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واالن مع محاضرة بعنوان

وكيف تثمر ؟جودة التعليم من أين تبدأ ؟

حنان عبد الرحيم/ للمدربة 













القدرةًاملؤسسية-أولاً

الفاعليةًالتعليمية-ثانياًا



رؤية المؤسسة ورسالتها: المجال األول

القيادة والحوكمة: المجال الثاني

القدرةًالمؤسسية-أولاً

الموارد البشرية والمادية: المجال الثالث

المشاركة المجتمعية: المجال الرابع

ضمان الجودة والمساءلة: المجال الخامس



الفاعليةًالتعليمية-ثانياًا
المتعلم:   المجال السادس

المعلم:    المجال السابع

المنهج الدراسي:    المجال الثامن

المناخ التربوي  :   المجال التاسع









واالن مع مجموعة من أوراق العمل 

المشاركة في المؤتمر 

خوات عبر القاعة اإللكترونيةواألةمن األخو



ورقة العمل الحادية عشرة 



استراتيجيات التعلم النشطورقة عمل بعنوان 

في مادة العلوم لطالب المرحلة االبتدائية

فاطمة عطية جبلي/ إعداد المعلمة 

مقدم للبورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات

للعرض في المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم

الرؤى المستقبلية لجودة التعليم/ تحت عنوان 



مقدمة الدراسة

من سماتها يبالعديد من التغيرات السريعة والمتالحقة والتييتسم العصر الحال

الثورة المعلوماتية وسهولة الوصول إليها وانتقالها وتضاعفها ،

وكان من نتاجها كم هائل من المعلومات ومصادر التعلم المتعددة ، 

أساليب التعليم والتعلم يغيرت كثير فيوالوسائط والمستحدثات التكنولوجية الت

العملية التعليمية من المعلم إلى المتعلم ،يوانتقل محور االهتمام ف

والتركيز على النمو المتكامل والشامل للمتعلم أمرا اساسيا ،

المستمر على التربويينيكما فرضت التغيرات المتسارعة واالنفجار المعرف

أن يتعاملوا مع التعليم كعملية ليست لها حدود زمنية أو مكانية،

وأن تستمر مع الفرد لتسهل له التكيف مع هذه المستجدات والمستحدثات



مقدمة الدراسة

أن تستخدم االستراتيجيات التعليمية المناسبة فييأصبح من الضروريوبالتال

تستهدف تعليم الطالب كيف يتعلم، وكيف يفكر، يتدريس المواد المختلفة ومنها العلوم الت

تجعل المتعلمين أكثر فاعلية يوكيف يشارك بفاعلية من خالل استراتيجيات التعلم النشط  الت

تساعدهم على التكيف مع المستجدات والمستحدثات ،يوتنمى لديهم المهارات الجديدة الت

ومن خاللها يتحولون من الحالة السلبية إلى

الحركة،  والنشاط ، والتحدث، والقراءة ، والكتابة، وطرح األسئلة،  وممارسة األنشطة وعمليات التفكير ، واستخالص األفكار وعرضها،

والتعبير عن وجهات النظر مما يساعد على  اكتساب الخبرات التعليمية بطريقة فعالة 

.وتكوين الشخصية المتكاملة وتنمية مهارات التفكير العليا ومنها مهارات التفكير العلمي لديهم



أهمية الدراسة

تخدامها من يمكن اسيوالتتقوم على التعلم النشط يتقدم بعض االستراتيجيات و النماذج التدريسية الت.1

.العلوم  بالمرحلة االبتدائيةيجانب معلم

.ئيةتقدم بعض النماذج التطبيقية لكيفية تنمية مهارات التفكير العلمي لدى طالب المرحلة االبتدا.2

.الالمرحلة االبتدائية يمكن االستفادة منه مستقبيتقدم مقياسا التجاهات الطالب نحو مادة العلوم ف.3

.دة منهامناهج العلوم  والمعلمين  االستفايتقدم أداة تتضمن بعض مهارات التفكير العلمي  يمكن لمخطط.4



نتائج الدراسة
للتأكد من فاعلية يشكل توجهيالدراسة التحقق من فرضين  وضعا فمن خالل نتائج 

تيجيات التعلم النشط كمتغير مستقل على تنمية المهارات ااستخدام بعض استر

و قد أثبتت نتائج الدراسة فاعلية استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط وهى

(يشارك، العصف الذهن-زاوج-التساؤل، فكر) 

.يواالتجاه لدى طالب الصف األول الثانويتنمية مهارات التفكير التاريخفى

يويةتتضمن قيام الطالب بالعديد من الممارسات النشطة والحيويرجع ذلك إلى تنوع االستراتيجيات الت

العلومتطوير تدريس يالمواقف التعليمية من قبل الطالب مما يسهم فيوالتفاعل الجاد ف

.العلوم نحو دراسة يوينمى لديهم االتجاه االيجابهادراستيويحببهم ف



التوصيات والمقترحات
ضرورة االهتمام بتوعية الطالب والمعلمين والمسئولين بأهمية التعلم النشط لتنمية مهارات التفكير العلمي

.العلوم واالتجاه وهو ما ينتقص أحيانا من أساليب تعليم 

سبل تطبيق استراتيجيات التعلم النشط يالعلوم  لالسترشاد بآرائهم فيعقد لقاءات مع موجه

.المرحلة االبتدائيةيوتحسينها لدى معلم

.دراسة العلوميتطبيق استراتيجيات التعلم النشط فحتساعد الطالب والمعلمين على نجايتدبير االمكانات المادية والمعنوية الت

العالم وضرورة التركيز على المواقف النشطةيضرورة تطوير مناهج العلوم  لتساير ما يحدث ف

تنمية المهارات الشخصيةيتسهم فيواستخدام استراتيجيات التعلم النشط الت

.والعقلية والعملية المرتبطة بالتفكير العلمي لدى الطالب



رة ورقة العمل الثانية عش



ورقة عمل بعنوان

المساعد اإلداري

مقدم للبورد الذهبي العالمي

لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليمللعرض في ا

الرؤى المستقبلية لجودة التعليم/ تحت عنوان 

زينب عثمان حسن خن / دارية للمشاركة اإل



مقدمة

،مسمى رسمًيا" مساعد إداري"من الممكن أن يكون مصطلح 

.أو يكون وصًفا عاًما لوظيفة موظف في أحد المكاتب

عموًما الدعم ألقسام أو فرق معينة“مساعد إداري“يقدم الموظفون 

(.التسويق أو تقنية المعلوماتأو مثل الموارد البشرية أو المحاسبة أو التطوير أو المبيعات)

.واحد تقديم الدعم لجميع من في المكتب" مدير"في الشركات الصغيرة، يمكن لـ 

السكرتير أو المساعد التنفيذي يقدم الدعم لألفراد التنفيذيين بالشركة

.أو للمجموعات التنفيذية الصغيرة( رفيعي المستوى عادة)

وتشمل مسؤوليته عادة التعامل مع المعلومات الخاصة بالشركة والبيانات الشخصية 

.غيره من الموظفينعناألكثر خصوصية 

المهمة الرئيسية لموظف االستقبال هي الرد على الهاتف وأخذ رسائل لمكتب أو قسم، 

.وأيضا استقبال زوار المكتب



مساعد المشروعات يقدم الدعم الخاص بمشروعات معينة في شركة 

(.على سبيل المثال، األنشطة التي لها هدف محدد ونقطة نهاية)

الموظف المكتبي يقدم عادة الدعم المكتبي المنحصر في

.مهمة واحدة محددة أو اثنتين، مثل حفظ الملفات أو إدخال البيانات

المساعد االداري في المدارس له الدور الكبير في تحمل بعض المهام األساسية

التي تخدم العملية التعليمية ، 

مجال العمل وايضاً مع الموظفينبفي عمله وله عالقة مباشرة المدرسي فهو المساند للقائد 

فيهتم بالعمل على االنظمة التي تخدم العملية التعليمية

مثل نظام نور ونظام فارس وغيرها من االنظمة وايضا السجالت 
.وغيرها من المهام االساسية التي تسهم في بناء البيئة التعليمية الناجحة 

مقدمة



هدافاأل

.دارية في صورة تتسم بالتقنية والحداثة والتجديدعمال اإللألتوفير المعلومات الالزمة الخاصة -1

.دفع الموظفة لمواكبة التقدم التقني والثورة التكنولوجية المتسارعة وتشجيعها-2

.  والحواراتالنقاشاتكسر حاجزي الزمان والمكان في التواصل ما بين الموظفات من خالل صفحة-3

.إثراء التطوير االداري من خالل تنظيم بعض الدورات وطرحها وعرض بعض النشاطات والبرامج-4

.توفير نسخ الكترونية وعروض تقديمية يمكن الوصول لها-5

نها من تحصيل ما فاتها في حالة الغياب أو -6 توفير مرجع موثوق للموظفة يمك 

.فوات بعض المعلومات أثناء الدورات

.تهيئة الموظفات نفسياً ومهنياً من خالل االرتقاء بالعمل والتجديد واالبداع والتكريم والتميز-7



:النتائج  و التوصيات 

الدور االيجابي الذي يقوم به المساعد االداري بجودة و اتقان -

اهم االعمال التي يقوم بها المساعد اإلداري-

مواكبة التقنية الحديثة في االعمال التي ينفذها المساعد االداري الناجح -

المشاركة في بناء العملية التعليمية-

التركيز على الجانب التطويري للمساعد االداري-

تكثيف الدورات و اللقاءات و الندوات و الورش التدريبية -

التي تنمي االنتاج العلمي و الفكري للمساعد اإلداري

استضافة مسئولين في وسائل االعالم المختلفة -

جابة عن استفسارات المساعد االداري و شبكات التواصل االجتماعي لأل



رة ورقة العمل الثالثة عش



ورقةًعملًبعنوان

جًدمجًتوظيفًميزانًتقديريًوصفيًعدديًلتقييمًبرنام
Swayالتقنيةًفيًالنشاطًالغيرًصفيًباستخدامًبرنامج
لطالباتًالصفًالسادسًالبتدائيً

مقدم الى البورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات 

المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم 

الرؤى المستقبلية لجودة التعليم / بعنوان 

هـ1440جماد الثاني 20

وفاء عابد منور الحربي



وفاء عابد منور الحربي/ عداد االستاذةإ

بجدة27-وكيلة شؤون طالبات باالبتدائية

"  يمسياسات تربوية وتقو"دارة تربوية إطالبة ماجستير 

مستشار تدريب تربوي محلي ودولي

مدرب مايكروسوفت متميز 

المملكة العربية السعودية



مقدمة

ة الحد• يثة، ولكن شهد قطاع التعليم في أواخر القرن الماضي إدخاالً للوسائل التقني 
ٌة في استخدام وسائ ل في القرن الواحد والعشرين أصبح هناك قفزةٌ نوعي 
لمؤسسات التكنولوجيا الحديثة ، وأصبح هناك تنافٌس في استخدام التقنيات في ا

حت إلى مستوى التعليمية، ولهذه التقنيات دوٌر كبيٌر في رفع المستوى التعليمي الب
.اإلبداع واالبتكار

ية ولها اثر كبير في جعل المتعلم نشطا وفعاال وباحثا عن المعلومة، مدرك ألهم•
التعلم ،وقادرا على اكتساب مهارات حل المشكالت، واالستقصاء، والتواصل، 

.21والتنوع ، وهذا ما نحتاجه لهذا العصر لموائمة متطلبات القرن 



، وفي الهدف الرئيسي من البرنامج هو دمج التقنية في العملية التعليمية عامة•
، 2030وتحقيق رؤية 21النشاط الغير صفي خاصة لتحقيق مهارات القرن 

. لرفع كفاءة األداء وتفعيل التقنيات الحديثة

. خرجاتهتفعيل أدوار التقويم على البرنامج التدريبي، كأداة لقياس مدى تحقق م•

من قبل الطالبة يحتوي على وسائط متعددة Swayتصميم عروض ببرنامج •
ر يمكن مشاركته خارج الفصول الدراسية مع طالب آخرين من خالل عرضها عب

.وسائل التواصل االجتماعي والحصول على تغذية راجعة

الهداف



في رائعة وبطريقة فنية إبداعية، من قبل المتدرباتSwayانتاج عروض ببرنامج •
شتي مجاالت النشاط، وفي حياتها الشخصية والتفاعل ومشاركة اآلخرين 

.  بالخبرات التعليمية المكتسبة

، (4)بمستوى ممتاز % 95.2بلغت نسبة معرفة المتدربات بالبرنامج واتقانه •
(.3)بمستوى جيد % 4.8ونسبة 

النتائج



تحسين وتطوير المناهج وأساليب التدريس والتقويم ودعمها بالمستحدثات •
ية التكنولوجية، والبعد عن الطرق المعتادة مما يساعد على نمو االتجاهات االيجاب

.نحو المستحدثات لدى الطالب

ني ضرورة إجراء المزيد من األبحاث والدراسات حول أثر استخدام التعليم اإللكترو•
.  في تحصيل وتقييم طالب المستويات المختلفة

قنية االهتمام بالكادر البشري المؤهل والمتخصص في مجال التقنيات التربوية، وت•
.المعلومات

نية، االعتناء ببرامج التأهيل والتدريب المستمر للمعلمين وفق المستجدات التق•
.لمواكبة التطور التقني 

التوصيات



ورقة العمل الرابعة عشرة 











ورقة العمل الخامسة عشرة 



استراتيجيات معلم  القرن الحادي والعشرون

لمستقبل واعد... تعلم مبتكر

ان المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم بعنو

التعليمالرؤى المستقبلية لجودة 

جودة التعليم من اين تبدأ؟؟

أميمة عبد هللا األحمدي

1439/1440الثانوية الخامسة عشر 

ورقةًعملًبعنوان



 لمجتمع  ايحتاجه ي لذى المستوالى إيصاله ن وإإلنسااد هذا اعدإلية ومسؤتقع

يظلمعلمنا  ل أن لمعقوافانه من غير ا لذ، لمعلمالى على عاتق وألاجة ربالد

، وإن أي لماضين القراسها في ريماكان لتي امهنته بالطريقة رس يماالعربي 

ضحة رات والى تصوإيستند أن ال بد ي لتربوالتطوير ح واإلصالف اجهد يستهد

في  رع لمتساالتغير ء المستقبلي في ضوالتعليم الياته في ومسؤولمعلم ور الد

إلنسانيط النشااعولمة ت واالتصاالت ولمعلومااتكنولوجيا 

مقدمة



أهمية الورقة 

 ل على  واقع تعليمي متقن ناجح في تلبية االهداف العليا  لوزارة التعليم والحصوإلخراج
لى تلبية معلم يدعم الوطن في جوانبه العلمية والمهنية والفنية والتقنية ،فيكون قادراً ع

تقنيات االحتياجات المستقبلية لتطوير كافة مكونات التعليم والتعلم باإلضافة إلى ال
.المستخدمة

معلم خصائص 
الحادي والعشرينالقرن 



األهداف  
ن وكسر حاجز الخوف م"جذب المعلم وتقريبه من تطبيقات مختلفة •

. التغير 

من إعطاء االهتمام الواضح لتطوير ودعم التعلم الذاتي وتمكين المعلم•

.التحكم في نموهم المهني

.توجيه المعلم الى التفكير المنطقي العلمي التسلسلي الهادف •

.إجراءات التقييم والتصحيح بشكل موثوق ومنظم وبكل شفافية•

.الدعم الفني بشكل واضح وسهل وميس لتقديم المشورة والنصح•

.عرض نماذج تربوية عالمية  •

.ايجاد الرغبة  للتحسين المستمر للبقاء واالستمرارية•



.االستجابة لمتطلبات واحتياجات الطالب المتغيرة •

.تهيئة المعلم لمهارات القرن  الحادي والعشرون •

. لمعلمإيجاد مخرجات تعلم أفضل في المستويات المعرفية والمهارية والسلوكية ل•

.عصرنه التعلم بما يوافق الزمان والمكان والرؤية•

.    ميةتنمية شخصية المعلم تقنياً بما يساعد على رفع كفاءة العملية التعلي•

.  توجيه المعلم لإلبداع واالبتكار لالستفادة من مصادر التعلم   •

.التفاعل اإليجابي للمعلم مع المتغيرات السريعة واالتجاهات العالمية•

لراهنة تنمية التفكير اإلبداعي لدى المعلمة ليكون قادراً على مواجهة المشكالت ا•

البدائلوالمستقبلية بإيجاد الحلول 

األهداف  



معلم القرن الحادي والعشريناستراتيجيات 

TAPCK

SAMR

4CS CS 4نموذج  -1

طالبنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بإظهار فهمهم للمعرفة 

وهذا بدوره، يدعو المعلمين. والمهارات الحاسمة بطريقة متكاملة

إلى ضرورة الشعور لتأطير التعليم ضمن محاور القرن الحادي

نقديالتواصل والتعاون واإلبداع والتفكير ال: والعشرين األربعة

SAMRنموذج -2
 Dr. Rubenهو نموذج لتكامل التكنولوجيا في التعليم صممه الدكتور 

Puentedura ي أنه اختصار ألربع مستويات من مستويات دمج التقنية فونجد

   Substitutionاعادة التصميم      -التعديل-الزيادة –التعليم    االستبدال 

Augmentation   Modification     Redefinition

TPACKنموذج -3

وهو إطار المعرفة الخاص بالمحتوى والتربية والتكنولوجيا 

Technological Pedagogical And Content Knowledge

نهم من دمج التكنولوالذي  جيا يهدف إلى توضيح كفايات ضرورية للمعلمين تمك 

.(Mishra & Koehler, 2006)بالتعليم 



TPACKنموذج -3

وهو إطار المعرفة الخاص بالمحتوى والتربية والتكنولوجيا 

Technological Pedagogical And Content Knowledge

نهم من دمج التكنولوجيا بالتعليم الذي   & Mishra)يهدف إلى توضيح كفايات ضرورية للمعلمين تمك 

Koehler, 2006).



النتائج 

.تنمية الكوادر البشرية بما يتوافق مع التحول الوطني والرؤية المستقبلية •

.توفير بيئة تعليمية مرنة •

بقدراته تطوير شخصية الفرد روحاً وعقالً وجسداً ووجداناً، وتنمية ميوله ومواهبه، واالرتقاء•

.ومهاراته

االستفادة من الخدمات المتاحة•

كل العوائق وسرعة اإلنجاز وتجاوز تجاوز قيود المكان و الزمان •

التعاون مع أفراد المجموعة والعمل بروح الفريق الواحد وخدمة المجتمع وخدمة الوطن •

نفيذ العمل مستوى الدقة في تمن رفع في التعليم بشكل مباشر وحر مما سيمكن ضمان االستمرارية •

.والفنيالمطلوب على المستوى المعرفي والعلمي 

ع  إتقان حسن تنظيم الوقت واستثماره فيما يفيد المتعلم والسعي لسرعة اإلنجاز وتميز األداء م•

.العمل وجودة اإلنتاج 



السادسة  ورقة العمل 
عشرة 



جودة التعليم

المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم بعنوان 

التعليمالرؤى المستقبلية لجودة 

أحمد مسعود الفيفيجميلة 
0557709640: جوال 

jameelah1577@gmail.com:ايميل 

ورقةًعملًبعنوان



ة ما نواجه من تحديات في جميع مناحي حياتنا االجتماعية واالقتصاديإن ❑

مط والتعليمية ، وما نشهدة من سرعة متنامية في تغيير النوالسياسية 

للمجتمعالسلوكي 

ر نحو اننا في مجال التربية والتعليم فنحن نستشعر أهمية التغييوبما ❑

تكزاتنا األفضل واإلسراع في مواكبة المستجدات وتوجية التغيير وفقاً لمر

ده الدينية واالجتماعية ، ولعل المدرسة هي الوسيلة لتحقيق ذلك والقيا

داف ، التربوية للمدرسة هي المؤثر المباشر لتعزيز التغيير وتحقيق األه

ن تقبلة فنحن بحاجة الى مديراً خبيراً وقائداً محنكاً دوافعة نابعة ملذلك ❑

 نحو تجويد للتغيير ، مؤثراً على كفاءة وفاعلية العاملين معة ، محفزاً ودافعاً 

.يز العمل ، محققاً للتكامل ومعززاً لإلبداع واالبتكار وصوالً إلى التمي

مقدمة



األهداف 

.التعرف على الجودة الشاملة في التربية والتعليم •

.إدارة الجودة الشاملة في التعليم مفهوم •

.إدارة الجودة الشاملة في التعليم أهمية •

.التقويم الشامل معايير •

.جودة التعليم ضبط •

.التعرف على ما يتعلق بالتجديد في إعداد المعلم وتأهيلة •

.التعرف على ما يتعلق بالتجديد في المناهج •

.لتعليم التعرف على ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا والحاسوب في ا•



النتائج
.توضيح ما هي الجودة الشاملة في التربية والتعليم •

.توضيح مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم •

.توضيح أهمية إدارة الجودة الشاملة في التعليم •

.توضيح معايير التقويم الشامل •

.توضيح ما هو ضبط جودة التعليم •

.توضيح ما يتعلق بالتجديد في إعداد المعلم وتأهيلة •

.توضيح ما يتعلق بالتجديد في المناهج •

.عليم توضيح  ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا والحاسوب في الت•



التوصيات 
 وكيفياً ، جودة التعليم والتكوين في الزمن التربوي المعاصر اصبح يقاس كمياً إن ▪

صادية بمدى استجابة المؤسسة التعليمية للحاجيات المعرفية والوجدانية واالقت

رفي واالجتماعية للفئة المستهدفة بالشكل الذي يضمن لها شروط االندماج المع

.االجتماعي واالقتصادي 

ديدة التجديد ال يكمن فقط في استبدال مقرر دراسي بأخر او بادخال منهجية جان ▪

م بغير وعي كي تعوض اخرى قديمة ، كما ان التجديد ال يعني فقط ادخال نظا

اساسي كي يحل محل نظام سابق ، ان التجديد الذي يجب ان نتوخاه بقناعة 

بلية راسخة هو ذلك التصور الذي يضمن للمؤسسة التعليمية جميع الشروط الق

. والبعدية على مستوى الممارسة التربوية 

هنتكويالذي نسعى الى " االنسان النموذج " امتالك رؤية منفتحة عن ضرورة ▪

لك الرؤية مع ضرورة توفير آليات التكوين البيداغوجية والتدريسية المالئمة مع ت

.القبلية 



:المراجع 

القيادة التربوية للمدرسة في ضوء مفاهيم الجودة الشاملة ،-1

.محمد بن كامل بن محمد داغستاني 

وية أسس تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الترب-2

.لف بربري محمد آمين ، بكيحل عبدالقادر ، جامعة الش.التعليمية ، د

عيد أركان س. د. م .التجديدات التربوية في العملية التعليمية ، أ-3

.خطاب ، مركز البحوث التربوية والنفسية 



عشرةالسابعة  ورقة العمل 







االهداف



حديثالنتائج المترتبة  على دمج  االنشطة بالتعليم ال



التوصيات



واالن مع محاضرة بعنوان

التعليم التدريبي في المرحلتين التربوية والجامعية

عبد العزيز الهاشمي/ األستاذ 



التعليمًالتدريبي
يفًاملرحلتنيًالرتبويةًواجلامعية

األستاذ المحاضر
عبد العزيز الهاشمي



عبد العزيز الهاشمي.

باحث دكتوراه في جامعة القاهرة.

ربيةماجستير في التراث العربي واإلسالمي من معهد البحوث والدراسات الع.

مدرب معتمد في التنمية البشرية.

مسئول التدريب باألكاديمية المصرية الكندية.

صحفي وشاعر وباحث أكاديمي.

 البيوع الشركة و)الكبير محقق كتاب المصباح المنير في شرح مجموع الفقه

(.والشهادات

مؤلف عدة دواوين شعرية وبحوث تراثية ما زالت مخطوطة.

 سعيدة على قناة ال( فرسان الميدان)التليفزيوني مشارك في إعداد البرنامج

.اليمنية



حماور احملاضرة
.المقدمة-1

.دريبمفهوم كل من التربية والتعليم والتعلُّم والت-2

.لمحة تاريخية عن أطوار تطور التعليم-3

.الفرق بين التعليم والتدريب-4

.عالقة التعليم بالتدريب-5

.ر الحديثالتعليم بالشكل القديم أقل تأثيراً في العص-6

.إمكانية تطوير التعليم على هيئة التدريب-7



.نوعا التعليم اإللكتروني-8

امعي إحصائية لبعض الددول العربيدة عدن التعلديم الجد-9
( QS)العددددالمي المتقدددددم حسددددب تصددددنيف الجامعددددات 

.م2018لعام 

.الخاتمة-10

.الخالصة-11

.التوصيات-12

.المراجع-13

يتبع حماور احملاضرة



أهداف المحاضرة
ل التقدم ترسيخ مبدأ أن التعليم املتطور هو أساس نهضة النشء والشباب يف ظ

.التكنولوجي املتزايد

حماولة جعل فكرة التعليم املتقدم ذا مردود إجيابي.

تصاادية  نزع فكرة أن التعليم التقليدي اإللقائي هو األنسب حسب الرؤية االق

.باهضةوأن التعليم املتقدم التدرييب ذو تكاليف 

قا،  بال   زرع فكرة أن التعليم املتقدم التدرييب ال يكون من مسئوليات الدول ف

يساعد يف ذلك املعلام واملاتعلم علاد حاد ساواء  وذلاك بانتقااًم نيعاا  مان         

.العمليمرحلة التعليم النظري إىل مرحلة التعليم 



حكمة اليوم



الفقيإبراهيم / يقول الدكتور

اإلنسان الذكي

هو الذي يغلق فمه

قبل أن يغلق الناس آذانهم

أرجوك فكر جيداً 

متى تتكلم ومتى تسكت



(التربية)مفهوم 
:التربيةمفهوم 

والتأثيراتعملية تضم األفعال

نمو الفرد منالتي تستهدف

النواحي نحو كمال وظائفهجميع

بهفي إطار التكيف مع ما يحيط

ومن حيث ما تحتاجه هذه

.الوظائف من أنماط سلوك وقدرات



(التعليم)مفهوم 
:التعليممفهوم 

عملية مقصودة يتم عبرها

إكساب المتعلم عدداً من

المهارات والخبرات واالتجاهات

وفقاً لمعايير نظرية مختلفة

.للقياسقابلةحسب فلسفة التعليم



(التعلم)مفهوم 

:التعلممفهوم 

،مباشرةظعملية عقلية ال تالح  

عن طريقل عليهاستد  وإنما ي  

وذلك من خالل،آثارها ونتائجها

التغيرات التي تطرأ علىمالحظة

.عيناً عمالً مالفرد نتيجة لممارستهأداءمستوى



(التدريب)مفهوم 
:التدريبمفهوم 

التيمجموعة من الجهود والنشاطات

المزيدتهدف إلى إعطاء الموظف

والمهارة،من المعلومات، والمعارف

دائهأوترفع مستوىنوالخبرة التي تحس  

ما لديه من خبراترِ  في العمل، أو تطو  

ه د  أو تعاا،ومهااارات حاليااة يسااتفيد منهااا فااي عملااه الحااالي

.في المستقبللعمل



ملمحة تاريخية عن أطوار تطور التعلي

.العصور البدائية: الطور األول

.العصور الوسطى: الطور الثاني

.العصور اإلسالمية: الطور الثالث

.عصر النهضة: الطور الرابع

.عصر اإلصالح: الطور الخامس



:البدائيةالعصور : الطور األول

ر علدى مدا كان التعليم في العصور البدائية القديمة يقتصد

ٍل يلقنه اآلباء إلى أوالدهم، وما يالحظه األطفال من أعما

.و سلوكياٍت عند الكبار

ثدددم ازدادت أهميدددة التعلددديم لنقدددل التدددراث المكتدددوب عبدددر

األجيددددال، وحفظدددده مددددن االندددددثار، فظهددددرت المدددددارس 

صدفوٍة النظامية؛ ولكن في تلك الفترة كان مقتصدراً علدى

.من الخاصة



:الوسطىالعصور : الطور الثاني

الهتمااام كااان التعلاايم فااي العصااور الوسااطى أو العصااور المساايحية منصااباً علااى ا

ن معلماي بالفلسفة والبيان بشكٍل أكبر، مما جعل معلمي هاذه الماواد أحسان حااالً ما

.مواد القراءة والكتابة

يث انقسموا إلى وكان رجال الدين في تلك الفترة يعل مون الناس القراءة والكتابة، ح

:نوعين

ات وهم مان يعلماون األطفاال القاراءة والكتاباة، وفهام آيا: معلمي المرحلة األولى-

.الكتاب المقدس، وحفظها، وتعلم بعض ألحان الكنيسة

عرفااة، وهاام علااى درجااٍة عاليااٍة ماان الفهاام والثقافااة والم: ومعلمااي التعلاايم العااالي-

سااون الدراسااات الالهوتيااة فااي أمااور الاادين والعقياادة، وكاناات هااذه الدر اسااات فيدر 
.والخاصةحكراً على أبناء الملوك 



:اإلسالميةالعصور : الطور الثالث

نزلت من فالكلمة األولى التي.خاصةكان التعليم في العصور اإلسالمية ذا أهمية 

على ، وهذا دليل{اقرأ}: هي-صلى هللا عليه وسلم-محمد عند هللا تعالى لسيدنا 

اً، لذلك كان أمي  -عليه الصالة والسالم-أنه أهمية القراءة والكتابة على الرغم من 

عليم هو المعلم األول، ولم تكن مهنة الت-صلى هللا عليه وسلم-محمد كان سيدنا 

ك المرحلة حرفًة لكسب المال، وإنما خدمًة لها معاٍن دينيًة، وكان المعلمون في تل

:إلىينقسمون 

.وهم لديهم معرفًة متدنيًة وقليلة: معلمي المرحلة األولى أو الكتاتيب-

وهم الذين يتمتعون بالمكانة المرموقة نتيجة: ومعلمي المساجد والمدارس-
لم  .والمعرفةدرجتهم العالية في الع 



:النهضةعصر : الطور الرابع

يااث مهنااة التعلاايم فااي عصاار النهضااة تقاادمت، ح

ضٍح مان تحسنت فيها أوضاع المعلمين بشكٍل وا

جميااع الجهااات، سااواًء الماديااة، أو االجتماعيااة،

ة وبقااي هناااك فاارق واضااح بااين معلمااي المرحلاا

.ةاألولى، ومعلمي المرحلة العالية أو الثانوي



:اإلصالحعصر : الطور الخامس

ٍل فااي عصاار اإلصااالح تطااورت مهنااة التعلاايم بشااك

واضااااٍح، حيااااث أصاااابحت منظمااااًة، ولهااااا أصااااول  

س فاااي الكليااااا ت ووساااائل، وأصاااابحت الماااواد تاااادر 

تقدمة والجامعات، وبأساليب متطورة، وبتكنولوجيا م

لمعلوماة، أحياناً، وبوسائل حديثة تسهم فاي توصايل ا

.وهذا ما نسعى إلى تحقيقه عربياً 



والتدريبمالتعلي

:بينالفرق 











ر المنطقاي يعمل على إرساء عمليات وأسااليب التفكيا:التعليم

السااااليم، ولاااايس مجاااارد تعلاااام مجموعااااة ماااان الحركااااات أو 

اباات ال يعطاي إجفاوتفسايرها ،المعرفاة ، فهو فهم الخطوات

ن يحادد ولكنه يعمل على تنمية ذهن رشيد، يستطيع أ؛قاطعة

ارتبطياالعالقات بين متغيرات  ياتمكن مان بعض، وباها بعض 
.إدراك و فهم الظواهر المختلفة

إللماام هو تطبيق المعرفة، ويساعد األفاراد علاى ا:تدريبوال

.والوعي بالقواعد واإلجراءات الموجهة والمرشدة لسلوكهم

1عالقة التعليم بالتدريب 



أو يااا دل إلاااى زياااادة و تعمياااق المعرفاااة،:التعليمفااا

.الثقافة العامة واإللمام بالبيئة ككل

صااة ياا دل إلااى تعميااق المعرفااة المتخص:والتاادريب

والمهارة لادى الفارد بخصاون إنجااز عمال أو أداء 

.وظيفة معينة بذاتها

.كما أن التدريب يهتم بالفرد نفسه

.أما التعلم فيهتم بموضوع التعلم

عالقة التعليم بالتدريب

2



المنطقاي يعمال علاى إرسااء عملياات وأسااليب التفكيار:التعليمو

، السليم، وليس مجرد تعلم مجموعاة مان الحركاات أو الخطاوات

لكناه و؛ال يعطاي إجاباات قاطعاةفاوتفسايرها ،المعرفة فهو فهم 

بااين يعماال علااى تنميااة ذهاان رشاايد، يسااتطيع أن يحاادد العالقااات

ااارتبطيااامتغيااارات  فهااام بعض، و ياااتمكن مااان إدراك وباااها بعض 
.الظواهر المختلفة

مااام هااو تطبيااق المعرفااة، ويساااعد األفااراد علااى اإلل:تاادريبوال

.والوعي بالقواعد واإلجراءات الموجهة والمرشدة لسلوكهم

3عالقة التعليم بالتدريب



عالقة التعليم بالتدريب

4

، هبددأمددر مسددلم لددألولتدددريب واضددح، إال أن امتددداد الثددانيالتعلدديم والي الفددرق بددين مفهددوم  

ر فددامتالك الفددرد لرصدديد كدداف مددن المعلومددات العلميددة الضددرورية عددن العمددل الددذي يؤديدده أمدد

ن يجددب أ-لكددي تكددون فعالددة-كمددا توضددح لنددا نظريددات الددتعلم أن بددرامج التدددريب .ضددروري

لمتددرب، لتجنب الملدل الدذي يمكدن أن يصديب ا،تستخدم أساليب متنوعة من التعلم من ناحية

مددن ومددن ناحيددة أخددرى لتددوفير طددرق وأسدداليب بديلددة للددتعلم تتددواءم مددع األنددواع المختلفددة
.االمهارات التي تسعى إلى اكتسابه

المدربد يعدالتدريب، فمثال قالتعليم ولكن في الواقع العملي يصعب وضع حدود فاصلة بين

رفدة بصدفة ولكنه في نفدس الوقدت يتنداول موضدوعات تتعلدق بجواندب المع؛للتدريباً برنامج

ت تتعلدق عامة، دون أن تتعلق بوظيفة معينة، وكذلك نجد أنظمة التعليم قد تتضمن موضوعا

.بالتدريب، كما يحدث في المدارس الصناعية و الزراعية

.لذلك يمكن اعتبار التعليم والتدريب نشاطين مكملين لبعضهما



(1)ث الحديالتعليم بالشكل القديم أقل تأثيراً في العصر 

صدل بدين مثالً لوجدناه الفي( الكمبيوتر)الحاسوبإذا نظرنا إلى 

.التعليم  بشكله القديم والتعليم بشكله المتقدم

هدددو آلدددة مسددداعدة للعقدددل البشدددري فدددي العمليدددات :فالحاسدددوب

ابهدددالحسدددابية والمنطقيدددة، لدددديها القددددرة علدددى إدخدددال بياندددات 

وإجددددراء عمليددددات عليهددددا بواسددددطة برنددددامج مددددن التعليمددددات، 

وتخزينهددا واسددترجاعها كمخرجددات بسددرعة فائقددة، كمددا يمكددن

.بةمناستزويدها بتغذية راجعة إلجراء التعديالت التي نراها 



(2)ث الحديالتعليم بالشكل القديم أقل تأثيراً في العصر 

يددة نستكشددف مددن هددذا التعريددف أن  للحاسددوب إمكان

:تقديم أشكال تعليمية متنوعة، هي

(1)

مصدر هام للمعلومة من خدالل مدا تحويده األقدراص 

المضددددغوطة ومددددا يخزندددده القددددرص الصددددلب مددددن 
.معلومات ال حصر لها



(2)ث الحديالتعليم بالشكل القديم أقل تأثيراً في العصر 

(2)

ى تعليمية هامة، تساعد علداةأد

التدددددددددريب والتعلدددددددديم وتقلددددددددل

.رالمهدومن الوقت 



(3)ث الحديالتعليم بالشكل القديم أقل تأثيراً في العصر 

(3)
و معلددم متميددز، يتددولى عمليددة التعلدديم والتدددريب فددي ظددروف خاصددة أ

.في حاالت الفروق الفرديةسيماعامة، ال 

ير مددا يددزال فددي طددور التحضدد( المعلددم المتميددز)قددد يكددون الشددكل األخيددر 

وق، حيدث الفدربيدداغوجياالدبعض يوظفده بمدا يناسدب والتبلور، إال أن  

بيدرين يقدم خدمات جليلة للتالميذ الذين يحتاجون إلى رعاية واهتمام ك

من خالل تصميم برامج متنوعة موجهة لذوي االحتياجدات الخاصدة أو
.التعلم أو في تعليمية المواد الدراسيةبطيئي



دريبإمكانية تطوير التعليم على هيئة الت



أنواع التعليم اإللكتروني



إحصائية لبعض الدول العربية عن التعليم الجامعي المتقدم
المنصرمم2018لعام ( QS)العالمي حسب تصنيف الجامعات 



:الخاتمة



ً
ً
 متقدما

ً
اعطني معلما

ً
ً
 متقدما

ً
أعِطك متعلما

ً
ً
 تقليديا

ً
وأعطني معلما

ً
ً
 تقليديا

ً
أعِطك متعلما

الخالصة



التوصيات
انياتهدا المطالبة بتطوير التعليم في الوطن العربدي، كدل دولدة حسدب إمك-1

.البشرية والمادية

ع توسددديع هدددذه الرؤيدددة التعليميدددة المتقدمدددة لتشدددمل كدددل فئدددات المجتمددد-2

.الخاضع للعملية التعليمية منذ الحضانة وحتى الدكتوراه

امة االسددتمرار فددي هددذا الددنهج حتددى يحقددق التنميددة التعليميددة المسددتد-3

.المنشودة

العمددل علددى تعاضددد الطددرف المعلددم والطددرف المددتعلم سددواًء بسددواء، -4

.فكالهما يكمل اآلخر

أول سدنة تطوير المؤسسات التعليمية الناشئة لتواكب التكنولوجيدا مدن-5

.دراسية



المراجع
جهوًلمفهوم التعليم والتعلم والتدريس،املؤلف م.

موقع إنفوجرافيك.


