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  )ادـفـإیر ــتقری(
  

في  ع ق /100واالمر الجامعي ذي العدد  8/12/2010في  21/31159/الوزاري ذي العدد ص ب  لألمراستناد 
من            16/1/2011 ھر ض دة ش ونخ ولم ي می دس ف ة بارمن ا جامع ى المانی ادي ال منت ایف دریب    والتي تض امج ت برن

راق لل    ارج الع یة خ ات التدریس رةالمالك ن  فت ة  ) 15/3/2011(م ث )  14/4/2011(ولغای زحی وع  رك موض
رات     لتعلیم العالي وتكنلوجیا التعلیم وجودة المناھجاتحدیات  على التدریب یم ومحاض في استخدام تكنولوجیا التعل

وق العم        ع وس اج المجتم من احتی ا یتض نھج بم ا  ,ل في بناء الم ي       وایض بیة ف ا العص دماغ و الخالی اثیر ال ة ت دراس
تعلم    ر وال ة    , التفكی رات نظری دریب محاض من الت د تض اھداتولق رات   ومش ي المختب ى  ف ذھاب ال ركة وال ش

B.M.W   ة ال ر   نم  .Roboticsلرؤیة كیفیة استخدام الحواسیب في اتمام العمل من خالل رؤی ت للنظ  الملف
و ان   ا ھ رح حق لوب اوالمف لس یاق عم اھج وس ودة المن یة وج ررات الدراس ي والمق ة   ف الجامع

ذا          التكنولوجیة  ة وھ ات االلمانی ي الجامع ل ف لوب العم ابھ الس وب مش وم الحاس وخصوصا قسم عل
اك   وكا. الجامعة التكنولوجیة في العراق وبالذات قسم علوم الحاسوبدلیل على تطور  ت ھن ارات  ن زی

دس  حاضرات م میدانیة الكثر من جامعة وحضور ة  بارمن ور   في اكادیمی ع حض ض ال  م رة    بع ت الفت دوات وكان ن
بایجاز تناول اھم مراحل التدریب  وسیتمحققة تللقیمة العلمیة المھ مة بحیث حقق البرنامج المعد اھدافظمركزة ومن

  :یلي  اوكم
  

  تكنولوجیا التعلیم  : المحور االول
الضوء على اھم النقاط التي تم ونسلط تم في ھذا المحور التعرف على طرائق التدریس الحدیثة وتكنولوجیا التعلیم 

  -:تنفیذھا في ھذا المحور
ي وشاش . 1 ب االل ة والحاس بورة الذكی تخدام الس رض  اتاس ھ  الع و توجی ي ھ ى ان دور التدریس ز عل ع التركی م

د امیع والم وع االمج اء الموض راف اوخالت الغن ور , الش م حظ ي اذ ت دور الرئیس و ال ث ھ ب والباح ودور الطال
تم      ) Syllabus(محاضرات للدراسات االولیة والعلیا ویكون توزیع المنھاج  ة وی امیع بحثی من مج ة ض على الطلب

ة      ل الطلب ن قب وع م تم       العرض اسبوعیًا والمداخلة واغناء الموض ذلك ی ة وب ة للمجموع ى الدرج ي وتعط والتدریس
  .توزیع العمل من قبل الطلبة انفسھم 

ة        . 2 د الطلب ا اح ل علیھ ة یحص ى درج ى اعل فكرة االمتحانات تكمن في ان یكون حساب درجة النجاح اعتمادًا عل
   .ومنھا یبدًا حساب الدرجات

ع  . 3 الل موق ن خ ت م بكة االنترن یم بش ط التعل ي رب ون  الكترون ث یك ال   حی ھ االتص ن خالل ئلة وم ع االس وض
  .تحدث مباشرة مع االستاذلجبات واوالوا

ون        .4 ر یك زء االخ رة والج ي المحاض زء ف زئین ج ل       on lineالمحاضرة تقسم الى ج ي افض ب وھ ى الحاس عل
  .وسیلة اذ تتحقق فائدة اكثر للطلبة بمعلومات اضافیة 

ي    إعطاء. 5 د ف درجة كبیرة للنشاط الیومي وھي محفزة للطلبة على ارتیاد المكتبات ومواقع العمل والعرض الجی
  .للحصول على تقییم عالي  المحاضرة

  
  بناء المناھج : محور الثاني ال

ن     ھ م ل یمكن ھام ان بناء المنھج ضمن احتیاج المجتمع وسوق العم ویر        اإلس ع تط اري م دم الحض ة التق ي دیموم ف
نعم       یة الذاتیة واستثمارھا في تحقیق المزید من التقدم البشري عافكاره االبدا لة ت كة وفاض دان متماس ي بل امي ف الس

  .بخیرات المجتمع الراقي واالقتصاد القوي والسیاسة المستقرة 
اء ال  ن        ومن خالل التدریب تم التعرف على الجوانب االساسیة في بن ع م وق والمجتم ة الس اس حاج ى اس نھج عل م

ا             توتطبیقیة اسھمخالل محاضرات نظریة  اھج بم دیث المن ي تح دینا ف ي ل راكم المعرف ادة الت ي زی ر ف كل كبی بش
ة        ما  ان. یخدم المجتمع وسوق العمل  من حاج یة ض ا الدراس ذھل لمناھجھ ع والم ربط الرائ تمیزت بھ المانیا ھو ال

ًا  ع تمام ددة      المجتم ور متع ي بص رًا معرف ت تفجی ھ وحقق ت مع ة وتفاعل ر المعلوماتی درات عص ذت مق ًا نف وحق
طبقًا لعوامل كثیرة منھا المعرفة والثقافة والبیئة ولكافة المستویات اذ ان افراد المجتمع من ھو وبمستویات مختلفة 

تطویرھا من خالل التقییم والتقویم لھا او مستفید منھا او متفاعل معھا رغبة في مستھلك للمعلمومة وآخر ناقل لھا 
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فال بد من معرفة احتیاجات او غیر ذلك من اوجھ التفاعل مع ھذا التفجیر المعرفي وعند الرغبة في تطویر المنھج 
  .لمجتمع المراد تقدیم المناھج لھ ا

مح         ھعلى وجوتطویر المناھج  ي وتس ور التقن ع التط ة م رق تلقائی ر بط العموم یتطلب نظمًا مرنة غیر جامدة تتغی
ك              یم تل ي تقی م ف ل معھ رورة التواص ع ض ي م ائھم العلم ات الرتق ات وبرامجی ن تقنی للطالب باستخدام ما یتوفر م

  .التقنیات من خالل التدریب علیھا ومعرفة اوجھ القوة والضعف فیھا 
ویریة المعتمدة على تقنیات التعلیم تؤثر ایجابًا على عملیة االرتقاء بقدرات المتعلمین واكتشاف التط ةكما ان العملی

  .الموھوبین منھم ومساعدة ضعفاء التحصیل واالرتقاء بمستویاتھم 
قنیات مفیدة في مجال تطویر المناھج وعلى الرغم من اھمیة ذلك اال ان االھم توقد تتوفر للمتعلمین اجھزة حدیثة و

داف     ق االھ ل تحقی ن    من ذلك یكمن في توظیف ھذه االجھزة والتقنیات في المواقف التعلیمیة من اج ع م ي وض الت
الل           . اجلھا تطویر ھذا المنھاج ن خ ة م ب المھم م الجوان ى اھ رف عل م التع ور ت ذا المح ومن خالل التدریب في ھ

  دیثة ویمكن اجمالھا بما یلي المحاظرات النظریة في بناء النماذج كما اسلفنا وبعض المفاھیم الح
  Computer Assisted Learningتبني مفھوم التدریس المحفز بالحاسب                       :1

  .في المانیا  یعتبر ھذا النوع من اكثر االنماط استخداما
   )Simulation(  المحاكاة :2

یتم استخدام ھذة الطریقة بكثرة وخاصة في المواضیع التي یجد الطالب صعوبة كبیرة عند تناول بعض 
  .  یصعب للطالب التواجد في بیئتھا الحقیقیةالتي الموضوعات التي تحتاج الى قدر كبیر من التخیل او الوقائع 

  (Artificial Intelligence)الذكاء االصطناعي   :3
ي    وھو من اكثر  كالت ھ ل المش البرامج شیوعا في المانیا ویعول كثیرا علیھ وتساعد ھذه البرامج المستخدم في ح

ات   یع القطاع ذة المواض ى ھ ي ترع ات الت م القطاع ن اھ ر وم ي التفكی ري ف ل البش اكي العق ي تح ات الت البرامجی
  .الصناعیة التي تتمیز فیھا المانیا

  الحل الموازي للمشكالت : 4
ة  ) المتشابھة (نترنیت ومن خالل االتصال القدرة لدى الطالب على حل المشكالت المتماثلة توفر شبكة اال ومقارن

  .تسھم بتنمیة التفكیر وتعزز مھارة االبداع والتفوقنسبھا ولذلك فھي أالحلول المختلفة للخروج ب
Groupالتطویر الجماعي للمنتجات : 5 Development Products  

الل     امناطق بعیدة ان یشتركویمكن لمجموعات عمل في  ن خ ا م في تنفیذ اعمال محددة لتحقیق اھداف متفق علیھ
ط                ة ورب ة الراجع ة التغذی رات ومعرف ادل الخب نھم تب ھ ویمك دد من زء مح ة بج ل مجموع ام ك روع وقی تجزئة المش

  .اجزاء العمل في نھایة االمر 
    مواقع المحادثة: 6

   Internet ال التعلیم المعتمد على صفحات
ا          وي ایض رض ویحت ذا الغ مم لھ وبیة یص بكة الحاس ى الش وتتضمن تقویم مناھج دراسیة كاملة من خالل موقع عل

  . لبةمثل المكتبات وعناوین االساتذة والخبراء الذین یمكن ان یستفاد منھم الط على مصادر مساندة
  

Video Conferencing
ة    ورة والكتاب وھي عبارة عن مجموعة اجھزة مختلفة الوظائف تتیح امكانیة االتصال المباشر عبر الصوت والص

  .بین متحدثین أو اكثر 
اج     ى منھ ول عل ومن خالل ماتقدم وتطبیق ما ورد اعاله والمحاضرات النظریة التي تتیح للمتدرب اتباعھا للحص

رًا    وسوق العمل والذي ییتالئم وحاجة المجتمع  ب تغی اج یتطل عتبر االساس في التعلم اذ ان عملیة التغییر في المنھ
  .وتطویره  هجذریًا في مفھوم المنھج وفي فلسفتھ وفي اسس بناء

  
  تجوید التعلیم الجامعي : المحور الثالث 

زت             امعي وتمی یم الج د التعل ة تجوی و عملی ة وھ ة االھمی ي غای ب ف ى جان ا  من خالل التدریب تم التعرف عل المانی
ذي     خبتطبیق سیاسة ادارة الجودة الشاملة كانعكاس حقیقي لالنفجار المعرفي في م ات وال ول والتخصص ف الحق تل

ات      وضع جامعة میونخ في مقدمة الجامعات اتي انسجمت مع المعاییر والمواصفات  ل موقوم ي ك زت ف ي ترك الت
ة     ى تحتی ن بن ة م ة الجامعی یم  والعملی تلزمات تعل اتذ ومس توى اس دخالت ط وة مس ام  وب الم زة ونظ ادارة متمی
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و ت لھدف االساسي لھذا النظام وان امؤسسات یعتم على فلسفة الجودة وقادر على تحقیق اھدافھا  ره  ی حفھ ز عناص
ا  اینأیر بالذكر فان الجودة كما ردعلى العمل كفریق متعاون من اجل تحقیق الجودة ومن الجومكوناتھ  ھا في المانی

دخالت    دًا بالم التعني جودة المخرج ومطابقتھ للمواصفات المعتمدة فحسب بل ھي عملیة شاملة تكاملیة مستمرة تب
  .وال تنتھي او تقتنع بجودة مخرجاتھا بل تعمل على تطویرھا وتطویر النظام باستمرار من اجل تحقیق الجودة 

  -:ھذا المحور ما یلي  ومن اھم المالحظات التي تم التركیز علیھا في
ة            .1 ل االنظم ري وك ال البش تلزمات ورأس الم ة والمس البنى التحتی ة ب ودة والمتمثل ة للج ة المالئم تھئیة البیئ

  .القادرة على تحقیق الجودة بمفھومھا العلمي والمتكامل 
اھ           .2 داد من من اع ذي تض املة وال ودة الش دأ الج ق مب یة وف ررات الدراس میم المق م  االھتمام ببناء وتص ج تالئ

.سوق العمل والمجتمع 
دأ    صاالستفادة الق.3 اد مب ار واعتم ر وى من النظریات وبراءة االختراع واالعتماد على االبداع واالبتك  التغی

ة                 ط الجامع ر رب ل اواص دوات وك ؤتمرات والن الل الم ن خ الم م ي الع دیث ف و ح ا ھ ل م ع ك والمحاكاة م
) .نحو مجتمع مرفھ وأكثر رفاھیة لمدینة میونخ ( بالمجتمع بل ان رؤى جامعات میونخ تركزت 

-:میم المقررات والمتضمنة ما یلي علتاعتماد المنھجیة العلمیة .4
من  . أ ي تتض رر والت داف المق ھ  اھ نھج ومدخالت ر الم خیص عناص ل , تش د العوام اذ اتحدی ي اتخ ؤثرة ف لم

اھج   یط المن رارات تخط اھج      , ق یط المن ي تخط ة ف ات ذات العالق ادر المعلوم م مص ى اھ رف عل , التع
االستفادة من النظریات الحدیثة واالطالع على النظریات االساس كنظریة , تشخیص سمات المنھج الجید 

  .تایلر 
.وتنظیم المادة وحاجة السوق تنظیم المحتوى والذي یتضمن اھداف العرض   . ب
  .) الخطة التدریسیة ( اعداد تخطیط التدریس , المفردات , عرض المحتوى من خالل اھداف العرض . ج
  

  التفكیر والتعلم  :  المحورالرابع
ى ان  الوكذلك  التفكیر والتعلمعالقة وتاثیر الدماغ و الخالیا العصبیة في توضیح  في ھذا المحور تم تركیز عل

ف   ولید البیئة وذلك من خالل حضور ھو الذكاء و كی بعض المحاظرات التي تناولت ھذا الجانب الن الھدف ھ
رد      وعلینا ان یمكن بناء انسان یملك قابلیة التعلم الصحیح  ا مج ن كونھ ر م ر بكثی نفھم  أّن التعلم ھو عملیة أكب

د  . التعلم والتعلیمالوجھ اآلخر من ثنائیة  دالئل تؤك ھم         والكثیر من ھذه ال ھ بحدس ام ب اس واإللم ھ الن ر فی ا یفك م
اح   و ,إن التعلم في الواقع یعني أكثر من المدرسة وما یدور فیھا. وحواسھم ى نج أن أھم العوامل التي تؤثر عل

  :الفرد في المستقبل ھي
ارة المواض. 1  ث وإث ادل األحادی اش وتب ة النق ة ونوعی ة   كمی ل المدرس ل مراح ت قب ي البی ال ف ع األطف یع م

   .األولى
ي                 .2 وعات الت ن الموض ر ع ض النظ ل بغ ا الطف وم بھ ي یق نفس الت ى ال اد عل تقلة باالعتم راءة المس كمیة الق

   .یختارھا في قراءتھ
   .الفھم والممارسة: وضوح نظام القیم األخالقیة في العائلة على كال المستویین. 3
  .یجابي القوي على الطفل من قبل أصدقائھالتأثیر اإل. 4
  .تأثیر السنوات األولى في المرحلة االبتدائیة على الطفل. 5 
  
دماغ إن  ري ال و البش ن ھ م م اءات أھ ویة بن ة ذاتالعض ذكاء العالق دماغ فابال و  ل زء ھ ذي  الج ع ال یجم

ولھ تكفيالتعقیدمندرجةعلىكونھیحللھاوالمعلومات ى لحص وز عل ھ  والرم ن تمكن تعمالھا م بب إس بس
  .لھالعصبیة المكونةالخالیامنالملیاراتعشراتبینالوثیقالترابط

ى المتماثلةبالتوائمالمتعلقةالتجاربدلتفقد .الذكاءھيواحدةلعملةمختلفانوجھانالبیئةوالوراثةإن عل
واحدةمخصبةبویضةمنتنشئكونھانفسھالوراثيالتركیبلدیھاالتوائم ھذهأنبإعتبارموروثالذكاءأن

أثیرات فإننفسھالوقتفيولكن .قدراتھمتشابھان  فيسببآتكون ة الت ا البیئی ا لھ ي دورھ د ف ذكاء تحدی  ,ال
ة محیطاتفينشأتالتيوالمفترقةالمتماثلة فالتوائم د مختلف ت ق ائجھم اختلف یلیة نت ذلك  والتحص ل ك حاص
ة عواملوالوراثیةالعواملبینالدقیقالتفاعلحصیلةھوالذكاءأنالقول نستطیعالسببلھذاوذكائھم  البیئ

ذكاء یرث اإلنسانأنفكما ن ال ھ م الفھ وأبوی و أس رث فھ ا ی ا أیض ا إرث ددا بیئی الظروف مح ادیة ب  واالقتص
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 وللتطورقابلةھيالموروثةالقدراتواإلمكاناتھذهأنالقولنستطیعلذا .الصحیةوالنفسیةواالجتماعیة
.ظروفھوالمحیط لنظامتخضع

توى زیادةبالتاليوالقابلیاتوالقدراتزیادةعلىقادرالجیدفالمحیط ذكاء مس ا وال یط  أم یئ المح و الس فھ
:خاللمنتنمیتھیمكنالطفلذكاءمستوىفإنولھذا .الذكاءمستوىإنقاصفيمھمعامل
والنفسیةللرغبات إشباعفيوالذكاءتنشیطفيأھمیةمنلھالماالخیالتنميالتياأللعابخاصةو :اللعب

.االجتماعیة
ي الطفلیشاركفعندماأیضا :المسرح رحیة أداءف ا مس ھ م تعمل فإن ة یس و إذآاللغ تعمل  فھ ل أداةیس التواص
 .الشخصیةلتنمیةباإلضافةھذاالبشربیناألھمواألولى
منشطةعواملھي والتعدیالتإدخالعلىبقدرتھوالعالقاتباكتشافھاإلبتكاریةالعواملینميفھو :الرسم
.للعقل

.العقلوالجسم منالكسلوالخمولتزیلكونھاالمماتوحتىالوالدةمن :البدنیةوالریاضیةالتربیة
والمنظمالعلميالتفكیر علىتساعداألولىالحالةفيألنھاخیالیةقصصاأمعلمیةكتبكانتسواء :القراءة
كیفیةوالقراءةتعلمھالثانیةالحالةوفي ,العقلیة القدراتتطویرإلىیؤديبدورهوھذااالبتكارعلىتساعده
  .للتفكیرتدعو التيالمناسبةالعباراتباستخدامھالكالم

  
  االستنتاجات و التوصیات

  االستنتاجات:أوال 
ى      :1 ة ال یم الطلب تم تقس ة اذا ی دریس الحدیث ق الت اع طرائ الل اتب ن خ یم م ي التعل ة ف ات الحدیث تخدام التقنی اس

ي    ب ف مجامیع بحثیة حسب التخصص ورغبة الطالب في اختیار احدى مفردات المنھج مع مجموعة ھو یرغ
ذ ھو التوجیھ واالشراف االنظمام الیھا ویتم تقدیم محاظرة على شكل عرض لكل مجموعة ویكون دور االستا

  والمداخلة الغناء الموضوع 
ط   :2 استخدام كل مقدرات التكنولوجیا لخدمة المسیرة التعلیمیة من مستلزمات مختبریة واجھزة ومعدات ورب

ن   الجانب النظري بالعملي من خالل االنفتاح الكامل للجامعة على المجتمع اضافة الى المستلزمات االخرى م
  العرض والسبورة الذكیة وغیرھا من الوسائل المتطورة الحواسیب وشاشة 

اعتماد طریقھ حدیثة في تقیم الطالب من خالل عملھ مع المجموعة اذا ان الدرجة تعطى للمجموعة البحثیة  :3
اعد ال     ا یس تمكن علمی د الم ق الواح روح الفری ة ب ل المجموع ذلك تعم رة  ضوب تواه وفك ن مس ع م عیف ویرف

ن یكون حساب درجة النجاح اعتمادا على اعلى  درجة یحصل علیھا احد الطلبة ومنھا االمتحانات تكمن في ا
  یبدا حساب الدرجات 

اص           :4 ع خ ي موق ب ف ى الحاس اظرات عل ع المح ع جمی الل وض ن خ ت م بكة االنترنی ع لش تخدام الواس االس
  ف عبر االنترنیت اضافة الى المحادثة وتبادل االفكار والمعار)  on line(وتكون التمارین واالسئلة 

رض  :5 اعطاء درجة بنسبة كبیرة للنشاط الیومي وھي محفزة للطلبة على ارتیاد المكتبات ومواقع العمل والع
  م عالي یالجید للمحاظرات للحصول على تقی

وق          :6 ع وس ة المجتم ریج حاج ب الخ ذلك یواك ع وب ة المجتم یتم بناء المنھج ضمن احتیاج سوق العمل وحاج
لن تكون لدیھم بضاعة كاسدة ان صح التعبیر كل ماینتج من منتج تعلیمي وبحثي یصدر بالكامل العمل تماما و

  فھناك عالقة دینامكیة بین الجامعة والمجتمع 
  بینھما  والدمج یصمم المنھج على ربط الجانب العملي بالنظري  :7
  لیة التحسین المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجیة السریعة أمرنة في تطویر المناھج بانظمة اعتماد  :8
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ات     :9 اعي للمنتج ویر الجم تبني مفھوم التدریس المحفز بالحاسب ونظام المحاكاة والذكاء االصطناعي والتط
   .وبصورة واسعة في التدریس webوالتعلیم المعتمد على صفحات 

ا : 10 ة ب ودة والمتمثل ة للج ة المالئم ة البیئ ل  تھیئ ل وك ري المؤھ ال البش تلزمات وراس الم ة والمس لبنى التحتی
  .االنظمة القادرة على تحقیق الجودة بمفھومھا العملي المتكامل 

ي        :11 اھج الت داد المن من اع ذي یتض املة وال االھتمام ببناء وتصمیم المقررات الدراسیة وفق مبدا الجودة الش
  تالئم سوق العمل والمجتمع

ار      االوى من مخرجات المنتج البحثي من براءات االستفادة القص: 12 داع واالبتك ى االب اد عل راع واالعتم خت
دا  اد مب رواعتم ات    التغیی دوات والحلق ؤتمرات والن الل الم ن خ الم م ي الع دیث ف اھو ح ل م ع ك اة م والمحاك

   .النقاشیة وتعزیز اواصر ربط الجامعة بالمجتمع
  .لمقررات الدراسیة اعتماد المواصفات العالمیة في تصمیم ا: 13
  . ھناك مجموعة عوامل تؤثر على نجاح الفرد في المستقبل یجب االخذ بھا لبناء اجیال ناضجة ومتقدمة: 14

  
  

  التوصیات : ثانیا
ور     :1 ي التط اس ف ي االس یم ھ ودة التعل ة اذا ان ج اتنا التعلیمی ي مؤسس املة ف ودة الش وم ادارة الج ي مفھ تبن

  المعرفي ومحاكاه التقدم الدینامیكي الذي یحصل بالعالم المتقدم 
تلزمات وراس  : 2 اتباع طرائق التدریس الحدیثة والتي تعتمد على استخدام التقنیات المتقدمة في التعلم من مس
  ال بشري م
ربط           :3 ناعیا ل ة ص ركات المتقدم ع الش د م ع التعاق ة م تلزمات المختبری العمل على تھیئة البنى التحتیة والمس

  النظري بالعملي 
  تطبیق نظام االدارة االكترونیة في مؤسساتنا التعلیمیة والبحثیة لمواكبة التطورات العالمیة  :4
مالئمة المنتج التعلیمي والبحثي لسوق ‘حاجة المجتمع ‘المنھج (ربط الجامعة بالمجتمع من جمیع الجوانب : 5

  )العمل 
  اعتماد مبدا التحسین المستمر في بناء النماذج واالنظمة لمواكبة التطورات الدینامكیة في العالم  :6
بداعي تبني مفاھیم العصف الذھني لتنمیة االبتكار واالبداع مع التوسع في المواضیع التي تنمي الجانب اال: 7

  والتامل والخیال 
االستفادة القصوى من المنتج البحثي في التطور المعرفي من خالل خلق المحفزات وتشجیعھا وخلق البیئة  :8

  .المالئمة لھا
  
  

  مع وافر شكري واحترامي
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