن النقد الذاتي الهادف إلى التطوير والتزود بالمعلومات والمهارات من أهم سمات هذا 
المسار وهذا األسلوب يتطلب متابعة التقدم الحاصل في اآتساب المعلومة والمهارة 
المطلوبين وتعزيز هذا التقدم ، ومحاولة اآتشاف أسباب الفشل إن وجدت واإلصرار على 

  . ن الجهد في طريق النجاح بذل المزيد م
  

إن هذا األسلوب في التفكير يدفع إلى اآتساب مهارات ناجحة يمكن استخدامها من قبل 
ردود آما أن القدرة على التقويم الذاتي وتقويم اآلخرين له الم. الطالب في حياته العملية
  . المفيد على التقدم واإلبداع
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هم بشكل فعال في توضيح العناصر اإلجرائية لعملية يأتي دور عضو هيئة التدريس ليسا
إنتاج المعرفة، وتحديد الحاالت التي يمكن للطلبة أن يطبقوا فيها المهارات المتعلقة بهذه 

ويقع على أعضاء هيئة التدريس مسؤولية بناء البيئة . العملية ومساعدتهم في اآتسابها
اضرات، وإيجاد المناخ الذي يكتسب فيه التعليمية الصالحة إلنتاج المعرفة في قاعة المح

الطلبة مهارات التعلم في اإلطار الفردي أو الجماعي فتتحول بذلك المؤسسات التعليمية 
ومن هذا المنظور يصبح . إلى منظومات للتعلم يشارك جميع عناصرها في عملية التعلم 

لة أنشطتهم أعضاء هيئة التدريس أنفسهم  متعلمين بارعين ومنتجين للمعرفة بمواص
" العلمية سواء النظرية منها أو التجريبية بالتعاون مع زمالئهم بالداخل أو الخارج سعيا

إلنتاج معرفة جيدة حول التعلم وممارسة التعليم ، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا النشاط 
مجموعة متنوعة من األدوات الداعمة لشبكة المعلومات والمواد التعليمية الرقمية 

  .نات االلكترونية والبيا
  

سيتمكن أعضاء هيئة التدريس الذين يثبتون آفاءة في مسار إنتاج المعرفة من تصميم 
مواد تعليمية قائمة على تقنية المعلومات واالتصال واستخدام هذه التقنية لدعم تطوير 
 مهارات إنتاج المعرفة والتفكير النقدي لدى الطلبة ، والدعم المستمر للطلبة بشكل معمق

م تأدية دور ريادي عهوإقامة مجتمعات المعرفة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس ، آما  سيس
في إعداد وتدريب الزمالء، وتصميم وتنفيذ تصور لمنظومة التعلم الجامعي بوصفها 

على االبتكار والتعلم المتواصل والمستمر يتغذى بواسطة تقنية " قائما" مجتمعا
  .المعلومات واالتصال
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  المعرفة جعناصر إنتا

    
ة المهتمينً  بشرية والمواطنين وأفراد القوى الالطلبمن خالل تطوير قدرات  لفاعلية زيادة ا االستراتيجيات

 .بإنتاج المعرفة وابتكارها، واالستفادة منها
  األهداف التعليمية

 
 أعضاء هيئة التدريسمهارات  

، يشارك سار مفي هذا ال. خطط ابتكار ال
وموظفو المؤسسة  أعضاء هيئة التدريس

لبرامج التعليمية بنشاط في التطور المستمر 
 .التعليم تطوير 

تمامًا  أعضاء هيئة التدريسيجب أن يدرك  الخطط 
الوطنية وأن يتمكنوا من  االستراتيجياتأبعاد 

التعليم،  برامج تطوير المشارآة في مناقشة 
ذ ومراجعة والمشارآة أيضًا في تصميم وتنفي

البرامج الرامية إلى تطبيق هذه 
 . إلستراتيجياتا

في هذا . مهارات القرن الحادي والعشرين
، يتجاوز المنهج الدراسي مجرد مسارال

 قررةالترآيز على معرفة المواضيع الم
ليشمل، بشكل واضح وصريح، مهارات القرن 
الحادي والعشرين، مثل حل المسائل، 

آما . ال، والتعاون، والتفكير النقديواالتص
من تحديد أهداف  الطلبةيجب أن يتمكن 

إذ يشكل التقييم هنا . وخطط التعلم الخاصة بهم
ويجب أن يتمكن . جزءًا من عملية التعلم

 نتاجو نتاجهم المعروضمن تقييم جودة  طلبةال
 . اآلخرين

على  أعضاء هيئة التدريسيجب أن يكون  المنهج والتقييم
، وإدراك آلية رآبةكير المإلمام بعمليات التف

، وفهم الصعوبات التي طلبةالتعلم لدى ال
آما يجب أن يمتلكوا . الطلبةيواجهها 

المهارات الضرورية لدعم هذه العمليات 
 . ةرآبالم

ضمن بيئة تعلم  طلبةيعمل ال :اإلدارة
وينشطون فيها باستمرار إلنتاج المعرفة 

وقاعدة اآلخرين،  وتعزيز قاعدتهم المعرفية
 .وتطوير مهارات التعلم

 
واألساليبطرق ال

في هذا  أعضاء هيئة التدريسيتمثل دور
في إعطاء شكل واضح لعمليات التعلم،  مسارال

أن يطبقوا  للطلبةوتحديد الحاالت التي يمكن 
فيها مهاراتهم اإلدراآية، ومساعدتهم في 

 . اآتساب تلك المهارات
يجري استخدام مجموعة  .يةقنانتشار الت

متنوعة من األدوات الموصولة بالشبكة، 
والموارد الرقمية، والبيئات اإللكترونية، 
إلقامة ودعم هذه البيئة في إنتاجها للمعرفة 
أينما آان، وفي أي وقت آان، من خالل التعلم 

 .     القائم على التعاون

المعلومات واالتصال من  أعضاء هيئة التدريسيجب أن يتمكن  قنيةت
 تقنيةمعرفية قائمة على تصميم بيئات 

 قنيةالمعلومات واالتصال، واستخدام ت
المعلومات واالتصال لدعم تطوير مهارات 

، وتعلمهم المستمر طالبهمإنتاج المعرفة لدى 
 .  القائم على التفكير والتأمل

إلى  الجامعاتتتحول . مات للتعلمومنظ
معنية مات للتعلم تشارك فيها األطراف الومنظ

  . في مسيرة التعلم

 التنظيم واإلدارة

 

من  أعضاء هيئة التدريسيجب أن يتمكن 
تأدية دور قيادي من خالل تدريب وإعداد 

بوصفها  جامعتهمزمالئهم وإنتاج تصور ل
مجتمعًا قائمًا على االبتكار والتعلم المستمر 

المعلومات واالتصال،  تقنيةعلى الذي يتغذى 
 .  والعمل على  تنفيذ هذا التصور

من هذا  .آنموذج للمتعلم عضو هيئة التدريس
أنفسهم  أعضاء هيئة التدريسالمنظور، يمثل 

متعلمين بارعين، ومنتجين للمعرفة، 
ويواصلون دومًا أنشطتهم التجريبية 
واالبتكارية في مجال التعليم سعيًا إلنتاج 

 .لتعليممعرفة جديدة حول التعلم وممارسة ا

القدرات المهنية  تطوير
 ألعضاء هيئة التدريس

أيضًا  أعضاء هيئة التدريسيجب أن يمتلك 
قابلية وميًال ألداء األنشطة التجريبية والتعلم 

المعلومات  قنيةباستمرار، واستخدام ت
.  واالتصال بهدف إقامة بيئات المعرفة المهنية
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  البرنامج التدريبي

  
  

التصال تهدف إلى تحسين في مجال تقنية المعلومات وا تنمية القدراتسبقت اإلشارة إلى أن 
من مهارات تقنية المعلومات " مهنة التعلم ، وانطالقالممارسة أعضاء هيئة التدريس 

واالتصال ونتائج الدراسات والبحوث الحديثة في مجال التعليم وإعداد المناهج واإلدارة 
دريس بهدف تطوير القدرات المهنية ألعضاء هيئة التخطة لتنمية قدرات التعليمية ، صممت 

الذين سيستخدمون المهارات والمواد المتاحة في تقنية المعلومات واالتصال لتحسين طرق 
" يتحولوا الحقا نن ألومرشحالذين هم التدريب، وأساليب التعامل مع الزمالء والتدريس و

وال يقتصر هذا ) الجامعات والمعاهد العليا(إلى رواد مبتكرين ضمن مؤسساتهم التعليمية 
يحرص على تحقيق هذه  وإنمالمهنته ،  سلى تحسين ممارسة عضو هيئة التدريالمشروع ع

 –الغاية إلى جانب تعزيز جودة المنظومة التعليمية في جميع مكوناتها للتعليم العالي، وهذا 
في  -بالمعرفة وقوى عاملة أآثر مهارة ، آما يؤدي " ينتج خريجين أآثر إلماما –بدوره 
  . التنمية االقتصادية واالجتماعية إلى األمامإلى دفع عجلة  –النتيجة 

 

ألهداف التي ينبغي تحقيقها والمهارات اد يحديتم تضمن آل مفردة من مفردات هذه الخطة 
أعضاء هيئة التدريس مع  بتنمية قدراتالمراد اآتسابها مع توصيف للمفردات وربطها 

المهنية، ونسعى من خالل  لتنفيذ برنامج تطوير القدرات  للمحورعرض للطرق المقترحة  
البرنامج التدريبي والمدربين على استخدام النموذج المقترح والعمل  منظميذلك إلى حث 

التوجيهية  المبادئالمنهجية المبرمجة للتنفيذ ومراعاة  وإتباعاة خعلى تحقيق األهداف المتو
د مادة تدريبية في وإعدا توفرمالواردة في هذا الدليل، وذلك لتطبيق البرنامج التدريبي ال

المستقبل ومراجعة ما يطرح من مفردات تدريبية ، آل ذلك من أجل دعم أي من المسارات 
  .  )المعرفة إنتاجمحو األمية التقنية، تعميق المعرفة،(الثالثة 

 

 مبادئ استرشادية
 

في مجال تقنية المعلومات واالتصال تهدف إلى  تنمية القدراتال شك في  أن معايير 
مجموعة من الغايات منها تزويد مقدمي دورات تطوير القدرات المهنية ألعضاء  تحقيق

هيئة التدريس بمحتوى يمكن استخدامه لتحسين أو مراجعة المادة التعليمية في مجال 
الدراسة  مع ما يتوفر لهذا المحتوى من مرونة تالئم المستويات المختلفة والقدرات 

واالتصال واستخدامها  ، لكن هذه المرونة مقننة  في مجال تقنية المعلومات ةالمتميز
وزارة التعليم باإلجراءات التي تقرها اللجنة االستشارية للمشروع والقائمين عليه في 

والبحث العلمي إذ يطلب إلى مقدمي دورات تطوير القدرات المهنية في هذا العالي 
مشار إليها على المفردات المجال شرح وتبرير استخدام التحوير المقترح وفق المرونة ال

وبانتظار الموافقة . التي تقوم عليها المعايير المبادئالمقررة وإبراز مدى انسجامها مع 
 االستعانة باألسس االسترشادية" الرسمية عليها من جهة االختصاص يمكنهم أيضا

   :التالية
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منهجية والقيام مقدمي دورات تطوير القدرات المهنية بعرض المواد التدريبية  •

 اللجنة االستشارية  التي ينفذون بها هذه المواد على
تحديد الوحدات والمعايير التي تتالءم مع آل عنصر من عناصر التدريب أو  •

  . مكوناته
  شرح األساليب التي يعتمدها مقدموا الدورات في تحقيق هذه المعايير •
  تحديد أي متطلبات رئيسية لمواد التدريب •

  
التقديم لعرض الموضوع على جهة المتابعة والتقويم المكلفة من قبل يقتصر هذا ال على أن 

والبحث العلمي وإنما يذهب إلى أبعد من ذلك، إلى تزويد القطاعات  وزارة التعليم العالي
لدراسة مدى انسجام المقترحات المقدمة مع  إليهااألخرى المعنية بالمعلومات والتي تحتاج 

وجمع هذه المقترحات والمواد التدريبية التكميلية ضمن  أهداف تطوير القدرات المهنية ،
وزارة ومن شأن استخدام هذه الجداول أن تساعد . جداول شارحة تمهد لتحقيق هذه األهداف

والبحث العلمي على خفض نفقاتها عند تطوير القدرات المهنية وذلك بالحد من  التعليم العالي
  . عمل وتجنب االزدواجية في البرامجتكرار ال

  

في مجال تقنية المعلومات واالتصال يستخدم  لعملية تنمية القدراتنؤآد بأن اإلطار العام 
لتطوير القدرات  ةبيي، ومن ثم فإن مقدمي الدورات التدر التدريبيةألسلوب الوحدات " طبقا

المهنية ألعضاء هيئة التدريس يرآزون على معالجة آل وحدة بمفردها دون مطالبتهم بوضع 
لجميع الوحدات مجتمعة، ويتوقع منهم تصميم المفردات والبرامج التدريبية وتقديمها  معالجة

والبحث العلمي إلقرارها والموافقة  بوزارة التعليم العاليلجهة المختصة  بتنفيذ المشروع ل
  . عليها

  

  يشترط في الوحدة أن تعالج مراحل محددة من خالل 
  

  مسار تطوير القدرات المهنية  -
 نة من المنظومة التعليمية يمكونات مع -
  

  . عليممن المسارات المذآورة لتطوير الت –على األقل  –" واحدا" أو مسارا
إن بناء البرنامج التدريبي على أساس الوحدات ال يعني عدم انسجام االقتراحات المقدمة مع 

إذ أن  ،تنمية القدرات في مجال تقنية المعلومات واالتصالالواردة في  والمبادئاألهداف 
االقتراحات ال تحظى بالموافقة إذا آانت قائمة على االختيار العشوائي لعدد صغير من 

التي تقوم عليها  المبادئالكفاءات غير المترابطة، وإنما ينبغي على مقدمي الدورات شرح 
  : والمقترحات المقبولة هي تلك التي تقوم على .الوحدات المختارة 
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الخطط : (وتعالج المكونات األساسية الستة التدريبي فقومالنظرة الشمولية لل -

ضمن مسار محدد من )  الخ... دريسطرق التالمحتوى التعليمي، ، والبرامج
  . )المعرفة إنتاج، فةتعميق المعر  ،محو األمية التقنية( المسارات الثالثة 

 ةقوطري –على األقل  –توفير منهجية واضحة لتطوير أحد المكونات التدريبية  -
 . ة التدريبية عبر مختلف جوانب المسار موضوع التدريبدرفاستيعاب جوانب الم

فئة محددة على مستوى الجامعة لتنفيذ الخطة التدريبية المبرمجة ل األداءإتاحة جودة   -
 . الوسائل التعليمية، منسقي المقررات الدراسية، رؤساء األقساممنسقي : مثل

 

قوم عليها وفق األسس يالتي  والمبادئلمقترح البرنامج ا الجهة المختصةوتدرس 
  : تمدة لديها، ومن المتوقع أن تشملوالمعايير المع

  

سية مع المسارات والمكونات األسا –بشكل واضح  –مدى ترابط المحتوى التدريبي  -
  . المستهدفة

ة ألعضاء هيئة تسبمدى انسجام المحتوى التدريبي المقترح مع المهارات المك -
ترة إعدادهم السابق ، ولدى أعضاء هيئة التدريس الجدد وأعضاء هيئة التدريس في ف

الدراسات العليا والبحث العلمي وسائر  فيالتدريس القدامى والذين لهم خبرة 
 . العلمية في الجامعة  الفعاليات

 مدى استجابة البرنامج التدريبي المقترح لالحتياجات اإلنمائية لقطاع التعليم العالي -
 . لميوالبحث الع

االستمرارية، : ي المقترح لمقومات المنهج من حيثمدى مراعاة البرنامج التدريب -
 . الديناميكية، الترابط، الشمولية ،الفاعلية

  

ال شك في أن الجهة التي ستنظر في المقترحات المقدمة سوف لن تكتفي باستعراض البرنامج 
رنامج المقترح وعالقته بالمعايير والمواد التدريبية ، وإنما ستجري دراسة حول مكونات الب

اق اإلنمائي يشهد تغييرات يوستضع في االعتبار أن الس،التي اعتمدها المشروع  والمبادئ
متسارعة في موازاة تطوير المعارف الجديدة المرتبطة بعملية التعليم وبنيتها، لذا نوصي بأن 

التدريس قابلة للتحسين وفق تكون البرامج المقترحة لتطوير القدرات المهنية ألعضاء هيئة 
ية معملية تنالمستقبل ويمكن توظيفها بشكل فعال في تطبيق  التطورات المتوقع حدوثها في

  . أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية المعلومات واالتصال قدرات
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  عرض عام لمسار محو األمية التقنية 
  
  

 
  اإلستراتيجية

بهدف تحسين مستوى األداء وتحسين اإلنتاجية االقتصادية و  ت جديدةتقنيااإلعداد الآتساب
 .القنينةمحو األمية 

 
  أمثلة عن األساليب التعليمية  األهداف  

  : يجب أن يتمكن أعضاء هيئة التدريب من 
  الخطة) أ(

  
تحديد المميزات الرئيسية لممارسات التعليم   

في قاعة المحاضرات وشرح آيفية استخدام 
 الخططات لتنفيذ هذه المميز

دعوة المشارآين إلى مناقشة االستراتيجيات
الوطنية والممارسات المشترآة للتعليم في 
قاعة المحاضرات ، تحديد مميزات 
. الممارسات التي تدعم هذه االستراتيجيات

أطلب إلى المشارآين تحديد وتحليل 
الممارسات المرتبطة باالستراتيجيات في قاعة 

 المحاضرات 
    :يجب أن يتمكن أعضاء هيئة التدريب من (  منهج والتقييمال) ب

مطابقة معايير معينة في المنهج مع  -1
مجموعة البرامج المحددة والبرامج التطبيقية 

 ةالتطبيقيالحاسوبية وشرح  مدى دعم البرامج 
  لهذه المعايير 

 

اختيار مجموعة من البرامج ضمن نطاق 
يد تحد المشارآينالموضوع والطلب إلى 

معايير مرتبطة بهذه البرامج ضمن المنهج 
 ومناقشة مدى دعم البرامج التطبيقية لها

مساعدة الطالب على اآتساب مهارات  -2 
تقنية المعلومات واالتصال في إطار الدورات 

 . التدريبية 

الطلب إلى المشارآين تصميم حول موضوع
يغطي تعليم استخدام  تقنية المعلومات 

الج النصوص، ومتصفح واالتصال ، آمع
، والمدونة االلكترونيالشبكة، والبريد 

ونظام إدارة  ).BLOG( االليكترونية
وغيرها من التقنيات الناشئة " ويكي"المحتوى 

ثم الطلب إلى المشارآين شرح وتعليم مهارات 
  تقنية المعلومات واالتصال لآلخرين 

استخدام تقنية المعلومات واالتصال لتقييم   -3
اآتساب الطالب لمعرفة المواضيع مدى 

المقررة، وتوفير المعلومات للطالب بشأن 
التقدم الذي أحرزوه ، باستخدام وسائل التقييم 
الدوري لمدى تعلمهم، وتكييف التعليم والتعلم 

  . . لالحتياجات القائمة" خالل الدورة تبعا
 

الطلب إلى المشارآين دمج تكنولوجيا .
من برامج ع معينة المعلومات واالتصال وأنوا

وتكييف التعليم ضمن  التقييم الدوري للتعلم 
تصميم المحاضرات ، ومن ثم تقاسم هذه 
المنتجات مع اآلخرين لالستفادة من توصيات 
سائر أعضاء هيئة التدريس في بيئة التعلم 

 . المهني
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 .: يجب أن يتمكن أعضاء هيئة التدريسالطريقة واألسلوب ) ج( من 

 

شرح آيفية استخدام التعليم النظري وتقنية   -1
المعلومات واالتصال بغية دعم اآتساب 

 الطالب لمعرفة المواضيع المقررة

شرح مدى إسهام تقنية المعلومات واالتصال
وأنواع معينة من البرامج في اآتساب الطالب 
لمعرفة المواضيع المقررة وعرض وسائل 

ات يمكن أن يكمل تبين أن استخدام هذه  التقني
أي المحاضرات ، واألمثلة (التعليم النظري 

والتجارب اإليضاحية ، والتعليم في قاعة 
 )المحاضرات

دمج األنشطة المناسبة لتقنية المعلومات . 2
واالتصال في تصميم المحاضرات بما يدعم 

  اآتساب الطالب لمعرفة المواضيع المقررة

 الطلب إلى المشارآين تصميم محاضرات
التوجيهية وبرامج التدريب  المبادئتدمج 

والمواد اإللكترونية والمحتوى اإللكتروني 
شجع المشارآين على تقاسم هذه ". معا

المنتجات مع اآلخرين لالستفادة من توجيهات 
  . الزمالء

 الرقميةاستخدام برامج العروض والمواد . 3
  لدعم عملية التعليم 

وغيرها  شرح آيفية استخدام برامج العروض
من وسائط اإلعالم الرقمية لتكملة المحاضرة ، 
توفير أمثلة متنوعة عن العروض التعليمية ، 
الطلب إلى المشارآين تصميم محاضر تشمل 
استخدام برامج العروض، ثم الطلب إلى 
المشارآين استخدام برامج العروض لتصميم 

  . عرض
تقنية المعلومات  )د( 

 واالتصال
  :ء هيئة التدريس منيجب أن يتمكن أعضا

التجهيزات  تقنيةوصف وشرح استخدام لت . 1
  . اإللكترونية األآثر رواجًا وانتشارًا

 قنيةمناقشة وشرح طرائق العمل األساسية
التجهيزات اإللكترونية على أنواعها، 
آمحطات عمل المكتب، والحواسيب 
المحمولة، والطابعات، وآالت المسح 

رونية المحمولة الضوئي، واألجهزة اإللكت
 .  المتعددة المهام

وصف وشرح المهام واالستخدامات لمعالج   .2 
الرئيسية لمعالج النصوص، آالحقل 
المخصص للبحث، وتحرير النصوص، 

  . وتنسيق النصوص، والطباعة

مناقشة وشرح المهام األساسية
. النصوص، وشرح آيفية استخدامه في التعليم

ستند نص أطلب إلى المشارآين إنشاء م
ُيستخدم فيه معالج النصوص إلنتاج مستند 

 . نص
وصف وشرح أهداف برامج العروض   .3

وغيرها من الموارد الرقمية، وميزاتها 
  .األساسية

مناقشة أهداف برامج العروض وشرح ميزاتها
أطلب إلى المشارآين إعداد . ووظائفها العامة

عرض حول موضوع من اختيارهم باستخدام 
 . رقميةالموارد ال

وصف األهداف والوظائف األساسية  . 4 
واستخدام مجموعة من  الرسوماتلبرامج 
إلنشاء عرض بسيط  الرسوماتبرامج 
  . للرسومات

وشرح  الرسوماتمناقشة أهداف برامج
أطلب إلى . للرسوماتطريقة إنشاء عرض 

وتبادل  للرسوماتالمشارآين إنشاء عرض 
 .   العروض فيما بينهم

كة   .5 اإلنترنت والشبكة العالمية، وشرح وصف
استخداماتهما، وطريقة عمل متصفح الشبكة، 
واستخدام عنوان صفحة الشبكة للوصول إلى 

  .موقع على شبكة اإلنترنت

مناقشة أهداف وبنية اإلنترنت والشب
العالمية، واستعراض خبرات المشارآين 

اشرح آيفية استخدام متصفح الشبكة؛ . فيهما
شارآين استخدام متصفح للشبكة أطلب إلى الم

للوصول إلى مواقع رائجة على شبكة 
 . اإلنترنت
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استخدام محرك للبحث للقيام  ببحث بولياني . 6
  . بواسطة آلمة مفتاح

شرح استخدام محرك البحث؛ مناقشة وشرح
عمليات البحث البسيطة بواسطة آلمة مفتاح 
وعمليات البحث البولياني؛ أطلب إلى 

بحث عن مواقع على شبكة المشارآين ال
اإلنترنت تعالج مواضيعهم المفضَّلة وناقش مع 
المجموعة االستراتيجيات التي اعتمدوها بشأن 

 . الكلمة المفتاح
إنشاء بريد إلكتروني واستخدامه للقيام   .7

  . بسلسلة من المراسالت اإللكترونية المنتظمة
اشرح إنشاء واستخدام البريد اإللكتروني؛

المشارآين إنشاء بريد إلكتروني  أطلب إلى
 .  وإجراء سلسلة من المراسالت اإللكترونية

وصف وظائف وأهداف المبادئ ا لتوجيهية  .8
ومواد التدريب وبرامج الممارسة ومدى 
دعمها الآتساب الطالب لمعرفة المواضيع 

  . قررةالم

شرح عدد من المبادئ التوجيهية ومواد
نطاق مواضيع التدريب وبرامج الممارسة في 

المشارآين ووصف مدى دعمها الآتساب 
أطلب إلى . المعرفة المتعلقة بتلك المواضيع

المشارآين تحليل مجموعة برامج محددة 
ضمن نطاق مواضيعهم ووصف مدى دعمها 

 .الآتساب معرفة معينة بتلك المواضيع
البحث عن مجموعة برامج تعليمية جاهزة على   .9

دقتها وانسجامها وموارد على الشبكة، وتقييم 
تها مع ئممع معايير المنهج، ومدى مال

  .  احتياجات طالب معينين

أطلب إلى المشارآين البحث في مواقع
شبكة اإلنترنت وآتّيبات العرض عن البرامج 
المالئمة ألهداف ومعايير التعلم المحددة، 
وتحليل مدى دقة هذه المجموعة وانسجامها مع 

مشارآين مناقشة ثم أطلب إلى ال. المنهج
المعايير التي استخدموها لتحليل البرامج 

 . وتقييمها
استخدام برامج التدوين اإللكترو ني  .10

إلنشاء سجل حضور الطالب إلى قاعة 
سية، ا، وتقديم العالمات الدراتلمحاضرا

  .وحفظ سجالت الطالب

مناقشة أهداف ومزايا نظام التدوين
أطلب . نظاماإللكتروني، وشرح استخدام هذا ال

إلى المشارآين إدخال وحفظ البيانات المتعلقة 
 .  محاضراتبسجالت قاعة ال

االتصال والتعاون الرائجة،  قنيةاستخدام ت. 11
آخدمة الرسائل القصيرة، وخدمات التداول 
بالفيديو، والبيئات التعاونية القائمة على الشبكة 

  .العالمية، والبيئات االجتماعية

االتصال  تقنياتمزايا مختلف مناقشة أهداف و
والتعاون؛ اطلب إلى المشارآين استخدام هذه 
التكنولوجيات لالتصال والتعاون مع سائر 

 . أفراد الفريق
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التنظيم واإلدارة. )- ه( يتمكن   :من أعضاء هيئة التدريسيجب أن 

 

دمج استخدام مختبر الحاسوب ضمن  .1
 .أنشطة التعليم القائمة

ائل استخدام مختبرات مناقشة مختلف وس
 لمحاضراتالحاسوب لتكملة التعليم في قاعة ا

وتوفير أمثلة؛ أطلب إلى المشارآين تصميم 
تشمل استخدام أنشطة مختبرات  محاضرات
 .الحاسوب

المعلومات  قنيةإدارة استخدام موارد  ت .2
واالتصال التكميلية مع األفراد وفرق العمل 

 اتالمحاضرالصغيرة للطالب في قاعة 
العادية بحيث ال يجري تعطيل سائر األنشطة 

 .التعليمية في القاعة

مناقشة مختلف الوسائل التي يعتمدها الطالب،
أفرادًا أو ضمن فرق عمل مؤلفة من شخصين 

 قنيةأو فرق عمل صغيرة، الستخدام موارد ت
 المحاضراتالمعلومات واالتصال في قاعة 

ثلة على محدودة بغية تكملة التعليم، وتوفير أم
ذلك؛ ثم أطلب إلى المشارآين تصميم 

المعلومات  قنيةتشمل استخدام ت محاضرات
واالتصال لتكملة التعليم في قاعة 

 .لمحاضراتا
مج قنياتحديد مختلف تغير  .3 تحديد الترتيبات االجتماعية المالئمة و

.تقنياالمالئمة التي تستخدم مع مختلف هذه الت
ت األجهزة والبرا

لترتيبات االجتماعية المناسبة ومناقشة ا
الستخدامها في سياق تعليمي، من جانب 
األفراد وفرق العمل المؤلفة من شخصين، 

.  وفرق العمل الصغيرة، وفرق العمل الكبيرة
تطوير القدرات  )و(

ألعضاء هيئة المهنية 
 التدريس 

  :من أعضاء هيئة التدريسيجب أن يتمكن 
لومات واالتصال المع تقنيةاستخدام مواد   .1

 . بهدف تعزيز اإلنتاجية
مناقشة مختلف المهام التي تشغل وقت
المشارآين خالل يوم العمل؛ مناقشة إمكانية 

المعلومات واالتصال  تقنيةاستخدام موارد 
لإلسهام في إنجاز تلك المهام وتعزيز 
اإلنتاجية؛ أطلب إلى المشارآين استخدام 

محمولة، الحواسيب المكتبية، والحواسيب ال
واألجهزة اإللكترونية المحمولة المتعددة 
المهام، والبرامج، آمعالج النصوص، 

، ونظام إدارة )blogs(والمدونات اإللكترونية 
، وغيرها من أدوات "ويكي"المحتوى 

اإلنتاجية واالتصال، بغية اإلسهام في تنفيذ 
 .    إحدى المهام المحددة

واالتصال المعلومات  تقنيةاستخدام مواد  . 2
لدعم اآتساب الطالب لمعرفة المواضيع 

  . المقررة

المعلومات  تقنيةمناقشة مختلف موارد
واالتصال التي يمكن للمشارآين استخدامها 

 قررةبهدف تعزيز معرفتهم بالمواضيع الم
طلب إلى المشارآين تحديد هدف شخصي ال

لتطوير القدرات المهنية وإعداد خطة 
المعلومات  تقنيةالستخدام مختلف أدوات 

واالتصال لتحقيق هذا الهدف، آمتصفح 
 .  االتصال تقنية الشبكة و
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  تعميق المعرفة لمسارعرض عام 

     
 

اإلستراتيجية
من  التعليم العالي  على إضافة قيمة جديدة إلى مخرجاتأعضاء هيئة التدريس تعزيز قدرة

في حل المسائل المعقدة التي يتم مواجهتها  خالل تطبيق المعرفة المتعلقة بالمواضيع الدراسية
 .في الحياة الفعلية وفي ظروف العمل

 
 األهداف أمثلة عن األساليب التعليمية

 

)
  

 :من أعضاء هيئة التدريسيجب أنالخطة ) أ يتمكن 
 

صف   تحديد المفاهيم والعمليات الرئيسية في نطاقات
المحتوى؛ شرح وظيفة وهدف ألعاب المحاآاة 

األدوار، والتصورات العلمية، وأدوات وتمثيل 
جمع البيانات، وبرامج تحليل البيانات، وآيف 
أنها تساعد على إدراك الطالب لتلك المفاهيم 
والعمليات الرئيسية، وتطبيقها في العالم الفعلي 

  ..المحاضرات خارج قاعة 

شرح مجموعة متنوعة من البرامج وو
لرئيسية مدى دعمها إلدراك الطالب للمفاهيم ا

أطلب إلى . وتطبيقها في حل المسائل المعقدة
المشارآين تحليل برامج معينة ضمن نطاق 
موضوعهم وشرح مدى دعمها للمفاهيم، 

 . وإسهامها في حل المسائل المعقدة

  :من أعضاء هيئة التدريسيجب أن يتمكن  ( المنهج والتقييم )ب
شرح مجموعة متنوعة من البرامج في نطاق  ضمن  . 1

آالتصورات العلمية، وبرامج (الموضوع 
الرياضيات، وألعاب تحليل البيانات في 

المحاآاة وتمثيل األدوار في الدراسات 
االجتماعية، والموارد المرجعية في مجال 

، ووصف آيفية إسهامها في إدراك )اللغة
الطالب للمفاهيم الرئيسية المرتبطة 
. بالموضوع، وتطبيقها في حل المسائل المعقدة

أطلب إلى المشارآين تحليل برامج معينة 
م وشرح مدى دعمها ضمن نطاق موضوعه

للمفاهيم وحل المسائل المعقدة في بيئة مرآزة 
  . على المتعلم

تحديد المفاهيم والعمليات الرئيسية
طاق الموضوع؛ وصف وظيفة وهدف ن

األدوات المرتبطة بالموضوع ومدى إسهامها 
في إدراك الطالب لهذه المفاهيم والعمليات 
الرئيسية، وتطبيقها في العالم الفعلي خارج 

 .  لمحاضراتقاعة ا

 
الطالب ومنتجاتهم مناقشة مميزات استجابة  قائمة على  .2

أيًا آان مستوى جودتها، وتطوير قواعد 
وتعليمات تعكس هذه المميزات؛ دراسة أمثلة 
عن قواعد التقييم هذه؛ أطلب إلى المشارآين 
إنتاج وتطبيق قواعد وتعليمات ذات صلة 
بعيِّنات من المنتجات، آتقرير للطالب عن 

  .نتائج تجربة طبِّقت في مادة الكيمياء

تطوير وتطبيق قواعد وتعليمات
 ألعضاء هيئة التدريسالمعرفة واألداء، تتيح 

تقييم إدراك الطالب للمفاهيم الرئيسية 
 .والمهارات والعمليات في نطاق الموضوع
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  :من أعضاء هيئة التدريسيجب أن يتمكن   األسلوب و الطريقة  )ج(
 

 

شرح مدى إسهام التعلم التعاوني القائم  على  .1
المعلومات واالتصال  تقنية مشروع محدد و

في شحذ تفكير الطالب ودعم التفاعل 
االجتماعي، إذ ينجح الطالب في إدراك 

في المفاهيم والعمليات والمهارات الرئيسية 
نطاق الموضوع، ويستخدمونها في حل مسائل 

 .  الحياة الفعلية

المعلومات واالتصال  تقنيةاشرح مدى دعم
وأنواع محددة من البرامج  إلدراك الطالب 
وتطبيق المعرفة المرتبطة بالموضوع، 

لدعم  التقنياتواشرح أيضًا سبل استخدام هذه 
أعرض . التعلم المرآز على مشروع معين

ت مختلفة، في هذا الصدد، آأن وناقش حاال
تتحول فرق عمل الطالب إلى علماء في 
البيولوجيا البحرية والمحيطات، مهمتهم 
استخدام الشبكة العالمية وتطبيق المفاهيم 
لتحديد سبل حماية النظم اإليكولوجية، أو 
استخدام فرق عمل الطالب لبرامج العروض 

 .في الدراسات االجتماعية 
ة  مستوحاة رآبتصميم مسائل متحديد أو   .2

من العالم الفعلي، وبناؤها على نحو يتيح دمج 
المفاهيم األساسية للموضوع وُيستخدم آقاعدة 

 . لمشاريع الطالب

مناقشة مميزات مسائل العالم الفعلي من خالل
دمج المفاهيم الرئيسية؛ دراسة أمثلة عن هذه 
المسائل؛ أطلب إلى المشارآين إنتاج أمثلة 

دة، آالحاجة إلى تحسين إنتاجية محد
 . المحاصيل، أو تسويق منتح ما

تصميم مواد إلكترونية تدعم إدراك الطالب   .3
بعمق للمفاهيم الرئيسية وتطبيقها في حل 

 .مسائل العالم الفعلي

تحليل المواد اإللكترونية بغية تحديد المميزات
أطلب . األساسية للمواد الداعمة للفهم العميق

مشارآين العمل ضمن فرق بهدف إلى ال
تصميم وحدة إلكترونية على الشبكة تدعم 
إدراك المفاهيم الرئيسية وتطوير المهارات 

 . ذات الصلة ضمن نطاق الموضوع
تصميم خطط للوحدات وأنشطة  لقاعة  .4 
بغية حث الطالب على التفكير  محاضراتال

والنقاش في المفاهيم الرئيسية للموضوع 
ي إطار تعاوني لفهم وتمثيل واستخدامها ف

ة في العالم الفعلي، رآبوحّل المسائل الم
 . والتأمل أيضًا في الحلول وتناقلها فيما بينهم

مناقشة مميزات األنشطة التي تحث الطالب
على التعلم القائم على مشروع معين؛ دراسة 
أمثلة عن هذه األنشطة؛ أطلب إلى المشارآين 
ق إنتاج وحدات وأنشطة ضمن نطا

موضوعهم، آاستخدام مفاهيم الفيزياء بهدف 
تمتين أسس المنازل ضد الهزات األرضية، أو 
استخدام الكسور من أجل توزيع عادل 

قم بتسهيل دراسة إحدى الوحدات مع . للموارد
 . فريق عمل صغير ومشارآين آخرين

تصميم خطط للوحدات وأنشطة  لقاعة  .5
 تستخدم أدوات سهلة التطويع لمحاضرةا

وتطبيقات ذات صلة بموضوع الطالب بغية 
شحذ تفكيرهم بشأن المفاهيم والعمليات 
الرئيسية المتعلقة بالموضوع، والنقاش بشأنها 
واستخدامها في إطار تعاوني لحل المسائل 

 . رآبةالم

مناقشة مميزات األنشطة التي تستخدم األدوات
الرقمية السهلة التطويع والتطبيقات التي تحث 

على التعلم المرآز على مشروع الطالب 
معين؛ دراسة أمثلة، وأدوات، وتطبيقات 
مرتبطة بهذه األنشطة؛ أطلب إلى المشارآين 
إنتاج وشرح الوحدات ضمن نطاق 
موضوعهم، آاستخدام عملية المحاآاة 
الحاسوبية ومفاهيم الدراسات االجتماعية لفهم 

توّسع الالعوامل والديناميات التي تقف وراء 
ما أو استخدام برامج  ي في منطقةالسكان

لتوضيح األفكار الواردة في قصيدة  الرسومات
 .   شعرية
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تطبيق خطط الوحدات وأنشطة  قاعة . 6
القائمة على مشروع تعاوني  محاضراتال

محدد، مع توفير اإلرشاد للطالب بما يدعم 
إنجاز مشاريعهم بنجاح وفهمهم العميق 

 .للمفاهيم الرئيسية

 أعضاء هيئة التدريسمناقشة دور
واالستراتيجيات التي يستخدمونها خالل 
تطبيق الوحدات القائمة على مشروع تعاوني 

أطلب إلى المشارآين شرح استخدام . محدد
االستراتيجيات والمواد الرقمية لدعم تطبيق 

 . الوحدات
المعلومات  قنيةت )د(

 واالتصال
  :من أعضاء هيئة التدريسيجب أن يتمكن  

 
 

تشغيل مجموعات متنوعة من البرامج   .1
السهلة التطويع، والمالئمة لنطاق موضوعهم، 
آالتصور العلمي، وتحليل البيانات، و ألعاب 
المحاآاة وتمثيل األدوار، والمراجع 

  . اإللكترونية القائمة على الشبكة

شرح استخدام مجموعات متنوعة من البرامج
ضمن نطاق الموضوع؛ أطلب إلى المشارآين 

 . استكشاف وشرح هذه المجموعات

تقييم دقة وفائدة مواد الشبكة العالمية بحث في  بما  .2
يدعم التعلم المرآز على مشروع معين ضمن 

  . نطاق الموضوع

أطلب إلى المشارآين القيام بعمليات
المواقع الشبكية وآتيِّبات العرض لتحديد 
البرامج المالئمة للتعلم المرآز على مشروع 

أطلب إلى . من نطاق موضوعهممعين ض
المشارآين تطوير معايير تقييم وقواعد 
وتعليمات، وتبرير اختيارهم باالستناد إلى مبدأ 

 .  اةالفعالية لتحقيق الهدف المتوخ
استخدام بيئة وأدوات البناء والتأليف  .3

  . لتصميم مواد إلكترونية
. شرح استخدام بيئة وأدوات البناء والتأليف

المشارآين العمل ضمن فرق أطلب إلى 
 .  لتصميم وحدة إلكترونية

استخدام شبكة وبرامج مالئمة إلدارة على   .4
ومتابعة وتقييم التقدم في مشاريع الطالب 

  .المتنوعة

شرح استخدام برامج المشاريع القائمة
لعضو هيئة التدريس التواصل والتي تتيح 

إدارة ومتابعة وتقييم تنفيذ مشروع الطالب؛ 
لب إلى المشارآين إدخال بيانات متعلقة أط

 . بمشاريع عمل طالبهم
المعلومات واالتصال  قنية استخدام  ت .5

 لزمالءللتواصل والتعاون مع الطالب وا
واألهل والمجتمع آكل سعيًا إلى تعزيز تعلم 

  .الطالب

لوسائل  التدريسأعضاء هيئة مناقشة استخدام
اونية بهدف االتصال اإللكترونية والبيئات التع

تعزيز تعلم الطالب؛ أطلب إلى المشارآين 
االحتفاظ بسجل لألداء، وتقاسم المستخرجات 
المطبوعة، وإعطاء أمثلة عن تجاربهم 

 . وخبراتهم في التواصل اإللكتروني
استخدام الشبكة لتعزيز تعاون الطالب . 6

  .وخارجها محاضراتداخل قاعة ال
تصال مناقشة استخدام الطالب لوسائل اال

اإللكترونية والبيئات التعاونية بهدف دعم تنفيذ 
مشروعهم التعاوني وتعلمهم؛ أطلب إلى 
المشارآين االحتفاظ بسجل لألداء، وتقاسم 
المستخرجات المطبوعة، وإعطاء أمثلة عن 

 .  تجارب الطالب في التواصل اإللكتروني
استخدام محرآات البحث، وقواعد البيانات   .7

والبريد اإللكتروني، للعثور على  اإللكترونية،
 . أشخاص ومواد ألغراض المشاريع التعاونية

مناقشة استخدام محرآات البحث، وقواعد
البيانات اإللكترونية، والبريد اإللكتروني، 
للعثور على أشخاص ومواد ألغراض 
المشاريع التعاونية؛ أطلب إلى المشارآين 
ر إدارة عمليات بحث مرتبطة بمشروع في إطا

دورتهم التدريبية؛ أطلق مشروعًا إلكترونيًا 
تعاونيًا؛ أطلب إلى المشارآين التأمل في 

 . خبراتهم، وتقاسمها مع اآلخرين، ومناقشتها
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التنظيم واإلدارة)- ه( يتمكن    :من أعضاء هيئة التدريسيجب أن 

 

 

سيب  من . 1 توزيع وتنظيم الحواسيب وغيرها
بهدف  رةمحاضالموارد الرقمية داخل قاعة ال

دعم وتعزيز أنشطة التعلم والتفاعالت 
 .االجتماعية

دراسة ومناقشة مختلف ترتيبات الحوا
وغيرها من المواد الرقمية داخل قاعة 

مع األخذ في الحسبان الترتيبات  محاضرات ال
التي تشجع أو تكبح مشارآة الطالب 
وتفاعلهم؛ أطلب إلى المشارآين تصميم 

ومناقشة  لمحاضراتترتيبات لموارد قاعة ا
 . الدوافع التي تقف وراء تصميمهم

إدارة أنشطة تعلم الطالب القائمة  على  .2
.قنيةمشروع معين ضمن بيئة تعزيز وسائل الت

مناقشة السبل الكفيلة بإدارة أنشطة الطالب
 لمحاضراتفي قاعة ا لتقنيات القائمة على ا

خالل إنجاز المشروع؛ أطلب إلى المشارآين 
ة خطط وحداتهم إلدارة قاعة مناقش

والترآيز على مزايا ومساوئ  المحاضرات
 .  مختلف الترتيبات

تطوير القدرات  )و(
ألعضاء هيئة المهنية 
 التدريس

  :من أعضاء هيئة التدريسيجب أن يتمكن  
 

 

المعلومات واالتصال  تقنيةاستخدام   .1
للحصول على المواد وتقاسمها بهدف دعم 

 . قدراتهم المهنيةأنشطتهم وتطوير 

مناقشة المصادر المتنوعة للمعلومات
اإللكترونية وغيرها من المواد التي يمكن أن 
تستخَدم لدعم تطوير القدرات المهنية؛ أطلب 
إلى المشارآين إجراء عمليات بحث إلكتروني 
عن المواد التي تدعم أهدافهم في تطوير 
القدرات المهنية؛ أطلب إليهم تقاسم ومناقشة 

 .  ائج بحثهم وخططهم للتنفيذنت
المعلومات واالتصال تقنية  استخدام  .2

لالتصال بخبراء خارجيين وبيئات التعلم سعيًا 
إلى نيل الدعم لألنشطة وتطوير القدرات 

 .ألعضاء هيئة التدريسالمهنية 

مناقشة المصادر المتنوعة إليجاد خبراء
وبيئات عن طريق الشبكة بغية تطوير 

هنية؛ أطلب إلى المشارآين إجراء القدرات الم
عمليات بحث إلكتروني عن الخبراء والبيئات 
التي تدعم أهدافهم في مجال تطوير القدرات 
المهنية؛ أطلب إليهم االتصال بخبراء 
والمشارآة في أنشطة البيئات ومن ثم تقاسم 

 .  نتائج هذه األنشطة ومناقشتها
لبحث المعلومات واالتصال ل تقنية استخدام . 3

عن معلومات يمكن أن تستخَدم لدعم تطوير 
قدراتهم المهنية، ومن ثم إلدارتها وتحليلها 

 .ودمجها وتقييمها

مناقشة أهمية تطوير مهارات إدارة المعرفة
المرتبطة بتحليل المواد اإللكترونية، ودمجها 
في الممارسة، وتقييم جودتها؛ أطلب إلى 
ن المشارآين وصف ومناقشة وشرح أمثلة ع

 . ممارساتهم في هذا الخصوص
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 إنتاج المعرفة  لمسارعرض عام  
   

اإلستراتيجية
المعرفة  القدرة المهنية ألعضاء هيئة التدريس إلنتاج من خالل تطوير  لفاعلية زيادة ا

 .وابتكارها واالستفادة منها
 

 أمثلة عن األساليب التعليمية األهداف
 :من عضاء هيئة التدريس أيجب أن يتمكن  

الخطط) أ(
 

التعليم تطوير تصميم وتنفيذ وتعديل برامج  
التي تعتمد العناصر الرئيسية  العالي

لتطوير التعليم الوطنية  لإلستراتيجيات
  .  .العالي

  

لتطوير الوطنية  مناقشة أهداف االستراتيجيات
ووسائل تنفيذها ضمن البرامج  التعليم العالي 

المشارآين العمل في  طلب إلىلا. جامعيةال
ينفذ أحد  تعليميفرق بغية تصميم برنامج 

طلب من ال الوطنية ستراتيجيات اإلمكونات 
المشارآين تنفيذ مرحلة أولية من هذا 
البرنامج، وتقييم التقدم المحرز، وتبادل اآلراء 
بشأن التحديات واالستراتيجيات المعدَّة 

 .   للتحديات المقبلة
  :منأعضاء هيئة التدريس  يجب أن يتمكن  ( مالمنهج والتقيي )ب

تحديد ومناقشة آيفية تعلم الطالب، وشرح   .1
، آإدارة المرآبةالمهارات اإلدراآية 

المعلومات، وحّل المسائل، والتعاون، والتفكير 
 .النقدي

للتفكير المرآبة مناقشة خصائص العمليات
اإلدراآي، وآيف يقوم الطالب باآتسابها، 

طلب إلى المشارآين تحديد استخدام أ. وشرحها
ثم أطلب إليهم . هذه المهارات في إطار عملهم

دمج آيفية اآتساب إحدى هذه المهارات أو 
درس وشرحها على نحو الأآثر في خطة 

أطلب إلى المشارآين التأمل في سبل . واضح
تطبيق خطة الدرس وتقديم اقتراحات 

 .   لتحسينها
 قنيةدام تمساعدة الطالب على استخ عن  .2

المعلومات واالتصال الآتساب مهارات 
البحث عن المعلومات وإدارتها وتحليلها 

 .ودمجها وتقييمها

مناقشة خصائص مهارات البحث
المعلومات المفيدة وإدارتها، وآيفية إسهام 

في تطوير  التقنية أنشطة التعلم القائمة على
وبروز هذه المهارات؛ أطلب إلى المشارآين 

 . مثلة عن هذه األنشطةإعطاء أ
تصميم الوحدات وأنشطة  قاعة  .3
التي تدمج مجموعة من أدوات  محاضراتال

المعلومات واالتصال لمساعدة  تقنيةوأساليب 
الطالب على اآتساب مهارات التفكير، 
والتخطيط، والتعلم القائم على التأمل، وبناء 

 .المعرفة، واالتصال

ومهارات مناقشة خصائص التفكير والتخطيط
بناء المعرفة، وآيفية دعم أنشطة التعلم القائمة 

لهذه المهارات؛ أطلب إلى  التقنيةعلى 
المشارآين إنتاج أمثلة عن هذه األنشطة 

ثم أطلب إلى المشارآين تقييم . وتبادلها
الوحدات خطيًا وتقديم اقتراحات بمواد 

 .إضافية
 تقنيةمساعدة الطالب على استخدام  . 4

واالتصال بهدف تطوير مهارات المعلومات 
 . االتصال والتعاون

مناقشة خصائص مهارات االتصال والتعاون
وآيفية دعم أنشطة تعلم هذه المهارات القائمة 

؛ أطلب إلى المشارآين إنتاج أمثلة التقنيةعلى 
ثم أطلب إلى المشارآين . عن هذه األنشطة

االختبار الفعلي لالتصال والتعاون من خالل 
ة في مجتمعات إلكترونية للتعلم المشارآ
 .  المهني
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مساعدة الطالب على تطوير قواعد قائمة  .5 
على المعرفة واألداء وتطبيقها لتقييم إدراآهم 

 قنيةللمواضيع الرئيسية ومهارات ومفاهيم ت
المعلومات واالتصال، وإدراك الطالب 
اآلخرين لها، ومن ثم استخدام هذه التقييمات 

.                         م وتعلمهملتحسين منتجاته

، الزمالء مناقشة خصائص التقييم الذاتي وتقييم
ومميزات القواعد القائمة على المعرفة واألداء 
والمستخَدمة لتقييم التعلم الذاتي وتعلم اآلخرين 

لمشارآين إنتاج بأسلوب التأمل؛ أطلب إلى ا
ثم . وتقييم أمثلة عن هذه األنشطة والقواعد

أطلب إلى المشارآين تطوير قواعد قائمة على 
المعرفة واألداء لتعزيز إمكانيات تمديد 
وتوسيع تعلم المواضيع الرئيسية ومهارات 

المعلومات واالتصال من خالل  تقنية ومفاهيم 
 . الناشئة التقنيات دمج 

  :منأعضاء هيئة التدريس يجب أن يتمكن   سلوب األالطريقة و .)ج(
أطلب إلى المشارآين متابعة النقاش بشأن فكير . 1

مهاراتهم اإلدراآية وشرح استخدام هذه 
المهارات لحل المسائل ضمن نطاق 

ثم أطلب من . نحو واضحموضوعهم وعلى 
المشارآين تقاسم استراتيجياتهم وعملياتهم 

 لزمالءلحل المسائل وإنتاج معرفة جديدة مع ا
  . باالستناد إلى نماذجهم

التأثير بشكل واضح على طريقة الت
وأسلوب حل المسائل وإنتاج المعرفة عند 

 .  تعليم الطالب

 
تصميم مواد وأنشطة إلكترونية  تشجع  .2

الطالب على الحل التعاوني للمسائل، 
 .والبحث، واإلبداع الفني

التي تدعم مناقشة خصائص المواد اإللكترونية
الطالب في تصميم وتخطيط أنشطة تعلمهم؛ 
أطلب إلى المشارآين العمل ضمن فرق إلنتاج 

ثم أطلب إلى . وتقييم المواد اإللكترونية
المشارآين إنتاج مواد إلكترونية لحل المسائل 
بشكل تعاوني، والبحث، واإلبداع الفني ضمن 

 . مجتمع للتعلم المهني
ميم خطط مساعدة الطالب  على تص .3

وأنشطة للمشاريع بغية حثهم على حل المسائل 
 . بشكل تعاوني، والبحث، واإلبداع الفني

التي تدعم عضو هيئة التدريس مناقشة أنشطة
الطالب في تصميم وتخطيط أنشطة تعلمهم؛ 
أطلب إلى المشارآين إنتاج وشرح أمثلة عن 

 .هذه األنشطة
ط مساعدة الطالب على اعتماد إنتاج وسائ . 4

ت قنيااإلعالم المتعددة واإلنتاج الشبكي وت
النشر في إطار مشاريعهم بشكل يدعم إنتاجهم 

 .باآلخرينالمعرفي المستمر واالتصال  

 عضو هيئة التدريسمناقشة خصائص أنشطة
التي تشجع الطالب على استخدام مختلف 

اإلنتاج ضمن أنشطة التعلم؛ أطلب إلى  قنياتت
ن هذه األنشطة؛ ثم المشارآين إنتاج أمثلة ع

أطلب إلى المشارآين شرح أمثلة متعلقة بإنتاج 
وسائط اإلعالم المتعددة واإلنتاج الشبكي 

ت النشر بهدف دعم أنشطة نشر الطالب قنياوت
 .  في المجتمعات اإللكترونية للتعلم المهني

 ضو هيئة التدريسعمناقشة خصائص أنشطة  في . 5
أسلوب (التي تدعم التفكير المتعمق للطالب 

؛ أطلب إلى المشارآين إنتاج األمثلة، )التأمل
وتقاسم تأمالتهم، وتقييم عمل اآلخرين خطيًا 

  .ضمن مجتمع التعلم المهني

مساعدة الطالب على التفكير مليًا
 .عملية التعلم
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المعلومات  تقنية) د(
 واالتصال

  :منأعضاء هيئة التدريس  يجب أن يتمكن  
 

 

وهدف  أدوات وموارد  وصف وظيفة  .1
تسجيل (المعلومات واالتصال  قنيةإنتاج ت

وسائط اإلعالم المتعددة ومعدات اإلنتاج، 
أدوات التحرير، برامج النشر، أدوات تصميم 

واستخدامها لدعم االبتكار ) مواقع اإلنترنت
  . وإنتاج المعرفة لدى الطالب

شرح مجموعات متنوعة من البرامج ومواد
، ووصف آيفية دعمها البتكار اإلنتاج الرقمي

أطلب إلى . الطالب وممارسات إنتاج المعرفة
المشارآين تحليل أمثلة محددة عن استخدام 
هذه المواد في نطاق موضوعهم وشرح مدى 

ثم . دعمها البتكار الطالب وإنتاجهم للمعرفة
أطلب إلى المشارآين استخدام وتقييم هذه 

  . األدوات ضمن وحدة يقومون بتصميمها
وصف وظيفة وهدف البيئات االفتراضية  .2
مجموعات األلعاب على شبكة اإلنترنت (

على سبيل  MOOsو MUDsوالفيديو، مثل 
) KBEs(وبيئات بناء المعرفة ) المثال

واستخدامها لدعم تعزيز المعرفة وإدراك 
المواضيع، وتنمية مجتمعات تعلم إلكترونية 

  .وافتراضية

ت االفتراضية شرح عدد متنوع من البيئا
وبيئات بناء المعرفة، ومدى دعمها لمجتمعات 

أطلب إلى المشارآين تحليل . تعلم الطالب
أمثلة محددة الستخدام هذه الموارد في نطاق 
موضوعهم وآيفية إسهامها في دعم مجتمعات 

ثم أطلب إلى المشارآين استخدام . تعلم الطالب
وشرح فعالية هذه األدوات في وحدة يقومون 

 .  ميمهابتص
مل لتخطيط  .3 وصف وظيفة وهدف أدوات ا

والتأمل واستخدامها لدعم إنتاج الطالب 
وتخطيطهم ألنشطة التعلم والتفكير القائم 

  .باستمرار على التأمل والتعلم

شرح عدد متنوع من أدوات التخطيط والتأ
ووصف مدى إسهامها في دعم إنتاج الطالب 

 أطلب إلى. وتخطيطهم ألنشطة تعلمهم
المشارآين تحليل أمثلة محددة عن استخدام 
هذه الموارد في نطاق موضوعهم ووصف 

ثم . مدى دعمها لتنمية التعلم الذاتي للطالب
أطلب إلى المشارآين استخدام وتقييم هذه 

 . األدوات في وحدة يقومون بتصميمها
    يجب أن يتمكن أعضاء هيئة التدريس من  التنظيم واإلدارة)-د(

دور قيادي في إنتاج تصور لما قد تأدية . 1
تتحول الجامعة إليه مع دمج تقنية المعلومات 
واالتصال ضمن المنهج وفي تطبيقات قاعة 

  .المحاضرات
 
 
 
 

مناقشة أنواع متنوعة من التصورات المرتبطة 
بالجامعة من خالل دمج تقنية المعلومات 
واالتصال ضمن المنهج وقاعة المحاضرات 

م؛ أطلب إلى المشارآين بغية تحسين التعلي
تصميم  خطط العمل التي يضطلعون فيها 
بدور طليعي وتقاسمها مع الزمالء واإلداريين 

ثم . بهدف تطبيق هذا التصور في جامعتهم
أطلب إلى المشارآين تطبيق مرحلة أولية من 
هذا البرنامج، وتقييم التقدم المحرز، وتبادل 

لمعدَّة اآلراء بشأن التحديات واالستراتيجيات ا
  .لمواجهة التحديات المقبلة
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االضطالع بدور ريادي في دعم االبتكار  . 2
 .والتعلم المستمر لدى الزمالء الجامعةفي 

مناقشة أنواع الدعم االجتماعي الذي يحتاج
إليه مهنيو التعليم للشروع في برامج ابتكارية 

ومواصلتها؛ أطلب إلى  الجامعاتفي 
ط عمل يعملون المشارآين تصميم وتقاسم خط

فيها مع اإلداريين والزمالء على إنشاء بيئة 
ثم أطلب إلى المشارآين عرض . تدعم االبتكار

استراتيجيات بهدف تطبيق أدوات ومواد 
 .   جامعاتهمابتكارية في 

االضطالع بدور ريادي لدى تدريب ودعم   .3
المعلومات  تقنيةالزمالء في عملية دمج 
 .اضراتمحواالتصال ضمن قاعات ال

مناقشة الحاجة إلى التدريب والموارد التي
يحتاج إليها مهنيو التعليم للشروع في البرامج 

طلب ال؛ جامعاتهماالبتكارية ومواصلتها في 
إلى المشارآين تصميم وتقاسم خطط عمل 
يعملون فيها مع اإلداريين والزمالء على إنشاء 

 .برامج تدريب ومواد تحث على االبتكار
القدرات  تطوير )و(

ألعضاء هيئة المهنية 
 التدريس

  :من أعضاء هيئة التدريسيجب أن يتمكن  
 

 

صلة  فيها  .1 تقييم الممارسة المهنية والتأمل
 .باستمرار لمواصلة االبتكار والتحسين

مناقشة الممارسات المهنية التي تدعم موا
االبتكار والتحسين؛ أطلب إلى المشارآين، 

ة مستمدة من خبرتهم بهذا الصدد، إعطاء أمثل
 .  وتجاربهم الشخصية وشرحها

المعلومات واالتصال  قنية استخدام مواد  ت .2 
للمشارآة في المجتمعات المهنية وتقاسم 

 . ومناقشة أفضل ممارسات التعليم

المعلومات  تقنيةمناقشة سبل استخدام مواد
واالتصال بغية دعم االبتكار المستمر 

جتمعات التعلم المهني؛ والتحسين انطالقًا من م
أطلب إلى المشارآين إعطاء أمثلة عن هذه 

المعلومات تقنية الممارسات القائمة على 
 .  واالتصال من تجربتهم الشخصية
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  الخطة التدريبية
  

  الفئة المستهدفة 
  

تصال في تستهدف الخطة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية المعلومات واال
هيئة التدريس في الوقت الحاضر في الجامعات  أعضاء الجامعات والمعاهد العليا ويبلغ عدد

 300.000حوالي بها  اتعضو هيئة تدريس موزعين على عشر جامع 13.000 حوالي
  . وطالبة " طالبا
  

  . الجدول التالي يبين أسماء الجامعات وعدد آلياتها وطلبتها وأعضاء هيئة التدريس بها
  

  :على النحو التالي) 14(جامعة عمر المختار وعدد آلياتها : أوًال
  

مقر الجامعة والكيات التابعة   عدد الكليات
  لها

  التخصصات

 –الزراعة والطب البيطري  –اآلداب  مقر الجامعة بمدينة البيضاء   7
إدارة  –صيدلة  –الطب البشري الهندسة 
  .السياحة واآلثار –األعمال 

  .التمريض –العلوم  –صاد والمحاسبة االقت  درنة  3
  .التربية  القبة  1
  .التقنية الطبية –اآلداب والعلوم  –القانون  طبرق   3

  30.000: عدد الطلبة            1600: عدد أعضاء هيئة التدريس
  

  :على النحو التالي) 21(وعدد آلياتها  بنغازيجامعة : ثانيًا
  

عد  د الكليات مقر الجامعة والكيات التابعة 
  لها

  التخصصات

 –العلوم  –القانون  –االقتصاد  –اآلداب  مقر الجامعة بمدينة بنغازي   13
الطب  –التربية  –تقنية المعلومات  –الهندسة 
الصحة  –صيدلة  –طب األسنان  –البشري 

  .التمريض –الفنون واإلعالم  –العامة 
  .البيئة  - التربية  –إدارة األعمال  المرج   3
  .التربية  الجفرة  1
طبيعية   3 الزراعة  –التربية  –الموارد ال  جدابية

  .والثروة الحيوانية
  الواحات  .تربية  1

  70.000: عدد الطلبة         2300: عدد أعضاء هيئة التدريس
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  :على النحو التالي) 9( جامعة سرت وعدد آلياتها: ثالثًا
  

مقر الجامعة والكيات التابعة   عدد الكليات
  لها

  تخصصاتال

الطب البشري  –القانون  –التربية  –الهندسة  مقر الجامعة بمدينة سرت   6
  .االقتصاد والمحاسبة –الزراعة  –

  .إدارة األعمال –التربية  –التقنية الطبية  الجفرة   3
  12.000: عدد الطلبة          450: عدد أعضاء هيئة التدريس

  

  :على النحو التالي) 17(جامعة مصراتة وعدد آلياتها : رابعًا
  

مقر الجامعة والكيات التابعة   عدد الكليات
  لها

  التخصصات

الطب  –التمريض  –الهندسة  –التربية  مقر الجامعة بمدينة مصراتة   5
  .تقنية المعلومات –البشري 

  .الموارد البحرية –التربية  –طب األسنان  زلبتين   3
  .اآلثارالسياحة و –إدارة األعمال  –التربية  الخمس   3
  .التربية – االقتصاد –القانون  ترهونة   3
  .المحاسبة –التقنية الطبية  –التربية  بني وليد   3

  58.500: عدد الطلبة           2800: عدد أعضاء هيئة التدريس
  

  :على النحو التالي) 17(جامعة سبها وعدد آلياتها : خامسًا
  

مقر الجامعة والكيات التابعة   عدد الكليات
  لها

  التخصصات

الطب البشري  –الزراعة  –العلوم  –اآلداب  سبهامقر الجامعة بمدينة    6
  .التمريض  –طب األسنان  –

  .التربية  –الهندسة  –القانون  براك   3
يعية   3 . السياحة واآلثار –اللغات  –الموارد الطب  أوباري
  .االقتصاد  –التربية  –التقنية الطبية  مرزق   3

      
      

  16.400: عدد الطلبة           730: عضاء هيئة التدريسعدد أ
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  :على النحو التالي) 20(وعدد آلياتها  طرابلسجامعة : سادسًا
  

مقر الجامعة والكيات التابعة   عدد الكليات
  لها

  التخصصات

 –الزراعة  –الهندسة  –العلوم  –التربية  طرابلسمقر الجامعة بمدينة    15
االقتصاد  –لبيطري الطب ا –القانون 

التربية  –تقنية المعلومات  –والمحاسبة 
 –طب األسنان  –الطب البشري  –البدنية 

 –التمريض  –التقنية الطبية  –الصيدلة 
  .اآلداب

 –إدارة األعمال  –اللغات  –الفنون واإلعالم  الجفرة   5
  .الموارد الطبيعية –التربية 

  95.000: عدد الطلبة           3500: عدد أعضاء هيئة التدريس
  

  :على النحو التالي) 22(جامعة الجبل الغربي وعدد آلياتها : سابعًا
  

مقر الجامعة والكيات التابعة   عدد الكليات
  لها

  التخصصات

  .طب األسنان –التربية  –الطب البشري  الزاويةمقر الجامعة بمدينة    3
  .العلوم –التمريض  –التقنية الطبية  صرمان   3
الزراعة والطب  –السياحة واآلثار  –الهندسة  ةصبرات   3

  .البيطري
  .الموارد البحرية –الصحة العامة  –التربية  زوارة    3
تقنية  –التربية  –االقتصاد والمحاسبة  غريان   3

  .المعلومات
  .مختبرات –الموارد الطبيعية  –التربية  الزنتان   3
  إدارة األعمال –التربية  –القانون  نالوت   3
  .التربية  غدامس  1

  20.100: عدد الطلبة           1340: عدد أعضاء هيئة التدريس
  

  : باإلضافة إلى ثالث جامعات ذات طبيعة خاصة وهي
  ؛1510وعدد الطلبة  330جامعة ناصر بخمس آليات وعدد أعضاء هيئة التدريس 

  ؛5300وعدد الطلبة  410الجامعة األسمرية بسبع آليات وعدد أعضاء التدريس 
  ؛1490وعدد الطلبة  50يئة التدريس الجامعة المفتوحة بثالث آليات وعدد أعضاء ه

  

  : هم في الجامعات على النحو التاليمرآب جامعي قيد اإلنشاء توزيع 23د عدد يوجآما 
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  الجامعة 
  

  المرآبات الجديدة

  غريان ، الزنتان ، نالوترمان ، زوارة،ص، صبراتة    الجبل الغربي
  سبها ، براك ، مرزوق ، أوباري  سبها

  ، مصراتة، بني وليدالخمس ، ترهونة ، زليتين  مصراتة
  البيضاء ، طبرق ، درنة   عمر المختار

  هون ، الجفرة   سرت
  الخمس  ناصر
  ةالمرج ، جدابي   بنغازي

  

ومن ثم فإن الخطة التدريبية لتنمية القدرات ألعضاء هيئة التدريس في استخدام تقنية 
مات واالتصال تأخذ في االعتبار هذا العدد من أعضاء هيئة التدريس والتوزيع المعلو

  . الجغرافي لكل من المرآبات والكليات الجامعية
  

 مراحل التدريب 
 

  )محو األمية التقنية( المرحلة األولى  -1
ساعة تدريب ويالحظ وجود عدد من  15وهي المرحلة األساسية ويمكن تنفيذها في 

ريس لهم إلمام بجوانب هذه المرحلة، ومن ثم قد ال يحتاج جميع أعضاء أعضاء هيئة التد
يكون الحضور اختياري، ولكن  وعلى هذا،  هاهيئة التدريس التدريب على آل مكونات

استيعاب المحتوى التدريبي لهذه المرحلة ضروري للدخول في المرحلة الثانية المقدمة 
مفتوحة للراغبين من اللذين تدربوا في هذه ) مقابلة(يجري امتحان و، ) تعميق المعرفة(

المرحلة ومن غيرهم، والذين يجتازون هذا االمتحان يحق لهم الدخول في المرحلة التالية  
للبرنامج اإلجراءات الكفيلة  الجهة المختصةولغيرهم العودة إلى المرحلة األولى، وتتخذ 

  . بتطبيق االمتحانات المشار إليها بالطريقة السليمة
  

والبحث العلمي ويتولى تنفيذها  وزارة التعليم العاليالمادة التدريبية لهذه المرحلة من قبل  عدت
المعلومات لمتخصصين في مدربون يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئة التدريس الجامعي ا

  .واالتصال
  

  ) تعميق المعرفة(المرحلة الثانية  -2
لمدة فصل  )عضو هيئة التدريس(ب ردتخبير مع الموهي مرحلة متقدمة تتطلب وجود 

للتعاون على إعداد مادة تعليمية لمقرر دراسي أولي حسب  –على األقل  -دراسي 
  . المواصفات المحددة لهذه المرحلة

  

 ) المعرفة إنتاج(المرحلة الثالثة  -3
لمدة فصل  )عضو هيئة التدريس(ب ردتوهي مرحلة االمتياز تتطلب وجود خبير مع الم

 حسب ة متقدمةدراسي اتللتعاون على إعادة مادة تعليمية لمقرر –ألقل على ا - دراسي 
  .المواصفات المحددة لهذه المرحلة
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  : فترة اإلعداد
  

  تحديد جهة اإلشراف الفني  -1
  : بالجوانب الفنية التالية تشكيل لجنة استشارية للبرنامج التدريبي تضطلع 

تخدمة في التدريب بما في ذلك مراجعة المادة التدريبية ومعاينة التجهيزات المس -
  . البرمجيات والوسائل التعليمية

 ين وطريقة اختيارهمبوضع مواصفات المدر -
الثانية إلى  منولالنتقال من المرحلة األولى إلى الثانية ) المقابالت(إجراء امتحانات  -

 مراحل التدريب الثالثة من
 تحديد الجهة التنفيذية  -2
لتتولى تحديد نوع وتخصص ) الجامعات/ الوزارة(على المستوى المرآزي   ) أ(

عددهم ومن ثم تحديد أماآن التدريب و) أعضاء هيئة التدريس(بين ردتالم
  . وتوزيعها في آل جامعة أو معهد عالي

لتتولى  )آل في اختصاصه –الجامعة أو المعهد العالي ( على مستوى المناطق   ) ب(
الموضوعة من قبل ، واختيار المتدربين حسب الخطة تأمين القاعات التدريبية
 اللجنة التنفيذية المرآزية

  : للخطة وآلية صرفها بحيث تكون مجزأة على ما بين تخصيص ميزانية  -3
  المكافآت: الباب األول   
  التجهيزات بما في ذلك إعداد الحقائب التدريبية : الباب الثاني   
لجامعة أو في اسواء " مع مالحظة أن التدريب سيتم في معامل الحاسوب المعدة سلفا  
  . المعهد العالي  

ة بالمرحلة صاخوال التدريبية وتكون البداية بإعداد المادة –إعداد المادة التدريبية  -4
ويكلف بها أحد المتخصصين المشهود لهم ) محو األمية التقنية ( –األساسية  –األول 

ات بالخبرة الواسعة والدراية العميقة بمحتوى هذا المسار، وإعداد نماذج المتحان
  .إلى المرحلة الثانية المتقدمة )األساسية( –االنتقال من المرحلة األولى 

وضع مواصفات المدربين اللذين سيتولون التدريب في المرحلة األولى واللذين هم  -5
أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في تقنية المعلومات واالتصال القائمين بواجباتهم 

 . ات والمعاهد العلياالتعليمية في أقسام الحاسوب بالجامع
  -6 تحديد آلية اختيار المدربين وفق المواصفات المحددة

إعداد صيغة تعاقدية لتكليف المدربين تبين واجباتهم وحقوقهم وتحدد مكافآتهم مقابل  -7
 . د التنفيذيالعمل الذي سيقومون به في إطار الخطة التدريبية ق

 نتحديد آلية إصدار القرارات الخاصة بتكليف المدربي -8
 تحديد أماآن التدريب وفق الخطة المقترحة -9

  تهيئة قاعات التدريب وتجهيزها في آل موقع تدريبي- 10
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  الخطوات التمهيدية 
  

) الفئة المستهدفة للتدريب من أعضاء هيئة التدريس(متابعة تنفيذ آلية اختيار المتدربين  -
  . للمرحلة األولى

  

  ية التأآد من جاهزية المواقع التدريب -
  وضع الجداول األسبوعية للتدريب -

  

ية آل يسولما آان آل من المدربين والمتدربين أعضاء هيئة تدريس مكلفون بواجبات تدر
من قبل اإلدارة وتجاه طالبه لذا نقترح أن تصمم جداول  به حسب جدول زمني مكلف

بالنسبة ألي  أسبوعية للتدريب تتوافق مع الجداول الدراسية األسبوعية وال تتعارض معها
ات التدريبية إلمكانية استخدامها عأمثل للقا" مدرب أو متدرب، وقد يضمن ذلك توظيفا

  . من قبل مجموعات تدريبية عديدة ، ومن قبل عدد من المدربين آل حسب جدوله الزمني
وهذا يجعل الفترة التدريبية لكل مدرب أو متدرب تستمر لمدة فصل دراسي ، وإذا ما 

مدة " (أسبوعا 15توزيعها على ساعة تدريب فيمكن  15لالزمة للتدريب هي آانت المدة ا
بواقع ساعة في األسبوع ، وتتوفر ساعات إضافية للتدريب الذاتي في ) الفصل الدراسي

 بااللتزامات لإليفاءالقاعة التدريبية حسب تنسيق متفق عليه، وقد يتيح ذلك المجال 
طريقة مناسبة، آما يوفر للمدرب إمكانية أن التدريبية لكل من المدرب والمتدرب وب

في آثر من مجموعة تدريبية واحدة، ويعطي الفرصة للمتدرب بأن يسجل أيدرب 
  . دراسيالمجموعة التدريبية التي يتوافق برنامجها التدريبي مع جدوله ال

  

  الجدول الزمني 
  

لصيف لعام وفصل ا )2012 ربيع( الثانيالفصل الدراسي  فترةص ييمكن تخص: "أوال
  : التي تتكون من البرامج التاليةلفترة اإلعداد و 2012

  

  اإلعداد الفني لقاعات التدريب •
 اختيار المدربين والتعاقد معهم  •
 اختيار المتدربين ووضع جداول التدريب •
إعداد المادة التدريبية ونماذج امتحانات االنتقال من المرحلة األولى إلى المرحلة  •

  .الثانية
 

بدأ التدريب الفعلي ألعضاء هيئة التدريب في المرحلة األولى مع بداية فصل على أن ي
  .  2012 الخريف

  

  2013 أوائل عاملدخول المرحلة الثانية  في ) االمتحانات(إجراء المقابالت : ثانيًا
  2013ربيع في المرحلة الثانية في  سبدء التدريب الفعلي ألعضاء هيئة التدري: ثالثًا
  ، ات الدخول إلى المرحلة الثانيةناحتم، االمرحلة األولى: رار في آل مناالستم :رابعًا

  . دون انقطاع التاليةبشكل منتظم ومتواز في السنوات والثالثة المرحلة الثانية وتنفيذ 


	تمهيد
	الإطار العام لتنمية القدرات
	تشمل " معايير كفاءة أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية المعلومات والاتصال " المسارات الثلاثة معاً وذلك لأجل إحداث التغيير في التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق أهدافه واستراتيجياته المرتقبة، مع ملاحظة أن كل مسار يتضمن أبعادا" خاصة به لتطور التعليم  وتحسين جودته . كما أن لكل مسار آثار خاصة به في المكونات الخمسة الأخرى للنظام التعليمي، وهي: 
	- التعليم والتثقيف،
	- مهنة التدريس وتطوير القدرات ،
	-  المناهج التعليمية،
	-  التقويم 
	- الهيكل التنظيمي، والإدارة التعليمية 
	وتقوم تقنية المعلومات والاتصال بدور أساسي في كل هذه المكونات. 
	تركز "عملية تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية المعلومات والاتصال" على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العليا . بيد أن هذه المسارات والمكونات لها تأثير على مراحل تعليمية أخرى مثل: التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتدريب المهني. وانعكاساتها على مختلف الجهات المعنية بالتعليم، أي ليس فقط على أعضاء هيئة التدريس الجامعي، وإنما أيضاً على الطلبة ورؤساء الأقسام وأعضاء الإدارة التعليمية ومنسقي تقنية المعلومات والاتصال، ومخططي المناهج الدراسية، والموظفين والإداريين، ومنظمي دورات تنمية القدرات والقائمين على التدريب. 
	وإذا كانت "عملية تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية المعلومات والاتصال" تركز على أعضاء هيئة التدريس الجامعي، فإنها أيضا" مصُممة في إطار أوسع يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية، ومقومات تطوير التعليم، وحاجات واهتمامات الجهات الأخرى ذات العلاقة. كما أن تثبيت هذه " القدرات"  ضمن هذا النطاق الواسع يتيح للقدرات المصممة لأعضاء هيئة التدريس أن تتغذى من التغيرات المباشرة على مستويات تعليمية أخرى، كالتعليم الأساسي والثانوي والتدريب المهني ، ونشاط البحث العلمي، وبرامج الإعداد للخدمة وبرامج التدريب أثناء الخدمة . كما تتيح " تنمية القدرات " لهذه التغيرات أن تتغذى من الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات والهيئات الأخرى  ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية،  مثل الجهات ذات العلاقة بالتوثيق والمعلومات والاتصال ، والتخطيط الاقتصادي، والتجارة، والقوى العاملة.
	تطوير القدرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس:
	تتطلب التقنيات الجديدة أدواراً جديدة لأعضاء هيئة التدريس ، كما تتطلب استحداث أساليب وطرائق جديدة لإعداد وتدريب أعضاء هيئة التدريس. ويتوقف استخدام تقنية المعلومات والاتصال في قاعة المحاضرات على قدرة أعضاء هيئة التدريس في بناء بيئة تعليمية بوسائل غير تقليدية، ودمج التقنيات  مع الأساليب التعليمية والتثقيفية الجديدة، وتطوير قاعات المحاضرات لتكون متفاعلة  ليس فقط في النشاط التعليمي ولكن أيضا" في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية التي تقام خارج نطاق الدراسة الرسمية.  وذلك بهدف تشجيع الأسلوب التفاعلي  والتعلم القائم على المشاركة والتعاون  وتنشيط العمل الجماعي والاندماج في نشاطات الفرق الصغيرة. 
	وهذا يتطلب تطوير مجموعة من المهارات لإدارة قاعة المحاضرات بما في ذلك المهارات الأساسية لتطوير وسائل إبتكارية لاستخدام التقنية بهدف تعزيز بيئة التعلم، وتشجيع محو الأمية التقنية، وتعميق المعرفة، وإنتاج المعرفة.  
	لما كان  تطوير القدرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس يشكل عنصراً أساسيا"  في جهود تحسين التعليم فإن تطوير هذه القدرات يكون محدود الفاعلية  إذا لم يركز على إحداث تغيرات  محددة في أسلوب التدريس  وطرائقه  داخل قاعة المحاضرات ولاسيما في حالة مواصلة تطوير القدرات المهنية مع العمل على إحداث تغييرات أخرى في النظام التعليمي سعيا" لتحسين نوعية التعليم وكفاءته.
	يتم التوسع التدريجي في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية المعلومات والاتصال من خلال المسارات الثلاثة لتجديد التعليم: - 
	 محو الأمية التقنية، تعميق المعرفة، إنتاج المعرفة.
	والتي تترك أثرها على مكونات النظام التعليمي ككل والمتمثلة في إستراتيجية التعليم ومناهجه، وطرائقه وأساليب تقويمه وهيكلته وإدارته وتقنياته وتطوير القدرات المهنية للعاملين فيه . 
	إن تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تنطلق من الرؤية العامة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما في ذلك:  المنهج الدراسي، طرق التدريس، الوسائل التعليمية، تقنية المعلومات والاتصال ووسائل المتابعة وأساليب التقويم والهيكل التنظيمي والإدارة التعليمية ومنهجية تطوير القدرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس. 
	كما تأخذ مرحلة تغيير المنظومة التعليمية أثناء تنمية القدرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس وسائر مكونات المنظومة التعليمية أبعادا" متعددة وانعكاسات كثيرة تبعا"  للانتقال من مرحلة التعليم  التقليدي إلى مرحلة التعليم الحديث المبني على محو الأمية التقنية أو الساعي إلى مرحلة تعميق المعرفة أو المتجه إلى مرحلة إنتاج المعرفة . ويعتبر محو الأمية التقنية من أبرز التغييرات الأساسية التي تحدث في استراتيجيات التعليم وتطبيقاتها. إذ أن هدف هذا المسار هو إكساب الطلبة والمواطنين والقوى البشرية تقنيات جديدة بهدف دعم التنمية الاجتماعية وتحسين الإنتاجية الاقتصادية، وتشمل أهداف استراتيجيات التعليم ذات الصلة إتاحة المواد التعليمية الجديدة أمام الجميع بشكل متواز ومتوازن ، ورفع مستوى المعدلات العددية والنوعية في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي،وتستجيب للأهداف الإنمائية للألفية وعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية. لكن هذا المسار يستخدم تعريف أوسع لمحو الأمية ،  كما  ينص عليه عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية الداعي إلى نشر واعتماد وسائل التقنية الحديثة الإبتكارية في مجال الاتصال - أي محو الأمية التقنية -  وتهدف برامج تنمية القدرات المهنية المنسجمة مع هذه الاستراتيجيات إلى تطوير المهارات التقنية  والمهنية لأعضاء هيئة التدريس لربط استخدام الأدوات الأساسية في مجال تقنية المعلومات والاتصال مع المنهج الدراسي العادي والأساليب التعليمية التثقيفية وبنية  قاعات المحاضرات بحيث يعرف أعضاء هيئة التدريس كيف وأين ومتى يستخدمون (أو لا يستخدمون) التقنية  في النشاط التدريسي وعملية عرض المعلومات وأثناء الإجراءات الإدارية  المتعلقة بإدارة قاعة المحاضرات أو المختبر التعليمي وعند اكتساب مواد تعليمية إضافية ومعرفة تثقيفية وتربوية تدعم تنمية  قدراتهم المهنية. 
	قد يكون عدد المتغيرات التعليمية المرتبطة بمسار تعميق المعرفة أكثر من عدد تلك المتغيرات المرتبطة بمسار محو الأمية التقنية. وقد تترك المتغيرات المرتبطة بتعميق المعرفة أثرا" ً أعمق على التعلم من تلك المرتبطة بمحو الأمية التقنية. يتمثل هدف استراتيجيات  مسار تعميق المعرفة في  تعزيز قدرة المتعلمين والمواطنين والقوى البشرية على إضافة قيمة جديدة إلى المجتمع والاقتصاد من خلال تطبيق المعارف المتضمنة في المواد  الدراسية المتعلقة  بحل المسائل العملية  المباشرة وغير المباشرة والبسيطة والمركبة التي تواجه الفرد  في ظروف العمل والحياة اليومية ، وهي مسائل تتعلق بالبيئة، والأمن الغذائي، والصحة، والانسجام الاجتماعي (العيش مع الآخر)  كما حددها عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة. في هذا السياق، توفر تنمية  القدرات المهنية مهارات لأعضاء هيئة التدريس لاستخدام منهجيات وتقنيات أكثر تطوراً، مع إحداث تغييرات في المنهج الدراسي تركز على التعمق في الفهم والانتقال من الموقف التعليمي إلى الموقف التطبيقي الطبيعي في الحياة العملية ، وإدراج تغييرات في الأساليب  التعليمية حيث يؤدي عضو هيئة التدريس دور الدليل والموجه  في بيئته التعليمية ، فيما يزاول الطلبة  أنشطة تعلّم تطول مع الزمن، وتكون مستوحاة من مشروع معين وقائمة على التعاون والعمل داخل الفريق. وقد تتجاوز الأنشطة قاعة المحاضرات والمختبرات التعليمية  إلى مجال أوسع  تشمل أساليب تعاون محلية مع الجهات  الخدمية أو الإنتاجية  وإقليمية ودولية لإثراء تعميق المعرفة والتواصل مع الآخرين . 
	الإطار العام لمنظومة المهارات في مجال الاتصالات والمعلومات 
	(معايير الكفاءة)
	محو الأمية التقنية
	 لا شك أن إدخال مجموعة من الأدوات الإنتاجية والمواد التقنية الحديثة المناسبة ضمن المناهج الدراسية التقليدية يحتاج إلى وقت وجهد إضافيين. مع أن تغيير طريقة التدريس تتطلب  استخدام  تقنيات  وأدوات متنوعة تهدف إلى إكساب الطلبة قدرة أكثر على الاستيعاب والفهم لمحتوى دراسي شبكي متعدد الجوانب والمكونات التعليمية  المركبة والمقرر تقديمها  ضمن النشاط الذي يقام في  قاعة المحاضرات المهيأة بوسائل الاتصال الحديثة وأدوات التعليم الالكترونية ويستقبلها الطالب والفرق التعليمية المتحفزة لالتقاط المعلومة واستيعابها ونقلها إلى مواقف تعليمية وتدريبية مختلفة .
	الإستراتيجية 
	الأهداف التعليمية
	مهارات أعضاء هيئة التدريس
	الخطط


	الأدوات الأساسية. تشمل تقنيات هذا المسار استخدام أجهزة الحاسوب إلى جانب البرمجيات المرتبطة بالإنتاجية، ومواد التدريب، والدليل التوجيهي، والمحتوى الشبكي، واستخدام الشبكات لأغراض إدارية. 
	التنظيم والإدارة

	الأدوات المركبة. سعياً لاستيعاب المفاهيم الأساسية، يستخدم الطلبة أدوات تقنية قابلة للتطويع ومركزة على موضوع دراستهم – كالتصورات العلمية، وأدوات تحليل البيانات في الرياضيات، وألعاب المحاكاة وتمثيل الأدوار في الدراسات الاجتماعية والطبيعية.     
	الطرق والأساليب

	منظومات للتعلم. تتحول الجامعات إلى منظومات للتعلم تشارك فيها الأطراف المعنية في مسيرة التعلم. 
	الإستراتيجية 
	الأهداف 
	أمثلة عن الأساليب التعليمية 
	(أ) الخطة


	3-  استخدام تقنية المعلومات والاتصال لتقييم مدى اكتساب الطلاب لمعرفة المواضيع المقررة، وتوفير المعلومات للطلاب بشأن التقدم الذي أحرزوه ، باستخدام وسائل التقييم الدوري لمدى تعلمهم، وتكييف التعليم والتعلم خلال الدورة تبعا" للاحتياجات القائمة. . 
	(ج) الطريقة والأسلوب 

	1. وصف وشرح استخدام تقنية التجهيزات الإلكترونية الأكثر رواجاً وانتشاراً. 
	 2. وصف وشرح المهام والاستخدامات الرئيسية لمعالج النصوص، كالحقل المخصص للبحث، وتحرير النصوص، وتنسيق النصوص، والطباعة. 
	3. وصف وشرح أهداف برامج العروض وغيرها من الموارد الرقمية، وميزاتها الأساسية.
	 4. وصف الأهداف والوظائف الأساسية لبرامج الرسومات واستخدام مجموعة من برامج الرسومات لإنشاء عرض بسيط للرسومات. 
	5. وصف الإنترنت والشبكة العالمية، وشرح استخداماتهما، وطريقة عمل متصفح الشبكة، واستخدام عنوان صفحة الشبكة للوصول إلى موقع على شبكة الإنترنت.
	6. استخدام محرك للبحث للقيام ببحث بولياني بواسطة كلمة مفتاح. 
	7. إنشاء بريد إلكتروني واستخدامه للقيام بسلسلة من المراسلات الإلكترونية المنتظمة. 
	8. وصف وظائف وأهداف المبادئ التوجيهية ومواد التدريب وبرامج الممارسة ومدى دعمها لاكتساب الطلاب لمعرفة المواضيع المقررة. 
	9. البحث عن مجموعة برامج تعليمية جاهزة وموارد على الشبكة، وتقييم دقتها وانسجامها مع معايير المنهج، ومدى ملائمتها مع احتياجات طلاب معينين.  
	10. استخدام برامج التدوين الإلكتروني لإنشاء سجل حضور الطلاب إلى قاعة المحاضرات، وتقديم العلامات الدراسية، وحفظ سجلات الطلاب.
	11. استخدام تقنية الاتصال والتعاون الرائجة، كخدمة الرسائل القصيرة، وخدمات التداول بالفيديو، والبيئات التعاونية القائمة على الشبكة العالمية، والبيئات الاجتماعية.
	(ه-). التنظيم والإدارة

	عرض عام لمسار تعميق المعرفة
	الإستراتيجية
	الأهداف
	أمثلة عن الأساليب التعليمية
	(أ) الخطة 


	1. تشغيل مجموعات متنوعة من البرامج السهلة التطويع، والملائمة لنطاق موضوعهم، كالتصور العلمي، وتحليل البيانات، و ألعاب المحاكاة وتمثيل الأدوار، والمراجع الإلكترونية القائمة على الشبكة. 
	2. تقييم دقة وفائدة مواد الشبكة العالمية بما يدعم التعلم المركز على مشروع معين ضمن نطاق الموضوع. 
	3. استخدام بيئة وأدوات البناء والتأليف لتصميم مواد إلكترونية. 
	4. استخدام شبكة وبرامج ملائمة لإدارة ومتابعة وتقييم التقدم في مشاريع الطلاب المتنوعة.
	5. استخدام تقنية  المعلومات والاتصال للتواصل والتعاون مع الطلاب والزملاء والأهل والمجتمع ككل سعياً إلى تعزيز تعلم الطلاب.
	6. استخدام الشبكة لتعزيز تعاون الطلاب داخل قاعة المحاضرات وخارجها.
	7. استخدام محركات البحث، وقواعد البيانات الإلكترونية، والبريد الإلكتروني، للعثور على أشخاص ومواد لأغراض المشاريع التعاونية. 
	(ه-)التنظيم والإدارة

	 عرض عام لمسار إنتاج المعرفة 
	الإستراتيجية
	الأهداف
	أمثلة عن الأساليب التعليمية
	(أ) الخطط


	1. وصف وظيفة وهدف  أدوات وموارد إنتاج تقنية المعلومات والاتصال (تسجيل وسائط الإعلام المتعددة ومعدات الإنتاج، أدوات التحرير، برامج النشر، أدوات تصميم مواقع الإنترنت) واستخدامها لدعم الابتكار وإنتاج المعرفة لدى الطلاب. 
	2. وصف وظيفة وهدف البيئات الافتراضية (مجموعات الألعاب على شبكة الإنترنت والفيديو، مثل MUDs وMOOs على سبيل المثال) وبيئات بناء المعرفة (KBEs) واستخدامها لدعم تعزيز المعرفة وإدراك المواضيع، وتنمية مجتمعات تعلم إلكترونية وافتراضية.
	3. وصف وظيفة وهدف أدوات التخطيط والتأمل واستخدامها لدعم إنتاج الطلاب وتخطيطهم لأنشطة التعلم والتفكير القائم باستمرار على التأمل والتعلم.
	(

	يجب أن يتمكن أعضاء هيئة التدريس من
	1. تأدية دور قيادي في إنتاج تصور لما قد تتحول الجامعة إليه مع دمج تقنية المعلومات والاتصال ضمن المنهج وفي تطبيقات قاعة المحاضرات.

